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 زهرامتین -بیداری دل 

 

 

به هیچ زباني نمي توان عشق را معنا كرد و به آن مفهوم بخشید مگر به زبان عشق چرا كه در بیداری دل آنچه مي 

پنداری فقط عشق است و ديگر هیچ . دوستش داشت و فراتر از آن همچون خدايش مي پرستید در حالي كه 

بر مي داشتو در باره سرنوشت تلخ خود مي انديشید . مي دانست اگر رهنوردی تنها بود كه در برهوت عشق گام 

 رازش بر مال شود بي شك نابوديش حتمي خواهد بود ...

 فصل اول

 1قسمت 

 

ماالمال ازغمي ژرف وبي انتها بود. مي انديشید با رفتن اشك مانع از ان مي شد كه بخو بي نگاهش كند. تمام وجودش 

او بسته بودء بشدت تنها خواهد شد. جد ايي از أنآن، بخصو ص فريبرزكه جانش به فريبرزوفرزانه چقدر 

يکديگر بودند و الفتي ناگسستني میانشان شکل گرفته بود: هر چند اندوهگینش مي كرد. مگرنه اينکه سالها دركنار 

د ازعشقي كه به فريبرز أن دو فرزندان شازده امیربهادرخان بو دند واو دختر خدمت كار خانه اين دلیل نمي ش

مي تو انست به آساني همچون مرغي سركنده بال و پر مي زد وزار،زارمي گريست. چگونه داشت، چشم بپوشد. 

را فراموش كند؟ سالهايي كه لحظه به لحظه اش سراسر شو ر جواني و دلبستگي تمامي آن سالهای دلپذيرو پرخاطر ه 

ازگذشتگانش با خود داشت، همچنان اصالت تبار خود را حفظ كرده بود؛ مردی بود امیربهادرخان كه عنوان شازده را 

كه در اولین برخورد هركسي را مجذوب متشخص و تحصیلکرده با چهره ای جذاب و دوست داشتني و منشي واال ،

د ، بو خودمي كرد. و فويبرز درست نسخه ی دوم پدرش بود با همان صالبت وگیرايي با اين تفاوت كه او نرم خو

كسي را يارای آن نبود، روی حرف او حرفي بزند يا او از تا حدودی عبوس كه وامیربهادر خان مردی بسیار جدی 

اوامرش سرپیچي كند. فرزندانش را بي نها يت دو ست داشت و ما يل بو د آ نان نیز همچون خودش از تحصیالت 

را علي رغم میل باطني خودشان و همسرش فخرالسادات  عالي برخوردار شوند. از ا ين رو تصمیم گرفته بود آنان

 راهي خارج ازكشوركند. اما او اراده كرده بود و همین كافي بود. 

برای سالها يي طوالني، چه بر سر او خواهد امد اكنون عطیه ماتم گرفته بودكه با رفتن عزيز ترين عزيزانش، آن هم 

 شك عطیه از غصه مي مرد. وطن بازنمي گشت ، بي اگر فريبرز ديگر به 

ن كه در میان دوستان و أشنايان احاطه شده بود. ايبا حالي نزار پشت پنجره رفت و بارديگر به تماشای فريبرزايستاد 

مهماني خداحافظي كه عطیه از حضور ئدر آن منع شده بود، رنج او را افزون مي كرد. از اينکه نمي توانست ساعات 

يکي او باشد عذاب مي كشید. گاهي تعصبات خشکي. كه پدرش از خود نشان مي داد، تحمل باقي مانده را در نزد

 ناپذير بود، مثل فمین امشب. 

عطیه آه كشان از پنجره دور شد و دوباره طول و عرض اتاق راكه صدها بار پیموده بود، پیمود. از بس راه رفته بود، 

به همه ناسزا بگويد اما اری دلش مي خو است فرياد بزند و كف پاهايش گزگز مي كرد و مي سوخت. از شدت ناچ
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سالها ست در اسارت عشق پسر ارباب به غل و زنجیر كشیده شده چه فايده؟ چه كسي مي دانست قلب جوان او 

 است؟ عشقي كه گويي تار وپود وجودش را با آن سرشته بودند و هرگز از لوح ضمیرش پاک نمي شد. 

ريخته بود. برای عشقي گريسته بودكه هیچ كس جز خدا از آن خبر نداشت. احساس مي كرد  از عصر يك بند اشك

بي وفا شده اند. حتي فرزانه كه ان قدر دوستش داشت به قدری سرگرم دو ستانش بودكه بکل او را همه نسبت به او 

 از ياد برده بود. 

سرخ و متورم شده بودو نمي تو انست انها را باز نگه و اين فکر باعث شد به هق هق بیفتد. چشمانش ازكثرت گريه 

مي خواست بخوابد و زماني بیدارشودكه سالهای فراق گذشته باشد. اين آرزو يي بود كه تمام روح و دارد، دلش 

 جسمش آن را طلب مي كرد؟ خوابي عمیق و طلوالني. 

... دردی داشت كه درماني برايش نمي يافت. خسته و بي رمق روی زمین نشست و زانوانش را در شکم جمع كرد. آه

م خداياءكمک"ضجه كنان نالید: شهامت داشت كه به فريبرز بگويد تاچه اندازه دو ستش دارد، و آرزو كرد آن قدر 

 "كن طاقت بیارم. 

 " جون؟ عطیه عطیه؟كجايي،´

شده ازكمان به طرف در خیز برداشت خداوندا!فرزانه بودكه از پشت درصد ايش مي زد. ناگهان همچون چله ای رها 

 ای´،آن را بازكردو تا فرزانه را ديد،گريه كنان خود را در آغوشش انداخت وگفت: 

 مي كشم؟بي معرفت. هیچ نمیگي من بیچاره گوشه ی اين اتاق چي 

 "دارم از غصه دق مي كنم. بگو چطوری دوری شماها رو تحمل كنم؟

 ، بمیرم دلت اون ی واسه من الهي´فرزانه با اوهمصدا شد وگفت: 

 خواهرم. بگو من چي كاركنم؟ مي دوني كه دست خودم نیست، وگرنه

كي دلش مي خو است بره؟ به خدا قسم دلم خونه. يه طرف عزيز جون يه طرف هم تو. غصه ی كد ومتون رو 

  "بخورم؟

 "ری جای خالي شماها رو تحمل كنم؟ چطو من بگو تو´عطیه كه همچنان در آغوش او جا خوش كرده بود گفت: 

 "ديگ كافیه، بچه ها."

صدای دلنشین فريبرزكه به آنان پیوسته بود، او را به خود آورد. خودرا از آغوش فرزانه بیرون كشید و چشمان 

 اشك آلودگي را به فريبزر دوخت.

 "تا جشم به هم بزني، برگشتیم.  خودتو ناراحت نکن، عطیه. نشنیدی میگن عمر سفر كوتاهه؟"فريبرزادامه داد: 

 " چي؟ نیومدی ديگه و رفتي اگه. باوركردم منم و توگفتي! خودت جون آره´عطیه گفت: 

=  درس همیجا ذاشت، مي پدر اگه. عطیه باوركن،. گردم برمي شده، كه هم خاطرعزيزجون واسه. نداره امکان من؟´

 ". جوريه چه اون اخالق دوني مي توكه. خوندم مي

 عطیه به آرامي سری تکان داد و اشکهاش را پاک كرد،كه طولي نکشید قطراتي ديگر جای آن راگرفت. 

 گهدي طوری اين. بده جواب هم تو. بنويسم نامه برات مرتب ما میدم قول باشه؟ نکن، گريه ديگه´فريبرزگفت: 

 ". كنیم نمي حس رو مسافت

يدگان فريبرز دوخت و برای چند لحظه به همان شکل ماند. ديگر انکار عطیه نگاه لبريز از عشق و محبتش را به د

 آنچه در دل داشت بي فايده بود. 
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 ". باشه نزديك هم به دلهامون كه اينه مهم. نیست مهم راه دوری. جون عطیه ، فريبرزه با حق´

 آسو نشگفت´با لحني بغض آلود گفت:  صدای فرزانه او را به خود آورد، نگاه از فريبرز برگرفت، رو به فرزانه كرد و

 ". شدم نمي جدا شماها از و مردم مي خواست مي دلم. نه

 مواظب توروخدا عزيزی ن برامو چقدر كه دوني مي. بمیری تو نکنه خدا. نزن حرفها اين از... آه´فرزانه گفت: 

. وگر نه چطوری مي تو نستم عزيز اينجايي تو كه باقیه شکرشر جای بار. جون عزيز موااظب طور همین باش، خودت

  "جونن رو به اين حال بذارم و برم ؟

 غصه عزيز نذار. ئه تو به ن مو امید چشم فرزانه و من. عطیه آره،´دوباره صدای دلنشین فريبرز د رگو شش نشست: 

  "ره بخو رو ما ی

دستم بر بیاد براش بکنم. آخه اون عزيز  از كاری هر میدم ل قو. نمیذارم´´عطیه لبخندی تلخ بر لب نشاند وگفت: 

 منم هست. 

 ودتنخ مراقب هم شماها´بعد دستي به گونه ی خیسش كشیدی سعي ک ن بیشتر بر خو دش مسلط باشد وگفت: 

 ". شما براه چشم و يیم اينجا ما بره يادتون نکنه. باشین

 رو خواهرش ادم شه مي مگه بابا ای´فريبرز خنده ای كرد وگفت: 

 "فراموش كنه؟ ما يه عمر اينجا با هم بو ديم وكلي خاطره داريم. آدم كه گذ شته ش رو فراموش نمي كنه. 

 عطیه نگاهش را به اطراف باغي چرخاند، سرش ثکان داد گفت: 

ثل م درست. شد م تمو زود كه افسوس. منه عمر روزهای شیرينترين و ين قشنگتر اور ياد ،باغ اين قدم به قدم. اره´

 به خو اب. 

 ". شده م تمو خبره، چه ببیني بیای تا و خوابه مثل ش همه زندگي´فريبرز با لحني به آرامي آب روان جواب داد: 

 ". شوهركني ديم، برگر ما تا ،نکنه عطیه ، هي. بیرون بیاين رؤيا تو از´فرزانه گفت: 

وهر؟ ش"مانش حس میکرد، با نگاهي به فريبرز گفت:عطیه پوزخندی زد و در حالي كه دوباره نیش اشك را در چش

 "هرگز،من...

 "تو چي؟"فرزانه پرسید:

 "هیچي، فراموشش كن."عطیه نگاهش را به زمین دوخت وگفت:

 "چرا حرفت رو خوردی، ناقال؟ نکنه كسي رو زير سر داری؟"فرزانه كه شیطنتش گل كرده بود گفت:

 "اما نه اونطور كه تو خیال میکني. بعید هم نیست،"عطیه زير لب جواب داد:

 "پس چطوری؟ نمیخوای با ما بگي؟"

 "نه، بهتره ندوني. شايد يه روزی به ات گفتم."عطیه دوباره نگاهش را به فريبزر دوخت و به سوال فرزانه جواب داد:

ن شتباه كرده بود. آنافريبزر تحت تاثیر نگاه سوزان عطیه، ناگهان دچار ترديد شد.نه، اين امکان نداشت. حتما ا

نمیتوانستند احساس جز احساس خوهری و برادری نسبت به هم داشته باشند. درک اين موضوع برايش دشوار بود. 

 "خودت میگي طرف كیه يا من بگم؟"و تا حدودی خنده دار. بنابراين خنده ای كرد و بشوخي گفت:

برای خودت نگه دار ،حضرت آقا، بهتره راه حدس و گمانت را "عطیه رنگ به رنگ شد وزير لب جواب داد:

 "بیفتین.چیزی به صبح نمونده،مگه نمیخواين بار و بنديلتون رو ببندين؟
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چرا، ولي اول بايد بدونیم اون "فربیز كه دالش میخواست بفهمد حدسش تا چه حد درست بوده است، مصرانه گفت:

سیر كنه. شايد قبل از رفتن دستت رو بذاريم تو مرد خوشبخت كیه كه تونسته قلب دختر خوشگلب مثل تو رو ا

 "دستش.

 "فريبرز راست میگه، دختر. خجالت نکش. بگو، قول میديم به كسي نگیم."فرزانه خنديد:

 بر حاال"عطیه وحشت زده از تصور رسوايي ،از آنان روی برگرداند و با بغضي كه به گلويش فشار مي آورد، گفت:

 "ين چي كار كنین؟ به اين آسونیها نیست.فرض كه كسي هم باشه، میخوا

فريبرز ديگر شکي برايش باقي نماند.حدس و گمانش درست بوده است. ار تصور چنین مساله ای قدری مشمئز شد 

 "راه بیفت، فرزانه. دو سه ساعت بیشتر وقت نداريم."و رو به فرزانه گفت:

ي موقع رفتن م"ل میکرد، دستي برای عطیه تکان داد و گفت:و خود به راه افتاد. فرزانه نیز در حالي كه او را دنبا

 "بینیمت.

و عطیه در سکوتي خاموش ايستاد و رفتنشان را تماشا كرد. آرزو میکرد پیش از اينها حرف دلش را زده بود، اما حاال 

ندازه . به همان اديگر دير بود. شايد هم اينطوری بهتر بود. مي ترسید حرفي بزند و محبت فريبرز را از دست بدهد

 هم راضي بود، آنچه را كه مي بايست میگفت، با نگاهش گفته بود. ديگر لزومي نداشت آن را بر زبان بیاورد.

*** 

 فصل اول

 2قسمت 

 

همچنان كه به طرف ساختمان مي رفتند، فريبرز به شدت در فکر فرو رفته بود كه صدای فرزانه رشته افکارش را 

 ازهم گسست.

 "عطیه يه جوری شده بود.رفتارش عجیب و غريب به نطر میومد. تو نظرت چیه؟ امشب"

 "من هیچ نظری ندارم. ديگه حرفش رو نزن. خوبه كه ما از اينجا مي ريم.وگرنه..."

 "وگرنه چي؟"

 "هیچي بابا، ول كن."

 "یخوای به من بگييعني چي؟ تو هم كه شدی عطیه. هیچ معلومه اينجا چه خبره؟ نکنه چیزی میدوني و نم"

 حاال نه ،خودمم هنوز مطمئن نیستم. ببین فرزانه، انقدر اصرار نکن . شايد يه روزی به ات گفتم، ولي "

 از دست تو،فريبرز. .ديوونه م كردی. ماكه هیچ و قت چیزی رو از "

 "هم پنهان نمي كرديم. حاالديگه من نامحرم شدم؟

 "ست داره و اين اصآل به ما مربوط نیست. مسأله اينه كه عطیه يه نفررو دو مسأله نامحرمي نیست، فرزانه جون. "

هیچ خیال نمیکردم اينقدر به عطیه بي اعتنا باشي. مگه نه اينکه اون مثل خواهر ماست؟ بايد بفهمیم مشکلش چیه. "

 "شايد به كمك ما احتیاج داشته باشه.

  "بدم؟ مگه مي شه ادم عاشق خواهر خودش بشه ؟دل به دلش فرض كن بنده رو دوست داره. میگي چي كاركنم؟ "

 "مي خو ای بگي...؟يعني... "فرزانه مات ومبهوت ازرفتن بازايستاد و به فريبرز زل زه. 
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همونه كه حدس زدی. حاال توبگو ، بهنظرت احمقانه آره. "فربیرز هم ايستاده بازوی او را گرفت و با لحني تند گفت: 

 "نیست؟

 خوب... چرا... نه... يعني مي خوام بگم اين امکان نداره. حتما تو اشتباه كردی. "زانه من من كنان جواب داد: فر

 "خداكنه اين طور باشه. "فريبرزگفت: 

  "میخوای من ازش بپرسم؟ هر چي باشه به من میگه."و دوباره به راه افتاد.. فررانه دنبال او دويد و گفت:

ر بیشتر در میاد. چیزی كه نمیتونه واقعیت پیدا كنه، بهتره اصال عنوان نشه. به هر حال هفت سال الزم نکرده.گند كا

زمان درازيه و اونو از صرافت میندازه. تو هم موضوع رو نديده بگیرد. ديگه نیمخوام درباره اش حرف بزنم.عطیه 

 "برای من حکم تو رو داره.

سوخت. اگر چنین چیزی حقیقت داشت، وای به حال اوكه به حال عطیه  اين بار فرزانه بود كه غرق تفکر شد .دلش

 مي بايست چه رنجي را تحمل مي كرد. رفتن فريبرز ضربه ای مهلك برای روح و روان حساس او بو د. 

 همان طور كه فريبرزخواسته بود، فرزانه ديگر صحبتش را به میان 

پدرش بو مي برد، بي شك ساكت نمي ماند و چه بسا عطیه و پدر و  نکشید. ترجیح مي داد مساله مسکوت بماند. اگر

 مادرش را از آنجا بیرون مي انداخت. 

*** 

 مسافران آماده ی حركت بودند و همه ی اهالي خانه به صف 

خودتون "ايستاده بودند تا أنآن را بدرقه كنند. فخرا لسادات يك بندگريه میکرد. امیربهادرخان رو به اوكرد و گفت: 

مادرش را محکم بغل كرد وگريه كنان گفت:  "روكنترل كنین، خانم. گريه نداره. چرا مثل بچه ها رفتار مي كنین؟

 "تو رو خدا غصه نخورين ، عزيز جون. نمي هوام درنبود ما اتفاقي براتون بیفته. بايد مراتب سالمتیتو ن باشین "

بذارين ،اين هفت سال تموم شده. ديگه انقدر ضجه و . چشم هم ديگه كافیه"امیربهادرخان بر دخترش خر وشید: 

 "بجنبین داره دير مي شه مويه نداره. 

فزرانه بسختي از آغوش پر مهر مادش جدا شد و جای خو د را به فريبزر داد. فخر السادات به قدری ظريف و 

وی فرزندش را بوسه باران كرد كه گويي شکننده بود كه در میان بازوان ستبر پسرش گم شده بود، و چنان سر و ر

 اين آخرين وداع است.

فريبرز سوزش اشك را در چمانش احساس كردو در حالي كه مادرش با سینه مي فشرد و قربان صدقه اش مي رفت، 

 عزيزجون ِخوبم، شما رو به خداا میسپرم . غضه نخورين میدونم براتون مشکله، اما غم شما"با لحني بغض آلود گفت:

 "ما رو هم غمگین میکنه.ناراحتي نداره كه . هروقت دلتون تنگ شد، يه سفر بیاين اونجا. هم فاله و هم تماشا.

برو، پسرم. خدا به همراهت.مواظب خودت و خواهرت باش. فرزانه خیلي "فخر السادات سری تکان داد و گفت:

از اين به بعد بايد روی پای خودتون  حساسه. نکنه يه وقت ناراحت بهش. خوب غذا بخورين تا ضعیف نشین.

 "وايسین.

فريبرز كوشید اشکش را پس براند. بسرعت از آغوش مادرش جدا شد و به سراغ بقیه رفت تا از آنان هم 

خداحافظي كند. عطیه گريان و ساكن گوشه ای ايستاده و و نگاهش را به او دوخته بود.نگاهي كه ديگر برای فريبرز 

ن ديگه سفارش نمیکنم ، عطیه. جو"واست به آن پرو بال دهد.بنابراين سر به زير انداخت و گفت:آشنا بودو او نمیخ

 "تو جون عزيز.
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ي چرا سرتو پايین انداختي، فريبرز؟ م"اين آخرين فرصت بود و عطیه دل به دريا زد . آهسته و بالحني ملتمس گفت:

 "ترسي به من نگاه كني؟

واقعیت همیشه تلخه ، عطیه، اما بايد قبولش كرد.بین ما هیچ احساس "رفت و گفت:فريبرز به ناچار سرش را باال گ

 "نمیتونه شکل بگیره،چون تورو مثل فرزانه دوست دارم،نه بیشتر از اين.

عطیه مثل كسي كه ضربه ای روحي به او وارد آمده باشد، خشکش زد و مات و مبهوت به فريبرز خیره شد، و قبل از 

في بزند، فريبرز رويش را برگرداند و رفت. هیچ كاری از دست عطیه ساخته نبود. همانجا ايستاده و اينکه بتواند حر

ديد كه پدرش عطا آن دو را از زير قرآن رد كرد و تا كنار اتومبیل همراهشان رفت. فريبرز بي آنکه رويش را 

يکدفعه با عطیه چشم در چشم شد. لحظه برگرداند، سوار شد ولي فرزانه قبل از سوار شدن نگاهي به عقب انداخت و 

ای درنگ كرد، دوان دوان به سوی او شتافت و دوباره هر دو در آغوش يکديگر فرو رفتند و گريستند. شايد اگر 

 امیر بهادرخان فرياد نکشده و هشدا نداد بود كه وقت تنگ است، آن دو همچنان در آغوش هم باقي مي ماندند. 

بدن عطیه و همچنین فخر السادات رخت بر بست. هر يگ عم خود را داشت و بر اندوه خود  با رفتن او گويي جان از

میگريست. حاال ديگر عطیه میدانست كه فريبرز از عشق او به خودش آگاه است. برای همین هم آب پاكي را روی 

برز ردناک بود. فريدست او ريخته بود و تا از صرافت اين عشق بیفتد. فريبرز درست میگفت . واقعیت تلخ ود

خواهرانه دوستش داشت، نه بیش از اين.پس وای به حال او. احساس میکرد غرورش جريحه دار شده است. دائم 

آخرين جمله ی فريبرز در گوشش صدا میکرد و آزارش میداد، اما دلش نمیخواست آن را بپزيرد. میدانست 

نبود. آيا میتوانست او را فراموش كند؟ يا عشقي را كه از فريبرزديگر اسم او را نخواهد آورد. هفت سال زمان كمي 

 كودكي در دل او ريشه دوانده و شکل گرفته بود؟ نه.ممکن نبود.

عطیه آرام آرام اشك مي ريخت و به حال زار خود تاسف میخورد. خانه برايش ماتمکده ای شده بود كه تحملش را 

ادات را ديد كه در اتاقش رو به باغ نشسته است و در خود فرو نداشت. نگاهي به سمت ساختمان انداخت و فخر الس

رفته، اشك مي ريزد. يادش آمد به دوستانش قول داده فخر السادات را تنها نگذارد. زن بیچاره بشدت غمگین و 

 ملول مي نمود. با اينکه خودش حوصله نداشت. از جا برخاست تا به او بپیوندد و دلداری اش دهد.

**** 

 ولفصل ا

 3قسمت 

 

فخر السادات كه احساس میکرد با رفتن فرزندانش بیش از پیش تنها مانده است، به روبرو خیره شده بود و هر چند 

لحظه يك بار قطرات اشکي را كه به آرامي از ديدگانش فرو مي غلتید،با انگشت مي سترد. دلش بشدت گرفته بود و 

فروغش با ديدن آنان فروغي دوباره گیرد. بخوبي میدانست عمرش آن  امید چنداني نداشت تا بار ديگر ديدگان بي

قدرنخواهد پايید . زندگي هیچ وقت بااو سر سازش نداشت. هرگاه خواسته بود به كسي يا چیزی دلبسته شود و 

احساسش كند، از دست داده بودش. اكنون به آخر راه رسیده بود. دلش میخواست هر چه زودتر به آرامشي كه 

 وبش است، دست يابد. خسته تر از آن بود كه بیش از اين دوام بیاورد.مطل
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با ورود عطیه، از عالم افکارش رها شد و به جانب او برگشت و در چشمان عسلي رنگ و مملو از اشك او چشم 

دوخت. دخترک را بسیار دوست داشت و هیچ فرقي بین او و فرزانه نمیگذاشت. آغوشش را به روی او گشود، و 

 عطیه خود را در آغوش او ره اكرد و سیالب اشك از ديدگان به غم نشسته اش رها شد.

دخترک عزيزم، گريه نکن. اين منم كه بايد دامن "فخر السادات همچنان كه دست نوازش بر سر او مي كشید، گفت:

اين فراق رو تحمل كنم. مي دامن اشك بريزم. تو هنوز خیلي جووني و فرصت ديدار اونارو داری ،اما من دشوار بتونم 

 "بیني كه هر روزم بدتر از روز پیشه.اين آخرين ضربه ای بود كه امیر بهادر خان به روح و روانم وارد كرد.

باشه، عیبي نداره.راضیم به رضا خدا.دعا میکنم خداوند يار و ياورشون "او لحظاتي طوالني مکث كرد. سپس ادامه داد:

 "شون كنه،حاال خوبه كه تو اينجا در كنارميباشه و از بلیات زمانه حفظ

 عطیه به او نگاه كرد. به نظر مي رسید نور زندگي در نگاه بي قرارش 

رو به زوال مي رود. او با ديدن حال و روز فخرالسادات غم خود را فراموش كرد، مهربا نانه بوسه ای برگونه اش 

با غم و غصه ی شما كه چیزی تغییر نمي كنه. بدتر سال متتون  تو رو خدا غصه نخورين، خانم سادات."نشاند وگفت: 

 "به خطر مي افته. 

جون. ديگه اب از سرم گذشته. از اين گذشته، مهم نیست، عزيز "فخرا لسادات لبخندی تلخ بر لب نشاند وگفت: 

  "ندارم.شايد زنده موندم و دوباره بچه هامو ديدم. من كه از فردای خودم خبر خدا رو چه ديدی؟

هیچ كس از فردای خودش خبر نداره، خانم سادات. اما شما بايد امیدوار باشین. امید تنها چیزيه كه ادمو سر پا نگه "

 میداره. شما زن 

 "مومن و خداشناسي هستین. بايد بیشتر از اينا به رحمت خدا دل ببندين. حاال منو بگین به چیزی. 

 "ي دونه كي مؤمن واقعیه. منم مثل تمام بنده های خدا مرتکب گناه و اشتباه شدم. نه، دخترم. هیچ كي جز خدا نم"

عطیه اين حرف را قبول نداشت. در آن خانه بزرگ شده و از وقتي خود را شناخته بود، هیچ گونه بدی و بي عدالتي از 

زير دستان رفتاری خوب و مهربا فخرا لسادات نديده بود. او هرگز صدايش را به روی كسي بلند نمي كرد، با تمام 

 نانه داشت و هرگز به هیچ يك امر و نهي نمي كرد 

خوبان رو دارين. مگه بنده ی خوب خدا بايد چه جوری خانم سادات. شما يه انسان واقعي متین و مرام و مسلك نه ،"

 "باشه كه شما نبودين؟

 ن لطف تو به م"فخرالسادات نگاه مهربانش را به او دو خت وگفت: 

 داری، عزيزم. أما هیچ انساني بي عیب و نقص نیست. منم از ديگران 

مستثنا نیستم، ولي تا جايي كه تونستم، سعي كردم اعمال و رفتارم انساني باشه و همه ی آدما رو يکسان ببینم. خدا 

به يه جا ختم مي شه، چرا بايد اين قلب و روح رو به ما نداده كه درش كینه و تکبر انبار كنیم. وقتي راه همه ی ما 

 خودمونوازديگران برتر بدونیم. حاال اكه كسي 

 از بعضي جهات بر ديگری رجحان داره ، دلیل نمي شه اونو بي ارزش 

بار سنگین گناهان ماكم كنه، اعمال و رفتار قلمدادكنه. تنها چیزی كه آدم با خودش ازاين دنیا مي بره ومي تو نه از 

 ی چیزای اين نیکه. بقیه 

دنیا اسباب سرگرمیه، ازمال گرفته تا اوالد و حسن و بحمال. به امانت داده شده و روزی بايد پسش داد. همگي ما 

همون طور كه عريان به دنیا اومديم، عريان هم مي ريمي. شايد االن نفهمي منچي میگم، ولي وقتي به سن من رسیدی 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دل بیداری 

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

 

9  

 

هر حال بايد بترسي. خدا به قدری مهربونه كه به طور يقین خطاهای كوچك و زر وبم زندگي رو ديدی، مي فهمي.به 

 "بندگانش رو مي بخشه، به شرطي كه مرتکب گناهان بزرگ نشن

م خان"عطیه با خودش مبارزه میکرد كه سوالي را مطرح كند. باالخره دل به دريا زد ، سرش را ايین انداخت و گفت:

 "به نظر شما....عاشق شدن گناهه؟سادات، مي خواستم يه چیزی بپرسم..

نه، عزيز جون.عشق گناه نیست، هیچ، يه جورعبادته، "فخر السادات لبخندی نامحسوس زد، سری تکان داد و گفت:

به شرطي كه به گناه آلوده نشه. عشق پاک و خالص انانس رو به خالقش نزدكتر میکنه و باعث میشه آدم از درون 

ي تا ، ولباشه،كه خودش نو عي رياضته. نمي دونم چطور برات بگم عشق يعني چي متحول بشه، مخصوصا اگه ازلي

جايي كه خودم تجربه ش كردم، در نهايت جالل شکوهش يه دنیا رنج داره؛ رنجي كه میدوني ذره ذره نابودت میکنه، 

 . "اما حاضری براش بمیری و از دستش ندی

 : "شما هم عاشق شدين ؟"عطیه پرسید: 

البته كه شدم. هنوزم هستم. قصه ش درازه. شايد يه روز برات گفتم. "لسادات بتلخي تبسمي كرد و جواب داد: فخرا 
" 

خداوند جهان رو با عشق آفريد و اين موهبت بزرگ رو در وجود بندگانش به وديعه "سپس آهي بلندكشید و گفت: 

کتر بشن. كسي كه عاشق نشده باشه، مفهوم زندگي رو گذاشت تا به ابن وسیله با هم رابطه برقراركنن و به هم نزدي

. بلبل به عشق بهاره كه نغمه سرمیده.گیاه به درک نکرده. آب به عشق تراوشه كه از دل سخت سنگ بیرون میا د 

عشق نور آفتاب زمین رو مي شکافه و جوو نه مي زنه. خالصه، هر موجود زنده ای به عشق معشو قه كه زندگي رو 

 كنه. انسان جستجو مي 

به تپشي وامي داره و خون رو در شريانها كه ديگه جای خود داره. وقتي اين احساس لطیف و پرشکوه قلب رو 

 سرعت مي بخشه ، انگر ادم 

دوباره متولد مي شه. تا وقتي حالوت عشق رو مزه مزه نکردی و نفهمیدی چه طعمي داره، به مفهوم واقعي حیات پي 

عشق يعني هیچ، حاال عشق به هر چي. عشق اين قابلیت رو به انسان مي بخشه كه عظمت الهي و  نبردی. زندگي بدون

 "تمام زيبايیهای دنیا رو حس كنه. خالصه هر چي از عشق بگم،كم گفتم. 

او دوخته بود، نگاه كرد و تبسم كنان ادامه فخرالسادات لب از سخن فرو بست، به عطیه كه سراپا محو ديده به 

 :"حاال من از تو سوالي. راستش رو به ام میگي ؟".اد:

 عطیه به خود آمد و سری تکان داد 

 "مگه تو عاشقي ا؟ برای چي پرسیدی عاشق شدن گناهه يا نه؟ "فخرالسادت پرسید: 

 من... راستش همین طوری "عطیه رنگ برنگ شد و زير لب گفت: 

 "پرسیدم. منظوری نداشتم. 

نه ، عزيز جون. همین طوری نپرسیدی. احساس مي كنم رازی در دل "رامي سری تکان داد وگفت: فخرا لسادات به آ

 "داری. مي توني منو محرم بدوني. قول میدم كسي جز من و تو و خدا نفهمه. 

 عطیه در سکوت سرش را پايین انداخت. 

 فخرالسادت كمي درنگ كرد ووقتي سکوت اورا ديدگفت: البته 

 "ايي زدم، اما دوست دارم از زبون خودت بشنوم. شايد بتونم كمکت كنم. خودم حدسه
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 "میگي يا خودم بگم؟ باالخره "و چون باز هم عطیه جوابي نداد، فخرالسادات گفت: 

عطیه دستپاپحه شد و آشکارا دستانش به لرزه افتاد. چطور ممکن بود فخرالسادات به موضوع پي برده باشد، درحالي 

 كي جز خدا از آن خبر نداشت؟  كه هیچ

مي دونم خجالت مي كشي حرف بزني. "او در اين ترديد به سر مي برد كه دوباره صدای فخرا لسادات را شنید: 

م نمي دلم برات مي سوزه. دلشايدم مي ترسي سرزنشت كنم يا تورو اليق ندونم. ولي اين طور نیست. فقط نگرانتم و 

من برای تو تکرار بشه. كسي رو دوست داشته باش كه عاشقانه و با تمام وجود دوستت خواد قصه ی عشق نا فرجام 

سنگیني اين بار خم بشي. و يه و قت به خودت میای كه داشته باشه. دوغیر اين صورت يه عمر بايد رنج بکشي وزير 

 "ديگه هیچي ازت باقي نمونده. تو كه نمیخوای اينطور بشه؛ میخوای؟

 به آرمي سرش را تکان داد.عطیه بي اراده 

میدونستم نمیخوای . هیچ كي دلش نمیخواد محبوب محبوبش نباشه. ولي عزيز دلم، تو كه میدوني فريبرز مثل  "

خواهرش دوستت داره.پس چرا اين عذاب رو به جون مي خری؟ تو جوون و خوشگلي، و میتوني يکه تاز قلب هر 

 "مردی بجز فريبرز باشي.

شد . بشدت وحشت كرده بود.ناخودآگاه قدمي به عقب برداشت و با چشماني فراخ به فخر عطیه باورش نمی

 "نه...شما....از كجا...؟امکان نداره...من...."الساداتت زل زده بود و كلماتي نامفهوم زير لب مي راند:

مش فرو مي برد، گفت: فخرا لسادات دستش را به سوی او دراز كرد و با لحني پرمحبت كه هر شنونده ای را در آرا

چرا اين قدر ترسیدی، عزيزم؟ گفتم كه به كسي حرفي نمي زنم. تا وقتي زنده م، نمیذارم كسي بفهمه. حاال بیا اينجا "

 "كنار من و برام بگو از چه موقع اين حس توی دلت جوونه زد؟

 عطیه نگاه پرسشگرش را همچنان به او دوخته بو د. 

نه؟ دخترم، نگاه ادم عاشق از فرسنگها اون ورتر حتمأ مي خو ای بدوني چطوری فهمیدم ،" فخرا لسادات ادامه داد:

 داد مي زنه و با زبو ن 

خداحافظي كنه، اينو فهمیدم. انقدر شیفته نگاهش مي بي زبوني صاحبش رو لو میده. و قتي فريبرز میو مد تا باهات 

 كردی كه هر 

ودی. يه جو ر درماندگي و استمداد در نگاهت بودكه هركسي رو متوجه مي كرد تا أدم كودني هم مي فهمید. آشفته ب

 "چه اندازه عاشقي. يه جور رستن و به معشوق پیوستن بود، درست میگم؟

عطیه مثل شاخته ای كه در برابر توفاني سهمگین قرار گرفته باشد،از بیخ و بن شکست و روی زمین افتاد، و عاجز انه 

 هیچي ديگه "نالید: 

نگین، خانم سادات. خدا منو لعنت كنه. نمي خواستم اين طوری بشه. شما رو به خدا به آقا حرفي نزنین. اگه آقا 

 "بفهمه، خودمو مي كشم. 

چنان ضجه ای سر داده بود كه فخرالسادات نگران شد نکنه دختر بیچاره از ترس قالب تهي كند. خم شدء از زمین 

منو ببخش، دخترم. قصدم ناراحت "رفت و در حالي كه مادرانه نوازشش مي كرد، گفت: بلندش كرد، در آغوشش گ

. فقط مي خو استم برای دل بي قرارت محرمي باشم. گريه نکن. معلومه كه به كسي چیزی نمیگم.حاال كردن تو نبود 

 "اروم بگیر. اين طوری همه مي فهمن.
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مضطرب بود كه قصد رفتن كرد و از جا بلند شد. و هنوز قدمي دور  عطیه ترسید و بالفاصله ساكت شد، ولي به قدری

 ی فخرا لسادات بر جا میخکوبش كرد. نشده بو د كه صد ا 

 "كجا میری دخترم ؟ از چي فرار مي كني ؟از من يا از حقیقت ؟"

 عطیه رويش را برگرداند و به او ديده دوخت.

ش از زبان ديگری تلختر، ولي میدونم كه دل اين حرفا سرش نمي شه. واقعیت تلخه و شندن"فخر السادات ادامه داد:

اگه دوست داری بری، برو. اما يادت باشه هر وقت نیاز به كسي داشتي كه براش درد دل كني ،يه گوش شنوا و يه 

 "قلب لبريز از محبت به تو منتظر شنیدن حرفاته

میخواست از آنجا فرار كند. عقب عقب به سمت در ِاتاق به  عطیه پريشانتر از آن بود كه بتواند جوابي بدهد . دلش

راه افتاد و وقتي به در رسید، يکدفعه برگشت و وارد سرسرا شده بود كه سینه به سینه با امیر بهادرخان كه به سمت 

شد.  ناتاق فخر السادات مي آمد، برخورد كرد و از ترس اينکه مبادا او چیزی شنیده باشد، ترس و وحشتش دو چندا

 شتاب زده سالمي كرد و هراسان چند قدم عقب رفت.

 "كجا با اين عجله؟ طوری شده؟"امیر بهادر خان كه از هیچ چیز خبر نداشت ، لبخند زنان پرسید:

 "هیچي آقا. من ...من بايد برم. منو ببخشین."عطیه من من كنان جواب داد:

ادر خان را حیرت زده بر جا گذاشت كه چه چیزی باعث تر و و بسرعت به طرف در خروجي به راه افتاد. و امیر به

 وحشت دخترک شده بود.

*** 

وقتي امیر بهادر خان وارد اتاق همسرش شد، او هنوز رو به پنجره ی مشرف به باغ نشسته بود و پشتش به در بود كه 

 صدای شوهرش را شنید.

 "شما حالتون خوبه، خانم؟"

 "بله، خوبم. چطور مگه؟"ا برگرداند، جواب داد:فخر السادات بي آنکه رويش ر

 "هیچي، آخه ديدم عطیه خیلي وحشت زده بود ، خیال كردم برای شما اتفاقي افتاده."

 "نه، اتفاقي نیفتاده."فخر السادات در نهايت آرامش جواب داد:

 "ز از چیزی ترسیده بود.پس چرا با اين حال زار از اين جا رفت؟ هیچ وقت اونو اينجوری نديده بودم. انگا"

 "گفتم كه چیز مهمي نیست."

 "اگه شما به ام نگین، از خودش مي پرسم."

اينقدر پاپي نشین. گفتم كه چیزی نیست. "فخر السادات رويش را به سمت او برگرداند و با همان لحن آرام گفت:

 "دلتنگ بچه هاس. حق هم داره. يه عمر با اونا بوده، حاال يهو تنها شده.

امیر بهادر خان ديگر حرفي نزد ، ولي قانع نشده بود. میدانست موضوع جز اينهاست و تصمیم داشت از آن سر در 

بیاورد. او مي بايست مي دانست در خانه اش چه خبر است و در صدد بود با خود عطیه حرف بزند. پس بي هیچ 

 حرف ديگری اتاق را ترک كرد.

 

 

 پايان فصل اول
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 22صفحه 

 صل دومف

 1قسمت 

 

حدود يك ماهي مي گذشت و عطیه از رفتن به نزد فخر السادات امتناع میکرد. با اينکه خیلي دوستش داشت ، 

خجالت میکشید با او روبرو شود. از طرفي، حوصله هم نداشت و دائم گوشه ی اتاقش نشست ودر خود فرو رفته بود. 

خت. مستاصل بود و نمیدانست چه كند تا حال و هوای دخترش مادرش شاهد فروپاشي او بود و از درون مي سو

عوض شود. آرزو میکرد عطیه خودش زبان باز كند و درددلش را بگوبد، ولي ظاهرا او چنین خیالي نداشت. باالخره 

 طاقت مادرش تمام شد و به سراغ او رفت.

مود كرد كاری در اتاق دارد، ولي وقتي ديد عطیه همچنان گوشه ی اتاق كز كرده بود كه مادرش وارد شد و ابتدا وان

 عطیه حتي راس را بلند نکرد تا نگاهي به او بیاندازد، خود شروع به حرف زدند كرد.

 "خانم سادات چند دفعه سراغت رو گرفته. چرا ديگه نمیری پیش اون؟ تو كه جونت براش در مي رفت."

معلومه تو چته؟ با اين راهي كه پیش گرفتي، مي ترسم دق  اصال"عطیه جوابي نداد. مادرش مکثي كردو ادامه داد:

 "مرگ بشي. الاقل زبون باز كن بگو دردت چیه، شايد درمونش كنم.

من كه دلم خون شد از بس قیافه ی ماتم زده ی تو رو "عطیه باز هم جوابي نداد و صبر مادرش سر آمد. فرياد زد :

دی؟ اون دوتا رفتن و االنم خوبو خوشن و عین خیالشون نیست. اون  ديدم. چرا عمر گرانبهاتو با غم وغصه هدر مي

وقت تواينجا خاكستر نشین اونا شدی. هیچ توی آينه به ريخت خودت نیگا كردی؟ زير چشمات يه بند انگشت فرو 

 الرفته. خیال میکني همیشه جوون و خوشگل مي موني؟ نه، جونم.منم واسه خودم يه روزی جوون و خوشگل بودم. حا

 "نیگام كن. به خدا از دست تو غمباد گرفتم.هر چي هیچي نمیگم و به روت نمي يارم، بدتر مي كني ،پاشو....

بس كن ، مامان. چي از جونم میخوای؟ چرا نمیداری "عطیه طاقت نیاورد. حرف مادرش را قطع كرد و با فرياد گفت:

 "همه سال خاطره رو فراموش كنم؟نه.نمیتونم...با درد خودم بسوزم؟ خوب دلم تنگه میگي چي كار كنم؟ اين 

نمیدونم دلم مخیواد بمیرم، آره، میخوام "و در حالي كه فريادش به ضجه ای گوشخراش تبديل شده بود، ادامه داد:

 "بمیرم. كاری به كار من نداشته باش.

مقابل عطیه نشست، سر  و همزمان به هق هق افتاد و باعث شد اشکهای مادرش هم سرازير شود. او گريه كنان

چطوری میتونم كاری به كارت نداشته باشم؟ میگي بشینم و آب شدنت رو ببینم؟ "دخترش را در بغل گرفت و گفت:

سال نذر و نیاز خدا تو را به ما داد. مادر نیستي كه بهفمي 11مگه ما غیر از تو چه كسي رو توی اين دنیا داری؟ بعد از 

 "و انقدری شدی. حاال انتظار درای ساكت بشینم و هیچي نگم؟چي میگم. پدرم در اومد تا ت

او لب از سخت بست و لحظاتي چند موهای دخترش را نوازش كرد . سپس سر او را از خود دور كردو در حالي كه 

گور پدر بچه های آقا! ديگه كفرم رو در آوردی. چرا فقط به فکر "آتش خشم در نگاهش زبانه مي كشید ، غريد:

دختر؟ يه كمي هم به فکر منو بابات باش. عوض اينکه پاشي بری دنبال درس و تحصیل و يه روزی ما رو از  خودتي

اين وضع نجات بدی، نشستي و غصه ی كسايي رو مي خوری كه برات تره هم خورد نمي كنن. مگه اونا واسه خاطر 

 كه واسه اونا مهم نیستن، ما هستیم. كدومتو از آينده شون گذشتن كه تو از خودت گذشتي؟ نه، جونم. تنها كسايي 

آدم پولداری رو ديدی كه كه دلش به حال فقیر بیچاره ها بسوزه؟ همه سنگ خودشونو به سینه مي زنن. از صبح تا 
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شب اينجا مثل خر جون میکنیم ..چي داريم؟ هیچي. آخرشم تقي به توقي بخوره، بذار رک و پوست كنده بهت بگم، 

تو كله ی تو چي میگذره، جل و پالسمونو میذاره روی دوشمون و میگه هری، خوش اومدين. پس اگه آقا بفهمه كه 

 "بهتره اون خیاالت رو از سرت بیرون كني.

 "منظورت چیه، مامان؟ اصال معلومه چي میگي؟"ناگهان عطیه از جا پريد و گفت:

چیه.خیال كردی ننه بابات خرن و  خودت میدوني منظورم"اطلس صاف در چشمان دخترش نگاه كردو پاسخ داد:

هیچي حالیشون نیست؟ كور خوندی، دختر. برو دعا كن شازده چیزی نفهمیده باشه، و گرنه كارمون زاره. هیشکي 

 "اجازه نمیده دختر كلفت خونه ش آويزون پسرش بشه.

گفته من  كي"ياد زد:عطیه دست پیش گرفت كه پس نیوفتد.همچنان كه گريه میکرد، به سر و روی خود كوبید و فر

 "میخوام آويزون پسر شاده بشم؟ چرا مغلطه میکني، مامان؟

مغلطه نمیکنم، دختر. حقیقت رو میگم.بهتره حد خودتو بشناسي و به فکر نون باشي كه خربزه آبه.خالصه از ما "

ي كه اين وسط گفتن بود.وقتي بچه های آقا از فرنگ برگردن، هر كدوم واسه خودشون آدمي شدن. اون وقت توي

باختي. اين پنبه رو از گوشهات بیرون بیار، عطیه. گمونم فقط حافظ شیرازيه كه نفهمیده تو چي تو دلت میگذره.دلم 

 "نمیخواست اينارو به ات بگم. با خودم میگفتم دختر من عاقل تر از اينهاس. اما میبینم اشتباه كردم.

فخر السادات راست میگفت. مادرش هم همینطور . اين امکان  حقايق يش از آن دردناک بود كه عطیه درک نکند.

پذير نبود كه روزی فريبرز از آن ِاو شود. او كجا و پسر شازده كجا؟ اينها را مي فهمید، ولي چرا اينقدر دوستش 

هد؟ داشت؟ چرا حاضر بود در راهعشق او تمام هستي اش را بدهد و فقط بداند كه فريبرز هم همانقدر او را مي خوا

براستي چرا اين قدر ابله بود؟آيا ابهت عشق بود كه از او يك ابله ساخته بود يا خود میخواست در اين حماقت باقي 

بماند؟ حرفهای مادرش اگر چه نیشدار و گزنده بود ،واقعیت داشت. او ديگر نمیتوانست از حقیقت بگريزد و آن را 

 انکار كند.

مامان، مامان خوبم، بگو چي كار كنم؟ بگو چطوری "ر آويخت و گريه كنان گفت:در حالي كه زار مي زد، به دامن ماد

فراموشش كنم؟به خدا دست خودم نیست. میدونم دوستم نداره، اما من از جونم بیشتر میخوامش. بگو چه خاكي بر 

 "سرم كنم؟

د تي يك درصد هم امیاطلس پا به پای دخترش گريه میکرد. بیچاره دختر نازنینش به كسي دل بسته بود كه ح

الهي من نباشم كه تورو اينطور "وصالش وجود نداشت. سراپا درد و اندوه،بوسه ای بر موهای دخترش زد و گفت:

درمانده ببینم. آخه مادر، نونت نبودف آبت نبود، عاشق پسر شازده شدنت چي بود؟مگه توی اين دنیا مرد قحط بود 

؟ اين چه دردی بود كه به جون خودت انداختي؟ اگر فخر السادات كه تو دلت رو به يه عشق خیالي خوش كردی

 "بفهمه چي ؟ 

 "اون فهمیده ، مامان. واسه همینه كه نمیرم سراغش. خجالت میکشم."

وای خدا مرگم بده. حتما شازده هم فهمیده. اون خیلي تیزبینه. هیچي از چشمش دور نمي مونه. بدبخت شديم، "

 "عطیه.

تو رو خدا نگو، مامان. به هیچ قیمتي حاضر نیستم "بود . دستان مادرش را در دست گرفت و گفت:عطیه هم ترسیده 

اينجارو ترک كنم. اين باغ يادآور شیرين ترين لحظه های زندگیمه.اگه از اينجا بیرونمون كنن، حتما مي میرم، مامان. 

 "اينو مطمئنم.
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ری بود كردی، دختر؟ خدا كنه شازده حرفي نزنه، وگرنه آخه اين چه كا"اطلس انگار با خودش حرف میزد، گفت:

 "بايد سرمون رو بذاريم زمین و بیمريم. بیاد فکری كرد، گرچه آب رريخته رو نمیشه جمع كرد.

 "اينقدر توی دلمو خالي نکن، مامان. از كجا معلوم شازده فهمیده باشه؟"عطیه وحشت زده گفت:

از يکديگر خداحافظي میکردند، شازده مشغول صحبت با فرزانه بود و هیچ  و به ياد آورد زماني كه او و فريبرز

 توجهي به آنان نداشت.

 "خدا كنه اينطور باشه ،دختر جون، خدا كنه."اطلس آه كشان گفت:

او كامال خود را باخته بود.نمیدانست اگر شازده در اين مورد او و شوهرش را بازخواست كند ، آنان چه جوابي داشتند 

 دهند؟ب

مادر و دختر در سکوت نشسته بودند و هر يك در خود فرو رفته بود كه عطا وارد شد. عطیه و اطلس نگاهي به 

 "خسته نباشي،چه خبر؟"يکديگر انداختنند و اطلس گفت:

 "هیچ خبر. فقط خانم سادات میخواد عطیه رو ببینه.انگار كار واجب داره."عطا با لحني عادی جواب داد:

نمیدونم چي شده. گفت به ات بگم آب دستته، بذار زمین و بیا. نکنه كاری كردی كه خانم "به عطیه گفت:سپس رو 

 "سادات ناراحت شده، بابا.

 "نه، به خدا. كاری نکردم."رنگ از روی عطیه پريد و من من كنان گفت:

 "خیلي خوب. حاال بجنب ببین چي كار داره."

 "برم. عطیه حالش خوش نیست. بذار خودم"اطلس دخالت كرد و گفت:

 "واسه چي حالش خوش نیست؟ چه ش شده؟"

 "حالش خوش نیست ديگه، نمیخواد كنکاش كني."اطلس در حالي كه ا زجا برمیخواست، از سر بي حوصلگي گفت:

 وقبل از اينکه به عطا فرصت طرح سوالي ديگر را بدهد، از در بیرون رفت.

**** 
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 فصل دوم

 2ت قسم

 

فخرالسادات روی صندلي اش نشسته بود و به پنجره چشم دوخته بود كه ضربه ای به در خورد و اطلس وارد 

 "پس عطیه كو؟"شد.فخرالسادات با ديدن او ابرو در هم كشید و پرسید:

م ه هواهلل چي بگم خانوم جون.حالش خوب نبود... يعني چند روزيه ب"اطلس مکثي كرد و با لحني شرمنده گفت:

 "ريخته اس.

حق داره.حتما دل تنگ بچه هاس.كاری به كارش نداشته باش.طول مي كشه تا "فخرالسادات سری تکان داد وگفت:

به دوری اونا هادت كنه.هركي ندونه،من و تو كه مي دونیم عطیه و فرزانه سری از هم سوا بودن.بايد به اش فرصت 

خواد اون پیشم باشه.امیر بهادرخان با دوستاش دوره داره و دير میاد داد.برو به اش بگو امشب من تنهام و دلم مي 

 "خونه.
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 "آخه..."

 "آخه چي؟"فخرالسادات نگاهي به اطلس انداخت كه اين پا و آن پا مي كرد،و گفت:

راستش خانوم سادات،عطیه "اطلس سرش را پايین انداحت.شرمنده به نظر مي رسیدوباالخره من من كنان گفت:

 "مي كشه بیاد پیش شما.حجالت 

برای چي بايد خجالت بکشه؟مگه چي كار "فخرالسادات خودش را به آن راه زد،يك ابرويش را باال داد و گفت:

 "كرده؟

بگین چي كار "اطلس همان طور كه سرش پايین بود،نیم نگاهي به او انداخت و با صدايي بغض آلود جواب داد:

 "نکرده خانوم جون.

 "دستم به دامنتون،خانوم سادات.نذارين آقا بفهمه،وگرنه..."و زانو زد و ملتمسانه ادامه داد:سپس جلوی پای ا

 "وگرنه چي،عزيزجون؟اصال نمي فهمم تو راجع به چي حرف مي زني.آقا چي رو نبايد بفهمه؟"

م من به خدا قس"اطلس كه مطمئن بود فخرالسادات هشیارتر از آن است كه متوجه موضوع نشده باشد،گفت:

 "شرمنده م،خانوم سادات.جوونه،نفهمیده.شما به بزرگواری خودتون ببخشین.

 "ا...ه،اطلس،اصال معلومه چي میگي؟"

خانوم سادات،مي دونم كه شما مي دونین.بچه ام داره عذاب مي كشه.خودش برام گفت شما مي دونین.اما شما بايد "

 "اونو ببخشین.

وع پاشو،اطلس.انقدر موض"موضوع واقف است،دستي بر سر او كشید و گفت: وقتي فخرالسادات مطمئن شد اطلس به

رو گنده نکن.از جانب من خیالت آسوده باشه.مي ترسم خودت همه جا جار بزني و كاری كني آقا بفهمه.حاال پاشو و 

 برو بگو عطیه بیاد اينجا.

خودم جورش مي كردم.واسه فريبرز،چه خودم باهاش حرف مي زنم.اون دختر عاقلیه.به خدا قسم اگه دست من بود،

 "كسي بهتر از عطیه؟

 "ای وای خانوم جون.اينو نفرمايین.هطیه كجا و آقا فريبرز كجا؟"

نه رياالطلسواينو نگو.پیش خدا هیچ بنده ای برتر از ديگری نیست،مگه از لحاظ عقل و ايمان.همه ی ما از خاک "

 "نیم و احساس داريم. و احساس فقیر و غني نمي شناسه.آفريده شديم و به خاک بر مي گرديم.همه انسا

به نظر مي رسید فخرالسادات با خودش حرف مي زند.انگار درد عالمي ديگر سیر مي كرد. او به حق زني مومن و 

فاضل بود؛زني كه گويي تمام خصايص نیکوی بشری را در خود گرد آورده بود تا با امواج مثبت وجود خويش به 

 ندگي ببخشد،در حالي كه خود در حسرت عشقي مي سوخت كه تنها ثمره اش زوال عمرو جواني او بود.اطرافیان ز

وقتي فخرالسادات سکوت اختیار كرد،اطلس به آرامي از جا برخاست،بي سر و صدا از اتاق بیرون رفت و او را غرق 

 در تفکرات اندوه بارش تنها گذاشت.

* * * 

تماس مادرش حاضر شد نزد فخرالسادات برود.براستي از او خجالت مي كشید،ولي قدرت باالخره عطیه با اصرار و ال

 آن را در خود نمي ديد از عشقي كه به فريبرز داشت،چشم بپوشد.

هنگامي كه در آستانه ی در قرار گرفت،بي احتیار محو تماشای زني شد كه خود اسطوره ی عشق و نجابت و وفاداری 

وه مي كرد كه برای مدتي نه چندان طوالني بر زمین نزول كرده است تا رنج و اندوه بشری بود.همچون فرشته ای جل
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را به جان بخرد.چهره يرنگ پريده و خیس از اشك فخرالسادات بر قلبش چنگ كشید.خداوندا،او چقدر خوب و 

 ای كه اگر روزی اونازنین بود و عطیه چقدر دوستش داشت؛محبتي كه هیچ میزان و قیاسي برای آن وجود نداشت.و

 از میانشان مي رفت،عطیه مي بايست چه مي كرد؟

عطیه ناگهان طاقت از دست داد،به جانب او دويد و در حالي كه های های مي گريست،در آغوشش گرفت و 

منو ببخشین،خانوم سادات.خیلي شمارو ناراحت كردم.حتما از من دلخورين.حق دارين.من دختر بدی "گفت:

 "ها گذاشتم،اما باور كنین دست خودم نبود.هستم.شمارو تن

كاری نکردی كه تو رو ببخشم، عزيزم. حاال گريه  "فخرالسادات او را بوسید و همچنان كه نوازشش مي كرد، گفت:

 "نکن و بگو ببینم حالت چطوره؟

 "بد نیستم، اما خیلي دلتنگم. "عطیه با صدايي بغض آلود جواب داد:

لتنگم. قراره فردا تلفني با بچه ها حرف بزنیم. تو هم بیا با فرزانه صحبت كن. مطمئنم اونم میدونم، دخترم. منم د "

 "بي قرار توئه. همین قدر كه صداشو بشنوی، خیلي تو حالت تاثیر داره.

 "آقا ناراحت نمي شن؟ شايد خوششون نیاد. "عطیه نگاه پرسشگری را به او دوخت و گفت:

 "اون با من. در ثاني، چرا ناراحت بشن؟ نه، امیربهادر اين قدرها هم سنگدل نیست.تو فکر اين چیزاشو نکن.  "

عطیه فکر كرد چه بسا بتواند صدای فريبرز را هم بشنود. در اين صورت كمي آرام مي گرفت و از شدت دلتنگي اش 

 كم مي شد.

، خوشحال شدی "ت دور نماند. گفت:از اين فکر برق شادماني در چشمان عطیه دويد كه از چشم تیزبین فخرالسادا

 "نه؟

 "بله، خانم سادات. خیلي. نمیدونم تا صبح چجوری صبر كنم. "

فخرالسادات دست او را در دست گرفت، تمام محبتش را در نگاهش جمع كرد، به چشمان او خیره شد و نجواكنان 

ه. حیف اين چهره ی ملکوتي و قلب پاكت عزيز دلم، نذار عشقي كه هرگز نمیتونه پا بگیره، تو رو نابود كن"گفت:

نیست كه دستخوش توفان عشقي نابرابر بشه؟ باور كن، دختركم، زني داره با تو حرف میزنه كه خودش در قمار 

عشق بازنده بوده. شايد اگر حکايت منوبشنوی ، ذهنیتت در مورد اين عشق تغییر كنه. نمیخوام خیال كني تو رو اليق 

.. به اون خدايي كه خالق من و توئه، قسم میخورم كه چنین چیزی نیست، بلکه میخوام واقعیت ها پسرم نمي دونم. نه.

 "را همون طور كه هست ببیني و بپذيری.

سالها در خلوت دلم سوختم. سوختني كه به  "فخرالسادات لحظاتي طوالني ساكت شد، سپس آهي كشید و ادامه داد:

ون شاهد و ناظرش نبود. مید ونم با شنیدن اين حکايت روح جوونت متاثر چشم نمیومد و هیچ كس بجز خدای مهرب

میشه، اما برای اينکه تورو از اين عشق برحذر دارم، مجبورم برات بگم چه ها كشیدم. گرچه میدونم هیچ مشقتي 

 "م. هباعث نمیشه، عاشق از عشقش چشم بپوشه، اگه خاموش بشینم و شاهد زوال تو باشم،گناهي بزرگ مرتکب شد

 "دوست داری بشنوی، عزيز جون؟ "فخرالسادات دستي به موهای عطیه كشید و با لبخندی مهربان بر لب؛ پرسید:

 "بله، خیلي دوست دارم بشنوم. "عطیه مشتاقانه گفت:

شنیدن هم داره، دخترم، میدوني، امان از وقتي كه قلم زن نخواد با قلمش  "فخرالسادات سری تکان داد و گفت :

 "ش بنويسه. اون وقته كه صفحات زندگي پر از خطهای سیاه و كج و معوجي میشه كه قابل خوندن هم نیست.خو

*** 
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روز عید مبعث بود . تمام دوستان و آشنايان برای عرض تبريك بابت اون روز خجسته به ديدن پدر ومادرم اومده 

مهمون ، چرا كه پدر و مادرم سید بودن و با وجهه ی خوبي كه میون بودن و تاالر پذيرايي مردونه و زنونه پر بود از 

مردم كسب كرده بودن ، همه دوستشون داشتن . پدرم مردی وارسته و متدين و بي اندازه مهربون بود . خوی و 

 مسلکي مخصوص به خود داشت . هیچ گاه بلند صحبت نمي كرد . همیشه لبخند بر لب داشت و تا جايي كه در توانش

بود ،چه مادی و چه معنوی ،بي اندازه متواضع و فروتن بود و چه در برخورد با مردم يا رفتارش با خانواده ، كمتر مي 

شد نظیرش رو ديد . به جرات مي تونم بگم عاشق پدرم بودم . بعد از اون ، امیر بهادر تنها مردی بود كه دوستش 

قلبم داشت و به آسوني نمي تونستم بگم كدومشون رو بیشتر داشتم . هر يك از اين دو مرد جايگاهي بخصوص در 

 دوست دارم . در كل ، پدرم نسبت به من محبتي بخصوص داشت ، چرا كه آخرين 

فرزندش بودم. بسیار به من اهمیت میداد، به طوری كه حس حسادت خواهر هام بر انگیخته میشد و احساسشون رو 

دشونو میکردن. ما چهار تا دختر بوديم و پدرم به يه اندازه ما را دوست بروز میدادن. معذالك آقا جانم كار خو

 یقدر به. بدن نشون توجه من به ديگران از بیش میشد باعث پدرم به من ٔ  داشتن، ولي شايد محبت بي اندازه

بسته او پدرش به انقدر دختر نداره معني میگفتن و شدن مي عصباني جانم خانم گاهي كه داشتم دوست رو ايشون

باشه و خودشو واسه اون لوس كنه. و من از اين حرف دلگیر میشدم، ولي خیلي زود حرف خانم جان را فراموش مي 

 كردم و به دل نمي گرفتم.

به هر حال، اون روز سرمون خیلي شلوغ بود و همگي در تالش بوديم تا به نحو احسن از مهمونا پذيرايي كنیم. در 

نگاه های غیر عادی خانمي شدم كه بغل دست مادرم نشست بود. حتي يکي دوبار ديدم رفت و آمد بوديم كه متوجه 

كه در گوش مادرم چیزی گفت. نمي شناختمش، اما قیافه ش به دلم نشست. با اينکه سنّ و سالي ازش گذشته بود، 

 زيبا و دل نشین بود و ته چهره اش نشون میداد كه در جووني بسیار دل فريب بوده.

مهمونا يکي يکي مجلس رو ترک كردن، به جز خانمي كه نمي شناختمش و چشم از من بر نمیداشت. وقتي  باالخره

تاالر خلوت شد، خانم جانم اشاره كردن برم پیش اونا. جلو رفتم و مقابلشون نشستم. خانم جان اونو تاج الملوک 

 معین معرفي كردن و من اظهار ادب كردم.

تو خانم معین رو نمي شناسي. چند سالي بود از سعادت ديدارشون محروم "تن: بعدش خانم جانم رو به من گف

 "بوديم، خارج بودن. تازه اومدن

 االح. بودی كوچولو دختر يه شما اينجا، میومدم كه وقتا اون": گفت و گرفت دست به رو سخن ٔ  خانم معین رشته

 ".خوشکلي خیلي و شدی، خانمي خودت واسه ماشاهلل هزار میبینم

بد صورتش را جلو آورد و گونه ام را بوسید. نمیدونستم چرا اين كار رو كرد، اما از اينکه مورد توجهش قرار گرفته 

بودم، از خوشحالي توی پوست نمیگنجیدم. به هر حال خجالت هم كشیده بودم و در حالي كه رنگ به رنگ میشدم، 

 صف اون ٔ  افظي رسید و من و بقیه خانواده م برای بدرقهبه بهانه ای اونا رو تنها گذاشتم. تا اينکه موقع خداح

 نگاهي با و گفت چیزی نجوا به برد، جان خانم گوش در سر دوباره بره، بیرون سرسرا از اينکه از قبل اون. كشیديم

 ودب ها سال انگار نمیگذشت، ما اشنايي از ساعتي دو يکي اينکه با. زدم لبخند روش به منم. زد لبخندی من، به

 میشناختمش و احساس غريب نسبت به اون پیدا كرده بودم كه برای خودمم گنگ بود.
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وقتي اون قدم به ايوان گذشت، هر سه خواهرم دويدن پشت پنجره. از كارشون سر در نیاوردم و از خواهرم وجیهه 

 "واسه چي رفتین پشت پنجره؟"پرسیدم: 

 "يعني تو نمیدوني؟"داد و گفت: وجیهه سرش رو برگردوند، لبخندی معنا دار تحويلم 

 "چي رو بايد بدونم؟"گفتم: 

 "بیا نگاه كن خانم معین واسه خاطره كي چشمش تورو گرفته"خواهر ديگم اعظم گفت: 

ناباورانه به او پیوستم و از پشت شیشه به بیرون نگاه كردم. تاج الملوک و خانم جانم به سمت جووني خوش سیما و 

ه كنار آقا جانم ايستاده بود و با هم حرف میزدند. با ديدن اون بند دلم پاره شد. احساس میکردم بلند باال میرفتن ك

 گر گرفتم، گويي خون در شريانم سرعت گرفته بود. قلبم چنان میزد كه صدای تپش اونو مي شنیدم.

، االنه كه فخرالسادت پس هي، بچه ها، اينجارو نگاه كنین"يه دفعه صدای خواهرم رو شنیدم كه قهقهه زنان گفت: 

 "بیفته

به خودم اومدم، دستانم رو روی گونه های داغم گذشتم و از پنجره فاصله گرفتم. اما ظاهراً دستم برای همه رو شده 

واال اگه منم جای فخرالسادت بودم و قرار بود زن همچین مردی بشم، "بود، چون خواهر بزرگم اكرم سادات گفت: 

 "ه ای شده. اون وقتا اينجوری نبود. پا تو سنّ گذاشته بهتر شده.پس میفتادم. عجب تیک

 "شماها راجع به چي حرف میزنین؟"نگاه تعجب زده ام رو به اونا دوختم و گفتم: 

چه خبره همتون پشت پنجره "به محض اينکه اكرم دهان باز كرد تا جوابم رو بده، خانم جان سر رسیدن و گفتن: 

چیزيه. اكرم سادات، از تو ديگه توقع نداشتم. زود باشین برين دنبال كارتون. بايد جمع شدين؟ حیا هم خوب 

 "اينجاهارو جمع و جور كرد.

فهمیدم خانم جان مايل نیستن موضوع عنوان بشه. بنابراين منم به روی خودم نیاوردم و رفتم دنبال كارم. به عالوه، 

ه باشن اظهار نظر كنن. صرفاً پدر و مادر بودن كه تصمیم میگرفتن و اون زمانها مثل حاال نبود كه دخترها اختیار داشت

معموال عروس و داماد تا شب عروسي حق نداشتن همديگرو ببینن. صرفاً بزرگترهای دو خانواده به توافق میرسیدن 

 و نظرشون رو اعالم میکردن.

بود و از درک اين مطلب خوشحالیم صد برابر به هر حال، حاال ديگه میدونستم نگاه های خانم معین به من خريدارانه 

شد، ولي حجب و حیا مانع از اون میشد كه احساس واقعیم رو بروز بدم. به هر حال دلم كنده شده بود و ديگه آروم و 

قرار نداشتم. بله، عاشق شده بودم، اونم چه جور. لحظه ای نمي شد از ياد اون مرد جوون غافل بمونم. مینشستم و 

ي میکردم. خودمو میديدم كه در لباس سفید عروسي در كنار اون وايسادم، نگاه لبريز از عشقم رو به خیال باف

 چشمای گیراش میدوزم و میگم اونقدر دوستش دارم كه حاضرم جونمو در رهش فدا كنم.

پي  روزها و هفته ها ازاما اينا صرفاً رويا بود و مي بايست منتظر میموندم تا خانم معین رسما به خواستگاريم بیاد. و 

هم گذشت و از اون خبری نشد كه نشد. اين مساله باعث شد بیقرارتر و بي حوصله تر بشم. همین كه خلوتي گیر 

میاوردم، دور از چشم بقیه مي نشستم و گريه مي كردم و از خدا مي خواستم به دل اونا بندازه كه هر چه زودتر بیان 

 خواستگاری.

مه تو اين اصال معلو"كشید كه وجیهه متوجه پريشانیم شد و يه روز منو به كناری كشید و گفت: خالصه كار به جايي 

 "روزا چته؟ خیلي اخالقت گند شده. همش بهانه میگیری. نکنه عاشق شدی؟

 "حرف دهنتو بفهم. اين حرفا چیه میزني."گفتم: 
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 "چرا، عاشق شدی، اونم عاشق پسر خانم معین."خنديد و گفت: 

كه مي ترسیدم مبادا موضوع به گوش خانم جان و آقا جانم برسه، اولش زير بار نرفتم و انکار كردم، ولي وجیهه من 

بیخودی واسه من عذر و بهونه نیار. بچه هم میفهمه دلیل تغییر رفتار دختری كه "زرنگتر از اينا بود، چون گفت: 

 "راغ خانم جان؟همیشه آروم و متین بوده، چیه. حاال خودت میگي يا برم س

 يهو ترس برم داشت، دست به دامنش شدم و گفتم حرفي نزنه،

 اون وقت ماجرا رو براش تعريف كردم وقسمش دادم كه رازم رو حفظ كنه. 

وقتي حرفام تموم شد وجیهه بغلم كرد و گفت:اله بمیرم واسه دل خواهر كوچولوم.به خدا حق داری.طرف خیلي تو 

ي عاشق بدكسي شدی فخرالسادات.اين طور كه شنیدم شازده امیر بهادر خیلي مشکل دل بر و آدم حسابیه.ول

 پسنده.میبیني كه تا حاال هم دم به تله نداده.شك دارم تو رو بپسنده.

 دلم فرو ريخت و اخم هام در هم رفت.

ر دختری رو قابل نمي اون ادامه داد:نه كه بگم خوشگل نیستي ها!نه به خدا.ولي امیر بهادر با اون اهن و تلپش ه

دوني.آخه مي دوني،اون تحصیلکرده س و توی فرنگ درس خونده.خیال مي كني میاد با دختری كه فقط نه كالس 

 درس خونده ازدواج كنه؟به نظر من كه بیخود بهش دل بستي.

 كفرم دراومده بود.گفتم:مي خواد منو بگیره،مي خواد نگیره.مهم اينه كه دوستش دارم.

 باال انداخت و گفت:پس خیلي احمقي خواهر من.همین خیالباف بودنته كه تا حاال شوهر نکردی.شونه ای 

 گفتم:حاال هم اگه خانوم معین اومد خواستگاريم كه هیچ،وگرنه هیچ وقت شوهر نمي كنم.

 یزها رووا چه حرفها مي زني فخرالسادات.مگه میشه شوهر نکني.گناه داره.تو كه دختر مومني هستي.بايد اين چ

 خوب بدوني.هیچ مي دوني اگه خانوم جون بهمن به زور هم كه شده شوهرت مي دن.

 گفتم:نخیر.آقا جانم نمي ذارن.

 خالصه هر چي گفت جوابي بهش دادم.

باالخره حدود سه ماه بعد كه ديگه امیدم ناامید شده بود سر و كله خانوم معین پیدا شد و رسما منو از پدرم 

.نمي تونم هیجان و خوشحالیم رو در اون لحظه برات توصیف كنم.همین قدرمي دونم فقط دو تا بال خواستگاری كرد

كم داشتم تا پرواز كنم.و همه چیز انقدر سريع اتفاق افتاد كه نفهمیدم چي شد و يه دفعه خودمو سر سفره ی عقد 

مي لرزيد.قدرت نداشتم سرمو باال كنم.امیر ديدم و برای اولین بار با امیربهادر رو به رو شدم.همه ی وجودم از شوق 

بهادر كنارم نشست،عاقد خطبه ی عقد رو خوند و ما به هم محرم شديم.همین طور سرم پايین بود و وقتي امیر بهادر 

 تور رو از روی صورتم كنار زد به خودم جرات دادم و نگاهش كردم.

.به نظر مي رسید در اين عالم نیست.تبسمي محو بر فخرالسادات برای لحظاتي طوالني از سخن گفتن باز ايستاد

لبانش نقش بسته بود.عطیه فشاری خفیف بر دستان او وارد اورد كه باعث شد فخرالسادات به خودش بیايد.به عطیه 

نگاه كرد و گفت:مي دوني،هر وقت ياد اون روز مي افتم تمام وجودم غرق شادی مي شه.راستش فقط همون موقع بود 

 ي واقعي احساس خوشبختي كردم.كه به معن

 فخرالسادات دوباره ساكت شد اهي كشید و ادامه داد:خسته ت كه نکردم؟

 عطیه سرش را به نشانه نفي تکان داد و گفت:نه خانم سادات.دوست دارم بشنوم.

 و فخر السادات ادامه داد.
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خیره شده بودم.و اونچه ديدم نوعي تموم عشقم رو در نگاهم گنجونده بودم و توی چشمای گیرای امیر بهادر 

 بیگانگي بود كه برايم غريب مي نومد.هر در سکوت به هم نگاه مي كرديم و سرانجام اون بود كه به حرف اومد.

 پرسید:فخرالسادات،دلم مي خواد بدونم از روی میل و رغبت با من ازدواج كردی يا....؟

ردم و در حالي كه لبخندی بر لب مي نشوندم نجوا كنان صداش مخملي بود وبیشتر جذبم كرد.حرفش رو قطع ك

 گفتم:چطور ممکنه كسي بخواد بزور زن شما بشه؟هیچ اجباری در كار نبود.من...من شما رو دوست دارم!

 با لحني خشك گفت:كه اين طور!

يز نمي و بعد نگاهش رو به زمین دوخت.انگار حرفي برای گفتن داشت كه مطرح كردنش رو در اون لحظه جا

دونست.بنابراين كمي بعد بدون هیچ حرفي از اتاق بیرون رفت و منو با يه دنیا افکار مايوس كننده تنها گذاشت.با 

اين حال به خودم امید مي دادم كه در آينده احساس بیگانگي اون جای خودش رو به عشق ومحبت خواهد داد،چرا 

 گه هیچ چیز نمي تونه ما رو از هم جدا كنه،مگه مرگ.كه دوستش داشتم،متعلق به اون بودم و مي دونستم دي

فخرالسادات دوباره سکوت كرد.اين بار به نظر مي رسید از مرور خاطرات گذشته دچار اندوه شده است.پس از 

مکثي كوتاه اهي كشید،سرش را باال كرد و گفت:آره دوستش داشتم.عاشقش بودم.عشقي كه بع داز اينهمه سال به 

یه.اما افسوس كه در وفای به عشق يکه و تنها بودم.تنهای تنها،و هیچ حركتي از اون نديم كه نشون قوت خودش باق

 بده به من عالقه داره.

 عطیه متاثر شده بود.دلش مي خواست حرفي بزند اما نمي دانست چه بگويد.بنابراين ساكت ماند.

يه وقت ديگه.االن سرو كله امیر بهادر پیدا میشه  فخرالسادات سری تکان داد و گفت:بهتره بقیه ش رو بذاريم برای

 و وقتي ببینه چراغ اتاقم روشنه تعجب مي كنه.اگه دوست داری،مي توني همین جا پیش من بموني.

 مي مونم خانم سادات.پیش شما كه هستم خیلي خوشحالم.مي دونین كه چقدر دوستتون دارم.

انگار فرزانه م رو مي بینم.پاشو...پاشو رختخواب بیار و جات رو همین منم همین طور ،عزيز جون.وقتي تو رو مي بینم 

 جا بنداز.

 عطیه گفت:ولي خانم سادات،شما كه هنوز شام نخوردين.

فخرالسادات در حالي كه به طرف رختخوابش مي رفت گفت:اصال میلم به غذا نمي كشه.انقدر غصه توی دلم دارم كه 

 ه تو گرسنه ای،برو يه چیزی بخور.من مي خوابم.ديگه جايي واسه غذا نمي مونه.اگ

وقتي فخرالسادات روی تخت دراز كشید عطیه به سراغ رفتخوابها رفت و وقتي برگشت فخرالسادات خوابش برده 

بود.او آهسته رختخوابش را پهن كرد و سپس پاورچین از اتاق بیرون امد.آهسته در را پشت سر خود بست و همین 

ند،سینه به سینه با امیر بهادر خان برخورد كرد و وحشت زده گفت:ای وای!شما كي اومدين؟اصال كه رويش رابرگردا

 صداتونو نشنیدم.

 امیربهادر خان اخمهايش را در هم كشید و گفت:اين وقت شب تو اينجا چي كار مي كني؟

 «قراره همینجا بخوابم.خانم سادات خوابیدن.»عطیه هراسان جواب داد:

 «خوابي؟ پس چرا نمي»

 «راستش گشنه ام بود.داشتم مي رفتم يه چیزی بخورم.»عطیه همچنان هراسان گفت:

 «خیلي خوب،برو.مواظب باش سر و صدا راه نندازی.»امیر بهادر خان سری تکان داد و گفتك
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به دنبال عطیه آب دهانش را قورت داد و بي هیچ حرفي به سمت آشپزخانه رفت.همه ی اهل خانه در خواب بودند.او 

چیزی برای خوردن،آهسته در يخچال را باز كرد.تمركز حواس نداشت.نگاهي به داخل يخچال انداخت و فقط يك 

سیب بر داشت.سیب را به دهانش برد و همچنان كه گازی بر آن مي زد،بي هوا برگشت و با ديدن امیر بهادرخان كه 

ار ترس شد.سیب گاز زده را از دهانش در آورد و با زباني در درگاه ايستاده بود و او را تماشا مي كرد،دوباره دچ

 «دوباره منو ترسوندين...طوری شده؟»الکن گفت:

 «نه،فقط اومدم آب بخورم.»امیر بهادرخان بي آنکه نگاه از او بر گیرد،گفت:

ذشت ال مي رفت گعطیه از يخچال فاصله گرفت و به سوی بیرون به راه افتاد.از كنار امیر بهادرخان كه به طرف يخچ

و ار آشپزخانه بیرون آمد.سنگیني نگاه امیر بهادرخان را به روی خود احساس مي كرد.به گونه ای غريب مضطرب 

شد.حالت خفقان بهش دست داده بود و احساس مي كرد به هوای تازه احتیاج دارد.بنابراين از ساختمان بیرون 

بل چشمانش پهنه گسترده بود،چشم دوخت.جرأت نمي كرد آن رفت،در ايوان ايستاد و به منظره ی بديعي كه مقا

وقت شب در باغ قدم بزند.از وهمي كه در دل شب وجود داشت،مي ترسید.آهسته از پله ها پايین رفت و كنار استخر 

 روی صندلي نشست.

اه نسیم شبانگ نور نقره فام ماه از ورای شاخ و برگ درختان كهنسال بر سطح آب منعکس شده و به همراه موجي كه

در آب به وجود مي آورد،تصوير ماه با پیچ وتابي فريبنده به رقص در آمده بود.رايحه دلپذير پیچ امین الدوله و آوای 

حشرات،محیط را مطبوع و رؤيايي كرده بود و گرمای لذت بخش عشق را در وجود آدمي مي دواند،به طوری كه 

 بندهای زندگي هستي و دلت مي خواست اين حالت تا ابد ادامه يابد. احساس مي كردی سبکبال و رها از تمام قید و

عطیه با چن نفس عمیق هوای لطیف شبانگاهي را درون ششهاش خود فرستاد و همان طور كه سرش را رو به آسمان 

حن بباال كرده بود،شاهد پرشکوه ترين و با عظمت ترين شبي شد كه تا كنون مي ديد.انديشد براستي كه خداوند س

در خلقت بي همتای خود هیچ چیز كم نگذاشته و ختي شب تاريك را مزين به آسماني پر ستاره ساخته است تا تأللو 

 و درخشش آنها روشنايي بخش جهان گردد.

او بقدری در بحر تفکر در مورد كائنات فرو رفته بود كه حتي وجود حود را فراموش كرده بود و نشنید كه امیر 

 به نام مي خواند. بهادرخان او را

عاقبت،پس از اين كه امیر بهادرخان برای بار سوم او را صدا زد و بي جواب ماند،جلو آمد،دستي بر شانه او زدو 

 «چرا امشب مثل روح سرگردان شدی،دختر؟»گفت:

ي ترساند؟ عطیه بي اختیار از جا پريد.ديگر كفرش از دست امیر بهادرخان در آمده بود.آخر به چه منظوری او را م

 چرا راحتش نمي گذاشت؟چرا مثل سايه تعقیبش مي كرد؟

 «آقا،گمانم قصد دارين امشب منو زهره ترک كنین.»او به خود جرأت داد و گفت:

نه.راحت باش.مي دونم مزاحم خلوتت شدم،اما از تو چه پنهان،منم »امیربهادرخان از لحن او خنده اش گرفت وگفت:

شب پرخوری كردم.وقتي با رفقا دور هم جمع مي شیم،اختیار از دستمون در میره.اومدم يه خوابم نمي بره.به نظرم ام

 «كم راه برم كه ديدم تو هم اينجايي.

 «بله،آقا»عطیه خودش را جوع و جور كرد و گفت:

 «نمي خواستم بترسونمت.زيادی تو فکر بودی،صدامو نشنیدی.»امیربهادرخان گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دل بیداری 

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

 

2 2  

 

ادرخان تا اين حد صمیمانه با او صحبت كند،چرا كه او آقا و سرور آن خانه بود و عطیه عطیه باور نمي كرد امیربه

 هرگز نديده بود او با كسي گرم بگیرد.بي شك كله اش گرم بود و نمي فهمید رفتارش غیر معمول است.

ل كردی و هیچ به فکر تو درس خوندن رو و "عطیه،ظاهرا»دوباره صدای امیربهادرخان او را از عالم خیال به در آورد:

 «آينده ات نیستي،درست میگم؟

 "مامان و بابامم همینو میگن،اما راستش آقا،ديگه حوصله درس خوندن ندارم. "اتفاقا"

 «هر كاری دل خوش مي خواد.»عطیه مکثي كرد،سرش را به زير انداخت و اضافه كرد:

 «ارزشي نداره؟ يعني چي؟هیچ میدوني تو اين دوره و زمونه مدرک ديپلم ديگه»

 «بله ، آقا»

 «پس چرا به فکر نیستي؟»

هستم،آقا.ولي....راستش از وقتي بچه ها رفتن،ديگه دست و دلم به هیچ كاری نمیره.آخه... خوب،من و فرزانه به »

 عشق همديگه درس 

 «مي خونديم و حاال كه اون رفته....نمي دونم چي كار كنم.ح.دم دلم مي خواست معلم بشم.

اينکه خیلي خوبه،پس چرا معطلي؟تو نبايد وقتت رو به بطالت بگذروني.بهتره راجع به اين »یربهادخان سريع گفت:ام

موضوع و هدفت در آينده بیشتر فکر كني.آدم همیشه بايد دنبال تازه های زندگي و تحصیل علم باشه.اگه شروع 

 «كني،منم كمکت مي كنم.

 «متشکرم،آقا.شما لطف دارين.»

 «ه لطف نیست،بلکه....مسأل»

 «شب قشنگیه،نه؟»امیربهادرخان ناگهان ساكت شد و بعد از كمي سکوت،حرفش را عوض كرد و گفت:

 «بله،آقا.حیلي قشنگه.من بهار رو دوست دارم.همه چي جوون و شاداب و زيباس.»

 «درست مثل تو.»امیربهادرخان زير لب زمزمه كرد:

ه است.نه،اين باور نکردني بود.هدف او از گفتن اين جمله چه عطیه يکه خورد.فکر كرد عوضي شنید

 او حالت عادی نداشت،وگرنه ممکن نبود چنین حرفي بزند. "بود؟آيا..؟نه.مطمئنا

اجازه  ببخشین،آقا دير وقته.با»عطیه كوشید آنچه را شنیده بود،ناديده بگیرد و در حالي كه از جا بلند مي شد،گفت:

 «تون میرم بخوابم.

 «آره.آره.منم بايد برم بخوابم.»یربهادرخان به آرامي گفت:ام

عطیه جلو مي رفت و امیربهادرخان پشت سرش،تا به درِ اتاقِ فخرالسادات رسیدند.عطیه ايستاد،امیربهادرخان 

هم.عطیه از نگاه كردن به چشمان او خودداری مي كرد.همان طور كه سرش پايین بود. زير لب شب بخیری گفت و 

وارد اتاق شد،در را بست و به آن تکیه داد.قلبش چنان مي تپید كه احساس مي كرد هر آينه از قفسه ی  بسرعت

سینه اش بیرون خواهد زد.هنوزم نمي توانست آنچه را شنیده بود،باور كند.آيا امیربهارخان ديوانه شده بود؟آيا 

ری نداشت و صرفاً مي خواست از او تعريف فراموش كرده بود سن و سالي از او گذشته است؟يا شايد براستي منظو

 كرده باشد.بله،به طور ختم همین بود.

عطیه شب را با صد ها افکار در هم و برهم و كابوسهای وحشتناک به صبح رساند ، وقتي بیدار شد،با ياداوری شب 

در خان روبرو شود . گذشته دچار نوعي عذاب وجدان شد . احساس گناه مي كرد و مي ترسید بار ديگر با امیر بها
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ولي مگر مي شد با كسي در يك خانه زندگي كرد و او را نديد ؟ به خود مي گفت خدا كند انچه شنیده و احساس 

 كرده است،صرفا توهم باشد ، نه بیش از ان . 

 غلتي در خواب زد و صدای فخرالسادات به گوشش رسید كه گفت : صبح بخیر،دخترم. خوب خوابیدی ؟

 د زوركي زد و گفت :صبح شما هم بخیر،خانم سادات. بله . خوب خوابیدم . متشکرم . عطیه لبخن

 پس پاشو نمازت را بخون . ديگه چیزی تا طلوع نمونده . مي خواستم صدات كنم ،اما دلم نیومد . -

هادر خان را عطیه بسرعت از رختخواب بیرون امد و برای گرفتن وضو از اتاق بیرون رفت . خدا خدا مي كرد امیرب

 نبیند و نديد. خوشبختانه او در ان وقت صبح هنوز در خواب بود . 

بمحض اينکه نمازش را سالم داد ،فخرالسادات گفت : وقتي داری میری،به طوبا بگو صبحونه م رو بیاره اينجا. امروز 

ه م خیلي غصه دار بود . يه كم كسل هستم . دلم عجیب برای بچه ها تنگ شده . ديشب خواب فرزانه رو ديدم . بچ

 مي ترسم واقعا همین طور باشه . 

نه،خانم سادات. از بس تو فکر اونا هستین،از اين خوابها مي بینین. انشاهلل كه حالشون "عطیه او را دلداری داد .

 خوبه.وقتي مادر خوبي مثل شما دارن كه همیشه دعاگوشونه،بدونین كه روزگار براشون خوب مي گذره . مامانم

همیشه میگه دعای مادر واسه بچه هاش اجابت مي شه . پس ديگه غصه نخورين . االن خودم میرم صبحونه تون رو 

 "میارم 

عطیه رفت و دقايقي بعد با سیني صبحانه برگشت . سیني را مقابل فخرالسادات گذاشت و گفت :تا شما صبحونه تون 

 دوباره برمي گردم . رو بخورين ،من میرم ببینم مامان چي كار مي كنه . 

در واقع ، عطیه دلش نمي خواست برگردد. مي ترسید دوباره چشمش به چشم امیربهادر خان بیفتد، ولي چاره ای 

 نداشت .

 مي بايست برمي گشت . قرار بود به فرزانه تلفن بزنند و او دلش مي خواست با فرزانه حرف بزند . 

ه ی صبحانه بودند و بمحض اينکه اطلس او را ديد، خنديد و بطعنه گفت : وقتي وارد اتاق شد ،پدر و مادرش سر سفر

 نه به اينکه اصال نمي رفتي،نه به اينکه شب هم همونجا موندی . 

عطیه خنده ای كرد و گفت :اول،سالم به مامان و بابای عزيزم و صبح شما بخیر . دوم،مجبور بودم بمونم چون خانم 

كرد . سوم ، خودمم دوست داشتم پیشش باشم و باهاش حرف بزنم . اخه طفلك  سادات خیلي احساس تنهايي مي

 خیلي غصه داره . 

عطا سری تکان داد و گفت : اره. خوب كردی بابا . گاهي خیلي دلم به حال خانوم مي سوزه . زن بیچاره داره مثل 

 شمع اب مي شه ، اقا هم كه انگار نه انگار.

كردم . اقا مطلقا به فکر خانم سادات نیست . مي ترسم روزی به فکر بیفته كه ديگه خانم  اره،بابا. منم همین فکر رو-

 ساداتي نباشه . 

او كنار سفره نشست، استکاني چای برای خود ريخت و ادامه داد : چرا ادما بايد چیزی رو از دست بدن تا قدر و 

كسي زنده س ،وجودشو نديده مي گیريم و وقتي قیمتش رو بدونن ؟ چرا ما مردم اين قدر مرده پرستیم ؟ وقتي 

 رفت ،به صرافت مي افتیم و تو سر خودمون مي زنیم . من كه احساس مي كنم اقا اصال خانم سادات رو دوست نداره . 

اطلس اهي كشید و در تايید سخنان دخترش گفت : اره،دقیقا همین طوره . از وقتي اومدم اينجا و يادم میاد،اقا نسبت 

انوم محبتي نداشته،در حالي كه خانوم ديوونه دار اونو مي پرسته . اصال يه عشق عجیبي به اقا داره كه تو هیچ زني به خ



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دل بیداری 

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

 

2 4  

 

نديدم . اما اقا به اون توجهي نداره . نمي دونم دلیلش چیه ،در حالي كه خانوم واقعا يه انسان واقعي و دوست داشتنیه 

 هم خانوم و با شخصیت و مهربونه .  و به اندازه ی خودشم مقبول و قشنگه . خیلي

سپس اطلس تابي به چشمانش داد و اضافه كرد : واهلل ما كه نفهمیديم چرا . مگه يه مرد چي از زنش مي خواد كه 

 خانوم سادات نداره . 

ا كه عطیه لقمه ای را كه در دهان داشت،به همراه جرعه ای چای قورت داد و گفت : نمي دونم،مامان . ولي خوب . م

 نمي دونیم خواسته و توقع اقا چي بوده كه باعث شده اين قدر نسبت به زنش بي اعتنا باشه . 

او مکثي كرد و با نگهای به پدر و مادرش ادامه داد :مي دونین چیه ؟ اصال مرد جماعت بي عاطفه س . عطا معترض 

 م ؟شد : نه،دخترم . اين طورها هم نیست . مگه من كم مادرت رو دوست دار

 اطلس از شنیدن اين حرف قند در دلش اب شد،نازو غمزه ای كردو گفت : راست میگي ،عطا؟

اره كه راست مي گم . اگه يه روزتو نباشي ،منم نیستم . زندگي من توی وجود شما دوتا خالصه مي شه . پول و پله -

 دنیا مي ارزه . نداريم ،نداشته باشم . همین صفا و محبتي كه میون ماس،به تموم ثروتهای 

 اخرشم راحت و بي دغدغه از دنیا میريم و ....

 عطیه به سرعت حرف پدرش را قطع كرد و گفت : خدا نکنه بابا . 

سپس خنده ای كرد و ادامه داد: منم به عشق شما بابای خوب و مامان مهربونم زنده م . ولي خودمونیم ،ثروت هم 

 مي كنه ....اال....اال عشق رو .  چیز بدی نیست . خیلي از مشکالت رو حل

 اطلس نگاهي به دخترش انداخت . مي دانست در دل او چه مي گذرد . 

باالخره بعد از يك ماه كه همچون يك قرن به عطیه گذشته بود،او توانست صدای فرزانه را بشنود، ولي حسرت 

دانش جاني تازه گرفت . وقتي امیر بهادر حرف زدن با فريبرزبه دلش ماند . فخرالسادات هم با شنیدن صدای فرزن

خان به بچه ها گفت قصد دارد برای ديدن انان راهي انگلیس شود و مادرشان را نیز همراه خواهد برد،فخرالسادات 

ظاهراً خوشحال شد ،ولي بعد از رفتن امیربهادرخان،به عطیه گفت كه زياد به حال خودش اطمینان ندارد و مي ترسد 

 رش شود . او ان قدر كه به فکر اسايش امیربهادرخان بود،به فکر دل بي قرار خودش نبود . وبال گردن شوه

روزها يکي پس از ديگری مي گذشت و زندگي روال عادی خود را طي مي كرد . به نظر مي رسید امیربهادرخان 

ساس ارامش مي كرد . همان ادم سابق شده است،عبوس و كم حرف و جدی. و عطیه از اين بابت خوشحال بود و اح

 تا اينکه روزی به طور اتفاقي دوباره با او رو در رو شد . 

عطیه در اشپزخانه مشغول اماده كردن ناهار فخرالسادات بود كه امیربهادرخان بي سر و صدا وارد شد . عطیه غرق 

ر خان كه لبخند بر لب به در كار خود بود و متوجه ورود او نشد . سیني را برداشت و برگشت،و با ديدن امیربهاد

 درگاه تکیه داده بود و او را تماشا مي كرد ،طوری دست پاچه شد كه چیزی نمانده بود سیني از دستش رها شود . 

امیربهادر خان با ديدن حالت او خنده ای كرد و گفت : تو چرا اينقدر دل نازكي ، دختر جان؟ نمي خواستم بترسونمت 

 . 

 ت : نه،نترسیدم . فقط جا خوردم . عطیه تته پته كنان گف

 بعد در حالي كه سغعي مي كرد به خودش مسلط باشد ،ادامه داد : انگار شما عادتونه ادمو غافلگیر كنین . 

