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اول فصل

 یآنگاه آرام، آرام صندل. عشق و خاطره ها را به مشام او برساند يبو مینس دیطرف پنجره رفتم و آن را گشودم تا شا به

با به هم زدن مژه ها به من  دینگاهش راندم تا شا يبه سو يدیخدارش را به آن سو چرخاندم و نگاهم را با نا امچر

 میو حرکت مال اسیو گل  بیعطر شکوفه س يو همراه با بو ستاحساس من ا هیشب يزیبفهماند که احساس او هم چ

.دکن یشاخ و برگ درختان ، حرکت خاطره ها رادر ذهن خود دنبال م

انگشتانم را لمس کند و با نوازش آن احساسش را با  رد،یرابه طرفش دراز کردم تا چون گذشته ها آن را بگ دستم

از خود نشان  یحرکت یجدا شدن از دسته صندل ياما دستانش برا. بخشد یو به قلب سردم گرم زدیاحساسم در آم

.ندادند

 یو آنچه را که من احساس م دید یاو نم دمید یآنچه را که من م .یتفاوت یب يبود و در نگاه و يدینگاه من نا ام در

.کرد یکردم او نم

رعد برخاست ، آن پرنده هم  يکه صدا نیداشت ، هم ییاز سوز جدا تیبود و حکا نیشاخسار حز يبلبل به رو ينوا

.و رفت دیشاخسار پر کش يخاموش شد و از رو

 یمرگ عشق را به مشام م يپراکنده و بو اطیان از طوفان را در کف حهراس يباد شاخه ها را لرزاندو شکوفه ها وزش

.رساند

.مرد یبود و نم دیکه جاو یمرگ آن را ، عشق يخواستم، نه بو یعشق را م يمن بو. بردم و پنجره را بستم شیپ دست

.بودم شیو نوازشها زیکلمات محبت آم دنیآنقدر دوستش داشتم که تشنه شن هنوز

آب را برداشتم و آن  وانیل. با تکان لبها به من فهماند که تشنه است. گفتن را داشت و نه قدرت آن را حوصله سخن نه

.کردم یم ریبازش در حلقوم اوسراز مهیلبان ن انیرا قطره قطره از م

حاصل  يرییتغ شیها شهیاحساس و اند تیهنوز در ماه ایقلبش هم چون نگاهش خاموش است  دمیفهم یکاش م يا
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.آن را ندارد انیو فقط قدرت ب نشده

بداند و نه از  يزیچ یسپرده باشدو نه از شور و شوق دلدادگ یرا به دست فراموش زیممکن است که همه چ ریغ نیا

.یزندگ يها یوابستگ

 يآن روزها دنیبا د دیتا شا دم،یرنگ را که مورد عالقه اش بود پوش یصورت ریحر راهنیطرف کمد لباس رفتم و پ به

دانم در آن لباس  ینم. روح یکند، اما ساکت و ب یکه دارد نگاهم م دیبه نظرم رس. اوردیب ادیمان را به  یخاطره زندگپر 

چون آن زمانها با  ای د،ید یم یشانیپ يو چروك فراوان به رو نیو چ دیدست سف کیکوتاه  يچهره ام را با موها تیواقع

رنگ؟ یصورت يصاف و گونه ها ییخرما ي، موها یعسل دگانید

 دهیاو با کلمات بر یول ابم،یاشاره اش جواب سوال خود را ب کی ایحرکت ،  کیبا  دیعکس العملش بودم ، تا شا منتظر

:که به زحمت مفهوم بود فقط گفت يا دهیبر

.یپات له نکن ریمواظب باش بچه ها رو ز-

 یموجودات ایخودمان است  يمنظورش بچه ها دانستم یکه نم یگفت، از کودکان یفقط از بچه ها سخن م شهیهم مثل

الت؟یتخ دهییزا

 یسرش را با محبت تکان م.گرفت یاز آن را به دست م يخورد تکه ا یهر چه م. کرد یم میرا با آنها تقس شیها لقمه

:گفت یکردو م یقرار داشت دراز م شیکه روبرو یمبل يرا به سو فشیدست الغر و نح.داد

زمیبخور عز ایب-

 شهیهم.شدند یم حیو تفر يو سرگرم باز دندیلول یدست و پا م ریدر ز ایآن مبل نشسته بودند،  يبچه ها رو الشیخ در

:دیکش یم ادیفر نمیمبل بش يخواستم رو یهر وقت م. بشکند شانیبخورند و دست و پا نیترس از آن داشت که به زم

؟یبچه ها نشست ياونجا نه، چرا رو-

:گفتم یکه به اعتراض م یموقع
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.ستین ی، اونجا کس یکن یتو اشتباه م-

:گفت یشد و م یم نیخشمگ

.ینیب یآنها آنقدر کوچک هستند که تو نم-

:گفت یزد و م یغذا را پس م ظرف

.ترسم گرسنه بمانند یم. بده آنها بخورند. بچه ها کجا هستند نیبب-

به . دیکش یم ادیشد و بر سرم فر یم نیدادم خشمگ یاگر تن به خواسته اش نم. و آمرانه بود زیتحکم آم سخنانش

:گفتم یکردم و م یرا پر از غذا م يگریناچار بشقاب د

.دمیکنم و سهمشان را م یم شانیدایهر جا که باشند پ. هم سهم آنها نیخوب ا یلیخ-

که  يزیو به موجود عزنشستم  یم شیکردم، روبرو یاز خانه به دور از چشم او پنهان م يآن ظرف را در گوشه ا سپس

.شدم یم رهیمشغول صرف غذا بود خ یو با تان یبه آرام

تا  شیها قهیشق يرا صاف کنم و گاه به رو شیو چروك ها نیبتوانم چ دیتا شا دمیکش یصورتش م يدست به رو گاه

.برده دوباره به مغزش برگردانم ادیدستانم آنچه را که از  یبا گرم دیشا

 یبه زمان کودک یبه راحت. و عشق بود یکه پر از شور و شوق جوان یکرد و نه در زمان یم یال زندگاو نه در زمان ح اما

کرد و به  یکاره رها م مهیرا ن يپدر باز ياز ترس شماتت ها. پرداخت یم حیو تفر يبا همساالنش به باز. گشت یباز م

.دگشت تا مورد خشم و عتاب واقع نشو یخانه بازم

:گفت یکه م دمیشن یدستها مرا از دور  شیصدا

و بد خلق  یعصب شهیخانم جان مرده هم یاز وقت. کند یم میآقا جان دعوا میکن ریاگر د. خانه محمود میبرگرد ایب-

.است

او را با همان چهره ، با همان . جوانمرگ شد یاش بود و خانم جان مادر پدرش که در جوان یدوست دوران کودک محمود
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 ينورش را با تاللوء نور محبت به جا یب دگانیخواستم و د یپوست صورتش کنده بود م يبه رو یکه زندگ ییچالها

.دمیپرست یرنگش م يمردمک قهوه ا يبه رو یدرخشش جوان

. بودم ماردارشیو ت ستادمیا میپاها يمحکم به رو یبا وجود ضعف و ناتوان.بسپارم یاش را به کس يآمد پرستار ینم دلم

عهد بسته را . ستینگر یاش را به عهده گرفته م يکه پرستار یپنداشت و فقط به چشم کس یم گانهیا بمر نکهیبا وجود ا

.میکنار هم باش رخواستم تا لحظه مرگ د ینبرده بودم و م ادیاز 

را به  یدلدادگ يشناخت و سوز و گداز روزها یکه او نم یکه آرزو داشت در کنارش بماند من بودم وتنها کس یکس تنها

 يبه آن چهره ا یباور داشت و نه چهره تازه مرا که شباهت چندان نهینه چهره تازه خود را در آ. آورد من بودم ینم ادی

.زمان عاشقش بود نداشت کیکه 

کرد به  یم دیو همان حرکات را تقل دهیکه همان لباس را پوش يا گانهیصورت ب دنیاز د نهیدر آ ستنیمحض نگر به

:دیپرس یم انیداد و ناسزا گو یآن تکان م يکنان به سو دیتهد آمد، دستش را یخشم م

.برو نجایاز ا ؟ياریرا در م میادا میو دا يا دهیچرا لباس مرا پوش-

 یشد و پاسخ م ی، باورش نم ستادمی، نگاه کن من هم در کنارت ا یخودت هست نیخواستم به او بفهمانم که ا یچه م هر

:داد

.ستمیو آنها را به تن کرده، من ن دهیمرا دزد يرد لباسهاآن م یول ،یتو هست نیا-

 ریبود و تصو یو نوجوان یمانده در ذهنش ، خاطرات دوران کودک يبه جا ي، تنها خاطره ها يماریب افتنیاز شدت  پس

.شد یتر م تیقابل رو ریبه همراه مغزش روزبه روز کوچکتر و غ دگانشید نیکه با ذره ب یکودکان

بستر آرام آب روانش  ياز پر قو به رو یقیرفته عمرم گاه با قا يدر سالها. ستم زمان را به عقب بازگردانم توان ینم من

درد را  يبدن مجروح و آغشته به خون، ناله ها دنینهادم و با د یجاده ناهمواره آن م يرفتم و گاه پا به رو یم شیبه پ

.دادم یسر م
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باال رفتن از  يرفت و در تالش مجدد برا نییو پا دیآن غلت یبید در سراشش یفقط م مانیسرسره لغزان زندگ يرو به

.آن باز هم سقوط بود، نه صعود

 گریقلبش نهاده بود، و د يبه رو یقیمادربزرگش که با مرگ خود زخم عم.جان داشتند شیدر خاطره ها شهینفر هم دو

پر سوزش گوش او را به همراه  هیو گر اوردیا به زبان ننبود نامش ر يکرده ما که روز زیخاطره دخترمان تارا ، دختر عز

:فتگ یکه م دمیشن یرا م شیگاه صدا. ازاردیعواطفش ن

.کنه یم هیتاراست که داره گر نیا-

:گفت یگذاشت و به التماس م یآسوده اش نم يتارا لحظه ا هیگر يصدا تصور

اما حاال تارا کجا بود؟ کجا؟. کند یم شیدلم را ر شیکنه، اشکها هیکنم نذار گر یخواهش م-

دوم فصل

 شهیرا سر داده بود و ش یشانیپر يباد زوزه کشان آوا. زدند یرا بر سر م شانیشده بودند و شاخ و برگها وانهید درختان

 کی یحت هیخانه در النه خود، هم صدا با سگ همسا اطیما در گوشه ح يلو نیسگ ش ،یگرگ. لرزاند یپنجره ها را م

.ستادیا یهم از پارس کردن باز نم لحظه

آن به طرف مادرم که دست دراز کرده تا مرا  يخواهم از رو یبودم و م ستادهیا يدر کنار دره ا دم،ید یخواب م داشتم

.دمیو از خواب پر دمیاز وحشت کش يادیشدم ، فر دنیآماده پر نکهیاما به محض ا. بردارم زیخ رد،یبگ

به گوش پدر و مادرم که چند  يادیلرزانم را با فر يصدا. کرد یمهتاب هم آن را روشن نمنور  یبود و حت کیتار اتاق

.اتاق آن طرف تر در خواب بودند رساندم

:دیپرس یکه م دمیرا شن شیشد و صدا رهیبرق زده شد و بالفاصله نگاه مهربان مادرم به صورتم خ دیکل

؟یزن یم ادیچرا فر دایشده ش یچ-
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.بود قیعم یلیآن بپرم خ يخواستم از رو یکه م يدره ا ،دمید يخواب بد-

؟يآن بپر ياز رو يمجبور نبود-

.يریکه مرا بگ يچرا مجبور بودم ، چون تو درست آن طرف دره دست دراز کرده بود-

.یگذاشتم سقوط کن یگرفتم، نم ینبود، چون من حتماً تو را به موقع م یخب پس مشکل-

:پر از مهر و محبت بود شیشد احساس آرامش کردم ، لحن صدا دهیسرم کش ينوازشگرش که به رو دست

.يکرد يپر خور یلیخ شبینشانه آن است که د شانیخواب پر نیا-

خوردم؟ یم ادیز دینبا یعنی. خواهرم بود یخب شب عروس-

:شکمم ضربه زد و گفت يبه عالمت اعتراض به رو دستش

.ده یطبل صدا م نینگاه کن ع ،يکرد ریهر چه دستت آمد داخلش سراز شکم چقدر است که نیا شیمگر گنجا-

:گفتم دیچیپ یکه در دلم م يتوجه به درد یب

ممکن است چراغ را روشن بذارم؟-

!چرا؟-

.بخوابم یکیتار يترسم تو یچون م-

رفته که  ادتی نکهی، مثل ا شهیاتاق روشن م يبه صبح نمانده ، چشمت راببند يزیچ. دیخواب شهیبا چراغ روشن که نم-

.يسال دار زدهیو س یستیبچه ن گهید

.از آنکه دوباره اعتراض کنم، در را پشت سر بست و رفت قبل

شده  یخال جیدور و برش به تدر. کرد یاو را دلتنگ م یدر اتاق بغل ال،یل یخال يحوصله بود، جا یب یلیشب مادر خ آن

چهار سال  اوشیس گرمیبرادر د یهنوز متولد نشده بودم و در شب عروس امکیبرادر بزرگم س یدر موقع عروس. بود

.کردند یم یدلشان را بر سر من خال يعقده ها انمیاطراف شهیهم یاز زمان کودک. نداشتم شتریب
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.گرید يو چراها "؟يسالم کرد ریچرا به مهمانان د ؟يرا شانه نکرد تیچرا موها دنه؟یچه طرز لباس پوش نی، ا دایش"

و  يتا برتر دیکوش یم شهیکه پنج سال از من بزرگتر بود و هم الیل گریبار مامان و بار د کیرا  زیکلمات سرزنش آم نیا

 یآن دو خالص نشده بودم که آقا جان به سراغم م يکرد و هنوز از شر مالمتها یتکرار م. خود را ثابت کند يبزرگتر

.آمد

.ها نعمت نبود، دردسر بود یلیفرد خانواده بودن، بر خالف تصور خ نیکوچکتر

.آقا باالسر کمتر داشتم کیراحت شدم و  یکی نیباالخره از شر ا. دمیکش یکرد نفس راحت یکه عروس الیل

سالن بزرگ و  کیشامل  يمتر ستیبا هفتصد متر فضا و ساختمان دو اورانین یفرع يابانهایاز خ یکیما در  خانه

ما به  یداد و زمان یقرمز پرورش م یماه ،ی، مالک قبل اطیبزرگ آن در وسط ح در استخر. آشپزخانه در طبقه دوم بود

زده اعضا خانواده ،  رتیح دگانیفروشها در مقابل د یماه ااقامتمان در آنج دیشب ع نیکه در اول میبرد ینکته پ نیا

.منزلمان هجوم آوردند اطیبه در ح نیقرمز سفره هفت س یماه يبرا

به  یمحافظ خوب نیحفاظت از آنجا از دستبرد سارق يبرا یبنا نشده بود و گرگ ینوز ساختمانخانه ه یقسمت شرق در

.رفت یشمار م

واقع  یکه مورد تهاجم گرگ نیآن خانه باال رفته بود ، هم واریسرقت از د يبرا يکه دزد ی، موقع یدارم شب ادیبه  خوب

.نهاد يبه جا واریبود در کنج د دهیدزد هیه همساداد و آنچه را هم که از خان حیشد، فرار را بر قرار ترج

سه فرزندش  نیب يکه بعد از مرگش به طور مساو نیبوددر اطراف شهر قزو يشمار یپدربزرگم ملک و امالك ب هیارث

.شد میتقس

و عازم کشور آلمان شد  لیادامه تحص يآورم، برا ینم ادیکه چهره اش را به  روسیبرادر بزرگترم س نکهیاز ا بعد

به خصوص که به دور از نوه . به ماندن در آن خانه بزرگ نداشت یلیم گریهم زن گرفتند، مادرم د اوشیو س امکیس

کرد و هر بار برادرانم به همراه  یم یاحساس دلتنگ زیو کامب ونیکتا ار،ی، ماز) هم سن من است قاًیکه دق(نایم ش،یها
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 یلبانش نم يخنده به رو یشد و تا مدت یو افسرده م نیند ، غمگگشت یآمدند و بر م یم دنمانیخانواده هاشان به د

.نشست

 هیدا. نداشتم  حیو تفر يبستم و حوصله باز یخود م يرفت در را به رو یکه م نایاز او نداشت ، م یمن دست کم یدلتنگ

از  دیکش ینم لمیکه خودم م يشد و تا روز یموفق نم اورد،یب رونیتا مرا از کنج خلوت اتاقم ب دیکوش یهر چه م هیام عال

.شدم یآنجا خارج نم

:گفتم یآوردم م یکه اشک به چشم م یگرفتم و در حال یدامن مادرم را م یگاه

.هستند نایکه داداش ا میشد اگر ما هم همانجا بود یم یچ-

شد اگر  ید که چه مفکر بو نیاو هم مثل من به ا دیشا. دیشیاند یدانم در آن لحظه به چه م ینم. داد یرا نم جوابم

.نداشت يریگ میدر نبرد بود و قدرت تصم شیدهایهم با ترد دیو شا افتی یمن تحقق م يآرزو

کس قدرت مقاومت در برابر خواسته  چیگرفت آقا جان بود و ه یم میتصم دیکه با یدر خانه ما فقط آن کس گرچه

.میماند ی، م میمانخواست ب یو اگر م میرفت یم م،یگفت برو یرا نداشت، اگر م شیها

.دستانش گرم بود ریو ز ایملک و امالك و مجادله و مناقشه با رعا یدگیبه رس سرش

وقت  چینه؟ ه ایرا داشت  شینوه ها یزبان نیریشد و هوس ش یفرزندانش دلتنگ م يدانم از دور ینم درست

 یآقا خطابش م شهیمادرم هم. آورد یبر زبان نم یگذشت کالم یداد و از آنچه که در دلش م یاحساساتش را بروز نم

.دینام یبود ، فروغ زمان م غزد و آقا جان مامان رو که نامش فرو یصدا نم ریکرد و او را جهانگ

 یدر مقابل آنها هم همانطور خونسرد و ب ایشان چطور بوده و آ یدر کودک گرشیداند رفتارش با فرزندان د یم خدا

 يتوانست لبخند یمجسمه هرگز نم نیکه ا ستین ین او مجسمه خشونت بود و شکم ينه؟ برا ایماند  یم یاحساس باق

.اوردیبر لب ب

به  شیبا زن و بچه ها امکیکه داداش س يبار نیآخر. لحظه بر زبانش آمد کیحرف اول و آخر آقا جان در  باالخره
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:کردم رتیجمله ح نیا دنیاز شن. آمده بودند دنمانید

؟یکن دایپ مانیبرا یخانه مناسب یتوان یم نید بببگر یبه تهران که برگشت-

:دیمتوجه منظورش نشد و با تعجب پرس امکیس ابتدا

آنجا خانه  دیخواه یچه م يپس برا. چشم ماست ي، قدمتان رو دییایشما که هر وقت به تهران م ست؟یمنظورتان چ-

د؟یریبگ

:افکند و پاسخ داد یشانیبه پ نیچ شهیهم مثل

.میوساکن شو میرا بخر ییاست که آنجا جا نی، منظورم ا یمهمون مییایب میواهخ یما که نم-

:دیباور نکرد و پرس نویداداش م زن

د؟یبه تهران کوچ کن دیدار الیکه خ دییبگو دیخواه یم یعنی-

م؟یباش کتانیخواهد ما نزد یدارد؟ نکند دلتان نم یبیمگر چه ع-

.است یشیچه فرما نید،ایدار اریاخت-

 میکه از تصم دیلبانش نشسته بود به نظرم رس يکه بر رو ینیریلبخند ش دنیمادر را نگاه کردم و از د یچشم ریز

.همسرش خوشحال است یناگهان

کرده  دایپ مانیبرا رانیشم یمیقد يابانهایاز خ یکیدر  یآمد و خبر آورد که خانه مناسب ییبه تنها امکیماه بعد س کی

.ن با خود به تهران بردآ دنید يو پدرم را برا

مشتاق ما اعالم کرد که آماده  دگانی، و بعد از بازگشت در مقابل د دیآقا جان در آنجا دو هفته طول کش اقامت

.میسفرشو

داشتم که در آن  نیقی. دمیبه هم زدم وهورا کش يرا با شاد میبار در حضور او به خود جرات دادم و دستاها نیاول يبرا

داد با مهر و محبت است  صیشدتشخ یکه نم یآقا جان با لحن. احساس من است هیشب يزیو مامان چ الیلحظه احساس ل
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:دیخشم و عتاب پرس ای

م؟یخواست به تهران برو یانقدر دلت م یعنیوروجک،  هیچ-

:من جواب داد يدر نگاه مامان نشست و او به جا زمینگاه التماس آم. بند آمده بود زبانم

.شود يهم باز شیتواند با برادرزاده ها یتر است و مخب آنجا خوش -

:بار خطابش به مادر بود نیا

م؟یبه تهران برو خوادیفروغ زمان، تو هم دلت م یتو چ-

؟یخانه را بفروش نیا يدار الیباشند ، خ میاست که بچه ها ییمن دلم آنجا-

دست به  ده،یقاجار بوده، و بعد پدرم آن را خرصاحب اولش شاهزاده . ام است  يچرا بفروشم؟ ملک آبا و اجداد-

.مانم یم نجایکنم، در ا یهر وقت خواستم به ملک و امالکم سرکش.  میزن ینم بشیترک

:نه و ادامه داد ایموافق است  میتصم نیکه با ا دیاز همسرش نپرس یحت

.يبخر يرآن خانه الزم دا يهر چه برا تیبرمت تهران تا به کمک عروسها یم گهیهفته د-

؟یپس بچه ها چ-

.میبر یدلش آب شده با خودمان م يآن وروجک را هم که از فکر رفتن به تهران قند تو-

 يبه کمکش شتافتم و برا. دیکش یپر م تختیرفتن به پا يبغض کرده ، او هم مثل من دلش برا الیکردم که ل احساس

:دمیو پرس افتمیبار جرات اظهار وجود  نیاول

؟یچ الیپس ل-

:استهزا ایدانم در لبخندش محبت بود  ینم. اوردیبودم که آقا جان لبخند به لب ب دهیندرت د به

.میکن یلشکر کش دیپس بگو با-

:که گفت دمیمامان فروغ را شن يصدا
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.کمکمان کند لیوسا دنیتواند در چ یده سال دارد و م ست،یبچه ن الیل-

 يکس در خانواده ما به پا چیه يدر سوار نکهیبر خالف ا. میدارك سفر پرداختهفته بعد به ت. نکرد یجان اعتراض آقا

و پشت و فرمان نشستن نداشت و ما با  یبه رانندگ یلیسوار بود، اما م کهیو در تاخت و تاز با اسب  دیرس یپدرم نم

رفت و آرام و  یم سر مجا حوصله ا کینبود، از نشستن در  ینمسافت چندان طوال نکهیبا وجود ا. میخودرو عازم شد

را  یهم بذارم و خستگ يرا رو میداد تا چشمها یبه من مجال نم یجاده خاک يبه رو لیقرار نداشتم و حرکت اتومب

.احساس نکنم

:پدرم سر برگرداند و خطاب به ما گفت میدیمقصد که رس به

.میدیتهران است، رس نجایا-

 یم یشهر از دور نورافشان يچراغها. چرخاندم یسو و آن سو م نیبه ا یترا با شگف دگانمیدر بود و د رهیبه دستگ دستم

.داد یجلوه م باتریاطراف را ز يکردند و تاللوء آن ساختمانها

:و گفتم دمیاز شعف کش يادیفر

.من چقدر قشنگ است يخدا-

:دمیاعتراضش را شن يدستم فرود آمد و صدا يمادر به رو دست

.يشو یپرت م رونیاگر در باز شود به ب. روور ن رهیقدر به دستگ نیا-

:گفتم دیلرز یکه از شوق م ییرا گرفتم و با صدا دستش

چقدر قشنگ است، خانه ما کدام است؟ نجایمامان جون ا-

:بر خالف پدر گرم و مهربان بود اوشیس لحن

.، صبر داشته باش میمانده که به خانه برس یلیحاال خ-

.میدیپس آقا جان که گفت رس-
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.نه خانه م،یدیبه تهران رس-

هم مثل من محو تماشا  الیل. توانستم مفهوم فاصله ها را درك کنم  یدر افکار کودکانه ام نم. کجا بود و خانه کجا تهران

.به ابراز احساسات نداشت یلیم یبود ، ول

.خواندن صفحات بعد آن را ورق زدم يخوانده شد و من برا میاول زندگ صفحه

سوم فصل

آقا جان .از محبت بود یگونه ام سرد و خال يبوسه شتابزده مادر به رو. افتمیمدرسه که برگشتم اوضاع را دگرگون  از

که در دست داشت ثابت مانده بود و  يروزنامه ا يبر رو دگانشید. سر بلند نکرد که نگاهم کند یحت شهیبر خالف هم

 هیپا يبه رو شیفشرد و فشار پاها یتن داشت ، در مشت م بهکه  را یروبدشامبر ساتن يمنگوله ها یعصب یبا حرکت

.ساخت ینا آرام بودنش راآشکار م یراحت یصندل

و  دندیدرست سر بزنگاه سرسفره نهار با همسرانشان از راه رس اوشیو س امکیآوردم که س ادیبه  يرا در روز خشمش

.کردند انیمقصودشان را از آمدن ب ینیپس از مقدمه چ

شمار خود را در اطراف  یو بهتر است که او امالك ب دیآ یم یاصالحات ارض يجمله که بو نیا دنیجان پس از شن آقا

:زنان گفت ادیکند ، آنچنان بر آشفت که فر میفرزندانش تقس نیما ب يبه طور صور نیشهر قزو

که  دیسپرد تانین را به دست زنهاهم عقلتا دیشا اوش؟یتو س ای،  امکیس يدینقشه را تو کش نیا ،یربط یچه حرف ب-

حرفها  نینشنوم از ا گرید. اندازندیثروتم چنگ ب يبعد به رو. خاك ببرم ریصبر کنند تا من سرم را ز ستندیحاضر ن یحت

.دیبزن

، زن  نیو بالفاصله نسر دیکرد به گوش رس یآن خال يکه او خشمش را به رو یاستکان ریدر ز یشکستن نعلبک يصدا

:ود رنج تر بود از جا برخاست و گفتکه ز اوشیس
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.میباعث زحمت آقا جان نشو نیاز ا شتریبهتر است ب-

 ینکرد، آنها رفتند ول یپدرم نسبت به رفتنشان اعتراض. از جا برخاست زیزنش بود ن اریکه دربست در اخت اوشیس

 انشیکه آنها قصد ب يزیمقصودشان آن چ انیاز ب يماندند و به زحمت توانستند به او بفهمانند که درك و نویو م امکیس

.ستیرا داشتند ن

 نیآنکه استداللشان راقبول داشته باشد، آرام شد و برادرانم به ا ینبود، اما باالخره ب یکردن آقا جان کار آسان آرام

.ادیمتقاعد کردن او از دستشان بر نم يبرا يکه کار دندیرس جهینت

نبود  يزیفرزندان چ يمهر یگر چه ب.  اوردیبرزبان ن یکس درباره آن کالم چیه گریاز آن موضوع فراموش شد و د بعد

:گفت یپدر برود و گاه به طعنه به مادرم م ادیکه از 

کنند من  یم الیخ. که چطور چشم به مال و منالم دوختند يدینکن، فروغ زمان د یراسر سفره خال تیبچه ها يجا-

 نیمن تازه شصت و پنج سال دارم و به ا. هستند یگذرد و منتظرچ یم یشان چکله پوک يدانم تو یرسد و نم یعقلم نم

.مردن ندارم الیها خ يزود

بر خشمش  شتریب اوردیدر اعتراض در دفاع از آنها بر زبان ب یدانست اگر کالم یفروغ قدرت اعتراض نداشت و م مامان

 اطیخشم او، در موقع غذا خوردن با احت انیس طغنداشتم از تر شتریده سال ب نکهیدامن خواهد زد و من با وجود ا

پرداختم و در موقع  یآن م دنیآوردم و آرام آرام به جو یم رودنهادم ف یکه به دهان م يلقمه ا يرا بر رو میدندانها

.خارج نشود و دهانم صدا ندهد میاز گلو ییکردم صدا یدقت م ییآب و چا دنینوش

را باور  عاتیشا نیکه ا ياز عده معدود ریبه غ نیشروع شد و همه مالک رانیدر ا ی، زمزمه اصالحات ارض 1335سال  از

سبک کردن بار خود امالکشان را به  يها برا یبعض یحت. اقدام بودند نیو مقابله با ا یشیکردند ، به فکر چاره اند ینم

 الیخ یب انیبه دنبال مشتر زین یعضنام مالك بزرگ قلمداد نشوند و ب بهکردند تا  میفرزندانشان تقس نیماب يطور صور

 نیاز هم یکی زیقابل هضم نبود که اتفاقاً آقا جان ن شانیاصالحات برا نیا وستنیپ قتیگشتند که هنوز به حق یم
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.بود شیمزارع آن فروشندگان دور اند دیخر يبرا الیخوش خ انیمشتر

در  عهیبه صورت شا یچند سال یکه ط یاصالحات ارضقانون به مرحله اجرا در اومد و زمزمه  نیا 1340در سال  باالخره

 یهر مالک.پرداخت یم میبه نظارت مستق نیزارع نیب یمرزوع يها نیزم میگشت، در تقس یمردم ، دهن به دهن م نیب

ساله توسط  15با اقساط  زیناچ متیبه ق یباشد و مابق تهداش اریتوانست شش دانگ از دهات خود را در اخت یفقط م

.شد یواگذار م نیبه زارع يورزبانک کشا

.دیرس یقرار به نظر م یبود که آقا جان آنروز آن طور نا آرام و ب نیخاطر هم به

 نیب يآن به طور صور میآن چه که از تقس. لبانم نشست يخنده به رو تیدر آن موقع یداند با چه جرات یم خدا

.آمد یاز دستش بر نم يجبران آن کار ياز دست رفته بود و برا کبارهیفرزندانش وحشت داشت ، به 

:قلبم را لرزاند ادشیفر يچطور متوجه لبخندم شد و صدا یشانیو پر یدانم در آن حالت آشفتگ ینم

قسمت از آنچه از دستم رفت  کیچه به روز پدرت آورده اند؟  یدان یاست وروجک؟ تو چه م دنیحاال چه وقت خند-

 کی بیعمر زحمت و مرارت من بود، نص کی جهیآنچه که نت ،يرا از دست داده ا يزیچه چ یفهم یحاال نم. مال تو بود

.شود یزبان نفهم م یمشت دهات

؟يحفظ امالکت نزد يخودت بود که به موقع دست به اقدام برا ریکه تقص دیجرات داشت به او بگو یکس چه

:گفت ریه زبه اوج خشم خود است،آهست دنیرس تیدانست پاپا در نها یفروغ که م مامان

.کند یکار م یچ نیبب هیعال شیو برو پ اریب رونیروپوش رو از تنت ب-

 د،یرس یپله ها به گوش م يکه رو  میپا يصدا. سخنان آنها را بشنوم و با شتاب از اتاق خارج شدم هینشدم تا بق منتظر

.آمد و اشاره کرد که نزد او بروم رونیاز آشپزخانه ب هیعال

:گفت ختیر یکه داشت برنج را داخل آبکش م یدر حال. زن مهربان بود نیدامن ا هشیمن هم پناهگاه

.است یشده؟ انگار آقا بزرگ عصبان یاخمهاتوباز کن، باز چ-
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:و گفتم ستادمیوار کنارش ا مظلوم

چه خبر شده؟ یدان یتو نم یعنی-

که  نهیهم يها بفروشه و برا یکش را به دهاتکه انگار آقابزرگ ناچاره ملک و امال گفتیطاهر م یدونم، ول یمن نم-

نه؟ ای گمیدرست م. انقدر ناراحت و نا آرومه

:تکان دادم و گفتم سر

خود،  يها تیشان به رع يواگذار کند ، معلوم است که از فروش احبار شیحاضر نشده آنها را به بچه ها یخب وقت-

.ستیدلخوش ن

.خدا به دادمون برسه-

شان رفته  یبرادرها و خواهرم به دنبال زندگ. گذشت و من فقط پانزده سال داشتم یم الیل یز عروسموقع دو سال ا آن

.پدر را تحمل کنم یبد خلق یستیبا یبودند و فقط من مانده بودم که م

ادامه  ينداشتم برا شتریکه من پنج سال ب یاو درست زمان. در خاطرم محو و کمرنگ بود روسیبرادر کوچکم س چهره

.است دهینرس انیپرداخته که هنوز به پا يعازم آلمان شد و معلوم نبود در آنجا به چه رشته ا لیصتح

:به لب آورد و گفت يبه ابروان گره خورده ام دوخته شد و لبخند هیعال نگاه

.سرنوشتت يبه سو يریو م یکن یشوهر م الیتو هم مث ل گهیخب چند ساله د ،يتنها شد یلیخ-

:ادم و گفتمرا تکان د سرم

 میخوام خودم تصم یکنم، م یکند عروس یانتخاب م میکه آقاجان برا يبا مرد الیمثل ل ستمیجون، من حاضر ن هینه دا-

.بشوم یکه زن چه کس رمیبگ

:شد و گفت رهیزده به من خ رتیح

حرفها رو فقط  نیگذشته ا از اون. حاال کو تا وقت شوهرت بشه ،يتو فقط پانزده سال دار ؟یزن یکه م هیحرفها چ نیا-
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.جون دایش ،يدار یالیآقاجونت بگو که چه خ شیپ ي، اگه جرات دار یمن بزن يجلو یتون یم

جرات داشت در مقابل  یچه کس. ام بود و بس هیو قد علم کردن ها فقط در مقابل دا يو بلند پرواز يزبان دراز نیا

.حرفها بزند نیآقاجان از ا

:دیته ام افکند و پرسبه چهره گرف ینگاه هیدا

؟يچته چرا بغض کرد-

کرد؟ اهیدارد که آقاجان به خاطر آن ، هم روزگار خودش و هم روزگارما رو س یچه ارزش یپول لعنت نیآخر ا-

و  دندیمال دابیاز روز اول که به صورت مادرت سرخاب سف. نداشته باشه، اما واسه اون داره یواسه تو ارزش دیشا-

 نیو تحس رتیزد و نگاش پر از ح یاول چشمش برق م يروزها. کردم یه بخت، من اونجا خدمت مفرستادنش خون

 چیتو دلش ه گهیبه همون اندازه درخشانه و د ماش ه یخوشبخت دیرس الشیزرق و برق خونه اونو گرفت و به خ. بود

.از بهونه بوددلش پر  شهیبود و بعد ازاون هم نطوریفقط چند ماه اول ا ینمونده، ول يبهونه ا

جون؟ هیچرا دا-

خونه به پا کنه، من و طاهر به  نیشو تو ا یبساط عروس گهیداره چند ماه د الیروز که آقا مژده داد خ ر،اونیبخ ادشی-

اسب داشت که باهاش به ملک و  هیتا اون موقع آقا فقط . میو برق انداخت میو همه خونه رو شست میدست و پا افتاد

خدا . ارهیتا با اون عروسشو به حجله گاه ب دیدرشکه هم خر هیحرف زن گرفتنش شد،  یوقت. کرد  یم یامالکش سرکش

.انداخته نیچ شیشونینکن که غم وغصه رو پ گاشیحاال ن. دونه اون موقع خانوم چقدر قشنگ بود یم

.هنوز هم قشنگ است-

کمرنگش که  ییخرما يو موها دندیخند یا هم مرنگش با لباش هر دو ب یعسل يچشمها. بود گهید زیچ هیاون موقع -

کرد،چه برسه به آقا  وونهیرنگش منو د یصورت يو گونه ها دیبا اون صورت سف. و شکن بود نیپر از چ دیرس یتا کمر م

 یاش چه شکل یشب عروس یمجسم کن یخودتو نگاه کن تا بتون نهیبرو تو آ. اش شده بود چارهیکه در همون نگاه اول ب
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و در مقابل آقا با اون قد  کلیو خوش ه فیطور ظر نیسن و سال و هم نیبه هم باًیتو و تقر يست به شکل حاالدر. بود

 اونطورقشنگش که  ياما برق چشما. دختر بچه است در پناه باباش هیپر پشت، انگار  يپهن و ابروها يبلند و شونه ها

که  يعشق کنه و از دختر يرش کرد که ثروت رو فدااون مرد مغرور رو در مقابل خودش به زانو در آورد و وادا

. خاموش شد یرو به جاش بنشونه، چند ماه بعد از عروس هیزیجه یدختر ب هیده شش دنگ بود بگذره و  هیاش  هیزیجه

 هی ادمهیکه  ییتا اونجا. شد مونیازدواج پش نیعشقش فرو نشست و از ا شیتا آت دیدونم چقدر طول کش یدرست نم

اش شش دنگ  هیزیرو که جه يو همون دختر ارهیز عقد کنونش بود که به فکر افتاد هوو به سر زن اولش بسال بعد ا

بود و  هاونموقع مادرت پا به ما. جا بده یاندرون اطیاونو تو ح چارهیخانم ب يها يتوجه به اشک و زار یو ب رهیده بود بگ

پا  زیپسر باعث شد که شوهر گر نیتولد ا. آورد ایبه دن خان رو چند هفته زودتر امکیاز شدت غم و غصه بچه اولش س

که  يمرد يبود و نه محبتها بیواسه خانم نه زرق و برق اون خونه دلفر گهید ی، ول ادیب یرونیبه ساختمون ب یگاه

برگشتن به منزل پدر ومادرش که محبت و صفاشون از تنگ  يدلش به هوا. بود یعشقش همچون خونه اش پوشال

بار  نیبه سرش بزنه دوباره آبستن شد و ا ییفکرها نکهیقبل از ا. دیکش یشدن بود پر م زیلبشون در حال لبرق نیبلور

کرد که دوباره آبستن شد و در مقابل  یم هیطفل از دست رفته اش گر يامد و هنوز داشت در عزا ایبچه اش مرده به دن

تا آقا تونست از اون  دیدونه چقدر طول کش یخدا م .گذاشت ایپا به دن اوشیاجاق کورش س يچشمان حسرت زده هوو

رو با اون ملک مرغوب به خونه باباش پس بفرسته و پا بند زن و بچه  یده شش دونگ مرغوب چشم بپوشه و زن دوم

شوهرش رو برآورده کنه، وگرنه معلوم  ينتونست آرزوها وکه اجاق هوو کور بود  دیخدا به داد خانم رس. هاش بشه

.دیرس یزن به کجا م نیت انبود عاقب

کنه؟ یاون هوو از سرش کم شد ، مامان تونست احساس آسودگ هیکه سا نیبعد از ا یکن یتو فکر م یعنی-

 میتقس يا گهیشوهرشو با زن د ستیمجبور ن گهیخوش بود که د نیخب بازم الاقل دلش به ا یکه نه، ول یآسودگ-

 .،خورده بود شهیو همدمش م اریکرد  یکه به غلط گمون م يمرد ییوفامهر و  یب ونهیچادر بخت خانم رو مور. کنه
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چهارم فصل

دارم  ادیکه به  ییتا آنجا. را تحمل کند شیها یبد خلق یستیبا یزد، گناه مادرم چه بود که م یم ادیهنوز داشت فر پدرم

.شود خشم همسرش متوجه فرزندانش ریما باشد و نگذارد ت يتا سپر بال دیکوش یم شهیهم

«  گفتمیکردم با خود م یکه با دقت به چهره آقاجان نگاه م یگاه. خانه رفت نیکرد و از ا یکه عروس الیبه حال ل خوش

«.دیرس یبه نظر م یزد ، چهره اش دلپسند و دوست داشتن یآن لبخند م يافکند و به جا ینم یشانیبه پ نیاگر چ

انداخت و  یم نیعمد به زم ریغ ایآمد به عمد  یهر چه به دستش م.ختیر یو زمان را به هم م نیجان کالفه بود، زم آقا

.به آسمان بلند بود نشیناله و نفر يصدا. شکست یم

:گفت دیپلک یفروغ که هراسان دورو برش م مامان

.شنوند یو طاهر م هیآقا، عال واشتری-

:گفت یگوشخراش يصدا با

.گم، مزد زحمت خودم است یدروغ که نم. ه، بشنوهخواد بشنو یواهمه ندارم، هرکس م یمن از کس-

:گفتند شیو در جواب خشم و عتابها دندیکه شد برادرانم از راه رس غروب

.آقا جان میما به شما گفته بود-

:دیکش ادیجمله بر شدت خشمش افزوده شد و فر نیا دنیشن با

.دیتا کالفه ام کن دییآنقدر بگو دیخواست یم د؟ینکرد کار را نیپس چرا ا د،یاگر مطمئن بود. دینگفت ياما جد د،یگفت-

:گفت امکیس

.میاموالتان را دار دنیکه قصد باال کش دیکرد یو گمان م دیرفت یبار نم ریشما ز-

:تکان داد و گفت دیرا به عالمت تهد شیو دستها دیکوب نیبه زم پا
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 یعمر زحمتم را دو دست کی تجهیتواند وادارم کند ن ینم چکسیه. ، مال و منال خودم است ستیزور که ن. دهم ینم-

.آن زبان نفهم ها کنم میتقد

:گفت. تا آرامش کند دیکوش امکیس

.دیشو میتسل دیاست، مجبور يزور گرید نجایشود آقاجان ا ینم-

مجبورم؟ تو؟ دیگو یم یچه کس-

. دیچیپ یو طراوت ده در مشامم م يسبز سر يبو. بود که به سرمان آمد ییچه بال گرید نیا. را گرفت میگلو بغض

و  میگشت یسرسبز نوبرانه م اریبه دنبال خ شیدر البه ال میبا برادر زاده ها یرا به خاطر آوردم که در کودک شیزهایجال

 یمشغول خوردن م مانیپنهان ازچشم پدر و مادرها يدر گوشه ا و میکرد یدامن خود را از آن انباشته م یبا چه لذت

آن ده و  دیبا شهیهم يبرا یعنی. تکاند  یم نیزم يرا با هر تکان باد رو نشیکه بار سنگ بیآن درختان انبوه سو  میشد

م؟یبسپار یرا به دست فراموش شیخاطره ها

امتحانات معلوم شود،  جهیکرد نت یصبر نم ی، حت شدیم لیمدرسه ها که تعط. ده را دوست داشت يتابستانها مادرم

در آن خانه و در آن شهر بود و با وجود سالها  شیها یدلبستگ. شد یم نیقزو یبست و با ما راه یرا مبالفاصله بار سفر

آن  یالیخ یو ب یسرخوش يو روزها کردیاش را در دلش زنده م یجوان ي، آرزوها ارشیاقامت در تهران ، شهر و د

 یانیخانه اع يبارها درموقع عبور از جلو یاندر زمان نوجو. گشت یباز نم چوقتیه گریآورد که د یم ادشیدوران را به 

 یکه به عنوان عروس خانواده پا به درون نهاد ، حت ياز روز یپدرم حسرت قدم نهادن به داخل آن را خورده بود، ول

.نرفت نییپا شیروز هم آب خوش از گلو کی

:در موقع رفتن آهسته در گوشم گفت امکیس

.رسانم یفردا صبح خودم تو را به مدرسه م ،يایامشب به خانه ما ب رمیگ یخواد اجازه ات را م یاگر دلت م-

:تنها بگذارم، به عالمت اعتراض سر تکان دادم و گفتم شیمادرم را با اندوهها امدین دلم
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.شودیتنها م یلیاون خ امیاگر من ب. مامان بمونم شیپ دمیم حینه داداش جون ترج-

:سخنان من گفت دییه مامان پرداخت و در تاغم و اندو يریبه اندازه گ یچشم ریز

.بهتر است یاو بمان شیحق با توست ، پ-

 یچشمان عسل. زد یدر گوشم زنگ م هیچهره و اندامم پرداختم ، سخنان عال يو به تماشا ستادمیا يقد نهیآ يجلو در

.رنگ یصورت يه هاو گون دیبا پوست سف د،یرس یرنگ که تا به کمرش م ییلخت خرما يرنگ مامان با موها

 ایگرفت  یبر باد رفته اش را به باد تمسخر م ي، آرزوها نهیمامان فروغ بود که در آ يها یجوان ریتصو نیدانم ا ینم

.واهمه داشتم یجوان نیام در ع یمن که چون اواز پژمرده شدن طراوت و شاداب ریتصو

:که گفت دمیرا شن شیصدا

از بزرگ . شود یکنم دلم انباشته از لذت م ینگاهت م ینداره، وقت ینقص چیت هچهره و اندام زم،یعز یخوشگل یلیخ-

.یهست دمیتو تنها ام گهیحاال د. از خودم جدا کنم ستمیحاضر ن گهیرا د یکی نیا میگویبا خودم م. شدنت وحشت دارم

:دستم را به دور گردنش حلقه کردم و گفتم برگشتم

خواد شوهر  یو بدخلق باشند ، اصالً دلم نم ریگر همه مردها مثل آقاجان بهانه گا. من هم دوست ندارم از تو جدا شم-

.کنم

که قطرات اشک  یبود در درون و نشاط طوفان يا هیگر. به لبخند نداشت یدرواقع اصالً شباهت. نبود نیریش لبخندش

.ساخت یم ریگونه ها فرو غلتاند ، به درون وجودش سراز يبه رو نکهیا يرابه جا

:بود ، کنار زد و گفت ختهیاش ر یشانیپ يرا که به رو ییانگشتانش موها با

 نیبه ا ادیز.تواند ساکت و آرام باشد ی، چطور م رندیگ یچند سال زحمتش رو دارند از دستش م جهینت یخب وقت-

تحمل است، اما به در ابتدا سخت و خارج از  یمقابله با هر مشکل.دهدیم يبه انسان درس صبور یزندگ. مسئله فکر نکن

.یعادت کن وجودو به وضع م يریآمده بپذ شیآنچه را که پ يناچار جیتدر



فریده رهنما -یک بار دیگر با احساس  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٢

 یتوانست یو به سخت يقرار و نا آرام بود یآمد ، ب شیمشکل پ تیبرا یکه در زندگ يبار نیاست اول نیمنظورت ا-

؟يخود را به وضع موجود عادت داد جیبه تدر یول ،یتحملش کن

و پر  یگاه آرام و بدون موج است و گاه طوفان است،یدرست مانند در یزندگ. ییگو یشد که تو مهمانطور با دیشا-

.رفت یدر گرداب آن فرونخواه ياگر خود را به دست امواج پر تالطمش نسپار. تالطم

:دمیپرس يلحن متفکرانه ا با

م؟یاگر آقاجان انقدر پول نداشت ما خوشبخت تر بود یکن یفکر نم-

:دیجواب پرس ينگاهم کرد و به جاتعجب  با

؟يدلخور یکن یم یزندگ شیدر رفاه و آسا نکهیاز ا یعنیچطور مگه؟ -

ما نشده ، چه بسا مانع از آن هم  شیوقت باعث رفاه و آسا چیثروت آقاجان ه. آره باورت نشود میاگر بگو دیشا-

.بوده

خواست امشب تو را به منزل خودشان  یم امکیکه س دمیشن. آورم  یکه من از آن سر در نم یزن یم ییامروز حرفها-

؟يبرو نایم شیکه پ يببرد ، پس چرا حاضر نشد

مگر نه؟ يحاال تو فقط مرا دار. تو باشم شیخواست پ یدلم م شتریچون ب-

.يتو آنجا خوشتر.توانم خودخواه باشم و فقط به خود فکر کنم یمن نم-

از امالکش صرف  شهیباالخره آقاجان حاضر م یکنیفکر م. من است ۀکجا خان که نهیمهم ا. کجا خوشترم ستیمهم ن-

نظر کند؟

 یخودت م.کند یم داینگران نباش ، باالخره راه مقابله با مشکالتش را پ. کنند یاگر هم حاضر نشود به زور وادارش م-

 شهیکنم ، هم یم یارم با او زندگچهل سال است که د. را بزند شیحرفها ادیبا داد و فر شهیکه عادت کرده هم یدان

.بوده نطوریهم
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سخت بود، نه مامان؟ یلیاولش خ-

 یصورت يگونه ها. کند و فاصله اش با من به اندازه فاصله آن سالهاست یکه دارد به آن روزها فکر م دیرس ینظر م به

 مانیپش شدیندیبه آن روزها بوادارش کرده بودم  نکهیاز ا. نشست دگانشید يرنگش گلگون شد و غبار اندوه به رو

.شدم

:زد یم ادیکه فر دیآقاجان به گوش رس يصدا

فروغ زمان؟ یکجا هست-

رفت،  یکه داشت به طرف در م یبه خود آمد و در حال ادشیفر يصدا دنیفرو رفته بود با شن شهیکه در اند مادرم

:خطاب به من گفت

.خواهد یپدرت چه م نمیت سرو صدا راه انداخته؟ تا من برم ببجه یقدر ب نیچرا ا یگرگ نیبب اط،یح يتو برو تو-

:صدا را بلند کرد و درجواب همسرش گفت سپس

.امیهستم دارم م نجایا-

.خشم او داشت انیترس از طغ شهیبود و هم عیمط شهیهم

 يحرکت لودر يداخانه ص واریاز پشت د. کرد یخود سر و صدا نم یب یگرگ. شدم اطیاومدم و داخل ح رونیاتاق ب از

.امد یبود م يکه مشغول خاکبردار

مرده دور و بر منزلمان که  طیبه هم خوردن آرامش و سکوت در مح. کردم یم جانیجهت احساس ه یدانم چرا ب ینم

.بود میدر زندگ یزد ، تحول یهم در اطراف آن پر نم يپرنده ا یانگار حت

پنجم فصل

شمارش فقط توانست آن شش دانگ که مورد عالقه من بود  یفتند و از امالك بخواست بدهد از او گر یرا که نم آنچه
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.خود نگه دارد يبرا

زدند شخصاً به  یم شیصدا یحسن جان نیوقت ، که زارع يکشاورز ریوز ،یارسنجان ا،یرعا نیما ب یاراض میتقس موقع

خواسته شد  نیا میتسل یاعتراض چیبدون هسرو صدا و  یرفت و آقاجان که نزد آنطور داد سخن سر داده بود ، ب نیقزو

.نکرد یو اعتراض

به اقساط پانزده ساله توسط  یو مابق افتیقسط در شیبه عنوان پ يبود که مقدار قیطر نیامالك به ا يبها پرداخت

.شد یبه فروشنده پرداخت م يزیبا سود ناچ يبانک کشاورز

خسته کننده و  يبرنامه روزها یحوصله و ب یو من ب دیرس تابستان. و آماده ساختمان شد يخاکبردار هیهمسا نیزم

زده  رتیما را ح ،یقبل یو همسرش بهنام بدون آمادگ الیل میاز تصم یرساندم که ناگهان آگاه یرا به شب م کنواختی

.ساخت

 ییو با صدا عازم آلمان خواهند شد، اشک به چشم آورد لیادامه تحص يبرا يجمله که آنها به زود نیا دنیبا شن مادرم

:دیکه از بغض خفه شده بود پرس

نبود؟ يقرار نیچن ؟یطور ناگهان نیپس چرا ا-

:را لرزاند یمهربان شیدست به دور گردن او حلقه کرد و در صدا الیل

 رشیآن کشور پذ ياز دانشگاهها یکیاو در  يکند برا یم لیبرادر بهنام که در آلمان تحص ینبود ، ول يقرار نیچن-

 کیخانواده اش رااز نزد ياز اعضا یکیچه بهتر، الاقل بعد از مدتها  گریهم آنجاست ، د روسی، حاال که داداش سگرفته

.دیخواهد د

روز او از  کیکردم  یآرزو م. يشو یکم بود تو هم به آن اضافه م روسیس يکند؟ دور یاز من را دوا م يچه درد نیا-

 ،يریم ياندازد و حاال تو هم دار یم ریبرگشتن خود را به تاخ يبه بهانه ا هر سال یشود و برگردد ، ول مانیماندن پش

قرار بود پنج سال بماند ، حاال ده سال است  روسیس.شوند یم پراکندهاز دور و برمان  میکنم کم کم بچه ها یاحساس م
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.يچه موقع برگرد ستیمعلوم ن يتو هم که بر. ستیاز آمدنش ن يکه رفته و خبر

نداشتم و هر چه درذهنم به دنبال چهره  شتریکه رفت من ده سال ب یوقت. بتونم داداش رو وادار کنم برگرددمن  دیشا-

.کنم ینم داشیگردم پ یاش م

.یکن دایچهره پدر و مادرت را پ یکه در ذهنت نتوان یترسم تو هم آنقدر آنجا بمان یم-

.یدر خاطرم هست شهیبسپارم؟مطمئن باش هم یچهره قشنگ و مهربان را به فراموش نیمگر ممکن است ا-

اما باالخره خواهرم بود  م،یوقت با هم تفاهم نداشت چیه یدرست است که به خاطر اختالف سن.فکر رفتن او دلم گرفت از

.شدم یدلتنگ م دنشیو از ند

:خبر عکس العمل نشان نداد ، فقط گفت نیا دنیاز شن پدرم

 يکه خرجش کردم ثمر یپول ستیمعلوم ن. کند یوقت تلف م ایخواند  یدرس م کندو یآنجا چه کار م روسیس نیبب-

.نه ایدارد 

 یرا در م لشیو تحص یو بعد از آن داداش خودش خرج زندگ فرستادیپول م شیآقاجان فقط چند سال اول برا البته

.آورد

:تا او را از رفتن منصرف کنم و گفتم دمیکه تنها شدم کوش الیل با

.کند یدلتنگ م یلیرفتن تو مامان را خ ؟ينر شهینم-

:به عالمت تاسف سر تکان داد و گفت. لرزاند یاحساسش را نم يزد و سخنان من تارها یشوق رفتن چشمانش برق م از

درسش که تمام شد . تابع او باشم دیحاال که شوهر کردم با. رمیبهنام رو بگ شرفتیپ يتونم جلو یمن نم. دایش شهینم-

 يزود ناچار ای ریتو هم د. رود یاست، هر کس به دنبال سرنوشتش م یجبر زندگ نیاز آن گذشته ا. میدگر یبر م

.بال را سر ما خواهند آورد نیما هم يروزهم بچه ها کیو  یترکشان کن

:دمیاست ، پرس دهیفا یکردم که بحث با او ب احساس
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د؟یچه موقع قرار است برو-

.میعازم آلمان شو هیترک قیبا اتوبوس از طر ندهیر است هفته آقرا. یکن یتعجب م میاگر بگو-

؟ینگفت يزیپس چرا قبالً چ! يزود نیبه ا یعنی-

.بگذارم که کار از کار گذشته باشد انیآن را با شما در م یگرفتم وقت میتصم شه،یدانستم مامان ناراحت م یچون م-

؟يکرد یکار درست یکن یفکر م-

برادر بهنام هنوز زن نگرفته ، اگر . است  ریناپذ رییاست که گرفته شده و تغ یمیغلط، تصم ایت دانم درست اس ینم-

.کشاندم یبهانه تو را هم به آنجا م نیبه ا يچند سال بزرگتر بود

:را به حالت خشم به طرف او تکان دادم وگفتم دستم

به  یول ،برو،يبر يخوا یحاال که م. رفتم یبار نم ریز، اگر چند سال بزرگتر هم بودم،  یکن دایخواد برام شوهر پ ینم-

.ینباش که مرا هم به دنبالت بکشان الیخ نیا

:تعجب نگاهم کرد و گفت با

بهمن چند سال هم از بهنام بزرگتر است و اصالً . بود یشوخ کیفقط  نیا ؟يگفتم که انقدر ناراحت شد یمگه من چ-

.ستیمناسب تو ن

:دیپرس یچهره بر افروخته ام با نگران دنیشد و با دفروغ وارد اتاق  مامان

.دییایبا هم کنار ب دیشما دو نفر توانسته باش چوقتیندارم ه ادیبه ! باز چه خبر شده-

:کرد و پاسخ داد یدست شیپ الیل

.میبار کامالً با هم کنار اومد نیاتفاقاً ا.چرا مامان-

:دیشد و پرس رهیرا باور نکرد و به من خ حرفش

؟یناراحت يزیازچ دا؟یشده ش یچ-
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:آرام باشد و گفتم میتا لحن صدا دمیکوش. نداشتم باعث رنج و اندوهش باشم دوست

.کردم او را از رفتن منصرف کنم یم یداشتم سع. ستین یمهم زیچ-

:دلش تازه شد و گفت داغ

. ندارد یاز همراه ریبه غ يره ، چاره اخواد ب یشوهرش م یوقت ؟یبهنام چ ،یخواهرت رو منصرف کن یبر فرض بتون-

.ایما ب شیپ شتریب یالاقل تا هست. عادت بدم میازبچه ها يکم کم خودم را به دور دیبا

:گفت الیکه بهنام عزم رفتن کرد ل یآخر شب موقع. عازم سفراست  گریکه هفته د دیجرات نکرد به او بگو الیهم ل باز

.امان و آقاجان بمانمم شیخوام امشب را پ یتو برو من م-

 یبه نظر نم یبه ماندن گرفته بود چندان راض میهمسرش بدون مشورت با او تصم نکهی، از ا دیابرو در هم کش بهنام

.دیرس

کردم سر از احساس  یهر چه سع. ، آقاجان طبق عادت روزنامه به دست گرفت و مشغول خواندن شد میکه شد تنها

.دور و دراز است يانگار نه انگار که دخترش عازم سفر. دمینرس ییبه جا ارمیاش در ب یدرون

او  يصدا نکهیصفحه گرامافون گذاشت و به محض ا يرا به رو»  یعیرف وشیدار«آهنگ خواننده مورد عالقه خودش  الیل

:خواند یبرخاست که م

من اریزهره  يکه بود يآن روز ادی

در کنار من بانیاز چشم رق دور

:رخاستپرخشم پدر ب يصدا

.خوانم یم یبفهمم چ يگذار یچرا نم. خانه نیتو ا يباز تو آمد. خفه اش کن-

مامان با دست اشاره . بغض کرد ، گرامافون را خاموش کرد الیل. شب مهمان آنهاست کیمهم نبود که دخترش  شیبرا

:کرد و گفت
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.آن اتاق ، تا آقا سر فرصت روزنامه اش را بخواند میبر دییایب-

اش  يمادرم در را بست و به دلدار م،یوارد اتاق که شد. میو به راه افتاد می، بالفاصله بلند شد میخواست یا مخد از

:پرداخت و گفت

.ریگردد، به دل نگ یبد خلق است و به دنبال بهانه م شهیملک و امالکش را گرفتند، هم یاز وقت-

بوده، مگه نه  نطوریهم شهیدارم هم ادیکه به  ییتا جا. م استاخالق آقا جا دست. رمیگ یراحت باشه، به دل نم التیخ-

دا؟یش

:کردم و گفتم قیرا تصد حرفش

 ویبار راد کیآرزو به دلم موند . ارهیو خنده به لب نم ستیسر حال ن چوقتیه باًیاز تو چه پنهان ، حاال بدتر شده، تقر-

کنم  یآرزو م. یعجب تابستان نحس. شود یم یعصبان ییصدا نیاز کوچکتر. صفحه گرامافون بذارم ایرا روشن کنم 

.زودتر مدرسه ها باز شود

.یو آزاد باش یگوش کن یقیخواد موس یهر چه دلت م یتوان یخانه ما بمان، آنجا م ایهفته آخر را ب-

.هم دلتنگ است شتریب دیشا ایاو هم به اندازه من . خواد مامان را تنها بگذارم ینه متشکرم ، دلم نم-

:رو کرد به مامان و گفت الیل

است که من و بهنام سر مساله رفتن و ماندن با هم جنگ و جدال  یدو ماه یکی. ستمیدلخوش ن رمیم نکهیباورکن از ا-

از  ادیز یوقت. يریمنو بگ شرفتیپ يجلو يخوا یگفت تو م یمرتب م. کردم منصرفش کنم اما نشد یسع یلیخ. میدار

 دیکن یشما فکر م» .تا من درسم تمام شود و برگردم مان،خوب، تو منزل آقاجانت ب اریبس «: کردم گفت يحد پافشار

کردم مامان؟ یکار را م نیا دیبا

 نیگذاشتم ا یمن نم یخواست یاگر خودت هم م. یغربت بفرست ارینداره شوهرت را تنها به د یمعن چیالبته که نه،ه-

.ما بمان شیچند هفته آخر را پ نیفقط الاقل ا. ان برود، تو هم بروحاال که به سرش افتاده به آلم.یکار را بکن
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:ناچار به اقرار شد باالخره

.هفته است کی، فقط  ستیچند هفته ن-

:بود يمادرم همراه با ضجه و زار ادیفر

؟يزود نیهفته؟ به هم کیفقط  ؟یگفت یچ-

:دهان او را بست و گفت يبوسه ا با

 .کند یاست و لحظات سخت انتظار ، تحمل رفتنم را سخت تر نم بهتر ينطوریفکر کردم ا-

ششم فصل

 یفرصت گریسفر شد که د لیآنروز آنقدر سرگرم جمع و جور کردن وسا يما ماند و از فردا شیفقط آن شب پ الیل

ه و عجوالنه بود و کوتا شیزد، اما مالقاتها یهر روز به ما سر م. دل مادر بپردازد یشانیپر يتا به نوازش تارها افتین

.داشت یسالم نکرده قصد خداحافظ

. و بهنام در منزل پدرش ، صبح روز بعد همه خانواده در منزل ما جمع بودند دیدر خانه ما خواب الیقبل از سفر ل شب

او حلقه شدن دور  يداد، دستانش برا يخودش را در آغوش او جا یخداحافظ يبرا الیکه ل یموقع. تفاوت بود یآقاجان ب

را  شیکه بغض گلو یرفتار سرد پدر، با محبت بر گونه پدر بوسه زد و در حال نیتوجه به ا یب الیل. داشت يحرکت کند

:فشرد گفت یم

.تنگ خواهد شد تانیبرا یلیدلم خ-

اداش د نیو همه با هم سوار ماش دیدست مامان را کش الیمن رو گرفت ، ل يبازو ریز نایم.میافتاد هیو مامان به گر من

.میشد امکیس

اتوبوس انتظار آمدن  يبهنام در جلو. بود ختهیدر گاراژ با هم در آم نیکنندگان و مسافر عتیمشا هیخنده و گر يصدا
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.جدا شدن نداشت يبرا يعجله ا الیل. دیکش یهمسرش را م

.کت استگوشزد کرد که وقت حر نیرابه صدا در آورد و به مسافر نیبوق ماش یدر پ یچند بار پ راننده

 شهیشد و از پشت ش دهیبه دنبال همسرش کش اریاخت یب الیل. بازوان مادر جدا کرد انیبه زحمت همسرش را از م بهنام

.ما دست تکان داد يبرا

.بردند نشانیمامان را گرفتند و او را که هنوز چشم به جاده مقابل داشت به طرف ماش يبازو ریز اوشیوس امکیس

به اتاقم آمد و در  نایم میبه خانه که برگشت. شد یمان م یباعث دلتنگ الیل یخال يرك بود ، جامن و مادرم مشت احساس

:گفت يآهسته ا يرا پشت سر بست و باصدا

.میبچسبان واریو به د میکن یچیرا ق شیآوردم که عکسها یچند تا مجله خارج-

:که چشمه اشکم هنوز جوشان بود گفتم یحال در

.را ندارم دادشیحوصله داد و ب.راستیموارد سختگ نیآقاجان چقدر درا یدان یتو که م ناینه م-

:دمیپرس مستاصل

.رود یحوصله مان سر م ينطوریا م؟یکار کن یپس چ-

.ندارم يکار چیحوصله ه دهیخبر ندهد که به سالمت رس الیتا ل-

.که برود یخواست یو از خدا م یگرفت ینم لشیبود تحو نجایکه او ا یپس تو تا وقت-

 عشیکند و توقع داشت مط يخواست نقش خواهر بزرگتر را باز یمال آن زمان بود که هنوز شوهر نکرده بود و م نیا-

 نیاست، من که ا زیعز میفهمم چقدر برا یما فاصله افتاده ، م نیدانم که فرسنگها ب یحاال که رفته و م یول. باشم

.به مامان ياحساس را دارم وا

که در  ییمجله ها. من و مادربزرگش بماند شیپ يقرار است چند روز یچ يآمد که برا ادشیجمله تازه  نیا دنیشن با

:تخت پنهان کرد و خطاب به من گفت ریدست داشت ز
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.تنها بماند میمامان فروغ و نگذار شیپ میبر ایحق با توست ، ب-

آورد و دوباره ساکت  یبر زبان م يمطالب آن جمله ا ریمشغول روزنامه خوندن بود و گاه در تفس شهیجان مثل هم آقا

.دیرس یمامان نا آرام به نظر م. شدیم

از آن روز به بعد . میاو چسباند يگونه ها يرا رو مانیو لبها میاز دو طرف دست به دور گردنش حلقه کرد نایو م من

.تن نداشتبه سخن گف یلینشست و تما یم لیم یسر سفره ب. رفت یدست و دلش به کار نم

 نیو اول دیکش یآن موقع بود که مامان نفس راحت. تماس گرفت و مژده داد که وارد خاك اروپا شدند الیروز بعد ل چند

.لبانش نشست يبه رو الیلبخند بعد از رفتن ل

.ش برسدتا نامه ا میو صبر کن میتلفن گران است ، منتظر تماس نباش نهیکرد چون هز دیکوتاه بود و تاک الیل مکالمه

برادرم هم قرار  یزندگ انیدر جر میشد یازحال خودش با خبر م نکهیاز ا ریو به غ دیرس یمرتب نامه اش م بعدازآن

 نیکرد و هم یرا ندارد سکوت م رانیقصد بازگشت به ا روسیسوال که چرا س نیدر جواب ا شهیاماهم. میگرفت یم

آورد و خطاب به آقاجان  ینامه اشک به چشم م اندنپس از خوافزود و هر بار  یسکوت بر دلهره و اضطراب مادرم م

:گفت یم

کند؟ یکار م یپسر آنجا چ نیا دیگو یدهد ، چرا نم یمن را نم يپس چرا جواب سوالها-

 یکرد و م یرا بلند م شیافتاد صدا یبه لرزه م شیشد و گونه ها و لبها یپدرم که در موقع غضب چشمانش سرخ م و

:گفت

 ياما تنها خبر. برگشت نداره الیکند و چرا خ یم یپسره داره چه غلط میفهم یدختر برود ، الاقل م نیکردم ا یفکر م-

راحت باشد؟ المانیآخر چطور خ! نیهم.راحت باشد التانیاست که حالش خوب است ، خ نیدهد ا یکه م

در . ستینستن آن در حد توان پدر ومادرش نکه دا يکند، مساله ا یرا از ما پنهان م يمساله ا الیکه ل دیرس ینظر م به

.تاب بودم یاز آن من هم چون آقاجان و مامان ب یآگاه يکه برا يراز. پنهان بود يساده اش راز ينامه ها
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 شتریکه متولد شد، ب الیدختر ل دایل. همان سوالها بود و همان جوابها. باز هم طوفان فرو ننشست یسال گذشت ، ول کی

.روسیتا س صحبت از او بود

مادرم را بگذارم و  روسیو س الیتونم مانند ل ینم چوقتیکردم ه یفکر م شهیهم. شد یروز به روز دلتنگ تر م مامان

.گذشت یآب و علف تشنه لب م یب ریدر کو شیزن در طلب بچه ها نیا.بروم

اش را  هیگر يها يها يو صدا گذاشت یگرامافون م يرا به رو الیوقت آقاجان در منزل نبود، صفحه مورد عالقه ل هر

آخر « دینال یو به همراه آن م دیرس یبه گوش م یعیرف وشیدار» زهره ییآخر کجا«که هم آهنگ با ترانه  دمیشن یم

.«الیل ییکجا

هفتم فصل

شد و هر روز صبح سحر تا بوق  یبر سر راهم سبز م يخواست؟ چرا به هر بهانه ا یاز جان من چه م هیپسر همسا نیا

به چشم؟ یرنگ يدود یآفتاب نکیزد و ع یبه بهانه نظارت بر کار ساختمان پدرش ، دست به کمر م سگ

.نظر داشت ریخانه مارا ز یچشم ریپرداخت و در اصل ز یکارگران م یظاهر به امر و نه در

 هیراز همسا، لنگ د هیعال هیچکاره است و چند سال دارد، قدش آنقدر بلند بود که دا. ستیدانستم نامش چ ینم

.زد یم شیصدا

 نهیسکوت، آ يو آماده شدن خانه برا یساختمان اتیعمل انیبود که شکرانه پا يقرار گرفت روز میکه روبرو يبار نیاول

.کردند یقرآن آوردن و گوسفند قربان

آرامش  تا دمیکوش یبودم و م ستادهیمن در کنارش ا. را به پارس کردن واداشت یآمد و رفت آنها گرگ يصدا سرو

 يبرا يگریکس د دمیند یلزوم. تنها بودم اطیطاهر آن دورو برها نبود و من درح.کنم که زنگ در به صدا درآمد

کوچک در دستش  ینیس. خوردم کهیپشت در  هیسالنگ دراز هم دنیدر را که باز کردم از د. شود شقدمیگشودن آن پ
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با نگاهم ، زبانش را به لکنت افکند و  ینگاهش در تالق. کرد یم ییران گوسفند تازه خودنما کیآن  يبود که به رو

:از دهانش خارج شد دهیبر دهیکلمات بر

.اگر کم است دیببخش. است یگوشت قربان-

د؟یدیکم است؟ مگر چند تا گوسفند سر بر-

.کند یم گرفرقید يها هیخب سهم شما با همسا یول ،یکیفقط -

فرق  گرید يها هیسهم ما با همسا دیبا یچ ي، برا نیکرد خودیب«  میبم و بگورا بر سرش بکو ینیآن س تونستمیم کاش

بودم سهم گوشت  دهیتا حاال ند. نه ایآن را قبول کنم  دیدانستم با ینم. دمیاز عکس العمل آقاجان ترس یول» !کند

.ران گوسفند باشد کیها  هیهمسا یقربان

. کند یدر چه خبر است پوست از سرم م يجلو دیفهم یآقاجان مگرفتم، چون اگر  یآن را زود م دینبود ، با چاره

گفت به زبان  یگونه موارد م نیکه مامان فروغ در ا يزیبردم و درست همان کلمات تشکرآم شیباالخره دست پ

:آوردم

.باشد منیخوش  تانیخانه برا نیا دوارمیام دیدیممنون، زحمت کش یلیخ-

:و گفت دیته دل خند از

.است منیکه خوش  داستیاولش پاز همان -

آنقدر . دیاز احساس خودش هم سخن بگو دیبه او فرصت دهم شا یمنظورش شدم و احساس کردم اگر کم متوجه

 هیبا فشار دستم در را بستم و بالفاصله دا. کنم یاجازه را ندادم که با او خداحافظ نیبه خودم ا یحرصم گرفته بود که حت

:پرسد یو م دهستایکه پشت سرم ا دمیرا د

فرستاده؟ یتحفه رو چه کس نیخواست؟ ا یم یبود؟ چ یک-

:دمیجواب پرس يو به جا دمیبلند خند يصدا با
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ران گوسفند باشد؟ کی یها از گوشت قربان هیاز همسا یکیسهم  يبود دهیجون تا حاال د هیدا-

.ه باشهاونو فرستاد یباشند و چه کس دهیکه چند گوسفند سر بر نهیبسته به ا-

.آن را فرستاده دمانیجد هیگوسفند و همسا کیفقط -

:تامل کرد و سپس گفت يلحظه ا. است يریگ جهیکه مشغول نت دینظرم رس به

.نداره یمعن چیتو سرشون دارند ، وگرنه ه یاالتیپس حتماً خ-

ست؟یمنظورت چ-

:زد و گفت یبشکن

البته . نییایو خوش قد و باال، اصالً جور در نم فینگ دراز با تو دختر ظراون ل نمی، اما صبرکن بب ادیم ییزهایچ هی يبو-

.دم یدم، به همه کسانت نم یبه کس کسانت نم ی، ول ستیبدك ن

:را که مشغول بشکن زدن بود گرفتم و گفتم دستش

به پا  امتیوگرنه آقاجان قرا از او گرفتم،  ینیکه من س یی، مبادا به آقاجان و مامان بگو واشتری. بس کن، چه خبر است-

.کند یم

:و گفت دیخند

کارم دنبال دردسر بگردم؟ یمگه ب. يدی،نديدینه بابا، شتر د-

:را از دستم گرفت و گفت ینیس سپس

.فرستاده یچه گوشت دمونیجد هیبه خانم بگم که همسا رمیبمان ، من م یگرگ شیجا پ نیتو هم-

:گفتمزانو زدم و  یو کنار الله گرگ برگشتم

.آورم یم تیرا برا شیو استخوانها یمان ینم بینص یب یتو از گوشت قربان-

چند نفر با هم به  يو گفتگو اهویه يفاصله بود و از داخل آن صدا واریجرز د کیفقط  هیهمسا اطیما و ح اطیح نیب



فریده رهنما -یک بار دیگر با احساس  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٥

:دیپرس یم دنیکه در حال خند دمیراشن یزن جوان يصدا. دیرسیگوش م

حسام؟ يه مقصد رساندران گوسفند را ب-

. دمیمال یرا به خاك م لشیپوزه خود و فام دیبا. به سر دارد یالیدانستند چه خ یهم م گرانیاسمش حسام بود و د پس

.است هودهیخام و ب الشانیفهماندم که خ یبه آنها م دیبا

:زن بلند شد که گفت يصدادوباره . کباب دل و جگر يبو قهیذغال آغشته به نفت برخاست و بعد از چند دق يبو اول

؟يخان ببر ریدختر جهانگ ينان و آنها را برا يال يبگذار خیکباب بلند شد ، چطور است چند س يبو-

:که گفت دمیحسام راشن يفشردم، صدا یرا از خشم به هم م میکه دندانها یحال در

.برم یرا آماده کن من م ینیتو س ،ياست ناز یفکر خوب-

وارد آشپزخانه که شدم خطاب به . باال رفتم وانیا ياز جا برخاستم و از پله ها يبه تند. خوانده بود گرکوریبار د نیا

:ام گفتم هیدا

.کباب دل و جگر بفرستند مانیخواهند برا یخودت را آماده کن م-

:دیگذاشت و با تعجب پرس نیگوشت بود زم دنیرا که با آن مشغول بر يکارد

.رقصن یتنده که دارن به هر سازش م یلیآتش پسرشون خ شهیمعلوم م ده،ینشن يزایبه حق چ-

:گفتم يآهسته ا يصدا با

!ياول آن را نشان مامان بد یخواست یم ؟یکن یگوشت را تکه م يممکنه آقاجون بشنوه ، دار واشتری،  سیه-

.هم به آقا و هم به خانم. نشونش دادم-

گفتند؟ یخب چ-

ساختمون  يمزاحمتها یخوان تالف یارزه و م یسرشون به تنشون م شهیمعلوم م« ا فقط گفتآق یول. خانم تعجب کرد-

«.ارنیشون رو در ب يساز
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:چاقو رو از دستش گرفتم و گفتم. رفتم  جلو

؟یکار کن یچ يدار الیخ. ادیاالن است که زنگ در به صدا در ب نیهم-

خب منم فردا . هر روز چشممون تو چشمشونه نیبعد از ا. است هیهمسا. نداره اونو پس بفرستم یلیه؟دلیمنظورت چ-

.ارمیشو در م یذارم و تالف یآش م گید هی

.داره يا یکارها چه معن نیفکر هستم که ا نیبه ا.ستمین یمن به فکر تالف-

.کنمزنن ، من رفتم درو باز  یزنگ م. است يدار هینداره و فقط رسم و رسوم همسا یمعن چیتو فکر کن که ه-

کباب  ینیرا در حال گرفتن س هیدوختم و دا اطیاز پشت پنجره چشم به ح. گشودن در رفت يو برا دیرا به سر کش چادر

:گفت یکه م دمیشن یمادر را م يمشاهده کردم و صدا

ست؟یچ گرید نیا.نعمت فراوان است نکهیمثل ا-

:برگردانم گفتم يآنکه رو یب

.قصد دارند باب مراوده را باز کنند دهیاز راه نرس مان یبغل دست هیبه گمانم همسا-

صحبت  یفروغ يو با آقا ستادهیآقاجانت چند بار سر ساختمانشان ا. رسند یبه نظر نم يبد يآدمها. دارد یبیچه ع-

فرستاده اند؟ مانیدفعه چه برا نیا نمیبگذار بب. است یمرد خونگرم و خوش صحبت دیگو یکرده و م

:د آشپزخانه شده بود گفتکه تازه وار هیدا

.دیسفره رو بندازم که تا سرد نشده با غذاتون نوش جان کن رمیمن م. کباب دل و جگر-

:به مامان کردم و گفتم رو

ما هم بفرستند؟ يداشت برا یچه لزوم-

خانم؟ هیآن را آورد دا یچه کس. میبمان بینص ینخواستند ما هم ب. کباب بلند شده يبو زمیخب عز-

.هیبازم لنگ دراز همسا-
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:به لب آورد و گفت ینیریلبخند ش مادرم

 شانیو برا میدرست کن يزیچ هیتا فردا هم ما  يرو نگه دار ینیباشه س ادتی. يبراش انتخاب کرد یاسم با مسمائ-

.میبفرست

.کاسه آش براشون بفرستم هیدارم  الیخ نیاگه اجازه بد-

هشتم فصل

ما را  یشکشیپ. ما آش جو يو هفته بعد آنها برا میآش رشته فرستاد شانیآن روز ما برا يفردا.مراوده باز شد باب

عبث و  دیچه ام. باز کنم شیمن در را به رو گرید کباری دیآورد که شا یم دیام نیبرد و مال آنها را حسام به ا یطاهر م

.میگرفت یرا به باد تمسخر م هوس او ایو عشق  میدیندخ یخامش م الیبه خ نایبا م یپنهان ،يا هودهیب

:گفت یم دنمیبه محض د نایبود و هر بار م حمانیباعث خنده و تفر هیلنگ دراز همسا لقب

چه خبر؟ هیاز لنگ دراز همسا-

:مقدمه گفت یهفته بعد ناگهان مامان ب چند

 شانیمحبتها یو تالف میو آنها بروخانه ن دنیماست که به د فهیجا به جا شدند و حاال وظ یخانواده فروغ گریبه گمانم د-

.میرا بکن

روز موعود . کرد یبار بود که او با خواسته همسرش مطابقت م نیاول نیا. آنها مورد موافقت آقاجان قرار گرفت شنهادیپ

 که پسر يدر بردن دختر دم بخت به منزل مرد يالبته آقاجان هم اصرار. از رفتن سر باز زدم و در خانه ماندم دیکه رس

.جوان در خانه اش داشت نکرد

با  هیگشودن در رفت و بالفاصله خبر داد که لنگ دراز همسا يبرا هیعال. نگذشته بود که زنگ در به صدا در آمد یساعت

.گهیم یچ نیبب ایتو کار داره ؛ ب
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:دمیزده پرس رتیگذاشتم و ح نیکه در دست داشتم زم یکتاب

کار دارد؟ یبا من چ-

.اونجا، چون قراره شام اونجا بمونن يکه بر يگه آقاجانت اونو فرستاده دنبال کار یدونم ، م ینم-

داره منم برم؟ یلیخب بمانند، چه دل-

.برو جوابشو بده یدون یخودت م-

 یاوقات از مادرم هم مهربانتر و دلسوزتر به نظر م یبعض یاو مرا بزرگ کرده بود و حت. داشت تیبرام اهم هیدا نظر

:دمیپرس دیا تردب. دیرس

ست؟یفقط خواسته خودش ن نیکه آقاجانم او را دنبالم فرستاده و ا گهیاز کجا بدانم راست م-

.بگه يدروغ شاخ دار نیهمچ هیدونم جرات کنه  یم دیبع-

 یکوتاه سرخاب نیبه پا داشتم و بلوز آست یکمرنگ نیشلوار ج. به سر و وضعم کردم ینگاه نهیجا برخاستم و در آ از

:دمیو دوباره پرس دمیبلندم کش يموها انیشانه را به م. به تن یرنگ

نه؟ ایبرم  یگیتو م-

آن پر از نقش و  سهیرا که باالتنه اش ساده بود و دامن پل یرنگ يزنگار راهنیکمد لباسم را باز کرد و از دورن آن پ در

:آورد و گفت رونینگار بود، ب

.است یبپوش ، مناسب مهمان نویا-

:اعتراض گفتم هب

.خانواده جا کنم نیندارم خودمو تو دل ا الیمن که خ. که تنم است خوبه نیجون، هم هینه دا-

.نیهم.یخودتو حفظ کن تیو شخص یو باوقار باش نیکه سنگ نهیبلکه منظورم ا. من نگفتم خودتو تو دل اونا جا کن-

را که به  یراهنیپ. گوش به حرفش دادم شهیمثل هم. زد یم دهیو سنج یدرس نخونده بود سخنان پر معن نکهیوجود ا با
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.گذاشت پام کردم میپا يکه جلو يدیدستم داد به تن کردم و کفش سف

سرم را باال . منتظرم بود اطیدر ح يحسام هنوز جلو. کردم و از اتاق خارج شدم میبه سراپا ینگاه نهیدر آ گرید کباری

 نکیبار بود که او را بدون ع نیاول. شد انینما دگانشیدر د نیو تحس يبرق شاد دنمیبه د. گرفتم تا بتوانم نگاش کنم

 هیپس چرا عال« به لب آوردم و در دل گفتم  يلبخند اریاخت یب.درشت زهاندا یبود و ب اهیچشمانش س. دمید یم یآفتاب

:دمیدر پاسخ سالمش پرس» کرد یخطاب نم ياو را چشم گاو

د؟یداشت يبا من کار-

عذاب باشد؟ لحن کالمش  هیمجبور انقدر قدش بلند باشد که نگاه کردن به او ما. خسته شد ياز نگاه کردن به و گردنم

:آرام بود

.دیآقاجانت مرا فرستادندتا از طرف خانواده ام از شما دعوت کنم شام را مهمان ما باش-

.امیقرار نبود امشب به آنجا ب-

 رفتندیخان پذ ریو اصرار کرد و باالخره جهان گ دهید يادرم تدارك شام مختصرم. بعد قرارشد یاول قرار نبود، ول-

.امیبمانند و من به دنبال شما ب

د؟ییایآقاجانم خودشان گفتند شما به دنبالم ب-

.راحت باشه التانیخ.شد یاجازه که نم یالبته، ب-

 یعالف م ابانهایدر خ ایبود؟ دانشجو بود را گرفته  پلمشید ایرفت  یهنوز به مدرسه م. دانم چندسال داشت ینم

شد؟ یوقت سر راهم سبز م یخواست که وقت و ب یگشت؟ و از آن گذشته از جان من چه م

:را به هم زدم و گفتم در

.میخب بر یلیخ-

اه قد به از او فاصله گرفتم تا مجبور نشم شانه به شانه اش حرکت کنم و کوت. و در کنارم به راه افتاد دیراحت کش ینفس
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.امینظر ب

بساط شام را در .عطر گل بود يخانه انباشته از بو اطیچه موقع در باغچه شان کاشتند که ح اهیدانم آنهمه گل و گ ینم

دختر  يکه ناز یموقع. آمدند یم يو مهمان نواز قهیبه نظر خانواده خوش سل. گسترده بودند وانیدر ا ینیسفره رنگ

است که روز ورودشان  یدانستم همان کس شیو خنده ها نیطن وشخ يقبال کرد، از صدااست وانیصاحبخانه از من در ا

منتظر بودم آقاجان به . اوردیما ب يبرا خیکباب برخاسته چند س يکرد ، چون بو یم قیبه آن خانه برادرش را تشو

 يالف تصورم داخل سالن به رواما بر خ.، ابرو در هم بکشد و مالمتم کند چرا بدون اجازه او به آنجا آمدم دنمیمحض د

 شهیمامان مثل هم. نشست بر لب داشت یلبانش م يکه کمتر بر رو يداده بود و لبخند نادر هیتک ییایتالیو ا لیمبل است

اما . نمیپهلو دستش بنش یاشاره کرد جلو برم و در مبل خال دنمیو با وقار مشغول گفتگو با ماهرخ خانم بود، با د بایز

:که به گونه ام زد، از من استقبال کرد و سپس گفت يبوسه ا ماهرخ خانم با

.دیتا سرد نشده نوش جان کن وانیا يتو دییبفرما. میکه سر سفره بر میخانم بود دایشام حاضره، منتظر ش-

:مامان به تعارف پرداخت و گفت. میرفت وانی، آنها برخاستند وهمه با هم به ا نمیمن بنش نکهیا يجا به

.مینبود ما شام بمانقرار -

:پرداخت و گفت یخانم به شکسته نفس ماهرخ

.میخوریاست که دور هم م ریلقمه نان و پن کی.شود گذاشت شام یرا که نم نیاسم ا د،یدار اریاخت-

و  دیکشیگشت و سفره را م یم زیدور م. گرفت یلحظه هم آرام نم کیبودکه  ي، آتش پاره ا يپسر چهار ساله ناز دینو

از  يخان، همسرش ، لحظه ا زیتوجه بود ، اما پرو یخونسرد و ب يناز.غذا را سرنگون کند ينمونده بود ظرفها يزیچ

.را بشکند يزیشد و مواظب بود مبادا چ یغافل نم دینو

:و گفت دیکش یقدح آش رشته آه دنیبا د مادرم

.چقدر آش رشته دوست دارد ،یخال الیدخترم ل يجا-
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:دیت خود شرمنده شد و پرسخانم از غفل ماهرخ

 کی. است ادینشده ، آش ز ریحاال هم د.کردم یحتماً دعوتش م دیدار يگریدانستم دختر د یمگر کجاست؟ اگر م-

.دیببر شیکشم برا یکاسه م

:اشک به چشم آورد و گفت مامان

را  دایمان رفته و من هنوز نوه ام لدو سال است به آل. جا فاصله داره نیفرسنگها از ا.ماهرخ خانم او کجا و ما کجا يا-

.دمیدارد ند کسالیکه 

که  دهیرفت و هر سال به ما وعده م خیبه مون شیآلمان؟ پسر بزرگ من نظام هم دوازده ساله پ يکجا د؟یگیراست م-

.ادیم دنمانیبه د گریسال د

.برگشتن نداره الیرفته و اصالً خ شیکه دوازده سال پ روسیدرست مثل پسر من س-

رسد پدر و مادر را  یدستشان به دهنشان م یامان ازدست بچه ها ، وقت.دیپس شما هم مثل ما چشم به راه غربت دار-

:اعتراض کنان گفت یفروغ يآقا. برند  یم ادیاز

.یکنیمهمانان را کور م ياشتها ییرایپذ يبه جا ؟یزنیحرفها را چرا سر سفره م نیا-

:برداشت و آنرا درون بشقاب من گذاشت و گفت یبزرگ چهیتکه گوشت ماه. پرداخت ییرایخانم به پذ ماهرخ

زم؟یعز یکش یپس چرا نم-

.ندارم لیم گهیخوردم د ادیآش ز. دستتان درد نکنه-

.يبخور دیشود ، با ینه نم-

را در مقابلم  دوغ را پر کرد و آن وانیحسام ل. را به آن افزود یو ران مرغ ختیگوشت ر يبرنج به رو ریکفگ کی سپس

