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 يجعفر ميمر:سندهينو

 

 1 فصل

وقفه  يهست كه مرا ب يكس يياانگار در تنه.شميانديب يبا خودم خلوت كنم و به گذشته ها خواهمينم.ترسميم يياز تنها من

خودش  يبا دستها ياحمقانه است كه كس.ها خودم هستم يبدبخت نيكه مسبب همه ا شوديم ادآوريو به من  كنديسرزنش م

 ستادميكردم و ا رانيام را و يزندگ يبنا دهيمن آنقدر احمق بودم كه ندانسته و نسنج يكند ول رانياش را و يتار و پود زندگ

معتقدند عقل به سن و  يو عده ا شودياشتباهات م نياز حد سبب ا اديز يخوش نديگويها م يبعض.ستميرا نگر و نابود شدنش

اسم كارم .در مورد من صادق است نيساله بفهمد و ا 70 رمرديپ كياز  شتريساله ب 5بچه  كيممكن است  يگاه.ستيسال ن

 !يعقل ياز ب ريبگذارم غ توانمينم زيچ چيرا ه

كارم شده .كنميم ييدر اتاق محقرم احساس تنها ايدن كيحاال كه به اندازه  يحت.را مقصر بدانم گرانيد توانميمو ن خواهمينم

 كنميم يرو سع نياز ا دهديخاطرات گذشته عذابم م يادآوري!به گذشته دنيشيخانه و اند نيا يميقد واريزل زدن به در و د

و آسوده ام  روندينظرم رژه م يجلو لميف كي يد رپ يپ يهابسان پرده  تهمه آن اتفاقا.كمتر خود را آزار دهم

 !آرامبخش دارم يشبانه كه بزور قرصها قيدر خواب عم يحت.گذارندينم

 يچكش بزرگ يمثل صدا ميآرام آن برا يصدا.نگرمياتاقم م شهيبه ش يو به برخورد قطرات باران بهار زميخيشب برم مهين

 ديچرا؟چرا با.شوديم يشده در ذهنم تداع كتهيد يالوگيسوال مثل د نيا شهيچرا؟هم.ديآ يبر مغزم فرود م ييكه گو مانديم

 نيدستانم بلرزند؟و چرا با كوچكتر ديچه با يبرا.شوديسالم تمام م 37 الامس زييندارم پا يآخر منكه سن.باشم نگونهيا

 !خندميبعد به افكار خودم م يول ندارم يفاصله ا يوانگيتا د كنميفكر م يدهم؟گاهيكنترل اعصابم را ازدست م ييصدا

خودم  نكهيبا ا.رميبپذ تيحوادث گذشته را بعنوان واقع توانمينم.ميايبا خودم كنار ب توانمياست كه نم نيمشكل من ا ديدانيم

 توانميبه خودم نم يكه حت نجاستياما مشكل ا!كابوس بوده كي زيتصور كنم همه چ خواهميم.نقش اولش بوده ام فاگريا

 .ميودروغ بگ
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ام و  دهيرا به چشم د نيمن ا.آمدن و وارد مشكالت شدن همه عجله دارند ايبه دن يبرا.است يو بغرنج دهيچيمساله پ يزندگ

 يعجله برا نهمهياما ا!همه عجله دارند!عجول ايپا نهادن به دن يمادر نگران پدر مضطرب و بچه برا.تجربه كرده ام

 بوسنديرا م گريكدي خندنديهمه م رسديبچه به گوش م يها هيگر نيولا يداص نكهيوارد شدن به مشكالت؟هم يست؟برايچ

 !نديگويم كيو بهم تبر

تا گرفتار شوند و با  نديآ يآدمها به وجود م ديگويمادرم م!گرفتار اضافه شد يبه انسانها گريد كنفري نكهيا يتنها برا آنهم

 !معناست يچ و بپو يزندگ نياست و بدون ا يقانون زندگ نيا.بجنگند يگرفتار

اندوه  كنميبه چشمانش نگاه م يوقت.زنميخودم را به آن راه م يول.بشنود واريتا د ديگويمادر به در م كنمياوقات فكر م يبعض

نه  يآورد و ناخودآگاه آه يم دهياشك به د نديبيمرا م نكهياو به محض ا.كنميخودم حس م يخودش و ترحم را برا يرا برا

من  دنيچه با د ياو برا!بفهمم توانمينم يكنم ول يناشكر خواهمينم!باز هم شكرت ايخدا كنديزمزمه مو  كشديچندان بلند م

بدبختر از منهم  ايآ كنمياوقات با خودم فكر م يهم بشوم؟بعض نيممكن است بدبخت تر از ا ايكند؟آيجمله را تكرار م نيا

 شود؟يم افتي ايدر دن

 ؟يالل اي ي؟فلجيكر اي يپسر مگر تو چته؟كور ريانت را گاز بگزب:زنديم اديمواقع فر نطوريدر ا مادرم

فلج باشد كه باور كند بدبخت  دياست؟مگر آدم با يكر اي يكور زيمگر همه چ ميگويو با خود م زنميمن به مادر لبخند م و

است و من با خود  يتدرد نداشتن سالم نيداشتم مادر معتقد است بزرگتر ياگر كور بودم روزگار بهتر كنمياست تازه فكر م

كاش كر بودم و سخنان او را  يبودم و ا دهيكاش كور بودم و او را ند يا.ودمكاش فلج بودم و نرفته ب يكه ا كنميفكر م

چه .خودم ساخته بودم يبرا ييايآه كه چه دن...آن.بود يرا كه مثل ترنم درختان سبز بهار بندهيآن سخنان فر.بودم دهينشن

همه را !و از همه مهمتر فرصتم!ام يخوشبخت.من بر باد رفته يرا به باد دادم جوان ييدهايو چه ام.وراندمپريدر سر م يياهايرو

ام و او بمن  ستادهيا يروزيپ يام كردم و حاال مغلوب و شكست خورده دست از پا دراز تر روبرو يغرور وخودخواه يفدا

 !خندديم

كمك  يگرفته بودم از كس شيكه پ يگوش دادم و نه در راه يرف كسكوته فكر باشد؟نه به ح نقدريكه آدم ا شوديم چطور

 ليتشك كيهر  كنميبه هم سن وساالنم نگاه م يوقت.تاختميبر اسب سركش غرورم سوار بودم و به سرعت م شهيخواستم؟هم
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پر از  يقلب يول يخالتازه اكثرآنها از صفر شروع كرده اند و با دست  دقد شده ان ميداده اند و صاحب چند بچه قد و ن يزندگ

 .تپديم نهيدر س يعشق اديكه ب يخوش بحال قلب.عشق

است و آمدنش را انتظار  قراريب شيدر خانه هست كه برا يبداند كس يوقت.دهديعشق مرد را سر و سامان م ديگويم مادرم

نتظار آمدنم را با چشمان نگران پشت پنجره ا يكس ستيدر خانه به انتظار من ن ياما كس.شوديسر براه م كشديم

 شوميروبرو م كيخاموش و تار يبا ساختمان شوميم اطيو وارد ح ازماند يبه در م ديگذشته و كل مهيكه شب از ن يوقت.كشدينم

 .ديآ يمخوف به نظر م يمثل غول يا شهيش يمانهاياش با آن س يميقد يكه بنا

 رونيشدن هوا از خانه ب كيخانه بمانم و پس از تار ازحرف مردم تا غروب در زيگر يمجبورم برا يشده ام ول زاريشب ب از

ها  يميقد رتياش غ يريرغم پ يپدرم كه عل.مثل زنها خود را در پستو پنهان كرده ام يمردم ول كيمضحك است من .بروم

 ندهيغم و غصه را فراموش كن و به آ.پسر مرد باش:ديگويو محكم م كنديم هيتك شيرا در خود حفظ كرده با صالبت به عصا

 .شوند نياز فرط غصه خانه نش مانيما ننگ داره كه مردها يبرا.فكر كن

اگر مشكالت او را من داشتم تا بحال هفت كفن هم .تر است يباشد پدرم از من قو سهياعتراف كنم اگر بنا به مقا ديبا

 يشانيسال خط به پ 70با گذشت اما هنوز  دهيعذاب همه عالم را كش دانميم نقدريهم يازدرونش خبر ندارم ول.پوسانده بودم

 شميانديب ينابود نيا شهياگر بخواهم به ر.خورميم كهياز زوال خود  كنمينگاه م نهيبه خودم در آ يآنوقت من وقت.فتادهياش ن

فرزند  نيمن آخر.خانه متولد شدم نياز هم يكه در گوشه ا يماه قبل وقت 6سال و  38به .مجبورم به سالها قبل برگردم

 خواستيپدرم پسر م.باردار شده بود امر ابتيفشار خون و د يماريپزشك با وجود ب هيبه توص توجهيبودم و مادرم بخانواده 

خطر منجر  نيبرساند اما ا شيبود تا پدرم را به ارزو دهيخطر را بجان خر نيهر سه بچه قبل از من دختر بودند و مادرم ا رايز

 !نپس از تولد م يبه مرگش شد آنهم درست ساعت

موضوع را بمن گوشزد  نياز فقدان مادر ا نيوقتها خواهرانم اندوهگ يگاه نكهيگو ا.هم من بد قدم بودم ديشا دانمينم

از حد توقع دارند و به  شيآنها ب كنميمن فكر م يبود ول نيآنها معتقدند اگر مادر زنده بود حال و روز آنها بهتر از ا.كننديم

به  يكه عالقه وافر ييدر حقم نكرده و از آنجا يكوتاه چيسالها ه نيا يپدر ط نصافاا.دخورنيمن نزد پدر غبطه م تيمحبوب

دو خواهرم دم بخت بودند و .ميتنها شد يليپس از مرگ مادر ما خ.ساختيمرا برآورده م يپسر داشت تمام خواسته ها
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آنها معتقد .با پدر صحبت كردند مادربزرگترها جمع شدند و پس از چهلم م.ساله بود و منهم چند ماهه 11خواهر سومم هم 

 .شد يراض هيبا اصرار بق يول رفتيبار نم ريپدر ابتدا ز.كوچك بودم يليمن هنوز خ رايدوباره ازدواج كند ز ديبودند پدر با

 باالخره نكهيپدر آنقدر جستجو كرد تا ا يول.ها حاضر بودند با او ازدواج كنند يليرو خ نيداشت از ا يخوب يوضع مال او

خانم كه به علت بچه دار نشدن از شوهر سابقش جدا  نتيز.نتيبود بنام ز مانيپاكدامن و با ا يجفت او زن.كرد دايجفتش را پ

او  دنيبود كه خواهرانم چشم د نيا ياما مشكل اصل.خودش مرا بزرگ كرد يقيحق سرشده بود مهر مرا به دل گرفت و مثل پ

با او را  يناسازگار يبنا يرو نياز ا.مادرشان را پر كرده يخال يجا گانهيب يد زنقبول كنن توانستنديآنها نم.را نداشتند

مواجه  گناهيب يسو با زن كياز  رايبود ز يمقطعاو هم  تيحما يول گرفتيرا م نتيتنها پدر بود كه جانب ز انيم نيدر ا.نهادند

 !خودش يبا بچه ها گريد يبود و از سو

 ندهيبود در آ دواريو ام دانستيم يعيآنها را طب يتهايصبور و بردبار بود و همه اذ يزن تنيخواهرانم ز يرغم ناسازگار يعل

فقط من بودم كه او را مادر صدا .محبت او بزرگ شدم هيو د رسا رفتميمن او را بعنوان مادر خود پذ.رفتار آنها با او بهتر شود

او را خوب بخاطر  يمحبتها.زندياشك در چشمانش حلقه م زنمياو را بنام مادر صدا م يوقتهنوز هم  خورميو قسم م زدميم

 يمن ديتو ام:گفتيبمن م.كردينجوا م ميمادرانه برا نيريو جمالت ش گرفتيمرا در آغوش م يدارم در همان اوان كودك

 !ارسالن

او  يه بودم و از طرفمن عادت كرد يكه او را به اسمش صدا كنم ول كردنديم قيتشو يليناگفته نماند كه خواهرانم مرا خ البته

از  يكيسال از ازدواج او با پدرم دو خواهرم ازدواج كردند و فقط من ماندم و  5پس از گذشت .را واقعا دوست داشتم

 .داديمان را آزار م ينامادر ياز هر كس شترياعتراف كنم ب دياداشت و ب ليادامه تحص الياو خ.خواهرانم

را از  نتيز خواستيبود كه م دهيرس ييكارش بجا يحت.گذاشتيسر به سرش م و مدام داديبه حرفش توجه نشان نم اصال

 يساكت بود و حت شهيام هم ياما نامادر.از دروغ گفتن هم واهمه نداشت يمقصود حت نيبه ا دنيرس يو برا ندازديچشم پدر ب

ا خوب و مهربان بود درست مثل او واقع.گرفتيرا م شيكند جلو هيتنب تهكه گف يدروغ يخواهرم را برا خواستيپدرم م يوقت

 .بود نطوريمن ا يحداقل برا يقيمادر حق كي

او .نگرديبمن م يكه پدرم با چه غرور دميديبه چشم م.از صبر و حوصله او و غرور و تعصب پدرم شد ختهيمن آم تيترب
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به  يكامل هيزيجه يحت.نكرد يكوتاه چيانها ه يبود البته برا ختهيآنقدر بمن عالقه داشت كه حس حسادت خواهرانم را برانگ

گو .درس بخوانند و آزادشان گذاشت تا همسرشان را خودشان انتخاب كنند ادتا سر حد ممكن اجازه د كيآنها داد و به هر 

 كي يسال يگريهوس متاركه كرد و شوهر د يپس از ده سال زندگ يكيشوهر .ندادند ليهم تشك يموفق يها يزندگ نكهيا

پدرم با آغوش .رفت وازازدواج كزد و به اه يچكاره است و خواهر سومم هم با مهندس ميدانيهنوز نمو ما  كنديشغل عوض م

 .كاسب موفق گذاشت كيدستش را دست  يو پس از چند رفتيباز خواهر مطلقه ام را پذ

او .كالتشانچه دروضع حملشان و چه درمش.در كنار انها بود يدلسوز د رهمه مراحل زندگ يمثل مادر نتيز نيب نيا در

 يول سوزديم شيدلم برا يگاه.قبول ندارند يباز هم او را به مادر نيبا وجود ا يول ديكشيمادر دلسوز زحمت م كيهمانند 

و  يا شهيكل يحرفها نياز ا گريد.كند يدلسوز ميبرا يدارم كه كس ازيخودم ن.آورم كه خودم از او بدبخترم يم اديبعد ب

 !يو باز هم فرصت دار يرا فراموش كن تو هنوز جوان زيهمه چ گهيمدام بشنوم د نكهيخسته شده ام از ا يتكرار

كه  ديآ يبنظر م نطوريا.اعتماد كنم يبه كس توانميهرگز نم گريد.كننديم انتيهمه به من خ كنميبه همه مظنونم و فكر م من

 .كنم يريپاحساس  شوديسبب م نيهستم و هم يتيخاص يموجود ب كنميحس م.من با خودم مشكل دارم

 چكسيه خواهمينم گريتنها باشم د خواهميم يشده ام ول دهيكه فوالد ابد ديآ يبنظر م نيداشته ام و چن يتلخ اتيتجرب من

دوست دارم همه حق را بمن  ديراستش را بخواه.چال كردم و آمدم گانهيب نيقلبم را در آن سرزم.را به خلوت دلم راه دهم

 .آورد يآنها فقط اندوه و مالل به ارمغان م يادآوري وها گذشته  گذشته گريده؟ديچه فا يبدهند ول

 2فصل

خاطرنشان كنم كه با  ديبا.شدم رستانيكردم و وارد دب يرا ط ييزود دوره ابتدا يليخ.شدند و من به مدرسه رفتم يسپر سالها

 پلميد چگاهيه دياز پدرم نبود شامادر و ترس  يبه درس نداشتم و اگر التماسها يخوب عالقه ا يوجود داشتن امكانات مال

 نكهيا يآن وقت پدر برا.بود كه با خودكار قرمز عالمت خورده بود يديپر از تجد نآخر سال كارنامه م شهيهم.گرفتميهم نم

هر :گفتيمحكمش م يو با صدا كرديرا به خانه دعوت م يخصوص يمعلمها رديبگ پلميدونه اش حداقل د كي يكيپسر 

 !وريشهر يفقط قبول ستين يحرف ديخواهيچقدر پول م

البته دوستان .خوش باشم خواستيفقط دلم م.اند ختهيمغز خاك اره ر يسرم بجا يتو كردميفكر م ديرا بخواه راستش
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 شهيگه پدرم هم ديآ يم ادمي.ينيريگرد ش ياطرافم بودند درست مثل مگسان يدست و دلباز نيهم به خاطر ا ياريبس

اندازه تو بودم داشتند برام دنبال  ؟منكهيآدم بش يخواهيم يكتو !پسر آدم شو:زديم اديو فر ددايرا در هوا تكان م شيعصا

 !گشتنديزن م

 !آقاجون ديبرام دنبال زن بگرد ديخب شما هم اگر ناراحت:گفتميمن با لحن طنز آلود م و

اقرار كنم كه از او حساب  ديبا.دمكريكتكم خواهد زد فرار م دانستميم نكهيافتاد و من با وجود ا يپدرم دنبالم م آنوقت

از  يام خانه بود جمع ياز دوستانش رفته بود و فقط نامادر يكي دنيكه پدرم به د يياز شبها يكيآوردم  يم اديب.بردميم

مشغول  يشدن به لوده باز ريبعد از ش ميداشت يجوان ياليخيآورد و ما كه ب امش مانيبرا نتيز.دوستانم را بخانه آوردم

ششصد و !داره شيپشه نگو پشه نگو ن:شروع به خواندن كرد گريد يكيضرب گرفت و  ميها ياز همكالس يكي ديسع.ميشد

 !داره شيسه تا ش شيش

بچه  يآب دهان در گلو.ديگرد دايمقتدر آقاجون در آستانه در هو كليكه در با شتاب باز شد و ه ميبود يگرم مسخره باز ما

تا .را نداشتم دنشيد دوستش منصرف شده بود و بخانه برگشته بود و من اصال انتظار دپدرم از ماندن نز.كرده بود ريها گ

آورم چند  ينم اديبه .اقاجون تنها گذاشتند يانصافها مرا با عصا يدادند و ب حيترج ارپدرم بطرف من آمد بچه ها فرار را بر قر

 شهيكه مثل هم يوقت نيهم يقائل بود برا يت خاصاو حرم يبرا شهيآقاجون هم.به كمكم آمد نتيضربه نوش جان كردم تا ز

 نيبخاطر داشتن چن شهيبچه ها هم.بود رمزاش هنوز مثل گلوله آتش ق افهيق يبرداشت ول هيدست از تنب دياو را سپر من د

تو  شده ريپ گهياون د.شهينم يزيهم چ يخنگ خدا اگر نترس:گفتنديآنها م.كردنديو حساب بردن من از او مسخره ام م يپدر

 !يهم بزرگ شد

كه پشت لبم سبز شد  يوقت يحت.در چشمانش نگاه كنم ميمستق توانستمياو احترام قائل بودم و هرگز نم يبرا شهيمن هم يول

آخر چطور قادر بودم .است تابيمن ب يهست كه برا يقلب رئوف نيپشت آن نگاه آهن دانستميم.ديدورگه گرد ميو صدا

از دوستانم به  يليخ.ناسپاس باشم توانستميكرده بود پس نم كنديم زندفر يپدر برا كيكه  يمن هر كار ينكنم؟او برا نيچن

با حسرت  دنديديمرا م يوقت نيكم بود بنابرا يبياكثر آنها پول تو ج يمشكل اصل.خوردنديام غبطه م يامكانات رفاه

چه؟هر وقت هر قدر  يعني يبيج يپول تو يدونيتو چه م.ميزديقهقهه م ميتو بود يما هم اگر جا!بخند آقا ارسالن!بله:گفتنديم
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 كند؟يگنج قارون خانه تان را عوض نم نيكه چطور پدرت با وجود ا ميكنيفقط ما تعجب م!هست يپول بخواه

پدرم و خودم و تو در :گفتيم.اش بردارد يپدر حاضر نبود دست از خانه آبا و اجداد.حق با بچه هاست كردميفكر م شهيهم

 ...خانه ازدواج كردم و نيمن با مادرت در ا.ميشدخانه متولد  نيا

بنظر خودم كه شاهكار .گرفتم پلميكه بود د يبهر حال به هر بدبخت!خودش مهم بود و هست يكه برا گريد يزهايچ يليخ و

 آنقدر طول يشاد نيا يول.مشغول شوم حيتمام مدت به تفر توانميخوشحال بودم كه از شر درس راحت شده و م گريكردم د

در كنكور  ايتمام دوستان دور و برم هم .خسته شدم ابانهايدر خ شتنو ول گ دنيچون به هر حال از خوردن و خواب دينكش

نه به درس عالقه داشتم و نه حوصله كار .زود تنها شدم اي ريد نيمشغول شده بودند بنابرا يبه حرفه ا ايشركت كردند و 

و باطل گشتن خسته شده  طلالبته خودم هم از عا.كرديو مغازه ها را تماشا م كردميرا متر م ابانهايصبح تا غروب خ!كردن

مطابق  اينخواهم داشت و ثان يبا پدر توافق اخالق دانستمياوال م.كار پدر يحت كردينم كيعالقه ام را تحر يچكاريه يبودم ول

دنبال كار :كردم و در پاسخ به او گفتم پدر را رد شنهاديپ جهيهمه پسران هم سن و سال به شغل پدر عالقه نداشتم در نت

 .هستم

 پلمياز د كساليباالخره پس از گذشت .نبود سريبودم كه م يمن بدنبال كار آسان و پر در آمد.بود يگريد زيچ تيواقع يول

ه ب دي؟بايبخور بيو از ج يبگرد كاريب يخوايم يآخه پسر تا ك:پدر بلند شد يتابستان سر و صدا ياز شبها يگرفتنم شب

تو بگذارم؟مگه تو  بيج يپول تو تونميم يمن تا ك.يمن باش يريپ يعصا ديتو با!شهيسالت م 20داره .يات باش ندهيفكر آ

و  يسر كار بر يدار اليخ دينداره شا يبيگفتم ع يدرس بخون يخواهينم گهيد ياز هم سن و ساالنت كمتره؟گفت زتيچه چ

 !هاتيه يپسر دارم ولدلم را خوش كرده بودم كه !يخودت آدم بش يبرا

شما حرص نخور :گفت يام آمد و با لحن دلگرم كننده ا يبانيبه پشت داشتميكه او را چون مادرم دوست م نتيز شهيهم مثل

 يعصا شهيم يآدم مهم شهيبزرگ م.كند دايراهش را پ خواهديجوونه و تازه م يلياون هنوز خ.خان بهش فرصت بده وبيا

 .شهيدست و باعث افتخارت م

 شتريافتخار كنم كه ب نيبه ا ديبا يدارم كه به آن افتخار كنم؟شاد يام؟اصال چ يمگه من چ!يچه لغت خنده دار!افتخار اعثب

پشت سرم نگاه  يها رانهيبه و يگذشتم و حت تيافتخاركنم كه ار مرز انسان نيبه ا!مرتكب اشتباه شدم؟ ياز هر پسر
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 .ندازمياز آنها را به گردن پدر و مادرم ب يمين خواهديدلم م.كنم سمتق يبار اشتباهاتم را با كس خواديدلم م!نكردم

و مرا از آنچه كه بودم بزرگتر  كردياز من دفاع م شهيو به گردن مادرم كه هم داديحساب بمن پول م يگردن پدرم كه ب به

 يا لهيوس شمارشير با ثروت ببامزه بود و پد يشوخ كيدر نظرم فقط  يزندگ.حيمحل تفر ميبرا ايمن جوان بودم و دن!ديديم

 !ام يلذت بردن از لحظات زندگ يبود برا

خرج خودش را  كارهيپسر ب نيا گفتياو م.با او مخالف بود يمعتقد بود اگر ازدواج كنم اصالح خواهم شد و پدر به كل مادر

پدر مرا دست كم  نكهيا از شهيهم ديخانواده را اداره كند؟راستش را بخواه كي خواهديبدهد آنوقت چطور م تواندينم

در گوش پدر  نتيآنقدر ز!حق با او بود اما امان از دست زنها نميبيكنم ميحاال كه خوب فكر م يول شدميناراحت م گرفتيم

با ازدواج  كردميتنوع بودم و گمان م كيمن به شدت دنبال  قتشيحق.منهم كه روشن بود فيتكل.داد تيخواند تا او هم رضا

 .از شر من خالص شود نكاريبا ا خواستيهم مادرم م ديشا دانمينم.شوميم ينيهدف مع يدارا

 

و آماده نبودم  كردميم ريس ايسالم تمام شده بود و هنوز در عالم رو 21چون من تازه .نبود يچه كه بود راه مناسب هر

و  ديپرسيم ياز هر كس.دشوم اما به هر حال مادرم چادرش را سرش كرد و دنبال دختر خوب افتا كيشر ياحساسم را با كس

هم بود عالوه  ييبايالحق واالنصاف دختر ز.كرد دايپ ميب و خانواده دار براينج يباالخره دختر نكهيتا ا سپرديم يبه هر كس

 .بود يادياو از سرمنهم ز كنميفكر م يگاه.كم نداشت يزيهم چ ياز هنر و خانه دار نكهيبر ا

بودم و د ربرابر سوال  يكرد منهم از انتخاب مادرم راض مياش جادو يچشمان ابكه نگاهش كردم عاشقش شدم و  يبار نياول

شد و پدرم كه  دهيما چ يزود بساط عقد و عروس يليخ.سكوت كردم و لبخند زدم ؟فقطيپسنديچطوره؟م دياو كه پرس

ا به من داد و دائم گوشزد خانه ر يمرا نزد خودش ببرد طبقه باال دو به پدر همسرم قول داده بو دانستيمرا م يشغل تيوضع

 .كه نزد او بروم و به كار مشغول شوم كرديم

كارگاه  كيرا در  يمدت.آمدم يهر چه زودتر بخودم م ديپس با شدميم يخانواده دو نفر كيمرد  يبزود گريد يسو از

 .ستا نيسنگ يليدر برابر حقوقش خ نكاريا كردميفكر م.آمدم رونيبعد از انجا ب يكردم ول يسپر ينجار

 كاريرا ب يپس از آن مدت.آمد يهمه درها بنظرم مشكل م نيبودم بنابرا دهينكش يهم نداشتم در عمرم سخت يريتقص البته
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ازدواج  ديفهم يدعوت كرد و وقت يبستن كياو مرا به خوردن .دميرا د رستانمياز دوستان دوره دب يكي يروز نكهيبودم تا ا

 !متعجب شد يليكرده ام خ

 .به گوشام اعتماد كنم تونمي؟نمتو و ازدواج-

 دارم؟ يراديمگه من چه ا-

 ؟يخوايم يچ گهيد يهم دار نيخونه و ماش يمن بكنم؟پول كه دار يخب بله اگه تو زود ازدواج نكن-

كه برام زن  يتازه از وقت!هم مال اونه نيخانه؟خانه كه مال پدرمه؟ماش ن؟كويكدوم پول؟كدوم ماش:زدم و گفتم يپوزخند

 .ام را اداره كنم يخودم زندگ دياو معتقده من با.دهنديپول هم بمن نم الير كيگرفتند 

 ؟يكنيم كاريدر حال حاضر چ:نام داشت گفت روسيكه س دوستم

 .كنميرا متر م ابانهايخ يچيه-

 ؟يپس كار چ-

 .گردميدارم دنبال كار م-

 ؟يبلد يچه كار-

 .رميگيم اديزود  يول يچيه-

 نداره؟ يتيهمسرت شكا-

 .ادين بچه است و بنظر قانع ماو-

من .يكه زود ازدواج كرد نهياشتباه تو ا!يطرز فكر از اون بچه تر نيتو با ا اديبنظر م.تهيزندگ كيشر!اما باالخره همسرته-

 يميبخاطر رفاقت قد!چون نه بابامون پولداره و نه خودمون دنيكه اصال چطور به تو زن دادن؟هر چند زن به ما نم رتميدر ح

 .بكنم يبرات كار خواميممان 

 ؟يچه كار:دميزد و پرس يبرق چشمانم

كمربند و سنجاق  يفروشنده برا كياونا به .كنميفروشگاه پوشاك هست كه منهم آنجا كار م كيراستش :گفت روسيس

 .دارند ازين زهايچ نياز ا دونميكراوات و چه م
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 !رميپذيمعلومه كه م:گفتم يشغل نيشدن چن داياز پ يخوشحال با

بر خالف ظاهرش كار  نكاريا يبهتره بدون.يخودت رو نشون بد يستگيشا ديتو با!رنديتو را بپذ ديآنها با:گفت روسيس

 .ستين يآسون

 .اميراحت باشه من از پسش بر م التيخ-

 .كن ادداشتيخب پس آدرس و تلفن ما رو  يليخ:گفت روسيس

 .از دوستم جدا شدم يكردم و آنگاه با خوشحال ادداشتيدر دفترچه ام آدرس و شماره تلفن فروشگاه را  من

 3 فصل

صبحت و گفتگو مرا استخدام كرد و من  يصاحب فروشگاه پس اندك.فروشگاه شدم يو راه دميپوش يزيصبح لباس تم آنروز

 و با نشستميم يزياز صبح تا غروب پشت م.خواهد بود لميباب م نكاريا كردميحس م.ستادميا گاهيبعنوان فروشنده در جا

كه  يهر تكه لباس ياز نوع اعال هستند و در عوض به ازا جناسكه ا كردميو متقاعدشان م زدميها سر و كله م يمشتر

از دوستان  يكيپس از مدتها  كروزي نكهيتا ا رفتيم شيخوب پ زيهمه چ.گرفتميبعنوان دستمزد م يدرصد فروختميم

گفتگو  مبا ه يو مدت ميخوشحال شد گريكدي دنيهر دو از د.بودشلوار به فروشگاه آمده  ديخر يكه برا دميام را د يميقد

 !يبهم زد يكلك عجب دستگاه:او كه تصور كرده بود فروشگاه متعلق به خود من است گفت.ميكرد

 .فروشنده ام نجايمنهم ا ستيمال من ن:با لبخند حسرت بار گفتم من

 .ارميب برات شلوار خواميه؟ميچ زتيسا:عوض كردن موضوع گفتم يبرا سپس

 كهفتهي.و پولش را پرداخت آنگاه مرا ترك كرد دياو شلوار را خر.را بمن گفت و من شلوار مورد نظرش را آوردم زشيسا او

با هم  يدو تا از دوستانش آمده بود تا قدر يكينداشت با  ديقصد خر نباريا.آمد دنميكه دوباره به د گذشتيم دارمانياز د

مرا راه  يهايفاصله كه من با آنها گرم گفتگو بودم صاحب فروشگاه مشتر نيا دربودند و دو ساعت نزد من  يكي.ميگپ بزن

بچه ها را دور  نكهيفروشگاه از ا ريارسالن مد نيبب:گفت روسيكه قصد مراجعت بخانه را داشتم س يغروب وقت.انداخت يم

 ديتو با.يو اصال به كارت توجه نداشته ا يتو تمام بعدازظهر را به صحبت مشغول بود گهياون م!ناراحته يكنيخودت جمع م

 .مانع كسب است يخوديازدحام ب نيا يبدون



 

 

كتابخانه نودهشتيا  جعفري مريم  –نكن فراموشم                                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢

بابا كم طاقته؟ما  نياتفاق افتاده؟چقدر ا نيتازه مگه چندبار تاحاال ا!رونيبه دوستم بگم برو ب يعنيچه؟ يعني:با تكبر گفتم من

 .ميدار قيدوست و رف ميمردم ابرو دار يهم تو

عمره كه دارم جون  كيمن  يول يستيتو با كار آشنا ن زيدوست عز نيبب:شانه ام گذاشت و گفت يدستش را رو روسيس

جور كردم كه  تيرا برا نكاريمن ا.كننديم رونتيب ياگر خوب كار نكن ستيبردار ن يشوخ بهيغر يكار برا يبدون ديبا.كنميم

آمدند  ندفعهيرو خط بكش و اگر ا قيدور رف.له كندمن گ شيراه از تو پيفروشگاه راه و ب ريمد نكهيثواب كرده باشم نه ا

 !خواهميمنكه بدت را نم يدار يتو االن زن و زندگ.عذرشان را بخواه

 يگفتگوها گريحاال د.رفتميپذيآنها را م يآمدند با خوشحال ينگرفتم و هر بار بچه نزدم م يجد اديرا ز روسيس يحرفها من

باالخره  يماجرا گذشت ول نيچه مدت از ا دانمينم.كرديرا بخود جلب م هاير مشترارام مبدل به قهقهه شده بود كه كامال نظ

نهاد و  ميرو يپول جلو يمقدار.برمينم اديآنروز را هرگز از .را خواست رمطاقت صاحب فروشگاه سر آمد و عذ كروزي

 .ديايچون قراره خواهر زاده ام به كمكم ب ميبه فروشنده ندار يازين گريد:محترمانه گفت

 .فروشگاه را ترك كردم ياست لذا با ناراحت دهيفايبروم ب روسياگر نزد س دانستميم

 

****** 

از وضع اسفبار  يتيشكا يتيهمسرم گ.كه چرا ازدواج كردم كردميم نيچند هزار بار خودم را نفر يروز ستين ادمي درست

 20ساعت  24كه در  يوجدان.وجدان داشتم كه من هنوز ديتعجب كن ديشا.كرديبا چشمانش مالمتم م يام نداشت ول يشغل

كه كمتر دختر  يسخت يروزها كيشر.كردم ميهايندانم كار كيرا شر چارهيدختر ب نيكه چرا ا كرديساعت سرزنشم م

 كاريمن ب.داديعذابم م نيهم نداشت و ا يتيو شكا كرديتحمل م يتيگ يول.كنديبا وجود داشتن عشق و عالقه تحمل م يجوان

تجربه  مرا ه يبه كارم نداشت و اگر مادرم نبود من گرسنگ يكار هيتنب يبود و برا يهم از دستم عصبانبودم و پدرم 

موضوع خرسند  نياز ا يتيگ يآورد ول يو حبوبات و گوشت و مرغ م وهيخوشحال بودم كه مادرم دور از چشم پدر م.كردميم

چرا كه ما عمال با صدقه  نديخرد شدن غرورش را بب نستتوايخانواده متشخص و مرفه بزرگ شده بود نم كياو كه در .نبود

كه پدر و مادرم هستند و من  قبوالندميبخودم م.را باور كنم قتيحق نيا دمنبو ليمن ما يول ميكرديم يمادرم زندگ
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 .دميديتشكر نم يبرا يضرورت يحت نيهم يبرا.فرزندشانم

 يبا ب شهيپر بود لذا هم حينصا نيگوش من از ا يكرد ول من حتيدر آمد و شروع به نص يتيگ يگذشت و كم كم صدا يمدت

خرجش را پدرم  ستين ليما نكهياز ا گفتيمان م ياو از بر هم خوردن زندگ.كردميگوش م شيبه حرفها يياعتنا

 .خسته شدم گريد نكهيو ا رميرا خودم به عهده بگ يزندگ تيمسئول ديمن شوهرش هستم و با نكهيازا.بدهد

 كردميحس م يمن دوستش داشتم ول.نداشت يمخاطب شيحرفها ييگو.ديشنيو خودش هم م گفتيمخودش  شهيهم يول

از اتاق  كروزي يحت.نگفته يزيمان نزد مادرش هم چ يزندگ تياز وضع ياو حت دانستميخوب م.را ندارم شيحوصله نق زدنها

 ؟يالغر شد نقدريچرا ا:گفتيكه مادرش م دميخودم شن

 .دهدينشان م نطوريرنگ لباسم ا ديشا.هم چاق شده ام يليبرعكس من خ.ديكنيشما اشتباه منه مادر :پاسخ داد يتيگ و

 ياز زندگ ميو ن كساليتازه  كهيشده بود آنهم در حال فيپژمرده و ضع يتيبود كه گ نيا تيواقع.نبود نيا تيواقع اما

 .گذشتيمشتركمان م

من صبح تا .ما سرد و خاموش بود يكرد و از آن پس زندگ اريتسكوت اخ ديد دهيفا يكه حرف زدن با مرا ب يهر حال وقت به

آن كمكها هم قطع  يكه البته پس از گذشت مدت كردينم غياش در يو جنس ينقد يغروب خانه بودم و مادرم هم از كمكها

و  نميبنش شهيخان م وبيآخه ا:گفتيكه مادر م دميكرد شن يمفصل يدعواپدر با مادرم .نخواهم برد اديآن روز را از .شد

 .ستيكه ن بهياون پسرته غر!هم كه انگار قلبت از سنگه كشند؟شمايم يطفلكها آن باال گرسنگ نيا نميبب

چطور دختر مردم را  نيبلكه بخاطر شكمش تن به كار بده بب كشهيم يبه درك كه گرسنگ:پاسخ داد تيپدرم با عصبان و

 !رتيغ يب يالقبا كي نيختر كه مثل پنجه آفتاب شده زن اآن د فيكنه؟حيخانه چه م يصبح تا غروب تو!بدبخت كرده؟

به هر حال از آن به بعد پدرم سخت مراقب .و تكان نخورم نميبنش ميبود كه سرجا نيا حيصح يبه جوش آمده بود ول خونم

و سبب شدم او  مشاجره را با همسرم فراهم كردم نهيعمد زم ياز رو دميد نطوريمنكه اوضاع را ا.نكند يبود تا مادر بما كمك

پس از رفتن او فكر كردم اوضاع بهتر !او را نه يكنم ول ريبتوانم شكم خود را س ديبود كه شا نياحساسم ا.بخانه پدرش برود

بود به  دهيهمسرم كه سخت از دستم رنج.كردم رانيام را و يخودم زندگ يافسوس كه من با دستها ياز قبل خواهد شد ول

 .مان را بازگو كرد يخ زندگتل قتياصرار خانواده اش حق
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پشت در  يآنكه بپرسم چه كس يب.زنگ خانه مرا بخود اورد يكه در افكار خودم غرق بودم صدا يزييسرد پا ياز شبها يكي

 ميدست و پا.از او داشتم ريرا غ يانتظار هر كس.بود يتينگاه كردم پدر گ رونياست در را باز كردم و بعد از پشت پنجره به ب

در را باز كردم و .امديهر قدر منتظر شدم باال ن يول ستادميدر به انتظار ا يبودم الجرم چشمانم را بستم و جلو را گم كرده

 ميموها انيلبه پله نشستم و دست م.كه پدرم او راداخل خانه شان تعارف كرد دميپدرم را با او شن ياحوالپرس يصدا

 يدر راه پله صدا!باال بمانم؟ نكهيا اي رومنزد پدر زنم ب نييبكنم پا ديچه با دانستميدلشوره كالفه ام كرده بود و نم.بردم

پدرم با لحن .تر رفتم نييآنها را واضحتر بشنوم چند پله پا يصدا نكهيا يبرا.چندان مفهوم نبود يآمد ول يآنها م يگفتگو

 د؟يآورد فيطرفها تشر نيصداقت چه عجب از ا ياقا:گفتيبا او سخن م يآرام

شازده  نيبه گوشه جمال ا يگل قتايحق ؟باباييوفا يعجب از ماست اقا:محكم گفت يلحن كنترل شده ول با يتيگ پدر

هر بار كه  يروان كيشده؟ ياون چ يدونيكند؟م رونيبود رسم رفاقت؟دختر منو دختر دسته گل منو از خانه ب نيا!پسرتون

خودم بدبخت  يرا با دستها نميعتماد بتو دختر نازنو بخاطر ا مكه چرا گوش به حرف تو داد گميبخودم ناسزا م نمشيبيم

 ينداره گفت يپسرت كار و كاسب يگفتم حاج.انياگر بچه باشند بهتر با هم كنار م يگفت.پسرت بچه است يگفتم حاج.كردم

خه ا!دو ساله كه ارسالن دختر منو به خانه اش برده  كيشد؟االن نزد يپس چ!دميخودم از خودم خانه بهش م شيپ برمشيم

 دومادمون چكاره است؟ ميبدون ديما نبا

به اهل .من بخودت نگاه كردم و دختر به پسرت دادم!لقمه نون نبود كيخانه من مرده  يدختر من تو غمبريبه پ ريبه پ بابا

 تلفن كياالن ششماهه دختر منو ول كرده و رفته اگر تو .نون خورده ييخان وفا وبيپسر سر سفره حاج ا نيگفتم كه ا تيب

رو اداره  شيبره و خودش زندگ يكار كيسر  خواديطالقش بده اگر هم م خوادياگر دختر منو نم.اونم زده يبه اون زد

 .تالش كنه حاال هم عادت كرده ينگذاشت.ياز روز اول پول بهش داد!توئه ريهمش تقص يول يحاج يناراحت نش.كنه

 يول.ديايكوتاه ب يكس يادهايبودم پدرم در برابر داد و فر دهيتا آن روز ند.شديم دهيپدرزنم مثل پتك بر سرم كوب يحرفها

 دييصداقت بفرما يآقا:پوزشخواهانه گفت يكه با لحن دميمادرم را شن يو در عوض صدا دمياز پدرم نشن يآنشب پاسخ

به خدا ارسالن .ميدهبهشون فرصت ب ديبا.نكرده اند دايهنوز راهشان را پ جووندآنها  ديجوش نزن نقدريا.ديرا تازه كن تانيگلو

 ديداره ما با تيمعص دياورين ييتو رو خدا حرف از جدا.گوشهيكم باز كيفقط  هيرا من خودم بزرگ كرده ام اون پسر خوب
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 .كنميمن خودم باهاش صحبت م.مثل دختر منه منتش را دارم يتيگ.ميرا جوش بده نهايا يزندگ

 .اديبرو ارسالن را صدا كن ب:ا مادرم گفتكه ب دميپدر را شن يمحكم و عصبان يصدا انيم نيدر ا

 ...يول:گفت مادرم

رو خودش معلوم كنه  شيزندگ فيتكل ديپسره با نيا.خودم برم شميوگرنه مجبور م نييپا اديگفتم بگو ب:تكرار كرد پدر

 .از طرف اون قول بدم تونميمنكه نم

به سمت باال  يمادرم از پله ها باال آمد و وقت.ه بودمشد خكوبيم ميسرجا ييگو.توان باال رفتن از پله ها را نداشت ميپاها

 .گفت يكه پدرت چ يديشن:و گفت ستيبمن نگر نياندوهگ يبا چشمان ديو مرا د ديچيپ

 .رفتم نيياز جا برخاستم و از پله ها پا يسخت به

 

******* 

به زحمت آب دهانم را فرو دادم .دميددور و برم فقط دو چشم مثل كاسه خون پدر را  زياز آنهمه چ ميبه جرات بگو توانميم

 .سالم:گفتم يتيخونسرد باشم خطاب به پدر گ كردميم يسع كهيو د رحال

مادر آرام گفت .گرفته و عبوس آهسته سالمم را پاسخ داد يا افهيسرش را به جانب من بگرداند با ق يآنكه حت يب يتيگ پدر

نگاهش كردم هنوز  يچشم ريز.در باشم نشستم كيپرد و نزددور از دسترس  كردميم يسع كهيو من در حال نميكه بنش

كه انگار فنر وار باال رفته و شكل  ييلهاياز ابهت آن سب دميترسياو م ازشده بود هنوز  رمرديپ نكهيبا ا.دييپايداشت مرا م

حدس بزنم پدر  تمتوانسينم.شكست يتيمادر به پدر گ يحاكم بود كه با تعارفها يما همچنان سكوت سخت انيم.گرفته بودند

تو كه :ديلرزياز خشم م شيدابه سخن گفتن گرفت ص ميكه پدر تصم يباالخره وقت.بودم قراريب نيهم يچه خواهد گفت و برا

 ؟يدار يميات چه تصم ندهيآ ياصال برا!؟يآدم بش يخواهيم يپسر تو ك!زنت خودش رفته يگفت

 .دوخته بودم يقال يهمچنان ساكت بودم و چشم به گلها من

آخه پسر تو آخرش منو دق مرگ .پسر منو عذاب دادن نيهم كمتر از ا يصداقت كه آن سه تا دختر رو يآقا دييباور بفرما-

 .يكنيم
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 دارند؟ يميچه تصم ندهيآ يبرا شونيبدانم ا خواهميمن م مياز حاال بگذر:گفت يتيگ پدر

كار  كيافته دنبال  يآنوقت م.گردانديرا برم و زنش بوسهيدست شما رو م اديداشته باشد؟م ديبا يميچه تصم:گفت پدرم

 .يدست و حساب

 .كنميقول را از زبان خود اقا ارسالن نشنوم باور نم نيمن تا ا:گفت يتيگ پدر

 !حرف بزن:بمن چشم دوخت و غضبناك گفت پدر

خب  يليخ:و گفتاز جا برخاست  يتيپدر گ نكهيبه سكوت گذشت تا ا يكردم نتوانستم لب از هم باز كنم لحظات يكار هر

 .ما معلوم شد فيتكل

 !حرف بزن پسر:زد اديدوباره فر پدر

 !سكوت عالمت رضاست:به من زد و گفت يمادر تلنگر.سرم را بلند نكردم يحت من

 !را اداره كنم يزندگ كي توانميمن نم...من:انگار زبانم در اراده ام نباشد به حرف آمدم ناگهان

حرف  يبار در عمرم رو نياول يمن از سكوت آنها بهره بردم و برا.شدند رهيت بمن خو پدر و پدر زنم مات و مبهو مادر

دخترتون رو  ستميصداقت من قادر ن يسالمه آقا 23مگه من چند سال دارم؟همش  توانمينه من نم:پدرم حرف زدم

دوباره ازدواج  تواندينه مجوو يلياون هنوز خ.كنم دايرا پ مخود دياو را ندارم اول با يهمسر تيصالح يعنيخوشبخت كنم 

 .كند

 ...ارسالن:و لرزان گفت جيگ ييبا صدا مادر

ادا  يجمالت را با خونسرد نيمن آنقدر ا.ستينگريصداقت با دهان باز مرا م يو آقا ديلرزيمثل لبو سرخ شده بود و م پدر

 قهيبطرفم حمله كرد و  يزخم يريصداقت مثل ش يآقا.شوديبر اندامم راست م يآنها مو يادآوريحاال هم از  يكردم كه حت

ام كنده  قهي دنيبر اثر كش راهنميدو دكمه پ.را نداشتم ييزور و بازو نيناز او با آن سن و سال انتظار چ.ام را گرفت

 يمن باز يكه با ابرو و نام خانوادگ ؟حاال؟حااليگيرا م نهايتو حاال ا...تو:غضبناك گفت.كردمينفسش را كامال حس م.شد

 ؟يزنيماش  يشانيپ يكه تو رو يدخترم دوباره شوهر كنه؟با داغ ننگ طالق يگيراحت م يلي؟خيكرد

پدر مرا رها كرد و دست پدر را پس  دنياو با د.او گذاشت يبازو يدستش را رو يصداقت آمد و با مهربان يبطرف اقا پدر
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خودم كردم لعنت بر :به پدرم گفت كه دميشن.من همانجا ماندم يپدر و مادر هم دنبالش رفتند ول.زد و بطرف در رفت

 .بكشم ديحاال هم با.خودم

 4 فصل

 

ناهنجار  يسبب شد گوشم با سوت شيرا با تمام قدرتش نواخت و انعكاس صدا يليآن س. كنم يپدر را حس م يلياثر س هنوز

 .تابم كند يب

بود و  يباز كيمثل  ميآن زمان برا در يزندگ. بودم نهايگناه مستحق بدتر از ا يمعصوم و ب يبه سبب شكستن دل دختر من

 يخانه نم يتياز گ ييتا دو هفته بعد از جدا. خواستم از شر آن بند رها شوم ي، م دميد يرا مانع خود م ييزناشو يمن زندگ

 .كردخواهد  رونميدانستم پدر ب يرفتم چون م

 كرد يم هيدام گراو هم كه م. كردم يبا مادر صحبت م يتلفن يدر مسافرخانه گرفتم و گاه ياتاق

. همه طردم كردند دنديچرخ يمثل پروانه دورم م يكه روز يهمان دوستان. از دوستانم رفتم پناهم ندادند كيهر  سراغ

 نيمن ا بيع. ختميگر يم دنيشينشد ، چون از اند دميهم عا يا جهينت چيالته ه. بود تا خوب فكر كنم يفرصت ميبرا ييتنها

 !و موهوم كيتار يا ندهيآ. است ميرو شيپ ندهيآ نكهياغافل از . كردم يمفكر  ندهيبود كه فقط به آ

به كمك او  يمن متك. پدر رفتم يمادرم به دستبوس يروز بنا به اصرارها كي نكهيگذراندم تا ا ييرا در تنها يهر حال مدت به

. من كوتاه آمد يمادر و التماس ها يرارهابعد به خاطر اص يول ديبخش يپدر ابتدا مرا نم. كرد ينم غيبودم باز هم از كمك در

 :بلندم كرد ، آنگاه محكم و مردانه گفت  ارا گرفت و از ج ميپدر شانه ها

توئه ،  يخون من تو رگها. به تو غلبه كند  ي، نگذار احساس زبون ريسرت را باال بگ.  ريدرس بگ يمرد باش و از هرشكست -

 ؟ يشد ميهشت تا سوراخ قا يچه رفت يبرا. و ترسو نبوده اندها هرگز مثل ت يي، وفا يهست ييوفا كيتو 

حاال برو و خوب ! بچه ننه  كيخواهم نه  يم نيمن جانش. شهامت داشته باش و گذشته ات را جبران كن. مال مرده مشكل

 به حجره ايب كراستي يديرس جهيبه نت يفكر كن ، هر وقت فكر كرد

 .م و آنگاه همان طور كه پدر گفت به فكر فرو رفتم با دستپخت مادر خورد يياز مدتها غذا پس
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 يادامه ده يبه خل گر يخواه يم ي؟ تا ك يدار يميچه تصم هيآت ي، بدبخت برا يو چهار سال دار ستيخود گفتم حاال ب به

 .الاقل خودت را بدبخت تر نكن ي؟ دختر مردم را بدبخت كرد

اما باز هم معرفت !  رهيبم يگذاشتم از گرسنگ يمثل تو داشتم م ير؟ به خدا اگر پس يچالق اي ي؟ شل يكر اي يكور مگه

دوستانش قرار  نياز بهتر يكي يو او را رو به رو يو چند ساله اش را برد نيچند يآبرو نكهيبا ا ديباز هم تو را بخش! پدرت 

 بودن بسه رفمص يو ب يبسه ، در به در گهي؟ د يداد

تاجران فرشه آن وقت تو در به در دنبال  نياز بزرگتر يكيپدرت ! خوره ؟  يم كوزه گر از كوزه شكسته آب شهيهم پسر

 ؟ يكار

خوشحال شد من از  دنميپدر از د. پدرم شدم يحجره  يخود را گرفتم و راه ميتصم نكهيبا خودم كلنجار رفتم تا ا مدتها

 "گفت  تياما خودش را كنترل كرد و با جد دميچشمانش فهم

 چيحجره ه نيشاگرد ا ميبدون كه از امروز تو با كر نوياما ا يكن يبگم ضرر نم دي؟ با يرا گرفت متيپس باالخره تصم -

 .يندار يفرق

كارها را  يزهوشيو با ت يكار كن ديبا يخواه ياگر پول م. كنم ي، من هم كمكت م يكن شرفتيبا همت و تالش خودت پ ديبا

 ..بپرساز من  اي مياز كر يهم داشت يهر اشكال. يريبگ ادي

 دهد يم اديروش شناختن فرش ها را به تو  ميكر

 صحبت كند نگونهيشاگردش با من ا ياز پدر توقع نداشتم جلو اصال

 يخواه يحاال م يخودت آمده ا يبه خود گفتم با پا يدلخور شدم ول يكم! من پسرش بودم آن هم تنها پسرش  يناسالمت

 ل به كار شدمغرورم مانع رفتنم شد و من نزد پدر مشغو ؟يبرو

 .دينام يكوچك م ييوفا يداشت و همواره مرا ب نام آقا يبود و احترام مرا نگه م يپسر خوب ميكر

 .زود من به كار خود وارد شدم و به قول معروف فوت و فن كار را آموختم يليخ

 كرد ينم بود آن را ابرزا يجد اريكه در كارش بس يياز آنجا يمن خرسند بود ول شرفتينظر پدر از پ به

ساخته شده بودم كه از  يكار يخنده دار بود من برا يليخ. آمد يكار از من بر م نيانگار فقط هم ينباشد ول يباورنكردن ديشا
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 ختميگر يآن م

 

 

و به سقف چشم دوخته بودم و واقعا احساس  دهيتخت دراز كش يمادر به اتاقم آمد ، من رو ياز گذشت دو ماه روز پس

 كردم يكسالت م

 :گفت  يلبه تخت نشست و با مهربان ادرم

 ؟ يهست يپسرم از كارت راض -

 :ادامه داد  ديچون سكوت مرا د و

 بود يازت راض يليكه خ يحاج -

 : دميپرس

 :خودش گفت  -

 :پاسخ داد  مادر

 دميزبونش كش رينه من از ز -

 :گفتم  دهيرنج

 كنه يشاگرد مغازه ها رفتار م نيبا من ع. ستيبلد نهم كه  قيتشو. كنه يتشكر هم نم كي يحت ميدر مقابل كارها -

 :گفت  متيو با مال ديكش ميبه موها يدست مادر

 نيروز بنش كي. يباش يمرد واقع كيخواهد تو  يخواهد ، م يو صالحت را م يتو تنها پسرش.  ستين يچيقلبش ه ياون تو -

 يبهش افتخار كن ديتو با. يد تو قدر پول را بدانخواه ياون م. دهيجا رس نيبه ا يبا چه فالكت نيخاطراتش بب يپا

 :گفتم  يحوصلگ يب با

 ؟ ديدفاع كن يكه از حاج ديشما هم آمد -

 :زد و گفت  يلبخند مادر

 يگرد يبه خانه بر م يكه وقت فهي، ح يخودت كاسب شد يتو برا گهيحاال د. آمده ام يگريد زيگفتم چ ينه پسرم برا -
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 منتظرت نباشه يكس

 يليخانه خ نيا ياون تو يباور كن پسرم جا. كنم يروم با پدرش صحبت م يمن م يبود اگر تو بخواه يتر خوبدخ يتيگ

 يدنده لج افتاد ياالن رو يول يدونم كه تو هم اونو دوست دار يم. و برش گردون ريبرو دستش رو بگ. هيخال

كم وجدان داشتم  كيبود كه من هنوز  نيا انگريب نياداد و  يفكر كنم فكر كردن به او آزارم م يتيدوست نداشتم به گ اصال

فرار از نگاه او  يبرا. مسأله بود  نيو مادر كامال متوجه ا ديلرز ي، دستانم م ختميخود ر يآب برا يوانيلبه تخت نشستم و ل

 :گفت  ييمادر نزدم آمد و با خشرو. كنار پنجره رفتم

 ؟ يكن ياحساست رو از من هم پنهان م -

 :و گفتم  دميكوب زيم يرا رو وانيل يعصبان

 ؟ ديفهم يمنو وارونه م ي؟ چرا حرف ها ديدار يچرا دست از سرم بر نم -

 .را خوشبخت كنم يزن چيتونم ه ينصفه آدمم ، فعال نم كيمن هنوز  مادر

 يكه سال يزندگ. ندارم زنم قبول يرا برا يزندگ نيمن ا.  ديشما دست و بالم را بست ياول هم من با ازدواج مخالف بودم ول از

 .ستين يكاهش سفر نباشه كه زندگ كي

 ؟ مينكرد ي؟ مگه ما زندگ هيچ گهيحرفها د نيا -

 :تر از قبل گفتم  يعصبان

 يبه حاج. آخر عمرم راحت باشم نكهيا ديبكشم به ام يخواهم دو سوم عمرم را بدبخت يخواهم مثل شما باشم ، نم يمن نم -

 !لرزه  ي؟ هنوز وارد شصت و پنج سال نشده دستش م ديفهم ياش چ ينگاه كن از زندگ

 كنم ؟ كيرو با خودم شر گهيد يكيداره چرا  بتيقدر مص نيا يكه زندگ يوقت

 .فراهم باشه شيبرا زيكنم همه چ يم ميياورا وارد زندگ يخوام وقت يم. مثله شما ايخوام زنم مثل مادرم باشه  يمن نم مادر

 ...حسرت نكهيا نه

 : ديمادر غمزده پرس. توانستم ادامه دهم ن گريد

 ؟ يچ يتيپس گ -
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 :و گرفته گفتم  نياندوهگ ييصدا با

 جوونه يليخودش ، اون هنوز خ يتونه بره دنبال زندگ يبهتر باشه ، حاال م ينطوريا ديشا ستيزن من ن گهياون د -

 :بغض آلود گفت  يياباور نگاهم كرد و بعد با صداو ن دينا ام يحرف من مدت نيبود با ا دواريبه رجوع ما ام يليكه خ مادر

 !برو سراغ دلت پسرم . بود تيكاخ نش كيمثل  شهيكوخ م هيِ  يوگرنه تو ستيتو دلت گرفتار ن -

آن زمان بود كه . او با من نبود همان طور كه من هم با او نبودم يمن سراغ دلم رفتم ول. آتش به جانم زد شيبا حرفها مادر

 يهم برا ديشا. خوردم  يتو سر اديپول ز يبود كه برا نيبه خاطر ا ديدانم شا ينم! پر زرق و برقم  يان زندگدانستم خواه

 .خودم ي دهيشد البته به عق يمشكالت من با پول باز م يگره  نكهيا

 هي نكهيا ديبه ام دميخر يرفتم و نه لباس م ينه به سفر م. داشتم فقط بدوم و كار كنم و پول جمع كنم اليهر حال من خ در

وسوسه نشوم پولها را نزد  نكهيا يو برا دميد يم انيپا يب يخود را در داشتم ثروت يخوشبخت. خود برسم يبه آرزو يروز

 كند ينگهدار ميداشتم بلكه از پدر خواستم برا يخود نگه نم

پدر به  يكمك يحضور من به عنوان بازو ياز طرف. نمودم ينم هيكردم و گال يقبول م شتريپول ب ديكارها را با ام نيتر سخت

. ميصادر كن گريد يرا به كشورها مانيفرش ها ميو پس از گذشت چهار سال از حضور من ما توانست دياش رونق بخش يكاسب

همان  يط...و آتن خي، برلن ، مون سيبه لندن ، رِم ، پار. من آغاز شد  يفرهااز آن پس س. صادرات هم من بودم ي ندهينما

 و فرنسه مسلط شدم يسيكه به زبان انگل ديينپا يريكنم و د تيها موفق شدم زبان خود را تقوسفر

 !است پول  يجادوگر مكار عجب

بگذارم  لياز فام يهر دختر يدانستم اگر دست رو يبودم و شده بودم گل سرسبد حرفها ، م ليپسر فام نيمن نمونه تر حاال

 .ديپاسخ رد نخواهم شن

 .و هشت سال داشتم  ستيكه ب يل و هوا نبودم با وجودمن در آن حا يول

كردند خوشبختم ، الاقل  يفكر م گرانيد يكردم ول مين يآورد البته من كه احساس خوشبخت ينم يپول خوشبخت نديگو يم

 يسته يحساب كنند ، بگن آدم حساب يگريطور د تيرو. احترام بگذارند شتريبه تو ب گرانيشود كه د يپول سبب م دميفهم

 توجه كنند تيبه حرفه ها شتريو ب
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دخترشان را  يحاضر بودند به هركس يكه روز ييآنها. و پول پرستند يدور و برم چقدر ماد يداد كه آدم ها ينشان م نيا

 .دامادشان باشم ستندين ليبدم ييزدند كه گو يدر لفافه حرف م ياز من ، حاال طور ريبدهند غ

 .كردم يآنها را مسخره م يدر دل همه  يكردم ول يآداب رفتار م يمن مباد اگرچه

 .از آنچه كه مرا بخواهند چشم به ثروتم دوخته اند شتريكردم آنها ب يم حس

رفتم و اصال  يرمق به بستر م يكردم و شب خسته و ب ي، صبحم را با كار شب م يكيانسان مكان كيشده بودم مثل  درست

 .برسد انيدود تا به خط پا يبودم كه فقط م يدونده ا انگار. روم يچگونه به خواب م دميفهم مين