امیربهادرخان ابروانش را در هم كشید و گفت : نه ، دختر جون . فقط تو اين فکرم تا كي مي خوای به جای درس 

 رايي كني ؟خوندن ،از فخرالسادات پذي
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عطیه به خود جرات داد و قاطعانه گفت : شايد اگه توی اين خونه كسي بعه فکر خانم سادات بود،من اين كارو نمي 

 كردم . 

 امیربهادرخان برای لحظاتي طوالني به او خیره شد و باالخره گفت : نکنه روی سخنت به منه ،عطیه ؟ 

البته مي دونم حق ندارم اين طور گتاخانه با شما حرف بزنم ،اما گمانم  عطیه زده بود به سیم اخر . گفت :شايد اقا.

الزمه گاهي يکي به ادم يه تلنگر بزنه تا قبل از اينکه دير بشه ،به صرافت بیفته،حتي اگه اون يه نفر دختر كلفت خونه 

 باشه . 

تم انقدر به فخرالسادات عالقه مندی . امیر بهادر خان در حالي كه سرش را تکان مي داد گفت : به به. هیچ نمي دونس

خوب،تو از كجا مي دوني من به فکر اون نیستم ؟ يعني بايد كاری كنم كه سركار متوجه بشین ....؟ يا بقیه اهل خونه 

 ؟ 

 سپس لحني جدی به خود گرفت و گفت : به نظرم زيادی پاتو از گلیمت بیرون گذاشتي ،عطیه . 

پريد . زير لب معذرتي خواست و بسرعت از اشپزخانه بیرون رفت . چنان اشفته بود  عطیه جا خورد و رنگ از رويش

 كه بمحض ورود به اتاق فخرالسادات متوجه حالت او شد و پرسید :چي شده ،دخترم ؟ 

 چرا اينقدر پريشوني ؟

 م زمین،ترسیدم . عطیه در حالي كه بغض راه گلويش را بسته بود ،جواب داد:هچي خانم سادات . نزديك بود بخور

 مگه طوبا نبود كه تو سیني رو اوردی؟-

 نه خانم سادات ،رفته خريد . -

فخرالسادات احساس كرده بود چیزی جز زمین خوردن دخترک را دچار اضطراب كرده است،اما به روی خود نیاورد 

 و برای اينکه حال و هوای او را عوض كند گفت : حاال غذا بخورم يا خجالت ؟

ه بزور لبخندی زد و گفت : اين حرفا رو نزنین،خانم سادات من كوچیك شما هستم . هركاری هم براتون عطی

 بکنم،كمه . حاال غذاتونو بخورين . سرد مي شه . 

 تو با من ناهار مي خوری ؟-

 نه،خانم سادات . فعال گرسنه م نیست . شما بفرمايین . -

ن شد . تقريبا غذايش را تمام كرده بود كه ضربه ای به در خورد . اين فخرالسادات ديگر حرفي نزد و مشغول خورد

طرز در زدن مختص امیربهادرخان بود و عطیه يك ذرع از جا پريد و نگاه وحشت زده اش را به فخراالدات دوخت، 

 ولي فخرالسادات از شوق امدن شوهرش متوجه دگرگوني عطیه نشد و بانگ زد : بفرمايین، شازده . 

بهادرخان وارد شد، نگاهي به عطیه انداخت و پس از مکثي طوالني،با لحني خشك گفت : مي شه من و امیر

 فخرالسادات رو تنها بذاری ؟

عطیه از جا برخاست ،سريع سری به نشانه ی تايسید تکان داد و همچون چله ای كه از كمان در مي رود ،از اتاق 

 گريخت . 

ر خان بي نهايت خوشحال شده بود، گفت :چي شد ياد من كردين ؟ كم كم داشتم فخرالسادات كه از امدن امیربهاد

 فکر مي كردم از صفحه ی روزگار محو شده م . 

 امیربهادرخان متوجه طعنه ی او شد و گفت : زبونتون نیشدار شده . معلم تون كیه ؟ 

 .  فخرالسادات پشت چشمي نازک كرد و گفت : شما كه از اين اخالقها نداشتین
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 امیربهادر خان يك دستش را باال اورد و گفت : خیلي خوب ،معذرت مي خوام . حالتون چطوره ؟

 خوبم . -

 مي خواستم راجع به موضوع مهمي با شما صحبت كنم . -

 فخرالسادات سیني را كنار زد و گفت : بفرمايین . گوشم به شماس . انشاهلل كه خیره . 

ز پشت در هم قفل كرد و چند قدمي طول و عرض اتاق را پیمود . سپس ايستاد،چشم در امیربهادر خان دستانش را ا

چشم فخرالسادات دوخت و گفت : مي خوام مطلبي رو از شما بپرسم . خواهش مي كنم حقیقت رو به من بگین . شما 

 زن راستگو و صادقي هستین و انتظار دارم با من روراست باشین . 

 ن،شازده . بهتره انقدر حاشیه نرين و برين سر اصل مطلب . برای بچه ها اتفاقي افتاده ؟ جور غريبي حرف مي زنی-

اه ، نه ، خانم . بیخودی شلوغش نکنین . همین چند روز پیش باهاشون حرف زديم . نه ، از اين بابت خیالتون اسوده -

 باشه . 

 پس چي شده ؟ -

طیه و فريبرز با هم سر و سری داشتن ؟ و اگه داشتن ،چقدر پیش هیچي . راستش ...راستش مي خوام بدونم اين ع-

 رفته بودن ؟ 

فخرالسادات چنان يکه خورد كه تا دقايقي طوالني قدرت پاسخ دادن نداشت . و باالخره در حالي كه به لکنت افتاده 

 ن . تر بي گناه تهمت بزنیبود ، گفت : شما بر چه پايه و اساسي چنین خیالي كردين ؟ خدا رو خوش نمیاد به اين دخ

ناگهان امیربهادرخان از كوره در رفت و فرياد زد : كافیه ، خانم . خودتون مي دونین كه من ابله نیستم و از روی 

شکم هم حرف نمي زنم . مي دونم اين دختره همه ی حرفاشو به شما مي زنه . حاال شما به من مي گین يا برم از 

 خوش بپرسم ؟

ن مکثي كرد و منتظر جواب شد ،و وقتي سکوت فخرالسادات را ديد، صدايش را پايین اورد و ادامه داد : امیربهادر خا

احساس مي كنم توی اين خونه به من خیانت مي شه ، ولي من اجازه نمي دم كسي نون و نمك منو بخوره و نمکدون 

 رو بشکنه و با ابروی من بازی كنه . 

ده بود . نه دروغگو بود و نه زني كه بتواند شوهرش را بفريبد ولي اگر زبان مي فخرالسادات بر سر دو راهي مان

گشود و حقیقت را مي گفت ، بي شك شر به پا مي شد . احساس مي كرد چیزی سخت و سنگین راه گلويش را بسته 

 است . چند بار خواست حرف بزند ،اما نتوانست . 

 : بنابراين حدسم درسته ،نه ؟ باشه،خودم مي دونم چي كار كنم .  باالخره امیربهادرخان طاقتش تمام شد و گفت

فخرالسادات نگران و وحشت زده گفت : نه ، صبر كنین امیربهادر. خواهش مي كنم قبل از اينکه دست به كاری 

ی بین اونا اعجوالنه بزنین ،قدری فکر كنین . بر فرض كه عطیه به فريبرز عالقه مند باشه ، اما به خدا قم هیچ رابطه 

وجود نداشته . در واقع فريبرز روحش هم خبر نداره . عطیه س كه به اون عالقه مند شده . اينم كه مساله ای نیست . 

نه فريبرز اينجاست ،نه عطیه كاری ازش ساخته س . نبايد برای چنین موضوع پیش پا افتاده ای قشقرق به پا كنین . 

حق دارن . از انصاف به دوره كه بخوايم جوابشون كنیم . اگه اين كار و بکنین عطا و اطلس بیش از اينا به گردن ما 

،قلب منو شکستین و هرگز شما رو نمي بخشم . عطیه جوونه و جوونا با احساسشون زندگي مي كنن . باالخره مي 

ه به نمي تون فهمه دنیای قشنگي كه واسه خودش ساخته ،پوشالیه . حاال دل خودشو خوش كرده . وقتي متوجه بشه
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فريبرز امیدوار باشه خودش از صرافت اين عشق مي افته . اون فقط نوزده سالشه و اگه شما يه كم فکر كنین ،هیچ 

 ايرادی نمي تونین به اون بگیرين . 

امیربهادرخان غريد : يعني شما مي گین اونو تشويق كنم ؟ دست شما درد نکنه . همینم مونده كه دختر نوكرم عاشق 

 م بشه . اين طور كه معلومه شما از اون حمايت مي كنین . ديگه چي ؟ بقیه اش رو هم بفرمايین . پسر

نه من از اون حمايت نمي كنم ، اما محکومش هم نمي كنم .دل هر كسي مال خودشه هیچ كس نمي تونه به شما بگه -

داره؟ خواهش مي كنم . كاری نکنین كه عاشق نشو . عشق يه موهبت الهیه . درثاني،مگه عطیه با فرزانه چه فرقي 

بعداً پشیموني به بار بیاد . شما مرد فهمیده و با تجربه ای هستین و مفهمو عشق رو هم خوب درک مي كنین. يادتون 

 كه نرفته ؟ 

لزومي نداره شما اينو به من يادواری كنین . اين ماجرا مال سي سال پیشه . به هر حال اگه مي خواين من ساكت -

مونم ، خودتون اين دختره رو شیرفهم كنین حد و حدود خودشو بشناسه . شما هم نمي خواد سنگ اونو به سینه ب

بزنین . نوكر جماعت رو جون به جونشون كنین ،نمك به حروم هستن . تعجبم شما ديگه چرا اين حرفا رو مي زني . 

 وكرم بشه ؟ يعني شان و شخصیتم انقدر تنزل پیدا كرده كه پسرم عاشق دختر ن

 فخرالسادات اهي كشید و گفت : گاهي اصال شما رو نمي شناسم ،امیربهادر . شما كه انقدر سنگدل نبودين.

 حاال هستم . -

بله حق با شماس. شايدم از اول بودين . در غیر اين صورت،به عشق زني كه تمام سالهای عمرش رو در برگريزان -

 یزی براش نمونده ،توجه مي كردين . خزان گذرونده و جز حسرت و اندوه چ

 اه،بس كنین خانم . شما زنها همیشه توی رويا زندگي مي كنین . هیچ وقت نمي خواين واقعیتها رو ببینین . -

فخرالسادات ترجیح داد بیشتر از ان حرفي نزند تا حرمت چندين و چند ساله شان شکسته نشود . دلش مي خواست 

ياهايشان را نداشته باشند ، به چه چیز دل خوش كنند تا بتوانند رنج بي وفايي را تاب بیاورند به او بگويد اگر زنان رو

 ؟ اما در عوض ، گفت : بهتره بیشتر از اين بحث رو ادامه نديم . 

 يعني مي فرمايین گورمو گم كنم ؟-

زه دوستتون دارم و براتون دور از جون . بنده كي چنین جسارتي مي كنم ؟ خودتون خوب مي دونین تا چه اندا-

احترام قائلم . تنها خواهشي كه دارم و مي تونین اين لطف رو ازم دريغ نکنین ،اينه كه به اين بچه كاری نداشته باشین 

. عطیه دختر نجیب و پاكدامنیه و هیچ وصله ای به اش نمي چسبه . از قهر خدا بترسین . من اين بچه رو خیلي دوست 

 راه میره ،احساس مي كنم فرزانه س خواهش مي كنم اين يه دلبستگي رو از من نگیرين . دارم . وقتي جلوم 

لحن ملتمسانه ی فخرالسادات موثر واقع شد و يکباره ان همه خشم و طغیان امیربهادرخان جای خودش را به نرمش 

قي كه به راه انداخته بود،خجالت و دلسوزی برای او داد. به چهره رنگ باخته و محزون او نگاه كرد و از ان همه قشقر

كشید و احساس پیماني كرد . بنابراين در پي جبران رفتارش برا امد و با لحني متفاوت گفت : مثل اينکه زيادی تند 

رفتم . معذرت مي خوام . نمي بايست ناراحتتون مي كردم . باور كنین چنین قصدی نداشتم باشه، هر طور شما 

 رم . نمي بايست صدامو رو شما بلند مي كردم. گاهي ادم مزخرفي مي شم . بخواين كاری به كارش ندا

فخرالسادات سريع گفت : نه نه ، اين كالم رو نفرمايین . منم فقط منظورم اين بود كه بهتره ادم قبل از محکوم كردن 

 كسي، قدری فکر كنه .
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ست، حاال اون دل مي خواد متعلق به عطیه وجانب انصاف رو هم رعايت كنه. برای دل عاشق هیچ معیاری مالک نی

باشه يا دختر ما. خداوند بندهاشو يکسان آفريده. اين ما بنده ها هستیم كه تفاوت قايل مي شیم. امیدوارم منظورم رو 

 "فهمیده باشین و خدا نکرده از حرفم مکدر نشین

تون هستین. الزمه يه معاينه كامل بشین. فخرالسادات، شما هیچ به فکر سالمت خود"امیر بهادر خان سری تکان داد:

 "اين طور كه شما خودتونونديده گرفتین، مي ترسم باليي سرتون بیاد

يعني شما واقعا نگران من هستین، "فخرالسادات به شدت حیرت كرده بود. مات و مبهوت به ا. نگاه كرد و گفت:

 "امیر بهادر؟ نه، باور نمي كنم.

اما محبت و انس كه بوده. هرچي نباشه ، شما مادر بچه های من هستین، نکنه يادتون  ممکنه عشقي بین ما نبوده،"

 "رفته؟

 "نه يادم نرفته. اما يادم نمیاد شما رو با خودم مهربون ديده باشم. نکنه دارم خواب مي بینم؟"

 "اوووه، فخرالسادات چرا شما همیشه فکر مي كنین من ازتون بیزارم؟ اصال اين طور نیست."

 "منم نگفتم شما از من بیزارين. اما خوب عالقمند هم نیستین."فخرالسادات نگاه پرمهرش را به او دوخت و گفت:

اگه محبتي نبود كه اين همه سال باهاتون زندگي نمي كردم. حتما "امیربهادرخان هم مهربانانه به او نگاه كرد و گفت:

ر خوبي بودين و من ازتون رضايت كامل دارم. وجود شما بركت كه نبايد آدم عاشق باشه. به هر حال شما زن بسیا

 "اين خونه س.

فخرالسادات با شنیدن چنین كلمات محبت آمیزی، آن هم از زبان مردی كه سالها او را تشنه ی محبت خود نگه 

باه ايش اشتداشته بود، چنان شادماني عظیمي در دلش رخنه كرد كه انگار در آسمانها سیر مي كرد. يا شايد گوشه

 بود؟ چطور ممکن بود امیر بهادر پس از همه سال به او ابراز عالقه كند؟

فخرااسادات در چنین افکاری غوطه ور بود كه امیر بهادرخان دست او را گرفت، به چشمان اشك آلودش نگاه كرد و 

رو زدم. شما خوبتر از چرا اونقدر تعجب كردين، فخرالسادات؟ من حرف دلم "با لبخند مهر آمیزی برلب، گفت:

 "اوني هستین كه بتونم ابراز كنم.

فخرالسادات به گونه ای متفاوت دست شوهرش را فشرد. سپس خم شد و بوسه ای بر دست او زد و در حالي كه 

متشکرم. متشکرم. حاال اگه بمیرم هم ديگه حسرتي "قطرات اشك شوق از ديدگانش سرازير بود، نجوا كنان گفت:

 ". خدا رو شکر.به دل ندارم

امیربهادر بیش از آن شرمنده بود كه بتواند واكنشي نشان دهد. متاسف بود كه چرا نتوانسته بود آن گونه او را 

دوست بدارد كه شايسته ی زني پاک سرشت است. بخوبي واقف بود كه فخر السادات عمر چنداني نخواهد داشت. 

 او را مقتنم بشمارد و حتي اگر شده بظاهر، او را خشنود كند.مي بايشت مي كوشید آن اندک عمر باقي مانده ی 

 

 

******* 

 

وقتي امیربهادر به اتاقش برگشت، افسرده و غمگین در الک خود فرو رفت. هیچ گاه انصاف را در باره ی همسرش 

ار است و اين اولین برعايت نکرده و چنان بي اعتنا از كنار فخرالسادات گذشته بود كه گويي جرئي از لوازم منزل 

 بود كه علت را از خود مي پرسید.
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چرا؟ چرا هیچ وقت نتونستم عشق اونو به دلم راه بدم؟ چرا هیچ وقت اونو به حساب نیاوردم؟ اونم زني با چنین روح 

 لطیف و ظرافت طبعي رو.

سراسر زندگي اش سايه با خود در جنگ بود. آيا هنوز عشق پريوش در دلش النه داشت يا فقط خاطره ی او بر 

گسترده و نگذاشت بود عشق پاک و پرشور زني را بپذيرد كه همواره با سخاوتي بي پايان وظايف همسری اش را به 

جا آورده بود؟ آيا برای جبران مافات وقتي باقي بود، در حالي كه جهره ی رنگ باخته و بیمارگونه ی فخرالسادات از 

مي گفت؟ از اين تصور، امیربهادر خان دردی عمیق در سینه اش احساس كرد و  واقعیتي تلخ و انکار ناپذير سخن

 دچار عذاب وجداني الیم شد. خود را شماتت مي كرد كه چرا بر سر او فرياد كشسده بود. مگر او گناهي داشت؟

 و اين چراها و آياها همچون پتکي گران بر مغزش فرود مي آمد و آزارش مي داد.

ه برای جبران خطاهايش به انتظار فرصتي مناسب است؟ چرا وقتي اين فرصت به رايگان در چرا انسان هموار

اختیارش قرار مي گیرد، به آساني از آن مي گذرد در حالي كه مي تواند با اندكي تفکر و تامل از آن بهره گیرد؟ چرا 

مچون آتشي سوزان دامنش را هیچ كس قدر لحظه ها را نمي داند و كاری نمي كند كه روزی آهها و افسوسها ه

 نگیرد و رنج و دردش را افزون نکند؟

و امیر بهادر برای اولین بار در طول زندگي اش، گرمي اشك را در چشمانش احساس كرد و اجازه داد از اعماق 

وجودش به بیرون تراوش كند. ديگر قدرت آن را نداشت تا اشك هايش را مهار كند و همچنان كه مي گريست، 

 دل دردمند و خسته اش تار خود را به دست گرفت و با انگشتان كشیده و لرزانش شروع به نواختن كرد. برای

نوای حزن انگیز ساز در خانه پیچید، به گوش فخرالسادات هم رسید و چنان منقلبش كرد كه بي اختیار اشکهايش 

 گداز مي نوازد.فرو ريخت. مي دانست حتما محبوبش غمي به دل دارد كه آن قدر پرسوز و 

صدای تار امیر بهادرخان دل بي قرار عطیه را هم پريشان تر كرد. او بعد از بیرون آمدن از اتاق فخرالسادات به 

ايوان رفته و همانجا ايستاده بود، كنار ديوار نشست و زار زار گريست. انگار زخمه هايي كه به سیمهای بي جان ساز 

از هم مي گسست و دوباره به هم پیوند مي زد. دلتنگ بود و بیش از آن تاب و  كشیده مي شد، بند بند وجود او را

 تحمل فراق را نداشت.

وقتي امیر بهادر از نئاقتن دست كشید، عطیه به خود آمد و ناآرام و شوريده حال از جا برخاست. دلش نمي خواست 

مي بود. وقتي كاری از دست كسي برای او كسي او را به اين حال ببیند. هیچ كس نمي بايست شاهد درماندگي او 

ساخته نبود، چه سود از ديدن و فهمیدنش؟ بنابراين عطیه از پله ها سرازير شد و به گوشه ای خلوت از باغ پناه برد 

 تا به دور از چشم ديگران عقده ی دل خالي كند.

 

 2فصل 

 

به او سر مي زد. يك بار صبح و يکبار شب. ساعتي  بعد از گفتگوی آن روز در اتاق فخرالسادات، امیربهادر هر روز

در كنارش مي نشست و با او گفتگو مي كرد. و اين موجبات خشنودی فخرالسادات را فراهم آورده بود، به طوری كه 

 بعد از مدتي آن همه اندوه و دلتنگي جای خود را به شادی و سرور عظیم داد.

حال بود و خدا را شکر مي كرد كه او باالخر از محبت و توجه عطیه هم از ديدن خوشحالي فخرالسادات خوش

شوهرش برخوردار شده است. او هم كماكان به فخرالسادات سر مي زد و ساعتي را با او مي گذراند، ولي حداالمکان 
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ش سعي مي كرد بعد از رفتن امیربهادرخان از اتاق فخرالسادات به ديدن او برود. هنوز ماجرای آن شب را فرامو

 نکرده بود و ترجیح مي داد هر چه كمتر با او روبرو شود.

يك شب بي خیال از ايوان وارد سرسرا مي شد كهدوباره سینه به سینه با امیر بهادر خان برخورد كرد و دستپاچ 

 سالمي كرد.

ر دنیايي ديگر سی امیربهادر در دادن پاسخ درنگ كرد. مثل دفعه ی قبل نگاهش را در نگاه او دوخته بود و انگار در

 "سالم ، عطیه. حالت چطوره؟"مي كرد. باالخره به حرف آمد و گفت:

 "خوبم، آقا"

 "مثل اينکه زياد سرحال نیستي."

 "چیز مهمي نیست، آقا."عطیه سرش را به زير انداخت و گفت:

 "بهمن نگاه كن، عطیه."امیربهادر خان بالحن دستوری گفت:

باال كرد. موج اشك چشمانش را خیس و براق كرده بود. امیر بهادر خان نگاه نافذش را عطیه با ترس و لرز سرش را 

نگران چي "در چشمان او دوخت و با لحني متفاوت با همیشه كه از آن بوی مهرباني به مشام مي رسید، گفت:

 "هستي؟

 "نگران خانم سادات هستم، آقا."عطیه سريه جواب داد:

 "خانم؟ برای چي؟ فعال كه حالش خوبه."كشید:امیربهادر خان ابرو رد هم 

 "بله، آقا. ولي نگرانم مبادا دوباره بد بشه."

 "بد نمي شه. اگه مشکل ديگه ای داری به من بگو. شايد بتونم كمکت كنم."امیربهادرخان لبخند زد و گفت:

 "ل بدم.نه، آقا. باوركنین مشکلي ندارم. از شما چه پنهون، تصمیم گرفته م ادامه تحصی"

خوب، پس باالخره به فکر افتادی. اين خیلي خوبه. دست كم از "امیربهادرخان از سر رضايت سری تکان داد و گفت:

 "تنهايي و كسالت در میايو سرت گرم مي شه.

 "بله آقا. گمانم ديگه وقتشه."

 "خوبه منم كمکت مي كنم.

 "مرسي، آقا. خدا سايه شما رو از سر ما كم نکنه."

ه اين پا و آن پا مي كرد كه زودتر برود، ولي انگار امیر بهادر خان خیال نداشت دست از سر او بردارد. دوباره در عطی

 او دقیق شده بود، گويي مي خواست هر طور شده به عمق وجود او رخنه كند و به

 "م اينه كه...عطیه، مطمئني كه مشکلي نداری؟ منظور"طريقي از راز او سر در بیاورد. باالخره گفت: 

چرا انقدر میپرسین، آقا؟ باور كنید حالم خوبه و هیچ مشکلي ندارم. حاال "عطیه ترس برش داشت و زير لب گفت: 

 "اگه اجازه بدين، برم. خانم سادات منتظرن.

ت. رفو بي آنکه منتظر اجازه امیر بهادر خان شود، به سرعت از كنار او گذشت و راه اتاق فخرالسادت را در پیش گ

مطمئن بود اگر كمي بیشتر در برابر او ايستاده بود، اشك هايش سرازير میشد. از خود میپرسید. امیر بهادر خان چه 

چیزی را میخواست بداند؟ شايد فهمیده بود او عاشق فريبرز است. و از اين فکر، پشت عطیه به لرزه در آمد. به هر 

نفسي عمیق كشید تا بر خود مسلط شود، و بعد در زد، وارد شد و سالم حال، پشت در اتاق كه رسید، لحظه ای ايستاد، 

 كرد.
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 "سالم عزيز جون. خیال كردم ديگه نمیای."فخرالسادت مثل هممیشه با رويي خندان پذيرای او شد و گفت: 

 عطیه جوابي نداد.

 "چته؟ طوری شده؟ مضطربي."فخرالسادت به دقت به او نگاه كرد و پرسید: 

 "خانم سادات، شما حرفي به آقا زدين؟"به دريا زد، مقابل او روی زمین نشست و گفت:  عطیه دل

 "من؟ نه، چطور مگه؟ چیزی بهت گفت؟"

نمیدونم، خانم سعادت. تازگیا آقا يه جور غريبي با من رفتار مي كنه. دلیلش رو نمیدونم، اما دلم خیلي شور مي زنه. "

 "تنم مي لرزه. قبال اينطوری نبودم.هر وقت آقا رو میبینم، بي اختیار 

 امشب مداشت خیال. نکني بیهوده فکرهای بهتره. دخترم شدی، حساس"فخرالسادت دستي به سر او كشید و گفت: 

 ".ديگه وقت يه واسه میزارم نداری، رو ش حوصله اگه اما بگم، برات رو م قصه ٔ  بقیه

رم بشنوم. منو ببخشین، فخرالسادت. شايدم به قول شما زيادی نه، دوست دا"با اينکه عطیه هنوز كالفه بود، گفت: 

 "حساس شدم.

 "پس بهتره برم روی تختم دراز بکشم"

عطیه به او كمك كرد تا به رختخواب برود و خود پايیین تخت او نشست. فخرالسادت كه سالها بود دچار اسم مزمن 

برداشت و كمي از آن را در دهان اسپری كرد. تازگیا زود  تخش سر باال از را نفس تنگي رفع ٔ  شده بود، ابتدا اسپره

 به زود نفسش تنگ میشد.

شما نبايد زياد به خودتون فشار بیارين. اگه احساس خستگي مي "عطیه مکثي كرد تا حال او جا بیايد و بعد گفت: 

 "كنین...

یر اشتباهاتشون پي میبرن. اين روزا امنه، خوبم. میدوني عطیه، بیشتر آدما دير به "فخرالسادت آهي كشید و گفت: 

بهادر با من مهربون شده. هي هي هي. من كه بچه نیستم. میدونم تازه به صرافت افتاده جبران كنه، اما افسوس كه 

دير شده. البته میدونم همش تقصیر تظاهره، ولي به همینش هم راضیم. دست كم اينو فهمید كه در وفادری من هیچ 

د نداره و همیشه دوستش داشتم. تقدير منم اين بوده و چاره ای جز پذيرفتنش نداشتم. بذار شك و شبهه ای وجو

خیال كنه محبتش رو باور كردم و راضیم. در واقع راضي هم هستم. حتي بعد از مرگم هم دوستش خواهم داشت. 

 "اون بعد از خدای باال سرم، خدای دومم بوده و هست...

رف میزد، همچنان ادامه میداد و عطیه در سکوت تك تك كلمات او را كه از مبحث فخرالسادت انگار با خودش ح

 عشق شروع شده بود مي بلعید.

 

******************* 

 

عشق رو به همه چي میشه تشبیه كرد ، اال به خودش . عشق وديعه ای الهیه كه وقتي آتشش در سینه شعله ور شد ، 

ال معشوق . و اين پیوند الهي وقتي به تکامل مي رسه كه معنويت اونو با تمام ديگه خاموش شدني نیست مگه با وص

وجودت حس كني . اونايي كه عشق رو با هوس اشتباه مي گیرن ، هرگز به اين عرفان الهي دست پیدا نمي كنن چرا 

نه بهت پشت مي ككه برای عشق ورزيدن به ذات پاک و مقدس خدا بايد خالص بود و ايثار كرد وقتي معشوق زمیني 

, بايد به معشوق ازلي رو كني تا بتوني دشواری های عشق رو با جون و دل پذيرا باشي و من پذيرفتمش ، انقدر كه 
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تونستم بي مهری اونو تحمل كنم و به نحوی به زندگي ادامه بدم . آسون نبود كه هیچ ، رنجي مداوم توام با فرسايش 

 روح به همراه داشت. 

امیر بهادر خان ، امروز اينجا و فردا روز قیامت  "من و شازده را دست به دست دادن ، به اون گفتن : شبي كه پدرم 

دامنت رو مي گیرم اگه نور چشم منو آزار و اذيت كني ، چون من بهترين گل باغ زندگیم رو تقديم تو كردم . 

دونه قول بدی از اين گل زيبا به نحو فخرالسادات چشم و چراغ اين خونه بوده و هست . ازت مي خوام مرد و مر

احسن مراقبت كني و نذاری پژمرده بشه . فخرالسادات جواهره امیدوارم قدرش رو بدوني . من اونو بیشتر از جونم 

  "دوست دارم و ازت مي خوام اگه بیشتر از من نباشه ، اندازه ی من دوستش داشته باشي.

  "امیدوارم لیاقتش رو داشته باشم ، حاج آقا  "امیربهادر آرام و متین به پدرم گفت : 

 "داری ، شازده . داری . من مطمئنم. "پدرم گفتن : 

 

براستي كه آقا جانم چقدر ساده دل بودن كه حرف امیر بهادر را باور كردن و من چقدر خوش خیال بودم كه تصور 

 من. مي كردم اون عاشق منه. هیهات از اين روزگار كج مدار و تقدير شوم

آن موقع خودمو سعادتمندترين زن روی زمین میدونستم، همسر مردی شده بودم كه خیلي از دخترهای اعیان و 

اشارف چشمشون دنبالش بود. هیچي كم نداشت، چه در كامالت چه در وجنات. آقا جانم همیشه عقیده داشتن 

ردن د از اونجا بیرون بیاد. به منم نصیحت كدختری كه با لباس سفید عروسي به خونه شوهر میره، بايد با كفن سفی

بايد برای شوهرم همسری صادق و وفادار باشم، وگرنه ازم راضي نیستن و نفرينم میکنن. و من تا به امروز هم 

 هموني بودم كه آقا جانم میخواستن. هرگز با امیر بهادر به درشتي سخن نگفتم و بي احترامي نکردم.

 هب. میکرد اون نثار رو محبتش ٔ  فرشته بود. همین يه بچه رو داشت و واسه همین همه مادر شوهرم تاج الملوک يه

 هادرب امیر واسه بنابراين. بوده بچه بهادر امیر كه موقعي. بود داده دست از زود خیلي رو شوهرش. داشت محبت منم

قائل بود و روی حرف اون حرفي  مادرش برای زيادی احترام نسبت همین به هم بهادر امیر. پدر هم و بوده مادر هم

 نمي زد.

به هر حال، و به قول معروف ما رو به حجله فرستادن و تنها شديم، امیر بهادر يه راست رفت جلوی پنجره و پشت به 

من در فکر فرو رفت. هنوز انقدر باهاش خودموني نشده بودم كه بتونم راحت حرفم رو بزنم. تازه خجالت هم مي 

اكت لبه تخت نشستم و منتظر موندم تا ببینم چي میشه. ربع ساعتي گذشت تا باالخره روشو به من كشیدم. بنابرين س

 كرد. به نظرم رسید باخودش كلنجار میره حرفي بزنه، و باالخره كلي طول كشید تا دهان باز كرد.

 "فخرالسادت، من..."

من بايد حقیقتي رو به شما "رد و ادامه داد: دوباره سکوت كرد. همچنان نگاهش مي كردم. كمي اين پا و اون پا ك

 "بگم، اما نمیدونم چطوری شروع كنم. شما با من روراست بودين و دلم مي خواد منم با شما صادق باشم...

دوباره ساكت شد. در انتظار اونچه قرار بود بشنوم لحظه شماری مي كردم، و باالخره وقتي با لحن شرمنده حرفش رو 

 ورم بود.زد، بر خالف تص

راستش...من...من با شما ازدواج كردم چون مادرم اصرار داشت. من..من خودم زني ديگرو مي خواستم، اما مادرم "

مخالف بود. نمیتونستم بر خالف میل مادرم رفتار كنم. نمیگم شما چیزی كم و كسر دارين،نه...خیلي هم خوب و 
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بنده... خیال مي كردم میتونم پا روی دلم بذارم، ولي حاال دوست داشتني هستین، ولي چه كنم كه دلم جای ديگه 

 "میبینم چنین قدرتي ندارم.

هر كلمه ای كه میگفت مثل دشنه ای تیز توی قلبم فرو میرفت. عاقبت از پا در اومدم، گريه م گرفت و زير لب گفتم: 

 "حاال میگین من چیکار كنم؟"

 "ین؟كن برقرار نزديك ٔ  تونین با كسي كه دوستش ندارين رابطهنمیدونم. خودتونو بذارين جای من. مي "گفت: 

چرا من؟ چرا منو انتخاب كردين؟ بدبخت تر از من پیدا نمي شد؟ چطور وجدانتون "مستاصل شده بودم. گفتم: 

 "راضي شد با آبرو و حیثیت من و خانواده م بازی كنین؟

 هرچي بگین حق"سرشو انداخت پايین و شرمنده جواب داد: 

 12 - 11صفحه 

 دارين ولي به منم حق بدين .مطمئنم يه جوری مي تونیم با هم كنار بیايم .

 پرسیدم : چطوری ؟

 گفت : تا اونجا كه من فهمیدم ،شما منو دوست دارين .پس مي تونین تحملم كنین .

دو دستي تقديم رقیب كنم  جا خوردم .خود خواهي رو از حد گذرونده بود .به تندی گفتم :يعني مي فرمايین شوهرمو

 ؟

 لحظاتي طوالني سکوت كرد و باالخرخ بخ آرامي گفت : شما چه بخواين ، چه نخواين ،اون حاال عقد منه .

حرفش مثل پتك بر سرم فرود آمد و خیره نگاهش كردم .فهمید جا خوردم .قدمي جلو آمد و گفت : مادرم چیزی 

ین .بايد به من فرصت بدين تا يه فکری بکنم .فقط فعال توقع نداشته باشین نمي دونه .شما هم نبايد حرفي به اون بزن

 كه ...

از كوره در رفتم و گفتم : اگه از شوهر شرعي و قانوني خودم توقع نداشته باشم ،پس از كي توقع داشته باشم 

 ؟؟جواب مردم رو چي بدم ؟ مخصوصاً خانواده ام رو ؟خودتون كه به سنت ها آشنايین .

 ت : بله .آشنام ، ولي فداكاری شما مي تونه همه چیز رو درست كنه .پف

كفرم در آمده بود .از طرفي هم مستاُصل بودم و نمي دونستم چي كار كنم .به طرفم اومد ،دستم رو گرفت و با لحني 

.اصرار مادرم  مهر آمیز گفت :دلم نمي خواست شما رو ناراحت كنم .باور كنین من اونقدر ها هم پست و رذل نیستم

 همه چیز رو به هم ريخت .حاال هم شما مي تونین همسر من باقي بمونین .خدا رو چه ديدين .شايد يه روزی ...

 غريدم : وعده ی سر خرمن ؟

چشم در چشمم دوخت و گفت : من شما رو به عنوان همسر علني خودم انتخاب كردم و براتون احترام قايلم .همین 

 كافي نیست ؟

جوابش رو ندادم ،شانه ای باال انداخت و گفت : خیلي خوب ، اگه بخواين ، میتونین همین االن برين و حقیقت رو  وقتي

 يه همه بگین .

در مانده نگاهش كردم .چطور مي تونستم چنین كاری كنم ؟دوستش داشتم و مي دانستم جدايي از اون با مرگم 

غصه دق مي كردن .بنابر اين زير لب گفتم : نه .به هیچ كس حرفي نمي  يکیه .از طرفي ، اگه آقا جانم مي فهمیدن ،از

 زنم .

 لبخندی از سر رضايت زد و گفت : ممنونم .قول میدم عدل و انصاف رو رعايت كنم .قول میدم .
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اما اين فقط در حد حرف بود .همون شب يواشکي از خونه بیرون رفت و قول داد قبل از اذان صبح برگرده تا كسي 

چیزی نفهمه .توی شطرنج ازدواج مات شده بودم بي اونکه حتي فرصت يه حركت بهم داده بشه .با يه دنیا امید و 

آرزو ،همون لحظه اول در هم شکسته بودم .اون شب تا صبح گريه كردم و هنوز هوا تاريك بود كه مثل دزد ها 

االت دست به همچین اعمالي بزنه .همون موقع برگشت و خوابید .اصال باورم نمي شد مردی با اون همه ابهت و كم

گفتم نمي شه اين طوری زندگي كرد .مي بايست فکری به حال خودم مي كردم ،اما جراٌت نداشتم به كسي چیزی 

 بگويم .

نمي دونم كار خدا بود يا رفتار عجیب و غريب امیر بهادر باعث شد تاج الملوک بو ببره و يك روز بهم گفت :فخر 

 ،احساس مي كنم از چیزی ناراحتي .چي شده ؟؟السادات 

برگشتم و فقط نگاهش كردم. اونم لحظاتي طوالني نگاهم كرد و بعد گفت: تقصیر امیر بهادره ، نه ؟ من بچه ی 

 خودمو خوب مي شناسم.

 هتصمیم گرفتم آب پاكي رو بريزم روی دستش و گفتم: آنقدر خوب كه بدونین پسرتون قبل از من با يه زن دگ

 بوده؟

 يه دفعه رنگش پريد و سريع گفت: چطور مگه ؟ كسي چیزی گفته؟

ديگه طاقت نیاوردم و زدم زير گريه . بغلم كرد و قسم و آيه كه بگم چي شده . منم همه چي رو بهش گفتم .گفتن 

، همون  همون و آشوب آخر شب همون . مادر و پسر دعواشون شد و وقتي امیر بهادر فهمید من همه چي رو گفتم

شبونه از خونه رفت و گفت ديگه بر نمي گرده. بیچاره تاج الملوک هر كاری مي تونست كرد تا اون برگرده، ولي 

نشد كه نشد . مي گفت اگه ما بخوايم اون برگرده بايد هر دو قبول كنیم زنش رو بیاره توی همون خونه ، يعني توی 

 ساختمون ته باغ.

********** 

حظه مجذوب و حیرت زده گوش مي داد ، پرسید : همون ساختمون ته باغ كه حاال مخروبه شده و عطیه كه تا آن ل

 خیلي ترسناكه؟

 فخر السادات سری تکان داد و گفت: آره دخترم . همون ساختمون.

 عجب تحملي داشتین ، خانم سادات.

عد ي از آن را در حلقش خالي كرد و بفخر السادات لبخندی تلخ بر لب نشاند ، اسپری تنگي نفسش را برداشت ، كم

 از چند لحظه ای سکوت دوباره ادامه داد:

 خالصه چه دردسرت بدم؟

برای اينکه خبر اين رسوايي به گوش خونواده ام نرسه ، رضايت دادم و از تاج الملوک هم خواستم رضايت بده . 

ضي شد و امیر بهادر برگشت . اول خودش اومد اولش زير بار نمي رفت ، ولي انقدر توی گوشش خوندم تا باالخره را

تا ساختمون رو تعمیر كنه و بهدش اونو آورد. اسمش پريوش بود وقتي اومد ، حامله بود و من و تاج الملوک آه از 

نهادمون بر اومد . اما چه فايده ؟ امیر بهادر عاشق و بي قرارش بود . ما هم كاری از دستمون برنیومد جز اينکه 

بسازيم . با اينکه امیر بهادر برگشته بود من بندرت مي ديدمش. هر وقت میومد اين ساختمون با سردی با  بسوزيم و

 من رفتار مي كرد. در واقع اصالً نگاهم نمي كرد باا اين حال من مي پرستیدمش.
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ا هم فراموشم كرده نمي دوني چه عذابي كشیدم. روزی هزار بار از خدا مرگ مي خواستم . اما نمي مردم . ظاهراً خد

 بود.

مدتها گذشت . ونه من هنوز پريوش رو ديده بودم و نه تاج الملوک حاضر به ديدنش بود . ظاهراً اونم اصراری 

نداشت ما رو ببینه . تا اينکه يه روز اتفاقي اونو توی باغ ديدم . رفته بودم قدم بزنم كه اونو دست در دست امیر بهادر 

د روی شونه ی امیر بهادر و همین طور كه حرف مي زدن ، دل مي دادن و قلوه مي گرفتن . ديدم . سرشو گذاشته بو

از ترس اينکه منو نبینن پشت يه درخت قايم شدم و يواشکي ديدم كه امیر بهادر دستش رو مي كشه روی شکم اونو 

. حاال كه يادم میاد  و قربون صدقه ی خودش و بچه ش میره . آه عطیه عجب صبری داشتم . عجب جون سخت بودم

پشتم میلرزه . چه روزهايي رو با آه و حسرت گذروندم . اسماً شوهر داشتم و رسماً هنوز باكره بودم . گاهي فکر مي 

 كنم من كه از حقم گذشتم اما خدا هم از حقش مي گذره؟ 

 مي انداخت. شايد هر دختر ديگه ای جای من بود ، روزی هزار دفعه شورش مي كرد و داد و فغان راه

اما من مظلومانه همه چي رو به خدا واگذار كرده بودم . واسه همینم تاج الملوک مثل پروانه دورم مي گشت و به 

 جبران رفتار پسرش نمي ذاشت آب تو دلم تکون بخوره.

ه باش خالصه پريوش رو ديدم . خوشگل تر از اوني بود كه تصورش میکردم به امیر بهادر حق مي دادم ديوونه ش

 .آخه اونکجا و من كجا؟! معلوم بود كه نمي تونه ز پريوش دل بکنه.

تاج الملوک روزبروز از غصه تحلیل مي رفت و مثل شمع آب مي شد . دائم راه مي رفت و مي گفت : روم سیاه ، فخر 

مي  ت اين زنیکهالسادات . منو ببخش به جدت قسم نمي خواستم اين طور بشه . خیال كردم اگه زن بگیره از صراف

 افته .چه مي دونستم اين پتیاره بچه رو چیز خور كرده الهي خیر نبینه . الهي به غضب خدا گرفتار بشه.

من گريه مي كردم و مي گفتم : نفرين نکنین خانم بزرگ . نفرين به خود آدم برمي گرده . خدا جای حق نشسته . 

 باالخره يه روزم به داد ما مي رسه.

له كنان مي گفت: آخه تو چه موجودی هستي ، فخر السادات ؟ نکنه نعوذ باهلل فرشته ای و من مي اون وقت نا

 دونستم؟ كاش الاقل يه داد مي زدی.

مي گفتم چکار كنم خانم بزرگ ؟ حربه رقیب قوی تره . اونا عاشق هم هستن . اگه مي ديدين چطوری به هم نگاه 

ه ايم . اگه مي بینین تحمل مي كنم فقط واسه حفظ آبرومه هر چي باشه ، مي كنن ، مي فهمیدين من و شما هیچ كار

 من زن اونم . نمي خوام كسي شخصیت شوهرم رو زير بار سوال ببره .آبروی اون آبروی منم هست.

و تاج الملوک قربان صدقه م مي رفت و ستايشم مي كرد و يه بار كه خیلي كفری شده بود گفت: باالخره كه چي ؟ تا 

 ي بايد همین طوری نشست و دست روی دست گذاشت ؟ شیطونه میگه برم يه كاری بکنم اين آكله يهو ور بپره.ك

گفتم : نه خانم بزرگ . اين كارا عاقبت نداره و من صبرم زياده يعني تا جايي كه بتونم صبر مي كنم . هر وقت ديدم 

 ديگه نمي تونم دوام بیاورم ، يه فکری مي كنم .

 نان گفت: يعني كي ؟ وقتي چند تا توله سگ راه انداخت ديگه مي خوای چي كار كني؟غرولند ك

 جواب دادم نمي دونم ، خانم بزرگ به هر حال من دادم رو از خدا مي گیرم.

و باالخره خدا هم كه به فريادم رسید و منو از اون عذاب الیم نجات داد . زبون نفرين نداشتم . از اين كار متنفر بودم 

 . مي دونستم اون كسي كه منو آفريده ، غم منو هم مي خوره.
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وقتي پريوش بچه ش رو بدنیا آورد ، ديگه امیر بهادر رو پا بند نبود. انقدر خوشحال بود كه بعد از ماه ها با من آشتي 

وک تاج المل كرد . میومد سراغ ما و رفتارش تا حدی تغییر كرده بود . من خیلي دلم مي خواست بچه رو ببینم ولي

 هنوز سر حرفش بود و نه مي خواست پیوش رو ببینه و نه بچه ی اونو.

روزگار مي گذشت و با تمام دردی كه توی جون و روحم بود ، تحمل مي كردم . هر وقت به ديدن خونواده م مي 

ه يه بچه واس رفتم ، طوری رفتار مي كردم كه خیال مي كردن خیلي خوشبختم ووقتي خانم جانم مي پرسیدن چرا

 شوهرم نمیارم ، جواب مي دادم هنوز خدا نخواسته ما بچه دار بشیم . اما از اونجا كه ماه واسه ی همیشه زير ابر

نمیمونه ، نمي دونم كدوم پدر بیامرزی به گوش خانواده م كه،امیر بهادر سر فخر السادت هوو آورده.آقا جانم اول 

 ه خونه ی ما اومدن و جويای حقیقت شدن،بالجبار همه چیز رو گفتم.باور نکرده بودن،اما وقتي سراسیمه ب

نمي تونستم به آقا جانم دروغ بگم.آقا جانم طوری از كوره در رفتن كه كسي جلودارشون نبود.تاج الملك رو هدف 

 قرار دادن چرا از اول حقیقت رو نگفته.تاج المولك خجالت زده سکوت كرده بود و دست آخر گفت:

قا اگه بگم تا خونه ی خدا رو سیاه شما هستم،باور میکنین؟اما بدونین من فخر السادات رو بیشتر از چشام حاج آ-

 دوستش دارم.

 پدرم فرياد زد:

خانم،اين نشد حرف،اين بود قول و قراری كه من و پسرت داشتیم؟يعني نامردی تا اين حد؟مگه اينکه نبینمش،بايد -

 طالق دخترمو بده.

رو شنیدم،به دست و پای آقا جانم افتادم و التماس كردم كه از خواسته صرف نظر كنن.به هیچ طريقي  تا اين حرف

حاضر نبودم از امیر بهادر جدا بشم،حتي با اون وضعیت.وقتي پدرم ديد حاضر به جدايي نیستم،ديگه اصرار نکردن و 

 گفتن ديگه نمیخوان چشمشون به شوهر من بیفته.

ا رفتن و تا روزی كه زنده بودن،ديگه امیر بهادر را نديدن.البته زياد طول نکشید،چون چند ماه بعد هم از خونه ی م

 بعد از غصه دق كردند.

مرگ پدرم ضربه ای هولناک به روح و روانم وارد كرد،به طوری كه مدتها گوشه ی انزوا اختیار كردم و اشك 

 ادثه ی وحشتناک ديگه ای رخ داد.ريختم.و هنوز غم مرگ پدرم برام جان نیفتاده بود كه ح

امیر بهادر و پريوش و دخترش به شمال رفته بودن تا چند روزی در امالكي كه در اونجا داريم،بمونن.موقع برگشتن 

گويا ترمز ماشین میبره، و امیربهادر برای اينکه به دره سقوط نکنه،ماشین رو به كوه میزانه.امیربهادر ستون فقراتش 

 زی در حالت اغما بود،ولي پريوش و دخترش در دم مردن.شکست و چند رو

وقتي امیبهادر بهوش آمد و فهمید چي شده،تا مدتها عقلش رو از دست داده بود و در عالم بي خبری سیر 

 میکرد.نصف بدنش هم كه توی گچ بود.دكترها هیچ امید نداشتن او دوباره بتونه راه بره و میگفتن معجزه بشه.

س بزن ما چه حال و روزی داشتیم.يه چشممون اشك بود يه چشممون خون.شب و روز به درگاه خدا حاال خودت حد

عجز و البه میکرديم تا شايد لطفش شامل حالمون بشه و سالمت بهادر رو بش برگردونه.جونم به جون اون بسته بود 

ف ديگه،بکلي منو از پا انداخته و میدونستم اگه بمیره،منم میمیرم.مرگ پدرم از يه طرف و وضعیت شوهرم از طر

بود.روز به روز ضعیف تر و رنجور تر میشدم و باالخره دچار سینه پهلو شدم و تمام نیروم رو از دست دادم.اين حال 

 و روزی كه میبیني،نتیجه ی همون بیماريه هنوز دست از سرم بر نداشته.
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نقدر كه به فکر سالمت او بودم،به فکر خودم نبودم.خانم با تمام اين احوال،با جون و دل از شوهرم پرستاری میکردم.ا

بزرگ هم با اون همه كهولت لحظه ای از پاا نمینشست و دائم هم به من گوشزد میکرد بیشتر مراقب حال خودم 

 باشم.

باالخره بعد از چند ماه بهادر كم كم حواسش رو به دست آورد و وقتي هم كه گچ رو باز كردن،معلوم شد میتونه 

 دوباره راه بره.اين برای ما سعادت بزرگي بود و تا حدودی غم رو از دلمون بیرون برد.

با اينکه امیربهادر سالمت جسماني خود را به دست آورده بود،دلمرده و غمگین بود.ساعتها يه گوشه ای مینشست و 

 به نقطه ای خیره میشد.فقط گاهي در سکوت نگاه حق شناسانه ای

 

 

 اخت فقط همین.به من میاند

 كار من شده بود گريه و دعا.چه شبها و روزهايي كه به درگاه خدا نالیدم و شفای كامل او را طلبیدم.

اوايل فقط میتونست روی پايش وأسته و مهربانانه وادارش كردم راه بره،كه به كمك من يا مادرش اين كار رو 

وفق شديم.ولي سه سال طول كشید تا اون بظاهر مثل سابق میکرد.انقدر ادامه داديم تا باالخره با عنايت خدا م

شد.البته از درون غمگین بود و هنوز حرف نمیزد.من و تاج الملوک میدانستیم نبايد اسمي از پريوش و دخترش 

 بیاوريم.مي بأست به امیربهادر فرصت میداديم تا با اون مصیبت كنار بیايد.

جبور میشه خودشو با سرنوشتش وفق بده.امیربهادر مرد با اراده ای بود و آدم زود به همه چي عادت میکنه.شايدم م

مطمئن بودم باالخره واقعیت رو میپذيره.من آرزوی مرگ پريوش را نداشتم،اما اوني كه غم بنده هاشو میخوره،هیچ 

 كارش بي حکمت نیست.

یاش به طرف من برگشت.مي دونستم .با مرگ پريوش و گذشت يك سال از اون حادثه،امیر بهادر علیرغم میل باطن

هیچ گاه نمیتونم جای پريوش رو تو قلبش پر كنم،ولي به عنوان همسر قبولم كرد.عاقبت پس از سه سال رنج و 

 انتظار،مرد محبوبم رو در اختیار داشتم،اما فقط جسمش رو.روحش با پريوش پر كشیده بود.

با اون میگذروند.انگار اين تنها رشته ای بود كه اونو با زندگي  وقتي فريبرز به دنیا اومد،امیربهادر تمام وحتش رو

پیوند میداد.تاج الملوک هم بیش از حد خوشحال بود و میگفت حاال ديگه اگه سرش رو زمین بذاره،با خیال آسوده 

و به رمیره.با به دنیا اومدن فريبرز،خونه تا حدی رنگ شادی به خودش گرفته بود،اما من ديگه سالمت گذشتهام 

 دست نیاوردم .خانم بزرگ هم در سني نبود كه بتونه كمك كنه.

يه خدمتکار داشتیم كه اونم رفت.اسمش هاجر بود.و با رفتن اون تمام مسئولیتهای خونه افتاد رو دوش من.تا اينکه 

 رشون بده.بهادر رفت تا به امالكش سركشي كنه و پدر و مادر تو رو با خودش آورد.اونا كمك حالم شدن.خدا خی

با اومدن اونا،كمي از سنگیني بار خونه و بچه داری از رو دوشم برداشته شد.حاال فريبرز دو ساله بود.پسر بچه ای 

شیطون كه به مراقبت جدی احتیاج داشت،و اطلس اين كار مهم رو بر عهده گرفت.مثل چشمش از او مواظبت 

يدم در آرزوی بچه اه میکشه و عاجزانه از خدا میخواد میکرد.چون خودشم بچه نداشت،فريبرز رو میپرستید.مید

 لطفش رو شامل حال اونم بکنه.تا اينکه يه روز ذوق زده اومد و گفت تصور میکنه برداره.باور نمیکردم.

رفتیم دكتر و فهمیديم درست حدس زده.يك ماه بعدش بود كه متوجه شدم منم بردارم.تو و فرنازه به فاصله ی يه 

 ه دنیا اومدين.من انقدر ضعیف بودم كه نتونستم به بچهام شیر بدم و اطلس به هر دوی شما شیر میداد.ماه از هم ب
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 درواقع اون مادر دوم فرزانه س.منم همون قدر كه فرزانه رو دوست دارم،تو رو هم دوست دارم.

وني بايد كسي رو دوست خسته ات كردم دخترم،اما اينا رو گفتم برای اينکه هم خودم سبك شم،هم اينکه تو بد

داشته باشي كه از صمیم قلب دوستت داشته باشه،وگرنه چه بسا تو هم همون عذابي رو میکشي كه من كشیدم.تو هم 

خوشگلي هم مهربون و هم فهمیده..مي تني برای هر مردی زن ايده آل باشي.فريبرز بچه ی من و امیربهادره.اگه 

يد دارم به جز خواهر تو رو به چشم ديگه ای نگاه كنه.تو كه نمیخای با اخالقش به پدرش رفته باشه،كه رفته ترد

 كسي باشي كه به ديده ی ترحم به تو نگاه كنه،میخوای؟

 

ساعتها از شب گذشته بود و آن دو هنوز بیدار بودند.سابقه نداشت فخر السادات تا آن ساعت از شب بیدار مانده 

 تحلیل رفته است و خسته است.باشد.كامال معلوم بود كه تمام نیرويش 

 عطیه چشمان اشك بارش را به چشمهای پر مهر او دوخت و به آرامي گفت:

نه سادات خانم،نمیخوام.اما باور كن خیلي با خودم مبارزه كردم تا فکرشو از سرم بیرون كنم.چي كار كنم كه -

 نمیتونم؟شما بگین كه چي كار كنم؟

 ي چیزا آماده كني...میفهمي كه منظورم چیه،نه؟بنابر اين بايد خودتو واسه خیل-

 بله میفهمم روزی هزار دفعه به خودم اينا رو به خودم میگم.اما برام سخته.-

میدونم دخترم،احساسات رو درک میکنم،اما چاره چیه؟تو كه نمیتوني تموم جوونیت رو تو رويا سپری كن،واقعیت -

 تلخ ولي بايد قبولش كرد.

 اشك میريخت.فخر السادات او را در آغوش كشید،قطرات اشك را از روی گونه ی او سترد و گفت:عطیه به آرامي 

میگن هر كسي رو كه میخوای نفرين كني،بگو الهي عاشق بشي.به نظر من هیچ دردی بي درمون تر از اين -

 ضای خدا.نیست.حاال ديگه گريه نکن.هیچ كس نمیدونه فردا آبستن چه حوادثیه.بايد راضي بود به ر

 1فصل 

 

 

سرگذشت غم انگیز فخر الساداتبرای عطیه زنگ خطر بود ،ولي چه كسي حاظر نیست اين خطر شیرين ودر نهايت 

دردناک را به جان بخرد؟اين خصلت بشر است و خصوصیت عشق. هر آدمي با وجود آگاهي از تمام دردهای موجود 

هر چه بیشتر در گرداب دلبستگي فرو برود. دلي كه سوختن در راه بر سر راه عشق ،باز هم به دل میدان مي دهد تا 

تجربه مي كند ،شايد به عرفان الهي دست يابد و خالص شود ،همان گونه كه فخرالسادات شده بود . پس چرا عطیه 

عايت ا رنمي بايست امتحانش مي كرد؟ در قلب او حد و مرزی تعیین نشده بود كه تا چه اندازه مي تواند حد اعتدال ر

كند. مي خواست عاشق باشد و همیشه عاشق بماند تا شايد از اين طريق ودر سلوک خاموشش به معبود واقعي 

نزديك تر شود . ولي آيا اين عشق ابدی بود ؟آيااورا به سر منزل مقصود مي رساند؟ آيا بهتر نبود از دنیای رويا 

د تا عطیه تصمیمش را گرفت. مي بايست به فکر آينده بیرون آيد وبا واقعیت زندگي روبرو شود؟روزها طول كشی

اش مي بود . در واقع عقل حکم مي كرد وقت گرانبهايش را به بطالت و در عالم خیال نگذراند،چرا كه آنچه مي 

رفت،ديگر بازگشتي نداشت.اما نمي دانست چگونه و از كجا شروع كند.و دست آخر فکر كرد بايد از شازده كمك 

 بگیرد.
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پشت در اتاق شازده رسید،دودل شد.با ترس و لرز چند لحظه ای همانجا ايستاد و باالخره دل به دريا زد وبه در  وقتي

 كوفت.لحظه ای طول كشید تا در به رويش باز شد و عطیه دستپاچه سالم كرد.

در ذهنش جان مي  امیر بهادر خان برای لحظاتي طوالني به او نگاه كرد.هر بار كه عطیه را مي ديد،تصوير پريوش

 گرفت.

ببخشین،آقا.مي خواستم در مورد موضوعي با شما مشورت »عطیه كه با سکوت او هر لحظه دستپاچه تر مي شد،گفت:

 «كنم.

 «بیا تو.»امیر بهادر خان با شنیدن صدای او به خود آمد و گفت:

در نشست.امیر بهادر خان در را بست،به  و در را برای او باز نگه داشت.عطیه وارد شد و روی اولین صندلي نزديك به

 سمت او رفت و روی صندلي مقابلش نشست و منتظر شد.

اومدم از شما بخواهم كمکم كنین واسه كالسهای تقويتي فوق ديپلم »باالخره عطیه بر خود مسلط شد و گفت:

 «نامنويسي كنم.همون طور كه قبل گفته م،دلم مي خواد معلم بشم،ولي الزمه برم كالس.

حاال مطمئني مي خوای معلم بشي؟نمي خوای كالس كنکور بری و توی رشته ای ديگه قبول »امیربهادرخان پرسید:

 «بشي؟

نه،آقا.من از بچگي دلم مي خواسته معلم بشم.از پرستاری هم خوشم میموده،ولي گمان نمي كنم آمادگیش رو داشته »

ه منم مهم همینه.دلم مي خواد برای جامعه م مفید باشم.همه باشم.به هرحال هر دو تاش جنبه ی معنوی داره و واس

 «ی شغلها خوبن،ولي راستش من بچه ها رو خیلي دوست دارم و دلم مي خواد با اونا باشم.دنیاشون برام جالبه.

اينم حرفیه.ولي هیچ مي دوني شغل پول سازی نیست و خیلي هم زحمت »امبربهادرخان سری تکان داد و گفت:

 «داره؟

 «بله.مي دونم،ولي ماديات زياد مهم نیست.»

 «چرا نیست؟پول چیز خوبیه.بیشتر مشکالت آدمو حل مي كنه.»

 «مي دونم.ولي انگار شما متوجه حرفای من نشدين.»

 «چرا،دختر جون شدم.ولي میگم چرا يه شغل بهتر انتخاب نکني كه آينده ت رو تضمین كنه.»

خیلي خوب.حاال كه خودت مي خوای،منم حرفي ندارم.همین فردا ترتیبي »ان گفت:وقتي عطیه جوابي نداد،امیزبهادرخ

 «میدم اسمت رو بنويسي.مطمئنم معلم خوب و محبوبي مي شي.آخه بچه ها معلمهای خوشگل رو دوست دارن.

 «شما لطف دارين،اما اين طورها هم نیست.»عطیه سرش را پايین انداخت و گفت:

 «هركي به آدم دروغ بگه آينه دروغ نمیگه.»گفت:امیربهادرخان تبسم كنان 

 عطیه همچنان در سکوت سرش را پايین انداخته بود.

 مي دوني برات»امیربهادرخان از روی صندلي بلند شد،به طرف پنجره رفت و همچنان كه پشتش به او بود،گفت:

 «ي.سر و كله بزني و خودتو پیر كن خواستگار پیدا شده؟اگه قبول كني،ديگه الزم نیست از صبح تا شب با بچه ها

چند روز پیش »عطیه يکه خورده سرش را به طرف او برگرداند و با ديدن چهره ی متعجب او لبخندی زد و گفت:

آقای فرازمند اومد سراغم و تو رو واسه پسرش خواستگاری كرد.جهانگیر رو میگم،دوست فريبرز.ظاهرا گلوی 

 «ي،توی پول غرق میشي.بهتر از درس دادنه.پسره پیش تو گیر كرده.اگه زنش بش
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ولي من خیال ازدواج ندارم،نه با جهانگیر،نه با هیچ مرد ديگه ای.هدفم چیز »عطیه نفس عمیق كشید و قاطعانه گفت:

 «ديگه س.تا وقتي خودمو آماده ی قبول چنین مسئولیتي نبینم،زير بار ازدواج نمیرم.

دروغ میگي،اما كور خوندی.نمي ذارم دستت به فريبرز »وخت و در دل گفت:امیربهادرخان متفکرانه به او ديده د

 «برسه.اين كاله زيادی واسه سرت گشاده.لیاقت پسر شازده بیشتر از ايناس.

عطیه از نگاه خیره ی امیربهادرخان معذب شده بود.دلش مي خواست بداند در فکر او چه مي گذرد.يعني ممکن بود 

 برده باشد؟

 «باشه.همین هردا دنبال كارت رو مي گیرم.»ان او را از عالم فکر بیرون آورد.گفت:امیربهادرخ

 «متشکرم،آقا.خدا سايه تونو از سرما كم نکنه.»عطیه از روی صندلي بلند شد و گفت:

مدتي از رفتن عطیه مي گذشت و امیربهادرخان همچنان غرق در تفکر بود.احساسي غريب داشت.هر وقت عطیه را 

،به ياد پريوش مي افتاد.خیلي از حركات او شبیه پريوش بود،همین طور ظاهرش.او از خودش تعجب مي مي ديد

كرد.چرا مي بايست چنین احساسي داشته باشد؟مگر نه اينکه عطیه جای دخترش بود؟مثل فرزانه.اما احساسش به او 

 به گونه ای ديگر بود.شايد به همین علت از عشق او نسبت 

 عصباني بود.نسبت به پسرش 

آهسته به سمت آيینه ای قدی كه به در كمد اتاقش نصب بود ،رفت و به دقت خودش را برانداز كرد.دلش مي 

خواست مي توانست بگويد هنوز جوان است، ولي مگر نه اينکه دقايقي پیش خودش به عطیه گفته بود آيینه دروغ 

ضوح نشان مي داد سن وسالي از او گذشته است. نمي گويد؟موهای جوگندمي و چین و چروک دور چشمانش به و

 پس اين فکر اهريمني كه لحظه بیشتر در ذهنش جا مي گرفت چه بود؟

 شرمسار و سرافکنده از مقابل ايینه كنار رفت ودر دل شیطان را لعنت كرد.

ه بعد او مي تواند از هفت چند روز بعد امیر بهادر خان برای عطیه پیغام فرستاد كه كار نام نويسي اش انجام شده استو

در كالسها حضور به هم رساند. عطیه از خوشحالسي روی پا بند نبود.فخرالسادات هم از شنیدن اين خبر خوشحال 

شد. شادماني پدر و مادر عطیه كه ديگر گفتني نبود .اطلس و عطا ان زن وشوهر فداكار و زحمتکش ،آرزويیجز اين 

رج باال برسد و سری توی سرها در بیاورد.و راه براه از امیر بهادر خان تشکر مي نداشتند كه تنها فرزندشان به مدا

 كردند كه چنین لطفي در حق آنان و دخترشان كرده است .

حاال عطیه هدف داشت و مي بايست تا جايي كه مي توانست در راه هدفش تالش مي كرد. از اين طريق شايد فراق 

 محبوب هم برايش آسان تر مي شد.

باالخره كالسها شروع شد و همان طور كه عطي حدس مي زد،در گیری درس ورفت و آمد فرصت چنداني برايش 

باقي نمي گذاشت كه به افکارش بال و پر بدهد.حتي به ندرت فرصت مي كرد به فخر اسادات سر بزند . امیر بهادر 

ای سفرمناسب است .وقتي عطیه خبر دار خان در تدارک سفربود و به نظر مي رسید وضع جسماني فخراسادات هم بر

 شد فخرالسادات برای مدتي به سفر مي رود،طوری برنامه ريزی كرد كه شبها در كنار او بماند. 

سه روز به رفتن آنها مانده بود كه عطیه طبق معمول هر شب به سراغ فخرالسادات رفت. وقتي وارد شد او سر نماز 

رد نماز فخرالسادات تمام شود. در افکار خودش غرق بود و ؟نفهمیدچه مدت بود.عطیه در گوشه ای نشست و صبر ك

 گذشت كه يکدفعه از صدای ضعیف و نجوا گونه ی فخرالسادات به خود آمدعطیه جون مي شه شازده رو خبر كني.

 عطیه از جا پريد. چیزی شده خانم فخرالسادات.
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 و خود را به او رساند. چرا آنقدر عرق كردين ؟

السادات همانجاكنار سجاده اش نشست و ناله كنان گفت:گمانم سرديم كرده. دلم هم آشوب مي شه .به طوبا فخر

 بگو يه كم نبات سوخته برام درست كنه.

 االن خودم براتون درست مي كنم ،خانم فخرالسادات.

 نه دختر جون . اول بگو شازده بیاد اينجا،بعد به طوبا بگو برام نبات بیاره.

لسادات به وضوح احساس مي كرد مشکلش عادی نیست . از صبح احساس مي كرد انگار جسم سنگین روی فخرا

قلبش فشار مي آورد.بسختي نفس مي كشید. به هر جان كندني بود ،كنار سجاده دراز كشیدو منتظر شد .دقايق 

 برايش كند مي گذشت . پس چرا امیر بهادرنمي امد؟ عطیه كجا رفته بود؟

ت چقدر گذشت كه امیر بهادر سراسیمهاز در وارد شد و عطیه به دنبالش . امیر بهادر با ديدن او در آن نمي دانس

 وضع آهي كشید ،كناراو زانو زد و سرش را در بغل گرفت .

اشك در چشمان فخرالسادات حاقه بسته بود. نگاهش را به شوهرش دوخت وبا لبخندی نامحسوس بر لبانش گفت : 

 ر بهادر . همیشه ... همیشه دوستت داشتم... به خدا مي سپرمت . قلبم .. قلبم مي سو زه . بچه هام....حاللم كن ،امی

 امیر بهادر خان رو به عطیه فرياد زد :زود دكتر رو خبر كن .

 عطیه مات ومبهوت ايستاده بود ونگاه مي كرد. و با صدای گوش خراش امیر بهادر خان به خود آمد،بجنب دختر!

ه به طرف تلفن دويد و گوشي رابرداشت ، اما هنوز ارتباط برقرار نشده بود كه صدای خرخری نامنتظر باعث شد عطی

رويش را برگرداند،و ديد كه فخرالسادات در میان بازوان امیر بهادر خان رها شد و كفي سفید از گوشه يلبانش 

 برای همیشه خاموش شده بود . بیرون زد.امیر بهادر خان با فرياد او را زد ،اما فخرالسادات

او سريع تر از آنچه در تصور بگنجد ، بال و پر گشود و همه را در ابهام مرگ خود باقي گذاشت .چهره يمتبسم 

وملکوتي اش حاكي از اين بود كه عاقبت به آرامش وطلوب خود دست يافته است. امیر بهادر خان جسم بي جان او را 

زد .عطیه شیون كنان بر سرو روی خود مي كوبید . در باورش نمي گنجید او مرده در آغوش گرفته بود وزار مي 

باشد ؛زني كه در زهد وپارسايي همچون فرشتگان بود . هنوز سجاده اش پهن بود . عطیه زاری كنان خود را به روی 

 شکها ريخت.او انداخت و برای دل سرشار از حسرت زني كه به حرمت عشق غروب زندگي را پذيرا شده بود،ا

 چگونه باز كنم بال در هوای وصال

 كه ريخت مرغ دلم پر در آشیان فراق 

 كنون چه چاره كه در بحر غم به گردابي

 فتاده زورق صبرم ز باد فراق

زندگي چیست؟ عصاره ای ازهستي و نبستي . كتابي نا خوانده از غمها وشاديها ،مصائبو خوش بیاريها و دست اخر 

 وسها.حسرتها و افس

باور مرگ زني فرشته خو همچون فخرالسادات آسان نبود.عطیه بهترين يارو ياور خود را از دست داه بود.واقعیت 

ملمويس تر از آن بود كه تصورش را مي كرد . مفهوم مرگ برای دختر جوان همچ.ن او فلسفه ای ناشناخته بود كه به 

فخرالسادات همچون زندگي او سريع گذشت. از ان پس هیچ طريقي نمي توانست هضمش كند .مراسم سوم وهفت 

عطیه هر شب جمعه با دسته ای گل سرخ به همراه مادرش بر مزار او حاضر مي شد فاتحه ای مي خواند ،در سوگ او 

اشك مي ريخت و سپس با او به درد ودل مي نشست .بي او زندگي را پوچ وبي معنا مي ديد و عالقه ای به ادامه حیات 
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.گويي فخرالسادات نیمي از وجود او را با خود برده بود.لحظات شیريني را كه با او گذرانده بود به ياد مي نداشت 

 آورد، وچهره ی محجوب ومظلومش را ،ودلش آتش مي گرفت. 

با اينکه شش ماه از مرگ آن زن مهربان مي گذشت،عطیه همچنان عزادار او بود و لباس سیاه برتن داشت . حتي 

ظه ای نمي توانست ياد او را از ذهن بیرون كند .ناآرام وبي قرار روز را به شب مي رساند وشب را به برای لح

 روز.هرچند فخرالسادات مرده و تن به خاک 

سپرده بود ، يادش برای همیشه در روح وجان عطیه باقي مانده و او دل در گرو محبتي سپرده بود كه رشته اش حتي 

سسته نمي شد. او در اوج جواني از خود دست كشیده وآرزوی مرگ مي كرد. سالمتش در با رفتن از اين ديار گ

 معرض خطر بود. هر روز اسیر تبي مرموز شد .

اطلس و عطا غمگین و افسره شاهد تحلیل روزفزون تنهافرزندشان بودند و هیچ راه چاره ای به ذهنشان نمي رسید 

كنار بستر او نشست ، گريه كنان در آغوشش گرفتو شرع به حرف حال جسمي عطیه تا حدودی بهتر است ، اطلس 

 زدن كرد ،با اين امید كه موثر واقع شود .

دردت به جونم بخوره مادر . چرا داری دستي دستي خودتو مي كشي؟ به خدا قسم اون به جای حق رفت . مرگ حقه 

ا بايد واسه خودمون گريه كنیم . اون آنقدر ، عزيزم هیچ كس در اين وادی نمي مونه . همه مون رفتني هستیم . م

خوب و نازنین و بي آزار بود كه مطمئنم جاش توبهشته . چرا تیشه برداشتي به ريشه يخود مي زني؟مي دونم اونم 

راضي نیست تو آنقدر غصه بخوری. خدا هم قهرش مي گیره،دخترم . اين ناشکريه.من و باباتم كه داری دق مي دی. 

حرف مي زد و عطیه آرام آرام اشك مي ريخت. چطور مي توانست سو گوار نباشد ؟ چطور مي آخه... . اطلس 

توانست فراموش كند كه او روزی بوده . اكنون نیست ؟از دست دادن او همان قدر برايش دردناک بود كه از دست 

ك عمر در حسرت ذره ای دادن پدر و مادرش. هر وقت به ياد مي آورد او چقدر به امیربهادرخان عالقه داشت و ي

محبت از جانب او سوخته ودم نزدهبود،دلش آتش مي گرفت.به ياد مي آورد كه او مي خواست به ديدن فرزندانش 

برودو در حسرت اين ديدار چشم از جهان فرو بسته بود.مي دانست غصه دوری از فرزند و بیش از آن غم بي مهری 

رد. همه ی اينها درد ناشي از فقدان فخراسادات را برای او افزون مي معشوق باعث شده بود او جان سالم به در نب

 كرد. اطلس داشت مي گفت:ديگه طاقت ندارم تو رو اين جوری ببینم مادر. ديگه طاقت ديدن اشکهاتو ندارم.

و عطیه نجوا گونه شروع به حرف زدن كرد:چطوری گريه نکنم،مامان؟ دست خودم نیست.دوستش داشتم.از جونم 

 شتر دوستش داشتم. بی

و يکدفعه نگاه و لحنش رنگ خشم به خود گرفت و گفت: از آقا متنفرم.ازش بیزارم. ديگه نمي خوام ريختش رو 

 ببینم . ا.ن باعث شد خانم سادات دق كنه.

اطلس گفت:بسه ديگه مادر.هیچ كس نمس تونه بین زن وشوهرقضاوت كنه.تو چه مي دوني توی دل آقا چي میگذره. 

ثاني ،خدا جای حق نشسته. هیچ عملي از چشممش دور نمي مونه. يه روزی همه بايد جواب اعمالشون رو بدن. در 

مرگ هم كه واسه همه ساين شتريه كه در خونه ی همه مي خوابه. ما حق نداريم توی كار خدا دخالت كنیم. تو بايد 

 بد كرده باشه ،مطمئن باش االن عذاب وجدان داره.حرمت آقا رو حفظ كني.به ما كه بد نکرده . اگرم به فخرالسادات 

 ديگه چه فايده، مامان؟ اون ديگهبر نمي گرده.

مي دونم عزيز دلم . ولي چاره چیه. غصه خوردن تو كه اونو زنده نمي كنه .فقط تو رو از پا مي اندازه ومن و باباتم دق 

تو بیاد ما هم زياد دوام نمیاريم. اطلس مي گفت و گريه  میده .ما آفتاب لب بومیم. چشم امیدمون تويي. اگه باليي سر
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مي كرد،و عطیه پا به پای او اشك مي ريخت.تصور مرگ پدر ومادر را ديگرنمي توانست به ذهن راه دهد.مي بايست 

برای خاطر آنان هم كه بود، صبورانه شرايط موجود را مي پذيرفت. او زنده بود ومي بايست زندگي مي كرد ورفتگان 

 را به حال خود مي گذاشت.

و همان شبپس از سالها برای اولین بار خواب فخرالسادات را ديد زير سايباني از گلهای رنگارنگ نشسته بودو چهره 

اش در زير نوری تابان مي دخشید.عطیه خوشحال از ديدار او به جانبش رفت وسر بر دامنش گذاشت. فخرالسادات 

با نوايي دلتشین زمزمه كرد:عزيز دلم گريه تو عذابم مي ده.تو بايد صبر پیشه  دست نوازش بر سر او كشید و سپس

كني .راهي طوالني در پیش داريو بايد زندگي كني.مي بیني كه منم هستم. اينجام واز همین جا مراقب تو و فرزانه و 

و با ديدن نوری درخشنده  فريبرز هستم. حاال پاش. و اشکها تو پاک كن . عطیه سرش را از روی زانوان او برداشت

 ناگهان.

ناگهان از خواب پريد. تمام بدنش خیس عرق بود و مي لرزيد. احساس مي كرد فخرالسادات همانجا در كنار اوست. 

حضورش را حس مي كردفخرالسادات همانجا در كنار اوست.حضورش را حس مي كرد.حتي صدای او را مي 

 شنید.صبر كن.راهي طوالني در پیش داری.

عطیه احساس عطش كرد.به آرامي از رختخواب بیرون خزيد و همین كه ايستاد،اولین چیزی كه نظرش را جلب 

كرد،تصوير خودش در آيینه بود.چقدر تکیده و الغر شده بود.مي بايست فکری به حال خود مي كرد.مي بايست به 

 خواسته ی زني كه همه چیز او بود گردن مي نهاد.

نیت كه فخرالسادات همیشه و همه جا در كنار اوست،توانست قوای از دست رفته ی خود را و سرانجام،او با ذه

 بازيابد و به زندگي برگردد.

با مرگ فخرالسادات سفر امیربهادرخان به تاخیر افتاده بود.فرزندانش هنوز از مرگ مادرشان اطالع 

آنان رفت،اين خبر اسفبار را به گوششان  نداشتند.امیربهادرخان ترجیح داده بود صبر كند و وقتي خودش نزد

برساند،كه البته مطمئن بود بابت اين تاخیر سرزنش مي شود.در طول اين مدت،يکي دو بار تلفني با بچه ها حرف زده 

و هر بار برای غیبت مادرشان بهانه ای آورده بود.ولي تا كي مي توانست به اين بازی ادامه دهد؟به هر حال،او بزودی 

 شد و خبر داده بود كه بتنهايي سفر خواهد كرد.و اين مقدمه ای برای اتفاقي كه افتاده بود،فراهم مي آورد. عازم مي

امیربهادرخان مشغول رتق و فتق امور بود تا در مدت غیبتش مشکلي پیش نیايد.مسئوولیت نگهداری از خانه و 

نديده بود،ولي دائم حالش را از عطا و اطلس مي  رسیدگي به امور آن را هم به عطا سپرده بود.مدتها بود عطیه را

پرسید.مي دانست مرگ فخرالسادات او را منزوی كرده و به بستر بیماری كشانده است،ولي دلش مي خواست قبل از 

 رفتن حتما او را ببیند.عطا را به حضور طلبید،دستورهايي صادر كرد و دست آخر حال عطیه را پرسید.

 «خانومو ديده بوده.خدا خواست اين طوری به زندگي برگرده. خیلي بهتره،آقا.خواب»

 «خوبه.خیلي خوبه.بگو يه سر بیاد پیش من.مي خوام ببینم برای فرزانه پیغامي نداره؟»

امیر بهادر خان اسمي از فريبرز نبرد و عطیه شکي برايش باقي نماند كه او همه چیز را مي داند. قلبش چنان بر سینه 

گمان صدايش به گوش امیر بهادر خان رسید ، زيرا او يك ابروی خود را باال داد و با لحني تمسخر  مي كوفت كه بي

 "طوری شده؟"آمیز گفت : 

عطا بسرعت به سراغ عطیه رفت و گفت كه امیر بهادرخان مايل است او را ببیند. عطیه با شنیدن اين حرف اخمهايش 

 "رده. نمي خوام ببینمش. به اش بگین من خوابیدم.الزم نک"را در هم كشید و پرخاش كنان گفت: 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دل بیداری 

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

 

4 4  

 

 "نمي شه، دخترم اون ارباب ماس. نمي شه خودسری كنیم كه."

 "ارباب من نیست. حالمو به هم مي زنه."

اين حرفا رو نزن، دختر. پاشو برو ببین چي میگه. فردا داره میره. مي گفت مي خواد ببینه واسه فرزانه خانوم پیغتم "

 "نه.داری يا 

شنیدن نام فرزانه، عطیه را سست كرد. در عین حال بخوبي مي دانست برای خاطر پدرش هم كه شده، مجبور است 

به دستور امیربهادرخانه گردن بنهد. بنابراين علي رغم میل باطني اش به راه افتاد تا پس از ماهها امیربهادر خان را 

حتي يك بار هم نشده بود سراغ او را بگیرند، گويي اصالً برای آنان  ببیند. تمام از فريبرز و فرزانه بي خبر بود. و

وجود نداشت. حاال چه پیغامي داشت كه به آنان بدهد؟ كمر راست كرد و با گامهايي مصمم به طرف اتاق 

 امیربهادرخانه رفتت و تقه ای به در زد.

 "بیا تو."

 "سالم آقا."در را باز كرد و وارد شد. 

ز چي به رو"ه با ديدن او بشدت يکه خورد. باورش نمي شد اين همان عطیه باشد. آهي كشید و گفت: امیربهادرخان

 "خودت آوردی، دختر؟

 "با من كاری داشتین؟"عطیه صاف تر ايستاد و با لحني محکم تر گفت: 

 "اوه، آره. آره. من فردا دارم میرم. مي خواستم ببینم پیغامي واسه فرزانه نداری؟"

هادرخان اسمي از فريبرز نبرد و عطیه اشکي برايش باقي نماند كه او همه چیز را مي داند. قلبش چنان بر سینه امیرب

مي كوفت كه بي گمان صدايش به گوش امیربهادرخانه رسید، زيرا او يك ابروی خود را باال داد و با لحني 

 "طوری شده؟"تمسخرآمیز گفت: 

 "ن.بشی"ي تکان داد و شنید كه امیربهادرخان با لحني دستوری گفت: عطیه بسرعت سرش را به نشانه ی منف

 و او نشست. جرأت نگاه كردن به امیربهادرخان را نداشت. 

مدتي به سکوت گذشت. تا اينکه احساس كرد امیربهادرخان به او نزديك مي شود. يك صندلي مقابل صندلي او قرار 

نزديك بود كه عطیه حرم نفسهای او را حس مي كرد. و صدای او را  گرفت و امیربهادرخان روی آن نشست. آن قدر

 "چي شده،عطیه ؟ از چیزی دلخوری؟"شنید: 

 جوابي نداد. همچنان سرش پايین و نگاهش به زمین دوخته شده بود.

است. مي دونم چه حالي داری. مرگ فخرالسادات همه مون رو اذيت كرد. اونم حاال نخواد، خیلي خاطر تو رو مي خو

 "مرگش واسه منم به اندازه ی تو دردناک بود و منو از پا انداخت.

 "واقعاً؟"عطیه يکدفعه سرش را باال كرد، تمام خشمش را در نگاهش گنجاند، چشم در چشم او دوخت و گفت: 

 "منظورت چیه؟"امیربهادرخان جا خورد. 

واقعیت وجودی اون زن بیچاره رو باور نکردين. اون از من كه باور نمي كنم از پا افتاده باشین. همون طور كه شما "

 "غصه ی شما دق كرد.

 "عطیه!"

راست میگم. من همه چي رو مي دونم. وقتي از شما حرف مي زد، عشق رو تو چشماش مي ديدم و افسوس مي "

 "خوردم كه چرا شما نمي بینین. اوه، خداوندا. شما چه جور آدمي هستین؟ درست مثل...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دل بیداری 

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

 

4 5  

 

 "ريبرز، نه؟مثل ف"

آره. اونم "عطیه تکاني خورد و نگاه وحشت زده اش را به او دوخت. و امیربهادرخان در اوج خونسردی ادامه داد. 

 "پسر منه. خون من توی رگهاشه.

عشق رو نمي شه بزور به كسي تزريق كرد، بچه. مي دونم تو عاشق فريبرزی. "مکثي كرد و ناگهان فرياد زنان گفت: 

مي دونم. اما اون تو رو مثل خواهر دوست داره. نمي تونه عاشقت باشه، همون طور كه من نتونستم عاشق  خیلي وقته

 "فخرالسادات باشم.

ولي دوستش داشتم. اون مادر بچه هام بود، و يه زن خوب "سپس صدايش را پايین آورد و با لحني آرام تر ادامه داد: 

 "و منحصر به فرد. اما عشق... نه.

 ه مکث كرد، نگاهش را به عطیه دوخت و قاطعانه گفت:دوبار

فکر فريبرز رو از سرت بیرون كن. مي خواستم بیای تا همینو به ات بگم. اون عاشق يه دختر ديگه شده و قراره به  "

 "ام معرفیش كنه. فکر كردم بهتره آب پاكي رو بريزم رو دستت و خیالت رو آسوده كنم.

بسختي مي كوشید اشکهايش سرازير نشود. دلش نمي خواست مردی كه بي رحمانه او را  زبان عطیه بند آمده بود.

زير تازيانه ی حرفهايش گرفته بود، شاهد اشکهای او باشد. نیشي كه در كالم او بود، همچون خنجر در سینه اش فرو 

 ود ومي رفت. چرا؟ چرا او مي خواست آزارش دهد؟ چه چیزی را مي خواست ثابت كند؟ برتری خ

 فرزندش را؟

عطیه چشمان پر از خشمش را كه پرده ای اشك ديده اش را مختل كرده بود، به او دوخت. ضربه ی ناشي از اين خبر 

تمام وجودش را كرخت كرده بود. و امیر بهادر خان از لرزش عضالت چهره ی او فهمید كه بدجوری احساساتش را 

 .به بازی گرفته است و درصدد دلجويي بر آمد

دلم نمي خواست ناراحتت كنم ، فقط مي خواستم بدوني نبايد به امیدی واهي دل ببندی. تو برای فريبرز مثل فرزانه  "

 "مي موني. آدم كه نمي تونه عاشق خواهرش بشه. تو بايد اينو بفهمي ، دختر. من فقط....

. اما امیر بهادر خان قبل از او به در رسید، عطیه ديگر نمي توانست تحمل كند. مثل فنر از جا پريد و به سمت در رفت

محکم در نیمه باز را بست و قاطعانه به او دستور داد كه برگردد و بنشیند. عطیه از رفتار غیر عادی او سر در نمي 

آورد. نگاهش كرد و از برقي كه از چشمان او ساطع مي شد، وحشت كرد و ترجیح داد دست از لجاجت بردارد. به 

 شت و نشست.آرامي برگ

 امیر بهادر خان يکراست از كنار در به سوی پنجره رفت و همان طور كه پشتش به او بود ، شروع به حرف زدن كرد.

تو دختر زيبايي هستي، عطیه. مي توني برای هر مردی ايده آل باشي، هر مردی به جز فريبرز. دلم نمي خواد لطمه "

ن تو نیستم و سعادتت رو مي خوام ، درست مثل فرزانه. مي دونم در بخوری. از من دلگیر نشو. باور كن من دشم

مورد فخر السادات منو مقصر مي دوني. نفرت رو توی نگاهت مي بینم. اما اگه واقعا عاشق باشي ، مي فهمي كه من 

 گناهي نداشتم . منم همون قدر كه فخر السادات زجر كشید ، زجر كشیدم . ما با هم همخوني نداشتیم. 

دو قطب مخالف بوديم با افکاری متفاوت. اون انساني بي نظیر بود و من بهش احترام مي ذاشتم. به عنوان همسر و 

 مادر بچه هام دوسش داشتم ، اما هرگز نتونستم عاشقش باشم. نمي دونم حرفامو درک مي كني يا نه.

اما بد قلب و بد ذات نیستم . توی اين  عشق يه چیزه و دوست داشتن يه چیزه ديگه. من آدم جدی و عبوسي هستم ،

 سالها ديگه بايد منو شناخته باشي. تا حاال ديدی كسي از من رنجیده باشه؟
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 "حتي فخر السادات؟

عطیه نمي دانست امیر بهادر خان به چه منظور اين حرف ها را به او مي زند. مگر او كه بود؟ به هر حال تصمیم 

 "با اين حال نمي تونین انکار كنین كه اون از شما محبت هم نمي ديد. "گرفت جواب او را بدهد و گفت:

بله ،قبول دارم اون زن پاک و عفیفي بود و بسیار وفا دار. اما زني نبود كه بتونه كششي در من ايجاد كنه، تقصیر من  "

 چي بود؟

خونواده ای مذهبي و سنتي  فخر السادات در قالبي زندگي مي كرد كه برای خودش منحصر به فرد بود. اون توی

بزرگ شده بود.خونواده ی شريفي داشت. اينو نمي شه كتمان كرد. ولي هیچ كدوم از معیار هاش با من نمي خوند. 

نمي دونم منظورمو درک مي كني؟ مرد به غیر از نجابت و وفاداری، چیزای ديگه ای هم از زن مي خواد كه فخر 

مثل فخر السادات واسه هر مردی وسوسه كننده نیست. مي فهمي چي  السادات فاقد اون بود. خصوصیات زني

 "میگم؟

اصال نمي دونم چرا دارم اينا رو برای تو میگم . خیلي  "امیر بهادر خان هر دو دستش را تکاني داد و اضافه كرد:

 احمقانه اس ، نه؟

تل م قاتلي به من نگاه كني كه كمر به ققصدم اين نیست كه خودومو پیش تو تبرئه كنم، اما دلم هم نمي خواد به چش

زنش بسته بوده . مي دونم فريبرز و فرزانه هم همین عقیده رو دارن، اما اونا مهم نیستن. دلم مي خواد تو قانع بشي، 

 "چون فخر السادات همه حرفاشو به تو مي زد.

 "يعني نظر من انقدر برای شما مهمه؟ "عطیه پوزخندی زد و گفت:

هم آره، هم نه. اما به هر حال تو هم توی اين خونه  "خان لحظاتي طوالني به عطیه خیره شد و بعد گفت: امیر بهادر

بزرگ شدی و مثل فريبرز و فرزانه ، به روش تربیتي من. بنابراين مطمئنم ديدگاهت زمین تا اسمون با فخر السادات 

م . با فخر السادات نمیشه بحث كرد . تا میومدی فرق مي كنه. تو دختر فهمیدی ای هستي و مسلما مي فهمي چي میگ

حرف بزني. اين گناه داشت و اون قباحت، اين بد بود و اون شرم آور، مسايلي كه مانع نزديکي ما به هم مي شد. 

مطمئنم درباره ی پريوش با تو حرف زده. اما قدر مسلم چیز زيادی نداشته بگه. چون نمي دونست اون چه جور زني 

 "كار كرد كه منو شیفته ی خودش كرد.بود و چي 

امیر بهادر خان سکوت كرد . برای دقايقي به نظر مي رسید در اين عالم نیست و وقتي دوباره شورع به حرف زدن 

 كرد، انگار با خودش حرف مي زد.

نگار به جای من اون برای من همه چي بود. با اون كامل بودم. همیشه قبل از اينکه حرفي بزنم، فکرمو مي خوند. ا "

فکر مي كرد و به نظر مي رسید در هر زمینه ای از من جلو تره. زيبا بود. خیلي زيبا بود. حالتهاش هم زيبا بود. 

 "خنديدنش، راه رفتنش، اداهاش، ناز كردنش، همه ش شیرين بود. اون.... اون واقعا يه زن كامل بود.

، حاال تو بگو چه طوری مي تونستم جذب زني مثل فخر خب "او به سمت عطیه برگشت ، لحنش جدی شد و گفت:

السادات بشم؟ يا حتي بعد از مرگ پريوش، در حالي كه خودم باعث مرگ اون و دخترم شده بودم؟ هان؟ تو بهم 

 بگو؟

اين موضوع همیشه منو عذاب داده . اون خیلي جوون بود. فقط بیست و شش سالش  "آهي عمیق كشید و ادامه داد:

.... عطیه من تمام عمرم تنها بودم. اگر مادرم اصرار نکرده بود، اگه انقدر به مادرم عالقه نداشتم، هرگز با بود. آه

 فخرالسادات ازدواج نمي كردم. اون باعث اين كار شد و هر دوی ما رو بدبخت كرد. مگه عمر آدم چقدره؟
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اشي با كسي زندگي كني كه نه تو حرف اونو مي چرا نبايد اون طور كه دلت مي خواد زندگي كني؟ چرا بايد مجبور ب

فهمي، نه اون حرف تو رو؟ حتي اگه صد سال هم عمر كني، وقتي كسي رو نداشته باشي باهاش حرف بزني، وقتي 

 "تمام مدت احساس تنهايي كني، انگار اصال زندگي نکردی.

در چشمان او كه حاال رنج و سرخوردگي  امیر بهادر خان از سخن گفتن باز ايستاد. عطیه به وضوح حلقه ی اشك را

در آن مشهود بود، مي ديد و بي آنکه بخواهد، دلش به حال او سوخت. نمي توانست انکار كند كه او براستي عمری 

 تنها بوده است و در حالي كه لحن كالمش تغییر كرده بود، شروع به حرف زدن كرد.

 "ند رفتم. بابت گستاخیم معذرت مي خوام.متاسفم آقا، حق با شماس، منو ببخشین. زيادی ت"

اشکالي نداره ،دختر جون . خوشحالم كه فهمیدی من انقدر ها هم پست و نامرد  "امیر بهادر خان لبخندی زد و گفت:

نیستم. گاهي سرنوشت وادارت مي كنه جبر زمان رو بپذيری، همون طور كه من پذيرفتم. اگه مي بیني از اين عشق 

 "اسه خاطر خودته. عشق بايد دو جانبه باشه ، وگرنه فقط عذابش واسه آدم مي مونه.منعت مي كنم، و

عطیه در سکوت گوش داد. ترجیح مي داد عشقي را كه به فريبرز دارد، نه تايید كند و نه تکذيب. ازدواج فريبرز خط 

محبتي را كه در قلبش النه كرده بطالني بود به روی تمام روياهايش. ولي او به هر حال عاشق مي ماند. نمي توانست 

بود، بیرون براند. نه حاال، نه هیچ زمان ديگر. اين را مطمئن بود. بنابراين هیچ جوابي به امیر بهادر خان نداد ، اما 

 احساس مي كرد ديگر آن نفرت گذشته را به او ندارد كه هیچ، تا حدی هم در موردش رقت قلب پیدا كرده است.