:به طرفم گرفت و گفت یظرف ترش يگذاشت و ناز

.بخور ياگر دوست دار. است یخانگ یترش-
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:رو به پدرم کردو گفت یفروغ يآقا.دارند یالیدور وبرم را گرفته بودند ، معلوم نبود چه خ يبدجور

.میآنجا دور هم باش دیاریب فیتشر دیجمعه برنامه نداشته باش نیاگر ا. میدار گونیباغ کوچک در م کی-

:تشکر کرد و گفت پدرم

، حاال  میزحمت داد یاز آن گذشته امشب به اندازه کاف. ندیآ یبه منزل ما م میمعموالً جمعه ها بچه ها و نوه ها. ممنون-

.مییایمنزل ما که از خجالتتان در ب دیاوریب فینوبت شماست که تشر گرید

 دیدوماً چه بهتر از طرف ما بچه ها را هم دعوت کن. مید یپس م دیو بازد میرس یمت ماوالً ما حتماً قبل از جمعه خد-

.که جمعه به ما افتخار بدهند

.که در آلمان است یکیاز آن  ریالبته به غ. من دو عروس وچهار نوه دارم. ستندیدو تا که ن یکی. میشویباعث زحمت م-

کند هنوز ازدواج نکرده و  یم یپسر بزرگم نظام که در آلمان زندگ. رمنوه را دا کی نیمن فقط هم. خدا حفظشان کند-

. کندیم لیاست و در رشته راه وساختمان تحص یپسر کوچکم که حاال در خدمت شماست سال سوم دانشکده فن

.حسام است يتجربه کار نیاول دیکنیکه مالحظه م یساختمان

درست مثل برادرش قد . دار و پر راز بود یمعن يناز ينگاهها. دمن ز يبه رو يهمه متوجه حسام شد و اولبخند نگاهها

.به مادرشان شباهت داشتند شتریو خوش صورت و هر دو ب اهیبود و درست مثل او چشم س کیبلند و بار

ما مفصل تر  یمهمان.کرد یگرم ییرایاز آنها پذ رشینظ یبا دست پخت ب هیما آمدند و عال دیشب بعد آنها به بازد دو

.آشنا شوند دمانیجد هیرا دعوت کرده بود تا با همسا شانیو خانواده ها اوشیو س امکیو مامان فروغ و س بود

 يرییتفاوت بودم و تغ یمن ب ی، ول دییپا ینظر داشت وهم مرام ریخاص خود هم همه حرکات حسام را ز طنتیبا ش نایم

 .در احساسم نسبت به اونداشتم

نهم فصل
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که پدرم سر به  دانستمیم. جرات به زبان آوردن خواسته ام را نداشتم.نرم گونیعه را با آنها به مگرفتم روز جم میتصم

 دنیبه اتاقم آمد و از د کراستی دیکه رس نایم.از من ریصبح جمعه همه آماده رفتن شدند به غ. مخالفت برخواهد داشت

:دیمن که آماده رفتن نبودم تعجب کرد و پرس

؟یضر بشحا يندار الیمگه خ-

.نه يراستش را بخوا-

شده؟ یچرا؟ مگه چ-

.امیخواد به باغ آنها ب ینشده فقط دلم نم يزیچ-

 یب. دارند یالیچه خ یدان یکه م یفهمان یبه آنها م شتریب ينطوریبشه؟ مگر باغ مال لنگ درازه؟ ا یکه چ. چه لوس-

 یبلند است ول يادیهر چند قدش ز. ادیبه نظر نم ير بدازآن گذشته بر خالف تصور ما پس. ارین تیتفاوت باش و به رو

.است يجوان برازنده ا همرفتهیرو

:گفتم يلحن تند با

.ممیدرباره او حرف بزن ادیاصالً خوشم نم. نایبس کن م-

وقت حاضر  چیکه مامان فروغ ه یدان یم ؟ياریآقاجان را در ب يصدا يخوا ینکند م. میپس زودتر آماده شو که بر-

 نیاول نیرفته ا الیعمه ل یاز وقت. خود اوقاتش را تلخ نکن یپس ب. برود گونیتو را در خانه بگذارد و خود به م شهینم

.کنه حیخواد تفر یباره که م

:و گفت دیدستم را کش يبه رفتن نداشتم ، با لحن عجوالنه ا یلیهنوز م.کار کنم یچ دیدانستم با ینم. با او بود حق

.از تو ریهمه حاضرهستند به غ. شهیم ریمه خانم؟ داره دع یهست یمعطل چ-

همرنگ آن به  يو بلوز نیبلندش را پشت سر جمع کرده بود و شلوار ج يموها نایم.ندانستم و برخاستم زیرا جا معطل

:که به پا داشتم مناسب بود و فقط بلوزم را عوض کردم و گفتم ینیشلوار ج. را با کش بستم میموها. تن داشت
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.خوب من حاضرم یلیخ-

:با نگاه موشکافانه براندازم کرد و گفت نایم

.دوست دارم بپوش یلیکه من خ یبلوز نه، آن بلوز ارغوان نیا-

.ادیخوشم م شتریب ییمویمن از ل یدان یتو که م. راحت ترم نیبا ا. دارم ییقصد خودنما یکن یم الیمگر خ! چه یعنی-

:گفت دنمیمامان به محض د. آمدم رونیاق بتوجه به اعتراضش از ات یب سپس

.اش لک شده نهیس ریبرو بلوزت را عوض کن، ز-

به اتاق . دندیخند یبه من م شیبه همراه لبها طنتیو ش یرکی، با ز نایم اهیکه چشمان س یبه لک انداختم و در حال ینگاه

.دمیمورد عالقه او را پوش یبرگشتم و بلوز ارغوان

ما  دنیحسام پشت فرمان نشسته بود و با د. رنگ خود منتظر ما بودند یشمیپژو  لیدر با اتومب يجلودر  یفروغ خانواده

:شد و گفت ادهیپ

.روند یم زیپرو نیمادر و آقاجان با ماش. میبا ما بر دییشما بفرما-

:توجه به خواسته اش به اعتراض گفتم یب

.امیم اوشیداداش س نیمن با ماش. ممنون یلیخ-

فقط پدرو مادرم سوار  بیترت نیبه ا. را پنبه کرده ام خوشحال بودم شیرشته ها نکهیاز ا. کردم که دلخور شده ساحسا

.آنها شدند نیماش

و  وهیبا درختان پر بار م. بود ییباغ با صفا. میدیرس گونیو به م میپر دست انداز لشگرك را پشت سر گذاشت جاده

سر تا سر . از پنجاه مهمان را داشت شیب شیمل دو اتاق بزرگ بود که گنجاانگور، عمارت کوچک آن شا يتاکستانها

 نیزم يتوپ را برداشت و آنرا به رو دینو میباغ که شد وارد. از ما بود ییرایعمارت فرش شده و آماده پذ يجلو وانیا

رد  دیاخل آب افتاد و نوتوپش قل خورد و به د. شد يمشغول باز دیرس یآن به استخر م يکه انتها يریغلتاند و در مس
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.آن را گرفت و به درون استخر افتاد

آورد و  رونیرا از تن ب شیبالفاصله با شتاب لباسها. من که شاهد ماجرا بودم توجه حسام را به آن سو جلب کرد ادیفر

.آورد رونیزد از آب ب یرا که در حال غرق شدن دست و پا م دیزد و نو رجهیبه داخل استخر ش

 يو او را برا دیکش رونیاز غفلت ، طفل لرزان را از آغوش برادر ب مانیکنان و پش ونیتازه متوجه شده بود، شکه  يناز

.لباس به داخل ساختمان برد ضیتعو

:دیکه لبخند به لب داشت پرس یبه طرف من که هنوز وحشت زده بودم آمد و در حال حسام

د؟یدیترس یلیخ-

.شد یغرق م دیدیرس یاگر به موقع به دادش نم. کردم یم یداشتم از ترس قالب ته. یلیخ-

.به شما بد بگذره نجایخواد ا یدلم نم. نبود یاستقبال خوب-

 يرو. کرده بود تا با من تنها شود خوشحال بود دایپ یفرصت نکهیاز ا. شوم نیخشمگ ایلبخند بزنم  دیدانستم با ینم

.کردم و به طرف عمارت برگشتم دایور پشاخ و برگ درختان راه عب انیبرگرداندم و از م

نشستم سر در  نایکه در کنار م نیهم. دندیکش یم خیمردها داشتند گوشتها را به س. جمع خانواده جمع بود وانیا در

:گوشم نهاد و گفت

؟يکجا رفته بود-

.کرد رحم یلیخدا خ.غرق شود ينمانده بود آتشپاره ناز يزیچ. زدم یدور استخر پرسه م. جا چیه-

در لباس شنا چطور بود؟ هیلنگ دراز همسا. هم خدا، هم حسام که به موقع نجاتش داد-

:گفتم يلحن تند با

.سوال نکن يخودیساکت باش و ب-

تار آورد و  یغروب که شد خانم فروغ. نکند دایباشم تا او فرصت تنها ماندن با مرا پ نایبا م رمیگرفتم هر جا م میتصم
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:گفت يم داد و نازآنرا به دست حسا

.دیفهم یکند آنوقت م ییهنرنما دیبگذار. داره یخوش يچه صدا دیدان ینم-

:ناز کرد و گفت اول

.شوند یم ياگر بخوانم همه فرار. گهیدروغ م-

:شروع به نواختن کرد و خواند يو ناز یباالخره با اصرار خانم فروغ یول

نپرس از شبها یعشق را ندان چو

لبها یرد و ز خشکاز رخ ز بپرس

گونه ادب جان ز عشق آموزد هزار

به مکتبها افتنیآن ادب را نتوان  که

همه . کند یداشتم اما احساس کردم فقط به من نگاه م ریسر به ز نکهیبا وجود ا.مواقع خواندن نگاهش به من بود در

.ردماویخودم ن يبه رو یاش شدم ، ول يمتوجه دلخور. من رازیدست زدند به غ شیبرا

خان گرم گفتگو بودند و  زیبا پرو اوشیو س امکیس. خواندندیم يکردند و کُر یم يتخته نرد باز یفروغ يو آقا پدر

.زد یو اوضاع مملکت دور م استیس رامونیسخنانشان پ

:گفت دمیشن یکه فقط من م يآهسته ا يبا صدا نایم

.داره یقشنگ يعجب صدا یول. بشنوه واریکه د گهیبه در م-

.عطر گلها در فضا پخش بود يو بو دیوز یم یمیمال مینس. را روشن کردند  وانیا يکه شد چراغها غروب

:فروغ گفت مامان

.یمطبوع يعجب هوا-

:خانم اصرار کرد ماهرخ
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.میندار يفردا که در شهر کار. میمان یجا م نیشب را هم دیاگر قبول کن-

بچه ها  يو از دور میکاریفردا صبح به سرکار بروند و گرنه ما که ب دیبا اوشیو س امکیس. میماند یشد م یاگر م-

.دلتنگ

 یو م میزن یپشه بند م وانیا يجا تو نیهم.چقدر با صفاست نجایشب در ا دیدان ینم. نظام دلتنگم يمن هم از دور-

.و به قول شاعر خوش منظره دارد باستیز گونیم يشبها.میخواب

بند  يخواست پسرش را پا یم یفروغ يآقا.نبود لیدل یهمه محبت ب نیا. میند و ماندشد یاز تبادل نظر راض بعد

در  ونیو کتا نایمن و م. شب مهتاب بود و آسمان پرستاره. وطن به سرش نزند يجال يهوا یکیتا مانند آن . کند یزندگ

ده، رطوبت ده، خاطرات  يهوا. داشتمبه تماشا  لیباشم، م اشتهبه خواب د لیم نکهیاز ا شتریب. میبود دهیپشه بند خواب

.دیغلت یپهلو به آن پهلو م نیخواب بود و از ا یهم ب نایم. کرد یرا در دلم زنده م یدوران کودک

حسام  دیحدس زدم با. است یشب در آن مشغول آب تن مهینفر در ن کیداد که  یحرکت آب استخر نشان م يصدا

آواز پر  يصدا. رفت یم نییپا وانیا يداشت حوله به دست از پله ها که دمیاش را د هیسا شیساعت پ میباشد که ن

:اش هنوز در گوشم بود نیطن

.دارمت به بانگ بلند ینهان کنم تا چند دوست م آشکارا

دهم فصل

در  یکه بعد از اصالحات ارض یبه تنها ده یدعوت کرد که دسته جمع یجان مهمان نواز شد و از خانواده فروغ آقا

 يخواستند بهانه ا یآنها که از خدا م. میآخر هفته را در آنجا بگذران التیو تعط میمانده بود برو مانیبرا نیزواطراف ق

ما مطلع  یو بم زندگ ریما بپردازند و از ز یشجره نامه خانوادگ ردنو رو ک ریممکن به ز قیداشته باشند تا به هر طر

.رفتندیدعوت را پذ نیباز ا يشوند، با رو
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مامان به تدارك سفر پرداخت و پس از تبادل نظر . میو جمعه بعد از ظهر برگرد مید غروب چهارشنبه حرکت کنش قرار

در  ییروز چهارشنبه بعد از صرف ناهار بساط چا.میببر ییرایو پذ يآشپز يرا هم برا هیعال هیگرفت دا میبا آقاجان تصم

انتظار آمدنش را . در دست داشت به خانه ما آمد يمه انا اکتکه پ یکه ماهرخ خانم در حال میگسترده بود وانیا

:، مادرم به استقبال شتافت و گفت میمهمان ناخوانده متعجب شد دنیو از د مینداشت

.حاضر است يچا د،یدیبه موقع رس. دیی، بفرما دیخوش آمد-

:خواست به ما بدهد ، درخشان بود گفت یکه م یاز خبر خوش دگانشیکه د یحال در

 یم چیه. به شما بدهم یو هم خبر خوش دیندازیخودتان را به زحمت ن ادیآمدم هم خواهش کنم که ز. شمیاحم نممز-

شناسند؟ یرا م گریخان همد روسیپسر من نظام وس دیدان

:دیزده پرس جانیفروغ ه مامان

آنها با هم آشنا هستند؟ یعنی! دییگو یراست م-

که  دیاآلن نامه اش رس نیهم.نوشته بودم شیقبالً در مورد خانوادهشما برا. با هم رفت و آمد هم دارند یبله، حت-

.جان و بهنام خان هم آشنا شده الیاوست و با ل یمیدوست قد روسینوشته س

:دیپرس يو با لحن مشتاقانه ا ختیرا با شوق و شعف در آم يکنجکاو مادرم

.ماهرخ خانم دیطاقتم کرد ینوشته؟ ب یچ الیاز ل-

:را به دست او داد و گفت نامه

.میبه آنجا برو دنشید يو از ما خواسته که برا ادیب هیبه ترک ندهیدارد ماه آ الینظام خ. دیخودتان بخوان دیتوان یم-

ران؟یا ادیچرا آنجا؟ پس چرا نم-

:چهره اش نشست و گفت ياز اندوه بر رو يغبار

.ادیب رانیتواند به ا ینم یلیفقط نوشته به دال. کنم یتعجب م نیمن هم از هم. دانم فروغ خانم ینم-
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آن  مهیرفت و هنوز به ن یم گریبه خط د یاز خط اقیبا اشت دگانشید. ساکت شد و به خواندن نامه پرداخت مادرم

:و گفت دیاز شوق کش يادیبود که فر دهینرس

راه را  یما بق ستندیو حاضر ن ندیآ یم هیآخر چطور تا ترک یهم با او همسفر شود، ول روسیس دیمن، نوشته شا يخدا-

ان؟یب نجایکنند و به ا یط ستین یکه فاصله چندان

فقط به  دمیم حیکه فکرم را خسته نکنم ترج نیا يبرا. نداده یحیتوض چیمورد ه نیسوال عاجزم، در ا نیاز پاسخ به ا-

.دل خوش باشم دنشیشوق د

کند،  ینم یحاال هر کجا که امکانش باشد فرق. نمیب یسال پسرم را ماست که بعد از دوازده  نیمن هم مهم هم يبرا-

آخر چرا آنجا؟ یول

:رو به آقاجان که گوش به سخنان ما داشت کرد و گفت سپس

؟يبه آنجا بر يحاضر ست؟یآقا؟ نظرت چ يشنو یم-

 رانیتواند به ا یکند و نم یم یلطپسر بعد از دوازده سال در آنجا چه غ نیبفهمم که ا دی، باالخره با رمیمعلومه که م-

اد؟یب

:خانم از جابرخاست و گفت ماهرخ

عاقل هستند که خودشان بدانند دارند  یبچه ها به اندازه کاف. که آماده سفر بشم رمیمن م. که مزاحم شدم دیببخش-

.کنند یکار م یچ

:و گفت دیکش یآه مادرم

که به  میفتیراه ب گریساعت د کیبهتر است . را ندارم میوه بچه هاطاقت رنج و اند. باشه ریهست خ یهر چ دوارمیام-

.میشب نخور

 انی؟ جر یچ یعنی. نامه نظام مرا به فکر فرو برد. ختیته قلبم فرو ر يزیچ. به سفر نداشتم یلیم. گرفته بود دلم
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و جرات  ادینش بخاك وط کیوگرنه چطور ممکن است تا نزد ست،یعلت ن یب روسیس امدنیشود ن یمعلوم م ست؟یچ

دخول به آن طرف مرز را نداشته باشه ؟

که سبقت  اوشیس لیاز اتومب. دادم و به تفکر پرداختم هیتک امکیس نیعقب ماش یصندل يطول راه سرم را به رو در

نظرم به  یفروغ يآقا نیو در موقع عبور از کنار ماش دمیفرو رفته د شهیو در اند نیمامان و آقاجان را اندوهگ م،یگرفت

.ما را دارند شانیکه او وماهرخ خانم هم درست همان حال پر دیرس

که ماهها در  نیشان در قزو یانینداشت عمارت اع نانیمادرم اطم. میراست به ده رفت کیو  میشهر توقف نکرد در

.از مهمان باشد ییرایساختمان آن را نگشوده بودند ، آماده پذ

مشکل داشتند و  کیآنها  يحوصله شدم و چرا هر دو یب.کرد یم ییماده هنر نماتارش را آورده بود و خود را آ حسام

شوند؟ رانیتوانستند وارد خاك ا ینم

کرد؟ یبه آن نم ياشاره ا شیتوانست ، پس چرا در نامه ها یسوال را بدهد و اگر م نیتوانست جواب ا ینم الیل چرا

کردند و در  یاحترام نم يارباب و خانواده اش ادا دنیبه د چون گذشته گرید نیو زارع ایرعا یاز اصالحات ارض پس

 شیکه سالها پ یو از آنجا روانه ساختمان میوارد ده شد یدرست مانند افراد معمول. گرفتند ینم لیواقع اصالً ما را تحو

.میساخته بود شد ناقامتما يبرا یتابستان يالیآقاجان به عنوان و

:پرداخت و خطاب به مادرش گفت یحسام به خنده وشوخ. دیرس یظر نمسر حال به ن ادیهم ز یفروغ خانم

بود که همه شما را غرق ماتم  يمگر در نامه نظام چه رمز و راز. شده مادر جون ؟ چرا همه اوقاتشان تلخ است یچ-

.کنم یمشاهده نم يعاد ریغ يزیمطالبش چ انیخوانم در م یکرده؟من که هر چه آن را م

:و گفت دیکش یخانم آه ماهرخ

چه خبر است؟ ایدن نیدر ا یدان یپسر؟ چه م یدان یتو چه م-

.چه خبر است دییخب پس به من هم بگو-
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.میگو یبگذار اول خودم بفهمم بعد به تو م-

هر دو دلتنگ و افسرده  نیچه خبر است، نه شما و نه فروغ خانم و با وجود ا ایدن ددریدان ینم چکدامیپس هنوز ه-

.دیهست

:دیپرس يا دهیبا لحن رنج. گرفتم دهینشن زیسر جال میبر ایگفت ب یرا که م نایم جمله

شده؟ حواست کجاست؟ یچ-

:که حسام خود را به ما رساند و گفت میهنوز چند قدم دور نشده بود. با آنها شدم یناچار به همراه لمیخالف م بر

.دیهم با خودتان ببر مرا دیر یکجا رفته؟ هر جا م تانیپس حس مهمان نواز-

:گفت يزیآم هیبا لحن کنا نایم

.دیبهتر است شما هم با بزرگترها در باغ گردش کن. میریما بچه ها با هم م-

.بزرگ نشدم دیکن یکه فکر م يبزرگتر ها و هنوز به اندازه ا یشما هستم نه قاط یمن قاط-

به همراه بردن او با  یلیدانست م یم نکهیآورد و با وجود ا يارابه ج ي، حق مهمان نواز امکیپسر پانزده ساله س اریماز

:گفت میخود ندار

.دییایشما هم ب. ندارد یبیع-

:دیآمد و پرس جلوتر

د؟یبر دیخواه یکجا م دییاول بگو-

:من جواب دادم اریماز يجا به

.دیسوال نکن گهید دیبچه ها شد یقاط یوقت-

را از بوته جدا کرد و  يسرسبز اریخم شد و خ اریماز. در خود احساس نکردم یالشور وح چیه میدیکه رس زیسر جال به

:داد و گفت ونیآن را به کتا
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.يسرسبز اریعجب خ. اول تو نوبر کن-

:دمیرو به حسام کردم و پرس. نبود زیهم وسوسه انگ اریخ يبو یحت

اد؟یم هیبه ترک ران،یآمدن به ا يچرا آقا نظام به جا دیدان یشما نم-

:تکان داد و گفت یرا به عالمت نف سر

.ستندیکدام سر حال ن چیه دهینامه اش رس یاز وقت. دانم نه آقاجون و مادرجون ینه من م.دانم ینه نم-

:مکث کرد و گفت يا لحظه

د؟یرو یاگر قرار باشه بروند، شما هم م-

:پاسخ دادم دیترد يلحظه ا بدون

.که رفت من فقط پنج سال داشتم یتنگ شده، وقت روسیداداش س يبرا یلیلم خد. رم یاگر پدرم اجازه بدهد م-

:به دستش داد به من تعارف کرد و گفت اریرا که ماز ياریخ

.دیاریاو را به خاطر ب ادیز دیپس نبا-

است که  ییبه شکل عکسها قاًیکه از او دارم دق يریاز خاطرم رفته و تنها تصو شیچهره آن زمانها. طور است نیهم-

.فرستد یم

چهره هاست که توجه  ییبایو ز یفقط زشت. سازند یشان را آشکار نم یاصل تیو ماه ندیگو یعکسها با ما سخن نم-

.کند یمارا به خود جلب م

!به برادر من داره یچه ربط نیا-

.است یکل فیتعر کی نیا.نداره یربط چیه-

:گفتم دیشن نایرا برگرداندم و با تکان لبها که فقط م میرو

.مزه یب-
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.شدم مانیاز حرف زدن با او پش و

ازدهمی فصل

:، نوشته بود دیرس الینامه ل میکه برگشت یموقع

گرفته  ادی هایتازگ. زند یم میبزرگ شده و مامان صدا دایل. سمیدانم ازکجا شروع کنم و چه بنو ینم ز،یفروغ عز مامان

ندارم و  لیقصد ادامه تحص دایمن به خاطر ل.است شیکتابها يبهنام سرش تو .شودیو بلند م ردیگ یم زیدستش را به م

.هستم يمشغول بچه دار

از قرار معلوم او پسر همان . آشنا شدم یما را به خانه اش دعوت کرده بود ، با نظام فروغ روسیکه س شیهفته پ دو

.بودند يشماست که قبل از سفر ما به آلمان مشغول خاکبردار هیهمسا

صحبت از تهران شد، پا به  یوقت یابتدا به نظرم کم حرف و آرام آمد، ول. سال داشته باشد یرسد حدود س ینظر م هب

با خانواده ما  ییگفت مادرش درباره آشنا یآنطور که م. پرداخت رانیبه بحث و گفتگو درباره اوضاع ا روسیس يپا

 دایادعا، عکس ش نیاثبات ا يبرا یکرده، وقت اهیخواهرم س مچهره و اندا ییبایرا در وصف ز ینوشته و چند خط شیبرا

.تا من برگردم دیهست صبر کن ياگر خبر. کرد که حق با مادرش است قیرا نشانش دادم، تصد

اما درست به . شدند لیخوانند و سال گذشته فارغ التحص یبا هم درس م خیدانشکده در مون کیدر  روسیو س نظام

به من نداره، و من قصد خبر  یچرا، چون ربط دینپرس. گردد، او هم قصد بازگشت ندارد ینمهمان علت که برادرم بر 

.هر وقت که صالح بداند خودش به شما خواهد گفت. ندارم ینیچ

به  دایراحت توانسته خودش را در دل من و بهنام جا کند و آنقدر راحت با ل یلیخوش صحبت و خونگرم است، خ نظام

.ارمیب رونیدختر را از آغوشش ب نیپرداخت که موقع رفتن به زحمت توانستم اکودکانه  يها يباز

دارد، قرار گذاشته در ماه سپتامبرو اکتبر  یاست و زن آلمان هیسابق خود که اهل ترک يها یاز همکالس یکی با
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وانند در آنجا با اقوامش نظام بگذارند تا بت اریآپارتمانشان را در اخت دیآنها کل یعنیرا عوض کنند،  شانیآپارتمانها

.منزل او در آلمان شوند کنمدت سا نیتازه کند و در عوض آنها هم در ا يدارید

بهنام . امیشوند من هم م هیاستقبال کرد و گفت، اگر پدر ومادر من هم حاضر به سفر به ترک شنهادیپ نیهم از ا روسیس

 نینظام به ا نیقرار است با ماش. شما قرار و آرام ندارم داریحاال شوق د نیاز هم. کند یرا راه دایدارد من ول الیهم خ

.نامه خواهد نوشت تانیبرا يخودش به زود روسیس. میدر راه باش روزاز دو سه  شتریکنم ب یفکر نم. میسفر برو

ند که و التماسش ک ندازدیدست به گردنش ب دای، از قول من ، ش ردیبگ میتصم دیمورد آقاجان با نیدانم که در ا یم

و خانواده  دیچون شما مهمان او هست. دیاست، نگران خرجش نباش داریتنها فرصت د نیدر حال حاضر ا. شود یراه

.مهمان نظام یفروغ

شیبه سو يرو ینامه که م يا

شیجانب من ببوس رو از

و  دیسالم برسان دایش از جانب من به. ندیشما و آقاجان بنش يگونه ها يبه موقع رو دوارمیرا فرستادم، ام میها بوسه

.دهیاش تا آلمان رس ییبایآوازه ز دییبگو

الیل -دارید دیام به

مرا در آغوش  روسیو س الیبه عشق ل. هر چه کردم نتوانستم آرامش کنم. افتاد هیپس از خوندن نامه به گر مامان

:گفت یو مرتب م دیبوس یم یدر پ یگرفته بود و پ

را به گور  روسیس دنید يکردم آرزو یفکر م شهیهم. شهینه باورم نم. نمیرا بب میبچه ها يممکنه به زود یعنی-

.خواهم برد

اما قبل از .ادیکه در آن نوشته شده بود به مذاقش خوش ن یمطالب دیترس یم. نه ایبودنامه را به آقاجان بدهد  دیترد در

در  نکهیاو دراز کرد و بدون ا يزان نامه را به سومادرم با دستان لر. آقا جان داخل شد ردیبگ میمورد تصم نیدر ا نکهیا
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.تا نظر او را بداند دمورد مطالب آن اظهار نظر کند منتظر ش

:پرداخت یخواند به اظهار نظر م یکه م یدقت مشغول خواندن شد و هر خط با

چقدر است؟ رانیکه چه شود؟ مگر فاصله آنجا تا ا انیخواهند تا استانبول ب یم ؟یچ یعنی-

:چند سطر خواند و گفت وبارهد

ترسد به وطنش برگردد؟ یکند که م یم یآنجا چه غلط ستیپدر سوخته معلوم ن-

:شد یتر م نیکرد وپدرم هر لحظه خشمگ یم هیگر مامان

آنها را  هیترک میو بر میداره ما بلند شو یچه معن گه؟یم یدختر چ نیا. گذاشتم برود یم دیکردم، نبا یچه اشتباه-

ران؟یا ادیتواند ب یشکسته که نم روسیس يمگر پا م؟ینیبب

:گفت ستیگر یکه هنوز داشت م یدر حال مامان

که نوشته  الی، ل ادیب روسیتا نامه س میصبر کن دیبا.ستیچ انیجر میدان یما که هنوز نم. نشو آقا یخود عصبان یب-

.خودش تماس خواهد گرفت

:دیکش ادیمرتبه فر کی

دختر و شوهرش را هم خراب کند و  نیترسم ا یم. نوشته الیکه ل یمزخرفات نیاز هم ریغ د؟بهیوخودش چه دارد بگ-

.روند یبکشاند که م یبه همان راه

آقا؟ یچه راه-

.ستین یدانم هرچه هست راه درست یچه م-

. افتین دنیان جرات پرسخشم بود و مام تینه، اما آقا جان در نها ای میبر هیبه ترک يبودم بپرسد باالخره حاضر منتظر

:افتادم که نوشته بود الینامه ل ادیبه 

گرفتم صبر کنم تا نامه  میو تصم دهیاحساس کردم هنوز وقتش نرس ندازد،یدست دور گردنش ب دایمن ش يجا به
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.برسد روسیس

. میگوش شدو سراپا  میحبس کرد نهیدر موقع خواندن آن نفس را در س. دیرس روسیهفته بعد نامه س کی باالخره

.باالخره خواندن آن را شروع کرد. داد یخواندن نشان نم يبرا يآقاجان عجله ا

. شد یمادر در ذهنم تداع يبایچهره ز دمیرا که د الیل.دلم آنجاست یول ستمیشما ن انیدرست است در م زیجان عز آقا

و  امیم هیتا ترک دنتانیچرا به عشق د دکهیتعجب کرد الیالبد پس از خواندن نامه ل. شما تنگ شده کی کی يدلم برا

به  دیدارم اگر حاضر شو الیخ زارم،یب رانیاز بازگشت به ا دینکنگمان . امیرا ب ماندهیمسافت کوتاه باق ستمیحاضر ن

 اگر دعوتم را دمیقول م. نامه لهیاست اما نه به وس ادیز یگفتن. امیب رانی، در موقع بازگشت با شما تا مرز ا دییایب هیترک

دوازده سال بر من گذشته  نیا ررو در رو همه آنچه را که د د،یو مهمان من باش دییایب هیبه ترک یو دسته جمع دیقبول کن

.دینکن غیکنم آن را از من در یاست، خواهش م داریتنها فرصت د نیا. بازگو کنم تانیبرا

روسیس -دارید دیام به

لرزش دستانش در موقع تا . بار احساس کردم که منقلب شده نیولا يبرا. از چشم برداشت نکیرا تا کرد و ع نامه

را  دارید ياز درون قاب از او تمنا. ماند رهیخ روسیعکس س ينگاهش در تاقچه روبرو به رو. کردن نامه مشخص بود

.داشت

.شود یکه راهخواسته التماسش کنم  الیو همانطور که ل ندازمیوقتش بود، وقت آنکه دست به دور گردنش ب گهید حاال

 نیچطور تونستم ا دانمینم. داشت نیاشک در آست شهیدر مورد مسائل مربوط به فرزندانش حساس بود و هم مامان

 یشدن، از پشت صندل یاحساسات ایشدن است  نیدونستم در حال خشمگ یکه نم یجرات را به خودم بدم و در حال

:گرفته از بغض التماسش کنم يصدابچسبانم و با  شیگونه ها يرا رو میلبها ندازم،یدستبه دور گردنش ب

خواد داداش  یتنگ شده و هم دلم م الیل يمن هم دلم برا. دیآقاجان، آقاجان خوبم، شما را به جان من قسم قبول کن-

.نمیرا بب روسیس
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:که گفت دمیرا شن شینکرد، فقط صدا یاعتراض

.يریوم يذاریروز مثل اونا مارو م هیتو وروجک هم -

.وقت از شما دور نشم چیه خورمیقسم م رم،ینه نم-

شهر و  نیو از ا رددیشود و تو را بگ دایپ يپدر سوخته ا هیکه  نیهم. شناسمیرا م میمن بچه ها. میکن فیو تعر مینیبب-

.الیدرست مثل ل.يریوم یافت یچون و چرا راه م یببرد، ب ارید

.که نرم دمینه قول م-

:گفت یدنش محکم شده بود باز کرد و با لحن خشکرا که به دور گر دستم

؟يخوا یم یخب حاال چ-

.میآنها بر دنیکه به د دیخوام قبول کن یفقط م چ،یه-

توست که حاضر  يبرعکس شده، فکر نکن به خاطر ناز و نوازشها ایدن م؟یما بر انیما ب دنیآنها به د نکهیعوض ا یعنی-

خواد رودررو به من بگه تا  یکه م ییزهایو آن چ ستیپسر چ نیم حرف حساب اخوام بدون یسفر شدم، فقط م نیبه ا

.چه حد دردناك است

:رو به مادر کرد و گفت سپس

نه ایرفتن دارن  الیو اصالً خ ستیآنها چ میتصم مینیتا بب یمنزل فروغ میقرار بذار امشب بعد از شام بر-

:دمیپرس يدینا ام با

م؟یر ینم ، ما انیاگر آنها ن یعنی-

:پاسخ داد يلحن تند با

در ضمن . به سفر آنها دارد یپس سفر ما بستگ. رفته؟ صحبت عوض کردن آپارتمان نظام با دوستش است ادتیمگر -

.خواهد شد یی، در خرج سفر صرفه جو میاز آنها بر یکی نینه، چون اگر با ماش ای انیهم م اوشیو س امکیس مینیبب دیبا
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صاف و شسته از  دگانشیمامان فروغ خشک شد و آسمان د ياشکها.را شل کند سهیاست سر کخو ینم شهیهم مثل

.را به خاك رساند يدیپشت ناام دیام يرویباران اشک ، با ن

دوازدهم فصل

تصور ماست نهییچنانچه در آ یکینقش بر آورد زمانه و نبود  هزار

داشت و حسام از هر  یو آزار دست بر نم تیاز اذ يلحظه ا بود که يآتش پاره ا دینو. اومد یخوشم نم میهمسفرها از

.کرد یابراز احساسات نسبت به من استفاده م يبرا یفرصت

در آنجا بماند و  يادیتوانست مدت ز ینداشت و نم یمرخص شتریاما او ده روز ب م،یشد هیعازم ترک امکیس لیبا اتومب ما

خاطر قرار  نیبه هم. استفاده کند روسیس دارید يمده براآ شیخواست از فرصت پ یهم م اوشیاز آن گذشته س

. ادیبه دنبالمان ب انیهم در پا اوشیبازگردد، و س رانیهفته در آنجا بماند و به ا کیما را برساند و  امکیگذاشتند که س

.تنگ شده بود با ما همسفر شد الشیعمه ل يهم که دلش برا نایدر اثر اصرار من ، م

مهر  لی، اوا یلیشروع سال تحص ينداشت که برا يکوتاه بود و او چاره ا هیران اقامت حسام در ترکرو شکر که دو خدا

.بازگردد رانیخان به ا زیماه به همراه پرو

،  یقبل یکنند و با هماهنگ یمرز بازرگان ما را همراه کیتا نزد روسیبود که در موقع برگشت، نظام و س نیبر ا قرار

.دوباره به ما ملحق شود يخانواده اش در شهر آگر بازگرداندن يحسام برا

 میرو داشت شیکه در پ يو خم و پر خطر چیراه پر پ یهدف حاضر به تحمل خستگ کیو ماهرخ خانم هر دو با  مامان

صبح روز بعد به سفر خود ادامه . میگذراند زیدر تبر يو شب را در مهمانخانه ا میو زنجان توقف نکرد نیدر قزو. شدند

.میشد هیدر ترک يآگر هرو وارد ش میو بعد از ظهر از مرز بازرگان گذشت میددا

که به دست  یکردند و در هر فرصت یرا تو خطاب م گریبودندکه همد یمیمامان و ماهرخ خانم آنقدر صم گرید اکنون
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.کردند یآوردند با هم درددل م یم

و گاه  میگرفته بود انیاز دو طرف مامان را در م نایمن وم.  راه او را بدعنق کرده بود یبودکه خستگ دیگرفتار نو يناز

و ناگهان  میدیرس واسیبود که به گردنه س یوقت ياریبد ب نیاول. میرفت یو به خواب م میگذاشت یسر بر شانه اش م

جلو پراند و  شهیکف جاده را به ش يما ، سنگها لیاتومب يعبور از جلو عکه ازنقطه مقابل در حرکت بود، در موق یونیکام

.آنر ا شکست

ترمز گذاشت و کنار جاده  يپا رو امکیس. و ناسزا و دشنام ازدهان آقاجان و برادرم دیپر رونیآخ از دهان ما ب کلمه

 امکیشدند و به کمک س ادهیخان پ زیپشت ما توقف کرد و بالفاصله حسام و پرو یفروغ يآقا يخودرو. توقف کرد

.شتافتند

:گفت حسام

بهتر . باشد شهیانداختن ش يبرا ییاطراف جا نیدر ا دیافتد ، با یم ادیز هیاتفاقات در جاده ترک نیبودم از ا دهیشن-

.ما نیشما شوند و خانم ها سوار ماش نیسوار ماش انیاست آقا

:و گفت ختیدر آم یطعنه را با شوخ زیپرو

.نقشه تو بوده نینکنه ا. بد نگذرد آقا حسام-

. نبود يچاره ا یآنها شوم، ول لیخواست سوار اتومب یدلم نم. نداشت دنیکس حوصله خند چیه. بود یموقع یب یشوخ

 يصدا. از دور برام شکلک در آورد ادیدانست من از او خوشم نم یم دکهینو. شوم ادهیاشاره کردند که پ نایمامان و م

:گفت یکه م دمیحسام راشن

.و خانم ها عقب نندیدختر ها جلو بنش-

:برداشتم و گفتم یدمق چند

تر از آقاجان است؟ نیگفته خون ما رنگ یچه کس. امیم امکیمن با داداش س. شود ینه جا نم-
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:از من گفت یهم به تاس نایم

.میکن یشما رو هم تنگ م يجا ينطوریا. گهیراست م دایش-

:بالفاصله دست من را هم گرفت و گفت و

.دایش میبر ایب-

مصون ماندن  يبرا. را عوض کردند شانیجا يفقط مامان و شوهر ناز بیترت نیبه ا. بالش راه افتادمخدا خواسته به دن از

راند و حسام درست در پشت  یآهسته م امکیس. دندیچیبه دور سرشان پ یشال زیو پرو امکی، س دیوز یکه م ياز باد

.سر ما با همان سرعت در حرکت بود

 شهیشکسته را به ش شهیش يو با اشاره دست خودروها ستادهیکه کنار جاده ا میدیرا د يپسر بچه ا میکه جلوتر رفت یکم

.کند یم تیپدرش هدا يبر

سرش را از  یمامان با نگران. میو در اطراف آن به قدم زدن پرداخت میشد ادهیپ نای، من و م میدیکه رس يبر شهیش يجلو

:آورد و گفت رونیپنجره ب

نا امن است؟ هیده ترکجا دیدان یمگر نم د؟یریکجا م-

.میزن یدور و برها قدم م نیهم د،ی، نگران نباش میرو ینم ییجا-

:گفت حسام

.گذارم ینم شانیمن تنها. فروغ خانم دینگران نباش-

:کرد و گفت يزیخنده تمسخر آم نایم

.کند یم دایپباالخره راه نفوذ در قلبت را  ،یداشته باش یگمان نکنم از دستش خالص ست،یدست بردار ن-

.مامان شیپ میبر ایب. از گردش منصرف شدم. ممکن است رینه غ-

.میفتیبر تمام شود و راه ب شهیتا کار ش میو منتظر شد میحسام به ما برسد برگشت نکهیاز ا قبل
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از او  يه اهر بار به بهان نکهیو از ا دهیام رنج ییاعتنا یشد؟احساس کردم از ب یباعث جلب توجه ام نم شیمحبتها چرا

.بکنم؟ دست خودم نبود تونستمیم کاریچ. دلخور است شمیم زانیگر

صبر بود و  یمامان ب. دیکش یپر م روسیو س الیل دنید يدلم برا. ختیدر هم آم اقیو اضطراب با شور و اشت ینگران

:دیپرس یبند م کی. را نداشت ماندهیتحمل لحظات باق

؟یباشند چ دهیاگر آنها نرس ؟یکن شانیدایپ يخوایربزرگ چطور مشه نیا يتو م؟یکار کن یچ دیحاال با-

:گفت یکرد و م یاو را به آرامش دعوت م امکیس

 یتاب یاگر شما ب.از ماست ییرایآماده پذ یو همه چ دندیرس نجایا شی، آنها سه روز پ یصبر داشته باش، طبق قرار قبل-

.کنم یکار م یفهمم دارم چ یمن م دینکن

که  نیاما هم ستاد،یترمز کرد و ا امکیس. میخودشان اشاره کرد که متوقف شو نیاز پشت فرمان ماش خان زیپرو

:شود، دوباره مامان به اعتراض گفت ادهیخواست پ

.يپولت را همراه نبر فینشو،مواظب باش ک ادهیپ-

 نجایکه ا یدان یم. برم یمراه مه یهزار تومان کیمن فقط . راحت باشد التیمامان جان ، خ ستیکه سرگردنه ن نجایا-

.کنند یپول ما را هم خرد م

؟یکار کن یچ یخواه یم-

 يبزود. را به آنها خبر دهد دنمانیکه نظام داده زنگ بزند رس یخواد از فروشگاه روبرو به شماره تلفن یخان م زیپرو-

.دید یدختر و پسرت را خواه

باشند و سرگردان  دهیز هم ترس آن داشت که آنها قبل از ما نرسگرفت، با یباز هم مضطرب بود و آرام نم مادرم

.میشو

راحت  المیدهان گشود وشروع به صحبت کرد، خ نکهیبه محض ا. پاسخ بود دنیخان شماره را گرفت و منتظر شن زیپرو
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.دهیرس انیرا برداشته و انتظار ما به پا یشد که گوش

:صورتش گفتم دنیوسرا دور گردن مامان انداختم و در حال ب دستم

و  دندیکه اونها قبل از ما رس شهیپس معلوم م. کندیخان داره با نظام خان صحبت م زیمامان جان نگاه کن، پرو-

گم؟یم یچ یفهم یم. منتظرمان هستند

لبانم مرطوب ساخت ، مرا تنگ در آغوش فشرد  ریرا در ز شیگونه ها د،یدرخش یم دگانشیکه در د یشوق اشک

:وگفت

.خداروشکر زم،یعز دمیودم دخ-

زدهمیس فصل

ماند و منتظر شد تا منظره با شکوه  نیدر ماش الیل. ستادیدر مقابل همان فروشگاه ا یرنگ دیساعت بعد خودرو اُپل سف مین

.و اعضا خانواده اش را تماشا کند روسیس دارید

ماهرخ خانم و . نظام ایاست  روسیشد س دهایکه از طرف راننده پ یدانستم آن کس ینم. جلو از دو طرف باز شد در

.گشودند که آن دو آغوش گشوده بودند یرا به همان سمت شانیمامان دستها

.کلمه نظام يدر موقع ادا یخانم فروغ يو صدا دیلرز یم روسیکلمه س يمامان در موقع ادا يصدا

:فشرد یاش م نهیس ير را به روکرد و س یاو را نوازش م يو موها دیکش یسر پسر خود م يدست به رو مادرم

.را به گور ببرد دارتید يو آرزو ردیمادرت ممکن است بم يانصاف فکر نکرد یب يا-

شد و منتظر نوبت  ادهیپ یفروغ يآقا. گونه اش يبوسه زد و سپس رو شیدستها يبه طرف پدرم آمد و ابتدا به رو الیل

.دیکش یرا م روسیجلو انتظار آمدن س یرکت و صامت درصندلح یاما آقا جان ب رد،یماند تا پسرش را در آغوش بگ

 ینم تیهنوز مادرم رضا. میو او و دخترش را بوسه باران کرد میانداخت الیاز دو طرف دست به دور گردن ل نایو م من
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.برسد گرانیفرصت دهد تا به د يجدا شود و به و روسیداد از س

:رساند گفت یاش را م یتاب یکه ب یل کرد و با لحنرا بغ فشیو از پشت جثه ظر اوردیطاقت ن الیل

؟ یبس است مامان، پس من چ-

که از حلقه بازوان او آزاد شده بود به طرف ما  روسیس. به عقب برگشت و او را در آغوش گرفت شیصدا دنیشن با

.رد وبر آنها بوسه زددستان پدر خم ک يرساند، با احترام سر را به رو امکیس لیآمد و با شتاب خود را به اتومب

بر احساسات  يباالخره احساسات پدر. به خشم وعتاب بپردازد ای ردیبود پسرش را در آغوش بگ دیدرترد آقاجان

:گفت یلب م ریکه ز یفشرد و در حال نهیغلبه کرد و اورا به س گرید

.وطن غافل کرده يآب گوارا ادیمعرفت ، آب فرنگ تو را از  یب يا-

.ستیطور ن نیا دیاور کننه آقاجان ب-

پس چطور است؟-

.شما، انگار در خاك وطنم هستم، کاش آنجا بودم شیپ نجایا-

.حسرت است کی نیکه انگار ا یزن یحرف م يطور-

.ستیکمتر از حسرت ن-

:دوخت و گفت نایچشم به من و م امکیبا س ینباشد پس از روبوس حیناچار به توض نکهیا يبرا

درسته؟ ،یباش دایش دیبا یی، مو خرما یعسلتو دختر چشم -

.بله داداش جون،درسته-

.خواهر کوچولو يچقدر بزرگ شد-

.ستمیکوچولو ن گهیحاال د-

:کرد و گفت نایرو به م سپس
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.یباش امکیدختر س نا،یم دیتو هم با-

:ذوق زده پاسخ داد نایم

.کردم یم یرا خط خط تانیبله عمو جان، همان که دفتر وکتابها-

دا؟یبه کمک ش ای ،ییتنها-

.میکرد یم یو آنها را خط خط میآورد یخانم معلمها رو در م يادا دا،یبه کمک ش-

:دست به دور کمر او انداخت و گفت روسیس.ستادیو ا دیمامان به ما رس. میدیسه با هم خند هر

.یکن چارهیاستانبول را ب يهمه مردها یکه بتوان یهنوز آنقدر خوشگل-

 ریمادرت پ. ینکن دایآنها پ انیهم در م ییخرما يتار مو کی یحت دیسرم را رنگ نکنم، شا ياگر مو. چرند نگو پسر-

.کرد رمیکنه، داغ فراغ تو پ رمیروزگار پ نکهیاز ا شترینشده بلکه ب

.شد یپر سوز نم يشاعر چینبود، شعر ه ییاگر جدا-

.لسوخته اممادر د کیبلکه فقط  ستم،یمن که شاعر ن-

.یخدا نکنه که دلسوخته باش-

:گفت دیکش یم ازهیکه خم یدر حال آقاجان

سوار . بس است گهید. دیخاطره کن دیو تجد دیستیبا ابانیجا وسط ب نیمگر قراراست هم. میخسته هست یبه اندازه کاف-

.میو بر دیشو

:گفت روسیس. لبانمان کشت يخنده را به رو شهیاو مثل هم زیتحکم آم لحن

خسته  یو حساب دیرفت شما چند روز است در راه یم ادمیزدم که داشت  جانیانقدر ه د،یچشم آقاجان ، مرا ببخش-

.میکنیپشت هم حرکت م نیو هر سه ماش ادیبا شما م الیبرم و در عوض ل یمن مامان را با خودم م دیاگر اجازه بد. دیشد

.نظام شدند نیاز وطنشان را نداشتند و هر دو سوار ماشازپسران دور  يخانم و مامان طاقت دور ماهرخ
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که پر  روسیبر خالف س. و نظام بودم روسیس يشهر داشته باشم ،محو تماشا يهاییبایز يبه تماشا لیم نکهیاز ا شتریب

. دیرس یشهر به گوش م يساز و آواز از درون کافه و کاباره ها يصدا. دیرس یشر و شور بود ، او ساکت و آرام به نظر م

آپارتمان پنج  يو در جلو میدیباالخره به مقصد رس. نظام در حرکت بودند نیخان درست پشت سر ماش زیو پرو امکیس

.میستادیا يطبقه ا

را در بغل داشت گرفت و او را به طرف  دایمامان را که ل يبازو ریز روسیس. در را باز کرد دیشد و با کل ادهینظام پ ابتدا

.ساختمان برد

:او طبق عادت با خشونت دستش را کنار زد و گفت یشدن به آقاجان کمک کند، ول ادهیدست دراز کرد تا درپ الیل

..به کمک داشته باشم دختر ازینشدم که ن ریهنوز آنقدر پ-

 ریکه او هم داره ز دیرسیدانم چرا به نظرم م ینم. کردم تا به نظام بنگرم  دایفرصت پ میدیدر آسانسور که رس يجلو

:نگاه خود گفت هیتوج يبرا د،یمرا متوجه خود د یوقت. کنه یمنو نگاه م یچشم

کنم؟ یچرا نگاهتان م دیدانیم-

چرا؟-

.کهینزد قتیمادرم از شما تا چه حد به حق يفهایتعر نمیخوام بب یچون م-

.دور هم هست قتیباشه ، از حق کینزد نکهیا يبه جا دیدیو حاال فهم-

.گفتم نیاش آفر قهیبه سلنه بر عکس، -

:ما کرد و گفت يخود را داخل گفتگو حسام

؟يا دهیپس تو هم با ما هم عق-

:دیبا تعجب پرس نظام

؟يدار ینقش انیم نینکنه تو هم در ا-
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.میسوار شد امکیو س الیبا نظام و حسام و ل ناینفرات ، من و م میو در تقس دندیدو آسانسور با هم رس هر

ما بود، چهار اتاق  اریکه در طبقه پنجم در اخت یآپارتمان. دایبا ل يصحبت با برادرش شد و من سرگرم بازسرگرم  حسام

.میفرصت گفتگو را از دست بد میخواست ینم یبا وجود خستگ. سالن بزرگ داشت کیخواب و 

که پخته  يبا شام خوشمزه ا الیل.را بداند رانیبه ا روسیس امدنیخواست هر چه زودتر علت ن یتاب بود و م یب آقاجان

:پرداخت و گفت ییرایبود به پذ

.دیبعد، شما هم خسته ا يحرفها بماند برا هیبق. امشب فقط وقت غذا خوردن و استراحت است-

لحظه هم  کی یحت. داشت يشتریب یو پوست صورتش لطافت و شاداب دیرس یچاق تر و جا افتاده تر به نظر م یکم الیل

 دگانیخانواده اش بود، اما د دنیاش از د ي، نشانگر شور و شاد دگانشیدرخشش د. شدینش محو نملبا يخنده از رو

که وعده  یمطلب انیزد و از ب یموج م یهماهنگ نبود و در نگاهش اضطراب و نگران يدر ابراز شاد شیبا لبها روس،یس

.کرد یابراز آن را داده بود، احساس هراس م

:که به کمکش رفتم، آهسته در گوشم گفت یو موقع دیلرزیفره مس دنیدر موقع چ الیل دستان

.دایخدا به دادمان برسه ش-

افتاده؟ یچرا مگه چه اتفاق-

.یفهم یتونم بگم، بعدا م یحاال نم-

.دو پهلو است تیهم مثل نامه ها تیحرفها. یکشت ینه، حاال بگو تو که مارو از نگران-

.گفت خودش خواهد روسیوقتش که بشه س-

:به ما ملحق شد و گفت يناز

د؟یخواه یکمک نم-

خدا کنه . چلو مرغ درست کنم هیبه زحمت تونستم . آسان نبود میبرا گانهیب لیبا وسا يآشپز. است يزیآبرور هیما-
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.قابل خوردن باشه

.دهش نیکه سفره رنگ يا دهیدور آن چ نیو مه نیازآن گذشته آنقدر شه. عطرش که اشتها آوره يبو-

هم به هضم دست  نهایا دیشا. شور و ماست اریو خ یو ذرت و انواع ترش ایکنسرو لوب. دمیخر يرا حاضر شترشانیب-

.پخت من کمک کنه

:هم به ما ملحق شد و گفت مامان

فقط عجله کن، آقاجان گرسنه . میکن لیچلو مرغ رو به زرشک پلو تبد میتون یم.من برات زعفران و زرشک آوردم-

.است

:نوشابه گفت شهیدر حال باز کردن ش نظام

.دیکن یما خال يرا برا دانیبهتر است م. میکار خبره ا نیدر ا روسیمن و س دیستیبلد ن ياگر شما آشپز-

:خانم دست پسرش را گرفت و گفت ماهرخ

و بگذار زنها کار  نیبرو سر جات بش. میخبره بود يمن و فروغ در آشپز ،يخورد یم ریاز آن موقع که تو در قنداق ش-

.خودشان را بکنند

:مادر را بوسه باران کرد و گفت گونه

.زمیچشم مادر جون خوب و عز-

:کرد تیشروع به گله و شکا آقاجان

.شهیلقمه غذا چه موقع حاضر م کی نیا ستیمعلوم ن. حق با نظام خان است. دانیکو مرد م د،یفقط حرف نزن-

:و زرشک را در روغن تفت داد و خطاب به ماهرخ خانم گفت دیبا عجله زعفران را ساب مامان

.کمک کن غذا را بکشم ومدهیشوهر تو هم در ن يتا صدا-

و در صدد  دیپلک یدور و بر آقا جان م شتریکرد و ب یکمتر در جمع ما شرکت م روسیمشغول شد، س يکس به کار هر
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:که گفت دمیرا شن شیبه دست آوردن دلش بود، صدا

اگر هنوز مثل آن موقع ها هوس شنا داشته . برم یشهر م يها ییبایز دنید يکه در رفت، فردا شمارا برا تانیگخست-

.میزنیبغاربسفر را دور م یساحل و اگر دلتان بخواد با کشت میرو یم د،یباش

:گفت یحوصلگ یبا ب آقاجان

شهر  يهاییبایاومدم تا ز نجایبشم و نه به ا یار کشتتکان بدم و نه دوست دارم سو ادمیدر در یخوام مثل ماه یمن نه م-

؟يایب رانیبه ا يخوا یو بپرسم پس چه موقع م نمیفقط آمدم تو را بب. استانبول را تماشا کنم

 يبه جا. دینظام به دادش رس. گذشت تا او را آرام کند یم یآب دهانش را قورت داد و به دنبال پاسخ مناسب روسیس

:پاسخ داد يو

فعالً شام . میزنیدلمان را م يو هم شنا و هم حرفها میکن یهم گردش م. خود ، هم فاله هم تماشا يبه جا زیچهر -

.دییبفرما. حاضر است

چهاردهم فصل

. گریدر اتاق د شیو آقا جان و پسرها میبود دهیاتاق خواب کیدر  دایو ل الی، ل نایبرد ، من و م یخوابم نم یوجود خستگ با

.گذاشت یآرومم نم يو اضطراب لحظه ا یام شده بودونگران یخواب یباعث ب الیل يحرفها

نداشتم  یشک. کنند یم یبا هم تبان ياحساس کردم که آن دو در مورد مساله ا روسیحرف زدن نظام و س یدر گوش از

.آن واهمه دارند انیاست از ب يپچ پچ ها مربوط به همان راز نیکه ا

:و گفت ام شد یمتوجه نا آرام نایم

؟يخواب ندار الیمگر امشب خ ؟يریگ یو آرام نم یش یپهلو اون پهلو م نیا نقدریچرا ا-

:سر از متکا برداشت و گفت مامان
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.بخوابند هیساکت باشد و بگذارد بق ادیهر کس خوابش نم واشتر،ی یکم-

.کند یرا دنبال م سحر، حرکت ستاره ها دهیخواب است و در انتظار سپ یکردم او هم مثل من ب احساس

و نه از اتاق رو به رو که اختصاص  دیرسیبه گوش م ییبودند، صدا دهیدر آن خواب میکه آقاجان و برادرها یاز اتاق بغل نه

.امدیاعضا مرد خانواده اش دات م ریبه نظام و سا

آه مامان گاه سنگ  يداص. را نداشت یترانه خوان يآرام گرفته بود و هوا شیخروپف آقاجان هم با نفسها يصدا یحت

.شکست یزد و سکوت شب را م یدلش م شهیبه ش

را با  يهلهله شاد ينواختند و صدا یخواندند و م یاز شب گذشته، شهر هنوز آرام نگرفته بود ، هنوز همه م یپاس در

 ياره از گوشه اشد و گاه دوب یگاه گم م. باختیها رنگ م يآن همه شاد انیغم ما در م. ختندیآم یدر م شانیخنده ها

 یپنجره باز به داخل م انیکه از م یخنک مینس. آورد یم ادمانیخود را به  تیکرد و موجود یقلبمان سر برون م

:بود تکان داد و گفت دهیرا که در کنارش خواب الیل يشانه ها. اوردیمامان طاقت ن. رساند یرا به مشام م ایدر يد،بویوز

.خواد برگرده یو چرا نم ستیچ روسیبگو درد سنخواب ، به من  ال،یبلند شو ل-

 یاز خود نشان نداد و خود را به خواب زد، تا از پاسخ شانه خال یحرکت داراست،یداشتم خواهرم ب نانیاطم نکهیوجود ا با

:بار محکم تر شانه دخترش را تکان داد و گفت نیاو دست از سماجت برنداشت و ا یول. کند

.دت را به خواب نزنخو ،يداریدانم که ب یم-

:گفت دیمال یکه چشمانش را م یو در حال دیکش يا ازهیخم الیبار ل نیا

.ستیچ انیجر دانمیاز آن گذشته من اصالً نم. ستیحرفا ن نیبخواب مامان جون، حاال وقت ا-

.یتو هم همدست او هست شهیمعلوم م. دروغگو یدان یهم خوب م یلیخ! یدان یتو نم-

:گفت يشروع به غرولند کرد و با لحن خواب آلود نایم. نخوردم تا گمان کنند خواب هستمتکان  میجا از

.دیکنم ساکت باش یخواهش م.ادیمامان فروغ جان من خوابم م-
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آنکه  یمتکا نهاد و ب يبار کوتاه آمد و سر به رو نیا. آمد باعث آزارش شود یبود و دلش نم شیگل سر سبد نوه ها نایم

.به خواب کرد بخوابد تظاهر

:و گفت دیکش یبه راحت یمامان نفس. صبح شد و آفتاب به داخل اتاق نفوذ کرد باالخره

.تنبلها دیآفتاب وسط اتاق پهن شده، خواب بسه، بلند ش-

:دوباره غرولند کرد نایم

.میبزن گریچرت د کیدیبلند نشده، بذار چکسیمامان فروغ جان ، هنوز ه-

.شود شقدمیپ دینفر با کیباالخره . میش داریهم منتظر هستند تا ما ب آنها شه،حتماًینه نم-

.دیشما باش دینفر حتماً با کیو البد آن -

:و گفت دیرا بوس زشیعز نوه

.يسر به سرم بذار يخوا یپدر سوخته، حاال تو هم م يا-

:فتکرد، مامان با شتاب از جا برخاست و گ یرا آب م ينفرداشت در آشپزخانه کتر کی

کنم ، ما  یحاال گمان م. کندیشده بود و داره صبحانه را آماده م داریمن گفتم؟ ماهرخ زودتر از من ب يدیخدا، د يوا-

.میندازیرا گردن او ب مانیکه زحمتها میمخصوصاً خودمان را به خواب زده ا

:کرد و گفت يخنده ا نایم

.آب کردن که زحمت ندارد يچه حرفها، کتر-

طرف خطابش مرد بود، نه زن و  یول دم،یرا شن شیگفت و گو يصدا. رفت رونیو از اتاق ب دیوشامبر را پوشروبد مامان

:گفت یمخاطبش م

من نانها را . حاضره زیشوند همه چ داریب هیتا بق. دیالاقل صبحانه را به عهده من بذار. دینه فروغ خانم، شما زحمت نکش-

 مروین د،یگرم داشته باش يو کورن فلکس، اگر عادت به غذا ریش نیا. ده استو کره و عسل هم آما ریپن کنم،یتست م



فریده رهنما -یک بار دیگر با احساس  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧١

.کنم یهم درست م

.بودم دنشینشست و مشتاق شن یدانم چرا آنقدر به دلم م یکه نم ییگرم و مهربان نظام بود ، صدا يصدا نیا

شب  یخوابیبود و چشمانم از ب دهیولژ میبه چهره ام انداختم، موها یروبه رو نگاه نهییسرعت ازجا برخاستم و از آ به

.نداشت یدرخشش چیه گریحال و د یگذشته ، ب

.را شانه کنم میبه سر و صورتم بزنم و موها یکه مجاور اتاقمان بود شدم تا آب یرا عوض کردم وداخل حمام لباسم

:دیکه از مامان پرس دمینظام را شن يهمانجا صدا از

د؟یدیراحت خواب شبید-

.است شانیاز آن گذشته ، فکرم پر. برهیخوابم نم شهیکه عوض م میجا .ادینه ز-

.دیخوشحال باش یلیخ دیدخترو نوه تان را ، با نطوریو هم دیدیرا د روسیچرا؟ حاال که بعد از سالها س-

و خودم  بودم که برگردد دیام نیهر سال به ا. دیکش یپر م شیسالها بود که دلم به هوا. ادیز یلیخ. خوشحال هستم-

.برگشت نداره الیکه اصالً خ نمیب یاما حاال م رم،یبراش زن بگ

.میزن گرفتن ندار الیخ چکدامیفعالً که ه. دیزن یمادر منو م يشما هم همان حرفها-

!چرا؟-

 یکه کس میاحساس را نداشته باش نیکه ا یدر کنار هم و تا زمان یزندگ. است یزندگ کی ست،ین فیتکل کیازدواج -

.مید ی، تن به ازدواج نم میشیعمر در کنار هم بودن خسته نم کیکه از  میا افتهیا ر

؟یاونوقت چ د،یاحساس را نداشته باش نیا چوقتیه دیشا-

.میمجرد بمان شهیهم يبرا میآن موقع ناچار-

.لغزاندم میموها انیرابا حوله خشک کردم وشانه رام صورتم

:دیماهرخ خانم به گوش رس يصدا
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شما . یکن داینکرده که تو پ دایکس کمال مطلوب خود را پ چیه. است یمن خال يداغ است و جا یلیبحث خ نکهیمثل ا-

و  یفیهم وطنت احساس لط يکه انسانها و فرهنگشان با ما متفاوت است، و چون دخترها دیکن یم یزندگ ییدر جا

.یکن دایجفت خود را پ یتوان یپس آنجا نم. نجابت و وفا ندارند

:بود یگرم و پر از مهربان شیصدا

به دلم  شانیگردم و نه احساس و طرز زندگ یراحت باشد من آنجا نه به دنبال همزادم م التانیخ زم،یمادر جون عز-

.است که هنوز مجرد ماندم نیهم يو نه فرهنگشان، برا ندینش یم

همانجا بمانم و  ایخل سالن بشم وخودم را نشان بدم ، دا دیدانستم با ینم. آمدم و به اتاق خواب برگشتم رونیحمام ب از

.از دور سخنانشان را بشنوم

:سر از متکا بلند کردو گفت نایم

.است روسیدستش را رو کرد، حاال نوبت عمو س یکی نیا-

.کرد هیما برخاست و شروع به گر يصدا دنیبوود، از شن دهیکه بر خالف تصور تمام شب را آسوده خوب دایل

:دادنش پرداخت و گفت ریاش خواباند و به ش نهیس ریاو را ز الیل

.زند یو قابلمه ها را به هم م گیو از صبح زود د زهیهنوز مامان مثل آن موقع ها سحر خ-

:گفتم يزیلحن طعنه آم با

.ترم هست زیسحر خ یاز او ندارد وحت ینظام خان شما هم که دست کم نیا-

نظام در آشپزخانه مشغول شکستن . اومدم رونیاز اتاق ب. شدند دارید و همه از خواب بکم خانه پر از سروصدا ش کم

با چهره  دنمیبه د. به تن داشت یکوتاه خوش فرم نیآست دیسف راهنیآن در کره داغ شده بود، پ ختنیتخم مرغ و ر

:گفت يگشاده ا

.ریسالم، صبح بخ-
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دانم چرا به همان نسبت که  ینم. باز ، پاسخ سالمش را دادم يرو جوابش من هم چهره ام را به خنده آراستم و با در

دست . خود جلب کنم و مورد پسندش واقع شوم يخواست توجه نظام را به سو یاز حسام را داشتم دلم م زیقصد گر

:دمیگرمش را شن يشانه ام قرار گرفت و صدا يبه رو روسیس

خواهر خوشگلم؟ يچطور-

.خوبم داداش یلیخ-

؟يرا با خود آورد تیباس شنال-

.سرد است یشنا کم ياز آن گذشته هوا برا. نه اصالً به فکرش نبودمم-

:گفت يدو لنگه در ظاهر شد و با لحن تند انیغضب آلود آقاجان در م چهره

که  دهیسر التیهم به خ دیشا. لخت شود و شنا کند بهیمشت غر کی نیدادم ب یاگر هم آورده بود من به او اجازه نم-

!است یفرنگ يپروا یولنگار و ب ياز همان دخترها یکیاو هم 

:شد و گفت مانیاز گفته خود پش روسیس

.ستندین سهیکجا، آنها کجا، اصالً قابل مقا دایش.نکردم آقاجان  يفکر نیمن چن-

.اربند و ب یمشت آدم ب کی نیدختر در خانواده جهانبخش بزرگ شده، نه ب نیا. یهم بکن دینبا-

:به من زد و گفت یچشمک نظام

.بند و بار است ، نه من یب يدنبال آن دخترها روسینه س-

د؟یکن یپس چرا از آنجا دل نم-

:گفت دیشنیکه حرف دلش را از زبان پدرم م یفروغ يآقا

 دییبه ما بگوکدامتان  کیباالخره  د؟یگردیپس چرا بر نم د،یستیاگر در آنجا دل خوش ن. خان است ریحق با جهانگ-
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ست؟یچ انیجر

:ظرف را از دستش گرفتم و گفتم. ختیها ر سیرو در د مرویشد ، نظام ن يچا ختنیمشغول ر روسیس

.کمکتان کنم دیبگذار-

:را به دستم داد و گفت سید

.دیاوردیرا ن تانیخوشحالم که لباس شنا. ارمیتا من نان ب دیممنون، شما آن را ببر-

چرا؟-

.دیچشم نامحرم ها شنا کن يخواد جلو یمثل آقاجانتان دلم نم چون من هم-

خود را  ریش وانیل کباریکه  دیاز نو ریصبحانه همه ساکت بودند، به غ زیبر سر م. ندادم یزده نگاهش کردم و پاسخ بهت

صرف صبحانه  پس از. پرداخت زیبالفاصله نظام برخاست و به پاك کردن م. را يناز يفنجان چا گریبرگرداند و بار د

:گفت روسیاول را نزده بودند که س پکروشن کردند و هنوز  يگاریس یفروغ يآقاجان و آقا

.میبر ایاجازه بدهند به کنار در یفروغ ياگر آقاجان و آقا-

:از گوشه لب دور کرد و گفت گاررایس آقاجان

بچه ها  نیفرج اهللا خان، اما ا دی، مرا ببخشرا ندارد شیحق تکان خوردن از جا چکسی، ه رمیتا من جواب سوالم را نگ-

.رندیدارند از جواب طفره م

:زد و گفت گارشیبه س یپک یفروغ يآقا

.نظر رو دارم نیدرسته، من هم هم-

 دیپرت شد و از نو يحواس ناز. دیلرزیم شانیبود و دستها دهیرنگ مامان و ماهرخ خانم پر. و نظام نشستند روسیس

.آورد یاو را در م هیگر يو صدا دیکش یرا م دایل يموهاغافل ماند که داشت 

. دلم گرفت و احساس ترس کردم. دیرا بگو» به آن بچه نداشته باش يکار«به لکنت افتادو نتوانست جمله  الیل زبان
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 یودستپاچه به نظر م یعصب روسیخودش را حفظ کرد، اما س ينظام به زحمت خونسرد م،یبود امدهین هیکاش به ترک

.دیرس

:دوباره گفت آقاجان

.میدنیو سراپا گوش آماده شن میدینه تازه از راه رس م،ینه خسته ا گریحاال د-

به اطراف نداشت و نگاهش  یپدرم توجه یول. و دست از اصرار بردارد ادیکرد که آقاجان کوتاه ب یبا نگاه التماس م الیل

.نداشت دوخته شده بود که قصد آغاز سخن روسیبه چهره س میمستق

:که گفت دمینظام راشن يساخت، صدا یم نیکه تپش قلبها را پرطن يزیدر سکوت هراس انگ ناگهان

که  یکه قابل جبران نباشد، فقط مرام ما با مرام آن کس مینشد ییما مرتکب خطا. ستین دیکن یآنطور که شما فکر م-

.میبرگرد رانیبه ا میتون ی، فعالً نم میزد ییهاتیصدر نشسته تفاوت دارد و چون در آلمان دست به فعال رانیدر ا

:دندیو نال دندیکش رونیاز دل ب یو ماهرخ خانم هر دو با هم آه پر حسرت مامان

!یبتیمن چه مص يخدا يوا-

:دندیزنان پرس ادیصدا فر کی یفروغ يو آقا آقاجان

کارها؟ نیچه به ا آخر شما را! دیکن یم تیبر ضد دولت فعال دیاست که دار نیمنظورتان ا-

:جان ادامه داد آقا

که  یقدم گذاشت یکه در راه نمیب یحاال م یول ،یافتخارم باش هیداشتم ما دیو ام روسیس یآنجا درس بخون یتو رفت-

.لعنت به تو. نامعلوم است انشیپا

:دیکش ادیفرآقاجان دوباره . مامان را يشانه ها الیو ل دیمال یماهرخ خانم را م يداشت شانه ها يناز

د؟یشد ستینکند کمون-

.ستین نطورینه آقاجان ا-
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پس چطور است؟ ست،ین نطوریا ییگو یمرتب م-

. ستیگر یهم داشت به همراه دخترش م الیل.انداخت هیرا در آغوش من به گر دایرا لرزاند و ل زیدست آقاجان م ضربه

.ردیخشم آن دو نفر را بگ يکس جرات نکرد جلو چیه

نگاه کردن به افقش ،  يکند و به جا یم تتانینور آفتاب درخشان آن اذ. دیوطنتان کورکرد يشمتان را به روشما چ-

، دنبال  لیتحص يکه به جا دیافتاد کاریمشت آدم ب کی ریگ یچرا؟ چون در آن کشور لعنت د،یبندیرا م تانیچشمها

.دیو با آنها همصدا شد گردندیدردسر م

:و گفتبه خود جرات داد  روسیس

 فیبرام تعر الیل. ها بودند که تمام ملک و امالکتان را از دستتان گرفتند نیهم.دیزن یم نهیشما چرا سنگ آنها را به س-

.دیداشت یکرده که چه حال

. خود ببندم ، من مملکتم را دوست دارم يرا به رو شیوطن کنم و دروازه ها يکه جال شهینم لیدل نیغلط کرده، ا الیل-

.یفکر کن نطوریهم دیکنم ، تو هم با یام در آن زندگخو یم

.بشم میدر مورد زور تسل خوامیمن نم-

 ،مایهمدم یتنها و ب یسالگ یو در سن س يکه خودت را آواره غربت کرد نیاز ا ریبه غ ؟یحرفها کجا رو گرفت نیبا ا-

داند در آنجا به  یم یوقت. ره، رنگ به رخسار نداره یم یداره م ن،یمادرت را بب.یکه دلمان را بلرزان يکشاند نجایرا به ا

.نفس بکشه وتونه دور از ت ینم گرید یمشغول يچه کار

را نگه داشته بود  دینو یخان دو دست زیپرو. بود دانیتاز م کهیداد و خود  یمجال ابراز خشم نم یفروغ يجان به آقا آقا

:گفت روسیس ينظام به جا. نزند يتا دست به خرابکار

خاکش و آفتاب درخشانش  يو نه نور آفتابش چشممان را کور کرده، بلکه عاشق بو میما نه به وطنمان پشت کرد-

.میبه هدفمان برس میخواه یهست که م لیدل نیبه هم. میهست
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.گوش کنم تانیبه حرفها ستمیحاضر ن گهیمن د. دیشد وانهیشما د! کدام هدف-

نگرانم داشت، با  دگانیآزرده شود و عکس العمل نشان دهد ، اما او که چشم به دآقاجان  نیداشتم نظام از توه انتظار

.به دل ندارد ینگاه مهربان ولبخند زودگذرش به من فهماند که رنجش

:گفت یفروغ يبار آقا نیا

 ریکه ز لعنت به آن کس و لعنت به خودم. فکر را به سرم انداخت که تو را به فرنگ بفرستم  نیا یدانم چه کس ینم-

.تنم بلرزد شهیهم دیبه بعد با نیاز ا. بار رفتم

.ماند ینم نطوریکه ا شهیکنم ، هم یرو م میکردم و دارم زندگ دایرا پ میراه زندگ. ستمیچرا آقاجان، من که بچه ن-

.باش الیخ نیبه هم-

.دیستی، وگرنه با نفس عمل مخالف ن فتدیب مانیبرا یاتفاق دیترس یم د،یترس یشما م-

نظام؟ يدیرس جهینت نیاز کجا به ا-

.باشه نیاز ا رینداره غ یلیاز آنجا که دل-

خودته  لیمارا همانطور که م يخوا یپس چرا م ،يخبر یب میها شهیو از افکار و اند یتو سالهاست که دور از ما هست-

برگرد  رانیپشت کن و با ما به ا ،يسر دارجا به آنچه که در پشت  نیو از هم ایحرفها سر عقل ب نیا يبه جا. یکن ریتفس

.یبه سر داشت یاالتیو فراموش کن که آنجا چه خ

:سر را به تاسف تکان داد و گفت نظام

.ممکن است ریغ نیتونم، ا ینم-

ماهرخ خانم . کردند هیآهنگ شروع به گر کی ایکرده باشند،  یاز قبل تبان نکهیو ماهرخ خانم درست مانند ا مامان

:گفت

نگران باشم و پشتم  دیبا شهیحاال هم رم،یگ یزن م تیو برا يگرد یکردم بر م یم الیخ. برات داشتم ییچه آرزوها-
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.بلرزد

:مامان گفت و

که به حرف  ستیبچه ن گرید.رهیبگ یبخواد زن فرنگ دیشا میگو یفقط گاه با خودم م. آرزو رو داشتم نیمن هم هم-

.قبول داشته باشهمادرش رو  قهیمادرش گوش بده وسل

کرد و درست به  یم يباز شیافکنده بود و داشت با انگشتها ریاما او سر به ز. کمک خواست امکیبا نگاه از س روسیس

به خود داد و از جا برخاست و خطاب به مامان گفتک یناگهان آقاجان حرکت. دیرس یبه نظر م یعصب گرانیاندازه د

.مزخرفات گوش کنم نیبمانم و به ا نجایا ستمیحاضر ن گریرا ببند، د تیبلند شو چمدانها-

:هم از جا برخاست و گفت یفروغ يآقا

.بسه گهید. میپسرمان لذت برد دنیاز د یبه اندازه کاف. بلند شو ماهرخ. نطوریمن هم هم-

 یرانیتکه از و هر یبود، ول ختهیفرور شانیدرست است که کاخ آروزها. مامان و ماهرخ خانم افزوده شد هیشدت گر بر

.اند دهیبه ثمر رساندنش کش يبود که برا یزحمت ادآوری شیها

.از آنها دل بکنند و بروند یسادگ نیتوانستند به هم یپس چطور م. نکرده بودند رتماشایرا س شانیپسرها هنوز

.ددر آرام کردنشان کن یکند وسع یانیکرد که پا در م یبا نگاه به دامادش التماس م یفروغ خانم

گرفته بود و با فشار  زیرا به لبه م شیدستها. را نداشت يبار قصد اطاعت از و نیهمسرش بود، ا میتسل شهیکه هم مامان

:آقاجان بلند تر شد ادیفر يصدا.کرد یقدرت م يادعا يبه رو

؟يخور یتکان نم تیفروغ زمان؟ چرا از جا ستمیمگه به تو ن-

:دیرساو به گوش  ادیفر انیدر م دینو يصدا

؟یزنیچرا داد م تیترب یب-

 یم یلب ریکه داشت ز نایبر خالف م. دیها گم شد و به گوش پدرم نرس ادیآن فر انیجمله در م نیشکر که ا خدارو
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.دمید ینم دنیخند يبرا یلیدل چیمن ه د،یخند

.برد یاو را به اتاق بغل شیتوجه به دست و پا زدن ها یرا بغل کرد و ب دینو يناز

:شد یانیخان ناچار به پا در م زیپرو رهباالخ

هم مثل  مانیها نیو ماش میدیما تازه از راه رس. گرفت میتصم دینبا تیدرموقع عصبان د،یهست یشما حاال عصبان-

و هم نظام و  میآمد ياز آن گذشته ، هم ما راه دراز. میو آماده رفتنشان کن میبه آنها برس دیخودمان خسته هستند، با

.میبرگرد امدهیکه ن ستیدرست ن نیاو  روسیس

:پا داشت و حرف، حرف خودش بود کیآقاجان  مرغ

نه فرج اهللا خان؟ م،مگهیرو ینداره م یبیع-

.میر یدرسته م-

:در برابر پدر نداشت، به مالمت پرداخت و گفت ییستایاز سماجت و ا ییپروا روسیبر خالف س نظام

مدت را با  نیدادم و آپارتمان اورا قرض کردم تابتونم ا قمیه ام را دو ماه به رفمن خان شه؟یآقاجان، مگه م یچ یعنی-

خاطر که افکارمان مورد  نیآن وقت شما فقط به ا. راه افتاد و با من آمد دیام نیهم با هم روسیس. خانواده ام بگذرانم

به کجا  میریم میکه دار یراه میانکه بد میآنقدر بزرگ شد روسیمن و س. دیمان را دار هیقصد تنب ست،یپسند شما ن

.ستین یکه رنگ یاهیباالتر از س.میدیرا به تنمان مال زیهمه چ هیما پ.شهیختم م

.گناهه اهیرنگ مافوق س. چرا هست-

.داشت میگفتن نخواه يبرا یحرف گهیبعد د ي، روز ها میحرف بزن ادیاگر امروز ز. میبحث رو کنار بذار نیبهتره ا-

.نظام خان میبمان نجایا گهید ستی؟ ما که قرار نکدام روزها-

پس احساس . کنم ینم تانیرها رانیا امیوب فتمیاگر شده دنبالتان راه ب یحت. دیذارم برگرد یمن نم د،یمان یچرا م-

تان کجا رفته آقاجان؟ يپدر
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در  گهیمن و مادرت د. ياریبه روز خودت م یچ يدار یدون یتو نم. زنهیم شمیاست که داره آت یاحساس لعنت نیهم-

.دیدلمان خواهد لرز مانیدر هر لحظه از زندگ. بود میآرامش نخواه

.داشت مینخواه یمشکل چی، ما ه دیاگر شما ناراحت نباش-

:برداشت ادیدر گلو انباشته شده بود، سربه فر شیادهایبار آقاجان که فر نیا

پاره کردن  ست،یگوش شنوا ن یوقت. فرج اهللا خان میحث نکنب گهیقرار بود د ؟یچ یعنیمشکل  دیدان یشما چه م-

.به مادرت کمک کن آماده رفتن شود الیبلند شو ل. داره يچه ثمر مانیگلو

:در پاسخ گفت مامان

شده،  یو چه شکل دهیظرف دوازده سال چقدر قد کش نمیکه فقط بب امدمیهمه راه ن نیا. دمیند ریمن هنوز پسرم را س-

که به دلمان  یاز حسرت ریبه غ.کنه یرو حل نم یرفتن ما مشکل. کنم شیو تماشا نمیساعتها در مقابلش بنش بلکه آمدم تا

 یچقدر از عمرمان باق ستیمعلوم ن.  میباش الیو ل روسیبا س میستیتونیکه م ياز دست رفته ا يحسرت روزها. ذاره یم

.نه ایداشت  میخواه يدوباره ا داریمانده و فرصت د

:بار ماهرخ خانم گفت نیا. دست به دور گردنش انداخت روسیس.زند یحرفها را م نیمامان باشه که ا نیا شدیمن باورم

کنم تا او  یسالهاست که دارم خدا خدا م. دمیپسرم هست، آن را از دست نم داریفرصت د یتا وقت. امیمن هم نم-

 یگوش کردم، ول یگفت یرصت استفاده نکنم؟ تا حاال هر چف نیداره از ا یلیحاال که دعام مستجاب شده ، چه دل نم،یرابب

پسر پاره تنمه  نیا. نه با رفتن، نه با ماندن ست،ین یکه کشتن یساسمربوط به خودم و احساسمه، اح گهید نیا.نه یکی نیا

ا فرصت هست بگذار ت. ختیبه مادر داشتم برانگ ازیرا در وجودم که هنوز ن يبچه ام که با تولدش احساس مادر نیو اول

م؟داشته باش دنشیبه د دیتونم ام یپس کجا دوباره م. ستین یآمدن رانیبه ا گریاو د. کنارش بمونم

حرف  گریساکت بودند و د یفروغ يآقاجان و آقا. فشرد نهیرا در آغوش گرفت و او را محکم به س انشیمادر گر نظام

.رفتیکلنجار م دیبا نو یهنوز در اتاق بغل يوناز میکرد یم هیهم گر الیو ل نایمن و م. زدند یرفتن نم
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:که تا آن لحظه خود را از معرکه دور نگه داشته بود گفت حسام

خان  امکیو س زیمن و پرو. میکه در خانه بمان ستیهوا ن نیا فیح.است یمطبوع يچه هوا دینی، بب دیپنجره را باز کن-

.هر را نشانمان بدهش يهایدنینظام الاقل د. میستین نجایا شتریهفته ب کی

اش  نهیازس يتکان داد و آه سرد يبه عالمت تاسف سر یفروغ يآقا. نکرد یاما اعتراض د،یابرو در هم کش آقاجان

:که گفت دیبه گوش رس دینو يداد، ناگهان صدا رونیب

ازمن؟ فقط چون اونا بزرگ شدن و من نشدم؟ ریتونن داد بزنن و سر وصدا کنن غ یچرا همه م-

 الیبار نوبت ل نیسفر کنم، اما ا نیآقاجان را وادار به ا میو التماسها يخواستم با اشک و زار یافتادم که م يروز دای به

.کار را بکند نیبود، تا ا

.بشم شقدمیبار هم من پ نیکند که ا یکه با نگاه التماس م دینگاهش کردم و به نظرم رس یچشم ریز

 ینشان خواهد داد و چه جمالت یشوم چه عکس العمل کیبه آقاجان نزد یستم وقتدان ینم.اراده بود یسست و ب میقدمها

 یزدم و م یآقاجان را گرفته بودم و بر آنها بوسه م يناگهان همه نگاهها متوجه من شد که دستها. بر زبان خواهد آورد

:گفتم

.میشهر و بگرد میبر دییایو ب دیرا باز کن تانیکنم آقاجان اخمها یخواهش م-

:کنار زدوگفت شیدستها يرا از رو صورتم

.يدار یو حاال باز هم دست بر نم امیب نجایا يوادارم کرد تیاداو اطوارها نیبا هم-

:شده بودم،گفتم یهم مثل مادر عاص من

.شمیساکت نم دیتا به حرفام گوش ند. دارم ینه دست بر نم-

.یکن يدراز و زبان یستیبا میکه روبرو يفقط تو وروجک مونده بود-

آنکه از  یشده بود و لبانش ب رهیبه صورتم خ نیدستش بلند کردم ، چشمم به نظام افتاد که با تحس يرا که از رو سرم
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با . خوام بگم یلحظه زبانم به لکنت افتاد و فراموش کردم چه م کی يبرا. دیرس یهم گشوده شد ، خندان به نظر م

:نگاهش به من قوت قلب داد و گفتم. دست از تالش بر ندارم اشاره سر به من فهماند که ادامه بدم و

با هم  يلحظه ها يشاد ي، به جا دمیرا د روسیخواد بعد از سالها که داداش س یفقط دلم نم. ستمیمن زبان دراز ن-

لحظه  نیرت او آنها آلمان، و آن موقع حس میگرد یبر م رانیباالخره ما به ا. میبگذران یبودن را با جرو بحث و ناراحت

.سوزاند یها دلمان را م

راحلقه وار  دایکوچک ل يکه دستها یشود و در حال کیکند و به آقاجان نزد دایهم جرات پ الیمن باعث شد که ل سخنان

:اش زد و گفت یشانیبر پ يبوسه ا ختیبه گردن او آو

.کنه یم هیچطور داره گر دینگاه کن. دیشکنکنم آقاجان، دل مامان را ن یخواهش م. دینکن نیرا چرک دارید نیخاطره ا-

:کرد و گفت کیاو را به لب نزد يدر کنارش زانو زد و دستها روسینشان بده ، س یآقاجان عکس العمل نکهیاز ا قبل

را  دارتانید يدونه چقدر دوستت دارم وچقدر آرزو یخدا م. خواست دل شما و مامان را بشکنم یدلم نم د،یمرا ببخش-

.داشتم

.کرد یلحظه نظام هم در کنار پدرش زانو زده بود و محبت و بخشش او را طلب م نیهم رد

نظام را، در آن لحظه  یفروغ يو هم آقا دیرا در آغوش کش روسیتا هم آقاجان س دیدانم چقدر طول کش ینم درست

:لب گفتم ریفقط ز

.متشکرم آقاجان-

پانزدهم فصل

 نایمن و م. آشکار بود یکرده ، اما در رفتارش هنوز رنجش یآشت روسیرد که با سک یآقاجان وانمود م نکهیوجود ا با

 نیهم. نهاد و به دنبالمان به راه افتاد ینیرا در س یخال يحسام فنجانها. میو به آشپزخانه برد میصبحانه را جمع کرد زیم
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:پرداخت و گفت یزبان بلبه بل شهیمثل هم م،یدیکه به آشپزخانه رس

.خانم دایتو گل ش دیوقع زدچه به م-

:لب گفت ریز يآهسته ا يبا صدا نایم

...باز هم يوا-

:که سبد نان را در دست داشت وارد شد و گفت یجمله اش را تمام کند نظام در حال نکهیاز ا قبل

 بیودمان ترتخ روسیمن و س. بزنند دیو سف اهیمن اجازه ندارند دست به س يمهمانها د؟یکن یکار م یچ نجایشماها ا-

.میدیکارها رو م

:گفت حسام

.کنم داداش یمن هم کمکت م-

:که سرشار از مهر و محبت بود گفت یلحن با

ناهار ها و شام ها را در رستوران  میقرار گذاشت روسیاز آن گذشته با س. یهفته مهمان ما هست هیتو که فقط  شه،ینه نم-

.میکنو فقط بساط صبحانه را در منزل پهن  میبخور

:خاص گفت طنتیبا ش حسام

.پر ماجرا بود یلیصبحانه امروز که خ-

گذشت، مگه نه؟ ریخدا رو شکر که به خ یول-

خانم؟ دایالبته به کمک ش-

تا آرامش خود را حفظ کنم و  دمیکردم، به زحمت کوش یرا گم م میبود که در مقابلش دست و پا يمرد نیاول نظام

:گفتم

.منکرد يمن که کار-
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 یشما فکر م. میاریرا به دست ب مانیو دل پدرها میکن دایهم جرات پ روسیچرا؟ شهامت شما باعث شد که من و س-

