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تو در نام من  بيو ترك شوميتو نم يكه من ب ستين هودهيب.كنميسر زدن آفتاب وصال شب هجران را تحمل م يآرزو در

كه به من  ييو تو يمن چنگ خاموش يكه ب نوازميمن گنگ و منم كه تو را م يو تو بتو سرگردانم  يقاعده زبان است كه من ب

 .سردم و سراب ساكتم ياهيتو س يكه ب يدميشور م

ام و همه  دهيعاشق بخاطر تو تپ يدر همه دلها.ام ستهيتو گر يبرا انيو د رخلوت تنها.ام دهيتو را نال يحلقوم هر دردمند در

 يحسرتها.ناشناس يغمها تابهايدر همه ب.من برخاسته اند نهيناكام از س يهمه آهها.اند ختهيرخوب از دل من اشك  يچشمها

 .يام همه تو بوده ا دهانتها همه من بو يب يمجهول جستجوها

 يآشنا يا ييكجا...و هنوزت نشناخته اند رنديگيها از تو نشات م ييبايات روان كرده ام و هنوز آواره است ز يرا د رپ عشق

ست  يرگاهيكه د ايب!ايپس ب.طاقت فرساست بيتو بودن سخت است و غر يب!با من شهيهم يا! گانهيب شاونديخو يا!اسناشن

 .چشم انتظار توام

 

 1فصل

 

 .بود دهيچيدر كفن خود پ دهيچيشهر پهن گسترده و مرمان خفته را چون مردگان پ يبرف بر بامها ديسپ ريحر

 عهيسر نخواهد زد و طل يا دهيسپ.خواهد ماند يباق نيبوده و چن شهيسرد هم و كيشب تار نيا ييگو...جا شب بود همه

 است امشب؟ يچه شب...نخواهد كرد نيافق را رنگ نهيس ديتابناك خورش

 يكلمه ا چيجامعه ه نيگفت كه در ا ديچه با...ماتم؟...درد؟...رنج؟.خانه حاكم است نيا يهولناك بر فضا يسكوت امشب

نكبتش را بر فراز  يكه بالها رسديبه گوش م يجغد يشوم و صدا يافسانه ا مانديم يشب به افسانه اام.ندارد يحرف ياراي

آرامش را به  توانستميكاش م...ديچيخانه پ نيدرد آلود در گوش ساكن ريفست نيا گريكه د شوديم يك.خانه گسترده است نيا

شهر كه اكنون در  گرينم كه آن دو هم چون كودكان دك يكار توانستميبازگردانم و كاش م اليو شك بيلرزان شع يقلبها

و اندام سردشان در  رفتنديبه خواب م كننديم ريسبز س يايدر رو الشانيغنوده و مرغان خوش خ شيگرم خو يبسترها

و  بيو شع ستادهيا يجانكاه گوشه ا يو با حسرت ستيساخته ن ياما چه كنم كه از دستم كار.افتيگرم آرامش م يبستر
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روزن  يسقف ب ريآواره در ز ياند و نگاهشان چون دو پرستو ستادهيكه هر دو در كنار پنجره ا كنميرا نگاه م اليشك

وقت شب  نيانتظار چه كس آنان را تا ا يد رانتظار هستند ول ييگو.دوخته شده است قاز اتا رونيو هراسان به ب مهيسراس

 .ستين ينديكه انتظار خوشادارم  نيقي يول دانميرا نم نينگه داشته است؟ا داريب

بودن نجات داده  يآب پز را از درد خال ينيزم بيس يپهن است كه چند تكه نان و مقدار ياز اتاق سفره ا يگوشه ا در

و  يگرسنگ.آزرد يكه كودكانش را م يسرما.به سفره چشم دوخته است يدياز نوم زيلبر يخسته و دل يصحرا با تن.اند

 رهيزد و به كودكانش خ يدر بستر غلت گريد يو بار.فشرديمصحرا را  يشده بود كه گلو يكه داشتند همه بغض يوحشت

 يارمغان رايز نشستيو لرزان م نيخانه شرمگ نيبرف بر ا يآمد ول يهمه جا شاد و رقصان فرود م.ديباريبرف همچنان م.شد

رفته  واببه خ شيكه در اتاق گرم خو خو نهيسنگدل و ك يزن يبجز برا.خانه نداشت نيا نيساكن يجز وحشت و سرما برا

 .بود

 .ترسميم يليصحرا من خ-

فشرد و  شيبازوان خو انيدختر هشت ساله اش را در م فيظر يصحرا شانه ها.را گفت و خود را به مادر رساند نيا اليشك

 .دياز چشمانش فرو چك ديكه در نگاهش درخش يحسرت با قطره اشك

 زم؟يعز يترسيم ياز چ-

 .گرم شد اليصحرا تب داشت و در آغوش او شك.به مادر فشرد شترينگفت و خود را ب يپاسخ اليشك

اتاق غلبه كنم و انگشتان كرخت كودكانم را گرم  نيسرد ا يبر فضا توانستميبدنم م يكه از گرم كردميكاش آنقدر تب م-

 .كردميم

ام  هيمن گر يول ديمادر نفهم ياز حرفها يزيچ هم اليشك ديمادر را نشن ينجوا بيشع.جمله را با خود زمزمه كرد نيا صحرا

 .بردم يصحرا پ نيبه درد سنگ شتريحرفها ب نيا دنيبا شن.گرفت

 ايب.يخسته شد يستادياز بس ا.به سراغ مانخواهد آمد دياياگر هم ب.ديا ياو امشب نم يپسرم تو هم غذا نخورد! بيشع-

 .يكن بخواب يلحاف و سع ريز

تا فردا خدا بزرگ ...ديايخدا كند كه امشب ن:و ارام گفت ديكش يآه بلند.گذاشت نشيبر بالبه درخواست مادر سر  بيشع
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 .است

 .امشب هم خدا بزرگ است نيهم:و نجوا كنان گفت ستيآرام گر صحرا

 مادر؟ كنديهنوزهم سرت درد م:ديلب به سخن گشود و پرس گريد يبار بيشع

زد و در  يلبخند.و آرام و قرار نداشته است دهيشب امشب از سردرد نال هميتا ن روزيتازه به خاطر آورد كه از صبح د صحرا

 .يكن آرام و آسوده بخواب يمن حالم خوب است سع:گفت كرديرا نوازش م بيشع يموها كهيحال

مرگ افتاده كه بچه ها را تا حد  يدوست داشتم بدانم چه اتفاق يليخ.بخواب رفتند اليو شك بيتا شع دميرا انتظار كش يقيدقا

 ينگران بودم كه مبادا صحرا مرا باور نكند ول.گرفتم به سراغ صحرا بروم ميتصم...و  ديايقرار است ب يچه كس.است دهيترسان

 .و حضور مرا متوجه نشد كرديم هيجلو رفتم و كنارش نشستم او آرام گر

 صحرا جان؟...صحرا؟-

 .شد رهيخورد و هراسان به گوشه و كنار اتاق خ يتكان او

 .هستم نجايامن -

 .و رنگش كبود شده بود ديلرزيم شيلبها.شد رهيبمن خ هراسان

 ؟يهست يتو ك-

 .كنم يچگونه خودم را معرف دانستمينم

بود برف راهها را مسدود كرده  خبندانيجاده ها  يول دميرسيصبح م روزيد ديبا.سميمن آمده ام تا قصه شما را بنو...من-

 ...بود كه شيپ قهيچنددق نيهم دميرس روزيد.بود

را تكان  شيآرام شانه ها.كرد هيچشمانش را بست سرش را چندبار به چپ و راست تكان داد و خود را به بالش تك صحرا

 .دادم

خواهش ...د؟يايقرار هست كه ب يچه كس...ترسند؟يم ياز چ تيبچه ها...افتاده؟ يبگو چه اتفاق.حرف بزن كنميخواهش م-

من ..ييسخن بگو ميبرا دياز گذشته با يهمه جا خودم هستم ول شوميبه بعد اصال مزاحم شما نم نيبدانم از ا ديمن با...كنميم

 .داغش را پر كرد يلبها يتلخ بخندبدانم ل ديبا يزهايچ يليشروع قصه خ يبرا
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و مجروح  فيلط نهيسالهاست كه بر س ييغصه و تنها ينيو سنگ مارميام مدتهاست كه ب دهيكش ياديز يها يمن سخت-

 ؟يقصه ام را بدان يخواهيوم يشده كه حاال تو به سراغ ما آمده ا يچ.كنديم ينيدكانم سنگكو

 .ييبگو مياز گذشته برا ديو تو با ميندار ياديفرصت ز نكهيجز ا دانميمنم نم-

 د؟يبا-

تام  ارياخت صحرا.را منتظر ماندم يقيدقا.شدم و نگاهم را به فرش رنگ و رو رفته كف اتاق دوختم نيلحن خودم شرمگ از

داشت و  ياو دل دردمند يول.داده بود بخوابد هيحرف نزند و آرام همچنان كه به بالش تك يكلمه ا يحت توانستيم.داشت

 .شده بودم بازگو كند رهياش را به منكه مشتاقانه به او خ يزندگ نيداد تا قصه غمگ تيزود رضا يليخ

و  يكودك يسالها ريمحبت انكار ناپذ.دوستم داشتند يليخ.ا از خدا گرفتندمر يقرار يپدر و مادرم بعد از سالها انتظار و ب-

زمزمه  نميمحبت كه هر شب مادر بر بال يترانه ها نيگوشم پر بود از پرشورتر.افتميام را با ناز نگاه آنان پرورش  ينوجوان

گل وجودم توسط  نكهيتا ا.بود گاهميلحظه اش را دارند جا كيكه كودكانم حسرت  ييو آغوش مهربان پدر همانجا.كرديم

 يبهره ا اياز مال دن.كردياو هم مرا دوست داشت و نوازشم م.شد دهيپدر و مادرم چ يبنام جبار از شاخه سبز زندگ يجوان

را  بايز بيبعد شع كسالي.سخت بگذرد نبر م اميفراغت من آنچه را كه داشت به او سپرد تا نگذارد ا ينداشت و پدرم برا

چه ها بر  ديآن خورش نيكه در غروب غمگ يدانينم.آورد و در عوض مادر مهربان و دلسوز مرا از من گرفت هيده ميخدا برا

 !همه قصه ها ريغروب سرنوشت مختوم طلوع همه ماست و سرانجام ناگز يول.من و پدر گذشت

دو سال .ميا از دل بزدامادر ر ييرنج جدا كردميم يغرق ساخت كه سع يچنان مرا در شور زندگ بيشع نيعطر آگ وجود

نبود كه  يمرد گرياو د.در رفتار و گفتار جبار بوجود آمده يبيعج راتييبه خود آمدم متوجه شدم تغ يوقت.هم گذشت گريد

آتش  نيا يچه كس.شديتر م يروزبروز بداخالق تر و تندخو.كنم شاقعشق را است يو از كالمش بو نمياز نگاهش محبت برچ

سخت در شگفت بودم و تا خواستم .نداشت يتياو اهم يهم برا بيكم كم شع.دانستميفروخته بود؟نمام ا يرا د رخرمن زندگ

پدرم طاقت .نيخون لمبود و د نينگاهم غمگ.غوطه ور شده است ياز فساد و تباه يدانستم كه او در منجالب شمينديب يچاره ا

ممنوع  رميراند و مالقاتم را با پدر پ رونيه خودش بشرف پدرم را از خان يآن ب يول.و با جبار باب سخن را گشود اوردين

ام  ياز من و زندگ يزيچ ديمك يهر روز چون زالو خونم را م.شد دهيمن خم ييرقت بار جدا ينيقامت پدر در سنگ.ساخت
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در من بوجود آمد و تا چشم برهم گذاشتم حركات ارام  يراتييهمان روزها بود كه تغ.كردياش م ياشيو خرج ع گرفتيم

 نيسه ساله ام را آرام كند و د رتسك بينبود كه شع يو كس دميچيپيكه از درد بخود م يشب.را در بطنم احساس كردم ينيجن

هر طور بود با  ينه ول ايعقدش كرده بود  دانمينم.وارد خانه شد يام كند همان شب جبار با زن ياريكه داشتم  يدرد وحشتناك

مستانه آن دو گم  يخنده ها انيدر م رسانديمن كه شدت دردم را م يله هانا يو صدا ديخز يآن زن به درون اتاق

داد كه  يخدا بمن قدرت.آوردم ايبدن بايز يكمكم كرد دختر يمرا در بر گرفت و فرشته اله يدم عرق سرد دهيسپ.شديم

ام كرد و  ياريخدا  ميربگذ...شدم و  هوشيو درد ب ياز شدت خستگ.رفتم بيو خود به سراغ شع چاندميپ يدر لباس اكودك ر

همزمان قلب و روح و جسم جبار به .بود كه شوهرم را تصاحب كرده بود يزن نيپرو.كردم دايمعجزه اسا نجات پ يبه صورت

حادثه چون صخره  نيا ينيو سنگ اورديدوام ن ياديام از ماجرا زمان ز هو دلشكسته ام بعد از مطلع شد ريپدر پ.او تعلق گرفت

 .ا درهم شكست و مردر رشياندام پ يا

 كيانگشتانم را به صورتش نزد دنديآرام لرز شيو شانه ها ديرا درهم كش شياز درد صحرا در بر گرفت ابروها يا هاله

آنها را از  چوقتينه بگذار اشكها در كنارم بمانند من ه:زد و نجوا كنان گفت يدستم را به كنار.را پاك كنم شيكردم تا اشكها

 يگاه هيتك.شد يام بوده اند با رفتن پدر پشتم خال ييسخت و تنها يسالها سياشكها ان نيهم رايز.خودم دور نكرده ام

اش را از  يمهر پدر رحمانهيبود او ب بهيغر كيمثل  ميبچه ها يجبار برا.كه با او درد دل كنم ينداشتم و نه دوست و همصحبت

ام ادامه بدهم  يكه با او به زندگ اشتمرا واد ييرويچه ن.دكريقسمت م نيرا با پرو شيكرد و تمام لحظه ها غيبچه ها در

و من فقط در .سخت بود يليخ ميبرا.نتوانستم اخم بكنم يحت.بلند نشد ياديگله نم از حلقومم فر توانستمينم يمن حت.دانمينم

در مقابل جبار و  يول.ستميگريو آرام م زدميام مشت م يشانيبر پ دنديخوابيهم م ميكه بچه ها يوقت ييخلوت مرگبار تنها

تكرار شوند و برق ندامت را  ميخوش برا يبودم كه گذشته ها يمنتظر روز ديشا.لب به اعتراض نگشودم چگاهيه نيپرو

 يخاصش به تلخ بياحساس با نظم و ترت يو ب كنواختيگردونه  نيزمان ا...نشد نيچن يول.ديدرخشيكه در نگاه جبار م نميبب

جبار  كرديم يو سع گرفتيمرتب بهانه م.را نداشت ميبچه ها دنيچشم د شدينم يحب فرزندكه صا نيپرو.گذشتيم ميبرا

ام را تصاحب كرد و سهم من از آنچه كه  ياو تمام زندگ.هم در كارش موفق بود يليالبته خ.ندازديرا به جان من و بچه ها ب

از  نيعصر پرو روزيد...شد نيقسمتم چن يول.نبود نيحق من ا.ينيبيكه دور و برم م ستييزهاياتاق سرد و چ نيداشتم هم
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قبول كرد و  ياعتراض چيبدون ه بيشع يسرد بود ول يليهوا خ نكهيبا ا.كند ديخر شيمحل برا يخواست كه از بقال بيشع

 چارهيهم نداشت پسرك معصوم و ب يرا بدرد آورده بود لباس گرم شيپاره شده بودند و برف انگشتان پا شيرفت كفشها

 !من

 يمن و او رد و بدل شود لحظه ا نيحرف ب يكلمه ا نكهيبدون ا.ديصورتش غلط يو اشك پهنا.سكوت كرد گريد يبار صحرا

و  گذارديم يكيرا داخل پالست نيپرو يسفارشها.خود را به مغازه رساند اطيبا احت بيشع:بعد با همان لحن درد آورد ادامه داد

 ستديا يم ييبچه ها يبه تماشا بياز راه شع يدر قسمت.گذارديدم به كوچه مق ارهو دوب رديگيهم از فروشنده م ريش شهيدو ش

غرق تماشا شده و دوباره  يلحظه ا.بودند يبراق سرگرم برف باز يو چشمان يشاداب و سرشار از زندگ يكه با چهره ها

به طرفش پرتاب  يوله اگل شيكودكانه خو طنتياز بچه ها با ش يكيكه  دارديبرنم شتريب يچند قدم.دهديبراهش ادامه م

 يمن ناخواسته دست رو ينوايب بيشكستند و شع ريش يها شهيش.خورديم نيكنترل خود را از دست داد و بزم بيشع.كنديم

و  گردديدردمندانه بخانه بازم بيشع.گردديو دستان كوچك و سرما زده او به خون آغشته م گذارديها م شهيخرده ش

و مقابل  دميدو اطياو را به باد مالمت گرفت و خواست كتكش بزند من به داخل ح نيوپر كه ديايبه سراغ من ب خواهديم

 نيپرو.بر صورتش نواختم يمحكم يليحركت جسورانه س كيبار با  نياول ياو بمن ناسزا گفت و من برا ستادميا نيپرو

او را بجانم  نيپرو ديايكه اگر جبار ب داننديم اليو شك بيشع.نثارم كرد دانستيو هر آنچه دشنام م.شد رهيناباورانه بمن خ

 .ساخته گانهيوحشت است كه خواب را از چشمان كودكانم ب نيا.و او سخت مرا كتك خواهد زد.خواهند انداخت

صحرا را بحال .داشتم يبيآنان را بشنوم احساس عج زيمجبور بودم قصه غم انگ نكهيو از ا ختياز غم بر سرم ر يآوار

 ستادهيا بيغر يبا وحشت اليو شك بيقبل شع يكه ساعت ستادميا ييدرست همانجا.پنجره رفتم خودش گذاشتم و به كنار

به چشم  يگريدرست در مقابل پنجره ساختمان د.پوشانده بود ينيرا كه چندان بزرگ هم نبود برف سنگ اطيصحن ح.بودند

 توانستيآن زن چگونه م.بود نيجا متعلق به پرومطمئنا آن.بود دهيتاب رونياتاق آن نور كمرنگ آباژور به ب كيكه از  خورديم

از عطوفت و محبت  ارسرش يبزرگ و سبز و قلبها يبا روح فيلط يزنها موجودات نكهيمگر نه ا.و خطاكار باشد رحميچنان ب

 هستند؟

وخته و د رونيهمچنان كه نگاهم به ب.كرديرا جمع م اهشيو شب بستر س دييروينازك صبح دمادم د رمقابل چشمانم م ساقه
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 كيهنوز هوا تار.گشت داريپد اطيبه داخل ح يگشوده شد و اندام مرد اطيمتوجه شدم كه درب ح.بودم شيغرق افكار خو

 دارشيب خواستميم.صحرا چشمانش را بسته بود.عقب برگشتم به.در حركت شد نيآرام بطرف اتاق پرو يبود همچون شبح

لحظات نفس .انگار وجودم در ان اتاق ساكت و سرد محو گشته بود.اشتندقدرت حركت ند ميپاها.كنم اما دهانم قفل شده بود

چشمان .و هولناك او در چهارچوب در ظاهر گشت نيبه در وارد شد و چهره خشمگ يتلنگر نكهيگذشت تا ا ميبرا يريگ

و چشمانم را شاهد پشت پرده رفتم  دياو مرا نخواهد د دانستميم نكهيبه عقب رفتم و با ا يداشت و من چند قدم يوحشتناك

 .ماجرا گذاشتم

بخود داد چهره اش  يصحرا تكان.شدند رهيوحشت زده به او خ يو با چشمان دنديهراسان از خواب پر اليو شك بيشع

 .فروغ يهمچنان از شدت تب و درد كبود بود و نگاهش كمرنگ و ب

تند الكل  يبو.او را گرفت و از جا بلندش كرد يبازو.به سراغ صحرا آمد كراستيگل آلود وارد اتاق شد و  يبا كفشها جبار

برگونه او  يصدا دار يليجبار س.خم كرد ينگاهش را از جبار گرفت و سرش را بطرف.ازرد يدهان او صحرا را م

 .دنديكش ادياز ترس و اندوه فر اليو شك بيشع.نواخت

 .كشميامشب همه تان را م!فيكث يموشها ديخفه ش-

كه صحرا را از دست جبار نجات دهند خودشان را آماج مشت و  نيا يو د رتقال ختنديآو به دامن مادر اليو شك بيشع

 .صفتشان قرار گرفتند يپدر وحشت رحمانهيب يلگدها

 ؟يرا رها كن به آنها چكار دار ميبچه ها!...وانهيد يهست يتو روان-

 ...من پدرشان هستم و حق دارم كه-

 كي ميبنيما م نكهيو ا يتو مرد.يستين شيتو جبار سال ها پ...شده اند ميتيست كه ها من سالها ؟بچهيتو پدرشان هست...تو؟-

 ...روح سرگردان است و 

شدند و او كه  نيكوچك و نازك صحرا خون يلبها.ديبر دهان او كوب يمشت محكم.نگذاشت حرف صحرا تمام شود جبار

 .نشست نيا نرم و آرام بر زمرقصان در هو يشد و همچون پر يبود دچار ضعف و سست ماريرنجور و ب

 !صحرا بلند شو...شد صحرا؟ يچ-
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خدا من !...من مگذار كودكان قصه ام تنها بمانند يخدا...بيو شع.كرديبا اسم صدا م شهيمادرش را هم نيريش يبا لحن اليشك

اضطراب  يراحت و ب يهامگذار كه در انبوره چهره !...فرو برد شيعدم به كار خو وانهيدردمند را طوفان د يمگذار كه صحرا

 يمرد كوچك صحرا بر ساحل غمزده ب نيا بيآندم كه شع اديم!...بماند ردانو نگاهش سرگ نيغمگ اليچشمان شك قيخال

 !و غم آلود مادر نيغروب خون نديبنش ديبه نظاره غروب خورس يكس

 .شونديهم آدم نم يرا بكش نهايا يخسته ا زميعز ميبر ايب-

 يمتوجه حضور او شدم كه سع يوقت.ديدرخشيبرق شرارت در نگاهش م.نسبتا درشت يبلند و اندام يبود با قد يزن نيپرو

 خكوبيصحرا در جا م دهيچهره خون آلود و رخسار رنگ پر دنيبا د يول.خود بكشد يجبار را بسو يداشت با عشوه و طناز

 .دندياز وحشت درخش يشد و چشمانش در قاب

 !نزن يبلند شو خودت را به موش مردگ-

 خياكنون  سوختيداغ م يقبل د رتب يبدنش كه لحظات.نداشت ياما او رمق.بلند كرد نيزم يگفت و صحرا را از رو نرايا جبار

هم از او به گوش  يفيناله خف يحت.بار تكان داد اما صحرا چشمانش را باز نكرد نيجبار او را چند.بسته و سرد شده بود

را سر  هيدو طرف مادر نشسته و گر اليو شك بيشع.هل داد يو بعد با وحشت او را بطرف شد رهيبه او خ يجبار لحظه ا.دينرس

 .دادند

 !يتو صحرا را كشت...يتو قاتل...يتو او را كشت-

از اتاق فرار  يباور نكردن يكرده بود اما اكنون با وحشت ايمه نيآتش را خود پرو نيا زميه.ديكش اديرا گفت و فر نيا نيپرو

 .خواستيكه از مردم محله كمك م دميشنيرا م ادشيفر.كرد دنيكوچه شروع به دو كرد و به سمت

 .زنديحركت ماند و فقط نفس نفس م يب يچون مجسمه ا جبار

 شده؟ يصحرا چ...صحرا حرف بزن-

 !مادر تو را بخدا حرف بزن...؟يشيمادر چرا بلند نم-

از  فيكه فرزند تو شده اند ح ياز كودكان فيح...از واژه مقدس پدر فيح...از نام مرد كه بر تو نهاده اند فيح!بتو جبار  لعنت

 هيجالد س يا نهاديتو م نيكه سر بر بال ياز شبها فيح.چون تو گذشت يمرد تبهكار ياش را به پا يكه جوان ينيهمسر نازن
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گل مانند صحرا  ياز لبها فيح!تيو حقان تيبازگشت تو به انسان.بازگشت تو ماندند تظراو كه من يباياز چشمهان ز فيح.دل

 !..خدا بر تو باد نينفر.يكه تو پرپرش كرد باياز آن گل ز فيتو متبسم شد و ح يكه برو

اتاق را در نگاهم تار و لرزان  يو پرده گرم اشك فضا سوختيم ميچشمها.را به چنگ گرفتم مينشستم و موها يا گوشه

 .كه من نداشتم خواستيم يدر آن حالت غم آلود طاقت اليو شك بيشع دنيد يرا باز كردم ول ميبه رحمت پلكها.كرد

 يشانه ها.ستيخفقان آور در خور آنها ن طيمح نيمگذار كه ا شانيكودكانت لبخند بزن تنها يچشم باز كن و برو صحرا

آواره تو  يابگذار با اندام تب دار تو خانه ات گرم بماند و پرستوه.را ندارند بتيمص نيا ينيتحمل سنگ اليو شك بيشع فيظر

 يتلخكام يمادر چيه كنديم نيهجران كامشان را زهرآگ نيا يكه تلخ گذاريم شانيتنها.آغوشت آرام بخسبند انيد رآش

 اليو شك بيبگشا و با سر انگشتان مهربانت اشك غم را از چشمان خوش حالت شع دهيد.توانديفرزندش را تحمل كرده نم

 شو؟ داريند صحرا ببگذار با تو باشند و با تو بمان.پاك كن

 

****** 

 

بود جبار از پاسگاه منطقه به زندان منتقل  ياز آسمان مشغول نور افشان يكه آفتاب در گوشه ا يساعات صبح وقت نياول در

ها  هيهمسا نكهيبعد از ا نيبودند پرو اليو شك بيشاهدان ماجرا فقط شع.محاكمه قرار گرفت زيو عصر همان روز پشت م.شد

 .محكمه نداشتند سيير يپرسشها يبرا يپاسخ هين دو شاهد كوچك بجز گريو ا.شد ديانده بود خود ناپدرا بخانه كش

 ؟يشد يا انهيعمل وحش نيكه چرا مرتكب چن ييو بگو يجبار بهتر است هر چه زودتر اعتراف كن-

كرد  ادينداشت سوگند  يا اعتقادخودش را تبرئه كند به آنچه كه به آنه نكهيا يسرش را تكان داد و برا يبه عالمت نف جبار

 .مرد يضيبود و در اثر مر ماريبخدا من نكشتمش او ب.من او را نكشتم:و گفت

 .جان باخته يكه او در اثر ضربات تو كه بر سرش وارد كرده بود دهدينشان م نيشواهد چن يول-

 .نرساندم يبيدروغ است من به او آس نينه ا-

 .مشخص خواهد شد يكالبد شكاف جهيفردا نت.ودشيتر م نيگناهت سنگ نكارهايبا ا-

 .ديحرف رنگ از چهره او پر نيا دنيشن با
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 ؟يكالبد شكاف-

 .ميانجام ده يكار نيچن ميمجبور قتيبه حق افتنيدست  يبله ما برا-

 يها هيهمسا دو تن از يكيهمراه  اليو شك بيشع يو وقت.بردند رونيدو مامور محافظ جبار را از سالن ب.جلسه اعالم شد انيپا

روزنامه نگاران كه .عكس از آنها گرفته شد نيچند.خبرنگار قرار گرفتند يد رمحاصره عده ا كردنديشان دادگاه را ترك م

از بچه ها  يسوالها نيبنابرا.فراهم كنند يشتريخود خبر ب يروزنامه ها يبرا شتنددا يبودند هر كدام سع دهيشن يخبر داغ

 هياز دست آنان به گر ييرها يبرا اليو شك بيسخت بود و شع يليسرگردان خ ميتيدو  آن يكه پاسخش برا دنديپرسيم

اشك الود در  يبا چشمان اليو شك بياز شع ييو عكسها گفتيحادثه سخن م نياكثر روزنامه ها از ا تريآنروز ت يفردا.افتادند

هر .ام گرفت هيگر كردمينگاه م اليو شك بيبه شع هياز شكاف درب اتاق خانه همسا يآنشب وقت.ديروزنامه ها به چاپ رس

كه  دميرا شن اليزمزمه شك نمودنديم شانيكنج قفس شده باشند محزون و پر ريشكسته بال كه اس يدو چون كبوتران

 امشب صحرا كجاست؟...بردند؟ كجاصحرا را  بيشع:گفت

 ييشب تار شب سكوت و تنها نيك اهولنا يدختر آفتاب تنها گذاشت او رفت و تو در صحرا يرفت صحرا تو را ا صحرا

آنقدر به دندان فشرد كه جان با  يدرنده خو يتو را گرگ يصحرا.بود و خطرناك  يوحش.شب گرسنه بود ويد.يماند بانهيغر

را از هم  روحيكالبد ب رايز يشو زانيآو يتوانيبر اندام او نم گريد بايطفلك ز يو تو ا.آمد رونيقطرات خون از تنش ب

برادرت بگذار  يآرام سر بر زانو.اكنون پژمرده شدياو شاداب م يچهره تو كه با لبخندها.ابنديزخم درونش را بشكافتند تا 

رفتنش را باور كن كه او جز  قرارمباشياو ب يبه جستجو گريد.آن پرنده مجروح تنها كس توست يكس يب يايدن نيكه در ا

 .نگذاشت يباق يزيتو چ يبرا ادشيعطر خوش 

 يرا پشت سر گذاشته بودند تا پاس ييكه لحظات طاقت فرسا اليو شك بيشع.كرد داريبچه ها را ب هيح زن همساصب دهيسپ با

كه  دانستندينم گريد يو با آغاز روز.بلند و خوش حالت آن دو غلبه كرده بود يمانده و باالخره خواب بر پلكها دارياز شب ب

 .چه بر سرشان خواهد آمد

 .گرم كردم ريش تانيبرا دييا بشوبچه ها دست و صورتتان ر-

 كرديدلسوزانه به آنها نگاه م كهيتمام در حال يبا مهربان هيو زن همسا.كرد جاديداغ وسوسه خوردن را در بچه ها ا ريش بخار
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 .نكنند يبياحساس غر اديكنار بچه نشست تا ز

 .ديهمراه شوهرم به دادگاه برو ديبا ديصبحانه تان را خورد يوقت-

كه خود  بيشع.نبود نديبچه ها خوشا يبرا طيدوباره در آن مح يحضور.رد و بدل شد بيو شع اليشك نيو گنگ ب جيگ ينگاه

دهد كه در  نانيبه خواهرش اطم نگونهيدستان او را در دست گرفت تا بد دانستيرا در قبال خواهر كوچكش مسئول م

 .كنارش خواهد ماند

دستان  كهيبعد از شروع جلسه وارد سالن شد در حال يقيادگاه نداشت دقارفتن به د يبرا يكه شتاب چندان هيهمسا مرد

و ناگاه .دهند يمادر گواه يگناهيو بر ب.تا شاهد محاكمه پدرشان باشند رفتنديآندو م.را در دست داشت اليو شك بيشع

 .ماندند رهيخ يو به گوشه ا ستادنديدر جا ا اليو شك بيشع

 ...شما دو نفر...ديستيزودتر با.ديستينا نجايا-

 .شدن بچه ها را دانست خكوبيدر دادگاه شد و علت م نيمتوجه حضور پرو هيبعد مرد همسا و

 .من كنارتان هستم دينترس چارهيب يبچه ها-

 يخدا لعنتت كند كه چ:و گفت ستادهيو رو به او ا.در آن پنهان بود به جبار دوخت قيعم يغضب آلودش را كه نفرت ونگاه

 .زدنديم واريتا صبح مثل مرغ سركنده خود را به در و د شبيبچه ها د نيا.يت آوردبروز خانواده ا

به عمل  يها يطبق بررس:جبار گفت ليوك يصحبتها دنيمحكمه بعد از شن سيرئ.ديكش ينگفت و فقط آه بلند يزيچ جبار

معتاد به  يو.داشته است يا نهاتكارايو جنا اهيآمده جبار نه تنها مرتكب قتل همسرش شده بلكه در گذشته هم پرونده س

 .باشديثبت م يدر پرونده و زيسرقت و حمل و نقل مواد مخدر ن.است يمشروبات الك

شاهد  لرزانديكه قلبشان را م يهر دو با ترس خاص.نامفهوم بود اليو شك بيشع يمحكمه در مورد جبار برا سيرئ حاتيتوض

 .ديرسيمرموز به گوش م يمرموز كه از زبان اشخاص يحرفها.جبار بودند ليمحكمه و وك سيرئ نيجبار پرو يصحبتها

 يبه علت داشتن سوابق يماجرا تبرئه شد ول نيدر ا يياز هر گونه خطا نيجلسه جبار متهم به قتل صحرا شد و پرو انيپا در

 .موكول گشت گريد يزندان شد و محاكمه آنان به روز يبا جبار راه يدر امور خالف قانون يسوء و همكار

 .كنند افتيدر يجنازه را از پزشك قانون تواننديمقتول م كانينزد.آماده است يو خاكسپار نيتدف يجنازه مقتول برا-
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پهن  ياو را چه كس يبستر خاك...بدرقه كنند؟ يروح صحرا را بر دوش بكشند و او را تا منزلگاه ابد يكه كالبد ب يكانينزد كو

 خواهد كرد؟

 نباريكه ا.حلقه خبرنگارا و عكاسان شدند ريدو روز قبل تكرار شد و بچه ها باز اس يماجراهاجلسه ترك سالن  انياز پا بعد

 .نفرت بار نجات داد ياهويحرف دست بچه ها را گرفت و آنان را بدنبال خود از آن ه يبدون كلمه ا هيمرد همسا

 !ديوجدان بپرس ياز همان جبار ب ديواهخيم يهر چ...د؟يدهيكه شما آزارشان م كشنديبچه ها كم زجر م نيانصافها ا يب-

را  ياتاق احساس مطبوع يگرما.وارد خانه اش شد اليو شك بيساعت بعد با شع ميرا گفت و ن نهايغرولند كنان ا هيهمسا مرد

صحرا انجام  عييبعدازظهر مراسم تش.ديآ يبا ما م يك نيبگو بب هياول برو به همسا:رو به زنش گفت.در آنها به وجود آورد

بچه ها  ياز لباسها نيبعد هم غذا درست كن و بب.ميمراسم شركت كن نيدر ا كهماست  فهيرا نداشته و وظ ياو كس.شوديم

شوند درد سرش  ضياگر مر.ستيسرد است و لباس آنها مناسب ن يليخ رونيب.يآماده كن اليو شك بيشع يبرا يتوانيم يچ

 .ماست يبرا

تمام شده باشد  ديكار جبار با يكه تو از جلسه امروز دادگاه كرد ييفهايتعر با:دينگاهش را به همسرش دوخت و پرس زن

 نه؟

 .سرش را تكان داد  دييبه عالمت تا مرد

 !ندارند يكه كس و كار شود؟آنهايبچه ها چه م نيا فيپس تكل-

 .نباش تو نگران ستيچ فشانيكه تكل دانديم سدينويم شانيقصه را برا نيكه ا يكس.سرنوشت همه دست خداست-

 .تكان داد و اتاق را ترك كرد يتاسف سر ياز رو زن

ارام و سبك دانه  زشير كنديرا بتن بچه ها م يگرم يلباسها هيزن همسا دميديم كهيبعدازظهر بود و من در حال 3 ساعت

 بيشع.شدندبهشت زهرا  يصحرا راه نيو تدف عييتش يها برا هياز همسا يعده ا.كردمياحساس م ميبرف را بر شانه ها يها

 كجايوانت هم در طول راه با آنان  كي.گرفتند يبوس جا ينيم يها يندلدر ص رونديبدانند به كجا م نكهيبدون ا اليو شك

بعد دهان گشوده  يساعت.است دهيروح مادرشان آرم يجسد ب نيكه در آن ماش دانستنديدو كودك سرگردان نم نيو ا.شد

كه  يبجز مسافر.شدند ادهيآنها پ نانيو سرنش.توقف كردند يدر گوشه ا نهايخره ماشقبرستان آنها را در خود فرو برد و باال
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و  ديكشينفس هم نم يحت.بكند يحركت نيكوچكتر توانستيبود كه نم ماريآنقدر دردمند و ب.حركت نداشت ياراياندامش 

 يبا همان حال از البال يول.بدرقه كنند يدتابوتش را بر دوش بكشند و او را تا منزلگه اب يچوب يها هيپا يمنتظر بود تا دستان

انگشتانشان را حس  يسرما ديشنيضربان قلب آنها را م يصدا.كرديكفن او كودكانش را جستجو م ديده و سفيبهم تن يتارها

 و آن دو را زديبرخ توانستيكاش م يا.برديرا در خود فرو م نشينازن يبچه ها ييوحشت و تنها يها هيكه سا ديديو م.كرديم

 گريكه د ييجا.به آنان نرسد چكسيپنهان شود كه دست ه يبه گوشه ا.زديدر آغوشش پناه دهد و با آنان بگر يبه گرم

 نيچن شدينم گريد يشبها را ارام بخوابند ول ييآغوش پر ارامش تنها يو هولناك نوزند و در گرم نيوحشت خشمگ يبادها

 !تابوتش خفته بود هر چه بود او هنوز مادر بود مادرو صحرا همچنان مغموم و نگران بر .انجام داد يكار

برف را  يو دانه ها ديوزيم يبا تند. دياو كش يچادرش را بر شانه ها اهيو گوشه س.كرد كيرا به خود نزد اليشك هيهمسا زن

 از آن ماريب كريكجاست و آن پ نجايدانستند كه ا اليو شك بياشكار شد و شع قتيكم كم حق.رقصانديدر هوا م

 .ساخت يدلخراش آن دو اشك را در چشمانم جار يادهايفر.ستيك

 د؟يكنياو را چكار م خواهميمن صحرا را م.نه صحرا-

را  اليمن چطور شك...ميرا ندار يما كه كس...مادر؟ ميما بدون چكار كن:هم نداشت ناله كنان گفت ستنيكه قدرت گر بيشع و

 !من چارهيمادر ب...مادر...بزرگ كنم؟

بعد او را چون  يو لحظات ستينگريبچه ها مشتاقانه كالبد صحرا را م ونيبه ش يياعتنا چيخاك بدون ه صين حرچشما يول

 .او را در دهان خود فرو برد ريناپذ يريس يگرسنه با حرص يريبه دام انداخت و چون ش يماهر يشكارچ

و با  كننديقبر را پر م قيگل آلود حفر عم مربوط و يخاكها دميديددم و همچنان كه م هيقبرستان تك يازدرختها يكي به

 يبلند و صدا دار غيبه عقب برگشتم ج.شانه ام را تكان داد يدست كردميم يلحظات دردناك را سپر نيا ريوصف ناپذ ياندوه

اشك بر  يكه فقط چشمانش را بست تا حلقه ها دميو او را د ديرا نشن ميصدا يكس يول.با وحشت و ترس ختهيآم.دميكش

 شيرا پوشانده و بر شانه ها شيموها يديبود و شال سف ستادهيكنارم ا ديصحرا با لباس بلند سف.نشوند يجا شيها گونه

چشمانم دوخت  عمقنگاهش را در .قدرت حركت ندارد چكسيروح ه كيدر مقابل  يخواستم از او فرار كنم ول.بود زانيآو

 ...ام يو چگونه به زندگ يهست يك دانمياز تو كه نم يول.رمرا به او بسپا ميكه بچه ها ستين ياز خدا كس ريغ:و گفت
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را  ميبچه ها يول يچطور شد كه به سراغ ما آمد...است كه زنده بودم يمنظورم از وقت:زد و ادامه داد يلبخند تلخ.كرد سكوت

 يشكنند اگر چه به گوشه ابگو كه ن شانيبرا يول دونمينم يبا چه زبان.سيهمه جا با آنها برو و قصه شان را بنو.تنها نگذار

دراز در آغوش لحظات سرشار از بودن و  انيسال ديبا اليو شك بيشع.نكند شانيرهاشاد باشند اگر چه غم .شونديپرت م

و ساكتم  ديجاو ييتنها نيبا شور و شوق آنان در ا ختهيها آم يبا لبخند خواهميبگو كه م.كنند يكردن باشند و زندگ يزندگ

بگو .خواهد شكست فشانينح يشانه ها هغصه را بر دوش نكشند ك نيا نيمرگ مرا باور كنند و بار سنگبگو كه .آرام باشم

خاك آرام نخواهم گرفت تا  نيمن در آغوش ا.ندينب بيآنها آس فيكه روح لط نديايخرابه غمزده خاموش ن نيبه ا گريكه د

دراز هم به طول  انيهر چند سال.يبازگو نكن ميم را براو سرانجام كودكان ييايناشناس بر مزارم ن يقصه گو يكه تو ا يروز

 ...من منتظر تو هستم مدانجا

از من فاصله گرفت و بعد از نگاه  يصحرا چند قدم.بر جا مانده بودم يبود و چون تخته سنگ ختهيروح از بدن من هم گر انگار

بكنم دهانم قفل  يحركت چيه توانستمينم دمكريم يهر چه سع.بسته بود خيتمام بدنم !من يخدا.شد ديوحشت زده من ناپد

 ميتا زانو و بر شانه ها.در گل فرورفته بود ييگو ميپاها.آنها را بهم بزنم توانستميكه نم نيآنقدر سنگ ميو پلكها.شده بود

به حركت در  ميكم كم بدنم گرم شد و خون در رگها.گذشت نيچن ميبرا يلحظات.كردميصخره ها را احساس م ينيسنگ

قبرستان سر از  فتگانانگار تمام خ.همه جا ساكت و ارام و خلوت وحشت كردم.نبود چكسيبه عقب برگشتم ه يوقت.آمد

 ايخودم برگردم  يبه زندگ دانستمينم.چشمم به فرار صحرا افتاد.كردنديبمن نگاه م رهيآورده و خ رونيب شيخو يخاكها

سخت است  يليسخت بود نوشتن قصه خ يليخ ميانتخاب برا.مباش اليو شك بيطبق سفارش و سوگند صحرا بدنبال شع نكهيا

را كه بر فضا  يسرد يو هوا دميكش ينفس بلند.دهيچيمجهول و پ شيانيدردناك بود و پا و نيكه آغازش غمگ يآنهم قصه ا

و از  ديآن دبوس را بر  ينيم يكهاياثر الست شديكه هنوز م يراه.داشتم چشم دوختم شيكه در پ يو به راه.دميحاكم بود بلع

 .پرداخت اليو شك بيشع بيهمان راه به تعق

زندان  كياز اتاق سرد و تار يدر گوشه ا.زندان دوخته بود يآهن يها لهيبه م ديتابيو ندامت م انيرا كه از انها عص شيچشما

صحرا  يبايصورت ز و در مقابلش قامت بلند و.حال آنكه نبودند.هراسان يو نگاه انيگر يبا چشمان ديديرا م اليو شك بيشع

را د رحلقه بازوانش بفشارد و با اشك و التماس از او  شيپاها.زدياويبلند شود خود را به دامان او ب شياز جا خواستيم.را
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و به  ردياو را در قاب دستانش بگ نيتب دار بوسه زند و صورت خشمگ يبر دستها خواستيم.بخواهد كه از گناهش بگذرد

و او  رديتا صحرا او را ببخشد دستش را بگ زديآنقدر اشك بر خواستيم.عاشقانه نگاه كند ديباريمكه از آنها نفرت  يچشمان

 يفرصت نيصحرا نبود و چن گريو خود را به آغوش او بسپارد اما د.بلند كند نيزم يصحرا گذاشته بود از رو يرا بر سر پاها

 .نداشتند يزيبر گرفته بود جز حسرت و ندامت چكه چهره اش را در  يياكنون اشكها.شدينم سريجبار هرگز م يبرا

 !نگهبان!...نگهبان-

 !را انقدر بلند نكن تيصدا يخوايم يچ-

 .نميجناب سروان را بب خواهميمن م-

حاال بهتر است .تو صادر شده و اجرا خواهد شد يحكم برا.ندارد يا دهيفا يو التماس بكن ينيهم او را بب گريتو اگر صد بار د-

 .يعمرت را با خودت تنها بمان يهاساعت نيآخر

 .ستمين يمن بخشودن.از او كه مرا ببخشد خواهمينه نم-

 ؟يخواهيحاال چه م.يديچه عجب كه باالخره فهم-

 .ديانجامش ده ديدارم كه با يتيوص-

 !آورم منتظر باش يخبرش را م تيحاال برا:سكوت گفت يجوان بعد از لخت مرد

از  ريوصف ناپذ يبا شوق خواهديرا داشت كه م يحال پرنده ا.سلولش شد يا لهيرب مبعد جبار شاهد باز شدن د يلحظات

با چنان  يول ردينقاط اوج بگ نيدور از اسارت قفس تا بلندتر يصاف و اب يو در اسمان ديدرب گشوده قفس به پرواز در آ

 .نبود ريپذبراش امكان  ييگره خورده بود كه رها ييرهايزنج

 ؟ييبگو يخواستيم يخوب بگو چ-

 .نميرا بب ميبچه ها كباري خواستميمن م...جناب سروان من-

 ست؟يكه بچه چ يفهميمگر تو م...ت؟يبچه ها:زد و با تمسخر گفت يپوزخند مرد

 يدوباره سربلند كرد و با لحن.اتاق دوخت ينگاهش را به كف سنگ نيبر سر جبار فرود آمد و او شرمگ يمرد چون پتك حرف

 !قهيفقط چند دق كنميخواهش م:گونه گفت درد آورد و التماس
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 !يفهميوحشت دارند م ترسنديآنها از تو م يول-

اگر چه ترحم :داده بود گفت رييلحنش را تغ كهيسكوت د رحال يمرد بعد از لخت.كرديم هياو گر.دنديلرزيجبار م يها شانه

پدر كه  كيبدانم كه آنها را بعنوان  خواهميم يلو.فرستميبه دنبال بچه ها م گريد كباريمن  يول شوديتو گناه محسوب م يبرا

كه در آن صورت بچه ها به .ديندار يكس و كار دميكه شن ي؟طوريبسپار يرا به ك اآنه يخواهيتو م يكلمه برا نياز ا فيح

 .شونديپرورشگاه سپرده م

 ديشنيماجرا را م نيمطمئنا ا بوديدارم اگر اهل مطالعه و گوش دادن به خبرها و خواندن روزنامه ها م يبرادر ناتن كيمن -

اگر .ما داريد نيمربوط به آخر.است شيكه مال دو سال پ دهميم تانياز او برا يآدرس.ستيبرنامه ها ن نياو اهل ا يول

 .حرف بزنم ابا اودرباره بچه ه خواهميم ديكرد شيدايپ

 ؟يفرصت ندار شتريب گريساعت د 48كه  يدانيم-

 يكه به سخت ييتكان داد و با صدا دييبا همان حال سرش را به عالمت تا.ش مرتعش شدرفت و بدن ياهيجبار س چشمان

 !كنميخواهش م ديكن دايپس تا فرصت دارم او را پ:گفت شديم دهيشن

كه  يروح.نه او كه روحش را.ديشب باز هم صحرا را د اهيشد و جبار از پس پرده س رهيگرفت و شب بر آفاق چ انيپا غروب

 كردياو زجر آور بود كه ارزو م يآنقدر لحظات برا.كرديو او را شكنجه م شديم داريار در هر لحظه مقابلش پدازار جب يدر پ

 يو شعله ها گريد يايعذاب درداور دن دانستيحال آنكه نم.ابدي يعذاب خالص نهمهيتا او از ا.اجرا شود شيزودتر حكم برا

ترا .كن ميبور صحرا رها:گفتيوار م وانهيد يو با لحن.كوفتيم يآهن يها لهيجبار سر بر م.كشديخشم خداوند انتظارش را م

 ...به خدا برو

 كرديم هيگر.نشستيم ديچرخيو م ديكوب نيرا بر زم شيجبار شروع به قدم زدن كرد و بعد پاها.كرديصحرا او را رها نم اما

 ياز صحرا زيحالت جنون آم نيخره با اتا باال.گفتيم انيهذ ديكشيم غيج. زديبه صورتش چنگ م.ديپريبه باال م.ديخنديم

 داياش را پ يدارد اما انتظار داشت تا برادر ناتن يكه مهلت كم دانستيم.و چنگ به دامن صبح افكند ختيهولناك شب گر

 .شود زانياسوده بر چوبه دار آو يخودش او با خاطر اليتا به خ رديبچه را به عهده بگ يكنند و آرزو داشت كه او سرپرست

 نيزهر آگ يشهايبدن او ن يجا يدر جا ياديز يعقربها ييگو.سوختيتمام بدنش م.او را در بر گرفت يسراپا يتابيب مبازه
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 .را بلند كرد و نگهبان را خواست ادشيباز هم فر.خود را فرو برده بودند

 .كه از شرت خالص شدم مدهميحكمت اجرا شد صدقه  يباور كن وقت...؟.يخواهيچه م گريباز د-

 .كردينم يفرق شيحرفها برا نيا دنيشن گريخو گرفته بود و د هيو كنا شيبه ن جبار

 نه؟ ايكردند  دايشد برادرم را پ يچ-

 .يريآرام بگ يحاال بهتر است كم.دهنديزود بتو خبر م يليبكنند مطمئن باش خ شيداياگر پ-

 ند؟يآ ينم...؟يچ ميبچه ها-

 .گريساعت د 18 بايتقر.ينيبب آنها را يتوانيحكم م يساعت قبل از اجرا مين-

 .بدنش را داغ كرده بود يديتب شد.رمقش را به كف نمناك سلول رها كرد يرفت و جبار تن خسته و ب او

 

******* 

 

گندمگون  ينشسته بود جلد يصندل يرو زدنديكه برق م ييو كفشها دهيشانه كش يموها كيش ينسبتا جوان با لباسها يمرد

 دهيبه درب اتاق كوب يضربه ا نكهيتا ا.را به آنان داده بود يكه اضطراب حالت خاص يانچشم.روشن داشت يو چشمان

 رهياو به محض ورود به اتاق به چهره مرد جوان خ.همراهش بود همجبار  كهياز افسران اجازه ورود خواست در حال يكي.شد

 ختهيو بهم ر دهيجبار كه ژول.را صدا زدند گريو بعد هر كدام آرام اسم همد.ماند رهيدرهم خ يلحظات يشد نگاه دو مرد برا

 .بود نگاهش را از مرد جوان گرفت

 ؟يتو زنت را كشته ا...ند؟يگويجبار راست م...دارد؟ قتيحق ميا دهيرا كه شن يينهايا-

 دنينال يبرا يو حنجره ا ختنير يبرا ياشك گريرنگ بودند و او د يچشمانش ب.تاسف سرش را تكان داد ياز رو جبار

 .داشتن

 با برادرم تنها حرف بزنم؟ قهيچند دق توانميجناب سروان م-

مرا  ياصال چرا پا...با تو ندارم ينسبت جياسم من اتابك است و ه:گفت ينداده بود كه مرد جوان با تند يسروان پاسخ هنوز

 .بتو بكنم توانمينم يكمك چيمن ه...بشود؟ يكه چ...؟يجا كشاند نيبه ا
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 يگناه ميبچه ها يول.دهميرا مرتكب شده ام كه فردا صبح تقاصش را پس م يمن گناه:گفتشكسته و محزون  جبار

با هر .حرف شنو و قانع نيهمچ.هستند يمظلوم و ارام يبچه ا.يديكه ند ستيدو سه سال يعني...يا دهيتو آنها را ند.ندارند

مادر را  نكهيظلم ا نيو بدتر.آنها محبت نكردم ببه چگاهيه نيپرو طربد كردم و بخا يليمن به آنها خ.نديآ يكنار م يتيوضع

 .را بتو بسپارم اليو شك بيشع خواهميحاال م.از آنها گرفتم

 يسال درم ول 34.آه ندارم با ناله سودا كنم.خودم مانده ام يمن به خرج زندگ.يبتيعجب مص:گفت يجوان با پرخاشگر مرد

 كي يصبح تا شب برا اورميكه در ب يلقمه نان كيو بخاطر .كنميم يزندگ ياتاق اجاره ا كيدر .هنوز نتوانستم ازدواج كنم

 ....كه يآنوقت تو از من توقع دار شوميم استو مقابلش خم و ر كنميم يمرد پولدار رانندگ

دارند كه مال مادرشان بوده به اضافه تمام  يخانه ا.افتد يدوش تو نم يخرجشان رو يبه كارها سر و سامان بده ياگر كم-

 .اتابك كنميخواهش م.يتا خرجشان كن گذارميم ارتيپول دارم در اخت يو من هم هر چ...منزللوازم 

 چند سال دارند؟ تيبچه ها:ديتامل پرس يبعد از كم.جبار فكر نمود يو به حرفها.سكوت كرد يلحظات يبرا اتابك

 .سال دارد 8ساله هست و دخترم  11پسرم -

به عقب برگشت نگاهش مرموز بود به  يوقت.جبار كشنده بود او در سكوت گذراند يكه برا يقيكنار پنجره رفت و دقا اتابك

 .دهمياعدامت كنند خبرش را بتو م نكهيقبل از ا.فكر كنم ديامشب را با:بطرف جبار آمد و گفت يارام

اگر .ه تر باشمآسود يبگذار امشب كم:او را گرفت و ملتمسانه گفت يرا گفت و خواست از جبار دور شود كه جبار بازو نيا

 !يكه قبول كن دهميقسمت م يتو بخدا معتقد

 .را قبول كنم شنهادتيپ كنميم يتو آرام باش سع:بود گفت دهيبچه ها كش يبرا يلحظه نقشه خوب كيكه در  اتابك

لش در همراه با نگهبان دوباره بطرف سلو ديشد يو ضعف يجبار هم با سست.را گفت و با اجازه سروان اتاق را ترك كرد نيا

 .حركت شد

عجز و  نهمهيو چه دشوار بود بود كه او با ا فشرديدرد جانش را م.ديچيرقت بارش درد به جانش پ يباز او ماند و تنها يوقت

سرانجام  نيا يبود ول درانديو قلبش را از هم م كرديكه روحش را پاره پاره م يمجبور به تحمل كشمكش شكنجه آور يناتوان

 افتيم ديجبار كه لحظه به لحظه تشد يتابيب نهمهيسلول از ا يوارهايخشت خشت د.دانستيرا م نيا و جبار ستيهر گنهكار
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اما او .گشوده شد شيودرب سلول به رو دييشب عمر او رو نيآخر يصبح در صحرا يساقه ها نكهيبه ستوه آمده بودند تا ا

 .كرده بود سياو را خ ياوحشت عرق سراپ نيو از ا ديديمرگ را در مقابلش م ريسف.بلند شود شياز جا توانستينم

 !بلند شو يدو مهمان كوچك دار-

 ديكشيرا بدنبال خود م روحشيو نگهبان نه او كه جسد ب.جبار را گرفت تا بتواند از جا بلند شود يرا گفت و بازو نيا نگهبان

 .جبار را رها كرد يو بازو ستاديسالن از حركت ا يد رانتها نكهيتا ا

به  شتريپوش نبود بلكه ب كيو ش كليه يو قو يآن جبار زورگو گريپدر وحشت كردند او حاال د دنيبا د اليو شك بيشع

و  بيشع دنيبا د.درهم شكسته بود شيو تمام استخوانها دهيتمام ذرات بدنش از هم پاش ييگو.روح شباهت داشت كي

و بطرف  ديكش اديجبار فر.عقب رفتند يا ترس چند قمبچه ها ب با يكرد ول كيافتاد و خود را به آن دو نزد هيبه گر اليشك

 يوقت.حركاتش توام با خشم و محبت بود.داشت يزياو حالت جنون آم.آنان هجوم آورد و هر دو را در حلقه دستانش فشرد

 .افتادند نگهبان جبار را از آنها دور كرد هيبچه ها از ترس به گر

 يو قطره ها.حسرت الود از چشمانش جست يطناب دار برق غم دنيا دب.بعد او در مقابل چوبه دار قرار گرفت يساعت

شانه ها فرو  يسرش بر رو.اش نشست و لبانس پژمرد يشانيبر پ قيعم يندامت يافسوس در حلقه آنان به رقص در آمد ردپا

تلخ  يحسرت نيسنگ هيسا كهيدر حال نيو پرو.عاجز عاجز عاجز بود گرياو د.افتاد شيزانوها ينشست و دو دستش بر رو

ماجرا نقش داشته است  نيكه در ا دانستياو م.لحظات عمر همسرش بود نيچهره اش را در بر گرفته بود شاهد گذر آخر

 يك لحظه اندام بيو باالخره در .ديتمام گناه را بر دوش خود كش نيجبار هنوز هم به او عالقه داشت و با تبرئه كردن پرو يول

 .و كوتاه بود جهينت يب شيتقال يشد و او شروع به دست و پا زدن كرد ول دهيرمق جبار بر چوبه دار كش

 

********* 

 

بودند  يبه انتظار مرد اليو شك بيشع.نور شد كپارچهي نيو اسمان و زم.هزاران رنگ و نور روشن كرد يآسمان را باز پهنه

 يبتن داشت و نگاهش وقت ييبايچرم ز يپالتو.ارام يا افهياو آمد ب ق نكهيتا ا.و با آنان چه خواهد كرد ستيك دانستنديكه نم

 نيآن دو را تحس ييبايقلبا ز كهيو در حال ستاديمقابلشان ا.همه جا را در بر داشت هبود ك ييفضا يبه سرد ديبچه ها را د



 

 

كتابخانه نودهشتيا  طايع  مهسا  –كن م وربا

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١

 ديتوانيم.برميمن شما را با خودم م ديتان برگرد هيبه خانه همسا ديستيمجبور ن گريشما د.اسم من اتابك است:گفت كرديم

همانجا منتظر  ستيشده رنگش خاكستر ركپا ابانيخ يمن گوشه ا نيماش رونيب ديحاال بهتر است برو.ديمرا عمو صدا كن

 .با جناب سروان صحبت كنم يتا من كم ديبمان

ا د رمقابل بود و خود ر دهيمحترمانه و مهربان به كالمش بخش يسالن زندان را ترك كردند و اتابك با لحن ديها با ترد بچه

 يچون جبار كس و كار.داد نانيبا سروان صحبت كرد و د رمورد بچه ها به او اطم كرديبچه ها دلسوز و مسئول قلمداد م

 .آسوده زندان را ترك كرد ياليو اتابك با خ گرفتيزندان انجام م قيجبار از طر نينداشت تدف

 

 2فصل

 .يرسيافتاده اتابك؟امروز نگران بنظر م ياتفاق-

امروز زودتر به  دييفقط اگر شما اجازه بفرما ستين يمهم زيچ:دوخت و گفت يفان ينگاهش را به آقا لياتوموب نهياز آ بكاتا

 .بكنند يياحساس تنها اديز خواهميدو مهمان كوچك دارم كه نم.خانه برگردم قبل از غروب

 ؟ها هستند يبپسرم دومهمان كوچكت ك توانميم يول يمهمان دار شهيتو كه هم-

 خانم چطور است؟ كايحال مل يراست...از حوصله شما خارج است نشيدارد شند يطوالن يماجرا-

و روزها هم اصال آرامش .خوابديشبها تا صبح نم:اندوهبار گفت يو با لحن دياش را درهم كش وستهيپ يابروها يفان يآقا

با  كهيداد و در حال ليبه فرمان اتوموب ياتابك چرخش.خواهديو مرتب دخترش را م شدهيشبح سرگردان م كيمثل .ندارد

رادرست  زيبنظر من گذشت زمان همه چ:گفت كاستيم ليموباز سرعت اتو يفان يشدن به شركت بزرگ تجار كينزد

به زمان و  ازياش برگردد ن ياو دوباره به زندگ نكهيا يوارد شده است و برا يديشد يخانم ضربه روح كايبه مل.خواهد كرد

 .ارامش دارد

 ...دختر از دستم برود نياگر ا...نگرانش هستم يليمن خ-

 .ديو امروز را هم استراحت كن ديبهتر است به خانه برگرد ديندار ياگر احساس خوب-

به وضع  يكم ديبه امور شركت را رها كرده ام و حال با يدگيوقت است كه رس يليخ:سرش را تكان داد و گفت يفان يآقا
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 .كارها سر و سامان بدهم

دو نگهبان شركت .گشود يفان يشدن آقا ادهيپ يرا برا ليمقابل ساختمان بزرگ شركت توقف كرد و بعد درب اتوموب اتابك

او .او را با نگاه بدرقه كرد يلحظات ياتابك برا.خاص بطرف ساختمان در حركت شد يبه پا خاستند و او با ابهت يفان يمقابل اقا

 يفرود م نيكه جوان و مقاوم بر زم يياستوار و گامها ياما قامت ديسف يموها سال سن داشت با 60را كه اكنون حدود 

 .كردياستفاده م اسيو مدام از عطر  ديپوشيو متناسب سنش م كيش يلباسها شهياو هم.آمدند

 !بكنم توانستميمرد مال من بود آخ كه با آن چه ها م نيدهم ثروت ا كياگر -

رفت كه اكنون متعلق به  يراست به سراغ خانه ا كيباره پشت فرمان قرار گرفت و را با خود زمزمه كرد و دو نيا اتابك

بچه ها  ميزود تواسنت به عنوان ق يلياو خ.اش را اجرا كند يطانيهر چه زودتر نقشه ش خواستيدلش م.بود اليو شك بيشع

جبار به او سپرده بود توانست مبلغ  كه ياز فروش لوازم منزل و مبلغ اصلهشدن پول ح كجايو با .خانه را به فروش برساند

 ينيبار سنگ شيبچه ها برا گريو حاال د گذشتيهفته از اقامت بچه ها در خانه كوچك او م كي.را تصاحب كند يهنگفت

گذاشته بود غروب  ررا پشت س يخوب ارياو كه روز بس.هر چه زودتر از شر آنان خالص شود خواستيكه م شدنديمحسوب م

كه هر روز را  اليو شك بيشع.او بخانه بازگشت كرديم نينور را از دل آسمان خوشه چ يها غهيت نيآخر كه شب يهنگام وقت

 .شدندياتابك خوشحال م دنيبا د كردنديم يو سكوت سپر ييبا تنها

 

 .ام دهيژاكت خر تانيمن برا يول.ستيسرد ن يليامشب هوا خ.ببرم رونيشما را به ب خواميشام امشب م يبچه ها برا-

 .صورتشان را پر كرد يشاد.به وجد آمدند شانيژاكتها دنيبچه ها با د.را گشود يهر كدام از آنها بسته ا يبعد برا و

به گشت و  شهياو هم ليو با اتومب ديپوشيم كيلباس ش.داشت اريرا در اخت لياتوموب شهيبود هم يفان يكه راننده آقا اتابك

 اقيبا اشت اليو شك بيشع.و خود پشت فرمان نشست.داد يجا نيعقب ماش يآن شب هم بچه ها را در صندل.پرداختيگذار م

 دنيتوقف كرد و با د ابانهاياز خ يكي هياتابك در حاش نكهيتا ا.كردندينگاه م هشد يچراغان يابانهاياطراف و خ يبه مغازه ها

عقب  يوجود دو بچه در صندل يزن با اتابك دست داد ول.او گشود يرا برا نيدرب جلو ماش.نسبتا جوان شادمان شد يزن

 .مجهول بود شيبرا
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 هستند اتابك؟ يك نهايا-

 !من يبچه ها-

 .سر داد يرا گفت و خنده بلند نيا اتابك

 كنند؟يهستند و با تو چكار م ينكن اتابك بگو ك يشوخ-

 .ميبگو تيخوب حاال سوار شو تا برا يليخ-

 يفضا يقيموس يحظات اول ضبط صوت را روشن كرد و صداداشت كنار اتابك نشست و د رهمان ل يتند شيكه ارا زن

 .زده بود جانياكنون شاد و ه ديرسيحوصله بنظر م يخسته و ب شيپ ياتابك كه تا لحظات.را پر كرد نيماش

 د؟يكنيم ليشام را كجا م دييخوب دستور با شما بفرما-

 .بگو ميدو نفر برا نياول از ا-

 .كردم فيتعر تيد كه براهمان دو فرشته سعادت من هستن نهايا-

 .در آورد و آن را به زن سپرد يشلوارش جعبه ا بيبعد از ج و

 .قابل شما را ندارد-

 !يمتيگرانق ي قهيچه سل:سر داد و گفت يقهقهه ا بايو ز فيظر يدستبند دنيجعبه را گشود و با د زن

 !نه ايخوشگل است  ميبه دستت ببند ببن-

بچه ها با  كهيبه دست او داد و در حال ياتابك فشار محكم.د و آن را به اتابك نشان داددستبند را بدور دستش حلقه كر زن

 .سر داد يو زن بالفاصله خنده بلند ديكرد و آن را بوس كيدست زن را به لبانش نزد كردنديتعجب به آن دو نگاه م

 .ميكجا برو يخوب نگفت-

كردن پدرم را  ميج نيحوصله س.زودتر بخانه برگردم ديبا ميواست بر كتريكه نزد ييهر جا:گفت ريدلپذ يبا عشوه ا زن

 .ندارم

 ؟يبريهنوز هم از پدرت حساب م-

 .نگفت يزيو چ ديرا باال كش شيشانه ها زن
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 ؟يكرد كاريبا بچه ات چ-

 .زنديحالم را به هم م نيافتم و ا يپدرش م ادياو ب دنيپدرش با د شيفرستادمش پ-

 .ييجمله را نگو نينم ادر مورد بچه م يروز دوارميام-

 .اورميب ايبچه به دن يمرد چيه يبرا ستميحاضر ن گريد:زد و گفت يپوزخند زن

 من؟ يبرا يحت-

 !تو يبرا يحت:كرد و خنده كنان گفت كيصورتش را به اتابك نزد زن

 .در ان جلوه داشت توقف كرد يو رنگارنگ ينوران يكه المپها يبعد اتابك مقابل رستوران بزرگ يلحظات

شما دو تا در داخل :اتابك به بچه ها گفت.آمده بود مرتب كرد رونيب يروسر ريرا كه از ز شياز موها يشد و قسمت ادهيپ زن

 .آورم يشام م تانيمن برا ديبمان نيماش

 .همراه زن بطرف رستوران در حركت شد ليرا گفت و با بسته كردن درب اتوموب نيا

اما آن دو لحظات .دشوار بود يكه به شدت گرسنه شده بودند اندك اليو شك بيشع ياو انتظار غذا بر ليدر اتوموب نشستن

شدند و هر دو آرام و  ادهيپ نياز ماش بيشع شنهادينشد به پ يرا منتظر ماندند و چون از اتابك خبر يو باالخره ساعت قيدقا

رستوران نشسته و با لذت شام  كيش يزهايمكه دور  يتيجمع يبه تماشا شهيش پشتاز .كنجكاو خود را به رستوران رساندند

اتابك هم در كنار زن جوان  انيم نيدر ا.و مرتب در حال بگو و بخند بودند پرداختند كردنديمورد عالقه شان را صرف م

اتابك .كننديم ريس گريد يايدر دن ييچنان غرق تماشا بودند كه گو اليو شك بيشع.مشغول صرف شام و گرم صحبت بود

بلند شد و خواست  زياز پشت م.كرد نيحضور بچه ها در آنجا او را خشمگ.سربلند كرد و نگاهش به بچه ها افتاد يلحظا يبرا

انجام  يزمان گذشت و او نتوانست كار يانداخت ول ابانيو خود را بداخل خ ديكش ياديرستوران را ترك كند كه ناگاه فر

ربوده  يفان يآقا ليشده بودند اتوموب ادهيرا باز گذاشته و خود پ ليكه بچه ها درب اتوموب يزدن وقت بهمچشم  كيدر .بدهد

 .برپا شد ينگذشت كه همهمه ا يريد.بود در جا غش كند كيشد و اتابك نزد

 .مردم را بردند نيماش...برد يول...را ببرد نيماش ديبگذار دينبا!ديكمك كن!كمك-

هم  ابانيخ نياطراف و عابر يمغازه ها.جمع شده بودند ابانيخ هيرستوران در حاش يها يو تمام مشتر ديكشيم اديفر اتابك
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گرفت و  يلحظه زن جوان هم كنار اتابك جا نيوحشت كرده بودند در هم اليو شك بيشع.بودند ستادهياتابك ا يبه تماشا

 .بروم ديبمانم با نجايا توانمينم نياز ا شتريمن ب يمتاسفم اتابك ول:گفت

 نميالاقل كنارم باش تا بب.صبر كن يرويكجا م:او را گرفت و گفت يبازو نيصله گرفت اتابك خشمگرا گفت و از اتابك فا نيا

 .بكنم تونميچكار م

 !حاال از سر راهم برو كنار.يرا تنها نگذار وانهيدو تا بچه د نيا يخواستيم.ندارد يموضوع بمن ربط نيا-

 .زميبر تيبه پاام را  يتمام هست نكهيقبل از ا!معرفت يچه زود شناختمت ب-

 .يپرداخت كن يتوانيرا نم يفان ياقا نيتاوان ماش يخودت را هم بده يزندگ.يندار يزيچ گريتو د-

 ؟يبگذار ميتنها يخواهياست كه م نيهم يبرا-

ه با بغض او را بدرق ياتابك لحظات.كرد و با عجله براه افتاد رونيرا از دست اتابك ب شيو بازو ديرا باال كش شيشانه ها زن

شروع به كتك زدن  رحمانهياو ب يول دنديخود را عقب كش اليو شك بيشع.و غضبناك بطرف بچه ها آمد نيكرد و بعد خشمگ

 .بچه ها كرد

 پدرسوخته ها؟ زميبه سرم بر يبدهم؟چه خاك يحاال جواب مردم را چ.دينشو ادهيپ نينگفتم از ماش تانيمگر برا-

بزرگ  يلحظات قبل اكنون به ماتم يخوش.داد هيتك واريرمق خود را به د يه و بها به مردم پناه بردند و اتابك خست بچه

 .نداشت يفان يآقا يبرا يپاسخ.بكند ديچه با دانستيشده بود و او نم ليتبد

 

****** 

 

و بهار در همه جا منتشر شده بود  يآنروز بو يول داديمسندش را به بهار م گريد كماهيجا ساكت و آرام بود زمستان  همه

 يگه گاه مينس.بود دهيبستر آرم نيرا در آسمان پهن كرده بود و خود شاد و رقصان بر ا شيو گرم خو ييآفتاب بستر طال

 يجو.ها بود يكه روان در جو ياب.ديرسيزمزمه آب هم به گوش م يو صدا.كوفتيدرختان را بهم م يو شاخ و برگها ديوزيم

آنروز مضطرب و  يفان يآقا چانديپيدرختان م يكرده و خود را به پا يرا ط يانف ياقا يبايها كه دور تا دور خانه بزرگ و ز

 .كرديمرتب به ساعتش نگاه م زديو همچنان كه در طول سالن قدم م.ديرسيبنظر م يعصبان
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 ينفا يهمسر آقا.ام قرار مالقات دارم يخارج يرفته است؟من امروز با دو تن از شركا يپسره احمق به كدام جهنم نيپس ا-

در وسط سر جمع  شهيرا مثل هم شيبتن داشت و موها يرنگ يلباس بلند خاكستر كهيروشن در حال يو جلد فيظر يبا اندام

 ديشا ستيخودخواه نيا يكار كنند و اصال خسته نشوند ول نيماش كي نيكه ع يتو از همه مردم توقع دار:كرده بود گفت

 .آمده شيپ يمشكل شيبرا

گرم شده كه كارش را  ييحتما باز سرش جا شوديمرد آدم نم نيا:به دندان گرفت و گفت ضيبا غ گوشه لبش را يفان يآقا

 .از دست او خسته شده ام گريفراموش كرده است د

 ؟يتحملش كن يكارش برود مگر مجبور يكه پ يكنيچرا ردش نم-

 .خواهم كرد نيچن يبزود-

مملو از  يو دل يحاصل يخسته از ب ياو آمد با تن.آمده است اشاره كرد كه اتابك يفان يلحظه مستخدم به اقا نيهم در

ظاهر  يفان يفروغ مقابل اقا يب يو چشمان ختهيدرهم ر يا افهيمغرور و پرتوان بود آن روز با ق شهياو كه هم.يدينوم

 .شد جهرا در همان نگاه اول متو يفان يآقا تيعصبان.شد

 ؟يبود يساعت چند است؟تاحاال كدوم گور يدانيم-

 كو؟ نيپس ماش...؟يهست يحاال منتظر چ:ادامه داد يفان يآقا.نگفت يزيشانه خم كرد و چ يسرش را رو اتابك

 .دشوار بود يليسوال خ نيپاسخ ا.سوال بود كه اتابك از آن وحشت داشت و او را درهم شكست نيهم بله