 پنج فصل

 

 

به من سپرد و خود  يامور را به كل يدر بدن نداشت،اداره  يرمق گريبر سر و صورتش نشسته بود و د يريكه گرد پ پدر

به  شهيهم يول ميا يهر چند كه مطمئن بود من از پس كارها بر م.كرد يم يزد و به اصطالح سركش يم يبه مغازه سر يگاه

دانستم از  يم.ساله شدم يس يمنوال گذشت و من مبدل به مرد نيهم هب گريدو سال د.دهد ياريكرد مرا  يگوشزد م ميكر

تنگ و كوچه قفس آزارش  يدر قفس كه فضا رياس يمثل مرغ.سر كنده بودم يباز هم بسانم رغ يهستم ول نيتام يلحاظ مال

 ميتصم نيا دنيكنم چقدر از شن فيتوانم توص ينم.خواهم بروم يان سال به پدر گفتم مهم زيياورم پا يم اديبه .دهد يم

 :و آنگاه گفت ستيمات و مبهوت به من نگر يمدت.شوكه شد

 ضربه به مغزت خورده؟ ايپسر؟ يشد وانهيد

گذشت  يامد حت يه نظر مب.خواهند يشان چه م يدانند از زندگ يها نم وانهيفقط د رايبودم،ز وانهيمن د.حق با پدر بود ديشا

 گريبه نظرم د.خسته بودم يدانست ول يم ياستاد بودم و پدر هم به خوب كيحاال من در كارم .زمان هم مرا پخته نكرده است

 يرا بگردم،دلم م ايخواست پرواز كنم و دن يدلم م.شد ياش افزوده م يبه تنگ لحظهحصار بود كه هر  كيمثل  ميبرا يزندگ

 .است ياسمان ان جا چه رنگ يبه قول ايگذرد  يردم چه م انميم ايدن يسوخواست بدانم آن 

آن شب .به حجره نرفتم گريد ميتصم نيمن پس از ا رايبا من به گفتگو نشست،ز ديهر حال پدر پس از انكه مرا مصمم د به

 مهين يدر فضا.قدرت بود از يمن نشان ياو هنوز برا.تراس فرو رفته بودم كه وارد اتاقم شد يخود رو يراحت يدر صندل
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چون شبش را به  يكه گذشت زمان موها يباز هم به نظرم چهار شانه و تنومند امد،در حال يو فرسودگ يريرغم پ يعل كيتار

خواستم برق را روشن .ستاديا كميپاسخ داد و نزد ياز جا بلند شدم و سالم دادم،سالمم را به ارام.كالفه از پنبه مبدل كرده بود

 گريكديصورت  دنيوضوح قادر به د بهما  ينور ماه اتاقم را روشن كرده بود ول.خوبه يطور نيانعم شد و گفت اكنم كه م

مرا به نشستن دعوت كرد و .باشد تا راحت تر بتواند صحبت كند كيتار مهيخواست اتاق ن يهم پدر مخصوصا م ديشا.مينبود

به سرما  كي چيامد ه يبه نظر م يول.گرفته بود يرا به باز مانيهر دو يموها يزييباد سرد پا.تختم نشست يلبه  زيخود ن

كردم مثل دو تا دوست،دو تا  يبار حس م نينخست يبرا.بودم دهياعتراف كنم هرگز پدر را آن طور ند ديبا.ميارتوجه ند

انداخت و در  ينظر م به اطراف ديد يبار با دقت اتاق مرا م نينخست يبرا ييپدر كه گو.ميبا هم و مقابل هم نشسته ا قيرف

 :را پدر شكست انمانيسكوت م نكهيابه سكوت گذشت تا  يمدت.ستينگر يم ايبه اش يكيتار

 ؟ييا يروزه كه به حجره نم چند

 :و محتاط گفتم آرام

 .به حجره نخواهم امد گريد من

 :گفت يبر عكس انتظارم به آرام يكند ول خكوبميم ادشيفر يداشتم با صدا انتظار

 ؟يهست ياز دستمزدت ناراض ديشا ايتو شده؟ يسبب رنجش و ناراحت يزيچ اي؟آيچ يبرا

 :افكنده و گفتم ريبه ز سر

 .كار ادامه دهم نيندارم به ا اليخ گريمن د...من...كيچيپدر،ه نه

 ...يول يمنصرف شو ديروز به حال خودت گذاشتمت كه شا ؟چنديگرفت يميتصم نيچطور؟چطور چن آخه

 :و محكم گفتم مصمم

 .ام شهيبگذارم،مدتهاست كه در اند يان ميكه نامش را تصم ستين يزيچ نيا.را گرفته ام مميتصم نم

 :گفت يميبا لحن مال پدر

از  شتريبهتر و ب يليتو اكنون خ.يام شده ا يريدوران پ يخوشحال بودم كه عصا.كه من توان گذشته را ندارم يدان يم ارسالن

 .چرخد يجره توسط تو ماصال آن ح...،اصاليمن به امور وارد
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 .روم يم رانيو از ا رميگ يم زايو يپدر،من به زود متاسفم

 ؟يرو يكجا م به

 :و گفتم ستميماه نگر به

 .سيانگل به

 ؟يچه كن كه

 .بروم ديدانم كه با يقدر م نيهم.هم برگشتم ديانجا ماندم،شا شهيهم يبرا ديشا.نگرفته ام ميدانم پدر،هنموز تصم ينم

 .دهيتو زحمت كش يبرا يقيمادر حق كيمثل  نتيكه ز يدان يكرده؟تو م هيچند روزه گر نيچقدر ا مادرت يدان يم

 .بمانم نجايتوانم ا ينم گريد.منصرف شوم مميتوانم از تصم ينم يدانم،ول يم بله

 :لرزد يم فيخف يپدر با بغض يكردم صدا حس

 يپول كم م اي يخواه يم ه؟زنيدردت چ.يدار هيماو سر يخودت تاجر ياالن برا ؟تويبر يخواه يم يچ يپسر برا آخه

 ؟يريگ

 :دادم پاسخ

كنم پشت  يخواهش م.اميب دنتونيدهم به د يقول م د؟بهتونيكن يچرا شما مثل بچه ها با من رفتار م.كدوم چياقا جون،ه نه

 .دياوريسرم نه ن

 شيدر صدا يجلو.صورت نگرفت يكالم يريما درگ انيبار م نينخست يبرا.از جا بلند شد و به طرف در رفت ديناام پدر

 :به طرفم برگشت گفتم يكردم وقت

 .ميبار مثل دو تا دوست با هم حرف زد كيخوشحالم پدر كه هر دو  يليخ

از  يپدر برا كياو نبودم كه بدانم  يمن جا.نمينتوانستم حالت چهره اش را بب يكينگاهم كرد و من در تار يكالم چيه يب پدر

 .بزرگ يياز خودم با ارزوها ريكس نبودم غ چيه يدارد؟من جا يرش چه حالدست دادن تنها پس

 

*** 
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 :رفتن پدر گفت وقت

من .يبه اندرز ندار يازين ني،بنابرايدان يو تفاوت خوب و بد را م يسال سن دار يتو اكنون س.توانم مانعت شوم ينم

را  يبه عنوان تشكر من هم مبلغ نهايعالوه بر ا.است ياديرا كنار گذاشته ام،مبلغ ز تيپولها يهمانطور كه خودت خواسته بود

به  يزحمت به دست اورده ا نيرا كه با ا ييفقط مراقب باش پولها.حق توست ني،ايمن رونق داد يتو به كاسب.كنم يم هيهد

 .كند،خودت نگهبان خودت باش يبه ادم وفا نم بيمملكت غر.يبه باد نده ياسان

بهتر از او  يخودم هم حال.كنند شيرسوا شيآنقدر مرد بود كه نگذاشت اشكها يول را در چشمانش حس كردم رطوبت

او هنوز هم معتقد بود در حقم .كرد يو ملتمسانه نگاهم م ختير يمدام اشك م نتيز.نداشتم،به هر حال انها خانواده ام بودند

پر از دالر و  يفيگفتم با ك يرك وطن مت يمسافر بودم و به راست من.تمام شده بود گريهر چه بود د يكرده ول يكوتاه

 !حاصل دسترنجم!پوند

كنم،دارم با  يم هيكردم دارم خودم را تنب يحس م.رمياشكم را بگ زشير ينتوانستم جلو گرياوج گرفت د مايهواپ يوقت

 يم متفاوتمرد انيخواستم م يهم م ديدانم شا ينم.خواهم بار اشتباهاتم را سبك كنم يصورت م نيكنم و بد يخودم لج م

غرور  نينبود كه گذشته مرا بداند و ا يكس گريدر ان صورت د.شناختند يشناختم و نه انها مرا م يبروم كه نه من انها را م

از نظر .كردم يهستم و كمتر احساس انزجار م يخودم كس يكردم برا يدر انجا حس م.كرد يسركوب شده ام را ارضا م

 يفرار از خودش دست به هر كار يكه برا ييترسو بودم،ترسو يوجدان نبودم ول يخودم مشكل من داشتن وجدان بود،من ب

 .زند يم

لندن مه آلود و گرفته بود و آدمها چنان از كنار  يهوا.نشست نيما در فرودگاه لندن به زم يماياز گذشت سه روز هواپ پس

داشتم و فكر  يبر م گانه،گاميب يو سنن كشور من مات و مبهوت از آداب.ننديب يرا نم گريكدي ييكردند كه گو يهم عبور م

 يزبان م يكه تا حدود ييرا گرفتم و از انجا يتاكس نينخست يجلو.دخواهد بو يكردم لندن شهر دوست داشتن يم

باز كرد و من دانستم  ميراننده با احترام در را برا.دانستم،آدرس هتلم را كه از قبل اتاق در ان رزرو كرده بودم به او دادم

 ادهيپ يراننده را همراه با انعام پرداختم و از تاكس هيكرا دميبه هتل رس يوقت.لندن است يمحله ها نياز بهتر يكيهتلم در 

 .جلو امدند ميبردن چمدانها يدو خدمتكار تنومند برا.شدم
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با  يچند كالم ييشروجلو امد و با خو ييخوشامدگو يهتل برا ريمد.بود يو لوكس بايكه من در آن اقامت كردم هتل ز يهتل

مرا به اتاقم برده  يكه خدمتكارها جلوتر جامه دانها يبا من همگام شد در حال ييراهنما يآنگاه برا.من خوش و بش كرد

 .خوشحال بودم اريبابت بس نيام و از ا دهخود آم يكردم به شهر افسانه ا يحس م.بودند

داشتم  الينداشتم،خ يخب من هنوز برنامه ا.ستيد،گفتم معلوم نچند روز در انجا اقامت خواهم كر ديهتل پرس ريمد يوقت

خوش دوخت و  يبا كت و شلوار دنديد يانها مرا م رايكرد ز ينم يانها هم فرق يالبته برا.پس از استراحت به آن فكر كنم

 .بهتر شتريهر چه ب.كرد ينم يفرق شانيپر از پول،پس مدت اقامتم برا يبيج

دانم چه مدت خواب بودم تا  يدرست نم.كاناپه خوابم برد يامدن از حمام با حوله رو رونياز بخسته بودم كه پس  آنقدر

به طرف در رفتم و آن را گشودم،دختر .اوردم كجا هستم ادياز هم گشودم و تازه به  دهيارام به در د يضربات يبا صدا نكهيا

حفه ها امده و درست همان موقع بود كه من به عوض كردن مل يگفت برا يياو با خوشرو.دميدر د يرا جلو يخدمتكار

 يدر حال.و آنگاه او را دعوت به داخل اتاق كردم دميبه سرعت لباس پوش.ساعت خواب بودم ازدهي بيقر.ساعت نگاه كردم

 :دميزدم پرس يرا شانه م ميكه موها

 بروم بهتر است؟ نمايبه كدام س يسرگرم يبرا

 :گفت ييبا خوشرو او

 .سوال كنم يرا تلفن نماهايس توانم برنامه يم

به .شود ياپراها امشب برگزار م نيباترياز ز يكيگفت  ياو م.توانم به اپرا بروم يباشم م ليكه ما يطور گفت در صورت نيهم

 يكه در هم م يريبم و ز ياز صداها ريغ اوردميكنم اصال از آن سر در ن ياعتراف م ياو به اپرا رفتم ول هيهر حال من به توص

 يگونه حس م نيبرنامه ها نداشتم ا نيبه ا يهم چون من عالقه ا ديشا.كرد يخراب م ها يو سالن را بر سر تماشاچ ختيام

 زيبه همه چ ديبا يكن يزندگ نهايا انيم يخواه يبه خودم گفتم اگر م.من همه غرق در تماشا بودند انيكردم چون اطراف

 !گوشخراش يصداها نيا ي،حتيعادت كن

به هر حال من برنامه .مدال بدهند ييصداها نيدانم چطور ممكنه به چن ينم.شده زهيدهها جا ياجرا برنده  نيا مديفهم بعدا

 الياول از همه خ.بكنم ديدانستم چه با يشدم م يكه از سالن خارج م ياپرا كردم و وقت يتماشا نيام را انجا و در ح يزير
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پولها را هم در بانك بگذارم و هر ماه سودش  يالباق.مناسب در هتل باشم ينزلكردن م دايكنم و بعد تا پ هيته يليداشتم اتومب

 ييفردا ديآن شب شامم را با اشتها خوردم و به ام.پولها مطمئن بود و هم صاحب درامد بودم يكنم،در بانك هم جا افتيرا در

 .خوب به خواب رفتم

 ششم فصل

 يپولها را هم در بانك گذاشتم وقت يگرفته بودم باق ميهمانطور كه تصم رفت و امدم اسانتر شد و دميخر ليكه اتومب يوقت از

دور و برم را  يحيتفر يدور و برم اشنا شدم و مكانها طيكه با مح ديينپا يريد دياسوده گرد الميكه از شر پولها رها شدم خ

از  ينبود از صبح تا پاس حيتر از تفر در نظرم لذتبخش زيچ چيو ه كردميپر م يبه گونه ا اوقتم ر ديكشف كردم به هر حال با

 بنديبه شئوناتم پا دهيهستم و با يرانيا كيبرده بودم  ادياز  يها و كافه ها به كل نگيها دانس نويدر كا گذراندميشب خوش م

 باشم

جل كه چند تا الت اسمون  ميحاال شده بود ختميو با انها طرح رفاقت ر افتميخودم  فيهم رد ينگذشت كه دوستان انقدر

خوش  شديم بميكار را كه نص نياز ا يدر امد ناش دانميخوش شانسم و نم يمن در باز گفتندينداشتند م يجز قمار باز يكار

نزده بود و  يگريسنگ به سنگ د يكه در عمرش حت ينه اخر من سر سفره پدرم نان خورده بودم مرد ايبنامم  يشانس

و شبها با زمزه  خاستمياو از خواب برم نيدلنش يا به وقت نماز با صداكه سحره يمرد نشستيبا وضو سر سقره م شهيهم

چرا كه پس از  دبود افزوده شدن ثروتم بو زيانگ جانيمن ه يبه هر حال ان زمان انچه برا رفتميمناجات او به خواب م

قماربازان شده بودم و منهم كه  نينگ گريد دميباليبابت به خود م نيسال توانستم اندوخته ام را دو برابر كنم و از كيگذشت 

كند و منهم كه  يبر سر دار و ندارش با من باز كرديجرات نم يو هر كس دميطلبيم فيسوار بر اسب غرور بودم مدام حر

از من رو دست  نكهيرقبا از ا شتريالبته ب شمينديانكه به عواقب كار ب يب دميطلبيم فيحر مدامسوار بر اسب غرور بودم 

خط و  مياكثرا پس از باخت برا ليدل نيبودم به هم يخارج كيانها  يهر چه بود من برا رايبودند ز يو عصب ريدلگ خوردنديم

بادها بلرزم ناگفته نماند  نينبودم كه با ا يدياصطالح ب بهها عادت داشت و  ديتهد نيكه البته گوش من به ا دنديكشينشان م

را شكست دادم با همان  يقو فياز شبها پش از انكه حر يكياورم  يم داينبودند خو به  نيها هم دروغ ديكه همه ان تهد

بودم بانگ خنده سر دادم و به زبان  مميكرد و من مطابق معمول در حال جمع كردن غنا دمياش تهد يسيلهجه تند انگل
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 خودشان گفتم

 ؟يمنتظرم معطلم نكن ليكمال م با

 مهيرا ترك كردم شب از ن نويساعت پس از او به اتفاق دوستانم كاز را ترك كرد و منهم به فاصله دو نويكاز يعصبان او

با  يريتا مس شكستيسكوت شب را در هم م يعقليعربده مست ال يفقط گاه زديپر نم ابانيگذشته بود و پرنده در خ

 ميجلو يليتومبنرفته بودم كه ا يبه راه افتادم هنوز چند متر تلكردم وبه سمت ه يدوستانم بودم سپس از انها خداحافظ

تا توانستند كتكم زدند و بعد  ختنديكنم بر سرم ر يشدند تا امدم اوضاع را بررس ادهيو چند مرد قلچماغ از ان پ ستاديا

 زدميحدس م يتا حدود يول ودب دهيم انها را بشناسم چرا كه صورتشان پوش.بردند و فرار كردند نتوانست غمايرا به  ميپولها

 مامور شده اند ياز طرف چه كس نيضارب

كه لباس تنم پاره شده بود و  يشدم در حال نيدر هتل نقش زم يهتل رفتم و جلو يكيو مدهوش تا نزد يهر حال زخم در

چگونه توانستم  رتميو در ح شوديافتم مو بر اندامم راست م يان شب م اديبه  يهنوز هم وقت ختير يخون از سر و صورتم م

 ختنديخبر ها به قصد مرگ مرا زدند و بعد هم ناجوانمردانه گر ير ادامه دهم اخر ان از خدا بكا نيپس از ان شب باز هم به ا

 يو چهره ها دميگشودم خودم را در اتاقم د دهيكه د ياز دزدان سرگردنه هم بدتر بودند به هر جهت وقت يگفت حت شوديم

دشوار  ميبرا يخرد شده بود و حت نمگشته بود همه بدبر اثر ضربات مكرر متورم و دردناك  دگانميسرم د يباال يتار و مبهم

 ديپرسيوقفه از دكتر م يهتل را شناختم كه ب ريچاپلوسانه مد يصدا نيب نيتكان دهم در ا نيبود سرم را به طرف

 ده؟يند ياون كه صدمه جد دكتر

 كه پاخ داد دميدكتر را هم شن يصدا و

 استراحت كنه ديجانم فقط با نه

از پنج  دميد نهيو تازه خود را در ا ستميبا ميپاها يكه زنده خواهم ماند پس ا گذشت ده روز توانمستم رو افتميانگاه در و

 ساق پا و مچ هيناح

به خصوص . باند ها و پانسمان خود را نشناختم انيبودم به اضافه صورت كبود و ورم كرده م دهيد بيو سر وكتف أس دست

صورت . بودم دهيتا أن روز أنقدر خودم را وحشتناك و نامرتب ند. الغر شده بودم اريبس ييوكم غذا يزيبه علت خونر نكهيا
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. نبود بلكه مبارزه و انتقام بود ينيعقب نش ديدر وهله اول به ذهن من رس نچهأ  يو سرو صورت زخم دهيژول ينامرتب و موها

 كس به اندازه أن مردك چيكردم از ه يحس م

  

 ريغ زيچ چيحاالت خشم ه نيدر بدتر يحت به دل ندارم و نهيك يسيانگل 

 .كرد يزدن او أرامم نم نيفكر زم از 

كه حراستم كنند و به  رميرا به خدمت بگ يا بلكه مثل خود او افراد.يينه به تنها يكأر را ادامه بدهم ول نيگرفتم ا ميتصم 

من در انجامش  يول. أمد يدكانه به نظر ماحمقانه وكو يلجباز يمثل نوع ميتصم نيهر چند كه ا. ام دهند ياريوقت لزوم 

 انتظار هم به سر أمد نيصبرانه منتظر بودم كه از شر باندها و پانسمانها رها شوم كه البته ا يفقط ب. مصر بودم

ا أنها ب. خبر بودم رفتم يبودند كه از جا برخاستم و نزد دوستانم كه مدتها بود از آنها ب افتهيهنوز كامأل بهبود ن ميزخمها

 :شرور تر بود گفت هياز آنها كه از بق يكي يدرازكردند و حت ميبه سو ياريدانستن موضوع دست 

فقط  هيم؟كافيكار را بكن نيا يپس ك مينكن تتياگر حاال حما. ميهم وطنمان برس اديبه فر ديبا بيمملكت غر يتو قيرف_ 

 .ميتا خد متش برس ياو را بده يها ينشان

 :راكرده بودم گفتم زيچكه از قبل فكر همه  من 

 او يبرا يول رميمشتاقم از او انتقام بگ يليا البته من خ.نه دوست من_ 

حساب شده گام  يخو اهم با روش يخودم دردسر درست كنم بلكه م يبرا گانهيدر كشور ب يفكر يخواهم با ب ينم. دارم

خود أنها پوكر  يكه من به خوب ديدان يم. كنم يرا خال او بيخودم ج وهيو به ش نمياو بنش يخواهم دوباره روبه رو يم. بردارم

 كند يفقط اگر او خودش را افتاب. رميمدت را هم از او بگ نياخسارت  يتوانم حت يكنم آن وقت م يم يباز

 ~. كند يأفتاب 

 :دندگفتينام يم اوشياز بچه هاكه او را س يبك 

اش  يسيكه با خنده به دوست انگل دميشن. أمد نويتها دوباره به كازدو شب قبل پس از مد ينبود ول يتا چند وقت از او خبر_ 

خود  يول. خبر بودم يچون از وضع و حال تو ب يدانستم مقصود أنها تو هست يالبته من نم! طرف جا زده نكهيگفت مثل ا يم
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 يهركسكار آخر و عاقبت نداره ء  نيا ميمون

 به. زنه يدستش م يو رو ادي يم گريد يكيدوره بعد  يرو يمدت كي تا 

 ديناام يراه حرفها ينداشتم در ابتدا ليمن كه م...  يروز كي ديشا. يكن سهيرا سرك گرانيد شهينباش كه هم نيخوشب نيا 

 :وش گفتم ايحرف س انيحوصله م يكننده بشنوم ب

 امروز را بچسب فعأل دور دور منه إ. دهيحاال كه أن روز نرس_ 

ألوده  يتو انستم أن كار را كنار بگذارم، چرا كه حساب يخواستم نم ياگر هم م يحت ابمي يكنم درم يكه خوب فكر م حاال 

 ياريو  تيبه هر جهت دوستانم وعده حما. ام كرده بود فتهيش يرنج و دردسر چيه يبدست أوردن پول آن هم ب. شده بودم

كمك  نيا يكنار من حضور داشته باشند منهم در ازااز بچه ها در سالن قمار  وتابه من دادند و قرار شد از أن پس به نوبت د

 .از ماحمل قمار را به أنها بدهم يدرصد

 از يزبرا پ. و خرسند بودم يرفت و من راض يم شيخوب پ كارها 

خود دست و پا  يخوب لندن برا ياز محله ها يكيدر  يخانه مجلل و مستقل را ه  نيتوانستم از هم  گريسال د كي گذشت

فكر افتا دم كه به  نيكم كم به ا. كنم يبر سر چند هزار پوند باز يمعمول يبودكه دركازبنوفا به نظرم مسخره  گريحاال د. كنم

 يجا وزرو م يمشخص يشبها يمنظور برا نيبه هم. كنم يپولدار و واردتر باز يابروم و با أدمه يسطح باالتر يسالن ها

و سر و صورتم را أراسته بودم وارد . به تن كرد يشلوار خوش دوخت كه كت و يدر حال. شب سر قرار رفتم نيكردم و اول

 .به همراه داشتم يكه در هر دو طرفم محافظ يسالن شدم در حال

 بوندكه همه دارو ونيليبرم بر سر چند م ينم اديشب را هرگز از  أن 

 كنم از ياقرار م. نشستم فيحر يبود شرط بستم و انگاه روبه رو ندارم 

بودكه من  بيعج. ديايكردم رفتارم مثل جنتلمن ها به نظر ب يم يدادم و سع يبروز نم يد اضطراب داشتم ولوجو اعماق 

هر دو ناظر  اركهيباز هم ناباور بودم و اگر ساسان و خشا يباز انيهو چندكه پس از پا. ام را ببرم يسيانگل بيتوانستم رق

بابت  نيشدم و از ا ونريليم يشبه مبدل به مرد كيمن . ام دهيواب دكردم خ يم دندگمانيكش ينم يشاد اديام بودندفر يباز

 .دميگنج يدر پوست خود نم



 

 

كتابخانه نودهشتيا  جعفري مريم  –نكن فراموشم                                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣١

دهم  يبار خواهد بود كه انجام م نيآخر نيگفتم ا يبه خود م يهر بار در شروع باز. اراده شده بودم يدانم چرا أنقدر ب ينم 

 و يشب از فرط شاد أن. دادم يقول مقابله م يبعد بيبه رق يروزيبعد پس از پ يول

خبر نداشتم كه ورق . دميكش ييطال يچند بار از جا بلند شدم و سراغ پولها رفتم و نقشه ها. خوابم نبرد  يخوشحال 

 برخواهدگشت

. 

 :هفتم فصل

پيش مي آمد كه به گذشته فكر مي كردم و براي خانواده ام دلتنگ مي شدم ولي پاهايم توان برگشتن نداشتند و  گاهي

يكي از شبهايي كه با اتومبيل آخرين مدلم مقابل يكي از كازينوهاي سطح باال پياده . به تلفني كوتاه اكتفا مي كردم معموال

درست وقتي كه زندگي در نظر من . كه مسير زندگي مرا به كلي عوض كرد تفاقيا. شدم اتفاق تازه اي در زندگي ام افتاد

عشق مانند يك نسيم نوازشگر به سراغم آمد و من در پرتو يك نگاه . ع شدچيزي جز شوخي مسخره نبود حادثه اي تازه واق

 .عاشق شدم و حس كردم محبوبم را يافته ام

وقتي ! كه توانسته بود قلب چون سنگ مرا نرم كند يك زن انگليسي بود با موهاي بلوند و چشماني سبز به لطافت بهار كسي

م شروع به لرزيدن كرد و عاقبت همين لرزش دست كار دستم داد و من رو به رويم قرار گرفت قلبم فرو ريخت و دستان

خنده دار بود، مني كه در بازي با سرسخت ترين رقبايم پيروز بودم . باختمبراي اولين بار در طول آن مدت در برابر يك زن 

نه براي شكستم بلكه به  گرفته بودم ولي. همراهانم سرزنشم مي كردند ولي من حواسم جاي ديگري بود. از يك زن باختم

من به يك شريك نياز  ينكهبه ا. آنجا بود كه تازه فرصت كردم به خود بيانديشم. خاطر كشف كردن عواطف تازه در خودم

 .دارم و هرگز هم اين مساله را جدي نگرفته ام

ز آرزوهاي بزرگم گفتگو شب تا صبح تصوير آن زن را جلوي ديدگانم مجسم مي كردم و به جرات مي توانم بگويم يكي ا آن

از آن پس به . هرچند كه آنشب و شب هاي بعد كسي را همراه او نديدم! اينكه بدانم به كسي تعلق دارد يا نه. با آن زن بود

او را مالقات كنم و هر بار هم مدتها به تماشايش مي نشستم آن هم از فاصله اي  يگرآن كازينو مي رفتم به اين اميد كه بار د

چگونگي يافتن راهي براي بازكردن  ةروزهاي بسياري را در انديش. آنكه شهامت سخن گفتن با او را در خود ببينمدور بي 
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اي كه هرگز پيش بيني نمي كردم به  ونهباب آشنايي ام با آن بانوي انگليسي سپري كردم تا اينكه آن فرصت طاليي به گ

 .دست آمد

ين سال ازدواجش مهماني باشكوهي ترتيب داد و از من نيز دعوت به شركت از دوستان انگليسي ام به مناسبت هشتم يكي

ساعتي از ورود من نگذشته بود كه . من كه مدتها در عزلت و تنهايي زيسته بودم دعوتش را پذيرفتم و به مهماني رفتم.نمود

سط ميزبان به او معرفي شدم سخن گفتن نداشتم و حتي وقتي كه تو وانايياز فرط تعجب ت. آن زن انگليسي وارد مجلس شد

 ةبه نظرم او مرا نشناخت زيرا با ديدن من حركتي دال بر آشنايي انجام نداد، حداقل نه به انداز. نتوانستم كالمي سخن بگويم

 .نبودديگري از سالن نشست در حالي كه از ديد من دور  ةاو در نهايت آراستگي در نقط! من

گفتگو با او را فراهم كنم و سرانجام از آنجايي كه انسان عاشق قادر به  ةه گونه اي زمينمهار نشدني وسوسه ام مي كرد ب ميلي

او در حال صرف ژله بود كه من با لبخندي ماليم . مقاومت در برابر خواسته هايش نيست هنگام صرف شام به او نزديك شدم

 :از پشت سر گفتم

 ...دوشيزه خانم  _

 :شمان سبزش به من مي نگريست گفتطرفم برگشت و در حالي كه با چ به

 !من يك بيوه ام آقا، البته اگر مقصودتان من بودم _

 :حاليكه حيرت زده و شرمگين بودم گفتم در

 !من تصور مي كردم شما يك دوشيزه هستيد. جدا معذرت مي خواهم... آه  _

 :لبخندي شيرين در حالي كه دستش را به جانبم دراز مي كرد گفت با

 .خانوم كلي. لي هستممن كيت ك _

 :حال فشردن دستش گفتم در

 ما قبال با هم آشنا شديم اين طور نيست؟. البته دوستانم ارسالن صدايم مي كنند. خوشوقتم، من هم ارسالن وفايي هستم _

 :انديشناك گفت كيت

 !به ياد نمي آورم _
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 :گفتم

 .شما مرا شكست داديد! كازينو _

 :متبسم گفت كيت

 .دي را مغلوب كردممن افراد زيا _

 :پاسخ دادم متقابال

 .شايد چون من براي نخستين بار از كسي آن هم يك زن شكست خوردم شمارا خوب به خاطر دارم _

طي گفتگو متوجه شدم او يكي از دوستان . دو خنديديم، نمي دانم چرا فكر كردم اين خنده سرآغاز تفاهم خواهد بود هر

هر چند كه از بيوه بودن او حيرت زده گشتم ولي . آشنايي ديرينه اي با اين خانواده دارد ةقديمي همسر ميزبان است و سابق

من او را دوست داشتم و اين در نظر من براي عشقي ايده . او برايم فرق نمي كرد نناراحت نشدم، چرا كه بيوه يا دوشيزه بود

 .من دارد ةبارفقط مشكل آن بود كه نمي دانستم او چه عقيده اي در. آل كافي بود

اتومبيل  ةزندگي خصوصي اش بپرسم، دانستم شوهرش در يك مسابق ةاز گذشت ساعتي ديگر به خود اجازه دادم دربار پس

راني جان باخته و همين طور دريافتم او يكي از بيوه هاي پولدار انگليسي است كه گاهي آن هم براي سرگرمي به كازينو مي 

انتهاي شب وقتي كه . ونمي دانم چطور شد كه شيفته تر از قبل شدم آمدگرم و خالصانه رفتار و سخنانش به نظرم . رود

هركس با زوجش مي رقصيد، او نيز درخواست مرا براي رقص پذيرفت و به من مجال بيشتري براي آشنايي با خودش داد و 

 .هنگام خداحافظي درخواست مرا براي ديدارهاي مجدد پذيرفت

گنجيدم، فكر مي كردم در حالي كه در آسمانها به دنبال جفت خود مي گشتم روي زمين پيدايش  در پوست خود نمي ديگر

 .كردم

**** 

آنان خوب مي فهمند وقتي كه . و حاالتم را براي كساني مي گويم كه دركم مي كنند، براي آناني كه اسير دل شده اند احساس

ترس از اينكه هر آن ديده بگشايم و ببينم همه ! ر يا از ترساز عالمي ديگ. از طپشي سريع سخن مي گويم مقصودم چيست

آشنايي كه در عين غربت باز هم خودت را به او ! از يك حس آشنا. من از دگرديسي سخن مي گويم! چيز خواب و رويا بوده
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دنبال آن احساسي مثل كامل شدن نيمي از وجودت، مثل پيدا شدن گمشده ات كه گويي سالهاست به . نزديك حس مي كني

 .احساسي مثل سبك شدن و روي ابرها راه رفتن، مثل ترجيح دادن ظلمت به روشنايي. هستي

من براي داشتن او در كنار خودم . گفته اند كه عاشق كور است و غيرارادي چشمهاي خود را به روي واقعيات مي بندد راست

و غذا بسر برم در صورتي كه او را كنار خود مي ديدم، به طوري كه اگر قرار بود در بياباني بي آب . حالت غريبي داشتم

نگران بودم كه مبادا او را از دست . را مالقات مي كردم ولي باز هم راضي نبودم وبا اينكه تقريبا هر روز ا. هراسي نداشتم

 .هرچند كه او هم پس از گذشت مدتي به عشقش اعتراف كرد و مرا از بند شك و ترديد رها ساخت. بدهم

او به خودم بي درنگ حلقه اي به دستش كردم و از او خواستم فرصتي به من بدهد تا مقدمات  ةاز اطمينان خاطر از عالق پس

و من . من و او شيرين ترين دوران زندگي مان را در كنار هم سپري مي كرديم. ازدواجمان را فراهم كنم و او نيز پذيرفت

اكنون كه به گذشته ها مي انديشم از خود مي پرسم . وشبخت خواهيم بودحتي ذره اي ترديد نداشتم كه در جوار هم خ

چگونه حتي لحظه اي به اين موضوع نيانديشيدم كه دارم با يك زن آزاد و بي قيد اروپايي ازدواج مي كنم؟ زني كه شرايط 

 زندگي اش از كودكي تا بزرگسالي زمين تا آسمان با من تفاوت دارد؟

نامادرس ام با . بودم والدينم را براي مراسم ازدواج در كنار خود داشته باشم، با ايران تماس گرفتم حالي كه بسيار راغب در

او من هم نتوانستم خودم را كنترل كنم، بغضم تركيد و پس از مدتها  ةبا صداي گري. شنيدن صدايم بناي گريه گذاشت

ن وابستگي ها و دلبستگي ها، با همان عواطف و همان با هما. ام، يك شرقي يتازه به ياد آوردم كه من ايران. گريستم

 :صداي زينت مي آمد كه مي گفت. احساسات

! آخه پسر جون تو نبايد با ما يك تماس بگيري؟ حالي ازمون بپرسي؟ نمي دوني اين روزها و شبها به ما چگونه گذشت _

يم بدونيم چه مي كني؟ زندگي ات را چگونه مي ناسالمتي تو تنها پسر اين خانواده اي، ما هم پدر و مادرتيم، حق ندار

 از صدايت هم دريغ مي كني؟!گذراني؟ اصال سالمتي؟ به چيزي نياز نداري؟ خب يك كالم حرف بزن

 :قدري مكث كردم تا به خودم مسلط شوم و آنگاه با صدايي گرفته گفتم. نداشتم نامادري ام بداند گريه مي كنم ميل

 .آنقدر گريه كردي كه اعصابم بهم ريخت. ز بشهاي بابا، زنگ زدم دلم با _

 :مهربانانه گفت زينت
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 دورت بگردم مادر، چرا صدايت گرفته؟ سرماخوردي؟ هوا سرده؟ _

 :خنده گفتم ميان

 آقا جون چطوره؟. هواي اينجا اكثرا باراني است، ولي نگران نباش سرما نمي خورم _

 :گفت زينت

 .تو رو مي گيره آن وقت سر من خالي مي كنه ةدونم شايد هم بهانديگه حسابي پير و غرغرو شده، نمي  _

 :شوخي گفتم به

 !اون كه آبش با من توي يك جوي نمي ره _

 :با لحني سرزنش گر گفت زينت

چي داري ميگي؟ مگه كم برات زحمت كشيده؟ اون كه حرف بدي نمي زنه، مي گه نون مملكت غريب خوردنش كراهت  _

 .نمي دوني چقدر برايت دلتنگه. ال هم خونه نيست تا بگم باهات حرف بزنهداره، بركت نداره، حا

 .براي همتون دلم تنگ شده. منهم همين طور _

 كي مي آيي ببينمت؟ _

 .فعال كه نمي تونم، گرفتارم _

 چرا؟ مگه كارت چيه؟ _

 .همه كار و هيچ كار _

 هر كاري مي توني بكني؟ اونجا نيست كه ةيعني چي؟ به قول ايوب خان مگه اينجا انداز _

 .خب ديگه سرزنشم نكن مادر، به اينجا عادت كردم _

 از زندگي ت راضي هستي؟ _

 !بله _

 خدارو شكر، خب چي شد كه باالخره غيرتت گل كرد و يادي از ما كردي؟ _

 .من هميشه و همه جا ياد شما هستم _
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 !يشناسم، راستش را بگواي پدرسوخته، باز هم زبونتو را به كار گرفتي؟ من تو را م _

 :لذا با آهنگي صادق و بي ريا گفتم. راست مي گفت، او مرا بهتر از هر مادر حقيقي مي شناخت زينت

 .تماس گرفتم از شما هم دعوت كنم براي مراسم به اين جا بياييد. دارم ازدواج مي كنم _

 :با آهنگي سرشار از شادي گفت زينت

 .صد هزار مرتبه شكر، دعايم برآورده شددرست شنيدم؟ راست ميگي؟ الهي  _

 :شادي او خوشحال شده و گفتم از

بيست و پنجم . تو هميشه به فكر مني مگه نه؟ خرج سفرتان رابا يك دعوتنامه مي فرستم، به سفارت برويد و ويزا بگيريد _

 .همين ماه ازدواج مي كنم

 :پرسيد زينت

 عروس كيه؟ _

 .ه هاي شمارو بفهمهايروني نيست كه معني قربون صدق _

 :متعجب گفت زينت

 واه؟ مگه از هم زبون چي ديدي كه رفتي يه زن خارجي گرفتي؟ _

 :و گفتم خنديدم

 .بس كن مادر، اين چه حرفيه؟ اونم يك آدمه، در ضمن من زبونش رو مي فهمم _

 :نگراني گفت با

 ما كه نمي فهميم چي؟ _

 :خنده گفتم با

دوتا چشم داره مثل بهار ! نمي دونيد مادر كه چه عروسكيه. رفهاي او را ترجمه مي كنممن بهش ميگم، براي شما هم ح _

 .سبز، موهايش هم طالست

 :با شادماني گفت زينت
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 خيلي دوستش داري؟. تو هر كس را بخواهي ما هم مي خواهيم. الهي قربونش برم _

 .ار ببينيش عاشقش مي شينمي دونيد مادر كه چقدر مهربانه، يكب. حاضرم جونم را فدايش كنم _

 :كه زن ساده و مهرباني بود با همان لحن ساده گفت زينت

 ولي فكر نمي كني با زني كه هم كيش خودت نيست ازدواج مي كني، معصيت داشته باشه؟. مباركت باشه مادر _

 :گفتم رنجيده

ديگه دور و زمونه عوض شده، مگه نشنيدي اين حرفها مال قديمي هاست، . از تو ديگه توقع نداشتم! اين چه حرفيه مادر؟ _

 كه ميگن آدمها با هم برابرند؟

 .آخه اون مي دونه من يك ايراني ام. فكر اينم كردم، كيت گفته به خاطر من مسلمان ميشه، درست عين خودمون تازه

 :با سردرگمي پرسيد زينت

 گفتي چي؟ كيف؟ _

 :خنده گفتم با

 .اسمش كيته. كيت. نه عزيز من _

 :گفت زينت

 مي گم مادر، ما آبروي تو رو نبريم؟ _

 :با مهرباني گفت ارسالن

با آقاجون حرف بزنيد و متقاعدش كنيد كه حتما . شما تاج سر منيد، اين چه حرفيه؟ اونم از ديدنتون خوشحال مي شه _

 .بياييد، من چشم انتظارم

آن وقت بود كه حس كردم از ته قلب . بانم نقش بستكه گوشي را روي تلفن گذاشتم با يادآوري مكالمه لبخندي بر ل وقتي

 !براي وطن دلتنگم

 

 8 فصل
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 ليم. بازگو كردم  تيك يرا برا يتيگذشته و ازدواج ناموفقم با گ يزندگ قتيمن حق يكار نبود ول نيبه ا يضرورت نكهيا با

گفتم افتاب .  دميپرست يپرست او را مافتاب  كيمن مثل . باشد  يباق يناگفته ا زيصادقانه مان چ ينداشتم در شروع زندگ

از  يكي يو قلب من بازگرداند و سبب شد بفهمم وجود عشق در زندگ يبه زندگ امرده ر ييبله او فروغ و روشنا! پرست 

 !و مهربان  يميگرم و خالصانه بود و رفتارش صم شيصدا نيطن. الزمات است 

مجبور به  يطيگذشته اش بر اساس عشق و عالقه نبوده و تحت شرامن كه در عشق نسبت به او حسود بودم گفت ازدواج  به

نخواهد توانست ما  زيچ چيكند و ه يرا درك م يمحبت و عشق واقع يطور گفت اكنون معنا نيهم. ازدواج با شوهرش شده 

 يچند كه نام خانوادگهر ! باشد  يم ييبلكه خانوم وفا ستين يگر خانوم كليمن به او گفتم او د. را از هم جدا كند اال مرگ 

پاك كنم و اصال دوست  گريتعلق او به كس د يگذشته را برا ينشانه ها يمن مصر بودم همه  يبود ول نتاشيخودش مك ا

بار من با او  نينخست يبرا هتصور كنم ك يا زهياست ، بلكه دوست داشتم او را دوش يدلشكسته ا ي وهينداشتم فكر كنم او ب

ناراحت كننده را از ذهنش پاك كنم  يكند ، به او قول دادم گذشته ها هيبه او گفتم به من تك. كنم  يمشترك را اغاز م يزندگ

به . او باشند  يروز به جا كيكاش فقط  يو اروز كنند كه ا ردياز فرط حسادت بم گريد يو او را انقدر خوشبخت كنم كه زنها

 .من واگذارد  را به زيرا نخورد و همه چ زيچ چيه يغصه  گريد گفتماو 

. دعوت كردم  انيگرفتم و از همه دوستان و اشنا يباشكوه يعروس يول ميدر گذشته ازدواج كرده بود كباريهر دو  نكهيا با

اشكم  زشير يانها خوشحال شدم كه نتوانستم جلو دنياز د يبه قدر.  دندياخرسر رس يام هم درست لحظه  يپدر و نامادر

همان . دستشان را فشرد  مانهينمود و صم يابراز خرسند دنشانيو او هم از د مكرد يمعرف تيك انها را به يو وقت رميرا بگ

 نتيمعلوم بود به اصرار ز. مردد بود  يبود كه پدر قدر يدر حال نيخوشش امد و ا ارياز او بس نتيزدم ز يطور كه حدس م

 . مدميرا بعدا فه هيقض نيامده و من ا

 ياحساس را به او گفتم با صدا نيا يشد با او ازدواج كرده ام و وقت ينشستم هنوز هم باورم نم تيكنار ك ليكه در اتومب يوقت

ام را به خانه ام برد  يپس از مراسم به اصرار ، پدرو نامادر. است  قتيحق نيع زينمود كه همه چ ياداوريو  ديبلند به من خند

 يدانست من از چه راه ياو كه نم.  ديام را د يكمتر شد كه زندگ يالتهابش وقت يداشت ول عجلهبازگشت  يچرا كه پدر برا. 

 :گفت  رتيخانه ام با ح دنيكرده ام با د هيرا ته يقصر نيچن
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 ؟ يمشغول يبه چه كار نجايبگو بدانم تو در ا. خانه دسترنج تو باشد  نيكنم ا يباور نم-

 :لبخند گفتم  با

 !تم را فاش كنم كه متاسفانه معذورم اسرار تجار دياز من نخواه. تاجرم پدر كيمن -

 : ديپرس دوباره

 ؟ يبه كسب حالل مشغول ايا-

 پدر ؟ ديمگر شك دار-

 :گفت  نهيكنار شوم يراحت يصندل يخانه در حال نشستن رو يقسمتها يهمه  يپس از وارس او

 . يت وقتت را به بطالت نگذرانده امد نيمعلوم است ا. دانستم  يو من نم يبا عرضه بود نقدريكنم تو ا يهنوز هم باور نم-

 :گفتم  مغرورانه

 ينگرفته و نم يگاه مرا جد چياست كه شما ه نيكار ا بيفقط ع. خان فرش فروش هستم  وبيهر چه باشد پسر حاج ا-

 . ديريگ

وجود  ديشا يمن خوشحالم كه ازدواج كرد.  ياز خودت نشان نداد يگاه پشتكار چيه.  يخودت بود بشيان هم س-

 . يدسترنجت را به تاراج نده گريمسرت باعث شود ده

 :گذاشتم گفتم  يم تيك يكه دست بر شانه  يدر حال من

 .داند  يتاجر است و قدر پول را م كيخودش هم  تياسوده باشد ، ك التانيخ-

 :گفت  پدر

 يا دهيبرگز يرا به همسر يكه زن فرنگ نيقصد ادشتم به خاطر ا.  يتبار خوشبخت باش يزن خارج نيدر كنار ا دوارميام

 .عرضه و پشتكارت نظرم عوض شد  دنيبا د يهرگز نبخشمت ، ول گريد

خواهد  يدلم م. هستم  نجاياكنون خوشحالم كه به اصرارت چند روز ا يات امدم ول يعروس يبرا نتيچه به اصرار ز اگر

اروپا را  يكه اخر عمر ميو دلمان را خوش كن ميكه الاقل حسرت به دل نباش يو در شهر بگردان يريدست من و مادرت را بگ

 . ميديهم د
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ثروت من  دياو هرگز نفهم نكهيقرار گرفتم و هم ا قيدر عمرم توسط پدر مورد تشو كباري نكهيقلبا خوشحال بودم هم از ا من

جمع  ين براهر چند كه روش م. هستم  يكنم كس يداد كه احساس م يبه من م يمجال نيبدست امده است و ا ياز چه راه

كردم و همواره از دست مالمت  يقلب احساس عذاب م مياز صم يبود ول ينان كشور مجاز و قانو نيكردن پول از نظر قوان

 . ختميگر يوجدان م

*** 

 يجستجو كن زيرا در چه چ يمساله بسته به ان است كه خوشبخت نيالبته باز هم.  ستين يتيملموس و قابل رو زيچ يخوشبخت

بزرگ ؟ در  يبه ارزوها دنيتحقق بخش اي؟ درخشش و نامدار بودن ؟  ي؟ سالمت ي؟ پول و ثروت ؟ جوان ييزناشو يدر زندگ! 

كه هر روز به  يداشتم ، پول و ثروت ياسمان دوستش م يكه به عدد ستاره ها يرهمس. هر كدام كه باشد ، من همه را داشتم 

ها  يليخ.  ريمن معروف شده بودم به شكست ناپذ. م زبانزد بودم ا يديكل يهايو شهرت ، به سبب باز. افزودم  يان م

متعقد بودند حضورمن  يبرخ يبه عنوان ناظر حضور داشته باشم ، خنده اور است ول شانيكردند هنگام بازها يخواهش م

ه بودم مثل مهره باور كرد زيخودم ن يمساله تكرار شده بود كه حت نيا يبه قدر. است  يباز نيانها در ح يسبب خوش شانس

من . بود  نوهايدر كاز تياز رفت و امد همسرم ك يريمن پس از ازدواجم جلوگ ياقدام متهورانه و مردانه  نياول. شانسم  ي

هر چند .  نديقمار بنش زيپشت م گانهيب يمرد يهمسرم روبه رو رميتوانم بپذ ينم نيمتعصب بودم پس بنابرا يرانيمرد ا كي

 نيموضوع ا. اش را جبران كنم  يتوانم ناراحت يدانستم كه م يم يرا فراهم كردم ول تيك يات ناراحتعملم موجب نيكه با ا

 .متعصب و خشك مسلكم  يفكر كنم انسان شد يو سبب م ديخند يمن م دياز عقا يبود كه او به برخ

را  يفعل ينه تنها نتوانم فاصله  نكهيترس از ا. بر دلم چنگ انداخت  يمشتركمان هخراس يكم با گذشت چند ماه از زندگ كم

شده بود و البته هر دو ان  جاديكوچك ا يمحبوبم شكاف تيمن و ك انيم. هم بشود  شتريفاصله ب نيكم بكنم بلكه به مرور ا

اورم  يم اديكه به  ييهر چند تا جا.  ميكن يخود چشم پوش ياز خواسته ها يگريدبه خاطر  ميكه نخواه ميقدر مغرور بود

شد كه به  ياو چنان معصوم م ياو را نداشتم گاه يمهر يو طاقت ب نميتوانستم اندوهش را بب ينم. امدم  يمن كوتاه م شهيهم

كردن خواسته  يو باز هم در عمل نديباو راب يتوانست نگاه معصموانه  ينم يبشر يبن چيه ديشا ميتوانم بگو يجرات م

قادر نبودم  يكيهر چه كه بود من . دانست  يرا خوب م يمردان شرق هم رگ خواب ديدانم ، شا ينم. كند  يپافشار شيها
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 يفيكنم كه من در برابر او مرد ضع يو اگر بنا باشد به حساب ضعفم بگذارم و پس اعتراف م اورمينگاه سبز او تاب ب ريز

حرف من در كشور حرف او نسبت به  نياش هم نبودم و عالوه بر ا ييزناشو يتجربه  نينخست نكهيخصوص ا بهبودم ف 

 يسر و ته موضوع را به هم م يو همواره به گونه ا ختميگر ياز مباحثه م شهيبود كه من هم نيا. زد  يخودش حرف اول را م

 .چون و چرا بود  يعاشق ب كي ينمونه  نيا. اوردم 

هم  نشانيبه قوان دياخواستم ب يمن اگر همسر خارج.  ندينش يلرزش هم م يخوره پا يقول اقا جون هر كه خربزه م به

 كيطور اگر هم هر  نيتوانستم مانع كار كردن همسرم شوم و هم يمطابق ضوابط ان كشور من نم. . گذاشتم  ياحترام م

 .شود  نعشما دينبا يگريكنند ، د يرا تنها زندگ يبخواهند مدت

داشتن همسر با  نيرا كه در ع يردانم ايزنان  دميد يبه چشم خود م. از چه قرار است  هيشدم قض يداشتم متوجه م تازه

و  نيقوان نيكه من به ا يشدند و درست در حال يگذاشتند و بعد از همسر خود جدا م يقول و قرار ازدواج م يگريشخص د

كه با همسر سابق شان به گفتگو  دميد يم دشيا مرد را با همسر جديهمان زمان  ندهيا يهفته  دميخند يفرهنگ ها م

 يشوند و هفته  يسر و صدا از هم جدا م يشوند و ب يوار عاشق م وانهياند؟ د يچطور مردمان نهايود گفتم ابا خ. مشغولند 

 .بود  تيانسان وبه انسان  نيتوه يمن نوع ي دهيبه عق نيروند ؟ ا يجفت سابق خود م دنيبه د يبعد با دسته گل

را  تيكه كامال از خود مطمئن بودم كه قادرم ك يت ، در حالسوال رف ريمن ز يازدواج انها برا يبود كه كم كم فلسفه  نجايا

كه بشود  ستين يمرد در فرهنگ ما لباس و خوراك ايتوانستم به او بفهمانم زن  نكهيتا ا ديدهم و مدتها طول كش رييتغ

ن و فرزند ز يها تا چه حد رو يرانيالخصوص ا يها عل يشرق نكهيو از ا فتمگ شياز شان و منزلت زن برا. عوضش كرد 

همسر  يكرد ، چرا كه در نظر او و جامعه اش ، اجازه  يناباورانه نگاهم م يداد ول يگوش م ميالبته او به حرفها. حساسند 

پدر و مادر  يبه اجازه  ازيهم ن ودنب زهيدر صورت دوش يبود كه حت ياز نظر خودش ، او انسان ازاد و بالغ. معنا نداشت 

 .نداشت 

*** 

قادر  يتلخ بود كه من به سخت تيواقع كي نيازدواج كنم؟ ا تيچگونه توانستم با ك ياخالق يها يژگيوجود ان ودانم با  ينم

 . ميداد يرا ازار م گريكديكه در كنار هم تنها  ميما دو انسان متفاوت بود. بودم  رفتنشيبه پذ
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سخت بود كه من مانع شنا  ياو بس يبرا. اورد  مساله را به زبان نيا ياز من شجاعت داشت چرا كه به زود شتريب تيك البته

 يچگونه م.  دميد يمشتاق م ايشنا در در يكه او را برا يشدم وقت يم دهيبه مرز جنون كش. شدم  يكردنش در مال عام م

جه كند بپردازد و دهها چشم را به خود مت ايبا ان اندام موزون به شنا در در شقمو ع ميزندگ كيهمسرم ، شر رميتوانستم بپذ

 :از دوستانم گفت  يكياورم  يم اديبه  يو حت دنديخند يمن م ديها و عقا تيانجا بود كه همه به حساس يبدبخت/ 

،  يبه اداب و رسوم و فرهنگشان احترام بگذار ديبا يگرفته ا يو همسر خارج يكن يم يكشور زندگ نيكه تو در ا يوقت-

را  تي؟ ك يبر يبهره نم يازاد نيچرا تو هم از ا.  يكن يم به خودت تلخ مرا ه يزندگ يشد و حت يوگرنه انگشت نما خواه

دارد ، نگذار به انجا برسد  يتيظرف كي يكه هر زن ميگو يدارم به تو م.  انبانشنه زند يبه حال خود بگذار ، تو شوهر او هست

 يموضوع نگاه كنم ول نيانها به ا دياز د كردم يمن بارها سع ي، ول ديباور نكن ديشا. ثمر باشد  يافسوس خوردن ب گريكه د

كند  يزندگ يتواند با مرد يگفت نم يم.  نميگفت كه حسود و بدب يكردم به من م يگوشزد م تيهم به ك يوقت. نتوانستم 

چرا كه عاشقانه دوستش . خواستم باعث عذاب او باشم  يبود كه من نم يدر حال نيمشكوك است و ا نيكه به اسمان و زم

 انمانيم يشدن فاصله  شتريب يتصور برا نيو ا مارميكرد من ب يو تصور م ديفهم يعشق پاك را نم ياو معنا يول.  داشتم

 يم. كردم  يرا حس م انمانيم يازدواج كردم به وضوح سرد تيبا ك يخوب و عاشقانه ا يزندگ ديكه به ام يمن.  ودب يكاف

قادر به بهبود اوضاع است و ان كنار امدن با فرهنگ  زيچ كيد و فقط خواهد ش نيدانستم با گذشت زمان اوضاع بدتر از ا

 خواست يرا م نيهم هم ستيك. انهاست 

 9 فصل

 

 

 

از كشمكش و  گريراستش د. غلبه كنم لذا او را به حال خودش گذاشتم  تيتوانم بر ك ينگذشت كه دانستم نم يريد

 يبه خانه باز م يخواست وقت يدلم م. داشته باشم  يدغدغه ا يآرام و ب يخواست زندگ يخسته شده بودم و دلم م يريدرگ

 دهيتا ساعتها د ميآ يبه خانه م ينداشتم وقت ليم گريد.  ديايب بالمگردم همسرم منتظرم باشد و از سر عشق و محبت به استق

عذاب او باشم  يبرا يا لهيوس خواستم ي، نم نميدهم و محبت بب يخواستم به او آزاد يم. به در بدوزم و چشم انتظار او باشم 
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 كيخب من هم . سر دهد  عاشقانه يمان بر من بنگرد و در گوشم زمزمه  يياول آشنا يخواستم او دوباره مثل روزها يم. 

 يزن م كيكه اكنون فرسنگ ها از ملت و خانواده و وطنش دور بود و تنها محبت  ياحساسات يمرد شرق كيمرد بودم ، 

 .پر كند توانست خالء او را 

باز هم از من دور بود و چون  يتفاهم برداشته بودم شادمان بود ول يكه من به اصطالح به سو يگام نيهر حال او از ا به

زد كه  ياز آنها حرف م يكه او با چنان خونسرد يدياو بود عقا ديآنچه باعث وحشت من بود عقا. گرفت  يگذشته كناره م

 .شد  يبر اندام من راست م يمو

گذشته بود كه او به خانه آمد  مهيشب از ن. به خانه آمدم و به انتظارش ماندم  يبرم كه با دسته گل ينم اديشب را هرگز از  آن

او را پاسخ  ريشب به خ يمشاجره را فراهم نكنم لذا با مهربان ي نهيگذشته زم يكردم خونسرد باشم و چون شب ها يسع. 

از  فيقبل از آنكه من شروع به صحبت كنم با تعر ينشست ول يليم ياو رو.  مردگفتم و در درآوردن پالتواش كمكش ك

 :وادار به سكوتم كرد  يمهمان

 يها نم يمهمان نيبده كه تو با من به ا يليخ. سنگ تمام گذاشته بود  نيژاكل. بود  يرينظ يب يكه مهمان "، واقعا زميعز اوه

 يمهمان. دعوت كنم  يهمه را به مهمان دي؟ بعدش نوبت منه ، با يدون يم.  يكن يات سرگرم م ييو خودت را با تنها ييآ

، ما  يخوشحال باش ديتو با.  ي، فقط به آن شرط كه اخم نكن يدوستانت را دعوت كن يتون يخواهد بود ، تو هم م يباشكوه

ام  يكه من عاشق مهمان يدون يتو م.  ميبرو يو مهمان ميبده يهر روز سال مهمان ميتوان يآنقدر كه م ميدار ياديدوستان ز

من همش . جوان خواهد بود  شهيهم نهك يمن آدم حس م يخدا!  يقيباشكوه ، رقص ، اركستر ، موس يها يآن هم مهمان

 يو آرامش باعث عذابت نم يكنواختي نيوقت ا چيه اي؟ آ يكن يزندگ يقيبدون رقص و موس يتون يكنم تو چطور م يفكر م

 شه ؟

به در اتاق  يضربات. خواب شد  يكه او به حمام رفت و پس از آن آماده  نيشستم و گوش فرا دادم تا اهمچنان آرام ن من

 :من گفت  دنيبا د. بود  شياو مشغول خشك كردن موها. زده و وارد شدم 

 . يبابت گل ها ممنونم ، به من لطف كرد از

 :مقدمه گفتم  يو ب آرام
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 .خوام باهات حرف بزنم  يم

 :مقابلش نشستم و گفتم  يصندل يمن هم رو. تخت نشست  يو لبه  ديكش شيكردن موهااز خشك  دست

بار هم با  9 يول ميازدواج كرده ا گريكديماهه كه ما با  9من االن  زيعز يول يعالقمند يليخ يفهمم تو به مهمان يمن م تيك

 . ميهم غذا نخورده ا

 :گفت  دهيرنج تيك

 . ييايب يبا من به مهمان يتون يهم م تو

 :نشوم گفتم  يكردم تا عصبان يكه سخت خودم را كنترل م يحال در

 . ميايها ب يمهمان نيتوانم با تو به ا ينم من

 :تخت انداخت و گفت  يسر خشك كن را گوشه  يحوله  يعصب تيك

 . ياز دوستان من متنفر تو

 .گرفتارم  يلي، من خ يكن ياشتباه م تو

 يبه او م نهيكه درون آ يمن هم به طرفش رفته و در حال. ، به ظاهر خودش را سرگرم كرد  نهياز جا برخاست و مقابل آ تيك

 :گفتم ستمينگر

است  ياديدرخواست ز نيا.  يهم باش مونيخوام به فكر من و زندگ ينكردم فقط م يتو مخالفت ي، من با رفت و آمدها تيك

 ؟

 :به طرفم برگشت و گفت  تيك

رفتار  ينيب يكه هر جا مرا با دوستانم م يتو هست نيا. كردم  يصورت باهات ازدواج نم نيا ريبه فكر تو هستم در غ من

 . ياز خودت نشان ده يستيناشا

 :گفتم  يعصب يو با خنده ا دميكش ميموها انيم يدست

 تيمگه نه ك ميما زن و شوهر. و آن  ني، آن هم سر ا ميكن يم ي؟ مثل بچه ها با هم لجباز ميگ يم ميدار يمن ، ما چ يخدا

 يبه طور.  ميكن يم يجدا از هم زندگ يو به طور كل ميخور يجدا از هم غذا م.  ميخواب يجدا از هم م يدر اتاق ها يحت ي؟ ول
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تا  يول يتو همسر من. احمقانه است  "كامال نيكنم و ا يكه من برخالف تو فكر م برقراره يقاعده تا وقت نيا دميكه من فهم

از همسر و فرزندانش  ياو نگهدار ي فهيوظ. و سر به راه باشد  عيمط ديدر فرهنگ ما زن با.  ياز خانه ا رونياز شب ب يپاس

 .از خانه شاغل باشد  رونياگر ب يتدر منزل حاضر باشد ح ديگردد با يكه شوهرش به خانه بر م ياست و وقت

 :گفت  يعصبان تيك

 يب يتونم مثل خدمتكار يمن نم. ما  اني، م يدورتر از وطنت هستفرسنگها  يتو االن در كشور! فرهنگ ما ! ما  فرهنگ

زن هم  كي يدر كشور ما حت. تو گوش كنم  يحقوق از صبح تا شب در خانه به كار مشغول باشم و دست آخر هم به غرغرها

 .دارد  يحق و حقوق

 :پوزخند گفتم  با

زنان در عوض انجام كار خانه دستمزد  نجايدانستم در ا ينممن .  يتكرارشان كن ستيالزم ن گري، د يحق و حقوقت گفته ا از

.  يآمد و رفت آنها را نظاره كن ديفقط با يخانه آنقدر خدمتكار هست كه تو اگر هم در خانه بمان نيدر ا نكهيگوا رنديگ يم

. كرد  نييتع تميزحماتش ق يتوان برا يقائل است كه نم تيخودش شخص يبرا نقدرما آنقدر مقدس است و او آ يزن برا

تعهد خود را در چارچوبش  ديكه بتوان يزيضابطه است چ كيشما  ي؟ ازدواج تنها برا يدان يبودن چه م يتو از همسر كس

 . گريد يافردا ج دييجا كيامروز .  ديستين بنديپا زيبه تعهدات خود ن يحت نكهي، گوا دينشان ده

 :ذا شانه باال انداخت و گفت آورد ل يمن سر در نم ياز حرفها تيآمد ك ينظر م به

 ميدخالت كن گريكدي يدر كارها دينبا يول مي، با هم هست ميما زن و شوهر يبدان ديبا يآورم ول يتو سر در نم ياز حرفها من

كه زن در  ستميدر بند مرد باشد ؟ من موافق ن ديدانم چرا زن با يفهمم و نم ينم يزيچ ييگو يكه تو م يتيمن از محدود. 