م؟یکرد يکار بد روسیمن و س دیکن

:زدم و گفتم دنیرا به نفهم خودم

.دانم منظورتان کدام کار است ینم-

:دیرد و پرسزد و لبخندش ، لبخندم را طلب ک شیبار نگاهش به نگاهم ن نیا

بود؟ یدعوا سر چ دیدان ینم یعنی-

:و گفتم دمیخند

 يکرد انگشت به جا یگمان م روسیس. کند لیتحم يگریاش را به د دهیخواست عق ینبود، فقط هر کس م ییدعوا-

 چوقتیه نکهیبا وجود ا. حرفهاست نیرا بهانه قرار داد، اما او زرنگ تر از ا یحساس آقاجان گذاشته و اصالحات ارض

باعث شود که  یخواهد عامل یدر رنج است و نم روسیس يرکند، در باطن از دو یمحبت از کلمات استفاده نم انیب يبرا

.چشم بپوشد رانیاو از آمدن به ا

.و حسام نداشت که مشغول شستن ظرفها بودند نایبه م یآنقدر سرگرم صحبت با من بود که توجه نظام

:طاب به آن دو گفتوارد آشپزخانه شد و خ روسیس

حسام خان؟ يجون؟ تو چرا؟ شما چرا مارو شرمنده کرد نایم یکن یکار م یچ يوا-

:رو به نظام کرد و گفت سپس

بزنند؟ دیو سف اهیمهمانها دست به س میمگر قرار نبود نذار-

.کار را بکند نیا یچرا قرار بود، مثالً من اومدم آشپزخانه که نذارم کس-

شد؟ خب پس چطور-

؟يامدیچرا به موقع ن. تو هم شد ریتقص. لحظه از آنها غافل شدم کیفقط . نشد يزیچ-
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:گفت حسام

.میانداخت یآوردم وشب ها بساط ساز و آواز راه م یکاش تارم را م. نوبت شماست گهیدفعه د. تمام شد. دیدعوا نکن-

:دیبا تعجب پرس نظام

؟یزن یمگه تو تار هم م-

:او جواب داد يبه جا دیکش یرا آب م شیکه داشت دستها یدر حال نایم

.خواند یزند، بلکه آواز هم م یفقط تار نم-

.کنم یم دایتار برات پ کیخوبه حتماً  تیگوشخراش؟ اگر صدا ایشش دانگ -

:گفت یبود به شوخ دهیجمله برادرش را شن نیکه آخر يناز

.میاشراحت ب نجاینه تورو خدا داداش، الاقل بذار ا-

؟يریخواندنش را بگ يحرفش تو را به آشپزخانه کشاند که جلو یگوشخراش که حت نقدریا یعنی-

:گفت يا دهیکرد و با لحن رنج يروبه ناز حسام

که  یو التماسم نکن يبه زور تار به دستم ند تیها یمهمان يتو گریباشه د ادتیطلب من،  یکیخانم،  يخب ناز یلیخ-

.دهن بخون کیجان من 

:و گفت دیخند يناز

.دهن بخون هیخوب حسام خان، جان من حاال  یلیخ-

:دیپرس يو ناز میدیخند همه

م؟یحاال قراره امروز صبح کجا بر م،یحرفها بگذر نیاز ا-

:پاسخ داد روسیس

 يارا و بابه نظر من بهتره قبل از ظهر در آکس. میدادند که بر تیکه باالخره همه رضا نهیمهم ا. ستیجاش مهم ن-
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و بعد از استراحت  میناهار را در رستوران بخور م،یو بعد شهر را بگرد میکن دیخر) در استانبول دیدو مرکز خر(  یاوغل

.میو بغاربسفر را تماشا کن میبش یکشتو سوار  میدر منزل ، غروب به اسکله بر یکوتاه

:دیپرس حسام

؟یپس شنا چ-

:گفتبه شانه اش زدو  یبا محبت دست نظام

.داشت یرا نخواه یفرصت چشم چران گهیهوا سرد شده و تو د گهیحاال د-

:و گفت دیخند یشوخ به

.فیچه ح-

:به ساعت نگاه کرد و گفت روسیس

.دیحاضر ش دیهمه بر شه،یم ریداره د-

 يبستم که صدا یم داشتم بند کفشم را. پام کردم نیو با شلوار ج ادیداشت بهم م دهیعق هیکه دا یبلوز ارغوان همان

:دیگرمش به گوش رس

.دیهوا خنک شده، ممکنه سرما بخور د،یندازیدوشتان ب يژاکت نازك رو کی-

.کنم سردم بشه یفکر نم. برم یمطبوعش لذت م یاز خنک-

:گفت اریاخت یب

.ممنون یلیخ-

؟یچ يبرا-

.انیب هیهمه به ترک دیباعث شد نکهیا يبرا-

!من؟-
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ان؟یب نجایآنها به ا دیباعث شد تانیه آقاجانتان نگفت که شما با آن ادا و اطوارهابله شما، مگ-

:و گفتم دمیخند

.پسرش لک زده بود دنید يدل خودش برا. فقط به خاطر آن اداها نبود-

به او  اگر دیشا یکند و حت ینم انیراحت احساساتش را ب یلیرسد که خ یچون به نظر م. تلنگر داشت هیبه  ازین یول-

.گذاشت یخواسته اش م يپا به رو دیآورد یفشار نم

د؟یدان یاز کجا م-

.من حس ششم دارم-

گه؟یم یحس ششم شما درباره من چ-

.دیباز یدل م یو به سخت دینینش یبه دل م یگه که شما به راحت یم-

.را قبول دارم یتونم اظهار نظر کنم، اما دوم یدر مورد اول نم-

د؟یباز یدل م یسختبه  یعنی-

 یم یدانم در آن لحظه به چ ینم.و متفکرانه بود یچهره ام طوالن ينگاهش به رو. حرکت سر پاسخ مثبت دادم با

دونست؟ یمنو در مورد حسام م دهینه و عق ایاز احساس برادرش نسبت به من خبر داشت  ایآ.دیشیاند

:دمیپرس. فتن شدرنگ آماده ر دیکوتاه و شلوار سف نیآست رهنیهمان پ با

؟:دیپوش یهوا خنکه، پس چرا خودتان لباس گرم نم دیشما که گفت-

.میکن یم یزندگ ریدر نقطه سردس روسیهوا عادت دارم، من وس نیبه ا-

:شد یلحن کالمش خودمان ناگهان

؟يدار ينقشه ا ندهیآ يبرا-

ها استاد است و در به هم زدن خطوط آنچه که نقشه  میخودش در ترس یزندگ. مینقشه بکش ندهیآ يبرا ستیالزم ن-



فریده رهنما -یک بار دیگر با احساس  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٨٨

.داره یمهارت کاف میدیما کش

.دهیدختر نوزده ساله بع کیحرفها از  نیا-

چرا؟-

.به هم نزده يدیرا که کش ییاز نقشه ها چکدامیه یچون هنوز زندگ-

!د؟یدان یاز کجا م-

.یچون هنوز در اول خط شروع هست-

؟یشروع چ-

:پاسخ ندادحسام مجال  يصدا

 ینیخوان به شب نش یکنند م یداداش؟ به نظرم همه گمان م یبگ یخواستیرا م نیا. روز پر شور و غوغا کیشروع -

.رسن یساعته دارن به سرو وضعشون م کیبروند، 

:ختیطعنه را با محبت آم نظام

.حاضر شده یدردسر و فشنگ یخانم ب دایبه گمونم فقط ش ؟يفارغ شد دنیتو هم که تازه از لباس پوش ؟یتو چ-

:از فرصت استفاده کرد و گفت حسام

.نداره شیرایو پ شیبه آرا ازیکه او ن نهیا لشیدل-

دارن؟ ازین هیکه بق نهیمنظورت ا-

:گفت يزیآم طنتیلحن ش با

.گفتم یفراموش کن چ. یرو به هم بزن يمن و مادر و ناز نیب يدار الینکنه خ-

.خودم شیآلمان پ ایب يکه شد لیفارغ التحص-

.رمیگ یدرسم تموم شد سر و سامون م نکهیبه محض ا. خوام مثل تو عزَب بمونم یمن نم. نه ممنون-
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سرو سامون گرفتن ندارم؟ الیخوام عزَب بمونم و خ یگفته من م یچه کس-

.يکار را ندار نیا الیخ که اصالً نهیمفهومش ا ،یکن دایرا پ یخودت کس يبرا ینتونست یو دو سالگ یتا س یوقت-

لحظه  کی یعمر زندگ کیلحظه گذشت، اما کیاز  شهیمکث م کیبا  ،يدیرس جهیبه نت یراحت نیبه تو که به ا نیآفر-

 یکس نیاگر چن. چیه ای خوامیهمراه وهمدل م کی ایعمر  کی يمن برا. مکث بشه از آن گذشت کیکه فقط با  ستین

.متنها بمان دمیم حینکنم ترج دایپ

:چهره بزَك کردش نشست و گفت يبود غبار اندوه رو دهیجمله نظام را شن نیخانم که آخر ماهرخ

.کم خون به دل مادرت کن نظام-

.کنم یم دایخوام پ یمطمئن باش آنچه را م. غصه نخور مادر جون -

/ياریب یبرام عروس فرنگ يخوا یکجا؟ تو غربت؟ نکنه م-

.تا حاال آورده بودم را داشتم الیخ نیاگر ا-

:که گفت دمیمامان را شن يصدا

.فتدیفکر ب نیهم به ا روسیتا بلکه س دیریخداکنه الاقل شما زن بگ-

به تن داشت، و بر خالف ماهرخ خانم چهره اش  يساده ا یمشک راهنیپ. میو نگاهش کرد میبا هم سر برگرداند همه

:گفت دیهمه که نگاه ما را متوجه خود د. زد یمرنگش برق  یعسل دگانیبود و د شیآرا یساده و ب

.حاضر شوند هیفقط منتظر بودم بق.نداره يکار دنیوشانه به سرکش راهنیپ دنیپوش. وقته که حاضر شدم یلیمن خ-

:آمد و گفت رونیاز دو طرف او را محاصره کرده بودند از اتاق ب امکیو س روسیکه س یدر حال آقاجان

.نه ای امی، تا من بگم م دیبر دیخواه یاول بگو کجا م. دیه گرفتچه خبره ؟ باز معرک-

:گفت نظام

.که به قول معروف الله زار استانبول است یاوغل يبا میریم دیاگر موافق باش-
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.ستیمرغوب ن ادیکه جنس هاش ز دمیچون شن. بخرم يزیچ نجایندارم ا الیمن که خ-

هر  يو کفش مرغوب برا فیمد و ک نیآخر يلباسها یاوغل يگفت در با یمآپارتمانه  نیاتفاقاً دوستم که صاحب ا-

.میبه آنجا بزن يسر کی ستیبد ن. فراوان است يا قهینوع سل

:به اعتراض گفت یفروغ يآقا

پرسه  ابانهایدر خ میبر میفتیداره راه ب یلیچه دل. نرفته رونیراه از تنمان ب یما هنوز خستگ.خان است ریحق با جهانگ-

م؟یزنب

:کرد گفت یشوهرش را نم بیفکر ج چوقتیکه ه يناز

.میدرفروشگاهها بزن يدور میتون یالاقل م مینداشته باش دیاگر قصد خر یحت-

:کرد و گفت دییحرفش را تا حسام

.اش حرف نداره یچرم لیوسا گنیچند جفت کفش بخرم، م ادیاز آن گذشته من بدم نم. هیحق با ناز-

:گفت دییه تاهم به نشان امکیس

.بخرم اریو ماز نویم يبرا یبه عنوان سوغات ییزایچ هیمن هم ناچارم -

:گفت یاهللا خان رو به آقاجان کرد و با درماندگ فرج

.میکن یهمراه میما هم ناچار بیترت نیاست و به ا ادیز دیخر يمشتر نکهیمثل ا-

:و به اجبار گفت یلیم یجان با ب آقا

.ریگن بد سفره، و بد قلق و بهانه گ یمنه  میالبد اگه بگ-

شانزدهم فصل

خسته  میفروشگاه که رفت نیبه اول. آورد یبهانه م میبر میخواست یهر جا م.کرد و با ما همراه نبود یم یبدقلق آقاجان
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.میرا بکن دمانیبرد تا ما خر یو اورابه کافه کوچک یفروغ يآقا روسیباالخره س. شد و شروع به غرولند کرد

ذاشت مامان دست در  ینم روسیس یخواست ازماهرخ خانم عقب بماند،ول یمادرم بود که نم بیاصل پدرم نگران ج در

سفرش به  نیاول نیما نظام بود، که ا ياکنون فقط راهنما. دیخر یم مانیبرا میخواستیکند و هر چه را که ما م بشیج

.را نشانمان دهد هرش يهایدنیخواست د یدوستش م يها هیبود و طبق توص هیترک

همه اعضا خانواده ،  يسنگ تمام گذاشته بودند و برا الیو ل روسیس. ها را باز کردند  یاز ظهر آن روز چمدان سوغات بعد

.بودند دهیخر دهیرس یهر چه دستشان م ب،یحاضر وغا

اما  دند،یکشیا به رخ هم مر شانیها یمامان و ماهرخ خانم سوغات. خانواده خود سنگ تمام گذاشته بود يهم برا نظام

.گرفته بود نداشت هیمدل که هد نیآخر يراهنهایبه کت و شلوار و پ ییتفاوت بود و اعتنا یآقاجان ب

:دیکلمه تشکر ، چشم به او دوخت و پرس کی دنیدر انتظار شن روسیس

اد؟یخوشتان م-

:ناچار شد پاسخ بدهد باالخره

شود و  یم دهیلباسها پوش نیا. یرا برآورده کن میخواست تو آرزو یدلم م شتریب. نداشتم یمن توقع سوغات یچرا، ول-

.ستین یکهنه شدن یکه به دل من و مادرت گذاشت ياما درد شه،یقابل استفاده م ریغ گهیچند سال د

کار کردم؟ یکدام درد؟ مگه من چ-

 یبرم يآلمان رفته، مهندس شده و به زودهمه جا نشستم و گفتم پسرم به  يبا چه افتخار ؟یکار کن یچ یخواست یم-

که  يو حسرت بخور یبشه؟ که آه بکش یکه چ يایتا مرز وطنت م یبگم؟ تو گفت یبگم؟ تو بگو چ یچ دیحاال با. گرده

؟یتون یخب بگو چرا نم. یداخل خاك آن بش یتون یچرا نم

.میمورد حرف بزن نیدر ا گهیقرار نبود د. را گفتم آقاجان شیچرا-
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.منطقت را قبول کنم تونمینم نمیب یکنم م یفکر م یهر چ. ، نه من یقرار را توگذاشت نیا-

.برنگشتند گهیها از مملکتشان رفتند و د یلیخ-

.از آنها پسر من باشه یکیخواست  یدلم نم-

:گفت نظام

چه موقع  يبعد داریداند د یمو خدا ستین داریفرصت د شهی، هم میبگذر. میما قدم اشتباه برداشت دیکن یشما گمان م-

.میکن نیریروزها را ش نیو خاطره ا میبشمر متیلحظه ها راغن دیبا میو در کجاست، پس الاقل حاال که دور هم هست

:که گفت دمیپدرم را شن يصدا

حنظل؟ ایبا زهر هالهل  ؟ینیریبا کدام ش-

:آورد و گفت رونیبسته شکالت از چمدان ب کی نظام

دوستم  م،یشو یاسکله سوار کشت میبر میخواه ی، چون م دیگرمتان را بپوش يحاال لباسها.خان ریجهانگ ینیریش نیبا ا-

.سوز داره ایدر يموقع سال غروبها نیگفت در ا یم

:تکان دادم و گفتم سر

.کردم که در تابستان هوا سرد باشه یچون اصالً فکرش را نم اوردم،یمن لباس کلفت ن-

:آورد وگفت رونیب یرنگ یشمیکت نازك درون چمدان ژا از

.ژاکت را بهتون امانت بدم نیتونم ا یم-

.نه متشکرم، تحمل سرما را دارم-

:رو به آقاجان کرد و گفت روسیس

ا؟یکنار در میبر یشما موافق-

.میندار يبلند شو فروغ زمان، فعالً چاره ا. رسوا، همرنگ جماعت شو ينشو یخواه-
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دست نظام شانه اش را  زدیبرخ نکهیحرکت کردو قبل از ا یلیم یبا ب یفروغ يآقا.اشاره بود برخاستکه منتظر  مامان

:لمس کرد و گفت

.با هم بودن ياست آقاجان، لحظه ها متیلحظه ها غن-

بود که قلبم را لرزاند یدانم در آن نگاه چ ینم. درست در همان لحظه نگاهش به من افتاد و

:، مادرم به اعتراض گفت دمیرنگ پوش یکوتاه شراب نیبلوز آست کیم رو نرفتم و باز ه از

.گرم تر بپوش زیچ کی. گفت یآقا نظام چ يدیمگر نشن-

:و گفتم دمیخند

.نداره يپوست من کلفته و سرمادر آن اثر. نگران نباش-

:در گوشم گفت نایم رفت،یم رونیکه از اتاق ب مادرم

.يحواسش را پرت کرد يبدجور. شدحسام کم بود، نظام هم اضافه -

.ستیخطها ن نیاصالً تو ا. مزخرف نگو-

دارم که  یبرام آورده برم روسیکه عمو س یهستم ژاکت ییمن چون سرما ی، ول ستیبه فکر من ن چکسیدرسته که ه-

«.پاتودراز کن يناز کن، ندار ينازکش دار« به قول معروف .. اگه سردم شد آن را بپوشم

:وارد اتاق شد و گفت دهیپوش لباس الیل

است؟ هیبازم صحبت لنگ دراز همسا. تا منم بخندم دیبگ ه؟یچ انیجر-

:گفت نایم

.بار اصالً صحبت او نبود نیاتفاقاً بر عکس، ا-

:گفت يآهسته ا يبا صدا الیل

زدم  یشته بود حدس مکه به نظام نو يماهرخ خانم در نامه ا يفهایاز تعر. رسه که حسام عاشق توست یبه نظر م-
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.دنیبرات کش یینقشه ها

.ادیپسر لوس وننر خوشم نم نیمن اصالً از ا. نه، خدا به دور، حرفش راهم نزن يوا-

:گفت يزیبا لحن تمسخر آم نایم

.هم گرفتارش شده باشد یکیکه آن  ترسمیم نیازا. خانم داینه به دهن ش اد،یخوش ب يبه دهن بز دیعلف با-

:دیب پرسبا تعج الیل

؟یکیکدام -

قرض بده؟ دایخواست ژاکتش را به ش یهمان که م ال؟یعمه ل دیدیشما نفهم یعنی-

:آورد و گفت نییرا پا شیو سپس تن صدا دیبلند خند يصدا با

منظورت نظامه؟ نه بابا ، گمان نکنم، عقلت کم شده؟-

:در را باز کرد وگفت مادرم

.الیل میبر ایب د،یکنمعطل ن. آماده شدند نایماهرخ ا-

.میما هم آماده ا-

:را از او گرفت و گفت دایدست دراز کرد و ل مامان

.مال خودمه نجامیتا ا. بچه را بده به من-

به تن داشت  یباال پوش گرم. حرفش را گوش نکرده بودم ناراحت شده بود نکهیو از ا دیابرو در هم کش دنمیبه د نظام

.ن تعارف کرده بود در دست داشترا که به م یو همان ژاکت

نظام که در . سرما را در وجودم رخنه کرد و احساس لرز کردم ایباد در میدیرس ایبه در نکهیبا او بود، به محض ا حق

:دوشم انداخت و گفت يتر آمد و همان ژاکت را به رو کیام بود و مواظب حرکاتم بود، نزد یچند قدم

.ه شقدختر کل شه،یدانستم سردت م یم-
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:و با لمس آن وجودش را در کنارم احساس کردم و گفتم دمیپوش ژاکت

.متشکرم،حق با شما بود-

:و گفت دیخند

اد؟یخوشت م نجایخانم، از ا دایحق با منه ش شهیهم-

.زهیانگ جانیه یلیخ لیدل نیسفر من به خارج از کشوره و به هم نیاول نیا ،یلیخ-

:دیپرس ناگهان

؟یه آلمان سفر کنب يدوست دار-

:گفتم تیقاطع با

.نه-

:دیتعجب پرس با

چرا؟-

.کنم یکاررا نم نیا چوقتیچون به آقاجانم قول دادم که ه-

:دیتحکم پرس با

؟یکاررا بکن نیا یروز مجبور ش هی دیشا يفکر نکرد ؟يقول را داد نیچرا ا-

.شمیمجبورنم چوقتیه-

؟يقول را داد نیچه موقع ا-

 رهیبشه و دستت را بگ دایپدر سوخته پ هیکه  نیگفت هم اد؛یسفر ب نیبشه به ا یکردم تاراض یز که التماسش مآن رو-

.یکن یما رو ترك م الیو ل روسیببره، تو هم مثل س رونیو از مملکت ب

؟یکن یکار م یبشه چ دایپدر سوخته پ نیحاال اگر ا-
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.ندما یبا من م رانیاگر مرا بخواهد همانجا در ا-

؟یچ ادیخب اگر نتونه به اونجا ب-

 یدر آن لحظه نم یجوابش آسان بود، ول دیپرسیجمله را از من م نیا یکس شیاگر چند روز پ دیبود، شا یسخت سوال

از نظام » من کجا،او کجا؟ .ممکن است ریغ نیشه،ا یشبه عاشق شد ، نه نم هی شهیمگه م«:با خودم گفتم. بگم یدانستم چ

:که گفت دمیرا شن الیل يصدا. بود حرکاتمحسام از دور چشم به من داشت و مواظب . فاصله گرفتم

 یکیهم  نیخدا به داد برسه، دردسر کم بود ا. هست ییخبرها نکهیمثل ا. گفت یهم پرت نم ادیناقال ز ينایم نیا-

.گهید

کدام دردسر؟-

.زدیر یو زمان را به هم م نیمآقاجان ز گهیدفعه د نیا. به حالت ياگر حدسم درست باشه، وا-

؟یگیم یمعلومه چ چی؟ ه یچ يبرا-

:خود آمد و گفت به

.گمیم انیتب دارم و هذ نکهیمثل ا. ستینه معلوم ن-

جدا شدن از  الیبود و خ دهیآن ژاکت به تنم چسب. کردم یاما من احساس گرما نم.هوا گرم بود یکشت نیکاب داخل

.وجودم را نداشت

هفدهم فصل

 کینزد یبه رستوران یبا کشت یو پس از گردش کوتاه میشام را مهمان نظام شد م،یبود روسیناهار را مهمان س ونچ

و به نظاره  میستادیبود ا سیآن در د ختنیکه مشغول برش دادن و ر یدر کنار بساط کباب نایمن و م. میرفت ایدر

.میپرداخت
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:گفت یشوخ به ختهیدر موقع عبور از کنارمان با لحن آم حسام

رهیکباب نگ يمواظب باش ژاکت داداش نظام بو-

 نایبه م یلب ریسپس ز. جوابش راندادم و منتظر شدم تا داخل رستوران شود. کباب يداد نه بو یعطر تنش را م يبو

:گفتم

.با مزه است یلیکنه که خ یخودش فکر م-

.مزه است یهم باشه و فقط از نظر ما ب دیشا-

:دیبه کنار ما آمد و پرس. خواست وارد رستوران بشه، نظام بود یم که ينفر نیآخر

تو؟ دیریچرا نم-

.میفعالً مشغول تماشا هست-

د؟یخورد یتا حاال کباب ترک-

؟یشما چ. میسوار شده بود یکشت نجاینه قبل از آمدن به ا م،یخورد ینه کباب ترک-

.ادیمزه کباب خوشتان ب از دوارمیام د،یچون مهمان من هست. نطوریمنم هم-

.که اشتها آوره شیبو-

.کرد یام م یحسام عصب ينشست وبرعکس حرفها یاو به دلم م يدانم چرا حرفها ینم

.تو دییخوب، حاال بفرما یلیخ-

:دیحسام پرس. مینشست زیو سر م میرستوران شد داخل

د؟یبا کجا قرار داد بست-

؟يچه قرار داد-

.کرد یاو به من احساس حسادت م یکیدانست، اما از نزد یخودش هم پاسخ سوالش را نم یتح. دیجواب فقط خند در
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.گفت خوشمزه است میدر مورد گردش آن شب نداد و فقط چون شام را مهمان نظام بود ينظر آقاجان

.میبه خواب رفت دیسرمان به متکا رس نکهیکه به محض ا میخالف شب گذشته ، آن شب آنقدر خسته بود بر

آمده بود و  رونیبه او وارد کرده بود ب روسیس یواقع یکه دانستن زندگ یبعد طوفان فرو نشست و آقاجان از شوک روز

.به باغ وحش دایو ل دیو بعد از ظهر به خاطر دل نو میرفت هیاصوفیمسجد ا دنیقبل از ظهر به د. آرام شده بود

:نکرد و گفتموقع بازگشت ژاکت را که به نظام برگرداندم قبول  در

.بازم الزم بشه دیبمونه، شا شتانیتا موقع برگشت پ-

به  گرانیاز د شتریماهرخ خانم ب. من ماند شیبه سهو ژاکت فراموش شد و بعد از بازگشت هم پ اینبود به عمد  معلوم

 یبه دخترش م موقع جمع کردن سفره.بلند نشم  میاز جا ریس مهیداد و موقع صبحانه مواظبم بود که ن یم تیمن اهم

«.فتدیخانم به زحمت ب دایکمک کن، نگذار ش الیبه ل يبلند شو ناز«گفت 

«اد؟یلباس خوشت م نیاز ا «دیپرس یم دید یم يریو چشم گ بایز زیهرچ دیموقع خر در

:فروخت، حسام توجه مادرش را به آن سو جلب کرد و گفت یکه لباس عروس م یفروشگاه يموقع عبور از جلو کباری

اد؟یاز لباسها خوشش م کیکه از کدام  یپرس یخانم نم دایمادر چرا از ش-

.مانده تا پخته شود یلیکه حرکاتش بچگانه است، و هنوز خ دیرس ینظر م به

:به لب آورد و گفت يخانم لبخند ماهرخ

.میپرس یهر وقت خواست عروس بشه نظرش را م-

:خود را داخل صحبت کرد و گفت نظام

آلمان چشم را  يلباس عروسها در فروشگاهها ییبایز. ستیخانم ن دایمناسب ش چکدامیه گمیم د،یرا بپرساگر نظر م-

.یکدام را انتخاب کن یمان یم رانیاست که ح ادیکند و آنقدر تنوع ز یم رهیخ

:گفت حسام
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 یا را انتخاب ماز آنه یکی، نامزدت چشم بسته  يریزن بگ یپس خوش به حالت داداش جون، چون هر وقت خواست-

.کند

.حسام جون رمیندارم در آلمان زن بگ الیمن که خ-

؟يریزن بگ یخواه یپس از کجا م-

!تا قسمت چه باشد-

:و گفت دیکش یماهرخ خانم آه. کردم باز چشم به من داره احساس

.یمنو به آرزوم نرسون چوقتیترسم ه یم-

نظام . برسند نایو مامان و م الیز آنها فاصله گرفتم و منتظر شدم تا لقدم آهسته کردم، ا میفروشگاه که گذشت يجلو از

:را با من همراه ساخت و گفت شیقدمها

امد؟یاون لباسها خوشت ن چکدومیراستشو بگو از ه-

.نه-

چرا؟-

.نکردم یرا ندارم توجه دشیچون قصد خر-

:گرفت و گفت يمژگان نگاهم را شکافت و در آن جا ریت با

.تونستم مادرم را به آرزوش برسونم یم کاش-

:گفتم يخونسرد با

.خواستن توانستن است-

:دیآنها از مادرم پرس دنیو به محض رس ستادینظام هم در کنارم ا. به ما برسند هیتابق ستادمیبعد ا و

کجاست؟ روسیپس س-
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 یداشت دنبال شما م روسیاتفاقاً س. تندهس دیاز فروشگاهها مشغول خر یکیو فرج اهللا خان داخل  امکیبا پدرش و س-

.گشت

.دیچون ممکنه راه را گم کن. میتا ما برگرد د،یمحدوده جلوتر نر نیشما از ا. سراغ آنها رمیمن م-

:دیمامان پرس. جهت ما به راه افتاد برخالف

طرفه؟ ماهرخ کو؟ هیپس چرا مثل لشگر شکست خورده هر کس -

.يفروشگاه بعد و حسام رفتند داخل يبا ناز-

؟یکار داشت یتو با نظام چ-

:جواب دادم دستپاچه

.ادیپرسد از کدام لباس خوشم م یچرا از من نم دیحسام از مادرش پرس م،یدیفروشگاه رس نیا يجلو. نداشتم يکار-

است؟ یمنظورت لباس عروس-

.پرسم یبله و ماهرخ خانم گفت که هر وقت خواست عروس بشه ازش م-

.خوب بعد نطور،یکه ا-

.ستندیخانم ن دایمناسب ش چکدامیه گمیم دیو آن وقت نظام گفت اگر نظر مرا بپرس-

است و  يا لهیپ لهیش یاتفاقاً حسام پسر ساده و ب. در سر دارد یاالتیپس معلوم شد حدسم درست است و ماهرخ خ-

.هستند یآنها هم خانواده خوب

:گفتم اریاخت یب

.نه مامان-

ستند؟ین یخانواده خوب یکن یفکر م ه؟یرت چمنظو-

.ادیمن از حسام خوشم نم یچرا هستند، ول-
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داره؟ یبیچرا مگه چه ع-

....نداره،اما یبیع چیه-

؟یاما چ-

:پاسخ داد نایمن م يجا به

.نهیش یلوس و ننره و به دل نم گهیم-

.نهیشیهم با نمکه، و حرفاش به دل م یلیاتفاقاً خ-

:ما گفت دنیآمدو با د رونیانم با دو فرزندش از فروشگاه بخ ماهرخ

، من که  میخواد در فروشگاهها پرسه بزن یبازم دلمان م میندار دیقصد خر یوقت یاست که حت یچه حکمت نیا دانمینم-

.خسته شدم

:دیپرس مادرم

؟يدیخر يزیچ-

.یچینه ه-

.دنیمشغول خر امکیو س روسیو س ریکنم فرج اهللا خان و جهانگ یدر عوض فکر م-

.را به دست آوردند شانیخان دل پدرها روسیباالخره نظام وس شهیمعلوم م! چه عجب-

که داشت به او  دمیآهسته بود شن شیصدا نکهیبا وجود ا. از ما فاصله گرفت یو کم دیخانم دست مادرم را کش ماهرخ

:گفت یم

و  میریو بالش را نگ ریاگه ز میترس یم یمن و فروغ. شهیم لیالتحصو فارغ  ردیگ یاش را م یمهندس گهیحسام سال د-

تا اگر  دمیزبانش را کش ریز نیبه خاطر هم. کنه یوطن م يو جال شهیم ییمثل برادرش هوا میدست باال نزن شیبرا

.میبذار شیخواد پا پ یرا م يدختر
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:گفت مادرم

زن  شانیآمدند به خود بجنبند برا اوشیو س امکیتا س لیدل نیهم به هم ریمن و جهانگ. دیکن یم یکار خوب. مبارکه-

.میگرفت

 یم دیچکار با. کند انیرا داشت ، ب انشیدادم آنچه را که قصد ب یفرصت م دیمن نه، نبا يخدا.بود  ینیمقدمه چ مشغول

کار بشم؟ نیتونستم مانع ا یکردم؟ چطور م

:را صدا زدم و گفتممادرم  اریاخت ی، ب میبود دهیرس یکفش فروش يجلو به

.جفت کفش بخرم کیمن بخوام  دیشا. دیصبر کن یکم کیمامان -

:و گفت دیخند نایم

.يحرف را زد نیچرا ا دمیناقال، فهم يا-

و گفتک دیبه هدف بود لب ور چ دنیحسام که منتظر رس. کوتاه کردند و برگشتند سخن

.است اریوقت بس-

.جب کردفروشگاهها را و شهیهر روز که نم-

:مامان و گرفتم و گفتم يجلوتر رفتم وبازو سپس

.تو مامان جان میبر-

کردم و هم  یرا امتحان م يگریپس از د یکیجهت  یب. کفش بود دیکه نداشتم خر یالیتنها خ. میبا هم داخل شد همه

کردم نظام متوجه نشود  یصحبت در استانبول مطرح شود، خدا خدا م نیخواست ا یدلم نم. انداختم دیرا به صرافت خر

.است يکه برادرش به من نظر داره و در فکر خواستگار

بخش آن بود  نتیز نینگ کیرا که فقط  يساده ا یخاتمه بده ، کفش مشک دیخر نیزودتر به غائله ا نکهیا يبرا حسام

:با انگشت نشان داد و گفت
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.کردم یشما بودم اونو انتخاب م يمن جا. از همه قشنگ تره یکی نیا-

:انداختم و گفتم ينظر یلیم یب با

.ادینه خوشم نم-

:وگفت دیجمله مرا شن نینظام آخر. ما وارد همان فروشگاه شدند ياعضا خانواده در جستجو هیبق

جفت کفش براتون انتخاب کنم؟ کیمن  دیدیاجازه م-

.او باشه قهیمطابق سل زیخواست همه چ یدلم م. انتخاب کرد بخرم یگرفتم هر چ میتصم

 نیفروشنده چون به ا. نشانم داد يکرم قهوه ا يجفت کفش پوست مار کیبه جستجو پرداخت و باالخره  نیتریو در

دانستم که چشم بسته آن را  یم. آورد میلنگه از آن را برا کی یلیم یبا ب میندار دیبود که ما قصد خر دهیرس جهینت

.دیخواهم خر

:دمیرا کنارگوشم شن شیبه پا کردن بودم که صدا مشغول

.ادیم یلیخ روسهیکه سوقات س یگلدار کرم شکالت راهنیبه آن پ-

:رو به مامان کردم و گفتم. حق با او بود. گفتم نیاش آفر قهیسل به

.خوام یم نویمن هم. قشنگه یلیخ-

«بخربه حساب من « بود  نیمفهومش ا دمیگفت که بعد ها فهم روسیبه س يجمله ا یبه آلمان نظام

کردم و  ییاعتنا یرا ندادم و بعد به خواسته اش ب يابتدا به مادرش مجال خواستگار. حسام  يبرا یدر پ یشکست پ دو

.دمیبرادرش را خر یکفش انتخاب

جدهمیه فصل

به خانه که . کردم آن دو را تنها نذارم یم یسع. افتیمجدد ن يماهرخ خانم نا تمام ماندو فرصت گفتگو سخنان
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:دست به دور گردن مامان انداختم و گفتم رفتیاستراحت به اتاق خود م يکه هر کس برا یموقع م،یبرگشت

زن حسام بشم، دلم  ستمیحاضر ن چوقتیه. کنه يکنم مامان جون نذار ماهرخ خانم از من خواستگار یخواهش م-

.شما بشه انهیموضوع باعث برهم خوردن م نیا خوادینم

:دیپرس يگرفته ا يبا صدا. روانش گره خوردشد و اب رهینافذش ت نگاه

؟يخوا یم یچ گهید.  هیریهم خودش پسر سربه ز م،یشناس یداره؟ هم خانواده اش را م یبیآخه چرا؟ مگه چه ع-

.نیاد،همیدرست، فقط از او خوشم نم یگفت نهاکهیهمه ا-

.ناراحت شد یلیخ يدیبود نخر دهیرا که پسند یکفش یوقت-

.پسنده من قبول کنم یاو م یه هر چندار یلیدل-

چرا؟.يدیچشم بسته خر دیکه برادرش پسند یعوضش کفش-

:پاسخ دادم نیبا وجود ا. به تفکر داشت ازیانتخاب ن نیا لیخودم هم دل يبرا یدر واقع حت. علتش آسان نبود انیب

.خواستم یبود که م یچون درست همان کفش-

.و نگاهت روش مکث نکرد يدید نیتریتو قبالً آن را پشت و یول-

:تعجب نگاهش کردم و گفتم با

ه؟یمنظورت چ-

، آقاجانت  ادیبه زبان ب یفروغ يآقا نکهیاما حسام هست و به محض ا. ستیفقط تعجب کردم، نظام مناسب تو ن چ،یه-

.چون و چرا قبول خواهد کرد یب

کن که به آقاجان  يتو را به خدا کار. شوهر کنم يزود نیداره به ا یچه لزوم. من نه چشمم دنبال نظامه، نه حسام-

.نگن يزیچ

.شمیپدرت نم فیکه من حر یدان یخودت م دا،یش ستیدست من ن-
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:که تا آن لحظه ساکت بود ، گفت الیل

داره که تو تا  یبیپسر چه ع نیفهمم ا یمن ، حرف اول و آخر را آقاجان زد؟ نم یعروس انیرفته در جر ادتیمگر -

 يرا به هم زد شیو همه کاسه و کوزه ها يبکشه دستپاچه شد شیرا پ يخواد موضوع خواستگار یماهرخ خانم م يدید

.کفش به سرت زد دیو هوس خر

:و گفت دیبه دادم رس نایم

.ادیپسر خوشم نم نیگفت که از ا یم دایقبل از آمدن به استانبول هم ش. ستیحرف تازه ن نیا-

:گفت مادرم

دانستم  ینم یزن پدرتان شدم هنوز به درست یخواستم شوهر کنم حرف خواستن بود؟ وقت یموقع که من م مگر آن-

.است یاون چه شکل

.زمانه فرق کرده مامان جون. کرد سهیشه با حاال مقا یرا که نم شیچهل سال پ. آن موقع فرق داشت-

.يکم بود ،تو هم اضافه شد روسیغصه س-

د؟ینکن دایشوهر پ میبرا گهید دیترس یزن حسام بشم؟ نکنه مخوام  یچرا؟ چون نم-

بده و هر  یخواد تورو به هر کس و ناکس یمنتها آقاجانت نم. يحاالش هم کم خواستگار ندار نیهم. ترسم ینه نم-

.کنه یفرق م یکی نیا یزند، ول یکنه و اصالً حرفش را با تو هم نم یرد م يکدام را به بهانه ا

تافته جدا بافته است؟ یکی نیظرت ابه ن یعنی-

.نطورهیهم باًیتقر-

.رو نداره یخانوادگ یزندگ لیتشک یپسر خام و نپخته است و هنوز آمادگ کیچون به نظر من حسام  ،یچه اشتباه-

.خنده اش بلند نشه يدهانش گذاشت تا صدا يدست به رو نایم

:بود گفت دایکه مشغول خواباندن ل الیل
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 دهیکه سرد و گرم روزگار و چش يگرد یبه دنبال مرد جا افتاده م شتریکه ب داستیپ تیاز حرفها. خانم ادیش نیآفر-

با من  یو پنج سالشه و بر خالف تصورت کامالً مناسب توست و درست هم سن بهنام در موقع عروس ستیحسام ب. باشده

.ریخود بهانه نگ یاست ب

:خشم آمدم و گفتم به

.باالتر که دوستش ندارم نیااز  يچه بهانه ا-

:دستپاچه شد و گفت مامان

چرت بخوابم ، از پرسه زدن در فروشگاهها پا درد گرفتم و  کی دیفعالً بذار. کن يزیکم آبرور. شنوند یتر م واشی-

.برم دیدنبال خر ستمیحاضر ن گهید

.افزود شیبر غصه ها يسخنان من غصه ا.را بست و تظاهر به خواب کرد شیچشمها

و کفش  دمیرا پوش روسیس یسوغات راهنیپ. شد یبرد که در آن رقص و آواز اجرا م يشب نظام ما را به کافه ا آن

:دوشم انداختم وگفتم ينظام را به رو هیرا پا کردم و سپس ژاکت عار يپوست مار

.ممکنه غروب سرد بشه و سرما بخورم-

.دبه لب آور يو لبخند دیمفهوم جمله ام را فهم نظام

 انیب يکردم او را برا یو احساس م دیپلک یحسام دوروبر مامانش م. رفتیاز تنها ماندن با ماهرخ خانم طفره م مامان

کردند ،  یآن احساس سرسام م دنیاز شن یفروغ يبلند بود ، پدر و آقا کیموز يصدا. مطلب تحت فشار گذاشته

:و گفت اوردیباالخره آقاجان طاقت ن

.خانه میبرگرد میام را که خوردش. سرم درد گرفت-

:گفتم اریاخت یب

بشه؟ یخانه که چ میبر يزود نیبه ا. قشنگه یلیچرا آقاجان؟ خ-
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:به من رفت و گفت يو چشم غره ا دیابرو در هم کش پدرم

.دختر یشیروز به روز زبان دراز تر م-

:متوجه خنده اش نشود و گفت یبرگرداند تا کس يرو نظام

با  تواندیهم خسته باشد م يگریاگر کس د. رسانم  یآقاجان و شما را به منزل م روسیس ای د،منیکه خوردشامتان را -

.دییایما ب

:از جا برخاست و گفت روسیس میشام را که خورد. سکوت کردند هیبق

.دیماندیکاش م یگردم، ول یرسانم و بر م یمن شمارا م-

:گفته او گفت دییدر تا حسام

 شهیدو روز هم تمام م نی، ا میچشم به هم بزن. میشد هیبود که وارد ترک روزید نیانگار هم. گذرد یبرق مروزها مثل -

.بمانم شتریب يدو سه روز ادیبده ، من بدم نم تیرضا زیاگر پرو. میبرگرد دیو ما با

:که از درد حسام خبر داشت گفت زیپرو

دوست ندارم . میهر سه با هم برگرد میگرفت میباالخره ما تصم.هین چخا امکینظر س مینیتا بب. بمانم ادیمن هم بدم نم-

راه بشم ، مهین قیرف

:بماند گفت خواستیکه از خدام امکیس

.خانه سییهم از ر رمیبگ یاداره مرخص سییهم از ر دیبا-

:خانم گفت ماهرخ

.تلفنه هیاش  هیما-

:کشم گفتم یم یفس راحتو ن رهیحسام م گهیکه دلم را خوش کرده بدم دو روز د من

.تحمل کرده یهفته را هم به سخت کی نیهم. بده تیجون رضا نویکنم م یفکر نم-
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:گفت امکیشدند و س رهیبا تعجب به من خ همه

.مانم یترسم م یثابت کنم از زنم نم نکهیا يبرا. میحرفها رو ندار نیبا هم ا نویمن و م! یدان یتو از کجا م-

:آهسته در گوشم گفت نایو م دندیندبلند خ يبا صدا همه

.خانم دایش يرو کور خوند یکی نیا-

:به هم زد و گفت يرا از شاد شیعکس من نظام دستها بر

.ستین یرفتن یاست و فعالً کس لیپس جمعمون تکم-

:گفت حسام

.ماندم یو خودم م کردمیخان روانه م امکیس نیشد بماند او را با ماش ینم یهم راض زیاگر پرو دیراستش را بخواه-

:حسام خود را به من رساند و گفت میدیدر خانه که رس يشب جلو آخر

بمانم؟ خوامیچرا م دیدان یم-

:زدم و گفتم دنیرا به نفهم خودم

.گذره یخوش م نجایا نکهیا يالبد برا-

.دیهستم که شما هست ییدر جاکه  نهیمهم ا.  گهید يجا ایدر استانبول باشم  ستیبرام مهم ن. ستین نینه فقط ا-

:کردم وگفتم میخوردن پا چیبه پ تظاهر

.آخ پام-

:دیپرس ینگران با

شد؟ یچ-

.کنهیچقدر درد م يوا. خورد چیپام پ-

:شانه ام گذاشت و گفت يمامان دست رو.شدند  رهیبه من خ یبا نگران همه
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شد؟ یچ. خدا مرگم بده يوا-

.نبود خوب شد یمهم زیچ-

:دیپرس یبا لحن پرمحبت سرویس

.دکتر میکنه بر یراستشو بگو،اگه هنوز درد م-

:و گفتم دمیخند

حاضره با من مسابقه دو بده؟ یحاال ک. دیاصالً فراموش کن. همه دنگ و فنگ نداره نیخوردن پا که ا چیپ. چه حرفها-

:بود گفت رنگمیکه متوجه ن الیل

.یبه گمانم تو همه مارو دست انداخت-

:را آهسته تر کرد و گفت شیصدا سپس

.دنتیکفش خر تیهم شد حکا نیا-

نوزدهم فصل

. از دخترش بود يسرگرم پرستار الیتب داشت و ل دایل. رفتن نداشت رونیب لیم چکسیبود وه یروز بعد هوا باران صبح

. بودند شانینوه ها ياس گرم برامامان و ماهرخ خانم مشغول بافتن لب. تخته نرد بودند يمشغول باز یفروغ يپدر و آقا

رفتن از خانه نداشت قرار شد  رونیبه ب یلیدرباران تما چکسیهچون . و نظام هم مشغول تدارك ناهار بودند روسیس

.شود يداریاز آن دو نفر از رستوران محل خر یکیبعد ازپخت برنج درمنزل، کباب آن توسط 

 یمطلب مناسب نم انیب يماهرخ خانم فرصت را برا. شدن به من بود کیزدن يبرا يقرار بود و به دنبال بهانه ا یب حسام

.من راحت بود الیو خ دید

:آمد و گفت میزد یژورنال لباس ورق م کی میکه داشت نایمن و م کینظام نزد باالخره
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ه؟ینظر شما در مورد ناهار امروز چ-

:جهت پاسخ دادم نیبه هم. طرف صحبتش منمانستم که  دیما بود ، م يصحبتش به هر دو يرو نکهیوجود ا با

.است یعال یلیخ یهمان کباب ترک-

با ما  دیشما هم حاضر. میرو یم نیآن با ماش دیخر يبرا روسیظهر من و س کینزد اد،یو چه ن ادیچه باران ب نیبنابرا-

د؟ییایب

:درنگ گفتم يلحظه ا بدون

نا؟یم یتو چ امیمن م-

.میشیم دهیبدون چتر موش آب کش یلو. امیمنم م ياگه تو بر-

:گفت نظام

.میو برگرد میریکباب را بگ روسیتا من وس دیکنیو صبر م دیمان یم نیماش يراحت ، شما تو التانیخ-

:حسام از قافله عقب نماند و خود را به ما رساندو گفت بازهم

.امیمنم م هیسوار نیاگر فقط ماش-

:روشن کرد و گفترا  فیتکل نایمن م يبار به جا نیا

.میکن یغذا را آماده م زیو م میمان یم دایبروند من وش انیقراره آقا یوقت-

:خطاب به نظام گفت روسیس

.میریمن و تو و حسام م. انیداره اونها ب یچه لزوم گه،یراست م نایم-

:ه باشه گفتبا آنها داشت یهمراه يبرا یلیدل گهیآنکه د یب. بازم حسام ناکام ماند بیترت نیا به

.هیکاف دیهمان شما دو تا بر. مانم یمنم م نطورهیاگه ا-

:دیبا تعجب پرس نظام
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فقط  د،یخب شما هم بمون یلیخ. شهیم مانیزند بالفاصله از گفته اش پش یم یکه هر کس حرف هیچه سر نیا دمینفهم-

.میر یم روسیمن وس

را در دست گرفتم تا  يبه آشپزخانه رفتم و قور. دن شدمکردند و من داوطلب آور يهوس چا یفروغ يو آقا آقاجان

:دیکه پرس دمیرا شن شینظام را در کنارم احساس کردم و صدا هیناگهان سا. زمیبر يچا

؟يشد مانیچرا پش-

:کردم گفتم یکه به زحمت ناله درد را در گلو خفه م یآب جوش دستم را سوزاند و در حال بخار

؟یاز چ-

.يایا ببا م نکهیاز ا-

.کنه یرحمت است دلتنگم م ندیگو یم نکهیبا وجود ا. ادیاز باران خوشم نم-

 هیر يآن موقع حاضر! یآن موقع چ. کنه یرا طلب م يرو ادهیاست و پ یو خواستن فیبعد از باران ، لط يعوضش هوا-

؟یرطوبت زده انباشته کن يعطر سبزه ها يرا از بو تیها

.داره یبستگ-

.مصاحبت نیوبر عکس او طالب ا یهست يرسه از مصاحبت با حسام فرار یبه نظرم م نطوریا ؟یچ به یبستگ-

:دمیزده نگاهش کردم و پرس بهت

بازم؟یو سخت دل م نمیش یکه آسان به دل م دیمگه خودتان نگفت-

:دیبه لب آورد و پرس ي زیآم طنتیش لبخند

بود؟ یخوردن پا مصلحت چی، آن پ نمیبب-

:زبان به اقرار گشودم دمید یکتمان نم يبرا یلیدل گهید

.کفش هم بهانه بود دیخر یاز شما چه پنهان ، حت-
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؟يدیپس چرا آن را خر-

.يچون شما برام انتخاب کرد-

:بود تیاز رضا یبار لبخندش حاک نیا

خوام دلش  یاست و نم نایدر م نمیبرادر نازن يافسوس که پا. دهیام را پسند قهیمثل تو سل يخوشحالم که دختر-

.بشکند

.شه یدلشکسته م د،یچه نکن د،یکار دخالت کن نیچه شما در ا-

:دیپرس يزیلحن تحکم آم با

؟يتو دوستش ندار-

.نه-

:مکث گفت يپس از لحظه ا. تاسف ایبود  الیخ یاز راحت یداد ، حاک رونیاش ب نهیرا که از س یدانم نفس ینم

.انگشتانم حس کنم ریوآنقدر بفشارم تا خون گرمش را ز رمیتا قلب برادرم را در مشت بگ امدمیهمه راه ن نیمن ا-

:بود ، وانمود کردم که متوجه نشدم و گفتم دهیمن پس باالخره فهم يخدا يوا

د؟یشکستن دلش را دار الیمگر خ-

که  ی، وقت زهیبرام عز یلیدرم که خبه خصوص برا. نمیتا خانواده مو بب نجایاومدم ا دمیهمه راه کوب نیا. خدا نکنه-

از  یدست کم طنتیو در ش رفتیخانه باال م واریبود که از در و د طانیساله ش ازدهیپسر  کی رفتمیم رانیداشتم از ا

.نداشت و پر از شر و شور بود دینو

.هنوز هم همان است-

:که گفت دمیآقاجان را شن يصدا

دا؟یش ییچا نیشد ا یپس چ-
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:آب جوش شد و گفت ختنیرا برداشت و مشغول ر يکتر نظام

.برم یرو م ینیجا باش ، من س نیتو هم-

:داخل آشپزخانه شد و گفت روسیس

.تا حاال پخته بود میداره؟ اگر آبگوشت بار کرده بود یهمه معطل نیا ختنیر ییچا کی-

:از من گفت يبه طرفدار نظام

من  زد،یآن را بر دهیخواست دم نکش یخواهرت م. یکن یمتلک بارمان مکه  دیمگه چقدر طول کش ،يباز تو غلو کرد-

.داره يچه عطر نیصبر کنه ، عوضش بب یگفتم کم

:آقاجان بلند شد يصدا دوباره

هم زحمتش را به گردن نظام خان  زه،آخرشیبر يساعته رفته چا میکنه؟ن یکار م یدختر توآشپزخونه چ نیپس ا-

.انداخته

چه به سرم آمده بود، چرا . رمیآن آرام بگ یبا احساس خنک دیفشرم تا شا شهیام را به ش یشانیو پپنجره رفتم  کنار

بودم؟ شانیآنقدر پر

:و گفت ستادیبه دست در چهارچوب در ا ینیو بعد دوباره س دیبه گوش رس شیپا يصدا

.کم آمد ییچا کی-

:دیپس از مکث پرس و

؟یکن یکار م یآنجا چ-

:بلند کردم و گفتم شهیش يز روام را ا یشانیپ

.سردردم را آروم کنه شهیش یخنک دیفکر کردم شا-

:گفت يزیلحن طعنه آم با
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رفتند  روسیبرگرد به سالن، حسام و س. است یبهانه کاف شه،یزود خوب م یلیخوردن پات خ چیهم مثل پ یکی نیا-

.رندیکباب بگ

:دمیتعجب پرس با

د؟یپس چرا شما نرفت-

.ام را به آن بچسبانم یشانیتا پ گردمیپنجره باران زده م کیمثل تو دنبال  چون منم-

:لب گفتم ریز

.که سردرد دارم ستمیمن ن نیپس فقط ا-

.به بهبود حالت کمک کنه دیتا شا زمیبرات بر يچا کی بذار

.ندارم لینه ممنون، م-

:وارد آشپزخانه شد و گفت الیل

.میغذا را آماده کن زیم اوردنیره تا کباب نبهت. خوابش برد دایباالخره ل-

:خودم آمدم و گفتم به

.کنم یمن کمکت م-

 يچهره ام ثابت ماند و با کنجکاو يرو الیل رهینگاه خ. رفت رونیرا به دست گرفت و از آشپزخانه ب يچا ینیس نظام

:دیپرس

شده؟ تانیشما دو تا دعوا ه؟یچ انیجر.ارمیسر در نم-

؟یکنیکر را مف نینه چرا ا-

.دیشانیکه هر دو پر رسهیبه نظر م نطوریچون ا-

.نه او شانم،یمنم که پر نیا-
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:افتادم و گفتم هیو به گر دیبغضم ترک ناگهان

.کنند لیخوان او را به زور به من تحم یهمه م یچ يبرا. من حسام را دوست ندارم-

کار را کرده؟ نیا یچه کس-

.تو ، مامان، حاال نظام-

:و گفت دیکش یراحت نفس

.یکه وادارت کنه زن حسام بش نهیپس حدسم درست بود و هدف نظام فقط ا. خدا رو شکر-

؟یکنیم دییپس تو کار نظام را تا-

.بگو نه يخوا ینداره، خب اگه اونو نم هیگر نکهیا-

:گفت را برگرداند و يچا ینیدانستم ، نظام س یرا نم هیآن لحظه خودم هم مفهوم گر در

.شهیم شانیدایپ روسیبعد، االن حسام و س يبرا دیدرد دل را بذار-

در مردمک چشمش . دمیاز محبت ند يدر نگاهش اثر گهید. اوردیخودش ن ي، به رو دیاشک چشمم را د نکهیوجود ا با

.یگانگیبود و ب زیگر

:زنگ که برخاست ، گفت يصدا

.میرا آماده نکرد زیچ چیآنها برگشتند و ما هنوز ه. گفتم دیدید-

:دستش را دراز کرد و گفت. دمیچ ینیرا در س وانهایل.رفت رونیبا عجله بشقاب ها را از او گرفت و از آشپزخونه ب الیل

.آنها را بده به من زن داداش-

:دمیزده پرس رتیح

.دیکنم اشتباه گرفت یفکر م! زن داداش-

.محبت ایخشم بود  شیغضب و در صدا ایدانم در نگاهش عشق بود  ینم
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.کرد یم ياالن مادرم داشت تو رو از مادرت خواستگار نیهم.نه اشتباه نگرفتم -

؟یک يبرا-

:مفهوم بود یاش ب خنده

.حسام يخب معلومه، برا-

:را از غضب به هم فشردم و گفتم میدندانها

جواب داد؟ یمامان چ-

.دانم، صبر نکردم جواب بشنوم ینم-

.رمیبار نم ریکه من ز نهیمهم ا. ستیبده مهم ن یهر جواب-

.نقدرینه ا ی، ول یهست یدانم که تو دختر کله شق یرا م نیا-

.چقدر دید یحاال خواه-

:وارد آشپزخانه شد و گفت يبار ناز نیا

.کباب سرد شد د،یکن یکار م یچ نجایپس شما ا-

«.خوردنش را داره ياشتها یشد، چه کسبه جهنم که سرد « تکان نخوردم و در دل گفتم  میجا از

ستمیب فصل

به خوردن داشته باشه، آنها را در گوشه  یلیآنکه م یو ب دیبر یرا م شیبا قاشق به جنگ کباب رفته بود ، تکه ها نظام

 ریکرد ، به غ یآمد و در همه نقاط آن توقف م یروحش در اطراف اتاق به گردش در م ینگاه ب. کردیبشقابش تلنبار م

.چهره من ياز رو

حسام که .بودند طنتیمشغول ش یهر کدام به نوع دیحسام و نو. خوردند یرا م شانیبا اشتها غذا هیازما دو نفر بق ریغ به
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و با  دیرس یمطلب موفق بوده، سر حال و شنگول به نظر م انیباالخره ماهرخ خانم با نگاه به او فهمانده بود که در ب

.ردک یم یخواهر برادرش شوخ

 يآهسته ا يکه در کنارم نشسته بود با صدا نایم. را نداشت شیها یبه مزه پران دنی، حوصله خند شهیبر خالف هم نظام

:دیپرس

؟يخور یپس چرا غذاتو نم-

.ندارم لیم ار،یرا در ن شیصدا-

:دیپرس دویشن مادرم

.ينخورد يزیتو که از صبح چ ؟يندار لیچرا م-

.غذا به برنج ناخنک زدم دنیقاً موقع کشچرا مامان جان، اتفا-

 یاز آن لحظه به بعد احساس کردم مادرم هم با ب. نشسته بود میدرست روبرو. به تعمق بود ختهیو آم رهیخ نگاهش

:و مرا با خود به اتاق برد و گفت دیدستم را کش میسفره را که جمع کرد. دهیبه خوردن غذا ادامه م یلیم

.راستشو بگو دا؟یش یناراحت یاز چ-

:دمیجواب پرس يلحظه بودم، به جا نیا منتظر

گفت؟ یماهرخ خانم به شما چ-

؟يدیمگه تو شن-

.زنم یحدس م یول دم،ینه نشن-

!یناراحت نیپس به خاطر هم-

.حدسم درسته شهیمعلوم م-

.درسته هیاگر منظورت خواستگار-
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؟يجواب داد یتو چ-

.دست باباشه ،ستیگفتم اجازه اش دست من ن-

:گفتم. ام شد يدیباعث نا ام جوابش

گه؟یم یخودش چ نمیبب دیبا یچرا نگفت. منه یدر مورد زندگ يریگ میتصم نیا ؟یچرا آقاجان؟ پس من چ-

.زد یحرفها نم نیخواست شوهر کنه ، از ا یم یخواهرت وقت-

ام  یعصب شیحرفها. ، اصالً تحملش را ندارم ادیوشم نممن از حسام خ یبود ، ول دهیاو قبالً بهنام را پسند نکهیا يبرا-

.کنه یم

.یکن دایمرد دلخواهت را پ یتون ینم چوقتیه ،یقدر مشکل پسند باش نیاگر ا-

.تونم یتونم، مطمئنم که م یچرا م-

؟یمطمئن نطوریاز کجا ا-

سفر فقط  نیاز آن گذشته قصد ما از ا.مرو نپسند يا گهیمرد د چیه شهینم لیدل دمیاگه حسام را نپسند نکهیا يبرا-

.نداره یعروس الیخ دایبه ماهرخ خانم بگو فعالً ش. کردن شوهر دایو پ يبود، نه خواستگار الیو ل روسیس دنید

.ندارم ياریمورد من اخت نیدر ا یدان یتو که م. نه من دهیجوابش را پدرت م-

 دایپ ادیقهر و فر يبرا یخواد دوباره او موضوع یچون دلم نم. ندپس الاقل بهشون بگو در تهران با آقاجان صحبت کن-

.بره نییپا مانیآب خوش از گلو میهست روسیکه با داداش س يچند هفته ا نیبگذار الاقل ا. کنه

و شما را  میریجشن کوچک بگ کیجا  نیهستند ، هم نجایا روسیتا نظام و س کنهیاتفاقاً برعکس ماهرخ خانم فکر م-

.میننامزد ک

:لب گفتم ریز. غضب ایدانم از حرص بود  ینم. دمیخنده ام را نفهم مفهوم

.شمیمزه نم یپسر لوس و ب نیزن ا چوقتیمن ه. راحت مامان التیخ. دوزند یبرند و م یخودشان م. الیچه خوش خ-
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:مادرم او را در آغوش گرفت و گفت. افتاد هیشد و به گر داریب دایخنده ام ل يصدا از

.تا تونست خوابش کنه دیزحمت کش یلیخ الیطفلک ل ،يکرد داریه را ببچ-

:در را باز کرد و گفت مهیسراس الیل

ظرف  يمن دارم با ناز. کنه یام م چارهیوگرنه ب ش،یکن دوباره بخوابون یتو رو خدامامان سع. شد داریباز که ب يوا-

.شورمیم

:دیپرس مادرم

کجان؟ هیبق-

مشغول تخته نرد،  یفروغ يقدم بزنه ، آقاجان و آقا رونینظام رفته ب. کنند یتو اتاق پچ پچ م ماهرخ خانم و حسام-

.کنهیهم داره به ما کمک م نایم ،یخان هم تماشاچ زیو پرو امکیوس روسیس

:گفتم اریاخت یب. دیوز یم یمیباران بند آمده بود و باد مال.انداختم  ابانیبه خ يپنجره نظر از

.زود برگردم دمیزنم، قول م یدم مق رمیمنم م-

:اعتراض گفت به

.یکن دایراه خونه رو پ یتون ینم یاگه گم بش شه،ینه نم-

.دوماً راه خونه رو بلدم شم،یاوالً که گم نم-

:نکردو گفت یاعتراض گهید

.رو دوشت بنداز يزیچ هیپس -

آوردم و  رونیدر ب يسرم را از ال. ژاکتش بود یمکاش احساسش هم به گر. دوشم انداختم يژاکت نظام را به رو همان

.ستمیبه اطراف نگر

کرد،  ینم یبود فرق يرو ادهیاگر هدفم پ. دانستم از کدام طرف برم ینم. ستادمیدر ا يصدا در خانه را گشودم و جلو یب
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 یجام خودش را به من مدانستم اگه حسام بدونه ک یم. دانستم از کدام طرف برم یاگه هدف برخورد با نظام بود نم یول

.میکرد یآن رفت و آمد م عموالًازرو برم که م یگرفتم جهت میباالخره تصم.رسونه

:دمیرا شن شیآشنا يبودم که صدا دهیهنوز به سر کوچه نرس. کرد ینظام بدنم را گرم م ژاکت

زن داداش؟ يریکجا م-

:و گفت ادستیدرست پشت سرم ا د،یبه من رس.اما به عقب برنگشتم ستادم،یا

.یبارم برنگشت کی یاما حت. دارمیاست که دارم پشت سرت قدم بر م يا قهیچند دق-

من  يمسما رو رو یاسم ب نیا ادیدر ضمن خوشم نم. حسرته شهیپشت سر هم.من دوست ندارم به عقب نگاه کنم-

.یو زن داداش صدام کن يبذار

؟يچرا ناهارت رو نخورد-

.تهامو کور کردتو ، اش ییاشتها یچون ب-

؟یداشتم، تو چ لیناهار نخوردن دل يمن برا-

ه؟یمن چ فیتکل. نطوریمنم هم-

؟يدر چه مورد-

:بار به عقب برگشتم و نگاش کردم نیا

مورد غضب  دیخواد ، من که از او نخواستم عاشقم بشه، پس چرابا یبرادرت منو م يدی، چون فهم يتو به من لج کرد-

واقع بشم؟

:را پوشاند و گفت شیرو رهیه نگاهش درخشان شد،اما بالفاصله ابر تلحظ کی

.گناه از منه ،يندار یتو گناه-

چرا؟-
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 یبا خودم گفتم دستشو م. کردم دایگمشده ام را پ دیرس المیگذره، به خ یم یآنکه بدانم در دل برادرم چ یچون ب-

.ان احساس غربت نخواهد کردچون خواهرو برادرش اونج. برمش آلمان یو با خودم م رمیگ

؟يشد مانیشد؟ چرا پش یخب پس چ-

اول  يکه در غربت محبتها رو باور نداشته، روزها ییمرد تنها يایرو.بود ایو رو الیخ هیفقط  نیا. چرا یدون یخودت م-

، حس حسام به دو خانواده به هم یکینزد لیدل دمیاما امروز فهم د،ید یرا نم يگرید رازتوکسیکوربودم وچشمم به غ

.خواد یپسرواقعاً تو رو م نیتوست و ا

.نخواهد برد ییخوام راه به جا یکه من اونو نم یوقت.طرفه وبال گردنه کیعشق -

.مخالف قرار داده ریباد مارو در مس ،يچه نخوا يچه اونو بخوا. کنه ینم یفرق گهیحاال د-

:را بلند کردم و گفتم میصدا

.ستیانصاف ن نینه ا-

ست؟یانصاف ن يزیچه چ-

.ياحساس خودت و من بذار يپا رو يبخوا نکهیا-

کلنگ را به  نیکه اول یاز همان زمان یعنی،  شیدوسال پ یکیحسام از  یول. میدید گرویهفته است که همد هیما فقط -

.داده يزدند، تو را در خاطرش جا نیزم

؟یدون یتو از کجا م-

.خودش گفت امیب رونیاز خانه ب نکهیقبل از ا-

 نکهیدرست مثل ا.ندیگو یچرا همه فقط از احساس حسام سخن م. به احساس من نداره یتوجه چکسیچرا ه-

 کیکه با  يا شهیش. ام شهیش ستم،یمن سنگ ن. خواد یاش را م چهیکه باز انیآرام کردن طفل گر يهستم برا یعروسک

.شکندیضرب م
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و کلمات را  دندیلرز شیلبها. کندیم يقرار یانستم که دل نا آرامش در کنار دلم بد ینگاه چهره ام را نوازش داد ، م با

:لرزاند

شد، چرا؟ نطوریچرا ا-

:گفتم يزیبا لحن التماس آم. دیرس يها يام افزوده شد و به ها هیشدت گر بر

؟يریبگ دهیمنو نادهم احساس خودت هم احساس  دیپس چرا با. باور کن. شمیمن زنش نم یچه نباش ،یچه تو باش-

 ياما بالفاصله دستها. را حرکت داد تا به نوازشم بپردازد و آرامم کند شیکه دستها دیلحظه به نظررس کی يبرا

رهگذران هم آن  یآهش آنقدر بلند بود که حت يصدا. ماندند زانیحرکت شدند و در دوطرف بدنش آو ینوازشگرش ب

:فقط گفت یشدم، ول زشیکالم محبت آم دنیمنتظر شن. دندیرا شن

.شهیباران داره تند م دا،یبرگرد خانه ش-

.ادیاز او متنفرم، ازش بدم م. سمج حسام رو تحمل کنم يتونم نگاهها ینم گهید. گردمینه بر نم-

:گفت يلحن غضب آلود با

.یکن نیمن به برادرم توه يجلو دمیمن نزن، اجازه نم يحرفها رو جلو نیا-

متنفر  شترازشیاومد و حاال ب یاز روز اول هم از او خوشم نم. دارم ینسبت به برادرت چه حس یبدان دیبا. زنمیچرا م-

.شدم

.دایبس کن ش-

.کنم یبس نم. کنم ینه بس نم-

به تکان دادن  ظینوازش ، بلکه با فشار وغ يقرار گرفت، اما نه برا میشانه ها ياز پهلو جدا شدند و رو شیبار دستها نیا

:لرزان از خشم گفت ياخت و با صداآن پرد
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.گفتم بس کن، بس کن-

.را رها کرد و به عقب برگشت و با شتاب از آنجا دور شد شیدستها سپس

 ینم. زدیو گذاشتم قطرات باران با قطرات اشکم در آم ستادمیتکان نخوردم، همانجا ا میازجا. افتیباران شدت  بارش

:که گفت دمیو شنر روسیس يتا صدا دیدانم چقدر طول کش

دا؟یش یکن یکارم یچ نجایتو ا-

:دینگاهم کرد و پرس رهیآمد، خ کتریرا ندادم، نرد جوابش

افتاده؟ یاتفاق-

 يحرکت دستش را در حال نوازش به رو. ستمیتونستم گر یشانه اش گذاشتم و تا م يجواب سرم را رو يجا به

:که گفت دیپر محبتش به گوشم رس ياحساس کردم و صدا سوانمیگ

کرده؟ تتیاذ یمن، چه کس يشده خواهر کوچولو یچ-

:و گفت دیدستم را کش. ستمیرا ندادم، فقط گر جوابش

شده؟ یچ نمیکن بب فیطاق خانه روبرو، برام تعر ریز میبر ایب-

نجام؟یمن ا يدیاز کجا فهم-

.یوممکنه گم شده باش یرفت رونیب يرو ادهیپ يوقته برا یلیگفت خ یم. دنبالت امیمامان نگرانت شد و ازم خواست ب-

.کاش گم شده بودم-

مزاحمت شده؟ یگذره؟ کس یبهت خوش نم نجایچرا؟ ا-

.ستین نینه موضوع ا-

؟یزنیچرا حرف نم ه؟یپس موضوع چ-

:گفتم اریاخت یب
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.کرده يحسام از من خواستگار-

.نداره هیکه گر نیمبارکه، ا-

؟یدونست یم نویتو ا-

.خودش گفت قراره امروز مادرش با مادر صحبت کنه میکباب بخر میبا هم رفت یبله وقت-

؟یگفت یتو چ-

.شمیاگر او قبول کنه خوشحال م. شرطه دایگفتم نظر ش-

:و گفتم دمشیصورتش چسباندم و بوس يرا به رو میلبها

من شرطه؟ دنیکه پسند نهیپس نظر توهم ا. متشکرم-

.تونه مجبورت کنه ینم یکس يو نخواخب البته ، اگه ت-

.پس کمکم کن و نذار آقاجون منو به زور سر سفره عقد بنشونه-

:شد و گفت رهیبه من خ يکنجکاو با

؟يرا دوست دار يگریکس د-

به اعتراف بود؟ یخواست چه لزوم ینظام منو نم گهید یوقت یول. کنم انیتونستم آنچه را در دل دارم ب یم کاش

:را گرفت و گفت میبازو ریتکان دادم ، ز یه عالمت نفرا ب سرم

؟يدیدوروبرها نظام رو ند نیشده، ا سیلباسهات کامالً خ. خانه میبر ایب-

:دمیتعجب پرس با

مگه خانه نبود؟-

.ستین داشیهست که پ یساعت کینه -

 .به خودش لج کرده است باران ریدر ز يبود که هنوز به خانه برنگشته و درست مثل من در گوشه ا معلوم
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کمیو  ستیب فصل

توجه به  یبه خانه برگشتم و ب. اشک بود يبه چشمه ا ازیفرو دادن آن ن يکه برا م،ی، بغض بود در گلو یزندگ لحظات

.به من چشم داشتند، داخل اتاق رفتم و در را پشت سرم بستم يکه در سالن با کنجکاو ییآنها

:و گفت دیکش یکوتاه غیه مادرم در را باز کردو جآوردم ک یژاکتم را در م داشتم

بود؟ يرو ادهی، آخه دختر مگه عقلت کم شده، حاال چه وقت پ يخدا مرگم بده، چه به روز خودت آورد يوا-

:زدم و گفن يبه زور لبخند. پنهان کنم نشیب زیام را از چشم ت یتا آشفتگ دمیکوش

.کشه یچند قطره باران که آدم رو نم. هوا خوبه-

بود به  دهیکه به تنم چسب ینیدر کندن بلوز و شلوار ج. را خشک کردم میکه به دستم داد، صورت و موها يحوله ا با

:دیپرس يبا کنجکاو. کمکم آمد

؟يدینظام را ند-

:سوالش تعجب کردم و گفتم از

چطور مگه؟-

.او هم هنوز به خانه برنشگشته. دمیپرس ينطوریهم یچیه-

.گرده یرمالبد ب-

:دیپرس دوباره

؟يدیتو اونو ند-

:به پاسخ شدم ناچار

.نه-
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؟يکجا رفته بود-

.زدم یخانه پرسه م يکوچه جلو يداشتم تو-

!باران ریز-

.به دنبالم آمد روسیس. خوب و مطبوع بود یلیقبلش هوا خ. باران تازه گرفت-

.یستیکردم به آقاجانت بگم خونه ن یرات نمج. شدم یکم کم داشتم نگران م. ادیمن ازش خواستم ب-

د؟یراجع به آن موضوع که صحبت نکرد گهید. در بودم يجا جلو نیچرا؟ مگه کجا رفته بودم؟ هم-

.دونه یو موضوع رو تمام شده م خونهیحسام کبکش خروس م چارهیب ه؟یخواستگار انیمنظورت جر-

.باشه الیخ نیبه هم-

.یدون یم انویکه جر اریاصالً به روت ن. یکن يریاز جمع کناره گ ستیدرست نتو سالن،  میبلند شو بر-

.کنم مامان بذار راحت باشم یخواهش م. استراحت کنم یخوام کم یم. خسته ام-

.رونیب ایب يهر وقت آماده بود. خب استراحت کن یلیخ-

را بستم  میچشمها. ادیو نظام م شهیباز مدر دادم که چه موقع  يو گوش به صدا دمیتخت دراز کش يکه شدم رو تنها

که حدس  دمیباز و بسته شدن در رو شن يدو بار صدا یکی. تو فکر کنه که خوابم ادیوتظاهر به خواب کردم تا هر کس م

 یعنیکه شب شده،  دمیاتاق فهم یکیاز تار. خوابم برد و چه موقع چشم گشودم یدونم ک ینم. الیل ای ناستیم ایزدم 

لحظه وارد اتاق شد و در  نیمادرم درست در هم. از جا برخاستم و نشستم مهیم هنوز برنگشته باشه؟ سراسممکنه نظا

:سرم گذاشت يکنارم زانو زد و به دستشو رو

!يمن، تب دار يخدا يوا-

.نه برعکس لرز دارم-

.یستیاصالً به فکر خودت ن. يپس حتماً سرماخورد-
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:دمیپرس اریاخت یب

ت؟نظام برگش-

:نگاهم کرد و گفت یچشم ریز

.دیراست به اتاقش رفت و خواب کیبرگشت و درست مثل تو  دهیمثل موش آب کش شیساعت پ کی-

:دینگاهم سوزن زد و پرس يبا نگاهش به رو آنگاه

؟یکن یرا از من پنهان نم يزیچ یمطمئن-

.سرم را تکان دادم یعالمت نف به

.یو سرحال ياستراحتت را کرده ا. يندار يریگوشه گ يبرا يبهانه ا گهید. رونیب ایخب حاال پاشو ب-

.کنه، اصالً قدرت حرکت ندارم یتمام بدنم درد م-

:دمیبا تعجب پرس. را صدا زد روسیبه طرف در رفت و آن را گشود و س مهیسراس

؟يکار دار یچ روسیبا س-

:داخل اتاق شد و گفت روسیجوابمو بده س نکهیاز ا قبل

شد؟ داریدختر ب نیالخره ابا-

:گفت مادرم

.براش بکن يفکر کی. به گمونم سرما خورده، هم تب و لرز داره و هم بدن درد-

:گفت يخونسرد با

راحت خودم  التیخ. میالزم را با خودمون آورد يمن و نظام انواع و اقسام داروها. نداره یکه نگران یسرما خوردگ-

.کنمیمداواش م

:اومد و گفت شیرفت و با جعبه داروها رونیاز اتاق ب سپس
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اآلن خودم . تو بارون به سرت نزنه يرو ادهیپ يهوا یتا تو باش. چند تا قرص رو بخور و خوب استراحت کن نیا ایب-

.عطسه و سرفه اش بلنده يهم سرما خورده و صدا یکی، چون به گمانم اون  کنمیسوپ درست م هیبرات 

:دیپرس مادرم

نظامه؟ منظورت-

.کرده یرا وجب م ابانهایباران خ ریز شیساعت پ کیاست که تا  یبله منظورم همان کله شق-

:داغ داخل شدو گفت ریش وانیل کیبه در زد و با  يخانم ضربه ا ماهرخ

تا  داغ رو بخور ریش نیا زمیعز ایب. نگران شدم دمیخان د روسیجعبه دارو ها رو که دست س. جون دایخدا بد نده ش-

.بدنت گرم بشه

:بر گونه ام زد و گفت ينشست و بوسه ا میروبرو یبا مهربان سپس

به دکتر نداره؟ ازیو ن شهیدواها حالش خوب م نیخان که با ا روسیس دیشما مطمئن. کوره آتش است نیع يوا-

.نم او هم سرما خوردهنظام چطوره؟ به گما. است نیتامیچند قرص و و نیهم یسرماخوردگ يدوا. البته که مطمئنم-

:دیپرس ینگران با

د؟یدان یاز کجا م-

.کرد یکه داشت سرفه م دمیشن-

.چه به سرش اومده نمیبرم بب. خدا نکنه-

.رفت رونیو از جا برخاست و با شتاب ب اوردین طاقت

:گفت مادرم

.است یزن مهربان-

.تسیدست خودم ن یول. کنه یشرمنده ام م شیمحبتها. دانم یم-
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:گفت روسیس

 یضیکرد و باعث مر نمانیباران خانه نش. میاز اول صبح مرتب بد آورد.بد گذشت یلیامروز خ. بود یچه روز نحس-

؟یستیگرسنه ن. خواهر کوچولوم شد

.نه اصالً-

چون . کار کنم یکه چ رمیبگ میتونم تصم ینم ییمن به تنها. ستیشام امشب معلوم ن فیتکل. حوصله است ینظام هم ب-

.دونمیذائقه افراد خانواده اونو نم

:گفت مامان

.آش بار کردند میکه آورد ییایخشک و نخود لوب يبا سبز يو ناز الیل. فکرش را نکن-

:به در زد و داخل شد يضربه ا حسام

تو؟ امیب دیدیاجازه م-

:به ما مجال پاسخ نداد روسیس

.کنم حسام جان یخواهش م-

.خانم تب کرده، آمدم حالش را بپرسم دایه شک دمیاز مامان شن-

:مادرم گفت. همه رنجها و اندوهم بود یآنکه بدونه باعث و بان یب. وجودش را نداشتم تحمل

.نیبش ایپسرم ب يخوش آمد-

:دیپرس روسیس. تا مجبور نشم نگاهش کنم. به بهانه درد چشمانم را بستم. بسترم زانو زد کنار

نظام چطوره؟-

.خورده سرما-

:مامان گفت. هدف در دست نگه داشته بودم یب ررایش وانیل
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.یضعف کن یممکنه از گرسنگ ،ينخورد يزیاز صبح تا حاال چ دا،یبخور ش-

:گفته مامان گفت دییدر تا حسام

.دیدرد آن را بخور يدوا تیبه ن دیستیاگه گرسنه ن یحت. حق با فروغ خانم است-

 يزیآم تیلبخند رضا.ذره ذره بخورم یلیم یط به خاطر نگاه نگران مامان حاضر شدم با بفق. به سخنانش نکردم یتوجه

:و گفت دیمهربانش پتو رو روم کش يلبانش نقش بست و با دستها يبر رو

.کنهی، آش داغ به بهبود حالت کمک م کنمیموقع شام صدات م ،یکن استراحت کن یحاال چشماتو ببند و سع-

اما . دمیرا شن شیدور شدن پا يبعد صدا قهیچند دق. سام فکر کنه خوابم برده و راحتم بگذارهرابستم تا ح چشمانم

که از اتاق  دمیبسته ام نگاش کردم و د مهین يپلکها انیاز م. مامان آنقدر در کنارم نشست تا مطمئن شد که خوابم برده

:دم که گفتیراشن شیو بعد صدا دمیکش ینفس راحت. رفت رونیب

خان چطوره ماهرخ جان؟نظام -

:را بشنوم، ماهرخ خانم گفت شیکردم تا صدا زیرا ت میگوشها

خواد استراحت کنه و ازم  یبه او دادم و گفت که م ریش وانیل هیبه گمانم سرما خورده، به زور . ستیحالش خوب ن-

.نکنم دارشیشام ب يخواست که برا

.غم کیاحساس و با  کیما در کنار هم بود ، با  دل

و دوم ستیب فصل

 نایکه زدم م یغلت نیبا اول. گذشت یبود که در نا آرام یشب آرام. نکرد دارمیشام ب يکه داده بود برا یطبق قول مادرم

:بود در گوشم گفت دهیکه در کنارم خواب

.افتاد یکه چه اتفاق یکن فیبعداً برام تعر دیبا-



فریده رهنما -یک بار دیگر با احساس  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣١

را بلند کردم که  مینفسها يصدا. بود دهیرس انیکه در آغاز به پا ییماجرا. به ماجرا برده بودند یتا چه حد پ دونهیم خدا

:از زرنگ تر از من بود و گفت یول. فرو رفتم یقیگمان کنه در خواب عم

؟يدو برادررا به جان هم بنداز ؟یکار کن یچ يخوا یم ،يداریدونم که ب یم. خود خرو پف نکن یب-

را  شیو گوشها دارهیکه مامان هم ب دیبه نظرم رس» .کار کنم یدانم چ ی، نم نهیدرد من هم« بزنم  ادیفر خواستیم دلم

عاقبت آرام گرفت و . کرد یاش راز منو بر مال م يباالخره با کنجکاو. نایم نیامان از دست ا. کرده تا جوابم را بشنوه زیت

آمد، عطر باران  یم یخوب يچه بو. باران درست ساعت شش صبح بند آمد. حوصلم سر رفت دنیکش يداریاز ب. دیخواب

:کرد گفتم یراشانه م میرا باز کردم و به مادرم که داشت موها میعطر لطافت صبح، چشمها ایبود 

.عطر صبح يبو ایبارانه  يدانم بو ینم اد،یم یخوب يسالم مامان جون، چه بو-

:و گفت دیخند

در خانه کشته  یسرما خوردگ کروبیسپند دود کند، تا هم مهم به آشپزخانه رفته که ا الیل. عود است يبو. چکدامیه-

.شود و هم چشم حسودان نظر زن کور بشه

:و گفتم دمیخند اریاخت یب یداشته باشم، ول دنیحال خند چوقتیه گهیکردم د ینم گمان

 گهید. عود و اسپند و ایخشک و نخود و لوب يسبز د،یو با خودتون آورد دیشما و ماهرخ خانم به نظرم تهران را بار زد-

د؟یبا خودتون آورد یچ

:و گفت دیکش یآه

.بکشم یخواد که من نفس راحت یخدا نم. غم وغصه هم آوردم یآنکه بخوام، مشت یب-

خطاب به مامان به اعتراض  دنیکش ازهیشد و در حال خم داریما ب يخوش خواب بود، از سرو صدا شهیکه مثل هم نایم

:گفت

د؟یکن یون، چقدر سرو صدا ممامان فروغ ج يوا-
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:به لوس کردنش پرداخت و پتو رو از روش کنار زد و گفت مامان

.یهمه بلند شدند، فقط تو هنوز در رختخواب. زمیمزاحمه عز شهیمامان فروغ هم-

دارند؟یاونها هم ب ؟یچ ضهایآن دو تا مر-

.خبر ندارم یکیاز اون  داره،یکه ب یکی نیا-

او  يآنها صدا انیدر م یآمد، ول یم رونیاز ب ییزمزمه آهسته گفت وگوها يصدا. نه ایبود  داریام بدونه که نظ یم خدا

:مادرم به افکارم چنگ زد يصدا. نبود صیقابل تشخ

نه؟ ای يبهتر شد دا؟یحالت چطوره ش یراست-

:من گفت يم کرد و به جاخواب آلودش نگاه دگانیپلک د انیاز م نایم. دمید یدر وجودم نم یاز سرما خوردگ ياثر

.شهیم ضیمر ندیب یفقط هر وقت حسام را م اد،ینم ضیبه نظر که مر-

:که در آن اسپند دود کرده بود داخل شد و گفت یکوچک یبا منقل برنج الیل

نه؟ ایشدند  داریشازده خانم ب-

:و گفت دیسرش کش يپتو رو رو نایم

.دیبو ها خفه ام کرد نیسد، با ار یم يباغ بر نیمن ، هر دم ازا يخدا يوا-

:گفت الیل

.کنهیداره صبحانه رو آماده م روسیتنبلها ، س دیزود باش ،يذارم سرما بخور یکردم نم يبد کار-

:دمیپرس اریاخت یپس نظام کجا بود؟ ب! روسیس

روس؟یفقط داداش س-

.آماده استت و فعالً مشغول تست کردن نان است زیبله همه چ-

.کرد یر را که هر روز نظام خان مکا نیا-
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.ومدهین رونیبه نظرم امروز اعتصاب کرده وهنوز از اتاق ب-

:گفتم دمیپوش یکه داشتم لباس م یحال در

.کنم یبه داداش کمک م رمیو م شمیاالن حاضر م-

:دیتعجب پرس با

مگه حالت خوب شده؟-

.برد نیباران رو در بدنم خشک کرد و اثرش رو از ب به نظرم آفتاب که در آمد، رطوبت. کنم بهترم یفکر م-

بود؟ یو تب یچجور سرماخوردگ گهید نیا ده،ینشن يزایبه حق چ-

:پتو در آورد و گفت ریسر از ز نایم

.یتب عشقه تا تب سرماخوردگ هیشب شتریب نیا-

:و گفتم برآشفتم

.یسابدرست و ح يشباهت داره تا حرفا انیبه هذ شتریتو هم ب يحرفا-

:گفت مامان

.دیبس کن-

همه به . از سوال و جواب به حمام رفتم و پس از شستن دست و صورت در را باز کردم و داخل سالن شدم ییرها يبرا

 یتفاوت یبود، سر برداشت و با لحن ب یفروغ يآقاجان گرم صحبت با آقا. لب سالم کردم  ریز. از نظام آنجا بودند ریغ

:گفت

دختر؟ يچطور-

.خوبم آقاجان-

::زد و گفت یخانم لبخند گرم ماهرخ
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. يایب رونیذاشتم از رختخواب ب یخدا رو شکر که آفتاب در اومد و گرنه امروز هم نم. دهیپر یلیرنگ و روت که خ-

.کنم یداغ م ریبرات ش رمیاالن خودم م

.مسرما خورده بود شبیحالم خوبه، اصالً انگار نه انگار که د د،یزحمت نکش-

:و گفت دیبلند خند يبا صدا حسام

. شهیچند روز طول بکشه چند ساعته درمان م نکهیا يو به جا بهیو غر بیکشور عج نیدر ا یسرما خوردگ نکهیمثل ا-

.تب کرده بودم شبیکه د شهیباورم نم گفتیداداش نظام هم حالش خوب شده و خودش م

. شعله ور بودن خاموشش کنه تب کرده بود نیتا در ع دیکوش یکه م یرو شکر پس او هم مثل من از حرارت آتش خدا

شده بود  داریبود که از خواب ب ينفر نیکرد، آخر یشد و صبحانه را آماده م یم داریکه زودتر از همه ب شهیبر خالف هم

 زیسر م. و تحمل وجودم را نداشت ختیگر یزد، اما نگاهش از من م یم میضربان قلبش صدا. آمد رونیو از اتاق ب

 ینگاهش سمج بود و آزارم م. قرار گرفت میحسام بر خالف برادرش روبرو. نشست که مجبورنباشه نگاهم کند يطور

که مقابلم بود  يریحسام به فنجان ش. وضع برام مشکل بود نیتحمل ا. دوباره بدنم گرم شد و احساس تب کردم. داد

:کرد و گفت رهاشا

.ب استخو تانیبرا د؟یخور ینم ریچرا ش-

فنجان را کنار زدم که  يجمله طور نیا دنیبردم که فنجان را بردارم، اما با شن یم شیدر آن لحظه داشتم دست پ اتفاقاً

:گفتم. خواستم آن موجود مزاحم را از خود برانم یحرکتم م نیانگار با ا

.ندارم لیم-

دانم در آن  ینم. صحنه چشم داشت نیاخمو به اعبوس و  يکه با چهره ا دیرا دور زد و به نظام رس زینگاهم م سپس

