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باری دیگر قلم به دست گرفته ام تا بویسم ان هم بعد از مدتها تفکر در نام او.نام غریبی که در دنیای فراموش شده 

 ی پدر بزرگم زنده است و گهگاهی از میان لبهای بی تحرک و در سکوت نشسته اش ارام بیرون می اید.

زبان جاری کرد فکر کردم از دنیای سیاه و اولین بار که یادش از خاطر پدر بزرگ گذشت و نامش را اهسته بر 

فراموشی به دنیای ما ادمهای به ظاهر هوشیار باز گشته.مقابلش خم شدم تا از او بپرسم مرا به یاد می اورد اما ان 

چشمهای وحشت زده و گود رفته تفکر انگیز اطراف را می پایید.او دچار فراموشی شده بود و همه چیز از ذهنش 

ته ی خود را با تمام جزئیاتش از یاد برده بود.با زندگی فعلی اش مشکل پیدا کرده بود حتی خودش پاک شده و گذش

 را نمی شناخت چنان که فکر میکردم حتی مارا هم نمیبیند.او چیزهایی را میدید که وجود خارجی هم نداشتند.

ا با نام خود نمی شناخت اما مطمئنا هرکس نظام....؟بارها اسمش را از زبان او گنگ و نا مفهوم شنیده بودم.هیچ کس ر

که بود در گذشته ی پاک شده از ذهنش نقشش محفوظ مانده بود و گهگاهی ذهن اورا به بازی میگرفت.زبان و 

لبانش را برای ادا کردن نامش به تحرک وا میداشت و مدتی نیز مرا کنجکاو کرده تا لدانم نظام کیست؟و به تازگی 

شتباه میکنم و این شخص که تا این حد ذهن مرا درگیر خود کرده ان نظامی که مد نظر پدر نمیدانم و شاید هم ا

 بزرگ است نباشد.در هر حال سعی دارم...

صدای بر هم خوردن در سکوت خیال انگیز اتاق و سلدا را به هم ریخت با وحشت از جا پرید.دستش به قلمدان روی 

میز افتاد.صدای خنده ی سوگند به خاطر رفتار وحشت زده ی خواهرش  میز خورد.قلمدان با همه ی محتویاتش زیر

فضای اتاق را پر کرد.سلدا با ناراحتی به او خیره شد سپس برای جمع کردن قلم ها زیر میز رفتو معترضانه گفت:باید 

 یه بار بدون اجازه وارد اتاقت بشمو غافلگیرت کنم !اونوقت ببینم بازم میخندی.

و اینقدر غرق رویاهام نمیشم که بتونی غافلگیرم کنی.اینقدر حواسم هست که حتی صدای چرخش سوگند:من مثل ت

 دستگیره ی در هم متوجهم میکنه.

 سلدا با قلمدان از زیر میز بیرون امد و در حالی که برگه هایش را مرتب میکرد گفت:خب حاال فرمایشتون؟

 فت و گفت :کمکم میکنی؟سوگند شیشه الکی را که در دست داشت مقابل او گر

سلدا برگه های روی میز را مرتب کرد و از پشت میز بیرون امد و در حالی که به سمت سوگند قدم بر میداشت 

 گفت:فقط از همین حاال گفته باشم من مثل مامان توی این کار ماهر نیستم.

ت تازه کار.خودم راهنماییت سوگند روی صندلی نشست و دست راستش را روی لبه میز گذاشت و گفت:مهم نیس

 میکنم فقط پوستم و الکی نکنی.سعی کن یه دست بزنی.

 سلدا در حال باز کردن سر الک گفت:بهتر نبود با یه رنگ کار تماس میگرفتی؟

 بامزه هم که شدی؟-

غرولند  وسلدا با خنده الک را ناشیانه روی ناخن سوگند کشید.سوگند فورا دستمالی برداشت ناخنش را پاک کرد 

کنان گفت:چیکار میکنی؟ اول شیشه ی الک رو تکون بده!در ضمن کمی دقت کن دیوار اوین را که رنگ نمیزنی.یه 

 کم ظرافت به خرج بده.

سلدا در حال تکان دادن شیشه ی الک گفت:فکر میکردم امروز مراسم سال مادر بزرگه..نمی دونستم قراره بریم 

 جشن تولدش!
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 فت:بیمزه..مگه الک زدن توی مراسم سال درگذشت ممنوعه؟سوگند با دلخوری گ

 سلدا با تمسخر گفت:چند وقته مرسوم شده؟-

 اگه میتونستم با دست چپم این ظریف کاری هارو انجام بدم مجبور نبودم اینجا بشینم و به متلکای تو گوش کنم.-

 ستت را نگه دار تا الک بزنم.سلدا که متوجه دلخوری او شده بود گفت:خیلی خب خودتو لوس نکن.. د

سوگند با مکثی کوتاه دستش را مقابل او نگه داشت و سلدا در حالی که سعی میکرد با نهایت دقت و ظرافت ناخون 

 های خواهرش را الک بزند گفت:سوگند چند ساله داری رو پرورششون کار میکنی؟

 سوگند با سر در گمی گفت:پرورش؟پرورش چی؟

 ت:همین ها دیگه.ناخناتو میگم.سلدا با خنده گف

سوگند با عصبانیت گفت:نخیر مثل اینکه دست بردار نیستی.حیف که ریشم پیش تو گیره!واال میدونستم چه بالیی 

 سرت بیارم.سلدا با خنده ی کوتاهی گفت:فکر کنم پیوندیه.

 هرچی دلت میخواد بگو بعدا به حسابت میرسم.-

 فت:حاال میتونی به حسابم برسی.سلدا اخرین ناخن اورا الک زدو گ

سوگند به ناخن هایش نگاهی کردو لبخند رضایت امیزی زد.سفیدیه پوستش در زیر درخشش رنگ الک نمایان تر 

از همیشه به چشم میخورد.بعد رو به سلدا گفت:میدونی چیه سلدا همیشه خدارا شکر میکنم که علی رغم دوقلو 

ی شبیه مامان با طرز فکر بابا و من شدم شبیه بابا با طرز فکر مامان.اگه شبیه ه بودنمان شباهتی به هم نداریم.تو شد

میشدیم فاجعه میشد و من مجبور میشدم اسممو روی یه پالکارد از گردنم اویزون کنم تا امل بازیهای تورو پای من 

 ننویسند.

اسمم رو روی پیشونیم خالکوبی  سلدا خنده ی کوتاهی کرد و گفت:واقعا خدارو شکر چون اگه اینطور میشد من

میکردم.اخه از ظاهر سازی و عوام فریبی متنفرم.وقتی فکر میکنم من هم عضوی از این خانواده ی پر عفاده و ظاهر 

بین هستم از خودم خجالت میکشم.اخه زندگی با معتمدها فرصت خوب بودن رو از ادم میگیره.تمام کارهاشون ظاهر 

 ش رو مثل اونا بسازه درست عین تو یا اونارو با هزار مصیبت تحمل کنه مثل من.سازیه .ادم مجبوره یا خود

سوگند ناباورانه گفت:به به ...به به..اینا شعارهای جدیده؟تو باید افتخار کنی که مادرت عضو یک خانواده ی پر اوازه 

قرن ما قرن کالس و تجدد و سرشناسه یک خانواده ی اجتماعی و با فرهنگ.همه دنبال چنین خانواده ای هستن.

 خانوم.اونوقت تو بر علیه اش شعار میدی!

سلدا با تمسخر گفت:کالس وو تجدد!کالس و تجدد یعنی در بروز احساسات ریاکاری کنی یعنی به خاطر شهرت و 

 اوازه چشمت رو به روی انسانیت ببندی روی چیزهایی که روزی از اعتقاداتت بوده.

 اسورها زندگی میکنی!تو هنوز توی دوران داین-

من مخالف پیشرفت نیستم.تو فکر میکنی فرهنگ و تجدد و اجتماعی بودن توی ظاهر و پول خرج کردنه؟اصال -

 چیزی از فرهنگ میدونی؟یا میدونی داتی های متمول ما این پول هارو از کجا اوردن؟

 ز طبقه ی مرفه باشه کالهبرداره و...سوگند ابرو در هم کشید و گفت:نه منظورت چیه؟میخوای بگی هرکی جزئی ا

نه خیر من چنین چیزی نگفتم اما تو خوب میدونی معامله گران صادقی نیستن.یعنی دایی هاتو نشناختی؟توی ظاهر -

 سازی رو دست ندارند.زیر اب هم رو هم میزنند.اون وقت از اون طرف جون پیشکش میکنند.

 سوگند لبخند زد و گفت: دیگه چی؟
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امه داد؟تو خانواده ی معتمدها رو متجدد و با کالس میدونی چون همیشه سعی دارن بهتر از دیگران به نظر سلدا اد

برسند بهتر از دیگران لباس بپوشند تفریح نند و فخر بفروشند.حتی توی مراسم عزاداری و سوگواری هم به فکر 

گری این فکرن که متجلل تر و با شکوهتر از دیرقابتیو به تنها چیزی که فکر نمیکنن شادی روح متوفی است.فقط در 

مراسمشونو برگزار کنن.تا باز هم فخر بفروشند.بهترین و گرون قیمت ترین سنگ قبر روو سفارش میدن.مفصل 

ترین شام و ناهارو تهیه میکنند غافل از اینکه اون مرده ی بیچاره به چیزی غیر از اینها نیاز داره.تو فکر میکنی الزم 

 امروز تمام ماشین هارو با حلقه ی گل وروبان مشکی تزئین کنند؟ بود برای

سوگند کمی روی صندلی جا به جا شد و گفت:من..من که فکر میکنم این طوری وقتی ماشین ها پشت سر هم قرار 

 میگیرند شکوه مراسم مادر بزرگ بیشتر میشه.

طمئنا به این همه ظاهر سازی لعن و نفرین سلدا پوزخندی زد و گفت:شکوه...!به چه درد مادربزرگ میخوره؟م

میفرسته.تازه اگه مامان میفهمید برق سنگ قبر گرون قیمت مادربزرگ زیر اون همه حلقه ی گل به چشم نمیاد و 

 گم میشه به یه حلقه گل بسنده میکرد!

 کنی؟ سوگند با بی حوصلگی گفت:خب حرفهایت را شنیدم.این همه سخنرانی کردی تا فامیلت را مسخره

 من فقط میخوام به تو بفهمونم که داری در مورد اونها اشتباه میکنی.-

سوگند شیشه الکش را برداشت و از جا برواست و گفت: من و تو در این مورد هیچ وقت به توافق نمیرسیم.در ضمن 

دن یک متن هرکس سلیقه ی خودش رو داره و دوست داره برای خودش زندگی کنه.توهم بهتر به جای اماده کر

 دیگه رای سخنرانی اماده بشی.من زیاد منتظرت نمیمونم. و از اتاق خارج شد.

سلدا رو به اینه کردو به تصویرش در اینه گفت:کی گفته درو تخته با هم جور در میاد؟مسعود فروغ استاد دانشگاه از 

مادرم و تک دختر یکی از سرمایه یک طبقه ی متوسط جامع با کلی اختالف سلیقه سالهاست داره با افروز معتمد 

دارها زندگی میکنه.شاید این همه سال خانواده رو تحمل کرده تا ارامش مارو به هم نزنه شاید عشقش به مامان 

 باعث شده خیلی چیزارو تحمل کنه و...

 خودشونسوگند در حالی که با موبایلش صحبت میکرد وارد اتاق شد:نخیر..تشریف دارن...نمیدونم...بهتره از 

 بپرسین که چرا هممراهشون همیشه خاموشه...از من خداحافظ.بعد گوشی را به سمت سلدا گرفت:با تو کار دارن.

 سلدا اهسته پرسید:کیه؟سوگند لبخند شیطنت امیزی زد و گفت:سروش!

 سلدا با صدایی اهسته تر گفت:نمی تونستی بگی نیست؟

 تین...دروغگویی کار بدیه..شما که معلم اخالق هس-

 سلدا با عصبانیت گوشی را از سوگند گرفت و گفت:بله ...بفرمایید!

 صدای سروش در گوشی طنین انداخت:سالم سلدا چطوری؟

 سلدا که از مکالمه با سروش زیاد راضی نبود با بی میلی گفت:متشکرم اقای شاهرخی.بفرمایید امری داشتین؟

 ه کنایه او نداد و سروش ادامه داد:میشه کمی راحتتر باشی؟سروش با طعنه گفت:من هم خوبم.سلدا پاسخی ب

سلدا روی صندلی مقابل میز توالت نشست و در حالی که به سوگند نگاه میکرد گفت:منظورتون از راحت بودن چیه 

 اقای شاهرخی؟

ا گذاشت.سلدا ب منظورم اینه که من سروشم نه اقای شاهرخی.اینقدر رسمی نباش به هر حال...وحرفش را نیمه تنام-

 جدیت پرسید :و به هر حال چی؟
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 نمیخوام همسر ایندم اینقدر خشک و متعصب باشه.-

 سلدا با ناراحتی گفت:همسر ایندتون...؟منظورتون چیه؟

 سروش با لحنی کنایه امیز گفت:نمیخوای فکر کنم که فراموشی مسریه و تو هم مثل پدربزرگت فراموشی گرفتی؟

 فت:بهتره مودب باشین .شما حق ندارین به من و پدر بزرگم توهین کنید!سلدا با عصبانیت گ

 قصدم اهانت نبود.-

 سلدا با عصبانیت گفت:خشک..متعصب..فراموشی مسری..

سروش با لحنی ارام پاسخ داد:اگر گفتم خشک و متعصب به خاطر این بود که من با روابط قبل از ازدواج اصال 

 مخالفتی ندارم.

 مسخر گفت:من هم مخالفتی ندارم البته اگر قصد ازدواج داشته باشم!سلدا با ت

پس شما قضیه خواستگاریه خانوادم رو بعد از این همه مدت جدی نگرفتید.به هر حال امروز مراسم سال -

مادربزرگتون برگزار میشه و تمام بهانه هاتونم تموم میشه.در ضمن رفتم مراسم نبودید.مادرتون خواستن بیام 

 بالتون برای همین مزاحم شدم.دن

شما انگار جواب منفی من رو جدی نگرفتین اقای شاهرخی..درضمن خودمون داریم میایم مجلس.شما زحمت -

 نکشید.

سروش با لحن مطمئنی گفت:درسته من جواب منفی شمارو جدی نگرفتم ولی مطمئن باشید لجاجت شما فایده ای 

با لحنی تمسخر بار گت:اگر توی این وصلت نظر من هم مهم باشه توی خواب نداره و این وصلت جور میشه.سلدا هم 

 هم این این ازدواج رو میسر نمیبینید!

 صدای خنده ی سروش در گوشی پیچید و بعد گفت:و اگه نظر شما هم مهم نباشه؟

 سلدا با عصبانیت تماس را قطع کرد و گوشی را رو میز انداخت و گفت:پسره ی پررو...!

د گوشیه همراهش رو برداشت و گفت:چرا حرصت رو سر این بی زبون در میاری؟با صدای زنگ در سوگند از سوگن

 اتاق بیرون رفت و دکمه ی ایفن را فشار داد.تصویر سروش روی صفحه ی نمایشگر ظاهر شد.

 سوگند با صدای بلند سلدا را صدا کرد:سلدا...سلدا...بیا تحویل بگیر!

 ایستاد.سروش با کادوئی در دست منتظر بود.سوگند گوشی را برداشت و گفت بله؟سلدا پشت سر سوگند 

سروش بسته را باال گرفت و گفت:واسه اشتی اومدم .سوگند گوشی را گذاشت و در را باز کرد ودر حالی که جلوتر از 

 سلدا از پله ها پایین میرفت گفت:خدا شانس بده!

باز شد و سروش با ظاهری اراسته و لبخندی بر لب وارد شد و خطاب به او  اخرین پله را پایین میرفت که در سالن

 گفت:سالم عصر بخیر

 سوگند مقابل او ایستادو گفت:سالم سروش خان حالتون چطوره؟

 متشکرم سلدا کجاست؟-

معذرت  وحضور سلدا روی پله ها سوالش را پاسخ گفت.نگاه تحسن بر انگیزی به او انداخت و گفت:سالم.برای اشتی 

 خواهی خودم رو فورا رسوندم.

سلدا از پله ها پایین امد و به او تعارف کرد که بنشیند خودش هم همراه سوگند روی مبلی مقابل او نشست و 

 گفت:من از روابط دوستانه و خانوادگیمون ناراضب نیستم فقط دلم نمیخواد در مورد ازدواج حرفی از شما بشنوم.
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 و از سرم بیرو کنم؟چرا باید این خیال ر-

 من همون ادم خشک و متعصب هستم که...-

سروش فورا حرف اورا قطع کرد و با لبخند به جعبه ای که روی میز قرار داده بود اشاره کرد و گفت:منظوری 

 نداشتم.این هدیه رو هم واسه معذرت خواهی اوردم.

م رو بزنم.از همون اول گفتم من و شما به درد هم سلدا نگاهی به جعبه ی کادویی انداخت و گفت:اجازه بدین حرف

 نمیخوریم.اصال تفاهم نداریم اما شما مثل بچه ها با لجاجت سر حرف خودتون هستین.

سروش در حالی که از جا برمیخواست گفت:من حرفهای شمارو قبول ندارم.اصال چطور ممکنه دوتا ادم کامال متفاوت 

 اشند؟توی خیلی از مسائل با هم هم رای ب

سلدا ادامه ی بحث را بی فایده میدانست.سروش جوان کله شق و یکدنده ای بود که بدون فکر دست به انجام هر 

کاری میزد.هر حرفی را میزد و مرتکب اشتباهات زیادی میشد و سلدا دوست نداشت یکی از قربانیان اشتباهات او 

 باشد.

ه سمت سلدا و سوگند چرخیدو گفت:لطف کن کمی به سروش به طرف در خروجی رفت ناگهان مکثی کرد و ب

خودت برس.عمه کتی از مونیخ اومده و توی مراسم سال مادربزرگت شرکت کرده که فقط بتونه زودتر تورو 

 ببینه.نمی خوام نظر پدر رو هم عوض کنه.

 سلدا از جا برخواست و در نهایت عصبانیت گفت:شماهم لطف کنید هدیه تون رو ببرید.

نگاهش کردو گفت:پس فرستادن هدیه کار ادمهای مودب نیست و بدون اینکه منتظر پاسخ سلدا باشد از  سروش

 سالن خارج شد.

 سوگند با کنجکاوی جعبه ی کادویی را باز کرد و ناباورانه سوتی کشید و گفت:اینجارو ببین النه که منفجر بشی!

گفت:میدونی این مارک از لوازم ارایش چقدر ارزش داره؟یکی و در حالی که جعبه ی کرم را از داخل ان بر میداشت 

 از دوستام با قیمت گزافی تنها کرم پودرش رو...

سلدا با عصبانیت جعبه را از دست سوگند گرفت و از سالن خارج شد.سروش در حال سوار شدن به مشین بود که 

 اخی رو با بی ادبی میدهم اقای شاهرخی!سلدا در را باز کرد.سروش به سمت او برگشت سلدا گفت:من جواب گست

جعبه را روی زمین گذاشت و به سرعت در را بست.و با ورودش به سالن سوگند معترضانه گفت: دیونه شدی دختر 

 این چه رفتاریه داری لگد به بخت خودت میزنی!

 سلدا با عصبانیت گفت:پیشکش تو...!

کاش کمی از شانس و اقبال تو و بابا رو من داشتم!حیف که مثل سوگند با تعجب به او نگاه کردو گفت:من...؟ای 

 مامان کم شانسم.و به سمت درب خروجی رفت.

 سلدا با جدیت گفت:حق نداری به اون جعبه دست بزنی.

 میخوای نسیب یکی دیگه بشه؟-

 خودش برمیگرده ورش میداره.-

 سوگند با جدیت جواب داد:نه اون اینکارو نمیکنه.

 تمسخر گفت:پس خیلی دلگنده شده که یه چیز گرون قیمت رو همینجوری میذاره تو کوچه و میره. سلدا با
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سوگند بدون توجه به مخالفت سلدا برای برداشتن جعبه رفت.در را باز کردو با دیدن سروش که جعبه را برداشته 

 بود جا خورد.سروش لبخندی زذ و گفت:اومدین جعبه رو بردارین؟

 ..؟نه...نه...دلم نمی خواد خواهرم سرم رو ببره!اومدم به خاطر رفتار تندش از شما معذرت خواهی کنم.نه جعبه رو.-

 سروش با لبخندی ارام گفت:فقط بهش بگین رفتارش برام مثل یک سرگرمی میمونه.خداحافظ

ه تا رگشتسوگند در را بست و زیر لب گفت:شاهرخی خسیس.سلدا خوب شناختت معلوم نیست کجا ترمز زده ب

 ورش داره.

 با ورودش به سالن سلدا با خنده پرسید:خوب پس کجاست؟

 سوگند شانه باال انداخت و گفت:البد یکی ورش داشته.

 سلدا خندید و گفت:همون که برام پیغام گذاشت؟

ر نشده دیسوگند نگاهی سرزنش بار به او انداخت و گفت:فال گوش ایستادن رو از خانوم بزرگ یاد گرفتی؟برو تا 

 اماده شو

 

سلدا در حالی که چشم از خیابان های شلوغ و پر تردد بر نمی داشت سوال کرد:ببینم تو تا حاال متوجه شدی پدر 

 بزرگ گاهی یه اسمی رو زمزمه میکنه؟

رو  سوگند در حال رانندگی گفت:اسم..؟اهان..اره دو سه بار یه کلمه شبیه نظم...ناظم...یا شاید هم نظام...نظام

 شنیدم...چطور مگه؟

 سلدا به سوگند نگاه کرد و گفت:تو فکر میکنی این نظام کیه؟ 

سوگند لبخند زنان گفت:هیچ کس ...پدر بزرگ از حکومت نظامی دوران شاهنشاهی صحبت میکنه.حتما توی اون 

 دوران...

نگین و فوت مادربزرگ دچار سلدا حرف اورا قطع کرد و با جدیت گفت:لوس نشو.پدر بزرگ بعد از اون تصادف س

 فراموشی شده.سوگند با لحن بی تفاوت گفت:اون الزایمر داره...میگن ارثیه.سلدا معترضانه گفت:سوگند..!

 خیلی خب حاال که چی؟-

سلدا ادامه داد:پدر بزرگ همه ی گذشتش رو با تمام خاطرات خوب و بدش فراموش کرده حتی مارو 

 اما هروقت لب باز میکنه اسم این نظام رو میاره! نمیشناسه.نمیدونه که خودش کیه

 سوگند گفت:دچار توهم میشه؟

سلدا پاسخ داد:توهم:نه..نه.. من فکر میکنم نظام یک شخص مهمه.اونقدر مهم که توی دنیای فراموش شده ی 

 پدربزرگ هنوز زنده است.

 ها بر دار.سوگند سرش را تکان داد و گفت:ول کن بابا دست از این کاراگاه بازی

سلدا متفکرانه گفت:اولین باری که اسم نظام رو از زبونش شنیدم توی بیمارستان بستری بود.ساعات مالقات بود.به 

سمت در نگاه کرد.نگاهش همون جا مونده بود لبهاش رو به سختی حرکت داد و اسم نظام رو برد.یک بار دیگر هم 

ه بود من بغل دستش ایستاده بودم دست منو گرفت.وقتی به بعد از اون سر خاک مادر بزرگ روی ویلچر نشست

سمتش خم شدم واضحتر از دفعه ی قبل این اسمو شنیدم.نظام... به یک نقطه خیره شده بود توی اون جمعیت نمی 

 شد به کسی مشکوک شد به جز...
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 بایگانی کنی.سوگند حرف سلدا را قطع کردو گفت:ببین سلدا بهتر تا گندش در نیومده این موضوع رو 

 سلدا با تعجب گفت:گندش؟گند چی؟

 خب ممکنه بابا بزرگ ما یک ازدواج مخفی داشته این نظام هم کاکل زریش بشه اونوقت میدونی چه اتفاقی می افته؟-

 سلدا به فکر فرو رفت وبعد گفت:اگر حدس تو درست باشه باز هم باید این موضوع روشن بشه چون...

 موش کردم تو دشمن این طایفه هستی!اره خب چون من فرا-

 پدر بزرگ خودش میخواد که این نظام پیدا بشه.-

 خب براش پیدا کن ولی از من کمک نخواه تا توی این ابرو ریزی شریک جرم تو باشم...قبول؟-

کرده  لسلدا بهسوگند نگاه کرد.نظریه ی سوگند میتوانست درست باشد.در این بین یک نفر ذهن اورا به خود مشغو

شنبه او را انجا دیده 5بود.یک مرد جوان.اولین بار که اورا دیده بود بر مزار عزیزی به سختی میگریست تقریبا هر 

بود.این دیدارهای دورادور کم کم احساسی دور از انتظارش در او به وجود اورد.انقدر ان حس در او ریشه دوانده بود 

ن مرد جوان است.می ترسید کنجکاوی و کششی که نسبت به ان مرد که مطمئن بود منظور پدربزرگ از نظام هما

جوان پیدا کرده بود اورا رسوا کند.صدای سوگند اورا به خود اورد:حواست کجاست؟سلدا...سلدا...نمی خوای پیاده 

 شی؟

 سلدا به دورو برش نگاه کرد نفهمید چه موقع به باغ رسیده اند.سوگند پرسید:حالت خوبه؟

 ل پیاده شدن از ماشین گفت:اره...خوبم.سلدا در حا

و همراه او وارد سالن بزرگ و زیبای ساختمان شدند.صدای قاری از بلند گو پخش میشد.دور تا دور سالن پر بود از 

میهمانان شیک پوش و اراسته که سلدا را به یاد اخرین جشن سالگرد ازدواج پدربزرگ و مادربزرگش می 

سالن افتاد که در انجا کیک بزرگه دو طبقه ای با پایه های بلندش فضا را پر کرده بود  انداخت.نگاهش به قسمتی از

اما حاال عکس بزرگ شده ی مادربزرگش در قاب منبت کاری شده مزین به روبان سیاه در میان چند شاخه گل رز 

مثل خودش که هیچ مشکی گران قیمت با میوه و حلوا و چند شمع سیاه رنگ در حال سوختن گم شده بود درست 

اثری از او به جا نمانده بود جز رویایی کم رنگ از خاطراتش.به خاطر ان نمایشگاه کوچک و پر افتخار معتمدها 

لبخندی بر لب داشتند.با تعدای از میهمانها احوال پرسی کرد و روی یک صندلی نشست.هنوز همه را از نظر 

 نگذرانده بود که با لحن معترض مادرش برخاست.

افروز در حالی که سعی داشت ناراحتی اش را از نگاه کجکاو میهمانان مخفی نگه دارد اهسته گفت:این چه سرو 

 شکلیه؟میخوای با این کارت ابروی منو ببری؟

 سلدا نگاهی به خودش انداخت و گفت:مگه چیکار کردم مامان؟افروز زیر لب گفت:با من بیا!

همان جا ایستاد.سلدا هم پشت سر او روی ایوان ایستاد.افروز به سمت او و به سمت ایوان خارج از سالن رفت و 

چرخید و با عصبانیت گفت:مگه سروش رو نفرستادم که سفارشات منو بهت برسونه؟نمی تونستی یک دست لباس 

 مناسب تر بپوشی و یه دستی هم توی صورتت...

 سلدا با ناراحتی گفت:پس سفارشات شما را اورده بود؟

 :اون چه رفتاری بود که با اون داشتی؟چرا هدیه اش رو پس فرستادی؟افروز

 سلدا:هدیه دور از باور اون یا خرید گرون قیمت و جالب شما؟

 هرچی که بود تو حق نداشتی اونجوری باهاش برخورد کنی.-
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 سلدا با ناراحتی گفت:مامان دیگه دارین اشکم رو در میارین من حق دارم که...

ورا قطع کرد و گفت:تو هیچ حقی نداری.گریه رو هم بزار واسه وقتی که خانواده ی شاهرخی رو فراری افرو حرف ا

 دادی.

 سلدا:اونوقت به همه ی دنیا میخندم.

 افروز با لحنی تحکم امیز گفت:من اجازه نمیدم در این مورد هر طور که میخوای تصمیم بگیری!

 اما این زندگیه منه.-

ب تو در مورد همسر ایندت روی زندگی و اینده ی سوگند هم تاثیر میذاره.حداقل به خاطر چند درسته اما انتخا-

 دقیقه ای که زودتر از سوگند به دنیا اومدی بهتر از اون فکر کن و رفتار کن.چرا نمی خوای خودت باشی؟

 سلدا با لجاجت پاسخ داد:سعی میکنم خودم باشم اگه شما اجازه بدین.

کی باید به خاطر رفتاره تو حرص بخورم.حاال راه بیفت اینقدر با من جر و بحث نکن.کتایون شاهرخی  نمی دونم تا-

 خیلی وقته که منتظره تورو ببینه.به خاطر خدا درست باهاش برخورد کن!

 تا وقتی راجع به خواستگاری از من سماجت به خرج بدن نمی تونم رفتار خوبی داشته باشم.-

دارن واست سرو دست میشکونن؟تنها سروش و پدرش روی این وصلت اصرار دارن.من هم فکر کردی همشون -

 اگر به جای خانوم شاهرخی بودم این همه عالقه رو برای دختری به خودخواهی تو حیف میدونستم.

سمت  هو بدون اینکه منتظر پاسخ سلدا باشد به سالن برگشت.سلدا هم اجبارا همراه او به سالن رفت.افروز اورا ب

خانواده ی شاهرخی برد.خانوم شاهرخی با بی میلی به سلدا نگاه کرد و بدون اینکه از جا برخیزد به سردی سالم اورا 

پاسخ گفت.اما کتایون شاهرخی از جا برخواست و به گرمی با سلدا برخورد کرد.این رفتار مودبانه ی کتایون از نگاه 

اهرخی رو به خواهر شوهرش گفت: دیدی کتایون جون؟باور میکنی سلدا دور نماند.بعد از رفتن سلدا خانوم ش

 سروش همچین انتخابی کرده باشه؟

 کتایون با لبخندی بر لب در حالی که نگاهش هنوز دنبال سلدا بود گفت:نه اصال باور نمیکنم.

میتواند  نها کسی کهخانوم شاهرخی که تصور میکرد سلدا مورد توجه کتایون قرار نگرفته خوشحال شد.او میدانست ت

نظر شوهرش را در مورد سلدا عوض کند همین کتایون مقتدر است که در فامیل حرفش تایید همه بود و در ادامه 

گفت:نمی دونم این پسر با کدوم عقلش دست گذاشته روی این دختره؟این همه دختر خوب و زیبا حداقل میتونست 

ملتره.درسته که بر و روی خواهرش رو نداره اما رفتارش خیلی خواهرش سوگند رو انتخاب کنه اون کمی قابل تح

 بهتره و در حالی که به سوگند اشاره میکرد گفت:اونجاست ببین اون خواهرش سوگنده.

کتایون به سوگند نگاه کرد و گفت:اره باید سوگندو انتخاب میکرد اما این باور کردنی نیست که سروش با اون همه 

 نین انتخابی کرده باشه باید بهش دست مریزاد بگم!شلوغ بازی و رفتارش چ

 خانوم شاهرخی با تعجب به کتایون نگاه کرد و گفت:معلون هست تو طرف کی هستی؟

کتایون نگاهی به اون انداخت و گفت:تنها دختری که میتونه پسر تورو سر به راه کنه و ازش یک مرد بسازه همین 

م و سروش شنیده بودم حاال که از نزدیک دیدمش فهمیدم ظاهرش با تمام اون دختر خانومه.قبال تعریفش رو ا برادر

 تعاریفمطابقت داره.فقط باید یکی دو جلسه از نزدیک باهاش صحبت کنم.

 خانوم شاهرخی با ناراحتی گفت: فکر کردم میتونم روی شما حساب کنم.

 کتایون ابرو در هم کشید و گفت:برای چی؟
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 ید بتونی برادرت رو راضی کنی که از خیر این ازدواج بگذره.خانوم شاهرخی:گفتم شا

کتایون با لحنی محبت امیز گفت:ببین عزیزم به نظر من سروش تنها وارث شاهرخی ها به همسری احتیاج داره که 

از  واونو به سمت زندگیه سالم سوق بده. به یکی که از اونم مرد زندگی بسازه.به یه زن پر جذبه و قدرتمند که اون

بین رفیقای ناجورش بیرونم بکشه.اگه خود این سلدا خانوم مثل ظاهرش محکم باشه تنها کسیه که میتونه سروش رو 

 بسازه!

خانوم شاهرخی با ناراحتی گفت:فکر نمیکنی در مورد سروش داری اشتباه قضاوت میکنی؟اون هنوز خیلی جون تر از 

ن این دختره اونقدر پر افاده است که به سایه ی خودشم میگه این حرفاست که بد رو از خوب تشخیص بده در ضم

دنبال من نیا.دیدی که چطور با ما احوال پرسی کرد.حاال خوبه که باباش فقط یکی استاد دانشگاهه و اگر ثروتی هم 

 هست ماله مادرشونه...

؟تو فعال خواستگارش کتایون:دلت میخواست خودش رو لوس کنه؟ و با لبخند و چاپلوسی قربون صدقه ات بره

 هستی نه مادر شوهرش.

تو دیگه چرا این حرف و میزنی کتی جون؟تو که چند ساله توی اروپا زندی میکنی.اصال اگه به خاطر مادرش و -

معتمد بزرگ نبود با این فامیل قطع رابطه میکردم تا این دختره وصله ی ناجور فامیل نشه.از همین حاال دارم صدای 

 ر بار فامیل رو به خاطر این وصلت میشنوم.خنده های تمسخ

خوب ادمای حسود هیچ وقت تحمل دیدن ادمای برتر از خودشون رو ندارن به خاطر همین همیشه شروع میکنن به -

 تمسخر طرف مقابل.

 سلدا که دورادور متوجه نگاه کتایون به روی خودش بود سعی کرد حواسش را به جای دیگر معطوف کند.

متکارها که در حال پذیرایی بود فنجانی قهوه مقابل سلدا گذاشت و رفت درست در همین موقع سوگند با یکی از خد

لبخندی شیطنت بار مقابل او ظاهر شد.سرش را کنار گوش سلدا پایین اورد و گفت:عمه ی سروش بدجوری نگاهت 

 میکنه.یا داری طعمه اش رو ازش می دزدی یا طعمه ی خوبی پیدا کرده.

 با بی حوصلگی گفت:میشه دست از لودگی بر داری؟ سلدا

سوگند لبخندی تحویلش دادو رفت.سلدا با بی حوصلگی به ساعتش نگاه کرد.احساس کرد زیر نگاه کنجکاو کتی 

 ذره ذره اب میشه.باخودش گفت:پس کی قراره راه بیافتند؟

د و سلدا برای رهایی از انجا فورا برخاست و از گویا همه منتظر جمله ی بیان نشده ی او بودند.همه به تکاپو افتادن

سالن خارج شد.سوگند داخل محوطه در حال نسب حلقه ای گل بر روی ماشینشان بود.سلدا جلو رفت و گفت:داری 

 چیکار میکنی؟

 کاری رو که تو اصال دوست نداری.البته تو میتونی با اژانس بیای.-

 ماشین برای هردوی ماست؟!سلدا با ناراحتی گفت:یادت نرفته که این 

سوگند با ناراحتی شانه اش را باال انداخت و گفت:نه یادم نرفته اما توهم یادت باشه که این ماشین رو مامان برامون 

 خریده حاال هم دوست داره اینطوری سوارش بشیم!

 سلدا با نارضایتی به حلقه ی گل نگاه کردو گفت:خیلی خب حاال سوییچ رو بده به من.

 سوگند عقبتر ایستادو به حلقه ی گل نگاه کردو گفت:خودم رانندگی میکنم.

 سلدا با لحنی تحکم امیز گفت:نوبتی هم باشه نوبت منه که پشت فرمون بشینم.
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سوگند نگاه عمیقی به او انداخت و سلدا گفت:تو که نمیخوای جلوی این همه ادم واسه ی پشت فرمون نشستن داو 

 کالست رو بیارم پایین؟ بیداد راه بندازم و

 سوگند با کمی مکث سوییچ را طرف او گرفت و گفت:خیلی بدجنسی!

وهمراه او سوار ماشین شد.سلدا هنوز ماشین را روشن نکرده بود گفت:صبر کن قراره مهوش و مهرتوش هم با ما 

 باشن.

 قراره تا اونجا بازار جوک و خنده راه بندازین؟-

 هم گناهه؟مگه توی عرف شما خنده -

 نه من تحمل مسخره بازیه اون دو تا دلقک رو ندارم.-

گفتم اون دوتا دلقک بیان تا من رفتار خشک تورو تحمل کنم...اصال خودت فکر کردی خیلی داری نق میزنی و از -

 همه کس و همه چیز ایراد میگیری؟

مهرنوش دایی زاده هایشان به انها ملحق سلدا نگاه کوتاهی به خواهرش انداخت و سکوت کرد.لحظاتی بعد مهوش و 

 شدند.

مهوش خطاب به سلدا گفت: دیگه افتخاره یک سالم هم به ما نمیدین دختر عمه؟ومهرنوش بالفاصله بعد از او 

 گفت:حق داره کسی که قراره عروس شاهرخی ها بشه با هرکسی احوال پرسی نمیکنه.

ها را بدهد راه افتاد.ماشین از جاده ی شنی وسط باغ عبور کردو سلدا ماشین را روشن کرد و بدون اینکه پاسخ ان

پشت سر دیگر ماشین ها از باغ خارج شدند.باز هم مهوش سکوت را شکست و گفت:همه چیز درسته فقط عیب کار 

 یه جاست.راننده ی ما با ما جور در نمیاد.

 مهرنوش با خنده گفت:خب راننده است دیگه.

 ت:اگر میومدی پشت سلدا رانده شخصی میشد.مهوش خطاب به سوگند گف

 مهرنوش با همان لبخند تمسخر امیز گفت:البته این راننده همسر اینده ی یک میلیونره

 مهوش:چه بهتر کالسش بیشتر میشه.

سوگند به سلدا نگاه کرد.میدانست خواهرش مثل همیشه توهینهای انهارا فقط یک مشت حرف ابلهانه میدانست و در 

شان سکوت میکرد.به سمت انها برگشت و گفت:میشه بس کنید؟اگه هیچی به شما نمیگه من ساکت برابر

 نمیشینم.یه وقت دیدین جوابی دادم که تا اخر عمرتون یادتون نره.

 مهوش و مهرنوش به هم نگاه کردند و با خنده و تمسخر گفتند:اووو...نه بابا از کی تا حاال؟

وارد خیابن اصلی شدند.حرکت کند ماشین ها مدل باال و رژه شان در خیابان برای  ماشین های گل زده پشت سر هم

سوگند و مهوش و مهرنوش هیجان انگیز و افتخار افرین بود.اما سلدا را کالفه کرده بود وزیر لب گفت:اگر قصد رژه 

 رفتن داشتن باید زودتر حرکت میکردند.

که وقت زیادی نمیگیره.اصل ماشین سواریه.سلدا پوزخند زد و سوگند در جواب خواهرش گفت:یه فاتحه خودندن 

 گفت:نکنه فکر کردی عروسیه؟!

 مهوش به جلو خم شدو گفت:نکنه میترسی دیر برسیمو مردها برگردن خونه هاشون؟

هرسه خندیدند لدا نگاهی به ساعتش انداخت و از صف ماشینها خارج شدو پایش را روی گاز فشرد.مهوش معترضانه 

 ت:داری چیکار میکنی؟گف
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 سلدا از تمام ماشین ها سبقت گرفت.سوگند با صدایی نسبتا بلند گفت:یواشتر از همه جلو افتادیم قرارمون این نبود.

 سلدا با خونسردی گفت:من با کسی قراری نداشتم.

ابقه است ر کردی مسمهرنوش با عصبانیت گفت:خل شدی؟نگه دار...حداقل یواشتر برو بقیه هم به ما برسند.نکنه فک

 و کورس گذاشتی؟

نخیر این شماها هستید که فکر کردید مراسم رژه است.من حوصله ی این مسخره بازیارو ندارم.چرا فکر میکنید -

همه با حسرت به این مراسم سالگرد نگاه میکنند در حالی که مه ی این مردم مارو مشتی احمق فرض میکنند که 

 ین گل زدیم و دوره افتادیم تو خیابونها!برای یک مراسم این همه ماش

 سوگند با عصبانیت گفت: دیگه داری حوصله ام رو سر میاری نگه دار...گفتم نگه دار..

 نگه دارم پیاده میشین؟-

هرسه به هم نگاه کردند و سلدا ادامه دا:پس ساکت باشین و اینقدر غر نزنین چون ممکنه حواسم پرت بشه و با 

 هممون رو واسه همیشه بفرستم همونجایی که داریم میریم.سرعتی که دارم 

 مهرنوش خطاب به سوگند گفت:تحویل گرفتی؟خواهرت دیوونه است.وبعد سکوت کرد.

دقایقی بعد سلدا ماشین را در محوطه پارکینگ پارک کرد و بدون اینکه سوییچ را بردارد یا منتظر بقیه بماند با عجله 

 از ماشین پیاده شد.

 ببا ناراحتی گفت:ماشین سواری رو به هممون حروم کرد.دیوونه! مهوش

سلدا وارد قبرستان شد.باد سردی میوزید و حس غم انگیزی را در سرتاسر قبرستان پراکنده میکرد.با عجله از میان 

خرین اسنگ قبرها عبور میکرد و سعی داشت خودرا به منتی الیه قبرستان جایی که مقبره ی خانوادگی معتمدها و 

ردیف سنگ قبرها قرار داشت برساند.باالخره به انچه میخواست رسید اما مایوسانه به سنگ قبر شسته شده نگاه 

کرد..دسته گل برجا مانده به روی سنگ قبر حاکی از ان بود که مراسم سال را بازماندگان به پایان رساندند.با اندوه 

ه ای نداشت او دیر رسیده بود و میبایست برای دیدنش تا هفته جلو رفت و مقابل سنگ قبر ایستاد.حسرت هیچ فاید

ی دیگر انتظار بکشد.جلوی سنگ قبر زانو زده نشست و گلهارا کنار زد.تا اسم متوفی را بخواند.جوانی بود بیست و 

 نه ساله که تاریخ فوتش با تاریخ فوت مادربزرگ یکی بود.

کر میکنم چه ارتباطی بین او و پدربزرگ وجود داره؟این متوفی چه با خود اندیشید:اگر نظام همونی باشه که من ف

نسبتی با پدربزرگ داره؟اگه هیچ ارتباطی وجود نداشته باشه؟اگر اون...اون نظام نباشه؟بعد ندایی از درون به او 

ای.تو  نبوده نهیب زد:سلدا تو دنبال هیچ ارتباطی نیستی حداقل از وقتی ان جوان را دیده ای به دنبال نظام حقیقی

داری به این جوان ناشناس دل میبندی و این کار احمقانه ای است.خیلی احمقانه!تو همیشه کارها و رفتارهای معتمدها 

رو تحمل کرده بودی اما اینبار بی حوصلگی رو بهونه کردی کار اونارو مسخره گرفتی که زودتر خودت رو به اینجا 

.این اصال کار درستی نیست .اگر متاهل باشه چی؟بهش نمیاد یک جون کم برسونی!بیای اینجا فقط برای دیدن اون

 تجربه و مجرد باشه.تو دیوونه ای چشمهات رو باز کن.