مردانه باشد  يشما ازدواج تنها سر نهادن به حماقت ها نييكنم در آ يفكر م. او را اجرا كند  يرد باشد و تنها خواسته هابند م

 !بچه  كيو هر سال 

 : دميخاطر پرس نانيبه جهت اطم نيهم يبرا! طرز تفكر او دهانم باز ماند  از

 ؟ كنديشر گريكديبا  يكه زن و شوهر در غم و شاد يمساله ا نيتو منكر ا يعني

 :سر داد و گفت  يخنده ا تيك
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 يعنيازدواج .  ينقطه ضعف من دست گذاشته ا يمتعصبم و تو درست رو كيكاتول كيكه من  يدون يم! من نه  يخدا

حداقل .  مينبوده ا كيبا هم شر "ما واقعا نكهيگوا. مساله شك نكن  ني، در اعتقاد من به ا زيشراكت در همه چ يشراكت ول

من هرگز دوست نداشته ام  نكهيدرست مثل ا. مداخله نكرده ام  تيهادر كار يكن يمداخله م ميآنقدر كه تو در كارهامن 

سخت است به سوال دوستانم  يليخ ميباور كن برا. نكرده ام  تيباره شكا نيقمارباز باشد و هرگز هم به تو در ا كيهمسرم 

 . ميشغل تو پاسخ بگو يدرباره 

 ينقطه  نيكند و ا يم هيگال ياخالق ريغ يخوشحال شدم او از عمل.  ديدرخش دگانميدر د يشاد يار بارقه ب نينخست يبرا

 : دميپرس ياو را گرفته و با خوشحال يشانه ها. بود كه من كشف كردم  تيك اتيدر خصوص يمثبت

 ؟ يگفت يجد "واقعا نويا

 :كه متعجب شده بود گفت  تيك

 ! يكنم نه به عنوان شغل دائم ينگاه م يحيتفر يكار به جنبه  نيه اب شهيمن هم. خب بله ...  خب

 :و گفتم  دهياش را بوس يشانيپ

 .كار را كنار خواهم گذاشت  نيا يتو مهمه به زود يحاال كه دانستم برا يهم در فكرش بودم ول خودم

 :گفت  تيك

 .ام را گفتم  دهيكنه ، فقط عق ينم يفرق "من واقعا يبرا

 :گفتم  يمهربان با

 ؟ يشغل مناسب كمكم كن افتنيدر  يتون يحاال م. مهمه  شنهاداتتيمن مهمه ، خواسته ها و پ يبرا يول

 :گفت  شناكياند تيك

تواند به تو كمك كند  ياز دوستانم هست كه م يكي يول يدانم تو تا چه اندازه پول دار يو من نم يدار هيسرما كي، تو  خب

 ... ياگر تو بخواه. دارد  تيبا كفا ريمد كيبه  ازيستن قراردادها نب يشركت دارد و برا كياو . 

 :درنگ گفتم  يب تيدوستان ك يادآوري با

 .كنم  يموضوع فكر م نيا يمتشكرم ، رو نه
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 .گفت وارد كار شوم  يكه او م يتوانستم با كس ينم "واقعا يول دهيكه او از دستم رنج دميفهم

 

*** 

 

بود كه من خودم  نيدرست مثل ا. در من بارور كرد  يكنار گذاشتن قمارباز يرا برا يناگهان يا زهيانگ تيك شنهاديپ راستش

صبح . كردم  يم يهدف يو ب يكار نداشتم ، احساس پوچ نيبه ا يمثل گذشته رغبت گريفرصت بودم چرا كه د كيهم منتظر 

كار  نيكردم و به خاطر دنبال كردن ا يم يمفت سپر يولو ولگردان محتاج پ عقليالدود و كثافت و مستان  يتا شبم را ال به ال

كه با  يكار روح در بندم را آزاد كردم ، البته من به عهد نيانگار پس از كنار گذاشتن ا. مثل انزجار از خودم داشتم  ياحساس

د كه در غربت آزمودم بو يفيكث يتجربه  نيآخر و نياول نيقمار ننشستم و ا زيهرگز پشت م گريماندم و د بنديخود بستم پا

هم به كار خودش مشغول بود  تي، ك دميد يدوستانم را كمتر م گرياز قبل تنها شدم چرا كه د شتريبا كنار گذاشتن عادتم ب. 

 گريكدي يحرفها مينشست يبه گفتگو م گريكديهر چند اگر هم با . داد  يمصاحبت با خودش نم يبرا يو هرگز به من فرصت

 . ميشد يقط باعث آزار هم مو ف ميديفهم يرا نم

ناب  يرانيشعر ا تيدو ب يبرا. تاب بودم  يهم زبان ب كيبودن در كنار  يبود كه برا ييكنم آن روزها ، روزها يم اعتراف

من  ديآ يم ادمي. گرفته و بم آقاجون  ياز اشعار حافظ با صدا يطوالن يمشاعره  كي يبرا. كه طرف مقابلم هم بفهمد 

هنوز هم . آن از زبان آقاجون گوش كنم  يدادم دزدانه به آوا يم حيترج طفق شهين شعر تنبل بودم و همدر خواند شهيهم

 .آرام شوم  نيسنگ يا هيكند تا با گر يم كياشعار حافظ بغض پنهانم را تحر دنيفهمم چرا شن ينم

 

 

 شود غبار تنم يجان م يچهره  حجاب

 كه از آن چهره پرده بر فكنم يدم خوشا

 چو من خوش الحانست يقفس نه سزا نيچن

 بگلشن رضوان كه مرغ آن چمنم روم
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 نشد كه چرا آمدم كجا رفتم انيع

 شتنميو درد كه غافل زكار خو غيدر

 

 

از سود شركت  ياز دوستانم كه در آنجا به تجارت الوار مشغول بود سپردم و در اصل با او در اندك يكيام را به دست  هيسرما

معروف بود به  سيكه انگل ييشوم از آنجا يمشغول م يكه به كار نيبودم و خوشحال از ا دواريام هنديبه آ. شدم  كيشر

دانستم اگر  يم. بود  يراض اريدر آن جا داشت و دوستم هم از كارش بس ياروپا ، تجارت چوب رونق خاص زيكشور باران خ

كه درست  ديرس يبه نظر م. راهم بود  يبدرقه  زيوستم ند يها يدواريام نيب ني، در ا ديخواهم رس جهيصبر كنم به نت ياندك

 .به هدف زده ام 

 

 دهم فصل

كه از  يام برسم و از خود با شم نجارت نهيريآمد توانستم باكار وتالش به هدف د يارطوالنيكه به نظرمن بس يزمان دراندك

. گشت يبرنم يرفت دست خال يالوار م يها بستن قرارداد يكه اگر برا يتاجر. باشم يبودم تاجر موفق پدر به ارث برده 

 كامأل محرمانه يبعد به صورت يچند

 

البته من راحتتر بودم كه با دوست . كردم افتيدر يهمكار يبرا يجالب توجه شنهاديالوار پ ياز شركت ها يكيطوف  از 

 يم افتيسوم سود را در كيمن در شركت دوستم . كرد يهم وسوسه ام م يسيأن تاجر انگل شنهاديپ يخودم كاركنم ول

هر  يكه رو ياز سود به اضافه درصد يمياز ن شتريب يكم بأيتقر. بود يگريد زيچ سيأن تاجر انگل شنهاديكه پ يكردم در حال

 كه موضوع بر هم زدن شراكتم را به يوقت. شد يم دميقرارداد عا

 سپس گفت ستيبه من نگر يمدت. شركت بودگفتم ريكه مد دوستم

و همه  يهست يفهمم كه تو تاجر موفق يو من خوب م يبا حضورت به شركت من رو نق داد م،يگو يتو دروغ نمارسان به _ 

دو  يدان يم چيأپا ه يول يمرا ترك كن يخواه يتو داده م يخوب شنهاديدانم كه حتمأ پ يطور م نيهم. توكار هست يجا برا
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 فهمند يرا بهتر م گريكديهم زبان حرف 

 :دميپرس 

 

 

 

 :زد وگغت يآست؟ لبخند يكننده خارج شنهاديپ يدان يازكجا متو _ 

 

 يدانم و حت يرا م بيرق ينام همه تاجران و شركتها نكهيا يبرا

 .ستيكار مشغول ن نيبه ا يگريد يرانياز من ا ريدانم كه غ يم 

 :پوزش خواهانه گفتم يلحن با 

 توانم ينم. شمبا يبه فكرا ترق ديكه من ازدواج كرده ام و با يدون يتو م_ 

 

 :ام اكتفاكنم دوستم گفت يفعل تيبمانم و به وضع معطل 

را  يقوم چيو ه ييأ يبه حساب م يخارج نهايا يباشد؟ تو برا بنديكه او به تعهداتش پا يدان يازكجا م يول. حق با توست~ 

 مثل قوم

تو  نكهيمثل ا! بهت رحم كنه ديبكنند فقط خدا باكار من به أنها افتاده اگر بخواهند پوستت را .ام دهينژاد پرست ند يياروپا 

 شتريتوانم ب يمن نم. يكنم كه مراقب كالهت باش حتتيبكنم و نص تيموفق يبرات أرزو ديمن فقط با. يرا گرفته ا متيتصم

 من و تو اگرگوشت. ستيطمع ن يخاطر داشته باش كه سالم گرگ ب هبه تو بدهم اما ب يريگ ياز أنچه م

 

 يبرا يخارج يداربم ول ياستخوانس را نگه م  0خوربم را ب گريكدي 

 .ستيطور ن نيا يخارج

 

 

ربا و  يدوستم ب يحرفها نكهيدانم چرا با ا ينم. بگذرم ديجد شنهاديتو انستم ازپ ينم يحرف دوستم فكركردم ول يرو مدتها 
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و پول سوداگر . پول است نديگو يم بگذرم؟ خب يسيآن تاجر انگل شنهاديتو انتم از پ ينم يآمد ول يبه نظرم م يمنطق

پول چرك كف  نديگو يهم م يبرخ. كشاند يم يبه پست ياست وگاه تو را از بلند يوجدان يوسوسه گر ب. است يسرسخت

پس  تيمن جالب توجه بودكه ك يبرا ثياز أن ح شنهاديپ نيا م،يبگذر. كنند يم يپول هركار يهمانها برا يول! دست است

همه مدام زبر  نياخواستم و دركنار  ينشان داد و چند روز همان شدكه من م يخوش يبه من رو دنشيازماهها به محض شن

همسرم  يخانواده و رضا يسر اغمان نخواهد آمد و عاقبت كه به بقا يفرصت نيهرگز چن گريكودكه د يگوش من زمزمه م

 نيبه ا دميشياند يم

 

 ميبود يو من زوج خوشبخت تيبود وك دهيرس انيو كدورت به پا يزمان دور گرياكنون د. پاسخ مثبت دادم پشنهاد 

ها شركت  يو با هم در مهمان ميرفتيحاال ما دو نفر مثل همه زن و شوهرها با هم به سفر م امدنديبا هم كنار م يبه خوب يول

 ليمسا نيتر يميصمدر  يول ميكرديدرد و دل م گريكدي يو برا مينشستيبا هم به گفتگو م گريد يها يليمثل خ ميكرديم

 كرد؟ ريتغ نينچنيا كبارهيمقدمه  يب تيكه چطور ك دميشيانديمسئله م نيمان هم به ا

 

 

 اش بود هيمهم بود عوض شدن رو ميبرا رييتغ نياز ا شتريان زمان انچه كه ب البته

م نمودن افكارم به خود آرا يعاقبت هم برا. دهم ريياو تغ تيرا درباره شخص ميبرداشت ها ياو سبب شد منهم برخ رييتغ

 مثل طوفان سربكش و وبران كننده اند و يگاه. بارز زنها ست ثتيخصوم نيكنتم كه ا

 » »ه  » 

 و يرياست انها را دست كم فك يفقط كاف. ارام وساكت يمثل بركه ا يكاع 

 يم نيبه خودم آفر ابم،يرا ب تيتو انسته ام رك خواب ك نكهيبودكه اغلب به جهت ا نيا. ييرا بستا شانيفا ييتو انا دائم 

 .كفتح

 - د .  ه 

 پخته و زرنگ يمبدل به مرد يكزشت و من تو انستم پس از مدت زمان 
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كننده  نيسود و زبان بودم ء تام كيشر نكهيعالوه بر ا. د~~يمن حاب م يرو ياكنون شركت به عنوان ستون محكم. شوم 

بهتر  زيام ن يمال تيبالطبع وضع. ستون محكم شركت بودم ميكر يگر مكننده است ا دييتا نيبنابرا. سردكل شركت هم بودم

 به هر حال. بود» خشنود كننا ديگرد  يم نيكه دركازبنو تام ابتمبا توجه به منبع درآمد م نيو ا دياز قبل گرد 

 ه 

 نبوت و من با شركت در چند ريتاث يام در من ب يسيانگل يمعاشرت با وفقا.  

 

دادم و  بيترت يمجلل يها يأوستانم مهمان يبردم و متقابأل در پاسخ به مهمان اديفته رفته تعصب گذشته را از ر  0أنها  يمهمان 

در منز لمان تا  ايو  ميبوا ياز شب مهمان يتا پاس ايشبها  شتريب. شود كياز قبل به من نزد شتريب تيسبب شد كه ك نيمع

 إ ميامهماندن بو يراياز شب پذ يپاس

بوده  قتيحق نيع زيكردم كه همه چ يخانأ درهم و برهم و نامرتب مقابل چشمانم نبودء اضأل باور نم يپس از مهماناگر  واقعأ 

زد و من در  يم بيبرد و بر من به واسطه مرگ اصالتم نه يخفته ام زبر مؤالم م مهيوجاآن ن يمر مهمان يدر أنتها شهيو هم

 كردم از يتالش م يمواقع.نيچن

 

 وقفه با خود تكرار ياز انچه بوده ام ء و از انچه كه هستم و ب .بكرپزم خودم 

 

تا در  رفتميهم مثل هر روز و من م روزيو د روزيفردا هم مثل د يول. شميانديفردا درباره اش ب ديشا» فردا ديكردم شا يم 

 تالطم گرداب فرنگ غرق شوم

ء  ونانيبه . را أغاز كنم اينقاط دن يسغر به اقم ،يخارج يبستن قرارداد ها يمن مجبور شدم برا دكهيوس يكار به حد توسعه

 يول شديم دميعا يهر چندكه در قبال هر سفر پول خوب. گريد يازكشور ها يسوثدء نروژ، ژاپن و خپل كايأمر  ايتاليفرانسه ء ا

بهتر از  شنهاداتيمدام هم با پو  ميأ يكار برم نيام معتقد بود تنها من از عهده ا سيانگل كياما شر. به سفر نبردم يراض اديز

 .يخواه يم شتريباز هم ب يپول داشته باش شتريراست است كه هر قدر ب. نمود يم كيام را تحر يقبلش حس پول پرست
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نبوت و  ميمن در سغر ها يبه همراه ليما تيك يرا در هر سغر نقبل كنم، ول يخانوادگ يقادر بودم مخار ج سفر نكهيا با 

 ملنح بهانه اش عدم 

 كانهيدركشورب يكه تو به كارت مشغول يدر ساعات گفتياو م. بود ييتنها 

 .گشتم يپرتو از قبل بازم يكردم و مربار با دست يسفرم ييبو كه خود به اننها  نيا. كنم يم ييتنها احساس 

 هم خوشحال. كردم يسفر م رانيبه ا دياز معامالت الوار با يكي يبرا 

 

 يرفتم هم خانواده ام را م ياگر م. خواهأ افتاأ ياز وطن ء چه اتفاق يدانستم پس از مدتها دور يمو هم مضطرب زبرا ن بودم 

مانده بودم چه . ام بود يمادر نيسرزم رانيدل بكنم، چرا كه ا يتو انتم به أن زود يهم نم ياز طرف يول. و هم وطن را دميد

 :ديكه او برس ميشام بوا زيأن شب سر م. ام أمد ياريبه  يريگ ميدر تصم تيكنم كه ك

 موضوع چپه؟ زم،يعز_ 

 گفتم 

 

 

 :ديپرس ستين يمهم زيچ

 

 :داده وگفتم هي؟ به عقب تك ييكه به من بگو ستيانقدر مهم ن ايا

 سفر شده شنهاديپ رانيقرارداد واردات چوب از ا يبه من برا راستش 

 موشكافانه كفت يبا نگاه تيك  

 ؟ينيكرفته و اندوهگ چه يبرا يخوشحل باش ديتوكه با. 

 :گفتم 

 دانم كه بتوانم يم ديراستش بع. فقط و دو دلم ستمين نياندوهگ_ 

 

مسلما . انم به چند روز اكتفا كنم تويهمه مدت هم نم نيپس از ا. احساساتم غلبه كنم كه من چند ساله از وطن دورم بر 
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 گفت تيك.ديمرا نخواهند بخش.خانوادهام 

 بمان شتريخب ب_ 

 :گفتم

 :گفت تيك. دهم ليقرارداد را به شركمت تحو ديبا توانمينم 

 كه يا ندهيقرارداد را به نما رفت،يصحبت كن اگر او پذ كتيبا شر _ 

 بدون تو؟: فكركرده و سپس گفتم ياندك. بمان رانيدر ا يكن و خودت چند روز ميتسل يبريم همراهت

 كرد و سپس گفت يمكث تيك 

 ...ام  دهيرا ند رانيمن تا به حال ا- 

 را قطع كرده وگفتم حرفش 

 يليخ رانيمردم ا. دهم يمن انجارا به تو نشان م هيفرصت خوب _ 

 پدر نهايعالوه بر ا. و مهربانند مطمئنا به تو بد نخواهدگذشت خونگرم 

 

 

. 

 شوديخوشحال م دمتيهم از د مادرم

 اقينمودكه حس كردم اشت يبه من نگاه. را از نگاهش خواندم ديترد 

 :زبراگفت ديدر چشمانم د را 

 .دستش را فشردم ولبخند زدم م؟يايمنهم همراهت ب ييگو يم يعني_ 

 را دادم و قبل رانيسفرمان به ا بياز موافقت او مطمئن شدم ترن يوقت 

 

شوق  هيگر ياو پس از ادا. خوشحالش كردم اريبس دمياز لحن مادر فهم. خبر دادم زينلفن زدم و آمدنمان را ن رانيأن به ا از 

 .ديرا پر س دنمانيرس قيدق خي تار نانيگوبم و پس ازاطم يراست م ايآ دكهيمكرر پرس
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 مايدر هواپ يوقت. أن مردم و آن خانه نيأن سرزم آن حال و هوا  يبرا. تاب بود يأغوش گرم پدر و مادر ب يوجودم برا همه 

 :گفت تيك ميقرارگرفت

 آن. نميرا بب يأن بزرگ شده ا كه تو در يدوست دارم خانه ا يمن خپل. 

 ه؟يشكل چه 

 :خانه گفتم يور ادأيبا لبخند در حال  من 

 .بزرگ يلياست و خ يا شهيش مانيباروكش س يميخانه قد كي. 

 :ديبرس تيك 

 از مال خودمان بزرگتر؟_ 

 گفتم

 تو از أنجا خوشت خواهد امد. بله بزرگتر~ 

 بر هم گذاشتم دهيد رسوا نشوم نكهيا يرا فشرد و برا ميگلو بغض 

 .خواهم بخوابم يكردم م وانمود 

 مايكه ازهواپ يوقت. ميديرس رانيودو ساعت به ا ستيپس ازب باالخره 

 قتشيكه تنها من قادر به درك حق ييبو ديرسيبه مشام م يخوش يبود و از برخورد باران با خاك بو يهوا باران ميشد ادهي

 گفت تيبودم ك

 گفتم تهران قشنگه و من يشبها

 يديرا د شيكجا حاال

انها به استقبالم  يانتاظر داشته باشم به استقبالم امده باشند ول توانستميشب بود نم مهيساعت نگاه كردم ساعت سه بعد از ن به

 شناختميكه م يامده بودند همه انها همه كسان

 1_11 فصل

دست بچه ها را در دست  كهيشوهرانشان در حال كنارش و عقبتر دو خواهرم با زانيبا كاله لبه دارش مادر اشك ر پدر
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 كرديتالش م ياش كه به سخت يته استكان نكيكرده به عصا و عمه آهو با ع هيمقتدرش تك ليداشتند خان عمو با آن سب

 .كردميتصورم را نم يكه من حت يزيهمه به استقبال ما آمده بودند چ نديمقابلش را بب

آنها  شترينصف ب بندميشرط م.آنها همه منتظر ما هستند.يما خوش آمد نيبه سرزم تيك:نشان دادم و گفتم تيرا به ك آنها

 ...همه آنها بخاطر:ديوحشتزده و متعجب پرس تيك.تو آمده اند دنيبخاطر د

 يكه بزود گهيد يزهايچ يليآداب استقبال بدرقه خ.ميدار يخودمان آداب و رسوم يما برا:و گفتم دميبلند خند يبا صدا من

خانواده پر  ؟مايديحاال كجاش را د:مغرور گفتم.اند يمراسم عقد كاف يبرقرار يتمام آنها برا:گفت رتياو با ح.يمفهيم

 .ميهست يتيجمع

خوشامد گفت و به  يداد و به فارس تيبه ك يخواهر دومم دسته گل.من اكتفا نمود و همراه من گام برداشت يبه گفتن خدا او

 يعصبان تيفكر كردم ك.را بخود فشرد تينمودند و آنگاه مادر محكم ك يهم با من روبوسپدر و مادر .دياو را بوس يارام

عمه آهو هم عقب .دياو را نفهم ياز حرفها يهر چند كه مادر كالم.تشكر نمود وبرعكس او به مادر لبخند زد  يخواهد شد ول

 .ل گربه ستكه چشماش مث نهيننه ا:دست آخر هم گفت.نديرا بهتر بب تيتا ك رفتيو جلو م

 .شهيناراحت م ديحرفها را نزن نيجلوش ا.ماهه كهيت كيخانم جون مثل :بالفاصله جبهه گرفت و گفت مادر

 .عمه راحت باشد مادر ديبگذار فهمهياون زبون ما رو نم:خنده گفتم انيم من

 .ميكن كشيكوچ دياز خودمونه نبا گهياون د!باشه مادر:گفت مادر

 .ديايب نجايوقت شب به ا نينبودم ا يان اصال راضعمو ج:خطاب به عمو گفتم من

گفت من  ميعمه ات نشد فيحر گهيد.ها هم خونه منتظرند يليخ ؟تازهياريزنت كم ب يجلو ميپسر؟بگذار هيچه حرف نيا-

 .نميتا عروس برادرم را بب اميب ديبا

هم ممنونم آخه  تياز طرف ك.ديديمت كشبه هر حال زح يسر و صدا نبود ول نهمهيبه ا ياجياحت:تكان داده و گفتم يسر من

 .حرف بزنه يفارس تونهياون نم

 .دينگاه نكن چارهيب نيبه ا ينطوريبخاطر خدا ا:با خنده گفتم هيبه بق.آمد يمن دستپاچه بنظر م ليفام ينگاهها ريز تيك

 .قشنگه يليآخه داداش هزار ماشاهللا خ:گفت خواهرم
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 .ياريبه سرش ب ييهر بال يواهر شوهر مجاز بودبه عنوان خ گريد ديفهمياگر خودش م:گفتم

 يقشنگ ميخودمون يم؟وليمگه چند تا داداش دار.ميهمه دوستش دار ه؟مايچه حرف نيداداش ا...ا:با رنجش گفت خواهرم

 .رسهياش بتو نم

 رد؟گذيبتو خوش م:در گوشش زمزمه كردم.بفهمد لبخند زد يزيآنكه چ يهم ب تيو ك دندياز حرف خواهرم خند همه

 !نه به اندازه تو:او جواب داد و

 خواهد؟يم يزيمادر؟چ گهيم يچ:ديپرس مادر

 .مهربانند يليخانواده ات خ گهينه مادر م-

درد آشنا  نيحرفت را نفهمند و من با ا گرانيسخت است كه د يليخ.و قربان صدقه اش رفت دياو را بوس يدوباره رو مادر

 .بودم

 

******** 

 رييتغ يشهر بطور كل.گذراندميبود را از نظر م زياز وطنم كه البته زادگاهم ن يشهر ياظر و چشم اندازهاطول راه با ولع من در

 نكهيتا ا.گفتميسخن م تيبا ك زين يچند كالم يگاه انيم نيدر ا.آمد يبنظر م بايبه ز زيدر شب ن ينكرده بود و حت يچندان

 .نزدمان آمد ميشد ادهيپ نياز ماش نكهيظر بود و به محض ااز زغال و اسفند منت يبا ظرف ميزن عمو.ميديبخانه رس

 .بتركه ليچشم حسود و بخ ياله-

گفتم سرش را خم كند تا آن را دور سرش بگردانند و  تيبه ك.بودم دهينشن شديبود كه مدتها م ييزهاياز چ يكياسفند  يبو

 يما قربان يپا يبود تا جلو دهيخر يو گوسفند دهيشپدر زحمت ك.بود يبعد نوبت قربان.او با تعجب خواسته ام را اجرا نمود

 نيا:و گفتم دميام پنهان نمود و من خند نهيو سرش را در س ديآغوش من پر هب وانيجان كندن ح دنيبه محض د تيك.شود

 ؟يا دهيرا ند وانيكردن ح يعمرت قربان يتو ه؟مگهيچه حركت

 يقربان شيبرا گردديكه از راه دور بخانه بازم يزيدم هر عزدا حيتوض شيبرا.هم نداشت او كه مسلمان نبود يتعجب خب

 د؟يزبان بسته را كشت وانيح نيچرا ا:از رسوم ما گفت نيو او اندوهگ كننديم
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زنده اند؟خداوند  يبا چ ايدن يآدمها يتو فكر كرد ؟پسيزنيحرف را م نيهم هم يخوريو ژامبون م كياست كهيموقع:گفتم

چشمات  يرحمانه است كه جلو يعمل بنظر تو از آن جهت ب نيا.دهيك و پوشاك انسانها آفرخورا نيتام يرا برا واناتيح

سوال  ريرسوم ما را ز يخواهيچرا دائم م دانمينم.يكه انگار در عمرت شكار نرفته ا يكنيرفتار م يتو طور!انجام شده

 .وعده كباب برگ ما نظرت را عوض خواهد كرد نياول بندميم ؟شرطيببر

 .دهدياش نشان م يمحبتش را به عروس فرنگ نكارهايگمان كرده بود با ا!رمپد چارهيب

 ياز دفعات يكي ديآ يم ادمي.كرديم ديخشونت بار با يعمل ما بعنوان عمل نياز ا تيتا چند وقت ك دانديفقط خدا م كهيحال در

بمب اتم  نكهينه ا ميبريرا م واناتير حدارند كه ما س تيسركار خانم عنا:ما گشود به او گفتم نييكه دوباره لب به سرزنش آ

 !معتقد به رسوم باشد يهايرانيرحمانه تر از عمل ا يشما به مراتب ب كنميم مانگ.ميو بشر را قتل عام كن ميبساز

 شد؟يدر وطنت بتو خوش آمد گفته نم اي؟آيآمد نيما قاتل انيو م يترك وطن كرد ؟چرايخودتو چ:گفت تياو با عصبان و

 يزيو پدر كه آمده بود چ گفتيبه مادر نگاه كردم كه با عشق نگاهم را پاسخ م.ب نداشت لذا سكوت كردمحساب جوا حرف

 ...انيبخواهم و دوستان و آشنا

 انيمن م يجا ميدانستيخودم هم خوب م ديرا بخواه راستش

 

خودشان و  ةاز محله و خان ريغجا را  چيبودند، ه دهيقمارخانه را ند يدر سراسر عمرشان رو ديكه شا يكسان انيم. آنهاست

 !كوچكشان را يخوشبخت. كردند يرا هم همان جا جستجو م يالبته خوشبخت

 :گذاشت و گفت ارمانياتاق خودم را در اخت مادر

 .ييآ يروز م كيدانستم  يم. دست نزدم  يچيبه ه -

 :گفتم

هم به  يستن قرارداد آمدم به خودم گفتم سرب يبرا. كمتر ايماه  كيهم  ديشا. ستمين نجايا شتيب يمادر، من چند روز -

 .شما بزنم

 :و گفت ستينگر تيبه ك يبا مهربان مادر
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 .ميفهم ياو را نم يكه ما حرفها فهيح يليخ -

 :گفتم

 :مادر گفت. خواست سوال كند يم زيهمه چ ةبهتر باشه ،وگرنه درباره يطور نيا ديشا. فهمه يما را نم ياو هم حرفها -

 .تو صاحب خانه است ةمادر؟ اون االن به انداز هيچه حرف نيا -

 :و گفتم دهياو را بوس يشانيپ

باز هم . فرنگ كه احساس و عشق مرده يتو. ماند  يم نجايتا ابد ا ديمهربان نقدريدانست شما ا يمادر به خدا او اگر م -

 .اندازه يم يمهربان اديگل و گالبشان آدم را به  يها، هنوز بو يشرق

 :ديسانه پرسملتم مادر

 .خانه بخره كيگم آقا جونت براتون  يم ياگر بمون ؟يمان يم -

 :لبخند گفتم با

 !خانه ها را بخرم  نياكنون اگر اراده كنم قادرم دو سه تا از ا. ستميدر ضمن من كه ندار ن. ام ينه مادر، من رفتن -

و من خودم را آماده كرده بودم كه به هر نوع جبهه  ستينگر يداشت م يميكهنه و قد يما كه بنا ةمات و مبهوت به خان تيك

و من به  ميبه بستر رفت يگريبحث د چيه يشب اول اقامتمان را ب. عاقالنه نبود زيروش ن نيهر چند كه ا. او پاسخ دهم يريگ

ستم توان يوابسته به مردم خودش بود و من نم تيچرا كه ك. نخواهم داشت ور شيرا پ يكه اقامت خوش دميوضوح فهم

 .كنم ليملتم را به او تحم ديخواسته ها و عقا

 

**** 

 

او را پوشاندم  يخودش را كنار انداخته بود ، رو يطبق معمول پتو تيك. آنكه علتش را بفهمم از خواب برخاستم يزود ب صبح

 يب. دميفهم يم يبه خوب مناجات آقاجان را ةهوا مه آلود بود و من زمزم. آمدم نييو آرام از اتاق خارج شدم و از پله ها پا

، خداوندا ، ما را از بندگان صالح خودت قرار ده و  اياول نشستم و گوش سپردم خدا ةدر طبق ياول رو به رو ةپل ةلب ارياخت

ما را به حال خودمان رها مكن و فرزندان ما را از بندگان مخلص خودت قرار ده ، . مباش كه خالف اراده ات گام بردارم يراض
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 .كن تشانيو سالمت بپوشان و به راه راست هدا تيا لباس عافبه آنه

دل  يكنم و عقده ها هيگر يها يپدر بگذارم و ها يدلم خواست سر بر زانوها يلحظه ا يبرا. را فشرد ميآشنا گلو يبغض

بوده و هستم؟  يديمفانسان  ايبوده ام؟ اصالً آ يپدر و مادرم چه كرده ام؟ چگونه فرزند يبا خود فكر كردم من برا. ميبگشا

 من چه ام؟

آنها را  يسر و صدا دنيطاقت شن. كردند يو قال م ليق ريكالغها بر فراز درختان كهنه و پ. رفتم اطيجا برخاستم و به ح از

ساعات  نياز نخست يينانوا شهيمحله مان اصالً عوض نشده بود و مثل هم. هدف به راه افتادم ينداشتم از خانه خارج شدم و ب

بود مرا  داياو كه پ يول. مان در حال عبور از كنارش سالم دادم يميقد يها هيهمسا از يكيداد به كار مشغول بود، به بام

 يخوب پس من برا. تلخ به لب آوردم يمن دور شدنش را نظاره كردم و لبخند. اكتفا كرده و رد شد ينشناخته به پاسخ

مگر من در گذشته چه بوده ام كه . اورنديب اديخواستم همه مرا به  يكه مبود  ياديانتظار ز نيا. ها فراموش شده ام يليخ

 خالء ام احساس شود؟

چه احساس . بودم دهيرا ند ديشد كه طلوع خورش يمدتها م. زد رونيمشرق ب ياز پشت كوهها ديخورش. را دور زدم كوچه

 .يياست حس آشنا يخوش

 .يگوسفند بخور ريبا ش ريه نان سنگگ و سرشصبحان. يخودت باش ةاست كه در خان ياحساس قشنگ چه

هنوز دستم به زنگ نرفته بود كه در  دميبه خانه رس يوقت. افزودم ميزمان به سرعت گامها دنيو با فهم ستميساعتم نگر به

 .مادر بود با چشمهان نگران. باز شد

 .داده و در را پشت سرم بستم يسالم

 .مادر؟ دلم شور افتاد يكجا بود -

 :گفتم يانمهرب با

 كه در آن متولد شدم قدم بزنم؟ ياجازه ندارم در محله ا -

 :گفت مادر

 .دميفقط اسم تو را فهم شيحرفها انيمن از م.اديزنت به نظر ناراحت م يچرا ول -
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و  از مادر معذرت خواسته. كه هنوز لباس خواب به تن داشت پشت پنجره بود يآشفته در حال يباال نگاه كردم او با موها به

 .به سرعت باال رفتم

 :و گفتم دميوارد اتاق شدم پرده را كش يوقت

 .پشت پنجره  يآمد شانيپر يبا لباس خواب و موها ؟يپدرم را ببر يآبرو يخواه يم ؟يكن يمعلومه چه كار م چيه -

 ؟يتو كجا بود -

 .رفته بودم قدم بزنم -

 .يمن بلند شدم تو نبود يوقت -

 .وابماز آن نتوانستن بخ شتريب -

 .نميخوام آفتاب را بب يم ؟يديحاال چرا پرده را كش -

 ؟يكن يم يشوخ يحتماً دار -

 .ينيب يمگه روز اوله كه منو در لباس خواب م.  يكن يم يشوخ يتو دار ديشا -

 .كردم با آؤامش قانعش كنم يتخت نشاندم و سع يبردم و او را آرام رو ميموها انيم يدست من

 ديو پوشش عقا ديق يكشور درباره زنان ب نيمردم ا!تو  نيمتفاوت با سرزم اريبس. هيشرق نيسرزم هي نجاي، ا تيك نيبب -

 .يآنها احترام بگذار ديبه عقا ميكشور هست نيدر ا يتا وقت يكن يسع ديتو با. ندارند يخوب

 ةخانواد كيما به عنوان  ةوادخان ي، مردم رو تيساده تر از قبل ادامه ادم ك نيبنابرا. ستينگر يمات و مبهوت مرا م او

. ، نماز ، روزه ، دعا ، مسجد دهيند يمرد نامحرم چيمادر و خواهران مرا ه يتار مو كي يكنند ، تا امروز حت يحساب م يمذهب

 :كنارش نشسته و با نرمش گفتم. بود ستنيگر ةو آماد بودبغض كرده  تيك! من  يخدا ؟يفهم يم

از تو  ياديز زيمنهم چ. يستيتو كه بچه ن. ميكن يكنه من و تو با هم دعوا م ينه مادرم فكر موگر. يكن هيگر دي، تو نبا تيك -

 .يده تياز گذشته به پوششت اهم شتريب يقدر ميهست نجايكه ا يفقط خواستم در مدت. نخواستم

 :گفت هيگر انيم تيك

 :دميو مضطرب پرس رانينكرد من ح يبرخورد نيمن چن دنيمادرت با د يول -
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 :دميدوباره پرس ديو با ترد ؟يرفت نييلباس تا پا نيتو با ا... تو  -

 د؟يپدرم هم تو را د -

 :گفت يبا خونسرد تيك

 .كنم يخب ،فكر م -

 ؟يكن يم وانهيو عاقبت مرا هم د يا وانهيمن تو د يخدا -

مقابل  يقيدقا يبرا رايز ديهمف يموضوع را م نيهم ا تيك نكهيمثل ا. با پدرم را نداشتم  ييفرط شرم طاقت رو به رو از

را  انمانيبه در اتاق ، سكوت م يضربات يكه صدا ميهر دو ساكت بود. نگاهم كرد يچشم ريساكت و آرام نشست و فقط ز

 .مادر بود.شكست

 .آقات رفته نون سنگك گرفته. پسرم صبحانه حاضره -

اش بابت لباس و  ينگران.  دميفهم ياش را كامالً م ينمن علت نگرا.و آنگاه ما را ترك كرد ستينگر يبا نگران تيبه ك مادر

 .بود تيظاهر ك

 :گفتم آرام

 ؟يممكنه خواهش كنم لباست را عوش كن تيك -

 :بهره برده و گفتم انمانيبه عوش كردن لباسش مشغول شد و من از سكوت م تيك

مدت كمكت  نيدر طول ا تيتخاب لباسهاو ان دنيكه بتونم در پوش دوارميام. يتونم خواهش كنم چمدانت را باز كن يم -

 .بود ريخشك و دلگ تينگاه ك. كنم

 12 فصل

 

 

 

. در طول اقامتمان از آنها استفاده كند  دينبا "كنار گذاشتم و به او گوشزد كردم اصال يرا به كل تيك ياز لباسها يتعداد

حرف اول و آخر را در  ديبار با نينخست يراكردم ب يحس م. استفاده كند  زيكردم با چه چ ييرا هم راهنما گريد يتعداد



 

 

كتابخانه نودهشتيا  جعفري مريم  –نكن فراموشم                                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٢

خانواده و حفظ  تيرضا يكنم ، ول يدربند با او رفتار م رياس كيكرد من مثل  هدتصور خوا تيدانستم ك يم. بزنم  يزندگ

و خاطر كنم  دهيخواستم در طول مدت اقامتم آنها را رنج ينم.  دميشياند يبود كه من به آن م يمهم زيپدرم تنها چ يآبرو

 .بودم  زيهمسرم ن يكار از سو نيعقوبت ا رفتنيحاظر به پذ يكار حت نيا يبرا

 يها يدر كنار خانواده با وجود مهمان نواز ينبود ول يميچندان گرم و صم گريكديكه روابطمان با  نيهر حال با ا به

در نظر گرفته بودم ،  تيك يكه من برا ييها تيهفته به علت محدود كيپس از گذشت . گذشت  يهموطنانم خوش م

 .بازگشت را سر داد  يزمزمه 

دعوت كرده و هر روز  شانيو هم احترام به پدرم ما را به خانه ها يمن هم به جهت كنجكاو كيكه اقوام دور و نزد نيا با

ان مصر ندادند و او همچن تيك ي هيدر روح يرييتغ كي چيآمد ه يبه نظر م يكردند ، ول يما را فراهم م يموجبات سرگرم

 .به من ثابت شد  ميبود رانيكه در ا يدر مدت نيعاشق ابتذال بود و ا يداز آزا شترياو ب.  ميبازگرد سيبود به انگل

عاشق اروپا بود و  ياو از كودك. ام پس از سال ها به وطن بازگشت  يفرنگ يكه پسرعمو يما ادامه داشت تا روز كشمكش

او به  "مسلما. بازگشت  رانيرفت و از اقبال بلند ما چند روز پس از اقامت ما به ا كردن پدرش به آنجا سهيباالخره با سر ك

 .ناراحت كننده بود و هم خوشحال كننده  ميحضور او هم برا.  ديفهم يم يبه خوب ار تيك يمسلط بود و حرفها يسيزبان انگل

كه  نيبند و بار بود و خوشحال از ا يها گذاشته و ب يغرب يبود جا پا شيكه در رگها يرانيكه او به رغم خون ا نياز ا ناراحت

 شتريب تيكنم ك يالبته فكر م. ، نظر مساعد او را جلب كرد  دنديچرخ يم تيمن كه مثل پروانه دور ك لياز فام يباالخره كس

ثل خودش كالم م كيو در  ستينگر يم ديتائ ي دهيكه رفتار و كردار او را به د آمدمن خوشش  ياز آن جهت از پسرعمو

 زيپدر ن يروابط آن دو راحت و دور از شرم بود كه حت يكردند ، به قدر يچگونه رفتار م گريكديكه آن دو با  داستيپ. بود 

 ميقدر برا نيفقط هم. را نگرفتم  تيك يلوخب من هم مقصر بودم كه از روز اول ج. را متذكر شد  ييزهايسربسته به من چ

 .كند  يم يتاب يبازگشت به وطنش ب يكمتر برامهم بود كه او سرش گرم شده و 

شانس . اش را ستود  ييبايفشرد و ز يرا به گرم تيدست ك ميپسرعمو نايس. برم  ينم اديآن دو را از  ييروز آشنا نياول

 نايكند با س يكه از من دارد باور نم يگفت با شناخت يهم به من م تيك.  دنديفهم يآن دو را نم يآوردم كه اقوام حرفها

و گفتگو در  يبا او به شوخ يبه گردش رفته و حت نايبا س رايگشت ز يهم زبان م كيانگار مدتها بود به دنبال . پسرعمو باشم 
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 .با او صحبت كرده بودم  "فرهنگمان مفصال يدرباره  "بود كه من قبال يدر حال نيا. پرداخت  يجمع م

پاك  يدختر شيبازگردد تا برا رانيخواسته بود به ا ناياو از س رايت بود زموضوع ناراح نياز ا زين ميعمو يعني نايپدر س يحت

صحبت كنم  ناياحمقانه بود كه من با س ياز طرف. اوضاع بر وفق مرادش نبود  ليتفاص نيكنند و با ا يرا خواستگار بيو نج

 شهيپا به سن گذاشته و هم گريكه د رديتلخ را بپذ قتيحق نياو هرگز قادر نبود ا. چرا كه مشتاق تر از او همسر خودم بود 

از رفتار و  يگاه. پرداخت  يم يمرد دوروبرش به سبكسر نياول دنيكرد و با د يخام رفتار م يتجربه  يمثل دختران ب

 . ارمرا بفش شيتوانستم گلو يخواست م يشدم كه دلم م يم يعصبان ياعمال او به قدر

 ياز درون م يزدم ول يخودم را به آن راه م. شده بود  يدرگوش يحرفها مبدل به ليفام يعلن يگفتگو و صحبت ها حاال

چون هم  ياز طرف. برند  يسوال م ريرا ز رتميغ شانيبود كه با نگاه ها نيبود و مثل ا نيسنگ گرانيد ينگاه ها.  دميخروش

توانستم به  يمن هم كه نم. بزند  يكرده و حرف يداد دخالت يخودش اجازه نم به يبودند ، كس لي، هر دو فام نايو هم س تيك

 نايس مياز شبها كه در منزل پدرم به استراحت مشغول بود يكي. بستم  يقرارداد م ديبعد با يهفته  رايبازگردم ز يآن زود

خونم به . را گرفت  تيمن سراغ ك ركتح نيتوجه به ا ياو ب يبا او برخورد كردم ول شهيمن سردتر از هم. به آنجا آمد 

 : دميد و پرسجوش آم

 ؟ يده يم ياجازه ا نيچطور به خودت چن.  يريگ يسراغ همسر مرا از من م تو

 :زده و گفت  يلبخند نايس

 يهنوز تعصبها يهمه مدت از اقامتت در اروپا و ازدواج با زن خارج نيپس از گذشت ا يادعا كن يتوان ينم. كن ارسالن  بس

 . يمنطق گذشته را دار يخشك و ب

 :م گفت يعصبان

ناموس من ، ناموس توست ؟ حاال من به  يفهم يكه نم يتو آنقدر احمق يعني،  يبرده ا اديكه خودت را از  ييمنطق تو يب

 .پدرت باش  يالاقل به فكر آبرو. درك 

 :من زده و گفت  يبه شانه  فيخف يضربه ا ستينگر يم يشوخ ديحركات مرا به د ييكه گو نايس

 .ربند را نشانش دهم قول داده بودم د تيبه ك من
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 : گفتم

 . يتو زحمت بكش ستين يازين. توانم انجام دهم  يكار را من هم م نيا

به محض  تيك. شد  يباخبر م هيبودم كه از قض يآمد ، انگار نفر آخر نيحاضر و آماده پائ تيكه ك ميمشغول مشاجره بود ما

 :توجه به حضور من گفت  يب يبا شادمان نايس دنيد

 .خب من آماده ام .  يه آمدك خوشحالم

 :گفتم  نيخشمگ

 . يرو يكجا نم چيساعت شب ه نيمن ، ا ياجازه  ي؟ تو ب كجا

 :گفت  تيك. آمدند  رونيب زيما ، آقاجان و مادر ن يسروصدا از

 . ستميتو ن يزندان من

 يو من هم عصبان ديپس كش، او دستش را  دميقبل از آنكه از كنار من عبور كند دستش را كش يرفت ول نايبه طرف س او

 رديرا در آغوش بگ تيمادر دوان دوان جلو آمد تا ك. شدم  ريدرگ نايبه گوشش نواختم ، آنگاه با س يمحكم يليشدم و س

 .مادر را پس زد و باال رفت  ياو عصبان يول

 

*** 

 

و  يپاره ، سر و صورت زخم يها هقي. اسفبار بود  مانياوضاع هردو يول مياز هم جدا شد نايآقاجان من و س يانيپادرم با

 يتا دو روز حت تيهر چند ك.  دميرا ند نايتا زمان رفتن ، س گريبود كه د دياز آن جهت مف هيقض نيحداقل ا. آشفته  يموها

از او معذرت  يليبه خاطر س ميگرفته بود مرا مجبور كرد از ترس آبرو شيدر پ هك يا هيبا من سخن نگفت و با رو يكالم

 .بخواهم 

گرفتم هر چه  ميشركت كنم تصم ي ندهينما ميكه قرار بود قرارداد را تسل نيبستن قرارداد رفتم و با ا يروز بعد برا چند

را اعالم  مميتصم يوقت. بود  تيك يمن باشد ، خواسته  ياز آنكه خواسته  شتريب نيبازگردم هر چند ا سيزودتر به انگل

 يرفتم و خوب م طيبل ي هيتر ، دنبال ته يطوالن ياقامت يپدر برا يدر و اصرارهاما يو التماس ها هيتوجه به گر يكردم ب
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دانم چرا فكر كردم  يو نم دمي، پدر و مادر را بوس ديرس يروز خداحافظ. فهمند  يبازگشت زود هنگامم را م ليدل هيدانستم بق

از آن  شهيكه من هم يزيكردم ، چ يحس مخود  يآنها ترحم را برا يدر نگاه هر دو. خواهد بود  دارمانيد نيآخر نيا

 .متنفر بودم 

شد  يرها م كيتنگ و تار يبود ، انگار از قفس يگريد زيچ تيك يدر چهره  يدوباره دلم گرفت ول ميشد مايسوار هواپ يوقت

ت افتاده اتفاقا يكردم همه  يدانم چرا فكر م ينم.  زميبزرگ لبر يكردم از خشم ياز او بر گرفتم چرا كه حس م يرو. 

 .شد  شقدميشكستنش پ يبار او برا نينخست يتلخ بود كه برا انمانيمآنقدر سكوت . او صورت گرفته  ياز سو "عمدا

 .فهمم  ياحساست را م من

 .تكان دادم و باز هم سكوت كردم  يسر يسرد به

 . رميتقص يآمده ب شيپ اناتيمن در جر ي، دوست دارم باور كن ارسالن

 :من ادامه داد  نيتسك يبرا دينشن يخچون باز هم پاس و

 .خورم  يآنقدر مهربان غبطه م ي، من به تو به خاطر داشتن پدر و مادر يهست يمرد خوشبخت "واقعا تو

 .با تو هم مهربان بودند  آنها

 :آرام گفت شيبا ناخن ها يافكند و در حال باز ريبه ز سر

 .تو  يبه اندازه  نه

 :تمسخر گفتم  با

 .رساند  يتو را م يفانصا يب نيا

به  يدر حالت شهيبار مرا در آغوش نگرفت و هم كي يبرا يمدت حت ني، پدرت در طول ا ميگو يكه درست م يدون يم اما

 .بودم  گانهيب كيآنها  انيمن م يدون يتو هم خوب م. انداخته بود  نيدادكه سرش را پائ يمن گوش م يحرف ها

 :گفتم  يبه سرد. شد  يم خيخبر نداشت توب تياز دل ك نكهيا يفقط برا يمهمان نوازو  يبا آن همه مهربان! پدر  چارهيب

برتر  يمدت مثل نژاد ني؟ تمام ا يدان ي؟ تو از محبت چه م يخودت را محق بدان يخواسته ها نقدريشه تو ا يباعث م يچ

در  يمدت سع نيتمام ا يول دنديفهم يتو را نمآنها هم زبان . و بهانه ات هم ندانستن زبان بود  يديخودت را از آنها كنار كش
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در  يكه حت يي، به جا ميگرد يتو باز م نيبه سرزم ميحاال دار.  يبا انصاف بود يكمكاش تو  يا. خوشحال كردن تو داشتند 

كردن قلب شكسته و پر  نيتسك يكه برا ييبه جا.  يابي يعشق پاك و ناب و خالص را نم نياز ا ينقاطش ، ذره ا نيباتريز

 . يتاب بود يب شانيمدت برا نيكه ا يمتوسل شو يحاتيبه همان تفر ديات با يوجود يخالء ها

است  دهيفا يدانستم نوشدارو پس از مرگ سهراب ب يم. رفت  مايهواپ ي، چون از جا برخاست و به انتها ديسخت رنج تيك

 يلجباز گريفكر كردم حاال د. انستم بر خودم مسلط شوم كه آرام تر شدم تو يكم. شوم  زيبهتر از آن بود كه از غصه لبر يول

دارم تا او  اجيمن به او احت شتريو ب ميدار ازياست كه ما به هم ن قتيحق كي نيو ا مياست و من و او دوباره تنها شد دهيفا يب

 يشتريدغه به فرصت بدغ يآرام و ب يداشتن زندگ يما هر دو برا. ام  يزندگ كيفكر كردم او همسر من است و شر. به من 

 . دميبخش ينسب ي، آرامش مدار شده ا حهيكاذب به خود و احساس جر يها يدواريام نيبا ا.  ميداشت ازين

 13فصل

و  بيكه با ترت يشده مثل نوار نييبرنامه از قبل تع كيدرست مثل  يكيمكان يدرست مثل انسان.كار كار و فقط كار دوباره

مورد  اتياز ما با مشغول كيهر  كنديا در خود دراد و با فشار دكمه شروع آن را عرضه مضبط شده از قبل ر يموزون آهنگ

 .مزاحمش نشود يگريد ميداشت ليعالقه خودش سرگرم بود و البته هر دو م

شب او  كي.شدم كتريام نزد يسيعامل انگل ريبه مد نياز سهام شركت را بخرم بنابرا گريد يگذشت و من توانستم كم يمدت

و  كتريما نزد يدوست بيترت نيمن او را بخانه مان دعوت كردم و بد گريد يرا بخانه اش دعوت كرد و شب تيك من و

 كهيدر حال ميكرديو با هم سفر م ميرفتيم يبا هم به اسك.ميكرديرا به اسم كوچك صدا م گريكديكه  يبطور ديمحكمتر گرد

ام درباره مجرد بودن او برطرف شد چرا  يشدم كنجكاو كياو نزدبه  گريد يكم يوقت.هم با ما بود تيمدت ك نيدر تمام ا

 كنديازدواج نم وبارهكه چرا د دميپرس ياز هم جدا شده اند و وقت يكه دانستم او و همسرش به علت نداشتن توافق اخالق

 .دهديم حيپاسخ داد مجرد بودن را به متاهل بودن ترج

را تحمل كنم  تيك ديكه هر روز با يمن.م او خوشبخت است و بدبخت منمفكر كرد.خوردميآن زمان بحال او غبطه م راستش

كه  يچه وقت يآخر برا يمرد حساب دميپرسياز خودم م تيك يها يياعتنا يب دنيبا د يگاه.منتظر فردا باشم يديو با ناام

دل خودت را خوش !شهياشاره انگشت محو م كيآبه كه به  يرو بابعشق كدومه؟عشق ح!؟يدستمال بست كنديسرت درد نم
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 ستين يو هنوز بچه ا يگذاريسال تولدت را پشت سر م نيكميو  يس ي؟داريو ازدواج كرده ا يكه عاشق شده ا يكرده ا

 نيبنابرا.معتقد بود بچه دست و بالش را خواهد بست تي؟كيخواهيم يچه كس يپول را برا نهمهيآخر ا.كه تو را پدر صدا كند

چرا كه او .خواسته ام كنم رفتنياو را مجبور به پذ توانستمينم.كنم رونيكر را از سرم بف نيا ديبود كه با نيا شيمعنا

 .فرزندم را به او واگذار كنم تيمادر بچه من باشد و من بنا بود ترب خواستيم

 دايدرست ب.خودم نباشم يساعات يبرا شديمشروب سبب م.به مشروب پناه بردم ييو تنها صاليبود كه از فرط است آنزمان

من  ميبا هم به كافه رفت.فرانك بودم كميخوب بخاطر دارم كه با شر يبه طرفش رفتم ول يبار سر چه موضوع نيآورم اول ينم

به عالمت  يالس مشروب را بطرفم دراز كرد و من ناباور نگاهش كردم و سريگ.اريهوش مهيبودم و او ن نيگرفته و اندوهگ

 .كنهيبخور پسر آرامت م:او دوباره دستش را بطرفم دراز كرده و گفت يولتكان داده و آنگاه دستش را پس زدم  ينف

 .داشته باشم نيبه ا اجيكه احت ستميمن آنقدر ناآرام ن يمتشكرم فرانك ول-

را  تياگر ك.نخواهد شد ينترس طور.يدر خوردن مشروب وسواس دار نقدريكه تو چرا ا دميبنوش من هرگز نفهم ريبگ-

 .يترسياز او م كردميكر مگمان ف يبودم ب دهيند

 .كه من تابحال هرگز لب به آن نزده ام نهيموضوع ا.ستين يگريد زيهر چ ايموضوع ترس -

 ؟يتابحال لب به مشروب نزده ا نجايتو از زمان آمدنت به ا يعنيبس كن -

 .نه-

 .ديفهم يآن را خواه رياه تاثو الجرعه سر بكش آنگ ريحرفت را باور كنم؟بگ يخواهيم ايآ!يفرشته ا ليكائيمن تو م يخدا-

الجرعه سر  گفتيمشروب را گرفتم و همانطور كه او م السيكه در انجام گناه مردد و دو دل است گ يمثل گناهكار من

 ريفقط تصو.دمينفهم يزيچ شياز حرفها گريساعت د ميپس از گذشت ن يول كردميو من گوش م زديفرانك حرف م.دميكش

فرانك .شهيهم يبخوابم تا ابد برا خواستيدلم م.زديمن حرف م ياو بر خورديكه با آرامش تكان م دميديدر هم و تار او را م

سجاده و  يو مادر را نشسته بر رو دميديپدر را م ريتصو ديچرخيسرم م.از مشروب را پر كرد و به دستم داد يگريد السيگ

 .را خندان و شاد تياشكبار و ك يدگانيرا با د يتيگ.شده در چادر نماز گلدارش دهيپوش

فكر كردم كاش .خواستيدلم زانوان مادر را م.حس است يهمه بدنم كرخ و ب كردميسوم را خودم پر كردم حس م السيگ
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 .دمينفهم زيچ چيه گريشدند و د نيسنگ ميپلكها.مادر بود تا سر به دامانش بگذارم و آرام بخوابم

 

**** 

 خواستيدلم م.كرديسرم درد م يم مثل پر كم وزن و سبك بود و همه موهاسر.داديگشودم نور چشمانم را آزار م دهيد يوقت

من  دنيبا د تيك.صبح گذشته بود به سرعت از جا برخاستم و از اتاق خارج شدم 11ساعت كه از  دنيبا د يدوباره بخوابم ول

 ؟يچرا منو صدا نكرد:دميپرس.گفت ريزد و صبح بخ يلبخند

 ؟يچه به روز خودت اورده بود شبيبگو بدانم د.يبود هوشيبانگار  يكردم ول تيمن بارها صدا-

تا آنچه  اورميكردم بخود فشار ب يافتاده بود؟سع ميبرا يمن چه كرده بودم؟چه اتفاق.ديكش ريشب گذشته سرم ت ياداوري با

 :اورميب اديحادث شده بود ب

 .من با فرانك بودم-

را  تيكفشها يقادر نبود يحت كهيا مست و مدهوش بخانه آورد در حالاوتو ر.يبا فرانك بود دانميبله م:با تمسخر گفت تيك

كه تو  يآنوقت تصورش را بكن وقت.يزنيهرگز لب به مشروب نم يخشكم زده بود چون تو گفته بود رتيمن از ح.ياريدر ب

چه  ننديبب زانيمست و آوكه تو را  يوقت.يها را بكن هيفكر همسا ديبا.كنميم دايپ يچه حال يا دهيكه تا خرخره نوش نميرا بب

 .يبه اندازه بخور ديبا كنند؟تويفكر م

مشروب  السيگ هيدو  يكه حداقل در هر مجلس يكس اموزديآداب و رسوم را بمن ب ييزن اروپا كيآور بود كه  ننگ

رج شده و از خانه خا يگريكالم د چيه يب.كرده بودم ميقا يبزدل خود را پشت بطر كياز خودم بدم آمد من مثل .دينوشيم

 .يقبل خواب بود يكه تا ساعت داستيپ شمانتاز چ:زد و گفت يمن لبخند دنيفرانك با د.به شركت رفتم

 ؟يبخانه برد تيكه مرا در آن وضع يداشت يچه مقصود:پرخاشگر گفتم يبا حالت مقدمهيب من

 .يشب را در كافه بخواب يبود لينباشه كه ما نيمقصودت ا دوارميام:طنز آلود گفت يشوخ و لحن يبا نگاه فرانك

 شيهم از اتفاق پ اديالبته ز.يكرد يرو ادهيد رخوردنش ز يكم يمنت يخودت مشروب خورد ليتو به م:گفت يجد سپس

 .يكنيآمده ناراحت نباش چون بعد از چند بار عادت م
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ادعا كنم  توانستميته كه نمالب.شوم كيآنكه بار گناهم را با او شر يبرا ديمن به عوض خودم فرانك را شماتت كردم؟شا چرا