 .ميچطور بگو دانميراستش نم-

 رگاهيدر تعم نيماش...؟يتصادف كرد ياورد نيسر ماش ييزودتر بگو چه بال.هستم يكالفه و عصبان يمن به اندازه كاف يوا-

 ؟يچكار كرد...يبه دوستانت امانت داد...است؟

 .دنديرا دزد نيماش...-

 .شد رهيبا تعجب به دهان اتابك خ يفان يآقا

 دم؟يشن يچ...يچ-
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 ...لحظه غافل شدم و كيدر -

 ؟يگو چكارش كردب...ان دهيرا ندزد نيماش... ييگويتو دروغ م-

 .دارم ياديمن شاهدان ز-

 .نباشد يصحنه ساز كي نياز كجا معلوم كه ا.مدتهاست كه اعتمادم نسبت بتو دچار تزلزل شده:پوزخند زد و گفت يفان يآقا

تابحال نصف العمر  شبياز د.ماجرا نداشتم نيدر ا يبخدا منهم نقش ديباور كن:مظلومانه سرش را تكان داد و گفت اتابك

 .مشد

 ؟يبمن خبر نداد شبيچرا همان د-

 .كنم دايپ يبتوانم رد ديگفتم شا-

 جه؟يو نت-

تا  داديآن را به مستخدم م كهيهمسرش را گرفت و در حال چيسوئ يفان يآقا.به عالمت تاسف سرش را تكان داد اتابك

مطمئن باش  يول كنديبمن وارد نم يلطمه ا نيكوچكتر نينبودن آن ماش نكهيبا وجود ا:كند گفت رونيب نگيرا از پارك نيماش

معادلش  ايكن  دايرا پ نميماش اي سوزديم تيدلم برا يكه بخود گرفته ا يظلومم افهيق نيفكر نكن با ا.كنميم تيكه از تو شكا

 !خواهميرا از تو م

همسرش با او  يد گفتگوكه شاه ياتابك مستاصل و دگرگون به خانم فان.قاطع ادا كرد و از كنار اتابك دور شد يرا با لحن نيا

نگاهش را به عمق چشمان اتابك  تيواقع افتني يدر جستجو يو خانم فان خواستياز او كمك م ييبود نگاه كرد گو

 .آمد يخارج شد و بطرف خانم فان نهنگام پرستار نفس زنان از ساختما نيدر هم.دوخت

 .ديگويم انيباز هم حال خانم بهم خورده و مرتب هذ-

درنگ  ياتابك لخت.كرد دنيه بلند لباسش را در دست گرفت و بدنبال پرستار به طرف ساختمان شروع به دوگوش يفان انم

اتابك چشم  ديرسياز آن به گوش م كايمل يادهايكه داد و فر يطبقه سوم دوخت اتاق ياز اتاقها يكيكرد و نگاهش به پنجره 

احساسم  يكه دوستت داشتم فقط بخاطرپول لگد رو يقتو.كند دختر تبدتر نهميخدا از ا:به پنجره زمزمه كنان گفت

 .برميمن لذت م يحال هر چند شكنجه شو.يو رفت يگذاشت
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 .او را دگرگون ساخته بود يفان ياقا ديتهد.بعد ارام پشت به ساختمان براه افتاد و

 

******** 

 .ستياز او ن ياصال اثر.ينكرد دايمن پ نياز ماش يگذشت و تو هنوز رد كهفتهي-

 ...گفتم كه من داخل رستوران بودم و بچه ها يفان يآقا-

 .نمشانيبب خواهمياصال م.بچه ها ييگويباز هم م...اه-

 .ندارم يمن حرف-

 .5امروز عصر ساعت -

 .موافقم-

 اصرار داشت و نيشدن ماش دايهمچنان بر پ يفان يآقا يشد ول ديكامال ناام گريكرده بود د جهينت يتالش ب كهفتهيكه  اتابك

 نيگم شدن ماش يآمدن ماجرا ديقبل قبل از پد ياو كه روزها.بدهد يشتريكه به اتابك فرصت ب شديحاضر نم ينحو چيبه ه

را كه از راه  يثروت.روح ماتمزده شباهت داشت كيبه  شترياكنون ب يزندگ قانتها بود و سرشار از شو يب يغرق در لذت

را كه از  يو لذت نيريطعم ش يليو او خ.شديهم نم نيماش متيود نصف قبدست اورده ب اليو شك بيشع هيفروش خانه و ارث

 ميساعت سه و ن.اتابك گرفت زبودند ا زياز همه چ خبريچقدر زود خدا تقاص بچه ها را كه ب.پولدار شدن داشت از دست داد

 كيبه  شتريكه ب يخانه ا.دش يفان يخانه آقا يراه گرفتنديكه هر لحظه مورد ضرب و شتمش قرار م اليو شك بياو همراه شع

 لهيبچه ها در مقابل درب بزرگ و م يوقت.كار كرده بود يخانواده فان يقصر با شكوه شباهت داشت و اتابك ده سال تمام برا

كجا بود و  نجايا.افكنده بود متعجب و نگران بودند هيكه درختان بلند قامت سر و كاج و نارون بر آن سا رفتندقرار گ يا

گذشت مساحت بزرگ خانه را تا  يا لهيدرب م نياز ا ديرقم زده بود با شانيباشكوه برا يخانه  نيرادر ا يبازسرنوشت چه 

كرد و با صاحبان خانه  يشده بود ط ييايآب رو يمختلف و فواره ها ياب گلها يها يبه ساختمان كه با درختان جو دنيرس

 شياتابك همچنان كه به پ.هراس آور آنجا تنها گذاشت ييتنهارا در  اليو شك بيآنان را شناخت و شع ديبا.همكالم شد

پردردسرش و  يها چهشمارش دشنام به جبار و ب يو ثروت ب يفان يدشنام به اقا.بود يجار شياز دشنام بر لبها يشط رفتيم
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 زيكه او همه چ كرديم ييكه آنشب در رستوران او را مفتون خود ساخته بود و آنچنان با عشوه و ناز از او دلربا يدشنام به زن

و  يو چنان خود را متشال شديتر م يخسته تر و متوار رفتيم شياو در هر قدم كه پ.همه كس را.را فراموش كرده بود

اش  يشانيچنان پژمرده و رنگ باخته بود كه خط رنج و خشم بر پ شيمايو س.ديلرزيخشم م ازكه  كردياحساس م فيضع

نخوانده  ييالال شيبود كه مادر برا ياديز يشبها.بيم خسته بود خسته تر از شعه اليشك.درشت افكنده بود ينهايچ

پر  يداشتن و سر بر شانه ها ادرلحظه م كي يدر آرزو دهيمحروم و حسرت كش اليآغوش مادر پر از خاك بود و شك.بود

 .افتاد هيبه گر دنديزلريكوچكش م يلبها كهيسر داد و د رحال يفيناله خف اليمادر شك شهيمهر او گذاشتن با اند

 !صحرا..ترسميم نجايمن از ا...خواهميمن صحرا را م...صحرا-

 يكه ناله در گلو ديخواست خواهر كوچكش را با نوازش آرام كند كه اتابك به عقب برگشت و چنان با خشم غر بيشع

 دنيبا د بيشع يول.شد ريسراز شيو آرام از چشمان خوش حالت او بر گونه ها ميشكست و چند قطره اشك مال اليشك

زن  كيباشد و در آن  يكه آنجا خانه ا كرديتصور نم.نديگويچه م يمكان نيبه همچ دانستيآنهمه شكوه در شگفت بود و نم

 .كنند يباغبان زندگ كيپرستار و  كيگونه شان و دو مستخدم  ماريو شوهر ثروتمند با دختر ب

 اورم؟يب تانيكه برا ديدار ليم يچ.در اتاق خودشان منتظر شما هستند يفان يآقا-

 .اوريب ميبرا يزهرمار اگر دار:و گفت ديرا مشت كرد و از خشم لرز شيدستها اتابك

 .ديرا باال كش شيرا جمع كرد و شانه ها شيمستخدم لبها زن

نگاه  رتيرا با ح زيبچه ها همه چ.اجازه ورود داد يفان يبعد آقا يبه درب اتاق او نواخت و لحظه ا يميمال ضربه

از  يكيكارش نشسته بود و اتابك به  زيپشت م يفان يآقا.باز مانده بود يو دهانشان اندك دهيدر يكم شانيچشمها.كردنديم

به آنها نگاه كرد و بعد به مبلها اشاره كرد تا  قيخوب و دق يفان يآقا.بودند ريو متح ستادهيبچه ها همچنان ا.داد هيمبلها تك

 .بر جا مانده بودند خكوبيو گنگ در همان آستانه در م جيگ اما آن دو.ننديبچه ها بنش

 بچه ها؟ دينيشيچرا نم-

زد و با تمسخر سرش  يپوزخند.اتابك به بچه ها نگاه كرد.بود رايدر گوش بچه ها گرم و گ شيصدا.گفت يفان يرا آقا نيا

 .را تكان داد
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 د؟ينينشيخوب چرا نم.چه به روزم آورده اند قهيدو تا عت نيا نيبب-

 بيشع.نگاه كردند ننديبنش خواستنديكه م ييبه جا قيو خوب دق ستادنديا يهر كدام كنار مبل.جلو آمدند ديها با ترد بچه

و بعد .بار بلند شد و نشست نيآن او را در خود فرو برد چند يمبل قرار گرفت و نرم يرو يوقت اليلبه مبل نشست و شك يرو

حالت كودكانه و معصومانه آنان  نيبچه ها شد و از ا يغرق تماشا يفان يآقا.ديهر دو در اطراف اتاق چرخ رينگاه متح

او چند پك .نگاه بچه ها را بخود جذب كرد كبارهيكنج لب گذاشت و بهد شعله كوچك فدنك به  يگارياو س.خوشش آمد

به هر سو  اهشاننگ دود يبدنبال حلقه ها اليو شك بيشع.دود در فضا به رقص آمدند يحلقه ها.زد گارشيمحكم به س

كه متوجه حالت بچه ها شده  يفان يبود و اقا زيانگ جانيمحسور كننده و ه شانيخانه برا نيا يزهايانگار تمام چ.ديچرخيم

 .بر لب آورد  يبود لبخند كم رنگ

 ؟يكن يمعرف ميدو را برا نيا يخواهياتابك نم-

 .اليو شك بيشع-

شب كه :ديآرام از بچه ها پرس يليقرار داد و خ زيم يرا رو شيدستها.كردكبودش دور  يرا از لبها گارشيس يفان يآقا

 افتاد؟ يبرد آنشب چه اتفاق رونياتابك شما را ب

 .نزدند يها حرف بچه

 ...و  ديشد ادهيپ نيكه از ماش دييبگو.ديجواب اقا را بده د؟خوبيستيحرف زدن بلد ن-

 .ديكن فيتعر ميزنند خوب بچه ها براحرف تو دهان بچه ها نگذار دوست دارم خودشان حرف ب-

 ياسي شديو فقط م ديدرخشيدر آن نم ياما شور و شوق زديچشمانشان برق م.شديباز نم شانيسكوت انگار از لبها قفل

 .ستاديا يفان يآقا زيمبل بلند شد و رفت مقابل م ياز رو اليشك نكهيدردآلود را در آن تماشا كرد تا ا

 د؟يرا بكش ميعمو ديخواهيم د؟شمايشما هست نيصاحب ماش-

 را بكشم؟ تيعمو خواهميگفته كه من م يك:را گرفت و گفت اليشك يدستها.آمد رونيب زياز پشت م.متعجب شد يفان يآقا

 .ديگويخودش م-

 .ماهرانه بوده است يصحنه ساز كي نيهنوز هم مطمئن بود كه ربوده شدن ماش.به اتابك نگاه كرد يفان يآقا
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 شد؟ يكه چ يكنيم فيتعر ميخوب حاال برا-

من و .خوردنديخوب آنجا غذا م يليخ يجا كيرفت به  يزن كيو بعد با .قشنگ يبه جاها.رونيعمو ما را برد ب:گفت اليشك

شد همان وقت  يبعدش عمو عصبان.ميريتا از عمو غذا بگ نييپا ميآمد.ميگرسنه شد يليخ يول.ميبود نيداخل ماش بيشع

 .و هم ما را كتك زدو عم دنديشما را دزد نيماش

 ؟يچند سال دار يخوب دخترم نگفت:ديرا در دست گرفت و پرس اليشك يشانه ها.ديكش ينفس بلند يفان يآقا

 .ديرا باال كش شيشانه ها اليشك

 !سال آقا 8-

وارد  ينيريو ظرف ش يفان ياقا يفنجان قهوه برا كيكاكائو و  ريش وانيكه دو ل ينيو بعد مستخدم با س.گفت بيرا شع نيا

 يداد و بعد رو به اتابك كرد و با لحن ينيريو ش ركاكائويبچه ها هم ش يگذاشت و برا يفان يآقا يفنجان قهوه را برا.اتاق شد

 .آماده كنند تانيدر دسترس نبود فرستادم تا برا ديداشت ليم يلرا كه جنابعا يزيچ:گفت زيآم هيكنا

 ريش وانيل يكه از رو ييبايو ز ديبه بخار سف بيشع.مستخدم رفت.ندديآرام خند اليو شك بيشع ينگفت ول يزيچ اتابك

مبل نشسته بود  يكه اكنون رو اليو شك.ديشيشد و در سكوت به سرنوشت خود و خواهرش اند رهيخ خواستيكاكائواش برم

 رهيخ آن يكراوات متوقف شد و به طرح و رنگها يبرو يلحظات يو چشمانش برا گرفتينم يفان ينگاهش را از آقا

 اليشل كرد و لبخندش را به صورت شك يرا به حركت در آورد گره كراواتش را كم الينگاه شك نكهيا يبرا يفان يآقا.گشت

و  ديكاكائو اش را بردارد كه دستش لغز ريش وانيبود رفت تا ل يفان يكه همچنان غرق نگاه كردن به اقا اليو شك.پاشاند

 يليآمد و خ يفان يمستخدم به دستور آقا.كرد فيرا كث يو خوش بافت اتاق فان بايز فرش اتشيافتاد و محتو نيبر زم وانيل

بود از آن لحظه به بعد نگاهش را از شرم به كف اتاق دوخت و  دهيخجالت كش يليكه خ اليو شك.را مرتب كرد زيزود همه چ

 .سكوت كرد

اگر تو .بچه ها اصال نظرم عوض نشد نيا حاتيتوض و حال با ماميم يباق زنميكه م يحرف يرو شهياتابك خان من هم نيبب-

 ...حاال يول كردمياخم هم نم يافتاد من حت يم ياتفاق نيو چن يمن بود يبدنبال انجام كارها

از من  ديتوانيشما م.بشنوم يزيچ خواهمينم گريد:تند گفت يبلند شد و با لحن شياز جا.را قطع كرد يفان يحرف اقا اتابك
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 اليو شك بيشع.و بعد با اشاره دست از بچه ها خواست كه بدنبال او بروند.همه حقارت است نيبهتر از ازندان .ديكن تيشكا

 .داشتند با حسرت از جا بلند شدند ينيريشكاكائو و  ريبه خوردن ش يديشد ليكه تما

و آسمان  نيزم يباز يتماشا باز اتاقش به مهياز پشت پنجره ن كايمل.سرد نبود اديهوا ز يول ديبارينم نم باران م رونيب در

و از  ديدياز پشت سر آنها را م كايمل.دختر يگريپسر و د يكي.افتاد بهينشسته بود كه نگاهش به اتابك و دو بچه غر

 هستند؟ يبچه ها ك نيا:ديپرس داديرا ماساژ م شيبود و آرام شانه ها ستادهيپرستارش كه در كنارش ا

 .انبودمش دهيبا اتابك بودند تابحال ند-

دو  يكي.و پشت به پنجره بطرف تختش در حركت شد ديكش يآه بلند.بلند شد كرديهمچنان كه رفتن آنها را تماشا م كايمل

هم ناخواسته نگاهش را به ساختمان و به  اليدر همان لحظه شك.و دوباره به عقب نگاه كرد ستاديبرنداشته بود كه ا شتريقدم ب

 كايدوباره براهش ادامه داد و مل اليشك.كرد يبا هم تالق يداشت ول يچه فاصله ا گردو ادم نگاه آن كيدر .دوخت كاياتاق مل

 يبه آنان ط دنيتا رس ستيرا با ياديراه ز.انداخت رونياش حبس شده بود با عجله خود را از اتاقش ب نهيكه نفس در س

 .به صدا در آمدند شيپا ريزدر  ها زهيسنگر ديدويم ياز ساختمان وقت رونيو ب ديبا عجله دو نيبنابرا.كرديم

 .ديخانم صبر كن.ستيشما خوب ن يبرا دنيدو...خانم ديرويكجا م-

 فتهيش يبود و اتابك روز ييبايزن ز كايمل.ساخت كايپرستار بود كه اتابك و بچه ها را متوقف كرد و آنان را متوجه مل يصدا

جانش را مشتعل  يدرد يبود ول باياو هنوز هم ز.شكسته يندامالغر و ا يبا صورت.بود ستادهيبود كه اكنون مقابلش ا يدختر

اندوه او مادر و پدرش را هم معذب ساخته .داشت يمرمور و سكوت پرتفكر رفتار.سوختيبزرگ م يكرده بود و او از غم

نگلستان از خواستگاران متمول و سرشناسش ازدواج كرد و در همان آغاز با او به ا يكيبا  يسالگ 20در سن  كايمل.بود

 يرفت و آمدها وقت نيو ا آمد يم رانيبه ا كباري يسال ديورزيو به همسر عشق م.داشت يا يعال يدر شهر لندن زندگ.رفت

نه دخترش  كهيبرگشت در حال رانيدوباره به ا كايساله شد مل 8دخترش  يوقت.داشت بايز يلذت بخش شد كه دختر شيبرا

محسوب  يشاد بود شكست بزرگ شهينازپرورده و هم ياو كه دختر يحادثه برا نيكه همسرش را هم از دست داده بود و ا

او همطراز دخترش بود و .بود اليشك ينگاهش غرق تماشا.نديبب يديشد بياو آس فيتا روح لط ديباعث گرد نيو هم شديم

دست بچه ها را  كايملاتابك بدون اعتنا به حضور .دخترش را در خاطر او زنده كرد تيكه در چشمان او بود معصوم يبرق
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آمدند  يفرود م نيبر زم يشتريبا شدت ب كهبعد همراه قطرات باران  يلحظات كايو مل.ديگرفت و آنها را بدنبال خود كش

 .ستيگر

 

 .به من بگذارشان و برو يكرد دشانيو تو كه ص.خواهميقفسم م يرا برا بايدو پرنده ز نيمن ا-

 .مشكل بود شيبرا يفان ياآق يبود و هضم گفته ها جيهنوز گ اتابك

 .آن دو را قبول كرده ام تيمن مسئول يول-

و  شتريب يمرا به تمنا نكهيا يو حال برا يكنيم شانيكه سرگردان رها دانميم.بزن كه تو را نشناسد يحرفها را به كس نيا-

 .ينگهشان دار يخواهيو م يكه در برابر آنها مسئول يكنيادعا م يبكشان شتريب يخواهش

 د؟يبا آن دو چه كن ديخواهيم شما-

 .اش را بهتر كند هياو بتواند روح ديشا.دارد ازين اليدخترم به شك-

آنوقت  خواهنديبچه خودشان را نم شوندياز شوهرشان جدا م نكهيدور و زمانه بعد از ا نيا يزنها:زد و گفت يپوزخند اتابك

 رد؟يبگ يرا به فرزند يدختر خواهديخانم م كايمل

 ست؟ياصال حرف آخر تو چ خواهميرا م نيمن ا نكهيو دوم ا.ندارد يموضوعات بتو ربط نيا نكهياول ا-

 ييرفتن به چنان جا يبرا.نشود دايطرفها پ نيسر و كله ام ا گريكه د ييكه بچه ها را بگذارم و بروم به جا دييگويشما م-

 ...من

 .و شرت را كم كن يخواهيبگو كه چقدر م.امكه گذشته  نيماش رياز خ:روشن كرد و گفت يگريد گاريس يفان يآقا

عالوه بر  رايز ديگنجيدر پوست خود نم يفان يآقا شنهاديكه قصد داشت بچه ها را به پرورشگاه بسپارد اكنون از پ اتابك

 يكند و برا افتيدر يفان يرا از اقا يمبلغ قابل توجه توانستيم كرديپرداخت نم يخسارت نيدر قبال ربوده شدن ماش نكهيا

 .بسپارد يبچه ها را به كس ستيكه حاضر ن كرديم يچنان ظاهر ساز كندفرصت حداكثر استفاده را ب نياز ا نكهيا

 د؟يچكار كن ديخواهيم بيخانم پر كند با شع كايمل ينوه تان را برا يخال يجا اليكه شك ديخواهيشما م-

 !ياز خانواده فان يعضو كنديم ياو هم با ما زندگ-
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 .فكر كنم ديامن ب دونمينم-

 نكهيرها كرد و بدون ا رونيرا از دهانش به ب ياديز ديبار د كيزده بود  گارشيبعد از چند پك محكم كه به س يفان يآقا

 .حرف بزند با اشاره انگشت از اتابك خواست كه او را تنها بگذارد گريد

 .داشترا بر يزنگ گوش نيدوم دنيبعد از شن يفان يتلفن به صدا در آمد و اقا زنگ

 .خانمتان پشت خط هستند يفان يآقا-

 .ديوصل كن-

 .را اجرا كرد يفان يدستور آقا يمنش

 .سالم...الو؟-

 افتاده؟ يشده اتفاق يسالم چ-

 .بهم بخورده كايباز هم حال مل...كايمل:و گفت ديلرز يخانم فان يصدا

 .ديدكترش را صدا كرد-

 .ستيازدستش ساخته ن يكار يول...آمده-

 .ميا يم گريد قهيقتا چند د-

از كارمندانش مواجه شد و از او خواست تا  يكيساختمان به  رونيب.با عجله شركت را ترك كرد يفان يقطع شد و اقا ارتباط

 .و ناآرام بود يكه عصب يبه خصوص در حاالت كردينم يرانندگ چگاهيه يفان يكند آقا يرانندگ شيبرا

 !دخترم...كايمل-

 شيمژه ها يبسته بود ول شيچشمها.را مرطوب و اشفته ساخته بود شيده بود و عرق موهاتختش افتا يبر رو كايمل

آرام بخش  شيبرا:گفت يفان يو به آقا دياو كش يدكتر ملحفه را رو.كرده بود خيو انگشتاش  زديم ينبضش به كند.ديلرزيم

 .ستيراه عالج ن نيا يول.كرده ام قيتزر

االن ...بكنم دكتر؟ شيبرا توانميچكار م:ديپرس ديديهمسرش را م ينگران كهيو در حالبا تاسف سرش را تكان داد  يفان يآقا

 توانستميكه م يمن هر كار:ادامه داد ديرسيكالفه بنظر م كهيو در حال...يمسافرت مهمان.گذرديم رانيماه از آمدن او به ا 4
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 يآنها هم سود يول.ميسرزنشش كرد ميگذاشت شيتنها.مينداد تيبه او اهم ابه سفارش شم يحت.انجام دادم شيبرا

 .است كه ازدست رفته يكس.ميبرگردان شيبرا ميتوانيكه ما نم خواهديرا م يزيبه سنگ خورده او چ مانيرهايهمه ت.نداشتند

 .ديحاال هم او را بحال خودش بگذار ديشما تا بحال صبر كرد يفان يآقا-

 باشم؟كه شاهد مرگش ...قطره قطره آب شود؟ ميكه جلو چشمها-

 .ستمياو ن يماريمن مسئول ب يفان ياقا ديرا بلند نكن تانيصدا-

 ينگاهش را از همسرش گرفت و به نوازش موها يخانم فان.را ترك كرد كايرا برداشت و اتاق مل فشيك يدگيبا رنج دكتر

روزها و شبها و .را شيبايو ز نيريو كاشانه و كودك معصوم و ش انهيآش.به باد رفته بود زشيكه همه چ يزن.پرداخت كايمل

 انيآش.خوشبخت بود يليخ نياز ا شياو پ.رفت و فقط خاطره اش ماند ادهمه و همه در طوفان حادثه بر ب.شيها يخوشبخت

 ...حادثه كي يول ييايرو يمطبوع و دوست داشتن يگوارا بود خوشبخت شيبرا يطعم زندگ.مهربان داشت انيسبز و هم آش

كنار تخت خواب  يفان يآقا.خاطر جمع شد اتاق او را ترك كرد كاياز خواب مل نكهيو بعد از اخسته بود  يليخ يفان خانم

مرطوب او را نوازش  يسر و رو و پشت پلكها رشيو بعد با دستان نرم و پ.شد قياو دق دهينشست و به چهره رنگ پر كايمل

 .اردو سر بر شانه پدر بگذ شود داريانقدر نوازشش كند تا او ب خواستيم.كرد

 .من مراقب خانم هستم دياستراحت كن ديبهتر است ما هم برو يفان يآقا-

 .داغ دخترش پر پر كرد و او را با پرستارش تنها گذاشت يرا بر لبها يبلند شد خود را خم كرد و شكوفه بوسه ا يفان ياقا

 

******* 

احساس  يفان يآقا.صدك بر فرق آسمان پهن شدتن قا ياو بنرم ييو نوازشگر طال نيآفتاب مهربان بود و دامن پر چ طلوع

در باغچه قلب  دندييرويم ديام يشكوفه ها ديامروز شا.كرديپر م يپاك بامداد يرا از هوا شيها هيداشت و مرتب ر يمطبوع

 .را داشت زانخ يخزان و سرد يباغچه كه رنگ خزان بو.كايمل

 .بدتر شود كايبا وجود آن دختر مل ترسميم-

 .ميسرپرست پناه داده ا يما به دو بچه ب يول.د مطمئنا بدتر نخواهد شداگر بهتر نشو-
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 اورد؟يساعت چند اتابك قرار است بچه ها را ب-

 .آورمشان يساعات صبح م نيگفت در اول-

 ؟يصحبت نكرد كايمورد با مل نيتو در ا-

 .نه-

 .چرا-

 رد؟يرا بگ نشينازن يتا جا ميآورد ميتيبچه  شيبرا گفتميم...گفتم؟يم ديبا يچ-

تا بچه ها .خوبست يليدور شود خ نجاياز ا كايمل يبنظر من اگر چند روز:تامل گفت يسكوت كرد و پس از كم يفان يآقا

 نيا ديشا.سه چهار روز با تو به رامسر برود يتا برا يرا متقاعد كن كايكن مل يسع.ما آشنا شوند يو زندگ نجايا طيبا مح يكم

 .ارداش هم اثر بگذ هيسفر در روح

 .سفر جلب كنم يرا برا كايمل تيتا من رضا ميبريم نيآنها را به ساختمان مستخدم.براش نگو يزيبچه ها چ نيپس فعال از ا-

نگران  اليو شك بيشع..ساعت بعد اتابك به همراه بچه ها وارد ساختمان شد مين.سرش را تكان داد دييبه عالمت تا يفان يآقا

و تو  كنميتو را پرداخت م يخوب حاال طبق قرارمان من مبلغ درخواست يليخ:به اتابك گفترو  يفان يآقا.و افسرده بودند

 .يريگيها فاصله م بچه نياز من و خانواده ام و ا شهيهم يبرا

 يكي يكيبعد .شد رهيخ گذاشتيدر مقابلش م يفان يكه اقا ياسكناس يبر لب آورد و به بسته ها يا انهيلبخند موذ اتابك

شما هم خوش  يبچه ها برا نيا دوارميام:و گفت ديكش ينفس بلند.قرار داد فشيرق چشمانش گذراند و داخل كآنها را از ب

 .اورنديب يشانس

 .كنميبا آنان معامله نم چوقتيمن ه يول:گفت يفان يآقا

 .گرداند ياو رو از يفان يآقا يبه طرف اودراز كرد ول يخداحافظ يو دستش را برا ديخند يفان يآقا هيدر مقابل كنا اتابك

 .نمتيلحظه هم بب كي خواهمينم گريبرو د.ميندار يما با هم كار-

هراسان بطرف او  اليو شك بيشع.بودند انداخت و بطرف درب اتاق حركت كرد ستادهيبه بچه ها كه مظلومانه ا ينگاه اتابك

 .دنديدو
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 عمو؟ يرويم كجا

گوش داد  شانيها هيپشت به بچه ها به گر يلحظات يبرا يفان يآقا.تبدهد بچه ها را كنار زد و رف يجواب نكهيبدون ا اتابك

 .كنميرفاه شما آماده م يرا برا زيخانه شماست و من همه چ نجايا ديمن آرام باش يبچه ها:و گفت اورديطاقت ن يول

هر كدام از انها  يبرا بخرد و شانيرا برا يكيش يكه بچه ها را به حمام برده و لباسها ديرفت تا به مستخدم بگو يفان يآقا

 .را در نظر گرفت ياتاق

 م؟يحاال چكار كن ترسميم نجايمن از ا بيشع-

 .آورد و خودش رفت نجايچرا عمو ما را به ا دانمينم.ترسميمنهم م-

 ميفرار كن نجاياز ا ايب بيشع.او دوستمان داشت.فقط صحرا خوب بود.همه آدمها بد هستند.حتما او هم مثل بابا بدجنس است-

 .نترسم يزينكنم و از چ هيگر دهميقول م.ميبه خانه خودمان برو

كه شده از انجا فرار كنند دست  يقيگرفت به هر طر مياو تصم يبود ول يكار دشوار.خواهرش فكر كرد شنهاديبه پ بيشع

در سالن هم .لن شدندو وارد سا مودنديصدا كف اتاق را پ يآن دو آرام و ب يقدمها.او را پاك كرد يرا گرفت و اشكها اليشك

مستخدم آنها  ينمانده بود كه صدا يبه خروج آنان از ساختمان باق يزيمودند چينبود و آن دو با دلهره طول سالن را پ يكس

 .كرد خكوبيرا در ج م

 بچه ها؟ ديرويكجا م-

بسته شده  شانيفس برورا داشتند كه پرواز نكرده درب گشوده ق يرياس يحالت پرنده ها ديآنها پر ياز چهره هر دو رنگ

بنا شده بود  رونياز محوطه ب يكه كوچك و در گوشه ا يرا به ساختما اليرو شك بيبود شع يانساليمستخدم كه زن م.باشد

 .كرد تيهدا

هر  كنميخانه كار م نياست كه در ا ياديز انيمن سال.ديمن گوش كن يو به حرفها ديباش يخو يكه بچه ها ديقول بده ديبا-

 يخوراك تانيبرا روميمن م.دينام مرا صدا كن نيبا هم ديتوانيشما م.نديگويبمن عمه م يراست.دييبمن بگو ديتخواسيم يچ

 .اورميب

باغ محروم  يكه چشمان اتاق را از تماشا يكه رو به باغ بود و پرده بلند سبز رنگ يبود با پنجره ا ينسبتا بزرگ اتاق
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 انيكه غم غربتش را ب ييآن رها كرد و به اشكها يخود را رو اليبود كه شك از اتاق گذاشته يدر گوشه ا يتخت خواب.كرديم

در كنار مادر بر سرش حمله  يخوش زندگ يكنند و خاطرات پنهان شده روزها شرا نواز شياجازه داد تا گونه ها كردنديم

 .شد اهيبر آشفت و عالم در برابر چشمش س كبارهي.آوردند

 ؟شد يخواهرم چ...ال؟يشده شك يچ-

 !عمه:ديكش اديبعد فر و

اما در نگاه دخترك همه چهره ها .پرداخت الياو خود را بداخل اتاق رساند و به نوازش شك يوحشت زده از صدا مستخدم

 !نيهمه نفرت افر شانيزشت بودند و آدمها و نوازشها

 .آورم تا حالت بهتر شود يم خوشمزه ينيريش كي تيحاال برا ميما همه دوستت دار.يعادت كن نجايبه ا ديدخترم تو با-

پر وسوسه و  بيشع ياز خوردن امتناع كرد ول اليشك.به سراغ بچه ها آمد ينيريپر از ش يبعد با ظرف نقره ا يرفت و دم او

 .دوخت ينيرينگاهش را به ظرف ش صيحر

 

***** 

او بودند و شاهد چشمان پر  ييتنها كه هر روز شاهد يدرختان.شكافتيدرختان را م نهيكه س يهم او بود و پنجره و نگاه باز

هنوز هم دخترش را  كايمل.كردنديم شيو پر تمنا و مشتاق جستجو ستياو ن گريد كردنديكه باور نم يچشمان.غصه او

 .خواستيم

 .مادر با چشمان جذاب و نگاه گرم او در آستانه درب ظاهر شد فيبه درب اتاقش نواخته شد و اندام نح يا ضربه

 !سالم مادر-

 حالت چطور است؟ زميسالم عز-

 يليمقصر نبودم او با من خ نيپژمان بمن فرصت نداد كه ثابت كنم در مرگ نازن:آرام سرش را تكان داد و گفت كايمل

 ...او يول.شوكه و ناراحت بودم نياز مرگ نازن يمن به اندازه كاف.كرد يرحميب

 .خودت را عذاب نده.نمدويرا م زيمن همه چ يگفت ميدخترم ارام باش هزار بار برا-
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 .را گرفت تا او را از جا بلند كند كايمل يآمد پنجره را بست و شانه ها كينزد يفان خانم

 .گوش كن ميو به حرفها نيبش نهيكنار شوم ايهوا سرد است ب-

 .دينشست و منتظر شد تا مادرش لب به سخن بگشا نهيخود در كنار شوم يراحت يصندل يرو كايمل

 .گرفته است يليدلم خ.ميتا با هم به رامسر برو يكه موافقت كن مخواهياز تو م-

 مادر؟ دهديبه شما م يسرد چه لذت يهوا نيرفتن به آنجا در ا-

هم بود كه بعد از رفتن تو به لندن پدرت در چند  نيبخاطر هم.دهديبمن آرامش م شهيو اب و هوا هم يزندگ طيمح رييتغ-

 .ق مسافرت هستممن عاش.ديخانه خر ميشهر مختلف برا

 .ندارم يمن حرف ديخواهياگر شما م-

قبل از  دوارميام.تو هم هر چه زودتر آماده شو.تا وسائلم را آماده كنم روميپس من م:او نهاد و گفت يشانيبر پ يبوسه ا مادر

 .ديآ يدر شب خوشم نم يمن از رانندگ.ميغروب به آنجا برس

 .او را متوقف كرد كايآلود ملاتاق را ترك كند با لحن درد  خواستيم يوقت

 .داشته باشم يگريد نينازن توانستميمن م زديپشت پا نم زياگر پژمان به همه چ-

 يفرصت دار يليتو خ:پنهان كرد و گفت يحيمل ياز لبخند يچتر ريو اندوهش را در ز ديچهره اش را درهم كش يفان خانم

 .كنديرا درست م زيزمان همه چ

 .نگفت يزيخم كرد و چشانه  يسرش را رو كايمل

 

******** 

 

 يرمق يو ب يحاليگوشه اتاق خسته و غمزده نشسته و كم كم از ب.را سر داد هيكرد و گر يباز هم ناآرام اليشك شبهنگام

با عمه خو گرفته بود و او را دوست  يآمد و در مدت كوتاه يخوشش م ديجد طياز مح يبه نوع بيشع يول.خوابش برد

مستخدم را بدنبال آنها فرستاد عمه  يوقت.نديخواست تا بچه ها را بب يفان يبه رامسر آقا يو خانم فان كايملبعد از رفتن .داشت

 اليزن كنار شك.كه در دهان شب فرو رفته بود كرديچشم به پنجره باغ را تماشا م بيو شع ديرا در گوشه خفته د اليشك
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 .كرد وازشو خسته او را ن ختهيافته و عرق رسر و صورت ت شيآرام و دلسوز و مهربان با نگاهها.نشست

 يوقت اليشك.كرد دارياو را ب يو نرم اطيسرد او گذاشت و با احت يشانيبعد دست پر از لطف و گرم از محبتش را بر پ و

 يفان يسه روز كامل اقا.را باور كرد قتيحق نيكم كم ا الينبود و شك گرياود يول نديكه صحرا را بب ديچشم بگشا خواستيم

آشنا و هم خو  ديجد طيكه شده آنها را با مح يو به هر نحو ديبچه ها بزدا انرا از چشم يبيرا كرد تا رنگ غر شيتمام سع

 .از سفر برگشتند يو خانم فان كايمل نكهيبخش بود تا ا تيرضا ياش تا حدود جهيكه نت.سازد

 .منتظر تو هستندنهار حاضر است و همه  ميبگو تيخانم آمدم كه برا كايخوب مل يليخ-

 همه؟-

 !بله-

 م؟يمگر مهمان دار-

 .كنند يقرار است با ما زندگ يمهمانند ول.گفت شوديم يتا حدود...يه:و گفت ديرا باال كش شيشانه ها يفان يآقا

 .پدر شوميمن متوجه نم-

 .هستند يانها در سالن غذاخور.كنم يتا شما را بهم معرف ميخوب بلند شو برو-

 .شد رهيبه آن دو خ قيعم يبا نگاه كايمل.ها كنار هم نشسته بودند يصندل ياسته روو ار بايدو ز هر

 .ماند خكوبيم اليشك يدر مقابل آنها نشست و چشمانش برو زيبعد آرام پشت م و

 ...به دختر من است هيچقدر نگاهش شب-

 .ديلرز شيبعد چهره اش بر آشفت و صدا يلب زمزمه كرد و لحظه ا ريرا ز نيا

 ديچرا فقط بچه من با...همه بچه ها زنده هستند...نمرده؟ نيچرا ا...چرا زنده است؟ نيا يمن مرده ول دختر-

 چرا؟...رم؟چرايبم

سر و  يلبه بشقاب صورت نازك او را مجروح كرد و تمام غذا رو يزيت.پرت كرد اليرا بطرف شك شيبعد بشقاب غذا و

 رونيب يداشت او را از سالن غذاخور يسع كهيرا گرفت و در حالدخترش  يشانه ها يفان يآقا.ستيو گر.ختيصورتش ر

 .ستيكارت قابل بخشش ن نيا.يخودخواه يليخ.دختر يهست وانهيتو د:گفت تيببرد با عصبان
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 يفان يآقا نكهيكرد تا ا يقرار يب يساعت.تمام ساختمان را پر كرده بود شيو سر و صدا كرديم يهمچنان پرخاشگر كايمل

 .او بازگو كرد يرا برا اليو شك بيشع يداستان زندگ

به  ازيبا او مهربان باش قلبش مجروح است ن.هم مادرش را اليو شك يتو دخترت را از دست داد.عاقل باش يدخترم كم-

 .آوردم نجايرا به ا نهايمرحم دارد بخاطر تو بود كه ا

 .ديببر نجاياو را از ا...ديآ ياز او بدم م...از آن پسر:بعد گفت يهم گذاشت و دم يچشمانش را رو كايمل

 ؟يخواهياز من م يچ يفهمياصال م...؟يگفت يتو چ:ديخورد و با تعجب پرس كهي يفان يآقا

 .گفتم نكهيهم-

پدرشان .شاهد مرگ مادرشان بودند...شان را از دست داده اند مادرشان يتمام هست.دنديزجر كش يآندو به اندازه كاف يول-

 حال چطور من آنها از هم جدا كنم؟.تحمل كرده اند ييغصه ها را بتنها نيعصوم تمام ادو طفل م نياعدام شده و ا

 !پدر كنميخواهش م.شدنديمطمئنا از هم جدا م ديفرستادياگر آنها را به پرورشگاه هم م-

 !است يرحميب يليخ نيا يول-

 .نبرد از برادرش ينام چوقتيه اليكه شك كنميم يمن كار ديببر نجايشما پسره را از ا-

 .و به سراغ همسرش رفت.اتاق دخترش را ترك كرد يكالفه و عصبان يفان يآقا

 .ستيانصاف ن نيا.خودخواه و مغرور شده تينهايحرف بزن او ب كايبرو با مل-

نزدم و حاال  يد رمقابل تو حرف يبچه ها نبودم ول نيراستش من از اول هم موافق آوردن ا:خالف انتظار او همسرش گفت بر

 ...و برادرش را هم ميسپاريم كايرا به مل اليشك.خورديپسر به درد ما نم نيام ا دهيهم عق كايبا ملهم 

 !برميم نجايآنها را از ا يمن هر دو-

 .زنديكه باغ قدم م ديرا د بيبعد او از پنجره اتاقش شع يساعت.را گفت و به اتاقش رفت نيبا خشم ا يفان يآقا

 .انداخت و از ساختمان خارج شد شيشانه ها يرا رو شيپالتو يفان يآقا.ديسريافسرده و ناراحت بنظر م اما

برهنه را تماشا  ياز پشت پنجره هم درختها شوديحاال م يول شوديم بايباغ ز ديايكه بهار ب يوقت.هوا سرد است!پسرم بيشع-

 خواهرت كجاست؟ يراست...كرد
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 .خانم برد كايعمه او را بنزد مل-

 .يخوب پسرم برو به اتاقت تا سرما نخور يليخ يهمه را بلد شده ا يپس اسمها:فتو گ ديخند يفان يآقا

اتابك سود  انيم نيفقط در ا.برديبچه ها را به پرورشگاه م.را گرفت مشيقدم زد و باالخره تصم يكم يفان يرفت آقا بيشع

 .را برده بود يبزرگ

قشنگ  يلباسها تيبرا...من مادرت باشم؟ يخواهيم:ديرا شن كايمل يصدا شديم كيكه بطرف اتاق او نزد همچنان

 ...بزرگ و خوشگل يعروسكها...خرميم

 يكف اتاق نشسته و دستها يهم رو كايلبه تخت نشسته بود و مل يرو اليشك ستاديباز اتاق ا مهيدر آستانه درب ن يفان يآقا

 كند؟يدرد م يليخ:گفت كرديم هيرام گرا كهيرا نوازش كرد و در حال اليزخم صورت شك كايمل.كوچك او را در دست داشت

دست او را گرفت و .رفت اليراست به سراغ شك كيوارد اتاق شد و  يفان يآقا ديترسيم كايوحشت زده بود و از مل اليشك

 .ميبرو نجاياز ا ديبلند شو دخترم با:گفت

 دش؟يببر ديخواهيم...كجا؟:ديهراسان پرس كايمل

 !چكداميه ايهر دو  ايخودت انتخاب كن ...كنميمن آن دو را از هم جدا نم.كه قرار است برادرش هم باشد ييبجا-

من ...پدر كنميخواهش م:كنان گفت هياو را گرفت و گر يپاها.همچنان كه كف اتاق نشسته بود خود را به پدر رساند كايمل

 .نمدلم را به او خوش ك ديبگذار ستيخوب رنگيقانع كردن خودم ن يبرا خواهميرا م اليفقط شك

 دلخوش باشد؟ يبه چ...؟ياو چ يول يكنيتو دلت را به او خوش م-

 !صحرا شوميمن مادرش م-

 .امكان ندارد-

عرق از  ستاديزد در را بست و پشت به درب اتاق ا يجست كايمل.ديرا بدنبال خود كش اليرا گرفت و شك نيا يفان يآقا

 . ديلرزيم نيگهم بلند و خشم شيو چشمانش سرخ شده بود صدا ديچكيصورتش م

كه  خواهميم.من است نياو نازن...دشيببر گذارمينم.خواهميمن او را م...ديببر نجايمحال است كه بگذارم او را از ا-

 !نينازن!...من نينازن.باشد
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را رها كرد و بطرف دخترش  اليشك يفان يآقا.بر كف اتاق رها شد زيهم افتاده بود خودش ن يرو شيكه پلكها همچنان

بودند همه  دهيرا د ايكه تا دن يچشمان.حلقه بست الينبضش كند بود اشك در چشمان شك ديتپيبه شدت م كايب ملقل.ديدو

 .بود اهيبه رنگ س زيچ
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 يو بعد آنها را با شكوفه و برگها شستنديشاخه ها را م يباد و باران با هنرمند.ديجا گرم از بهار بود و روشن از خورش همه

 هيشب.ديرسيبنظر م ييايو رو زيانگ اليهمه جا خ.از جوانه و سبزه نيباران و رنگ يپر بود از بو نياستند و زمآر يتازه رسته م

 !تياز واقع باتريز يافسانه افسانه ا كيبه 

و او از  ستيگريم يبهار از شاد.پژمرده تر و افسرده تر اليو شك شديبهار شكوفا م.چشم در چشم بهار دوخته بود اليشك

خوش و  يآور روزها اميپ مينس.و در قلب او ماتم دييرويجوانه م نيدر دل زم.تركانديو او بغض م زديان قهقهه مآسم.درد

 اليشك ينفسها يول شدياستنشاق م يزندگ يهمه جا بو.كردنديعاشقان را به گوش هم زمزمه م يقاصدكان نجوا.خرم بود

پر از لباس و  يكه با ساكها ديدو مستخدم را د كرديرا تماشا م رونيبودند او همچنان كه ب يچارگيو ب اسيهمه سرشار از 

 يقيدقا.را پشت سر آنها بست اطيبزرگ ح يا لهيكرد و درب م يباغبان با آنها خداحافظ.را ترك كردند يخانه فان يخوراك

 .گرفت و رفت يد ركنار خانواده اش مرخص ديع يكردن روزها يسپر يبعد پرستار هم برا

 .شود داريب كايمراقب خودت باش تا مل.ميبه چند تن از دوستانمان سر بزن ميواهخيمن و آقا م-

 ديپوشيم كيش شهيهم يول.به شوهرش نداشت ياديو عالقه ز زديكه كم حرف م يرا دوباره تنها گذاشت زن اليشك يفان خانم

كه  يزيتنها چ.تفاوت بود يخونسرد و ب يليهم خ اليدر مقابل شك.كرديم شيصورتش را آرا فيماهرانه و خف يليو خ

او خوشه خوشه  يرا برا ديخرمن برباد رفته عشق و ام خواستيممكن م يقيو به هر طر.دخترش بود يخوشبخت خواستيم

 .را شيخرمن برباد رفته ارزوها.جمع كند

از .نداشت يخبر بيبود كه او از شع كماهياكنون  كرديم يقرارياو ب يبرا يليچه بر سر برادرش آمده خ دانستيكه نم اليشك

به  كايو بعد از چندبار كه مل. رفت يك بيكه شع ديند ياو حت.ديشنيم يمتفات يكجاست جوابها بيكه شع ديپرسيم يهر كس
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نازك قلبش ترك برداشته بود و  شهيش.كند يبرادرش دلتنگ يو برا سدبپر يزيجرات نداشت چ گرياو چشم غره رفت د

را سرگرم  كايمل يستيمبدل شده بود كه با ياو به عروسك.ديدرخشيدر قاب اشك م شهيو غزال گونه او هم اهيس يچشمها

كه  اليداشت و شك يروان ياو حالتها.گرفتيرا م الياتش خشم او دامن شك شديم يافسرده و عصبان كايو هر گاه مل.ساختيم

 .شديتر م ياو را تنها نگذارد روزبروز افسرده تر و منزو يحالت چيمجبور بود در ه

 !نينازن!...نينازن-

شانه او را آرام  يدست ييو بعد گو.كنديصدا نم الياو را با نام شك يكس گرياما هنوز عادت نكرده بود كه د ديرا شن كايمل يصدا

 .رفت كايتكان داد بخود آمد و به كنار تخت خواب مل

 !متنفرم از بهار.ديآ ياز نور بدم م.پرده ها را بنداز.پنجره را هم ببند.برام اب بده-

 .دهديم دهيعق ريياو تغ گريد يكه دم دانستيدستورات او را اجرا كرد و م اليشك

 .بازشان كن شوميخفه م ؟دارميبتو گفت كه پنجره ها را ببند يك-

اجازه دهد رقص رقصان خود را به داخل اتاق بكشد و دامن پر  ميو آرام رفت تا پنجره را باز كند و به نس عيهم او مط باز

 .اتاق بچرخاند يمعطرش را كه پر بود از عطر غنچه ها د رفضاچمن 

 !قصه بگو ميبرا نينازن-

 م؟يقصه صحرا را بگو:ديكنار تخت او نشست و ارام پرس اليشك

اسم او را  گرينگفتم كه د تيمگر برا:گفت نيرا به صورت او زد و بعد خشمگ يمحكم يليخود را از بستر جدا كرد و س كايمل

 .ييقصه او را بگو ميبرا همخواينم.اورين

 .ستميرا بلد ن يگريمن قصه د:كرد و گفت هيگر اليشك

 !كتاب بخوان ميپس برا-

 .گرفت نييسرش را پا اليشك

 !بخوان ميبردار و برا زيم يبرو كتاب را از رو-

 .ستميبلد ن.بخوانم توانميمن نم يول-
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 يتوانيزود م يليو تو خ ديا يمعلمت بخانه م ديع التيتعطبعد از  يول.رفته بود ادمي ييگويراست م:و گفت ديخند كايمل

 .يريبگ اديخواندن و نوشتن 

 .دياو را در آغوش گرفت و صورتش را بوس.مهربان شد اليبعد با شك و

 .كنارم دراز بكش تا نفست به صورتم بخورد و خوابم ببرد ايدختر نازم ب-

چشمانش را با قطرات  بيصحرا و شع اديناچار بود دوباره  يول كايسر در آغوش او گذاشت خسته از تمام حاالت مل اليشك

 .اشك پر كرد

***** 

 .پرورشگاه او را صدا زد انياز مرب يكيبود كه  شيبچه ها غرق در افكار خو ياهويبود و دور از ه ستادهيا يگوشه ا بيشع

 .يشويخوشحال م يليحتما خ.نديخوب آمده تا تو را بب يليدوست خ كي-

 !خواهرم-

 ...يول ستيزده نشو خواهرت ن جانينه پسرم ه:و گفت ديرا درهم كش شيپرورشگاه ابروها يمرب

 .ديبگذار ميپس تنها:اخم كرد و گفت بيشع

 ؟ينيرا بب يفان ياقا يخواهينم-

 .از او متنفرم-

 .تنگ شده تيمن دوستت دارم و دلم برا يول-

 .مبارك دتيپسرم ع:ادامه داد يفان يآقا.كرد خكوبيرا بر خود م بيبود كه نگاه شع يفان يآقا يصدا نيا

 .داد بيشده را به شع ييبعد چند بسته كادو و

 آورده ام؟ تيبرا يچ ينيو بب يبازشان كن يخواهينم-

 ييچه بال...د؟يچرا ما را از هم جدا كرد.خواهميمن خواهرم را م:گفت تيپرت كرد و با عصبان يكادوها را به گوشه ا بيشع

 .ميبا خواهرم به خانه خودمان برگرد.بروم  نجاياز ا خواهميمن م....؟ديسرش آورد

 يبد او رو هيروح.شودياو دارد تلف م.ديبچه بكن نيبحال ا يزودتر فكر يبهتر است هر چ يفان يآقا:پرورشگاه گفت يمرب
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 .كنديم يتابيب يليخ.گذاشته ريبچه ها هم تاث گريد

 بدهم؟ شيوجود ندارد برا گريرا كه د يزيمن چكار كنم؟چطور چ دييگويشما م:گفت تيو با عصبان ديكش اديفر يفان يآقا

 ست؟يمنظورتان چ-

 !خواهرش مرده:و درد گفت يديشانه خم كرد و با ناام يسرش را رو يفان يآقا

 دنيكه تحمل شن بيشع ديرا بگو تينتوانست واقع گريو د ديعمر حسرت كش كيگشود كه  يناخواسته لب به دروغ او

 .خواهر من نمرده...يهست ييتو مرد دروغگو...ييگويتو دروغ م:را نداشت ناله كرد و با بغض گفت يحرف نيچن

 ؟يفان يدارد اقا تيواقع-

بعد با خودش گفت  يچرا دروغ گفته ول دانستينم.تكان داد دييپرورشگاه سرش را به عالمت تا يدر پاسخ مرب يفان يآقا و

 ييطهايو با مح كننديعادت م زيدر آن صورت كم كم به همه چ.بشوند ديناام گريكديوجود به صالح بچه هاست تا از  نيكه ا

را  گريكدي اليو شك بيسوگند خورده بود كه هرگز اجازه ندهد تا شع كايمل.رنديگيزودتر خو م كننديم يكه در آن زندگ

فرزندم آرام :و دلسوزانه و مهربان گفتبازوانش گرفت  انياو را م يشانه ها سوختيم بيدلش بحال شع يفان يآقا ننديبب

 .شوديدوا نم يبا غصه خوردن درد.بوده ينطورينكن قسمت تو هم ا هيباش گر

 !متنفرم نجايببر من از ا نجايمن را از ا-

 ميآ يفرصت م نيدر اول دهميقول م:گفت دواريخواست او مطمئن و ام يفان يرا از آقا نيا شيها هيگر انيدر م بيشع يوقت

 .برميم نجايت و تو را از ادنبال

 مرد؟ يچطور اليشك-

مرگ مرگ است و همه نوع آن سخت و درد .ينپرس يزيمورد چ نيبهتر است در ا:زود گفت يلينداشت خ يجواب يفان يآقا

 !آور و تلخ

انش كرد كه چشم هيانقدر گر بيشع.بايز يساعت مچ كيو  كيدست لباس ش كي.او باز كرد يرا برا بيشع يبعد كادوها و

را  بيهمان روز اجازه او را از پرورشگاه گرفت و شع يفان يآقا.گشت انينما يو دور حلقه چشمانش خط سرخ.پف آلود شد

همه مردم را به  ديشور و نشاط ع.كرديو رنگارنگ جلوه م يجا چراغان ههم.شهر شلوغ و پر رفت و آمد بود.برد رونيبا خود ب
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قلب .شديروشن م شيبرا اليصورت شك يرا جستجو كرد و با هر نور اليشك اهويههمه  انيدر م بيشع يول.وجد آورده بود

تر در  نيو غم او را سنگ شديم نتريمانده بود و او هر لحظه اندوهگ يباق شيرا كه برا يكوچكش باور نداشت رفتن تنها كس

 .فشرديخود م

 نياما سكوت سهمگ ديخر ياديز يكادوها شيبرا شهر برد و يدنيد ياو را بجاها.گفتينوازشگرانه با او سخن م يفان يآقا

دلش .نبود ريشاد شهر امكان پذ تيانبوه جمع انيدر م نكاريداشت و ا ستنيبه گر ازيبنالد و ن خواستيم.شكسته نشد بيشع

 .ديغم بگذارد و بگر يبر زانو رزود به پرورشگاه باز گردد و س يليخ خواستيم

 .ديمرا گرفته ا شياست كه شما آسا كهفتهي؟ ديداريخانم چرا دست از سر من برنم-

 .گردميم تيمن بدنبال واقع.ديو مرا بترسان ديخود را تبرئه كن ديتوانيسر و صداها نم نيشما با ا-

 .ديكن دايرا پ تيو واقع ديبگرد...د؟يخوب چرا به سراغ من آمده ا-

 يليآمد و شوهرم اعدام شد من خ شيماجرا پ آن يوقت.ديدانيرا م تيكه واقع ديشما هست نيبه سراغ شما آمدم چون ا-

از بچه  ينه خبر گردميرفتم و حاال كه برم هيدو سه ماه به ترك حايگرفتم به مسافرت بروم ترج ميتصم.و ناراحت بودم يعصب

 .سكونت داشت يگريدر خانه ام كس د.اندهم يباق ميبرا يخانه و زندگ نكهيهاست و نه ا

 شود؟يدو تا بچه چه م فيتكل دينگفت ديكه شما به مسافرت رفت يوقت.ست يجالب يماجرا:زد و گفت يپوزخند يفان يآقا

 .نسبت به آنها نداشتم يتعهد چيآن بچه ها با من نبود و من ه تيمسئول-

 د؟يخواهيم يخوب پس حاال چ-

 .پول داشت يليجبار خ.مال من بود يتمام آن خانه و زندگ-

 خوب؟-

آن را كنج لب گذاشت و روشن كرد و از پشت حلقه .در آورد فشيرا از داخل ك يگاريس مبل رها كرد يخود را رو نيپرو

 .دوخت يفان يدود نگاهش را به آقا يها

او  شيسالها پ.شان سپرده شده اند يناتن يكه بچه ها به عمو دميكه من انجام دادم فهم يقاتياقا بعد از جستجو و تحق دينيبب-

 دميفهم نكهياز بچه ها بدست آوردم تا ا يكردم و به سراغش رفتم نه او بود و نه خبر دايآدرسش را پ يبودم وقت دهيرا د
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 .كردهيشما كار م ياتابك برا

حاال اگر قانع  دمشيند گريرفت و من د.كردم و اخراجش كردم دايپ يبا او مشكل شيچند ماه پ يول كرديبله او با من كار م-

 .ديبرو نجايلطفا از ا ديشد

 !احساس شكست و عجز كند نگونهيزن ا كيبا  يبودم كه در گفتگو دهيرا ند يمرد چيتا بحال ه:زد و گفت يا قهقهه نيپرو

 .هستم يخانم من ازدست شما خسته و عصب دياشتباه نكن:گفت تيبا عصبان يفان يآقا

با شما  ميو گفتگوها دارهايد به نقدريكرده ام و ا دايبا شما را پ ييماجرا افتخار آشنا نيبه هر حال من خوشحالم كه در ا-

 .معلوم شود ميبرا قتيتا حق دهميادامه م

 يآقا داريد ديبه ام:داد و گفت يرا برداشت و در آستانه درب اتاق او به انگشتانش حركت فشيزد و ك يدوباره لبخند نيپرو

 !يفان

شب در  8آن روز تا ساعت .درست كند قهوه شيخواست تا برا يروشن كرد و از آبدارچ يگاريس يفان ياز رفتن او اقا بعد

 .بود يحوصله و عصب يبه خانه برگشت ب يشركت ماند و وقت

 افتاده؟ تيبرا ياتفاق يندار يروزها اصال حال خوش نيا-

 .بگذار مياستراحت كنم لطفا تنها خواهميم ستين يزيچ-

بحانه نخورده به شركتش رفت كه بر ص يفان يآن شب هم اقا يفردا.اتاق شوهرش را ترك كرد  يبا دلخور يفان خانم

 .افزود يخانم فان يدلهره و نگران

 د؟يمتوجه شد ستميكه من شركت ن دييامروز اگر آن خانم آمد بگو-

 .يفان يچشم اقا-

آمد دسته  رونياز اتاقش ب يوقت.نهار به خانه برگردد يگرفت برا ميتا ظهر در شركتش كار كرد و آن روز تصم يفان يآقا

 نيا يفان يآقا:و بعد از سالم گفت ستاديا يفان يآقا دنيقرار دارد دختر جوان با د يمنش زيم يكه رو ديرا د ييبايگل ز

 .شماست يدسته گل برا نيو ا ادداشتي

 ؟ياز طرف چه كس:با تعجب گفت يفان يآقا
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 .از طرف همان خانم است-

و  ديكه در دفترتان حضور داشت دانميم يفان يآقا ريوقت بخ:آن نوشته شده بود يگرفت رو يرا از منش ادداشتي يفان يآقا

با عرض .منتظرتان هستم.ديريفردا ظهر دعوت مرا در رستوران بهاران بپذ دارميبه هر حال ام ديكرد دارتانيمرا محروم از د

 .نيارادت پرو

 .لفن به صدا در آمدظهر زنگ ت ميآنروز ساعت دوازده و ن يفردا.را در مشتش مچاله كرد و رفت ادداشتي يفان يآقا

 .بله-

 .خانمتان پشت خط هستند يفان يآقا-

 .ديوصل كن-

 د؟يكرد يچرا خودتان را همسر من معرف ديحد سمج و لجباز باش نيتا ا كردميفكر نم:ديچياو در تلفن پ يبعد صدا يا لحظه

راستش گمان .كردم يمعرف ينطوريخودم را ا نكهيشما پاسخ رد بمن داد تا ا يمنش يهم تماس گرفتم ول گريدوبار د-

 .ساده باشد نقدريشما ا يمنش كردمينم

 شتان؟يخوب حاال فرما-

 .ساعت است كه منتظر شما هستم ميمن ن.ديفراموش كرد نكهيمثل ا-

 .نداده ام يمن به شما قول يول-

 .ديريذكه دعوت مرا بپ كنمياز شما خواهش م ديشويو من هم منتظر شما هستم و اگر به خودتان مغرور نم-

كرده بود  دايپ يبيبرود اما حس عج خواستينم.تمام در اتاقش راه رفت قهيدق ستيب يفان يآقا.ارتباطش را قطع كرد نيپرو

و با  ستاديا يقبل از رفتن مقابل منش.كتش را برداشت و دفترش را ترك كرد.كند كسرهي نيرا با پرو فشيتكل خواستيم

 ديآ يمن خوشم نم ديده صيو صدا ها را تشخ.ديآدمها را بشناس ديكن يعد سعبه ب نياز ا:گفت تيجد يو نوع تيعصبان

 !خورنديزود گول م يليكار كنند كه خ ميكه برا يكسان

 نيقبل جلوه كرد جلو رفت پرو ياز روزها باتريز يفان ينشسته بود كه در نگاه اقا يصندل يرو نياز رستوران پرو يقسمت در

 .سخت نبود ميانتظار برا نيبنابرا دييآ يكه باالخره م دانستميم:گفت حيمل يو با لبخند ستاديا
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 .نميكه دوباره شما را بب كردميگمان نم فهمميرفتار شما را نم نيا ليمن دل-

 .خوشحالم كه آن ماجرا باعث شد من با شما آشنا بشوم يليمن خ يول.ديمن ناراحت نشده باش دنياز د دوارميام-

 .خواستيپول م نيپرو ديشا.او را بداند يحرفها نيا ليزودتر دل يدوست داشت هر چ يفان ياو اق مگفتيبالقافه سخن  او

 د؟يدار ليم يخوب چ-

 .ندارم ييغذا چيه يمن اشتها برا-

نهار بر  كي نهيكه از پس پرداخت هز ستميپول ن يآنقدر ب يهستم ول ييدرست است كه زن تنها:و گفت ديخند نيپرو

 !من پس انتخاب غذا با.مياين

او  ينگاهها ريدر ز يفان ينگاه كرد آقا يفان يسفارش نهار را داد و بعد مشتاقانه به آقا.را گفت و گارسون را صدا كرد نيا

 .كرديم ينياحساس سنگ

 .شما را بشنوم يخوب من دوست دارم كه زودتر حرفها-

 .دارم شنهاديپ كيشما  يكه برا ميوبگ توانميرا م نيا يول...ميبعد از صرف ناهار با هم صحبت كن دهميم حيترج-

 شنهاد؟يپ-

 .سرش را تكان داد دييو به عالمت تا ديرا باال كش شيابروها نيپرو

با بتوانم با  رياز مس يكم كنميفكر م:گفت نيپرو.رفت نشيبطرف ماش يفان يهر دو رستوران را ترك كردند آقا نكهياز ا بعد

 .شما همراه باشم

 !دييبفرما:گفت يليم يبا ب يفان يآقا

 .و خود پشت فرمان نشست و استارت زد.او باز كرد يرا برا نشيبعد درب جلو ماش و

 د؟يمن دار يبرا يشنهاديچه پ ديخوب نگفت-

 !شراكت:زد و آرام گفت يريلبخند دلپذ نيپرو

 شراكت؟-

 .شما باشم يبرا يخوب كيشر توانميمن م...د؟يتعجب كرد يليبله خ-
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 كنميكه كار م ستيگريد ليمسا يخودم رو يبا شركا.ندارم يكس يگذار هيبه سرما ازياوال من ن...م؟يچگونه بگو...شما يول-

 .ديشراكت داشته باش يبرا يا هيگمان نكنم سرما...شما نكهيو دوم ا

 .منظور من شراكت در كار نبود:با عشوه گفت نيپرو

 د؟يوش كيبا من شر يدر چ ديخواهيپس شما م:ديمتعجب شد و پرس يفان يآقا

 !يزندگ-

 د؟يگفت يشما چ:ديپرس يرنگ باخت و به آرام.را نكرده بود يشنهاديپ نيترمز گرفت اصال تصور چن كبارهي يفان ياقا

كرده ام و دوست دارم  دايعالقه پ يليمن به شما خ:شمرده و آرام گفت يلينگاهش را به عمق چشمان او دوخت و خ نيپرو

 .دوست دارم در كنار شما باشم و با شما نفس بكشم.عمرم را با شما قسمت كنم يلحظه ها

فكر  نيپرو يو منگ به حرفها جيساعتها گ يفان يآقا.براه افتاد ابانيرو خ ادهيشد و بعد در پ ادهيپ نيرا گفت و از ماش نيا

 .بازگشتخسته شد و به خانه اش  ابانهايهضم نشده بود كه از پرسه زدن در خ يفان يهنوز كلمات او در ذهن اقا.كرد

 .ديسالم پدر زنگ زدم شركت نبود-

 ؟يداشت يبا من كار-

 .ديلباس بخرم زنگ زدم تا راننده تان را بفرست نينازن يامروز برا خواستميم-

 ؟يشويخسته نم ديخر نهمهيتو از ا-

شوهرش رفت و  به يچشم غره ا يبعد از رفتن او خانم فان.گشت دهياز رفتار پدرش متعجب شد و از لحن سرد او رنج كايمل

 .نازك دل و حساس شده يلياو خ.يرا بكن كايمراعات حال مل ديبا يول يخسته ا دانميم.يندار يروزها حال خوش نيتو ا:گفت

 ناز و نوازشش كنم؟ ديمگر بچه است كه با-

 ؟يزنياست كه م يچه حرف نيا-

 زيهمه چ نكهيو بخاطر ا كايمل كشم؟بخاطريم يچه زجر يدانيرا ندارم م چكدامتانيحوصله ه:گفت تيبا عصبان يفان يآقا

 مرتكب شدم؟ يگردد من چه گناه دواريام يباشد و او به زندگ اياو مه يبرا

 ؟يمگر آدم كشته ا...؟يچكار كرد-
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صد بار  يبچه ها را با جدا كردن از هم روز نيا يول شديخالص م كبارهي كشتميرا م ياگر كس...يبدتر از آدم كش...بدتر-

 .بگذار مي تنهاحاال...كشتم

 .يبه اتاق خودت برو يتوانيم-

 .نشسته بود به مطالعه روزنامه پرداخت ييرايناراحت شد و همچنان كه در پذ يفان خانم

 ...گفتم كه شما نديهمان خانم آمده و اصرار دارد كه شما را بب يفان يآقا-

 .ديايب دييبگو:كارش نشست و گفت زيپشت م يفان يآقا

ماجرا خاتمه  نيو به ا ديكرده بود تا به او بگو فيرا در ذهنش رد ييحرفها.كرد بر خود مسلط شود يسع نيتا آمدن پرو و

نگاه آن دو با  يلحظه ا يبرا.نواخت و قدم به داخل اتاق گذاشت يفان يبه درب اتاق اقا يبعد او ضربه ارام يلحظه ا.بخشد

 .كرد يهم تالق

 .مزاحمتان نشده باشم دوارميام-

 .مهم دارم يليجلسه خ كيچون من  ديريوقتم را نگ اديز دوارميم امو من ه-

نظرتان را بدانم  خواهميخوب م:نگاهش را در اطراف اتاق چرخاند و بعد گفت يكم.مبل نشست يزد و رو يلبخند نيپرو

 .ديخوب فكر كرده باش دوراميام

 .ديكن يگاركه خواست ديشما خوب بلد هست:كرد و گفت يزيخنده تمسخر آم يفان يآقا

 ...بدست آوردن آن يبرا ديبا ديآ يخوشش م زيچ كيآدم از  يدارد؟وقت يراديبنظر شما ا:كرد و گفت ياخم نيپرو

مرد جوان عاشق را  كينقش  ديشما دار يول:گفت داديسرش را تكان م كهيانگشتش را در هوا چرخاند و در حال يفان يآقا

 .ديكنيم يباز

 .ازدواج از طرف من مطرح شده شنهاديكه پ ستيمهم ن مياصال برا نكهيدوم ا كنمينم ياول كه من نقش باز-

 يزن.مردم كنم يخودم را انگشت نما تيسن و موقع ستميوجه حاضر ن چين به ه.خوب روشنتان كنم خانم ديپس بگذار-

او در .ميهم مشكل نداشتبا  چوقتيه يول ميندار يا مانهيروابط چندان صم.كنميم يسال است دارم با او زندگ يدارم كه س

 يول.ازدواج كرد و به لندن رفت شياست كه ده سال پ يدختر ما يد ركنارم بوده ثمره زندگ يتمام لحظات سخت زندگ
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او در مرگ دخترش مقصد  يتوجه يمرد و شوهرش دخترم را بخاطر ب يدخترش در اثر حادثه ا شيپ كساليمتاسفانه 

ندارد اگر  يگريضربه د يبرا يشكسته شده جا يدارد او به اندازه كاف يبد يليخ هيدختر من روح.دانست و تركش كرد

 ...سر مادرش آوردم ييبال نيچن بداند

 !پس من بال هستم:قهقهه زد و گفت نيپرو

 .ادامه دارد ميلطفا آرامتر خانم هنوز حرفها-

 يد نگاهش را در عمق چشمان او دوخت بوخم كر زيم يخودش را رو ستاديا يفان يآقا زيمبل بلند شد كنار م ياز رو نيپرو

 .را پر كرد يفان ياقا يها هياودكلن او ر

 .ببرد ييهمسر شما از موضوع بو ستيقرار ن-

 

 چگاهيبودم و ه يمنكه در تمام عمر آدم منظم و وقت شناس:زد و گفت يداد پوزخند هيتك يخود را به صندل يفان يآقا

 عمرم را با شما قسمت كنم؟ ياو بداند لحظه ها نكهيبدون ا توانميهمسرم را منتظر نگذاشتم چطور م

و .ديبا من باش خواهميمناسب م يتهايفقط در موقع.ديبا من باشد شما روال كارتان را ادامه ده شهيمن توقع ندارم كه شما هم-

 .ميآ يمن روزها در شركت م

 كه همه بدانند و دو روزه خبر به همسرم برسد؟-

در كنار هم  شتريب نكهيا يبرا ايكنم  ياز كارمندان شما را باز يكينقش  توانميم:اد و گفتسرش را تكان د نيپرو

 .ببرد يياز ماجرا بو يكه نگذارم كس دهميقول م.مشاور را داشته باشم كينقش .ميباش

 يد براسه روز بع.كنميزحمت را كم م گريمن د:بعد گفت يلحظات كردياحساس م يفان يآقا يكه نفوذ خودش را برا او

 .ديد ميرا در آنجا خواه گريهمد ديمن موافق بود شنهادياگر با پ.روميصرف نهار به همان رستوران م

 .و سكوت تنها گذاشت ديترد يايرا با دن يفان يرا گفت و اقا نيا

مبارزه دو حس در وجود او به .داشت ديترد ديوزيم يگه گاه مياما نس.بود يروز گرم مين ديكش نييرا پا نشيماش شهيش

كار باز  نيو از ا كردينگاهش م زيآم ريخشم آلود و تحق يگريو د كشانديم نياو را به سمت پرو يكيپرداخته بودند 
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شده بود و او را باور كرده بود  نيپرو يحرفها فتهيبود اكنون ش دهياز همسرش نشن ياو كه هرگز كلمات عاشقانه ا.داشتيم

بعد از سه شبانه روز تمام كه .ديشد يو خستگ ياحساس كوفتگ ياحساس تنها.رداحساس كمبود ك يعمر زندگ كيو بعد از 

بود تا او را  دهرا مقابل رستوران پارك كر نشيرا پشت سر گذاشته بود اكنون ماش يبا خودش جدال كرده و لحظات سخت

 ياهيابتدا چشمانش س.رستوران شد وارد ديلرزيم شيقدمها كهيشد و د رحال ادهيپ نيآرام از ماش.او را بشنود يو حرفها نديبب

آقا :رستوران جلو آمد و گفت شخدمتيپ ستاديا يلخت.دينگاهش را به اطراف چرخاند او را ند ياندك نكهيبعد از ا يكرد ول

 د؟يدار ليم يچ دينيبنش دييبفرما

زود آنجا را ترك  يليخگرفت  ميتصم.كرد سياو را خ يها قهيعرق پشت لبها و شق.ديشنياو را نم يحرفها يفان ياقا اما

تند بطرف  يبا قدمها.دهديكه هرگز به او پاسخ مثبت نم ديشياند كبارهي.او آنجا نبود خوشحال شد نكهياز ا يو تا حدود.كند

مرتب و آرامتر  شيفرمان گذاشت تا نفسها يسرش را رو.ديشنيقلبش را م يداد صدا هيتك يبه صندل يآمد وقت نشيماش

و .ماند رهيبه او خ يلحظات ينگاهش برا.ديخورد سر بلند كرد و او را د يتكان.او وارد آمد نيماش شهيبه ش يميضربه مال.شوند