سنگینیه نگاهی رو بر روی خودش احساس کرد .نگاهش را از سنگ قبر بر گرفت.او مقابلش نشسته و باد موهایش 

تی تعجب از دیدن شخصی ناشناس در کنار سنگ قبر را به بازی گرفته بود.در نگاهش چیز خاصی نبود.ح

 متوفیش.مرد جوان ظرف خرمارا مقابل سلدا گرفت:بفرمایید.
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طنین صدای او در دلش لرزه افکند.به کلی از ظرافت های سروش دور بود.بلند باال قوی هیکل با چهره ای اسطوره 

ابی غافلگیر شده بود.حتی دستش برای برداشتن ای.هرکولی دیگر...از کدام زمان امده بود؟سلدا خشکش زده و حس

خرما پیش نرفت.از درون کسی به او نهیب زد:بلند شو.بلند شو برو.االن همه از راه میرسند.چه فکری میکنند وقتی 

تورو ببینند؟سلدا باعجله از جا برخاست و فورا از او فاصله گرفت و در ان هوای سرد بدنش به یکباره داغ و تب الود 

بود.احساس کرد گونه هایش اتش گرفته و دست و پاهایش به شدت میلرزد.هیچ گاه دچار چنین احساسی شده 

نشده بود.مرد جون برگشت و با نگاهش اورا تعقیب کرد.سلدا وارد مقبره ی خانوادگیه معتمدها شد وپشت به او 

 مقابل سنگ قبر مادربزرگش نشست.

جرات نداشت به پشت سرش نگاه کند .به خودش گفت:یکدفعه از کجا  سنگینیه نگاه اورا هنوز احساس میکرد اما

 پیداش شد؟مگه نرفته بود؟حاال در مورد من چه فکری میکنه؟وای سلدا...سلدا چیکار کردی؟

 2فصل 

 

 افروز در حال همزدن چای رو به همسرش گفت:مسعود برای امسب مهمون دارم زودتر بیا

 خبر روزنامه ها بود گفت:همین که کالسم تموم شد یکراست میام خونه. مسعود در حالی که چشمش به تیتر

 خوبه فقط یادت نره عوض خونه سر از جلسه های علمی و بحثای دوستانه در نیاری.-

 خانوم بزرگ که حکم دایه ی افروز و بعد هم بچه ها را داشت پرسید:مهمانها برای شام میان؟

و نخور خانوم بزرگ...از بیرون سفارش دادم بیارن.فقط باید بهم کمک کنی یه افروز خونسرد پاسخ داد:غصه شام ر

 دستی به سرو روی خونه بکشم.

سوگند پرسید :حاال این میهمانها که هستن که شمارو وادار کرده بعد از سالها خودتون توی تمیز کردن خونه کمک 

 کنید؟

 ی اقای شاهرخی.افرو با لبخند معنی داری گفت:غریبه نیستند.خانواده 

سلدا فنجان شیر را روی میز گذاشت و با دلخوری به مادرش نگاه کرد.مسعود هم نگاهش را از روی روزنامه 

برداشت و به سلدا دوخت.افروز با خونسردی گفت:چیه؟همتون چرا اینطوری به من نگاه میکنید؟چیز عجیبی 

 ؟گفتم؟شاید تا به حال اسم این خانواده به گوشتون نخورده

 سوگند با شوخی و شیطنت گفت:مبارکه...مبارکه.

 سلدا معترضانه گفت:چی مبارکه بی مزه

افروز با جدیت گفت:ببین سلدا مراسم سالروز مادربزرگ هم تموم شده من دیگه بهونه ای ندارم که تحویل این 

 خونواده بدم تا تو سر عقل بیای و جواب بدی.

خیلی وقته که جوابمو دادم.من با این اقا مخالفم.شما خودتون با بهونه های الکی  بهوه...!احتیاج به بهونه نیست.من-

 امروز و فردا کردین.

افروز گفت:یک سال اونارو معطل کردم تا تو سر عقل بیای چرا نمی خوای بفهمی شاهرخی مرد پر اوازه ای است.انها 

 خانواده ی متشخصی هستن.

یکار دارم؟اره قبول دارم اقای شاهرخی مرد خوبیه اما پسرش ی؟من اصال از مامان من با شهرت و اوازه اشون چ-

 سروش خوشم نمیاد.
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 افروز با عصبانیت گفت:غلط کردی که خوشت نمیاد

 مامان ما اصال شبیه به هم نیستیم.-

اهت چ شبافروز لبخند تمسخر باری زد و گفت:شبیه؟یک نگاه به دورو برت کن تو با خواهر دو قلوی خودت هم هی

ظاهری و اخالقی نداری.اونوقت دلت میخواد با سروش که از یک پدر مادر و یک خانواده ی دیگه است شباهت 

 داشته باشی؟

سلدا با جدیت گفت:شما نمی تونین منظور منو از شباهت بفهمین چون از اون خوشتون میاد درحالی که من از اون 

 !پسره ی لوس و ننر هیچ چیزی ندیدم جز شرارت

چون سرزنده و شاده لوس و ننر نیست.درضمن اون شرور نیست.شور جوونیه که مال همه ی جووناست.یه روزی -

هم تموم میشه.اصال تو کدوم جوونی رو میشناسی که رفیق نداشته باشه؟وبا هم نباشنو خوش نگذرونن؟اینها الزمه ی 

 جوونیه تا خوش نباشی جوونی نمی کنی.

ال...ول کن مامان تورو به خدا کمی هم به فکر من باشین.اصال نمیدونم چی از اون دیدین که جوونی کردن یعنی دنب-

 اینهمه شمارو مجذوب کرده.

 سوگند گفت:معلومه پول!...طرف پولداره!

افروز با عصبانیت به سوگند نگاه کردو به سلدا گفت:تو نمیفهمی شاهرخی مرد معتبریه اینقدر هم نگران گذشته ی 

باش میبینی که شاهرخی اونو تحت سلطه ی خودش داره و اجازه نداده به قول تو شرارت کنه.اجازه نمیده سروش ن

که سروش کاری کنه که شرافت خانوادگیش به خطر بیافته.مطمئن باش از این به بعد هم نمیذاره.میبینی چقدر سر 

 به راه ده.

 م شده هرچقدر جفتک بندازه از دستش در نمیره!سلدا با تمسخر گفت:اره ..اخه افسارش تو دست باباش محک

سوگند با صدای بلند خندید افروز با ناراحتی گفت:این خنده چه معنایی داشت؟یعنی توهم حرفای خواهرتو تایید 

 میکنی؟

سوگند دست از خنده گشیدو سرش را پایین انداخت.سلدا اینبار با مالیمت گفت:مامان !مرد واقعی اونه که از خودش 

راده داشته باشه نه اینکه اطرافیان مانع از به خطا رفتنش بشن یا کاری رو بهش تحمیل کنن.تازه مگه شاهرخی تا کی ا

 زنده میمونه که تا مواظب کارهای پسرش باشه که به اعتبارش لطمه نزنه؟

 افروز جواب داد:تا اون موقع سروش خودش خوب وبد رو تشخیص میده.

ن موقع یعنی کی؟شما میدونین شاهرخی تا کی زنده است و جلوی اشتباهات پسرش رو سلدا با تعجب گفت:تا او

 میگیره؟یک جوری حرف میزنین انگار خبر دارین شاهرخی کی میمیره!

 افروز گفت:نکنه تو خبر داری؟

 به هر حال من حاضر نیستم با اون پسره ی جلف و عیاش ازدواج کنم.-

ه ی جلف و عیاش یعنی چی؟اسم رو پسر مردم میذاری؟بارها به تو گفتم انتخاب افروز فریاد زد:تو غلط کردی.پسر

تو در مورد همسرت روی ازدواج سوگند هم تاثیر میذاره.اگر تو با سروش ازدواج کنی خواستگارای سوگند بهتر هم 

 نباشن در ردیف سروش قرار میگیرن.

گین عیاش تر لوستر مامان.سپس رو به سوگند کرد. سلدا از پشت میز بلند شد و با ناراحتی گفت:نگین بهتر.ب

 گفت:زود باش داره دیر میشه.
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افروز خطاب به خانوم بزرگ که شاهد صحبت های انها بودگفت:خانوم بزرگ تو با این دختره صحبت کن.تو دایه 

 اش بودی.تو بزرگش کردی.

ه نزاییدم.قربونش برم مثل خودت یه خانوم بزرگ با لبخند گفت:اخه تصدقت بشم من فقط بزرگش کردم.اونو ک

دنده است.یادتون رفته وقتی میخواستین با مسعود خان ازدواج کنین چه قشقرقی به پا کردین؟هیچ کس جلودارتون 

 نبود.

 افروز با جدیت گفت:یه وقت این چیزارو واسه این دختره تعریف نکنی.همینطوریم پاش رو تو یه کفش کرده.

 ترک کرد و افروز ادامه ا:یکدندگی رو هم نشونش میدم. سوگند با خنده میز رو

 مسعود روزنامه رو کنار گذاشت و گفت:سلدا هم حق داره

 افروز گفت:توهم تشویقش کن تا بیشتر تو روی من وایسته.

مسعود با صدای ارام جواب داد:من که جلوی بچه ها فقط سکوت کردم خانوم.به هر صورت به سلدا حق میدم که از 

 ینده ی این ازدواج نگران باشه.خودت خوب میدونی سروش جوونیه با گذشته ی نه چندان خوب.ا

مگه هرکسی گذشته ی خوبی نداشته باشه اینده ی بدی هم پیش رو داره؟اون دست از کارهاش برداشته و توبه -

 کرده.

کنه پشیمون شده باشه و توبه درست میگی این دلیل هم نمیشه سروش بخواد کارهاشو ادامه بده به قول تو مم-

 کرده باشه.

 پس فهمیدی که سلدا گذشته ی سروش رو بهونه میکنه.-

 هیچ از خودت پرسیدی که چرا دنبال بهونه است؟-

 افروز مکثی کردو گفت:برای اینکه با من لج کنه.

و خوشبختیشو در نظر  یعنی تو دخترت رو اینطوری شناختی؟اینقدر احمق که به خاطر لجبازی با مادرش اینده-

نگیره؟افروز سلدا هیچ عالقه ای به سروش نداره حتی اگر سروش بی عیبترین ادم روی زمین هم باشهبازم سلدا 

 بهونه ای میتراشید تا با اون ازدواج نکنه.

ایی روی عالقه میتونه بعد از ازدواج هم بوجود بیاد.بیشتر ازدواج ها و زندگی ها همینطور شکل گرفته.این دختره-

فکر میکنه.مگه اولین کتابش رو نخوندی؟دیدی که چقدر احساساتی نوشته بود؟اون یکی رو میخواد که...چه میدونم 

یه فرهاد کوهکن باشه یا یه مجنون اواره نمیدونه که اینا همش داستانه.درسته که بیست و دو سالشه اما نمیفهمه 

ن رویا پردازی ها ایندشو خراب کنه و این خانواده ی خوب رو از چون جوونه کم تجربه است.ولی من نمی ذارم با ای

 دست بده.

درسته عالقه میتونه بعد از ازدواج هم به وجود بیاد ولی این موضوع در مورد کسی که ازش نفرت داری صدق -

رو  اقل و بالغنمیکنه.درضمن من توی نوشته های سلدا فرهاد کوهکن و مجنون ندیدم.یه مرد ایده ال برای یه دختر ع

دیدم.مگه خودمو رو یادت رفته که پدرت با وصلتمون مخالف بود ولی به قول خانوم بزرگ تو چنان قشقرقی به پا 

 کردی که..

 افروز حرف اورا قطع کردو گفت:اینا همه درست ولی تو مورد تایید مادرم بودی.

پیش بینی کرده بود پیش بینی شما هم درست از بله اما دلیل نمیشه چون مادرت راجع به اینده ی دامادش درست -

 اب در بیاد.
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افروز خواست حرفی بزند که سوگندو سلدا از باال وارد سالن شدند.مسعود لبخندی به دو دختر جوانش زدو 

 گفت:دارین میرین؟

 سوگند گفت:اره بابایی فقط یادت نره باز هم سواالت رو لو ندادی ها!

 هم یادت نره نمی خوام ایندفعه هم کمترین نمره ی کالس مال تو باشه.مسعود لبخندی زد و گفت:تو

سوگند با خنده گفت:از بین ما دو نفر یکی باید کمترین نمره رو بیاره اخه اگه هردومون نمره ی باالیی بیاریم همه 

 فکر میکنن شما سواالت رو به ما لو دادین.این وسط من فداکاری میکنمو سلدا زرنگی.

 بخندی زدو گفت:از دست تو دختر.حاال برین تا دیرتون نشده.مسعود ل

 سلدا نگاهی به افروز انداخت و گفت:مامان خواهش میکنم ایندفعه قهر نکن.

 افروز اخم کردو گفت:تا وقتی یکدندگی و لجلجت به خرج بدی مامان بی مامان.

بعد از خداحافظی همراه سوگند از سالن  سلدا خواست حرفی بزند که با اشاره ی دست خانوم بزرگ سکوت کرد و

 خارج شد.درحالی که هردو به سمت ماشین میرفتند سلدا گفت:نمیدونم مامان از جون من چی میخواد.

 سوگند سوییچ را به سمت سلدا انداخت و گفت:یک بله ی ناقابل!

 ی گرفتن همه ی خوشبختیام. سلدا سوییچ را روی هوا گرفت در ماشین را باز کردو گفت:یک بله ی ناقابل واسه

سوگند برای باز کردن در به سمت ان رفت و گفت:تو دیوونه ای سلدا.از زندگیت چی میخوای؟سروش عاشقته.یه 

 عاشق پولدار.

 همه چیز که پول نمیشه؟-

کنه مدرسته اما اینکه اون کمی رفیق بازه و تاحاال دنبال خوشگذرونی بوده دلیل خوبی واسه ی مخالفت نیست م-

 عوض شده باشه.ظاهرش که همینو میگه.

سلدا سوار ماشین شدو روشنش کردو منتظر ماند.همین که در را باز کرد پسرکی ده.یازده ساله از پشت دیوارارام 

خید.سوگند اورا به خوبی میشناخت.بیشتر مواقع کفشهایش را برایش واکس زده و سوگند برای اینکه کمکی به او 

 روی وزنه اش وزن میکرد. کرده باشد خود را

 با دیدن پسرک گفت:به به اقای خودم!این طرفا؟

 پسرک لبخندی زدو گفت:شما باید سلدا خانوم باشید درسته؟

 سوگند یک ابرویش را باال انداخت و گفت:با سلدا چیکار داری؟

 پس شما سلدا خانوم نیستید!-

 چرا خودم هستم.-

 پاکتی بیرون کشید و به سمت سوگند گرفت و گفت:این مال شماست. پسرک از زیر ژاکت سیاه و مندرسش

 سلدا کالفه از انتظار چندین بار بوق زد.سوگند پاکت را گرفت به سلدا نگاه کردو گفت:خیلی خب..خیلی خب.

 بعد رو به پسرک کردو گفت:کی فرستاده؟

 یک اقای جوان.-

ریک اهلل به این اقای جوون..چشمم روشن اینم خودش دلیلیه واسه سوگند در حالی که کیفش را باز میکرد گفت:اااابا

 مخالفت.و اسکناس را مقابل پسرک گرفت و گفت:بگیر این هم انعامت.
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پسرک پول را از دست پسرک قاپید و در چشم برهم زدنی دور شد.سوگند پشت و روی پاکت را نگاه کرد و برای 

باز کرد و بعد از اینکه سوار شد گفت:چرا با اینهمه عجله ای که داشتی  خالصی از بوق های اعتراض امیز سلدا در را

 ماشین رو نذاشتی پارکینگ که من مجبور نشم از سرما بلرزم و واسه ی جنابعالی دربازکن اتوماتیک بشم؟

سلدا در حال رانندگی گفت:توی این همه سال از زندگیت یه دفعه درو باز کردی ان هم با چه طول و 

ی.درضمن مامان ماشینشو پارک کرده بود ماشین ما جا نمیگرفت.جلوی در با کی صحبت میکردی؟اون پسره تفسیر

 کی بود؟

 همونی که همیشه کفشامو واکی میزنه و دم به دقیقه وزنم میکنه.-

 سلدا لبخندی زدو گفت:امروز هم اومده بود جوی خونه وزنت کنه؟

 مده بود علت مخالفت جنابعالی رو واسه ی ازدواج با سروش برمال کنه!سوگند با لبخندی معنا دار گفت:نخیر او

 علت...منظورت چیه؟-

 سوگند پاکت نامه رو از کیفش بیرون کشیدو گفت:این...منظورم اینه.

 سلدا نیم نگاهی به پاکت انداخت و با سردرگمی گفت:این چیه؟

 اینو برای سلدا خانوم فرستاده کیه؟میخوای بازش کنم؟ اینو دیگه باید تو بگی که این چیه؟اون اقای جوونی که-

 سدا ماشین رو کنار خیابان پارک کردو گفت بده ببینم.

 دیر میرسیم سر کالس اونوقت باز من مواخذه میشم تو که شاگرد خوبه هستی و مسئله ای نداری.-

 سلدا پاکت را از او گرفت و در حال باز کردن ان گفت:نترس دیر نمیرسیم.

سوگند کنجکاوانه به پاکت نگاه کرد.سلدا از درون پاکت قطعه عکسی بیرون اورد و با تعجب به ان خیره شد.سوگند 

 به سمت عکس سرک کشیدو گفت:چیه سلدا؟عکسه؟مال کیه؟

اما سلدا فقط با تعجب به عکس نگاه میکرد.سوگند با کنجکاوی عکس را از دست سلدا که بهت زده مانده بود بیرون 

شید و با دیدن عکس با تعجب گفت: اواه اینجارو..سلدا این عکس رو کی گرفتی؟خیلی رذلی تا مرحله ی ردو بدل ک

کردن عکس هم پیش رفتی؟حقته وقتی با من مشورت نمیکنی همینه.تف به این روزگار.حاال طرف کی هست.چیکاره 

 هست.من دیدمش؟

 ختر.این عکس اصال مال من نیست.سلدا با کالفگی گفت:یه دقیقه زبون به دهن بگیر د

 ااا البد مال منه.خداروشکر که اصال شباهتی باهم نداریم-

سلدا با جدیت گفت:اینقدر چرند نگو عقلتم به کار نندازی با چشم میشه فهمید این عکس ماله سالها قبله.میبینی که 

 عکس قدیمیه.لباسهای صاحب عکس هم قدیمی ان

ردو گفت:راست میگی.میدونی تازه دارم میفهمم حرفای انی در مورد روح درسته.اون سوگند دقیق به عکس نگاه ک

 میگه ادما وقتی میمیرن روحشون میره توی یه جسم دیگه حاال توهم البد...

 باز شروع کردی به چرند گفتن؟-

 میشه.خونده ن سوگند عکس رو برگرداند و گفت:واه سلدا اینجارو ببین نوشته نظام اشرف.تاریخش..تاریخ عکس

 سلدا فورا عکس را گرفت . نوشته ی پشت عکس را خواندو گفت: دیدی سوگند.من میدونستم مطمئن بودم که..

 سوگند فورا گفت:که یکی به اسم نظام وجود داره که پدر بزرگ اونرو میشناسه.
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شده بود.کارت را بیرون سلدا داخل پاکت را نگاه کرد.یک کارت کوچک به اسم نظام و شماره ی تماس ان ثبت 

 اورد.سوگند به سلدا نگاه کردو گفت:انگار قضیه داره جدی میشه راستش را بگو نظام کیه؟

 ای کاش خودم هم میدونستم.-

 خب شماره که داده زنگ بزن.-

 زنگ بزنم بگم چی؟-

 کیه؟بپرس منظورش از این مسخره باازیا چیه؟اصال کیه؟این عکس رو از کجا اورده و صاحبش -

 سلدا در حال پیاده شدن از ماشین گفت:تو بشین پشت فرمون من اصال حواسم جمع نیست

 

افروز خطاب به خانوم بزرگ که در حال چیدن شیرینی ها بود گفت:اون کار تو نیست کلی سلیقه میخواد خودم 

 میچینم.

 ی سلیقه ام؟خانوم بزرگ با دلخوری کنار ایستادو گفت:دستت درد نکنه مادر یعنی من ب

افروز در حال چیدن شیرینی داخل ظرف گفت:نه دلخور نشو منظور بدی نداشتم.خودت که این خونوادرو میشناسی 

 میدونی چقدر وسواسی هستن مخصوصا خانوم شاهرخی که ظریفترین چیزارو زیر نظر داره.

مادر یادمه.مادر خدابیامرزت هروقت  خانوم بزرگ که به یاد سالها قبل افتاده بود با حسرت اهی کشید و گفت:اره

میخواست این خانواده رو دعوت کنه کلی وسواس به خرج میداد و دستپاچه میگفت:این مادر و دختر.خانوم شاهرخی 

و مادرشو میگفت.افریده شدن واسه عیب و ایراد گرفتن.راستی مادر جون تو که این چیزارو خوب میدونی واسه چی 

 با این پسره ی سوسول ازدواج کنه؟ این دختررو مجبور میکنی

افروز با جدیت به خانوم بزرگ نگاه کردو گفت:واه..خانوم بزرگ...سوسول یعنی چی؟توهم حرفای سلدارو میزنی.یه 

وقت جلوی این دختره اینجوری صحبت نکنی پررو میشه.تازه سروش چه ربطی به مادرش داره؟اینقدر اراده داره که 

میل کنه.این خانوم شاهرخی از همون اول با اینکه چند سالی از من بزرگتر بود رقیب خواستش رو به مادرش تح

سرسخت من بود.همیشه کفر منو در می اورد.حاال یک ساله که داره منت کشی میکنه تا دختر گلم رو واسه ی 

 پسرش بگیره.حاال نوبت پشت چشم نازک کردن من رسیده.واستا پسره بیاد تو چنگم...

 رگ با تعجب گفت:خدامرگم بده.تو میخوای واسه انتقام گرفتن این دختررو...خانوم بز

 افروز با نگاهی غضبناک حرف اورا قطع کرد:این حرفا چیه؟حاال من یه چیزی گفتم.برو..برو به کارت برس.

خانوم  سالمخانوم بزرگ که وارد سالن شد سوگند. سلدا هم با هم رسیدند.سوگند مثل همیشه پر انرژی و شاد گفت:

 بزرگ خسته نباشی.

خانوم بزرگ با لبخند گرمی پاسخش را داد:علیک سالم مادر توهم خسته نباشی.وبه سلدا که بی توجه به حضور او به 

 سمت پله ها میرفت گفت:چی شده؟

 مسوگند با صدایی ارام و پر شیطنت گفت:نمیدونی چه خبر شده.مریم مقدست گند زده به قداست.سلدارو دست ک

 گرفتیم.

خانوم بزرگ با کنجکاوی گفت:درست حرف بزن ببینم چی شده؟سوگند همانطور اهسته جواب داد:امروز همین که 

 از خونه پا گذاشتیم بیرون یه پاکت نامه رسید دسته سلدا.یهو از اینرو به اونرو شد.
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خواهرت صفحه بذاری.شتر  خانوم بزرگ نگاه سرزنش امیزی به سوگند انداخت و گفت:د خوبیت نداره پشت سر

دیدی ندیدی.اگر مادرت بفهمه سرش رو گوش تا گوش میبره.همین طوری هم بچه ام رو نصف کرده.بس که بهش 

 زور میگه.

افروز هم وارد سالن شد و گفت:خانوم بزرگ صد دفعه گفتم پچ پچ کردن رو به این دخترا یاد نده..دوست ندارم 

 به سوگند گفت:سلدا کجاست:چیزی رو از من قایم کنن و خطاب 

 رفت توی اتاقش-

 چرا ماشین رو نیاوردین توی پارکینگ؟-

 سوگند شانه باال انداخت:فکر کنم قراره جایی بره

هیچ کدومتون حق بیرون رفتن ندارین.از صبح ساعت هشت از خونه بیرون رفتین حاال که اومدین ساعت چهار بعد -

 ه همراهتونو خاموش کردین؟از ظهره.معلوم هست کجا میگردین ک

سوگند جواب دادتا ساعت یک توی کالس عالف بودیم.بعد یه اشغالی خوردیمو رفتیم ازمایشگاه.شوهر بد عنقتون 

 یعنی استادمون دستور داد صدایی از هیچ موبایلی سر کالس بلند نشه.

فعش اشت زنگ بزنم شریفه خانوم بیاد رخیلی خب حاال اون لباس رو ببر تا سلدا تنش کنه.ببین اگر عیبی ایرادی د-

 کنه.

 سوگند لباس را از روی مبل برداشت و برانداز کردو گفت:به..عجب لباسی پس مال من کجاست؟

یه نگاه توی کمد لباست بنداز ببین جا داره یه دست دیگه لباس اویزون کنی.این دختره مجلس به مجلس لباس -

 میخره.

 با تردید به موبایلش نگاه میکرد که صدای در زدن اورا به خود اورد.صلدا لبه ی تختش نشسته بود 

 بیا تو.-

 سوگند وارد اتاق شد و در رو بست و گفت:زنگ زدی؟

 نه...یعنی نمیتونم-

سوگند لباس رو روی تخت انداخت و گفت:تا تو این لباس رو تنت میکنی من زنگ میزنم تو اینکاره نیستی عزیزم 

 رو. بده به من گوشیت

 سلدا با ناراحتی گفت:این لباس چیه؟سوگند گوشی رو برداشت و در حال شماره گیری گفت:لباس شبت واسه امشبه.

 سلدا بی توجه به لباس پرسید:ببینم شماره ی کجارو گرفتی؟

 سوگند کناره سلدا نشست و گفت:معلومه شماره ی طرف رو دیگه..

 تو با یه بار دیدن شماررو حفظ کردی؟-

 سوگند گوشی را کنار گوشش گذاشت وبا خنده گفت:به...تو ابجیت رو دست کم گرفتیا.داره زنگ میخوره.

 پس فقط واسه ی درس خوندن ذهن اماده ای نداری؟!-

 سوگند با صدایی اهسته گفت:هیس هیس برداشت.صدای مرد جوانی در گوشی طنین انداخت.

 اشتم.سوگند گفت:ببخشید با اقای نظام اشرف کار د

 میبخشید شما؟-

 سوگند دست پاچه شد:من..خب..شما خودتون؟
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 مرد جوان گفت:معذرت میخوام مثل اینکه شما تماس گرفتید.

سلدا با کنجکاوی گوشش را به گوشی چسبانده بود سوگند در پاسخ گفت:ترجیح میدم فقط به خودشون معرفی 

 بشم.

 بسیار خب چند لحظه صبر کنید.-

 ا روی دهانه ی گوشی گذاشت و گفت:االن خودش میاد.فکر کنم خونه مجردیه.سوگند دستش ر

 در همین هنگام صدای افروز از پشت در به گوش رسید:سلدا..سلدا..لباس رو پوشیدی؟

 سوگند با دستپاچگی گفت:بلند شو ..بدو..بدو.. دست به سرش کناالن میاد تو اتاق و گند کار در میاد.

 ق خارج شد.در همان لحظه صدای ارام مردی در گوشی پیچید:بفرمایین نظام اشرف هستم.سلدا باعجله از اتا

 سوگند گفت:از کجا مطمئن باشم که خودتون هستید؟

مرد پاسخ داد:این دیگه مشکل شماست از طرفی از صبح منتظر تماس شما هستم فکر میکردم به اندازه ی کافی 

 فورا تماس بگیرید. شمارو کنجکاو کردم که بعد از دیدن عکس

سلدا دوباره وارد اتاق شدو سوگند در پاسخ گفت:بله به اندازه کافی متعجبم کردید اما کارهای مهمتر از تماس با 

شما داشتم.حاال لطف بفرماییدو خودتون رو معرفی بفرمایید.هم خودتون رو و هم صاحب عکس رو.چون اون عکس 

 متعلق به من نیست.

 .مطمئنا همین طوره-

 پس مال کیه؟اصال چه ارتباطی به ما داره؟-

پاسخ تمام سواالت شمارو میدم اما نه حاال و نه از طریق تماس تلفنی.حرفهای شنیدنی من بیش از اونه که فکرشو -

 کنید.قصد دارم حقایق قشنگی از زندگی معتمد براتون فاش کنم.اردالن رو میگم.

یر از اینکه هست وجود نداره.ونظام پاسخ داد:تلخ هست اما به شنیدنش سوگند با لحن مطمئنی گفت:هیچ حقیقتی غ

 می ارزه.

 سوگند فورا تماس را قطع کرد.سلدا که تقریبا تمام مکالمه ی انها را شنیده بود با تعجب به سوگند نگاه کرد.

گفت:قطع نظام گوشی را گذاشت.شهریار پرسید چی شد؟چرا قطع کردی؟نظام روی دسته ی صندلی نشست و 

 شد.فکر کنم ترسید.

 بهتره تمومش کنین چرا سعی دارین حقیقتی رو که توی زمان دفن شده بیرون بکشین؟-

 نظام گفت:دلش میخواست همه بدونن چه بالیی سرش اومده.

فکر میکنین اگه حقیقت رو واسه این خانوم بگین فرقی میکنه؟او هم عضوی از معتمدهاست.با بازگویی حقیقت فقط -

 اعتبار پدربزرگش زیر سوال میره.

نظام به شهریار نگاه کردو پرسید:چطور ذیذیش؟فکر میکنی از اون دسته ادم هاست که حقیقت و فدای منافعشون 

 میکنن؟

شهریار بعد از مکث کوتاهی گفت:نمیدونم ادمها رو نمیشه فقط از رویظاهرشون شناخت.اینو خودتون یادم دادین.اما 

 اینو در نظر داشته باشین که اون معتمده!در هر حال درست نیست این همه به اون اعتماد کنین.در هر حال باید 
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نظام به نقطه ای خیره شدو گفت:از همون اول که دیدمش احساس کردم همون کسیه که سالها به دنبالش 

پاک کنم.یا چیزی رو از معتمد  بودم.شهریار من قصد ندارم با بازگویی حقیقن خودم رو از اتهاماتی که بهم وارد شده

بگیرم.فقط میخوام یادش بندازم که چقدر کثیفه.میخوام خواسته ی اونو عملی کنم.میخوام از اوج بکشمش 

 پایین.غرور کذاییشو خرد کنم.چیزی که یلدا میخواست.من به یلدا قولی دادم.خودت که میدونی.

م ارامش زندگیتون بهم بخوره.از روزی که این خانومو شهریار ملتمسانه گفت:من فقط نگران شما هستم.نمیخوا

 دیدین توی گذشته ها غرق میشین.شباهت بیش از اندازش به...

نظام حرف اورا قطع کردو گفت:پسرم تو ظاهر ارام منو دیدی.از درون طوفان زدم چه خبر داشتی؟حاال دیگه سکوت 

 بسه.نوبت اینه که برم سروقت اردالن!

 

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

 افروز دوباره وارد اتاق شدو با دیدن دختر ها که مشغول گفت و گو بودند گفت:سلدا تو هنوز لباستو نپوشیدی؟

 سوگند لباس رو از روی تخت برداشت و به سمت سلدا انداخت و گفت:بگیر بپوش ادامه ی مذاکرات باشه واسه بعد.

 ی کاری کن که ابرومون جلوی مهمونا نره.یک کمی به خواهرت برس.افروز خطاب به سوگند گفت:جای وراج

سلدا لباس خوش دوخت را پوشیدو گفت:بیخودی زحمت نکشین من حاضر نمیشم با اون پسرک لوس و هرجایی 

 ازدواج کنم.

افروز در حالی که دور او میچرخیدو براندازش میکرد گفت:گفتم که به زور هم که شده سر سفره ی عقد 

 شونمت.انقدر هم روی پسر مردم اسم نذار.وقتی رفتی توی زندگیش اونوقت میفهمی من چی میگفتم.می

 سلدا با کالفگی پرسید درش بیارم؟

نه الزم نیست.میترسم برای پوشیدن دوبارش خودم رو تیکه تیکه کنم.وخطاب به سوگند گفت:تو هم برو ماشین رو -

گند سوییچ را برداشت و گفت:االن بر میگردم.میخوام از تو سیندرالیی بسازم بیار تو پارکینگ.و اتاق را ترک کرد.سو

 که دهن سروش که هیچی دهنه عمه ی سروش هم تا بنا گوش که هیچی تا جای دیگشون...

 سلدا فریاد زد:احتیجی ندارم تو از من سیندرال بسازی.

 ردم از جای دیگه ی عمه ی سروشو..سوگند در حالی که میخندید به سمت در رفت و گفت:ای بابا فکر ک

 سلدا دمپاییش را در اورد و به سمت سوگند که خنده کنان فرار میکرد پرتاب کرد.

 

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

سوگند شال را روسی سر سلدا انداخت و به سمت در رفت و انرا باز کرد و گفت:بفرمایید عروس خانوم.فقط اگه 

 رنگ روغنشو زیاد میکردم... میذاشتی یه کمی

 سلدا در حالی که از پله ها پایین میرفت گفت:میخوای برم باال همین اینقدر رو هم پاک کنم؟

 هنوز وارد پذیرایی نشده بود که افروز با صدای بلندی گفت:سلدا زود اون شال رو از روی سرت بردار.

 ا ظاهر بشم؟سلدا با تعجب گفت:شما میخواین من بدون شال جلوی انه

 افروز با خونسردی پاسخ داد:خوب معلومه امشب شب خواستگاریه توئه دلیلی نداره موهات رو از اونا مخفی کنی.

 سلدا با ناراحتی گفت:میترسین فکر کنن که کچلم؟
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ست.تازه صدای خنده ی سوگند فضا را پر کردو سلدا ادامه داد:مامان اهل تجدد من فکر کرده هنوز دورانه قاجاریه ا

توی اون دوران هم دختر جلوی محارم سر لخت میومد.نه جلوی دامادو پدرش.مثل اینکه فراموش کردین توی قرن 

 بیست و یکم زندگی میکنین.درضمن ما با اونها سالهاست که رابطه ی خونوادگی داریم.

کچل بشه.چجوری؟معلومه با سوگند با خنده گفت:این که دلیل نمیشم توی این دوره زمونه ادم میتونه یه شبه 

استفاده از یک شامپوی تقلبی.چیزی که زیاد شده.پس اجازه بده ببینن.مبادا فکر کنن کچلی و خرج و مخارج کاشت 

 مو رو هم باید تقبل کنن.

افروز گفت:سوگند دست از این مسخره بازیات بردار و بعد به سمت سلدا رفت و با ناراحتی شال را از روی سر او 

موهای سلدا بهم ریخت و بغض سنگینی توی گلویش نشست.اصال دوست نداشت چون عروسکی در دستهای کشید.

مادرش باشد.افروز شال را مچاله کردو گفت:دست از این امل بازیات بردار سلدا تو دختر من هستی دختر افروز 

بشی که سالها از عمرت  معتمد.دوست ندارم جوونیتو توی قید و بند اینطور مسائل سر کنی و وقتی پشیمون

 گذشته.حاال برو باال موهات رو دوباره سشوار کن.

سلدا که نمیتوانست جواب افکار اشتباه و به دور از واقعیت مادرش را بدهد با عجله از پله ها باال رفت و به اتاقش پناه 

 برد.

 افروز شال را به دست سوگند داد و گفت:برو بهش کمک کن.

گفت:مامان چرا اینقدر بهش گیر میدین؟فکر نمیکنین دارین درمورد مسائل ظاهرش و  سوگند با ناراحتی

 خصوصیش زیاد از حد دخالت میکنین؟

افروز با اخم گفت:مسائل خصوصی اش؟اون حتی یاد نگرفته چطور با دیگران برخورد کنه.وقتی نمی فهمه مججبورم 

 ینقدر به سلدا تذکر میدم و در مورد تو ساکتم؟بهش حالی کنم.این دخالت نیست.تاحاال فکر کردی چرا ا

فکر کردن نمیخواد.چون من همونطوری هستم که شما میخواین.اما سلدا طوری رفتار میکنه که خودش دوست -

 داره.مامان راحتش بذارین.

ن توهم داری عوض میشی اما حواستو جمع کن اگه بخوای از سلدا تقلید کنی برخورد جدی تری از خودم نشو-

 میدم.حاال برو بهش کمک کن.

 سوگند که رفت خانوم بزرگ با ناراحتی گفت:دختررو خرد کردی.تو مائرشی یا زن باباش؟

 افروز بی توجه به حرفهای خانوم بزرگ وارد پذیرایی شد و خطاب به مسعود گفت:نمیخوای اماده بشی؟

ت:اماده میشم.تو خیلی عوض شدی افروز.الزمه مسعود که تا ان لحظه سکوت کرده بود دلخور از رفتار همسرش گف

 که تذکری بهت بدم.سعی نکن بچه هارو از اصالتشون دور کنی.

 افروز ناباورانه به او نگاه کردو گفت:مسعود...!

مسعود بدون توجه به ناراحتیه افروز ادامه داد:تاگیا اخالقت عوض شده مخصوصا از وقتی که پای خانوادهی شاهرخی 

خواستگار سلدا به اینجا باز شده.رفتارت با سلدا اصال درست نیست.هم توهینی به اون بود و هم به من.اصال به عنوان 

 نظر من برات مهم هست؟مهمه که بدونی من دوست ندارم دخترم با اون وضع جلوی اونا ظاهر بشه.

 یه امشب.افروز در صدد توجیه رفتارش برامد:من..من که نخواستم همیشه اینطور باشه فقط 

 فرقی نمیکنه درضمن امشب فقط یک مهمونیه ساده است.برای اینکه با خواهر شاهرخی اشنا بشیم.-

 افروز:یعنی اگه حرفی از خواستگاری و مراسم بله برون...-
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 مسعود حرف اورا قطع کردو گفت:مهم اینه که اونا بحث و پیش بکشن نه ما.

 دست پاچه هستم که خودم بحث خواستگاری از دخترم رو پیش بکشم؟ افروز با دلخوری گفت:فکر میکنی اینقدر

 فقط خواستم یاداوری کرده باشم.این همه اصرار تو بی دلیله چون سلدا خواستگارای بهتر از سروش شاهرخی داره.-

 این دیگه اغراقه شاهرخی متمول ترین خواستگار سلداست.-

 از نظر مادیات بله اما از نظر...-

وارد پذیرایی شدو گفت و گوی انها را قطع کرد:مامان خاک بر سر شدیم.اخر بهونه رو دادی دست سوگند 

طرف.رفته توی اتاقش هرکاری کردم از خری که سوار شده نیومد پایین.میگه نه از خر پایین میام نه از اتاق 

یدم یاریمش.واال این سواری که من دبیرون.درو هم قفل کرده مگه اینکه شیشه رو بشکنیم و از پنجره به زور بیرون ب

 بعیده با میل و رغبت از شیطونو خرش دست بکشه!

 افروز تکرار کرد:رفته توی اتاقو درو قفل کرده؟

 ای بابا پس از اون موقع تا حاال دارم جک میگم؟-

 ر؟افروز با عصبانیت گفت:ببین از اتاق میارمش بیرون یا نه!سوگند با خنده گفت:باخر یا بدون خ

 

 مسعود از جا برخاست و مداخله کرد:خودم باهاش صحبت میکنم و از سالن بیرون رفت.

خانوم بزرگ در حال چیدن میز گفت:اینقدر به این دختره گیر نده.توی این دور و زمونه که پدر مادرا میخوان 

ش جهنم رو به خودت حالل روسری به زور سر دخترشون کنن تو میخوای به زور از سرش در بیاری.با این کار اتی

 میکنی مادر...

 سوگند با لودگی گفت:البد منو سوگند هم هیزمای اتیش هستیم.

 خانومبزرگ با اخم گفت:توهم توی این گیرو واگیر وقت گیر اوردی واسه ی خوشمزه گی؟

 دیوونه ان... افروز روی مبل نشست و گفت:شانس منه دیگه.خدا دوتا دختر به من داده که هرکدومشون یه جور

 مسعود چند ضربه به در اتاق زدو گفت:سلدا...سلدا..چرا درو قفل کردی؟

سلدا اشکهایش را پاک کردو گفت:من دیگه بچه نیستم بابا..مامان دائم میخواد توی مسائل خصوصیه زندگی من 

 دوسش دارم؟من از این اتاق دخالت کنه.درسته مادرمه اما یه دفعه از من پرسید از این پسره خوشم میاد یا نه؟اصال

 بیرون نمیام.اونجوری که مامان میخواد نیستم و نمیتونم باشم.

مسعود به ارامی گفت:من هم نمیخوام تو بدون پوشش جلوی اونا ظاهر بشی.هرطور دوست داری لباس بپوش من 

 همیشه طرف تو بودم.

 اج کنم؟سلدا با بغض گفت:طرف من؟پس چرا مجبورم میکنین با سروش ازدو

 من چنین اجباری ندارم.-

 پس چرا مامانو متقاعد نمی کنین که من از سوش متنفرم؟-

 تمام این مدت همین کارو میکردم.اجازه نمیدم بر خالف میلت ازدواج کنی.-

 سلدا با درماندگی گفت:مگه دیگه وقتیم مونده؟اونا دارن امشب میان اینجا.

ازدواج تو با سروش نیست.ببین سلدا اخرین نوار قلبی که از مامان گرفته شده نشون  اومدن اونا به اینجا دلیلی برای-

 میده وضع خوبی نداره باید عمل بشه.شوک براش خوب نیست.
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سلدا پس از مکث کوتاهی گفت:میدونم...اما نمیتونم نسبت به ایندم بی تفاوت باشم.باور کنید دختر خودخواهی 

 روش رو قبول کنم.نیستم...فقط...فقط نمیتونم س

الزم نیست قبول هم داشته باشی.فقط توی مهمونی امشب که به خاطر تو تدارک دیده شده شرکت کن.حضور تو در -

مجلس جواب مسلم به اونا نیست.تو که به خدا اتقاد داری پس مطمئن باش تا خدا نخواد این وصلت سر 

اره سلدا..بابا راست میگه..اصال درو باز کن خودم کف نمیگیره.سوگند که تا اون موقع پشت سر مسعود بود گفت:

 دستت رو ببینم.

مسعود به سوگند نگاهی کردو لبخندی زد.سلدا اهسته در رو باز کرد سوگند وارد اتاق شد و در رو بست و گفت :ای 

مزو گنده وای نگاه کن با این ابغوره هایی که گرفته چه بر سر سیندرالی من اورده.دماغش رو ببین چقدر قر

 شده.الاقل یه چک میگرفتی و بعد درو باز میکردی.تا اسم تقدیر و سرنوشت رو شنیدی پات شل شد؟

 صدای خنده ی ریز سلدا لبخند را بر لب مسعود نشان.

 

 

سلدا با تانی سبد گل را از سروش گرفت و به خانوم بزرگ سپرد.اقای شاهرخی با افتخار خواهرش را به انها معرفی 

 :ایشون خواهر بزرگ من کتایون هستن.فکر میکنم در مراسم سال خانوم معتمد با ایشون اشنا شدین.کرد

مسعود و افروز به انها خوش امد گفتند.کتایون جلو رفت سبد گلی را که در دست داشت به سمت سلداو سوگند 

 گرفت و گفت:این سبد گل رو برای دخترام اوردم با سبد گل سروش فرق میکنه.