 ادياش را از  يقينمانده بود خود حق يزيچ گريمرد بالغ بودم كه د كيمن .پسر چشم و گوش بسته ام و اغفال شده ام كي

 خواستيدلم م.بود ياشتباه بزرگ و نابخشودن كيبلكه شروع .نبود كه من لب به مشروب نزدم يبار نيالبته آن آخر.ببرد

 نياز معتقد تر يكياو  رايز.كرديتر م نيعذاب را سنگ نيمثل مادر كه البته بار ا ياعتراف كنم به كس ياشتباهم را به كس

او از .دميشياند يبه او م ميها درباره حضرت مر يحيمس فيهنگام توص شهيآنقدر مقدس كه من هم.بود نيزم يرو يانسانها

 .ستميآنها ن يكه من جا كرديا را شكر مخد گرانيد اتيحكا دنيبا شن شهيبود و هم زاريآشغالها ب نيا

 گريرنگ باختند و د زيآنها اعتقاداتم ن يايبا ورود به دن.رفتيخودش در آن لجنزار فرو رفته م يحاال پسر خودش با پا و

من .نبود ريتاث يبا فرانك ب ينيهم همنش ديشا دانمينم.كردميو به فرهنگ آنها حمله نم گرفتميسخت نم تيچون گذشته به ك

 .دميچيپيم تيك يكمتر از گذشته به پا نينامشان هم آشنا نبودم و همچن ينهادم كه در عمرم حت ييدر كنار او پا به مكانها

 

 

به فرانك به  گريآنقدر كه من د.ديمان افزوده گرد يام با فرانك به رفت و آمد خانوادگ يياز آشنا ياز گذشت مدت پس

چه در غم .بود ييدوست خوب و با وفا ياو براست.ستمينگرياز خانواده م يعضو بلكه به چشم كردميدوست نگاه نم كيچشم 

هم به او  تيك.خبر برود يو ب ديايعادت كرده بودم كه سر زده ب.بودمبه حضورش عادت كرده  گريد.مانيها يو چه در شاد

 .ميديمشترك به توافق رس ينفر بعنوان دوست كي يبار رو نياول يما برا.گذاشتياحترام م

كمك  گريكديبه  ييدر گره گشا يو حت نطوريما هم هم.مشكالت ما بود نيتا بزرگتر نيكوچكتر انيدر جر فرانك

من به مناسبت .تيدرست از شب تولد ك.شدم نيو صداقت او بدب يكرنگيآورم كه از چه زمان به  يخوب به خاطر م.ميكرديم

 يمهمان.دعوت به شركت نمودم انيو از همه دوستان و آشنادادم  بيترت يمفصل يمهمان تيسال تولد ك نيو چهارم ستيب

 ريد يما قدر يدوست خانوادگ نيكتريآمد او بعنوان نزد يمن منتظر فرانك بودم بنظر م.بود يراض اريبس تيبود و ك يقشنگ

خوشامد  ضمن شدم و كيبه او نزد.به دست داشت ييبايدسته گل ز كهيدر حال دياو باالخره از راه رس نكهيكرده است تا ا

 !ياين كردميفرانك؟فكر م يكرد ريد:گفتم

 .بودم يمشكل خصوص كي ريراستش درگ.برمينم اديرا از  ميكه من دوستان نزدك يدونيتو م-
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 بكنم؟ يبتو كمك تونميمن م ايآ-

 .ميبگو كيبه او تبر خواهميكجاست؟م تيك يراست.بهر حال از لطفت ممنونم كنمينه گمان نم-

 نقدريا ديديم ياگر مرا بعد از سالها دور كنميخوشحال شد كه گمان م ياو بقدر دنيبا د تيك.ميرفت تيزد كو او هر دو ن من

از آن  توانديم تيك كردميحاالتم فكر م نيتفاوتر يدر ب يحت شهيخب هم يول شديام نم يالبته من حسود.شديخوشحال نم

 ميگرم گفتگو بود گريكديبا  تيمن و ك.دنديرقص گريكديا شام جفتها ب صرفپس از .كه هست با من مهربان تر باشد يزيچ

 .را دعوت به رقص كنم تياگر من ك ينداشته باش ياعتراض دوارميارسالم ام:شد و گفت كيكه فرانك بما نزد

دراز كرد  تيك يفرانك دستش را بسو.به لب آوردم يلبخند تلخ.ستينگرياو با تمام وجود به فرانك م ستمينگر تيبه ك من

دادم  هيبه عقب تك.شب تولد او را خراب كنم خواستميراستش ابتدا چندان ناراحت نشدم چرا كه نم.رفتيپذ زين تيالبته كو 

را در آغوش گرفته بود و  تيك مانهياز حد صم شيفرانك پ.رمينگاهم را از آنان برگ توانستمينم يروشن كردم ول يگاريو س

 .كه او را به قهقهه وا داشته بود كرديصحبت م تيمورد عالقه ك زياز چه چ دانمينم

احساس سرما  يتراس رفتم ول يالجرم رو.قادر نبودم يمنحرف كنم ول يكنار دست يكردم فكرم را به سمت حرفها يسع

مثل انزجار آزارم  يآن مناظر احساس دنياز د يدوباره بطرف سالن برگشتم ول.از عرق بودم سيچرا كه خ كردميم

عمل آنها در  نيا يول.بود يميدرست به اندازه من صم رانكبا ف تيالبته ك.فرانك گذاشته بود نهيس سرش را بر تيك.داديم

 .بود يگريد زيحضور من چ

تصور  نياست و البته هر بار خودم را به سبب ا يخانوادگ ياز دوست شتريب يزيدو چ نيعالقه ا كردميچرا فكر م دانمينم

 ...ييوفا يآقا:از پشت سر مرا بخود آورد ييودم كه صداآنها مشغول ب يبه تماشا كردميسرزنش م

 .بود تياز دوستان ك يكي او

 .ستيشما مناسب ن يهوا برا نيخانم شارلوت ا-

 .ديبا خانومها مهربان شهيشما هم-

 .گذرديخوش م يليخ تيبه ك:گفت ديچيپيشالش را دور خودش م كهيو آنگاه در حال ستينگاه من نگر ريبه مس او

 .نطورهيبله هم-
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 .ستين ريشما دلپذ يبرا اديانگار ز يول-

 د؟يبكن يفكر نيباعث شده چن يچ-

 .تراس يحضورتان رو-

 .چند لحظه يتنها علت حضورم ازدحام و فرار از سر و صداست آنهم برا-

 .شوم و با تعجب نگاهش كنم رهيخنده بلند او سبب شد به صورتش خ يصدا

شما شده  يآنچه كه باعث ناراحت كنميمن فكر م.كننديم تانيچون چشماتون رسوا دييگودروغ ب ديستيشما قادر ن ييوفا يآقا-

 .تهيك

 .شماست دهيتنها عق نيا:برده بود گفتم ياو به عمق اندوهم پ نكهياز ا ناراحت

 ست؟ين نطوريداره ا تيواقع يول-

لحظه .گرفتم شيرو يكرده و جلوبر لب گذاشت فندك را روشن  يگارياو هم س.روشن كردم يگريد گاريكردم و س سكوت

 ميگويم دياگر از من بپرس:گفت يرا روشن كرد و پس از پك محكم گارشيو آنگاه س ستيدر پناه نور فندك به من نگر يا

 .مشكل از شماست

 !دمياز شما نپرس يزيمن چ يول-

 .ميآ يبه حساب نم بهيدارم پس غر يا نهيريد يسابقه دوست تيمن با ك ييوفا يبگم اقا اديب-

تر از همه  بيام و عج بهيغر كياو  يتنها من برا داستيكه پ نطوريا يول:از پشت پنجره گفتم تيحال نگاه كردن به ك در

 ؟يرسيبه اشتباهت م يشناسيرا خوب م يكس يكنيكه فكر م يدرست زمان.اند بهيهم غر يهمه برا نجايا نكهيا

 .ردك شانيپر گرانيد ييفكر را بخاطر شناسا دينبا اديز-

 !اما او همسر منه-

 .همسر كيو فقط -

 ن؟يبگ ديخواهيشما چه م-

 د؟يكنيچرا به اطراف خود خوب دقت نم.ديبگم شما هم چون او آزاد خواهميم-
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 نم؟يرا بب يزيكه چه چ-

 .ديريگيم دهيرا كه به شما عالقه مندند و شما اغلب آنها را ناد يكسان-

 زيآم طنتيش يكمتر از آنكه بشود چشمك يليو گوشه چشمش خ زدينها موج مدر آ اقيعالقه و اشت ستمينگر دگانشيد به

 .ديلرز دشينام

جدا كردم  نميلباسم را گرفت دستش را از آست نياو آرام آست يرا از او برگرفتم و قصد مراجعت به سالن را كردم ول نگاهم

 .من به همسرم وفادارم:و گفتم

كه  ياز كسان رتيبود ح زيلبر رتيهمه وجودم از ح.نميتا عكس العمل او را بب به عقب برنگشتم يحت.داخل سالن شدم آنگاه

 .ستاديا يمن م يبخاطر معاشرت با آنها رو درو تيك

 14 فصل

 

از خشم  زيوجود من لبر يهمه .  ديواقع گرد تيمن و ك انيمشاجرات م نياز سخت تر يكيشب پس از رفتن مهمان ها  آن

دوستانه  يا هيالبته فرانك آنقدر در حال خودش نبود كه با گال. بتوانم خودم را كنترل كنم بودم  دواريو نفرت بود و ام

 شياز جا چگاهيه نيچرا كه به قول مادرم سنگ سنگ. بود  دهيفا يب رانكبه نظر من حرف زدن با ف "محكومش كنم و اصال

به من  تيك.  ديبه سر و صدا كش شهين و او مثل همم يگفتگو. افتاد  ياتفاق نم نيخواست چن ينم تياگر ك. خورد  يتكان نم

 نيكه انتظار چن تيك.  واختمبر صورتش ن يمحكم يليبه او داده باشم س يكه پاسخ دندان شكن نيا يكرد و من برا نيتوه

با  خواست شب تولدش يدلم نم. و آنگاه به سرعت مرا ترك كرد  ستيناباورانه بر من نگر يرا از من نداشت مدت يبرخورد

ام نشسته بودم  يراحت يصندل يمن هم رو. پس از آن تا دو ساعت در اتاق خودش بود . خودش سبب شد  يكنم ول نياو چن

به ساعت . به دست داشت  يبزرگ "كه چمدان نسبتا يآمد در حال رونيكه باالخره از اتاقش ب نياكردم تا  يو فكر م

 يغرورم مانع حركت. پالتواش شد  دنيبه من به طرف در رفت و مشغول پوشتوجه  ياو ب. به صبح نمانده بود  يزيچ ستمينگر

توانستم آن موقع شب او را  يهم نم يكردم اگر مانعش شوم ، برگ برنده را به دستش داده ام ، از طرف يگمان م. در من بود 

 :گفتم  يسرد "با لحن نسبتا از جا برخاسته و به طرفش رفتم و يبه سرد. او همسر من بود  يناسالمت. تنها رها كنم 
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 تونم بپرسم به كجا ؟ يم.  ديكه عازم هست نميب يم

 :هم همانقدر سرد پاسخ داد  او

 .روم نزد خاله ام  يم

 :تعجب گفتم  با

 ؟ يدار سيدر انگل يخاله ا يات ؟ تو هرگز به من نگفت خاله

به مقصد آنجا رزرو كرده ام و ساعت هفت  يطيبل يتلفن من. كند  يم ياو در فرانسه زندگ.  ستين سيكه او در انگل نيا يبرا

 .صبح پرواز دارم 

 :و گفتم  دميرا از دستش كش چمدان

 . يرو يكجا نم چيبه ه تو

 :با تمسخر گفت  تيك

شماره  نيا. به من اطالع بده  يرا گرفت متيهرگاه تصم. روم  يبه هر حال من م.  يتا آخر عمر مرا حبس كن يتوان يكه نم تو

 .باشد  يم نيمن پول يلفن آنجاست ، اسم خاله ت

 ؟ يدر چه مورد ميتصم

 :ساده گفت  يآرامش با

 .كنم  يتونم با تو زندگ يارسالن من نم!  مونيزندگ يبرا

 : دميلذا پرس.كردم با آرامش صحبت كنم  يسع

 ؟ ياز من ناراحت يليس يتو به واسطه  ايآ

 . يخودت را اصالح كن ديتو با.  نهاستيا، مشكل من و تو بزرگتر و دردناكتر از  نه

 .مسخره است  نيخودم را اصالح كنم ؟ ا دي؟ من با من

 . يمرا نزد دوستانم برد يشب گذشته آبرو تو

 ؟ يگذار يرا بردن آبرو م زياسم چه چ تو
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 :گفتم . او قصد رفتن كرد . است  دهيفا يسكوت كرد و من دانستم حرف زدن ما ب او

 .رسانم  يدگاه متو را تا فرو من

 يو تا فرودگاه حت ميدر راه بود ديهنگام طلوع خورش. چمدانش را به دست گرفته و جلوتر از او از خانه خارج شدم  آنگاه

نمود  يبا من خداحافظ ياو به سرد. به پروازش نمانده بود  يزيچ ميديبه فرودگاه رس يوقت.  ميسخن نگفت گريكديبا  يكالم

حال . دانم چه مدت در فرودگاه بودم اما به هر حال آنجا را ترك كردم و به خانه برگشتم  ينم. كردم  و من رفتنش را نظاره

در افكارم به دنبال .  دهيراه را برگز نيبرخورد با من آخر يبرا تيبودم كه ك يرا نداشتم و عصبان يكار چيه يو حوصله 

 . دميرس يم جهيكمتر به نت دميشياند يم شتريهر قدر ب يمسبب بودم ول

 

 

*** 

 

 

شدم و نتوانستم خودم را  نيخشمگ دنشياز د. آمد  دنميروز بود كه فرانك به د نيسوم انيدر پا. روز سر كار نرفتم  سه

 :زدم  اديفر دنشيبه محض د. كنترل كنم 

 . شهيهم ي؟ او رفت ، برا ينيرا بب تيك يآمد

 :كه او به حرف آمد  نيبه سكوت گذشت تا ا ما انيم يقيدقا. و سكوت كرد  ستيمتعجب بر من نگر او

 افتاده ؟ ياتفاق تيك يبرا. فهمم  ينم تياز حرفها يزيكه من چ يهست يعصبان يتو چت شده ؟ به قدر ارسالن

 .به فرانسه رفت  او

 .از سفرش نگفته بود  يزي؟ او كه چ يچ يبرا

 . دهيدست من رنج از

 : ديكنار من نشست و پرس فرانك

 ؟ ديم مشاجره كرد؟ باز ه چرا
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 : دميپرس يعصبان

 ؟ يجا آمد نيبه ا يچ يبرا تو

 . ميهست ي؟ ما دوستان خوب ييآ يو نه به شركت م يده يافتاده كه تو نه به تلفن پاسخ م ياتفاق ايآ نمي، آمده ام كه بب خب

 تيمن با ك يدر اصل بگو مگو .زند  يدانم از پشت سر به من خنجر م يكه م يبلكه دشمن. گذارم  ياسم تو را دوست نم من

 .بر سر تو بود 

 ؟ يگ يم يدار يچ تو

 گريكديبا  يكه چه رفتار نامربوط يدار اديبه  "، حتما تيشب تولد ك يدرباره . زنم  يچه حرف م يدرباره  يدان يم خوب

 ؟ ديداشت

 :گفت  يبه لب داشت به آرام يكه لبخند يدر حال فرانك

 .فاداره به تو و "كامال تي، ك ارسالن

 . ستين يكاف يوفادار فقط

 . يمهربان باش يبا او قدر ديبا تو

 :زدم  يحرف م ميگو يم يآنكه بفهمم چ يكرد ، من ب يكه مشروب اثر خودش را م يحال در

 .به من عالقه نداره  او

 .، او عاشق توست  يحرف را بزن نيا دينبا تو

 .خواهد  يمن طالق م از

 . يو او را برگردان يدنبالش برو ديبا.  يرياو را به دل بگ يحرف ها ديف را زده ، تو نباحر نيا تيعصبان ياز رو او

 :زدم  اديفر يعصبان

 ...او تو را . خواهد  يمرا نم او

 نيفكر كردم ا.  رميزبانم را بگ يجلو ديشدم و دانستم با رهيباشد به چشمان فرانك خ دهياز سرم پر يمست ييگو ناگهان

 ... يفرانك با آن همه خوب .امكان ندارد 
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كنم اگر چند روز  يگمان م.  يشده ا نيحساس و بدب يقدر يآنكه بفهم يتو را خسته كرده و ب اديز تي، كار و فعال ارسالن

 .كنم  ياداره م ييتو من شركت را به تنها ابيدر غ. بد نباشد  يبه سفر برو تيبه اتفاق ك

 ؟ يچرا از همسرت جدا شد تو

 :آرام گفت  يهنگام من تعجب كرد و ناراحت شد ول يسوال ب از

 .كار بود  نيدر كنار هم بودنمان احمقانه تر "عتايو طب ميبه هم عالقه نداشت ما

 :از جا برخاستم و تلو تلو خوران گفتم  يسخت به

 .بخوابم  ديبا من

 .تخت افتادم به خواب رفتم  يكه رو نيمن هم به محض ا. نمود و آنگاه تركم كرد  ياتاقم همراه يكيمرا تا نزد فرانك

 

 

*** 

 

 

 رونياز اتاق كه ب. كردم  يرا در خواب سپر ياريساعات بس افتميآنجا بود كه در. از خواب برخاستم باز هم شب بود  يوقت

 .نشستم  زيسر و صورتم را آب زدم و پشت م. بودند  دهيشام را چ زيآمدم ، خدمتكارها م

گذاشته  ارميدر اخت تيكه ك يرا ترك كردم و نزد تلفن رفتم و با شماره ا زينم گذاشتم و آنگاه مبر دها يزور چند لقمه ا به

 .خط پاسخ داد  يآنسو يرزنيكه پ نيتا ا ديطول كش يمدت. بود تماس گرفتم 

 ؟ نيپول خانم

 ؟ ديهست يشما ك.  نيپول زهيدوش

 . تيام همسر ك ييوفا من

 . يمترقبه ا ريچه سعادت غ...  اوه

 ؟ نيپول زهيصحبت كنم دوش تيتونم با ك يم
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 ؟ ديريگ ياز لندن تماس م شما

 . بله

 دنميشگفت زده شدم كه پس از سال ها به د "واقعا. گرده  يبرم ياما به زود ستيمتاسفم مرد جوان ، اون االن خانه ن يليخ

 .آمد 

 تونم آدرستون رو بپرسم ؟ يم

 .البته ...  اوه

شگفت  يبس ميبرا. بپردازم  يسيدختر انگل ريبه گفتگو با آن پ يقيدقا يمجبور شدم برا قيقبعد از گرفتن آدرس د سپس

 كيعاشق  يدانستم در جوان شيها يپرحرف يط راي، ز ديام آنقدر طول نكش يشگفت يول! است  زهيدوش كيآور بود كه او 

بماند و خودش را  يرده تا آخر عمر مجرد باققسم خو نيكنند بنابرا اجازدو گريكديشده و چون آن دو نتوانستند با  شيكش

 .و مردم كند  سايوقف كل

 ي، خودش به پرحرف زمياز دستش بگر يخواست به نوع يخسته شده بودم و دلم م شيها يكه من از پرحرف يوقت درست

 .بروم  دارشيبه د ياز من قول گرفت به زود ياش اعتراف نمود و ضمن عذرخواه

كار مرا  نينگفته بود و ا رشيپ يمان به خاله  يزندگ يدرباره  يزيچ تيبود كه ك نيشد ا من يكه سبب خوشحال آنچه

 .كرد  يراحت تر م

به او با . به او عادت كرده بودم  يكنم و از طرف يتوانم زندگ ياو نم يدانستم ب ياو را نداشتم و م يمن طاقت دور راستش

 . شيها يها و لجباز يتوجه يب ي، با همه  شيها و غرغرها يبدقلق يهمه 

غرورش پا  ياگر مطمئن باشد اشتباه از حود اوست باز هم به واسطه  يزن است و حت كيهر جهت من معتقد بودم او  به

 يلذا برا. من است دنبالش بروم و برش گردانم ، حاال هر قدر هم بد رفتار باشد  ي فهيوظ نينخواهد گذاشت و ا شيپ

 .كه از آمدنش مطمئن نبودم  يدر حال. گذاشتم و دنبالش رفتم  پا ريبار غرورم را ز نيچندم

 

 

*** 
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با  دميكه به آنجا رس يوقت. درنگ به محل مورد نظر رفتم  يبر خاك فرانسه نشست و من ب مايكه هواپ ديطول نكش آنقدر

را به  نكشيمن ع دنيد و با دنقش در را گشو زير يرزنيكه پ نيتا ا ديطول كش يمدت. زنگ را فشردم و منتظر ماندم  ديترد

 : ديچشم زده و پرس

 ؟ ديكار دار يبا چه كس شما

 :لبخند گفتم با

 .، من ارسالنم  نيپول زهيدوش

 :در ادامه گفتم  دميرا د دشيچون ترد و

 . تيك همسر

 :از شناختن من گفت  جانيبا ه او

 .شما با من حرف زده  يدرباره  تيك.  تيهمسر ك...  اوه

من وارد خانه . مرا دعوت به خانه كرد  زيمهرآم يدر كنار رفت و آنگاه با لحن ياو از جلو. دم و منتظر ماندم را فشر دستش

 : دمياو شدم و در حال عبور از راهرو پرس ينقل ي

 كجاست ؟ تيك

 .زده خواهد شد  رتيح دنتونيمطمئنم از د يجاست ول نيهم او

از جا برخاست  دنميبا د تيشدم ك ييرايوارد پذ يوقت. كه ورودم را خبر داد  مديشد و من شن ييراياز من وارد پذ عتريسر او

صورتم را جلو بردم و گونه . كرد  يما نگاه م ي، او به هر دو ستمينگر نيبه خاله پول. افتاد  نيبه زم شيزانو يرو يو مجله 

 :را بهانه كرد و ضمن رفتن گفت  يآوردن چا تيك يخاله .  دميرا بوس تيك ي

 .من  يبچه ها ديكه به هم بزن ديحرف ها دار يليخ "حتما. گذارم  يشما را تنها م من

 .مبل نشاندم وخودم هم كنارش قرار گرفتم  يرا رو تيآنگاه آرام ك. به او لبخند زدم و منتظر ماندم تا اتاق را ترك كند  من

 گذرد ؟ يبه تو خوش م اي؟ آ تيچه طوره ك حالت
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 ؟ ييايب نجايبه ا يخواه يكه م ينگفت تو

 ؟ يستيخوشحال ن دنمياز د ايآ

 .نبود  نيقرار ما ا يول

 :سكوت كرده و سپس گفتم  هيچند ثان يبرا من

 .تنگ شده بود  تيبرا دلم

 :سكوت او ادامه دادم  دنيبا د و

 . ميام دنبالت تا با هم به خانه برگرد آمده

 :از جا برخاست و مقابل پنجره رفت آنگاه گفت  تيك

 .گردم  يبر نم سيبا تو به انگل من

 معذرت بخواهم چه ؟ اگر

 . يستيكه تو متوجه ن ني، مثل ا ارسالن

 :و آنگاه گفتم  ستادميجا برخاسته و مقابلش ا از

 .مان بكنم  يزندگ يبقا يبرا يخواهم هر كار يمتوجه ام و م من

 .است  دهيفا يب گريكديما در كنار  يزندگ

 . ميكه ما با هم ازدواج كرده ا ستيهنوز سه سال ن.  يكن رونيت بفكرها را از سر نيا ديبا

 .سبب پشت سر بگذارم  يروز را ب كي يعادت ندارم حت من

 :را گرفتم و گفتم  شيها شانه

، تو از من چه  تيك.  يبا من قضاوت كن يزندگ يكه تو درباره  ستين ي؟ سه سال زمان يشد وونهيسبب ؟ تو د يب چرا

 ميخواه نجايفردا با هم از ا.  يينامهربانانه با من سخن بگو نقدريا ديمن ، تو نبا زيمن فراهم نكرده باشم ؟ عز كه يخواسته ا

 .رفت 

 :مرا كنار زده و گفت  يدست ها هيگر انيم تيك
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 .خودم را گرفته ام  مي، من تصم نه

 :را پاك كرد و ادامه داد  شيها اشك

 !من حامله ام ارسالن...  من

 :دست متوقفم كرد و ادامه داد  يو رفتم و او با اشاره جل يقدم

 .بچه را سقط خواهم كرد  نيا يصحبت كرده ام و به زود ي، با پزشك ايجلو ن نه

 :زدم  اديفر

 در تو مرده ؟ يمهر مادر اي؟ آ يشد وونهيد تو

 .بمانم  يهمسر تو باق ايندارم كه مادر شوم و  يآمادگ من

 :گفتم  تيعصبان با

 .به خودم ببندم  رياگر شده تمام شبانه روز تو را با زنج يحت. دهم  يتو اجازه نم به من

انگار آن مبل ها . فرسوده نشستم  ياز مبل ها يكي يمن آرام رو. نزد ما آمد  يبا چند فنجان چا تيك يخاله  انهيم نيا در

 :گفت  نيپول. بود  هستاديهنوز مقابل پنجره ا تيك. دختر سن داشتند  ريآن پ يهم به اندازه 

 .بخور  يچا ايب زمي، عز تيك

 .مبل مقابل من نشست  يرا هم پاك كرد و آنگاه نزد ما آمد و رو شياشك ها يباق تيك

 : ديصورتش پرس يگذاشت و با بررس شيرا جلو شيفنجان چا نيپول

 ؟ يكرده ا هيتو گر ادي يشده ؟ به نظر م يطور

 :به سرعت گفتم  من

 .گرفتار بودم  يول ميايراستش قرار بود زودتر دنبالش ب. گذاشتم  شيهمه مدت تنها نياراحته چون ااز دست من ن او

را پاك كن و به شوهرت  تيخب حاال اشك ها يليخ.  ديهست يزوج دوست داشتن "شما واقعا.  يزن خوشبخت كيتو  تيك اوه

 يآقا ؟ اون ب ديدون يم.  يدرك كن شيها يگرفتار يمه مردت را با ه ديتو با. است  ياو مرد خارق العاده ا.  ريخرده نگ

عمر  ليدل نيكردم او به هم يفكر م شهيمن هم. داشت  يو زودرنج اسحس عتياو هم طب. است  هيبه خواهرم شب تينها
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 . ديكن يرا درك م تيمطمئنم كه شما ك يول. دارد  يكوتاه

 :را فشرده و گفتم  دستش

 . ديباش مطمئن

 15 فصل

 

از شب با  يپرگو تا پاس ردختريآن پ. گذشته بود  مهي، شب از ن ميباالخره رخست داد تا ما استراحت كن تيه خاله كك يوقت

اندك او را تحمل  يتواند با آن حوصله  يكردم كه چگونه م يتعجب م تيو من از ك. خاطراتش سر ما را به درد آورد ديتجد

اگرچه  ميهر كدام در افكار خود غرق بود. او نبود يحواسش به حرفها نفر دواز ما  كي چيكنم كه ه ياعتراف م. كند

 يخودش را رو تيدر اتاق را بست ك ريپس از گفتن شب بخ تيكه خاله ك يهنگام. ميستينگر يم ريپ نيبه پول يچهارچشم

 .تخت انداخت و وانمود كرد كه خسته است

 .باشد كيبا من شر ميعظ يشاد نيو دوست داشتم او هم در ا دميگنج يخبر پدر شدنم در پوست خود نم دنيمن از شن يول

 ازين يفكر كردم او به دلدار. آمد از وجود بچه ناراحت است يبرعكس به نظر م. بود كه او خوشحال نبود نيا تيواقع اما

 :گفتم  يدگبه سا نيبنابرا. خبر خوشحالم نيا دنيخاطرش را آسوده كنم كه از شن نكهيمن و به ا يبه پشتگرم. دارد 

 يمژده از بعداز ظهر تا حاال چقدر مرا خوشحال كرده ا نيبا دادن ا يدان يتو نم. را باز كن تيكنم اخم ها يخواهش م تيك -

 خواهد بود ؟ يفكرش را بكن ، بچه ما ، بچه من و تو چه شكل

 :را فشردم و گفتم  شيآرام بازو. به طرف من برنگشت ياو حت يول

 كنم يخواهش م تيك -

من عاشق بچه بودم چه . سقط بچه با او مواقفت كنم يامكان نداشت درباره  ياز طرف يبردم ول ياو رنج م يتفاوت ياز ب من

 !دختر و چه پسر 

 !باشد كه با تمام وجود خودم را در او حس كنم  يفقط موجود. كرد ينم يفرق

 .خود بنشانم و در گوشش عشق و عالقه ام را زمزمه كنمزانوان  يمن او را رو. باشد كه مرا پدر خطاب كند يكس خواستمي م
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 تيچون گذشته از ك گريو د زميلبر يحس كردم از انرژ. كردم ياز فكر بچه احساس خوشبخت قهيچند دق يلحظه برا آن

بلكه  ستيفقط همسرم ن گرياو د. او رفتار كنم لياش مطابق م يتا پس از دوران باردار ديفكر كردم حداقل با. ستمين دهيرنج

 .مادر بچه ام است

. و به او محبت كنم رميبر خود سخت بگ ديخواهم با يسالم م يمن اگر فرزند. رفتار نكنم لشيتونم مطابق م يكردم نم فكر

 :را نوازش كردم و زمزمه كردم  شيو موها دميرا بوس تيآرام ك

او آن . ميكن يآورد و ما با هم بزرگش م يخواه اينتو او را به د. جاست ياندوه تو ب زميعز. ميگرديما به خانه برم تيك -

آزردن  يرا برا ياريدوران بس. باشم  يكنم همسر خوب و مهربان يم ياش ، من هم سع يكه تو نخواه ستياندازه تلخ ن

 نخواهد شد ارتكر گريد. از حاال نه يول ميكرد يط گريكدي

بر هم  دهيد زيرا پوشاندم و خود ن شيرو. واب رفته بوداو به خ. صورتش خم شدم يآرام رو.  دمينشن يجواب تيك از

 .برد يخوابم نم جانياگرچه از فرط ه. گذاشتم

 

 

 يدرباره  مشيرا از تصم تيتوانستم ك يمن تا حدود. ميشد سيانگل يو راه ميكرد يخداحافظ ريپ نيروز بعد از پول دو

در  نيآمد و ا يم يعيحت بود كه البته علتش در نظر من طبحال او باز هم سردرگم و نارا نيبا ا يسقط بچه منصرف كنم ول

 ديتوان رس يم يا جهيكردم با محبت به هر نت يبود كه فكر م يحال

داشت  يكه دوستشان م ياز كسان. او را فراهم نكنم يكردم موجبات اندوه و ناراحت يم يكردم و سع يبه او محبت م من

به او  زيدوستان خودش ن يآورم حت يم اديبه . نمودم يم هيكرد ته يه را اراده مكردم اوقاتش را پر كند و هر آنچ يدعوت م

 آورند يآشكارا به زبان م رامسأله  نياز آنها ا يخورند و برخ يغبطه م

مدت  يبردم و در تمام يآمدم و او را به گردش م يعصرها زودتر م. پزشكان بود نياز حاذق تر يكيتحت نظر  تيك

و روزها  دميانتظار كش يداشتم و خودم در تمام طول نه ماه به سخت يبرحذرش م نيسنگ تيجام كار و فعالاش از ان يباردار

پرونده ها  يدگيآن روز من و فرانك به رس. ديموعود فرا رس يلحظه  نكهيتا ا يگريبعد از د يكي. عالمت زدم ميرا در تقو

 است تياو متوجه شدم تلفن مربوط به ك يز گفتگوا. را برداشت يكه تلفن زنگ زد و فرانك گوش ميمشغول بود
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 .خب اريبس...خب اريحال خودش چطوره ؟ بس -

 .صحبت كردم تيرا از فرانك گرفتم و با پرستار ك يلرزان گوش يافتاد با انگشتان يبه تپش قلبم

 شده سارا ؟ يچ! ام  ييمن ارسالن وفا -

 !اون حالش خوبه. آقا  دينگران نباش -

 بچه چطوره؟ -

 شنوم يضربان قلب اونم م -

 اميمن هم م ديبرسون مارستانياونو به ب -

 ميمنتظر آمبوالنس بمون ميما مجبور -

 تونه با من صحبت كنه؟ يم تيك. رسونم ي، من هم خودم را م ديالزمه بكن يخب هر كار اريبس...خب اريبس -

 ديالنس رسآمبو نكهيخوام آقا ، مثل ا ياوه معذرت م. تونند يمتأسفانه نم -

 . ديبلند خند يو با صدا ديخشكم زده بود كه فرنك محكم به شانه ام كوب ميو مبهوت سر جا مات

 يش يپدر م يپسر تو به زود -

هر چه تمام تر به  يبا سرعت. ميشد مارستانيب يكتم كمك نمود و بعد هر دو راه دنيرا به تن كرد و به من هم در پوش كتش

پس از گذشت چند  نكهيبه قدم زدن پرداخاتم تا ا يصبر يپس با ب. ابميرا ب تيق نشدم دكتر كمن موف. ميرفت مارستانيب

فرانك هم خوشحال شد و مرا سخت در آغوش . زبانم بند آمده بود ياز فرط شاد. ساعت به من خبر دادند پدر شده ام

 گرفت

باال جمع شده بود و  ييبايباز بود به ز شهيه همك تيك يموها. رفتم  تيلرزان به طرف اتاق ك يبا گامها يبا دسته گل من

 .دميو بچه را بوس تيآرام خم شدم و ك. زد يچشمان سبزش برق م

 :گفت  تيك

 دختره كياون  -

 : ديگفت و پرس كيو من تبر تيبچه را نوازش كرد و به ك يدست مشت كرده  فرانك
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 ؟ دياسمش را چه بگذار ديدار اليخ -

 :گفت  تيام باز شود ك دهيگفتن عق ياز آنكه دهان من برا قبل

 :به بچه گفت  ستنيسوزان و بعد در حال نگر -

 دوست داشتم يلياونو خ. غرق شد  اياسم داشتم كه در در نيبه ا يمن خواهر -

 :به فرانك گفتم . بچه باز شد  يها چشم

 تهيك هياون درست شب ينگاه كن ، چشم ها -

 :گفت  فرانك

 اون برنزه است اديبه نظر م. ستين تيرنگ پوستش مثل ك يول -

 :در حال بغل كردن بچه گفتم  من

 بچه مان بزنره شده ميهست ديهر دو سف تيمن و ك نكهيا يهم برا ديشا. ستين بيعج زيچ چيدر خلقت خدا ه -

 :و گفت  ديبلند خند يبا صدا فرانك

 يمفسر بزرگ كي، تو  يزن ياز قانون معكوس حرف م يدار -

 .افتاد او مثل لبو سرخ شده بود تينگاهم به ك دنيحال خند در

 باشد دهيفرانك رنج يكردم او از شوخ تصور

 را مرخص كرد و من و او و دخترمان را به خانه تيروز بعد دكتر ك چند

 و رفتارش با من ديپرست يو سوزان را م تيحاال ك.كمك كند تياستخدام كردم تا به ك يدائم يسوزان پرستار يو برا بردم

 دم،حسيپرست يمن سوزان را م.نمود يم ايما مه يخوب و با صفا يزندگ يبرا زيهمه چ نيبنابرا.مهربانتر از گذشته بود زين

فراهم كنم  شيرا برا يآل دهيخوب و ا يتالش كنم و زندگ شتريب ديكردم با يحس م.ام افتهيگمشده ام را  مهيكردم ن يم

 يول.اش را نكند ييهمتا يادعا يباشد تا هر كس انيمثل دختر شاه پر ديود كه او باب نيام ا شهياند ستمينگر يبه او م يوقت.

اش  يجد شهيهم يول ستيچ راسدانستم آن ه ينم.زد يدلم را چنگ م يدر اعماق وجودم هراس شهيكنم هم ياعتراف م

 :دميپرس تيگرفتم و چند بار از ك يم
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 است؟ زيهراس انگ قدرنيپدر شدن ا ايست؟آيكه من دارم چ ياحساس نيا تيك-

 :كرد يم يادآوريو همواره  ديخندياو به من م البته

 .دهد يات كار دستت م يدست اخر احساسات شرق-

راه  نيبر سر ا يآمده را حفظ كنم و حاضر بودم با هر مانع شيپ يخواست خوشبخت يدلم م.احساس بودم كپارچهي،من  بله

 .زميبست

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

 يرا دادم و تولد سوزان را جشن گرفتم و برا يباشكوه يمهمان بي،ترت زديره توانست چون گذشته از جا برخدوبا تيك يوقت

اش را  ييبايامد از اعماق وجود ز رونيمدل از اتاقش ب نيآخر يآراسته و لباس ياو با موها يوقت.را دادم بايز يلباس تيك

 .مكن يستودم و نتوانستم از گفتنش خوددار

 .شد ينخواه ريكنم تو هرگز  يفكر م يگاه. ياز گذشته شد باتريز يليلباس خ نيتو با امن ، زيعز-

 :زد و گفت يدر لباسش چرخ او

 .يخوشحالم كه به فكر بود-

 :سخاوت گفتم با

 نقدريا دميد يدر خواب هم نم يكه حت يدختر.يآورد رينظ يو ب بايز يدختر ميتو برا.به من بگو  يخواست يگريد زيهر چ-

 شگل باشدخو

 ؟يدوست دار يليتو او را خ-

 .ياز من دوستش داشته باش شتريب ديكه با ت؟تويك يچه سوال احمقانه ا-

 .بچه ها را دوست نداشته ام چگاهيمن ه يباشد،ول نطوريا ديبله با-

 .يفهم يآنگاه م ياگر دو روز از او دور باش.يدون يخودت هم م.بچه ها تفاوت دارد  هيبچه خودت با بق-

 .با او چه كنم ييپس به تنها نيمانده بودم كه از ا.يبچه پرستار گرفت يمتشكرم كه برا-

 :گفتم صادقانه
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 .كنم يم يتو هر كار يبرا-

امدند  يدوستانمان دسته دسته م.ميبود يآن مهمان زبانيم تيرفت تا انباشته از مهمان شود ،من و ك يغروب كه خانه م هنگام

 يكودك ياو به راست.كردم يسوزان در آغوش من بود و من به وجود او افتخار م.گفتند يم كيتبر هيهد ايو پس از ارئه گل 

است كه در  يبچه ا نيپرستار بچه هم معتقد بود او ارامتر يحت.عذاب نداد اداشت و هرگز به خاطر خودش ما ر يآرام

 .است دهيعمرش د

 .گفتم ي،خوشامد م كيشدند و من در حال عبور از كنار هر  يم ييرايپذ مهمانها

 يو شاد يكوبيهمه به پا.مصادف بود  حيمس يسيبا تولد حضرت ع يبود چرا كه مهمان يماندن اديشب ،شب به  آن

 .ميبا آنها فرق داشت نيياز دوستانم از نظر آ يپرداختند،اگرچه تنها من و عده ا

بود و  سياز آنها ال يكينام .دميچند از دوستان او رقص يشان وارد كرد و من با تن يكوبيپا رهيبه اجبار مرا هم به دا فرانك

و  دنديرقص يم يكردند و حت يبا هم گفتگو م يو معمول يعاد يلياو و فرانك خ.من بعدا دانستم او همسر سابق فرانك است 

 .بودم دهشگفت ز اريمطلب بس نيا دنيمن از د

را  تيبود كه ك يزيچ فيفرانك در حال تعر. دميرا با هم د تيفرانك و ك ميكه من و او با هم به گفتگو مشغول بود يهنگام

و ارام است ،فرانك سبكسر و شلوغست و نتوانستم از  اير يب سيبه نظرم امد هر قدر ال.بلند وا داشته بود يبه خنده با صدا

 .كنم يموضوع بههمسر سابقش خوددار نيا يادا

 . ديجدا شد يشلوغمرد مجلس و  ني،كه از چن سيآل كنمياز مشا تعجب م-

 .ديكنيگذشته من سوال م ياز مسائل خصوص ديشما دار -

 :گفتم متيمال با

 .فقط تعجب كردم.گذشته شما نبود يزندگ رامونيپ يكنجكاو خوام،قصدميمعذرت م-

 :و فرانك گفت تيبه ك ستنيو در حال نگر ديكش ياه سيآل

 .سميافسر پل كي د؟منيدون يم-

 :گفتم يشگفت با
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 .دانستم يهرگز نم-

 :داد ادامه

 .اش شدم يدگيهم من سبب از هم پاش ديشا.ما خوب بود  يزندگ.ام ييجنا رهياز دا سيافسر پل كيبله من -

 چطور؟-

 .فرانك قابل قبول نبود يبرا نيباشم و ا رونياز شب ب يشلغم مجبور بودم تا پاس يخب به اقتضا-

 يدرباره شما ب نقدريآن وقت چطور ا. كنديم هيگال تيمن درباره كبه خاطر مالحظات  شهياو هم. كنميم رتياز فرانك ح-

فكر  شهيحال من هم نيبا ا يول.كردم يرو ادهيام ز يدر كنجكاو نكهيخوام مثل ا يجدا پوزش م...گذشت عمل كرده؟اوه

 .اندد ياو راه به دست آوردن دل زنها را خوب م كنميم

 :با دقت مخصوص به خودش گفت سيآل

 .شناسم ياو را سالهاست كه م ن؟منيگيرو م تيك-

 :دميپرس يشگفت با

 د؟يشناس ياو را م-

 !نطوريفرانك هم هم!خب بله-

 :گفتم ناباورانه

 يهر دو ياز دوستان خانوادگ يكياون !نه ايكنم  ياشتباه م نيمن به من نگ يخدا-.ديكنياشتباه م كنميمن فكر م-

 .است ييبايدختر زاو جدا .من با او همكالس بود كيخواهر كوچ.ماست

 نيشناسند؟ان وقت ا يرا م گريكديپس فرانك و او سالهاست مه .من در افكار خودم غرق بودم  يول كرديصحبت م سيآل

زد و حس  يكار آنها چه بود؟گوشم زنگ م نيعلت ا يكردند كه همزمان با من با هم اشنا شده اند؟ول يهمه مدن وانمود م

 .تراس رفتم يو رو واستمپوزش خ سيپس از ال.آزاد بخورم  يهوا ديبا كردميم

 16فصل

تا فردا به همه  يپس از تمام شدن مهمان ستميبا ميپاها يرو تواستمينم گريآنقدر كه د.پناه بردم فيبه مشروب كث دوباره
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 .ستمو شلوغ نش ختهيدادم و خودم در پناه نور آباژور در سالن به هم ر ياز پرستار بچه اجازه مرخص ريخدمتكارها غ

 ياو حساب.پس منتظرش نشستم.نزد من خواهد آمد ريگفتن شب بخ يبه هر حال برا دانستميبه اتاقش رفته بود و من م تيك

كامال  يظاهر يول بودميم ياز دستش عصبان ديبا.گفت كه از سكوت من سوء استفاده كرد شوديبا فرانك خوش گذراند و م

اشفته او  يقدمها يو من صدا كردينم يمن افتاب يخودش را جلو رايز.بودآگاه از خشم من  ياو هم به خوب ديشا.آرام داشتم

 .كردميسرم در اتاق خودش حس م يرا باال

 .كند يصبر كردم تا او پله ها را ط.آمد يم نييرا از پشت سرم شناختم كه از پله ها پا شيپا يصدا باالخره

ات  يمهمان:از حد گرفته و نامفهوم بود گفتم ادهيمشروب ز دنيوشكه بر اثر ن ييسكوت همه جا را در بر گرفت با صدا يوقت

 ؟يرا دوست داشت

 .زميمتشكرم عز!بله:محتاط و سرد گفت تيك

 .نيبنش:مقابلم را نشانش دادم و گفتم يصندل.كنم يابيچهره اش را ارز توانستميبود و من نم يكيدر تار صورتش

 .خسته ام يليخ خواميذرت مآمدم مع ريگفتن شب بخ يبرا:لرزان گفت ييصدا با

 .يخوردن مشروب آمد يكه برا دونميم نيبنش:گفتم يارام به

 ...من-

 ؟يخوريمشروب م يشبها قبل از خواب حساب دونمينم يكنيم اليخ.نيگفتم بش:زدم اديخشم فر با

 .به آن ندارم يازيمن ن-

 شيشانه ها يآنگاه هر دو دستم را رو شدم و كيبه او نزد داشتميقدم برم يبه سخت كهيجا برخاستم و د رحال از

نفسش را كامال حس .كردند دنيزانوانش شروع به لرز رايدر آن دستها بود ز كلميهمه ه ينيسنگ كنميفكر م.گذاشتم

 .مينبز يخانوادگ يتا با هم گپ نيبش ريبگ:و گفتم دميخند كردميم

 .زنميمن حاال با تو حرف نم:را پس زد و محكم گفت ميدستها تيك

 را؟چ-

 .به بچه برسم ديو من با يتو مست-
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 !مگه نه؟ يترسيتو از من م.نداره يازيبچه پرستار داره و به تو ن-

 .مست بترسم كيهنوز آن اندازه زبون نشده ام كه از !هرگز:محكم سرش را باال گرفت و چشم در چشم من گفت تيك

 نيا نكهيو من از ا زنهيدر حال فرار م يمثل خرگوشقلبت .يگيسگ دروغ م كيتو مثل :قلبش گذاشتم و گفتم يرا رو دستم

 .برمياندازه سبب هراس تو شده ام لذت م

 .رو بردار فتيدست كث:گونه گفت اديفر ييبا صدا تيك

 .نزن اديسر من فر-

 .ومش كيآشغال اجازه دارم به تو نزد ديمن همسر توام الاقل اندازه آن سف:ادامه دادم.بلند من ارام شد يانعكاس صدا از

 ؟يزنيحرف م يتو درباره ك-

 .ميخب بگذر...مدت نيدرباره آن مردك احمق همان كه تمام ا-

 .تا من نگفتم يرويكجا نم چيتو ه:زدم اديفر.او هم قصد بازگشت نمود.ام برگشتم يطرف صندل به

خنده  انيم.تنشس يصندل يمكث كرد و سپس رو ياو قدر.مقابلم را نشان دادم يبا اشاره دست صندل.برگشت بطرفم

 .يترسيكه تو از من م يديد:گفتم

 .ترسميمن از تو نم:از جا بلند شد و گفت تيك

 يتو حت.گردنت را بشكنم دهميو من بخودم اجازه م يشرم يب يدروغگو كيتو .نيبش ريبگ:و گفتم دميكوب زيم يرو محكم

 .يجنازه سرگردان كيتو فقط .يستيمعتقد هم ن يحيمس كي

 .ندارم ياجياحت نيمن به ا:گذاشتم او گفت شيمشروب جلو يالسيگ.نشست يلصند يدوباره رو تيك

 .يديخريوگرنه خطر روبرو شدن با مرا بجان نم يبه آن محتاج يليكه خ دونميبنوش م:گفتم

 زن بود؟ كياو  ايواقعا آ.ستميو من با نفرت به او نگر ديآن را سر كش اتيحركت همه محتو كيرا برداشت و با  السيگ

 .ختيرا به عقب ر شانشيپر يگذاشت و بعد موها زيم يرا رو يخال السيگ او

 تو با ارسالن از چه زمان است؟ ييسابقه آشنا:دميمقدمه پرس يب

 ...ارسالن امشب-
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 نيا يبدون محاكمه دارت بزنم ول دياگرچه با.شكنميگردنت را م ييكلمه دروغ بگو كيفقط پاسخ مرا بده و بدان اگر -

 .يكه از خودت دفاع كن دميفرصت را بتو م

 بتو داره؟ يچه ارتباط ني؟ايقبل كه چ يليبه خ:گفت يشرم چيو محكم بدون ه يبه سرد او

 .مربوط است چون همسرتم يليبمن خ-

 .يفيجانور كث كيتو -

 .ستين نياز ا شتريبا تو موافقم چون سهم تو ب:و گفتم دميخند

 .رمتو را ندا ينهايتوه دنيحوصله شن.بروم ديمن با-

 .يشنويمرا هم م يو همه حرفها يرويكجا نم چيتو ه-

 .نكرد دايجرات تكان خوردن را هم پ تيجمله محكم ادا شد ك ك نيا آنقدر

 شتريبه او ب لهيوس نيكردنش با من نبود تا به ا كيمناسبتر از شر تيبرا يراه چيو ه يتو به او عالقه داشت:ادامه گفتم در

 .يشو كينزد

 .يمن به او عالقه داشت تو هم بقدر يول-

و  ينزد من فرستاد يوسوسه كننده ا شنهاديام چشم دوخته است بعد او را با پ يزندگ كيكه به شر ينه به كس يبله ول-

 .شراكت با دوستم را بر هم بزنم يباعث شد

گرفتن من نگاهم  يبازبه  يآمد بلكه سرش را محكم باال گرفته بود و با تمسخر برا يبنظر نم مانيپش يساكت بود ول تيك

 .كرديم

 د؟امشبيديكشيعذاب م ديكردينزد من محافظه كارانه رفتار م نكهيچقدر از ا.ديريبگ يمرا تا امشب به باز ديخوب توانست-

 .ديبا هم بود يبقدر كاف

 ؟يگرم گرفته بود سيبا آل يدر تمام مدت مهمان دانمينم يكنيم اليخ:محكم گفت تيك

 شده؟ تهخيحس حسادتت برانگ ايآ-

 .مجنونه وانهيد كيآن زن  راينه ز-
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بگو بدانم تا چه حد .من بازگو كرد يماجرا را برا قتيهم او بود كه حق.برخوردم او بود يمدت به آدم عاقل نياگر در تمام ا-

 ؟يكيبه او نزد

مدت رو دست  نيم اتما كردميشده بودم فكر م وانهيمن د يول.البته حرف من هم درست نبود.از جا برخاست يعصبان تيك

از  گريد كبارياگر :آنگاه گفتم.دميكوب يصندل يرفتم و او را محكم رو تيبطرف ك.ميگويچه م دميفهمينم نيخورده ام بنابرا

 .كنميدستانم خفه ات م نيبا هم يجا بلند شو

 

 ؟يكنياز حربه زنانه ات چقدر خوب استفاده م:گفتم يبا سنگدل.شد يجار تيك دگانياز د اشك

 .من بتو وفادارم ارسالن:گفت هيگر انيم

 ؟يچه بمن دروغ گفت يبرا ييبگو ديبا يول.كنميحرفت را باور م يبه آن مظنونم ول ياگر چه به نوع:گفتم

او را  يباش يدنبال شغل مناسب يگرفت ميكه تو تصم يوقت.شناسميمن فرانك سالهاست م:را پاك كرد و گفت شياشكها تيك

من از  يباور كن خواهميارسالن م.خوشت خواهد آمد يمطمئن بودم اگر با او معاشرت كن يول.يرفتيكردم و تو پذ شنهاديبتو پ

موضوع را بتو  نيا يداشتم روز اليخ!دوست كياز  شترينه ب يدارم ول القهمن به فرانك ع.كردم نيعالقه ام بتو چن يرو

پس منتظر فرصت مناسب . يكنينابجا م يفكرها مياگر همان ابتدا بتو بگو دانستميم.يديخودت زودتر فهم يول ميبگو

 .حاضرم بجان سوزان قسم بخورم.بودم

او چرا از همسرش :دميناخودآگاه پرس.زنها را نداشته و ندارم هيگر دنيطاقت د چگاهيو من ه كرديم هيمثل ابر بهار گر او

 جدا شد؟

 .تفاهم ندارند گريكديآمد با  يبنظر م يول دونمينم-

 .پر كند گريد يتا اوقاتش را با شكار كردن زنها از همسرش جدا شد-

تو سر راهم سبز  نكهيزودتر از ا يليالاقل خ اي.من اگر به او عالقه داشتم تابحال با او ازدواج كرده بودم!ارسالن يتو احمق-

 نهمهيبه ا يازيمطلب ن نيدانستن ا يبرا شناسمياو سالهاست كه با همسرش متاركه كرده و منهم سالهاست كه او را م.يشو

 چيه يدهيروش م رييتغ يو دوستم دار يمهربان كنميكه من گمان م يتو درست زمان.يپرساز من ب يتوانستيو قال نبود م ليق
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 .ستين ينيب شيتو قابل پ زيچ

 .اوريدرش ب دهديبه قول خودتان اگر چشم راستت آزارت م:پله ها گفتم انيم.گرفتم شيپله ها را در پ راه

 

******* 

من تنها  ميج نيو س ميبلكه همكار هم بود كيحاال ما نه فقط شر رايز.اورميفرانك هم ن يبرو يحت دميرا بخش تيتنها ك نه

 .شديم يباعث كدورت و ناراحت

بخانه  روقتيمن د.ميبهبود اوضاع بردار يبرا يقدم مينبود ليما كي چيبود و ه يسرد و رسم تيآن پس روابط من و ك از

 ياز بابت سوزان راحت بود و من فقط برا الشيظاهرا خ.نبود يخبر تيا ساعتها پس از آمدنم هنوز هم از كت يو گاه رفتميم

 .سوختيبچه دلم م

 17 فصل

كه  ييخانه جا طيخواستم مح يپرستدم نم يبستم تنها به خاطر سوزان بود من او را م يچشم م تيك يكارها يمن به رو اگر

 عوا باشدمشاجره و د طيشود مح ياو بزرگ م

و  يمشغول مهمان شهياو هم ديدينم يرا به كل رامادرشيداشت ز ياز مادرش دوست م شتريمرا ب يسوزان دو ساله بود ول حاال

 ريشب بخ يبه اتاق سوزان برا ياز فرط خستگ يو محبت به سوزان را نداشت و اغلب حت يدگيبود و اصوال فرصت رس حيتفر

 يكيكرد به او غذا بدهد و الست يكه تنها فرصت م يشد پرستار يم يگهدارپرستارش نرفت او توسط  ينم دنشيگفتن و بوس

كردم  يفكر م شهيدانستم هم يم دهيفا يتذكر دادنش را ب يبردم ول يبه سوزان رنج م تيك يتوجه ياش كند من از ب

را در اتاق  تمكردم و وقاو شركت ن يها يرقم خورده رفتهرفته من هم در مهمان يبدبخت نيدر ا يسرنوشت من و سوز

كمتر  يحت گريد رايبو برده بود ز ييزهايكنم چ يكرد گمان م يكردم فرانك هم شركت نم يم يسوزان و در كنار او سپر

 .داد يآزارم م قينبودم حضور او بعد ازدانستن حقا يكرد من هم ناراض يو گفتگو م يبا من شوخ

 يم اديو فر دنديرقص يخوردند و م ياز شب م يآنها تا پاس دميشن يا را ممهمان ه يحال من در اتاق سوزان سر و صدا بهر

نداشت كه من و او  يداشت تا به اتق خوابش برود تعجب يكه خسته گام بر م دميشن يرا م تيك يپا يصدا انيزدند بعد در پا
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 يدخترم مثل مادرش شود نم خواست يدلم نم ميبود يشد كه با هم رسم يم هامدت  رايز ميديخواب يجدا م يدر اتاق ها

را بلدبودند رفته رفته ارسالن گذشته  يكه از تمدن فقط برهنگ ييآدم ها انيها باز كنم م يمهمان نياو را به ا يخواستم پا

 !و طرز فكر ديشدم با همان عقا

اش را  يعيرنگ طب آن را كنار گذاشتم و دوباره پوستم ميتصم نيبه ترك مشروب گرفتم و متعاقب ا ميتصم كبارهيبه  پس

توانستم  يهم نم يهمراه ما نخواهد آمد از طرف تيدانستم ك يم يوطن را داشت ول يهمان زمان ها بود كه دلم هوا افتيباز 

 !دانستم و فقط به خاطر او يم طيبودم و خودم را مجبور به تحمل شرا هيآت كربه ف دايسوزان را از مادرش جدا كنم من شد

 يو من نم خواستي؟ او مادرش را م ميتوانستم به او بگو يه حرف افتاد سراغ مادرش را گرفت چه مسوزان كم كم ب يوقت

كاش او  يا يبردارد ول شيدست از كارها ميحرف بزنم و متقاعدش نما تيبا ك نكهياز ا ريكنم غ شيبرا يتوانستم كار

كمبود مادرش را  يبود من پدر سوزان بودم ولچون سنگ او  ي نهيسدر  يشرق ياز مهر مادر يكاش ذره ا يداد ا يگوش م

قصه  شيبردم و شب ها برا يشد او را به پارك م يحضور خالءاش حس م نيكه در ع يكردم آن هم مادر يجبران م شيبرا

 لبق يكوچك بود ول يليسوخت آخر او خ يم شيدلم برا ديشدم راستش رابخواه يم كيشر شيها يگفتم ودر باز يم

كه  يروز ديآ يم ادمياو در چشمش بود  يمحبت برا ديفهم يكه محبت را به خوب م ياحساس داشت احساس داشت

الجرم در را باز كردم و وارد اتاقش  دمينشن يپاسخ يرفتم در زدم ول تيتولد سوزان بود قبل از ترك خانه به اتاق ك شيفردا

 يمبل يكرد آن را برداشته و تكان دادم و آنگاه روتوجهم راجلب  مشروب يشدم او خواب بود نگاهم به كنار تخت افتاد بطر

 ميرابه تو بگو يمن باد مطلب تيك: تا اسخ داد گفتم ديطول كش يكردم مدت شيتخت نشستم و صدا نييدر پا

 دارم ازيبه خواب ن داينه من شد االن

 .محرفم را بزن نكهيتاا رمينم رونياتاق ب نيمن ازا يول يا دهيچون تا خر خره نوش هيعيطب

 :بعد معترض گفت ستيسرش نگر يشد و به ساعت باال زيخ ميتخت ن يرو يزد و به سخت يغلت او

 يكرد داريو مرا ب يكرد يمالحظگ يب يخوابم ول يم يكه من تا چه ساعت يدونست يم تو

 من از خواب تو مهمتره حرف

 شنوم يبگو م خب
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 :شدم و آنگاه گفتم كشيجا برخاستم و نزد از

 ؟يفهم يرا م ميها كه حرف يمطمئن

 كرم؟ يمگه فكر كرد البته

 يبه به دوگوش سالم دار ازيمطلبم ن افتيدر يچون برا! كه نه دوارميتم

 :گفتم ستيتاب بود به من نگر يخراب ب يوجودش برا يكه همه  يدرحال يحوصلگ يباب

 يكه وقتت را با آنها م ييابوهايبه آن  يازيتولدش ن يمن برا شهيكه او دو سالش تموم م يدون يتولد سوزانه م امشب

خدا  يمحض رضا يخواهد تو هم كنارش باش ياون م هيشاد كردنش كاف يبرا يمعمول كيك كيندارم چند تا شمع و  يگذران

 .امشب خانه باش و مرا نزد آن بچه بد قول نكن

 يام و م يمن كامالً جد:  گفتم. ديكش يدردناك غيو او ج دميدستش را كش يبالش انداخت من عصبان يسرش را رو تيك

او را خوشحال كن بگذار حس كنه مادرداره  كباري نيا ينكرده ا ياو كار ياگر تا به حال برا يباش يخواهم كه تو هم جد

 اليچه خ يول نميرا بب تيبودم كه ك دواريشب زودتر به خانه آمدم ام پسرا روشن و اضح زده ام  ميمطمئن بودم كه حرف ها

 !يعبث و خام

در حال آب شدن بودند و من پشت پنجره  كيك يرو ياز او نشد شمع ها يخبر يول ميو سوزان ساعت ها منتظر او ماند من

 دميكش يرا م تيانتظار آمدن ك

 اد؟ي يپدر مادر نم: ديپرس سوزان

 كاناپه خوابش برد يساعت از ده گذشت سوزان رو يدادم ؟ وقت يبه او م ديبا يپاسخ چه

خوابش برد آتش شمع ها را  نديآنكه او را بب يدستĤخر هم ب ديانتظار مادرش را كش يليرا بلند كرده و به اتاقش بردم او خ او

 آمد تيك نكهيخاموش كرده و به انتظار نشستم تا ا

 افتاد يم يكرد ياگر با انگشت اشاره م ديخورد و شا يلق م شيپاها يرو

 نزدش رفتم يعصبان

 آمدم بچه كجاست؟ ريد نكهيسالم مثل ا اوه
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 اوه سالم؟ ن؟يفكر كردم فقط هم باخود