 .از آهن ربا نگاهش را از او گرفت يجدا كردن فلز يبعد به سخت

 .ديمن باز كن يدرب را برا ديخواهينم-

بعد از .در مقابل او نداشت يقدرت نياما چن.داو را فراموش كن شهيهم ياستارت بزند و برا توانديكه م دانستيم يفان يآقا

 هيجلو تك يكه بر لب آورد به صندل ينيبعد از لبخند دلنش نياو باز كرد و پرو يلرزان درب را برا يبا انگشتان ديترد يلخت

 .داد

 يبرا يهر اقدام قبل از يول.بمانند خبرياز راز ما ب انيكه همسرم و تمام دوستان و اطراف كنميم نانيمن به قول شما اطم-

بهتر  يتهايموقع ديتوانيو م دياز من جوانتر هست يليشما خ.ديريبگ ميو بعد تصم ديكه شما خوب فكر كن خواهميبار م نيآخر

 .ديداشته باش يو مناسب تر

چرا  دميبوده كه شما را د يلحظات عمرم از وقت نيو جذابتر نيبهتر:گفت شديم بيرا نص يبرد خوب يباز نيكه در ا نيپرو

 د؟يمحبتم را انكار كن ديخواهيم

شما  طيخوب حاال شرا.مشكل است مياما باورش برا كنميانكار نم:بر لب آورد و گفت تمندانهيرضا يلبخند يفان يآقا
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 ست؟يچ

 يكبا اند توانديكه م دانستيبود و م دهينقشه ازدواج با او را كش يفان يشمار آقا ياز ابتدا هم بخاطر ثروت هنگفت و ب نيپرو

شما را در كنارم داشته باشم خوشبخت  نكهيهم:پاسخ داد شتريب ييدلربا يبرا.برسد خواهديكه م ييزهايمحبت به تمام چ

 .هستم نيزم يزن رو نيتر

را داشت كه با چند جمله عاشقانه و  يا تجربهيحالت دختران كم سن و ب ديگنجيدر پوست خود نم ياز شاد يفان يآقا

 .كننديم يباف اليو شروع به خ كننديباورش م شنونديم يسكه از ك يا بكارانهيفر

 ديكه بخواه يجواهرات و هر چ نيزم نيخانه ماش.شما را بهره مند كنم يآل دهيمرفه و ا يكه از زندگ دهميمن قول م يول-

 .مهم است يليخ ميشرط دارم كه برا كيفقط  يول

 ؟يچه شرط-

 رونيدر پرورشگاه منتظر من است تا به قولم عمل كنم و او را از آنجا ب در حدود دوازده ساله يپسر ديراستش را بخواه-

 نيچن توانمياو را به خانه خودم نبردم و نم يليبنابه دال.روميم دنشيدارم و مرتب به د ياديمن به آن پسر عالقه ز.اورميب

را شروع  يديجد يرار است ما زندگامروز كه ق نيو از هم ديدوارم شما موافق باشيام.است يو مودب بايپسر ز.بكنم يكار

 .ميكن كيشر يخوشبخت نياو را هم در ا ميببند مانيپ شهيهم يو برا ميكن

 .به فكر فرو رفت نيپرو

 د؟يموافق-

 ...يول.از ما دو نفر رازمان را نفهمد ريبه غ چكسيه خواستميمن م-

 .واهد گفتنخ يزيچ ينخواهد داشت و هرگز به كس يارتباط چكسينگران نباش او با ه-

ماجرا را فاش  تيواقع چوقتيگرفت ه ميتصم يآن پسر شوكه خواهد شد ول دنيبا د نيكه پرو دانستيم يفان يآقا

 .صحبت كرد بيبا شع يفان يوارد پرورشگاه شود اقا نياز آنكه پرو شيپ.نكند

 .يكن يتو با ما زندگو قبول كرده كه  ستين يزن بد يگفتيزن من شده آنطور كه تو م نيخوب گوش كن پسرم پرو-

 تيبرا.يبه مدرسه و باشگاه برو يتوانيتو م.و تمام روز خانه متعلق به توست ديآ يفقط از غروب به بعد خانه م نيپرو البته



 

 

كتابخانه نودهشتيا  طايع  مهسا  –كن م وربا

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٦

 .كنميهمه نوع امكانات را فراهم م

او .خورديلم بهم مآن زن حا دنياز د.راحت ترم نجايا.مانميم نجايمن هم.ديخودتان برو يشما به دنبال خوشبخت:گفت بيشع

 !ديبا او ازدواج كن ديخواهياز شما كه م فيح.شكنجه داد يليام را خ چارهيباعث مرگ مادرم شد و من و خواهر ب

وقت است تو را  يليگفتم كه خ شياو حاال همسر من است و من برا.حرفها مربوط به گذشته است نيا.اشتباه نكن پسرم-

 خورديجا م يليحتما خ نديتو را بب يبه او نگفتم او وقت يچيرفتم در مورد خواهرت هم هنگفتم كه شما را از اتابك گ شناسميم

تو را خوشبخت  خواهميمن م.يشناسيبرخورد كن كه او را نم يطور.بكن ار نكاريتو هم هم.آورد يخودش نم يبرو يول

 ب؟خو رسميكرد خودم حسابش را م ياگر با تو بدرفتار.يشويخوشبخت نم نجايتو د را.كنم

را از پرورشگاه گرفت و هر دو با هم از آنجا خارج  بيشع ليوسا.ديرا در آغوش كش بيو شع ديحرف خند نيبا ا و

عصر  زيدل انگ ميداده بود و تنش را نس هيتك يفان يبنز آقا نيو انتظار به ماش دياز ام ييايشادمان و مغرور با دن نيپرو.شدند

 .به تپش در آمد نهيو قلبش در قفس س دياز چهره اش پر گرن خورد ياو تكان دنيكه با د كردينوازش م

 ست؟يحالت خوب ن نيشده پرو يچ-

 .ستين يزينه چ...نه:سكوت با لكنت زبان گفت يو رنگ باخته بعد از لخت جيگ نيپرو

 .است بيرا كردم اسمش شع فشيتعر تيكه برا ستيهمان پسر گل نيا-

لرزان او  يو لبها دهينهفته بود به چهره رنگ پر نينسبت به پرو قيعم ينفرتآن  قيفروغش را كه در عم يب يچشمها بيشع

 .شما نباشم خانم يمزاحم زندگ دوارميام:دوخت و آرام گفت

كرد و  يفان يبه اقا يرو داديم ييآشنا يبه او داشت و نه كالمش بو يينه نگاه آشنا بيشع رايمتعجب شد ز يليخ نيپرو

 ؟يشناسيسر را مپ نيچند وقت است كه ا:ديپرس

 .كه با او آشنا شدم شوديم يماه 6 5حدود -

 ؟يچطور-

 مهم است؟ تيبرا-

 .دوست دارم بفهمم...خوب:را باال انداخت و با همان لحن مضطرب گفت شيشانه ها نيپرو
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ه روز از من خواستند تا ب كيكمك كردم بعد در  يپرورشگاه كم يمن برا:زد و گفت يچشمك بيبه طرف شع يفان يآقا

تمام  يدر حادثه ا ايگو.افتاد نتوانستم دل از او بكنم بيچشمم به شع انيم نيدر ا.شد يآنجا بروم و از من تشكر و قدردان

 .خانواده اش را از دست داده است

 او اهياز گذشته س يفان يكه اقا ديترسيم رايز ديكش يرا گفته است نفس راحت تيبه او واقع يفان يآقا كرديكه فكر م نيپرو

حتما حتما  يبوده و سه ماه هم در زندان بوده است در آن صورت اقا كيخالفش شر يبه اجبار در كارها نكهيآگاه شود و از ا

 .كرديم ياز او چشم پوش

نخواهد داشت و  يخوش يروزها نيكه با پرو دانستيم.هم در قسمت پشت نشست بيداد و شع هيجلو تك يبه صندل نيپرو

تمام خاطراتش زنده  نيپرو دنيبا د.ندازديرا به دام خود ب يفان يو چگونه توانسته بود آقامتعجب بود كه ا نياز ا

را كه مادرش كشته شد در ذهن خود مرور  يشب شوم تيكاح بيشب شع ياهيمرگ و به رنگ س يكه به تلخ يخاطرات.شد

 يتازه و سرخ رنگ صحرا از پنجه هانموده اند و خون  نيرا به خون صحرا رنگ شانيدستها نيكه جبار و پرو ديديم.كرد

فشرد اما يحلقوم او را م قيعم يرا هم باور كرد اندوه اليمرگ شك يحت.او به درد خو كرده بود.چكديآن دو م يعقاب گونه ا

 .نداشت ستنيگر يبرا يبهانه ا

لوازم منزل  نيكتريو آن را با ش.ديخر نيپرو يبرا اورانيرا در ن يياليخانه و يفان يروز بعد تمام كارها انجام شد و اقا چند

 يول داديرا آزار م بيشع يكه برقشان چشمها يبه عالوه جواهرات.داد هياو هد يدوو برا ليدستگاه اتوموب كيو .پر كرد

تنها ماند او را به نزد  بيكه با شع يبار نياول.كرديبود احساس غرور و نشاط م ردهكه بدست آو ياز آنهمه خوشبخت نيپرو

 خانم؟ ديداشت يبا من كار:و گفت ستاديمقابلش ا بيكرد شعخود صدا 

 يهم نقش باز يبرا گريبهتر است د بيمن و تو تمام شده شع نيب يباز:و خشم نگاهش كرد و گفت يبه تند نيپرو

 .آمده شيپ يبگو كه چه اتفاق.مينكن

 .دانمينم يچيمن ه-

 ؟چرايتعجب نكرد يديد يمرا با فان يچرا وقت.شده يچ منيپدر و مادر زود حرف بزن بب يپسره ب يكرد دايپ يچه جگر-

 كاسه هست؟ مين ريز ينكند كاسه ا...؟يشناسيكه مرا م ينگفت
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 ؟يدار يو چه گذشته وحشتناك يهست يكه تو ك گفتميم يفان يجلو آقا يپس دوست داشت.يخواستيرا نم نيمگر تو هم-

 .يدمن تعجب هم نكر دنياز د يتو حت!يكرد دايپ يعجب زبان-

 .كنم يبا تو زندگ شميو مجبور م نميبيكه باز هم تو را م دانستميم-

 ؟يدانستياز كجا م-

 .آمدند يكه هر شب به سراغم م يياز كابوسها-

 .به گونه او نواخت يمحكم يليشد و س يعصبان بيشع ياز حرفها نيپرو

 پس خواهرت كو؟.يكنيرا از من پنهان م قتيگرفته تو حق اديمن حرف زدن  يبرا!خفه شو احمق-

 .او مرد-

 ؟يك:و گفت ديدرخش نيپرو چشمان

 .اول مرگ مادر يهمان روزها-

 !يكاش تو هم مرده بود-

 .را بكن نكاريخوب ا يآدم بكش يتوانيگمانم هنوز هم م-

 يارا به اق زيهمه چ يكن تمياذ ياگر به اندازه سر سوزن:گفت بيبطرف او حمله برد و خواست كتكش بزند كه شع نيپرو

 .به كارم نداشته باش يپس مرا بحال خودم بگذار و كار كنميرا م نكاريمطمئن باش كه ا.ميگويم يفان

 .مبل انداخت يرا رها كرد و خسته و درمانده خود را رو بياطالع داشت شع بيبه شع يفان يعالقه آقا زانيكه از م نيپرو

 .او آماده كرد يرا برا يو آراسته ا كيش ارياق بساش در آورد ات يرا به پسرخواندگ بيشع انهيمخف يفان يآقا

گرفت  يمعلم خصوص شيبرا يفان يو اقا خوانديدرس م ديكه نتوانسته بود در خانه جبار به مدرسه برود با عالقه شد بيشع

 يفان يبود كه اقا يديجد يايو سرگرم دن دادينم يتياهم نيبه پرو بيشع.او را كمك كند يليباال بردن سطح تحص يتا برا

 .ساخته بود شيبرا

 هياز سرما يقسمت رايز.مجبور به تحملش بود ياو را شناخت ول يواقع تيرا و شخص نيپرو يفان ينگذشته بود كه آقا يمدت

خانواده اش فاش كند و  يشده و ماجرا را برا نياو خشمگ نيبا رها كردن پرو ديترسيم نكهياش را بنام او كرده بود به عالوه ا
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در همه جا حضور  يفان يبا آقا شهيبا نام همكار هم نيپرو.اش را از دست دهد دهو هم خانوا نيل او هم پروحا نيدر ع

و افسرده  دهيرا رنج يفان يروزبروز اقا نيو ا.كرديم يبهره بردار خواستيآنطور كه م يفان يشمار اقا يب هيدشات و از سرما

وجود بچه ها  رفتيكه م يياز خانه ها مبودند كه به هر كدا اليشكو  بياش شع يتنها دلخوش انيم نيو در ا.ساختيتر م

 .كردياش را شاد و آرام م هيروح

بعد از گذشت روزها و ماهها باالخره مرگ برادرش را باور كرد و  شديمحسوب م كايفرزند خوانده مل نيبا نام نازن اليشك

عالقه داشت و روزبروز به او  كردنديم شيعمه صدا يفان كه خانواده نياز مستخدم يكياو به .گرفتيبهانه او را نم گريد

 .شديوابسته تر م

تنها  يرا گوشه ا اليشك نكهينكرد باغ را به دنبالش گشت تا ا شيدايعمه او را در تمام ساختمان جستجو كرد و چون پ يروز

 .افتي

 ؟ينكيم هيگر...؟يكه چ ينشسته ا نجايتنها ا.خانم همه جا را دنبالت گشتم نينازن-

 !عمه ميتنها يليخ:و به اشك نشسته اش را به او دوخت و گفت بايچشمان ز اليشك

 .خانم كايهمه دوستت دارند بخصوص مل نجايا يول-

 .كنديم تميو اذ زنديافتد مرا كتك م يدخترش م اديهر بار كه ب ياو دوستم دارد ول-

 .ميلش كنتحم ديما با يروان ماريب كي.است ضيدخترم او مر يدانيتو كه م-

 .بودميبا برادرم م يكاشك-

گرفته  يخطرناك يمارياو ب...؟يباور كن يخواهيچرا نم.او مرده زميعز يول:گفت يو با ناراحت ديرا درهم كش شيابروها عمه

 .شما را از هم جدا كرد يفان يخاطر آقا نيبهم...بود

به خواهرش دروغ  بيبور شده بود درباره شعكه مج يفان يآقا.ستيخودش را در آغوش عمه انداخت و به شدت گر اليشك

 .ديكشياو در برابر وجدانش عذاب م.كند يبيتنها بماند و احساس غر اليبه همه سپرده بود تا نگذارند شك ديبگو

 .دوست داشتم يليعمه من او را خ-

كه  يباور كن ديبا يتلخ است ول قتيحق:خودش هم بغض كرده بود ارام گفت كهياو را نوازش داد و د رحال يموها عمه
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 .يفراموشش كن ديبرادرت هم مرده و با

 .كرد هيسر بر شانه او گذاشت و گر ياديمدت ز اليشك

 

 4فصل

 

چشم به  يخاص نيدر سكوت غمگ نيرنگ بود و نازن يهوا گرفته و خاكستر.شستيرا م نيزم زينم باران خاموش و ر نم

 رهيرا خ يا نندهيچشم هر ب ديدرخشيكه در آنها م يو برق خاص.ندنداشت يريكم نظ ييبايكه ز يچشمان.پنجره دوخته بود

 يخلوت و آرام به تماشا يدر گوشه ا نكهيجز ا.را نداشت يكار چيرا مطالعه كرده بود و اكنون حوصله ه ياو ساعت.كرديم

 .نديباران بنش

گرفت و هوا  دنيگرم پس از باران تاب ميو از خالل آن افتاب ن.پاره شدند يخاكستر ينگذشت كه هوا باز شد و ابرها يريد

 .ديچيمرطوب و باران خورده به درون اتاق پ

 .خواهنديخانم مادرتان شما را م نينازن-

 .نكردم دارشيب.برو بگو خواب است:نگاهش را به عمه دوخت و گفت نينازن

 د؟يكن ياو را عصبان ديخواهيباز هم م-

 زن باشم؟ نيا رياس ديكردم كه تا آخر عمر با يناهمن چه گ.ديو داد بكش غيج ديخواهيبگو هر چه م-

 .شودياو در هر حال مادرت محسوب م.دخترم ستيحرف نزن خوب ن ينطوريا-

 يا قهيمن دق گذارديتحمل كنم او نم توانميخسته شدم چقدر م تيوضع نياز ا.منهم آدم هستم يول دانميم...عمه دانميم-

 يايبا دن توانستميم.شديمحسوب م يدر دانشگاه شانس بزرگ يمن قبول يراب.كنم يخودم زندگ يبحال خودم باشم و برا

مرا در .ستياو موافق ن يول.و بشناسم نميمردم را بب توانستميم.باشم اشتهارتباط د نشيباغ و خانه و ساكن نياز ا ريغ رونيب

 !داشت يدر خانه هم دانشكده خصوص شوديم كنديفكر م...؟يحصار حبس كرده كه چ نيا

 .موافقت كند ديال صبر كن شافع-

 .باشم شيجلو چشمها ديمدام با.ات را تحمل كنم يدور توانمينم ديگويم.نه عمه او هرگز موافقت نخواهد كرد-
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 .خوب حاال بلند شو برو با خودش حرف بزن-

د و خنده كنان ش رهيعمه با لذت به او خ.شانه ها تا كمر او را پوشانده بودند اهشيبلند و س يبلند شد موها نينازن

اجازه بدهد كه  يبه كس دانميم ديبع ياز او دور شو يا قهيدق ستيخانم به شما عالقه دارد و حاضر ن كايكه مل نطوريا:گفت

 .كند ياز تو خواستگار يحت

و آنسو  نسويا ينگاهش را كم.بود ريو دلپذ فيلط رونيب يهوا.آمد رونيرا پر كرد و او آرام از اتاقش ب نينازن يلبها لبخند

اش  افهيق.نشسته بود ريلچيو يرو يو لباس ساتن سرمه ا شانيپر يبا موها كايمل.شد خكوبياو م يتا چشمش به رو.چرخاند

 .ستاديدر كنار او ا يا هيصدا همچون سا يآرام و ب نينناز.ديرسيبنظر م نيسنگ شيگرفته و لبها

 ن؟ينازن يبا من قهر-

 ؟يبا من حرف بزن يستيحاضر ن:نگفت يزيخت و چدور اندا ينگاهش را به نقطه ا نينازن

كه دارم مال شماست و بخاطر  يهر چ.سات تيواقع كي نيام را ندارم و ا يمن حق زندگ:تامل گفت يبعد از اندك نينازن

 ياقا نميبيم كنميحاال كه خوب فكر م.شديم يكه سرنوشت من چ دانديوگرنه خدا م.دميرس زهايچ يليشماست كه من به خ

و هر طور شما .در كنار شما باشم شهيهم ديبخاطر شما بوده و با نجاياآورد پس بودن من در  نجايمرا بخاطر شما به ا يفان

 .كنم يزندگ ديبا ديبخواه

 ؟ياز من ناراحت.است زيآم هيلحنت گال-

 .به اتاقم برگردم خواهميم دينه مادر نه خوب اگر اجازه بده-

ها  يليخانه چشم خ نياز ا رونيب:داد و نجوا كنان گفت ريياهش را به چشمان او تغرا گرفت و جهت نگ نيدست نازن كايمل

خانه  نياز ا رونيب.شوديسر راهت پهن م يديزا يدامها يبگذار رونيب نجايرا از ا تيپا نكهيبه مجرد ا.بطرف تو دوخته است

تو .فراموشت كنم ديمن با گريد يبگذار رونيب نجايرا از ا تيبه گمانم تا تو پا.ترسميمن م.است و گرگها گرسنه كيهوا تار

 .وحشتناك است يليخ نيرا از دست خواهم داد و ا

اگر قرار باشد :آرام و شمرده گفت.كرد چهره اش را گشاده تر كند يسع شناختيرا خوب م كايمل يكه حاالت روح نينازن

از خشت و خاك است اگر از فوالد  ديساخت ميبراكه شما  يحصار نيا.ديمرا از خطر حفظ كن ديتوانيبرسد شما نم يبيبمن اس
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لذت  ليبروم من از ادامه تحص ديپس بگذار. ستيمن دست شما ن ندهيآ.ديريبگ ديتوانيجلو سرنوشت مرا نم ديهم بساز

 .من است يآرزو نيو ا برميم

 .به لرزه در آمد شيبرافروخته شد و صدا كايمل چهره

 .خانه نينوشت تو با من است و اسر.رديتو را از من بگ چكسيه گذارمينم-

 ...خواهميمن فقط م.مرا از شما جدا كند يكس ستيقرار ن-

 يتو در خانه باش يتا وقت.كه تو را از من جدا كند شوديم دايپ يزود كس يليچرا خ:گفت يحرف او را قطع كرد و بتند كايمل

 .يكنيم دايواه پنه حتما خاطرخ ديشا يكه برو رونيب يول شناسديو نم دهيتو را ند يكس

 يچهره ا يچه پر ندياند تا بب دهيمردم صف نكش يا لهيدرب م نياوال پشت ا:و گفت ديشده بود خند يبا آنكه عصبان نينازن

من .شوديبالفرض تمام عالم هواخواه من بشوند چه م نكهيو دوم ا رنديغش كنند و بم شيتا در جا برا ديآ يم رونياز خانه ب

 .همرا در آن جا د يسندارم كه محبت ك يدل

 .و آن را گشود ديباغبان با عجله بطرف در دو ديبه گوش رس نيبوق ماش يلحظه صدا نيهم در

 پدر است؟-

 موقع روز؟ نيا-

شد و راننده هم  ادهيپ نيبعد او از ماش يشد و لحظه ا انينما يفان ياقا نيماش نكهيتا ا.ندادند يبه سواالت هم پاسخ چكداميه

 .ديرسيبنظر م نيغمگ

 يفان ياقا.وارد ساختمان شدند يفان ياقا بيو هر دو به تعق.داديهم او را هل م نيرا به حركت در آورد نازن رشيچيول كايمل

مرتعش بود و  شيدستها.سخت فرو رفته بود يو اندوه يكاناپه خود را رها كرده بود و چهره اش در خستگ يدر سالن رو

 .دنديلرزيانگشتانش م يدر ال يگاريس

 افتاده؟ ي؟اتفاقيشده فان يچ-

 .اورنديقهوه ب ميبگو برا-

كه اضطراب را در نگاه پدر  كايمل اورديقهوه ب يفان ياقا يباشد رفت تا برا دهيپاسخ سوالش را شن نكهيبدون ا يفان خانم
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 شده؟ يچ ديرسيپدر نگران بنظر م:ديپرس ديديم

 ميتمنا جلسه داشتم نهار را با هم خورد يصبح با آقا.شوكه شدم  يليافتاده خ يبد يليخ ياتفاق.است دخترم يباور نكردن-

بعد بمن خبر  قهيكرد و شركت را ترك كرد چند دق ياز من خداحافظ ديرسيكامال سالم و پر نشاط بنظر م كهيبعد او در حال

 .تمام كرده بود...يول مشيبرد مارستانيبا عجله ب رفتهآوردند كه او جلو ساختمان شركت از حال 

 !من يخدا-

 پرداختنديشركت م يكارها يبه بحث و گفتگو و سامان ده يفان يبود كه ساعتها در اتاق آقا دهيتمنا را د يبارها آقا نينازن

وارد  يفان يبر اقا ياو مطمئنا ضربه سخت يو مرگ ناگهان.شديمحسوب م يفان يآقا يميو دوست صم كيشر نياو بزرگتر

 .ساختيم

در سكوت اتاق غرق در افكار  يبه اتاقش رفت و خانواده فان نينازن.گفتينم يزيچ يكم بود و كساتاق حا يبر فضا سكوت

شركت در  يبرا يو همراه خانم فان ديپوش يمشك راهنيو پ يكت و شلوار سرمه ا يفان يآنروز آقا يفردا.بودند شيخو

 .تمنا گفتگو كردند يدرباره اقا ساعتها نيو نازن كايلو م.تمنا خانه را ترك كرد يجنازه آقا عييمراسم تش

 شانيكه دارند حاصل كار هردو يو همه جا هر دو با هم شروع كردند و هر چ شهيدارم او با پدر بود هم اديب ياز وقت-

اش بود  يمياو دوست صم نكهيبه عالوه ا.بكند خواهديپدر چه م دانميداشت حال بدون او نم يديپدر به او عالقه شد.باشديم

 .كرديم فايهم در كار پدر ا يانقش عمده 

 .ستياز دست ما ساخته ن يحادثه هم كار نيدر ا ستيكه گفتم سرنوشت دست ما ن تانياست برا نيهم يزندگ-

 ميخواهيانطور كه م ميتوانيم ميزنده ا يتا روز يول ميعالج كن ميتوانيمرگ را نم.يحرف خودت را بزن يخواهيتو باز م-

 .ميكن يزندگ

 كنم؟ يزندگ خواهميآنطور كه م توانميپس چرا من نم:زد و گفت يپوزخند نينازن

كه من  يمگر وقت.يخودت باش يتوانينم چوقتيتو ه!يريچون تو اس:گفت نيغمگ يرا افسرده كرد او با لحن كايچهره مل درد

با .بوده ييشكست تنها نيمن شكست خوردم و حاصل ا.كرده ام ريقلعه اس كيزن جادوگر تو را در  كينباشم من مثل 

 .يمن خودخواه شد يهدف تو قربان نيا يو برا.نجات بدهم ييوجود تو خواستم خود را از تنها
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را به صورت  شينوازشگر نفسها مينس كهيگذاشت و در حال كايشانه مل ياو سرش را رو.از اشك پر شدند نينازن يچشمها

 .نگذارم تياتنه چوقتيكه ه خورميقسم م.دوستت دارم مادر:گفت پاشانديم كايمل

گوش  يمرد جوان يرا برداشت صدا يگوش نيمستخدم نازن دنيقبل از رس.در آمد يزنگ تلفن به صدا يلحظه صدا نيهم در

 .را پر كرد نينازن

 .يفان يالو؟منزل اقا-

 .دييبفرما-

 .صحبت كنم يفان يبا آقا خواستميم-

 ؟يجنابعال-

 ...از يفان ياقا نميبب خواستميم.دهديتلفن را جواب نم يكس رميگيكه تماس م ييتمنا هستم هر جا يمن هومن پسر آقا-

 ...علت باشد كه نيبه هم ديشا.كننديامروز همه در مراسم شركت م:حرف او را قطع كرد و گفت نينازن

 كدام مراسم؟-

 .جنازه پدرتان عييخوب تش-

 د؟يگفت يچ...؟يچ-

 .شد مانيتمنا شده بود پش ير آقاپس يبرا يكه قاصد خبر بد نيجا خورد از ا كبارهي نينازن

 د؟يمگر شما خبر نداشت-

 .ديرس نياو به گوش نازن فينگفت و فقط ناله خف يزيچ هومن

 الو؟...الو...كه از مرگ پدر به شما اطالع ندادند دانستمينم.من واقعا متاسفم.تمنا ياول؟آقا-

 .ماند و ارتباط قطع شد نيتلفن در دست نازن يگوش

 ن؟يبود نازن يك-

 مگر او كجاست؟.كه پدرش مرده داسنتينم.حرف بزند يفان يبا آقا خواستيتمنا بود م يپسر آقا-

حتما .به هلند رفته است اتياضيدر رشته ر سانسيگرفتن فوق ل يتمنا برا يكه پسر آقا شوديم يكساليحدود :گفت كايمل
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 .قرار خواهد داشت يتياالن در چه وضع چارهيب.رنديخانواده اش نتوانسته بودند با او تماس بگ

 .بد شد يليخ.زدميم يحرف شيبدانم او كجاست برا نكهيقبل از ا ديمن اشتباه كردم نبا-

پسر را داشت و چهار  كي نيتمنا هم يآقا.شدياز حادثه باخبر م يستيزود با اي رياو د.يخودت را سرزنش كن ستيالزم ن-

 .ج كرده ندازدوا گرشانيد يمجرد هستند و دوتا شانيدختر كه دوتا

هم خبر  رونيب يايو از دن دياز افراد خانواده خودمان بشناس ريرا هم غ گريشما كس د كردميگمان نم:با تعجب گفت نينازن

 .ديداشته باش

 .ام دهيدر مورد آنها شن ييزهايپدر چ ياز خالل صحبتها يو گاه شناسميخانواده را از قبل م نيمن ا-

ورودش  يهمان ابتدا شديم دهيو كسالت د يآثار خستگ يدر چهره خانم فان.انه بازگشتندبه خ يفان يهنگام خانم و اقا شب

بنظر  نيو هنوز هم اندوهگ ديكشيم گاريمرتب س يفان ياما آقا.ديكش رونيرا از تن ب اهشيدوش گرفت و لباس س

 يكس يحت.نا همه را شوكه كردهمرگ تم:ناراحت شد و گفت يفان ياآق.تلفن هومن را به او بازگو گرد انيجر كايمل.ديرسيم

 .ميبگو تيتسل شيو برا رميبهتر است با او تماس بگ.به پسرش هم اطالع نداده بود

 يمرد يخارج يصدا دنيبا شن يفان يبعد تماس برقرار شد اقا يشماره او را از خانواده اش گرفت و لحظه ا يفان يآقا

مرد دوست  نيا:را گذاشت و گفت يحرف زد گوش يچند كلمه ا كايمل كهنيبعد از ا.داد تا با او حرف بزند كايرا به مل يگوش

 .مزاحم او نشود يو بهتر است كس كنديم يقراريبد است و مرتب ب يليحالش خ ديگويهومن بود م

 .شد رهيرنگ آن خ يخاكستر يروشن كرد و به دودها يگريد گاريس يفان يآقا

 

 

 

به درب  يبا شمارش اعداد به خواب رود كه ضربه ا كرديم يبود و سع دهيتخت خوابش دراز كش يو خاموش بر رو آرام

 .بود ستادهيدر آستانه درب اتاق ا يچشم باز كرد خانم فان يوقت.شد دهياتاقش كوب

 .با تو حرف بزنم خواهميم-

 .دينيبنش دييمن سراپا گوشم بفرما:تخت جمع كرد و گفت يخود را از رو نينازن
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 .تند و خشم الود بود نيو نگاهش به نازن ديرسيبنظر م يو عصب نيخشمگ يكم.نشستمبل  يآمد و رو يفان خانم

 افتاده خانم جان؟ ياتفاق-

 ؟يببر نيرا از ب كايكه مل يتو چرا قصد دار-

 د؟يكنيفكر م نطوريچرا ا...من؟:ديبا تعجب پرس نينازن

 يسرت منت بگذارم ول خوهمينم.يداشت يا يدگو نه مادر و نه كس و كار و خانه زن يكه نه پدر داشت يدانيخودت خوب م-

 يخال يتو جا نكهيهمه بخاطر دخترم بود بخاطر ا نهمهيا يول يخودت آدم شده ا يو برا ميساخت يكه از تو كس ميما بود نيا

 ؟يو برو يبگذار شيتنها يخواهيم يآمده ا درحاال كه از آب و گل  يول.يدخترش را پر كن

گفته كه من  يك:پر از اشك شدند و او با بغض گفت شيو سرزنش را نداشت چشمها ريتحق مهنهيا دنيكه تحمل شن نينازن

 به كدام جهنم بروم؟ خواهميبگذارم؟مگر م شيتنها خواهميم

 ...يبه دانشگاه برو ياصرار دار نكهيهم-

 .ستين انيدر م ييجدامسئله .جا به درسم ادامه دهم نيهم خواهميمنكه م.شوميرا مرتكب م يمگر با دانشگاه رفتن جرم-

 يباق كايمل يبرا يپس وقت.يكنيم قيوقتت را هم مطمئنا صرف مطالعه و تحق يو باق يروياز روز را به دانشگاه م يتو نصف-

 .دوست دارد يلياو تو را خ.ماندينم

 .ميگوينم يدوست نيمنكه به ا-

 تيوضع نياز ا نكهيا ايو  ياز دانشگاه ببر ياسم يحق ندار گريتو د يجمله را در گوشت فرو كن نيا خواهميم نينازن نيبب-

 .يكن تيشكا

داد و  هينشست سرش را به شانه خود تك نيآرام كنار نازن.كرد سيشد و اشك چشمانش را خ نيبعد لحنش غمگ و

و جوان آمده  كيكه  دهيخواب د يدر آن شب شوم وقت شيدو سال پ.شد ريلچيو ريرفته كه او بخاطر تو اس ادتيمگر :گفت

كه مانع تو بشود و بدنبالتان راه  خواستهيم كايمل.يبا آن جوان رفت تو نكهيتا ا گذاشتهينم كايمل يتو را با خود ببرد ول خواهديم

از آن به .پرتاب شود رونيو از آن به ب ديايباعث شد كه بطرف پنجره ب نيشد و هم يدچار خواب گرد كايافتاد آن شب مل

 .از دست دادن ندارد يبرا يزيچ گريد.فلج شد كايبعد مل
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تمام  يرو دهميقول م كنميمن احساس شما را درك م:سوخت و گفت يخانم فان يكرد و دلش برا هيهم آرام گر نينازن

 .خود سرپوش بگذارم يخواسته ها

 .فكر كردمجهولش  ندهيماند و به گذشته و آ دارياز شب ب يتا پاس نينازن.او را تنها گذاشت و رفت يبعد خانم فان ياندك

 ؟يزود بلند شد نقدريشده كه امروز ا يجان چ نيبه به نازن-

 .به شما بزنم يسر كيقبل از آن آمدم  يدر باغ قدم بزنم ول يكم خواهميم ريصبح شما بخ.سالم عمه-

 آشپزخانه؟ ايبه من -

 .دوستت دارم يليعمه بخدا خ:و گفت ديبلند خند نينازن

 ؟يپرشور هست خوشحال و نقدريشده كه امروز ا يچ-

 دارد؟ يراديباشم ا نطوريا خواهميم-

ما هم .خانه هم زنده خواهد شد نيا ياگر تو شور و شوق داشته باش.بخندد ايكه دن يكاش تو بخند:و گفت دياو را بوس عمه

 ؟يخوريخوب حاال صبحانه م.ميكنيم ياحساس جوان

 .ميآ يبدوم بعد خودم به سراغت م يكم خواهمينه عمه جان م-

بلند خواب را از چشمان دور  يها ازهيو گلها با خم دادنديبلند خود را كش م يشده بود درختان قامتها داريتازه از خواب ب غبا

عاشقانه پرندگان  يشبنم و گل گوش باغ پر بود از نجوا يخاك بو ينم بو يبو.داديم يرطوبت و تازگ يهمه جا بو.كردنديم

اش پر بود  نهيس ديدويم يقرار به هر سو يعاشق و ب مينس كيهمچون  چانديپيم تانرخد يرقص رقصان خود را به پا نينازن

 نيغمگ شهياو كه هم.او متعجب شد دنيو چشمان باغ هم با د.بود دهيند ييبايز نيباغ را به ا چگاهيه.صبحدم ياز لطافت هوا

 نيكه دختر نازم را ا شوديباورم نم:زد و گفت ياو لبخند دنيبا د ريباغبان پ.داشت يبيو آرام بود اما آنروز جنب و جوش عج

 ؟يا دهيخواب باغ را د شبينكند د.نميموقع صبح در باغ بب

 گريد يبار نيو نازن.دنديو شلنگ اب را از او گرفت و بعد با آب صورت باغ را شست غنچه ها از خواب پر ديخند نينازن

و  كرديرا نوازش م شيگونه ها بيعرق آرام و نج.كت شدبعد از دو ساعت قدم زدن در باغ بطرف ساختمان در حر.ديخند

هنوز .ديرسيبنظر م بايز يليكه بتن داشت خ يديو شلوار سف مزآنروز در بلوز قر.بلندش هم مرطوب شده بود شيموها
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به سالن  كراستيگلگون شده بود كه وارد ساختمان شد و  يقيعم يبود و صورتش از شاد يصبحگاه يسرمست از هوا

 يمرد جوان يفان يدر كنار خانم و آقا ينبود ول كايمل.و شرم او را درهم شكست.شد خكوبيرفت كه در جا م يغذاخور

 يبرا نياو قد بلند و جذاب بود و نگاهش گرم و لحنش آشنا نازن.از جا بلند شد و سالم كرد نينازن دنيحضور داشت كه با د

نوه ام  نهميتمنا و ا يآقا كنميم يمعرف:گفت يفان يآقا.شوديوبرو مر يا بهيبا مرد غر يتيبار بود كه در چنان وضع نياول

 .است نينازن

 .با شما خوشبختم يياز آشنا-

 .زود سالن را ترك كرد يليفقط سرش را تكان داد و خ نيرا هومن گفت و نازن نيا

 رونيو به ب دنديپر از جا كباريبا همون  يفان يخانم و اقا.ختيدر هم آم غيدو ج يبا صدا زيشكسته شدن چ يصدا

كه در دست عمه بود و در آن چند  ينيس.كه با عجله سالن را ترك كرده بود متوجه عمه نشد و او را تنه زد نينازن.آمدند

 .خود و فنجانها شكستند نيبزم نيپرت شد و نازن يبطرف خورديبه چشم م ينيرياز ش يفنجان قهوه و ظرف

 ؟يكه نشد يشد؟طور يچ-

احساس  ديهومن د يكه بر لبها يو با لبخند ديخجالت كش نيرا گرفت و او را از جا بلند كرد نازن نينازن يبازو يفان خانم

 .ديحقارت كرد و دوباره با عجله بطرف پله ها دو

 يو گپ مينيبنش ميخوب پسرم برو.است يخجالت يليكه خ دانميم يدر موردش قضاوت كرد ول شودياست نم يبياو دختر عج-

هومن با حرف .مينشود و ما به قهوه مان برس دايپ نيسر و كله نازن نباريا دوارميكه ام.اورديما قهوه ب يه دوباره براتا عم ميبزن

 .رفتند يسالن غذاخور هو دوباره با هم ب ديخند يفان يآقا

 .كه عمه اجازه ورود خواست زديبود و نفس نفس م دهيتختش دراز كش يرو نينازن

 .دييبفرما-

او را كه هنوز  يموها.ستاديسر او ا يگذاشت و خود باال نينازن زيم يآنروز را رو.و صبحانه داخل شد يچا ينيبا س عمه

شده؟تو  يدخترم چ يرمق شد يزود ب يليو خ يسرحال بود يليامروز خ:مهربان گفت يمرطوب بودند نوازش كرد و با لحن

 .خورن بحانهص يبرا يدار ياديز يو اشتها يگرسنه هست يكه گفت
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 دميعادت ندارم و امروز دو ساعت تمام در باغ دو يرو ادهيكه به پ نستيعلتش هم ا.خسته شده ام يفقط كم ستين يزيچ-

 ...كه فيكردم ح فيهم ك يليو خ.هم قدم زدم يو گاه

 عمه جان؟ يكه چ-

 بود؟ يمهمان داشت ك يفان يآقا يراست-

 اش نكرد؟ يمعرف يفان يمگر اقا-

 .دممن متوجه نش يچرا ول-

حال .كرده بود تا تمام كارها به او سپرده شود تياز خارج برگشته پدرش وص شيهفته پ كي.تمنا است ياو همون پسر آقا-

 .شركت با او صحبت كند هيدر مورد كارها و برنامه ها و سرما يفان يآمده تا آقا

 كار پدرش را دنبال كند؟ خواهديمگر او هم بازرگان است و م-

 خواهديكه م دانمينم ياست ول يجوان با استعداد كنديم ليتحص ياضيآنطور كه من خبر دارم او در رشته رواهللا عمه جان -

 ؟ينه حاال چرا تو كنجكاو شد ايپدرش كار كند  يبجا

 .ندارد يخانه رفت و آمد نيبه ا ياو تعجب كردم آخر كس دنيراستش عمه جان از د-

 شده؟ يانگشتت را خون نميبب-

 .انگشتش را تر كرده بود يا باال گرفت خون سرخ رنگدستش ر نينازن

 .رفته بلند شو تا نگاه كنم شهيحتما ش-

از محبت عمه به شوق آمد و  نينازن.اورد رونيرا از انگشت او ب شهيآن خرده ش يياو را به كنار پنجره برد و در روشنا عمه

 .ديلبخند گرمش را به صورت او پاش

 

******* 

 

 .يشده ا ريبهانه گ يليوقتها خ نين؟اينازن يكنيلج م يتو با ك-

 .مادر را رد كردم يشنهادهايپدربزرگ فقط پ كنميلج نم يمن با كس-
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 چرا؟-

 .مادر باشم اريگرفتم تمام وقت در اخت ميچون من تصم-

كه  يهر چ...و يخطاط يطراح ينقاش.رديمعلم هنر بگ تيبرا خواهديم.يتو وقتت را به بطالت نگذران خواهدياو خودش م يول-

 .يخودت بخواه

 .ندارم همان بهتر كه وقتم تلف شود ياجازه ا نيچن يوقت.است ليكه من عالقه دارم فقط ادامه تحص يهنر-

 دوارميام.شوميهم نم كايمل فيحر يول يبده ليمنهم دوست دارم تو ادامه تحص:نگاه كرد و گفت نيبا عالقه به نازن يفان يآقا

پس از كتاب .يريبگ يآمادگ ديامسال با نكهيا يبرا.رديحق را از تو نگ نيو او ا يد دانشگاه بشووار ندهيدر سال آ يبتوان

 .ريفاصله نگ

 .دياو را جلب كن تيرضا ديبتوان دوارميام:زد و گفت يلبخند نينازن

ن موافقم به شرط پدر م:گفت كايمل.راحت بگذارد ليادامه تحص يرا برا نيكرد تا نازن يرا راض كايمل يفان يبعد آقا يمدت

 .ديرا استخدام كن يقابل اعتماد يمعملها نينازن يخصوص سيتدر يبرا نكهيا

قابل اعتماد  گريباشد د دهيمدرسه را د نكهيبدون ا رديرا بگ پلمشيدر خانه بتواند د نيمگر آنها كه كمك كردند تا نازن-

 ستند؟ين

 ...بود كه نيمنظور من ا-

 .كالس بگذارد نينازن يكنم تا برا يبتوانم هومن را راض دوارميهده من امرا بگذار به ع نهايخوب ا يليخ-

 هومن؟-

 .بله-

 كند؟يپدرش كار نم يمگر او در شركت بجا:با تعجب گفت كايمل

ندارد و  نكاريبه ا ياو عالقه ا.اش كنم كه با من كار كند ينتوانستم راض:سرش را تكان داد و گفت يبا عالمت نف يفان يآقا

 .باشديم فيو تال سياو عاشق تدر.مياش را بمن سپرد تا طبق روال گذشته به كار ادامه ده هيماتمام سر

 .به كار كردن ندارد يازين ستياو جوان پولدار:زد و گفت يلبخند كايمل
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 باور شتريمن را ب يحرفها يشديبا او همصحبت م يبلكه عاشق كارش است اگر كم خواهدينم ازشيرفع ن ياو كارش را برا-

 .يكرديم

 .ديباش نيفقط مواظب نازن.ديانجام ده ديدانيكه صالح م يخوب پدر هر كار يليخ-

 .دهد صيخوب و بد را از هم تشخ توانديم ستيبچه ن گرياو د-

 .ارتباط نداشته رونيب يايبا دن چگاهيه-

 .يخوبست كه باالخره به گناهت اعتراف كرد-

 .وحشت دارد رونياز ب.با مردم تماس داشته باشد نخواسته كه چوقتياو خودش هم ه...من...پدر؟-

 چيات را بخاطر ه يو جوان يحصار حبس كرد نيتو خودت را داخل ا:شانه او گذاشت و آرام گفت يدستش را رو يفان يآقا

 .تنها بماند نياز ا شيب نينگذار نازن.ينابود كرد

خود را در  يبا خوشحال نينازن.برساند نيرا به نازن كايرا ترك كرد و رفت تا خبر خوش موافقت مل كاياتاق مل يفان يآقا

 رسم؟يم ميمن به آرزوها يعنيخوشحالم پدربزرگ  يليخ:رها كرد و گفت يفان يآغوش آقا

هر  ياو برا.به مادر اعتماد كرد شودينه نم:اش را محو كرد و او در پاسخ سوال خودش گفت يخوشحال بيبعد احساس غر و

 .شود مانيحالش خوب بوده و فردا پش ديزديكه شما با او حرف م يموقع ديشا.رديگيم يميتصم يلحظه ا

امشب تمام برنامه  نيهم.شود مانيكه موضوع به فردا بكشد و او پش ميگذاريما نم:و گفت ديرا بهم كوب شيدستها يفان يآقا

 .كنميات را منظم م

 .تلفن را برداشت ينشست و گوش نيكنار تخت خواب نازن يفان يآقا

 پدربزرگ؟ ديچكار كن ديخواهيم-

 .كند سيتو تدر يكنم تا برا يبا هومن تمنا حرف بزنم و او را راض خواهميم-

 هومن؟-

 .كند ياري يتو را بخوب توانديو م ستيجوان فوق العاده ا ؟اويتعجب كرد كايچرا تو هم مثل مل-

 .رديخود در نظر بگ يرا برا يگريگرفت كه معلم د ميزود تصم يليبه فكر فرو رفت خ نينازن
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 ...پدربزرگ من دوست دارم كه يول-

 ؟ييالو؟هومن جان تو-

بعد از .ديشنيپدربزرگ را با او م يبا دلهره و اضطراب گفتگو.نتوانست پدربزرگش را منصرف كند نيبرقرار شد و نازن ارتباط

خوشحال بنظر  يليمتقاعد كرده بود خ سيتدر يهومن را برا نكهياز ا يفان يارتباط برقرار شد و اقا يمكالمه طوالن كي

 .ديرسيم

 

******** 

دوخته بود كه سالها پشت آنها  يچشم به درختان نينازن.شكستيكه فقط زوزه باد آن را م يهم او بود و پنجره و سكوت باز

كه  كرديا حس متب شان ر زييشدن پا كيو با نزد.ديديسبز شدن شان را م.نشستيآنها م يتنها مانده بود و هر روز به تماشا

 هيسا نيامروز اول نينازن.شدنديافتاد و برهنه م يم نيبه زم شانيو ناخوش و كم كم برگها دهيرنگ پر شدنديم ماريدرختها ب

به رنگ صداقت و  يهمه جا به رنگ خوشبخت.از شوق بودند زيلبر شيو چشمها ديديدرختان م يبر را بر شانه ها ديسپ يها

ساعتها باغ را با  خواستيدلش م.ايور كي.بود اليخ كيكه بتن داشت مثل  يديبلند و سف راهنياودر پ.به رنگ پر كبوترها

كه در  دانستيم يآمد ول يمطمئنا م يول ديايكه او ب خواستينم.اضطراب داشت ياندك يمشاهده كند ول ديهمان لباس سپ

بود غرور  دهيكه او را د يلحظه ا كيدر همان .او ناخواسته از هومن متنفر بود.خواهد داد يهمان جلسه نخست او را فرار

كه به درب  يميضربه مال.باز بود مهيدرب اتاق ن.با او راحت باشد توانستينم.چشمانش مشاهده كرده بود دررا  يبيعج

و رو به همچنان پشت به درب اتاق  نينازن.فضا را پر كرد بهيغر يضربه ناآشنا بود و بو نياما ا.را تكان داد نيشد نازن دهيكوب

 .است دهيرا نشن ييصدا ييبود گو ستادهيپنجره ا

 .يسالم عرض كردم خانم فان-

 !سكوت.است دهيرا نشن ييباز هم صدا ييگو

 !يخانم فان-

 .شد يعصبان دينشن يهومن دوباره سالم كرد و چون جواب.به او كرد ينگاه ميآرام صورتش را برگرداند و ن نينازن
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 د؟يهمانتان سالم كننداده اند به م اديبه شما -

 يدوست ندارم كس كنميباغ را تماشا م يبه شما هم نگفتند كه من وقت:و گفت ستاديزد مقابل او ا يلبخند يپنهان نينازن

 مزاحمم شود؟

 !خانم ديمزاحم؟لطفا مودب باش-

 !ديمعلم اخالق هم باش كردميگمان نم-

 .را بر گونه او بنوازد يمحكم يليس توانستيدوست داشت مشد كه  يبود و هومن آنچنان عصبان زيتمسخر آم نينازن لحن

 و شما را تماشا كنم؟ ستميبا نجايچكار كنم هم ديمن با:را حفظ كرد و گفت شيخونسرد يول

 .دهميبه شما نم ياجازه ا نيمن چن-

 يهنوز قدم.رج شداز چارچوب درب خا تيبا خشم او را نگاه كرد و بعد با عصبان يلحظه ا.ممكن شد ريهومن غ يبرا تامل

 .او آمد كينزد يفان يبرنداشته بود كه آقا

 ست؟يدر اتاقش ن نيشده هومن جان؟مگر نازن يچ-

 ...يول...چرا...چ-

 .آخر او عادت دارد كه بعدازظهرها بخوابد....دهيخواب نكند

 .را بر لب دارد يو لبخند مرموز ستادهياو را كه كنار پنجره ا ديباز د مهيرا ن نيدرب اتاق نازن يفان يآقا

 !نينازن-

 .او را تكان داد يفان ياقا يصدا

 .بله پدربزرگ-

و آمده اند كه از امروز كار را با تو شروع  دنديتمنا زحمت كش يآقا:هومن را گرفت و او را جلو آورد و گفت يبازو يفان يآقا

 .كنند

 .من افتخار است يبرا نيا ديكن سيبمن تدر ديممنونم كه قبول كرد يليخ.تو دييبفرما:مودبانه سالم كرد و گفت نينازن

هوا سرد است با .دخترم يچرا پنجره را باز گذاشت:گفت يفان يآقا.نشست يمبل يرفت و رو.هنوز از خشم سرخ بود هومن
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 .شونديم ضيتمنا مر ينكرده آقا يخدا يكه در اتاقت دار ييفضا نيا

 .بندمياالن پنجره را م نيهم-

 .ديموفق باش.نكند تيشما را اذ اديداشته باشد و ز يخوب ييرايگ نينازن دوارميتمنا ام يآقا.مگذاريم تانيو من تنها-

 كيباز كند رفت نزد نيو دوباره سر بحث را با نازن.هومن خواست خشمش را فراموش كند.را گفت و اتاق را ترك كرد نيا

 .اقعا هوا سرد استامروز و:كرد و گفت كيرا به شعله رقصان آن نزد شيدستها.نشست نهيشوم

شعله ماند كه  يهومن باال يدستها.را هم خاموش كرد نهيآرام آمد و شوم يليپنجره را باز كرد و خ يحرف چيبدون ه نينازن

 .خاموش شده بود

 .من گفتم هوا سرد است يول-

 .دميشن-

 ...خوب پس چرا-

 .دوست دارم ينطوريچون من ا-

جابجا كرد  يراحت يصندل يرو يخودش را كم.ستيناپسند او چ يكارها ليكه دل دانستيشد نم قيدق نيبه چهره نازن هومن

 .ديعالقه دار ليبه تحص يليبمن گفته بودند كه شما خ:و گفت

 خوب؟-

 .هدر داد ديوقت را نبا.ميتا درسمان را شروع كن ديكنيرا دوستانه تر نم طياست چرا مح نطورياگر واقعا ا-

 .استفاده را از وقتم برده ام نياغ را تماشا كنم بهترو ب ستميمن اگر كنار پنجره با-

 خود كرده؟ فتهيكه شما را ش ستيمگر در آن باغ چ-

 .دينيبيكه شما نم ييزهايچ-

و حاال كه در خدمت شما هستم .تمام وقتم پر است.گرفتارم يليمن خ...د؟ياست چرا وقت من را گرفته ا نطورياگر واقعا ا-

 .هدر بدهم هودهيآن را ب خواهمينم.روز استتنها فرصت استراحت من در 

 ...ديخواهيو م ديهست صيحر نقدريچرا ا.ديهست يدار هيشما كه آدم سرما-
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 كنميكه كار م ستين يماد ازيمن بخاطر ن يخانم فان دياشتباه نكن:حرفش را تمام كند با خشم گفت نينگذاشت نازن هومن

 د؟يفهميم مدار نكاريكه به ا ستيفقط بخاطر عشق و عالقه ا

 !عشق-

به رقص در آمد و  يكودك يآرام همچون گهواره ا يراحت يصندل.داد و چشمانش را بست هيتك يخودش را به صندل هومن

جبران كارش ابتدا  يبرا.كرده ياو را عصبان يليكه خ دانستياو را نگاه كرد م يلحظه ا نينازن.هومن را در خود فرو برد

تا در سكوت گرم اتاق هومن  ديباعث گرد نياتاق گرم شد و ا يفضا مكم ك.را بوشن كرد نهيپنجره را بست و بعد هم شوم

او  يبرا يناخواسته نقشه بد يول.ديآ يكه چرا از هومن بدش م دانستينم نينازن.كه به شدت خسته بود به خواب رود

 .رفت يفان يآرام درب اتاق را باز كرد و به سراغ آقا.ديكش

 كالست تمام شد؟ ن؟مگرينازن يكنيچكار م نجايتو ا-

 .يول...نه-

 آمده؟ شيپ ي؟مشكليچ يول-

 پدربزرگ؟ دييآ يمن م با

آرام .تعجب كرد يفان يآقا.بخواب رفته بود يراحت يصندل يدر اتاق او هومن آرام رو.براه افتاد نيبدنبال نازن يفان يآقا

آمده و  شيرا باز و بسته كرد به خاطر آورد كه چه پ شيادوبار چشمه يكيو بعد از  ديهومن را تكان داد او از جا پر يبازو

 .كجاست

امروز  نيمرا ببخش كه وادارت كردم از هم يخسته ا يليحتما خ:با لبخند گفت يفان ياش از شرم گلگون شد آقا چهره

 .واداشت نكاريمرا به ا نيآخر عالقه نازن.يكالس را شروع كن

هومن پر از  يبر لب داشت و چشمها يا روزمندانهيلبخند پ نينازن.نگاه كرد را نيتكان داد و نازن يبا تمسخر سر هومن

 .خشم و انتقام بودند

 دانميبچه گانه شما را نم يكارها نيا ليمن دل:دوخت و گفت نيهومن با خشونت نگاهش را به نازن.دوباره رفت يفان يآقا

 !متاسفم تانيواقعا برا.در كار باشد يخصومت كه در آن ميبا هم نداشت ييكه ما سابقه آشنا دانميرا م نيا يول
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 .را برداشت و اتاق را ترك كرد فشيرا گفت و ك نيا

 .يبه جهنم كه رفت خواستميرا م نيخوب برو منهم هم-

 مگر زور است؟ ديا يكند از او خوشم نم سيتدر ميبرا يخانم صادق خواهميمن م:ها را با خود گفت و ادامه داد نيا نينازن

اتاقش را خاموش  يداشت آرامش از او سلب شده بود آنشب او چراغها يبياحساس غر نيتن هومن نازناز رف بعد

 .داديرا انجام م نكاريا كرديم ياديز ييشد هر وقت احساس تنها رهيرا روشن نمود و به شعله آن خ يشمع.كرد

 ؟يشام بخور يخواهيتو نم نينازن-

 پدربزرگ؟ دييشما-

دختر شاد و پر  نيدخترم؟مگر قرار نشد كه بعد از ا هيچ:رساند و گفت نيله شمع خود را به نازنشع ييدر روشنا يفان يآقا

 ؟يباش يجنب و جوش

 .ديجلسه سركالس خواب نيباشد او در اول ميبرا يمعلم خوب توانديپدربزرگ هومن نم-

 ...كه من شودينم يليدل نيا.ديربايخسته بوده خواب هم دزد است خواسته و ناخواسته چشمها را م يليمطمئنا خ-

 .كند سيتدر ميمعلم سابقم بخواهم كه برا ياز خانم صادق دياجازه بده كنميپدربزرگ خواهش م-

 د؟ياين گريكه د ميبه هومن بگو يعني-

 .دياياو خودش هم نم-

 ؟يادنكند تو دسته گل به آب د:ديشد و پرس قيدق نينازن يبه فكر فرو رفت و بعد به چشمها يلخت يفان يآقا

من ندارد و فقط بخاطر  سيتدر يبرا يكه وقت گفتيخودش م...او.ستميمقصر ن...من...نه اصال:خورد و گفت كهي نينازن

 ...كه با شما داشته قبول كرده بود كه يستيرودروا

 بتو گفت؟ نرايخودش ا-

 .بله خودش گفت...ب-

 .ريتماس بگ يبعدا با خانم صادق.ميشام بخور ميبرو ايخوب حاال ب...نطوريكه ا:و گفت ديكش ينفس بلند يفان يآقا

 .رفت يبه سالن غذاخور يفان يرا در بر گرفت و با همان احساس همراه آقا نينازن يسراپا يخوشحال
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 ؟يالو؟منزل صادق-

 .اشتباه است خانم-

با خشم  ديشنيرا م يمرد يصدا نكهيتا ا.ديشنيپاسخ را م نيرا گرفت و هر بار هم يبار شماره منزل خانم صادق نيچند نينازن

 .ديچيدر تلفن پ

 .ميمنزل سكونت دار نيگفتم كه ما سه چهار ماه است كه در ا ديمزاحم نش نقدريخانم ا-

 به كجا نقل مكان كرده؟ يكه خانم صادق ديدانيشما نم-

 .گمانم شهرستان-

 شهرستان؟-

 .بسته شد شيبرو ديماند و دروازه ام نينازن يتلفن در دستها يگوش

 .از تهران رفته يكنم پدربزرگ؟خانم صادق كارياال چح-

 .رميبگ يگريمعلم د تيجستجو كنم و برا ديبا-

 .ديا يخوشم نم بهيغر يمن از آدمها يول-

 يخوشم نم بهيغر يآدها ؟ازيدختر مگر بچه شده ا يبريحوصله ام را سر م يتو كم كم دار:شد و گفت يعصبان يفان يآقا

من  يدوست دار اي.ديشويبعد با هم آشنا م ياند ول بهيداشت؟همه اول غر يبا تو چه نسبت يدقخانم صا ؟مگريچ يعني ديا

 كنم؟ سيتدر تيادامه بدهم تا بتوانم برا لميحصشروع كنم و انقدر به ت رستانيدب مكتيبروم از ن

 نيكه نازن يمرد.ستخدام كندرا ا يگرياو معلم د يبرا يفان يتا آقا ديده روز تمام انتظار كش.شد نياندوهگ يليخ نينازن

هر  ياو برا.پرپشت يلهايپهن و سب يچشمها.رهيت يبا جلد.بود كليه ياو قد بلند و قو.از او وحشت كرد ديبار د نياول يبرا

 .را درخواست كرده بود يقابل توجه يمبلغ يجلسه ا

بزور به مغزش فرو كنم  ديرا با يموضوع ندارد و هر ييراينوه شما اصال گ:گفت يفان يبه آقا يخشن ودو رگه ا يبا صدا او

 .پرديبعد مثل گنجشك از سرش م يقيكه آنهم دقا

 يدانش آموز نيچن چوقتيمن ه:مرد ادامه داد.نگفت يزيو چ ديلبش را به دندان گز يشده بود ول يعصبان نينازن
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او  يبار برا نيچند يستيرا بامن هر مطلب .ستيدشوار اريبه مدرسه نرفته كار بس چوقتيكه ه يكس يبرا سيتدر.نداشتم

 .تكرار كنم

 دياو را دارد چون فنر از جا پر ريقصد تحق رديبگ يكارش را بزرگ جلوه كند و مبلغ باالتر نكهيا ياو برا دانستيكه م نينازن

 شودينم ليدل نيا يمن به مدرسه نرفته ام درست ول.ديبافيكه سر هم م ستيمزخرفات چ نيا!اقا ديبس كن:و با خشونت گفت

 .ديكن ييداستان سرا ديبزن بيرا به ج يشتريكه پول ب نيا يو برا ديكه شما مرا كوچك كن

 !خانم ديدرست حرف بزن-

 !د؟يديفهم يمتيق چيبه ه نميشما را بب گريلحظه د كي يحت ستميحاضر ن-

 .نبرده ييز ادب هم بواقا نوه شما ا ديديد:كرد و گفت يفان ياتاق را ترك كرد مرد رو به اقا تيبا عصبان نينازن

به سراغ  كراستياش كرد كه آنجا را ترك كند و بعد  يرا با او به جر و بحث پرداخت و باالخره راض يقيدقا يفان يآقا

 .كرديم هياو داشت گر.رفت نينازن

 .ندهد ياجازه ا نيبتو چن گريشود و د مانيپش كايتا مل يكنيم يبا تو چكار كنم دختر؟آنقدر ماجرا ساز ديمن با-

 شماره اش چند است؟...نم؟يهومن را بب توانميكجا م:اشك آلود گفت يبا چشمها نينازن

 ...يتو گفت يول-

گرفته بود بارها و  يفان يرا كه از آقا يشماره تلفن.كنم ياز او عذرخواه ديپدربزرگ من مقصر هستم با كنميخواهش م-

و تلفن  ديشنيرا م يدختر جوان ياو صدا شدير كه ارتباط برقرار مهر با.را برداشت يتلفن نشست و گوش كينزد.بارها خواند

 .گرفتيم رهبعد باز شما يو لحظه ا.گذاشتيم شيرا سرجا

 شعور؟يمردم آزار ب يالل هست ؟مگريزنيچرا حرف نم...الو؟-

 تمنا؟ يمنزل اقا:گفت شديم دهيشن يكه به سخت ييرا بگذارد با صدا يگوش نكهيآب دهانش را فرو خورد و قبل از ا نينازن

 ؟يجنابعال دييبفرما-

 .هومن خان كار داشتم يمن با اقا...من-

 .يبله گوش-
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از او معذرت  يستيبا هومن حرف بزند با يلحظه با خود فكر كرد وقت كي.را پشت خط منتظر ماند يلحظات سخت نينازن

 يصدا دنيهمان دم با شن.كند سيتدر شيراتا قبول كند كه ب كردياز او خواهش م ديهم بكند و در مرحله دوم با يخواه

 .شد و تلفن را بر دستگاه قرار داد مانيهومن پش

 .پشت خط نبود يكس يكنيم لميخانم مرا ف دهيها:خواهرش گفت دهيرا گذاشت و به ها يگوش هومن

 .با تو كار داشت دميخودم شن.بود يدختر جوان يصدا....؟يچ يعني...نبود؟-

 .هستند اديمزاحمها ز نياز ا.ميخوب بگذر يليخ-

 .بخوابم خواهميخسته ام م يليمن خ:و گفت ديكش يبلند ازهيبعد خم و

 ؟يخوريشام نم-

 .خوردم يزيچ كيندارم عصر  لينه م-

 كيپدرش از  يشركت و كارها يبه كارها يدگيرس.را بر عهده داشت ينيسنگ تيبه اتاقش رفت با مرگ پدر مسئول هومن

 .بپردازد فيتا مثل سابق به كار تال داديكمتر به او فرصت م گريخواهرش از طرف دبه مادر و  يدگيطرف و رس

به چاپ رسانده بود كه هر كدام از آنها اثار ارجمند و قابل استفاده عده  اتياضيعنوان كتاب را در رشته ر 25تا بحال  او

 .شديمحسوب م رانيو دب انياز دانشجو يريكث

آمده بود لبخند  شيآن دو پ نيافتاد و از آنچه كه ب نينازن اديبستر فرو رفت ناخواسته ب او خسته از كار روزانه در يوقت

 .زود بخواب رفت يليبر لب آورد و خ يكمرنگ

 .كمك بخواهد يفان يگرفت مجددا از اقا ميحاصل ماند و او تصم يب شيسع يبا خود به كلنجار رفته بود ول نيروز را نازن تمام

 .ديبا هومن حرف بزن گريد كباري مكنيپدربزرگ خواهش م-

 تو پاسخ رد داد؟ يمگر برا-

 .من اصال با او حرف نزدم يعني...نه-

 .را بكن نكاريخوب ا-

 .پدربزرگ من از شما خواهش كردم-
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 .او هر طور بخواهد بتو پاسخ خواهد داد ياگر تو با او حرف بزن.قرار دهم يستياو را در رودربا گريد خواهميدخترم نم نيبب-

 ...آخه من-

 .خودت مشكلت را حل كن كنميندارم خواهش م يمن اصال حال خوب زميعز نينازن-

و افسرده تر  رترياثار چهره او را روزبروز پ نيو ا.ديرسيبنظر م نيخسته و غمگ يلياواخر خ نيدر ا يفان يآقا

 .و بازهم به خلوت اتاقش پناه برد دياو را بوس يشانيپ نينازن.ساختيم

لبها را از هم گشود و  يحرف زدن سخت بود ول شيبرا.ديهومن را شن يكه شماره تمنا را گرفت صدا يبار نياول در

 رم؟يچند لحظه وقتتان را بگ توانميتمنا م يسالم عرض كردم آقا:گفت

 .اورديخودش ن يبرو ياو را شناخت ول يهمان ابتدا صدا هومن

 ؟يجنابعال-

 .يفان نينازن.هستم  يمن فان...من-

 خوب؟-

 د؟يهنوز مرا نشناخت يعني:سكوت كرد و بعد گفت يلحظه ا نينازن

و شما  كنديسالم نم ياو به كس يول شناسمينام م نيرا با ا يمن دختر خانم:و با همان لحن نا آشنا گفت ديبا خود خند هومن

 .ديرا كرد نكاريا

من متوجه منظورتان :ضربه او شده بود گفت نيكه متوجه اول نينازن.كند يرا تالف نيداشت جسارت نازن ميتصم هومن

 .شومينم

 ست؟يچ شتانيخوب حاال فرما...جدا؟-

 .دياز هر وقت كه بخواه.ديكن سيبمن تدر ديتوانيكه شما م...خواستميم-

خبر خوش  نيا:كرد و گفت يزيبشنود خنده تمسخر آم نيكه نازن يطور.كرديحس م نيهنوز هم غرور را در كالم نازن هومن

 شود؟يمن م بيافتخار نص نيا....د؟ييفرمايم يجد.سكته نكنم اديز جانيتا از ه ديگفتيم بمن مرا كم ك

در  يخورد و همانطور كه گوش يا كهيهومن  ديگفتگو شكست خورده بود با خشم تلفن را بر دستگاه كوب نيكه در ا نينازن
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 .ديدستش بود بلند خند

 ؟يخنديبا خودت م يشده هومن دار يچ-

 !است مادر يالبج يماجرا-

 .ميبگو ما هم بشنو-

 .شودينم:تكان داد و گفت يسرش را به عالمت منف هومن

 چرا؟:ديپرس دهيها

 .است يموضوع خصوص نيچون ا-

 .ميدارند كه ما خبر ندار يتا حاال اقا موضوع خصوص ياز ك:گفت يبا دلخور دهيها

 !گهيد:گفت ديماليرا بهم م شيدستها ياز خوشحال كهيو در حال ديرا باال كش شيشانه ها هومن

 

********* 

 .كنديم سيتدر نجايتمنا صبحها ا يآقا.يسعد يدانشگاه شيمركز پ نهميا يخوب خانم فان يليخ-

به  ينگاه.كرديو برفها را ذوب م ديتابيم ريدر برف فرو رفتند اما آفتاب گرم و دلپذ شيپاها.شد ادهيپ نياز پاش نينازن

 كارش تمام خواهد شد؟ گريد يقيكه او تا دقا يتو مطمئن:ننده گفتساعتش انداخت و رو به را

 .دينيبيحتما هومن خان را م ديمنتظر بمان يا قهيبله خانم اگر چند دق:هم ساعتش را نگاه كرد و گفت راننده

او را  يحضورمجبور بود  نكهيداشت و از ا نهيهنوز هم از او ك.بار گفت هومن خان نيزد و با تمسخر چند يپوزخند نينازن

او را  نكهيبود تا ا خكوبيم يدانشگاه شيبه درب مركز پ شيچشمها.كردياحساس حقارت م ديايمالقات كند و به سراغش ب

با  نينبود نازن زيتامل جا.رفت نياما او هم همراه هومن بطرف ماش.ديآ يم ابانيبا عجله بطرف خ يكه همراه مرد جوان ديد

 .ه او نشده بودهومن هنوز متوج.جلو رفت ديترد

 !تمنا يآقا-

 .ماند خكوبيبر او م ياو متعجب شد نگاهش لحظات دنيبود به عقب برگشت و از د ستادهيا نيكه كنار ماش هومن
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 .با شما حرف بزنم خواستميم-

 .روميم ادهيخودم پ ستين يراه.شوميهومن جان مزاحمت نم:هومن گفت دوست

 .خواهديخانم چه م نيا نميبگذار بب ميرويبا هم مكجا صبر كن :او را گرفت و گفت يبازو هومن

 ؟يشناسيرا نم شانيمگر تو ا-

 !خانم دييخوب بفرما:گفت نيتكان داد و رو به نازن يسرش را به عالمت نف هومن

 .است ييجو و انتقام جو نهيكه او چه آدم ك ديفهميحاال م.با خشم او را نگاه كرد نينازن

 .گرفته بودندپدربزرگ من قبال با شما تماس -

 .ديشان كن يندارم لطفا معرف يمن حافظه خوب-

 .يفان يآقا:و گفت ديلبش را به دندان گز نينازن

 انجام بدهم؟ تانيبرا توانميم يچه كار دياوه بله پس شما نوه شان هست-

 .دارم ازيورود به دانشگاه به كمك شما ن يبرا-

 .چاره نداشت يدشوار بود ول يليخ نينازن يكلمات برا نيا گفتن

 يگريهر كار د ايو  ليادامه تحص يبجا ديدوست دار حايام كه ترج دهيمن از پدربزرگتان شن يول:گفت طنتيبا ش هومن

 .ديساعتها باغ رادر سكوت تماشا كن

شما به هر حال من منتظر پاسخ :گفت نينازن داريد نيدادن به ا انيپا يبرا.به نفع هومن بود زيهمه چ.نداشت يپاسخ نينازن

 .هستم

داد  هيتك يبه صندل نينازن.او گشود يراننده استارت زد و درب جلو را برا.حركت كرد يفان يآقا نيرا گفت و بطرف ماش نيا

 .آنها از كنار هومن و دوستش گذشت نيماش.را بست شيو چشمها

 !دختره خودخواه-

 ؟يگفت يتو چ-

 .سوار شو گهينگفتم خوب د يزيمن چ:گفت يبتند هومن
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مرور كرد  نيرا با نازن دارشيبار د نيروز چند انيو تا پا.شد مانيبعد پش ياندك يآن روز را كرده بود ول ينكه هومن تالفآ با

 .است يعصبان يليكه او حاال خ دانستيم

 ياو هر روز چشم به در دوخته و گوشش را به زنگ تلفن سپرده بود اما از هومن خبر.گذشتنديم يبه تلخ نينازن يبرا روزها

 اديو ز كرديخود را در اتاقش حبس م شتريروزها ب نيآرام بود و ا كايمل.نداشت يهم حال خوش يفان ياقا انيم نيدر ا.نشد

 .كردينم لهيپ نيبه نازن

باران آهسته پنجره اتاقش را  زير يدانه ها.كند هيگر خواستيهم مثل هوا دلتنگ بود و م نيبود نازن يگرفته و ابر هوا

سرد باغ گذاشت اما او سرما را حس  يبپوشد قدم به فضا يلباس گرم نكهياز اتاقش خارج شد و بدون ااو .دنديكوبيم

در باغ قدم زد باغ اكنون  يو او كه عاشق باران بود ساعت ديلغزيم دامشان يباران همچون قطرات شبنم بر تن گل رو.كردينم

 يسرش را رو.نشست يتخته سنگ يكهنسال رو يدرخت يپا.كردنديباد مجروح م يرا شالقها انشيبرهنه بود و تن عر

 12 نيازنن زديكس با او از خودش حرف نم چيه.نداشت يمونس و همدم چگاهياو ه.كرد هيگذاشت و آرام گر شيزانوها

 نيو او به ا ديشنيحرف او را نم يخودش حرف نزده بود كس چوقتيفقط گوش كرده بود اما ه يفان يسال تمام در منزل آقا

تحمل  شيصخرا را بر شانه ها ينيكه سنگ كردياحساس م.كرديم يبيعج ييامروز احساس تنها يخو گرفته بود ول تيوضع

به قله آن  توانستيكه نم يتنها در پس كوه.ديديمحكم و گره كرده م يرهاينجز ريآنها اس كردينگاه م شيبه پاها.كنديم

و  برديم شيسر در آغوش عزلت دردناك خو يكس يو ب يدياو غرق در حسرت و نوم.نديرا بب يگريد يايصعود كند و دن

 .رفت خواباندامش از سرما كرخت شده بود و او در همان حال ب.كرديهم نم هيبعد او گر يساعت.ديخاموش گرد