تواند مرا در طبق  یهستم که م يبه او گفته بود من تحفه ا یچه کس. خواست یم یو از من چ دیشیاند یم یلحظه به چ

کند؟ شکشیبگذارد و به برادرش پ
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:و ناگهان گفت ختیر یاز حسام که گاه مزه م ریهمه ساکت بودند به غ زیم سر

.ستمین نجایا شتریب گهیمن دو سه روز د. موقع شروع شد یدانشکده که ب نیالعنت به -

:گفت يناز

بشه؟ یخب که چ-

.کنم یچند روز و من انتخاب م نیکه برنامه ا نهیمنظورم ا-

؟يدیبرامون د یچه خواب نمیبگو بب-

.میریخوام امروز ناهار همه را مهمان کنم و جشن بگ یم-

:دیپرسخان  زیبار پرو نیا

؟یبه چه مناسبت-

:به مادرش کرد و گفت رو

.گهیمناسبتش را مادرجون م-

رفتارش به نظر احمقانه و ساده . نداشت یطور مطرح کردن موضوع صورت خوش نیا. ماهرخ خانم به لکنت افتاد زبان

:که گفت دمینظام را شن يبار صدا نیاول يبرا. آمد یلوحانه م

بازم مهمان من . کنه ینم یباشه فرق یهر مناسبت. کنه بشیدست در ج یکس دمیو اجازه نم دیهمه مهمان من هست نجایا-

.کن نیی، فقط تو جاشو تع

.برادرش که از دل او خبر نداشت يشدن در پا یگرم و پر محبت بود و آماده قربان شیصدا

:و گفت دیخند حسام

.بکنم بمیدست در ج یار گاهالاقل بذ ؟يام رو هم تو بد یخرج عروس يدار الینکنه خ-

:، لرزان بود یگرم نینظام در ع يصدا
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.یمهمان من يریات رو بگ یجشن عروس يکشور هم بخوا نیاگر در ا یحت. يحق ندار هیدر ترک نجایا-

:خان قهقهه زد و گفت زیپرو

.حسام رمیگ یجا جشن م نیتو باشم هم يمن جا-

:دیخبر از همه جا پرس یب آقاجان

ه؟یخبرمگه -

:زدم و گفتم يرا به فنجان چا دستم

.سوختم يوا-

مامان و ماهرخ خانم هر . پاسخ سوال آقاجان فراموش شد . دیخند یم یلب ریموقع چشمم به نظام افتاد که داشت ز همان

:دیحسام پرس. دو باهم دستپاچه برخاستند

داغ بود؟ یلیخ-

:سوز دادم و گفتم میصدا به

.یلیخ-

:دیم کرد و پرسبه نظا رو

داداش؟ شهیم دایهم پ یپماد سوختگ تیدر جعبه داروها-

:پاسخش نشدم و گفتم منتظر

.شهیخودش خوب م. ستینه الزم ن-

:گوشم گفت ریز نایم

.دختر اریکم ادا در ب-

:نشسته بود گفت گرمیکه در طرف د الیل
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.دایش يباز دسته گل به آب داد-

:بود گرفتم و گفتم زینم که مشغول پاك کردن مرا از دست ماهرخ خا دستمال

.ختیاصالً متوجه نشدم که چطور ر دیببخش. کنم یمن خودم پاك م دیبد د،یشما زحمت نکش-

چند روز که  نی، ا دیفرصت را از دست ند. خوبه یلیهوا خ روزیامروز بر خالف د. ادیم شیجان ، پ داینداره ش یبیع-

.مینیشهر را بب یدنید يابچه ها هستند بهتره همه جاه

:گفت امکیس

.و من ناچار به اطاعت هستم کنهیصادر م دیتلفن دستورات جد يمرتب پا نویم. رو نکردم  دهامیمن هنوز همه خر-

:به اعتراض گفت آقاجان

امینم یکیمن  د،یخر یب دیخر-

:گفت روسیس

. خواد بگرده با نظام بره ی، هر کس م ادیا من بکنه ب دیخواد خر یدلش م یهر ک م،یشینداره؛ دو دسته م یبیع-

چطوره؟

نظام از پدرش . داشته باشه یلیشد برنامه تحم یمجبور نم چکسیه بیترت نیاستقبال کردند ، به ا شنهادیپ نیاز ا همه

:دیپرس

م؟یکجا بر خوادیدلتان م ریشما و جهانگ-

 ریاگر جهانگ یول.رو ندارم زهایچ نجوریو ا یآثار باستانموزه و باغ وحش و  دنیحوصله د یکیمن  يراستش را بخوا-

.میدر بغار بزن يدور یو با کشت میبر ایبه کنار در ادیخان موافق باشند بدم نم

:با موافقت سر تکان داد و گفت آقاجان

.برن دیخوان دنبال خر یالبد خانم ها هم م. شهیبهتر نم نیموافقم از ا-
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:دندیکش ادیفرخانم و مامان هر دو  ماهرخ

.کنه یدرد م روزیپر دینه اصالً ، هنوز پامون از خر يوا-

:گفت يعکس ناز بر

.هامو بکنم دیهست خر زیخوام تا پرو یاما من م-

:اضافه کرد نایم

.همراه بابا باشم اریمامان و ماز يبرا دی، دوست دارم در موقع خر نطوریمنم هم-

:گفت الیل

.امیمنم همراهتان م-

:دیبار نظام از برادرش پرس نیا

روس؟یبا س ای يایحسام، با من م یتو چ-

:دیچشم به من دوخت و پرس دیجواب با ترد يجا به

د؟یبه بغار بر ای دیکن دیخر دیخواه ی؟ م یشما چ-

:جهت گفتم نیبه هم. او اعالم کنم میاز تصم یخودم را بعد از آگاه میداشتم تصم الیخ

.دانم یهنوز نم-

:باشه منم هستم، گفت نایکه هر جا م دیام نی، به ا دیکرد و جون برادرش را منتظر د یمکث حسام

.کنم دیخر یهم کم ادبازیبدم نم-

:گفت نظام

.مینیب یم گرویپس موقع ناهار همد. ظهر سرجاشه یقرار مهمان-
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و سوم ستیب فصل

خواستم وجودم را  ینه م. مانده از سفر را چطور بگذرونم یباق يکار کنم و روزها یچ دیدانستم با یبودم، نم دیترد در

 یول د،یکش ینظام م يدرسته که قلبم، وجودم، احساسم منو به سو. تونستم همراه حسام باشم یکنم نه م لیبه نظام تحم

با  یراهبه هم یلیاما م. و آماده شدم دمیلباس پوش گرانیچون د. گذر از شکاف غرور شکسته ام هراس داشتم يبرا

:دیپرس نایم. رو نداشتم  یگروه چیه

؟يایبا ما م-

:گفت يکرد و با لبخند تمسخر آلود الیرو به ل نایم. را ندادم و مشغول بافتن موهام شدم جوابش

.معلومه فشیتکل نینکنه، بنابرا شانیآنها را پر ایبافه تا باد در یرا م شیبندم موها یشرط م-

را به هم بسته  میمهر سکوت لبها. نهیدانستم هدفم از بافتن موهام ا یخودم هم نم. دمسخنانش تعجب کر دنیشن از

:گفت الیبود، ل

.حوصله است یسر به سرش نذار، هنوز ب-

بردم ، ژاکت نظام را از جا  شیدست پ. را لرزاند مینم اشک مژه ها یحت. را در خود احساس کردم ستنیبه گر لیم

:با طعنه بود ختهیآم نایکالم م. دوشم انداختم يرو برداشتم و آن را به یلباس

.يخودت ژاکت بخر يو برا يایب دیبهتره با ما به خر-

:خودم تعجب کردم يصدا دنیشن از

.مانم یتنها در خانه م دیاگر سر به سرم بذار امویخواد با شما ب یاصالً دلم نم. امینه نم-

:گفت یگونه ام چسباند و با لحن پر محبت يرا به رو شیادستش را به دور گردنم حلقه کرد و لبه الیل

؟یکنیم هیچرا گر ؟یناراحت یاز چ دا؟یشده ش یچ-

:گفتم يلحن سرد با
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.سر به سرم بذاره یکس ادیخوشم نم. ستین یمهم زیچ-

:گفت يا دهیبا لحن رنج نایم

حاال اخالقت فرق  یول م،یدیخند یو م میشتذا یسربه سر هم م شهیدر تهران من وتو هم ،ينبود ينطوریتو قبالً ا-

.کنم ینم یبه بعد اصالً باهات شوخ نیخب از ا یلیخ. يو دل نازك شد یرنج یم یاز هر کلمه و هر حرف. کرده

:در را باز کرد و گفت مامان

.بچه ها؟ همه منتظرن دییایچرا نم-

:شد و گفت رهیمشکوك به من خ یبعد با نگاه و

شده؟ یباز چ-

:زدم و گفتم ياجبار لبخند به

بشه؟ يزیمگه قراره چ-

. ازمن ریهمه معلوم بود، به غ فیتکل میرفت رونیاز در که ب. نشه میکفشم سر خم کردم تا متوجه اشکها دنیبهانه پوش به

:مقدمه گفت یمنظور و ب یب ایام شد ،  یدانم مامان متوجه درماندگ ینم

.دایش میبا ما بر ایب-

را باز کردم  نیدر ماش. داره یچه حال نمیبرنگشتم به حسام نگاه کنم و بب یحت. شد  دهیبه آن سو کش میپاها اریاخت یب

:دمیوپرس

کنم؟ یرا تنگ نم تانیجا-

:گفت یخانم با لحن گرم ماهرخ

.میزودتر سوار شو بر. مینشاند یخودمان م يزانو يتو رو رو میاگه جا نداشت یحت زم،ینه عز-

 یدل برادرش را شکسته بودم ناراض نکهینداشتم از ا یشک. نظام دوختم که گرفته و اخمو بود مرخیشم به نو چ نشستم
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راند و من در سکوت انشگتانم  ینظام در سکوت م. و شتابزده بود  یعصب یحرکاتش در موقع رانندگ. دیرس یبه نظر م

 يگریآن بار از جهت د. به اطراف نظر افکند دیدبا تر میدیبغار که رس کینزد. زدم یپشت دستم م يرا محکم به رو

 ياز رهگذر يدست و پا شکسته ا یبا ترک. کجاست نگیدانست که محل پارک ینم یبار به درست نیو ا میآمده بود

 ادهیپ. بودم و تحمل رفتار سردش را نداشتم مانیاز آمدنم پش. پدال گذاشت يو دوباره پا رو دیرا پرس نگیپارک ینشان

نشستن  يجا. شلوغ بود  نهایکاب یدر کشت. رهیتا در کنارم قرار نگ دیکوش یکرد و م یبا فاصله از من حرکت م میکه شد

 گذشتیکه از کنارمان م يمامور. میفقط من و نظام سرپا بود. کردند و نشستند دایجا پ مانیپدرومادرها. شدینم دایپ

:گفت ينظام با لحن سرد. نشانمان داد را  یخال یو با دست دو صندل میاشاره کرد به دنبالش بر

.مینیآنجا بش میبر ایب-

:دیپرس يو به محض نشستن با لحن طلبکارانه ا دیرس یبه نظر نم یراض نهیناچار بود در کنار من بش نکهیا از

؟یچرا با حسام نرفت-

:پاسخ دادم يتند به

 یکنه، حت نیمع فیتونه برام تکل یکس نم چیه. رمیخوام نمو هر جا ن رمیخودم را دارم ، هر جا دلم بخواد م اریمن اخت-

.تو

.یآن را بشکن دیدل آن پسر پر از آرزوهاست، تو نبا-

و به  يبگذار ینیس يکه تو آن را به رو ستمین یو آرزوست؟ من گوشت قربان دیاز ام یخال یکن یفکر م ؟یدل من چ-

.خوادیرا م يگریکه کس د گهیو م ادیهم به زبان م ینیآن س يبه رو یقلب گرم من حت ،یکن شکشیبرادرت پ

 یگرم بود، دلم نم یکشت نیکاب نکهیبا وجود ا. کرد و به سرعت از آن گذشت یچهره ام مکث يلحظه نگاهش به رو کی

:ام نشسته بود، گفت یشانیپ يدرشت عرق رو يدانه ها. ارمیآمد آن ژاکت را ازتنم در ب

گرمت شده؟-
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:گفت. تکان دادم دییتا را به عالمت سرم

؟ياریپس چرا ژاکت را از تنت در نم-

.آن را به تن داشته باشم شهیچون دوست دارم هم-

محروم کنه؟  میداشته باش میتونست یکه م یخوش يخودش را از روزها خواستیچرا م. لبخندش غم بود و حسرت در

عشق متوقف سازد؟ ستگاهیا نیخواست احساسش را در اول یچرا م

:لحظه کوتاه لحن کالمش گرم و مهربان شدو گفت کی يبرا

با بدن عرق  رونیب يبذار یکه پاتو از کشت نیاونوقت هم. یکنیگرمه و عرق م یلیخ نجایا ار،یژاکت را از تنت در ب-

.يخور یسرما م ایکرده، در سوز و باد در

به حال تو داره؟ يریچه تاث-

.چرا زن داداش یدون یخودت م-

اگر تو در  یحت. شمیزن برادرت نم چوقتیمن ه. یکن یآزار من مرتب آن را تکرار م يتو برا.کلمه متنفرم  نیز اا-

شما دو نفر . ادیاز رفتار و حرکات بچگانه اش خوشم نم. با او ازدواج کنم شدمی، با هم حاضر نم يشدینم دایام پ یزندگ

.دیبا هم تفاوت دار یلیخ

:بالفاصله خم به ابرو افکند و گفت. کرد و خشنود شد تیجمالت احساس رضا نیا دنیآن از شن کی فقط

.یدر عوض جوان است و پر از شر وشور و نشاط جوان. شهیپخته م گهیدو سال د یکی-

.کنه که مناسبش باشه دایرا پ يگریتونه کس د یزود م یلیخ نیبنابرا-

.تونه از تو بگذره ینم یسادگ نیبه ا کسچیه یعنی. از تو بگذره یسادگ نیکنم به ا یفکر نم-

:دمیمجال ندادم و پرس. شد مانیآن پش انیجمله از ب نیمحض به زبان آوردن ا به

؟يکار را کرد نیپس چرا تو ا-
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!چرا یدون یمن ناچارم، خودت م-

فکر را بکنه که تو  نیا خاطر که مبادا برادرت نیفقط به ا. یکن یاحساس خودت را شکنجه م يتو دار. یستینه ناچار ن-

.يریتا دختر محبوبش را از دستش بگ يهمه راه را آمد نیا

بشه و برادرم را  میینمانده بود که باعث رسوا يزیچ یرا نداشتم؟ آن احساس لعنت الیخ نیمگه من ا نه؟یاز ا ریمگه غ-

.خوام یم اقرار کنم که تو را ممادر شیوگرنه قصد داشتم پ. دمیخدا رحم کرد که به موقع فهم. بر ضدم بشوراند

.يکرد یکار را م نیکاش ا-

نه؟ ای ياریژاکت را از تنت در م نیباالخره ا. دمیبخش یوقت خودم را نم چیآن موقع ه-

.يریازم بگ یتون ینم گهیرو د یکی نیا. دمیآن را به تو نم یول ارم،یدر م-

که  دیلحظه نگاهش رنگ محبت گرفت و به نظرم رس کی يبرا. ردرا تر ک میو اشک گونه ها دیلرز میبا مژه ها میلبها

.نبود انیبرادرش در م يکاش پا يکرد ا یدر دلش آرزو م

:گفت یآوردم با لحن آرام یکه داشتم با دستان لرزان ازخشم ژاکت را در م یحال در

.یبش ضیمر خوادیفقط دلم نم دا،یش رمیخواستم آن را از تو بگ یمن نم-

:گفتم نزایر اشک

.یکن يخواد به حالم دل سوز ینم-

:آن گفت نینوازش آست درحال

.سرخ بشه هیکه از گر ستین یچشمان عسل نیا فیگن ح یکنند و حتماً با خود م یهمه دارن نگات م. نکن هیگر-

:گفتم هیخنده و گر انیم در

نطوره؟یبه نظر تو هم ا-

:شد و گفت مانیاحساسش پش يزبان دراز از
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.فراموش کن. نبود نینظورم ام-

.ماند یدر خاطرم م شهیهم ي، برا یرا که بگ يهر کلمه و هر جمله ا. کنم ینه فراموش نم-

.کنم یبه بعد سکوت م نیپس از ا-

در خاطرم بماند؟ یخواه یچرا؟ چون نم-

.دایش ستیدرد دل ن يبرا یمحل مناسب نجایا-

باران؟ ریکوچه؟ ز يپس محل مناسب کجاست؟ تو-

:تکرار کرد رلبیبار ز نیچند يسماجتم به خشم آمد و با لحن تند از

.جا چیجا، ه چیه-

ابراز احساسش  يبرا ی، تا راه دیاحساس برادرش تن يآن را با تارها دیلبانش بست و کل يقفل سکوت را به رو سپس

.خودش نباشد

و چهارم ستیب فصل

. را که در دست داشتم به تن نکردم یلرزاند، ژاکت یبدنم را م ین از کشتشد ادهیکه در موقع پ يوجود سوز سرد با

گرفته بود  میتصم. کرد اریگذشته زبان به اعتراض نگشود و سکوت اخت يمنتظر اعتراض نظام بودم، اما بر خالف روزها

 یگرفت و حت دهیم را ناددر طول راه وجود. را که با خود بسته بود نشکند يباشد و عهد گانهیبعد از آن نسبت به من ب

را بر هم نهادم و با خود عهد کردم  دگانمید دم،یتخت دراز کش يرو میبه خانه که برگشت. هم به من نکرد ینگاه مین

 هیکه بق دانستماز باز و بسته شدن در . کرده بود هر طور شده از جا بکنم زشیقلبم ر يرا که به رو یمحبت نیکوه سنگ

:داشته باشه گفت یآنکه مخاطب یب دم،یحسام را شن ياصله صدابالف. برگشتند دیاز خر

.میناهار بخور میبر دیحاضر ش دیکجان؟ زود باش هیبق-
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دادم در خانه بمانم و آش  حیترج. شد نداشتم یموهوم برگزار م یرا که به مناسبت ییکذا یشرکت در آن مهمان حوصله

:شد و گفت میشه و باالخره تسلب فمیمادرم هر چه کرد نتونست حر. رو بخورم شبید

.خواد بکن، از بحث و گفتگو با تو خسته شدم یخب هر کار دلت م یلیخ-

:من خشم خود را متوجه زنش ساخت و به اعتراض گفت میاز تصم یآقاجان به محض آگاه اما

 فشیحر یتون ینم يآخه چطور اره،یمرتب ادا و اطوار در م میاومد نجایا ی؟ از وقت ادیخواد ب ینم یچ يبرا! چه یعنی-

فروغ زمان؟ یبش

:گفت روسیس

.ادیخواد ب یچرا نم نمیزنم تا بب یحرف م دایمن خودم با ش. دیشما ناراحت نش-

داخل . را قانع کنم گرانیو چطور او و د ارمیب دیبا يدانستم چه بهانه ا ینم. مقابله با برادرم آماده کردم يرا برا خودم

:دانست همه آماده رفتن هستند ، با عجله و بدون مکث گفت یست و چون ماتاق شد لبه تخت نش

؟یناراحت یو از چ هیچ انیراست بگو جر. با من روراست باش و حرف دلت را بزن دا؟یشده ش یچ-

د و با مرا نامزد خود کن ایو رو الیحسام کنم که او در خ چهیتونم خودم رو باز یخوره، نم یبه هم م ایباز نیحالم از ا-

.دهد بیرا ترت یمهمان نیبرادرش ا یهمدست

تا با نگاهش در عمق وجودم نفوذ کنه و از  دیکوش یکه م یچانه ام گذاشت و سرم را باال آورد و در حال ریرا ز دستش

:دیگذشت آگاه شود پرس یآنچه در دلم م

؟يراست بگو، تو نظام را دوست دار-

احساسم از پس پرده  يها صدا یسادگ نیشد به ا یباورم نم. سوال را نداشتم نیاانتظار . دیبه همراه قلبم لرز نگاهم

:از سکوتم جواب سوالش را گرفت و گفت. ام را زده باشد ییراز، کوس رسوا

ست؟ین نطوریحدسم درسته، ا-
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.سر تکان دادم فقط

دونه؟ ینظام م-

.سر تکان دادم دوباره

 ینم شیخواد هرگز قدم پ یبدونه برادرش تو رو م یاز آن گذشته وقت. خوره یبه درد تو نم یول. هینظام مرد خوب-

 نهیا یمشکل اساس. مینامعلوم در آلمان بمون یتا مدت میراه ما دو نفر مشخصه و مجبور. شناسم یمن اونو خوب م. ذاره

ه سال هم از تو بزرگتره در ضمن دوازد. کن رونیرا از سرت ب کرف نیا. شهیوصلت نم نیبه ا یراض چوقتیکه آقاجان ه

.ادیمثل تو جور در نم يو با دختر پر شور و شر

:افتادم و گفتم هیگر به

متانت و وقارش . هیبرام کاف نیکنم و هم یمن در کنار اون احساس آرامش م ،یکن یتو اشتباه م. داداش ستین نطوریا-

به  یحت. خواست یاول مرا م ياست ، نظام روزها دههویحرفها ب نیگرچه ا. ستین سهی، با حرکات بچگانه حسام قابل مقا

 ختیرا به هم ر زیآمد همه چ انیحسام به م يپا یخواد، اما وقت ینمانده بود به مادرش بگه که منو م يزیقول خودش چ

.محبت مرا از قلبش شست د،یبار یبر سرش م شبیکه د یباران. برگردان شد يو از من رو

:گفت سرش را تکان داد و تیرضا با

.انتظار ندارم نیاز ا ریاز نظام غ-

برادرش  يتوجه به دست و پا زدنم منو جلو یکه ب ستمین يزبان بسته ا وانیمن ح. به خودش هم گفتم. است دهیفا یب-

که دست در دست برادرش بذارم و به  ستیمعنا ن نیبه ا نیا یمن از او گذشتم، ول. رمیبار نم ریهرگز ز. کنه یقربان

.ودش زن داداشش بشمقول خ

:دیروشن کرد و پرس یرا تبسم نشیغمگ چهره

کنه؟ یاو تورو زن داداش صدا م-



فریده رهنما -یک بار دیگر با احساس  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٧

باشه؟ چرا؟ نطوریا دیچرا با. بله با حرص و حسرت-

.نبود انیحسام در م ي، کاش پا فی، ح یعاشقت شده ، درست به همان اندازه که تو عاشقش شهیمعلوم م-

نم؟کار ک یچ دیبا یکن یفکر م-

.بشه دواریجهت ام یفرصت بدون ترس و واهمه به حسام جواب رد بده ونذار ب نیدر اول. صبور باش-

.یکنه زنش بش یخواد هر طور شده وادارت م یاگه آقاجان بفهمه حسام تو رو م گهیو م ذارهیمامان نم-

نترس . يخوا یف دلت رو بگو که اونو نمحر. نه آقاجان ،یکن یمرد زندگ نیعمر با ا هی دیکه با ییتو نیا ؟یچ يبرا-

.جنگم یبزرگ و عاقل شده، من با تو هستم و پا به پات م یلیخوشگل من که حاال خ يخواهر کوچولو

:اش گذاشتم و گفتم نهیس يدادم و سرم را رو يرا در آغوشش جا خود

.نندحسام نامزد ک يو منو برا رندیخودشان جشن بگ الینذار اونها به خ. کمکم کن-

؟یبه اونا گفته که تو موافق یک-

.توهم رو به وجود آورده نیسکوت مامان درجواب رد ا-

.نه حسام یرسیم یینه تو به جا بیترت نیبه ا. دایش ستین یروش درست نیا. دیکن دوارشیخود ام ینداره، ب یلیدل-

:دستانش گرفت و گفت انیسرم را م سپس

بار حرف زور  ریز يشد یحاضر نم چوقتیو ه يبود کدندهیلجباز و  یه از همان بچگنرفت ادمی. خوب به من نگاه کن-

. میناهار بخور میحاال بلند شو بر.که غصه نداره نیا يخوا یتو حسام را نم ؟يخور یغصه م یچ يبرا نیپس بنابرا. يبر

.اریدر ن يباز هآن مناسبت پوچ را بنداز دور و تو هم مثل حسام بچ

.ناهار امروز یاز مهمان ریبه غ ام،یبا تو م یبگ ایدن يهر جا-

پر  شبیلجباز، الزم نکرده شکمت را با آش د کدندهیخب دختر  یلی، خ شمینم فتیکه حر یکیامان از دست تو، من -

.ارمیموقع برگشت خودم برات غذا م ،یکن
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.را خوردم میمن غذا دیتا شما برگرد-

کرد  ریتفس يرا به نحو امدنمیدر سالن هر کس ن. راحتم نخواهند گذاشت یسانآ نیبه ا یدانستم که خانواده فروغ یم

:که گفت دمیرا شن روسیس يصدا.

.میاگر همه آماده هستند بر-

:دیخانم پرس ماهرخ

کو؟ دایپس ش-

.خواد استراحت کنه یخسته است، م-

.شهیکه نم نطوریا! چه یعنی-

.را که نخورده بود بخورد شبید و آش دخواد در خانه بمان یدلش م شه،یچرا نم-

:سالن را لرزاند روسیآقاجان خطاب به س نیخشمگ يبار صدا نیا

؟یشیم فشیحر یپس تو که گفت-

:پرده گفت یرك و ب روسیس

.ادیخواد ب ی، نم ستینشدم، زور که ن فشیحر-

:بود زیآم دیکالم آقاجان غضب آلود و تهد لحن

.شهیم فشیحر یک شهیحاال معلوم م-

:کردم ماهرخ خانم گفت یکه داشتم خودم را آماده مقابله با خشم پدر م يدر لحظه ا درست

.ستیسرحال ن زمانیچرا دختر عز نمیمن برم بب دی، اجازه بد دیشما زحمت نکش-

:به اعتراض گفت روسیبگم؟ س یزن چ نیمن، به ا يخدا يوا

.ادیبه نظر خسته و کسل م. بهتره میرش نذارفعالً سر به س د،ینه ماهرخ خانم، زحمت نکش-
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:گفت یفروغ يآقا

.حوصله بود یهم کسل و ب یامروز صبح تو کشت ده،ییباران چا ریز شبیبه نظر د-

:گفت حسام

.، پنبه شد میبابا هر چه رشته بود يا-

ر کالمش نفوذ داد، تا مطمئن را د ادینظام فر. بردم یباعث آزارش شده بودم لذت م نکهیاز ا. خندم گرفت اریاخت یب

:گفت شنومیبشه من صداشو م

.است ارینداره حسام جان، وقت بس یبیع-

 یبر خالف تصور نظام، فرصت. تونست وادارم کنه که همراهشان برم ینم چکسیدادم، ه ینم شیرهایبه تفس یتیاهم

.نبود يگریگذشت ، راه د یازمن م دیبا. دادم یابراز احساسات به برادرش نم يبرا

:گفت يناز

کنه؟ یها ناز م یبعض يبابا، صبح که حالش خوب شده بود، نکنه داره برا يا-

:گفت ظیبا غ شهیخبر از همه جا مثل هم یب آقاجان

 یمن که از گرسنگ. میهست یمنتظر چ.  ادیروز که آش شب مانده رو بخوره، حالش جا م کی. ادیکه ن ادینم. ناز یناز ب-

.میبر دیفتیزودتر راه ب. گرسنه بمانند هیدختر باعث بشه بق نیا امدنیاره که نند لیمردم، دل

.بزند ینداشت رو حرفش حرف الیخ چکسیآقاجان درست مانند فرمان بود و ه سخنان

و پنجم ستیب فصل

از  دلم گانه،یب کی، در خانه  بیغر یدر مملکت. احساس وحشت وجودم را گرفت. بعد خانه ساکت شد قهیدق پنج

مغز گردو و ظرف نان به چشم  ر،یآشپزخانه ، کاسه آش داغ آماده خوردن بود، در کنارش پن زیم يرو. دیوحشت لرز
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نوش «که روش نوشته شده بود دمیرا د یادداشتی فتمجلوتر که ر »ه؟یابتکار ک ییرایپذ نیا« با خودم گفتم. خورد یم

«الیجان، ل

 زیپشت م» .زمیمتشکرم خواهر عز« از هم گشوده شد یساخته بود، با تبسم رهیکه نگاهم را ت یاعتنا به غم یب لبانم

خواستم بکنم؟در  یکار م یچ. کردم یآن را در شکم گرسنه ام خال اتینشستم و چند قاشق از آن خوردم و محتو

. موقع غذامو خوردمچه  دمیچنان مرا در خود غرق که نفهم رافکا نیاتاق بمانم؟ خود را از آن جمع کنار بکشم؟ ا يانزوا

اراده و هدف در  یب. اومدم رونیگذاشتم و پس از شستن ظرف از آشپزخانه ب خچالیگردو رو دست نخورده در  رویپن

به طور  لشانیوسا. دیخواب یشدم که نظام شبها با پدر و برادرش در آنجا م یباالخره وارد اتاق. دادم یجوالن م یخانه خال

نظام مشامم را انباشت و وجودش  يادکلن آشنا يبه محض ورود بو. خورد یتاق به چشم مپراکنده در گوشه و اطراف ا

به . ساخت یبا همان عطر آشنا و با همان تبسم که چهره اش را گشاده م. او آنجا بود نکهیدرست مثل ا. در خاطرم ماند

که حدس  یه خطوط نامفهوم جمالتشدم، چشم ب کترینزد. نظرم را جلب کرد یادداشتیکوچک کنار پنجره دفتر زیم يرو

آن حروف  دیو با دقت به تقل افتمی یآن نوشته ها ، ورق يدانستن معنا يدر آرزو. باشد دوختم یزدم به زبان آلمان یم

باشم ، ازاتاق  تهارتکاب جرم وحشت داش نیدر ح يریاز دستگ نکهیپس از فراغت از نوشتن درست مانند ا. پرداختم

.اومدم رونیب

. کرد یرا برام ترجمه م دآنینفر با کی. دارند یخاص ياحساس را داشتم که آن کلمات برام معنا نیا یلیدل چیه بدون

.شلوارم پنهان کردم و منتظر بازگشتشان شدم بیکاغذ را در ج ک؟یکدوم  ال؟یل ای روسیس

نظام که داخل  لیاتومب دنیو با د بردم رونیسرم را از پنجره ب. دیتاب یبه داخل اتاق م دیبود و نور خورش ریدلپذ هوا

.شد به سرعت آن را بستم یکوچه م

به محض گشودن در ، همهمهه و صحبتشان در هم .گرفتم  یسابق را از سر م يو رفتار عاد شدمیاز انزوا خارج م دیبا

:، امواج صداها را شکست و گفت الیل يصدا. ختیآم
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.بود يخوشمزه ا يچه غذا یجات خال ال؟یل ییکجا-

:را باز کردم وگفتم در

.نوش جان-

:گفت یماهرخ خانم با لحن پر محبت. برگشت میهمه به سو نگاه

.شیبخور دیبا یباش ریاگر س یحت. میسهم تو رو هم آورد-

.خورم یحتماً م دیدییچون زحمت کش-

.سوار کنم يخوام چه حقه ا یمبار  نیکرد که ا یفکر م نیدر آن لحظه به ا دیشا. و پر معنا بود رکانهینظام ز نگاه

:گفت حسام

.نمیچ یم زویدلمه مخصوص ترکها ، اآلن خودم براتون م. دلمه است-

.من غذامو خوردم. نه ممنون -

:گفت دویخانم دستمو کش ماهرخ

ه آش کاس کی. خورد یاش رو هم خواه هیبق ،يدهانت بذار يلقمه تو هیکه  نیمطمئن باش هم. تو آشپزخانه رمیب ایب-

.که نشد ناهار

:نشست و گفت میروبرو

.کنم بخور یمن تماشات م-

:مامان داخل آشپزخانه شد و گفت. باز شده بود میاشتها. نکردم یاعتراض

.بشم فشیتونم حر ینم گهیو د شهیبد عادت م. لوسش نکن نقدریا-

:کنان رو به من گفت خنده

.احتر التیخ يتا مرا دار. گوش به حرف مادرت نده-
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:خطاب به مادرم گفت سپس

.کشم ینداره، خودم نازش رو م یبیع-

:را در دست داشت گفت دایل ریش شهیکه ش یدر حال الیل

.خوابه یو نم رهیگ یکنم بهانه م یم يمونده ، هر کار نیپستانکش تو ماش-

:که در سالن مشغول گفتگو با نظام بود از جا برخاست و گفت روسیس

.رمایم رمیمن م-

:شتاب برخاستم و گفتم با

.داداش امیمن هم باهات م-

:دیتعجب پرس با

.خوام برم ینم ییکجا؟ من که جا-

.دونم یم-

:جهت دست از اعتراض برداشت و گفت نیگفتن دارم، به هم يبرا یکرد که حرف احساس

.میبر ایخب، ب یلیخ-

در آورد م  بمیرا باز کرد کاغذ مچاله شده را از ج لیکه در اتومب نیهم.  میدیدر رس يو جلو میرفت نییهم از پله ها پا با

:و گفتم

؟یبرام بخون نویممکنه ا-

:سپس گفت. دراز کرد و آن را از من گرفت دست

ش؟ی، از کجا آورد هیکه آلمان نیا-

؟ینوشته هاشو واسم ترجمه کن یتون یم-
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بهت داده؟ نویا یناقال، راستشو بگو ک يا-

.کسچیه-

.کنم یترجمه اش نم ياز کجا آورد نویا یتا به من نگ شه؟یمگه م ؟یپس چ-

:دمیپرس يطاقت شدم و با کنجکاو یب

نوشته؟ یمگه روش چ-

.گمیم يهر وقت جواب سوالمو داد-

:ناچار گفتم به

.اش کردم کتهینظام د ادداشتی يمن از رو-

:چشم به من دوخت وگفت متفکرانه

.او هم گرفتار شده شهیمعلوم م نظام، چارهیب-

:تمام شد و به التماس افتادم صبرم

ه؟یاش چ یکنم، به من بگو معن یخواهش م-

و رساتر از  اتریتا الل شود، نگاه تو گو ،یکن میاگر عشق را از وسط به دو ن یحت« : بار با دقت مشغول ترجمه اش شد نیا

« .کرد آن را آشکار خواهد تی، ماه شیادهایآن ، با فر

احساسش بذاره و مهرم  يپس هنوز دوستم داره و نتونسته پا رو« . دیلبانم نشست و به همراه آن خند يبه رو میاشکها

.هست يدیپس هنوز ام» کنه رونیرا از دل ب

:شد و گفت رهیچهره مات و مبهوتم خ به

؟یکن یفکر م یبه چ-

تا برادرش  ندازد،یرا که در دست داره ب یدم نظام تک خال یه نمومن اجاز ستیدر قمار عشق تقلب در کار ن نکهیبه ا-
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 .آن را بردارد و برنده شود

و ششم ستیب فصل

 یکیبه گذشت و نزد یلیتما چکدومیو ه میگرفت یاز هم فاصله م. نبود یمیچون گذشته گرم و صم نایمن و م روابط

برخالف صبح که دلم . دیفاصله از من خواب یهم با کم نایم .دندیبعد از ناهار همه خسته بودند و خواب. مینداشت شتریب

من . اتاق که در سکوت فرو رفت.شد دایمشغول خواباندن ل الیل. کردم یو آرامش م یانباشته ازغم بود ، احساس سبک

کردم از جا برخاستم که موهامو مرتب . شد مانیداریباعث ب دایل هیبعد گر یساعت. از خواب نداشتم ریغ يهم چاره ا

:دمیبودم ازش پرس نیسر سنگ نایبا م نکهیبا وجود ا. نکردم دایگشتم گل سرم رو پ یهر چ یول

؟يدیگل سرمو ند-

:گفت يلحن سرد با

نه، کجا بود؟-

.ستیاز اونها ن یکیحاال  یبستم، ول رهیگ کی میسهایبه هر کدام از گ رونیب میرفت یم میصبح که داشت-

.جا افتاده هیالبد .دانم  یمن چه م-

:به اعتراض گفت مامان

امروز . خرم یبرات م یکی رونیب میبه جهنم که گم شد رفت. همه سرو صدا نداره نیگل سر که ا هیساکت، گم شدن -

.یهست يریو گوشه گ يکنند تو دختر منزو یاونها فکر م يریبگ شیروش را پ نیاگر هم ،يومدین ينکرد یکار خوب

ه؟یمنظورت از اونها ک-

.منظورم ماهرخ و شوهرشه-

.رنیحسام بگ يمنو برا شنیحاضر نم گهیالبد اون موقع د. به حال من داره یچه فرق نیا. خب فکر کنند-
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در  هیقضاوت در و همسا. یشوهر کن دیزود با ای ریو د یدختر دم بخت هیکه تو  نهیمنظورم ا. نکن ریحرفم را بد تفس-

او باشم ،  يجوابگو دیوگرنه منم با. کارو نکن نیا گهید.هیعصبان یلیآقاجانت خ. کنه یم يرا باز یمورد نقش مهم نیا

.چه برسه به تو

داره کاسه کوزه ها سر تو بشکنه؟ یسر بزنه چه لزوم ییاگه از من خطا-

:گفت الیل

 نیاز آن گذشته ا. هو آبرومان بر ادیدر ب یخانواده فروغ يجلو شینکن که صدا يکار. یشناس یتو که پدرو بهتر م-

و بعد به دنبال  نجاستیا گهیفقط دو روز د چارهیحسام ب. زهرمان نکن میهم را دار داریرا که فرصت د يچند هفته ا

.اشپس دندان رو جگر بذار و تحمل داشته ب. رهیم شیزندگ

کار کنم؟ یکه چ نهیمنظورت ا-

رن تو هم  یهر جا همه م. با همه بگو و بخند.باش یخوبتفاوت باش وهمسفر  یکن رفتارت چون گذشته باشه، ب یسع-

.رو بخوابونم دایمنم بتونم دوباره ل دیرو دم کن تا شا ییجوش اومده چا ياگه آب کتر نیحاال پاشو بب. برو

. رفته بودند شانیاستراحت به اتاقها ينبود و همه برا چکسیسالن ه يتو. بود یخوب شنهادیپ حتهاشیفرار از نص يبرا

پشتش به من بود و متوجه ورودم . است يآب جوش در قور ختنیکه مشغول ر دمیرد آشپزخانه شدم و نظام را دوا

:جلوتر رفتم و گفتم. نشد

.دیمعلومه شما از من زرنگ تر بود-

:دیبرنگرداند که نگاهم کنه ، فقط پرس سر

چطور مگه؟-

.رو دم کنم ییقرار بود من چا-

ذاشته؟قرار را گ نیا یچه کس-
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.الیل-

:بار سر برداشت و چشم به من دوخت نیا

؟يامدیظهر با ما ن يکرد یکار خوب یکن یفکر م-

.حوصله اش را نداشتم ینه، ول ایبود  یدونم کار خوب ینم-

.يبرگرد يکه زد یاز حرف یستیحاضر ن چوقتیو ه يو لجباز کدندهیدختر  هیتو -

 یچ یفهم یم. نه یعنیگفتم نه  یوقت. تونم خودم رو عوض کنم ، نه احساسم را یمن نه م. نطورمیهم شهیدرسته، هم-

گم؟ یم

:را نداد و گفت جوابم

سفر  نیا. نجاستیحسام فقط امروز و فردا ا. بذار و قندان را پر از قند کن ینی، فنجانها رو تو س یکمک کن ياگر اومد-

.را به کامش تلخ نکن

بشه؟ نیریکار کنم تا کامش ش یچ دیبا-

.بد اخالق و عنق نباش-

.دلخوشه یواه يدیبفهمه که به ام دیزود با ای رید. کنم دوارشیهام ام دیخوام با وعده وع یمن نم-

:گفت يزیآم طنتیکردم ، با لحن ش یکه داشتم قندان را پر م یموقع

تا به تاست؟ سهاتیچرا گ یراست-

:دمیبلند کردم و با تعجب پرس سر

ه؟یچ منظورت-

.از آنها گل سر داره یکیفقط -

:و گفتم دمیخند
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.در خانه يجلو ایگم شده ،  یتو کشت ایزنم  یحدس م. دونم کجا افتاده ینم. رو امروز گم کردم شونیکیدرسته، -

ده؟یدو جا رس نیفقط فکرت به هم-

افتاده؟ يا گهید يجا یکن یفکر م یعنی-

.دمیمن از تو پرس دونم،ینم-

:گفتم ییاعتنا یب با

.خرم یم گهیجفت د هیامروز . ستیمهم ن-

 یگشود و با لحن دگانمیآورد و مشتش را در مقابل د رونیسپس دستش را ب. شلوارش به جستجو پرداخت بیج در

:گفت هیو کنا شیبا ن ختهیآم

کردم؟ داشیکجا پ یدون یم-

:گشاده از تعجبم را به آن دوختم و گفتم دگانید

افتاده بود، درسته؟ یو کشتالبد ت-

.از حدسهات درست نخواهد بود چکدومیه یعنی. ستینه درست ن-

:سر تکان دادم و گفتم یمغزم فشار آوردم ، کجا ممکنه انداخته باشم؟ با در ماندگ به

؟يکرد داشیدونم خودت بگو کجا پ ینم-

:چال افکند و گفت شیبار لبخند به گونه ها نیا

.باورت نشه دیاگه بگم شا-

مگه من چقدر در اون اتاق بودم؟ از آن گذشته اگر اونجا . ممکنه رینه امکان نداره، غ. نکند« . شدم دیلحظه دچار ترد هی

از  ایام نشست و بدنم گرم شد  یشانیپ يعرق به رو يدانه ها يدانم از بخار آب کتر ینم» . شدمیافتاد حتماً متوجه م یم

:دیپرس نهبه طع. بودمکه زده  یحدس تیتصور واقع
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گرمت شده؟-

.داشت یینسبت به برادرش قصد انتقام جو ییاعتنا یخواست شکنجه ام کنه و به خاطر ب یبا کلمات م. را ندادم جوابش

رفع عطش و کاستن از حرارت بدنم  يآب را برداشتم و برا شهیش. رفتم خچالیاجاق گاز فاصله گرفتم و به طرف  از

.ایعشق الل بود، اما نگاهش گو انیب يخواست؟ زبانش برا یم یم از من چدون ینم. آب خوردم

.برگردم به اتاق خوامیم ؟يدیآن گل سر رو به من م-

کردم؟ داشیکجا پ یبدون يخوایپس نم-

.گهیجا افتاده بود د هیکنه، باالخره  یم یچه فرق-

.یکردم اونجا رفته باش ینم افتاده بود که اصالً فکرشو ییچون درست جا. کنه یچرا فرق م-

:دیلرز صدام

کجا؟-

:گرفت دست از آزار برداره و حرفشو بزنه میبار تصم نیا

؟يکرد یکار م یکنار پنجره، تو اونجا چ یصندل ریدر ز م،یخواب یکه ما م یتو اتاق-

:و زبانم به لکنت افتاد دیپر رنگم

.یکن یم یمن؟ اونجا؟ نه، شوخ-

؟ياونجا نرفته بودبه  یبگ يخوا یم-

.چرا ، رفته بودم-

؟یچ يبرا-

:به قصد انتقام و مقابله به مثل گفتم. بار نوبت من بود که شکنجه اش بدم نیا

.زند یم ادیتر از آن فر ای، نگاه گو شهیعشق الل م انیب يزبان برا یچون وقت-
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نشانده بود ، ناباورانه به من  یشانیپ يرو که حرارت بدنش عرق سرد را به یآب را لمس کرد و در حال شهیش دستش

شد وگفت رهیخ

؟یاونو بخون یچطور تونست-

:را گرفت و گفتم میسراپا یاش احساس لذت یشانیمشاهده پر از

.حدس بزن چطور-

.امکان نداره نیا. شدم جیدونم، گ ینم-

:دستم را دراز کردم و گفتم دوباره

نه؟ ای يدیرو به من م رهیحاال اون گ-

. کدندهیدختر لجوج و  هیاز  يادگاری. نگه دارم يادگاریدارم اونو  الیچون خ. خودت بخر يبرا گهیجفت د کینه، -

رفت ،  یم رونیاز خانه ب روسیو همانموقع که س يکرد یتو دختر فضول از روش کپ.يکار کرد یحدس بزنم چ تونمیم

درسته؟. یرفت روسیس راهه همکه با عجل يتاب بود یاش ب یدانستن معن يبرا نقدریا

گفت؟ یبعد از خوندن اش چ روسیس یدون یم. درسته-

گفت؟ ینه چ-

.اون هم گرفتار شده شهینظام، معلوم م چارهیب-

؟یگفت یاونوقت تو چ-

ازم  روسیس یوقت» .هست يدیپس هنوز دوستم داره و نتونسته پا رو احساسش بذاره، پس هنوز ام« با خودم گفتم -

که در  یدم نظام تک خال یو اجازه نم ستیکه در قمار عشق کار تقلب ن نیبه ا« جواب دادم  یکن یفکر م یبه چ دیسپر

«.بشه هبندازه تا برادرش بردارد و برند نیدست داره رو به زم

اش را  ییایتا برق گو د،یآن کش يرو یرگیت اهیآنگاه پرده س. را به هم زد تا عشق را از آن براند دگانشید پلک
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:اش را جلوه دهد وگفت یتفاوت یآه حسرت را کشت تا ب شیخاموش کنه و در صدا

.و چه حسام برنده بشه و چه نشه، من بازنده ام دا،یمن آن تک خال را انداختم ش-

و هفتم ستیب فصل

را  میبعد از آن موها .میداشته باش يادگاریاز هم  میخواست یهر کدام م. او شیمن ماند و گل سر من پ شینظام پ ژاکت

 گهید یول م،یکرد یآشت نایآن روز من و م يفردا. کردم یمحکم م رهیگ کیبافتم و با همان  یم سیگ کیبه صورت 

:المو راحت کنه گفتیخ نکهیا يمامان برا. نبود انمانیسابق در م یآن گرم

 يو چاره ا يرو ندار شنهادشیپاسخ به پ یبا ماهرخ خانم صحبت کردم وگفتم به حسام بگه که تو فعالً آمادگ شبید-

.نداره که تا بازگشت ما به تهران صبر کنه نیاز ا ریبه غ

:مقدمه گفت یب نایم ناگهان

 دایش یوقت. دینگه دار دواریرو ام چارهیکه آن پسر ب ستیدرست ن نیمامان فروغ؟ ا دیکن یرو روشن نم فشیچرا تکل-

د؟یکنیچرا براش زمان مشخص م گهیخواد، د ینم دیکالم بگو کیخواد ،  یاو را نم

:گفت الیاو بهش چشم غره رفتم و ل يجا یکرده اش چشم دوخت و من با خشم از دخالت ب زیبا تعجب به نوه عز مامان

 یهمه انس و الفت نیبه خصوص با ا.نداره یجواب رد دادن هم صورت خوش کبارهیخوب  یرو دارم، ول نایمن هم نظر م-

.دو خانواده است نیا نیکه ب

:پرداخت و گفت يبه زبان دراز نایم

.است و آنها را خواهد رنجاند یکیهر دو  جهیچه در تهران و نت نجا،یچه ا. شنوند یروز م کیجواب رد رو  نیباالخره ا-

:گفت مادرم

کنم در  یم یسع. بشه جادیدو خانواده کدورت ا نیما ب میخواه یو نظام نم الی، ل روسیبا وجود س نجایکه ا نهیفرقش ا-
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 یراحت نیدونم به ا یم دیبع. هیبا آقاجان چ فمیدونم تکل یفقط نم. موضوع رو بگم که ماهرخ نرنجه نیا يتهران طور

.حاضر بشه جواب رد بده

:گفت الیل

.رهیگ یکنه و بعد آرام م یمدت سر وصدا م کی د،یبه اخالقش عادت دار گهیشما د-

:مامان گفت. گذروند رفت تا در بستن چمدانش کمک کند یم هیروز اقامتش را در ترک نینزد پدرش که آخر نایم

لباسها رو مچاله  دشیاگه به حال خودش بذار. حوصله است یب لیدر جمع کردن وسا امکیتو هم برو کمکش کن، س-

.ارهیرو در م نویم يکنه و صدا یم

تونستم قبل از بازگشت  یم بیترت نیبه ا. افکار خودم غرق بودم در شتریتوجه داشتم وب انمیروزها کمتر به اطراف آن

 دنمیبا د. اد دیم يکرد و آنها را در چمدان جا یپدرش را تا م يبا دقت لباسها نایم. در کنارش باشم یبرادرم ، ساعت

:گفت

بود که  دهیرا چ آنها يطور. گرفت یبابا هم در چمدان جا نم يبودم نصف لباسها دهیرس ریکمک کن، اگه د ایب-

.همشون مچاله شده بودند

:کنارش زانو زدم و گفتم در

.یخال نویزن داداش م يجا-

:گفت زیشماتت آم یبا لحن امکیس

موقع آمدن هم . کارا رو ندارم نیمن حوصله ا دیدون یشما که م. دیانداز یکه منو دست م دهیرس ییحاال کارتون به جا-

.چمدونم رو بست نویم

:اش گفتم ییجودل يبرا

.خواهد شد انیما نما شیپ تیخال يداداش، مطمئنم که جا يموند یم شتریکاش ب-
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 یحسام پسر ب. خواهم گذاشت نجایبخصوص که بازم دخترش راا. پوستم را خواهد کند نویاندازه هم که ماندم م نیهم-

.کرد قبول کن ياست ، اگر ازت خواستگار يو ساده ا لهیپ لهیش

:گاش کردم و گفتمتعجب ن با

.یحرفها رو بزن نینکنه از تو خواسته ا ؟يفکر افتاد نیچطور به ا-

.رمی، خودم م نجاستیگفت دلم ا یدلخوره، م یلیکه مجبوره برگرده ، خ نیاز ا یطفلک-

.دلت رو هم بردار و برو یگفتیکاش م-

اد؟یتو از او خوشت نم یعنی-

.نه ، اصالً-

.یبش مانیچون ممکنه پش. نفکر ک شتری، ب فیح-

نجا؟یا ادیم یک اوشیداداش س. بهتره میحرفش را نزن. فکرامو کردم-

و با  نجایآمدم ا یداشتم و م یرا هم بر م اریو ماز نویاگر وقت مدرسه بچه ها نبود م.پانزده روز قبل از برگشت شما-

.میگشت یهم بر م

:و گفت که در دست داشت داخل شد یبا چمدان کوچک مامان

 نی، نسر يزن و بچه ات رو بد یتو سوقات یوقت. و زن و بچه هاش اوشیس يبرا روسیوس الیل يها یسوقات نیا-

.رو هم با خودت ببر نایپس ا ره،یگ یحساس است و به دل م

.دو هفته چه زود گذشت نیا. چشم مامان جون، اطاعت-

رفت و آمد  يبرا نیماش هیبا  دیشما که بر. ادیبگو زودتر ب وشایبه س. گذره یلحظه ها زود م شهیهم یدر موقع خوش-

.داشت میمشکل خواه

.که زود گذشت فیبود،ح یسفر خوب. که بتونه با شما برگرده ادیب يطور دیبا-
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.با شما را بده یخداحافظ یمهمان خوادیبه قول خودش م.  میهست روسیامشب شام را مهمان س-

.مینیب یرا م روسیدوباره س یدونه ک یخدا م-

:دستش را دور کمر مامان حلقه کرد و گفت سپس

.ادین شیپ گهیفرصت د نیا دیشا. با او بودن لذت ببر يو از لحظه ها نیبب ریپسرت رو س یتونیتا م-

و  الیل ياو ،هم برا يهم برا. ، دلم براش تنگ خواهد شد ییمطمئنم به محض جدا. شمینم ریس دنشیاز د چوقتیه-

.با غم همراه است شهیهم داریشوق د.. ادیل

:و گفت دیخند امکیس

.دخترتو به راه دور شوهر نده یکی نیا-

و سرکش و نافرمان  ستین الیمثل ل دایاز آن گذشته ش. شد یرا هم به راه دور شوهر نداده بودم، بعداً راه یکیآن -

.بشه یکی نیا فیگمان نکنم حر یهمتون شد ، ول فیآقاجانت حر. است

:گفتم دهیرنج یلحن با

کار کردم؟ ی، مگه من چ یزن یم هیچه حرف نیا-

:تکان داد و گفت اسیرا به عالمت  سر

.نشه تو چشم ماهرخ نگاه کرد گهیبرسه که د يترسم روز یم. دونه یخدا م ،يکار که نکرد یچ-

.ادیحرفها خوشم نم نیرار ااز تک. میمورد صحبت کن نیدر ا گهیمامان، قرار نبود د يباز شروع کرد-

:گفت امکیس

دختر؟ يریکجا م. را ندارند دنشیتلخه و جوانها طاقت شن شهیحرف حساب هم-

.آن را حس نکنه یجا که گوشم حرف حساب نشنود و زبانم تلخ هی رمیم-

:اومدم حسام جلومو گرفت و گفت رونیکه از اتاق ب نیهم
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.خانم دایش دیلحظه صبر کن کی-

مارو  یچشم ریمگر قرار نبود فعالً حرفش را نزنند؟ احساس کردم نظام از آن طرف سالن ز. خواست یم یچ گهید يوا

کفش به سرم بزنه؟  دیبرگردونم؟ هوس خر ییبخوره؟ فنجان چا چیبگم؟ پام پ یدونستم چ ینم. مردد ماندم. دییپا یم

خواست  ینظام هم منتظر پاسخم بود و دلش نم ، ساماز ح ریروز اقامتش به حرفش گوش بدم؟ به غ نیدر آخر ای

:دوباره گفت. خاطر آن کشور را ترك کنه دهیبرادرش رنج

 یفقط م. دیبه من فرصت حرف زدن نداد چوقتیشما ه. خوام سماجت کنم وهر طور شده حرفم رو بزنم یبار م نیا-

نه؟ ایباشم  دواریام تونمیخوام بدونم م

که متوجه ما بود کمک خواستم، با  روسیبا نگاه از س. بود یفروغ يمشغول بحث با آقاآقاجان نگاه کردم که سخت  به

 الشیکه دهان گشودم تا خ نیهم. بشه دواریام خودینداشته باشم و نذارم ب یهراس تیواقع انیحرکت سر فهماند که از ب

بتونم حرف دلم را  دیچرا نبا. نکنم دیمخواست که برادرش را نا ا ازم زشیرا راحت کنم، نظام با نگاه آشنا و التماس آم

.دلت را خوش نکن خودیب خوام،یبتونم به حسام رك و پوست کنده بگم که تورو نم دیبزنم؟ چرا نبا

 يبرا يبه دنبال بهانه ا. دلم براش سوخت. .زد یموج م یدر نگاهش اضطراب و نگران. وار چشم به من دوخت مظلوم

عالمت تعجب . گرفتم جواب دو پهلو بدم میباالخره تصم. نبود يزیراه گر چیه گهیبار د نیاما ا. گشتم یفرار از پاسخ م

:گفتم دمیمنظورش رو نفهم مداد یکه نشان م یرا در چهره ام نقش زدم و با حالت

د؟یگیم یچ فهممیاصالً نم ؟يدر چه مورد-

:دیزده پرس رتیح

به شما نگفتند؟ يزیمامان و فروغ خانم چ یعنی-

.ذارند یم انیو بعد بچه ها را در جر رندیگیرا م مشانیدرخانواده ما رسم است که اول بزرگترها تصمنه -

.دمیلبان نظام نقش بسته بود نفهم يرا که به رو يعبور دادم و مفهوم لبخند روسیرا به سرعت از چهره نظام و س نگاهم
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.دینا ام ایباشه  دواریام دیدانست با ید و نمپاسخ سوالش نبو نیا. و سر درگم به اطراف نظرافکند جیگ حسام

و هشتم ستیب فصل

 یم يکرد و به دنبال بهانه ا یپا و اون پا م نیبه سفر نداشتند ، حسام ا یلیم چکدومیاما ه. آماده سفر شدند مسافران

تا هم صبحانه مسافران را شدند  داریمامان و ماهرخ خانم صبح زود ب. گشت تا دانشکده و درس را موقتاً رها کند و بماند

 ینبود خودمو به خواب م امکیاگه به خاطر س. جا نگذارند يزیچ شکارشانآماده کنند تا مواظب باشند پسران فرامو

:حسام بلند و رسا بود يصدا. شوند یتا آنها راه کردمیزدم و صبر م

.مانمیسال عقب م کیدانشکده، فوقش  الیخیب-

:د شداعتراض ماهرخ خانم بلن يصدا

فرصت سفر  شهیهم. یعقب بمون یو از زندگ یسال از عمرتو تلف کن کی ادیحرفها نزن که اصالً خوشم نم نیاز ا-

.هست

:گفته مادرش گفت دییدر تا نظام

.خودم شیپ ایب یرا که گرفت سانستیهمانطور که قبالً گفتم ل.  گهیمادر راست م-

.رمیسرو سامون بگخوام زودتر  یم. من جوابت را دادم داداش-

:لحاف را کنار زدو گفت نایم

.شانیدارینه وقت خوابشان معلومه و نه وقت ب. مسافران مزاحم نیامان از دست ا يوا-

:بود گفت دایدادن به ل ریکه مشغول ش الیل

؟یکن یقبل از رفتن باهاش خداحافظ يخوا ینکنه نم. انگار نه انگار که پدرت آماده سفر است-

فتند؟یراه ب يزود نیمگه مجبورند صبح به ا یولچرا، -
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.خوش خواب زوده يآدمها يفقط برا-

:، در رختخواب نشست و گفت دیکش یم ازهیکه خم یدر حال نایم

؟یکن یبا برادرت خداحافظ يخواینکنه نم ال،یعمه ل يتو خودت هنوز بلند نشد-

.دایتو هم بلند شو شخواب بسه، . بعد بلند بشم. را بخوابونم دایمنتظرم ل-

ماندن کلنجار  يکه هنوز داره با مامانش برا ینیب یم. فقط حوصله روبرو شدن با حسام رو ندارم. دارمیوقته ب یلیمن خ-

.نشه و زودتر بره مانیخدا کنه پش. رهیم

:و گفت دیخند الیل

 ابونیکنه و سربه کوه و ب لیتحص روزهاست که ترك نیهم. فهمه یاصالً حال خودشو نم. يدیقاپش رو دزد يبدجور-

.بذاره

:گفت ظیبا غ ختهیآم یبا لحن نایم

.کنه چه بسا کارش به آنجا هم بکشه یرو روشن نم چارهیجوان ب فیتکل یوقت-

:شدم و گفتم بلند

.رمیدوش بگ رمیمن م-

:به اعتراض گفت الیل

.میبخور امکیصبحانه رو با داداش س نیتا آخرو  دییحاال چه وقت دوش گرفتنه؟ زودتر دست و صورتتان را بشو-

.که حسام صبحانه رو زهر مارمون نکنه یبه شرط-

:تشر زنان گفت نایم

از  ریغ گهیهر کس د دیآورده، وگرنه شا یکرده که عاشق تو شده به نظرم بد شانس یپسر چه گناه نیدونم ا ینم-

.کردند یم میبهش تقد یخواست ، دو دست یتورو م



فریده رهنما -یک بار دیگر با احساس  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦٧

:م وگفتم دیبلند خند ياصد با

.یذاشت یمن سر به سرش م يپا به پا شهیتو که هم ؟يشده که طرفدارش شد یچ-

.کردم ینم یکه کار درست دمیحاال فهم-

:که آماده خروج از اتاق بود ،گفتم الیل به

هندوستان کنه  ادی لشیو ف نهیترسم منو بب یم. ، بهتره امیب رونیتر از اتاق ب رید یهر چ. امیمن بعداً م. دیشما بر-

.بشه یوماندن

رود  یم ،یکن یکه براش ناز م نیهم ؟یزنیکه م هیحرفها چ نیا. اریدر ن يمسخره باز. یکن یم داریتر، بچه رو ب واشی-

؟ينوبرش روآورد يکرد الیخ ،يا گهیدنبال دختر د

.بشه نطوریخوام که ا یچه بهتر از خدا م-

:گفت نایم

نه؟یش یعمر به پات م کیمجنون  يس فکر کردپ. خوب معلومه-

را که  یمیمامان و ماهرخ خانم ظرف حل. زدند یلحظه با هم بودن رو در خاطرشون نقش م نیآخر روسیو س امکیس

.آوردند زیبودند را سر م داریهم زدن آن ب يتمام شب گذشته برا

:که با لذت مشغول خوردن آن بود، خطاب به من گفت یدر حال حسام

شما چطور؟.دوست دارم یلیخ میمن حل-

:گفتم يتکان دادم و به سرد سر

.نه به اندازه شما-

:دیپرس دوباره

د؟یدرست کن میحل دیشما هم بلد-
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.میدرست کنم، چه برسه به حل مروین هی ستمیبلد ن یمن حت-

:رو نرفت و گفت از

.دیریگیم ادینداره،  یبیع-

.رمیبگ ادیخواد طرز پختنش رو  یاصالً دلم نم د،یکش يداریپختنش ب ين را هم زد و براآ دیشب تا صبح با هی یوقت-

:به طعنه گفت آقاجان

.رو نداره دنیو حوصله زحمت کش نهیا یخانم در زندگ دایمرام ش. هلو برو تو گلو-

:از من گفت يبه طرفدار مامان

.رهیگیم ادیکه ناچار باشه  یبلد بودم؟ وقت من به خانه شما اومدم کار یمگه وقت. آقا ستین نطوریا-

:راحت کنم گفتم الشونویخ نکهیا يبرا

.کار رو داشته باشم نیدونم استعداد ا یم دیبع-

. کردن برادرشو دارم دیکارها قصد نا ام نیدانست که با ا یبود و م دهیکنم در آن جمع فقط نظام منظور منو فهم یم فکر

و  امکیس. رفتنش سست بود يغلبه کنه و هنوز پا دشیشدند و حسام هنوز نتونسته بود برتردباالخره آنها آماده رفتن 

.گشت یماندن م يبرا يبرخاستن نداشتو به دنبال بهانه ا الیخان که برخاستند او هنوز خ زیپرو

:گفت یفروغ يآقا

.بهتره دیفتیزودتر راه ب یبلند شو حسام جان، هر چ-

:گرفت و گفت برادرش را در آغوش نظام

.دارید دیبه ام. ریبه امان خدا، سفر به خ-

:محبتش را پاسخ داد و گفت حسام

.که آنها رو برگردونم امیخوب منم تا آنجا م ؟یستین نیمگه تو تا مرز همراه مسافر. گریماه د کیتا  دارید دیبه ام-
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و نهم ستیب فصل

رس حسام دور نگه  ریخود را از ت ایو با دروغ و ر ارمیبودم بهانه بمجبور ن گهید. دمیکش یرفتند و من نفس راحت آنها

در  یاومد ، ول یخوشم نم گاریس نیا ياز بو چوقتیه. برگ به لب داشت و مشغول دود کردنش بود گارینظام س. دارم

. بود ستنیول گرنداشت مشغ امکیس داریبه د يدیها ام يزود نیا بهکه  الیل. دمیبلع یاون لحظه با همه وجود بو رو م

.دادنش بودند يدر حال دلدار نایمامان وم

آمد و کاش کالم محبت  یکاش نظام به دنبالم م. به جمع کردن فنجانها پرداختم . بود زیم يصبحانه هنوز رو يظرفها

شب  در آن روز و. به من نداشت یبود و توجه گاریشد، اما او همچنان مشغول دود کردن س یم يبر زبانش جار يزیآم

از  شتریکردم ب یم کتریهر چه خود را به او نزد. تفاوت بود یدر مقابل من ساکت و ب یول دیخند یگفت و م یبا همه م

 یبه همه جا م هیگرفتم و همراه بق یاز جمع فاصله نم گهید.ترسه یدانستم که از احساسش م یم. گرفت یمن فاصله م

 روسین فقط سیا. ثمر بود یتنها ماندن با او ب يو تالش من برا میکرد یرفت و آمد م یعموم لیاکثر اوقات با وسا. رفتم

.از دل پر دردمان خبر داشت دویشن یدرون ما رو م يغوغا ينگاه و آرامش چهره هامان صدا یبود که در خاموش

نظر  نمیدم ببمنتظر ش. اش کنند یهم داوطلب شدند همراه الیو ل نایم. به سرش زد دیهوس خر يبعد دوباره ناز هفته

اما ساکت بود و اظهار . است زاریداشته باشه ب دیدانستم از پرسه زدن در فروشگاهها بدون آنکه قصد خر یم. هینظام چ

:گفت يبا لحن معترضانه ا روسیکه به گوشه لب نهاد، س گاررایس. کرد ینم يا دهیعق

همراه ما  يحاضر ه؟ینظرت چ ؟یکش یکه م است يگاریس نیچندم نیاز صبح تا حاال ا یدون یم چیچه خبرته؟ ه-

؟يایب

:من بود يریو بهانه گ یکج خلق يآور روزها ادیکه  يطعنه ا. کالم نظام موقع پاسخ طعنه بود در

ه؟یچ هینظر بق. زنم یاز رفتن سر باز نم يبهانه ا چیو به ه رمیبرن منم م هیهر جا بق. ستمیراه ن مهین قیمن رف-
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 روسیس يصدا. نظرشون رو اعالم کرده بودند و فقط من نگفته بودم گرانیچون د. منم هیاز بق دانستم که منظورش یم

:که گفت دمیرو شن

نه؟ ای يدار دیحوصله خر دا؟یش یگیم یتو چ-

 یدانستم چه کس یداشتم و نم ریسر به ز. باشم که او هست ییخواست جا یفقط دلم م. کرد کجا برم یفرق نم برام

:آرام بود میصدا. منتظر پاسخم است ید و چه کسچشم به من دار

.هستم تیمن تابع اکثر-

:گفت روسیپاسخم س دنیمحض شن به

.دیزود حاضر شو م،یهست یخوب، پس معطل چ یلیخ-

در جلو نشستم و  روسیمن در کنار س. سوار شوند هینظام پشت فرمون نشست و منتظر شد بق میاومد رونیخانه که ب از

 نایم. کردند یشده بودند با هم پچ پچ م یمیکه با هم صم الیو ل يناز. عقب نشستند یدر صندل هیدادم و بق هیبه در تک

:گفت روسیس میدیکه رس یاوغل يبه با.همچون من ساکت و متفکر بود

.شه ادهیداره پ دیقصد خر یهر ک-

:متعجب گفت الیل

د؟ییایب دیخواه یمگه شما نم ؟یچ یعنی-

و منتظرتون  میخور یفنجان قهوه م کیندارند، من و نظام تو کافه روبرو  دیحوصله خر ادیمردا ز یدون یخودت م-

نظام؟ یموافق. میشیم

:دیاز من پرس روسیسپس س.عالمت موافقت سر تکان داد به

.کنمیفنجان قهوه مهمانت م کی، به  يندار دیخر الیاگه تو هم خ-

خواستم  یکردم؟ چرا م یچرا سماجت م. با آنها ماندم نیبا وجود ا. تفاوت بود یب .از دادن پاسخ به نظام نگاه کردم قبل
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کنم؟ لیبود تحم زانیکه از من گر يوجودم را به مرد

:بلند گفت يبا صدا شهیمنتظر پاسخم نشد ، مثل هم يناز

.نمتونیب یجا م نیکه تمام شد ، هم دمانیخر-

به  روسیدست س. جواب از نظرم آگاه بودند دنیقبل از شن شدیمعلوم م. فتادندتوجه به من در کنار هم به راه ا یب آنگاه

:به دور کمرم حلقه شد و گفت یآرام

.مهمان کنم ینیریخوام تو و نظام رو به قهوه و ش یم. من يخواهر کوچولو میبر ایب-

:بغلم رو گرفت و گفت ریز روسیس.کردم یژاکت نظام را به تن داشتم ، احساس سرما م نکهیخنک بود و با وجود ا هوا

.اوردمین یسوقات یباران ایمانتو  کیاشتباه کردم برات . يلرز یاز سرما م يدار-

:را به تنم چسباندم و گفتم ژاکت

.ستینه سردم ن-

 یاحساس م. دیرس یبه نظر نم یراض یهمراه نینظام از ا. زدند یجوان گپ م يشلوغ بود و در آن دختر پسرها کافه

.ناگوار خواهد بود دنشیکه شن یگفتن داره، حرف يبرا یحرف روسیکه س کرد

 روسیدر جواب س.داد  یاش آزارم م ییاعتنا یب. قرار گرفت انمانیو برادرم در م میهم نشست يو او درست روبرو من

.؟ گفتم فقط قهوه يخور یم یتو چ دیپرس یکه م

چرا فقط قهوه؟-

.سفره نیا ياروزه یچون مزه اش درست به تلخ-

:دیپرس نیبا وجود ا یول دیفهم منظورمو

؟یستیخوشحال ن ینیب یبعد از دوازده سال برادرتو م نکهیاز ا یعنی-

.ادیز یلیچرا خ-
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تلخ کرده؟ داروید نیمزه ا یپس ک-

:دوباره گفت. افکندم و جوابش را ندادم ریبه ز سر

در . يکه دوستش ندار یبش يتونه وادارت کنه زن مرد یکس نم چیه. هم درد تو هم درد نظام. هیدونم دردت چ یم-

ات  یعمر زندگ کی يدبرایکنه ، بلکه احساس خود تو مهمه که با ینم يفقط احساس حسام نقش عمده رو باز انیم نیا

 نیا.هذارم خواهرم زن برادرت بش یم يبگذر دایو از ش ياحساست بذار يو تو نظام فکر نکن اگه پا رو. يریبگ میتصم

و عشق و محبتت رو در آن حساب به  یباز کن یحساب یتون یوصلت نم نیپس رو ا. ممکن ریغ یفهم یممکنه، م ریغ

.يگرو بذار

 یداد و با ب یتکان م زیم ریز يروبا حرکت تند شیپاها. گرفت یآروم نم یصندل ينظام بر افروخته شد و به رو چهره

:ساکت شد گفت روسیس نکهیه محض اب. بود روسیس يحرفها انیمنتظر پا يصبر

من  یول. به او جواب رد بده ایمختاره زن حسام بشه ،  دایش ،يدینه تهد ،ينه فشار. ستیوصلت ن نیبه ا ياجبار چیه-

.کار گناهه نیاز نظر من ا. رمیدختر نشان کرده برادرمو بگ شمیحاضر نم چوقتیه

خوام  یمن نم. يدیدر کار بوده و نه وعده وع ينه قول وقرار ؟یگ یم یفهمم چ یاصالً نم ه؟یمنظورت از گناه چ-

نه؟ ای يخوا یکالم بگو اونو م هیفقط . دایخوام نه ش یم نویکنم ، نه من ا لیخواهرمو به تو تحم

:تکان داد و با حسرت گفت سرشو

؟یفهمیم. تونم ینم یعنیخوام جوابتو بدم،  ینم-

گردان بشه و تو  يبرادرت از تو رو نکهیاز ا ؟یترس یم یاز چ. اشتباه ،یکن یاشتباه متو . فهمم یاصالً نم. فهمم ینه نم-

را دزد عشق بنامد؟

.خوام دلش را بشکنم ینم. ستین نیفقط ا-

ارزش آن را دارد؟ یکن یفکر م. دارویو هم دل ش یشکن یتصور هم دل خودتو م نیبا ا-
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:گفت. وغضب چهره اش رو گلگون کرد خشم

 بی، وجود رق يبا همه پنهان کار دیشا. گشت یماندن م يبرا يبود و به دنبال بهانه ا نجایدلش ا رفتیداشت م یوقت-

.ذاشتم بره یخورد نم یاگه به درسش لطمه نم. شود یخواست مارو با هم تنها بذاره وخود راه یرو حس کرده بود و نم

:رو کنارزد و گفت ینیریش بشقاب

.کنه نیریتونه کامم رو ش یهم نم ینیریش نیا یگرچه حت. خورم یلخ مقهوه ت دایمنم مثل ش-

:به من چشم دوخت و گفت دیکش یکه قهوه اش را سر م یحال در

رودر  یو زندگ یتو جوان ،یکه فراموش نکن یتون ینم یعنی. یکن یزود فراموش م ای رید ،يگرد یبر م رانیتو به ا-

 یعنی. تونم واردش بشم  ینم یول رانمیمن عاشق ا. د عشقم به وطنم استعشق من به تو درست مانن. يمقابل دار

من نه از تو . آن برام ممنوع است میکه به تو دارم ، ورود به حر یخودمو از اون محروم کردم، همانطور که با همه عشق

.فسوسو پر از شور عشق است، اما ا نیهر دو پر طن دایو نام ش رانینام ا. گذرم و نه از وطنم یم

:گفتم يزیو با لحن شماتت آم دمینفس سر کش کیقهوه تلخ رو  ياز و تیتبع به

به صدا در  تیکه حسرتها يکارو کرد نیا تیچون در طول زندگ ،يبر یتو از به زبان آوردن کلمه افسوس لذت م-

هنوز اول . یکن یپشت مبه احساست هم  ،يهمانطور که به وطنت پشت کرد. گردد یم يکلمه بر زبانت جار نیو ا ادیم

.گذاشت یرا پشت سر به جا خواه ییبازم چه حسرتها ستیمعلوم ن. راهه

سرد شده در  یخاکستر آتشفشان. قلب من پر از خاکستر است. من نه به وطنم پشت کردم و نه به تو ،یکن یاشتباه م-

را  دارشانیموقع بازگشت ، بازم حسرت ددانستم که در  یسفر آمدم و م نیخانواده ام به ا داریمن به شوق د. درونم

...حاال یول. خواهم داشت

:دمیبود پرس یتاب یاز ب یکه حاک یبا لحن. اش را ناتمام گذاشت و ساکت شد جمله

؟یحاال چ-
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:ادامه داد. خواستم یکه م دمیرا د یبار در نگاهش همان برق نیا. به من دوخت چشم

احساس  دا؟یش یوادار به اعترافم کن يخوا یم یچ يبرا. ماند یم يکه به جا ستیآنها ن داریفقط حسرت د نیحاال ا-

 یام را آن قدر م یقلب لعنت نیخودم ، ا يدستها نیبا هم ؟یفهم یکنم، م یمن به تو که حاشا نداره، اما من خفه اش م

تمامش  روسیس گمیتوهم مبه . بشنوم یمورد حرف نیخوام در ا یمن گهید. نداشته باشه دنیقدرت نال گهیفشارم که د

.امکان نداره يخوا یآنچه تو از من م. کن

:از آن برداشت و دستش را به طرفم دراز کرد و گفت يو تکه ا دیرا جلو کش ینیریش بشقاب

.برد یم نیمزه تلخ آن قهوه را از ب ینیریش نیبخور، ا ایب-

تونم  یکاسه عسل هم نم کیبا  یکه سهله ، حت ینیریش نی، با ا یکن یدستهات خفه م نیقلبت را با هم ینه ممنون، وقت-

کار کنم داداش؟ یچ دیبرگردم با رانیاگه بخوام زودتر به ا.ببرم  نیشکست رو از ب نیا یمزه تلخ

:دستم قرار گرفت و گفت يبرادرم با محبت به رو دست

از . يگرد یبرگردند تو هم بر م رانیه اب نایدختر؟ هر وقت به مامان ا يسر خود نیمگه تو آست. یزن یچه حرفها م-

فروشگاه  نیتریپشت و ؟یخواهر خوشگلم محروم کن دنیمرا از د يزود نیبه ا يخوا یکه م هیآن گذشته گناه من چ

.دمگر یبزنم و بر م يرم سر یلباس نظرم رو جلب کرده ، م کی

.امیمنم با تو م-

:گفت يزیبا لحن تحکم آم نظام

.باهات صحبت کنم ییدر تنها يبار چند کلمه ا نیآخر يوام براخ یم. نینه تو بش-

:نظام گفت. برگردانده بودم برداشتم و چشم به خطوط آن دوختم ینعلبک يرو که رو ينشستم و فنجان قهوه ا دوباره

رم؟یفالت رو بگ يخوا یم-

 یرو دوست داره ، اگه زنش بشپسر جوان تو کی. یکن یم ریتفس يخوا یدونم که اونطور که دلت م ینه، چون م-
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آن قلب . دهیفشار م نشیپوالد يقلبش رو با پنجه ها ي، دارد گلو ستیجوان ن ادیمرد که ز کیو  یشیخوشبخت م

 یکه من در فنجان م ستین يزیآن چ نیاما ا. احساسش انیب يبرا یدوست داشتن داره و نه نفس يبرا ینه حس گهید

.مایهواپ کی نیاراه است و  کی نینگاه کن ا. نمیب

:درون فنجان کرد و گفت یساخت نگاه یکه چهره اش را گشاده م یتبسم با

از من نرنج، رنج . سفرو به کامت تلخ کنم نیا يخوام روزها ینم. یکن یم ریخواد تفس یو تو آن را همانطور که دلت م-

که  يزدم و هر سد یخودمو به آب و آتش منبود،  انیحسام در م ياگه پا. رنجونم هم خودمو یکه هم تو رو م نهیمن ا

خواد  یدلم نم. کشم یم یچ يدیفهم یبا حسام عاجزم، کاش م مبارزهاما افسوس از . شکستم یکرد م یمقابلم قد علم م

 یم يگذرند و فقط خاطره ها رو به جا یروزها م نیا ره،یگ یدلم م نمیب یمژه هاتو مرطوب م یوقت. یباش نیکه غمگ

.یمانده رو خوش بگذرون یباق يبهم قول بده روزها نه،یریش یتلخ نیکه در ع ییه هاگذارند، خاطر

.فقط تلخه ست،ین نیریش-

 يروزها خنده به رو نیا يادآوری،  تیبچه ها يآن برا فیکه در موقع تعر رسهیم یبشه، زمان نیریروز ش هی دیشا-

.ارهیلبات م

؟یزن یاز کدام بچه ها حرف م-

.اسم دخترت را به خاطر من تارا بذار. داشتم نامش را تارا بذارم يخواست که اگه دختر یدلم م شهیماز تارا، ه-

.ستمیبه فکر ازدواج ن چوقتیه گهید-

.داشت یخواه يا گهیاما چند ماه بعد نظر د ،یزن یحرف را حاال م نیا-

:دمینرا ش شیصدا. بست یرا م میسوخت و راه عبور صدا یاز شدت بغض م میگلو

؟يدیاجازه م.سفر برات بخرم نیاز ا يادگاریبه عنوان  نهیتریرو که پشت و يازیپوست پ یخواد آن باران یدلم م-

.یکارو بکن نیا ستینه الزم ن. رو انباشته ازآن کنم میجمع کنم و کوله بار حسرتها يادگاریتا  امدمین نجایمن به ا-
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.ادیو از آن گذشته مطمئنم رنگش بهت م يزم دارلباس گرم ال کیتو  شه،یهوا داره سرد م-

.یزانیو هم از من گر يخوا ی؟ هم منو م یهست یتو چجور آدم-

داشته و دست  دیواقعاً قصد خر روسیس نکهینگاه کن مثل ا. تفاوت باشم یتونم نسبت بهت ب یکه نم نهیدرد من هم-

.برنگشته یخال

 دیترد. بود دیدر نگاهش ترد. که در دست داشت به سمت ما اومد یزرگبا بسته ب روسیس. دوختم يبه در ورود چشم

:که شد نظام گفت کترینه؟ نزد ایبه موقع برگشته  ایآ نکهیاز ا

.مبارکه ،يکرد دیباالخره تو هم خر-

.فقط خدا کنه مورد پسند واقع بشه-

:دیبرانداز کردن بسته پرداخت و پرس به

؟يدیخودت نخر يمگه برا-

:آورد و خطاب به من گفت رونیکه نظر نظام رو جلب کرده بود از درون بسته ب يازیپوست پ یباران

نه؟ ای ادیخوشت م نینگاه کن بب. تو بود که به فروشگاه رفتم يآن برا دیبه خاطر خر-

بر  يگرید ارادگیخواه نا خواه . به لب داشت يزیآم تیآنکه به آن بنگرم، چشم به نظام دوختم که لبخند رضا يجا به

 .زد یدامن م میحسرتها

ام یس فصل

و  روسیتلفن کرد، س دیبه استانبول که رس. به ما ملحق شد اوشیشد که س یم کینزد یانیپا يداشت به روزها سفر

 اوشیس. شدند یغافل نم ياز و يبا برادرشون پرداختند و لحظه ا دارید دیبه تجد الیو ل روسیس.نظام به دنبالش رفتند

:نوبت من که شد به برانداز کردنم پرداخت و گفت. نظام زا ریشناختند غ یهمه او را م. نبود گانهین جمع بدر آ
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گذره؟ یبهت خوش نم نجایمگه ا دا،یش يچقدر الغر شد-

 دهیمتوجه نشده بود که من چقدر الغر و رنگ پر چکسیچطور تا آن لحظه ه. دمیهمه نگاهها را متوجه خودم د ناگهان

:دیاز او پرس یمادرم با نگران. شدم

.نکرده یالغر شده؟ به نظر من که فرق دایمگه ش-

:گفت نانیبراندازم کرد و با اطم گهید کباری اوشیس

 دم،یلباس رو من قبالً هم به تنش د نیا. دهیرنگ و روش هم پر. چشماش گود افتاده ریز د؟یچطور شما متوجه نشد-

؟یکش یم یگرسنگ نجاینکنه ا دا؟یش يبه سر خودت آورد یچ. کنه یم هیبه تنش گر حاال یکامالً اندازه اش بود، ول

:آگاه بود گفت رییتغ نیکه از علت ا روسیس

.شهیو سر حال م رهیپوستش م ریبه ز یکه برگرده دوباره آب رانیبه ا. سازه یبهش نم نجایا يآب وهوا دیشا-

. تفاوت نشان دهد یکرد خود را ب یبالفاصله سع. اهش گذرا بودکردم نظام هم به دقت چشم به من داره، نگ احساس

متوجه اندوهم شد، دست به دور کمرم انداخت و با لحن  روسیس. زمیخواست اشک بر یبغض کرده بودم و دلم م

:گفت یگرم

.یهم خوشگل و تو دل برو هست ينجوریغصه نخور، هم-

:دیبلند خند يبا صدا اوشیس

.بر منکرش لعنت-

:دیرو به نظام کرد و پرس وسریس

؟ هیما چ ينظر تو راجع به خواهر کوچولو-

:آنکه نگاهم کنه گفت یب

.بر منکرش لعنت گمیمنم م-
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:گفت یخانم با تبسم ماهرخ

.داد یمورد رو نم نیفرصت اظهار نظر در ا یشکیبود به ه نجایا ،اگهیحسام خال يجا-

:افزود نظام

.هیواقعاً جاش خال-

بحث نگه  نیمساله نداشت، خود را دور از ا نیبا ا یدانست و مخالفت یکه از قرائن مرا عروس آن خانواده م نآقاجا

:گفت اوشیس. مرا به حال خودم گذاشته بود باًیداشت وتقر

 صبرانه منتظر خبر شماست که چه موقع در مرز یسالم رسوندوگفت ب یلیخ. میبا هم بود یاتفاقاً قبل از حرکت ساعت-

.مینیب یرو م گریهمد

:گفت یلیم یرا نداشت با ب الیو ل روسیاز س ییجدا لیکه م مامان

م؟یممکنه باز هم باهم باش یعنیگذره ،  یدو هفته هم م نیا میچشم به هم بزن شه،یم کیلحظه فراق داره نزد-

:دست به دور گردن مامان انداخت و گفت روسیس

شهر، قبول؟ نیجمع در هم نی، هم میشیدور هم جمع م گهیهم سال دباز  دیاگه شما بخواه. چرا که نه-

.ارهیدل طاقت نم گهیتا سال د-

:گفت يبداخم بود با لحن تند شهیکه مثل هم آقاجان

از برکت سر او ما هم  دیکن، تا شا ییرایپذ دهیبعد، فعالً بلند شو از پسرت که تازه رس يبرا دیرا بذار تانیآه وناله ها-

.میبخور يان چافنج کی

:افکند و گفت یشانیبه پ نیآقاجان بود، درست مثل او چ هیشب گرمیاز برادران د شتریکه ب اوشیس

.کنهینم ریشکم گرسنه منو س ییچا-

:جمله مامان با شتاب از جا برخاست و گفت نیا دنیشن با
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تا  ریتو برو دوش بگ کنمیرو آماده م تا من غذا. یکه ممکنه گرسنه باش دیخدا مرگم بده، چرا به فکرم نرس يوا-

.یسرحال بش

:به اعتراض گفت روسیس

.کنم یمامان جان ، من خودم براش غذا درست م نیتو بش-

:دنبالش راه افتادم و گفتم به

.کمکت امیمنم م-

.هریشوهرت از دست پختت دل درد نگ یبدم که بعد از عروس ادی يخودم بهت آشپز دیبا ا،ینداره ب یبیع-

:دمیاجاق گذاشتم وپرس يتابه را برداشتم و آن را رو یماه

کار کنم؟ یچ دیحاال با-

.روغن سرخ کن يپوست بکن و تو ازیپ کی-

.سوزونه ینه، چشمامو م ازینه داداش، پ-

 ،یکن یم هیگر يو به هر بهانه ا يدار نیاشک در آست شهی، تو که هم یشیآشپز قابل نم کی چوقتیه بیترت نیبه ا-

.ات باشه هیبهانه گر ازیبار هم پ هیبذار 

:وارد شد و گفت نظام

.رمیبار من آبغوره بگ نیبده به من و بذار ا ازویپ روسیس ياریخواد اشک به چشمش ب ینم-

.یپوست بکن ازیو براش پ یتا جورش رو بکش یستیکه تو کنارش ن شهیهم ؟یآخرش چ-

:و گفت دیخند

.کنم یتم جورش مدر کنارش هس یتا وقت-

:را از دستش گرفتم و گفتم ازیپ
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.کار کنم یدونم چ یخودم م ،یخواد جورم رو بکش ینم-

:به نظام زد و گفت یچشمک روسیس

.رهیبگ ادیبذار  گه،یراست م-

نظر داشت و مشغول داغ کردن نان بود از  ریکه حرکاتم راز یاکراه مشغول پوست کندن آن شدم ، نظام در حال با

:دیپرس روسیس

الغر شده؟ یلیخ دایبه نظر تو واقعاً ش-

.بگه متوجه نشده بودم اوشیس نکهیتا قبل از ا-

چرا؟-

 ،ییاشتها یب شان،یشبانه ، افکار پر يها یخواب یب. جوابش معلوم بود. را شکست میشد و بغض گلو هیبهانه گر ازیپ

 تونستمیو نه م رمیبگ دهیتونستم وجودش را ناد یکه نه م یکس کینا معلوم و از همه بدتر بودن نزد ندهیبه آ دنیشیاند

:پوست کنده را ازدستم گرفت و گفت ازیپ منظا.تونستم در کنارش باشم یاز او بگذرم و نه م

.يکرد هیگر یبرو صورتت رو بشور، به اندازه کاف-

:دست به شانه اش زد و گفت روسیس

.است و عادت به غصه نداره یدختر نازك نارنج نیا. شدنش فیم باعث ضعو ه ییاش تو هیباشه هم باعث گر ادتی-

.کنه یستادگیا یمقاوم باشه و در مقابل مشکالت زندگ دیکه با رهیگ یم ادیکم کم -

حرفها نزنم،  نیاز ا گهیگرفته بودم د میتصم. دختر نیهم به ا یکن یتو؟تو که هم به خودت ظلم م ده؟یم ادشی یک-