 ازشب منتظر تو بود ياون بچه تا پاس: گفتم  يعصبان

 ؟يهست يچطور مادر گهي؟ تو د يفقط متأسف متأسفم

 كنم ارسالن دوباره شروع نكن يم خواهش

 نداره يما شروع يرا شروع كنم زندگ زيچ چه

 و متوقفش كردم دميرا به عقب كش شيخودم را به او رساندم و موها يگرفت و من عصبان شيپاعتنا راه پله ها رادر  يب او

و من هر  ستينگر كيتو را نبخشد آن بچه با چشم حسرت به آن ك تيها يندانم كار يخداتو را به خاطر همه  دوارميام

آن را خراب  ياما تو همه  يباش كيركوچكش ش يخواست تو هم درشاد يكردم آن را پاره نكرد او منتظر تو بود م يكار

 !يكرد

 ؟يبچه به پا كرده ا كيالم شنگه را به خاطر  نيتو ا: گفت نيخودش را از دست من رها كرد و خشمگ تيك

 ؟يده يم حياون آشغال ها را به دخترت ترج ياعتنا يبه او ب شهيهم يتوست ول يماست بچه  يهر دو يبچه  آن

 او را دوست دارم در قلبم من

 خواهد شد وانهيد يياون طفل معصوم در خانه از تنها يداشته باش نهيدر س يشك دارم كه و اصال قلب من

 ميبگذار ونياو را در پانس ميتون يم

 ؟يشد وانهيدخترمان را؟ د ؟يبگذار ونياو را در پانس يخواه يم تو

 كنند يكار را م نيهم همه

 .مرده عاطفه  نيسرزم نيدر ا نكهياند مثاا وانهيد همه

 كند يعادت م ديجد طيزود به مح يلياو توجه نكن خ يها هيبه گر ارسالن

 ؟يباش يمادر خوب يتا عادت كن يكش يچرا تو از دوستانت دست نم ؟يخودت كن يخواسته ها يبچه را قربان يحاضر تو

 جر و بحث ندارم يحوصله  منن

 يرفتيندارم تو هم پذ يمن به تو گفتم كه فرصت بچه دار ميما قبال با هم حرف زد نيبب: مانع رفتنش شوم كه گفت خواستم
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خواهم  يازتو نم ياديز زيتازه من كه چ يكه حرف زد ليدل نيتنها به ا يوجودش راانكار كن يتون يحاالكه او هست نم يول

 يخواهم به او توجه كن يفقط م

 شنود ينم را ميگرفت و وانمود كرد كه حرف ها شيتوجه راه پله ها را در پ يب تيك

دچار شد آن هم  يماريب نيمردم شده بود و سوزان هم درست به هم انيم يديجد يماريلندن سبب بروز ب يآلوده  يهوا

كه من مجبور شدم او را  يكرد به طور يدياز دوستانش به سفررفته بود سوزان تب شد يبه اتفاق جمع تيكه ك يزمان

 كنم يبستر مارستانيدرب

 ينشستم و قطر ه ها نشيخواهدشد من چهار شبانه روز بر بال نيخطر آفر دياين نييبش به سرعت پااگر ت: گفت  يم دكتر

 يهمه  زيلعنت فرستادم به نظرم همه چ تيبا ك ييدانم چند صد هزاربار خودم را به خاطر آشنا يسرم را شمردم و نم

 ها از آن زمان بود يبدبخت

و ناتوان شده بود قبل از آنكه او را مرخص كنند روانشناس  فيضع ارياو بس يشب تب سوزان قطع شد ول نيچهارم انيپا در

 ديهست يرانيا كيمن دانستم كه شما  ييوفا يآقا: ديمتشخص و باسواد بود پرس يكه زن مارستانيب

 طوره نيهم بله

 د؟يدار يبا همسرتان مشكل ايآ

 د؟يپرس يچرام

 ؟خواهم كمكتون كنم همسرتان زنده است يمن م دينيبب

 من مرده يبرا يزنده است ول بله

 د؟يبا هم متاركه كرد ايآ امد؟يدخترتان ن نيچرا او به بال چطور؟

 او به سفر رفته است؟.. من نه  يخدا

 دخترتان اطالع دارد؟ يماريازب ايآ

 !نه

 د؟يبه او خبر نداد چرا
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 ابميكجا او را ب ديقابايدانستم دق ينم چون

 است؟همسرتان كج ديدون يشما نم يعني

 ريخ

 /دياري ينم نشيداره چرا مادرش به بال ازيغذابه محبت مادر ن شترازيشده و ب فيبچه فوق العاده ضع نيا

 دونم مادرش كجاست؟ يگم نم يهم م گريد كباري: گفتم يعصب

 د؟يدار يبا هم مشكل ايآ

 طوره نيمتأسفانه هم بله

 ميشما بده ليبچه را تحو يطيشرا نيدر چن ميتون يما نممتأسفانه  ييوفا يآقا: داد و گفت هيشناس به عقب تك روان

 من پدر بچه ام ؟يچ يعني

 داره اون تازه دوسالشه ازياز شما به مادرش ن شرياما بچه ب بله

 به من عادت كرده اون

 ديهست يمسائل عاطف ريهمه شما هم با همسرتان درگ نيده در كنار ا ياجازه را به ما نم نيقانون ا متأسفم

شه كه به زور وادارش  ياو را بخواهد نم ديچكار كنم ؟ مادرش با ديحاالمن با: دميآرام پرس يرافرو دادم و با ظاهر خشمم

 باشه يكرد مادر خوب

 .دييآ يشهروند به حساب م كيهمسرتان  قيثابت بشه شمااز طر ديبا نيا

 د؟يمن شك دار يشما به صحت حرف ها يعني

 .....شما تيس داره با وضعاستر يبچه به حد كاف نيا دينيبب

 .بمانم تيمنتظر ك نكهيجز ا نبوديچاره ا چياتاق سوزان برگشتم و بعد به ناچار به خانه رفتم ه به

 نيكنم از قوان ياكنون كه خوب فكر م.شد يبر سرم خراب م ايدن ييكرد و هر بار موقع جدا شدن از او گو يم يتاب يب سوزان

 يعدالت يب كي نيتوانستم او را با خودم به خانه ببرم و ا ينم ين مثال پدر سوزان بودم ولم.شوم يمسخره انها دچار خنده م

 ياو مدام مرا صدا م.دميشن ياو را م هيگر يهم صدا دوريكر يدر انتها يو من حت كرد يم هيسوزان مدتها پشت سرم گر.بود
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 .خواست همراه من باشد يزد و م

معلوم بود به او .بودم كه زبانم بند آمده بود نيآنقدر از دستش خشمگ.ديراه رساز  تياز گذشت پنج روز باالخره ك پس

دانستم سراغ سوزان خواهد رفت تا پس از مدتها او را  يم.نكرد يمن دوباره كج خلق دنيخوش گذشته چون با د يليخ

 :شد نزد من برگشت خستهاز جستجو  يوقت.كند نيببوسد پس منتظر ماندم تا چن

 ست؟يخانه ن سوزان

 :دميپرس يسرد با

 ؟ياو چه كار دار با

اون پرستار احمق اصال به سن و سال !به گردش رفته سيرا كه با خود آورده ام به او بدهم حتما با كالر يخواهم عروسك يم

 .بچه توجه نداره نيا

 .كنار دستم را برداشتم و به ظاهر خودم را با ان سرگرم كردم روزنامه

 .از خانه خارج كند يالوده ا يهوا نياو را در چن يداد ياجازه م دينبا تو

 :زدم اديپرتاب كردم و فر يروزنامه را به گوشه ا.به جوش امد خونم

پرستارش حرف  ،ازيدو ساعت به وضع بچه توجه ندار يروز يكه حت يوقت يتون يتو چطور م.يكن يام م وونهيد يدار گهيد

 ديشا اي!ياز او متنفر يكنم تو به نوع يفكر م ياو االن كجاست؟من گاه يكه بدانتو مهمه  ياصال برا اي؟ايريبگ راديو ا يبزن

چه به  ايو  ديكش يچند روز چه زجر نياون بچه در ا ستيتو مهم ن يبرا ؟اصالينيب يم تيها ياو را سد راه لذائذ و شادكام

 .يكش يم دكيتو فقط از مادر بودن اسمش را .سرش امد

 :گفت يبا خونسرد تيك

 .باشد دهيام كه او رنج كش امدهين ريد يانقدر من

 :گفتم يعصب يول آرام

 .عادت كرده ام تيها يها و خودسر يالبته من به ندانم كار.تيك يچقدر احمق تو

 ه؟يچ مقصودت
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 .و االن هم انجاست.بود يبستر مارستانيمدت در ب نيتمام طول ا سوزان

 :زد و از جا برخاست يلبخند يبه حالت عصب تيك

 ؟يمدت او را انجا تنها رها كرد نيتو تمام ا ينعي

 .ستياصال برازنده ات ن.يكن يمهربان را باز يخواهد رل مادر ينم

 :گفت يعصبان تيك

 ؟يكن يآن وقت موعظه هم م.يكرد ماريام را ب بچه

 :زدم اديفر

 ست؟يشده و اصال چرا حاال خانه ن مارياو چرا ب يدان يم اياش شده ام؟آ يماريسبب ب من؟من

 :از فرصت استفاده كرده و ادامه دادم.داد يسكوت كرده و گوش م تيك

 يول.سرش بودم يداد و من تمام مدت باال يدكتر بستر.شده بود و بر اثرش تب كرد يعفونت داخل يمبتال به نوع اون

 .دهند ينم ليمتاسفانه انها بچه را به من تحو

 چرا؟

 .برده اند يانها به مشكل ما پ...خب

 :گفت يصبع تيك

 .يرا سر هم كرد يو قصه ا يحتما تو رفت.احمقانه است...هه

 .ستيو دركش چندان مشكل ن نهيهم تيواقع.تيك

 .يمسوول و سركش نزد انها ساخت ريغ ياز من مادر تو

 يدخترش حت يماريدر تمام طول مدت ب يكه مادر يبه نظر تو وقت.طور بود نيهر چند كه درستش هم هم.ستين نطوريا اصال

 زد؟ ديبا يحدس د،چهياين دنشيبار به د كي يبرا

 يرا برا شانشيپر يكه دست چپش را به كمر زده بود و با دست راستش موها يدر حال.قدم زدن نهاد يبنا يعصب تيك

 .ام كرده بود يعصب شيقدم زدن ها.كرد يهجوم به صورتشم هار م
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 ؟يرو يراه م نقدريچرا ا حاال

 .مياز كودكان نگفته باشند شانس آورد تيا به حال موضوع را به انجمن حمااگر ت.ارسالن يدون ينم تو

 :دميپرس رتيح با

 ؟يچ ياز كودكان؟برا تيحما انجمن

 .دهند يما ارائه م تيعدم صالح يكه انها برا يليدال يبرا!دونم يم چه

 بعد چه؟...بعد

 .ميدادگاه نشو ريدرگ ميدعا كن ديبا فقط

 :با تمسخر گفتم من

 .شهيمن با سوزان مهربان بوده ام،هم.مقانه استاح نيا

 .دارند يما بچه ها حق و حقوق يجامعه  در

 :زدم اديفر

 .واگذار كنند يگرياش را به د يتوانند نگهدار يماست،نم ياون بچه  يول

 :او را گرفته و در حال تكان دادنش گفتم يبازوها يفرط خشم به سخت از

 .تيها يها و خودسر يتوجه يبا ب ،تويا دردسرها را تو درست كرده نيا همه

 :كننده گفت دواريام يبود با لحن دهيكه از خشم من ترس تيك

 .يارامشت را از دست بده ديتو نبا.كنند يعمل م يقانون انها

 :گفتم محكم

 .ميگردان يما با هم او را به خانه بر م.ييايبا من ب ديبا تو

 :خودش را از دست من رها ساخته و گفت تيك

 يموقع شب او را به ما نم نيمسلما ا.صبر كرد ديبا يمن هم به اندازه تو نگرانم ول.يده يكه دستور م ستميتو ن رياس من

 .بود ينخواه يكار چيقادر به انجام ه تيرا هم بدان با عصبان نيو ا ميتا صبح تحمل كن ديبا.دهند
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 .به تو و كشورت و مردمش لعنت

 :مطلب بود گفت نيا دنيمنتظر شن ييكه گو تيك

و آنقدر زشت و چندش  يداشت يعاد ريغ يكه حالت يهمان شب.قبال هم گفتم نويا.كنار تو ندارم ياز زندگ يهم دل خوش من

 .ياور با من رفتار كرد

 :حالت تمسخر گفتم به

تو .ا طالق نخواهم دادهرگز تو ر ت،منينه ك.ادبانه ات با تو به ارامش تا كنم يپس از ان رفتار زشت و ب يانتظار داشت البد

خواهم  ي،نميتو متاسفانه مادر دختر من نهايعالوه بر همه ا.يمستحقش ،تويعذاب بكش يكه به پا كرده ا يبا من در آتش ديبا

 .مادر بزرگ كنم ياو را ب

 .يدان ياو نم يمادر قيمرا ال يكه حت تو

را  يوحش ياز ان اشغالها يكي يكي نيخواهم پس از ا يز نمبگم من هرگ نميا.ياورده ا اياو را به دن ،تويمتاسفانه مادرش يول

انها هم  زبانيشامل م نيبا گلوله داغ به استقبالش خواهم رفت و ا نميرا كه بب ينفر نيو اول نميسقف بب نيا ريو ز نجايا

 .خواهد شد

ودم به قصد اتاقش ترك پاسخ با عكس العملش ب دنيسخن نگفت و مرا كه منتظر شن يكالم يحت يخودش را باخت ول تيك

 .ام افتهيخود  يبرا نهيريد يبه بعد به عوض همسر،دشمن نيدانستم از ا يكه من م يدر حال.كرد

 

*** 

 

انها انقدر ما را .كرد پس از عبور از هفت خوان يم ينيب شيپ تيهمان طور كه ك يدادند ول ليسوزان را به ما تحو باالخره

دانست من تا چه حد به سوزان  يم تيمطمئنا ك.شوم يم جهياش دچار سرگ يداورايهنوز از  يكردند كه حت چيسوال پ

در هر حال او .نمود ينم يكرد و با من همكار يعمل م يگريد وهيضربه زدن به من هم كه شده به ش يعالقمندم و اال برا

 گرياما د.شد يورش حس ماز گذشته عدم حض شتريب يول اورديدوستانش رابه خانه مان ن گريگرفت و د يمرا جد ديتهد

خواهد مرا وادار به  يمعملكرد  نيهم با ا تيافتاده ام و ك يبودم كه در گرداب پر تالطم رفتهيپذ.زيچ چيمهم نبود،ه ميبرا
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خواستم او را عذاب  يم ديدانم،شا ينم.صد در صد با طالق مخالف بودم ياز او نداشتم ول يگرچه دل خوش.طالق كند رفتنيپذ

كردم  يدائم فكر م.تجربه كنم ييبار طعم تلخ شكست را در عرصه زناشو نيدوم يخواستم برا ينم گريد از طرف.بدهم

 .را به من نسبت خواهند داد يخواهند كرد و مشكل اصل ه،سرزنشميقض نيخانواده ام با دانستن ا

خودم هم باورم شده بود  يتح.فكر كردم يحساب تيخودم و ك انيم يپس از به وجود امدن دشمن يمدت ديرا بخواه راستش

صادق  تيبا ك شهيمن هم.توانستم جرمم را درك كنم يكردم نم يهر قدر فكر م يول!مشكل من مقصرم نيدر بروز ا

خوب و  يهمسر اولم كه دختر يبرا چگاهيكه ه يكار.ستميرنگ ياغماض م دهيداشتم و به اشتباهاتش به د يدوستش م.بودم

گذشته ها گذشته بود  گريخب د.مهربان نبودم كباري يام در كنار او حت يكوتاه زندگبود،نكردم و در طول مدت  بينج

اخر اگر پدر وم ادر .ام بود يخانوادگ كيحفظ نام ن يبرا زياز هر چ شتريتالش من ب.اورد يانها تنها قلبم را به درد م ياداوري

ام در كنار  يدر تمام طول چهار سال زندگ رايز.ردندك يشدند و چه بسا باور نم يم وانهيد دنديفهم يام را م يزندگ قتيحق

 .در او نبود يكه به راست ييها يخوب.گفتم يها م يفقط از خوب تيك

را ترك  گانهيب نيكه قلب گرم مرا منجمد نمود و سبب شد آن سرزم يزمستان.برم ينم اديان سال را هرگز از  زمستان

 مايدر فرودگاه لندن از هواپ يوقت ديرس انيدم و كارم زودتر از موعد به پاش رلنديا يراه يبستن قرارداد مهم يمن برا.كنم

هفته بود كه از او خبر  كياخر .به سوزان در خانه بزنم يرفتن به شركت،سر ازنمود قبل  قميتشو يدرون ييرويشدم ن ادهيپ

 ياحمقانه اش حت يها يمهمانبا  تيكرده و ك يياحساس تنها يمدت حساب نيبا خود فكر كردم حتما در طول ا.نداشتم

راست به اتاق سوزان رفتم او به خواب رفته  كيبه در انداخته و وارد خانه شدم و  ديكل.روز كنار او باشد كيفرصت نكرده 

 شيب يبودم همه احساساتم توهم دواريام.رفتم تيبه طرف اتاق ك.ختيام را برانگ يارام كنجكاو يينجوا و گفتگو يصدا.بود

فشارم  نييدر را گرفتم و ارام به پا رهيدستگ.خواهم افتاد نين قلبم انقدر كند شده بود كه فكر كردم اكنون به زمضربا.نباشد

را  دگانميد يبه سرعت جلو.كاش او را كشته بودم يكاش مرده بودم،ا يا!من يآه خدا.دادم و بعد ناگهان در را باز كردم

 :زدم اديآن صحنه فر دنيگرفتم و از د

 !نهمن، يخدا

توانستم باور  ينم.منفجر خواهم شد زمينر رونشيحس كردم اگر ب.سركش همه وجودم را در بر گرفت يخشم موج
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به  ياز جا برخاستم و قبل از انكه به فرانك مجال حرف زدن بدهم مشت يوحش يو فرانك در كنار هم؟مثل گربه ا تيكنم،ك

 :زدم اديفر.چانه اش زدم

 .تو ايبرم  رونيزنده ب ديمن با ايخانه  نيااز .شو،از خودت دفاع كن بلند

به عقب برگشتم و .دميسوان را شن يمان صدا يريدر گرماگرم درگ.بود ستادهيازاتاق ا يزد و گوشه ا يم اديوقفه فر يب تيك

 :مادرش گفت دنياو با د.و ناتوان به طرفش رفتم و او را سخت در اغوش فشردم يزخم

 !مامان

 :زدم اديمن فر.جلو امد يقدم تيك

 .رونيب ديدو تان از خانه من برو هر

 :جلو آمد و گفت تيك.ديچك ياز سر و صورتم فرو م خون

 ...ارسالن

محكم  وارياو عقب رفت و پس از اصابت با د.با تمام قدرتم نثارش كردم ياز انكه اجازه بدهم جمله اش را تمام كند مشت قبل

 :كردم تيبه گوشه اتاق هدا سوزان را.فرانك دوباره جلو امد.خورد نيبه زم

 ؟يرا زد تيك يچ يبرا

 ؟يداد بيهمه مدت مرا فر نيتو ا.را بكشم تانيهر دوتا ديبا

 .يما بود نيتو ب شهيهم يول ميو او به هم عالقه دار آره،من

 :گفتم نيخشمگ

 .يقبل از من با آن هرزه ازدواج كن يتونست يم د؟تويكرد يباز نيمرا داخل ا يچ يبرا پس

 .ديلرز يان صحنه ها م دنيكرد و گوشه اتاق از د يم هيبند گر كي سوزان

 .خواهد ياز تو طالق م تيك

 ديبود شا اننيسوزان در م يكنم؟به خدا قسم اگر پا يماجرا باز هم با او زندگ دنيمن احمقم كه پس از فهم يكن يم اليخ

 .ديجا گم شو نياز ا تانيحاال هر دو.كشنم يرا م تانيو هر دو دميخر يمجازاتش را به جان م
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از شرم و  ياثر كي چيو بعد به اتفاق هم خانه را ترك كردند و من در چهره ه زديكمك كرد تا از جا برخ تيك هي فرانك

 .دميندامت ند

كردم  ينگاه نم نهييخودم را در آ يبوده و اگر سر و صورت زخم ايخواب و رو زيكردم همه چ يكه من هنوز تصور م يحال در

 .كردم يحت آن اتفاقات شك مبه ص

 19 فصل

 

من نامه  ياز طرف دادگاه برا يهفته پس از آن اتفاق نابخشودن كيدرست  راياز من عجله دارد ز شتريب تيآمد ك ينظر م به

و  دميرا بوس شيو موها دميسوزان را به آغوش كش.  تيبر درخواست طالق از جانب ك يبود مبن يا هيمتن نامه احضار.  ديرس

 :تلخ گفتم  يلبخند با

از  انهياگر مجبور باشم مخف يحت. دهم  يتو را از دست نم يطيشرا چيمطمئن باش تحت ه يشرمه ، ول ياحمق ب كي مامانت

 .كشور خارجت كنم

سوزان به حالت دو به طرفش رفت و . دچار احساسات نشد  يسوزان لبخند زد ول دنيبا د تيك. در دادگاه حاضر شدم  من

 .پشتم را به آن صحنه كردم تا دستخوش عاطفه نشوم . او را در آغوش گرفت  تيه كك دميمن د

 :آمد  تيك يصدا

 مامان تنگ نشده بود ؟ يبرا دلت

 ؟ ييآ يخانه نم يچ يمامان ، برا چرا

 . يديفهم "بعدا ديشا.  يكوچك يليهنوز خ تو

 .توئه  ريگه تقص يم بابا

 .پدرت  شيپ يحاال بهتره برگرد.  زميعز ستيطور ن نيا

پرونده و  يدادستان پس از بررس. وارد اتاق شدم  لشيو وك تياو را به آغوش گرفتم و به اتفاق ك. نزد من آمد  سوزان

 اديفر. بدهم  تياز ثروتم را به ك يميمن مجبور بودم مطابق قانون آن كشور ن. خودش را صادر كرد  يتوافق ما دو نفر را
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 .اعتراض از من برخاست 

 .به عوض او صحبت كرد  لشيسخن نگفت و تمام مدت وك يكالم يحت تيك

 :بلند گفتم  يبا صدا من

 اياسترال يو گرما يبريس يبه خاطرش سرما. كنم  يپولها را گردآور نيمن سالها جان كندم تا توانستم ا. مسخره است  نيا

 . دميرا به جان خر

 :گفت  دادستان

همسر شما .  دياطالع يكشور ما ب نياز قوان "و ظاهرا ديهست يخارج كيشما .  ييوفا يآقا ديكنم آرام باش يم خواهش

 يپس اعتراضتان ب.  ميكه ما به خاطر شما عوضش كن ستين يقانون نيا. تان حق و حقوق دارند  يدرست برابر شما در زندگ

 . دينظم دادگاه را حفظ كن "لطفا. مورده 

ساقط  يخواست مرا از زندگ يمن سوء استفاده كرده بود و م ياطالع يو از با. حس كردم  تيرا در چشمان ك يروزيپ برق

ادامه  يبا او به زندگ يلحظه ا يبار حت انتيخ ي، به هر حال من پس از آن واقعه  دميشينشستم و اند ميآرام سر جا. كند 

سوزان را  شهياند نيبا ا. ال من است او م. را هم كه از دست بدهم ، سوزان را نگه خواهم داشت  زيمن همه چ. نخواهم داد 

 يحلقه  تيك.  ميساده از هم جدا شد يليدادگاه با درخواست طالق ما موافقت نمود و ما خ. محكمتر از قبل به خود فشردم 

ه قبل از آن كه دربار. بودم درآورد و مقابلم گذاشت و من هم حلقه ام را به او پس دادم  دهيخر شيرا كه من برا ييگرانبها

 :بزنم گفت  يسوزان حرف ي

 .كنم  يمال تو ، من دارم با فرانك ازدواج م بچه

 يتوانستم باور كنم آنقدر راحت از سهم خودش م ينم. مادر بود  كي ياو ناسالمت. و آرامش او دهانم بازماند  يخونسرد از

 : دميپرس. گذرد 

 هم در تو مرده ؟ يمهر مادر ايآ

 :گفت  يسرد به

 خواهم چه كنم ؟ يتو را م ينخواهم ، بچه  تو را يوقت من
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به احوال  يوا ديجا رس نيرا شروع كرد به ا ياو با من كه به اصطالح با عشق و عالقه زندگ. ، خب حق با اوست  دميشياند من

 :گفتم . بچه  نيا

 . يتو مرده ا ميدارم به او بگو اليخ راي، ز ينيخواهم او را بب ينم گريد پس

 .باال انداخت  يتفاوت يرا به عالمت ب شيشانه ها تيك

 :ادامه گفتم  در

 لهيشما همه با ترفند و ح. مردم كشورت متنفرم  ياز تو و همه . گردم  يبرم رانيبه ا يكه ، من به زود نيا گريد مطلب

 يكه خوب فكر م حاال.  ديكن يهم رحم نم تانيبه جگر پاره ها يشما حت.  ديگذار يرا كاله م گريكديو سر  ديكن يم يزندگ

كه به  ييبه من بگو ي، تا با افزودن به مال خودت روز يخواست ي، بلكه ثروتم را م يخواست يتو از ابتدا مرا نم نميب يكنم م

مردم ما هنوز به فضا نرفته اند و رباط .  ستين يعيرطبيآشغال غ ديبا توجه به عالقه ات به آن سف ديهر چند شا. درك بروم 

. و آن قلب و عشق و عاطفه است  ديابيد به آن دست يتوان ينم كرانتانيعلم ب يدارند كه شما با همه  يزيچ ينساخته اند ول

 ديشا. عشقتان هم در چارچوب قرارداد است  يدر آن وارد كرد نه مثل شما كه حت يتوان خلل ينم يثروت چيكه با ه يعشق

برد  يباد م راباد آورده  ديگو يكه م ميدار يما مثل. تو واگذار كنم  را به نيسرزم نيبهتر باشد كه ثروت به دست آورده در ا

حضور  يحت. گردم  يكنم و به وطنم برم يرا به تو واگذار م هيدارم و بق يآوردم برم نجايكه با خود به ا يمن فقط اندازه پول. 

 .دهد  يدر آن خانه به خاطر داشتن آن همه خاطرات تلخ آزارم م

 يخودم و سوزان برداشتم و بعد آن خانه را برا يلباس و پوشاك برا يفرصت مقدار نيكردم و در اولبه حرفم عمل  من

 .ترك كردم  شهيهم

 

 

 

*** 

 

 

. خواستم دردسر درست كنم  ينم. توجه باشم  يكردم به آن ب يم يسع يبود ول زيو انتقام لبر نهيوجودم از آتش ك ي همه
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.  افتديتمدن ب يآن مردم تمدن پرست ب ردستيخواستم دخترم پس از من ز ينم. سوخت  يسوزان م يراستش دلم برا

آن شهر  گريد. ام منصرف شدم  يمن به خاطر او از انتقام شخص "صالا. عشق من به او واالتر و باالتر از حس انتقام بود 

 .داد  يشده بود كه رنجم م ينداشت و مثل قفس يتيجذاب ميو خمار برا يخاكستر

 .تمام شد  زيهمه چ گريدهم كه د نيگونه به خود تسك نياست پرواز كنم و آن را پشت سر بگذارم و اخو يم دلم

سوزان در . راه افتادم صبح زود بود  يوقت. شدم  رانيا يبا دوستانم راه يخداحافظ يب يگرفتم و حت يطيفرصت بل نياول در

در  گريد. شد  دارياز خواب ب مينشست نيراه به زم انيم يردر كشو يريسوخت گ يكه برا يتمام طول پرواز خواب بود و وقت

به سوزان گفتم .  مينشست رانيسحر بود كه به خاك ا "بايتقر. كه به وطن برسم  دنمانده بو يزيچ.  دميگنج يپوست خود نم

: 

 .دخترم  يزادگاه پدرت خوش آمد به

گرفتم و آدرس  يلياتومب. زبان سخت خواهد گذشت  يريادگي دانستم به او تا يو من م ديفهم ينم مياز حرفها يزياو چ البته

حق با پدر  شهيهم.  دميكش يبه خانواده ام خجالت م قتياز رو به رو شدن و بازگو كردن حق يبه راست. پدرم را دادم  يخانه 

شگفت  دنميآنها از د دانستم يم.  ميديپدر رس يباالخره به خانه . بودم  نيآفر ردسرد شيبچه ها ياز همه  شتريبود من ب

قادر به . باز شد  اطيمردد مانده بودم چه كنم كه ناگهان در ح. من حركتم را به آنها اطالع نداده بودم  رايزده خواهند شد ، ز

خود خشكش  يسر جا ديبه طرفم برگشت و مرا د يتوق.  ديمرا پشت سرش ند يآمد ول رونيپدر از خانه ب. حركت نبودم 

 .فشرد و من دست سوزان را  يرا م ميبغض گلو. زد 

 .شد خودم باشم  يباورش نم ييگو. جلو آمد  يبه زحمت چند قدم پدر

 !ارسالن...ارس

 :بغض آلود گفتم  ييصدا با

 !آقاجون خودمم

 !شده  ريكه پدرم چقدر پ دميزد و من د يبه صورتش م ديزرد خورش نور

 : ديبار پرس نيدوم يو ناباورانه برا ديمن كش يرا به بازوها دستش
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 ؟ يارسالن ؟ چرا آمدنت را خبر نداد يخودت

پدر را به آغوش گرفتم و به خود فشردم ، حس كردم . انگار دوباره بچه شده بودم .  يبه سخت يكردم ول يرا كنترل م خودم

خوب  يجز بو زيچ چيه.  ريو نه تزو ي، نه دورنگ انتينبود ، نه خ چيكه در آن ه يمامن. كرده ام  هيمطمئن تك يبه مامن

 . يمهربان

 .ماتش خواهد برد  رتيمادرت از ح. تو  ايصبح سرده ، ب يهوا

 : ديبچه شده باشد پرس يمتوجه  ييگو بعد

 ؟ دخترته

 :تكان دادم و گفتم  يسر

 ! سوزان

بودم ؟  يزندمن چه فر. و سپس او را سخت به خود فشرد  دياش را بوس يشانيمقابل او نشست و موها و پ شيپاها يرو پدر

. دختر شده ام  كيدانستند من صاحب  يم يآنها فقط تلفن. غرور پدربزرگ و مادربزرگ شدن را از آنها گرفتم  يبا رفتنم حت

پشت سرش نگاه كرد و . باز كرد و به خانه دعوتم كرد  ديدر خانه را با كل.  اشتكه او را به آغوش د يپدر بلند شد در حال

 : ديپرس

 ؟ همسرت

 :گفتم . خبر را بدهم  نيمقدمه ا يواستم آنقدر بخ ينم

 . ادياون نتوانست همراه ما ب...  اون

 :سرزنش گر گفت  يبا لبخند پدر

؟  يمثل لشكر شكست خورده آمد يآمد راني؟ حاال هم كه بعد از چند سال به ا يبچه آمد نيو با ا يهم او را تنها گذاشت تو

 .به روش تو عادت كرده ام  گهيخب من د

 :زد  اديبلند فر يبا صدا اطيپدر از ته ح. زدم و وارد خانه شدم  يتلخ لبخند

 .خانوم ، برات مهمون آمده  نتيز...  نتيز
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 .صبر كن رختخوابها را جمع كنم آقا . وقت صبح ؟ خدا مرگم بده  نيا هيك واه

 .من جا خورد  دنيپشت پنجره آمد و با د نتيز

 !مادر  سالم

 !؟ ارسالن

 :وزان را نشونش داد و گفت ، س پدر

 . يمهمون كوچولو هم دار كي. خوب خودت را كنترل كن  يليخ

 :زد  اديبغض فر انيو م ستيبه سوزان نگر مادر

 .من قربونش برم  ياله

 :آمد و او را از پدر گرفت  رونيهم دوان دوان ب بعد

موهاش مثل طالست ، . من دورش بگردم  ياله . نميب يگفتم باالخره اونو م يخان ؟ داشتم بهت م وبيا يدي؟ د يديد

 پس مادرش كو ؟ زنت كو مادر ؟. چشماش هم مثل مادرشه 

 :به عوض من گفت  پدر

 .بغلش و تنها آمده  ريننش تنگ شده ، بچه را زده ز يدلش برا آقا

 :گفت  دنميضمن بوس مادر

 ؟ يدمادرش به سفر آور يبچه را ب ني؟ چرا ا يجون چرا تنهاش گذاشت مادر

 :سوزان را از مادر گرفتم و گفتم . كاش زودتر تمام شود  يكردم ا يسوالها محاصره ام كرده بود و آرزو م رگبار

 .ما را هم امتحان كنه  ريخواهم نان و پن يآماده است ؟ م تيچا. بچه گرسنه است مادر  نيا

 :صبحانه گفت  يادآوريبا  مادر

 .تو  نيايآره مادر ب...  آره

 :كرد و من حدس زدم او شك كرده ، لذا گفتم  ينگاهم م بيعج پدر

كنه ، من هم بچه را آوردم تا شما نوه  يما احساس غربت م ونيم تيك.  ارهيسوال و جواب وقت بس ي، برا ميبر نيايب پدر
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 . دينيتان را بب

 :لب زمزمه كرد  ريز دميشن يهم دنبال من راه افتاد ول پدر

 .دت خو يام به رضا يراض ايخدا

 .شناسد  ياز او به وجود آمده بودم ، معلوم بود كه مرا خوب م من

 

 

*** 

 

 

او . برد  يزد و البته سوزان لذت م يبوسه هم بر گونه اش م كيكه با هر لقمه  يدر حال. خودش به سوزان صبحانه داد  مادر

او توانست در همان بدو . خورد  يم تكان نممادر يپا ياز رو نيهم يبرا. دانست  يرا نم يمحبت مادر نيريمتاسفانه طعم ش

 . ديفهم يكه زبان آنها را نم ني، با ا ديورودش قلب ساكنان آن خانه را بربا

توان گفتنش را در خود  "اما واقعا. را فاش كنم  قتيحق ديبا ريو ناگز ميتوانم به آنها دروغ بگو ينم ياديدانستم مدت ز يم

را با  ايدن يكجا چيه گريكه د يياحت شده بود در خانه ام هستم و در كنار پدر و مادرم ، جار الميآن زمان فقط خ.  دميد ينم

 .كردم  يآن عوض نم

 يتراس در صندل يمن رو.از آب به اتاق من آمد ياول اقامتمان در تهران مادر سوزان را خواباند و آنگاه با پارچ شب

هشت  يوقت نكهيبه ا.كردم يام فكر م يشمردم و به دوران كودك يرا ماسمان  يفرسوده سالها قبلم نشسته بودم و ستاره ها

به لب آوردم و  يو لبخند دميكش يآه.نميتوانم ستاره ها را بچ يكردم اگر به پشت بام بروم م ينداشتم و فكر م شتريسال ب

 .سرم به عقب برگشتم او از پشت يمن اصال متوجه حضور مادر نشدم تازه با صدا.دميوطنم را با همه قدرت بلع يهوا

 ؟يخند يم يبه چ-

 :گفتم

 .هستند اير يساده و ب يبچگ يچقدر آرزوها نكهيكه بچه و ا يبه وقت-
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 :گفت ديگنج يبه خاطر حضور من در پوست خود نم يكه از فرط شاد يلبه نشست و در خال مادر

بودم افتاده  دهياگر زودتر نرس يها را داشت ستاره دنيكه قصد چ كبارهي ادمهي.تو را هنوز به خاطر دارم يبله پسرم بچگ-

 .يبود

 .ينكرد هيوقت مرا به واسطه اشتباهاتم تنب چيشما ه.مادر ادمهيمنم -

 ؟يخور يداخل هوا سرده و سرما م ييايب ؟بهترهيبه دخترت بزن يتكنگر يجت يتوان يم ايآ. يحاال خودت پدر-

 :مادر گفت.اتاقم برگشتم و در تراس را بستم شود به ياسم سرما تازه حس كردم بدنم مور مور م از

 .برات آب آوردم-

 خورم؟ يكه من نصف شب آب م ادتونهيشما هنوز -

 چطوره؟ تيك يببرد؟ راست اديعادات فرزندش را  يشه مادر يمگه م-

 .بزنم يحرفتا مبادا  دمييرا به هم سا ميدندانها. موج داغ خشم دوباره همه وجودمرا در بر گرفت تيآوردن اسم ك با

 .برند يخب دخترها به مادرها م.درست مثل مادرش قشنگه يدار ينيچه دخترنازن-

 .دمينوش يرا از آب پر كردم و كم وانيطرف ظرف آب رفتم و ل به

اوقات فكر  يگاه يدون يم.يكن يمعلومه كه تو هنوز هم به ما فكر م.ميهم قانع نشيخب ما به هم ؟يزود برگرد ديحتما با-

 .يبرده ا اديكه ما را از  يالبد آنقدر خوشبخت كردم يم

 :تمسخر زمزمه كردم با

 !يخوشبخت-

 :ديپرس مادر

 ؟يگفت يزيچ-

 .شدم رهيگذاشتم و كنار مادر نشستم و به صورتش خ زيم يآب را رو وانيل

 .را به شما بگم يقتيحق ديمادر من با-

 .داد يبا دقت گوش م مادر
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 .گردم يبر نم يسيبه انگل گهيمن د...من-

 .نگاهم كرد يبا سر در گم انگار

 كنارتان باشم؟ شهيه يبرا.آمده ام نكهياز ا يستيخوشحال ن نكهيشما منظورم ا يعني...من -

 :آمده باشد گفت ادشي يمطلب ييكه گو مادر

 ؟يپس همسرت چ-

 :شاندم و آرام گفتم.صورتم را پ يدست جلو با

 !مادر دينپرس يزيام چ يزندگ قتيدرباره حق-

 .يخوشبخت يگفت يم شهيتو هم يول-

 .دهد يبود كه در قعر جهنم افتاده ام و خدا عذاب م نيدرست مثل ا يول.گفتم مادر يبله من م-

 ...همسرت-

 .از اون جدا شدم-

 .كه در چشمانش اشك حلقه زده است دميصورتم برداشت و من د يدستانم را از جلو مادر

 .يدوستش داشت ؟تويچرا از اون جدا شد-

 :تكان داده و محكم گفت نيرا به طرف سرم

ما به هم تعلق .كه الزمه بود كردم ياصال او را در قلبم دوست داشته ام؟مادر من هر كار ايدونم آ يچرا؟نم دميهرگز نفهم-

 .من به آن مردم تعلق نداشتم.مينداشت

 :گفت هيگر انيم مادر

تواند  يكس نم چيه يفكر نكرد ايداره ؟ آ ازيبچه به مادرش ن يكردهرپز فكر ن ايآ ؟يكه از او بچه دار ؟حااليگيحاال م-

 من؟ يحت رد؟يمادر او را در قلبش بگ يجا

 .او را نداشتم ستنيو گر دنيطاقت رننج كش يرا داشتم ول يطاقت ادوه هر كس.مادر را گرفتم  يها شانه

 !مادرم قبل از محاكمه كردنم به من مجال حرف زدن بده...مادر-
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مادر را  كيتو رنج  يمن برا.ينگرفت يات را جد يزندگ چگاهيتو ه ؟يگفتن دار يبرا يزياصال چ ؟ييكه بگو يدار تو چه-

 .دميند يهرگز مثل همه مادران از محصولم برداشت يول دميكش

 :آرام نشسته و گوش سپردم.اش دهم يتوانم تسل يكه نم دميد

من تاب .از تو بود يكاش تنها غصه ما دور يا.درنگ سكته خواهد كرد يموضوع باخبر شود ب نيآه ارسالن اگر پدرت از ا-

 .نطوريات را ندارم او هم هم يزوال زندگ دنيد

 يفعل طيبه خدا قسم من در به وجود آمدن شرا.ديكه مرا به سبب اشتباهاتم در گذشته محكوم كن ستيمنصفانه ن نيمادر ا-

 .رميتقص يب

 ؟ييگشا يزبان نم ؟چرايامم كنآر يتا قدر ييگو ينم ميپس چرا برا-

و  ياو به مهمان مارگونهيگفتم و عالقه عاشقانه ام به او عشق ب تيام با ك ييكردم از شروع آشنا فيشروع به تعر من

حرف زد و نداشتن عالقه به سوزان مادر رفته رفته چهره  تيك يتيمسئول ياز ب. دميبه تولد سوزان رس نكهيتا ا يخوشگذران

من  يبرا ختياو دوباره اشك ر.رنگ ترحم  يبودم رنگ ب زاريآدمها ب رهكه من از آن در چه يرنگ.گرفت يگرياش رنگ د

 .كرده ام يخوشبخت را باز يمدت نقش مرد نير تمام طول ا كهيا يمن و برا يها يبدبخت يبرا

 ؟ينگفت يزيوقت چ چيچرا ه-

 .اشتباه هم حدس نزدم نكهياالبته مثل .ديدان يكردم شما مرا مقصر م يفكر م نكهيا يبرا-

 ؟يمگر تو چقدر توان تحمل دار. يديكش ييسخت را به تنها يمدت عذاب آن روزها نيو تما ا يتو ما را از خودت ندانست-

 :گفتم هيگر انيم.كردم يم يخودم را خال ديحاال با.ديرا به آغوش كش سرم

 كند؟ انتيبه من خ ديام با يموجود زندگ نيزتريقدر بدبختم؟ چرا عز نيآه مادر من چرا ا-

 .هم دست تو يسكه شانس دست منه گاه يگاه.ستيكه به مراد آدمها ن شهيهم ايكفر نگو پسرم دن-

 .خواهم مرد يمن از فرط خجالت و سرشكستگ-

از آن خطوط  كيهر .به پدرت نگاه كن .كند رنج است يمرد تحمل م كيكه  يزيچ.بود يخواه يو مرد باق يمرد كيتو -

 .او تحمل كرده يول.آن خسته شوم  يادآوريمن از  ديپر غصه است كه شا ياش جاده دراز قصه ا يشانيپ قيعم
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 من كجاست مادر؟ بيع-

 :گفت ميسرم را بلند كرد و در حال پاك كردن اشكها مادر

 .بلكه در اعتماد كوركورانه ات است ستيدر صداقت ن-

 .او همسر من بود يول-

و در  يبدان شتريالزم است درباره اش ب يفكر نكرد يمطمئنم آن لحظه حت.يگرفت يو را به همسرتو خود با عالقه خودت ا-

 .داستيآثار رنج در چهره ات هم هو نميب يكنم م يحاال كه خوب نگاه م.فرهنگ او فرهنگ تو نبود نيكنار ا

 .خورم يكنم به درد مردن م يمن فكر م-

 .يخدا را دار يرما را دا يبه دخترت فكر كن تو او را دار-

حق با مادر بود خدا مخلوقش را تنها .چقدر من از او دور بوده ام. يآرامش دخنده ا يچه نوا يخدا چه كالم لذت بخش خدا

 .گذارد يگذارد خدا مرا تنها نم ينم

اگر .يرا آباد كن رانيو يدوباره بنا يتوان يم!جوان يليخ. يتو هنوز جوان.از خدا بخواه پسرم از خدا بخواه كه به تو صبر دهد-

 .يخواه يآن طور كه خودت م. يدوباره از نو بساز يتوان يم يهم نخواست

 دگانميدائم آن صحنه مقابل د.توانستم بخوابم  يباز هم نم يول.مفصل حس كرد سبكتر شده ام  يا هيشب پس از گر آن

 .رو داشته باشم شيآن را پ يدائم يمثل عذاب ديكردم با يحس م.بود

*** 

مسئله را آشكارا  رايز.دارم رتيبار درك كرد من هم غ نينخست يبرا ديقرار گرفت و شا انيفرصت در جر نيهم در اول رپد

كرد موچبات آرامش مرا  يم ياست اما ظاهرش شادمان بودو سع نياندوهگ ميدانستم مادر برا يهر چند م.به زبا آورد

 .فراهم كند

 يم يرا با او سپر ياريشده بود و من ساعات بس يزندگ يمن برا ديطور او ام نيمن هم هم دنديپرست يسوزان را م آنها

 يمانده را با سوزان م يگشتم و ساعات باق يرفتم و غروب با او به خاانه برم يروزها تا هنگام غروب نزد پدر م.كردم

 .گرفت يم عيمطالب را سر .بود  ياو دختر باهوش و با استعداد. اموزميرا به او ب يكردم فارس يم يگذراندم و سع
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 غيزد و از پارك بردن او در يرا شانه م شيبرد موها يمادر او را به حمام م.گذشت يخوش م شتريدر كنار مادر به او ب البته

 .بودم دهيبچه ند فتهيهرگزپدر را آن طور ش.پدر هم عاشق او بود  ديخوا يشب ها هم نزد او م نهايعالوه بر همه ا.كرد ينم

 ديد ياو را م كباريهر كس .هم جا باز كرده بود انياقوام و آشنا انيم يسوزان حت.كرد  يم يخواند و باز يعر مش شيبرا

كنم با من  هيخودم ته يبرا يخواهم خاه ا يم دنديشن يآنقدر پدر ومادر به او وابسته شده بودند كه وقت.شد ياش م فتهيش

 .ا خودش بزرگ كنداش ر وهخواهد ن يمخالفت كردند و مادر گفت كه م

آمد  يپر به خانه م بيهم با ج شهيو هم نديبه خانه ابتدا او را مقابل خود بب دنيهم عادت كرده بود غروب به محض رس پدر

البته من .كرد  يرا بازگو م تيكنجكاوان واقع يرفتم پدر برا يام طفره م يزندگ قتيكه من از گفتن حق يدر حال انيم نيدر ا.

 .شدم يخاص و عام م ياو نگفته بود وگرنه انگشت نما يرا برا تيك انتيمادرم به طور كامل قه خشانس آوردم كه 

 .من ومادر بود نيراز فقط ب نيمه بود ا يبهر علت يول ديرا به پدر بگو قتيبود حق دهيهم مادر خجالت كش ديدانم شا ينم

 خواهم كه مرد افكن بود زوش يتاخ م شراب

 وشر و شورش ايدنز  مياسايب كدميتا  كه

 شيدهر دون پرور ندارد شهد آسا سماط

 دل بشو از تلخ و از شورش يحرص و آزاد مذاق

 منيمن كه تنوان شد ز مكر آسمان ا اوريب

 سلحشورش خيو مر يزهره چنگ لعبي

 21 فصل

كردم به راستي اگر  گاهي فكر مي.ي عالقه و عشقي كه در وجودم باقي مانده بود را به جانب سوزان معطوف كرده بودم همه

هر يك .هنوز سه ماه نشده بود از انگليس برگشته بودم كه سرو كله ي دوستان قديمي ام پيدا شد.او را نداشتم چه مي شد

خاال انها،همانهايي كه روزي براي دريافت كمك نزدشات رفته بودم و .داشتند اهبراي ديدنم امده بودند و شاخه گلي به همر

بيچاره ها گمان مي كردند اروپا رفتن طرف را ادم حسابي مي .ي من به گونه ي ديگري حساب مي كردندمرا رانده بودند رو

 :انها مي گفتند.من البته انها را پذيرفتم ولي در دل به همه ي انها مي خنديدم.كند
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 .ايشون االن كلي كالس دارند.پسر،اقا ارسالن را تحويل بگير-

 :مي گفت ديگري

 .معلومات مياد باال.زبان مياد عالي.قيافه مياد به به.هندس ها كمتره؟لباس مياد به بهنه،چي چي اش از م-

 :مي گفت بعدي

تازه خيلي از دخترها حاضرند به هر مردي كه .براي هر كسي هر جا ممكنه پيش بياد.حاال عيب نداره درباره ي زنت مي گم-

 .لشون پز بدن كه بله اقا دنيا را گشتهفقط خارج رفته باشه شوهر كنند تا بتونند جلوي فك و فامي

 :يكي مي گفت ان

 ما رو ببين،از ترس زنهامون.بابا زن مي خواد چگار؟همون يكي بسه،باقي عمرش رو بايد نفس راحت بكشه-

من بدبخت كه فقط بايد بدوم كه شكم ان دو تا .تازه حاال خوبه كه تو يك بچه داري.تونيم يك مسافرت مجردي بريم نمي

 .را پر كنم وروجك

دوست داشتم زني داشتم مثل همه ي انها كه .اخه بابا من هم ادم بودم.دلم مي گرفت وقتي كه اين حرفها را مي شنيدم چقدر

دلداريم مي داد و باهام حرف مي زد و يا حتي دستور مي .مرا جمع و جور مي كرد،دعوايم مي كرد،اشتي مي كرد،قهر مي كرد

 .داد

پدر به مناسبت سومين سال تولد سوزان مهماني داد و از همه ي اقوام .ت من به ايران مي گذشتيك سال از بازگش حاال

او برعكس مادرش دختر خونگرمي بود و با .سوزان ماه مجلس شد و با توجه هاي پدرومادر بيشتر مي درخشيد.دعوت كرد

فقط كافي بود براي چند دقيقه مرا در خود .ن بودنيز بي نهايت مهربا نهمه به خوبي بي انكه غريبي كند كنار مي امد و با م

ان وقت بود كه نزدم مي امد و دستهاي كوچكش را دور گردنم حلقه مي كرد و صورتش را به صورتم مي .فرورفته ببيند

 .چسباند

 

لبته اين ا.كم كم به فارسي حرف مي زد و زبان مادريش مي رفت تا به فراموشي سپرده شود.نشانگر اوج عالقه اش بود اين

من فكر مي كردم وجود او سبب شد پدر و مادرم هر دو پيري .مساله را مديون مادرم بودم او بي وقفه با سوزان حرف مي زد
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مي اورم كه مادر هميشه ميگفت براي او ارزوها دارد و من همينطور كه به سوزان  يادحتي به .و تنهايي خودشان را از ياد ببرند

اينكه دختر بزرگي شده و در لباس سپيد عروسي به اراستگي از مقابلم امد و رفت .تصور مي كردم مي نگريستم اينده اش را

خودم گذشته بودم و حس مي كردم بايد  ايمن از سهم ارزوه.مي كند و از تصور چنين ارزوهايي لبخندي بر لبانم نقش بست

قسم فقط همين سبب قوت قلبم مي گرديد و موجب مي خودم را فراموش كنم و به سوزان و اينده اش بيانديشم و به خداوند 

اه كه چه حس .من عاشق او بودم و حاضر نبودم با هيچ كس در ان سهيم باشم.گرديد براي لحظاتي گذشته را از ياد ببرم

يك چيز هم بود كه بيش از همه رنجم مي داد و ان .اين تنها چيزي بود كه رنجم نمي داد.حس حسادت عشق استقشنگي 

تشابه قيافه ي بيش از حد او به كيت مجبورم مي كرد گاهي به او بيانديشم و ان خاطرات تلخ را زنده .ه ي سوزان بودچهر

 .كنم

زيرا براي .است كه من هربار با ياداوري ان وقايع تلخ از خودم تعجب مي كردم كه چگونه توانستم انها را تحمل كنم حقيقت

 .فاقاتي همراه با عذاب است و من به راستي ان عذاب سخت را پشت سر گذاشتميك مرد ايراني كنار امدن با چنين ات

رو به روي اينه به گذر عمر مي نگرم وبه خود فرياد مي زنم اين منم يا اينه؟بعد با ناباوري به موهاي رو به سپيدي ام  گاهي

 :وقت است كه فرياد مي زنم دست مي كشم و انگاه در مي يابم كه بايد بپذيرم كاروان پيري در راه است و ان

 .خدا كند بازنده نباشم-

شايد .نمي دانم.چون مي دانم تلخ تر از روزهاي سخت غربت هم داشته ام.مي خواهم ديگر خاطراتم را پيگيري نكنم...آه

دگانم رژه مي انها مثل پرده هاي پي در پي يك فيلم از مقابل دي.اما نمي توانم.شايد مي خواهم از انها بگريزم.شجاعت ندارم

 .روند و بي انكه بخواهم برايم تداعي مي شوند

حال من كه گوشه ي عزلت را براي خود برگزيده بودم و هيچ كس را به خلوتم راه نمي دادم،با سوزان به خوبي كنار مي  بهر

بهترين روزهاي  امدم ولي كم كم دريافتم او هم انسان است و نبايد به خاطر متزلزل بودن روحيه ي من قرباني شود و

ام سپري كند و وقتي در پذيرفتن اين نتيجه مصمم شدم كه مادر هم با من  نوادهزندگيش را به تنهايي و فقط در كنار من و خا

چقدر خسته .ان روز بود كه براي اولين بار پس از بازگشتم به وطن با صداقت و دقت به صورتش نگريستم.به صحبت نشست

حافظ را مي خواندم به ظاهر با  رمن كه مدتي بود اشعا.ه بودم كوه مشكالتم را به دوش مي كشيدنگار از وقتي كه امد!بود
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 :كنارم نشست،بي انكه به صورتش بنگرم گفتم.ديوان حافظ خود را مشغول كردم

 طوري شده مادر؟-

 :با صدايي لرزان گفت مادر

 نه پسرم-

 سوزان كجاست؟-

 اون خوابيده-

 :صورتش نگريستم و گفتم به

 .نمي دانم چطور بايد برايتان جبران كنم.مادر از وقتي كه به خانه بازگشته ام همه ي زحمت زندگيم به دوش شماست-

 :دستم را فشرد گفت مادر

تو دوباره .سالهاست كه در اين خانه صداي بچه اي نپيچيده .من دخترت را عاشقانه دوست دارم.اصال براي من زحمتي نيست-

 .پدرت هم از صميم قلب او را دوست دارد.اورديشادي به اين خانه 

 .خوشحالم كه باالخره توانستم حداقل براي يك بار شما را شاد كنم-

 .ما نگران تو هستيم پسرم-

 براي چي مادر؟-

 :در چشمانش حلقه زد و گفت اشك

 !باالخره مي خواهي چه كني ارسالن؟-

 در چه مورد؟:لبخند پرسيدم با

مي خواي از الك خودت بيرون بياي؟اياي مي خواهي به خاطر گذشته ي تلخت اينده را فدا كني و كي !درباره ي زندگيت-

 حتي اين بچه را؟مي خواهي به اين وسيله از چه كسي انتقام بگيري؟

 :را بستم و روي ميز گذاشتم و همان طور با لبخندي ساختگي بر مادر نگريستم وباالخره پس از مكث كوتاهي گفتم كتاب

من نمي .شما اشتباه مي كنيد.ديگر حتي نمي خواهم به ان فكر كنم و نه حتي ياد اوريش كنم.ر گذشته من فنا شده استماد-
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 .گو اينكه اگر هم بخواهم چنين كنم،خاطي خودم هستم نه كس ديگر.خواهم تاوان چيزي را بپردازم و يا انتقام بگيرم

نمي روي و چرا از همه فرار مي كني؟تو حتي در مهماني تولد دخترت  پس چي؟چرا از خانه بيرون نمي روي؟چرا به مهماني-

 .گويي اصال برايت اهميت ندارد ديگران درباره ات چه مي گويند.جز يك ساعت اخر حضور نداشتي

شما هم مي دونيد كه من نمي توانم جلوي حرف زدن انها را .چرا بايد اهميت داشته باشد؟مردم هميشه حرف مي زنند-

 .بگيرم

 .پس بايد وجود انها برايت اهميت داشته باشد.تو با همين مردم سروكار داري-

 :عقب تكيه داده و گفتم به

گمان مي كنم سكوت و تنهايي .مي دونيد مادر؟من در سراشيبي سنم افتاده ام.ديگر قلبم براي هيچ همنوعي نخواهد تپيد-

 .برايم بهتر باشد

 پس سوزان چه؟-

 :كردم زمزمه

 .او همه ي قلب و ارزوهاي من است...سوزان-

به .فراموش كرده اي كه او هم زنده است و به زندگي نياز دارد.ولي تو حتي به خاطر خودت او را هم فراموش كرده اي-

انگار قلبت را جا گذاشته .از تو حيرت مي كنم ارسالن.اينها نياز سن اوست.اينكه به تفريح بپردازد و تو برايش قصه بگويي

 .تك تك اروزهايت برسي هانقدر كه قادري ب.نوز خيلي جوانيتو ه.اي

 :لذا با صدايي لرزان گفت.بغض گلويش را فشرد دوباره

قلبم به درد مياد وقتي كه اينقدر در خود فرو رفته مي .نمي دوني پسرم،خيلي وقته دلم لك زده كه سير بغلت كنم-

من در حق تو .نگذاشته بودم به اروپا بري اين طورنمي شدفكر مي كنم اگر .گاهي هم خودم را سرزنش مي كنم.بينمت

 .كوتاهي كردم

چقدر دلم براي گريه اي .لذا از جا برخاستم و پشت پنجره رفتم.گلوي مرا هم فشرد ولي نمي خواستم رسوا شوم بغض

 :ناخوداگاه از دهانم پريد.سنگين بي قرار بود
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نمي دانم با بچه چه كنم؟ايا مرا باور مي .مردد مانده ام.بهانه ميگردم من بچه نيستم ولي همش دنبال.مادر دلم سخت گرفته-

 كنيد مادر؟ايا باور داريد اين من هستم؟با اين همه صبر؟

از پوسته ي خودت خارج شو و ميان مردم .خداوند بعد از هر مصيبت صبرش را هم مي دهد،اين قدرت و حكمت اوست-

نبايد فقط به خاطر شكست تلخت خودت را از همه پنهان .اينكه چيزي نيست تو سخت ترين شرايط را تحمل كرده اي.بيا

من تو .چه انطور شد؟خيلي از چراها اگر بي جواب بمانند بهتره ياين قدر به خودت فشار نياور كه چرا اين طور شد و برا.كني

دوست دارم تو دوباره ازدواج كني و .مرا بزرگ كرده ام و مهر فرزنديت را به دل گرفته ام،نمي توانم تو را اندوهگين ببين

 .حاضرم خودم دخترت را بزرگ كنم تا تو هم به زندگي خودت برسي

من بايد تارهايي را .ولي درباره ي سوزان گمان مي كنم حق با شماست.آه نه مادر نمي توانم دوباره ازموده را ازمايش كنم-

 حداقل نه براي سوزان.ن دنيا نيستپايان زناشويي من پايا.كه دور خود تنيده ام كنار بزنم

 .ميان گريه لبخند زد و من هم لبخندش را پاسخ گفتم مادر

و  نيتحس گريد يبرخ يزد و در نگاه ها يترحم موج م يبرخ يدر نگاه ها. ما با هم متفاوت بود يمردم درباره  يها دگاهيد

و در اجتماعات  ميشد يحاضر م گريكديآرامش كنار من و سوزان در كمال . مردم عادت كنم يبه نگاه ها ديمن دانستم با

او در كنار همسرش . دميرا د ميپس از مدتها پسرعمو ميمهمان بود ميكه منزل عمو ياز دفعات يكي. ميكرد يشركت م

 زيهمسرش ن ديموضوع از د نيا يبود چنان تعجب كرد كه حت هيشب تيبه ك تينها يمن و سوزان كه ب دنينشسته بود و با د

بودم لذا نزدش  دهينج، از دستش ر ميشد ريدرگ تيو به خاطر ك ميديرا د گريكديكه  يبار نيمن به سبب آخر. ر نمانددو

 .اش غلبه كند جلو آمد ياو كه نتوانست بر كنجكاو يول. نرفتم

 .ميديچه عجب تو را د زيعز يسالم پسرعمو -

 .شاندزانوانم ن يسالمش را پاسخ گفتم و سوزان را رو يبه سرد من

 :و گفت  ديكش يسوزان را به نرم يگونه  او

 دخترته؟. به نظرم آشناست يليخ افهيق نيا -

 :گفتم  يبه تند من
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 يشناس يوانمود نكن كه آن را نم -

باور كن پس از  ست؟يطور ن نيا. ميي؟ ما با هم پسرعمو يكنيبا من رفتار م  يتو هنوز هم مثل دشمن خون! بس كن ارسالن  -

 يكرد يازدواج م يرانيزن ا كيبا  ديتو با. شود خرده گرفت يبه او هم نم...گهياما خب د. ناراحت شدم يليجرا خما دنيشن