ین بار سوگند سبد گل را گرفت و تشکر کرد.اخرین نفر میهمانان مردی جوان با قامتی بلند و کشیده بود که ا

شاهرخی اورا معرفی کرد:سهراب جان خواهرزاده ی عزیزم که به تازگی مقطع دکترای شیمی رو در المان تموم 

 کرده.

جمع احوال پرسی کرد.شاهرخی در ادامه ی  مسعود صمیمانه با او دست داد و او هم مودبانه با خانوم های

صحبتهایش افزود: البته کتی جون یه دختر زیبا هم به اسم سپیده داره.که متاسفانه به دلیل کسالت نتونست در این 

 جمع حاضر بشه.

 بعد از معارفه و تعارفات معمول همگی داخل پذیرایی شدند و نشستند.

الن قرار دادو برای پذیرایی از میهمانها به انها پیوست.از همان ابتدا به خانوم بزرگ سبدهای گل را در دو طرف س

خاطر اشنایی قبلی دو خانواده صحبتها اغاز شد.سوگند که کناری نشسته بود اهسته در گوش سلدا نجوا کرد:بهتر 

 نبود به جای سهراب اسمشو میذاشتن رستم یا اسفندیار؟

یده شد.جوانی حدود بیست و نه ساله که اندام قوی و ورزیده اش اورا به یاد نگاه سلدا ناخوداگاه به سمت سهراب کش

غریبه ای می انداخت که هر پنج شنبه اورا میدید.فقط سهراب پوستی سفید داشت و ظریفتر به نظر میرسید.در حالی 

روش تک سرفه ی سکه او پوستی برنزه و چهره ای استخوانی تندیسی از مردان اساطیری دوران باستانی بود.صدای 

 باعث شد سلدا نگاهش را از سهراب بگیرد.

 سوگند بار دیگر در گوش سلدا گفت:جوون خوبی به نظر میرسه فقط یه خورده گندست خداکنه زن نداشته باشه.

سلدا لبخندی زدو گفت:سوگند حاال جای این حرفا نیست وقتی رفتند تا صبح وقت داری راجع بهش صحبت کنی و 

 دونی.من رو بخن
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 سوگند نجوا کرد:ببینم تو از دیدن یه فیلم کمدی بیشتر میخندی یا از شنیدن یه جک؟

 سلدا با تعجب به سوگند نگاه کردو گفت:خب از دیدن یه فیلم کمدی.منظورت چیه؟

 سوگند با لبخندی شیطنت بار گفت:پس بذار بقیه اش رو ببینیم.

 سلدا با جدیت گفت:نه سوگند...حاال نه.

گند زیر چشمی به او نگاه کرد:هی سلدا ببین از بس گنده است مجبور شده پاهاش رو زیر میز دراز کنه..وای..تاز سو

 از این ور میز نزدیکه بزنه بیرون!

 سلدا به سختی جلوی خنده اش را گرفت و گفت:بس کن خواهش میکنم.

 ازش بشه؟چرا کتش رو در نمیاره؟نکنه شلوارش رو از باال وصله زده که اند-

 سوگند..مامان ناراحت میشه.-

 سوگند روی میز نیم خیز شد و گفت االن میرم شماره ی کفششو میبینم.قسم میخورم که باالی پنجاهه.

و قبل از اینکه سلدا حرفی بزند با جدیت از جای برخاست و انجارا ترک کرد.سعی داشت جلوی ختده اش رو 

وی عصبانیتش را نسبت به پچ پچ کردن دخترها مقابل میهمانان بگیرد و با بگیرد.از طرفی افروز هم میکوشید جل

خانوم شاهرخی صحبت میکرد تا مبادا او متوجه ی سلدا و وگند شود.بعد از رفتن سوگند کتایون جای خود را تغییر 

 داد و کنار سلدا نشست و با لبخندی گفت:خب عزیزم.نمیخوای کمی از خودت بگی؟

 تصنعی گفت:بیست و دو سالمه و سال اخر شیمی هستم مثل اقا پسرتون.سلدا با لبخندی 

کتایون که دریافت سلدا با بی میلی جواب اورا داده باز لبخند زد و گفت:من اینارو میدونستم.شنیدم نقاشی 

 میکشی.نوانده ی خوبی هم هستی.راستی چی میزنی؟

 ساز میزنم و تابلو میکشم بهتون گفته چی میزنم.سلدا با همان لحن سرد گفت:البد همونی که بهتون گفته 

 کتایون بدون اینکه از پاسخ هاس سلدا ناراحت شود گفت:گفته که ویولون میزنی.ساز سختیه درسته؟

 بله...-

کتایون گفت:دختر من هم هم سن شماست با این تفاوت که از موسیقی چیزی نمیدونه و مثل شماو سهراب شیمی 

 وخت میخونه.البته یه تفاوت عمده هم با شما داره اینکه زیادی اسیر دل میشه.نمیخونه و طراحی د

 سلدا با تعجب به او نگاه کردو کتایون گفت:خب نگفتی چطوری پسر برادر منو اسیرو گرفتار کردی.

 سلدا با جدیت گفت:اگه دست من بود کاری میکردم از من بیزار بشه خانوم شاهرخی.

هواییه.یعنی من تا االن اینطور فکر میکردم اما با انتخاب شما فهمیدم کامال اشتباه خب سروش پسر سر به -

 میکردم.حداقل در مورد همسر اینده اش نکته بینانه عمل کرده.

سلدا باز هم با تعجب به او نگاه کرد.با جواب های سرباالیی که به کتایون داده بود انتظار چنین نتیجه ای را 

ه داد:شما بیشتر از تعریفای سروش تعریفی هستین.و..شاید یه لقمه ی خیلی بزرگتر از نداشت.کتایون ادام

دهانش.فرق اساسی تو با سپیده همینه.خیلی خوب اطرافیانت رو میشناسی.میدونی چه مردی مرده زندگیه.اما سپیده 

 ی من...دلم میخواد از نزدیک با هم اشنا بشین.قبل از ازدواجت..

کتایون دوخت و گفت:از کجا اینقدر نسبت به من مطمئن صحبت میکنین؟از نظر شما هم سروش  سلدا نگاهش را به

مرد زندگی نیست؟میتونین کاری کنین که سروش دست از سر من برداره.لحن سلدا ملتمسانه شده بود و کتایون با 
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ت و یکراست به سمت سلدا رفدستپاچگی گفت:..نه..نه منظورم این نبود که...در همین هنگام سوگند وارد سالن شد.

 با خنده گفت:پنجاه!

شماره ی پنجاه را چنان بلند ادا کرد که همه متوجه ی او شدند.سلدا که نمیتوانست جلوی خنده اش را بگیرد فورا 

انجارو ترک کرد.افروز با ناراحتی به سوگند نگاه کرد در حالی که سعی داشت عصبانیتش را پنهان کند گفت:چی 

 زم؟پنجاه عزی

سوگند نگاهی به سهراب که سرش را پایین انداخته بود کرد وگفت:معذرت میخوام و او هم از سالن رفت.سلدا 

داخل اشپزخانه میخندید که سوگند وارد شد.و در حال خنده روی صندلی افتاد.دستهایش را از هم باز کردو گفت:به 

 همین گندگی بود..کفشهایش رو میگم.

 های سوگند نگاه کردو گفت:اینقدر دروغ نگو دختر.سلدا با خنده به دست

 سوگند دستهایش را به هم نزدیکتر کردو گفت:خب اینقدر دیگه تخفیف نداره.

خانوم بزرگ سینی به دست وارد اشپزخانه شد هردو کمی خودرا جمع کردتد و دست از خنده کشیدند.خانوم بزرگ 

خوای با کارهات واسه خواهرت دردسر درست کنی.وقتی سینی را روی میز گذاشت و گفت:سوگند باز هم می

 درگوشی صحبت میکردین و میخندیدین مادرت داشت از عصبانیت منفجر میشد.

 سوگند گفت:تقصیر من چیه؟من همیشه به چیزای غیر استاندارد حساسم.

 خانوم بزرگ:چی غیر استاندارد بود که اینقدر خندیدی؟

 گنده رو ندیدی؟سوگند خندید و گفت:مگه اون پا

 خانوم بزرگ با تعجب گفت:پاگنده دیگه چیه مادر؟اها همون هنرپیشه خارجیو میگی؟

 به خانوم بزرگ و باش این همه لنگای درازش مزاحمت بود...-

 خانوم بزرگ با دست به صورتش زدو گفت:خدا مرگم بده..سهراب خان چیزی الزم داشتین؟

 ردند و سریع برخواستند.سهراب لبخندی زد و گفت:یک لیوان اب.سوگندو سلدا به پشت سرشان نگاه ک

 خانوم بزرگ فورا لیوانی به دست او داد و گفت:میگفتین خودم میاوردم خدمتتون.

سهراب تشکر کردو از انجا رفت.خانوم بزرگ نگاه سرزنش باری به سوگند کرد و گفت:دختر ابرومونو بردی دیدی 

 گه مادرت بفمه هر سه تامونو دار میزنه.فهمید به اون میگی پاگنده.ا

 سوگند در حال خروج از اشپزخانه گفت:مامان نمیفهمه نترس خانوم بزرگ.

 خانوم بزرگ رو به سلدا گفتبلند شو تا مادرت نیومده و عصابت رو بهم نریخته برو پیش مهمونا. 

 

 

د.باالخره بعد از صرف شام طاقت نیاورد و در صحبتها هنوز ادامه داشت و شاهرخی منتظر یک اشاره ی خواهرش بو

حالی که پرتقالش را پوست میگرفت گفت:خب استاد از هرچه بگذریم سخن دوست خوش تر است.از اول شب 

 تاحاال از همه جا گفتیم اال...سروش که از سر شب داره با ارنجش به من میزنه این پهلوی من سوراخ شد.

 عود گفت:ماهم شنونده ی عرایض شما هستیم.همه به غیر از سلدا خندیدند.مس
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خانوم شاهرخی با نگرانی به کتایون نگاه کرد.کتایون قبل از اینکه برادرش حرفی بزند گفت:بهتر سروش یک 

خورده دیگه دندون رو جیگر بذاره ما امشب فقط برای اینکه دور هم باشیمو من با خانواده ی محترم وثوق اشنا بشم 

 م خواستگاری ان شاءاهلل برای یک شب دیگه.البته با اجازه ی استاد.اینجا هستیم.مراس

 مسعود از خداخواسته گفت:من هم همین طور فکر میکنم و از اشنایی با شما و سهراب جان خیلی خوشحالم.

افروز با نارضایتی به سلدا و سوگند نگاه کرد.کتایون تشکر کردو خانوم شاهرخی نفس راحتی کشید.سروش با 

 رضایتی گفت:فکر نمیکنید...نا

کتایون در حالی که از جا بر میخواست گفت:چرا عزیزم دیر وقته و باید رفع زحمت کنیم.بعد از کتایون همه از جا 

 برخاستند.مسعود و افروز انهارا تا جلوی در همراهی کردند.

 شاهرخی در حین رانندگی خواهرش را خطاب قرار داد و گفت:شما عیبی دیدین؟

 تایون پاسخ داد:نه اصال!ک

 سروش که بین کتایون و مادرش قرار گرفته بود گفت:پس چرا موکول شد به یک شبه دیگه؟

کتایون به جای پاسخ به سوال سروش ا سهراب که روی صندلی جلو نشسته بود پرسید:نظرت راجع به خانواده چی 

 بود سهراب؟

 سهراب لبخندی زدو گفت:من باید نظر بدم؟

 با عصبانیت گفت:بله...درمورد ازدواج من همه صاحب نظر هستن جز خودم. سروش

 خانوم شاهرخی گفت:اشتباه نکن این من هستم که فقط باید بشینم و نگاه کنم.

 شاهرخی در جواب همسرش گفت:نظر شما با همه فرق میکنه پس رای با اکثریته.خب سهراب نظرت رو نگفتی.

 خورد و یک نظر نمیشه حرف زد.چی بگم دایی جان با یک بر-

 سروش با تمسخر گفت:حضرت عالی چند نظر دیگه باید بندازی تا اکی بدی؟

 شاهرخی با صدای نسبتا بلند گفت:سروش...

سهراب گفت:اقای وثوق استاد دانشگاه پس باید ادم معقولی باشه متقابال دخترای نجیب و فهمیده ای هم تربیت 

 کرده.

 تمسخر بار گفت:دخترا...؟فعال داریم از سلدا صحبت میکنیم. سروش با همان لحن

 سهراب بی مقدمه گفت:به نظر من زیاد از این وصلت راضی نیست.یعنی زیاد رضایت نداره.

 سروش با حالتی تهاجمی گفت:ااا تو یک نفر اینو فهمیدی؟

 تر از دهانه.کتایون هم پسرش را تایید کرد:به نظر من هم این دختر حکایت لقمه یبزرگ

 شاهرخی با تعجب گفت:اما کتی...اونا از نظر مادی اصال هم سطح و در حد ما نیستند.

 کتایون به برادرش نگاه کردو پرسید:پس چرا دست گذاشتین روی دخترشون؟

 چون دختری فهمیده و نجیبه.چون سروش بهش عالقه منده.-

ناراحت میشین اما هیچ وقت نتونستم واقعیت رو کتمان  منظور من هم همین بود.نی دونم چقدر از حرفای من-

کنم.سلدا از نظر شخصیتی اصال با سلدا هماهنگی نداره.اون زندگی رو از یک دریچه ی دیگه میبینه در حالی که 

سروش خان ما زندگیش رو خالصه کرده توی خوش گذرونی با دوستان و رفقا.تنها شباهته این دوتا حرف اول 

 ین و بس.اسامیشونه هم
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 سروش با صدایی که از عصبانیت میلرزید گفت:متشکرم عمه جان..برچسب عیاشی رو به من چسبوندین

کتایون خونسرد پاسخ داد:بهتره اول توی رفتارت تجدید نظر کنی و خودت و با دختر مورد عالقت تطبیق بدی.بعد 

 برای خواستگاری و ازدواج قدم بذاری.

 بشم تارک دنیا؟یکی مثل سلدا...با اون امل بازی هاش. سروش پوزخندی زد:میخواین

 شاهرخی پادرمیانی کرد:مثال میخواستیم با کمک شما کاری کنیم مثل خودمون بشه و به قول سروش...

کتایون حرف اورا قطع کرد و گفت:حفظ اصالت و نجابت یعنی امل بازی؟پس چرا میخواین عروستون بشه؟نکنه فقط 

 شدین؟ عاشق چشم و ابروش

به قول شما سی سال خارج از کشور زندگی کردم اما هنوز نفیدم چرا ما غرب زدگی رو با تجدد اشتباه میگیریم.به 

نظر من این ازدواج سرانجام خوبی نداره.پسر تو با این خانوم نمیتونه زندگی کنه.میتونین همینجا قیدش رو بزنین و 

 بگین کتی راضی نشد.

 ن غیر ممکنه!سروش معترضانه گفت:ای

 خانوم شاهرخی که تا ان لحظه سکوت کرده بود پوزخند پیروزمندانه ای زد و گفت:حرفهای عمه کتی عین واقعیته.

سهراب و کتایون بعد از خداحافظی از شاهرخی ها وارد منزل شدند.چراغ اتاق سپیده هنوز روشن بود.کتایون خوب 

میبرد.وارد سالن که شدند نگاه هردو به سپیده افتاد که باالی پله  میدانست دخترش در چه دلهره و اضطرابی به سر

ها با چهره ای مغموم و گرفته نشسته و به نرده ها تکیه زده بود.سهراب نگاه پرسشگرانه ای به مادرش 

جدا انداخت.کتایون از پله ها باال رفت و کنار او نشست و دستش را روی شانه های سپیده انداخت.اورا از نرده ها 

 کردو به خودش چسباند و گفت:عزیز من چرا اینقدر خودتو عذاب میدی؟ارزش این همه غم و غصه رو نداره.

 سپیده با صدایی گرفته گ:تموم شد؟

 با تموم شدنش چه اتفاقی می افته؟-

.و نسپیده که سعی داشت جلوی ریزش اشکهایش را بگیرد گفت:من هم تموم میشم.شما...شما نمیتونین درک کنی

سعی کرد خودش را از مادرش جدا کند.کتایون شانه های اورا محکتر گرفت به چشمان اشک الود دخترش نگاه 

کردو گفت:همون قدر که تو بی فکرو بی منطقی اون عاقله و همون اندازه که تو به سروش عالقه مندی اون ازش 

 متنفره.

...داره تظاهر میکنه...اون تمام هدایایی که سروش چه اشک های سپیده جاری شد و با صدای بلندی گفت:دروغ میگه

 از اینجا چه از المان براش میفرستاد قبول میکرد.حتی یکی رو هم پس نفرستاد.اگه بهش عالقه نداره چرا نمیگه؟

 کتایون سرش را تکان دادو گفت:میگه اما کسی نمیشنوه.

 ه بشنون.سپیده فریاد زد:باید داد بزنه...باید فریاد بکشه تا هم

 کتایون شانه های سپیده را که فریاد میکید تکان داد و گفت:سپید....سپید..اروم باش ..خواهش میکنم..

سهراب با تاسف سرش را تکان داد نمی توانست باور کند مادرش فقط به خاطر دختر خودش چنان نظراتی را راجع 

 شناخت.صادق و مقتدر.به سلدا تحویل سروش داده باشد.او مادرش را جور دیگری می

بعد از ترک شاهرخی ها در منزل وثوق هم غوغایی برپا شد.افروز در حالی که روی مبل نشسته بودو شقیقه هایش را 

 ماساژ میداد گفت:داره از درد میترکه....



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خانوم بانومیراث 

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

 

2 9  

 

اال ب مسعود لیوانی اب و قرص را به سمت او گرفت و گفت:اینقدر حرص نخور یه خورده اروم بگیر.افروز سرش را

گرفت و گفت:اروم بگیرم...ندیدی دخترای درس خوندت چه افتضاحی به بار اوردن؟وبا عصبانیت به سلدا و سوگند 

نگاه کرد.بعد قرص را از مسعود گرفت و با لیوانی اب خورد.خانوم بزرگ در حال جمع کردن بشقابهای میوه گفت:ح 

 مگه چی شده مادر جون که داری خودتو داغون میکنی؟

روز با لحنی تندتر گفت:چی شده؟مگه ندیدی خواهرش با زبون بی زبونی داشت میگفت نه دخترتون لیاقت مارو اف

 نداره. اونوقت شما میگین چی شده؟

خانوم بزرگ گفت:منظورم ایم بود که حاال این هم اش دهن سوزی...و با اشاره ی مسعود فورا ساکت د.مسعود 

ه به او کمک میکرد برخیزد گفت:خیلی خب فردا با هردوشون صحبت میکنم.حاال بازوی افروز را گرفت و در حالی ک

 بهتره بری کمی استراحت کنی.

افروز در حالی که از پذیرایی خارج میشد گفت:مثال این دوتا دختر گنده تحصیل کرده اند ...به حساب سوگند 

 میرسم.

 سوگند اهسته گفت:گنده؟گنده منم یا اون اقا سهراب؟

 :اه تو هم دست از سر کچل اون بنده خدا بردار.سلدا

 سوگند فریاد کشید:نه؟کچل؟کچل بود؟ای خدا از فردا باید بگردم دنبال یک موسسه ی معتبر ترمیم مو..

 سلدا با لبخند از جا بلند شدو گفت:نظرت راجع به کتی چیه؟

دلسوز واسه ی تو و یک مادر شوهر سوگند هم پشت سر او از پله ها باال رفت و گفت:یک عمه شوهر خوب و 

 قدرتمند و تموم عیار واسه ی من!

 سلدا مقابل اتاقش ایستادو گفت:برو بخواب انگار خیلی خسته ای.

سوگند ابروهاشو باال انداخت و گفت:خسته نباشی...نه بابا تازه میخوام به حساب اقا نظام برسم. و وارد اتاقش 

سوگند بالفاصله در را قفل کرد.سلدا به در چسبیو با صدایی اهسته اما جدی شد.سلدا به سمت در هجوم برد اما 

 گفت:به خدا قسم اگر بخوای بدون اطالع من با اون تماس بگیری....

 سوگند از پشت در گفت:موهامو یکی یکی میکنی..خب بکن.

 سلدا چند ضربه به در زدو گفت:سوگند...

 مون نکردی.من دیده رو ول نمی کنم به ندیده بچسبم.سوگند گفت:خیلی خب بابا...برو تا رسوا

 

سوگند با شتاب در اتاق سلدا را باز کرد و به او که مقابل اینه مشغول برس کشیدن موهایش بود گفت:زود باش 

 دختر تازه جلوی اینه ایستادی؟

 کالس داریم. 8::0ساعت  7سلدا نگاهی به ساعت روی میز انداخت و گفت:اووو...چه خبره؟هنوز ساعت 

 سوگند مانتو شلوار سلدا را از کمدش بیرون اورد و گفت:من امروز یه خورده کار دارم باید یه سری به سوری بزنم.

 سلدا مانتو را از دست او گرفت و گفت:سوری؟اها... خواهر پوران رو میگی.همون رماله.

 رمان چیه؟کف بین...حاال زود باش دیرم میشه.-

 وشیدن لباسهایش گفت:ایندفعه واسه ی کی خواب دیدی؟البته میتونم حدس بزنم.سلدا در حال پ

 ایندفعه خواب نیست باور کن.-
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 سلدا در حال بستن دکمه هایش گفت:مواظب کارهای دلت باش.یکدفعه دیدی بدجوری پشیمونت کرد.

 سوگند اهی کشیدو گفت:ایندفعه دیگه واقعا اسیر شده.

 رت پسر کتایونه؟سلدا با تعجب گفت:منظو

 سوگند کیف و کالسورش را به او داد و گفت:از نظر تو عیبی داره؟

 با یک نگاه زیاد مطمئن نباش.شاید اون از تو خوشش نیاد.-

سوگند با خنده گفت:خودم رو بهش میچسبونم.میدونی چیه؟من تعجب میکنم چطور با وجود این همه جوون 

 .بذار ببینم اصال قلب داری.خوشتیپ و قیافه تو اصال عاشق نمیشی

وبعد گوشش را روی قفسه ی سینه ی سلدا گذاشت و گفت:عیب از ضربان قلبته مال من میگه گرومپ گرومپ...مال 

 تو میگه تاپ و میره که تاپ بعدی رو بگه بعد کار میکنه.

ا نیست که هر روز محل اسکان سلدا اورا کنار زدو گفت:ااا...برو ببینم اینقدر خودت رو لوس نکن.قلب من کاروانسر

 یکی باشه.

اوه....واقعا؟اما انگار خودت هم فراموش کردی تازگی ها زیر ابی میری.قاعدتا قلب توام با وجود اقا نظام باید -

 گرومپ گرومپ کنه.

 سلدا با یاداوری نظام پرسید امروز چندشنبه است؟

بعد عالفی!وای خدای من امروز قرار بریم بیرون اما نه از شنبه بهترین روز درسیه ما!دو ساعت کالس و 5معلومه -

 دیشب تا حاال عقیده ام عوض شد.بعد از کالس میخوام زنگ بزنم به سروش.

سلدا در حالی که همراه او از اتاق خارج میشد نگاه سرزنش باری به او کرد.سوگند فورا گفت:فکر کردی 

 ده رو میگیرم و میرم سر خیابونون کشیک.چی؟میخوام تیکه ی تورو بدزدم؟نخیر ادرس پاگن

 سلدا در حال پایین رفتن از پله ها گفت: دیوونه...که چی بشه؟

سوگند هم که پشت سر او از پله ها بیرون میرفت گفت:هیچی دیگه.اینقدر منتظر میمونم تا بیاد بعد با ماشینم 

 تعقیبش میکنم.

ه بود سالم کردو خانوم بزرگ جواب انها را با خوش رویی سلدا به خانوم بزرگ که در حال چیدن میز صبحان

 داد:سالم به روی ماه دخترای گلم.

سوگند روی صندلیه مقابل سلدا نشست و گفت:و بعد در یک فرصت مناسب میکوبم به عقب ماشینش.سلدا 

 معترضانه گفت:غلط کردی.میخوای ماشین رو داغون کنی؟

 نه خیر .که دلش رو داغون کنم!-

 ا کلی خرج که روی دست بابا میذاری؟ب-

این خسارت رو بابا در غبال گیر انداختن یه داماد پولدار خوش تیپ و نجیب میپردازه.صداش هم در نمیاد.وقتی با -

هم ازدواج کردیم پول خسارت رو که هیچی.پول یک ماشین صفر کیلومتر رو هم به تو میپردازم.تا اون موقع هم تو 

ابی نداری چون مادر شوهر من باعث بهم خوردن ازدواج تو و سروش میشه و مامان همه ی وضع مالی درست حس

تقصیرا رو میندازه گردن تو و با اجازه ی بابا همه چیز رو از تو میگیره.ماشین موبایل پول تو جیبی.حتی لباسهای 

 قشنگ و شیکت رو...

 سلدا به میان حرفش پرید دیگه داری پررو میشی.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خانوم بانومیراث 

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

 

3 1  

 

گ که از صحبتهای دخترها لذت میبرد در حال ریختن شیر داخل لیوانها گفت:حاال این اقای پولدار و نجیب خانوم بزر

 و خوش تیپ که قراره بزنی به ماشینش کی هست؟

سوگند با صدایی اهسته گفت:بهت میگم ولی وای به روزی که به مامان یا بابا راپورت بدی.اونوقت خودم رو جلوی 

 نم.چشات حلق اویز میک

 خانوم بزرگ گفت:این حرفا چیه دختر من دهنم قرص قرصه.

اره خیلی قرصه...خیال میکنی نمیدونم خودت به بابا گزارش دادی نامه هایی که ارش واسه مهوش میفرسته به -

 ادرس اینجا میاد.بعد هم گفتی نامه ها به دست بابا افتاده.

با جدیت گفت:دوره ی اخرزمون شده!جوونا اینقدر بی حیا شدن  خانوم بزرگ قیافه ی حق به جانبی به خود گرفت و

که تو روی بزرگترهاشون می ایستن.من اگه حرفی زدم صالح خودت رو میخواستم.درضمن یه وقت به سرت نزنه 

 این حرفایی رو که زدی عملی کنی.دختر باید شرم و حیا داشته باشه.مگه شوهر قحطه که...

 و گفت:خانوم بزرگ نمیخوای مامان و بابا رو بیدار کنی؟سلدا فورا بحث را عوض کرد

خانوم بزرگ گفت:باباتون رفته نونوایی االن سروکله اش پیدا میشه.مادرتون هم که دیشب تا نزدیکی های صبح 

 بیدار بوده و حرص خورده تازه گرفته خوابیده.

الم دخترها را داد.سوگند در حال اشاره به چهره مسعود با چند نان داغ وارد اشپزخانه شد و با صدایی گرفته پاسخ س

 ی گرفته ی پدرش خطاب به سلدا گفت:عجب نون هایی...حیف که داره دیرمون میشه..بلند شو..بلند شو دیگه.

مسعود نانهارا دست خانوم بزرگ دادو گفت:بنشینید میخوام باهاتون صحبت کنم و پشت میز مقابل انها نشست و بی 

 زشتی انجام دادید.مقدمه گفت:کار 

 سوگند با تظاهر به بی خبری گفت:کدوم کار؟

مسعود با اخم نگاهش کردو گفت:خنده های تمسخر بارتون.پچ پچ کردناتون فکر نمیکردم دخترای عاقل من این 

 راه رو برای پشیمون کردن خواستگارا انتخاب کنن.

 نداشتیم.سلدا سرش را پایین انداخت و گفت:ولی ما اصال چنین قصدی 

برای من مهم نیست که چه قصدی داشتین مهم اینه که کارتون واقعا زشت بود ودیگه دوست ندارم وقتی مهمون -

 هست از این اتفاقا بیافته.

 سلدا ارام گفت:حق با شماست معذرت میخوام.

ت میکند.اما میدانسمسعود به سوگند نگاه کرد.سوگند مطمئن بود پدرش با همین سخنان پند امیز قائله را ختم 

مادرش دست بردار نیست.با نگاه مسعود او هم به تبعیت از خواهرش گفت:بله حق با شماست من هم معذرت 

 میخوام.کمی از خودگذشتگی هم به خرج داد و ادامه داد البته مقصر من بودم.

 ت خواهی کنین.مسعود لبخندی زد و گفت:خیلی خب یادتون نره از کاس که برگشتین از مامان هم معذر

 سوگند فورا گفت:اون هم به چشم حاال میشه بریم؟

 مسعود لبخند نیشداری زد و با لحنی طعنه امیز گفت:بله البته سوییچ ماشین رو رد کنین بیاد.

 سوگند که از قبل انتظار یک تنبیه درست و حسابی را از طرف مادرش میکشید گفت:اوه...بابا!

 ده های دیشب عمدی بوده.مامانتون عقیده داره خن-

 سوگند با نارضایتی گفت:باید بریم کالس.پیاده که نمیشه میشه؟
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 مسعود دستش را پیش برد و با همان لحن کنایه امیز گفت:نه..اما الودگی هوا کمتر میشه.حاال رد کن بیاد.

 با اون. گرفته.مشکل شماستسوگند طفره رفت اما مسعود با سماجت گفت:این تنبیهیه که مادرتون واستون در نظر 

 سوگند سوییچ را از دستش بیرون اورد و با دلخوری گفت :باشه..اما واسه ی امروز خیلی بهش احتیاج داشتیم.

مسعود با تاسف سری تکان داد و سوگند با لبخند گفت:میتونم از ماشین شما...مسعود سوییچ را گرفت و فورا 

 گفت:نه...نه..به هیج وجه.

نبار با حالتی قهر امیز از اشپزخانه بیرون رفت.مسعود خطاب به سلدا گفت:ده دقیقه دیگه اتوبوس میرسه سوگند ای

سر خیابون مقابل دانشگاهم می ایسته.با تاکسی یا اتوبوس فعال مجبورین.درضمن همه که ماشین شخصی ندارن.فکر 

 کنم دخترای من زیادی لوس و تنبل شدن.

 و گفت:من هم همینطور فکر میکنم.فعال خداحافظ. سلدا لبخندی تحویل او داد

دقایقی بعد در حالی که نفس نفس مسزد خودش را به سوگند رساند و گفت:وایستا سوگند.نگاه کن عین ادمای 

 بدبخت بیچاره راه میره .پشتت رو راست کن.سرت رو باال بگیر دنیا که به اخر نرسیده.

شانه به شانه ی خواهرش راه میرفت گفت:همش تقصیر تو شد اگه جوابت  سوگند سرش را باال گرفت و در حالی که

 مثبت باشه این همه بدبختی نمیکشیم.

سلدا به دفاع از خود گفت:به من چه؟این تو بودی منو خندوندی.از طرفی ماهم مثل خیلی های دیگه.مگه همه ی بچه 

لی لوس و تنبل شدیم.درضمن حاضرم از همه نظر های دانشگاه با ماشین شخصی رفت و امد میکنن؟به قول بابا خی

 تحریم بشم ولی با سروش ازدواج نکنم.پسره ی نکبت.

 جدا؟-

 اره فکر کردی دروغ میگم؟واسم اصال مهم نیست که مامان همه چیزو ازم بگیره-

 پس ایندفعه باید واقعا حسابمو از تو جدا کنم.-

 سلدا با تعجب گفت:چطور؟

ی را از کالسورش جدا کرد و به سمت سلدا گرفت و گفت:شواهد امر حرفات رو تصدیق میکنه و سوگند پاکت نامه ا

 من نمی تونم زیر تحریمای مامان طاقت بیارم.

 سلدا با سردرگمی پرسید:این چیه؟

 سوگند شانه هایش را باال انداخت:واکسیه اورد...البد از طرف اقا نظامه.

ه.سلدا نامه را از دست او قاپیدو با هیجانی که تا به حال در خود سراغ نداشت ان را همه اتیشا از گور همون بلند میش

 باز کرد.

سالم نظام هستم.در صورت امکان شماره ی تماس خود را یادداشت کرده و به همین پسرک بدهید.منتظر تماسم "

 "باشید

ه پسرخاله شد.سلدا سر در گم مانده و سوگند که مظمون نامه را خوانده بود گفت:عجب اشتهایی هم داره!نیومد

 سوگند که از چهره ی او به تشویش درونی اش پی برده بود گفت:چیه؟نکنه ترسیدی؟میخوای من شماره بدم؟

 سلدا با تردید گفت:اخه ...فکر میکنی کار درستی باشه؟

لت افتاده؟ و بعد به سمت سوگند ایستاد روی برگه ای شماره را یادداشت کرد و گفت نمی خوای بفهمی چرا دنبا

 پسرک که سر خیابان بساطش را پهن کرده بود رفت و با لبخندی روی وزنه ایستاد و گفت:احوال رفیقمون؟
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 پسرک لبخندی زدو گفت:خوبم.

سوگند پرسید:چقدر اضافه کردم؟پسرک لبخندی زدو گفت:صد گرم.سوگند در حال پول دادن گفت:اووو..بی انصاف 

 تا چند ماه دیگه میشم فیل.روزی صد گرم که 

پسرک از خنده ریسه رفت و سوگند گفت:خوبه خوبه..خنده بسه.این یادداشت رو بده به همون اقایی که پیغامشو 

 برام میاری.

 پسرک لب ورچید :مگه من نامه رسونم؟

امه رسون برگ سبز ن سوگند انگشت اشاره اش را به سوی او گرفت و گفت:باید اون زبونتو ببرم.حاال میبینی با یه

 میشی یا نه.و اسکناس را حواله ی کاغذ کردو به پسرک داد:حواستو جمع کن اشتباهی ه کس دیگه ای ندی.

پسرک با رضایت پول را گرفت و گفت:مطمئن باش خوب میشناسمش.سلدا با کنجکاوی اطراف را نگاه کرد.سوگند 

 رو نشون بده قایم باشک بازی نمی کرد.دست اورا کشیدو گفت:دنبالش نگرد.اگه میخواست خودش 

 :فصل 

 

 

صدای زنگ موبایل با صدای نا هنجار در فضای کالس پیچید صدای استاد قطع شد و صدای خنده ی بچه ها به هوا 

رفت.سلدا فورا موبایلش را برداشت و دکمه را زد و با عجله گفت:سر کالس هستم لطفا نیم ساعت دیگر تماس 

 بگیرید.

 ر صدای خنده ها بلندتر شد.استاد با تعجب به سلدا نگاه کردو با جدیت گفت:خانوم وثوق؟اینبا

 سلدا فورا از جا برخاست و گفت بله استاد؟

 استاد:شما هم؟چندبار تاکید کردم موبایل سر کالس روشن نباشه؟

 سلدا:معذرت میخوام فراموش کرده بودم که...

 یید.استاد با جدیت گفت:بسیار خب بفرما

سلدا نشست و به سوگند که در سمت دیگر کالس بود نگاه کرد و به لبخند او با تبسمی پاسخ داد.نیم ساعت بعد 

کالس تمام شدو سلدا منتظر سوگند نماند میدانست پرحرفی های او با دوستانش به این زودی تمامی ندارد.جلوتر از 

نیمکتی نشست و رو به اسمان نگاه کرد.ابری بود و بوی همه از کالس بیرون رفت و توی محوطه ی دانشکده روی 

باران از انتهای اسمان به مشامش میرسید.باران را دوست داشت اما نه در روزهای پنجشنبه.مخصوصا عصر این 

 پنجشنبه که زمان مالقاتش با مردی بود که نمیشناختش.

 شست.سلدا پاسخ داد:نه هنوز نه.دستی روی شانه اش نشست:تماس نگرفت؟سوگند اسنرا گفت و کنارش ن

 موبایلت که روشنه؟-

 سلدا به موبایلش که در دستش بود نگاه کردو گفت:روشنه..ببینم صبح که میگفتی قرار دارم فراموش کردی؟

 محض اطالع شما همه رو کنسل کردم.ماشین که ندارم.چیه میخوای دکم کنی؟-

 سلدا خندید و گفت:نه نه باور کن.

 ی مکث کردو گفت:یه سوالی بپرسم راستش رو میگی؟سوگند کم

 سلدا اخمی کرد و گفت:یه جوری حرف میزنی انگار همیشه بهت دروغ میگم.
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 نه اما این سوال خیلی خصوصیه.-

 بپرس سعی میکنم حقیقت رو بگم.-

 تو دیدیش؟-

 سلدا به سوگند نگاه کرد و با مکثی کوتاه گفتدمش؟منظورت کیه؟

 ای تماسش لحظه شماری میکنی؟همون که بر-

 نمیدونم یکی مد نظرم هست اما مطمئن نیستم همون باشه.-

 من دیدمش؟-

 نه.نه دقیقا.

 تو فکر میکنی منظورش از حقایق قشنگ چی بود؟-

 سلدا شانه اش را باال انداخت و گفت:نمیدونم چیزی به فکرم نمیرسه.

 داشته و این اقا نظام دایی ماست.من فکر میکنم پدربزرگ واقعا یک همسر دیگه -

 سلدا متحیرانه به او نگاه کرد و سوگند گفت:نه نباید اینجوری باشه.

 اگر اینطور نباشه خیلی بهتره.-

 پس خواهر عاقل من خودش هم گیر افتاده.-

 فقط احساس وابستگی میکنم و دلم میخواد هر روز ببینمش.-

 کجا دیدیش؟-

 ار بود یه سوال کنی.وای بازجویی میکنی؟قر-

 سوگند ملتمسانه گفت:جون سوگند...بگو دیگه کجا دیدیش؟

 توی قبرستون.-

 صدای خنده ی سوگند اورا متوجه معنی کالمش کرد.

 سلدا:مرض..خنده داشت؟

 سوگند با خنده گفت:پس روح تشریف دارن.خیلی رمانتیکه..

 بی مزه..-

 دست از خنده کشید.گوشی را به گوشش چسباند و گفت:بفرمایید.صدای زنگ موبایل که بلند شد سوگند هم 

 صدای ارام نظام به گوشش رسید.سالم خانوم وثوق.نظام هستم.

 سلدا با دستپاچگی گفت:بله منتظرتون بودم.

 نظام:میبخشید که سر کالس مزاحمتون شدم.

 اهش میکنم بفرمایید.سلدا با همان دستپاچگی در حالی که لرزش خفیفی در صدایش بود گفت:خو

نظامروز که تماس رو قطع کردید فکر کردم دوست ندارید با واقعیتهای زندگی پدربزرگتون روبرو بشید.برای همین 

 دوباره از شما شماره خواستم.

سلدا که کمی از دستپاچگی و هیجانش کم شده بود گفت:اتفاقا مشتاق شنیدنم اما از کجا مطمئن باشم حقیقت رو 

 میگین؟

 اینقدر سند و مدرک براتون میارم که جای هیچ شک و شبهه ای براتون نمونه.-
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 خب این حقایق چیه؟-

 نظام خنده ی کوتاهی کردو گفت:واقعا کنجکاوتتون کردم.اما این قصه سر دراز دارد باید از نزدیک شمارو ببینم.

 برای گتنش هست؟چرا من؟چرا قصد دارید این حقایق رو به من بگید؟اصال چه دلیلی -

دلیلش رو خودتون بعدا میفهمید اما اینکه چرا شما؟تا حدودی با روحیات شما از روی نوشته هاتون اشنا هستم.اگر -

 اونطور که مینویسید باشید باید با معتمدها فرق داشته باشید.یکی مثل پدربزرگتون بی صفت...

 و به چی متهم میکنید؟به بی صفتی؟سلدا حرف اورا قطع کرد و گفت:شما مادرم و خونوادش ر

 نظام که به رنجش او پی برده بود گفت:نه مادرتون ..نه اطرافیانش.من با اردالن کار دارم منظورم اون بود.

 فرقی نمیکنه چه خصومتی با پدربزرگم دارید؟-

 .خصومت یا هرچه که هست برمیگرده به گذشته.فعال ترجیح میدم از نزدیک با شما اشنا بشم-

 لرزشی عجیب در وجود سلدا نشست و با مکث گفت:شما کی هستید؟

با هم از نزدیک اشنا میشیم اما قبل از اون دوست دارم بدونم اگر حرفهای من رو باور کردید چکار میکنید.با توجه -

 به خطر افتادن موقعیت اجتماعی پدربزرگتون اون رو از همه مخفی میکنید یا در فامیل مطرح میکنید؟

 باید بدونم این اتفاقات چیه.-

 گفتم که افتضاحاتی که پدربزرگتون در دوران جوانی به بار اورده.-

 سلدا نفس اسوده ای کشیدو گفت:پس ربطی به زندگی فعلی او نداره.از شرارتهایی است که ممکنه...

نیست.بعضی اشتباهات زندگی  نظام حرف اورا قطع کردو گفت:درسته مال گذشته است اما شرارتهای دوره ی جوانی

اینده رو هم تحت تاثیر قرار میده.اردالن تمام ثروتش را از طریق گناهان مرتکب شده اش به دست اورده و با همین 

ثروت تونسته روی افتضاحاتی که به بار اورده رو بپوشونه.اما مرگ همسرش باعث شد حافظه اش رو از دست بده و 

من.من و گناهانش.کارهای کثیفش.تمام فضای خالی ذهنش پر شده از گذشته ی به  همه چیز از ذهنش پاک بشه جز

لجن کشیده اش داره عذاب میکشه و وسط جهنمی از پولهای کثیف دست و پا میزنه و راه فراری نداره با مهر 

زنه این فریاد بسکوتی که روی لبهاش زده شده حتی توان فریاد زدن رو هم نداره.خیلی سخته ادم درد بکشه و نتونه 

خودش بدترین عذابه و من مطمئنم اگر میتونست کاری کنه همه ی پولهاش رو یه گوشه از ویالی با شکوهش تلنبار 

 میکرد و با اتش درونش اونارو میسوزوند و خاکستر میکرد شاید عذابش کم بشه.

 سلدا:کی و کجا باید شمارو ببینم؟

 شنیدن شدی؟ نظام با خوشحالی پرسید:پس حسابی مشتاق

 میخوام کسی رو که اینقدر با پدربزرگم دشمنی داره ببینم.-

نظام خنده ی تلخی کردو گفت:حس انتقام و دشمنی سالهاست که در من مرده.حقایق هم نشانه دشمنی و انتقام من 

 از اون نیست.فقط میخوام خواسته ی عزیزی رو پس از سالها اجابت کنم.

 نم بپرسم شما چند سال دارین؟سلدا:پس از سالها...میتو

نظام خنده ی کوتاهی کرد. فکر اورا به خوبی خوانده بود.نترس من فرزند اردالن نیستم و خوشحالم که...قرارمون 

 امروز ساعت چهار بعد از ظهر رستوران ستاره منتظرتونم...وتماس قطع شد.

داشت البته باید دید حرفاش حقیقت داره یا سوگند گوشش را از کنار گوش سلدا کنار کشیدو گفت:عجب دل پری 

 نه.خب تا ساعت چهار که بخوایم بریم...
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 سلدا نگاهش کردو گفت:بریم...؟

 سوگند گفت:اره دیگه من و تو باهم.

 سلدا از جا برخاست کالسورش را برداشت و گفت:نه فکر نکنم تورو با خودم ببرم.

سمت درب خروجی دانشگاه میرفتند گفت:نبر خودم ادرس دارو  سوگند هم همراه او برخاست و در حالی که به

 ساعت قرار رو هم میدونم.