شده، بلکه  فیو ضع دهیکه رنگ پر ستین دایفقط ش نیا نمیب یکنم م یحاال که خوب نگات م.ارهیدلم طاقت نم یول

«.نظام يچه الغر شد «گفت یم دنتیبود به محض د دهیاگر قبالً هم تورو د اوشیس

.تصور رو ندارند نیا گرانید. تصور توست نیا-
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.نداره یبیباشه ع. یبا گول زدن من خودت رو هم گول بزن يخوا یم-

:دیوارد آشپزخانه شد وپرس الیل

نه؟ ایغذا حاضر شد  د؟باالخرهیکنیکار م یچ نجایشما سه نفر ا-

:دیکرد و با تبسم پرس الیرو به ل نظام

من الغر شدم؟ یکن یجان ، تو فکر م الیل یراست-

.ی، نفهم یبفهم يا-

:د و خطاب به نظام گفتبار سر را به عالمت تاسف تکان دا نیچند روسیس

 .فقط تصور من است نیکه ا یبگ یتون ینم گهیکه حق با منه، د يدیحاال فهم-

کمیو  یس فصل

با صورت بلند  اوشیبار س نیفروشگاهها، ا ،یدنید يرفتن به مکانها ،یگردش با کشت. همان ماجراها تکرار شد دوباره

 دندید یم کیرا نزد ییو نظام که زمان جدا روسیس.بچه هاش بودزن و  يبرا دیکه در دست داشت به فکر خر ییباال

 قراریمامان و ماهرخ خانم ب. هفته سفر بود نیآخر اوشیس قامتهفته ا نیدوم. شدند یاز خانواده خود غافل نم يلحظه ا

 یان را بهانه ممام يقرار یام ، ب يقرار یپنهان ساختن ب يمن برا. دادند یشان را نشان م يقرار یپروا ب یب. بودند

چند  فقط.رفت یداشت ازدستم م یبودم؟ منتظر معجزه؟ آنچه که آسان به دست آورده بودم به آسان یمنتظر چ.کردم

که با  يسفر. کشاند  یم ییو باد مخالف هر کدام ازما را به سو شدیتمام م زیبعد همه چ. مانده بود یفرصت باق گهیروز د

.افتی یم انیاندوه پا شوق و شور آغاز شده بود، با غم و

حاضر نشد در موقع بازگشت تا مرز  دایشدن ل ماریکرد، و در باطن به خاطر ترس از ب یجا را بهانه م یدر ظاهر تنگ الیل

وجود  نیبا ا یول شد،یتنگ م لیما در اتومب ياومد جا یالبته اگه او م. وخم چیهوا سرد بود و جاده پر پ. همراهمان باشد
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.دل آزرده شد امدنشیدختر و نوه اش باشد، و از ن ردر کنا شتریب يچند روز خواست یمامان م

 یجمع کردن آنها دست و دلم به کار نم يبه طور پراکنده در اطرافم بود و برا لمیبستن چمدان را نداشتم ، وسا حوصله

.رفت

از من  ریدانستم به غ ینم. گرفتند يرو ادهیبه پ میتصم یفروغ يرفت و آقاجان و آقا دیبه خر هیو به اتفاق بق اوشیس

کردم تنها هستم ،  یکه احساس م يدرست در لحظه ا. شدم لمیوسا ينه، مشغول جمع آور ایدر خانه هست  یکس

سر بلند کردم و به در اتاق که باز شده بود نگاه  هبود؟ با ترس و دلهر یک یعنی. پا وحشت زدم کرد يصدا دنیشن

:و گفتم دمیکش یحتنفس را روسیس دنیبا د. کردم

داداش؟ ییتو-

؟یشده؟ چرا هراسان یچ-

.دمیچقدر ترس دمیپا شن يصدا یوقت یدون ینم. ستیخانه ن یاز من کس ریفکر کردم غ-

؟یچرا با آنها نرفت. من نرفتم که با تو حرف بزنم یعنی. میاتفاقاً همه رفتند و فقط من و تو ماند-

.به همه هیو شب يشده ، برنامه ها تکرار کنواختیکسل کننده و  روزها. ندارم دیبه خر لیچون م-

که  میآنقدر کار دار میبرگرد یوقت. میکه با شما باش میرارها کرد مانیمن و نظام کار و زندگ.میدر عوض با هم هست-

.میکن ینم دایفرصت فکر کردن را هم پ یحت

.دیکن یفراموش م زویراحت همه چ یلیپس خ-

.یمان یدر خاطرنظام م شهیمن مطمئنم که تو هم. را زینه همه چ-

.رمیرا به عهده بگ ینقش اصل شیخوام در زندگ یبلکه م.خوام فقط در خاطرش بمانم  یمن نم-

اونو  یتون یهمانطور که تو نم. کنه و دوستت داره ینظام فراموشت نم. منتظر باش ،يقصد رو دار نیاگه واقعاً ا-

نظام  گهیآن وقت د.رهیگیو زن م شهیم دیباالخره حسام از تو ناام.انجامدیب یعشق به ناکام نیا ادیم فمیح. یفراموش کن
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.از تو نداره زیپره يبرا يبهانه ا

.خواهد کرد یموقع بازم نظام سرکش ؟آنیاگه حسام دست بردار نباشه چ یول. است ینیریش يایرو-

:تند و پرخشم شد روسیکالم س لحن

هات را در  دیاگه ام. ات کرده دهیالغر و تک اوشیروزانداخته، و به قول س نیهاست که تورو به ا الیفکر و خ نیهم-

کنه و به فکر  يکه بخواد هوس باز ستین ینظام در سن. بدتر خواهد شد نیروزگارت از ا ،یکن یقربان يدیناام يپا

.استقابل هضم  ریغ و نیبرادرش شدن سنگ بیبراش رق یباشه ، ول یخوشگذرون

 ینیها عقب نش یسادگ نیدونم حسام سمج و مزاحمه و به ا یکه من م ییتا اونجا. ستین يدیام چیه نیپس بنابرا-

نخواهد کرد

.نداره ینیاز عقب نش ریغ یراه يتو رو نشان ند یدونم، باالخره هر چقدرم سمج باشه، وقت یرا منم م نیا-

 یچ دیمن با. خواهند شد جیبس يخواستگار يبرا ی، خانواده فروغ میسبه تهران که بر. دارم شیدر پ یسخت يروزها-

کار کنم داداش؟ تو بگو؟

.خب معلومه ، مقاومت-

در مقابل آقاجان؟ یحت-

!یدر مقابل او مقاوم یکیکردم تو  یفکر م-

.دادم یبه دل راه نم ی، ترس دیجنگ یاگر نظام پا به پام م. مناکمیب ندهیمقاوم هستم، اما از آ-

آنجا در آلمان .کنم  یمن رو شهامتت حساب م. یتوقع ندارم از ترس حرف بزن. یهست یباک یتو دختر شجاع و ب-

.یشیروز باالخره به ما ملحق م هیدونم که  یمنتظرت هستم و م

.از نگاه کردن به من هراس داره یحت. خواد ینظام منو نم ؟یزنیحرف م نانیاطم نیاز کجا با ا-

 ستین یآن نظام نیا. ترسه نگاه کنه و تحمل جدا شدن ازتورو نداشته باشه یم. خواستن است لیدل کیخودش  نیا-
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.کنم یاحساس م رویتاث نیا قاًیگذاشته و من دق ریتاث تشیشناختم، عوض شده، عشق رو شخص یکه من در آلمان م

.از دست دادنم يکرد نه برا یش مبه دست آوردنم تال يخواست، برا یحرفت را قبول ندارم، اگه منو م-

 یتورو م نکهینشده، باوجود ا گرشیو احساسش به تو باعث کشته شدن عواطف د ستیخودخواه ن یاو عاشقه، ول-

.کنه یم ینشه خودش رو قربان یاو قربان نکهیا يبرا لیدل نیبه هم.رهیبگ دهیاحساس برادرش رو ناد تونهیخواد ، نم

.کنه، هم منو یم یندر واقع هم خودشو قربا-

:افتادم، در آغوشم گرفت و گفت هیگر به

با من  گهیو چند روز د یکن یبا خواهرت خداحافظ دیفردا با.را حرام نکن تیاشکها ،يدار نیاشک در آست شهیتوهم-

.اما نه حاال یداشته باش ستنیگر يبرا يبهانه ا یتون یونظام، اون موقع م

:ام شد و گفتم هیحرفها باعث شدت گر نیا دنیشن

.حرف نزن، من طاقتش رو ندارم یاز خداحافظ-

با نظام؟ ای،  الیبا من ول یخداحافظ-

.هر سه-

.نظام نه ياما به دور. کرد یزود عادت خواه یلیخ الیمن و ل يبه دور-

.غم با من خواهد ماند نیا.دونم یم-

و دوم یس فصل

با  شهیمثل هم الیآقاجان و ل یخداحافظ. میزده بود که آماده حرکت شد دهیتازه سپ. کام ما را تلخ کرد ییجدا زهر

توانست از او جدا  یطاقت بود و نم یمامان ب. بوسه زد دایچاق ل يو بر دستها دیرا بوس الیمتانت و آرام بود در سکوت ل

:ر به دخالت شد و گفتآقاجان مجبو. افتاد هیو به گر دیورچ لبرا آن چنان محکم در آغوش فشرد که  دایل. شود
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.تمامش کن.بسه فروغ زمان، همه منتظرند گهید-

:گفت هیرا از دور گردن او باز کرد و با گر شیجمله دستها نیا دنیاو بود به محض شن عیمط شهیکه هم مادرم

کرد  شیسرد جان و هر وقت الیباش ل دایمواظب خودت و ل. نداره یتمام یخداحافظ نیا یاگه منعم نکن. حق با توست-

.خشت بده ریکرد ش شیبهش نبات بده و هر وقت گرم

:را گرفت و گفت شیبازو ریز روسیس

.میشب را در آنکارا بخواب میتا بتون میزودتر حرکت کن دیدونه، ما با یرو م نایهمه ا-

:بودم کرد و گفت ستادهیرو به من که درمانده کنارش ا الیل ناگهان

.ارمیصبر کن تا برات ب. کردم دایه گل سر گمشده ات را پرفت ک یم ادمیداشت  يوا-

:گفتم اریاخت یب. قلبم فرود آمد آن را شکست يبر رو يکلمات چون ضربه ا نیآنکه بدونه ا یب

؟يکرد داشیممکنه، چطور پ ریغ نینه ا-

.رتینگاهش تعجب بود و ح اما در رم،یجواب سوالم رو از او بگ دیتا شا دینگاه نظام لغز يبه رو زمیسرزنش آم نگاه

. شدم رهیبه نظام خ رمیببرم و بگ شیدست پ نکهیا يبه جا دم،یکه به طرفم دراز شد ، ناباورانه گل سرم رو د الیل دست

خواست و من به اشتباه  یاون منو نم. از من به همراه نداشته باشه یاثر و نشان چیتا ه. منو دور انداخته بود يادگاریتنها 

:از گرفتن آن امتناع کردم و گفتم. مدم که هنوز در دلش جا دارکر یتصور م

خواهرت  ادی یکن یو هر وقت نگاهش م يندازیکه آن را دور ن یتو، به شرط يمن برا يادگاری نمیا.جان الیمتشکرم ل-

.یفتیب

:وشم گفتدر گ يآهسته ا يشانه اش گذاشتم و با صدا يرا پنهان کنم، سر به رو میاشکها نکهیا يبرا سپس

.منه يبرا یدلخوش هیخودش  نیا. نمتیبیدر آلمان م يبه دلم افتاده به زود-

 یکاش فرصت. دانست ینگاهش کردم، پس او هم م انیگر دگانیسر برداشتم و با د. خوردم کهیجمله  نیا دنیشن از
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نشسته  اوشیآقاجان در کنار ساز من همه سوار شده بودند ،  ریبه غ. داشتم میدرد دل و سبک کردن بار غصه ها يبرا

:طرف من اشاره کرد وگفت هماهرخ خانم با دست ب. روسیو س نایم انیبود و مامان در م

.خودم شیپ ایب ست،یشما جا ن نیماش-

بود تا آن دو روز آخر را به نظام  یفرصت خوب. کردم یاستقبال م شنهادیپ نیشد، از ا ینم دایاگر گل سرم پ دیشا

به اعتراض . داد یرا نم تیموقع نیکه در آن لحظه از اوداشتم ، به من فرصت استفاده از ا ی، اما رنجشتر باشم کینزد

:سر تکان دادم و گفتم

.خودمون بشم نیسوار ماش خوامیم. نه ممنون-

:کالمش گرم وپر محبت بود لحن

.هست یخال ياج کیما  شیپ نجایا. زمیباال عز ایمادرت ؟ ب يزانو يرو ؟ینیبش يخوا یکجام-

:اعتراض آقاجان بلند شد ادیفر دوباره

.وقت تلف نکن نقدریدختر، ا نیبرو بش-

شد و در عقب خودرو  ادهینظام پ. داد ینشون م یکردم آقاجان چه عکس العمل یمعطل م نیاز ا شیدونه اگه ب یم خدا

را  میچشمها. بود انیگره خوردش نما جلو اخم آلود و ابروان نهییدرست پشت سرش نشستم ، در آ.رو برام باز کرد

 یم زیر زیآوردم و ر یم رونیرا ب یو آن ژاکت لعنت دمکر یکاش همانجا چمدانم را باز م. نکنم شیبستم تا تماشا

:ماهرخ خانم دستم را گرفت و گفت. و بغض داشتم دیلرز یم میلبها. کردم

.گهید يدارید و زمان رسدیم گهیسال د یتا چشم باز کن زم،یغصه نخور عز-

 روسیس.در آمد آقاجان بود شیصدا یکه از گرسنگ یکس نیاول شهیمثل هم. را بستم وخودمو به خواب زدم چشمانم

:آورد و به نظام گفت رونیسر را از پنجره ب

.طاقت شده یب ینگه دار، آقاجان از گرسنگ يدیرستوران که رس نیبه اول-
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:و بعد ماهرخ خانم گفت دمیرا شن نیترمز ماش يبعد صدا قهیدق چند

.کنم دارشیب ادیخوابه، دلم نم دایش-

:گفت نظام

.کنم یصداش م امیوهر وقت آماده شد م دمیغذاشو من سفارش م. بذار بخوابه-

:زد میبعد برگشت ، پشت فرمان نشست و صدا قهیده دق.کنم یتونستم عقده دل را خال یبهتر ، آن موقع م چه

ست؟یلند شو، مگه گرسنه ات نب. منم نظام دا،یش-

!رمیاگه گرسنه بودم، حاال س-

چرا؟-

.کنم زیر زیرا ر یخواست چمدانم دم دستم بود تا بتونم آن ژاکت لعنت یدلم م. چرا یدون یخودت م-

؟یهست یعصبان یچرا ؟ آخه از چ-

دارم؟ ینگه م يارادگیدم و آن را  یگل سر رو به تو پس نم نیکه ا یمگه نگفت! ایاز دروغ و ر-

.چرا گفتم-

شد؟ همه حرفات دروغ بود؟ یپس چ-

.مینه در مورد احساسم نه در مورد خواسته ها. بهت دروغ نگفتم چوقتیه-

:گفت یآرام يرا که مشت کرده بود گشود و با صدا دستش

.م کردبا لمس آن وجودت را در کنارم احساس خواه شهیدم و هم یگل سرو به تو پس نم نیمن ا-

:باورانه چشم به دستش دوختم و گفتم نا

کنه؟ یکار م یتو چ شیگل سر پ نیا-

مگه قراربود کجا باشه؟-
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.کرد داشیو او پ یتو اونو دور انداخت ال،یل شیپ-

حرفو به تو زده؟ مگه ممکنه اونو دور بندازم؟ نیا یک-

؟یبود چ الیپس اونکه دست ل-

.دهیالبد دلش برات سوخته و از همان فروشگاه جفتش رو برات خر. یز خودش بپرسا یتون یم. دونم یمن چه م-

:و تند شد و ادامه داد زیصداش تحکم آم لحن

واقعاً . یزن یو حاال هم تهمت م یگرفت افهیو ق يبه من اخم کرد يسوار شد یاز وقت ؟يدیو ازش نپرس يدیچرا ترس-

؟یکن زیر زیآن ژاکت را ر یخواست یم

.کردم یکارو م نیحتماً ا ،يگل سرو دور انداخته بود اگه-

و نه  یخودت خوشبخت بش یتون یاخالق نه م نیبا ا. باشه لتیمطابق م زیهمه چ شهیخواد هم یودلت م يصبر یتو ب-

...وجود نیبا ا ،یکن یرا خوشبخت م یکس

:دمیپرس یتاب یاش را نا تمام گذاشت و با ب جمله

؟یچ نیبا وجود ا-

.گفتم يزیچ هی ينطوریهم. ، فراموش کن چیه-

 ،ياحساست هراس دار انیدرسته؟ تو از ب ،يوجود منو دوست دار نیبا ا یبگ یخواست یم. کنم ینه فراموش نم-

آوردن احساس برادرت  ادی، با به  ییزبان به اقرار بگشا يخوا یو م یشیطاقت م یکه ب يدرست در لحظه ا. یترسیم

.شهیالکن م انتیزبان ب

.يکرد ریرا تفس میخواد حرفها یبازم همانطور که دلت م-

جا جمع  کیرا در  میمن خاطرات خوش سفر رو با اندوهها م،یاز هم جدا بش یکنم؟ وقت یاشتباه م یبگ يخوا یم-

ماده کردن گرم تو در حال آ يکه صدا ستمین دیام نیبه ا گهید. گردم یبر م رانیکشم و به ا یکردم و آنها را به دوش م
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تا سرما نخورم، نه در  يانداز یو نه تو ژاکتت رو به دوشم م میشیم یبشه، نه با هم سوار کشت میداریصبحانه باعث ب

که برام  يزیتنها چ. بخرم یکن یانتخاب م یکفش و لباس چشم به دهانت خواهم دوخت تاهر چ دیفروشگاهها موقع خر

.ا لمس کردهزمان تن گرم تو ر کیژاکته که  کیمونه  یم

:درد را از گلو خارج ساخت ادیرا مرطوب ساخت وفر دگانشینظام د اشک

تونم از تو بگذرم  یم یقلب من از سنگه؟ احساس ندارم و به راحت یکن یفکر م. ندارم دنیطاقت شن. نگو دا،ینگو ش-

ع نداشته باش روز و شب آن را توق یول ،يتو از احساسم با خبر. ستیمن آسان ن يبرا ییجدا نیوبه آلمان برگردم؟ ا

غذاتو سفارش دادم و . یدون یسکوت رو م نیا لیو خودت دل ش،قلبم پر غوغاست و زبانم خامو. بزنم ادیدر گوشت فر

فرصت  چوقتیه گهید دیشا. زیسر م میبلند شو بر ومدهیآقاجانت در ن يحاضر شده باشه، تا صدا گهیکنم د یفکر م

.باش و بدان که دورادور نگرانت هستم مواظب خودت اد،ین شیگفتگو پ

که سرما نخورم؟ ؟یکه چ-

.یو خوشبخت بش یکن دایکه جفت خودتو پ-

، اما  يدیخاکستر پاش شیکه به رو یماند و آتش عشق یم يدیگرده و به جاش ناام یمن با تو به آلمان بر م یخوشبخت-

 .ذارم خاموش بشه یزنم و نم یمن بادش م

و سوم یس فصل

بود  یو پشت سر گذاشتن لحظات قیشد، هر قدم به جلو برداشتن به منزله عبور از دقا یم دهیکش نیزم يبه رو میپاها

خواستم به عقب برگردم و لحظات  یم. خواستم قدم به جلو بردارم یمن نم. دیرس یکه گذشتن از آنها ، آسان به نظر نم

. من و نظام گذشته بود آگاه شود نیخواست از آنچه ب یداشت و م چشم به یبا نگران روسیس. را در همانجا متوقف کنم

:گفت يزیکه آقاجان متوجه ما شد با لحن خشونت آم نیهم
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؟یشیمزاحم آقا نظام م نقدریچرا ا-

:گفت يزیآم متیخانم مجال پاسخ را به من نداد و با لحن مال ماهرخ

 نیخودم بش شیپ ایب. میکش یو نازش را م میه او را دوست دارما هم. ستیخانواده ما ن ياز اعضا کیچیمزاحم ه دایش-

.زمیعز

:به من زدو گفت یبود ، جمله اش را ناتمام گذاشت و چشمک اوشیکه مشغول گفتگو با س نایم

گن  یهم بذارم، آن وقت به من م يمن که هر کار کردم نتونستم چشم رو. يدیخوش به حالت که تمام راه رو خواب-

.خوش خواب

:ماهرخ خانم ونظام نشستم و گفتم نیب

.خوش خوابه یک یدون یخدا م-

:شدم و گفتم زیخ مین میپر بود، در جا گهید زیاز ما فقط دو م ریخلوت بود و غ رستوران

.میدست و صورتم را بشو رمیمن م-

:هم برخاست و گفت نایم

.امیمنم باهات م-

:کنار گوشم گفت میکه شد ییدستشو وارد

.انجام شد ياالخره مراسم خواستگارب-

:دمیتعجب پرس با

!ه؟یمنظورت چ-

دختره سر به هوا شده و  نیا« آقا جان به مامان فروغ گفت میکه نشست زیسر م. گهیاز تو د يخب معلومه، خواستگار-

کنه؟  یکار م یچ نیشما يتنها تو ابونیوسط بروب اد؟یکه همراهمان ب ينکرد دارشیچرا ب اره،یمرتب ادا و اطوار در م
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 دیشما ناراحت نباش. کنه دارشیمنه که نذاشتم مادر ب ریتقص «نظام بلند شد و گفت »ارن؟یسرش ب ییبال یترس ینم

ماهرخ  نیفهمم چرا ا ینم« گفت یفروغ يرفت آقا رونینظام که ب. نکرد یاعتراض گهیآقاجان د» .دنبالش رمیخودم م

 نیا. میانبرس شیو حسام را به آرزو میرا بزن مانیبودکه در استانبول حرفها نیاکنه، قرار ما  یدست، اون دست م نیا

 یما از خدا م یول ه،یونم نظر شما در مورد حسام چ دینم. بشناسند گرویبود که دو خانواده کامالً همد یسفر فرصت خوب

 دیشا« استقبال کردو گفت ادشنهیپ نیآقاجان از ا» خان؟  ریجهانگ یگیم یخب چ. دختر شما عروس ما بشه میخواه

وقت . میمورد صحبت کن نیو سر فرصت در ا رانیا میو بعد برگرد میکن یرا راه مانیپسرها میبهتر باشه تا صبر کن

هم  دایالبته نظر ش« و گفت امدیاستقبال خوشش ن نیاز ا روسیعمو س» .روز خدا را که از دستمان نگرفتند. است اریبس

شد و پرخاش  دلخوردخالت  نیآقاجان از ا» کنه که انتخاب کرده یزندگ يعمر با مرد کی دیاوست که با نیشرطه، و ا

 دهینظرش را پرس یکس يدونم در موقع خواستگار یم دیکنه، بع یم یعمره داره با من زندگ کیمادرت « کنان گفت

حاال با آن زمان فرق کرده، و اآلن  یول نطوره،یهم« کرد و گفت دییمامان فروغ تا» نه فروغ زمان؟ ای گمیدرست م. باشد

ابرو . ستیاوامرش ن عیکه زنش سرکش شده و چون گذشته مط دیبه نظر آقاجان رس» .شرط اول نظر خود دختره گهید

شده که  یحاال چ ،یادعا رو نداشت نیاز بچه هات ا چکدامیداده؟ تو سر ه ادتی یحرفهارو ک نیا« و گفت دیدرهم کش

مساله باعث  نیا دیرست یکه م اوشیعمو س» .میاگه زمانه فرق کرده باشه ، ما فرق نکرد یحت زمانه فرق کرده ؟ یگیم

 لیمسا نگونهیبحث در موردا يجا نجایکه ا دیکن یفکر نم« آن دو شود، ناچار به دخالت شد و گفت نیبحث و مجادله ب

شب در تهران دور  کیانشاهللا .زد رو یحرف سور و عروس شهیاز آن گذشته با شکم گرسنه که نم ست؟ین يمهم و جد

 یو خوب قیحسام خان پسر ال. ضرر نداره روسیهم به قول س داینظر ش دنیپرس. میکن یو صحبت م میش یهم جمع م

« .داشته باشه یهم مخالفت دایدونم ش یم دیاست ، بع

:که ساکت شد گفتم نیگوش دادم و هم نایم يحوصله به حرفها با

.داره منو چشم بسته به حسام بده الیخ پس آقاجان.نطوریکه ا-
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؟یکن کاریچ يخوایم-

.مخالفت و مقاومت روس،یبه قول داداش س-

 یم یخب حاال تو بگو نظام چ. بشم یخونتون آفتاب دینبا یکنم مدت یفکر م. شهیشر به پا م. خدا به داد برسه يوا-

گفت؟

.کنه زن داداشش بشم یاو هم آرزو م. چه داره بگه-

آرزو رو داره؟ نیواقعاً ا یعنیاز ته دل؟ -

.دیشا. ونم دینم-

کنه؟یم ي، پس چرا داره نقش عاشق را باز یخواد که تو زن برادرش بش یاگه دلش م. کنم یمن که باور نم-

:خوردم و گفتم کهیجمله  نیا دنیشن از

کنه؟ یم ينقش را باز نیمگه او ا-

.یساده باش نقدریرسه که ا یمبه نظر ن ؟یدون یتو خودت نم یعنی-

.اعتراف ندارم يبرا يزیبدون که چ ،یمنو وادار به اعتراف کن يخوا یاگه م-

.میرسیباالخره به هم م. خانم داینداره ش یبیع-

 يروزها. در دهان نهادم يلقمه ا ییاشتها ینشستم و با ب میسر جا. که برگشتم همه مشغول خوردن بودند زیم سر

گذشت و به دور از او، با مقاومت من، دو خانواده را به جان  یم ادشینظام و با  یکه ب ییروزها.داشتم شیپرا در  یسخت

.انداخت یهم م

:رو گرفت و آهسته در گوشم گفت میبازو ریز روسیس م،یاومد رونیاز رستوران ب نکهیاز ا بعد

.وصلته نیآقاجان موافق ا-

.دونم یم-
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از کجا؟-

.کرد فیتعربرام  نایم-

.يکه دوستش ندار یبش يزن مرد یستیمجبور ن-

.فقط منتظرم نظرم را بپرسند تا جوابشان را بدهم. مجبورم کنه تونهینم چکسیه. شمیمعلومه که نم-

:خود را به ما رساند و فت مامان

.به دخترم یحت روس،یکس قرض بدم س چیدو روز آخر تورا به ه نیا ستمیحاضر ن-

:گفت يمادر را گرفت و با لحن عاشقانه ا دست روسیس

 .شمام و گوش به فرمانم اریمن در اخت-

و چهارم یس فصل

دونه چه  یفقط امروز بود و فردا و بعد از آن خدا م. پرداختم نهینظام در آ ریتصو يبار چشمانم را نبستم و به تماشا نیا

.فکر بود نیاو هم در هم دیشا. میباش کیحد به هم نزد نیدوباره تا به ا میتونست یموقع م

 یاستراحت م يبرا یو به دنبال هتل مناسب میدیگذشته بود که به آنکارا رس مهیشام کوتاه بود، شب از ن يما برا توقف

 يجلو روسیکه با س دمینظام راشن يبازهم صدا. انداخت یفاصله م نمانیچون خواب ب.خواست بخوابم یدلم نم. میگشت

:گفت یفتگو بود و مدر اتاق مشغول گ

.میدار شیدر پ يهنوز تا ارض روم راه دراز ه؟یچاره چ یول. کنم داریآقاجان و مادر را ب ادیدلم نم-

؟يدیرو خوب نخواب شبیمگه د ،یرس یتو هم خسته به نظر م-

.برهیخوابم نم یاز خستگ-

کنم؟ یراهو من رانندگ هیبق يخوا یم-
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.مشکل باشه یلیخ میبرا یکنم آن موقع رانندگ یفکر م ن،یتو پشت فرمون بش نه ممنون، باشد موقع برگشتن-

و حرکت  میزودتر صبحانه بخور دیبا. کنم و تو خانواده خودت رو یم داریمن خانواده ام را ب. فهمم یمنظورت را م-

.میکن

با  هیشدن بق داریتم تا قبل از بگش یم یبه دنبال فرصت. دمیآمدمو با شتاب لباسهامو پوش رونیسرعت از رختخواب ب به

:دیمشغول شانه زدن موهام بودم که مامان چشم باز کرد و پرس.نظام تنها باشم

باز چه خبره؟ ،يشد زیسحر خ-

.در اطراف هتل قدم بزنم و شهر آنکارا رو تماشا کنم یخوام کم یم-

.اریآقاجانت رو در ن يباز صدا سر جات و نینزده، نه الزم نکرده، بش دهیهنوز سپ ؟یکیاالن تو تار-

کار کنم که ترس داشته باشم؟ یخواهم چ یمگه م-

کار کنم؟ یخوام چ یمگه م یپرس یآن وقت تازه م به،یغر بیهمه کارات عج-

:به در زد و گفت يضربه ا روسیس

.دیشدنه، عجله کن داریوقت ب-

:گفت مامان

.میداریتو ما ب ایب-

:دیبودم پرس یباران يمشغول بستن دکمه ها يبا دلخور من که دنیشدو با د داخل

؟يبر يخوا یکجا م یبه سالمت-

:من مامان گفت يجا به

.بزنه و شهرو تماشا کنه یخواد اطراف هتل گشت یم-

:وجود گفت نی، اما با ا دیرو فهم منظورم
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.یشهرو تماشا کن یتون یاز پنجره بهتر م-

:و گفت دیکش يا ازهیخم نایم

.خود شهره ستیشهر ن يمنظور او درونما-

به دنبالم اومد و  روسیس. دمیبه هر طرف که چشم انداختم نظام را ند. اومدم رونیو از اتاق ب دمیسخنانشان را نشن هیبق

:گفت

.شهی، وگرنه مامان نگران م ينر رونیبهتره ب. کهیهوا هنوز تار-

:دمیپرس اریاخت یب

نظام کجاست؟-

.مینیبب گرویصبحانه همد زیمادرش باشه، قرار است سر م شیبه گمانم پ ،یکن ینم داشید، پدنبالش نگر-

هر خط دو نقطه است ، دو نقطه  يدر انتها. کنم ینم داشیبه دنبالش بگردم پ یهر چ نیبعد از ا. ستیفقط امروز ن نیا-

وبر  میرس یما به آن نقطه م گهیند ساعت دچ. کنند یرسند و راه عبور را مسدود م یبه هم م میخط مستق کیکه با  يا

.سر راه بسته، به لحظه وداع

:مرطوبم را با دست لمس کرد و گفت يشد و گونه ها رهیخ انمیچشمان گر به

.است یقدر احساسات نیدونستم خواهر کوچولوم ا ینم-

:که گفت دمینظام را از پشت سرم شن يصدا

.ریصبح بخ.دونستم یمنم نم-

:ادامه داد روسیخطاب به س. آرام بخش و لبخندش مسکن دردهام بود شهیهم مثل شیصدا

است  یاحساسات نکهیاز ا ریخواهرت غ. مینیبب زیسر م گرویهمد گهیساعت د میکردم وقرار شد ن داریباالخره همه را ب-

؟یرفت یم یکجا داشت.هم هست زی، سحر خ
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.بزنه یهوس کرده اطراف هتل گشت دایش-

.ستین يرو ادهیو مناسب پ ادیداره بارون م ؟يرو نگاه نکرد رونیپنجره بمگه از -

.باران قدم زدم ریهم ز گهیبار د کیمن -

.و هم منو يکرد ضیآن بار هم خودت رو مر-

.انشیآن موقع شروع ماجرا بود و حاال پا-

:به اعتراض گفت روسیس

.کنم یاه نمندارم و مطمئنم که اشتب ياعتقاد انیپا نیمن به ا-

:از ادامه صحبت گفت زیپره يدستش را به عالمت محبت به شانه او زد و برا یاپیجواب چند بار پ يبه جا نظام

م؟یبش هیصبحانه و منتظر بق زیسر م میچطوره بر-

گم به مامان ب رمیمن م. نداره يخب امتحانش ضرر یول. دونم رستوران باز باشه یم دیهنوز ساعت هفت نشده و بع-

.امیمن االن م نییپا دیشما بر. ماست شیپ دایش

:پله گذاشت و گفت يپا رو نظام

.میبر ایب-

 دهیزبان احساسش را بر. میبا هم تنها نباش گهیداد د یم حیترج دیشا. داره یدونستم از بودن در کنارم چه احساس ینم

.را نداشته باشه انیبود تا در مقابلم قدرت ب

:و گفت میهم نشست يروبرو. بودند دهیها را نچ سیزدو هنوز سرو یر نمرستوران پرنده پ در

؟یستیگرسنه که ن-

:سرم را تکان دادم و گفت یعالمت نف به

؟يدیخوب نخواب شبیچرا د-
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 یبا کابوس در م میاهایرو قتیو در حق دمید یرو به خواب م یذاشتم لحظه خداحافظ یچون هر وقت چشم بر هم م-

.ختیآم

و پنجم یس فصل

از  ياصالًٌ لقمه ا م،یچه موقع و کجا ناهار خورد. به من چشم نداشت نهیدر آ گهینظام د. گذشتند یها به سرعت م لحظه

شب را در . داشتم و نه قدرت حک خاطراتم را دنیشیبود ، نه قدرت اند شانینه؟ آن روز افکارم پر ایرفت  نییپا میگلو

باالخره به . مرز بازرگان منتظرمان باشد کیقرار بود حسام در نزد. میرکت کردو صبح دوباره ح میدیارض روم خواب

از خودش  یفروشگاه آزاد گمرك پارك شده بود ول يحسام در جلو نیماش. دیبار یباران نم نم م. میدیهمان نقطه رس

:و گفت دیکش یبه راحت یماهرخ خانم نفس. نبود يخبر

حسام کجاست؟ م،یدیباالخره رس-

:گفت يناز

.ستیهم دست بردار ن نجایکنه ، ا دیالبد رفته فروشگاه گمرك خر-

در لبه پرتگاه نا .ستادمیکه به دور هم جمع شده بودند ، ا نیریشدم ودر کنار سا ادهیخواب رفته بود و به زحمت پ پاهام

 يصدا. ادینست به کمکم بتو ینم چکسیه. نمانده بود که با سر به درون آن سقوط کنم يزیبودم و چ ستادهیا يدیام

 یدر سکوت رنج م یفروغ يآقاجان و آقا. ل اشک را رها ساختمیس دم،یمامان فروغ و ماهرخ خانم را که شن هیگر

 دنینظام با د. و شکالت در دست داشتند آمدند گاریپر س يبه همراه حسام که بسته ها اوشیبعد س قهیچند دق. دندیکش

:برادرش گفت

؟يکجا بود-

معلومه  د،یبرس يزود نیکردم شما به ا یشکالت بخرم، فکر نم گارویستم ازفرصت استفاده کنم و چند بسته سخوا-
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نه؟ ایبود  یمن خال يمدت جا نیراست بگو در ا.دیکرد یرانندگ یشالق یلیخ

.مینکن ادتینبود که  ينباشه؟ روز یخال شهیمگه م-

.دیفراموشم کرده باش دمیترس یخب خدا رو شکر، م-

:به لب داشت گفت یکه لبخند گرم یچهره من متوقف شد و در حال يحسام از همه گذشت و به رو نگاه

.دیدیخر یخوشرنگ يسالم، مبارکه چه مانتو-

:حسام به طرف برادرش رفت و گفت. برگرداندم يسالمش را دادم و رو جواب

.دیبا هم بود یه اندازه کافمدت ب نیشما در ا. رسه یداداش به من م گهیمادر جون، حاال د-

بار احساس کردم  نیاول يبرا. همان جا ییسفر آنجا بود و آغاز جدا انیپا. به فکر ادامه سفر نبود چکسیلحظه ه نیا در

در موقع آغوش گرفتن  شیودستها دیلرز یم روسیدر موقع بوسه زدن بر گونه س شیشده ، لبها یکه پدرم احساسات

...او

:فتکنان گ يزار مامان

بخصوص . تونم ینم گهیحاال د یول. ات رو تحمل کنم يتونستم دور یآن موقع راحت تر م. دمتید یکاش دوباره نم-

.يمهربان تر از سابق شد یلیکه خ

.مادر جان مینیبیم گرویهمد يبه زود-

آرزو رو که  نیمن ا. ادیمن شیپ دارید يفرصت ها برا نیاز ا شهیهم. ندارم دارتیبه د يدیام گهید. کنم ینه باور نم-

.به گور خواهم برد نمیبب يتو رو در لباس داماد

:گشود و آهسته در گوشم گفت میرا برا شیبه سمت من آمد و دستها روسیس

او االن  ،یمامان نش یو ناآرام یتاب یهات باعث ب يقرار یکن با ب یراحت باشه، فقط سع التیخ. من اونجا هواتو دارم-

.داره اجیبه تو احت
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 ینظام ازخانواده خود فارغ شده بود و مشغول خداحافظ. گرفت یشد و نه قلب ناآرامم آرام م یچشمه اشکم خشک م نه

صحنه رو  نینه من تحمل ا. ستادیا دیکه رس کمیاما چطور؟به نزد. دیباالخره نوبت به من رس. با مامان وآقاجان بود

. سوخت یآن زبانم م انیبودم و در موقع ب دهیتا آن روز شن هبود ک کلمه نیتلخ تر یکلمه خداحافظ. داشتم و نه او

:باالخره گفت

.دارید دیخانم ، به ام دایخداحافظ ش-

خفه  يبا صدا. دادم یجوابش را م دیبا. کرد یداشت و نگاهم نم ریاز نظام که سر به ز ریچشم به من داشتند ، به غ همه

:گفتم يا

.دارید دیبه ام-

:اش گذاشت و گفت نهیس يدوباره سرم را رو روسیس. پر حسرت بودکالمم  لحن

.یکن هیگر یتون یحاال م-

 نایو م اوشیبا س ینظام مشغول خداحافظ. ستمیگر تونستمیرا کشتم و تا م میبغض در گلو روس،یاز س ییبهانه جدا به

. مادرم رفت و حسام نزد ماهرخ خانم به طرف اوشیباالخره س.زدند  یمامان و ماهرخ خانم در آغوش هم زار م. بود 

:به من اشاره کرد و گفت نایم

.میبر ایب-

کجا؟-

؟يبه خانه برگرد يخوا یبه تهران، مگه نم-

:سپرد گفت یکه من را به او م یدر حال روسیس

احافظ و خد. بود یداشت و از بازگشت به آنجا خوشحال خواه یاحساس را نخواه نیا گهید ،يدیبه خانه رس یوقت-

.ریسفر به خ
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را به دست باران سپردم  میاشکها. نداشته باشم و بتونم آن صحنه را تحمل کنم یوجودم را سنگ کنم تا احساس دمیکوش

:دستم را گرفت و گفت نایم. سوزانم را شستشو دهند يتا به کمک هم گونه ها

.، آنها رفتند هیکاف گهید-

:مدیپرس یبلند کردم و با لحن پرحسرت سر

!رفتند؟ چه موقع؟-

.خواهد بود انمانیبه بعد در م نیکه از ا يفاصله ا رند،یگ یاز ما فاصله م شترینگاه کن، هر لحظه ب. االن  نیهم-

!ممکنه ریغ نینه ا! یسادگ نیبه هم-

هستند و  يگرید اریو نظام در د روسیعمو س. است ریفاصله وجود داره و انکار ناپذ نیا دا؟یممکنه ش ریغ يزیچه چ-

.يگرید تیجمع انیدر م

از ما  شتریآنها هر لحظه ب لی، اتومب شیخمها چیکه از پشت پرده اشک چشم به جاده مقابل داشتم که درپ یحال در

بعد  يو نه روزها ینه اآلن و نه وقت خداحافظ ،یکن هیخواد گر یدلم نم «دمیشیگرفت ، به نظام و سخنانش اند یفاصله م

«.از آن

و ششم یس فصل

مادرم گاه سر به . حوصله حرف زدن نداشت  چکسیبود و آه و ناله، ه هیخفه گر يراه برگشت به خانه فقط صدا در

 یو اعتراضش به گوش نم ادیفر يصدا شهیآقاجان ساکت بود و بر خالف هم. نایبر شانه م یگذاشت و گاه یشانه من م

:دیپرس یرا نشان داد و با نگران اوشیالعمل س عکسدرست همان  دنمیبه د هیعال هیدا میدیبه خانه که رس. دیرس

؟يالغر شد نقدریدختر؟ چرا ا يبه سر خودت آورد یچ-

و  دمیکش یفرو رفته بودو آه میچشمانم گود افتاده بود و گونه ها ریز. خودم دوختم ریرفتم و چشم به تصو نهیآ يجلو
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:گفتم

.مشکل دنیدل بستن آسان بود و دل بر-

ه؟یمنظورت چ-

.گفتم يزیچ کی ينطوریهم ،یچیه-

پسر گل من حالش چطور بود؟-

.بهت سالم رسوند یلیخوب و سر حال، و خ یلیخ-

نه؟ ایمن بود  ادیبه  چیه ؟یجون چ الیل-

.فرستادند یسوغات تانیبرا یکل روسیهم او و هم س-

؟يآورد یتو هم سوغات ؟یتو چ-

ونمو فراموش کنم؟ج هیدا شهیمعلومه، مگه م-

!بهت اثر کرده؟ نقدریخواهر و برادرت ا يدور یعنی. یرس یپکر به نظر م یلیخ-

.رمق نداره هیاز گر گهیخب معلومه ، از من بدتر مامانه ، که د-

.کشه، اونم به درد من گرفتار شده یم یتونم بفهمم چ یخانم جون، م یطفل-

آن  یراه شدیکردند و او هر وقت که صبر و تحملش تموم م یم یزندگ نیودر دهات اطراف قز هیعال يو پسرها دختر

:دیپرس ارهیکنه و من رو هم سر حال ب یکه فکرش رو خال نیا يبرا. شد یم ارید

چه خبر؟ هیاز لنگ دراز همسا یراست-

.انیب میخواستگار يبرا گهیدارند چند روز د الیکه معلومه خ نطوریا-

:بشکن زنان گفت و دیبلند خند يصدا با

.شهیروزا عروس م نیما هم يپس ته تغار. مبارکه شازده خانم-
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 چوقتیه یدون یهر کس ندونه تو که م. شمیاگه خودشم بکشه زنش نم یحت. ستیخبرا ن نینه اشتباه نکن، اصالً ا-

.ومدیازش خوشم نم

دونه چه  یخانوم م. محترم  ب،ینج ل،یتن، اصهس ی، اونا خونواده خوب فهیح ؟یاش بزن نهیدست رد به س يخوایم یعنی-

تو سرته؟ يفکر

 یفروغ يبا آقا یلیسفر خ نیبسته، مخصوصاً که در طول ا دیوصلت ام نیدونه و به ا یآقاجان هنوز نم یول باً،یتقر-

.شدند یمیصم

.زهیو زمان رو به هم بر نیغضبش شعله ور بشه و زم شیروزاست که آت نیپس هم-

:گفتم هیرفتم به عال یم رونیداشتم از آشپزخانه بکه  یحال در

.نگو يزیچ یو فعالً به کس ریبگ دهیحرفهامو نشن-

.من پر از رازه نهیس. راحت باشه التیخ-

:به باال آمد و گفت هیعال. غم دلم را انباشت. طبقه باال رفتم، در کنار چمدانم زانو زدم و بازش کردم به

.به کمکت اومدم يله جابه جا کردنشو ندارو حوص يدونم پکر یچون م-

:دمیبودم به دستش دادم و پرس دهیخر یسوغات شیرا که برا یراهنیپ

اد؟یخوشت م-

:لذت چشم به آن دوخت و ذوق زده گفت با

کردم؟ یکار م یمال منه؟ دستت درد نکنه ، من اگه شماهارو نداشتم چ نیا یعنی! خدا جون، چقدر قشنگه يوا-

:من را فراموش کرد و با لمس لباس نرمش گفتبه  کمک

شب حنا بندونش  نویتونم ا یم. استینوه ام پر یعروس گهیماه د ،یخوشرنگ نیتا حاال لباس مخمل نداشتم ، اونم به ا-

.بپوشم
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هم  مامان. قشنگ ترن یلیاونها خ. يبد دهیعق ریی، تغ ینیرو بب روسیو س الیل يها یسوغات یوقت دیعجله نکن، شا-

.طاهر يو شلوار هم برا رهنیپ کیو  دهیجفت کفش و ژاکت خر کیبرات 

!همه نیا-

حاال او کجا بود و چه .دمیکش شیآن را از ته چمدان در آوردم و دست به رو اطیبا احت. دینوبت به ژاکت نظام رس باالخره

:دیبه گوش رس زیو برنده مامان تند و تحکم آم زیت يکرد؟ صدا یم

؟يکنه؟ مگه اونو به نظام پس نداد یکار م یجا چ نیت اژاک نیا-

:دیدوباره پرس. تونستم بدم یم یچه جواب. به لکنت افتاد زبانم

؟ياونو پس نداد یچ يبرا ؟يدیبا تو هستم، مگه نشن-

. گه داشتمرفته و من به عمد آن را ن یخانواده فروغ شیپ شیآبرو نکهیبه ا. کنه یفکر م یدونستم در آن لحظه به چ یم

:باالخره پاسخ دادم. بود ایاثبات جرمم گو يسکوت برا

.خوره یبه درد نظام نم گهیکه کهنه شده و د دمیژاکت را پوش نیدو ماه آن قدر ا نیفکر کردم در ا-

.دمیخودم اونو به ماهرخ م. ستین ياما حاال چاره ا. يگردوند یبهش بر م دیبا.چه کهنه و چه نو. ينکرد یکار خوب-

:و گفتم دمیرا عقب کش دستم

.دمینه نم-

.ستیکه برام قابل درك ن یزن یم ییشده وحرفا بیعج یلیروزا رفتارت خ نیا! دمیکه نم یچ یعنی-

.دیژاکت را خود نظام به من بخش نیاومد؟ ا بیگفتم که به نظرتون عج یمگه چ-

!نهژاکت که هیببخشه؟ آن هم  يزیداره که اون به تو چ یچه معن-

 ییراه، جدا یمامان که خستگ. کردن لباسها بود زانیچشم به من داشت و گاه در سکوت مشغول آو يبا کنجکاو هیعال

:گفت یحوصلگ یاش کرده بود با ب دهیرنگ پر الیو ل روسیس
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.کنم ینم دایبراش پ یلیکنم دل یفکر م یکه هر چ بهیبرام عج نقدریکارت ا نیا! دایفهمم ش ینم-

.به تن نکنمش چوقتیه گهیاگه د یحت. ژاکتو نگه دارم نیدوست دارم ا یدونم چرا ، ول ینممن هم -

.دهینشن يزایبه حق چ-

دادم تا در کمد  هیرفت و ژاکت را به عال رونیاز اتاق ب. زد یآن نقش م يعالمت سوال را به رو شیجمع کردن لبها طرز

 هیدا. ژاکت به من تعلق داشت نیبود که حاال ا نیمهم ا. رم دارمکا نیا يبرا یهیمهم نبود که چه توج. کند زانیآو

:و کنارم نشست و گفت دیدست از کار کش

همسفر بودند ، درسته؟ روسینظام همون پسر ماهرخ خانمه که با آقا س نیا-

.بله درسته-

کنه؟ یکار م یتو چ شیخب پس ژاکت اون پ-

.هوا سرد بود و من لباس گرم نداشتم-

.يندار که نبود ،يواسه خودت بخر یکی یتونست یم-

.فتادمین دیبه فکر خر گهینظام اونو داد من بپوشم د یاما وقت.رو داشتم الیخ نیهم-

 یخانم م یوقت. دونم یچون خودم م ،يخواد جوابمو بد ینم ؟يبه قول مادرت پس چرا بعدا ً اونو بهش برنگردوند-

وارد . شناسمت یکه چقدر واست ارزش داره ، من تو رو بزرگ کردم و خوب م مدی، فهم رهیخواست اونو ازت پس بگ

از  يادگاری ه،یادگاریژاکت  نیا. یستیسابق ن يدایش اونکه  دمیو از چهره زار و نزارت فهم يمنقلب بود يخونه که شد

و هزار فرسنگ  یگشت یم هیتو به دنبال بهونه واسه فرار از عشق پسر همسا. نیکار خدا رو بب ،يکه دوست دار يمرد

درسته؟. برادر در مقابل برادر. یکن دایبهانه رو پ نیا ی، تونست نجایدور از ا

:اش گذاشتم و گفتم نهیس يبه رو سر

.مونه یاز چشم تو پنهان نم یچیه-
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.و با خودش ببره رهیتونست دستتو بگ یم ؟يپس چرا گذاشت تو برگرد-

شه؟یداد؟ مگه م یم یجواب برادرشو چ-

خوان  یاون وقت اونا م. واسه دختر خودم رمیبم. يو زار شد فیضع نقدریکه ا نهیواسه هم. یپس تو دلشکسته برگشت-

!یخام الیچه خ.کنن يتو رو واسه پسر لنگ درازشون خواستگار

:زده گفتم ذوق

؟یپس تو هم با من هست-

و  يخودتو روشن نکرد فیچرا تکل ،يکه دوسش ندار یشب يمگه من مرده باشم که تو زن مرد. البته که با تو هستم-

.يبهشون جواب رد نداد

 نیکنه و از فکر وصلت با ا یده و کار خودشو م ینم تیمن اهم دهیاو به عق. دمیاز آقاجان ترس یبه مامان گفتم، ول-

.خانواده سر خوش و شاد است

داد و با لحن  هیدر کمد را بست ، به آن تک یا حالت عصبب. آورد یرا به خشم م هیپدرم دا ییو زورگو یخودخواه شهیهم

:گفت يتند

جون  دایش ادیبدت ن. داشت ییاز همون موقع که جوون بود عادت به زور گو. خواد حرف، حرف خودش باشه یبازم م-

اس و چشم  خونه نیما تو ا ي، درسته روز میاحترامشو داشته باش دی، درسته که آقا ارباب طاهر و منه ، درسته با

.مینیبب ونیچشماتو گر میتون یدر ، اما نم نیبه ا دمونیام

.بشم که دوستش ندارم يزن مرد دیگفت نبا روسیداداش س-

اون رفته به  ؟یآخرش چ یول. تونه وادارت کنه ینم چکسیاس ، ه گهید يدلت جا یوقت ،یبش دیخب معلومه که نبا-

.رسه یدستت بهش نم گهیکه د ییجا

.کنه یبرادرش م يداره خودش فدا. المیخواد که دستم بهش برسه و نه فکر و خ یش منه دل-
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 یو خودت ب یدلتو دنبال اون بفرست یتون یتو نم. ستیفهموندم که کارش درست ن یکاش من اونجا بودم و بهش م-

تونه باهات  یابل نمهر چقدر هم که حسام تورو دوست داشته باشه، بدون احساس متق ،یجون زن برادرش بش یحس وب

.هم تو شهیم مونیروز پش هیسرکنه، هم اون 

:کرد و گفت یرا خال چمدان

، واسه سفر ماه عسلت  يبند یچمدونو م نیا يدفعه بعد که دار... ، انشاا يتو انبار برمشیم ،يندار يباهاش کار گهید-

 .به آلمان باشه

و هفتم یس فصل

باالخره بعد از ظهر . برسه روسیاز نظام و س يگفت هنوز زود که خبر یم پدرم.گذشت يخبر یروز بعد در ب صبح

صحبت کرد وسپس آقاجان بعد از  الیاول مامان با او و ل. دندیتلفن زد و گفت که به استانبول رس روسیهمان روز س

و بعد  دیحالم را پرسبا محبت  الیل. منتظر بودم داد دهز جانیرو به من که ه یکه با آن دو داشت گوش یکوتاه يگفتگو

:دمیرو شن روسیگرم س يصدا. داد روسیرو به س یگوش

گذره؟ یخوش م دا؟یحالت چطوره ش-

.بدون شما نه-

نظام کنار . که بهت زدمو فراموش نکن ییحرفا. میریگ یو از آنجا دوباره تماس م میگرد یما فردا صبح به آلمان بر م-

.رسونه یو سالم م ستادهیمن ا

:گفتم اریاخت یب

.خوام باهاش صحبت کنم یم-

.خداحافظ. دستت باشه یپس گوش-
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تا  دیطول کش یمدت. به صحبت با من نداره یلیشده و تما ریکه نظام غافلگ دیرس یبه نظر م. سکوت برقرار شد يا لحظه

:دمیصداشو شن

حالت چطوره؟.سالم-

.یدون یخودت بهتر م-

.میدار شیدر پ يما هنوز راه دراز .يدیخوش به حالت که به خانه رس-

رسه؟یگفتن به نظرت نم يبرا يحرف بهتر-

؟يدیخوب خواب. زد شهیهمه حرفها رو نم-

.داشته باشم یخواب راحت چوقتیه گهیکنم د یفکر نم. به سراغم اومد اهاینه وباز هم همان کابوس و رو-

.دارید دی، به ام یمنتظرم که صدام کن رمیباران راه م ریرا به تن دارم و هر وقت ز يسرمه ا یمن همان باران-

. دوباره ارتباط برقرار بشه دیرو سر جاش نگذاشتم و منتظر شدم تا شا یگوش. از آنکه جواب بدم تماس قطع شد قبل

:دیمامان پرس

؟ينکرد یپس چرا خداحافظ ؟يزد یحرف م یداشت یبا ک-

.تلفن قطع شد-

.خوام به ماهرخ خبر بدم یرو بده به من ، م یگوش-

:گفت آقاجان

.البد نظام خودش تلفن کرده و خبر داده-

:کلنجار رفت و باالخره گفت یمدت. نکرد و شماره گرفت، مشغول بود یتوجه مامان

.زنهیحتماً داره با نظام حرف م-

تخت نشستم و سر را  يرو» .رداید دیبه ام« زد یهنوز در گوشم زنگ م شیصدا. لباس به اتاقم رفتم ضیبهانه تعو به
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 نییبه طبقه پا. دیزنگ تلفن به گوش رس يهست؟ بالفاصله صدا يدیاصالً ام یعنیچه موقع؟ کجا؟ . دستانم گرفتم انیم

:رو که گذاشت گفت یگوش. ، مشغول صحبت با ماهرخ خانم بود دمیکه رس

.انیبه منزل ما ب خواهند شب جمعه یراحت شده م الشانیحاال که خ. نظام هم تلفن زده-

:دمیپرس انیم یچ يدونستم برا یم نکهیبا وجود ا. دمیخطر را شن زنگ

؟یچ يبرا-

.يخواستگار يخب معلومه ، برا-

:چهره عبوسش را گشاده ساخت وگفت يبا خنده ا آقاجان

 المانیبخت ، خخونه  میرا هم بفرست یکی نیا ؟یبهتر از پسر فروغ یچه کس. چشم يقدمشان رو یبگ یخواست یم-

.شهیراحت م

:گفتم افتمیمامان را تنها  یوقت. را نداشتم يبه زبان آوردن کلمه ا جرات

؟يمگه قرار نبود به آنها جواب رد بد-

 ش؟یخواه یداره که نم یبیمگه حسام چه ع ؟یزن یچرا لگد به بختت م. آنها را جواب کنه شهیآقاجانت حاضر نم-

.وصلت رو هم بزنه نیدلم شور ا دیغم و غصه ام کمه با یلیخ

.کنم یزندگ یعمر با چه کس کیکه  رمیبگ میتصم دیمنم که با نیا روسیبه قول داداش س. ستیدر کار ن یوصلت-

.رندیگ یم میمورد تصم نیرفته در وطنش پدر و مادر ها در ا ادشیبرادرت  نکهیمثل ا-

د؟یمنو به زور به حسام بد دیخواه یشما م یعنی-

.را از آقاجانت بپرس ، نه از من نیا-

.بخت شود اهیخواد دخترش س یکردم الاقل مامانم با منه و دلش نم یفکر م-

جهت  یخود و ب یب میتون ینم. مینان و نمک خورد یما با خانواده فروغ. یبخت بش اهیکه س ارهیخدا اون روزو ن-
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.میببند شانیو در منزلمان را به رو میجوابشان کن

.ستین يزور گهید نیا. يدخترتو به پسرش بد یستیاما مجبور ن. نبند  شیر خانه را به رود-

.خوب بود یلیخ يدار یچه هدف دمیفهم یاگه م-

.نداره یخواستگار به هدف ربط کیجواب رد به -

حرف  نمیو صبر کن ببگرفته، سر به سرم نذار  روسیو س الیل ياز دور یروزها دلم به اندازه کاف نیا یدون یتو که م-

ه؟یحسابشان چ

کارو داشت و نه  نینه جرات ا. داشته باشه یتونه نقش یام نم ندهیآ يبرا يریگ میدانستم که مادرم در تصم یم

آقاجان موضوع . به منزلمان آمدند امکیو س اوشیس يعصر. دونستم یم دهیفا یبحث و گفتگو با او رو ب. رو ارشیاخت

دختر  ونیکتا. و منو عروس خانم خطاب کردند اندندآهنگ مبارکباد خو نویو م نیدو نسررو عنوان کر يخواستگار

:دامنم ر وگرفت و گفت اوشیس

رم؟یدنباله لباستو من بگ تیشب عروس يذاریعمه م-

و به مامان من زینگاه التماس آم یول. بزنم و ازشون بخوام که دست از سرم بردارند ادیخواستم فر یشده بودم و م کالفه

.کرد یسکوت وادار م

 نینسر. کرد یم فیداد سخن داده بود و با آب و تاب از آنها تعر یفروغ يآقا یدر وصف اصالت خانوادگ آقاجان

:دیازآقاجان پرس

م؟یشب جمعه ما هم دعوت دار-

.دیالبته همه شما شام مهمان ما هست-

:خطاب به همسرش گفت سپس

.میم بگو شام منتظرشون هستفروغ زمان به ماهرخ خان یراست-



فریده رهنما -یک بار دیگر با احساس  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١٠

 دهیشن. رندیگ یم میبرام تصم گرانید نمیو بب نمیتونستم ساکت بش ینم شد؟یم یشب جمعه چ يشب باز مهیخ فیتکل

 دگانیاز دست دادم و در مقابل د اریاخت. از اعتراض نداشتم ریبه غ يپس چاره ا. بودم که سکوت عالمت رضاست

:زده زن برادرام گفتم رتیح

ان؟یب میخواستگار يداره که آنها برا یزن حسام بشم چه لزوم ستمیکه من حاضر ن یوقت-

:زنان گفت ادیناگهان صداش اوج گرفت و فر.سرخ شد  دگانشیخندان آقاجان در هم رفت ود چهره

 گهید ه؟یخوب و بد چ یدون یم یتو چ ؟یکن یم يخوا یکه هر کار م يسرخود اریمزخرف نگو دختر، مگه تو اخت-

.یحرفها بزن نینشنوم از ا

همه چشمها به من . قدرت اعتراض را یقدرت ابراز احساسات داشت ونه کس ینه کس. از او همه ساکت بودند ریغ به

:گفت امکیباالخره س. بود انینما رتیدر چهره ها حالت تعجب و ح. دوخته شده بود

دوست داره، پس لگد به  یلیاست و تورو هم خ تهسیاز هر نظر خوب و شا.يرو پسر مردم بذار بیع یتون یتو نم-

.بختت نزن

:پدرم باز اوج گرفت يصدا

آن . کرده بود یآنجا هم من و مادرش رو عاص. ستیشده، اصالً گوشش بدهکار حرفها ن ییهوا میرفت هیترک یاز وقت-

.ادهیپسر از سرشم ز

:لب گفتم ریز

.چه بهتر-

:و آهسته گفت دیحرفم پر انیم یا اضطراب و نگراننذاشت آقاجان صدامو بشنوه، ب مامان

؟یشر به پا کن يخوا یم ا،یکوتاه ب-

:ختم غائله گفت يبرا نینسر
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 نینکنه با ا. دیریبگ میرا بزنن، بعد تصم شانیو حرفها انیب دیبذار ه،یحرف حسابشون چ ستیحاال که هنوز معلوم ن-

م؟یمنتظر خودیما بو  ستین يخبر یاز سوغات دیبگ دیخواه یحرفها م

:گفت آقاجان

.خودسر شده یلیخ. کنه یدختر اخالق آدمو خراب م نیا-

:تا موضوع صحبت رو عوض کنه، گفت دیدکوشید یکه منو آماده مبارزه م مامان

.میکن یم میها رو تقس ی، بعد سوغات میخور یاول شام م-

:منو از معرکه دور کنه گفت نکهیا يبرا نایم

.میجان کمک کن هیبه دا میبر ایب-

و هشتم یس فصل

مورد  نیکه در ا دید ینم یلزوم یحت.خواهد نشاند  یچون و چرا حرفش را به کرس یکرد ب یبود و فکر م الیخ یب پدرم

خواستم اعتراض کنم با  یهر وقت م. داشت تیخودش اهم دهیاز نظر او تنها عق. بشه ایبا من بحث کنه و نظرم رو جو

بودو چهره اش  ومدهین رونیب روسیو س الیاز ل ییجدا وكمامان هنوز از ش. کرد یادار به سکوتم مخشم و غضب و

 نکهیا يبرا. کرد یانداخت و شماتتش م یام را به گردن مامان م یگناه نافرمان شهیآقاجان مثل هم. درهم و افسرده بود

:گفت یمنو مشخص کنه م فیتکل

بزنه؟ یمن حرف لیجرات داره شب جمعه بر خالف م یک-

صبح روز پنجشنبه مشغول شانه زدن به . رهیبگ دهیداد وجودم رو ناد یم حیاما ترج. مخاطبش من بودم قتیحق در

:را لرزاند شیشانه ام گذاشت و محبت صدا يدستش را رو. شد کیکه به من نزد دمید نهیبودم که مادر را در آ میموها

.جان دایش-
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با تعجب . کنه یم هیگر دمیکه سر برداشتم د یبه همان حال ماندم، موقع یمدت. ش انداختمو خودم را در آغوش برگشتم

:دمیپرس

؟یکن یم هیمامان تو چرا گر-

خواهد کرد، اما غم  ینیبه دلم سنگ روسیو س الیل يفقط غم دور رانیکردم بعد از بازگشت به ا یبه غلط گمان م-

.به من بگو ؟یناراحت یاز چ. یستیکنم که شاد ن یمدتهاست که احساس م. سوزاند یخراشد و هم م یتوهم دلم را م

.دیخوام راحتم بذار یفقط م-

 يقلبم را مملو از شاد هاشانیلرزاند و شاد یاندوه آنها دلم را م. کنم یلمس م میرو در وجود بچه ها یمن خوشبخت-

به خاطر تو  یرو از دست خواهم داد، ول یت خوب، من دوس یحسام بزن نهیدونم اگه دست رد به س یم دایش. کنه یم

فقط به من بگو چرا؟. بگذرم یحاضرم ازهمه چ

.کنم ینسبت به او در خودم احساس نم یکشش چیمن ه. عشق و محبت چرا وجود نداره میدر حر-

 رانیبه ا یاز وقت.  ادیهم به وجود ن چوقتیه دیچون شا اد،یکشش و محبت بعداً به وجود ب نیا دیتونم بگم که شا ینم-

فکر که ممکنه من و  نی، ا روسیو س الیل الیاز فکر و خ ریبه غ. شب هم نتونستم راحت بخوابم کی یبرگشتم ، حت

.طرف تو هستم هیقض نیا درمن  ده،ی، امانم را بر میات بش یپدرت باعث بدبخت

:دمیناباورانه پرس.دیدرخش دگانمیدر د يشاد برق

؟یکن امید آقاجان قبر ض يخوا یم یعنی-

ساخت و آماده  یاش م یکه به من داشت ، عاص یمهر و محبت. با اندوه بود ختهیلبخندش آم. قابل باور بود ریغ نیا

:سر تکان داد و گفت. بود انیطغ

 نیاول نیاما ا. یاحساس خود را محک بزن تیکه در موقع انتخاب مرد زندگ يحق رو دار نیتو ا. است روسیحق با س-

جواب  يو حرفاشونو بزنن، برا انی، بذار ب یکن با آنان مهربان باش یمهمان ما هستند، سع یکه خانواده فروغ ستیار نب
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.يفرصت دار

.جوابشون حاضره. به فرصت ندارم ازیمن ن-

.تو ذوقشون نزن کبارهی نیبا وجود ا-

خوام او در  یمن نم. خود را بداند فیم زودتر تکلبهتره حسا. میداد یبه آنها م هیهمانجا در ترک دیجواب را با نیا-

.کنه يعاشق رو باز کیمقابلم نقش 

.کنه، واقعاً دوستت داره ینم ياونقش باز-

.طرفه وبال گردنه هیعشق -

؟يرو دوست ندار يا گهیکه کس د یتو مطمئن-

؟یکن یسوال ر و م نیا یچ يبرا-

.آن وحشت دارم تیزنه که از واقع یبه سرم م ییفکرا یگاه-

باعث وحشتت شده؟ نقدریا يزیچه چ-

.جرات به زبان آوردنشو ندارم-

.نگو يزیپس چ-

باشه؟ يامشب رفتارت عاد يدیقول م-

که چقدر ماهرخ خانم رو دوست دارم و حسابش را از حسام  یدون ینداره، تو م یفرق گهید يمن امشب با شبها يبرا-

.ستیدست خودم ن یول کنه،یمندم مشر شیگاه محبتها. جدا کردم

:شروع به بافتن موهام کرد و گفت مامان

. رمیاز تماس گرفتن با او طفره م یکشه، ول یدر د دل و حرف زدن با ماهرخ پر م يدلم برا نکهیروزها ، با وجود ا نیا-

 ،یزن حسام بش یستیو حاضر نبدانند که ت یوقت. کنم یفاصله رو احساس م نیمن ا فتاده،یما فاصله ن نیگرچه هنوز ب
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.خواهد شد نهیبه ک لیخانواده نسبت به ما تبد نیمهر و محبت ا

.نخواهد کرد جادیمن ا میدر تصم يرییرفتارآنها ، تغ رییتغ-

 يشوك آماده تحمل شکست ها کیبا همان  یشوکه، ول کیکنه، شکست اول  یتن م نییآدمو رو یزندگ يها یسخت-

.برام تموم شده یکردم زندگ یت سرم هوو آورد فکر مپدر یوقت ،یشیم يبعد

شوك بود، درسته؟ نیاول نیو ا-

آن تفاوت  دنیبه من نشان داده بود تا با چش یگوشه چشم یخوشبخت. بود يو زار هیمدتها کارم فقط گر. نطورهیهم-

کورمال، کورمال به دنبال  میندگز يهایاهیوس یکیاحساس کنم و بعد از آن در تار میهایطعمش را با طعم تلخ نامراد

.از آن بگردم يرد

.پس نذار منم به سرنوشت تو دچار بشم-

از من گرفت، در وجود فرزندانم  یآنچه را که زندگ. کار چندان آسان نبود نیعادت دادم و ا يمن خودم را به صبور-

.به من بازگرداند

:و گفتم دمیردم و بوسک کیبود ، به لب نزد سوانمیگ يرا که هنوز به رو دستش

.دوستت دارم یلیو خ کنم،یدرك م نویمن ا ،يما کرد يتو خودت را فدا-

:دو دست گرفت و گفت انیرا م سرم

.از من دور نبودند نقدریهم ا روسیو س الیکاش ل. محبت بود نیام هم یتنها دلگرم. هیمن کاف يبرا نیهم-

.استاد است شکاف در دلها جادیمحبت و ا جادیدر ا یزندگ-

 شیها شهیبر بادرفته اش؟ اند یگشت، جوان یم یخطوط چهره ام به دنبال چ انیدانم در م ینم. شد رهیبه من خ نهیآ در

:او را به خشم آورد و گفت

 یچ یفهم یم ،یحد از من دور بش نیذارم تا به ا ینه نم ،يو بر يمارو بذار روسیوس الیروز مثل ل هیمبادا تو هم -
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گم؟یم

آنچه را که من به  شهیمعلوم م. نخواند دگانمیچشم از او برداشتم تا جواب سوالش را در د. شکست نهیدر آ گاهمن

:گشت یکه به دنبالم م دیبه گوش رس هیعال يصدا. دونه، احساس کرده یکردم نم یاشتباه فکر م

د؟یخانم جون کجا هست-

.دایش نجام،اتاقیا-

:و گفت ستادیدو لنگه در ا انیم

.کنم سیبرنج خ یتا به اندازه کاف م،یخواستم بدونم که امشب چند تا مهمون دار یفقط م-

فقط . ستندیکه ن بهیغر ،یکن نیسفره رو رنگ ادیخواد ز ینم.هستند یاز خودمون و بچه ها فقط خانواده فروغ ریبه غ-

.رو هم آوردند شونلیدو نفر از بزرگان فام یکی يدیوقت د هی. زیبرنج بر شتریب مانهیچند پ

و نهم یس فصل

به گوش  ادشیفر نیکه گذاشت اول اطیسنگفرش ح نیاول يپا رو. آقاجان شکسته شد يهایریرادگیخانه با ا سکوت

:دیرس

؟يرو جارو نکرد اطیطاهر، پس چرا ح ییکجا-

:گذاشتو گفت نیجارو را به زم مهیبود سراس وانیا يکه مشغول نظافت پله ها طاهر

.زنه یهمه جا برق م گهیساعت د هیراحت ارباب، تا  تانالیخ-

گشت به راهش  یگرفتن م رادیا يبرا يکه با نگاه به اطراف به دنبال بهانه ا یو سپس در حال دیاز اعتراض کش دست

خارج  شیرا از گلو ادشیفر نیدوم دیرس یکه از آشپزخانه به مشامش م يازیپ يبو. ادامه داد و داخل ساختمان شد

:اختس
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 اطیح يدونستند که آشپزخانه رو تو یم يزیچ کیها  یمیقد.ادیغذا م يبو شهیهم یخانه لعنت نیتو ا! ییچه بو يوا-

.ساختند یم

:اومد افتاد گفت یم نییکه چشمش به مامان که داشت از پله ها پا نیهم

نه فروغ زمان؟ ایحاضره  يچا-

.شهیاآلن حاضر م یصبر کن یاگه کم-

.ستیدم کردن چقدر زحمت داره که هنوز حاضر ن ییچا هیمگه . صبرم یمن ب یدون یم تو که-

:را مقابلش گذاشت و گفت ییاستکان چا هیعال. کرد یمبل ولو شد و تظاهر به خستگ يرو آقاجان

.تازه دم است دییبفرما-

:پرداخت و گفت شیبه گرم کردن دستها ییبخار چا با

ان؟یب نجایکمک به تو به ا ياز صبح برا دیعروسهات کجان؟ مگه نبا-

 یو پاش م ختیر شتریب انیآنها که ب. آماده کرده زویهمه چ هیهفت دولته؟ عال یمگه مهمان. ستیبه کمکشان ن ازین-

.کنند

. شدن آن در دهان زبانش تاول خواهد زد ریکردم به محض سراز یگمان م شهیکه هم دیداغ را سر کش يچا يطور

تازه متوجه من شده باشه با چهره  نکهیدرست مانند ا. روشن کرد و با ولع به دود کردن آن پرداخت يگاریبالفاصله س

تونستم آنچه  یکاش م. رو گرفته بود میبغض گلو. داد راجواب سالمم  يگذرا به من کرد و با دلخور ینگاه يعبوسانه ا

بار آب دهانم را قورت دادم و خود را آماده اعتراف مقابل  نیچند. به سکوت نبود يو اجبار ارمیرا در دل دارم به زبان ب

 ررسیدادم در ت حیترج. ممنوع بود میبرا مشیکه ورود به حر یتونستم بگم؟ اعتراف به عشق یم یاما چ. او کردم 

بش مورد غض شتریب رمیاز او فاصله بگ شتریدانستم هر چه ب یآشنا بودم م اتشیچون به خصوص یول. رمیپدرم قرار نگ

باالخره . به نشستن داشتم ونه جرات خارج شدن یلینه م نیبا وجود ا. خسته شدم ستادنیاز ا. قرار خواهم گرفت
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:فتاخمو و غضب آلود نگاهم کرد و گ شهیآقاجان مثل هم

.برو به مادرت کمک کن ای،  نیبش ای ؟يچرا مثل مجسمه گوشه اتاق کز کرد-

:خارج ساختم و گفتم نهیرا از س نفس

.به مامان کمک کنم رمیم-

باعث شده بود که از پاسخ به مامان طفره برم ، اما اگه  هی، آمدن عال شیپ یساعت. ستادمیمردد در راهرو ا يا لحظه

من در برابر خانواده  فیاومد و زودتر تکل یکاش زودتر شب م. از پاسخ نبود زیگر يبرا یراه میشد یدوباره تنها م

به  شهیبعد از ظهر آقاجان مثل هم. ازدواج بدم نیتن به ا هتونست وادارم کنه ک ینم کسچیه. شد یروشن م یفروغ

.رختخواب رفت و به استراحت پرداخت

:دیکرد به گوش رس یبلند حضورش را اعالم م يبا صدا شهیکه هم نویم يصدا باالخره

.نشسته کاریو که زن برادرت ب، نگ میدرست کرد يخواستگارات نان پنجره ا يبرا نایمن و م دا؟یش ییکجا-

موهامو با . که به تن داشتم خوب بود یبه سر و وضعم انداختم ، همان لباس ینگاه نهیدر آ. شد یداشت شلوغ م خانه

به محض  دویدر راهرو طبقه باال به من رس نایم. اومدم رونیکه جفت خود را گم کرده بود بستم و از اتاق ب يا رهیگ

:گفت دنمید

؟یکه بپوش یلباس نداشت نیز ابهتر ا-

!يدیپوش نیداره؟ تو که خودتم شلوار ج یبیچه ع-

.انیمن ب يکه به خواستگار ستیقرار ن-

.ندارم يقرار نیکنه، منم همچ ینم یفرق-

؟یجوابشون کن يخوا یم یعنی-

.یدون یتو که نظر منو م! نداره یتعجب-
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.الهیحسام، هنوز در خواب و خ چارهیب-

چه خبره؟ نییطبقه پا. کابوسه شیکه خوابها دا،یش چارهیب یگیرا نمچ-

.کرد یداشت برنج دم م هیدا. دیچیها را م وهیمامان فروغ داشت م. میدیما تازه رس. دونم یمن چه م-

؟یآقاجان چ-

.منهیبه گمانم تو اتاق نش.  دمشیهنوز ند-

هم اومدن؟ اریو ماز امکیداداش س-

.شلوار پات بود نیهم اغلب ا هیترک يتو. ست رو عوض کنبرو لبا. بله-

.حوصله اش رو ندارم-

:چشمش به من افتاد گفت نکهیبود و به محض ا يخورش قرمه سبز دنیمشغول چش نویم

.هر لحظه ممکنه مهمانها برسن ؟يچرا لباستو عوض نکرد-

:پاسخ دادم يخونسرد با

وشم؟مگه قرار بود لباس شب بپ. خوبه نایهم-

.یتنت کن يبهتر زیچ هی یتونست یم-

:گفت يبا لحن پر مهر هیعال هیدا

.ادیاست و بهش م یبپوشه خوشگل و خواستن یهر چ-

:را نداد و خطاب به من گفت جوابش

.تا خودم لباست رو عوض کنم میبر ایب-

:جام حرکت نکردم وگفتم از

.خوبه نیهم. امینه نم-
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:گفت دیکش یکه آه م یدر حال مادرم

.دفعه دومش باشه نیکه ا دهیدختر چه موقع به حرف ما گوش م نیا-

:جمع کرد و شانه باال انداخت و گفت يلباشو به حالت دلخور نویم

.خواد بکن یدلت م يخب، هر کار یلیخ-

:کرد و گفت هیرو به عال سپس

.توش زیآبغوره بر یکم کی. خورش کمه یترش-

:دوخت و گفت رونیمامان از پنجره چشم به ب. دندیاز آن بود که مهمانها رس یحاک یپارس گرگ يصدا

.دندیهمه با هم رس-

:که هنوز از من دلخور بود گفت نویم. رفت رونیاستقبال ب يبرا سپس

.میبر ایب-

داد  ینشان م يماهرخ خانم و ناز ظیغل شیآرا. هم در راهرو به ما ملحق شدند امکیآقاجان وس. کنارش راه افتادم در

. خانه را انباشت ينظام به محض ورودشان فضا هیهد متیعطر گرانق يبو. گذراندند نهیکه ساعتها وقتشان را در مقابل آ

 يصدا. طاهر سبد گل آنها را در گوشه راهرو گذاشت . داشتند یمقدم بر  یفروغ يخان و حسام در دوطرف آقا زیپرو

حسام . کرد مرا به عالم واقع برگرداند یداشت از ماهرخ خانم بابت گلها تشکر م مادرم که با چهره گشاده و لبان خندان

از راه  شیها بچهمعروف بود همراه  یو به بدقول دیرس یم یبه مهمان رید شهیکه هم نیباالخره نسر. چشم به من داشت

:ماهرخ خانم به من اشاره کرد. دندیرس

.زمیعز نیخودم بش يپهلو ایب-

که  دیترس ینگاهم کرد و از آن م یمامان با نگران. که دوستش داشتم يمادر مرد. زد یم میم بود که صدامادر نظا نیا

با محبت دست به . بلند شدم و در کنارش نشستم میاز جا دیترد ياما من بدون لحظه ا. به خواسته اش نکنم ییاعتنا
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:زدو گفت میزانو يرو

.خان وفروغ زمان اجازه بدن ریه اگه جهانگالبت. یبه بعد تو دختر خودم هست نیاز ا-

:و گفت دیبلند خند يبا صدا آقاجان

.دست خودتونه ارشیاخت-

:و گفت دیمقصود مناسب د انیب ياهللا خان از فرصت استفاده کرد و زمان را برا فرج

ازدواج  يبرا یو مشکل شهیم لیحسام امسال فارغ التحص. میرا در تهران بزن مانیحرفها میباشه قرار گذاشت ادتونیاگه -

 د،یشما بگ یهم هر چ هیدر مورد مهر.کنم یرو به نامش م میکرد یم یرو که قبالً در آنجا زندگ هیطریمن خانه ق. نداره

خان؟ ریجهانگ هیخب نظرت چ. چشم بسته قبول است

 دویترس یاز عکس العملم م چشم به من داشت و یمادرم با نگران. نزنم ادیحبس کردم که فر نهیزحمت نفس را در س به

آقاجان با تکان انگشت ، . نظر من پاسخ مثبت خواهد داد دنیدانستم بدون پرس یمن چشم به پدرم دوخته بودم و م

توجه به نظر من و مامان  یچون و چرا و ب یکرد و همانطور که انتظار داشتم ، ب یخال يگاریرا در جا س گارشیخاکستر س

:پاسخ داد

.کنم ینم شنهادیپ يشتریمبلغ ب دایش يصدا هزار تومان است و من برا الیل هیمهر-

:زد وگفت یاهللا خان لبخند گرم فرج

.چون و چرا قبول است یب یکن شنهادیپ شتریاگرم ب-

:رو به دست گرفت و گفت ینیریبه عنوان عروس بزرگتر برخاست و ظرف ش نویم

.دیکن نیریاول دهانتان را ش. مبارکه-

:گونه ام گفت يو در حال بوسه زدن به رو دیخانم دستم را رها ساخت و منو به سمت خود کش ماهرخ

.قربون شکل ماهت عروس خوشگل خودم-
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 نیا. ندیخواستند بگو یم یهر چ. مهر سکوت زبانم را بسته بود. نه زن حسام یکردم عروس او باشم، ول یم آرزو

پوست  یماهرخ خانم پرتغال. از آن بود که از سکوتم متعجب است یاکح ارینگاه ماز. گرفت یسر نم چوقتیه یعروس

:کند و در بشقابم گذاشت و گفت

.تو پوست کندم يبرا زم،یبخور عز-

آقاجان و فرج اهللا خان هنوز داشتند در مورد . گشتم یاز اونجا م زیگر يبرا يبه دنبال بهانه ا.به خوردن نداشتم یلیم

از سالن  هیشمردم و به بهانه کمک به عال متیکردند که من فرصت را غن یصحبت م یسو عقد و عرو ينامزد خیتار

 میگرمش زبان به دلدار يپرداخت و با صدا مینوازش گونه ها به میپاك کردن اشکها يام برا هیانگشتان دا. خارج شدم

:گشود

.یش بشتونن وادارت کنن که زن یاونا به زور نم ینباش یاگه راض. زمیغصه نخور عز-

.جان هیو دوختند دا دندیخودشان بر-

.يبر یبار عروس ریتونه مجبورت کنه ز ینم یچکیه. اما هنوز ندوختن دن،یبر-

خواد بگن،  یدلشان م یدارم امشب سکوت کنم وبذارم هر چ الیخ. هیعمر زندگ کیصحبت . تونند یمعلومه که نم-

.دانم آقاجان به حرفم گوش نخواهد کرد یبهتره، چون م يطور نیا .من نظرم رو فردا به ماهرخ خانم خواهم گفت یول

.کنه کار تمومه یخونه و گمون م یحسام که کبکش خروس م چارهیب-

که من زنش خواهم شد؟ الهیخ نیپس چرا به ا ده،یخوش از من ند يرو چوقتیپسر ه نیا. کنم یتعجب م-

.مینیشام رو بچ زیک کن مکم ایب. یکنیکه واسش ناز م الهیخ نیالبد به ا-

خوردن  يظرف سبز. به هم راه داشت يدر لهیآشپزخانه بودو به وس يو درست روبرو ییرایپشت سالن پذ يخور ناهار

:رو به دستم داد و گفت

.زیببر بذار رو م-
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 .تا فکرم را از حوادث آن شب منحرف کنه و به من آرامش بده دیکوش لهیوس نیبه ا و

چهلم فصل

سفره شام به  دنیهم در چ.چند روز بعد  يحلقه برا دیدو هفته بعد گذاشته شد و قرار خر يبرا يجشن نامزد قرار

 يگشت و من به دنبال بهانه ا یصحبت با من م يبرا يحسام به دنبال بهانه ا. کمک کردم و هم در جمع کردن آن هیعال

که حرف دلش  افتی یفرصت نایشد، باالخره بعد ازشام م یم ارممهمانان باعث آز حیخنده و تفر يصدا. فرار از او يبرا

:را بزند و گفت

رند؟یبگ میبرات تصم یگذاشت یراحت نیشد؟ به ا یپس چ-

.نشده، صبر داشته باش يزیهنوز چ-

ه فکر افتادند ک نیکرد و باالخره آنها به ا يریخوابش گرفت و شروع به بهانه گ دیشب بود که نو مهیبعد از ن کی ساعت

دست دراز کرد  میبه سو یخداحافظ يخالص شدم ، حسام برا يکه از آغوش ماهرخ خانم و ناز یموقع. وقت رفتن است

به محض . را بر زبان آوردم یبا تکان دادن سر ، کلمه خداحافظ طبرگرداندم و فق يرو دینو دنی، اما من به بهانه بوس

به آنها که  دنیکش ازهیزمه مبارکباد خواندند و من در حال خمبه زم نیو نسر نویدر پشت سرشان بسته شد ، م نکهیا

پدر زبان به  لمبادا کنترل خودم را از دست بدم و در مقاب نکهیگفتم و از ترس ا ریهنوز قصد رفتن را نداشتند شب بخ

:دیبه دنبالم آمد و پرس نایم. با عجله ازپله ها باال رفتم و داخل اتاق شدم م،یاعتراض بگشا

بمونم؟ شتیشب پ يخوا یم-

.بهتره ینباش نجایروزا ا نیا یبمون، ول يخوا یخودته، اگه م لیم-

.يدر سر دار یالیکه چه خ یدون یحق با تو باشه، چون البد خودت بهتر م دیشا-

به  آن شب يآقاجان خسته تر از آن بود که بخواد در مورد ماجرا. آنها هم رفتند و خانه در سکوت فرو رفت باالخره
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.ستین دنیخواب يبرا یخوابم به من فهماند که وقت مناسب یب دگانید. بپردازد ریتفس

رفته بود و مامان مشغول جابجا کردن بشقابها در  رونیرفتم، آقاجان از خانه ب یم نییصبحانه پا يکه برا یهنگام صبح

:برگرداند گفت يآنکه رو ی، ب دیپامو که شن يصدا. بوفه بود

.به ظهر نمونده يزیچ ،يشد اردیچه عجب ب-

.کمک کرد میخواب یبود و طوفان به ب يشب بد. تا خوابم برد دیطول کش یلیخ-

:دیبار سر برگرداند و چشم به من دوخت و پرس نیا

نه؟ ای یحاال سر حال-

نه، آقاجان کجاست؟-

.نندیرا بب هیطریبا فرج اهللا خان و حسام رفتند خانه ق-

.الیچه خوش خ-

.و خشم آقاجانت بشه یکه باعث ناراحت یبزن یحرف دمیترس ینگران بودم و م یلیخ شبید ؟یکار کن یچ يخوا یم-

به نظرت کدام بهتره؟. کنم ، واگه حرف بزنم او را یاگه سکوت کنم خودم را ناراحت م-

.ستیکنم به پدرت بگم که کارش درست ن یجرات نم یرو دارم ، ول تیخوشبخت يمن آرزو-

:و گفتم دمیرا سر کش ریش وانیل

.گردم یبر م گهیساعت د میمن تا ن-

؟يبر يخوا یمگه کجا م-

.از خانه دور باشم یخواد ساعت یدونم ، فقط دلم م ینم-

در خانه را که . دیبه خاطرم نرس يا گهینه ، اماراه د ایکه گرفتم درسته  یمیدونستم تصم ینم یبه درست. نکرد یاعتراض

خدمتکارشون . فشردم یزنگ منزل فروغ يانگشتم را رو دیترد يبسته شده ، بدون لحظه ا افتمی نانیزدم و اطم به هم
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 نیریاش دست به دور گردنم انداخت و با لهجه ش ينشان دادن شاد يبرا دخورد ، بع کهی دنمیدر را باز کرد ، ابتدا از د

:اش گفت يزدی

.يك باشه، خوش اومدقربون عروس خوشگل خودمون برم ، مبار-

:دیماهرخ خانم به گوش رس يصدا

بود هاجر؟ یک-

.منم ماهرخ جان-

:زد و گفت یلبخند گرم. پله ها به استقبالم آمد يرساند و تا جلو وانیسرعت خود را به ا به

.تو ، چه عجب ایب زم،یعز يخوش اومد-

د؟یتنها هست-

بله ، چطور مگه؟-

.گشتم یبر م دیچون اگه تنها نبود-

:دیپرس یاز نگران یحاک ینقش بست و با لحن یچهره اش عالمت تعجب بزرگ يبار به رو نیا

!چرا؟-

.به شما بگم خوامیدارم که فقط م ییحرفها-

.يشده، نگرانم کرد یچ نمیتو بب ایب-

.اونو گفت شهیم یو نه به هر کس ادیو نه به زبان م رهیگ یحرفها نه در دل جا م ینشده ،بعض يزیچ-

:مانهیکالمش نه گرم بود و نه صم لحن

؟یبگ يخوا یم یچ-

 ریسر به ز. هراس نداشته باش يزیبه من گفته بود حرف دلت را رك بزن و از چ روسیس. کردم و مردد ماندم یمکث
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:لب گفتم رینشستم و ز شیروبرو منیدر اتاق نش. انداختم تا مجبور نباشم به آن زن مهربان نگاه کنم