 .ستيخانم در اتاقش ن نينازن-

 .به كتابخانه رفته باشد ديشا نيبرو بب ستيكه ن يچ يعني-

 .نگاه كردم خانم نبود-

 .گشت نياز مستخدم يكيبا  كايمل يلحظه عمه با ظرف غذا وارد سالن شد و متوجه گفتگو نيهم در

 ؟يديرا ند نيعمه تو نازن نميبب-

 ست؟يمگر در اتاقش ن-
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 .گرفتميكه از تو سراغش را نم بودياگر م:گفت يحوصلگ يبا ب كايمل

 .او كجاست دانميبه گمانم م ديخوب خانم ناراحت نباش يليخ-

 كجا؟-

 .ديلحظه منتظر بمان چند-

همان  يرا رو نيمطمئن بود كه نازن.ديچيو او شالش را محكم دور سرش پ ديوزيم يساختمان را ترك كرد سوز سرد عمه

 .خواهد كرد دايكنار درخت پ يشگيتخته سنگ هم

 .كرده خيبدنت  ؟تماميسرت آورد ييدخترم چه بال! من يخدا يوا-

شانه  يعمه شالش را رو.هم افتادند يرو شيدوباره مژه ها يرا باز كرد ول شيچشمها يبازوان عمه به سخت انيدر م نينازن

 يبا چشمان كايمل.و به شدت تب كرده بود ديلرزيم نينازن.را به ساختمان برد نينازن گرياو انداخت و با كمك مستخدم د يها

 .بود نيهم نگران نازن يخانم فان دپر از اشك كنار تخت خواب او نشسته بو

 حالش چطور است؟ كايمل-

 شد؟ يدكتر چ نيپس ا:ديسرش را تكان داد و رو به عمه پرس كايمل

 .رساننديرا به او م غاممانيپ ديايب نكهيگفتند به مجرد ا.خانم منزلش نبود ميزنگ زد-

مسكن  شيبرا.ستين ينگران يجا يدارد ول ديشد يلياو تب خ:گفت نينازن نهيبعدازظهر دكتر آمد و پس از معا 3 ساعت

 .استراحت كند دياو با ديرا هم مرتب بده شيداروها كنميم قيتزر

 يو عمه تا صبح در اتاق او ماندند و هر دو با نگران كايمل.گفتيم انيو مرتب هذ سوختيم يديدر تب شد نينازن آنشب

 .كردنديم يرا سپر يلحظات

 .خانم هستم نيمن مراقب نازن ديخسته شد يليخ.ديخانم شما بهتر است استراحت كن-

 .اوريداغ ب ريش وانيل كي مينه من راحتم فقط اگر ممكن است برا-

 .چشم خانم-

آرام چشم گشود  نينازن.كند دايتبش اطالع پ زانيتا از م.گذاشت نينازن يشانيپ يدستش را رو گريد كباري كايرفت و مل عمه
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 .زديدر نگاهش موج م ينگرانبسترش نشسته است و  يپر از اشك باال يكه با چشمها ديرا د كايمل

 !مادر-

 .يخواهيجان دلم بگو چه م-

 د؟يديشما چرا نخواب-

 راحت تر بودم حالت چطور است؟ ينطوريا-

 .داد يجا كايرا بست و دست تبدار خود را در دست مل شيچشمها.سرش را آرام تكان داد نينازن

 

******** 

گرم اتاق  يدر فضا ياز خستك يدم خواهدينداشت و حاال كه شب م چرا تمام روز را ارامش.چه بود ياضطراب برا نهمهيا

قدرت ندارند كه  يحت شيدستها.او نشانده است يشانيرا بر پ يعرق سرد يحاليب.زنديدلهره چنگش م تواندينم دياسايب

است كه از  يو رقصان ديبه بخار سف رهيو او همچنان خ فشاننديخشم او ب ياز آن را به لبها يرا بردارند و جرعه ا يفنجان چا

 ريو بشناسد تصو ندياو را بب خواستيو تا م بستينقش م دگانشيمقابل د ريتصو يدر هر چشم به هم زدن.خاستيفنجان برم

 .ديپريو او از جا م زنديريرا سرش م يكاسه آب سرد كرديهر لحظه احساس م.شديمحو م يهمچون حباب

 .كرديم يقرار يش مطبوع بلحظه ارام كي يو برا رفتيدر اتاق راه م مرتب

 افتاده؟ ياتفاق...شده هومن؟ يچ-

اضطراب .دميهم كابوس د شبياز صبح كالفه هستم د...مادر دانمينم:پاسخ داد ديچنگ انداخت و با ترد شيبه موها هومن

 .بشنوم يقرار است خبر بد نكهيدارم مثل ا

كه  ييدل گذاشت تا او را به هر آنسو اريوجودش را در اخت تمام كرديبا خود دست و پنجه نرم م يو دار سخت رياو كه درگ و

لرزان او دفترچه  يانگشتها كرديم يقراريب يا نهيهمچنان كه دل در س.بعد در اتاقش تنها ماند ياودم.بكشانند خواهنديم

 .ماند خكوبيم ينگاهش بر نام نكهيتا ا كردنديصفحات دفتر را مرور م ينام يودر جستج شيو چشمها.زدنديتلفن را ورق م

 اريدر اخت زيچ چيه.گرفت يتلفن در دست هومن جا يگوش.مرتعش او بالدرنگ شماره تماس او را گرفتند يانگشتها و
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گشوده شد و  شيقفل سكوت از لبها.كردنديم يازاو نافرمان شيبگذارد اما دستها شيتلفن را سرجا خواستيخودش نبود م

 ؟يفان يالو؟منزل اقا:ديزبان در دهانش چرخ

 .كند ياو خود را معرف خواستيكه م ديرا شن يزن يصدا

 .صحبت كنند يفان يتمنا هستم لطفا آقا من

 يا.اند دهيگرد يهمه سركش و خودرا.نهنديسر به فرمان من نم يعضو چيكه امروز ناخلف شده اند و ه يعقل كجا هست يا

 م؟يمن چه با او بگو.كنديم ميعقل به دادم برس كه زبان رسوا

 .ديرا شن يفان يآقا يبا خود كلنجار داشت كه صدا هومن

 !دييبفرما-

 .موقع مزاحمتان شدم يكه ب ديببخش يفان يسالم عرض كردم آقا-

 .يزنيبه شركت سر نم گريروزها د نيا.دميرا شن تيخوشحال شدم كه صدا يليخ كنميخواهش م-

 نيكوچكتر يكه شب شده و من حت گذارميهم م يتا چشم رو ميآ يم رونيگرفتارم صبحها كه از خانه ب يليراستش خ-

 .نداشتم ياستراحت

 نينازن يرا هم برا ياگر هفته چند ساعت شديچه م.يكنيو رغبت كار م ليتمام روز را با م:كرد و گفت يخنده كوتاه يفان يآقا

 ؟يگرفتيمن در نظر م

از هر وقت كه او :سكوت گفت يپس از لخت.ادهو قلبش از كار افت زندينبضش نم گرينام او بود كه احساس كرد د دنيشن با

 .روديزمان به سرعت از دست ما م رايبنجنبد بهتر است ز يفقط اگر كم.درس بدهم شيبخواهد من حاضرم برا

 ...اگر حالش بهتر شود دانميم.شوديخوشحال م يليحتما خ ني؟نازنييگويم يجد-

 براش افتاده؟ يمگر اتفاق:گفت يرا قطع كرد و بتند يفان يحرف آقا هومن

 !ديشد يسرماخوردگ كيشده  ماريدوشب است به شدت ب -

 !زودتر حالش خوب شود يكه هر چ كنميپس دعا م...نطوريكه ا-

 .و از تلفنت هم متشكرم دوارميام-
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 .و خداحافظ ريقربان شما شب بخ-

 .خداحافظ-

و  ديرا تا صبح نخواب كشاند؟آنشبيم نينازن ياو را بسو يماند چه احساس شيبر جا يقطع شد هومن مثل مجسمه گچ ارتباط

به استقبال او  يدر منزل نبود و خانم فان يفان يآقا.ديد يفان يبود كه او با چند شاخه گل خود را به منزل اقا 9صبح ساعت 

 .آمد

 .حركت كرد نيبدنبال عمه بطرف اتاق نازن دينوش يفنجان چا كي يهومن با خانم فان نكهيهم در اتاقش بود بعد از ا كايمل

 .كنم داريتا من خانم را ب ديلحظه منتظر بمان كي-

 .شود داريتا ب مانميمنتظر م نجايبخوابد هم دينه اصال بگذار-

به چهره  ينگاه ميمالفه ن ياز البال ياو هم امروز مشتاق بود تا باغ را تماشا كند و هر از چندگاه.به كنار پنجره رفت هومن

را بر چهره اش احساس  ينوازشگر نگاه هيسا نيبود ونازن دهيچياتاق پ يعطر گل در فضا.انداخت يم نيتب دار نازن

 كرديم شيبر چهره او كه نگران تماشا يطوالن يلحظات يبرا مارشيب چشمانبلندش را از هم گشود و  يآرام مژه ها.كرد

 .ماند خكوبيم

 

 5فصل

كه شوق پرواز را در دل هر  ستيبال پديكبوتران س يبازآسمان صحنه عشق  مرديسرما م رديگيم انيو زمستان پا سكوت

باز ابرها را از هم  شيخو ينامرئ يو با دستها رقصانديرا در هوا م رشيحر نيدامن پرچ ينسم.آورد يبه جوش م يعاشق

را  نيغمگ سرد و يكند و جانها هياز دام شب بر گوشه اسمان تك دهيرم زيتا دختر آفتاب آشنا و شور انگ گذارديو م رانديم

چشمان او را ساعتها گرم تماشا  دونديهم م بيكودكانه موجها كه در كه در تعق يباز.گرم و شاد و در آغوش خود بفشارد

تا با نم نم  رفتياكنون م واو جوانه زده بود  يكه در قلب تنها يزالل به رنگ محبت محبت.است يارام و آب ايدر.ساخته اند

خاطره او او  يصفا يسبز هيعشق و  يبه سرخ يرنگ گرفته بود رنگ شيبرا يزندگ.ا شودسبز گردد و شكوف يباران دوست

همچنان .خوش تراش او را نوازش كنند يپاها ايبود تا اب خنك در دهياش را باال كش ينشسته بود دامن آب يتخته سنگ يرو
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واژه .به خود گرفته بود يگريد ياو رنگ يبرا اينگرفته بود د يبلند او را به باز يموها خواستيبر م ايكه از در يفيلط ميكه نس

از پشت  توانديگرفتند و او دانست كه اگر بخواهد م يگنگ و ناآشنا بودند كم كم معن شيو برا شناختيرا كه هرگز نم ييها

 .ديايكه تنها مانده بود باال ب يكوه بلند

و صورت ماه را نوازش كند او  نديامن ستاره برچاسمان دراز كند و دامن د يهر شب دست بسو ستديقله بلند آن با يرو

او اكنون از  يول سازديو شوق وصال است كه باغ را در بهاران جوان م ستيكه دوستش داشت از چ يباغ يكه سبز دانستيم

د شمع و آنجا گل نبود پروانه نبو.بود زيلبر جانيكه از شور و ه يياياكنون او بود و در.فاصله داشت يقدر زشيباغ خاطره انگ

را از وجود  يديو ناام ينيتا حس بدب رفتيجا كرده بود و م نيبلبل نبود اما عشق بود عشق مدتها بود كه خود را در قلب نازن

به رامسر آمده بود اما  يخانواده فان اهكه او همر شدينم شتريب كهفتهياگرچه .از مهر بكارد يتخم شياو پاك كند و به جا

كه  يمرغكان يباغ و برا يباز اتاقش برا شهيپنجره هم يتنگ شده بود برا خوانديحصارش م يزآن خانه كه رو يقلبش برا

 اوقدم به اتاق .دياياو كه باز هم ب يو برا كشاندنديم رونيخواب ب ياياز دن شيخو زيشورانگ يدم او را با نجوا دهيدر هر سپ

كتاب را باز كند و لب به سخن  ندازديب نيبه نازن ينگاه نكهيبنوشد و بعد بدون ا يچا يابتدا فنجا نديبنش يصندل يبگذارد رو

او تنگ شده بود  يدلش برا.ديرسيعاشقانه به گوش م يهمه نجوا نينازن يكه همه درس بودند و برا ييسخنها.ديگفتن بگشا

 رهيخ نيبه نازن تينبا خشم و عصبا يقيو دقا ديكشيرا درهم م شيابروها داديانجام نم ار فشيتكال نياو كه اگر نازن يبرا

دلتنگ  نينازن ندياو بب يشانيو آن اخم را در پ.حالت را د رچهره او تماشا كند نيتا ا داديرا انجام نم فشيو او عمدا تكال شديم

 نياو ا يول ترسانديرا م نيكه در كالس بود نازن يابهتو  ديدرخشيم يدر چشمانش غرور خاص شهيكه هم يكس يشده بود برا

هومن .شديو افسرده م باختيرنگ م نيتا اتاق را ترك كند نازن شدياو بلند م يهر جلسه وقت انيدر پا.ت داشتترس را دوس

 گشتيعقب برم به.داشتيقدم را برم نيآخر نكهيو در آستانه درب اتاق او بعد از ا داشتيرا برم فشيك كردينم ييبه او اعتنا

و انتظار تنها  دياز ام ييايرا با دن نيو نازن رفتيم.رفتيانداخت و م يم نيزنبه چشمان نگران نا ينگاه مين ركانهيو دزدانه و ز

كه  يفيو در سكوت اتاق خود به انبوه تكال.تا او خاطره هر جلسه را بارها و بارها در ذهن خود مرور كند رفتيم.گذاشتيم

 .و لجباز بود ريچقدر او سختگ.بود سر و كله بزند كرده نييتع شيبرا

 يقصر يشد و او كه در حال تماشا يخال شيپا ريز كباري ييگو.ديبر شانه اش نشست و او تكان خورد و از جا پرآرام  يدست
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در قعر چاه سقوط  ديديشوق زده و پر نشاط آراسته بودند رو به باغ خود را در كنار او م يچكهايبا شكوه كه گرداگردش را پ

 .كرد

 ؟يديشد دخترم؟ترس يچ-

 .پدربزرگ دييشما-

 تيصدا امديكه دلم ن يخودت بود يايتو آنچنان غرق دن يول ايو آمدم كنار در اوردميطاقت ن.دختر نازم تنگ شد يلم براد-

 .درد گرفت ميو من پاها يخوريتو تكان نم ستميهر چه با دميد يكنم ول

بار چهره معصوم و غمزده او را هر  يفان يداد آقا هيتك يفان يآقا يرا بر لب راند و سرش را به بازو يلبخند كمرنگ نينازن

 .كردياحساس گناه م ديديم

اگر حاال آن را بتو بدهم .ات را فراموش كردم هيگذشته و من حاال بخاطر آوردم كه هد ديهفته از ع كيدخترم امروز -

 ؟يكنيقبولش م

 .انداخت يم بيشع اديرا ب يفان يكه آقا يدوباره لبخند زد لبخند نينازن

 .نميدوست دارم مثل قبل شما را قد برافراشته و شاد بب.شماست يمن سالمت يبرا هيده نيپدربزرگ بهتر-

 .شودينم يتاز گريكه پژمرده شد د يشدم دخترم گل ريپ گريمن د-

 د؟يكن نيمرا غمگ ديخواهيحرفها م نيبا ا-

داخل  يبايآن را گشود دستبند ز نياورد نازن رونيب يكتش جعبه ا بيو بعد از ج ديرا بوس نينازن يشانيو پ ديخند يفان يآقا

 .ديدرخشيآن م يرو اقوتي يجعبه قرار داشت كه دانه ها

 .ممنونم يليپدربزرگ خ-

 ؟يآن را به دستت ببند يخواهينم-

 .االن نيچرا هم-

 .دستت شود ينوه ات را بگو كه عصا ييايب يتوانياگر نم.كباب حاضر است رمرديپ يآها-

كه به دعوت  بايشك ياقا.گرداگرد شعله اتش نشسته بودند يهمراه با خانم فان بايه شكخانواد.به عقب برگشت يفان يآقا
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گرفت و نگاه  يجا يفان يبعد او هم در كنار اقا يلحظه ا.شدياو محسوب م يمياو آمده بود از دوستان قد ياليبه و يفان ياقا

 .شوميمتان نممن مزاح:كرد و با متانت گفت خمسر  نينازن.دوخت نيمهربانش را به نازن

 .حركت كرد اليآرام از كنار دو مرد گذشت و بطرف و او

 ؟ينيكنار ما بنش ييآ يخانم نم نينازن-

او را  رهيافتاد كه خ بايشك يپسر كوچك آقا ينگاه كرد و همان لحظه چشمش به حام بايشك يبه ساحره عروس اقا نينازن

 .ستينگريم

 .به مادرم بزنم يسر خواهميم-

 .كباب بخور نياز ا يكم كي اين از كنارش آمدم خواب بود باال نيمن هم-

 .اشتها ندارم يممنون خانم فان:گفت يبه خانم فان نينازن

 .ختيگر يبراه افتاد و از نگاه حام نيبعد چون فرشته آرام و مت و

 جانينكته جالب و ه نايم نيخوش گذشته و در ا يليهفته بمن و خانواده ام خ نيا يكه در ط يدانيخودت خوب م يفان يآقا

 .در آن مورد با تو حرف بزنم خواهميتوجه ام رابخود جلب كرده است م يزيانگ

 .كنميمن گوش م ؟بگويچه نكته ا-

 يعل.است  ييبايو ز يتوجه ما را بخود جلب كرده است واقعا كه دختر دوست داشتن يليجان خ نينازن يراستش را بخواه-

 ...كه دوارميام.رميگيم كيسفر را به فال ن نيمند شده و من اهم به او عالقه  يالخصوص كه حام

تند نرو  نقدريصبر كن ا:زده شد و گفت جانيه كنديم يخواستگار نياز نازن يكس ديشنيبار بود كه م نياول يبرا يفان يآقا

 .كم كم بگو تا من هضم كنم

 ست؟ينظر تو چ يعروس من بشود همسر حام نيكه نازن خواهميم:و گفت ديخند بايشك يآقا

 ...من...من-

 .ستين يمن پسر بد يحام.ديشما هم خوب فكر كن ميرسيما خدمت م ديتهران كه رفت.يجواب بده مياالن برا ستيالزم ن-

 .گرفته شود يميمشكل است كه تصم يليخ نينازن ندهيدر مورد ا يول دونميبله م-
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 چرا؟-

 .كنديمفرق  گريد ياو با همه دخترها نكهياول ا ليبه دو دل-

 دوم؟ ليو دل كنميم يپسرم خواستگار ياست كه او را برا ليدل نيخوب هم-

 .را از او جدا كند نينازن يبدهد كه كس تياو رضا كنميگمان نم كاستيمشكل مل-

 .به شما سپرميرا م يحام ستيدر كار ن ييجدا-

 .ياوريبهانه ب يتوانيكه نم يديد:زد و گفت يبعد قهقهه ا و

 .نخواهد آمد شيپ يكه انگار واقعا مشكل يريگيرا اسان م زيهمه چ يواهللا تو طور:را تكان داد و گفتسرش  يفان يآقا

 .جهان بر مردمان سخت كوش رديگيسخت م نديگويكه م يدينشن-

 .را بر لب راند ياست لبخند شاد نيكه بحث درباره او و نازن ديفهم يو وقت كردينگاه م يفان يدزدانه پدرش را آقا يحام

 د؟يبه تهران برگرد ديخواهيم يخانم جان من واقعا خسته شده ام پس ك-

مهمان هستند و تا آنها نخواهد به تهران برگردند ما  بايخانواده شك:گذاشت و گفت نيرا در مقابل نازن يشربت وانيل يفان خانم

 .ميبرو ميتوانيكه نم

 .دبمانن نجايرا در ا التيآنها خواسته باشند تا آخر تعط ديشا-

 .ستين نيچاره جز ا ميمانيما هم م-

 !خانم جان يوا-

 .خوار به مادر ريمثل بچه ش ديخو گرفته ا تانيبه همان اتاقها كايتو و مل-

به  ميخواهيم ونيمن و هما:گفت نيشد و رو به نازن كيبه آن دو نزد ديخنديم شهيكه هم ييهنگام ساحره با لبها نيهم در

 ؟ييا يمراه ما متو ه ميسر بزن يدنيد يچند جا

 .ديآ يو با شما م شودياالن حاضر م نيچرا اتفاقا حوصله اش سر رفته هم:گفت يداشت كه خانم فان ديترد نينازن

 ...بمانم و  نجايكه هم دهميم حيمن ترج يول:گفت نينازن

 .ناز نكن اديخانم ز نيزود باش نازن:گفت طنتيبا ش ساحره
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 نيكه به ماش يحام دنيبا د.حركت كرد ونيهما نيبعد كنار ساحره بطرف ماش يقيقالباس عوض كرد و د يليم يبا ب نينازن

 .شد خكوبيداده بود بر جا م هيتك

 ؟يديد ه؟ماريچ-

 .ديآ يبا شما م يحام يكه آقا ديساحره خانم شما نگفت-

تو هم  رونديا بدون هم نمج چيه يو حام ونيبه گفتن نداشت هما يازين ميبرو ايب:خنده كنان گفت دياو را كش يبازو ساحره

 .چهار نفر ميشويم يكه با ما باش

 ست؟يمنظورت چ:كرد و گفت ياخم نينازن

 .شكافميم تيخودم موضوع را برا ميبرو ايب-

اصال حال  نينازن.كه بر لب آورد پشت فرمان نشست يبعد از سالم گرم يداد و حام هيجلو تك يبه صندل ونيآنها هما دنيد با

در .جاده ها صاف و آسمان هم صاف بود.ديديآن را خفقان آور م يو در فضا ريخود را اس نياتاقك ماش نداشت و در يخوب

و  گفتيساحره مرتب م.خورديشانه هم گذاشته بودند به چشم م سربركه  ياديسرسبز و درختان ز يدو طرف تپه ها

 .بلند شد ونيهما يصدا نكهيتا ا داشتيبر نممقابلش  نهييچشمانش را از آ يو حام گذاشتيم نيو سر به سر نازن ديخنديم

و خودت هم  يهمه را به كشتن بده ترسميم يهست گريد يكنم تو در حال و هوا يجان نگه دار تا خودم رانندگ يحام-

 .يبرو ايحسرت به دل از دن

از  نكهيرد و بعد از اكنار جاده توقف ك يحام كرديم يمانيبا آنها همراه شده بود احساس پش نكهيسرخ شد و از ا نينازن

از لطف  يخال ميبپرداز احتيو س ريبه س نجايرادر ا يساعت ميگمانم اگر ن:به اطراف انداخت و گفت يشد نگاه ادهيپ نيماش

 !شوند ادهيهمه پ گرينباشد خوب د

او را بحال خودش  ساحره.شود ادهيمجبور شد كه پ يبماند ول نيدر اتاقك ماش داديم حيترج نيبود نازن يبا صفا و قشنگ يجا

 ...ديكم كم با.يباش يكن خودمان ينكن سع يبيدختر جان با ما احساس غر:گذاشتينم

فكر كردن  يبرا يشتريخانم فرصت ب نيعجله نكن نازن اديساحره جان ز:حرف او را قطع كرد و گفت ونيهما

 .ستين يساده ا ميتصم.خواهديم
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 ؟يدر چه مورد-

 نيپر شد نازن حيلبخند مل كيكرد و صورتش با  نيبه نازن ينگاه يحام.دنديحره بلند خندو سا ونيهما نيسوال نازن نيا با

چانه او برد و به چشمان خوش حالت  رياو آمد دستش را ز كيساحره نزد ديرسيبنظر م يسر خم كرد حالت چهره اش عصب

 با تو حرف نزده؟ ؟پدربزرگيتو هنوز متوجه موضوع نشد يعني:گفت زيآم طنتيش يشد و با لحن قياو دق

 .شوميمن متوجه نم-

و اگر هر كدام از ما  ميدوستت دار.يدر كنارمان باش شهيكه تو هم ميخواهيما م:بعد با همان لحن گفت ديدوباره خند ساحره

 ...يكن حام ؟باوريكنيحاال قبول م.ميشويآدم خوشبخت م نيج كيبچه بشود  كيصاحب 

 اليبه و خواهميمن م...كه بفهمم خواهمينم...ديزنيحرف م يكه شما در چه مورد فهمميمن اصال نم ديبس كن كنميخواهش م-

 !االن نيهم.برگردم

 .كشاند نيدرب عقب را باز كرد و خود را به داخل اتاقك ماش ديدو نياو بطرف ماش.ديلرزياز خشم و بغض م نينازن يصدا

بدتر شد اصال تو چكار  يبه كن يرفت ديخجالت كش ياو حساب يعجله كرد يليتو خ:ناراحت شد و رو به ساحره گفت يحام

 ؟يمورد دخالت كن نيكه در ا يداشت

شوم  ريخ يمن خواستم وساطت كنم و بان...يحام يدست شما درد نكند آقا:گفت تيو عصبان يخورد و بادلخور كهي ساحره

 ؟يدهيجوابم را م ينطوريا

 .ينبود خانم تو شر به پا كرد ريخ-

 .بگو حرمت خودش را نگه دارد و سر من داد نكشدبه برادرت  ونيهما-

سرش  يداشت تو حق نداشت ريساحره قصد خ:داده بود گفت هيكه خود را به درخت تك يرو به حام ونيرفت و هما ساحره

 ...باشد يونازك نارنج تيكم ظرف نقدريكه ا يكس.خورديكه او به درد تو نم ميبگو ديبا نيو در مورد نازن يداد بكش

 .يكن نياز زنت به مردم توه تيبخاطر حما كردميفكر نم:گفت تيو با عصبان ديبه وسط حرف او پر يحام

 يكنار او جا يساحره هم در صندل.آمد و پشت فرمان نشست نيغرولند كنان از او فاصله گرفت و بطرف ماش ونيهما

 .نكردند يتوجه كرديم هيكه آرام گر نياز آنها به نازن چكداميه.گرفت
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 ؟يهست يمنتظر چ گريبرو د-

را بخود  يبلندش توجه حام يكرد و با صدا رونيب نيماش شهيسرش را از ش ديشنيكه خشم در لحن همسرش را م ونيهما

 .جلب كرد

 .ميكه برو گهيد اي؟بيهست يمعطل چ!پسر يه-

 .را صدا كرد يحام گريد يقبل از حركت بار يهم شد استارت زد ول ونيهما يباعث ناراحت نينگفت و ا يزيچ يحام

 .ميزنيبا هم حرف م ميبرگشت ينكن وقت يبچگ ايب يحام-

 .ديدوست دارم تنها باشم شما برو-

 ؟يچ ادينم رتيگ يا لهياگر وس-

 .كنميگز م ادهيپ-

 بايشك يو اقا يفان يآقا دنديرس اليآنها به و يرا در دل جاده به حركت در آورد وقت نيزد و به سرعت ماش يپوزخند ونيهما

 كجاست؟ يحام:گفت ونيرو به هما بايشك يآقا.ان دو شد يباعث نگران يكنار هم مشغول قدم زدن بودند نبودن حام در

 .هم خودخواه و مغرور يليبچه ننه است و خ كيپسر شما هنوز :گفت تيبا عصبان ونيهما

 شده؟ يمگر چ-

 .تهران ميگرديمن و ساحره برم:پدرش گفت و به ستاديبعد ا يكم.نگفت و در كنار ساحره بطرف ساختمان رفت يزيچ او

 .شد رهياشك آلود او خ يرفت و به چشمها نينازن كيمتعجب شد نزد بايشك يآقا

 ؟يدهيم حيتوض ميشده دخترم؟تو برا يچ-

 ديبرگرد كنميپدربزرگ خواهش م:رها كرد و گفت يفان يخود را در آغوش آقا بايشك يپاسخ دادن به آقا يبجا نينازن

 .بمانم نجايا گريد خواهمينمتهران من 

و خانم جان را هم از رفتن با باخبر كن بعد هم چمدانت را  كايبرو مل زميباشد عز:او را نوازش كرد وگفت يموها يفان يآقا

 .ببند

 بچه ها گذشته؟ نيا نيب يچ يعنيآورم  يمنكه سر در نم:گفت بايشك يرفت و اقا نينازن
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 .را رد كنم نيخواسته نازن توانمينم يول دانمينم-

 كجاست؟ يپس حام-

 .صحبت كنم نيبا نازن روميمن م:گفت يفان يآقا

امد كه خانواده  اليبه و يبود او زمان يمنتظر حام بايشك يآقا.تهران شدند يراه لشانيبا اتوموب ونيبعد ساحره و هما يساعت

من قصد جسارت به شما :كرد و آرام گفت نيزنبه نا يقينگاه عم.و ناراحت بود يآماده حركت بودند او هنوز هم عصبان يفان

 .خواهميناراحتتان كردم عذر م نكهيرا نداشتم از ا

 .اورد رونيب بيرا از ج نيماش چييرا گفت و سو نيا

 .ميشما نبود يبرا يقدردار يمهمانها يواقعا كه بهمان خوش گذشت ول مياز شما متشكر يليخ يفان يآقا-

را  نجايا ينطوريكه ا خواستيپسرم دلم نم يزنده باش:پدرانه گفت يگذاشت و با لحن يمشانه حا يدستش را رو يفان يآقا

 .ديترك كن

 .را داشته باشم دارتانيدر تهران سعادت د دوارمياز ما بود ام ياقتيكم ل-

بعد او  يقيدقا.كرد يهم از همه تشكر و خداحافظ ايشك يآقا.ديكش يدوخت و آه بلند نيحرف نگاهش را به نازن نيگفتن ا با

را  كايموشكافانه مل يرا نداشت و نگاهها يفان يكه حوصله بحث و گفتگو با آقا نينازن.را ترك كردند اليهم و يو حام

و همسفر  كرديعمه مرتب او را نوازش م.به تهران بازگردد نين راننده و مستخدميداد تا با ماش حيتحمل كند ترج توانستينم

 .شديمحسوب م نينازن يبرا يخوب

 

 

 

و بعد نرم  كرديحبسش م نهيدر س.ديبلعيمطبوع آنجا را م يبخش بود با هر نفس هوا يو شاد نيعطر آگ شيخانه برا يفضا

كردن در وجودش فوران كند  يشده و شوق باز داريكه تازه از خواب ب يهمچون كودك.ديكشيم رونيو ارام آن را از دهان ب

 .ديمك يار از لذت و سرور بودند و او جرعه جرعه لحظه ها را مسرش شيتمام لحظات برا ديچرخيدر همه جا م

 كبارهيسال سكوت و غم  12باعث شده كه دختر ناز مرا بعد از  يچه موضوع:گفت ديديكه او را غرق شور و شعف م عمه
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 زده كند؟ جانيو ه ديشا

 .كنميم ياحساس خوشبخت يليعمه من خ-

 .چديپيتو نم يبه پر و پا ادياو حاال ز شوديخانم هم م كايمربوط به رفتار ملتو  يحاالت روح نيو ا.خوشحالم يليمنهم خ-

و حاال .را پشت سر گذاشته ام ييهولناك و هراس آور تنها يكه صحرا كنميوقتها احساس م نيا:و گفت ديبلند خند نينازن

 .شوميگم نم گريد كنميس مو طوفان مرا نبرد احسا ليكنم تا باد و س زانيهست كه خودم را به آن او يا رهيدستگ

 .ييگويتو چه م فهمميمنكه نم...يزنيقلمبه م يعمه جان حرفها:انداخت و گفت يشانيبه پ ينيچ عمه

و لبخند از  زدنديبرق م شيگذاشت چشمها ينيبود داخل س دهيرا سر كش شيكه چا يا يو فنجان خال ديبازهم خند نينازن

 يحام يبنظر من كه اقا:درنگ كرد و آرام گفت يرا ترك كند لخت نياتاق نازن خواستيم ينيعمه كه با س.شديمحو نم شيلبها

 .ستيخوب يليپسر خ

 عمه؟ ستيمنظورت چ:گفت ياخم كرد و با دلخور نينازن

نداشتم  يمنظور:گفت كردياتاق را ترك م كهياحساس كرد سرش را تكان داد و در حال نيرا در لحن نازن يكه دلخور عمه

 .زميعز

 .ختيزنگ تلفن افكار او درهم ر يبه فكر فرو رفت با صدا نيمه نازنرفتن ع با

 الو؟-

 تمنا چه عجب؟ يسالم آقا-

 .سكوت كرد يلخت نينازن يصدا دنيبا شن هومن

 ؟يحالت چطور است دانش آموز فرار-

 نبودم شما چطور؟ يخوب نيبه ا چوقتيه:زد و گفت يلبخند نينازن

 .شهيمثل هم-

 .دينشد فكر كردم شما هم مسافرت رفت ياز شما خبر يول ميما برگشتهفته است كه  كياالن -

 .حاال قصد دارم كه بروم يول ريخ-
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بروم  خواهميم يمدت كوتاه يبرا:او ادامه داد.شد سكوت كرد و منتظر ماند تا هومن باز هم حرف بزند ريدلگ كبارهي نينازن

 .انجام بدهم ديها دارم كه باكار يلينداشتم خ ياز آنجا برگشتم حال خوش يوقت.به هلند

 ريمقابل چشمانش به تصو قيعم يبا چاهها ييوحشتناك تنها يداشت باز هم صحرا يبيكرده بود احساس غر خيبدنش  تمام

 .در امد

 .ديرا نشن نينازن يصدا يمنتظر ماند ول يلحظات هومن

 .يتا برگشتن من درس را فراموش نكن دوارميام يخوب خانم فان-

 .كوتباز هم س و

 ؟يالو؟خانم فان-

 .بله...ب-

 ؟ييكجا-

 .نجايهم-

 ؟يندار يخوب با من كار-

 د؟يزنيبما نم يقبل از رفتن سر:ديپرس ينشست دهانش خشك شده بود به سخت يصندل يرو نينازن

 .ميآ يبه آنجا م يسر كي تيتكالف نييتع يندارم اگر شد برا نانيبه وقت خودم اطم-

 اگر؟-

 .منتظر پاسخ بماند ارتباطش را قطع كرد نكهيو بدون ا ديرا پرس نيا يبادلخور نينازن

 نيخط نازن يو آنسو.را بر دستگاه قرارداد يرا باال انداخت و گوش شيتلفن دست هومن ماند او با تعجب شانه ها يگوش

 نيروز نازن چند يبرا يحت داديهومن را از دست م دينبا.اشك در چشمانش به رقص در آمدند يبغض كرده بود حلقه ها

و اتش  يو او كه تازه گرم.آمدند يرحم بوجود م يب يزمستان و سرما شيبراباز هم .كه با رفتن او دوباره تنها بماند ديترسيم

بود به  دهياز شراب محبت را نوش يوحشت داشت او كه تازه جرعه ا يكيو تار خيو نور را احساس كرده بود از زمستان 

كه پر  يدرست زمان ديد گبزر يبتيخود را در برابر مص كبارهياو .هراس آور اضطراب پر شد زهر يحلقومش را تلخ كبارهي



 

 

كتابخانه نودهشتيا  طايع  مهسا  –كن م وربا

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٨

را رها  رهيآن دستگ توانستينم.از گردباد و طوفان در امان بماند خواستيبود و م ختهيدست به دامن هومن آو دواريتوقع و ام

دورا  دهيچشم در يصحرا كه گرگها قيعم يز گودالهاا يكيو در  برديشل شوند طوفان او را با خود م شيكند اگر انگشتها

او در  يزندگ.تر در درونش به جوش آمدند يانيتلخ رنج هر لحظه طغ ياند فرو خواهد رفت چشمه ها ستهدور آن حلقه ب

ر د ديمروار يكه سالها در جستجو ياديص نيو نازن.بود دهيهومن د يرا در چشمها درشيو او ام ديام.شديكلمه خالصه م كي

 .پنهان نگه دارد شهيهم ياش برا يزندگدر صدف قلب و  ديمروار نيا خواستيكرده بود اكنون م ريس ايدر

هومن خود را با خبر  تيبار تلفن را برداشت تا از موقع نيكرد چند يسپر يقراريسه روز را با التهاب تمام در آتش ب نينازن

همان تخته سنگ  يرو نياو تنها و غمگ يبهار يبايعصر ز كيدر  نكهيتا ا.داديرا به او نم ياجازه ا نيغرور چن يسازد ول

 .زيانگ اليوخ ييايرو يلحظه ا.دياو را شن يزالل اب را به تماشا گرفته بود كه صدا ونشسته بود و نگاهش گذر آرام  يشگيهم

 !نينازن-

از  يريرا بهم زد تا اگر تصو شيار پلك هاب نيآرام سر را به عقب برگرداند چند.سر بلند كرد او بود و باغ و سكوت نينازن

 .كنديكه هومن او را با نام صدا م ديشنيبار م نياول يبرا.بود دهيهرگز ند نيكه نازن ياو بود با لبخند يمحو شود ول استيرو

 .بهت زده و آرام ستاديجا بلند شد و در مقابل او ا از

 .يباز هم سالم كردن را فراموش كرده ا نكهيمثل ا-

كنم  دايدر باغ بزنم و تو را پ يدادم گشت حيترج يول ديايعمه به دنبالت ب خواستيم:او را نگاه كرد و ادامه داد يلحظه ا هومن

 .يخودت انتخاب كرد يرا برا ييبا صفا يجا

 ...كه شما كردميگمان نم-

 .شوميمزاحمت نم رمينترس زود م....؟ينيكه باز هم مرا بب:حرف او را قطع كرد و گفت هومن

 ...كه ميبگو خواستمينه من م-

 يدوباره او درست همان احساس دنيقدرت تكلم از او سلب شده بود هومن خوشحال بود از د ييحرف در دهانش ماند گو و

و احساس  تينتوانند شخص گرانيو د رديغرور صورتش را در برگ هيدوست داشت سا شهيچون هم يداشت ول نيرا كه نازن

 .احساسش را بروز نداداو را بشناسند  يواقع
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 .يمسافرت من طول بكشد و تو از درست عقب بمان ترسميم.ميكار كن يكم خواهميم يخوب حاال اگر حوصله دار يليخ-

كه  دندنيرا د يفان ياقا دنديبه ساختمان رس يوقت.آمد يبزند براه افتاد و هومن هم در كنار او م يحرف نكهيبدون ا نينازن

 .غول صرف عصرانه استمش بايز يكنار باغچه ا

 !يفان يسالم اقا-

 پسرم؟ يخوب هست زيبه به هومن عز-

 ممنون شما چطور؟-

 .ام دهيبه آخر خط رس كنميفكر م شونديتمام م ميهايكم كم بطر.ندارم يفيراستش چندان تعر-

 .ديسال سالمت و زنده باش يانشاهللا كه سالها-

 .يدر كارها كمكم كن ديو با يدار يه انگار نه انگار در شركت سهمخسته شده ام تو هم ك يليباور كن خ يمتشكرم ول-

 .شركت هم وقت بگذارم يبه كارها يدگيرس يفرصت برا نيدر اول دهميقول م يفان يشرمنده ام آقا-

 .ديكن يزيشركت هم برنامه ر يبرا ديخواهيحتما بعد از مسافرتتان م-

 ؟يكجا قصد سفر دار:گفت يفان يگفت هومن سر خم كرد و اقا نيرا نازن نيا

اگر  ستيراستش هنوز معلوم ن:انداخت جواب داد نيكه به نازن يپا و آن پا كرد و بعد نگاه مالمت بار نيا يكم هومن

 .گذارميم انيشد شما را در جر يمسافرتم حتم

 .ميبهتر است به درسمان برس:كرد و ادامه داد نيرو به نازن بعد

نشست  يهومن اخم كرد و گوشه ا.كرد بيبا نگاه آن دو را تعق يفان يو اقا.ساختمان شدند و هومن در كنار هم وارد نينازن

هومن را  يچشم رينشست و ز يخطا كار گوشه ا يشده است مثل دختر بچه ا يمرتكب چه اشتباه دانستيكه نم نيو نازن

 تمنا؟ يقازدم ا يمن حرف بد...من:شكست راعاقبت او سكوت .بود يعصبان يليكه خ كردينگاه م

 .شديبزرگ محسوب م هيتنب كي نينازن يبرا نيكرد ا رهيخ نيآنكه پاسخ بدهد نگاهش را به نازن يبجا هومن

 .باشد يحرف محرمانه ا نيا كردميفكر نم.موضوع مسافرت شما را مطرح كنم ديكه نبا دانستمينم-

 .نزده بودم يمورد حرف نيدر ا چكسيمن با ه-
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 د؟يپس چرا بمن گفت-

 يهست يچون تو كس.يكنيمن با همه فرق م يچون تو برا ديبگو خواستيم.پاسخ داشت ايدن كي نيپرسش نازن يبرا هومن

 انهيكه دوست دارم به اش يهست يچون تو كبوتر.دميد شيام را در درخشش چشمها ندهيو آ ديكه من در همان نگاه اول ام

داده بودم انجام  تيكه برا ييتستها:و گفت ديكش يد بعد اه بلندكر هشاما در پاسخ او فقط با سكوت نگا...و  ييمن بر بگشا

 ؟يداد

هومن با دقت آنها را .در آورد و مقابل هومن گذاشت زشيم يخورد و با عجله چند برگ كاغذ را از كشو يتكان نينازن

انجام  ميكه برا ستيچ نهايا:ديپرس زيو بعد با لحن تحكم آم.ديكرد اكثر جوابها را با خودكار قرمز خط كش يبررس

 ؟يچقدر فرصت دار نكورتا امتحانات ك يدانيم چيه...كجاست دختر؟ ؟حواستيداد

 .منكه همه را درست انجام دادم يول-

 .رميگيپس من دارم بهانه م-

 .ديرسيبنظر م يهومن بلند شده بود و عصب يصدا

قبال بارها .يرا در سر دار حيردش و تفرگ يخوش گذشته و هنوز هم حال و هوا يبه جنابعال يليمسافرت خ نكهيمثل ا-

 .دارند يشتريب تياهم ميبپردازم كه برا مياز كارها يليبه خ توانميدرس دادن بتو م يگفته ام من بجا تيبرا

بخاطر  خواستينم ديغلط شيگونه ها يزود اشك بر رو يليرا نداشت بغض كرد و خ ييحرفها نيچن دنيكه توقع شن نينازن

 نينازن.كند ليكه خود را بر او تحم خواستينم.زديبهم بر شيكه بخاطر او برنامه ها خواستينم.ودش ياو هومن عصبان

اگر او  يول.برس و مرا تنها بگذار تيكه بلند شو برو و به كارها ديگوبه او ب.ديرا بگو نهايبكشد و همه ا اديفر توانستيم

عقب بماند بگذار بزور تحملم كند  شيشود بگذار از كارها يبا خود گفت بگذار عصبان.كرديچه م نيچه؟آنوقت نازن رفتيم

لرزان او را  يو لبها نيمگغ يچشمها توانستياو را نداشت نم ياشكها دنيهومن هم طاقت د.او خواهم مرد يكه ب ديايب يول

تو  يازش اشكهامن كه از نو ياو هم با خود گفت لعنت بر دستها.بزند يحرف توانستينم يشد ول مانيپش تشياز عصبان نديبب

دم  يو حت.مشكل شده بود يليخ گريكدي يبود و تحمل آن دو برا نياتاق سنگ يشده بودند فضا رهيعاجزند هر دو بهم خ

تا  ديكوشياو نگران بود م ديچيپياز درد بخود م يينشسته بود گو يصندل يهومن همچنان رو.بود ارهر دو دشو يزدن برا
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بلند  يصندل ياز رو نيبود ناگهان نازن يا هودهيتالش ب.آمد ينم ادشيب يحرف چيه تتوانسيشروع به حرف زدن كند اما نم

نفسش بند آمده  يمدت ييگو.كرد دنيبا عجله ان را باز كرد و تند تند شروع به نفس كش.ديشد و بطرف پنجره دو

شدت سرش را برگرداند و به  به ديرا بر درب اتاقش شن يميو دار بود كه ضربه مال ريگ نياو در هم ديبغضش هم ترك.بود

شد بعد خود آمد و  رهيخ نيبا تعجب به هومن و نازن يو لحظه ا ستاديعمه در آستانه درب اتاق ا.شد رهيدرب اتاق خ

 .ييايو نزد مهمانها ب يكن ليخواستند كه تو كالس را تعط يفان ياقا ميدخترم مهمان دار نيزننا:گفت

 مهمان؟-

 .بله-

 هستند؟ يك-

 .يو حام بايشك يآقا-

 ؟يحام

و بعد  ديدو قدم خود را به جلو كش يكيرفت  ياهيسرش خراب شده است و چشمانش س ياحساس كرد كه سقف رو نينازن

خوب  زم؟حالتيشده عز يچ:ديپرس يكنار زد و با نگران يشانيپ يرا از رو شيموها.عمه به كنار او آمد.رها شد يصندل يرو

 ست؟ين

 ديلرزيكه از اشك م يبا نگاه نيرا برداشت و اتاق را ترك كرد نازن فشياز جا بلند شد ك.كندتحمل  توانستينم گريد هومن

 .او را بدرقه كرد

از ساختمان خارج شود كه مقابل سالن  خواستيشد و با همان عجله م ريكرد از پله ها سراز يتند ط يسالن را با قدمها طول

 .متوقف شد يفان يآقا يبا صدا ييرايپذ

 ن جان؟كجا هوم-

 .زحمت را كم كنم با اجازه خواستميم-

مهمان دارم دوست دارم تو هم :شانه هومن گذاشت و گفت يدستش را رو.مبل بلند شد و بداخل سالن آمد ياز رو يفان يآقا

 ؟يكنيرد م وهيم اي يچا كي يدعوتم را مرد برا.يبا آنها آشنا شو
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 يها فرشها يمبل و صندل نيكتريكه با ش يشد سالن ييرايد سالن پذوار يفان يدر كنار اقا يملينگفت و با ب يزيچ هومن

و مرد به استقبال هومن از جا بلند شد كه نگاه هومن بر .جات آراسته شده بود قهيعت نياز بهتر يونيو دكوراس سيدستباف نف

خان  يو پسرش حام ابيشك ياقا شانيا كنميم يمعرف:شاد گفت يبا لحن يانف يآقا.شد خكوبيم يمرد جوان لحظه ا يرو

 .ميمسافرت با هم بود.باشنديبنده م يميو صم كينزد ارياست كه از دوستان بس

 كهيشانه هومن گذاشت و در حال يدستش را رو يفان يآقا.انداخت يحسد بار به حام يافتاد و نگاه نينازن اديب كبارهي هومن

از  يكيكه  نيجوان افتخار آفر نيو ا:گفت داديم يخود جامبل كنار  ياو را رو كهيشانه هومن گذاشت و در حال ياو را رو

را  نينوه ام نازن سيتمناست و بما افتخار داده و تدر يدوست مرحومم آقا پسرهومن  باشديجامعه جوان ما م ينهايبهتر

 .بعهده دارد

 بايشك يآقا وستيپ نيريسابه جمع  يلحظه خانم فان نيدر هم.حسادت كرد و موشكافانه هومن را بر انداز كرد يحام نباريا

 .شودينم ياز عروس نازم و مادرش خبر ميمانيهر چه ما منتظر م:رو به او گفت

و  ديديرا م يخانم فان يكه فقط حركت لبها يطور.داغ شد كباريسرش خراب شده و به  يرو اياحساس كرد تمام دن هومن

 كايكه مل مينكرده ا دايپ يمناسب تيهنوز موقع ديبخواه راستش را:زد و گفت يلبخند يخانم فان ديشنياو را م يصدا يبسخت

از  يزيو چ.ندياو شما را بب دانميفعال صالح نم.قرار ندارد يخوب يروح تيوضع راو د ديدانيخودتان كه م.ميبگذار انيرا در جر

 .موضوع بفهمد

 خانم كجاست؟ نيو نازن-

 رونيرا از آنجا ب يو حام بايشك ياقا خواستيدلش م ديرسيشوكه بنظر م بايكه تازه از ماجرا باخبر شده بود تقر هومن

آن جا النه عشق و محبت بود و .داديرا در خود پرورش م ايگل دن نيباتريبود كه ز يبود آنجا باغ دشيآنجا خانه ام.ندازديب

بود كه كه عكس  يبر خود مسلط شود او عاقل تر از آن كرديم يهومن سع نبودجغد  ياو برا يخوشخوان جا يقنار انهياش

 .از خود نشان ندهد يالعمل

 دياز چا نوش يهومن جرعه ا.هم بردارد ينيريتعارف كرد و اصرار كرد تا او از ظرف ش يفنجان چا كياو  يبرا يفان يآقا

 .طعم زهر را داشت شيهم برا ينيريكه در كامش تلخ بود و آن ش
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 يهومن منتظر ماند تا صحبت آنها تمام شود و او با اجازه اقا.دندشروع به صحبت و بحث و گفتگو كر يفان يو اقا بايشك يآقا

 .سالن را ترك كند يفان

بعد سالن را ترك كرد  يو لحظه ا.بنزد او رفت يآمده بود با اشاره خانم فان ييراياز مهمانها به سالن پذ ييرايپذ يكه برا عمه

 .رفت نيو به سراغ نازن

 .مرا بدنبال تو فرستاد ياالن هم خانم فان.ستندعمه؟همه منتظر تو ه ييآ يپس چرا نم-

 رم؟ينگاه آنها قرار بگ نيذره ب ريو ز نميعروسك بنش كيكه مثل -

 .شونديآنها ناراحت م ياگر نرو.يجلو مهمانها خانم و اقا را خراب كن ستيخوب ن يدخترم ول يناراحت يتو از چ دانميمن نم-

در  هيو آثار گر ديرسيبنظر م دهيصورتش رنگ پر ستاديا نهيلند شد مقابل اتخت رها كرده بود ب يكه خود را رو نينازن

 .شدنديم دهيد شيچشمها

 عمه؟-

 جان عمه بگو؟-

 هومن رفت؟-

 .بله رفت:خاطر به او گفت نانيبرد و با اطم ادياز  ييرايوجود هومن را در سالن پذ يلحظه ا يبرا عمه

 د؟يمهمانها را د-

 باشد چطور مگه؟ دهيآنها را د ديرگت او را صدا كرد شابه گمانم موقع رفتن پدربز-

 .دميپرس ينطوريهم يچيه-

 شما افتاده؟ نيب ياتفاق.ديرسيبنظر م يعصب يكم دميمن او را د يالبته وقت-

 .ديرا انجام نداده بودم او هم ناراحت شد و سرم داد كش فميتكال:زد و پاسخ داد يلبخند نيبا همان چهره غمگ نينازن

 .ام دهيدر تمام عمرم مثل او ند.است رينظيجوان ب كيبنظر منكه او  خواهديو صالح تو را م ريم مثل همه خاو ه-

و  ديكش شيموها يرا رو ييبايز يشميو بعد شال ابر.دوخت نهييدوباره نگاهش را به ا.كرد دييدر دل گفته او را تا نينازن

 .نميبيمن واقعا خوشحالم كه تو را در آستانه ازدواج م:عمه گفت ييرايذبه سالن پ دنيقبل از رس.بدنبال عمه اتاق را ترك كرد
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 حرف چه بود؟ نياز ا ؟منظورتيگفت يتو چ:و گفت ديبا خشونت شانه او را كش نينازن

 .خواستگار آمده تيدخترم خوب برا يشويم يچرا عصبان-

 خواستگار؟-

 .د توستبا خو ميتصم يآمده اند ول نجايمنظور به ا نيبله آنها بهم-

 .روميعمه پس من نم يوا-

حاال .يريبگ ميتصم يتوانيصبور و ارام م يليتو خ ستين يليازدواج تحم.است ديبع يليمثل تو خ يدختر خانم يكارها برا نيا-

 .برو كه همه منتظر تو هستند

در .گذاشت ييرايسالن پذناخواسته قدم به .مجبور بود ايگو يبرود ول خواستيداشت نم ديترد.شانه او را رها كرد نينازن

 .ارام سالم كرد نينازن.ستادنديا يو حام بايشك يمقابل او اقا

 زم؟يبه به عروس خوب من حالت چطور است عز-

 ييجا يعنيو او به سمت چپش  ستندينگرياو كف اتاق را م ينگاه نكرد چشمها يو اصال به حام.فقط سرش را تكان داد نينازن

گرفته بود كه با  نييآن نشست سرش هنوز پا يرو.را انتخاب كرد يمبل يچشم ريز.ه نكردكه هومن نشسته بود اصال نگا

نگاه او و  كبارهيجا خورد و به  نينازن.كه التهاب داشت دنديهومن را د شيسر بلند كرد چشمها يوقت دياو لرز يصدا دنيشن

 .كرديبا دقت آن دو را نگاه م يحام.كرد يهومن با هم تالق

 .من بروم ديير اجازه بفرمااگ يفان ياقا-

 .يتو هم باش ميدوست دار-

 .كنميمن زحمت را كم م ستيمحفل خانوادگ كي نيا-

 د؟يهست يراض نينازن يتمنا از وضع درس يآقا:گفت يقبل از رفتن او خانم فان يبلند شد ول هومن

را  زيامتحانات همه چ جهينت.ستين شرط نم تيواهللا رضا:را باال انداخت و پاسخ داد شيكرد شانه ها نيبه نازن ينگاه هومن

 .نه ايهست  يكار راض انياز پا نينازن نميبب ديآنوقت است كه با كنديمشخص م

 .زديسر و كله م شياو با كتابها ميكه مسافرت بود ييتمام روزها كنديتالش م يلياو كه خ-
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 .بله كامال مشخص است:زد و گفت يرا نگاه كرد پوزخند نيباز هم نازن هومن

بعد هومن رفت  يلحظه ا.ديسرخ شده بود گوشه لبش را به دندان گز كهيدر حال.كرد دهيرا رنج نياونازن زيتمسخر آم لحن

 نيعالقه مند شده و هم يبه حام نيمسافرت نازن نيكه در ا پنداشتياو م.ديديوتار م رهياافسرده بود كه همه جا را ت ياو بقدر

 .شده اش بدهد نييتع يغلط و نادرست به تستها يپاسخها يحشتناكو موضوع باعث شده است كه او به صورت

 ياو به تلخ يرا دگرگون ساخته بود و در طول مدت مسافرت تمام لحظه ها برا نياو بود كه نازن يدور دانستيآنكه نم حال

 .گذشته بود

 شهيهم يرا برا نيكه نازن گرفتيوت ماحساس در او ق نيو ا شديتر م نيغمگ گرفتيفاصله م يكه از خانه فان يبا هر قدم او

 .از دست خواهد داد

و درد  زتريحسرت ت يهر لحظه خارها.كرديم رانيو كلبه آمالش را و خواستيبرم يطوفان.او نشكفته پژمرد ديام غنچه

را  ياحساس مسافر.را داشت كه در طوفان گم شده است ياو احساس پرنده ا بايدر آن شامگاه ز.دنديخليآورتر به جانش م

اما  زدياويتا خود را بدان ب كنديدامان مادر را جستجو م انيو گر قراريرا كه ب ياحساس كودك.و تنها مانده بود بيكه غر

صبح را  دهيتا سحر زنده نخواهد ماند و اگر امشب بگذرد او سپ دانديرا داشت كه م يمارياو احساس ب كندينم شيدايپ

 .دكاش شب بمان.و مرگ بود يهر چه بود بهتر از صبح و خاموش يشب بود و درد و سرما ول.دينخواهد د

 .را آورده ام تانيقرصها يفان يآقا-

 .اتاق من ديايبود بگو ب داريب نيممنون اگر نازن-

 .چشم اقا-

و شكسته تر بنظر  رتريپ نباريو ا.است دهيتختخوابش دراز كش يكه رو دياو را د.به اتاق پدربزرگ رفت نيبعد نازن يلحظات

 .ديرسيم

 د؟يداشت يسالم پدربزرگ با من كار-

با تو  يچند كلمه ا نيكنارم بنش ايب:دراز كرده بود گفت نيدستش را بطرف نازن كهيبه او زد و در حال يلبخند يفان يآقا

 .حرف دارم
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 .جوان خود گرفت يرا در دستها يفان يآقا ريپ يلبه تخت نشست و انگشتها يرو نينازن

 .ديان را بزنحرفت كنميمن گوش م-

 .او نشسته بود يشانيعرق ضعف بر پ ديخود را باال كش يشانه هاش گذاشت و كم ريز يبالش يفان يآقا

 نيتو را خدا به ا.يكه در خانه ما متولد شد يبود يتو دختر بچه هشت ساله ا يگوش كن ميخوب به حرفها خواهديدلم م-

تو با .تنفس او بود يمثل هوا برا كايدخترم مل يلخصوص وجود تو براا يعل.يما بشو يسعادت و خوشبخت هيخانه آورد تا ما

 يفرد عاد كي.اندازد يسر و صدا راه نم گرياو حاال آرام شده و د.يايكنار ب يزن روان كيبا  يخوب توانست يكه داشت يذكاوت

محبت  هيكمبود سا رايز.را حس نكردم يواقع يخوشبخت چوقتيكه دارم ه يمن با تمام ثروت.قابل تحمل است يول ستين

 ستين يندارم او زن بد ياو مرا بخاطر خودم دوست نداشت از همسرم گله .مرا درك نكرد چكسيام بوده ه يمدام در زندگ

من .تنها فرزندم هم خوشبخت نشد.كرد غيداشته باشم از من در يدر زندگ خواستميرا كه من م يعشق.ستيعاشق ن يول

 .نميدوست دارم تو را خوشبخت بب.بتوست دميو هستم و حاال هم تنها امنگران بودم  كايمل يبرا شهيهم

 !من خوشبختم پدربزرگ-

با  يستيخوشبخت ن نجاياست تو در ا يتظاهر به خوشبخت نينه كتمان نكن ا:گفت تيسرش را تكان داد و با قاطع يفان يآقا

دوست  يپرواز كن ديبا.تو زندان است يبرا نجايا ستين يتو كاف يبرا بايباغ ز نيخانه با شكوه و ا نيا.يستيما خوشبخت ن

فقط  يبودم و از جوان دهيمرد جا افتاده هستم و سرد و گرم روزگار را چش كي كهمن  نميدارم قبل از مردن پرواز تو را بب

ت و خلو.نيريش االتيو خ نيرنگ ياز آرزوها جوشديجوان درونش م كيكه  دانميدارم خوب م ادگاريچند قطعه عكس به 

خودت  يحاال برا نينازندخترم .خواهديم جانيجوان شور ونشاط و ه.است يريمال دوران پ يمگيو سراس يدلتنگ ييتنها

 .قفس را بشكن و برو نيا يآهن يها لهيم يندار يهم پرواز يپرواز كن يتوانيدر قفس نم.كن يزندگ

 .شد يجار نيبر صورت نازن اشك

 پدربزرگ؟ دييگويشما چه م-

شكفتن  تابيب تيشاخه گل كه غنچه ها كي ايو  يمانيدرخت پر شكوفه م كيتو به .تمام نشده اند ميهنوز حرفهاگوش كن -

 متيالتماس گرانق خواهميببندم م ايچشمم را به تمام خوب و بد دن نكهيقبل از ا.هستند آنها را در رهگذر باد خزان مگذار
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تو را از من  يطالب تو شده حام يو با جان و دل مراقبت كند حال كسكه از ت يكس.خوب بسپارم يوجود تو را به امانت دار

حاال به اتاقت برو و خوب راجع به  يخودت باغبان خودت را انتخاب كن خواهميداده اما من م ياديز يبمن قولها.خواهديم

 .من فكر كن يحرفها

 ...خواستميمن م-

 يحاليبا ب كردياش را پاك م يشانيعرق پ كهيو در حال ديكش رونيب نينازن دهيانگشت بلند و كش يدستش را از رو يفان يآقا

 .اب بده وانيل كي ميبرا يبه اتاقت برو نكهيقبل از ا:گفت

 ست؟يچرا خانم جان در كنار شما ن:ديپرس كردياب را بدست او داد و همچنان كه مهربان نگاه م وانيل نينازن

من  نيو ساكت باشم وسكوت غمگ.را ببندم ميپاسخ دادن بتو چشمها يبگذار بجا:كرد و پاسخ داد يخنده تلخ يفان يآقا

 .پاسخ توست

را بر آسمان افكنده بود و ستاره  اهشيشب جامه س.اتاق پدربزرگ را ترك كرد ريو با گفتن شب بخ ديكش يآه بلند نينازن

رها كرده بود  نيرا در آغوش بال او كه اكنون مرمر وجودش.دوخته بودند نيشب چشم به پنجره اتاق نازن رهياز پس چادر ت

 توانستينم گريد نيكرد حق با او بود نازن فيرا كه او بكار برده بود همه را رد يياواژه ه كرديرا مرور م يفان ياقا يو حرفها

نه  ياو هم شوق پروا ز داشت ول.تاختيو در دامن صحرا شتابان به هر سو م ختيگريازدام م دياو با.ريزنج ريباشد اس يغزال

تمام ذرات وجودش او را .شكوفا گردد منگونه هو ديخورش يوجودش با گرم اهيتا گ خواستياو م.يحام يدر آسمان زندگ

بود كه هر لحظه جز  دارشيآنقدر دلتنگ د يچقدر ول دانستينم.بود نينازن يهمسر كه او تمام زندگ كينه بعتوان  دنديمطلب

 هيآندم كه سا ايكه در كنار در ديرا مجسم كرد خود را د نشيريش ياهاياز رو يريهمه جا بزرگ فكر كند تصو.ديدياو را نم

را  نينازن يانگشتها ابديم يقيهومن قا.كنديم شيتماشا ريچشم در چشم او دوخته و س سازديرا مرموز م ايغروب در نيغمگ

 يبه چشم نم يو ساحل خاك استيهمه جا در كه ييتا جا.برديم شيبه پ ايپا رو زنان تا دل در قيو او را سوار بر قا رديگيارام م

را  قيدقا.ديآ يبه جوش م يناگاه موج يآرام است ول ايدر زننديپلك بر هم نم يكه حت يطور.كننديهر دو هم را نگاه م.ديا

اره دوب.از نور كمرنگ ماه يبا پرتو كشياو بود و اتاق تار دياز خواب پر نيبا احساس فرو رفتن در آب نازن سازديواژگون م

 .صبح خوابش نبرد دهيسر بر بالش گذاشت تا سپ
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 دارد؟ يماريدكتر شوهرم چه ب يآقا-

سالم هم  يندارد ول يخاص يماريخانم شوهر شما ب ديراستش را بخواه:كه نگران و افسرده بود پاسخ داد يبه خانم فان دكتر

 نكهياز ا شيشوهر ما ب قتيدر حق...ندارد نه ياعالجدرد ن چكداميه يول كنديدرد م يتمام بدنش بنوع ميچطور بگو ستين

 .است دهيد بيبشدت اس شدارد روح يداشته باشد درد روان يمشكل جسم

هستند؟همه مردم  يبر خانه ام افكنده شده؟چرا همه روان يبتيچه مص هيسا.روح و روانها نيمنكه كالفه شدم لعنت به ا يوا-

 يدچار افسردگ ديدارد كه با يچه مشكل يمگر فان.ميشويو نابود م ميپوسيم مين دارما از درو يما را دارند ول يحسرت زندگ

تهران است كم آدم  يدارها هيسرما نياز بزرگتر يكي.كنديم يشهرك ساز سازديساختمان م سازديهر روز برج م.شود

شان  يو سرخانه و زندگ نندكيهمه دخترها ازدواج م...ايدارم خدا يدخترم چه بدبخت نيا اي شوند؟ويجلوش هم و راست م

هم خود و هم خانواده اش را  ديندازد؟بايحال و روز ب نيخود را به ا ديهم خوشبخت نشد و شكست خورد با يكيهستند اگر 

را  نيآن دختره قدر نشناس نازن ايشود؟و  ريلچيو ريانقدر جنگ اعصاب داشته باشد كه عاقبت اس ديدق مرگ كند؟با

 دايشان و شكوت پ.يو شد گل سرسبد خانواده فان مياو را آورد شديعاقبتش چه م دانمينم ماندينه مخا ميتياگر در  ميگويم

لعنت بر  ميهم به او بدهكار يزينم اشك انگار ما چ شيبغض هست و تو چشمها شيمدام در گلو يلخانه و يكرد شده بانو

 .كه من دارم يزندگ نيشانس و ا نيا

دكتر معالج .ديبود و ازخشم چهره اش سرخ شده بود سالن را ترك كرد و بطرف باغ دو دهيتمام داد كش تيكه با عصبان او

كرد همه را گفت اال  تيبر لب داشت با خود گفت او از همه شكا يلبخند كهيكتش را صاف كرد و در حال قهي يفان ياقا

 .تر است يخودش كه به گمانم از همه روان

آثار درد و .كه هنوز مشخص نشده بود اما به شدت او را درهم شكسته بود يماريب افتاده بود يماريدر بستر ب يفان يآقا

به حساب  يفان ياقا ياز او مشغول بود تنها دلخوش يكه به پرستار نينازن.بود انيصورت افسرده او نما يدر خطها يناراحت

 .آمد يم
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 !دخترم-

 .بله پدربزرگ-

 .نشده ياست كه از معلمت خبر يچند روز-

 هومن؟-

 نكند به مسافرت رفته؟:آرام سرش را تكان داد و ادامه داد يفان يآقا

 .دانمينم-

 !زود يليخ نمياو را بب خواهمينرفته باشد م يياگر جا ريلطفا با منزلش تماس بگ-

 .مانده بود رهيخ يفان يآقا ينشسته بود و به لبها يصندل يرو نينازن

 ؟يهست يپس منتظر چ-

 .پدربزرگ او را متوقف كرد يبلند شد و خواست از اتاق خارج شود كه صدا خورد از جا يتكان نينازن

 .با او حرف بزنم خواهميم رياتاق شماره بگ نياز هم-

 ديچيهومن در تلفن پ يتلفن را برداشت و با دلهره و اضطراب شماره را گرفت بعد از چند لحظه صدا يبه ناچار گوش نينازن

 ؟يچرا قطع كرد:ديپرس يفان يرا بر دستگاه قرار داد آقا يگوش نيبعد نازن ياندكقدرت حرف زدن نداشت  نيالو نازن

 .را برنداشت يگوش يكس-

 .در خانه نباشد يامكان ندارد كه كس ريمجددا شماره بگ-

 ...كه بودياگر م يول-

 .دهنديجواب م نباريدخترم مطمئن باش كه ا-

 .ديچير گوش هومن پاو د يصدا نباريا.شماره را گرفت گريد يبار نينازن

 .تمنا يسالم اقا-

 سالم حالت چطور است؟:سكوت گفت يو پس از لخت ديكش ينفس بلند هومن

 ممنون شما چطور؟-
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 ؟يبا من داشت يكار-

 .با شما حرف بزند خواهديپدربزرگم م-

 در منزل هستند؟ شانيمگر ا-

 .كنندياستراحت م ستيحالشان خوب ن-

انروز هومن به  شديم دهيشن يفان ياقا يكه از صحبتها يخود را با هومن آغاز كرد طور يفنگفتگو تل يفان يبعد اقا يلحظات

 .آمد يخانه شان م

را بر خود حس كرده بود سر بلند  ينگاه ينياو كه سنگ.از پنجره اتاقش آمدن هومن را تماشا كرد نيهمان روز نازن عصر

 يدوست داشت بداند آن دو مرد راجع به چ يليخ نينازن.ادامه دادسرخم كرد و براهش .انداخت نيبه نازن ينگاه ميكرد و ن

 .ستاديرساند و پشت در اتاق گوش ا واريخود را به كناره د نيپاورچ نيو پاورچ اورديطاقت ن.كننديبا هم گفتگو م

 يفان يست اقادر خوا ديرسيآنان به گوش م يآنچه از گفتگو.شديرد و بدل نم يدر مورد او حرف مانديمنتظر م يهر چ اما

 ديحال اگر اجازه بده.كنميشما فكر م شنهاديمن در مورد پ:كه هومن گفت ديشن نياداره شركت از هومن بود نازن يبرا

 .مرخص شوم خواهميم

 .ستياز درس و كالس ن يكه خبر ستيدو هفته ا يكي...؟يمن چكار كرد نيبا نازن يراست-

 زهايچ نيگمانم فكرش با ا.مشترك بپردازد يبه زندگ ليتحص يرد تا بجادوست دا نيانگار نازن:زد و گفت يپوزخند هومن

ازدواج كند من  دهميم حياو ترج رديبگ ميتصم ديندارم خودش با سيوقت تدر يدانش آموز نيچن يمن برا.مشغول است

 .افتميكه بمن پاسخ داده بود در ييرا از تستها نيا

 شود؟يپس زحمات شما چه م-

 .انتخاب كند توانديراه را م كيكه او دارد  يطياست در شرا نيبا خود نازن ميام دادم گفتم كه تصمام را انج فهيمن وظ-

او از ساختمان خارج  بيو بعد به تعق.ديايب رونيب يفان يو منتظر ماند تا هومن از اتاق اقا ديخود را به عقب كش نينازن

و نگاهش را به پنجره  ستاديا يلحظه ا.داشتيانه قدم برمخ يا لهينوازشگر درختان ارام بطرف درب م هيهومن در سا.شد

و بعد با  ديكش يهومن آه بلند.آن را به رقص در آورده بود يبايپرده تور ز ميسباز بود و ن مهيدوخت پنجره ن نياتاق نازن
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 .او تكان خورد يصدا

 ديتوانيو با نگاه كردن به چهره ها م ديكه روانشناس هم هست دانستمياست نم اتياضيفقط ر يرشته جنابعال كردميگمان م-

 .ديو بعد قاطعانه در مورد آنها قضاوت كن.ديببر يبه راز و رمز آنها پ

 دهيشن يفان ياو را با آقا يحرفها نيكه نازن دانستيشد نم رهيخ دنديدرخشياز خشم م يكه در قاب نينازن يبه چشمها هومن

 .است

 ست؟يمنظورت چ-

 حيترج ليمشترك را به ادامه تحص يبه شما گفته كه من زندگ يك...به ازدواج گرفته ام؟ ميبه شما گفته كه من تصم يك-

 !ديكرد نيشما بمن توه...دهم؟يم

به  انهيمثل شما پشت درب اتاق مخف يتيكه دختر با شخص كردميگمان نم:گفت كردياو حس م يكه بغض را در صدا هومن

 .ستديدو نفر گوش با يگفتگو

 .ديرا از من گرفت زيشما همه چ...ت؟يكدام شخص...ت؟يشخص:ديفتاد و آرام پرسا هيبه گر نينازن

 من؟-

 كيكه  دينيبيشما م.دينگاه كن يبازتر ديرا با د انتانياطراف ديشويحاضر نم يكه حت ديبله شما آنقدر خودخواه و مغرور هست-

و دست او را به كمك  ديكنيكه خود را خم نم ديآنقدر غرور دار يول سوزديفرو رفته دلتان هم م يناتوان در گودال چارهيب

 !ديسنگدل هست يليشما خ.ديريگينم

 ؟ييگويم يدار يچ يفهميتو م!نينازن:ديمتعجب شده بود پرس يليكه خ هومن

 .ميگويم يمن چ ديبفهم ديخواهيكه نم ديشما هست نيا فهمميبله من م:سر خورد او جواب داد نينازن يگونه ها يرو اشك

و در اتاق عمه سر بر .رفت نيآنكه به اتاقش برود به ساختمان مستخدم يبجا.و به سرعت از هومن دور شد را گفت نيا

 .كرد هياو گذاشت و گر يزانو

 ؟يدهيخودت را ازار م نقدريچرا ا زميعز-

 بكنم؟ كاريچ ديعمه من با-
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 ؟يدر چه مورد-

 ياو ب يكه به فكر ازدواج است درس خواندن برا يكس ديگويم.ازدواج كنم يبا حام خواهميكه من م كنديهومن فكر م-

 ليبرسم و ادامه تحص ميبه ارزو خواهميكند من م سيتدر ميبرا ستميحاضر ن گريد دميكه كش يهمه زحمت نيبا ا.مفهوم است

 ...او يبدهم ول

 .ستيمعلم كم ن گريد يكي امديغصه خوردن ندارد او ن نكهيا-

 ...من...من دياين گريرا نگو اگر او د نينه عمه ا:اشت و هراسان گفتاو برد يبا شتاب سر از زانو نينازن

 !بمن بگو بمن اعتماد كن كنميخواهش م...؟يتو چ:او را گرفت و گفت يسكوت كرد عمه شانه ها نينازن

 !رميميمن بدون او م:نه بعنوان راز اما حرف دلش را گفت.شد رهياشك آلود به عمه خ يبا چشمها نينازن