 نه تو نمی ای.-

 باهم باشیم بهتره جدا از هم میشینیم.-

 خیلی خب نمیشه تورو از سر خودم باز کنم.-

دو گفت:تو بوس کج کرخیلی خب صبح که نرفتم حاال بیا باهم بریم فال بگیری.سلدا راهش را به سمت ایستگاه اتو-

 میتونی خودت بری.من اصال با اینطور چیزها مخالفم.

 سوگند زیر لب گفت:دختره ی کله شق و یه دنده...

 

•* * 

 

سوگند ارام و اهسته خودش را به پشست در رساند و چند ضربه اهسته به ان زد و منتظر شد در که باز شد خانوم 

ی در ظاهر شد و با دیدن سوگند خواب از سرش پرید و متعجبانه  بزرگ با ظاهری خواب الود در میانه

 پرسید:کجا؟باز اماده ی رفتنی.

 سوگند انگشتش را باال برد و گفت:هیس..س...س..میخوایم با سلدا بریم بیرون تا ساعت پنج و شش برمیگردیم.

زین به جون من...الاقل ازش اجازه اینطور که میگی هیس معلومه دارین یواشکی میرین و قراره مادرتون رو بندا-

 بگیرین.

 خانوم بزرگ مگه ما بچه ایم که واسه ی هر کاری از مامان بابا اجازه بگیریم.اجازه هست دست تو دماغم کنم؟-

 اا بی تربیت این حرفا واسه دختری به سن و سال تو زشته.-

ده که به تو خبر دادیم اخه االن که میدونی روی دن الهی به قربونت برم وقتی مامان بیدار شدو دید نیستیم بهش بگو-

 ی لج افتاده و واسه ی اینکه کفر مارو در بیاره و دق دلیشو خالی کنه نمیذاره بریم بیرون.

 من این چیزا حالیم نیست االن خودم میرم بهش میگم که بعد غر ولندهاش برای من نباشه.-

اگاه بود شانه هایش را با بیتفاوتی باال انداخت و گفت:من دارم به سوگند که از نقطه ضعف خانوم بزرگ به خوبی 

خاطر سلدا میرم بیرون واال بیرون کاری ندارم.اون طفلک امروز با یکی از دوستاش قرار داره واسه اینکه مامان زیاد 

 بهش گیر نده منم دارم باهاش میرم.

 خانوم بزرگ مکثی کردو گفت:باشه ولی زود برگردین.

 د لبخندی زدو گفت:مرسی خانوم بزرگ...فعال خداحافظ.سوگن

 وزیر لب گفت:پدرسوخته تا اسم سلدارو شنید دست و پاش لرزید.جونش واسه اون در میاد.

سلدا چتر را باز کردو به اسمان که به شدت میبارین نگاه کرد.سوگند هم چترش را باز کردو گفت:شانس مارو ببین 

 یباره.بابای خسیس که با ماشینش امروز کار نداشت همش توی دانشکده است.از زمین و اسمون برامون م
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سلدا پشت سر سوگند وارد کوچه شدو در را بست.سوگند نگاهی به او انداخت و گفت:حاال چرا انقدر رنگت 

 پریده؟قراره بری زوده...؟

 نمیدونم چرا انقدر هول شدم.نمیدونم چه اتفاقی می افته.-

 قی بیافته؟مگه قرار اتفا-

 خودت نشنیدی که چی میگفت از تموم زندگیش خبر داشت.-

 از چی خبر داشت؟داشت بلوف میزد.ولبخندی زدو گفت:باز جای شکرش باقیه که اعتراف کرد دایی ما نیست.-

 چطور مگه؟-

 سوگند با همان لبخندی که بر لب داشت گفت:خب دیگه اجازه داری بهش فکر کنی.

 بامزه...-

هرحال خدا پدرش رو بیامرزه انگار خبر داشت به علت تنبیه توی تحریم هستیم ککه یک کافه نزدیک خونه رو  به-

 در نظر گرفت.

من فقط توی این فکرم که پدربزرگ چیکار کرده که این مرد این طور در موردش صحبت میکنه.شنیدی در مورد -

نیست پس اگر دیدیم وضع پدربزرگ خیلی خرابه و  ببین سلدا هرچی که باشه تروریست که-ثروتش چی میگفت؟

 خیلی گل کاشته طرف واسه ی حرفاش سند و مدرک دداشت.شتر دیدی ندیدی..باشه قول میدی؟

 نه به اون قولی دادم نه به تو چنین قولی میدم این هم همون کافه است بهتر یکی یکی بریم تو.-

 با شما سر یه...سوگند فورا گفت:حاال مگه چه عیبی داره من هم 

 سلدا فورا حرف اورا قطع کردو گفت:بهتره سر قولت باشی وگرنه از همین جا برمیگردم.

 خیلی خب نوبرش رو اورده االن زنگ میزنم به سهراب ظرف یه دقیقه خودش رو میرسونه.-

ی همنوا با اهنگ سلدا با لبخندی سرش را تکان داد و چترش را بست و وارد شد.سالن خلوت و اروم بود موسیق

ریزش باران فضای سالن را پر کرده بود.یک راست به سمت انتهای سالن رفت و مقابل درب ورودی 

نشست.تشویش تمام وجودش را گرفته بود سعی کرد تصویری که از نظام به ذهنش سپرده بود از جلوی نظر پاک 

لحظه بعد در ورودی باز شد و سوگند هم وارد شد کند تا اگر در مورد او اشتباه کرده بود زیاد غافلگیر نشود.چند 

یک راست به سمتی که او نشسته بود رفت و میز بقلی را انتخاب کرد در ان ساعت از روز و در ان هوا سالن خلوت 

تر از حد معمول بود.سلدا به ساعتش نگاهی کرد.پنج دقیقه دیگر به وقت مالقات مانده بود و او لحظاتی پر از 

پری میکرد.کم کم ساعت به چهار و پنج دقیقه نزدیک میشد یکی دوبار در باز شد ضربان قلبش انقدر اضطراب را س

شدت گرفته بود که احساس میکرد سوگند هم صدای انرا میشنود.پیشخدمت مقابل او ایستاد و اورا از افکارش 

 بیرون اورد.

 چی میل داریدخانوم؟-

 دارید؟ سلدا نگاهی به پیشخدمت انداخت و گفت:چی

 پیشخدمت منو را به دست سلدا داد تا انتخاب کند.صدایی ارام از پشت سر پیشخدمت توجه هردورا جلب کرد.

 کیک و نسکافه.-

پیشخدمت به پشت سرش نگاه کرد .سلدا با هیجان برخاست و نظام گفت:لطفا برای سه نفر و رو به سلدا گفت:نظام 

 هستم خانوم وثوق.
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یت به دور از ان چیزی بود که میپنداشت.تنها شباهتی که با ان جوان داشت قد بلند و کشیده دلش فرو ریخت واقع

 اش بود.نظام که متوجه تعجب او شده بود گفت:با اون چیزی که از من تصور میکردید خیلی متفاوتم ..درسته؟

 سلدا با کمی مکث کوتاه و هیجان زده گفت:...فکر...فکر میکردم که..

ری او شتافت و گفت:فکر نمی کردید با مردی به سن و سال من مواجه بشید.سپس نگاهی به سوگند نظام به یا

 انداخت و اورا که درحال براندازش بود به خود اورد و گفت:بهتر نیست با ما سر یک میز بنشینید؟

 سوگند فورا از جا برخاست حسابی غافلگیر شده بود و با من من گفت:س..س..سالم.

 دلی را پیش کشید و گفت:لطفا بنشینید.نظام صن

سوگند هم به جمع انان پیوست و نشستند.نظام با سکوتی نسبتا طوالنی دقایقی به ان دو دختر جوان اجازه داد تا 

خوب چهره اش را بررسی کنند. و از شوک دیدن پیرمردی به جای جوانی شاداب و سرحال در بیایند.پیشخدمت هم 

 ا را روی میز قرار داو رفت.سپس نظام لب به سخن گشود.دقایقی بعد سفارش انه

 نظام اشرف هستم چند سالی از پدر بزرگتان کوچکتر شاید دو یا سه سال ناچیز.-

 سلدا با تردید گفت:نمیدونم شمارو جایی دیدم یا که اشتباه میکنم.

 ن این حس را در شما به وجود اورده.مطمئنم تا به امروز من و جایی ندیدید شاید شباهتم به یکی از نزدیکانتا-

 سوگند با هیجان گفت:درسته..شما شبیه به...به..خدای من نوک زبونمه..به هرر حال قیافتون خیلی اشناست.

نظام در ادامه ی صحبتش گفت:حال اینجا نیومدم که درمورد شباهتم با یکی از اقوامتان بحث کنیم.حداقل من یکی 

 ودتر با خانواده ی پر افتخار معتمد اشنا کنم.ترجیح میدم شمارو هرچه ز

سلدا امرانه گفت:نه بهتر اول خودتون رو کامل به ما معرفی کنید و یک توضیح هم در مورد عکسی که برامون 

 فرستادید بدید.وعکس را روی میز مقابل نظام گذاشت.

تر کرد. وبعد ارام گفت:یلدا خواهر  نظام دقایقی به عکس نگاه کرد و خطوط اندوه چهره ی شکسته اش را شکسته

 پدربزرگتان.

 سلدا و سوگند همزمان باهم ناباورانه گفتند:عمه ی مادرمون..!

 یلدا خواهر پدربزرگتون بود.-

 سلدا:بود...؟

 نظام گفت:تاحاال حرفی درمورد اون شنیده بودید؟

 ا دیدیمسلدا:نه هیچ وقت.این اولین باری است که اسمش را شنیدیم و عکسش ر

 نظام:حدس میزدم.

 سوگند کنجکاوانه پرسید حاال کجاست؟

نظام با غمی نشسته در چهره اش گفت:اینکه اون کجاست غصه ی سالها رنج و اندوه منه.من نمیتونم در عرض یک 

ش رو رساع یا یک روز یا یک هفته تمام حقایق زندگی اردالن رو برای شما بازگو کنم.فقط میتونم بگم اردالن خواه

 کشت تا ثروتمند بشه.

 سوگند وحشت زده گفت:کشت؟چطور ممکنه برادری خواهرش رو بکشه؟مدرکی هم برای اثبات این گفته دارید؟

نظام لبخند تلخی زد و گفت:داغ نکن خانوم جوان.نسکافتون سرد شد.و خودش مشغول خوردن شد.سلدا حرکات 

درگیر شباهت او با یکی از اقوامش بود.سوگند بدون اینکه دست به ارام و بی تکلف اورا زیر نظر داشت هنوز ذهنش 
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کیک و نسکافه بزند گفت:خیلی راحت پدربزرگ مارا متهم به قتل خواهرش میکنید و بعد توقع دارید ما هم به 

 همون راحتی باور کنیم و کیک و نسکافه بخوریم.قرار بود سند و مدرک بیارید.

داخت و گفت:از همون اول که خودت را جای خواهرت جا زدی و با من صحبت کردی نظام نگاه عمیقی به سوگند ان

 فهمیدم دختر عجولی هستی.

سوگند و سلدا به هم نگاهی کردند و نظام خطاب به سلدا گفت:طرف صحبت من شما هستید ان وقت خواهرتون از 

 من سند و مدرک میخواهد..واز سلدا پرسید چرا ساکت هستید؟

لی که نگاهش را از او نمی گرفت گفت:نظام اشرف ..اشرف..ممکنه شما نسبتی با مادربزرگم داشته سلدا در حا

 باشید..مثال برادرش..

 نظام:برای اثبات این ادعا هم سند الزمه؟

 سلدا:مطمئنا نگاهی به شناسنامه شما و مادرم می اندازم.اما در هر حا شباهت شما با مادربزرگ مرحومم کافی است.

 خند تلخی بر لبان نظام نشست و گفت:همانطور که حدس زده بودم دختر باهوشی هستید.لب

 سوگند گفت:این امکان نداره.

 نظام به سوگند نگاه کردو گفت:چی امکان نداره؟اینکه خواهرتون دختر باهوشیه؟

هیچکس اسمی از شما سوگند با جدیت گفت:نخیر اینکه شما دایی مادرمون هستید این همه مدت کجا بودین؟چرا 

نبرده؟حاال واسه ی چی اینجا هستید بعد از این همه سال تازه هوس کردید خودتون رو نشون بدید.اصال هدفتون از 

 بدنام کردنووو

نظام وسط حرف او پرید و گفت:صبر کن خانوم.این همه سال در کنجی با غم مدفون بود و با مرگ خواهرم از زیر 

ن افتادم سالها از دنیا دور بودم.از اجتماع بیرون افتاده بودم.فقط به خاطر گناهان تلی از خاطرات تلخ بیرو

اردالن..پدربزرگتون..توی مراسم درگذشت خواهرم ک همزمان شده بود با مرگ یکی از عزیزان دیگرم یک بار 

ادم افتاد چرخوند بعد یدیگر تصویر بدور از باور یلدا برام شکل گرفت.سرتا پا مشکی پوشیده بود و ظرف خرمارو می

 که سالها پیش قولی به او داده بودم.اینکه به همه توضیح بدم چه بالیی سرش اومده و..سکوت کرد.

سوگند با تمسخر گفت:واقعا؟یعنی از زیر تلی از خاطرات بیرون افتادید تا وفای به عهد کنید و یک سوژه ی مناسب 

 دائم از ثروت پدربزرگم صحبت میکنید؟برای نوشته ها خواهرم باشید.همین..؟پس چرا 

نظام خنده ای ارام و کوتاه کردو گفت:ثروت پدربزرگ شما وارثان گردن کلفتی دارد درضمن قرار با خودم فقط یه 

کفن به گور ببرم همون چیزی که همه میبرند.قبال هم گفتم اگه اون اردالن گرگ صفت میتونست حرف بزنه یا کاری 

اتیش میزد.اتیشی که داره اونو میسوزونه و قصد نابودیش رو داره.چیزی به خاکستر شدنش  کنه همه ی ثروتش رو

نمونده.شبها خواب میبینم که منو صدا میزنه و میخواد که به دادش برسم.میخواد به همه بگم چه گذشته ی ننگینی 

 داشته تا کمک کنند.الشخور پیر میدونه که من هنوز زنده ام..

گفت:شما اجازه ندارید توهین کنید و رو به سلدا کردو گفت:اومدی اینجا تا به پدربزرگت توهین  سوگند هیجان زده

 بشه و تو سکوت کنی؟

سلدا با خونسردی جواب داد:اجازه بده سوگند ما که هنوز چیزی از گذشته ی پدربزرگ نشنیدیم میخوام بدونم 

 واقعا کی بوده و این همه ثروت رو از کجا اورده؟
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د با تمسخر پوزخندی زد و گفت:از کجا اورده؟خب معلومه از همون جایی که ادمای متمول دیگر میارن.حاال سوگن

هم ساکتی و دنبال بهانه ای چون از معتمدها بدت میاد.این اقا هم برای گفتن این حرفا شنونده ی خوبی رو پیدا 

 کرده.فقط نمیدونم از کجا میدونسته تو با اون هم عقیده ای.

دا:من با هیچ کس هم عقیده نیستم فقط الزمه حرفای اقای اشرف رو بشنوم.سپس رو به نظام کرده و گفت:قضیه سل

 داره جالب میشه اما شما هیچ حرفی از گذشته ی پدربزرگم نزدید.

 نظام:حرف زیاده.

 سلدا:من باید چیکار کنم؟

 امت تعریف کنی و منو ببری پیش اردالن.نظام:باید قول بدهی بعد از شنیدن حقایق همه چیز رو برای اقو

 سلدا:امیدوارم قصد صدمه زدن به پدر بزرگم رو نداشته باشید چون به اندازه کافی رنج و عذاب داره.

نظام:خیالتون راحت شب و روز دعا میکنم زنده بمونه مرگ براش زوده در حقیقت با مردن راحت میشه.من از شما 

صحبت کنی مطمئنم که من رو به خاطر داره فراموش نکنید در مورد من با مادرتون  میخواهم در مورد من با پدرت

 صحبت نکنید.

درحالی که اماده ی رفتن میشد خطاب به سوگند گفت:از شماهم معذرت میخوام نمیدونستم با گفتن حقیقت اینقدر 

 شمارو ناراحت میکنم.

رچه زودتر با پدرت صحبت کنی من با تو تماس میگیرم از جا برخاست و رو به سلدا کردو گفت:شماهم سعی کن ه

 از اینکه اومدی متشکرم.

 سلدا از جا بلند شد و گفت:برای صحبت درمورد شما با پدرم باید کمی به من وقت بدین.

نظام با لبخندی بر لب گفت:از ادمهایی به سن و سال من که افتاب عمرشون رو به غروب است زیاد فرصت 

خداحافظی از انها به سمت پیشخوان رفت و حساب میز را پرداخت ودر حالیکه نگاه سوگند و سلدا را به  نخواه.بعد از

 دنبال داشت انجارا ترک کرد.

سوگند کیفش را برداشت و به سلدا که هنوز نگاهش به در خیره متنده بود گفت:عجب تیکه ای بود..از اینکه با یه 

 شدی خیلی جا خوردی درسته؟پیرمرد بی تربیت و پیزوری روبه رو 

 سلدا هم کیفش را برداشت و گفت:منظورت چیه؟

سوگند با لبخند گفت:انتظار یه جوون خوشتیپ رو میکشیدم یعنی هردوتامون تعجب کردیم اون سر قایم باشک 

 بازی عاقبت بابابزرگمون رو پیدا کردیم.

ر شده بود ازطرفی هوا انقدر بارانی بود که هیچ کس سلدا نگاهی به ساعتش کرد برای رفتن به مزار مادربزرگش دی

انجا نمیرفت.بدون اینکه پاسخ سوگند را بدهد از رستوران خارج شدند و هردو چترهایشان را باز کردند.سوگند که 

 سکوت سلدا را طوالنی دید گفت:ای بابا یعنی اینقدر از دیدین اقا نظام کلنگی تو ذوقت خورد.این همه نوساز..اونوقت

 تو زانوی غم بغل گرفتی.

انقدر چرند نگو داشتم فکر میکردم واقعا توی گذشته ی پدربزرگ چه اتفاقی افتاده و چرا همه چیز رو فراموش -

 کرده جز نظام رو.

 واقعا حرفای این پیر مرد رو قبول کردی و میخوای درموردش با بابا صحبت کنی؟-
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می خوام با بابا در موردش صحبت کنم.اما مواظب دهانت باش نمیخوام  تو میتونی قبول نکنی اما من قبول دارم و-

 ماما چیزی در این مورد بفهمه.

 سوگند با لودگی گفت:به جون سهراب یک کلمه هم از دهنم بیرون نمیاد.

 سلدا نگاه سرزنش امیزی به او کرد و گفت:واقعا که...

 

****** 

 

اشپزخانه بیرون امد و گفت:مگر قرار نبود زود برگردین با این کاراتون اخر با ورود سلدا و سوگند خانوم بزرگ از 

 من و توی دردسر میندازین...

هنوز حرفش تمام نشده بود که افروز وارد سالن شدو گفت:این خونه انگار صاحب نداره واسه خودتون میرین و 

 میاین..

 ارتون کنیم.سلدا:سالم مامان..شما استراحت میکردین نمی خواستیم بید

 افروز:حاال کجا بودین؟

 سوگند بی مقدمه گفت:قرار مالقات داشتیم.

 افروز:چشمم روشن با کی؟کجا؟

 سوگند:خب معلومه دیگه توی این بارون توی پارک که نمیریم.رفتیم یه رستوران و با یه پیرمرد قرار داشتیم.

ی من بیرون میرید اونوقت با مسخره بازی جواب من رو  سلدا با عصبانیت به او نگاه کردو افروز گفت:بدون اجازه

 میدید.چرا موبایالتون خاموش بود؟

 سوگند:اخه جایی که رفتیم اجازه نمیدادن موبایل ببریم.

 افروز:مگه کجا رفته بودین؟

 سوگند:رفته بودیم استخر.

 میگی؟افروز با سردرگمی گفت:همین االن گفتی رفته بودیم رستوران معلوم هست چی 

 سوگند:مگه شما باور کردید که ما رفتیم رستوران اون هم با یه پیرمرد؟

 افروز:از دخترای بی عقل من هرکاری بر میاد حاال درست بگو کجا بودین؟

سلدا اینبار اجازه ی صحبت کردن به سوگند را نداد و گفت:مامان جان با چندتا از بچه رفته بودیم رستوران موبایل 

 م خاموش کرده بودیم.حاال مگه اتفاقی افتاده؟هامون رو ه

افروز:خانوم شاهرخی زنگ زده بود.کتایون رو میگم.میخواست تورو ببینه.شماره ی همراهت رو دادم خودم هم 

 تماس گرفتم اما خاموش بود.

ارا رار مدسوگند با خوشحالی گفت:ای واهلل...پس تحریم تموم شد خدارو شکر که همه چی ختم بخیر شد و فردا ق

 همه سر جاشه.

 افروز با تحکم گفت:شماره اش رو یادداشت کردم فردا زنگ بزن.

 سوگند:چرا فردا فردا مامان جان؟شماررو بدین به من همین االن زنگ میزنم و کارهارو ردیف میکنم.

 افروز به تندی گفت:الزم نکرده میخوای فکر کنن دستپاچه ایم.
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 دین تا برای فردا یه دستی بهش بکشم.اخه قرار فردا بریم بیرون.سوگند:پس سوییچ ماشین رو ب

 افروز لبخندی زدو گفت:سوییچ ماشین تا وقتی کارها ردیف بشه پیش من میمونه

 

* * * 

 

چیزی که از چهره ی نظام در تصور من نقش بسته بود با تصویر واقعیش که مقابلم استاده بود و سفارش کیک و 

زمین تا اسمان فرق داشت.نظام در تصورات من جوانی اساطیری بود اما این نظام مردی بود که دوران نکافه میداد از 

جوانیش را کامال پشت سر گذاشته بود و به قول خودش افتاب عمرش رو به غروب بود یا به قول سوگند کلنگی بود 

جازبه.یک صحبت که اجازه نداد من  به هر حال در این سن و سال چیزی در چهره اش موج میزد شاید چیزی مانند

به خاطر تصورات غلطی که از او در ذهن پرورانده بودم با دیدنش غافلگیر و ناراحت شوم.او طی این مالقات سعی 

داشت اتش درونش را با بدو بیراه گفتن و کوباندن پدربزرگ یا به قول خودش اردالن گرگ صفت خاموش کند پس 

سردو خاموش شود اما در همین حال اتشی در درونش شعله ور بود که من انرا به  با سکوتم اجازه دادم تا کمی

وضوح در کالم و نگاهش میدیدم در همین چند جمله ی کوبنده خاموش نمیشد.اتش درونش ماحصل سالها رنج و 

زرگ را بر پدرب اندوه بود پس به این لسانی فروکش نمیکرد.قصد دارد پرده از حقایقی بردارد که قطعا ابرو و حیثیت

باد میدهد.نمیدانم تحت تاثیر کدام حس به او قول همکاری دادم.و در برار توهین هایش سکوت کردم. اما خودم 

 حس کنجکاوی را در این زمینه موثر میدانم..حاال فقط مانده که با پدر صحبت کنم..

 سلدا..سلدا..میشه از الی اون کاغذا بیرون بیای.-

کرد و به سوگند که جلوی در ایستاده بود و به او زل زده بود نگاه کرد و گفت:بفرمایید ...اومدم سلدا سرش را بلند 

 بیرون.

 سوگند از جلوی در کنار رفت تا مسعود وارد اتاق شود.سلدا از پشت میز بلند شدو گفت:سالم بابا ...چیزی شده؟

حیاط نگاه کردو در برابر نگاه منتظر و  مسعود در را پشت سرش بست و چند قدم برداشت از پشت پنجره به

 کنجکاو دو دختر سکوت کرد.

 سوگند با لحنی کالفه گفت:بابا به اندازه کافی کنجکاو شدیم نمی خواید حرفتون رو بزنید؟خب بگین چی شد؟

رد مسعود رو به انها کرده و گفت:تازگی ها اخالق هردوتو عوض شده بعد رو به سلدا گفت:درسته که من در مو

ازدواجت با مادرت مخالفم اما این مخالفت دلیل نمیشه شما هر بی احترامی به او بکنید و هرکار دلتون خواست انجام 

 بدید.

 سلدا با سردرگمی گفت :بی احترامی؟

سوگند نفس عمیقی کشید و روی صندلی نشست و گفت:فکر کردم چه خالفی کردیم که شما میخواید محاکممون 

ب به سلدا گفت: تو هنوز نفهمیدی چه خبره؟مامان دلش پر از بهونه است از همه کارای ما داره ایراد کنید و بعد خطا

 میگیره.

مسعود:این بهونه و ایراد نیست برای من هم جالبه بدونم تو این هوای بارونی بدون وسیله کجا رفتین.شما دوتا که 

 واسه ی رفتن تا دانشگاه بدون مشین ماتم میگرفتین؟
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گند:البته خبر رسانی مامان به نفع سلدا تموم شد چون خیلی راحت میتونه بگه کجا بوده و چه کسی رو دیده سو

 درضمن من خیلی رک و راست به مامان گفتم که توی یک رستوران با یه پیرمرد قرار داشتیم ولی مامان باور نکرد.

 مسعود با تعجب گفت:پیرمرد؟

 به سوگند نگاه کرد و به ارامی گفت:بله اقا ی نظام اشرف سلدا نگاهش را از مسعود گرفت و

 مسعود اینبار با هیجان گفت:اشرف؟نظام اشرف..؟

 سلدا به پدرش نگاه کردو گفت:شما این اقارو میشناسین؟

 مسعود:اورا کجا دیدید؟خودش بود؟اورا چطور پیدا کردید؟

 سوگند و سلدا همزمان با هم گفتند:مگه گم شده بود؟

عود دست سلدا را گرفت و با او لبه ی تخت نشست و گفت:از اول بگو چه اتفاقی افتاده؟چطور با این اقا اشنا شده مس

 اید؟

سلدا همه چیز رو از روز اول که نامه رو دریافت کردند تا انروز بعد از ظهر که نظام را در رستوران دیده بود تعریف 

ت:همانطور که خوده نظام گفته بهتره در موردش با مامان صحبت کرد.مسعود بعد از شنیدن صحبت های سلدا گف

 نکنید.

سوگند پرسید:لطفا شما بگین که از کجا این اقارو مشناسید انگار قبل از ازدواج شما و مادر ناپدید شده و حرفی هم 

 درموردش نبوده.

ند شد و به سمت در اتاق رفت.جلوی مسعود بدون اینکه جواب سوال سوگند را که سوال سلدا هم بود بدهد از جا بل

 در ایستاد و گفت:شماره تماس نظام رو بده من.

 

•* * 

 

سلدا به دورو برش نگاه کرد همه چیز در بهترین نوع خودش بود درست مثل منزل شاهرخی.منزل که نه.قصر 

 ان شگفت زده میشد و باشکوه شاهرخی.جایی که هرکس در ان پا میگذاشت با دیدن لوازم و وسایل شیک و انتیک

خیلی ها حسرت و ارزوی ان را به دل داشتند مثل مهوش و مهرنوش.دختردایی هایش که ان ندگی را رویایی 

میدانستند.برخالف او که هر وقت پایش را انجا میگذاشت حالش دگرگون میشد و دلش میخواست از انهمه اظهار 

ندگی برایش تیره و تار میشد.خودش هم نمیفهمید چرا تا ان حد فخر و تظاهر فرار کند.به یاد سروش که می افتاد ز

از سروش یسزار بود شاید شاید اگر کمی به او عالقه داشت خودرا با به دست اوردن ان همه ثروت و شهرت 

خوشبخت ترین دختر میدانست.شاید اگر از دریچه ی نگاه انها به زندگی مینگریست برای داشتن ان ثروت اینهمه 

می کرد و با گفتن یک بله صاحب ثروت عظیمی میشد.صدای قدم های ارام و موزون کتی که از پله ها پایین تعلل ن

می امد اورا به خود اورد .ارام از جا برخاست و به او که با وقار و مستحکم در لباسی زیبا که اخرین پله را پایین میامد 

 سالم کرد.

 سالم خانوم شاهرخی.-

 گرم سمت او رفت و در حالی که اورا میبوسید گفت:سالم عزیزم...چرا اینجا نشستی بریم پذیرایی.کتایون با لبخندی 

 متشکرم همین جا خوبه راتم.-
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کتایون به او تعارف کرد که بنشیند و گفت:بسیار خب هرطور راحتی هردو مقابل هم نشستند .کتایون به وسایل 

 میکنی از خودت پذیرایی کن و راحت باش. پذیرایی روی میز اشاره کرد و گفت:چرا تعارف

سلدا از اینکه سوگند را با ان همه خواهش و تمنا با خود نیاورده بودپشیمان شد.ال اقل با بودن او در کنارش این همه 

معذب نبود.در اخرین لحظات که داشت رضایت میداد که اورا با خود به منزل کتایون ببرد افروز تحکم امیز گفته 

یر فقط خواهرت رو میرسونی و برمیگردی. دوست ندارم یکبار دیگه همه چیو بهم بریزی.سوگند قسم بود..نخ

خورده بود صم و بکم بنشیند ولی اینبار خودش تردید کرده بودو میترسید که به قول مادرش دوباره مسخره بازی و 

 خنده راه بیاندازد.

 تند؟کتایون سکوت اورا شکست و گفت:مامان و بابا خوب هس

 بله سالم رسوندند.-

 کتایون خودش در مقابل سلدا میوه گذاشت و گفت:راحت باش فکر اومدی منزل عمه ی خودت نه عمه ی نامزدت...

 سلدا فورا گفت:نامزدم...!کتایون بعد از کمی مکث گفت:چرا از این ازدواج فرار میکنی؟

 ..اینطور نیستسلدا کمی جابه جا شد و با کمی دست پاچگی گفت:فرار..نه

کتایون به مبل تکیه زدو گفت:از تو خواستم بیای تا بی پرده با هم صحبت کنیم.فقط دلم نمی خواد کسی از 

 صحبتهایی که بین ما ردوبدل میشه چیزی بفهمه.

از نسلدا اینبار کنجکاوانه به او نگاه کردو کتایون گفت:فقط اول باید بدونم واقعا از سروش خوشت نمیاد یا داری 

 میکنی.

خودتون خواستین که راحت باشم امیدوارم از حرفهای من ناراحت نشید.من از براذرزاده ی شما به هیچ عنوان -

خوشم نمیاد.لطفا دلیلش رو نپرسین شاید نتونم دلیل قانع کننده ای برای شما بیارم ولی بهتره بدونین من و مجبور به 

 این ازدواج کردن.

ن دوره و زمونه..شما دختر عاقل و بالغی هستید تحصیل کرده اید پس باید بدونید قوانین اجبار اون هم توی ای-

 جدید از شما در این مورد حمایت میکنه.

 درسته برای من جالبه بدونم چرا شما تمایلی به این ازدواج نشون نمیدید؟در من عیبی دیدید یا در خانواده ام؟-

 کتایون:هیچ کدام...

 پس..-

:خودم مشکل دارم..یک مشکل مسخره.. دلم نمی خواد فکر کنی ادم خودخواهی هستم یا قصد دارم چیزی رو کتایون

از تو بگیرم ولی دیگه چاره ای ندارم من یک مادرم....چطور بگم..نمیدونم چقدر باور میکنی اگر بگم سروش 

مرد بار بیاره.شاید چون تک پسر و برادرزاده ی من هست اما نظر خوبی به اون ندارم.برادرم نتونست پسرش رو 

تک فرزند خونواده بوده بیش از حد به اون میدون دادن تا هر کاری میخواد بکنه.هرچیزی که میخواست قبل از 

اینکه فکرشو بکنه براش تهیه کرد و به پاش ریخت.سروش هم با این فکر بزرگ شده که یک سرمایه عظیم و 

 زی به ادامه تحصیل دید نه هنری اموخت.هنگفت پشتوانه ی زندگیشه.پس نه نیا

به امید ثروت پدر رفت دنبال خوشگذرونی در نتیجه برادرزاده ی من یک جوان لوس و بی سواد و تن پرور و عیاش 

 بار اومده.نمیدونم اونایی که اصرار به ازدواج تو با این اقا دارن غیر از ثروتش چی توی اون دیدن؟
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ونیدو از نزدیک دیده اید اما مامان من.. خب به قول شما اینده ی من رو توی این اوضاع سلدا:این چیزهارو شما مید

 اقتصادی و تورم تضمین شده میخواد ولی برام خیلی جالبه که بدونم چرا شما اینهارو به من میگیدو چه هدفی دارید؟

اال که من و مطمئن کردی که به کتایون با جدیت گفت:اول هم گفتم قصد ندارم کسی یا چیزی رو از تو بگیرم ح

 سروش عالقه ای نداری همه چیز رو به تو میگم.

 

 کتایون مکثی کرد و با تردید در حالی که نگاهش به نقطه ای دور بود گفت:دختر من به سروش سخت عالقمند شده.

مانی بود.کتایون همسر یک السلدا ناباورانه به او نگاه کرد .تعریف سپیده دختر کتایون را از زبان خیلی ها شنیده 

االصل و یک کارخانه دار معروف بود.مردی خوش چهره و خوش مشرب که بعد از سیزده سال زندگی مشترک به 

علت سرطان و در اوج شهرت و اوازه در گذشت بود.همه چهره ی زیبا و افسونگر یپیده را به پدرش نسبت 

نطور که برادرش سهراب را تا چند شب قبل ندیده بود.کتایون قاب میدادند.اما سلدا هیچگاه سپید را ندیده بود.هما

عکسی را مقابل او گرفت.سلدا اول به کتایون که کنارش ایستاده بود نگاه کرد و بعد قاب عکس را از دستش 

 گرفت.یک دختر کوچولو با موهای بلوند و زیبا در اغوش مردی خوش چهره و خندان.کتایون گفت:

وبی بود خوب که براش کمه فوق العاده بود این هم سپید.اون موقع پنج ساله بود.اخرین سالی این شوهرمه.مرد خ

بود که پدرش رو سرحال میدید.چند ماه بعد از این عکس متوجه بیماریش شدیم خودش عقیده داشت که بیماریش 

روپارو براش اوردم اما خودش درمان نمیشه اما من که با تمام وجود نمی خواستم اونو از دست بدم تمام متخصصین ا

بهتر از احوالش با خبر بود.یک سال بعد...خیلی سخت بود..و لبخندی بر نشاند.در مقابل سلدا نشست و گفت:سپید 

حاال خیلی زیباتر شده نمیخوام از ظاهرش زیاد تعریف کنم ولی خب ...واقعا زیباست.چندین طراح اروپایی از اون 

انقدر بهش اصرار کردند که داشت راضی میشد.اما من اجازه این کارو بهش خواستن که مدل طراحشون بشه.

ندادم.درسته که پدرش یک المانی االصل بود اما عقاید و مذهبی با من یکی بود.مطمئنا اگه زنده بود اجازه نمیداد 

 .دخترش چنین کاری انجام بده. بگذریم از این همه زیبایی افسوس که دختر کله شق و بی فکریه..

سیبی را که پوست گرفته ببود مقابل سلدا گذاشت و گفت:خوشحالم که تنها اومدی همش نگران بودم که با 

خواهرت بیای یا با مادرت میخواستم تنها با تو صحبت کنم.دوباره به مبل تکیه زد و گفت:ولی علی رغم میل باطنی 

که پای دلش وسطه...اصال حرف توی کله اش من اون به سروش عالقمند شده گفتم که دختر بی فکریه االن هم 

نمیره خیلی نصیحتش کردم تا از فکرش بیرون بیاد هرکاری کردم تا فراموش کنه اما نشد.دلم میخواست از تجارب 

دیگران کهه با چنین مردی ازدواج کردن استفاده کنه اما تصمیم گرفته خودش این زندگی رو تجربه کنه مطمئنم 

ظارشه اما چاره ای ندارم باید بذارم خودش رو گرفتار کنه تا سرش به سنگ بخوره برای همین تجربه ی تلخی در انت

 تصمیم گرفتم شمارو ببینم.

 سلدا گفت:اگر به سروش عالقمند بودم چی؟اون وقت چیکار میکردین؟

 کتایون گفت:اون وقت کار دیگه ای میکردم.

 راش بکنید.سلدا به ارامی گفت:حاال هم بهتره یه فکر دیگه ب

 کتایون گره ای به ابروهایش انداخت و گفت:مگه نگفتی عالقه ای به سروش نداری؟

 سلدا:گفتم و حاال هم همینو میگم اما شما خودتون گفتید که این تجربه ی تلخی است پس چرا اینکاررو میکنید؟
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ه و خودش رو شکست خورده کتایون حرف اورا قطع کردو گفت:اگر اینکاررو نکنم تا اخر عمر سرخورده میش

 میدونه گفتم که این تجربه ی تلخ رو خودش باید کسب کنه.

 سلدا:حاال میخواید من چیکار کنم؟

 کتایون:فقط کافیه که به این ازدواج رضایت ندی.من از تو حمایت میکنم و خودم هم کمکت میکنم.

 بعد از من شاید یکی دیگه پیدا بشه و...سلدا:تاحاال هم رضایت ندادم اما باید به این هم فکر کنید که 

کتایون باز هم حرف اورا قطع کردو گفت:فکر اونجارو هم کرده ام تو فقط به من قول بده که...در همین ههنگام در 

سالن باز شد و سپید با عجله وارد شد.با دیدن سلدا کمی جا خورد.سلدا در مقابل خود دختر جوان و زیبایی را دید که 

 تمام حرکاتش به چشم میخورد از جا بلند شد و گفت:سالم. شتاب در

 کتایون با کمی دست پاچگی گفت:سالم عزیزم...مگه قرار نبود بعد از ظهر برگردین؟

 اخمهای سپیده در هم رفت و با عصبانیت گفت:این اینجا چیکار میکنه؟

 کتایون معترضانه گفت:سپید...

ر گفت:سپیدو چی؟مطمئنا تا حاال همه چی رو واسه این خانوم تعریف کردین سپیده جلوتر رفت و با عصبانیت بیشت

 حاال میخواید که من خویشتنداری کنم؟

 کتایون از جا برخاست و گفت:سپید یهخورده اروم باش گوش کن ببین چی میگم.

ه باشم.هرچی هم ک سپیده با غضب به سلدا نگاه کردو گفت:من بر خالف مامانم یاد ندارم که عشق رو گدایی کرده

مادرم گفت فراموش کن حاال تشریف ببرین.خم شدو کیف سلدارا به دستش داد و به سمت در سالن رفت انرا باز 

 کردو با عصبانیت گفت:بفرمایید بیرون خانوم.

 کتایون با ناراحتی گفت:سپید...

ردو بزند که سپید پیش دستی کسلدا کمی مکث کردو به سمت در سالن رفت و مقابل سپید ایستاد خواست حرفی 

گفت:اگه به زنجیرش بکشی باز هم یه روز اونرو متوجه اشتباهش میکنم.مطمئن باش سایه ی من همیشه روی 

 زندگیت هست.

سلدا لبخندی زدو در حالی که پالتویش را برمیداشت از در خارج شد کتایون با عجله به سمت در رفت سپید محکم 

نوز دستش روی در بود گفت:با این کارتون فقط من رو کوچیک کردین کدوم ادم عاقلی در را بست و درحالی که ه

 همچین لقمه ای رو از دست میده.

کتایون اورا کنار زد و با جدیت گفت:فقط یک ادم عاقل میتونه بفهمه زندگی با چنین مردی حماقته یک تجربه ی 

که مقابل در حیاط رسیده بود رساند و گفت:سلدا...سلدا..صبر  تلخه و با عجله از پله ها پایین رفت خودش را به سلدا

 کن.

سلدا ایستاد و به او که با همان لباس نازک در ان هوا ی سرد به سمت او می امد نگاه کرد.کتایون خودش را به او 

 شدهرساند و گفت:من معذرت میخوام گفتم که اخالق خوبی نداره مخصوصا که حاال هم دچار این عشق مسخره 

 سلدا با بی تفاوتی شانه اش را باال انداخت و گفت:مهم نیست شما بفرمایید اینطوری سرما میخورید.

برای کایون هیچ چیز مهم نبود فقط میخواست اخرین جمله را از زبان او بشنود و از او قول اخر را بگیرد . به همین 

 نگه دارم. دلیل در ادامه گفت: قرار بود شمارا برای ناهار پیش خودم

 سلدا گفت:متشکرم به مامان گفتم بر میگردم.
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 کتایون کمی مکث کردو گفت:حرفهایمان ناتمام ماند.

سلدا گفت:فکر نمیکنم حرف دیگه ای باقی منده باشه جز قول من.خانم شاهرخی خیلی دلم میخواد به شما کمک 

برای ما معضلی شده.تاحاال خیلی مقابلش ایستادم کنم اما من هم مشکالتی دارم .اون هم مادرمه بیماری قلبیش هم 

ولی انگار حرف حرف خودش است میترسم اگر بیشتر با اون مخالفت کنم از دستش بدم ولی ...باز هم سعی خودم 

 رو میکنم البته نه به خاطر دختر شما به خاطر اینده ی خودم..فعال خداحافظ.

 

انداخت و خارج شد.تا سر خیابان به حرفهای کتایون و برخورد بد  و اخرین نگاه را به چهره ی سر درگم کتایون

سپید فکر کرد.و به اینکه چه چیزی را بهانه ی این مالقات قرار دهد و تحویل مادرش دهد.سر خیابان که رسید تازه 

ه در به یاد اورد که پیاده است.موبایلش را بیرون اورد و شماره ی سوگند را گرفت و در کمال تعجب شنید ک

دسترس نمی باشد.چندین بار دیگر هم گرفت اما باز هم همان پیغام را شنید..مشترک مورد نظر در دسترس 

 نمیباشد..

 4فصل 

 

تاکسی سر خیابان متوقف شد.کرایه ی تاکسی را پرداخت و پیاده شد.به منزل رسیده بود و هنوز یک جواب مناسب 

نتظارش را میکشد.زنگ را که فشرد صدای خانوم بزرگ را شنید:چقدر پیدا نکرده بود.مطمئن بود مادرش پشت در ا

 زود برگشتین؟پس معلومه دست گل به اب دادین.پس سوگند کجاست؟قایم شده...

سلدا که از حرفهای خانوم بزرگ چیزی نمیفهمید وارد شد.برخالف تصورش مادرش در منزل نبود به خانوم بزرگ 

 سالم کرد و راغ مادرش را گرفت.

 خانوم بزرگ مامان کجاست؟-

 خانوم بزرگ پالتوی سلدا را از دستش گرفت و گفت:رفت به جناب معتمد سر بزند تو چرا اینقدر زود برگشتی؟

 سلدا با خیال راحت روی کاناپه نشست نفس راحتی کشید تا بازگشت مادرش هنوز فرصت داشت.

 ونم.در جواب خانوم بزرگ گفت:قرار نبود که ناهارو شام بم

خانوم بزرگ با تعجب گفت:یعنی چی/ سوگند زنگ زده و گفته به اصرار تو خونهی کتایون مونده ناهار همون جا 

 میمونید.

سلدا ناباورانه به خانوم بزرگ نگاه کرد.بعد از کمی مکث صاف روی مبل نشست و گفت:پس بگو چرا هرچی با اون 

 هر برمیگرده؟تماس میگرفتم در دسترس نبود.راستی مامان تا ظ

 خانوم بزرگ که سردرگم بود گفت:اره گفته که ناهار برمیگرده.