جواب  يدرست نباشه برا دیشا یول. خواد ناراحتتان کنم یاصالً دلم نم. دیدوست دارم ، مرا ببخش یلیمن شما رو خ-

.دادن به شما امروز و فردا کنم

 شتریب حیو منتظرتوض دهیاز سکوتش احساس کردم که هنوز منظورم را نفهم. دمید یبود و چهره اش را نم نییپا سرم

:دادمیادامه م دیکردم با حاال که شروع. است

....شهینم لیدل نیاما ا ه،یحسام پسر خوب-

:دیپرس یشد و با نگران رهیزده به من خ رتیح دگانیرا قطع کرد و با د حرفم

؟يخوا یکه اونو نم نهینکنه منظورت ا دا؟یش یبگ يخوا یم یچ-

:بود ختهیو خشم در هم آم يدیامدر نگاهش نا . بار مجبور شدم سر بلند کنم و به چهره اش بنگرم نیا

داره؟ یبیآخه چرا؟ مگه حسام چه ع-

 یاو شما رو دوست داره و از خدا م. ناراحت شد یلیخ دیجوابم را شن یمادرم وقت.ازدواج ندارم الیکه من خ نهیا بشیع-

.خواد که پسرتان دامادش بشه

:دیپرس یلحن پر حسرت با

.هیادیحرفها ز نیگفتن ا،  يتو نخوا یداره؟ وقت دهیچه فا-

:تبرئه خودم گفتم يندارم و برا لیرا جلوم گرفت و با دست اشاره کردم م يچا ینیس هاجر

.خواد جواب من رابطه دو خانواده را خراب کنه یزنم که دلم نم یم نیا يحرفها را برا نیا-

اد؟یسام خوشت نمح زیخواد بدونم از چه چ یفقط دلم م. به رابطه دو خانواده نداره یربط-

.کرد رشیتفس شهیاست و نم یکل زیچ کی نیدونم ،ا ینم-

.کنم دشیخوام نا ام یکرده و من نم ریتو گ شیپ شیگلو يپسر بدجور نیا-
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.دونم و متاسفم یم-

 اون االن کجاست؟ یدون یم چیه ؟یجوان رو بند بزن کیغرور شکسته  یتونیکلمه م نیبا هم یکن یفکر م ن؟یفقط هم-

.عروسش را به آنجا ببرد نشانش دهد خوادیرا که م يپدرت را برده تا خانه ا

از  ستیکنه و حاضر ن یوصلت وسوسه اش م نیا يدور نما نیچون او از نظر من آگاهه، و با وجود ا. آقاجانه ریتقص-

.آن چشم بپوشد

؟يخوا یکه حسام را نم یتو بهش گفت-

.یزنش بش دیبا يو چه نخوا يبود که چه بخوا نیجوابم ا بار ، بلکه صد بار و کیبله ،نه -

:گفت يا دهیانگشتانش فشرد و با لحن رنج انیرا با خشم در م يچا فنجان

 يآرزو يادیز يخودمان دخترا لی، در فام یداره که بخوام به زور وادارت کنم زنش بش یبیمگه پسر من چه ع-

ناراحت بشه و غصه  يپوشم ،هر چند ممکنه حسام چند روز یصلت چشم مو نی، من از ا داینه ش. اش را دارند يهمسر

.بنده یدل نم هودهیبعبث و  يدیبه ام گهیو د شهیروشن م فشیالاقل تکل یبخوره ، ول

که به پسر  یبند دلم پهن کنم و با بر مال ساختن احساس يدامنش بذارمو محبتش را به رو يتونستم سر به رو یم کاش

:با التماس گفتم.به تاراج بردن آن محبت يشود و برا ياش باد نهیجازه ندهم طوفان خشم و کبزرگترش دارم ا

به من توجه داره  دمید یم نکهیاز ا شهینخواستم نظر اونو به خودم جلب کنم و هم چوقتیکه من ه دیدون یشما م-

.دمیکش یعذاب م

حسام  نیا انیم نیدر ا. دل به تو بسته باشه يا لهیپ لهیش چیپسر صاف و صادق و بدون ه هیدلت بخواد که  یلیخ-

.يباز یکه م ییشود،بلکه تو یکه بازنده م ستین

آرام کردن او هر  يبه جا میتحمل وجودم را نداشت و گفته ها گهیشده بود و د نهیبه ک لیو محبتش به من تبد مهر

که  يزن مادر نظام بود، مادر مرد نیبرنجونم ، اتونستم او را از خودم  ینم. زد یبر خشم و غضبش دامن م شتریلحظه ب
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رنگ التماس  می، به صدا ارمیشده دلش را دوباره به دست ب ورخواستم هر ط یم. سماجت کردم و ماندم. دوستش داشتم

:دادم و گفتم

.ستیبه تظاهر ن يازیو ن گمیرو از ته دل م نیا. دوست دارم یلیماهرخ جان، من شماروخ دیباور کن-

زود  یلیخ دی، با ستیمن قابل بخشش ن يو برا یتو دلش رو شکست کنه؟یاز پسرم دوا م يست داشتن تو چه درددو-

.است گهید يگفت که دلت جا یفروغ زمان به من م نیتر از ا

:دمیکلماتش قلبم را شکافت و با تعجب پرس شترین

است؟ گهید يگفتم دلم جا یمن ک-

خانه ما و  نیکه ب ي وارید نیبعد از ا. است گهید يکه دلت جا نهیا لشیدل يخوا ینمحسام را  یوقت ،یالزم نبود بگ-

 گهیدوست دارم ، د یلیمادرت را خ نکهیدو خانواده، با وجود ا ياعضا يدلها نیخواهد بود ب يواریشده ، د دهیشما کش

 یخانه بش نیتم به عنوان عروسم وارد ابلند شو برو، آرزو داش. کنم یمحبت را پاره م نیو رشته ا نمشیخواد بب یدلم نم

.، نه به عنوان دشمن

.کنند یاومدم پوستم را م نجایندارند ، واگر بدانند من ا یگناه انیم نیپدرو مادرم در ا-

خواد که درکنار قلبش با مهر و  یم یخواد ، بلکه قلب گرم ینم یپسر من گوشت قربان ،يکه اومد يکرد یکار خوب-

 .همراهش باشه ،خداحافظ یر زندگمحبت بتپد و د

کمیچهل و  فصل

از من استقبال کرده بود ، به  یبشم ، هاجر که موقع ورودم به گرم ریتونستم در اون خونه بمونه و تحق ینم نیاز ا شتریب

خانم  ماهرخ يقلبها یو نفرت از شکاف مهربان نهیک. بود دهیزن اربابش را شن ينبود که حرفها یشک. ومدیبدرقه ام ن

بر خواهد  یمالقات آشکار خواهد شد وآقاجان به تالف نیراز ا يزود هب دونستمیم. داد يعبور کرد ومرا در خود جا
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:دیهراسان پرس انمیگر دگانیطاهر در را باز کرد و با مشاهده د.خواست

شده خانم جون؟ یچ-

:دیاحساس خطر کرد و پرس شانمیشفته و پرچهره آ دنیمادرم با د. سر تکان دادم و با شتاب از کنارش گذشتم فقط

؟يکجا رفته بود-

 یکه داشت غذا درست م هیعال. جا چیکه کجا بودم ، فقط گفتم ه دیزود خواهد فهم ای ریدونستم د یم نکهیوجود ا با

ه لب داشت ، که ب يلبخند. امیدونست من از کجا دارم م یبود که م یبه گمانم او تنها کس.براندازم کرد يکرد با کنجکاو

خانه حسام پرداخت و گفت  فیآقا جان با آب و تاب به تعر. است یاضکه کردم ر يبود و نشان داد از کار زیآم تیرضا

کرد کاسه  یمامان مشکوك شده بودو احساس م. ومدیباز هم صدام در ن. شهیتر م ریدخترمان عاقبت به خ یکی نیکه ا

ندارم ،  یشکرد تن به قضا دادم و قصد سرک یپدرم که گمان م زیسر م. ستین لیدل یکاسه است و سکوتم ب مین ریز يا

:خطاب به من گفت یمیدر اومد و با لحن مال یاز دوست

امروز  نیذاره که هم یو قرار م رهیگ یگفت امروز بعداز ظهر حتماً ماهرخ خانم تماس م یطور که فرج اهللا خان م نیا-

.دیحلقه بر دیخر يبا مادرت وحسام برا

 میبعد از ظهر آن روز دوباره زنگ تلفن به صدا در اومد و زن برادرها. شدم يانداختم و منتظر حوادث بعد ریبه ز سر

به . دیاز آنها نرس يشده ، اما بر خالف تصور آقاجان خبر يچه خبر نندیخواستند بب یم يگریپس از د یکیبودند که 

:دیپرس یتاب بود و مرتب م یماس تلفن آنها باشد ، اما آقاجان بمنتظر ت دیمادرم احساس کرده که نبا دینظرم رس

رند؟یگ یچه ؟ پس چرا تماس نم یعنی-

شب گذشته  یخواب یب.داشتم  ونیزیو من چشم به تلو دیلرزیدر دست مامان م یبافتن لیداد ، م یجوابشو نم چکسیه

:و گفت دهیکش يا ازهیگذشته بود که پدرم خم هازدیساعت از . کرد  یم ینیسنگ میرا به هم فشرد ، پلکها دگانمید

.نخواهد شد ياز اونها خبر گهیخوابم، امشب د یم رمیمن م-
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از قفس آزاد شده باشد ، با شتاب  نکهیرا در آن فرو کرد و درست مانند ا یبافتن يلهایو م دیچینخ را دور کاموا پ مامان

:از جا برخاست و گفت

.وقته رید دا،یواب شتو هم برو بخ. نطوریمنم هم-

 کیو نزد دیپاهام به پله لغز.افتاد  یم یفردا چه اتفاق ینبود، امروز گذشت ، ول زیتامل جا. صادر شده بود يآزاد فرمان

:رو گرفت و گفت میبازو ریمامان ز. بخورم نیبود به زم

.حواست کجاست؟ مواظب باش-

:اب به دنبالم اومد و با من داخل اتاق شد و در را بست و گفتجو يگفتم و به جا ری، شب بخ دمیپله ها که رس يباال

؟يراست بگو قبل از ظهر کجا بود-

:خودمو متعجب نشان دادم و گفتم نیبا وجود ا. سوال را داشتم نیا انتظار

، پس  یباش مگه قرار نبود تو با من! رفته باشم  یخاص يبه جا دیکه با یکن یفهمم چرا فکر م یاصالً نم ه؟یمنظورت چ-

شد؟ یچ

.يایاز عهده اش بر م ییو به تنها يمن ندار تیبه حما ازیتو ن-

؟یدون یاز کجا م-

تو  ؟یگفت یراست بگو به ماهرخ چ. گذره یم یچ کتیدونم در آن مغز به ظاهر کوچ یشناسم و م یمن تورو خوب م-

.احساس را کردم نیا یگشتهمان موقع که بر. ، نه توسط خانواده ات يبهش داد میجوابتو مستق

کردم؟ یکاررا م نیا دیبه نظرت نبا-

با چه عشق و  شبیماهرخ د چارهیب. فهمم یفکرم مغشوش شده ، اصالً حال خودم رو نم. و کالفه ام جیدونم ، گ ینم-

؟يجوابم را نداد شبیچرا د. کرد ینگات م یاقیفشرد و حسام با چه شور واشت یدستت را م يعالقه ا

.تونم جوابتو بدم یوزم نمهن-
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چرا؟-

.مامان ادیخوابم م یلیخ-

.، حرفتو بزن اریبهانه ن-

جمله رو  نیا دی، چند بار با نیهم. ادیمزه خوشم نم یپسر لوس و ب نیخوام ،اصالً از ا یکه حسام رو نم نهیحرف من ا-

تکرار کنم؟

؟يحرفارو زد نیبه مادرشم هم-

.دیفهم یم دیناچار شدم ، باالخره با-

درست  نیدختر ، ا يصورت ماهرخ نگاه کنم؟ تو بزرگتر دار يهمه مدت تو نیتونم بعد از ا یچطور م. بر من  يوا-

.يجوابتو بد يو بر یکه خودت بلند ش ستین

ل تو تونم مث یدوستت دارم مامان ، اما نم یلیخ. نشاند یاگه نه آقاجان به زور منو سر سفره عقد م. خب مجبور شدم-

.و رام باشم عیمط

.یدر مقابل او کن یبا پدرت وادار به سرکش یمادرت رو بعد از چهل سال زندگ یتون یتو نم-

 يتوقع دارم پدرومادرم احساسم را درك کنند و برا ی، ول ستمیمن سر کش ن. گمیاز خودم م. زنم یمن از تو حرف نم-

شمارو تنگ کردم؟ يبه خانه شوهر برم؟ مگه جا يزود نیداره به ا یچه لزوم. خواسته ام ارزش قائل باشند

.، نه با تو رهیخانه بدون تو دلگ نیاز فکر رفتنت دلم گرفته ، ا-

کار کردم؟ یکه چ یبه آقاجان بگ يدار الیخ-

.فهمه یاگه نگم هم خودش م-

.نگو يزیچ کنمیهم نفهمه کار من بوده ، خواهش م دیشا-

.کرد دایشده علتش را خواهد پ یبینشه ، به هر ترت ياز آنها خبر یوقت .ستیپدرت دست بردار ن-
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.کنمیتا آن موقع من جوابشو حاضر م-

 .يندار یو باک یگیاو هم م ي، برا يکه به من زد ییحرفها نیهم. يتو حاال هم جوابش رو دار-

چهل و دوم فصل

پر  یشانیابروان گره خورده و پ. صبحانه نشست زیر سر مپاسخ سالمم را داد و ب يروز بعد آقا جان با لحن سرد صبح

 ینه ، خودش را آماده م ایتونسته بود خوب بخوابه  شبیدونم د ینم. قادر به پنهان ساختن حالت انتظارش نبود نشیچ

فته بود که ر نییپا میتازه لقمه از گلو. ارهیرا بر سرشون درب گذشتهروز  یبدقول یکرد تا اگر آنها تماس گرفتند ، تالف

:دیو آقاجان با تعجب پرس دیلرز ریش وانیدست مامان در حال بلند کردن ل. زنگ در برخاست يصدا

ممکنه باشه؟ یموقع صبح چه کس نیا-

:گفت مامان

.باشه دهیباشه و از بچه ها نامه رس یپستچ دیشا-

:گفت يزیبا لحن تمسخر آم آقاجان

.پس بلند شوبرو انعامش روحاضر کن-

:در اتاق را باز کرد و گفت هیعال االخرهب

.آورده غامیهاجر واسمون پ-

منتظر  ستیچ غامیدونستم پ یآقاجان اجازه نداد از جاش بلند بشه ، مامان قدرت برخاستن نداشت ، و من که م غرور

:دیکش ادیعکس العمل تند پدرم بودم که ناگهان فر

فرستادند؟ یشکشینکنه پ رند؟یس بگتونستند تما یآورده؟ مگه خودشان نم غامیپ-

.آورده غامینه آقا فقط پ-
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؟یکه چ-

:دیکش ادیدوباره پدر فر. دیچرخ یتکرار سخنان هاجر در دهان نم يمکث کرد و زبانش برا هیعال

؟يپس چرا ساکت شد ؟یکه چ دمیپرس-

کرد و در پناه او قرار  کیخود را به مادر نزدو  میکرده بود ی،تا گمان نکنند که قبالً با هم تبان دیرا از من دزد نگاهش

:گرفت و گفت

.رندیخانم رو واسه حسام خان بگ دایندارن ش الیخ گهیکه اونا حرفشونو پس گرفتن و د-

؟یفهم یفروغ زمان؟ تو م گهیم ی؟ چ میکنند ، مگه ما مسخره دست اونها هست یم جایب-

:و لرزان بود فیمادرم ضع يصدا

.نه-

:دین کرد و پرسبه م رو

؟یتو چ-

کرد  یفکر م یبه خصوص در آن حالت خشم ، هاج و واج مانده بود و هر چ. آن مشکل بود حیتوض یول. دمیفهم یم من

:لب گفت ریز. کارشون رو درك کنه نیتونست مفهوم ا ینم

 يچه باز گهید نیشدن؟ ا مونیفرستند که بگن پش یزنند ، فقط کلفت منزلشون رو م ی، نه تلفن م انینه خودشون م-

 یرو نم دایکه چرا ش ستین نیکاسه باشه ، صحبت ا مین ریز يکاسه ا دیبا. کنم ی، باور نم دهیاز فرج اهللا خان بع. است

با آن قربان و صدقه رفتن ، التماس ! يروز بعد از خواستگار کی، اون هم  هیکه چه طرز برخورد نهیخوان ، صحبت ا

، چرا  دیبه آنها گفته؟ حرف بزن يزیچ یکس. میرا روشن کن فیزودتر تکل یو تمنا که هر چو خواهش  دنیودانه پاش

، درسته؟ دایوسط موش دوانده؟ تو ش نیا یداره؟ چه کس بیکار ع يکجا د؟یساکت

.دونم ینه آقاجان ، من چه م-
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 نجایماهرخ خانم ا روزینبود ، د یگله و رنجش چیم وه دیخند یگفتم و م یصبح با اونا م روزیدونه؟ من د یم یپس ک-

بود؟

نه-

د؟یشما به اونجا رفت-

..بازم نه-

.گهیوسط دروغ م نینفر ا کی. فهمم ینم ؟یچ یعنی-

.ستیکه شوهر قحط ن دایش يبرا. خواهند که نخواهند یآقا، نم دییایکوتاه ب-

 یخودش را به موش مردگ فهممیمده ، اما حاال مسر عقل او کردمیقحطه ، فکر م ارهیهر کدوم بامبول در م يبرا یوقت-

.زده

:رو نرفتم و گفتم از

ه؟یخوان گناه من چ یاگه اونا نم-

آنها دخترت رو نخواستند؟ پشت  یبگ یتون یفروغ زمان؟ م یگیم یبه عروسهات چ! هیگناه تو چ شهیبعداً معلوم م-

.که خودش دختر دم بخت در خانه دارد نویه است و مدنبال بهان شهیکه هم نیذارن ،مخصوصاً نسر یسرمون صفحه م

:و گفت دیشد و از جا پر نیپدر خشمگ ناگهان

که ما رو آلت دست خودت  يفرج اهللا خان قباحت داره ، چطور به خودت اجازه داد زنمیم ادیوفر رمیاالن به اونجا م-

دخترمون اومده، حاال  يبه خواستگار یپسر فروغ که دندیالبد همه فهم. محل سر بلند کنم نیتونم در ا ینم گهید ؟یکن

.دخترمان بذارند يرو بیم و عیانگشت نما شو يعمر آبرودار کیبعد از  یخواهیم

.میخودمون نخواست میگ ی، م میستیزبان ن یما ب.  شودیمورد پسند واقع م یکی،  ادیصد تا خواستگار م-

جار بزنه که پشت پرده چه  هیهاجر چادر به کمر ببنده و جلو در وهمسا هیکنند؟ کاف یآنها هم باور م! یسادگ نیبه هم-
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.خبره

.و آروم باش نیآقا ، تو رو خدا بنش دیزن یبابا چه حرفها م يا-

.ادیدر ن میو صدا رمیتونم خفه خون بگ یمن نم. رو بدم  نیتوه نیجواب ا دیبا-

.ریبگ میکن و تصم ي،فکر يکه آرام شد یحاال نه ، وقت-

چهل و سوم فصل

پدرم هنوز بهت زده . دندیشده بودند از هم بر یمیبه همان سرعت که صم. هم بسته شد يخانه هر دو خانواده به رو در

 یاطالع جلوه م یخود را ب. دینرس ییپرسو جو از من به جا يتالش او برا. اتفاق افتاد بود نیچطور ا دیفهم یبود و نم

.مشد یدادم و حاضر به اقرار نم

دوران  ادی مینوشته بود هر وقت با نظام هست روسیس. دیرس روسیو س الیروز از هم نامه ل کیبعد به فاصله  هفته

:نامه گفت نیآقاجان پس از خواندن ا.شودیزنده م میداشت هیکه در ترک یخوش

.لعنت به نظام و خانواده اش-

مادرم که به . کرد یم ادی »قهایآن نا رف» « آن نامردها « ات اکراه داشت و از آنها با کلم یاز آوردن نام فروغ آقاجان

دانستند  یچون م میو برادرها نیو نسر نویم. به اندازه شوهرش تعصب نداشت ست،یدانست گناه از ک یم یاندازه کاف

در شگفت بودند فقط . میباورشون شد که ما به اونها جواب رد داد یراحت هوصلت نداشتم ، ب نیبه ا یلیکه من از ابتدا م

 یبره ، ابتدا دزدک رونیخواست از خانه ب یپدرم هر وقت م. بار خواسته من رفته ریز یسادگ نیکه چطور آقاجان به ا

ماهرخ خانم به دل  از یمامان رنجش.رفت یم ستندیشد آنها در کوچه ن یکه مطمئن م نیانداخت و هم یبه کوچه م ينظر

 هیعال. که با هم روبرو نشوند دادیم حیترج ياز طرز برخورد و میفقط به خاطر بدونست و  یرام زشیگر لینداشت ، ودل

گفت  یم شیها دهیام گاه به نقل از شن هیدا. دندید یرا م گریهمد دیو هاجر هنوز با هم ارتباط داشتند و موقع خر
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حسام را از دوست داشتن مالقاتمان پرداخته و  يشوهر و پسرش به شرح ماجرا مراجعتماهرخ خانم همان روز پس از 

 يمختلف و واکنشها دیبر حذر داشته ، آنها بعد از ظهر آن روز را با عقا ستین شنهادشیبه قبول پ لیکه ما يدختر

بودند که صبح روز  دهیرس جهینت نیفرج اهللا خان و همسرش به ا تیمتفاوت به بحث و مجادله گذرونده بودند و در نها

.خانه ما شود یراه زیبر انگغوغا  غامیبعد هاجر با آن پ

 شنهادیحاضر به رد پ یسادگ نیکه پدربزرگش به ا شدیاز سکوت آقاجان متعجب بود و باورش نم نیریاز سا شتریب نایم

که نتونه زبانش را نگه  دمیترس یزبانم را بکشد و وادار به اعتراضم کنه ، اما من چون م ریتا ز دیکوش. آنها شده باشد

آمد  یم انیاز آنها به م یرا به دل گرفته بود ، هر وقت حرف یفروغ يآقا نهیآقا جان که ک. قرار نشدمدارد، حاضر به ا

:گفت یم

.نجایبلند شدند و آمدند ا يآنها از کدام خرابه ا ستیمعلوم ن-

 نیا در آخرام د،یبه او بگو ادیگرفت به فرج اهللا تلفن بزند وبه قول خودش هر چه از دهانش در م میتصم کباری یحت

مامان .  گذشتیروزها و شبها کسل کننده وناراحت م.کار را زد و فقط به آنها لعنت فرستاد نیا دیشد وق مانیلحظه پش

.  دیرسیبه نظر م میو در ظاهر آرام و تسل دیکش یکرد و در سکوت و دردرون رنج م ینم یتیبر خالف پدرم گله و شکا

آقاجان در موقع . نشستند  یم منیحوصله ودلتنگ در اتاق نش یاوقات ب هیبق،  میکه مهمان داشت ییاز شبها ریبه غ

 يبه و اب، خط دیکش یم لیهاش را با کالف کاموا به م یحوصلگ یو باالخره ماردم که ب زدیچرت م ونیزیتلو يتماشا

:گفت

.آقا میبخواب میبلند شو بر-

من بودم که اورا  نیرو به کمک ماهرخ خانم تحمل کنه و ا روسیو س الیل يخواد رنج دور یدونستم که چقدر دلش م یم

نامه اش  نیدر دوم روسیس. گذشتند ینبودند و م یماندن مانیروزها چون رنجها. اش محروم کردم یاز تنها دلخوش

 يادیزهنوز وجه مشترك . رساندیرا به آنها م روسیوس الیل سالم شیسالم نظام را رسانده بود ، البد نظام هم در نامه ها
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.دو خانواده بود و همه تارها گسسته نشده بود نیا انیم

 يبلوز وشلوار را برا نیمامان بافت دوم. رفتن از خانه را نداشت رونیآقا جان جرات ب. دیبار ینیماه بهمن برف سنگ در

 روسیس يبرا ينامه او آماده ارسال کرد و من که دور از چشم پدر و مادرم  يرساند و آنها را بسته بند انیبه پا دایل

.با ماهرخ خانم پرداخته بودم ، داوطلب پست کردن بسته او شدم تمو مالقا يخواستگار ينوشته و به شرح ماجرا

 یبود اعتراض نیخواست بذاره در آن هوا از خانه خارج شوم ، آقاجان که هنوز با من سرسنگ ینگران بود و نم مامان

قربان صدقم رفت و  یبا لحن گرم شهیبه دنبالم اومد و مثل هم وانیا يتا جلو هیعال. تفاوت نشان داد ینکرد و خود را ب

:گفت

.يبخور نیوقت زم هی، نکنه  خبندونهیقربونت برم ننه جون ، مواظب باش -

.جون ، مواظبم هینگران نباش دا-

 ریزنج ي، صدا دمیکه رس ابانیخ کیبه نزد. يا ادهیخورد و نه عابر پ یدر آن به چشم م ینینه ماش. خلوت بود کوچه

از سرعتش کم کرد و در  لیاما اتومب. تا راه عبورش را باز کنم دمیخود را کنار کش. دیبه گوشم رس یلیچرخ اتومب

:دیبه گوش رس ییآشنا يمتوقف شد وصدا کمینزد

.شمارو برسونم دییبفرما د؟یریخانم کجا م دایش-

دونستم  یبرخورد را نداشتم و نم نیهم صدا آشنا بود و هم خودش ، انتظار ا. نبود سرم رابرگردونم و نگاهش کنم الزم

:دوباره گفت. نشان بدهم دیبا یچه عکس العمل

سوار  یتاکس دیفکر کن.  ادینم رتونیگ يگرید لهیوس خبندانیبرف و  نیا يتو ی، ول ادیدونم از من خوشتون نم یم-

.دیشد

:به پاسخ شدم ناچار

.میبا هم ندار يکار گهیما د.  دندیز هم بردو خانواده ا-
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من و  کردمیآنها هم با هم انس گرفته بودند و من گمان م. طور آقاجان نیخوره ، هم یغصه م یلیمادرم خ. دونم یم-

اد؟یخواد بدونم چرا از من خوشتون نم یدلم م. شانیینه جدا میشیم شانیوستگیشما باعث پ

:دیدوباره پرس. برخورد نبودم نیمنتظر ا. تونستم به او بدهم یم یجواب چه

مشکله؟ یلیسوال خ نیجواب دادن به ا یعنی-

عالمت  چیو ه ستین یقانون چیو پابند ه ادیخود به خود به وجود م. اندازه گرفت و نه وزن کرد شهیمحبت را نه م-

.ستین یدوست داشتن کاف يبرا نیا ی، ول دیا ستهیشما ازهر نظر خوب و شا. گذاشت شهیدر مقابل آن نم یسوال

که  دیبه من فرصت نداد چوقتیشما ه. میبا هم به تفاهم برس میتونست یکم کم م دیتفاهم ، شا یعنیدوست داشتن -

.رانینه در استانبول ، نه در ا. حرفم رو بزنم

.نبودم دنشیو آماده شن دیبگ دیخواه یم یدونستم چ یم نکهیا يبرا-

به شما وابسته بودم که  نقدری، و من ا دیکردیاز من توجه م شتریو به برادرم ب دیختیگر یاز من م شهیهم لیدل نیبه هم-

، و مدتها بهت زده و  شدیباورم نم دیخواه یکه مادرم به من گفت شما منو نم يروز یحت. ر وباور نداشتم ییاعتنا یب نیا

.بهوتمهنوز م دیراستش رو بخواه. بودم رانیح

 لیدل نیخانواده شما بوده که مرا نخواستند و به هم نیکنند ا یدونه به شما جواب رد دادم وگمان م ینم آقاجان هنوز-

.دهیاز پدرتان رنج

خبره ،  یداداش نظام از ماجرا ب م،یندار یباک میشو نیلعن و نفر نکهی،و از ا میکن ی، ما رازتان را فاش نم دینگران نباش-

.رسونه یم مبه همه شما سال شیودر نامه ها

.رسونه یبه شما سالم م شهیاو هم هم روس،یطور س نیهم-

.ارهیاسم پدرتون رو ب ستیبرده ، اصالً حاضر ن ادیرو از  یغضب کرده و رسم دوست يآقاجان بدجور-

کرده؟ یچه گناه انیم نیچرا ؟ مگه پدرم در ا-



فریده رهنما -یک بار دیگر با احساس  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٣٨

، پس چرا رك و پوست کنده  خوادیترش منو نمدونست دخ یاگه م. دادیبود که به پدرم م يدیگناهش وعده وع-

.ستیوصلت ممکن ن نیمارو راحت کنه و بگه ا الیهمون روز اول خ تونستیکرد؟ م یو امروز و فردا م زدیحرفش را نم

هم من قصد اعتراض  يروز خواستگار یحت. ازدواج کنه نیوادار به ا دیتونه منو با زور و تهد یکرد م یم الیاو خ-

.قدغن کرده بود میما آقاجان حرف زدن را براداشتم ، ا

.خوره ینظام دلتنگه و حاال غصه منو هم م يبرا یمادرم به اندازه کاف-

.غصه در دل من است ، نه در دل شما-

؟ دیرو دوست دار يا گهیکه کس د دیبگ دیخواه ی، نکنه م دیگیم نویکه ا دیشما از دل من چه خبر دار-

.دنبو نیمنظور من ا-

بود؟ یپس چ-

.بدم حیکه توض نمیب ینم یلزوم-

ترك خانواده  دیخواه ی، من از مادرم نخواستم که چون شما منو نم دیخوام التماستان کنم که دوستم داشته باش ینم-

منو  برخورد کردند و چون هیبا قض یتر برخورد کرد ، اما آنها احساس یمنطق شدیمسئله م نیتان را بکند، به نظرم با ا

بالغ شدم واشکهام خشک شد  نکهیبعد از ا د،یبه سرم آورد یچ دیدون ینم. دوست دارند ، تحمل شکستم را ندارند یلیخ

سوخت که چرا  یم نیدلم از ا. زدمیم ادیو فر دمیکوب یم واریرا به د میکردم ، مشتها هیبار بود که گر نیاول نی، ا

ورو  ریکه ز ایبه خودت صدمه نزن ، دن« گفت یگرفت وم یستم رو ممادرم د. طرفه است کیعشقم  دمینفهم چوقتیه

تو دختر فراوونه ، فکر نکن که او آش دهن  يدونه ، ارزش غصه خوردن نداره ، برا یکه اوقدر محبت نم ینشده ، وقت

«.است يسوز

:زدم و گفتم يزیتمسخر آم لبخند

.دیرس جهینت نیخدا رو شکر که ماهرخ جان به ا-
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رو برام  یخواست فراموش یو م زدیحرف را م نیمن ا یباشه ، فقط به خاطر دلخوش دهیرس جهینت نیکنم به ا یمفکر ن-

.آسون کنه

 یپس چرا باز هم به تالش خود ادامه م ست،ین يدیام چیه گهیدانست د یکه م یداشت ، وقت دهیحرفها چه فا نیا تکرار

:داد؟به او گفتم

زودتر کارمو انجام بدم و به خانه برگردم ، وگرنه مادرم نگران  دیکنه ، با یعوض نم را زیچ چیحرفها ه نیگفتن ا-

.شهیم

.رسونمتون یمن م-

دوستش دارم و  یلیمن هنوز هم خ. دیسالم منو به ماهرخ جان برسون دیدون یاگر صالح م. رمینم ينه ممنون، راه دور-

 .خداحافظ. نواده وجود داشته باشهدو خا نیخواد همان انس و الفت گذشته باز ب یدلم م

چهل و چهارم فصل

ام سرخ شده بود و بدنم  ینیب. پشت پنجره آشپزخانه منتظرم بود یمادرم با نگران. را پست کردم و به خانه برگشتم نامه

:به استقبالم اومد و گفت وانیا يکه شدم تا جلو اطیوارد ح. لرزان بود

خورده  نیتو برف زم دمیترس یم کشه؟یبسته پست کردن چقدر طول م هیمگه  ،ي، نگرانم کرد دیچقدر طول کش-

.یباش

:دیپرس. دارم دیکه ترد دیخاص خود فهم یرکینه، با ز ایکنم  فیتعر شیبودم که برا دیدر ترد. مکث کردم يا لحظه

افتاده؟ یراستشو بگو ، اتفاق-

:باسم تکاندم به دنبالش وارد راهرو شدم و گفتمل يبرف را از رو يگذاشتم ودانه ها وانیدر گوشه ا چتررا

آقاجان کجاست؟-
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شده؟ یخب حاال بگو چ. به گمانم سرما خورده، احساس کسالت کرد و رفت دراز بکشه-

:پرداختم و گفتم مینشستم و به گرم کردن دستها يبخار کنار

.من قبول نکردم یتا منو برسونه ، ول ترمز کرد و با اصرار خواست میپا ينبود، سرکوجه حسام جلو یمهم زیچ-

گفت؟ یاون چ-

ما بشن ، تو  هیهمسا نکهیقبل از ا. میمورد صحبت کن نیداره در ا یچه لزوم. کرد یتکرار م شهیکه هم ییهمان حرفها-

د؟یکن یم یاحساس دلتنگ نقدریخانواده ا نیشده که بعد از قطع رابطه با ا ی، حاال چ دیداشت يادیو آقاجان دوستان ز

.میشد کیبه هم نزد شترمیب هیبخصوص که در ترک م،یداشت يادیمن و ماهرخ وجه اشتراك ز-

.آزارم یبخوام شما رو م نکهیدر واقع بدون ا. باعث دردسر شمام شهیمتاسفم من هم-

اره ، بسته آشکار شود و آن وقت خدا به دادت برسه ،چون آقاجانت گذشت ند قتیهستم که حق يمن فقط نگران روز-

؟يرو پست کرد

.داداش نوشته بودم يکه برا يبله همراه با نامه ا-

.یدونستم براش نامه نوشت ینم-

.شرح بدم شیکه عالقه به دانستنش را داشت ، برا ییزهایخواست آن چ یدلم م-

مثالً؟-

.خبره یب ایاکه داداش هنوز از قض دیرس یچون به نظرم م. ماجراها هیو بق يخواستگار انیجر-

نظام؟ نطوریهم ایفقط او -

و  دیبار آقاجان به دادم رس نیا.و آتش درون سرخ شده بود ياز آتش بخار میگونه ها. بود هیو کنا شیپر از ن کلماتش

:تازه کنه ، وارد اتاق شدو گفت یداد تا نفس یکه سرفه مجالش نم یدرحال

برگشت؟ یدختر ک نیا-
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؟يدوقته ، تو بهتر ش یلیخ-

.نه برعکس ، بدتر شدم-

نشست و در  یمبل راحت يبه رو. دانست یگناهم نم یب هیداد و در آن قض یمنو مورد خطاب قرار نم میهم مستق هنوز

:کرد گفت یکه تظاهر به درد م یحال

.به حالم بکن فروغ زمان يبدن درد دارم ، فکر يکمرم ، بدجور يوا-

.شهیحالت خوب م يچند تا قرص مسکن که بخور. ستین یمهم زیچ ،يحتماً سرما خورد-

.خوام دخترت رو شوهر بدم یم. کنم با چند تا قرص مسکن دردم دوا بشه یفکر نم-

:دیشد و پرس رهیگذشت و با تعجب به همسرش خ دمیمادرم از چهره رنگ پر نگاه

داست؟یمنظورت ش-

با  نیتا خواستگارش از ادا و اصول ا دمیبار فرصت نم نیا م؟یهم دار يا گهیشوهر د یمگه ما دختر ب. خب معلومه-

.نشانمش یچک و چونه سر سفره عقد م یخبر بشه و ب

از  شتریب. اومد یمقابله با او از دستم بر نم يبرا يکرد کار یاگه اراده م. بود ریاجتناب پذ گهید نیا. بند اومده بود زبانم

از اطاعت از  ریغ يخواست هم به من ثابت کنه که چاره ا یبود و م یفبه فکر شوهر دادنم باشه ، به فکر تال نکهیا

مامان دوباره . بخشد امیالت یخانواده فروغ زیآم نیفرمانش ندارم و هم غرور شکسته خود را در مقابل عکس العمل توه

:دیپرس

به؟یغر ایخواستگار آشناست -

.شهیآشنا م ياست ، اما به زود بهیغر-

:با ترس و لرز گفتم. ساکت شوم يزود نیرا نگه دارم و به ازبانم  نتونستم

.شناسم یکه نم یآن هم با کس. شوهر کنم يزود نیخوام به ا یمن نم-
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:دیپرس يلحن تند با

و حقه  رنگیبازم با ن ذارمیم یکن یزنم ،نه تو فکر م یمن دارم با مادرت حرف م. جواب بده دمیهر وقت نظرتو پرس-

؟یخواد بکن یو هر کار دلت م یمن باش بیرهات ، به فکر ف

.نکردم آقاجان يمن که کار-

 هیچه به سرم آوردند و تو در آن قض قهایکنه که اون نارف ینم یفرق میبرا گهید. میبگذر. يکار کرد یدونه چ یخدا م-

.خانم دای، شمونه  یابر پنهان نم ریکاله به سرم بذاره ، ماه ز یکس ذارمیبار نم نیا. یداشت یچه نقش

:دیپرس مامان

جرات داره سرت کاله بذاره آقا؟ یک-

.کنند سرم کاله گذاشتن یخودشان گمان م الیکه به خ ییآنها-

تا  يدونستم موضوع خواستگار یبه ماجرا برده ، نم یپ يتا حدود دیرس یزدن بود و به نظر م هیو کنا شیمشغول ن پدرم

.بود یکردن آن چ داره و هدفش از مطرح تیچه حد واقع

خود نه تنها من و مادرم را به خدمت گرفت، بلکه  يروز آقاجان تب کرد و مبتال به آنفلونزا شدو با آه و ناله ها آن

.دیبرادرانم را هم به آنجا کش

 يماریب. سپرده شد  یموقتاً به فراموش يموضوع خواستگار بیترت نیبه ا. آورد نشیرا به بال یپزشک خانوادگ امکیس

.شد یو ناتوانش کرده بود و دوران نقاهتش طوالن فیضع

 نیاول. گشت یگرفت و توان گذشته به بدن ناتوانش باز م یبه خود م یعیپدر کم کم داشت رنگ طب دهیرنگ پر چهره

 نیا. دیرس روسیبه ما ملحق شد ، بسته س منیصرف صبحانه ، در اتاق نش يرا ترك کرد و برا يماریکه بستر ب يروز

برادرم بودم در  ییدرا تاقم مشغول امتحان بلوز اهدا که یموقع. فرستاده بود یکوچک هیهر کداممان هد ير هم برابا

:افتمیخطاب به خودم  يکوچکش نامه ا بیج
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ممنونم ، ینامه نوشت میو برا يبود ادمیبه  نکهیقشنگم ، از ا خواهر

رهیباعث تمساله  نیخواست ا یکنم ، اما دلم نم یم نیتحس شهامتت

.تار شدن دو خانواده شود و

به يتمام کن و همه آنچه را که در دل دار يرا که شروع کرد يکار

تیهایکه از نامهربان يدیجرات را م نیبه خودت ا یوقت. اریب زبان

یهست ادشیکه هنوز به  یکس. ها هم بگو ی، از مهربان ییبگو سخن

.نکرده فراموشت

روسسی – قربانت

 ادیممکن بود نظام منو از  یعنی.آمدند یگرفتند و به زبان م یشدند ، شکل م یجا به جا م دگانمید يدر جلونامه  خطوط

:لب گفتم ریآن ز دنیکردم و در حال بوس کینبرده باشه؟نامه را به لبانم نزد

.متشکرم داداش-

:وارد اتاق شد وگفت مادرم

ندازه ات بود؟ا ؟يبلوز را امتحان کرد. آقاجانت به حمام رفته-

:نامه را پنهان کردم و پاسخ دادم دستپاچه

 .کنم یاالن امتحانش م-

چهل و پنجم فصل

طاهر . حد او رو ناراحت کرده نیکه تا به ا یافتاده ، اتفاق ینبود که اتفاق یشک. زد ادیبود و فر یکه برگشت عصب آقاجان

را به  شیصدا. دادم در اتاق بمونم حیتر ج. پله گذاشت يا روافزود و پ شیآقاجان بر سرعت قدمها. دیبا شتاب جلو دو
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:دمیوضوح شن

ات کجاست؟ دهیدختر ور پر-

:دمیلب نال ریدادم و انگشتم را به دندان گرفتم و ز هیتک واریپنجره به د پشت

اما چطور؟ ده،یرا فهم انیمن ، حتماً جر يخدا يوا-

:دیه دوم به گوش رسطبق ياز راهرو اط،یح يبه جا شیبار صدا نیا

تا  يوادارشون کرد رکانهینقشه ز کیو با  يجلوه داد قیرا نا رف قمیرف. يرا برد می، آبرو رونیب ایب ،يشد میکجا قا-

 یدست از سرت بر نم یاز راه به درت کرده؟ تا نگ یپات نشسته؟ک ریز یخوان ، ک یبفرستند که تو رو نم غامیبرام پ

.دارم

:تکان داد و گفت دمیلرز یکنان به طرفم که گوشه اتاق از ترس م دیوسپس دستش راتهدلگد در را گشود  با

فکر  ؟يبه سرمن و مادرت آورد یکار چ نیبا ا يفکر نکرد چیه شه؟یآشکار م قتیباالخره حق يفکر نکرد چیه-

بگه؟ کار خدا بود که علت قهر و غضبش را  کنمیو وادارش م میشیباالخره من وفرج اهللا خان با هم روبرو م ينکرد

بهش بگم ، ادیاز دهنم در ب یها به او بپرم و هر چ وانهیوناگهان مانند د نمیامروز او را بب

 انیبار دشنام گو نیاما ا. کرد یم یزبان بر سر ما خال یخشم و غضبش را با تلخ شهیدست بزن نداشت و هم پدرم

:گفت دیکوب یم واریکه سرم را محکم به د یشدو در حال کمینزد

.سر رهیلعنت به تو دختر خ-

از  ینگاه عاجزانه اش به من حاک. بودو جرات اعتراض نداشت ستادهیو بدن لرزان پشت سرش ا دهیبا رنگ پر مادرم

:و گفت دیکوب واریبار محکم تر سرم را به د نیا »کشه؟یجا م نیگفتم باالخره کار به ا يدید« آن بود که 

هات کجا رفته؟ یبلبل زبان ؟يل شدچرا ال ؟یزنیچرا حرف نم-

فشار  ریدر ز میموها.مرگبار تر شیو ضربه ها شهیبگم بدتر م یدونستم هر چ یم. حرف بزنم دیدونستم که نبا یم
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:گفت يزیو با لحن التماس آم اوردیباالخره مادرم طاقت ن. سوخت یشد و مغز سرم م یم دهیانگشتانش کش

.یکشت رو چارهیولش کن آقا ، دختر ب-

 ای یکرده ؟ حرف بزن ، خبر داشت یدختر چه غلط نیکه ا یفروغ زمان ، تو خبر داشت نمی، بگو بب رهیبذار بم. به جهنم-

نه؟

:او پاسخ دادم يبه جا. خشم آقاجان را متوجه خود سازد ریو ت دیزبان به اقرار بگشا دمیترس

.دیباور کن. نگفتم چکسیهبه . دونست ینم چکسیاز خودم ه ریبه غ. دونست ینه نم-

که اگر  يرسوند ییکار را به جا ؟یو به هدفت برس يسر هممون رو کاله بذار یتون یو م یزرنگ يفکر کرد-

در .زنم  یکنم ، به آنها تهمت م یم نشونیچهار ماهه که دارم شب و روز نفر. خوان یتو رو نم گهیالتماسشون هم بکنم د

به سرمون اومده؟ یچ يدیفروغ زمان ، فهم يدیحاال فهم. خودمه سردختر ریز شهایکه همه آت یحال

. رو داشت ياو صبور بودو تحمل هر رنج و درد. اومد یدر نم شیصدا یبه سرشون آوردم ، ول یدونست که چ یم مادرم

در  زنگ يصدا.نداشتم ستادنیو قدرت ا رفتیم جیسرم داشت گ. گرفت یبود و آرام نم دهیرس تیخشم آقاجان به نها

:، مادرم دستپاچه شد و به التماس افتاد دیکه به گوش رس

بدونه در خانه چه خبره، اگه  ستیباشه صالح ن یهر ک. در خطر است مانیزنند ، آبرو یتو رو خدا بس کن آقا، در م-

.بشه شانیدایهر لحظه ممکنه پ یدون یروز جمعه است، خودت که م.به حالمان  يباشند که وا نینسر ای نویم

:آورد و گفت نییرا که مشت کرده بود پا دستش

.ستمیمن دست بردار ن. است اری، وقت بس يفکر نکن شانس آورد-

:انداخت و گفت اطیبه ح ياز پشت پنجره نظر مامان

.دایبه صورتت بزن ش یزود باش برو سر و وضعت رو مرتب کن و آب. هستند نایا امکیمن ، س يخدا يوا-

 نیرو نداشتم ، اما دلم به ا چکسیدرسته که حوصله روبرو شدن با ه. خوشحال نشده بودم نقدرین ااز آمدنشا چوقتیه
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آنها متوجه  دیترس یمامان مضطرب بود و م. گرفت یحفظ ظاهر هم که شده آرام م يخوش بود که آقاجان برا

:گفت یکه م دمیرو شن نویم يصدا. رفتند نییاهر دو اتاق را ترك کردند و پ. خانه شوند یاوضاع داخل یدگرگون

د؟یخواه یمامان فروغ مهمون نم-

رو مرتب کردمو  میموها. اومدند یدادم ، بدون شک به سراغم م یاگه خودمو نشونشون نم. کردم یظاهر رو حفظ م دیبا

:م گفتچهره عبوس دنیبه اتاقم اومد و با د کراستی نایم شهیمثل هم. قبل از روبرو شدن با آنها صورتم رو شستم

؟یستیچته؟ سرحال ن-

.، هوا پس است یمن بمون شیشده امشب پ يکن هر طور یسع ،یچیه-

بمونم؟ شتیپ يخوایکه هوا پسه م یوقت شهیچرا هم-

.ظاهر رو حفظ کنه دیشا ی، اگه تو بمون دهیخط ونشون کش میکنه ، آقاجان غضب کرده وبرا یبار فرق م نیا-

.دمی، قول نم ادیم شیپ یچ نمیبب دیبا-

.یکن یدارم ناز م اجیحاال که بهت احت-

!نرفته ادمی هیترک انیجر-

.ستیحرفها ن نیحاال وقت ا-

حسامه؟ انیباز هم جر ه؟ی، موضوع چ یترس یکس نم چیاز ه یگفت یتو که م-

.ستیکنم ، اآلن وقتش ن یم فیبعداً برات تعر-

.یدون یمنو محرم اسرارت نم گهیوقته که د یلیخ ؟ينکرد فیچرا قبالً تعر-

کوتاه آمدن  الیها خ یسادگ نیکرده بودم ، رنجانده بودش و به ا جادیخودم و او ا نیچند ماه ب نیکه در ا يا فاصله

:مادرم بلند شد يصدا. نداشت

.نییپا ایب دا؟یش ییکجا-
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:آمدن گفتم نییحال پا در

.کنم یم فیتعر تیبرا زویهمه چ یاگه بمون-

.شهیکه نم ينجوریتعارف کنه ، هم دینفر با هی-

.یکن دایپ يکن خودت بهونه ا یسع-

نگاه به چهره اخم  کیلم داده بود ، با  یشگیهم يآقا جان در جا. رفتم نییقرار گرفتم و به همراهش پا نایپناه م در

با  دنمیبا د نویم. داد یام را نوازش م چهره ییرایدر حال پذ هینگاه مهربان عال. که حوصله مهمان نداره  دمیآلودش فهم

:دیبلند خند يصدا

؟یشوهر کن يخوا یم ی، پس ک يپدرت و مادرت بسته شد شیر خیتو که هنوز ب-

:ازفرصت استفاده کردو گفت آقاجان

.دم یروزها شوهرش م نیهم. راحت التیخ-

:خطاب به همسرش گفت امکیس

به  يفکر دیپدر و مادرمه ، تو هم با شیر خیسن دختر خودته ها ، و اگه او ب خواهر من ، هم يفراموش کرد نکهیمثل ا-

.ما مانده شیر خیکه ب یکن نایحال م

را که با ظرف  هیدست عال نویم. مینداشت دنیاز ما حوصله خند چکدامیاما ه. بخندند یشوخ نیبه ا هیشد تا بق منتظر

:آمد پس زد و گفت ینیریش

بزرگ رو بار کن  گی، برو د میراحت ، ناهار مهمون شما هست التیخ ؟یکن ریس ینیریو با ششکم مار يخوا ینکنه م-

.رسند یهم از راه م الشیو اهل و ع اوشیاالن س نیکه هم

:بود گفت افتهیرا  یکه مثل من ره خالص مادرم

.میکن یم ی، کمتر احساس دلتنگ شهیچشم، دور و برمون که شلوغ م يقدمتون رو-
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حرکت به من فهماند که باز هم تنها  نیتکان داد و با ا دیبه من رفت و سر را به عالمت تهد يشم غره اچ آقاجان

 .دیشد و باز هم به حسابم خواهد رس میخواه

چهل و ششم فصل

ا مرغ را جمع کردم تا به بهانه غذ ياستخوانها. آقاجان کسالت را بهانه کرد و به اتاقش رفت میروز ناهار که خورد آن

مثل  يناز يصدا. آمد یم یدسته جمع يگفتگو يصدا یفروغ يخانه آقا واریاز پشت د. برم اطیبه ح یدادن به گرگ

:بود گرانیبلندتر از د شهیهم

مادر؟ گونیم میبا ما بر يایچرا نم-

.امیو با او م ادیکنم تا حسام ب ی، من صبر م دیشما بر-

.میان هستآنجا منتظرت. میبر یپس ما آقاجان را م-

.ها برگرده ، به امان خدا يزود نیدونم حسام به ا یم دیبع-

ماهرخ خانم در  بیترت نیبه ا. دیو حرکت آن در حال خروج ازمنزل به گوش رس لیباز و بسته شدن در اتومب يصدا

نه و چه  ایدرسته  کار نیا دونستمینم. ام شد یو سر در گم یجیکه ناگهان به سرم زد ، باعث گ يفکر. خانه تنها ماند

مشغول  منیدر اتاق نش اریو ماز ناینشده بود، م اطیبه ح نمتوجه اومدن م چکسیه. تونست داشته باشه یم يا جهینت

 یمیهم سرگرم گپ زدن با مادر بودند ، باالخره تصم هیبق. آن دو یتماشاچ زیو کامب ونیشطرنج بودند و کتا يباز

.است يدیاش ناا م جهیکه نت یتالشم بود ، تالش نیآخر نیگرفتم، ا

ماهرخ خانم به گوش  يتا صدا دیطول کش یمدت. زنگ در منزلشان فشردم يپس از چند ماه دستم را به رو گهید کباری

:دیرس

ه؟یک-
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:دیدوباره پرس. حاضر به روبرو شدن با من نباشه دمیترس یم. نکردم اسممو بگم جرات

ه؟یک-

:گفت. زدم به در یجواب ضربه کوتاه يجا به

د؟یده یپشت در است؟ پس چرا جواب نم یچه کس دمیپرس ؟یچ یعنی-

:را عوض کردم و گفتم میصدا تن

.دیباز کن-

:نشان دادو گفت دنمیاش را با د یتیدر را گشود ، نارضا بالفاصله

؟یکن یکار م یچ نجایا-

.داخل شوم دیکنم بذار یاست ، خواهش م یموضوع مهم-

 دیترد رفتنمیتوجه به او که هنوز در پذ یب. کرده و مرتب بود شیآرا شهیمثل هم. نار رفت تا داخل شومدر ک يجلو از

:دیپرس رتیو با ح ستادیا میبه دنبالم اومد و روبرو. داشت ، با سرعت داخل شدم

؟یکن یفرار م يزیاز چ-

 دیگفتگو به کجا خواهد کش نیونم عاقبت ارفتم و بدون آنکه بد منیبه همراهش به اتاق نش. شدند ياشکم جار قطرات

:گفتم

.نمونده بود آقاجان منو بکشه يزیقبل از ظهر چ.ذارن یآسوده ام نم يام که لحظه ا یزندگ يها هیاز سا-

؟يکار کرد یچرا ؟ مگه چ-

به  ین با چنان غضبآقاجان تکرار کرده، و آقاجا يکه به شما زده بودم رو برا ییامروز صبح فرج اهللا خان تمام حرفها-

.افتاد یم یدونه چه اتفاق یبود خدا م دهینرس امکیمن حمله کرده بود که اگر داداش س

:شد و گفت رهیشد و نفرت را در نگاهش نشاند و به من خ نیاش پر چ یشانیپ
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.بشه ینبه دشم لیآنها تبد یدوست يکار کنه؟ تو باعث شد یچ یتوقع داشت زد،یم يکه داشت تهمت نامرد یوقت-

.نکنه رهیکه مساله من و حسام رابطه دو خانواده رو ت دیشما به من قول داد-

را داشت،  زیتونستم پابند قولم باشم؟ انتظار هر چ ی، چطور م دیکش یو عذاب م دیکوب یم واریپسرم مشت به د یوقت-

 ؟يدار یبار چه هدف نیا ؟يخوا یم یچ حاال از من. يبه روزش آورد یدونه چ یخدا م. یتو جوابش کن نکهیاز ا ریبه غ

.نداره یخانواده شما هم به من ربط یداخل شکالتم ؟یفهم یخوادو نه من ، م یتورو م گهینه حسام د

رو  شنهادمیخواستم علت رد پ یبلکه فقط م. ستیگله ن نجایمنظور من از آمدن به ا. ستیبه تکرار ن یدونم ، لزوم یم-

.دیبه حرفم گوش کن کنم یبه شما بگم، خواهش م

.ستیعلتش برام مهم ن گهید-

 زیعز یلیشما خ يکه برا یبه کس شهیمربوط م هیقض نیسر ا کیجون . کنه دایپ تیاهم تانی، برا دیکه بدون یوقت دیشا-

.است

تر از پسرم؟ زیعز یچه کس-

.هم پسر شماست یکیآن -

:دیشان داد و پرسشد و خود را عالقمند ن کیاش تحر يبار حس کنجکاو نیا

.فهمم ینم ه؟یمنظورت چ-

بود تا اورا دگرگون کند و نظرش را  یجمله کوتاه کاف کیفقط . شود مانیپش دنشیاگه مکث کنم، از شن دمیترس یم

:باالخره آن جمله را گفتم. نسبت به من عوض کند

، با  دیاریب انیرا به م يصحبت خواستگار شما نکهیخواستم وقبل از ا یخواست ، همانطور که من او را م ینظام منو م-

خواست تا آخر عمر  یخود بسته بود و م يکه در خانه عشق را به رو یکرد ، کس انیاحساسش را به من ب یزبان یزبان ب

وطن  يکه چرا به پدرم قول دادم که جال کردیو مالمتم م دیشیاند یم ندهیبه آ. گفت یمجرد بمونه ، ازعشق سخن م
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همانروز بود که او  م؟یشد ماریو ب میباران ماند ریماهرخ جان، آن روز که ما ساعتها ز دیآور یم ادیوز را به آن ر. نکنم

جواب  یمرا ب تسپس به مبارزه با احساسش پرداخت و محب. از عشق حسام نسبت به من آگا ه شده بود یپس ازآگاه

زنان  ادیزد فر یم میزن داداش صدا یوقت. بگذاردبرادرش  يجلو بیتونست خود را به عنوان رق یهرگز نم. گذاشت

 ریکه قلب برادرم رو مشت کنم و بفشارم تا خون گرمش را ز ومدمیهمه راه ن نیمن ا«گفت  یگفتم که نگو ، دائم م یم

 رمبیو با خود به آلمان م رمیگ یگفتم دستش را م یکردم ،با خود م دایرا پ امگمشده  دیرس المیبه خ. انگشتانم حس کنم

 ادتونیماهرخ جان ،  ادیم ادتونی» .که در غربت محبتها رو باور نداشته ییمرد تنها يایبود ، رو ایرو کیفقط  نی، اما ا

تنها  دمیم حینکنم ، ترج دایرا پ یکس نیو اگر چن خوامیهمراه و همدل م کی یعمر زندگ کی يگفت من برا یکه م ادیم

.برنده شد ، چه بازنده ، او بازنده است هیقض نیچه حسام در ا بمونم و حاال تنها مانده و به قول خودش

مهربان شدو به دور  شیدوباره دستها. پرداختم ستنیبلند به گر يرا درگلو خفه کرد و ناگهان با صدا میصدا بغض

:دیگونه ام فشردو نال يرا با محبت به رو شیلبها.  ختیرا به هم ر دگانشید شیشد ، اشک آرا ختهیگردنم آو

.جان دایتنگ شده ش شیدلم برا یلیخ-

.نطوریمنم هم-

ذاشتم  ی، نم هیچ انیکه جر یگفت یبه من م هی، اگه در ترک دیکوب یم واریکار کنم که مشت به د یپسرم چ یکی نیبا ا-

.جا بکشه نیکار به ا

 نطوریخواست ا یاو م. شد یم انزیاز من گر شتریزدم، ب یم ینظام دست به اقدام لیاگه بر خالف م. کردم یجرات نم-

من از سنگم و  یکن یتو فکر م« گفت یکردم، م یو التماسش م ختمیر یکه اشک م یموقع. نبود يگریبشه و راه د

احساسم بذارم و  يکنه که پا رو یوادارم م. بندم يآن پا هاست که ب یفقط اصول نی، ا ستین نطوریاحساس ندارم ؟ نه ا

کرد و آن را  داینگه داشتم و او گل سر گمشده ام را پ ادگاریبه من داده بود ، به  هیه به عاررا ک یژاکت» .صبور باشم

که در وجودم بود  یو دوستش نداشته باشم ، اما عشق رمیکردم احساسم را به مسخره بگ یسع یلیخ. نگه داشت ادگاری
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 ینه و آنچه را که از دست دادم به من باز نمک یرو عوض نم يزیحرفها چ نیدونم که گفتن ا ی، م دیکش یام م یبه زبون

 دیمن با دیدر مقابل خواسته اش ندارم ، شما بگ انمیعص يبرا یحیتوض چی، و ه نمیحاال من موندم و پدر خشمگ. گرداند

کار کنم؟ یچ

 رفتنی، اما پذ و تن به قضا داد دی، درسته که حسام از تو دل بر دیخواه یم گرویکه تو و نظام همد نهیمن مهم ا يبرا-

.خواد گمان کند که برادرش به او نارو زده یدلم نم. ، بدون شک آسان نخواهد بود یمساله که تو زن داداشش بش نیا

بود که دل حسام را نشکند ، و به خاطر  نیهدف نظام ا. شما را در توطئه بر ضد حسام همدست خود کنم خوامیمن نم-

بار نخواهد  ری،ز دیکن لیاگه شما به زور مرا به او تحم یلگد مال کرد، حت شیپا ریهدف قلب خود را ز نیبه ا دنیرس

.رفت

خواهد ماند، چه با تو باشه و چه  شهیهم يآن ، عشق تو در دل نظام برا ياست ، و نظام در انتها یحسام در اول جوان-

.ستیحسام آسان ن يبرا يفداکار نیباور ا یبدون تو ، ول

.ترسم ، که حسام باور نکنه که برادرش به او نارو نزده یم نیمن هم از هم-

..کنم یچرا باور م-

تلخ؟ ایبود  نیریما داشت ، لبخندش ش يچه موقع وارد شده بود و چه موقع گوش به حرفها. حسام بود يصدا نیا

:خانم دستپاچه شد و گفت ماهرخ

؟یبرگشت یک-

باعث شد آنچه را که  یفضول نیگر چه ا.ستادمینکردم که گوش ا یدرست کار دیوقته، مرا ببخش مادرجون ، شا یلیخ-

باور نداشت؟ هر وقت  دید یچرا در استانبول کور بودم؟ چرا چشمم آنچه را م. بشنوم دیاز گفتن آن به من هراس داشت

د ، آنچه را که کر یاز فروشگاه م دیهوس خر ایخورد،  یم چیپ شیپا ایصحبت کنم ،  دایخواستم از احساسم با ش یم

. ختیگر یهر جا که برادرم بود ، آنجا بو د و از من م. به خواسته من نداشت یو توجهه دیخر یم دیپسند ینظام م
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خانواده اش  نکهیخوش بود؟ به ا ی، دلم به چ یتفاوت یاز ب ینگاهش به او سرشار از محبت بود و نگاهش به من حاک

حرفم رو  هیدر ترک یگرو است؟ چرا نذاشت يگریش چه دل خودش که دپس خواسته خود. موافق خواسته ام هستند

 یهر سه ما رو روشن م فیدر هر صورت تکل یکننده بود، ول دیهر چند جوابت نا ام ؟یبزنم تا فرصت جواب داشته باش

پا  ریکنم و ز یا ماز ج دمیکه در آن کوب یرا به همراه خال بمشده، اما قل یدرسته که گفتم محبت تو در قلبم خالکوب. کرد

سر ترکت کنه و  یخداحافظ کیمرز فقط به  يدر آن سو یبرگرده؟ چرا گذاشت دینظام نا ام یذارم ، چرا گذاشت یم

 ونهت یشده و نه م زانیآن ژاکت در گوشه کمد آو ؟يقانع شد يادگاری يژاکت کهنه برا کیبره؟ چرا فقط به داشتن 

گذشت  نیا ینظام به خاطر من از تو گذشت ،اما تو به خاطر چ. ارهیبر زبان ب ياکنه و نه کالم عاشقانه  تیبا محبت صدا

در واقع رنگ محبت من با همان . ابمی ینسبت به تو در دلم نم یاحساس چیکنم ه یاالن که دارم نگاهت م ؟یرفتیرو پذ

ر وقت نظام زن داداش زن داداش؟ به قول خودت ه گمیم یچ یفهم یم. دیپر دمیکه از پشت در شن يجمله ا نیاول

 ییدلجو يدرسته؟ و حاال من برا. کرد یکلمه رو استفاده م نیآزارت مرتب ا ي، و او برا يشدیم یکرد عصب یصدات م

.ارمیکلمه را به زبان م نیات ا

:دیاش را قطع کرد و از مادرش پرس جمله

مادر؟ دیکن ینم ییرایهاجر کجاست؟ پس چرا از زن داداش پذ-

.بردم ادیرو از  يزده بودم که رسم مهمان نواز جانیگرفته و من آنقدر ه یمرخص یساعت هاجر چند-

.میدار یچ خچالیدر  نمیبب رمینداره، من م یبیع-

و  دمیحرکت کنه زنگ تلفن به صدا در اومد، ازجا پر شیاز جا نکهیقبل از ا. کرد وجرقه زد یمحبت اتصال يمهایس

:گفتم

.گرده یآقا جان باشه و دنبالم ممن ،ممکنه  يخدا يوا-

:گفت یخانم با لحن پر محبت ماهرخ
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.ی، تو در پناه من هست زمینترس عز-

:که آن طرف بود به شوق آمد و گفت ییصدا دنیرو برداشت و به محض شن یگوش حسام

.شمیم تی، من خودم فدا هیخال یلیما خ شیپ نجای، جات ا يسالم داداش نظام ، چه به موقع تلفن زد-

و  دیماهرخ خانم ذوق زده به آن سو دو. که نظام سر بزنگاه تلفن زده باشد شدیباورم نم. ام به سخنانش جلب شد توجه

:گفت

.رو بده به من حسام یگوش-

.صبر کن نوببت بشه مادر-

:به مکالمه ادامه داد سپس

.کرده ریمن گ شیگلوش پ ي، بدجور ایام رو ی، همکالس رمیخوام زن بگ ی، م يبود نجایکاش ا-

:و گفت دیبلند خند يلحظه مکث کردو منتظر جواب شد و سپس با صدا چند

 شیشش دانگ حواسش پ ایبه من نداره، در عوض رو یاست و توجه يا گهید ينه بابا او دلش جا دا؟یش ؟یگفت یچ-

در نوبت بمونم ،  ادیتونم ز یبکن ، من نم ي، زود باش فکر شهینوبت تو نم رهیتا برادر بزرگت زن نگ گهیمنه ، مادرم م

.بشه و شوهر کنه دینا ام ایترسم رو یچون م

:را گرفت و گفت یخانم گوش ماهرخ

.رو بده به من یگوش ،ي، برادرت رو ورشکست کرد یزنیچقدر حرف م-

:دیلرزیم جانیماهرخ خانم در موقع گفتگو با نظام از ه يصدا

شدم ، حالت چطوره؟ یطاقت م یشتم ب، دا يتلفن کرد يچه خوب کرد-

:جواب او گفت دنیاز شن پس

که  نجاستینفر ا کی م،یدی، الاقل صداتو شن میچه بهتر که من و حسام نرفت. رفتند گونیبه م زیو پرو يآقاجانت با ناز-
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.رو داره تیتنگ شده و هوا تیبرا یلیخواد باهات حرف بزنه ، او هم دلش خ یم

:ام پرداخت و گفت ییحسام به دلجو. کردن آن به گوشم هراس داشتم کیاز نرد یول.ستش گرفتمتلفن را از د یگوش

.زن داداش یشوهر کن دیو تو هم با رمیگیرفته ،من دارم زن م نینترس حرف بزن، آن مانع از ب-

:دمینظام را شن يصدا

.دستمه ی؟ من هنوز گوش دیزن یحرف م یبا ک-

.زنند یبا من حرف م-

:را داشت شیآرزو دیاما شا. را نداشت میصدا دنیانتظار شن. بود وشوق رتیح شیصدا در

.دو خانواده به هم خورده انهیگفت که م یم روسیس دا؟یش یکن یکار م یتو اونجا چ-

.و باعث آن من بودم دندیکه از هم بر شهیم ی، چند ماه نطورهیهم-

.نبود نیقرار ما ا ؟يکارو کرد نیچرا ا-

.خواست یم یباشم و نه حسام گوشت قربان یتونستم گوشت قربان یبود؟ نه من نم یپس قرار ما چ-

ه؟یچ انیجر یبه آنها گفت-

.ناچار شدم-

بود؟ يچرا؟ چه اجبار-

.کرد هیگر یمادرت از خوشحال. بعد از اقرار، مالمت شدم که چرا زودتر نگفتم-

؟یپس حسام چ ؟یچرا از خوشحال-

.سوال را از خودشان بپرس نیاجواب -

:رو از دستم گرفت و گفت یگوش حسام

.دمی، بگو من خودم جوابتو م يدیپرس یچ دایاز ش-
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:شدم تا نظام حرفش را بزند ، سپس پاسخ داد منتظر

گشتم ،  یم ستهیدختر خوب و شا کیمن به دنبال .دمیجواب رد داد از او دل بر میاز همان روزکه به خواستگار-

.که به من دل بسته باشد نه به برادرم يخترد

:کرد و گفت کینزد یخانم دهانش را به گوش ماهرخ

 ایپام انداختن قبول کنم  يکه جلو یاجازه دارم هر سنگ ایکنم ، فقط به من بگو آ يخواستگار تیرو برا دایخوام ش یم-

نه؟

:گفت. کردم تا پاسخش را بشنوم کیرا نزد سرم

زنگ زدم ، نه به قصد  یاحوالپرس ياصالً انتظارش رو نداشتم، من برا. شوکه شدم. گم مادر ب یدونم چ ینم-

.يخواستگار

.اش با من هینه؟ بق ای يخوا یرو م دایفقط بگو ش-

.خواب و خوراك ندارم الشیبدم ، از خ یخام گوشمال الیخ نیهر چه کردم نتونستم دلم را به خاطر ا-

.بله رو بگو تا من دست به کار شوم ؟یهست یپس معطل چ. ستیبهتر از تو ن هم یکی نیحال و روز ا-

.مرد دور از وطن شوهر بدهد کیشود مرا به  یگمان نکنم پدرم راض-

.با من ، نگران نباش گهید نیا-

.دهند لمیزودتر زنم را خارج از مرز تحو یکه هر چ یبه شرط رم،یپذیرا م طشانیهمه شرا-

؟يکرد یرو تحمل م شیچطور تا حاال رنج دور ،يطاقت بود یب رنقدیتو که ا-

.حرف بزنم دایخوام با ش یم.بود و ناچار به تحمل آن شدم  انیبرادرم در م يآن موقع پا-

 يای، نگاهش گو کردیبه من م یمحبت یتظاهر به ب نکهیبا وجود ا.از ما فاصله گرفت تا شاهد مکالمه ما نباشد حسام

:دمینظام را شن يصدا. اش نباشم یرا کور کردم تا شاهد نا کام دگانمیداحساسش بود ، 
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.دایدوستت دارم ش-

.نطوریمنم هم-

.ایتنگ شده ، زودتر ب یلیدلم برات خ-

اون پدر  انیبار بره ، جر ریها آقاجان ز یسادگ نیدونم به ا یم دیاومدم ، اما بع یاآلن م نیاگه دست خودم بود هم-

.که بهش دادم یوقول دته؟ایسوخته که 

 یفرستم ، تو زبان آنها را بهتر م یم رانیکه دخترشان رو هر سال به ا دهیشده ، اما قول م دایبگو اون پدر سوخته پ-

؟يمطمئن باشم دل برادرم رو نشکوند. اش کن ی، هر طور شده راض یدون

.میریسر نوشتمان م شکست و حاال جدا از هم هر کدام به دنبال یدل ما در کنار هم م-

.مالمتم نکنه که چرا به خودم و به تو ظلم کردم روسینبود که س يروز-

.یدونه که تو ظالم یپس او هم م-

.ترسم که در مقابل برادرم ظالم باشم یم-

:، و گفتم دیکش یم گاریبه حسام دوختم که داشت در مقابل پنجره س چشم

.شمیرسونه خسته نم یچون من را به تو م یاست ، ول یرو نداره ، راه طوالناحساس  نیاحساس توست ، خودش ا نیا-

 نیهم هیاگه بدونم آقاجان راض. که ترکت کردم ییدرست در همانجا یعنی،  رمیگ یم لیمن تو را آن طرف مرز تحو-

.افتم یاآلن راه م

.اش کنم یتا راض یمنتظر بش دیبا. ستیسرعت ممکن ن نیبه ا-

اآلن گل  یدون یم چی، ه رمیزودتر سر و سامون بگ خوامیم. شمیم ریندارم، و به قول دوستام دارم پ يادیمن فرصت ز-

سرت کجاست؟

نه کجاست؟-
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کنم ، ژاکت من کجاست؟ یاز خودم دورش نم چوقتیه. در دستم نجایهم-

خانواده ام  يبا پس ندادن آن آبرومالمتم کرد که چرا  یلیجرات نداشتم آن را بپوشم ، چون مامان خ. در کمد لباسم-

.را بردم

.يانصاف، پس اونو از خودت جدا کرد یب يا-

، تلفن سوخت،  دهیعطر تو رو م يهنوز بو. کنم ینه بر عکس ، هر روز با لمس آن وجودت را در کنارم احساس م-

.میکن یبهتره خداحافظ

؟ی، تو چ ادیمن که دلم نم-

.کنم یم يحسود رسونهیرو به گوش تو مصدا  نیکه ا یمن به امواج-

.خوام باهاش حرف بزنم یرو به حسام بده ، م یگوش. که دور و برت هستند و چشم به تو دارند ییو من به آنها-

.دارید دیخب ، به ام یلیخ-

:باالخره آن را به حسام دادم و گفتم. به جدا شدن از دستم نداشت یلیتلفن م یگوش

.رف بزنهخواد باهات ح یم-

. دیرس یبه نظر م دیکرد ، دلشکسته و نا ام یم تیتظاهر به رضا نکهیاش را باور نداشت، با وجود ا یناکام. زده بود  بهت

:خطاب به نظام گفت

.تاسف وجود نداره يبرا يزیچ ؟یمتاسف یچ يبذرا-

 يدست نوازشگرش را به رورو گذاشت ،  یکه او گوش نیخبر نبود، هم یخانم چون من از احساس حسام ب ماهرخ

:و گفت دیدست پسرش کش

.دارم یبر نم یقدم چی، ه یهست یتا مطمئن نشم که تو راض-

:بود انینما يدینا ام شیتفاوت جلوه کند، در صدا یب کردیکه م یوجود تالش با
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.خان ریمهمه ، و بعد نظر جهانگ نیطرف تی، بلکه اول رضا ستیمن شرط ن تیرضا انیم نیدر ا-

داره؟ قتیحق ایرو انیراست بگو جر-

:داشت انیاز ته دل نبود و غم را در م شهیاش بر خالف هم خنده

.دختر به زبانم اومد نیشد که ناگهان اسم ا یدونم چ یاصالً نم دیراستش را بخواه-

؟ينام ندار نیبه ا یاو اصالً همکالس یعنی-

 .کوبم مادر یقلبم م يکوبم ، بلکه مشت به رو ینم واریمشت به د گرید. به فکرش نبودم چوقتیچرا دارم، اما ه-

چهل و هفتم فصل

آن رنگ عوض کرد و تصوراتش  کیبود که در  ییای، رو ایواژه رو. رو شکر که نظام آنجا نبود تا به برادرش بنگرد خدا

با  ختهیآم شیخنده ها. اجعهف کیشوك به او بود و عشق من و برادرش هم به هم  کیجواب رد من . ختیرا به هم ر

 يتظاهر به شاد نیگرفت ، با وجود ا یباد تمسخر م شیخنده ها ،داد  یرا سر م یناکام ادیکه فر یتلخ هیبود ، گر هیگر

. خبر مسرت بخش را به پدرش و خواهرش برساند نیبروند و ا گونیخواست که زودتر به م یکرد و از مادرش م یم

 نیدلش از ا. کشش رو نداشت نیکشاند و چرا او در وجود خود قدرت ا یبرادرش م يبه سو بود که مرا ییرویچه ن نیا

سوخت که هر چند جوان بود و چهره مطبوع و نگاه گرم و سرشار از عشق را داشت ، اما جذب محبت من در توانش  یم

شده در  یو دوباره از عشق خالکوباز کف بدهد  اریکه اخت دیترس یاز آن م دیشا. نگاهم نکرد یدر موقع خداحافظ. نبود

و جواب سوال نظام را از  دیکش یم ادیصدا فر یغم که ب کیغبار بود و  کیام  یدر چهره خوشبخت. قلبش حرف بزند

داشتم، کدام  نیقینه تنها مطمئن نبودم بلکه  »؟یمطمئن باشم که دل برادرم را نشکست« بود دهیکه پرس خواستیمن م

زده بود و گاه متفکر و قطرات اشک را به  جانیپنهان باشد؟ ماهرخ خانم گاه ه شیترکها است که يکاسه شکسته ا

 یکیآن  يتحقق آرزوها ینیریو ش کردیپسر ، کامش را تلخ م نیا يها یناکام یتلخ. کشت یم دگانشیزحمت در د
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.کرد یم نیریپسرش کامش را ش

تونستم زنگ خونه رو  یچطور م. آسوده ام نخواهد گذاشت يآگاه شده باشد ، لحظه ا بتمیدونستم اگه آقاجان از غ یم

 هیعال هیباز بود و دا اطیکنم؟ بر خالف تصورم در ح حیاونها توج يرو برا بتمیتونستم غ یو چطور م ارمیبه صدا در ب

به  ینگاه یدزدک. شدو از هراسم کاست المیباعث آرامش خ هربانآن زن م نید. دیکش یپشت آن انتظار بازگشتم را م

مواظبم بود و سر  شهیخود نبود آنقدر دوستش داشتم ، هم یب. ستیسر راهم ن یاطراف کردم تا مطمئن شوم که کس

:با تکان دست ، به من اشاره کرد و گفت یبه آرام. دیرس یبزنگاه به دادم م

.تو ایب-

ست؟ین اطیتو ح یکس-

؟ينه کجا رفته بود-

.که از کجا اومدم يدیخودت د-

 ياز همون موقع جلو. یرفت رونیاز خونه ب یکه چطور دزدک دمیاز پشت پنجره آشپزخانه د شیساعت پ هی. دونم یم-

.خدا بهت رحم کرد که آقاجونت هنوز خوابه. چشم به رات بودم اط،یدر ح

کجان؟ هیخدا رو شکر ،بق-

.ودندهمونجان که قبالً ب هی، بق دندیکه خواب اوشیخان و س امکیاز س ریبه غ-

سراغم رونگرفت؟ یکس-

کجاست؟ دایش یدون یکه تو نم دیچرا فقط خانم دو سه بار پرس-

؟يجواب داد یتو چ-

.، اون وقت گفت که نه تو اتاقش نبود دهیتو اتاقش خواب دیبهش گفتم شا-

بود  نویو م نیفتگو با نسرکه مشغول گ دمیمادرم را شن ياز راهرو که گذشتم صا. دمیرس وانیو به ا مودمیرا پ اطیح طول
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 يزیبا لحن مالمت آم. چهره ام نشست و در همانجا متوقف ماند ينگاهش با شتاب به رو. اومد یم شانی، به نظر پر

:دیپرس

؟ییمعلومه تو کجا چیه-

:به آنها را ندادم و گفتم شتریفرصت سوال ب. متوجه من شدند و در انتظار جواب نگاهم کردند همه

، گرمتون نشده؟ رمیگ یم شیاتاق فرار کردم ، دارم آت نیگرم ا ياز هوا-

:دیبه عروسهاش کرد و پرس رو

.رو خاموش کنم ياگه گرمتونه ببخار-

:نگاهم کرد و گفت یچشم ریز نایم. ستیگفتند که گرمشون ن آنها

که گرمت شده؟ يدیدو ادیز دیمسابقه دو؟ شا يرفته بود-

:گفتم يلخورمن با د دندویبا هم خند همه

.مزه یچه ب-

بود و در گوشه اتاق سر  دهیخود را از جمع کنار کش اریماز. زدند ینشسته بودند و چرت م یصندل يرو زیو کامب ونیکتا

داشتم ، احساس سر  میب ندهیرو گذرونده بودم و از حوادث آ یروز سخت نکهیبا وجود ا.اش داشت یکتاب درس يبه رو

:گفتم. رفت یمالش م یگرسنگ ازباز شده بود و دلم  میشتهاا. کردم یم يو شاد یخوش

خوره؟ یم ینیریش یکس-

، اما  دیکش ینظام انتظار رفتنم را م. برداشتم و مشغول خورن آن شدم یبه خوردن نشان نداد ، تکه بزرگ یلیم چکسیه

تونستم خود را به او برسونم؟ یچطور م

بود و زنگ  دهیرس مهیشب به ن. وستندیآقاجان و برادرانم به جمع ما پ. گذشتند یدادند و م یجان م یبه سخت لحظات

از آن بود که  ینگاه غضب آلود آقاجان به من حاک.با آنها نرفت و ماند  نایمهمانها که رفتند م. ومدیتلفن به صدا در ن
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زده چشم به  رتیح. پرداختمنشدم و به شرح ماجرا  نایمنتظر اصرار م. داند یازنقشه ام آگاه است وعلت ماندنش را م

:رو به من دوخت و گفت رشیمتح دگانیساکت که شدم د. باور کند دیشنیتونست آنچه را که م یمن داشت و نم

.شهیمن ، خون به پا م يخدا يوا-

حسام؟ ایکنه ، نظام  یم یخواد که من عروس فرج اهللا خان بشم؟ خب چه فرق یچرا؟ مگه آقاجان دلش نم-

 رانیتونه به ا ینم چوقتیکنه ، و ه یدر غربت است و تو رو از آنها دور م یکیکنه ، آن  یفرق م یلین که خبه نظر م-

..ادیخوشش نم روسیاز آن گذشته ، آقاجان از طرز فکر او و عمو س. برگرده

داره هر  الیو خروزها با من چپ افتاده  نیمخصوصاً که ا. شد یهم راض دیشا ؟يدید یخدا رو چ. ارمیبه دلم بد نم-

.طور شده شوهرم بده

:نداشت گفت یخوابیکه طاقت ب نایم

.وقت خوابه گهیصبح ، فعالً د يحرفها بمونه برا هیبق-

نشده  داریکردم تا او ب یشود ، منم جرات نم داریب ریعادت داشت د نایم یول. شدند داریآقاجان و مادر زود ب صبح

لحاف را . که زنگ تلفن به صدا در اومد میده گذشته بود و ما هنوز در بستر بودساعت از . خودمو به آقاجان نشان دهم

.مامان را بشنوم ياکردم تا صد زیرو ت میاز صورتم کنار زدم و گوشها

.میموقع با هم آشنا بود هیرفت که  یم ادمیکم کم داشت !  ياز ما کرد يادیچه عجب -

بود چشم  دهیتختم خواب نییکه پا نایم. تخت به صدا در اومد يه فنر هابدنم را صاف کردم و نشستم ک یچنان شتاب با

:گشود و گفت

بخوابم؟ يذار یچه خبر شده؟ چرا نم-

.به گمانم ماهرخ جان پشت خطه گن؟یم یبذار بشنوم چ واشتر،ی-

مامان  ير ه صدادوبا. ستادیشد و قبل از من خود را به در اتاق رسوندو پشت در آن گوش ا کیاش تحر يکنجکاو حس
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:دیبه گوش رس

.صبر کن به آقاجان بگم.  میداشته باش يکنم برنامه ا یامروز بعد از ظهر، فکر نم-

:خطاب به پدرم گفت نباریا

.انیب دنمانیخواهند امروز بعد از ظهر به د یم. ماهرخ جان است-

.چشم ي، قدمشان رو ارنیب فیتشر-

:تکان دادو گفت يسر نایم

رو که  يحسام حاال مجبوره دختر چارهیب. داد یجوابشون رو نم ينطوری، ا انیم یچ يدونست برا یاجان ماگه آق-

.کنه يبرادرش خواستگار يدوست داره برا

:از تعجب بود یآقاجان حاک يصدا

انیب دایاز ش يدونم دوباره به قصد خواستگار یم دیبع ان؟یم یچ يبرا یکن یفکر م-

.میبود کیبه هم نزد یلیزمان خ هیاست، باالخره ما  یدوست دیجدفقط هدفشون ت دیشا-

.ختیرا به هم ر مانیدختر همه کاسه کوزه ها نیو ا-

:گفت دنیدر حال لباس پوش نایم

.به حالت يوا-

جواب  ينگاه غضب آلودش را از چهره ام گذراندو با سرد دنمیبه محض د. مجبور نبودم با آقاجان روبرو شوم کاش

:مامان گفت میمشغول صرف صبحانه که شد. انداخت ریسپس سر به ز. مم را دادسال

.میامروز مهمون دار-

.دمیشن-

آمدن آنها را بداند و بعد از آن  لیکه منتظر است تا دل دیرس یبه نظر م. کرد ساکت ماند یرو م نایم تیکه رعا آقاجان
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دونه آرامش  یآن روز صبح آرامش برقرار بود و خدا م بیترت نیابه . رهیرو بگ یینها میمن تصم هیدر مورد ادامه تنب

 .نه ایقبل از طوفان بود 

چهل و هشتم فصل

است، به فکر تدارك  یشیکوتاه فرما دارید کیفقط  نیا ایحسنه شده ،  گریروابط بار د ایدونست که آ یچون نم آقاجان

رفت و در  یظهر به سلمون کنزدی¬.عصرانه قناعت کرد  ییرایپذ کیو به  فتادیاعضا خانواده ن ریشام و دعوت از سا

را از او  الینقطه متمرکز شده بود ، آرامش خ کی، افکارش در  دمادرم مضطرب و نگران بو. همانجا صورتش را صفا داد

 راهنیو پ پرداختم سوانمیگ شیبار با دقت به آرا نیا. دونست یمن نم روزید بتیربط با غ یگرفت و آمدن آنها را ب یم

:گفت نایم دیزنگ در که به گوش رس يصدا. داشت به تن کردم یبرجسته صورت يرا که گلها یاهیمخمل س

.خواستگارت اومد بینا-

بار آمده بود تا خود را به خاطر سعادت  نیآورده بود و ا یکه حسام زنگ خانه ما رو زد برامون گوشت قربان يبار نیاول

باز هم حسام سبد گل به دست . شدند اطیگشاده و بشاش وارد ح يبا چهره ا يخ خانم و نازماهر. کند یبرادرش قربان

:آماده استقبال آنها بود خطاب به مادرم گفت وانیکه در ا اجانآق. بود و نه غم يدر چهره اش نه رنگ شاد. داشت

.ادیم يخواستگار يبازم بو ه؟یچ گهیگل د انیجر-

کردو سر پله ها به ماهرخ  یها داشت جوابش را نداد و فقط به سرعت فاصله کوتاه را طکه بهت زده چشم به آن مامان

را در آغوش  گریکدیآقا جان و فرج اهللا خان هم . دندیرا در آغوش کش گریاو را گرفت و همد يو دستها دیخانم رس

باالخره نوبت . ستادیا وانیاخوش آمد صاحبخانه در  منتظر فیو حسام بالتکل دیهم مرا در آغوش کش يگرفتند ، ناز

وارد سالن . اش بوسه زد یشانیپ يداد و به رو يشرمنده بود او را در آغوش خود جا شیآقاجان که از رو. دیحسام رس
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با چه  دید نکهیپدرم منتظر عکس العملم شد و ازا. نمیباز ماهرخ خانم ازمن خواست که کنارش بش میکه شد ییرایپذ

درست مثل . بزند ینداشت از کدورت گذشته حرف الیخ چکسیه. تقبال کردم متعجب شد اس شنهادیپ نیاز ا یشوق

از هم  يخاطرات خوش گذشته به لبخند يآور ادیکه لبانش با  یفرج اهللا خان در حال. بود فتادهین یاتفاق چیه نکهیا

:گفت شدیگشوده م

.خان ریخوندنت تنگ شده جهانگ يکر کر يدلم برا-

.ریآن روزها بخ ادی ، نطوریمنم هم-

خاکش رو  گمیبه ماهرخ م میدیحاال که باز هم به هم رس. خورد یتخت اتاقم خاك م ریوقته که تخته نرد در ز یلیخ-

، حاال که دختر شما پسر کوچک مارو نخواست ، ما بار  دیدختر دم بخت دار کیشما . و آن را آماده نبرد کنه رهیبگ

و  میما شما رو دوست دار ه؟یشما چ شنهادیجواب پ مینیو بب میرو هم امتحان کن یکیاون تا بخت  میاومد نجایبه ا گهید

خان؟ ریجهانگ یگیم یرو محکم تر کنه ، چ یدوست نیرشته ا مانیخواد که وصلت بچه ها یدلمان م

نست آنچه را تو یبود و نم رتیاز بهت و ح ینگاهش حاک.  کردی، امامنظورش را درك نم دیشن یسخنان او را م پدرم

فرج اهللا . فشرد یدسته مبل م يرا رو شیحفظ آرامش ، دستها يمادرم چشم به حسام داشت که برا. باور کند دهیشن

:خان که منتظر پاسخ بود سوال خود را تکرار کرد و گفت

اال بگو جوابت ح. نظام يبرا دایاز ش يخواستگار يو هم برا میآمد دارید دیتجد يکه ما امروز هم برا نهیمنظورم ا-