دلم مي خواد با هم دوست باشیم، دوست ندارم به چشم ارباب  "د تا برود، امیر بهادر خان گفت:وقتي از جا بلند ش

 "نگاهم كني . قبوله؟

 "قبوله آقا. "عطیه لبخندی زد و گفت:

 "انقدرم به من آقا آقا نگو. از اين كلمه متنفرم. خوب، حاال پیغامي واسه دوستات نداری؟ "

رم و برای فريبرز آرزوی خوشبختي. عاشق واقعي اونه كه سعادت معشوقش رو بخواد . چرا واسه فرزانه يه نامه دا"

از قول من به هر دوی اونا بگین خیلي بي معرفتن. من همیشه به يادشون بودم. در حالي كه اونا تا رفتن منو فراموش 

 "ونمش به شما.كردن. خودتونم سفر خوبي داشته باشین... راستي، نامه رو مي نويسم و تا شب مي رس

متشکرم، دختر. بابت همه ی متشکرم ، مخصوصا اينکه باعث شدی بعد از سال ها احساس كنم يکي هست به حرفام "

 "گوش بده.

وقتي عطیه از اتاق بیرون رفت، بغضي را كه تمام مدت در گلو نگه داشته بود، رها كرد و به درگاه خدا استغاثه كرد يا 

 از ذهنش پاک كند ، يا تاب تحمل چنین رنجي را به او ارزاني دارد.كمکش كند عشق فريبرز را 

  6فصل 
 

فريبرز و فرزانه بي تابانه منتظر ورود پدرشان بودند، اگرچه نیامدن مادرشان به شدت آزرده خاطرشان كرده بود. 

 ريشان در مورد مادرش ميندايي دروني به فرزانه مي گفت حتما اتفاقي افتاده است، چرا كه مدتها بود خوابهايي پ

ديد. البته فريبرز به اندازه او نگران بود و خوش بینانه به قضیه نگاه مي كرد. اصال دلش نمي خواست فکر بد به 

 ذهنش راه دهد. 

از صبح آن روز، هر دو شور و شوقي غريب داشتند. بیش از دو سال بود كه پدرشان را نديده بودند و شوق ديدار او 

ن زده كرده بود. البته فريبرز حال و روز بهتری داشت. عاشق شده بود، و سرش گرم عشق بود، و مثل هر دو هیجا
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فرزانه احساس غربت و دلتنگي نمي كرد، اما عجله داشت كه وقتي پدرش آمد، از دختر محبوبش خواستگاری كند و 

. هر دو در يك دانشگاه درس مي تکلیفش روشن شود. يك سال بعد از آمدنش به انگلستان با او آشنا شده بود

خواندند و در مدت زمان كوتاهي به هم دل بسته بودند. ملیکا دختری دو رگه بود از مادری انگلیسي و پدری ايراني، 

كه در همانجا به دنیا آمده و بزرگ شده بود. دختری زيبا و متین بود كه بسیاری از پسرهای دانشگاه برايش سر و 

فقط فريبرز توانسته بود نظر او را جلب كند. و به راستي هم فريبرز با آن چهره شرقي جذاب دست مي شکستند، اما 

و قد و باالی متناسب، چیزی از ملیکا كم نداشت. چنان به يکديگر عشق مي ورزيدند كه دوستانشان آنان را رومئو و 

ه باهم بودند، گويي يك روح هستند ژولیت قرن مي نامیدند. طاقت يك لحظه جدايي از يکديگر را نداشتند و همیش

در دو جسم. تصمیم داشتند بعد از پايان تحصیالتشان به ايران برگردند، چون عالوه براينکه ملیکا عاشق ايران بود، 

 ترجیح مي داد هر جا محبوبش مي خواهد زندگي كنند.

 یدند. دل توی دلشان نبود و شوقفريبرز و فرزانه دقايقي قبل از نشستن هواپیمای حامل پدرشان به فرودگاه رس

 ديدن پدر هیجان زده شان كرده بود. باالخره هواپیما به زمین نشست و آنان به ورودی مسافران چشم دوختند.

 "هي، فريبرز، اوناهش. پدر اومد."اول فرزانه پدرش را ديد و فرياد زد: 

اند، همزمان دخترش را ديد و برايش دست امیربهادر خان هم كه در میان جمعیت استقبال كنندگان چشم مي دو

تکان داد. از شدت هیجان قلبش در سینه بي تابي مي كرد. شتاب زده به سوی آنان مي دويد و نفسش به شماره 

 افتاده بود.

و هر دو را به گونه ای ديگر يافت. فرزانه بزرگتر و خانم تر شده بود و فريبرز با چهره ای جاافتاه برای خود مردی 

 ه بود.شد

فرزانه بي محابا خود را در آغوش پدر انداخت و از شدت شوق به گريه افتاد. فريبرز هم دست كمي از او نداشت. 

امیربهادر خان فرزندانش را در آغوش گرفته بود و بر سینه مي فشرد. سپس وقتي باالخره از آغوش يکديگر جدا 

ز كرد. فريبرز نسخه دوم خود او بود، انگار بار ديگر خودش شدند، امیربهادر خان لحظاتي طوالني آنان را براندا

جوان شده بود. و فرزانه خانمي ظريف و باالبلند با چهره ای شیرين و دوست داشتني. يکدفعه جای خالي 

 فخرالسادات را احساس كرد و با به ياد آوردن او اشك در چشمانش حلقه بست.

 اغ مادرش را گرفت.و عجب اينکه همزمان فرزانه بي تابانه سر

 "عزيز جون چطوره، پدر؟ چرا همراه شما نیومد؟"

 قرار بود عزيز جون با شما بیاد كه، قرار نبود؟"و فريبرز دنباله اش را گرفت: 

چرا، ولي راستش حالش برای سفر مناسب نبود. حاال براتون تعريف مي "امیربهادر خان تاملي كرد و جواب داد: 

 "كنم.

لحظه احساس كرد پدرش مطلبي را از آنان پنهان مي كند. غمي كه در چشمان او موج مي زد، حکايتي  فرزانه همان

 "پدر طوری كه نشده، نه؟"ديگر داشت. فرزانه با شم قوی خود اين را احساس مي كرد. پرسید: 

ه. بهتره بريم اينجا كه جای حرف زدن نیست، دختر. سفر خسته ام كرد"امیربهادر خان خنده ای كرد و گفت: 

 "خونه.

و در تمام طول راه، او درباره همه چیز و همه كس حرف زد، به جز فخرالسادات، كه از ذهن هشیار هیچ يك از 

 فرزندانش دور نماند.
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فريبرز و فرزانه آپارتماني اجاره كرده بودند و هر دو باهم در آن زندگي مي كردند . امیربهادر خان به محض ورود 

ت زدن در آپارتمان و تعريف و تمجید از آنجا كرد، در حالي كه فريبرز و فرزانه در سکوت در شروع به گش

 راهروی ورودی ايستاده و به او چشم دوخته بودند.

 "پدر، تا كي مي خواين طفره برين و نگین چرا عزيز همراهتون نیومد؟"و باالخره طاقت فرزانه تمام شد و گفت: 

به آن دو خیره شد. هر دو منتظر بودند. انصاف نبود بیش از آن بازی شان دهد. سری امیربهادر خان در سکوت 

 "باشه. بیاين اينجا. بیاين بشینین تا براتون بگم."تکان داد و گفت: 

ز اصال نمي دونم ا"و خود نیز روی مبلي نشست و پس از لحظاتي سکوت در مقابل نگاه خیره آن دو، باالخره گفت: 

 "كجا شروع كنم.

 قلب فرزانه فرو ريخت و نگاه نگران و ملتمس خود را به چشمان مملو از اشك پدر دوخت.

مي دونین... راستش... دلم نمي خواست توی غربت ناراحت بشین. فکر كردم بهتره خودم بیام و حضوری بگم كه... "

 خوب، اون طوری دل نگرانتون مي شدم و...

 "پدر!"

وب... خیلي خ"، و امیربهادر خان لبخندی تلخ بر لب نشاند، سری تکان داد و گفت: فريبرز بود كه تحکم مي كرد

 "خیلي خوب. هشت ماهه. هشت ماهه پیش بود كه مادرتون... مارو تنها گذاشت و برای همیشه رفت.

 .رفتفرزانه احساس كرد چشمهايش سیاهي مي رود. ديگر بقیه حرفهای پدرش را نشنید و همانجا روی مبل از حال 

امیربهادر خان نمي دانست به كدام يك بپردازد. فريبرز كنار ديوار ايستاده بود، سرش را به ديوار مي كوبید و زار 

مي زد. چرا چرا گفتنهای فريبرز قلبش را مي خراشید. و لحظاتي بعد فرزانه هم به هوش آمد و صدای ضجه هايش 

تبديل به ماتم شده بود. شنیدن خبر مرگ مادر، آن هم پس از  سنفوني فريبرز را كامل كرد. شادماني لحظاتي پیش

سالها دوری توانفرساست. چگونه مي توانستند اين حقیقت دردناک را بپذيرند؟ چگونه مي توانستند باور كنند كه 

 ديگر او را نخواهند ديد.

نت زير يه خروار خاک؟ مي فرزانه زبان گرفته بود:عزيز جون، يعني ديگه روی ماهت رو نمي بینم؟ يعني گذاشت

دونستم . دلم گواهي مي داد. هر شب خوابشو مي ديدم. تا مي خواستم دستش رو بگیرم، ازم دور مي شد. ديدی ، 

فريبرز؟ ديدی مي گفتم يه طوری شده؟ديدی چه باليي سرمون اومد؟ كاش تنها نمي ذاشتیم . اون از دوری ما دق 

 ا به ما نگفتین، پدر؟ چي شد؟ چطوری اتفاق افتاد؟كرد. چطوری مي تونم خودمو ببخشم؟ چر

و ناگهان خشمش را به پدر معطوف كرد:اون خیلي تنها بود . همیشه تنها بود. وقتي مي مرد، شما پیشش 

 بودين؟مطمئنم كه نبودين، نمي بخشمتون، پدر هرگز نمي بخشمتون.

شم خود را بیرون بريزند. حاال موقع سخن گفتن نبود. و امیر بهادر خان سکوت كرد و اجازه داد ان دو تمام اندوه و خ

ساعتي گذشت تا او احساس كرد مي تواند حرفش را بزند. حاال بچه ها در سکوت نشسته بودند و آرام اشك مي 

 ريختند.

 "ايست قلبي بود. توی بغل من تموم كرد. منم كم عذاب نکشیدم  "

 و دوباره خشم آن دو فوران كرد.

 ت: عزيز شما رو خیلي دوست داشت. عاشقتون بود. بیشتر از آنچه تصورشو بکنین. اما شما چي ؟فرزانه گف
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و لحن فريبرز خصمانه تر بود: شما مرد سنگدلي هستین. هیچ وقت به احساس اون بها ندادين. مطمئنم حاال ديگه 

 كبکتون خروس مي خونه، نه، پدر؟

چطور ممکنه از مرگ اون خوشحال باشم؟ من مرگ دشمن خودمم نمي  امیر بهادر خان از كوره در رفت: بس كنین!

 توانم ببینم . درسته ما زبون همديگه رو نمي فهمیديم، ولي اون برام محترم و عزيز بود.

فريبرز پوزخندی زد: چطور باور كنیم در حالي كه مي ديديم ماه به ماه سراغي از مادرمون نمي گرفتین؟ خیال مي 

ديم ؟ نه. مي فهمیديم . فقط مي ترسیديم دخالت كنیم . از شما مي ترسیديم . تمام عمر از شما كنین ما خر بو

 ترسیديم .

و فرزانه اضافه كرد: فريبرز راست میگه. من همیشه واسه عزيز جون غصه مي خوردم .آرزو داشتم يه بار ببینم دست 

ن رفتار مي كردين. حاال چطوری مي خواين جواب نوازش به سرش مي كشین . اما شما همیشه مثل غريبه ها با او

 وجدانتون رو بدين؟

يکي اين مي گفت و يکي آن. و باالخره صبر امیر بهادر خان تمام شد و فرياد زد: حاال مي گین چي كار كنم ؟ برم يه 

ي ا هم همخونقبر بغل دست اون بکنم و توش بخوابم؟ اين راضي تون مي كنه؟ چرا نمي فهمین من و اون هیچ جور ب

نداشتیم؟من كه نیومدم اينجا محاكمه بشم . شماها چه مي فهمین من چي كشیدم؟ به گور پدرم خنديدم اومدم تا 

 تسلي تون بدم . حاال هم میرم. صبح اول وقت، با اولین پرواز . شما هم گور پدرتون با اون قضاوتتون.

جا برخاست و به اتاقش رفت و در را به روی خود بست.  بروز خشم او هر دو را ساكت كرد . فرزانه به آرامي از

دقايقي بعد، فريبرز هم همین كار را كرد . و امیر بهادر خان به تنهايي در هال نشست و سرش را میان دستانش 

گرفت. او احساس فرزندانش را هم درک مي كرد، اما ديگر اهمیتي نمي داد كه آنان در دادگاه وجدانشان او را 

نند يا تبرئه. به ياد عطیه افتاد. او را با شعورتر از فرزندانش مي ديد. دست كم آن قدر درک داشت كه محکوم ك

موقعیت او را بفهمد. احساس سرخوردگي مي كرد. از آمدن پشیمان بود . شايد بهتر بود همان ابتدا خبر مرگ فخر 

به جوی بازنمي گشت. تمي شد زمان را به عقب  السادات را به آنها مي داد. بله، اشتباه كرده بود، اما آب رفته

 برگرداند. گذشته ها گذشته و جبران مافات ناممکن بود.

سرش را باال كرد و نگاهي به اطراف انداخت . هنوز چمدانش در راهروی ورودی قرار داشت، باز نکرده، همچنان 

ران باز مي گشت. زهر خندی لبانش را از هم بسته مي ماند. صبح اول وقت از انجا مي رفت و با اولین پرواز به اي

گشود و همان طور با لباس روی مبل دراز كشید. سکوتي آزار دهنده بر آپارتمان حکمفرما بود و فقط گهگاه صدای 

عبور خودرويي از خیابان سکوت را مي شکست. هوای آپارتمان سنگین بود و آزارش مي داد. احتیاج به هوای آزاد 

 جا برخاست و بي صدا بیرون رفت و در را پشت سر خود بست.داشت. آهسته از 

بیرون قابل تحمل تر بود. دست كم عبور خودروها و عابران پیاده نشان از زندگي داشت. سمتي را در پیش گرفت و 

 هپیاده به راه افتاد. شهر زنده بود و در آن ساعت شب، به دلیل هجوم مردم به رستورانها و باشگاههای شبانه، ب

شلوغي روز بود. طولي نکشید كه به پاركي رسید و انجا را شناخت. چقدر فرق كرده بود . سالها پیش كه او در آن 

شهر به دانشگاه مي رفت، هايد پارک حال و هوايي متفاوت داشت. سالنه سالنه به طرف درياچه ی وسط پارک رفت، 

 روی اولین نیمکت نشست و پاهايش را دراز كرد.

شب همه چیز وهم آور به نظرش مي رسید. با اينکه تابستان بود، سوزی سرد مي وزيد.آسمان پوشیده از در سکوت 

ابر بود و بي اختیار مي رفت باران ببارد، اما او اهمیت نمي داد. دلش گرفته بود و بي اختیار اشکهايش جاری شد؛ 
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نوجواني، جواني و میانسالي اش همچون فیلمي اشکهايي كه سالها گوشه ی عزلت گزيده بودند. تمام دوران كودكي، 

در برابر ديدگانش مجسم شد. به ياد مادرش افتاد، سپس پريوش و دخترش و عشقي كه به آنها داشت . آنگاه فخر 

السادات و فرزندانش و دست آخر افکارش به سوی عطیه پر كشید؛ به سوی دختری كه جای فرزندش بود، اما گاهي 

مي انگیخت و چنان سردرگمش مي كرد كه باعث مي شد از خود بپرسد اين چه كششي است كه  احساسي را در او بر

نسبت به او در خود حس مي كند؟ چنین احساسي در اين سن و سال و نسبت به دختری كه او را همچون پدر خود 

نبود. حق نداشت، اما  مي دانست ، دور از ذهن به نظر مي رسید. يعني ممکن بود دلبسته ی او شده باشد؟نه. ممکن

اين احساس وجود داشت و قادر نبود سر كوبش كند. به گونه ای غريب دلتنگ او بود و ذهنش به سوی او پر مي 

 كشید.

سرش را تکان داد و به خود نهیب زد كه بايد از اين افکار بیهوده دست بکشد. و بار ديگر فکرش را به فرزندانش 

شتر دوست داشت، اما حاال هدف تیر خشم و عصیانیتشان قرار گرفته بود. چگونه ی معطوف كرد. آنان را از جانش بی

بايست با آنان كنار مي آمد؟ آيا برای همیشه محبت آن دو را از دست داده بود؟ با چه شور و شوقي رنج سفر را به 

 جان خريده بود تا آنان را ببیند. خنده اش گرفت. روزگار چه بازيهايي داشت! 

نست چه مدت است آنجا نشسته است، و فقط زماني به خود آمد كه افق رنگ نقره ای به خود گرفته بود. نمي دا

لباسهايش در اثر رطوبت هوا نم دار شده بود و احساس سرما كرد . ديگر ماندن جايز نبود . از جا برخاست و آهسته 

یش نمي رفت. قلبش شکسته بود. فرزندانش از او به راه افتاد . مي بايست به خانه بر مي گشت، اما انگار پاهايش پ

 روی تابانده بودند و اين بشدت زجرش مي داد.

فرزانه شبي سخت را سپری كرد؛ شبي سرشار از غمي جانگاه. ان قدر اشك ريخت تا از حال رفت. شايد هم خوابش 

 برده بود، ولي بمحض اينکه چشمانش گرم شد، رويايي عجیب ديد.

، مادرش با چهره ای دردمند و گرفته وارد شد و كنار او نشست، بي آنکه كلمه ای بر زبان بیاورد. در اتاق باز شد

فرزانه در خواب مي دانست مادرش مرده است، بنابراين سر بر زانوی او گذاشت و گريه كان گفت: چرا رفتین ، 

 عزيز جون؟ چرا ما رو تنها گذاشتین؟حاال ما چي كار كنیم؟

در سکوت نگاهش را بر او دوخته بود؛ نگاهي شماتت بار . فرزانه ملتمسانه گفت: چرا باهام حرف مادرش همچنان 

نمي زنین ، عزيز جون؟ چرا اين طوری نگاهم مي كنین؟ منو ببخشین، عزيز جون. مي دونم نمي بايست شما رو تنها 

 میذاشتم و مي رفتم.

ش سرزنش آمیز بود، گفت: رفتن تو آنقدر بد نبود كه رفتارت و باالخره مادرش به حرف آمد و با لحني كه مثل نگاه

 با پدرت بد بود.اگه اون تو رو نبخشه، منم هرگز نمي بخشمت. نه تو رو، نه فريبرز رو. 

فرزانه شوكه شده بود و قبل از اينکه به خودش بیايد، مادرش از كنار او برخاست، به سمت پنجره رفت و در چشم بر 

 هم زدني محو شد.

فرزانه هراسان از خواب پريد. الی پنجره باز بود و سوزی سرد به داخل مي وزيد. او از جا بلند شد و پنجره را بست . 

احساسي غريب داشت . هنوز از رويای عجیبي كه ديده بود ، گیج بود . بوضوح حضور مادرش را حس مي كرد. لحظه 

اق بیرون دويد و پدرش را صدا زد، اما خبری از او نبود. همزمان ای ايستاد و فکر كرد. و ناگهان به خود آمد، از ات

 فريبرز هم از اتاقش بیرون آمد.

 فريبرز پدر نیست. -
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 هي ، فرزانه، خواب عجیبي ديدم. خواب عزيز رو . -

 تو هم!؟ -

 آره . مگر تو هم خواب ديد. -

 عزيز اينجا بوده! -

 چطور ممکنه؟ -

 ر رو دوست داره. از اون دنیا هم نگرانشه. رفتار ما با پدر خوب نبوده . بايد يه كاری بکنیم .فريبرز ، اون هنوز پد -

 حاال پدر كجاس؟ -

 نمي دونم. چمدونش كه اينجاس.

 پس حتما بر مي گرده. -

 و هر دو غرق تفکر به انتظار نشستند.

محکوم كنیم . شايد اونم واسه خودش داليلي كمي بعد فرزانه سکوت را شکست: فريبرز شايد ما حق نداشتیم اونو 

داشته باشه. گاهي سرنوشت آدما رو اشتباهي سر راه همديگه قرار میده. به نظرم در مورد پدر و عزيز جون هم 

 همین طور بوده.

آمد،  لهنوز فريبرز جواب او را نداده بود كه در باز شد و امیر بهادر خان با لباسهای خیس و سر و روی آشفته به داخ

 و قبل از اينکه آن دو چیزی بگويند، گفت:اومدم چمدونم رو بردارم و برم.

فرزانه از جا برخاست، گريه كنان به سويش دويد و در آغوشش گرفت. در حالي كه يکريز عذر خواهي مي كرد و از 

انداخته بود، اما از  او مي خواست آنان را ببخشد. فريبرز نیز چند قدمي جلو رفت . او همچنان سرش را به زير

 حالتش معلوم بود از كرده پشیمان است.

امیر بهادر خان ناباورانه به آن دو مي نگريست. اشك شوق در چشمانش حلقه بسته بود و سر در نمي آورد چه 

 اتفاقي افتاده است.

ده . ظاهرا سرما خورفرزانه به او كه مثل موش آب كشیده شده بود، كمك كرد لباسش را عوض كند و به بستر برود

بود و به دستور فرزندانش تمام روز را در رختخواب گذراند. فرزانه برايش سوپي داغ آماده كرد و فريبرز داروهای 

 تجويزی خود را به او خوراند.

اواخر شب بود كه حال او بهتر شد و رو به فريبرز گفت: تو پزشك حاذقي هستي، پسر. معلومه وقتت رو تلف 

 نکردی.

 ريبرز خنده ای كرد و گفت: فعال فقط مي توانم سرماخوردگي رو درمان كنم ف نه بیشتر .ف

 فرزانه معترضانه گفت:دروغ میگه. همه استادهاش ازش راضي هستن. توی دانشکده پزشکي رو دست نداره.

 فريبرز گفت:خودت پي ، فرزانه خانم . تو هم لنگه نداری.

به وجود فرزندانش افتخار مي كرد. گفت:نمي دونین چقدر خوشحالم كه اينجا پیش امیر بهادر خان غرق لذت بود . 

 شمام. مطمئنم مادرتونم خوشحاله.

 فرزانه و فريبرز نگاهي به يکديگر انداختند و هم صدا گفتند: دقیقا همین طوره پدر.

*** 
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ق در لذت همنشیني با فرزندانش بود و طي روزهای دلپذير و خاطره برانگیزی كه پس از آن آمد، امیر بهادر خان غر

در دل جای فخر السادات را خالي مي كرد. مي دانست او تا چه اندازه خاطر فرزندانش را مي خواست. با اينکه آنان 

او را بخشیده بودند، خود نمي توانست خودش را ببخشد.بچه ها به اصرار او جالی وطن كرده بودند و او مي دانست 

لطمه ی جبران ناپذيری بر روح و روان مادرشان وارد خواهد كرد. و شايد همین مساله موجبات  دوری از آنان چه

اندوه روز افزون فخر السادات را فراهم آورده و عاقبت او را راهي سفری بي بازگشت كرده بود . آرزو مي كرد فخر 

كه آرزويي دست يافتني است . در  السادات با ان قلب پاكش اين قصور او را نیز ببخشد، و ته قلبش مي دانست

گستره ی عشقهای راستین هیچ فنايي وجود ندارد، حتي مرگ . آنان كه ما را دوست دارند و به ما عشق مي ورزند، 

 همیشه بخشنده اند.

 فرزانه با علم به از دست دادن مادر و محبت او، وجود پدر را در كنار خود مغتنم مي شمرد، اما غم سنگین مرگ مادر

 نیز همچنان بر قلبش سنگیني مي كرد و تا خلوتي مي يافت، اشك مي ريخت تا اندكي از بار اندوهش بکاهد.

هفته ای از آمدن پدرش مي گذشت كه غرق در تفکرات اندوه بار خود در اتاقش نشسته بود و روزهای فقدان مادر 

برگزار شده بود و او در هیچ يك از آنها حضور  را مرور مي كرد. مادرش مرده بود، او را دفن كرده بودند، مراسمش

 نداشت. صاحب عزای مجلس زنانه ی او كه بود؟عطیه؟

با يادآوری عطیه، ناگهان به ياد نامه ای افتاد كه او برايش فرستاده و هنوز فرصت نکرده بود آن را بخواند. آن را 

و گشت تا باالخره پیدايش كرد . لبه ی تخت  كجا گذاشته بود؟ به ياد نمي آورد. چقدر حواس پرت شده بود؟گشت

نشست و پاكت را باز كرد. احساس مي كرد عطیه بغل دستش نشسته است. با اينکه دلش بشدت برای او تنگ شده 

بود، از دستش عصباني بود كه چرا دست كم او زودتر نامه ننوشته و آنان را از مرگ مادرشان مطلع نکرده است. به 

 ر فرقي نمي كرد. نامه را باز كرد و خواند.هر حال، حاال ديگ

عزيز دلم، خواهر مهربانم، راست است كه مي گويند از دل برود هر ان كه از ديده برفت. يا شايد خطايي از من سر 

زده كه مورد بي مهری تو نازنینم قرار گرفته ام و يادی از اين موجود دلتنگ و تنها نمي كني. اما بدان لحظه ای نیست 

به ياد تو و فريبرز نباشم . حتما تا حاال از قضیه ی درگذشت مادر مهربانت آگاه شده ای . با تمام وجودم به تو و  كه

فريبرز تسلیت مي گويم و تاسف و تاثر عمیق و جانکاه خودم را هم همراهش مي كنم . ای كاش در كنارت بودم ، 

ا چه كنم كه فرسنگها بین مان فاصله است و دستم به ات سرت را روی شانه ام مي گذاشتم و تساليت مي دادم . ام

نمي رسد. به هرحال، بدان كه قلب و روحم همیشه با توست و در غمت شريکم . اگر بگويم در اين هشت ماهي كه از 

ز يمرگ خانم سادات گذشته است دنیايي درد و رنج داشته ام ، سخني به گزاف نگفته ام . او نه تنها عزيز تو، بلکه عز

من هم بود. من او را دوست نداشتم ، بلکه مي پرستیدمش و همچون جان گرامي اش مي داشتم . چه شبها كه كنارش 

نشستم و به درد دلهايش گوش دادم و با اشکهايش اشك ريختم، اشکهايي كه در فقدان عشق همسر و فراق 

را گذرانده ام . مي دانم قلب پر عطوفتت در فرزندانش مي ريخت . فقط خدا مي داند بعد از او چه احظات دردناكي 

فقدان مادر چه درد عظیمي دارد، اما دلم مي خواهد شما بدانید، هم تو هم فريبرز، كه تا آخرين دقیقه در كنارش 

بودم و تا جايي كه توانستم سعي كردم جای خالي شما را برايش پر كنم. البته مي دانم هر گلي بوی خودش را دارد، 

ه عهدی كه با شما بسته بودم پايبند ماندم. هر هفته سر مزارش مي روم و با دلي آكنده از درد ساعتها با او ولي من ب

حرف مي زنم . ار تو مي گويم، از فريبرز، و از آنچه قلب و روحم را به آتش كشانده است . او انسان نبود. از عالم 

ر خاک است اما روحش در آسمان است و چنان در خیال ملکوت بود و بال و پر زنان به همانجا شتافت. جسمش زي
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من زنده است كه هرگز از لوح ضمیرم پاک نخواهد شد. از خدای مهربان مي خواهم به تو و فريبرز صبر و آرامش 

بدهد، و از شما هم مي خواهم پدرتان را ببخشید، چون او هم در سوگ ان عزيز بسیار رنج كشیده است . او محبوب 

ان بود و هر قدر به او محبت كنید، مادرتان را خشنود كرده ايد.هیچ كس به اعمال كسي واقف نیست، مگر قلب مادرت

خداوند. بگذاريد او خود قضاوت كند. كاری نکنید كه روزی پشیمان شويد. قلبي كه مي بخشد، جايگاه رفیع ترين 

گفت. دلم برايتان تنگ شده و در آرزوی لطف و عنايت خداوند خواهد شد . اين چیزی بود كه مادرتان همیش مي 

 لحظه ی بازگشتتان روزشماری مي كنم . امیدوارم در هر حال و موقعیتي موفق باشید.

 به امید ديدار عطیه

 

نامه ی عطیه از اشکهای فرزانه خیس بود. بابت قصوری كه در مورد او روا داشته بود، از خود بیزار بود. عطیه مهربان 

كه او تصور مي كرد . در تمام آن مدت همچون فرزندی واقعي از مادر او مراقبت كرده و تنهايش تر از ان بود 

 نگذاشته بود. فرزانه مي بايست اين فداكاری

 را به ذهن سپرد.

فريبرز جلوی آينه ايستاده بود و با كراواتش كلنجار مي رفت.به قدری هیجان داشت كه نمي توانست گره آن را 

 زی به ساعت شش نمانده و او هنوز حاضر نشده بود.میزان كند.چی

چقدر فس فس مي كني،فريبرز!حاال خوبه فقط شب نامزديته.اگه عروسیت بود "فرزانه در اتاق او را باز كرد و گفت:

 "چقدر طولش مي دادی.بجنب ديگه!

 "انقدر غر نزن،دختر.االن حاضر میشم."

ستاده بود،نگاهي از سر تحسین به پسر جوان و برازنده اش انداخت و امیر بهادر خان كه حاال پشت سر فرزانه اي

 ناگهان به ياد عطیه افتاد.به او حق مي داد گرفتار عشق فريبرز شده باشد.

چرا انقدر دستپاچه ای،پسر؟كراوات بستن كه كاری نداره.بذار كمکت "در حالي كه به سمت فريبرز مي رفت،گفت:

 "كنم.

ممنون مي شم.كراوات بستن هم شد كار؟!حالم از لباس رسمي به هم "پذيرفت.فريبرز كمك پدرش را 

 "میخوره.لباس اسپورت راحت تره.

ولي همه جا كه نمیشه لباس اسپورت پوشید،پسر.امشب شب نامزديته.بايد لباس رسمي تنت باشه.خوب...تموم "

 "شد.بفرما.

 "اسه سر ملیکا زياد باشي.عجب تیکه ای شدی پسر!مي ترسم و"فرزانه سوتي زد و گفت:

 "جای عزيز جون خالي كه پسرشو تو لباس دامادی ببینه."و ناگهان غمي چهره اش را پوشاند و گفت:

با اين حرف چشمان فريبرز به نم نشست و جو اتاق عوض شد.امیر بهادر خان نجواكنان به آن ها اطمینان داد كه 

مه چیز هست،سپس برای اينکه حال و هوای آن ها را عوض اكنون مادرشان در آنجا حضور دارد و ناهظر ه

 "خوب ديگه،بچه ها بعتره تا عروس پشیمون نشده بجنبیم."كند،گفت:

هرچه به خانه دكتر فرازمند نزديك تر مي شدند،دلشوره فريبرز بیشتر مي شد.امیر بهادر خان هم دلشوره داشت،اما 

ی زير بار مسوولیت زندگي برود.او معتقد بود ازدواج در اين سن دلیلش اين بود كه نمي خواست پسرش به اين زود
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و سال دست و پای فريبرز را مي بندد و مانع پیشرفتش مي شود،ولي از آنجا مع نمي خواست دوباره برخوردی بین او 

 و پسرش پیش بیايد،مخالفت خود را ابراز نمي كرد.

بهادر خان تصورش را مي كرد.مي دانست از خانواده ای كه با عادات استقبال خانواده ملیکا از آنان همان بود كه امیر 

و رسوم غرب خو گرفته، نمي تواند انتظار گرمي و صمیمیت شرقي هار را داشته باشد.البته از آنان بدش 

ر ینیامد.خانواده ای اصیل به نظر مي رسیدند،ولي خود ملیکا گرچه زيبا بود،تا حدودی متکبر نشان مي داد و اين ام

بهادر خان را ناخشنود كرد و باز هم عطیه را به يادش آورد.به هر حال،مجلس كم كم خودماني تر شد و حالت 

بیگانگي اول را از دست داد و ملیکا هم با اينکه خیلي سعي مي كرد توجه پدر شوهر آينده را به خودش جلب 

 ن را تغییر بدهد.كند،تاثیر ابتدايي را گذاشته بود و نتوانست نظر امیر بهادر خا

ضمن گفتگو،امیر بهادر خان پي برد دكتر فرازمند عالقه چنداني به ايران ندارد و حتي با اقامت دخترش در ايران 

 مخالف است.ولي

ملیکا ترجیح میداد با شوهرش در ايران زندگي كنه. كه اين خودش جای امیدواری بود وگرنه امیربهادر خان 

مراسم نامزدی بسیار ساده برگزار شد و قرار گذاشتند تا سال فخرالسادات صبر كنند  میبايست قید پسرش رو میزد

 و بعد عروسي بگیرند

بمحض اينکهاز خونه ی دكتر فرازمند بیرون امدند فريبرز نظر پدرش را در مورد ملیکا وخانوادش پرسي. امیر 

 بهادرخان بي انکه جوابي بدهد در اتوموبیل را باز كردو سوار شد.

 وقتي فريبرز و فرزانه هم سوار شدند فريبرز دوباره گفت: خوب پدر نظرت چیه؟ 

 امیر بهادر خان سری تکان دادو گفت: چي بگم پسر؟ علف بايد به دهن بزی شیرين بیاد.تو میخوای زندگي كني.

فاده و وری بگم...پر افرزانه دخالت كردو گفت: بزارين من بگم پدر. به نظرمن ملیکا دختر بدی نیست اما كمي...چط

 متکبره.

 فريبرز اعتراض كرد:اصال اين طوری نیست. اون فقط كمي دير جوشه.

فرزانه گفت:شايد تو راست بگي برادر. به هر حال اين نظر شخصي منه.من مطمئنم پدر هم همین نظرو داره مگه نه 

 پدر؟

ر منم همینه اما شايد به قول فريبرز دلیلش امیر بهادر خان در دادن جواب كمي تامل كرد وسپس گفت:راستش نظ

اينه كه دير با ادما اخت میشه. اما جدا از اين خصوصیتش نگراني من اينه كه چون اينجا بزرگ شده معیار هاش با 

 معیار های مام نخونه.

 فريبرز گفت:اصال اينطور نیست.باالخره هم شما هم فرزانه میفهمین در مورد اون اشتباه میکنین.

میر بهادر خان گفت امیدوارم اينطور باشه پسر. میدوني به نظر من زن بجز زيبايي و نجابت بايد خیلي چیزهای ديگه ا

 هم داشته باشه تا مرد رو اسیر خودش كنه. راستش...من اون چیزارو تو اين دختره نديدم.

 فرزانه با لحن شیطنت امیزی گفت:كامال با شما موافقم پدر.

ار نظر پدر و خواهرش دلخور شد سگرمه هايش در هم رفت و تا خانه ديگر هیچ حرفي نزد. وقتي هم فريبرز از اظه

به خانه رسیدند عصباني و دلخوربه اتاقش رفت و در را محکم به هم زد. پدر و دختر نگاهي به هم انداختندو لبخند 

 زدند.
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اتاق بیرون امدو به اشپز خانه رفت. وقتي از حال هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود كه فريبرز همانطور اخمالود از 

 میگذشت فرزانه رو به پدرش كردو با اشاره به فريبرز گفت: به اسب شاه گفتند يابو!

فريبرز ايستاد نگاه خشم الودش را به فرزانه دوخت و گفت: مواظب حرف زدنت باش اجازه نمیدماز حاال به ملیکا 

 توهین كني.

ون ما كه ببین پسرج "وضوح میديد عنقريب جنگ باال میگیرد دخالت كرد و رو به فريبرز گفت:امیربهادرخان كه به 

 "بد تو رو نمیخوايم.اين دختره بد نیست اما ...

چرا روراست نمیگین مخالفین و خیال منو راحت نمیکنین؟ اصال معلومه "فريبرز منتظر يه جرقه بود و منفجر شد.

چه زني خوبه؟ عزيز جون رو كه میگفتین امل و فناتیکه اينو كه میگین متکبره  حرف حساب شما چیه؟ به نظرتون

 "البد بي قید و بند هم هست.

 "گوش كن پسر..."

نه شما گوش كنین پدر. شما به اساس و عواطف هیچ كدوم از ما مخصوصاا عزيز جون اهمیت ندادين و زندگي "

 خودتونو كردين.

 "کنم. برام مهم نیست اينو اون چي میگن.منم دقیقا میخوام همین كارو ب

 پسر جون چرا مسايل رو باهم قاطي میکني؟ من كه نگفتم مخالفم.

مخالف هم باشین مهم نیست. من هنوز نظرم نسبت به شما عوض نشده. هنوز هم شمارو بابت مرگ عزيز جون "

میدونستین چه ضربه ای به عزيز جون مقصر میدونمو نمیتونم ببخشمتون. شما مارو فرستادين ايجا در حالي كه 

 "میخوره

 "اين حرفا چیه میزني پسر؟ من فقط خواستم شماها پیشرفت..."

پیشرفت؟ كدوم پیشرفت؟ من ترجیح میدادم نوكری كنم ومادرم زنده باشه. خوب معلومه هیچ وقت شمارو نداشت "

لي شما از همه بیشتر.قبول كنین پدر كه شما به و مارو هم از دست داده بود دق میکردو میمرد. ما هممون مقصريم و

 "تدريج اونو به مرگ نزديك كردين و با فرستادن ما به اينجا اونو كشتین.

امیربهادرخان در سکوتي تلخ و گزنده حمالت پسرش رو تحمل كرده بودولي وقتي جمله ی اخر رو شنید طاقتش 

ر.اصال میفهمي چي میگي؟تو چي از زندگي ما میدوني؟ چه تموم شدو از جا جهید و خشماگین فرياد زد:خفه شو پس

 "میدوني من چه زجری كشیدم؟

او اشکارا میلرزيد.صدای فريادش فريبرز را درجا میخکوب كرده بود.فرزانه هم هاج و واج به اندو نگاه 

ع به وقتي شرو میکرد.امیربهادرخان دوباره روی مبل نشست مدتي طوالني سرش را میان دستانش گرفت و اين بار

 حرف زدن كردصدايش به نجوا مي مانست.

 

قبول دارم كه عاشق مادرتون نبودم اما دوسش داشتم.انصاف نیست كسي خیال كنه از مرگ اون خوشحالم.هیچي "

نبود مادر بچه هام كه بود.میدونم براش كم گذاشتمو چقدر غصه خورد. برايهمینم روزی هزار بار خودمو سرزنش 

منم كم زجر نکشیدم.كم تنها نبودمو كم غصه نخوردم. انقدر خسته ام انقدر داغونم كه نمیدونم چیکار كنم. میکنم اما

به زور دارم خودمو میکشم. سالهاس كه تنها دلخوشیم وجود بچه هام بود كه حاال اونم از دست دادم.شايد بهتر بود 

 "اصال نمیومدم اينجا
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بود. نگا خصم الودش را به فريبرز دوخت كه باعث شد فريبرز به سرعت به  فرزانه به شدت تحت تاثیر قرار گرفته

اتاقش برودو در را به هم بکوبد.سپس او از جا بلند و به سمت پدرش رفت. مي بايست به نحوی از او دلجويي میکرد. 

 حاال ديگه او وفريبرز جز پدرشان كسي را نداشتند.

 "و مهار كنه.من از طرف اون از شما معذرت میخوامپدر اونو ببخشین جوونه و نمیتونه خودش"

امیربهادرخان زهر خندی كردو گفت:نه اون زيادم بیراه نمیگفت. شماها بايد منو ببخشین. به هرحال شايدم اينطوری 

 بهتر شد. حاال ديگه میدونم پیش شماها چه جايگاهي دارم.

وز كنین دوستتون داريم.فريبرز امشب زيادی تحت فشار اين حرفارو نزنین پدر. ما كه جز شما كسي و نداريم.با"

 "بود.مطمئنم حالش كه جا بیاد میفهمه اشتباه كرده و ازتون معذرت میخواد.

ديگه فرقي نمیکنه دختر جون.اب ريخته رو نمیشه جمع كرد.بهتره من هرچه زود تر برگردم خونم.اينطوری "

 "بهتره.

ا میان فرزندانش از دست داده است و در مقام پدر هیچ ارزشي برای انان اواز جا بلند شد.میدانست حرمت خود ر

 ندارد.

میبايست به خانه اش برمیگشت به خلوتگاه خودش.در انجا دست كم ارج و قرب داشت و احترام موی سپیدش 

 رعايت میشد.

واست به نحوی غايله را فرزانه از حالتي كه بین پدر و برادرش ايجاد شده بود به شدت ناراحت بود و دلش میخ

بخواباند. غم از دست دادن مادر و كدورتي كه بین انها پیش امده بود بکل اعصاب اورا به هم ريخته بود . دلش 

 نمیخواست پدرش با خاطره ای تلخ انان راترک كند. و او تمام شب در اين فکر بود كه چه كند.

بح روز بعد سر میز صبحانه درحالي كه به شدت شرمنده مینمود اما الزم نشد اقدام كند.فريبرز خود پیشقدم شد و ص

از پدرش عذرخواهي كرد. امیربهادرخان عذر خواهي اورا پذيرفت اما عمیقا احساس میکرد ديگر ان وجهه ی سابق 

را نزد انان ندارد و برای بازگشت عجله داشت. ديگر نمیتوانست ان قفس را تحمل كند. فقط كمي نگران دخترش 

 . او بسیار حساس و لطیفالطبع وتا حدود زيادی وارث خصوصیات مادرش بود.بود

 وقتي چمدانش را میبست فرزانه گريه میکرد. از رفتن پدرش غمگین بود وترس از دست دادن او ازارش میداد.

 ن مخالفتدلش میخواست همراه پدرش به خانه برگردد ولي وقتي اين موضوع را با او در میان گذاشت امیربهادرخا

كردو گفت انتظار دارد دخترش دست پر به كشورش برگردد. و فرزانه علي رغم میلش پذيرفت. حق با پدرش بود 

 نمیبايست انچه را رشته كرده بود پنبه مي كرد.

لحظه وداع همیشه سخت است و سخت تر از ان ترک عزيزاني است كه امید به زندگي را در وجود انان میجويي. 

ان با قلبي اكنده از دردو حسرت فرزندانش را ترک كرد. وقتي در سالن فرودگاه فرزانه را در بغل گرفت امیربهادرخ

 نتوانست مانع بارش اشکهايش شود.

فرزانه هم گريه میکرد ولي فريبرز در سکوت نگاهش را به زمین دوخته بود. شرمنده تر از ان بود كه بتواند به 

 پدرش نگاه كند.

 "رخان فرزانه را رها كرد قدمي به سوی فريبرز برداشت.او بي انکه سرش را بلند كند گفت: پدر من...وقتي امیربهاد

الزم نیست چیزی بگي پسر.وقتي خودت بچه دار بشي اونوقت حرف همديگرو "امیربهادر خان به او فرصت نداد.

 "بهتر میفهمیم.امیدوارم خوشبخت بشي.مواظبخواهرت باش.اون روح حساسي داره.
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هنگامیکه هواپیما از روی باند برخاست ودراسمان اوج گرفت امیربهادرخان نگاهي به لندن مه الود زير پايش 

 انداخت .

 بي اختیار اشك هايش سرازير شد و زير لب زمزمه كرد:

 دريغ ان روزگار شادماني 

 دريغ در تنعم زندگاني

 چه خوش بودی كه طبع شادمان بود

 جوان بود امیدم تازه و بختم

حاال با تمام وجود حس میکرد جدايي از فرزند چه دردی بر دل فخرالسادات نشانده و او چقدر صبورانه تحمل كرده 

بود. و با خود گفت:ببخش منو فخرالسادات. منو ببخش كه با حماقتم قلب تو رو شکستم.حاال محکومم تا اخر عمر بار 

 سنگین عذاب وجدان رو به دوش بکشم.

 1فصل 

 

جعفر در سالن انتظار فرودگاه مهراباد منتظر بود و به محض اينکه چشمش به اربابش افتاد،دوان دوان جلو آمد،سالم 

و احوالپرسي كرد،چمدانهای او را برداشت و با هم به سمت اتومبیل رفتند.سالها بود كه جعفر به عنوان راننده به امیر 

 ا خانه ی خودش مي دانست.بهادر خان خدمت مي كرد و خانه ی ارباب ر

او قبل از اينکه چمدانها را در صندوق عقب بگذارد،در اتومبیل را برای امیر بهادر خان باز كرد و دوباره گفت:خوش 

 اومدين،ارباب.

امیر بهادر خان كنار اتومبیل ايستاد و قبل از سوار شدن،نفسي عمیق كشید و گفت:هیچ جا آب و خاک خود آدم نمي 

 شه.

 ر چمدانها را در صندوق عقب جا داد،سوار شد و قبل از حركت باز هم گفت:خیلي خوش اومدين ارباب.جعف

 امیر بهادر خان لبخندی زد و گفت:چه خبرها؟

جعفر خنده كنان جواب داد:امن و امان،ارباب.فقط اين مدت كه شما نبودين،خونه خیلي سوت و كور بود.خیلي خیلي 

 وای خونه عوض میشه.دلمون براتون تنگ شده بود.خوش اومدين.حاال حال و ه

امیر بهادر خان احساس كرد هنوز هستند كساني كه دوستش دارند،حتي اگر جعفر رانده باشد يا عطای خدمتکار.او 

هم همه انان را دوست داشت.دلش برای تمام كساني كه در ان خانه زندگي مي كردند،تنگ شده بود،مخصوصا برای 

 عطیه.

تومبیل بوق زنان وارد باغ شد،همه به انتظار ورودش صف كشیده بودند تا مقدم او را گرامي دارند.و او با ديدن وقتي ا

 انها تمام ناكامي ها و آنچه را از سر گذرانده بود فراموش كرد،بخصوص با ديدن عطیه با انه همه زيبايي و طراوت.

ده جلو دويد و خم شد تا دست او را ببوسد،اما امیر بهادر خان همین كه پايش را از اتومبیل بیرون گذاشت،عطا ذوق ز

مانع او شد و رويش را بوسید.و عطا متعجب از اينهمه لطف،نیشش تا بناگوش باز شد.تاكنون هرگز نديد هبود امیر 

 بهادر خان تا بدان حد به خدمتکارانش لطف داشته باشد كه صورتشان ر اببوسد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دل بیداری 

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

 

5 9  

 

تاثیر محبت پاک و بي شاوبه ی تك تك انان قرار گرفته بود كه فراموش كرد ارباب آن امیر بهادر خان چنان تحت 

خانه است،بخصوص پس از ماجرايي كه در انگلیس از سر گذرانده بود.عطیه،اطلس،طوبا،و غالمعلي باغبان همه به او 

 خیر مقدم گفتند و چنان صمیمانه از او استقبال كردند كه تصورش را نمي كرد.

او مقابل اطلس رسید و سالمش را پاسخ گفت،در جواب او كه حال فرامرز و فرزانه را پرسید،در حالي كه وقتي 

نگاهش روی عطیه ثابت مانده بود،گفت:هر دو خوب بودن.سالم رسوندن،مخصوصا به عطیه.فرزانه كلي پیغام و 

 سوغات برای عطیه داده.

 نه،آقا.حالش چطور بود؟عطیه كه كنار اطلس ايستاده بود گفت:دستش درد نک

 خوب بود.بعدا بیا تا پیغامش رو بهت بدم.

 حتما اقا.

امیر بهادر از شدت خوشحالي عرش را سیر مي كرد.در میان كساني بود كه دوستش داشتند و اين به او آرامش مي 

سالها  پناه ببرد كه داد.به خانه اش برگشته بود.دلش مي خواست هر چه زودتر به اتاقش برود و به خلوتگاه مقدسي

 شاهد تنهايي و افکار پنهانش بود.

صبح روز بعد،امیر بهادر خان كه بعد از استراحتي طوالني خستگي سفر را از تن به در كرده بود،عطا را به حضور 

ي لفراخواند و بعد از پرس و جو درباره انچه در مدت غیبتش گذشته بود،دستور داد كه عطیه را نزد او بفرستد،و طو

 نکشید كه عطیه آمد و اجازه ی ورود خواست.

 بیا تو.

 عطیه وارد شد.امیر بهادر خان با ربدوشامبر وسط اتاق ايستاده بود.لبخندی پر مهر تحويل او داد و گفت:بشین.

 و عطیه نشست.امیر بهادر خان قبل از هر حرفي،كیسه نايلوني شکیلي را كه حاوی چند بسته بود،مقابل او گذاشت و

 گفت:بیا.اينا ر وفرزانه برات فرستاده.البته با سلیقه همديگه انتخابشون كرديم.امیدوارم خوشت بیاد.

 عطیه با شرمي دلنشین كیسه را از دست او گرفت و گفت:ممنونم آقا.چرازحمت كشیدين؟من....

 الزم نیست چیزی بگي.قابل تورو نداره.

 كار مي كردن؟راضي بودن؟حتما فرق هم كردن،نه؟ سپس عطیه حال فرزانه و فريبرز را پرسید:چي

مگه مي شه آدم فرق نکنه؟همون طور كه تو بزرگ ترو خانم تر شدی،فرزانه هم شده.مي بايست مي ديديش.يه 

 خانم به تمام معنا.فريبرز هم واسه خودش مردی شده اما...

 عطیه هول شد.اما چي آقا؟اتفاقي كه براش نیفتاده؟

 اده،ولي همون روز اول كه قضیه مادرشون ر وفهمیدن...نه،اتفاقي نیفت

و امیر بهادر خان انچه را در انجا بر او گذشته بود،به تفصیل تعريف كرد.عطیه به دقت گوش مي داد و هر بار كه امیر 

بسته  ابهادر خان نمای از نامزد فريبرز مي اورد،انگار نیشتری به قلب او فرو مي كرد.بغضي نفس گیر راه گلويش ر

 بود و هر ان احتمال مي رفت اشکهايش سرازير شود،اما بشدت سعي مي كرد خودداری شا را حفظ كند.

امیر بهادر خان كه كامال حالتهای او را زير نظر داشت،در ادامه حرف هايش گفت:يه چندتايي عکس آوردم كه 

 وای االن اونا ر وببیني؟ببیني.عکس نامزد فريبرز هم هست.دختر خوشگلیه.خیلي به هم میان.مي خ

عطیه در حالي كه سعي مي كرد لحنش عادی باشد پاسخ مثبت داد،ولي وقتي امیر بهادر خان دسته ی عکس ها را از 

روی میز برداشت و به سوی او دراز كرد،لرزش دستان عطیه كامال مشخص بود.همین طور كه او يکي يکي عکس ها 
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چشمي مراقبش بود و وقتي نوبت به عکس فريبرزو ملیکا رسید،دلش به حال را نگاه مي كرد،امیر بهادر خان زير 

 عطیه سوخت.

و عطیه به دقت عکس ها را از نظر گذراند،يکي بعد از ديگری،بي انکه كالمي بر زبان بیاورد.از خودش تعجب میك 

نچه او زيبا بود،زيباتر از ا رد.چطور ممکن است آدم عاشق باشد و با ديدن رقیبي چنین زيبا واكنش نشان ندهد؟ملیکا

 تصورش را كرده بود.خودش را در مقابل او هیچ مي ديد.به فريبرز حق مي داد دلباخته او شده باشد.

يکدفعه متوجه سکوتي شد كه بر اتاق حکمفرما شده بود.سرش را باال كرد و امیر بهادر خان را ديد كه خیره به او مي 

ی كه عکس ها را به طرف امیر بهادر خان مي گرفت،گفت:خوشگله.امیدوارم نگريست.به زور لبخندی زد و در حا

 خوشبخت بشن.

امیر بهادر خان دوباره عکس ها را روی میز گذاشت،رو به روی او نشست و برای اينکه آن جو سنگین را تغییر دهد 

 گفت:خوب حاال از حودت برام بگو.

م مي شه.ولي اين طور كه شنیدم،آموزش و پرورش استخدام چي بگم؟يه نفس درس مي خونم.تا سه ماه ديگه تمو

 دائم نمي كنه.

 تو نگران اين چیزها نباش.آنقدر دوست و آشنا دارم كه برات كاری كنم.

 ممنونم آقا.

 تو دختر با وجودی هستي عطیه.مطمئنم موفق مي شي.

ي از اتاق بیرون امد،نفسي از سر آسودگي به هر جان كندني بود،عطیه بقیه گفتگو را هم تخمل كرد و باالخره وقت

كشید.حال خوشي نداشت.ترجیح مي داد تنها باشد تا در خلوت درددلش را سبك كند.ديدن عکسهای فريبرز بار 

 ديگر آتش قلبش را شعله ور كرده بود و مي توانست ساعتها و حتي روزها بگريد.

بیشتر شد.عطیه كه حاال از امیر بهادر خان شناخت كامل  طي روزها و هفته هايبعد،صمیمیت بین عطیه و بهادر خان

داشت و دلش برای تنهايي و بي كسي او مي سوخت،اوقات بیکاری خود را با او مي گذراند و با هم درباره مسائل 

 مختلف صحبت مي كردند.

یر بهادر خان نیز خالي از عطیه از اين مصاحبت ها لذت مي برد و بسیار چیزها از او مي اموخت.مصاحبت با او برای ام

لذت نبود.اوقات تنهايي اش پر مي شد و غم بي كسي را از ياد مي برد.گاهي هم دچار احساساتي رقیق مي شد،تارش 

را به دست مي گرفت وبرای عطیه مي نواخت.او به قدری به اين ديدارها عادت كرده بود كه اگر يك روز عطیه را 

 نمي ديد،انگار گم كرده ای داشت.

و رفته رفته اين اس و الفت جای خود را به احساسي بخشید كه مدتها بود امیر بهادر خان آن را پس مي زد،و در عین 

حال از اعتراف به آن وحشت داشت.عطیه رااز جانش بیشتر مي خواست و دائم در صدد بود به عناوين مختلف،از 

ه دست بیاورد.او در وسعت افکارش دنیايي ساخته بود كه محبت زباني گرفته تا خريد هدايای گران قیمت،دل او را ب

هیچ كس را جز عطیه به آن راهي نبود.اين اواخر خیلي به خودش مي رسید.احساس مي كرد دوباره جوانشده 

 است.خود مي دانست عشقي در دلش النه گزيده است كه انکارش ممکن نیست.

ن و سال و موقعیت خود را در نظر نمي گرفت و هیچ دغدغه ای نیروی عشق چنان طغیاني در او برانگیخته بود كه س

نداشت كه اگر كسي به احساس او پي ببرد،چه رسوايي عظیمي به بار خواهد آمد و چه بسا عطیه را برای همیشه از 

 دست بدهد.
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فت،ولي به عطیه نیز گهگاه متوجه نگاه های خیره ی امیر بهادر خان به خود مي شد و ترديد به دلش راه مي يا

سرعت خود را مجاب مي كرد كه حتما اشتباه مي كند.چطور ممکن بود مردی در ان سن و سال احساسي جز احساس 

 پدری نسبت به او داشته باشد؟

 ولي او اشتباه نمي كرد و طولي نکشید كه واقعیت خود را نشان داد.

یر بهادر خان تار خود را به دست گرفت و در آن شب هم همچون شبهای ديگر مدتي ر ابه گفتگو گذراندند.سپس ام

حالي كه انگار در عالمي ديگر سیر میك رد،ساعتي نواخت.عطیه در سکوت نشسته بود و گوش مي داد.به نظر مي 

رسید او هم در عالمي ديگر به سر مي برد،چرا كه حتي وقتي امیر بهادر خان دست از نواختن كشید او هنوز غرق در 

 ط وقتي به خود آمد كه امیر بهادر خان به نرمي شروع به حرف زدن كرد.انديشه بود و فق

 امشبمي خوام اعترافي برات بکنم.

 عطیه به او چشم دوخت و منتظر شد.

امیربهادر خان ادامه داد:مي دوني چیه عطیه؟در اين مدتي كه تو رو بیشتر مي بینم و بیشتر شناختمت،فهمیه ام از 

 داريم. خیلي جهات با هم تفاهم

 عطیه همچنان ساكت به او نگاه كرد.

 ببین عطیه...من تصور مي كنم....

 امیر بهادر خان مکثي كرد و ادامه داد:اصال بذار اينطوری بگم،نظرت در مورد من چیه؟

عطیه فکری كرد و گفت:خوب...راستش به نظر من شما مردی وارسته،با معلومات،خوش مشرب و خیلي هم مهربون 

 هستین.

امیر بهادر خان سری تکان داد و گفت:اينا كه گفتي،لطف تو ر ومي رسونه.اما منظور من اين بود كه به نظر تو من 

 خیلي پیرم؟

 عطیه زد زير خنده.امیربهادر خان تعجب زده به اونگاه كرد و پرسید:كجای حرفم خنده دار بود؟

 زده.سوالتون خنده م انداخت.عطیه در میان خنده پاسخ داد:قصدم توهین به شما نیست شا

و خنده اش شدت گرفت.امیر بهادر خان صبر كرد تا او كمي آرام گرفت.سپس گلويش ر اصاف كرد وبا لحني جدی 

 گفت:خنده هات تموم شد؟

 بله شازده.خوب حاال جواب منو بده.

ا واهلل چي بگم؟اگه بگم حاال تعطیه در حالیکه به نظر مي رسید هنوز كامال از خنديدن دست نکشیده است جواب داد:

پیری خیلي راه دارين كه دروغ گفته ام،ولي خوب،ظاهرتون جوون تر از سنتون به نظر میاد.خیلي بزنه،پنجاه و چهار 

 پنج سال.

 كه ای نطور.

 حاال واسه چي اينو پرسیدين شازده؟نکنه كسي ر وزير سر دارين و مي خواين تجديد فراش كنین؟

 موقعیت رو مغتنم شمرد و جواب داد:مگه عیبي داره؟ امیر بهادر خان

 عطیه كه بي هوا سوال كرده بود جا خورد اما به روی خود نیاورد و گفت:البته كه نه.حاال طرف كي هست؟

 وقتش بود.امیر بهادر خان گفت:تو!

 ما چي گفتین؟عطیه انگار ضربه مغزی شده باشد،نگاه متحیر و وحشت زده اش را به او دوخت:من؟شما...ش
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امیر بهادر خان اصال جا نزد.ادامه داد:ما مي تونیم با هم خوشبخت بشیم.زبون همديگه رو مي فهمیم.پیری هم مهم 

نیست.دل بايد جوون باشه.توی اين دوره و زمونه،دخترها مردهای پیر رو ترجیح مي دن.البته يم دونم واسه خاطر 

 ق داری.قول مي دم خوشبختت كنم.خوب،حاال چي مي گي؟پوله،ولي اينم مي دونم كه تو با يقیه فر

 عطیه باور نمي كرد درست مي شنود.گفت:مطمئنید عقلتون رو از دست نداديد شازده؟

امیر بهادر خان همانطور كه روی صندلي نشسته بود كمي به جلو خم شد و گفت:البته كه عقلم رو از دست ندادم.چرا 

 اره؟اينقدر تعجب كردی؟مگه چه عیب د

ولیشما متوجه نیستین.هیچ فکر ابروی خودتون ر ونمي كنین؟نمي گین مردم چي مي گن؟همین طور فريبرزو 

 فرزانه؟

 هر كي هر چي مي خواد بگه.من دوستت دارم و اين مهمه.

 يعني براتون مهم نیست بچه هاتونو از دست بدين؟تازه،من همسن فرزانه هستم.اينم مهم نیست؟

 ني،نه مهم نیست.اونا رو هم كه قبال از دست داده ام.اگه تو قبول ك

امیر بهادر خان چنان خونسرد حرف مي زد كه انگار جواني بیست ساله است،در حالیکه حدود هفتاد سال از سنش 

 مي گذشت.

ید شو عطیه فقط بیست و يك سال داشت.او بشدت از اين پیشنهاد يکه خورده بود.اگر به او مي گفتند از فردا خور

طلوع نخواهد كرد،شايد باور مي كرد،ولي پیشنهاد ازدواج از سوی شازده را هرگز.افکارش مختل شده بود.مثل اين 

بود كه دچار كابوسي موحش شده بود،كابوسي كه هر لحظه عظمت خريب آن بیشتر و بیشتر مي شد.وای بر او!اگر 

 فرزانه مي فهمید،چه مي گفت؟

شکن مي گشت تا شازده را سر جايش بنشاند،اما در عین حال خود را در مقامي نمي ديد عطیه به دنبال جوابي دندان 

 كه چنین جسارتي به او بکند.

و امیر بهادر خان كه بي صبرانه منتظر جواب بود،سکوت او را حمل بر رضايتش كرد و با جراتي بیشتر گفت:مي دونم 

كنار بیای،يه ماه به ات فرصت مي دم.مطمئن باش پشیمون نمي غافلگیر شدی.باشه.برای اينکه راحت بتوني با مساله 

شي.تو رو توی ناز و نعمت غرق مي كنم.اصال نصف ثروتم رو مي بخشم بهت.تو دقیقا هموني هستي كه يه عمره 

 دنبالش گشته ام.حتي پريوش هم مثل تو نبود.

فرصتي بود تا از انجا فرار كند.دلش مي او برای خودش حرف مي زد،زيرا عطیه حواسش جايي ديگر بود.فقط منتظر 

خواست به جايي برود كه ديگر هیچ وقت چشمش به امیر بهادر خان نیفتد.اما مي بايست محتاطانه عمل مي كرد.نمي 

 بايست نفرت خود را از اين پیشنهاد بروز مي داد.مي ترسید هر گونه واكنشي امیر بهادر خان را خشمگین كند.

 ن او را به خود آورد:تو چه فکری هستي؟صدای امیر بهادر خا

 عطیه سريع جواب داد:هیچي هیچي.فقط اگه اجازه بدين،من برم.

 دلم مي خواد از اين به بعد با من خودموني تر صحبت كني،باشه،برو ولي زياد منتظرم نذار.

اس ت شده بود كه احسعطیه سرش را به نشانه تايید تکان داد.دلش مي خواست برود ولي بدنش چنان سست و كرخ

مي كرد همین كه از جا بلند شود،با سر به زمین سقوط خواهد كرد.نفسي عمیق كشید،دستش را به لبه میز گرفت و 

از جا برخاست.سعي مي كرد تعادلش را حفظ كند.آهسته به سمت در به راه افتاد.و به محض اينکه بیرون رفت ودر 

 يو گريخت.را پشت سر خود بست،دوان دوان از النه د
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ديو؟بله،اكنون امیر بهادر خان از نظر او همچون ديوی بود كه برای اسارت او دندان تیز كرده بود.چقدر از او نفرت 

داشت.حتي از خودش هم بیزار بود.احساس مي كرد به عزيزترين عزيزانش خیانت كرده است.شازده چطور به خود 

 اجازه داده بود به او پیشنهاد ازدواج بدهد؟

همین طور كه گريه مي كرد و مي دويد،ناگهان به شدت زمین خورد و اشکهايي كه تمام اين مدت سعي كرده بود 

انها را پس براند،جاری شد.لعنت به شازده!همه اش تقصیر او بود.به سختي از روی زمین بلند شد و نگاهي به خود 

ه ورودی باغ زخمي شده بود و مي سوخت،اما زخم انداخت.كف دستها و زانوانش در اثر اصابت با سنگ ريزه های را

قلبش به مراتب دردناک تر بود.چنان احساس نومیدی و عجز مي كرد كه مرگ خود رااز خدا مي طلبید.از عواقب 

ناخوشايند اين ماجرا وحشت داشت.اگر در برابر خواسته ی امیر بهادر خان مي ايستاد و پاسخ منفي مي داد،بي برو 

درش بي هیچ حق و حقوقي از ان خانه رانده مي شدند و در اين صورت،در آن سن وسال در تنگنا قرار برگرد پدرو ما

مي گرفتند و بیچارگي شان حتمي بود.و اگر پاسخ مثبت مي داد،خاک عالم را بر سر خودش ريخته بود.حاضر بود 

ی شیرين جواني اش را به پیرمردی بمیرد اما تن به چنین عمل دهشت باری ندهد.چطور ممکن بود امیدها و آرزوها

 تقديم كند كه در اين سن و سال فیلش ياد هندوستان كرده بود؟

در حالیکه از شدت گريه به هق هق افتاده بود،دست به دامان خدا شد.خدايا كمکم كن.من هیچوقت نمي خواستم 

ي خواستم از تنهايي در بیاد،نه اينطور بشه.اگه به اون محبت كردم،فقط واسه اين بود كه دلم براش مي سوخت.م

 اينکه كار به اينجا بکشه.خدايا،كمکم كن و راه چاره رو نشونم بده.

مي گفت و مي گريست.نمي دانست چه كند.حتي جرات نداشت قضیه را به پدرو مادرش بگويد.چطور ممکن بود 

 چنین چیزی را تحمل كنند؟

رف خانه شان به راه افتاد.پشت در كه رسید،ايستاد و گوش خاک لباسهايش را تکاند و با گامهايي لرزان به ط

داد.هیچ صدايي نمي آمد.ظاهرا پدرو مادرش خوابیده بودند.خدا را شکر كرد،آهسته داخل شد و پاورچین پاورچین 

به طرف بسترش رفت و زير مالفه خزيد.اما مگر خوابش مي برد؟تا نزديك طلوع فکرک رد و به دنبال راه چاره 

ا به هیچ جا نرسید.ظاهرا همه ره ها به بن بست ختم مي شد و آرزو كرد در اين يك ماهي كه فرصت گشت،ام

 داشت،معجزه ای رخ دهد.

 8فصل

 

يك هفته ای از آن شب هولناک گذشته بود وقرار بود آن روز عطیه برای دريافت جواب قطعي استخدامش به اداره 

ه رابادلشوره واضطراب گذرانده ونهايت سعي خود خود راكرده بود ی آموزش وپرورش مراجعه كند.تمام طول هفت

 كه حتي از پدرومادرش دوری كند. میترسید مبادا به حالت روحي آشفته او پي ببرند وبه دنبال دلیل پاپي اش شوند.

 

 

كه از اين قضیه صبح ا لطلوع بود كه مادرش اورابرای نماز صدازد،اما اوخودش را به خواب زدوازجابلند نشد.اطلس 

 دل خوشي نداشت ،شروع به غرولندكرد؛هرروز لنگ ظهر از خواب بیدار میشه.ديگه نمازهم بي نماز.

 

 

عطادخالت كرد:ولش كن بذار بخوابه .حتما خسته س .وا مگه چي كار میکنه؟كوه میکنه؟امروز بايد بره دنبال 

 .نترس خانوم .میره.خودش بیشتر از من وتو به فکره.-كارش
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عطیه آنقدر صبر كرد تا پدر ومادرش از اتاق بیرون رفتند. سپس بي سروصدا از رختخواب بیرون خزيد ولباس 

 هايش راپوشید.

 

 

اشتهايي برای خوردن صبحانه نداشت در واقع يك هفته ای مي شد درست وحسابي غذا نخورده بود. به قدری غم 

ر بهادرخان باعث شده بود او از خودش ،ازدنیا وبخوصوص از مردها وغصه داشت كه همان برايش كفايت میکرد.امی

متنفر شود، حتي از فريبرز.دلش مي خواست آن قدرشهامت داشت كه به زندگیاش خاتمه میداد.در طول هفته،دائم 

 دست به دعا بودوخداوپیغمبر رابه ياری طلبیده بود.

 

 

ران كه مشغول رفت وروب طبقات بودند،هیچ يك از وقتي به اداره ی آموزش وپرورش رسید،بجز خدمت كا

كارمندان نیامده بودند ومجبور شد يك ساعتي منتظر بماند تاكارمندان اداره ی كارگزيني سركارشان حاضر شوند. 

 اما رئیس قسمت كه قرار بود اورا ببیند ،دير تر از بقیه از راه رسید.

 

 

 زد:بفرمايین تو ،خانم آقای رئیس منتظره تونه.باالخره منشي اداره ی كار گزيني اورا صدا 

 

 

 "سالم"عطیه بلند شد وبه اتاق رئیس رفت.

 

 

 صبح بخیر خانم بفرمايین ،بشینین.

 

 

 عطیه نشست، خودرامعرفي كردوگفت برای چه كاری مراجعه كرده است.مي دانست قبال سفارش او را كردهاند.

 

 

وی میز برداشت، نگاهي به آن انداخت وگفت:باتقاضای شما موافقت شده،خانم آقای رئیس پرونده ی اورا از ر

كنعاني.شانس آوردين چون فعال دستوره كسي رو استخدام رسمي نکننريا،اگر هم اين كاررو بکنن،طرف مجبوره 

 مدتي رو در مناطق محروم تدريس كنه وبعد به مركز بیاد .درمورد شما...

 

 

ی در مغز عطیه زده شد وشروع به برسي شرايط كرد.ديگر حرفیهای اورا نمي شنید.شايد ناگهان جرقه ای جرقه ا

 معجزه ای كه در انتظارش بود ،رخ داده بود.

 

 

 بي آنکه اهمیت بدهد،حرف اورا قطع كرد وگفت : شما گفتین مناطق محروم.منظروتون كجاست؟

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دل بیداری 

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

 

6 5  

 

 

ه او انداخت وپاسخ داد:روستاهای دورافتاده ی كشور.اطراف رئیس كارگزيني از پشت عینك ته استکاني اش نگاهي ب

 خرم آباد،بیرجند،يزد يا هرجای ديگه.

 

 

 عطیه معطلش نکرد وگفت:من مناطق محروم رو به كار در مركزترجیح میدهم.مثال خرم آباد خوبه.

 

 

ودكه به چنان مناطقي اعزام رئیس كار گزيني باورش نمي شدوتعجب زده نگاهش میکرد.آن دختر جوان تر از آن ب

 شود.بنابراين با قدری تأمل گفت:شما متوجه نیستین خانم اونجور جاها...

 

 

 من تصمیمم رو گرفتم ،آقا اين كاريه كه دلم میخواد بکنم،اشکالي داره؟

 

 

 نه .البته كه نه ولي... مطمئنین؟

 

 

 بله مطمئنم.

 

 

 به بیاين تاحکمتون رو بدم وازاول سال تحصیلي هم شروع مي كنین.بسیار خوب ترتیبش رو میدم.روز دوشن

 

 

 متشکرم،آقا متشکرم.شما خیلي لطف كردين.

 

 

تادقايقي بعد از رفتن او،رئیس كارگزيني اداره ی آموزش وپرورش همچنان خیره به دری نگاه مي كرد كه پشت سر 

د. اين همان چیزی بود كه مي توانست او را از ننگ نجات دخترک بسته شده بود.عطیه از خوشحالي روی پابند نبو

 دهد.

مي بايست مي رفت.مي بايست آنقدر دور مي شد كه دست هیچ كس به او نمي رسید.اين تنها راه چاره بود.حاضر 

سي كبود دوری از پدرو مادرش را تحمل كند،اما به ازدواج با امیر بهادر خان تن ندهد.فقط مي بايست مراقب مي بود 

بويي نبرد.مي دانست اگر پدرو مادرش از تصمیم او آگاه شوند،مانعش خواهند شد،حتي به قیمت ازدواج با امیر 

 بهادر خان.

 

تمام طول سه هفته آتي را با دلهره گذراند.حکمش را گرفته بود و مي بايست دو سه روزی زودتر از شروع سال 

آباد مي رساند.از قضا،روز حركتش مصادف بود با روزی كه مي تحصیلي خود را به محل خدمتش در نزديکي خرم 

بايست به امیر بهادر خان پاسخ مي داد.برای دختری در سن و سال او كه هنوز هیچ تجربه ای از خوب و بد زندگي 

ه چنداشت و تمام بیست و يك سال بهار زندگي اش را در آن باغ گذرانده بود.دل بريدن از تمام عاليقش آسان نبود.
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بسا در اين راه با هزاران خطر مواجه مي شد.مدت چند سال اقامت در منطقه ای دور،وحشتي عظیم در وجودش مي 

ريخت،ولي اين را به ازدواج با امیر بهادر خان ترجیح مي داد.مي دانست شازده از فرار او خشمگین خواهد شد،ولي 

 خودگذشتگي عطیه را مي ستود. چه بسا او نیز در آينده اين حركت را تايید مي كرد و از

مي بايست دست به عصا راه مي رفت.اگر موفق نمي شد،معلوم نبود چه سرنوشتي انتظارش را مي كشید.به دور از 

چشم پدرو مادر تمام لوازم مورد نیازش را در چمداني گذاشته و ان را در ساختمان مخروبه ی ته باغ پنهان كرده 

نمي رسید.حاال فقط يك كارديگر باقي مانده بود.مي بايست نامه ای برای پدرو  بود،جايي كه عقل جن هم به آن

 ومادرش مي نوشت و يك نامه هم برای امیر بهادر خان،كه آن هم انجام شد.

آن شب،وقتي اطلس رختخوابها را پهن مي كرد،عطیه از مادرش خواست رختخواب او را در ايوان بیاندازد.اطلس كه 

 تعجب كرده بودگفت:چرا ايوان؟تو كه هیچوقت اونجا نمي خوابیدی!از خواسته دخترش 

 عطیه پاسخ داد:خوب چه عیبي داره؟دوست دارم امشب توی ايوان بخوابم.

 پدرش گفت:تو كه همیشه از جك و جونور مي ترسیدی.

شب  ده ام.تازه يهعطیه بوسه ای بر گونه پدرش زد و گفت:ديگه نمي ترسم.اون وقتها بچه بودم.حاال ديگه بزرگ ش

 كه هزار شب نمي شه.

سپس عطیه ابتدا پدرو سپس مادرش را محکم در آغوش گرفت و بوسه بارانشان كرد.اطلس تعجب زده از حركات 

غیر عادی عطیه،خود را از آغوش او بیرون كشید و گفت:بسه ديگه دختر.چرا همچین مي كني؟برو بخواب.زير 

 ات پشه بند ببندم؟آسمون هم لذتي داره...مي خوای بر

 نه مامان.چقدر لوسم مي كني!من كه ديگه بچه نیستم.

 چرا عزيزم.تو همیشه واسه ما همون دختر كوچولوی شیرين و دوست داشتني هستي.

عطیه ناگهان ساكت شد و نگاه بي قرارش را به پدرو مادرش دوخت،به موجوداتي كه در دنیا برايش عزيز تر از هر 

دوستشان داشت.چهره پر چین و چروک پدر و دستان پینه بسته مادرو رخسار فرتوتش قلب او را كسي بودند.چقدر 

 به درد آورد.فکركرد كه

وقتي انان از فرار اومطلع شوند چه برسرشان خواهد امد؟.با اين تصور اشك درچشمانش حلقه بستوبغض سنگیني راه 

 بسرعت شب بخیری گفت و از اتاق بیرون رفت.گلويش رابست.سپس برای اينکهانان پي به درونش نبرند 

علي رغم انچه گفته بود كمال ترسیده بود.ترسان ولرزان زير پتو خزيده بودواطراف را مي پايید.همه جا در تاريکي 

فرورفته و شاخ و برگ درختان كه نسیم شبانه ی اواخر شهريور انها را به حركن در اورده بود اورا دچار توهم مي 

 ماه كه در چهارهمین شب خودنمايي اش تا حدودی اطراف را روشن كرده بود ترس او را زايل نمي كرد. كرد. حتي

ناگهان صدايي شنید. به نظر میرشید كسي در راه شني میان باغ راه مي رود.از ترس اينکه مبادا امیر بهادر خان باشد 

شد.و وقتي چشمش به گربه ای سیاه افتاد كه  صاف دررختخواب نشست گوشهايش را تیز كرد و به راه ورودی خیره

به سمت او مي امد كمي خیالش راحت شداما همچنان مي لرزيد و چیزی نمانده بود قالب تهي كند.با اين دل و جرات 

 چگونه مي خواست فرار كند؟

 به خودش نهیب زد :بايد قوی باشي وگرنه موفق نمي شوی.
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پیشاني اش باال اورد.پلکهايش داشتسنگین میشد اما نمي بايست مي گذاشت  سپس دوباره دراز كشید وپتو را تا روی

خوابش ببرد.ممکن بودنتواند به موقع بیدار شودبلند شد و از پارچي كه كنار دستش بود مشتي ا به صورتش زد تا 

 خواب از سرش بپرد.

دار شوندمیرفت.اهسته از رختخواب باالخره رفتنش فرا رسید. مي بايست قبل از اينکه پدر و مادرش برای نمازبی

بیرون خزيد وپاورچین پاورچین از پله ها پايین رفتو قدم به باغ گذاشت.برای اينکه قدم هايش روی سنگريزه ها 

صدايي ايجاد نکند سعي میکرد از البه اليدرختان عبور كندواين بر وحشتش مي افزود. به هر جان كندني بودخود را 

ای باغ رساندو كورمال كورمال چمدانش را از مخفیگاه برداشت وهمان طور اهسته و محتاطانه به ساختمان قديمي انته

به سمت در باغ رفت.. وقتي به در رسیدبرگشت و يك بار ديگر نگاهي به باغ انداخت.جای ترديد نبود. میبايست 

 میرفت.

جهش نشود باالخره به خیابان رسید.نگاهي طول كوچه را با ترس و لرز طي كرد.از كنارديوار راه مي رفت تا كسي متو

به دوطرف انداخت.پرنده پر نمیزد.مي بايست منتظر طلوع مي شد.پس از ان بود كه تردد در خیابان ها بیشتر مي 

شد واو مي توانست تاكسي بگیرد.با ترس لرز سمت باالی خیابان را گرفت و به راه افتاد.هرچند قدم برمي گشت 

انداخت.اين اولین بار بود كه در ان ساعت شب بتنهايي در خیابان بودو مي ترسید مورد  ونگاهي به پشت سر مي

هجوم ولگردان واقع شود. در چهارراه بعدی چشمش به ايستگاه مسقف اتوبوس افتادوتصمیم گرفت همنجا منتظر 

مي فهمید.اورا به يك بماند . اما اگر پلیس گشت اورا با يك چمدان میديد نمیفهمید فرار كرده است؟قدر مسلم 

 كالنتری منتقل مي كرد و از انجا به خانه برش مي گرداند نه ايستگاه اتوبوس امن نبود.

كمي ديگر پیاده رفت و با ديدن نور چراغهای خودرويي كه از روبرو مي امد وحشت بر ا غلبه كرد برای لحظه ای 

اش بودبسرعت به داخل كوچه پیچید و پشت درختي ايستاد فکر كرد چه كند و با ديدن كوچه ای كهدر چند قدمي 

 پناه گرفت.خودرو عبور كرد واو

نفسي از سر ارامش خیال كشید.سپس به انتهای كوچه نگاهي انداخت.بن بست بود.فکر كرد شايد بتواند به انتظار 

دو نشست.هنوز صبح بماند. اهسته جلو رفت و در انتهای كوچه پشت خودرويي كه در انجا پارک بود چمباتمه ز

 وحشت زده بود.

 دلش میخواست گريه كند.اما فرصتي برای ضجه و مويه نداشت. مي بايست قوی بودو تصمیمشو عملي میکرد.

باالخره وقتي سوار بر تاكسي به سمت ترمینال جنوب میرفت باور نمیکرد چه شبي را از سر گذرانده است. تمام 

تکیه داده بود و خدارو شکر میکرد كه تا بدين جای كار بي خطر  وجودش بي حس بود.سرش را به پشتي صندلي

 گذشته است.

ترمینال جای سوزن انداختن نبودو اين به او قوت قلب میداد. به سمت ساختمان دايره ای شکلي رفت كه محل 

س بر ترفروش بلیت بود و وارد سالن شد. جلوی تمام گیشه های فروش بلیت عده ای صف بسته بودند و ناگهان 

 دلش راه يافت : اگر بلیت گیرش نمیامد چه؟

 در تربیش نفری چند. كرد پیدا رو اباد خرم –به خود قوت قلب داد كه خدابا اوست. و گیشه فروش بلیت لرستان 

 بود شده فروش پیش ها بلیت ظاهرا اما نبودند صف

نفر  بلیت فرياد زد :اتوبوس پره.فقط واسه يه زيرا وقتي نوبت به مردی رسید كه مقابل او ايستاده بود متصدی فروش

 جا هست. بقیه بايد صبر كنین تا سرويس بعدی كه غروب راه میفته.
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قلب عطیه فرو ريخت. نمیدانست چه كند.ولي ظاهرا بخت يارش بود. چون مردی كه جلوی او در صف ايستاده بود 

 ؟رو به متصدی گفت: اقا ما دو نفريمم. يعني دوتا بلیت نداری

متصدی اخمهايش را در هم كشید و گفت: مگه حرف حالیت نیست؟ من میگم يه صندلي خالي داريم.تو میگي دو 

 نفرين؟؟

 عطیه معطلش نکرد. جلو دويد و گفت :اقا قا .من يه نفرم میشه اون صندلي رو بدين به من؟

نشست. نمازش قضا شده بود. خورشید طلوع كرده بود كه اطلس از خواب بیدار شد و سراسیمه در رختخواب 

 "پاشو مرد. نمازمون قضا شد."غرولندكنان از جا برخاست و به شوهرش گفت: 

من خواب مرگ رفته بودم، شماها چه تون "سپس در حالي كه به سمت در مي رفت، همچنان به غرولند ادامه داد: 

 "شده بود. نه تو بیدار شدی نه اون دختره.

 "پاشو عطیه. پاشو مادر. نمازت قضا شد."ن مي گذاشت گفت: همین طور كه قدم به ايوا

 "وا! اين دختره صبح به اين زودی كجا رفته؟"و چشمش به رختخواب خالي افتاد. 

 "چقدر غر مي زني، زن!"در همین موقع عطا هم از در بیرون آمد و گفت: 

 "آخه بچه م نیست."

 "لش كه نیست میره...خب، نیست كه نیست. البد توی باغه. دفعه ی او"

 "اينا چیه؟"و هنوز حرفش تمام نشده بود كه اطلس تعجب زده گفت: 

البد واسه فرزانه خانوم و فريبرز خان نامه نوشته تا "دو پاكت كنار رختخواب عطیه روی زمین قرار داشت. عطا گفت: 

 "ق پست.صبح ببره پستشون كنه. باشه، من كه مي رم نون بخرم، مي ندازمشون تو صندو

و پاكت ها را برداشت و نگاهي به آن انداخت. عطا كوره سوادی داشت و وقتي كه ديد روی يکي از پاكت ها نام 

 خودش نوشته شده و روی ديگری نام شازده، ناگهان احساس كرد چیزی در درونش فرو ريخت.

چیه، مرد؟ چرا حرف "انه پرسید: چهره ی وحشت زده و رنگ باخته ی او، اطلس را هم به وحشت انداخت و بي صبر

 "نمي زني؟ بگو ببینم چي شده؟

عطا به سختي آب دهانش را قورت داد، به آرامي روی زمین نشست و با صدايي كه بیشتر به ناله شباهت داشت، 

يکیش ماله ماس. مي ترسم بازش كنم اطلس. دلم گواهي میده يه طوری شده. عطیه هیچ وقت از اين كارها "گفت: 

 "ي كرد.نم

 "بازش كن. زود باش. دلم داره میاد تو حلقم."اطلس دو زانو مقابل او نشست و گفت: 

 و عطا با انگشتان لرزان درِ نامه را باز كرد و نامه ای را كه دخترشان برای آنان نگاشته بود، از آن بیرون آورد:

 پدر و مادر عزيزم

ما عزيزانم بخشش مي طلبم. اما چه كنم كه قلم زن برايم سرنوشتي از اين كه بي خبر ترک يار و ديار مي كنم از ش

قلم زده بود كه مجبور به چنین كاری شدم. اما دلم مي خواهد بدانید كه ترک شما نور چشمانم آسان نبود. حتما از 

دم حمل خود مي پرسید چه چیزی موجب شد از خانه و كاشانه ام بگريزم. در واقع مدت يك ماه اين درد را با خو

كردم و حتي نتوانستم برای شما بازگويش كنم، چرا كه مي ترسیدم هم بر درد و رنج شما بیافزايم و هم در تنگنا 

قرارتان دهم. حاال هم اگر مي خواهید علت رفتنم را بدانید، بهتر است برويد و از آقا بپرسید. و اگر او برايتان بگويد، 

ترجیح دادم و از خانه ای دل بريدم كه كعبه ی آمال و آرزوها و ماوای  به من حق مي دهید كه فرار را بر قرار
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عزيزترين عزيزانم بود. به هر حال نگران من نباشید. جای من امن است و هیچ خطری تهديدم نمي كند. برايم دعا 

عزيزان مهربانم  كنید. من هم شما را دعا مي كنم و قول مي دهم به زودی شما را از سالمتم باخبر كنم. هر دوی شما

 را به خدا مي سپارم.

 كنیزتان، عطیه

اطلس چنان شیوني به راه انداخت كه انگار دخترش مرده است، اما عطا در سکوت در خود فرو رفت. تمام توانش را 

از دست داده بود و احساس مي كرد ديگر قادر نخواهد بود به پا خیزد. دخترش را از جانش عزيزتر مي شمرد و 

هر پدری در مورد او تعصب هم داشت. حاال دخترش كجا بود؟ چه كساني سر راهش قرار مي گرفتند؟ چه  همچون

به روزش مي آمد؟ چطور او مي توانست اين اندوه و رسوايي را تحمل كند؟ چرا اين اتفاق افتاده بود؟ اربابش چه 

 كرده بود كه عطیه فرار را بر قرار ترجیح داده بود؟

ه مي زد و دخترش را از او مي خواست. عطا كه از شدت خشم رگ های گردنش بیرون زده اطلس يك نفس ضج

بود، سراپا نفرت از جا برخاست و وارد اتاق شد. اطلس بالفاصله به دنبالش روان شد. حدس مي زد او چه خیالي در 

 سر دارد.

مي خوای چي كار كني "ت و گفت: همین كه عطا دست برد و چاقو را برداشت، اطلس خود را جلوی پای او انداخ

 "مرد؟ بچه م كه از دستم رفت، مي خوای تو رو هم بندازن زندون؟ اون وقت من چي كار كنم؟

 "ولم كن. خودم مي دونم چي كار كنم."عطا پاهای خود را از میان دستان او بیرون كشید و فرياد زد: 

بیاره. اول بذار ببینیم چي شده. تو رو جون عطیه قسم رحم كن عطا. به من رحم كن. كاری نکن پشیموني به بار "

 "میدم.

عطا سست شد، به زانو افتاد و ديگر نتوانست اشك هايش را مهار كند. شانه های ستبرش از شدت هق هق تکان مي 

خورد. برای مردی همچون او كه عمری فرزندش را با زحمت و مشقت به ثمر رسانده بود، رويارويي با چنین وضغ 

 سفباری آسان نبود. اين را حق خود نمي دانست.ا

 و ساعتي بعد، هر دو به سمت اتاق امیربهادرخان به راه افتادند.

 

شازده تازه از خواب بیدار شده بود. آن روز، روزی مهم برايش به شمار مي رفت و احساس شادابي مي كرد. مطمئن 

ل هر روز از اتاقش بیرون آمد تا در هوای آزاد ورزش بود همه چیز بر وفق مرادش پیش خواهد رفت. طبق معمو

كند، و با ديدن عطا و اطلس كه گريان و برافروخته پیش مي آمدند، دل در سینه اش فرو ريخت. يعني اتفاقي برای 

 عطیه افتاده بود؟

 "ا؟با دختر من چه كردی آق"هنوز از اين فکر بیرون نیامده بود كه عطا بي هیچ سالم و علیکي گفت: 

 يعني چي؟چي شده؟-امیر بهادر خان يکه خورد:

 قبل از اينکه عطا حرفي بزنه،اطلس گريه كنان به پای امیر بهادر خان افتاد و ملتمسانه گفت:

 دخترم،آقا دخترم رفته.بچهام از دست رفت.-

 امیر بهادر خان گیج و گنگ به عطا كه خون جلوی چشمش را گرفته بود،نگاه كرد.

 او حال عادی ندارد.نمي بأيست قافیه را میباخت.اطلس را مخاطب قرار داد: مي دانست

 پاشو،پاشو درست حرف بزن ببینم چي شده؟عطیه كجا رفته؟-
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 به جای اطلس عطا جواب داد:

 بايد از شما پرسید آقا.شما بودين كه اونو فراری دادين.-

 رو بزن،وگرنه.... چرا مزخرف میگي عطا؟حرف دهنت رو بفهم و مثل آدم حرفت-

 وگرنه چي آقا؟ما رو میندزين بیرون؟خودمون میريم ولي اول تکلیفمون رو با شما روشن میکنیم.-

 و ناگهان عطا زد زير گريه و هق هق كنان ادامه داد:

 اين بود نتیجه ی يك عمر خدمت صادقانه ی ما؟-

 گرفت،قال قضیه را بکند و گفت: امیر بهادر كه میدانست چه فکری در سر آن دو میگذارد،تصمیم

 خجالت بکشین،از شما توقع نداشتم.من باليي سر او نیاوردم.فقط،...-

 او به عطا و اطلس كه خیره به دهان او چشم دوخته بودند،نگاهي كرد و پس از مکثي كوتاه ادامه داد:

م.قرار شد يه ماه بعد هم جوابام فقط ازش خواستم زنم بشه.جرم كه نکردم.دوستش داشتم و ازش خواستگاری كرد-

 رو بده.

 او دوباره مکث، كرد،حاال عطا و اطلس حیرت زده به او خیره شده بودند.

 امیر بهادر خان اضافه كرد:

 قرار بود امروز جوابام رو بده.من كه زورش نکرده بودم.مي تونست مثل آدم بیاد بگه نه.-

 و درمانده سرش را پائین انداخته بود. حاال اطلس در سکوت اشك میريخت و عطا عاجز

 پس از دقايقي طوالني،دست در جیب كرد،و نامه ی عطیه را در آورد،آن را به طرف بهادر خان گرفت،و گفت:

 اينو واسه شما نوشته.

 و رو به اطلس كرد:

 پاشو بريم زن.-

 

********* 

اش را بیرون ريخت بي آنکه مخاطبي داشته باشد،فرياد  وقتي عطا و اطلس به اتاقشان برگشتند،عطا خشم فرو خورده

 زد.:

چطور به خودش اجازه داد اين كار رو بکنه؟عطیه جای بچشه.حق نبود اونو توی مخمصه ای قرار بده كه بچه تصمیم -

 بگیره فرار كنه.مرتیکه توی اين سنّ و سال فکر عاقبت كار رو نکرده بود؟

 اطلس دويد و در اتاق رو بست.:

 صداتو بیار پائین مرد.يه وقت به گوش آقا میرسه.-

 عطا خشمش را متوجه او كرد:

مي رسه كه برسه.مگه ازش میترسم؟گذشت اون زمونه كه دخترا رو بیچاره میکردن و دو دستي میدادن به يه -

 نه نمیمونم.پیرمرد پولدار.اگه شاه هم بود،اجازه نمیدادم بچهام رو بدبخت كنه.ديگه يه روزم توی اين خو

 اطلس پنجه به صورت كشید:

 وا،ديگه چي مرد؟كجا بريم؟اگه بريم بچهام كجا پیدامون كنه؟
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حق با او بود.عطا هیچ راه چاره ای نداشت.مي بأيست میسوخت و میساخت و امیدوار میبود كه تنها جگر گوشه اش 

 هر جا هست در امان باشد.

************ 

و امیر بهادر خان تنها شو،به صورت به اتاقش بر گشت،در را به روی خود بست و همچون وقتي عطا و اطلس رفتند،

 كودكي ناتوان به گريه افتاد.

 همه چیزش را از دست داده بود.تقديرش اين بود كه هرگز كامروا نباشد.مگر چه كرده بود؟

ق را ن بار ديگر نمیتوانست فقدان معشوچه گناهي مرتکب شده بود كه همیشه میبأيست ناكام میماند؟بي او میمرد.اي

 تحمل كند.اين را میدانست.

 چرا؟چرا اين كار رو كردی دختر؟فکر نکردی چه به روزم میاری؟فکر نکردی،اه اگه دستم بهت برسه.

نه،بیش از آن دوستش داشت كه بتواند مجازاتش كند.مستأصل و پريشان گوشه ای نشست و پاكت نامه را باز كرد 

 محض اينکه چشمش به دستخط عطیه افتاد،بغض راه گلويش را بست و از سر غیض نامه را به كناری انداخت.ولي به 

اما بالفاصله نامه را برداشت.نمي توانست نخوانده رهايش كند.مي بأيست میفهمید در ذهن كسي كه جانش به جان او 

 بسته بود،چه میگذرد.