 ؟ييگويتو چه م نينازن-

 هستم؟ وانهيد ؟منيكنيچرا تعجب م-

 .را پاك كرد نينازن ياشكها رشيپ يسرش را تكان داد و با دستها عمه

 ...يول يستين وانهيتو د-

 عمه؟ يچ يول-

 ؟يتو به او عالقه دار نميبب-

 .جسم به روح كيدارم مثل  اجيعالقه نه من به او احت:زد و گفت يلبخند آرام نينازن

 .ستيداد و ارام گر هيسر او را به شانه اش تك عمه

 !من زيدخترم دختر عز-

 عمه؟ يكنيم هيچرا گر-

 .يبه او فكر كن ديمتاسقم تو نبا تيبرا-

 ياز وقت.فكر كنم يبه حركاتش فكر نكنم پس به چ شيبه نگاهها شياگر به او به حرفها ؟منيچ يبرا:و گفت ديخند نينازن

بهار آمد او را هم  يوقت.كنم يزمستان را هم ط ديخزان عمر من رفته حاال با ستميتنها ن گريدكه  كنمياحساس م دمياو را د
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 .دادم

 .ستياو هرگز متعلق بتو نبوده و ن يول-

 چرا؟:ديخورد و با لكنت زبان پرس كهي نينازن

 .او نامزد دارد-

 ؟يچ-

 تيموقع دينكرده اند شا يچرا تا بحال عروس دانمينم ينامزد شده ول لشانيفام ياز دخترها يكياالن دو سال است كه او با -

 ...او يول امدهين شيپ يمناس

 .ديچيآن از درد بخود پ ينيسنگ ريتار بودند اتاق بر سرش آوار شد و او را در ز شيچشمها ديشنينم گريد نينازن

 .كردنديم تياو را حكا يچارگيكه هر قطره اش ب يشد اشك ريو اشك بر چهره اش سراز ديلرز شيها شانه

آنقدر غم در دلش .نماند يبجا رهيشد جز خاكستر سرد و ت شانيپر ميكه در دست نس ياو جز توده دور يتمام هست از

اندوه بر  يقرار منفجر شدن بود رد پا يو ب فشرديرا م شيگلو يبغض.ديگنجيمجروح او نم نهيدر س گريمتورم شد كه د

 .شانه خم شد يپژمردند و سرش رو شياش نشست لبها يشانيپ

 شد؟ يچ نميكن نازن هيشد؟نفس بكش حرف بزن گر يچ زميعز!دخترم-

 ديص نيچن يتوانيچگونه م شوديكه قطره قطره ذوب م نيو شمع وجود او را بب نيبش ستيچ يات برا يدلدار گريعمه د يوا

 .گفتن ندارد يبرا يحال زبان او؟ينيبيحسرت را بر چهره اش نم نيسنگ هيمگر سا رديبگذار بم يرا از دام برهان يمجروح

نرنجان بگذار بحال خودش باشد كه تو چون باد سرد  نياز ا شياو را ب.ستين اديفر يندارد و حلقومش جا دنيتپ يبرا يقلب

 هيچه بود؟حال گر يبرا يرحميب نيا يتو كه دوستش داشت.يرا پر پر كرد شيآرزوها نيو عطرآگ ديسپ يشكوفه ها يخزان

 ايوصال او و هومن را در قعر در قيكه قا يموج.ديكه او در خواب د يشد يبه ترحم تو ندارد تو همان موج يازيمكن كه اون

 .فرو برد

درد سكوت  ييشد او سرشار از درد بود درد تنها ماريو ب اورديطاقت ن ديديبزرگ م يبتيخود را برابر مص كبارهيكه به  نينازن

اكنون دل در گرو مهر  ييسكوت و تنها يكه بعد از عمر نيدرنده اش نازن يادرد وحشت درد صحرا ترس از صحرا و گرگه
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تعلق دارد  يگريكه هومن به د نيمنفور نبود اما ا شيبرا بيتحمل كرده رق توانستيهومن داشت غم از دست دادن او را نم

 آورد يقلبش را به درد م

را د  ياما باغ خاموش و ساكت بود و خانه بزرگ فان ديتابيم نور ماه ريبا آنكه شهر در ز ديراز دار عاشقان فرا رس نيا شب

و حسرتمند  مانيو عمه پش كرديم يتابيب شيخو بيو غم غر ييدر بستر تنها نينازن فشرديم ياهيرچنگال وحشت و س

 .فرستاديم نيزده خود نفر انيو بر قلب عص كرديبلند او را نوازش م يموها

 

 6فصل

كه هر دو  يفان ياتاق را ترك كردند فقط هومن ماند و اقا يگريپس از د يكيكنندگان و شركت  ديرس انيبه پا جلسه

شده  يچ:گفت ستينگريكه موشكافانه هومن را م يفان يآقا.خود بودند يشركا يشنهاديپ يطرحها يمشغول بررس

 افتاده؟ ينبود اتفاق نجايامروز حواست ا نكهيهومن؟مثل ا

 .ستين يزينه چ:پاسخ داد يبا دستپاچگ هومن

 .يرسيپكر بنظر م يليتو خ يول-

 ...بدانم كه خواستميم يول...ستين يزيگفتم كه چ-

از وقتش را صرف  يميقبل ن يهومن از مدت.را صحبت كرد يقيبه صدا در آمد و او دقا يفان يلحظه تلفن همراه اقا نيهم در

 .قرار داد فشيو درون ك جمع كرد خورديبه چشم م زيم يورقه را كه رو نيچند ساختيامور شركت م

 د؟يبا من ندار يبروم كار ديخوب من با-

 .يرا فراموش نكن مانيقرار فردا يبه سالمت پسرم ول-

 .راس ساعت خدمتتان برسم دوارميچشم ام-

 .او را متوقف كرد يفان يآقا يدرآستانه درب اتاق بود كه صدا هومن

 .يبكن ياز سوال يخواستيتو م نكهيمثل ا يراست-

 نيبدانم نازن خواستميم.كنكور است يامتحان سراسر ندهينبود هفته ا يموضوع خاص:ديلحنش را ارامتر كرد و پرس هومن
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 .چكار كرده

دست  گرياو د ديجلسه كه شما با هم داشت نيدرست از آخر:و گفت ديرا درهم كش شيابروها يفان ياقا نينام نازن دنيشن با

 .به كتاب و دفترش نزده

 چرا؟-

 .ندارد يبود حاال هم حال خوش ضيمر يقرار دارد مدت يبد يروح تياو فعال در وضع يول مدانينم-

 ست؟يعلتش چ...افتاده؟ شيبرا ياتفاق-

 .چند كلمه با تو حرف بزنم خواهميم ياگر وقت دار-

 .دوخت يفان ينشست و چشم در چشم آقا ديبا ترد هومن

 .فهمنديحرف هم را بهتر م.كننديدرك م را بهتر گريو جوانها احساس همد يجوان هست كيتو -

 .دشوار بود شيهضم هر كلمه برا.ديبه او بگو خواهديچه م يفان ياقا دانستينم.زديدر التهاب سخت دست و پا م هومن

 ...ميگويرا م يحام...نه؟ ايهست  ادتي دانمينم-

كنج لب گذاشت و ادامه  يگاريس يفان يااق زديپر پر م نهيدلش در س كهيدر حال.تكان داد دييسرش را به عالمت تا هومن

 يبه زندگ نيكرد نازن ياو را از من خواستگار نكهيعالقه مند شده بود بعد از ا نيكه به نازن دانميبود و م ياو جوان خوب:داد

 ...يول.بود دهياش نقشه ها كش ندهيآ يهم برا ديداشت شا جانيكرده بود ه دايشور و نشاط پ.شده بود دوارتريام

بود تا بر خود مسلط شود و  يهومن فرصت يبرا نيمشغول حرف زدن شد و ا يفان يزنگ تلفن به صدا در آمد اقا ارهدوب

 !ديشنيبر او كه چه م يوا.اش را پاك كند و نبضش را مهار سازد يشانيعرق پ

او از نظر روح  يدانيكه ماز موضوع باخبر شد خودت  نيمادر نازن كايمل نكهيتا ا رفتيم شيخوب پ زيهمه چ گفتميداشتم م-

وابسته است و حاضر  نيبه نازن يحال به صورت وحشتناك نيو در ع.است ختهياست اعصابش بهم ر يو روان دچار مشكالت

 رونيرا بطرفش پرت كرد او را از خانه ب يدسته گل حام يخاطر روز خواستگار نيبهم.او را تحمل كند يدور يلحظه ا ستين

 مانيهم از كارش پش كايمل كهيدر حال امدندين نيبه سراغ نازن گريخانواده اش دل آزرده شده اند و د و ياز آن روز حام.راند

 نيبا نازن تواندينم كايبا وجود مل كه ديگوياو م ياست ول يروان ماريب كي كايرا متقاعد كنم كه مل يكردم حام يشده من سع



 

 

كتابخانه نودهشتيا  طايع  مهسا  –كن م وربا

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٦

شان را بهتر  نيكن دانش آموزها حرف معلم حتشيت كن نصصحب نيامكان دارد با نازن تيحاال اگر برا.خوشبخت شود

 .برديم نيبرود خودش را از ب شيپ نطورياو اگر هم.يبده ديكن بهش ام يسع كننديگوش م

 يبود كه برا يعيطب.ديفهميرا نم نيدرد نازن يفان يهمه دست به دست همه داده بودند تا آن دو را از هم جدا كنند آقا چرا

 نينازن.كرد قيهومن تزر يرادر رگها يزهر بودند و هم ناخواسته غم بزرگ شيداروها.بود دهيچيپ ياهنسخه اشتب مارشيب

و سكوت او باعث شده بود تا هر كس به نحو دلخواه خود در مورد او قضاوت  داز آن مطلع نبو يداشت كه جز عمه كس يدرد

 .كند

 چوقتيرا ه شياحساس نكرده بود و چشمها نيو اندوهگ چارهيب نطوريخودش را ا چگاهيكرد ه يرو ادهيساعتها پ هومن

اش راحت و  يريگ ميپنهان كرده بود تا او را در تصم نيخود را از نازن يهومن مدت.بود دهيشكست خورده و مغموم ند نيچن

و حاال .شود نيادامه دهد عاقبت سكوتش را بشكند و مانع ازدواج نازن شيكه اگر به رفت و آمدها ديترسيم.دغدغه بگذارد يب

شب را چون .هومن چه زهرآلود و تلخ بود يبرا ميتصم نيگرفته و ا مياش تصم ندهياو درباره آ ياهايكه دختر رو ديشنيم

 .رفت يفان يصبح سر زد او به سراغ اقا دهيسپ يو عاقبت وقت ديچيزخم خورده به خود پ يمار

 

 .خواهميرا م يآدرس حام-

 ؟يار داربا او چك:ديمتعجب پرس يفان يآقا

 .نباشد جهينت يب دهميقول م يو همه كارها را بمن واگذار كن ديآدرسش را بمن بده كنميخواهش م-

 ...كه ياز او درخواست كن يخواهيم-

 .ديبمن اعتماد كن-

را در دست داشت پشت فرمان نشست و در  يبرگ كاغذ كهيبعد هومن در حال يقيو دقا.رفتيپذ ديبا ترد يفان يآقا

 .را به حركت در آورد نيماش يمحا يجستجو

به تماشا  يتوقف كرد و لحظات شگاهيمقابل نما.چشم هومن را به خود جلب كرد لهاياتوموب نياز بهتر ييبايبزرگ و ز شگاهينما

 .پرداخت
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 .ديكن دنيهم د نجايا ينهايداخل اقا از ماش دييبفرما-

 .كار دارم شگاهينما نيمن با صاحب ا:گفت لبخند زد و كرديكه او را بداخل تعارف م يبه پسر جوان هومن

 ؟يآقا حام-

 دارند؟ فيبله تشر-

 .بودند نجايا شيپ قهيچند دق نينه البته تا هم ميبگو ديمتاسفانه با-

 كنم؟ شانيدايپ توانميكجا م-

 ؟يجنابعال-

 .از دوستانش هستم-

 .رسانميشما را م غاميمن پ دييامرتان را بفرما-

 ارم او كجاست؟گفتم كه با خودش كار د-

 .ديكن داشيپ ديشا ديپدرام سر بزن ياگر به كلوپ ورزش-

 دادنديظهر را نشان م 12ساعت  يعقربه ها.و استارت زد ديخز نيبا گرفتن آدرس كلوپ دوباره به داخل اتاقك ماش هومن

 .مختلف بودند يآنجا مشغول انجام ورزشها يعده ا.كه او وارد كلوپ شد

 قربان؟ ديداشت شيفرما-

 .مسئول كلوپ بود ايشد كه گو يمتوجه مرد هومن

 .كار داشتم بايشك يحام يمن با اقا-

 .كلوپ را ترك كرد شيبا چند تن از دوستانش چند لحظه پ.ديكنيم شيدايپ دياالن دنبالش برو نياگر هم-

 !ممنون اقا-

 بيپشت فرمان نشست و به تعق.د جلب كردتوجه او را بخو يرنگ ديپاترول سف نيرساند ماش ابانيبا عجله خود را به خ هومن

 يحام.متوقف شد ييبايو ز كيپاترول مقابل رستوران ش نيعاقبت ماش ابانهايگشت و گذار در خ يآنها پرداخت بعد از كم

مرد بودند وارد رستوران شدند هومن كنار جاده پارك كرد و منتظر ماند  5انها كه .شد ادهيپ نيبود كه از ماش يجوان نيسوم
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 شيخو ليبه م خورديبر هم نم چوقتيكه ه يو ارامش جاودانه ا ياما زمان با لجاجت و سخت نديايب رونيآنها از رستوران ب تا

اد او داشت مرور كرد او اكنون آمده بود يو  نيرا كه با نازن يفرمان گذاشته بود و تمام لحظات يهومن سرش را رو.گذشتيم

كه از سر  يتا آه جانسوز رفتيرا بدست باد بسپارد م شياهايتا رو رفتينكند او مرا رها  نيبخواهد كه نازن يتا از حام

مغرور او فرو  شهياز چشمان هم ينم اشك.آتش بسوزاند ياش را در شعله ها يخرمن هست دوانديم رونيب نهياز س يچارگيب

 شهيرا پشت ش يا مهيو برگ جر ديكوباو  نيماش شهيآرام بر ش يو رانندگ ييسر بلند كرد كه افسر راهنما يهومن وقت.ديچك

 .نصب كرده بود نيماش

 پارك كردن است اقا؟ يچه جا نيا-

 .ديببخش-

تا  رفتنديساعت هم م يعقربه ها خورديو دوستانش به چشم نم ياز حام يبعد هر چه نگاهش را به اطراف چرخاند اثر و

 .زنگ دو بعدازظهر را به صدا در آورند

 !بايشك يآقا-

 دوارميام:شد و گفت كتريبه او نزد يهومن چند قدم.هومن متعجب شد دنيسرش را به عقب برگرداند و از د يامبه آر يحام

 !ديمن را بخاطر داشته باش

 ...نكهيچه رسد به ا.هم از شما نشنوم ينام يبودم كه هرگز حت دواريام-

 .كرد ياخم هومن

 ؟ي؟با من چكار دار يكرد دايرا از كجا پ نجايا:ديپرس لب ريانداخت و ز نيينگاهش را از او گرفت سرش را پا يحام

 .با تو حرف بزنم خواهميم نمتيموفق نشدم بب يول.دنبالت گشتم يليخ روزيد-

هر دو در .شديم دهيبه صورت هم پاش شانينگاه دو مرد در هم فرو رفت و نفسها ستادياو ا نهيبه س نهيجلو آمد س يحام

 .مشكل بود شانيبرا گريهمد شدند تحمل رهيبهم خ نيسنگ يسكوت

 .خوب من سراپا گوشك-

 .خلوت يجا كي ميقدم بزن يكم مينه برو نجايا-



 

 

كتابخانه نودهشتيا  طايع  مهسا  –كن م وربا

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٩

 رونيب شگاهيرا برداشت و از نما نشيماش چييقدم زد سپس سو شگاهيدر سالن نما ديبا ترد يلحظات.از كنار او دور شد يحام

شلوارش  بيرا در ج نشيماش چييسو يحام.كرد باز يحام يخود رفت و درب جلو را برا نيآمد هومن هم بطرف ماش

 داد هيجلو تك يگذاشت و در كنار هومن به صندل

 .داد هيدر مقابل او به درخت تك ينشست و حام مكتين كي يرفت برو خواستيخلوت و آرام بود همانطور كه م پارك

 .ميگويم كيتبر مانهيصم تيصورت من برا نيا ؟دريرا به رخم بكش تتيكه موفق يآمد-

 ست؟يچ ت؟منظورتيكدام موفق:و گفت ديكش يشانيبه پ ينيچ هومن

شاعرانه تو گوش  يكه به حرفها امدمين نجايصبر كن من ا يه:دوخت و گفت يكرد نگاهش را به گوشه ا يخنده تلخ يحام

لذت بخش  تيدختر پاك و معصوم چقدر برا كيگرفتن احساسات  يو به باز گرانيكردن د ماليبدانم پا خواهميبلكه م.كنم

و  يپا كرد ريآن دختر را ز ديام يغنچه ها.يشده ا ريخودت تحق نكاريبا ا يول.يبه خودت مغرور هست يليحتما خ...است؟

 نيمن بتو ا يول.يكنيبا لذت تماشا م يكه افروخته ا يو به اتش ينشست يحال هم گوشه ا.يرا به باد داد شيخرمن آرزوها

 روشن شد؟ دهمياجازه را نم

 ياما هومن دستش را به عالمت سكوت رو ديبگو يزيرا باز كرد تا چ شيلبها.شد رهيو گنگ به هومن خ جيگ يبا حالت يحام

 كشد؟يم ياو چه درد يدانيم چيه يكن يبا سرنوشت او باز يتو حق ندار:لب گذاشت و با همان لحن خشك و قاطع ادامه داد

 .يزنيحرف م يع به چاصال تو راج.تند نرو بگذار منهم حرف بزنم نقدريا-

تو با سرنوشت  گذارميمن نم:شد و بعد آرام گفت رهياو خ يبه چشمها ستاديا يبلند شد مقابل حام مكتين ياز رو هومن

 .كه شده يمتيبه هر ق يكن يدانش آموز من باز

 ؟ييگويرا م نينازن-

 .بله-

كرد  نيبود و هومن را خشمگ زيش جنون آمخنده ا.ديبلند خند كبارهيمتعجب شد سرش را تكان داد و بعد  يليخ يحام

 !وانهيد يهست وانهيتو د:گفت ديخنديبعد براه افتاد و همانطور كه م يلحظه ا يحام

 يليو بعد س ديرا گرفت و با خشم او را بطرف خود كش شيبازو ديدرنگ بدنبال او دو يرفت و هومن پس از لخت يحام
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هومن .ماندند رهيبهم خ گريد يدو مرد بار.گونه اش گذاشت يدستش را روجا خورد و  يرا بر گونه او نواخت حام يمحكم

 .ديكش يانداخت و آه بلند نييسرش را پا يفرو رفته بود رها كرد حام يحام يآرام انگشتان خود را كه در بازو

 ؟يكن يتالف يخواهي؟نميگرفت نييچرا سرت را پا-

 .ديكشيعكس العمل انجام نداده بود خجالت م يحام نكهياز ا ياو چهره اش سرخ شده بود به گونه  زدينفس نفس م هومن

در قلبم جا  يختيكه تو بجانم ر يدرد.آن را جبران كنم يليس كيكنم و با  يكه تالف سوزديصورتم نم:با بغض گفت يحام

 .گرفته برو بگذار بحال خودم باشم

 .ستينگريمتعجب او را م هومن

 .واضح تر حرف بزن فهمميمن نم-

و خواسته  ليبه عرض برسانم كه من به م ديبا يو به فكر عالج دردش هست يدانش آموزت نگران هست يبرا يليخاگر -

 .بست مجبور شدم كه برگردم ميدر را برو ياش فاصله گرفتم وقت يخانم از زندگ نينازن

 ...يول-

كه احساسات او را  ديهست يجنابعال نيكه ابل ستمياست و رنجور شده من مقصر ن ماريب نيبگذار حاال من حرف بزنم اگر نازن-

 .ديگرفته ا يبه باز

 من؟-

در قاب اشك  زين شيچشمها ديلرزيم شيشانه هومن گذاشت رنگش كبود شده بود و لبها يدستش را رو يحام

 .دنديدرخشيم

 .ديخوشبخت شو دوارميام.انتظار بكشد نينازن نياز ا شيبرو نگذار ب-

و  رهيهومن خ يهنوز چشمها ياز نگاه او پنهان شد ول يحام روحيتخته سنگ سرد و ب كيثل م.رفت و هومن برجا ماند يحام

 .راه بود ريخسته در مس

 

**** 
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 ؟يديرا د يشد؟حام يخوب چ-

 .دمشيبله د-

 خوب؟-

 .ستين يمقصر حام يفان يآقا-

خود را  يآمدند حام يواستگاربار به خ نيتمام شب و روز با ما در تماس بودند و چند كماهي ستيكه مقصر ن يچ يعني-

 دند؟يخود را عقب كش كبارهيشد كه  يچ.كرديجلوه م نينازن فتهيش

 .زنميحرف م نيبا نازن يمن كم ديشما ارام باشد اگر اجازه بده يفان يآقا-

و غصه را درد  دنيكش ييتوانا نياز ا شيخسته ام ب يليانجام بده باور كن خ يدانيكه صالح م يهومن جان هر كار دانمينم-

 .ندارم

كه به  يلبخند بر لب نداشت و سالم شهياو مثل هم ديدر سالن عمه را د.را ترك كرد و به طبقه باال رفت يفان ياتاق اقا هومن

 .بود يحوصلگ ياز سر ب ايهومن كرد گو

 در اتاقش است؟ نيعمه نازن-

 ؟يچكارش دار:خشك جواب داد يبا لحن عمه

 ؟ياز من ناراحت ايخلقت تنگ شده  نكهيا ه؟مثليچ:ديپرس كرد لبخند بزند آرام يسع هومن

 نه؟ ايهست  نينازن يشد باالخره نگفت يچ:نگفت هومن ادامه داد يزيچ عمه

 .كندياستراحت م ستيحالش خوب ن-

 .حالش را بپرسم روميخوب پس من م يليخ-

 .ستاديو مقابل هومن ا ديبطرف در دوحركت كرد اما قبل از آن كه اجازه ورود بخواهد عمه  نيبطرف اتاق نازن هومن

 .كنميخواهش م ديبرو نجاياز ا-

 چرا؟-

 .داخل ديبعد برو ميگوياول به خودش م ديمنتظر باش نجايهم:سكوت گفت يگوشه لبش را به دندان گرفت و پس از لخت عمه
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 رونيب نياز اتاق نازن يافسردگ بعد عمه با يچنگ انداخت و با التهاب در سالن به قدم زدن پرداخت لحظات شيبه موها هومن

 .را ندارد چكسيمنكه به شما گفتم او حوصله ه:آمد و به هومن كه سخت در انتظار بود گفت

 .دهديكه او از خودش نشان م ستيها چ يبچه باز نيا-

و عرق بر  زديم يقلبش بتند.را گرفت و بدون توجه به اعتراض عمه بعد از نواختن ضربه به درب اتاق در را گشود نيا هومن

 .اش نشسته بود يشانيپ

 .سالم-

 .بود نينرم و غمگ شيصدا ديصورتش كش يزد و مالفه را رو يدر بستر غلت نينازن

 .دييايگفته بودم كه ن-

 .يو خودخواه شده باش رحميحد ب نيباورم نشد كه تا ا-

 .را بلند كرد شيصدا نيهومن نازن يقدمها يصدا دنيشن با

 .ديادم كه وارد اتاقم بشومن به شما اجازه ند-

 .با تو حرف بزنم خواهميم نينازن-

 .ديبر رونياز اتاق من ب!ندارم اقا يمن با شما حرف-

 .كرديم هيگر نيو نازن.بغض كرده بود هومن

 ...من نينازن كنميخواهش م-

 د؟يفهميم نميشما را بب خواهمينم ديگفتم كه برو-

 .اري ميو دردمند رانده شده از حر نيافتاده بود و قلبش سنگ نييپا شيآمد شانه ها رونياز اتاق ب هومن

 شد پسرم؟ يچ-

نگذار تنها بماند :هومن به عالمت تاسف سرش را تكان داد آرام گفت.ستينگرياو را م يبه عقب برگشت عمه با نگران هومن

 !را داشته باش شيهوا شتريب

 .ستياز من ساخته ن يچكار كنم پسرم؟كار-
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 يدانيتو م نميبگو بب:ديشد و پرس قيرا حس كرده بود به چهره نگران او دق نيعمه و نازن متيصم ينوعب شهيكه هم هومن

 .كمكش كنم خواهميمن م.بگو يدانياگر م...ست؟يچ نيمشكل نازن

 يماز ساختمان دنبالتان  رونيب ديشما برو:گفت ديالتماس را د رلحن هومن شن يو وقت. كرد ديترد يدر پاسخ دادن اندك عمه

 .ميزنيآنجا با هم حرف م.ميآ

 يهومن برا.درختان كنار هم قرار گرفتند هيبعد آن دو در سا يقيو رفت دقا ستيعمه را نگر زيتشكر آم يبا نگاه هومن

 ...نيبهم خورده نازن يحام يخواستگار نكهيبعد از ا دميشن:سر صحبت را باز كند به عمه گفت نكهيا

بلكه بهم خوردن آن موضوع  ستين نطورينه اصال ا:ند به شدت سرش را تكان داد و گفتنگذاشت كه او حرفش راتمام ك عمه

 .هم شد نينازن يباعث خوشحال

 ه؟يپس مشكلش چ-

 د؟يبفهم ديدوست دار-

 .صد البته-

 نيدر بوجود آمدن چن:هومن از او خواهش كرد لب از هم گشود و گفت گريد يبار نكهيمن من كرد و بعد از ا يكم عمه

گمان .شدياز موضوع خبر م ديالبته بنظر من او با.گفتميم ديگفتم كه نبا نيرا به نازن يمن حرف.ستميمنهم مقصر ن يتيوضع

 .به نفعش باشد يانطور كنميم

 .دياصال حرف را بزن دينرو هيحاش كنميخواهش م:گفت يحوصلگ يكه كالفه شده بود با ب هومن

 .ديمن به او گفتم كه شما نامزد دار:گفت يگرفت و با لحن نييبعد سرش را پا.او نگاه كرد يبه چشمها عمه

كرد خود را كنترل  يسع ييبه هدف نها دنياما تا رس.بدنش داغ شد كبارهيو .چرخديدور سرش م اياحساس كرد كه دن هومن

 .كند

 به او دارد؟ يمن چه ارتباط ينامزد-

 .است عمه جان نيهم نيدرد نازن-

 .واضح تر حرف بزن-
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 ...شما ميبگو شيوابسته شود و آنوقت مشكل تر است كه برا شتريب دميترس كنديم يقراريب تيبرا يليخ نيزننا دميد-

 .شد قياو دق دهيو به چهره رنگ پر.كردن هومن به درخت عمه سكوت كرد هيتك با

 گفتم؟يم دينبا-

 .دانمينم...دانمينم:سرش را به چپ و راست حركت داد و بعد ناله كنان گفت هومن

پشت فرمان نشست باغبان درب را  يحاليرساند و با ب نشيو سرگردان كشان كشان خود را به ماش تابيكه ب دياو را د مهع

 .خروج او گشود يبرا

**** 

 زياز اسمان ماه لم داده بود و پر نور و دالنگ يدر گوشه ا.بود دهيو پرستاره اش بتن كش اهيس راهنيصاف بود و شب پ آسمان

 .بودند و هم خفقان آور ريهم دلپذ يلحظات برا نيمشب هم شاد بود و هم غمگاو ا.ديدرخشيم

قرار  يسخت ياو اكنون در تنگنا.كرديرا از او سلب م ريدلپذ تيواقع نيا ينيريهومن بود كه ش يدر زندگ يتلخ تيواقع

و خود را در  شتافتياو م يح بسوبه فرمان دل و شوق رو نكهيا اي رفتيپذيرا م شيخو يليتحم يو زندگ مانديم ديبا اي.داشت

هم وجود  يكه راه سوم غيو در دنديبخشيخانواده اش هرگز او را نم تكه در آن صور.كرديرها م نيآغوش وصال نازن

او حال .ستيگريامشب سر بر زانو گذاشته و م يمرد مغرور و جد نيمرد و هومن ا كي ستنيچه رقت بار است گر.نداشت

خود بر دام  شيونادم از كار خ اديو ص.را به دام افكنده و هم او را مجروح ساخته است يبايرا داشت كه غزال ز ياديص

 شيآنشب خانه برا چديپيكه به جان او پرتاب كرده خود به درد م يريو از ت ديگريم شيخو يدلربا دينشسته و بحال ص

و در  ديخز رونياز گوشه اتاق ب يبه ارام.كنديم داديكه زمستان در آن ب مانستيم رهيسرد و ت يامن نبود به متروكه ا يمكان

 .به قدم زند كرد عدل شب و خلوت كوچه ها شرو

 يشبها مثل مار زخم دهيرنگت پر يزنيسرت آمده كه من خبر ندارم هر روز مثل مرغ سركنده بال بال م ييهومن چه بال-

 ؟يكجا رفت شبيد ست؟اصاليبمن بگو كه دردت چ.يمانيم

 .راحتم بگذار مادر:اسخ دادپ مارگونهيب هومن

 .ميفرصت است كه ما با هم حرف بزن نيتحمل كرده ام بنظر من بهتر يليمن خ يول-
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 .شد رهيتب دار به مادر خ يمبل رها كرد و با چشمان يخود را رو هومن

 .ديخوب حرف بزن-

 .خواهميو قانع كننده م يپاسخ منطق كيسوال دارم  كياز تو فقط -

 !دييبفرما-

 ؟يكن يو خود را از آن دختر معصوم مخف يادامه ده تيها يباز نيبه ا يخواهيم يتا ك-

 !دختر معصوم:كرد و با تمسخر گفت يخنده بلند هومن

 !انسان باش!هومن-

از اتاق پرت كرد و در كنار پنجره سرش را  يگلوله آتش خود را به گوشه ا كيدر سكوت به مادر نگاه كرد بعد مثل  هومن

را آنطور كه  تيواقع ديتوانيو نم ديكه مشكل دار ديشماها هست نيندارم ا يمن با خودم مشكل:كرد و گفتشانه خم  يرو

 يام كه هم اكنون هستم نه آن كس يمن آن.باشم توانميكه نم.ستميكه ن شمبا يكه كس ديخواهيشما از من م.ديهست قبول كن

 د؟يكنيچرا دركم نم ديكس من هست نيزتريشما عز.كنم مادر يبيبا شما احساس غر دينگذار.باشد ديكه به خواسته شما با

 ست؟يحرف آخر واول تو چ كنم؟اصاليمن دركت نم:پرخاشگرانه گفت مادر

 ديزنيكه شما حرف م ياز كس:مطمئن گفت يقاطع و كالم يشد و با لحن قياو دق يخود را به كنار مادر رساند به چشمها هومن

 .ستياو وصله تن من ن.زارميب

 م؟يعام و خاص كن يخود را انگشت نما يخواهيم:گفت يو با دل آزردگ ديخود را عقب كش يكم مادر

 .مشكل خود شماست نيحاال هم ا.ديگرفت ميتصم ميمن شما برا ابيدر غ-

هومن جا خورد و بعد از نگاه ناباورانه كه به مادر انداخت سرخم كرد و .را بر گونه هومن نواخت يمحكم يليبالدرنگ س مادر

بعد او از پنجره  يساعت.سرخ شد تيمبل نشست و از شدت خشم و عصبان يخانم تمنا رو.بعد اتاق او را ترك كرد يلحظه ا

 .اتاقش رفتن هومن را نگاه كرد

 ينشسته بود و در كنار جو ريلچيو يرو كايدر صحن بزرگ مقابل ساختمان مل.رفت يفان يبه خانه اقا دواريمصمم و ام هومن

سالم هومن جان چه :زد و گفت يهومن لبخند دنيبا د.بود ستادهيشده بود پرستار هم در كنار او ا رهياب خ ياب به زالل
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 طرفها؟ نيعجب از ا

پدر خانه  نميبيحال شما را بهتر م نكهيسالم خوشحالم از ا:زد و پاسخ داد يلبخند ديديرا سرحال م كايمل نكهياز ا هومن

 هستند؟

 .آنجا كار داشت يكم نكهيرفت مثل ا شبيپدرم رفت رامسر د:تكان داد و گفتسرش را  يبه عالمت نف كايمل

 ؟ييتنها-

 .هم با اوست نينه نازن-

چه وقت مسافرت رفتن  نيا...فردا در آزمون شركت كند؟ خواهديمگر نم:ديپرس يو با دلتنگ.افكند يشانيبه پ ينيهومن چ-

 است؟

 .نتوانست مانعش شود يشده كس تنگ ايدر يكرد گفت دلم برا يبچه ها لجباز نيع-

آن همه زحمت و تالش  دهد؟پسياش را از دست م يشانس زندگ نياو دارد بهتر ديدانيم چيه.او برود ديگذاشتيم ديشما نبا-

 دود هوا شد؟

 ...كه من سرش داد بكشم و  ستيبچه ن گريبكنم؟او د توانستميچكار م:سرش را تكان داد و گفت يبا درماندگ كايمل

 دانميمن خودم را مسئول م.با او برخورد كرد يبا تند ديبا فهمديو صالحش را نم ريكه خ يهم بچه است كس يليا او خاتفاق-

او تمام زحمات من و خودش را  گذارميمن نم.آماده امتحان سازم يرا به اندازه كاف نيقول داده بودم كه نازن يفان يچون به اقا

 .به باد دهد

 د؟يچكار كن ديخواهيم-

 برگردند؟ يكه پدرتان ك ستيعلوم نم-

 .آنجا كار دارد يهفته ا كي گفتيآنطور كه پدر م-

 .ديرا بر من بده اليادرس و ديپس لطف كن-

 چكار؟ ديخواهيم-

 .نيدنبال نازن روميم-
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 .متعجب شد كايادا كرد و مل تيرا با قاطع نيا هومن

 ...كه او  كنميگمان نم يول-

 .ميفرصت ندار اديزخانم ما  كايمل كنميخواهش م-

آنها را از هومن گرفت و بعد با  كايمل.گرفت كايبرداشت و ان را به طرف مل فشيرا از داخل ك يبعد هومن كاغذ و قلم و

نگران و  يآنها را به هومن بدهد حالت كودكانه بخود گرفت و با لحن خواستيم يوقت.هومن نوشت يآدرس را برا يحاليب

 د؟ها؟يكن تشياذ دياهخويشما كه نم:ديافسرده پرس

 !نه:از اشك پر شدند سرش را ارام تكان داد و گفت شيچشمها كهيقرار گرفت و در حال ريتحت تاث هومن

 

****** 

مهربان  ياو را همچون مادر ايبسپارد و در ايدر يتا بدن تبدارش به خنكا رفتيداغ و سوزان در عمق اب فرو م ديخورش

 كشاندنديرقص رقصان خود را به ساحل م ميسرسپرده و آرام با هر وزش نس ايدر يهاموج.نوازشگرانه در آغوش خود فشرد

موجها خود را به  يهمسفر و همپا ميو نس زدنديبود عاشقانه بوسه م ردهاو كه مدتها نظاره گرشان ك يپاها يو بر انگشتها

مرغكان .اندوهبار بود ايو سكوت در داديم مغ يهمه جا بو يبا آنهمه شگفت گرفتيم يرا به باز شيو موها چانديپياندام او م

 يبا احساس نينازن.بودند ايرد يدر عمق اب ديو شاهد غرق شدن خورش كردنديپرواز م ايو درد آلود بر اسمان در نيغمگ

 .ديساحل شن يرا بر شنها ييپا ييصدا يلحظه ا.كرديرا تماشا م ايشگفت اسمان و در يافسرده و تنها باز

دوباره  مينس.غروب را با چشمانش بدرقه نكند نيلحظات وداع تلخ خون نيآخر دانستيم فياشا بود كه حآنقدر غرق تم اما

رخ  ميرا بر ن ينوازشگر نگاه هيبعد او سا ياندك رساندياشنا را به مشام او م كيمعطر و جان بخش  ميشم نباريو ا ديوز

 .است ستادهيا شيو پر شكوه به تماشا بايكه ز ديشانه اش نگاه كرد و او را د يآرام از رو.راستش احساس كرد

 .يرا انتخاب كرد يقشنگ يفرار از خودت جا يبرا ستيو خارق العاده ا بايمنظره ز-

شد و  كيهومن آرام به او نزد.قدرت پلك زدن هم نداشت يحت.ماند خكوبيدر مقابل نگاه جادوگرانه او بر جا م نينازن

 .شد و ارام لبخند زد رهيخ كردنديو كه ناباورانه نگاهش ما يبه چشمها يلحظه ا.ستاديمقابلش ا
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 .سالم-

 .سكوت

 حالت خوبست؟-

 .سكوت

 م؟يايب نجايكه دنبالت تا ا يتوقع نداشت...؟يمن تعجب كرد دنياز د... هيچ-

 .سكوت

 يكيفرو برد و شلوارش  يبهايرا در ج شيداد دستها يرا تكان شيزد شانه ها يدوباره لبخند نيدر برابر سكوت نازن هومن

 شتريطلوع را ب:پر كرد و نجوا كنان گفت ايدر ريخنك و دلپذ ياش را از هوا نهيس.ستاديا ايرو به در نيدو قدم دورتر از نازن

 غروب؟ اي يدوست دار

 سكوت

 ؟يدهيچرا جواب نم-

 سكوت

خوشحالت .اور است جانيو ه زيشگفت انگ تيبرا يدوست دار شتريكه طلوع را ب بندميشرط م...نه؟ يترسيتو از طلوع م-

با  يطلوع يترسيم دهديآزارت م يزيچ كي يول يتو عاشق طلوع هست.يشوياز شوق و حرارت م زيطلوع لبر دنيبا د كنديم

تو .يترسياز غروبش م يكه به طلوع دل ببند يترسيم.داشته باشد زيتلخ و غم انگ يانيمحسور كننده اش پا ييبايآن همه ز

فقط .يكنيفرار م ييتو از نور و روشنا.يبنديم عتيهنر طب نيا يطلوع را دارند بر تماشا دنيشوق درا با آن كه  تيچشمها

وجودت  تمام.رسديمحتوم طلوعش م انيچگونه به پا شوديم يكيكه چگونه طعمه تار يكنيبه غروب نگاهش م يديچسب

دلخوش  يكيو تار ياهيو بعد از آن به س ينيبيكار را م انيچون پا.يكنيو با حسرت غروب را تماشا م شوديسرشار از درد م

 .زجر آور است تيلحظات برا نيكه تمام ا دانميم.يكنيم

 .كه با اشك پر شده است ديرا د نيرنگ غروب صورت نازن ييسرش را برگرداند ودر پرتو طال يبه ارام هومن

 د؟يآمد نجايچرا به ا-
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 ...يگفتيم ميكه برا ييو از آرزوها يكنيپشت م ندهيبه آ ينگرانت بودم تو دار نكهيا يبرا-

 !شوديمن به شما مربوط نم يو ارزوها ندهيآ:پرخاشگرانه گفت يبا لحن نينازن

دوست دارم .هم بمن مربوط است يلياشتباه نكن خ:آرام گفت يمهربان و دلسوزانه او را نگاه كرد و بعد با لحن هومن

 .كه دوست دارد نهالش رشد كند و شكوفا شود و ثمر بدهد را دارم ياحساس باغبان.نميتو را بب تيدرخشش و موفق

مدام  نكهيا اي شوديم دايسر و كله خودتان پ اي روميچرا هر جا م...د؟يگذاريچرا راحتم نم...د؟يداريچرا دست از سرم نم-

 كنم؟يشما را دور و برم احساس م هيسا

 .يكنيم بميتعق هيسا كيو مثل ...يگذارياحتم نمر...يداريبهمان خاطر كه تو دست از سرم برنم:و گفت ديخند هومن

 .ديشنياو را م هيگر يامواج صدا انيو هومن در م.دنديلرزيآرام م شيشانه ها.كرد ايو پشت به او و در ديلرز نينازن

 گذشته ام برگردم؟ يرا فراموش كنم و به زندگ زيكه همه چ ديگذاريچرا نم...كنميخواهش م ديبرو نجاياز ا-

من  يندار ياجازه ا نيتو چن دهديرا بر باد م زهايچ يليبازگشت تو به گذشته خ يتو به گذشته ات تعلق ندار كهنيا يبرا-

 !گذارمينم

 .شد رهياو خ يمربوط به چشمها يبه شدت سرش را برگرداند و با چشمها نيلحن قاطع هومن نازن دنيشن با

 .ديبرو نجايگفتم از ا-

 !يبه تهران برگردبا من  ديمن بدنبال تو آمدم با-

 !ديبرو نجايگفتم از ا:ديچيدر ساحل پ شيو صدا ديكش اديفر نينازن نباريا

كه رو به  ييبگو مياگر برا:دوخت و قاطع گفت نينازن يقالب كرد نگاهش را به عمق چشمها نهيس يرا رو شيدستها هومن

 .قدم بردارم كيت بدون تو ساحل محال اس يبر رو يول روميهم م ايبروم به خواست تو تا عمق در ايدر

 آخه چرا؟:ديمظلومانه پرس نينازن

به  خواهميو م يمن به پدربزرگت قول دادم كه تو در امتحان قبول شو.يدر آزمون شركت كن ديتو فردا صبح با نكهيا يبرا-

 .تعهدم عمل كنم

 !ديهست ستانيكرده و شما نگران حق التدر ينكند پدربزرگم كوتاه-
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 نيو نازن.نواخت نيرا به گونه نازن يمحكم يليس ديشد تيشد و با عصبان ليهومن به كوره آتشفشان تبد حرف نيا دنيشن با

 .از خشم صورت هومن را در برگرفته بود يهاله ا سوختيشد صورتش م خكوبيناباورانه برجا م

 !زود باش فتيراه ب-

 !ديشسر من داد بك ديشما حق ندار:گفت زيآم هيگال يبا بغض و لحن نينازن

آنها بطرف  دنيبا د يفان يرفتند آقا اليو در دو با هم بطرف و.را به حركت در آورد نينازن يبلندتر پاها ياديهومن با فر و

 ؟يكن شيجدا اياز در يتوانست:تكان داد و گفت يهومن دست

 .فعال كه او را با خود آوردم-

 يتمنا را جبران كن يدرجه خوب زحمات اقا كيبا  ديتو با:فتاو را گرفت و گ يرساند شانه ها نيخود را به نازن يفان يآقا

من هم  يتمنا به تهران برگرد يبا اقا ديحاال برو حاضر شو تو با يحداكثر استفاده را بكن يا ستهيمعلم شا نيكن از چن يسع

 .ميا يم ندهيدو سه روز آ

 ...من يول-

 .شده كيهوا كامال تار زميزود باش عز-

 يساعت.آمد يم بيعج نيبنظر نازن يلياو خ يو كارها.ديرسيچهره او آرام و موفق به نظر م.ومن انداختبه ه ينگاه نينازن

 .خاطر رفتن ان دو را تماشا كرد نانيبا اطم يفان يبعد اقا

 يجاده ا يكيهر دو چشم به تار.داشتند اجيكه آن دو به او احت يسكوت خاص.حكمفرما بود نيبر اتاقك ماش ينيسنگ سكوت

 يگله ا يهنوز ردپا شدنديبود كه ه دور وارد شب م يبار نياول.كند دايسفر ادامه پ نيته بودند كه دوست داشتند تا ابد ادوخ

شانه خم  يسرش را رو نينازن.خوردياز خجالت در نگاه هومن به چشم م يفيفو موج خ شديم دهيد نيسخت بر چهره نازن

 نيا ييگو.ديكشيم يآه بلند يهومن هر از چند گاه.كردنديماشا مبطرف راست جاده را ت شيچشمها يكرده بود و كم

 روزمندانهيسكوت پ اما كردنديم يتابيگفتن داشت كه در درونش ب يبرا ييحرفها.را بر او وارد كرده بود ياديسكوت فشار ز

عاقبت هر دو .ندازنديب بهم ينگاه ميبدون آنكه ن گذشتيم داريد ياز تمنا زيهر كدام لبر يلحظات برا.رفتيم شيبا جاده پ

درهم فرو  شتريلحظه به لحظه ب شانيقرار سر به طرف هم برگرداندند و چشم در چشم هم دوختند نگاهها يمشتاق و ب
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تا  نيدر اتاق ماش نيسفر تكرار نشد و سكوت غمگ يهم خاموش گذشت و تا انتها نيريلحظات خوب و ش نياما ا.رفتيم

 .و در آوردبه تهران هر دو را به زان دنيرس

 

 7فصل

اش  افهيق.كرديرا تماشا م نيو رفت و آمد عابر ستادهيا يهومن گوشه ا.گم شده بود تيآزمون با ازدحام جمع يبرگزار محل

و آرام وارد  ريكه سر بز ديو هومن او را د ديرس انيانتظار به پا يباالخره لحظه ها.اما در دلش غوغاها بود ديرسيآرام بنظر م

هومن خود را در ازدحام .ستين يكس يكه وانمود سازد در جستجو يطور.كنديرا نگاه م ها افهيت و دزدانه قشده اس ابانيخ

ناآشنا و  ياز مردم ريو غ چرخانديمحتاطانه سرش را به هر سو م نينازن.نظر گرفت ريدورتر او را ز يپنهان كرد وكم تيجمع

دست مادر را رها  ييرا گرفت كه گو يودككم كم حال ك.امد يبه چشمش نم يگريد زيها و اتوبوسها چ يرفت و آمد تاكس

او را در  خواستيهومن مردد بود دلش م.شدند نيسنگ شياش گرفته و لبها افهيق.گم شده است بيغر يكرده و در جا

نداده بود او قول  يهومن برا.نديبب توانستينم نيپارك كرده بود كه نازن ييخود را هم در جا نيتماشا كند ماش يحالت نيچن

بغض  نينازن.شد ليتبد اشيبه  دشيام يول ديلحظه او را خواهد د نيداشت كه در اول نيقي نينازن يول مانديم رشكه منتظ

زد و ارام به او  يلبخند.ديرسياو كه هراسان بنظر م افهيق دنيهومن با د.نشست يدرصف اتوبوس مكتين يكرده بود رفت رو

از جا  جانيكه اوست با ه دانستيم.آمد يم رونيب ياز حلقوم كس اديبا زحمت ز ييكه گو ديرا شن يسالم نينازن.شد كينزد

 .شدند رهيهر دو بهم خ يبلند شد و لحظه ا

 .پارك كردم ابانيرا آنطرف خ نميماش-

هومن .داد هيتك نيجلو ماش يبعد او به صندل يلحظه ا.رفتيبدنبالش م هيهمچون سا نيرا گفت و براه افتاد نازن نيا هومن

 چطور بود؟:ديپرس

 ؟يچ-

 .ميگويخوب امتحان را م:زد و گفت يلبخند هومن

 .دانمينم-
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 .شوديمشخص م زيهمه چ جيبا اعالم نتا-

 كردياو را نگاه م يچشم ريهومن كه ز.كرديو مغازه ها را نگاه م ابانهايحالت شب قبل را داشت سكوت كرده بود و خ نينازن

 م؟يرستوران خوب برو كينهار به  يبرا خواهديدلت م يرسيخسته بنظر م يليخ:گفت

 .او را نگاه كرد ديبا ترد نينازن

 .كنميخوب را انتخاب م يجا كيمن خودم  يزنيحاال كه تو حرف نم-

را نگاه  انيمشتر ريسا بيغر ينشست و با حالت زيم كيبه اشاره هومن پشت .بار قدم به رستوران گذاشت نياول يبرا نينازن

 .كرديم

 ؟يدوست دار يتو چ-

 .سكوت

 ؟يانتخاب مرا قبول دار يزنيبابا تو هم كه حرف نم يا-

 .سكوت

 .نشست نينازن يزد و بعد از سفارش غذا روبرو يلبخند آرام هومن

 .يستيامتحانت نگران ن ياصال برا نكهيمثل ا رسديآرام بنظر م يليات خ افهيق-

او  يثابت ماند اثر انگشتها نيگونه نازن ينگاهش رو كبارهيشد  قيهومن به چهره او دق.نگفت يزيسر خم كرد و چ نينازن

حتما از :گفت نيپوزش طلبانه و شرم الود به نازن يبه دستش كرد و بعد با لحن يهومن نگاه.شديم دهيد نيصورت نازن يرو

 .خواهمينبود از تو معذرت م دمدست خو يو از من دلخور يهست يدست من عصبان

 ؟يبخشيمرا م:او دوباره گفت.ديحلقه اشك را در چشمان هومن دسر بلند كرد و  نينازن

و  نيتو بزرگتر يليكه س ديبه او بگو خواستيم.را نوازش كنند شياجازه داد تا گونه ها شيسر خم كرد و به اشكها نينازن

 .نگفت يزياما لب فرو بست و چ.دميد يبود كه در عمرم از كس ينوازش نيبهتر

نگران نباش :با اضطراب ساعتش را نگاه كرد هومن گفت نينازن.چرخاند ابانهايرا در خ نشين ماشاز ترك رستوران هوم بعد

 .اجازه را بمن داد نيمادرت ا ميزنيم ابانهايدر خ يمن به خانه تان تماس گرفتم گفتم كه گشت
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 م؟يبرو ميخواهيكجا م-

 م؟يكجا برو يتو دوست دار-

 .ستميجا را بلد ن چيمن ه-

 ؟يموافق ميزنيجا سر م نيامروز به چندخوب پس  يليخ-

 يرا مقابل پارك ساعت نيهومن ماش ابانهايپرسه زدن در خ يبعد از ساعت.مواقفتش را اعالم كرد نينازن نيريلبخند ش كي با

 .زدنديدرختان قدم م يها هيسا ريشده و در سكوت ز ريشدند و در كنار هم از پله ها سراز ادهيهر دو پ.متوقف كرد

 !نينازن-

 .بله-

 كند؟يم يريدر مورد تو سخت گ نقدريچرا مادرت ا-

 .هستند شانياست همه مادرها نگران بچه ها يعيطب نيا-

 .ستين يعيمادر تو طب يرفتارها.كندينم ريبچه اش را گوشه خانه اس يمادر چيه ينگران بله ول-

 .بشنوم يزيدوست ندارم چ.ديمورد حرف نزن نيدر ا كنميخواهش م-

 .يكن يخودت زندگ يبرا يو حق دار يستيبچه ن گريكه تو د يبه مادرت بفهمان ديكمكت كنم با خواهميممن  يول-

 د؟يكن يدلسوز ميبرا ديخواهيم-

من بتو ترحم  ينيو همه كس شكاك و بدب زيدختر تو چرا نسبت به همه چ.يقلمبه ات زد يباز هم كه از همان حرفها-

 .كنمينم

 ديدر قبال من ندار يشما تعهد.كنديشما حس دلسوزانه شما را بمن ثابت م يرفتارها تمامد؟ينگران هست ميپس چرا برا-

 .ستيدلسوز ياز رو ديكنيم ميكه برا يپس هر كار

 !يو محبت را بدان يفرق دلسوز كردميگمان م:و گفت ستاديزد رو به او ا يپوزخند هومن

زد  شيبه موها يچنگ.آن نشست يخود را رساند و رو مكتين نيتركيسرخ شد و ناباورانه به او نگاه كرد هومن به نزد نينازن

 نهينفس حبس شده اش را از س نكهيو بعد از ا ستاديشد كنارش ا كيآرام به او نزد نيدوخت نازن يو نگاهش را به گوشه ا
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 د؟ييگويچرا بمن دروغ م:دواند گفت رونيب

 

 بتو گفتم؟ يچه دروغ...دروغ؟-

 ...كه انگار ديكلمه محبت را بكار برد يشما طور:ر اصرار هومن آرام گفتسكوت كرد و در براب نينازن

 .دارم تا آخرش را بشنوم ؟دوستيدهيچرا حرفت را قورت م...؟يانگار چ-

 ؟هست؟ ستين شتريمعلم و دانش آموز كه ب كيروابط ما در حد -

سخت  يليحد بوده اعترافش خ نيهم روابط ما در:دوخت و آرام گفت نينازن ينگاهش را به عمق چشمها ستاديا هومن

 ؟يفهميدارم م اجيمن بتو احت يول...يول.است

 ياش حبس بود چه لحظه ا نهيو نفس در س دهيخشك شيخون در رگها.كرديقلبش حركت نم زدينبضش نم گريد انگار

اش را از چنگ  ييايولحظه ر نينتريريو ش.لحظه متوقف بماند نيدوست داشت زمان در هم نينازن.بود يو باورنكردن نيريش

او  يبه چشمها توانستينم.ستاديبه عقب برگشت و رو به هومن ا ديرس انياو به پا يبرا زيلحظه شورانگ نيا يول دياو نربا

 .نگاه كند

 .ديكن انتيبه او خ ديشما حق ندار يول-

 ؟يبه ك...انت؟يخ:ديخورد و پرس يا كهي هومن

 .دياحساساتتان قرار ده چهيرا بازسرنوشت او  ديشما حق ندار...به نامزدتان-

 بتو گفته من نامزد دارم؟ يك!...من يخدا-

 كيلحظه هم كه شده بخاطر خودم وجود  كي يبرا يحت ستميمن حاضر ن ديموضوع را از من كتمان كن نيكه ا دينكن يسع-

 .رميبگ دهينفر را ناد

 ...نينازن يول-

 .ستيمن ن يدر زندگ يبيغر زيچ نيخو گرفته ام ا ييمن بتنها.ديمرا بحال خودم بگذار.ديادامه نده كنميخواهش م-

من مدفن  نهيس:ادامه داد كرديپر اشك هومن را نگاه م يكرد و با چشمها ستنيكلمات شروع به گر نيبا گفتن ا نينازن
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من دوباره .شوديم ما از هم جدا ريامروز مس نياز هم ديخاطرات شماست و شما هم تا امروز به تعهدتان د رقبال من عمل كرد

 .ديد ميرا نخواه گريما هرگز همد ديكنيهستم پرواز م رشياسكه من  يو شما هم از حصار شوميخانه م رياس

تا د  داديرا بسته بود و غرور مردانه اش اجازه نم شيبغض راه گلو داديرا گوش م نينازن يحرفها شانيافسرده و پر هومن

 .كند هيرمقابل او گر

 .ميرا فراموش كن گريهمد ميستيما مجبور ن يكنيم اشتباه يتو دار-

 .و به عقب برگشت ستاديا يبرود ول خواستيچند قدم از او فاصله گرفت م نينازن

 .نشد يشما را با اسم كوچكتان صدا كنم ول خواستيدلم م شهيهم-

 !خداحافظ!هومن:مرتعش و غم آلود ادامه داد يصدا با

كه او  كرديم ينيسنگ شيشانه ها يانقدر غم رو.مانده بود خكوبيهومن بر جا م.گرفت را گفت و به سرعت از او فاصله نيا

 نيكه نازن ديرس ابانيبه خ يبراه افتاد اما وقت كرديوارد م شيكه به پاها ياديبا فشار ز.بار قدرت حركت نداشت نيا ريدر ز

 .كرد و رفت نهانخود را پ يتاكس كيدر اتاقك زرد رنگ 

 

****** 

 ؟يبا مونا ازدواج كن يخواهيكه نم يريبگ ميو تصم يو فكر كن ينيآمده كه بنش ادتيمدت حاال  نهمهيشن بعد از اچشمم رو-

 .ديكرد يمن مونا را خواستگار يمادرجان شما از اول هم بدون در نظر گرفتن خواسته ها-

 ؟يكنيرا هم نابود م هيهان يكارت زندگ نيبا ا يدانيم چيه-

 .كرده و خوشبخت هم هست ياو حاال سه سال است كه عروس.بمن دارد يباطچه ارت هيهان يزندگ-

 .يريرا از او بگ يخوشبخت نيا يخواهيم يرحميتو با كمال ب يبله او خوشبخت است ول-

 .منطق است يب يليحرف شما خ نيرم؟ايرا از خواهرم بگ يكه خوشبخت خواهميمادر من چطور م-

ات را با  ينامزد يخواهيم ليبفرما كه به چه دل يزنيكه حرف از منطق م يجنابعال يول ممفهينم يزيمن اصال از منطق چ!...هه-

 .يمونا بهم بزن
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ها ما متفاوت  دهيمن با او فرق دارم ا نكهيا يبرا:شمرده و آرام گفت يمبل نشست و با لحن يدر مقابل مادر رو هومن

كه من حاضر  كنديم يزندگ يشده و حاال هم در كشور بزرگ يغرب طياو در مح ميهم ساخته نشده ا يمطمئنا برا.است

 .لحظه ام را در آنجا تلف كنم كي ستمين

 برگشته اند؟ نيهمه از د كننديم يزندگ كايكه در امر ييمگر آنها-

 .مياعتقادات خودمان را حفظ كن ميتوانيم ميكن يكه زندگ ايدن ييدارم كه هر جا دهيمن عق ستين نينه مادر موضوع ا-

 ست؟يپس حرف تو چخوب -

 .گذارديآنجا نه به ما و نه هم به اعتقادات ما احترام م يكس يحفظ اعتقادات درست ول-

دلت  يكه هر غلط دهميمادر بتو اجازه نم كيبه عنوان  يول.تو را بشنوم يهايسخنران خواهميگوش كن هومن جان من نم-

 !يبكن خواهديم

وارد  يلطمه ا چيه هيهان يبه زندگ ينامزد نيكه رد ا ديباور كن...د؟يم كندرك ديخواهيچرا نم ستميبچه ن گهيمادر من د-

 .كندينم

با برادر مونا نامزد شد قول ازدواج شما دو  هيكه هان يروز يول:آتش آرام و قرار نداشت گفت يتمنا كه مثل اسپند رو خانم

 .صورت گرفت نيطرف نينفر هم ب

 داشته باشد؟ تيوصلت رضا نياصال از كجا معلوم كه خود مونا به ا...؟ديكه ما را معامله كرد ميمگر ما جنس بود-

 !شنهاديپ كي:مادر احساس كرد ادامه داد يحرفش را بر رو ريهومن كه تاث.حرف خانم تمنا به فكر فرو رفت نيا دنيشن با

 ؟يشنهاديچه پ:ديتمنا سر بلند كرد و آرام پرس خانم

 نيبه ا ليام سرپوش بگذارم و با كمال م يقلب يتمام خواسته ها يرو دهميمن قول م ديايب رانياگر مونا موافقت كرد كه به ا-

 .دهم تيوصلت رضا

 يو حرف خودت را به كرس يمرا دست بنداز يخوب بلد:پرخاشگرانه گفت يو با لحن ديتمنا مثل فنر از جا پر خانم

 .بدهد تيكه امكان ندارد مونا به آن رضا يخواهيرا م يزيتو چ.يبنشان

 چرا؟-
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 يتمام ثروتشان خانه و زندگ.كه او تمام عمرش را در آنجا گذرانده خانواده اش آنجا هستند يدانيخودت خوب م!...چرا؟-

 .رديتو را بپذ شنهاديمحال است كه پ.او آنجاست زيهمه و همه چ

من :گفت زيآم طنتيش يا لحننقش بست و ب شيبه گوشه لبها يا روزمندانهيداد لبخند پ هيبا آرامش خاطر به مبل تك هومن

 .ديايب نجايسازم كه به ا يكه او را راض كنميرا م ينهات سع

 .دياز او دور شد و هومن دوباره خند تيبا عصبان مادر

 

**** 

در  رهيحركت كرد هنوز دستگ يفان يهومن بطرف اتاق اقا.سالم كرد شيبلند شد و مودبانه برا زياو از پشت م دنيبا د يمنش

 .ستنديدر دفترشان ن يفان يآقا:گفت يبود كه منش را نگرفته

 امدند؟يمگر امروز به شركت ن-

 .ديريتماس بگ يفان يكه با آقا ميبگو ديآمد نجايحالشان بد است گفتند اگر شما ا ايصبح از منزل تماس گرفتند گو-

 .خوب يليخ-

او  يت او به خانه اش رفت باغبان در را براشركت را ترك كرد و به خواس يفان يكوتاه با آقا يگفتگو كيبعد از  هومن

 .شديمشاهده م رشيبر چهره پ يگشود آثار اندوه و نگران

 بد است؟ يليحال آقا خ نميبب-

 .ديگويم نطوريدكتر كه ا:با تاثر پاسخ داد او

 .شودينگران نباش انشاهللا كه حالش خوب م-

رو  يفان يحضور داشتند كه با رفتن هومن اقا نيو نازن كايمل يم فاندر آنجا خان.رفت يفان يعمه به اتاق آقا ييبا راهنما هومن

 .دوست دارم با هومن تنها باشم:به آنها گفت

 حالتان چطور است؟:داد هيتك يفان يكنار تخت آقا يسه اتاق را ترك كردند و هومن به صندل هر

 .بار سفر ببندم ديكم كم با-
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 .ديآور يان را دوباره به دست مت يانشاهللا كه سالمت...ه؟يچ شاتيفرما نيا-

 انيبا تو در م خواستميبود كه م يموضوعات:كرد و گفت هيرا پشت سرش گذاشت و به آن تك گريبالش د يفان ياقا

از  يسخت است ول يليخ تيبرا دانميم.به كار ادامه دهم توانمينم گريد نحاليمن با ا يپسرم مرگ دست خداشت ول.بگذارم

من در  يمن بعد او به جا.نزدت خواهد آمد يصبح مرد جوان 8فردا ساعت  يكن يدگيبه امور رس شتريكه ب خواهميتو م

شما دو  ميرا ترك نكرد گريدوست دارم همانطور كه من و پدرت تا آخر عمر همد ستيجوان برازنده ا كنديشركت كار م

 ؟يدهيقول را بمن م نيمد اآ ديمطمئنم كه با هم كنار خواه.ديشركت را اداره كن نينفر هم در كنار هم ا

از تو بپرسم  خواستميكه م گريموضوع د:ادامه داد يفان يتكان داد آقا دييتامل سرش را به عالمت تا يبعد از اندك هومن

 .يرا بمن نگفت يمالقاتت با حام جهيتو نت.است نيو نازن يراجع به حام

 .رك نكردهرا ت نيخودش نازن ليبه م يحام:گفت يسرخم كرد و به آرام هومن

 ؟يچ يعني-

 .انجام دهم يكار توانستميماجرا بوده من نم نيباعث بهم خوردن ا نيخود نازن ديراستش را بخواه-

 .دهديعذابم م يبدجور نيسرنوشت نامعلوم نازن شوميم وانهيمنكه دارم د:و افسرده گفت جيگ يبا حالت يفان يآقا

 داندياو خودش م.دينگران نباش نينازن يشما برا كنديم رييكه دارد تغ يتحال نيباالخره از ا يسرنوشت همه نامعلوم است ول-

 ...يبا شما صحبت كنم ول يدر فرصت مناسبتر خواستميم ديرا بخواه قتيحق كنديكه دارد چكار م

 !حرفت را بزن...راحت باش...؟يچرا ساكت شد-

 .گريوقت د كي يباشد برا-

 .فعال خداحافظ زنميباز هم به شما سر م:ادامه داد رفتيبطرف درب اتاق م كهيلو در حا.را گفت و از جا بلند شد نيا هومن

 !هومن-

 .بود ستادهيا يفان يهومن بر جا ماند او همچنان پشت به اقا يفان ياقا يصدا با

 .را بشنوم تياالن حرفها نيدوست دارم هم-

 .كف اتاق بود ينگاهش رو ديپاشنه پا چرخ يرو هومن
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 .خوب حرف بزن-

 .گريوقت د كي يتم كه باشد براگف-

كنارم  ايعادت كرده ام حاال ب ينطوريمنتظر بمانم ا توانمينم زيچ چيه ينباشد تازه من برا يگريمن وقت د يبرا ترسميم-

 .نيبنش

 .ديشنيضربان قلبش را م ينشست و در سكوت اتاق صدا يهمان صندل يبرگشت رو هومن

 !من نگاه كن جوان يبه چشمها-

 .چهره اش ثابت ماند يكشاند و رو يفان يلند كرد آرام جهت نگاهش را بطرف اقاسر ب هومن

 !نبود يحرف خاص-

 ؟بمنيدانياز او م يتو چ ياست ول نيدر مورد نازن شوميكم كم دارم نگران م.نكن هومن تمياذ.نديگويرا نم نيا تيچشمها-

 !بگو

دست و پا  ديترد يايچشم دوخته بود و هومن هم در دن منتظر به هومن يفان يآقا.اتاق حاكم شد يبر فضا يخاص سكوت

 يفان يآقا يطوالن يلحظات ياو برا نيبرد لحن ارام و مت نيرا از ب دشيبر سكوتش غلبه كرد و ترد يسرانجام او بسخت.زديم

 .را شوكه ساخت

 !كنم ياز شما خواستگار...را نينازن خواستميمن م-

 .شنومب گريد كباري خواهميم...؟يگفت يتو چ-

 .را خوشبخت كنم نيبتوانم نازن كنميفكر م يفان يآقا.به خودم فشار آوردم يليهم خ كباري نيگفتن هم يبرا-

هم موج  ينگران قيعم يخوشحال نيصورتش را در برگرفته بود اما در پس ا ياز خوشحال يچتر.به فكر فرو رفت يفان يآقا

 .زديم

 !هومن-

 .بله-

 نه؟ يات را از ما كتمان كن يموضوع نامزد يخواهيتو كه نم-
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 .كه من كتمانش كنم ستيدر كار ن ينامزد-

 .هستم هيتو با خواهر شوهر هان ينامزد انيمن خودم در جر ينكن مرا متقاعد كن يسع-

به خواسته مادرم از مونا خواستم كه  يباطن ليرغم م يمن عل يشده بود ول دهينقشه بدون حضور من كش نيا يفان يآقا يول-

كردم كه او را متقاعد  يسع يليبخاطر مادرم خ.ميبا هم ارتباط دار يكه تلفن ستياديازدواج آماده كنه مدت ز يرا برا خود

فرار او از  قتيما تمام شد و من حق نيب زيدو شب قبل همه چ نكهينشد تا ا يكار نيچن هاو حاضر ب يول.ديايب نجايكنم كه به ا

 .افتميازدواج با خودم در

 ده؟ش يمگر چ-

 .نامزد شده كايساكن آمر يسيمرد انگل كياو با -

هومن  خورديآرامش خاطر در حركات او به چشم م ينوع.تخت دراز كرد يرا رو شيو پاها ديكش ينفس بلند يفان يآقا

 توانستمينم.بگذارم انيام را با شما د رم يماجرا به خودم اجازه دادم كه جسارت كنم و خواست قلب نيبعد از اتمام ا:ادامه داد

 يليخانم خ كايمل يبرا دانميم.ديريتا شما با من تماس بگ مانميو منتظر م روميمن م...و سكوت كنم اورميطاقت ب نياز ا شيب

 .كرد يباز نيبا سرنوشت نازن شودينم نياز ا شيب يسخت است ول

 .د و به فكر فرو رفتز يلبخند يفان يآقا.را ترك نمود يرا تمام كرد و بالدرنگ منزل فان شيحرفها هومن

 

**** 

 

 بود كه زنگ تلفن بصدا در آمد شيخو ييايو رو نيريدر افكار ش غرق

 .با شما مالقات كنند خواهنديآمده اند و م ييتمنا آقا يآقا-

و او دو ساعت گذشته در دفتر كارش بود  دادنديصبح را نشان م 8اش انداخت عقربه ها درست  يبه ساعت مچ ينگاه هومن

 .گذشت زمان نشدمتوجه 

 .دياش كن ييراهنما-

 .به درب اتاق نواخته شد يميبعد ضربه مال يا لحظه
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 !دييبفرما-

نشان  باترياو را ز كشيش يجذاب بود و لباسها يلياو خ.ديو هومن مرد جوان را در آستانه درب اتاق د ديپاشنه چرخ يرو در

 .كه هومن از ان خوشش آمد يند آرامو متناسب و لبخ دهيورز يداشت و با اندام يقد بلند.داديم

 !تو دييلطفا بفرما-

رد و بدل  نشانيب ييتكان دادند و لبخند اشنا يجوان جلو امد و دستش را در دست هومن گذاشت هر دو بهم سر مرد

 .كه هومن اشاره كرد بود نشست يا يمرد جوان به صندل.شد

 .ديتمنا باش ياقا ديشما با-

 .آورم يطر نمرا بخا يجنابعال يبله ول-

 .است بياسم من شع.ميا دهيرا ند گريچون ما تا بحال همد-

 فتان؟يشر ليفام...بيشع يآقا:ديزد و پرس يلبخند دوستانه ا هومن

 .دياگر فقط مرا با اسم كوچك صدا كن شوميخوشحال م:كرد و بعد گفت ديترد يلخت بيشع

ظهر در شركت با هم به بحث و گفتگو پرداختند و  12ساعت  آن دو تا.از لبخند پنهان كرد يچتر ريتعجبش را در ز هومن

 .را دوست داشته باشند و بهم اعتماد كنند گريكدي تواننديكه م دنديرس جهينت نيدر همان روز اول هر دو به ا

 .يرينهار بپذ يدعوت مرا برا دوارميجان ام بيخوب شع-

 .شوميمتشكرم مزاحم شما نم-

 ست؟ين نطوريا ميعمر در كنار هم كار كن كيقرار است .ياربهتر است تعارف را كنار بگذ-

 يليبازگو كرد و خ بيدرباره خود به شع دانستيتكان داد هومن آنچه الزم م دييشادمانه سرش را به عالمت تا بيشع

تنها  از پرسش يياياو فقط با ذكر نام كوچكش هومن را با دن يبداند ول بيراجع به شع يشتريب يزهايكنجكاو بود كه چ

 .گذاشت

 .اول تو را برسانم توانميشما كجاست م ريبروم كالس دارم مس ديمن با ميبا هم داشت يروز خوب-

 .رومينه من خودم م-
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 .تعارف نكن كنميخواهش م بيشع-

 .راحت ترم ينطوريا ستين ينه تعارف:آرام گفت بيشع

پرسشگرانه  يبا نگاه ابانيخ يداده بود او را تا انتها هيكت نشيبراه افتاد و هومن همچنان كه به ماش ابانيرو خ ادهيدر پ او

 .بدرقه كرد

 .را از هم گشود شيزنگ تلفن پلكها يخسته از كار روزانه به اتاقش پناه برد صدا يوقت شبهنگام

 الو؟-

 .سالم هومن جان ببخش مزاحمت شدم-

 حالتان چطور است؟ ريشب شما بخ يفان يسالم آقا-

 ؟يديرا د دتيبپرسم امروز همكار جد خواستميم مجبورم با درد بسازم-

 .در دفتر كار من بود 8بله راس ساعت -

 ست؟ينظر تو درباره او چ ستيجوان وقت شناس و خوش قول:و گفت ديآرام خند يفان يآقا

 ...فقط.بنظر من از همه لحاظ فوق العاده ست-

 ؟يفقط چ-

 .رسديمرموز بنظر م يراستش كم-

كه  دهمينگران نباش من بتو قول م يول شيزود بشناس يتوانينم ستياو آدم لجباز يتو حق دار:و گفت ديبلند خند يفان يآقا

 .يبه او اعتماد كن يتوانياز همه لحاظ م

 .نياو فقط اسم كوچكش را بمن گفت هم يول-

را  زهايچ يلياره او خفعال راحتش بگذار باشد بعدها درب:داد و آرام گفت رييسكوت كرد بعد لحنش را تغ ياندك يفان يآقا

 .خداحافظ شوميمزاحمت نم گريخوب د.يبفهم

 خداحافظ-

 يبزند اما آقا يحرف نياو از نازن يدر مورد خواستگار يفان يتا اقا كرديم ياو لحظه شمار رايز دينرس انيهومن به پا انتظار
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 .كردموضوع دلهره و اضطراب هومن را دو چندان  نيبه ا ياشاره ا نيبدون كوچكتر يفان

 

***** 

بودند و هومن  دهيخز يو ناراحت به گوشه ا يخانواده تمنا عصب يهر كدام از اعضا.از خشونت فرو رفته بود يدر جو خانه

 .مانستيم يماز زخم كيخطا كار چشم به مادرش دوخته بود خانم تمنا مثل  يمثل پسر بچه ا

 .امكان ندارد نيمن چطور باور كنم ا يخدا-

 .ديخودتان را شكنجه نكن نقدريو ا ديتر است باور كنبنظر من به يول-

اجازه  نيخانواده اش چطور به او ا كنميبكند تعجب م يا شرمانهيكار ب نياو نامزد تو بود چطور به خودش اجازه داده كه چن-

 .را داده اند

زودتر :گفت يحوصلگ يبا ب دكريم ليتحص وتريكامپ يآمد و در رشته مهندس يفرد خانواده به حساب م نيكه كوچكتر دهيها

 .ديخودتان را عذاب ده ديخواهيچقدر م ديبحث را خاتمه بده نيا

 .چه بهتر كه با مونا ازدواج كرده.وصلت نبود نيبه ا يهومن هم كه ته دلش راض:بعد رو به مادرش كرد و گفت و