ه؟یچ

پاسخ  یشده بود و هنوز آمادگ ریغافلگ. تفاوت جلوه بدم یخودم رو ب دمیچهره ام گذشت ، کوش يآقاجان از رو نگاه

:دیپرس نینداشت ، با وجود ا

.ستین نجایچرا نظام؟ او که ا-

. ازدواج رو داره ینظر آمادگ ، او پخته تر است و از هر میکن یعقدشون م یابیغ دیاگه قبول کن. میخب ما که هست-
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.میفرست ینم ییراحت دخترت را بد جا التیخ

.کنه ی، مادرش از غصه دق م میشوهر بد نجایا میخواست یرو م یکی نی، ا هیهمان دو نفر برام در غربت کاف-

دادن به او  يردلدا يماهرخ خانم برا. مرطوب بود دگانشیکه رنگ به چهره نداشت و د دیمادر چرخ يهمه به سو نگاه

:گفت

. تونه یکه م دای، ش ادیب تونهیبفرستد، اگه خودش نم رانیخانواده به ا دنید يرو برا داینظام قول داده هر سال ش-

جان را به راه دور شوهر  الیشما که ل. ستیدست ما ن ارشانیاخت گهیشوند ، د یبچه ها بزرگ م ی، وقت دینگران نباش

خب از کجا معلوم که اگه اورو به جوان . دست شوهرش افتاد دست زنش را گرفت و برد ارشیاخت یوقت ،ينداده بود

و برادر و  ستیآنجا در غربت ن. است ینیب شیقابل پ زیهمه چ اره؟یبال رو سرتون ن نی، هم دیشوهر بد يا گهید

.هستند ششیخواهرش هم پ

:ختیبا بغض در آم شیشود صداکه زبان گ نیهم. شد ستنیمادرم به لرزه افتاد و آماده گر يلبها

از دور وبرم پراکنده بشن؟ میکه همه بچه ها نهیقسمت من ا یعنی-

.زهیبرات عز دایدونم به اندازه ش یجان که م نایمخصوصاً م. دور و برت هستند تیهمه که نه ، دو پسرت و نوه ها-

در آورد و آن را خشک کردو  بشیاز ج یلدستما. آقاجان که هنوز بهت زده بود نشست یشانیپ يعرق رو يها دانه

:گفت

 دمیفهم نکهیبعد از ا. سر ما رو شرمنده کرد رهیدختر خ نیا یول. را به حسام جان بدم دایدادم ش یم حیمن ترج-

 شهیخوشبخت م ایباشه و آ یبرام مهم نبود شوهرش ک گهیگرفتم هر طور شده شوهرش بدم و د میتصم هیچ انیجر

برام  ادیسرش ب ییهر بال. بده ، به جهنم صیتونه خوب رو از بد تشخ یزنه و نم ید به بخت خودش مکه لگ یوقت انه؟ی

.دیشانس آورده که با همه اون ادا و اطوارها شما هنوز خواهانش هست یلیخ. ستیمهم ن

:اهللا خان گفت فرج
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خان؟ ریجهانگ یپس موافق-

دختر مال . دیند تیخوام اهم ینم نویکرد و گفت ا يزار هیگر که اگه دوباره بلند شد و آمد خونتون و یبه شرط-

/حسام جان یگیفرستمش آلمان ، چه م یشماست ، اگه پسر کوچکتان او را بخواد چه بهتر ، وگرنه م

. داشت ریسوال رو بده ، هنوز سر به ز نیتر از آن بود که بتونه پاسخ ا شانیاو پر ی، ول ستین لیدونستم که قلباًما یم

نگاه ماهرخ خانم . کنه یتونه از گناهم چشم پوش ینم یاست و به سادگ یبود که از دست من عصبان نیور آقاجان اتص

:بار سرش را بلند کرد و گفت نیا. ستیو چرا قادر به پاسخ ن کشه،یم یدونست پسرش چه عذاب یاو م. شد رهیت

.خوام ینم او رو گهی، چون من د دیخانم رو به آلمان بفرست دایبهتره ش-

فرج اهللا خان . بودند ستنیو آماده گر دیلرزیوماهرخ خانم م يناز يمژه ها. معلوم شده بود فمیتکل. دمیکش یراحت نفس

 یخوشبخت یشانی، پ دیکش یکه حسام م یرنج. شد رهیخ یقال يچند لحظه در سکوت به گلها يگره بر ابرو افکند و برا

 یخارج م شیازدرد بود و ناله وار از گلو یجوابش حاک. شکست یه اش را مساخت و قلب خانواد یم نینظام را پر چ

 يازاعضا چکدامیه گهیخان که احساس کرد در آن لحظه د زینبود که نظر منو بدونه ، پرو نیآقا جان به فکر ا. شد

 ارندحسام قرار داحساس  ریتحت تاث یکه پاسخ پدرم رو بشنوند و هر کدام به نوع ستندیبه فکر آن ن یخانواده فروغ

:را گرفت و گفت انهیم

خان؟ ریجهانگ میخانم را به آلمان بفرست دایش دیپس موافق-

زودتر  یگرفتم هر چ میهمان طور که گفتم من تصم یمادرش سخته ، ول يگرچه برا. ندارم گهید يبه گمانم چاره ا-

.شوهرش بدم

:دیآقاجان با تعجب پرس. ستیا بهانه کرد و به همراهش گرنظام ر يافتاد ، ماهرخ خانم هم دور هیکه به گر مامان

د؟یکن یم هیگر دیکن نیریدهانتان را ش نکهی، چرا عوض ا کنندینم هیکه گر يموقع خواستگار! چه  یعنی-

 تیمیصم. پرداخت ینیریمامان برخاست و به تعارف ش. حرف هر دو به خود آمدند و آرام گرفتند نیا دنیشن از
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الزم را زده بودند ماهرخ خاننم به شوهرش اشاره کرد که  يهر دو خانواده همه حرفها نکهیبعد از ا. تگذشته بازگش

:آقاجان به اعتراض گفت. وقت رفتنه

م؟یکه دور هم بخور شهینم دایپ ریلقمه نان وپن کی دیفکر کرد ذارم؟یمگه من م-

:ف عزم ماندن کرد و گفتتعار کینبرد لک زده بود با همان  ياهللا خان که دلش برا فرج

.میمان یباشه ، م رینان و پن کیفقط  ياگه قول بد-

:دونست حسام در عذاب است و حوصله ماندن نداشت به اعتراض گفت یخانم که م ماهرخ

.می، بهتره زحمت رو کم کن گهیوقت د يباشه برا. میشام بمون ينبود که برا نیقرار ما ا-

حسام  ینه از شوخ طبع. زدیاد و از جا برخاست و به دخترش هم اشاره کرد برخرو ند شتریفرصت تعارف ب سپس

من که قرار بود قبل از  يمادرم ازفکر دور. آماده رفتن شد هیبه همراه بق.  شیها و خنده ها یبود و نه از مزه پران يخبر

.حسام و ماهرخ خانم از فکر شکست تنداش ینوروز به آلمان برم ، حال و حوصله چندان دیع

پسوندو  چیحسام بدون ه یخداحافظ. گذشتنند یو به سرعت م دندیغلت یغمها م باریاشک روان جو يها به رو يشاد

در که پشت سرشون بسته شد آقاجان رو به من . سر و صدا و آرام رفت یکلمه خالصه شد و ب کیدر همان  يشوندیپ

:کردو گفت

، به جهنم،  یآواره بش ارتی، حاال حقته که از شهر و د يو جواب کردر یخوب نی، پسر به ا يلگد به بخت خودت زد-

.کنم فیحرص بخورم و خون خودمو کث دیچشمام نباش ، بهتره ، وگرنه هر روز با يبرو جلو

:هنوز مرطوب بود گفت شیکه مژه ها یدر حال.مامان به دنبالم آمد و وارد اتاق شد  میپله ها که باال رفت از

.يکجا بود روزید دمیحاال فهم-

و لبان گرمش با بوسه  رهیدستم قرار بگ يانداختم و جوابش رو ندادم ومنتظر شدم تا دست مهربانش به رو ریبه ز سر

 .هم به من دیبخش نیبه گونه ام هم به او تسک يپر مهر
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چهل و نهم فصل

. که با حسرت چشم به من دارد دیرس یگرفت و گاه به نظرم م یبه خود م یتفاوت آقاجان رنگ مهربان یکم نگاه ب کم

پنهان بود و به آنها  نهیاحساساتش در س شهیمثل هم انه،یاست  مانیحاضر شده مرا به نظام بده پش نکهیدونم از ا ینم

 نیشور و التهاب من در موقع صحبت با او باعث شد آقاجان به ا اموقت نظ یوقت و ب يتلفنها. داد یرا نم انیمجال طغ

 يآماده شد ، و مسافر زیدر طول دو هفته همه چ. ستین یلیوصلت تحم نیکاسه است و ا مین ریز يکه کاسه ا فتدیفکر ب

نظر پدر ومادرم . ردآو میبرا یعروس دیسف راهنی، انگشتر و پ ياومد ، شناسنامه نظام را با حلقه نامزد یکه از آلمان م

تا از همان  رهیبگ لیخواد در مرز منو تحو یبار نرفت و گفت دلش م ریبه آلمان برم ، اما نظام ز مایبود که با هواپ نیا

و  می، ماه عسلمان را همانجا بگذرون میو به استانبول برس می، بگذر میمودیبا هم پ ییبه خط جدا دنیرس يکه برا یراه

ه به نقطه از همان نقط میخواست یم. با نظرش موافق بودم یخواست او بود و من هم پنهان نیا. میآلمان شو یبعد راه

 نیآن خط ا انیپا. ییو به خط جدا میآن برس ي، تا به انتها میکه با حسرت طول آن را پشت سر گذاشت میبگذر يریمس

.رسوند یبار مارو به هم م

 یمهمانان آماده م ییرایپذ يکه خنچه عقد آوردند مامان و ماهرخ خانم داشتند سالن را برا یروز عقد کنان ، موقع صبح

در طبقه باال مشغول  ونیو کتا نایبه کمک م نیبود و نسر هیکردن به عال یمشغول امر و نه شهیمثل هم نویم. ردند ک

.آراستن اتاق عقد بودند

را با حرکت پرده ، به داخل اتاق  يبهار می،نس اطیپنجره رو به ح. میهم نشسته بود يروبرو منیو آقاجان در اتاق نش من

من  يمنحرف شد و به سو ونیزینگاه آقاجان از صفحه تلو. انباشت یر شکوفه ها ، فضا را معط يداد و بو ینفوذ م

:مقدمه گفت یبرگشت و ناگهان ب

؟يفراموش کرد يرو که به من داد یچه آسون قول-
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:دمیپرس دمیمنظورش رو فهم نکهیوجود ا با

کدوم قول؟-

بشه و بخواد تو رو از ما دور کنه حاضر به ازدواج با او  دایپ يته اپدر سوخ هیبود که اگه  نیرفته؟ قرارمون ا ادتیمگه -

.ینش

.دیکرد یعروس نیکه منو وادار به ا دیشما بود نیا-

کار دارم او را به تو  نیاول چه خام بودم که فکر کردم با ا يروزها. ینکن که گولم بزن یخود سع یپدر سوخته ، ب يا-

بعدها متوجه شدم که با چه شوق  یبو، ول هیابتدا قصدم تنب. ارمیبه زور به عقد نظام در م يلجباز يکنم و از رو یم لیتحم

بار تو عمرم گول تو پدر سوخته رو  نیاول ينا نقشه خودت بود و من برایهمه ا. کشهیپر م شیدلت به سو یو ذوق

تا به  يخ خانم رو خام کردماهر يدونه با چه حقه ا یو خدا م یبه خاطر نظام بود که حسام رو نخواست.خوردم

نه؟ ای گمیرو بشکنند ، درست م چارهیو دل آن پسر ب انیب تیخواستگار

کالمش بر . شد رهیچانه ام گذاشت و به من خ ریدست به ز. تکان دادم دییحاشا کنم ، سر را به عالمت تا دمیند یلزوم

:خالف تصورم گرم و پر مهر بود

گرچه آن مرد از تو . ستادیا یسر م رهیدر مقابل تو دختر خ دینفر با کیباالخره . بود کردم ، اما الزم تتیدرسته که اذ-

، اصرار داره زنش رو از آن راه پر خطر  یسفر کن مایبذاره با هواپ نکهیا يبه جا.  دهیهم بدتره و اصالً گوش به حرف نم

.به ماه عسل ببره

:کردم و گفتم يزبان دراز بازم

 یرانندگ دیدون یخودتون که م. افته آقاجان ینم یاتفاق چیه دیما لذت بخشه، باور کن ير خطر باگذشتن از آن راه پ-

.نظام حرف نداره

که  یوقت. را داشته باشد تیتا قدرت تماشا ،يدادیکم نور من نور م دگانیتو به د. یبه سالمت به مقصد برس دوارمیام-
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.شهیخانه خاموش م نی، چراغ ا يبر

حلقه شدن دور  يبرا میبه او شتابزده بود و دستها دنیرس يبرا میقدمها. را کنار زدم و برخاستم یدلصن اریاخت یب

:کردم شیبا همه محبتم صدا. تاب یگردنش ب

.آقاجان ، آقاجان خوبم-

:پرداخت و گفت سوانمیبه نوازش گ یبه آرام شیرا لمس کرد و دستها میگونه ها شیلبها

 روسیس ریتقص.دادم  تیدونم چطور شد که رضا یاصالً نم. از خودم دور کنم یمتیق چیبه ه را یکینداشتم تو  الیخ-

.يدیدینکشونده بود تو اون پسرو نم هیاگه مارو به ترک. است

.دیجنگ شهیبا سرنوشت نم.قسمت بود آقاجان-

مبادا . برگرد  يبخت نبوداگه آنجا خوش. یشکن یو همه سد ها رو م ،يآماده نبرد شهیبه هدف هم دنیرس يتو برا-

.ی، ناچار به تحمل یکه چون خودت خواست یکن الیخ

.شمیمطمئنم که خوشبخت م-

و به قول خودش  فتدیکنه ، به نظرم وسمه وسرمه اش را آماده کرده که به جان سر وصورتت ب یداره صدات م نینسر-

.ارهیخواست سرت ب یینده نذار هر بال دونیبهش م ادیکنه ، ز شتیآرا

.چشم آقاجان-

 یبدون حضور او دلم نم. شکل گرفتند و دنبال جفتم گشتم که کنارم نبود میسرم انداختم ، آرزوها يرا که رو دیسف تور

با . نظام را در کنارم تجسم کنم  الیرا بر هم نهادم تا خ میچشمها. نمیبب نهیدر آ یخواست خودم رو در لباس عروس

.فشرد یعشق برادرش به من ، قلبش را در چنگ م زا یکه پس ازآگاه یغمهمان لبخند پر مهر و همان 

خودم سرگرم  ياهایاطراف در رو يفارغ از شور و غوغا. برگشتند  ییرایعقد که خوانده شد ، مهمانان به اتاق پذ خطبه

 رینظام ، تصو ياکه چشم گشودم به ج نیاما هم. لبانم نشاند يرا به رو ی، لبخند خوشبخت نیریش يایآن رو. شدم 
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:گفت دیگذشته تلخ نبود ، نگاهم را که متوجه خود د يروزها ونچ.ستادهیکه در کنارم ا دمیروبرو د نهیحسام را در آ

، درسته؟ هیداداش نظام کنارت خال يجا-

:دادم و گفتم سرتکان

.نداره یمراسم لطف نیبدون او ا-

. من به برادرم قول دادم که زنش را در مرز به او برسانم. است وستنیو آغاز به هم پ ییجدا انیدر عوض به مفهوم پا-

.قرار ما پس فردا بعد از ظهر در مرز بازرگان است.  میما با هم قول و قرارهامون رو گذاشت

:زده گفتم ذوق

.را جمع نکردم میمن هنوز اسبابها ؟يزود نیبه هم! پس فردا بعد از ظهر-

.طاقت شده و صبر نداره ینظام ب. یکن یمنداره ،آخر شب جمع  يکار-

.رو داشته باشند ییجدا نیا یآمادگ يزود نیکنم مامان و آقاجان به ا یفکر نم-

.دونند و خودشون را آماده کردند یکنه؟ آنها م یم یزود ، چه فرق ای رید-

:احساسش را درك کردم و گفتم. بود نیکرد، غمگ یم يتظاهر به شاد نکهیوجود ا با

.متاسفم حسام-

و  یکه سنت رو شکست يکرد یکار خوب. کنم یم یخوشبخت يحرفها گذشته ، از ته دل برات آرزو نیکار من از ا-

؟یفردا صبح آماده حرکت بش یتون یم. یزنم بش یعشق و احساس چیبدون ه يحاضر نشد

.گمان نکنم اصالً امشب بتونم بخوابم-

:آن نشاند و گفت يرا در البال شیدر اومد وحسرتهاسفره عقدم به گردش  يحسام رو نگاه

ه؟یاون کاسه عسل چ یمعن-

.میذاشت یقاشق از آن را در دهان م کیبود ، در موقع عقد  نجایاگه نظام ا-
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:دیپرس يلحن مظلومانه ا با

.برادرم هستم بیقاشق در دهانت بذارم؟ باالخره من نا کینظام  يمن به جا يخوا یم-

:گفتمو  دمیخند

 .به خوردنش ندارم یلینه ممنون ، م-

پنجاهم فصل

ما جشن  دنیبه محض رس روسیو س الیقرار بود ل. رو تا کردم و در چمدان گذاشتم  یکه رفتند ، لباس عروس مهمانها

ظام تونستم دوباره آن لباس را بپوشم و در کنار ن یاون موقع بود که م.و دوستانشان را دعوت کنند رندیبگ یکوچک

کمک  میداشتند به من در بستن چمدان ها میو زن برادرها ممامان وماهرخ خان. رمیرا بگ مانیعروس يادگاری يعکسها

هر کدام از . اومد یلحظه هم بند نم کی یحت.کند هیام گر یخواست در شب عروس یمامان که نم ياشکها. کردند یم

. دمدا یبه زحمت آنها را در چمدان جا م. رو جا بذارم و برم مچکدویاومد ه یبودو دلم نم میگوشه از زندگ کی لمیوسا

 یتلفن که زنگ زد ب. شانیبه بازگشت به خانه ها لیبه خواب داشت و نه م لیم ینه کس یگذشته بود ، ول مهیشب از ن

:گفتم اریاخت

.نظامه-

گرم و  شهیمثل هم شیصدا ، دیلرز یم میدر دستها یتونست باشه، گوش یاز او نم ریغ چکسیآن موقع شب ه در

:مهربان بود

.یسالم خانم فروغ-

:دمیکش ادیزده فر ذوق

؟یینظام؟ اآلن کجا ییتو نیمن ، ا يخدا يوا-
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.ارض روم دمیاآلن رس نیهم-

چرا؟ ؟يزود نیبه ا-

نه؟ ای یبله رو گفت. رسم یکردم اگه عجله کنم زودتر به تو م یفکر م. اوردمیطاقت ن-

.اول ، حوصله نداشتم منتظر بشم تا سه بار تکرارش کنندهمان بار -

.ای، منتظرتم ، زودتر ب گمیم کیتبر-

.میبش یقراره فردا صبح با حسام راه-

.يایکن زودتر ب ی، سع رهید یلیفردا صبح؟ خ-

.شهیزودتر از فردا که نم-

.رو بده به حسام یگوش شهیچرا م-

را به دستش  یگوش. و شش دانگ حواسش به ماست ستادهیام ا یکه در چند قدم دمیدنبال حسام گشتم و او را د به

:ماهرخ خانم که مشتاقانه منتظر نوبت بود گفت. دادم

.خوام باهاش حرف بزنم یتلفن رو قطع نکن ، منم م-

:که گفت دمیحسام را شن يصدا

فردا ساعت ده شب او را در مرز  دمیقول م. میافت یرا بست راه م شیاالن که چمدانها نیراحت داداش، هم التیخ-

.دانم یکنم و خواب را بر خود حرام م یم یرانندگ کسرهیبدم ،  لتیتحو

:رو گرفت و گفت یخانم گوش ماهرخ

.زنهیدل من شور م فتندیموقع شب که راه ب نیصبر داشته باش، ا زم،یعجله عز نیچرا با ا-

:پاسخ نظام شدو ادامه داد منتظر

درد فراقش  شتریکوتاه ب دارید کیبا  گهیانصاف است و م ی، اما آقاجانت ب امیب دنتیتونستم منم به د یکاش م-
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.دهیآزارت م

:رو به من کرد و گفت حسام

م؟یفتیراه ب گهیساعت د مین یموافق-

:را لرزاند میصدا اقیو اشت شور

.رهیو خوابت بگ یترسم تو خسته بش یخوام ، فقط م یاز خدا م-

.یباش دهیکه به مقصد رس یرا باز کن تیچشمها یو موقع یبخواب نیدر ماش یتون یو تو هم م شمیمن خسته نم-

:رو گرفتم و گفتم یصبر کردم تا حرفشان تموم بشه بعد گوش. مشغول گفتگو با پدرو مادرش بود نظام

.تا فردا شب دارید دی، به ام میافت یراه م گهیساعت د میتا ن-

.، چون من جفتش را با خودم آوردم اریسرت رو هم ب رهیمنتظرت هستم ، گ يصبر یبا ب-

لحظه . تا من بتونم درشو ببندم ندیبنش شیخواستم که به رو نایو از م ختمیرو به طور نا مرتب در چمدان ر لیوسا هیبق

را  لیحسام اتومب. خواهم شد دارشانیدونستم چه موقع دوباره موفق به د یشد و نم یم کینزد زانمیبا عز یخداحافظ

خانواده همسر و برادرانم  يبا اعضا یو پس از خداحافظ دمیرا پوش ام يازیپوست پ یباران. روشن کرد تا آن را گرم کند

. ماهرخ خانم و مامان احساسشان را با اشک نشان دادند. جدا شدن از آنها آسان نبود میبرا.دینوبت به مادر و پدرم رس

در  شیو دستها دبا من گرفته بو یدر موقع خداحافظ شیصد. تا خود را آرام جلوه دهد دیکوش یم شهیپدرم مثل هم

گرفتند تا  میخان تصم زیو پرو میناگهان برادرها م،یحرکت کن میکه خواست نیهم. دیلرزیموقع در آغوش گرفتنم م

.شدند و با ما آمدندسوار  هیاز آقاجان و فرج اهللا خان بق ریبه غ. دروازه شهر بدرقه مان کنند

بدرقه کنندگان از آنها  يبا تکان دادن دست به سو میدیبه دروازه تهران که رس. راندیخلوت بود و حسام آرام م ابانیخ

به عقب برگشتن و به پشت سر نگاه کردن نداشتم ،  يبرا يبهانه ا گهیاکنون د. میو وارد جاده کرج شد میفاصله گرفت

:حسام گفت. بسته شد میاحوصله بودند و پلکه یبازماندن ب يبرا دگانمید
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.یکن یراه را احساس م یکمتر خستگ ينطوری، ا یکن بخواب یسع-

 یرا م میکردم و دوباره چشم ها یگشودم و به اطراف نگاه م یگاه چشم م. دادم و به خواب رفتم هیتک یصندل یپشت به

.دمیخواب یبستم و م

بود که زودتر منو به مقصد برسونه و خود را از شر  نیهدفش ا. در راه را نداشت راند و قصد توقف یدر سکوت م حسام

. بشم داریباعث شد که ب یظهر گرسنگ کینزد. به کابوس شده بود خالص کنه و برگرده لیتبد گهیکه د شیاهایرو

و دوباره  میکرد یسنگدرست کرده بود رفع گر مانیبرا درکه ما یمرغ يچهایحسام در کنار جاده توقف کرد و با ساندو

دوباره به  میکه گذشت زیاز تبر. گذراندم وبه حسام فرصت گفتگو ندادم يداریراه را در خواب وب هیبق. میحرکت کرد

:میبود دهیحسام چشم گشودم که به مرز رس ي، با صدا میخواب رفت

.میدی، رس دایشو ش داریب-

کجاست؟ نجایا-

.دید یشوهرت را خواه میرو انجام بد یگمرک فاتیکه تشر نین بده ، همپاسپورتت رو به م. مرز بازرگان -

،  شدیخارج م میکه داشت ازگلو يادیبه چهره خسته اش دوختم و به فر دیچرخ یدر آن م يرا که برق شاد نگاهم

:مجال ندادم و گفتم

.محبتت رو فراموش نخواهم کرد نیا چوقتیمتشکرم حسام ، ه-

:و گفت دیخند یتلخ به

.نداشت یقابل-

حسام با . دیچرخ ینظام م ي، نگاهم در جستجو میدیبه آن طرف مرز که رس. به سرعت انجام شد  یگمرک فاتیتشر

:فروشگاه پارك کرده بود اشاره کرد و گفت يکه در جلو یلیدست به طرف اتومب

.نگاه کن داداش نظام آنجاست-
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 ا،یمجبور نبود زبانش خاموش باشد و نگاهش گو گهیهر چند د. اومد مانیبه سو دویدر همان لحظه او هم مارو د درست

از  شیصدا. خواد احساسش را نشان دهد یتونست آنطور که دلش م یکردو نم یبرادرش را م تیرعا نیاما با وجود ا

:دیلرز یشوق م

...دایش-

:فتتاب بود در پهلورها ساخت و فقط گ یب دنمیدر آغوش کش ير که برا شیدستها سپس

.يخوش اومد-

:گفت يزیبا لحن محبت آم حسام

؟یکش یخجالت م ؟نکنهیبوس یچرا زنت رو نم-

.ستیکه ن ي، عجله ا ادهیفرصت ز-

.خودم او برات آوردم و خودم هم دست به دستتان خواهم داد-

.کنم یمحبتت رو فراموش نم نیا چوقتی، ه زمیازت ممنونم برادر عز-

.آقاجان نذاشت ی، ول نهیو تو رو بب ادیخواست ب یدلش م یلیمادر خ-

.، فقط به تو زحمت دادم میبا هم باش يچند روز میتونستیتنگ شده ، اما چون نم یلیخ شانیدلم برا-

.کارو برات بکنم خوشحالم نیتونستم ا نکهینبود ، از ا یزحمت-

جمله رو  نیا يتونست چطور ید تشکر کنه ، فقط نمازبرادرش که مرا به او واگذار کرده بو یقیخواست به طر یم نظام

:، گفت ارهیبه زبان ب

ات باشم ، نه شکستن دلت،  یکردم شاهد خوشبخت یآزردن تو ، آرزو م متیخواستم ، منتها نه به ق یرو م دایمن ش-

چطوره؟ ایرو

:و گفت دیخند
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.به او شکل بدم اهامیهنوز نتونستم در رو-

:گفت يزیبرداشت و با لحن تحکم آم شیبه سو یچند قدم. دیترقه از جا پر چون

؟یحسام؟چرا به من دروغ گفت يکار و کرد نیچرا ا-

.کنم یم یخوشبخت يآرزو تانیبرا. شد ونه خودش یمن م ی، نه باعث خوشبخت خواستیکه منو نم يدختر-

:رو به من گفت سپس

.ریخداحافظ زن داداش ، سفر بخ-

نداد و دستش را  زینظام به او مجال گر. قرار یب دنیتنها ماندن و رنج کش يتاب بود و برا یب دور شدن از آنجا يبرا

:گرفت و گفت

!يکرد یکار و م نیا دینه نبا-

.، و چند ماه قبل از آن جوابم کرده بود ، خداحافظ شدیزن من نم دای، در هر صورت ش دیچرا نبا-

.میفنجان قهوه بخور کی ایه ترصبر کن الاقل با هم در کاف ؟يریکجا م-

.مبارك دتانیع.در کنار مادر و آقاجان باشم  نیقول دادم سر سفره هفت س. زودتر برگردم دینه ممنون ، با-

:فشردو گفت نهیآغوش گشود و برادرش را با همه عشق و محبت به س نظام

،یکن یرانندگ یخستگ نیبا ا ستی، صالح ن يدیلحظه هم نخواب کیتا حاال  شبیتو از د-

وقت  گهیخب حاال د یلیخ. گردم یکنم و فردا صبح بر م یم يریمهمان خانه سر راه خواب س نینگران نباش، در اول-

.بذار نتیو آنها را در ماش ریبگ لیزنت رو تحو يچمدانها. است یخداحافظ

.روبهت بدم روسیو س الیخودم و ل يها یسوغات يپس صبر کن من چمدانها-

:گفت يزینظام با لحن محبت آم. دیلرز یخوردو بدنم م یاز سرما به هم م میهفته ماه اسفند ، دندانها نیآخر در

.نیبش نیکن وبرو تو ماش یبا حسام خداحافظ-
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:که مشغول جا به جا کردن چمدانها بود گفت حسام

.ات شدم منو ببخش زن داداش یباعث ناراحت یاگه گاه-

.يام نبود یراحتوقت باعث نا چیتو ه-

خوشبخت .  یکه به خاطر من مورد سرزنش وقهر وغضب آقاجانت قرار گرفت ییچرا بودم، مخصوصاً در آن روزها-

.یباش

 یخواست هر چ یم. نبود زیاش با نظام شتاب زده و شباهت به گر یخداحافظ. صندوق را بست و آماده حرکت شد در

دست تکان داد و به  مانیرا روشن کرد و از پنجره برا لیاتومب. ن شکنجه نباشهزودتر از ما دور بشه تا ناچار به تحمل آ

.سرعت از آنجا دور شد

کمیپنجاه و  فصل

تصور  نیتونستم ا ی، نه من م مینقطه از هم جدا شد نیدر پشت مرز ، در هم يلحظه ا.کنارش بودن را باور نداشتم  در

، با  میمودیپ يدیرا که درناام یودوباره با هم راه وستیپ میبه هم خواه روز دوباره کیرو داشته باشم و نه نظام که 

 یشک. نظام در فکر بود میکه شد لیسوار اتومب. ماند میهم خواه اردر کن شهیهم يو برا مودیپ میخواه دیعشق و ام

 نیر خاطرش چرکمنو د داریفکر شوق د نیبرگشته ، هم دیکه برادرش دلشکسته و ناا م شدیاند یم نینداشتم به ا

خود از سرش  ياز سودا ریرا به غ گرمیتا با نگاهم همه افکار د دمیکوش یکه م یدستش را گرفتم و در حال. کرده

:کنم گفتم رونیب

.یمن در کنار سفره عقد به عشق تو پاسخ مثبت دادم، اما تو هنوز به من بله نگفت-

:فت و گفتگر یدستم را به گرم. تا لبخند بزند  دیطول کش یمدت

در احساسم نسبت  یخلل چوقتیه دمیقول م. شهی، حاال و هم دایگم ، دوستت دارم ش یبا همه احساسم م گریبار د کی-
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.و به قولم وفادارم بندمیاست که باتو م یمانیپ نینشه ، ا جادیبه تو ا

.يدر کنارت بمونم ، با عشق و وفادار شهیهم دمیمنم قول م-

 یگشتم تا باالخره تونستم هتل نقدریا امیبه دنبالت ب نکهیقبل از ا ینداره، ول یو هتل مناسب ستین یشهر بزرگ يآگر-

. میکن یرفع شد حرکت م تیو صبح هر وقت خستگ میمان یشب را آنجا م. کنم دایرا که از همه نظر مناسب تر بود پ

؟یشیناراحت که نم

.میکه با هم باش نهیمهم ا. میکجا بمون کنهینم یفرق-

نفس در مورد  کیکردم ، و  یدر کنارش احساس آرامش م. بردم ادیرا از  یخستگ. دادمیرا به چشمانم راه نم خواب

 يشب پر ستاره ، ستاره ها کیو در  میدیرس يباالخره به آگر. زدم یبر من گذشته بود حرف م ابشیکه درغ یحوادث

نظام قبالً مقدمات . میرستوران کوچک هتل جشن گرفت دررو شب با هم بودنمون  نیو اول میبختمان را با هم جفت کرد

.فراهم کردده بود کیجشن را با سفارش گل و ک

 نهیآ يدر جلو. میتخت آن را پوشانده بود ، رفت ياز گل سرخ رو یشب پس از بازگشت به اتاق کوچکمان که فرش آن

:کنار گل سرم قرار داد و گفت رو در يادگاریو گل سر  ستادینظام کنارم ا میموقع شانه زدن موها

.بذار آنها هم با هم باشند م،یدیجفتش رو آوردم که تنها نباشه ، حاال که ما به هم رس-

به آلمان  دنیرس يبرا يعجله ا.ییوفا یمهر و ب یبود و نه ضجه ب یینه گربه تلخ جدا گهید.با هم ماندند و ما باهم آنها

و  میدیو باالخره به استانبول رس میو پس از صرف ناهار به ادامه سفر پرداخت میشد داریظهر از خواب ب کینزد.مینداشت

نبود و اشک  دیاز ام یقلبم خال گهید میکه شد یبار سوار کشت نیا. میداختپر یقبل نیریخاطرات سفر تلخ وش دیبه تجد

.بود افتهیتحقق  میروشن بود و آرزوها ندهیآ يدورنما. ختمیر ینم

بود که بدون پدر و مادرم برگزار  يدیع نیاول نیا. شد  1346سال  لیمصادف با تحو هیمون در ترکروز اقامت نیآخر

که وسط سفره  یکاسه عسل دنینظام از د. دمیچ یهمسرم م يبرا نیبود که سفره هفت س يدیع نیشد و اول یم
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:گذاشتم تعجب کرد و گفت

.ستین نیحرف اولش س نکهیا-

 یسر سفره عقد بر دهان هم م دیاست که طبق سنت با یهمان کاسه عسل نیاست و ا یگزند ینیریش یعسل به معن-

.من با خودم آوردمش.میگذاشت

.و بعد من يخور ینشده ، اول تو از دست من م ریحاال هم د-

:آوردم و گفتم ادیحسام را به  يخاطرات شب عقدکنانم محبتها يآور ادیو از  دمیآن را در دهانم چش نیریش مزه

عسل در دهانم بذاره؟ خواستیاز طرف تو م ابتیبرادرت به ن یدون یم چیه-

:گفت دویدر هم کش ابرو

کار و نکرد؟ نیخب پس چرا ا-

.ندارم لیچون من گفتم م-

:را که در دهانش نهادم تلخ کرد و نجوا کنان گفت یبرادرش مزه عسل یناکام ياور ادی

.ار آورد تا تونست اون صحنه ها رو تحمل کنه و شاهد ازدست دادنت باشه، چقدر به خودش فش نمیبرادر نازن-

:عهدپرداخت و گفت دیشد ، نظام به تجد لیکه تحو سال

صبر  یتولد بچه هام چند سال يکه بتونم برا ستمیمن آنقدر جوان ن. خوام یموقع من تارا رو از تو م نیهم گهیسال د-

.کنم

.دیفزایمشترکمون ب یزندگ ینیریکه هر چه زودتر تولدش بر ش خوامی، از خدا مباشه  ياگر در طالع ما فرزند-

اآلن  نیهم. رسونه  یآروزم هم م نیآرزوم رسوند ، مطمئنم به دوم نیکه خدا تورو قسمت من کرد و مرا به اول یوقت-

.میخواه یو تارا رو از او م میدار یمن و تو با هم دست بر دعا بر م

.سالم باشه دهیکه م يزندفقط دعا کن فر-
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 يصدا. دینوبت به منزل ما رس یپس از گفتگو با خانواده فروغ. میتماس گرفت مانیسال با خانواده ها لیاز تحو بعد

:و گفتم ختمیدر آم شانیرا گرفت وشوق را با رنج دور میبغض گلو دمیمادرم را که شن

.تنگ شده تیدلم برا یلیمبارك مامان جان، خ دتیع-

.است یودور وبرمان خال میتنها هست نیپدرت و من سر سفره هفت س. ه به اندازه من ن-

.تپد یشما م ادیهم که هستم قلبم به  نجایا-

.نه ما تپدیدروغ نگو، قلب تو با عشق شوهرت م-

؟يکردیکار م یچ یاالن داشت.خود  يهر کدام به جا-

.میرو براش عقد کن نویبشه مهسا خواهر زاده م یو راض ادیدر سال نو سر عقل ب روسیکردم س یداشتم دعا م-

.میبرس ییبه کمک هم به جا دیتالشمان را، تا شا الی،من ول دیشما دعاشوبکن-

.دلش برات تنگ شده یلیکرد ، او هم خ یم هیسال به اتاق ما آمد داشت گر لیبعد از تحو هیکه عال یموقع-

.دیآنجا الاقل شما همه با هم هست. کنم یم هیدلتنکم و دارم گر نجایمنم ا-

.يدیگرچه خوشحالم به آرزوت رس. یبا ما باش یتو خودت نخواست-

:دیخفه مامان به گوش رس يباالخره صدا. سکوت برقرار شد  قهیاز چند دق بعد

.دییایب دنمانیبه د الیشمرم که تو و ل یحاال لحظه ها رو م نیاز هم. قولت رو فراموش نکن-

.مامان جون مییایتماً مح-

:گفت دیبه آقاجان که رس نوبت

.يتا آن را بردار یستین نجایافسوس که ا یقرآن گذاشتم ، ول يبرات پول ال شهیمثل هم-

.رمیگ یام رو ازتون م يدی، مثل هر سال ع امیب دنتانیبه د یبذارهمونجا باشه ، وقت-

ات بشه و کم کم رنگ آن اسکناسها ، مثل رنگ چهره  يدیل نو عتا صفحات قرآن پر از پو یترسم آنقدر بمون یم-
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.بدهد یکهنگ يبزنه و بو يپدرت به زرد

.دیشما مطمئن باش.امینه آقاجان حتماً م-

 .شکست یم یگشت و نه قلب یم ریسراز دگانیاز د یمعنا و مفهوم بود و درموقع تکرارش ، نه اشک یب ییواژه جدا کاش

پنجاه و دوم فصل

چند ساعت بعد وارد . میغرق کرد اهیس يایسفرمان را در در نیو خاطرات تلخ اول میرا بست مانیروز بعد چمدانها حصب

.میدیبه آلمان رس شیاطر ،يوگوسالویدر بلغارستان ،  یو پس از توقف کوتاه میجاده سرسبز و خرم اروپا شد

 لینظام سرعت اتومب. از برف بود دهیاطراف پوش يهادر آن کشور ، رنگ زمستان را داشت و سرتاسر جاده و کوه بهار

:رو کم کرد وگفت

، پس خوب  یدر آن باش یعمر مجبوربه زندگ کی دیسالها و شا دیکه شا هیشهر نیا. میندار دنیرس يبرا يعجله ا-

نه؟ ای ادیخوشت م نجایاز ا نیتماشا کن و بب میگذر یرا که از آن م ییابانهایخ

.بود یو با من خواه یکه تو با من نهیم، مهم اکجا باش ستیمهم ن-

:دستم گذاشت و گفت يرا به رو دستش

،  یخوشرنگ رو داشت ییخرما يموها نیشد و تو هنوز هم دیموهام سف یمبادا وقت. و غم ي، در شاد شهیاآلن و هم-

.کنم یو درکت نم رمیبرات پ یدلت ازم سرد بشه و بگ

:نگاهش کردم و گفتم یفتگیش با

خواهند رفت  شانیبه دنبال زندگ مانیچون در آن موقع بچه ها. دوستت خواهم داشت شتریبشه ، ب دیموهاتم سف یوقت-

.ماند میهم خواه يو من و تو برا

باور کنم؟-
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.باور کن-

داشت؟ یرا خواه دهیعق نیهم مانیبعد از تولد بچه ها یحت-

.ثمره عشق ما خواهندبود ، نه نابود کننده آنکنم ، آنها  ینم سهیمن محبتها رو با هم مقا-

. صاحبخانه را داشت قهیاز حسن سل تیبود که مبلمان آن حکا خیآپارتمان کوچک نظام در مون م،یآرزو ییطال قصر

شانه اش  يرا که گشود، مرغ عشق بال زدو رو يدر قفس پرنده ا.در اطراف خانه ، به گردش در اومد نینگاهم با تحس

:نظام رو به من کرد و گفت. گردنش نوك زدنشست و به 

پروار و سرحال شده ، تو که از پرنده بدت  نطوریکه ا دهیبه گمانم زن صاحبخانه خوب به او رس. منه یقوقول نیا-

اد؟ینم

.هم دوست دارم یلینه برعکس خ-

.میریبگ يبزرگترخونه  میتون یم میکه بچه دار شد یوقت م،یندار شتریدو تا اتاق خواب ب نجایما ا-

.هیبرامون کاف نجای، ا میاگه دو تا بچه هم داشته باش یحت-

عشق سر  ي، نجوا مانیقلبها شیو در فضا شدیمان م یشاهد خوشبخت وارشیکه در و د يخانه ما بود، خانه ا نجایا

.میرا نشکست مانییو خلوت تنها مینکرد میتقس چکسیآن روز را با ه. دادندیم

خانواده ام دورم جمع شدند  يبعد اعضا یساعت. تماس گرفت و خبر ورودمان را به او داد روسینظام با س روز بعد ، صبح

.و به ابراز احساسات پرداختند

:انداخت و گفت ری، مظلوم وار سر به ز جانمانیبا مشاهده شور و ه نظام

.ات هستند ی، برادر وخواهرت حام تیومن در اقل یتیتو در اکثر نجای، ا يشانس آورد-

:زبان به اعتراض گشود و گفت روسیس

رو  یکدندگیو  یبه من ثابت شده که او سر سخت. از عهده ات بر خواهد آمد یینداره، و به تنها تیبه حما ازیخواهرم ن-
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د؟یستیخسته که ن. میجشن فردا شب آماده کرد يزبرایما همه چ. رو ازمادرم یازپدرم به ارث برده و عطوفت و مهربان

:لبانش نقش بست و گفت يبر رو  يزیآم تیرضا لبخند

انصافت حاضر نشد آن  ی، با همه اصرارم ، خواهر ب نمیبب یخواد زنم رو در لباس عروس یچقدر دلم م یدونینه اصالً نم-

.جشن بپوشه نیرا قبل از ا

:و گفت دیخند الیل

نه؟ ایگذشت  سفر ماه عسل خوش. کردم  یکارو م نیاو بودم هم يمنم جا-

:سر تکان دادم و گفتم تیبه من بود و با رضا خطابش

.میکرد یخال یلیجاتونو خ هیدر ترک-

د؟یکن یروخال یکس يسفر جا نیداشت در ا یچه لزوم-

.میبود زانمانیهمه عز ادیچرا که نه ، ما به -

؟یکن ییرایپذ تیاز مهمانها يخوا ینم-

:برخاستم و گفتم دستپاچه

.کنم یآماده م ياالن چا نینکردم، هم يعادت به خانه دار هنوز-

:گفت نظام

.شمیم ییرایخودم عهده دار پذ ،يریبگ ادیتو  یتا وقت. آماده است. زحمت نکش-

:بود گفت يچا ختنیکه مشغول ر یدر حال. همراهش به آشپزخانه رفتم به

.يریگ یم ادیرو  خونه نیکم کم راه و چاه ا. و بشقابها رو ببر کیتو ظرف ک-

:مردها به گفتگو پرداختند و بهنام گفت ياز صرف چا پس

 الیل ا،یتو هم ب خوادیاگه دلت م. میفردا شب به سوپر مارکت بر یمهمان يها يکسر دیخر يبرا روسیقراره من وس-
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.مونه یم دایش شیپ

.خواد پشت سرمون صفحه بذارند یمتا هر چقدر دلشون  میدو خواهر و تنها بذار نیبهتره ا. امیباشه منم م-

:دیپرس الیل میکه شد تنها

.شد یم چتیپاپ يبدجور چارهیآن ب ؟یاز شر حسام خالص بش یچطور تونست-

.باالخره خالص شدم یسخت بود ، ول یلیاولش خ-

؟يچطور-

و  یخانواده فروغ یدگیم ، رنجبا ه مانیبرخوردها یمبارزه من با آقاجان و تلخ. زد یبه دل نم یخاطره ها چنگ يآور ادی

:با حوصله گوش به حرفام داد و گفت الیل. به هدف و آشکار ساختن راز عشقمان دنیرس يباالخره سماجت من برا

که در دل شما دو  دیفهم شدیم یبه راحت میبود هیکشه ، همان موقع که در ترک یجا م نیدونستم باالخره کار به ا یم-

.گذره یم ینفر چ

.هیچ فمیدونستم تکل یمن بودم که نم انیم نیاز من بگذرند و در ا گهیخواستند به خاطر همد یو برادر مهر د-

دوست  یلیاست و تورو خ یپسر با عاطفه و با احساس.قدر نظام رو بدون. يرو روشن کرد فیکه تکل ياتفاقاً تو بود-

 روسیس. کار برخواهم آمد  نیاز عهده ا نینسر بهتر از یلیمطمئن باش خ. کنم یم شتیداره ، فردا شب خودم آرا

.میکن ییرایپذ مانکرده و قراره با شام سرد از دوستان یخانه اش رو چراغان

پنجاه و سوم فصل

خواست نظام فقط مال من  یکردم و دلم م یم يدر ارتباط بودند حسود يشناختند و با و یکه نظام را م ییهمه آنها به

سفر .تونست مطابق خواسته ام برخورد کنه یبود و نم ياومرد گرفتار یبا من بگذره، ول شیگباشه و تمام لحظات زند

 تیکه نظام فعال یموقع. شکل خواهد گذشت  نیبه هم مونیزندگکردم همه  یماه عسلمون بد عادتم کرده بود و گمان م
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گرفت و بهانه  ینه خانواده ام را مدلم بها. کردم یم یدر غربت احساس دلتنگ شدمیروزانه اش شروع شد ، تنها که م

.تا او را به خانه بکشونم دمیکوش یمختلف م يو به بهانه ها شدیهمسرم رو که صبح زود از منزل خارج م

که برام  دیرس جهینت نیکم کم به ا یخو نگرفتم، تن به خواسته ام داد، ول طیتصور که هنوز به مح نیاول با ا يروزها

:گشود حتمیآن موقع بود که زبان به نص. اساس است یهام ب يریعادت شده و بهانه گ

از او بخواه  ای،  الیل شیبرو پ یروزها تنها نباش نکهیا يبرا. دمیکارمو از دست م ي، به زود یروش ادامه ده نیاگه به ا-

.میبشبا برادر و خواهرت و دوستام دور هم جمع . کنم زودتر به خانه برگردم یم یمن هم سع. نجایا ادیب

،  دمیفهم یکردند نم یرا که با حرارت رد و بدل م یشدم ومفهوم کلمات یحوصله م یدر جمع دوستانش ب نکهیوجود ا با

.کردم یم تیمحافل عالقه داره ، تظاهر به رضا نیدونستم او به ا یچون م

کرده و نور چشم پدرش  زیعز دختر نیا.رسوند شیتولد تارا نظام را به آرز. در زمستان سال بعد مستجاب شد مانیدعا

 یم شیها يقرا یبه ب ژنیب. آورد یم نشیکه پزشک بود به بال ژنیدوستش ب مهیبا هر عطسه و سرفه اش سراس. بود

:گفت یم یو با شوخ دیخند

.است گهیبچه د کیوسواس ،  نیها رو هم داره، چاره مبارزه با ا رادیا نیزن گرفتن ا رید ؟يریو معرکه گ يریسر پ-

مامان دست . شباهتش به پدرش  شیولبها ینیرسوند و فرم ب یتارا شباهتش به من رو م دیو رنگ سف یعسل چشمان

بره و  ایترسه باالخره آرزو به دل از دن یکرد م یگفت اضافه م یسخن م شیاز آرزوها شیبردار نبود ومرتب در نامه ها

.به دلش بمونه روسیس یحسرت عروس

مهسا هم سن . داشت یبه هدف دست از تالش بر نم دنیرس ينشان کرده بود و برا شیرو برا نویخواهرزاده م مهسا

و  دیرس جهیباالخره اصرار من ونظام به نت. آورد  یرا به خاطر م طانیآن دختر سبزه ش یهنوز کودک روسیبود وس الیل

عقدکنان را بدهد و  بیمادرم ترتبدهد  تیشد که رضا عثبرادرم را وسوسه کرد وبا مانیما و آرامش زندگ یخوشبخت

.عروس را روانه آلمان کند
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شدند  یبادوستانشون دور هم جمع م روسیاکثر شبها نظام و س. استقبال از عروس خود به فرودگاه رفت يبرا روسیس

 يها قصد نداشت دروازه یماند، ول یبهنام هم ازجمع آنها دور نم. کردند یگفتگو م رانیو اوضاع ا استیو در مورد س

.خود ببندد يکشورش را به رو

.نداشتم يدیام چیبازگشت به وطن را داشت و من ه دیبود که او ام نیا الیمن ول فرق

بود که بار  يمژده ا نی، ا رتیو ح يو حسام قصد دارند با هم ازدواج کنند ، با وجود نا باور نایم دیکه خبر رس یموقع

.شد مونیاعث خوشحالدوش من و نظام برداشت و ب ياز رو ینیسنگ

در  مانیها ی، سر به سرش بذارم و شوخ رمیم رانیشان به ا یشرکت در جشن عروس يکه برا یگرفتم زمان میتصم

مجدد ،  يخانواده ام داشتم ، باردار دارید يبه برا یو شوق یبا همه دلتنگ یول.ارمیب ادشیرو به  هیمورد لنگ دراز همسا

.سفر شد نیباعث انصرافم از ا

خودم کالفه است ، ناچار به پس  ياز دور نکهیا نیدونستم مادرم در ع یم. نبود یآنها کار آسان يمطلب برا نیا حیوضت

زبانم بند آمد و  دمیرا که شن شیصدا.کرد یرا تحمل م شیها یکج خلق یستیبا یدادن حساب به پدرم خواهد بود و م

:در سکوت گوش به حرفاش دادم

داره عروس  زمیطرف نوه عز کیحد و اندازه نداره، از  دنتید ي، شور و شوقم برا دایشده شتنگ  تیبرا یلیدلم خ-

.راحت باشه خودم مواظب تارا خواهم بود التیخ. دیوبچه ها را خواهم د الیتو و ل گهیواز طرف د شهیم

:دیپرس یبا نگران. شتمندا انیکردنش قدرت ب دینا ام ياومد و برا یصدام در نم. مکث کرد و منتظر پاسخم شد یکم

دستته؟ یهنوز گوش دا؟یش یزن یچرا حرف نم-

:بود فیضع میصدا. ندونستم  زیرا جا تامل

.تونم ، متاسفم مامان ی، اما من نم انیم دایو ل الیل-

:کنه یم هیداره گر دیبه نظر رس. خفه و گرفته شد شیصدا
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از آمدن سر باز  ي، هر سال به بهانه ا میدیند گرویه که همدشد؟ سه سال یچرا؟ پس قول و قرارت چ ؟یتون یچرا نم-

دو ماه از زن و بچه اش دور باشه؟ یکیتونه  ینظام نم یعنی،  یزن یم

.از من اصرار داره شتریاتفاقاً او ب. ستین نیموضوع ا-

د؟ییایخب پس چرا نم-

.چون دکتر مسافرت رو برام قدغن کرده-

؟یضیچرا؟ مگه مر-

:رو از دستم گرفت و گفت یگوش. بود و گوش به حرفامون داشت ستادهینارم اک نظام

.ارهیبراتون ب گهینوه د کی خوادی، فقط م فتادهیبراش ن یاتفاق چیراحت باشه ، ه التونیسالم مامان فروغ ، خ-

:زدیمادرم موج م میشوق واندوه در صدا. رو به من داد یگوش سپس

داشتم؟ دارتیبه د دیکه ام یدرست در زمان یعنیمبارکه ، اما چرا حاال؟ -

.دکتر گفت اجازه سفر ندارم دلم گرفت ی، باور کن وقت میدیفهم روزیما تازه د-

رو پر از  خچالیآقاجانت . میکرد یم يلحظه شمار دارتید يبرا میشانس من و پدرت که داشت. شانس من بود نیا-

اد؟ی، نکنه او هم ن کرده دیدوست دار الیکه تو و ل يها یخوراک

.دارید دیبه ام. دیکن یمارو هم خال يجا. ادینه حتماً م-

تا چه موقع؟-

...هم دیو شا يبه زود دیشا. ستین ینیب شیقابل پ یچیه. تا هر وقت که خدا بخواد-

؟یهم چ دیو شا-

.دلتنگم یلیخ امیتونم ب ینم نکهیدونم مامان، از ا ینم-

:نظام تارا را در آغوشم گذاشت و گفت.رو گذاشتم یکردم و گوش یخداحافظ. و ندادمجال ادامه گفتگ اشک
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.، بغلش کن رهیگیدختر بهانه تو م نیا-

:چسباندم و گفتم نهیبه س تارا

را  شانیخوش آشنا يوبو رمیتونم آنها را در آغوش بگ یم ی، پس ک رهیگیمن هم دلم بهانه پدر و مادرم رو م-

.احساس کنم

پنجاه و چهارم فصل

:گفت یم. بازگشت فیتعر ایدن کیرفتند و دوماه بعد با  رانیو دخترش به ا الیحسرت زده من ، ل دگانیمقابل د در

. در منزل ماهرخ خانم یجشن عقد در خونه ما بود و جشن عروس.بود یخال تیچقدر خوش گذشت و جا یدون ینم-

لحظه از عروس  کیل اون موقع ها خوش مشرب و بذله گو و خوشگل شده بود و حسام هم دوباره مث یلیخ نایم

، مامان  يایب ینتونست نکهیازا. میبرگشتو  میدست به دست داد هیطری، آخر شب آنهارا در منزل ق شدیقشنگش جدا نم

.خوردیغصه م یلیخ

:کردم دوخت و گفت یم هیچشم به من که داشتم گر سپس

؟یکنیم هیچرا گر-

.دلم هواشونو کرده یلیخ نکهیا يبرا-

.میسفر داد نیتن به ا ی، و هر دو با آگاه مینداره ، من وتو هر دو درغربت هیگر نکهیبچه نشو، ا-

؟یمن چ یول ،يگرد یبر م گهیدو سال د یکیتو -

؟یمانیپش يکه زن نظام شد نیازا یبگ يخوایخواست خودت بود ، نکنه م نیا-

هواشونو  یلیدلم خ یفقط گاه. کنارش باشم شهیخواد هم یرو دوست دارم ، ودلم ممن نظام .ستمین مانیمعلومه که پش-

.کنه یم
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سال  دیشا. عادت کردم شانیتا به دور دیطول کش یلیحالتو داشتم و خ نیکه اومده بودم هم لیمن هم اوا ه،یعیطب نیا-

.دلخوربود یلیخ امدنتیرستاده و از نف يادگاریگل دستش را برات  نایم. يبر دنشانیبه د تیبا بچه ها یبتون گهید

...افسوس یول.رو جبران کنم  میها یمحبت یشون سنگ تموم بذارم و ب یداشتم در عروس الیخ-

اگر در غربت نبودم . از سه کودك در حد توانم نبود ينگه دار. خود کردند ریدو قلو متولد شدند و مرا اس مایون سارا

هم بود ،  هیآن دو شب عتیطب. رو داشته باشم یتونستم انتظار کمک از کس یا در آنجا نمام د،یرس یالاقل مادر به دادم م

.کردند یم هیکردند و با هم گر یم سی، با هم جاشونو خ شدندیبا هم گرسنه م

 ستیبا یاو م دهیبه عق. به آوردن پرستار نداشت یلینظام تما. بردیو تارا را به خانه خودشون م دیرس یگاه به دادم م الیل

کمک به  يرا برا یداد زن تیرضا شمیتر م فیمتوجه شد روز به روز ضع یوقت نیبا وجود ا. با محبت مادر بزرگ شوند

.میاستخدام کن روزچند ساعت در  يبرا يخانه و بچه دار يکارها

آنها به من که از  تارا به پدرش وابسته بود و. استراحت داشتم يبرا يشتریکارم آسان تر شد و فرصت ب بیترت نیا به

.زدند یم ادیشدم فر یکنارشون دور م

را در رشته  التشیبهنام تحص. بود زیآم هیمادرم پر مالمت و پر از کلمات گال ينامه ها. فراموش شد رانیبه ا رفتن

با  الیل. دسه ساله بودن مایآن موقع تارا شش سال داشت و سارا و ن.شد رانیبه اتمام رسوند و آماده بازگشت به ا یپزشک

:گفت یببره خطاب به من م خواستیپرداخت و آنچه را که نم لیوسا يشوق و شور به جمع آور

.خوره بردار یهر کدام به دردت م-

با . بدون او تحمل غربت برام مشکل تر شد. کرد یم شتریفاصله ها را ب ییماندم ، باز هم جدا یرفت و من م یم الیل

کنه و  رانیا یو بهنام و مهسا راه الیگرفت مرا هم همراه ل میرا بسته بودند ، نظام تصم میبچه ها دست و پا نکهیوجود ا

:از بچه هام نبودم گفت ییتوجه به مقاومت من که حاضر به جدا یب

تارا . شرمنده شون هستم یفرستم ، به اندازه کاف یم رانیبه ا دنشانید يمن به پدر ومادرت قول دادم که تو رو برا-
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رو بردار  مایرو رها کنم واز کنارش تکون نخورم ، تو سارا و ن می، کار وزندگ يتا تو برگرد دمیمونه ، قول م یمن م شیپ

.برو

تونستم شبها وجودش را در کنارم حس نکنم و روزها بدون لبخند  یچطور م. بود یبعد ازعروس مونییجدا نیاول نیا

 شیها یبدون شک تارا با دلتنگ. از ما آسان نبود چکدامیه يبرا يدور نیتحمل ا م؟یگرمش چشم از خواب بگشا

طرف بودند و آنها در طرف  کیپدر و مادرم . دلم در دو جا بود. شدیکرد و باعث آزارش م یعرصه را بر پدرش تنگ م

شماره  تلفن رو برداشت و یخاتمه بده ، گوش دمیمرا وادار به قبول خواسته اش کنه و به ترد نکهیا ينظام برا. گهید

:مادرم گفت يصدا دنیبا شن. رو گرفت رانیا

 الیرو همراه ل مایو سارا ون دایخوام به قولم عمل کنم و ش یم ریبعد از چند سال تاخ. منم نظام. سالم مامان فروغ -

.بفرستم رانیومهسا به ا

:رو به طرفم گرفت و گفت ینظام گوش. دمیمامان رو شن یخوشحال ادیفر ياز تلفن دور بودم ، صدا نکهیوجود ا با

.اش رو خودت بگو هیبق ایب-

:گفتم. ستین يقرار نیشد به او گفت که چن یتونستم بگم؟ مگه م یم یچ

.مینیب یم گرویدر فرودگاه مهر آباد ، همد گهیدو هفته د. امیم دنتانیدارم به د. را ندارم تانیطاقت دور گهید-

 روسیو س الیتو ، ل يعکس بچه ها. را به گور خواهم برد  میتو و نوه ها دارید يکردم آرزو ی، فکر م شهیباورم نم-

.، من خودم مواظبشون هستم اریشاهد بزرگ شدنشون باشم؟ همه بچه هاتو ب دیچرا من نبا. زد یآتش به جانم م

.مونه یپدرش م شیمامان جان ، با سه تا بچه رفت و آمد برام مشکله ، تارا پ شهینم-

اد؟یاونم بدون بچه اش م ؟یمهسا چ-

.ارهیبا خودش ب اروینه قراره مه-

نره  ادتی،  نویخواهر م رهیبه من نطوریهم. دیرا خواهد د شینوه ها يکه به زود دمیاآلن به ماهرخ خانم مژده م نیهم-
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.یبش مانی، مبادا پش يقول داد

.بمونم از دو هفته شتریتونم ب ی، فقط نم شمینم مانینه مامان جان پش-

.یما بمون شیپ شتریب یبتون دی، شا ياریکمه ، اگه تارا رو ب یلیدو هفته خ-

آقاجان کجاست؟.  دمیقول نم یکنم ، ول یم یسع-

. کند یرا فراهم م شیو بچه ها الیازل ییرایداره مقدمات پذ يایبدونه تو هم م نکهی، بدون ا دیرفتند خر امکیبا س-

.بچه هاش نناله يتونه احساسش را پنهان کنه و از غم دور یو به زحمت م ستیمثل آن موقع ها ن گهید

.از قول من به او سال م برسون و بگو دوستش دارم-

:قطع کردم به نظام گفتم یوقت

.شنیم شترخوشحالیمامان و آقاجان ب يطور نیا یبرام مشکله ول یچطوره تارا رو هم با خودم ببرم ؟ گرچه کم-

.ندارم یمن حرف يایاز عهده شون بر ب یتون یم یکن یاگه فکر م خودته ، لیم-

روشن  یچراغ چیبا نور ه مینداشت و شبها یروشن میزندگ يبدون او روزها. نگاه به نوازش چهره اش پرداختم  با

.شدینم

پنجاه و پنجم فصل

نظام . بود دهیگذاشته بود و خواب نیمز يپدرش سر به رو يبا هم در کشمکش بودند ، اما تارا در کنار پا مایو ن سارا

:گفت

.ارمشیتو جاشو درست کن ، من م-

:دمیکوتاه نظام را شن ادیفر يرفتم که ناگهان صدا یبه طرف اتاق م داشتم

.کوره آتش است نی، ع یمن ، چه تب يخدا يوا-
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:مدیپرس یبه آن سو برداشتم و با لحن پر هراس یسرعت برگشت و با شتاب چند قدم به

؟یگفت یچ-

:دمیناله تارا رو شن يکه شدم صدا کترینزد. به من نداشت یرا در دست گرفته بود و توجه دستش

.آب یمام-

:او را در آغوش گرفت و صورتش را به چهره خود چسباند و خطاب به من گفت نظام

.ادیزنم که ب یزنگ م ژنیو من به ب اریکم آب ب کیزود باش -

تب بر نوشت و  يدارو. بودو نه عفونت انینما ینه آثار سرماخوردگ.اوردیاما از تب تارا سر در ن اومد ، ژنیب دکتر

.داد يو عکسبردار شیدستور آزما

تخت تارا به اتاق ما منتقل . در آرام کردن همسرم داشتم یسع یدستپاچه شده بود و آرامش نداشت ومن درنا آرام نظام

.میچشم به او دوخت یو با نگران میاندم داریهر دو در کنار بسترش ب. شد

مداوا  يبود که تارا برا نیا ژنینظر ب. شدیمعلوم م گهیتا دو هفته د شیجواب آزما. فراموش شد رانیرفتنم به ا دوباره

 دیاو را از خودمان جدا کنم ، او با ستمیکه نه من حاضر ن زدیم ادینظام فر یشود ، ول يبستر مارستانیدر ب ستیبا یم

.درخانه مداوا شود نجایهم

نظام را  هیبار گر نیاول يرو آورد برا شیجواب آزما ژنیکه ب يروز. شدند و من ماندم رانیو بهنام و مهسا عازم ا الیل

.دمید

ما آنقدر . میدیکه به اوج رس یدرست در زمان یعنیچرا حاال؟ . مان را زد و جانش را گرفت یسرنوشت رگ خوشبخت غیت

 مانیتارا را برا يماریقادر نبود وخامت ب ژنیدکتر ب.میاز هم پنهان کن يزیچ میتونست یکه نم میبود کیبه هم نزد

.کند حیتشر

:دیو پرس اوردینشان داد، باالخره نظام طاقت ن نهیدر کنار بستر تارا پرسه زد و خود را سرگرم معا یمدت
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؟يدیرس يا جهی؟ باالخره به چه نت ژنیب یزن یچرا حرف نم-

.نگم يزیتا مطمئن نشدم چ دمیم حیو ترج ستیجالب ن جهینت-

.بگو يدیکه رس يا جهیبه هر نت-

.اشتباه کرده باشم دیآخه شا-

.حرفتو بزن و راحتم کن.  يدیعذابم م شتریب يطور نیا ؟يدر چه مورد-

 دهیبه نظرتون رس چوقتیه. در بدن ینقطه چرک کیوجود  شیو آزما دهیرو در سر نشان م یکوچک یعکس برجستگ-

شده؟ هوشیاز حال رفته و ب یمدت کوتاه يکه تارا برا

.واضح تر حرف بزن ه؟یدر سر چ یبرجستگ کیفهمم، منظورت از  ینم. ارمیسر در نم-

:نظام گفت خت،یر یم میگونه ها يصدا رو یب میاشکها.نزنم  ادیرا گاز گرفتم تا فر میلبها

.بده ، فقط کمکش کن که حالش خوب بشه یناکام ينزن که بو یمنه ، حرف یدختر همه زندگ نیا-

.میاریآن غده رو از سرش در ب میمجبور بش دیخوام گولت بزنم ، شا یکنم، نم یخودمو م یدارم سع-

چشمانش  یحال یشد و بالفاصله با ب رهیلحظه به پدرش خ کی يرا گشود و برا دگانشیمن و نظام تارا د ادیفر يصدا از

:دیزنان پرس ادینظام فر. را بست

.ذارم ینه نم ؟یمغزش رو بشکاف يخوا یم یعنی-

معالجه اش کنم؟ يخوا یمگه نم-

.متیق نیچرا ، اما نه به ا-

فقط  ،یمشورت کن يگریبهتره با پزشک د. عمل رو انجام بدم نیخودم ا ستمینظر منه ، و از تو چه پنهون قادر ن نیا-

.زودتر

.سرعت نیه چرا تارا؟ اون هم به اآخ. هیباور نکردن-
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...نه نه ، هرگز ؟یافتاد چ یبراش م یتونستم بذارم مغزش رو بشکافند؟ اگه اتفاق یم چطور

:سر تکان داد و گفت وسانهیما ژنیب. ختیکرد در آم یکلمه راتکرار م نینظام که هم ادیفر يبا صدا ادمیفر يصدا

تارا مثل . یمشورت کن يا گهیهمانطور که گفتم بهتره با پزشک د. ادینمبر  ياز دست من کار گهیمتاسفم نظام ، د-

.دختر خودمه و من هم مثل تو تحمل دردش رو ندارم

:بود فیو ضع بهینظام غر يصدا

.  یجراح غیمشورت کن ، اما بدوت استفاده از ت يخوا یندارم ، با هر کس م نانیاطم یپزشک چیاز تو به ه ریمن به غ-

.دایتش رادارم و نه شنه من طاق

پنجاه و ششم فصل

 شیآزما جهیتارا آورد پس از خواندن نت نیبه بال ژنیکه ب يگریپزشک د. نبود يتارا خبر يها یزبان نیریاز ش گهید

متقاعد  يبرا ژنیب هیبه توص روسیس. ما آسان نبود يگرفتن برا میتصم نیبا وجود ا. کرد دییگفته همکارش رو تا

:آمد و گفت دنمانیکردن ما به د

مرد پخته و  کیکردم تو  یشه ، فکر م یتر م فیبچه روز به روز داره ضع نیا د؟یکار کن یچ دیخواه یمعلومه م چیه-

چجور  نی، ا زنهیعمرش م شهیبه ر شهیدختر ، داره ت نیاحساس شما به ا. زن صبور و با شعور کیو خواهرم  یعاقل

آن را بخوردو  جیکه به مغزش افتاده ، به تدر يا ورهتا خ دیو اجازه بد دیدوست داشتنه که دست رو دست بذار

خالصش کند؟

:گفت یبا درماندگ نظام

، چه برسه به  ارهیانگشت دست ، اشکش را در م يخراش کوچک رو کی. دونم  یم. تارا تحمل عمل نخواهد داشت-

.مغز سرش يبه رو یجراح يشکاف چاقو



فریده رهنما -یک بار دیگر با احساس  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٩٧

 یتون یاگه تو نم. عمر کی ينه برا کنه،یداروها فقط به طور موقت آرامش م نیا شه،کیهم داره عذاب م ينجوریا-

در خواب هم آرام  ،يشنویناله اش را نم يصدا. دمیهمه کارا رو م بیخودم ترت. ، بذار به عهده من يریبگ یمیتصم

.ستین

.خورم یشنوم ، شب و روز ، من از کنار تختش تکان نم یچرا م-

؟یسته یپس معطل چ-

:دو دست گرفت و گفت انیرا م سر

.میریبگ میتصم میتون یو نم میدر مانده ا دایدونم، من و ش ینم-

کوچکش را از  يآراست و پاها ياش را به لبخند دهیخشک ياش چشم گشود و به زحمت لبها ییدا يصدا دنیبا شن تارا

بود  ومدهیراه ن مهیاما هنوز تا ن ند،یزانوان او بنش يرو شهیجلو آمد تا مثل هم یکرد ، سپس چند قدم زانیلبه تخت آو

.شد و از هوش رفت نیکه نقش زم

:را به دور گردنش حلقه کرد شیو دستها دیقبل از ما به او رس روسیس. میدیاز جا پر مهیو نظام سراس من

تارا جان؟ يچطور-

:به گونه اش زد و گفت یضربه کوتاه روسیس. بر زبان راند یاز خود نشان داد و نه در جواب کالم ینه حرکت تارا

از حال  نیممکنه روز به روز فاصله ا ژنیبه گفته ب ی، ول رهیباره که از هوش م نیچندم ستیشده ، معلوم ن هوشیب-

د؟یمنتظر معجزه باش دیخواه یباز م یعنی. رفتن ها کوتاهتر شود

:گفت روسیگذاشت رو به س یزانو م يکه سر دخترش را رو یدر حال نظام

.تلفن کن و بگو زودتر به دادش برسه ژنیبه ب. میدرمانده ا دایمن و ش-

.ياریکارشو بکنه و اما در کارش ن يکه بذار یبه شرط-

اش را  یمن و نظام قدرت برخاستن و همراه. همان روز آمد و تارا را با خود برد ژنیب. جواب فقط سرتکان داد در
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در راه انجام  يمبادا باز هم محبتمان سد نکهیا يو برا میرا در هم قفل کرد مانیما دستها .با آنها رفت روسیس. مینداشت

.میو همانجا ماند میت، به مهار احساسمان پرداخ میاش باش یعمل جراح

بود و قلب من و نظام پر رنج و  یتخت تارا خال. سارا داشتم يها هیبه گر یو نه توجه دمیشن یرو م ماین هیگر يصدا نه

. ازش نبود يگذشته بود و خبر مهیشب از ن یول ادیکردنش به سراغمان ب يقول داده بود پس از بستر روسیس. درد

:دیگوش رس هپر مهرش ب يباالخره زنگ تلفن به صدا در اومد و صدا

به  ست،یوم نبماند ، وقت عمل معل نجایخواست ا یکرد و نم یم يری، بهانه گ دینگران نباش. تارا هستم شیپ نجایمن ا-

.کنمیوقتش خبرتان م

:وگفتم اوردمیطاقت ن دیکه دم دهیتونستم راحت بخوابم و نگران نباشم؟ سپ یم چطور

.مارستانیب رمیمن م-

:گفت نیدونستم که دلش مثل من اونجاست ، با وجود ا یم. تا آرامم کند دینا آرام من کوش مرد

آنها کارشا ن  يذار یو نم یشکن ی، قولت رو م ياگه اونجا بر. میبور باشکه ص مینرو، ما به خودمون قول داد داینه ش-

.رابکنند

.دهیوحشت داره ،بودن ما به او آرامش م ییتارا از تنها یدون یتو که م-

.یاستراحت کن یبهتره کم يتو خسته ا م؟یبه اون آرامش بد میتون یچطور م میآروم باش میتون یخودمون نم یوقت-

؟ينبود داریمگه تو هم مثل من تمام شب ب ؟یستیسته نمگه تو خ-

.شکر گذار بودم شهیکردم، من که هم یکنم من چه گناه یدارم فکر م-

.شهینباش، دختر ما حالش خوب م دینا ام. است يا یپزشک عال ژنیباز هم شکر کن نظام، ب-

.شمیو زنده م رمیم یتا آن موقع صدبار م-

که با همه تالش  یغم بود ، غم روسیدر نگاه س. میدیدر دو يه صدا در اومد و ما شتابان به سوزنگ خانه ب یاز مدت بعد
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:میدید انیع دگانشیبه محض ورود آن را در د

.دیحالش خوبه نگران نباش. امروز صبح زود عمل شد-

:مدی، با اضطراب پرس میو به شدت تکانش داد میو نظام از دو طرف هر کدام دستش را گرفت من

حالش چطوره؟ به هوش اومده؟-

.اول پدرشو صدا زد و بعد تو رو. به هوش اومد در کنارش بودم یوقت-

:گفت نظام

.نمشیخوام بب یاآلن م نیهم-

؟یپس من چ-

:گفت روسیس

.مونم یبچه ها م شیمن پ دیشما بر-

، چشم به او  ماریسرده و گرفته در کنار بستر ببا چهره اف ژنیدر اتاق تارا باز بود ، دکتر ب میدیکه رس مارستانیب به

:گفت. برگرداند ي، رو دیمارو که شن يپا يصدا. داشت

.تنهاش بذارم ومدی، دلم ن ومدهیهنوز کامالً به هوش ن-

:گفت نظام

.، فقط بگو حالش چطوره يبه ما محبت کرد یلیتو خ-

 دهیکه با تاثر به سرتراش ینظام در حال. اومد نامفهوم بود یم نرویکه از دهانش ب یکلمات. حال بود یو ب دهیرنگ پر تارا

:کرد گفت یو پانسمان شده تارا نگاه م

.دندیتراش دمیناز یبهش م نقدریقشنگش که ا يموها. چه به روزش آوردند -

.که حالش خوب بشه نهیکنه ، مهم ا یغصه موهاشو نخور ، دوباره رشد م-



فریده رهنما -یک بار دیگر با احساس  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠٠

لش خوب نشه؟ممکنه حا یکن یفکر م یعنی-

.رسونده بیآن غده مزاحم مثل خوره به مغزش آس. ستیگفتنش آسان ن-

ست؟ین يدیام چیکه ه یبگ يخوا یم یعنی-

آسان  تیواقع انی، ب کردیبود و عمرش را کوتاه تر م دهیفا ی، چون ب میغده رو بردار میما نتونست. نگفتم نویمن ا-

که مرض دخترتون در  دیبدان دیباالخره شما با. ستین یهم کار درست ماریب پنهان کردن آن از پدرو مادر ی، ول ستین

.هیچه مرحله ا

:دمیکش ادیچنگ به صورتم زدم و فر. اش دردناك بود هیگر. ستیداد و گر هیتک واریبه د نظام

.کنم یممکنه ، باور نم رینه غ-

.حد برام مشکل نبوده نیتا ا قتیحق انیب چوقتیه-

:دیشک ادیفر نظام

به نظر تو تارا خواهد مرد؟ یعنی ؟یبگ يخوا یم یچ-

:نظام آمرانه و عاجزانه بود يصدا.کرد یم هیداشت گر ژنیشد ب یباورم نم. سکوت بود جوابش

کشه؟ یچقدر طول م-

.است که چقدر بتونه تحمل کنه نیبسته به ا دونمینم-

.چیه یعنی یداشتم ، بدون تارا زندگ شیا برا، چه آرزوه می، دختر نازن یبتیمن ، چه مص يخدا يوا-

.یبه آنها هم فکر کن دینظام ، با يهم دار يگرید يتو بچه ها-

تونم اونو به خونه ببرم؟ یچه موقع م-

.است یتراپ ویراد يها ، درمان بعد هیبخ دنیبعد از کش. گهیهفته د دیشا-

د؟یدیچرا زجرش م رهیاگه قراره بم-
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.باشه یفرج دیشا. میکن یخودمونو م ینشو ،ما سع از معجزه غافل-

:ما چرخاند و گفت ينگاهش را به سو. باالخره کامالً به هوش اومد. خانه برنگشتم و در کنارش ماندم به

.یکنه مام یدرد م یلیسرم خ-

:و گفتم دمیاش را بوس گونه

 .زمیعز یشیخوب م-

پنجاه و هفتم فصل

خنده در خانه ما مفهومش را از دست . میطاقت رنجش را نداشت. میگشت یو بر م مارستانیب میبرد یروز تارا رو م هر

چه موقع  روسیدونم س ینم.و سارا رو نداشت  مایشدن با ن يبود و حوصله همباز ریتارا افسرده و گوشه گ. داده بود

خبر و  یب. وستندیبه ما پ مانیلحظات زندگ نیتر یاما آنها در بحران ،آقاجان و مامان و پدر و مادر نظام را خبر کرده بود

و  ماینظام تارا رو در آغوش داشت و من ن. دونست و به استقبالشون رفت یم روسیفقط س. آمدند یاطالع قبل چیبدون ه

زده اش  رتیح يصدا گهاننا. نظام رفت تا در را باز کند.زانوانم نشانده بودم که زنگ در به صدا در اومد يسارا رو رو

:دیگوش رس به

.دیخبر؟ خوش آمد یپس چرا ب!  دیشما هست! سالم -

.خبر داشت روسیس. ستیخبر ن یب-

:مادرم بود يصدا نیا. به تپش انداخت جانیآشنا بود ، آنقدر آشنا که قلبم را از ه صداها

نم؟یتاراست؟ دختر نازن نیا-

:مادرم را تر کرد نهیو س ختیشوق با اشک غم در آم مادرم به طرفم اوم، اشک. شتاب برخاستم و به طرف در رفتم با

.مامان جان دیچه به موقع اومد-
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:به سراغم اومد و منو در آغوش گرفت نشیپر چ یشانیو پ دیسف کدستی يجان با موها آقا

.نمیدختر نازن-

:گفتم ما به تسال؟ به آقاجان ازیمرگ تارا و ن یکیآنها ر اآنجا کشانده بود؟ خبر نزد يزیچ چه

.میندار يدیام چیه گهیما نابود شده آقاجان ، د یخوشبخت-

.دلم برات تنگ شده بود یلیخ. اریب يتن به قضا بده و شکر خدا به جا فتاده،ین یچرا دخترم؟ هنوز که اتفاق-

.شد ينجوریاومدم که ا یم دنتونیداشتم به د-

.مییایو ما ب يایقسمت بو دکه تو ن-

:و گفت دیکش رونیاز آغوش آقاجان بخانم منو  ماهرخ

.یو تو دل برو هست بی، و هنوز به همان اندازه دلفر يخانم جا افتاده شد هی گهی، حاال د دمتیهفت ساله ند-

رنگ زرد و زار؟ نیبا ا یحت-

.ستین نطوریاز نظر من که ا-

مرا محکم به خود . کردم هیگذاشتم و گر اش نهیسر بر س. دمیمادرم د نهیس میاشکها ختنیر ينقطه را برا نیتر امن

:فشرد وگفت

 یالزم باشه کنارت م یتا وقت. ریرو نگ زششیر يکنه جلو یاشکها آرومت م نیکن، اگه ا هیگر يخوا یهر چقدر م-

.مونم

ل ، غم و اندوهمان را با سکوت تحم میگفتن نداشت يبرا يادی، حرف ز يبا وجود سالها دور میدور هم که جمع شد به

.میآن وحشت داشت انیو از ب میکرد یم

قدرت برخاستن نداشت و چند روز بعد قدرت تکلمش  گهیطرف بدن تارا فلج شد و د کیهفته بعد ازآمدنشان ،  دو

دختر پر شور و پر تحرك من ، چون  م،یرو باور نداشت بتیمص نیوعظمت ا میمن و نظام بهت زده بود. رواز دست داد
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.دیکش یرختخواب افتاده بود و عذاب م جان در یب یتکه گوشت

که کنارم  دمیاش را خواستم ، نظام را د یکه در کنار بسترش نشستم دست به دعا برداشتم و از خدا خالص یموقع

از . دیمستجاب شد و تارا به آرامش رس مانیتا دعا دیفقط سه روز طول کش. کند  ینشسته و همان جمالت را تکرار م

همساالنش  يتونست پا به پا ینه م گهیکه د یوقت یول ،خودم رو ببخشم  تونستمیرو کردهبودم نممرگش  يآرزو نکهیا

 يخودش عذاب بود و هم برا يدل پدر و مادرش را ببرد ، ماندنش هم برا شیها یزبان نیریکند و نه با ش زیجست و خ

 .میعذاب رونداشت نیماکه تحمل ا

پنجاه و هشتم فصل

نظام در  ياشکها. رو هم آوردند ایدردمان آمدند و دخترشان رو نیتسک يهم برا ناوحسامیم. وبرمان شلوغ شد دور

فرو  يبرا یبود و تالش هیگر يبرا یآنجا محل امن. شد ریشانه اش سراز يبرادرش به رو دنیموقع در آغوش کش

:کردیکه داشت خفه اش م یخوردن بغض

.بود که به تو کردم یعاقبت ظلم نیا-

داداش؟ کدوم ظلم؟ یزنیم هیه حرفچ نیا-

.و من او رو از تو گرفتم یخواست یروم دایتو ش-

:حسرت زده نبود گفت گهیکه د ییبا صدا حسام

احساسش نسبت به  تیبه واقع نکهیبه من داره، اما بعد از ا یپنداشتم محبت یم هودهیخواستم که ب یم یمن اونو تا زمان-

.میکن یرا م مانیزندگ میال هر کدام داربردم ، آرام گرفتم و حا یتو پ

.نداره یمفهوم دایمن وش يبرا یزندگ گهیبدون تارا د ی، ول یکن یر و م تیزندگ يتو دار-

 شود،یو خاموش م ستدیا یرسد و در همان نقطه قلبش از حرکت م یم شیروز به نقطه توقف زندگ هیباالخره هر کس -
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به آنها  دیهستند ، با دایتو و ش یاز زندگ یآن دو تا بچه هم جزئ. يریبپذ دیاست که با یتیواقع نیعمر تارا کوتاه بود ، ا

.یهم فکر کن

و به دنبال  میتنها بود مانیخانه با غمها یدر شلوغ. میریو آرام بگ میریبپذ میتونست یبودکه من و نظام نم یتیواقع نیا

.میهمه رفتندو تنها شد نکهیچه بعد از ادرد با ما ماند ، چه آن موقع و نیا.میگشت یآن نم نیتسک

جدا . ببرند رونیکنندکه تخت تارا رو از خونه ب مونیو ماهرخ خانم ، قبل از برگشتشان به زحمت تونستند راض مادرم

.شدن ازآنچه به او تعلق داشت آسان نبود

با  یت که مادر ماهرخ خانم در جوانو عاقبت فرج اهللا خان گف گشتیدر خانواده م يماریب نیا شهیبه دنبال ر ژنیب دکتر

و  دیپاشیما نمک م قیگرفت، بر زخم عم یسارا که سراغ خواهرش را م يبهانه ها. رفته است ایاز دن يماریب نیهم

.کرد یرا مشکل م یگذران زندگ

با . کردیشاد نم دلم رو يخاطره ا چیاما ه اورد،یخنده به لبانم ب یو نوجوان یتا با خاطرات دوران کودک دیکوش یم نایم

که در غم  یزنده بود ، عشق مانیحس خود را در وجودمان از دست داده بود، عشق هنوز در قلبها یزندگ نکهیوجود ا

.میو ازرنجها متاثر شو میها لذت ببر یازخوش ات شدیکرد و باعث م یم کیما رو به هم نزد يوشاد

در  یدلتنگ کیو  میدر سر داشت شهیاند کیکوت هر دو در س یکالم چیه یو ب میدیکش یدر کنار هم دراز م شبها

.شد يخطاب به هم در زبانمان جار يزیتا کالم محبت آم دیدونم چقدر طول کش یدرست نم.دل

در شب سال او ، برادرم . ارمیاز تنم در ب اهیاومد لباس س یگذشت ، هنوز دلم نم یسال از مرگ تارا م کی نکهیوجود ا با

:متم گشودندوهمسرش زبان به مال

. دیکن یم ينعش را باز کیخاك خفته ، شما دو تا هم نقش  ریکه او ز یدر حال د،یتارا مرده، اما تو و نظام که نمرد-

 دنیراستش ازد ؟ینرفت یو تونظام چند ماهه که سلمون ؟یبه تن داشته باش اهیلباس س يخوا یم یبسه ، تا ک گهید

.شوندینباشه ، اون بچه ها هم دل مرده م یشور و نشاط خانه نیاگه در ا. خوره یات حالم به هم م دهیژول يموها
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:امدیکوتاه ن روسیس. نگاه پر حسرت بود و سکوت کیالعمل نظام در مقابل خشم او فقط  عکس

تا  ادیب اریبال سر مه نیخدا کنه ا یخواد بگ ینم. دونم یچون خودم م ،يچقدر دوستش دار یخواد به من بگ ینم-

و  دیفراموشش کن گمیمن نم. سوزاند یبود که آتش آن هنوز دلم ر ام زیچون تارا آنقدر برام عز. میم کش یما چ یبفهم

جان ،  دایش ایب. دو بچه رو نیونه ا دینه خودتان را فراموش کن که نهیبلکه منظورم ا. دیبسپار یخاطراتش را به فراموش

 یاهیازس ریاحساس نکنند که به غ مایتا سارا ون ار،یباس رواز تنت درب، بپوش و آن ل دهیخر تیرو مهسا برا راهنیپ نیا

.ستین یاطرفشون رنگ

مهسا .گشتند یباز نم گهیکه د ییها يحسرت شاد. کرد یرا به نظام دوختم که داشت با حسرت نگاه م انمیگر دگانید

:نگاهم را دنبال کرد ریمس

.منتظره تا نظر شمارو بدونه دایبه نظرم ش-

 يصدا صدا. به مبارزه با احساسش پرداخت يا قهیچند دق دیزبان بگشا نکهیا يبرا. و پر معنا بود قینظام عم ثمک

:و کوتاه کنواختیوبم ،  ریاز ز یبود، خال يا گانهیب

.دایبرو لباست رو عوض کن ش-

نا  يمهسا موها. کردمیس گناه ماحسا یپر شور ؟ در لباس رنگ یخندان وقلب يولبها ییخرما يکجا بود؟ با آن موها تارا

ام سرخاب  دهیرنگ پر يگونه ها يبود مرتب کرد و به رو دهیبه خود ند یچیرنگ ق کسالیمرتبم رو که در آن 

:ودامنم را گرفت دیبه سمتم دو اقیبا اشت دنمیبا د سارا. انداختم ریبه سالن که برگشت گناهکارانه سر به ز.دیمال

.یمام يچه خوشگل شد-

را  شیکرد وصدا یسر برداشتم و نگام به نگاه نظام تالق. به خانه یشوق بود ، شوق بازگشت روح زندگ شیداص در

:که گفت دمیشن

.يخوشگل شد یلیخ گه،یسارا راست م-
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شانه  يبا محبت دست به رو روسیس. کردیم هیو هم به حال من که لباس به تنم گر سوختیدلش به حال خودش م هم

:نظام زد و گفت

ذارم از  ینم گهید. دیوقته که از جمع ما دور یلیخ. ، فردا شب بچه ها در منزل ما دور هم هستند یسلمون میپاشو بر-

.دیدستم فرار کن

.نه هنوز نه ، حوصله اش رو ندارم-

بلکه سارا  وثمره اش فقط تارا نبود ، دهیو هنوز ثمر م ستیبر ن یشما ب یدرخت زندگ. عاقل باش رویخود بهانه نگ یب-

خواد در جمع باشند ، نه  یکوچک مامانشون شاد شدند ، آنها هم دلشون م رییتغ نیچطور ازهم نیبب. هم هستند مایون

گم؟یم یچ یفهمیم. در ماتمکده 

پنجاه و نهم فصل

تصور  نیا نایدوستان و آشنا.میکن يفرزندانمان پر از شاد يخانه را برا طیمح یبا تظاهر به خوش میگرفته بود میتصم