سلدا با عجله داخل کیفش دنبال موبایلش میگشت و در حالی که زیر لب به سوگند ناسزا میگفت شماره ی اورا 

 گرفت ولی هنوز در دسترس نبود.

 خانوم بزرگ گفت:باالخره میگی قضیه از چه قراره؟

ل را خاموش کردو گفت:خدا به دادش برسه این دختره اصال توی اون کله اش عقل نیست.اون اصال با من سلدا موبای

 نیومده خونه ی کتایون که بخوایم با هم اونجا بمونیم.

 خانوم بزرگ که از قبل گیج تر شده بود گفت:پس کجاست؟
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 دی؟از دو روز قبل داره میگه که جمعه با دوستام قرار دارم فراموش کر-

 خانوم بزرگ پشت دستش زدو گفت:خدا مرگم بده ماشین رو بی اجازه برده تفریح...

 سلدا پوزخندی زدو گفت:ماشین رو..؟خودش پس چی؟دروغایی که تحویل مامان داده چی؟

 خانوم بزرگ با جدیت گفت :شما دوتارو زاییده تا یکسره بچزونینش اخه چرا فکر قلب خرابش رو نمیکنین..

کیف و موبایلش را برداشت و در حالی که به سمت پله ها میرفت گفت:اگه زن اون پسره ی لوس بشم راضی سلدا 

 میشید؟قلب مامان خوب میشه؟

خانوم بزرگ گفت:من که اصال راضی نیستم با اون بچه ننر ازدواج کنی ولی در اون صورت مادرت راضی میشه برای 

 جراحی بره خارج.

یستاد و به خانوم بزرگ نگاه کرد.به کلی فراموش کرده بود که مادرش گفته بود تا وضع سلدا سلدا روی اولین پله ا

 معلوم نشود عمل نمیکنم.

 خانوم بزرگ گفت:چیه مادر؟چرا اینطوری به من نگاه میکنی؟

ازدواج  رهسلدا گفت:باید چیکار کنم؟خودم هم موندم تمام ذهنم درگیر این مسئله شده به نظر شما باید با اون پس

 کنم؟

خانوم بزرگ گفت:چی بگم مادر؟من هم مثل تو..این مادر لجبازت نمیفهمه داره هم با زندگی تو هم با زندگی 

خودش بازی میکنه.هرکس هم هرچی گفته انگار نه انگار حرف حرف خودشه فقط تصمیمی نگیری که یک عمر 

 پشیمونی به بار بیاد.

 م تن به جراحی نمیده.اونوقت اگر اتفاقی بیفته هیچ وقت خودم رو نمیبخشم.اگر با اون ازدواج نکنم مامان ه-

 خانوم بزرگ درحالی که به سمت اشپزخانه میرفت گفت:هرچی خدا بخواد مادر..

 ولی ناگهان جلوی در اشپزخانه ایستادو گفت:راستی نگفتی کتایون با تو چیکار داشت؟

حالی که از پله ها باال میرفت گفت:بابا کجاست؟امروز که دانشکده  سلدا نگاهش را از خانوم بزرگ دزدید و در

 نرفته؟

خانوم بزرگ گفت:گفت میرم دیدن یک دوست قدیمی.توهم نمیتونی از جواب دادن به من فرار کنی؟لباسهات رو 

 عوض کردی بیا پایین به مادرت که نمیگی الاقل به من بگو چی شده؟

 دقایقی بعد که به اشپزخانه برگشتسلدا لبخندی زدو به اتاقش رفت 

خانوم بزرگ یک ظرف میوه جلوی او گذاشت و گفت:خب همینطور که غذا رو اماده میکنم به حرف تو هم گوش 

 میکنم.

سلدا دوباره شماره ی سوگند را گرفت و غرولوند کنان گگفت:معلوم نیست کجا رفته تا یک الم شنگه ی دیگه بلند 

 نشه بر نمیگرده.

م بزرگ پشت به سلدا روبه روی اجاق گاز ایستاده بود و در حالی که اشپزی میکرد گفت:ولش کن هرچی تنبیه خانو

 بشه حقشه زیادی جوالن میده به هیچ کس فکر نمیکنه دروغ هم میگه.خب من منتظرم.

دمون بین خو سلدا که میدانست با هیچ ترفندی نمی تواند از دست بازجویی های خانم بزرگ فرار کند گفت:فقط

 بمونه چون به خانم شاهرخی قول دادم از طرفی اگه مامان بفهمه غوغا به پا میشه.

 خانم بزرگ به سمت سلدا برگشت و گفت:میگی چی شده یا میخوای من و دق بدی بعد حرف بزنی.
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نه عاشق سی هیچی از من میخواد به سروش جواب منفی بدم چون دخترش سپید به اقا سروش عالقمنده.عتیقه چه-

 چاکی هم داره.

خانم بزرگ مات و مبهوت به سلدا چشم دوخته بود.سلدا در حال پوست گرفتن سیب ادامه داد:البته قبل از اینکه 

درخواستشو بگه مطمئن شد من به اقا سروش عالقه ای ندارم بعد هم کلی از معایب برادرزاده اش صحبت کرد و 

 اونو متهم به بی لیاقتی کرد.

 م بزرگ گفت:عجب پس چرا میخواد دخترش رو بده به این برادرزاده ی بی لیاقت..؟خانو

سلدا گفت:خودش راضی نیست اتیش دخترش تنده اتفاقا دختره همون موقع رسید و کلی بدو بیرا به من گفت فکر 

 میکنه عاشق سینه چاک پسر داییش شدم.

 خانوم بزرگ:حاال چرا اینارو به تو گفت؟

یخواد به سروش جواب منفی بدم از من قول گرفت که...با ورود ناگهانی افروز سلدا حرفهایش را ناتمام گفتم که م-

گذاشت و البته جوای مناسبی هم برای این مالقات پیدا کرده بود تا تحویل مادرش بدهد.اشنایی بیشتر کتایون 

 با...فقط همین.

 

 افروز با عصبانیت گفت:رد کن بیاد.

نه گفت:مامان تورو به خدا...من ابرو دارم فردا بچه ها واسم دست میگیرن که مامانش تنبیهش کرده سوگند ملتمسا

 موبایلش رو گرفته.

 به درک...بفهمن..اینقدر پررو شدی که راست راست راه میری و دروغ تحویل من میدی.-

د به خودت فشار میاری یکمی به مسعود دستش را روی شانه ی افروز گذاشت و گفت:اینقدر حرص نخور تازگیا زیا

 فکر خودت باش...

افروز با لحن تند و خشن گفت:همین که تو فقط به فکر خودت هستی بسه.اصال میدونی دخترهات چیکار میکنن.فقط 

سرت رفته توی مقاله های علمی.کنفرانس ها و پژوهش ها ...هزار کوفت و زهرمار های دیگه.اون وقت به من میگی 

 خودت پرسیدی چرا عوض شدم...چرا..؟عوض شدم.از 

نفسش به شماره افتاد و سرش را به مبل تکیه داد مسعود به خانم بزرگ رو کردو گفت:قرص هاش رو بیار یک 

 شربت گالب هم براش درست کن.

 وخطاب به سوگند گفت:موبایلت رو بذار رو میز لطفا برو توی اتاقت میخوام باهات صحبت کنم.

را روی میز گذاشت و بدون کوچکترین حرفی با دلخوری از پله ها باال رفت.سلدا در حالی که شانه سوگند موبایلش 

های افروز را به ارامی ماساژ میداد گفت:بابا راست میگه باید به فکر خودت باشی چرا رضایت نمیدی برای جراحی 

 اعزام بشی...؟

میرم دنبال پاسپورت و بقیه کارای دیگه دیگه هم به حرف مسعود قرص را به همراه شربت به افروز داد و گفت:فردا 

 تو گوش نمیدم.

افروز قرصش را به همراه کمی شربت گالب خورد و گفت:قبال هم گفتم تا سلدا سروسامون نگیره و وضعش 

 مشخص نشه من جراحی نمیکنم...
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داره.تو باید به فکر سالمتی خودت  خانوم بزرگ که تا ام لحظه ساکت بود گفت:ازدواج سلدا چه ربطی به جراحی تو

 باشی اصال یک طوری حرف میزنی انگار این دختره همین یه خواستگارو داره و بس مگه میخواد...

 افروز حرف اورا قطع کردو گفت:همین که گفتم...

 سلدا نگاهی به پدرش کردو گفت:میرم درس هامو مرور کنم فردا امتحان دارم.

رش نگاه کرد مانده بود بر سر دو راهی نمی دانست نتیجه ی این سکوت نابه جایش به کجا مسعود با اندوه به دخت

ختم میشود.مطمئنا اگر پای سالمتی همسرش در میان نبود مقابلش می ایستادو اجازه ی زورگویی و این همه 

گی و اینده ی دخترش بازی پافشاری ان هم در مورد این وصلت نا میمون را نمی داد.اجازه نمیداد به این نحو با زند

 کند.

سلدا غرق در افکار ریز و درشت وارد اتاقش شد و با دیدن سوگند جیغ خفیفی کشید و گفتوونه تو توی اتاق من 

 چیکار میکنی؟

سوگند از پشت میز بلند شد و با حالتی طلبکارانه گفت:نمیتونستی ناهار همونجا بمونی این هم دردسر واسه من 

 درست نکنی؟

 لدا گفت:من که نمی تونستم خودم رو به زور ناهار دعوت کنم.مگه خونه ی خاله بود...؟س

سوگن گفت:میرفتی خونه ی یکی از دوستات تا من برگردم.تو میخواستی منو لو بدی دست منو رو کنی.حاال دلت 

 خنک شد..؟کیف کردی..؟

ه تو چنین اجازه ای نمیدادم که سر مامان کاله سلدا با بی حوصلگی گفت:باید از قبل هماهنگ میکردی اوال من ب

 بذاری دوما وقتی که لجبازی میکردی و میرفتی یه فکر برات میکردم.

سوگند گفت:کوفتم شد...مامان هم تازگی ها لوس شده و ناراحتی قلبیش رو بهانه کرده و هرطور دلش بخواد جوالن 

 میده و هر کار دلش...

 بس کن..سلدا معترضانه گفت:سوگند...

 صدای مسعود از پشت در اجازه ی بحث بیشتر به سوگند را نداد

 سلدا....-

 سلدا گفت:بفرمایید تو...

 مسعود وارد اتاق شدو با دیدن سوگند اخمی کرد و گفت:برو توی اتاقت تا بعد به حسابت برسم.

 سوگند چابلوسانه گفت:بابا شما که دیگه روشنفکر هستیدو..

ت حاال هم دارم چوب همین روشنفکری رو میخورم.از طرفی بی اجازه رفتن تو به هر جایی ربطی به برو توی اتاق-

 روشنفکری من نداره.

 سوگند با ناراحتی از اتاق بیرون رفت و در را بست.

 مسعود روی کاناپه نشست و گفت:نظام رو دیدم..

 ا؟سلدا کنجکاوانه مقابل او نشست و گفت:شما اورا دیدید؟..واقع

 مسعود نفس عمیقی کشید و گفت:اره همین امروز.

 خب..؟-

 اون عزیزترین و نزدیکترین دوست پدرم بود.-
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 سلدا اینبار با تعجب بیشتری گفت:چی؟..دوست پدربزرگ..؟پس چرا تا به حال حرفی از او نزدید.؟

عث شد سالها گوشه نشین بشه برای در مورد نظام حرف زیاد است.یک سری اتفاقات که من هم از اونا بی خبرم. با-

من هم جالب بود که بدونم یکدفعه کجا غیبش زد.پدرم هم تا وقتی زنده بود حرفی در این مورد نزد.خودش هم 

اصرار داره فقط با تو صحبت کنه.برای همین از من تقاضا کرده به تو اجازه بدم مدتی رو با اون زندگی کنی توی 

 منزل اون..

 ه مسعود نگاه کردو گفت:برای چی؟سلدا با حیرت ب

 ناگفته های زندگیش زیاده اینقدر که با یکی دو ساعت صحبت تموم نمیشه خیلی اصرار کرد تا به تو اجازه بدم.-

 شماهم قبول کردید؟-

گفتم در موردش فکر میکنم اون ادم قابل اعتمادیه اما اگر تصمیم گرفتم که به باغش بروی حتما خانم بزرگ رو -

 مراهت میفرستم.ه

 سلدا سر درگم گفت:باغش؟

اره امروز هم اونجا بودم توی یک منطقه ی خوش اب و هوا خارج از شهر قبال هم اونجا رفته بودم.برای من هم -

 جالبه چطور ادمی که روی زمین هم بند نمیشد اینطور زمین گیر شده.

 لی نداشت.سلدا پرسید:منظورتون چیه؟من که دیدمش از نظر جسمانی مشک

 درسته اما نظام خلبان بود.-

 

 خانم بزرگ با شتاب و عجله میز صبحانه را برای سوگند و سلدا چید و هر چند دقیقه یکبار به ساعت نگاه میکردو

 سوگند اول وارد اشپزخانه شدو گفت:صبح بخیر خانم بزرگ کجا اول صبحی چادر سر کردی؟

 ر کردو گفت:بیمارستان.خانم بزرگ لیوان سوگند را پر از شی

 سلدا از جلوی در با دلواپسی گفت:بیمارستان..؟مامان کو..بابا کجاست؟

خانم بزرگ دست از کار کشید و گفت:هول نکن دیشب مامانت حالش خوب نبود ...سلدا با دستپاچگی گفت:پس 

 چرا مارو بیدار نکردین؟

دو ونیم بابات ترجیح اد ببردش بیمارستان.گفت  خانم بزرگ گفت:گفتم که یه خورده قلبش درد میکرد ساعت

 شمارو خبر نکنم نیم ساعت قبل زنگ زدم حالش خوب بود.من میرم اونجا..

سوگند با عجله از جا بلند شو در حالی که به شدت با سلدا برخورد کرد از اشپزخانه خارج شد.خانم بزرگ دنبال او 

 ستم..اهلل و اکبر هیچ کارش شبیه به ادم نمیمونه.دوید و گفت:سوگند ..سوگند...دخترجون با تو ه

سلدا هم بالفاصله به نبال سوگند بیرون رفت.خانم بزرگ غرولند کنان خودش را جلوی حیاط به انها رساند گفت:مگه 

با شما نیستم..بیا این سوییچ ماشین رو بگیر.بابتون داد گفت با ماشین برین دانشگاه بعد از ظهر هم برین مالقات 

 مادرتون..

 سوگند قطره قطره اشک میریخت و به بارانی که ارام رام می امد نگاه میکرد.

سلدا با غم و اندوه گفت:بس کن سوگند این مشکل تازه ای نیست که تو خودت رو مقصر بدونی.سوگند با دستمال 

اش ینقدر ناراحتش میکنم.کاشکهایش رو پاک کردو گفت:همه اش تقصی منه لعنت به من با ان کارهام نمی دونستم ا

 قلم پام میشکست و نمیرفتم.
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 سلدا نفس عمیقی کشید و گفت:خب شاید باید بیشتر مواظبش باشیم.

سوگند با ناراحتی گفت:تا کی باید مواظبش باشیم.مقصر بابا هم هست دست روی دست گذاشته داره میبینه مامان 

 اینهمه درد میکشه اون وقت هیچکاری نمیکنه.

 گفت:منظورت چیه؟بابا چیکار کنه؟مامان راضی نمیشه که واسه س جراحی بره... سلدا

سوگند همانطور که گریه میکرد پوزخندی زدو گفت:اره جون باباش..اینقدر خودخواهه که حاضر نیست برای یکبارم 

ر نگی یشه اینقدکه شده به خاطر نجات جون همسرش از معتمدها به قول تو پول قرض کنه.سلدا با عصبانیت گفت:م

 به قول تو معتمدها یکطوری حرف میزنی انگار مامان هیچ ارزشی برای بابا نداره.

 اگه داشت که...-

 سلدا با ناراحتی گفت:اینقدر چرند نگو بابا به پول احتیاج نداره خیلی وقته که وام گرفته.

ی بابای من نیست.پدربزرگ روی گنج سوگند با تعجب گفت:وام گرفته؟واسه عمل مامان؟واقعا که عقل تو کله 

 قارون خوابیده اونوقت بابای ما میره واسه عمل همسرش وام میگیره.

 سلدا به ارامی گفت:کار درستی کرده من به بابا افتخار میکنم اجازه نداد پول پدربزرگ تو زندگیش بیاد.

 چیه؟ سوگند پوزخندی زدو گفت:واقعا..؟پس این ماشین و اون موبایل توی کیفت

 سلدا گفت:برای گرفتن اینهاهم مخالفت میکرد فراموش کردی؟ 

 

زیر چشم های مادر یک حلقه کبود نقش بسته بود و معلوم بود که درد زیادی را تحمل کرده بود . از شب قبل تا آن 

تی واقعا خوشبخ لحظه انگار شکسته تر و فرسوده تر شده بود . هنوز علت آن همه پافشاری و اصرار را نمی فهمید .

او را در گرو ازدواج با سروش می دانست . واقعا فکر می کرد او نمی تواند به عنوان یک دختر جوان تصمیم درستی 

برای زندگی آینده اش بگیرد؟ شاید در جایگاه یک مادر بیش از حد نگران و از آینده دخترانش به شدت وحشت 

و استرس باعث شده بود به تصمیمات خود زیاد فکر نکند . به هر داشت کال آدم مضطربی بود شاید همین اضطراب 

حال او تصمیمش را گرفته بود؛نمی خواست مادرش را از دست بدهد . تصمیم قاطعی گرفته بود و جای هیچ شکی 

 باقی نمانده بود 

 

**** 

ی سالم سرش را باال گرفت . سلدا آرام و مغموم در پشت میزی در یک رستوران تنها نشسته بود . و ناگهان با صدا

سروش اتو کشیده و مرتب با دسته گلی زیبا مقابلش ایستاده بود . سلدا پاسخ سالمش را داد سروش مقابل او 

نشست گل ها را جلوی او گذاشت و به ساعتش نگاه کرد و گفت : انگار تو زود اومدی .......از همون موقع که زنگ 

داشتم کنار گذاشتم و خودم رو رسوندم اینجا... راستی مگه امروز کالس نداشتی زدی و خواستی مرا ببینی هر کاری 

 ؟

 سلدا گفت: داشتم امتحانم رو که دادم از دانشکده اومدم بیرون می خواستم با تو صحبت کنم 

 سروش گفت : بفرمایید من سر تا پا گوشم . فقط اول اجازه بده چیزی سفارش بدم .

رم فقط ....می خواستم بگم بهتره که یک شب ،هر چه زودتر باشه بهتره، برای بقیه صحبت خو نمی چیزی من –سلدا 

 های باقی مونده بیایید منزل ما .
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 سروش با تعجب به سلدا نگاه کرد و گفت : واقعا این خودت هستی ؟

 سلدا سرش را پایین انداخت و گفت : نکنه پشیمون شدی؟

...؟ انگار دارم خواب می بینم . نکنه خواب نما شدی . اون همه امتناع و  سروش خنده ای کرد و گفت : پشیمون

 مخالفت ، چطور یک دفعه ...

 .... من سروش، ببین –سلدا 

سروش حیرت زده گفت : سروش .... وای خدای من انگار دارم خواب می بینم تا چند روز قبل که آقای شاهرخی 

 بودم حاال چی شده که ....

 ای برم و فردا که از این بهت و حیرت در اومدی بیام و حرف هام رو گوش کنی .میخو –سلدا 

 . میدم گوش پس.  بشی پشیمون تو یا بیام بیرون رویا این از من یا ترسم می.  نه ، نه –سروش 

 سلدا گفت : من یک سری شرط دارم .

 .... قبوله اش همه –سروش 

 ل کنی . این طوری عاقالنه تره ....سلدا گفت ک بهتره اول بشنوی و بعد قبو

 سروش گفت : شیر مرغ میخوای یا جون آدمیزاد...؟ من هر چی بخوای برات فراهم می کنم . تو فقط لب تر کن .

 سلدا به او نگاه کرد و گفت : سه تا شرط دارم .

 ام می دم .سروش خنده کوتاهی کرد و گفت : اون سه تا شرط چی هست دختر شاه پریان، همه رو انج

 سلدا گفت : میخوام تا پایان درسم یعنی اوایل تیرماه سال آینده رسما نامزد بمونیم .

 .... دوران ترین رویایی بعد و نامزدی مفصل جشن یک خوبه خیلی –سروش 

 . باشه من با سکونت حق –سلدا 

 چیزهایی که دوست داری جدا کنم . سرو باز هم خنده کوتاهی کرد و گفت: اون هم قبول چون نمی خوام تو رو از

 سروش در ادامه گفت : و اما شرط سوم . مطمئنم از همه مهم تره که گذاشتی در اخر بگی درسته ؟

 . کرد طوالنی نسبتا مکثی و باشه مشکل زیاد قبولش نباید تو برای اما آره، من برای –سلدا 

 سروش گفت : پس چرا منتظری ؟

 بعد گفت : حق طالق با من .سلدا کمی نگاهش کرد و 

 سروش یکه ای خورد به اجبار لبخندی زد و گفت : این یکی ضد حال یود! یعنی داری شوخی می کنی ؟

 ؟ کنم شوخی میاد ام قیافه به –سلدا 

 سروش : خب ... خب ... اگر هم جدی گفته باشی تصور کردی که من ابلهم، نه ؟

 ما تو چرا این فکر رو کردی ؟سلدا پرسید: من چنین تصوری نکردم ا

 ... من با ازدواج به تمایلی اصال تو بشی، جدا من از خواستی وقت هر که میده رو اجازه این تو به طالق حق –سروش 

 سلدا حرف او را قطع کرد و گفت : به چه دلیل باید از تو جدا بشم ...؟! مگر دیوونه ام ؟

 ین شرط رو بدونم .نمیدونم ؟ اما باید دلیل این ا -سروش 

سلدا گفت : وقتی به این ازدواج با تو پاسخ منفی دادم، پای عشق و عالقه رو وسط کشیدی گفتی اینقدر به من 

عالقمندی که منو هم به خودت عالقمند می کنی پس اگر این موضوع حقیقت داشته باشه نباید از قبول این شرط 

 قدر مطمئنی نباید تردید کنی ؟بترسی و وقتی اینقدر به من عالقمندی و این
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سروش کمی فکر کرد، نباید در مقابل سلدا کم می آورد نباید به او اجازه می داد که مهر دروغ گویی به او بزند می 

خواست به او ثابت کند در مورد عالقه اش به او اشتباه نکرده است پس گفت : با قبول این شرط، مطمئنا می فهمی که 

 ارم . پس قبول می کنم .چقدر بهت عالقه د

 سلدا لبخندی زد . سروش گفت : شرط دیگه ای نداری؟

 سلدا سرش را به عالمت منفی تکان داد و گفت : دیگه نه .

 و خوریم می رو بله این شیرینی که باشیم کسانی اولین خودمون واهم میخ دادی، رضایت باالخره پس –سروش 

 . داد کوچک کیک یک سفارش
 

نقدر از شنیدن پاسخ مثبت سلدا خوشحال بود که حتی لحظه ای به این فکر نیفتاد که چرا سلدا به یک باره افروز آ

صد و هشتاد درجه تغییر عقیده داد . بر عکس مسعود متفکرانه به این موضع جدید سلدا فکر می کرد و هر چقدر با 

تی و جراحی مادرش چنین تصمیمی گرفته . سلدا او صحبت کرد نتوانست از زبان خود سلدا بشنود که به خاطر سالم

هم تصمیم گرفته بود خود را به دست تقدیر بسپارد . او نهایت سعی و تالش خود را کرده بود تا تن به این ازدواج 

اجباری ندهد . اما شکست خورده بود . سالمتی مادرش با لجاجت های بچه گانه اش، به خاطر جواب منفی او به خطر 

. سعی کرد گذشته سروش را فراموش کند و از دریچه دیگری به او نگاه کند اما سروش همان سروش قبلی  می افتاد

بود . هیچ تغییری در نظر او نسبت به سروش به وجود نیامده بود، حتی قبول سه شرطی که برای سروش گذاشته بود 

د نیاورده بود .در این بین نیز سعی کرده و قبول همه شروط نیز از جانب او، هیچ احساس خوشایندی در او به وجو

بود بر سر مزار مادر بزرگش هم نرود تا غم مردی را که آنطور عجوالنه به شدت دلبسته اش شده بود را نبیند و در 

نهایت فهمیده بود بیش از قبل به شخصی که نه می شناسد و نه او را در هیچ زمان و مکانی معمول و معقول دیده بود، 

 است .دلبسته 

سوگند لباس سلدا را به دستش داد و گفت : انگار قراره مامان تالفی تمام اون لباس هایی که من گرفتم و تو 

 نخریدی رو االن برات در بیاره توی این مدت هم کمد خالی لباس هات پر میشه .

اری عه دیگه مسخره بازی درنیسلدا لباس را از دست سوگند گرفت و گفت : حاال برو بیرون فقط ... یادت نره این دف

. 

سوگند گفت : نه عروس خانم. خیالت راحت . به طرف در رفت مکثی کرد، به سمت او برگشت و گفت : راستی ... 

 چطور یک دفعه رضایت دادی؟

 سلدا گفت : چیه ناراحتی ؟! تو که از خدات بود من جواب مثبت بدم و از تحریم بیرون بیایی .

 ره اما تو که می گفتی اون پسره لوس لیاقت تو رو نداره .آ...  خب –سوگند 

سلدا گفت : براش سه تا شرط گذاشتم اون هم قبول کرد . فکر کردم اگر در مورد دوست داشتن من بلوف میزنه و 

 دروغ میگه، شرایطم رو قبول نمیکنه حاال هم برو میخوام لباس عوض کنم االن میان .

 پرسم چون نمی گی . ولی به هر حال امشب می فهمم ، درسته ....؟ سوگند گفت : شرط ...؟ نمی

 سلدا با بی حوصلگی گفت : درسته ...

سلدا ناگهان به یاد قولی که به کتایون داده بود افتاد هنوز سه روز از آن زمان بیشتر نگذشته بود که او زیر قولش 

نست به کتایون که اسرار دخترش را برایش فاش کرده بود زده بود . مطمئن بود که کتایون را عصبانی کرده . نمی دا
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چه جوابی بدهد . اصال هم دلش نمی خواست دلیل اصلی کارش را به کتایون بگوید . مطمئن بود مجاب نخواهد شد . 

با عصبانیت لباسش را روی تخت انداخت و گفت : به درک ... من مجبورم .. اصال به کسی مربوط نیست که چرا 

 با سروش ازدواج کنم .میخوام 

 

**** 

میهمان ها همان هایی بودند که دفعه قبل حضور داشتند فقط کتایون کمی افسرده و ناراحت به نظر می رسید .آن 

لبخند گرم و مهربان روی لبانش نبود .بر عکس آقای شاهرخی و سروش خوشحال و مسرور بودند . خانم شاهرخی 

د . سهراب که موضع خاصی نداشت اما کمتر حرف می زد و بیشتر فکر می کرد، هم مثل همیشه مخالف و ناراضی بو

ولی در نهایت بهت و ناباوری سلدا، سپید را هم در جمع میهمانان دید . لباس های سفید و زیبایی به تن داشت و کنار 

ی با و بعد از احوال پرس بردارش نشسته بود . این بار سلدا بعد از اینکه میهمانان داخل پذیرایی نشستند وارد شد

یکایک آنها کنار مادرش نشست . صحبت ها بیشتر در مورد مراسم بله برون و مراسم عقد بود که سلدا یکه ای 

خورد و با صدایی آرام گفت : می بخشید . من ... من قبال با سروش در این مورد صحبت کرده ام و در حالی که سعی 

را پایین انداخت و ادامه داد : فکر می کنم سروش شرایط منو یا فراموش  داشت از نگاه کتایون فرار کند سرش

 کرده یا به شما نگفته .

همه نگاه ها به سمت سروش رفت . او لبخندی تحویل جمع داد و گفت : سلدا می خواهد تا پایان تحصیالتش یعنی 

 حدوداً شش ماه دیگه نامزد باشیم .

 گفت : از نظر من ایرادی ندارد. شما چطور آقای وثوق ...؟  آقای شاهرخی به مسعود نگاهی کرد و

مسعود گرچه با دوران نامزدی دخترش آن هم با جوانی مثل سروش زیاد موافق نبود اما چون این پیشنهاد از جانب 

 دخترش شده بود، رضایت داد. سروش ادامه داد .... سلدا می خواهد حق سکونت رو هم داشته باشه .

خی این بار معترضانه گفت : یعنی چی ؟ شاید سلدا خانم میخواد با این کار سروش رو مجبور به زندگی خانم شاهر

 هر کجا که خودش میخواد بکنه !

سلدا آرام پاسخ داد : من فقط میخوام مطمئن باشم که سروش از ایران نمیره . فقط همین . جاهای دیگر ایران زیاد 

 مهم نیست .

 همسرش کرد و گفت : می خواهید قبول کنید ؟خانم شاهرخی رو به 

شاهرخی لبخندی زد و گفت : نگران نباشید خانم مشکلی پیش نمیاد . فوقش پسرم رو مجبور میکنه بشه داماد 

 سرخونه و اینجا زندگی کنه، و خودش خندید .

 فتم و قبول شرط سوم همسروش گفت : شرط سومی هم هست اما قبل از اون باید بگم من تمام شرایط سلدا رو پذیر

 از نظر خودم منطقی است و دالیلی داریم که .... به هر حال ما قبال حرف هامون رو زدیم، من مشکلی ندارم .

  اینجا ما پس...  خوبه ، دوختین و بریدن خودتون پس –خانم شاهرخی 

زه بده شرط سوم عروس خانم را کتایون که تا ان لحظه ساکت بود ، حرف همسر برادرش را قطع کرد و گفت : اجا

 هم بشنویم .

 نگاه سلدا با نگاه پر از خشم کتایون تالقی کرد .

 سروش گفت : من حق طالق رو به سلدا دادم .
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 خانم شاهرخی از جا پرید و گفت : دیوونه شدی پسر .

 رف هاشون رو زدند .مسعود بهت زده به سلدا نگاه کرد و افروز مقتدرانه گفت : خانم شاهرخی اونا قبال ح

 خان شاهرخی گفت : این یعنی .... یعنی ....

 سپید پوزخندی زد و با تمسخر و صدایی نسبتا بلند گفت : این یعنی اقتدار .... قدرت توی دست عروس خانمه .

، که ا حاالخانم شاهرخی که از ناراحتی قرمز شده بود گفت : بله ... دختر شما یک سال ما رو دنبال خودش کشونده ت

 این شرایط رو قبول کنیم ؟ ولی ...

آقای شاهرخی با همان آرامش همیشگی گفت : خانم چرا شلوغش می کنید علف باید به دهان بزی شیرین بیاد که 

 اومده و باز هم خودش خندید .

ه باشه کخانم شاهرخی با عصبانیت به همسرش نگاه کرد و گفت : می فهمی چی میگی شاید شرط چهارمش این 

 نصف سرمایه ات را پشت قباله اش بندازی ، باز هم می خندی و قبول می کنی ؟

 سلدا گفت : من چنین چیزی نمیخوام در مورد قباله هم نظری ندارم .

و بعد از جا بلند شد و سالن را ترک کرد . خانوم بزرگ که همه چیز را شنیده بود با ورود سلدا به آشپزخانه گفت : 

 چرا داری با زندگی خودت بازی می کنی . خیال می کنی نفهمیدم چرا حق طالق رو گرفتی ؟ مادر جون

 سلدا با ناراحتی گفت : من نمیخوام مامان چیزی بفهمه .

خانوم بزرگ با تمسخر گفت : اگر می فهمید که اینطور خوشحال اونجا نمی نشست و در مقابل خانم شاهرخی قیافه 

 رو نمی گرفت .آدم های پیروز و فاتح 

 سلدا گفت : چند روز دیگه مامان به فوریت برای عمل میره کانادا نمیخوام حرفی بزنید .

 به رو ما و خیر به رو تو بگی کرد عمل مامانت تا و بگذاری کاله رو مردم پسر سر خواهی نمی که تو –خانوم بزرگ 

 . سالمت

مامان بعد از عمل بحرانی نبود همین کار رو می کردم ولی تا  سلدا لبخندی زد و گفت : نه خانوم بزرگ اگر وضعیت

 یک سال بعد از عمل جراحی باید خیلی مراقب باشیم و بعد خندید .

 خانوم بزرگ آهسته به پشت او زد و گفت : داشت باورم می شد که راست راستی این حرف ها رو می زنی .

 باز هم آقای شاهرخی حرف آخر را زد و قبول کرد .دقایقی در مورد شرایط سلدا بحث شد اما باالخره 

 

**** 

 

 سلدا خودش را روی مبل رها کرد و گفت : .... اوف چقدر خسته کننده بود . 

سوگند کنار او نشست و گفت : خسته کننده ؟! خب باید هم خسته کننده باشه آخه این ازدواج اصال با رضایت کامل 

 نیست .

کرد و سوگند ادامه داد : شاید من هم اگر جای تو بودم همین کار رو می کردم . باالخره پای  سلدا به خواهرش نگاه

 سالمتی مامان وسطه ... اما واقعا می خواهی بعد از اینکه مامان جراحی کرد طالق بگیری؟

.  ر نیستخانوم بزرگ در حال جمع و جور کردن وسایل پذیرایی گفت : اندازه یک گنجشک عقل توی سر این دخت

 ببینم میتونی مامانت رو هم به شک بندازی؟
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سوگند گفت : دستت درد نکنه خانوم بزرگ حاال من بی عقلم ... بعد هم درسته که دختر عزیز مامان اما جاسوسش 

که نیستم . تازه این شرطی هم که سلدا گذاشته منظورم حق طالقه ، هر کسی باشه شک میکنه . اگر سروش هم می 

 امان با شرط ازدواج سلدا حاضر به جراحی شده، محال بود شرایط سلدا رو قبول کنه .دونست م

خانوم بزرگ سینی را برداشت و گفت : دهانت رو محکم بگیر که این موضوع جایی درز پیدا نکنه و به گوش سروش 

 نرسه .

ل سالن باز می گشتند صحبت صدای صحبت کردن مسعود و خنده های افروز که از بدرقه خانواده شاهرخی به داخ

 هایشان را نیمه تمام گذاشت ...

 خب حاال با خیال راحت میتونم برای جراحی برم کانادا . -

 . بریم نامزدی مراسم از بعد روز دو یکی که کنم ردیف طوری باید رو کارها –مسعود 

 ت : تبریک میگم دخترم .وارد پذیرایی که شدند افروز به سمت سلدا رفت خم شد و او را بوسید و گف

مسعود نفسی عمیق کشید و روی مبل مقابل آنها نشست و گفت : قرار جشن نامزدی برای چهار روز دیگه گذاشته 

شد . تا اون موقع فرضت زیادی نداریم . فردا سروش میاد که برید خرید .سلدا جان سوگند رو هم با خودت ببر، من 

 ا کارهای اعزام مامانتون رو ردیف کنند .فردا با بیمارستان تماس می گیرم ت

سوگند کمی روی مبل جا به جا شد و گفت : بابا بهتر نیست یکی از ما هم همراه شما بیاییم . مسعود گفت : نه . چون 

رفتن ما مصادف میشه با آغاز ترم بعدی دانشگاه یعنی آخرین ترم شما . نمیخوام یک ترم عقب بمونید نگران نباشید 

مراه مادرتون هستم . در ضمن نکته ای هست که فراموش کرده بودم در موردش صحبت کنم . دختر یکی از خودم ه

دوستانم از خارج اومده ایران .دوستم از من خواهش کرد چند وقتی سلدا رو بفرستم منزل اونها تا دخترش تنها 

 نباشه . سلدا با تعجب به مسعود نگاه کرد و افروز گفت : 

 دوم دوستت؟دوستت! ک -

مسعود به آرامی گفت : تو نمی شناسیش آدم مورد اطمینانی است . اما سلدا میتونه با خانوم بزرگ بره . البته بعد از 

 اینکه من و تو برای جراحی رفتیم .

سوگند گفت : خیلی می بخشید اما مثل اینکه من هم توی این خونه آدم هستم . شما و مامان که تشریف می برین 

ادا . دست خانوم بزرگ رو هم که گذاشتید تو دست سلدا و فرستادینش به مهمونی، بنده هم توی این خونه بمونم کان

 با اراذل و اوباش و دزدها ...

 مسعود حرف او را قطع کرد و گفت : عزیز میاد پیش تو که تنها نباشی .

وبی ندارم راه میره ازم ایراد میگیره از لباس پوشیدم خ رابطه جون مامان با من دونید می که شما...  بابا وای –سوگند 

، از راه رفتنم ، از حرف زدنم ...من توی ویالی پدربزرگ با یک مشت دار و درخت به سر ببرم راحت ترم تا با یک 

 مامور منکرات توی خونه خودمون شبانه روز سر کنم .

 مونه .مسعود آرام گفت : همین جا میمونی نمی خواهم خونه خالی ب

سوگند ادامه داد : پس الاقل منو می فرستادین خونه دوستتون ، سلدا با عزیز خانم مشکلی نداره . مسعود لبخندی زد 

 و گفت : آخه دوستم و دخترش هم مامور منکرات هستند . 

 

 5فصل 
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 اشت.لباس با شکوه وبه انگشتش نگاه کرد سنگ های زیبا و گران قیمت حلقه زیر نور چراغ ها تالءلوی خاصی د

 خوش دوختش زیباییش را دوچندان کرده بود و با ان جشن مفصل...

هیچ کدام نتوانسته بود اورا خوشحال کند و از اندوهش بکاهد.هیچ کس هم به جز خانوم بزرگ و پدرش متوجه ی 

مها و حسرتهایی شکست او نشده بودند.کتایون هم نفهمیده بود در پس خنده های کذایی که بر لب داشت چه غ

نهفته است.در تعجب بود که کتایون حتی از او سوال نکرده بود چرا؟به هر حال او اشکهای نامرئی سپید را دیده بود 

اما چاره ای نداشت مادرش سالمتی اش را در گرو این وصلت قرار داده بود و حاال تنها ارزویی که داشت بازگشت 

درش نگاه کرد.شب قبل دوباره حالش بد شده بود.دکترها همه متفق مادرش در کمال صحت و سالمت بود.به ما

القول گفته بودند فورا باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد و قرار بود همان شب بعد از پایان مراسم اخر شب پرواز 

ور بود کنند پدرش همه ی کارها را رو به راه کرده بود فقط مانده بود ان مجلس که برایش تا سر حد مرگ عذاب ا

تمام شود.از کنار سروش برخاست و اهسته از میان جمعیت شاد و خندان گذشت و خودش را به یکی از تراسهای باغ 

رساند و به باغ نگاه کرد اشکهایش نزدیک بود سرازیر شود اما خودداری کرد نه به خاطر ارایشی که بر چهره 

ن رنگها پاک نخواهد شد فقط نمی خواست مادرش را داشت.میدانست اگر به اندازه ی اسمانها هم اشک بریزد ا

 ناراحت و دخور کند.

 صدای سروش که پشت او ایستاده بود اورا به خودش اورد.

 سلدا...عزیزم چرا ایستادی؟هوا سرده سرما میخوری.-

های او حتی هوای سرد زمستانی باغ هم به اندازه ی دست ها و وجود سروش برایش سرد نبود.شنل را روی شانه 

 انداخت و گفت:به من که داره خیلی خوش میگذره ..به تو چطور؟وای...سلدا باز چرا بغض کردی؟ببینمت؟

 سلدا فورا چانه اش را از دست سروش بیرون کشید و گفت:چیزی نیست...یه خورده سرم درد میکنه.

 میخوای برات قرص بیارم؟-

 رسم مامان و بابا به پرواز نرسن.نه الزم نیست فقط بگو زودتر شام رو بیارن میت-

 ولی ما هنوز عکسهای دونفریمون رو نگرفتیم عکاس منتظره.-

 بفرستش بره عکس بمونه برای بعد....-

 نمی شد پروازشون رو برای فردا شب عقب میندختن تا...-

ت ام.و بعد با جدیسلدا نگاه سرزنش باری به اون کرد و سروش تسلیم وار گفت:خیلی خب..خیلی خب معذرت میخو

گفت:ولی من از خیر این عکس ها نمی گذرم این شب فراموش نشدنی دیگه تکرار نمیشه.در ضمن محرمیت مام تا 

اخر این شب تموم میشه اون وقت مطمئنا دیگه تو اجازه نمیدی بهت نزدیک بشم ویک حصار دو متری دور خودت 

 میکشیو...

 گفت:خیلی خب ولی زود تمومش کن.سلدا که حوصله ی صحبت های اورا نداشت 

سروش گفت:اطاعت قربان.دست او را گرفت و از میان جمعیت عبور کرد.سلدا مطمئن بود زیر ذره بین مادرش قرار 

 دارد و سعی داشت لبخند بزند.

 در دل دعا میکرد تمام عکس ها بسوزد هرچند عکاس حرفه ای بود.

* * * 
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تمام راه را به سروش غر زده بود.لباسش را باال گرفت و دوان دوان خودش را به در سلدا با عجله از ماشین پیاده شد 

رساند چندین بار زنگ را فشرده اما پاسخی نشنید.با همان عجله به سمت ماشین برگشت داخل ماشین نشست و در 

د تا مهمونا زودتر سرو کنیرا به شدت بست و همان حرفها را اینبار با بغض تکرار کرد که تقصیر تو بود گفتم شام رو 

 زودتر برن اما تو مثل همیشه...مثل بچه های لجباز...

سروش گفت:اونا که از تو خداحافظی کردند در ضمن تو که نمی تونستی جشن رو نیمه تمام ول کنی و بری هرچقدر 

 و...هم شام رو زودتر سرو میکردیم مهمونا دلشون نمی خواست جشن به اون با شکوهی رو بگذارن 

 خیلی خب..حاال مجبوریم همین جا صبر کنیم تا سوگند و خانم بزرگ برگردند.من کلید ندارم.-

 سروش با تردید گفت:میخوای امشب بریم منزل ما....

 سلدا نگاه تندی به او کردو گفت:االن بر میگردن.

 پس میخوای بریم دور بزنیم که حوصلمون...-

 ن جا خوبه..سلدا با همان لحن گفت...نه همی

سروش با سماجت گفت:بهتره بریم منزل ما اگر یک ماشین گشت از راه برسه و تورو با این سرو وضع ببینه با من 

 چه فکری می کنند اونوقت ممکنه...

سلدا با عصبانیت گفت:بس کن به درک که هر فکری میکنند.همین حاال هم که ماشین گشت از اسمون نمی افته تو 

 رم افتاد زنگ بزن بابات تا نبرنت بازداشتگاه.حاال ول میکنی؟کوچه ی ما.اگ

 سروش به صندلی ماشین تکیه زدو گفت:میشه به سوالی که میپرسم جواب درستی بدی؟

 سلدا شنل را محکمتر به خود پیچیدو گفت:بپرس.