 واندن كرد.و همچنان كه به آرامي میگريست،شروع به خ

)هنگامي كه اين خطوط را از نظر میگذرانید،من با كوله باری از درد و حسرت و اندوه،فرسنگها از خانه دور شده 

ام.نمي دانم شما را چه خطاب كنم،پدر،ارباب،ولینعمت،دوس ت،امیر بهادر خان،يا مردی كه لقب شازده را يدک 

به دنبال داشته باشد؟اقتدار در برابر موجودی بي پناه كه هیچ قدرتي میکشد و تصور میکند اين القاب میتواند اقتدار 

 ندارد تا در برابر خواست و اراده ی ولینعمت خود بايستد،مستقیم در چشمان او نگاه كند،و نه بگويد.

ه بنمیخواستام ناسپاس باشم و روی مردی چون شما را روی زمین بیندازم اما چنین قدرتي هم در خود نمیديدم كه 

تمام امیال و آرزوهايم پشت بزنم،و بخصوص دوستي فرزانه و فريبز رو از دست بدم.اين ازدواجي ناهمگون بود و 

 برای همیشه شما را رسوا و قابل نکوهش میکرد و درد پشیماني را به جانتان میريخت.

يد و از اين بابت متاسفم.اگر دلم میخواهد شما را دوست خود بدانم تا عاشقي دل خسته.میدانم اكنون چه حالي دار

 بگويم تا چه اندازه برايم عزيز و محترم هستید،سخني به گزاف نگفته ام.

شايد به دلیل همین عالقه به شما و فرزندانتان بود كه دست به چنین اقدامي زدم.بايد بدانید اگر تمام دنیا را به پايم 

 م ارزش نداشت،همینطور دوستي بي غل و غش فريبرز را.میريختید،به اندازه يك لبخند صمیمانه ی فرزانه براي

كسي كه جانم به جان او بسته است و هرگز تحت هیچ شرايطي فراموشش نخواهم كرد،چرا كه عشق به او از كودكي 

 در وجودم ريشه دوانده و با من رشد كرده است.

 ر كه برای شما نداشت.مهم نیست كه او فرزند شماست.برای عشق هیچ معیاری وجود ندارد،همانطو

میدانم او به ديگری دل سپرده و با او پیوند بسته است و هرگز به من تعلق نخواهد گرفت،اما ياد او همیشه با من 

است و با آن الفتي عبادت گونه دارم.و همین كفايتم میکند كه به حیاتم ادامه دهم.اگر گريختم از سر نفرت به شما 

 هنوزم معبود قلب من استنبود.به روح فرخ سعادت كه 

قسم كه اين چنین نبود.متاسفانه ما انسان ها گاهي تحت نفوذ اهريمن نفس قرار میگیريم و ناخواسته تن به اعمالي 

میدهیم كه بي شك به نابودی مان مي انجامد.دلم نمي خواست به جايي برويد كه ديگر راه برگشتي برايتان 
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اب ان خانه و مردی كه عمری در زير سايه اش زيستم موجب شد از انچه مرا به نباشد.شرف و ابروی شما در مقام ارب

انجا وابسته مي كرد دل بکنم و رنج فراق را به جان بخرم.شايد امروز مرا مورد مورد لعن و نفرين قرار دهید يا حتي 

هم دور نیست.وقتي  از من بیزار شويد اما ايمان دارم روزی بابت اين عمل تحسینم مي كنید.كه ان روز زياد

فرزندانتان بر گردند و پدرشان را همان ببینند كه قبال بود نه مردی كه برای هوای دل انان را ناديده گرفت قدر عمل 

 مرا خواهید دانست.

عواقب نا خوشايند اين ازدواج نه تنها به شما لطمه میزند زندگي فرد فرد ما را تحت الشعاع قرار مي داد.مرا ببخشید 

چنین بي پرده سخن مي گويم ناچارم شما را از خطايي كه میخواستید مرتکب شويد اگاه كنم و مي خواهم بدانید كه 

كه اگر به شما غالقه مند نبودم چنین نمیکردم.دوری از خانه و خانواده و مکاني كه ان را مي پرستیدم اسان نبود.و مي 

واهند كشید.بنابراين عاجزانه از شما تقاضا دارم مراقب حال و دانم كه پدر و مادرم در غم از دست دادن من چه ها خ

روزشان باشید و نگذاريد در غم دوری از من از پا درايند.اطمینان دارم كه شما ان فدر مهربان و بخشنده هستید كه 

مرم مرا زير به پدر و مادرم محبت كنید و مراهم مورد عفو قرار دهید.دلم میخواهد همان طور كه در تمام سال های ع

 چتر الطاف محبت خود قرار میداديد و همچون فرزندان خود دوستم داشتید حاال هم همان باشید.

من از شما بسیار چیز ها اموختم و در واقع شما شخصیت مرا شکل داديد كه جای سپاس دارد.ولي باز هم میگويم كه 

ه و تحلیل عشقي نامناسب فکر كنید.مطمعنم بمن میبايست میرفتم.میبايست به شما فرصت میدادم برای تجزيه 

نتیجه ای میرسید كه من رسیدم.اگر به شما توجه نشان دادم خواستم جبران بي مهری فرزندانتان را كرده باشم و 

هرگز درصدد نبودم شما را فريفته ی خود كنم.منظورم اين نیست كه شما ايده ال نیستید.شما بزرگترين عشق زني 

ت بوديد.او تا سر حد جان مي پرستیدتان و شما را خدای دوم خود مي دانست.پس حتما همچون فخرالسادا

شايستگي اش را داشتید و چه بسا اگر شرايط زماني و مکاني ما چیز ديگری بود با وجود فاصله های موجود مي 

 توانستیم به عنوان زوج در كنار يکديگر زندگي كنیم ولي در اين شرايط هرگز.

كه زياده گويي كردم.از خدا مي خواهم همیشه عزت و اعتبارتان را حفظ و از بلیات روزگار دورتان  مرا ببخشید

 كند.و از شما هم مي خواهم از گناهان اين خسته ی تنها بگذربد.

 عطیه

اشك هايي كه سال ها در چشمه ی چشمان به غم نشسته ی امیربهادرخان خشکیده بود نامه را خیس كرد.مردی در 

سن و سال چنان در برابر عشق به زانو در امده بود كه تصور نمي رفت خود را بازيابد.براستي چه كرده بود؟ايا ان 

تقاص اعمالي را پس میداد كه در حق فخرالسادات روا داشته بود؟احساس میکرد قدرت رويارويي با زندگي را از 

 مام امید هايش را بر باد رفته میديد.دست داده است.خود را موجودی مفلوک و درمانده مي پنداشت و ت

نامه را نه يك بار بلکه چندين و چند بار خواند و هر بار هر كلمه اش همچون پتکي بر مغز او فرود امد.خود را 

سرزنش میکرد كه باعث شده بود اهوی زيبايش بگريزد.اگر عاقالنه رفتار كرده و به همصحبتي با او اكتفا كرده بود 

 جا بود..امن و امن..و او نیز از موهبت ديدارش بهره مند مي شد. اكنون عطیه ان

  13فصل 

حاال نزديك به شش ماه میشد كه عطیه شهر و ديارش را ترک كرده و در روستايي ساكن شده بود كه از طبیعتي زيبا 

گي ستا ی كوچك رنبرخوردار بود بخصوص پايیزش.اگرچه او خود در باغي بزرگ و زيبا بزرگ شده بود پايیز ان رو

ديگر داشت و او هرگز لحظاتي را كه در میان درختان خزان زده گذرانده بود فراموش نمیکرد.به طور كلي منطفه 
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سردسیر بود و با اين كه او به ان اب و هوا تعلق نداشت رفته رفته با محیط خو گرفته و زمستان را نیز بسالمت از سر 

 گذرانده بود.

ندگي مي كرد بسیار مهربان و خونگرم بودند.به او خیلي محبت مي كردند و دوستش داشتندواو با مردمي كه با انان ز

همت و پشتکار بقیه ی اهالي روستا توانسته بود مکاني مناسب برای دانش اموزان احداث كند و بزرگساالن بي سواد 

 را نیز تشويق كرده بود هر شب در همان محل جمع شوند و سواد بیاموزند.

عطیه خود ا در میان انان خوشحال میديد.اتاقي كوچك داشت و در ان احساس راحتي میکرد.گذشته از غم دوری از 

پدر و مادرش هیچ دغدغه ی خاطری نداشت.بچه ها با دنیا ی وسیع و پاک خود او را غرق در لذت میکردندواوقات 

 دلش میگرفت به میان طبیعتبیکاری اش را صرف كمك به زنان و دختران روستا میکرد و هرگاه 

مي رفت و پس از ساعتي شاد و سرحال برمي گشت ،گويي آنجا مکان عبادت بود و آرامش ،به دور از تمام تنش ها؛ 

 تبعیدگاهي كه آن را دوست داشت.

ن بي آ او با تمام توانش مي كوشید همه را از آموخته های خود سیراب كند و دری تازه به رويشان بگشايد كه قبال از

بهره بودند. در میان اهالي ،بودند زنان و كودكاني كه با استعادادهای شگرف خود او را شگفت زده مي كردند و اين 

سوال را پیش مي آوردند كه چرا بايد چنین نوابغي در اثر فقدان امکانات در نقاط دورافتاده ی كشور هدر بروند ،در 

با نیمي از اين استعدادها در ناز و نعمت غوطه وردند حتي عطش حالي كه در نقاط ديگر كودكاني هستند كه 

فراگیری اين محرومان را ندارند؟ و اين همه نابرابری او را دچار حسرت و اندوه مي كرد و تمام تالش خود را به كار 

 قش را خرجمي گرفت تا امکاناتي برايشان فراهم كند.همه ی آنچه را مي دانست،به آنان مي آموخت و نیمي از حقو

خريد كتاب و لوازم التحرير مي كرد و در اختیارشان قرار مي داد. اما به خوبي مي دانست كه درد آن جامعه های 

محروم بیش از اينهاست و يك دست صدا ندارد . برای رهايي آن مردم از فقر و دستیابي به كمترين 

روستا پزشکي مي خواست تا به درد مردم برسد و به امکانات،بخصوص بهداشت و سالمت ،بیش از اينها الزم بود. آن 

آنان آگاهي بهداشتي دهد. بسیاری از دختران جوان روستا بر اثر نشستن متمادی پشت دار قالي ،مبتال به سل و 

 امراض ديگر ريوی مي شدند ،و تمام اينها در مجموع ،روح او را دستخوش ناماليمات مي كرد.

دولت بنويسد و تقاضای رفع كمبودها را كند،اما نمي دانست تاثیری خواهد داشت يا نه. او مصمم بود عريضه ای برای 

دلش مي خواست مي توانست از امیربهادرخان كمك بگیرد تا او با نفوذی كه در جامعه داشت ،به اين همه جامه ی 

ان او ت كسي از جا و مکتحقق بپوشاند،ولي بخوبي مي دانست قعالً چنین چیزی امکان پذير نیست. دلش نمي خواس

 مطلع شود.

اما همین مساله او را به فکر انداخت كه با خانواده اش تماس بگیرد بي آنکه آنان را از محل زندگي خود مطلع كند. 

بنابراين روزی كه برای دريافت حقوق به شهر آمد ،به اداره ی مخابرات رفت و شماره تلفن امیربهادر خان را داد. 

 كه هم حال آنان را بپرسد ،هم حال خود را اطالع دهد ، و هم سال نو را تبريك بگويد.بهانه ای بود 

 

* * * * * 

 

هر چه بیشتر مي گذشت،امیربهادرخان بیشتر به خطای واقف مي شد. او مي دانست براحتي مي تواند رد عطیه را پیدا 

رسید ،اما ترجیح مي داددهمه چیز را به زمان واگذار كند. با دوستان با نفوذی كه داشت ،اين كار دشوار به نظر نمي 
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كند . تا حدودی اطمینان داشت كه اگر عطیه بو ببرد كسي از جا و مکانش خبر دارد،دوباره خود را گم و گور خواهد 

كرد و چه بسا اين بار دسترسي به او امکان پذير نمي شد . او در احساس شوم گناه دست و پا مي زد و نمي توانست 

خود را بابت تعجیل و خودخواهي اش ببخشد . اما در عین حال نمي توانست عشقي را كه تار و پود خود را در قلب او 

تنیده بود،انکار كند. به شدت رنج میکشید. انگار روزی صد بار مي مرد و زنده مي شد. اكنون زندگي اش به گونه ای 

به عبارتي آبديده مي كرد. هر گاه به تفکر مي نشست و در  رياضت شبیه بود كه او را در محراب افکارش خالص يا

عمق كلمات پرمفهموم عطیه فرو مي رفت ،مي ديد كه آن موجود دوست داشتني با آن بینش وسیع ،به او كه مردی با 

 زصدها برابر تجربه ی او بود ،درسي بزرگ آموخته و روزنه ای به روی دنیايي را به رويش گشوده بود كه او پیش ا

 آن نه ديده و نه تصورش را كرده بود.

او چگونه نتوانسته بود غرور و صالبتش را در اين بازی حفظ كند؟ چرا مي بايست آنچنان مفلوک عشق مي شد كه از 

اوج تنزل مي كرد؟ او كه خود بخوبي مي دانست جواني را پشت سر گذارده است،پس چرا به ذهنش خطور نکرده 

مطلوب باشد؟ آرزويي جز اين نداشت كه آن كبوتر گريز پا به آشیانه بازگردد و به بي قراری  بود بايد به دنبل كمال

او پايان دهد،چرا كه بیش از اين تواني در خود نمي ديد تا در میان امواج خروشان احساس تاسف دست و پا بزند. 

احساس مي كرد وجودش هر وقت چهره ی تکیده و بي فروغ عطا و اطلس را مي ديد،قلبش آتش مي گرفت. 

همچون خار مغیالن بر دل دردمند آنان فرو مي رود و از اين بابت هیچ كاری از دستش برنمي آمد.و آنچه بیش از 

همه اشك به چشمانش مي آورد،عشق پاک فخرالسادات بود كه خود را به يادش مي آورد. آيا تقاص پس مي 

 داد؟نمي دانست.

اني بود كه زنگ تلفت به صدا درآمد. امیر بهاد مدتها بود از همه بريده بود و حتي و در يکي از همین روزهای سرگرد

به تلفن جواب نمي داد و تمام خدمه ی خانه اين را مي دانستند. بنابراين، عطا كه در همان نزديکي بود ،به سراغ تلفن 

 رفت.

 "الو بفرمايین"

 "نت برم .منم ،عطیه.سالم بابا. الهي قربو"و عطیه صدای پدرش را شناخت .

 "تويي باباجان ؟كجايي بابا؟ ما كه دق مرگ شديم."سراپای عطا به لرزه افتاد .

و پس از آن اشك و آه بود و قربان صدقه كه هر دو طرف نثار يکديگر مي كردند . عطیه مي گريست و حال او و 

پريشان پشت سر او ايستاده بود،قربان صدقه مادرش را مي پرسید ،و عطا بي خبر از امیربهادرخان كه هیجان زده و 

 ی دخترش مي رفت.

 "حالت چطوره بابا؟ جات خوبه؟مشکلي نداری؟"

 "نه بابا جون . همه چي روبراه س .فقط دلم واسه شما و مامان تنگ شده."

 "مامانت هم بي قرار توئه . اگه بفهه زنگ زدی ،از خوشحالي سکته مي كنه."

 "ا؟ دلم مي خواد صداشو بشنوم.مي شه صداش كني باب"

 "آره دخترم،چرا نمي شه؟ مي توني گوشي رو نگه داری تا من برم صداش بزنم؟"

 "بله بابا،نگران بناش. اگه قطع شد دوباره مي گیرم . راستي،امیربهادرخان چطورن؟ مي شه باهاشون حرف بزنم؟"

سر انداخت و تازه اين موقع بود كه متوجه عطا سکوت كرد. نمي دانست چه جوابي بدهد . نگاهش به پشت 

 امیربهادرخان شد.
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 "هنوز اونجايي بابا؟ "و دوباره صدای عطیه را شنید.

 "آره بابا. اينجام. گوشي دستت."عطا گفت:

 "مي خواد با شما حرف بزنه."و گوشي را به طرف امیربهادرخان گرفت.

 رد عطیه بخواهد با او حرف بزند . نمي دانست چه كند.امیربهادرخان همانطور میخکوب ايستاد. باور نمي ك

 "عطیه س آقا. مي خواد با شما حرف بزنه."صدای عطا او را به خود آورد . 

 و باالخره امیربهادرخان گوشي را از دست عطا گرفت و صبر كرد تا

 162تا  161از صفحه 

 

به گوش گذاشت ، ولي فقط توانست نفسي عمیق  او برای صدا زدن اطلس از سرسرا بیرون رفت . سپس گوشي را

 بکشد .

 "سالم ، آقا . "و عطیه متوجه شده بود كه امیر بهادر خان پشت خط است ، پیشدستي كرد . 

 سکوت .

 "حالتون خوبه ؛ آقا ؟  "

 خو... خوبم . تو چطوری ؟  "و باالخره عطیه صدای نجوا گونه او را شنید . 

 "عالیه . خیلي خوبم . همه چي "

 "واقعا ؟ "

 "خوب ... باالخره مي گذره . بايد بگذره . "

 دوباره سکوت .

 "گمان نمي كنین درست مي گم ؟ "

 امیر بهادر خان سکوت را شکست و در عوض جواب گفت : 

 "برگرد ، عطیه . واسه خودم نمي گم . واسه پدر و مادرت مي گم . اونه چه گناهي كردن؟ "

 "ولي ... "

  "ولي نداره . گور پدر من ! تو بايد فراموش كني چه اتفاقي افتاد . به ات قول مي دم ديگه ...  "

نمي تونم ، آقا . در موقعیتي نیستم كه بتونم برگردم . اينجا افرادی هستن كه به من احتیاج دارن ، حتي بیشتر از  "

 "ي نه حاال . هر وقت زمانش برسه ، بر مي گردم .پدر و مادرم . نمي گم ديگه برنمي گردم . چرا ، میام ، ول

 "يعني بعد از مرگ من ؟  "امیر بهادر خان با لحني دلخراش گفت : 

 "نه ! اصال اين طور نیست . "

پس برگرد . بذار قبل از مرگم يه بار ديگه ببینمت . تو همه چي منو ازم گرفتي ، اما خیلي چیزها يادم دادی . اگه  "

 "ت من توی دلت هست ...ذره ای محب

 "خواهش مي كنم ، آقا . ديگه ادامه ش ندين . "

 "ولي من بايد بدونم ... "

در همین موقع اطلس گريه كنان به داخل دويد و با ورودش ، امیربهادر خان چاره ای نداشت جز اين كه سخن را 

به عطیه گفت كه مادرش آمده است ، سريع كوتاه كند و گوشي را به او بدهد . بنابراين حرف خود را قطع كرد ، 
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خداحافظي كرد و گوشي را به دست اطلس داد . مکالمه ی مادر و دختر حال و هوايي ديگر داشت . اطلس چنان مي 

لرزيد كه حتي قادر نبود گوشي را به درستي روی گوشش بگذارد . و در حالي كه هر دو اشك مي ريختند ، دوباره 

 بازگويي رنج دوری شروع شد . قربان صدقه رفتنها و 

 دست آخر ، عطیه قول داد كه زود به زود به آنان زنگ بزند و خداحافظي كردند .

 *************** 

بعد از تلفن عطیه ، حال و هوای خانه عوض شد . اطلس و عطا اشك شوق مي ريختند و خدا را شکر مي كردند كه 

وشحال و سالمت است . امیربهادر خان هم احساس مي كرد باری سنگین صدای فرزندشان را شنیده و فهمیده اند خ

از روی دوشش برداشته شده است . حاال مطمئن بود كه روزی عطیه باز خواهد گشت . ممکن بود قدری طول بکشد ، 

 اما باالخره او را مي ديد . عطیه نمي توانست قید پدر و مادرش را بزند و روزی بر مي گشت .

در خان با علم به اين موضوع ، به صرافت افتاد خود را از چنبره ای كه در آن گرفتار آمده بود ، برهاند . مي و امیربها

بايست برای مدتي محیط خود را تغییر مي داد و خود واقعي اش را باز مي يافت . هنوز اين قدرت را در خود نمي ديد 

ر كرد و راه شمال كشور را در پیش گرفت تا چند وقتي در آنجا . بنابر اين يك بار ديگر امور منزل را به عطا واگذا

 سکنا گزيند . 

و عظمت دريا همواره آرامشي مطبوع و رخوت انگیز به همراه دارد و همزمان انسان را به تعمق وا مي دارد . در افق 

ید و قبل از هر كاری ، در دور دست ، آسمان و دريا در آغوش يکديگر فرو رفته بودند كه امیربهادر خان از راه رس

ساحل نشست تا افول خورشید را با تمام وجود حس كند ، و در آن شکوه پر ابهت غرق شد . در ژرفنای وجودش 

احساسي غريب داشت . در برابر دريا ايستاده و چشم به افق دوخته بود . خداوند را با همه ی اقتدارش مي ديد و در 

مخلوقات است ، پس شیطان به چه كار مي آيد ؟ چرا بايد چنین قدرتي داشته باشد اين فکر بود كه اگر انسان اشرف 

كه به روح انسان تعدی كند ، او را بفريبد و روحي را كه متعلق به خالق يکتاست ، به پستي و رذالت بکشاند و او را 

 موجودی بسازد كه گاه از شناخت خود عاجز بماند ؟

؟ پس اين همه دنائت و پستي كه از بشر سر مي زند ، از كجا نشات مي گیرد ؟ و چرا آيا براستي ما اشرف مخلوقاتیم 

در چشم بر هم زدني تمام ارزشهای انساني را به دست امیال دل مي سپاريم و از ياد مي بريم كه خدايي هست و 

 عاقبت در پیشگاهش مواخذه مي شويم ؟ 

ازی روح خود پرداخت و عاقبت به اين حقیقت شیرين دست و امیربهادر خان روزهای متمادی در خلوت به پاكس

يافت كه هیچ لذتي باالتر از نزديکي هر چه بیشتر به خدای يگانه نیست ؛ به معشوقي كه نه تنها آزار نمي دهد ، بلکه 

ب دست طلوالتیام مي بخشد . مگر نه اينکه از ازل تا ابد عشق بوده است و عشق ؟ پس بايد كه در او ادغام شد تا به م

 يافت.

و عجیب اينکه در اين جدال ، موفقیت از آن او بود و احساس كرد از آن عشق شوريده ، جز ستايشي خداگونه چیزی 

 باقي نمانده است . آن وقت بود كه با خود زمزمه كرد : 

 هواخواه توام جانا و مي دانم كه مي داني 

 كه هم ناديده مي بیني و هم ننوشته مي خواني 

 المت گو چه دريابد میان عشق و معشوق م

 نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهاني
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 زمان همواره شتابان درگذر است، همچون برق و باد، در حالي كه چه بسا لحظه ای باشد و همچون قرن به نظر برسد.

 ه بود و مي بايست بازمي گشت. او پس ازعطیه دوران تبعید دلنشین خود را در آن روستای دورافتاده به پايان رساند

پشت سر گذاشتن دوره ای دو ساله كه عرف كار آموزش و پرورش بود، تقاضا كرده بود دوره او را دو سال ديگر 

تمديد كنند و با تقاضای او موافقت شده بود. حاال چهار سال گذشته بود و او از بازگشت هم خوشحال بود و هم 

بابت بود كه چهار سال متمادی و صدها خاطره تلخ و شیرين را با مردمي كه نهايت عشق را غمگین. اندوهش از اين 

 به او ارزاني داشته بودند، پشت سر مي گذاشت و خوشحال بود كه به خانه برمي گشت و عزيزانش را مي ديد.

 اما آيا براستي مي بايست به خانه برمي گشت؟ 

 ن قضیه، نتیجه گرفت كه نه، نبايد به خانه برگردد. هنوز زود بود.و پس از روزها تفکر و سبك سنگین كرد

 پس مي بايست چه مي كرد؟

و دست آخر دوستي را به ياد آورد كه مي توانست به او تکیه كند. فايزه. دوست دوران دبیرستانش، كه همیشه حافظ 

 اسرار او بودو ثابت كرده بود كه دوستي بي ريا و قابل اعتماد است.

عطیه به او زنگ زد، به طور اختصار ماجرا را تشريح كرد و زمان ورودش را اطالع داد، كه با استقبال گرم فايزه و 

 روبرو شد. حاال ديگر هیچ دغدغه ای نداشت.

در روز عزيمتش تمام اهالي روستا به صف ايستاده بودند، زن و مرد، پیر و جوان، تا انساني را بدرقه كنند كه در تمام 

سالها بي هیچ چشمداشتي برايشان زحمت كشیده بود. هر يك از آنها به فراخور حال خود برای او تحفه ای آن 

آورده بود. همه غمگین به نظر مي رسیدند، انگار عزيزترين عزيزشان قصد رفتن دارد. و او نیز از اينکه اين 

كوچك آنان به دنیايي وسیع تر دست يافته  انسانهای نیك را ترک مي كرد، غصه دار بود. دوستشان داشت. در دنیای

 بود. گويي جزئي از وجودش شده بودند.

بچه ها دور او حلقه زده بودند. هر يك سعي مي كرد برای بوسیدن او از ديگری سبقت گیرد. عطیه خود را در برابر 

ي بوسید و حاللیت مي آن همه ابراز احساسات مهرآمیز شرمنده مي ديد. هیچ انتظارش را نداشت. يکي يکي را م

 طلبید و به آنان قول داد كه اگر فرصتي دست داد، به ديدنشان بیايد.

سپس به اتاقش برگشت تا يك بار ديگر آنجا را ببیند. انگار سرنوشتش اين گونه رقم بود كه همیشه از آنچه بدان 

 مي بست، جدا شود و همیشه رنج فراق را تحمل كند.

 دل ببندد و مجبور باشد دل بکند.و چه سخت است كه انسان 

او چمدان كوچکش را به دست گرفت و با بغضي گلوگیر به طرف وانتي رفت كه قرار بود او را به شهر برساند. همه 

يکصدا او را تشويق مي كردند. كه دوباره برگردد و عطیه قول داد كه اين كار را بکند. و وقتي بغل دست راننده 

 زش اشکهايش شود. نشست، نتوانست مانع ري

بچه ها تا مسافتي طوالني به دنبال وانت در حال حركت دويدند و وقتي روستا از محدوده ديد خارج شد، راننده كه 

خانم كنعاني، ما هیچ وقت شما را فراموش نمي كنیم. اينجا از بركت وجود شما به "يکي از اهالي آنجا بود، گفت: 

ردين، هیچ وقت از خاطر هیچ كدام از ما نمیره. خدا كنه معلم بعدی هم مثل خیلي چیزها رسید كارهايي كه شما ك

 "شما باشه.
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مطمئنم آدم خوبیه. در واقع هیچ كي بد نیست، بلکه رفتار بقیه آدمها باعث میشه يکي بد "عطیه تشکر كرد و گفت: 

نو دوست داشته باشین و به اش باشه يا خوب. همیشه محبته كه محبت میاره، همین طور به عکس. پس اگر شماها او

 "محبت كنبن، عینا به شما محبت مي كنه و دوستتون داره.

وقتي به شهر رسیدند، راننده عطیه را در ترمینال پیاده كرد و آنقدر ايستاد تا اتوبوس به راه افتاد، و اين آخرين 

 نشانه محبت بار عطیه را دچار احساساتي رقیق كرد.

 

*** 

 

كنان جاده ها را درمي نورديد. شوق ديدار عزيزان قلب عطیه را لبريز از شادماني كرده بود، اما غم  اتوبوس ناله

دوری از دوستاني كه آنان را ترک كرده بود نیز دلش را به درد آورد، مرماني قانع و كم توقع كه با اندک امکانات 

ر كه از آنچه داشتند لذت مي بردند، چیزی كه در خود نیز راضي و خوشنود بودند، مردماني متحد و صمیمي با يکديگ

شهرهای بزرگ، بخصوص در تهران كمتر به چشم مي خود. او بارها به چشم ديده و در روزنامه ها خوانده بود كه 

چطور عده ای سودجو و فرصت طلب دايم درصدد هستند تا به طريقي جیب ديگران را خالي و جیب خود را پر كنند. 

ه به دلیل عدم تفاهم با مشکالت مادی همه چیز را به هم مي ريختند و كودكان بي گناهشان را در يا زوج هايي ك

 اجتماعي نابسامان كه خود سازنده اش بودند، رها مي كردند.

 چرا هر چه جامعه متمدن تر يود، آشفتگي روح و فساد انديشه مردمانش فزوني مي گرفت؟

رابريها را تجزيه و تحلیل مي كرد و به سختي مي توانست دلیلش را هضم كند. عطیه در دنیای انديشه هايش اين ناب

او خود همیشه طالب نیك انديشي و محبت به همنوع بود. وقتي انسان مي تواند خوب و خیرخواه باشد، پلیدی و فساد 

بزند؟ و او چقدر چرا؟ مگر انسان چه قدر عمر مي كند كه برای دستیابي به امیال دنیوی دست به هر عمل زشتي 

دلش مي خواست مي توانست دنیا را دگرگون كند و پاكي و صمیمیتي را كه در آن مردمان پاک روستايي ديده بود، 

 به تك تك افراد انسان نما انتقال دهد.

به  ااما آيا مگر مي توان ذات بشر را تغییر داد؟ آيا آنچه از بدو تولد با انسان زاده مي شود، تغییرپذير است؟ آي

 تنهايي مي تون مصلح جامعه بود؟

نه، هرگز. تا كنون هیچ كس يك تنه نتوانسته بود دگرگوني ايجاد كند. و عطیه نتیجه گرفت بايد تمام سعي خود را 

به كار گیرد تا در اين وانفسای پرآشوب دست كم روح خود را از پلیدی دور بدارد و به هیچ كس نیز اجازه ندهد 

 م گرداند. اين تنها كاری بود كه از دستش برمي آمد.افکار او را مسمو

همزمان با عطیه، مسافراني ديگر نیز در راه بودند و امیربهادر خان از خوشحالي در پوست نمي گنجید. تمام اهالي 

 .خانه نیز در خوشحالي او شريك بودند، چرا كه فرزندان اربابشان پس از سالها دوری از وطن به خانه بازمي گشتند

ساختمان متروک ته باغ به دستور امیربهاد خان بازسازی و اطرافش گل و گلکاری شده بود. امیربهادر خان برای 

 تزيین و مبلمان خانه نیز از هیچ كاری فروگذار نکره بود. خانه ای رويايي و دل انگیز برای پسر و عروسش.

مه جا پیچیده بود و روح را نوازش مي كرد. انعکاس همه در حال برو و بیا بودند. عطر گلهای ياس و محبوبه شب ه

نور چراغها در آب زالل استخر كه نسیمي ماليم امواجي بر سطح آن ايجاد مي كرد، منظره ای بس دل انگیز به وجود 

 آورده بود. باغچه های مملو از گلهای رز صورتي و قرمز و سفید، بر زيبايي محیط مي افزود.
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ا نیز به سختي در تکاپو بودند و اگرچه ذوق آمدن فريبرز و فرزانه را داشتند، غمي در اين میان اطلس و عط

 نامحسوس در ته چهره شان مشهود بود. 

آن دو در ساختمان مشغول رتق و فتق امور و رسیدگي به سالن پذبرايي و میز شام بودند، كه اطلس آهي كشید و 

 "اينجا بود.ای كاش خانوم سادات زنده بود و عطیه هم "گفت: 

بس كن "عطا كه در گوشه ای ديگر از ساختمان مشغول بود، سرش را برگرداند، چشم غره ای به او رفت و گفت: 

 "زن! از صبح تا حاال صد دفعه اينو گفتي. حاال كه نه عطیه اينجاس و نه خانوم سادات زنده مي شه.

 "خوب، چه كار كنم؟ دلم مي خواست بچه ام اينجا بود."

 ال مي كني من دلم نمي خواست؟ حاال مي فرمايین چه كار كنم؟خی"

 هیچي. اگر حرف هم نزنم كه"اطلس اشك به چشم آورد و گفت: 

در همین موقع امیر بهادر خان كه آماده بود برای «دلم میتركه بچه م اگه میفهمید فرزانه داره میاد،چقدر ذوق میکرد.

وارد سالن پذيرايي شد و آخرين جمله ی اطلس را شنید.حال او كم از حال استقبال از فرزندانش به فرودگاه برود،

اطلس نبود.او هم به همان شدت میخواست عطیه آنجا بود.در اين صورت شادماني اش كامل میشد.دغدغه داشت كه 

 فرزانه سراغ عطیه را بگیرد،كه صد البته اين كار را میکرد،چه جوابي به او بدهد.

 «همه چي رو براهه؟»ی خود بیاورد اطلس و عطا در چه مورد صحبت میکردند،پرسید:او بي آنکه به رو

اطلس و عطا با شنیدن صدای او،هر دو سرشان را برگرداندند.اطلس فقط آهي كشید و عطا جواب او را 

 «بله،آقا.نگران نباشین.»داد:

 «من دارم میرم.ديگه سفارش نمیکنم.»

 «،آقا.خاطرتون جمع»عطا سری تکان داد:

اخماتونم وا كنین.قول »امیر بهادر خان راه خروج را در پیش گرفت،ولي در نیمه راه ايستاد و خطاب به آنان گفت:

 «میدم همه چي درست بشه.پیداش میکنم.واسه خاطر فرزانه هم كه شده،پیداش میکنم.قول میدم.

ن برگشته بودند تا قبل از ورود مسافران سر و ساعتي از رفتن امیر بهادر خان گذشته بود و اطلس و عطا به اتاقشا

وضع خود را نیز صفا دهند و تغريبا آماده بودند تا به ساختمان اصلي برگردند كه زنگ سرايدار به صدا درآمد.عطا 

 كفشهايش را به پا كرد و حیرت زده به سمت در به راه افتاد.

 «كیه اين موقع شب؟!»

 كند،اطلس در درگاه اتاق ايستاده بود و تماشايش میکرد. همچنان كه او میرفت تا در را باز

وقتي عطا در را گشود،برای دقايقي طوالني برجا میخکوب شد.باور نمیکرد.خیال میکرد خواب میبیند.و بالخره جريان 

 اشکي كه چشمانش را مرطوب كرد،نشان داد او هنوز زنده است.

ر لب داشت.و بالخره پدر و دختر در آغوش يکديگر فرو رفتند و بوسه عطیه مقابل او ايستاده بود و لبخندی شیرين ب

بزار نیگات »ها بود كه بر سر و روی يکديگر مي نشاندند.دست آخر عطا به حرف آمد او را از خود جدا كرد و گفت:

شحالي وكنم.خدايا شکرت!يعني ممکنه تو برگشته باشي؟چقدر خانوم شدی!بیا بیا بريم تو.اگه مادرت بفهمه،از خ

 «سکته میکنه.

 «كي بود در میزد،عطا؟چرا نمیای تو؟هنوز يه عالم كار داريم.»در همین موقع صدای اطلس به گوش رسید كه میگفت:
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و همزمان در آستانه در قرار گرفت و برخالف شوهرش،با ديدن عطیه فريادی از سر شوق كشید و به سوی او 

 رو رفته بودند و اطلس يکريز قربان صدقه ی او میرفت.دويد.حاال مادر و دختر در آغوش يکديگر ف

الهي من فدات بشم.الهي قربونت برم.كجا بودی مادر؟داشتم دق میکردم.الهي دردت به جونم بخوره.خدا رو »

 «شکر.خدا شکر كه...

 «بسه،خانوم.بیاين بريم تو.اآلنه كه از راه برسن»عطا حرف او را قطع كرد:

 «كي؟»عطیه پرسید:

بیا بريم تو تا برات بگم.و هر سه به سمت اتاقي كه سالها در آن با يکديگر زندگي كرده بودند،به راه »ا جواب داد:عط

چقدر خانوم شدی »افتادند.وقتي وارد شدند،اطلس كه همچنان قربان صدقه او میرفت،حرف شوهرش را تکرار كرد:

 «مادر.چقدر خوشگل شدی.

 «شدين؟با خودتون چي كار كردين؟ ولي شما چقدر شکسته»و عطیه گفت:

نگو ما با خودمون چي كار كرديم.بگو تو با ما چي كار كردی.تا خودت مادر نشي،نمیفهمي فراق »عطا جواب او را داد:

 «بچه يعني چه،بخصوص وقتي ندوني كجاس و چي كار میکنه.

 «ور بودم.براتون كه نوشتم.میدونم،بابا.شرمن ده م ولي مجب»عطیه با بغضي كه هنوز در گلو داشت،گفت:

آره،دختر نوشتي.ولي توی اين دوره و زمونه ی بلبشو كه آدم به چشم خودشم اطمینان نداره،چطوری میشد عین »

 «خیالمون نباشه كه باليي سرت میاد يا نه؟آدم هزار جور فکر میکنه و...

جون هر دوتون قسم،به روح خانم سادات میدونم،بابا.به شماها حق میدم،ولي به »عطیه حررف پدرش را قطع كرد:

قسم كه من همون عطیه ی سابقم.پاک رفتم و پاک برگشته م.تمام اين مدت با آدمايي خوب و پاک زندگي كردم و 

 «نون حالل خوردم.زحمت كشیدم و خرج خودمو در آوردم. میتونم ثابت كنم.

كرده م.بچه ی من خون پاک تو رگهاشه.دروغ بچه م راست میگه.من خودم میدونم چي تربیت »اطلس دخالت كرد:

 «نمیگه.

درس میدادم.بچه های يه روستا رو درس میدادم.نزديك خرم آباد.خودم تقاضا كردم منو بفرستن »عطیه اضافه كرد:

 «اونجا.میتونم شما رو ببرم تا از نزديك ببیني...

 «ختر من راه خطا نمیره،فقط...ديگه هیچي نگو،دختر.باور میکنم.د»عطا نگذاشت او ادامه دهد.گفت:

 «فقط چي،بابا؟»عطیه سريع پرسید:

 «فقط بگو كه از پیش ما نمیری.»

 «فعال نمیتونم بمونم،بابا.دلم میخواد،اما هنوز زوده كه برگردم.با اين شرايط...»عطیه سرش را پايین انداخت و گفت:

 «يعني میخوای دوباره بری؟»

 «ین نزديکي زندگي میکنم.به شماها میگم كجا،ولي قول بدين به كسي نگین.ديگه راه دور نمیرم،بابا هم»

 عطا سری تکان داد،اطلس هم همینطور.

فائزه رو كه میشناسین؟اون و مادرش تنها زندگي میکنن.منم پیش اونام.آدمای قابل اطمیناني »عطیه ادامه داد:

 «هستن.میتونین بیاين اونا رو ببینین.

 «شما كه محترم خانم رو ديدين،مامان.مادر فائزه رو میگم.»رد:او رو به مادرش ك

 اطلس تأيید كرد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دل بیداری 

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

 

8 1  

 

ديگه نمیذارم غصه بخورين.قول میدم كه ديگه تنهاتون نذارم.فقط يه مدت صبر كنین تا وقتش »عطیه ادامه داد:

 «برسه.بعد برمیگردم پیش شما.

د.و طولي نکشید كه عطیه فهمید تا ساعتي ديگر فريبرز و عطا و اطلس از سر اكراه پذيرفتند،ظاهرا چاره ای نداشتن

فرزانه به خانه برمیگردند و وقتي متوجه شد همسر فريبرز با اوست،قلبش فرو ريخت.چقدر دلش میخواست آنان را 

 ببیند،اما با موقعیتي كه داشت میدانست اين آرزوی محال است.

 «میموني تا اونا روببیني؟حاال »صدای اطلس رشته ی افکار او را از هم گسست.

 «دلم میخواد،مامان.ولي نمیتونم.»عطیه لبخندی تلخ زد و گفت:

آخرش چي؟حتما فرزانه خانوم سراغت رو میگیره.جوابشو چي بديم؟هر وقت تلفن میزد،يه بهانه ای مي »عطا گفت:

 «آورديم ولي حاال ديگه...

 «شازده چطوره؟»سپس عطیه مکثي كرد و پرسید:«نمش.اصرار نکن بابا.هر وقت موقعش برسه،خودم میام میبی»

آقا خیلي عوض شده.حاالم كه بچه هاش میان،قدر مسلم حال و هواش بهتر میشه.قول داده »اطلس جواب او را داد:

 «هر جور شده تو رو پیدا كنه،و میدوني كه میتونه.پس بهتره موش و گربه بازی رو بذاری كنار.

خیص بدم بازی كي تموم میشه.حاال هم بهتره تا اونا نیومدن،برم تا شماها هم به كارتون ول كن،مامان.من بايد تش»

 «برسین.قول میدم...

حرف او با صدای بوق اتومبیل امیر بهادر خان كه پشت در باغ رسیده بود،قطع شد و عطا و اطلس هر دو از جا 

 پريدند.عطا به سمت در به راه افتاد و اطلس نیز به دنبالش.

 «همینجا بمون تا برگردم.»او در حال خروج از اتاق رو به عطیه كرد:

 «مجبورم مامان.جلوی اونا كه نمیتونم بیام بیرون.»

عطیه احساس میکرد عنقريب قلبش از قفسه ی سینه بیرون خواهد زد.تمام بدنش میلرزيد.شوق ديدار عزيزانش او 

به سمت پنجره رفت تا بعد از حدود هشت سال كه همچون  را از خود بیخود كرده بود.آهسته از جا برخاست و

 هشت قرن بر او گذشته بود،محبوبش را ببیند.

اتومبیل آهسته وارد باغ شد و مقابل ساختمان ايستاد.راننده بسرعت پیاده شد،اتومبیل را دور زد و اول در عقب را 

ي زيبا و بلند قد،كه حتما همسر فريبرز بود،و گشود كه ابتدا امیر بهادر خان پیاده شد و پشت سرش فرزانه و زن

همزمان فريبرز در جلو را گشود،پیاده شد و دست همسرش را گرفت.عطیه تمام وجودش چشم شده بود و آن دو را 

 مینگريست.

اين بار نیز تمام خدمه به صف ايستاده بودند تا به آنان خیر مقدم گويند.وقتي فريبرز و ملیکا به اول صف 

عطا سالمي كرد و خم شد تا دست فريبرز را ببوسد،كه او اجازه نداد و خود صورت عطا را بوسید و او را به رسیدند،

همسرش معرفي كرد.سپس نوبت به اطلس رسید و بقیه،و پشت سر فريبرز و ملیکا،فرزانه با يك به يك آنان سالم و 

 احوالپرسي كرد.

.چقدر دلش میخواست بیرون برود و فرزانه را در آعوش گیرد.او عطیه گوشه پرده را كنار زده بود و نگاه میکرد

آهي كشید و ديدگانش را به سمت فريبرز چرخاند.همچنان جذاب و دوست داشدني بود،اما خوش قامت تر و جا 

 افتاده تر.
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 كانگار همین ديروز بود كه عطیه از پشت پنجره او را نگاه میکرد و در حسرت به گل نشستن كشتي عشقش اش

 میريخت.حاال زمان تکرار شده بود و اين بار با حالتي ديگر.

وقتي فرزانه به سمت اطلس رفت و او را در آغوش گرفت،و عطیه ديد كه هر دوی آنان گريه میکنند،او هم گريه 

اش گرفت.میدانست حتما فرزانه سراغ او را خواهد گرفت،وچیزی نمانده بود عنان اختیار از دست بدهد و فرياد 

 ولي نمیتوانست.امکانش نبود.«من اينجام.كافیه سرت رو برگردوني و منو ببیني.»بزند:

و در باغ،فرزانه دقیفا همان كرد كه عطیه تصورش را كره بود.همچنان كه اطلس را در آغوش داشت و حالش را 

 «اطلس جون،پس عطیه كو؟مگه نمیدونست ما میايیم؟»میپرسید،گفت:

 «ديم.انشااهلل بزودی پیدايش میشه.چرا خانوم.بهش خبر دا»

 «بهش خبر دادين؟مگه اون كجاس؟»فرزانه با لحني متعجب گفت:

 «كار میکنه،خانوم.تو يه شهر ديگه كار میکنه.»

 «به من نگفته بودين،پدر.حاال اگه نتونه بیاد،چي؟ما میتونیم بريم پیشش؟»فرزانه رو به پدرش كرد:

حاال چه عجله ای داری،دختر؟تازه از راه رسیدی.صبر داشته باش،خودش »گفت:امیر بهادر خان خنده ای كرد و 

 «میاد.

و قبل از اينکه كسي جواب او را بدهد،ملیکا به صدا «صبر داشته باشم؟هشت سال بس نیست؟»فرزانه اعتراض كرد:

 «تا كي بايد اينجا وايسیم و راجع به اين مهمالت حرف بزنیم؟من خسته م.»درآمد:

مچنان پشت پنجره ايستاده بود و آرزو میکرد میتوانست تمام موانع را از سر راه بردارد و ناممکن را ممکن عطیه ه

گرداند.وقتي ديد كه همه وارد ساختمان شدند،پای پنجره چمباتمه زد و های های گريست.وجود همسر زيبا فريبرز 

ت؟چرا میبايست همیشه در حسرت خط بطالني بود بر صفحه ی آرزوهايش.اين چه سرنوشتي بود او داش

 میسوخت؟مگر او نزد خالق خود سهمي از خوشبختي نداشت؟اگر نداشت،چرا خدايش او را خلق كرده بود؟

 ورود ناگهاني مادرش رشته ی افکار او را از هم گسست.

است،او را در اطلس كورمال كورمال كلید برق را زد و وقتي دخترش را ديد كه گريان گوشه ی اتاق چمباتمه زده 

 «گريه نکن مادر.نمیدوني فرزانه خانوم چي میگفت.دلش خیلي...»آغوش كشید و گفت:

 «دست از سرم بردار مادر.نمیخوام بدونم چي گفت.بذار با درد خودم بسوزم.»عطیه او را كنار زد و گفت:

الم شده،اما میبینم هنوز تو ع يعني چي؟نکنه هنوز تو فکر اين پسره هستي؟منو باش كه خیال میکردم دخترم عاقل»

 «هپروت سیر میکني.

 «ديدی مامان؟ديدی زنش چقدر خوشگل بود؟»

آره،ديدم.اما انگار از دماغ فیل افتاده.ما رو كه تحويل نگرفت،هیچ،وقتي فرزانه سراغ تو رو میگرفت،خانوم دماغشو »

 «باال كشید كه خسته س و حوصله نداره.

 «چین شوهری داشتم،خودمو میگرفتم.تازه،خودشم پیزی كم نداره.منم اگه جای او بودم و هم»

 «ريختش سرشو بخوره.اخالق بايد داشته باشه،كه نداره.خدا به دادمون برسه.»

 «غصه نخور مامان.بزودی تو و بابا رو از اين جا میبرم.به نظرم اينجا ديگه جای ما نیست.»

 ول؟در ثاني ما وا!كجا مادر؟با كدوم پ»اطلس اخمي كرد و گفت:

 «تموم جوونیمون رو اينجا هدر داديم،بعد از اين همه زحمت كه پیر و فرسوده شديم،راهمونو بکشیم بريم؟
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 «چه عیب داره؟وقتي اينجا تحويلمون نگیرن...»

 «نه مادر اينو نگو.شازده كه خودش به ما بد نکرده.ناسپاسیه بهش پشت كنیم.»

 «كلفت باقي بمونیم؟ يعني میگي تا آخر عمر نوكر و»

مگه تا چند وقت میتوني از ما نگهداری كني؟پس فردا كه شوهر كني،اگه خودتم بخوای،شوهرت نمیذاره پدر و »

 «مادرت تیغ توی چشماش بشن.

 «الزم نکرده نگران باشي،مادر.من هیچ وقت شوهر نمیکنم.»عطیه با لحني اطمینان بخش گفت:

 «وا!چه حرفا میزني؟مگه میشه؟»

 «چرا نمیشه؟كار نشد نداره.تازه اگرم يه روز بخوام شوهر كنم،اول شما و بابا رو سر و سامون میدم،بعد.

 «يعني میخوای خودتو فدا كني؟نه مادر.نمیذارم.ما آرزو داريم بچه های تو رو ببینم.»

 «آخه من...»عطیه مکثي كرد و جواب داد:

ن كني؟از فکر اين پسره بیا بیرون.اين يه جو آب و رنگت هم از بین آخه تو چي؟نکنه میخوای خودتو خاكستر نشی»

بره،ديگه هیشکي نیگات نمیکنه.يادتم نره كه تو دختر كلفت نوكر اين خونه ای و اون پسر ارباب.تازه عاشق زنش 

 «هم هست.زنش...

 «ديگه نمیخوام بشنوم.داره ديرم میشه.بايد برم.»عطیه حرف مادرش را قطع كرد و گفت:»

 «الاقل امشب رو اينجا بمون مادر.صبح زود برو.»

 «نه مامان.میترسم يکي بفهمه من اينجام.از قول من از بابا خداحافظي كن.

سپس عطیه تکه ای كاغذ و يك قلم از كیفش درآورد،چیزی روی آن نوشت،كاغذ را به طرف مادرش دراز كرد و 

 «بیا.اينم نشوني فائزه.»گفت:

 ي میکرد اشکهای مادرش را نديده بگیرد،خداحافظي كرد و از در بیرون رفت.و در حالي كه سع

امیربهادرخان در كنار فرزندانش خوشحال بود و احساس ارامش مي كرد ولي هر بار كه ياد عطیعه مي افتاد از ترس 

طیه را ه دلیل غیبت عرسوايي و بي اعتبار شدن نزد فرزانه و فريبرز قلبش فرو مي ريخت.. تا به حال چند بار فرزان

پرسیده و هر بار امیربهادرخان از پاسخ درست وحسابي طفره رفته بود. اما اگر فرزانه در اين مورد پا فشاری میکرد 

 براستي او چه توجیهي برای دخترش داشت؟ مگر تا كي او میتوانست او را بفريبد؟

زانه احساس كرد پدرش مشکلش دارد و ان را عنوان و او بقدری درگیر اين معضل بود و دلهره داشت كه باالخره فر

 نمیکند بنا براين به دنبال فرصت بود تا با او صحبت كند و علت را جويا شود.

همچنین تصمیم گرفت قبال با فريبرز مشورت كندتا شايد با هم به نتیجه ای برسند. او و فريبرز سواالتي مشترک 

 گر هم سر در بیاورند.داشتند و دلشان مي خواست از معماهای دي

به عنوان مثال عطیه كجاست؟ چرا اطلس و عطا همیشه غمگینند؟ چرا پدرشان اونهمه تغییر كرده؟ همچنین با توجه 

 به اينکه اطلس گفته بود ورود انهارا قبال به عطیه اطالع داده چرا او تاكنون پیدايش نشده؟

 به اتاق مادرشان بزنند اتاقي كه سالها بود درش بسته بود. سرانجام يه شب فرزانه و فريبرز تصمیم گرفتند سری

بمحض اينکه انها قدم به اتاق گذاشتند هر دو دچار حالتي بخصوص شدند. تختخواب فخرالسادات . صندلي راحتي 

اش . كمد لباس هايش. ايینه ی ديواری وديگر وسايل اتاق همچنان به شکل سابق و دست نخورده باقي مانده بود. 
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تي سجاده ی نمازش همانجای همیشگي قرار داشت. وجودش كامال حس میشد و حتي به نظر میرسید بوی او در ح

 اتاق پیچیده است.

فرزانه نفس عمیقي كشید و گفت: فريبرز بوی مامانو حس میکني؟ بوی عطری رو كه او همیشه ازش استفاده 

 "میکرد؟

اره حس میکنم.اه ...كه چقدر جای عزيز جون خالیه. يادمه بچه كه فريبرز سری به نشانه ی تايید تکان دادو گفت: 

بودم هروقتخطايي مرتکب میشدم از ترس پدر مي اومدم اينجا و توی كمد عزيز جون قايم مي شدم. و از همون تو 

صدای پدر را مي شنیدم كه مي اومد تو اتاق و از عزيز جون مي پرسید منو ديده يا نه؟ صدای عزيز جون رو 

میشنیدم كه چه جوابي میداد داد ولي وقتي پدر مي رفت و ابها از اسیاب مي افتاد صدام مي زد كه بیام بیرون. بعد ن

بغلم میکرد و با قربون صدقه نصیحتم میکرد كه شیطوني نکنم. يادم نمیاد كه حتي يه تلنگر از عزيز جون خورده 

 "باشم.

 "نه فقط با بچه هاش با همه همینطور بود.منم همینطور فريبرز. اون خیلي مهربون بود. "

اره اون مثل فرشته ها بود. حیف كه عجل محلتش نداد تا دوباره همديگرو ببینیم. نمیدوني گاهي چقدر دلم براش "

 "تنگ میشه فرزانه.

 ردل منم براش تنگ میشه. من عزيز جونو دوست نداشتمبلکه عاشقش بودم. قراره اين شب جمعه با پدر بريم س"

 "خاک.شايد شايد باورم بشه اون مرده و ارامش پیدا كنم

 "منکه هیچ وقت خودمو نمي بخشم كه اونو تنها گذاشتم"

مکث ناگهاني فرزانه باعث شد  "منم همینطور. طفلك چقدر تنها بوده.خیلي دلم میخواست بدونم بعد از رفتن ما..

 گاه مي انداخت برگردد به او نگاه كند. و گفت:چي شده؟فريبرز كه همینطور در حال گفتگو به داخل كمد مادرش ن

ببین فريبرز يادمه عزيز جون همیشه دفتر خاطرات مي نوشت. اگه كسي اونو بر نداشته باشه شايد بتونیم بفهمیم "

 "چه اتفاقايي افتاده. من احساس مي كنم كاسه ای زير نیم كاسه س

 "در چه مورد؟"

يگه اون ادمای سابق نیستن. جعفر و طوبا هم يه جوری مرموز شدن. بدتر از همه ببین عطیه رفته اطلس عطا د"

 "سکوت پدره كه منو به فکر میندازه.احساس میکنم اون يه مشکلي داره كه نمي خواهد در موردش حرف بزنه

 "مثال چه مشکلي؟"

 اه خنگ بازی در نیار فريبرز. يعني تو نمي فهمي رفتار پدر عجیب غريبه؟"

يبرز در كمد را بست رو به روی فرزانه ايستاد و در حالي كه ابروانش را باال انداخته بود گفت: اره حق با توئه.ولي فر

 "پیدا كردن دفتر چه باشه واسه بعد. من بايد برم ملیکا منتظرمه

 "خوب تو برو خودم تنهايي دنبالش مي گردم. شايدم شب همینجا خوابیدم."

 "يوونه شدی دختر؟ يهو نصف شب میترسي ها!اينجا روی تخت عزيز؟د

 "فرزانه چشم غره ای به او رفت و گفت: مگه بچه ام كه بترسم؟ اينجا اتاق مادرم بوده از چي بايد بترسم؟

 "باشه خود داني.
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بعد از رفتن فريبرز فرزانه در جستجوی دفتر خاطرات مادرش كمد لباس ها و كشوی میز پاتختي و كشو های دراور 

ا گشت اما بیهوده و باالخره خسته از جستجو چراغ اتاق را خاموش كرد روی تخت دراز كشید و به سقف تاريك ر

 چشم دوخت.

 يعني مادرش دفتر چه را كجا گذاشته بود؟

 يا شايد كسي انرا برداشته بود.

شب را در انجا به صبح  فرزانه احساس سرما كرد . پتوی روی تخت را كنار زد و به زير ان خزيد. دلش مي خواست

 برساند و يا تمام وجود مادرش را احساس كند.

 و ناگهان جايي به ذهنش رسید كه انجارا نگشته بود .

روی تخت خواب نشست چراغ روی پاتختي را روشن كرد و دستش را زير تشك درست انجايي كه بالش قرار 

 میگرفت فرو برد.

هنه. انقدر كهنه كه لبه های ورقهايش به زردی گرايیده بود. به نرمي دستي دفترچه انجا بود. دفترچه ای قطور و ك

 روی جلد ان كشید.

 ارام انرا باز كرد و از ابتدا شروع به خواندن كرد.

بسیاری از وقايع همان بود كه تا حدودی از انها اگاهي داشت. تاريخ نگارش متن را نگاهي میکرد. سرسری مطالب 

 میخواند و ورق میزد. و در حال خواندن همچنان اشك مي ريخت. مربوط به انروز را 

 

 عزيز جون تو چقدر عذاب كشیدی.

 سپس نوبت يه تاريخ روز هايي رسید كه او و فريبرز رفته بودن.

 مادرش چقدر از دوری اندو رنج كشیده بود.!

 "من كجا بودم كه تسکینت بدم؟"

م انچه را میخواست پیدا كرد كه تاريخ باالی صفحه چند ماهي بعد از رفتن همچنان میخواندو پیش میرفت تا سر انجا

 او و فريبرز را اعالم مي كرد.

امروز خیلي اوقاتم تلخ شد. طفلك عطیه. دلم براش میسوزد. میترسم امیربهادر راحتش نگذارد.وقتي از فريبرز "

ر حرف میزنم. خیلي سعي كردم اورا از صرافت حرف میزند صدايش میلرزد. درست مثل خودم زماني كهاز امیر بهاد

اين عشق بیندازم ولي عاشق تر از ان است كه تصورش را مي كردم. ای كاش فريبرز هم عاشق اون بود و به چشم 

خواهر نگاهش نمیکرد. انوقت خود را خوشبخت احساس میکردم. چرا كه عطیه را بشدت دوست دارم. كاش كاری 

د. دخترک بیچاره خیلي غصه میخورد. نمي توانم ببینم مثل شمع اب میشود. مگر او با فرزانه از دستم برای او بر میام

 ی من چه فرقي دارد؟ خداوند كمکش كند.

امروز ساعت ها با امیر بهادر بحث كردم در حالي كه او بشدت عصباني بود و برای عطیه نقشه مي كشید. بسختي 

 شته باشد. امیدوارم سر قولش بايستد.توانستم راضیش كنم كاری به كار او ندا

كه اينطور! پس پدرمعطیه را از اينجا بیرون كرده . ای وای بر ما. اگر "فرزانه مات و مبهوت به رو به رو خیره شد. 

 "چنین كاری كرده باشه هرگز نمیبخشمش. بايد كاری كرد.بايد با فريبرز حرف بزنم.
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وزی را به ياد اورد كه عازم خارج از كشور بودند. فريبرز به او چه گفته او در زوايای ذهنش به جستجو پرداخت و ر

 بود؟

اه بله به ياد اورد. پس فريبرز حق داشت و عطیه عاشق او بود. اما چرا خود عطیه هرگز با او دردودل نکرده بود و 

 سخني از اين عشق نگفته بود؟

 ا مي كرد اما كجا ؟ نمیدانست.افکار فرزانه بشدت مغشوش بود. مي بايست عطیه را پید

او دفتر چه را سر جايش گذاشت تخت را مرتب كردو به اتاق خودش بازگشت اما خوابش نمي برد. به محض اين كه 

چشمانش گرم میشد فکرش به كار مي افتاد. و خواب از سرش میپريد. تمام طول شب چهره ی عطیه با پر تمنايش 

نگاهي كه اوج عشق و التماس در ان موج میزد. و فريبرز را در نظر اورد دلش برای در برار ديدگان او ظاهر مي شد . 

 عطیه سوخت. فريبرز او را دوست داشت اما نه انگونه كه دخترک بي نوا خواهانش بود.

وقتي فرزانه وارد شد همه سر میز صبحانه نشسته بودند. او صبح بخیری گفت و نشست. بي انکه به هیچ يك از انان 

 گاهي بي اندازد.ن

 "ملیکا او را بر انداز كرد و گفت: ديشب رفته بودی میدان جنگ فرزانه؟ خسته به نظر مي رسي؟!

 "فرزانه سرش را باال اورد و پس از مکث كوتاهي گفت: راستش تا صبح تو فکر عطیه بودم. بايد بفهمم كجا رفته...

 

 سپس نگاهش را به پدرش دوخت و ادامه داد:

 "به چه دلیل؟؟...و"

امیربهادر خان دست و پای خود را گم كرد. ولي بسرعت بر خود مسلط شد و بي انکه حرفي بزند به خوردن صبحانه 

ادامه داد. ولي واكنش او از ديد فرزانه مخفي نماند. حرف او بر روی پدرش تاثیر گذاشته بود. و شکي باقي 

 نمیگذاشت كه هرچي هست زير سر اوست.

ريع نگاهي به فريبرز انداخت كه او هم نگاهش به فرزانه بود و بمحض اينکه چشم در چشم شدند چشمکي فرزانه س

 زد. پس فريبرز هم متوجه واكنش پدرشان شده بود. 

 فرزانه پوزخندی زدو پدرشان را مخاطب قرار داد.: پدر يکم رنگتان پريده . طوری شده؟

 امیر بهادر خان لبخنذی زوركي زدو گفت:

 "ديگه پیر شدم بابا. راستش اين روزا حالم زياد خوش نیست. بايد واسه ی يه معاينه ی كامل برم پیش دكتر."

 "سپس رو به فرزانه كردو ادامه داد: خوب میگفتي. داشتي در مورد عطیه حرف میزدی.

 اين موضوع حرف مي زنید. چقدر در مورد"ولي قبل از اين كه فرزانه حرفي بزند ملیکا دماغش را باال كشید و گفت:

 يعني انقدر يه دختر كلفت براتون مهمه؟

خواهش  "يکدفعه جو سنگین شد. همگي نگاه غضبناک خود را به او دوختند. و فرزانه بود كه زبان به اعتراض گشود

 "میکنم ملیکا. دفعه ی اخرت باشه اينطوری در مورد عطیه قضاوت مي كني.

ملیکا جون عطا و اطلس خیلي برای ما  "انه بود و فريبرز در صدد رفع و رجوع برامد.لحن فرزانه به شدت پرخاشجوي

عزيز هستن. ما به اونا به چشم خدمتکار نگار نمي كنیم به عالوه اطلس به فرزانه شیر داده و گردن هر دوی ما حق 

 "براين تو نبايد... مادری داره. ما عطیه رو هم به چشم خواهری نگاه میکنیم و خیلي دوستش داريم. بنا
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ملیکا خشمگینانه حرف او را قطع كرد و گفت: به من ربطي نداره شما به چه چشمي به اون نگاه میکنین. از نظر من 

 "خدمتکار خدمتکاره و بايد حدو حدودش مشخص باشه. شخصیت من اجازه نمیده با چنین افرادی صمیمي بشم

فرو ريخت و گفت: چه شخصیت جنابعالي اجازه بده چه نده بايد احترام فرزانه باقیمانده ی خشم خود را بر سر او 

 "اونو نگه داری. اينو هرگز فراموش نکن.

 و از جا بلند شدو با همان حالت عصباني اتاق را ترک كرد.

 فريبرز هم عصباني شده بود و نمي توانست به اساني موضوع را نديده بگیرد. اما موقع حرف زدن تونست خونسردی

هیچ خیال نمي كردم چنین طرز فکری داشته باشي  "خود را حفظ كند و با لحني ارام همسرش را مخاطب قرار داد. 

ملیکا. ادم ها همه با هم يکي هستن و اختالف طبقاتي نبايد باعث بشه ادم عده ای رو زير دست بدونه. و به اونا توهین 

 "كنه. من بیشتر از اينا از تو توقع داشتم

ار ملیکا بود كه خشمگینانه از پشت میز برخاست و فرياد زد: منم خیال نمي كردم تو انقدر سطح پايین فکر اين ب

كني. چطوره بفرمايین خانم و اقا سر ما منت بذارن و از اين به بعد تشريف بیارن به اتفاق غذا بخوريم؟ نه جونم. كور 

 "خوندی. اصال خوشم نمیاد...

 و باعث شد كه امیربهادرخان كه تا ان موقع ساكت نشسته بود به صدا در بیايد.داشت زيادی تند مي رفت 

 "بشین"

لحن او قاطع بود و باعث شد ملیکا جا خورد. برای لحظه ای مکث كردو سپس بي هیچ حرفي دوباره روی صندلي 

 نشست.

م زندگي میکنیم و هیچ كي خودشو ببین دختر جون نه اينجا اروپاس نه ما مثل بعضیا هستیم. ما اينجا همه با ه "

باالتر از كس ديگه نمیدونه. عطا و زن و بچش همونقدر برای من مهم هستن كه شماها. بنا بر اين اگر میخوای اينجا 

زندگي ارومي داشته باشي بايد احترام ديگران و حفظ كني تا احترامت حفظ بشه. اينو گفتم و ديگه هم تکرارش 

 "ری.نمیکنم. حاال مي توني ب

ملیکا اشکارا بر افروخته بود.نگاهي چپ چپ به پدر شوهرش انداخت و مثل دفعه ی قبل با سر و صدا صندلي را 

عقب كشید و از اتاق بیرون رفت. فريبرز با توجه به حال همسرش از جا بلند شد كه به دنبال او برود كه صدای 

 "بشین فريبرز"امیربهادرخان اورا هم در جا میخکوب كرد

فريبرز مانند كودكي سر براه دوباره نشست و امیربهادرخان پس از مکثي طوالني ادامه داد: تو نبايد به اون انقدر 

میدون بدی كه هرچي به دهنش میاد بگه. اينو هم بهش بفهمون كه اگه میخواهد اينجا زندگي كنه بايد قانون اين 

 "اشم حاال تو هم میتوني بریخونه رو بپذيره. ديگه نمیخوام شاهد اينجور صحنه ها ب

حالت چهره و لحن امیربهادرخان جای حرفي باقي نمیگذاشت. بنا براين فريبرز به نشانه تايید سری تکان داد و 

 اهسته ازاتاق بیرون رفت.

ظاهر امر نشان میداد مشاجره ی چند روز پیش منتفي شده است. اما انگار اين طور نبود. چرا كه وقتي فريبرز از 

 مسرش خواست حاضر شود تا به اتفاق سر خاک مادرش بروند او سر درد را بهانه كرد و از رفتن امتناع ورزيد .ه

 فريبرز هم بي انکه اصراری كند او را به حال خخود گذاشت و همراه پدر و خواهرش راهي شد.

ن قرار داشت. معلوم بود به وقتي سر خاک فخرالسادات رسیدند سنگ مزار شسته شده بود. و شاخه گل سرخ روی ا

 تازگي كسي انجا بوده است.
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ششدانگ حواس فرزانه فقط به سنگ قبر بود. و با ديدن نام مادر بر روی ان اشکهايش فرو ريختو كنار مزار نشست. 

ولي فريبرز كه دسته ای گل هم در بغل داشت بي انکه رويش را به طرف پدرش برگرداند پرسید: كي اين گل هارا 

 ده؟اور

 "و امیربهادر خان در حالي كه سعي مي كرد لرزش صدايش را مهار كند جواب داد : نمیدانم

اما میدانست. همان لحظه ی اول كه چشمش به گلها افتاد ه بود فهمیده بود كار چه كسي است و دل در سینه اش فرو 

امیربهادرخان با درک اين مطلب به ريخته بود. هیچکس جز عطیه چنین كاری نمي كرد. پس او در تهران بود. و 

 شدت منقلب شد. و سرتا پايش را لرزشي خفیف گرفت.

فريبرز كنار فرزانه نشست و قبل از اينکه گلها را روی سنگ مزار بگذارد برای لحظه ای سرش را باال كرد و با ديدن 

 چهره ی رنگ پريده ی پدرش جا خورد و گفت: حالتون بده پدر؟

 به زحمت سری تکان دادو گفت: بهتره توی ماشین منتظرتون بشم.امیر بهادر خان 

 

 او قبل از رفتن برای لحظه ای خم شد و انگشتش را روی سنگ گذاشت و فاتحه ای خواند .

وقتي امیربهادرخان به سمت اتو موبیل مي رفت به دقت اطراف را از نظر گذراند. هنگامي كه انان رسیده بودن سنگ 

 بود . بنا براين مدت زيادی از رفتن عطیه نگذشته بود. ايا ممکن بود هنوز ان اطراف باشد؟ قبر كامال خیس

 ولي امبربهادرخان هرچه چشم دوخت جز درختاني كه برگهايشان با نسیمي ماليم حركتي ارام داشت هیچ نديدند.

 سه ساكت بودند و هريك در افکارباالخره فريبرز و فرزانه هم برگشتند و اتومبیل حركت كرد. در راه بازگشت هر

 خود غوطه ور.بود.

تمام مدت عطیه خود را پشت درختي پنهان كرده بود به ان صحنه ی غم انگیز مي نگريست و با هرقطره اشکي كه 

 فرزانه و فريبرز میريختند انگار تکه ای از قلبش كنده میشد.

و تساليشان دهد. اما دريغ و درد كه میبايست به  دلش به سوی اندو عزيز پر مي كشید. دلش میخواست جلو رود

 همان ديدار از راه دور دل خوش مي كرد. 

 وقتي عطیه مطمئن شد انان رفته اند از پشت درخت بیرون امد و دوباره سر مزار فخرالسادات رفت تا با او وداع كند.

ماوا گزيده بود احساس غربتي به جان  اكنون خودرا تنها تر از همیشه مي ديد. غمي بي انتها در اعماق وجودش

داشت كه گفتني نبود. كند و سنگین گام بر مي داشت. انگار روح خسته اش بیش از ان تاب و تحمل جسم نا توانش 

را نداشت. هر روز كه از عمرش مي گذشت نقش زندگي در نظرش محو و محو تر میشد. برای چه زنده بود و به 

 كدام امید ؟

شت متعلق به او نبود و هرگز هم درتعلق او قرار نمي گرفت. تمام راه هايش در تاريکي طي مي شد. انکه دوستش دا

و دست اخر نیز به بن بست مي رسید. به پوچي فنا و نیستي مطلق. با اينکه جوان بود احساس پیری میکرد. به بي 

؟ ايا مي توانست تمام عمر در دنیای قراری دل خسته و رنج كشیده اش پايان بخشد؟ مگر او حقي از زندگي نداشت

 خیال پرسه بزند؟ مي توانست به روياهايي بچسبد كه هرگز تحقق نمي يافت؟

در تمام طول راه بازگشت به خانه با احساسش در ستیز بود و هرچه میجنگید مفلوک تر میشد. زيرا عشقي كه بر 

 قلبش حك شده بود نیروی مبارزه را از او مي ستاند.
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ه خانه رسید مادر فائزه بي صبرانه انتظارش را مي كشید و با ورود او اشفته و نگران پرسید : تا اين وقت كجا وقتي ب

 "بودی دخترم؟ هزار جور فکر از سرم گذشت. گفتم نکنه خدای نکرده اتفاقي برات افتاده.

یکرد جواب داد: ای كاش افتاده عطیه بي اعتنا تر از همیشه لبخندی زد و در حالي كه كیفش را به گوشه ای پرت م

 "بود محترم خانم. مي ترسیدين زمین از چرخش خودش وايسه؟ تازه اسوده میشدم.

محترم خانم همان طور كه از روی سماور بر مي داشت تا برای عطیه چای بريزد گفت: اين حرفا چیه میزني دختر؟ 

رو شکر خدارو خوش نمیاد نمیبیني خدا چه نعماتي تو هنوز خیلي جووني و نبايد ايه ی ياس بخوني. ناشکريه خدا

 "بهت داده؟ هر كدومش روزی هزار دفعه جای شکر داره .

عطیه كنار بساط سماور نشست استکان چای را از محترم خانم گرفت و گفت : بله محترم خانم. اينو میدونم اما 

خانم به چشمانش تابي دادو گفت: چه حرفا  نمیشد منم توی يه خونواده متمول و سرشناس به دنیا میومدم؟ محترم

 "میزني از تو بعیده.

عطیه خنديد: حق با شماست. يهو احمق شدم . راستش من به وجود مادر پدر زحمتکشم افتخار مي كنم. گانم فکر 

 زيادی باعث شده مخم قاطي كنه. منو ببخشین.

ه دباره ان را پر مي كرد گفت: هیچ میدوني محترم خانم استکان خالي را از جلوی عطیه برداشت و درحالي ك

 سرنوشت هر كسي قبل از اينکه پا به عرصه ی هستي بزاره تعیین شده؟

 بله محترم خانم . اينو میدونم.

خوب پس چرا بیخودی با خودت عناد میورز و منزوی هستي؟ دختر هايي به سن تو دقیقه ای هزار تا چرخ رو پاشون 

واسه اتفاقي كه سالها پیش اتفاق افتاده از همه چیز دست بکشي. چرا فراموشش نمي كني؟ میخورن. تو نبايد صرفا 

اينو بدون خطا مال ادمیزاده و اون پیرمرد .... شازده رو میگم چه بسا تا به حال به خطای خودش واقف شده باشه و 

كه تو هم با اين همه خصلت خوب دلش بخواد يه جوری جبران كنه. حتما همین طوره. ادم بايد گذشت داشته باشه. 

 حتما گذشت داری. 

عطیه اهي كشیدو سرشو پايین انداخت. دلش میخواست به او بگويد كه مشکلش فقط امیربهادرخان نیست و انچه 

 ازارش مي دهد عشق نا فرجامي است كه در دل است.

نه هستي و دلت ضعف میره كه اونو ببیني تازه مگه همیشه نمیگي عاشق فرزا "صدای محترم خانم او را به خوذد اورد 

. پس چرا نمیری ببینیش و وقتو تلف میکني؟ عمر كوتاه تر از اونه كه تصورشو میکني و نبايد اين لحظه هارو ازدست 

بدی. اگه من جای تو بودم میرفتم ديدنشون. تا كي میخوای فرار كني؟ باالخره يه روز باهاشون روبه رو میشي. 

چه جوابي به اونا بدی؟ تو كه اين همه به فکر ابروی شازده بودی خیال نمي كني اينطوری بیشتر اونو اونوقت میخوای 

 "زير سوال میبری؟ بهتره كاری نکني كه...

 "عطیه نگذاشت اون حرفشو تمام كنه . گفتك ببخشین حرفتونو قطع میکنم . ولي اخه شما كه نمیدونین

 "چي رو نمیدونم دخترم؟ "

صمیم گرفت انچه را كه در دل داشت بیرون بريزد. مي دانست هیچ كمکي از دست هیچ كس برايش ساخته و عطیه ت

 نیست ولي دست كم سبك میشد.
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وقتي حرف هايش تمام شد محترم خانم اهي كشیدو گفت: واهلل نمیدونم چي بگم دخترم. خدا خودش بهت صبر بده. 

اگه مقدر باشه تو و اون پسر نصیب همديگه بشین چرخ فلك میچرخه و يا مهرشو از دلت بیرون كنه . اما اينم بدون 

 میچرخه تا شما رو به هم برسونه. حاال چطور و چه موقع اوستا كريم میدونه و بس.

اگر هم نخواد بشه هیچ كاری از دستت بر نمیاد و اصرار تو يه جور دخالت توی كار خدا محسوب میشه. پس بهتره 

 "و راضي به رضای اون باشي.خودتو به خدا بسپری 

عطیه میدانست حق با اوست و هیچ حرفي برای گفتن نداشت اما دست خودش نبودو نمیتوانست احساسش را مهار 

 كند.

 13فصل 

 

 

از لحظه ای كه امیربهادرخان فهمیده بود عطیه در تهران است ارام و قرار نداشت. مي بايست او را پیدا مي كرد و 

م گرفت به طور جدی پیگیر اين قضیه باشد. بنا براين از نفوذی كه در دستگاه دولت داشت استفاده باالخره تصمی

كردو به كمك دوستان انچه را كه به دنبالش بود را بدست اورد. عطیه در يك دبستان غیر انتفاعي در محدودی 

ست بی-ور نبود و با در نظر گرفتن دهشمیرانات مشغول به كار بود . مدرسه ی مزبور از باغ امیربهادرخان چندان د

 دقیقه ای زمان پیاده میشد به انجا رسید.

 ولي امیربهادرخان تصمیم گرفت با اتومبیل خود بدون راننده راهي انجا شود. 

وقتي به محل مزبور رسید نیم ساعتي به تعطیل مدرسه مانده بود. بنا براين همانجا در اتومبیل در انتظار نشست. نمي 

ست وقتي با عطیه روبه روشود او چه واكنشي نشان خواهد داد. ايا هنوز از او متنفر بود؟ يا اورا بخشیده بود؟ ايا دان

 قبول مي كرد همراه او به خانه برگردد؟ 

دقايق به كندی میگذشت. كم كم مقبل مدرسه شلوغ مي شد. عده ای با اتومبیل شخصي به دنبال فرزندانشان مي 

پای پیاده و امیربهادرخان ششدانگ حواسش را به رو به رو داده و به در مدرسه چشم دوخته بود تا  امدند و عده ای

 مبادا عطیه بیرون بیايد و برود. بي انکه اومتوجه شود.

باالخره صدای زنگ مدرسه در فضا طنین انداخت. و طولي نکشید كه گروهي از دانش اموز با سرو صدا از مدرسه 

ای به سمت میني بوس هايي رفتند كه كمي جلوتر پارک شده بود . عده ای هم در جستجوی خارج شدند. عده 

والدينشان سرک میکشیدند و با ديدن انان راهي خانه مي شدند . بقیه هم دسته دسته سمت جنوب و شمال خیابان را 

 در پیش گرفتند و رفتند. حاال مقابل مدرسه تا حدودی خلوت شده بود. 

زن كه معلوم بود اموزگاران مدرسه هستند بیرون امدند. امیربهادرخان به دقت انان را از نظر گذراند.  كمي بعد چند

ولي عطیه در بینشان نبود. و او باز هم منتظر ماند. يکي دو اموزگار ديگر هم از مدرسه بیرون امدند و از سمتي كه او 

 هیچ يك از انان عطیه نبود. اتومبیل خود را پارک كرده بود به راه خود ادامه دادند.

دقايقي ديگر هم گذشت. به نظر میرسید ديگر كسي در مدرسه نیست. و امیربهادرخان قصد كرد پیاده شود و از 

فراش مدرسه سوال كند . اما همین كه در اتومبیل را گشود او را ديد. بي شك خود عطیه بود از مدرسه بیرون امد و 

 به راه افتاد. خالف جهتي كه او ايستاده بود
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امیربهادرخان درنگ را جايز ندانست. سريع از اتومبیل بیرون پريد و به سمت او دوان دوان رفت. وقتي فاصله اش با 

او اندک شد قدری قدم هايش را اهسته كرد تا قلبش كه بشدت خود را به سینه مي كوبید ارام گیرد. احساس مي 

 د. و باالخره نفسي عمیق كشید و او را صدا زد.كرد هر ان ممکن است قلبش از حركت بايست

عطیه در جا ايستاد حتي جرات نمي كرد سرش را برگرداند نه اين امکان نداشت. او اين صدا را مي شناخت. احساس 

سرما كرد. به روبه رو خیره مانده بود و حتي مژه نمیزد. و باالخره دستي را روی بازوی خود احساس كرد كه محکم 

 رفت و با حركتي سريع به سمت عقب برش گرداند. او را گ

امیربهادرخان بود كه نگاه شیفته و بي قرار خود را به چشمان مملو از اشك او دوخته بود چشماني كه به چشمان 

مردگان بیشتر شباهت داشت . عطیه چنان غافلگیر شده بود كه يکباره احساس كرد زمین و زمان دور سرش 

 برابر چشمانش سیاه شد و برای لحظه ای هیچ نفهمید.میچرخد همه چیز در 

وقتي به خود امد احساس كرد تکیه اش بر بازوی كسي است و لحظه ای بعد در اتومبیل بود. هنوز به خوبي موقعیت 

خود را تشخیص نمیداد. ولي با شنیدن صدای امیربهادرخان كه او را به نام میخواند دوباره دچار دلهره شد و سعي 

 خود را جمع و جور كند. كرد

 عطیه ....عطیه....حالت بهتره؟؟

زبانش قفل شده بود و نمیتوانست جواب دهد. باالخره با هزار زحمت سری به نشانه تايید تکان داد و گفت: 

 خوبم..من خوبم..اما...شما اينجا چیکار میکنید؟ .......چطوری پیدام كردين؟

گاهش هويدا بود لب باز كرد كه حرف بزند كه عطیه ادامه داد: چي از جونم امیربهادرخان كه هنوز اوج عشق از ن

 میخواين؟ چرا نمیذارين با درد خودم بسوزمو بسازم؟ از عذاب دادنم چه نفعي میبرين؟

امیربهادرخان نگاهش را از او برگرفت و ارام پاسخ داد:تنها تو نیستي كه داری عذاب مي كشي. منم دارم عذاب 

لي بیشتر از تو نه فقط تو اين مدت....من سالهاست كه دارم عذاب میکشم. اما نیومدم اينجا كه اين حرفا میکشم. خی

رو بزنم. فرزانه بي قراره توئه و نمیتونم جواب گوش باشم. دائم دلهره دارم مبادا بچه ها چیزی بفمن و ازم رو 

 برگردونن.

 به اونا نگین ازكجا ممکنه بفهمن؟ عطیه بدون انکه به اونگاه كند گفت: میتونین چیزی

فرزانه دائم پیگیر قضیه است و هي پا پیچ من میشه تا بفهمه تو كجايي و واسه چي رفتي. خواهش میکنم عطیه. روی "

منو زمین ننداز. اگه هنوز ذره ای محبت من توی دلت مونده منو ببخش و برگرد. به خدا قسم من ديگه اون ادم 

 "كه تو خواسته بودی خودمو ساختم. نمیگم دوستت ندارم دارم ولي... سابق نیستم. همونطور

عطیه نگاهش را به او دوخت واو ادامه داد: ....ولي ديگه توقعي ازت ندارم. تو ازادی . هركاری میخوای بکني. توی 

 اين مدت روزی هزار بار مردم و زنده شدم. يعني اين برای مجازاتم كافي نیست؟

 "د و امیربهادرخان اضافه كرد: اگه التماست میکنم بیشتر به خاطر فرزانس. نمیدوني اون چقدر ...عطیه جوابي ندا

عطیه حرف او را قطع كردو گفت: خیال میکنین من بي قرارش نیستم؟ خیال میکنین برام اسونه از ديدنش از بغل 

بلکه كینه ی هیچ كسي و به دل  كردنش چشم بپوشم ؟ راستش من مدت هاست شمارو بخشیدم. و در واقع نه شما

 ندارم اگه میبینین نمیخوام برگردم اينم واسه خاطر خود شماست. دلم نمیخواهد ارامش شما ببهم بريزه.

 "منظورت چیه؟ "

 عطیه نفسي عمیق كشید و گفت: مطمئنم حضور من توی اون خونه نه تنها به نفع كسي نیست بلکه شر هم به پا میکنه.
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 "سي عطیه؟ از كي؟ از من؟از چي میتر "

راستش نگاهتون به وضوح داره میگه شما حتي ذره ای هم تغییر نکردين. اما من از شما نمیترسنم. از خودم مي  "

ترسم. مطمئنم برق عشقي كه تو ی دلم دارم از نگاهم پیداس و از چشم هیچ كي پنهان نمي مونه به خصوص از چشم 

یکنه بذاريم اين اتش زير خاكستر بمونه. در غیر اين صورت شعله ور میشه. و عروستون. بنا بر اين منطق حکم م

 "همرو میسوزونه. درست نمیگم؟

 امیربهادرخان در نهايت درماندگي به اين مطلب اذعان داشت و سکوتش اين را ثابت مي كرد.

حماقت محض محسوب میشه. اما عطیه ادامه داد: من میدونم اين عشقي نا برابره به خصوص حاال كه اون زن داره. 

 "نمیتونم مهرشو از دلم بیرون كنم. هیچ وقت نتونستم.

 "همون طور كه من در مورد تو نتونستم. حاال میفهمم چي میکشي. "

حاال اگه میفهمین نخواين كه رنجم رو مضاعف كنینو ال اقل دور بودن من از بروز فاجعه جلو گیری میکنه. . اون  "

ستن و عشق حسادت میاره. و وقتي ديو حسادت قد علم كنه اتش به خرمن زندگي میندازه. و تر و دوتا عاشق هم ه

 "خشك و با هم میسوزونه . شما كه نمیخواين چنین چیزی پیش بیاد میخواين؟

 تاو نگاهش را به امیربهادرخان دوخت و وقتي جوابي نشنید ادامه داد : شما بايد بیش تر از همه چیز به فکر سعاد

 "پسرتون باشین.اصال خیال كنین من مردمو وجود خارجي ندارم. اين طوری به نفع همه اس.

امیربهادرخان از سر تحسین به عطیه نگاهي كرد و چشمان به غم نشسته ی او دلش را به در اورد. حرفای او را صد 

د. متوجه بود كه عطیه تحت در صد قبول داشت اما نمیدانست كدوم راه را برگزيند كه هیچ كس صدمه ای نبین

شرايطي نا مطلوب قرار داشته و رنج فراوان كشیده است. و سزاوار نمیدانست كه او در عنفوان شباب دچار اين همه 

اندوه باشد. میخواست جانب او را بگیرد و حمايتش كند. اما چگونه؟ در اين میان تکلیف خودش چه میشد؟ و 

را مي فهمیدند؟ قدر مسلم شرف و ابرويش در معرض خطر قرار میگرفت. ايا  فرزندانش؟ اگر انان علت غیبت عطیه

انقدر عطیه را دوست داشت كهارامش او را در الويت قرار دهد؟ يا به قدری خودخواه بود كه میخواست از عفو و 

دش پیدا بخشش او سدی برای محافظت از خود و جلب احترام فرزندانش بسازد؟ ايا هنوز يك جو مردانگي در وجو

 میشد كه بیش از اين مسبب رنج و ازار او نگردد؟

و اين ندايي بود كه از درون وجودش به او نهیب مي زد . میبايست راهي را انتخاب مي كرد كه هیچ كس در اين 

ماجرا مغبون نشود. ان همه ناديده گرفتن ها و كجرويها ديگر بس بود. اگر عشق او به عطیه پاک و الهي بود مي 

 يست او را به حال خود مي گذاشت تا شخصا انتخاب كند و تصمیمي از سر میل و رغبت بگیرد.با

عاقبت پس از سکوت طوالني لب به سخن گشود و گفت: اره عطیه همون طور كه گفتي هنوز دوستت دارم. اينو نه يه 

ه تو نا بجا و نا فرجام منع كنه. چرا كبار بلکه هزار بار میگم كه هیچ چیز و هیچ كس نمیتونه منو از اين عشق به قول 

 بازم به قول خودت برای عشق

هیچ معیاری وجود نداره. عشقه كه مجوديت ادم رو تثبیت میکنه. كائنات بر اساس عشق شکل گرفته و تمام هستي 

 "پاک مي شه.در همین يه كلمه خالصه مي شه. در اين اكسیر پايان ناپذير كه هرگز نه كهنه مي شه و نه از ذهن ادم 

 از پس و زد نمي حرفي هیچ عطیه. دوخت بیرون به اتومبیل ٔ  امیر بهادر خان مکث كرد و نگاهش را از پنجره

 بگم هاگ عطیه،": گفت و چرخید او سوی به يکدفعه خان بهادر امیر كشید، طول قرن يك رسید نظر به كه سکوتي

مت. تو دختر فهمیده ای هستي. درک و فهمت بیش از اونه پرست مي. میکنم ستايش تورو من. گفتم كم دارم، دوستت
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كه بشه توصیفش كرد. هرگز در طول زندگیم هیچ كسي رو مثل تو نديدم. تو قابل احترامي. خیال نکن عالقم به تو از 

روی هوا و هوس بوده. در واقع در سني نیستم كه از اين فکرا داشته باشم. حاال هم برای اينکه ثابت كنم چقدر 

دوستت دارم، ديگه مزاحمت نمیشم و میزارم هر طور كه صالح میدوني عمل كني. امیدوارم در پناه خدا سالمت و 

 "موفق باشي. خداحافظ...عطیه.

و سپس سکوت حکمفرما شد. چنان سکوتي كه انگار كائنات از حركت باز ايستاد. عطیه برای لحظه ای احساس كرد 

ن تنديسي بلورين در هم شکست و فرو ريخت. انگار از سر تسلیم و رضا خاری و آن مرد با صالبت و پر ابهت همچو

ذلّت خود را پذيرفته بود. ظاهراً ديگر هیچ ابايي نداشت كه رسوا شود، و اين همان چیزی بود كه عطیه مي خواست؛ 

 تبلور شکوه و جالل انسان؛ تبلور عشق الهي، نه شهواني.

بود و اكنون مي توانست لذت انتقام را تجربه كنم. اما هر چه فکر كرد، دلش راضي  او سالها متحمل رنج فراوان شده

نشد مردی همچون امیر بهادر خان را كه اكنون ديگر چیزی برايش باقي نمانده بود، در هم بشکند. مگر نه اينکه او 

 خود نیز مريد عشق بود و در مکتبش فراوان رياضت كشیده بود؟

دستگیره ی در دراز كرد و آن را گرفت، اما قبل از اينکه پیاده شود، با لحني كه برای  عطیه دستش را به طرف

باشه، میام. اما انتظار نداشته باشین توی اون خونه زندگي كنم. مثل يه مهمون "خودش هم بیگانه بود، زير لب گفت: 

چون تا ابد مرهون محبت هاتون هستم، میام و مثل مهمون هم میرم. اول برای خاطر فرزانه، بعد هم برای خاطر شما 

 "نه چیز ديگه.

ممنونم، عطیه. "امیر بهادر خان باور نمیکرد. در حالي كه صدايش از شدت هیجان میلرزيد، سپاس گذارانه گفت: 

 "برای همه چي ممنونم. هرگز اين محبت تورو فراموش نمیکنم، هرگز.

 

**************** 

بود و به تصوير خود نگاه میکرد. سراپا شور عشق بود. نمیدانست در رويارويي با فريبرز عطیه مقابل آيینه ايستاده 

چه واكنشي از او خواهد ديد، سرد و بي اعتنا يا هیجان زده و خوشحال؟ يادم آمد سالها پیش وقتي فريبرز به عشق او 

 نسبت به خود پي برد، چنان نفرتي در نگاهش موج زد كه در باور نمیگنجید.

 و عطیه با اين ياد آوری به خود گفت: بايد بری. بايد با حقیقت رو به رو بشي، حتي اگه تلخ و دردناک باشه.

اما همسر فريبرز چه؟ آيا مي توانست اوج عشق را از ديد او مخفي نگاه دارد؟ و يا اصوالً با خون سردی پذيرای او 

 باشد؟

 رو مهار كنم. خدايا، كمکم كن. به من قدرت بده بتونم احساسم

 آنگاه از سر درماندگي دستي به لباسش كشید و آن را صاف و

صوف كرد؛لباسي كه اگرچه ساده بود،اندام زيبای اورا زيبا ترنشان میداد. دلش مي خواست وقتي با آنان روبرو مي 

 شود،او رامتفاوت باآچه درخاطرداشتند،ببینند.

 

 

م خانم تقه ای به در زد ووارد شد وخوشحال از اينکه عاقبت عطیه تصمیم خود هنوز مقابل آينه ايستاده بود كه محتر

 را گرفته است ،بالبخندی بر لب گفت:خیلي خوشگل شدی. حاال ديگه بیا برو وآنقدر معطل نکن.
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 عطیه رويش را از آيینه برگرداند،روبه او ايستاد وگفت:محترم خانم ،شما مطمینین كه كار درستي میکنم؟

 

 

 البته.آنقدر ترديد نکن.حتما همه چي به خوبي و خوشي تموم میشه وتو خوشحال بر میگردی.

 

 

لحن محترم خانم ،اطمینان بخش بود ،ولي عطیه هنوز ترديد داشت.گفت:ولي راستش ،خیلي برام سخته كه با رقیب 

 دونم تحويلم میگیره يا نه. روبرو بشم.وسخت تر ازاون اينه كه بدونم خودش چه برخوردی خواهد داشت.نمي

 

 

سپس بي آنکه منتظر پاسخ محترم خانم باشد،دستش را در هوا چرخاند وادامه داد:اصال چرا بايد همچین توقعي 

 داشته باشم ؟زنش آنقدر خوشگله كه ديگه جايي برای من نمي مونه . بايد دائم اينو به خودم گوشزد كنم.

 

 

 كه به طرف در اتاق مي رفت گفت برايم دعا كنین. وبعد كیفش رابرداشت ودرحالي

 

 

 

باكلیدی كه همراه داشت،در باغ رابازكرد ووارد شد.ساعتي از ظهر گذشته وعطیه مطمئن پدرومادرش يا دست كم 

يکي از آنان درخانه ی خودشان است .بنابراين اول به سراغ آنان رفت. وقتي قدم به ايوان گذاشت،از پشت شیشهي 

 ه به داخل نگاهي انداخت .هردو آنجا بودند وعطیه خوشحال از اين موضوع،تلنگری به شیشه زد.پنجر

 

 

اطلس وعطا همزمان به سمت پنجره برگشتندوبا ديدن عطیه لبانشان به خنده گشوده شد.اطلس هیجان زده ازجا 

رف زدن كرد ،لحنش هم برخاست ودخترش را كه همان موقع وارد اتاق شد،درآغوش گرفت .وقتي شروع به ح

 خوشحال بودوهم تعجب زده.چه خوب كردی اومدی مادر ولي چرا اين وقت روز ؟ممکنه يکي تورو ببینه.

 

 

 عطیه خنده ای كرد وگفت كديگه مهم نیست مامان.