 ؟يكه زخم زبان بزن يآمده ا -

 :با سوزان گفت  يدر حال ادا در آوردن و باز او

بدون  نكهيمثل ا هيتر خوبدخ. يزن يمنصفانه حرف م ريكامال غ ي؟ ول يگذار يمرا چه م يدونستم تو اسم همدرد ينم -

 .ستين هيبهت بگم كه اصال به تو شب دياما با. غافل شد ديهر چند از زحمات زن عمو نبا. شده تيحضور مادر هم خوب ترب

 ... اي يگ يدوست م كيدر مقام  نويا -

 ...تيمن و ك يكنيفكر م  نكهياز ا يكن يكامال دوستانه ، ارسالن تو اشتباه م -

 :گفتم  و محكم يسرد به

 .بشنوم يزيباره چ نيدر ا ستمين ليما گهيد -

 ديبود گريكديتو و او عاشق  -

 .يدونست يالاقل تو وانمود نكن كه نم. تنها در مجموعه سخن بود نيا -

 :گفتگو گفتم  ريعوض كردن مس يبرا بعد

 ؟ يهست يات راض ياز زندگ ايآ -

 :گفت  شيهانشاند و در حال نوازش مو يشيپاها يسوزان را رو او

 است ييبله همسرم زن خوب و دانا -

 :به او گفتم  شيزدن ن يفرصت بهره بردم و برا از

 .اوردياو تو را هم سر عقل ب ييدانا ديخوبه الاقل شا -

 :سرعت سرش را جلوتر آورد و آهسته گفت  به

 يم. ترسم  يمن از او م يفكر نكن مدوارمي؟ ا يرا نزد همسرم بازگو كن يتياهم يبه آن ب يموضوع يندار اليتو كه خ -
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 است يمتشخص ياو از خانواده  ؟يدون

 :گفتم  رميخنده ام را بگ يكردم جلو يم يكه سع يحال در

 كنم يام را م يسع يببرم ول اديتذكرت را از  يهرچند ممكنه گاه -

 :گفت  قيعم يراحت شده با نفس الشيكه معلوم بود خ او

توانم  يم ي؟ اگر بخواه يكن يشانست را امتحان نم گريد كباريتو چرا  يراست. دارم يسيوارودر يليمن با او خ. متشكرم -

 از آنها خواهر همسرمه يكي. كنم يرا به تو معرف يموارد خوب

 :حال گفتم  نينشسته بود كردم و در ا ميكه رو به رو ميبه پسرعمو ينگاه من

 :باشم  گرانيدهم ناظر سعادت د يم حيمتشكرم ترج -

 : دياش را پرس ي، سوزان را به من پس داد و در حال بلند شدن باالخره شؤال اصل ميسرعموپ

 ياز سؤالم ناراحت نشو دوارميارسالن ام -

 ؟ يدرباره چ -

 كنه ؟ يم كاريحاال چ تيك...اون -

 :پاسخ دادم  ينشوم به سخت يكردم خودم را كنترل كنم تا عصبان يم يكه سع يحال در

 تو مهم باشد ؟ يبرا ديفهمم چرا با يكند و نم يكه او چه م ستيمهم ن مين اصال برادونم چو ينم -

 :دستپاچه گفت  ميپسرعمو

 .روم ينزدش م ياگر اجازه بده. خوام ارسالن ، همسرم را تنها گذاشته ام ي، معذرت م يكنجكاو يفقط از رو -

. كند يچه م تيدانستم ك ينم. شد يسؤال او در ذهنم تداع ناخودآگاه. بدهم بيتوانستم فر يمن كه خودم را نم يرفت ول او

. خودم سوخت  يآن وقت دلم برا. گمان با توجه به عالقه احمقانه اش به فرانك تا به حال با او ازدواج كرده يبا خود گفتم ب

لب شدم كه به ناچار آن شب آن قدر منق. گناه كه تنها پناهش منم يب يمقاصد او شدم و بچه ا يفكر كردم تنها من قربان

دردناك  نيسنگ يكتك خورده ام كه همه بدنش از زد و خورد يكردم مثل انسان يحس م. را ترك كردم يمجلس مهمان

 راه رفتن هم ندارد ينا ياست و حت
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 .دميتخت دراز كش يدرنگ به اتاقم رفتم و رو يب دميبه خانه رس يوقت

 يلي، خ ميخوشبخت باش ميتوانست يفكر كردم ما م. شته استمن گ يرا لعنت كردم كه سبب سرشكستگ تيك بارها

 .را تحمل كنم قتيحق نيا يسرشكستگ ديآن واقعه او را نكشتم ؟ و حاال با دنيدانم چرا با د ينم. او نخواست يخوشبخت ول

در چهره  يغم بزرگدادم و همواره  يافتاده تر سنم نشان م يكه در جوان يمن. من بود تياز عصبان يافكار همه ناش نيا خب

 .زد يام موج م

مقدمه پس از  يپدر ب. به اتاقم آمدند مايكه به خانه برگشتند مستق يمادر و پدر وقت. كردنش نبودم ليكه قادر به زا يغم

 :بلند گفت  يمدتها با صدا

. بده تيمن اهم يروبه آب يده ينم تيالاقل اگر به خودت اهم. يبرد ليفام يمرا جلو ي؟ آبرو يكش يپسر تو خجالت نم -

بهانه  نيو من مجبور شدم چند ينكرد يهم خداحافظ تيبا عمو يزد ؟ حت بتيدفعه كجا غ كي. احترام دارم ليفام يمن جلو

 .كنم هيكه عمل تو را توج اورميب

چرا . يكن يمرا فراهم  گرانيد يموجبات كنجكاو شتريرفتارت ب ني؟ تو با ا مييكه پدر و مادر تو ميمگر ما خون كرده ا آخر

 ؟ يكن يراه را انتخاب م نيآرام كردن خودت بدتر يبرا شهيهم

بر من  يقيمادر هم دقا. از اتاقم خارج شد ديسكوت مرا د نكهيپدر هم پس از ا. منتظر شدم و گوش كردم يسخن چيه يب من

خواست او را محكم به خود  يم دلم.  ستينگر ياو معصومانه بر من م. من مانده بودم و سوزان . و بعد تركم كرد ستينگر

 :كودكانه گفت  نيريبه زبان ش.  دميكش غوشرا باز كردم و او را به آ ميدستها. بفشارم

 .دوستت دارم پدر -

 :را محكم تر به خود فشردم و گفتم  او

 چيهم به هخوا ينم گريد يتو دختر من يجفا كرد ول يليدرسته ؟ مادرت در حق من خ يكن يتو پدر را ترك نم زميعز -

 الاقل تو را از دست بدهم يمتيق

حال اصال متوجه نشدم او  نيدر ع. فهمد ينم مياز حرفها يزيدانستم او چ يم نكهيسخن گفتم با ا يبا او به آرام يساعت

 !به خواب رفته  ستيمدت
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بود و  يختر صبور و آراماو د. سوخت ميراستش دلم برا. مسافرت خودم و سوزان را دادم بيزمستان بود كه به ترت اواخر

 دهينامساعد عق يكرد با وجود هوا يقرآن عبورمان داد و سع ريمادر از ز. بود  يروز سفر هوا برف.كرد ينم ييهرگز بهانه جو

او را خوب . بهانه بود كيبود كه من هم هوس سفر كرده وبدم و سوزان فقط  نيا قتيحق. نتوانست يدهد ول رييام را تغ

. كرد يسرال م يبرخ يو ردباره  ستينگر يمناظر دور و برش را م يسوزان با كنجكاو. ميشد نيسوار ماشپوشاندم و بعد 

تا با ما  رفتندينپذ كي چيه ادرنه ؟ هرچند ناچار بودم چون پدر و م ايآم  يهنوز از خودم مطمئن نبودم كه از پسش بر م

 همراه شوند

 رهيهتل به خروشش خ يبردم و ساعتها از پنجره  يمن لذت م يبود ول يانآن وقت سال طوف ايدر. ميبا هم به شمال رفت ما

 اديشدند و من ناخودآگاه به  يماسه ها پخش م يكردند و به سرعت رو يحركت م ايدر بستر در يموج ها به آرام. شدم  يم

گرفت و  شيپا كرديكه شنا م ياز دفعات يكيآمد كه  ادمي. شنا كند ايدر در تاو چقدر دوست داش نكهيبه ا. افتادم يم تيك

 .را دوست داشتم تيتا آن زمان من هنوز عاشقانه ك. من مجبور شدم به كمكش بروم

كردم و عشف  يام را در كنار او سپر يمن جوان. كردم  يپس از جدا شدن هم به او فكر م يتا مدت ميتوانم بگو يجرأت م به

 گريكردم د يكه حس م يكردم به طور ميچون و چرا به او تسل يبمن هرچه در خود داشتم . من متأسفانه خالصانه بود

جوان به  يآمد كه من به زوج ها شيسفر كوتاهمان به شما به دفعات پ در. كنم گرانينمانده تا نثار د يدر من باق يعشق

كردم و در  يم نشستم وگذشته را مرور يخانواده ها م يهتل مدتها به تماشا يدر سالن غذاخور. ستميحسرت نگر ي دهيد

جلب كرده بودند ما  راشان توجه م يو خوشبخت گرانيهمانطور كه د. گذاشتم يهمان حال لقمه لقمه غذا بر دهان سوزان م

 .ميرا به خود متوجه كرده بود گرانيتوجه د زين

شد  يگار كه سالها مان. تهران حركت كردم ياز اقامتمان به سو يگرفت پس از مدت كوتاه يقرار نم ييكه دلم جا ييآنجا از

البته او به . بند نبود شيپاها يما از فرظ شوق رو دنيبه محض د رايگذشته بود ز ريبه مادر هم د ييگو. كه از خانه دور بودم

 كرد ؟ ينداشتم او چه م يمن اگر فرزند يكردم به راست يم كرف يسوزان عادت كرده بود و من گاه

 يسعادت و خوشبخت يمادران آرز يهمچون همه  زياو ن. د چندان دلخواهم نبودگرفته بو شيمن در پ يكه او برا يموضع
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 مرا داشت

ازدواج سر  يبار زمزمه  نيسوم يو ختموشم لذا برا ريمن گوشه گ نديتوانست بب ينم. نديمرا بب يجيتوانست زوال تدر ينم

نبودم دوباره خودم را  ليمن ما. خواسته او نبود هرچند كه گوش من بدهكار. اش نمود يعلن جيبه تدر يابتدا در لفافه ول. داد

 يزندگ كيشر يدرباره  مني دهيعق. كردم مين يآورد توجه يكه نزدم م ييبه عكس ها يحت نيهم يبرا. ندازميبه مخاطره ب

 .زميمادر بست كيتوانستم با قلب  ياما نم. مثبت نبود

 .مواگذار كرد ندهيموضوع را به آ نيو ا دميسكوت را برگز پس

 ندهياز آ ديدلخوش بود و من ناام ندهيبه آ او

 .كرد ينم غيدر يكار چيهدف از ه نيبه ا دنيتازه بگذارد و در راه رس يخواست دل مرا گرو زن يم مادر

 23 فصل

 

دش وقت به خاطر فرزن يو اگر دلهره مادر نبود كه وقت و ب د،يبه هم ا يدرد نيقلب مادر مثل اسفنج نبود كه با كوچكتر اگر

 .افتاد يكه نم يتابش كند، واقعا چه اتفاق يب

كه به گفته خودش از هر  يدختر. ها داد هياز همسا يمرا با دختر يياشنا باتياو ترت. دست اخر كار خودش را كرد مادرم

ه مورد ب نيسوم يپارسا و پاكدامن كه برا يدختر. بود دهيرا هنوز افتاب و مهتاب ند شيو رو ختير يم يانگشتش هنر

خلسه بهار، در  يگرفته از هوا ريمن تاث. بود يبهار ياز روزها يكيهصر  دم،يبار كه او را د نينخست. دميعنوان همسر برگز

 يم زيو جست و خ يبر هم نهاده بودم و به سوازن در حال باز دهيام فرو رفته و د يطناب يباغچه كوچك خانه در صندل

 .ستمينگر

خواست از جا بلند  يزنگ در به صدا درآمد، دلم نم. رفت تا به اغوش شب فرو رود يم ديشد و خورش يم كيكم كم تار هوا

از جا برخاستم و به  يبه ارام. زد يزنگ م نطوريكه پشت در بود هم يكس يدانستم مادر در را باز خواهد كرد ول يم. شوم

 يحال از وقت نيشناختم و در ع ياو را نم. جوان مقابل در دستپاچه شدم يدختر دنيبا د. طرف در رفتم و ان را گشودم

 :دميافكنده پرس ريسر به ز. نديمرا بب يخواست كس يبرگشته بودم دلم نم
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 د؟ييبفرما -

 .دييبفرما: ظرف اش را به طرفم گرفت و گفت ينيجوان س دختر

 :برداشتم و گفتم ينيس يلرزان از رو ياش را با دستان ظرف

 .ممنون يليخ -

 .ديم بروسنبه حاج خانم سال -

 .لطفتان كم نشه -

كرد  يبا تلفن صحبت م ايمادر كه گو. و من با ظرف اش وارد خانه شدم و به اشپزخانه فتم مياز هم جدا شد يسادگ نيهم به

 .داد و نزدم امد انيمن و ظرف اش مكالمه اش را پا دنيبا د

 بود مادر؟ يك -

 د؟يزد يبود كه شما باهاش حرف م يك نيا -

 چطور؟ -

 .معطل شد يدر كل يجلو چارهيان ب نكهيا يبرا -

 چاره؟يكدوم ب -

 .ظرف اش را داد و گفت بهتون سالم برسونم نيا. شناختمش يدونم، من نم ينم -

 :گفت. افتاد يزيچ ادياش به  دنيبا د مادر

 .رفته ياخه پسرش سرباز. روند اش پختند يافتاد، امروز خانواده اقا ادمي -

 :دميپرس رتيبا ح من

 !ديكن يم يحتما شوخ د؟يمج ؟يك -

 :اش در بشقاب گفت ختنيبا لبخند در حال ر مادر

 .مرد شده.... هزار ماشا ديمج. يمتوجه گذشت زمان نبوده ا يتو از بس دور بود ؟يكن يچطور باور نم -

 :به مادر گفتمبا حسرت . ام پرداختم يدور يشده بودم، ناباورانه به محاسبه سالها ريكه از گذر زمان متح من
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چقدر زود . رهيزن بگ ديهم با گريدو سه سال د. كرد يم يباز يكيكوچه با توپ پالست يتو ديبود كه مج روزيد نيانگار هم -

 بود؟ يمادر ان دختره ك يول. گذشت

 كدوم دختره؟ -

 .كه ظرف اش رو اورد يهمون -

 ؟يگ يرو م ايثر -

 روند؟ ياقا كهيبود؟ دختر كوچ ايثر ا؟يثر -

 ؟يچرا تعجب كرد ه؟يچ -

 .بود يخانوم درست و حساب كي دميكه من د ينيا ياخه اونم بچه بود ول -

 .خواستگار داره يكل. واسه خودش خانوم كامله ،يدار ارياخت -

 :افزود طنتيبا ش بعد

 تكه بله؟ ه؟يچ -

 :گفتم يجا بلند شده و جد از

 .ديكنم دوباره شروع نكن يمادرخواهش م -

 :امد و در همان حال گفت رونيمادر از اشپزخانه ب. در رفتم به طرف بعد

 .هم دلت بخواد يليداره؟ خ يبيمگه چه ع -

 :گفتم يطرف مادر برگشتم و عصبان به

بچه را  كي ديتون يرو دارم؟ چطور م اقتشيان همه خواستگار من ل نيب ديكن يمادر؟ چطور فكر نم ديكن يچرا بس نم -

 د؟يمن كن يقربان

 تازه مگه تو چته؟. و پنج سالشه ستيب... كدومه مادر؟ ماشابچه  -

 .را ندارم يكه من جربزه جمع و جور كردن زندگ نهيا تيواقع يول ،يچياز نظر شما ه -

 :اندوهناك گفت يبا چهره ا مادر
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 .يخودت را مالمت كن ديتو نبا. حروف رو نزن ارسالن نيا -

 :گفتم ارام

 يهستم و به درد زندگ ياقتيل يكه من مرد ب نهيا قتيحق. كردم؟ اول از همه خودم يقربانچرا نكنم مادر؟ چند نفر را  -

 .از شما بپرسم يزيچ گريلعنت به من اگر بار د. به درد خودم بسوزم ديكنم بگذار يخواهش م. خورم يمشترك نم

 .جمله به سرعت مادر را ترك كرده و به اتاقم رفتم نياز گفتن ا پس

 ينداشتم با حرفها ليم. خواستم با خودم مبارزه كنم يم. ام جدا شود نهياز س دميترس يكرد كه م يتاپ م انقدر تاپ قلبم

 :به خودم گفتم. مادر دوباره وسوسه شوم

به  ديدر سر دارد و با يبزرگ يكه او ارزوها يدر حال. خودم سر كنم يهايو با بدبخت نميبنش ديمن كجا و اون كجا؟ من با -

سن و سال حال و  نيكه در ا يشود؟ من كيچون من شر يبا مرد بدبخت ديجوان است پس چرا با يلياو هنوز خ. انها برسد

توانم فقط به خاطر فرار از  يسر دهم؟ نم شيزمزمه عشق و محبت برا هيورح نيتوانم با ا يچطور م. ندارم زيچ چيحوصله ه

خواست قاعده را  ياو م. مادر دست بردار نبود يول. يگريزن د چيهنه او و نه . خاموش خود وارد كنم ياياو را به دن ييتنها

 .گرفتم يكناره م شتريكرد من ب يزد و اصرار م يحرف م شتريهر فدر او ب. رفتم يبار نم ريمن ز يجلوه دهد ول يمنطق

 چه؟ ميبروم و بگو يرانيا مهيبچه ن كياخر مادر من با  -

 .دارم ياون مالِ من، خودم نگهش م -

 .اون منو دوست داره. من باشه شيپ ديچه مادر؟ اون دختر منه، با يعني -

 .خوب بهش بگو يليخ -

 :كالفه گفتم يلبخند با

مرد دو بار ازدواج كرده ام كه قصه اش رو  كيمن حاال . ستمين روزيو پر روزيپسر د گهيرو بگم؟ من د يرو مادر؟ چ يچ -

 .دونند يهمه م

 .يبد حيتوض زيچ نداره تو درباره همه يلزوم -

 دروغ بگم؟ نيگيم يعني -
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 .دونم، كم بگو ينم. نگو يزيچ يول -

 :دستانش را گرفتم و چشم در چشمش گفتم يمهربان با

تونم  يمن نم يول. يكن ثاريا ،يكن يفداكار يحاضر. يبكن يهر كار يدونم تو به خاطر من حاضر يمادر، مادرِ خوبم، م -

 .يهم ازت ممنونم كه به فكر كن يليخ. قتو چيه. خواسته ات را اجرا كنم

 :گفت. دادم هيو به عقب تك دميكش يبه او دادم و اه يدستمال. شد ريسراز نتيز دگانياز د اشك

 .خودش يكنه ارسالن؟ ان زن رفته دنبال زندگ يم يتو چه فرق يبرا -

 .كنم يم يخودش و من هم دارم زندگ يبله مادر، او رفته دنبال زندگ -

 .گناهه ييدر تنها يزندگ نيا قهيقهر د -

 .به دخترم هم خواهم گفت نويدر نظر من مرده ا تيك. انها يهم رو نيمن كه گناهكار هم هعالمم ا. نداره مادر يبيع -

 افتد؟يب يكه چه اتفاق يا ستادهيمنتظر ا ؟يكن يپس تو به مرده او فكر م -

كس  دنيحوصله د. خواهم تنها باشم يم گريحاال د. شد، شد يث محاد ديانچه نبا. ستمين يواقعه ا چيمنتظر ه ،يچيه -

 .دياز شرم خالص شو ديريبگ ميسبب شده تصم شيتهايهم سوزان و اذ ديشا. را در كنار خودم ندارم يگريد

. كنم خواهم خودم بزرگش يو چه نه اون ماله منه، م يتو چه ازدواج كن. از جان منه يمياون ن. احمقانه نزن پسر يحرف ها -

 يگرفته ام تو را سرو سامان دهم و تو هم نم ميبدان و اگاه باش كه من تصم يول. مادربزرگش نخواهد گرفت يجا يزن چيه

 .يريرا بگ ميجلو يتوان

 :گفت. در به طرفم برگشت و نگاهم كرد يجلو. رفتن لبخند زدم رونيمادر در حال ب به

 .دوست دارم مادر يليخ -

 :گفت دهيرنج

 .دادنت به كالغا يم ديبا يزبون رو نداشت نيا تو اگه -

 .مطمئن باش تا اخر عمر وبال گردنتم. مخلصتم مادر -

******************** **************** 
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خانه مشغول پاك كردن  اطيرا در ح هيهمسا يكه از سركار به خانه برگشتم چند نفر از خانم ها ياز روزها وقت يكي غروب

 .فورا به خانه رفتم و مادر پشت سرم امد ريدادم و سر به ز يسالم. دميد يسبز

 :دميپرس

 مادر سوزان كجاست؟ -

 .مادر دهيخواب -

 .وقت روز بخوابه نيچطور؟ سابقه نداشت ا -

 :در حال گرفتن كتم گفت مادر

 .كرد خوابش برد يجون از بس باهاش باز ايطفلك، ثر -

 :خوردم و گفتم يا كهي من

 د؟يگذاشت يچ يبرا د؟يگفت يچ -

 رم؟يرا بگ شيكنه جلو يكه سوزان دوست داره با او باز يوقت ؟يچ يعني -

 كنند؟ يچه كار م نجايزنها ا نياصال ا -

 .رمياز تو اجازه بگ ديدونستم با ينم. ميپاك كن ياش نذر يواه؟ خب امدند كمك كنند تا سبز -

 :به خودم مسلط شوم و بعد گفتم يكردم قدر يسع

 ....منظورم، منظورم. نبود نيخوام مادر، منظورم ا يمعذرت م -

 كيمنم كه  يرونيتوجه است، تو هم كه از صبح تا شب ب ازمنديان بچه ن. كه هست به خودت مربوطه يمنظورت هر چ -

كه  يسك. خواهد يمادر جوان م كياون . چه طور باهاش رفتار كنم ديبدونم با ايقصه بخونم و  شيو سواد ندارم تا برا رزنميپ

 .كنه يدخترانه كار م رستانيدب كيداره و در  يروانشناس سانسياون ل. هجون با بچه ها سر و كار دار ايثر. دركش كنه

 .ديشما به من قول داد -

 ؟يچه قول -

 د؟ياو را وسط نكش گهيد نكهيا -
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 .كمك كنه ياون امده در پاك كردن سبز ؟يالبد به خودت شك دار -

 :مادر مقابلم نشست و ارامتر از قبل گفت. گرفتم ميدستها انيم و سرم را ممبل نشست يرو يعصب من

سوزان هم . هم باشه يتونه همسر و مادر خوب يم. هيخوشت امد، اون دختر خوب ديشا نش،ينظر بب كيالاقل  ايمادرجون ب -

 ديشا ديچند جلسه با هم صحبت كن. ستندين ليدرباره تو بد م ادي يبه نظر م. دميزبون مادرش كش ريمن از ز. دوستش داره

 ...هم

 ديمادر ارام گوشه پرده را كنار زد و راه د. دمييرا به هم سا ميسرخ و كبود سرم را به چپ و راست تكان دادم و دندانها من

 .ناوك گونه ييو مژه ها يمشك يبا چشمان. نمود يم ياو دختر محجوب. بود نييسرش پا ايثر. كرد يمرا باز

 :ديمادر ارام پرس. انداختم  نييرا پا سرم

 قرار بگذارم؟ -

 :مادر گفت. كتم را از دستش گرفتم و به طرف باال راه افتادم من

 .پسرم يضرر نكرد -

 .دميفرو رفته بود، بوس ياز خارج شدن خم شدم و گونه سوزان را كه به خواب ناز قبل

 و سه ستيفصل ب انيپا

 :24 فصل

. مي خواستم يكبار در عمرم مطابق ميل او عمل كنم. زدواج دادم تنها به خاطر مادرم بوداگر براي سومين بار تن به ا من

او معتقد بود من . هرچند پدر هم مثل او معتقد بود نبايد تنها بمانم به خاطر سوزان هم كه شده بايد بار ديگر ازدواج كنم

 .و بايد به فكر تربيت و سعادت او باشم باشم به سوزان تعلق دارم داشتهديگر بيشتر از اينكه به خودم تعلق 

حضور  ةروند هم كه در همسايگي ما بودند اجاز ةخواستگاري گرفت و خانواد ةحال آنقدر طول نكشيد كه مادر اجاز بهر

او به . مادر دل توي دلش نبود و مدام فرمان مي داد كه من و پدر عجله كنيم. آن شب زودتر از هميشه به خانه رفتم. دادند

من لباسم را . ن سوزان لباس مرتب و زيبايي پوشانده بود و خودش هم حاضر و آماده بود، حتي سبد گل هم گرفته بودت

آخر من كه پسر مدرسه . عوض كردم و پايين آمدم در حالي كه هنوز هم دو دل بودم و نمي دانستم براي چه دلشوره دارم
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پدر . بودند، پدر و مادر و سوزان هوقتي كه از پله ها پايين آمدم همه آماد .دو بار بيشتر از آن ازدواج كرده بودم. اي نبودم

 :گفت

 آن وقت چنان راه مي روي كه آب توي دلت تكان نخورد؟. االن بايد قند توي دلت آب كنند. حاال خوبه كه داماد تويي _

 :با لبخند تلخي گفتم من

 .اولم نيست پدر ةتجرب _

 :با لحني طنز آلود گفت پدر

 .آخرت باشه ةخدا كنه تجرب _

 :در حال مرتب كردن يقه ام گفت مادر

 .همچين حرف مي زنيد كه انگار قراره برويم دزدي. خيلي خب راه بيافتيد _

 :گفت پدر

 .داريم مي رويم تا دختر مردم را بدزديم. البته دزدي كه هست، منتهي با مشاركت همگاني _

 :در حال مرتب كردن چادرش گفت مادر

 وبه شما هم آقا ايوب، چه حرفها مي زنيد؟خ _

 .سبد گل را به دست من داد و خودش دست سوزان كوچولو را گرفت مادر

. همسرش نيز برخورد گرم و صميمي داشت. روند پس از باز كردن در به استقبالمان آمد و دست مرا به گرمي فشرد آقاي

 ةپس از گذشت ساعتي من تا حدودي با خانواد. ثريا حضور داشتنددر آن جلسه داماد بزرگ خانواده به اتفاق خواهر بزرگ 

آقاي روند مرد . و با سوادي طرفم، كه فقط سواد من ميان آنها ديپلم است هدرس خواند ةآنها آشنا شدم و دانستم با خانواد

خودش محبوب  ةبه گفتمقتدر و اجتماعي نشان مي داد كه بي نهايت به خانواده علي الخصوص دختر كوچكش عالقه داشت و 

دختر زيبايي هم بود  نگذريمثريا هم همان طور كه مادرم گفته بود ليسانس روانشناسي داشت و از حق . ترين فرزندش بود

. مثل هر مجلس خواستگاري ديگري به شدت سوال پيچم كردند. كه مهرباني و خونگرمي اش با متانت دلچسبي آميخته بود

اينها به خاطر موقعيت متفاوت من سواالتي  ةعالوه بر هم. ، ميزان تحصيالت، سن و موقعيت ماليسواالتي پيرامون كار و شغل
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 .از همسرم و تكليف بچه نيز پرسيدند ييعلت جدا ةدربار

آنها نمي توانستند با چشم . در عين حال دانستن اين مسائل حق مسلم آنها بود. گذشته ها حرف بزنم ةمايل نبودم دربار من

مرا مي شناختند و  ةآنها خانواد. طالق هاي پي در پي من در همه جا پيچيده بود ةم بردارند به خصوص اينكه آوازبسته گا

شخصيت من براي خيلي ها در ابهام بود و من نمي دانم چرا حس مي كردم پذيرفتن . هبرايشان احترام قائل بودند ولي مرا ن

در هر حال من نمي توانستم توقعي بيش از . يا باشد، به خواست خود اوستثر ةاين وصلت بيشتر از اينكه به خواست خانواد

شايد هم حساس شده . دست خودم نبود ماا. چرا كه به قول معروف ناز من زماني خريدار داشت. اين براي خود داشته باشم

 :بودم، زيرا وقتي كه خانم روند گفت

نمي فهمم، هنوز چه چيز من آن . اند، خودم را جمع و جور كردم ثريا جون خواستگاران زيادي داره كه به پايش نشسته _

حاال فقط مي خواهم مرور كنم بلكه . دختر زيبا و خانواده دار را به خودش جذب كرده بود؟ هر چند حاال ديگر مهم نيست

پاكباخته  ةمن يك بازندبفهمم گره اي را باز نخواهد كرد زيرا در هر صورت  رگو اينكه اگ. بدبياري هايم را كشف كنم ةريش

 .ام

آنقدر كه من از رفتن به آن خانه پشيمان شدم و اگر به . شب مادر مطابق معمول سنگ زيرين شد و باز هم منت كشيد آن

آنها از وجود دخترم در زندگيمان ايراد . ثريا نبود همان دقايق اول مجلس را ترك مي كردم ةراستي رفتار خوب و شايست

را به آنها داد و حتي وقتي كه من خواستم پاسخي در اين مورد به آنها بدهم  وا گشاده رويي قول نگهداري انگرفتند و مادر ب

 .وادار به سكوتم نمود

من زير . علي الخصوص كه مادرش در قيد حيات باشد. ديگري بسيار مشكل است ةروند معتقد بود نگهداري بچ خانوم

حفظ حرمت بزرگترها مي  ةگاه او حس كردم تفاهم بود و سكوتش بيشتر به واسطآنچه كه من در ن. چشمي به ثريا نگريستم

حقايق را به همسر آينده ام بگويم ولي  ةو من تصميم داشتم هم كنيمبهر حال به ما اجازه دادند لحظاتي با هم صحبت . نمود

نتوانستم، يعني شرم . خودم به او نبود اما خدا خودش مي داند قصد من اجحاف. نمي دانم چرا وقتي مقابلش نشستم، نتوانستم

مانع شد حقيقت نكبت بار زندگي ام را برايش تشريح كنم و وقتي كه علت جدايي از همسرم را پرسيد گفتم بنا به داليلي 

هرچند كه چندان هم بيراه نگفتم، زيرا حتي اگر هم من او را با فرانك غافلگير نمي . شخصي و نداشتن تفاهم چنين كردم
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من مجاب شد، نوبت به سوزان و شرايط  ةگذشت ةوقتي كه باالخره او دربار. م باز هم به داليل ديگري از او جدا مي شدمكرد

 :سوزان پرسيد و من سر به زير افكنده گفتم ةدربار او. فعلي رسيد

فهايي براي گفتن دارم اگرچه در جمع خانوادگي امشب بزرگترها مجال حرف زدن به بنده ندادند ولي بايد بگم من هم حر _

او دختر منه، . من ميل ندارم دخترم را به شما تحميل كنم اما بايد به من حق بدهيد. كه مهمترين آنها رابطه با دخترم است

مي دونيد كه مادرش . حضور او باعث تقويت روحيه ام است. او بايد دركنارم باشد. نمي توانم به خاطر خودم او را قرباني كنم

 .نخواست بنابراين من بايد او را نگهداري كنم هم او را

 .ولي حاج خانوم غير از اين گفتند _

سوزان به مادرم خيلي وابسته . دوم منزل پدرم زندگي مي كنيم، پس مادرم چندان بيراه نگفته ةبله، مي دونيد كه ما در طبق _

ئن باشيد او دختر بدي نيست بنابراين اسباب زحمت مطم.ولي من بيشتر مايلم او را در كنار خودم داشته باشم. و عالقمنده

من چيست ولي ميدونيد كه من فرزند حقيقي مادرم نيستم اما او مرا چون فرزند  ةدربار اشم ةنمي دانم عقيد. شما نخواهد شد

پس مي توان . به جرات بگويم من با پدرم بيشتر از او اختالف داشته ام. خودش بزرگ كرد و تا به حال مشكلي پيش نيامده

ببخشيد كه من اين چنين بي پرده حرف مي  ايدالبته ب. من مادرتان قدري كم لطفي فرمودند ةبه عقيد. جور ديگري هم ديد

 ...اما . زنم

 :با لبخند بر من نگريست و گفت ثريا

 .ق دادمن هم سوزان را دوست دارم و وقتي كه خوب فكر مي كنم در مي يابم به شما هم به عنوان يك پدر ح _

 :با خوشحالي گفتم من

 .من هم سعي مي كنم زندگي ايده آلي را برايتان فراهم كنم. مطمئن باشيد اين فداكاري شما بي جواب نخواهد ماند _

 .عطفي در زندگي من بود ةاين نقط و

**** 

 .ديمتا اينكه باالخره با هم كنار آم. باز هم با هم گفتگو كرديم و حتي چند جلسه بيرون رفتيم ما

نبايد واقعيت را پنهان كنم . گفت نامزدي بي سر و صدايي بگيريم و بعد هم با مراسم ساده اي زندگي مان را آغاز كنيم ثريا
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. عشق در نظر من فرايند ديگري بود. من به ثريا عالقمند بودم ولي عاشقش نبودم. زيرا در آن صورت به خودم دروغ گفته ام

نكرده جهيزيه سنگيني آورد و البته من هم در حد توانم براي او سنگ تمام گذاشتم و سعي همسرم به عنوان دختر ازدواج 

او انصافا دختر با سواد و با شخصيتي بود و اعمال و رفتار و حركاتش همه نويد از تربيت ويژه اش . كردم شرمنده اش نباشم

يعني چشم و . مي كنم او مناعت طبع داشت ترافاع. دمي داد و صد البته رفتارش با سوزان هم،مطلوب و مهربان و سنجيده بو

مرفهي بزرگ شده بود و پدرش هرچه در توان داشت براي سعادت و موفقيت  ةدلش از پول پر بود، چرا كه در خانواد

 زضوي ااو با من و سوزان هم با احترام رفتار مي كردند هرچند هنوز هم او را به عنوان ع ةخانواد. فرزندانش بكار گرفته بود

 .خانواده نپذيرفته بودند

چند روز پس . حمايت خداوندي زندگي مان را آغاز كنيم ةما در كمال نظم صورت گرفت و ما رفتيم كه در ساي ةساد عروسي

طي آن چند روز با كمي دقت بيشتري دريافتم سوزان هم به ثريا عالقمنده و البته كه ثريا . از ازدواجمان هر سه به سفر رفتيم

رسيدگي و توجه ثريا، سوزان بسيار خوب تربيت  ةو من تصور مي كردم در ساي دبا او صحيح و اصولي رفتار مي نموهم 

او حتي با . آنقدر خوب كه من پس از سالها حس كردم انسانم و به توجه نياز دارم.برخورد او با من هم خوب بود. خواهد شد

او با حضورش به . خاموش ما باز كند ةي زود توانست جاي خودش را در خانمادر هم به احترام رفتار مي نمود بنابراين خيل

حاال وقتي كه عصر به خانه بازمي گشتم در راه پله هنگام باال آمدن، بوي خوش . من نشاط و سرزندگي و طراوت آورد ةخان

رچند روز يكبار سوزان شعري حاال لذت مي بردم وقتي كه ه. غذا را حس مي كردم و خوشحال بودم از اينكه با كسي شريكم

گرد گرفته هميشه پاكيزه بود و از  ةحاال طاقچ. اين توجه اش را نشان مي داد. را كه از ثريا ياد گرفته بود برايم مي خواند

حس مي كردم سالها گمش كرده بودم و حاضر بودم . خانه عوض بوي خستگي بوي روحزاي خوشبختي به مشام مي رسيد

 .اف باشد بپردازمبهايش را هرچند گز

آن زمان همه چيز خوب بود فقط گاهي مرور گذشته . هرچند كارمند بود ولي وظايف همسري اش را فراموش نمي كرد ثريا

 .ها عذابم مي داد و گاهي اگر هم در هم مي رفتم به همين علت بود

 .شنبه با سوزان دنبال ثريا مي رفتم و هر سه تا پاسي از شب خوش مي گذرانديم پنج

 :از شب ها به ثريا گفتم يكي
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 .تو باعث شدي من بار ديگر خودم را خوشبخت حس كنم _

 :گفت ثريا

 .همه حق دارند خوشبخت باشند، حتي سوزان. خوشبختي متعلق به همه است _

 :گفتم

 .تو محبت را براي او تمام كرده اي _

 :گفت ثريا

 .ولي ميداني كه قادر نيستم جاي مادرش را پر كنم _

 :به حالت زمزمه گفتم مآرا

 .مادرش يك ابليس خودپسند بود _

 :هم به همان آرامي براي اولين بار پس از مدتها پرسيد ثريا

 اون زيبا بود؟ _

 .بله، خيلي زيبا _

 :بي آنكه بفهمم چهره ام سخت شده با تنگ كردن چشمانم گذشته ها را تصور كردم و ادامه دادم آنگاه

 .ست مثل يك رويااو واقعا زيبا بود، در _

 :گفت ثريا

 دخترت به او شبيه است؟ _

 :به خود آمده و گفتم من

سيرت زيبا بهتر از صورت زيبا . كيت شايد زيبا بود ولي اخالق خوب نداشت. او به مادرش شبيه است ةبله متاسفانه چهر _

تو را صدها تن مثل او عوض نمي اكنون من يك تار موي . خب بهرحال او يك خارجي بود. او سيرت انساني نداشت. است

 .من اشتباهي كردم و آن ازدواج خارج از وطن بود ولي به خدا قسم تاوانش را پرداختم. كنم

 :كه از اندوه من متاثر شده بود گفت ثريا
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 .حاال كه تو اين قدر صادقانه سخن گفتي من هم بايد چيزي را به تو بگويم. خب حاال گذشته، بهش فكر نكن _

 :پرسيدم

 چه چيز را؟ _

 :به زير افكنده و گفت سر

 ...راستش خجالت مي كشم بگويم  _

 :دستش را فشرده و گفتم من

 .اين حرفها چيه؟ من و تو زن و شوهريم، بايد با هم راحت سخن بگوييم _

 :لبخندي به لب آورد و گفت ثريا

 .خيلي پيشتر از اين تو را دوست داشتم نمي دونم اگر بداني چه فكري مي كني ولي تعجب نكن اگر مي گويم من از _

 چه مي گويي؟ _

 :به زير افكنده و گفت سر

 .مي دانستم باور نخواهي كرد _

 :پرسيدم دوباره

 آخه چطور؟ _

 .حتي وقتي كه از همسر اولت جدا شده بودي. من خيلي دوست داشتم روزي تو به خواستگاري ام بيايي _

 :خنده گفتم با

ك مرد بي كفايت خوشت آمده بود؟ آيا يكبار فكر نكردي شايد علت اين جدايي هاي مكرر، من آخر تو از چه چيز ي _

 باشم؟

 :با لبخندي نمكين گفت ثريا

 مگر نشنيده اي كه مي گويند عاشقان كورند و مجنون؟ _

 :را فشرده و گفتم دستش
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 داري؟حاال چي فكر مي كني؟ حاال كه با من زير يك سقف زندگي مي كني چه احساسي  _

 :به چشمانم نگريست و با مهرباني گفت ثريا

 .تو بهترين مرد دنيايي _

 :زيرا من عاشقش نبودم ولي دوستش داشتم و اين در حالي بود كه مي دانستم. شب از خودم شرمنده شدم آن

 ".عشق از دوست داشتن هم برتر است"

 25 فصل

 يسال از زندگ كيچون پس ازگذشت . شود كيتحر ايه ثرزنان تياز حد من به سوزان سبب شد حسأس يشيعالقه ب ديشا

اش  يقيكه از آن خودش باشد و خودش مادر حق يآن هم بچه ا. رند يدرباره بچه حرف م يكه گاه دميمان شن ييزناشو

احساسم را  ديهم با ايكردم ثر يخواست و حس م ينم يگريددلم بچه  يخواست او را از خودم برنجانم ول يدلم نم. باشد

گفتم حاال زود  يكردم و م يموكول م ندهيبه آ شهيهم نيبنابرا. بود ييدانم كه تقاضا و خواست نابه جا يدرك كند و خوب م

 .است

وپنج سال و به  يوشش سال داشت و منهم س ستيب ايچرا كه ثر. هم بود ريبود كه نه تنها زود نبود بلكه د نيا تياما واقع   

 داشتم يليالبته من هم دال. در بچه اش باشد، نه مادر بزرگشخواهد ما يگفت م يقول خودش م

 

من قادر نخواهم بود احساسم را نسبت به هر  ديايما ب انيم يگريكردم اگر بچه د يمثال فكر م. كردم يهرگز عنوانشان نم كه

 كيكردم ورود  يكر مپس ف. را اندازه سوزان دوست نخواهم داشت يبچه ا چيكردم ه يدائم تصور م. كنم كسانيأنها  يدو

 .تشنج و جنگ اعصاب بود ختميگر يأنچه كه من م ازمأ سبب بروز اختالف خواهدشد و  انيبچه م

 

دخترم  ستيحاضر ن گريوگفت د ستاديبار در طول أن مدت مقابل من ا نياول يبرا اياتفاق افتاد و ثر نيا ينخواه يخواه اما 

رفتم در  يم دنشيا فاصله داشت، سوزان را نزد خودش برد و من هرروز به دكند و مادركه فقط چند پله با م يرا نگهدار

ازسركارش به خانه بازنگشته بود  ايكه هنوز ثر ييازروز ها يكي. را تحمل كنم هشو اندو  يريتو انستم گوشه گ ينم كهيحال

 .مادر باز شد يو من نزد سوزان رفته بودم باب درد دلم برا
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 :كنت يمادر با مهربان. مادر امدهيار خوش ناصال انگار به ما روزگ_ 

 .وگوشت را دروازه يدلت را دربكن ديهمه خانه ها بگو بشنو هست با يپسرم؟ تو هيچه حرف نيا_ 

 .رفتم ينم يقلم شده بود و به خواستگار ميكاش پاها يشه خودم را به أن راه بزنم؟ ا يشه مادر؟ مگه م يمگه م_ 

 :أنگاه گفتو  ستيبر من نگر يقدر مادر 

 .رديخواهد بچه اش را در أغوش بگ يزنه و م كياو هم . يبه او حق بده ديتو با پسرم _ 

 سوزان هم بچه است مادر:گفتم 

 نه بچه او يول-

 دارد؟ يمگر فرق_ 

 ديگو يندارد به خودش دروغ م ديالبته كه دارد هركس هم بگو _ 

 دايا يتر توكنار مچطور با دخ نياو را بب. همسرت بگذار يرا جا خودت 

 يم يبه همان اكتفاكن ديكودكه با يم لياز همسر سابقش داشت و به تو تحم يتو فرزند يو او به جا ياو بود يجا اگر 

 ؟يرفتيپذ

 د؟ياصأل خود شما مگر مرا مثل فرزند خودتان بزرگ نكرد. خب من با او تفاوت دارم-

 .كردم يم يا همسر اولم زندگب ديمن قادرنبودم بچه دار شوم وگرنه شا يبله ول_ 

 .ديدار  يجواب زيهر چ يشما هم كه برا_ 

  

 از ياديززياو چ. برو پسرم برو و به خواست همسرت احترام بگذار_ 

 

شد با وجود دو  يمثل او حاضر م يكمتر دختر يدر نظر داشته باش ديهمسر است با كيخواست  نيكوچكتر نينخواسته ا تو 

 .با تو ازدواج كند يخارج يازدواج ناموفق و بچه ا

 .بچه ها همه دردسرند. از خودش داشته باشد يدانم چرا او اصرار دارد بچه ا يمن نم_ 
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 .نهيريدردسر شان ش نيو هم_ 

 

خوشحال شد و  اريكه با درخواستش موافقم و البته او بس اگفتميمرا متقاعد نمود و من همان شب هنگام صرف شام به ثر مادر 

 كه او نزد خودمان بازگردد رفتيبا من بود دوباره بذ ياش درباره سوزان به خاطر لجباز  دهيچون عق

كرد م مورد  يحس م. روند يا م فرد  ندويأ يها كوچكند امروز م يچقدر خوشبخت يها رنگ باخته بودند به راست يخوشبخت

سال سوم ازدواجم سراسر صاعقه و . ستيم چدانستم جرم يكه نم قرار گرفته ام اما اشكال كار أنجا بو د  يغضب خداوند 

 . از أن بود  ريكه خواستمان غ يطير شرا أن هم د  مي دار نشده بو  چهو اندوه بو د چرا كه ما هنوز ب هياختالف وگر

 ايثراما .  العمل من سكوت بو د يپس عك. ار شدن مخالف بودم بو دچرا كه از اول با بچه د  نديمن خوشا يخبر برا نيا البته 

را به من نسبت دهد و  بيع نيا ميرمستقيغ كرد  يم يوست مدام سع از   راديا  رديخواست بپذ ياو نم. توانست آرام باشد ينم

 و در جوا بش رفتميبذ يالبته كه من هم نم

 .باشد متوجه توست نيدر ب يبياگر هم ع. ارم من بچه د  ايثر يتو احمق _: گفتم يم 

 :كردم او را أرام كنم يم يسع نياو را نداشتم بنابرا ياتاب يب دنيدطاقت . كرد يم هياوگر و

اش احترام  يقيكنم كه به تو چون مادر حق يم بتيرياو را  يمن طور. ميما سوزان را دار. ستياصأل مهم ن نيا زميعز نيبب_ 

 .ستيبچه أنقدرها مهم ن. بگذارد

 :گفت يم هيم باگرنگر يترحم بر او م دهيكرد من به د ياوكه تصؤر م يول 

مساله  نيعذاب ا ديمنم كه تا أخر عمر با نيا. يتو بچه دار نيعالوه بر ا ييگو يم نطوريا ستيمتوجه خودت ن بيچون ع - 

 .رو داشته باشم شيرا پ

 يمكك چيباشد من از ه ينزد دكتر برو اگر مساله جد ارخبيبس ؟يرا باوركن ميچه كنم تا حرفها ديهمسرم بگو من با ايثر.  

 يمن علت ترست را نم ؟يخواه يچه م.گريد. بروم ايدن يمعالجه ات تا أن سو يبه خاطر تو حاضرم برا. نخواهم كرد غيدر

 .فهمم

 .زنم كيكه من  يدان يتو م_ 
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 .مهمه ميو خواسته ات برا يتو همسر من_ 

تا  ديماه طول كش كي. كرده بود رفت يعرفاز اقو امشان م يكيكه  ياو نزد پزشك حاذق. تو انستم او را أرام كنم يحدود تا 

 .راگرفت شاتشيجواب أزما نكهيا

عالمت حضورش برهم خوردن در  نيشد و اول اطيوارد ح ايمن در خانه نشسته بودم كه ثر. برم ينم اديروز را هرگز از  أن 

 .و أن را بازكردم به طرف در هال رفتم. داد يم يظاهرش خبر از اخبار بد. ستمياز باال بر صورتش نگر. بود

 حالت چطوره؟. ايسالم ثر_ 

 

نشست و  زيأرام بخش خورد و بعد پشت م كيأب به همراه  يوانيرفت و ل خچاليبه طرف  ميپاسخم را نداد و مستق او 

 يو مهربان باياوكه حاال دختر ز. هنگام سوزان نزدمان أمد نيدر ا. دستانش گذارد مقابلش نشستم و منتظر شام يسرش را رو

 :ديشده بود برس

 ست؟يپدر حال مادر خوب ن_ 

 :دانستم با پرخاش سربلند كرد وگفت يم ديكه أن حركت را از او بع ايبدهم ثر يمن پاسخ نكهيقبل از ا اما 

 

 .كه با تو روبه رو شدم أغاز شد يمن از وقت يها يهمه بدبخت. گمشو دختره احمق نجاياز ا_ 

 با اشاره چشم از سوزان خواستم ما را و ستميبا دهان باز به او نگر من 

او . باشد ايهمان ثر نيشد ا يكه هنوز هم باورم نم يدر حال. ما را ترك كرد نييكند و او هم به نشانه اطاعت به قصد پا ترك

 يبه من هم درباره نحوه حرف زدن تذكر م شهيداد، به خصوص به سوزان و هم يحاالتش فحش نم نيتر يدر عصبان يحت

 :گفت يم داد و

  

 يمراقب حرف زدنت باش ديتو با ستيبچه ن گرياو د_ 

 .گفت يسخن م يسوزان شش ساله به تند يحاال خودش جلو و 

 .دانم يم ديواقعأ از تو بع ا،يثر_
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 :گفت ياو به تند يول 

  

 .خواهم تنها باشم يم. بگذار ميتنها _ 

 :گفتم يبه نرم من 

 مرضو ع نيا. گوبم يهم م گريبار د. بار به توگفتم كيمن  ايثر _ 

  

 حاال بگو بدانم. يكه تو به خاطرش خودت را ازار ده ستيمهم ن انقدرها 

 )يراگرفت شاتتيجواب أزما ايأ 

 نميتوانم أنها را بب يم_: ادامه دادم دمينشن يچون پاسخ و 

 :گفت تيعصبان با 

 ؟ياور ياز انها سر در م مگر 

 

 نبوده؟ من سالمم يزينه چ_. نبوده باشد يزيچ دوارميام. گفت يخواه ميتو برا ينه ول_ 

 :گفتم يبا شادمان من 

 :از جا بلنل ثشد وگفت تيبا عصبان. فهمم يعلت خشمت را نم. يشادمان باش ديپس تو با_ 

 گم من سالمم يم يفهم ينم 

 :بغض گفت انياو م. بابت خوشحالم نيواز ا دميفهم_ 

 يخودت را به نفهم ديشا اي! يديحرفم را نفهم ي،معنا»يدينه نفهم_ 

 ؟يزن يم 

 :دميكه كالفه شده بودم پرس من 

 

 :او با تمسخرگفت. ساله خشم أور است نيا زيدانم چه چ يو من نم يسالم ييگو يتوم_ 
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 !يشد وانهيتو د_. از من بود راديكاش ا يا_ 

 .ياحمق تو رودست خورده ا ييتو وانهيد_ 

 

 .ييبگو يخواه يتو چه م... تو : دميلرزان برس ييگفت با صدا يسخن م زيچ او از چه. زد يبه شدت م قلبم 

 .از توست راديا يحدس زد.أره درست _ 

 :زدم اديانداختم و از جا بلند شدم و با خشم فر نيرا به زم يصندل 

 .يكيتو دروغ م.

 دروغ بگم؟ ديچرا با_ 

 

 .به من به سوزان. يكن يحسإدت م بتيتو به خاطر ع نكهيا يبرا...  نكهيا يبرا- 

 

 .يتو رودست خورده ا. گنيم شاتيأزما نويا. دكترگفت نويمن سالمم و ا_ 

 د » 

 را به دست شيبه طرف او حمله كردم وگلو وانگانيهمچون د من

 :وگفتم گرفتم 

 .را بشكنم دگردنتيتهمت با نيخاطر ا به

 :زد اديخودش را از دستم رها ساخت و فر يبه سخت او 

 اي. يكرد يمن باز يخانوادگ يتو با ابرو ،يپست يدروغگو كيتو  _

 ؟يواقف بيع نيهم خودت به ا ديشا... هم  ديشا 

 :زدم اديبه گوشش نواختم و فر يمحكم يليسربع خودم را به او رساندم و س ييباگامها من 

 :با پوزخند گفت ايثر. من اصأل دكتر تو را قبول ندارم. ندارم كه از تو پنهانش كرده باشم يراديمن ا ~ 
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را تكرار  شاتيهم بروم و أزما گريتوانم نزد پزشكان د يگفت م نانيدكترم با اطم يمساله را باور نكردم ول نيمن هم ا _ 

هم به  ديشا ند؟يگو يمردم چه م يميعق يول يتو بچه دار. شد ينم نطوريا يمتوجه خودم بود ول راديآه كه حاضر بودم ا. كنم

 .يو از قضا به من برخورد يگشت يمدختر نامشروعت  يراب يدنبال پرستار

 .چشمم دور شو ياز جلو_: گفتم يدادم و به آرام هيتك واريبه د. رفت يم جيگ سرم 

 :زدم اديفر... تو . يدار مانيبند و بارت ا يتوكه هنوز هم به أن همسر ب _ 

 .رونيگمشو ب_ 

جلو  يمادرگام. خارج شد تيبدهد از خانه با عصبان يبه مادر سالم يكه حتأن يب ايثر يما مادر باال أمد ول اديفر يصدا از 

 :بلند گفتم يمن با صدا. برداشت

 مرا خراب كند يخواهدزندگ يكه م يدروغه ء دروغ نهايهمه ا. كه بود تا آن زمان به من وفادار بود ياون هر چ _ 

 نزد يحت رميخودم را بگ يتو انستم جلو ينم. ستميبلند گر يصدا با

او را سخت به خود . من يالبته برا كرد  يم هياو هم گر دمياشك سوزان را د انيم. توانست آرامم كند يمادر هم نم. مادر 

 فشردم

توانستم  ينم ياز طرف. دست خودم نبود  يزدم ول يم يليبه او س ديدانم نبا يم. پدرش رفت  يبه حالت قهر خانه  ايثر

كردم اگر نتوانم خالف  يحس م. سوال بود  ريمن ز تيثيح. دفاع كنم  تميثياز ح ديدم باكر يدنبالش بروم چرا كه حس م

! روزگار ؟ اي تي، ك ايخودم ثر. بودم  يعصبان يدانم از دست چه كس ينم. خود را برده ام  يموضوع را ثابت كنم آبرو نيا

ماجرا و  دنيدر هم با آن همه صبرش پس از شنپ يحت. بروم  ايتوانستم دنبال ثر يآنقدر بود كه نم تميشدت عصبان يول

من مانع شدم و گفتم دست نگهدارد  يو بارها خواست با پدر صحبت كند ول رديخشمش را بگ يدكتر نتوانست جلو ي دهيعق

. 