 چرا مادرت بالفاصله بعد از جشن ما عازم سفر شد؟-

 وضعش اضطراری بود.-

واب میدادی سوالی برام باقی نمی موند اما فکر میکنم خیلی وقته دکترا وضع اونو اضطراری تشخیص اگه درست ج-

 دادن..درسته؟

 خب..حاال که چی؟-

سروش روی صندلی ماشین اندکی جابه جا شد و کمی به سمت او چرفید و گفت:شاید به قول تو حرکات من مثل بچه 

 م..یا جوونای بی تجربه باشه اما احمق نیست

سلدا به او نگاهی کردو سروش ادامه داد..شاید مادرت به این شرط حاضر شده عمل کنه که تو با من ازدواج کنی تو 

م پیشنهاد نامزدی دادی تا وقتی مادرت صحیح و سالم برگشت همه چیز رو تموم شده تلقی کنی.همه ی اون شرایط 

 ه ام.ضمن عقد هم صحنه سازی بود برای گول زدن من و خانواد

سلدا پوزخندی زدو گفت:خب تو که به چنین نتیجه ای رسیدی پس چرا همه چیز رو قبول کردی؟میتونستی بگی یا 

 عقد یا هیچی.

ممکن بود توهم همین رو بخوای..هیچی رو..اون شب که مادرت زنگ زد و گفت که قراره همون شب نامزدی برای -

و فهمیدیم.یعنی شک کردیم اون هم به جواب مثبت ناگهانی تو اما جراحی اعزام بشه من و پدرم تقریبا همه چیزر

 پدرم گفت:اگه چنین فکری توی سر سلدا باشه اونقدر قدرت دارم که خوشبختی رو از خودش و خونوادش بگیرم.

 سلدا پوزخندی زد و گفت:داری تهدید میکنی؟
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 هر اسمی دوست داری روش بذار.-

ن که وارد کوچه شده بود فضای ماشین را روشن کرد.ماشین اهسته از کنار انها درهمین هنگام نور چراغهای ماشی

عبور کرد.سوگند در حال رانندگی برای انها دست تکان داد و مقابل درب منزل توقف کرد.سلدا فورا از ماشین پیاده 

که به  داشته و داره شد و قبل از اینکه درب ماشین را ببندد خم شدو گفت:پدرم یک شخص محترمه اینقدر انسانیت

 دخترش یاد بده بازی کردن با دختر مردم کار یک دختر اصیل نیست..شب بخیر.

 در را بست و به سمت منزلشان رفت.سروش از ماشین پیاده شدو گفت:نمی خوای تعارفم کنی بیام داخل؟

ه حاال مراه سوگند کسلدا بدون اینکه بایستد گفت:ساعت یک نیمه شب وقت خوبی برای مهمونی رفتن نیست.ه

مشینش را داخل پارکینگ پارک کرده بود وارد منل شد.سروش با لبخندی سرش را تکان داد.او هرگز نفهمیده بود 

چطور ان همه میل و رغبت نسبت به این دختر که هزاران تفاوت و اختالف بینشان وجود داشت در قلبش خانه 

 سلدا تسلیم نشده بود خوشحال بود. کرده.به هر حال از اینکه در مقابل سرسختی های

سلدا بدون اینکه با سوگند یا خانم بزرگ حرفی بزند یکراست به اتاقش رفت.جلوی اینه ایستاد با همیشه تفاوت 

کرده بود. انهمه رنگ و ارایش چهره اش را تغییر داده بود اما نمی خواست خودش را تغییر دهد.داخل کیفش به 

نم ارایشگر به او داده بود گشت و با مقداری پنبه با عجله و بدون وسواس تمام ان ارایش دنبال شیر پاک کنی که خا

هارا پاک کرد.نمی فهمید از چه چیز انهمه بغض در وجودش جمع شده.نامزدی اجباری اش با سروش .رفتن 

ر ین لحظات را در جمع انها دپدرمادرش و یا اینکه نتوانسته بود به عنوان دختر خانواده مثل همیشه با انها باشد و اخر

فرودگاه باشد.پس این تغییرات خود به خود اتفاق می افتاد و او نمی خواست جلوی این تغییرات را بگیرد.شاید 

 همین موضوع بهانه ی خوبی شد تا بغضش را بشکند.

ی توالت روی صندلسوگند و خانم بزرگ با شنیدن صدای هق هق گریه ی سلدا با عجله وارد اتاقش شدند.جلوی میز 

نشسته بود و سرش را مابین دستهایش روی میز قرار داده بود و زار میزد.سوگند با تعجب به سمت خواهرش رفت 

و شانه های اورا که از شدت گریه میلرزید گرفت و گفت:هی دختر معلوم هست چت شده؟..خب فکر نمی کنم عمل 

 که تورو اینقدر دلواپس کنه. جراحی مامان برای پزشکای کانادا اینقدر سخت باشه

 سلدا در حال گریه گفت :سوگند برو ..برو تنهام بذار.

 سوگند با لودگی گفت:نکنه سروش اذیتت کرده بگو تا خودم..

 سلدا فریاد زد:گفتم برو..برو..

ا روی ر خیلی خب بابا چرا داد میکشی و از کنار خانم بزرگ گذشت و به اتاقش رفت.خانم بزرگ جلو رفت دستش-

شانه ی سلدا گذاشت و گفت:یک سیب رو که میندازی هوا هزار چرخ میخوره تا بیاد پایین.خودت رو بسپار دست 

خدا.همیشه چیزهایی که فکر میکنیم خیلی بد است اونقدرها هم که فکر میکنیم بدو زشت نیستند.به خودت و دلت 

 را روی میز گذاشت.کمی فرصت بده و یادداشتی که مسعود برای او گذاشته بود 

* * * 

 

 اشعه ی افتاب زمستانی انقدر جان نداشت که با یک ساعت تابیدن روی تخت خواب سلدا بتواند اورا بیدار کند.
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سوگند که در زدن را بی فایده دید وارد اتاق شد و یکراست به سمت تخت سلدا رفت و غرولند کنان گفت:مثل اینکه 

ده از تعطیالت ترم رو فقط بخوابی و پتو را به شدت از روی سلدا کشید. سلدا چشمهایش قراره این چند روز باقی مون

 را نیمه باز کرد دست دراز کردو دوباره پتو را روی خود کشید.پشتش را به او کردو گفت:چیکار داری؟

 میگن ادمای عاشق خواب و خوراک ندارن پس چطور تو اینهمه میخوری و میخوابی؟-

 جود نداره.چون عشقی و-

 پس اونی که تو سالن پایین نشسته برگ چغندره؟-

 سلدا به سمت او غلتی زد و گفت:سروش...؟

سوگند به زیر پایش نگاه کرد خم شد و حلقه ی سلدا را از روی زمین برداشت و گفت:اگر بالیی سر این حلقه ی 

 م خواهر بی فکر من...چند میلیونی می اومد من چه جوابی باید به اقا سروش میدادم؟میگفت

 سلدا حرف اورا قطع کردو گفت:کی اومده؟

سوگند حلقه را روی میز کنار تخت گذاشت و گفت:نیم ساعته که اومده نگذاشت بیدارت کنم بیچاره فکر میکرد 

خانم خودشون بیدار میشن ولی من داشتم از خجالت اب میشدم تصمیم گرفتم از خواب بیدارت کنم و به سمت در 

 ت.سلدا روی تخت نیم خیز شدو گفت:تو داری کجا میری؟رف

بعد از اون همه تحریم و تنبیه حاال میخوام از این فرصت به وجود اومده استفاده کنم.راستی بابا تماس گرفت گفت -

 رسیدند.

 سلدا ناگهان از جا پرید و گفت:وای..وای..باید امروز میرفتیم.

 اید میرفتی؟یا میرفتید؟سوگند جلوی در ایستاد و گفت:کجا ب

 سلدا از تخت پایین امد و گفت:فراموش کردی بابا از من خواست همراه خانم بزرگ بریم منزل یکی از دوستاش.

سوگند لبخندی زدو گفت:من اونقدرهام احمق نیستم شما دارین میرین منزل نظام....امیدوارم با اون پیرمرد عقده ای 

 خوش بگذره...خداحافظ.

لدا دست تکان داد و بیرون رفت.سلدا با عجله اماده شد و قبل اینکه به دیدن سروش برود ابتدا گوشی را برای س

 برداشت و شماره ی نظام را گرفت.

 بفرمایید.

 سالم اقای نظام اشرف سلدا هستم حالتون چطوره؟-

 د باشه؟سالم خانم وثوق .به نظر شما حال یک پیرمرد بعد از سه ساعت انتظار چطور بای-

سلدا با شرمندگی گفت:میبخشید برای من یک مشکل کوچک به وجود امد و نتونستم خودم رو سر وقت به اونجا 

 برسونم.

 نکنه پشیمون شدید؟-

 نه..نه..مطمئن باشید بعد از ظهر میبینمتون فعال خداحافظ.-

ه به حیاط نگاه میکرد با صدای سلدا ک سروش پشت پنجره ایستاده بود و از سر بیکاری به فضای یخ زده و زمستانی

 او سالم میکرد به سمتش چرخید و با لبخند پاسخ داد:سالم..انگار دیشب واعا خسته شدی.

 درسته..چرا نمیشینی؟-
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سروش به ساعتش نگاه کردو گفت:دقیقا یک ساعته که اینجا نشسته ام.خانم بزرگ هم حسابی از من پذیرایی 

 یم بیرون .حاال هم برو اماده شو برای ناهار بریم بیرون.کرد.اومده بودم با هم بر

سلدا با تردید گفت:راتش میدونی امروز قرار بود برم منزل یکی از دوستان پدرم.قراره که چند روز با خانم بزرگ 

 اونجا بمونیم.االن هم تماس گرفتند قول دادم که بعد از ظهر اونجا باشم.باید وسایل شخصیم رو جمع کنم.

 روش اخمی کردو گفت:یعنی چی؟برای چی باید اونجا بمونی؟س

 دخترش تازه از خارج ومده تنهاست قراره یه مدت با او باشم و از اینکه به او دروغ میگفت احساس عذاب میکرد.-

سروش مکثی کردو گفت:خب این تصمیمی است که پدرت گرفته و در ثانی من و تو فقط نامزدیم پس هنوز اونقدر 

 ندارم که مانع رفتنت بشم.الاقل ادرس اونجارو به من بده. قدرت

 میتونی به تلفن همراهم زنگ بزنی..شاید درست نباشد که...-

 سروش با دلخوری پالتویش را برداشت و گفت:خیلی خب...خداحافظ.

 سلدا با دستپاچگی گفت:ناهار نمیمونی؟

 دی گفت:خانم بزرگ من دارم میرم خداحافظ.سروش بدون اینکه پاسخ اورا بدهد با صدای نسبتا بلن

خانم بزرگ با عجله از اشپزخانه بیرون امد و در حالی که به دنبال او به حیاط میرفت سلدا صدایش را میشنید که 

میگفت:اقا سروش ناهار میموندی.اینطور که خوب نیست.خونه ی غریبه که نیومدی.نگاه سلدا به گل زیبایی که 

 فتاد جلو رفت و کارت روی ان را خواند:دوستت دارم.سروش اورده بود ا

با بی حوصله گی روی مبل نشست و بر سر دوراهی مانده بود.ابتدای دو راهی ایستاده بود و نمیدانست چه کند.ان 

همه محبت سروش اورا عذاب میداد چرا که در دلش ذره ای مهر و محبت نسبت به او نبود تا تقدیمش کند.جز 

 زی در قبال او هیچ چیز دیگری در وجودش نمیافت.ترحم و دلسو

خانم بزرگ وارد سالن شدو گفت:سلدا..الاقل تا جلوی در همراهیش میکردی. درسته که به اون عالقه نداری و اون 

 هم یک زمانی جوونی میکرد و دست به هرکاری میزدو...

ده و ادم شده؟شما به من اطمینان میدید که سلدا حرف اورا قطع کردو گفت:شما هم فکر میکنید سرش به سنگ خور

 عالقه و عشقی که خودش از اون تعریف میکنه واقعیه و یکی دیگه از هوساش نیست..؟

 خانم بزرگ گفت:نمیدونم.در این مورد نظری ندارم میخواستم بگم اون..

 کنم.حاال لطف کنید ناهار را سلدا از جا بلند شد و گفت:چشم دفعه ی بعد که اومد سعی میکنم بهتر با اون رفتار

 زودتر اماده کنید.وسایلتون رو هم جمع کنید ساعت چهار باید بریم منزل دوست بابا از صبح منتظرمون بوده...

پس این دختره ی اتیش پاره رو چیکار کنم؟تازه فرصت پیدا کرده هرکاری بخواد بکنه از صبح داره با من کل کل -

 میکنه بره با رفیقاش بیرون.

 عزیز خانم که بیاد درستش میکنه نمی ذاره قدم از قدم برداره بگذار همین یه نصف روز خوش باشه.-

خانوم بزرگ در حال رفتن به اشپزخانه گفت:خدارو شکر پسر نبود واال معلوم نبود چه اتیشی میسوزوند. یکی هم 

 خونه بمونه.پیدا نمیشه که دست این دختررو بگیره خیال همه راحت شه.میترسم توی 

 سلدا لبخندی زدو برای جمع کردن وسایل شخصی اش به اتاقش رفت.
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 خانوم بزرگ نگاهی به دورو برش کردو گفت:اینجا برام خیلی اشناست تو مطمئنی که راه رو درست اومدیم؟

 خانوم بزگ من از روی ادرسی که بابا نوشته بود اومدم این هم همان کوچه است.-

 

داخل کوچه هدایت کرد . جلوی درب آهنی بزرگ و قدیمی متوقف شد . از ماشین پیاده شد و دور و برش ماشین را 

را نگاه کرد . باغ های دیگر هم در اطراف کوچه به چشم می خورد . اما دیوارهایشان همه بازسازی شده بود و 

ز محله شان و درخت های سر به درهای جدید جایگزین درب های قدیمی آن شده بود، قدمت باغ ها را می شد ا

فلک کشیده آن ، که از پس دیوارها سرک می کشیدند فهمید . باغ مورد نظر تنها باغ شهر بود که با دیوارهای 

قدیمی و در حال ریزش خود و آن درب قدیمی اش ، در میان همه باغ ها متفاوت بود . جلو رفت و زنگ را فشرد، 

 یز بود آیفون تصویری اش بود .تنها چیزی که جدید و تعجب برانگ

 بله ؟ -

 سلدا جلو رفت تا نظام چهره اش را ببیند .

 سالم آقای اشرف . -

 سالم بیایید تو . -

و در باز شد سلدا برگشت و به خانوم بزرگ گفت : کمک می کنید در را باز کنیم مثل اینکه اینجا همه کارها را 

 خودمون باید انجام بدیم .

گ پیاده شد و همراه سلدا وارد محوطه باغ شد و گفت : اینقدر تن پرور شدی که در باز کردن شده برات خانوم بزر

 همه کار .....

 سلدا یک لنگه در را باز کرد و معترضانه گفت : خانوم بزرگ من تن پرور شدم ...؟!

 اما اینجا خیلی برام آشناست ..... خانوم بزرگ هم لنگه دیگر در را باز کرد نگاهی به دور و برش انداخت و گفت :

 سلدا به طرف ماشین رفت و گفت : کم کم یادتون میاد که کجایین.

ماشین را به داخل هدایت کرد و بعد از اینکه خانوم بزرگ درها را بست آرام از وسط جاده شنی که دو سمتش را 

بود و باغ با ان فضای زمستانی و درختان شمشادها و درخت های سرو و کاج گرفته بودند گذشتند . نزدیک غروب 

لختی که علی رغم انبوه بودنشان تا انتهای باغ را به چشم رهگذر نمایان می کرد، غم انگیز و ماتم زده می نمود . 

مقابل آن ساختمان قدیمی و زیبا ماشین را متوقف کرد ، بوی سوختن شاخ و برگ ها و چوب فضا را پر کرده بود، 

هم سراسر آسمان باغ را پوشانده بود . سلدا از ماشین پیاده شد، خانوم بزرگ هم مثل همیشه در  دود مه مانندی

ماشین را به شدت بست . دو کالغی که روی چنار مقابل ساختمان نشسته بودند، با صدای قار و قار بلندی پر زدند . 

د گفت : این هم نحسی اول کار . دیدی خانوم بزرگ به سلدا که مشغول بیرون آوردن چمدان ها از صندوق عقب بو

 چه قار و قار بلندی سر دادند .

سلدا در صندوق عقب را بست و لبخندی زد و گفت : از نحسی نبود . از این بود که شما هنوز هم نمیتونی در ماشین 

 رو یواش ببندید. پرنده های بیچاره رو ترسوندین .

حشم نداره . عجب استقبال گرمی . اصال معلوم هست این دوست با ادب  و خدم بزرگی این به باغ این –خانوم بزرگ 

 بابات کیه ؟ مطمئن هست ؟
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صدای در ورودی نگاهشان را به سوی خود کشید . نظام باالی پله ها ایستاد و گفت : خوش آمدید . می بخشید کسی 

 نیست که چمدان ها را بیاره داخل .

دش را برداشت و به خانوم بزرگ که متفکرانه به نظام نگاه می کرد گفت : سلدا پاسخ سالمش را داد . چمدان خو

 خانوم بزرگ ... خانوم بزرگ حواستون کجاست ؟

نظام لبخندی بر لب نشاند و گفت : فکر می کنم خانوم بزرگ مرا فراموش کرده اند ....؟ خانوم بزرگ چمدانش را 

 بودی ؟برداشت و گفت : پس این همه سال اینجا قایم شده 

 چی؟ یعنی بودی شده قایم ا...  بزرگ خانوم –سلدا 

 خانوم بزرگ گفت : مگه بابات خبر نداشت این آقا چقدر خوش نامه ...؟

 سلدا گوشه لبش را گزید و معترضانه گفت : خانوم بزرگ این حرف ها چیه ؟

ان هایشان را کنار راه پله هایی که به طبقه دوم و همراه او از پله ها باال رفت و به اتفاق نظام وارد ساختمان شدند چمد

راه داشت گذاشتند . نظام به آشپزخانه رفت و سلدا در حال در آوردن پالتویش نگاهی به دور و برش انداخت . همه 

چیز بوی کهنگی می داد . مبلمان تماما قدیمی بود . قاب عکس هایی که با تصاویر اشخاصی که شاید دیگر زنده 

یا سن و سالی از آنها گذشته بود، روی دیوارها نصب شده بود . سلدا هیچ کدام را نمی شناخت . از سالن  نبودند و

نشیمن گذشت و وارد پذیرایی که به وسیله یک پرده از سالن نشیمن جدا شده بود ، شد . روی دیوار مقابلش قاب 

ره اش دقیق شد، می بایست همان یلدا عکس بزرگی آویخته شده بود که نظرش را جلب کرد، جلو رفت و به چه

باشد و زیر قلب عکس یک ویولون قرار داشت . تنها چیزی که با وسایل قدیمی و فرسوده خانه هماهنگی نداشت ، 

همان ویولون بود . نظام سینی را مقابل خانوم بزرگ گذاشت و گفت : امیدوارم خیلی زود به شما ثابت کنم که من در 

 نداشتم .آن جریان هیچ نقشی 

خانوم بزرگ حرفی نداشت . نظام وارد پذیرایی شد و خطاب به سلدا که مقابل ویولون ایستاده بود گفت : برای یلدا 

 خریدمش .

 سلدا به سمت او چرخید و گفت : من ...فکر می کردم فوت شده یعنی دقیقا دفعه قبل همین را گفتید .

القه داشت و آزادانه نقاشی می کرد اما اجازه نداشت به همان اندازه در نظام ادامه داد: به موسیقی و نقاشی خیلی ع

مورد موسیقی و نواختنش آزادنه عمل کند . پدرش بسیار سخت گیر بود و به سمت دیوار راست اشاره کرد . به 

 پرتره مرد جوانی اشاره کرد و گفت :

 این یک نمونه از هنر دستان پر توانش است .  -

 پرتره رفت و پرسید : این مرد جوان کیه ؟سلدا به سمت 

نظام لبخند غم باری زد و گفت : همین پیرمرد سپید موی که زیر بار غم عشقی نافرجام خمیده شد، عشقی که میراث 

 بانو آذری برای من بود .

 سلدا که در آن خانه سراسر شگفتی و معما سر درگم بود، پرسید: بانو آذری؟

فت و گفت : من معموال شام رو زود می خورم، زیاد نمی خوابم اما دوست دارم به رختخواب نظام به سمت نشیمن ر

 برم و به گذشته برگردم . زندگی حقیقی من آنجاست ، سال هایی که گذشت .

سلدا همراه او وارد نشیمن شد مقابل نظام نشست و گفت : با گذشته زندگی کردن جز حسرت و دریغ چه چیزی 

 ؟ دیگه ای دارد
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توی زندگی فعلی هم چیزی ندارم که به خاطرش عمرم را صرف کنم . به جز یک پسر جوان ... سعی می کنم او را  -

 هم از اینجا دور کنم تا هم نشینی با من منزوی اش نکند . خب تا شما چایتون رو می خورید، من شام رو گرم کنم .

پزخونه جای مرد نیست . خودم توی این چند روز کارها رو خانوم بزرگ گفت : الزم نکرده شما زحمت بکشید . آش

به عهده می گیرم . نمیدونم مسعود خان واسه چی ما رو فرستاده اینجا . اما خدا کند تلویزیون داشته باشید چون نم 

 توانم از سریال های مورد عالقه ام بگذرم .

. ولی هنوز از اون استفاده نکردم . پسرم تازه برام نظام خطاب به او که به سمت آشپزخانه می رفت گفت : بله هست 

 خریده .

خانوم بزرگ از داخل آشپزخانه گفت : خدا رو شکر گاز هم هست واال توی این هوای سرد باید با بخاری نفتی و 

 ذغالی خودمون رو گرم می کردیم . گرم هم که نمی شدیم .

طور بود حوصله سر و صدای کندن زمین و نصب لوله های گاز  نظام لبخندی زد و گفت : بله. تا دو سال پیش همین

رو نداشتم اما پسرم باز هم مرا توی یک کار انجام شده قرار داد ف مجبورم کرد که چند روزی سر و صدا را تحمل 

 کنم .

 سپس از جا برخاست و به سلدا گفت : همراه من بیایید تا اتاقتان را به شما نشان بدهم .

 فورا از آشپزخانه بیرون آمد و گفت : خب تا شام گرم میشه من چمدونم رو میارم باال . خانوم بزرگ

 نظام لبخند زنان از پله ها باال رفت : خانوم بزرگ از من می ترسید؟

 حرفشون روی نمیتونم.  بودم ها معتمد زاد خونه دایه عمر یک....!  بود خان مسعود دستور هم این –خانوم بزرگ 

 نم .بز حرفی

 نظام جلوی در اتاقی ایستاد، قفل در اتاق را با کلید باز کرد و وارد شد چراغ ها را روشن کرد و گفت : بفرمایید داخل!

 خانوم بزرگ اول وارد اتاق شد : خوب کاری کردید که اتاق هر دوتایمان را یکی کردید .

ده کهنگی وسایل اتاق پذیرایی و سالن نشیمن بود . پرسلدا وارد اتاق شد اتاق نسبتا بزرگی بود که وسایلش به همان 

های زرشکی رنگ که کمی رنگ باخته بود . مبل های کنده کاری شده و قدیمی مقابل درب شیشه ای قرار داشت 

.میز توالت، فرش ها و تزئینات اتاق همه قدیمی و به چشم سلدا ناآشنا می آمد و دو تخت خواب ، با فاصله نه چندان 

انتهای اتاق قرار گرفته بود . یک میز تحریر و صندلی هم گوشه اتاق گذاشته بودند . نظام با چهره غم گرفته  دور در

 به اتاق نگاه کرد و با اندوهی عمیق گفت : اینجا اتاق یلداست ....

 خانوم بزرگ گفت : چرا جوری حرف می زنید که انگار هنوز زنده است نکنه واقعا زنده است .

خند تلخی زد و گفت : درسته هنوز زنده است اما اینجا . و دستش را روی قلبش قرار داد و نگاه کوتاهی به نظام لب

 سلدا کرد و از اتاق خارج شد .

 خانوم بزرگ کلید را از روی در برداشت و گفت : بهتره شب ها در را قفل کنیم، اینطوری مطمئن تره .

ورد و گفت : خانوم بزرگ با این حرف هاتون قصد دارید مرا هم بترسونید سلدا لباس هایش را از داخل چمدان در آ

. 

 خانوم بزرگ گفت : نه! ولی بترسی بهتره .

 فکری یب آدم بابام.  فرستاد نمی اینجا رو ما بابا ، نبود اطمینان مورد واقعا یا بود داده انجام قتلی آقا این اگر –سلدا 

 . نیست
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نوز نفهمیدم چرا اینجاییم . آدم سر از کار شما در نمیاره . ولی جانب احتیاط رو رعایت ه من درسته –خانوم بزرگ 

 کنیم بهتره .

 

**** 

خانوم بزرگ فنجان چای را مقابل سلدا گذاشت و در حال آماده کردن صبحانه گفت : دیشب اصال خواب توی چشمام 

م به سال ها قبل ، در هر حال تا صبح از سرما که نه نرفت، همه اش فکرهای عجیب و غریب به سرم می زد و می رفت

 از ترس لرزیدم.

سلدا گفت : خانوم بزرگ علت اینکه نخوابیدید فقط ترس نبوده. جاتون هم عوض شده، من هم زیاد راحت نخوابیدم 

. 

 نظام جلوی درب آشپزخانه ایستاد و گفت : سالم صبح بخیر ...

شب قبل با اخم و ترش رویی جوابش را داد . نظام روی صندلی نشست و به  سلدا با لبخندی و خانوم بزرگ مثل

خانوم بزرگ که برای او هم فنجانی چای می گذاشت گفت : خانوم بزرگ شما پنجاه سال با قاتل واقعی زندگی 

 کردید و راحت خوابیدید چطور نتوانستید در منزل شخصی که فقط متهم است راحت بخوابید .

 فت : فال گوش ایستاده بودین ؟خانوم بزرگ گ

 . شنیدم رو خودم خیر ذکر که آشپزخونه اومدم می نخیر –نظام 

 منظورتون چیه که من پنجاه سال با یک قاتل زندگی کردم . -

 . است حیف او برای فامیل نام این...  معتمد...  است معتمد اردالن آقای همون منظورم –نظام 

 فقط میدونم شما دشمن قسم خورده او هستید . من چیزی از ایشان ندیدم -

 شما مرا در حین ارتکاب قتل دیده اید ؟ -

خانوم بزرگ گفت : نخیر اما اگر دوسیه) پرونده ( سی و چند سال پیش شما هنوز در اداره آگاهی یافت بشه جرم 

به  سی و چند سال پیش را به آسانیشما ثابت میشه و سرتان می رود باالی دار . البته اگر مطمئن باشم میشه دوسیه 

 جریان انداخت زنگ می زنم به مامورین و مخفی گاه شما را به آنها لو می دم .

 سلدا پا در میانی کرد و گفت : خانوم بزرگ میشه شما لطف کنید و کوتاه بیایید ....

ه را به منجالب کشید و باعث گنا بی دختر یک که آدمی برابر در هم اون.  نیستم بیا کوتاه من –خانوم بزرگ 

 مرگش شد، البته قبل از اون شوهر اون دختر رو هم می کشه ....

نظام گفت : من کوتاه میام درست مثل تمام این سال ها ... چای اش را با دو حبه قند شیرین کرد و خطاب به سلدا 

جا. این منطقه برف زیاد می باره . گفت : بغل ساختمون یک پارکینگ هست، ماشین رو اگر الزم نداری بگذار اون

 فراموش کردم دیشب بهتون بگم .

 سلدا که صبحانه اش را تمام کرده بود از جا برخاست و گفت : شما قصد ندارید صبحانتون رو شروع کنید ....؟

 ... نشیمن اتاق داخل بیا و پارکینگ داخل بگذار رو ماشین –نظام 

قه باال رفت . خانوم بزرگ از در آشپزخانه سرک کشید و بعد خطاب به نظام گفت : سلدا برای برداشتن کلید ها به طب

 می خواهید گذشته رو پیش بکشید که چی ؟

 .ترسید می ها گذشته از پس –نظام 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خانوم بانومیراث 

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

 

6 7  

 

خانوم بزرگ با جدیت گفت : از من خطایی سر زده که بترسم ؟ من برای افروز نگرانم، این واقعیات براش تلخه، 

.. اصال گفتن این چیزها چی رو تغییر میده ، ما همه مون عمر مون تمون شده ، چه فایده ای داره که ناگفته اگر بفهمه .

 ها حاال گفته بشه .

 ایه سال یلدا دونید می شما اصال.... کردم سکوت چون ؟... رفت نشانه من سوی به اتهام انگشت همیشه چرا –نظام 

 کجا مرد و کجا دفن شد ..  گذشت او بر چه.  کرد چه عمرش آخر

سلدا کنجکاوانه حرف های خانوم بزرگ و نظام را شنیده بود . نمی دانست این واقعیات چرا باید برای مادرش افروز 

 تلخ و نگران کننده باشد . چه چیزی بین یلدا و نظام و اردالن گذشته بود .

 

***** 

باغ باز می شد نشسته بود . سلدا وارد نشیمن شد و یک  نظام روی صندلی راحتی مقابل پنجره بلندی که به پشت

راست به سمت بخاری رفت و دست هایش را روی بخاری نگه داشت و گفت : اینجا زمستون خیلی سرده . یک 

 ساعت با شهر فاصله داره اون وقت این همه تفاوت دما داره .

 ... باره می برف امشب –نظام 

یروز غروب که اومدیم بوی شاخ و برگ سوخته می اومد! نظام گفت : مگه باغ های سلدا به سمت او رفت و گفت : د

اطراف رو ندیدی . صاحب این باغ ها اکثرا خارج از کشور هستند و باغبون ها برگ ها رو می سوزونند . درخت ها رو 

، سلدا طرف سلدا گرفت هرس می کنند و به باغ می رسند . بعد دفتر نسبتا قطوری را که روی پایش گذاشته بود به

بدون معطلی دفتر را گرفت و کنجکاوانه به او نگاهی کرد و در مقابل نظام نشست . نظام سوالش را پاسخ گفت : این 

خاطرات یلداست ف او هم درست مثل تو عاشق نوشتن بود و اصال ذاتاً هنرمند بود از هر هنری سررشته ای داشت 

 ... بخونش طوری که من هم بشنوم .

سلدا دفتر را باز کرد و لحظاتی به خط زیبای آن نگاه کرد . به صندلی تکیه داد . سعی کرد هیجانش را مهار کند و 

 بعد با صدایی دلنشین و رسا شروع کرد .

 

  6فصل 

یک حیاط بزرگ، خیلی بزرگ با کلی دار و درخت که کنار درب ورودی حیاط یک اتاق، در زیر دار و درخت ها بنا 

، که صاحبش یک سرباز وظیفه و یک راننده است! حیاط رو که تموم کنی می رسی به ساختمون اصلی، یک شده

ساختمون خیلی بزرگ که با چندین پله از سطح حیاط باال می رود . زیر ساختمون هم یک استخر بزرگ با دو اتاق 

چون سر سبز و بزرگه . چشم انداز مرموز . پشت حیاط هم ادامه حیاط یا همان باغه .نمیشه گفت حیاط خلوت، 

قشنگی داره، این از تفسیر وضعیت خونه! اما من؟ حالم از این خونه و زندگی توی اون به هم میخوره . خونه که 

نیست در اصل پادگانه، من و مامان و اردالن هم به عالوه اون سرباز جلوی در از سربازهاش هستیم خب فرمانده هم 

ندیار معتمد...! با یک دنیا مدال و نشان افتخار از اعلی حضرت پهلوی . واقعا هم فرمانده که معلومه، تیمسار اسف

مقتدری است . ساعت شش صبح شیپور آماده باش رو میزنه یعنی وقتی که خواب هنوز تو چشمام وول میزنه، به 

 د و بیراه هایی که وقت عصبانیتهزار مصیبت از تخت خواب جدا میشم ، کلی به فرمانده بد و بیراه میگم ، از همون ب

خودش به افسرها و سرهنگ های زیر دستش میگه . نمیدونم این فحش های رکیک چه سری داره ولی کمی از 
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عصبانیتم را کم می کند کم کهنمی کنه فقط دلم خنک میشه چند بار هم جلوی مامان از دهنم در رفت و چندتا فهش 

رد و معترضانه گفت:یک دخترخانوم متشخص چنین اراجیفی رو ورد زبونش بد پشت بابا نثارش کردم.مامان اخم ک

نمیکنه. به هر حال توی هوای گرم تابستون.تو سوز پاییز و یخبندون زمستون ورزش از یاد تیمسار نمیره اردالن که 

 ازدواج کردو رفت و جمع مسخره ی ورزش صبحگاهی از چهار تن به سه تن کاهش یافت.

 ز پاییز رو داره اگر دیر بجنبیم غیر از چندتا فهش ابدار از صبحانه هم محروم میشیم.حاال هم هوا سو

دست و صورتم رو شسته و نشسته.خشک نکرده گرم کن ورزشی ام رو می پوشم. موهای به هم ریخته رو یک برس 

ا سقوط هم گاهی از پله هالکی میکشم و با کش پشت سرم جمع میکنم.پله های طبقه ی باال رو دوتا یکی میپرم پایین.

کرده ام باالخره توی حیاط پشتی در حالی که میلرزم خودم رو به جمع میرسونم.مامان هم توی لباسای گرم کنش در 

حال خمیازه کشیدن ایستاده.تیمسار به ساعتش نگاه میکنه و با جدیت میگه پدر سوخته باز دو دقیقه دیر رسیدی و 

 حیاط میگردیم و بعد نرمش را شروع میکنه..یک..دو..سه..ورزش را شروع میکند.سه دو دور 

فکر کنم کالغ های روی چنار هم به ما میخندن.ورزش اجباری خنده هم داره.بعد از یک ورزش و نرمش نفس گیر 

اینقدر دلم ضعف میره که یک صبحانه ی مفصل و حسابی میچسبه پوران و توران که به عنوان مستخدم در ان خانه ی 

 با ما زندگی میکنند.بزرگ 

تا تیمسار لباس هایش را بپوشد و برای رفتن به پادگان اماده شود شاید خطاب کردن او به عنوان تیمسار نوعی 

اهانت باشد اما او واقعا تیمسار است..واقعا سخت گیر و خشن است از عطوفت پدری در او چیزی وجود ندارد.مامان 

ن و اردالن که گاهی گذرمان به این عالیجناب می افته او را پدر خطاب هم اورا تیمسار خطاب میکند.البته م

میکنیم.البته من ترجیح میدم اورا تیمسار خطاب کنم تا بابا...ولی بسوزد پدر ترس ..به اجبار صدا میکنیم بابا..والبته 

ها ی همیشگی اش را تحویلم قبل از اینکه از خانه بیرون برود من را صدا میکند و حرفها یا بهتر بگویم امر و نهی 

 میدهد.

))بدون اطالع پاتو بیرون نمیزاری توی حیاط که میری حواست به این گماشته ها باشه.درست است که سرباز است و 

محافظ اما از اون پدر سوخته هاست.هرجا میری با راننده میری ساعت رفت و برگشتت رو به مادرت اطالع 

ع...دوستانی بهتر است بیایند اینجا..فهمیدی..؟((در پس چشم بلندی که به بابایم میدی.رفتن به منزل دوستان ممنو

میگویم هزارتا از همان فحش های رکیک نهفته است.اخر پدر امرزیده کدام دوست کدام رفیق؟ انقدر به زمین و 

همان سرعتی  م بازمان شک داشت که نتوانستم با کسی صمیمی باشم.صدای بوق و بسته شدن در ماشین را که میشنو

که برای ورزش صبحگاهی از پله ها پایین می امدم برای ادامه ی خواب از پله ها باال میروم و با همان لباسها روی 

تخت و زیر ان پتوی گرم و نرم پناه میبرم.اما بعد از ان ورزش حسابی و ان صبحانه ی مفصل بعد از ورزش خواب 

نیز هرگز نمی اید.مامان غرولند کنان همیشه میگوید دختر تو چطور با ان سنگینی به چشمانم باز میگردد و گاهی 

شکم پر و اون ورزش سنگین دوباره خوابت میبره.حق داره خودش همان خواب اخر شب رو به کمک قرص های 

ارام بخش به صبح میرساند.مامان از نظر اعصاب خیلی ضعیف است.این هم یکی از نتایج اخالقی و رفتاری 

ر.دستش که به تیمسار نمی رسه اگرم برسه جرات پیدا نمی کنه که عقده های حقارتی که بر دلش گذاشته بر تیمسا

سر خودش خالی کند و پس تا چشم تیمسار را دور میبیند همه ی عقده های دل را همراه دری وری هایی که از پیش 

ختر هم خودش به انها داده گاهی اوقات دلم اماده دارد بر سر این دو مستخدم پیرو خسته خالی میکند.لقب پیر د

بدجوری برای پوران و توران میسوزد و گاهی هم که یاد حرفهای مامان راجع به انها می افتم هوس میکنم جای دری 
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وری دو تا از همون فحش هایی که خودم بلدم نثارشان کنم.البته از واژه ی پیر دختر در مورد انها اصال استفاده نمی 

که میترسم روزی خودم مستحق این لقب شوم.برعکس مامان دائم همین صفت را بر سرشان میکوبد  کنم چرا

چندین بار به مامان تذکر دادم اینقدر از این لقب پیردختر برای پوران و توران استفاده نکن شاید یکدانه دخترت هم 

 که چشم به زندگی دیگران دارند گرفتار به این صفت گرفتار شد.پوزخندی زد و گفت:ادمم هایی مثل پوران و توران

تنهایی و این صفت میشوند و همان روز بود که برایم تعریف کرد جناب تیمسار قبل از ازدواجش با این دو خوواهر 

ارتباط داشته که عاقبت مجبور شده تاوانش را بپردازد و تا اخر عمر این دو خواهر را به عنوان کلفت مثل ایینه ی دق 

ای خود نگه دارد تا مبادا چاک دهان دخترها باز شود. و ابرویش را جلوی هم قطارهایش ببرند و جلوی چشمه

 رسوایش کنند.

البته صورت خوشی نداشت اگر دیگر درجه داران پی به این قضیه میبردند که روزگاری تیمسار اسفندیار معتمد با دو 

یشد و بین این ههمه افسر و سرهنگ و تیمسار بودند دختر بی اصل و نسب مناسباتی داشته.مطمئنا مضحکه دست م

کسانی که چون پدر بنده پایشان لغزیده باشد البد انها هم به نحوی دیگر جلوی رسوایی را گرفته اند.این هم یکی 

 دیگر از دالیلی بود که مرا از دست این تیمسار خشمگین و عصبانی میکرد.

تقسیم میکردم دسته ی اول نظامی هایی که در پس ان همه احترام و من خودم خانواده ی نظامی را به دو دسته 

افتخار در مجالسی شرکت میکنند که تمامش هرزگی و بوالهوسی و کثافت کاری است و چون برایشان مهم نیست 

خانواده شان هم در این قبیل مجالس و اماکن حضور بهم میرسانند و پای خودرا جای پای همسر و پدر خود 

د.مشروب میخورند قمار میکنند با مردان دیگر مناسبات نامشروع برقرار میکننو..و..و.. دسته ی دوم باز هم میگذارن

با همین افتخارات و احترامات به این مجالس میروند اما چون به قول دسته ی اول روشنفکر نیستند بنا به نظریه ی 

ه ی خود را حتی االمکان از این جور مجالس دور نگه من ته مانده ای از رگ غیرت در وجودشان باقی مانده خانواد

میدارند.در خانه حبس میکنند و چون نه میتوانند نفس خود را نگه دارندو نه میتوانند ریشخند همکاران را تحمل کنند 

ه ما ک خود به تنهایی به این مجالس میروند. البته شاید گروه سوم و چهارمی هم باشد که من از ان بیخبرم و صد البته

جزو گروه دوم میباشیم هرچند مادرم را گه گاهی از سر اجبار به عروسی ها ی انها میبرد اما من هرگز از نزدیک ین 

مجالس را ندیده ام و تیمسار هم خبر ندارد اگر من و مادرم هر روز به این مجالس برویم ذاتا غلط میکنیم که هم 

 پیاله ی دیگر خانم ها شویم.

م شاید علت اعصاب داغان و به هم ریخته ی مادرم همین باشد که چون خانوم های هم طراز خودش گاهی فکر میکن

نمی تواند در تمامی ان مجالس حضور بهم رساند و دوستی یا دوستانی صمیمی با مجالسی زنانه برای خود داشته باشد 

که به لطف خدا توانستم مدرکم را در  غیر از این مجالس هم هرکجا میرفت قبل از ان کلی بازخواست میشد و من هم

سال اخر دبیرستان بگیرم معجزه بود که با هیچ دختری در دوران تحصیل زیاد رفاقت نکردم بعد هم اجازه ی ادامه 

 تحصیل را از من گرفت تا مبادا جزو گروه یا حزبی خاص شوم.

به کشوهای اروپایی و امریکایی و تحصیل در  این در حالی بود که اکثر فرزندان افسران و درجه داران افتخار رفتن

 کالج ها و دانشکده های مختلف را در کارنامه ی خود داشتند.البته اردالن از اینگونه تدابیر امنیتی مستثنی بود.

چون او فرزند ذکور پدر بود و حق داشت در تمام تفریحاتی که پدر در انها شرکت داشت سهیم باشد و از نظر 

ردانگی یاد بگیرد.بیچاره فروغ زن برادرم...دلم برایش میسوزد البد او هم اردالن را فقط تحمل خودش و پدر م

 میکند اصال نمی دانم چرا با اردالن ازدواج کرده مرد که قحطی نبود...
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به هر حال من هم در این محبس تنگ انقدر لگد پرانی کردم که پدر مجبور شد برای فراگیری بعضی هنرها از جمله 

نقاشی و خطاطی برایم استاد بگیرد.البته استاد هم زیر نظر پدر به خانه می امد و زیر نظر خودش به من این هنر هارا 

در حد اعال می اموخت.موسیقی را هم دوست داشتم اما تیمسار به شدت مخالف ان بود..او به زمین و زمان شک 

یشه میترسید پای استاد بلغزدو...او همه ی این تدابیر داشت تا من نقاشی و خطاطی یاد گرفتم او نصف جان شد.هم

امنیتی را برای من در نظر میگرفت تا مبادا سیه روز شوم و یکدانه دخترش از خوشبختی در زندگی اینده ی زناشویی 

 تچیزی نچشد.میفهمیدم که قلبا مرا دوست دارد حتی بیشتر از اردالن اما این همه تدبیر و مواظبت نتوانست سرنوش

را عوض کند و تقدیر مرا به یکی از همان مجالس که همیشه از ان دور بودم برد و حقایقی را برایم اشکار ساخت که 

 نوزده سال از ان بی اطالع بودم.

 

یکروز وقتی تیمسار از پادگان به منزل بازگشت بعد از تعویض لباس و سر عصرانه حرفی زد که من گمان کردم 

ت. در حالی که پرتقالی را پوست میگرفت و در افکارش غوطه ور بود به مادرم گفت:فردا یلدا معجزه ای رخ داده اس

را ببر مزون مادام یک دست لباس مناسب مجالس عمومی برایش سفارش بده هفته ی اینده در مجلس عروسی پسر 

 تیمسار شاهرودی دعوت داریم.