 

 

 نسپس خم شد وپدرش رابوسیدودرحالي كه كنار او مي نشست،روبه مادرش گفت:اگه يه چايي به من بديد براتو

 میگم چي شده.

 

 

وقتي عطیه عطیه ماجرای برخوردش را با امیر بهادر خان به پايان رساند،پدرش دستي به پشت او 

 كشیدوگفت:كارخوبي كردی ،دخترم.
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راستش منم داشتم نگران عاقبت كار مي شدم.فرزانه خانوم بدجوری پیله كرده بود وتصمیم داشت خودش بگرده 

 اآلن دارن استراحت میکنن. باش تا يکي دو ساعت ديگه باهم بريم سراغشون،اما... وپیدات كنه.به گمونم

 

 

 عطیه گفت :اما چي پدر؟

 

 

عطا نگاهي به اطلس انداخت ووقتي اطلس با تکان سر موافقت خود را اعالم كرد،او ادامه داد:اما بايد يه مطلبي رو 

 نمیاد. اگه...بهت بگم.راستش زن آقا فريبرز زياد از ما خوشش 

 

 چطور مگه بابا؟

خوب... ما كه خر نیستیم باباجون. از رفتارش مي فهمیم. حاال مي خواستم به ات بگم كه اگه برخوردش با تو هم "

  "خوب نبود، به دل نگیری.

دختره خیلي فیس و افاده داره. هر كسي رو آدم حساب نمي كنه.خیال "اطلس در ادامه ی حرفهای شوهرش گفت:

 "مي كنه از دماغ فیل افتاده

 عطیه بوضوح منقلب شد و اشك در چشمانش حلقه بست.

غصه نخور مادر. تو كه میگي نمي خوای اينجا بموني. "اطلس او را در آغوش گرفت و بوسه ای بر سرش زد و گفت:

 "ما هم اگه مونديم و تحمل مي كنیم، واسه خاطر گل روی آقا و بچه هاشه.

دلم نمي خواد كسي به شماها بي احترامي كنه، مامان. اين برام  "ه راه گلويش را بسته بود، گفت:عطیه با بغضي ك

 "خیلي درد داره.

 "آره، عزيزم. مي دونم،ولي چاره چیه؟ خدا سرنوشتمون رو اين طوری نوشته. تو خودتو ناراحت نکن. "

 "رزانه و فريبرز چي؟مثل همون وقتا هستن يا...؟رفتار ف "عطیه جوابي نداد. مکثي كرد و سپس رو به پدرش پرسید:

آره بابا. اون دوتا عوض نشدن كه هیچ، بهتر هم شدن.  "عطا حرف او را قطع كرد، خنده ای بر لب آورد و گفت:

 "مهربون و خونگرم.

بود، برمي عطیه خدا را شکر كرد، چون در غیراينصورت امکان نداشت به ديدن آنان برود و از همان راهي كه آمده 

 گشت.

**** 

همگي در ايوان نشسته بودند و چای مي خوردند كه يکدفعه چشم فريبرز به زن جوان زيبا و خوش اندامي افتاد كه 

همراه عطا به سمت آنان مي آمد. برای چند لحظه ای آن زن را نشناخت، ولي بعد كه فهمید او عطیه است، ناباورانه 

خدايا، اونجا رو ببین كي داره "ي كه نگاه خیره و متعجبش به روبرو بود، گفت:روی صندلي نیم خیز شد و در حال

 "میاد!

 و يکدفعه همه با هم سربرگرداندند و واكنش هر يك ديدني بود.

امیربهادرخان چنان از ديدن عطیه هیجان زده شد كه برای لحظه ای موقعیت خويش را فراموش كرد و آهي از سینه 

 بركشید.
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اختیار از جا كنده شد و به طرف عطیه دويد، به طوری كه چیزی نمانده بود از باالی پله ها سرنگون  فرزانه بي

شود.عطیه نیز دوان دوان خود را به او رساند و پايین پله ها در آغوش يکديگر فرو رفتند. ديداری پس از فراقي 

 طوالني، كه اشك شادی در ديده ی همه نشاند.

رزانه پله ها را دوتا يکي پايین آمده بود، كنار آن دو ايستاده بود و وقتي ديد آنان گريان و فريبرز كه به دنبال ف

 خندان دائم يکديگر را مي بوسند و به هم نگاه مي كنند، باالخره صدايش درآمد.

 "هي، كي نوبت ما مي شه با خواهرمون احوالپرسي كنیم؟"

ز ايستاد. وقتي دست جلو برد تا با او دست بدهد، برای لحظه ای فرزانه خود را كنار كشید و عطیه رو به فريبر

 نگاهشان در هم گره خورد. نگاه همان نگاه بود، بي هیچ گونه تغییری، لبريز از عشق و محبت.

خیلي دلم برات تنگ شده بود. چه خانمي شدی! بیا... بیا "فريبرز ناگهان به خود آمد، دست عطیه را رها كرد و گفت:

 "به همسرم معرفي كنم.تو رو 

سپس دستش را پشت او گذاشت و به طرف ملیکا هدايتش كرد كه تمام مدت از سر غیض به انان نگاه مي كرد و 

 حتي از جا جم نخورده بود.

وقتي قدم به ايوان گذاشتند، عطیه لبخند به لب سالمي كرد و دستش را جلو برد و ملیکا بي آنکه ذره ای حالت 

غییر كند، از سر اكراه با او دست داد. عطیه كامال متوجه حالت او بود، اما نمي توانست انکار كند خشك چهره اش ت

 كه او در زيبايي نظیر ندارد.

ملیکا به راستي زيبا بود. هیچ كس نمي توانست اين را انکار كندف ولي هر كسي اذعان داشت كه او گرما و گیرايي 

حالي كه عطیه هم زيبا بود و هم دلنشین، بخصوص آهنگ صدايش كه به انسان الزم را برای جذب دلها ندارد، در 

 آرامش مي بخشید.

همه نشستند و عطیه دور را از همه ربود. حرف مي زد و تك تك آنان را به نحوی جذب خود كرده بود، و بیش از 

كه به او نمي آيد دختر عطا و  همه امیربهادرخان را. او براستي اين دخترک را تحسین مي كرد و در اين فکر بود

اطلس باشد. در تمام مدتي كه عطیه حرف مي زد، او نگاهش مي كرد، ولي نگاه پر از نفرت ملیکا به عطیه نیز از 

چشمانش دور نماند. او مي دانست كه عطیه تا چه حد شیفته ی فريبرز است، اما عطیه چنان متین و موقر رفتار مي 

 مطمئنا هیچ كس ديگ به راز درون او پي نمي برد.كرد كه جای ستايش داشت و 

عطا نیز كه در كناری ايستاده بود و آنان را نگاه مي كرد، مجذوب رفتار دخترش شده بود و حتي در تصورش نمي 

 گنجید روزی دخترش چنین شخصیتي از خود بروز دهد.

. د؛ انسانهايي متفاوت با افکاری متفاوتدر واقع گذر سالها، تغییر شگرف در شخصیت تك تك آنان پديد آورده بو

فرزانه و فريبرز و عطیه همچون دوراني كودكي و نوجواني شان مي گفتند و مي خنديدند و امیربهادرخان از ديدن آن 

صحنه چنان به وجد آمده بود كه آرزو مي كرد آن لحظات شیرين، لحظاتي كه وجود عطیه رونقي ديگر به آن 

 م نشود.بخشیده بود، هرگز تما

و در اين میان، ملیکا كه احساس مي كرد انگار وجودش فراموش شده است، يکايك حاضران را زير نظر داشت و 

همان طور كه امیربهادرخان متوجه حالت او شده بود، او نیز بوضوح احساس كرد كه نگاه شیفته ی پدرشوهرش به 

تا او از اين طريق بتواند به هدفش دست يابد. از سوی  عطیه، نگاه پدرانه نیست. اين سالحي خوب به شمار مي رفت
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ديگر، اگرچه زيبايي و متانت عطیه مي ستودف از او خوشش نیامده بود و احساسش به او هشدار مي داد كه وجد اين 

 زن جوان خطری بزرگ برای زندگي او محسوب مي شود.

جه همه را به خود جلب كرده و باعث شده بود هیچ ولي آنچه بیش از همه ملیکا را مي آزرد، اين بود كه عطیه تو

كس به او اعتنايي نکند. اين مساله حس حسادتش را بیش از پیش تحريك كرد و برای اينکه به بلبل زبانیهای عطیه 

 پايان دهد، بمحض اينکه عطیه جمله ای را به پايان برد، او بادی به غبغب انداخت و سخنراني خود را آغاز كرد.

 "ي، مي خواستم يه مژده به همه بدم.راست "

مخصوصا به تو، عزيزم. مي دونم اگه بفهمي خیلي خوشحال مي  "سپس نگاهي عاشقانه به فريبرز انداخت و ادامه داد:

 "شي.

او مکث كرد و نگاهش را از روی تك تك حاضران كه اكنون همگي در سکوت به او چشم دوخته بودند، گذراند. 

 حال بود كه توانسته است نطق عطیه را كور كند.بیش از هر چیز خوش

ه. خوب، پس چرا معطلي؟ بگو ديگ "وقتي سکوت اندكي به طول انجامید؛ فريبرز آن را شکست و رو به ملیکا گفت:

 "نکنه بیست سوالیه؟

ع اينه ونه ، عزيزم. بیست سوالي نیست. موضوع اينه كه.... موض"ملیکا پشت چشمي نازک كرد و عشوه گرانه گفت:

 "كه تو بزودی پدر مي شي.

 "و شما هم پدربزرگ مي شین، پدر جون."و بالفاصله رو به امیربهادر خان كرد و ادامه داد:

اين "فريبرز كه برای لحظاتي دهانش از حیرت باز مانده بود، از جا بلند شد، مقابل ملیکا ايستاد و ناباورانه پرسید:

 "حقیقت داره؟

 "، نه؟خوشحال شدی"ش را نثار او كرد و در حالي كه سرش را به نشانه تأيید تکان مي داد گفت:ملیکا لبخند زيباي

 "مطمئنم شما هم خوشحال شدين پدر جون."و دوباره رو به بهادر خان كرد:

 بله، امیربهادر خان خوشحال شده بود، ولي وقتي برای لحظه ای نگاهش به چشمان غرق در اشك عطیه افتاد، به گونه

 ای تصور ناپذير از ملیکا بدش آمد.

اين احساس به فرزانه هم كه از همه چیز اطالع داشت، دست داد ولي ناچار بود خوشحالي خود را ابراز كند، چرا كه 

 ممکن بود فريبرز و ملیکا شك كنند و در صدد بر بیايند علت را بفهمند.

روی صندلي بلند كرده و او را در آغوش گرفته بود و يك نفس فريبرز كه از خوشحالي روی پا بند نبود، ملیکا را از 

از او تشکر مي كرد كه چنین هديه ای به او داده است و خود ملیکا از همه خوشحال تر بود، چرا كه حاال عطیه بود كه 

 وجودش فراموش شده بود.

كرد لحنش تا حدودی شاد ولي خوشبختانه عطیه به سرعت توانست بر خودش مسلط شود و در حالي كه سعي مي 

 "بهت تبريك میگم، فريبرز. به هر دوتون تبريك میگم."باشد، فريبرز را مخاطب قرار داد و گفت:

ممنونم، عطیه. من بزودی پدر مي شم "فريبرز همانطور كه دستش دور گردن ملیکا بود، رويش را برگرداند و گفت:

 "و اين خیلي عالیه.

 "بايد جشن بگیريم، مگه نه پدر؟"سپس رو به پدرش ادامه داد:

 البته، البته كه بايد جشن بگیريم. هم برای ورود"امیربهادر خان لبخند زنان سری به نشانه تأيید تکان داد و گفت:

 "عطیه، هم برای مهمون كوچولويي كه قراره از راه برسه.
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به خاک مالیده بود و شادی اين پیروزی  حرف امیربهادر خان تا حدودی ملیکا را دلخور كرد، اما او دماغ عطیه را

 بیش از آن بود كه به اين مسأله ی پیش پا افتاده اهمیت بدهد.

و او حق داشت، زيرا از آن لحظه به بعد عطیه بیشتر ساكت بود و گهگاه جز با فرزانه با كسي حرف نمي زد. وقتي هم 

. غمي سنگین به دل داشت. يك من رفته و صد من به اتاق خودشان برگشت، به شدت در خود فرو رفته و ساكت بود

برگشته بود. بزور توانسته بود ساعتي ديگر آن جمع را تحمل كند و وقتي عزم رفتن كرده بود، به فرزانه كه از رفتن 

 او دلگیر بود، قول داده بود زود به زود به او سر بزند.

احافظي كند، ولي اطلس ملتمسانه از او خواست شبي را با هوا تاريك شده بود كه به اتاقشان رفت تا با مادرش هم خد

آنان سر كند و اگر چه عطیه ترجیح مي داد تنها باشد، به خواسته مادر تن داد ولي تا موقع خواب در حالي كه به ظاهر 

 درد دل پدر و مادرش گوش مي داد، تنها جمله ی ملیکا كه به فريبرز مژده ی پدر شدنش را مي داد، در گوشش

 طنین داشت.

ملیکا تا آخر شب كه به ساختمان ته باغ برگشتند ، سعي كرد رفتارش عادی باشد و در شادی تازه يافته ی شوهر ، 

پدرشوهر و خواهر شوهرش شركت كند. اما همین كه در ساختمان پشت سرشان بسته شد ، طعنه زنان شوهرش را 

 «فته خاطرخواه توئه. نمي دونستم اين دختر كل» مخاطب قرار داد و گفت : 

 «نکنه به سرت زده؟ چرا چرت و پرت مي گي؟ » فريبرز جا خورد ، اما به روی خود نیاورد و گفت : 

 «نه جونم ، به سرم نزده. آدم كور هم اينو مي فهمید. » ملیکا يك ابروی خود را باال داد و گفت : 

از او داشت ، مي بايست به نحوی به اين بحث خاتمه مي فريبرز مي دانست حق با همسرش است ، ولي با شناختي كه 

داد ، وگرنه بحث ادامه پیدا مي كرد و كارشان باال مي گرفت. بنابراين خنده ای كرد ، دستش را دور شانه ی او حلقه 

 «اين حرفا رو بذار كنار. حالمون رو نگیر. » كرد و گفت : 

 «درست گفتم ، نه؟ » 

 «اون خبر خوشت ، نه به اين حالگیريت.  بس كن ، ملیکا. نه به» 

خوب با هم مي گفتین و مي خنديدين. اما كور » ملیکا دست او را از شانه اش كنار زد ، لحنش تند شد و گفت : 

 «خوندين. ديدی چطوری حالتون رو گرفتم؟ خوشت اومد؟ 

 »ش نیز آمیخته به حیرت بود ، پرسید : فريبرز برای دقايقي طوالني مات مبهوت به او نگاه كرد و در حالي كه لحن

 «يعني دروغ گفتي كه ... 

 «هم آره ، هم نه. يعني هنوز مطمئن نیستم حامله باشم ، ولي خوب ، ممکنه باشم. » ملیکا حرف او را قطع كرد : 

 «يعني چي؟ » 

الشو ه بودين كه بدم نیومد حيعني همین كه گفتم. دختر كلفته همچین شیرين زبوني مي كرد و همه تون محو او شد» 

بگیرم. تازه ... اون بابا جونت رو هم گذاشته سركار. پیرمرد حسابي گلوش پیش اون گیر كرده. نکبت داشت واسه 

 «تو هم دلبری مي كرد ، اما ... 

از  رملیکا هر چه بیشتر مي گفت ، فريبرز احساس مي كرد كمتر همسرش را مي شناسد. او به قدری خصمانه و به دو

ادب حرف مي زد كه برای فريبرز قابل درک نبود. چنین رفتاری را از ملیکا بعید مي دانست. باالخره صبرش تمام 

مراقب حرف زدنت باش ريا، میکا! اين وصله ها نه به من مي چشبه ، نه به پدرم. اون جای پدر » شد و پرخاش كرد : 

 «ختر پاكیه. عطیه س . در مورد عطیه هم اشتباه مي كني . اون د
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 «آره ارواح باباش. » ملیکا پوزخندی زد و گفت : 

اصال نمي فهمم تو چه مرگت شده. مثل آدمای عامي حرف مي زني. اين رفتار » فريبرز اختیارش را از دست داد : 

 «برازنده ی تو نیست. احساس مي كنم اصال نمي شناسمت. 

بايد هم منو نشناسي. راسته كخ مي گن نو كه اومد به بازار ، كهنه : » ملیکا هم طاقت خود را از دست داد و فرياد زد 

 «مي شه دل آزار. 

اين مزخرفها چیه مي گي ، ملیکا؟ عطیه برای من هیچ فرقي با فرزانه نداره . من تورو دوست دارم. اگه غیر از اين » 

 «بود كه باهات ازدواج نمي كردم. ظاهرا تو دلت از يه جای ديگه پره . 

مي خواستي چي كار كنم؟ بشینم ببینم كه شوهرم محو شیرين زبوني های يه بي » ملیکا همچنان فريادزنان گفت : 

 «سر و پا شده؟ 

 «ملیکا! » 

 ...«چیه؟ به اسب شاه گفتم يابو ، به ات برخورد؟ دروغ كه نمي گم. اون يه بي سرو پای » 

یح داد سکوت كند. امیدوار بود ملیکا خسته شود و دست بردارد ، اما ملیکا همچنان توهین مي كرد ، ولي فريبرز ترج

 ظاهرا او دست بردار نبود و آنقدر بد و بیراه گفت تا طاقت فريبرز تمام شد و او هم شروع كرد.

 «بسه ديگه! دهنت رو ببند. چرا از كاه كوه مي سازی... » 

ه مي گويند. اين اولین مشاجره ی جدی بین آنان بود و عاقبت حاال هر دو با هم فرياد مي زدند و هیچ معلوم نبود چ

 هم فیبرز بود كه كوتاه آمد. ملیکا به حالت قهر به اتاق خواب رفت و در را محکم پشت سرش به هم كوفت.

و پس از رفتن او و سکوتي كه حکمفرما شد ، فريبرز روی مبلي نشست و در انديشه فرو رفت. قدر مسلم عطیه 

ود زندگي او را به هم بريزد. البته كامال مشهود بود كه عطیه همچنان عاشق است و فريبرز وفاداری او را نیامده ب

تقديس مي كرد ، اما هیچ رفتاری از عطیه سرنزده بود كه نشان دهد قصد دارد او و ملیکا را به جان هم بیندازد. به 

وست نداشت زندگي اش دستخوش تشنج شود ، آن هر حال مي بايست برای رفع اين سوئ تفاهم فکری مي كرد. د

 هم برای هیچ و پوج.

ولي در مورد پدرش و عطیه. آيا ملیکا راست مي گفت يا صرفا در اثر فقدان حسن نیت نسبت به عطیه چنین 

 برداشتي كرده بود؟

گويد.  لیکا پربیراه نميو وقتي فريبرز قضايا را سبك سنگین كرد و همه چیز را كانر هم قرار داد ، به نظرش رسید م

 و از همان لحظه به بعد ، ديوبدبیني به جانش افتاد.

 12فصل 

فرزانه خیلي خوشحال بود كه دوباره عطیه را پیدا كرده بود و هر وقت فرصتي دست مي داد ، جايي قرار مي گذاشتند 

ه ی خودشان هم ببیند ، زياد هم و يکديگر را مي ديدند . با اينکه فرزانه خیلي دلش مي خواست عطیه را در خان

ناراضي نبود كه او از اين كار امتناع مي كند ، چرا كه عدم حضور عطیه باعث شده بود ظاهراً آبها از آسیاب بیفتد و به 

 نظر مي رسید فريبرز و ملیکا خوشحال و سعادتمند در انتظار ورود فرزندشان هستند .

بروز بیشتر در خود فرو مي رود . او تمام خواستگارانش را جواب مي كرد  ولي فرزانه بخوبي واقف بود كه عطیه روز

و بسیار زود رنج و حساس شده بود ، به طوری كه تحمل كوچکترين ناماليمي را نداشت . و فرزانه شاهد تحلیل 

ندگي عالقه روزافزون عزيزترين موجود زندگي اش بود ، غصه مي خورد و به دنبال راه چاره مي گشت تا او را به ز
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مند كند . بارها به او گوشزد كرده بود كه بهتر است برای فراموش كردن عشق نافرجام خود ازدواج كند ، اما عطیه 

 گوش شنوا نداشت و به از دور ديدن فريبرز دل خوش كرده بود .

ل به مارستاني مشغوبه هر حال فرزانه مي دانست كاری برای عطیه از دستش ساخته نیست ، چرا كه مدتي بود در بی

كار شده بود كه بیشتر وقتش را مي گرفت ، و مخصوصاً پزشك جواني كه فکر او را به خود مشغول كرده بود ، جايي 

 برای دغدغه های ديگر باقي نمي گذاشت .

واضع و تدكتر پدرام فرخي يکي از پزشکان همان بیمارستاني بود كه فرزانه نیز در آنجا كار مي كرد . او مردی بود م

وظیفه شناس كه از وجهه ای خوب برخوردار بود . نه تنها تمام كاركنان بیمارستان او را دوست داشتند ، تمام بیماراني 

هم كه تحت مداوای او بودند ، تبحر و شخصیت وااليش را مي ستودند . او خیلي زيبا محسوب نمي شد ، ولي چهره 

 باال بلند داشت .ای جذاب و دوست داشتني و اندامي موزون و 

اوايل كه فرزانه كارش را د ربیمارستان شروع كرده بود ، توجه چنداني به دكتر فرخي نداشت ، اما رفته رفته در اثر 

برخوردهای مداوم كششي در او ايجاد شد و حتي درباره اش با عطیه حرف زد . به نظر مي آمد محبت او به دكتر 

 ت .فرخي فراتر از عالقه ای معمولي اس

دكتر فرخي هم به او بي نظر نبود . مي شد اين را از نگاههای گاه و بیگاه او به فرزانه فهمید . درحالي كه بیشتر 

پرستاران بیش از فرزانه در صدد بودند توجه او را جلب كنند ، او فرزانه را برگزيده بود و در شايستگي او ترديد 

 نداشت .

به ارث برده بود ، رئوف القلب ، سخاوتمند ، مهربان و بسیار آرام بود و بي فرزانه خصوصیات اخالقي مادرش را 

نهايت شیرين و دلنشین . ظرافت اندامش به مادر شبیه بود و نقش چهره اش نیمي به مادر و نیمي به پدر ، كه اين 

 تركیب زيبايي و مالحتي كالسیك به وجود آورده بود .

بود تا با فرزانه حرف بزند و در صورت تفاهم اخالقي از او خواستگاری كند ، دكتر فرخي نیز كه به دنبال فرصتي 

 باالخره اين فرصت را به دست آورد .

فرزانه به تنهايي در كافه تريای بیمارستان نشسته بود و قهوه مي خورد كه ناگهان صدايي از پشت سرش او را از 

 ونم سر میز شما بشینم ؟عالم خیال به در آورد . ببخشین ، خانم معین ، مي ت

فرزانه چشمان سیاهش را به سمت او برگرداند و با تبسمي شیرين بر لب جواب داد : البته كه مي تونین ،خواهش مي 

 كنم .

 البته كه مي تونین ، خواهش مي كنم .

ین چقدر زيبا پدرام روبروی او نشست و در حالي كه نگاهش را به او دوخته بود ، بي مقدمه گفت : هیچ مي دون

 هستین ، خانم معین ؟

فرزانه جا خورد . انتظار چنین چیزی را نداشت . در عین حال خجالت كشیده بود و سرش را به زير انداخت . نمي 

دانست چه بگويد . قلبش چنان تپشي داشت كه مي ترسید او صدای آن را بشنود . به هر حال ناگزير بود حرفي بزند 

 و اين كار را كرد .

 اين نظر لطف شماس . به هر حال اونقدرها هم زيبا نیستم .

 دارين شکسته نفسي مي كنین ، ولي خوب ، اشکالي نداره . اينو میذارم به حساب تواضع شما .

 راستش ...
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 من حقیقت رو گفتم .

 به هر حال متشکرم ، آقای دكتر .

 نه ، نشد . منو پدرام صدا كنین .

 ورد . ابروان خود را باال دادو گفت : به چه دلیل بايد تا اين حد با شما خودموني باشم ؟فرزانه دو باره جا خ

 پدرام شانه ای باال انداخت و گفت : به دلیل اينکه من بي اندازه به شما عالقه مندم .

 ن چیه ؟او مکث كرد و نگاهش را به چشمان فرزانه دوخت . و وقتي هیچ حرفي نزد ، او پرسید : خوب ، نظرتو

 فرزانه هم شانه ای باال انداخت و گفت : نمي دونم چي بگم .

پدرام كمي به جلو خم شد و گفت : راستش دوست ندارم حاشیه برم . از روزی كه شما رو ديدم ، ازتون خوشم اومد . 

 ... چرا ، خودمم نمي دونم . شايد وقار و متانت شما باعث شد . البته دلنشیني شما هم منو جلب كرد

فرزانه با لیخندی نامحسوس بر لب به او نگاه كرد ، ولي حرفي نزد . و پدرام اضافه كرد : مي دونم از اين همه بي 

پروايي تعجب كردين ، اما من در سني نیستم كه مقدمه چیني رو الزم ببینم . اين كارها مال نوجووناس . روراست 

 اخالق همديگه دستمون بیاد . خوب ... نظرتون چیه ؟میگم ، دوست دارم بیشتر با هم معاشرت كنیم و 

فرزانه تا آن موقع عشق را تجربه نکرده و هرگز اين مسايل حتي به ذهنش خطور نکرده بود ، دچار سردرگمي شده 

 بود . اما وقتي به دلش رجوع مي كرد ، نمي توانست احساسش را نسبت به اين پزشك جوان و جذاب انکار كند .

كرد و در حالي كهنگاهش را گاه به او گاه به اطراف مي دوخت ، جواب داد : دوست دارين چه جوابي به شما او مکثي 

 بدم ؟

 پدرام تبسم كنان گفت : برای اين كار بايد به قلبتون رجوع كنین .

 فرزانه ابروانش را در هم كشید و گفت : شما آدم خیلي ركي هستین .

 و جواب داد : هر كي روشي برای خودش داره . و پدرام شانه ای باال انداخت

 فرزانه خنده اش گرفت ، سری تکان داد و گفت : باشه . موافقم .

 "دوستیتون رو میپذيرم.

و دستش را به طرف او دراز كرد. وقتي با هم دست دادند، برای لحظه ای نگاهشان در هم گره خورد، و فرزانه شرم 

 "اسمم فرزانه ست."فت: زده نگاهش را از او دزديد و گ

 ".شماست ٔ  برازنده اسمتون هم واقعا و میدونم،"پدرام هم به همان ماليمت گفت: 

 "مرسي"

 "قابلي نداره. خوب، يه سوال. دكتر معین با شما نسبتي داره؟"

 "بله، فريبرز برادرمه."

م. حتما بايد از نزديك با ايشون آشنا عالیه، خواهر و برادر، هر دو پزشك. میتونیم سه تايي يه گروه تشکیل بدي"

 "بشم.

و به اين ترتیب بود كه در مدتي كوتاه عشقي عمیق پا گرفت و آن دو تمام اوقات خود را چه در بیمارستان و چه 

 خارج از آن با يك ديگر میگزراندند، و فرصتي برای فرزانه باقي نمیماند تا با عطیه باشد.

 

**************** 
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د عطیه بیش از پیش تنها شده بود، از اينکه میديد عزيزترين عزيزش در اوج خوشي و سعادت به سر میبرد، هر چن

خوشحال بود. به هر حال، او تنهايي خود را پذيرفته بود و میدانست فقط اوست كه همچنان در برهوت عشق 

 سرگردان است.

ه او اصرار داشت عطیه خود را برای شركت در اين مراسم مدت زيادی به مراسم نامزدی فرزانه نمانده بود و با اينک

آماده كند، عطیه زير بر نمیرفت. تصمیم نداشت در مراسم نامزدی فرزانه حضور يابد و وقتي اين موضوع را به او 

 بسه ديگه. مردم از بس غصه تورو خوردم. تا كي مي خوای واسه يه"گفت، فرزانه عصباني شد و گريه كنان فرياد زد: 

 "عشق بي حاصل ماتم بگیری؟ يا میای، يا نه من نه تو!

آخه، خواهر من، وقتي وجود "عطیه او را در آغوش گرفت و در حالي كه سعي در تسکینش داشت، به آرامي گفت: 

 "من باعث دردسر مي شه، بهتر نیست توی خلوت خودم باقي بمونم؟!

تو برای خودت ساختي و اسمش رو گذاشتي خلوت، تورو به  كدوم خلوت؟ اين زنداني كه"فرزانه فرياد بر آورد: 

كجا میرسونه؟ تو دختر عاقل و فهمیده ای هستي. چرا خودتو نديده میگیری و به آرزوهای خودت و تمام كساني كه 

دوستت دارن، پشت پا میزاني؟ تورو به خدا بیا و به فکر زندگیت باش. ديگه فرصتي نمونده. خیال میکني همیشه 

طور خوشگل و خوش آب و رنگ باقي میموني؟ قول میدم اگه با يه مرد خوب آشنا بشي، همه چي رو فراموش همین

میکني. به قول معروف، واسه كسي بمیر كه واست تاب كنه. چرا متوجه نیستي. اون برای تو تره هم خرد نمي كنه. 

 "اينو نمیفهمي؟ به خودت بیا، دختر!

. میدونم"در حالي كه به پهنای صورت اشك مي ريخت، سريع تکان داد و گفت:  و میدانست را اينها ٔ  عطیه همه

 ".میشدم راحت رنج و درد همه اين از و میمردم كاش ای.كنم فراموشش نمیتونم اما. میدونم اينارو ٔ  همه

ي م بدی، عذاب منو خوای نمي كه تو. دختر نزن، حرفو اين": گفت و گذاشت او ٔ  فرزانه دستش را روی شانه

 "خوای؟

نه، فرزانه، نه. تورو از جونم بیشتر دوست دارم، اما باور كن سالهاست كه دارم با "عطیه او را در بغل گرفت و گفت: 

 "خودم میجنگم و هر روز بیشتر از روز پیش مفلوک میشم. مطمئنم فقط مرگه كه میتونه به بد بختیهام پايان بده.

ود فشرد. دلش مي خواست به نحوی از او دل جويي كند، اما نمیدانست فرزانه گريه ش گرفت. او را محکم به خ

 چگونه.

 

*************** 

 

امیر بهادر خان غرق در تفکر در اتاقش نشسته بود كه فرزانه به سراغش آمد. در واقع او بیشتر اوقاتش رو در 

ه چه لحظات دردناكي را میگذراند و تنهايي مي گذراند. فکر عطیه لحظه ای اسوده اش نمیگذاشت. میدانست عطی

دلش مي خواست مي توانست كاری برای او انجام دهد، اما خود را عاجزتر از آن میديد كه حتي ذره ای از درد و رنج 

 او بکاهد.

او روی صندلي راحتي نشست و چشمان خیس از اشکش را از پنجره به بیرون دوخته بود كه طقه ای به در خورد و بي 

 اجازه ورود دهد، فرزانه سراسیمه وارد شد و وقتي پدر را در آن حال ديد، غم خود را فراموش كرد. آنکه او

 "چي شده، پدر؟ اتفاقي افتاده؟"
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نه، نه. من "امیر بهادر خان به سرعت اشك هايش را پاک كرد و با صدايي كه همچنان بغض الود بود، جواب داد: 

 "بودم. ولي تو چته؟ نگران به نظر میرسي.خوبم. مهم نیست. ياد مادرت افتاده 

اه، پدر. اعصابم خورده. عطیه "فرزانه با ياد آوری مشکل خود، حالت پدر را فراموش كرد، مقابل او زانو زد و گفت: 

 "نمیخواد توی نامزدی من شركت كنه. خواهش مي كنم شما باهاش صحبت كنین. شايد روی شما رو زمین نندازه.

 "يعني چه؟ مگه میشه عطیه نباشه؟ اون از همه به تو نزديکتره."ن اخمهايش را در هم كشید و گفت: امیر بهادر خا

واال منم همینو بش میگم، ولي ظاهراً داليلي رو برای خودش "فرزانه از جا بلند شد، به سمت پنجره رفت و گفت: 

 "داره و به هر حال نتونستم قانعش كنم. حاال از شما میخوام...

باشه، باشه. خودم باهاش حرف میزنم و سعي مي كنم قانعش "ر بهادر خان حرف دخترش را قطع كرد و گفت: امی

 "كنم. بهش بگو يه سر به من بزنه. بگو كارش دارم، ولي نگو چیکار، چون ممکنه نیاد.

 

*************** 

 

ش سر میزد. فرزانه را كه بیرون از خانه عطیه به ندرت به آن خانه پا مي گذاشت. فقط گاهگداری به پدر و مادر

 به رد،دا كار او با پدرش كه گفت فرزانه وقتي ولي نشود، رو روبه او خانواده اعضای ٔ  میديد و ترجیح میداد با بقیه

 .رفت خان بهادر امیر سراغ به و داد تن ديدار اين به ناچار

رد مدت زيادی از آن زماني كه به اتاق او میرفت و با هم به وقتي پشت در اتاق امیر بهادر خان ايستاده بود، به ياد آو

درد او دل مینشستند، مي گذرد. آهسته تلنگری به در زد و پس از شنیدن صدای شازده كه اجازه ورود میداد، آهسته 

 در را گشود و وارد شد.

 ف كرد كه بنشیند.امیر بهادر خان به راستي از ديدن او خوشحال شد، اما بروز نداد و به سردی تعار

م میدون"عطیه جلو رفت، اما قبل از روز اينکه روی صندلي بنشیند و به امیر بهادر خان اجازه حرف زدن دهد، گفت: 

 "برای چي میخواستین منو ببینین، اما جوابم منفیه.

ببین عطیه، از اين ": امیر بهادر خان بي آنکه در حالت خود تغییری دهد، او را مخاطب قرار داد و با لحني جدی گفت

 بچه بعضي ها دست بردار. بیش از اينها از تو توقع دارم. تو تنها دوست فرزانه هستي. در

واقع با خواهر براش فرقي نداری.اين جور وقايع فقط يه بار در زندگي هر كس رخ میده.اگه بخوای خودتو از اين 

 «.هم دل فخرالسادات رو.برنامه كنار بکشي،مطمئن باش هم دل فرزانه رو میشکني..

 آخه شما كه خوب میدونین»عطیه با شنیدن اسم فخرالسادات ناگهان سست شد،به گريه افتاد و در همان حال گفت:

چرا نمیخوام بیام.راستش دلم شور میزنه.میترسم اتفاقي بیفته و فريبرز منو مسبب اون بدونه.فريبرز و زنش از من 

 «ین؟متنفرن.چرا میخواين منو خرد كن

اينجا خونه ی منه،نه خونه ی »امیر بهادر خان روی صندلي اش كمي به جلو خم شد و قاطعانه تر از قبل گفت:

فريبرز.به اونا ربطي نداره كي به اينجا رفت و آمد میکنه.به عالوه،فريبرز میدونه تو و فرزانه چقدر به همديگه عالقه 

 «دارين.قول میدم هیچ اتفاقي نیفته.

چه تضمیني وجود داره مسأله ای پیش نیاد.شما كه میدونین اون دو تا چه احساسي نسبت »يد داشت.گفت:عطیه ترد

 «به من دارن.
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اونا مهم نیستن.فرزانه س كه مهمه.مطمئنم با اومدنت روح فخرالسادات رو هم شاد میکني.تازه،من خودم هستم و »

 «قیمت از دست دادن محبت بچه م باشه.حاال راضي شدی؟ قول میدم اگه موردی پیش اومد،تنهات نذارم،حتي اگه به

نه.اين درست نیست.اجازه نمیدم شما چنین كاری كنین.من حاضرم همه ی »عطیه معترضانه سری تکان داد و گفت:

 «سختیها رو به جون بخرم ولي وجودم باعث نشه بین شماها اختالف بیفته.

 «ببین دختر،الزم نیست نگران باشي.من...»

باشه،باشه.حرفي ندارم،ولي قول بدين اگه برخوردی پیش »طیه دستش را باال آورد،حرف او را قطع كرد و گفت:ع

 «اومد،شما دخالت نکنین،وگرنه ديگه هرگز منو نمي بینین.

به نظر میرسید تهديد او جدی است و اين چیزی نبود كه امیر بهادر خان بخواهد.بنابراين با لحني كه بوضوح هراسان 

 «خیلي خوب،قول میدم.»بود،گفت:

 و سرانجام عطیه از سر اكراه قبول كرد.دلش گواهي میداد كه آن شب بي جنجال سپری نخواهد شد.

غروب بود كه عطیه وارد باغ شد و يکسر به اتاق پدر و مادرش رفت.هنوز زود بود و میتوانست ساعتي را با آنان 

قت زيادی به خرج داده بود.اين اولین بار بود كه دكتر فرخي را میديد بگذراند.آن شب در انتخاب لباس و آرايش د

و دلش میخواست به عنوان نزديکترين دوست فرزانه بي نقص جلوه كند.لباسي ساده و خوش دوخت پوشیده 

وگیسوان مواج خوش رنگ را از دو طرف با گیره ای همرنگ پیراهنش باالی سر جمع كرده بود و بقیه ی آن روی 

هايش رها بود.بجز كمي ريمل كه مژگان سیاه و بلندش را انبوه تر نشان میداد و رژ لبي كمرنگ،آرايش  شانه

 ديگری نداشت.

قبل از رفتن به ساختمان اربابي،در آيینه قدی نگاهي به خودش انداخت و از آنچه ديد،بدش نیامد.زيبا شده 

بار است خودش را میبیند.آدمي كه همیشه در غم و اندوه  بود.طوری قد و بااليش را برانداز میکرد كه انگار اولین

 فرو رفته بود،حاال صدقه سر هیجان ديدن معشوق سر از خودش نبود.

قدمي از آيینه فاصله گرفت و چرخي زد تا به پشت لباسش هم نگاهي بیندازد.و اطلس كه از آن طرف اتاق تماشايش 

میبیني مادر؟خدا همه چي رو در حق تو تموم كرده،اون »رت بار گفت:میکرد،در دل زيبايي او را ستود و با لحني حی

 «وقت تو قدر نمیدوني.چي میشه همیشه همین طوری شاداب و سرحال باشي؟

 «خوشحال به نظر میام،مامان.دست به دلم بذاری،خونه.»عطیه رو به مادرش كرد،آهي كشید و گفت:

مه ناشکری میکني،دختر جون؟چرا طالب كسي هستي كه جزو چرا اين ه»اطلس اشکهای خود را پس راند و گفت:

 «ناممکنهاس؟از خواب بیدار شو مادر.اين چند صباح كه رفت،ديگه برنمیگرده.از ما گفتن بود.

 «دوباره شروع نکن،مامان.بذار دردم توی دلم بمونه.»عطیه به چشمانش تابي داد و گفت:

هر وقت اومدم حرف بزنم،همینو گفتي.باشه.پشیمونیش مال »اطلس سری به نشانه ی تأسف تکان داد و گفت:

خودته،دختر جون.مگه ما يه موقعي خوشگل نبوديم؟چي شد؟حاال ازمون چي مونده؟میگي دلم نسوزه كه اين همه 

 «خوشگلي تو داره هدر میره؟

و بريزم روی میدوني چیه،مامان؟بذار آب پاكي ر»طاقت عطیه تمام شد.مقابل مادرش روی زمین نشست و گفت:

دستت تا هم خیال شما راحت بشه،هم خیال من.تا روزی كه زنده م،شوهر نمیکنم.اگه خدا يکیه،عشق منم يکیه.دل 

من هرزه نیست كه امروز مال اين باشه و فردا مال اون.میدونم هیچ وقت به آرزوم نمیرسم،اما میتونم با روياهام 

 «رين،پايین بیاين،من شوهر بکن نیستم.زندگي كنم،چي كار كنم؟دوسش دارم.حاال باال ب
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 «شوهر كردن چه ربطي به اين حرفا داره؟»اطلس خیال نداشت كوتاه بیايد.گفت:

مگه نه اينکه آدم بايد روح و قلبش رو در اختیار شوهرش بذاره؟وقتي من نمیتونم تمام و »عطیه كفری شده بود.گفت:

 «ی ديگه رو هم بدبخت كنم؟اين گناه نیست؟ كمال متعلق به كسي باشم،چرا بايد يه مادر مرده

تو رو خدا مامان،الاقل واسه يه بارم شده،درد منو حس »سپس عطیه لحني ملتمسانه به خود گرفت و ادامه داد:

 «كنین،هم شما و هم بابا،و ديگه اين قدر اصرار نکنین شوهر كنم.

و دلش به حال يکدانه دخترش میسوخت.شمعي اطلس به چشمان خیس از اشك دخترش نگاه كرد.رنج او را میديد 

كه نظاره گر زوال خود بود.چگونه میتوانست لب فرو بندد؟مادر بود و هیچ مادری را تاب تحمل رنج كشیدن 

 فرزندش نیست.ولي ظاهرا چاره ای نداشت.نمیبايست بیش از اين او را مي آزرد.

 «ا میخوام محبت اين پسره رو از دلت بیرون كنه.باشه،دختر.ديگه حرفي نمیزنم.از خد»او آهي كشید و گفت:

اين بهترين دعايیه كه میتونین در حق من بکنین،ولي گمان نکنم خدا »عطیه لبخندی زد،مادرش را بوسید و گفت:

 «واسه پرداختن به من وقت داشته باشه.

 «میگیره.برو،دختر.از اين حرفها نزن كه خدا قهرش »اطلس با دست دخترش را كنار زد و گفت:

 بذار بگیره.ديگه باالتر از سیاهي كه»عطیه از جا بلند شد و در حالي كه دوباره خود را در آيینه برانداز میکرد،گفت:

 «رنگي نیست.

 «تو كه هنوز اينجايي،دختر.بجنب همه مهمونا اومدن.»در همین موقع عطا از در وارد شد و به عطیه گفت:

 گرفت و همین طور كه كفشهايش را عطیه خنده كنان از آيینه فاصله

مي پوشید ، گفت : نمي دونین چقدر خوشحالم كه شما دو تا امشب اونجا نیستین. دلم نمي خواد جلوی چشم من به 

 اين و اون خدمت كنین. بايد از امیر بهادر خان تشکر كنم كه امشب به شماها مرخصي داد.

 

 

 

ری در ايوان ايستاد تا اعتماد به نفس الزم را به دست بیاورد. در تمام طول عطیه قبل از آنکه وارد ساختمان شود قد

عمرش اين اولین بار بود كه به چنین مجالسي پا مي گذاشت. البته دختری آداب دان و با نزاكت بود، اما تا به حال 

ش با فريبرز مي گذشت و ماه از ديدار 1اين همه آدم سطح باال و مهم را يکجا نديده بود. از سوی ديگر، بیش از 

همه ی اينها در مجموع باعث اضطراب و سرعت گرفتن ضربان قلبش شده بود. زانوانش مي لرزيد و احساس مي 

 كرد هوای كافي برای تنفس در اختیار ندارد.

 وصدای موسیقي ماليمي از سالن پذيرايي به گوش مي رسید و كل ساختمان غرق در نور بود. آهسته وارد سالن شد 

به اطراف چشم دوخت. هیچ كس متوجه ورود او نشده بود. همانجا ايستاد و بررسي كرد. ناگهان چشمش به فريبرز 

افتاد كه در انتهای سالن كنار ملیکا و دو ، سه نفر ديگر ايستاده بود. برای لحظه ای قلبش فرو ريخت و دستش را به 

 مي كرد صورتش گُر گرفته است. ديوار تکیه داد تا از سقوط خود جلوگیری كند. احساس

 "یه!عط"در همین موقع فرزانه او را ديد و در حالي كه شتابان به سويش مي آمد، با صدای بلند نام او را بر زبان آورد.

و اين باعث شد توجه همه به او جلب شود،كه متعاقبا سکوتي سنگین بر سالن حکمفرما شد كه فقط ترنم موسیقي آن 

ست. همه به او نگاه مي كردند و عطیه احساس مي كرد زمین زير پايش هر لحظه خالي و خالي تر را در هم مي شک
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مي شود. گويي میان زمین و آسمان معلق مانده بود. سرش به دوران افتاد و شايد اگر فرزانه از راه نمي رسید و 

 بازوی او را نمي گرفت روی زمین ولو مي شد.

 چقدر خوشگل شدی ورپريده! مي خوای امشب همه رو لت و پار كني؟ فرزانه غافل از حال او گفت :

 سپس در حالي كه او را به دنبال خود مي كشید،ادامه داد :

 بیا انقدر از تو واسه پدرام حرف زده م كه نديده مي سناستت. -

 در همین موقع مردی خوش ظاهر و خوش پوش لبخندزنان به آنان نزديك شد و گفت :

 بندم اين عطیه خانمه كه ما رو سرافراز كردن و تشريف آوردن. شرط مي -

 و سری به نشانه ی احترام برای او تکان داد : 

 سالم. من پدرام هستم. پدرام فرخي. -

 عطیه تبسم كنان سالم او را پاسخ داد :

 از آشنايي با شما خیلي خوشحالم،دكتر. -

 "ش اومدين. شنیده بودم خواهرزنم خوشگله،اما نه ديگه انقدر.!منم همین طور،خانم جوان. به مجلس ما خو "

 عطیه متواضعانه لبخندی زد و گفت : 

 نظر لطفتونه دكتر. -

 برخورد خوشايند و صمیمانه ی پدرام بیش از انتظار عطیه بود. به فرزانه حق مي داد دل به او باخته باشد.

ر میان گرفته بودند،به تمام دوستان آن دو معرفي شد. وقتي به گروهي سپس عطیه در حالي كه پدرام و فرزانه او را د

رسیدند كه فريبرز و ملیکا هم جزوشان بودند،نگاه خصمانه ی ملیکا پشت عطیه را لرزاند،اما نگاه فريبرز را مهربان و 

با  خشك و رسمي تحسین آمیز ديد و اين برای او يعني همه چیز،ولي برای اينکه گزک به دست ملیکا ندهد بسیار

 گروه سالم و علیك كرد و به سرعت از آنان دور شد.

امیربهادر خان كه با چند تن از دوستانش در گوشه ای نشسته بود،به عطیه اشاره كرد كه نزد آنان برود. سپس 

 كميمغرورانه او را به دوستانش كه همگي افراد متشخص و همسن و سال خودش بودند،معرفي كرد و از او خواست 

 نزدشان بنشیند.

عطیه روی مبلي در كنار امیربهادر خان نشست و مدتي به گفت و گوی آنان گوش داد. كمي بعد كه صحبت آقايون 

 گُل انداخته بود،امیربهادر خان به آرامي به سمت او خم شد و در گوشش زمزمه كرد :

 "هیچ مي دوني تو خوشگل ترين دختر اين مجلسي؟ "

و از سر شرم سرش را به زير انداخت اما وقتي دوباره سرش را باال كرد نگاهش با نگاه فريبرز  عطیه لبخندی زد

تالقي كرد و آنچه در نگاه او ديد كامال متفاوت با دقايقي پیش بود؛نگاهي لبريز از خشم و نفرت. عطیه احساس 

ورت داد و بي آنکه به امیربهادر خفگي كرد گويي پنجه ای قوی گلويش را مي فشرد. به سختي آب دهان خود را ق

 خان نگاه كند گفت : اگه اجازه بدين من برم

 امیربهادر خان تعجب زده پرسید :

 كجا؟ -

 عطیه آهسته گفت : 

 میرم يه جای ديگه میشینم. فريبرز بدجوری نگاهم مي كنه. مي ترسم... -
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 امیربهادر خان نگذاشت او ادامه دهد گفت : باشه.برو...

از جا بلند شد از دوستان امیربهادر خان عذرخواهي كرد و به سمتي رفت كه فرزانه و چند تن از همکارانش  عطیه

 حلقه ای تشکیل داده بودند،اما در آنجا هم زياد دوام نیاورد. حرفي نداشت با آنان بزند.

ی كه به ايوان باز مي بي آنکه متوجه كسي شود،از گروه جدا شد و به تنهايي روی مبلي نزديك پنجره ای قد

 شد،نشست.

مجلس گرم شده بود و همه مشغول گفتگو و خوردن و آشامیدن بودند،و عطیه از سر حواس پرتي اطراف را از نظر 

 مي گذراند كه صدای فرزانه او را از عالم خیال بیرون آورد.

 عطیه مي خواستم با يکي از دوستای خوب من و پدرام آشنا بشي. "

باال كرد. مردی خوش لباس تقريبا همسن و سال پدرام،با موها و ابروان به هم پیوسته ی سیاه،چشماني به او سرش را 

 رنگ سبز و صورتي استخواني و آفتاب سوخته در كنار فرزانه و پدرام ايستاده بود.

 بي شك مردی جذاب بود.

 فرزانه رو به مرد جوان ادامه داد : 

 اين خواهرم عطیه س. -

 به عطیه كرد :و رو 

 ايشون هم مهندس پوريا خردمند. -

 عطیه سری تکان داد و دستش را به طرف او دراز كرد : 

 خوشوقتم. -

 مهندس خردمند به گرمي با عطیه دست داد و گفت :

 تعريف شما رو خیلي شنیده بودم و دلم مي خواست از نزديك ملالقاتتون كنم. -

 ارين. راستش فرزانه زيادی غلو مي كنه.عطیه لبخندی زد و گفت : لطف د

 پوريا خردمند سرش را به نشانه ی نفي تکان داد و گفت :

نه. در واقع ايشون نتونستن محسنات شما رو كامال توصیف كنن. زيباتر از اون هستین كه شنیده بودم. مي تونم  -

 بشینم؟

 عطیه سری تکان داد :

 اوه،البته. -

 جتماعي بود و به سرعت صحبت شان گُلمهندس خردمند بسیار ا

انداخت، به طوری كه عطیه اصال متوجه نشد فرزانه و پوريا چه موقع آن دو را تنها گذاشتند و رفتند، و وقتي اين را 

فهمید، ناگهان از اينکه در كنار مردی بیگانه نشسته است، معذّب شد. به هر حال دور از ادب میدانست كه عذر او را 

كمي بعد، هضم قضیه برايش راحت تر شد و تحت تاثیر خوش صحبتي و نزاكت مهندس خردمند چنان از بخواهد. 

 اطراف غافل شد كه نديد امیر بهادر خان و فريبرز، هر يك از گوشه ای از سالن، او را زير نظر دارند.

ه بود و چپ و راست از او هنگام صرف شام هم مهندس خردمند او را رها نکرد. در واقع مثل كنه به عطیه چسبید

پذيرايي میکرد. وقتي غذايشان را كشیدند و گوشه ای نشستند، پوريا از عطیه خواست همانجا منتظر بماند تا او 

 برايش نوشابه بیاورد.
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هنوز لحظه ای از رفتن او نگذشته بود كه عطیه با شنیدن صدای فريبرز و لحن طعنه آمیز او به شدت يکه خورد. 

 "و خاک كردی، دختر! خیلي گرد"

 عطیه به جای اينکه به او نگاه كند، نگاهش را به دنبال ملیکا به اطراف چرخاند.

 "واسه چي انقدر با اين يارو گرم گرفتي؟"فريبرز ادامه داد: 

 ملیکا با آن شکم برمد اش آن طرف سالن ايستاده بود و شام میخورد، و اصال حواسش نبود.

 "گمان نمیکنم به تو ربطي داشته باشه. جنابعالي چه كاره ی من هستي؟"د و گفت: عطیه سرش را باال كر

 "خیلي هم ربط داره. مگه نه اينکه تو مثل خواهرمي؟"فريبرز جا خورد، اما كم نیاورد. گفت: 

 "نه بابا! از كي تا حاال فهمیدی من..."عطیه پوزخندی زد: 

 "ت برات توضیح بدم. باشه برای بعد.فعال جاش نیس"فريبرز حرف او را قطع كرد: 

و همان طور كه نا غافل آمده بود، رفت و عطیه را مات و مبهوت بر جا گذاشت. اصال سر در نمیاورد. يعني فريبرز 

 حسادت كرده بود؟ در اين صورت، آيا معني اش اين نبود كه او را دوست داشت؟

ني شد، كه لحظه ای بیش نپايید زيرا ناخوداگاه چشمش به ملیکا نه، اين ممکن نبود. ناگهان قلبش ماالمال از شادما

 افتاد كه فرزند فريبرز را در بطن خود میپروراند.

خوب با جناب "هنوز از بهت اين قضیه بیرون نیامده بود كه بازخواست امیر بهادر خان او را حیرت زده كرد. 

 "مهندس دل دادين و قلوه گرفتین!

جوون برازنده ايه. اينطور كه معلومه "و خواست حرفي بزند كه امیر بهادر خان ادامه داد:  عطیه سرش را باال كرد

 "چشمش تورو گرفته. بعید نیست ازت خواستگاری كنه.

ه بله، بعید نیست. ب"عطیه كه متوجه لحن كنايه آمیز او شده بود، در صدد برآمد جوابي دندان شکن دهد، و گفت: 

 "بیه.نظرم ادم خوب و خوش مشر

 "يعني اگه ازت خواستگاری كنه، قبول میکني؟"

 "آره. به نظرم قبول كنم. چه عیب داره؟"عطیه برای لحظه ای فکر كرد و جواب داد: 

 "عیبي كه نداره، ولي بپا گول ظاهر افراد رو نخوری."امیر بهادر خان دندان هايش را روی هم فشرد و گفت: 

 "داره؟ يعني میگین ظاهرش با باطنش فرق"

نه، نه. نمیگم اون ادم خوبي نیست. در واقع شناخت زيادی ازش ندارم. منظورم "امیر بهادر خان هل شد و جواب داد: 

 "اين بود كه در انتخاب مرد زندگیت دقت كن.

متشکرم كه نگرانم هستین، ولي گمان كنم انقدر عقلم میرسه كه در "عطیه سرش را به يك سو خم كرد و گفت: 

 "صم اشتباه نکنم.تشخی

امیر بهادر خان دلخور شد، سری تکان داد و بي آنکه حرف ديگری بزند، از او فاصله گرفت و به سراغ دوستانش 

 رفت.

 فريبرز ٔ  اوضاع غريب بود. يك دل و صد دلبر. از اين بازی خنده اش گرفته بود. اگر مهندس خردمند به اندازه

شت. اما خوب، او كه خیال نداشت شوهر كند، حاال هر قدر هم كه جناب ندا او از هم كمي دست نبود، برازنده

 مهندس او را تر و خشك كند. و حسادت فريبرز از سويي و دستپاچگي امیر بهادر خان از سوی ديگر!

 و از ذهنش گذشت: مردها چه موجودات عجیبي هستن!
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ود. فرزانه و پدرام پشت كیك ايستادند و تمام میهمانان هلقه وار موقع حلقه دست كردن و بريدن كیك رسیده ب

روبروی آنان. عطیه در كنار مهندس خردمند در رديف اول و مركز حلقه ايستاده بود و با چشماني لبريز از اشك 

ر ن يك ديگشوق مراسم را نگاه میکرد. حلقه ها رد و بدل شد و بعد از اينکه آن دو كیك را بريدند و تکه ای در دها

گذاشتند، غريو شادماني جمعیت همراه با كف زدن هايشان سالن را به لرزه در آورد. سپس پدر و مادر پدرام جلو 

رفتند و هديه ای به فرزانه دادند. و بعد نوبت به امیر بهادر خان رسید، كه جلو رفت، فرزانه و پدرام را بوسید و به 

 ترتیب اولويت جلو رفتند تا به آن دو تبريك بگويند.آنان تبريك گفت. پس از آن مهمانان به 

شما "عطیه همچنان ايستاده بود و تماشا میکرد، كه مهندس خردمند تعجب زده او را مخاطب قرار داد و گفت: 

 "خواهر فرزانه هستین. حقش بود جزو نفرات اول جلو میرفتین و بهش تبريك میگفتین.

باالخره يه طوری اين مساله مطرح مي شه. راستش من و فرزانه خواهر رضايي میدونستم "عطیه لبخندی زد و گفت: 

 "هستیم.

 "خواهر رضايي؟!"

 "بله، يعني مادر من به اونم شیر داده. پدر و مادر من برای شازده كار میکنن. هر دوشون خدمتکار اين خونه هستن."

 "نین.چي گفتین؟! خدمتکار! اوه، نه. يعني شما...حتما شوخي مي ك"

 "من با هیچکي شوخي ندارم."

 "ولي..من خیال میکردم شما..."

 "متاسفم كه نا امیدتون كردم، آقا. اما بايد بدونین من به پدر و مادرم افتخار مي كنم."

مهندس خردمند چنان خیره به عطیه مي نگريست كه به نظر میرسید هر آن چشمانش از حدقه بیرون خواهد زد. 

 ور كند. ممکن نبود. اصال به عطیه نمي آمد دختر خدمتکار باشد.نمي توانست با

 "حسابي غافلگیر شدين، آقای مهندس، نه؟؟"صدای عطیه او را از عالم تفکر بیرون آورد: 

 "اوه، نه...راستش...بله. يعني يه كمي. من ... من خیال مي كردم مي تونم..."او سرش را تکان داد و گفت: 

میدونم چي مي خواين بگین. متاسفم كه دنیای قشنگتون رو خراب كردم، اما از دروغ "گفت:  عطیه لبخندی زد و

 "بیزارم. صداقت و راست گويي همیشه بهتره، نه؟؟

 "اوه، بله. بله. حق با شماس. منم متأسفم. شايد اگر اينطور نبود...."

 "شماس كه با آدمي مثل من...الزم نیست چیزی بگین. به شما ايرادی نمي گیرم. مي دونم در شأن "

نه، نه. چطور همچین چیزی به ذهنتون خطور "مهندس خردمند نگذاشت او حرفش را تمام كند و مضطربانه گفت:

 "كرد كه....

كافیه آقا. من بچه نیستن. گمان مي كنم آنقدر شعور داشته باشم كه بفهمم جايگاهم كجاس. مطمئناً فرزانه نیت "

به من محبت داره كه فکر نکرده همه همون طور كه اون به من نگاه مي كنه، منو نمي بینن. به هر خیر داشته و آنقدر 

 "حال.... شما مرد شايسته ای هستین آقا، ولي من به دردتون نمي خورم
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مهندس خردمند در بد مخمصه ای گیر كرده بود. از سويي از عطیه خوشش آمده بود و بیش از آن صداقتش را مي 

از سوی ديگر فکر مي كرد چگونه مي تواند چنین مسئله ای را هضم كند و آن را در حلقوم ديگران هم فرو  ستود و

 كند؟

 "ببین، شما دختر خوب و شايسته ای هستین."به هرحال بهتر ديد به نحوی از او دلجويي كنذ و گفت:

 "بله، شايد باشم ولي مناسب شما و خونواده ی برجسته تون نیستم."

 "ي....ول"

 "كافیه آقای مهندس. خوبه آدم دست كم با خودش روراست باشه."

 "راستش .... نمي دونم چي بگم."

 "الزم نیست چیزی بگین آقا. به هر حال از آشنايي با شما خوشحال شدم."

 عطیه اين را گفت و او را با افکار مغشوشش تنها گذاشت.

 

********** 

 

حلقه زده بودند و يك به يك به او تبريك مي گفتند. عطیه راه خود را از بین جمعیت باز همه دور فرزانه و پدرام 

كرد و بهطرف فرزانه رفت. همزمان فرزانه هم او را ديد و برايش آغوش گشود. عطیه جلو رفت، او را بوسید و 

ود را به ت تا جای ختبريك گفت. سپس به پدرام تبريك گفتف برای هر دوی آنان آرزوی خوشبختي كرد و بازگش

نفر بعدی بدهد، كه سینه به سینه با فريبرز برخورد كرد. آن قدر به او نزديك بود كه گرمای نفسش را روی صورت 

خود حس مي كرد. عطیه برای لحظه ای در جا میخکوب شد، اما فريبرز بسرعت خود را كنار كشید و به سمتي ديگر 

عطیه را به درد آورد. برای او هیچ چیز زجرآورتر از اين نبود كه مورد بي رفت. نگاهش سرد و بي اعتنا بود و قلب 

مهری معشوق قرار گیرد. برای لحظه ای از خودش، از عشقش، از مجلسي كه در آن حضور داشت و از تمام دنیا، 

 بیزار شد و آهسته، بي آنکه كسي متوجه شود از سالن خارج شد و خود را به باغ رساند.

در تك تك سلول هايش رسوخ كرد و مورمورش شد، اما به هوای آزاد احتیاج داشت و سرما را ناديده برودت هوا 

گرفت. احساس خفقان مي كرد و چند نفس عمیق تا حدودی حالش را جا آورد. آهسته به سمت درخت چناری رفت 

هار ريخت. ديگر قادر نبود آنها را مكه در كنار استخر قد برافراشته بود، به آن تکیه داد و بي اختیار اشکهايش فرو 

كند. انگار كسي به قلش چنگ مي كشید. دلش نمي خواست آن همه مورد نفرت محبوبش باشد. اصالً نمي بايست مي 

آمد. آنجا جای او نبود. او موجودی مطرود بود و مي بايست با غم و تنهايي خود سر مي كرد. خود را موجودی زائد 

فت، هر چه زودتر آن خانه را ترک مي كرد و هرگز بر نمي گشت. مي بايست از زندگي مي ديد. مي بايست مي ر

تك تك آنان بیرون مي رفت. شايد مادرش درست مي فت. زندگي در دنیای خیال كافي بود. واقعیت ملموس تر از 

 آن بود كه نتواند احساسش كند.

گشود. وقتي جناب مهندس فهمیده بود كه او دختر به ياد مهندس خردمند افتاد و لبخندی تلخ لبانش را از هم 

خدمتکار خانه است، مؤدبانه خود را كنار كشیده بود. ولي عطیه از اين بابت گله ای نداشت. دست كم تکلیفش روشن 

شده بود. آقای مهندس باعث شده بود او به ياد بیاورد چه جايگاهي دارد، همین طور نگاه بي اعتنای فريبرز به او. 

 ديگر مي دانست بايد چه كار كند، و به آرامي به سمت اتاق خودشان به راه افتاد. حاال
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تمام افرادی كه در سالن حضور داشتند به قدری سرشان گرم بود كه هیچ يك متوجه غیبت عطیه نشد. و باالخره 

 و سالن تا حدودی خلوت شد. فرزانه بود كه اين را فهمید، آن هم زماني كه عده ای از میهمانان رفتند

 "عطیه كجاس؟"او با لحني نگران پرسید:

نمي دونم. ظاهراً رفته، ولي من نفهمیدم كي "نگاه فرزنه روی مهندس خردمند ثابت ماند، و او سری تکان داد و گفت:

 "رفت.

 "به نظرم من يه لحظه ديدم داشت از سالن بیرون مي رفت."فريبرز گفت:

 "خوب، چرا مانعش نشدی؟"رد:فرزانه اعتراض ك

 "جای او اينجا نبود. به نظرم خودش اين رو فهمید و ترجیح داد بره."به جای فريبرز، ملیکا جواب داد:

مي دونم نظر خوبي نسبت به عطیه نداری، اما بايد بدوني جای اون همه جا "فرزانه چپ چپ به او نگاه كرد و گفت:

 "هست، بخصوص توی قلب همه ی ما.

من نمي دونم اون چه هیزم تری به شماها فروخته. به زنت كاری "س فريبرز را مخاطب قرار داد و اضافه كرد:س

ندارم، اما از تو تعجب مي كنم. ما سه تا قبالً دوستای خوبي واسه هم بوديم و تو بهتر از هر كسي مي دوني اون چه 

لب خودت بزني و ببیني اون چي میگه. اگه تو از خودت فرشته ايه. بهتره اينو به زنت بفهموني و يه سری هم به ق

 "مطمئن نیستي، تقصیر عطیه نیست.

فريبرز بشدت جا خورده بود و نمي دانست چه بگويد. برای لحظاتي طوالني سکوتي سنگین بر سالن حکمفرما شد و 

انه داری تند میری فرززيادی "دست آخر ملیکا بود كه سکوت را شکست. در حالي كه پوزخندی بر لب داشت گفت:

 "خانم. پیاده شو با هم بريم. ظاهراً تو از خیلي چیزها خبر نداری... كه البته من خبر دارم.

 "ولي ترجیح میدم بعداً در اين باره حرف بزنیم...."سپس نگاهش را بر امیربهادر خان متمركز كرد و ادامه داد:

 "...وقتي همه رفتن."و دوباره رو به فرزانه گفت:

هر "لحن قاطع او باعث شد فرزانه برای لحظاتي ترديد كند، اما بسرعت اعتماد به نفس خود را بدست آورد و گفت:

 "چي هست بهتره همین حاال بگي. گمان نمي كنم...

 "بس كن فرزانه. حاال موقعش نیست."فريبرز حرف او را قطع كرد:

ملیکا امشب زياد سر پا "خود مي كشید، رو به جمع ادامه داد: و دست ملیکا را گرفت و در حالي كه او را به دنبال

 "بوده. بايد استراحت كنه. از همگي معذرت مي خوام. شب بخیر.

 

چند نفری كه در سالن باقي مانده بودند، آهسته سری تکان دادند و يکي دو نفری هم زير لب جواب شب بخیر او را 

 دادند.

تاد و به مسیر رفتن آن دو خیره شد. مي دانست نمي تواند صبر كند. مي بايست فرزانه برای چند لحظه ساكت ايس

سنگ هايش را با فريبرز وا مي كند. بسرعت دستش را از دست پدرام بیرون كشید و به طرف سرسرا دويد. فريبرز 

 و ملیکا به ايوان پا گذاشته بودند كه فرزانه خود را به آنان رساند.

 "فريبرز!"

 تادند.آن دو ايس
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ها چه ببین، من نمي دونم شما"فرزانه بي آنکه حتي نیم نگاهي به ملیکا بیندازد، فريبرز را مخاطب قرار داد و گفت:

نقشه ای واسه عطیه كشیدين و اصوالً چرا مي خواين اونو از چشم همه بندازين. تو خوب اونو مي شناسي و مي دوني 

 "كه يه خانم به تمام معناس. مي دوني كه...

آن قدرها هم كه خیال مي كني پاک و مطهر نیست. اون سر "فريبرز نگذاشت كه او ادامه دهد. پوزخندی زد و گفت:

 "همه ی ما رو كاله گذاشته. اون كثافت...

 "حرف دهنت رو بفهم. من اجازه نمیدم به عطیه توهین كني."و اين بار فرزانه بود كه حرف او را قطع كرد:

ن قصه سر دراز داره و منم االن خسته ام. فقط آن قدر برات بگم كه پای پدر هم وسطه. اوضاع گوش كن دختر، اي"

 "بي ريخت تر از اونه كه تصور مي كني.

سپس فريبرز بي آنکه به فرزانه فرصت پاسخويي دهد، ملیکا را كه با لبخندی شیطاني بر لب به فرزانه مي نگريست، 

 ه ها سرازير شدند، و فرزانه را مات و مبهوت بر جا گذاشتند.به دنبال خود كشید و با هم از پل

همه ی میهمانان رفته بودند و خانه در سکوتي عمسق فرو رفته بود. امیر بهادر خانم آشفته و مشوش كنار پنجره ی 

بود.  هاتاقش ايستاده بود و به تاريکي شب مي نگريست. احساس خطر مي كرد. بوضوح متوجه نگاه موذيانه ملیکا شد

آيا ملیکا چیزی مي دانست و مي خواست پرده از راز او بردارد؟ نگاه های فريبرز هم عادی نبود. به محض اينکه 

چشم در چشم مي شدند، طوری نگاهش مي دزديد كه انگار او مرتکب جنايت شده است. با اينکه جشن نامزدی 

مي ترسید مورد بازخواست فرزدانش قرار بگیرد.  دخترش به خوبي برگزار شده بود، پايان خوشي برای او نداشت.

 مي بايست فکری مي كرد.

تا صبح در اتاقش راه رفت و فکر كرد و هنوز آفتاب طلوع نکرده بود كه به طرف اتاق عطا و اطلس به راه افتاد. مي 

 دانست آنان برای نماز بیدار مي شوند.

ه را بر در شنید. تعجب زده از جا برخواست و به سمت در عطا نمازش را سالم داده بود كه صدای ضربه ای آهست

 "سالم ارباب. اتفاقي افتاده؟"رفت. وقتي در را باز كرد و چشمش به ارباب افتاد، تعجبش صد چندان شد و گفت:

امیر بهادر خان سری به نشانه ی نفي تکان داد و در حالي كه سعي مي كرد تشويشش از صدايش مشهود نباشد 

 "فقط مي خواستم به عطیه بگي قبل از رفتن يه سری به من بزنه. ديشب كه اينجا مونده، نمونده؟ نه."گفت:

 چرا،ارباب. اينجاس، خوابیده."عطا كه همچنان تعجب زده او را مي نريست، جواب داد:

 ".خیلي خوب. وقتي بیدار شد، بگو بیاد پیش من"امیر بهادر خان نفسي از سر راحتي خیال كشید و گفت:

 "خطايي ازش سر زده ارباب؟"عطا نگران شد. پرسید:

 "نه، نه. فقط مي خواستم چیزی بهش بگم. مهم نیست."امیر بهادر خان لبخندی زوركي زد و گفت:

 "چشم ارباب. تا بیدار شد، مي فرستمش بیاد پیش شما."خیال عطا راحت شد. 

 

********** 

خان را تماشا كرد. اگر چه ارباب اطمینان داده بود كه موضوع مهمي نیست، او  عطا همان جا ايستاد و رفتن امیر بهادر

ته دلش مي دانست خبرهايي هست. در تمام سال هايي كه در خانه ارباب مي كرد به ياد نداشت او شخصاً به سراغ او 

 قت صبح.بیايد. هر وقت كاری داشت، كسي را پي او مي فرستاد. حاال خودش آمده بود و آن هم اين و

 خدايا خودت رحم كن. بچه م شانس و اقبال كه نداره.
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وقتي عطا به داخل اتاق برشت، اطلس را نشسته در رختخواب يافت. او كه برای نماز بیدار شده بود، با شنیدند پچ و 

 پچ ارباب و شوهرش بشدت نگران شده و همان طور توی رختخواب خشکش زده بود.

 "چي شده؟"ید:وقتي عط وارد شد، او پرس

 "نمي دونم. با عطیه كار داشت."عطا سری تکان داد:

 "اين وقت صبح؟"

 "مي گفت ترسیده عطیه تا بیدار شه، بره."

 "نگفت چي كار داره؟"

 "نه، نگفت. اما خیلي پريشون بود. خدا به خیر بگذرونه."

 

********** 

عطیه بر خالف همیشه كه صبح زود از خواب بیدار مي شد تا  تا وقتي عطیه بیدار شود، آن دو دل توی دلشان نبود و

 ساعتي از روز گذشته، در خواب بود.

باالخره او چشمانش را گشود و نگاهي به اطراف انداخت. هیچ كس در اتاق نبود. به آرامي بلند شد و در بستر 

مام بدنش كوفته و دردناک نشست. چقدر حالش بد بود. سرگیجه داشت و احساس دل به هم خوردگي مي كرد. ت

 بود. بسختي از رختخواب بیرون آمد تا آبي به سر و صورتش بزند. مطمئناً آب سرد حالش را بهتر مي كرد.

به زحمت خودش را به درِ اتاق رساند و همین كه در آستانه ی در قرار گرفت، برای لحظه ای چشمانش سیاهي رفت 

 جلوگیری كند. و چهارچوب در را گرفت تا از سقوط خودش

در همین موقع كه اطلس از پله ها باال مي آمد، چشمش به او افتاد. سراسیمه به طرفش دويد و زير بغلش را 

 "چته مادر؟ چرا صورتت مثل لبو شده؟ انگار تب داری."گرفت.

 عطیه تکیه خود را به او داد و دوباره به بستر برگشت.

ار كند. برای چند لحظه دور خودش مي چرخید و به دنبال راه چاره مي اطلس دستپاچه شده بود. نمي دانست چه ك

 گشت.

چه ش "در همین موقع عطا هم وارد اتاق شد و با ديدن عطیه كه بي حال در رختخواب افتاده بود، هول شد و پرسید:

 "شده؟

 "نمي دونم. میگه دلش آشوب مي شه."اطلس مضطربانه گفت:

 "شايد رطوبتش كرده."عطا گفت:

 "چي چي رو رطوبتش كرده، مرد؟ داره مثل كوره مي سوزه، تب داره. "اطلس عصباني شد. 

 "حاال جواب آقا رو چي بديم؟ "عطا گفت: 

 "موضوع چیه؟ آقا چي شده؟ "عطیه با شنیدن اين حرف بسختي چشمانش را باز كرد و نجوا كنان پرسید: 

 "نیست، تو بگیر بخواب.هیچي نشده مادر. مهم  "اطلس جواب او را داد: 

يعني چي مهم نیست؟ صبح كله ی سحر اومده بود اينجا. اگه مهم نبود كه اون  "عطا معترضانه رو به همسرش كرد: 

 "موقع صبح خودش راه نمي افتاد بیاد.

 "چي مي خواست، بابا؟ "عطیه سرش را به طرف پدرش چرخاند و پرسید: 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دل بیداری 

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

 

1 1 4  

 

مي خواست تو رو ببینه. خیلي پريشون بود.  "را در دست گرفت و گفت: عطا كنار بستر دخترش نشست، دست او 

 "نمي دونم چي كار داره، اما خیلي سفارش كرده.

 "باشه. میرم. بذارين يه كم حالم جا بیاد، میرم. "عطیه سری تکان داد و گفت: 

رار مي قدومه درست كرد و به اصاطلس به تکاپو افتاد. ابتدا حوله ای را خیس كرد و روی پیشاني او گذاشت. سپس ك

به او خوراند، اما ساعتي گذشت و تب عطیه همچنان باقي بود. باالخره او به هر جان كندني بود از جا بلند شد و از 

پدرش خواست كمکش كند تا به ساختمان اربابي برود. نمي توانست بیش از اين امیر بهادر خان را منتظر بگذارد و 

 ز كنجکاو بود زودتر از ماجرا سر در بیاورد.از سوی ديگر، خود نی

عطیه همان طور كه تکیه اش را به پدرش داده بود، وارد اتاق امیر بهادر خان شد. شازده با ديدن او در آن حال، 

 "چي شده؟ "وحشت زده فرياد زد: 

گمونم ديشب عرق داشته،  نمي دونم، آقا، حالش بده. "عطا در حالي كه عطیه را به سمت مبلي مي برد، جواب داد: 

 "وقتي از اينجا اومده بیرون، چايیده. معهذا، چون شما امر فرموده بودين، آوردمش.

  "خیلي خوب، لطفا بیرون باش تا صدات كنم. "امیر بهادر خان با دست اشاره كرد و گفت: 

ر بهادر خان از جا بلند شد، قدمي عطا سری به نشانه ی اطاعت فرود آورد و از اتاق بیرون رفت. بمحض رفتن او، امی

 "واسه چي بااين حال از جا بلند شدی. مي فرستادی دنبالم خودم میومدم اونجا. "به سوی عطیه برداشت و گفت: 

نه، مهم نیست. بگین چي شده. اكه ناراحتین كه ديشب بي خبر رفتم، بايد  "عطیه بي رمق سری تکان داد و گفت: 

 "بگم ... 

نه، نه. موضوع اين نیست. حقیقتش به نظرم داره اتفاقايي مي  "ان با حركت دست مانع او شد و گفت: امیر بهادر خ

 "افته. ملیکا حرفای بودار مي زنه. مي خواستم از قبل بدوني تا اگه احیانا فرزانه يا فريبرز از تو بازخواست كردن ... 

 "الزم نیست چیزی بگین. خودم مي دونم بايد چي كار كنم. "

 "نگرانم، عطیه. ديشب تا صبح نخوابیدم. مي ترسم مشکلي واسه تو پیش بیاد. "

ران منتظر چنین روزی بودم. اما شما نگ "عطیه لبخندی نامحسوسي زد و با صدايي كه به سختي شنیده مي شد، گفت: 

شن. خودمو سپر بال مي نباشین. من كه آب از سرم گذشته، چه يه وجب، چه ده وجب. نمي ذارم پای شما رو وسط بک

 "كنم. میگم من مقصرم.

ناگهان چهره عطیه از شدت سر درد در هم فرو رفت و قلب شازده را به آتش كشید. بیش از آن عطیه را دوست 

تو چرا، عطیه؟ منم كه بد كردم. چرا تو بايد فدای حماقت من بشي؟ نه، اين  "داشت كه در تصور بگنجد. گفت: 

 "ه قدر كافي زجر كشیدی.عادالنه نیست. تو ب

ولي عطیه اهمیتي نمي داد. وقتي وجودش برای كسي كه بیش از جان خود دوستش داشت بي اهمیت بود، چه فرقي 

من فکرهامو كرده م. برای  "مي كرد ديگران در موردش چگونه بینديشند؟ او تصمیم خود را گرفته بود و گفت: 

م همونجايي كه چهار سال از عمرم رو توش گذرونده م. اونجا آرامش همیشه از اينجا میرم ديگه خسته شدم. میر

 "دارم و شايد بتونم به سرگرداني روحم پايان بدم.

 "ولي عطیهف تو مي توني...  "

نه هیچ كاری نمي تونم بکنم. به قول معروف، سرد بیارم كتکه، گرم بیارم كتکه. بنابراين بهتره يه فکر اساسي  "

 "كنم.
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طیه، تو نبايد ناامید بشي. تو هنوز خیلي جووني دلم نمي خواد اتفاقي برات بیفته. خودت كه مي دوني ببین ع "

 "چقدر...

عطیه دستش را باال كرد و او را از ادامه ی سخن بازداشت، بله، مي دانست. بخوبي مي دانست شازده عاشق اوست. 

یکا. چه داستان مسخره ای حتي از يادآوری آن بیزار همچنین مي دانست خود عاشق فريبرز است و فريبرز عاشق مل

بود. مي بايست مغزش را از اين رؤيای پوچ پاک مي كرد. رؤيا زماني زيباست كه بداني روزی به واقعیت مي پیوندد؛ 

در غیر اين صورت، چه سود از پرداختن به آن؟ او احساس كرد حالش بدتر از قبل شده است و در حالي كه از جا 

بهتره تا فرزانه بیدار نشده و منو اينجا نديده، برم. شما هم نمي خواد نگران باشین. خودم مي  "مي شد، گفت: بلند 

 "دونم چي كار كنم.

امیر بهادر خان در سکوت ايستاد و رفتن او را تماشا كرد. عطیه بسختي قدم برمي داشت. كامال معلوم بود تعادل 

لي كه تکیه اش را به ديوار داده بود، در را باز كرد. عطا در راهرو به انتظار او ندارد. باالخره به در رسید و در حا

ايستاده بود و با ديدنش قدمي جلو آمد. عطیه از اتاق خارج شد و هنوز قدمي با پدرش فاصله داشت كه سرش به 

 .دوران افتاد، چشمانش سیاهي رفت و قبل از اينکه بتواند تکیه گاهي بیابد، نقش زمین شد

عطا و امیر بهادر خان همزمان به سمت او دويدند. عطا روی زمین نشست و در حالي كه سر عطیه را روی زانو 

گذاشته بود، نام او را فرياد مي زد و كمك مي طلبید. امیر بهادر خان چنان شوكه شده بود كه همچون مجسمه باالی 

 سر آن دو ايستاده بود و نگاه مي كرد. 

رزانه كه از صدای فرياد عطا بیدار شده بود، سراسیمه از راه رسید و با ديدن آن صحنه، همچون هر در همین موقع ف

پزشکي ديگر در پي راه چاره برآمد، بي آنکه به فرياد و فغان عطا كه ملتمسانه از او كمك مي خواست، اعتنايي كند. 

كرد و نگاهي به مردمك چشمش انداخت. وقتي ابتدا كنار عطیه زانو زد و نبض او را گرفت. سپس پلك او را باز 

 شروع به حرف زدن كرد، صدايش كمي لرزش داشت.

 "تبش باالس. كمك كنین بذاريمش روی تخت. "

 عطا گريه كنان از جا بلند شد و به كمك امیر بهادر خان، عطیه را به اتاق او بردند و روی تخت خواباندند.

ريبرز خان رو صدا كن، بايد برسونیمش بیمارستان. پدر، شما هم به طوبا بگین عطا، سريع برو ف "سپس فرزانه گفت: 

 "يه تشت آب و نمك بیاره. بايد پاشويه ش كنیم و تب رو بیاريم پايین. مي ترسم دچار تشنج بشه.

ش ا از پاهايعطا و امیربهادرخان بي هیچ حرفي پي دستور او از اتاق بیرون رفتند . فرزانه در حالي كه جورابهای او ر

در مي آورد ، در اين فکر بود كه عطیه آن موقع روز آنجا جلوی اتاق پدر او چه كار داشت ؟ حرفهای شب گذشته ی 

ملیکا و فريبرز در گوشهايش طنین انداز بود مطمئناً كاسه ای زير نیم كاسه بود . ولي فعالً وقت پرداختن به اين گونه 

 طیه كاری ني كرد .مسايل را نداشت . مي بايست برای ع

طوبا پايین پای عطیه نشسته بود و او ررا پاشويه مي كرد كه فريبرز و عطا از راه رسیدند . فريبرز هم دقیقاً كارهايي 

 را كه فرزانه كرده بود ، تکرار كرد . عطیه همچنان بیهوش بود و بقیه به تماشا ايستاده بودند .

 بود ، فرزانه گفت : امیدوارم تشخیصم غلط باشه ، ولي گمان مي كنم مننژينه .همچنان كه فريبرز در حال معاينه ی او 

فريبرز سری تکان داد و گفت : منم همینو میگم . تا من میرم ماشینو بیارم ، تو هم بجنب لباس بپوش . نبايد يه لحظه 

 رو هم از دست داد .

 عطا دو دستي بر سر كوبید و به زانو افتاد .
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 لي كه به سمت بیرون مي دويد ، فرياد زد : حاال وفت ايت كارها نیست . كمك كن بیارش بیرون .فريبرز در حا

فريبرز رفت تا اتومبیل را بیاورد ، فرزانه رفت تا لباس بپوشد ، عطا گريه كنان دخترش را روی دستهايش گرفت و 

همچون سنگ از حركت باز ايستاده بود ،  به سمت ايوان دويد ، و در اين میان ، هیچ كس متوجه امیر بهادرخان كه

 نشد .

اطلس سالنه سالنه به طرف ساختمان اربابي مي آمد كه ناگهان چشمش به شوهرش افتاد . يعني درست مي ديد ؟ آن 

 عطا بود كه عطیه را روی دست از پله ها پايین مي آورد ؟

مي زد و مي گفت : چي شده ، عطا ؟ بچه م چي  او ديگر نفهمید چه شد . شیوني كشید و به سمت آنها دويد . ضجه

 شده ؟

عطا بیش از آن عجله داشت كه دغدغه ی حال همسرش را داشته باشد . به پايین پله ها رسیده بود كه اتومبیل 

 فريبرز با صدايي گوشخراش بر روی سنگريزه ها ترمز كرد .

 بچه م چه ش شده ؟ عطیه ، عطیه مادر ، حرف بزن .و همزمان اطلس نیز به عطا رسید . ای وای خاک بر سرم شد . 

 اما عطیه خاموش بود . خاموش خاموش .

 عطا در حالي كه سعي مي كرد عطیه را روی صندلي عقب بخواباند گفت : داريم مي بريمش بیمارستان . دعا كن .

 اطلس شیون كنان فرياد كشید : مرده؟

بیل به عقب راند و فرياد زد : نه ، نمرده . اما اگه معطلمون كني ، مي میره ... فريبرز خشمگینانه او را از كنار در اتوم

 زود باش ، عطا . زود باش خودتم سوار شو .

عطا سر عطیه را باالنگه داشت ، سوار شد و سر دخترش را روی زانوی خودش گذاشت . همزمان فرزانه هم از راه 

 ل از اينکه در را ببندد ، فريبرز اتومبیل را به حركت در آورد .رسید ، خودش را روی صندلي جلو انداخت و قب

 اطلس همانجا روی سنگريزه ها زانو زد و بر سر زنان برای شفای تنها جگر گوشه اش دست به دعا برداشت .

لبید طدو چشم نگران نیز از پشت پنجره اتاقي در طبقه باال به آن صحنه مي نگريست و در دل خدا را برای ياری مي 

 . مي دانست اگر او را از دست بدهد ، بالدرنگ جان به جان آفرين تسلیم خواهد كرد .

عطیه با مرگ دست و پنجه نرم مي كرد . خوشبختانه روز جمعه بود و خیابانها خلوت . بنابراين مي توانستند سريع بع 

سمت بخش اظطراری مي رفت ، فرزانه هم بیمارستان برسند . وقتي تخت روان حامل عطیه در راهروی بیمارستان به 

گريه كنان به دنبال آن مي دويد و عمر دوباره عطیه را از خدا مي طلبید .او خود پزشك بود و بخوبي مي دانست تنها 

معجزه مي تواند عفريت مرگ را از عطیه دور كند ، اما نمي دانست كه عطیه خود دست از زندگي شسته است و 

 ود را دارد .آرزوی پیوستن به معب

فريبرز و عده ای از همکارانش بشدت تالش مي كردند تا آن موجود زيبا را از مرگ برهانند . فرزانه گوشه ای 

ايستاده بود و در حالي كه اشك مي ريخت ، تماشا مي كرد . خود را در ياری دادن ناتوان مي ديد و همه چیز را به 

لحظاتي كه عطیه با بیماری مرگ آفرين مننژيت دست و پنجه نرم مي برادرش سپرده بود .و فريبرز در طول تمام 

 كرد ، در دل از خدا مي خواست كه او را مورد رحمت خود قرار دهد و زندگي اش را بهاو بازگرداند .

و فريبرزبه ياد دوران كودكي و جواني شان افتاده بود ، و به ياد محبتهای بي شائبه ی عطیه ، محبتهايي كه نمي 

انست از عشقي عظیم و سر به مهر سرچشمه مي گیرد .همچنان كه در تالش بود ، سوزش اشك را در چشمانش د

احساس مي كرد .آيا به راستي از او متنفر بود ؟ نه . قدر مسلم متنفر نبود . شايد عشق او را در سر نداشت ، اما هر 
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تاد و زيبايي تحسین برانگیز عطیه كه همچون كبکي چه بود ، دلش مي خواست عطیه زنده بماند . به ياد شب قبل اف

 خرامان وارد مجلس شد .

وناله كنان در دل گفت :نه، عطیه . تو نبايد بمیری ، مقاومت كن .توبايد زنده بموني . منو ببخش كه باهات بدرفتاری 

 كردم . تو همون قدر برام عزيزی كه فرزانه .

يگر مي بايست به خدا توكل مي كردند . فريبرز از فرزانه خواست به خانه تلفن هر كاری الزم بود ، انجام شد . حاال د

بزند و حال عطیه را به مادرش خبر بدهد . و فرزانه رفت و برگشت ، و گفت كه بزودی پدرش همراه اطلس به 

ش را اهي پر تشويبیمارستان خواهد آمد . مدت كوتاهي بعد ، همگي دست به دعا برداشته بودند و د رحال انتظار كوت

 مي گذراندند .

و در اين میان ،تنها يك نفر آرزوی مرگ عطیه را داشت . از وقتي فريبرز با عجله برای نجات عطیه رفته بود ، ملیکا 

بیش از پیش نفرت از او را به دل گرفته بود . گويي در پس آن چهره ی زيبا و دوست داشتني ، شیطاني كريه المنظر 

 و نقشه مي كشید تا در صورتي كه عطیه زنده بماند ، به طريقي او را نزد ديگران بي اعتبار كند .پنهان شده بود 

چگونه ممکن است نفرت تا بدان اندازه در تخريب روح و انديشه ی بشر تاثیرگذار باشد كه حتي مرگ انساني ديگر 

انباشته از افکار و امیالي شیطاني است ،  را مسبب سعادت خود بداند ؟ قدر مسلم اين منطق افرادی است كه قلبشان

 سالحي كه همیشه ابلیس با آن قلبهای سیاه را هدف قرار مي دهد .

ملیکا برای رسیدن به مقصود از غیبت امیربهادرخان استفاده كرد و به اتاق او رفت تا شايد مدركي پیدا كند . مي 

 دانست اگر موفق شود ،

خواهد انداخت . از پدر شوهرش هم چندان دل خوشي نداشت . از قدرت طلبي او عطیه را حتي از چشم فرزانه هم 

بیزار بود و نمیتوانست تحکم او را بپذيرد و بیش از آن ، از او دلخور بود چون بوضوح مي ديد كه نسبت به عطیه 

 نظری خوب دارد .

ی كتابها را گشت ، اما هر چه بیشتر جستجو او بي آنکه اثری از خود به جا بگذارد ، تمام كشوها و كمدها و حتي البال

 كرد ، كمتر يافت . میبايست فکری ديگر میکرد .

 

 *** 

هنگامي كه دست به دعا بر میداريم و با دلي سوخته و قلبي پاک خدا را صدا میزنیم ، بايد مطمئن باشیم كه ما را بي 

 اجابت نمي گذارد .

مر رساندن تنها فرزندش تن به مشقت روزگار سپرده و دستانش پینه بسته و اطلس مادر بود ، مادری كه برای به ث

بود و اكنون قلب مجروح و دردمندش به كارِ نور چشمش بود . آنچنان مويه میکرد كه اگر سنگ بودی ، از حزن او 

 مشکستي . چطور ممکن بود خداوند به البه های او بي اعتنا بماند ؟

شواری مي گذشت . فريبرز بشدت در تکاپو بود و به همراهش كاركنان بیمارستان . سه ساعتهای پر گداز انتظار به د

بار آب نخاع عطیه را كشیدند تا عاقبت جواب داد و فريبرز بود كه با لبخندی بر لب پیام آور نويدی شد كه بار ديگر 

 امید را در قلب آنان سکنا داد .

لس با ديدن چهره ی خسته اما شادمان او جلو دويدند و عطا با صدای وقتي او از اتاق عطیه بیرون آمد ، عطا و اط

 لرزان حال دخترش را پرسید و آنچه فريبرز گفت ، بر تمام نومیديها خط بطالن كشید :



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دل بیداری 

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

 

1 1 8  

 

 "خطر رو رد كرد خدارو شکر .اما هنوز كامال به هوش نیومده  "

 اين رمان در سايت رمانسرا ساخته شده  است

 ز آن از چشمان اطلس و عطا فرو مي چکید ، اشك شوق بود . اشکهايي كه پس ا

امیر بهادر خان نیز كه گوشه ای كز كرده و به ديوار تکیه داده بود ، با شنیدن خبر خوش همچنان با تکیه به ديوار به 

 زانو نشست و به اشکهايي مه انگار خشك شده بودند ، اجازه خروج داد .

خدا دوباره اونو به ما  "ون آمد . او نیز گريه مي كرد . اطلس را در آغوش گرفت و گفت : كمي بعد فرزانه از اتاق بیر

 "داد . نمیدوني چقدر خوشحالم . بحران رو پست سر گذاشته ، اما چند روزی بايد همینجا بمونه. 

ر است بوسه باطلس گريه كنان فقط سرش را تکان مي داد و عطا جلو رفت و دست فريبرز را در دست گرفت و خو

اين چه كاريه مي كني ؟ من كه كاری نکردم . لطف خدا بوده . در ثاني ،  "آنها بزند ، كه فريبرز مانع شد و گفت : 

شماها به قدری زحمت مارو كشیدين ، مخصوصا زحمت عزيز جون رو ، كه هر كاری هم براتون بکنیم ، كم كرديم 

."  

حاال بهتره شماها برگريدن خونه . اينجا بخوبي ازش مراقبت  "و گفت :  فرزانه خود را از آغوش اطلس كنار كشید

 "میشه . خودم پیشش مي مونم . 

 "میشه ببینمش ؟ فقط يه نظر "اطلس نگاه ملتمس خود را به او دوخت و گفت : 

 "آره میشه ، اما فقط يه نظر  "فريبرز به جای فرزانه جواب داد : 

 و خنديد . خنده ای دلنشین .

 

  11فصل 
 

وقتي عطیه چشمانش را باز كرد و خود را در مکاني نا آشنا ديد ، سعي كرد به خاطر بیاورد چه اتفاقي افتاده و آنجا 

كجاست و خیلي زود فهمید كه آنجا بیمارستان است ولي نمیدانست برای چه آنجاست . خواست از جا بلند شود ، ولي 

وی تشك افتاد . تالش كرد همه چیز را بخاطر بیاورد ، اما خیلي زود دست كشید . از درد كمر بخود پیچید و دوباره ر

خسته تر از آن بود كه فکر كند . به سرمي كه در دستش بود ، نگاه كرد . بشدت ضعف داشت . حتي قادر نبود 

 دستش را باال كند . 