نداشتم كانون  ليم رايز. دنبال همسرم بروم  ديكه با دميرس جهينت نيفكر كردن به ا يماه گذشت و من پس از كل كي

 :كه من مخالفت كردم پدر گفت  يو وقت نديايخواهند همراهم ب يپدر و مادر هم اعالم كردند م. ام را از هم بپاشد  يادگخانو

 . يكس و كار يفكر كنند تو ب دينبا گرانيد-
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 :تلخ گفتم  يبا لبخند من

 .كنند  يمن اشتباه م يپدر من مطمئنم كه دكتر ها درباره -

 : ديپرس ديبا ترد مادر

 ؟ استياز ثر راديا ييگو يم يعني-

 : گفتم

 .كنند  يمن هم اشتباه م يخوب درباره  يول. سالم است  شاتينه مادرم ، او مطابق آزما-

 :گفت  پدر

 . مييآ يبه هر حال ما همراه تو م-

از آنها نداشتم كه  يماه انتظار برخورد گرم كيخب البته من پس از .  ميروند رفت يآقا يبا من همراه شدند و ما به خانه  آنها

پدرش به  يول. دادن سالم برخورد مادرش هم سرد بود  يبرا يحت.  امدين رونيكه اصالً از اتاقش ب ايثر. مسلماً گرم هم نبود 

 .نمود  يتر م ينسبت منطق

 

 ينكه از جوانگفتگو ماند و م ريمس رييدرباره كسب و كار با پدر سخن گفت و بعد هم منتظر تغ ختهيجسته و گر يكالم چند

 .رفتم  يرفتن بودم ، سراغ مطلب اصل هيمخالف حاش

 ؟ نميرا بب ايتوانم ثر يخواهم م يمعذرت م-

 :گفت  ايثر مادر

 .او سردرد دارد و قبالً پوزش خواست -

 : گفتم

 .با او حرف بزنم  يموضوع يدرباره  ديمن با يول-

 : ديپرس يبه سرد يروند پس از مكث كوتاه يآقا

 ؟ يورددر چه م-
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 : گفتم

 به شما بگم ؟ ديبا-

 :روند گفت  يآقا

 گفتن هست ؟ يبرا ياصالً حرف ايمانده ؟ آ يگفتن باق يماه چه برا كيپس از  ديكن يفكر نم اي؟ آ ديكن يفكر م نياز ا ريغ-

 :افكنده و گفتم  ريبه ز سر

 .اند  يمنطق لميخواهم دال يمعذرت م-

 :روند گفت  يآقا

 .است  يخودش منطق يكس براحرفها و حركات هر-

 :گفت  پدر

 روند ؟ يآقا ديزن يم هيكنا-

 :روند خطاب به پدر گفت  يآقا

 يكارشان بدهند درخواستها نيا يبرا يحيدخترم آمده اند و قبل از آنكه توض دنيماه به د كيپس از  شوني؟ ا هيچرا كنا-

 .كنند  يجورواجور م

 :گفت  پدر

 .روند  ياون همسرشه آقا-

 :روند گفت  يآقا

 .همسرش باشد ، نه دور از او  شيپ ديهمسر با-

 :گفت  پدر

 . ميباره صحبت كن نيدر ا ديبا-

 :روند گفت  خانم

 . نهيسنگ يليما خ يمساله برا نيا ي؟ سرشكستگ يچه صحبت-
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 :گفت  ايثر خواهر

فقط  نيا. ارسالن باشد  يجناب آقا مشكل از ديجون از نظر پزشك سالمه و دكتر حدس زده شا اي؟ ثر هيچه حرف نيمادر ا-

 .حدس اشتباهه  نيحدسه و مطمئناً ا هي

 : ديروند پرس خانم

 بود چه ؟ حياگر صح-

 :گفت  يبار پس از سالها با ناراحت نينخست يبرا مادر

 . دييكه بگو ديبعداً بگذار يهم برا يزيچ دوارميام. تهمته خانوم  نيا-

 :گفت  هيروند با كنا خانم

 همه سر و صدا داشته باشد ؟ نيا ديدكتر رفتن با كيوگرنه چرا  ديموضوع با خبر بود نيهم خودتون از ا ديم شادون ينم-

 : گفتم

 .، موضوع برداشت شماست  ستينرفتن ن ايموضوع د كتر رفتن -

 :گفت  ايثر مادر

 ؟ دينزد ايبه ثر يتلفن يمدت حت نهمهيچرا ا.  ديشما خالفش را ثابت كن.  ستين يمشكل نكهيا-

 : گفتم

 .من به شدت ناراحت بودم -

 :گفت  ايثر مادر

من به خاطر برخورد  گريد يگله .  ديريسر و صدا را بگ نهمهيا يو جلو ديبه عوض ناراحت بودن نزد دكتر برو ديتونست يم-

با او  وانيوقت شما مثل ح، آن  ميهم به آنها نزد يرودست كي يكه حت ميكرد تيفرزندمان را ترب يما طور. است  ايشما با ثر

 . تشماس يزندگ كي؟ اون شر ديرفتار كرد

 :گفتم  يسرافكندگ با

 .به او بدهكارم  يمعذرت خواه كيمن .  نميخواستم او را بب يم نيهم يمن هم برا-
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 :گفت  ايخواهر ثر. بر جمع حاكم شد  سكوت

 . دنشيبه د دياتاقشه برو ياون تو-

او لبه تخت . در را باز كردم  دمينشن يچند ضربه به در زدم و چون پاسخ. به طرف اتاقش رفتم او از جا برخاستم و  بيترغ به

 :گفتم  يبه آرام. نشسته بود 

 ! ايسالم ثر-

با . گونه اش افتاد  يو رو ديمن اشك از چشمش چك دنيبا د. در را بستم و نزدش رفتم . چشمانش اشك حلقه زده بود  در

 :و گفتم  آن را خشك كردم يدستمال

 ؟ يمرا ببخش يتوان يم اي؟ آ يناراحت دنمياز د-

 :من از فرصت بهره برده و گفتم . كرد  يم هيفقط گر او

حس  يتو به خوب يخال يسخت گذشت و جا يليمدت به من خ نيا!  يمهم مي؟ باور كن تو برا يكن يتو هم مثل آنها فكر م-

 يكنم درباره  يمن فكر م. كه تو را مقصر بدانم  ستيمعنا ن نيبه ا نيا يولمن هنوز هم از خودم مطمئنم ... راستش . شد  يم

 .وسط اشتباه شده  نيمن هم با نظر خواهرت موافقم كه ا قتشيحق.  يباش نيبيبه من بد ديتو نبا. زده اند  يمن حدس اشتباه

 :گفت  هيگر انيم ايثر

 ؟ يرو يچرا نزد دكتر نم ياگر از خودت مطمئن-

 .مثل روز روشنه  قتيحق. نداره  يضرورت هنكيا يبرا-

 :به ناچار گفتم  ياز مكث كوتاه پس

 ؟ يگرد يبا من به خانه بر م ايآ.  نميب يكار نم نيبه ا يكنم ، هرچند كه ضرورت يم نيبه خاطر تو چن.... خوب  اريبس-

 :گفتم . سكوت نمود  ايثر

 .پس بلند شو . سكوت عالمت رضاست -

هرچند در تمام طول سال آن سالها با آن آشنا بودم ، . بودم دلشوره داشتم  شاتميكه به انتظار پاسخ آزما يتمام طول مدت در

 .در شرف وقوع باشد  يممكن است اتفاق نكهيو نگران ا گريساعت د كينگران . عادت كرده بودم نگران فردا باشم  گريد



 

 

كتابخانه نودهشتيا  جعفري مريم  –نكن فراموشم                                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٩

به  شاتيپس از گرفتن جواب آزما. خودش همراهم آمد  ليبه مهم  ايرفتم و ثر شگاهيبود كه به آزما يروز هوا باران آن

 شاتيبه جواب آزما يقيدكتر دقا.  ميورود گرفت ياز دكتر اجازه  نكهيتا ا ميمعطل شد يساعت.  مينزد دكتر رفت ايثر شنهاديپ

 :را از چشم برداشت و خطاب به من گفت  نكشيو بعد ع ستينگر

 .متاسفم  ييوفا يآقا-

 : دميو ترس پرس يممن با سردرگ-

 دكتر ؟ يچ يعني.........  يعني-

 :متاثر گفت  يداد و با چهره ا هيبه عقب تك دكتر

 . ديپدر شو ديستيوقت قادر ن چي، شما ه ييوفا يآقا-

 :گفتم  ستمينگر يم ايكه به ثر يدر حال يجا برخاسته و با ناباور از

 .احمقانه است ، من بچه دارم -

 : گفت نانيبا اطم دكتر

 !امكان نداره  نيا-

 :خشم گفتم  با

 ؟ ديزن يمطمئن حرف م نقدريدكتر ؟ شما چطور ا يچ يعني-

 :گفت  دكتر

 يپاسخم را به شما گفتم نه حت نانيمن با اطم. محل طبابته  نجايآقا ا.  ديخودتان را حفظ كن يكنم خونسرد يخواهش م-

و در اصل  ديبچه دار شو ستيدرصد هم ممكن ن كي ين حتكه با وجود آ ديهست يمادرزاد يبيشما گرفتار ع. حدس 

 .بارورتان صفره 

 :محكم گفتم  من

 .است  سهيدس كي نيا-

 :گفتم  ايخطاب به ثر بعد
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 !؟ يكن يرا قبول نم اتيچرند نيتو ا-

. زدم  يرف مبا خود ح وانگانيانداخته و چون د يصندل يرا رو كلميه. او با اندوه نگاهش را با سنگفرش اتاق دوخت  يول

 .و قادر به كنترلش نبودم  ديلرز يوجودم م يهمه 

 پس من چطور پدر سوزانم ؟ چطور پدر سوزانم ؟-

من چطور . به پرواز درخواهد آمد  ياشاره ا نيكردم با كوچكتر يكه حس م يوزن شده بود به طور يب يمثل پركاه سرم

 :زدم  اديو فر دميكش دست دكتر ريرا از ز شاتيهستم ؟ چطور ؟ جواب آزما ميعق

 يسرت آوار م يتو غلط بوده اتاق طبابتت را رو صيكنم و اگر ثابت كنم تشخ يكه اشتباه نم ديد يخواه. كنم  يمن باور نم-

 .كنم 

آنكه به انتظار او بمانم سوار  ينشدم و ب ايخود بودم كه ثر يآنقدر از خود ب. آمدم  رونيو از اتاق ب دميرا كش يخط و نشان من

برگه  ينگاهم رو. پارك كنم  ابانيكه مجبور شدم كنار خ ديلرز يم ميدست و پاها يبه قدر يشده و به راه افتادم ول نيماش

را مقصر بدانم ؟  يدانستم چه كس ينم. ام را دگرگون نمود  ي، چند برگ كاغذ زندگ دميشياند. ثابت ماند  شيآزما يها

فكر كردم حق با من است و من ثابت . افتادم  تميحقان اديبعد به  ينكنم ول يريگيپ كار را نيبه سرم زد اصالً ا يقيدقا يبرا

 ....با من  تيك نكهيا. كنم  فكركرد به عمق مساله  يتلخ وادارم م قتيحق نيا رفتنيپذ. خواهم كرد 

!  يكور دياما چه ام. ل كنم را دنبا هيقض نيوادارم نمود ا صاليفشار و است نيا.  شميانديمن ، چقدر سخت بود به آن ب يخدا

 نيكردم در حقم عدالت اجرا نشده و از ا يحس م. آمده بودم عذاب بكشم  ايمعلوم است كه حق با من نبود ، انگار من به دن

حال هر بار  نيبا ا.  دميپاسخ همان بود كه اول شن يول. هم رفتم  يگرينزد پزشكان د شبآن روز تا . بودم  نيبابت اندوهگ

ندارند و  يخوب صيو تشخ ييتوانا يرانيكردم پزشكان ا يفكر م. من از خودم مطمئن بودم . زدم  يم رونياز مطب ب با خشم

 .كنم  نانيبه حرف آنها اطم دينبا

را باز  اطيدر ح نكهياما به محض ا. باشند  دهيبودم همه خواب دواريام. شد كه به خانه برگشتم  يم كياش نزد مهيبه ن شب

را  شاتميدانست جواب آزما يدانستم نگران شده چرا كه م يم. اول روشن شد و مادر پشت پنجره آمد  يطبقه كردم چراغ 

را  ميكه هر دو بازو ياو در حال. را گرفت  ميراه پله جلو ريآمد و ز رونيمادر با عجله ب. در را بستم و به راه افتادم . گرفته ام 
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 : ديپرس يگرفته بود با نگران

 خوب ؟-

 :را فشرد و گفت  مياو محكم تر بازو. افكندم و سكوت كردم  ريرا به ز مسر

 .آمده خودش را باال حبس كرده و من هرچه سوال كردن پاسخ نداد  يهم از وقت ايثر. كنم  يبگو دارم سكته م-

 : دميپرس آرام

 سوزان كجاست مادر ؟-

 . دهيما خواب يخانه . نگران او نباش -

 :وار گفتم  زمزمه

 . ستمينگران ن گريد-

 :صورتش را كند و آرام گفت  مادر

 .... يعنيخدا مرگم بده -

 :باز هم از خود مطمئن گفتم  ستمينگر يكه به آسمان گرفته م يدر حال من

 .فهمند  ينم يچيه نجايا يدكتر ها-

خواب است و  اير باال بروم ثردانستم اگ يم. سخت بود  قتياو هم قبول حق يبرا يحت. كند  دييداد حرفم را تا حيترج مادر

 ي هيگر يصدا. شدم  كيشب شر يينشستم و به تنها يپله ورود نينخست يهم قفل است پس رو يمادر در ورود يبه گفته 

 .با خود خلوت كردم  شناكيو اند دمزد او را به خانه فرستا يمادر در گوشم زنگ م

 27فصل

 

او حاال .بود تا سر زخم كهنه را باز كند يدائم دنبال بهانه ا ايبود و ثر هياما جنگ و بحث و كن يآن به بعد هر روز زندگ از

و من چگونه او را به  ياو كه بود و از چه خانواده ا نكهيا.بداند شتريب تياز همسر سابقم ك خواستيبرعكس گذشته م

 دم؟يبرگز يهمسر
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چرا كه هنوز هم  كردميبه خودم حس م ميمستق نيتوهسواالت او را به منزله  ينداشتم ول يدل خوش تياز ك نكهيمن با ا خب

همسرم مرا درك كند و حرفم را باور  خواستميرخ داده است و خودخواهانه م يمطمئن بودم درباره مشكل من اشتباه

 نيو در كمتر گرفتيخشمش را نم يعاشق من نبود و هرگز جلو شتهچون گذ گرياو د.سابق نبود يايثر ايثر گريد.دينما

 يخودش نبود و البته رفتار من هم ب گريد شياصال انگار بعد از گرفتن جواب آزما.شديم ينيخشمگ ريكن مبدل به شمدت مم

او هم به سرعت .كننديكفش كرده بودم كه سوزان دختر منه و همه اشتباه م كيرا در  ميمن همچنان هر دو پا.نبود ريتاث

 مقصر منم؟ ييگويم يعني:زديم اديو فر گرفتيحرف مرا به خودش م

 .ميما هر دو سالم كنميمن فكر م كنميفكر نم نطورياصال ا:دادميمن پاسخ م و

من دل و دماغ كار كردن .ما واقعا جهنم شده بود يزندگ گريد.شديباز م يديآمد و سر بحث جد ياو دوباره به خروش م و

 .كردمينداشتم و دائم فكر م

 يمادر هم روزگار خوش.برديحاكم رنج م تياز وضع زياو ن.رفتميم دنشيبه د يزمان سوزان منزل پدرم بود و من گاه آن

البته او واقع .حال پدر هم بهتر از من نبود.چشمانش مرطوبند شهيهم كردميحس م.كه لبخند بزند دميدينداشت و من كمتر م

 .شديتر بود و بخدا متوسل م نيب

داشت تا  يباز هم سوزان در اعماق قلبم جا.از من ريبودند غرا باور كرده  قتيهمه آن حق نميبيم كنميكه خوب فكر م حاال

 .ديبر اندامم راست گرد يكه مو دياز من پرس يآنكه آن روز سوال

 پدر؟-

 !جان پدر-

 ستم؟يكه من دختر شما ن يچ يعني نيا-

 گفته؟ نويا يچه كس:دميزانوانم نشاندمش و پرس يو سپس رو ستميبر او با تعجب نگر يمدت

و  ستميمن دختر شما ن گفتيم ايمامان ثر.ديكرديبا هم دعوا م ايكه شما و مامان ثر دميدم لباسم را بردارم شنكه آم يوقت-

 ...شما هم

 ؟مايديفهم يتو دختر من:با دستانم هر دو طرف سرش را گرفته بودم چشم در چشمش گفتم كهيحرفش آمدم و در حال انيم
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 ؟يما رو از هم جدا كنه متوجه شد تونهينم يچيه يعني.ميشياز هم جدا نم چوقتيه

 ا؟يمامان ثر يحت:ديپرس راهنشيبا دكمه پ يدر حال باز سوزان

 .او يبله حت:و آرام گفتم دهيكش يآه

 .پدرجون دونستميم:بغلم كرد و گفت محكم

 .با ما قهر كرده نيريش ريحاال كه تقد.زميدوستت دارم عز:كردم زمزمه

 ه؟يك گهيد نيريش ريتقد:شد و گفت رهيبه چشمانم خ او

 !يخوشبخت يعني:سربلند از آن همه هوش و شعور سوزان پاسخ دادم من

 !شه؟يهم مهربون م ايكنه مامان ثر يبا ما آشت نيريش ريكه تقد يوقت يعني:ديدوباره پرس او

 .او مهربونه دخترم:و گفتم دهيرا بوس او

 ...اون يول-

 .ياسباب زحمتش نش يكن يو سع يحالش رو بفهم ديتو با.ه استفقط خست.اون ما رو دوست داره.دخترم هيكاف گهيد-

 خودم لباسمو بشورم؟ يعني-

 .نكن تشينه فقط اذ:تلخ گفتم يبا لبخند من

قبل از آنكه با او  يول نميبه صحبت بنش يجد ايگرفتم با ثر ميتصم نيبنابرا.ديجانم را به اتش كش ييسوزان گو يحرفها

من در پناه نور كمرنگ آباژور .بودم چگونه با او حرف بزنم شهيكه در اند يدرست وقتآنهم .صحبت كنم خودش نزدم آمد

 .بودم كه او وارد اتاق شد دهيتخت دراز كش يرو

 .با تو صحبت كنم ديبا-

 .نطوريمنهم هم-

 !زهيبر انگ نيكه تحس زهيريم يزندگ نيا يخوبه چنان تفاهم از سر و رو:تمسخر گفت با

 زخم زبان؟ اي يحرف بزن يآمد:و گفتمشدم  زيخ ميتخت ن يرو

 .يرا تو زد يزخم اصل:با حسرت گفت مانياز عكسها يكيمبل مقابل تخت نشست و در حال نگاه به  يرو او
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 .افتاده يكه انگار اتفاق ناهنجار يزنيچنان با حسرت حرف م:دهنده گفتم نيتسك يفرصت بهره بردم و با لحن از

و سوزان را  يايمن م يو بعد به خواستگار يگرديبرم رانيبه ا يناگهان افتاده؟توين:گفت هيگر انيو م ستيبه صورتم نگر او

 ...بعد يول يكنيم يدخترت معرف

 .سوزان دختر منه:گفتم.مجالش نداد هيگر

 ...دكترها.احمقانه است-

 .لعنت به دكترها من آنها را قبول ندارم-

من آنقدر تو ...من.يرا نگفت قتيهرگز به من حق ؟تويبازگشت رانيبه ابگو چرا  ؟بمنيرا قبول دار يپس تو چه كس:زد اديفر

 .با وجود سوزان با تو ازدواج كنم رفتميرا دوست داشتم كه پذ

 نشو كيبمن نزد:زد اديرفتم خواستم دستم را بر شانه اش بگذارم كه فر بطرفش

 ؟يزارياز من ب-

ام در كنارت مطمئن بودم كه  يرت شدم و انقدر از خوشبختو همس ستادميا ليفام كي يمن جلو يكرد زارمياز خودت ب-

 را تحمل كنم؟پاسخ مردم را چه بدهم؟ يسرشكستگ نيداغ ا توانميحاال چطور م.درنگ نكردم يلحظه ا

 .و سوزان دختر منه ستمين وبيبتو گفتم كه من مع.زننديحرف م شهيمردم هم-

 !؟يمطمئن نقدرياز كجا ا-

 .گهيدلم بهم م دونمينم:م گفتمو آرا ستادميا نهيآ مقابل

 .حاضرم ثابت كنم:برگشتم و ادامه دادم ايثر بطرف

 ؟يچطور:درمانده گفت او

 .كنمياروپا و با پزشكان آنجا مالقات م روميم-

 !من ياوه خدا:گفت ياز سر ناچار هيگر انيم او

به من  يگفت.ستيبود حاال با سوزان خوب ننمونه  شهيمن رفتار تو كه هم زيعز.روميمن به آنجا م:زانو زدم و گفتم مقابلش

 .يشينم مانيمطمئن باش از اعتمادت پش.هم اعتماد كن گهيد كباري يداشت مانيا
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 .مورد باهات حرف بزنم نيدر هم خواستميامشب هم م.روميمتاسفم ارسالن من دارم م-

 كجا؟ ؟بهيبرو-

 .شهيهم يخانه پدرم و برا-

 ؟يتا بازگشت من صبر كن يخواهينم يعني؟يكنيم يشوخ:دميپرس ناباورانه

 !ستيتو ن ميتصم ميتصم نيا:گفتم.دميرا تكان دادم و دوباره سوالم را تكرار كردم و چون سكوتش را د شيها شانه

درباره پدر و مادر و خانواده ام  يتوانيتو هم نم.را گرفته ام مميبه هر حال من تصم.نخواهد داد رييمرا تغ دهيتو عق يحرفها-

 .يكن يرداو شيپ

 .خواستنديآنها از اول مرا نم:زدم اديفر

 .اند يمنطق ريتو كامال غ يحرفها-

 .خواستنديآنها داماد دكتر و مهندس م.گميكه درست م يدونيم-

 ؟يرويكجا م:دميبرود پرس رونياز جا بلند شد تا از اتاق ب او

حق  دياش را بگو يزندگ قتينبوده تا حق كه خودش آنقدر با من صادق يكس.تو گوش كنم يها نيبه توه ستميمجبور ن-

 خواهد كرد؟ يتو را راض قتيدانستن حق ايآ:او بطرف در رفت به ناچار گفتم.اظهار نظر درباره خانواده مرا ندارد

 .ديبله شا يول رهيگفتنش د ياگر چه حاال برا:بطرفم برگشت و با همان آرامش گفت او

 ...تياما درباره ك.كننديهم مطمئنم همه اشتباه ممن درباره سوزان بتو دروغ نگفتم و هنوز -

البته .چرا از همسرم جدا شدم و من بتو گفتم بخاطر نداشتن توافق و تفاهم يديپرس:مبل قرار گرفت و من ادامه دادم يرو او

ضوع مربوط به مو نيا خورميالبته قسم م.كرد انتياون به من خ...تياز ك ييجدا يمن برا گريد لياز دالئل بود دل يبخش نيا

 .آمدن سوزان بود ايبعد از به دن

 ؟يچرا از اول نگفت:دوباره شروع شد ايو فغان ثر آه

قسم خوردن ...من يآه خدا.منهم كه پس از دانستن آن مساله از او جدا شدم.به بعد از سوزان مربوطه نيرا؟ا زيآخه چه چ-

 ؟يكه تو حرفم را باور ندار يداره وقت دهيمن چه فا
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 بار بوده؟ نيآن نخست يدانيم از كجا-

 !نه:زدم اديفر

با دانستن ماجرا حاال .ادامه دهم مانيبا تو به زندگ توانميمن چگونه م.يو باور نكرده ا دهيرا د قتيمتاسفم ارسالن تو حق-

 ...يباشد ول يگريد زيچ قتيبودم حق دواريام.به پدرم حق بدهم توانميم

من .ستين يمطمئن باش از طالق خبر يتو ام؟برو ول يشب باز مهيسك خمن عرو يكنيم اليتو خ:گفتم نيخشمگ من

 .كنم يپدرم باز يبا نام و آبرو توانمينم

 ياعتبار خانواده منهم برا شوميمن از تو جدا م.باز هم بكن يكرده ا نيچن نياز ا شتريتو كه دو بار پ:به حالت طعنه گفت او

 .من مهمه

شد دورتر كه رفتند دانستم برادرش  ينيكه سوار ماش دمياز پشت پنجره د.ستميررفتنش را نگ يرفت و من باناباور او

 .نخواهد كرد يخانواده اش با من زندگ ريتاث يخانواده و چه ب ريبهر حال او چه با تاث دميفهم.بود

 28 فصل

را بعد از خواندن  هيارمن احض.امد ميدادگاه برا هيماه بعد احضار كيخودش جامه عمل پوشاند و درست  يبه خواسته  ايثر

اما مثل .شود دهيمرتبه كانون خانواده ام از هم پاس نيسوم يخواستم برا يچرا كه با متاركه مخالف بودم و نم.پاره كردم 

آن روز باال بودم كه .ديبه دستم رس يگريد هياول،احضار هيماه پس از احضار كي رايز.خواست  يم نياز ا ريغ ريتقد نكهيا

 :ديكردم پرس يكه بازش م يآورد و هنگام ميامادر ان را بر

 پسرم؟ هيچ نيا -

 :گفتم

 .است هياحضار -

 :ديپرس رتيح با

 از كجا؟ -

 :تمسخر گفتم با
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 .مخالفتم با طالق را بپرسند ليمنو احضار كردند تا دال.از دادگاه -

 ؟يرو يم ايآ -

 .ستميبروم؟منكه با طالق موافق ن ديبا -

 ؟يچه كن يخواه يپس م -

 :را كنار گذاشتم و گفتم ورقه

 .ام گسسته نشود يكنم تا رشته زندگ يكار دياما با.دانم ينم -

كار ها رو به  نكهيداد و ا يم يخواست به من شهامت و دلدار يدلم م.انتظار سكوت از او نداشتم.با اندوه مقابلم نشست مادر

 :محكم گفتم.راه خواهد شد

 د؟يكن ينگام م ينطوريچرا ا -

 :ادامه دادم.شد ريادر سرازم اشك

 ينم يكنند؟چرا حرف هيمن آنقدر بدبخت شده ام كه همه عالم به حالم گر ايد؟آيشد رهيدرمانده بر من خ يچرا مثل بره ا -

خواست باد  يدلم م.سرد زمستان پنجره را باز كردم يدر هوا.مادر آرام تركم كرد.ديلرز يوجودم از خشم م ي د؟همهيزن

من .را پاره كرده و به دست باد و باران سپردم هيدوباره احضار.خواست يباد هم تحفه نم يحت يببرد و ل مرا همراه خودش

 .چه خواهد شد نكهيبه ا.كردم يابدا به عواقب كار فكر نم

با  يمرد مسن.در رفتم يلباسم را عوض كردم و جلو.چند روز بعد عصر روز جمعه بود كه زنگ زدند و مرا خواستند درست

من در حال دراز  دنيبا د.رابه دست داشت يتيسامسون فيمرتب بود و ك ارياو بس.ديكش يانتظارم را م يجوگندم ياموه

 :كردن دستش گفت

 ؟ييوفا يآقا -

 :كردم ادامه داد قيبا سر تصد من

 .هستم ايمن الهام ن -

 :من گفت يسردرگم نيبا د و
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 .روند ايخانوم ثر ليوك -

 :گفتم يبه سرد.ودهمانطور دراز مانده ب دستش

 .دييايب دنميمن از شما نخواستم به د -

 :بعد گفت.در را ببندم كه مانعم شد خواستم

 .است يجد يليموضوع خ.با هاتون حرف بزنم قهيچند دق دي،من با ييوفا يكنم آقا يخواهش م -

 :او از فرصت استفاده كرد و گفت.چند لحظه مكث كردم يبرا

 ست؟ين نطوريا.قربان دهيسبه دستتون ر هيحتما احضار -

 :خشم گفتم با

 ؟يكه چ -

 :گفت يبه نرم او

 ديشد يدر دادگاه حاضر م ديشما با -

 :با تحكم پاسخ دادم من

 .ستميگم من طالق بده ن يبه شما م گهيبار به خانوم گفتم،بار د كي -

 :گفت يبا خونسرد اين الهام

 .رنديبگتونند با استناد به قانون از شما طالق  يم شونيا -

 :گفتم

 ه؟يپس علت حضور شما چ -

 :گفت صادقانه

مطمئنم شما هم به .كار به خشونت و سر و صدا بكشد ستين حيصح يگيدر همسا ينطوريا.ديكن يخواهم با ما همكار يم -

 .شده نيسنگ ياالن هم به حد كاف نيجرم شما تا هم.و شما را با زور به دادگاه بكشاند ديايكه مامور ب ديستين يراض نيا

 ؟يچه جرم -
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 ايشما را دوشنبه  لنديانها ما.دادگاهه هياحضار نيسوم نيد،ايريبگ نويلطفا ا.به مقام دادگاه ياحترام يندادن نفقه،خشونت و ب -

 .ننديحداكثر چهار شنبه در دادگاه بب

 يكرد و مرا به حال خود باق ياو از من خداحافظ.سالخورده گرفتم ليپاكت را از دست وك ارياخت يماندم و بعد ب رهيخ يمدت

 .گذاشت

................ .................................................. 

كرد  يبه من حذر م ستنيهم از نگر ايثر.نگرفتم يجواب يمن سالم دادم ول.با پدرش آمده بود ايثر.به دادگاه رفتم ندهيا هفته

و سالخورده  دهيد ايدن يمرد ريما پ يقاض.ميشد تيهدا يما به اتاق قاض.ديساعت از راه رس ميبعد از گذشت ن لشيو وك

 :سپس گفت.در سكوت حاكم به مطالعه مختص پرونده پرداخت شاو ما را دعوت به نشستن كرد و خود.بود

 .ييارسالن وفا يآقا -

 :گفتم

 .دييبفرما

 چرا؟.ديدر دادگاه حاضر نشد هيدو احضار يشما ط -

 :و گفتمافكنده  ريبه ز سر

 .ستميبا طالق موافق ن نكهيا يبرا -

به قانونه انگار  يحرمت يب ينوع نيا.ديشد يحاضر م يبررس يبرا ديبا يليهمسرتون در خواست طالق دادند و شما به هر دل -

 .دياطالع يب نياز قوان

 :با طعنه گفت ايثر پدر

 .ارنيدسرا سروكار دارند از ما بهتر سر در مباره كه با دادگاه و دا نيسوم يبرا شونياتفاقا برعكس جناب،ا -

 :گفت ياز آنكه من جواب دهم قاض قبل

 .ديرا تمام كن تانيها هيو كنا ديمحترم لطفا احترام دادگاه را نگه دار يآقا -

 :خطاب به من گفت سپس
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الق با مرده البته تحت كه حق ط ديدونيم.ديرو ذكر كن لتونيدال ديمخالف ديهمسرتون در خواست طالق كردند و شما گفت -

 .يطيشرا

 :گفتم ستمينگر يم ايكه به ثر يدر حال آرام

 .را دوست دارم ميزندگ نكهيا يبرا -

 د؟يرها كرد تينفقه و حما يچرا همسرتون رو دو ماه تموم ب پس

 :تلخ گفتم يبودو با لبخند نييسرش پا ايثر

 .خودش به حالت قهر تركم كرد.سرم جا داشت يبود رو او در خانه ام يخدا شاهده تا وقت.نكردم رونيمن او را ب -

 د؟يدنبالش نرفت -

با خودم گفتم خودش رفته .خسته شدم گهيد.كرد يهفته دوباره همان كار را تكرار م كيپس از گذشت  يبارها رفتم ول -

 .ستيحرفها و ادعا ها مال او ن نيا گميحاال هم م.گردد يخودش هم بر م

 درسته خانوم؟.رو دارم شونيا يپرونده درخواست طالق با امضا نيدر ا ه؟منيپس مال ك -

 :انكه سرش را بلند كند گفت يب ايثر

 بله -

 !صحت داره نيپس ا -

 :گفتم من

 .بگذارند شوني،البته اگه خانواده ا يجناب قاض ميندار يما باهم مشكل -

 :باره گفتپرونده را ورق زد و دو يقاض.مانعش شد لشيجبهه گرفت كه وك ايثر پدر

 د؟يا دهيهرگز از او علتش را پرس ايخانومتان مكررا درخواست طالق داده ا -

 :ديپرس ايسكوت كردم از ثر من

 .نيدادگاه بگ يخانوم دوباره علل درخواستتان را برا -

 :گفت لشيوك
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 .اجازه بدهند بنده صحبت بكنم جنابياگر عال -

 .ديبفرمائ-

پزشكشان  يكه البته گواه.بلكه به خاطر مشكل همسرشون در خواست طالق دادند يقموكل بنده نه به خاطر مسائل اخال -

روند،موكل بنده،قادر به برآورده  ايسه ساله شان با خانوم ثر يزندگ يط شونيا.پرونده است مهيهمسرضم يمبتنب بر نابارور

 .داشتن بچه نبوده اند يعنيكردن خواسته مسلمشان 

 ها به خاطر بچه است؟علت درخواست طالق تن يعني -

 .درخواست است نيا ياصل ليدل نيا -

 :خطاب به من گفت يقاض

 .ديادا كن ديتون يحق مسلم همسرتونه،كه ظاهرا نم نيخب ا-

 :زدم ملتمسانه گفتم يچنگ م يسمانيازسقوط به هر ر يريجلوگ يكه برا من

 .دروغه نيا يول-

گن؟اگر  يهمه آنها دروغ م يعني.ديستين يقادر با بارور يمادرزاد يلدروغه؟سه پزشك معتقدند كه شما بنابر مشك زيچه چ-

 .ديخالصانه عنوان كن ديبا ديشما به همسرتونعالقه مند

 .كنم رانيام را و يخواهم زندگ يبله م به او عالقه مندم و نم-

 :گفت ايخطاب به ثر يقاض

 د؟ياز شوهرتان جدا شو ديخواه يدخترم شما تنها به خاطر بچه م-

 :گفت لشيكو

 .از خودش داشته باشه يزنه،كه فرزند كي يارزو نيمهمتر نيا-

 كنند؟ يم نيو گوش كرد به احساساتشان چن يتنها به خاطر لجباز ايرا گرفته اند  مشانيتصم ايآ يول.بله-

 .ستين روزشونيدرخواست امروز و د نيا جنابيعال-

 :ه من گفتپرونده آشكارا ناخشنود بود خطاب ب جهيكه ار نت يقاض
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حاال كه .برسند شانيبه آرزو يتازه ا يزندگ هيبتوانند در سا ديشا.جوانند شونيد؟ايكن يهمسر خود را قربان ديخواه يم ايآ-

چند  يم،فرصتيشياند يخانواده م يكه ما به بقا يياز آنجا يول.ديكن يتك رو ديتوان يكاره ،شما نم نيخواست خودشان بر ا

 .ديريرا از سر بگ تانيصرف نظر كردند زندگ مشانياز تصم ومكه خان يرتتا در صو ميگذار يماهه م

 :معترضانه گفت ايثر پدر

 ؟يجناب قاض يچ يفرصت برا گهيد-

 :گفت يقاض

خوشامد شما حكم  يتوانم تنها برا يمن كه نم.ديمن بود ياالن جا نصورتيا ريآقا،در غ ديحكم صادر كن ديتوان يشما كه نم-

 .صادر كنم

شدم با انزجار  رهيبه صورتش خ.با عجله نزدم آمد ايبودمكه پدر ثر نيدر حال باز كردندر ماش.امدم رونيادگاه باز د من

 :گفت

طول  گهياگه شصت سال د يحت.رميگ يرو از تو م ايبدون،من طالق ثر نويا يول.يزده بود يخوب خودت رو به موش مردگ-

 .خدا از مادرت نگذره كه دخترم رو خام و بدبخت كرد.يتو از اول هم وصله ما نبود.بكشه،شش ماه كه سهله

 :اش را گرفتم و گفتم قهيسرعت و با خشم  به

 ....و گرنه يپدرم يكه جا فيح.يدياز چشم خودت د يدياز مادرم حرف بزن،آن وقت هر چه د گهيبار د كيفقط -

 :دميزنانه از عقب شن ياديفر

 .ولش كن-

 رهيبه هم خ يلحظات يهر دو برا.بود ايبه عقب برگشتم،ثر.اش مشغول شد قهيتب كردن لباسش را رها كردم و او به مر قهي

 .شده و از آن محل دور شدم نيو بعد من به سرعت سوار ماش ميشد

 29 فصل

وصف بازهم  نيبا ا يول. خواهد شد  اهترياز آنچه كه هست س تيدانستم اگر هرچه زودتر با طالق موافقت نكنم وضع يم

در آن ماجرا  يكننده ا يراض زيچ ميبرا. احمقانه ادامه دهم  يخواست به آن باز يانگار دلم م. كنم  يودم را راضنتوانستم خ
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دو ماه از مهلت داده شده توسط . كه مرد بودم  ليآن هم تنها به آن دل داشت يفقط به من بستگ نكهيمثل ا يزيچ. بود 

منصرف شده  مشيشادمان شدم و گمان كردم از تصم ارياو بس دنياز د.  به خانه آمد ايثر يروز نكهيگذشت تا ا يدادگاه م

 .بود  يسرد و رسم اريبرخورد او بس يول. انقدر به وجد آمدم كه به استقبالش رفتم 

 !سالم ارسالن -

 .سالم -

 ؟ يستيكه ناراحت ن دنمياز د-

 .خانه توست  نجايا. باشم  ديچرا با-

 .ه به من تعلق ندار گريد نجاينه ا-

 :كه  ديدهانم پر از

 ؟ يآمد نجايپس چرا به ا-

 . لميبردن وسا يبرا-

 : دميپرس محكم

 . يتو كه همه را برد يليچه وسا-

 .مال منه  يزندگ نياسباب و لوازم ا يهمه . باش  يكنم منطق يخواهش م-

 گفته ؟ يچه كس-

 . يدون يم يتو-

 ! ايثر ميما هنوز زن و شوهر.  ميما از هم جدا نشد يول-

 يبگم ب ديبا.  يراستش را بدان يخواه يكنم و اگر م يتو به عنوان همسرم حساب نم يرو گهيوقته كه د يليمن خ. متاسفم -

 .صبرانه منتظر سر آمدن مهلت دادگاهم 

 :گفتم  يعصبان

 ؟ يخواه يچه م نجايحاال ا-
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 .ند خواهند اسباب مرا ببر ياون با دوتا از دوستانش م. دره  يبرادرم جلو-

 . رونيخانه برو ب نيخود تو هم از ا يب-

دوباره نزدت بازگردم سخت  يكه من روز يدياگر به آن ام. گذشته  يبانياز انصراف و پشت گهيگوش كن ارسالن ، كار ما د-

 بعداً ؟ ايمن حاال اسبابم را ببرم . كنه  يم يپس چه فرق ميشو يما كه به هر حال از هم جدا م.  يدر اشتباه

 :و محكم گفتم  يسرد به

 .گه  يم يقانون به من چ نميخواهم بب يم. كنم  يباشه من صبر م-

 . يدون يتو هم م. قانون حق را به من داده -

سر به  ايثر.  ميديآنها از سر و صدا دست كش دنيما به محض د يهر دو. سر و صدا و مشاجرات ما مادر و پدر باال آمدند  از

 ينگاه م ايبه ثر يبه من و گاه يدادم ، مادر سوزان را به خودش چسبانده بود و پدر گاه هيتك واريافكند و من هم به د ريز

مثل ضربات شالق  شيصدا. داده بود به حرف آمد  هيتك شيكه به عصا يدر حال االخرهب نكهيباالخره تا ا نكهيكرد تا ا

 .سوزاننده بود 

 يرا رها نم گريكديچرا  دياز دست هم به تنگ آمده ا نقدري؟ اگر ا ديپر يچتونه ؟ چرا دائم مثل مرغ و خروس به هم م-

 ؟ ديرو يبه دنبال كار خود نم كيو هر ديكن

 :گفت  ايخطاب به ثر بعد

از  دينبا تيصدا يزن كي؟ تو  يكن يكه م هيچه حركت نيا.  يرا خوب آموخته ا يو شوهر دار يبارك اهللا دختر ، رسم زندگ-

 .بره  رونيپنجره ب

 :زننده گفت  يبا لحن ايثر

 بخورم ؟ يواستم و توسر نيگ يم-

 ؟ يخوا يم يچ نجايزده ؟ حاال ا يبه تو توسر يك-

 .و ببرم  لميآمدم وسا-

 پس بزرگترت كو ؟-
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 .دره  يبرادرم جلو-

 . يحاج نجاميمن ا-

 :و باالخره گفت  ستيبر او نگر يپدر مدت.  ايبرادر ثر. بود  ديمج.  ميبه عقب برگشت همه

 تا مشكل دخترش را حل كنه ؟ ادي ي؟ چرا جلو نم يآبرودار نهيا.  يرا ادا كرد يگيبه پدرت بگو خوب حق همسا-

 :پروا گفت  يب ديمج

 . ميباشه ما هم بلد ياگه بنا به گردن كلفت ينداره ، حاج يكار نجاياون ا-

 :تلخ گفت  يتكان داد و با لبخند يسر پدر

 ؟ ديكن يشون و تباه م ي؟ چرا زندگ ديافت يدو تا جوون م نيا نيا بكدومه پسر ؟ چر يگردن كلفت-

 :را كلفت كرد و گفت  شيصدا ديمج

 . هيشده گر شي، زندگ دياندازينگاه به خواهر من ب كيكدومه ؟  يزندگ-

 :گفت  ايبا آرامش به ثر پدر

 ...مثل فوالد محكم بود  ديباداره  اديز يو بلند يپست يزندگ.  ديجوان يليدخترم ؟ شما هنوز خ هيچرا گر-

 :حوصله گفت  يب ديمج

 . يموعظه نكن حاج-

كردم قدرت  يحس م.  ميشد ريبردم و با هم درگ ورشيزد به طرفش  يادبانه حرف م يب نقدرياو ا نكهياز ا نيخشمگ من

به  ديمج. مادر  يدر و ناله هاپ اديآمد و فر يم ايثر ي هيگر يفقط صدا.  دميفهم ينم يزيچ گريد. دارم  ميكوه را در بازوها

ها  هيما همسا ياز سر وصدا. رفت و من هم دنبالش  اطيها به ح هيما همسا يصدااز سر و. رفت و من هم دنبالش  اطيطرف ح

. را آغاز كردند  گريكديبعد از ما پدرانمان بحث با  يبا تالش ما را از هم جدا كردند ول. هم آمد  ايپدر ثر.  ختندير اطيبه ح

 :توجه به حضور جمع به پدرم گفت  يب ايپدر ثر

 ؟ يكش يخجالت نم دتيسف يتو از موها-

 :مقتدارنه گفت  شيكرده به عصا هيتك پدر
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 . يكرده ا تيگونه پسر و دختر ترب نيا يول يكه به صورت خودت و خانواده ات نقاب ادب زده ا يخجالت بكش ديتو با-

شهر دهان به  يپسرت تو يها ييسر وپا يب تيبرو كه حكا. گه ؟ برو اقا  يم يآقا چ ديخجالت بكشم ؟ بشنو ديمن با-

كنه كه  يزندگ يخوام دخترم با مرد ينم. خوام جبرانش كنم  يكردم حاال م ياشتباه كي ستيزور كه ن. چرخه  يدهان م

باشه بعد  شاتشيرده فرماخ ي نهيآورده تا دختر من دست به س دشرا با خو يغرب يسر و پا يكدوم ب يبچه  ستيمعلوم ن

 .خودمه  يپا واستاده كه بچه  كيهم 

 :پدر كه مثل لبو سرخ شده بود گفت -

 .خودشه  يبچه -

 :حاضر گفت  گانيخطاب به همسا ايثر پدر

 يچطور م نيمادرزاده ، حاال شما بگ ميآقا جون شاهزاده پسرشون عق.  ديخودتون خواست يكنم ول يزيخواستم آبرور ينم-

 بچه دار بشه ؟شه كه 

 يدلم م.  دميد يسوزان را م يآن وسط فقط چشمان گرد شده .  ديچرخ يدور سرم م ايدن. جمع آغاز شد  نيپچ در ب پچ

مادر كه از فرط شرم داخل خانه رفته . كردم  ينگاهها را كامالً حس م ينيدهان باز كند و مرا ببلعد چرا كه سنگ نيخواست زم

. پله نشست  نياول يپدر آرام رو. جمع را ترك كردند  يكي يكيبود كه همه  نيآنقدر جو سنگ. نمود  يو پدر سرشكسته م

 .من هم با فالكت باال رفتم 

آقا جان در آستانه  ي دهيتك كلياتاقم باز شد و ه يدر روغن نخورده  نكهيتا ا. دانم چه مدت با خودم تنها بودم  ينم درست

 ياز اندوه م شيشروع به صحبت نمود صدا يپدر مقابلم قرار گرفت و وقت. م تخت نشست يصاف رو.  ديگرد داياش هو

 : ديلرز

 يم يزيآبرور نيبه ا ايآ.  يتو مثالً پسر من. پسر ؟ خجالت بكش  دهيبه آخر رس اي؟ مگه دن يچرا مثل صاعقه زده ها شد-

تو مهم بود  يقدر برا نيدختر ا نيا ايآ.  ياركنارش بگذ ستين ي، اگر اهل زندگ يطرفت را از اول محك بزن دي؟ تو با ديارز

 .كنم  يسقف با او زندگ نيا ريو ز رميخانواده بپذ نيعروس ا نواناو را به ع ستميحاضر ن گري؟ منكه د

 .صبرانه منتظر بودم پدر هر چه زودتر تركم كند  ياشكم را مهار كردم و ب يكيدر تار من
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او . مادرت  يها يو در درجه دوم به خاطر خودسر تيهايبه خاطر بلند پرواز. ست تو يها يبه خاطر ندانم كار نهايا يهمه -

 . ديد يم يبزرگتر از آنچه بود يليخ شهيتو را هم

 : دميبغض آلود پرس يصدا با

 ؟ ديكرد يچه م ديمن بود يشما اگر جا-

 يچه م نيگوش كن بب.  نديدرباره ام بگورا  لياباط نيدادم ا ياگر هم بودم اجازه نم يول سميتو ن يخدا را شكر كه من جا-

من هم مثل تو . من  يپسر يمن ، تنها نوه  ينوه . اون دختر توست .  نميب يمن چشمان تو را در صورت دخترت م! گم پسر 

 يبه اروپا برو ول. به مقصود حاضرم هرقدر مخارج سفرت باشد بپردازم  دنيرس يراكنند و ب يكنم آنها اشتباه م يگمان م

.  يباخته ا ياگر خودت را حبس كن. آشغالها را ببرند  نيرا طالق بده و بگذار ا تيخاص يب نيدهان ب يدختره  نيبل از آن اق

 .شود  ينم ميمرد هرگز تسل كيو  يمرد كيتو 

 يب فكر محاال كه خو. بود كه مبادا آن حرف ها درست باشد  نيترسم از ا. بودم  دهيحق با او بود من ترس. تركم كرد  پدر

 ؟ ريخداداده ؟ از تقد بيع كيكه احتماالً دارا بودم ؟ از  يزي؟ از چ ختميگر يمن از چه م. خندم  يكنم به خودم م

بود كه خودم در اعماق  نيموضوع ا.  ميهايندانم كار يبه خاطر همه . بارها خودم را مالمت كردم  يدانم چقدر ؟ ول ينم

 .مساله دو دل بودم  رفتنيهم در پذ نيهم يبرا. زن وفادار نبود  كي ريمن تصو ياو برا. شك داشتم  تيوجودم به ك

فرصت دهم تا به حماقتم بخندند ؟  گرانيتا آخر عمر به د ديبكنم ؟ با ديداشته باشد چه با قتيبود كه اگر حق نياز ا ترسم

 هيشب تياگر چه اوبه ك. دانستم  يدم موجودش دختر خو يسوزان را با همه  ياز طرف. داد  يموضوع عذابم م نيا يادآوري

 .خواستم بر آورده شان كنم  يبرآورده نشده من بود كه م ياو آرزوها. مالك قلبم بود . مال من بود  يبود ول

به  نكهيگردم تا ا نييآنقدر باال و پا. بخورم  يگريد زياز آب چ ريآنكه غ يب. و هشت ساعت با خودم خلوت كردم  چهل

 .طالق هرچه زودتر اعالم كردم  يتماس گرفتم و موافقتم را برا ايثر ليبا وك. ا گرفتم ر مميتصم يسخت

 انيبه پا يزيآن زمان چ.  ميرا رد و بدل كرد مانيو حلقه ها ميسر وصدا از هم جدا شد يساده و ب يليو خ ميبه محضر رفت ما

. به من نگاه كرد من هم به او  ايثر چيحركت كرد سر پ ايپدر ثر نيماش. مالل اور بود  يسرآغاز سال نيا. سال نمانده بود 

 . طالق حفظ حرمت خانواده اش بود نه بچه  يراب تشيرضا شتريب ميخورم ن يقسم م
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 30 فصل

 

 

بود  ريامر اجتناب ناپذ نيبه هر حال ا يول. ها رو به رور نشوم هيشدم كه با همسا ياز خانه خارج و پا به داخل محل م يمواقع

 شيبه سرعت گامها.داد يآزارم م عيگل انداخت، قلب من هم با طپش سر شيگونه ها. شدم ايثر نهيبه س نهيكه س يو روز

 يحت ختنديگر ياز من م يكردند و به نوع يراه افتادم همه با من مثل طاعو رفتار م بعدتا او دور شود و  ستادميافزود و من ا

 .مردد بودم رششيدند كه هنوز خودم در پذدرباره من باور كرده بو يزيآنها چ. ها هيهمسا

و به مادر  دميمن سوزان را بوس. ام كردند ياروپا شدم، پدر و مادر و سوزان هر سه تا فرودگاه همراه يبه هر حال من راه اما

ن نهاد و گفت مراقب خودم باشم و به خدا توكل كنم و پدر هم گفت از خودم مطمئ بميدر ج يسپردم و مادر قرآن كوچك

 .كرده بودم يام را در آن سپر يكه جوان يكشور. شدم سيانگل يراه يكافآنها و قوت قلب  ريخ يمن با دعا. باشم

گرفتم و در  يدرنگ به هتل رفتم و اتاق يب. نمود يگرفته و مه آلود م شهيلندن مثل هم يو هوا ميكه در لندن فرود آمد يوقت

ساع از ده گذشته بود كه از خواب برخاستم و به . فكر و خيال و خواب رفتمشب با بي ميلي و با هزاران . آن مستقر شدم

او به شرح خال من گوش فرا داد و سپس آزمايشاتي نوشت . به اتاقش وارد شدم كهمدتي معطل شدم تا اين. مطب دكتر رفتم

باالخره به جانب من كه گلويم  بيست روز را در انتظار پاسخ آزمايشات را مرور كرد و. و من هم آزمايشات را انجام دادم

 :خشك شده بود نگريست و گفت

. شما يك معيوب مادرزاديد. شما درست تشخيص دادند. آقاي وفايي باعث تاسفه، ولي پزشگان شما درست تشخيص دادند ـ

 آيا سابقه ي ارثي در خانواده تان هست؟

 :با ناباوري گفتم من

 .نه پدر و نه عموهايم، هيچ يك. نه دكتر ـ

 .چرا كه قادر نيستيد بچه دار شويد؛ هيچ وقت. پس شما بدشانسي آورديد ـ

 .ولي من بچه دارم، يك دختر ـ

 !محاله ـ
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 چطور ممكنه؟... چطور  ـ

 .من ميگم شما قادر به بچه دار شدن نيستيد. همسرتون بپرسيد از

دكتر با ديدن وضع و حالم متاثر شد و . خاستمبه سختي از جا بر. حتي آن سر دنيا هم همان حرف را زدند. مي لرزيد زانوانم

 :گفت

 .او بك پرفسوره، جواب او جوابي قطعي است. ببين جوان، من مي تونم يكي از دوستان متخصصم را معرفي كنم ـ

 .تهوعي شديد داشتم و سرم گيج مي رفت. حس كردم دارم سكته مي كنم. پروفسور را گرفتم واز مطب خارج شدم آدرس

**** 

 :جملهاي بي وقفه در ذهنم فرياد مي زد. دلم مي خواست بميرم. رفسور برنارد رفتم ولي او نيز همان پاسخ را به من دادپ نزد

 .سوزان دختر من نيست. سوزان من نيست ـ

چرا كه . ولي به جواب آن دو پزشك اكتفا نكردم. چرا كه خيلي ادعاي زرنگي ام مي شد. من بايد هم رو دست مي خورم خب

ولي به جواب آن دو پزشك اكتفا نكردم و به فرانسه وآلمان هم رفنم و با پزشكان حاذق ديگر نيز . ي زرمگي ام مي شدخيل

پس از گذشت سه ماه به ايران بازگشتم و بي انكه ورودم را اطالع به خانه . مشورت كردم و البته پاسخ آنها هم همان بود

قلبم از سنگ شده بود و ديگر حتي اشكم هم نمي آمد و گريه هاي مادر پشت . رفتم و دوباره خودم را در اتاق حبس كردم

حس ميكردم دنيا . در تحت تاثيرم قرار نمي داد و نه حتي فريادهاي پدر و ضرباتي كه عصايش به در مي زد تا آن را باز كنم

ا آن را در قلب خود فرو كنم ولي ناگهان چاقويي برداشتم و آماده شدم ت. برايم بهĤخر رسيده و بايد به زندگي ام خاتمه دهم

بايد او را هم با . با خود گقتم اين چاقو بايد درقلب كيت فرو رود، حداقل بايد قبل از مردن مرگ او را ببينم. به خود آمدم

 .او سبب بدبختي و سرشكستگي من شد. خودم به جهنم ببرم

 :چاقو را روي زمين انداختم و انديشيدم. مودانتقام در درونم شعله مي كشيد و داغ و داغترم مي ن آتش

 :چرا آنجا به اين فكر نيافتادم؟ زمزمه كردم ـ

در عين حال تصوير همه ي آنهايي كه با ما در انگشتش رفت و آمد مي كردند جلوي ديدگانم رژه مي . بايد بروم. بايد بروم ـ

مي خواستم بدانم سوزان دختر . در راس همه به فرانك من به همه ي آنها مشكوك شده بودم و. يكي پس از ديگري. رفتند 
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چشمانم به گود . در پايان دومين روز بازگشتم به ايران، از اتاقم خارج شدم د؟كيست؟ و چه كسي ننگ را به زندگي من آور

نم از جا مادر با ديد. پدر و مادر و سوزان سر سفره بودند كه من وارد شدم. نشسته بود وشديداً احساس ضعف مي كردم

 :برخاست

 .حتماً خيلي گرسنه اي، مي ري يك بشقاب بياورم. الهي قربونت برم مادر ـ

نگاهم روي سوزان خيره مانده . تا اينكه مارد بشقاب آئرد و برايم غذا كشيد. نزديكترين مبل نشستم و سكوت كردم روي

 :او نزدم آمد و گفت. بود

 مريضي پدر؟ ـ

 .كوت كردمرا تكان دادم و باز هم س سرم

 گرسنه ايد؟ ـ

فقط او از حقيقت خبر . سوزان با دستان كوچكش دستم را به دست گرفت و سر سفره برد. عالمت تصديق سرتكان دادم به

يكباره اشتهايم بند آمد ولي بايد مي . هيچگاه او را آنقدر شكسته نديده بودم. پدر سرش را به زير افكنده بود. نداشت

سوزان پس . پس به زور خوردم. به خودم گفتم براي تصميمي كه گرفته اي نياز به توانايي داري. وردمخوردم ولي بايد مي خ

من و پدر . مادر نزدمان آمد. وقتي كه به خواب رفت. از خوردن شامش هرسه ي مارابراي شب به خير بوسيد و به اتاق رفت

 .تا ان زمان ساكت بوديم

 :با ورئدش به جمعمان پرسيد مادر

 كر نمي كني او يك چيزهايي فهميد ارسالن؟ف ـ

 :بي تفاوتي گفتم با

 .فرقي نمي كنه ـبرايم

 :پرسيد پدر

 چرا؟ ـ

 .چون تازه فهميده ام كه او دخترمن نيست و اصالً نگهداري اش دور از منطق ست ـ
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 پس مي خواهي چه كني؟ ـ

 :عقب تكيه دادم و گفتم به

 .ق به آنجاستاو را به همان جاي برمي گردان كه متعل ـ

 :با وحشت و حيرت گفت مادر

 برمي گرداني؟ دخترت را؟ ـ

 :زدم فياد

 .دخترمن نيست مادر او

 :گفت مادر

 اگر دختر تو نيست پس دختر كيه؟ او را به كي مي خواهي بسپاري؟ ـ

 :در حالي كه از درونم مي لرزيدم گفتم آرام

 .به يك پانشيون شبانه روزي مي سپارم ـ

 جا مي ماني؟خودت چي؟ آن ـ

 .نه مادر برمي گردم ـ

 :مادر شروع شد گريه

 .او را مي خواهي تنها بگذاري؟ مگر قلب در سينه ي تو نيست؟ من او را همچون جانم دوست دارم ـ

 .اينو درك كنيد. ولي او نوه ي شما نيست مادر ـ

 :به ميان آمد وگفت پدر

 حاال خشمت را روي اين بچه پياده مي كني؟ ـ

 .حرف اينه كه او مال من نيست. ن نيستم پدرخشمگي من

 آيا تو خودت اين حثيقت را پذيرفته اي و مي تواني از او دلربكنب؟ ـ

 :گفتم تنها



 

 

كتابخانه نودهشتيا  جعفري مريم  –نكن فراموشم                                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٢

 .بله، من به زودي او را به انگليس برمي گردانمو از كمك مالي به او دريغ نمي كنم ـ

 چرااو را همين جا در پانسيون نميگذاري؟ ـ

 :زدم فرياد

 .هميشه چلوي چشممه.كه مثل عمل من شدهبراي اين ـ

 .روزي كه همسر فرنگي گرفتي بايد فكرش را مي كردي. اين عملخود توست ـ

 زخم زبان مي زني پدر؟ ـ

اين بچه سه سال سر سفره ما نان خورده و توسط . تو يك احمق ترسويي كه فقط مي خواهي ترحم ديگران را جلب كني ـ

 .عاليقي داره و مادرت را مادربزرگش مي داندحاال اينجا . مادرت تربيت شده

 .حرف شما اينه كه نمي توانيد از او دل بكنيد ـ

 .اونو دوست دارم و نمي تونم حاال اين حقيقت را باور كنم. مي خواهي اينو بداني؟ بسيار خب من ابايي ندارم ـ

 :در ديدگان پدر حلقه زده بود ادامه داد اشك

 .او دختر شيرين وباهوشي است. ذار سرپيري دلم را به نوه ي پسري ام خوش كنمبگ! بگذار همين جا بمونه ـ

 :گريه مي كرد در پاسخ با سنگدلي گفتم مادرهم

 .من فكر هايم را كرده ام. نه او دختر من نيست و اصرار شما هم بي ثمره ـ

 :ي بزند گفتمليواني آب ريختم و خودم و قبل از آنكه مادر حرف. با نااميدي به اتاش رفت پدر

 .شايد سفرمن قدري طول كشيد دلواپس نشويد ـ

 :اندوه گفت مادربا

همه چيز بسته به تصميم . ولي باز هم فكر كن نبايد عجوالنه تصميم بگيري. پسرم،مي دونم كه تصميمت رو گرفته اي ـ

اصالً فكر كن او را . به تو عالقه منده او بي نهايت. اين دختر مي تونه پشتوانه ي خوبي براي تو باشه. به فردا فكر كن. توست

 .به خاطر رضاي خدا بزرگ مي كني

 جواب مردم و فاميل را چه بدهيم؟. من چنين كاري نمي كنم ـ
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 .مردم هميشه حرف مي زنند مادر ـ

ذا بي ل. فقط گريه مي كرد و نگاهش رو قابي از عكس هاي سوزان خيره مانده نمي خواستم تسليم خواسته ي مادر شوم مادر

 .سر وصدا باال رفتم

 267صفحه  تا

 31 فصل

 ديبا يمدت يكه برا ميطور به او گفت نيا نيهم يما راترك كند برا ديبا شهيهم يبرا مييسوزان بگو هي مينتوانست كي چيه ما

 دور از خانه باشد

 ستنديوداع پدر و مادر هر دو گر روز

 مادربزرگ؟ ديكن يم هيگر چرا

 .شود يتنگ م تيتو دخترم دلم برا يبرا

 دهم هر چه زودتر با پدر برگردم يطور اما قول م نيمن هم هم خب

 شد بعد سوزان به آغوش پدر رفت يقطع نم ياو را محكم به خود فشرد اشكش لحظه ا مادر

 كند؟ ينم هيمرد گر ديگفت يبزرگ مگه شما نم پدر

 .دخترم چرا

 د؟يكن يم هيگر چهيبرا پس

 كردم ينم هياگر مثل پدرت مرد بودم گر رمردميپمن  نكهيا يخب برا.... خب

خودم را گرفتم و پس از  يجلو يندارم به سخت نهيدر س يبود كه من قلب نيبود او مقصودش ا ريپدر مثل زخم شمش حرف

 :سوزان گفت ماياز پدرومادر به همراه سوزان راه افتادم در هواپ يخداحافظ

 پدر

 بله

 >هيچه شكل اونجا
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 ديآ يمطمئنم از آنجا خوشت م سيانگل يتو يجا متولد شدقشنگ تو آن يليخ

 از خانه پدر بزرگ قشنگ تره؟ يعني

 يكن يكنه قشنگه تو به آنجا عادت م يبله قشنگتره آدم هر جا كه زندگ: كوتاه گفتم ياز مكث پس

 ميما قراره برگرد يول

 را از زبان من بشنود قتيخواست او حق يندادم دلم نم يپاسخ من

 ميديبه كشور انگلستان رس يشود پس از مدت ديكه از آمدن من ناام يرا باور خواهد كرد وقت قتيباالخره حق يدتاز م پس

بالخره به  نكهيتا ا ديدو يدنبالم م بايداشتم و او تقر يبلند بر م يفشردم گام ها يكه دست سوزان رابه دست م يمنن دررحال

 . ميديرس ونيآن پانس

آنها  شيپ ديآنها همه هم سن و ساالن توأند تو با: محوطه بودند ، آنها را به سوزان نشان دادم و گفتمدر  يها مشغول باز بچه

 .يباش

 باشم؟ نجايا ديبا يكه برگرد يتا وقت: آن همه بچه به وجد آمده بود گفت دنيكه با د سوزان

 بله

 كه حوصله ام سر نره؟ يآورد نجايحتما منو ا: و گفت ديبوس مرا

 د؟يدان يمقررات را كه م: اش سپردم او گفت يدست مربرا به  او

 بله

 شوند يحساسند دو هوا م يليبچه ها خ دييايب دنشيكمتر به د ديبا دياو را به ما بسپار شهيهم يكه برا يدر صورت خوبه

 يرو يطناب دستش بود نزدش رفتم و بوسه ا كسريزود به جمع بچه ها نفوذ كرد ه بود و  يليخ ستميسوزان نگر به

ام  ييراهنما رونياش ب يسوزان سوخت مرب يسرپرست دلم برا يب ايبودند  يسر راه ايآن بچه ها  يزدم همه  شيموها

 :كرد گفتم

 ديكنم مراقبش باش يكنم خواهش م يم زيمخارج سوزان را به شماره حسابتون وار خانم

 آسوده باشه خاطرتون
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 ديمخارجش نگران نباشو از بابت  ديكن هيته شيخواست برا يهر چ لطفا

 ديباش مطمئن

 .رميخارج شدم و قسم خوردم انتقام سوزان را بگ ونياز پانس يبه سخت من

با صدا خفه كن و چند فشنگ  ياسلحه چندان مشكل نبود من در اسرع وقت اسلحه ا هيبود پس ته ييكشور اروپا كي آنجا

كه با هم در آن  ياو از انجا نقل مكان كرده بود خانه ا يولكه از او داشتم رفتم  يرفتم به آدرس تيكردم و سراغ ك يته

 اطالع بود يخانه هم ازاو ب ديدرافروخته بود صاحب ج ميكرد يم يزندگ يروزگار

 يهر چند كه به خون فرانك هم تشنه بودم ول رميگرفتم سراغ او را از فرانك بگ ميتصم نكهيشب تا صبح فكر كردم تا ا كي

 ينم گريد. به سفر رفته است  التيتعط ينداشتم به شركت فرانك اما او هم نبود دوستانش گفتند برا يااو چاره  افتني يبرا

 توانستم تا آمدن فرانك صبر كنم يآنقدر عجله داشتم كه نم يرفدنبالشان بگردم از ط ديدانستم كجا با

رانك به من داد او همسر سابق فرانك از ف يبرخوردم كه سر نخ يواقع در وسط شهر به كس ياز شب ها در رستوران يكي

 كرد دايبود در اصل او مرا پ سيآل

 ؟يبه همراه دخترت رفته ا سيبودم از انگل دهيشن ؟يكن يچه كار م نجايتو ا ارسالن؟

 !سيآل

 به زبان آوردم نويآنقدر خوشحال نشده بودم و ا يكس دنياز د چگاهيه

 جاها؟ نطوريمن چقدر تعجب كردم تو و ا تعجب كردم ارسالن پس فكرش را بكن يليخ دنتيازد

 .خورم يم نجاياكثراً شامم رو ا كهيبه خانه من نزد نجاينكن ا تعجب

 شامت را با من بخور پس

 رميپذ يم ليكمال م با

 :شده و گفت رهيو او مقابلم نشست به صورتم خ دميعقب كشش شيرا برا يصندل

 داد؟ حيتو را به او ترج تيدونم چطور ك ينم يهنوز هم جذّابو  ينكرده ا يرييتغ يليخ يتو به طور كل يدون يم

 او؟ به



 

 

كتابخانه نودهشتيا  جعفري مريم  –نكن فراموشم                                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٦

 يدان ينم يزيو چ ياوه فراموش كرده بودم كه تونبود يخبر ندار مگر

 دانم؟ يرا نم زيچ چه

 او بافرانك ازدواج كرده؟ نكهيا

 با فرانك؟...با

خورند  يالبتهناراحت نشو اونا اصالً به درد هم نم رفت ينداره بعد از آنكه با عجله از تو طالق گرفت انتظارش م يتعجب بله

 .بهت ثابت خواهند كرد نويا

حالتم شد  يدگرگون يمتوجه  سيمبدل شد كه سوزان دختر آنهاست آل نيقيشكم به  گريمن نشست د يشانيسرد بر پ عرق

 حالت خوبه؟: ديو پرس

 بله متشكرم.........  بله

 .....بود يشده باشه اسمش چ يدختر خانوم ديال باحاال تو بگو دخترت چطوره ؟ اون حا خب

 سوزان

 درسته اون حاال كجاست؟ بله

 هيخوب يجا

 ؟يكن يطوره خودت چه م نيكه هم مطمئنم

 برداشتم يكيروشن كرد و به من هم تعارف كرد من هم  يگاريس

 :سخ من بود گفتمخودم را هم روشن كردم او منتظر پا گاريرا روشن كردم و مقابلش گرفتم و بعد س فندك

 مشغولم رانيدرا

 ؟يچه كار به

 تجارت

 ؟يهست ياز كارت راض ايآ خوبه

 گم يم مانهيصم نويخوشحالم ا بله
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 كشاندم تيكردم در راه محور صحبت را به فرانك و ك يمادر سكوت صرف شد و من او راتا منزلش همراه شام

 ؟ياز آنها خبر ندار تو

 :گفت دويخند او

 زنت بود يبه هر حال او روز يمن از فرانك شد يياول جدا يكنم مثل روزها يرا درك م احساست

 يكه درك كرد متشكرم

 ازدواج كرده اند يآهاتازگ خب

 كجا اند؟ حاال

 استيفرانك رفته اند همان كه كنار در ياليبا هم به و التيگذراندن تعط ياز دوستانش گفت برا يكيدانم  يدرست نم من

 :اطرات گذشته گفتمخ يآور ادياز  بااندوه

 يكيمال شوهر  اليگذراندن ماه عسل گرفته بود او به من گفت آن و يرا برا دشيكل تيكه ك يياليهمان و درست

 .ازدوستاشه

 . يكه بدون يخواستم ناراحتت كنم خودت خواست يخواهم نم يمعذرت م: گفت سيخانه آل يجلو

 :را فشردم و گفتم دستش

 . يبه من كمك كرد ياز آنچه كه فكر كن شتريب تو

 ارسالن؟: كرد ميدور نشده بودم كه او صدا يو من هنوز چند قدم ميكرد ياز هم خدا حافظ ما

 بله؟

 ؟يخواست يم يچ يآدرس او را برا تو

 يكنجكاو يفقط از رو: و حاال به من شك كرده لذا گفتم سهيپل كي ستياحمق ن سيدانستم كه آل يم

 .ريشب بخ: با لبخند گفت او

 

 32 لفص
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آنها كم بود  يبار مردن برا كيبه نظرم . فرانك ، صد بار آن دو را در ذهنم كشتم و دوباره زنده كردم  ياليراه رفتن به و در

رفت تا مرا هم با  يكه حاال م يآتش. دادم كه آتش قلبم را خاموش كنم  يآنقدر عذابشان م. دادم  يآنها را عذاب م ديبا. 