 .سازنديچه داستانها م ستيمعلوم نهمه مردم خبر دارند كه مونا نامزد هومن بوده حاال :گفت يتمنا با افسردگ خانم

 !از مردم حرف نزن مادر نقدريا-

ازدواج  يسيانگل كيبا من با  يحاال خوب است كه قبل از عقد و عروس:كه برگ برنده را در دست داشت ادامه داد هومن

 . آمد يسرم م ييكرده وگرنه بعدش معلوم نبود چه بال

و  دهيكه دو سال بزرگتر از ها رايحم.مادر هم فروكش كرد تيهومن عصبانحرف  نيو با ا دنديبلند خند رايو حم دهيها

ترش  گذارمينگران خانه ماندنت نباش نم:بود خنده كنان كنار هومن نشست و گفت كيمكان يسال اخر مهندس يدانشجو

 .كنميانتخاب م تياز دوستانم را برا يكيخودم  يكن

 !دارم هومن خان ياديمنم دوستان ز-

 .رسنديمن نم يستهابه دو يول-
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 .رديبگ ميتصم ديهومن با د؟خوديانتخاب كن شيلباس برا ديخواهيمگر م...هه چه خبرتان است؟-

من انتخاب :گفت دواريقاطع و ام يبدست آمده بود تا هومن خواسته اش را به مادر بازگو كند بالدرنگ با لحن يخوب تيموقع

 .خودم را كرده ام

 .ه سر و صدا كردند و سر به سرش گذاشتند كه خانم تمنا آنها را ساكت كردشروع ب طنتياو با ش يخواهرها

 خوشبخت كند؟ خواهميمن كدام دختر را م قهيپسر خوش سل نميبب ديبگذار ديكن بس

 .بگو زود باش:گفت دهيها.ديمجسم كرد و آرام خند شيرا مقابل چشمها نينازن ريتصو هومن

 .مينكن زود بگو ما هم بدان تياذ-

 !يفان ينوه آقا...نينازن:گفت ياز غرور و شادمان ييايبا دن نيمن در مقابل اصرار خواهرانش آرام و متهو و

 ؟يگفت يتو چ-

 .زنديشبح قرار گرفته و از شدت وحشت پلك بر هم نم كيدر مقابل  ييشد گو رهيبهت زده به هومن خ مادر

 د؟يشد خوشحال.فهممينم يزيمادر؟من از حالت شما چ ديچرا تعجب كرد-

 !خفه شو-

 .حرف هومن را باور كند توانستيو فقط خانم تمنا بود كه نم شناختنديرا نم نيمبلها نشستند آنها نازن يو رو رايحم

 نه؟ يكرد يتو شوخ-

 نيام را تحس قهيسل دينياگر شما او را بب يا دهيگفتم فكر كنم مدتهاست او را ند يهم جد يليخ...كنم؟ يچرا باشد شوخ-

 .ديكنيم

 !كنميبشنوم ادامه نده سكته م يزيچ خواهمينم گريد-

چه  نيمگر نازن...شوكه شدن شما را بفهمم ليدل خواهميم:ديكه كالفه شده بود كنار مادر نشست و با سماجت پرس هومن

 كرده؟ يعصبان نقدرياسمش شما را ا دنيدارد كه شن يراديا

به عقب برگشت صورتش از شدت  يوقت ستاديپشت به همه ا يالحظه .تمنا از كنار او بلند شد بطرف پنجره رفت خانم

 .سرخ شده بود تيعصبان
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 بشود؟ يدختر پرورشگاه كيمن آنقدر بدبخت هستم كه تنها پسرم عاشق  يعني-

حرف چون پتك بر سرش وارد شده بود و  نيا.مبدل شد روحيمجسمه ب كيبعد به  يو لحظه ا ديمثل برق از جا جه هومن

 .ات مادر را در ذهنش هضم كندكلم توانستينم

 هان؟ يموضوع خبر نداشت نيكه انگار از ا يريگيم افهيق يطور

 .ندارد تيواقع نيا...مادر شما-

 .يباخبر نبود يموضوع مهم نيمتاسفم كه تابحال از چن تيدارد واقعا برا تيهم خوب واقع يليچرا خ-

 رهيبه مادر خ يباناباور شيآن رها شد چشمها يرساند و روسست خود را به كاناپه  يبا گامها كردياحساس ضعف م هومن

 .شده بودند

 .دانش آموز من است نيمن مدتهاست به آن جا رفت و امد دارم نازن.امكان ندارد يزيچ نيچن-

بگذار خوب  يول ستين تيبگو محال است امكان ندارد واقع كسريو  نيحاال تو بش:كرد و گفت يزيخنده تمسخر آم مادر

 نكهيا ليمشترك شوهرش او را طالق داد آنهم به دل ياست كه بعد از ده سال زندگ يفان يتنها فرزند اقا كايكنم ملروشنت 

هم با غم از دست دادن دختر و همسرش  كايمل.سال داشت كه مرد 8 يانف ينوه آقا.دانستهياو را در مرگ دخترش مقصر م

قابل تحمل شد تا  ريهمه غ يكه وجودش برا يطور.كرد دايپ ياناز لندن بازگشت كم كم حالت رو ماريشكست خورده و ب

در  ييرا از تنها كاياز پروشگاه آورد تا مل ديكه حضرت اقا به او دل بسته ا ياو دختر يدلخوش يبرا يفان ياقا نكهيا

حاال باخبر شدن  انمديكه م ياز ان دختر ببر ينام يحق ندار گريخوب در مغزت فرو رفته باشد تو د ميحرفها دوارميام.آورد

 .كسر شان خواهد بود تيو او برا ينيبيخود نم قيماجرا خودت هم او را ال نياز ا

به اتاقش  ديو نوم شانيو پر.و خسته شد نياش غمگ افهيهمه خاموش شدند هومن مردد بود لحنش شسكت و ق يا لحظه

 .ديبه گوش هومن رس نياز مستخدم يكي يصدا.را گرفت يفان يلرزان او همان دم شماره منزل اقا يانگشتها.رفت

 صحبت كنم؟ يفان يبا اقا توانميم-

 .ديچند لحظه منتظر باش-

 .زديبود كه حرف م يفان يبعد آقا يدم
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 هومن؟ ييتو-

 .زود يليخ نميشما را بب خواستميبله م-

 .شد يفان ينگران او موجب دلهره آقا لحن

 افتاده؟ يشده پسرم؟اتفاق يچ-

 .نميباشد شما را بب يول... ديشا...دانمينم-

 .ايخوب ب يليخ-

و  موديرا پ اطيح عيكند ارتباط را قطع كرد با عجله از اتاقش خارج شد صحن وس يخداحافظ ايبزند  يحرف نكهيبدون ا هومن

از .كنديحرفم را باور نم يطفلك:نظر داشت نجوا كنان با خود گفت ريمادر كه او را ز.ديكش رونيب نگيرا از پارك نشيماش

 .جا خورد يماجرا بدجور نيا دنيشن

در مورد هومن و انتخاب او بحث و گفتگو  يآورد و آن سه ضمن صرف چا ياو و دخترانش چا يلحظه مستخدم برا نيهم در

 .كردند

او درب  نيماش دنيبا د شهيباغبان مثل هم.منتظر نگذاشت و به سرعت خود را به منزل او رساند يليرا خ يفان يآقا هومن

 .ديهومن را پكر و سرگردان د نباريبزرگ را گشود اما ا يا لهيم

 .او رنگ باخت دنيبود كه با د وهيساختمان در كنار عمه مشغول صرف م كيكه از آمدن هومن خبر نداشت نزد نينازن

 نيقلبش چن رايزحركت ندادند  ياريبه او  شيدرختان پنهان كند اما گامها ياو خود را ال دنيجا بلند شد تا قبل از رس از

گرفته بود و  نييسرش پا رفتيهومن با عجله بطرف ساختمان م.كرديم يتابيهومن ب دنيد يو برا.دادياجازه را به او نم

 .ديرا د نيبه عقب برگشت نازن ستاديآرام سالم كرد هومن ا نينناز.كردنديناله م شيپا ريها در ز زهيسنگر

بنظر  يعصب يليشده هومن خان خ يچ:عمه گفت. و براهش ادامه داد ديو پاشا يبه سرتاپا ينداد فقط نگاه يپاسخ هومن

 .ديرسيم

 يبروم سر و گوش يخواهيم:و ادامه داد ستاديمتعجب بود عمه در كنار او ا يليو خ كرديراه او را با نگاه بدرقه م ريمس نينازن

 چه خبر است؟ نميبه اب بدهم بب
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 !رومينه خودم م-

 .ز عمه دور شدرا گفت و ا نيا نينازن

را كه  يفان ينشسته و چهره اش برافروخته بود و آقا يصندل يهومن را كه رو.نديهر دو را بب توانستيشكاف درب اتاق م از

 .دوانديم رونياش ب نهيرا از س گاريو دود س زديدرطول اتاق قدم م تياز شدت عصبان

 .من باور نكردم آمدم از شما بپرسم-

 تو مهم است؟ يداشته باشد تا چه حد برا تيكه موضوع واقع نيبالفرض ا:گفت و ديكش اديفر يفان يآقا

 ...من...من-

 .با خشم او را از گفتن ادامه حرفش بازداشت يفان يآقا

قابل تحمل  تيو موضوع برا يناراحت يلينگفتم اگر خ يزيچ چكسيتو به ه ينشده من از موضوع خواستگار يهنوز كه حرف-

 برو نجايشو و از ا االن بلند نيهم ستين

 .ديستيشما متوجه منظور من ن-

سرت را كاله بگذارم و او را بتو قالب  خواستميم يكنيكه چرا من قبال بتو نگفتم فكر م يتو گله مند.متوجه شدم...چرا-

 ؟يكن يعروس نيرا بتو نگفته ام كه با نازن قتيحق نيا يمن برا يكنيتو فكر م...كنم؟

 .ديلرزيم شياز جا بلند شد صدا هومن

تا  ديخودتان را حفظ كن د؟آرامشيهست يعصبان نقدرياصال چرا ا...د؟يدهيچرا بمن فرصت حرف زدن نم!يفان يآقا يوا-

 .منظورم را به شما بفهمانم دياجازه بده ميبا هم بزن يبراحت

او را  يو ناخواسته اشك گونه ها.ديلرزيم نينازن يسرتاپا.خود را كنترل كند توانستيبود كه نم يآنقدر عصبان يفان ياقا يول

 .كرده بودند سيخ

و بتو كه در .از جانم دوستش دارم شتريب.است زتريعز مياز فرزند برا يول ستيمن ن ياو نوه واقع!...خوب گوش كن هومن-

 .يكن ريحقرا ت نيموضوع نازن نيكه بخاطر ا دهمياجازه نم يو محترم باش زيعز ميو هر چقدر هم برا يباش يهر درجه و مقام

 د؟يستيچرا متوجه ن ديبس كن يفان يآقا-
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 .داد نكش رمرديسر من پ-

كه  يعشق.را ندارم  دنتيتحمل د! رونياز خانه ام برو ب:ديكش اديبعد با انگشت درب اتاق را اشاره كرد و قاطعانه فر و

 .مالكش اصل و نصب و ثروت باشد به جهنم برود

 !رونيب برو

و هومن به ناچار  داديرا نشان م تشيلرزش اندام او شدت عصبان.نداشت يحال خوب يفان يا آقاحرف بزند ام خواستيم هومن

او را  يبغض راه گلو انيگر يمرتعش و چشمها يبا اندام ديرا د نيكه به سالن گذاشت نازن يقدم نيبا اول.اتاق را ترك كرد

حرف را چند  كي:شكسته و محزون گفت يبعد با لحنشد و  رهيسكوت به او خ با نياشك الود نازن يبست و در برابر چشما

 است؟ يكار اشتباه ستادنيمگر نگفتم پشت در گوش ا...تكرار كنم دختر خوب؟ تيبرا ديبار با

 .لرزاندياش قلب هومن را م هيگر يبغضش را شكست صدا نينازن

 نگفتم؟...د؟ييايبه شما كه گفته بودم سراغ من ن-

 ...من.ييهم بگو گريهزار بار د يول-

 .ديبرو نجاياز ا-

 ؟يكنيتو هم باورم نم-

 .نديلرزانش را نب يدور شد تا او اشكها نيحرف از نازن نيبا گفتن ا هومن

 

***** 

 ؟يكن يآن را بررس يخواهيطرحش را آماده كرده نم يهومن مهندس پرتو-

 .گريروز د كي يباشد برا.حوصله ندارم ستينه من حالم خوب ن-

 .زديدر نگاه هومن موج م يشد آثار اضطراب و نگران قيبه چهره او دق بيشع

 نيدر ا يوگرنه من تجربه ا.را قبول كردم نجايو فقط بخاطر خواست او بود كه كار در ا يفان ياقا شنهاديهومن من به پ نيبب-

 .شوديم دهيبه گند كش زيآنوقت همه چ ستيساخته ن ياز دست منهم كار يادامه بده نطورياگر تو هم.ندارم نهيزم
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 كنم؟يكار م يبفهمم با ك ديمن نبا يهست يبيواقعا كه تو آدم عج:زد و گفت يرمق يلبخند ب هومن

 .با من-

 ؟يهست يخوب تو ك-

 .بيشع-

 .ييرا بگو نيهم يفقط بلد-

 .يهست يمرموز هستم و امروز تو واقعا عصبان تيبرا يليخ نكهيمثل ا:و گفت ديخند بيشع

 !..نكن يشوخ-

 .ديدرخشيم طنتيهومن نشست چشمانش با برق ش يروبرو بيشع

 .كند دايات خاتمه پ يامروز كنجكاو دوارميام.دهميخوب تو بپرس منهم پاسخ م-

 بوده؟ يقبال شغلت چ-

 .نداشتم يسر و كار رونيب طيبا مح اديبودم و ز كاريراستش ب-

 ؟يكرديدر منزل كار م يعني-

دلم كار  ينداشتم و فقط برا يود اسمش را كار گذاشت چون من در آمداگر بش:را باال انداخت و گفت شيشانه ها بيشع

 .كنميم

 ؟يچه كار-

 .كنميم يو طراح يآنها را از دست بدهم نقاش چوقتيه خواهميكه نم يمن پر از خاطرات است خاطرات نهيس-

 ؟يپس هنرمند-

 .نگفت يزيرا باال انداخت و چ شيابروها بيشع

 د؟خانواده ات هم در تهران هستن-

 !را ندارم يمن كس-

 ؟يازدواج هم نكرد-
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 .عالقه مند نشده ام يهنوز به كس-

 !يكنيم يپس تنها زندگ-

 !بايتقر-

 با؟يچرا تقر گريد-

 .است كه دوست دارم هرگز نباشد يچون او كس-

 دارد؟ يبا تو نسبت يشناسيرا از كجا م يفان يآقا-

 .ميبگو توانميرا نم نيا-

 چرا؟-

به  يپ كبارهي ترسميم.پرسش و پاسخ بس است يامروز برا:بارش گفت طنتيبلند شد و با لحن ش يصندل ياز رو بيشع

 .يبزرگ من ببر تيشخص

 ستاديهومن د رمقابل او ا.وارد اتاق شد بايپوش و ز كيش يو بالدرنگ زن.به درب اتاق نواخته شد يلحظه ضربه ا نيهم در

گذرا  يبه او نگاه بيشد شع رهيخ بيادن به سالم هومن به شعپاسخ د يصورتش برداشت و بجا يرا از رو نكشيزن ع

 .از سهامداران شركت يكي قتيو در حق يفان يمشاور آقا ندهست نيخانم پرو شانيا:گفت بيانداخت هومن رو به شع

 .بله خوشبختم:گفت زيتمسخر آم يسرش را تكان داد و با لحن بيشع

 !يشناسيخانم را م نيا كه انگار يزنيحرف م يطور:ديپرس ركانهيز هومن

 !نداشتم يسعادت نيمن قبال چن-

 .وضع شركت در چه حال است؟من هفته گذشته مسافرت بودم:كرد و رو به هومن گفت ياخم نيپرو

 .كنم ياوضاع را بررس توانميم-

 .با هومن به گفتگو پرداخت بيكنج لب گذاشت و بدون توجه به حضور شع يگاريمبل نشست س يرو نيپرو بعد

 .تمنا مادرتان پشت خط هستند ياقا-

 .ديبله وصل كن-
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لب  ريو ز ستيرا نگر بيخصمانه شع نيپرو.رفت و تلفن را برداشت تا در آرامش با مادرش حرف بزند يبه گوشه ا هومن

 ؟يكنيچكار م نجاياو ا: ديغر

 .محل كار من است نجايا:گفت يبا خونسرد بيشع

 ؟ييايب نجايبتو اجازه داده كه به ا يچه كس-

 .يفان يآقا-

و  يعصب يليبخانه برگشت خ يوقت نيپرو.متوجه نشد بيگفت كه شع يزيو در خود چ ديگوشه لبش را به دندان گز نيپرو

 .ديرسياز اتاق به گوش م يقيموس ميآهنگ مال.به اتاق خود رفت كراستيهم آمد و  بيبعد شع يناآرام بود ساعت

 .بعد به سراغ او رفت ياندك نيپرو

 .اوردنديچه بالها كه سر شركت ن نيهفته نبودم بب كي؟يكرديتو در شركت چكار م نميبب بگو-

 ...و كنمياوال من آنجا كار م-

 ؟يدر چه سمت-

 .انجام دهم ديبا ييكه چه كارها دانميبه آنجا رفتم و هنوز نم يفان يمن فقط به درخواست اقا.تو مهم است يسمت برا-

 !غلط كرد يفان-

 چارهيسر آن مرد ب يخواست ييتو هر بال.حرف دهنت را بفهم:گفت زيآم ديتهد يو با لحن ستاديقابل او ابا خشم م بيشع

 راهيكه پشت سر او بد و ب دهميمن بتو اجازه نم رنگيو ن لهيآن هم فقط با ح ياز ثروتش را تصاحب كرد يمين يآورد

 !فيكث يزالو يبمك يخواهيگمانم خونش را م يخواهيم ياز او چ گريد.ييبگو

كه  يبه آن وارد كرد طور يدست او را گرفت و فشار محكم بيشع.بزند بيبه صورت شع يليدست بلند كرد تا س نيپرو

زدن به من را  يليوقت است كه حسرت س يليخ:هم فشرد و ادامه داد يرا رو شيدندانها بيشع.بلند شد نيپرو غيج يصدا

 .يمن بلند كن يدست رو بارشتوانه جكه تو با پ ستين يساله ا 11 بيمن شع يول.يدار

 !زنديات حالم را بهم م افهيق رونيحاال از اتاقم برو ب:دست او را رها كرد و بطرف درب اتاق هل داد و گفت بعد

تلفن را  يفان يتماس گرفت و اتفاقا خود آقا يفان يو بالفاصله با اقا ديچيقرار دور خود پ يشكست خورده و ب نيپرو
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 .برداشت

 .دييفرمابله ب-

 !يسالم جناب فان-

 .كردينگاه م يچشم رياز آن طرف سالن او را ز يخانم فان.رنگ باخت يفان يآقا نيپرو يصدا دنيشن با

 ؟يزنگ زد نجايچرا به ا-

 .يبكن خواهديدلت م يدست بگذارم تا تو هر غلط يدست رو يشوينم يجا آفتاب چيتو كه ه-

من سوء  تياز موقع يخواهيتو م:گفت مارگونهيبا همان لحن ب.را بلند كند شيصدا توانستينم يشد ول يعصبان يفان يآقا

 .يخواهياز جانم چه م گريد يبدست اور خواستيآنچه كه م ياستفاده كن

 كند؟يپسره احمق در شركت چكار م نيا-

 .چكار كنم دانميمن م يرا دار ميبخودم مربوط است تو به اندازه سهمت حق دخالت در كارها نيا-

 .گذارميمن نم يلو-

 .بشنوم يزيچ گريد خواهميخفه شو نم-

 يبا نگران يخانم فان.مبل رها كرد يخود را رو يحاليتمام بدنش مرتعش بود و با ب.دستگاه قرار داد يرا رو يگوش يفان يآقا

 ست؟يشده حالت خوب ن يچ:مهربان گفت ياش را پاك كرد و با لحن يشانيعرق پ.بطرف او آمد

 !كنميم يحاليفقط احساس ب ستين يزيچ:لبخند زد و گفت ديدياواخر همسرش را دلسوز و مهربان م نياكه  يفان ياقا

 .اورديشربت ب تيعمه برا ميگوياالن م-

 .با حسرت رفتن او را بدرقه كرد يفان يآقا.بزند اما همسر او با عجله سالن را ترك كرد يخواست حرف يفان يآقا

آنها  شترياز محبت ب توانستيم ديرسيبه خانواده اش م شتريب يآن همه كار شبانه روز يبجا كه اگر ديشيبا خود اند يا لحظه

افكار  نياو غرق در هم.فتديب نيمثل پرو ريگ لهيح يتا او به دام زن شديكمبود باعث نم نيهرگز ا ديو شا.بهره مند شود

همسرش نشست دستش را دور گردن او قالب كرد و كنار .شربت وارد سالن شد يوانيبا ل يندامت بار خود بود كه خانم فان

شانه همسرش  يو سرش را رو دياز شربت را نوش يجرعه ا يفان يآقا.شربتش را بنوشد يسرش را باال نمود تا او براحت يكم
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 .داشت اجيبه نوازش و محبت او احت داياو حاال شد.داد هيتك

 !شهال-

 !بگو يخواهيچه م-

 ؟يكنيرا صدا م كايمل...حرف بزنم كايا تو و ملموضوع ب كيراجع به  خواهميم-

كرده  دايكمرش انحنا پ يمهره ها لچرياز و اديبه علت استفاده ز.ندارد يفياو تعر ياواخر وضع جسم نيا يدانيخودت كه م-

 .ميبلند شو با هم به اتاقش برو يتوانياگر م كنديگمانم حاال استراحت م.اند

او انداخت و هر دو با هم سالن را ترك  يدست رور بازو يو خانم فان.تكان داد سرش را دييبه عالمت تا يفان يآقا

 .خوانديكتاب م شيكنار او نشسته بود و برا نيبود و نازن دهيتخت دراز كش يرو كايمل.كردند

 .ميبا مادرت تنها باش ميخواهيمن و خانم جان م-

قرار  گريد يصندل يهم رو ينشست و خانم فان كايخواب ملكنار تخت يفان يآقا.اتاق را ترك كرد يدلخور يبا كم نينازن

 .گرفت

 شده؟ يشده مادر؟خبر يچ-

 .بگذارد انيرا با ما د رم يموضوع خواهديپدرت م ايگو دانميواهللا من نم-

 كايبه چشمان منتظر مل ديدرخشيدر آنها م يپرداخت و چشمان خود را كه برق شاد كايمل يبه نوازش موها يفان يآقا

 .دوخت

 يبرا ديبزرگ شده كم كم با ستيبچه ن گرياو د.با تو صحبت كنم نيدرباره نازن خواهميمن م!خوب گوش كن دخترم-

از چشم همه . ندشينب يكه كس يخانه كرد نيا ريتو او را اس.گرفت شوديجلو قسمت را نم.مشترك آماده شود يزندگ

 داينفوذ پ نيكه بتواند در روح و جان نازن يبند و حصار كس نهمهيا انياز م يول.ردياو را از تو بگ يكه مبادا كس يپنهانش كرد

 .كند به سراغش آمد

 .اصل مطلب را بگو كنميخواهش م يفان:صبر كند با لجاجت گفت يحرف دنيشن يطاقت نداشت برا شهيكه مثل هم يفان خانم

 نينازن:گرفت و نجوا كنان گفت رشيپ يدستها انيرا در م كايزد دست مل يهمسرش لبخند يطاقت يبر ب يفان يآقا



 

 

كتابخانه نودهشتيا  طايع  مهسا  –كن م وربا

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٤

 .كرده يمعلمش او را از من خواستگار...خواستگار دارد

 كدام معلم؟...معلم؟-

 .ديكرد ه؟تعجبيدخترم چ.خوب هومن-

 نيبهتر نميبيم كنميخوب فكر م يوقت يمنهم اول تعجب كردم ول:بعد در كف اتاق شروع به قدم زدن كرد و ادامه داد و

 .شوديحتما با هومن خوشبخت م نيام نازن دهيشن يعمرم از كس كه در تمام ستيشنهاديپ

 !شوديموافق باشد محشر م نياگر نازن ستيواقعا عال:و گفت ديرا بهم كوب شيدستها يبا شادمان يفان خانم

 .است من مطمئنم يراض نينازن-

 ؟يمگر تو با او صحبت كرده ا-

 يليحرفها را معموال خ نيا.لبها ندارند يشدن رو يبه جار ازيحرفها نهمه :سرش را تكان داد و گفت يبه عالمت نف يفان يآقا

 .خواند ياز نگاه كس شوديبهتر م

كابوس  كيخود را در مقابل  كبارهياو .را فراموش كردند كايمل يلحظات يو برا كردنديبا هم گفتگو م يفان يو آقا خانم

به او  يفان يكه توجه اقا زدينفس نفس م بايتقر قيالتهاب عم نياو در ا.و اضطراب پر شد جانيو قلبش از شدت ه ديبزرگ د

 .جلب شد

 ست؟يشده دخترم حالت خوب ن يچ-

 ده؟يچرا رنگت پر كايمل!من يخدا يوا-

 .خورديآرام سر م شيگونه ها يآمد و عرق از رو يم نيياش از شدت درد باال و پا نهيكند شده بود س كايمل ينفسها شمارش

 شده مگر؟ يچ...به خودت مسلط باش...يكن مرتب نفس بكش يدخترم ارام باش سع-

 نيهومن چطور جرات كرده چن...د؟يريرا از من بگ نمينازن ديخواهيشما م...شما:از حدقه در آمده گفت يبا چشمان كايمل

 !من به او اعتماد داشتم..بكند يدرخواست

 .يكنينكرده است كه تو او را مالمت م ييجايدرخواست بهومن  نكهيو دوم ا.رديرا از تو بگ نينازن ستيقرار ن نكهياول ا-

سرت به سنگ .يبده صيخوب و بد را از هم تشخ دياز تو گذشته حاال با يسن و سال يستيجوان ن گريدخترم تو د-
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 ستياو حاال سرشار از شور و نشاط جوان.قائل شو يهم حق نينازن ياست برا ديبچگانه از تو بع يحرفها نيا گريد.خورده

در  يشده ول يانصاف يدر مورد او ب يليثمر بدهد تا حاال هم خ ددجوانه بزند سبز شود شكوفا گر دياو با يحرامش كن ديبان

 !يريعشقش را از او بگ يحاال حق ندار يكه تو از او گرفت ييزهايبرابر تمام چ

 عشق؟-

 را ندارد؟ يكس بله عشق مگر او حق دل بستن به:لحنش را نرمتر كرد و ادامه داد يفان يآقا

 توانديچطور م...مرد دلباخته؟ كياو به  يعني:ديو هراسان پرس ديكش يشانيبه پ ينيانگشتانش فشرد چ انيمالفه رادر م كايمل

 راهنيپ كيخسته شدند مثل  يو وقت گذراننديرا با آدم خوش م يچند روز.انتكارنديمردها همه خ...به مردها اعتماد كند؟

 !كند مالياو را پا يكس گذارمينم!...نه...شود نيعبرت نازن هيما ديمن با يدگزن.كننديف پرت مطر كيكهنه آدم را به 

 سهيمقا نيخودت را با نازن يزندگ ديتو نبا.مثل شوهر تو اشتباه كنند ستيهمه كه قرار ن ستنديدخترم همه مردها مثل هم ن-

 .بماند به او وفادار شهيهم يهومن برا ديدارد شا يسرنوشت يهر كس يكن

از راز او باخبر نبود اما عذاب  يو با آنكه كس كردينگاه همسرش را احساس م ينيحرفها سنگ نيگفتن ا نيدر ح يفان يآقا

 .گذاشتيآرامش نم يوجدان لحظه ا

 زديمبا او حرف  ميمال يگاه.او را قانع سازد يكرد تا آرام و منطق يسع يليحرف زد و خ كايبا مل يفان ياقا روقتيتا د آنشب

گونه  يچند قطره اشك بر رو ختنيبا ر كايدم همان شب مل دهياما هر چه بود سپ زيآم ديهم پرخاشگرانه و تهد يو گاه

 .ندياش را برگز يزندگ ريمس نينازن تاداد  تيكه بر لب داشت رضا يو سكوت شيها

 

******** 

من از .كنمينم ياحساسات خودم و آن دختر باز من هرگز با ديچون مطمئن باش ديمادر بهتر است دست از مخالفت بردار-

من  يكنند و بروند برا شيرها يبهانه ا نيدل ببندند و بعد با كوچكتر يو هوس به كس يهو يكه از رو ستمين ييآن جوانها

 چيه هب ستميكه كرده ام حاضر ن ياست و انتخاب كباريبود ازدواج هم  خواهد كباريبوده و مرگ هم  كباريهمانطور كه تولد 

 .از دست بدهم ييبها
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 ؟يرا انجام ده نكاريا يخواهيدختر هست آنوقت تو به لج من م نهمهيهومن عاقل باش ا-

 .شودينم نيمن نازن يبرا چكسيه رديرا هم دختر بگ اياگر تمام دن-

 .يكنيزود او را فراموش م يليخ يازدواج كرد گريد يكيبا  يوقت-

 دهيپر نكهيا ايكه زرد شده سرخ شده كبود شده و  نديرنگ صورتش را بب توانستياما نم ديديرا م شيلرزش دستها هومن

نخواهم كرد  يكار نيفرار از احساسات خودم هرگز چن يمن برا:ستون كرد و قاطعانه گفت يصندل يرا رو شياست دستها

 .محال است نيچون ا

زود  يليخ يول.احساسات خودشان را مهار كنند انندتويكه نم يهست يساله ا 14 ينوجوانها نيع يول يسال دار 27هومن تو -

 !يات بردار يلجباز نيحاال دست از ا نيدارم پس بهتر است هم نيقيرا  نيا يشويم مانيپش

گذاشته ام و مطمئنم كه  انيدر م يفان يموضوع را با اقا نيامكان ندارد من ا:سرش را به چپ و راست تكان داد و گفت هومن

جان به دندان  مهين ياهو كيو روح شكننده مثل  فيرا با آن همه احساس لط يدختر توانميخبر شده من نمهم با  نيحاال نازن

 .نمكنم و راهم را عوض ك شيصدها گرگ رها

 !يشد رشياس نيدر گوشت زمزمه كرده كه چن يدختره چ نيا ستيمعلوم ن-

 .دل بسته ام يبوده من بهمان سكوت پرمعن شيكتابهاما حول درس و  يكلمه هم با من حرف نزده تمام گفتگو كياتفاقا او -

 كه او هم تو را دوست دارد؟ يدانيپس از كجا م-

كه  ميما دو روح سرگردان بود:گفت نانيسرشار از غرور و اطم يو با لحن ديكش يرا به چنگ گرفت آه بلند شيموها هومن

 .ميهم قرار گرفت افتنيو  دنيبا د

زود فروكش  يليخ يسركش يشعله ها نيچن.جوان يرويتند م يليخ:زد و گفت يد پوزخنداز جا بلند ش يبا دلخور مادر

 يعاقل شو نميتو بب ياشك ندامت را در چشمها نكهيقبل از ا دوارميام تركديم ياز اندازه باد كن شيرا ب يبادكنك يوقت كننديم

و تو .نخواهد شد نكاريبه ا يباش هرگز دلم راض مطمئن يازدواج تو بشوم ول نعما توانميمن نم يحماقت بردار نيو دست از ا

 !روشن شد؟ يبگذار نجايرا به ا نيات پا يبا وجود آن دختر در زندگ يحق ندار گريد

قاطع بود  نيدر مورد نازن مشيبود و او با آنكه تصم يسخت يليشب خ.رفت و هومن خسته و افسرده به كنار پنجره رفت مادر
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 .ديتابيم ريهومن آن شب درخشنده و دلپذ نيماه در خلوت غمگ.ر كندخاط دهيمادر را رنج خواستينم

 

 8 فصل

تازه رسته و غنچه  يو گلها تاختنديم نيزوزه كشان بر زم شيخو رحمانهيو ب يوحش يسرد با شالقها يبادها ديفرا رس زييپا

 نهمهيا انياما در م.بود و تب آلود ماريتلخ ب ياز هجران عتيو طب.بردنديسبز درختان را به غارت م ينشكفته و برگها يها

اگر  يتحمل كنم ول توانميسكوت را نم نيا گريمن د- . دنديتپيبه وصال آرام م دنيسر يدو قلب عاشق برا يقراريالتهاب و ب

را پاك كرد و در  شيتخته سنگ نشسته بود آرام اشك چشمها يهمچنان كه رو نينازن. مانميباز هم ساكت م يتو بخواه

 يخواهيبخودم فكر كنم چرا نم توانمينم يطيشرا نيدر چن:گفت كرديهومن را نگاه م ريو انكار ناپذ قيعم يمحبتبا  كهيحال

خود را  نينازن.نديتو را بب يخوشبخت خواهدياو م.را دارد شيكه پدربزرگت ارزو خواهميرا م يزيچون من چ- ؟يرا بفهم نيا

 گريقرار شد د- ! تمنا يآقا- . ستندينگريرا م نيزم يها زهياو سنگر شانه خم كرد نگاه يداد و سرش را رو هيبه درخت تك

 يتوانيباور كن تو م.يخوب فكر كن خواهميهومن م:زد و گفت يلبخند يدرد آلود وهيبه ش نينازن. يصدا نكن ينطوريمرا ا

كه  ستمين ترشيب يدختر پرورشگاه كي ؟منيمن حرام كن يبرا يخواهيات را م يچرا خود و جوان يخوشبخت شو يليخ

چندبار بتو :ديكش اديهومن با قهر فر. كردميم دايپ يآورد چه سرنوشت ينم نجايمرا به ا يفان يمعلوم نبود اگر آقا

خواهشان  يول كنميمجبورت نم يبه ازدواج با من ندار...به يلياگر تما.مسخره را بشنوم يحرفها نيا خواهمينم گريم؟ديبگو

پاسخ  اهكوت يو پس از مكث ديكش يهومن آه سرد ؟يمادرت چ-  ؟يفهميت را دوست دارم ممن خود..مورد را بهانه نكن نيا

را از  يلعنت ييتنها نيمن دوست داشتم ا يول- . ميرا جدا شروع كن مانيزندگ ديبا.نشد يكردم قانعش كنم ول يسع يليخ:داد

او را پر  يبعد اشك چشمها يو لحظه ا.وق شداز ش زيحرف لبر نيا دنيبا شن نينازن. با تو هستم شهيمن هم- . خودم دور كنم

پدربزرگت را از انتظار خالص  يخواهينم ميزنيبا هم حرف م نجايما دو ساعت است كه ا:فتزد و گ يهومن به او لبخند.كرد

گلگون شده  يبا چهره ا نينازن. يخوب بگو كه موافق:شرم آلود گفت يسرخ شد و با لحن يهومن كم م؟يبه او چه بگو- ؟يكن

 يفان يآقا.تماشا كرد يآب جو يرادر زالل شيخو ريتصو يلحظات يو برا ستاديپشت به هومن ا.تخته سنگ بلند شد  ياز رو

با ازدواج او  نيخبر موافقت نازن دنيبا شن.كرديم يسپر شيعمرش را در بستر تب آلود خو يروزها نيو ناتوان آخر ماريب
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 يدو مرد برا.نشست يفان يبطرف هومن دراز كرده و او كنار بستر آقا لرزانش را يدستها كرديم ياحساس نشاط و جوان

به ارمغان  نينازن يممكن را برا يخوشبخت نيتو بزرگتر:گفت دواريشكسته اما ام يبا لحن يفان يشدند آقا رهيبهم خ يلحظات

او را بخاطر  يروزاگر بدانم  افتيكه او نور چسم من است در گور آرامش نخواهم  ميگويم تيباز هم برا يآورد

توان ... ديتو با.به شما نگاه كنند نيكه همه با چشم تحس ينآنقدر خوشبختش ك ديتو با يكنيم ريبودنش تحق يپرورشگاه

 ياو را فشرد و با لحن يهومن آرام دستها.داد حيترج شيسلب شد و او سكوت را بر ادامه حرفها يفان يحرف زدن از آقا

 يفان يقاآ. ديو بمن اعتماد كن ديداشته باش نانيشما اطم خورميقسم م.خوشبختش كنم دهميقول م:قاطع و مطمئن گفت

هومن آرام سرش را ! ييبا شما صحبت كنم تنها خواهميم- . صورتش را پر كرد يبخش يسرش را تكان داد و لبخند شاد

 شهيحركت در آورد و پرستار همرا به  لچرشيبعد او و.او را پر كرده بود يشد كه اشك چشمها كايبرگرداند و متوجه مل

را  كايبود كه هومن اتاق مل يبرا نياول نيا.رفتيآرام پشت سر آنها م مهومن ه.نمود يهمراهش او را تا اتاقش همراه

 كاينشست به اشاره مل يصندل يهومن رو. داديكه به هر كس آرامش خاطر م يطياما مح يسادگ تيدر نها ياتاق.ديديم

قابل  ياو بر رو يبعد چشمها يبه اطراف اتاق انداخت و لحظه ا يهومن نگاه.رد و آن دو تنها ماندندپرستار اتاق را ترك ك

 فتهيرا مجذوب و ش نندهيهر ب شيچشمها تيو معصوم ييبايكه ز يريتصو.دختر هفت هشت ساله ثابت ماند كياز  يريتصو

 نجاياست درست همان بهار اول كه ا نيعكس نازن نيا-. دياز هم در كايمل ياتاق با صدا يسكوت چند لحظه ا.ساختيخود م

از نگاه كردن .دوخت رينگفت و دوباره نگاهش را به تصو يزينه؟ هومن چ باستيز يليگرفتم خ اوعكس را از  نيآمده بود ا

 نينازنلحظه از هومن متنفر شود و او را از كينبود و ممكن بود در  يعاد كايمل يحاال رو رايز.وحشت داشت يكم كايبه مل

خورد و با تعجب جهت نگاهش را  كهيهومن  ست؟ين نطوريا ديرا از من جدا كن نينازن ديخواهيشما كه نم-. محروم سازد

. ديايب نجايبه ا ديتوانيشما هم م.با من باشد شهيهم يبرا نينازن خواهميمن م- ست؟يمنظورتان چ- . عوض كرد كايبطرف مل

 يزندگ نيخود و نازن يبرا داديبه هومن اجازه نم كاياز حد مل شيعالقه ب.فاق افتادات ديترسيعاقبت آنچه كه هومن از آن م

چرا ساكت -. شوند رهيساعتها به چشمان هم خ يو برا ننديكه هر دو بنش يخلوت يگوشه ا.رديرا در نظر بگ ييمستقل و تنها

كنم و مثل مادرم دوستتان دارم  يشما زندگ كه با كنميخانم من افتخار م كايمل دينيبب-. منتظر جواب شما هستم د؟منيهست

فقط شما  ديدوست دار...نه؟ شوديتان م يبه من حسود:كرد و گفت يخنده تلخ كايملهومن حرفش را قطع كرد ... يول
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را  تشياحساس را دارم واقع نيمنهم هم.دييدروغ نگو:حرف او را قطع كرد و ادامه داد كايمل... نه من- . ديدوستش داشته باش

او باز هم  دياگر شما نباش يول رميشما بگ ازرا  نينازن توانميمن نم.ديهم زنده نباش گريد يلحظه ا كيدوست دارم  دياهبخو

 كاياتاق را در خود فشرد مل ينيسكوت سهمگ يلحظات. ديكرده ا ريشماست روحش را تسخ رياو حاال اس.مانديمن م يفقط برا

از  يكيدلبسته  يدر همان آغاز جوان.بودم يمن دختر شاد و پر نشاط-. ديدياو را نم يسر خم كرده بود و هومن اشكها

 ميو آرزو دياو رها كردم و به دنبالش دور از همه كسم رفتم او همه عشق وام ديرا به ام زيهمه چ.شدم واستگارانمخ

بود و من ناگهان از جا خواب خوش  كيهمه فقط  يول...گذرديچه م ايدر دن دانستميبودم كه نم يآنقدر غرق خوشبخت.بود

به آغوش خانواده ام  ديسرشكسته و ناام.ام را ياو را داشتم نه دخترم و نه زندگ گرينه د.بود اليفقط خ زيهمه چ.دميپر

من با او .مردميمن م بودينم نياگر نازن.مرگبار يحسرت تلخ ناكام كيبجز .دمينفهم يزياز عمرم چ گريو د.بازگشتم

 يكه كس ياز روز دميترسياز امروز م شهيو هم.دست خودم نبود دوست داشتم يعذابش دادم ول يليخ.رفتار كردم رحمانهيب

هم حق  نينازن.كابوس آنقدر ها هم وحشتناك نبوده نيا نميبيم كنميحاال كه خوب فكر م.رديرا از من بگ نيشود و نازن دايپ

 رونياو با ب يارتباط يها لهيكند تنها وس دايپ يياشنا رونيب يايداشتم اجازه ندادم با دن رياو را اس شهيمن هم.كند يدارد زندگ

و دلواپس بود  دادياو گوش م يهومن به حرف ها. ديرسيمادرم هر روز م يبود كه برا يو روزنامه و مجالت ويو راد ونيزيتلو

 بيبله فر- ب؟يفر-! ديشداده با بميكه شما فر شوديباورم نم:و گفت ديخند كايمل نكهيكه او باالخره چه خواهد گفت تا ا

و  ديبه هر حال شما شكستم داد...ديتصور هم نكردم كه شا يكه حت ديداشت يمظلومانه و آرام افهيآنقدر ق دميشما را د يوقت

و براق  زيت يكرد با نگاه رييناگهان لحن آرام او تغ. گذشته ام اضافه كنم يرا به شكستها گريشكست تلخ د كيمن مجبورم 

دست از پا خطا  دميد يمطمئن باش كه اگر روز يول-. بود زيآم ديو تهد نيخشمگ شيشد صدا رهيمن خهو يبه چشمها

خودم .يزنده بمان گذارميبه خدا نم يبرسان بيمن اس نيو به نازن يرا در مغزت پروراند يانتيخ نيو نقشه كوچكتر يكرد

سرخ شده  كايمل يچشمها.نديلرزش اندام او را بب توانستيو هومن آشكارا م ديلرزياز خشم م كايتمام بدن مل. كشمتيم

جبران  يبرا.كنميواگذار م نيرا بخود نازن زيمن همه چ-. هم كنترل خود را از دست بدهد بازكه  ديترسيبودند و هومن م

حاال برو گمشو !...يرينگ يمرا جد ديبه حالت اگر تهد يوا يول.كند يزندگ خواهديگذشته ها دوست دارم آنطور كه م

 شهيو غرور ابهت خود را هم داديم شيتهاكننده را بهم صحب خكوبيقشنگ و م يجوابها شهيهومن كه هم! نمتيبب خواهميمن
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 توانستيرا دوست داشت كه م نياو آنقدر نازن.است سكوت كند ماريب دانستيكه م كايداد د رمقابل مل حيترج كرديحفظ م

كوچك را  نينازن ييجادو ريتصو گريد يبلند شد قبل از ترك اتاق بار يلصند يآرام از رو.را تحمل كند كايمل يتمام حرفها

آن لحظات  فيدر توص. ديرا شن كايبلند مل يها هيگر رفتيسالن راه م ياو در انتها يمشاهده كرد وقت واريد يروبر 

ام استعدادش را بكار تم يو زندگ.داديم يدوست يگفت كه همه جا به رنگ عشق بود و بو توانيو پر نشاط فقط م زيشورانگ

 قراريو ب سوختنديو گرم و خوب م نيريش يهر دو در تب نديافريدو ب آن يو سعادت را برا يخوشبخت نيباتريانداخته بود تا ز

 يبودند كه دوست داشتند سر در بال هم فرو برند و از محبت نوازشگرانه هم به اوج خوشبخت يا انهيبه اش دنيپر كش يبرا

او را به حركت در  يبالها وازاست و شوق پر افتهي ييبعد از سالها حبس از زندان رها ييگو ديكش يس بلندنف نينازن.برسند

را كه دوستش داشت  يو كس.ستينگريرها شده اش م ديبا لذت ص يناگهان يخوشبخت نيآورده است و هومن كه مسرور از ا

 يرا غرق در شور زندگ نيكه جرعه جرعه آن هومن و نازن مانستيم يآندو به شراب ناب يهر لحظه برا.ديديدر كنار خود م

 دهياو را پوش يلباس عروس نينازن كايبه خواست مل.چكاندنديتشنه شان فرو م يكمك آن را بر لبها مكه ك يلحظات.ساختيم

حضور  يفان خانه نيآنها فقط ساكن يامادر جشن شاد.كرديم رهيرا خ نندهيشده بود كه چشم هر ب ريو دلپذ بايبود آنقدر ز

 شانيبه عاقد و شاهد نداشت چشمها ازيكه بستنش ن يمانيپ.بستيآن دو م نيمحبت ب مانيپ اقيكه با اشت يداشتند و مرد

 يتازگ شانيهمه لحظات برا.بود شانيايريگواه محبت ب شانيخورده بود و تپش تند قلبها ونديكه بهم پ ريچون دو حلقه زنج

خوش  اليخ نيبر اندامشان آنها را از ا يكاسه اب سرد زشيمبادا كه ر.دلهره آور ياندك و زتريانگ جانيداشت و در آغاز ه

سرخم كرد و  كايمل... دلهره دارم مبادا يكم يا دهيلباس مرا كه پوش.شوهرت بتو وفادار بماند دوارميام-! بكشد رونيب

 نيبر لب داشت نان ييباياو لبخند ز ستيبه هومن نگر نينازن.با ترس و وحشت بود ختهيلحنش آم.حرفش را قطع نمود

هومن را  نياز ا شيب-. كرديدوخت كه مهربان نگاهش م يفان يرا به اقا گاهششرم الودش را از او گرفت و ن يچشمها

 ياز تلخ تيوصلت خرسند بود اما لحن غمزده اش حكا نياز ا يفان يبا آنكه اقا! منتظر نگذار برو به خدا سپردمت دخترم

 يآقا يوقت.او از هم شكفت دستانبر  يداغش را با بوسه ا ياو خم كرد و لبها يدستها يخود را بر رو نينازن.داشت ييجدا

 نيرا به گردن نازن يمتيو گرانق بايهم گردنبند ز يخانم فان.ديغلت شيگونه ها ياشك بر رو ديبوسياو را م يشانيپ يفان

را تماشا  نيپف آلود و سرخ رفتن نازن يعمه با چشمها انيم نيا در.بدرقه كرد ريمس يو مادرانه او را تا انتها ختيآو
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احساس  نياو سخت تنها مانده بود و با رفتن نازن رفتيداشت اما انگار روح از تنش م يندياحساس خوشا آنكهبا .كرديم

آمد و همه در اطراف او  نروياز ساختمان ب ريسوار بر بال سعادت آرام و دلپذ نينازن. افتيدر انجا دوام نخواهد  گريد كرديم

هومن درب جلو را باز كرد اما قبل از آنكه .هومن پارك شده بود نيماش اطيو بزرگ ح يا لهيدرب م كينزد.داشتنديقدم برم

 نديقبل از رفتن باغ را بب گريد كباري خواستيدلش م.دوباره اطرافش را خوب نگاه كرد رديبگ يجا نيدر اتاقك ماش نينازن

او را متوقف  كايمحزون مل يداشود كه ص نيخود را خم كرد تا وارد ماش.منتظر هومن را نداشت يشمها دنيد طاقت گرياما د

 نيگشود نازن نينازن ياشك الود آغوش خود را برا ينشسته بود و با چشمها لچريو يرو كايبه عقب برگشت مل نينازن.كرد 

تنگ  ميدلت برا نكهيقبل از ا.اميم دنتيزود به زود به د...مادردوستت دارم  يليخ-. ستياو گر يبغض كرد و سر بر شانه ها

گذاشته شده بود  يگل سرخ يصندل يرو.حركت كرد نيخرامان بطرف ماش يغزال نيگرفت و نازن انيوداع پا تلحظا. شود

بود اما هومن هر چند دلخراش و دردآور .بلند شد كايكه هومن زد ناله مل يتاج سرش كرد با استارت يان را برداشت و ال

از  يكيبار يهمچنان كه جو.ديراه آنها پاش ريآب را در مس سهكا كيعمه هم .انها گشود يدر را برا ريحركت كرد و باغبان پ

هومن جهت .چرخانديساقه گل را در دست داشت و هنرمندانه آن را م نينازن. شده بود يجار شيبر گونه ها ياشكها

 نينناز.دستان او گذاشت يارام دست راستش را رو يو محبت خاص يبعد با نرم.شد رهيدستانش كشاند و خ ينگاهش را رو

 نيماش. فرو برد يدستان هومن را در آرامش مطبوع يريدلپذ يبعد گرما ياما دم ديخورد تمام بدنش مرتعش گرد يتكان

را به داخل خانه  نيت تا ماشخواس نيشد درب خانه را باز كرد و از نازن ادهيهومن پ.متوقف شد يياليخانه و كيمقابل 

 ريآنچه را كه درذهنش تصو رايزد ز ينيلبخند دلنش ديخانه را د يوقت.نشستپشت فرمان  يعروس ديبا لباس سف نينازن.ببرد

 دهيبه آنجا سر نكش زييهنوز پا ييگو.همان رنگ و بو را دشات يول يخانه فان يخانه نه به بزرگ.ديديم تيكرده بود به واقع

حوض  اطيوسط ح.داديرا م هارعطر ب يزيو همه جا به صورت شگفت انگ.ان هنوز سبز بودند و باغچه ها پرگلدرخت.بود

 يخواهينم-. كردنديم يياب حوض خودنما يهم در زالل يزييبا چند فواره اب چند تا برگ پا خورديبه چشم م يبزرگ

او را گرفت  فيظر يمردانه اش انگشتها يمن با دستهازد و هو يلبخند لشينشان دادن تما يبرا نينازن ؟ينيساختمان را بب

 يسادگ تيرا با نها نجايخاطر ا نيبهم ديا يمن اصال از تجمالت خوشم نم- . بطرف ساختمان كشاند را نيو بدنبال خود نازن

 يبرا كم نداشتم كه زيچ چيمن در منزل مادرم ه:حرف او را قطع كرد و گفت نينازن.. ياگر تو بخواه يول.مرتب كردم
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شد  رهياو خ يبه چشمها يهومن لخت. بهتر شتريهر ب.خواهميفقط محبت م...فقط...داشته باشم يبدست آوردن آن مال حسرت

كه ضربان قلب  يسر بر شانه او گذاشت طور نينازن.ديرا در دست داشت او را بطرف خود كش نينازن يهمچنان كه انگشتها

هومن او را .كند هيسر بر شانه او گر نكهيارزو داشت و آن ا شهيكه هم يزيكرد چ هيدلش هوس گر كبارهي.ديشنياو را م

كن  هيگر خواهديدلت م يهر چ...زميكن عز هيگر:با بغض گفت كردياو را نوازش م يكرد و همچنان كه موها كترينزد بخود

قدم نهاده اند و غرق در  يازه ات يايهر دو در دن ييلحظات كه گو نيدر هم. تا منهم مجبور نباشم با بغض خودم را خفه كنم

 يبيمه يصدا.باز را به شدت بهم كوفت مهيو پنجره ن ديبه درون اتاق وز يباد دخود بودند كه تن زياحساسات گرم و شورانگ

 يه؟طوريچ-. دنديخند شياشك آلود به ترس بچه گانه خو يبا چشمها نيبرخاست كه آن دو را از هم جدا كرد هومن و نازن

دوست دارم :شرم آلود گفت يو با لحن دز يريلبخند دلپذ نينازن. ينيبيبار اول است كه مرا م يكه انگار برا يكنيبمن نگاه م

هراس آور با من كالس  يكه با غرور و لخم ييتمام روزها يبه جا.نگاه كنم ريكه آرزو داشتم تو را س يبه اندازه تمام لحظات

 :گفت طنتياو را گرفت و با ش يهومن شانه ها. كنم نگاهت يچشم ريز يحت كردميكه جرات نم يداشت

 .راحت نگاهت كنم اليتا خودم با خ يسرت را بلند كن يكرديكه تو جرات نم كردميبرخورد م يطور ديمن با-

 ؟ييگويم يجد-

از تو كه  يوقت.يدانش آموز بود كيمن فقط  ينه تو برا:شد و گفت يجد نيدر جواب نازن يول ديخند طنتيبا همان ش هومن

 .نداشتم ياحساس چيه دمتيديتا م يول ديكشيپر م تيدور بودم دلم برا

 !آقا معلم اجازه-

 !بگو جانم-

 !من گرسنه هستم...من-

 ؟يدرست كن يزيچ يستيخودت بلد ن.آشپز گرفتم نه مستخدم تياوه چه بد من نه برا-

 .ديبنظرش رس يبعد فكر يانداخت اما كم نييسرش را پا يبا شرمندگ نينازن

 .درست كنم تيكه برا ميدر خانه دار يچ نميبگو بب-

بلند شد و  يصندل ياز رو.ديبلند خند يبا صدا نينازن.دودستش را بلند كرد ميو به عالمت تسل رفتيشكست را پذ هومن
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لرزان  يها هيهومن با تعجب سا.ديكشيم قيمرتب نفس عم يبسته بود و از سر آسودگ شيچشمها.شروع به چرخ زدن كرد

 نيا.برخورد كرد يزيبه چ نكهيتا ا ديچرخيو م ديخنديم نينازن.كرديم هافتاد نگا يو پرده ها م وارهاياو را كه بر كف اتاق د

زد و  يآرام لبخند خورديرا باز كرد سرش دور م شيآرام چشمها نينازن فشردنديهومن بودند كه او را در خود م يبازوها

 .چشمانش را بست

 رون؟يب ميتا با هم برو يلباست را عوض كن يرويخوب خوب عروس خانم م.دانستميو من نم يبلدهم  يگوشيتو كه باز-

 !برميكلمات لذت م نيا انيخانه خودمان اتاق خودمان آخ كه چقدر از ب.خوب است نجاينه هم...رون؟يب-

 !ميشويهالك م يتا صبح از گرسنگ ميبمان نجاياگر ا.يقرار شد به حرف من گوش گن-

 .بعد هر دو خانه را ترك كردند يقيو دقا.رفتيپذ ديبا ترد نينازن

 د؟يآ يغذا خوشت نم ني؟از ا نينازن هيچ-

 .چرا دوست دارم...چـ-

 ؟يخوريپس چرا نم-

 !باستيچقدر ز:و گفت ديهومن خند.بود بالفاصله شروع به خوردن شام كرد گريد يغرق افكار ييكه گو نينازن

 ؟يچ-

 !يو فراموش نشدن ديجاو يلحظه ها.ميخورياست كه با هم م ييغذا نياول.ر خوشمزه استشام چقد نيا...با هم بودن-

به  نيبه درب ماش هيتك ياز فرط خستگ نيدر راه بازگشت هومن متوجه شد كه نازن.را با هم گذراندند يدو ساعات خوش آن

بعد او با خود ناله كرد و  يب دارد كمت نياحساس كرد نازن.آرام او را در بسترش خواباند يهمچون كودك.خواب رفته است

داد اما  شياب برا ياو را گرفت و كم يهومن هراسان شانه ها.هولناك او را از خواب پراند يشب بود كه كابوس يها مهين

 .بود دهيبه شدت ترس نينازن

 ؟يديزم؟ترسيشده عز يچ-

به خود  يزيبعد حالت جنون ام.شد رهيه هومن خشده بود ب سيكه از عرق خ ياز حدقه در آمده و صورت يبه چشمان نينازن

او را در دست گرفت و ناله كنان  ياو را نوازش كرد دستها شيهومن را لمس كرد صورت و موها شيبا دستها.گرفت
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 نم؟يبيخواب م اي؟يتو هست...كنميباور نم:گفت

 .يكن راحت بخواب يحاال سع.كه من كنارت هستم ينيبيم-

عادت  يبرا نيو نازن.است بياو ناآشنا و غر يبرا ديجد طينگرفت و گمان كرد مح يرا جد نيآنشب حاالت نازن هومن

 .به زمان دارد ازيكردن به آنجا ن

 .ديزنگ تلفن به گوش رس يمشغول صرف صبحانه بودند كه صدا نيروز بعد هومن و نازن سه

 هومن پسرم حالت خوب است؟-

 خانم جان؟ دييشما-

 كند؟ينم كه تيچطور است اذ نينازن-

 .كنديم يريبهانه گ ياو هم خوب است كم-

 د؟يبما بزن ياالن سر ديتوانيم:اش را كتمان كند آرام گفت يداشت نگران يكه سع يفان خانم

 افتاده؟ ياتفاق-

 .بهم خورده يحال فان يكم...فقط...ستين يمهم زيچ-

 .مييا يبه آنجا م گريد قهيتا چند دق-

 .بخش بزند نانيلبخند اطم كي نيبه نگاه مضطرب نازن كرد يقطع شد و هومن سع ارتباط

*** 

 دهيدو شب تمام باران بار.كردياو با آب فروكش نم يجان فرسا ياما تشنگ.خواستيو مرتب آب م سوختيم ديشد يدر تب او

 يفان يآقا.اق بكشدرا به درون ات يو باران خورده صبحگاه فيلط يتا هوا كرديپنجره اتاق او را باز م يبود و اكنون خانم فان

 .زد و پشت به پنجره كرد يتختخوابش غلت يرو

 .نميرا بب رونيب خواهميپنجره را ببند پرده ها را بكش نم نيا-

آرام كنار بسترش نشست و به چهره رنگ .ساخت يزود خواسته او را عمل يليبا اندوه به شوهرش نگاه كرد و خ يفان خانم

 .ساختيم نيرا اندوهگ يخانم فان نياو حلقه بسته بود و ا ياشك بر چشمها شد رهيخ يفان يو تب دار آقا دهيپر
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از  يبودم ول تيها يشاد كيدرد و غصه ات را بفهمد شر ياجازه نداد يبه كس چوقتيه يغرور داشت شهيتو هم-

 .من مطمئنم ستين ياشكها از درد جسم نيا.ياز پا در آمده ا نطوريكه ا يدار يچه درد دانمينم.ينگفت ميبرا تيهايگرفتار

سپس آرام و نجوا كنان سر در .شد رهيمتفكرانه به او خ يلحظات يخانم فان.ديكش يرا بست و آه بلند شيچشمها يفان يآقا

 د؟يايكه ب رميتماس بگ نيبا پرو يخواهيم:گوش او فرو برد و گفت

به همسرش  يهراسان بود و با ناباور.تنفسش بند آمده اس ييجا خورده بود كه گو يطور.ديمثل برق از جا پر يفان يآقا

 گمانت من خبر نداشتم؟ ؟بهيكنينگاهم م نطوريا ه؟چرايچ:ديزد و پرس يلبخند يخانم فان.كردينگاه م

نه باورم :داد و گفت يرا حركت شيلبها يرا بهم زد و بسخت شينداشت فقط چندبار پلكها يحركت چيقدرت ه يفان يآقا

 !من يخدا...اوه...تو چطور...شودينم

 .ستاديباغ خزان زده ا يپرده را آرام كنار زد و به تماشا.از كنار او بلند شد و بطرف پنجره رفت يفان خانم

تو انقدر سرسخت و  يول ييرا بگو انيكه خودت جر دميسال تمام انتظار كش 12متوجه موضوع شدم و  ليمن همان اوا-

من  يكرديو حاال سخت از تو گله مندم چون تو فكر م.ا افشا كنمكه امروز مجبور شدم راز كتمان شده تو ر يلجباز هست

نداشتم و  يخبر چيه رونيخانه بودم و از ب نيا رياس شهيگمانت هم هب.اورم يتو در نم يآنقدر احمق هستم كه سر از كارها

از ازدواج با او سخت  كه تو دانستميمدت م نيمن در تمام ا.كنديم ييام چه كارها يساله زندگ نيچند كيكه شر دانستمينم

 .يشوينم دااز او ج يكشيكه م يا يسخت نهمهيو چرا با ا يرا كرد نكاريچرا ا دانستمينم يول يهست مانيپش

 يطور.ستيگريصورتش گذاشته بود و به شدت م يرا رو شيدستها يفان يآقا.شانه اش به عقب نگاه كرد ياز رو يفان خانم

بعد  ياو توجه نكرد لحظه ا يها هيبه گر يخانم فان ياز سر ندامت و شرمندگ يكاش.خوردنديمرتب تكان م شيكه شانه ها

او را گرفت و بطرف خودش برگرداند  ياز جا بلند شد و قدم كشان خود را به همسرش رساند شانه ها يبا ناتوان يفان ياقا

 .و گله مند بود نيخشمگ ينگاه خانم فان

 ؟ينگفت يچيپس چرا ه يريو از من تقاص بگ يكارها بكن يليخ يدانستيم ؟توينكرد يتيشكا چوقتيچرا ه-

دلهره و اضطراب درد .يموضوع را از من كتمان كن نيا يداشته باش يسع شهيبود كه هم نيتو ا يشكنجه برا نيبزرگتر-

 !بود يكاف تيبرا نيبه گمانم هم ستيبزرگ
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 .من اشتباه كردم-

 ن؟يهم-

شهال ترا :پوزشطلبانه و عاجزانه گفت يملتمسانه به همسرش نگاه كرد و با لحن سوختيكه از اشك م يبا چشمان يفان يآقا

 .رميمرتكب شدم بگذار آسوده خاطر بم يمن گناه بزرگ.بخدا من را ببخس

سرش را .خم شد شيپاها ينداشت رو ستادنيكه توان ا يفان يشد آقا رهيخ ينگاهش را از او گرفت و به گوشه ا يفان خانم

 .بخشش نمود يا التماس از همسرش تقاضاگرفت و ب نييپا

 م؟يچه بگو يوا...يشهال اگر تو مرا ببخش-

 ست؟ين نطوريا يتو هنوز هم او را دوست دار-

 .خودش را افشا كرد يبخواهم دوستش داشته باشم او چهره واقع نكهيقبل از ا-

 داشت؟ ياو چ يمگر چهره واقع-

 .اصرار داشت كه باهاش ازدواج كنماو فقط بخاطر بدست آوردن ثروتم  رنگيدروغ ن-

 ؟يپس چرا طالقش نداد ييگوياگر راست م-

 .ديرقصيم شياشك هنوز در چشما.شد رهيسربلند كرد و به همسرش خ ياقا

 .بخاطر تو-

 بخاطر تو؟ يچ يعني:زد و گفت يپوزخند يفان خانم

كرد كه اگر دست به  دمياو تهد يول ميشو هستم و بهتر است كه از هم جدا مانياول براش گفتم كه پش يمن همان روزها-

 ...بزنم به همه خواهد گفت و بتو خواهد گفت كه يكار نيچن

تو را از دست بدهم  دميترس:حرفش را قطع كرد زانوهاش همسرش را گرفت و با همان لحن دردآلود ادامه داد يفان ياقا

 .سالها لب فرو بستم و تحمل كردم نيخاطر تمام ا نيبهم

 .او دراز شود يهمچنان نشسته بود تا دست گذشت و بخشش همسرش بسو يفان يسكوت كرد و آقا يفان خانم

را داشت كه در  يقيكرد از جا بلند شود او حالت غر يسع دواريخوشحال و ام يفان ياو را گرفت و آقا يارام بازو يفان خانم
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 .دهديدراز شود و نجاتش م شيبه سو يلحظات دست نيواپس

 .ياشك مرد را ندارم بلند شو بهتر است استراحت كن دنيمن تحمل د-

نوازشگرانه او دستان تبدار  يدستها.بود دهيحد نسبت به خود مهربان و دلسوز ند نيهمسرش را تا ا چوقتيه يفان يآقا

دراز بكشد در بسترش  نكهياو قبل از ا.را پر كرد يفان يصورت آقا يا تمندانهيرا در خود فشردند و لبخند رضا يفان يآقا

 .مانديكه به حلقه دار م يطناب.نعش را از گردنم باز كنم ابطن نيا خواهميم يديحاال كه تو مرا بخش:گفت

 كدام طناب؟-

او مرده پول و ثروت است  كنميبازگو م شيرا برا انيو جر رميگيامروز با او تماس م نياز شرش راحت شوم هم خواهميم-

 .رمياسوده بم خواهميم.من كنار بكشد يرا از زندگ شياز سرم بردارد و پاتا دست  دهميم شيهر چه بخواهد برا

 .انجام بده يدوست دار يهر كار يحرف از مرگ نزن ول-

بود كه  دهينكش يبراحت يسست و ناتوان بودند هنوز نفس شيزانوها.ديتختخوابش دراز كش يمرتعش رو يبا اندام يفان يآقا

 .شد باز در برابر سوال همسرش شگفت زده

 است؟ نيآن پسره هم مال پرو يراست-

 كدام پسره؟:ديخورد و دوباره رنگ از صورتش پر يتكان يفان يآقا

 .بود يا افهيو خوش ق بايز يليجوان خ.بود شيپ كساليباز  نيو آخر دميبار او را د نيچند-

 .يكشيم ريمقابلم به تصو يكي يكيرا  اهميمرتكب شدم و امروز تو چون مامور لحد پرونده س يآه شهال من گناهان بزرگ-

 چطور مگه؟-

 .يبده يقول ميبرا خواهمياول م-

 ؟يچه قول-

 .يوفادار بمان مانتيبه پ خواهميم.يينگو يبه كس ميگويم تيآنچه را كه برا چوقتيسوگند بخور ه-

 نيو نازن بيكه درباره شع تسيكه در حق تو كردم گناه يبدتر ازظلم:گفت نانيبا اطم يفان يكرد و آقا اديسوگند  يفان خانم

 .مرتكب شده ام
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 ب؟يشع-

 .ميگويرا م نيبله برادر نازن-

 مگر او نمرده؟:ديپرس اديبا تعجب ز يفان خانم

به صالح  دميبعد د يول كايبخاطر مل ميمجبور شدم دروغ بگو كروزيمن :سرش را تكان داد و گفت يبه عالمت نف يفان يآقا

هم گفتم كه خواهرش  بيگفتم به شع نيرا كه به شما و نازن يمن دروغ.را ندارند گريهمد گريبچه هاست كه فكر كنند د

 ياگر او روز يانجام دادم ول شيبرا توانستميم يهر كار.هم از پرورشگاه آورم اازدواج كردم او ر نيبا پرو نكهيمرده بعد از ا

 شهيهم يكه برا دهميپس قسمت م.ديا نخواهد بخشهم هرگز مر نيو نازن فرستديم نيرا بداند بر روحم لعنت و نفر تيواقع

 .راز را حفظ كن نيا

 يدرباره كارها دانستينم يبود و خانم فان يبيبرطرف شود روز عج يخانم فان يو ناباور يتا حالت شگفت ديطول كش يلحظات

 .بكند ديبا يهمسرش چه قضاوت

 .را به آنها خبر داد نيو نازنبه درب اتاق وارد كرد و آمدن هومن  يلحظه عمه ضربه ا نيهم در

 

***** 

بود  ياديز يمدتها رايتعجبش را پنهان كند ز توانستيدر را باز كرد اما نم.ديرا شن يفان يآقا يصدا فونياز پشت ا بيشع

 .قدم به آنجا نگذاشته بود يفان يكه اقا

 .سالم-

 سالم پسرم حالت چطوره؟-

 خوبم شما چطور؟-

 .نمانده ميبرا يرمق رگيد كنميكه احساس م ينيبيم-

 يمهم يليكار خ بيشع يول.امدمين نجايوقت است كه به ا يليخ:زد و ادامه داد يلبخند ديرا متعجب د بيشع يفان يآقا

 خانه است؟ نيپرو.دارم
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 شيدايپ گريد قهيتا چند دق ديشا يول دمشيند گريآمد د رونياز بعدازظهر كه از شركت ب:سرش را تكان داد و گفت بيشع

 .شود

 د؟يآ يم ريهر شب د-

 م؟يايكه از پله ها باال ب يكمكم كن يخواهينم:و گفت ديكش يآه بلند يفان يآقا.گرفت نيينگفت و سرش را پا يزيچ بيشع

 د؟يتنها آمد:ديانداخت و پرس يفان يآقا يبازو ريدست ز بيشع

 .استمنتظر  رونيحاال هم ب.راننده مرا رساند...كنم بابا يرانندگ توانميمنكه نم-

 باال؟ ديايب ميبگو ديخواهيم-

 .مينه دوست دارم تنها باش-

و  يبرگشت دو فنجان چا ياو را تنها گذاشت وقت يلحظات بيكنج لبش گذاشت شع يگاريمبل نشست و س يرو يفان يآقا

 .همراه داشت وهياز م يظرف

 ست؟ين نيزحمت نكش پسرم مگر مستخدم پرو-

 .كه كسالت دارد ستيچند روز-

 .كرديرا تماشا م بيشع يبا مهربان يفان يبودند آقا رهيخ خاستيكه از فنجان برم يديدر سكوت به بخار سف مرد دو

 كار در شركت چطور است؟ يراست-

 .وارد نشده ام ياما من هنوز به كار ستيبد ن-

 د؟يهم كنار آمده ا ؟بايبا همكارت چطور...يافت يكم كم راه م-

 .رسديلجباز بنظر م يكم يول كننديم فيهمه از او تعر ستيظاهرا كه پسر خوب:و گفت را باال انداخت شيشانه ها بيشع

 .است يكه خصلت جوان نيا:زد و گفت يلبخند يفان يآقا

 .نه ايآمده  شيپ شيبرا يمشكل دانمينم ديا يكه نم ستيدو سه روز-

 .يبشو رشانيكه آرزو دارم تو هم اس يبله گرفتار مشكالت شده از آن مشكالت-

 ؟يچه مشكالت-
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 يصحبتها...است وگرنه ليدل نيدر كارها بهم شيكوتاه.مشترك اوست يآغاز زندگ يروزها نيازدواج كرده ا ياو بتازگ-

و  ديدر قفل در چرخ ديبعد كل يلحظات.سكوت شبانه خانه را شكست نيپرو نيماش يبود كه صدا دهينرس انيبه پا يفان ياقا

كه  ياو و لباس مسخره ا ظيغل شيارا دنيبا د يفان يآقا.شد خكوبيم شيبر سرجا ينفا يآقا دنيبا د.او وارد سالن شد

 .تكان داد و نگاهش را به كف اتاق دوخت يبود از سر تاثر سر دهيپوش

 ؟يكنيچكار م نجايا...تو-

 ؟يناراحت شد دنميد ه؟ازيچ-

 نه؟ يدار يخاص ليحتما دل.يآمد نجايابه  ليكنجكاو هستم كه بدانم به چه دل يندارم ول يناراحت يبرا يخاص ليدل-

 .است نطوريبله هم-

مبل رها ركد و با پشت دست آرام عرق  يخود را رو يحاليداد و بعد با ب يحالت شيبه موها.ستاديا نهيابتدا مقابل آ نيپرو

 .اش را پاك نمود يشانيپ

 د؟يايب خواهديم يزنه ك نياست پس ا ختهيبهم ر يخانه كل نيوضع ا-

 حاضر است؟ يچا:كرد و گفت بيه شعرو ب بعد

 .يرا انجام ده نكاريا يتوانيخودت م يبله ول-

خسته ام  شوميمن مزاحم نم:از جا بلند شد و گفت بيغرولند كنان بلند شد و بطرف آشپزخانه رفت در نبودن او شع نيپرو

 .استراحت كنم خواهميم

 .خوب من منتظر هستم حرف بزن:و گفت ديرا نوش شيچااز  يجرعه ا.نبود بيبرگشت كه شع يبا فنجان چا نيپرو يوقت

 ؟يحالم را بپرس يخواهينم-

 .و هزار علت يريپ:پاسخ داد يتفاوت يبا ب نيپرو

 .هستم ريكه پ يديديبا تو ازدواج كنم م يكه اصرار داشت يكاش وقت يا-

 !يمهم نبود ميتو برا يول:زد و گفت يا انهيلبخند موذ نيپرو

 .ديشد و درد چهره اش را پوش دهيرنج يفان ياقا نيپرو حياعتراف صر از
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 .نميبينم يباز نيادامه ا يبرا يليدل گريد يديرس يخواستيكه م يزيبه هر چ-

را تمام  زيهمه چ ايتو را بخدا ب:داد و ملتمسانه گفت رييكوتاه لحنش را تغ يرا خاموش كرد پس از مكث گارشيس يفان يآقا

 .خسته شده ام گريكن د

 ؟يسادگ نيبهم-

 ؟يخواهيم يچ-

 رفته؟ ادتيمگر حرف من -

 .يماجرا باخبر ساز نيو همسرم را از ا يكه تو حرفت را عمل كن دميترسينه و اگر تا امروز صبر كردم فقط م-