اوه ، به هوش اومدی ، خانم  "خفیف كشید . در همین موقع پرستاری وارد اتاق شد و با ديدن او شادمانانه فريادی 

  "خوشگله ؟ خدا رو شکر . بايد به دكتر خبر بدم .

او از همان راهي كه آمده بود ، برگشت و طولي نکشید به همراه پزشك وارد شد و عطیه از پس پرده اشك او را ديد 

 ". خواب مي ديد يا در اين دنیا نبود ؟ 

حالت چطوره ، دختر ؟ تو كه ما رو  "وی صورت او خم شد و با لبخندی مهر آمیز گفت : فريبرز كنار تخت ايستاد ، ر

  "نصفه جون كردی. 

 عطیه زبانش بند آمده بود ، اما نگاهش هزار سئوال داشت و روی فريبرز متمركز بود .

 هم نداری . اما خیلي خوبه . تب "فريبرز نبض او را در دست گرفت و در حالي كه نگاهش به ساعتش بود ، گفت : 

 "ضعیفي . 
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 "خیال نداری چیزی بگي ؟  "دست او را رها كرد ، نگاهش را به نگاه او دوخت و گفت : 

عطیه فقط نگاهش كرد . دلش مي خواست زمان برای همیشه متوقف شود و آن چشمان زيبا فقط به او نگاه كند . 

 بود . فقط مهرباني بود و امید .باورش نمي شد . ديگر نشاني از نفرت در آن چشمها ن

 "باورم نمیشه . يعني واقعا تو فريبرزی ؟  "باالخره عطیه لب باز كرد و نجوا كنان گفت : 

پس مي خواستي كي باشم ؟ بسیار خب . حاال بايد معاينه ت كنم . مي توني بشیني ؟  "فريبرز خنده ای كرد و گفت : 
" 

 شود . برايش سخت بود و فريبرز كمکش كرد . اين هم يك ناباوری ديگر . عطیه سری تکان داد و سعي كرد بلند

نفست رو نگه دار . خوب ... حاال چند نفس عمیق بکش  "سپس فريبرز گوشي معاينه را بر پشت او گذاشت و گفت : 

 ". خوبه . جايیت هم درد میکنه ؟ حالت تهوع كه نداری ؟ 

شبیه بود . او حاضر بود تمامي دردهای دنیا به جانش بريزد ولي آن لحظات  عطیه هیچ حرفي نزد . همه چیز به رويا

 شیرين به انتها نرسد .

 "خیلي خب ، حاال مي توني بخوابي .  "

 عطیه دوباره دراز كشید و به او چشم دوخت .

رده بود يي قبال پي نبو فريبرز نگاهش كرد . اين اولین بار بود كه بدقت به چشمان عطیه نگاه مي كرد ، چنان كه گو

 چشمان او چه رنگي است .

و حاال مي ديد ، زيباتر از آن بود كه در توصیف بگنجد . زرد كهربايي . عسلي روشن ، خیلي روشن . گیرا و پر كشش 

 . حتي در آن حالت بیمار گونه برقي گیرا داشت .

او را كنترل كرد . سپس قدمي از تخت فاصله  بیش از آن نتوانست دوام بیاورد . نگاهش را از عطیه دزديد و سرم

خوشحالم كه دوباره به زندگي برگشتي . بزودی سر و كله فرزانه پیدا میشه . توی اين چند روز  "گرفت و گفت : 

 "تمام مدت اينجا بود . حسابي همه مون رو ترسونده بودی . 

 "ب ديگه ، من بايد برم . خو "فريبرز مکثي كرد و وقتي سکوت عطیه را ديد ، ادامه داد : 

 "فريبرز  "و ناگهان عطیه دست فريبرز را در دست گرفت و با لحني عاجزانه به سخن درآمد . 

 فريبرز نگاه پرسشگرش را به او دوخت .

 "يعني ديگه از من متنفر نیستي ؟ بگو ، بگو كه نیستي .  "عطیه ادامه داد : 

رو بريز دور ، دختر . تو بايد استراحت كني تا هر چه زودتر حالت خوب شه  اين حرفا "فريبرز لبخندی زد و گفت : 

 ". قبل از اينکه برم خونه ، میام مي بینمت .

 و بي آنکه به عطیه فرصت بر زبان آوردن كالمي ديگر دهد ، مثل كسي كه قصد فرار دارد ، از اتاق بیرون رفت .

 

 *** 

كه عطیه آن را گرفته بود ، نگاه مي كرد و بر آن دست مي كشید و حالت حالي غريب داشت . دائم به آن دستش 

نگاه او حتي برای لحظه ای از مقابل چشمانش دور نمي شد . نمي دانست چه مرگش شده است . اصال چرا به فکر او 

ن آمد ؟ ايبود ؟ به سرش زده بود ؟ مگر او عاشق همسرش نبود ؟ مگر نه اينکه بزودی ثمره عشقشان به دنیا مي 
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افکار راحتش نمي گذاشت و او بشدت سرش را تکان مي داد ، اما لحظه ای بعد ، بي اختیار به ياد عطیه و نگاه 

 مشتاقش مي افتاد . انگار در چشمان شفاف عطیه افسوني وجود داشت كه او را جادو كرده بود .

 نه ، نمي بايست به افکارش اجازه سركشي مي داد .

 روز ، در حالي كه با احساساتش در نبرد بود ، كارش را انجام داد و به بیمارانش پرداخت . و در تمام طول

نزديك غروب بود كه قبل از ترک بیمارستان ، دوباره به سراغ عطیه رفت . فرزانه هم آنجا بود . روی صندلي كنار 

 تخت عطیه نشسته و دست او را در دست گرفته بود و حرف مي زد .

سالم ، فريبرز . نمي دوني چقدر  "د فريبرز ، او دست عطیه را رها ركد ، از روی صندلي بلند شد و گفت : بمحض ورو

 "خوشحالم اون به هوش اومده . به نظر تو حالش عالي نیست ؟ 

 دالبته داره رو به بهبودی میره . ولي هنوز باي "فريبرز كه سعي مي كرد نگاهش را از عطیه بدزدد ، جواب داد : 

 "استراحت كنه . بايد ديد خودش چي میگه . 

 "خیلي بهترم . فقط كمي پاهام و كمرم درد میکنه .  "و صدای عطیه را شنید كه جواب داد : 

وقتي يه موجود نازنین اين همه به آدم توجه  "برای لحظه ای فريبرز با او چشم در چشم شد و عطیه ادامه داد : 

 "عیه . داشته باشه ، بهبود سريع قط

 "خوب ديگه . من بايد برم . تو تا كي اينجايي ؟  "فريبرز دوباره نگاهش را از او بر گرفت و رو به فرزانه گفت : 

  "امشب اينجا مي مونم . "

 "خوبه . اگه كاری بود ، زنگ بزن . مواظب خودتون باشین . خداحافظ .  "

 

 *** 

رود فريبرز ، دق دل آن چند روز را سرش خالي كند . مي دانست عطیه ملیکا خودش را آماده كرده بود تا بمحض و

تحت نظر فريبرز درمان مي شود و اين بشدت كالفه اش مي كرد . ولي مخصوصا از ساعتي كه فريبرز زنگ زد و 

با  اطالع داده بود عطیه كامال به هوش آمده است ، خوشحالي اهالي خانه خشمش را صد چندان كرده و او را بخصوص

 وضعیتي كه داشت ، مانند بشکه ای باروت كه منتظر جرقه ای باشد ، آماده ی انفجار كرده بود . 

او در آن خانه احساس دلتنگي و اسارت مي كرد . از تمام ساكنان آن خانه ، اعم از پدر شوهر و خواهر شوهر و خدمه 

ان زندگي كند ، به خودش لعنت مي فرستاد . مطمئنا ، بخصوص عطا و اطلس متنفر بود . از اينکه پذيرفته بود در اير

اگر همانجا پیش پدر و مادر او مي ماندند ، زندگي شان آرام تر بهتر بود . بنابراين تمام مدت نقشه مي كشید به 

نحوی شوهرش را به انگلستان بکشاند . حدس میزد فريبرز آن قدر او را دوست دارد كه به اين خواسته تن دهد ، 

 ي بايست فکری برای جلب رضايت پدر شوهرش مي كرد .ولي م

 شازده ، واقعا كه 

 "كجايي عزيزم ؟ من اومدم .  "صدای فريبرز او را به دنیای واقعي برگرداند . 

چطوری  "فريبرز وارد اتاق نشیمن شد . به سمت ملیکا كه روی مبل لم داده بود ، رفت و بوسه ای بر پیشاني او زد . 

 "حال اين كوچولو چطوره ؟  "و دستي بر شکم او كشید :  "خوشگلم ؟ 

چه عجب ياد ما كردی ؟ وقتي خیالت راحت شد عطیه خانم زنده مي مونه ، تازه  "ملیکا با لحني طعنه آمیز گفت : 

  "يادت افتاد زن و بچه هم داری ، آره ؟ 
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آتش دامن بزند . روی دسته ی مبل نشست و فريبرز متوجه گوشه و كنايه ی او شد ، ولي دلش نمیخواست به اين 

 "مگه مي شه شما دو تا رو يادم بره ؟ ولي من پزشکم ، عزيز دلم . مي دوني كه وظیفه ای دارم . "گفت : 

 "كه صبح تا شب عطیه خانم رو بپای ؟  "

 "دوست ندارم .  عزيزم ، مريض مرضه . واسه من كه فرقي نمي كنه . خودت مي دوني هیچ كي رو به اندازه تو "

 "اگه واقعا دوستم داری ، ثابت كن .  "ملیکا فرصت را مغتنم شمرد و گفت : 

 "ثابت كنم ؟ ديگه چه جوری ؟ تو كه هر كاری بگي ، من مي كنم . غیر از اينه ؟  "

 تو مي توني نه ، ولي من فقط يه آرزوی ديگه دارم كه "ملیکا چشمانش را خمار كرد و با لحني پر از عشوه گفت : 

 "برآورده ش كني . 

 "خوب ، اون آرزو چیه ؟  "

 "برگرديم انگلیس .  "

 "انگلیس ؟ مي فهمي چي میگي ؟  "فريبرز جا خورد . 

آره ، راستش من ديگه نمي تونم اينجا رو تحمل كنم . اينجا همیشه تنهام ، اما اونجا  "لحن ملیکا تا حدی جدی شد . 

 "در ثاني ، دلم واسه پاپا و مامانم تنگ شده . يه عالمه دوست دارم . 

ببین عزيزم ، وقتي بچه به دنیا اومد و كمي حالت بهتر شد ، مي توني بری و پدر و  "فريبرز به آرامي جواب داد : 

 مادرت رو ببیني و برگردی . اما همون طور كه از اول هم به ات گفتم ، من متعلق به اين آب و خاكم و دوست دارم به

 "مردم خودم خدمت كنم . پدرم هم اين آخر عمری چشم امیدش به من و فرزانه س . نمي تونم اونو تنها بذارم . 

بگو نمي توني از عطیه چشم بپوشي . خیال مي  "ملیکا عصباني شد . به حالت قهر خودش را از او كنار كشید و غريد : 

ما قبال  "د بماند تا كار بیخ پیدا نکند ، با لحني آرام گفت : فريبرز در حالي كه سعي میکرد خونسر "كني من خرم ؟ 

در اين باره حرف زده بوديم . خودتم خوب مي دوني كه يان وصله ها به من نمي چسبه . بارها گفتم كه عطیه هیچ 

م . من دفرقي با فرزانه برام نداره . اين چند روز هم كه مراقبش بودم ، بیشتر به چشم مريضم به اش نگاش مي كر

پزشکم و مسئولیتهايي دارم . تازه ، اون وقتي حالش خوب بشه و از بیمارستان مرخص بشه ، ما ديگه نمي بینیمش ، 

 "درست مثل چند ماه قبل . 

اصال گور پدر عطیه . من ديگه دوست ندارم تو اين خونه بمونم . از اينجا متنفرم  "ملیکا عصباني تز از قبل فرياد زد : 

اش متنفرم . اينجا آدم نه آزادی داره ، نه سرگرمي . من يه عمر درس نخوندم كه بشینم توی خونه و بپوسم . . از آدم

اينجا آب و خاک توئه . مال من كه نیست . من جايي ديگه متولد شده م و تحمل خونواده ی تو و قوانین خشکش برام 

 "سخته . 

شازده اين طور دستور فرمودن ، شازده اون طور فرمودن .  " سپس به لحنش حالتي مسخره داد و در ادامه گفت :

 "شازده اينو دوست دارن ، شازده از اون خوششون نمیاد . 

نه ، جونم . هیچ كي حق نداره به من دستور بده . با يه مشت كلفت و  "و دوباره با لحني قاطع رو به فريبرز كرد : 

بچه ام تو يه محیط حسابي بزرگ بشه ، نه زير دست جناب شازده با  نوكر هم نمي تونم دمخور باشم . دلم مي خواد

 "اون همه قیوداتش ، يا اون اطلس نکبت كه ... 

صداتو ببر ، ملیکا . نمیدونم دلت از كجا پره و چرا میخوای زندگي  "يکدفعه تحمل فريبرز تمام شد و فرياد زد : 

منو بهم مي ريزی ، هم اعصاب خودتو . مگه خونواده ی من آروممون رو با اين چرنديات خراب كني . هم اعصاب 
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چه آزاری به تو رسونده ؟ چرا مثل آدمای بي فرهنگ رفتار مي كني ؟ ناسالمتي تو تحصیل كرده ای و توی يه كشور 

 "اروپايي بزرگ شدی . 

د به تو چشم داره ؟ خر ج ملیکا پرخاش كنان گفت : آره ، واسه همینم خر نیستم . خیال مي كني نمیدونم اون دختره

و آبادته . از همون لحظه اول كه چشمم به قیافه ی اكبیريش افتاد ، فهمیدم خاطر خواه توئه . شماها احمقین و 

خودتونو مي زنین به اون راه . اون پدر خودخواه و خواهر بي شعورت رو هم میگم . چه مي دونم ، شايد خودتم مي 

 "دوني و بدت نمیاد . 

ديگه شورش رو درآوردی ، ملیکا . اجازه نمي دوم به خونواده م توهین كني . اگه يه  "صدايش را باالتر برد .  فريبرز

 "دفعه ی ديگه ، فقط يه دفعه ديگه ... 

 و هنوز تهديدش را به پايان نرسانده بود كه ملیکا روی شکم خم شد و فريادی از سر درد كشید . 

ت انگشت سبابه اش همان طور در هوا ماند . برای لحظه ای نمیدانست چه كار كند فريبرز در جا خشکش زد و انگش

 ، اما سريع به خود آمد و به سمت او دويد . 

 "كمك كن . به نظرم ... به نظرم وقتشه .  "اشکهای ملیکا بي اختیار فرو مي ريخت . ناله كنان گفت : 

 

 *** 

الم س "ای به در خورد و متعاقب آن ، پدرام سرش را از الی در تو آورد .  عطیه و فرزانه گرم گفتگو بودند كه ضربه

  "به خواهران دوست داشتني . 

 عطیه و فرزانه خنديدند و پدارم وارد اتاق شد .

 "تو اينجا چي كار مي كني ؟  "فرزانه پرسید : 

 "اومدم پیش عشقم باشم . نبیتم چهره ات اين قدر خسته باشه  "

 "بس كن ، پدارم . خسته نیستم . حاال بگو ببینم تو واسه چي اينجايي ؟  "شه ای آمد و گفت : فرزانه ع

  "گفتم كه . اومدم پیش عشقم باشم . "پدرام شانه ای باال انداخت و گفت : 

 ر ها عوضبه خدا راست میگم . نوبتم رو با يکي از دكت "فرزانه اخمهايش را در هم كشید و پدرام سريع ادامه داد : 

 "كردم تا مراقب شما خانمها باشم . 

  "بد كردم ؟  "بعد رو به عطیه كرد و پرسید : 

نه ، شما همیشه به ما لطف دارين . اما من اصال دلم نمي خواد فرزانه تا صبح اينجا باشه . من  "عطیه خنديد و گفت : 

 "كه میگم بره خونه و بخوابه . 

حال نمي رفتم . اما حاال كه قراره پدرام امشب اينجا باشه ، ديگه با بیل الکتريکي هم من كه به هر  "فرزانه گفت : 

 "نمي تونین منو از اينجا تکون بدين . 

 هر سه خنديدند .

 سپس پدرام جلو آمد و بر اساس عادت ، دستي به پیشاني عطیه گذاشت و نبض او را گرفت .

 "ت خوه كه مي توني با گاو كشتي بگیری. عالیه . بهتر از اين نمیشه . انقدر حال "

حاال كه حال مريضمون انقدر خوبه ، بهتره يه كم بخوابه و من و تو بريم شامي با هم  "بعد خطاب به فرزانه ادامه داد : 

 "بزنیم . نظرت چیه ؟ 
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رداشت ، بلند شد ، كیفش را ب فرزانه به عطیه نگاه كرد ، و عطیه به نشانه تايید سری تکان داد . بنابراين فرزانه از جا

 "سعي میکنم زياد طولش ندم .  "بوسه ای بر پیشاني عطیه زد و گفت : 

 "نگران من نباش . من واقعا خسته م و میخوام بخوابم .  "عطیه لبخندی زد . 

 رد .و فکر كوقتي آن دو از در بیرون رفتند ، عطیه تا مدتي به دری كه پشت سر آنان بسته شده بود ، خیره ماند 

پدرام جواني شوخ و بذله گو بود و همیشه لبخند بر لب داشت ، حتي در لحظاتي كه به نظر مي رسید در اوج ناراحتي 

و نگراني است و اين صفت بر جسته او را ازديگران متمايز مي كرد . آدمي مثبت گرا بود و اين خصوصیتش روی 

 ی مطلوب داشت .تمام كساني كه با او در تماس بودند ، تاثیر

 عطیه از صمیم قلب آرزو مي كرد اين زوج جوان به سعادتي ابدی دست يابند .

 

 *** 

قدر مسلم درد زايمان بود و هر بار فاصله بین دردها كمتر مي شد . فريبرز مي ترسید بچه در اتوموبیل به دنیا بیايد و 

سريعتر ملیکا را به بیمارستان برساند . ملیکا يك  تمام سعي خود را مي كرد در آن ترافیك سنگین سر شب هرچه

 نفس فرياد مي زد و كمك مي طلبید .

به هر حال به موقع به بیمارستان رسیدند و وقتي ملیکا را روی تخت روان به اتاق زايمان منتقل مي كردند ، دست 

 فربیرز را محکم گرفته بود و از او مي خواست تنهايش نگذارد .

ترس از دست دادن همسرش حتي لحظه ای او را ترک نکرد . تمام كاركنان بخش زايمان به تکاپو و فريبرز از 

 افتادند و دختر كوچولوی فريبرز و ملیکا نیز كمك كرد و زياد طولش نداد .

وقتي پزشك متخصص زنان بچه را در حالي كه پاهايش را در دست داشت ، باال رگفت و به ملیکا نشان داد ، اشك در 

چشمان زيبای او حلقه بست . به قدری همه چیز سريع اتفاق افتاده بود كه باور نمي كرد . نگاهش را به سمت باال 

چرخاند و به فريبرز كه لبخند بر لب باالی سرش ايستاده بود ، چشم دوخت . فريبرز عرق پیشاني ملیکا را با دست 

 پاک كرد و به او تبريك گفت .

 "رو ، هم دختر كوچولومونو دوستت دارم . هم تو  "

ملیکا با شنیدن ابراز عشق نجوا گونه شوهرش تمام دردی را كه كشیده بود ، فراموش كرد . لبخندی زد و آهسته 

 "منو ببخش كه باهات بد رفتاری كردم .  "گفت : 

ارم . اينو فراموش بخشیدمت . با اين هديه ای كه به ام دادی ، مگه میشه نبخشمت ؟ دوستت د "فريبرز خنديد . 

 "نکن . 

فريبرز منتظر ماند تا ملیکا را به بخش و دختركش را به اتاق نوزادان منتقل كردند . سپس به صرافت افتاد تا به 

 خانواده اش خبر بدهد . 

د از عفرزانه در بیمارستان بود ، اما مي بايست به پدرش زنگ مي زد . فکر كرد بهتر است اول به اتاق عطیه برود و ب

 اينکه خبر را به آنان داد از همانجا به پدرش زنگ بزند .

وقتي پشت در اتاق عطیه رسید ، ايستاد . ساعتي از شب گذشته و او مطمئن نبود عطیه بیدار باشد . بي آنکه در بزند ، 

با عطیه مشغول الی در را باز كرد تا نگاهي بیندازد و مطمئن شود ... و در كمال تعجب صدای پدرش را شنید كه 

 صحبت بود . حس كنجکاوی بر او غلبه كرد و گوش ايستاد .
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شايد كار خدا بود كه من اين طوری بشم ، وگرنه معلوم نبود چي پیش بیاد . به هر حال من هنوز  "عطیه مي گفت : 

 "سر حرفم هستم . اگه مسئله ای پیش اومد ، تقصیر رو به گردن مي گیرم . 

نه . دلم نمي خواد تو برای خاطر من هدف اونا قرار بگیری . اونقدر برام عزيزی كه دلم نمي  " و پدرش جواب داد :

 "خواد كسي ناراحتت كنه . خودت مي دوني كه از جونم بیشتر دوستت دارم . 

مي دونم . لزومي نداره كه تکرارش كنین . خوشحالم به اونجايي كه دلم مي خواست رسیدين .اين  "عطیه گفت : 

 "برای من يعني همه چي . بنابراين نبايد نگران مسائل دنیوی باشیم . اين يعني عشق واقعي . 

فريبرز ديگر نمي شنید . نیم خواست بشنود . احساس مي كرد دنیا دورسرش مي چرخد . عقب گرد كرد و ازهمان 

ی احساس سرگیجه مي كرد كه راهي كه آمده بود ، برگشت . زانوانش قدرت تحمل سنگیني او را نداشت . به قدر

انگار با شیئي سنگین بر سرش كوبیده اند . به سالن انتظار رفت ، روی يکي از صندلیها نشست و سرش را میان 

دستانش گرفت . صدای عطیه و پدرش همچون ناقوسي شوم در گوشهايش طنین انداز بود و سرش را به دوران مي 

ق و معشوق باشند . چطور ممکن بود ؟ باور واقعیتي تا اين حد زشت و انداخت . باورش نمي شد عطیه و پدرش عاش

نفرت انگیز برايش دشوار بود . دلش مي خواست سرش را به ديوار بکوبد و زار زار بگريد . احساس مي كرد آن دو 

ده بود ه كركثیف ترين موجودات روی كره زمین هستند . عطیه به همه آنان خیانت كرده و از اعتمادشان سوء استفاد

. آه گه چقدر خواهرش ساده و ابله بود . با آن همه اعتماد و عالقه ای كه فرزانه به عطیه داشت ، اگر موضوع را مي 

فهمید ... نه ، نبايد مي بايست مي فهمید . در غیر اين صورت به طور حتم ديووانه مي شد . او حرفي به فرزانه نمي زد 

 اسب حق عطیه را كف دستش بگذارد . مي بايست تا آن موقع خاموش مي ماند .. صبر مي كرد تا در موقعیتي من

فريبرز سرش را به ديوار پشت سر تکیه داد و فکر كرد . مطمئنا عطیه برای ثروت پدرش دندان تیز كرده بود . ولي 

 او نمي گذاشت آن مار خوش خط و خال به هدفش برسد .

سرش را به چپ و راست تکان داد . بیچاره مادر . كاش سر از خاک در مي آورد به ياد مادرش افتاد و با حالتي عطبي 

 و مي ديد نمك پرورده اش چه نمکداني شکسته است .

 لعنت بر تو عطیه . حاال مي فهمم ملیکا هر چي مي گفت ، درست بود .

مي آورد . اما نه حاال . فعال هیچ  بله ، ملیکا حق داشت . مي بايست از او هم عذرخواهي مي كرد و به نحوی از دلش در

 كس نمي بايست از اين راز سر در مي آورد . 

 "چرا اينجا نشستي ، فريبرز ؟  "

 "آه تويي ، فرزانه ؟  "فريبرز يکه ای خورد و سرش را باال كرد 

 "دم . خب ، آره . مي خواستي كي باشه ؟ داشتم دنبالت مي گشتم . همین االن با پدارم پیش ملیکا بو "

 "پس تو هم فهمیدی ؟  "فريبرز لبخند تلخي زد و گفت : 

 "همه بیمارستان فهمیدن . رفتم بچه رو هم ديدم . خیلي خوشگله .  "

 فريبرز فقط سری تکان داد .

 "ببینم فريبرز ، تو چته ؟ خیال مي كردم وقتي ببینمت از خوشحالي داری مي رقصي .  "

برای لحظه ای به او نگاه كرد . سپس به پشت سرش نگاهي انداخت . فريبرز در سال انتظا فريبرز حرفي نزد . فرزانه 

کنه حال هي ، ببینم ، ن "بخش عفوني نشسته بود ؛ بخشي كه عطیه در آن بستری بود و اين يکدفعه نگرانش كرد . 

 "عطیه بده ؟ 
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زش خبر ندارم . راستش خودم خیلي خسته م . از نه . اصال ا "فريبرز بسرعت سری به نشانه منفي تکان داد و گفت : 

 "صبح سر پا بودم و حال و روز ملیکا هم بقیه ی نیرومو گرفت . 

 "خوب ، برو خونه بخواب .  "

 "نه ، بايد اينجا بمونم . بايد مراقب ملیکا باشم .  "

پدارم مي رفتیم شام بخوريم ، اومد  پس حتما پدر و هم نديدی . وقتي با "فرزانه با سر به عقب اشاره كرد و گفت : 

 "ديدن عطیه . ازش خواستم اونجا بمونه تا من برگردم . 

ای بابا ، تا حاال هیچ پدری رو نديده بودم با به دنیا  "فريبرز دوباره سری تکان داد و اين فرزانه را كفری كرد . 

 "اومدن اولین بچه ش انقدر دمغ شده باشه . 

 "ای ناقال ، نکنه دلت پسر مي خواست آقای روشنفکر  "د و فرزانه ادامه داد : فريبرز فقط لبخندی ز

نه بابا . گفتم كه خسته م . بهتره تو بری پیش عطیه جونت . بعدا همديگه رو مي  "فريبرز اين بار حرف زد . گفت : 

 "بینیم . 

 ين جمله خود بر جا گذاشت .سپس راهش را كشید و رفت و فرزانه را بهت زده و متعجب از واكنش و آخر

 16فصل 

جو خانه بظاهر ارام بود فريبرز و ملیکا در كنار فرزندانشان از زندگي لذت میبردند و فرزانه هم پابهپای پدرام در 

تدارک جشن عروسي اش بود عطیه پس از ترخیص از بیمارستان يکراست به خانه ی پدرش رفته بود و بعد از 

ار ديگر زندگي عادی اش را در خانه ی دوستش از سر گرفته بود اما اينبار غمگین تر از قبل گذراندن دوران نقاهت ب

گاهي چنان از ادامه ی حیات دلسرد میشد كه ارزوی مرگ میکرد چرا كه نمیتوانست فريبرز را ببیند و فقط از فرزانه 

م و حسرت بود و در عالم میشنید كه در كنار زن و فرزندش خوشبخت است در حالي كه خودش دائما در غ

 سرگرداني دست و پا میزد

گاهي به سرش میزد كه دوباره تقاضای انتقال بدهد و به جايي دور برود تنفس در هوايي كه محبوبش در كنار 

 ديگری از ان برخوردار میشد فضا را همچون قفسي میکرد كه تنها حاصلش فروريختن بال و پر بود

رفته بود و حاال او و محترم خانم تنها مانده بودند گاهي مادرش به ديدن انان میرفت  دوستش فائزه ازدواج كرده و

وگاهي هم عطیه به باغ میرفت تا پدرش و فرزانه را ببیند چند باری هم به ديدن امیر بهادر خان رفته بود كه حاال 

 راوان برايش قائل بود و همچونديگر بیشتر اوقات ساكت و خمود بود عطیه خیلي دلش برای او میسوخت احترامي ف

پدرش دوستش داشت دلش نمیخواست او را ازرده خاطر ببیند چرا كه تمام موفقیتهای خود را مديون محبتها و 

توجهات او میدانست چطور میتوانست قدرناشناس باشد ؟گرچه در كوچه پس كوچه های خلوت عشق تنها و 

ت خوبي برخوردار شده بود او تا سر حد جان به فرد فرد خانواده سرگشته ره میسپرد دست كم در زندگي از امکانا

ی معین وفادار میماند حتي به دلبستگي اش به فريبرز او را دوست داشت بي انکه بخواهد مزاحم زندگي اش بشود 

 ارزو داشت كه حتي برای يك بار هم كه شده دختر او را ببیند اما جرات نمیکرد اين خواسته اش را مطرح كند

میدانست ملیکا به اين مساله رضايت نمیدهد اما تعجب میکرد كه چرا فريبرز در اين كار پیشقدم نمیشود هر وقت به 

خانه ی امیر بهادر میرفت همه را میمیدی بجز ان سه نفر را گهگاهي به ياد روزی مي افتاد كه نگاه فريبرز را لبريز از 

وجودش را شادماني فرا میگرفت اما روزی كه بچه فريبرز به دنیا امده  محبتي عمیق ديده بود و با اين ياداوری تمام
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بود او از ديدنش محروم شده بود و نمیدانست چرا تمام دلخوشي اش اين بود كه در جشن ازدواج و را خواهد ديدی 

 هم او را هم دخترش ملودی را

 ********** 

ا اراسته بودند و دور تا دور استخر و در ايوان و فضای پايین ان و باالخره ان روز فرا رسید تمام باغر اب ه نحوی زيب

میز و صندلي چیده شده بود سفره ی عقد را در سالت پذيرايي پهن كرده بودند و بعد هم قرار بود در باغ از 

 میمهمانن پذيرايي كنند

سالن منتظر نشسته بود تا فرزانه از عطیه از صبح ان روز همراه فرزانه به ارايشگاه رفته بود و خود او اماده شد در 

اتاق مخصوص ارايش عروس بیرون بیايد وقتي در باز شد و فرزانه در لباس سفید قدم به سالت گذاشت چشم همه 

ی حضار را خیره كرد به قدری زيبا و ملکوتي شده بود كه در وصف نمیگنجید عطیه حیرت زده از جا بلند شد و در 

 اشت به طرفش رفتحالي كه ازاو چشم بر نمید

 "خداوندا باورم نمیشه عین فرشته ها شدی خدا به داد پدرام برسه"

و همزمان چشمانش پر از اشك شد برای لحظه ای به ياد فخر السادات افتاد چقدر جايش خالي بود تا دخترش را در 

شما دو تا "ب به عطیه گفت:لباس سفید عروسي ببیندزن جواني كه از دقايقي قبل برای فیلمبرداری اماده بود خطا

خواهر هر دوتون خشگلین حاال اگه كمك كني دورش رو خلوت كنیم قبل از اينکه اقا داماد بیاد چند صحنه ازش 

 "فیلم میگیريم

فیلمبردار مشغول بود كه خبر دادند داماد امده است او دوربیرن را خاموش كرد و در كناری موضع گرفت تا وقتي كه 

مواجه میشود فیلم انان را بگیرد اما وقتي پدرام در درگاه ظاهر شد و چشمش به فرزانه افتاد خشکش داماد با عروس 

 زد انگار زمان از حركت باز ايستاده بود

يکدفعه عطیه متوجه فیلمبردار شد كه با دست به او اشاره میکرد انگار میخواست چیزی بگويد عطیه دقت كرد و 

هي اقای دكتر حواست "مثل مجسمه ايستاده بود و حتي پلك نمیزد گفت: متوجه شد سپس رو به پدرام كه

 "كجاس؟دارن ازتون فیلم میگیرن ها

پدرام تکاني خورد و به خود امد به طرف فرزانه رفت و دستش را به سمت او دراز كرد وقتي فرزانه دست او را 

رد كه كسي متوجه نشد اما هرچه بود لبخند گرفت و در كنار يکديگر قرار رفتند پدرام در گوش او چیزی زمزمه ك

 دلنشین بر لباس فرزانه نشاند

عطیه كناری ايستاده بود از سر حسرتي وسف ناپذير ان دو كبوتر عاشق را كه از پله ها پايین میرفتند نظاره میکرد 

حظه میزنند تصوراتش لغرق در رويا خود را دركنار فريبرز میديد كه به سوی حجله میروند و به روی يکديگر لبخند 

 ای پیش نپايید بسرعت به خود امد و با بازگشت به دنیای واقعي به دنبال عروس و داماد از پله ها سرازير شد

بنز نقره ای رنگ پدرام كه به طرز زيبا و با شکوهای گل ارايي شده بود جلوی در ورودی پارک شده بود اتوموبیل 

و جعفر كنار در راننده ايستاده بود پرام در بنز را باز كرد و فرزانه با ابهتي بهادر خان هم پشت سر ان قرار داشت 

خاص روی صندلي جلو نشست پدرام در را بست اتوموبیل را دور زد و بغل دست او پشت فرمان قرار گرفت وقتي 

دست جعفر  عطیه خیالش از بابت عطیه راحت شد به طرف اتوموبیل بهادر خان رفت در جلو را باز كرد و بغل

نشست و اتوموبیلها به راه افتادند اول اتوموبیل عروس و داماد بعد اتوموبیل فیلمبردارها و پشت سر انان هم عطیه و 

 جعفر



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دل بیداری 

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

 

1 2 7  

 

عطیه احساسي خوب داشت خواهر نازنینش عروس شده بود و ارزو میکرد سعادت و خشوبختي نصیبش شود داخل 

ل هم خوب چیزيست بسیاری اوقات به ادم اعتبار میدهد افسوس كه خودرو را از نظر گذراند و از ذهنش گذشت پو

 او و خانواده اش از اين مزيت محروم بودند 

به خانه نزديك میشدند عطیه افتابگیر جلوی خودش را پايین داد و نگاهي در ايینه انداخت او هم زيبا شده بود 

سايه ای كمرنگ به پشت چشمان كهربايي رنگش زده ارايشگر ماهرانه گیسوان بلند و خوش رنگ او را تاب داده و 

بود و همه اينها در مجموع او را خواستني تر جلوه میداد لبس مشکي و بلند به تن داشت و میدانست اندامش خوش 

 تراش تر از انچه بود به نظر خواهد رسید

ال و بود كه با منقل و اسپند به استقبوقتي خودروها يکي بعد از ديگری وارد باغ شدند اولین كسي كه جلو دويد مادر ا

امد در حالي كه خنده و گريه اش در هم امیخته بود امیر بهادر خان و فريبرز و ملیکا پايین ايستاده بودند و تمام 

 خدمه كمي دورتر صف بسته بودند تا عروس و داماد را ببینند چن تن از میهمانان هم باالی پلکان در ايوان بودند

فیلمبردار ها پیاده شدند تا زا پیاده شدن عروس و داماد فیلم بگیرند و وقتي فرزانه و پدرام قدم روی راه  قبل از همه

 ورودی باغ گذاشتند همزمان عطیه هم پیاده شد

امیر بهادر خان نمیدانست به دخترش نگاه كند يا به عطیه هردو در نهايت زيبا شده بودند او نگاه شیفته اش را از 

یگرفت و به ديگری میدوخت و بالعکس تمام وجودش از شدت شوق میلرزيد قدمي جلو گذاشت و دختر و يکي بر م

 دامادش را بوسید او نیز در اين فکر بود كه چقدر جای فخرالسادات خالي است

یکا لعطیه همانجاا كنار اتوموبیل ايستاده بود و از سر حسرت نگاهش را روی تك تك انان میچرخاند به فريبرز و م

 "پس بچه كو؟"كه رسید اهسته گفت:

 "نیاوردنش پیش پرستارشه"اطلش كه كنار او ايستاده بود جواب داد:

 "واسه چي آه میکشي؟خودتم میتوني بچه داشته باشي فقط...."و وقتي عطیه اهي حسرت بار كشید او گفت:

تا به دنبال عروس و دوماد به اتاق عقد عطیه نگذاشت حرف مادرش تمام شود و در حالي كه به طرف پله ها میرفت 

 "دوباره شروع نکن مامان"برورد گفت:

 و اين بار اطلس بود كه اه كشید

 ******** 

وقتي عاقد برای سومین بار خطبه را خواند و فرزانه بله را گفت هلهله كشیدند و نبوت به رد و بدل كردن حلقه و 

 ید كه نزديکان عروس برای عروس در نظرگرفته بودندچشیدن عسل و دست اخر هم اهدای هدايايي رس

عطیه انگشتری زيبا برای فرزانه خريده بود و وقتي بزرگتر ها هديه شان را دادن و باالخره نوبت او رسید جلو رفت 

تا هديه اش را بدهد اصال حواسش نبود كه ملیکا نزديك عروس ايستاده است و فقط زماني متوجهش شد كه ملیکا 

او طاعون دارد خودش را كناش كشید امیر بهادر خان كه متوجه قضیه بود قدمي جلو گذاشت وو راه را برای  انگار

عطیه باز كرد عطیه جلو رفت و هديه اش را داد عروس را بوسید و به هردو تبريك گفت سپس كنار رفت تا جای 

 خودر ا به ديگران بدهد

و بقیه ی میهمانان هم امده بودند فضای باغ ديدني بود البالی شاخخه  وقتي مراسم عقد تمام شد هوا تاريك شده بود

های درختها را چراغاني كرده بودند و همه جا میدرخشید اب استخر تازه عوض شده بود و چراغهايي كه از كف 

شد چشم را یاستخر نور غیر مستقیم به اب زالل ان میدا و فواره هايي كه چند متری باال میرفت و بزيبايي سرنگون م
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نوازش میداد و از همه ديدني تر میهمانان بودند كه غرق در جواهر و لباسهای خوشدوخت جلوه ای بینظیر به باغ 

میبخشیدند صدای موسیقي همه جا طنین افکن بود و میهمانا میگفتند و میخنديدن و سعي میکردن د از لحظات لذت 

 ببرند

بیشتر توجهش به عوس و داماد بود كه خرامان در میان میهمانانشان  عطیه گوشه ای ايستاده بود و نگاه میکرد

 میچرخدند و با هر يك چند كالمي حرف میزدند 

 "هیچ میدوني چقدر خوشگل شدی؟"

عطیه يه ای خورده و سرش را برگرداند و با امیر بهادرخان روبه رو شد نفسي از سر ارامش خیال كشید و 

 "ردين ؟منو ترسوندينهنوز عادتتون رو ترک نک"گفت:

 "بگو ببینم تو كي میخوای عروسي كني؟"امیر بهادر خان خنده ای كرد و گفت

 "هیچوقت"

 "يعني چه هیچ وقت؟يعني بین اين همه خواستگار هیچکدومو نپسنديدی؟"

 "مسئله پسند من نیست"عطیه شانه ای باال انداخت و گفت

 "پس چیه؟"

 "مهم نیست فراموشش كنین"

 "ن دختر جون من واسه خودت میگم باالخره كه چي پدرو مادرت چه گناهي كردن؟اون طفلك ها ارزو دارنببی"

 "واقعان كه جای خانم سادات خالیه نه؟"عطیه ترجیح داد بحث را عوض كند و ناغافل گفت:

 "جاش خالیه"

 ش را متوجه مهمماني كردو سخن كوتاه كرد و بیانکه حرف ديگری بزند همانجا كنار عطیه ايستاد و خواس

هیچ يك از ان دو متوجه نشد تمام مدتي كه در حال گفت و گو بودند دو چشم تیزبین از دور انان را میپايد ديگر 

هیچ شکي برای فريبرز باقي نماند كه عطیه با پدر او سر و سری دارد چقدر دلش میخواست همان موقع پته ی ان رو 

 ند اما مجبور بود برای خاطر خواهرش هم كه شده حفظ ابرو كندرا روی اب بريزد و رسوايشان ك

مهماني همچنان ادامه داشت ملیکا لحظه ای از كنار شوهرش دور نمیشد و عطیه كه حس كرده بود دلیلش وجود 

اوست در گوشه ای نشسته بودو كاری به كاركسي نداشت اما بغضي گلوگیر راه نفسش را بسته بودو كافي بود كسي 

 ي بزند تا او بزند زير گريهحرف

به هر حال مجلس تا اواخر شب اداكه داشت وساعتي پس از رفتن مهمانان يکي يکي يا گروهي خدافظي كردند و 

رفتندقرار بود عروس و داماد صبح روز بعد عازم ماه عسل بشوند عطیه از انان خداحافظي كرد و به ظرف اتاق پدر و 

ود نمیتوانست به خانه ی محترم خانم برگردد به هر حال ارزويش نقش بر اب شده مادرش به راه افتاد دير وقت ب

 بود نه توانسته بود كالمي با فريبرز صحبت كند نه بچه ی او را ديده بود

********8  

صبح روز بعد عطیه به دلیل خستگي شب گذشته خواب ماند و ديرتر از معمول بیدار شد روز كاری بود و میباسیت 

الس حاضر میشد شتابان از بستر بیرون امد ابي به سرو صورتش زد و بي انکه صبحانه بخورد خانه را ترک كرد سر ك

و به سرعت خود را به خیابان رساند اما خیابان ها بیشتر فرعي بود و كمتر پیش میامد تاكسي در ان تردد كند 

 و نگاهي به پشت سرش مي انداخت همینطور كه در كنار جدول خیابان تقريبا میدومي گهگاه برمیگشت
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 "بیا باال میرسونمت"يکدفعه اتومبیلي كنار پايش توقف كرد 

اول خواست اعتنا نکند ولي صدا به نظرش اشنا امد رويش را برگرداند و نگاه كرد فريبرز بود او ايستاد ترديد داشت 

 كه سوار شود يا نه

 "بیا باال باهات كار دارم"فريبرز دوباره گفت:

 "با من؟چه كاری ممکنه با من داشته باشي؟"عطیه تعجب كرد

 "بیا باال میفهمي بیا معطل نکن"

لحن فريبرز بشدت دستوری بود وعطیه بیهیچ فکری سوار شد وقتي اتومبیل راه افتاد دلش میخواست سرش را 

تمام وجودش از درون  بچرخاند و به فريبرز نگاه كند اما جرات نمیکرد قلبش بشدت میتپید و احساس میکرد

 میلرزد

 فريبرز اتومبیل را به خیاباني فرعي و خلوت هدايت كرد و نگه داشت

 "چرا وايسادی؟من ديرم شده كالس دارم"

 فريبرز جوابش را نداد فقط نگاهش میکرد

 "اگه خیال نداری راه بیفتي پیاده شم گفتم كه كالس دارم"عطیه نفسي عمیق كشید و گفت:

 "عطیه چرا شوهر نمیکني؟"فريبرز به حرف امد و بي مقدمه پرسید: و اين بار

 "اين موقع صبح منو سوار كردی اينو بپرسي؟"عطیه اخمهايش را در هم كشید

 "اره میخوام بدونم"

 "خوب در اين صورت بايد بگم به خودم مربوطه"

 "حاضر جوابم كه هستي"

 "اينم به خودم مربوطه"

 "کنم واقعا میخوام بدونم و بیشتر از همه دلم میخواد بدونم چه خیالي تو سرت داریببین عطیه شوخي نمی"

 "منظورت چیه؟"

 "خودتو به كوچه ی علي چپ نزن دختر من همه چي رو میدونم ديگه حنات پیش من رنگ نداره"

 "اصال معلومه چي میگي؟تو چي رو میدوني؟"عطیه براستي منظور او را نمیفهمید گفت:

 "اگه تو مغزت كار میکرد وضع هممون به از اين بود"خنده ای تمسخر امیز كرد و ادامه داد:سپس 

 "كه چي؟تو رو میگرفتم؟كور خوندی!"فريبرز پوزخندی زد:

 "خیال كردی من زنت میشدم؟نه جونم تو كور خوندی"عطیه عصباني شد.

 "تیز كردیالبته كه زنم نمیشدی منو میخوای چي كار تو واسه پدرم دندون "

 "چي داری میگي؟حرف دهنتو بفهم"عطیه جا خورد 

خر خودتي خیال كردی من احمقم؟خیال كردی نمیدونم با پدرم رابطه داری؟خجالت نمیکشي با كسي كه از باباتم "

بزرگتره دل میدی و قلوه میگیری تو به همه ی ما خیانت كردی به من به فرزانه به عزيز جون ازت متنفرم عطیه 

فهمي؟ازت متنفرم هم از تو هم از پدرم ديگه گندش رو در اوردين حاال ديگه انقدر وقیح شدين كه جلوی چشم می

 "همه....
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زبان عطیه بند امده بود اتهامات فريبرز ضرباتي سنگین بر پیکر ناتوان او فرود مي امد حتي قادر نبود از خود دفاع 

 د از سوی ديگر به امیر بهادر خان قول داده بودكند چه داشت به او بگويد؟چه میگفت بیهوده بو

 "برو بیرون هرزه ی كثافت از ماشین من پیاده شو"فريا پر از نفرت فريبرز برای لحظه ای او را به خود اورد

او بیهیچ حرفي پیاده شد همچون مرده ای متحرک كه تنها كالبدش از او باقي مانده است وقوتي فريبرز حركت كرد 

 ه قطره قطره بلکه سیالب وار فروريخت.اشکهايش ن

سرش گیج میرفت حرفهای فريبرز مثل پتك به سرش كوبیده میشد انگار روی زمین و اسمان پرده ای سیاه كشیده 

بودند نمیدانست چه كند میخواست راه بیفتد اما انگار پاهايش مال او نبودند انگار میان زمین و هوا منعلق بود 

فسش باال نمیامد باالخره راه افتاد مثل ديوانه ها بیتوجه به اطراف جلو میرفت نه چیزی گلويش خشك شده بود ن

 میشنید

و اين چنین بود كه نه صدای ممتد بوق را شنید و نه خودرويي را ديد كه بسرعت به او نزديك میشد تنها چیزی كه 

 فهمید برخورد با جسمي سخت بود و ديگر هیچ

 ******* 

 مد همه چیز در اطرافش سفید بود و صدايي ظريف و لطیف توجهش را به خود جلب كردوقتي به هوش ا

 "خوشحالم كه به هوش امدين خانم حالتون چطوره؟"

شما رو بیهوش اوردن "عطیه نگاه مرده اش را به او دوست زني سفیذ پوش بود دوباره شروع به حرف زدن كرد

 "اينجا؟

 "من كجام؟"طراف انداخت و اهسته پرسید :كجا؟انجا كجا بود؟عطیه نگاش به ا

 "توی بیمارستان منم پرستارم شما تصادف كردين"زن سفید پوش لبخندی زد و گفت:

 "تصادف؟"

 "بله وقتي اوردنتون هیچي همراهتون نبود"

 "هیچي مثال چي؟"

 "كیف كارت شناسايي از اين جور چیزها"

 "خوب كه چي؟"

 "ن چیه؟بايد توی پرونده ثبت بشهخوب حاال به من بگین اسمتو"

 "اسمم؟"

اسمش؟اسمش چه بود؟به خاطر نمیاورد فقط میدانست سردرد دارد سرش بشدت درد میکرد و او را از فکر كردن 

 باز میداشت دلش میخواست بخوابد اين تنها چیزی بود كه میخواست

 ********** 

شن بود و هنوز میله ای بلند در كنارش قرار داشت كه بار دوم كه بهوش امد يك چراغ مهتابي باالی سرش رو

شیلنگي از ان اويزان بود هنوز سرش بشدت درد میکرد اهسته دستش را باال اورد و سرش را لمس كرد سرتاسر 

باندپیچي بود چرا؟چه اتفاقي افتاده؟همه چیز در ذهنش گنگ و مبهم بود نمیتوانست به خاطر بیاورد درد امانش را 

 وباره سرش روی بالش افتاد.بريد و د

 11فصل
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فريبرز مثل مرغي سر كنده به خود میپیچید ارام و قرار نداشت عطیه ناپديد شده بود و هیچکس از او خبر نداشت و 

تنها او میدانست چه اتفاقي افتاده اس او اخرين نفری بود كه عطیه را ديده بود همان موقع كه او را از اتوموبیلش 

 بود بیرون انداخته

ايا عطیه مستوجب چنان رفتاری بود؟شايد او در قضاوتش شتاب به خرج داده بود؟اما نه مطمئن بود كه كاسه ای زير 

 نیم كاسه هست

ولي از طرفي گريه های اطلس و بیقراری های عطا قلبش را به درد اورد و او را دچار عذاب وجدان كرد دلش 

د حقیقت را بگويد و مورد سرزنش قرار گیرد نمیدانست كجا به دنبال میخواست میتوانست كاری بکند اما میترسی

 عطیه بگردد

و تغییر رفتار او در ان چند روزی كه از مفقود شدن عطیه میگذشت چنان محسوس بود كه تمام اهل خانه را به فکر 

 وبي به روحیه یبرده بود فريبرز بشدت پريشان و مضطرب بود و برخالف معمول تندخو شده بود فرزانه به خ

برادرش واقف بود بدگمان شده بود كه حتما ارتباطي بین بدخلقي فريبرز و گم شدن عطیه وجود دارد بقیه هم 

كمابیش همین تصور را داشتند و از همه بدتر ملیکا بود كه خیال میکرد شوهرش عشق عطیه را در دل دارد باالخره 

از پیگیری مداوم در مورد مفقود االثر ها به انان كفته شد يك مورد  به پیشنهاد پدرام به پلیس مراجعه كردند و پس

تصادف رخ داده كه مصدوم به بیمارستان منتقل شده و طبق گزارش مسوالن بیمارستان مصدوم برگه ی هويت به 

 همراه نداشته و در اثر سانحه حافظه ی خود را از دست داده است 

اشت و فرزانه به همراه شوهرش راه بیمارستان مزبور را در پیش گرفت اما مخشصات ارائه شد ه با عطیه همخواني د

 در انجا به انان گفته شد مصدوم مورد نظر روز قبل مرخص شد

حاال ديگر به هیچ جا راه نداشتند فرزانه يك نفس گريه میکرد و پدرام دلداری اش میداد كه حتي از زير سنگ عطیه 

 را پیدا خواهند كرد

********* ****** 

فرزانه و پدرام يکراست به سراغ امیر بهادر خان رفتند تا انچه دستگیرشان شده بود با او در میان بگذارند امیر بهادر 

خان در خانه نبودو طوبا به فرزانه گفت او رفته است تا ساعتي را با ملودی بگذراند از وقتي عطیه مفقودالثر شده بود 

 امیر بهادر خان بود و فرزانه و پدرام يکسر به ساختمان ته باغ رفتند ملودی تنها مايه ی تسالی خاطر

وقتي وارد شدند جوی سنگین بر محیط حکمفرما بود ملیکا در مبلي فرو رفته بود و روزنامه میخواند فريبرز رو به 

بود  کرد كامال معلومپنجره ی مشرف به باغ ايستاده و در فکر بود و امیر بهادر خان نیز در سکوت با ملودی بازی می

 حواس جايي ديگر است

حتي وردو فرزانه و پدرام نیز از سنگیني محیط نکاست چرا كه انان هم بشدت مضطرب بودندو حامل اخباری 

 ناخوشايند

فرزانه شروع به حرف زدن كرد و بیمقدمه انچه را میدانست در چند كالم گفت همه بهت زده به او نگاه میکردند و 

هايش تمام شد ناگهان امیر بهادر خان اهي جگر سوز بركشید و همین باعث شد فريبرز سکوت را وقتي حرف 

 بشکند

ناراحت شدين؟خیلي ناراحت شدين؟بايدم بشین اين اشیه كه خودتون "او در حالي كه فرياد میزد رو به پدر گفت:

 "پختین از اولش تقصیر شما بوده
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 "فريبرز اين چه طرز حرف زده ؟اين قضیه به پدر چه مربوطه؟"دفرزانه يکه خوردو به فريبرز پرخاش كر

به پدر چه مربوطه؟اگه اون مثل كبکه سرشو كرده زير برف و خیات میکنه "فريبرز كوتاه نیامد فرياد زنان گفت:

 "هیچ كس نمیبینتش اگه تو انقدر خواسپرتي كه منوجه اطرافت نمیشي من احمق نستم

عطیه "ه نگاهش به امیر بهادر خان و خطابش به فرزانه بود با لحني ارام و سنگین ادامه داد:او مکثي كرد و در حالي ك

 "و پدر عاشق همديگن

 قلب امیربهادر خان فرو ريخت

 "فريبرز اصال میفهمي چي میگي؟"فرزانه گفت:

رابطه دارن شماهايین كه  اره میفهمم خوبم میفهمم اونا با هم"او رو به خواهرش كرد و دوباره صدايش را باال برد 

 "نمیخواين بفهمین من فهمیدم و رفتم سراغ عطیه و...

كلمات سريع و سیل اسا از دهان فريبرز بیرون میامد گفت كه با عطیه چه كرده است و سرزش پدر را چاشني اش 

مايش شیطاني بر لب به نمیکرد فرزانه و پدرام تعجب زده و با چشماني فراخ به او نگاه میکردند و ملیکا با لبخندی 

 شوهرش مینگريست

و امیر بهادر خان بهت زده وسط سالن نشسته بود هیچ حرفي برای گفتن نداشت در اين فکر بود كه فريبرز چگونه 

از راز او سر در اورد است ؟مطمئن بود كه او از عطیه چیزی نشنیده است پس چطور فهمیده بود؟حاال او میبايست چه 

فاع میکرد و قاطعانه میگفت كه مرتکب خطايي خالف عرف نشده است؟يا انکار میکرد؟نمیدانست میکرد؟از خود د

 قدرت فکر كردن از او سلب شده بود

و حیرت فرزانه در اين میان بیش از همه بود نمیتوانتس انچه را میشنید باور كند كامال گیج شده بود فکر میکرد حتما 

چیزی ممکن بود؟اصال با عقل جور در نمیامد عطیه و پدر؟رابطه ی  برادرش ديوانه شده است چگونه چنین

 عاشقانه؟نه غیر ممکن بود

چرا سکوت كردين پدر؟بايدم سکوت كنین چیزی "فريبرز همچنان میتازيد و نعره زنان پدر را مخاطب قرار داد:

ی از ز خودتون باشه نه دخترندارين بگین واقعا كه نفرت انگیزه بهتر بود سراغ كسي میرفتین كه همسن و همترا

 "طبقه ی پايین كه همسن دخترتونه

امیر بهادر خان مثل مجسمه ای به او خیره شده بود بیانکه حتي پلك بزند و فقط وقتي صدای فرزانه را شنید بي 

 اختیار نگاهش را به سمت او برگرداند

 "پدر خواهش میکنم بگین كه اين حرفا دروغه خواهش میکنم"

لحظه بود كه امیر بهادر خان براستي مستاصل شد نفسش بسختي باال میامد احساس سنگیني میکرد خواست  و در ای

حرفي بزند اما زبانش در دهانش نچرخید انچه از ان میترسید عاقبت اتفاق افتاده بود در حضور فرزندانش و بدتر از 

شرم بود؟میدنست هر كالمي كه بر زبان  ان عروس و دامادش احساس میکرد پیشاني اش عرق كرده است ايا عرق

بیاورد تاثیری در وضعیت موجود نخواهد كرد به پسرش نگاهي كرد از او تعجب كرده بود با ان همه علم و دانش 

چطور توانسته بود شخصیت پدرش را زير سوال ببرد او را بي حرمت كند؟ای كاش قبل از اينکه شرف و ابروی او را 

رش به لجن بکشد لحظه ای مي انديشید و حاال برای مردی چون اوچه چیزی باقي مانده نزد همسر و شوهر خواه

بود؟وجودی متالشي شده و بي اعتبار بي شك پسرش با بغض و كینه ای از پیش تلنبار شده او را زير رگبار اتهام 

 اب دهانش را قورت گرفته بود چیزی كه هرگز از فرزندش انتظار نداشت در بد مخمصه ای گیر كرده بود بسختي



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دل بیداری 

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

 

1 3 3  

 

داد ای كاش میتوانست گريه كند اما اين كار هم ازش بر نمي امد غرورش اجازه نمیداد عجز و درماندگي اش را به 

 نمايش بگذارد

 "پدر خواهش میکنم خواهش میکنم يه چیزی بگین"فرزانه جلو امد در مقابل او زانو زد و به التمماس افتاد

ر لب داشت بسختي ايستاد نگکاه گذرا به انان دوخت و به طرف در به راه افتاد اما و او همچنان كه مهر سکوت ب

هنوز چند قدمي پیش نرفته بود كه احسس كرد زمین زير پايش خالي شد خالي و خالي تر نفسش در گلو گره خورد 

 و ديگر هیچ نفهمید

 ********** 

مد كه هرگونه حركتي را از انان سلب كرد لحظاتي طول سقوط ناگهاني امیربهادر خان بر زمین چنان سريع پیش ا

كشید تا قضیه برايشان مملوس شد اولین نفری كه از بها بیرون امد و حواس خود را به دست اورد فرزانه بود او 

 فرياد زنان به طرف پدرش دويد و سر او را در اغوش گرفت و شیون كنان او را به نام خواد بالفاصله بعد از او پدرام

 به خود امد و برای كمك به سمت انان دويو 

 اما فريبرز همچنان مات و مبهوت بر جای ايستاده بود

ملیکا هم حركتي نکرد روی همان مبلي كه نشسته بود باقي ماند و حتي با شنیدن صدای گريه ی دختركش كه از 

 ديدن ان صحنه به هراس افتاده بود حركتي بهخود نداد

و پدرام مشغول بررسي وضعیت بود كه پندان طولي نکشید سپس سرش را باال اورد و  فرزانه گريه میکرد

 "چرا هیمن طوری ايستادی؟بیا كمك كن ببريمش بیمارستان سکته كرده"پرخاشگرانه فريبرز را مخاطب قرار داد 

 گه پدر بمیره هیچوقتتقصیر تو بود ا"صدای شیون فرزانه باال گرفت و در همان حال فريبرز را هدف حمله قرار داد

نمیبخشمت تو همیشه سعي داشتي به نحوی اونو ناراحت كني به فرض هم كه اين حرفا حقیقت داشته باشه میتونستي 

 "خفقان بگری يا بری پیشش و مثل دو تا مرد با هم حرف بزنین تو همیشه...

 "چي كار كنم؟دست خودم نبود حاال میگي "فريبرز حرف او را قطع كرد و فرياد زنان گفت:

 "هیچي بر گمشو نمیخوام ببینمت!"فرزانه هم فرياد كشید

 "حاال وقت اين حرفا نیست اگه نرسونیمش بیمارستان میمیره بجنب فريبرز"پدرام پا در میاني كرد

 نفريبرز بسرعت رفت تا اتوموبیل را جلوی ساختمان بیاورد بعد از رفتن او پدرام از ملیکا خواست يك پتو به انا

بدهد تا بیمار را روی ان بخوابانند و به كمك پتو او را تا داخل اتوموبیل حمل كنند اين طوری هم حمل او اسان تر 

 میشد هم روان تر حركت داده میشد و احتمال خطر كاهش میافت

ال ح فريبرز سريع برگشت و با كمك فرزانه و پدرام پدرش را روی صندلي عقب خواباند خواهر و برادر هیچ يك

 مساعدی برای رانندگي نداشتند بنابراين پدرام خودش پشت فرمان نشست و بسرعت عازم بیمارستان شد

امیربهادرخان به سرعت به سي سي يو منتقل شد حال او وخیم بود و هیچ امیدی به نجاتش نمیرفت اما پدرام تصمیم 

 گرفته بود تا جايي كه ممکن است تالشش را بکند

اخوانده شدند و در مدت كمتر از ده دقیقه تدابیر الزم به كار گرفته شد اما حال امیر بهادر خان پزشکان كشیك فر

لحظه به لحظه بدتر میشد در بخش سي سي يو برو بیايي بود همه تالش میکردند فرزانه گوشه ای ايستاده بود و ارام 

 ارام اشك میريخت و نگاه میکرد و فريبرز نیز پشت سر او

 "سي پي ار .زود باشین"ای فرياد پدرام ارمش بخش را به هم ريختناگهان صد
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فرزانه به دستگاه نمايشکر نگاه كرد خصوص منحني وی تك شده بود او فريادی خفه كشید رويش را برگرداند و 

 سرش را روی شانه ی فريبرز گذاشت صدای پدرام را میشنید

 "ديدجواب نداد اتروپین اگه باز هم جواب نداد شوک می"

 فريبر هم بي اختیار گريه میکرد و از خدا میخواست فقط يك بار ديگر به او فرصت دهد اگر پدرش میمرد....

 "جواب داد!جواب داد"صدای پدرام او را به خود اورد

فرزانه و فريبرز همزمان سرشان را برگرداندند و به صفحه ی نمايشگر نگاه كردند خطوطي كه میرفت تا صاف شود 

 اره تبديل به زيگزاگهايي شد كه اگر چه نامرتب بود،نشان از خیات دوباره میداددوب

فرزانه نفسي راحت كشید و زير لب خدا را شکر كرد اما بخوبي میدنست اطمیناني وجود ندارد كه اين حمالت تکرار 

 نشود

 ********** 

پدر شده بود و چشم از دستگاهايي كه به او وصل وضعیت بیمار كامال تحت نظر بود فرزانه خود عهده دار مراقبت از 

بود برنمیداشت چهره ی رنگ پريده ی پیر مرد قلب او را به درد میاورد بیاختیار اشك میريخت و قربان صدقه اش 

میرفت دلش نمیخواست او را از دست بدهد هنوز به او احتیاج داشت وجودش برای او نعمتي بود حتي اگر پدرش 

 ه بود میتوانست او را ببخشید میبايست او را میبخشید او همه ی زندگي اش بودمرتکب خطايي شد

 و او سه شبانه روز از پدرش مراقبت كرد بیانکه لحظه ای دغدغه ی خود و كار و زندگي اش را داشته باشد

 *********** 

شت فخرالسادات روی صورت او باالخره روز سوم بود كه امیر بهادر خان پلکهايش را از هم گشود احساس غريب دا

 خم شده بود و نگاهش میکرد يعني خواب میديد يا شايد مرده بود

اهسته سرش را برگرداند و فرزانه را ديد كه روی صندلي كنار تخت نشسته و سرش را بغل دسته او روی تشك 

رد و موهای او را گذاشته و به خواب رفته بود اوسوزش اشك را در چشمانش حس كرد اهسته دستش را جلو ب

 نوازش كرد

فرزانه يکدفعه از جا پريد و با ديدن پدرش كه به هوش امده بود نمیدانست بخندد يا گريه كند از روی صندلي بلند 

 "سالم پدر"شد روی صورت پدرش خم شد پیشاني او را بوسید و با لبخندی بر لب گفت:

 "ب وبدیخوا"امیر بهادر خان هم لبخندی تحويل او داد و گفت:

 "بله خواب هم ديديم خواب عزيز جون رو اومده بود اينجا تو همین اتاق"فرزانه سری تکان داد و گفت:

امیر بهادر خان يکه خورد ايا براستي فخرالسادات انجا بود؟ايا در كنار تخت ايستاده و صورتش را به صورت او 

 نزديك كرده بود؟

 "خداروشکر كه خطر رو گذروندين پدر نمیدونین چي به ما گذشت"اورد صدای فرزانه او را از عالم خیال بیرون

 فريبرز كجاست؟"امیر هبادر خان به اطراف نگاهي انداخت و اهسته گفت:

تا همین نیم ساعت پیش اينحا بود رفت توی بخش مريضهاشو ويزيت كنه دوبراه بر میگرده بهتره شما استراحت "

 "كنین

ی پدرش باال كشید و امیر بهادر خان همچون كودكي سربراه چشمانش را بست و طولي  او مالفه را تا روی سینه

نکشید به خواب رفت فرزانه خیلیخوشحال شد خاال میدانست خطر كامال مرتفع شده است میبايست اين خبر خوش 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دل بیداری 

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

 

1 3 5  

 

ار كرد و از بخش سي را به فريبرز و پدرام هم میداد بي سر و صدا از ااتاق پدرش بیرون امد سفارش او را به پرست

 سي يو بیرون رفت

 *********** 

در ايستگاه پرستاری به فرزانه گفته شد كه دكتر معین و دكتر فخری برای صرف چای به كافه تريای بیمارستان 

 رفته اند و فرزانه ان رو را پشت میزی در كنج كافه تريا پیدا كرد كه بیتوجه به اطراف مشغول گفت و گو بودند.

 "خبر خوش! يه"

ر بهوش پد"پدرام و فريبرز همزمان سرشان را باال كردند فرزانه بود كه با لبخند به لب انجا ايستاده بود و ادامه داد:

 "امد

 "راست میگي؟"فريبرز هیجان زده شد:

 "دروغم چیه؟باهام حرف زد اما..."فرزانه در حالي كه صندلي را عقب میکشید تا روی ان بنشیند جواب داد:

 "اما چي؟"

 "يه خورده زيادی ساكته میترسم دچار افسردگي بشه"

غیر عادی نیست اوال كه تحت تاثیر داروهايیه كه میگیره بعدش هم "پدرام دستش را روی دست او پذاشت و گفت:

 "بیشتر كساني كه سکته میکنن مدتي تو خودشون فرو میرن

 "سراغ منو نگرفت؟"فريبرز پرسید:

 "چرا گفتم اونجا بودی و رفتي به مريضهات سر بزني"ه نشانه ی تايید تکان داد:فرزانه سری ب

 "از عطیه چیزی نپرسید؟"فريبرز مکثي كرد و اهسته پرسید:

بهتره فعال در اين مورد حرفي نزنین اون االن در شرايطي نیست كه دچار هیجان "به جای فرزانه پدرام جواب داد:

 "بشه

 "مه ش تقصیر من بود بي گدار به اب زدم خدا لعنتم كنهه"فريبرز زير لب گفت:

بهتره از خدا بخوای به جای اينکه لعنتت كنه يه جو عقل به ات بده به هر حال "پدرام دستي به شانه او زد و گفت:

ف رو رحاال ديگه فرقي نمیکنه كار بعدی ما اينه كه طیه رو پیدا كنیم تو هم حواست رو جمع كن تا بعد از اين اول ح

 "مزه مزه كني بعد بیرون بريزی اب ريخته رو نمیشه جمع كرد نتیجه ش همینه كه میبیني

من كه میگم اصوال ادم نبايد در مورد مردم قضاوت كنه بخصوص از روی حدس "فرزانه در ادامه ی حرفهای او گفت:

 "و گمان ما كه واقعا نمیدونیم موضوع چي بوده

 "ين به توكامال درسته افر"پدرام گفت:

حق با شماس من مدرک مستدلي نداشتم فقط به ديده ها و "فريبرز برای لحظه ای در فکر فرو رفت و بعد گفت:

 "شنیده هام استناد كردم خدا منو ببخشه

خوب ديگه بهتره تمومش كنیم و فقط به فکر سالمت پدر باشیم اگر ديگه "پدرام دستانش را به هم كوفت و گفت:

تا دوو رو ديگه به بخش منتقلش میکنیم حاال بیاين خدا رو شکر كنیم و جشن بگیريم خوب فرزانه  دچار حمله نشه

 "تو چي میخوری؟

 ********* 
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فريبرز يکراست از كافه تريا به بخش سي سي يو رفت بنا به گزارش پرستار فعال همه چیز روبراه بود او وارد اتاق 

ادر خان در خواب بود فريبرز مدتي طوالني بي هیچ حركتي به پدرش زل زد پدرش شد و كنار تخت او ايستاد امیر به

میدانست حتي اگر او زنده بماند ديگر ان دلبستگي سابق را نسبت به وی نخواهد دشات و او برای همیشه پدرش را 

 از دست داده بود

د اشتباه كرده بغضي گلوگیر راه نفسش را بست چرا میبايست اين وضعیت پیش میامد؟يعني ممکن بو

باشد؟میترسید میترسید نکند عطیه را بیگناه محکوم كرده باشد و آه او دامنش را بگیرد دودمانش را به باد دهد 

كاش میتوانست او را پیدا كند هر بار به خاطر مي اورد ان روز چه برخورد زشتي با عطیه داشته است بیش از پیش از 

 خودش خجل میشد

 

 "منو ببخش پدر منو ببخش"را لمس كرد و زير لب گفت:او آهسته دست پدرش 

 سپس قطره اشکي را كه مي امد تا از گوشه ی چشمش فرو بچکد با نوک انگشت سترد و از اتاق بیرون رفت

 ********* 

وقتي فريبرز به خانه برگشت همه جا را سکوت فرا گرفته بود او بي سر و صدا كیفش را روی میز هال گذاشت و به 

 تاق نشیمن و سپس به اشپزخانه سرک كشید خبری نبودا

برگشت كیفش را برداشت و به سمت اتاق خواب به راه افتاد وقتي در راهرو از جلوی اتاق ملودی میگذشت صدای 

 الاليي نجواگونه پرستار او را شنید تقه ای به در زد و اهسته در را نیمه باز كرد

 "سالم"

 "سالم اقا"

 "خوابیده؟"

 "حاال ديگه بله"پرستار از كنار تخت ملودی بلند شد به سمت فريبرز رفت و گفت:

 "خانم كجاست؟"فريبرز لبخندی زد و پرسید:

 "ايشونم خوابیدن سردرد داشتن"

 "سردرد؟واسه چي؟"

 "واهلل نمیدونم االن مدتیه سردرد امانشون رو بريده چطور شما نمیدونین؟"

كشید و حرفي نزد از كنار پرستار گذشت و به طرف تخت ملودی رفت نگاهي به او فريبرز اخمهايش را در هم 

 انداخت كه لبخندی بر لبش اورد و دوباره بي سر و صدا از اتاق بیرون رفت

به همان ارامي در اتاق خوابش را باز كرد ملیکا با اخمهايي در هم روی تخت دراز كشیده بود كه با ورود او الی 

 "باالخره يادتون افتاد زن و بچه هم داری؟"ز كرد و با لحني طعنه امیز گفت:چشمهايش را با

 "سالم"فريبرز كیفش را روی زمین گذاشت و به سمت او رفت لبه ی تخت نشست بوسه ای بر پیشاني او زد و گفت:

 "سالم بي سالم اصال معلومه كجايي؟"ملیکا پشتش را به او كرد :

وقتي پدرش سکته كرده بود او هر شب دير وقت به خانه برگشته و صبح زود بیرون رفته فريبرز به او حق میداد از 

 بود
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منو ببخش عزيزم حال پدر وخیم بود نمیتونستم ولش كنم امروز به هوش اومد ديگه جای نگراني نیست و منم "

 "برگشتم سر خونه زندگیم

 "لفته گند زده و ما بايد تاوانش رو پس بديم؟اون دختر ك"ملیکا با حركتي سريع به سمت او چرخید و گفت :

 "عزيزم اروم باش اصال ربطي به اون نداره پدر..."

گور پدر خودت و پدرت و اون دختر كلفته من ديگه تحمل ندارم میخوام برم يا با میای يا "ملیکا روی تخت نشست 

 "خودمون میريم

 "خودتون؟"فريبرز اخمهايش را در هم كشید

 "ملودی بله من و"

برای لحظه ای فريبرز احساس كرد زيادی در برابر او كوتاه میايد از روی تخت بلند شد و در حالي كه كتش را در 

 "شما هر جا دلتون میخواد میتونین برين اما ملودی همینجا میمونه"مي اورد گفت:

 "قي نداری او....چي گفتي؟تو چنین ح"ملیکا ناباورانه به او نگاهي كرد و با لحني كشدار گفت:

 "همین كه گفتم من پدرش هستم و اجازه نمیدم پاشو از اينجا بیرون بذاره تو هم بهتره فکرهاتو...."

 ناگهان چشم فريبرز از اينه ی كمد ديواری به ملیکا افتاد رنگ صورتش مثل گچ شده بود و به خود میپیچید

 "ملیکا"

 "چي شده؟"به طرف او دويد

ع داشت دستش را روی سرش گذاشته بود و از شدت درد نفسش بسختي باال میامد و انگار يك عمر ملیکا حالت تهو

 طول كشید تا درد او را رها كرد و تخفف يافت

 ************ 

 

ملیکا تحت تاثیر مسکني قوی باالخره خوابش برد اما فريبرز تا صبح بیدار بود او پزشك بود و حدس میزد 

خشونت و بیحصولگي همسرش موردی جدی است نبايد سرسری گرفته شود میبايست او را  سردردهای تو ام با

برای انجام يك سری ازمايش به بیمارستان میبرد انگار همه چیز دست به دست هم داده بود تا سعادت و ارامش او 

 ردردهای مشکوکرا دستخوش توفان كند همین يکي را كم داشت بیماری پدرش و ناپیدی شدن عطیه و حاال هم س

 كلیکا

 "صبح بخیر"صبح سر میز صبحانه نشسته بود وب ا فنجان قهوه اش بازی میکرد كه ملیکا وازد شد

لحنش عادی بود انگار نه انگار شب پیش چنان جنجالي به پا كرده بود خم شد بوسه ای بر فرق شوهرش زد و پشت 

 میز نشست

 "صبحونت رو خوردی؟"

 "چند وقته سردرد داری؟"او را بدهد فنجانش را روی میز گذاشت و گفت:فريبرز بي انکه جواب 

 "حسابش از دستم در رفته اولها با مسکن رفع میشد اما حاال ديگه قرص هم بیفايدست"

 "چرا زودتر نگفتي؟"

 "تو كجا بودی ؟يا واسه عطیه خانم توی بیمارستان میموندی يا واسه پدرت"

 "ور پدر عطیه فعال تويي كه مهمي بايد دلیلش رو بفهمیم امروز با من میای بیمارستاندوباره شروع نکن ملیکا گ"
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 "يعني خیال میکني مهمه؟"ملیکا به او خیره شد

 "هرچي هست نبايد اونو سرسری گرفت بهتره خیالمون راحتش ه"

ره ی و گهگاه نگاهي به چهمدتي به سکوت گذشت هردو غرق در فکر بودند فريبرز دوبارره با فنجانش بازی میکرد 

رنگ پريده و رنجور همسرش مي انداخت و ملیکا همانطور از سر بي اشتهايي صبحانه اش را میخورد فکر میکرد و 

 هر چند دقیقه يك بار ابروانش را در هم میکشید

 "فريبرز؟"باالخره ملیکا بود كه سکوت را شکست:

 "جانم؟"

 "من خیلي اذيتت میکنم؟نه؟"

 "كن فراموش"

 "نه بايد بگي كه منو میبخشي به خدا بیشتر اوقات دست خودم نیست اصال نمیفهمم چه مرگم میشه"

 "گفتم كه فراموش كن مهم نیست"

 "میای بريم سفر؟"ملیکا مکثي كرد و بي مقدمه گفت:

خواد بیشتر میشه دلم نمیاحساس میکنم روز به رزو فاصله ی بین منو تو داره "فريبرز جوابي نداد و ملیکا ادامه داد:

تو رو از دست بدم مدتهاس بحران پشت بحران داشتیم اگه يه مدت از اينجا دور باشیم اعصابمون اروم میشه و 

 "دوباره همه چي به حالت قبل بر میگرده

خیالم  دحق با توئه باشه میريم اما اول باي"فريبرز دستش را جلو برد با پشت انگشت گونه ی او را لمس كرد و گفت:

 "بابت سردردهای تو راحت بشه همین طور بابت پدر قبوله؟

 "قبوله"ملیکا خنده ای شیرين كرد:

 ************** 

نتیجه ازمايشها و سي تي اسکن رضايت بخش نبود در سمت چپ سر ملیکا چسبیده به مغز غده ای بزرگ وجود 

ر بخت ياری میکرد و غده خوش خیم بود عمل جراخي داشت كه میبايست هر چه زودتر ان را بر میداشتند حتي اگ

 به نوبه ی خود بسیار حساس و خطر افرين بود

 فريبرز بر سر دوراهي مانده بود ايا میبايست قضیه را به ملیکا میگفت؟

ئنا ماو بعد از مشورت با پپدرام و فرزانه تصمیم گرفت موضوع را از ملیکا پنهان كند با روحیه ای كه ملیکا داشت مط

واكنشي تند و اسیب رسان نشان میداد فريبرز بهتر ديد سفری را كه قولش را داده بود جلو بیندازد تا در انگلستان 

 دوباره ازمايشهای الزم روی ملیکا انجام شود امیدوار بود پزشکان در تشخیص خود اشتباه كرده باشند

اين رو دچا اندوهي عمیق شد در حالي كه مجبور بود  اما او خود پزشکي بود و میدانست اشتباهي در كار نیست از

 ظاهر خود را حفظ كند چگونه میتوانست بپذيرد كه ممکن است همسرش مادر فرزندش را از دست بدهد؟

و اين افکار انچنان ذهن او را به خود مشغول كرد كه حتي بیماری را از ياد برد تنها دغدغه اش اين بود كه هرچه 

 سفر را فراهم كندسريع تر مقدمات 

 *************** 

باالخره روز عزيمت مسافران فرا رسید حاال امیر بهادر خان هم از بیمارستان مرخص شده بود و در خانه استراحت 

میکرد همه ی افراد خانواده در اتاق نشیمن جمع شده بودند تا اخرين ساعت قبل از سفر فريبرز و خانواده اش را با 
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میر بهادر خان روی مبلي لم داده بود در سکوت به انان نگاه میکرد اگر چه چندان دلخوشي از ملیکا هم بگذرانند ا

نداشت او وقتي فهمیده بود او دچار مشکل است حال خود را نمیفهمید و بشدت ناراحت بود اما از كار خدا هم 

م مزورانه كوشیه بود همه چیز را به ه نمیتوانست غافل بماند پسرش با عطیه خوب تا نکرده بود همین طور ملیك كه

 بريزد و اعضای خانواده را به جان يکديگر بیندازد چه بسا او مسبب واقعي دربدری عطیه بود

با تمام اين احوال امیر بهادر خان راضي به مرگ عروسش نبود و دعا میکرد كه او از اين بیماری جان سالم به در ببرد 

 نسانیت حکم میکرد برای همنوع خود بد نخواهدباالخره او هم انسان بود و ا

همه مشغول گفتوگو بودند و هر يك كه سعي میکرد به موضوع بیماری ملیکا اشاره نکند چیزی میگفت در همین 

فتن از ر"موقع اطلس با سیني چای وارد شد و بمحض اينکه چشم ملیکا به او افتاد پشت چشمي نازک كرد و گفت:

 "كه ريخت خیلي ها رو نمیبینماينجا مزين رو داره 

اگه اين دختره رو پیداش كردين از قول من بهش بگین فکر شوهر منو از "سپس فرزانه را مخاطب قرار داد و گفت:

سرش بیرون كنه ما داريم میريم و هیچوقت بر نمیکرديم بهتره تا از ريخت و قیافه نیافتاده يه شوهر واسه خودش 

 "دست و پا كنه

کارا میلرزيد دهانش را باز كرد تا حرفي بزند اما به اشاره ی شازده كه او را به سکوت فرا میخواند تنها اطلس كه اش

 اهي كشید و پس از اينك سیني را روی میز گذاشت از اتاق بیرون رفت

و  شفرزانه خیلي دلش میخواست جوابي دندان شکن به ملیکا بدهد و برايش كاری هم نداشت اما به احترام برادر

شرايط جسماني ملیکا ترجیح داد سکوت كند فقط از شدت غیظ دندانهايش را به هم فشرد و چنان دسته ی مبل را 

 محکم گرفت كه بند بند انگشتانش سفید شد

جا خوشحالم از اين"ولي ملیکا دست بر دار نبود خم شد و در حالي كه فنجاني از چای داخل سیني بر میداشت گفت:

 "رو هم با خودم میبرم اينطوری الاقل خیلي چیزها رو نمیبینه و رنج نمیبرهمیرم و فريبرز 

امیر بهادر خان میدانست كه روی سخن ملیکا با اوست دير جای سکوت نبود او بي انکه حتي نگاشه را متوجه ملیکا 

ودش بومیم خدا خقلبت رو صاف كن دختر نفرت به خود ادم صدمه میزنه ما كه افتاب لب "كند با لحني خشن گفت:

 "به شما جوونا رحم كنه

هیچکس هیچ حرفي نزد و سکوتي سنگین حکمفرما شد میبايست همگي دعا به جان ملودی میکردند كه با حركات 

 بچه گانه اش سنگیني محیط را از بین برد

شان نمیخواست امیر و باالخره وقت خداحافظي رسید قرار بود جعفر انان را به فرودگاه برساند پدرام و فرزانه دل

بهادر خان را تنها بگذارند خدافظي ها صورت گرفت و نوبت به فريبرز رسید كه با پدرش خداحافظي كند روابط ان 

دو بظاهر محترمانه اما عاری از هرگونه صمیمیت و محبت شده بود او فقط دست پدرش را فشرد و سفارش كرد 

 مراقب سالمتي خودش باشد

ه افتاد تا به دنبال ملیکا و ديگران كه قبل از او بیرون رفته بودند اتاق رو ترک كرد امیربهادر خان و.قتي فريبرز به را

 صدايش زد

 "پسر؟"

 فريبرز ايستاد

 "خیال داری همونجا بموني؟"
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 "تا وقتي وضعیت ملیکا روشن بشه بله"فريبرز مکثي كرد سپس رويش ر به سمت پدرش برگرداند و جواب داد:

هادرخان فقط سری تکان داد و صبر كرد تا فريبرز از در بیرون رفت سپس قطره اشکي را كه راهي به بیرون امیر ب

 میجست از گوشه چشم پاک كرد.

 

  18فصل 

كدام زنجیر محکم تر از زنجیر محبت است؟يعني نمیتوان به جای كینه ورزی عشق ورزيد؟تا بابت از هم گسستنها 

اند؟انان كه عشق را ارج نهاده و قلبشان را اماج مهرد و صمیمت و بخشش قرار داده اند به دريغ و افسوسي بر جای نم

يقین نزد خداوند جايگاهي رفیع دارند و انان كه همواره در پي خشنود كردن اهريمن با او همگام شده و عاطفه را به 

 دست توفان سپرده اند در واقع در براندازی خود كوشیده اند

بهادر خان خود را تنها تر از همیشه میديد احساس میکرد برای همیشه از محبت فرزندانش محروم شده اكنون امیر 

است با اينکه دختر و دامادش در ان خانه میزيستند و فرزانه نهايت سعي خود را برای راحتي و سالمت او به كار 

ورت بین انان باقي بماند ارزو میکرد میگرفت فاصله ی ايجاد شده محسوس بود او دلش نمیخواست اين سردی و كد

اتفاقي بیفتد و فاصله از میان برداشته شود بارها تصمیم گرفت با دخترش صحبت كند اما هر بار چنین شهامتي را در 

 خود نديد منتظر بود فرزانه پیشقدم شود و خواهان افشادی حقیقت شود

 و سرانجام انتظار او به پايان رسید

چیق نشسته بودند اوايل پايیر بود و برگهای زرد و نارنجي فروريخته از درختان جوی غمگین ايجاد پدر و دختر در اال

 كرده بود هر يك در سکوت غرق در افکار خود بود و به مرگ برگها مینگريست

 "يادش بخیر"يکدفعه فرزانه اهي كشید و گفت:

 "ياد چي؟"امیر بهادر خان به او نگاه كرد و پرسید:

 "چه دوران خوبي بود من فريبرز عطیهقديما "

و با بر زبان اوردن نام عطیه به پدرش نگاه كرد سه ماهي میشد كه از او بیخبر بودند امیر بهادرخان نگاهش را از او 

 "همینطور عزيز جون"دزديد و فرزانه ادامه داد

 "ا نمیکنمپدر سوالهای زيادی توی ذهنم هست كه جوابي براشون پید"او مکثي كرد و گفت:

امیر بهادر خان به او نگاه كرد میدانست در ادامه چي خواهد شینید و خود را به دست تقدير سپرد اين چیزی بود كه 

 دير يا زود پیش مي امد

میدوني پدر دلم میخواد واقعیت رو بدونم میدونم قضیه اونطور كه فريبرز میگفت نیست برام بگین پدر مطمئن "

رو دارم دلم میخواد بدونین هر اتفاقي هم افتاده باشه من...من دوستتون دارم بگین چرا اينطور باشید تحمل شنیدنش 

 "شد؟

راستش اين سوالیه كه "امیر بهادر خان درنگي كرد و نگاهش را به او دوخت سپس اهي كشید و با لحني ارام گفت:

 "به اينجا بکشه؟چرا بايد با هم بیگانه بشیم؟ بارها از خودم كردم چرا اينطور شد جرا بايد رابطه ی من و بچه هام

 او سکوت كرد و در فکر فرو رفت

 فرزانه برای چند لحظه منتظر ماند و وقتي پدرش حرفي نزد گفت:

 "پدر فريبرز میگفت میدونه كه ...."
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راست میگفت اون هیچي نمیدونه هیچ كس هیچي نمیدونه اما "امیر بهادر خان با لحني تند حرف او را قطع كرد 

تقصیر منه بله مقصر اصلي منم عطیه اين وسط هیچ گناهي نداشت هیچ خطايي نکرده بود اون دختر پاكدامنیه در 

تمام اين سالها به همه ی ما وفادار بود از روزی كه شماها رفتین اون نهايت فداكاری و محبت رو در حق منو مادرتون 

 "لش واسه تو پر میکشید و...عاشق فريبرز بودكرد روزی نبود كه از ياد شما غافل باشه د

 او مکث كرد و در فکر فرو رفت وقتي دوباره شروع به حرف زدن كرد صدايش ارام و خش دار بود

درواقع اين من بودم كه شروع كردم در شرايط نامناسبي قرار داشتم مادرتون مرده بود شماها رفته بودين و بعد از "

احساس تنهايي و طرد شدن باعث شد دست به كاری بزنم كه شايسته ی مردی در سن و سفری كه به اونجا داشتم 

 "سال من نبود

اما نمیتونم منکر احساسي بشم كه در من به وجود "او سرش را باال كرد چشم در چشم فرزانه دوخت و قاطعانه گفت:

 ".اورد بهش عالقه مند شدم نه نه عالقه كلمه ی مناسبي نیست عاشقش شدم و..

 "و ازش خواستگاری كردم"فرزانه خیره به او مینگريست و امیر بهادر خان ادامه داد:

نفس فرزانه بند امد باورش نمیشد چطور ممکن بود پدرش از دختری كه همست و سال دختر خود او بود 

 خواستگاری كرده باشد

 دم میخواستمش حضور اون منو به دنیاييحق داری تعجب كني دختر حتي میتوني ازم متنفر باشي اما گناه كه نکر"

میبرد كه سالها بود فراموشش كرده بودم...به هر حال بعدش پشیمون شدم اما...اما فقط وقتي كه عطیه بي خبر 

گذاشت و رفت توی يه نامه برام نوشته بود میره تا از برون فاجعه جلوگیری كنه میگفت نمیخواد من مورد نفرت 

الها دربدری رو به جون خريد تا خودش محبت تو و فريبرز رو از دست نده و من احترام شما شماها قرار بگیرم او س

 "ها رو ولي طفلك موفق نشد فريبرز همه چي رو خراب كرد اون دختر بي گناه محکوم شد

 او دوباره به فرزانه خیره شد كه مثل مجسمه خشکش زده بود

وح ادم هدف محبت قرار میگیره سن و سال چه نقشي ممکنه داشته به نظر تو عشق گناه؟هي هي هي وقتي قلب و ر"

باش؟اگر هم اين وسط كسي گناهکار باشه اون منم عطیه دختر فهمیده ايه با هم مینشستیم حرف میزديم او خیلي 

سرش میشد هر چي میگذشت من بیشتر دلبستش میشدم اره عاشقش شدم هیچ كس حق نداره منو بابت اين كار 

تنها گناهم اين بود كه پام رو از گلیمم درازتر كردم و به خودم اجازه دادم احساسم رو ابراز كنم و عطیه  محکوم كنه

انقدر عاقل بود كه خودشو كنار كشید هنوز نامش رو دارم اگه دلت بخواد میتوني بخونیش مطمئنم اون وقت تو هم 

يايد داد چطوری میشه در راه عشق خالص شد و  مثل من اونو بابت فداكاريش تحسین میکني اون با فرارش به من

 "ايثار كرد چطوری میشه روح رو غني كرد و به عشق الهي رسید

امیر بهاد خان لب از سخن فروبست تا نفسي تازه كند فرزانه هیچ نمیگفت چیزی نداشت كه بگويد او خود را نیز 

شت به درش نشان داده بود شايد كار به اينجا مقصر میدانست اكر كمي فقط كمي از صمیمیتي را كه با مادرش دا

 نمیکشید

میدوني فرزانه از عظمت روح اين دختر از فهم و شعورش هرچي بگم كم گفتم دختری تو ياين سن و سال بتونه "

پیر مردی به سن منو ارشاد كنه واقعا جای حیرت داره متاسفم كه انقدر مظلوم واقع شد نمیدوني چقدر از روی عطا و 

س خجالت میکشید رنج اونا رو میبینم و صفای باطنشونو شايد هر كي جای اونا بود همه ی ما رو رسوا میکرد حاال اطل
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بعد از اين همه سال زحمت توی اين خونه چي دارن؟هیچي ما همه چي اونا رو ازشون گرفتیم اخر سر هم فريبرز 

 "تیشه به ريششون زد

انه گوش میکرد حق با پدرش بود فريبرز نمیبايست بتنهايي تصمیم امیر بهادر خان همچنان حرف میزد و فرز

میگرفت اون با چه منطقي چنین اجازه ای به خودش داده بود؟ايا حقي از او زايل شده بود؟ايا پدرش برای ان دو 

ر ه هكمبودی واقع شده بود؟نه مسلما نه و احساس او به خودش مربوط بود حق با او بود كه هر احساسي میخواهد ب

كسي داشته بدش انسانها بیش از هر چیز با احساس خود زندگي میکنند اگر بنا باشد كسي بزرو زندانبان احساس 

 ديگران باشد ديگر زندگي چه ارزش دارد؟

عطیه لیاقت باالتر از اينا رو داره يادكه وقتي فهمیدم عاشق پسرم شده خونم به جوش اومد تصمیم "پدرش میگفت:

اشونو بندازم بیرون اما مادرت مانع شد حتي نذاشت به روی عطیه بیارم خدا رحمتش كنه زن صبور و داشتم هر سه ت

 "عاقلي بود حاال نخواد عطیه رو خیلي میخواست بهتر از همه مون اونو شناخته بود

ما خدا اخر و ما كه اب از سرمون گذشته تا كي زنده ای خدا عالمه ا"او اهي كشید و سر تکان داد و در ادامه گفت:

عاقبت اين ملیکا رو به خیر كنه هر چي اتیشه از گور اون بلند میشه اون بود كه ذهن فريبرز رو نسبت به ما مسموم 

كرد خدا از سر تقصیر هردوتاشون بگذره میگن يکي پرسید از زمین تا اسمون چقدر راهه؟جواب شنید به اندازه ی 

 "اه يك مطلوم و عطیه مظلوم بود

ينجا كه رسید اهي ديگر كشید و پلکهايش را چنبار بر هم زد تا اشکهايش را پس براند ديگر حرفي برای او به ا

گفتن نداشت انچه را میبايست گفته بود فرزانه به دقت پدرش را برانداز كرد پیش از ان دوستش داشت كه كینه او 

 هکار واقعي او و فريبرز بودندرا به دل بیگرد به عالوه او كه براستي مرتکب گناهي نشده بود گنا

پدر میدونم انقدر بزرگوارهستین كه بچه هاتون "او از جا بلند شد كنار پدرش نشست او را در اغوش گرفت و گفت:

 "رو ببخشین مقصر واقعي ما بوديم كه نفهمیديم

شق يعني چه؟اخه شما میدونین پدر همیشه از خودم میپرسیدم ايا پدر من هیچ میدونه ع"بعد خنده ای كرد و گفت:

 "همیشه خیلي جدای بودين عاشق شدن يه احساس لطیف میخواد كه از شما بعید میدونستم حاال برام خیلي جالبه

اما برای جالب نبود دروغ میگفت میدانست اگر پدرش با دختری ازدواج میکرد كه در دامان خود او بزرگ شده بود 

د درواقع میبايست از عطیه ممنون بود كه با فرار بموقع خود از اين هرگز نمیتوانست هیچ يك از انان را ببخش

 رسوايي بزرک پیشگیری كرده بود چرا كه چنین قدرتي را در هیچ مردی نمیديد

به هر حال من يکي كه واقعا متاسفم نمیابیست يه طرفه به قاضي مريفتم مطمئنم فريبرز هم وقتي بفهمه "او ادامه داد:

 "همینو میگه

فعال تنها چیزی كه اهمیت داره اينه كه عطیه رو پیدا كنیم واسه خاطر پدر و "ر بهادر خان سری تکان داد و گفت:امی

 "مادرشم شده بايد اين كارو بکنیم دارن دق میکنن

 فصل

 11فصل 

 فرزانه در حالي كه از اين طرف اتاق به ان طرف میرفت وسايلش را در كیف دستي اش میريخت رو به شوهرش

 "اه ديرمون شد بايد شبها زودتر بخوابیم تا صبح بتونیم بموقع بیدار شیم"گفت:
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حق با شماست سرور من مخصوصا توی اين هوای سرد و يخبندون كه بايد محتاطانه "پدرام در حال پوشیدن گفت:

 "رانندگي كرد

 "خیلي خب ديگه بجنب اين طور كه معلومه دوباره میخواد برف بیاد"

 "ونه عزيزم بهار كه نیستفصل زمست"

 "باز تو چشم بسته غیب گفتي؟"

 "فقط میخواستم بگم..."