 .گناه و گناهكار يب. ، تر و خشك با هم سوخته بودند  لهانهاب يازب نيدر ا. خود بسوزاند 

 يآرام وارد محوطه .  ديرس يبه گوش م ايامواج در يساكت و آرام بود و فقط صدا اليو.  دميهر حال باالخره به آنجا رس به

با . باز كردم و وارد خانه شدم  يآرام در را به. در خانه نبود  يكس ييگو. نبود  ياز پنجره به داخل نگاه كردم خبر. شدم  اليو

 ييگذراندن ماه عسل به جا ياست درست برا فيچه قدر كث تيفكر كردم ك. گذشته افتادم  تخاطرا اديبه  اليورود به و

صبرانه منتظر بازگشت آنها نشستم تا  يب. نفرت مرا صد چندان كرد  نيگذراندن ماه عسل آمده بود و ا يآمده كه با من برا

 شهيمثل هم تيانداخته بود و ك تيك يشانه ها دورفرانك دستش را .  ستمينگر رونياز پشت پنجره به ب. آنها آمدند  كهنيا

 :گفت  تيفرانك به ك. آنها وارد خانه شوند  يتا هر دو ستادمياسلحه ام را آماده كردم و به انتظار ا. زد  يقهقهه م

 وارد خانه شوم ؟ يگل يپاها نيمن با ا يندار ليتو كه م. ستم را ش ميمن هم پاها يتو قهوه را آماده كن تا

 :پس از او فرانك هم وارد خانه شد  يلحظات. توجه به اطراف به آشپزخانه رفت  يوارد خانه شد و ب تيك

 ، قهوه حاضره ؟ تيك

 . ارمي، االن م بله

.  ديآمد و هنگام عبور از كنار فرانك او را بوس نروياز آشپزخانه ب تيك. نكرده بود ، درست مثل فرانك  يرييتغ "اصال تيك

كردن را در  كيجرات شل "و اصال ديلرز ياسلحه در دستم م.  ستمينگر يپنهان شده بودم و به آن دو م يمن در گوشه ا

 .كردم آرام باشم  يآمدم و سع رونياتاق ب كيتار يمن از گوشه  وهر دو مقابل هم نشستند .  دميد يخودم نم

 .فقا ر سالم

 .من ماتشان برد  دنيو با د ديآنها به طرفم چرخ يهر دو سر

 .رفاقت را تموم نكردم  امين كيتبر ياگر برا دميد. مبارك  تونيعروس

 .و مقابلش گرفتم  دميكش رونيكه من اسلحه را ب دياياز جا برخاست تا به طرفم ب يعصبان فرانك

 . يبردار گهيقدم د كيفقط كافه  .، پره  ستين يكه اسباب باز يدون ي، م اين جلو
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 :شلوارش كرد و به ظاهر خونسرد گفت  بيو دستانش را در ج ستاديخودش ا يسر جا فرانك

 ؟ يخواه يم يچ نجايا تو

 ؟ يكرد يفنجان قهوه تعارف م كياستقبال گرم  نيبهتر نبود به عوض ا. زنه  يطور حرف نم نيا يميقد يبا رفقا آدم

 :اسلحه را طرف او گرفتم و گفتم .  ديلرز يمثل جوجه م تيك

 ؟ يشناس يمگه منو نم.  تيك يبيعجا نيدر سرزم سيآل مثل

 :شد و گفت  يانجيم فرانك

 . نهيتو بنش يتوانست تا آخر عمر به پا يارسالن ، اون نم نيبب

 :گفتم  يعصبان

 . ديخور يحال به درد هم م به هر.  ديدار ياز اول معلوم بود كه شما دو تا چه نقشه ا. خفه شو فرانك  تو

 . يو داخل شو يدر بزن "رسما ياجازه وارد خانه شو يمقدمه و ب يكه ب نيا يبه جا يتونست ي؟ م يناراحت يتو از چ پس

 ؟ رميكشتنتون اجازه بگ يدر بزنم و برا. من هم احمقم  يكن يفرانك و تصور م ياحمق تو

 :از سر ترس گفت  يبا خنده ا فرانك

 .، مطمئنم  يكن يرا نم كار نيا تو

 شهامتش را ندارم ؟ يكن ي؟ فكر م هيچ

 ... يدون ي، م ستين نيا موضوع

 .كنم  يم كيوگرنه شل ستيبا تيجا سر

 :زد  اديفر تيك

 ؟ يخواه يچه م نجايا تو

 :لبخند گفتم  با

 . از شما عجله دارم شتريرساندن كار ب انيپا يخب من برا! شدند  يباالخره مادام عصبان پس

 :شدم و در ادامه گفتم  يجد بعد
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 .كشم و بعد خودم را  يشما را م يامروز هر دو من

 :گفت  فرانك

 . يشد وونهيد تو

 . ميريبهتره هر سه با هم بم.  ديا وانهيپس شما هم د.  ديام كرد وانهيشدم ، شما د وانهيد آره

حاال . ازدواج دادم  شنهاديه داشتم و پس از تو به او پعالق تي؟ من به ك يزن يحرف م يچ يتو درباره . صبر كن  قهيدق كي

 ؟ زميعز ستين نطوريا.  ميهم با هم زن و شوهر

 :به او لبخند زد و گفت  تيك

 به تو داره ؟ يموضوع چه ربط نيفهمم ا يمن نم يطوره ، ول نيهم

 :تمسخر گفتم  با

. زنم  يحرف م يچ يدرباره  ديدون يخوب م تانيهر دو. ار ب نيچندم ينه برا كباري يبرا ي، ول يداد بيآن نگاهت مرا فر با

 ؟ ديكار را با من كرد نيبود كه بدونم چرا ا نيا يرا نكشتم برا تانياول هر دو ياگر هم همان لحظه 

 : ديپرس فرانك

 كار ؟ كدوم

 . يكم نشون بده مرد كيالاقل . كردم حاشا كردن فقط مال زنهاست  يمن فكر م!  جالبه

 : ديا تنگ كردن چشمانش پرسب فرانك

 ؟ يزن يحرف م يچ ي درباره

 :زدم  اديخشم فر با

 .سوزان  ي درباره

 :متعجب گفت  فرانك

 . هيحرف بزن تا منم بدونم موضوع چ "؟ سوزان چه ؟ لطفا سوزان

طول  يلي؟ خ ستيطور ن نيا ديديمدت به حماقت من خند نيتمام ا "حتما. اون مال توئه .  يدون ي، خوب هم م يدون يم تو
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 .شدم  كيبا شما شر تونيراز زندگ نيكه من هم در دانستن مهم تر دينكش

 :گفت  يعصبان فرانك

تو . نداشتم  يهرگز با او رابطه ا يرا دوست داشتم ول تيدرسته كه من ك.  يا وونهيسوزان مال منه ؟ تو د. احمقانه است  نيا

 . تيبگو ك

به هر حال ماه پشت . خبرم  يمن از اصل ماجرا ب ديكن يحاال هم فكر م "حتما.  ديبزن يخودتون را به موش مردگ ديبلد خوب

عاطفه در شما مرده ، آن  ايآ.  ديكار را كرد نيتونم بفهمم چرا با من ا يفقط نم.  دميفهم يزود م اي ريماند و من د يابر نم

 ؟ ديكش يم ستاز فرزندتان د يقدر كه به راحت

 :محكم گفت  تيك

 .مال توست ارسالن  بچه

قادر  "ازدواج كردم و متوجه شدم من اصال گريسه سال بار د نيمن بچه ام ؟ در طول ا يكن يتو فكر م.  يگيسگ دروغ م مثل

 . چوقتيپدر بشم ، ه ستمين

 :با طعنه گفتم . خبر بود  ياو ب "قتايكه حق نيمثل ا. او ثابت ماند  يو رو ديچرخ تيفرانك به طرف ك نگاه

 ر تو را هم كاله گذاشته ؟س او

 :گفت  تيتوجه به من خطاب به ك يب فرانك

 . گهي، بگو او دروغ م بگو

 : گفتم

 !زن هرزه به تو هم وفادار نبوده ، جالبه  نيشه ا يمعلوم م پس

 :زد  اديبه طرف من آمد و فر فرانك

 . يگ يتو دروغ م فيكث سگ

و مقابلش  دميكش رونيب بميام را از ج ياز گزارشات پزشك يكيبعد .  دستايا شيرا به طرفش نشانه رفتم و او سرجا اسلحه

 :انداختم 
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 . نجاستياز پزشكان ا يكي ي دهيعق نيبخوان ، ا ريبگ

 يآرام رو شيآزما جهينت يفرانك پس از مطالعه . قرار گرفت  شيروشن كرد و همانطور خونسرد سرجا يگاريس تيك

 :و گفتم من از فرصت بهره بردم . نشست  يصندل

 .نفر طرفم  كيحاال من با . كوچك شما را برهم زدم  يخوام كه خوشبخت يخب ، معذرت م اريبس

 :زد و گفت  گارشيبه س يپك محكم تيك

 ؟ يبا من چه كن يخواه ي، حاال م يديباالخره فهم پس

و  دهيرا به عقب كش شيسرش گذاشتم و موها يشدم ، به طرفش حمله كردم و اسلحه را رو نياو خشمگ ياز خونسرد من

 :گفتم 

 ؟ هي؟ بگو آن بچه مال ك يگفتن ندار يبرا يزيحاال چ.  يكرد يمن باز يشرم ، تو با آبرو يب كثافت

 ؟ يكش يكنه ؟ به هر حال تو مرا م يم يفرق چه

 .با او  يكشم ول ي، تو را م بله

 .را هم بدون  يباق يجا دانست نيكه تا ا تو

 :و گفتم  دهيرا محكمتر كش شيموها من

 .ماشه را فشار بدم  هيفقط كاف. شعور  يبزن ب حرف

 :ملتمسانه گفت  فرانك

 . تيبزن ك حرف

لحظه خانه  نيگرفتم او را خالص كنم كه درست در هم ميتصم گريد. زد  ينم يحرف يول ديلرز يدستان من م ريز تيك

 :زد  اديدم را كنترل كنم فرانك فرقادر نبودم خو. نمود و اسلحه از دست من افتاد  دنيشروع به لرز

 . ميخودمون را نجات بده ديبا تيك. ، زلزله شده  زلزله

هم به  يزيمن شاهد فرود آمدن آوار بودم كه چ. آنها فرود آمد  يسر هر دو يناگهان آوار رو يرفت ول تيبه طرف ك او

 .هوش شدم  يو ب دمينفهم چيه گريسر خودم خورد و د
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مقابلم  تيفرانك و ك. كرد  يبدنم درد م يهمه . گشودم شب بود  دهيكه د يوقت يبودم ول هوشيانم چه مدت بد ينم درست

آنكه من نام  يهر دو مردند ، ب. آنها مرده بودند . هر دو گذاشتم  ي نهيس يسرم را رو. درست در كنار هم . افتاده بودند 

امداد مشغول كمك  يروهاين.  دمياوضاع را دگرگون د. خارج شدم  يبه سخت آوار يال هكه از ال ب يوقت. پدر سوزان را بدانم 

 : دنديحال نزار من پرس دنيبودند و با د يرسان

 داخل خانه هست ؟ يا گهيد يكس ايآ

 :من پاسخ دادم  و

 .هر دو مردند  يول. دو تا  بله

 .كردند معركه را ترك ركدم  ياجساد تالش م نديكش رونيب يكه آنها برا يلذا در فاصله ا. فاش شود  تمينداشتم هو ليم

درنگ پس از ورود به  يبه هتل رفتم و ب. بود  دهيخبر زلزله به آنجا هم رس. كه بود خودم را به شهر رساندم  يهر بدبخت به

خداوند .  دنديعملشان رس يشود گفت من شانس آوردم و آن دو به جزا يم. بودم  دهيانگار خواب د. اتاقم به حمام رفتم 

از آن ماجرا عذابم  يبخش يول. و نگذاشت دست من به خون آنها آلوده شود  گرفتآخر انتقام مرا از آنها  يدرست لحظه 

 . دميرا نفهم قتيبود كه من باالخره هم حق نيداد و آن ا يم

او در گوشه . سوزان رفتم  دنياز دور به د گريلذا بار د. نداشتم  يدر آنجا كار گريد. بود  نيمصلحت در ا ديدانم ، شا ينم

 ريبود من پدرش نبودم و او د دهيفا يب يول. دانستم به انتظار من نشسته  يم. كرد  يبچه ها نگاه م ينشسته بود و به باز يا

 يتنها كار نيا. سعادت كردم  يآرزو شياشكبار از آنجا دور شدم و در دل برا يدگانيبا د. د يفهم يرا م قتيحق نيزود ا اي

 . بيعج يبازگشتم ، درست چند روز پس از آن واقعه  رانيمن به ا. آمد  يود كه از دستم بر مب

 33 فصل
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گوشت و رگ و پوست و .او به انجا تعلق داشت.طور حتم من كار درستي كردم كه سوزان را به كشورش برگرداندم به

ولي انجا نه،انجا اين .فهميد و سرشكسته مي شداگر ايران مي ماند بهرحال روزي حقيقت را مي .استخوانش مال انجا بود

وقتي كه بدون او به ايران برمي گشتم انگار نيمي از وجودم را جا  البته.اتفاقات ان قدر مهم نيست كه روزي چند بار گفته شود

 .ولي چاره اي نبود مي بايد با اين واقعيت كنار مي امدم.گذاشته بودم،انگار خودم نبودم

وقتي كه به خانه رسيدم ارام كليد به در .ه ايران بازگشتم و در فرودگاه تهران ماشين گرفته و به خانه رفتمبي خبر ب دوباره

لذا ارام وبي سرو صدا به طرف پله ها .دلم نمي خواست سكوت خانه را بر هم بزنم.خانه در تاريكي فرو رفته بود.انداختم

 .خانه ي پدرم باز شد و مادر پديدار گشت اول بگذارم در يولي قبل از انكه پا روي پله .رفتم

 امدي ارسالن؟-

 .سعي كردم بيدارتون نكنم-

 .عادت كرده ام كه هر شب بعد از امدن تو بخوابم.تو مادر نيستي كه بدوني يك مادر از بوي بچه اش بيدار ميشه-

 .پس اين چند روز اذيتت كردم-

 حالت خوبه؟.اصال نخوابيدم-

 .مثل هميشه ام-

 .مي دانستم چه مي خواهد بگويد.از پله ها باال بروم كه صدايم كرد خواستم

 او را چه كردي؟...او-

 .نگرانش نباش مادر،اون راحته.مسلما همراهم كه نيست-

 :با صدايش بعض الود گفت مادر

تفاق در وقتي كه از خواب مي پريدم تا چند ساعت حس مي كردم اين ا.ديشب خوابش را مي ديدم،داشت منو صدا مي زد-

 .بيداري بوده

 :با مهرباني به مادر گفتم.او گوشه اي به انتظار نشسته بود.به ياد اخرين باري كه سوزان را ديدم افتادم ناخوداگاه

 .شما خسته ايد مادر،حاال خيالتان راحت شد كه من بازگشتم پس برويد و استراحت كنيد-
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 جاش مناسبه؟-

 بله در شان او-

 د؟ايا دنبالت گريه نكر-

من خسته ام با .ازتون ممنونم.مادر؟شما براي او خيلي زحمت كشيديد.البته در سايه ي تربيت شما.نه او دختر منطقي بود-

 .به اين بهانه مادر را ترك كردم باال رفتم ولي سراسر شب بيدار بودم.اجازتون ميرم بخوابم

* * * 

او با حضورش شور و .به راستي جاي او در خانه خالي بود.ت داشتاو نيز سوزان را خيلي دوس.پدر بهتر از مادر نبود برخورد

ولي او ديگر .من به عشق او كار مي كردم و همه ي ارزوهايم در خوشبختي او خالصه مي شد.نشاط به خانه اورده بود

فتم ولي همه من سركار مي ر.و زندگي بدون اميد به راستي بي معناست نمديگر كسي نبود كه من براي رفاهش تالش ك.نبود

بدون انگيزه شده بودم و قادر به تمركز فكر نبودم،حتي در رانندگي پشت رل قرار مي گرفتم ولي .ي حواسم جاي ديگر بود

ضربه سرم محكم به  دتاز ش.به همين دليل روزي هم حواس پرتي كار دستم داد و با اتومبيل تصادف كردم.حواسم نبود

 :راننده ي جلويي هم حسابي متلك بارم كرد.رديدشيشه ي جلو خورد وخون از ان جاري گ

 مرد حسابي عاشقي يا بدهكار؟-

 :هم كه دلم از دست روزگاهر پر بود با لحني خشن گفتم من

 مقصودت چيه؟-

 مقصودم روشنه-

 .حرمت خودتون را نگه داريد-

و درگير شوم كه ديگران مانعم خواستم با ا.يقه ي مرا گرفت و از ماشين بيرون كشيد و بعد سيلي محكمي به من زد او

 :راننده ي خسارت ديده گفت.شدند

 .سيلي زدم كه اگر خواب بودي بيدار شوي-

 :زدم فرياد
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 چقدر پول مي خواهي؟-

 .حواست را جمع كن ژيگول گشنه.پولت سرت را بخوره-

مادر با ديدنم .گار سبك شدماو كتكم زد و من ان.اين را به من گفت و بعد صحنه را ترك كرد و من هم راهي خانه شدم او

 :وحشت كرد و صورتش را كند و گفت

 خدا مرگم بده،دعوا كردي؟-

 :در حال اب زدن صورتم گفتم من

 .نه تصادف كردم-

 حالت بده؟چرا سرت شكسته؟-

 :گفتم كالفه

 .لطفا تنهام بگذاريد.حالم خوبه مادر-

 .مردد به خانه رفت و من هم باال رفتم مادر

راستش گاهي گمان مي كنم كه دارم تقاص اذيت ان دختر پاك و معصوم را پس مي .ها ازارم مي دهدياد گذشته  حاال

 .من به او ظلم كرده ام و خودم خوب مي دانم.دهم،تقاص گيتي را

مثل اينكه در تنهايي كسي هست كه مرا بي .نمي خواهم با خودم خلوت كنم و به گذشته ها بيانديشم.از تنهايي مي ترسم من

احمقانه است كه كسي با .ه سرزنش مي كند و به من ياداور مي شود كه مسبب همه ي اين بدبختي ها خودم هستموقف

ولي من انقدر احمق بودم كه ندانسته و نسنجيده بناي زندگيم را ويران .دستهاي خودش تارو پود زندگيش را ويران كند

زل زدن به در و ديوار قديمي اين خانه و فكر كردن به حاال كارم شده .كردم و ايستادم و نابود شدنش را نگريستم

 .همه ي ان اتفاقات مثل پرده ي سينما در حال نمايش است.گذشته

پاييز امسال .يك سوال مثل ديالوگي ديكته شده در ذهنم تداعي مي شود،چرا؟چرا اينگونه ام؟اخر من كه سني ندارم هميشه

ستانم بلرزند؟و چرا با كوچكترين صدايي كنترل اعصابم را از دست مي براي چه بايد د.سي و هفت سالم تمام مي شود

مي دانيد مشكل من .باشم،ولي بعد به افكار خودم مي خندم هدهم؟گاهي مي ترسم كه تا ديوانگي فاصله اي نداشت
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 .بوده ام با اينكه ايفاگر نقش اولش.چيست؟مشكل من اينست كه نمي توانم با خود كنار بيايم و گذشته را باور كنم

شب بيزار شده ام ولي مجبورم براي گريز از حرف مردم تا غروب در خانه بمانم و پس از تاريك شدن هوا از خانه بيرون  از

 :پدرم كه علي رغم پيريش غيرت قديمي ها را در خود حفظ كرده با صالبت به عصايش تكيه مي كند و محكم مي گويد.بزنم

براي ما ننگه كه مردهايمان به خاطر مشكالت خانه نشين .بده و منتظر بعديش باشغم و غصه را قورت .پسر مرد باش-

 .شوند

اينطور به نظر مي .ديگرهرگز نمي توانم به كسي اعتماد كنم.من به همه مظنونم وفكر مي كنم همه به من خيانت مي كنند و

 .ايد كه من با خودم مشكل دارم

من تجربيات تلخي را ازموده ام و چنين به .بب مي شود احساس پيري كنممي كنم موجود بي خاصيتي هستم و همين س حس

ديگر نمي خواهم هيچ كس را به خلوت دلم راه .ولي به رغم ترسم ميخواهم تنها باشم.نظر مي ايد كه فوالد ابديده شده ام

ولي چه .ا به من بدهندراستش را بخواهيد دوست دارم همه حق ر.مدمقلبم را در ان سرزمين بيگانه چال كردم و ا.دهم

خوشبختي ام و از .جواني من بر باد رفته.فايده؟ديگر گذشته ها گذشته و ياداوري انها فقط اندوه و مالل به ارمغان مي اورد

به روي پيروزي ايستاده  روهمه را فداي غرورم كردم و حاال مغلوب و شكست خورده دست از پا درازتر .همه مهم تر فرصتم

 .مي خنددام و او به من 

وقتي بداند كسي در .مادرم مي گويد عشق مرد را سروسامان مي دهد.به حال قلبي كه به ياد عشقي در سينه مي تپد خوش

 .خانه هست كه برايش بي قرار است و امدنش را انتظار مي كشد سربه راه مي شود

وقتي كه شب از نيمه گذشته .م را نمي كشدكسي با چشمان نگرانش پشت پنجره انتظار.كسي در خانه به انتظار من نيست اما

و كليد به در مي اندازم و وارد حياط مي شوم با ساختماني خاموش و تاريك مواجه ام كه بناي قديمي اش با ان سيمانهاي 

 صبري عظيم به من عنايت كن تا بتوانم زير نگاه سنگين مردم تاب بياورم ونداخدا.شيشه اي مثل غولي مخوف به نظر مي ايد

 .تو مي داني كه من در به وجود امدن اين جريانات بي تقصيرم.و حرفهايشان را نشنيده بگيرم

 

هزاران  شهيانها هم.كند يتوانست همكار يبا پدرش در حضور مردم كنجكاو نم گريچرا كه د.كرد يكار م نشيبا ماش ارسالن
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از  شهياو هم.دهند تيساسات طرف مقابلشان اهمانكه به اح يكردند ب يبا نگاهشان مطرح م يجواب داشتند حت يسوال ب

 يدوستان چند ساله  يحت.داشتند يدست از سرش بر نم گرانيد يبود ول زاريمردم ب يزندگ رامونيپ يكنجكاو

سر و كار  گانهيدوست داشت چون با مردم ب نيا يكار را هم برا نيا.كرد يخودش كار م يو برا يياو به تنها نيبنابر.خودش

 .شناختشان يشناختند و او نم يكه او را نم ييانها.داشت

چرا كه حال و حوصله .گشت يبه خانه باز م ديرس يشد و شب كه به انتها م يهر روز قبل از طلوع افتاب از خانه خارج م او

د ام يبه نظر م نيرفت و چن ينم شديكه دعوت م ييهايبه مهمان ياو حت.نشستن را نداشت گرانيد يگفتگو يگپ زدن و پا

 يپا يمطابق معمول جلو.اش افتاد ياتفاق زندگ نيمهمتر يبهار ياز روزها يكيو  ستياو مهم تر از كارش ن يبرا زيچ چيه

به عقب .چراغ قرمز بود رايو توقف كرد ز ديبه چهار راه رس نكهيكرد تا ا يرا ط يريمس.مسافران ترمز كرد و انها سوار شدند

تر  قيدق.اعتماد كند انشتوانست به چشم ينم.خشكش زد شيسر جا يافتاد ولنگاهش به عقب  نهييداد و از ا هيتك

با .كرد يرا نگاه م رونيداشت ب يتيگ.جرات نداشت به عقب برگردد.بود،همسر اولش يتيبود،او گ دهيدرست د.ستينگر

چشمانش كمتر  يآب كمتر داشته باشد و چقدر ايو پنج سال  يس ديبا.افتاده نيچشمانش چ ريخود گفت چقدر شكسته شده،ز

 .داشته باشد مقديقد و ن بچهدو  يكي ديحتما حاال با.شده

 يها نيچراغ سبز شده بود و ماش.از ان زمان خوشبخت تر باشد ديهر چه كه هست با يدهد ول ينشان نم يزيكه چ صورتش

 :اش گفت يمسافر كنار دست.زدند يبوق م يعقب

 حواست كجاست؟.برو آقا

و دو  ستيب اي كيو  ستيبه ان زمان كه ب.بود دهيحواسش به گذشته ها پر كش يبه راه افتاد ول به خودش امد و ارسالن

 يهم ما رو رها نم نجايات،ا يقربون بزرگ ايبا خود گفت خدا.فشرد يرا م شيبغض گلو.يتياش با گ يسالش بود،به زندگ

 :تگف يتيبود كه گ شهيندتا اخر عمر عذاب بكشم؟او در ا ديمن با يعني؟يكن

 .شم يم ادهيپ دينگه دار آقا

شد و از پنجره جلو  ادهيپ يتيانكه سرش را برگرداند نگه داشت و گ يشكرت او مرا نشناخته،لذا ب ايدر دل گفت خدا ارسالن

 كه از يانكه به صورتش بنگرد و سپس به راه افتاد در حال يپولش را پس داد ب يبه او داد و او با انگشتان لرزان باق ياسكناس
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 :گفت ييمسافر جلو.فروشگاه شد كيوارد  او ديد.كرد يبه عقب نگاه م نهييا

 م؟يش ادهيپ ؟ماير يم واشي نقدريچرا ا آقا

 :پوزش خواهانه گفت يبا لحن ارسالن

 .خوام ينه اقا معذرت م نه

 .اقا ميعجله دار ما

 .چشم

ان فروشگاه خب او از اول دوست  يتو ييجا كيپس او كارمنده،.فكرش همچنان مشغول بود يسرعت گرفت ول دوباره

شده  ديسرش كامال سف يجلو يرفته،چند تارم و نياما چقدر از ب.نداره يحتما همسرش با كار كردن او مخالفت.داشت كار كنه

كردم و از  يمن در حق او ظلم كردم،من با او نا مهربان.كردم ياگر من حماقت نم ميكن يبا هم زندگ ميتوانست يما م.بود

حاال از آن زمان .شده ريدلگ يلياو حتما از دست من خ.دهم يهم حاال دارم تاوانش را پس م ديشا.ش سوء استفاده كردممحبت

 .گذرد يچهارده سال م

 :ديپرس يبا شگفت دنشيبه محض د نتيز.روز ارسالن قبل از غروب به خانه برگشت آن

 ؟يزودتر از هر روز به خانه آمد امروز

 :گفت يزدن به غذا با سرمستدر حال ناخنك  ارسالن

 ؟يناراحت

 :پسرش گفت ياز شاد يبا خوشحال نتيز

 ؟يخور يشام را با ما م يمادر امشب كه زودتر امد گميم.هم خوبه يليمادر،خ نه

 :گفت يبا شاد ارسالن

 .كنم يم يهم بخواه گهيخورم مادر؟كار د ينم چرا

 :گفت يبا شادكام نتيز

 .شكرت ياله
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 :ديپرس ارسالن

 ؟چطور

 :گفت نتيز

 .يدوباره خوشحال شده ا.يديبعد از ماهها دوباره تو خند نكهيا يبرا

لباسش را عوض كرد دوباره به  يوقت.عوض كردن لباسش خارج شد يبه غذا زد و از اشپزخانه برا يا گهيناخنك د ارسالن

 :ديپرس نتياشپزخانه برگشت و از ز

 من كمكت كنم؟ يدار يكار

 :گفت يگذاشت و با مهربان شيبرنج را جلو ينيس نتيز

 .پاك كن نويا يتون يم اگه

 يخودش هم به درست يحت.و در حال سوت زدن به پاك كردن كردن ان مشغول شد ديخودش كش يرا جلو ينيس ارسالن

د سوال كن يتياز گ يخواست به نوع يدلش م تينها ياو ب.شادمان باشد ديدانست با يفقط م.خوشحاله نقدريدانست چرا ا ينم

 :صحبت را اغاز كرد نگونهيلذا ا

 از شكوه خانم چه خبر؟ مادر

 :ديبا تعجب پرس نتيز

 خانوم؟ شكوه

 ...كه يهمون.گهيد آره

 ؟يگ يصداقت رو م ياقا هياهان،همسا

 :داد گفت يكه خودش را خونسرد نشان م يدر حال ارسالن

 .اره

 ؟ياو افتاد اديچطور تو به  حاال

 :گفت يبا دستپاچگ ارسالن
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 .دمشيد ابونيخ يآخه امروز تو...هاخ

 ؟يكن ياشتباه م حتما

 چطور؟

 .االن هفت تا كفن هم پوسانده چارهيب

 :ديجا خورد و پرس ارسالن

 چطور؟

 :با تاسف گفت نتيز

 .سكته كرد چارهيب

 شد؟ يخانه اش چ.رحمتش كنه خدا

 .وقف كردند تا به عنوان مدرسه ازش استفاده كنند شيبچه ها يچيه

 كنه؟ يم يصداقت كنار خانه انها زندگ ياقا هنوز

 .مادر آره

 ؟يگ يم ياونطور چرا

 .مادر يچيه

 :گفت يبا كنجكاو ارسالن

 ؟يمن مادر،چرا ناراحت شد جان

 .داره؟چند سال گذشته دهيچه فا گفتنش

 ست؟يشده؟مگه هنوز با اقا جون در ارتباط ن يچ مگه

خواستند  يالبته چند نفر چند بار تا حاال م.هم با هم شكراب شدند يميدو تا دوست قد نيشما دو تا ا هيبند قض گه،سريد نه

 .صداقت قبول نكرد يبدهند ول يانها را با هم اشت

 :ديحال پرس نيبا ا يدوباره پكر شد ول ارسالن
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 شوهر كرد؟ ؟حتمايچ يتيگ

گفت هنوز شوهر  دميا دهاشان ر هياز همسا يكيكه  شيحدود دو سال پ...شيچند سال پ يكه درست خبر ندارم ول من

 .نكرده

 كنه؟ يچكار م پس

 دونم چرا شوهر نكرده؟ ينم يداشته ول اديالبته خواستگار ز.ره يكنم سر كار م يم فكر

 .داره يسرنوشت هي يقول خودتون هر كس به

 .به ادمها داره ياز اتفاقات بستگ يليمادر جون خ يول

 :ديپرس نتيز.از جا بلند شد و قصد رفتن نمود ارسالن

 ؟ير يم كجا

 :گفت ارسالن

 .گردم مادر يبرم

 ؟يشام چ پس

 .بزنم يروم دور يم.گردم يم بر

 .نمتيبب ريتا من س نيامروز بنش كياللقل .يزن يصبح تا شب كه دور م از

 :خسته گفت يبا لبخند ارسالن

 .فعال خداحافظ.بعد مادر باشه

 ايخدا.شه يزنه،ساكت م يشه،سوت م يشده،م خنده،ناراحت م پسره پاك خل ديشيو اند ستيرفتن او را نگر رتيبا ح نتيز

 .خودت حفظش كن

 

*** 

 

از مقابل چشمانش كنار  يلحظه ا يتيگ ريتصو.خواست هوا بخورد يمقصدش معلوم نبود فقط م.راه افتاد ادهيپ يپا ارسالن
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از هم در حق او  شتريمن ب.منه ريلبخند و همه اش تقص كي يده،حتيخورم از ان پس نخند يبا خود گفت قسم م.رفت ينم

 يداشتم؟ا يكرد چه حال يكار را م نيبا خودم ا ياگر كس يبه راست.برسم ميكردم تا به خواسته ها ياو را قربان.ظلم كردم

 .و التماس كنم مرا ببخشد نمياو را بب گريكاش بار د

 .دعا كند مينزد خدا برا ميگوبه او ب.دهم يكه تاوان گناهانم را هنوز هم كه هنوز است پس م مياو بگو به

 يب.نبودم شيب يكاش كودك يا ديشيشد و باز هم اند رهيبچه ها خ يسرد پارك نشست و به باز مكتين يرو ارسالن

توان  يم يكيپالست يدانند؟با توپ يدانند؟از اندوه و غصه چه م يانها از مصائب روزگار چه م.دردسر يو ب تيمسوول

دانند  يهمه م.ستين نيذره ب رياعمال و رفتارشان هم ز.دارد وقعاز انها ت يوقع دارند و نه كست ينه از كس.خوشحالشان كرد

 .رنديگ يپس خرده نم.غرض و مقصود است ياعمال انها ب

 كند؟ ياو حاال چه م يعني.سوزان افتاد اديناگهان به  ارسالن

 كي.افسانه بود كيمن  ياو برا:با خود گفت.شديانديب يخواست به ان جد يگاه نم چيه.دوباره فكرش را از او بر گرفت يول

 !ايرو

را كنترل  يتياو بارها آمد و رفت گ.آن يفروشگاه و زل زدن به در ورود يجلو ستادنيآن به بعد كار ارسالن شده بود ا از

از  يردگرچه طاقت تحمل هر برخو.عكس العمل او را تصور كند توانستينم.جرات سخن گفتن با او را نداشت يكرد ول

 .داديمچرا كه حق را به او  ديديجانب او را در خودش نم

 ؟يداريدست از سر او برنم ؟چرايا ستادهيا نجايچه ا يبرا.افتيزد راه ب بيوجدانش به او نه بارها

 بيدرست او را تا سركوچه شان رساند تعق.را نداشت شيدستها و پاها ارياخت ييگو.حركت كند توانستيهر بار هم نم اما

 .گشتيو بخانه بازم زديو بعد دور م كرديم

 نكيكرد و سپس ع يرا ط رياز مس يمقدار.هم سوار شد يتياو ترمز كرد و گ يپا يطاقتش سر آمد و جلو كروزي باالخره

 ؟يتيگ:اش را از چشم برداشت و آرام گفت يدود

 شما؟:ديپرس رتياو رانشناخته باشد با ح ييگو يول ستيجلو نگر نهيبه ا يتيگ

 .همه عالم فراموش شده ام چه رسد بتو يمن برا.يمرا نشناس يحق دار:به لب آورد و با اندوه گفت يلبخند خسته ا سالنار
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دهانش گرفت  يدستش را جلو.نمود دنيبا شناختن او همه وجودش شروع به لرز.شناخت شيارسالن را از آهنگ صدا يتيگ

 نجايهم:توانست بر ترسش غلبه كند محكم گفت يوقت.ش مسلط شودكرد به خود يسع.از آن خارج نشود رتياز ح ييتا صدا

 .نگهدار

 ...يتيگ-

 .زنميم اديگفتم نگه دار وگرنه فر-

 .بمن گوش كن كنميخواهش م-

 .يمن مرد يتو در اصل برا ميبا هم ندار ينگهدار ما حرف-

و  ديلرزيامان م يهنوز زانوانش از خشم ب يرو رفت ول ادهيشد و به پ ادهيبه سرعت پ يتينگه داشت و گ ابانيكنار خ ارسالن

 نيارسالن با ماش.نشست يپله ا يرو نيبعد از چند قدم نتوانست حركت كند بنابرا.بود دايپ داشتيكه برم يياز گامها نيا

 .دستانش گرفته بود انيسرش را م يتيشد و نزدش رفت گ ادهيجلوتر رفت و بعد پ

 ...يتيگ-

 ؟يبا من حرف بزن يكنيتو اصال چطور جرات م.كالم هم حرف نزن كي يبرو و حت لطفا:با بغض و نفرت گفت يتيگ

 .حرف نزنم يكالم يحت دهميبگذار برسونمت قول م:افكند و آرام گفت ريسر بز ارسالن

 يتو انيدلم را خوش كرده بودم كه خودم را دور از چشم آشنا.منو تنها بگذار حالم خوبه ستيالزم ن:گفت نيخشمگ يتيگ

 .مرا بتو گفته يجا يچه كس دانستميكاش م يا.روشگاه زنده به گور كرده امآن ف

 .كردم دايتو را پ يمن اتفاق:گفت يبه سادگ ارسالن

 .نميدوست ندارم مردم را متوجه خودمان بب.كن ميحاال هم رها:گفت يتيگ

د  وقفهيب يجمله ا.پس براه افتادتامل كرد و س يقيدقا.رفت نشياو را ترك كرد و بطرف ماش نيو شرمگ نياندوهگ ارسالن

از من  يضربه مهلك.به او حق بدهم ديبا ديشيارسالن اند.يمن مرده ا يتو برا يمن مرده ا يتو برا شديرمغزش تكرار م

 .را كه باخته ام الاقل آخرتم را نگه دارم ميايمن دن.بخشديمرا م ديگوكه ب روميشوم آنقدر م ديناام دينبا يول.خورده

خانه اش دنبال  يكيبعد هم او را تا نزد.هم متوجه او بود يتيو البته گ ستاديا يفروشگاه م يچند روز مخصوصا جلوتا  ارسالن
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ارسالن را  يكس ديترسيخودش و خانواده اش بود و م ياو به فكر آبرو.كرديرا ناراحت م يتيمساله گ نيا.كرديم

 انيكرد اما بهر حال در پا يياعتنا يچند روز به او ب.شدنديم ريرگد دنديديبرادرش او را م ايمهمتر از همه اگر پدر .بشناسد

اش  شهينشسته بود ارام با سكه به ش نشيو در ماش ستادهيفروشگاه ا يآن روز ارسالن جلو.نزد او رفت يهفته از فرط نگران

 .سالم:گفت كرديان مپنه تيموفقاش را بخاطر  يشاد كهيو در حال ديكش نييرا پا شهياو آرام ش دنيارسالن با د.زد

 ؟يكنيچه م نجايتو ا:كالفه گفت يتيگ

 مزاحم توام؟ ايآ:گفت يبا خونسرد ارسالن

 .يكه هست يدونيم:حوصله گفت يب يتيگ

 .است يمحل عموم كي ابانيخ.كنميمن تصور نم يول-

ساله كه  12االن .دارم فروشگاه آبرو نيمن در ا يبدان ديبا.يمرا انگشت نما كرده ا ؟تويكنيم بيچه مرا تعق يپس برا-

 .با وجود تو پشت سرم حرف بزنند خواهمينم.كنميكار م نجايا

 .يشويزودتر از شرم رها م ينطوري؟ايگوش كن ميبه حرفها يريپذيخب پس چرا نم-

 ؟يخواهيمن باج م يات از زندگ هيكم كردن سا يبرا-

 .كنم نينهستم كه چ يطيفعال در شرا:شانه باال انداخت و خونسرد گفت ارسالن

 كنند؟يچه م يشوياگر پدر و برادرم بفهمند تو مزاحمم م يدانيم ايآ-

 يگوش كن ميبه حرفها يريكه نپذ يبدان تا زمان نويا.مرا از آنها نترسان.را كرده ام شيفكر همه جا كنميرا م نكاريكه ا يمن-

 .كنميم نيهر روز چن

 .كنميخواهش م:ملتمسانه گفت يادامه با لحن در

ندارم ما را با  ليم.ميآ يفروشگاه برو منهم به آنجا م يتو به كوچه پشت:كوتاه گفت يو پس از مكث ديبه دندان گز لب يتيگ

 .نديهم بب

 .باشه منتظرتم:گفت يبا شاد ارسالن

 .جمله داخل فروشگاه شد و پس از آن هم ارسالن هم به وعده گاه رفت نيبا گفتن ا يتيگ
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******* 

 م؟يكجا برو:ديراه افتادند ارسالن پرس يوقت.عقب سوار شد يتيگ يكرد ول در جلو را باز ارسالن

هر چه  خواهميفقط م.ستيمهم ن ميبرا شيپس جا امدمين حيتفر يمن برا:گفت يبه سرد رونيبه ب ستنيدر حال نگر يتيگ

 .يو مرا خالص كن يزودتر حرفت را بزن

را  انشانيدر طول راه هر دو ساكت بودند و سكوت م.بود نيهم يتيهر چند كه قصد گ دياو گفتار او نرنج ياز سرد ارسالن

 :كرديشعر را زمزمه م نيكه خواننده ا شكستيم يميمال كيموز

 كه چشم روشنت را يا

 غم گرفته يها هيسا

 تو از رفتن من قلب

 ماتم گرفته نيچن نيا

 شانيپر يمن روز بعد

 من يتو پر يرويم

 از سكوتت يبساز تا

 و افسانه من قصه

 ييو جدا ييآشنا يروزها ادي

 ست هيتر از باران گر نيتو غمگ چشم

 اشك حسرت يفشانيم

 غم عهد شكسته در

 چه حاصل هياز گر گريد

 نشسته ايما در نيب
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ارسالن آرام ضبط را خاموش .ختيرياشك م يشعر به آرام رياو تحت تاث.ستينگريم يتيبه گ نهياز آ يرانندگ نيح ارسالن

 يكنيقبول م:ديسر راه نگه داشت و به عقب برگشت و پرس ياهاياز تر يكي يجلو.او را نداشت هيگر دنيتاب د رايكرد ز

 م؟يآنجا با هم حرف بزن

گرفتن سفارش جلو  يبرا يكه جابجا شدند جوان يوقت.شدند ايشد و هر دو وارد تر ادهيپ نياز ماش يسخن چيه يب يتيگ

 د؟يدار ليم يشما چ:ديارسالن پرس.آمد

 .اب لطفا وانيل كي:حال در آوردن قرصش گفتدر  يتيگ

 .آب وانيل كيقهوه و  ريدو تا ش:گفت ارسالن

 يهم ب يتيگ.شد رهيگذاشت و به او خ يتيگ ياز فنجانها را جلو يكيارسالن .قهوه و اب را آوردند ريش قهياز چند دق پس

 ؟يچرا قرص خورد:ديارسالن پرس.ردآب خو يو با جرعه ا ديكش رونيكاغذ ب انيآنكه به او بنگرد قرصش را از م

 .بخاطر سردردم:خالصه و سرد گفت يتيگ

 .يتو سابقا سردرد نداشت-

 .برميرنج م گرنيساله كه از م 11االن -

 .متاسفم-

 ؟يحرفت را بزن يخواهيخب نم.بهش عادت كردم گهيد-

من :ديشيارسالن اند.داد هيب تكصبرانه به عق يب يتيو بهم زدن مشغول شد و گ ختيشكر داخل فنجانش ر يقدر ارسالن

 .حرف بزنم ديبهر حال با يشده ام ول خكوبيو صالبت او م بتيحاال من از ه.چند سال قبل طرفم يتيبا گ كردميفكر م

 .يگوش كن ميبه حرفها يرفتيمتشكرم كه پذ:را جمع كرد و سر رشته صحبت را بدست گرفت شيقوا

دختر خانه  كيفروشگاه همه مرا  يآنجا تو.را بخاطر خودم كردم نكاريامن . ستيبه تشكر ن يازين:گفت يبه سرد يتيگ

 .شناسميوانمود كنم تو را نم توانمينم نكهيا يو بعد از آنهم برا داننديمانده مجرد م

 دهد؟يحضور روزانه من تو را عذاب م يعني-

 .من بتو بد كردم.يخب تو حق دار:دادامه دا.كرد يسخن خودش تلق دييسكوت كرد و ارسالن سكوتش را به منزله تا يتيگ
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 .يفقط بد نكرد-

 .مرتكب ظلم شدم دونميبله م-

 ديمن با هزاران ام.نگاه كنم اديعالم به چشم ش يبه همه مردها يسبب شد.يام را داغان كرد هيو روح يمرا برد يتو آبرو-

 ...تو يو آرزو بخانه تو آمدم ول

 .نجاميا نيهم يمن برا.كنميادامه بده گوش م:گفت يحرفش را نگه داشت ارسالن با مهربان همانجا

 .يمن گوش كن يتهايكه فقط به شكا يچند روزه به خودت زحمت داده باش نيا كنميتصور نم-

 .دونميمن مقصرم و خودم هم م نطورهيهم قايدق-

 يبال در م يگفتيهم م شيسال پ 10حرفها را  نيدارد؟اگر ا يا دهيگفتنش چه فا ؟حااليگيحاال م:تلخ گفت يبا لبخند يتيگ

 ...آوردم اما حاال

خودم از  يندامت برا نيا.ام دهيرس جهينت نيرا پشت سر گذاشته ام كه به ا يمن جهنم يبه سرت منت بگذارم ول خواهمينم-

 .آن جهت باارزشه

باور  يچه كس.بودمردم جهنم  يتمام نشدن يام با سوالها يچند ساله در بهشت بودم؟هر روز زندگ نيمن ا يكنيتو فكر م-

 اورم؟يب توانستميم يليدل رم؟چهيعلت سر دو سال طالق بگ يمن ب كرديم

 .بوده وانهيشوهرم د يگفتيم-

از .يكرده ا رييتغ يمرد شد يتو عوض شد رمياعترافم را بگ يجلو توانمينم.يچقدر از خود گذشته ا:با تمسخر گفت يتيگ

 .يدا شدن از من به اروپا رفتچند سال بعد از ج دميشن رايتعجب كردم ز دنميد

 كامله؟ اي؟يدار ياخبار ناقص-

 .كه او تنها چند مغازه با پدرت فاصله داره يدونيم.هم توسط پدرم دارم نيهم-

 چطوره؟ ريكب صريحال ق-

 آه و فغان او دنبال تو بود؟ شهيهم يدانيم ايآ.كرد رشيپدرم؟غصه پ-

 .كنميبله باور م:تگذشته تلخش گف يادآوريو با  دهيكش يآه ارسالن
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 .گفتم يمن جد-

 .كردم ياست كه با تو زندگ يدو سال هيباشم فقط مربوط به  دهيد يدر زندگ يخوش يام اگر رو يمنهم جد-

 .كنميم يات كنجكاو يخصوص يدر زندگ يگمان نكن دوارميام.بهتر يزندگ يبرا يكه از من جدا شد ؟توييگويچه م-

من بلند  يول يقانع بود يليتو خ.يپرسيبرعكس خوشحالم كه م.كنميفكر را نم نياصال ا نه:انداخته و گفت ريسر بز ارسالن

شده  نيمن نفر دميرس جهينت نيكه باالخره به ا دميآنقدر عذاب كش.بدبختم كرد يو بلند پرواز يپرواز عاقبت هم خودخواه

 .يام بگذار يو نادان يخواهم اشتباهاتم را به حساب جوانيفقط م ياز تو انتظار ندارم مرا ببخش.ام

 ؟يعاقالنه رفتار كرد يانساليتو در م يعني-

 .كامال نه:كرد و گفت يمكث ارسالن

 يات را جد يزندگ چگاهيمن تو ه دهيات بگذارم؟به عق يآنها را به حساب كم سن و سال يپس چطور از من انتظار دار-

 .يپس به اندازه من متحمل رنج نشده ا ينگرفته ا

قبول دارم كه بتو هم سخت گذشته اما به .يتو از جانب من حرف بزن ستيمنصفانه ن ني؟ايدانياز كجا م:گفت معترض ارسالن

 .ارهيعالم را به زانو در ب يمردها نيتر يرا تحمل كرده ام كه ممكن بود قو يمن عذاب.شتريمن ب

 ؟يخواهيحاال از من چه م-

مرا  ياگر قصه زندگ.ام دهيرنج كش يا چارهيمن ب.مرا ببخش:تو صادقانه گف ستينگر يتيخالصانه به چشمان گ ارسالن

 .سوزاند يبه حالم دل خواه يبشنو

 ايآ.كه در دامن اجتماع كنجكاو رنج و شكنجه را تحمل كرد يدختر يكرد؟قصه بدبخت يچه خواه ياگر تو قصه مرا بشنو-

 ايحادثه دن نيزتريغم انگ كنميكردم كه گمان نم هيكردم؟آنقدر گر هياز تو فقط گر ييدو سال اول پس از جدا نيدايم چيه

 .ندازديب هيچشمم را به گر

 ؟يچرا ازدواج نكرد-

 دارد؟ ييبه سزا راتيانسان تاث هيبتو گفته كه عشق اول در روح يكس ايآ-

 .يعاشق من نبود يتو كه گفت يول-
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 .يبود و دشمن يآموختم دشمن اما آنچه كه من از تو يمزه محبت را بمن بچشان يتوانستيم يتو شوهر من بود-

 .بتو بگم نويمن تو را دوست داشتم هرگز فرصت نشد ا-

 .مرا به گذشته بازنگردان كنميآه خواهش م-

 .تو را برنجانم خواستمينم.نكن هيگر كنميخواهش م:به او داد و آرام گفت يارسالن دستمال.شد يجار يتيگ دگانياز د اشك

كه  يشده ام در صورت ريپ گريمن د:د و با نگاه به دستان خودش با اندوه گفترطوبت اشك از چشمانش را ستر يتيگ

 .همسر كيمادر باشم و  توانستميم

 .يادامه نداد يخدا را شكر كن با من به زندگ:افكند و گفت ريسر را به ز ارسالن

 تيبه آرزو رايز:و در ادامه گفتداد  هيروشن كرد و به عقب تك يگاريارسالن س.شد و منتظر ماند رهيخ رتيبه او با ح يتيگ

 .يسال دار 35نشده و تو فقط  رياگرچه هنوز هم د يازدواج كرده باش ديتو با كردميمن گمان م.يديرسينم

 ؟يديرسينم تيبه آرزو يگيكه م هيمقصودت چ-

 .پدر بشم تونميمن نم-

 ؟يگيم يچ:ديبا تعجب پرس يتيگ

 .مادرزادم يبيدچار ع هم رفتم من ايمن تا آن سر دن.داره قتيبله حق-

 .دونستمينم نويمتاسفم ا:متاثر گفت يتيگ.تا نچكد كردياشكش را كنترل م ارسالن

 .ينكرد يحاال خوشحال باش كه با زندگ-

 .چون من بعد از تو ازدواج نكردم كنهينم يمن فرق يبه هر حال برا-

 .يتو با خودت لج كرد-

 بچه؟ گرفتم؟بخاطريطالق م شدميكرده بودم و بچه دار م ياگر با تو زندگ يكنيتصور م ايآ.يكنيتو چقدر بچه گانه فكر م-

 .كرد نيهمسر سابقم چن-

 نيهر دو بطرف ماش.نطوريآرام از جا برخاست ارسالن هم هم.ثمر است يدادن به ارسالن ب يدانست تسل.سكوت كرد يتيگ

من :شدن گفت ادهيا تا سر كوچه شان رساند و هنگام پشده بود كه ارسالن او ر كيهوا تار.سخن نگفتند يرفتند و در راه كالم
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 .يمرا ببخش دوارميتو را ناراحت كردم ام

او تو را فراموش .بهت بگم توكل بخدا كن تونميفقط م. يگذشته خودت را رنجاند يادآوريتو در اصل با  كنميمن فكر م-

 .كنهينم

 .دارم يازت خواهش-

 ه؟يآن چ-

 .و فقط حرف بزنم اميب دنتيبه د يه گاهاجازه بد كنديآرامم م تيحرفها-

 .يفقط گاه:گفت يرسم.زديبه توجه موج م ازيشد در چشمان ارسالن ن رهيبه او خ يتيگ

 .متشكرم:شادمان گفت ارسالن

 .تا او داخل خانه شد ستاديبطرف خانه رفت و ارسالن آنقدر ا يتيگ

 36فصل

 

ساعتها و ساعتها و  زديحرف م شيبرا.كرديم ياحساس راحت يتيا گفقط ب شناختيكه م ييهمه آدمها انيارسالن از م انگار

 ياحساس سرشكستگ شديو سبب نم كرديبا آرامش نگاهش م.بود يارسالن شنونده خوب ياو برا.داديفقط گوش م يتيگ

از .وردخيدر آن به چشم م ييباياگر چه كمتر مورد ز.بايچه زشت و چه ز كرديبازگوم شيگذشته را برا قيارسالن حقا.كند

از  ندهيو از ترس بخاطر آ انياز سوزان و حضورش در قلب اطراف.اش به او هيپا يو اعتماد ب تيگونه اش به ك ماريعالقه ب

 دواريام يدهايوو ن ديبخشيم تيبه او احساس امن يتيگ.صورت گرفته اش ياش و از ندامت بخاطر همه كارها ياحساس پوچ

بخاطر آنچه  دينبا گفتياو م.كند يكه خودش را از مردم مخف ستيانقدر بزرگ ن بشيع كه داديم نانيبه او اطم.داديكننده م

 .بود ندهيبه فكر آ ديحادث شده حسرت خورد و با

و فكر او  ادياش را با  يحاال ارسالن ساعات زندگ.شديسبك م زديحرف م يتيگ يبرا يو وقت كرديم ياحساس دلگرم ارسالن

را  يتياو اصال احساس گ.كه چگونه توانسته او را از دست بدهد كردينش مخودش را سرز يو گاه كرديم يسپر

 .نديبيم كمكانسان خودش را ملزم به  كياو در مقام  دانستينم.ديفهمينم
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كه  دانستيم يتيگ.توجه و محبت است ازمنديكه ن ديديپناه م يب يارسالن متاثر بود و او را مثل بچه ا يبرا يتياصل گ در

 .ناتوانند شيشانه ها ياست ولمرد  كيارسالن 

 خواستينم.است تيحما ازمندياز او ن شتريارسالن ب كرديحس م.نبود نيخاطراتش غمگ يادآوريچون گذشته از  گريد حاال

 .كنند يجو موجود اجازه نخواهد داد تا آنها دوباره با هم زندگ دانستيخوب م.كرده بود يبه او عادت كند ول

 ديدروغ بگو توانستيبه خودش نم.كرديم تينتوانست در قبالش احساس مسئول يول رديكناره بگ گرفت از او ميبار تصم چند

 يايزوا نيدر خاموش تر.عالقه در اعماق وجود بود نيا يشوهرش بود ول ياو به ارسالن هنوز هم عالقه داشت بهر حال روز

 .ختيگريم قتيحق نيخودش از ا يحت.رديشهامت نداشت كه بپذ آنقدروجود  نيبا ا.حسش نكرده بود نيهم يقلبش برا

 ليخواهد كرد و دل يرا قربان يتيصورت گ نيبد كرديحس م رايز.كند انيرا ب تيواقع نيا توانستيارسالن هم نم يطرف از

 دياما آن روز رس.كرديرفتار م يو جد يبا او رسم شهيهم يتيچرا كه گ.بود خبريبخودش ب يتيبود كه از عالقه گ نيهم ا گريد

بچه ها نگاه  يكه هر دو در پارك كنار هم نشسته بودند و به باز يهمان روز.كردنديزودتر از آنچه كه هر دو تصور م يليخ

 .كردنديم

 .ينكرد يا هيتو هرگز گال يزحمت دادم ول يليمن بتو خ يتيگ-

 .كند يخداحافظ خواهديكه م يزنيحرف م يدرست مثل كس-

 .تو هستم شيمخل آسا كنميدرسته فكر م:گفت ارسالن

 ميخودت تصم نكهيمگر ا.ميگويباشد خودم بتو م نيندارم اگر چن يمن با تو تعارف:به ظاهر خونسرد گفت يول يبا نگران يتيگ

 .يداشته باش يتازه ا

 .بله دارم:گفت ارسالن

 .مباركه:تلرزان گف ييچشمانش را بست و با صدا.خودش را نباخت يول ستادياز تكاپو باز ا يلحظات يبرا يتيگ قلب

 ه؟يك يبپرس يخواهينم.او هنوز بمن جواب نداده يول-

 .ييبپرسم؟اصل تو ديچرا با:ديپرس يتفاوت يبا نقاب ب يتيگ

نگاهشان درهم  كهيو او را متوقف كرد و بعد در حال ديارسالن گوشه مانتواش را كش.از جا بلند شد و قصد رفتن كرد يتيگ
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 ؟يكنيبا من ازدواج م:ديگره خورده بود پرس

 .نكن دياست در گفتنش ترد ياگر جوابت منف كنميخواهش م:ارسالن ادامه داد.باز ماند يناگهان شنهاديپ نياز ا يتيگ دهان

 ؟يتيگ:ارسالن گفت.دستپاچه بود يتيگ

 ؟يگياز ته قلبت م اي هيشوخ كي نيا:ديپرس يتيگ

 نيتوجه داشته باش با قبول ا ؟فقطيا دهيهماز آن نف يزيچ ايآ.قلب من هم اكنون درگرو توست:با محبت گفت ارسالن

 .يكنيم يخودت را قربان شنهاديپ

 ؟يكرديچه م يمن بود يتو اگر جا-

 .تو نبوده ام يمن هرگز جا:زمزمه كرد ارسالن

 .كنميقبول نم:كرد و گفت يمكث يتيگ

ه اش تفاهم موج بطرف او برگشت در چهر ديخند يتيگ.اش نشست يشانيبر پ يو عرق سرد ختيارسالن فرو ر قلب

شده  ريما هر دو پ.دهميم يمن بخاطر مشكلت بتو پاسخ منف يكنيارسالن كه فكر م يتو احمق:او به ارسالنِ مبهوت گفت.زديم

 يكه دارند باز ييهمه آن بچه ها.ميكن گريكديرا وقف  ودمانبهتره خ.ميندار يپدر و مادر شدن فرصت يبرا گريو د ميا

پس بهتره در كنار هم .ميكن يبخاطر خودمان زندگ ميكه مجبور ميهست يما حاال در سن.باشند ما يبچه ها توننديم كننديم

 .ميكن ميمان را تقس ييو تنها ميكن يزندگ

 :آرام گفت.ختيقطرات اشك حسرت را فرو ر نيو آخر ستينگاه او نگر ريهم به مس ارسالن

 

 

زمزمه  تيبگذار نغمه سبز بهار را در گوشها.كن هيتك ميو به شانه ها زيغم من به دور ر زييوجودت را با پا يسرد

تو شوم  خواهميم.تو را بفهمم خواهميسخن بگو م تيبا من از دردها ستمين زيياما من پا يزاريب زييكه از پا دانميم دانميم.كنم

 .يفراموشم نكن گريتا د
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