به من نگاه کرد.اما هیچ کدام جرات پرسش را دستم بر روی فنجان چای خشک ماند.مادرم هم تعجب زده 

نداشتیم.سالها بود که ارزوی رفتن به این مجالس را در سر میپروراندم.اما هیچ وقت در فکرم نمی گنجید پدرم 

خودش مرا به این مجالس ببرد.به هر حال توضیح بیشتری نداد و من تا فردا صبح که برای رفتن به مزون مادام 

م. در دل دعا میکردم که نظر پدر تا صبح تغییر نکند.صبح بعد از ان مراسم مسخره ی لحظه شماری میکرد

صبحگاهی و بعد از رفتن پدر مادرم با بی میلی که علتش را نمی دانستم اماده شد و همراه راننده رهسپار مزون مادام 

لس عروسی تیمسار شاهرودی ببرد؟او شدیم.در بین راه از مادرم پرسیدم به نظر شما چرا بابا قصد دارد مراهم به مج

با بی تفاوتی شانه اش را باال انداخت و گفت::من از کارهای تیمسار هیچ وقت سر در نیاوردم حاال هم البد دلیلی برای 

این کارش دارد واال اون ادمی نیست که..حرفش را نیمه تمام گذاشت و بعد ادامه داد...اصال برای تو که بهتر شد.دائم 

یپرسیدی چرا بابام دلش نمی خواد توی مجالس نظامی ها شرکت کنم.هروقت هم که من بعد از سالی به از من م

میهمانی میرفتم و بر میگشتم سرم را با سوال های جورواجورت درد می اوردی.حاال میری از نزدیک میبینی حداقل 

 حسنش اینه که دیگه مرا سوال پیچ نمیکنی.

که از اینگونه مجالس باز میگشت دوست داشتم تمام اتفاقاتی که دیده بود را  سکوت کردم.راست میگفت هربار

برایم تعریف کند اما او برخالف تمام مادرها اصال شوقی برای توضیح دادن به دخترش نشان نمیداد.به مجلس خوبی 

د.به ال کالفه میشبود و خوش گذشت بسنده میکرد.و این من بودم که اورا سوال پیچ میکردم و اغلب با سومین سو

هر حال حق داشت باید بیشتر مراعاتش را میکردم اعصاب ضعیفی داشت.در افکار خودم بودم که ماشین متوقف شد 

و من و مادرم پیاده شدیم.ویترین مغازه ی مادام بزرگ و لوکس بود و چند دست لباس شب شیک هم در طرح ها و 

وی تابلویی طراحی شده و نوشته بود.مزون الهه ی شب و با خطی رنگ های مختلف در ان قرار داشت.باالی مغازه ر

ریز پایین ان نوشته بود به مدیریت مادام لیزا..وارد مغازه که شدیم با باز شدن در صدایی اهنگین در مغازه پیچید 

 اهمانطور که حدس زده بودم مغازه بزرگ بود و به دو قسمت تقسیم میشد.قسمت جلویی مغازه طبقات پارچه ه

بودو وبر سر گوشه ی ان چند طرح دیگر از اخرین مدل های لباس روی پارچه ها ی مخصوص قرار داشت.دختری 
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پت یک میز که در گوشه ای دیگر قرار گرفته بود نشسته بود.و با یکی از مشتری ها در حال گفت و گو بود.قسمت 

خ و صحبت کردن زنی به گوش میرسید.مادرم دیگر مغازه که فقط جزئی از ان دیده میشد حیاط خانه بود.صدای چر

 جلو رفت و بعد از سالم گفت:با مادام کار داشتم.

دختر جوان نگاهی به مادرم انداخت انقدر مشتری اش نبود که با یک نگاه بشناسد.بعد از کمی دقت به چهره ی او 

ت و خانوم جوان مادام را صدا ناگهان از جا برخاست وگفت:خانوم تیمسار مبخشید نشناختمتون مادرم چیزی نگف

کرد.و لحظاتی بعد زنی نسبتا چاق و نه چندان بلند از پشت مغازه بیرون امدو با رویی گشاده و ته لهجه ای به مادرم 

سالم کرد وخوش امد گفت:فکرش را نمیکردم مادام الیزا چنین شکل و شمایلی داشته باشد اورا در تصوراتم زنی 

میدیدم اما او عالوه بر چاق بودن میان سال هم بود.مادرم من را به مادام نشان دادو باریک و بلند قدو جوان 

 گفت:میخوام برای دخترم سفارش لباس شب بدم.

مادام که گویی تازه مرا دیده بود سرش را به سمت من چرخاند و لبانش بیشتر از هم باز شدو گفت:وای..این دختر 

 شماست؟

ی نشست و بله ی کشداری گفت که کمی به من برخورد مادام که چشم از من مادرم بدون تعارف روی صندل

 برنمیداشت گفت:تاحاال ندیده بودمش.

مادرم گفت:لطفا اندازه بگیرید میخواهم یک لباس شب مناسب برایش بدوزید.یک لباس شب که زیاد برهنه نباشد 

 لباسی که مطابق میل تیمسار باشد میدونید که...

 ...بله..میدانم..و رو به من کردو گفت با من بیا.مادام گفت:اه

همراه مادرم به قسمت عقبی مغازه رفتم.چهار زن پشت چرخ هاشان مشغول دوخت و دوز بودند.با ورودم 

نگاههایشان به سمت من چرخید و بعد دوباره مشغول شدند. مادام در حالی که مترش را از روی میز بر میداشت 

 یت را در بیار.خطاب به من گفت:پالتو

 پالتویم را در اوردم او مشغول اندازه گرفتن شدو پرسید:اسم شما چیه..؟

 گفتم:یلدا..

لبخندی زدو گفت:یلدا...اسمت هم مثل خودت زیباست.خب یلدا لباسی برایت بدوزم که خودت هم دهانت باز 

 کی میخواهی؟بماند.اندازه ام را یادداشت کردوگفت:پس فردا بیا برای پرو.گفتی برای 

جواب دادم:هفته ی اینده پنجشنبه.از رنگ لباس از من سوال کردو نه از مدل و نه از جنس پارچه...خب همین قدر 

که تیمسار لطف کرده مرا به چنین مجلسی میبرد کافی بود. لباس دوختن ان هم در مزون مادام پیشکشی بود بس 

از ان مجلس نبود. و من دائم در این دلواپسی بودم نکند تیمسار از گرانبها.به هر حال تا روز پرو لباس دیگر حرفی 

تصمیمش منصرف شود هرچند مطمئن بودم اگر حرفی بزند بی برو برگرد انرا عملی میکند. دو روز بعد دوباره به 

و باز هم  همراه مادرم عازم مزون مادام شدیم.اینبار دخترک جوان فورا مارا شناخت و بی معطلی مادام را خبر کرد.

ماددرم روی صندلی نشست و من به تنهایی برای پرو رفتم که دلخور هم شدم.دوست داشتم او هم در مورد طرح و 

مدل و رنگ نظر دهد.لباس هنوز کامال اماده نبود.رنگ ارغوانی پارچه به دلم نشست اما از مدلش چیزی نفهمیدم 

 تهایش با کوک به هم وصل شده بود.استین هایش هنوز به لباس وصل نشده بود.و بیشتر قسم

 مادام همانطور که استین ها را به لباسم کوک میزد کمی کمر الس را تنگتر کرد و با لبخند گفت:چه کمر باریکی..
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مثل دفعه ی پیش سکوت کردم و تا رسیدن روز معود در هول و هراس بودم.البته اینبار به خاطر شرکت در ان 

ع به اداب و معاشرت نمیدانستم.مادرم که اصال حرفی نمیزد.فقط میماند فروغ که مجلس نبود بلکه چیزی راج

میتوانستم در مورد اینطور محافل و اداب و معاشرت از او سوال کنم.اما میترسیدم به گوش اردالن برسد و او رای 

و  ز پنجشنبه از راه رسیدپدر را در مورد رفتن من به ان مجلس بزند.پس سر جایم نشستم و منتظر ماندم.باالخره رو

عصر پنجشنبه جعبه ی لباس را به اتاقم بردند تیمسار نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:بهتره کم کم اماده شوید 

 یک ساعت دیگر میرویم.

مثل فنر از جا پریدم و به اتاقم رفتم.توران جعبه ی لباس را روی تختم گذاشته بود. با هیجان در جعبه را باز 

وه بر لباس یک جفت کفش.کیف و یک جفت جوراب ابریشمی هم درون ان قرار داشت انقدر ذوق زده کردم.عال

 شده بودم که انگار اولین بار بود که این چیزهارا میخریدم.

به هر حال مادام فکر همه چیز را کرده بود.قبل از اینکه لباس بپوشم سریعا به حمام رفتم.دوش گرفتم و بعد از 

موهایم هیجان زده لباس را برداشتم و انرا پوشیدم لباس نیمه استین بود و باال تنه ی ان تا کمر تنگ سشوار زدن به 

بود و بعد دامن ان با چین های فراوان تا روی زانو کشیده میشد.جلوی اینه که ایستادم همانطور که مادام گفته بود 

اب ها و کفشهایم را پوشیدم و فورا گردنبندی را که دهانم باز ماند.چرخی جلوی اینه زدم و خنده ی ریزی کردم.جور

پدرم سال گذشته به ماسبت پایان تحصیالتم به من هدیه داده بود به گردن اویختم و از دیدن خودم درون ایینه لذت 

بردم.فکر حتی یک ته ارایش را هم از ذهنم دور کردم.مطمئن نبودم تیمسار با دیدن من در این لباس سر حرفش 

ماند.هرچند لباسم برهنه نبود.صدایم که کردند.پالتویم را برداشتم و با گامهایی لرزان از اتاق خارج شدم به باقی ب

اخرین پله که رسیدم نگاه شگفتزده ی پدرم کم کم به نارضایتی مبدل شد.مادرم در حال بستن دکمه های پالتویش 

دیدن من لب باز کند و مرا از رفتن بازدارد اما  از اتاق خارج شد با دیدن من خشکش زد منتظر بودم تیمسار با

 گفت:مواظب رفتارت باش یک لحظه هم از مادرت دور نمیشوی.

 لبخندم را مخفی کردم و از همان چشم های بلند باال تحویلش دادم اما اینبار بدون فحش رکیک..

زمان دیده بودم اصال قابل قیاس  ان باغ بزرگی که مجلس عروسی در ان برپا شده بود.با باغهایی که من تا ان

نبود.تمام باغ با چراغ های پایه دار روشن شده بود. و جشن به خاطر سرمای هوا داخ سالن برگذار شده بود.از تعداد 

ماشین ها میشد فهمید که داخل سالن چقدر شلوغ است.دست و پایم شروع به لرزیدن کرد.پدرو مادرم منرا میان 

اختمان از پله ها باال رفتیم. هرلحظه که به سالن نزدیک میشدیم صدای موزیک بلندتر خود گرفتند و به سمت س

میشد.جلوی در دو نگهبان با اونیفورم نظامی برای پدرم ادای احترام کردند و در را برای ما گشودند.هجوم صدا و 

 گرما ی داخل سالن و بوی انواع ادکلن ها مرا کمی گیج کرد.

اد و خودم را تنها و غریب یافتم.پدرو مادرم با تعداد زیادی از مهمانها سالم احوالپرسی کردند و چشمم به مهمانها افت

من هم به تبعیت از انها همین کار را کردم.نگاه خیره ی دیگران را که بر خودم دیدم فهمیدم تمام شب باید مثل توله 

اجازه ی نزدیک شدن به اح و ناسی را ببر وحشت زده که از دنیای وحش خودش جدا شده به مادر بچسبم و 

 ندهم.همراه مادر پالتویم را در اوردمو..
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به مستخدمه ای که مسئول همین کار بود سپردم آنقدر پاهایم سست شده بود که همان جا روی مبل ولو شدم و با 

میهمان و دختران جوان  چشم های خیره به اطراف نگاه کردم کمی نفس کشیدم . لباس من در میان تمام خانم های

پوشیده تر بود، حاال با خیالی راحت تر می توانستم همه چیز را ببینم . عده ای از دختران و پسران همراه با موسیقی 

مشغول رقص بودند. عده ای دیگر از آنها به صورت گروهی مشغول صحبت و خنده بودند . عده ای از خانم ها 

خود بودند و از شوهرانشان جدا نمی شدند تا مبادا شوهرانشان دختری جوان  همراه همسراشان مشغول پذیرایی از

را به دام بیندازد . عده ای دیگر از خانم ها هم بی خیال نشسته بودند و همسرانشان را به حال خود رها کرده بودند تا 

یت پدرم را دیدم که همراه چند از آن شب به حد کفایت در همه امور قمار و زن و غیره استفاده ببرند . در میان جمع

مرد تقریبا هم سن و سال خود مشغول گفتگوست و ما را به آنها معرفی می کند . یکی از آنها که قدی بلند و چهار 

شانه داشت، همراه پدرم به سمت ما آمدند مادرم فورا برخاست من هم از جا برخاستم مرد با نگاه خیره اش براندازم 

 ما رسید گفت : کرد و همین که مقابل

 وای این دختر خانوم بانوست ....؟ -

از اینکه مادرم را خانوم بانو خطاب کرده خنده ام گرفت اما به لبخندی بسنده کردم پدرم فورا گفت : ایشان جناب 

 وزیر جمشید صباغ هستند ...

 همسرم روح انگیز و دخترم یلدا ...

ا به سمت من دراز کرد و گفت : از آشنایی با شما خوشبختم . با بی جناب وزیر دست مادرم را فشرد و بعد دستش ر

میلی دستم را به سمتش دراز کردم . دستان سرد و یخ زده من در دستان داغ او گره خورد و با شرمساری گفتم : من 

 هم همین طور .

 همان طور که دستم را می فشرد با نگاهی خیره به من ، خطاب به پدرم گفت : 

 وخته این دختر را کجا قایم کرده بودی ...؟ چرا تا به حال ندیده بودمش ! پدر س

دستم را به آرامی از دستش بیرون کشیدم و به پدرم که از فرط ناراحتی رنگ به رنگ می شد نگاه کردم او هم با 

 لبخندی گفت : ایران نبوده ...

بیرون نگذاشته بودم ، خب حتما دروغ پدرم به جناب وزیر  داشتم شاخ در می آوردم من مه تا به حال پایم را از ایران

دلیلی داشت . به هر مصیبتی بود پدرم جناب وزیر را از مادر و من دور کرد . نفس راحتی کشیدم و به مادرم که بدون 

 لتشویش در میان جمعیت به دنبال کسی می گشت نگاه کردم .آن همه دستپاچگی پدر و بی خیالی مادرم برایم سوا

برانگیز بود . نمی دانستم با نبودن اردالن در آن مجلس مادرم به دنبال چه کسی می گشت . اردالن برای ماموریتی به 

جنوب رفته بود و بالطبع فروغ هم نمی توانست به تنهایی به آن مجلس آمده باشد، لحظاتی بعد جواب سوالم را 

رادر فروغ اشاره کرد . او هم به همراه یکی از دوستانش به گرفتم مادرم با لبخندی به سمت پسر خاله اش، همان ب

سمت ما آمد . نظام را سال ها بود که ندیده بودمش حتی در مراسم عروسی خواهرش با اردالن . جوانی بود بیست و 

یکا یتس آمرنه ساله و بلند باال و بسیار اخمو . شاید هم زیاده از حد از خود راضی بود، خلبان بود در پایگاه هوایی ر

دوره آموزش های تکمیلی را می گذراند . شنیده بودم فوق العاده باهوش و در امر خلبانی ماهر است اما من این 

خصایل را دلیل موجه برای اخمو بودن او نمی دانستم هر چه بود و در هر پست و مقامی که بود برای خودش بود و 

زدیک شدند او را جوانی خوش چهره دیدم، سالم کوتاهی به من کرد و آن همه فخر و افاده دلیلی نداشت . به ما که ن

بعد سالم گرم و احوال پرسی با مادرم . دکتر محمد وثوق را به ما معرفی کرد از او زیاد شنیده بودم . پزشک حاذق و 
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ام م به نزبردستی بود . همسری مومنه داشت که هرگز پایش را به اینطور مجالس نمی گذاشت .پسری سه ساله ه

مسعود داشتند . دلیل شهرت و آوازه اش در طبابت بود که پزشک مخصوص وزرا و روسا بود که آنها هم به او لقب 

 شفا داده بودند و همواره او را به نام مستعار دکتر شفا می شناختند .

روی مبل نشستم و به  مادر زیر بازوی نظام را گرفت و او را برای صحبتی خصوصی به گوشه ای برد . من هم آنجا

عروس و داماد که در بین جمعی از جوانان می رقصیدند چشم دوختم با خود گفتم، واقعا خوشبخت خواهند شد 

ناگهان نگاه سنگین کسی را بر روی خودم احساس کردم . سرم را چرخاندم، متوجه نگاه های خیره و سمج وزیر 

و نگاهم را از لبخند چندش آورش گرفتم صباغ هم مردی  صباغ بر روی خودم شدم . کمی جمع و جورتر نشستم

خوش چهره بود اما نگاه های هرزه اش مرا می ترساند ، در دلم به او فحش دادم . در دلم گفتم : مرتیکه سگ چشم 

حالم را داری به هم می زنی بی پدر ... و چند تا فحش رکیک تا دلم خنک شد . دقایقی بعد مادرم برگشت و در حالی 

 که کنارم می نشست گفت : امشب قراره برگرده آمریکا چند تا سفارش کوچولو داشتم که برام انجام بده .

مطمئن بودم که حرفش با نظام چیز دیگری بوده، ناخودآگاه نگاهم به سمتش کشیده شد . نمی دانم چرا نگاهم روی 

د که به سمت من چرخید و در عوض من او فورا او خیره ماند و قلبم فشرده شد اما نگاه خیره مرا حتما او حس کر

نگاهش را از من دزدید ، از این کارم خجالت کشیدم و بدون علت از مادرم پرسیدم : پدر کجا رفت ...؟ مادرم با بی 

تفاوتی شانه هایش را باال انداخت و گفت : به دنبال خوش گذرانی .... و ما تا آخر شب دیگر او را ندیدیم . دلم ره 

م خودم و مادرم که در آن جمع غیر از خودمان هم صحبتی نداشتیم سوخت . آخر شب تازه انگار همه ما را دیدند حال

چون دوستان پدر برای آشنایی با من و مادرم ردیف شده بودند همه از اینکه تا آن شب مرا ندیده بودند اظهار 

 بوده ....! تعجب می کردند و پدر هم هر بار جواب می داد : یلدا ایران ن

جناب وزیر صباغ هم در تمام مدت معارفه چون گماشته ای در کنار ما بود و به من لبخند می زد و کفر مرا در آورده 

بود ، باالخره آن جشن با آنکه آن همه برای حضور در آن اشتیاق نشان داده بودم و هیچ چیز جذابی هم جز خستگی 

ترک کردیم و در بین راه پدرم خطاب به من گفت : اگر اصرار دوستان نبود تو برایم نداشت به پایان رسید و آنجا را 

 را اصال به این سگ دانی نمی بردم .... و من علت حضورم در این جشن را فهمیدم .

شب را در حالی به صبح رساندم که هیاهوی آن جشن در سر و مغزم ضبط شده بود . صبح بعد از ورزش صبحگاهی 

واب رفتم و تا ظهر خواب راحتی داشتم و قبل از اینکه تیمسار برگردد خودم را برای صرف ناهار دوباره به رختخ

آماده کردم . برخالف همیشه که حضورش بی هیاهو بود از همان لحظه ورود شروع کرد به داد و هوار و بد و بیراه 

د اتفاقی افتاده است . سر میز ناهار گفتن به پوران و توران و با بهانه های بی موردی که می گرفت می شد فهمی

باالخره طاقت نیاورد و دردش را گفت . هیچ وقت اتفاقی نیفتاده بود که پدر به باالدست های خود ناسزا بگوید . اما 

حاال به وزیر جمشید صباغ بد و بیراه می گفت : مرتیکه هرزه بدچشم بی پدر، بی ناموس، واسه من تعیین تکلیف 

ی الطلوع زنگ زده میگه دخترت رو واسه مسابقه دختر شایسته کندید کن! از هر نظر مقبول است و میکنه . صبح عل

احتمال اینکه رتبه اول را بیاورد صد در صد است . پدر سوخته ، بد چشم هرزه .... و فحش پشت فحش و بعد با من 

تم یا خودم برای رفتن به دست و چنان صحبت کرد که خودم هم شک کردم که آیا به میل تیمسار به این جشن رف

 پایش افتاده ام 

اولین و آخرین باری بود که در چنین مجالسی پا گذاشتی شنیدی ؟ دفعه اول و آخرت، از اول هم نباید چنین اجازه  -

 ای به تو می دادم . اگر خبر داشتم که نظر همه رو جلب می کنی ....
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ه بود و من نظر چه کسی را جلب کرده بودم،مجلس رفتم . و به هر برایم جای سوال بود مسابقات دختر شایسته چ

حال تا ساعتی بعد اطالعاتی کاملی از وزیر صباغ از زبان توران و پوران دریافت کردم . صباغ وزیر قدرتمند و پر 

ظرش را سی ننفوذی بود که حتی در دربار هم از اعتبار باالی برخوردار بود . وقتی پوران گفت محال است چیزی یا ک

بگیرد و آن را به دست نیاورد، بر خودم لرزیدم و این بار آن دری وری ها را نثار خودم کردم که در آن مجلس رفتم 

. اما در این بین، موضوع دختر شایسته برایم جالب آمد ولی جرات نداشتم در این مورد از پوران یا توران چیزی 

مسار هم روی موضوع بود . در دوران تحصیل بعضی از همکالسی هایم بپرسم و یا حتی از مادرم، چون حساسیت تی

مجالتی را به همراه می آوردند که گاهی عکس هایی از دختران کاندید برای تصاحب این مقام را در خود جای داده 

 برایم مهم بود بود، اما چون آن زمان عالقه ای به این قبیل مسائل و موضوعات نداشتم زیاد توجه نمی کردم . اما حاال

که بدانم من چرا و به چه علت واجد شرایط برای کاندید شدن در آن مسابقات هستم ؟! تنها کسی که می توانست 

 در این باره به من کمک کند فروغ زن بردارم بود . باید او را می دیدم و تا هفته آینده صبر می کردم .

****** 

وستان صمیمی بودیم .پدرت آن زمان سه ساله بود محمد برخالف من نظام مکثی کرد و گفت : بله من و محمد د

عالقه ای به حضور در جمع نظامیان نداشت . او فقط طبابت را دوست داشت و گاهی که فرصت می کرد دور از چشم 

 آننظامیان عالی رتبه و بدون اطالع آنان به مداوای اشخاص بی بضاعت هم ی پرداخت .ان شب هم به اصرار من به 

 مجلس آمده بود و من هم به اصرار فروغ ...

 سلدا با نگاهی کنجکاوانه پرسید : چرا ؟

نظام گفت : برای شرکت در ان مجلس مشکلی نداشتم اما چون قرار بود همان شب به آمریکا پرواز کنم ترجیح دادم 

 رفتن به آنجا را کنسل کنم اما فروغ آنقدر اصرار کرد که رفتم .

 مادر بزرگم اصرار کرد که برین ...؟ آخه چرا ...؟سلدا گفت : 

نظام به باغ چشم دوخت و با مکثی کوتاه گفت : می خواست یلدا را ببینم و دیدمش ... مادرم اصرار داشت که ازدواج 

کنم . دخترهای زیادی رو برام در نظر گرفته بود . دختر خاله روحی اون شب یکی از دختران را که در آن مجلس 

ت داده بود و تقریبا او را می شناخت برایم در نظر گرفته بود اما من نه دخترانی را که مادرم برایم در نظر شرک

 گرفته بود پسندیدم و نه دختری را که روحی نشانم داد .

 سلدا لبخندی زد و پرسید: یلدا .....؟

تید هم آموزش می دید، مدتی بود که به او نظام خنده تلخی زد و گفت : توی پایگاه هوایی ریتس ، دختر یکی از اسا

 فکر می کردم اما اون شب یلدا مثل طوفانی هر چه در من بود را با خود برد .

 ؟.... شدین عاشقش –سلدا 

نظام با صدایی آرام گفت : آن شب فقط دیدن یلدا باعث شد که باورهام نسبت به جنی دختر استاد عوض بشه . جنی 

دات مرا نداشت . من فقط از جسارتش خوشم آمده بود . اما یلدا با نگاه کنجکاوش همه چیز را می بی پروا بود . اعتقا

کاوید . گویی از هر چه به او نزدیک می شد می ترسید و می هراسید . برای حضور در آن مجلس جز یک دست 

رایش صورت ، حتی به لباس شیک و در عین حال ساده و پوشیده، یک جفت کفش و یک کیف چیزی نداشت . نه آ

مقدار کم و نه آرایش مو . اوایل شب موهایش سشوار کشیده بود اما در وسط جشن حالت خود را از دست داد و 

روی شانه هایش رها شد . وقتی نگاهم به او افتاد احساس کردم در آخرین دقایق به جشن دعوت شده و با عجله 
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سادگی همه را مجذوب خود کرده بود . من از دور او و همه  آن جشن آمده و در عین|لباس پوشیده است و به 

مردان دیگر را می پاییدم . همه نگاه ها روی او می چرخید . اما آنقدر اخم آلود نشسته بود که هیچ کس جرات 

 نزدیک شدن به او را پیدا نمی کرد . ولی آخر شب همه دل را به دریا زدند و خواستند بدانند این دختر خام و بی

 تکلف و اخمو که نگاهش چون آهن ربا بود کیست ...؟ 

فروغ راست می گفت یلدا با همه دختران دیگر فرق داشت ، اما من نمی توانستم یک شبه این تفاوت را کشف کنم و 

مهر و محبت جنی را که فکر می کردم در خودم نقش بسته به فراموشی بسپارم بعد از جشن فورا برای برداشتن 

رفتن به فرودگاه به منزل فروغ رفتم تا آن موقع از شب بیدار مانده بود و اولین سوالش در مورد یلدا بود .  چمدانم و

با هیجان پرسید دیدیش ، ولی من با بی تفاوتی گفتم : دیدمش اگر عاشقش شدم خبرت می کنم و با لبخند از او 

 خداحافظی کردم و در ناامیدی رهایش کردم و رفتم ...

 کوت کرد و سلدا کنجکاوانه پرسید : واقعا عاشقش نشدین....؟نظام س

نظام لبخندی زد و گفت : در سن و سالی نبودم که با یک نگاه عاشق شوم . سی سال سن داشتم و برای عشق و 

 عاشقی طبیعتاً معیارهایی فراتر از یک جوان بیست ساله داشتم .

خانوم بزرگ از داخل آشپزخانه بیرون آمد و خطاب به سلدا که  نظام از جا برخاست و آهسته آنجا را ترک کرد .

هنوز در خاطرات یلدا غوطه ور بود گفت : بلند شو دختر . همین طور نگیر بشین . پاشو برو یک زنگ به مادرت بزن 

ه ه بحالش رو بپرس مردم از دلشوره . یک زنگ هم به خونه بزن، ببین اون دختره سوگند در چه حاله و در حالی ک

 آشپزخانه باز می گشت غر و لندکنان گفت :

 دو ساعت مرده ها رو از توی گور در آوردن و کنار زنده ها گذاشتن چه حاصلی داره . -

سلدا در حالی که از جا بر می خاست با صدای نسبتا بلند گفت : برای من که خیلی جالبه ، گذشته آدم هایی که به 

در بزرگم، اردالن پدربزرگم، پدرم مسعود و محمد وثوق طبیب معروف به شفا خوبی می شناسمشون مثل فروغ ما

 پدر بزرگم .جالب نیست ؟

 خانوم بزرگ گفت : خدا کنه آخرش هم برات جالب باشه .

 سلدا جلوی در آشپزخانه ایستاد و گفت : راستی چرا حرفی از شما نیست .

 ن هم پیدا میشه . عجله نکن !خانوم بزرگ پوزخندی زد و گفت : کم کم سر و کله م

 سلدا با خنده گفت : پس شما هم گوش می کردین ؟

خانوم بزرگ از مچ گیری سلدا خوشش نیامده و گفت : برو کارهایی را که گفتم انجام بده . اینجا نایست و حواسم را 

 پرت نکن .

 . چهار بار سوگند تماس گرفته بود و ششسلدا لبخندی زد و به اتاقش در طبقه باال رفت . ده تماس بی پاسخ داشت 

بار سروش . فورا شماره منزلشان را گرفت و عزیز خانم گوشی را برداشت و بعد از احوالپرسی سوگند را صدا زد . 

 سوگند بدون سوال و احوال پرسی و بی مقدمه گفت : 

ایلت رو جواب نمی دی مثل اینکه معلوم هست کجایی ؟ از دیروز رفتی تازه یادت افتاده یک زنگی بزنی چرا موب

خیلی داره خوش می گذره؛ اون آقای اشرف البد چپ میره راست میاد از معتمد ها بد میگه و به قول خودش به 

اردالن گرگ صفت بهتون میزنه . تو هم کیف می کنی چون حرف هاش با مزاجت سازگاره، این سروش بدبخت هم 
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تو دیگه چه جونوری هستی مثال تازه نامزد کردی تازه که چه عرض کنم بیست از صبح تا حاال هزار دفعه زنگ زده . 

 و چهار ساعته، الاقل جواب اونو بده، وقت واسه شنیدن بد و بیراه های آقای اشرف کم نمی آری اگر حالی هم از ....

 سلدا با عصبانیت گفت : بس کن دیگه شماره تماس بابا رو بده .

اقعا پس یادت هست مامان رو واسه جراحی فرستادن ....و شماره هتل را داد و گفت : خوش سوگند گفت : اووه ... و

 بگذره ...

 سلدا گفت : اگر خیالم از بابت تو راحت باشه حسابی سرگرم هستم .

سوگند پوزخندی زد و گفت : مگه خودت از عزیز خانم نپرسیدی چیکار می کنم . یعنی نگفت که مثل بچه های 

 ک پاکت پفک تو بغلم، نشستم دارم برنامه کودک نگاه می کنم ....پخوب با ی

 سلدا لبخندی زد و گفت : فقط زیادی نخور جلوی اشتهات رو می گیره . فعال خداحافظ .

 

 0بعد از آن با پدرش تماس گرفت و مسعود به او اطالع داد که تا دو روز دیگه افروز جراحی میشه و به طور سر سته

طمینان داد که نظام فرد مورد اعتمادی است . بعد از آن با مادرش صحبت کرد و افروز گفت برای بستری به سلدا ا

شدن آماده می شود ، بعد از پایان صحبت با پدر و مادرش برای تماس با سروش دو دل بود آخر گوشی را روی میز 

ی وجود نداره اگر هم باشه تحمیلی است . گذاشت و در حالی که از اتاق بیرون میرفت زیر لب گفت : ولش کن تعهد

 ولی هنوز وجدانش در عذاب بود .

نظام روی ایوان بلند و عریض ، روی صندلی نشسته بود و به برف که آرام آرام می بارید چشم دوخته بود ، به محض 

 دیدن سلدا گفت : آسمان برای باریدن تا شب صبر نکرد .

 فت : شما از ارثیه صحبت کردید میراثش مهم نیست اما بانو آذری .....؟سلدا لبخندی زد و با مکثی کوتاه گ

نظام گفت : عجله نکن به او هم می رسیم اما عالوه بر خودش ، میراثی که برای خاندان معتمد و اشرف گذاشت هم 

 مهم است ... ببینم با مادرت تماس گرفتی ؟

کمی مکث ادامه داد: می خواهید بقیه خاطرات یلدا را بخونم .  با و میشه جراحی دیگه روز دو ، گرفتم تماس –سلدا 

 راستش من زیاد نمی تونم اینجا بمونم . دو روز دیگه ترم جدید شروع میشه و من باید برگردم .

 زیاد عجله نکن واقعیت های تلخی در انتظارته ... -

د و انها را برای صرف ناهار صدا کرد . سر سلدا نگاهش را به نظام دوخت، خواست چیزی بپرسد که خانوم بزرگ آم

میز ناهار، نظام بی مقدمه گفت : یلدا هم قورمه سبزی را بی اندازه دوست داشت به قول خودش عاشق قورمه سبزی 

 و خواب تا لنگه ظهر بود .

 سلدا لبخندی زد و گفت : جالبه من هم از بین تمام غذاها عاشق قورمه سبزی هستم .

م رنگی بر لب نشاند و آهسته گفت : تعجبی نداره به هر حال تو هم یکی از ورثه او هستی و سلدا چینی نظام لبخند ک

 به پیشانیش انداخت و با سر درگمی گفت : من ....؟

نظام به خاطر غذا از خانوم بزرگ تشکر کرد و بدون اینکه پاسخ سلدا را بدهد به اتاقش رفت . سلدا خطاب به خانوم 

 غول جمع کردن میز بود گفت : برای چی این حرف رو زد .بزرگ که مش

خانوم بزرگ که ظرف ها را داخل ظرفشوئی می گذاشت و شیر آب را باز می کرد گفت : من حرفی نمی زنم خودش 

همه چیز رو تعریف می کنه اما از من می شنوی همین امروز برگردیم .همیشه بازگشت به گذشته آرامش رو از آدم 
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بعد به سمت یلدا برگشت و گفت : اصال اگر مطمئن بشی که ... حرفش را درز گرفت و دوباره مشغول  میگیره ،

 شستن ظرف ها شد . سلدا از جا برخاست و به سمت او رفت و کنجکاوانه پرسید : بفهمم چی ؟

یز رو خانوم بزرگ گفت : هیچی تو که دست از سر اون دفتر خاطرات بر نمی داری.پس صبر کن تا همه چ

 بفهمی.حاال هم برو استراحت کن دورو بر من نپلک می خوام تکرار سریال هایی رو که ندیدم ببینم.

سلدا لبخندی زدو به اتاقش رفت. حاال برف با شدت بیشتری میبارید و از باغ چهره ی دیگری میساخت.برای 

دا نکرد.تصمیم گرفت با سروش سرگرم شدن از سر کنجکاوی داخل کمدها را جست و جو میکرد. اما چیزی پی

 تماس بگیرد نمی خواست اورا از خودش بیخبر بگذارد و باعث دردسر خودش شود.

شماره ی سروش را گرفت اما دستگاه روی پیغام گیر بود. برایش پیغام گذاشت و روی تخت دراز کشیدو خیلی زود 

 به خواب رفت.

 و دیگه.سلدا...سلدا...دخترجون شب خوابت نمیبره بلند ش-

سلدا زا صدای خانوم بزرگ چشمهایش را باز کرد اول اتاق برایش نا اشنا بود ولی فورا به یاد اورد که کجاست.خانوم 

بزرگ سجاده اش را پهن کردو سلدا از او پرسید:ساعت چند است خانوم بزرگ؟خانوم بزرگ گفت:شش و نیم من 

 فل شدم.هم جلوی تلویزیون خوابم برد و از نماز اول وقت غا

سلدا از جا برخاست و پرده را کنار زدو از پشت پنجره در زیر نور چراغها ی باغ میتوانست بارش برف را ببیند.باغ 

یکدست سفید شده بود صورتش را شست و به طبقه ی پایین رفت..نظام همان جا که صبح نشسته بود در انتظار سلدا 

اطرات لبخندی زدو گفت:اگر میدونستم می خواید خواندن رو ادامه به سر میبرد.سلدا سالم کرد و با دیدن دفتر خ

 بدید اصال نمی خوابیدم.

نظام لبخندی زدو با دست به مقابلش اشاره کرد که بنشیند و گفت:مرا به یاد یلدا می اندازی وقتی مقابلم مینشینی 

به یلدا..حرفش را نیمه تمام احساس میکنم عالوه بر خاطراتش خودش هم زنده است. شباهت بی حد و حصر تو 

گذاشت.دفتر را به دست او داد و گفت برام بخون.بخون سلدا..و چشمهایش را بست.خانوم بزرگ هم که نمازش 

 تمام شد به جمع دو نفره ی انها پیوست.

 

 

 7فصل 

 

 

ه ی ورزش صبحگاهی اماددر تمام سالهای زندگیم این اولین باری بود که صبح مشتاقانه از خواب بلند میشدم و برا

میشدم و چنان برای رفتن تیمسار لحظه شماری میکردم که با رفتنش انگار دنیا را به من داده بودند و خوشحالتر از 

 همیشه به اتاقم برگشتم تا برای رفتن به منزل برادرم و دیدن فروغ لباس بپوشم.

نظام هم حکم برادرش را داشت.چرا؟چون سالها فروغ برای مادرم عروس نبود عنوان خواهری را یدک میکشید.و 

قبل زمانی که مادرم دوران کودکی را پشت سر مینهاد پدر مادرش را از دست میدهد و تنها فامیل نزدیک به او خاله 

فروغ مادر همین فروغ و نظام اورا بزرگ کرد.خاله ملوک و شوهرش بچه دار نمیشدند.انقدر دوا و دکتر کرده بودند 

نگرفتد و ناامید شده بودند.شوهر خاله ملوک مرد خیری بود از طرفی از خدا میخواست که کودکی خانه ی نتیج ای 

دراندشت و سوت و کورشان را پر از سر و صدا کند.به همین دلیل مادرم را به فرزندی قبول کردند.و به گفته ی 
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سن شانزده سالگی به خواسته ی خودش به خودش و دیگران الحق واالنصاف برایش سنگ تمام گذاشتند تا اینکه در 

 خواستگاری پدرم جواب مثبت داد و راهی خانه ی بخت شد.

یک سال بعد برادرم اردالن به دنیا امد و شد نوه ی ملوک و ستار خان..باالخره خاله ملوک بعد از سالها دوا و در مان 

ر عمر نکرد تا قد کشیدن بچه ها را ببیند. زمانی که نظام نظام و بعد فروغ را به دنیا اورد.اما ستارخان بنده ی خدا انقد

نه ساله و فروغ شش ساله بودند بر اثر یک بیماری صعب العالج در گذشت و دو یتیم را روی دست همسرش 

 گذاشت به هر حال به نظر من خاله ملوک جز فقدان همسر رنج دیگری نداشت.

ملک و امالک برای همسر و فرزندانش به جا گذاشت که در اسایش و  ستار خان یکی از تجار معروف بازار بود انقدر

رفاه زندگی کنند..حاال هم که فروغ ازدواج کرده و نظام برای تحصیل به امریکا رفته هنوز در همان ویالی درندشت 

رو ر غدر یکی از قسمتهای ییالقی شهر همراه خدم و هشم زندگی میکند. خاله ملوک تبدیل شده به یک پیر زن غ

البته از نظر من نمیدانم چرا چشم دیدن مرا ندارد اما برعکس برادرم اردالن را روی تخم چشمهایش جا میدهد.اصال 

 به دلیل همین عالقه ی وافر فروغ بیچاره را سپرد دست اردالن.

م مادرم م دعا میکردبه هر حال انقدر در اماده شدن معطل کردم تا افتاب بیشتر باال بیاید.به سالن پایین که میرفت

هس دیدن عروسش را نکند داخل سالن نشسته بود و از سر بیکاری تلویزیون نگاه میکرد.صدای صحبت کردن 

توران و پوران هم از توی اشپزخونه می امد.مادر با دیدن من یک لنگه ابرویش را باال انداخت و گفت:به به..به به..سر 

 صبحی شال و کاله کردی کجا به سالمتی؟

 گفتم:میرم خونه ی فروغ دلتنگش شدم.

گفت:فکر دادو هوار تیمسار رو کردی؟در جواب گفتم واسه ی رفتن به خونه ی اردالن بحث نمیکنه در حالی که 

 پالتویم را میپوشیدم گفت:راننده را نگه ندار باید برم سلمونی.با سر گفتم باشه و رفتم.

روغ بیدار باشد. وقتی اختر در را برایم باز کرد از سکوت خانه فهمیدم وقتی به منزل اردالن رسیدم مطمئن نبودم ف

فروغ هنوز خواب است.اختر بعد از احوال پرسی و گرفتن پالتو از من برای بیدار کردن فروغ رفت و بعد از دقایقی 

بعد  قیقه یبرگشت وگفت:فروغ خانوم تا ده دقیقه ی دیگر می ایند پایین و خودش به اشپزخانه رفت.درست ده د

فروغ با لبنخدی بر لب به سالن پذیرایی امد.با سالم احوال پرسی به سمت من امد و همدیگر را بوسیدیم و در حالی 

که مقابل من روی مبل مینشست گفت:دخترجان کله ی سحر خواب نما شدی؟خندیدم و گفتم:خواهر شوهر یعنی 

این امتیاز رو از توهم میگیرم.او هم خندید و در حالی که  همین چون خودم اجازه ی خوابیدن تا لنگ ظهر را ندارم

احوال پدر و مادر را میپرسید.اختر با یک سینی صبحانه برای او میوه و چای برای من وارد شد.انها را روی میز 

گذاشت و رفت.فروغ در حال پذیرایی از من گفت:شنیدم اشوب به پا کردی..با تعجب در حالی که منظورش را 

ده بودم گفتم:من...؟و او گفت:پنهان نکن.درست است که اردالن انجا حضور نداشته اما به واسطه ی پدر از تمام نفهمی

 جزئیات با خبر شده.

 باز هم تعجب زده نگاهش کردم لبخندی زدو گفت:پیشنهاد وزیر برای کاندید شدن تو در مسابقات دختر شایسته.

 را من به پا نکردم.بابا خودش مارا به ان مجلس برده اصراری نبود. با صدای بلندی گفت:اها...اما این اشوب

 فروغ سرو پایم را برانداز کردو گفت:الحق و واالنصاف این وزیر سگ چشم سلیقه به خرج داده.

 خنده ی کوتاهی کردم و گفتم:اما هنوز نفهمیدم چرا همیچین پیشنهادی به پدر کرده.
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و بلندم کردو به سمت اینه ی قدی برد و مقابل ایینه ایستادیم و گفت:یه خورده از جا برخاست دست مرا هم گرفت 

چشمهایت را بیشتر باز کن انگار تا حاال متوجه ی زیبایی خیره کننده و خدا دادای ات نشده ای و بعد کش موهایم را 

 بینه فکر میکنه مدل لباسباز کردو روی شانه ام ریخت و گفت:با این اندام موزون و قامت کشیده هر کسی تورو ب

هستی تو محشر هستی و خودت هنوز خبر نداری او راست میگفت هیچگاه انطور دقیق به خود نگاه نکرده بودم 

همیشه سرسرکی از مقابل ایینه گذشته بودم و حاال میدیدم خداوند برای خلق من از تمام جنبه های زیبایی استفاده 

 کرده بود و من کور بودم.

هر حال خدا خواست که اردالن در ان مجلس نبود وگرنه به خاطر جوانی و بادی که در کله داشت غوغایی به فروغ:به 

پا میکرد. توهم کافی یکم به خودت برسی انوقت میبینی که چه نگاههایی را به دنبالت میکشی موهایم را دوباره 

 بایی مالک است؟پشت سر جمع کردم و در حالی که سرجایم مینشستم گفتم:یعنی فقط زی

فروغ امد کنارم نشست و گفت:برای دختر شایسته شدن زیبایی چهره و قامت حرف اول را میزند.دوم هنر که تو 

 داری جز رقص و موسیقی.

لبخندی زدم و گفتم:موسیقی را نگو و نپرس که خودت میدانی عاشقش هستم اگر سخت گیری های بابا و اردالن 

 دنیا رو یاد گرفته بودم اما با رقص میانه ی خوبی ندارم.خوشم نمی اید.نبود تاحاال تمام سازهای 

فروغ:به هر حال اگر کاندیدا شدی باید فکر خیلی جاها رو بکنی چشم خیلی ها به دنبالت می افته حتی افراد دربار 

 شاید هم اولیا حضرت همایونی...