 خوب؟-

 .باخبر شدم روزيد.آورده يخودش نم يو برو دانستهياو خودش از اول هم م-

 ؟ييبگو را نيكه هم يآمد نجايحاال به ا كيچه رمانت-

 .آخر عمرم را اسوده خاطر باشم يروزها نيا خواهميگفتم كه م-

 .دميشركت تو زحمت كش يرو يليمن خ-

 !دهميم تيبرا يهر چه بخواه-

 !روميكنار نم ياسان نينه من به ا-

 .از خشم به لرزه افتاد شيو صدا ديكش اديفر گفتيسخن م مارگونهيكه ب يفان يآقا

كه اسنادش به اسم خود توست اگر  زيبجز چند چ.ياز ثروت من داشته باش ياديسهم ز يوانتيكه نم يدانيخودت خوب م-

 ...وگرنه. ريبگ يحرف مرا جد نيا.از ثروتم را بتو نبخشم يكه ذره ا خورميسوگند م ينشو ييبه جدا يراض

 ؟يوگرنه چ-

و  يموضوع خاتمه بده نيسر و صدا به ا يبكه  ياگر تو قبول كن.در نظر داشتم هيريصرف امور خ يرا برا يمبلغ شهيمن هم-

شوم تو را  ياهايتمام رو توانديكه م يمبلغ هنگفت.تمام آن مبلغ را بتو خواهم پرداخت يسهمت را در شركت بمن واگذار كن

 .برآورده كند
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 ؟يدر نظر داشت هيريامور خ يآن پول را برا يتو كه گفت يول:و گفت ديخند يبا خونسرد نيپرو

كه  يريكار خ نيبزرگتر:او دوخت و نجواكنان گفت زيآم طنتيش يرا به عمق چشمها رمقشيگاه خسته و بن يفان يآقا

 .است كه از شر تو خالص شوم نيانجام دهم ا توانميم

 .شرط دارم كيمن :نگاه كرد و گفت يفان ياقا يبه به چشمها قيدق.شد زيخ ميكوفت و ن يفنجان را به نعبلك نيپرو

 ؟يچه شرط-

 .يبمن بده يقول كي دينكنم و اب از اب تكان نخورد با يزيدوستان و همكارانت آبرور نيب يخواهياگر م-

 ؟يچه قول-

 .يكه خودت گفت يدر شمال به اضافه موارد اليو كي ديقول خر-

 ؟ياز خواهش من سوء استفاده كن يخواهيتو م-

 .يكه فكر كن يه مهلت دارهفت كيبا خود توست  ميتصم:را باال انداخت و گفت شيشانه ها نيپرو

و برگها .ديچيپيشب م كيزوزه كشان در دل تار يباد سرد.را ترك كرد نيمنزل پرو اسيو  يبعد با ناتوان يلحظات يفان يآقا

 .را برآورده كند نيكه مجبور است خواسته پرو دانستيخسته بود اما م يفان يآقا.انداخت يرا به رقص م

 

 9فصل

 ياكنون هوا يزييكرده بودند و پس از دو شبانه روز باران پا دايپرده تور به درون اتاق راه پ يآفتاب از البال يها غهيت

فرو  شيبخش خو يشاد ينور آفتاب غنوده او را در تختخواب در گرما يپرتوها.بر فضا حاكم بود يو مطبوع ريدلپذ

با گوشه چشمانش  يحركت چيهم باز كند بدون هرا از  شيآرام پلكها رامباعث شد تا او آ ندياحساس خوشا نيو هم بردنديم

نشان  شهياز هم باتريبه تن داشت كه او را ز يلباس بلند و كرم رنگ.دياز جا پر كبارهياطراف اتاق را جستجو كرد و به 

 .وداما او نب كرديهمه جا را جستجو م ديتپيو قلبش به شدت م ديلرزيتمام بدنش آشكارا م.داديم

 الو؟-

 ؟ييوجان ت نينازن-
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 ؟يبمن بزن يكسري يتوانيسالم عمه م-

 ؟يشده دخترم؟چرا هراسان يچ-

 .دارم اجيمن بتو احت ايهر چه زودتر ب كنميخواهش م-

به مراقبت  ازينداره و ن يپدربزرگت هم حال خوش يدر ثان.رفته و من تنها هستم گهيمستخدم د يدونيخودت م زميعز-

 .داره يشتريب

عمه را مقابل  يفان يدو ساعت بعد راننده آقا.ديايب دارشيبا التماس از عمه خواست تا به د گريد يرافتاد و با هيبه گر نينازن

و با عجله در را باز كرد عمه كه او را نگران و  ديدو اطيبداخل ح نيزنگ نازن يصدا دنيبا شن.كرد ادهيپ نينازن يبايخانه ز

 نيسرت آمده چرا با ا ييچه بال:دياو نهاد پرس يشانيه كه بر پنوازشگران يو بعد از بوسه ا ديدر آغوشش كش ديمضطرب د

عمه را گرفت و او را با خود  ينگفت بازو يزيچ نينازن.سرد است ياست ول يآفتاب نكهيبا ا ؟هوايامد رونيلباس از اتاق ب

 .بداخل ساختمان برد

 ؟ييتو تنها ستيهومن خانه ن-

من :نگران ادامه داد يبلند او را نوازش كرد و با لحن يعمه موها.افتاد هيشكست و به گر نيحرف بغض نازن نيا دنيشن با

 افتاده؟ يتحمل غصه تو را ندارم زودتر بگو چه اتفاق

 شود؟يتمام م زيزود همه چ يلياست و خ ياليرا باور كنم؟نگفتم كه همه خ يخوشبخت نهمهيا توانميعمه نگفتم كه نم-

 !شده يبگو چ يمرگم نكرد تا دق:كالفه شده بود گفت يكه حساب عمه

زود دلزده  نقدريا دانستمينم...كنديهومن دارد مرا ترك م:جواب داد دنديلرزيم هياز شدت گر نينازن يشانه ها كهيحال در

 .شوديم

 مگر او چكار كرده؟-

 .بزند يكند و با من حرف داريمرا ب نكهيشدم او رفته بود بدون ا داريب يامروز وقت-

 ن؟يهم-

 ست؟ين يكاف-
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 .را فراهم كرد نيو موجبات خشم نازن ديبلند خند يبا صدا عمه

تو را  يو چشم و ابرو ندياو كه تا عاقبت نمتواند كنار تو بنش.عاقل باش دخترم يكم...؟يهست يموضوع عصبان نيهم يتو برا-

 .دارد يفيجامعه وظا نياو هم در ا.و رفاه خانواده اش كار كند يگذراندن زندگ يمجبور است برا يهر مرد.تماشا كند

 .كرده اند وانهيكه مرا د ييدارد تلفنها يرفتار مشكوك ستين يسادگ نيموضوع به ا-

 .كردن نمود حتياو را گرفت و مادرانه شروع به نص يدستها عمه

و اگر  يكنموضوع را انكار  نيا ديدوست دارد نبا اياو تو را به اندازه تمام دن.يبه شوهرت سوء ظن داشته باش ديدخترم نبا-

 .كند داريتو را ب امدهيرفته حتما دلش ن يامروز صبح بدون خداحافظ

 .ديهومن را شن يتلفن را برداشت و صدا يبا دستپاچگ نينازن ديزنگ تلفن بگوش رس يلحظه صدا نيهم در

 ؟يشد داريب زميعز نيسالم نازن-

 .بزند يحرف توانستيآنقدر بغض كرده بود كه نم.قرار داد و تمام بدنش گرم شد ريرا تحت تاث نيمهربان او نازن لحن

 ست؟يحالت خوب ن...؟يزنيچرا حرف نم نينازن-

 .آمد يم رونياز حلقومش ب يبه سخت ايكه گو دياو را شن يصدا هومن

 ؟يچرا رفت-

ا خودت ب يرفته وقت ادتيمرگ .دست از كار بكشم شهيكه هم توانتمينم.من درس دارم كالس دارم زميعز...رفتم؟يم دينبا-

به فكر فرو  نينازن.نطورنديدانش آموزانم هم هم هيبق.يشديو ناراحت م يآمدم عصبان يم رتريد قهيكالس داشتم اگر دو دق

در وجودش شعله ور شد و با  ينيآتش حسد و بدب كنديم سيهم تدر يگريرفت و از تصور آنكه هومن به دختران جوان د

 .ديرا بر دستگاه كوب يخشم گوش

تو هم عمه .ديآ ياز همه شما بدم م:پرخاشگرانه گفت نيكند كه نازن حتشيو خواست نص كرديجب او را نگاه مبا تع عمه

هومن را از دست داده  گريد ميآ يكه بخودم م يتا وقت يببند قتيحق يرا بر رو ميچشمها يخواهيكمك كردن بمن م يبجا

 .تنها باشم خواهميام حاال تو هم برو م

 ...زميعز يول-
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 .م بروگفت-

 .يكنيافكار خودت را نابود م نيبا ا-

 .رميهومن را نداشته باشم همان بهتر كه بم يوقت-

 .يكه تو او را از دست بده ستيقرار ن يول-

 .به خود عالقه مند كند توانديرا م يآنقدر خوب است كه هر دختر ؟هومنيكنيعمه چرا باور نم-

 .هومن فقط بتو عالقه دارد يول-

 .كنميحاال برو خواهش م...؟از كجا معلوم-

سالن و اشپزخانه  ييرايرا د راتاق تنها گذاشت و بدون اعتنا به درخواست او شروع به مرتب كردن اتاق ها پذ نينازن عمه

هومن د  نيماش يظهر را هم درست كند كه صدا يغذا شيخواست برا.عادت به كار ندارد نيكه نازن دانستياو م.نمود

 .او خوشحال شد دنياستقبال او رفت و هومن از دعمه به .ديچيپ اطيرح

 .عمه جان ديخوشحالم كرد يليخ-

 .رميبگ نياز نازن يآمده بودم خبر-

 .حاال هم تلفنم را جواب نداد نگران شدم و آمدم منزل.شده ريبهانه گ نقدريروزها ا نيچرا ا دانمينم.ديكرد يكار خوب-

 .ديرا داشته باش شيهوا شتريب.كرده ينطوريشدت عالقه اش به شما او را ا-

 ...او يول رميبم شيمن حاضرم برا-

بر گوشه لب  يدوخت و عاشقانه لبخند نيهومن نگاهش را بطرف نازن دادنديآمدن او را خبر م يخش خش برگها يصدا

 ؟ينقشه مرا به خانه بكشان نيكه با ا يزنيو حرف نم يكنيپشت تلفن قهر م...دختر خوب:گفت طنتيو با ش.آورد

گفتم  تياز اول هم برا.ييايكه بخانه ب كنميمن تو را مجبور نم:بغض الود گفت يو با صدا ديگوشه لبش را به دندان گز نينازن

 !گفتميكه راست م يديد يشويزود خسته م يليو خ يتحملم كن يتوانيكه تو نم

دختر چرا  نيا دانمينم:ون به عمه گفتمحز يبهت زده و لحن يهومن با نگاه.ديكنان بطرف ساختمان دو هيرا گفت و گر نيا

 .و سكوت خو گرفته ييو با همان تنها ديايكنار ب يبا خوشبخت توانديگمانم نم.دهديخودش را عذاب م نقدريا
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 .كنميناهار درست م تانيقبلش برا يبروم ول ديمن با:حرف را عوض كرد و گفت عمه

 .بهتر شود نينازن هيروح يكم ديشا.ونريب ميروينهار م يبرا.ديشما زحمت بكش خواهديممنون نم-

 .روميپس من م-

 .دييايكجا؟شما هم ب-

 .كار دارم.بروم دينه پسرم با-

 !شما را برسانم ديپس اجازه بده-

 .راحت ترم ينطوريكنم ا ديخر ديهم با يكم روميخودم م-

اش فكر  ين بود و تمام راه به او و زندگاو نگرا يبشدت برا كهيمنزل او را ترك كرد و در حال نياز نازن يبدون خداحافظ عمه

 .كرديم

به  نياما رفتار نازن.بروند رونيبه ب يرو ادهيپ يصرف نهار و كم يكرد تا برا يرا راض نيبا خواهش و نوازش نازن هومن

 يو طور كرديمرتب به اطراف نگاه م.داشت يحالت هراسان و مشوش نينازن.برديهومن را به فكر فرو م يصورت وحشتناك

او را چنگ بزند و  يرا محكم در دست دارد تا مبادا كس يابيو نا متيگرانق يش كيهومن را گرفته بود كه انگار  يبازو

 .ديبربا

مردم را نگاه  رهيخ رهينگفتم كه خ.ميرا تماشا كن زييو پا ميدر پارك قدم بزن يقبل از نهار كم ؟گفتميستيتو چرا راحت ن-

 ؟يترسيم ياز چ.يكن

از من و تو  ريآنجا راحت ترم غ.ميبه خانه برگرد خواهديفقط دلم م ترسمينم يچيمن از ه:را تكان داد و گفت سرش نينازن

 .ستين يكس

 ميرويبعد م ميخورياول نهار م.ياور يسر در نم يزيچ يهم كه از آشپز يجنابعال.هالك شوم ياز گرسنگ خواهميمن نم يول-

 خانه باشه؟

 .ستينگرينداشت و مرتب اطراف را م يحال خوب نيدر رستوران نازن-

 ؟يخوريرا نم تيچرا غذا نيلرزند؟نازنيم تيچرا انگشتها-
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كه مشغول صرف نهار بود البته دو  كردينگاه م يرنگ چهره اش سرخ شده بود و به دختر جوان.نكرد يبه هومن توجه نينازن

 .حضور داشتند زيزن مسن هم در كنار او دور م

 .يشده ا رهيبه مردم خ نطوريا ستيب نخو.بمن نگاه كن نينازن-

 .به تو زل زده يان دختره چطور نيخفه اش كنم بب خواهديدلم م-

 .ستيحرفها خوب ن نيا نيبس كن نازن-

 د؟يآ ياو خوشت م يپس تو هم از نگاهها-

 .ساكت باش همه متوجه ما شده اند نينازن-

رفت كه همان دختر جوان نشسته بود با  يزيا بلند شد و به طرف مبلند همه را متوجه خود كرده بود از ج يكه با صدا نينازن

 ؟يشده ا رهيبه شوهرم خ نطوريدختر؟چرا ا يكنينم ايح:لرزان و خشم الود به او گفت يصدا

 ..خانم من اصال ديكنياشتباه م:خورد و با تعجب گفت يا كهيحرف او  دنيجوان كه از شن دختر

برداشت و خواست بطرف او پرت كند كه هومن  زيم يظرف ساالد را از رو.تمام كنداجازه نداد كه او حرفش را  نينازن

 .ديرا گرفت و او را بطرف خود كش شيبازو

 !وانهيد يفهميم نينازن يشد وانهيتو د-

همه .از دخترجوان و پرداخت پول نهار دوباره به رستوران آمد يمعذرت خواه يو برا ديكش رونيبعد او را از رستوران ب و

 .هومن قابل تحمل نبود ينگاهها برا نيو ا كردنديمردم كه در رستوران بودند او را نگاه م

 .است ضيمر يروزها كم نياو ا.ديخودتان همسر بنده را ببخش يبه بزرگ دوارميخانم ام-

 ياك روانمن او پ دهيبلكه به عق ستين ضيمر يهمسر شما كم:گفت زيتمسخر آم يشده بود با لحن يجوان كه عصبان دختر

 .ديببر مارستانياو را ت دياجتماع با نيا ياست و به جا

آمد و  رونيمبدل شود با عجله از رستوران ب هيبود بغضش به گر كيشد كه نزد نيحرف آنقدر غمگ نيا دنياز شن هومن

به .ن دو رد و بدل نشدآ نيب يحرف چيبود و ه نيو هومن خشمگ كرديم هيآرام گر نيتمام راه نازن.برد نيرا بداخل ماش نينازن

مبل نشسته بود و  يو هومن در سالن رو.تخت رها كرد يخودش را رو وبه اتاق خواب رفت  نيبخانه نازن دنيمحض رس



 

 

كتابخانه نودهشتيا  طايع  مهسا  –كن م وربا

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٨

را نوازش كرد اشك  نينازن يكنار تخت نشست موها.و به سراغ او رفت اورديعاقبت طاقت ن داديرا گوش م نينازن يها هيگر

 .تخت نشاند يرا گرفت و او را رو شيهااو را پاك كرد شانه  يچشمها

 ؟يبود كه تو كرد يچه كار نيا زميعز-

 .بتو نگاه كند چكسيه خواهديدلم نم-

 .ميريكه جلو چشم مردم را بگ شودينم يدر ثان كردياو كه بمن نگاه نم.است ديحرفها از تو بع نيا-

 !رميميمن بدون تو م.تو را از دست بدهم خواهميمن نم يول-

 .ستيبلندتر گر نباريا نيرا نوازش كرد نازن شيداد و دوباره موها هيسر او را بر شانه اش تك يآرام به هومن

 .نكن هيگر نقدريطاقت ندارم ا توانميمن نم.زميآرام باش عز-

 !يمانيبه من قول بده وفادار م-

 .ت خودت را عذاب ندهجه يقلب دوستت دارم پس ب ميو از صم كنمينگاه تو برابر نم كيرا به  ايمن تمام دن-

 نياما هومن ا.اشك را در چهره او پر كرد يو لبخند جا.در او بوجود آمد يآرام گرفت و كم كم وضع عاد نيبعد نازن يساعت

 .و به شدت نگرانش بود دانستينم يعيرفتار او را طب

 

******** 

برف شادمان بود  يدانه ها يآنقدر از تماشا يانف يآقا.پوش كرده بود ديو تن خزان زده باغ را سپ ديباريسبك و آرام م برف

شد نگاه از پنجره گرفت و به  دهيكه به درب اتاق كوب يميبا ضربه مال.را فراموش كرده بود دشيدرد شد يلحظات يكه برا

وان او فرو باز انيدر م نينازن.شد زيخ ميبستر ن يزد و از رو يا تمندانهين لبخن رضاينازن دنيبعد با د يلحظه ا.شد رهيدر خ

 .ديرفت و گونه تب دار او را بوس

 حالتان چطور است پدربزرگ؟-

 .به سراغم نخواهد آمد يدرد گريبا آمدن تو د-

 د؟يكرديبرف را تماشا م ديخوشحالم پدربزرگ داشت-
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 .است ييبله حاال واقعا باغ تماشا-

 .كه من باغ ندارم فيح-

 .ديخريم تيرا برا يقشنگتر يا هومن جاحتم يخواستياگر تو م يباغ متعلق بتوست ول نيا-

 .ام يمن به آنچه دارم راض.كه هومن باشد ستييمن جا يبرا ايدن يجا نيقشنگتر-

 .دميات را د يخوشحالم كه باالخره خوشبخت-

 !داشته باشد ياگر دوام:تكان داد و گفت يسر يفان يدر مقابل آقا نينازن

كه اكنون در كنار  كرديرا تماشا م نيو با نگاه مشتاقش نازن.اورديخودش ن يرا نگران كرد اما برو يفان يآقا نينازن حرف

 .مشغول گرم كردن انگشتانش بود نهيشوم

 ؟يتنها آمد-

 .نه هومن مرا رساند-

 نمش؟يبب امديپس چرا ن-

 ...با دوستش ايگو.به شركت بزند يسر كي ديگفت با-

بله با :ادامه داد امدين ادشياما ب.اورديبود بخاطر ب دهياز او شن ركبايبه ذهنش فشار آورد تا نام دوست هومن را  نينازن

 .گردديشام برم يدوستش قرار مالقات داشت برا

او چهره اش در غم فرو رفت و  يادآوريبا .بيبه جز شع ستين يكه دوست هومن در شركت كس دانستيخوب م يفان يآقا

 .ديچشعذاب وجدان را  يفان ياقا گهيد كباري.ديكش يآه بلند

 شده پدربزرگ؟ يچ-

 .ستيدرد را فراموش كنم اما دست بردار ن خواهميم زميعز ستين يزيچ-

 .و كمك كرد تا پدربزرگ دوباره در بستر دراز بكشد ديكش يآه بلند نينازن نباريا

 ؟يديمادرت را هم د-

 .به سراغ شما آمدم كراستي:به عالمت نه سرش را تكان داد و گفت نينازن
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 .دلتنگ شده تيبرا يليمادرت خ شيپس برو پ-

 .چشم پدربزرگ-

 نينازن خواستهيكه پدربزرگ حاضر نبود او را از خود دور كند و مطمئن بود كه او نم دانستياتاق را ترك كرد خوب م نينازن

 .دانستيرا نم يفان يآقا يدرد واقع يبود اما كس نيهم هم قتيحق.باشد دنشيشاهد درد كش

 يليخ كايمل يبرا نكاريا.باشديم شيكه كه او در اتاقش مشغول اتو زدن لباسها ديرفت و د كايسراغ مل به يبا خوشحال نينازن

حلقه كرد و او  كايرا دور گردن مل شيدستها نينازن.را شگفت زده كرد نينازن نيمشغول به انجام آن بود و ا يدشوار بود ول

 .درانه ابراز كردگرم و ما ياش را با بوسه ا يهم خوشحال كايمل.ديرا بوس

 ؟يبما زد يچه عجب سر-

 د؟يكنيشده كه شما لباس اتو م يحاال چ...پدربزرگ هم نگران بودم يتنگ شده بود و برا تانيدلم برا يليخ-

 .خواستم كمكش كنم.عمه دست تنهاست-

 نيسنگ ينگاهها نيام كار نازنهنگ.خواست تا اجازه دهد او لباسها را اتو كند كايزد و از مل يكه متعجب شده بود لبخند نينازن

 .را بر خود لمس كرد كايمل

 ست؟يحالت خوب ن دهيپر يليرنگت خ-

 .ديمن خوبم مادر نگران نباش-

 .ديگويم يگريد زيظاهرت چ يول-

و خنده كنان  ديچرخ كايشد سپس به طرف مل قيبه چهره اش دق يقدر.رفت نهييگذشت و بطرف آ ياتو را به كنار نينازن

 .نميبيدر چهره ام نم يخاص زيمنكه چ:گفت

 .بودم رانيكه در ا يالبته تا وقت گفتميدروغها را به خانم جان م نيمنهم هم-

 مادر؟ ستيمنظورتان چ-

 !شده يبمن بگو چ ديايسرت ب ييبال نكهيپس قبل از ا فهمميم تيرا از چشمها نيمن ا.يتو مشكل دار-

 .دوستم دارد يليمن كامال خوشبختم و هومن خ يول-
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اعتماد  ديموجودات نبا نياز ا چكداميبه ه.كرباس اند كيرا فراموش نكن تمام مردها سر و ته  زيچ كي يول...دوارميام-

عمر بدبخت  كينگذار مثل من .يبهوش باش ديتو را لگد مال كند و از كنارت رد شود با نكهيمراقب باش قبل از ا شهيهم.يكن

 م؟يگويچه م يفهميم يكرديو به او محبت م يت اعتماد داشتكه به مرد يرا بخور ييو حسرت روزها.يشو

فراموشش كند احساس  رفتيرا كه م يو كم كم درد.او گذاشته بود يبر رو يادياثر ز كايمل يحرفها.سر تكان داد نينازن

 .به جانش چنگ انداخت و سوء ظن قلبش را فشرد دينمود باز هم ترد

را به  نينازن اورديكه هومن طاقت ن زيآم ديآنقدر موشكافانه و ترد كرديو نگاه مبه ا يگريبه چشم د نيآمدن هومن نازن با

 .ديكش يكنار

 بدانم؟ ديافتاده كه من نبا يچه اتفاق نينازن:گفت يبرف شده بود در دست گرفت و با مهربان ياو را كه به سرد دستان

 !نخواهد داشت يما دوام يزندگ-

 هان؟... ينكند بخودت اعتماد ندار.دارم مانيكه بتو دارم ا يالقه امنكه به خودم و ع...ياز كجا مطمئن-

 ستيگريپنهان كرد و همچنان كه م فشيدو دست لط انيصورتش را م.دستان هومن جدا كرد يرا از گرما شيدستها نينازن

 يشد و من از روزتمام خواهد  زيزود همه چ يليدارم و مطمئنم كه خ نيقيرا  نيحرام است ا يمن خوشبخت يآخر برا:گفت

 .يعالقه مند شو يگريكه تو به كس د ترسميم

چرا باور :آشفته و دگرگون گفت يرا چنگ گرفت سرش را چندبار به چپ و راست تكان داد و با حالت شيموها هومن

ارم خسته باور كن كم كم د.يكنيهم خودت و هم مرا نابود م يكه دار يا ينيحس بدب نيتو با ا.بخدا دوستت دارم...؟يكنينم

 .شوميم

من ازدواج نكرده ام كه لحظه به :ادامه داد كردينگاهش م كهيخشم الود در حال يرا تكان داد و با حالت نينازن يشانه ها بعد

ام  وانهيد يتو دار يتجربه كنم ول باستياش ز يواقع يرا آنطور كه به معنا يدر كنار تو زندگ خواستميلحظه عذاب بكشم م

 !يكنيم

 .ديلرزيبا بغض م شيخواست حرف بزند صدا يوقت ستادياز جا بلند شد و پشت به هومن ا يدلخور با نينازن

 .خودم را آماده كنم نيبدتر از ا يروزها يبرا ديو من كم كم با.يكه سرم داد بكش شودينم باورم
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افكار پوچ  نيا يچه كس دانميم:گفت تيو عصبان ظيبا غ كردياتاق را ترك م كهيهم فشرد و در حال يرا رو شيدندانها هومن

 .كنميو با او صحبت م روميرا در مغز تو جا كرده االن م

 دياو را د يرفت وقت كايبه اتاق مل كراستيهومن بدون توجه به او  يو خواست كه مانعش شود ول ديبه دنبال او دو نينازن

و از  ديكش يآرام خود را به كنار نينازن.دز يآتش خشمش فروكش كرد وناخواسته در مقابل نگاه مهربان او لبخند كبارهي

 .اتاق خارج شد

تان هنوز باورم  يو بعد از گذشت سه ماه از عروس كنميبتو حسادت م نقدريچرا ا دانمينم يدوستت دارم ول يليبا آنكه خ-

 .يمرا از من گرفت نيكه تو نازن شودينم

 .ميبعدا با هم صحبت كن دهميم حيترج بد است و من يفان يحال آقا ستيحرف زدن ن يبرا يفرصت مناسب-

 ؟يكن شيرها يخواهيو م يشده ا رياز او س ييكه بگو يه؟آمديچ-

 يشما كه زندگ:گفت يحوصلگ يخاكستر پنهان شده بود دوباره در وجود هومن شعله ور شد و او با ب ريكه در ز يخشم

پوچ و  يباورها نيا ديخواهيچرا م دين را فنا كردتا يارزش جوان يب يليو خ يشكست جزئ كيو با  يخودتان را نابود كرد

عمر  كي ديخواهيچرا م.ديمن فرو كن نيهستند د رذهن نازن اليخيو ب زوجود ندارد و همه مردها هوسبا يغلط را كه خوشبخت

م كه او من چكار دار.ستنديمردها مثل شوهر شما ن د؟همهيمحروم كن يواقع دنيآرام و به سعادت رس ياو را از داشتن زندگ

كه  خورميم سوگندرا دوست دارم و  نيمن نازن.ستيانصاف ن نيپس بدهم؟ا ديبا شما چه كرده تقاصش را چرا من با

و شما را .نخواهم كرد ليخود را به او تحم ينكنم مگر آنكه خودش بخواهد كه درآن صورت لحظه ا ييوفايبه او ب چوقتيه

 .ميكن يما زندگ ديو بگذار ديرينگ يكه سرنوشتش را به باز مدهيقسم م ديدار نيكه نسبت به نازن يبه محبت

شانه خم كرده بود و دور از نگاه هومن قطرات اشك  يهم سرش را رو كايمل.كرد يحرفها احساس راحت نيبا گفتن ا هومن

سالن  يتهابرنداشته بود كه د ران شتريب يهنوز چند قدم.و اتاق را ترك كرد ديكش يهومن آه بلند ديدرخشيدر چشمش م

لرزان  يو شانه ها ديهومن دو.داشت خود را به هومن برساند يسع زانيخ وهراسان افتاد  يافتاد او با حالت نيچشمش به نازن

 .را گرفت نينازن

 ؟يلرزيچرا م...ده؟يرنگت پر ن؟چرايشده نازن يچ-
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بپا خاست و عمه همچنان كه بر  ونيد شبع يلحظه ا.بازوان هومن فرو برد انيو سرش را در م ديكش يدلخراش اديفر نينازن

 يليخ يخانواده فان ياعضا يكه باورش برا يمرگ.را به گوش همه رساند يفان يخبر درگذشت آقا زديچنگ م شيسر و رو

خاطر عزاداران  يزخم سوزنده مرحم بگذارد و به تسل نيبر ا اشتد يفقط هومن بود كه سع انيم نيو در ا.دشوار بود

دچر چنان  يفان يكه مرگ آقا كرديگاه خود را از دست داده بود هرگز تصور نم هيو تك يحام نيكه بزرگتر نينازن.بپردازد

از همه  شيكه ب كايو مل.نداشت ستنيگر يبرا يمجال يبود كه حت يو باور نكردن نيآنقدر سنگ شيدرد برا نيا.شود يحالت

بود و مرتب از هومن  نيادن پدر به شدت نگران حال نازنعالوه بر غم از دست د ديورزيعشق م نيو همه كس به نازن زيچ

خانم .پدربزرگ جدا سازد روحيخود را از كالبد ب شديحاضر نم يقيطر چيبه ه نينازن يرا از آنجا ببرد ول نيكه نازن خواستيم

 يقراريب نهمهيو از ا.نشسته بود يفان يكنار تخت اقا يصندل يبود آرام و صبور رو دهياز مخمل پوش يندو بل اهيلباس س يفان

در  نيكه نازن ييروا داشته و بر اشكها نيرا د رحق نازن يچه ظلم بزرگ يفان يكه آقا دانستيم رايدر شگفت بود ز نينازن

 .خورديحسرت م ختيرياز چشمان قشنگش فرو م يفان ياندوه اقا

زمستان شده بود پر  ماليرا كه پاباغ  يصبح گوشها دهيسپ زيگذشت و خنده نفرت انگ شيو سرما ياهيبا تمام س شب

هجران در فضا  يبو دهيبا طلوع سپ ياگر چه سرد و وحشتناك بود ول مانديشب م شهيكاش هم.نبود زيصبح دل انگ نيا.كرد

در خانه بزرگ  يفان يآقا كانياز دوستان و نزد ياديعده ز.ساخت يغمزده اش را در رگها جار ينوا ييو آهنگ جدا ديچيپ

 .اش بدرقه كنند ياو را تا منزلگه ابد روحيب كريلحظات پ نيجمع شده بودند و تا در آخرو پرشكوه او 

دارد همه جا را به دنبال او جستجو كرد تا خبر  يفان يبا اقا كيو نزد يميمرموزانه اما صم يروابط بيشع دانستيكه م هومن

سه روز بعد هومن در دفتر كارش مشغول بكار بود كه .نكرد داياز او پ يرد نياما كوچكتر.را به او برساند يفان يمرگ آقا

و با همان لبخند دوستانه و .گشت داريپد بيشع بيبعد اندام خوش ترك يلحظه ا وبه درب اتاق نواخته شد  يميضربه مال

 ورود متوجه حالت غمگرفته يدر همان ابتدا بيفشردند و شع يرا به گرم گريكديهر دو دستان .بطرف هومن آمد يشگيهم

 .چشمان هومن شد

 افتاده؟ يشده هومن اتفاق يچ-

 .شد رهيخ بيبعد به چشمان شع يشانه خم كرد و لحظه ا يسرش را رو هومن
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 ؟ييگويرا م قتياز تو بكنم حق ياگر سوال-

 .يتو هنوز پاسخ سوال مرا نداد يول-

 .يدار يفان يبا آقا يبدانم تو چه نسبت خواهميو م ميگويم يمن جد بيشع-

 توانميهنوز نم يول.ختميتو را برانگ يكنجكاو نكهيخوشحالم از ا:زد و گفت ركانهيز يلبخند.را باال انداخت شينه هاشا بيشع

 .ميتو دروغ بگو يكه برا شودينم يو دلم راض ميرا بتو بگو قتيمورد حق نيدر ا

 كبارهياو شد و به  ينگرانمتوجه  بيشع.نواخت زشيم يبه رو ميضربه مال نيو با خودكارش چند ديكش يآه بلند هومن

و  يقو يبا عجله خود را به هومن رساند دستها.كه اصال به آن دقت نكرده بود يزيهومن افتاد چ يمشك راهنيچشمش به پ

 يدر نبود من اتفاق:ديپرس يبا نگران ستينگريبه اوم قيدق كهياو ستون كرد و در حال زيم يخوش تراشش را رو

 !بگو كنميافتاده؟خواهش م

 .هم از تو نداشتم ينشان چيه.دنبالت گشتم يليچند روزه خ ني؟ايكجا رفته بود تو-

 چطور مگه؟.را كردم رازيش يهوا كباري.دلم گرفته بود يليخ يرا بخواه قتيحق-

 ...ينه ول ايقابل تحمل است  تيخبر برا نيا دانمينم-

 .را فرا گرفت و اندامش مرتعش شد بيو اضطراب وجود شع التهاب

 .بگو كنميخواهش م...؟يچ يول-

 ؟ينشد ميكرد زانيكه بر سر در شركت آو يمشك يتو متوجه نوارها-

 .رومياندازم و راه م يم نييسرم را پا شهيهم.متاسفانه نه من عادت ندارم به اطرافم نگاه كنم-

لب گشود و  دهديم خبر را نيا يبه چه كس دانستينم كهيو در حال ستاديا بيبلند شد آرام كنار شع زياز پشت م هومن

 .درگذشت...يفان يآقا...شيچهار روز پ:گفت نانهيغمگ

و .رها شد نيزم يكنترل خود را از دست داد و رو يمقاومت چيبدون ه بيو دردآور بود كه شع يضربه انقدر ناگهان نيا

را به سقف  زده اش بتيمص يو عاجزانه و داغدار نگاهها.داد هيتك زيدردمند سرش را به م يهمچون درمانده ا

شود اما  داريب خواستيدلش م.چپ و راست تكان داد بهسرش را .لرزديغضبناك م شيپاها ريز نيزم كردياحساس م.دوخت
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 .به درد آمد يديو قلبش از اندوه و نوم.بود دارياو ب

 بهم خورد؟ ب؟حالتيشده شع يچ-

 !كنميخواهش م...يگويدروغ مبگو كه :به رقص در آمد و او مظلومانه به هومن گفت بيد رچشمان شع اشك

 !متاسفم:شانه او گذاشت و گفت يآرام دستش را رو.درمانده بود بيدر برابر خواهش شع.گرفت نييسرش را پا هومن

شانه هومن گذاشت و  يبار سرش را رو نياول يبرا.كرديباور م ديبود با دهيتلخ را كه شن قتيكلمه حق نيا دنيبا شن بيشع

 .آرامش خود را در آن بدست اورد نيكه نازن ييدرست همان جا.ستيگر

 .ميگويم تيبوده به هر حال بهت تسل يفان يتو و اقا نيب يچه روابط دانمينم نكهيبا ا-

اتاق  يفضا دنديدرخشيكه درچشمانش م يداغ يو اشكها.سوزاندياو را م يسراپا يمدهش قيحر ايآتش گرفته بود گو بيشع

 .ستياو گر يرفت و ساعتها برا يفان يآنروز به مزار آقا بيشع.ساختنديو تار م رهيرا در نگاهش ت

 

******** 

ساعات صبح با لذت و  نيدر آغاز شدينشكفته را م يو عطر غنچه ها ديچرخيبهار در فضا م يآنكه هنوز زمستان بود اما بو با

داشت روابط هومن  يكه سع دهيها.ديتراويآن م ينم و خاك از البال يو بو شديبرف پاره م ديسپ راهنيپ.سرور استنشاق كرد

هومن از پنجره اتاق .به سراغ هومن آمد زيودل انگ بايز يروزها نياز هم يكيسازد در  كيو مادرش را دوباره بهم نزد

 رهيشادمانه به او خ يبا لبخند ديكشيانتظار او را م اطيكه د رصحن نسبتا بزرگ ح دهيتكان داد و ها يبطرف او دست

 .و به نزد خواهرش آمد ديه لباس پوشهومن با عجل.شد

 سالم خواهر خوب من چه عجب؟-

 ؟يسر زده آمدم ناراحت نشد نكهياز ا.تنگ شده بود تيدلم برا يليخ-

 .اورمياست بال در ب كينزد ياز خوشحال:كودكانه گفت يدست او را فشرد و با شوق هومن

 .ستيهمسرت خانه ن-

مادر و مادربزرگش خوشحال  نكهيهم خودش آرامتر است هم ا ينطوريا.نجاستوقتها آ شترينه بعد از مرگ پدربزرگش ب-
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 .كنندينم يياحساس تنها اديو ز شونديم

 ؟يپس تو چ-

 .حالم خوب نبود.را استثنا نرفتم شبيبگذارم د شيتنها توانمينم-

 حاال چطور؟-

 .كوچولو كسالتم را برطرف كرد دهيها دنيشوق د-

دختر  كيبزرگ از  يرياز اتاقها چشمش به قاب تصو يكيدر .بطرف ساختمان حركت كردو در كنار هومن  ديخند دهيها

بود كه  ريرا محو تصو يلحظات دنديكشيآهن ربا او را بطرف خود م لهيچون دو م ريچشمان تصو ييگو.شد رهيخ بايجوان و ز

 .يكنيبطرفش نگاه م عالقهبا  نطوريهم ينيرا هم بب نياگر خود نازن:هومن گفت

 .يدار يزيبرانگ نيتحس قهيواقعا كه سل:گفت نيدلشن يبهم قالب كرد و با لحن نهيس يرا رو شيدستها دهيها

اش  ييبايدختر بخاطر ز نيا:شد و نجوا كنان گفت رهيخ نينازن ريبه تصو ديدرخشيكه برق غرور در آنها م يبا چشمان هومن

 .است نيغمگ شهيكه هم فيح.ميرفتار و گفتار او فتهيبلكه من ش.مرا مجذوب خود نكرد

 چرا؟-

 .نگفت يزيرا باال انداخت و چ شيشانه ها هومن

بكشد  رونيب نگيخود را از پارك نيتا هومن ماش ستاديا يگوشه ا دهيها.شدند ابانيوارد خ دهيساعت بعد هومن و ها مين

پناه  نيخنده كنان به اتاقك ماشهر دو .هل داد نيرا بطرف ماش دهياو را فشرد و ها يبازو طنتيبعد هومن با ش يلحظه ا

كه سالها  يفان يراننده اقا.مانده بود رهيبه آن خ نيعقب ماش ياز صندل يبهت زده و عصب نيمنظره بود كه نازن نيبردند و ا

 نينازن.كرديناآشنا بود نگاه م شيكه برا دهياو كار كرده بود و اكنون در خدمت خانواده اش بود با تعجب به هومن و ها يبرا

 .را از دست دادم زميعز ومنچه زود ه نيبب دميديتا صبح كابوس م شبيپس من حق داشتم كه د:نجوا كنان گفت

 د؟يشويم ادهيحاال چكار كنم خانم شما پ:و گفت ديپرپشتش كش لهايبه سب يدست راننده

 .كردمياشتباه نم و به هومن ثابت كنم كه در مورد او نميبب كيآن دختر را از نزد خواهميكن م بشانينه تعق-

 !چشم خانم-
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كافه  كيبعد هومن مقابل  يقيدقا.دنديلغزيم شيگونه ها ينوازشگرانه از رو شيشانه خم كرد و اشكها يسرش را رو نينازن

 .بزرگ توقف كرد

 ؟يكاكائو موافق ريبا ش-

 !البته-

 !شو ادهيخوب پس پ يليخ-

 !اوريب ميبرا نجاينه هم-

 نيماش كريو همچنان كه به پ ديكش رونيب نيخود را از اتاقك ماش يبايهم اندام جوان و ز هديشد ها ادهيپ نياز ماش هومن

او توقف  يكيدر نزد ينيبعد ماش يلحظه ا.بردياش فرو م نهياسفند ماه را در س يروزها نيمطبوع آخر يداده بود هوا هيتك

دختر كه از .ديباريكه خشم و تنفر از آنها م يچشمان و دهيپر ييبا رنگ و رو.دين دينازن هيرا شب يكرد و اوناباورانه دختر

از  يكه در آتش نينازن.و شوكه شده بود ريكه او كامال غافلگ يطور.حمله آورد دهيشده بود بالدرنگ بطرف ها ادهيپ نيماش

چرا هومن ...؟يكنيرا م نكاريچرا با من ا!...سنگدل رحميب:و ناله كنان گفت ديرا كش دهيها يبازوها سوختيخشم و حسادت م

 ؟يرا از من گرفت زميعز

را رها  وانهايشده بود ل زيگالو دهيكه با ها نينازن دنيآمد و با د رونياز كافه ب ركاكائويش وانيلحظه هومن با دو ل نيهم در

 .ديكرد و بطرف آن دو دو

 ست؟ياحمقانه چ يكارها نيولش كن ا...؟يكنيچكار م نجايتو ا...؟يشد وانهيد نينازن-

تا  كردنديرا متوقف م شانينهايبودند و اكثر راننده ها ماش ستادهيماجرا بودند با لذت به تماشا ا نيا ديكه شا نيعابر يا عده

را كه از  نينازن يصدا توانستينم كرديم يهر كار يول.جدا كرد دهيرا از ها نيهومن نازن.جدال دو زن محروم نمانند دنياز د

 .داوريب نييپا ديلرزيخشم و نفرت م

 !ساكت باش نيرفت نازن ميآبرو-

 !يتو بمن دروغ گفت!هومن بخشميترا نم چوقتيه-

 .يكنياشتباه م يتو دار!ساكت باش كنميخواهش م ستيتو حالت خوب ن-
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داشتند  يازدحام مردم كه سع انيو هومن در م.وتار شد رهيرفت و همه جا در نگاهش ت ياهيس نيچشمان قشنگ نازن كبارهي

 .رساند مارستانياو را به ب دهيبفهمند در كنار هااصل موضوع را 

هومن .كردنديو چشمان به گود نشسته اش نگاه م دهيو هومن با نگران به رنگ پر دهيبود و ها دهيتخت دراز كش يرو نينازن

من نشست و شده بود كنار هو نينازن ييبايكه محو ز دهيها.نگاه كند دهيبه ها توانستيشرمنده بود نم نيكه از رفتار نازن

 .نشان دهنده شدت عالقه اش بتوست نينازن تاررف نيا..نگران نباش هومن:آرام گفت يليخ

رفتارش  نيا يول:شده بود گفت رهيخ رفتيفرو م نينازن يسرش را باال كرد و همچنان كه به قطرات سرم كه در رگها هومن

 !ستين يعيطب

 .هومن شد ياو پرداخت و متوجه نگران نهيو به معا.آمد مارشيلحظه خانم دكتر جوان به سراغ ب نيدر هم و

 د؟ينگران همسرتان هست يليخ-

 دينگران همسرتان هست شتريب دييراستش را بگو خواميم:بر لب آورد و ادامه داد ينداده بود كه او لبخند يهومن پاسخ هنوز

 تا بچه؟

 .ماند رهيبه دكتر خباز  مهين يو با دهان دياز جا پر كبارهيچنان شگفت زده شد كه  هومن

 .دوخت دهيزد و نگاهش را بطرف ها يريدوباره لبخند دلپذ دكتر

 درست گفتم نه؟ ديعمه شو ديخواهيبار است كه م نياول-

خوشحالم خانم  يليخ:و خنده كنان پاسخ داد دياز شوق كش يتوانست موضوع را در ذهنش باز كند نفس نكهيبعد از ا دهيها

 .دشوياصال باورم نم...دكتر

 ...من...نينازن يعني...دييگويم يشما جد...بچه-

 .ديچيخنده شان دراتاق پ يرا قطع كردند و صدا شانيگفتگو دهيحرف هومن خانم دكتر و ها نيا با

بار  نياول يجوان كه برا ياكثر خانمها.موضوع است نيبخاطر هم شيتهايحساس نيتمام ا ديمراقب همسرتان باش يليخ ديبا-

 .شونديم يحاالت حساس روح نيبشوند دچار چن مادر خواهنديم

 .شد رهيسوزنده تر از قبل به چهره او خ يرا در دست گرفت و با عشق نيسرد نازن يدستها هومن
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 !يپدر شو يخواهيپس م ميگويم كيتبر-

 .از شرم و شوق گلگون شد شيشادمانه صورت هومن را پر كرد و گونه ها يلبخند

باور كن خانه .بحالت اول برگردد زيو همه چ رديموضوع باعث شود كه مادر دوباره تو را بپذ نيا دوارميام:ادامه داد دهيها

 .ميبچه باعث شود تا دوباره همه دور هم جمع شو كيوجود  ديشا.سوت و كور است يليبدون حضور تو خ

 .ديديو تار م رهيا تاتاق ر يفضا.را آرام از هم گشود شيپلكها نينازن.كرد دييبا تكان سر حرف او را تا هومن

 ؟يخوب...حالت چطوره؟-

 يشانيبوسه گرم كه بر پ كيو با .زد و جلو آمد ياو لبخند.شد رهيخ دهيرا در مقابل آهنها چرخاند و به ها شيچشمها نينازن

 .كرد هيگذاشت محبت و صداقت خود را به او هد نينازن

 .من ياست خواهر كوچولو دهيها نيا-

به چشمان  كهيبرد و در حال نيچانه نازن ريهومن دستش را ز.شانه خم كرد يگون شد و سرش را رواز شرم گل نينازن چهره

دوستت دارم  ايبه اندازه تمام دن.يمرا باور كن يايريو عشق پاك و ب يكن نانيبهتر است بمن اطم:گفت كرديجذاب او نگاه م

بتو مژده بدهم  خواهميو م يساخته ا يجار ميدر رگهارا  يكه با وجودت شراب زندگ يقبول كن ديو با يستيبچه ن گريتود

 !يشويمادر م...يبزود...كه

را از برق نگاه او  جانيه توانستيشد م قيهومن به چهره رنگ باخته او دق.ديتپيشد و قلبش بشدت م زيخ مين نينازن

 .فشرد يرا به گرم نيبه رقص آمد و دست نازن شيدر گوشه لبها يلبخند.ابديدر

 

***** 

 انيسر در م شيلطافت و طراوات خو يزمستان گذشت و بهار با همه نرم.كرد جاديا يخلل توانيها نم هيگذر لحظه ها و ثان در

همه جا عشق و همه .به ارمغان آورد گريد يتشنه غنچه ها چكاند و عشق را برا يرا در لبها يفرو كرد و شراب مست عتيطب

 !بهار دلربا نيا تاس زيو شورانگ بايچه ز!به رنگ محبت زيچ

ساخته بودند چنان سرشار از شوق دوست داشتن بودند كه چشمان حسرت  انيبرج عشق آش نيبلندتر يكبوتر كه بر باال دو
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را  يعشق را تحمل كند و آغوش تواندينم چگاهيتوز سرنوشت است كه ه نهيو چشم ك.دوخته بود انشانيبر آش ياريزده بس

 قيعم ياز وصال تنفر يياما گو كنديم گرانشيباز ميا دوست دارد و آن را خالصانه تقدعشق ر.گرم نگه دارد يمحبوب يبرا

 .دارد

 هينم و رطوبت خاك را به درون ر يبو كهيو در حال ندينشيهر روز كنار باغچه م يسرشار از سرور و شادمان يبا قلب نينازن

و تولد فرزندش  شكفتيلبخند در صورتش م اهانيدر گ يهر جنبش دنيدر انتظار شكفتن غنچه ها بود و با د برديهاش فرو م

 .كرديگرم م اقيآتش اشت ادراو ر يتصور چنان لحظات.اورد يرا بخاطر م

به  بيدر كنار شع پرداختيم سيتدر يعنيبه شغل مورد عالقه اش  نكهيهومن عالوه بر ا گذشتيم يعيآرام و طب زيچ همه

نامه او  تيخواسته بود تا شش ماه بعد از مرگش وص لشياز وك يفان يآقاكه  يياز آنجا.كرديم يدگيشركت هم رس يكارها

شب هومن خسته  كي نكهيتا ا.وارد نشده بود يرييخلل و تغ چيامور ه ريارا به خانواده اش بسپارد لذا در اوضاع شركت و س

سربلند كرد و لبخند در گوشه  هومن دنيبود با د يدر اوقات فراغت مشغول طراح شهيرفت او مثل هم بيو كالفه به اتاق شع

 .نقش بست شيلبها

 .يبريحتما لذت م نيمرا بب ديو طرح جد ايب زيسالم دوست عز-

آدم  يعده ا هيكه در برابر پول و سرما يدانيو نم يستين يتو اصال جد شوميم يتو عصبان يخونسرد نهمهيوقتها از ا يگاه-

 .يدار يتيگردن كلفت چه مسئول

 چطور مگه؟-

 يكجا دانمينم:گفت كردياش را با پشت دست پاك م يشانيعرق پ كهيكاناپه رها كرد و در حال يخود را رو يحاليب با هومن

و كم  ياز جوان يكيو به گمان من  يو در ضمن چند تا چك برگشت ميخسارت داشت يدر هفته گذشته كل.كار ما اشتباه بوده

 ...ما سوء استفاده كرده و  يتجربگ

متوجه منظور او شده  يبخوب بيشع دانستيچون م.بدهد حيتوض نياز ا شيع كرد حوصله نداشت كه بحرفش را قط هومن

 .است

 ؟يدار يميچه تصم-
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 .چك بشوند ديتمام حسابها با.ميمجدد كن يرا بررس زيبا دقت تمام همه چ ديبا-

 ؟يك-

 امشب؟ نيهم-

 .دنددايساعت نه شب را نشان م يعقربه ها.به ساعتش انداخت ينگاه بيشع

 .خانه ميبرگرد ديوقته و با رياالن د يول-

 .خانه ميبرگرد ديوقته و با رياالن د يول-

 منتظر توست؟ يكس-

 .متاثر و با همان حالت گرفته سر تكان داد بيشع

 همسرم تنها نياز ا شيب ديراحت تر است نبا كنميآنجا فكر م.منزل ما ميرويو م ميداريو برم ميرا كه الزم دار ييزهايچ-

 .باشد

 ...من يول-

 .ميها باش يهيتمام بد يما دو نفر پاسخگو ديوگرنه فردا با ميغفلت كن نياز ا شيب دينبا بيشع كنميخواهش م-

 .ماند رهيهومن بر اندام او خ زيبرانگ نينگاه تحس يبلند شد و لحظات يصندل يزد و از رو يلبخند بيشع

و  زيانگ اليرنگش شب شهر را خ يو انوار نقره ا ديدرخشيشب م اهيسقرص كامل ماه در بستر .بود بايپرستاره و ز يشب

غنچه  فيلط يباران شانه ها زيباد شروع شد و قطرات ر ميباران با آهنگ مال زيرقص نرم و وسوسه انگ.ساخته بود ييايرو

 .كرديمادرانه م ينورسته را نوازش يها

 .كه من دارم ياست مثل احساس يبيشب عج-

 ؟يدار يچه احساس:ديشد و آرام پرس قيدق بيعبه چهره ش هومن

 .دارم يبيمزاحم همسرت بشوم احساس غر خواهميامشب م نكهيو از ا.رفته باشم يبه خانه كس ديا ينم ادميراستش تاحاال -

االن تمام  نيهم.چقدر در مورد تو كنجكاو هستم ياگر بدان.يهست يبيتو آدم فوق العاده مرموز و عج:و گفت ديخند هومن

 .يكرديفاش م ميات را برا ياسرار زندگ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  طايع  مهسا  –كن م وربا

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٢

خودم  نهيدر س زيتو جالب باشد بگذار همه چ ينكته قابل توجه و سرگرم كننده وجود ندارد كه برا چيمن ه يدر زندگ-

 .مدفون بماند

 ...و  يدلبسته بود ينكند به كس-

كاش .عالقه مند نشده ام چكسيال به همن تا حا.يزنيم يحرف مسخره ا:و حرف هومن را قطع كرد و گفت ديبلند خند بيشع

 .ستين چكسيه يرايدل من پذ يافتاد ول ياتفاق م ميبرا يموضوع نيچن

قلبت باز شود و همانطور كه من خوشبختم تو هم  چهيهر چه زودتر در دوارميام:كرد و نجوا كنان گفت يتبسم هومن

 !يزالل و پاك و اب ايست و مثل درفرشته ا كيچون همسر من واقعا  يلذت ببر يو از زندگ يخوشبخت شو

خود را  نيبعد هومن ماش يلحظه ا.او داد ليتحو نيدلنش يرادر لحن كالم هومن احساس كرد و لبخند يغرور خاص بيشع

 .مقابل ساختمان منزلش متوقف كرد

و  ديرا كشاو  يهومن بازو ستاديساختمان ا يكنار درب ورود بيشع.دوشادوش هم وارد ساختمان شدند بيو شع هومن

 .يبا من تعارف داشته باش خواهمينم:گفت

كه از  يو با قلب دياز جا پر رياس ياو مثل پرنده ا يصدا دنيبا شن ديكشيانتظار امدن هومن را م صبرانهيكه هر شب ب نينازن

دند كه فرمان طبقه اول را لمس نكرده بو شيهنوز پاها يآمد ول نيياز طبقه دوم پا.او پرواز كرد يبه سو ديتپيم جانيه

چشمانش .شد نيپله ها متوجه نازن يسربلند كرد و رو بيماند شع يبر جا يمجسمه گچ كيرا ازدست داد و مثل  شياعضا

مانده  خكوبيم بيشع يبر رو نيسالم كرد اما چشمان نازن نيهومن به نازن.او نشست يشانيبر پ يرفت و عرق سرد ياهيس

 بيگسترده بود كه شع يدام او ييرها سازد اما آنجا در عمق نگاه جادو نياه نازنكرد خود را از چنگال نگ يسع بيبود شع

داد تا  يرا فرصت بيهم شع يبر رو شيبا فرود امدن پلكها نينازن نياتش يعاقبت چشمها.افتيرا در خود نم ييرها ييتوانا

 .ردينگاه از او برگ

 .نيزنهمسرم نا كنميم يمعرف:گفت بيبخود داد و به شع يتكان هومن

 ...هم دوست من شانيا:ادامه داد نيبعد رو به نازن و

 .را گرفت نينازن يو بازو ديبه طرف پله ها دو.شد نينازن يحاليهنوز تمام نشده بود كه متوجه ضعف و ب حرفش
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 ست؟يحالت خوب ن...ن؟يشده نازن يچ-

ست هومن را كنار زد و آرام از كنار آن دو آورد د ياش فشار م يشانيبا پشت دست به پ كهيسر تكان داد و د رحال نينازن

 يروزها حال خوش نيا:دندياو را بطرف خود كش يهومن چشمها يكه صدا كرديبا نگاه او را بدرقه م بيشع.دور شد

 .دارد ينيآفر يشاد انيدارد كه پا يدرد يول.ندارد

 .زد و بدنبال هومن به طبقه دوم رفت يكه متوجه منظور او شده بود لبخند بيشع

از  يريشب تصو هيكه شب يچشمانش ساخت؟دختر ياهيس رياش مرا اس ييكه با نگاه جادو بهيغر يآشنا نيبود ا يك

 يستاره ها و لباس يماه و نگاهش به درخشندگ ييبايشب صورتش به ز ياهيبه س شيموها زيو ستاره ر يشب مهتاب كي.شب

با .در عمق چشمانش نگاهم را بغلطانم گريتمنا دارم كه بارد درچقبه رنگ نور  مانستيبلند م يا دهيكه بر اندام او چون قص

 بود؟ ياو ك يكردم ول داياز قلبم را پ يتكه ا.شد دهيجسمم دم جانيروح گمشده ام در كالبد ب ييگو دنشيد

 چيه به توانستيبه پا كه نم يبود و در دلش شور ييهومن كند اما درسرش غوغا يخود را متوجه حرفها كرديم يسع بيشع

 .شديندياز او ب ريغ زيچ

 .يتمركز ندار نكهيحواست كجاست مثل ا...ب؟يشده شع يچ-

دراتاقش  نيبرود نازن نياز جا بلند شد و اتاق را ترك كرد تا به سراغ نازن.باعث شد تا هومن فه فكر فرو رود بيشع سكوت

 ياهايسالم بر ملكه رو- .شديمشاهده م يخوبخورد و لرزش اندامش ب يتكان ديهومن را د يوقت.بود ستادهيكنار پنجره ا

 .تنگ نشده بود ميامشب دلت برا نكهيمثل ا نشد يخبر يهر چه منتظر ماندم از جنابعال...من

 .كرد كيرا بخود نزد نياو را گرفت و نازن يهومن بازوها.كردياو را نگاه م رهيخ نينازن

 ؟يست كرددر يزيشام هم چ يبرا يكن ييراياز مهمان من پذ يخواهينم-

 .تختخوابش انداخت يو بعد خود را رو ديكش رونيهومن ب يبازوها انيبدهد خود را از م يپاسخ نكهيبدون ا نينازن

 ؟يناراحت نجاستيا بيشع نكهياز ا-

 نياو را گرفت و نازن يبازو ريهومن ز.و حالت تهوع نمود جهيو احساس سرگ ديتخت پر ياز رو نينازن بينام شع دنيشن با

 .لبه تخت نشاند يرا رو
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 .ميرويم مارستانياالن به ب.زميصبر كن عز قهيچند دق-

 .نداشت يداده بود و ظاهرا حال خوب هيتك يبه صندل بيبعد با عجله به طبقه باال رفت شع و

 .ببرم مارستانياو را به ب ديبهم خورده و من با نيحال نازن يجان ول بيواقعا متاسفم شع-

 .ميآ يمنهم همراهتان م-

 .تو نبود يبرا يامشب شب خوب.ستميبه زحمت تو ن ينه راض-

كرد و  يدگرگون از انها خداحافظ يبا حالت بيعقب خواباند شع يصندل يرا رو نيرا روشن كرد و نازن نيبا عجله ماش هومن

 .رفت

 .رسانميتو را م رياز مس يكم ياگر بخواه-

 .كنميگز م ادهينه متشكرم پ-

در برابر ممانعت هومن  يمطمئن شود ول نيبرود و از سالمت نازن مارستانيا همراه آنان به بت خواستيدلش م يليخ بيشع

گذاشت تا در آن سكوت  ابانيرنگ ماه قدم دردل خلوت خ دهينور پر رياز دلهره و التهاب در ز يياينكرد و با دن ياصرار

او كه از  شدينديدوانده بود خوب ب شهيد رجانش ركه  يكند و به احساس يعناو را م ميقلبش گوش دهد و پا يشبانه به صدا

 عيكه ما كرديكند اكنون احساس م يحاصل سپر ياش تكرار و ب يهودگيعادت كرده بود تا روزگار را با همه ب يسالگ 12

 دهيكش ريگذشته ها د رذهنش به تصو.رديگيو سراسر درونش را فرا م جوشدياز اعماق روحش م يجوشان و سوزنده ا

 يرا با حرارت نيداغش نام نازن يصبح به او فكر كرد لبها دهيشده بود آنشب تا سپ نينازن ياو كه مجذوب نگاه آشناو .شديم

 يرا بخاطر م اليشك شيآال يبرق نگاه معصوم و ب ديشياند يم نينازن يسوزنده بارها تكرار كردند او با هر بار كه به چشمها

و  رتياز ح يرا بدست طوفان بيكه با نگاهش شع بايزن جوان و ز نيبود اما ا مرگش را باور نكرده هرگزكه  يخواهر.آورد

 .بود نيسپرد همسر تنها دوست او هومن و نامش نازن يشگفت

 

 10فصل

به آنهمه  رهيخ نيبودند و چشم زم دهيبخش يبه آن جلوه خاص نيبود كه هزاران پولك رنگ دهيبتن كش ياهيلباس س آسمان



 

 

كتابخانه نودهشتيا  طايع  مهسا  –كن م وربا

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٥

 .ديدميخسته م يرا در خود پنهان داشت در جانها يو عطر گلها را كه شور جوان ديوزيم يميمال مينس.و نور بود ييبايز

مادر سكوت  خواستيدلش م.رنگش را به اسمان دوخته بود يخاكستر يداده بود و چشمها هيتك يتراس به صندل يرو دهيها

 .او را منتظر نگذارد نياز ا شيرا بشكند و ب

 ؟يو ستاره ها را تماشا كن ينينشب يخواهيتا صبح م دهيها-

كه شما  خواهميامشب م ينگاه كنم ول شهيستاره ها را هم توانميمن م:سرشار از محبت به مادر انداخت و گفت ينگاه دهيها

 .ديرا قبول كن تيواقع

 .از هومن نزن يحرف گريد كنميم ت؟خواهشيكدام واقع-

 !او تنها پسر شماست يول-

 !پسرم بود-

 .زود متوجه احساس او شد يليو مادر خ ديلرز يو ناراحت از خشم دهيها

 را مرتكب شده؟ يمگر او چه گناه-

او تمام آبرو و :لحنش نرمتر شده بود پاسخ داده بود كهيمكث در حال يبه دخترش انداخت و پس از كم يتمنا نگاه خانم

مثل  يبوده بلكه تمام عمرش را هم با آدم روان يگاهازدواج كرد نه تنها پرورش يدختر كيبا .خانواده ما را به باد داد تيثيح

 .از او ندارد يكم ستكرده كه مطمئنا خودش هم د يسپر كايمل

بود كه چرا  دهيجلو رستوران به سر و صورتت پر ياش بود يگ وانهيخوب شد خودت شاهد د:زد و گفت يبعد پوزخند و

 !وحشتناك ييرسوا كي.فاجعه است نيا.يريگيهومن را از من م

 .كنميم نشيمن تحس.عالقه بود كه به هومن داست يآن كارش از رو يول-

 كردميكاش منهم مثل تو فكر م:كرد و گفت يخنده تلخ مادر

او را نوازش  يشانه ها فشيو ظر دهيكش يبا انگشتها كهيو د رحال ستاديبلند شد پشت سر مادرش ا يصندل ياز رو دهيها

و من  ستيو مهر و پاك ييباياز ز يسياو تند.شوديدرست م زيهمه چ دينيرا بب نينازن باركيكه  ديشما اگر قبول كن:گفت كرديم

 .دوستش دارم يليخ
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پدر  يهومن بزود:اش را كنار زد و آهسته ادامه داد يشانيپ يموها ستاديا يوقت.ديخم شد و آرام گونه مادر را بوس دهيها

را كه  نيا.هم هست نيخواهد داشت كه متعلق به نازن يو فرزندا ديخبر را بشنو نيدوست داشتم از زبان خودش ا شوديم

 .ديريبگ دهيناد ديتوانينم

 يحرف احساس كرد كه اندامش سبك و نرم از رو نيا دنيمادر شل شد و خانم تمنا با شن يشانه ها ياز رو دهيها يدستها

احساس شاد و لذت  كي.آورد يبه حركت در مو باران خورده بهار در فضا  فيلط يهوا انيو او را در م كنديتراس پرواز م

 !بخش

 ده؟يها يرويكجا م-

هم  نينازن يمنزل برادرم هومن دلم برا روميم:مادر انداخت و پاسخ داد يبه صورت ارغوان يبه عقب برگشت نگاه دهيها

 .تنگ شده

تراس شاهد به حركت  ياز روبعد او  يقيدقا.ديبه او بگو يزيآنقدر قاطع و مصمم حرف زد كه خانم تمنا نتوانست چ او

 .بود كه در دل كوچه به چرخش در آمدند دهيها لياتوموب يكهايدرآمدن الست

را هم در مقابل خانه  نشيماش.وارد خانه شد ييسر و صدا چيه جاديكه هومن به او داده بود بدون ا يديبا استفاده از كل دهيها

 كيفرو رفته بود فقط نور كمرنگ  يكيخانه در سكوت و تار.كند ريرا غافلگ نيهومن ونازن خواستيپارك كرده بود و م

 يبه ساختمان ط دنيرا تا رس رشيرنگ ماه مس دهيبا استفاده از نور پر دهيو ها شديپخش م رونيالمپ از پنجره كتابخانه به ب

 .كرد

شانه  يكه بر رو ييموها در لباس خواب و نيو نازن ديرسيآرام دو مرد از شكاف درب كتابخانه به گوش م يگفتگو يصدا

 دهيها.كرديداده بود و از شكاف درب داخل كتابخانه را نگاه م هيتك واريبه د نينازن.مانستيشبح م كيرها شده بود به  شيها

شانه  يو چون او متوجه نشد آرام دستش را رو ستاديا نيكنار نازن يا حظهل.جلو رفت زشيآم ديو ترد فيظر يبا گامها

 .ديكش اديبلند فر يوحشت كرد و با صدا نيزننا.گذاشت نينازن

به  ينگاه ميرا از جا بلند كرد و ن نينازن يامدند و هومن با دستپاچگ رونياز كتابخانه ب عيبا چند قدم سر بيو شع هومن

 در چهارچوب بيشع.ديرسيبنظر م بيو عج زيهومن شگفت انگ يصحنه كامال برا نيا.ديلرزيانداخت كه تمام بدنش م دهيها
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آورد او اصال متوجه  يقلبش فشار م يآنجا رو يفضا.مانده بود رهيخ نينازن دهيبود و نگاهش بر چهره رنگ پر ستادهيدرب ا

 .نشد دهيها

 .آمدم يسرزده م ديمن بود نبا ريتقص! من يخدا-

خوش تراش  كريپهومن .بود بهيناآشنا و غر شيشد كه كامال برا يدر گوشه چشمان جوان يمتوجه درخشش قطره اشك دهيها

داد  هيتك واريبه د يديهمانجا با ناام.جرات نكرد به دنبال او برود بيشع.دستانش قرار داد و او را به اتاقش برد يرا رو نينازن

نگاه محزون و شرم زده او به .و به عقب برگشت ستاديا يكه لحظه ا رفتيم سالن يهومن به انتها بيهم به تعق دهيها

 .دمان رهيخ بيچشمان شع

 .من فراموش كردم به شما سالم كنم...آقا ديببخش-

وارد كتابخانه شد و .توانست سرش را آرام تكان دهد ياما دهانش خشك شده بود و به سخت ديبگو يزيكرد چ يسع بيشع

 .در پشت درس آن خود را پنهان كرد

 ...كه دانستميكنم نم رشيمن خواستم غافلگ-

هومن نتوانست ...كه او  نميبيهم نم يليباشد و دل داريب نيكه نازن كردميمن گمان نم.ناراحت نباش دهيتو نبود ها ريتقص-

 .دانستيرا نم نينازن بيعج يرفتارها ليدل كرديآن وحشت داشت و هر چه فكر م انياز ب.حرفش را ادامه دهد

 !نينازن زميعز-

جان مرا  نينازن:شرم زده گفت يو با لحن ديوسصورت او را ب دهيها.چشم باز كرد نيو عاشقانه هومن نازن فينوازش لط با

 ...ببخش من

گذاشت و  نينازن يشانيپ يدستش را رو.گذاشت و اجازه نداد كه او حرفش را ادامه دهد دهيشانه ها يدستش را رو هومن

 .را كنار زد سشيخ يموها

 .يكنيتو استراحت م كردميمن فكر م...؟يكرديم كاريتو پشت درب كتابخانه چ-

خوابم ...من:آرام گفت يبا لحن.هومن نگاه كند يبه چشمها توانستينم.اندام سرد او را در برگرفت يراما لرزش

 ...آمدم تو را صدا بزنم كه.بودم دهيترس...بردينم
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هومن هم از لحن .است دهياو را به سمت كتابخانه كش زيو وسوسه انگ بيجاذبه عج كيو فقط  ديگويكه دروغ م دانستيم او

 .بر احساس خود سرپوش بگذارد خواهديناخواسته لب به دروغ گشوده و م نيكه نازن دانستيامطمئن او مشكسته و ن

 .ببر بيشع يبرا خچالياز  وهيم يزحمت كم يجان ب دهيها-

 ب؟يشع-

 .زديريبهم م زيهمه چ بياست كه با آمدن شع يبار نيدوم نيا.بله او دوست و همكار من است-

 چرا؟-

بطرف  وهيبا ظرف م كهياز جا بلند شد و هنگام ديبا ترد دهيها.را باال انداخت شيبزند و شانه ها يدكرد لبخن يسع هومن

از  بيباعث شد كه شع نيباز كتابخانه وارد كرد و ا مهيبه درب ن يميضربه مال ديتپيقلبش به شدت م داشتيكتابخانه قدم برم

 مياتاق همچون طر گل مر يدر فضا دهيها نينازك و دلنش يصدا.شود دهيكش رونيب شيها شهياند كيخلوت و تار يايدن

 .پراكنده شد

 .من با حضور نابهنگام خودم امشب ارامش همه را بهم زدم-

من است كه در دومرتبه  ياز بدشانس نيخانم ا ديدار ارياخت:گفت نيمت يجابجا كرد با لحن يصندل يخود را رو بيشع

 .خانم شدم نيشاهد بهم خوردن حال نازن نجايحضورم در ا

لحظه هومن هم  نيدر هم.داخل آن قرار داد وهيگذاشت و به انتخاب خودش چند تا م بيرا در مقابل شع يشدستيپ دهيها

حالش بهتر شده و حاال استراحت :بپرسد گفت يزياو چ نكهيقبل از ا.شد بيوارد شد و متوجه نگاه پرسشگرانه و نگران شع

 .كنديم

 .دينشد يگمانم بهم معرف:هومن ادامه داد.خاطرش را نشان داد يو راحت ديشك يناخواسته نفس بلند بيشع

خانم خواهر كوچك و ماجرا ساز  دهيها:لبخند زنان گفت دهيسر تكان داد و هومن با فشار دست ها يبه عالمت منف بيشع

 .من

 .شكوفا گردد بيشع يبر گوشه لبها زيآم طنتيش يكرد كه باعث شد لبخند يسرخ شد و بطرف هومن اخم دهيها

*** 
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هر صبح و  ساخت؟هومنيآن كالمش را سوزنده م يو گرم ديرقصيم نينازن اهيكه حرارتش در چشمان س يشد آن عشق يچ

 هودهيانتظار ب نياما ا ديكه در قلبش برو يديام يكه بر لبان همسرش بشكفد و سبز ستيلبخند يشام در انتظار غنچه ا

و  گذشتيم يقيدق جيو تدر بيوارد شود به ترت يخلل نيچكتردر نظمش كو نكهيون اروزگار سرسخت و لجوج بد رايز.است

خسته  گريد.رديگيقرار م ييوحشت و جدا يتندبادها ريدر مس شيبايسبز و ز يهومن شاهد بود كه زندگ نيخون ريس نيدر ا

 ييجا چيه.ندينشيم يداريدا به بو شب را در انتظار كدام فر زديخيچه برم يصبح برا.دارد يچه حال دانستيشده بود و نم

 يزندگ گريافتاد د يم نيكم فروغ و خسته نازن يو هر بار كه چشمش به نگاهها.ديديم قراريرا ب نينازن رايز افتيآرامش نم

و سقف .نمانده بود ياو باق يبرا ييو وسعت جا يفراخ نيبه ا ينيدر زم ييگو. كرديم ينداشت احساس خفگ يمعن شيبرا

اش پژمرده  يبود كه مبادا گل زندگ نينگران ا.او سخت نگران بود.كرديم ينياش سنگ نهيس يبر روآسمان  يسرب

و در برابر  دادياوضاع نابسامان خانه باعث شده بود تا او دست از كار بكشد و تك تك دانش آموزان را جواب م.شود

تمام امور شركت هم  ينيو در ضمن سنگ.ده بوددا يبرساند پاسخ سرد انيدرخواست ناشر كه هر چه زودتر كتابش را به پا

 بيشده بود هر روز منتظر شع نياز او خانه نش يو پرستار نينازن يضيهومن كه به بهانه مر.افتاده بود بيشع يشانه ها يرو

ود و بود كه اكثر روزها به منزل هومن بر بيشع يبهانه برا نيبهتر نيشركت را به او بدهد و ا يتا گزارش كارها مانديم

بود و  يكياش  شهير ييكه گو خواندنديرا م يهر در چشمان هم درد.بدوزد نينگاه مشتاقش را به نازن ركانهيدزدانه و ز

ماه  5.نبود ريهومن امكان پذ يقيو دق نيزبيت يدر مقابل نگاهها نكاريا يول ننديهم بنش يكه ساعتها به تماشا نيدرمانش در ا

سفر چند روزه هومن  كيبا فكر .او اصال مناسب نبود يو جسم يروح طيشرا يآورد ول يم ايبه دن يفرزند نينازن گريد