 یگشت و در حال یو بر م رفتینظام سر کار م.بود يفقط ظاهر نیاماا. میرو از سر گرفت يعاد یرو داشتند که ما زندگ

عشق  یدر نگاهش چون گذشته عشق بود ، ول. کرد یشرکت م شکه من وبچه ها رو در کنار داشت، در محفل دوستان

.اش را هدف گرفته بود نهیکه گلوله غم س

 شانیدلم سخت هوا نکهیبا وجود ا. بفرستد رانیبه ا یکوتاه دارید يمن و بچه ها را برا خواستیبا اصرار م هدوبار

:در مقابل اصرارش سماجت کردم. تونستم تنهاش بذارم و برم یراداشت ، نم

.میبا هم باش میهر جا بر نیگرفتم بعد از ا می، تصم رمیخود اصرار نکن ، نم یب-

.یخانواده ات رو بزن داریو د رانیا دیق دی، با یباش الیخ نیاگه به ا-

ده ساله که  ؟يایکه چه موقع م دیرس یم يگریپس از د یکی زشیآم هیگال ينامه ها. تاب یبودومامان ب ضیمر آقاجان
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.متیدیو سه ساله که ند یرفت رانیازا

داشت تنها بذارم و  ازیرو که به من ن يرده اافس نیتونستم مرد غمگ یخانواده ام رو بزنم و نه م دیتونستم ق یم نه

:دمیسر بلند کردم و پرس.برم

ما  يآن سفر برا. ستیهمه خاطرات جانکاه و دردناك ن دیو تجد میدور هم جمع بش هیچطوره امسال تابستان در ترک-

.بود زیآغاز همه چ

دونم که چقدر دلت  یفکر نکن نم ؟يرب رانیخانواده ات به ا دنید يبرا یستی، چرا حاضر ن دایراستشو بگو ش-

.براشون تنگ شده

.خواد از تو جدا بشم یعلتش معلومه ، چون دلم نم-

:بود نیری، ش یتلخ نیدر ع لبخندش

.يکردم از بودن با من خسته شد یفکر م-

 یلی، خ میه هم داشتکه ب ی، با همه عشق دیخواست زبانم را به اقرار بگشا یفقط م. نداشت  ياعتقاد گفتیآنچه که م به

.ما رد و بدل نشده بود نیدر ب يزیوقت بود کالم محبت آم

که در  یهر احساس.يآن در کنارم بود نیو در تلخ تر یلحظات زندگ نیمگه ممکنه از تو خسته بشم؟ تودر بهتر-

.رهیم یعشق تو نم رهیوجودم بم

:دارشدیدر وجودش باحساسات خفته . مقابل ابراز احساساتم نتونست ساکت بماند در

خورده  میزد و آن را ن یمان گاز نم یقرمز خوشبخت بیس يسرنوشت به رو زیت يکاش دندانها دا،یدوستت دارم ش-

.کرد ینم

.بست یان نقش نم يبه رو شهیهم يگاز برا نیکاش اثر ا يو ا-

.میدار ازیسفر چند روزه ن کیما به -
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.گذره یجا به من خوش نم چی، ه ستیبا ما ن تارا گهیکه د یوقت.حوصله سفر ندارم -

:آن را گرفت يعشق در نگاهش راه گم کرد وغم جا. من داغ دلش راتازه کرد يحرفها

.میعادت کن دیبدون او خواهد گذشت، باالخره با مونیهمه زندگ نیبعد از ا! بدون تارا -

:دیمکث کرد وپرس يحظه ال. به خودش ایمساله را به من بقبوالند  نیخواست ا یدونم م ینم

.به آتش ما بسوزند ستیدارند و درست ن ازین حی؟ آنها به تفر میببر ایچطوره بچه ها رو کنار در-

.موافقم.حق با توست -

:اش را در دست داشت وارد اتاق شد و خطاب به پدرش گفت یکه دفتر نقاش یدر حال سارا

پاپا؟ یکش یپرنده برام م کی-

نظام در حال . کرد یاورا در دلمان زنده م ادی شتریو ب شدیتارا م هیشب شتریروز به روز ب. نگاهش کردمبرداشتم و  سر

:سارا گفت سوانینوازش گ

.گل سرخ بکش کی ،یکش یم یتو بهتر از من نقاش-

:منظورش نشد و گفت متوجه

پاپا؟ يباز هم حوصله ندار. خواد پرنده بکشم یچرا گل؟ من دلم م-

:مجال پاسخ ندادم نظام به

.ببره ایخواد ما ر و کنار در یهم سرحاله و م یلیاتفاقاً خ-

:دیاز شعف کش يادیبه هم زد ، فر يرا با شاد شیدستها

چه خوب ؟یمام یگیراست م-

 جانیسارا ه. را روشن کرد فمانینشاند و تکل مانیلبها يبچه ها لبخند به رو يشاد. هم به ابراز احساسات پرداخت ماین

:دیزده پرس
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ان؟یاونا هم با ما م ؟یچ نایا روسیس ییدا-

.بلند شو خودت برو تلفن بزن بپرس-

حرکت مثبت  نیاول نیاز نظر او ا. مقدمات سفر به ما ملحق شد یهماهنگ ي، برا میتصم نیاز ا یبه محض آگاه روسیس

.ما بود

شان به  ییو درکنار پدر و دا دندیه بچه ها لباس شناپوشک یموقع. چاره ساز دردمان نشد، اما باعث آرامشمان شد سفر

.کردم تیاحساس رضا امیسفر ب نیکه حاضر شده بودم به ا نیبرداشتند ، ا زیجست و خ

:نشسته بودم گفت بانیسا ریبا تعجب به من که ز سارا

؟یمام یشنا کن يخوا یمگه تو نم-

.میکن یم تانیو تماشا میهست جا مواظب شما نیمن و خاله مهسا از هم زم،ینه عز-

:دیبرچ لب

؟یکن هیگر يخوا یبازم م-

کنم؟ هیگر یچ يبرا گذرهیخوش م یلیخ نجایا-

:مهسا گفت.کنم  ینم هینگاهم کرد تا متوجه شود که گر يبا کنجکاو نظام

.کنندیرا حس م زیحساسند و همه چ یلیبچه ها خ-

.میداشت ازیداشتند ، من و او هم به هم ن ازیاندازه که بچه ها به ما ن مراقب من بود ، به همان شتریاز دور ب نظام

:زدند ادیصدا فر کیخواست خودشون بود که  نیا ایدونم پدرشون آنها را وادار کرد  ینم

.ایشنا ، زود باش ب ایب یمام-

:گفت مهسا

.میبر ایکنند ، دلشونو نشکن ،ب یآنها تو رو صدا م-
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:کردم ، سپس از جا بلند شدم دیلحظه ترد کیکردند ، فقط  یم میداشتند صدا هنوز

.امیتر ، االن م واشیخب ،  یلیخ-

:سارا دستم را گرفت و گفت میکه رفت جلوتر

.خوام با تو شنا کنم یم-

:شانه نشانده بود ، به طرفم دست تکان داد و گفت يرا رو مایکه ن نظام

.دییایهم ب، شما  میمواظب دخترت باش ، ما رفت-

شصتم فصل

 یبا زندگ جیبه تدر زیخود ن بیترت نیو به ا میده یآشت یرو با زندگ يگریتا آن د میدیکوش یو نظام هر دو م من

اکثر اوقات با . کردند شتریخود را ب یاسیس تیفعال روسیکه آشفته شد ، نظام وس رانیاوضاع ا. میکرد یم یآشت

.پرداختند یمحرارت به بحث و گفتگو شدند و با یدوستانشون دور هم جمع م

هدف در  یدادم ، گاه ب یغم را سر م ادیگاه در سکوت خانه فر. شدم یفرستادم ، تنها م یها را که به مدرسه م بچه

.ذاشتم تا زمان بازگشت آنها از مدرسه برسد یپا م ریفروشگاهها رو ز یجزئ دیخر کی يزدم و برا یپرسه م ابانهایخ

:پرداخته بود ییشگویبه پ شهیمثل هم. دیرس الید که نامه لبهمن بو لیاوا

رانیرا در ا گریهمد يدلم افتاده که به زود به

احساس به نیا میهایدر مقابل دلتنگ. دید میخواه

دواریمن مامان را ام ییشگویپ. دهیآرامش م من

خانه خودشان را يدارد طبقه باال الیو خ کرده

.اش آماده کند و خانواده روسیاقامت س يبرا
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به. است الیخ نیگمانم ماهرخ خانم هم به هم به

.باور کن. شد میدوباره دور هم جمع خواه يزود

اللی – دارید دیام به

. بست دیباور کرد و به آن ام شدینم گهیرو د یکی نیا ؟یبار چ نیا یبود ، ول وستهیپ قتیبه حق شییشگویدفعه پ آن

. به خواب نداشتم لیو م دمیکش یم يداریبه خاطر فرار از کابوسها شبها ب. ازگشته بودندب میبعد از مرگ تارا ، کابوسها

.پرداخت یبه مطالعه م قتو رینظام هم چون من کم خواب بود و شبها تا د

از اتاق خارج  یلباس به آرام ضیمن خوابم ، پس از تعو نکهیوقت بود که نظام به خانه برگشت و با تصور ا ریشب د آن

خش خش کاغذ از آنجا به  يچراغ سالن روشن بود و صدا. لحاف در آوردم و منتظر بازگشتش شدم ریسرم را از ز .شد

 رونیاش از اتاق ب یخواب یاز علت ب یآگاه يبرا. نداره دنیمعلومه که مشغول کار است و قصد خواب. دیرسیگوش م

، دست  ستادمیپشت سرش ا. کرد  دنیظاهر به نشنت ای دیرا شن میپا يصدا. مشغول محاسبه بود زیدر پشت م. آمدم

:شانه اش گذاشتم يرو

؟یکن یکار م یچ يدار-

.کنم یام را حساب م یبانک يها يدارم موجود-

؟يدار یمعامله مهم الیمگه خ ؟یچ يبرا! موقع شب  نیا-

:را روشن ساخت دگانشید يبار پس از مرگ تارا ، برق شاد نیاول يبرا

.معامله مهم کی دایبله ش-

؟يبخر يبزرگتر يو جا یآپارتمان را بفروش نیا يخواینکنه م-

. نه ایاست  یکاف رانیآپارتمان در ا کی دیخر يام برا يخوام بدونم موجود یفقط م. رو ندارم نجاینه قصد فروش ا-

.میمنزل مادرم باش يدر طبقه باال یمجبور به زندگ الیخواد به قول ل یدلم نم
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؟یکن یم یالبافیخ يدار الینکنه تو هم مثل ل ه؟یچمنظورت -

.ورق برخواهد گشت يندارم به زود یکه شک دهیرس رانیاز ا ییخبرها. است تیواقع نیع نی، ا داینه ش-

؟يدار نانیاطم نقدریاز کجا ا-

.دید یخواه. ستیدور ن ادیآن روز ز-

:بودبه من داده  يدیتارا ، درس نا ام يبرا میزندگ يدهایام

.ممکن است نظام ریغ نیا-

.حاضرم شرط ببندم-

؟ یسر چ-

.لبات يلبخند رو هیسر -

:شد رهیبه چهره بهت زده ام خ. اومد ینظر شاد و سرحال م به

.ختندیر ابانیفرمانها به خ نیتوجه به ا یاعالم شده ، اما مردم ب یامروز صبح در تهران حکومت نظام-

:دمیبا شتاب به طرف تلفن دو. نداخت و نگران خانواده شدمبه قلبم چنگ ا اضطراب

!خودت کمک کن ایخدا ؟یگیراست م-

؟يریم يکجا دار-

.خوام به مامان و آقاجان تلفن کنم و مطمئن بشم حالشون خوبه یم-

االن اونجا ساعت چنده؟ یدون یم چیه-

.شوندیم دارینماز ب يصبح زود برا شهیپنج صبح ، آنها هم-

:اش شده بود یتلفن صبح زود باعث نگران. دیبه گوش رس میس يمادرم از آن سو يصدا

....الو-
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.مامان جان دایسالم منم ش-

افتاده؟ یجان اتفاق دایش-

؟ینه ، آنجا چ نجایا-

 دهید هیته یو دخترش کل هیعال. منزل ما به هم خورد یاعالم شد و مهمان یحکومت نظام روزید. خبرهاست یلیخ نجایا-

.اجاق گاز است يبرنج هنوز رو يگهایبودند ، د

مهمانتان بودند؟ یچه کسان-

. انینتونستند ب چکدومیه یول م،یو زنش رو پا گشاکرده بود اریماز. به اضافه خانواده ماهرخ خانم میبچه ها و نوه ها-

.رسد یه از همه جا به گوش مو گلول کیشل يو صدا شهیچه خبره ، از همه جا آتش بلند م رونیب یدونینم

.لحظه به بعد نگرانتان هستم نی، از ا دیمواظب خودتان باش-

باعث  نیوهم دیخواهم د رانیتورو در ا يکه به زود دهیم دیبه من ام الی، ل میرینم رونینگران نباش، ما که از خونه ب-

.منه یدلخوش

..دمیرو نم دارتونید دیبه دلم نو نیهم يترسم ، برا یشدن م دیمن از ناام-

.نداشته باشه دنتید يبرا ينور گهیروزهاست که د نیآورده و هم اهیآقاجانت آب س. شد اهیچشمانم به در س-

:افتادم وگفتم هیگر به

.خوام با او حرف بزنم یم. دیروبه دستش بد یگوش دارهیاگه ب-

:دمیرا شن شیصدا یاز مکث کوتاه پس

حالت چطوره دخترم؟-

.براتون تنگ شده یلیالم آقاجانم ، دلم خس-

و طاهر هستند و گاه فرج اهللا  هیهمدم ما فقط عال گهیحاال د. است يبد درد ییو تنها يریپ. من و مادرت ینه به دل تنگ-
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.خان و ماهرخ خانم که آنها هم مثل ما تنها هستند

.که آنجا هستند تانیو نوه ها ، همه بچه ها مانیو بچه ها روسیاز من وس ریبه غ! چرا آقاجان-

مجبور نباشند پشت مرز کشورشون چشم  گهید دیو نظام بگو شا روسیخودشه ، به س یهر کس به دنبال زندگ-

.می، منتظرتون هست امدنین يبرا يداشته باشند و بهانه ا يحسرت زده ا

.دارید دیآن روز و به ام دیبه ام-

:دیرو که گذاشتم نظام پرس یگوش

ب چه خبر بود؟خو-

:لبانش نقش بست و گفت يبه رو يزیآم تیلبخند رضا. بودم پرداختم دهیباز گو کردن آنچه شن به

پشت سرم رو  يهمه پلها کبارهیو به  میدار یشکل نگه م نیآپارتمان را به هم نیا. میرو دار هیخانه واثاث دیپول خر-

.زمیعز میبخواب میبر ایب.میشهر دار نیا خاك ریدر ز يزیما عز یدون یتو که م. کنم  یخراب نم

:زده گفتم جانیه

 .گوش بدم ویبمونم و به اخبار راد داریخوام ب ی، م ادیخوابم نم-

کمیشصت و  فصل

 یچطور م. چرخاند و گوش به اخبار داشت یم گریبه موج د یرا از موج وینظام راد. حرام شد دگانمانیبر د خواب

نبود که نظام قصد فروش  لیدل یب م؟یو بر میدل بکن میمان را در آن به خاك سپرده بودکه دختر ياز شهر میتونست

.آپارتمان را نداشت نیا

 ادی، فر کردیرا اعالم م رانیکه خبر انقالب در ا ندهیگو نیپرطن يصدا. و مهسا به ما ملحق شدند روسیظهر س کینزد

بهانه . ستمیشانه اش نهادم و گر يشاده شد ، سر به روگ میآغوش مهسا به رو. ختیرو در آم روسیشوق نظام و س
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 یدر کنار مزار دخترم م شیها کشنبهیکه  ياریاز د راقاشک ف دیاشک شوق بود و شا دیشا. دونستم یرا نم میاشکها

:پدرم گفت يصدا دنیشماره منزل ماراگرفت و به شن روسیس. گذشت

م؟یکن دایپ یخونه مناسب میتا بتون دیمارو پناه بد دیچند ماه حاضر ي، برا گمیم کیسالم آقاجان ، تبر-

:دمیآقاجان آنقدر بلند بود که من هم شن يصدا

د؟ییایباور کنم که م دیبا یعنیچشم ،  يقدمتون رو-

.دی، مواظب خودتون باش میافت یراه م میجل و پالسمون رو جمع کن نکهیبه محض ا یعنی،  مییایحتماً م-

:تمرو گرفتم و گف یگوش

 یم یباق شهیکه هم یحسرت است ، حسرت کیمن ونظام فقط  يبرا ی، ول ستین یپشت مرزها حسرت گهید دیشما گفت-

.دارید دیبه ام. ماند

 يآن از فشار درد یام را به پنجره اتاق چسبانده بودم تا با خنک یشانیگرفت و من پ یداشت شماره منزلشون رو م نظام

:گفت یگرم يشانه ام قرار گرفت و با صدا يبا محبت به رو روسیدست س. رد بکاهم ک یم ینیسرم سنگ يکه به رو

و غم؟ يدر شاد ؟یکن هیگر شهیهم دیتو با-

.بذارم و برم نجایتونم تارا رو ا یمن نم. لغزاند یخود م يرا به رو هایغم من ، شاد ینیسنگ-

نظام به من گفت .  دیگرد یبر م دوییآ یدلتون خواست م هر وقت. ستیرفت و آمد ن يبرا یمنع گهیبچه نشو ، حاال د-

.خواد آن را نگه دارد یم لیدل نیرو نداره ، به گمانم به هم نجایفروش ا الیکه خ

؟یتو چ-

 نجایدر ا شینگه دار نهیاز آن گذشته هز. دارم ازی، به پولش ن نیخانه و ماش دیخر يمن ناچارم بفروشم ، چون برا-

.است نیسنگ

.و دل کندن برات آسونه يذار یشهر جا نم نیو مثل ما دلت رو در ات-
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چند ساله من و نظام از  یدون یم چیه. میباش یسوغات دیبه فکر خر دیحرفها با نیا ي، به جا هیخب ، آه و ناله کاف یلیخ-

رو  یمرز چهل سالگ که ي، و حاال مرد میجوان هجده ساله بود کیهر کدوم  میاومد نجایبه ا یوقت م؟یوطنمون دور

نه نظام؟ ای گمیدرست م. است یبیاش در حال سقوط در سراش یوجوان ذارهیپشت سر م

:که از گفتگو با خانواده اش فارغ شده بود گفت نظام

. بزنم  زیچ چیه بیندارم دست به ترک الیعجله کن، من خ یآپارتمانت رو بفروش يخوایدرسته ، اگه م یتو بگ یهر چ-

.میافت یو راه م دمیبنیرا م مانیفقط چمدنها دایمن و ش

.دیشما هم بر میذار ینم میتا ما آماده نشد-

.میر یمطمئن باش ، ما بدون شما نم-

 ریجوان ها پ.شناختم یزدند نم یکه در فرودگاه به من لبخند م ییاکثر چهره ها. میبهار بود که آماده بازگشت شد لیاوا

قد آقاجان و فرج اهللا خان .یجو گندم اوشیس يشده بود موها دیسف کدستی امکیس يهامو. شده بودند و بچه ها جوان

و از خنده  دیبه چشم داشت، به من خند یپنس نکیکه ع یجوان قد بلند و الغراندام. بود و عصا به دست داشتند دهیخم

.ممونا همراهش بود رو بشناس شیبایرو که همسر ز اریاش تونستم برادرزاده محبوبم ماز

که به  ییفرار از لبها يبهت زده برا مایسارا و ن. شناختم شیاز گوشت بدنش را پوشانده بود از صدا يرا که پرده ا يناز

او را به  شدیکرد و حاضر نم یماهرخ خانم نظام را رها نم. پناه بردند الیبه مادرم و ل شدیفشرده م شانیگونه ها يرو

 تیازدحام جمع انیاز م. شدینم ریس دنشیآغوش گرفت و از بوس درنگ مادرم را ت روسیس. واگذار کند گرانید

.میفرودگاه نهاد يو قدم به محوطه جلو میرا عبور داد مانیچمدانها

،  دیکشیدر انتظارمون روم يبه عادت گذشته با منقل آتش و اسپند ، در جلو هیعال. بود  زیتهران خاطره بر انگ يشبها

. ساخت یدرخشان م ینورش را نورمهربان یب دگانید. و چروك پنهان بودند نیچ انیچهره اش در م يخطوط آشنا

:سرشار از شوق گفتم ییوبا صدا ردمرا احساس ک دنشیدستش که به دور گردنم حلقه شد ، لذت بوس
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.خودم زیعز هیجان ، دا هیدا-

که  ییرایوارد سالن پذ. کرد یمبود کمک  یسر گوسفند قربان دنیکه مشغول بر یبه مرد جوان دهیبا کمر خم طاهر

:زدو گفت مینشسته بود و با همان لحن صدا مینشست که روز خواستگار یهمان مبل يماهرخ خانم رو میشد

.زمیعز نیکنار من بش نجایا ایب-

 يزیخاطره پرداخت و با لحن طعنه آم دیحسام شروع شد و به تجد يها یشوخ طبع. گرم و پر از مهر بود لبخندش

:گفت

.داجانینخورد ش چیپ تیمواظب باش پا-

به صبح  يزیچ. گرفتند یاومد و بهانه م یبچه ها خوابشون م. دیآورد و از ته دل خند ادیرو به  هیخاطره سفر ترک نظام

:نمانده بود که فرج اهللا خان گفت

. منزل ما متعلق به شماست يالطبقه با يریکه خانه بگ یبلند شو نظام ، از امشب تا وقت. میوقتشه که زحمت رو کم کن-

.وقت استراحته گهیحاال د

:به اعتراض گفت مادرم

.دیجا بمون نیاستراحت هست ، بهتره هم يجا برا ی، به اندازه کاف دمیند ریرو س دایمن هنوزش-

به  دنیرس يبرا گهیاست که حاال د یشکرش باق ي، جا میشیباز هم دور هم جمع م. فردا هم روز خداست فروغ خانم-

 .دید دیبچه ها را خواه دیاست، هر وقت اراده کرد وارید کیهم ، فاصله ها فقط 

شصت و دوم فصل

بود و نه  يگشتم ، اما نه از خودش خبر یبه دنبال النه گرگ. شد  یخانه مادرم باز م اطیاتاق خوابمان به طرف ح پنجره

:در کنارم که قرار گرفت گفت. اومد یمکه داشت به سمتم  دمینظام را شن يپا يصدا. از النه اش
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؟يدار یچه احساس-

داشته باشم؟ یچه احساس دیبا یکن یفکر م-

:غم داشت يشاد نیدر ع شیصدا

که  ییبگذرد و از محله ها ابانهایقدرت را داشت که از همه کوچه ها و خ نیو ا دیکش یپنجره پر م نیکاش نگاهم ازا-

قلبم را  شیخاطره ها ینیریکه ش ندیبنش ییدر آنجا گذروندم بگذرد و بر بام خانه هاام را  یو نوجوان یدوران کودک

.گذره یبهشون سخت م رندیخو بگ طیمح به یبچه ها رو داشته باش، تا وقت يهوا. لرزاندیم

.شد مینخواه فشانیمن وتو حر گهیمطمئن باش مامان وماهرخ جان آنقدر لوسشان خواهند کرد که د-

:شگر و کالمش پر مهر شدنواز نگاهش

نا  یو به دنبال سرنوشت یو همه کس گذشت زیوقته بهت نگفتم که چقدر دوستت دارم ، تو به خاطر من از همه چ یلیخ-

.دای، ازت ممنونم ش يام کرد یمعلوم همراه

.ایدن يکرد در کجا ینم یبود که با تو باشم و برام فرق نیمهم ا. خواست خودم بود نیا-

.مک تو بود که تونستم درد جانکاه فقدان دخترمون را تحمل کنمبه ک-

.میبه کمک هم داشت ازیتحملش ن يدردمان مشترك بود و برا-

:دیو سپس نظام پرس میلحظه سکوت کرد کیها ،  یتلخ کام ياور ادیاندوه  در

باشه؟ ابونیخونمون در کدام خ يدوست دار-

که حرکت  يحرکت شاخ و برگها به گوشم برسه و درکنار رودخانه ا يصدا که با هر باد، یپر درخت ابانیدر خ-

.باشد میشبها ییامواجش الال

م؟یکن دایپ يخونه ا نیهمچ میشهر بتون نیدر ا یکن یفکر م-

.دورو برها ، در اطراف دربند نی، هم ستین يراه دور-
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.يپس تو قبالً آنجا را نشان کرد-

 شتریدست نخورده داره ب عتیکم رفت وآمد را که طب يساکت و خلوت در محلها يا، من جاه يراستش را بخوا-

.دوست دارم

.میآن داشته باش دیخر يبرا يشتریتمام شود تا فرصت ب دهایو بازد دیفقط صبر کن د. ام دهیمن هم باهات هم عق-

و به آنجا  میکرد دایاست راپ مانیزندگدر دربند که هنوز هم محل  مانی، خانه با صفا رانیماه پس ازورودمان به ا کی

.مینقل مکان کرد

در  يو باز زیو عاشق جست و خ گرفتندیخو م یزندگ نیبچه هاکم کم داشتند به ا. بود از طرف نظام به من يا هیهد نیا

و  دست. میاحساس داشت کیها من و نظام هر دو  کشنبهی. بودند شیو لگد مال کردن بوته ها و چمن باغچه ها اطیح

.ختیر یم مانیشود ، درون قلبها ختهیتارا ر زاربر م نکهیا يبه جا مانیاشکها. رفت یدلمان به کار نم

نظام هم چون من آشفته بود و چون . دیوعراق و بسته شدن مرزها ، بر تصور باطلمان خط بطالن کش رانیجنگ ا شروع

.کند شیخاك گور دخترش بذاره و صدا يتونست سر بر رو ینم گهید

مادر و پدرم وجودنداشت و  نیب یقیعم یوستگیپ نکهیبا وجود ا.ستادیآقاجان در بمباران تهران از حرکت ا فیضع قلب

ها و  یمحبت یجبران آن ب گریکدیبه  ازشانیو ن یدوران سالخوردگ يها یدلش را شکسته بود، وابستگ یاو در جوان

.کرد یرا م شیجورها

در موقع شدت بمباران، .پناهشان آغوش من و نظام بود. ارا وحشت زده کرده بودخطر و بمباران ، بچه ه ریآژ يصدا

گرفتند به اتفاق  میاقامت داشتند ، تصم يبرا یکه دور از شهر محل یماهرخ خانم و فرج اهللا خان هم مانند اکثر کسان

 یفرصت خوب نیا.رفتیان را پذدعوتش یتنها شده بود ، به راحت همادرم ک. بروند گونیبه م یمدت يخانواده برا ياعضا

:به رفتن نشان ندادم یلیتما.ماندم  یرفتند و من م یآنها م. بود که بچه ها را از شهر دور کنم 

.مانم ی، من م دیشما بچه ها را ببر-
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را دور  میآنها قابل درك نبود که من بچه ها يبرا.کنند یتا هر طور شده منو راض دندیبه جانم افتادند و کوش الیول مادرم

.از شهر رها کنم و در آن لحظات پر خطر کنار همسرم بمونم

:کنه يتا نقش خواهر بزرگتر رو باز دیکوش یم یخوش دوران کودک يروزها ادیبه  الیل

تونند اونجا رو  یکه سرگرم کار شرکت خودشون هستند و نم روسیو س ؟نظامیداره که تو بمون یلیچه دل! چه یعنی-

ه؟یماندن ما چ دهیهاشه ، پس فا ضیمر ریم هم که در مطب درگبهنا. رها کنند

.نظام بمونم شیپ دمیم حیترج. ، خودم هستم دیستیمنظور من شما ن-

.ینش مونیپش ومدنتیازن دوارمیام-

:ازمن برخاست و گفت يبه طرفدار روسیس

.نداشته باش، در هر صورت او نخواهد اومد دایبه کار ش يکار-

:در مقابل اصرار نظام هم به مقاومت پرداختم و گفتم. تپدیدونست قلب من و نظام در کنار هم م یبود که مفقط او  نیا

.رمی، منم م يهر وقت تو بر. ممکنه تنهات بذارم ریغ-

،  روندیم شانیو زن برادرات هم با بچه ها الیل.رو رها کنم  میتونم کار وزندگ یکه من گرفتارم و نم یدون یخودت م-

؟يداره که تو هم بر یبیچه ع

.مامان وماهرخ جان مواظب بچه ها خواهند بود. ترسم ینم یچیبا تو باشم ازه یوقت-

مواظبتم؟ ازمندیاز آنها ن شتریکه من ب دهیرس التیبه خ دیو تو مواظب من ؟ درسته؟ شا-

.، در تمام عمر میدار ازیما هر دو به هم ن-

.و عصر ها برگردم امیتونم غروبها اونجا بمن هم ب دی، شا ياگه تو بر-

راحت ترم ، باور  نطوریشوم ، من ا گرانیباعث آزار د میهایتاب یچشم به در داشته باشم و با ب دیآن وقت تمام مدت با-

.کن
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.راتنها بذارند و بروند شانیندارند که شوهرها یو مهسا باک الی، ل یکنیتو به خاطرمن ، به خودت ظلم م-

.ترسم ینم زیچ چیازه یتو در کنارم باش ی، وقت میبه هم وابسته ا شتریکه ما ب نهیا لشیدل دیشا-

.شد یبدون بچه ها دلتنگ خواه-

 .بدون تو دلتنگ ترم-

شصت و سوم فصل

که  ینو در کنارهم ، تا زما میمن ونظام با هم ماند. دندیچرخ یگرفته بودند و به سرعت به دورروزها م جهیسر گ سالها

چون او هنوز با . ، باور نداشتم دیکش یچهره ام م يکه گذشت عمر به رو ییارهای، جوان بودم و ش دید یاو مرا جوان م

.بودکرد و هنوز هم مرد محبوبم  ینگاهم م یفتگیش

ودش چون من ، که وج یبه دنبال زن مایپدرش را داشته باشد و ن یاخالق اتیگشت که خصوص یم يبه دنبال مرد سارا

 يبرا کیو کدام میدوست داشت شتریرو ب يگریاز ما آن د کیدونم کدام ینم.سرشار از عشق و محبت به همسرش باشد

.میکرد یتالش م شتریب یوستگیپ نیحفظ ا

مرز  قیاز طر ینیاز راه زم میگرفت میخاطرات سفر ماه عسلمون ، تصم دیتجد يسالگرد ازدواجمان برا نیستمیب در

.میواروپا بر هیبازرگان به ترک

 ستادیا میشب با هم بودن را در آنجا گذراند نیاول شیسال پ ستیکه ب ی، نظام در مقابل همان هتل میدیکه رس يآگر به

:و گفت

؟ياریم ادیبه  نجارویا-

البته مگه ممکنه فراموش کنم؟-

ت داشتم، و به همان اندازه مشتاق در موقع ورود به هتل دوس شیسال پ ستیمن هنوز تورو همونقدر دوست دارم که ب-
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م؟یبمون نجایچطوره امشب را هم.و آرزومندت هستم

:شب نگاهش را جستجو کردم یکیتار در

.بودم شنهادیپ نیمنتظر ا-

به لب  ینیریکه تبسم ش یهمراه بود ، نظام دستش را مشت کرد ودر حال جانیکه آغازش باشور وه یامتداد شب در

:دیداشت ، ازمن پرس

در دستم پنهانه؟ یچ یاگه گفت-

:گفتم دهیبرام خر يا هیتصور که هد نیا با

.باشه دوستش دارم یهر چ یدونم ، ول ینم-

:را باز کرد و گفت مشتش

؟ياریم ادیگل سر و به  نیا-

:با عشق به لمس آن پرداختم ختهیآم یلذت با

، همان روز بود که در  یستیبردنم ن ادیش قادر به از با همه تال دمیکه فهم يبار نیفراموشش کنم؟ اول شهیمگه م-

 نیاحساسم ، عشقت رو وزن کردم و دونسستم به ا يبا ترازو ،ينگه دار ادگاریبه  نویا يخوا یم یاستانبول به من گفت

.یفراموشم کن یتون ینم یسادگ

بار وجودت  نیاول ياتاق برا نیدر هم شیسال پ ستیکه ب ییدایکه فراموشت نکردم وهنوز برام همون ش ینیب یم-

.رودر کنار خودم احساس کردم

:و گفت دیخاطرات به احساس حسا م به من رس يجستجو در

به در  دانیاو را از م يا لهیبا چه ح طانیو توش رهیخواست تورو از من بگ یکرد و م یم ی، حسام چه تالش ریبخ ادشی-

سارا متشکرم که حاضر نشدند از  ماویاز ن.ستمین یکه من گوشت قربان جمله ورد زبانت بود نیمرتب ا ادیم ادمی.يکرد
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.گذاشتند مانیسفر کنند و تنها ینیراه زم

.منتظرمان هستند خیو حاال در آپارتمان خودمان در مون-

؟يکه ندار یاعتراض. میها به آنها ملحق شو يزود نیبه ا ستیسفر فقط مال ماست ، مال منوتو ، و قرار ن نیا-

.راحت تر هستند ينطوریندارند و چه بسا ا يازیآنها به ما ن گهینه حاال د-

.سفر را به کاممان تلخ نکن نی، ا شانیاز دور تیجهت با آه و ناله و شکا یپس ب-

 داینقش بسته بود پ مونییخاطره آشنا وارشیرا که بر در و د يکوچه ا میسال ، به زحمت تونست ستیاز گذشت ب پس

باران به عشقم جواب رد داده بود تا من رو به برادرش واگذار کند  ریکه ز يهمان کوچه و همان نقطه ادر .میکن

 میخاطراتمان بپرداز دیبه تجد گرید کباریازدواجمان ،  لگردسا نیکه در آغاز بهار چهلم میبست مانیو با هم پ میستادیا

.میآور ادیه مان را ب ینقطه شور و حال جوان نیمحل و در هم نیو در هم

.میبه آن وفا کن میبود که نتونست يتنها عهد نیا

آن  انیگفتن دارند که ب يبرا یها در آلمان منتظرمون بودند ، از همان لحظه ورود احساس کردم آن دو حرف بچه

.کند یبه گفتن م قیبود که او را تشو نیبه خواهرش نشانه ا ماینگاه ن. ستیآسان ن شانیبرا

به  یصبح روز بعد پس از بازگشت ازمزار تارا ، نظام که پ. زدند  یحرف نم ادیساکت بودند و زروز هر دو آن

:اضطرابشون برده بود ، کار اعترافشون را راحت کرد و گفت

د؟یکن یرو از ما پنهون م يزیشما دو تا چ-

:صدا گفتند کیشدند و هر دو  دستپاچه

.ستین یمهم زینه بابا چ-

.دوست دارم یلیمن رو راست بودن رو خ. دیباشه ، بهتره حرفتون رو بزناگه مهم ن یحت-

:سارا به زبان اومد و گفت باالخره
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.میبد لیجا ادامه تحص نیوهم میبرنگرد رانیبه ا گهید مای، من و ن دیاگه شما اجازه بد-

 ییفکرش به روزها. دیرسیر مو منگ به نظ جینظام بهت زده بود و گ. و دستانم به لرزه افتاد دیچهره ام پر رنگ

 ياومد؟ به جا یبال داشت به سر خودش م نیحاال ا یعنیکرد ،  یم اهیاش روزگار پدرومادرش را س يرنج دور دکهیرس

:دیجواب پرس

.میرو دار مایکه ما فقط توو ن یون دیخودت م. آن هم هر دو باهم د؟یکارو بکن نیا دیخواه یم یچ يچرا؟ برا-

.میوارد دانشگاه بش میتون یراحت تر م نجایپاپا، ما ا دیدار و گریشما همد-

همان بال داشت سر خودم . آوردم ادیبه  روسیس يرا از دور شیها يو ناله و زار الیاز من ول ییمادرم موقع جدا ياشکها

.شانیوهاباشم در مقابل تحقق آرز يسد خواستمی، نم ستمیشب که شد دور ازچشم بچه ها در رختخواب گر.اومد یم

ام  ي، به دلدار دیکش ینظام که مثل من رنج م. داشتن بودند نیآنها مکمل ا ی، ول میداشت گرویکه ما همد درسته

:پرداخت

.و آروم باش اریب ادیمادرت را به  ي، اشکها میآورد مانیاست که ما سر پدر ومادر ها ییهمان بال نیا-

:گفتم. من رو ایبده  يخواست خودش را دلدار یدونم م ینم

.تنها نشدند کدفعهیهم داشتند و مثل ما  يگرید يپدر و مادرم بچه ها-

رو  شرفتشونیپ يو جلو میخودخواه باش دیما نبا. کنمیهر طور شده تحملش م نیمن آسانه ، با وجود ا يفکر نکن برا-

.میریبگ

بمونند؟ میپس به نظرت بذار-

.نخواهند داشت یشان است و آنها مشکلزادگاه نجایا.راحت التی، خ ستین یشک-

ساکت بود و آن  ینظام در طول رانندگ. نیو موقع برگشت غمگ میدر آغاز سسفر شاد بود.  میماندند و ما بازگشت آنها

 .سابق رو نداشت جانیشور و ه
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شصت و چهارم فصل

گشت مشاهده چراغ خاموش اتاق  یبازماز محل کار که به خانه .از بازگشت ازآلمان ، نظام افسرده و کم تحرك بود پس

از  تیشکا چوقتیه. مایگفت ن یم روسیپسر س اریزد و به مه یگاه مرا سارا صدا م. کرد یبچه ها آزرده اش م

گشت تا بهانه  یم یبه دنبال فرصت شهیهم. دارم شانیدونست منم مثل او شکوه ها از دور یچون م. کرد ینم شانیدور

 يرفتنمان توام با شاد. میگشت یو باز م میرفت یم. اما حاضر به اقامت دائم در آنجا نبود . راشدسفر به آلمان بت يبرا يا

.بود و بازگشتمان توام با غم واندوه

 یمان را م یزندگ میما داشت نیبا وجود ا. به بازگشت نشان ندادند یلیرساندند و تما انیرا به پا التشانیها تحص بچه

.گوشمان به زنگ تلفن بود مینشست یکه م نیسفره هفت س يپا. میکرد

دو سال بعد  ایکرده بود و رو یعروس شیچهار سال پ دایل. دیرس یو پنج م ستیرا که شمردم به ب میعمر بچه ها يسالها

هر . کردند یبه ازدواج فکر نم چکدومیه مایکرد ، اما سار ا و ن یرو فراهم م اریمه یداشت مقدمات عروس روسیس. از او

:گفت یلبخند زنان م ماین یکرد ، ول ینم يا دهیو اظهار عق ودتفاوت ب یشد ، سارا ب یشان م یصحبت عروسوقت 

.کنم یبه وقتش خبرتان م دینگران نباش. نکردم دایخوام پ یرا که م یهنوز آن کس-

 رانیکه به ا اریهشرکت در جشن عقد م يکردند؟برا یچه موقع خبرمان م دویرس یبودند؟ چه موقع وقتش م یچ منتظر

:دست دور گردنم انداخت مایکنم ، ن زیخود را آماده به زبان آوردن کلمات مالمت آم نکهیآمدند ، قبل از ا

، او را به شما  دیکردم ، دفعه بعد که به آلمان اومد دایمن دختر دلخواهم رو پ. دارم یخوش يبار براتون خبرها نیا-

.کنم یم یمعرف

:موزون به تب و تاب انداخت یودم را گرم کرد و قلبم را آهنگمطبوع لذت وج حرارت

؟یبرسان مانیمن و پدرت رو به آرزو يخوایباور کنم که م ؟یگیراست م-
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:دیمنتظر جواب نشد و پرس نظام

بود تا با همه  یفرصت خوب ؟ياوردینه؟ پس چرا عروس خوشگل منو با خودت ن ای مشیشناس یما م ه؟یاسمش چ-

.آشنا بشهخانواده 

.کنم یم فیبراتون تعر زوی، خودم همه چ ياگه فرصت بد.پاپا يصبر یچقدر ب-

.پس عجله کن من طاقت ندارم-

.میآشنا شد یمهمان کی، اسمش هلن است وما با هم در  یآلمان دیدختر مو بور و سف کی-

به سرم  یهوس گرفتن زن فرنگ تچوقیه یکردم ول یمن سالها در آلمان زندگ ؟یدختر فرنگ کیچرا هلن؟ چرا -

.نزد

.دیپسند دیخواه دینیاگه او را بب. پاپا هیهلن دختر خوب-

از ما دور بودند و حاال دورتر  مانیبچه ها. نیپر چ یشانیتلخ، با ابروان گره خورده و پ یسکوت. نظام سکوت بود جواب

.نبود یوماندن فیشون لطکه چون احساس من و پدر گهید یو احساس گهید یشدند ، با فرهنگ یم

:شدیکالمش هر لحظه تندتر م لحن

؟يریبگ یزن فرنگ يخوایدختر قحطه که م رانیآخه مگه تو ا-

کار و  نیکه ا دیاز من خواسته بود یزبان یو بارها به زبان ب رمیخواست من زن بگ یکنه ؟ شما دلتون م یم یچه فرق-

.دیشیخبر خوشحال م نیا دنیکردم ازشن یفکر م.بکنم

هم  کبارتیچند سال  يسر زدن ها نی، هم شهیم شتریفاصله ها ب نی، و حاال ا یازما فاصله گرفت یتو به اندازه کاف-

.وجود نخواهد داشت گهید

،  شهیمن شما رو دوست دارم و دلم براتون تنگ م. ستینابود کننده محبت ن چوقتیما وجود داره ه نیکه ب يفاصله ا-

است؟ ياو چه جور دختر دیاز سارا بپرس. نقش جدا کننده نخواهد داشت انیم نیاهلن  دیمطمئن باش
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:دیپرس يسارا را مخاطب قرار داد و با لحن تند نظام

؟یشناسیتو اون دختر و م-

.دوست داره یلیرو خ مایو ن هیهلن دختر خوب. بله پاپا-

همان قدر که من مادرت رو دوست دارم؟-

.زنهیازدواج رو م دیهم مثل من ق مای، ن دینک اسیق دیاگه بخواه-

:دمیکش ادیفر اریاخت یب

؟يازدواج رو زد دیمگه تو ق ه؟یحرف چ نیچه؟ منظورت از ا یعنی-

.است يجد میتصم کی نیو ا یبله مام-

؟يریبگ یمیتصم نیداره که تو چن یلی، چه دل میداشت یمن و پدرت ازدواج موفق یچرا؟ وقت یبگ یتون یم-

.شوندیبا پاپا همه مردها رفوزه م سهیدر مقا-

و  الیو مهسا ، خاله ل روسیس ییدا وندیپ. ستندین کسانیهمه انسانها . ستیدرست ن نیا. سارا یکن سهیمقا دیتو نبا-

آن . یبه تفاهم برس تیکه با مرد زندگ نهیمهم ا. خوشبخت هستند یلیبوده ، وحاال خ یاحساس قبل چیبهنام ، بدون ه

.ادیقع عشق هم به وجود ممو

:رو به سارا کرد و گفت ماین

 یشکل رو نم نیبه ا یمن وابستگ. یطور پاپا بدون مام نیو هم رهیم یبدون پاپا م یمام. کنم یمن بر عکس تو فکر م-

.پسندم

به کمک هم  ،مینبود يدور نیما نبود ، قادر به تحمل ا نیدر ب یوابستگ نی، اگه ا دیتو رو سارا مارو ترك کرد-

.میرو تحمل کن تونیرنج دور میتونست

:نظام گفتم يدلدار يبرا میکه شد تنها
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به تو  دنیمن به خاطر رس م؟یکرد یپدرو مادرمون عروس لی، مگه من و تو مطابق م يریبپذ دیاست که با یتیواقع نیا-

.دمیرا به جان خر امرزیآقاجان خدا ب يها یهمه سد ها را شکستم و بد خلق

.میاز هم بگذر میتونست یکه نم میخواست یم يبه اندازه ا گرویاما همد.و من دل برادرم رو شکستم -

پس آرامش . نخواهد داشت يا جهیآنها به هم قول ازدواج دادند ، و مخالفت ما نت. خواد یهم هلن روم مایخب البد ن-

.خواسته ات نباش لیخود را حفظ کن و به فکر تحم

:گفت يت کرد وبه هم کوفت و با لحن تندرا مش شیدستها

همسر باشه ،  کی ماین يتونه برا یآن دختر نم. شناسمیرو م شونیزندگ يوبم ها ریکردم و همه ز یمن آنجا زندگ-

.دید یخواه

؟يدی؟ تو که اونو ند یدون یاز کجا م-

مبارزه من با او فقط به خاطر . رش کندمثل تو نخواهد توانست محبتش را نثار همس چوقتیدارم که ه نانیاطم دهیند-

.بشه دیخواد سر خورده و ناام یدلم نم. خودشه ندهیآ

کردند و مخالفت ما  یخودشون زندگ لیآنها سالها به م یول. ستمیازدواج دلخوش ن نیمن هم نظر تورو دارم ، و از ا-

.نخواهد داشت مشانیدر تصم يریتاث

م؟یبش میچون و چرا تسل یب یگیم یعنی-

م؟یدار نیاز ا ریبه غ یمگه راه-

 یحرف آخر منه ، بهتر است بدون نیا. يگردون شوند و از مخالفت با آنها وحشت دار يبچه ها از ما رو یترس یتو م-

 .شرکت نخواهم کرد ماین یکه در جشن عروس

شصت و پنجم فصل
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مادرم آن روزها عصا  نکهیبا وجود ا. رو نداشت بود و آن شور و حال سابق نیگرفته و غمگ اریمه یدر شب عروس نظام

به اندوه او برد و  یبود و به محض مشاهده ما پ ركیو ز اریداشت ، چون گذشته هوش یزنان و به زحمت قدم بر م

:دیپرس

افتاده؟ یچرا مگه چه اتفاق. ستیبه نظر شوهرت سرحال ن-

:گفتم يآهسته ا يان بودند ، دوختم و با صداو سارا که در کنار عروس و داماد شاد و خند مایبه ن چشم

.ازدواج کند یدختر فرنگ کیخواد با  یم مایکه ن نهیا لشیدل-

پشت سرتون  یچیو ه دیکرد یجل و پالستان را جمع م دی، با دیو بر گشت دیدیدل بر اریاز آن د یوقت. خودتونه ریتقص-

است که به آنجا وابسته شوند و  یعیطب. آمدند یم رفتندویاز بود ، مرفت و آمد بچه ها ب يراه برا یوقت. دیذاشت ینم یباق

.ببرند که اهل کجا هستند ادیاز 

اونجازن نگرفتند؟ چکدومینکردند؟ پس چرا ه یو نظام سالها در آن کشور زندگ روسی، مگه س شهینم لیدل نیا-

 رانیدر ا تشونیو با شوهر و برادرت که شخص شما در آلمان متولد شدند يکنه، بچه ها یفرق م یلیبه نظر من که خ-

و راه  دیفروختیآن آپارتمان را م دیبا دیبرگشت رانیآن روز که به ا. فرق دارند یلیشکل گرفته وبعد به خارج رفتند خ

.دیبا او مبارزه کن دیبتون هک ستیبچه ن ماین گهیحاال د. دیبست یبرگشت را م

.دونم یبار نخواهد رفت ، م رینظام ز-

.نخواهد داشت يا جهیکه نت یدون یخودت م زمیخواهر عز. سرانجام یو مبارزه ب هودهیتالش ب کی-

:شانه ام گذاشت و گفت يبود ، دست رو روسیس يصدا نیا

 نیهم. نخواهد داشت مشیدر تصم يتو و پدرش اثر يپشت چشم نازك کردنها نیانتخاب خودش رو کرده و ا ماین-

آن روز . دیبرد ادیخودتون را از  يها یفتگیبه گمانم امشب شما دو نفر آن تب و تاب و ش گفتمیماآلن داشتم به نظام 

جلو دار تو و آن مرد عاشق شود؟ تو به دنبال خواسته  نستتو ی؟چه کس یختیریبارون اشک م ریکه ز ؟ياریم ادیرو به 
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کارو نکنه؟ نیا مایداره که ن یلی، پس چه دل یات رفت

؟يو به نظام هم زدحرفها ر نیا-

لبانش  يخودش ، خنده به رو یدلداگ يروزها يآور ادیتونستم مالمتش کردم و با  یتا م. شیپ قهیچند دق نیبله هم-

.آوردم

که موافقت کرد؟ نهیمنظورت ا-

خواهد گذشت؟  از هلن مایاگه نه بگه ، ن یکن یتو فکر م یعنی. نداره میاز تسل ریغ يمطمئن باش چاره ا. جوابم را نداد-

راست بگو . دیرو به ما آموخت يکه راه ورسم عشق و وفا دار دیتو و نظام بود نی، اما ا میمن و مهسا با عشق ازدواج نکرد

اشتباه بوده؟ یگرفت شیکه در پ یکه راه دیوقت به فکرت رس چی، بعد از اون همه تب و تاب ه دایش

 ينشدم و هنوز هم درست مانند همان روزها مانیداشتن نظام پشاز دوست  یلحظه هم در زندگ کی ینه هرگز، حت-

.به او وابسته ام یآغاز دلدادگ

هم به روش خودش انتخاب کند و به روش  ماین دیپس بذار. جواب را داد نینظام هم در پاسخ به سوال من ، هم-

.خودش دوست داشته باشد

.اش شرکت نخواهد کرد یسداداش، نظام قسم خورده که در جشن عرو ستیدست من ن-

مرتب تماس  ماین. وهر دو دلشکسته به آلمان برگشتند دینرس يا جهیپدرشون به نت تیجلب رضا يو سارا برا ماین تالش

دل نازك نظام در .  میبر خیشرکت در جشنش در ماه سپتامبر به مون يخواست که برا یگرفت و با اصرار از ما م یم

بود که کمتر جرات  یآن روزها آنقدر عصب. نداشت يریثتا يو يه بود و التماسهاپسرش سنگ شد یمقابل نافرمان

شده  جادیما ا نیمشترك ب یو هشت سال زندگ ستیبود که بعد از ب يفاصله ا نیاول نیا دیشا. حرف زدن با او را داشتم

من  هداد و ب یمطالعه نشان م گرفت و خود را غرق ی، روزنامه به دست م افتمی یگفتگو م يبرا يهر وقت بهانه ا. بود

.داد یمجاله ادامه صحبت نم
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 اهیس يچهره و موها تیاش به اندازه شفاف یجو گندم يصورت و موها يو چروکها نیچ. نظام را دوست داشتم من

باز هم . پسرم محروم کنم یتونستم خود را از عروس ینم نیبا وجود ا. بردیدلم را م شیو هفت سال پ ستیبراقش در ب

.بود نآماده سفر به آلما مایشدم که به دعوت ن روسیست به دامن سد

.دمیکشیانتظار آمدنش را م یتابیاما من با ب. نظام منتظر مهمان نبود. خبر آمد یو ب تنها

:خبر جلوه دادم یخود را ب. شد رهیدر که به صدا در اومد ، کتاب ر ابست و به من خ زنگ

.باشه یپستچ دیشا-

:زد يلبخند دنمیدر ظاهر شدو با د انیدر م روسیچهره عرق کرده س. ودن در رفتمگش يبرا سپس

است؟ یدر چه حال-

.سر به سرش گذاشت شهیروزها اصالً نم نیا. حوصله و دلتنگ یمشغول مطالعه است و ب-

.کنه یاز پشت پنجره داره نگاهمون م. کار کنم یدونم با او چ یم-

:فتگ روسیس میاتاق که شد وارد

؟یو به ما سر بزن یکنج خونه رو رها کن يخوا ینم-

.حوصله ندارم-

.دیخانه پوس نیخواهرم تو ا چارهیغرق شده؟ ب انوسیهات در کدام اق یچرا مگه کشت-

.زنه یتونه بره و مطمئنم که مرتب به شما سر م یشود ، به هر کجا که دلش بخواد م نیمن از او نخواستم که خانه نش-

:مفهوم سخنش را درك کرد روسیس. داند یآمدن او را م لیکه دل دیشد فهم یم یالمش طعنه بود و به سادگک در

؟یرا بست تیچمدانها. داره  يا گهیلطف د ادیبا تو ب یوقت یول ادیالبته که م-

؟یهست یپس منتظر چ میسفر نیهممون آماده ا.من که قصد سفر ندارم ؟یچ يبرا-

.روسیس امیمن نم-
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.  کنهیم هیکه دلشکسته است ، نگاه کن داره گر نمیب یحاال م ی، ول یشکنیدل خواهرم رو نم چوقتیکردم ه یفکر م-

در لباس  ماین يخودت و او را از تماشا يخوا یم يبچه هاشو داشت و تو با لجباز یعروس يچقدر آرزو یدون یخودت م

.یمحروم کن يداماد

.تونه به اونجا بره یم مختاره هر وقت دلش بخواد دایش-

تونه نفس  ینم یکه بدون تو حت يزن رو به خود وابسته کرد نیآن قدر ا. اون بدون تو نخواهد رفت یدون یتو که م-

تو رو بذاره و بره؟ يپس چطور توقع دار. بکشه

.حد به همسرانشان وابسته بودند نیهم تا به ا میخواست بچه ها یدلم م-

که پسرت دوستش داره  نهیو اهل کجاست ، مهم ا هیکه عروست ک ستیبشه ، مهم ن نطوریهم دیشا،  یدون یاز کجا م-

.پسر نیشکم سعادت ا دنیدر يبرا یباش يمبادا خنجر. خواد خوشبختش کنه یو م

.فهمد ی، اونم نیاش بشم ، فقط هم یخوام مانع بدبخت یمن م-

.يدیتو که هلن رو ند شه؟یاش م یدختر باعث بدبخت نیا یدون یاز کجا م-

.داشته باشه دایمثل ش یفیتونه احساس لط یکه آن زن نم ستین یشک. میکرد ی، سالها اونجا زندگ نمیبب ستیالزم ن-

 رهیتونه زن بگ یم مای، نه ن یفکر کن نطوریا ياگه بخوا. يایبر ب سهیدر مقام مقا دیو نبا ستیطرز فکرت درست ن نیا-

کرد که چرا حاضر به شرکت در جشن  یعمر خودت رو مالمت خواه کی،  يرینگ میاگه اآلن تصمو نه سارا شوهر کنه ، 

.یآنها را دست به دست ده دیکه با یتو هست نی، ا يپسرت نشد یعروس

.خواهد شد مانیروز پش هیمطمئنم -

.ياش شد یوشبختکنه تو مانع خ یفکر م شهیبرسه ، وگرنه هم جهینت نیخب ، بهش فرصت بده تا به ا یلیخ-

:دیپرس یشگیشعر پرداخت و سپس رو به من کرد و با لحن گرم هم وانیسکوت به ورق زدن د در

؟یحاضر باش ماین یخواد در جشن عروس یدلت م یلیخ-
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:داد يخود را به اشک شاد ي، اشک غم جا دیتپ یم جانیکه قلبم از شدت ه یحال در

.آرزومه نیکه ا یدون یخودت م-

 شهیشوند و هم اریبند آن د يخواست بچه هام پا یمشکله ، من دلم نم یلیگرفتن برام خ مینرنج ، باور کن تصم از من-

 يبار يهر کار روسیو تو س میریخب فقط به خاطر تو م یلیخ. رندیمملکت سر و سامون بگ نیکردم در هم یآرزو م

.ما هم بکن ي، برا یکن یخودت م

.راحت باشه التیدم ، خمن مقدمات سفر رو آماده کر-

بشه ، نگاه  یزودتر راه یتاب شده و قدرت تحمل خود را از دست داده و قصد داره هر چ یکه ب دیرس ینظر م به

:چهره ام متوقف ماند يمهربانش چون گذشته به رو

؟يشد یحاال از من راض-

:دستم حس کردم و گفتم يدستش را به رو یگرم

کوشم  یو م رمیپذ یبه ناچار م نیبا وجود ا.  ستمیوصلت دلخوش ن نیام؟ من هم از ا یاضگفته من از تو نار یچه کس-

 یکه ناراض یو به آنها نشان نده ی، قول بده آنجا آرام باش میریفقط حاال که م. ام را آشکار نکنم یتینا رضا مایبه خاطر ن

؟يدی، قول م یهست

.شهیدر گذشته ، حاال و هم دا؟یم ، مگه نه شکه به تو دادم وفادار موند ییمن به همه قولها-

شصت و ششم فصل

رنگ در چهره اش  یدماغ سر باال و چشمان سبز و پوست صورت نکهیبا وجود ا. اول هلن به دلم ننشست داریهمان د از

هرخ جان خود را با ما مانهیارتباط گرم و صم یوقت. زد یتو ذوق م یخاص يو دلچسب بود دررفتار و حرکاتش سرد بایز

.ستیما ن لخواهدختر عروس د نیکه ا دمیرس جهینت نیکردم به ا سهیمقا
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نداشتم که محور  یشدم و شک ی، ساکت م دندید یزدند و هر وقت منو م یبا هم حرف م یو مهسا در گوش الیل

از همسر  ییبه بدگو دادم یبودم به خودم اجازه نم دهیبا آنها هم عق نکهیبا وجود ا. زد یصحبتشان در مورد هلن دور م

.کردینم يا هکه به من داده بود شکو ینظام به خاطر قول. پسرم بپردازم

به  یتوجه به تالش او توجه یسارا ب یول. تا نظرش را جلب کند دیکوش یو م دیپلک ی، دور وبر سارا م مایدوست ن شهروز

:دستش رو دور گردنم حلقه کرد ماین. او نداشت

نه؟ ای ادیاز هلن خوشت م-

 رفتنشیاز پذ ریبه غ يو چاره ا شدیدختر عروس ما م نیباالخره ا. تونستم دلش رو بشکنم ونظرم رو راحت بگم ینم

:جوابش را دو پهلو دادم.مینداشت

.او هم مارو دوست داشته باشه دوارمیفقط ام. ، منم دوست دارم یرو تو دوست داشته باش یهر ک-

.پاپا، مطمئنم که هلن شمارو دوست داره نطوریهم. دوستت نداشت شهیمکه ن یتو آنقدر خوب و مهربان-

:دمیفرصت استفاده کردم و پرس از

ه؟ینظرت در مورد شهروز چ-

دوست منه ، چطور؟ نیتر یمیاو صم-

.پلکد یدور و بر سارا م يادیبه نظرم ز-

.ادیکه از او خوشش م نهیعلتش ا-

؟یسارا چ-

.یمام دیبکن يکار دیشما بتون دیشا. دهینشون نم يتوجه عالقه ا نیحساسه و نسبت به اا یخواهر من سرد و ب-

. داشته باشه یو همدم اری نکهیتنها در آن آپارتمان ، بدون ا. شدیدخترم تنها م ماین یبعد از عروس. کردم  یم يکار دیبا

:پام گفت يصدا دنیسارا در آشپزخانه بود و با شن
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.اومدن ی، کاش آنها هم م یمامان ماهرخ خالمامان فروغ و  يجا-

.قدرت سفر ندارند چکدومیه یدون یخودت که م-

؟یمام ادیاز هلن خوشت م-

خوش  يبه دهن بز دیاز آن گذشته علف با. دمیاو را د ستین شتریمن هنوز چند روز ب. پاسخت رو ندم دمیم حیتر ج-

.ادیب

 یمجال نم یبود به کس نجای، اگه ا یخال نینسر ییزن دا يجا. دهیاو را پسند مایکه ن نهیمهم ا. نظرو دارم نیمن هم هم-

.کنه نیداد سفره عقد رو تزئ

.ادیتو ب یعروس يقول داده برا-

.صبر کنه دیپس حاال حاالها با-

.یستیبچه که ن ،يو پنج سال دار ستیمونده؟ تو ب یباق گهیچند سال د یکن یفکر م-

به  ای،  ییبه فکر پاپا ایتو . گرانید يکنم نه برا یخودم زندگ يخوام برا یم. رو گرفتم میتصم نیا ستمیچون بچه ن-

.یشیندیب تیبه خودت و خواسته ها دمیوقت ند چی، ه مایفکر من و ن

 یزندگ یها چاشن نیهم. وجود داشته باشه دنیو مهر ورز یوابستگ يبرا يبهانه ا شهیهم دیبا نه،یدر هم یلذت زندگ-

 یشیبه خودت هم متنفر م یاز وابستگ یرسه که حت یم یو زمان یمون ی،تنها م یاگه فقط خودتو دوست داشته باش. است

کرده است و تو رو  لیتحص گهیم مایو آن طور که ن رسهینظر م به ی؟ پسر خوب یکن یشهروز رو قبول نم شنهادی، چرا پ

.دوست داره یلیهم خ

ده؟حرفها رو به شما ز نیا ماین-

.دمینه من از او پرس-

؟يفکر افتاد نیچطور به ا-
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.اندازه یبا پدرت م ییاول آشنا يروزها ادیبهت توجه داره ، نگاه پر مهرش منو  یلیچون متوجه شدم که خ-

.یمام ستین سهیاصالً قابل مقا-

.خواست توجه منو جلب کنه یحرکات م نینگاه و با هم نیپدرت هم با هم. است سهیهم قابل مقا یلیاتفاقاً خ-

:حرفهام گفت دییسپس در تا. دیزد وو منظورم را فهم يا رکانهیلبخند ز نایم

.هیچ انیجر میدیاز طرز نگاه نظام فهم الیآن موقع در استانبول من و عمه ل.  داستیحق با ش-

:اعتراض گفتم به

را که دوازده سال از من بزرگتره  يروز بتونم مرد کیه ک شدینبود و من اصالً باورم نم نطوریاتفاقاً بر عکس ،اولش ا-

.بگذرم زیدوست داشته باشم ، و به خاطرش از همه چ

.يریمیبدون او م مایو حاال به قول ن-

من . بود میتا لحظه مرگ با هم خواه میوستیاز آن لحظه که به هم پ. میبا هم هست شهیما هم! بدون او باشم یچ يبرا-

.يریبگ میو بعد تصم یمساله فکر کن نیا يخوام که رو یشهروز پاسخ مثبت بده ، بلکه ازت م اآلنم به گمینم

مامان  نطوریو هم رهیگ یزن نم روسیس ییخورد که چرا دا یکه مامان فروغ چقدر غصه م يکرد فیخودت برام تعر-

به من فرصت بده  یفقط کم. کنم دایرو پ میروزم من بتونم مرد زندگ هی دیشا. پاپا که حاضر به ازدواج نبود يماهرخ برا

.بشم و همراه آنها بغلتم و به جلو رانده شوم هاامواج ر انیباشم که در م یخوام موج یمن نم.  یمام

.میشویبه جلو رانده م ینخواه یو خواه یامواج زندگ انیدر م میما همه موج-

:گفت یکالمش تند شد و با حالت عصب لحن

بشم که دوستش ندارم؟ يمن چشم بسته و کورکورانه زن مرد ي، پس چرا توقع دار يزدواج کردتو خودت با عشق ا-

 .يریبگ میو عاقالنه تصم یگدار به آب نزن یب مایخب ، پس قول بده مثل ن یلیخ-
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شصت و هفتم فصل

به زادگاهمون سفر فروش آن  يبرا میبرادرها. میکه در اطراف آن داشت یو بعد ملک میرو فروخت نیخانه قزو اول

 یمیخانه قد يوارهاید. حوصله بود یآن روزها ب. سفر نداشت نیبه ا یلیهمراهشون رفت ، اما نظام تما زیبهنام ن. کردند 

.بود زشیپدرم هم ترك برداشته بود و در حال ر

 یم یل او زندگدر منز روسیبه اصرار س هیبه زحمت تونستند مادرم رو که بعد ازفوت طاهر و عال اوشیو س امکیس

.به فروش آن کنند یکرد ، راض

از ما جرات  چکدومیه. ابمیخانه را ب نیاش به ا یوابستگ لیدل دیگشتم تا شا یخوش يمادرم به دنبال روزها یزندگ در

به  يبود که چاره ا نیا روسینظرس. آن را دارد نیدر زم يقصد آپارتمان ساز دیکه مالک جد مییبگو يبه و میکرد ینم

شود و  یروبرو م شیها رانهیو آمد به منزل ماهرخ جان با و فتدر ر دی، چون بدون ترد ستین تیواقع انیاز ب ریغ

که قصد رفتن به خونه فرج  یمموقع. من که قادر نبودم د؟یموضوع رو به او بگو نیا تونستیم یچه کس. شکند یدلش م

:اهللا خان را کرد نظام گفت

.هم با من خواهد آمد روسیس. را به او خواهم گفت انیبرم و هر طور شده جر ینجا ممن خودم مامان فروغ رو به آ-

 خواستیراند و م یم ینظام با تان. کردند لشیاز دو طرف آغوشش را گرفتند و سوار اتومب.با آنها شدم  یهمراه داوطلب

عقب کنارم  یکه در صندل روسیس به یدلم شور افتاد و با نگران. مطلب داشته باشد  انیب يبرا یدر طول راه فرصت

.آرامش کرد هدستم را فشرد و مرا دعوت ب. نشسته بود نگاه کردم 

:دمینظام را شن يصدا

اش را  یمیساختمان قد یرانیقبل از و گهید کباریخواد  یدلتون م. خانه قصد خراب کردن آن رادارد  دیمالک جد-

د؟یتماشا کن

:زده به نظام چشم دوخت بهت
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خوان خرابش کنند؟ یچر ام-

بساز ، بفروشه و  دهیکه آنجا را خر یکس. ، بر سرشون خراب خواهد شد زندیرو فرو نر شیاگر بنا نکهیا يخب برا-

.است يقصدش آپارتمان ساز

:گرفته و خفه بود شیکنه ، صدا یم هیکردم داره گر احساس

سفره . است یجوان يروزها ادآوریبا آقاجان برام  میجنگ و جدالها يآور ادی یحت. آن خانه برام پر از خاطره است-

اگه .شد ریمن با آن خانه پ یجوان. نیمن در آنجا هم شاد بودم و هم غمگ. میرا در اتاق طبقه باال انداخت نایو م دایعقد ش

.را در وجودم حک کنم خاطراتم گهید کباریخوام  ینکردند م رانشیهنوز و

دست به  ندهیهندس ساختمان که دوست حسام است ، به او گفته که از هفته آم. نزدند بشیهنوز دست به ترک-

.خواهند زد بشیتخر

که من زنده ام به  یعمارت رو تا وقت نیا میتونست یم. مینداشت ازی، ما که به پولش ن میکاش آنجا رو نفروخته بود-

.ارمیب ادینجا بزنم و روزگاران گذشته رو به در آ یتونستم گشت یگرفت م یالاقل هر وقت دلم م. میهمان شکل نگه دار

 شهیگذشته ها هم. که بعداً خواهد شد ینه به شکل د،یآنجا را به همان شکل که بود در خاطرتون حفظ کن دیتون یشما م-

که بود در  یاو را به همان شکل ریمن تصو یتارا سالهاست که مرده ، ول. خودشان را در خاطره ها دارند یشکل واقع

.نمیب یدرخشان و شفاف م میلبوم خاطره هاآ

در  ينظام جلو. در وجودمون زنده بود شهیهم ادشیبه او که . میو به او فکر کرد مینام تارا همه سکوت کرد يآور ادی با

به همراه مادرم . به کمک مادر شتافت و هر دو با هم او را به داخل خانه بردند روسیس. مان ترمز کرد یمیساختمان قد

که آه حسرت را از  ی، در حال میدیکه رس منیبه اتاق نش.میو با آن وداع کرد میآورد ادیرو به  نیریتلخ و ش يوزهار

:گفت میداد یم رونیب نهیس

و سرم را با  نشستمیدر م کینزد شهیوروزنامه بخونه ، من هم نهیبش یصندل يآقاجان عادت داشت در کنار پنجره رو-
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فرار از سرو صدا به بهانه خواب به اتاقش  يشد و آقا برا یاتاق شلوغ م نیاومدند ا یه ها که مبچ. کردم یگرم م یبافتن

.رفت یم

:چشم به اطراف گرداند و سپس رو به من گفت میدیکه رس ییرایپذ به

.يدر آن گوشه کنار ماهرخ خانم نشسته بود يتو در روز خواستگار دا؟یش ادتهی-

:دیپرس يزیبا لحن طعنه آم نظام

حسام؟ يبرا ایمن  يمامان فروغ؟ خواستگار یکیکدوم -

با اکراه و به اصرار  دایبود که دفعه اول ش نیفرقش ا. هر دو ، هر دو دفعه ماهرخ خانم او را در کنار خودش نشاند -

.و در کنارش نشست و دفعه بعد با ذوق و شوق رفتیماهرخ خانم پذ

:دستش رو گرفت و گفت روسیس

.میبر ای، ب هیب مامان ، کافخ یلیخ-

:اعتراض گفت به

.دمیمن هنوز طبقه باال رو ند-

.یاتاق ها رو تماشا کن ينما یتونیم رونیباال رفتن از پله ها مشکله ، از ب-

 يرو که برا روسیدست س. نظام او را در آغوش گرفت و از پله ها باال برد. چهره نظام نشست يملتمسانه اش رو نگاه

:سمتش دراز شده بود عقب زد کمک به

.راحت تره ينطوریا-

:دمیمادرم را شن يصدا

.کنمیمحبتت رو فراموش نم نیا چوقتیه. نظام یمهربون یلیتو خ-

فرزند  یعل ریخبر تولد ام میبه خانه که بازگشت. دیتپ یدر کنارش با عشق و محبت م شهیمهربان بود و قلب من هم نظام
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:دخترم از شوق لرزان بود يصدا. دیسارا به ما رس ينامزد، همراه با مژده  ماین

با  مایمثل ن ایتونستم بدون عشق و احساس زن شهروز بشم ، و  یبهت گفتم به من فرصت بده، من نم یمام ادیم ادتی-

.افتمیخواستم  یآنقدر صبر کردم تا آنچه را که م. ازدواج کنم که هموطنم نباشه يمرد

.دارمزودتر بگو ، صبر ن-

ما بود؟ یکودک يکه همباز يهمان پسر سبزه و مو فرفر ؟يدار ادیرا به  ژنیفراز پسر دکتر ب-

....که نهینکنه منظورت ا. دارم ادیالبته که به -

. دیدر همان نگاه اول به نظرم آشنا رس. دمیاو را د مایاز دوستان ن یکیدر منزل  شیدو ماه پ یکی،  نهیبله منظورم هم-

 نجایفراز هم مثل ما در ا. میبه جا آورد گروی، همد میشد یبه هم معرف نکهیبعد از ا. دمشیدونستم قبالً کجا د یمن یول

مالقات  نیهفته بعد از ا کی. آلمان شدند میدوباره مق رانیداده و خانواده اش پس از چند سال اقامت در ا لیادامه تحص

بود و گفت  کایدکتر عازم سفر آمر. میخاطرات گذشته رو زنده کرد ادیو در آنجا  میدعوت شد ژنیبه منزل دکتر ب

داره  الیگرفت و خ واهد، به محض بازگشت با شما تماس خ افتهیاش  یمیاز دوست قد يکرده و رد دایحاال که مارو پ

.رهیاش با پاپا تماس بگ یدوست دیتجد ياز من و هم برا يخواستگار يهم برا

 میاریتلفن کنه پر در م ژنیکه ب نیهم. چقدر خوشحالم سارا یدون یاست؟ نم يجد متیصمت نباریکه ا یبگ يخوا یم-

.میکن یوبه آن سو پرواز م

:رو از دستم گرفت و گفت یگوش نظام

.هیچ انیجر نمیبده بب-

:زده گفتم ذوق

.به آرزومون رسوند مار و یکی نیالاقل ا. ات یمیکنه ، اون هم با فراز پسر دوست قد یخواد عروس یدخترمون م-

 یدلم م. در تدارك سفر بود اقیصبرانه و با اشت یبار نظام ب نیا. افزود جانمانی، بر ه ژنیبعد تلفن دکتر ب یساعت
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 يبه بهانه باردار نایم. با ما همراه شدند الیو ل روسیاما فقط خانواده س. دخترم سنگ تموم بذارم یعروس يخواست برا

 مارشیاز پدر ب يگرفتار پرستار يناز. زایبه بهانه نداشتن و گرمید يرهاو براد. سفر نداشت نیبه ا یلیتما ایدخترش رو

.رو در وجود نظام زنده کرد و او را به تحرك واداشت یدو خانواده شوق زندگ نیا وندیپ. بود

 ییچهره ها. میشت شدسارا ناچار به بازگ یدو هفته بعد ازعروس.مرگ فرج اهللا خان دوران سفرمان را کوتاه کرد خبر

. افزودند یبر دلمون م یشدند و داغ یخارج م مانیاز صفحه زندگ يگریپس از د یکی،  میکه با آنها انس گرفته بود

 .ختیآم یاشک در م باماهرخ خانم هم چون مادرم تنها شده بود و حسرتها را 

شصت و هشتم فصل

. میبست یبار سفر رو م یستیبا یم میکرد یرا م شانیکه هر وقت هوا میما بود نیآمدند ، بلکه ا ینم دنمانیها به د بچه

تا  دیکوش یم مایداد و ن ینشون نم دنمونیاز د یشور و شوق یعل ریتفاوت بود و پسرش ام یمان ب یهلن عروس فرنگ

ور بود نثارمان از وطن ، گرم و پر ش يکه هنوز بعد از سالها دور راخانه رو با وجود ما گرم نگه دارد و محبتش  طیمح

.میو دلخوش بود میساخت یرا از مهر آنها سرشار م مانی، قلبها میرفت یم اریسازد و ماکه به عشق فرزندانمان به آن د

 یانداخت و مارو مام یدست به گردنمان م یبا مهربان نیریدرس محبت را داده بود و آن دختر ش نیبه دخترش نگ سارا

.کرد یو پاپا صدا م

خطاب به  میدیکه علت اندوهش رو پرس یو زمان دیرس یبه نظر م نیافسرده و غمگ مایفرمان به آلمان نس نیآخر در

:نظام گفت

.داشتم یمثل مام يکردم، کاش من هم زن گرم و پر مهر یم یبا هلن عروس دیمن نبا. حق با تو بود پاپا-

افسوس  یول ،يراه بذار نیبود که نذارم تو قدم در ا نیهمه تالشم ا. دیرس یخواه جهینت نیدونستم که باالخره به ا یم-

؟یکار کن یچ يخوا یحاال م ،يبرد یمساله پ نیبه ا ریکه د
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.پس ناچارم تحمل کنم. دمیرو از دست م یعل ریاگه بخوام ازش جدا بشم ، طبق قانون آلمان ام-

 یعمر با زن سرد و ب کی يخوا یمچطور  ،یداشته باش يخواست تو هم مثل من کانون گرم و پر مهر یدلم م-

؟یروزگار بگذرون یاحساس

.توجه کنم یعل ریتوجه باشم و فقط به ام یب مونیخانوادگ یکنم منم مثل هلن به زندگ یم یسع-

؟يآخه چرا از روز اول به حرفم گوش نکرد. دوام نخواهد داشت یزندگ نیپسر ا. دمیترس یآمد به سرم از آنچه م-

.ارمیدر آنجا بتونم پسرم را از چنگ او در ب دیشا. هستم کایجرت به آمربه دنبال مها-

بمونم و کمکت  نجایا يخوا یم. است ییراه چاره اش فقط جدا ؟یکشور ، آن کشور کن نیخودت رو آواره ا يخوا یم-

کنم؟

.دیشکنم ، نگران نبا یم دایباالخره راهش رو پ. نه ممنون، خودم کردم که لعنت بر خودم باد-

کند  میخواست صدا یم یاکثر اوقات وقت. نظام کالفه بود میکه برگشت رانیبه ا.  مینگران نباش میتونست یم يچطور

در موقع حرف زدن ناگهان . ارهیب ادیتا نامم را به  دیکوش یکه به زحمت م دیرس یکرد و گاه به نظر م یمکث م يلحظه ا

من به اشتباه . خواد بگه یم یبرد چ یم ادیرفت و از  یدر م تشاز دسرفت، رشته سخن  یشد، در فکر فرو م یساکت م

.است یموقت یفراموش نیتصور رو داشتم که ا نیا

 یتداع شیعمر کوتاه تارا رو برا يروزها نیاو آخر يماریکه به نظام وارد شد مرگ مادرش بود که ب يضربه ا نیآخر

 یانیطرف بدن و چند ماه بعد پا کیو فلج شدن  یینایست دادن باز د. ثمر و دردآور یب ی، جراح يغده مغز. کرد یم

.يبر درد جانکاه و

. شدیآن طفل خارج م نهیکه از س يو نگاه ملتمسانه و ناله درد دهیکرد، با سر تراش یکنار بستر مادر به تارا فکر م در

و هم در سوگ از  ستیمادر گر يو هفت سال هم در عزا ستیپس از گذشت ب. نظام دوباره برگشت يقرار یب يروزها

.که پاره جگرش بود يدست دادن دختر



فریده رهنما -یک بار دیگر با احساس  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٤٣

با وجود کهولت . محروم کنه نشیریدوست د ي، نتونست خود را از شرکت در مراسم سوگوار یبا وجود ناتوان مامان

 ریرکات غکرد و هم او بودکه پس از مشاهده ح یدرك م ی، به راحت میبود و آنچه را که ما قادر به درکش نبود اریهوش

:نظام به من هشدار داد يعاد

.دهیداره هوش وحواسش رو از دست م رسهیبه نظر م. مواظب شوهرت باش-

:گفتم یدگیآزرده ام کرد و با رنج سخنانش

.شهیکه بگذره دوباره آروم م یاش شده، مدت یشانیمرگ ماهرخ جان باعث پر ؟یزنیکه م هیچه حرف نیا-

سر تکان  يدیبود ، با نا ام یبیاز سقوطم به اعماق سراش يریجلوگ يه گرفتن دست من براآماد شهیکه هم مینازن مادر

:داد

.نشود نطوریترسم که ا یم-

ابتدا مکث نظام به . پرداخت یم يریبه جلوگ یکمان زندگ نیاز رنگ یکه هر روز به رنگ انیبر پا يآغاز. آغاز بود نیا و

 شتریاز زمان حال ب جیکرد ، اما به تدر یو بالفاصله مفهوم جمالت را درك ماش کوتاه بود ،  یکلمات و فراموش يرو

.شد یگرفت واز من دورتر م یفاصله م

 تیبه واقع دنیگذشتن ازمانع و رس يبرا یحرکت چیه یدره ژرف زندگ يکه در آن سو شیگرفتن دستها يبرا تالشم

.بود دهیفا یکرد ، ب ینم

و  دهیگاه با کلمات بر. شدیدر چهره اش ظاهر نم یجانیه شانیصدا دنیدر موقع شن ، گرفتندیکه تماس م مایو ن سارا

 یماند و پرخاش کنان از من م یعاجز م يکلمه ا انیاز ب یحوصلگ یو ب یلیم یزد و گاه با ب ینامفهوم با آنان حرف م

.خواست که راحتش بذارم

 جادیما ا انیدر م یرا که جبر زندگ يتونستم فاصله ا ینم برداشته بودم و انیبه او فاصله ها را از م دنیرس يبرا من

.کرده بود باور کنم
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که  ییآور سالها ادیو نگاه نوازشگرش ،  نیریسخنان ش گهید کباریخواستم همسرم را به عالم واقع برگردونم و  یم

 يا. میبخشش مسکن دردها ، باشد و کلمات آرام میرا در کنار هم احساس کرده بود مانیزندگ يها ییبایها و ز یزشت

غم  هیو قادر به تخل شدمیکاش من سنگ صبورش م يا. کرد یکاش دردش رو در کنج خلوت کده قلبش پنهان نم

.اش بودم نهیواندوه از س

 یموقع. نشون نداد یعکس العمل چیکه به خاطر پدرشون رنج سفر رو بر خود هموار ساخته بودند ه مایسارا و ن دنیازد

 يزیآم دیسر تکان داد و با لحن تهد یحوصلگ یهستند ، با ب مانیتا به او بفهمونم که آنها بچه ها دمیکوشکه به زحمت 

:گفت

؟يخوا یم یراحتم بذار ، از من چ-

 یاز دستم بر نم يپدرش آشفته شده بود کار دنیآرام ساختن دخترم که از د يبرا. ياریخواستم و هوش یاو عشق م از

وشمع  کردیم کیآفتاب روزها را تار میشبها یاهیمن بودم که س نیرفتندو بازهم ا یم شونیل زندگآنها به دنبا. اومد

.گداخت یسوخت و م یمنظام  یزندگ اهیس يروشن نگه داشتن شبها يوجودم برا

.دیرس یکوتاه مدت خود که داشت به سر م ینگران مرخص مایبود که او را به پرستار سپرده بود و ن نینگران نگ سارا

.از زبان نظام زیکلمات محبت آم دنیشن يبرا میکه رفتند ، بازم من موندم و تالشها آنها

داشته باشند و بتونند به  ی، به ما دسترس فتدیبرامون ب یتا اگه اتفاق روسیخانه مارا هم حسام داشت و هم س دیکل

.دادمون برسند

نشسته بودم و چشم به چهره  یراحت یصندل يام به رونظ يروبرو. دیرس یکرد و کاش شب نم یآفتاب غروب نم کاش

شد  یم کیکه داشت به در اتاقمان نزد ییپا ياما صدا. دمیرا نشن ددریچرخاندن قفل در کل يصدا. تفاوتش داشتم یب

:زدم ادیوحشت زده ام کرد و فر

آنجاست؟ یچه کس-
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.زن داداش ،منم حسام-

:دمیکش یراحت نفس

.تو ای، ب يسوندخدا رو شکر ، منو تر-

سپس . داد ينبود و پاسخ سالمش را به سرد ییاز آشنا يدر نگاه نظام اثر. چهره بشاش به من و برادرش سالم کرد با

برادرش شد و از من  کیحسام نزد.پرداخت  راهنشیپ نیبود ، شروع به لوله کردن آست افتهی یکه به تازگ یطبق عادت

:دیپرس

؟نشده دایدر حالش پ يرییتغ-

.به من نداره یشناسه و توجه یاصالً منو نم گهیچرا بدتر شده ، د-

.ستی، باور کردنش آسون ن یتونه به تو توجه نداشته باشه؟ بعد از آن همه دلداگ یچطور م-

.تو رو هم نشناخت ی، حت يدیخودت که د-

کنه؟ یخسته ات نم-

 داریناله هاش از خواب ب يو با صدا رمیبه خواب م شیسهانف يهستم و با صدا کشیکه نزد نیهم. است یبیسوال عج-

.با همان احساس و با همان عشق نگاهم کند گریبار د کیکه  نهی، تنها آروزم ا هیبرام کاف شمیم

در واقع از تو گذشتن برام آسون . گذشتم یهرگز ازت نم يدونستم چقدر دوستش دار یاگه نم. یگیم یفهمم چ یم-

برادرم همه تالشم  ياز تو برا يدر شب خواستگار. رو تحمل کردم  یگذشت ، شکنجه سخت نیادن به اتن د ينبود ، برا

داشتم که تا آخر  میتصم یول. نه ایبرد  یام پ یشانیبه پر یسدونم ک ینم. جلوه کند يو عاد یعیطب زیبود که همه چ نیا

.کارو کردم نیکه ا يدیبرم و تورو به او واگذار کنم و د شیپ

؟یمانیو حاال پش-

که  دمیاز خودم پرس شهیفقط هم. ندارم ينظر گله ا نیاز ا چوقتیو ه میبا هم خوشبخت نایمن وم. ستمین مانینه پش-
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، چرا؟ يتو اونو انتخاب کرد یداشت که من نداشتم؟ من جوان تر وپر شور تر بودم ، ول ینظام چ

جذب و دفع  يبرا یدر وجود انسانها تشعشع دیشا. واب استج یعشق ب لیدر واقع دل. ستیسوال آسون ن نیجواب ا-

.وجود دارد

 مارمیزن هفتاد ساله در کنار برادر ب کیدرست مانند  یکه در سن پنجاه وچهار سالگ ستیو درست ن یتو هنوز جوان-

را به  یزندگ ياتا هو ییرو بگشا تیبسته زندگ يو پنجره ها يریپرستار بگ کینظام  يبرا یتون یم. یکن يریاحساس پ

.اردیب ادتی

.رمیم یهوا ، و اگه نظام در کنارم نباشه من م نیاتاق و هم نیدر هم. کنم یرو م میمن دارم زندگ-

!شهیمن ، باورم نم ياست خدا یچه عشق نیا-

 دیسف راهنیبار پ نیا. با سماجت به تالشم ادامه دادم. رفت رونیبر گونه برادرش زد و از در ب يعجوالنه بوسه ا سپس

و چروك صورتم  نیپوشاندن چ يبرا. کنم شیرا به همان شکل آرا سوانمیگ دمیو دوباره کوش دمیمان را پوش یعروس

.صورتم انداختم يرو رو یعروس دیتورسف

گرفتن  يدستهاش برا. لبانش ينه عشق در نگاهش بود و نه لبخند رو. تفاوت و خاموش یکرد ، اما ب ینگاهم م نظام

که در  یزن. بودند گانهیب شیبرا انیاطراف ریدونست و همانطور که سا یم گانهیمرا ب. از خود نشان نداد یحرکت میدستها

قلب برادرش رو شکوند و سالها با عشق و محبت و وفا در  یتگدلبس نیگرفت و به خاطر ا ينگاه در دلش جا نیاول

.بود گانهیب شیکنارش ماند برا

برداشتم و آن  لمیوسا انیدرخشان بودند ، از م شیها نیو پنج سال عمر هنوز ، نگ یازسرو که پس  يادگاریسر  رهیگ

:گرفتم دگانشید يرو جلو

نظام؟ یشناس یم نویا-

:تفاوت چشم به آن دوخت یب
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.ستیمال من ن-

:روشن ساختن ذهنش سماجت کردم يبرا

.است يادگاریهمان گل سر  نیا! رفته ادتیچطور -

:کرا ر کردا م را ت جمله

شناسمینه نم!  يادگاری-

آور وجودم در  ادیآورد و نه آنچه را که  یم ادیبود ، نه مرا به  دهیفا یتالش ب.  دمیدستم را عقب کش يدینا ام با

.بود شیزندگ

:گفتم يلحن ملتمسانه ا با

.ياریب ادیگل سر رو به  نیا دیشا. فکر کن یکنم نظام ، کم یخواهش م-

خاطره ها را در  کیچراغ تار. که به دست داشتم يا رهیگ يها نیدرخشش نگ ایدلش رو سوزوند  میکهادانم اش ینم

:دیدرخش دگانشیدر د یآن برق کی يبرا. ذهنش روشن ساخت 

؟یبده به من ، چرا اونو برداشت. داستی، مال ش ستیمال من ن رهیگ نیا-

:گفتم دیلرز یم انجیاز ه میکه صدا یو در حال ختمیر يبار اشک شاد نیا

.حق با توست ، مال منه-

:لب گفت ریبه خود گرفت و نجوا کنان ز یی، پس از چند لحظه مکث رنگ آشنا رتیبود و پر ح رهیابتدا خ نگاهش

.دایش-

:دستش را گرفتم و بر آن بوسه زدم و گفتم. رهیرا بگ رهیدراز کرد تا آن گ میدستش را به سو سپس

.ردیم یاست و هرگز نم دیکه جاو یاست ، عشقعشق م ادگاری نیا-

  .ریو در کنار هم پ میدر کنار هم جوان شد ما
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