 "بسه ديگه حضرت واال اماده شدن يا نه؟"

 "بله بانوی من اماده ام تا تو بری يه سر به پدر بزني منم ماشینو روشن میکنم تا گرم بشه"

اق پدرش سری میزد تا از سالمت و راحتي او مطمئن شود فرزانه از اتاق بیرون دويد هر روز صبح قبل از رفتن به ات

 بعد به اتفاق پدرام خانه را ترک میکرد

وقتي او از سرسرا بیرون دويد قدم به ايوان گذاشت از ديدن پدرام كه كناز اتوموبیل خاموش ايستاده و دستش را به 

 خالت سالم نظامي كنار پیشاني اش گذاشته بود جا خورد

 "یه به خودت گرفتي؟پس چرا ماشینو روشن نکردی؟اين چه ريخت"

 "بیفايدست"

 "يعني چي؟"

 "پنچره"

 "چي؟"

 "عرض كردم ماشین پنچره بانوی من"

خدايا گل بود به سبزه نیز اراسته شد خیلي خوب هینجا وايستا من میرم سوئیچ پدر رو "فرزانه اهي كشید و گفت:

 "بیارم

 "امکان نداره"

 "منطورت چیه؟"

 "بنده به جز ماشین خودم با ماشین هیچ كي رانندگي نمیکنم"

 "خیلي خوب من رانندگي میکنم"فرزانه كفری شد

 "امکان نداره"

 "ديگه چرا؟"

 "من جونمو از سر راه نیاوردم!"

 "خیلي خوب جواب اين حرفتو بعدا میدم بجنب پنچری بگیر"

اب فرزانه كمي ارم شده بود او سکوت را شکست و رو به پدرام باالخره راه افتادند و بعد از طي مسیری كه اعص

 "میدوني چیه گاهي وقتا كه مساله ای پیش میاد به خودم میگم حتما مصلحتي در كاره"گفت:

حتما همین طوريه قارره بیمارستان دود بشه و بره هوا خدا خواسته من و تو توش "پدرام با لحني تمسخر امیز گفت:

 "نباشیم

 "نکن پدرام تو بايد خونسرد باشيشوخي "
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خونسرد باشم؟ببین كي به كي میگه باشه.خونسردم..خونسرد خونسرد اما عزيز من كدوم مصلحت؟با اين راه "

 "بندون و زمین لغزنده ظهر هم به بیمارستان نمیرسیم ولي خوب بايد خونسرد بود گور پدر همه مريضها

استي هیچ وقت عصباني نمیشود پدرام مردی خوش مشرب و شوخ فرزانه خنیدی در واقع میدانست شوهرش بر

 طبعي بود و سعي میکرد هر ناماليمتي را با شوخي و خنده از سر بگذراند و فرزانه عاشق همین خصلت او بود

خودرو ها عمال ايستاده بودند و تردد متوقف شد حاال برف هم شروع به باريدن كرده بود كه بر وخامت اوضاع 

مدتي طول كشید تا راه تا خدودی باز شد و خودرو ها مختصر حركتي كردند حاال به سر خیاباني فرعي  میافزود

 رسیده بودند

 "بنداز توی اين خیابون شايد فرعیها باز باشه و بتوني قصر در بريم"فرزانه پیشنهاد كرد:

غه رو نداشتم مشکالتم رو كي حل به امتحانش میارزه من اگه تو ناب"پدرام سری تکان داد و فرمان را چرخاند

 "میکرد؟

وارد فرعي شدند تردد كمتر بود اما برف بیشتری در خیابان ها نشسته بود و حركت را كند میکرد فرزانه ديگر 

اعصاب نداشت. خیلي ديرشان شده بود با انگشتانش روی پايش ضرب گرفته بود و سعي میکرد خونسردی اش را 

 حواسش را به رانندگي بود كه در ان خیابان باريك لیز نخورندحفظ كند پدرام هم ششدانگ 

 "نگه دار"

فرزانه چنا بي مقدمه و گوشخراش فرياد زد كه باعث شد پدرام ناگهاني روی ترمز بکوبد مسلما اگر راننده ای ماهر 

 نبود اوتوموبیل دور خودش جرخي میزد و معلوم نبود كار به كجا میکشید

ي شده؟واسه چ"اتوموبیل را كنترل كند اهسته در گوشه ای نگه داشت و رو به او معترضانه گفت: وقتي پدرام توانست

 "چي داد مینزی؟

 "اونجاس همین االن رفت تو اون كوچه؟"

 "كي اونجاس؟كي رفت توی... "

 فرزانه در حالي كه در اتوموبیل را باز میکرد هیجانزده گفت:

 "عطیه"

رام باشد از اتوموبیل بیرون پريد و در حالي كه سعي میکرد روی برفها سر نخورد با اخرين و بي انکه منتظر جواب پد

 سرعتي كه میتونست به سمت كوچه ی مورد نظر دويد و وقتي سر كوچه رسید عطیه اواسط كوچه رسید

 "عطیه"

 او ايستاد بي انکه رويش را برگرداند و لحظه ای بعد دوباره به راه افتاد

 "عطیه خواهش میکنم وايسا"وباره فرياد كشید :فرزانه د

و او دوباره ايستاد و با شنیدن ان صدای اشنا و مهربان قلبش فرو ريخته بود نمیتوانست نسبت به ان بي اعتنا بماند 

 ولي هنوز قدرت نداشت رويش را برگرداند

 "نو نمیشناسي؟منم عطیه فرزانه ديگه م"ناگهان دستي بازوی او را چسبید و صدای كه گفت:

 البته كه میشناخت چطور ممکن بود نشناسد او همه ی امیدش بود تنها دوستي كه داشت

 "چطوری پیدا كردی؟"اهسته سرش را چرخاند و چشممان اشکبارش را به او دوسخت 

 "چي داری میگي؟فقط خدا میدونه چقدر دنبالت كشتیم"
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خدا جون تو منو يادنه خیال میکردم...خیال میکردم ...اخهه به ما "و بعد فرزانه مکثي كرد و تعجب زده ادامه داد:

 "گفتن تو حافظت رو از دست دادی

 "از دست داده بودم"لحن عطیه كماكان جدی بود گفت:

خداروشکر نمیدوني چقدر خوشحالم ولي دختر حاال ما به جهنم نگفتي پدر و مادرت از "فرزانه در میان گريه خنديد :

 "ن؟غصه دق میکن

ديگه حتي از خودمم سیرم خواهش میکنم برو و منو به حال "اشکهايي كه در چشمان عطیه حلقه بسته بود فروريخت

 "خودم بذار

عطیه اين چه حرفیه میزني؟میدوني كه همه مون دوستت داريم تو نبايد انقدر مايوس باشي بیا ...بیا بريم پدرام سر "

 "كوچه اس توی ماشین

 "ي رو ببینمنه نمیخوام كس"

 "ولي همه میخوان تو رو ببینن شش ماهه كه گذاشتي رفتي نمیدوني چقدر برات حرق دارم"

عطیه دلش نمیخواست برود اما حرفهای فرزانه مستاصلش كرده بود فرزانه همچنان التماس میکرد و او امتناع 

ا پارک كرده بود و به دنبال فرزانه داخل يکدفعه صدای پدرام رشته كالم هردوی انان را از هم گسست او اتوموبیل ر

 كوچه شده بود

 "سالم عطیه خانم تو اسمونا دنبالت میکشتیم ديگه چیزی نمونده بود دست به دامت اف بي ای بشیم"

عطیه خنده اش گرفت شوخ طبعي پدرام همیشه او را سر ذوق میاودر نگاهي سريع به او كرد و بعد سرش را پايین 

 "سالم شما اصال عوض نشدين"انداخت و گفت:

سال هم میگذشت همین بود من  63مگه قرار بود عوض بشم شما شش ماهه كه منو نديد خاطر جمع باش اگه "

 "عوض شدني نیستم همیشه همون اقايي كه بودم باقي میمونم

 "دبرات تنگ شده بو بگذريم نمیدوني چقدر خوشحالم كه دوباره میبینمت دلم"بعد پدرام خنده ای كرد و ادامه داد:

 "شما همیشه به من لطف داشتي"عطیه لبخندی زد و گفت:

لطف داشته ؟اون عاشق توئه خبر نداری چقدر هوات رو داره كسي جرات نمیکنه بگه باالی چشم عطیه "فرزانه گفت:

 "ابروس

 "از هردوتون ممنونم من لیاقت اين همه محبت رو ندارم"عطیه احساس خوبي داشت گفت:

تو لیاقت بیشتر از اينا رو داری عزيزم بیا بريم عطیه خواهش میکنم تو بايد برگردی "رزانه او را در اغوش كشید:ف

 "خونه خواهش میکنم

عطیه عاجز شده بود نمیدانست چه بگويد از سويي فکر میکرد اگر به ان خانه برگردد دوباره اش همان است و كاسه 

 هايي و دربدری خسته شده بودهمان و از سوی ديگر از فرار و تن

خونه خودت اينجاس؟اخه رفتیم خونه ی محترم خانم "همچنان نگاه مرددش را به انان دوخته بود گه فرزانه پرسید:

 "دنبالت گفتن از اونجا رفته

ديگه اره بنده خدا واسه خاطر من اونجا رو فروخت اومديم اين طرفها االنم داريم میرم سركار شاگرد دارم راستش "

 "خصوصي درس میدم
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پس به همین دلیل بود كه جست و چوی انها در اموزش پرورش هم بینتیجه مانده بود عطیه ديگر برای دولت كار 

 نمیکرد

 "استعفا دادی؟"پدرام گفت:

 "نه مرخصي بي حقوق گرفتم"عطیه سر نکان داد:

شم به اندازه ی كافي ديرومون شده مطمئنم تو ببین عطیه ما همین حاال"فرزانه دست او را گرفت و عجوالنه گفت:

هم بايد بموقع برسي خونه ی شاگردت دلم میخواد به ام قول بدی كه ديگه خودتو گم و گور نمیکني و ناهار رو با 

 "من میخوری خیلي حرفا برات دارم قول میدی؟

 "باشه"عطیه فکری كرد و سری تکان داد:

 "خوبه؟كجا ببینمت؟عالي شد راس ساعت يك "فرزانه خنديد

وقتي پدرام و فرزانه دوباره سوار اتوموبیل شدتد و راه افتادند هر دو برای مدتي سکوت كردند باالخره پدرام سکوت 

میدوني به نظر من اين دختر خیلي سختي كشیده ديدی چه شکلي شده بود خمود و افسرده چشماش يه "را شکست:

 "الغر هم شده بود يه پاره استخون دنیا غم داشت ديگه سرحال و شاداب نبود

 فرزانه جوابي نداد

واقعا كه عجب حکايتیه حکايت عشق چي به روز ادم میاده نمیدونم "پدرم با كف دست ضربه ای به فرمان زد و گفت:

 "اخر اين غمنامه به كجا ختم میشه

..هركدومشون واسه خودشون غم عطیه پدرم فريبرز."فرزانه همچنان كه به روبهرو خیره بود اهي كشید و گفت:

 "دارن غمي بزرگ خیلي نگرانم پدرام

دلسوز تر و مهربونتر از خدا كه نییستي "پدرام دستش را به سمت فرزانه دراز كرد و دست او را فشرد و گفت:

 خودش میدونه چي كار میکنه هر ادمي سرنوشتي داره فقط خدا كنه همه چي پاياني خوب داشته باشه و حق به حق

 "دار برسه يه پول قلنبه هم نصیب ما بشه

 "اه....پدرام تو همه چي رو به شوخي میگیری"

چرا نگريم عزيزم؟تو به اندازه كافي خاله غصه خور هستي شاعر میگه قهقه بزن تا دنیا به روت قهقه بزنه البته من "

 "يه خورده غلیظش كردم

اهي مثبت داره شايد اگر غیر از اين بود تحمل ان همه فرزانه خوشحل شد كه شوهرش نسبت به همه چیز ديدگ

 مشکل برايش طاقت فرسا میشد او براستي زني خوشبخت بود و گاهي از ان همه سعادت میترسید

بیمارستان دود نشده دعا كن مريضهامون نمرده "به بیمارستان رسیده بودند پدرام اتوموبیل را پارک كرد و گفت:

 "باشن

 گرفت و خنده كنان به سمت در ورودی ديوديند  و دست فرزانه را

*************8  

هردو همزمان سر قرار رسیدند رستوراني دنج و خلوت بود میزی كنار پنجره را انتخاب كردند تا از منظره ی برفي 

 خیابان هم لذت ببرند وقتي پیشخدمت دستور غذا را گرفت و رفت فرزانه بي معطلي گفتگو را اغاز كرد

خوب عزيز دلم حاال برام تعريف كن بین تو و فريبرز چه اتفاقي افتاده كه تو رفتي و پشت سرت رو هم نگاه "

 "نکردی؟
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عطیه با ترديد به او نگاه كرد يعني فرزانه تا چه حد از ماجرا خبر داشت؟مطمئنا چیز هايي میدانست كه چنین سوالي 

 میکرد اما تا كجای ماجرا را؟

 "اون خودش براتون نگفت؟"رسید:او مکثي كرد و پ

وهلل راستش....نه كامال تا چند روز كه صداش در نیومد اما بي قرار بود باالخره هم فهمیديم سر تو چه باليي اومده "

 "جنگجالي به پا كرد كه نگئ يه چیز هايي میگفت و بیشتر خطابش به پدر بود انقدر كه پدر سکته زد

 "در خان؟يعني اون....؟چي؟امیر بها"عطیه وحشتزده شد

اوه نه حالش خوبه البته سکش خیلي وسیع بود امیدی به زنده موندنش نمیرفت اما خوب زنده موند البته ديگه اون "

 "ادم سايق نیست ....دست مثل تو

 عطیه لبخندی نامحسوس بر لب اورد

راحت شدم البته بیشتر برای تو نه برای ببین عطیه من همه چي رو میدونم پدر برام گفت خیلي نا"فرزانه ادمه داد:

 "اون حاال دلم میخواد خودت برام تعريف كني بخصوص برخوردت رو با فريبرز

 "چي بگم؟هرچي بگم بیهودس هم تو رو ناراحت میکنه هم منو"

 "ولي من میخوام از زبون خودت بشنوم"

شي كه هیچ دخالتي درش نداشتي عادالنه راستش از ياد اوريش هم خجالت میکشم فکرشو بکن به جرمي متهم ب"

نیست نه تنها عادل نیست بلکه ظالمانس تو صادق و وفادار باشي و بهت تهمت دروغگويي و خیانت بزنن اش نخورده 

 "و دهان سوخته

 "ببینم میگفتن تو حافظت رو از دست دادی "

نگهداری كرد تا حالم خوب شد خیلي ام بهم داده بودم نمیدونستم كي هستم همون اقايي كه با من تصادف كرد ازم "

 "محبت كرد بگذريم تنها جرم من اين بود كه عاشق بودم

پیشخدمت غذای انان را اورد و رشته ی كالمشان را از هم گسست هر دو سکوت كردند تا پیشخدمت رفت سپس 

 "از هر باری گرانتر است؟عزيزم نشنیدی میگن بار محبت "فرزانه در حالي كه كارد و چنگالش را بر میداشت:

ان كس میکشد كه از همه ناتوان تز است.اره اما مگه من "عطیه لبخندی تلخ زد و مصرع دورم ان شعر را كامل كرد:

چه گناهي كرده بودم؟چه هیزم تری به فريبرز فروخته بودم؟جز اينکه با تمام وجود دوستش داشتم و به پیماني كه 

 "ادار موندم؟توی دلم با اون بسته بودم وف

 "عزيزم او زياد هم گناه نداشت ذهنش رو مسموم كرده بودن"

میدونم ...ببین بیا اصال فراموش كنیم كه فريبرز چه حرفايي به من زد هرگز چیزهايي رو كه بهم گفت رو فراموش "

يني كه روبروت نمیکنم اما از ياداوريش هم بیزارم حرفاش قلبم رو بدجوری شکست انقدر كه از زدنگي بريدم ا

 "نشسته يه مرده ی متحركه

دلك میکنم بهت حق میدن ديگه حرفش رو نمیزنیم در "فرزانه كارد و چنگالش را پايین گذاشت اهي كشید و گفت:

 "مورد پدر چي؟دلت میخواد راجع به اون حرف بزني؟

اشو فراموش نمیکنم هرچي دارم اون مرد خوب و مهربونتیه من هركز محبتته"عطیه به ارامي سری تکان داد و گفت:

هرچي هستم صدقه سر اون نه مثل پدر خودم دوستش دارم و برايش احترام قائلم اگه رفتم اگه ديگه نخواستم 

 "برگردم فقط برای خاطر شازده بود دلم نمیخواست حرمت ها زير پا گذاشته بهش
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برخالف تصور فريبرز من با "برنده ادامه داد:او مکثي كرد چشم در چشم فرزانه دوخت و اين بار با لحني قاطع و 

 "پدرتون رابطه ی نامشروعي نداشتم من واسه ثروت اون نقشه نکشیده بودم من هرزه نیستم هیچ وقت نبودم

 وناگهان اشکهايش سرازير شد

فرزانه يکه خورد از ان طرف میز دستش را دراز كرد دست او را گرفت و با لحني ارام و اطمینان بخش 

 "میدونم عزيزم میدون هممون میدونیم اين چه حرفیه كه میزني؟"فت:گ

ولي واقعیت داره فريبرز اينطور خیال میکنه نمیدوني وقتي اون حرفای وحشتناک رو زد و منو از ماشین بیرون "

 انداخت چه حالي بودم هیچي نمیفهمیدم فقط صدای اون توی گوشم میپیچید مثل ديوونه های توی خیابون راه

میرفتم كاشکي وقتي اون ماشین به ام زد مرده بودم اما نمردم احساس میکنم خدا هم بهم پشت كرده و نمیخواد من 

 "روی ارمش رو ببینم

 "اين چه حرفیه عطیه؟تو نبايد بمیری تو برای همه ی ما عزيزی"

ه چطور ممکنه عزيز برای كي عزيزم؟چطور ممکنه عزيز باشم؟كسي كه واسه همه جز غم و غصه هیچي نمیار"

 "باشه؟مطمئن باش اگه اتفاقي منو نديده بود ديگه هیچکس ازم خبردار نمیشد

 "تور و خدا ديگه از اين حرفا نزن عطیه ما همگي پشیمونیم و مطمئنم فريبرز پیشتر از همه اه تو دامنش رو گرفت"

قي برای فريبرز افتاده بود؟اما نه اگرمشکلي ناگهان دل در سینه ی عطیه فروريخت و به فرزانه زل زد يعني چه اتفا

 جدی برای او پیش امده بود اگر به دردسر افتاده بود مسلما فرزانه اين قدر بیخیال نبود

 "نمیخوای بپرسي چي شده؟"

چه فرقي میکنه من ديگه وجود خودمم برام علي السويه "عطیه در مقابل پرسش فرزانه قدری سکوت كرد و گفت:

 "شده

دروغ میگي چشمات میگه كه هنوز عاشق فريبرزی پس بهتره با هم روراست باشیم خوب حاال بهم بگو شده  داری

 مرگ كسي رو از خدا بخوای؟

 "معلومه نه اين چه حرفیه كه میزني؟"

 "حتي مرگ رقیب؟"

 "منظورت چیه فرزانه؟"

  "ملیکا داره میمیره"

كنه او هرگز دل خوشي از ملیکا نداشت اما حتي برای لحظه ای بد او  عطیه جا خورد نه امکان نداشت نمیتونست باور

را نخواسته بود به عالوه بخوبي به جايگاه خود واقف بود میدانست دختر خدمتکار ان خانه است و نبايد پايش را از 

 گلیم خود درازتر كند

 "بگو كه دروغه فرزانه بگو"اما با صدای لرزاني گفت:

نه دروغ نیست سرطان داره سرطان مغز پیشرفته و بدخیم دوسه ماه پیش "عالمت نفي تکان داد:فرزانه سرش را به 

 "رفتن انگلیس تا شايد اونجا بتونن براش كاری كنن خودش هنود نمیدونه ولي فريبرز داره ديوونه میشه

 بچه اش چي میشه؟كاش نه خدايا نه نبايد بمیره اون هنوز خیلي جوونه بچه ش"اشکهای عطیه بي اختیار فروريخت

 "من جای اون میمردم
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نه عطیه هیچکس جای كس ديگه نمیمیره اين موضوعیه كه اختیارش از دست ما خارجه چرا نمیدونم چراهای "

زيادی هست كه هیچ وقت پاسخي براش وجود نداره میدوني من به كارها معتقدم به قول قديمیا از هر دست بدی از 

خدا جواب اعمال ادما رو زود پس میده گاهي دير ولي به هر حال سوخت و سوز  همون دست پس میگیری گاهي

نداره منم براش متاسفم ولي كاری از دستم بر نمیاد از دست هیچ كس كاری ساخته نیست بهتره اشکهاتو پاک كني 

 "و غذات رو بخوری سرد شد

ماه  باالخره بر میگرده معلوم نیست كي شايد يه كي میدونه؟به ملیکا امیدی نسبت اما فريبرز"فرزانه سری تکان داد:

 "ديگه يه سال ديگه....خدا میدونه

 "االن ملیکا كجاس؟"

 "توی بیمارستان دائم بايد شیمي درماني بشه حالش زياد خوب نیست"

 "واقعا متاسفم فرزانه راس میگم"

ی ت براشون بر میاد از روی كه رفتي انگار تومیدونم عزيزم میدونم ولي بهتره به فکر اونايي باشي كه كاری از دست"

اون خونه خاک مرگ پاشیدن همه جا دلگیره همه ساكتو در خود فرو رفته اند پدر و مادرت كه ديگه نگو كاری نکن 

 "كه بعدا افسوسش رو بخوری

 "من حرفي ندارم اما اگه فريبرز برگردد و منو اونجا ببینه چي؟"عطیه گفت:

پیش نمیاد بهت قول میدم اونم وقتي حقیقت رو بفهمه نظرش عوض میشه حاال اون غذای يخ مطمئن باش مشکلي "

 "كرده رو بخور كه ديرمون شده اولي میريم خونه ی محترم خانم لوازمت رو بر میداريم و میريم خونه

 "دست كم يکي دو روز بهم فرصت بده فکرهامو بکنم"

 "از چشم خودت ديدیفکر بي فکر يا با من میای يا هرچي ديد "

 "اين دستوره خانم دكتر؟"عطیه به حالت تسلیم لبخندی زد و پرسید:

 "اره دستوره عزيز جون"فرزانه جواب داد:

 "اين تکیه كالم خانم سادان بود يادته؟"عطیه ذوق زده گفت:

ب ش عطیه میای اين شالبته كه يادمه واسه همینم ما عزيز جون صداش میکرديم خیلي وقته نتونستم برم سر خاك"

 "جمعه با هم بريم؟

 "البته كه میام منم دلم تنگ شده يه عالم حرف باهاش دارم"

 "به منم میگي؟"

 "نه عزيز جون خصوصیه"عطیه خنديد:

 ۰۲فصل 

 

عطیه بار ديگر به آغوش خانواده بازگشته بود و همه خوشحال بودند، و بیش از همه امیر بهادر خان از بازگشت او 

ابراز خشنودی میکرد. هم خیالش راحت شده بود، ديگر از عطا و همسرش خجالت نمیکشید. با اينکه همه غصه دار 

ملیکا بودند، حضور عطیه دوباره گرما و نشاط سابق را به خانه باز گردانده بود. عطیه خودش هم خوشحال بود، اما 

هد داشت. به هر حال نمیبايست زياد اهمیت میداد، چرا هنوز مي ترسید اگر فريبرز برگردد، چه برخوردی با او خوا

كه پدر و مادرش بیش از آن تحمل دوری از او را نداشتند و مجبور بود تمام توجهش را به آنان معطوف كند. 
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 ورتص با عطیه میزد، زنگ تلفن وقت هر حال، اين با. باشد داشته را فريبرز ٔ  ظاهرش هم نشان نمیداد چندان دغدغه

فريبرز پشت خط باشد، يك متر از جا میپريد و حتي االمکان هم سعي میکرد خودش گوشي را بر ندارد. هم از  اينکه

 شنیدن صدای فريبرز وحشت داشت، هم از خبر ناگواری كه ممکن بود او بدهد و همه منتظرش بودند.

بلي جلوی شومینه لم داده و پتويي شب يلدا بود و همه دور هم نشسته بودند و گپي مي زدند. امیر بهادر خان روی م

هم روی پاهايش انداخته بود. عطیه و فرزانه و پدرام هر يك در مبلي نزديك او فرو رفته بودند و از اتفاق های روز 

خود حرف مي زدند. عطا هم كمي دورتر نشست بود و گوش میداد. حاال ديگر پدر و مادر عطیه بیش از پیش به 

د و در گفتگو ها هم شركت میکردند. اطلس مي امد و میرفت و با چای و شیريني و میوه و داشتن راه اربابي ٔ  خانه

 آجیل از بقیه پذيرايي میکرد. وسط كار هم گهگاهي كنار عطا مینشست و گوش میداد.

هي، عطیه؟ "پدرام داشت از ماجرايي در بیمارستان حرف میزد كه يك دفعه فرزانه حرف او را قطع كرد و گفت: 

 "ايي؟ تو هپروت سیر میکني.كج

نه، همینجام. نمیدونم يه دفعه چم شد. دلم آشوب مي شه. مثل آدمي كه دل "عطیه به خود آمد. لبخندی زد و گفت: 

 "شور داره.

 "فشارت نیفتاده؟"پدرام پرسید: 

 "نمیدونم. به هر حال مهم نیست. خوب میشم."عطیه جواب داد: 

 "يه شیريني بذار دهنت مادر."گفت:  اطلس از همانجا كه نشست بود،

 .نخورد جم جايش از كس هیچ اما كردند نگاه تلفن سمت به همه. گرفت همه از را كالم ٔ  تلفن زنگ زد و رشته

 "گوشي رو بردار، عطا."امیر بهادر خان خطاب به عطا گفت: 

 عطا سريع به نشانه اطاعت امر فرود آورد و از جا بلند شد.

 "الو؟"

 كرد. مکثي

الو! بفرمائین...سالم آقا فريبرز، من عطام...بله آقا، همه هستن، با كي صحبت مي كنین؟ چشم آقا، گوشي رو نگه "

 "دارين.

 "آقا فريبرز مي خواد با شما صحبت كنه."او گوشي را به سمت پدرام گرفت: 

رد، به جز او با كسي حرف نمي زد و فرزانه تعجب زده اخم هايش را در هم كشید. معموال وقتي فريبرز تلفن میک

 فقط گهگاه از او مي خواست گوشي را به پدرام بدهد.

 پدرام گوشي را از دست عطا گرفت و فرزانه شش دانگ حواسش را به او داد. بقیه هم همینطور.

 "الو، سالم فريبرز جان. چطوری؟"

 هم فرو میرفت و حال بقیه را بدتر میکرد. او سکوت كرد و گوش داد. حالت چهره اش لحظه به لحظه بیشتر در

متاسفم فريبرز، واقعا متاسفم. كاری از دست ما "دست آخر، پدرام در حالي كه به آرامي سرش را تکان میداد، گفت: 

 "ساخته س...؟ باشه. مواظب خودت باش. ما همه در غمت شريکیم...باشه، بعدا صحبت مي كنیم. خداحافظ.

گذاشت و لحظه ای همانجا ايستاد. الزم نبود حرفي بزند. بقیه هم میدانستند چه اتفاقي افتاده است  او با تاني گوشي را

و لزومي نمیديدند كه سوال كنند. سکوتي سنگین بر اتاق حکم فرما شده بود. همه به غیر از عطیه و فرزانه كه به 

 آرامي اشك میريختند، بهت زده به پدرام چشم دوخته بودند.
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ه پدرام با قدم هايي آهسته سر جايش برگشت، نشست، تك تك آنان را از نظر گذراند و در حالي كه اوج باالخر

 "دو ساعته تموم كرده. طفلك ملیکا. خیلي براش زود بود."اندوه و تاثر از صدايش مشهود بود، گفت: 

 "فريبرز چي میگفت؟"فرزانه با صدايي بغض الود پرسید: 

 "یچ خوش نبود. خدا بهش صبر بده، مطمئنا تحملش اسون نبود.چي داشت بگه؟ حالش ه"

 "نگفت كي برمیگرده؟"امیر بهادر خان پرسید: 

از كجا بدونه، پدر؟ زنش تازه دو ساعت مرده. تا كارهاشو نکنه كه نمیتونه "به جای پدرام، فرزانه جواب داد: 

 "برگرده.

همگي در ماتم فرو رفته بودند و شادماني لحظاتي پیش جای امیر بهادر خان در سکوت فقط سری تکان داد. حاال 

 خود را به اندوهي عمیق داده بود.

و عطیه بیش از همه غصه میخورد. میدانست حاال فريبرز چه لحظات گران باری را سپری مي كند. مطمئنا نیاز به 

 كسي داشت تا دل داری اش دهد، در حالي كه هیچ از نزديکان در كنارش نبود.

 

******** 

 

اكنون فريبرز غمي را با خود حمل میکرد كه بیش از تاب تحملش بود. زندگي بدون ملیکا پشیزی برايش ارزش 

نداشت. هر گاه به دختر كوچولويش نگاه میکرد، اندوهش هزار برابر میشد. گرچه او يادگار همسر دلبندش بود، 

تر به خلوت خود باز گردد و در غم عزيز از دست رفته چندان حوصله اش را نداشت. دلش مي خواست هر چه زود

اش اشك بريزد. بنابرين به محض انجام مراسم خاک سپاری و رتق و فتق امور، راهي خانه شد. در حالي كه فرزندش 

بي خبر از آنچه بر سرش آماده بود، در آغوش او وول میخورد و مي خنديد؛ خنده هايي كه هر يك داغ دل فريبرز 

 ه میکرد و اشکش را در مي آورد.را تاز

از سالن فرودگاه كه بیرون آمد، فرزانه و پدرام را در انتظار خود ديد، سیاه پوش و گريان. يکديگر را در آغوش 

 كشیدند و بي هیچ كالمي گريستند. فرزانه خود را از آغوش فريبرز بیرون كشید و ملودی را از او

  دهد،اما مي دانست هیچ كالمي نمي تواند ان درد عظیم را كاهش دهد . گرفت.پدرام دلش مي خواست او را تسال

در طول راه ،همه ساكت بودند و فقط صدای عبور خودروها سکوت را مي شکست . حتي ملودی هم در اغوش فرزانه 

 به خواب رفته بود . 

. لحظه ای چهره ی دلنشین ملیکا از فريبرز از پنجره ی اتومبیل به بیرون خیره شده بود و به ارامي اشك مي ريخت 

برابر ديدگانش محو نمي شد . به ياد روزی افتاده بود كه برای اولین بار با هم به ايران امده بودند و همین مسیر را 

طي مي كردند ،منتها سرخوش و بي دغدغه .چگونه مي توانست سالهای با او بودن را فراموش كند ؟مي دانست هیچ 

ست جای او را در قلبش بگیرد . به ياد اخرين لحظات با او بودن افتاده بود و اخرين حرفهای ملیکا زني نخواهد توان

،كه در حالي كه دستان او را در دست داشت ،سفارش فرزندش را مي كرد . احساس عجز مي كرد . انگار هر چه مي 

 گذشت ،غم از دست دادن او را بیشتر حس مي كرد . 

 "ده تا فقدان اونو تحمل كنمخدايا به من قدرت ب"
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فشار دستي را روی شانه اش احساس كرد و سرش را به عقب برگرداند . فرزانه بود كه نگاهش مي كرد . لبخندی 

 تلخ تحويل او داد و به ارامي سر تکان داد . 

گه بچه ت باشي . حاال ديفرزانه گفت : اين راهیه كه همه ی ما بايد بريم . بیهوده خودتو عذاب نده . تو بايد به فکر 

مسئولیتت بیشتر شده . بايد جای مادرش رو هم پر كني . نگاهش كن . مثل فرشته ها خوابیده . خبر نداره چه باليي 

 سرش اومده . دلت كه نمي خواد پدرش رو هم از دست بده ،مي خواد ؟

ملش برام سخته . دلم مي خواست مي فريبرز اهسته سری تکان داد و گفت : نمي تونم اين قضیه رو هضم كنم . تح

 مردم.

پدرام مداخله كرد و گفت : ای بابا! اگه قرار بود هر كي میره دور و بريهاش هم بمیرن ،ديگه كسي تو دنیا باقي نمي 

موند ،برادر من خاطر جمع باش خدا هر مصیبتي به ادم بده، طاقتش رو هم میده . اما اونايي كه تسلیم مي 

 ن،جان من . زمان همه چي رو حل مي كنه . شن،مرخصن . زما

 فريبرز به ارامي گفت : من نتونستم كاری براش بکنم هر گز خودمو نمي بخشم . 

پدرام گفت : اين ديگه از اون حرفا بود . ناسالمتي خودت دكتری و بايد بدوني كاری هم از دستت بر نمیومد . از اين 

ايم ، چه نخوايم . پدر،مادر،خواهر،برادر،همسر ،بچه، همه میرن و اونايي كه گذشته ، همه مون رفتني هستیم . چه بخو

مي مونن ،بايد اين واقعیت تلخ رو بپذيرن . نه اومدنمون دست خودمونه ،برادر من ،نه رفتنمون . بعد از مرگ هر 

شايسته س ،زندگي عزيزی هم زندگي كماكان ادامه داره،چه توی غمت باقي بموني ، چه نموني . پس اون طور كه 

 كن . 

فريبرز اهي كشید و گفت : خیلي سخته . حتي يه لحظه هم فراموشم نمي شه . دائم احساس مي كنم داره صدام مي 

 زنه . 

فرزانه گفت : مگه نشنیدی میگن جسم معدوم مي شه ،اما روح باقي مي مونه و دائم به عزيزانش سر مي زنه . اگه اين 

 ا ماس . طور باشه ،اون همیشه ب

 فريبرز زهر خندی كرد و گفت : امیدوارم . 

 سپس نگاهي به بچه اش انداخت و ادامه داد: اينو چي كارش كنم ؟

فرزانه گفت : خدا بزرگه ،نگران اين نباش . تا زماني كه تو دلت بخواد تنها باشي ، خودم ازش مراقبت مي كنم . مي 

م بیشتر دوست داريم . جای مادرش رو نمي گیريم اما قول میدم براش دوني كه همه ی ما اين بچه رو از جونمون ه

 كم نذاريم .

به خانه نزديك مي شدند . فريبرز هیچ سوالي در مورد پدرش و بیقه نکرده بود . بنابراين فرزانه هم ترجیح داده بود 

 اكنون او با انان زندگي مي كند .حرفي نزند . بیش از هر چیز،جرات نداشت حرفي اتز عطیه به میان بیاورد و بگويد 

 مي بايست منتظر فرصتي مناسب مي ماند . در نتیجه،بقیه راه هم در سکوت طي شد . 

از اخرين ديداری كه امیربهادر خان با پسرش داشت و بسردی از يکديگر جداشده بودند ،ماهها مي گذشت بي انکه 

فرزانه بود كه حال يکديگر را از او مي پرسیدند . اكنون در برابر كالمي با هم حرف زده باشند . تنها رابط میان انان 

 يکديگر ايستاده بودند و برای لحظاتي طوالني هیچ يك نمي دانست چه بگويد . 

باالخره امیربهادرخان بود كه پیشقدم شد و به روی او اغوش گشود . ديدن پسرش كه گويي سالها پیرتر شده 

 بود،قلبش را در هم فشرد . 
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فريبرز قدمي به جلو گذاشت و همچون كودكي بي پناه خود را در اغوش پدر جای داد . ناگهان احساس ارامشي 

عمیق به او دست داد و با اين تصور كه ممکن است روزی پدرش را نیز از دست بدهد بي اختیار او را به سینه فشرد و 

 در گوشش زمزمه كرد : منو ببخشین ، پدر . دوستتون دارم . 

امیربهادرخان او را تنگ در اغوش فشرد و با صدای بغض الودی گفت : تو بچه ی مني،پسرا اين حرفا چیه ؟ به ات 

 تسلیت مي گم . خیلي خیلي متاسف شدم . امیدوارم همدردی منو بپذيری . 

 فريبرز استغاثه كنان گفت : پدر،ملیکا رو هم ببخش اون ....

 ه ام بگو ، زياد كه در نکشید . بخشیدم .خیلي وقته بخشیدم . ب-

 نه پدر . درد نکشید . اصال درد نکشید . -

راست مي گفت . ملیکا دائم تحت تاثیر داروهای مخدر قرار داشت و در ارامش نیز مرده بود . اين خود او بود كه 

شیده بود و اكنون درد درد مي كشید . از همان لحظه ای كه فهمیده بود همسرش مبتالبه دردی بي درمان است،درد ك

فقدان او بود كه ازارش مي داد . به ياد مي اورد كه در تمام طول ان ماهها به درگاه خدا نالیده و معجزه ای طلبیده بود 

 ،اما دعايش مستجاب نشده بود.

 فريبرز ناله كنان ادامه داد : نمي دونم چه گناهي كرده بودم كه خدا اين طوری مجازاتم كرد . 

هادر خان دستي به سر او كشید و گفت : هیچ مجازاتي در كار نبوده، پسرم . اين تقدير اون دختر بود كه زود امیرب

بره . تو كه مي دوني مرگ پیر و جوون نمي شناسه . تا حاال چند تا مريض داشتي كه بي موقع رفتن ؟ 

 حتماداشتي،نداشتي ؟

د رو به فريبرز گفت : فريبرز،تو حتما خیلي خسته ای . بهتره بری فرزانه كه كناری ايستاده بود و اهسته گريه مي كر

 استراحت كني صبح مي بینمت . 

او بوضوح مي ديد كه اين مالقات پدرش را نیز بشدت متاثر كرده و تمام نیرويش را از او گرفته است . بنابراين به 

هم همین طور پدر . فردا سر حال تر هستین و راحت پدرام اشاره كرد تا او را به اتاقش ببرد و رو به پدر گفت : شما 

 تر مي تونین با فريبرز حرف بزنین . 

 21فصل 

در تداوم بي چون و چرای زندگي هیچ انساني بي غم نزيسته است . ولي هر اندوهي هر قدر هم سنین باشد ، با 

 فقط گهگاه يادش تداعي مي شود . گذشت زمان تنها خاطره ای از ان باقي مي ماند كه اگر چه تلخ و جانگداز ،

اما در مورد فريبرز اين چنین نبود . گذر زمان نه تنها داغ دل او را سرد نمي كرد، بلکه لحظه به لحظه او را بیشتر در 

 خود فرو مي برد . 

 اغ زندانياكنون كمي بیش از يك سال از مرگ ملیکا مي گذشت . او در طول تمام اين ماهها خود را در ساختمان ته ب

كرده و از همه چیز دل بريده بود . دغدغه ی هیچ چیز و هیچ كس را نداشت ،حتي فرزندش را ،و در ماتم عزيز از 

دست رفته اش روزبروز پژمرده تر مي شد . گويي غبار اندوه هرگز از چهره ی او زدوده نمي شد . حتي دست از 

او موجودی مفلوک و درمانده ساخته بود . نه به سالمت كارشسته و گوشه ی عزلت گزيده بود . مرگ ملیکا از 

روحش اهمیت میداد و نه به سالمت جسمش . همچون ديوانگان با سر و رويي ژولیده روز را به شب مي رساند و 

 شب را روز مي كرد بي انکه بفهمد فصول چگونه از پي يکديگر مي گذرند . 

 اری ساخته نبود . همه بشدت نگران او بودند و از دست هیچ كس ك
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در اين میان، عطیه كار خود را بکل رها كرده بود و از ملودی كه همچون جان دوستش مي داشت نگهداری مي كرد . 

ملودی نیز به هیچ كس بیش از عطیه دلبسته نبود . او را مادر خطاب مي كرد و ترجیح مي داد بیشتر اوقاتش را با او 

 د برده بود . بگذراند . او حتي پدرش را از يا

اما مهر فرزند از ياد بردني نیست و باالخره روزی فريبرز به ياد دختركش افتاد . موجودی كه تنها يادگار تنها 

عشقش بود . بنابراين از عزلتگاه بیرون امد تا سراغ او را بگیرد . تصورش براين بود كه او را در خانه ی پدرش 

ده بود كه صدای خنده هايي كودكانه توجهش را جلب كرد. بي شك صدای خواهد يافت اما هنوز به وسط باغ نرسی

 دخترش بود و بي اختیار به سوی صدا كشیده شد. 

او را در محوطه ی چمن در حال بازی ديد كه عاشقانه در اغوشش مي كشید و قربان صدقه اش مي رفت . برای لحظه 

 ضي سنگین در گلويش پیچید . ای تصور كرد ملیکاست كه با دختركش بازی مي كند و بغ

 اما او ملیکا نبود . پس چه كسي بود ؟

اهسته جلو رفت و در چند قدمي شان ايستاد . هیچ يك از ان دو متوجه حضور او نبود . زن پشتش به او بود و در حال 

 بازی با كودک مي خنديد و ناگهان ملودی او را ديد ،دست از بازی كشید و خیره نگاهش كرد . 

 و اين چنین بود كه توجه زن جلب شد و به عقب برگشت . 

مردی كه روبروی او ايستاده بود ،مردی بود ژولیده با ريشي انبوه و چهره ای زنگار گرفته از غمي ژرف . عطیه بي 

 درنگ او را شناخت ،ولي به قدری از ديدن او يکه خورده بود كه سر جا خشکش زد .

د. چطور ممکن بود او را نشناسد؟ اما اعتنايي نکرد و يکراست به سمت دخترش رفت. فريبرز هم او را شناخته بو

 چقدر بزرگ شده بود، و شیرين.

او جلو رفت و آغوشش را به روی ملودی گشود، اما دخترک ترسید، با صدای بلند گريه كرد و خود را در آغوش 

 عطیه انداخت، كه باعث شد فريبرز درجا میخکوب شود.

 "حالت چطوره فريبرز؟"ر حالي كه ملودی را نوازش مي كرد، به خود جرات داد و گفت: عطیه د

فريبرز جواب او را نداد. نگاه حیرانش را از او برگرفت و به دخترش معطوف كرد. خداوندا، او چقدر شبیه مادش 

را از هم گشود، اما شده بود! سوزش اشك را در چشمانش احساس كرد و دوباره برای آغوش كشیدن او بازوانش 

ملودی خود را بیشتر در بغل عطیه پنهان كرد. واكنش كودكي كه ماه ها از ديدار كسي محروم باشد، در برابر او جز 

 اين نخواهد بود. و فريبرز اين بیگانگي را باور نداشت. چطور ممکن بود او را، پدرش را فراموش كرده باشد.

دخترک كوچکتر از آن بود كه دنیای غمبار او را درک كند. مگر او چند سالش فريبرز تعمقي كرد و به او حق داد. 

 بود؟

فريبرز آهسته قدمي به عقب برداشت و همان طور كه بي صدا آمده بود، بي صدا هم رفت. ديدن دختركي كه بیش از 

 حد به مادرش شبیه بود، قلب رنجیده اش را دچار اندوهي بیشتر كرده بود.

ای رفتن مردی ايستاد كه با شانه های فرو افتاده غمي سنگین را با خود يدک مي كشید. نظاره رنج و وعطیه به تماش

اندوه مردی كه بیشتر از جانش او را دوست داشت، خارج از توانش بود. ناله ای در گلويش پیچید. خواست او را به 

وني كه مرگ لیلي خود را باور نداشت، و نیز نمي نام بخواند، اما صدا در گلويش خاموش ماند، زيرا او رفته بود، مجن

پذيرفت كه زندگي رها از هر تعلقي همچنان به روند خود ادامه مي دهد بي آنکه بود و نبود هیچ موجودی تغییری 

 در آن به وجود بیاورد، درست همچون سیالبي كه مي خروشد و عصیان زده سر راهش باشد، با خود مي برد.
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مانده اوج اندوه او را حس مي كرد اما دست و پايش برای هر اقدامي بسته بود. تا زماني كه او نمي عطیه مستاصل و در

 خواست، بیرون كشیدنش از آن گرداب محنت زا و جانفرسا ناممکن بود.

 اما شايد مي توانست كاری برايش انجام دهد. آيا ممکن بود؟

نبال فريبرز گذاشت. او به داخل سالن برگشته و در را بسته بود. و عطیه بي اختیار بچه را در آغوش گرفت و سر به د

عطیه به آرامي در را باز كرد و داخل شد. اين نخستین بار بود كه به آنجا پا مي گذاشت، به مکاني كه برای فريبرز 

 مقدس بود و حاضر نبور هیچ كس را به آن راه دهد.

كه صدای باز و بسته شدن در را شنید و رويش را برگرداند.. برای فريبرز رو به پنجره مشرف به باغ ايستاده بود 

برو بیرون و بچه رو هم با خودت "لحظه ای به عطیه كه بچه را در آغوش داشت، خیره شد و سپس قاطعانه گفت: 

 "ببر!

 "فکر كردم شايد بخوای با دخترت تنها باشي."عطیه از جا جم نخورد. گفت: 

 "م برو بیرون! نه مي خوام تو رو ببینم، نه اين بچه رو. نیازی به ترحم هم ندارم.گفت"فريبرز عصباني شد. 

اين بچه توئه. اگه ديدی ازت ترسید، واسه اين بود كه ماه ها "چي داری مي گي؟"عطیه اخم هايش را درهم كشید. 

 "تو رو نديده بود و كوچکتر از اونه كه توی خاطرش مونده باشي. نبايد به دل بگیری.

 "الزم نیست اينارو به من بگي، برو بیرون."

میرم، اما بدون كه تو داری خودتو نابود مي كني. اگه به فکر خودت نیستي، "عطیه يك ابرويش را باال داد . گفت: 

دست كم به فکر اين بچه باش. مادر كه نداره، مي خوای پدر هم نداشته باشه؟ تو داری خودتو گول مي زني. اگه 

 "کا بودی، اگه وافعا عاشقش بودی، بیشتر از اين به بچه اش اهمیت مي دادی.عاشق ملی

به ات گفتم برو بیرون و اين بچه رو هم با خودت ببر. الزم نکرده برام تکلیف معین كني و "فريبرز از كوره دررفت. 

 "دايه دلسوزتر از مادر بشي.

، به سمت در به راه افتاد. هر چه مي كرد بیهوده بود. عطیه مايوس از هر گونه تالشي، با غروری جريحه دار شده

فريبرز از زندگي دست شسته بود و هر لحظه بیش از پیش در ورطه نابودی مي رفت. كاری از دست او ساخته نبود. 

 از دست هیچ كس كاری ساخته نبود. تنها يك معجزه مي توانست او را به زندگي برگرداند.

 

*** 

یوست. دو شب بعد از آن برخورد، ملودی به طور ناگهاني دچار تبي شديد شد. عطیه هر ترفندی و معجزه به وقوع پ

مي دانست به كار برد، اما بیهوده. ديگر نمي دانست چه كند. فرزانه و پدرام چند روزی بود به مسافرت رفته بودند. 

و هم ناتوان تر از آن بود كه كمکي از جعفر هم در مرخصي به سر مي برد. فقط امیربهادر خان در خانه بود، كه ا

دستش ساخته باشد.. با اين حال عطیه دست به دامن او شد تا شايد چاره ای بینديشد. ملودی در تب مي سوخت و 

 عطیه مي ترسید او دچار تشنج شود.

 "برو سراغ فريبرز. هر چي باشه دكتره. باالخره يه فکری مي كنه"امیربهادر خان پیشنهاد كرد. 

 "نه شازده. دلم نمي خواد برم اونجا. مي دونم كه نمیاد."عطیه امتناع كرد. 

 "برو دختر، بچه داره از دست میره."امیربهادر خان تشر زد: 

 "اما من میدونم كه نمیاد، مطمئنم."
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ری با توسغلط مي كنه. بچه اشه. بچه زني كه واسه خاطرش خودشو زنداني كرده. برو بیارش، وگرنه خودم میرم و "

 "میارمش.

عطیه دلش نمي خواست برود، اما امیربهادر خان به قدری عصبي و متشنج بود كه عطیه مي ترسید هر گونه مخالفت 

 با او باعث شود دوباره سکته كند. بنابراين علي رغم میل باطني، راه ساختمان ته باغ را در پیش گرفت.

لودی وادارش مي كرد به طور جدی با فريبرز برخورد كند. و همان او بي آنکه در بزند، وارد شد. وضعیت وخیم م

طور كه حدس مي زد، خانه در تاريکي فرو رفته و فقط آباژوری كم نور در گوشه ای از سالن روشن بود. فريبرز روی 

 مبلي دراز كشیده و به سقف خیره شده بود كه عطیه محکم و قاطعانه جلو رفت و باالی سرش ايستاد.

 "دی داره میمیره.ملو"

میگي چي كار كنم؟ خوب، ببرش "فريبرز برای لحظه ای جا خورد، اما به سرعت به حال قبل برگشت و گفت: 

 "دكتر.

خجالت بکش، فريبرز. اون بچه توئه. آنقدر خودخواه نباش. تو ديگه شورش رو "عطیه جوش آورد، فرياد زد: 

ل آدمو به هم مي زنه. خیال مي كني فقط تويي كه زنت رو از درآوردی. هیچ خودتو توی آينه ديدی؟ ريختت حا

 دست دادی؟ بچه داره از دست میره،

 اون وقت تو به من میگي ببرمش دكتر در حالي كه پدرش دكتره؟ خجالت نمي كشي؟

 برو بیرون

 بچه مادر داشت.ای بیخاصیت . تو اصال واسه چي زنده ای؟ تو بايست جای ملیکا مي مردی.اين طوری دست كم اون 

 خفه شو اسم ملیکا رو به زبون نیار!

خودت خفه شو ،مردک بي رحم و بي اراده. دلم به حالت مي سوزه،بدبخت . به حال آدمي كه با زنش مرده و بايد به 

 حالش گريه كرد.

 برو بیرون كثافت برو .برو به حال خودت گريه كن كه يه عمیر تو خیال زندگي مي كني .

توی خیال زندگي مي كنم؟ بدبخت بي چاره، دست كم اوني كه توی خیال منه زنده اس.تو چي كه با فکر يه من!؟من 

 مرده زندگي مي كني .

 گمشو بیرون!

صدای فريادشان گوش را كم مي كرد و هر لحظه هم بلند تر مي شد.عاقبت عطیه بود كه كوتاه آمد.لحظاتي طوالني 

 او خیره شد وازآنجا بیرون رفت. با نگاهي پر از تفرت و تاسف به

 وقتي عطیه به اتاق ملودی برگشت،امیربهادرخان مضطرب و نگران انتظار او را مي كشید . چي شد؟

 هیچي بي فايده س خودم مي برمش بیمارستان . با تاكسي تلفني میرم. زنگ زدم ماشین بیاد . شما نگران نباشین.

 ولي....

 از پسش بر میام.  گفنم كه نگران نباشین.خودم

وقتي عطیه در حالي كه ملودی را در آغوش داشت،از در بیرون رفت ،امیربهادرخان نگاه قدر شناسانه اش را بدرقه 

ی راه او كرد و از خدا خواست تمام آرزوها ی او رابر آورده كند؛دختری ار كه مخزني از گذشت و بردباری بود و 

 ه تصور نمي گنجید. چنان در راه عشق ايثار مي كرد كه ب
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بعد از رفتن عطیه،فريبرز پس از آن همه مدت برای اولین بار به چیزی جز اندوه وفقدانش توجه كردو به دور بر 

نگاهي انداخت.بلبشويي بود. همه جا در هم ريخته بود و روی تمام میزها لیواني كثیف.بي اختیار از جا برخاست و 

ی كه يوبه روی او ايستاده بودو نگاهش مي كرد ، رايش غريبه بود. نا باورانه مقابل آيینه يديواری ايستاد.موجود

 قدمي به عقب برداشت.براستي او كه بود؟موجودی پريشان و در هم شکسته .عطیه حق داشت او را بدبخت بنامد.

رانده  و را از خودناگهان به ياد موجودی افتاد كه بي شك فرزندش بود.تنها يادگار عشقش،كه بیش از يك سال بود ا

 بود.حاال او بیمار بود ،فرزندش، جگیر گوشه اش .اگر او را هم از دست مي داد،ديگر چه برايش باقي مي ماند؟

سراسیمه راه خروج در پیش گرفت.بي محابا مي دويد و به سوی خانه پدرش مي رفت. نه ،تحمل اين يکي را 

 را باز كرد و فرياد زد.ملودی!نداشت.مي بايست كاری مي كرد.با حركتي سريع در 

پدرش خموده وافسرده سرش را به سمت او برگرداند و مدتي به او خیره شد.شماتت در نگاهش موج مي زد و وقتي 

 به حرف آمد لحنش نیز شماتت بار بود.

دش ببین چه به روز خودت آوردی؟خجالت نمي كشي؟ زنده ها رو ها كردی و به مرده ها چسبیدی.كسي كه به خو

 رحم نمي كنه،چطور ممکنه به بچه ش رحم كنه؟

 فريبرز همچون مردگان بر جا ايستاده بود.در جواب پدر چه داشت بگويد؟ پرسید اون كجاس؟

امیربهادرخان لبخندی تلخ زد وگفت:بدبخت! مفلوک! چه فرقي برات مي كنه؟ تو برو توی سلول خودت وهم.ن جا 

 بپوس.

 پدر!

مام شد وفرياد زد:پدر بي پدر!برگرد همون جايي كه بودی .تو لیاقت اين بچه رو نداری تو تو تحمل امیربهادرخان ت

 لیاقت هیچي نداری.

 فريبرز صدايش را پايین آورد و بالحني قاطع كفت:پرسیدم بچه كجاست؟ 

 تان.بیمارسامیربهادرخان جايز نديد بیش از آن او را سرزنش كند.به آرامي روی مبلي نشست وگفت:عطیه بردش 

 سپس خنده ای تمسخر امیز كرد و ادامه داد:كوزه گر از كوزه شکسته آب مي خوره.

 فريبرز جلو رفت،مقابل پدرش نشست و گفت:پدر ، كي اجازه داده عطیه از بچه ی من نگهداری كنه؟ 

 امیربهادرخان قاطعانه پاسخ داد : من!

 ولي پدر ، من اصال خوش ندارم اون...

ي هستي؟توی اين مدت كجا بودی؟اصال خواستي بفهمي دو رو برت چي مي گذره؟خواستي بفهمي كس و تو؟ تو ك

كارت تو چه وضعي هستن؟نه...نخواستي .تازه تو اصال چي مي فهمي؟ واسه پرستاری از بچه ت چه كسي بهتر از 

ه سر زندگي خودشه. عطیه بود كه عطیه؟خودت كه معلوم نبود كجا بودی.منم كه پیر و از كار افتاده م. فرزانه هم ك

 مثل همیشه خودش رو فدا كرد.اون حتي از مادر هم برای بچه ت دلسوزتره.

 چرا برايش پرستار نگرفتین؟

پرستار هم گرفتیم اما با بچه نمي ساخت.آخرش هم دزدی كرد و رفت. خوب يکي ديگه مي گرفتین.خوش ندارم 

 عطیه از بچه م نگهداری كنه/

ان از كوره در رفت. چه خوشت بیاد چه خوشت نیلد همینه كه هست.تا وقتي خودت رو توی اون خراب امیربهادرخ

 شده حبس كردی ،منم كه تصمیم مي گیرم.اگه خیلي ناراحتي به فکر چاره باش .مثال چي كار كنم؟ 
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سئولي. يه عمر خرج من چه مي دونم .پاشو يه كاری بکن. تو نه تنها در قبال بچه ت بلکه در مقابل مردم هم م

تحصیلت رو ندادم كه يه گوشه معتکف بشي و مثل مجنون ريش بذاری و موهات رو بلند كني.به خودت بیا 

 اين ره كه ت. میروی به تركستان است!1مرد!بركرد سر كار و زندگیت

 وز با او سر اسزشفريبرز برای مدتي طوالني به پدرش خیره شد.به او حق مي داد اماخیال نداشت كوتاه بیايد .هن

 نداشت.

كمي بعد آهسته از جا بلند شدوبي هیچ حرفي به سمت در به راه افتاد،اما هنوز چند قدمي با در فاصله نداشت كه 

 ناغافل در باز شد و عطیه بچه به بغل قدم به داخل گذاشت.

ر ايربهادرخان بود كه به هر دو در جا میخکوب شدند،هم عطیه هم فريبرز،و سکوتي سنگین حکمفرما شد. دست آخ

 حرف آمد.بچه چطوره؟

عطیه به خود آمد،نگاه از فريبرز بر گرفت،رو به شازده كرد وگفت:حالش خوبه به خیر گذشت.يه پني سیلین به اش 

 زدن.تبش اومده پايین.

بايد دارو هاشو او نگاهي به فريبرز انداخت و در حالي كه به سمت پله ها مي رفت ادامه داد:مي برم مي خوابونمش.

 بدم.

 قدمي به سمت پله ها نرفته بود كه صدای فريبزاو را متوقف كرد.

 عطیه!

 عطیه ايستاد و به آرامي به سمت صدا برگشت.فريبرز دستانش را به سوی او دراز كرده بود و گفت:بده ش به من . 

ت.فريبرز آنچنان به بچه خیره شد كه انگار عطیه به آرامي جلو رفت وملودی را كه در خواب بود ، در دستان او گذاش

اولین بار بود او را مي ديد.عطیه نگاهي به امیربهادرخان انداخت و لبخندی نامحسوس بر لبان هر دوی آنان نقش 

 بست.

لحظاتي طوالني به همین منوال گذشت.سپس عطیه قاطعانه گفت:ديگه كافیه بايد لباسها شو عوض كنم. از بس عرق 

 هاش خیسه. بايد داروهاش رو هم بخوره.كرده لباس

 فريبرز سرش را باال كرد وبه عطیه چشم دوخت.

 عطیه ادامه داد: بعدا مي توني ببینیش.

و دستانش را جلو برد . فريبرز بي هیچ امتناعي ملودی را در آغوش او گذاشت و وقتي عطیه بچه به بغل از پله ها باال 

 عطیه در پیچ باالی پلکان از نظر ناپديد شدمي رفت به تماشايش ايستاد.وقتي 

 فريبرز نگاهي به پدرش انداخت و امبربهادرخان با اشاره ی سر او را به رفتن به دنبال انان ترغیب كرد.

وقتي فريبز آهسته وارد اتاق ملودی شد،عطیه لباس اورا عوض مي كرد،كه با ورود فريبرز برگشت،نگاهي به او 

ل كار شد.سپس داروهايي را كه مي بايست به ملودی مي خوراند،آماده كردو آهسته او را صدا انداخت ودوباره مشغو

 كرد.

 ملودی ؟ عزيزم، بیدارشو .بايد شربتت رو بخوری.

ملودی به آرامي چشمان تب دارش را از هم گشود وبا ديدن عطیه لبخندی شیرين لبان زيبايش را از هم 

 سته يعطیه تن در دادو داروهايش را خورد.گشود.وسپس بي هیچ اعتراضیبه خوا
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ودر تمام اين مدت، فريبرز گوشه ای ايستاده بود و نگاه مي كرد و به آرامي اشك مي ريخت. خداوندا چقدر او به 

 مادرش شبیه بود!

22 

ينکه ا فريبرز يك هفته ای ديگر گوشه ی عزلت گزيد و فکر كرد . مي بايست به اين وضع خاتمه مي داد . مگر نه

همسرش از او خواسته بود تمام عشق و محبتش را نثار فرزندشان كند؟ و او نه تنها اين كار را نکرده بود،بلکه بیش 

 از يك سال او را از داشتن پدر هم محروم كرده بود.

اش حرفهای پدرش دايم در گوشش زنگ میزد. حق با پدرش بود او زندگان را به حال خود رها كرده و تمام توجه 

را به مردگان معطوف كرده بود .اگر ملیکا را از دست داده بود ،يادگار او كه هنوز باقي بود.مي بايست دوباره 

شکسته های وجودش را به هم پیوند مي داد و آدمي ديگر مي شد. مي بايست با رضايت خاطر در مقابل سرنوشت 

 سر تسلیم فرود مي آورد. چاره ای جز اين نداشت.

ر چیزی مي بايست سرو وضعش را تغییر مي داد تا فرزندش از او نگريزد.تاخیر جايز نبود.پس ، از جا وقبل از ه

برخاست وبه حمام رفت.موهايش بلند شده بود و همچون دراويش روی شانه هايش ريخته بود.مي بايست به سلماني 

. تیغ را برداشت و دست به كار  مي رفت وآنها را كوتاه میکرد . ريش انبوهش هم دست كمي از موهايش نداشت

 شد.

وقتي زير دوش ايستاده بود ،اشکهايش را نیز با آب زالل شستشو داد زنگار غم از دل بزدايد. آرامشي عمیق در خود 

حس مي كرد . سبکبار شده بود . از حمام كه بیرون آمد انگار روی آب راه مي رفت.به سراغ قفسه های لباسش 

از انها استفاده نکرده بود؟به ياد نمي آورد.مدتها بود تمايلي به آراستن خود نداشت و اكنون  رفت. چه مدت بود عمال

 انگار موجوديت گم كرده اش را باز يافته بود.

وقتي دوباره مقابل آيینه ايستاد خودش را نشناخت . مدتي موجودی را كه رد آيینه مي ديدش نگاه كرد وسپس 

نقش بست. گرچه صورتش تکیده شده وزيرچشمانش گود افتاده بود، همچنان  لبخندی از سر رضايت بر لبانش

جذاب بود .حتي تارهای خاكستری كه كنار شقیقه اش پیدا شده بود برجذابیتش مي افزود.دستي به موهای بلند و 

 پريشانش كشید و عزم رفتن كرد مي بايست آنها را به دست تیغ مي سپرد.

از سفر برگشته بودند و حاال همگي سر میز صبحانه نشسته بودند. بازار گفتگو داغ بود . فرزانه وپدرام اواخر شبقبل 

آن دو از سفرشان تعريف مي كردند وعطیه و ايربهادرخان هم گوش مي دادند گهگاه سوال يا اظهارنظری مي كردند 

برايش اورده بود بازی مي  . ملودی روی قالیچه يوسط اتاق تشسته بود و با عروسکي كه عمه اش به عنوان سوغات

 كرد.

پدرام با شور و حرارت مشغول حرف زدن بود كه يکدفعه ساكت شد و به در چشم دوخت ،فريبرز در آستانه در 

 ايستاده و دخترش را تماشا مي كرد.

رف به طهمه بهت زده به او نگاه مي كردند. باورشان نمي شد . و فرزانه بود كه سکوت را شکست . از جا بلند شد ،

 برادرش رفت و در حالي كه به روی او آغوش گشوده بود گفت: فريبرز!چقدر خوشحالم مي بینمت، حالت چطوره؟

 نفر بعدی پدرام بود . جلو رفت ،بگرمي دست او را فشرد و گفت: سالم من پدرامم . منو كه يارت میاد !؟

بعد نوبت به امیربهادرخان رسید. از همانجا كه واول خودش زد زير خنده و سپس بقیه . فريبرز هم لبخندی زد .

 نشسته بود گفت : به جمع ما خوش اومدی. بیا تو .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دل بیداری 

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

 

1 6 0  

 

 پدرام دستي به پشت فريبرز زد و گفت:اگه مي دونستیم با رفتن ما تو اين قدر عوض مي شي،زودتر مي رفتیم پسر. 

دخترش رفت ..ملودی برای لحظه ای دست از فريبرز بي آنکه حرفي بزند ،از كنار پدرام وفرزانه گذشت و به سمت 

بازی كشید ،سرش را باال كرد ولبخندی زد.فريبرز كنار او زانو زد، او را با عروسکش بغل كرد،بوسه ای بر گونه اش 

 نشاند و نجوا كنان گفت : دلم برات تنگ شده بود.

 ته گفت بابا رو كه يادت میاد؟ملودی دوباره لبخند زد، كه دندانهای ريز وسفیدش معلوم شد .فريبرز آهس

 ملودی برای لحظه ای به او خیره شد .سپس دستي به صورت او كشیدو پرسید: ريشهايت كو؟

 فريبرز خنده اش گرفت وگفت :موش اونا روخورد.

 ملودی اخمهايش را در هم كشید ومعترضانه گغت: مگه موش مو مي خوره؟

 ه وقتي بغلت مي كنم ، اذيت نشي.نه عزيز دلم . شوخي كردم. اونا رو زدم ك

 ملودی سری تکان داد . باشه ،ولي ديگه سر مامان عطیه داد نزني ها !

فريبرز مکثي كرد سپس سرش را برگرداند و به عطیه كه همچنان سر میز نشسته بود و خیره به آن دو مي نگريست 

درش ببخشد ،اما در عین حال نمي توانست منکر شود ،نگاه كرد . هنوز نتوانسته بود او را بابت برقراری ارتباط با پ

 كه تمام اين مدت او بي شائبه به فرزندش محبت كرده است .قدر مسلم يه يك تشکر به او بدهکار بود.

 متشکرم ،عطیه. محبتهای تو را فراموش نمي كنم .

ه كه بود ،قبولش داشت . همان قدر امانیازی به تشکر نبود . عطیه وضعیت نا بسامان او را درک مي كرد و همان گون

كه فريبرز به دنیای زندگان بازگشته بود ،برايش كفايت مي كرد . او تنها لبخندی زد و سری تکان داد . و فريبرز بار 

ديگربه سر كار و زندگیش برگشت . گر چه غم از دست دادن همسرش همواره با او بود ،وقت آن رسیده بود كه 

 ش را ارج نهد. وجود تنها يادگار عشق

اولین روزی مه به قصد بیمارستان از خانه بیرون مي رفت ،عطا در باغ را برايش گشود .او قبل از خروج اتومبیل را 

نگه داشت ،سالم عطا را به گرمي پاسخ داد و از او تشکر كرد كه در طول آن مدت برد باری به خرج و تند خوئیهای 

دريچه يقلبش را به روی محبتهای راستین گشوده بود . احساس مي كردآن  او را تحمل كرده است . در واقع او

 لحظات دردناک به پايان رسیده و زندگي به گونه ای ديگر جلوه گر شده است .

در طول راه در مورد عطیه فکر كرد واينکه آن همه سال را به انتظاری عبث گذرانده بود. آيا ممکن ب.د روزی بتواند 

ديگر در قلب خود بپذيرد؟ نه،ياد ملیکا هرگز از ذهنش پاک نمي شد . اما بي شك عطیه دختری  اورا با احساسي

مهربان وصادق بود و برای دخترش همچون مادری مهربان . آيا مي توانست او را از ملودی جدا كند ؟ نه ،نمي 

به نحوی از زندگي آنان خارج توانست . مطمئنا دختركش بیش از عطیه ضربه مي خورد . يا اگر عطیه قصد مي كرد 

شود چه ؟ مثال تصمیم به ازدواج مي گرفت ؟ نهف اين به صالح ملودی نبود .او مي بايست در اين بارره چاره ای 

 اساسي مي انديشید و كاری مي كرد كه عطیه ماندگار شود.

ه د خارج شد و به اجنماع پیوست،فرزاندگرگوني شادمانانه يفريبرز دير پا نبود . وقتي او پس از سالها انزوا از الک خو

وايربهادرخان تصمیم گرفتند خانه ی او را هم از ان حالت دلگیر درآورند وبیش از همه تمام آنچه را كه ممکن بود 

ياد و خاطره يملیکا رابرای او زنده كند از جلوی پشم بردارند .بنابراين فرزانه قبل ازاينکه عازم بیمارستان شود ،از 

 است مسئولیت اين كار را به عهده بگیرد و به كمك طوبا خانه را نظافت و تغییری اساسي در آن ايجاد كندعطیه خو
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عطیه ابتدا زير بار نمي رفت.معتقد بود بهتر است قبال اين موضوع را با فريبرز در میان بگذارند و نظر خوای كنند.از 

شت،مطمئن بود خودش بابت اين تغییر مورد اتهام قرار مي سوی ديگر،با شناختي كه از اخالق و روحیه ی فريبرز دا

گیرد.ولي فرزانه در انجام اين كار مصر بود و گفت كه خود مسئولیت را به گردن خواهد گرفت.و وقتي 

امیربهادرخان هم حمايت خود را از او اعالم كرد،عطیه تسلیم شد و بعد از رفتن فرزانه و پدرام،به همراه طوبا راه 

 ته باغ را در پیش گرفت. ساختمان

كمي از ظهر گذشته بود كه همه جا تمیز شد و خانه تغییر دكوراسیوني ماهرانه،به صورتي دلپذيز در آمد.تمتم لباسها 

و عکسها و وسايل شخصي ملیکا بسته بندی و به زير زمین ساختمان اربابي منتقل شد و در آخر،عطیه دسته گلي زيبا 

د و در گلداني روی میز ناهار خوری گذاشت.سپس ايستاد و نگاهي انداخت.كار تمام از گلهای باغچه درست كر

 بود.مي توانست به خانه برگردد.

فريبرز سرحال و قبراق وارد خانه شد تا دست و رويي بشويد و به ديدن دخترش برود.و بمحض ورود،در جا 

ر لبانش نقش بست.ولي ايرادی در كار بود.او در خشکش زد.همه جا تغییر كرده بود،تمیز و آراسته.ابتدا لبخندی ب

خانه چرخي زد و بسرعت متوجه شد.عکسهای ملیکا!سراسیمه به سراغ كمد لباسها رفت.هیچ اثری از آثار لباسهای 

 ملیکا نبود،و كفشهايش،و...

ارستان در اوج خشم ايستاد و فکر كرد.چه كسي ممکن بود چنین كاری كرده باشد؟فرزانه؟نه.او كه در بیم

 بود.عطیه.مطمئنا كار او بوئ.

وقتي او همچون بشکه ی باروتي آماده ی انفجار وارد ساختمان پدرش شد،فرزانه و پدرام و پدرش در اتاق نشیمن 

مشغول صرف چای بودند.و عطیه بچه را به اتاقش برده بود تا او را بخواباند كه صدای فريادهای خشماگین فريبرز را 

 شنید.

 «ودش اجازه داده تو زندگي من دخالت كنه؟كي به خ»

 «صداتو بیار پايین پسر.»امیربهادرخان نگاهي سرد به او انداخت و با لحني محکم و كوبنده گفت:

 پرسیدم كي به خودش اجازه داده...؟»فريبرز جا خورد اما كوتاه نیامد،و با لحني آرام تر ادامه داد:

 «من!»فرزانه قاطعانه حرف او را قطع كرد:

 «دروغ میگي.تو توی بیمارستان بودی.به عالوه،با اين شکم پر ازت برنمیاد خرحمالي كني.»فريبرز مکثي كرد و گفت:

مودب باش.تو ديگه گندش رو در آوردی.حال همه مون رو به هم زدی.كي مي خوای سر عقل »فرزانه عصباني شد:

؟بچه كه نیستي نصیحتت كنم.چشماتو باز كن و اونايي رو بیای؟تا كي مي خوای با يه مرده و خاطراتش زندگي كني

 «ببین كه واقعا دوستت دارن.

فرزانه در شرايطي كه داشت،نفس كشیدن برايش دشوار بود.او هفته های آخر بارداری اش را مي گذراند.مکثي 

شه.ما دوستت چشمم بر نمي داشت ببینم برادرم داره مثل شمع آب مي »كرد،نفسي عمیق كشید و ادامه داد:

 «داريم،فريبرز.اينو بفهم.

فريبرز همان طور خیره به او نگاه كرد.حاال خشمشم تا حدودی فروكش كرده بود،اما نه آن قدر كه قضیه را منتفي 

همه ی حرفاتو شنیدم،ولي هنوز به ام نگفتي كي اين كارو »تلقي كند.همچنان كه به فرزانه زل زده بود،آرام گفت:

 «كرد؟

 «عطیه،اون اين كارو كرد،ولي من ازش خواهش كردم.در حقیقت وادارش كردم.»از كوره در رفت و فرياد زد:فرزانه 
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 اون غلط كرد!خیال مي كنه...؟»دوباره صدای فريبرز اوج گرفت:

حرف »امیربهادرخان اجازه نداد او حرفش را تمام كند و با صدايي كه از شدت عصبانیت خش دار شده بود،گفت:

و بفهم،پسر.تو حق نداری به اون دختر توهین كني.دنبال چي هستي؟عکسها؟برو برشون دار.توی زير دهنت ر

 «زمینه.برو اونارو بچین روی میز و تا آخر عمر نگاهشون كن.اما اينجا داد و بیداد راه ننداز.حاال برو بیرون!

وباره خانواده اش را از دست بدهد.اما فريبرز يکه خورده ايستاد.دلش نمي خواست بعد از اين همه مدت تنهايي،د

اينکه با اون عکسها چي كار مي كنم،به خودم مربوطه.ولي به همه تون هشدار میدم،ديگه دلم »همچنان عصباني گفت:

 «نمي خواد هیچ كس،مي فهمین،هیچ كس بدون اجازه ی من وارد خونه م بشه.

 اما عطیه كه غريبه نیست.اون...»فرزانه معترضانه گفت:

 «گفتم هیچ كس.»فريبرز دوباره فرياد زد:

 «چیزی از توی خونه ت دزديده شده؟با در اثر بي احتیاطي چیزی شکسته؟»امیربهادرخان با همان لحن پرسید:

 «موضوع اين نیست،پدر.موضوع اينه كه...»فريبرز جواب داد:

ت و كینه سر تا پات رو گرفته.به نظر من،تو ديگه داری نفرت انگیز و تهوع آور مي شي.نفر»امیربهادرخان فرياد زد:

برای ملیکا گريه نمي كني.واسه خودت و بي ارادگي ت گريه مي كني.اون روز صبح كه توی اين درگاه وايساده 

بودی،خیال كردم عوض شدی،اما مي بینم اشتباه كرده بودم.ديگه نمي تونم اين طوری بپذيرمت.تو ديگه پسر من 

 «نیستي.

ع عطیه كه تمام حرفهای آنان را شنیده و بي صدا پايین پله ها ايستاده بود،در آستانه ی در ظاهر شد و در همین موق

 «نه،شازده.اون هنوز پسر شماس.كسي كه اينجا زياديه،منم.»گفت:

اه بخیال مي كردم تا ابد دوستت خواهم داشت.اما اشت»سپس رو به فريبرز كرد و با لحني قاطع و بي اعتنا ادامه داد:

مي كردم.تو لیاقتش رو نداری.تو آدم خودخواه و متکبری هستي.يه آدم كینه توز و مغز بسته.از پدر و مادری مثل 

 «شازده و خانم سادات،بچه ای مثل تو بعیده.

 «تو كي هستي كه بخوای منو تخمین بزني؟!»فريبرز پرخاش گفت:

؟تو خیال مي كني كي هستي؟ديگه تره هم برات خرد من كي هستم»و عطیه هم با لحني به همان تندی جواب داد:

 «نمي كنم.اگه مي بیني بچه ت رو نگه مي دارم واسه خاطر خودشه،نه تو.مطمئنم اگه مادرش زنده بود...

 «حق نداری اسم مادر اونو به زبون بیاری.»

ر مي مرد،كمتر فتنه به پا مي باشه،به زبون نمیارم.از نظر من اون مرده و به درک و اصل شده.حقش بود.هرچي زودت»

 «كرد.تو هم برگرد توی اون خراب شده و با مرده ی زنت خوش باش!

او مکثي كرد.بغض گلويش را بسته بود و احساس خفگي مي كرد.چند نفس عمیق كشید تا توانست بر خودش مسلط 

بجه رو »ن كرد و گفت:شود،سپس چشمان خیس از اشکش را از فريبرز برگرفت،رو به فرزانه و امیر بهادرخا

 «خواباندم.يکي دو ساعتي مي خوابه.به شما مي سپرمش.نذارين غصه بخوره.

 «منظورت چیه؟»فرزانه يکه خورد:

من میرم.بايد برم.اينجا جای من نیست.هیچ وقت نبوده.بارها رفتم و حمافت كردم كه برگشتم.به ات گفته 

 «بودم.يادت میاد؟نمي بايست میومدم.

 «نه،عطیه.تو نبايد بری.ملودی از غصه دق مي كنه.»ل شد.جلو دويد و گفت:فرزانه هو
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عطیه سری تکان داد.ديگه فايده ای نداره،فرزانه جون.من هر كاری بکنم از نظر اين آقا نفرت انگیزه.ديگه تحمل 

 «تحقیر و توهین رو ندارم.

 «ه دوستت داريم.مهم نیست اون چه نظری داره،دختر.ما هم»امیربهادرخان دخالت كرد:

پدرام كه تا آن موقع ساكت نشسته بود و فقط گوش مي كرد،به امید اينکه به جنجال خاتمه دهد،وارد بحث شد و رو 

ببین خواهر زن جان،من اين آقا فريبرز رو خوب مي شناسم.هارت و پورت زيادی مي كنه،اما چیزی »به عطیه گفت:

 «ش پشیمونه و دلش مي خواد يه طوری از دل شماها در بیاره.تو دلش نیست.مطمئنم همین االنم از رفتار

 «خالف كه عرض نمي كنم،رفیق؟»سپس رو به فريبرز پرسید:

 فريبرز برای چند لحظه به او زل زد،سپس آهي بلند كشید و بي هیچ حرفي عقبگرد كرد و از اتاق بیرون رفت.

شت دست گونه های خیسش را پاک كرد و در حالي كه بعد از مدتي كوتاه سکوت برقرار شد.دست آخر عطیه با پ

همه ی دعواها سر لحاف مالس.باقیش بهانه س.اگه من برم،همه چي درست »سعي مي كرد بزور لبخند بزند،گفت:

 «مي شه.

و اين حرف»فرزانه جلو رفت،دستش را دور شانه ی او حلقه كرد و همین طور كه او را به سمت مبل مي كشاند،گفت:

 «ت كه شاهدی انگار اون ديوونه شده.نزن.خود

نه.من مي دونم،بقیه تون هم مي دونین كه او از من متنفره.خیال مي كردم شايد يه روز نظرش برگرده،اما معلومه كه »

 «اين اتفاق نمي افته.بنابراين هر چي من زودتر برم،شماها زودتر به آرامش مي رسین.

اين دفعه ديگه میرم يه جايي كه بدونین »عطیه به او اجازه نداد و گفت: فرزانه مي خواست باز هم مخالفت كند كه

 «كجام.راستش فکركردم برم شمال پیش عمويم.

بحث مدتي ديگر ادامه يافت.آنان سعي مي كردند عطیه را منصرف كنند و او دلیل و برهان مي آورد كه چرا بايد 

ت آن دختر كوچولو هم بي تابي خواهد كرد،اما به هر حال برود.قدر مسلم دلش برای ملودی تنگ مي شد و مي دانس

اين جدايي اجتناب ناپذير بود و عطیه به خوبي مي دانست روزی خواهد رسید كه فريبرز بچه را از او جدا خواهد 

كرد.پس هرچه زودتر بهتر.اين طوری هم او بیش از اين به بچه دلبسته نمي شد هم ملودی خردسال تر بود و زودتر 

 همه چیز عادت مي كرد. به

وقتي امیربهادرخان ديد اصرار بي فايده است و عطیه قاطعانه بر سر حرف خود باقي ست،پیشنهاد كرد او به جای 

خانه ی عمويش به ويالی خود آنان برود و در آن جا مستقر شود.به اين ترتیب همگي مي توانستند گهگاه به او سر 

ت.مطمئن بود پدر و مادرش هم مخالفتي نخواهند داشت.از جا و مکانش مطلع بزنند.عطیه قدری فکر كرد و پذيزف

 بودند و مي توانستند به ديدنش بروند.

 23فصل 

 

عطیه رفته بود ، اما مشکالت همچنان بر جای خود باقي بود كه هیچ ، مشکلي هم بر مشکالت افزوده بود . ملودی 

 كرده بود ، بخصوص بر فريبرز . كوچولو بهانه گیر شده و عرصه را به همه تنگ

گرچه فرزانه در وضعیتي نامناسب به سر مي برد و ماه آخر بارداری را طي مي كرد ، تا جايي كه مي توانست نهايت 

سعي خود را به كار مي برد تا ملودی را آرام نگه دارد ، ولي موفق نمي شد .ملودی به گونه ای وحشتناک تغییر رفتار 

ق و لجباز شده بود و دائم گريه مي كرد . هر چه را دم دستش بود ، مي شکست . غذا نمي خورد و هر داده بود . بدخل
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كس سعي مي كرد غذايش را به او بخوراند ، او با مشت و لگد واكنش نشان مي داد و بشقاب غذا را بر مي گرداند . 

واب مي پريد و خانه را روی سرش مي بسختي مي خوابید و همین كه باالخره خوابش مي برد ، فريادزنان ا زخ

 گذاشت . خالصه تمام اهل خانه را به ستوه آورده بود .

در اين میان ، امیربهادرخان كه چندان حال خوشي نداشت ، بیشاز همه خلقش تنگ شده بود . يکريز به زمین و زمان 

 ه است .ناسزا مي گفت و پسرش را تف و لعنت مي كرد كه مسبب تمام اين بدبختیها شد

دست آخر فريبرز ناچار شد پرستاری استخدام كند . پستار آمد ، اما او هم بیش از چند روز نتوانست دوام بیاورد و 

 فرار را بر قرار ترجیح داد.

 ملودی روز به روز رنجورتر و پژمرده تر مي شد و فرزانه كه او را همچون جان دوست داشت ، تصمیم 

عطیه را برگرداند يا بچه را پیش او ببرد تا شايد اين وضع نابسامان خاتمه يابد . كه البته گرفت به هر نحو ممکن يا 

اين مساله مستلزم جلب رضايت فريبرز بود . بنابراين ، فرزانهکه بعد از آن بحث و جنجال عمالً با فريبرز قهر بود ، 

 تصمیم گرفت علي رغم میل باطني به سراغش برود .

یمارستان برگشته و از شدت خستگي همان طور با لباس روی مبل لم داده بود . مشکالت اخیر بیش فريبرز تازه از ب

از پیش او را از پا انداخته بود . مي بايست برای نجات فرزندش از اين بحران روحي كاری مي كرد . بخوبي واقف بود 

و رو بیندازد ؟ بارها و بارها به عناوين از دست هیچ كس جز عطیه كاری ساخته نیست . اما چگونه مي توانست به ا

مختلف او را آزرده و شخصیت و غرورش را زير سوال برده بود . جز كینه و نفرت احساسي از خود بروز نداده بود تا 

اكنون انتظار داشته باشد از او روی خوش ببیند . حاال مي فهمید وجود عطیه چه نعمتي برای دخترش به شمار مي 

 رفت .

ي چرا از او متنفر بود ؟ مگر نه اينکه در دوران كودكي و نوجواني بشدت او را دوست داشت ؟ پس چرا حاال براست

نمي توانست وجودش را تحمل كند ؟ آيا دلیلش اين بود كه عطیه با پدر او رابطه برقرار كرده بود ؟ بله ، حتماً همین 

كندو همین باعث مي شد به هر نحو ممکن در صدد آزار اد بر بود . او هرگز نتوانسته بود اين موضوع را از ذهن پاک 

 بیبید و قلبش را بشکند .

اما مگر نه اينکه عطیه بي محابا نشان مي داد عاشق اوست ؟ در آن صورت چگونه توانسته بود با پدرر او رابطه برقرار 

ز تمام لذتهای زندگي چشم بپوشد و كند ؟ مگر ممکن است زني تا پای جان مردی را دوست بدارد ، برای خاطر او ا

جواني خود را فدا كند ، آنگاه با پدر آن مرد حتي بظاهر نرد عشق ببازد ؟ دور از عقل به نظر مي رسید . دست كم در 

 مورد زني همچون عطیه .

رده ر پاو در عمق وجود خود به دنبال روزنه ای از عشق و محبت نسبت به عطیه ، به جستجو پرداخت . هر چه بیشت

های احساسش را كنار مي زد ، بیشتر پي میبرد آن قدرها هم كه نشان میداد از او متنفر نیست . پس چرا نمي 

توانست با خود و احساسش كنار بیايد و حتي برای يکبار با او به عطوفت رفتار كند ؟ شايد برای اينکه هنوز خود را 

 بماند . اما به چه قیمتي ؟به قیمت از دست دادن فرزندش ؟ نسبت به همسرش وفادار مي ديد و مي خواست وفادار

دلش میخ واست به نابساماني روحش پايان دهد و خود را از گرداب ترديد برهاند . سوالهای زيادی در مورد عطیه 

 در ذهن داشت كه مي بايست جوابشان را مي يافت .

ه سطح كشید . كسي به سراغش آمده بود . سست و بي صدای ضربه ای به در خورد ، او را از اعماق دريای تفکر ب

 حال از روی مبل بلند شد و به طرف در رفت .
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 فرزانه پشت در بود . بمحض باز شدن در ، گفت : مي خوام باهات حرف بزنم . البته اگر داد و فرياد راه نمي اندازی .

 فريبرز بي اعتنا خود را كشید و گفت : بیا تو.

های سنگین و اردک وار وارد شد و صبر كرد تا فريبرز در رابست و به او ملحق شد . سپس بي مقدمه فرزانه با قدم 

 چیني شروع كرد .

 اومدم بگم داری دستي دستي بچه ت رو نابود مي كني، اونم فقط به دلیل خود خواهي و غرور بیجات.

 فريبرز با لحني سرد گفت : حاال چرا نمي شیني ؟

در ادامه ی حرفهايش وقفه ا ی حاصل كند ، به سمت مبلي رفت و تنه ی سنگین خود را روی آن  فرزانه بي آنکه

 انداخت .

نمي دونم چرا نمي خوای بفهمي كه دور كردن عطیه از اينجا نه تنها به نفع بچه نیست بلکه باعث مي شه اون دق كنه. 

 ملودی داره از دست میره ، فريبرز .آخه تو چه پدری هستي ؟

 من هر كاری از دستم برمیومده كردم .

كردی؟ چي كار كردی ؟ براش پرستار گرفتي ؟ هنر كردی . اون عطیه رو مي خواد . اينو نمي فهمي ؟ تو داری بچه 

 ت رو فدای نفرتت مي كني ؟ . راستش اومدم بگم خیال دارم بچه رو ببرم پیش عطیه و بهنره تو هم موافقت كني.

 و اگه نکنم ؟

از غصه دق مي كنه . من تمام سعي خودمو كرده م . همه مون هر چي مي تونستیم به اش محبت كرديم ، ولي بي بچه 

 فايده بوده .

 فريبرز رويش را به سمتي ديگر برگرداند و گفت : خودم يه فکری براش مي كنم .

دت اهمیت نمي دی . ملیکا مرده و وبا اين حرف يکدفعه فرزانه از كوره در رفت و فرياد زد : تو به هیچ كي جز خو

رفته ، ديگه م برنمي گرده . تو كي مي خوای اين واقعیت رو بپذيری ؟تو با اين راهي كه در پیش گرفتي ، همون رو 

بیچاره كردی . پدر بیماره ، منم كه مي بیني ، باردارم و با اين اعصاب داغون مي ترسم آخرش يه بچه ی ناقص به 

 ، تو كه برات مهم نیست . فقط خودتو مي بیني . گاهي احساس مي كنم اصالً نمي شناسمت .دنیا بیارم . گرچه 

 فريبرز هم كاسه ی صبرش لبريز شده بود. دستش را باال برد و گفت :

همینجا نگهدار ، پیاده شو با هم راه بريم.... من نه تنها به سالمت فرزندم اهمیت مي دم ، بلکه بیشتر از همه تون  -

رانشم. هر كاری به عقلم مي رسیده ، كردم.حاال مي گي چي كار كنم؟ تنها يادگار زنم رو دو دستي تقديم عطیه نگ

كنم؟ تقديم كسي كه در خفا به همه ی ما خیانت كرد و با پدرمون رو هم ريخت و اصال قابل اعتماد نیست؟ چنین 

 زني مي تونه مربي خوبي برای بچه ی من باشه؟ اون هرزه...

دهنت رو ببند ، فريبرز. اجازه نمي دم به اون توهین كني. تو از هیچي خبر نداری و داری يه طرفه به قاضي مي ری.  -

 هم به پدر تهمت مي زني ، هم به عطیه. همینجا باش تا برگردم.

یده ه طول نکشفرزانه با آخرين سرعتي كه در توانش بود ، از جا بلند شد و از خانه بیرون رفت. و بیش از ده دقیق

 بود كه برگشت و در حالي كه كاغذی را به طرف فريبرز دراز مي كرد ، گفت :

بگیر اينو بخون. مطمئنم بعدش از خودت خجالت مي كشي. بعد از اينکه اونو خوندی ، اگه دلت خواست با هم  -

 حرف مي زنیم.
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ها گذاشت ، و اين بار محکم در را پشت سر خود او خشمگین نامه را جلوی پای فريبرز پرتاب كرد و دوباره او را تن

 كوفت.

 **************************************************

***** ************************************************** 

به پدر  تفريبرز چندين بار نامه ای را كه عطیه به پدر او نوشته بود ، خواند و هربار بیش از پیش هم بر خشمش نسب

افزوده شد و هم از خودش خجالت كشید كه عطیه را آزرده بود. و باالخره وقتي از خواندن دست كشید ، برای 

 لحظاتي طوالني متاثر و نادم همچون مجسمه ای نگاهش را به روبرو دوخت.

ه ي كه نه برازندچطور مي توانست به خود بقبوالند كه پدرش در اين سن و سال عاشق شده بود ، آن هم عاشق كس

اش بود و نه متناسب با سن و سال او؟ عاشق كسي كه او را از بدو تولد در دامان خود پرورده بود. نه، با عقل جور در 

قدرها آسان نبود. بشدت ثقیل مي نمود و حتي احمقانه. در تصورش نمي »نمي آمد. درک اين حقیقت برای فريبرز آ

و در شعور و شخصیت وااليش ترديدی نداشت ، مرتکب چنین حماقت بزرگي  گنجید مردی كه او را پدر مي خواند

شده باشد. حاال مي فهمید در مورد عطیه به خطا رفته است. او در اين ماجرا به راستي بي گناه بود و اين فکر باعث 

ر سر لب كلمات بشد ناگهان فريبرز كینه ای عمیق از پدرش به دل بگیرد. كاش مي توانست تمام خشم خود را در قا

پدرش فرود آورد ، اما پدرش بدحالتر از آن بود كه بتواند چنین هنجاری را تحمل كند. بنابراين از اين فکر منصرف 

 شد.

 پس مي بايست چه كار مي كرد؟

به قدری عصباني بود كه با مشت به ديوار مي كوبید و بر پدرش لعنت مي فرستاد كه موجب آن همه رنج در او شده 

تمام لحظات زندگي اش را به جهنمي از شك و بدگماني تبديل كرده بود. خود را مديون عطیه مي دانست و مي و 

بايست به نحوی از دلش در مي آورد. نه اينکه بخواهد به عشقش پاسخ بدهد ، بلکه چون سالها صبورانه رفتارهای 

 ش را نزد ديگران حفظ كند.زشت او را تحمل كرده و دم بر نیاورده بود تا عزت و احترام پدر

 از سر استیصال نالید : خدايا ، من چي كار كردم؟

به ياد روزی افتاد كه عطیه را به باد ناسزا گرفته و با وضعیتي رقت بار او را از اتومبیلش بیرون انداخته بود ، و از 

اد. مي بايست كاری مي خودش بیزار شد. حالي غريب داشت. احساس تاسف و پشیماني و شرمندگي آزارش مي د

كرد. شايد بترين كار اين بود كه او را برگرداند. اما قدر مسلم خودش قادر به اين كار نبود. از رويارويي با او شرم 

داشت. مي بايست دست به دمن خواهرش مي شد. احساس پشیماني و درک اين واقعیت كه وجود عطیه و 

ا مصمم كرد به جبران خطاهای گذشته طريقي ديگر در پیش گیرد تا محبتهايش تنها راه نجات فرزندش است ، او ر

 شايد عفو بخشش عطیه شامل حالش شود.