 .ديبكشد و با او به پرواز در ا رونيب التشيبلور نازك و شكننده تخ انيرا از م نينازن تواندياحساس كرد م

 .ميبا هم به شمال برو يچند روز يو برا يريمرا بپذ شنهاديپ خواهديدلم م نينازن-

 .من خانه ام را دوست دارم يدور كن نجايمرا از ا يتوانينه تو نم:خورد و با وحشت گفت يا كهي نينازن

 ...كه يكنيچرا فكر م زميعز-

 .بشنوم حوصله ندارم يحرف خواهمينم-

 !چرا؟بمن بگو:ديو لطافت پرس يبا نرم هومن
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 يهومن كه بغض كرده بود با لحن.داختپاسخ دادن به هومن اشك را در چشمانش به رقص ان يسكوت كرد و بجا نينازن

 يمن طاقت غصه ها.يشويم رهيخ يو سرد و مبهوت به گوشه ا ينينشياتاق تنها م كيوقته كه تو در  يليخ:ملتمسانه ادامه داد

مادر  يتو بزود.نديگويم تيرا چشمها نيا.يكه دوستم دار دانمي؟ميچرا خسته شد يبريرنج م يتو را ندارم بمن بگو از چ

وگرنه با  يكنيموضوع فكر نم نيروزها اصال به ا نيبه گمانم ا.ديچيخواهد پ نجايبچه در ا كي يخنده ها يو صدا يشويم

 .يكرديرا نم نكاريا يبچه هست يخودت كه مسئول سالمت

 .هومن رها كرد يشانه ها يداغ خود را رو يخود را به پناهگاه ارامبخشش سپرد و اشكها نينازن

 .بتوانم خودم را قانع كنم ديتحملم كن شا يكم توانمين نمهوم ستيدست خودم ن-

 ؟يدر چه مورد-

 .نپرس بگذار به حال خودم باشم يچيفعال ه كنمينپرس خواهش م-

 بميكه نص يهست يكه تو خالصه تمام الطاف اله دينتوانم د يدرد و رنج نيبه چن يمن سخت نگرانم و تو را كه كعبه عشق من-

كه  نميبگذار غصه را از چشمانت برچ.آزارد يبگو كه قلب مقدس تو را م ياز درد ميام بگذار و براسر بر شانه .گشته است

هومن .بگذار از آن دو چشمه زالل فقط اشك شوق بجوشد.نميبب يگريد زيچ خواهميو شوق و محبت نم طنتيمن جز برق ش

سر از شانه او برداشت و آرام  نينازن.كرديجمالت را با خود زمزمه م نيرا در آغوش داشت ا نيهمچنان كه نازن

 .بخاطر من ناراحت نباش نگذار خودم را سرزنش كنم كنميخواهش م:گفت

 يغنچه ها تيخنده ها يصدا گريد.يشده ا نيو غمگ ياواخر منزو نيا يخاص ليدل چيچطور ناراحت نباشم تو بدون ه-

 .يبريرنج م يبدانم تو از چ ديمن با نينازن.كنديطراوت را در خانه شكوفا نم

 .بزند يكرد لبخند يرا پاك كرد و سع شياشكها نينازن

 .يبده يبمن قول خواهميم-

 ؟يچه قول-

با دانش آموزانت كالس .چاپ آماده كن يكن كتابت را برا يزندگ وهيبه همان ش.يهمانطور كه بود.باش شهيمثل هم-

 ؟يكنيقبول م خواهميت مفرص يكم.با خودم باشم.تنها باشم يكم خواهميمن فقط م..من.بگذار
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و قول بده كه .حتما بگو ديآ ياز دست من بر م يكار يدانيكه اگر م نستيو آن ا.خواهميم يو منهم از تو قول:گفت هومن

 .فتديتو و بچه مان به خطر ب يسالمت خواهمينم.يمواظب خودت باش

 .شد يوانوصورتش ارغ ديبلند خند يپر اشك بودند او با صدا نيچشمان نازن كهيحال در

 .كنميم يكه من حسود يزنياز بچه حرف م يطور-

 .شد يجار شيدر رگها ياز خنده به وجد آمد و طراوت خاص هومن

 

***** 

 رونيمدت كه هومن از خانه ب نهمهيبعد از ا كردميم ييجان امروز واقعا احساس تنها دهيها يكه آمد يخوشحالم كرد يليخ-

 .كنميم يبينرفته بود امروز احساس غر

 .ستينگر نيبه نازن ديدرخشيدر آنها م يكه برق زندگ يو با چشمان ديشربتش را سر كش وانيل دهيها

 يواريهم در چهار د كروزيبر عكس من كه .رودياز خانه حوصله ات سر نم چوقتيه نينازن كنميتو تعجب م يمن واقعا برا-

 .آورم يخانه مان دوام نم

 كجا بروم؟ ييگويتو م-

چرا حاضر  تيبا وجود قبول يديزحمت كش يليبه آن خ دنيرس يو برا يبه دانشگاه داشت ياديز اقياشت دميشن نكهيبا ا-

 .يبه دانشگاه برو ينشد

 .دو سال بعد كي يباشد برا.كنم كه عالقه به آن ندارم ليتحص يدر رشته ا توانمينم دهينه ها-

از جا  كبارهياو  دنديرا به سمت خود كش نينازن يساعت چشمها يتاك عقربه ها كيسالن حاكم شد و ت يبر فضا سكوت

خانه  يبه كارها توانمينم كنميم يهر كار.نهار نكردم يبرا يظهر شده و من هنوز فكر يوا:گفت يو با دستپاچگ ديپر

 .كنميفراموش م شهيهم.كنم يدگيرس

 .يبه زمان دار ازين يخوب بشو يكدبانو كيكه  نيا يو برا يبار آمد ينطوريچون تو ا:و گفت ديخند طنتيبا ش دهيها

 حاال چكار كنم؟-
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 .دارم شنهاديپ كيمن :گفت زديم زيم يآرام رو فشيشد و همچنان كه با انگشتان ظر رهيخ يبه نقطه ا دهيها

 .ميايآن برب هيباشد كه من از پس ته يشنهاديپ دوارميام-

هومن تنگ شده و  يدلم برا ييگويبهانه كه تو م نيابه  ميرويبا هم به شركت م ياگر قبول كن:و گفت ديدوباره خند دهيها

رستوران خوب  كياو ما را به  ميدهيكه ما م ينه و بعد با پاسخ اي ديكه ناهار خورد پرسديبعد او از ما م اورمينتوانستم طاقت ب

 ؟يچطوره؟موافق.خواهد برد

 ...من يول-

 .نخواهد شد يزود باش وگرنه نقشه مان عمل اريبهانه ن-

آمده بود و  رونيداد امروز بعد از مدتها به ب هيتك دهيها نيجلو ماش يساعت بعد او به صندل ميو ن رفتيبه ناچار پذ نينازن

 .داشت يبيرنگ عج شيشهر برا

 .دوستانه سالم كرد شانيبا متانت از جا بلند شد و برا ديديرا م دهيو ها نيبار نازن نياول يشركت كه برا يمنش

 ارند؟د فيتمنا تشر يآقا-

 شما؟-

 ...من:گفت دهيها

 .ميسرزده به اتاقش برو دياگر هومن هست اجازه بده ميستين بهيغر:مكث ادامه داد يبعد سكوت كرد و پس از كم و

 ...ناراحت شدند شانياگر ا يول-

 .ديكه شما مقصر نبود ميدهيم حيتوض شيبرا-

شركت با  يبه همان سمت حركت كردند و منش نيازنو ن دهيها.نگفت و با انگشت به طرف دفتر اشاره كرد يزيچ يمنش

 .شد رهيبه ان دو خ زيتعجب آم ينگاه

 ؟يشود چ يكار ما هومن عصبان نيهم در دفترش باشد و با ا يگرياگر كس د-

 .دادياجازه را نم نياش به ما ا يهرگز منش بوديم نطورياگر ا:با آرامش گفت دهيها

تشكر  يزد و با لحن يچشمك دهيبه ها كردياحساس گرما م ديشد جانياز ه كهيرحالبه وجد آمد و د  نينازن دنيبا د هومن
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خود ساخته  يكه برا ياش را بشكند و از حصار ييبلور تنها نيكه نازن يتو باعث شد كنميمحبتت را جبران م نيا:گفت زيآم

 .بود پرواز كند

 .مبل نشست يرا باال انداخت و رو شيشانه ها يبا غرور خاص دهيها

 رود؟يحوصله ات سر نم نجايا-

 شوم؟ نيتا خانه نش يكارم دلسرد كن طيكه مرا از مح يآمد:پاسخ داد طنتيو هومن با ش ديپرس نينازن نباريا

 .زد و نگاهش در اطراف اتاق به چرخش در آمد يلبخند نينازن

 د؟يخنك موافق يدنينوش كيخوب خانمها با -

 .االن وقت ناهار است يول...؟يدنينوش-

 .ديشما گرسنه باش كردميچون خودم نهار خوردم گمان نم:گفت دهيبا تاسف سر تكان داد و به ها ومنه

 دانميم.خانم دهيها شناسميمنكه تو را م:و ادامه داد ديهومن خند.اش نقش بست يشانيپ ياخم كرد و آثار شكست رو دهيها

هم  بيشع يتحمل كن قهياگر دو دق.هنوز نهار نخوردمكردم من  يشوخ...يبود نطوريهم شهيهم.يآمد نجايبه ا يبه چه قصد

 .آمد واهدندارد و سر موعد خ ياو تحمل گرسنگ.خواهد آمد

كرد  يسع نينازن.گشت داريپد بيكه ضربه به درب اتاق نواخته شد و بالفاصله اندام شع ديبگو يزيلب گشود تا چ نينازن

 .به عقب برگشت دهيكوتاه با ها يبعد از احوالپرس بيشع.كندتوانست به او سالم  ياش را حفظ كند و به سخت يخونسرد

 ب؟يكجا شع-

 .خورميناهار م نجايامروز هم شوميمن مزاحم نم-

 .ميرويبه رستوران م يخودت را لوس نكن امروز چهار نفر-

 .راحت ترم نجاينه من ا:گفت گذاشتيقدم م رونيهمچنان كه به ب بيشع

و او  كردنديرا نگاه م بيشع مهيسراس شيچشمها.ا در وجود او شعله ور ساختتحمل نكرد سكوت هومن آتش ر نينازن

 .ديپر رونيب شيلبها ياز ال يجرقه ا ييگو.دهانش باز شد

كرد كه موجب بهم  ميخودمان را سرزنش خواه دهيوگرنه من و ها.ديريهومن را بپذ شنهاديپ كنميخواهش م بينه آقا شع-
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 .ميبرنامه شما شد ختنير

بود و  دهيرنگش هم به شدت پر.گردد بيتا مانع رفتن شع گفتيم يزيهر چ.زديسر و ته حرف م ياب شلوغ و ببا شت او

و  رهيت يرنگش كه مژه ها يبا چشمان خاكستر دهيها رفتيرا پذ نينازن شنهاديزود پ يليزده شده بود و خ جانيه بيشع

 نيريش ياحساس.دواند شهيشاد در قلبش ر يواسته احساسو ناخ ردنگاه ك بياطراف آن را احاطه كرده بودند به شع يبلند

زد و هر چهار نفرشان شركت را ترك  يمعصومانه لبخند يو هومن با سادگ ديكش ينفس بلند نينازن.شوق كودكانه كيبه 

 .كردند

كوتاه  يا حرفهاسكوت ب نيا يغوطه ور بودند و گاه گاه الشانيمه آلود خ يهر كدام از انها در فضا.با آرامش صرف شد نهار

را  بيدزدانه شع يهر كدام به نوع نيو نازن دهياما ها شكستيم شديو هومن رد و بدل م بيشع نيكه ب يسر و ته ا يو ب

 .شدنديمرموز خود غرق م يشه هايو بعد به سكوت پر تفكر و اند ستندينگريم

در فكر  نينازن.هم رستوران را ترك كرد دهياو ها بيروح آرام از جا بلند شد و به تعق كيهمچون  نياز صرف ناهار نازن بعد

 .ديدرخشيكودكانه درچشمانش م يهنوز هم شوق دهينشست اما ها نيعقب ماش يبه صندل نيفرو رفته بود و غمگ

 .ديد رمقيانداخت و دوباره چشمان او را خسته و ب نيبه نازن ينگاه لياتوموب نهيياز آ هومن

 .تو تنگ شده يدلش برا يليحتما خ يدرت بزنبه ما يامروز سر يخواهيم نينازن-

اصابت كرده  نيو او با ضربه محكم به زم.بلند پرتش كرده اند ياز صخره ا ييخورد گو يتكان بيحرف شع نيا دنيشن با

او تنها  رايز.ستيگمشده اش ن نيكه نازن افتيبود و او در دهيرس تياكنون به نها داديازارش م شهيكه هم ياست رنج

صدا به خواب رفته  ياش آرام و ب يسالها بود در بستر خاك حراحال آنكه ص ديكشيداشت كه انتظارش را م يدرما.نبود

 .را در گوشش به صدا در آورد يياشنا ينوا گريد يبرا نينازن ميمال يصدا.بود

 مگر نه؟ ديآ يهم با ما م دهيها.دلم گرفته يسر قبر پدربزرگ بدجور ميبرو ياگر فرصت دار-

 ؟يبرو يفان يسر قبر آقا يخواهي؟نميتو چ:گفت بيسر تكان داد و هومن رو به شع دييبه عالمت تا دهيها

 چطور مگه؟...؟يفان يآقا-

 دهيقلبشان به وضوح شن ينبود صدا ابانيخ يو سر و صدا نهايموتور ماش ياگر صدا ديتپيبه شدت م نيو نازن بيشع يقلبها
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 .يخبر دار كردمياست گمان م يفان ينوه اقا نينازن:و گفتهر كدام منتظر پاسخ هومن بودند ا.شديم

آن له  ينيسنگ ريقرار دارد و ز ايدو سنگ آس يخشك در ال يمثل دانه ا كردياحساس م.ديفهمينم يزيچ گريد بيشع

ت داده دخترش را از دس كايكه مل دانستيرا هم م نيندارد و ا كاياز مل ريغ يفرزند يفان يكه آقا دانستياو خوب م.شوديم

 .را بخود مشغول كند بيآشفته و كنجكاو شع نساعتها ذه توانستيبود كه م دهيچيسخت پ يمعما.بود

آرام  نينازن.گرد هم آمدند يفان يبعد آنها بر مزار اقا يقيدقا.ديتوقف كرد و چند شاخه گل خر يگلفروش كيمقابل  هومن

 ستادهيكه كنار هومن ا دهيها.زديبود كه بتواند ساعتها اشك برو كالفه  نيآنقدر افسرده و غمگ.ختيريو اشك م كردينوحه م

 :دياو آرام از هومن پرس.ختنديريم اشك يشد كه به ارام بيبود متوجه چشمان شع

 دارد؟ يفان يبه آقا يچه نسبت بيهومن شع-

 .دانستميكاش م:شكسته و محزون گفت يبا لحن هومن

 كرديجرات نم چكسيدر سكوتش جا داده بود كه ه يچنان ابهت بيعرا هم سخت كنجكاو كرد اما ش دهيهومن ها پاسخ

 .از او سوال كند تشيدرباره هو

 

***** 

خفته  نيآن بر زم ياز شكافها ديرنگ خورش ييو نور طال شديشب هر لحظه هزاران نقطه پاره م كدستيو  اهيس پرده

خسته  يخفته درشب پلكها انيخاك.آمد يهوا به رقص م در ميمال يو عطر شديشكفته م ينور دامان غنچه ا غهيو تا ت.ديتابيم

باز را گشود و پرده  مهيهومن پنجره ن.مشاهده كنند دنديكشيرا م ظارشكه انت يتا تولد فرد كردنديرا باز م نشانيو سنگ

 نينازن ياشابه تم قيو عشق عم ريو نوازشگرانه و با احساس دلپذ ديچيصبحدم به داخل اتاق پ ميمال مينس.را كنار زد يتور

از محبت  ياو كه كوله بار گاهن ينيسنگ.ديتپيو قلبش فقط بخاطر او م كرديدر تمام ذرات وجودش او را حس م ييپرداخت گو

 يماهر چشمان يبرگردد و او همچون افسونگر جانشيبه كالبد ب نينازن فيرا در خود پنهان داشت باعث شد تا روح لط

 يبا سر وصورت.هومن بود يخندان و نگاه پر از تمنا يلبها ديدينگاه م نيه در نخستگشود و آنچ ياش را به ارام ييجادو

 .دهيكش وات يمرتب و لباسها
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 ؟يشد داريب يك-

 .نتوانستم بخوابم.يزديخواب حرف م يتو شبياز بس د.ديقبل از تولد خورش-

 گفتم؟يم يچ:ديپرس يبا دستپاچگ نينازن

بلند  ستين يحاال اگر زحمت.يزنيحرف م يگريانگار تو شبها به زبان د يول دميمفهيم يكاشك:زد و پاسخ داد يلبخند هومن

 .بروم ييبجا خواهميشو و صبحانه را حاضر كن چون من عجله دارم وم

 .است ليكجا؟امروز كه تعط-

 .ميگويم تيخوب بعدا برا يجا كي-

الزم :او را گرفت و گفت يهومن بازو.ه كار شدو با عجله در آشپزخانه مشغول ب ديبه دست و صورتش پاش يابتدا آب نينازن

 نينازن.كشديصبحانه در كنار باغچه انتظار ما را م زيمن قبال صبحانه را آماده كردم و حاال م.يبه خودت زحمت بده ستين

 .من است فهيكارها وظ نيا يدهيخجالتم م شهيتو هم:آرام گفت ينفرو برد و با لح شيشانه ها انيسرش را م

 ياحساس خالص جوان كي يبهار يصبحدم با عطر گلها فيلط يهوا.ديرا بدنبال خود كش نياو را فشرد و نازن يبازو هومن

 .جهان را بدست آورده است يها يتمام خوشبخت ييكه گو ديدرخشيم شيدر چشمها يو برق ديجوش شيدر رگها

 ؟يكنينگاهم م ينطوريچرا ا-

 .يرسيبنظر م يدوست داشتن شهياز هم شتريب اديبتو م يليرنگ لباس خ نيا-

 !ها ياوه چشمم نكن-

 .يبخودت مغرور شو ترسميم كنمينم نيتو را تحس گريد:و گفت ديبلند خند نينازن

 .وجود توست ستيغرور من در زندگ هيكه ما يزيتنها چ-

 نيمقابل نازنرا  نيماش چييسو.بلند شد زيهومن از پشت م.سر خم كرد و از شدت عشق چشمانش پر از اشك شدند نينازن

حتما عمه هم .يبزن يبه مادرت و خانم فان يبرگردم بهتر است تو هم سر يك ستيكار دارم معلوم ن ييمن جا:گذاشت و گفت

 تيشخص كيآنها  يدر آن صورت من برا.يوقتت را صرف من بكن مكه تما ستيانصاف ن ينطوريتو تنگ شده ا يدلش برا

 .منفور خواهم شد
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چشمانش رنگ  ستاديا نهييمقابل آ يوقت.رفتن آماده كرد يصبحانه خود را برا زيد از جمع كردن مبع نيرفت و نازن هومن

از .ندياش بب يشميابر يبايلباس ز ياز رو توانستيبود تپش آرام قلبش را م يارغوان شيو رنگ گونه ها.داشتند يبيعج

غوش خواهد گرفت لبخند بر گوشه لبانش نشست و مادرانه در آ يرا با عشق و احساس يكودك گريتا چند ماه د نكهيتصور ا

اش را بخاطر آورد و  يبود كودك ستادهيا شيخو يزل زده بود و به تماشا نهييهمانطور كه به آ.صحرا را بخاطر آورد كبارهي

 يهمچنان كه به او م.دبو زشيرا كه عز بيو شع كردياحساس م ايكودك دن نيصحرا را در آغوش گرم او خود را خوشبختر

اشك چشمانش را با گوشه .ديكش رونيكه درآن فرورفته بود ب ييايو او را از دن ختيزنگ در افكار او را از هم گس ديشياند

و .درب را گشود اطيح يهومن از رفتن منصرف شده است ساختمان را ترك كرد و در انتها نكهيانگشتانش سترد و به گمان ا

 يحرف سكوت را از رو يبا كلمه ا نكهيبدون ا نيو نازن بينداشت و شع حضور چكسيه.ديلرز كبارهيو به  دياو را د

به خود آمد  بيشع.فرو رفته بود زيت يچون خنجر گريكديو نگاهشان د رعمق چشمان .شدند رهيجمع كنند بهم خ شانيلبها

 .ودخشك و داغش را از هم گش يداد و لبها يرا در تابوت چشمانش حركت شيپلكها

 در منزل هست؟.نمشيرار بود امروز بق...هومن ديببخش-

 بيشع.بزند يحرف توانستيو نم رفتينفسش پس م ديچرخيدر مغزش م زيشگفت انگ شهيو هزار اند خورديم جيگ سرش

 .سوالش را تكرار كرد گريد يبار

 .گردديزود برم يول رونيرفت ب-

 .ديورزيباز كند و او امتناع م بيعبور شع يتا راه را برا ديرا گفت و خود را در آستانه دركنار كش نيا

 .شومينه مزاحم نم-

 .تو هر جا باشد خواهد آمد دييبفرما كنميخواهش م-

 ...خواهميمن نم ديببر فيتشر ييجا ديقصد داشت ايگو:دياو را برانداز كرد پرس يسراپا بيشع

 ييراياو را به سالن پذ نيو نازن.شتگذا اطيقدم به داخل ح ديبا ترد بيحرف او را قطع كرد و با خواهش مجدد او شع نينازن

اندام خسته او را  وارهايو د كرديم ينيسرش سنگ يسقف رو ييدر سالن تنها بود گو بيشع.كرد ييكه درطبقه اول بود راهنما

 ديكش نينگاه او را به سمت نازن وانهايبهم خوردن ل يصدا كرديحس م يدرد را بخوب نيا فشردنديتمام در خود م يرحميبا ب



 

 

كتابخانه نودهشتيا  طايع  مهسا  –كن م وربا

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠٨

 .بود ستادهيسرش ا يشربت باال وانيو دو ل ينقره ا ينيس كي با

 .به زحمت شما نبودم يراض-

 .ديدار ارياخت-

در فضا حاكم  گريد يو سكوت بار.تمام درست مقابل او نشست ياو را تنها بگذارد اما با خونسرد نيكه نازن خواستيم بيشع

 .دنديكشيكه منظم و ارام م ياشان را بشنوند و نفسه يتپش قلبها توانستنديهر دو م.شد

 ...من اورميطاقت ب توانميكه كنجكاو باشم نم يزيمن به چ:ديپرس بيسربلند و از شع نينازن

كه شما با آنهمه درد و ماتم اشك  دميو من د ميكه با هم سر قبر پدربزرگ رفت ياز روز:و بعد ادامه داد ديكش يبلند نفس

هرگز  يول شناسميبوده چون من تمام دوستان او را م يشما و پدربزرگم چه رابطه ا نيبدانم ب خواهديدلم م يليخ ديختيريم

 .دمياز شما نشن ياسم

 وانيل.شوديذوب م نينازن يپرواينگاه كنجكاو و ب ريو در ز دهييگرا يديخورد احساس كرد رنگ صورتش به سپ كهي بيشع

 .ديسركشنمود و چند جرعه از آن را  كيلرزانش نزد يشربتش را به لبها

 .ستيشربت خنك و خوشمزه ا-

 د؟يجواب سوال مرا بده ديندار ليتما-

بود كه  يتيموقع نيبهتر نيا.باز هم كالفه و سردرگم بماند خواستيبا سماجت دنباله حرفش را داشت ودلش نم نينازن

به هدف  رشيت ستخوايهم كه م بيشع.وجود داشت آن را برمال سازد يقتيپرده از شكش بردارد و اگر حق توانستيم

با هم روابط تنگاتنگ  شهيهم شناسميرا م يفان يآقا ياز بچگ من ديراستش را بخواه:گفت شمندانهيو اند ركانهياصابت كند ز

 ...كه شما كنميراستش من باور نم يكند ول جاديدر روابط ا يما خلل ياختالف سن نكهيبدون ا.ميداشت يا مانهيو صم

 ؟يمن چ-

 .ديباش يفان يكه شما نوه اقا كنميباور نممن ...چطور بگم من-

 يدگيو با رنگ پر ديچيمبل پ يدرد الود رو يداغ شدند و او با حالت شيها قهيشق.افتاد نيشربت از دست نازن وانيل

 د؟يدانيشما راجع به من چه م...ديحرف بزن كنميخواهش م...چطور مگر؟:ديپرس
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دختر دارد به اسم  كيفقط  يفان يكه اقا دانميم يول دانمينم يزيا چمن راجع به شم:شد و گفت قيبه چهره او دق بيشع

كه او  دانميم.ساله بوده از دست داد 8 يمشتركش شكست خورده بود و ثمره ازدواجش را هم كه دختر يدر زندگ.كايمل

 ...بار دوم ازدواج نكرده يو برا ستيدچار مشكل روح

چهره اش را  نينازن.اش نشسته بود يشانيپ يو عرق رو لرزديم نيبدن نازنمتوجه بود كه تمام  زديهمچنان كه حرف م بيشع

خود را به كنار پنجره كشاند و چند  يمبل بلند شد و به سخت ياز رو.ديديرا در مقابلش م يكابوس هولناك ييگو ديدرهم كش

 .ديكش قينفس عم

 د؟يگفتم كه شما ناراحت شد يزيمن چ...ست؟يشده حالتان خوب ن يچ-

 يزيمن چ:گفت نياندوهگ يدورگه و لحن يبا صدا.دواند بيبه عقب برگشت و نگاه تب دارش را به عمق چشمان شع نينازن

 يشما برا.شما شرح بدهم يام را برا يتمام زندگ ديمن با.تحمل كنم توانميكه نم نميبيدر نگاهتان م يدر وجود شما و قوه ا

باور ...د؟يكنيبا شما حرف بزنم گوش م ديبمن دست داد من با يبيجحس ع دمتانيبار كه د نياول ديمرموز هست يليمن خ

 د؟يكنيم

 .آمد يو باال م نيياش از شدت اندوه پا نهيپر از اشك شده بودند و س نينازن چشمان

 .كنميشما گوش م يبه حرفها ليمن با كمال م.ديآرام باش كنميخواهش م-

 .او را پر كرده بود يو اشك گونه ها كستشيدر بغض م شيشروع به حرف زدن كرد اما صدا نينازن

موضوع باعث شده كه  نيهم.كس هستم يتنها و ب يدختر قتيو در حق ستمين يفان يمن نوه اقا ديدرست حدس زد شما

 .رنديخانواده هومن هرگز مرا به عنوان عروسشان نپذ

 يتمام حرفها.و دهانش خشك شده بود ديپريبدنش م يياز شدت لرزه گو.داشت يبيمبل نشسته بود اما حال عج يرو بيشع

كرد و هر بار  اديبا نفرت و خشونت .نياز صحرا گفت و از جبار و پرو نينازن شدنديم كيچون گلوله د ر مغزش شل نينازن

آن  يكه تنش سست شده ول كردياحساس م بيو شع ديدرخشيم نشبرق حسرت درچشما رانديرا بر زبان م بيكه نام شع

 .بخود بدهد يحركت توانديماست كه ن نيقدر سنگ

پس از چند روز  نكهيبخاطر ندارم جز ا ياديز زيچ.بود بيام به برادرم شع يمرا به خانه اش برد تنها دلخوش يفان ياقا يوقت-



 

 

كتابخانه نودهشتيا  طايع  مهسا  –كن م وربا

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٠

 ييمعنا ميو تا امروز لبخند برا.ام را از دست دادم يگفت كه او مرده و با مرگ برادرم من تمام هست يفان يبرادرم آقا بتيغ

 .شتهندا

آمد؟او چون  يم شيچه پ يبراست... مانديدگر آنجا م يدم بيو خفقان آور بود و اگر شع نيفضا سنگ.نبود زيجا گريد تامل

 ياو روح سرگردان.بكشد و ناله كند اديفر نيخود را پنهان كند و دور از چشم نازن ييدر جا خواستيدلش م.ديفنر از جا پر

و چه آهنگ  ديكه از شوق در كاسه چشم به رقص ا ياست اشك نيريش هچ.بودكرده  شيسالها جستجو نيبود كه نازن

 .را تحمل كند يكه بتواند آنهمه شاد يكو مجال.ديبه صدا در ا نهيدر س داريد جانيقلبها كه از ه ياست صدا يسرمست

 .ديال او دوبدون آنكه بخواهد بدنب شوديبا عجله از ساختمان خارج م بيبخود آمد و متوجه شد كه شع نينازن

 بيشع.كنمياشتباه نم دييبمن بگو.ديصبر كن كنميخواهش م.ديفرار كن نجايو از ا ديريبگ دهيمرا نشن يحرفها ديحق ندار شما

 يول.افتاد نيزم ياش رو يخود را به او رساند و در چند قدم نينازن.كرديم هيبود و گر نياما همچنان پشت به نازن ستاديا

 نياول:كرد و با همان لحن اندوهبار ادامه داد يفيناله خف نينازن.كمك كردن نداشت يبرا يتوان رايز.دنكر ييبه او اعتنا بيشع

 نيرا باور كنم قلبم چن يفان ياقا يوقت نتوانستم گفته ها چيمن ه.نبوده ثمريكه سالها انتظار من ب دميفهم دمتانيبار كه د

او .كشنديذهنم را به جنون م يزيافكار شگفت انگ مارامش نداشت لحظه كي دميكه شما را د ياز وقت رفتيپذيرا نم يزيچ

به دام افتاده و مجروح  يديو چون ص توانستيتحمل كرده نم بيشع.ديكشيو ضجه م ستيگريبلند م يحاال با صدا گريد

 كهيد و در حالسرش را خم كرده بو.كرد كتريچهار دست و پا خود را به او نزد يبا حالت ستيگر يكم نينازن.كرديم يقراريب

 !كنميخواهش م.دروغ گفته و من اشتباه نكرده ام يفان يكه اقا دييبمن بگو:ادامه داد دنديلرزيم شيشانه ها

 !اليشك:زمزمه الود ارام گفت ياو غرق اشك بودند با صدا يبايچشمان ز ديرو پاشنه پا چرخ بيشع

او در تمام  رايز.شود يجار شيدر رگها ديدر آورد و ام به جلوه نيبود كه بر ق نشاط را د رچشمان نازن يكلمه كاف نيا

از هم  شيلبها ستيگريهمچنان كه م.الستياش شك يموضوع اشاره نكرده بود كه اسم واقع نيهرگز به ا شيصحبتها

 جانيهر دو از شوق و ه.او را گرفت و از جا بلندش كرد لرزان يشانه ها.خود را هم كرد بيشع ديگشوده شد و بلند خند

 .اشك الود به هم زل زدند يبا چشما يطوالن يقيو دقا.دنديلرزيم

داشتم  مانيخود ا يو من كه به بدبخت.را گفته قتيسوگند خورد كه حق يفان يآقا يول.منهم مرگ تو را باور نكرده بودم-
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 .را باور كنم يخوشحال نهمهيا توانمينم رميميحاال دارم م.شك نكردم گريد

 !من زيعز.برادر من بيشع-

و فقط  زدندينم يحرف چكداميه گريد فشرديبازوانش م انيبه شدت او را در م بيدو سر در آغوش هم فرو بردند و شع هر

 يبار يتابيبا ب نيو نازن ديو به چشمان او نگاه كرد آرام آنها را بوس.از خود جدا كرد يرا كم نينازن بيشع.كردنديم هيگر

 .بازوان او فرو رفت انيدر م گريد

بود كه عقل از سرش بپرد و  يكاف يصحنه ا نيچن دنيد.شد اطيوارد ح رايهومن همراه مادرش و حم ديدر قفل چرخ ديكل

مانده بودند  ريخانم تمنا و دخترانش مات و متح.رها كرد نيزم يرا كه گرفته بود رو ييبايبرود دسته گل ز ياهيچشمانش س

قدرتمند  يبازوها انياو را از م يرا چنگ انداخت و به سخت نينازن يموها.بردوار بطرف آنها حمله  وانهيد يو هومن با هجوم

 .ديكش رونيب بيشع

 .كشميرا م تانيهر دو.ديكرد انتيشما بمن خ شهيمن باورم نم يخدا يوا-

 بيكه خود را به شع كرديباز هم تقال م نينازن.ديجانش را به آتش كش يناباور نيو در ا ديغريم يزخم ريمثل ش هومن

 نينازن يبه رو يمحكم يليهومن س.كرديناله م نيو نازن.هومن قرار گرفته بود يمشت و لگدها ريز بيشع يول.ساندبر

 زيگالو بيرا بلند كرد هومن همچنان با شع نيو نازن ديدو دهيها.رها شد نيزم ينواخت و او با ضربه محكم دست هومن رو

 .بود

متوجه موضوع  دياولت با ياز همان نگاهها.بتو اعتماد كرده بودم ؟منيرا بكن نكاريا يتو چطور توانست.شوديباورم نم!نامرد-

 !كشمتيم شرفيب.شدميم

 .بدهم حيتوض تيبگذار برا ستيگريد زيچ قتيهومن حق يكنياشتباه م-

 .شد ياو جار بيخوش ترك يو خون از گوشه لبها ديكوب بيبا مشت به دهان شع هومن

 ...الستياسم او شك.ميرا گم كرده بود گريسالها بود كه همد نيمن و نازن.هومن بگذار حرف بزنم-

 .را دور گردن او حلقه كرد شياجازه نداد كه او حرفش را تمام كند و با تمام قدرت انگشتها هومن

 د؟يكرد دايرا پ گريو حاال همد ديدار ييپس شما سابقه اشنا-
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 يو با لحن ديكش ياديخانم تمنا فر.جدا كند بين را از شعخواست تا به كمك او هوم رايهومن دستپاچه شد و از حم مادر

 .شدينم نطوريكه ا كرديباز نم شياگر او در را برو.جوان مردم را رها كن مقصر زن خودت است:مالمت گفت

احساس تهوع  بيشع.كرد ستنيشروع به گر يرا رها كرد و با ناتوان بيو او شع ديحرف مادر نمك بر زخم هومن پاش نيا

 بيخانم تمنا شع.هالكش خواهد كرد يتشنگ گريد يدم ييآنچنان دهانش خشك شده بود كه گو ديچرخيو سرش م كرديم

حسرت بار رفتن  يپر اشك و نگاه يبا چشمان دهيها.اختهل داد و كشان كشان خود از آنجا دور س اطيرا بطرف درب ح

 دهيچيپ يقيناله كند در حلقومش درد عم توانستينم يبود كه حت نيهومن سنگ يدرد انقدر برا نيا كرديرا تماشا م بيشع

 .فشردياو را در چنگال خود م ييوحشت و تنها هيو سا.بود

 .نبودم يانتيخ نيمستوجب چن ن؟منينازن يرا كرد نكاريچرا با من ا-

 دهيروح زجر كشدر  يشترين ييگو زيخشم الود و تمسخر آم.ديبلند خند يتمنا در برابر شكوه دردمندانه هومن با صدا خانم

 .هومن فرو كرد

هست بتو  ادتي.شناسميگذرانده ام و آدمها را م يمن عمر.يبرس يتو به سعادت و خوشبخت خواهميكه من نم يگمان كرد-

خانواده !يچه فاجعه ا يوا يوا...افتاد يگريو امروز كه چشمش به جوان د دهيچون او فقط تو را د.گفتم محبتش را باور نكن

 .بند و بار يدختر هرزه و ب كيپسرم عاشق شده عاشق ...بر من يوا توانديرا تحمل كرده نم يننگ نيبزرگ تمنا چن

 .ديبگذار ميتنها نميرا بب چكدامتانيه خواهمينم.برو نجايمادر بس كن از ا-

حق :فتزد و گ يپوزخند يبتند.زديچهره اش برافروخته شده بود و خشم در نگاهش موج م.رفت نينازن كيتمنا نزد خانم

 ميكه از صبح برا يبود دختر نيا يمادرت نگاه كن يو به چشمها يكه بلند كن يچون سر ندار.پسر يكن رونمانيب يدار

 .متاسفم تيواقعا برا.نمشيكردم كه بب دايپ ليو تما تممن سوگندم را شكس تيحرفها يو با جادو يكرديم فشيتعر

 ياز او نخواهد بود وگرنه برا يشناسنامه تو اسم يو بر رو يدت پاك كنلكه ننگ را از دامن خو نيا ديبا گريتا سه روز د-

 !يستيفرزند من ن گريفراموشت خواهم كرد و تو د شهيهم

كه تمام ماجرا را در سكوت تماشا كرده بود آنجا  رايبعد در كنار حم يو او لحظات شديم انيقاطع ب يخانم تمنا با لحن يحرفها

 ياو خود بنوع.حادثه را از دوش خسته برادر بردارد نيا ينياز سنگ يهومن ماند تا اندك در كنار دهيرا ترك كرد و ها
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 .و بهت زده بود نياندوهگ

 ؟يباش دنميشاهد زجر كش يخواهيده؟ميها يرويتو چرا نم-

 ؟يداديفرصت حرف زدن م بيبه شع ديتو با:گفت يسر تكان داد و به سخت ختيريهمچنان كه اشك م دهيها

كه از هوش رفته  ديغلطت نيتاسف چند بار سرش را تكان داد و بعد نگاهش بطرف نازن يشد و از رو قيره او دقبه چه هومن

را كشان كشان بطرف ساختمان  نينازن.وحشتناك به طرف او حمله كرد يظيبه جوش آمد و با غ شيدوباره خون در رگها.بود

و بچه اش رحم  نيكه به نازن خواستيو فقط با التماس از هومن منشان دهد  يدر برابر او عكس العمل توانستينم دهيها.برد

 .كند

را پس  انتشيتقاص خ دياو با.ببخشمش توانميكرده خرد شدم نم ماليگرفته مرا پا ياو عشق مرا قلب و احساس مرا به باز-

 .بدهد

هومن كه آرام و صبور بود .كرد پشت ساختمان منتقل يرا به انبار نينكرد و او نازن يسود دهيها يو التماس و زار هيگر

 يادهايفقط فر دهيبسته شده و ها يدرب انبار.نبود دايدر وجودش پ ياحساس و عاطفه ا چيو ه ديغرياكنون از شدت خشم م

 .ديشنيهومن را م

 ؟يردرا ك نكاريكه چرا ا يبده حيتوض ديبا.يرا به باد بده ميكه ارزوها دهمينزن من بتو اجازه نم يهوشيخودت را به ب-

 نيبودند آنچنان كه غنچه وجود نازن دهيخشم و نفرت وجودش را به آتش كش يشعله ها.زديرا چنگ م نينازن يموها او

 .كرديپرپر م يسرد خزان يرا چون تندباد زشيعز

 ن؟يآخ چرا نازن...تيچشمها.يمن بود يتو فقط برا كنميتو را نابود م يها ييبايمن ز-

 .شد رهيهومن خ نيد نمود و به چشمان خشمگكرد سربلن يفيناله خف نينازن

 !يباش شعوريب نقدريتو ا شوديباورم نم-

دوباره به .كرديسوزش درد را حس نم نينازن.بر گونه او نواخت يمحكم و صدا دار يليرا گفت و هومن متقابال س نيا نينازن

 .كرد لبخند بزند يهومن نگاه كرد و سع

 ...تو يشقت بودم ولوارد عا وانهيبمنكه د.يهم بخند ديبا
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كه بمن  يو بخاطر عشق يدوستم دار يليخ دانميم:و گفت دياش كش يشانيبه پ ينينگذاشت او حرفش را تمام كند چ نينازن

 .بدهم حيتوض تيفرصت بده تا برا يداشت

 .ستيما ن يجا گريد ايدن نيا ميريامروز بم نيهم ديمن و تو با.تو را ندارم يحرفها دنيتحمل شن ؟منيحيتوض ح؟چهيتوض-

 !احمق-

 .ديرسيبه گوش م دهيالتماس آلود ها يبعد صدا يلحظه ا.حمله كرد نيخورد و بطرف نازن كهيحرف  نيا دنيبا شن هومن

 .حرف بزنم نيبگذار من با نازن يشده ا وانهيدست نگه دار تو د هومن

كه داشت محكم گرفت و به  يد ضعف و ناتوانهومن را با وجو يو دستها افتي يفرصت نينكرد نازن ييهومن به او اعتنا يول

 .شد قياو دق يچشمها

 .مرده شيسالها پ كردميكه فكر م يبرادر.هومن؟او برادر من است يكنيم اليتو چه خ-

او خنده  يول.ببرد قتيبه حق يمنتظر بود تا هومن پ نيحاكم شد و نازن ينسبتا خنك انبار يبر فضا ينيسكوت سنگ يقيدقا

ستاره هم  كيتو در هفت اسمان !يپرورشگاه چارهيبرادرت؟كدام برادر؟ب:گفت زيآم ريتحق يبا لحن سر داد و يبلند

من  يحاال برا.آمد يسرت م ييمعلوم نبود چه بال يشديبزرگ نم شو سر سفره ا كرديبتو ترحم نم يفان ياگر آقا.يندار

 من بچه ام؟ ؟گمانتيخودت سرپوش بگذار انتيخ يرو يخواهيم ينطوريا.يبرادر دار شد

به  يصدا دار يليس روياو با تمام ن.گرفتيهومن سوگند خود را شكسته بود و اكنون او را به باد تمسخر م اورديطاقت ن نينازن

 شينگفت زانوها يزيچ گريهومن د.بلندش رها شدند ياشك از اسارت مژه ها يصورت هومن نواخت و بالفاصله حلقه ها

با  دهيها يانبار رونيب.رساند ياز جا بلند شد و كشان كشان خود را به درب انبار يبه سخت.سست شده و ناتوان بودند

شود اما هومن با قامت  يوارد انبار خواستيم دياو دو يهومن بسو دنيبا د.داده بود هيپر اشك نگران به درخت تك يچشمها

 .لرزانديم را دهيقلب ها نينازن يها هيگر يصدا.را بست يو درب انبار ستاديبلند مردانه اش مقابل او ا

 .بگذار حرف بزند.را نكن به او فرصت بده نكارينه هومن ا-

 يفشار عصب.ديبطرفش دو دهيرها شد و ها نيزم يچند قدم دورتر او رو.هل داد و راه رفتنش را گشود ياو را بطرف هومن

او را گرفت و كمك كرد تا هومن  يبازو ريز دهيها.بر هومن وارد شده بود و عرق تمام بدنش را مرطوب ساخته بود ياديز
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 .وارد ساختمان شود

 اورم؟يشربت ب تيبرا يخواهيم-

 .خورمياگر زهر باشد م-

 ...تو را دوست دارد و من مطمئنم كه نيباش نازن يمنطق يكم.است ديرفتار از تو بع نيهومن آرام باشد ا-

 كنم؟ي؟من اشتباه م يكه چ-

خودت را  يخواهيم حاتيتوض نيبا ا دانمينم:هومن ادامه داد.ختياشك ر گريد يبار دهيها ديچيهومن در ساختمان پ يصدا

 .يبه من ارامش بده اي يكن يتسل

 .بود سرخم كرد ياز اشك در آنها جار يكيكه خط بار يارغوان يبرداشت و او با گونه ها دهيهومن پرده از راز ها حرف

افسوس بعد .بد بكنم يازه نداده بودند كه در موردش فكرهاهرگز بمن اج نيمعصوم نازن يچشمها ستيباور نكردن-

مادر حتما دق مرگ  چارهيب.مادر گفتم ياز او برا يامروز با چه شور و شوق:دوخت و ادامه داد دهينگاهش را به صورت ها

 .شوديم

 يرو ين طورو هوم.زدنديمغز او شالق م وانهيو د شانيپر يها شهيهومن به اند يسكوت كرده بود و حرفها دهيها

داغ شده بودند تنش خسته و كوفته بود و سرش  شيها قهيشق.برديدر حالت احتضار بسر م ييتختخواب افتاده بود كه گو

 .ودچشمهاش پر اشك بودند و دهانش تلخ و بد مزه ب.خورديم جيگ

 .شوميدرد چكاركنم؟دارم خفه م نكهيمن با ا-

مخمصه نجات  نيو خودت را از ا يرا روشن كن قتيحق ديتو با:گفت يتندب دهيو ها ديلرزيم يديهومن از درد وناام يصدا

 .يبده

 چطور؟-

 .را بداند قتيهست كه حق يباالخره كس دانميچه م..كايمل يبرو از خانم فان يرا باور ندار نينازن يخوب اگر حرفها...خوب-

 يشانياز همه عمه با پ شيپ.شد يفان يخانه آقا يبعد با شتاب پشت فرمان قرار گرفت و راه يقيبه فكر فرو رفت و دقا هومن

 .باز شده بود به استقبال او آمد شيلبها انيكه در م يگشوده و لبخند
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 !به به پسر خوب خودم چه عجب-

نشسته  يصندل يدر سالن رو شهيمثل هم يخانم فان.وارد ساختمان شد كراستينداد و  ياو پاسخ زيبه برخورد مهر آم هومن

 دنيبا د.از آنها خودش را سرگرم ساخته بود يكيبا  يكه خانم فان خورديبه چشم م زيم يجله وكتاب روم يبود و تعداد

 .ستاديو مقابلش ا.هومن آرام كنار او رفت ردشد و به او سالم ك زيخ مين يصندل يهومن از رو

 كو؟ نيپس نازن يشنيچرا نم-

 .دوخت يخانم فان يهانداد و نگاه خسته و جستجو گرش را به عمق چشم يپاسخ هومن

 ست؟يحالش خوب ن نيافتاده نازن يشده اتفاق يچ-

 نه؟ ديدانيم ياديز يزهايچ نيشما حتما در مورد نازن-

 مثل بچه خود ماست چطور مگه؟ ميما بزرگش كرد-

 .يگريكه نه پدر داشت نه مادر و نه كس و كار د ديبود اوردهيمگر او را از پرورشگاه ن-

 .يدانستيرا م نهاياو اقبل از ازدواج با -

 .كه او برادر دارد دانستمينم يول دانستميبله م-

 يرا بلند كرد و با لحن شيهومن صدا.ماند حركتيب يمجسمه گچ كيبعد مثل  يو لحظه ا ديپر يصندل ياز رو يفان خانم

 .ديداشته باش يحاتيمورد توض نيدر ا ديبا:ادامه داد يناآرام و عصب

 برادر دارد؟ بتو گفته كه او يكس چه

 .را بلند كرد شيو صدا ديكوب زيم شهيش يبا مشت رو هومن

بچه گانه تو  يسوالها يهم ندارم كه جوابگو يتيمسئول چيو ه دانميمورد نم نيدر ا زيچ چيرا بلند نكن جوان من ه تيصدا

 .باشم

 .وشميم وانهيمن دارم د.كنديحل م ميمعما را برا نيا يپس چه كس:گفت يزد و به تلخ يپوزخند هومن

 يو رنگ ياستخوان يبا صورت كايمل.سالن توجه هومن را به خود جلب كرد يسنگها يبر رو يلچريچرخش آرام و يصدا

حالت هومن  ينگاه متوجه دگرگون نيدر اول.بود ستادهينشسته بود وعمه د ركنار او ا لچريو يكم فروغ رو يو چشمان دهيپر
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 افتاده مادر؟ ياقاتف:ديت و پرسچشم به رخسار رنگ باخته مادر دوخ.شد

بغض گلو  انيدر م شيصدا كهيدردمند و التماس آلود در حال يبه لحن كايرو به مل.نداد ييفرصت پاسخگو يبه خانم فان هومن

 نه؟ ديدانيرا م زيشما چ شوديمن باورم نم يدارد ول يكه برادر كنديادعا م نينازن:گفت شكستيم

 يبدون لحظه ا.شود دايپ نينازن يبرا يگريكس و كار د نكهيرا هم نداشت چه رسد به اتحمل هومن  ديبر خود لرز كايمل

خود  نيبه خود اجازه داده كه ب يكدام احمق.بكند يمسخره ا يادعا نيچن تواندينم چكسيه:و قاطع گفت حيصر يتامل با لحن

 بتراشد؟ ينسبت نيمن چن نيو نازن

 شيسالن برا يبلور نازك قلبش شكست و فضا.نشنود كايرا از زبان ملحرف قطاع  نيچن يول رديآرزو داشت بم هومن

 نيا ديشا:شده بود لب باز كرد و شمرده و ارام گفت رهيخ كايكه با سكوت به مل يخانم فان.تمام عالم را داشت ينيسنگ

 ؟يمطمئن نقدرياز كجا ا.داشته باشد قتيموضوع حق

 يرو به جانب خانم فان.باشد ديام يجرقه ا توانستيحرف م نيا زديپا م كه هومن دست و يمرگبار و خفقان آور يكيتار در

 ياگر حرف دهميسوگندتان م.ديحرف بزن كنميم د؟خواهشيدانيم يزيشما چ:ديشكسته و محزون پرس يكرد و با همان صدا

 .شد لندو از جا ب اورديطاقت ن يخانم فان.دييهست بمن بگو

 .ديچيپ يالتماس آلود در گوش خانم فان يصدا گريد ياو را گرفت و بار فيظر يشانه ها هومن

و او هم عاشق  يرا دوست دار نينده تو نازن تيموضوعات اهم نيات را بكن و به ا يبرو زندگ ميبتو بگو يزيچ توانميمن نم-

 .توست

 .مهم است يليموضوع خ نيا يول-

 .يازار نده هودهيست خودت را بكردم بهتر ا اديسوگند .من تعهد دارم.بزنم يحرف توانميگفتم كه نم-

 د؟يكرد اديو سوگند  ديتعهد داد يبه ك-

 يتو سود يتقال:شد و آرام گفت رهيخ دنديرسيبه نظر م رنگيو جوان هومن كه اكنون خسته و ب بايز يبه چشمها يفان خانم

 .روشن خواهد شد يوجود داشته باشد به زود يقتيندارد اگر حق

 .ديدو شديم يكه به طبقه باال منته يچيمارپ يشتاب بطرف پله هارا گفت و با  نيا يفان خانم
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 نكهيبدون ا كايمل. خورميقسم م.مرد ليداشت كه همان اوا يبرادر.از من ندارد ريرا به غ چكسيه نينكن هومن نازن ديترد-

و با خشم  دهستايهومن همچنان ا.افروخت نينازن يرا در خرمن زندگ يناخواسته آتش سوزنده ا ديگويبداند چه م

چنگ  شيهومن به موها.بزند يو جرات نداشت حرف كرديپر اشك او را نگاه م يعمه با چشمان.فشرديرا بهم م شيدندانها

چه كند آرام از سالن  دانستينم.فشرديم يرا بسخت شيو گلو نهيبغض س ييگو.ديانداخت و چند نفس بلند و صدادار كش

 .كشاند ليه درون اتوموباش را ب دهيآمد و تن تبدار و ترك رونيب

****** 

 يكيتار.ديچيپيزوزه كشان به درون اتاقها م يباد تند و سرد.و تار ساخته بودند رهيرنگ فضا را ت يو خاكستر اهيس يابرها

را  زيبعد طوفان به پا شد و همه چ يدم.كافور مشامش را پر كرده بودند يخاك بو يبو يكهنگ يبو.مطلق همه جا حاكم بود

گرسنه در آن  يگرگها زيت يكه فقط چشما.و سرد كيتار ياو ماند و دشت.فتو رقص كنان ر ديچيخود پ نداريچ در دامن

 شيبر سر و رو نياتش يهمچون گلوله ها شيدرشت خو يبا دانه ها نيسنگ يو تگرگ ديغرياسمان م زديبرق م

دش حلقه زده بودند و مدام ازارش شده گرداگر نيو نفر اهيچند شبح س.لرزانديترس و وحشت وجودش را م.كوفتيم

 .دادنديم

كه در تب و التهاب جانكاه دست و پا  كردياشك آلود هومن را نگاه م يبود و با چشمها ستادهيكنار تخت ا يبا نگران دهيها

قفل  درب را يباز كند اما هومن با چنان مهارت نينازن يرا برو يكرده بود كه درب انبار ياديقبل تالش ز ياو ساعت.زديم

از جا بلند .برديسخت بسر م يو اكنون او شاهد بود كه خود هومن هم در عذاب.گذاشت جهينت يرا ب دهيها يكرده بود كه تقال

به  يوقت.رنگش را قاب گرفته بود يخاكستر يچشمها يپف كرده بودند و خط قرمز شيچشمها.ستاديا نهييشد و مقابل آ

هومن نشست و دون  لياتوموب نبعد او پشت فرما يقيدقا.مرحله اجرا بگذاردنگاه كرد مصمم شد تا فكرش را به  شيچشما

 .رفت بيكند بدنبال شع شيجستجو ديبداند دركجا با نكهيا

 يم هيكم كم بر اسمان شهر سا يكيتار.ديرسيرنگ به نظر م ييبود و همه جا طال دهيلباس خون رنگ غروب بتن كش شهر

او را  چكسيه.كند هيبلند گر يبا صدا خواستيبود كه دلش م ديآنقدر خسته و ناام دهيها.ديرسيافكند و باز هم شب فرا م

در  يشناخت كاف يكش راينداد ز دهيدر مورد او به ها يقياطالع دق چكسيدر شركت هم ه.از او نداشت يو نشان شناختينم
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 يپارك ساع يشلوغ از پله ها ينكوفته و ذه ياو خسته و ناتوان با بدن...كرد؟يم شيمورد او نداشت پس در كجا جستجو

 يمكتين يرو.بودند يريفن هيو درختان هر كدام سا رفتيفرو م يكيهمه جا در كام تار ايگو ديدينور المپها را نم.شد ريسراز

 .به لرزه افتادند هياز شدت گر فشيظر يبعد شانه ها ينشست و لحظه ا

 !يخانم فان-

از  كردنديآنچه كه چشمانش باور نم دنيو او عاقبت با د دندياطراف غلت نگاه جستجوگرش در ديچيآشنا در گوشش پ يصدا

 .ديجا پر

 د؟يكنيچكار م نجايشما ا-

 ...كه من ديكنيو گمان م دينكند شما هم از متنفر شده ا:نداد او ادامه داد يجواب دهيچون ها و

 .حرفش را تمام كند بيبه شدت سرش را تكان داد و اجازه نداد تا شع دهيها

 .كرده باشم تانيدايكه باالخره پ شوديهمه جا را دنبالتان گشتم باورم نم-

 د؟يگشتيچرا بدنبالم م-

 .ديكرديم يرا خال دانيم ديرا باور كند شما نبا قتيحق ديهومن با.ديرا با آن حال تنها بگذار نينازن ديشما نبا-

 د؟يدانيرا م قتيشما حق-

 .باور كرمد دميآنچه كه از شما شن-

كرد  كينزد دهيبزند بعد خود را به ها يكرد لبخند يبود سع شانيو پر نيگشت و هر چند غمگ داريپد بيدر جان شع نشاط

 .تابحال نشناخته بودمش يهست كه با او دوستم ول يمدت.ديدار يبرادر لجباز و خودخواه:و گفت

 .دارد نيكه به نازن ستيبخاطر عالقه ا شيتمام آن كارها ستيصبور و مهربان ارينه اتفاقا او آدم بس-

 .دارد يخوب يخوشحالم كه خواهرم زندگ-

 ...حاال يداشت ول-

 .درخشان او دواند يرنگش را به عمق چشمها يو چشمان خاكستر ستاديا بيمقابل شع دهيها

 د؟يدهينم حيهومن توض يچرا برا-
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 .بدهم حيقبل از هومن به شما توض ديبگذار-

حاال :ديگرفت او با بغض اشكار پرس انيپا بيشع يصحبتها يو وقت دادياو گوش م يابه حرفه يبا متانت و صبور دهيها

 د؟يچكار كن ديخواهيم

 .نداشته باشد ديترد يموضوع ثابت شود كه هومن سر سوزن نيصحت ا يطور ديبا-

 دياو با.بكند يكار نيچن ديبا يفان يآخر چرا اقا:نفرت بار گفت يرا با خشم فشرد و با لحن شيدندانها.فكر كرد يكم دهيها

او در  ديشا:ادامه داد ديخاموش ماند وبعد با ترد يلحظه ا.ستاديا دهيها...هم ديشا.داديتقاص گناهش را پس م ايدن نيد رهم

 .كرده باشد ترافگناه خود اع نينامه اش به ا تيوص

 نامه؟ تيوص-

 يدر اجرا ريتاخ يمن مطمئنم كه او برا.يريس بگتما يفان يآقا ليهر چه زودتر با وك ديتو با:خاص گفت جانيبا ه دهيها

سفر كرده بود و امكان  ايتالياو به ا يتماس گرفتند ول ليبا دفتر وك دهيو ها بيزود شع يليخ.دارد يلينامه اش دل تيوص

و در پشت فرمان نشست و هر د دهيها.و دردمند در كنار هم قرار گرفند دياامهر دو ن.شدينم سريبا او م يتماس چگونهيه

 .درهم شكست نيسكوت اتاقك ماش بيدورگه و محزون شع يبا صدا نكهيشده بودند تا ا رهيسكوت به جاده خ

 نديخوشا كايو مل يخانم فان يبرا ديرا افشا كنم كه شا يراز ديبا اورميب مياثبات ادعا يمدرك زنده برا كيمن اگر بخواهم -

 .نباشد

 چطور مگه؟-

 ؟يبدان يخواهيم:ديو آرام پرس ديپاش هديها مرخينگاهش را به ن بيشع

 .صد البته-

 يفان يقبل هنوز همسر آقا ياو تا مدت.راه به باد داد نياز ثروتش را در ا يميمن ازدواج كرده بود و ن يبا نامادر يفان يآقا-

گذاشت و او  يفان ياقا يپا شيرا پ ينيسنگ طيشرا يول رفتياو هم پذ.كند شياز او خواست تا رها يفان يآقا نكهيبود تا ا

 .مخمصه نجات دهد نيما را از ا يفعل طيدر شرا تواندياست كه م يستنها ك نيپرو.رفتيهم همه را پذ

 يتلخ و درداور باشد ول يخانم فان يبرا قتيحق نيهر چند ا:التهاب آلود گفت يخاص و لحن جانيترمز كرد و با ه دهيها
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 يبگذار ديتو نبا.و هومن را داشته باشد نينازن يزندگ دنيارزش از هم پاش نخواهد بود كه كتمانش يضربه اش به اندازه ا

 .خواهرت نابود شود

 .سر خم كرد و به فكر فرو رفت بيشع

 .كنم دايپ اجيكه به او احت كرميتصور نم چوقتيه-

 .كنمينكن خواهش م ديترد-

 د؟يكنيكم مندارم شما كم ياز محل اقامتش اطالع يفان ياو و اقا ييمن از موقع جدا-

 بروم؟ دياز كدام سمت با:ديدرنگ پرس يبدون لحظه ا دهيها

 يياو به چند جا.افكند يدر قلبش روشن ديگند و نور ام يو اسودگ تياحساس امن ياندگ بيتا شع شديباعث م دهيها وجود

 نيپرو ريكه د رچند سال اخ يدرخشنده مرد ياقا نكهيدر ارتباط بودند پرس و جو نمود تا ا نيكه با پرو يسر زد و از كسان

 نديخوشا بيشع يخبر برا نيا.را ترك كند رانيا يقرار است بزود نيكه پرو تدوستانه برقرار كرده بود گف يبا او روابط

 .نبود

 !كنم دايرا پ نيپرو توانميدرخشنده من حاال كجا م ياقا نميبب-

 .و اصفهان مشغول گشت و گزار است رازياو تا روز پروازش به ش-

 مگر نه؟ ديشما با او تماس دار-

 .ندارم يدياطالع جد چينه من از او ه-

باورت  نكهيمثل ا:زد و ادامه داد يدرخشنده پوزخند يآقا.را باور كند شيحرفها توانديبه او نگاه كرد كه نم يطور بيشع

 !نشد مرد جوان

 .ميكن دايرا پ نيحتما پرو دياقا ما با كنميخواهش م:گفت بيشع يبجا دهيها

 د؟ينكند از او طلبكار-

 ...يول ميندار يما طلب مال:پاسخ داد تيبا عصبان بيشع

 يبعد اقا يلحظات.كند يدرخشنده خواست تا با آنها همكار يبا التماس از آقا گريد يحرفش را قطع كرد و بار دهيها
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 .تنها ماندند دهيو ها بيدرخشنده وارد ساختمان منزلش شد و شع

 .متاسفم كه باعث دردسر شما شدم.است روقتيد.ديشما به خانه برگرد خانم تمنا بهتر است-

 د؟يكجا برو ديخواهيشما م-

 .كنميم يرو ادهيپ يكم-

 شب؟ نوقتيا-

 .حتما تا حاال همه نگرانتان شده اند.ديلطفا زودتر بخانه برگرد ديشما نگران نباش-

 .نگران هستم نياو و نازن يبرا يليخ.بخانه هومن بروم دينه من با:كرد و گفت يخنده تلخ دهيها

 !خانم تمنا-

 .بله-

 .ديباش اليلطفا مراقب شك-

 ال؟يشك-

 براه افتاد ابانيرو خ ادهيبزند در پ يحرف نكهينگاهش را از او گرفت و بدون ا بيشع

وارد  يوقت.اه بردهومن پن نيبه اتاقك ماش ابانيخ كيبعد از سكوت خلوت و تار يرفتن او را تماشا كرد و دم يبا نگران دهيها

 هيو سا ديتابيم رونيبه ب يكه از انبار ييبجز نور كم سو.ديرسيبنظر م زيو هول انگ كيشد همه جا تار اطيصحن بزرگ ح

 يهومن او را پشت درب انبار يها هيگر يصدا.رفت يبا عجله بطرف انبار دهيهاشده بود  دهيشب كش ياهينور بر س فيلط

 .باشد دهيافسرده و درمانده د نينداشت كه هومن را چن داياو هرگز ب.نگه داشت خكوبيم

 اي يداد يدوست شنهاديپ بيرا بگو تو به شع قتيحق يرا كرد نكاريبمن بگو چرا ا. ستين نجاياز من و تو ا ريبه غ چكسيه-

 او بتو ابراز عالقه كرد؟

 يافتاده و هومن با لحن يبه گوشه ا ديشد يعفبا ض نياز شكاف در متوجه شد كه نازن دهيو ها ديناليدردمندانه با خود م او

 .گرفتيرا به باد مالمت م بيشع گريد ياو دم يشكسته دم
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**** 

را تنها  نيهومن و نازن شديلحظه هم حاضر نم كيآرام و قرار نداشت و  دهيها.نشد بياز شع يخبر چيروز گذشت و ه سه

 .كرديم يسپر قيعم يرا با نگران يمام لحظه هات دهيو ها دنديورزيهر دو از خوردن غذا امتناع م.بگذارد

 توانمينم گريمن د.كند دايپ صلهيموضوع ف نيا ديامروز با:به هومن گفت يآنها آمد و با كج خلق دنيتمنا صبح زود به د خانم

 .او را بعنوان همسر تو تحمل كنم

مادر شما :گفت يبتند دهيها.درهم نشكست يبا كلمه ا شيلبها نيشد و سكوت سنگ رهيبه مادر خ ماريرنگ باخته و ب هومن

 د؟يشان بزن يزندگ شهيبه ر شهيت رحمانهيب نطوريكه ا ديدهيچطور به خودتان اجازه م

تمام  زيامروز همه چ نيرا راحت كنم هم التيخ ؟بگذاريزنيم نهيرا به س نيتو چرا سنگ نازن هيچ:به تسمخر گفت مادر

 .كنم يدختر بدنام نيچن يتنها پسرم را قربان توانمينم شوديم

 .ديكنياشتباه م ديبخدا شما دار ديمادر ندانسته قضاوت نكن-

 ؟يآنها نبود يدختر عاقل باش مگر خودت شاهد عشق باز-

را ثابت  قتيحق يبزود بيآنها خواهر و برادر هستند و شع ديمادر بس كن:كه ديكش اديبلند فر يو با صدا ديلرز دهيها

 .خواهد كرد

اتاق را ترك  كرديحمل م شيشانه ها يرا رو ايتمام دن ينيسنگ ييكه گو دهيخم يلرزان براه افتاد و با قامت يابا زانوه هومن

 !رفت ميو با هم خواه ميمن و او با هم بود:كه كرديم هيو با خود گر.كرد

 نيسازد تا از ا ياضدرخشنده را ر يدر تقال بود تا اقا بيشع فشردنديم يوحشتناك ذهن هومن را بسخت يكه افكار يزمان

خواهد  انتيخ نيساله اش به پرو نيچند يكار به دوست نيكه با ا پنداشتياو را باخبر سازد درخشنده م نيپرو تيموقع

 بيكه شع ديترسيم رايز.دينگو يزيچ بيكرده بود كه هرگز به شع ديتاك وبعد از مطلع شدن از موضوع به ا نيپرو رايز.كرد

 .ست رفته اش را بكنداز د هيپول و سرما يادعا

 .ديبريحوصله ام را سر م ديشما كم كم دار:ستون كرد و با خشونت گفت زيم يرا رو شيدستها بيشع

 .بلندش كرد يصندل ياو گرفت و از رو قهيبعد با حلقه انگشتانش  و
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 !كنميخفه ات م نجايكجاست وگرنه هم نيزودباش بگو كه پرو-

زود  يلياگر خ:ساعت با شتاب خود را رها ساخت و گفت يبه عقربه ها يبا نگاهو  ديترس بيشع بتيدرخشنده از ه يآقا

 .پرواز دارد سيبعدازظهر به مقصد پار 4ساعت .ينياو را بب يبتوان ديشا يخودت را به فرودگاه برسان

 فرصت دارم؟ قهيدق 45من پس من  يخدا-

 !برو من نيبا ماش:گذاشت و گفت زيم يرا رو نيماش چييدرخشنده سو يآقا

آماده  نيمسافر.ديچرخياز او به هر سو م يبه دنبال رو تيازدحام جمع انينگاهش در م قيدقا نيبراه افتاد و در آخر بيشع

 .كرديم شيدايپ ديو خسته بود اما با زدينفس نفس م بيشع.كرديپرواز بودند و باند فرودگاه رفتن آنان را بدرقه م

 گريد ياو تا لحظات.كند افتيكنترل چمدانش را در نيبود تا بعد از آخر ستادهياسوده در صف انتظار ا يبا خاطر نيپرو

خورد و به  يتكان.ختياو را از هم گس نيريشانه اش را فشرد و افكار ش يدست.كرديپرواز م شياهايرو نيريش يايدن يبسو

 .محسوس او را بر گرفت ياش حبس شد و لرزش نهياو نفس در س دنيبا د.عقب برگشت

 ؟يخواهيچه م از من-

 !ييايبا من ب ديتو با-

 .من االن پرواز دارم يشد وانهيتو د:گفت زيتمسخر ام يو با لحن ديبلند خند يبا صدا نيپرو

 !يايو با من ب يپروازت را كنسل كن يتو مجبور يول دانميرا م نيا-

 .را نخواهم كرد نكاريا يمتيق چيمن هرگز و به ه-

 .ديرا درهم كش شيابروها نياو را فشرد و پرو يبازو بيشع

 .كنندياحمق همه دارند ما را نگاه م يكنيم چكار

 .ستيمهم ن-

 رونيب بيرا از دست شع شيكرد كه بازو يسع يليخ نيپرو.ديبدنبال خود كش يرا چند قدم نيرا گفت و پرو نيا بيشع

 .شد رهياو خ يچشمها داد و با خشم به ياو را تكان بيشع.مقاومت كند توانستيبكشد اما در برابر او نم

 ؟يرفتار كن ينطوريبا من ا يكنيجرات م ؟چطوريچكارم دار-
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شده  نيروح نفر كيتو .يما را نابود كرد يخودت زندگ يو سنگدل يرحميو با تمام ب يهمانطور كه تو بخودت جرات داد-

محبت پدر را  يوقت نگذاشت چيه.يديكه خون مادرم را مك يهست ييو تو زالو.داديازارم م شهيشومت هم هيكه سا يبود يا

 اليشك گذارميحاال نم.يعمر از خون او صورتت را گلگون نگه داشت كي و يمادرم را كشت يپس بده يتقاص نكهيبفهمم بدون ا

 .يرا نابود كن

 ال؟ي؟شكيچ-

 هان؟ يبله فراموشش كه نكرد-

 .بلند و بلند تر شد شيو صدا ديخند نيپرو

 .دهاو سالهاست كه مر چارهيپسر ب-

 .را قطع كرد زاويبه صورت او نواخت كه خنده تمسخر آم يمحكم يليس بيشع

به  اليمن و شك يدانيرا م زيكدره تو همه چ ياز من سپر يكه او زنده ست و تمام عمرش را با رنج دور يدانيتو خوب م-

 .مياهر و برادر هستخو اليشهادت بده كه من و شك يكه كرد يجبران گناهان يو برا ايب.ميازمندياعتراف تو ن

 ...من يول-

عازم فرانسه  يتو در پرواز بعد.را جبران كنم زيهمه چ دهميقول م:گفت يداد و با متانت و ارام رييلحنش را تغ بيشع

 !يشويم

**** 

اشك شوق در چشمان  ديكشيسرور خود را به هر سو م زيدل انگ يو نسم نواختيرا م شيوصل آهنگ خوش و دلنشن ينوا

 اديو ب زيخاطره انگ يكرد كه شب دينبا ديترد ديتابيم يبهار يبايدر آن شب ز قتيحق ديو اكنون كه خورش ديصرقيهمه م

 .همه بود يبرا يماندن

 يخانم تمنا با صورت.كردياو را نوازش م يفرو برده بود و او با انگشتان بلند و مردانه اش موها بيسر در آغوش شع نينازن

 .كنار هومن نشسته بود كرديآنها را پر م تمندانهيرضا يكه خنده ها ييشاد و لبها

 .ما را از هم جدا كند چكسيه گذارمينم گريد اليشك-
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 .كنديم ميكه هومن صدا يصدا كن يدوست دارم مرا به نام:گفت نيريبازوان او برداشت و با لحن ش انيسر از م نينازن

 !خانم نينازن ديببخش-

هومن مرا :گفت كرديم يتابيعشق و محبت در نگاهش ب كهيا به هومن رساند و در حالخود ر نينازن دنديصدا خند كي همه

 ...يليببخش من خ

محابا او را در آغوش  يماند و ب رهيخ نيبه نازن يلحظه ا.نگفت و اجازه داد اشك در حلقه چشمانش بشكند يزيچ هومن

 .ديكش

 .دوستت دارم يليخ-

 .نگاهش را به كف اتاق دوخت او سر خم كرد و ستينگريرا م دهيها بيشع

 ...تا ديكمكم كرد نكهياز ا-

 .ام بود فهيوظ كنميخواهش م-

 .ديلرزان او لبخند را به صورت آن دو پاش يشدند و صدا دهيها يگونه ها يمتوجه سرخ نيو نازن هومن

در  يفان يآقا.ه اش قرائت كردخانواد ينامه او را برا تيفرصت وص نيبرگشت و در اول رانيبه ا يفان ياقا ليماه بعد وك كي

 تيدر وص.سوم از ثروت هنگفتش را به نام او كرده بود كيكرده بود و  يرا فرزند خوانده اش معرف بينامه خود شع تيوص

 .گرفتيتعلق م نياز ثروت او به نازن ياست و قسمت بيشع خواهر نيذكر شده بود كه نازن يفان ينامه آقا

 ديباور كن.خواهميمن از همه عذر م:خاص گفت يو رساند و با محبت بيو شع نيو نازن دهين و هاخود را به جمع هوم يفان خانم

كرد  ديباخبر ساخت و تاك بيعمرش مرا از وجود شع يروزها نياو در آخر يول دانستمينم يزيچ ينامه فان تيتا قبل از وص

 .نامه رازش را نگه دارم تيوص يتا اجرا

اعالم شد و آن چهار نفر دست در  دهيو ها بيشع يبه پا كرده بودند نامزد نيه هومن و نازنك يروز بعد در جشن بزرگ چند

 .تر مانهيبهتر و صم يفردا يانتظار برا.و انتظار كنار هم قرار داشتند ديمملو از ام يشاد و نگاهها يدست هم با چهره ها
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كم كم .همه جا خلوت و ساكت بود.ديرسيو شب از راه م ردكيبدرقه م نيتلخ و خون يلحظات غروب را با وداع قبرستان

به قول  رايز.مرا در بر گرفت يبيصفحه داستانم را با عجله خواندم و احساس آرامش عج نيآخر.كردمياحساس وحشت م

 ياحالش را در لحد رها ساخت و بعد از ساله يتن خسته و ب مصفحه داستان نياخر دنيخود وفا كرده بودم و صحرا با شن

فرو رفت و من با عجله مزار او را ترك  يارام و ابد يرا بر هم گذاشت و خواب شيپلكها گذشتيكه از مرگش م يطوالن

  ..كردم

 پايان.
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