 **************************************************

********************************* 

ود تا در يکي از مدارس آن عطیه در اوج نا امیدی روزهايي كشل كننده را پشت سر مي گذاشت. تقاضای كار داده ب

منطقه مشغول تدريس شود، اما از آنجا كه حدود دو سال از كار كناره گیری كرده بود ، مي بايست مراحل اداری طي 

مي شد تا دوباره او را به كار فرا خوانند. و او دور از عزيزان و در انتظار ورقه ی دعوت به كار ، در آن ويالی بزرگ و 

مي گذراند. تنها مونس او سرايدار ويال و همسرش بودند كه آنان هم در ساختماني كوچك در  ساكت روز و شب را
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كنار در ورودی باغ زندگي مي كردند و عطیه فقط گهگاه مي ديدشان. سروناز ، زن سرايدار ، بارها به عطیه گفته بود 

ری حوصله اش سر مي رفت و ترجیح مي داد هر كاری دارد به او بگويد ، اما عطیه زير بار نرفته بود. از شدت بي كا

تمام كارهای خود را اعم از نظافت ويال و خريد روزانه ، شخصا انجام دهد. اما كار زيادی هم نداشت. يك نفر آدم بود 

، بي ريخت و پاش. بنابراين ساعتها و دقايقي كه بر او مي گذشت ، كشنده تر از هر زمان ديگری از زندگي اش شده 

یخته ای از درد و اندوه و عشق و حسرت و دلتنگي. گاه چنان عرصه را بر خود تنگ مي ديد كه احساس مي بود ؛ آم

كرد شهامت زيستن را از دست داده است و از خدا طلب مرگ مي كرد. بارها به سرش زده بود خواری و ذلت را به 

 جان بخرد و دوباره پیش عزيزانش برگردد.

اق سینه اش را مي سوزاند و حسرت يك لحظه خوشي و خوشبختي را مي داشت؟ چرا همیشه مي بايست رنج فر

 براستي سهم او از زندگي چه بود؟ آيا مي بايست تا آخر عمر كوله باری از غم و حسرت را با خود به يدک بکشد؟

ن ود ، زمیاز فکر كوله بار خنده اش گرفت و چند لحظه ای كیسه های نايلوني خريدش را كه تا حدودی سنگین ب

گذاشت. اصال نفهمید برای چه آن همه خريد كرده بود؟ مگر يك نفر آدم چقدر مي خورد؟ دوباره كیسه های 

نايلوني را برداشت و به راه افتاد. بله ، مي بايست فکری به حال خود مي كرد. وقتش رسیده بود به تنهايي و تمام 

تحمل كرده بود. مي بايست قید همه چیز را مي زد و خود را از رنجهايش خاتمه دهد. تا اينجا هم بیش از حد توانش 

اسارت عشقي كه جز زوال و نیستي حاصلي نداشت ، مي رهانید. و تنها راه ممکن برای اين كار ازدواج بود. به اين 

 ترتیب ، دست كم پدر و مادرش را به آرزويشان مي رساند.

دنبال دسته كلیدش گشت ، آن را پیدا نکرد. ظاهرا يادش رفته بود به خانه رسیده بود. بارش را زمین گذاشت و به 

 آن را با خود بیاورد ، و زنگ زد.

 -لحظه ای بعد ، سروناز در را باز كرد و با ديدن او نیشش تا بناگوش باز شد و گفت :

 مزده بده ، عطیه خانم. -

 عطیه نمي توانست حدس بزند.

 چي شده؟ -

 اگه گفتي كه اومده؟ -

 فرزانه. حتما فرزانه آمده بود. اما او كه نمي توانست سفر كند. پس ... نه ، حتما فريبرز آمده بود.

 نصفه جونم كردی ، سروناز. بگو ببینم كي اومده؟ -

 سروناز با سر به سمت ويال اشره كرد و گفت : پدرت

 پدرم؟ برای چي؟ -

 زده اتفاقي افتاده باشد؟ناگهان بند دلش پاره شد. يعني ممکن بود برای شا

 او كیسه های خريدش را همانجا روی زمین رها كرد و به سمت ويال دويد.

 بابا! -

 عطا روی اولین مبل نزديك به در نشسته بود كه صدای عطیه را شنید و به استقبالش رفت

 عطیه سراسیمه وارد شد.

 چي شده بابا؟ -

 عطا خنديد.
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و حالت چطوره؟ چرا انقدر الغر شدی؟ خیال مي كردم اينجا آرامش داری و سرحال مي علیك سلم ، دختر؟ اول بگ -

 شي.

 لحن عطا آرام بود و تا حدودی از اضطراب عطیه كاست. مسلما اگر اتفاق بد افتاده بود ، عطا ان طور خندان نبود.

 عطیه گفت :

 چي شما رو به اينجا كشونده؟ كدوم آرامش ، باابا؟ هرجا بری ، آسمون همین رنگه. حاال بگین -

 عطا خنده ای كرد و گفت :

 خواستن تو رو برگردونم. -

 عطیه جا خورد. پشت چشمي نازک كرد و در حالي كه از كنار پدرش به سمت وسط هال مي رفت ، گفت :

 اگه شازده خواسته كه بايد بگم بیخود اين همه راه رو اومدين. من بیا نیستم. -

 نديد. روی همان مبل قبلي نشست و گفت :عطا دوباره خ

 اگه بگم فريبرز خان خواسته چي؟ -

دروغ مي گین. اون از من متنفره. چطور ممکنه "عطیه خشکش زد. باورش نمي شد. چشمانش پر از اشك شد و گفت:

 "فرستاده باشه دنبالم؟

 "نکنه واسه بچه اتفاقي افتاده!"او مکثي كرد و يکدفعه هول برش داشت.

 "نه بابا جون. بچه حالش خوبه. البته دلتنگي تو رو مي كنه ،اما اتفاق بدی براش نیفتاده."عطا با همان لحن آرام گفت:

پس موضوع اين بود!فريبرز او را برای تر و خشك كردن بچه اش مي خواست. اما تا كي؟فريبرز دير يا زود ازدواج 

 ن ترتیب ،هم او و هم ملودی بیشتر از اين زجر مي كشیدند.مي كرد و دوباره بچه را از او مي گرفت. به اي

نه!نمیام. بهتره فريبرز يه فکر ديگه واسه بچه ش بکنه. من لَله نیستم. به اش "عطیه با لحني قاطع نظر خود را گفت:

  "بگین بره به جهنم!

ای ای خودت مي بیني. اما جز اين،پاينجور يحرف نزن،دختر. فريبرز خان خیلي تغییر كرده. بی"عطا به التماس افتاد:

نوه س آقا وسطه. بچه داره از بین میره. هیچي نمي خوره. بهونه ی تورو مي گیره. ما كه نمي تونیم به آقا بگیم بره به 

 "جهنم،مي تونیم؟پاشو. پاشو بساطت رو جمع كن و واسه خاطر من و مادرتم شده،راه بیفت بريم.

د. او نمي توانست محبتهای شازده را ناديده بگیرد،اما مي بايست حق فريبرز را عطیه سکوت كرد. حق با پدرش بو

 كف دستش مي گذاشت.

 

******* 

اتوبوس زوزه كشان جاده های پر پیچ و خم كوهستاني را پشت سر مي گذاشت و عطیه در اعماق وجودش 

مي كرد. به كجا مي رفت؟آينده دستخوش احساسي غريب بود. سرش را به پشتي صندلي تکیه داده بود و فکر 

 آبستن چه حوادثي برای او بود؟

نفهمید كي خوابش برد. و ناگهان فخرالسادات را ديد كه همان تبسم همیشگي بر چهره نوراني اش نقش بسته بود. 

ده ندر اتاقش در كنار شازده نشسته بود و با او گفتگو مي كرد كه چشمش به عطیه افتاد. با ديدن او لبانش به خ

گشوده شد و اشاره كرد كه نزديك برود. و عطیه جلو رفت. فخرالسادات دست او را گرفت و بي هیچ حرفي با 

انشگت سبابه دست ديگرش به پنجره اشاره كرد. و عطیه به آن سو نگاه كرد. دو مرغ عشق لبه ی پنجره در كنار 
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الساداتدوخت، و در نگاه او خواند كه آن دو مرغ يکديگر نشسته بودند. عطیه نگاهش را از مرغان برگرفت و به فخر

 عشق متعلق به اوست؛هديه ای از جانب فخرالسادات به او.

 وقتي از خواب پريد ،برای دقايقي طوالني زمان و مکان را گم كرده بود. تا اينکه صدای پدرش او را به خود آورد.

 "خوابت برده بود؟"

 "بابا؟"تکان داد و بعد از مکثي كوتاه گفت: عطیه با لبخند سری به نشانه ی تايید

 "جان بابا"

 "تعبیر مرغ عشق توی خواب چیه؟دو تا مرغ عشق."

مرغ عشق رو نمي دونم بابا. ولي كال خواب مرغ رو ديدن شگون داره. اما شنیده م مرغ عشق نمي تونه بي جفتش "

 "سر كنه.

سرش را به چشتي صندلي تکیه داد و چشمانش را بست.  لبخنید نامحسوس بر لبان عطیه نقش بست. او دوباره

 خوابش نمي آمد. مي خواست فکر كند.

 

* * * * * 

 

عطیه به محض ورود معطل نکرد. ساكهايش را در ايوان خانه ی خودشان رها كرد و به سوی ساختمان اربابي دويد. 

 دلش برای همه ی آنها پر مي كشید.

 "مده م.فرزانه!كجايي فرزانه؟من او"

 ملودی با شنیدن صدای عطیه همچون چله ای رها شده از كمان،اسباب بازيهايش را رها كرد و به سمت سرسرا دويد.

عطیه وسط سرسرا ايستاده بود كه چشمش به ملودی افتاد. گريان و هیجان زده زانو زد و به روی او آغوش گشود. و 

وش او انداخت. هر دو گريه مي كردند و عطیه در حالي كه بر سر ملودی با همان سرعتي كه مي دويد،خود را در آغ

و روی ملودی بوسه مي زد،هر چند لحظه يکبار او را از خود دور مي كرد،تماشايش م كرد و قربان صدقه اش مي 

 رفت. صحنه ای ديدني بود و هیچ يك از آن دو متوجه نبود كسي به تماشايشان ايستاده است.

نجا روی فرش وسط سرسرا ولو شدند. ملودی در حالي كه با دستان كوچك و ظريفش دو طرف باالخره هر دو هما

مامان "صورت عطیه را لمس مي كرد،نگاه پاک و معصومش را به چشمان گريان او دوخت و ملتمسانه گفت:

 "عطي،ديگه تنهام نمي ذاری؟

تنهات نمي ذارم. ديگه هیچ جا نمي رم. نمي  نه ،عزيز دلم. ديگه "عطیه اشکهايش را با پشت دست پاک كرد و گفت:

 "دوني چقدر دلم برات تنگ ...

صديا تك سرفه ای باعث شد او حرفش را نیمه كاره بگذارد، و به سمت صدا برگشت. فريبرز در آستانه ی در 

 ايستاده بود و نگاهش مي كرد. عطیه بي اختیار رعشه بر اندامش افتاد.

 "سالم عطیه."

 انست سری تکان دهد. دهانش خشك شده بود.عطیه فقط تو

 "شايد اگه به چشمم نمي ديدم،باور نمي كردم شما دو تا عاشق همديگه هستین."

 "مگه شك داشتي؟"عطیه زير لب گفت:
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وقت كردی بیا پیش من. من كارت دارم. بايد باهات "فريبرز جوابي نداد. چند لحظه ای او را نگاه كرد و سپس گفت:

 "حرف بزنم.

 "راجع به چي؟"

 "وقتي بیای مي فهمي. "فريبرز گفت:

 و رويش را برگرداند و رفت.

بعد از رفتن فريبرز عطیه دوباره ملودی را در بغل گرفت و او را به سینه فشرد،اما اين بار در سکوت. يعني فريبرز با 

 او چه كار داشت؟

كرده و ماليم تر شده است؟ احساس مي كرد مثل روزهای آيا او به درستي احساس كرده بود كه رفتار فريبرز فرق 

اول او را دوست دارد و حتي رفتار سرد و تهي از مهرش نتوانسته است عشق او را در قلبش خاموش كند. حاال فريبرز 

 برای اولین بار خواسته بود با او صحبت كند، آن هم در خلوت و به تنهايي. يعني با او چه كار داشت؟مهم نبود.

 مهم اين بود كه باالخره او را به حساب آورده بود.

 

* * * * * 

 

يك نفر ديگر نیز با چشماني گريان به تماشای آن دو ايستاده بود. وقتي عطیه متوجه فرزانه شد كه او محتاطانه از پله 

فت. برای چند لحظه ها پايین مي آمد. او همچنان كه ملودی را در آغوش داشت،از جا بلند شد و به طرف فرزانه ر

 هر دو در سکوت چشمان اشکبارشان را به هم دوختند. سپس فرزانه صورتش را جلو آورد،

بوسه ای بر گونه او زد وگفت:حال دختر فراری ما چطوره؟عطیه خنديد وگفت:مي بیني كه بر گشتم.خوب كردی. 

ه با ه سر وكلشون پیدا مي شه. سپس فرزاناينجا بي تو صفايي نداشت . شازده كجاست؟پدرام برده ش دكتر،االن ديگ

خنده به رو به رو اشاره كرد و ادامه داد :بیا حالل زاده بودن.عطیه رويش را به سمت در ورودی بر گرداند.پدرام مي 

خنديد و امیر بهادر خان نگاه ماالمال از عشق و محبتش را به عطیه دوخته بود.عطیه فرزانه را به حال خود گذاشت و 

غل به سمت آنان رفت. سالم. اول امیر بهادر خان جواب داد.سالم به روی ماهت.خوشحالم كه برگشتي. بعد بچه ب

پدرام گفت:جراُت داری يه دفعه ديگه برو!همگي خنديدند و دسته جمعي به سمت اتاق نشیمن رفتند.تا وقتي شام 

ای از بغل عطیه پايین نرفت. وبعد از حاضر شود،گفتند و خنديدند،و در تمام اين مدت ملودی حتي برای لحظه 

شام،عطیه شب بخیر گفت و رفت تا ملودی را بخواباند وخودش هم بخوابد .بي خوابي شب قبل و چندين ساعت را در 

اتوبوس و جاده گذراندن، خسته اش كرده بود و بدش نمي آمد زودتر به رختخواب برود،اما قبل از آن مي بايست به 

وقتي دست در دست ملودی از پله ها باال رفتند،ملودی گفت:امشب برام قصه سراغ فريبرز مي رفت.

میگي،مامان؟معلومه كه میگم.وقتي تو نبودی هیشکي برام قصه نمیگفت.عیبي نداره عزيزم حتماَََ شبها كار داشتن 

دت .چي كار داشتن؟مي رفتن مي خوابیدن.راستي،مامان،تو شبها كجا مي خوابي؟توی اتاق خودم.اتاق خو

كجاس؟همین اتاق بغلي.مگه اونجا رو نديدی؟ملودی سرش را تکان داد و گفت:چرا،ديدم.اما چرا تو وبابا فريبرز با 

هم توی يه اتاق نمي خوابین؟مثل عمه فرزانه و عموپدرام.عطیه جوابي برای پرسش كودكانه او نداشت .ملودی نمي 

نحوی حواس او را پرت كند. خوب ديگه،لباس خوابت رو هم  دانست او مادر واقعي اش نیست.بنابراين ترجیح داد به

كه پوشیدی.حاال بپر توی رختخواب تا برات قصه بگم.قصه آقا گرگه رو برات گفته بودم؟نه.خوب ،پس گوش بده 
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.يکي بود يکي نبود... .ملودی همچنان كه دست عطیه را در يك دستش گرفته بود وعروسکش را با دست ديگر،به 

فرو رفت.عطیه همانجا نشست و به چهره ی ملکوتي او خیره شد.به ياد سوال او افتاده بود وجوابي برای  خوابي عمیق

آن نداشت.در واقع خود نیز نمي دانست در آن خانه چه سمتي دارد.مادر؟پرستار؟ يا زني پاكباخته در عشق؟به ياد 

هد،اما آيا با وجود دلبستگي اين فرشته ی آورد كه چه تصمیمي گرفته بود.مي خواست مسیر زندگي اش را تغیر د

 كوچولو به او ،قادر بود راه خود را از اين خانواده جدا كند؟ 

نه،نمي توانست.دست كم هنوز نه.وقتي قدم به ايوان گذاشت ،ايستاد و نفسي عمیق كشید.هوا قدری ملس شده بود و 

اخ و برگ درختان را تکان مي دادو صدای سايش به آدم لذت مي داد.او به اطراف نگاهي انداخت.نسیمي ماليم ش

برگها به يکديگر ترنمي موزون ايجاد مي كرد.يکدفعه چشمش به اوافتاد .روی صندلي كنار استخر نشسته بود 

.نفسش را حبس كرد و به تماشای مردی ايستاد كه تمام لحظات زندگي اش را به ياد او گذرانده و هرگز حتي برای 

بود انديشه ی مردی ديگر را به ذهن راه دهد.ناگهان گويي زمان به عقب بازگشت ،سیل خاطرات لحظه ای نتوانسته 

ايام كودكي ونوجواني به مغزش سر ازير شد.همیشه او را دوست داشت و اكنون بیش از هر زمان ديگر مي 

ه جز سردی و بي پرستیدش .حاضر بود تمام زندگي اش را بدهد،اما عشق و محبت او را به دست آورد.افسوس ك

اعتنايي از او نديده بود.يعني مي بايست فراموشش كند؟اما چگونه؟در تمام آن سالها همیشه منتظر بود روزی اين 

كوه نفرت درهم شکند و برای يك بار هم شده خروش عشق او را ببیند ،اما بیهوده به انتظار نشسته بود.از خود 

ان در عالم سیر مي كرد كه حضور او را پشت سرش احساس نمي كردو پرسید :يعني با من چي كار داره؟فريبرز چن

نمي دانست او با چه حسرتي به موهای پر چین و شکن محبوب مي نگرد و در حسرت نوازش آنها مي سوزد .عطیه 

 به قدری او را مي خواست كه يك دم به سرش زد به اين كار مبادرت ورزد،اما دستان لرزانش را به زير بغل برد و

كوشید بر هیجان درون غلبه كند.آنگاه گلويش را صاف كرد كه باعث شد فريبرز به خود آيد و به عقب 

برگردد.عطیه برای لحظه ای زود گذر نگاه او را ماالمال از محبت ديد و بي اختیار قلبش فرو ريخت،اما بسرعت 

و گفت:خیلي وقته اينجا وايستادی؟آره  نگاهش را از او دزديد وقدمي به سمت او بر داشت.فريبرز از جا بلند شد

چطور مگه؟خوب چرا زودتر نگفتي؟نخواستم خلوتت رو به هم بزنم.خیلي تو خودت بودی.آره همین طوره بیا 

بشین.عطیه نشست و وقتي سکوت فريبرز به طول انجامید،او گفت:گفتي باهام كار داری.مي شه بپرسم چي 

کوت كرد .عطیه هم مدتي ساكت ماند و بعد گفت:مطمیني حضورم ناراحتت كار؟عجله نکن .برات مي گم.او دوباره س

نمي كنه؟فريبرز لبخند نا محسوسي زد،سرش را پايین انداخت و گفت:حق داری همچین تصوری داشته باشي.من 

و دهیچ وقت رفتارم با تو خوب نبوده،اما بايد به ام حق بدی.مسايلي كه پیش اومد،ذهن منو نسبت به تو مسموم كر

باعث شد روز به روز از تو متنفر بشم.او مکثي كرد،سپس سرش را باال كردو چشم در چشم عطیه گفت:واقعاً بابت 

عذابي كه كشیدی،متاسفم عطیه.شايد اگه از اول حقیقت رو مي دونستم،كار به اينجا نمي كشید.عطیه تعجب زده 

 .من همهپرسید:حقیقت؟!آره ،حقیقت بهتره خودتو به كوچه علي چپ نزني

چي رو میدونم. منظورم ماجرای عاشق شدن پدرمه. ظاهراً فقط من بودم كه نمیدونستم، در حالي كه حقش بود به 

خصوص من يکي بدونم، چرا كه بیشتر از همه باعث آزار شماها شدم، و حاال هم خودم دارم عذاب میکشم. شماها با 

تبديل به جهنم بشه و واكنشي نشون بدم كه حاال عذابم مخفي كردن قضیه باعث شدين مدت های مديد زندگي من 

 "مضاعف بشه. نمیدونم پدرم چه فکری میکرد كه ترجیح داد الپوشاني كنه و تورو به درد سر بندازه.
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: تگف معترضانه. برود بین از پسرش پیش او ٔ  عطیه به دفاع از امیر بهادر خان برخاست. دلش نمي خواست وجهه

 ". شازده موافق نبود. خودم تصمیم گرفتم برم و بهتر ديدم قضیه رو مسکوت بذارم.نیست اينطور اصال"

عطیه، يه سوال ازت دارم و دلم مي خواد صادقانه جوابم رو "فريبرز لحظاتي طوالني به او زل زد و سپس گفت: 

 "بعدی.

 عطیه سرش را به نشانه تايید تکان داد.

 "پدرم هنوز عاشق توئه؟"فريبرز پرسید: 

ز ببین فريبرز، سال ها ا"عطیه خجالت كشید و سرش را پايین انداخت، كمي بعد دوباره سرش را باال كرد و گفت: 

اون ماجرا میگذره. بهتره اصال حرفشو نزنیم و اين طور در نظر بگیريم كه گاهي آدما تحت شرايط نامطلوب 

كس نیست كه توی زندگیش خطا نکرده باشه،  ناخواسته دست به عملي میزنن و به سرعت هم پشیمون میشن. هیچ

هست؟ نه. خطا مال آدماست. اما اصل قضیه اينه كه ببینیم آيا پدرت مرتکب خطا شده؟ به نظر من، برای دوست 

داشتن هیچ معیاری وجود نداره. سنّ و سال، اختالف طبقاتي، اختالف نژاد و مذهب يا هر چیز ديگه. به هر حال، 

پیش شما، به شدت سر خورده و نا امید بود. هیچ كسي رو نداشت. دلم به حالش مي سوخت و  پدرت بعد از برگشتن

سعي كردم به جبران كم لطفي شما، مثل يه فرزند بهش محبت كنم. مي خواستم عزّت از دست رفته اش رو بهش بر 

کرده بودم، و اون اين بود گردونم و موفق هم شدم. اون خیلي گردن ما حق داشت. اما اين وسط، من فکر يه جاشو ن

كه پدرت محبت و قدر شناسي منو جوری ديگه به خودش میگیره. به هر حال، از نظر من هیچ كس توی اين ماجرا 

مقصر نیست. بر فرض هم كه پدرت خطا كرده باشه، تاوانش رو پس داده. منم به نوعي تاوان پس دادم. حاال من مهم 

پیرمرد رو زير پا بذارين. بذارين اين چند صباحي رو كه از عمرش مونده، در نیستم، ولي شماها نبايد حرمت اون 

 "آرامش سپری كنه.

 "هنوز جواب منو ندادی."فريبرز سرش را كج كرد و گفت: 

مطمئنم بهم محبت داره، اما احساسش مثل گذشته نیست. اينو به جرات میگم. من به "عطیه فکری كرد و جواب داد: 

 "زجر كشیدم.قدر كافي بابتش 

و ت"فريبرز نم اشك را در چشمان او ديد. دلش نمي خواست بیش از اين عذابش دهد. كمي به جلو خم شد و گفت: 

خیلي با گذشتي، عطیه. از وقتي نامه ای رو كه به پدر نوشته بودی خوندم، از خودم خجالت میکشم. میتوني منو 

 "ببخشي؟

من هیچ وقت از تو دلگیر "ادی بود. سرش را پايین انداخت و گفت: اشك عطیه فرو ريخت، ولي اين بار اشك ش

 "نشدم كه الزم باشه ببخشمت. همیشه احساست رو درک كردم و بهت حق دادم.

او به شدت خوشحال بود كه ذهنیت فريبرز در موردش تغییر كرده است. همین برای آرامش روحش كافي بود. 

خوب ديگه، اگه كاری "را باال كرد و وقتي سکوت فريبرز را ديد، گفت:  بیش از اين انتظاری از او نداشت. سرش

 "نداری، برم يه سری به ملودی بزنم و بعد هم بخوابم.

 "ببینم، تو مي خوای تا آخر عمر خودتو وقف اين و اون كني؟ خیال نداری به خودت بپردازی؟"فريبرز گفت: 

د ملودی خالصه مي شه. تا وقتي زنده م، با جون و دل ازش زندگي من در وجو"عطیه لبخندی زد و جواب داد: 

مراقبت مي كنم. مگه اينکه تو نخوای يا ازدواج كني و اونو ازم بگیری. به هر حال، اگه اون خوشحال و راضي باشه، 

 "منم خوشحالم. اينو جدی میگم.
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آنچه در دل دارد حرفي به میان نمي فريبرز به شدت تحت تاثیر او قرار گرفته بود. فقط تعجب میکرد كه چرا از 

اورد؟ دلش مي خواست بداند چه چیزی باعث تحول و دگرگوني او شده است؟ شايد با اين حقیقت كه هرگز نمي 

 تواند از عشق او برخوردار باشد، كنار آمده بود.

 و فريبرز با اين فکر بي اختیار ابرو در هم كشید.

 "تو نمیری بخوابي؟"د. عطیه از روی صندلي بلند شد و ايستا

اوه، چرا. چرا، منم میرم. اما هنوزم معتقدم تو نبايد واسه خاطر اين و اون "فريبرز به خود آمد و سريع تکان داد. 

 "زندگیتو تباه كني.

زندگي من سال هاست تباه شده. ديگه كاری از دست كسي ساخته نیست، دوست من. برو "عطیه پوز خوندی زد. 

 "یر.بخواب. شب بخ

و بي آنکه منتظر پاسخ فريبرز باشد، به سمت ساختمان به راه افتاد. فريبرز نمیدانست عشقش با او چه كرده است؟ 

 مي خواست چه چیز را از زير زبان او بیرون بکشد؟

 عطیه آهي بلند كشید. بله، همان بهتر كه از اين پس مهر سکوت بر لب میزد

 22فصل 

،احساس فريبرز اندک اندک نسبت به عطیه تغییر مي كرد . به نظر مي رسید از آن شب به با گذشت روزها و هفته ها

بعد آن سد نفوذناپذير در هم شکسته و احساس تنفر او جای خود را به محبتي عمیق داده است. اكنون نه به او به 

در او ايجاد شده بود كه چشم خواهر خود نگاه مي كرد و نه زني كه به عشقي يکطرفه دلبسته بود. احساس خوب 

برای خودش هم گنگ بود،اما به هر حال سرسختانه مي كوشید آن را سركوب كند،چرا كه نمي توانست بپذيرد 

 ممکن است روزی عاشق عطیه شود.

از سوی ديگر هر وقت متوجه نگاه های سرشار از مهر و عاشقانه ی پدرش به او مي شد ،ديو حسادت در وجودش 

. آن وقت بود كه نمي توانست احساس خود را انکار كند. اما چون ديگر كشش و كوششي از جانب تنوره مي كشید

عطیه نمي ديد،احساس خودش را برزو نمي داد و از ابراز هرگونه محبتي نسبت به او خودداری مي كرد. يعني ممکن 

 ضیه سر دربیاورد.بود آتش عشق او در قلب عطیه خاموش شده باشد؟دلش مي خواست به نوعي از اين ق

تا اينکه يك روز كه با ملودی مشغول بازی بود،دخترک دستانش را دور گردن پدرش حلقه كرد و همین طور كه با 

بابا فريبرز،تو چرا با مامان عطي آشتي نمي كني كه ما هم بیايم "موهای او ور مي رفت با لحن كودكانه اش پرسید:

 "خونه ی تو؟

خورد و درمانده از جواب ،نگاهش را به ملودی دوخت. آيا مي بايست به او مي گفت كه  فريبرز از اين سوال يکه

عطیه مادرش نیست؟آيا بچه ای در اين سن دركش را داشت؟ و چگونه اين مساله را عنوان مي كرد كه به روح لطیف 

 دخترش ضربه ای وارد نیايد؟

ببین عزيزم،هنوز خیلي چیزها هست كه تو "ش مي كرد،گفت:ملودی منتظر پاسخ بود و فريبرز در حالي كه او را نواز

 "نمي دوني و بايد بزرگتر بشي تا بفهمي.

ولي من مي فهمم. خیلي هم بزرگم. همه ش تقصیر توئه. مامان عطي تو رو خیلي دوست داره. ناراحته كه باهاش "

 "قهری.

 "اينو گفته؟ماما عطي منو دوست داره؟كي  "فريبرز تعجب زده به او نگاه كرد.
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 "كسي نگفته. اما هر وقت من از تو حرف مي زنم ،اون چشماش پر از اشك مي شه."

فريبرز بچه اش را در آغوش گرفت و به سینه فشرد. احساسات او را مي ستود. آيا او راست مي گفت؟يعني ممکن 

 بود عطیه هنوز دلبسته ی او باشد؟

بست. چقدر همه چیز دور به نظر مي آمد. خیلي ودور. انگار سالهای  به ياد ملیکا افتاد و اشك در چشمانش حلقه

مديد را پشت سر گذاشته بود،در حالي كه فقط دو سال از رفتن ملیکا مي گذشت. ظاهراً گذر ايام و انس با آنچه 

ش قط نقتقدير برايش مقدور كرده بود ، باعث شده بود همه چیز در ديدگاه و انديشه اش محو و بي رنگ شود؛ و ف

خاطره ها بود كه گاهي ذهنش را مغشوش مي كرد.به هر حال زندگي ادامه داشت و اين نیاز را در خود حس مي كرد 

 كه دوست بدارد و دوستش بدارند. 

 "من با اون قهر نیستم،عزيزم. قسم مي خورم كه قهر نیستم."و باالخره در پاسخ به حرفهای فرزندش گفت:

بود و او خیال داشت به جبران رفتار گذشته اش و محبتهايي كه عطیه نثار فرزند او مي  سالرزو تولد عطیه نزديك

 كرد،برايش هديه ای مناسب تهیه كند. شايد به اين نحو مي توانست ديوار فاصله را از میان بردارد.

 

* * * * * * 

 

را فراموش كرده بود و بي هیچ انگیزه ای  همه سالروز تولد عطیه را به خاطر داشتند،جز خود او،زيرا مدتها بود خود

ره مي سپرد. بارها مادرش التماس كرده بود كه تا آنان زنده اند ،او سر و ساماني بگیرد و پدر و مادرش را خوشحال 

كند. تنهايي و بي سر و ساماني او پدر و مادرش را رنج مي داد. حتي چندين بار به او تذكر داده بود كه وقتي نوه ی 

ه بزرگ شود ،او پیر دختری بیش نخواهد بود و افسوس جواني را خواهد خورد. ام عطیه گوشش به اين حرفها شازد

بدهکار نبود. مي دانست ديگر از طراوت و شادابي در چهره اش خبری نیست و گرد غمي كه زير چشمانش سايه 

او مي گفت اما او باكي نداشت. به امید زنده  انداخته است ،او را پیرتر از آنچه هست نشان مي دهد . اين را آيینه به

 بود.

شايد اگر حرفهای امیدبخش فرزانه نبود كه نويد آينده ای خوش را مي داد او زودتر از اينها جا خالي كرده بود. با 

اينکه به فريبرز گفته بود پدرش از گذشته عبرت گرفته است،هنوز گهگاهي برق عشق را در چشمان امیر بهادر خان 

مي ديد و آرزو مي كرد چنین برقي را در چشمان فريبرز ببیند. اما ظاهرا! اين رويايي دست نیافتني بود و به گونه ای 

محسوس او را ساكت و آرام كرده بود. احساس مي گرد خسته تر از آن است كه تالش كند. حاال ديگر به خوبي به 

ز كسي طلب كرد. بنابراين در نهايت شکیبايي و با رضايت اين واقعیت تلخ واقف بود كه بزور نمي توان عشق را ا

 خاطر به رنج پنهان خود تن داده بود و سعي مي كرد استوار بماند.

 "هي ،دختر،معلومه حواست كجاس؟وقتي میگم شوهر كن،واسه همینه ديگه. پاک خل و چل شدی."

 "ه چي شده؟مگ"صدای مادرش بود كه او را از عالم خیال به درآورده بود. گفت:

 "چي شده؟ صد دفعه صدات كردم. اصالً معلوم هست كجايي؟"

 "همینجام ،حاال اگه شوهر كنم،چه دردی از شما دوا مي شه؟"

 "الاقل حسرت به دل نمي مونم."
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حسرت به دل چي؟ اينکه يه آقا باال سر داشته باشم و چند تا كور و كچل و دماغو كه يکي تو سر خودم بزنم، يکي "

 "سر اونا؟من چه تاجي به سرتون زدم كه توقع داشته باشم توله هام به سرم بزنن؟ تو

 "الزم نکرده شوهر كني،همین بشین كلفتي بچه ی يکي ديگه رو بکن كه محل سگ هم به ات نمیذاره."

 "باز شروع كردی مامان؟"عطیه از كوره دررفت.

شدم. خوبه؟حاال پاشو برو ببین فرزانه خانوم چي كارت  بیا،خفه"اطلس با پشت دست به دهان خودش كوفت و گفت:

 "داره؟

 

* * * * * * 

 

با به دنیا آمدن پسر فرزانه ،زندگي در خانه ی شازده روالي تازه به خود گرفته بود. به نظر مي رسید هر روزی كه مي 

 گذرد،محیط بیش از

 بیداری دل 

 311تا  312صفحه 

 

 گیرد و اين سرزندگي به تك تك افراد خانواده سرايت كرده بود. پیش رنگ حیات به خود مي 

فرزانه تازه بچه اش را خوابانده بود كه عطیه به آرامي الی در را باز كرد. فرزانه با ديدن او انگشت سبابه اش را روی 

 لبهايش گذاشت و به سمت در رفت.

 "بیا بريم بیرون. با بدبختي خوابوندمش.  "

 "داشتي، فرزانه جون؟  با من كاری "

 "آره. بیا بريم پايین تا يه چايي هم با هم بخوريم.  "

 "امشب مهمون داريم.  "وقتي هر دو پشت میز آشپزخانه نشستند، فرزانه جرعه ای از چای خود را نوشید و گفت:

 "خبريه؟  "

 "يه كم به خودت برسي.  خبر بخصوصي كه نه. پدر و مادر پدرام میان اينجا.خواستم ازت خواهش كنم "

 "واسه پدر و مادر پدرام؟!  "

 "نه، ديوونه. آخه ممکنه پسر عموشم بیاد. تازه از آمريکا برگشته. منم تا حاال نديدمش.  "فرزانه خنديد:

 "خوب، منو سَنَنه؟  "

 "اين چه حرفیه؟ نکنه يادت رفته تو خواهر مني؟  "

نه جونم. فراموش نکردم. اما مي دونم چه خوابي برام ديدی. بايد از حاال بگم، ما  "عطیه شانه ای باال انداخت و گفت: 

 "نیستیم! 

نترس خانم جون. هیچ خوابي برات نديدم. يه كوزه ی گنده هم خريدم و مي خوام ترشي  "فرزانه كفری شد و گفت: 

 "ت بندازم.

 "خوب، پس واسه چي بايد به خودم برسم؟  "

 "چون من میگم.  "

 "ديدی گفتم خوابهايي برام ديدی. اعتراف كن.  "
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 "خیلي خوب. اعتراف مي كنم.  "

 "ما نیستیم!  "

دست بردار، عطیه. تا كي مي خوای منتظر اون آدم آهني بموني و عمرت رو پای بچه ش حروم كني؟ بچه ی خود  "

وای صبر كني. ده سال؟ بیست سال؟ آدم چه گلي به سر آدم مي زنه، كه بچه ی يکي ديگه؟ چند سال ديگه مي خ

 "بدبخت، وقتي پنجاه سالت بشه، هیچ كي نگاهت نمي كنه. 

 "مامانم شد دوتا!  "

خیلي خوب، از يه راه ديگه حالیت مي كنم. ببین، ملودی االن كوچیکه و هیچي "فرزانه آهي بلند كشید و گفت: 

ستي، اونم تركت مي كنه. اگه دروغ میگم، بگو دروغ حالیش نیست، اما وقتي بزرگ بشه و بفهمه كه تو مادرش نی

 "میگي. بهتر نیست يه بچه داشته باشي كه از بطن خودت به وجود اومده باشه؟ 

به مامانم گفتم، به تو هم میگم. فکر شوهر كردن منو از سرتون  "عطیه به او خیره شد و بعد از مکثي طوالني گفت: 

 "بیرون كنین. يك كالم، نامه تمام! 

 "عجب يه دنده ای دختر!  "فرزانه با مشت روی میز كوبید. 

باشه. هرچي تو بگي. ديگه حرفشو نمي زنیم. اما يه امشبه رو واسه خاطر  "سپس مکثي كرد، آهي كشید و ادامه داد: 

 "من به خودت برس. فقط واسه خاطر من، نه كسي ديگه. باشه؟ 

 عطیه موشکافانه به او نگاه كرد.

 "ش مي كنم، عطیه. خواهش مي كنم. خواه "

 "باشه، اما انتظار ديگه ای ازم نداشته باش.  "عطیه برای لحظه ای متفکرانه لبانش را به دندان گزيد و سپس گفت: 

 "خیلي خوب، خانم لجباز يه دنده.  "

 و هر دو خنديدند.

*********** 

اد نمي آورد آخرين باری كه دستي به سر و صورتش خیلي وقت بود عطیه تمايلي به آراستن خود نداشت. به ي

كشیده بود، چه موقع بود. شب عروسي فرزانهنبود؟ چرا، مثل اينکه بود. به هر حال، آنشب هم برای خاطر فرزانه 

آرايشي ماليم كرد و به سراغ كمد لباسش رفت. وقتي آماده شد، احساسي خوب داشت. از اينکه تا آن حد نسبت به 

ه شده بود، از خودش بدش آمد. براستي گاهي الزم بود دستي به سر و صورتش ببرد. هنوز جوان بود و خود بي توج

 زيبا، و ممکن بود مورد توجه قرار گیرد.

دوباره جلوی آينه ايستاد و سعي كرد خود را از دريچه ی چشم فريبرز ببیند. بخوبي مي دانست كه فقط و فقط خود 

 را برای او آراسته است.

نوز وسط اتاق ايستاده بود و فکر مي كرد كه ملودی دست در دست اطلس وارد شد و با ديدن عطیه فريادی از سر ه

 "وای، مامان عطیه، چقدر خوشگل شدی!  "شادماني كشید و گفت: 

 "تو هم خوشگل شدی، عزيزم.  "عطیه خم شد، او را بوسید و گفت: 

زود باش بیا بريم. همه ی مهمونا  "را به دنبال خود مي كشید، گفت: ملودی دست عطیه را گرفت و در حالي كه او 

 "اومدن. عمه فرزانه گفت زود بیاين. 

 "هي، صبر كن. دارم مي افتم. بذار كفشهامو بپوشم.  "عطیه گفت: 
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د و روقتي وارد ساختمان اربابي شدند، سکوتي سنگین حکمفرما بود و تمام چراغها خاموش. عطیه در سرسرا مکثي ك

 "تو مطمئني مهمونا اومدن؟  "پرسید: 

 "حاال تو بیا.  "ملودی او را به دنبال خود به سمت سالن پذيرايي كشاند و گفت: 

به نظر مي رسید در خانه ی ارواح قدم برمي دارند. هیچ صدايي نمي آمد. عطیه به آرامي دستش را جلو برد و در 

 سالن پذيرايي را باز كرد.

شمعهای روشني كه در تاريکي مي درخشید، بر روی كیك بزرگي كه در دست فرزانه بود، بر چشمانش  و ناگهان نور

 نشست و صدای دست زدنها و تولدت مبارک گفتنها بر گوشهايش. 

سپس چراغها روشن شد و او خود را در میان اعضای خانواده ی معین و میهمانانشان ديد. پدرش هم آنجا بود و در 

 طلس هم پشت سر او قرار گرفت.همین موقع ا

عطیه هاج و واج به آن صحنه مي نگريست. باور نمي كرد. يعني سالروز تولد او بود؟ چطور فراموشش شده بود؟ 

 مات و مبهوت در درگاه ايستاد و تك تك حاضران را از نظر گذراند. اشك شوق در چشمانش حلقه بسته بود.

بیا، مي  "ت و به سمت او آمد. بوسیدش، تولدش را تبريك گفت و اضافه كرد: باالخره فرزانه كیك را روی میز گذاش

 "خوام تو رو به يه نفر معرفي كنم. 

اين عطیه س،  "و او را به سمت مردی برد كه در كناری ايستاده بود و از سر تحسین نگاهش مي كرد، و گفت: 

 "خواهرم. عطیه جون، ايشونم سهیل پسر عموی پدرامه.

 قط سری تکان داد،اما سهیل دستش را به طرف او دراز كرد و لبخندزنان گفت :عطیه ف

 از آشنايي با شما خوشحالم. شما واقعا زيبا هستین. -

 عطیه دستپاچه شد،بسرعت نگاهش را روی بقیه ی حاضران چرخاند و در حالي كه سرش را پايین مي انداخت گفت :

 اين نظر لطف شماس. -

باال كرد و به فريبرز نگاهي انداخت كه بهت زده به آنان مي نگريست و احساس كرد برای لحظه  ودوباره سرش را

ای برق خشم را در چشمان او ديد. سپس به سراغ ديگر حاضران رفت،با همه دست داد و تشکر كرد. به قدری 

د. اين اولین بار در غافلگیر شده بود كه نمي دانست چه بگويد و چه كند. از شدت شوق تمام بدنش مي لرزي

 زندگیش بود كه برايش جشن تولد مي گرفتند. از اين همه محبت به وجد آمده بود. نمي دانست بخندد يا گريه كند.

 وقتي دوباره كنار فرزانه قرار گرفت،آهسته كنار گوشش گفت :

 ای ناقال. يکي طلبت. حسابي غافلگیرم كردی. -

 فرزانه خنديد و گفت :

 خودتو فراموش كرده بودی كه يك شوک حسابي برايت الزم بود.به قدری  -

 "به هر حال ممنونم. "

 قابلي نداشت. حاال بگو ببینم نظرت در مورد سهیل چیه؟ اون كه معلومه حسابي چشمش تو رو گرفته. -

 "بسه ديگه فرزانه. شوخي نکن. "

 ره به فردا بکشه و همین امشب ازت خواستگاری كنه.نه. جدی میگم. ببین چه جوری نگاهت مي كنه. قول میدم تذا -

عطیه به آرامي به آن سمت نگاه كرد. حق با فرزانه بود. سهیل چشم از او برنمي داشت. و عطیه به سرعت نگاهش را 

 از او دزديد.
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د و به فريبرز نیز كه از گوشه ای ديگر از سالن شاهد آن صحنه بود،از شدت غیظ دندانهايش را بر هم مي فشر

سهیل چشم غره مي رفت. او برای لحظه ای به خود آمد و از خود پرسید چرا بايد نسبت به اين قضیه حساسیت نشان 

 دهد؟ اما وقتي خوب فکر كرد،ديد به راحتي نمي تواند از آن بگذرد.

آمد و عطیه خود را موقع شام هم سهیل در كنار عطیه نشست،سر صحبت را با او باز كرد. جواني برازنده به نظر مي 

معذب احساس مي كرد. آن دو گرم گفت و گو بودند و هیچ يك نوجه نداشت كه فريبرز لحظه به لحظه خشمگین 

تر مي شود. تنها كسي كه متوجه تغییر حالت فريبرز بود ،پدرام بود كه با هوش و درايت خود فهمید او آنچنان كه 

 .ابراز مي كند ، نسبت به عطیه بي اعتنا نیست

اگرچه سهیل پسرعموی او بود و قوم و خويش نزديکش،از اين كشف خوشحال شد و آرزو كرد كه سهیل هرچه 

 بیشتر در تحريك او موفق شود و سهیل هم انصافا سنگ تمام گذاشت.

 انوبت به دادن هدايا رسید. اولین كسي كه برای دادن هديه از جا بلند شد،ملودی بود كه عطیه را بوسید،تولدش ر

تبريك گفت و پاكتي سفید و بزرگ را مقابل او گرفت. عطیه او را به سینه فشرد،تشکر كرد و در پاكت را گشود. 

 نقاشي بود. يك نقاشي زيبا كه ملودی خودش آن را كشیده بود.

 عطیه هیجان زده گفت :

 اوه. عزيزم. خیلي قشنگه. اين بهترين هديه ايه كه تا به حال گرفتم. -

شحال از اينکه هديه اش مقبول واقع شده است،دستش را دور گردن عطیه حلقه كرد و با اشاره به نقاشي ملودی خو

 گفت :

 اين منم، اين تويي،اينم بابا فريبرزه. -

عطیه بي اختیار سرش را باال كرد و برای لحظه ای نگاهش در نگاه فريبرز گره خورد،نگاهي كه گويای بسیار چیزها 

ود و هم بیگانه و از اين تصور كه فريبرز نسبت به او خالي از مهر نیست دچار شعفي بي پايان شد. بود. هم آشنا ب

 دلش مي خواست اين خیال شیرين را باور كند اما واكنش بعدی فريبرز همه چیز را لوث كرد.

 او نگاهش را از عطیه گرفت ، رو به ديگران كرد و گفت :

 و به تصوير بکشن.بچه ها عادت دارن تصوراتشون ر -

 فرزانه در جواب او گفت :

اتفاقا دنیای بچه ها واقعي تره. اونا با احساسات پاكشون مي خوان به ما بزرگترها بفهمونن كه چقدر از مرحله  -

 پرتیم.

 سپس رو به عطیه كرد و در حالي كه بسته ای را مقابل او مي گذاشت گفت :

 رز و پدرام. امیدوارم خوشت بیاد.خوب اينم از طرف من و پدر و فريب -

بسته به طرزی زيبا كادر پیچ شده بود. عطیه مثل بچه ای كه از داشتن عروسکي جديد هیجان زده مي شود،آن را در 

 دست گرفت.

 فرزانه ادامه داد :

 ياهلل بازش كن. -

 عطیه رو به ملودی كرد و گفت :

 كمکم مي كني بازش كنم؟-
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جلو رفت. بعد از اينکه كاغذ كادوی دور بسته باز شد،جعبه ای مخملي نمايان شد. عطیه ملودی خوشحال شد و 

آهسته در جعبه را باز كرد و همچون صاعقه زدگان به داخل آن زُل زد. نه،اين ممکن نبود. سرويسي كامل از طالی 

 ود.ت آن پرداخته شده بسفید و سنگ های برلیان كه تأللو آن چشم را خیره مي كرد. بي شك بهايي سنگین باب

 او آهسته سرش را باال كرد ، از پس پرده ی اشك آنان را از نظر گذراند و با لحني سپاسگذارانه گفت :

 واقعا خودمو اليق چنین هديه ای نمي بینم. خیلي شرمنده م كردين. نمي دونم چطوری تشکر كنم. -

 فرزانه گفت :

 نا برای ما ارزش داری. اين طور نیست پدر؟الزم به تشکر نیست. تو بیشتر از اي -

 امیربهادر خان لبخندی زد و با تکان دادن سر تأيید كرد.

 شور و هیجان عطیه و صداقت كالمش فريبرز را در فکر فرو برد.

عطیه همان عطیه بود؛بي غل و غش،باوقار،دوست داشتني و با همان طینت پاک. زني كه مي توانست هر مردی را 

 ه ی خود كند.دلباخت

تنها او بود كه سالها چشمانش را رو به واقعیت بسته بود. احساس مي كرد در خوابي گران بوده و اكنون بیدار شده 

 است. احساسي در او شکل مي گرفت كه برای خودش هم باورنکردني بود.

ت. دلش مي خواست قدم اكنون آن همه نفرت از وجودش رخت بر بسته بود و احساسي جز محبت نسبت به او نداش

پیش بگذارد،دستان او را بفشارد و از صمیم قلب تولدش را تبريك بگويد،اما غرور لعنتي اش مانع از آن مي شد كه 

احساس واقعي اش را بروز دهد. بنابراين در سکوت نشست و به تماشا بسنده كرد. در اين میان هربار چشمش به 

افتاد، خونش به جوش مي آمد. ناگهان احساس كرد به او حسادت مي كند و نگاه های عاشقانه ی سهیل به عطیه مي 

 اين مهر تأيید بر همان احساسي بود كه نمي خواست باورش كند.

 21فصل 

حدود سه هفته از سالروز تولد عطیه گذشته و فريبرز حال و هوايي ديگر پیدا كرده بود. يك بار ديگر همه چیز در 

ي جلوه مي كرد، يا حتي بیشتر از قبل. از حضور در جمع خانواده لذت مي برد و تمام نظرش زيبا و دوست داشتن

اوقات بیکاری اش را با دختر و خانواده اش مي گذراند. گاهي هم ملودی را به سینما يا پارک مي برد، كه باعث شده 

ی خانه را عوض كند. دوباره بود او روزبروز شکفته تر شود و طنین خنده های كودكانه و شادمانه اش حال و هوا

 سعادت و خوشبختي به آن خانه بازگشته بود و همه خوشحال بودند، و عطیه بیش از همه.

خوشحالي امیر بهادر خان را نیز حد و حصری نبود. بوضوح مي دانست وجود عطیه باعث تحول روحي فريبرز است و 

گرداني هر دو پايان دهد. با اينکه ذره ای از عشقش به امیدوار بود هر چه زودتر پسرش آستین باال بزند و به سر

عطیه كاسته نشده بود، از وضعیت موجود راضي بود و آرزو مي كرد تا زنده است، شاهد سعادت او باشد. چند بار 

تصمیم گرفت در اين مورد با پسرش صحبت كند و آن دو را دست به دست بدهد، اما از آنجا كه در را باز نمي ديد، 

زه ی داخل شدن به خود نمي داد. از طرفي هم دلش نمي خواست وقت را تلف كند. هم حال و روزش خیلي خوب اجا

نبود و بعید مي دانست زياد دوام بیاورد، و هم شنیده بود كه پسر عموی پدرام از عطیه خواستگاری كرده و عطیه 

ز دارد و اگر به اين ازدواج تن دهد با رضا و فرصت خواسته است. با اينکه مطمئن بود عطیه دل در گرو عشق فريبر

 رغبت نخواهد بود، مي ترسید به هر حال اين اتفاق بیفتد، پس مي بايست با زبان بي زباني آن دو را به خود مي آورد.
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آفتاب نیمروز پايیزی پوست را نوازش مي كرد. امیر بهادر خان روی صندلي راحتي خود لم داده و به منظره ی بديع 

زيبای روبرو چشم دوخته بود. صدای قارقار كالغها و جنب و جوششان بر فراز شاخ و برگ نیمه خشك درختان و و 

لوله ای به پا كرده بود. برگهای خشك درختان در رنگهای متفاوت تصوير زندگي را به رخ مي كشید و گاه جلوه ای 

 زيبايي را تداعي مي كرد و گاه غم را.

شکوه است، غمي در خود دارد كه روح را متزلزل مي كند، به طوری كه گويي با زوال طبیعت گرچه خزان زيبا و پر 

همگام شده ای. و بي اختیار سیل خاطرات گذشته به ذهن او سرازير شد. باغ همان باغ بود، اما بسیاری از كساني كه 

ان عزيزانش نبود. در برار جبر زمانه در آن زيسته بودند، اكنون وجود نداشتند. روزی هم مي آمد كه او ديگر در می

چه كاری از دست او ساخته بود؟ هیچ. مسافری بود كه بارش را بسته بود و آماده مي شد تا در مقصد پیاده شود. هر 

 روز كه مي گذشت بیشتر اين را احساس مي كرد.

دوم احساسي متفاوت داشت. در طول عمر دوبار عشق را تجربه كرده بود، كه هر يك يه نوعي. اما در مورد عشق 

عطیه را مي پرستید و در نهايت مي خواست او به هر طريق سعادتمند شود. و مي دانست او زماني به اين سعادت 

دست خواهد يافت كه به آنچه سالها در آرزويش سوخته و ساخته بود، دست يابد. درد و اندوه او را حس مي كرد و 

كه خود نیز پا بپای او همچون شمع سوخته و قطره قطره فرو ريخته بود. او  شاهد خاموشي رنج بارش بود، لحظاتي

تنها كسي بود كه پريشاني اين عاشق دلسوخته را حس مي كرد. هیچ كس جز او نمي دانست عطیه چه روزها و 

رک د شبهای بیشماری را در بحران عشق سپری كرده است. شکسته استخوان بهای مومیايي داند. حال او را بخوبي

مي كرد و از خدا مي خواست در اين چند صباحي كه از عمرش باقي مانده است، معبود جانش را راضي و خوشحال 

ببیند؛ موجودی را كه به عشق معنا بخشیده و آن را در لفاف زرين صبر و شکیبايي حفظ كرده بود، و چنان تقدس 

و را هم تحت تأثیر قرار دهد تا همچون او مريد مکتب گونه با آن زيسته بود كه توانسته بود مردی در سن و سال ا

 عشق شود، و اين تسلیم و رضا را نه از سر اجبار كه با طیب خاطر بپذيرد.

 

 "سرما مي خورين، شازده. هوا يه كم سرد شده. "عطیه آهست به او نزديك شد و گفت: 

ح بزرگي داشت و قلبي به وسعت درياها. او مي امیر بهادر خان سرش را به طرف او برگرداند و نگاهش كرد. چه رو

بايست برايش كاری مي كرد. مي بايست به جبران عشقي كه از زني همچون فخر السادات دريغ كرده بود، زني 

 ديگر همچون او را به عشقش مي رساند، شايد روح همسر مرحومش را راضي و شاد مي كرد.

ولي ديگه سرما و گرما برام اهمیتي نداره. خوب شد اومدی. مي خواستم  از اينکه به فکر سالمت من هستي، ممنونم. "

 "باهات حرف بزنم، مي ترسم ديگه همچین فرصتي پیش نیاد.

 "امروز حرفای عجیب و غريب مي زنین، شازده. "عطیه در حالي كه مي نشست، گفت: 

ت مثل آغاز و پايان زندگیه و طول همچین عجیب هم نیست. تا به حال طلوع و غروب خورشید رو نديدی؟ درس "

زندگي هم از اين نقطه تا اون نقطه، مرحله به مرحله، مرحله ی وسط همون جوونیه، البته هر مرحله ای واسه خودش 

عالمي داره و آدم با سپری كردن اوناس كه به تکامل مي رسه، حاال اين وسط فقط عشقه كه آدم نمي تونه بگه مال چه 

وی قلب هیچ كس از بین نمي ره، مگه با مرگ. وقتي من عاشق پريوش شدم، خیلي جوون بودم و مرحله ايه. عشق ت

 "تصورم از عشق چیزی ديگه بود. اما بار دوم، عشق برام معني ديگه پیدا كرد.
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یه. تو دختر مهربون و با گذشتي هستي، عط "او لحظاتي در فکر فرو رفت. سپس آهي بلند كشید و رو به عطیه گفت: 

همیشه بوده ای و شايد برای همین من همیشه دوستت داشته م. همین قدر كه مي بینمت، برام كافیه. اما انقدر 

دوستت دارم كه دلم مي خواد به آرزوت برسي. اينو باور كن، عطیه. دلم مي خواد انقدر زنده بمونم كه دست تو رو 

 "بذارم تو دست پسرم.

 "به من نگاه كن، عطیه. "ین انداخت، امیر بهادر خان مکثي كرد و گفت: به اينجا كه رسید، عطیه سرش را پاي

من مي دونم تو هنوز فريبرز رو دوست داری  "و وقتي عطیه دوباره سرش را باال كرد و به او چشم دوخت، ادامه داد: 

 "و حاال مي خوام به ام بگي اگه اين طوره، چرا مي خوای با يکي ديگه ازدواج كني؟

 ابي نداد.عطیه جو

تو مي دوني اين كار چه لطمه ای جبران ناپذيری هم به تو مي زنه و هم به اون جوون؟ هرگز ازدواج نکردن بهتر از  "

 اين نیست كه روحت

پیش يکي باشه و جسمت مال يکي ديگه ؟ اين همه عذابي كه تا امروز كشیدی برات بس نبوده ؟ مگه تو چند بار به 

بودی كه به من ياد دادی عاشق بودن نوعي عبادته ؟ اين كارو نکن ، پشیمون مي شي . خدارو چه دنیا میای ؟ مگه تو ن

 ديدی . شايد يه روزی ذهنیت فريبرز در مورد تو عوض بشه . مگه تا همین حاالش كلي تغییر نکرده ؟

رده ، اما اد درجه فرق كعطیه لبخندی تلخ بر روی لبانش نقش بست و گفت : حق با شماس . رفتار فريبرز صد و هشت

عشق ، نه . ديگه فکرش رو از سرم بیرون كردم . اگه منظورتون اينه كه بازم انتظار بکشم ، بايد بگم بي فايده س . 

پدر و مادرم آرزو دارن من ازدواج كنم و منم اين كارو مي كنم . اصالً دلم نمي خواد بشینم و ببینم فريبرز داره با 

كنه . بهتره قبل از اينکه چنین اتفاقي بیفته ، من راه زندگیمو مشخص كنم . شايد اين آخرين يکي ديگه ازدواج مي 

 فرصت باشه . نمي خوام از دستش بدم . اون مرد خوبیه و با اينکه عاشقش نیستم ، مي تونه شوهر خوبي برام باشه .

 ؟امیر بهادرخان نومیدانه گفت : يعني هیچي نم تونه تصمیمت رو عوض كنه 

 چیزی كه مي تونه ، جزو محاالته ، بنابراين تصمیمم رو گرفتم .

 حاال نمي شه يه كم دست نگه داری .

 كه چي بشه ؟

 دلم نمي خواد عجوالنه تصمیم بگیری . خواهش مي كنم ، برای خاطر من كمي صبر كن .

 عطیه كمي فکر كرد و گفت : باشه ، اما فقط يه كم .

كه سهیل از عطیه خواستگاری كرده است ، قدری به خود آمد و به طور جدی به تجزيه و وقتي فريبرز مطلع شد 

تحلیل احساسش در مورد او پرداخت . ديگر از عطیه ، متنفر نبود ، اما گمان نمي كرد آن قدر عاشق باشد كه برای به 

 دست آوردنش به دست و پا بیفتد و مانع ازدواجش شود .

ي رفت ، بر سر ملودی چه مي آمد ؟ اوهنوز كوچك تر از آن بود كه بتواند به طور منطقي از اما اگر عطیه از آنجا م

دلبستگیها و عاداتش دست بکشد . و اين مساله فريبرز را بر سر دو راهي قرار مي داد . مي بايست چه مي كرد ؟ 

 را گرفت . نمي شد كه هم خدا را داشته باشد و هم خرما را . و طولي نکشید كه جواب سوالش

اطلس بشدت بیمار بود و نیازمند مراقبت مداوم . درنتیجه ، عطیه مجبور بود شب را نزد او به صبح برساند و به اين 

ترتیب ملودی تنها مي ماند . عطیه او را هم نمي توانست به حال خود رها كند و وقتي از فريبرز نظرخواهي كرد ، او 

 ماند . گفت كه خود شب را نزد دخترش خواهد



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دل بیداری 

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

 

1 8 2  

 

ملودی عادت داشت هر شب با قصه های شیرين عطیه به خواب برود و اكنون كه او نبود ، فريبرز مي بايست جورش 

را مي كشید . اما وقتي ملودی را روی تختش گذاشت ، قبل از اينکه قصه را شروع كند ، ملودی بحثي را شروع كرد 

 كه باعث حیرت او شد .

 یزی بپرسم ؟بابا فريبرز ، مي شه يه چ

 البته عزيزم ، بپرس .

 ازدواج يعني چي ؟

 خوب ... ازدواج يعني كاری كه وقتي دو نفر مي خوان تا اخر عمر با هم باشن ، مي كنن . چطور مگه ؟

 ديشب عمه فرزانه اينا با هم حرف مي زدن و مي گفتن مامان عطي مي خواد با عمو سهیل ازدواج كنه .

 دی زد و گفت : خوب ، مباركه .فريبرز به زور لبخن

 بابا فريبرز ؟

 جانم .چرا شما با مامان عطي ازدواج نمي كنین ؟ آخه من اونو خیلي دوست دارم .

فريبرز مستاصل از جا برخاست و پشتش را به دخترش كرد. نمي دانست آيا وقتش رسیده است حقیقت را به او 

 بگويد ؟

بنرمي گفت : ببین نازنینم ، بايد به بابا فرصت بدی . تو هنوز خیلي كوچیکي و به آرامي برگشت ، كنار او نشست و 

 خیلي چیزها رو نمي دوني ...

ملودی حرف او را قطع كرد و گفت : چرا . میدونم .من همه چي رو مي دونم . مثالً مي دونم شما هنوز مامان ملیکا را 

 دوست دارين و مامان عطي مامان واقعي من نیست ؟

يبرز مثل يخ وا رفت و نگاه حیرت زده اش را به دهان آن موجود كوچك و شکننده دوخت . تصورش را نمي كرد فر

 دختركش تا اين حد عاقل و خوددار باشد . او را در آغوش كشید و با بغضي در گلو پرسید : چند وقته مي دوني .

 ملودی شانه ای باال انداخت .

 از كجا فهمیدی ؟

داشت مي گفت من خیلي شکل مامانم هستم . رفتم پیش مامان عطي و به اش گفتم اما من كه شکل شما  يه بار عمه م

نیستم . جوابمو نداد . بعد دوباره رفتم پیش عمه فرزانه و وقتي همینو به اش گفتم ، گريه ش گرفت ، اما چیزی به ام 

نه ديدم و فهمیدم ، اما به هیشکي هیچي نگفتم . نگفت . خودم فهمیدم . عکس شما و مامانم رو توی آلبوم عمه فرزا

 اون خیلي خوشگل بود ، نه ؟

 فريبرز سوزش اشك را در چشمانش احساس كرد و سری تکان داد . آره ، درست مثل تو .

 حاال كجاس ؟ چرا پیش ما نیست ؟

 عزيز دلم ، اون توی بهشته . نمي تونه بیاد پیش ما .

 عطي مامانم باشه ؟حاال نمي شه به جاش مامان 

 بگیر بخواب ، دختر . بعدا ً درباره ش حرف مي زنیم .

وقتي ملودی خوابش برد ، فريبرز روی مبل دراز كشید و به سقف چشم دوخت . گفتگوی دقايقي پیش بکل اعصابش 

ه به جانش افتاده را به هم ريخته بود . از يك سو يادآوری خاطره ی ملیکا و از سوی ديگر ، ترديدی كه در مورد عطی

 بود ، آرامش و خواب را از او مي ربود .
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از جا بلند شد و در اتاق شروع به راه رفتن كرد . بي قرار بود و در پي يافتن راه چاره طول و عرض اتاق را مي پیمود 

ا سر مي كرد ت كه در مقابل دری رسید كه اتاق ملودی را به اتاق عطیه وصل مي كرد ، اتاقي كه عطیه شب را در آنجا

 نزديك ملودی باشد . در نیمه باز بود و حس كنجکاوی فريبرز را تحريك كرد .

دقايقي طوالني طول كشید تا او تصمیم خود را گرفت . به آرامي در را گشود ، در آستانه اتاق ايستاد و كلید برق را 

 زد .

ايي كنار ديوار قرار داشت كه رو تختي قالب بافي زيباتاقي بود با تزيیناتي ساده و دلنشین . تختخوابي يك نفره در 

 آن را آراسته بود . میز توالتي ساده در كنار ديوار روبرو ديده مي شد و در سمت ديگر

اتاق نزديك پنجره ی مشرف به باغ ،میز تحريری كه يك چراغ مطالعه ،چند برگ كاغذ و يك قلم، و دفترچه ای 

 ي مي كرد.قطور و كهنه بر روی آن خودنماي

فريبرز قدم به داخل اتاق گذاشت و با دقتي بیشتر اطراف را از نظر گذراند . همه جا تمیز و مرتب بود و همه چیز در 

نهايت نظم چیده شده بود. آهسته جلو رفت و لبه ی تختخواب نشست . روی میز پاتختي كتاب داستاني در كنار 

 نوشته میالن كوندرا. "بار هستي "و كتاب را برداشت. آباژور ديده مي شد. او آباژور را روشن كرد 

كتاب را سر جايش گذاشت و دوباره نگاهي به اطراف انداخت . سپس دفترچه ای كه روی میز تحرير بود ،توجهش 

را جلب كرد. از جا برخاست ، آن را برداشت و بازش كرد . وقتي متوجه شد چیست اخمهايش را در هم كشید. 

 نمي كرد، اما آيا خواندن خاطرات ديگران كاری صحیح است؟ كنجکاوی رهايش

دست آخر نتوانست خود را مجاب كند . به سمت در رفت و نگاهي به ملودی انداخت. او در خواب عمیقي فرو رفته 

بود و فريبرز به آرامي در اتاق را بست،چراغ سقف را خاموش كرد و دوباره لبه ی تخت نشست و در نور كمرنگ 

 ور شروع به خواندن كرد،از اولین سطر.آباژ

هر چه بیشتر مي خواند ،بیشتر تحت تاثیر زندگي غمبار او قرار مي گرفت و گهگاه با نوک انگشت قطره اشکي را كه 

در گوشه ی چشمانش جمع شده بود ،مي سترد . از رنجي كه عطیه سالها برای خاطر او متحمل شده بود ،از خود 

به ذهنش خطور نمي كرد كسي بتواند تا بدان اندازه عاشق باشد و ايثار كند،. عشقي عظیم كه خجالت مي كشید. حتي 

 در پاكي و صفايش هیچ ترديدی نبود.

وقتي آخرين صفحه ی دستنوشته را هم خواند ،چیزی به طلوع نمانده بود. آهسته از جا بلند شد و رفت تا دفترچه را 

ز تحريرش نظرش را جلب كرد . قطعه ای ادبي بود با دستخط عطیه . سر جايش بگذارد كه ورق كاغذی روی می

 دوباره سرجايش برگشت و شروع به خواند كرد:

اگر مي دانستم ژاله های چشمانم بستر غمت را مي شوشد تا شادی و امید را بدان بازگرداند،وجودم را دريايي از 

حبت تبديل شود . و دستانم را كه پر از نهال عاطفه هاست اشك مي كردم تا شوره زار نفرتت از من نیز به دشتي از م

 ،در آن مي نشاندم ،شايد رويش عشق را بنگری كه به بلندای ابديت و پايان ناپذير است.

مي دانم نمي داني نیلوفر عشق تو بود كه بركه ی عمرم را رنگین كرد و سوختنم را تداوم بخشید تا رها از هر تعلقي 

 يشه ی تو باشم.فقط و فقط در اند

مي خواهم كوله بار غم را از شانه های خسته ات بردارم،حتي اگر به وسعت آسمانها باشد ،چرا كه زندگي در لحظه 

 لحظه اش زيباست و مي توان در آن بذر عشق پاشید و با حاصلش كه شکوفه های سپید امید است ،نیکو زيست.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دل بیداری 

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

 

1 8 4  

 

ي ترسم راه پايان يابد و تو در عزلت غمبارت بمیری . و هیهات از بدان كه روزگار بي وفاست و فرصتها پر ستاب،م

 آن روزی كه تو نباشي،كه اگر نباشي ،اگر بمیری ،من نیز مي میرم.

فريبرز ديگر نتوانست خودداری اش را حفظ كند و سیالب اشکهايش فرو ريخت.خداوندا ،چگونه توانسته بود او را 

 انگارد؟چطور ممکن بود كسي تا اين اندازه عاشق باشد كه او بود؟ بیازارد و اين همه لطافت را ناديده

 وای بر من!چي كار كردم؟!

ای كاش مي توانست گذشته را بازگرداند. آيا هنوز وقت باقي بود؟ او چنان دگرگون شده بود كه گويي زمین و 

آسمان دلش رخت بر بسته  آسمون كن فیکون شده است. تیرگیهای روحش اكنون همچون تکه ابری اسیر باد ،از

 بود و به جای آن شکوفايي احساسي را تجربه مي كرد كه هرگز پیش از آن تصورش را نداشت.

 يعني واقعاً دوستش دارم يا صرفاً تحت تاثیر احساساتش قرار گرفتم؟

اشت. خبر ند اما نه ،مي بايست با خودش صادق مي بود. اكنون دنیايي پیش رويش گسترده بود كه هرگز از وجودش

نه آن آدم ديروز و نه حتي همان آدم چند ساعت پیش بود. نوعي بي قراری قلبش را در چنگ گرفته بود. دلش مي 

خواست همان لحظه عطیه را مي ديد و به پای او مي افتاد و بابت گذشته طلب بخشش مي كرد ،نه يك بار ،بلکه صدها 

 بار.

شوريده سر شده بود. اما غرورش را چه مي كرد؟ سالها او را از خود  چه شب شگفت انگیزی بود ! در بیداری دل

 طرد كرده و همچون مزاحمي به او نگريسته بود. حاال چگونه مي توانست به او ابراز عشق كند؟يعني دير نشده بود؟

 نه ،مي بايست مبارزه مي كرد.

 

****** 

 

و فرصتي داشت تا درباره ی زندگي بي سامانش بینديشد .  عطیه هم تمام طول شب را تقريباً در بیخوابي گذراند

چهره ی بیمار و رنجور مادر ،پشت خمیده پدر و آرزوهای در دل مانده شان او را مصمم مي كرد به تقاضای سهیل 

 پاسخ مثبت دهد. بله، اين تنها راه رهايي بود. 

خبری نبود .بي سر و صدا روی مبلي به انتظار بیدار  صبح كه به سراغ ملودی رفت ، او هنوز خواب بود و از فريبرز هم

شدن او نشست. ملودی مثل فرشته ها خوابیده بود و چهره ی معصومش قلب او را به درد آورد. چقدر دوستش 

داشت! چگونه مي توانست او را بگذارد و برود؟ و اگر نمي رفت ،چه مي كرد؟ عاقبتش چه مي شد؟ و آرزوی پدر و 

 سیده بود كه برای يك بار هم شده به فکر خوشحالي آنان باشد؟مادرش؟وقتش نر

 "سالم مامان عطي."

 عطیه از عالم خیال بیرون آمد و لبخند پر مهرش را نثار دخترک كرد. 

 "سالم عزيز دلم . ديشب خوب خوابیدی؟"

 "آره بابا فريبرز برام قصه گفت . اما تو بهتر بلدی قصه بگي.  "

 عطیه خنديد.

 "امان عطي؟م"

 "جانم."
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 "قول میدی از پیشم نری؟"

عطیه درنگ كرد و چشمان خیس از اشکش را به او دوخت . چه جوابي مي بايست به او مي داد؟ به او اطمینان مي 

 داد؟مي توانست سر قول خود بايستد؟

 صبحونه س. مي خوای منپاشو دختر. وقت "در حالي كه سعي مي كرد اشکهايش را پس براند و لبخند بزند ، گفت:

 "از گرسنگي بمیرم؟

امیر بهادر خان مشغول صرف صبحانه بود و فرزانه به پسرش غذا مي داد كه عطیه و ملودی دست در دست يکديگر 

 وارد شدند.

بمحض ورود آنها فرزانه بي مقدمه چیني گفت: خوب شد اومدی ، عطیه جون . از امروز بايد برم بیمارستان. مي شه 

 ب پرهام باشي. سعي مي كنم زود برگردم.مواظ

امیر بهادر خان اخمي كرد و رو به دخترش گفت: يعني چه ؟ زودتر از اينا مي بايست به فکر مي افتادی و يه پرستار 

 مي گرفتي . مگه عطیه خون كرده؟

ملودی هم كه ديگه  قبل از اينکه فرزانه حرفي بزند ، عطیه سريع گفت: اشکالي نداره شازده من كه كاری ندارم

 بزرگ شده .

 بعد رو به فرزانه ادامه داد: نگران نباش تو بر به كارت برس .

فرزانه شرمنده گفت: حق با پدره ، واقعا ازت معذرت مي خوام بايد پرستار بگیرم . به هر حال كه تو از اينجا میری . 

 اون وقت چي كار كنم؟

 به عمه اش كرد و پرسید : مامان عطي كجا مي خواد بره؟ناگهان ملودی يك نگاه به عطیه و نگاهي 

 فرزانه يکدفعه به خود آمد و دستپاچه گفت: هیچ جا عزيزم . همین طوری گفتم . مگه نه عطیه جون؟

 عطیه لبخند مصنوعي زد و گفت : البته كه من جايي نمي رم.

ی بخورد . كامال معلوم بود كه بغض راه گلويش ملودی به ظاهر قانع شد و سر میز صبحانه نشست اما جاضر نشد چیز

 را بسته است.

امیر بهادر خان كه متوجه اضطراب و نگراني او شده بود برای انکه حال و هوای او را عوض كند فنجانش را روی مز 

 گذاشت و گفت : اگه دختر خوشگل من چیزی نخوره منم چیزی نمي خورم.

 ه پدربزرگش خیره شد.ملودی سرش را باال كرد و در سکوت ب

 امیر بهادر خان اخم هايش را در هم كشید و گفت: تو كه نمي پدر بزرگ گرسنه بمونه مي خوای؟

 ملودی جواب نداد.

 امیر بهادر خان دستش را روی زانويش زد و گفت: پاشو بیا اينجا تو بغل خودم و ببینم چي مي خوای بگي.

م كشیده از جا بلند شد و در بغل پدر بزرگش جا گرفت و با لحني كودكانه ملودی مکثي كرد و بعد با ابرواني دره

 گفت: اول به من بگو راسته كه مامان عطي مي خواد از اينجا بره؟

امیر بهادر خان و عطیع به هم نگاهي كردند و قبل از اينکه او جوابي بدهد ملودی ادامه داد:من مي دونم كه راسته 

 اد ازدواج كنه من مي دونم ازدواج يعني چي.خودم شنیدم كه اون مي خو

سپس صدايش اوج گرفت و بغض دار اضافه كرد : اما من دوست ندارم اون ازدواج كنه من عمو سهیل رو دوست 

 ندارم دوست ندارم!
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 و با حركتي خودش را از بغل امیر بهادر خان بیرون انداخت و گريه كنان از اتاق بیرون رفت. عطیه بي معطلي به

دنبال او دويد و ملتمسانه فرياد مي زد كه بايستد اما او گوش نمي كرد دوان دوان از پله ها باال رفت و وارد اتاقش 

 شد و در را محکم به هم كوفت.

 عطیه به سراغ او رفت و سعي كرد او را دلداری دهد: عزيز دلم گريه نکن من هیچ كجا نمي روم باور كن.

 فرياد زد: دروغ مي گي تو منو دوست نداری برو ديگه دوستت ندارم . ملودی بي انکه نگاهش كند

 اين چه حرفیه البته كه دوستت دارم تو دختر خوب مني .

 ملودی فرياد كنان گفت: نه مامان من مرده من دختر تو نیستم.

يارای  یده بود ؟ عطیه ديگرعطیه با شنیدن اين حرف سرگیجه گرفت . انگار دنیا را بر او كوبیده بودند او از كجا فهم

 ايستادن نداشت . همه چیز در اطرافش به تیرگي گرايید و از هوش رفت.

فريبرز آماده ی رفتن به بیمارستان شد كه طوبا سراسیمه به سراغش رفت و در چند كالم به او گفت كه چه اتفاقي 

 افتاده است .

ند و غوغايي به پا بود ملودی گريه كنان سر و روی او را مي وقتي كه به انجا رسید عطیه را روی تخت خوابانده بود

 بوسید و معذرت خواهي مي كرد.

امیر بهادر خان با تکیه به عصايش گوشه ای ايستاده بود و رنگ به رو نداشت و عطا تو سر زنان از خدا ياری مي 

 خواست.

همه اعالم كرد كه خطری او را تهديد نمي كند و فريبرز به سرعت دستبه كار شد و به معاينه او پرداخت و و قتي به 

 در اثر شوک ناگهاني دچار افت فشار خون شده است خیال همه راحت شد . فقط ملودی همچنان گريه مي كرد .

طولي نکشید كه عطیه به هوش آمد و فريبرز با اطمینان خاطر از اينکه همه چیز روبراه است . او وملودی را با هم 

 به اتفاق پدرش به طبقه پايین رفت تا از اصل ماجرا سر در بیاورد. تنها گذاشت و

 امیربهادر خان آنچه را كه رخ داده بود برای او گفت و اضافه كرد:

اما نمي دونم اون باال چه اتفاقي افتاد دنبالشون رفتم ديدم عطیه بي هوش روی زمین افتاده طوبا را صدا كردم و 

 فرستادمش دنبال تو همین.

فريبرز شانه ای باال انداخت و گفت: باشه بعدا مي فهمیم شما برين صبحونه تون رو بخوريد من يه سر به عطیه مي 

 زنم و میرم بیمارستان.

او غرق در افکار خودش از پله ها باال رفت . خلي دلش مي خواست بداند موضوع چه بوده است وقتي پشت اتاق 

 عطیه را شنید:ملودی رسید خواست در بزند كه صدای 

درسته كه من مادرت نیستم كوچولوی من اما انقدر دوستت دارم كه حاضرم برای خاطرت بمیرم حتي اگه تو منو 

 دوست نداشته باشي.

 سپس صدای ملودی را شنید كه گريه كنان كفت: 

 من و بابا بموني. دوغ گفتم مامان عطي به خدا دوستت دارم فقط دلم نمي خواد از اينجا بری دلم مي خواد پیش

 منم دلم مي خواد ولي بابا فريبرز اينو نمي خواد.

 چرا اگه من بهش بگم مي خواد اون منو دوست داره.
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نه عزيز دلم تو نبايد بگي فايده اش چیه ؟ هر كسي آدمو واسه خاطر خودش بخواد نه واسه خاطر كس ديگه تو 

 هنوز كوچولويي و خیلي مونده ...........

ز ديگر نايستاد . دلش نمي خواست بیشتر از اين بشنود چه چیزی ممکن بود گفته شود كه او نداند؟ چقدر ابله فريبر

 بود كه اين همه عشق و صداقت را باور نداشت . چگونه مي توانست اين همه كوتاهي و اعمال را توجیه كند؟

 فصل بیست وششم

بود.درختان *** وعريان در خواب پايیزی فرو رفته بودند  عطیه شالي به دور خود پیچیده و در آالچیق نشسته

وحتي يك برگ ير شاخه هايشان باقي نمانده بود.فضا دلگیر بود واو دلگیرتر از همیشه احساس مي كرد زودتر از 

آنچه بايد پیر شده است.دلش مي خواست به حال خودش گريه كند.مگر چه گناهي كرده بود كه مي بايست چنین 

را به دوش مي كشید؟هر روز او را مي ديد از كنارش مي گذشت نیاز خواستن او همچون آتشي سوزان باز غمي 

وجودش را مي سوزاند وهیچ كاری از دستش بر نمي آمد.دشوار است كه معشوق را ببیني ونتواني به او نزديك 

ز مي توانست آرامش را به او باشوی.بیهوده امید بسته بود كه شايد روزی اين قصه ی تلخ به آخر برسد.تنها مرگ 

گرداند.آنقدر مفلوک شده بود كه بیش از آن تاب مقاومت در خود نمي ديد.براستي اگ كوه بود از هم پاشیده 

بود.آن همه سال بردباری پیشه كرده بود رنج كشیده ودم نزده بود.اما حاال زنجیری ديگر اسارتش را دوچندان 

از آن را نداشت.چگونه مي توانست مهر آن دخترک دوست داشتني را بي جواب كرده بود زنجیری كه يارای رهايي 

 بگذارد؟

آهي كشید و ورق كاغذی را كه روی زانو گذاشته بود برداشت.برای ملودی قطعه ای نوشته بود وبا صدای بلند شروع 

 به خواندن آن كرد.

 نازنینم،بي تو زندگي ممکن نیست.

زاني اندوه بار به يغما رود اگر ذره ذره ی وجودم از هم متالشي شود هر ذره اش تو اگر تمام لحظه های عمرم در خ

 را فرياد مي زند.

تو ملودی آهنگي نیمه تمام هستي كه به قلب خسته ورنج كشیده ام توان زيستن مي بخشي تا احساس كنم عشق 

رخشد.پس بدان آن زمان كه بي تو هرگز نمي میرد ودر كالبدی ديگر همچون چراغي فروزان بر تارک هستي مي د

 باشم مرگ رابه زندگي ترجیح مي دهم.

هنگامي كه قطره های باران تیرگي های دل "وهنوز ورق كاغذ را از جلوی چشم دور نکرده بود كه از پشت سر شنید:

ا اند وبرا مي شويد وبه جان صفا مي بخشد من در جستجوی لبخندی هستم كه طراوت لحظه هايم را به من بازگرد

 "من همراه شود.

عطیه جرات نداشت رويش را برگرداند.نه اين امکان نداشت.حتما اشتباه شنیده بود.صرفا تصوراتش بود.چطور 

 ممکن بود اين صدا متعلق به او باشد؟از بس فکر كرده بود خیاالتي شده بود.

 "خیال كردی فقط خودت بلدی شعر بگي؟"ودوباره صدا را شنید كه كه گفت:

 عطیه چشمهايش را بست.خواب مي ديد يا اين زمزمه ی امید بخش از سوی او بود؟

ووقتي فشار دست او را بر شانه اش احساس كرد.باورش شد.نه خیاالتي نشده بود.احساس مي كرد هم اكنون قلبش 

 "فريبرز":از حركت باز خواهد ايستاد.آهسته چشمهايش را گشود وبي آنکه رويش را برگرداند نجواكنان گفت
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فريبرز به آرامي صندلي را دور زد روبروی او ايستاد چشمان لبريز از عشق ومحبتش را به او دوخت وگفت:مي تونم 

 امیدوار باشم در گوشه ای از قلب مهربونت جايي داشته باشم؟

 عطیه آرام سرش را تکان داد وهمچنان نجواگونه گفت:يعني باور كنم؟

 تر باور كنفريبرز لبخندی زد:آره دخ

 يعني خواب نیستم.-

 فريبرز نیشگوني از بازوی او گرفت كه جیغش در آمد.سپس گفت:ديدی بیداری؟

اما عطیه هنوز هم ناباورانه به او چشم دوخته بود.مطمئن نبود بتواند اين خیال زيبا را در ذهن جای دهد.فريبرز به 

كرد.حاال هر دو روبروی يکديگر وچشم در چشم ايستاده  آرامي دستان او را گرفت وسبکبال از روی صندلي بلندش

 بودند.

 وفريبرز آنچه را سالها در انتظارش بود بر زبان آورد.

 با من ازدواج مي كني؟-

 فرجام

ره آورد گذر ايام همواره مرهمي است شفا بخش كه به آالم انسان تسکین مي بخشد تا بتوانیم در برابر ناماليمات 

در واقع جنگ وستیزی است برای آزمون صبر وشکیبايي وهنگامي كه از اين ورطهي غمناک رها مي دوام بیاوريم.

شويم وقدم به جاده ی سعادت وشادماني مي گذرانیم از خود مي پرسیم:من بودم كه اين همه محنت را تحمل 

 كردم؟چگونه؟

ی حیات تا هیچ گاه از جدال بازندگي  چگونه به ياری عشق وامید وايمان سه شرط اصلي برای تحمل مصائب وادامه

دست بر نداريم.وطي همین مراحل است كه موجب تکامل روح انسان اين شگفت ترين موجود خلقت مي شود.ونیز 

هیچ انساني هرگز نمي تواند با اطمینان بگويد كه همیشه يك روی سکه را خواهد ديد چرا كه سکه دو رو دارد وغمها 

زندگي اند كه در لحظه ها شکل مي گیرند وسپس ناپديد مي شوند حتي قبل از اينکه  وشاديها حبابهای رنگارنگ

 بتواني لمسشان كني.

اكنون مهره های پراكنده هريك در جای خود قرار گرفته بود.جشن عروسي با شکوه وجاللي ورای تصور برگزار 

 شده بود وعروس وداماد از ماه عسل خاطره انگیز خود بازگشته بودند.

طا واطلس شادمان از تحقق يافتن آرزو وعاقبت به خیری دخترشان بي دغدغه ی خاطر بیش از پیش شوق زيستن ع

 داشتند وخزان زندگي شان تبديل به بهاری دل انگیز شده بود.

ملودی همراه پدر ومادرش به ساختمان ته باغ نقل مکان كرده بود وسرخوشتر از پیش به استقبال روزهايي دلپذيرتر 

 ي رفت.م

فرزانه وپدرام فارغ از دل نگرانیهای پیشین عاشقانه به خود مي پرداختند وبه پسرشان كه روزبه روز شیرينتر مي 

 شد.

و در اين میان تنها كسي كه هنوز در سرگشتگي خود دست وپا مي زد شازده امیر بهادر خان بود كه در پس چهره 

ايه ی آن در چشمانش منعکس مي شد.به فراست مي شددريافت كه بظاهر شادش اندوهي عمیق نهفته بود وگهگاه س

از خود وزندگي دست كشیده است واشتیاقي برای ادامه حیات ندارد.هنوز مهر عطیه از دلش بیرون نرفته بود اما 

 نآنقدر دوستش داشت كه با ديدن گل لبخند بر روی لبان او سراپا شور وشادی مي شد.او با رضا ورغبت رنج رابه جا
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مي خريد اما ديگر برايش كافي بود.خود را در میان آنان زائد مي ديد ومي بايست مي رفت.شوق زيستن انديشه مي 

 خواست كه او نداشت.

سالروز هشتاد ودو سالگي او را برايش جشن گرفته بودند.واو خود خبر نداشت.روی مبلي لم داده بود وخستگي 

يش از تن بیرون مي كرد.بر خالف شبهای پیش اندكي سرحالتر بود.با همه مي روزگار را با خنده های كودكانه نوه ها

 گفت ومي خنديد وبیش از همه ملودی را مورد لطف ومحبت خود قرار مي داد.ملودی نیز لحظه ای از او دور نمي شد.

خدا داره. فريبرز كه به آن دو مي نگريست سر در گوش عطیه فرو برد وآهسته گفت:ملودی خیلي پدر رو دوست

 كنه اتفاقي برای پدر نیفته وگرنه چي به سر ملودی میاد؟

 عطیه نجواكنان جواب داد:اين فکرها رو از سرت بیرون كن.فعال كه حالش بهتر از همیشه ست.

فرزانه به عطیه نزديك شد وبه آرامي گفت:بهتره كیکش رو بیاريم وغافلگیرش كنیم.به نظرم اگر تو اونو بیاری پدر 

 ر خوشحال مي شه.بیشت

 عطیه سری تکان داد واز اتاق بیرون رفت.

فريبرز همان طور نشسته بود وبه پدرش نگاه مي كرد.انديشه از دست دادن او از ذهنش بیرون نمي رفت.او را بیش 

از آن دوست داشت كه تصورش را مي كرد.متاسف بود كه چرا سعي نکرده بود آنچنان كه بايد به او نزديك 

 ر مسلم فرصتهای زيادی را از دست داده بود.شود.قد

او از جا برخاست به سمت پدرش رفت در كنار او نشست دستش را دور شانه او حلقه كرد وگفت:دوستتون دارم 

 پدر.

امیر بهادر خان سرش را برگرداند وچشمان غبار گرفته اش رابه او دوخت.وقتي شروع به حرف زدن كرد انگار 

 به گوش مي رسید.گفت:منم دوستت دارم پسر.صدايش از دور دست 

 همین كافي بود.نبود؟جمله ای گويای همه چیز.

وقتي عطیه با كیکي كه هشتاد ودو شمع روشن روی آن بود از در وارد شد وغريو شادی همه به هوا برخاست زبا 

 امیربهادر خان از شدت بهت بند آمد.چگونه مي توانست پاسخگوی اين همه محبت باشد؟

 عطیه كیك را مقابل او روی میز گذاشت وگفت:تولدتان مبارک پدر.

امیربهادرخان مهربانانه نگاهش كرد.در تمام طول عمرش هیچ كس به اندازه عطیه به او محبت نکرده وحرمتش 

 رانگه نداشته بود.همچنان كه چشم در چشم او دوخته بود گفت:من چطوری مي تونم اين همه محبت رو جبران كنم؟

 صدای پدرام در اتاق پیچید:با فوت كردن هشتاد ودو تا شمع.

امیربهادرخان خنده اش گرفت كه باعث شد به سرفه بیفتد وبعد از اينکه گلويش را صاف كرد گفت:همه اش رو با 

 هم؟

 پدرام قاطعانه گفت:همه اش رو باهم.

توانش رابه كار گرفت وهمه ی شمعها رابا  امیربهادرخان نگاهي به شمعها كرد بعد به تك تك آنان وسپس تمام

 فوتي ممتد خاموش كرد.

 پدرام گفت:عرض نکردم دود از كنده بلند مي شه؟

 همه خنديدند وپدرام اضافه كرد:زنده باشي پدر انشاءاهلل تولد صدوبیست سالگي تون رو جشن بگیريم.
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والني مايه عذابه.وقتي آدم به روغن سوزی مي امیربهادرخان سری تکان داد وگفت:نه پسر.اين دعا رو نکن.عمر ط

 افته ديگه بايد بره.

 لحن او دلگیر بود وباعث شد سکوت حکمفرما شود.

او نگاهي به همه انداخت وگفت:چرا اين جوری نگاهم مي كنین؟اين يه واقعیته كه هركسي بايد خودشو براش آماده 

ن بايد فرصتها رو غنیمت شمرد.از همه تون ممنونم كه امشب كنه.همه رفتني هستیم چه بخوايم چه نخوايم.بنابراي

شادم كردين وخوشحالم كه مي بینم انقدر باهم متحدين.امیدوارم بعد از منم اين اتحاد رو حفظ كنین ونذارين هیچي 

بین تون نفاق بندازه.يادتون باشه هیچي بهتر از خود گذشتگي ومحبت نیست وهیچي انقدر ارزش نداره كه آدما 

براش به جون همديگه بیفتن بخصوص مال دنیا كه آمانتیه كه هر كدوم به ديگری مي سپريم وفقط چند صباحي 

اجازه داريم ازش استفاده كنیم.دلم مي خواد وقتي از دنیا میرم روحم در آرامش باشه وشما بچه ها هستین كه با 

داوند جواب اعمال بندگانش رو نیمي در اين عشق به همديگه وپاک زيستن مي تونین اين آرامش رو فراهم كنین.خ

دنیا میده ونیمي در اون دنیا.يادتون باشه غرور وتکبر وكینه ونفرت از خصايص شیطانیه وآدم بايد وجودش رو از اين 

باليا پاک نگه داره.اگه اين كارو كردين مطمئن باشین بخشش خدا شامل حالتون مي شه واال كه هیچ.من در مقام پدر 

 داشتم اينا روبه شما بگم.ديگه بقیه اش با خودتونه.وظیفه 

 سپس او خنده ای كرد وادامه داد:حاال كیك رو ببرين وبخورين كه دير وقته.

 اين رمان در سايت رمانسرا ساخته شده  است

سبك د وبعد از اين كه امیر بهادر خان برای خواب به اتاقش رفت بقیه كمي ديگر ماندند وگفتگو كردند اما جو شا

قبل از بین رفته بود وهیچ كس نمي توانست بگويد چرا.وباالخره همه رفتند تا شبي ديگر رابه صبح برسانند وفقط 

عطیه وفريبرز ماندند.ملودی روی مبل خوابش برده بود.عطیه او را بغل كرد وآماده رفتن شد.فريبرز همچنان 

 سرجايش نشسته بود.

 عطیه گفت:نمیای بريم؟

 ش را باال كرد وبعد از مکثي طوالني جواب داد:تو برو.من بعد میام.فريبرز سر

احساس عجیبي داشت.حرفهای پدرش بشدت او را در فکر فرو برده بود.برای اولین بار بود كه پای صحبتهای او 

 نشسته وبدقت به سخنانش گوش كرده بود.چرا هیچ وقت نخواسته بود پدرش را آن طور كه بود بشناسد؟تا جايي

كه به ياد داشت هرگز رفتارش با او خوب نبود اما همیشه دوستش داشت.در اين مورد مطمئن بود.به هر حال مي 

 بايست از او طلب بخشش مي كرد ومي كوشید گذشته ها را جبران كند بله حتما اين كار را مي كرد.

در سکوت فرو رفته بود سکوتي وهم او از جا بلند شد به بدنش كش وقوسي داد واز اتاق نشیمن بیرون آمد.خانه 

آور.وسط سرسرا ايستاد وگوش داد.هیچ صدايي نمي آمد.قدمي به سمت در خروجي برداشت اما ناخودآگاه از رفتن 

بازايستاد برگشت وبه عقب نگاه كرد.احساسي غريب او را به ماندن ترغیب مي كرد.شايد احساسش كه پدرش در او 

 برانگیخته بود.

ده را برگشت واز پله ها باال رفت.وناگهان خود را پشت در اتاق پدرش يافت.برای چه به آنجا آمده آهسته راه آم

 بود؟نمي دانست.فقط دلش مي خواست برای تثبیت احساس تازه اش نگاهي به او بیندازد.
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ق را روشن كرده به آرامي دستگیره را پیچاند ودر را باز كرد.نور ماه از پنجره به داخل مي تابید ونیمي از اتا

بود.پدرش فارغ ورها در بستر خوابیده بود.او جلو رفت در كنار تختخواب ايستاد ونگاهش را به پدرش 

 دوخت.پدرش چقدر آرام خوابیده بود.

 اخمهايش را در هم كشید وبیشتر دقت كرد.وآنگاه اشکهايش آرام آرام بر گونه هايش فرو غلتید.

 ابدی فرو رفته بود. پدرش رها از هر تعلقي به آرامش
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 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