ه گفتم:یکجوری حرف میزنی که انگار همین حاال کاندید چنان بلند خندیدم که صدایم خانه را برداشت و در حال خند

 شدم.اردالن و بابا حتی اگر بفهمند من و تو راجع بهش باهم حرف زده ایم روزگارمان را سیاه میکنند.

او هم خنده ی کوتاهی کرد و گفت:خب کمی خیال پردازی به کسی ضرر نمی رساند...راستی میدانستی اگر پایت به 

 یشد چه بلوایی به پا میکردی؟کرور کرور خاطرخواه و کشته مرده دخترها هم از حسادت میمردند.دانشگاه باز م

با خود فکر کردم شاید اردالن به همین دلیل پدر را برای نرفتن من به دانشگاه ترغیب کرد.فروغ هفت سال از من 

ن د.با وجود این تفاوت سنی بین ما زود با مبزرگتر بود اما دانشگاه رفته بود. و خیلی از کشورهای خارجی را گشته بو

صمیمی شد.دختری بود شادو سرزنده و بسیار مهربان.بعد از ازدواج با برادرم که بیشتر اورا شناختم احساس کردم 

او برای برادرم اردالن حیف بوده است و این بار افکارم را به زبان اوردم و گفتم:میدانی فروغ اگر قبل از ازدواجن با 

 درم تورا تا این حد میشناختم هرگز اجازه نمیدادم با اردالن ازدواج کنی.برا

چای در گلوی فروغ پرید و شروع کرد به سرفه کردن.با دستپاچگی چند ضربه به پشتش زدم انقدر سرفه کرد که 

من دیده اشک از چشمانش جاری شد.وقتی ارام شد با دستمالی اشک ها و دور دهانش را پاک کردو گفت:عیبی در 

 ای؟

گفتم:چی میگی فروغ...؟متوجه نشدی منظورم این بود که تو برای برادرم حیف بودی. اینبار از زور خنده اشک به 

چشمهایش امد.و من ادامه دادم:اخالقش درست شبیه باباست.بددهن و بهانه گیر تنها حسنی که دارد این است که 

ورزش کند.همانطور که میخندید گفت:دختر چطور دلت می اید در ادم را مجبور نمی کند کله ی سحر بیدار شود و 

 مورد برادرت اینطور صحبت کنی؟

گفتم:او همیشه با من بد رفتاری کرده هیچگاه حس نکردم برادرم است.بس که از دستش کتک خوردم و در اتاق 

 حبس شدم.
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 ت داد.فروغ با ناراحتی گفت:واقعا؟یعنی کتکت میزد؟پس مادر...و حرفش را قور

واقعیت همین بود رفتارش با من اصال درست نبود حتی از اب خوردن من بهانه میگرفت و جروبحث را شروع میکرد 

 و چون نمیتوانستم زبان تند و تیزم را نگه دارم کار به کتک کاری میکشید و به حبس در اتاقم خاتمه میافت.

زند.احساس کردم تربیت مرا به دست او سپرده و مادرم پدر هیچ وقت خبر دار نمیشد که پسر عزیزش مرا کتک می

و بعد مینشست و زار زار گریه میکرد من "اردالن ولش کن دختررو کشتی"هم به یک اعتراض کوچک بسنده میکرد

 هم به خاطر اعاب ضعیف مادرم سکوت میکردم و به پدر چیزی نمی گفتم.

واب داد و بعد از لحظاتی نزد ما امد و به فرغ گفت که برادرش در بین صحبت هایمان تلفن خانه زنگ زد اختر انرا ج

نظام است که از امریکا تماس گرفته انقدر خوشحال شد که گویی دنیا را به او داده اند تازه دو روز بود که جالی وطن 

ن کرده بود پشت تلفن انقدر قربان صدقه اش رفت که حس حسادت مرا بر انگیخت.من هیچگاه نسبت به اردال

چنین حسی نداشتم و از دوری اش دلگیرو دلتنگ نشده بودم که با شنیدن صدایش انقدر قربان صدقه اش بروم.بر 

عکس همیشه ارزو داشتم از طرف پادگان شوتش کنند یک جای دور که این ارزوی من به خاطر وجود تیمسار 

 دو تماس قطع شد همچنان قربان صدقه اشمعتمد یعنی پدرمان هیچ گاه تحقق نیافته بود.صحبت هایشان که تمام ش

میرفت و وقتی نزد من برگشت قاب عکسی هم به همراه داشت من که حرصم در امده بود گفتم:تو که اینهمه قربان 

 صدقه ی برادرت میروی چرا برادرت برای عروسی یکدانه خواهرش ان هم اینهمه جان فدا تشریف فرما نشده اند؟

خود گرفت و گفت:ان زمان برادر بیچاره ام ان سر دنیا هم دچار بیماری شده بود و هم چهره ی غمگینانه ای به 

نتوانسته بود برای امدن به ایران فرصت مناسب گیر بیاورد.و بعد با افتخار اضافه کرد می دانی که در پایگاه هوایی 

رد ولی حاال..جزء خلبان نمونه است ریتس اموزش میبیند.ان زمان تازه وارد انجا شده بود.انجا هم قوانین سختی دا

 شاید همانجا استخدامش کردند.

 بی رو در بایستی گفتم:اصال انگار این خانواده با پادگان قرارداد بسته اند حالم به هم خورد از شغل نظامی گری.

 فروغ گفت:اما نظام با همه ی نظامی هایی که تو میشناسی فرق میکنه.

 گوشه ی جمالش اخه اسمش هم ادم رو یاد پادگان می اندازه. خندیدم و گفتم:اره گلی به

اینبار بلندتر خندید و قاب عکس رو به سمت من گرفت و سرمست و موذیانه گفت:هنوز ازدواج نکرده ببین 

 میپسندیش..

قاب عکس را از دستش گرفتم همراه سه تن از دوستانش که یکی از انها زن بود در یک هواپیمای جنگنده در 

لباسهای خلبانی عکس انداخته بودند.برعکس ان شب که اخمو و خودخواه به نظر میرسید لبخند بر لب 

 داشت.شباهت زیادی به خواهرش فروغ داشت درست بر عکس من و اردالن.

 میگم فروغ...نکنه علت اینهمه اختالف بین من و برادرم این است که اصال شبیه هم نیستیم...

گاه کرد و گفت:فکر کردم از دیدن برادرم پس می افتی نه عقل توی کله ات هست نه قلب توی فروغ به حالت قهر ن

 سینه ات...

بدون توجه به حرفهای او انگار که چیزه تازه ای کشف کرده باشم گفتم:ببین فروغ تا حاال متوجه نشده بودم اردالن 

ا من از نظر قیافه به هیچکدان انها شبیه نیستم.اصال من قد قامتش را از مادرم و قیافه اش رو از پدرم به ارث برده ام

 شبیه چه کسی هستم؟

 با حرص عکس را از دستم گرفت و گفت:شبیه خودت.در ضمن دختر برای برادر من زیاده.
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برایم شک و شبهه شد که چرا من اصال شبیه به پدر و مادرم نیستم ولی برای اینکه فروغ را بیشتر دلخور نکنم 

شب جشن برادر تحفه و بدعنقت را دیدم مفت چنگ دخترانی که خبر ندارند نظامی ها ادمهای گنده دماغ و  گفتم:در

 از خود متشکری هستند و فروغ فقط در پاسخ من خندید.

حرفهایمان گل انداخت و از هر دری صحبت کردیم تا صحبت هایمان دوباره به موسیقی کشیده شد.فروغ در نواختن 

اص داشت و گفت:علی رغم تبحرش در نواختن اردالن از او خواسته در برابر او دست به ویولن ویولن تبحری خ

 نبرد.

 پرسیدم یعنی ویولنت را با خودت نیاوردی؟

در حالی که پرتقالی برایم پوست میگرفت گفت:توی این هشت ماهه که همسر برادرت شدم فقط گاهی ان هم دور 

ماهی هست که انرا داخل گنجه گذاشته ام فکری مثل برق از سرم گذشت و فورا  از چشم اردالن نواختم و االن یک

 به زبان اوردم.

 فروغ ویولن را به من یاد میدهی...؟-

پرتقال از دستش افتاد و قل خورد زیر میز رفت برای برداشتنش خم شد و در همان حال گفت:مگر از جانت سیر 

یکند.از من هم اگه بگذره از تو نمی گذره خودت که میدانی با اینجور شدی اردالن بفهمد هردویمان را بیچاره م

 چیزها ان هم برای تو مخالف است.

مصرانه گفتم:او که نیست پس از کجا میفهمد.صدایش را کمی پایین تر اورد و اهسته گفت:این اختر خانوم را میبینی 

 تنها مستخدم نیست جاسوسی مرا به اردالن میکند.

 با من.با یک مشت پول چاک دهانش را میبندم.گفتم :اون 

فروغ پرتقال دیگری را پوست گرفته بود داخل پیش دستی مقابلم گذاشت و گفت:راستش یلدا جان انوقت که دختر 

 خانه بودم مامان هر چقدر پول که میخواستم در اختیارم میگذاشت ولی حاال برای هر قرانش باید جواب پس بدهم.

 نبودی خودم یک مقدار پس انداز دارم. گفتم:منظورم تو

 فرئغ کمی فکر کردو گفت:باشد فقط نباید کسی شک کند...

اختر اول رضایت نمیداد اما وقتی بر مقدار پول ها افزودم برق پول ها راضی اش کرد و با کمی این پا و ان پا کردن 

میکشد.او هم توی این مدت اندک اردالن را قبول کردو اضافه کرد.اگر اقا یعنی اردالن خان بفهمد همه ی مارا 

شناخته بود..اما نمیفهمیدم چرا اردالن و پدرم نسبت به فراگیری این ساز تا این حد حساسیت نشان میدادند.به هر 

حال به ارزوی دیرینه ی خود رسیده بودم و در هفته دوبار به منزل اردالن میرفتم.موضوع پیشنهاد وزیر صباغ هم به 

سپرده شد.اولین باری که ویولن را بدست گرفتم چنان احساس شور و شعف کردم که فروغ را به خنده وا فراموشی 

داشتم.کارمان را که شروع کردیم از پیشرفتم در ان شگفت زده شدم اما فروغ میگفت من ذاتا هنرمند هستم.در 

ینه اطالعی نداشتند.برای اینکه اردالن حالی که خودم چنین عقیده ای نداشتم نه مادرم نه پدرم هیچکدام در ان زم

نسبت به رفت و امدهای من شکش نبرد فروغ سه پایه بوم و دیگر وسایل نقاشی را خریداری کرده بود و به اردالن 

گفته بود تصمیم دارد از من نقاشی یاد بگیرد.طفلک مجبور بود علی رغم میلش پشت بوم بنشیند و تمرین کند و 

این زمینه نداشت و البته بیشتر وقتمان صرف فراگیری ویولن من میشد.دیگر ان ورزش های هیچ استعدادی هم در 

 صبحگاهی برایم کسالت بار و خسته کننده نبود.
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تنها چیزی که ازارم میداد شروع بیماری مادرم بود.هرچه به فصل زمستان پیش میرفتیم ناراحتی عصبی او بیشتر 

ثر نمی کرد . یک ماه از تمرینات من میگذشت ان روز صبح خودرا.برای رفتن میشد.هیچ قرص و دارویی هم در او ا

به منزل اردالن آماده کرده بودم هنوز از مادرم که داخل سالن نشسته بود و به ریزش برف چشم دوخته بود 

 عجله به سمتخداحافظی نکرده بودم که صدای های های گریه هایش خانه را پر کرد . پالتو و کیفم را انداختم و با 

او که با شدت می گریست رفتم . دچار رعشه شده بود و می لرزید . پوران و توران هم به کمکم امدند و او را نگه 

داشتیم و قرص را به زور به او خوراندیم . در حالی که من و توران دست هایش را محکم گرفته بودیم از روی 

جودش می لرزید حتی لب هایش و زیر لب کلمات نامفهمومی را صندلی بلندش کردیم و به اتاقش بردیم ، تمام و

نجوا می کرد کلماتی که برایم کامال ناآشنا بود او را روی تخت خواباندم و شروع کردم به ماساژ دادن دست ها و 

آنقدر  رپاهایش . کمی که بر اعصابش مسلط شد با نگاهی خیره به من فریاد زد : برو .. برو بیرون ...برو تنهام بگذا

 عذابم نده ....هاج و واج نگاهش می کردم که فریاد زد توران ...توران ....این دختره را ببر بیرون ....ببر ....

با صدایی لرزان هراسان گفتم : مامان منم ...منم یلدا ...این بار صدای جیغ گونه ای از گلویش خارج شد و شروع کرد 

 ا مرا از جلوی چشمش نمی برد .به بد و بیراه گفتن ، به توران که چر

توران با خواهش و تمنا مرا بیرون برد و من هنوز متعجب و سرگردان بودم . سال ها قبل هم دچار رعشه و این 

حاالت عصبی می شد، اما مرا این گونه از خودش نمی راند . پوران پالتو و کیفم را دستم داد و گفت : یلدا جان برو به 

مواظبش هستیم . توران هم اصرار داشت که بروم، حالم حسابی گرفته شده بود . تمام مادر و  کارت برس ما خودمان

دخترها در مواقع بیماری به هم نیاز پیدا می کردند و از صمیم قلب به محبت هم احتیاج داشتند اما در مورد من این 

با پرخاشگری می خواست از او فاصله بگیرم  گونه نبود . وقتی بیمار می شدم مادرم را زیاد دلواپس نمی دیدم و حاال

انگار این رفتارش حقایقی تازه را برایم روشن می ساخت ، چرا...؟بغض سنگینی در گلویم نشست . او مرا نمی 

خواست اما نمی توانستم تنهایش بگذارم دقایقی در افکارم غوطه ور بودم و بعد به سمت تلفن رفتم و با فروغ تماس 

اطالع دادم که به خاطر وخامت حال مادر منتظرم نباشد . او هم نگران شد و گفت : تا ساعتی دیگر به گرفتم و به او 

آنجا می آید . بعد از قطع تماس مثل مادر مرده ها به اتاقم رفتم و به مادرم فکر کردم، نمی دانم چرا هیچ وقت با من 

نمی کرد . در تمام این سال ها اتفاق نیافتاده بود  گرم و صمیمی نبود کم حرف می زد و هیچ وقت از مشکالتم سوال

که برای خرید با هم بیرون برویم و یا برای گردش جایی برویم . هیچ گاه متوجه نمی شد که گاهی از تنهایی و بی 

 کاری حوصله ام سر می رود و گریه می کنم . حتی یک بار هم برای من خرید نکرده بود .

سنگ قیمتی را به من داده بود در چشمانش جای خوشحالی یک غم یا حسرت دیده بودم؛ وقتی پدرم آن گردنبند با 

نمی دانم این حقایق بود که با پرخاشگری مادرم برایم آشکار می شد یا ساخته های ذهنم به موجب دلخوری از رفتار 

ده در اتاقم نشسته بودم . نمی او ... بین ما همیشه یک فاصله بود فاصله ای عمیق و غریب . فروغ که آمد هنوز دلمر

خواستم بروم پایین، مطمئنا با دیدن برخورد گرم و صمیمانه با عروسش این حس هم به افکارم اضافه می شد که من 

 اصال دختر او نیستم .

 ...؟!.و ناگهان به یاد وزیر صباغ افتادم که گفته بود این دختر خانوم بانوست . چرا مادرم را اینطور خطاب کرده بود 

چرا به حرف او خندیده بودم در حالی که می توانست یک حقیقت تلخ را آشکار کند . نکند من یک بچه سر راهی 

هستم ، شاید هم .....صدای ضرباتی که به در اتاقم می خورد تمام آن افکار تلخ و زهر مانند را به کجی از ذهنم 

شتنی اش . سالم کرد و پاسخش را دادم روی لبه تخت نشست فراری داد . فروغ بود و همان لبخند گرم و دوست دا
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و گفت : سگرمه هات رو باز کن دختر اتفاقی نیافتاده، مثل همیشه اعصابش به هم ریخته . چی باید می گفتم اینکه 

 بیشتر از رفتارش ناراحتم . شکایت مادرم را به زن برادرم ببرم....! اما دستش را دور گردنم انداخت بغض کمین

کرده ام با یک خروار اشک بیرون پرید فروغ صبورانه اجازه داد تا بغضم را با ریختن اشک خالی کنم قدری که 

سبک شدم همه چیز را برایش تعریف کردم و افکارم را برای او به زبان آوردم . مدتی ساکت بود و بعد در حالی که 

می دانی بهتر از هر کس می دانی که اعصاب ضعیفی دارد نگاهش را از من می دزدید گفت : باید با او مدارا کنی . 

این افکار پوچ رو هم بریز بیرون حاال هم بلند شو برو کمی قدم بزن تا کمی هوات عوض بشه . من میرم پایین 

مواظب مادرت هستم . مثل اینکه بعدازظهر باید اینجا بمونم و با لبخندی از اتاقم خارج شد . پالتویم را پوشیدم و 

رای قدم زدن به حیاط رفتم . برف آرام بر زمین می نشست و من هم به همان آرامی ساختمان را دور زدم و روی ب

نیمکت زیر درخت سرو نشستم و نمی دانم چرا دلم می خواست جمله وزیر صباغ را تکرار کنم . این دختر خانوم 

گ شد ...واقعا همین طور بود یا من باز به قول بانوست ....وقتی وزیر صباغ این حرف را زده بود پدرم رنگ به رن

 فروغ دچار خیاالت شده بودم .

با حضور توران که وارد حیاط شد افکارم هم از هم گسیخت . او را که دیدم به سمت زیر زمین می رود هوس آب 

 ک استخر شیک و زیباتنی کردم . از او خواستم که استخر را هم آماده کند . پدرم خودش زیرزمین را ساخته بود و ی

آنجا درست کرده بود از داخل ساختمان هم راه پله های زیبا با نرده های چوبی به زیر زمین کشیده بود اما به توران 

و پوران اجازه نمی داد از آن راه برای رفتن به آنجا استفاده کنند ، آنها هم گاهی اوقات برای برداشتن مواد مورد 

ر انتهای محوطه استخر دو اتاق تو در تو قرار داشت که پدرم آنها را همان طور گذاشته بود و نیاز به آنجا می رفتند د

از آنها به عنوان انبار استفاده می کرد و اغلب گونی های برنج و مواد خوراکی فاسد نشدنی را در آنجا می گذاشتند و 

ند، نمی دانم چرا پدرم هم گاهی به آنجا می همیشه درش قفل بود . فقط کلید آنجا را توران و پوران و پدرم داشت

رفت کم کم شک برم می داشت که چرا هیچ وقت آنجا را از نزدیک ندیده بودم چرا همیشه درش قفل است . 

احساس کردم به خاطر رفتار مادرم دچار افکار مالیخولیایی شده ام و کم کم به زنده بودن خودم هم شک می کردم . 

ر حالی که گونی برنج در بغل داشت از پله ها باال آمد و گفت : استخر آماده است اما من توصیه ده دقیقه بعد توران د

 می کنم توی این هوا شنا نکنید فضای آنجا خوب گرم نیست .

بی توجه به حرف های او از جا برخاستم او از پله ها باال رفت و من به سمت زیرزمین رفتم، جلوی پله ها متوجه 

ه داخل برف ها فرورفته مطمئن بودم دسته کلید از دست توران افتاده و متوجه نشده؛ آن را برداشتم کلیدی شدم ک

تا وقتی به طبقه باال می روم آن را به توران بدهم . توران راست گفته بود فضای آنجا به اندازه کافی گرم نشده بود . 

داد طول استخر را شنا کردم صدای شاالپ  اما همین طور که در آب فرو رفتم احساس خوشایندی به من دست

شاالپ آب باعث شد که متوجه بازگشت توران نشوم سرم را که از زیر آب بیرون آوردم با دیدن او جیغی کشیدم و 

از ترس ، جان از دست و پایم رفت و بی حس شدم . توران که دریافت موجب وحشت من شده با دستپاچگی گفت : 

...حاال حالت خوبه ؟ به دیوار استخر تکیه زدم و با عصبانیت گفتم : مرده شور بشورتت می بخشید که ترساندمت .

 اینجا چکار می کنی مثل اجنه ها یک دفعه از کجا ظاهر شدی ؟!

با سردرگمی اطرافش را نگاه کرد و گفت : گمان می کردم کلید را روی در جا گذاشتم حاال که دست توی جیبم 

 اخ بوده ...شما کلید را پیدا نکردید ؟کردم می بینم جیبم سور
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چشمم به در اتاق انتهای سالن افتاد آنقدر تحت تاثیر رفتار مادرم و افکار خودم قرار گرفته بودم که حسی به من 

گفت : جواب تمام سواالت آنجاست با آن که می دانستم آن حس هم جزیی از افکار پوچ است ، برای ارضای 

احتیاج به آن کلید داشتم پس به دروغ به توران گفتم : نه ندیدم ، و او را دل نگران با  کنجکاوی و دیدن اتاق ،

چشمانی جستجوگر به حیاط فرستادم و به خودم گفتم حتما باید متوجه چیزی شوم که کلید را من پیدا کردم اگر 

دایش کردم . چرا باید هوس اینطور نیست چرا جیب توران سوراخ شد و کلید افتاد داخل برف ها اصال چرا من پی

 آب تنی می کردم . البد حکمتی در کار است و با این حرف ها وجدان معذبم را خالص کردم .

اردالن با خبردار شدن از وضع روحی مادرم زودتر از تیمسار به خانه آمد و من که حوصله جر و بحث و اشکال تراشی 

دم و جلوی چشمش ظاهر نشدم . با ورود تیمسار جرات پیدا کردم و از های او را نداشتم تا آمدن تیمسار در اتاقم مان

اتاقم بیرون آمدم و اردالن به محض دیدن من چهره اش در هم رفت و با عصبانیت گفت : عوض اینکه دلواپس مادر 

گفتم :  تباشی رفتی چپیدی تو سوراخت .معلوم هست اون باال چه غلطی می کردی ؟ نگاهم به تیمسار افتاد و با جرا

 مگه حاال چی شده ؟ مگه من دکترم که بایستم باال سرش !

 اردالن خشمگین از حاضر جوابی من گفت : البد من و فروغ طبیب هستیم ...

فروغ پا در میانی کرد و گفت : مادر خودش خواست که من باالی سرش باشم، از طرفی بعد از تزریق آمپول خوابش 

 برد .

سه ما کرد و بدون آنکه بخواهد کسی را خطاب قرار دهد گفت : مشکل روح انگیز تازگی ندارد تیمسار نگاهی به هر 

 . زیاد هم جدی نیست . بهتره بیایید سر میز، ناهار یخ کرد . از دهن افتاد .

حتی اردالن هم جرات نداشت روی حرف پدر حرف بزند، می دانستم از حرف های او دلخور شده به نوعی عاشق 

بود و این حرف ها در مورد او برایش سنگین بود،فقط با چشم و ابرو برای من خط و نشان کشید که در مادرش 

اسرع وقت جواب زبان درازی هایم را می دهد و من فهمیدم تا مدتی باید گرد خانه اردالن و تمرین ویولون را خط 

در خانه بمانم گرچه هنوز هم اجازه نمی بکشم . همین طور هم شد به خاطر وخامت حال مادر مجبور شدم یک هفته 

 داد وارد اتاقش شوم اما دلم رضا نمی داد او را تنها بگذارم و بروم دنبال خواسته خودم .

فروغ و اردالن هم بعدازظهر ها به مالقاتش می امدند و ساعتی را در کنارش می ماندند . تیمسار زیاد به بیماری مادر 

ود . این موضوع مرا متعجب و اردالن را عصبانی کرده بود . کم کم قضیه کلید را بها نمی داد و دل نگرانش نب

فراموش می کردم که پچ پچ کردن های توران و پوران در مورد کلید و دل نگرانی هایشان مرا به یاد کلید انداخت . 

. پوران هم دست کمی از او قدر نگران بود که از خواب و خوراک افتاده بود »بیچاره توران به خاطر گم شدن کلید 

نداشت با دل نگرانی بیش از اندازه آن دو برای گم شدن کلید، کنجکاوی من دو برابر شد . باالخره بعد از یک هفته 

دور از چشم مادرم و تیمسار از خانه بیرون زدم و یک کلید جدید از روی دسته کلید درست کردم مطمئن بودم تا به 

ان خاتمه ندهم نمی توانم به آن اتاق ها نزدیک شوم .همان زور بعدازظهر به بهانه قدم دلواپسی های توران و پور

زدن به حیاط رفتم و به توران که مشغول تمیز کردن سبزی بود گفتم این همان دسته کلیدی نیست که هفته پیش 

 گم کرده بودی ؟

 ، اما دست تو چیکار میکنه ؟! با دیدن کلید از جا پرید و با خوشحالی گفت : چرا ...چرا ...همینه

با بی تفاوتی ظاهری و ساختگی گفتم : داشتم توی حیاط قدم می زدم که دیدم زیر درخت ها افتاده . پوران نفس 

 بلندی کشید و گفت : خدا را شکر، یک هفته است که به خاطر این کلید آب خوش از گلومون پایین نرفته .
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 کار میکرده . من اصال اونجا نرفتم .توران گفت : حاال زیر درخت ها چی

پوران گفت : خب معلومه ...اون یارو که برف ها رو پارو میکرده برف رو داده زیر درخت . کلید هم قاطی برف ها 

 افتاده روی ....به خودم به خاطر محل درستی که برای پیدا کردن کلید در نظر گرفته بودم صد آفرین گفتم .

***** 

 

دا خواست که خواندن کتاب خاطرات یلدا را تمام کند و این بار هم سلدا با بی میلی دفتر را بست و روی نظام از سل

میز قرار داد . نظام به سلدا و خانوم بزرگ نگاه کرد و گفت : در مورد جنی با مادرم صحبت کرده بودم و او برای 

اش یک خارجی با اصل و نصب باشه خوشحال و ازدواج من با جنی مخالفتی نداشت برعکس از اینکه عروس آینده 

راضی بود . بزرگترین خصلت بارز و آشکارش همین بود به اصل و نصب بسیار بها می داد و من مطمئن بودم که اگر 

در مورد جنی با او صحبت کنم موافقت خواهد کرد . فقط از او خواسته بودم تا قطعی شدن موضوع این مسئله بین 

و هم قبول کرده بود، فقط هدایایی تهیه کرده بود تا به جنی بدهم و کم کم سر صحبت را با او باز خودمان بماند و ا

کنم ، هر چند نیازی هم به این کار نمی دیدم . مطمئن بودم جنی متوجه توجهات من به خودش شده است . مادرم 

ل اطرافش نگاهی تیزبینانه داشت . این علی رغم سن و سال باالیش هنوز آداب اشرافیت را حفظ کرده بود و به مسائ

مسئله را می شد از انگشتر زیبا و قلم دان نفیسی که به عنوان هدیه برای جنی در نظر گرفته بود فهمید . وقتی به 

آمریکا بازگشتم جنی همان جنی سابق بود اما من او را جور دیگری می دیدم . انگار در همین مدت مرخصی کوتاه، 

بودم . دختری که برای دادن هدایایش نه تنها اشتیاقی نداشتم بلکه تردید هم داشتم . خودم هم آدم دیگری شده 

نمی دانستم چه مرگم شده بود نزدیک به دو سال بود او را می شناختم و یک سالی بود که فکر ازدواج با او باعث 

در طول دو هفته تمام آن زحمات برای شده بود او را سبک و سنگین کنم و فهمیده بودم مهرش در دلم نشسته، اما 

شناخت جنی بر باد رفته بود . دادن هدایا را موکول کردم به روزهای بعد تا از حال و هوایی که در آن گرفتار گشته 

بودم بیرون بیایم اما با کمال تعجب دریافتم بی دلیل دوست دارم او را تا پایین ترین حد تنزل دهم و از او در افکارم 

ک دختر آمریکایی بی پروا بسازم، دختر قدرتمندی که به هیچ قید و بندی با دوستان مرد خود به گفتگو و تنها ی

خنده می نشیند . دختری که آزاد بود و ازدواجش باعث نمی شد این آزادی بی قید و بند را رها کند . نمی دانم تازه 

پوش بگذارم به هر حال حسی غریب مهر جنی را در حقایق را می دیدم یا می خواستم با این تصورات بر حقایق سر

وجودم از بین برده بود . این در خود فرو رفتن و بی توجهی نسبت به جنی آنقدر آشکار شد که دوستانم به آن پی 

بردند و حتی خود جنی . زمانی به خود آمدم که روزی جنی پس از پرواز آزمایشی از من پرسید آیا در ایران نامزد 

من بی معطلی پاسخ دادم بودم بله و او با نگاهش به دستم به من فهماند که می داند دروغ می گویم ولی همان دارم و 

دروغ کافی بود تا جنی هم از من فاصله بگیرد و دانستم آنقدر ها هم که فکر می کردم از او محبتی در دل ندارم و 

 ید ؟بعد خطاب به خانوم بزرگ گفت : خودتان زحمت شام رو می کش

 خانوم بزرگ حرف او را قطع کرد و گفت : تا وقتی اینجا هستم آشپزخانه جای شما نیست .

ساعتی بعد پس از صرف شام نظام دفتر یلدا را برداشت و به اتاقش رفت . خانوم بزرگ هم برای دیدن سریال مورد 

س می گرفت و همان کار را هم کرد عالقه اش مقابل تلویزیون نشست و سلدا به اتاقشان رفت، باید با سروش تما

مدتی طول کشید تا سروش پاسخ بدهد . به محض برقراری ارتباط گفت : سالم معلوم هست کجایی ؟می دونی چقدر 

 بهت زنگ زدم .
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 . نکردی گوش رو گذاشتم برات که پیغامی مگه زدم زنگ تو به هم من ضمن در.  میرم کجا نگفتم مگه –سلدا 

ردم الاقل هر جا هستی موبایلت را هم با خودت ببر . میدونی امشب مادرم تو و سوگند رو ک گوش چرا –سروش 

برای شام دعوت کرده بود چون می دونستم پیدات نمی کنم موکولش کردم به فردا ظهر . اگر بفهمد بعد از مراسم 

 نامزدی هنوز تو رو ندیدم خیلی ناراحت میشه .

 ه ناراحت میشه اصال دلیلی نداره که بخواد از کارهای ما با خبر بشه .سلدا با ناراحتی گفت : یعنی چه ک

 . ببندی رو از رو شمشیر که نیست قرار االن از....  سلدا –سروش 

 سلدا با همان لحن گفت : من یا مادرت ؟

 باشه بعد در موردش صحبت می کنیم ، فردا کجا بیام دنبالت . -سروش

 چی؟ برای ؟... فردا –سلدا 

 سروش با دلخوری گفت : همین حاال گفتم برای فردا ناهار میهمان ما هستید ؟

 . دنبالم منزلمون بیا ظهر های نزدیکی... باشه –سلدا 

 . هستی که جایی همون میام.... خودتون منزل چرا –سروش 

 گردم خونه .سلدا که کفری شده بود گفت : خونمون ....نه اینجا ....فردا باید برای تعویض لباس بر

 . نبردی مناسب لباس خودت با مگر –سروش 

 . بخورد شما مادر مهمانی درد به که لباسی نه اما آوردم –سلدا 

سروش کمی مکث کرد و گفت : خیلی باهات حرف داشتم اما میذارم واسه فردا ...سعی کن فردا کمی خوش اخالق 

 بشی ، فعال خداحافظ .

طع کرد و روی تخت دراز کشید . هر وقت به سروش و ازدواج تحمیلی با او فکر می کرد سلدا با عصبانیت گوشی را ق

از زندگی کردن بیزار می سد تمام سعی اش را می کرد تا جایی در قلبش برای سروش باز کند اما موفق نمی شد . از 

 هم می ترسید .آینده اش و زندگی با مردی که جز نفرت چیزی از او در دل نداشت هم غمگین می شد و 

***** 

خانوم بزرگ با ناراحتی پتو را از روی سر سلدا کشید و گفت : انگار نه انگار که فردا قراره مادرش رو ببرن توی اتاق 

 عمل . همچی می خوابه که آدم یاد نوزاد های یه روزه می افته .

 اینقدر ایراد می گیری ؟ سلدا دوباره پتو را رویش کشید و گفت : چی میگی خانوم بزرگ ....؟ چرا

خانوم بزرگ گفت : اصال یادت هست که مادری هم داری ...؟ فکر می کردم سوگند فقط بی خیال است تو از اون 

 بدتر .

سلدا همان طور که چشمانش را بسته بود گفت : فراموش نکردم که مامان فردا جراحی داره اما این رو هم می دونم 

 ا عملش کنه .که قراره بهترین جراح دنی

 خانوم بزرگ گفت : آره اما باالتر از اون جرح ها رو فراموش کردی ...خدا رو ...

سلدا چشمانش را باز کرد بلند شد و نشست و گفت : خانوم بزرگ عوض اینکه منو دلداری بدی آرامش رو از من می 

 گیری و دلم را به شور می اندازی ....؟
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از بس آرامش داری بری تو کما ...از روزی که اومدیم اینجا یا دفتر توی دستت  خانوم بزرگ گفت : آخه می ترسم

داری خاطره می خونی یا خوابیدی ، میدونی دیروز بعدازظهر چقدر خوابیدی،؟! دیشب چقدر زود اومدی تو 

 رختخواب

 نقدر چاق بشی که لباسو حاال ساعت چنده..؟ادمهایی که زیاد میخوابن چتق و خپل میشن.میخوای تا روز عروسیت او

 واست پیدا نشه؟

 سلدا معترضانه گفت:خانوم بزرگ...میشه منو یاد سروش نندازی غمم میگیره.

 خانوم بزرگ گفت:چه غمت بگیره چه نگیره باید باور کنی تا چند وقت دیگه شوهرت میشه.

فت:وای خانوم بزرگ زودتر اماده شو سلدا ناگهان از تخت پایین پرید و در حالی که با عجله وارد دستشویی میشد گ

 پاک فراموش کردم که امروز ناهار خونه ی خانوم شاهرخی دعوت داریم...ساعت چنده؟

خانوم بزرگ که مرتب کردن اتاق را تمام کرده بود گفت:زحمت نکش انقدر برف اومده که نمیتونی پایت رو بذاری 

 توی حیاط.اونوقت تو میخوای توی جاده رانندگی کنی؟

 سلدا جلوی دستشویی ایستاد و گفت:وای دیگه کفر این پسره باال میاد..باز یه قشقرق دیگه به پا میکنه

 خانوم بزرگ در حالی که از اتاق بیرون میرفت گفت:غلط کرده...بهش زنگ بزن تا دیر نشده بگو نمیتونی بری.

د.حق با خانوم بزرگ بود مطمئنا جاده بسته سلدا به سمت پنجره رفت پرده را کنار زد و باغ در برف گم شده بو

بود...موبایلش را برداشت و شماره ی سروش را گرفت اما خاموش بود با عصبانیت گفت:اه...یا خاموشه یا در 

 دسترس نیست...معلوم هست کجاست؟

خانوم  به ناچار شماره ی منزل انها را گرفت.یکی از خدمتکارهای شاهرخی گوشی را گرفت و سلدا خواست با

 شاهرخی صحبت کند.بعد از دقایقی خانوم شاهرخی گوشی را برداشت.

 بله بفرمایید

 سالم خانوم شاهرخی سلدا هستم.-

 خانوم شاهرخی با بی میلی گفت:سالم چه عجب یادت افتاد که احوالی از پدر و مادر نامزدت بگیری؟

که حواسم به همه چیز باشه.اقای شاهرخی خوب  معذرت میخوام خودتون که بهتر میدونید توی موقعیتی نیستم-

 هستند؟

 خانوم شاهرخی با همان لحن گفت:بله..خوبه.

 میتونم با سروش صحبت کنم؟-

خانوم شاهرخی پاسخ داد:نه با دوستاش رفته بیرون شاید یکی دو ساعت دیگه بیاد منزل شما.انقدر حواست جمع 

 هست که دعوت امروز را فراموش نکرده باشی؟

 سلدا بی اعتنا به کنایه ی اوگفت:برای همین مزاحم شدم.برای امروز واقعا شرمنده هستم نمی تونم مزاحمتون بشم.

 خانوم شاهرخی با ناراحتی گفت:چی...؟میخوای نیای؟

 خانوم شاهرخی واقعا متاسفم اینجا اینقدر برف اومده که جاده رو بسته.-

 ورت چیه؟مگه کجایی؟خانوم شاهرخی با تعجب گفت:جاده..؟منظ

 من ویالی یکی از دوستای پدرم در خارج از شهر هستم.-

 خانوم شاهرخی پوزخندی زدو گفت:خوبه..اگر توی موقعیت بهتری بودی البد تعطیالت رو میرفتی لس انجلس..
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 سلدا با دلخوری گفت:من برای تعطیالت به اینجا نیومدم.

 چی اونجا تشریف دارید؟خانوم شاهرخی گفت:میشه بفرمایید واسه 

 سلدا خشمش را فرو خورد و گفت:سروش میدونه به هر حال با عرض معذرت امروز نمی توانم مزاحم بشم.

خانوم شاهرخی گفت: برای من نیومدن تو زیاد مهم نیست فقط نمی دونم به کتی و خواهرم واسه ی نیومدنت چی 

 خداحافظ.بگم.در ضمن خودت باید جواب سروش و پدرش رو بدی 

سلدا تماس را قطع کردو اینبار گوشی را با خودش به طبقه ی باال برد.مطمئن بود سروش را حسابی عصبانی خواهد 

کرد.پس الزم بود فورا به تماسش پاسخ دهد .خانوم بزرگ سینی صبحانه را روی میز مقابل سلدا گذاشت و 

 گفت:تماس گرفتی بگی نمی تونی بری؟

 کردو گفت:اره اما سروش رو پیدا نکردم مجبور شدم به خانوم شاهرخی تماس بگیرم. سلدا چایش را شیرین

یعنی چی که مجبور شدی؟از همین االن داری واسه ی مادر شوهرت شمشیر را از رو میبندی؟واست هنوز زوده -

 خانوم.

ی ی ندارم اما وقتی فهمید نمسلدا لقمه ای نان و پنیر درست کردو گفت:خانوم بزرگ میدونی که من اصال چنین اخالق

تونم برم خیلی ناراحت شد البته نه از رفتن من از اینکه نمی دونه چه جوابی به کتایون و خواهرش خودش بده و نمی 

 دونی چقدر متلک بارم کرد.

خانوم بزرگ با ارامش گفت:عیبی نداره از همون اول زبونش نیش داشت واسه ی همه حتی شوهر خودش.تو که 

جای خود داری فقط یادت نره که تو باید خودت باشی.یه وقت نخوای مثل اون رفتار کنی که زندگیت تلخ دیگه 

 میشه.

 ای کاش به اندازه ی نیش زبونش قدرت داشت اونوقت اجازه نمیداد این وصلت سر بگیره.-

کاری کنی که همه رو به خانوم بزرگ از جا برخاست و گفت:با این حرفات چهار ستون بدنم میلرزه.میترسم اخرش 

 جون هم بی اندازی.

 سلدا پزخندی زدو گفت:نترس خانوم بزرگ من دل و جراتش رو ندارم.

اگر هنوز دلت مال خودته میتونی بری سر خونه زندگیت.اتفاقی نمی افته اما اگر معطل کنی ممکنه عشق بیاد سراغ -

 دلت.پای عشق که بیاد وسط دیگه عقلت کار نمی کنه.

 ا خنده ی کوتاهی کرد و گفت:خانوم بزرگ شما هم؟نکنه عاشق شدی؟سلد

 خانوم بزرگ اخمی کردو گفت:خجالت بکش دختر من دیگه پام لب گوره...

 در همین هنگام نظام وارد اشپزخانه شد سلدا با لبخندی از جا برخاست و گفت:سالم صبح بخیر.

واب بیدار شدی که فکر کردم اشتیاقت برای خوندن خاطرات نظام تبسمی کردو گفت:سالم دخترم.اینقدر دیر از خ

 یلدا از دست دادی.

 سلدا لبخندی زدو گفت:اصال..خب من صبحانم تموم شد اگر مایل باشید ادامه بدیم.

 نظام خطاب به خانوم بزرگ گفت:اگر خانوم بزرگ زحمت بکشن و یک چای داغ برای پسرم بریزند شروع میکنیم.

 و سر در گمی گفت:پسرتون؟سلدا با تعجب 

نظام گفت:شهریار دیشب اومد خیلی کله شقه اخه توی اون برف اون هم نصف شبی کی رانندگی میکنه؟االن هم داره 

 برفهارو از روی پله ها و جلوی در کنار میزنه..
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.من و رو بکشخانوم بزرگ چای و قندان را توی سینی گذاشت و به سمت سلدا گرفت و گفت:سلدا مادر تو زحمتش 

 اقا نظام اگر سر بخوریم دست و پامون بشکنه خوب شدنی نیستیم.

 سلدا سینی را گرفت و با خنده گفت:یعنی اگر من سر خوردم و دست و پام شکست مهم نیست.

نظام خنده ی کوتاهی کردو خانوم بزرگ با دستپاچگی گفت:برو دیگه...اینقدر حرف میزنی که چای سرد 

 اش.میشود..مواظب ب

سلدا با لبخندی از اشپزخانه بیرون رفت سوز ردی وجودش را لرزاند.افتاب کم جانی روی برها میتابید و ذرات برف 

زیر نور خورشید هم چون الماسی میدرخشیدند. اثری از شهریار نبود.اما از راه باریکی که میان برفها باز کرده بود 

یاط از پله ها پایین رفت همانطور که حدس زده بود شهریار میشد حدس زد که به سمت در خروجی رفته با احت

 مشغول پارو زدن برفها و باز کردن راه به سمت در باغ بود.کمی دور تر ایستاد و گفت:سالم خسته نباشید.

شهریار دست از کار کشید و به سمت او چرخید و قبل از اینکه پاسخ او را بدهد سینی چای از دست سلدا رها شد و با 

سر و صدا بر زمین افتاد.سلدا احساس سبکی میکرد گویی در خواب است نمی توانست ان کسی را که در مقابل 

میبیند باور کند.در ان سرما تمام وجودش داغ و تب الود شد.دیگر اختیاری از خود نداشت. و فقط نگاهش در نگاه او 

 ش را تسخیر کرده فرزند نظام باشد.گره خورده بود. باور نمی کرد ناشناس که مدتی عطر عشقش وجود

شهریار متوجه ی دگرگونی حال او شد.پارو را در برف ها فرو کردو به سمت او رفت و با صدای بم و راسخش 

 گفت:سلدا خانوم حالتون خوبه؟

او  ازتمام ان گرما و حرارت به یکباره از وجودش عقب نشینی کرد و جایش را به سرمایی گزنده داد.نگاهش را فورا 

 گرفت و در حالی که تمام بدنش به وضوح میلرزید گفت:بله...متاسفم.

 شهریار در حالی که دکمه های پالتویش را باز میکرد گفت:چرا بدون پالتو بیرون اومدین دارین میلرزین.

 بود. فورا پالتویش را در اورد و روی شانه های سلدا انداخت که در ان لحظات تمام حواسش را از دست داده

 شهریار گفت:برگردید داخل ساختمان.

 و چون سلدا را بی حرکت دید گوشه ی پالتو را گرفت و گفت کمکتون میکنم برگردید.

و سلدا با قدم های سست و لرزان در حالی که گوشه ی پالتو در دست شهریار بود به ساختمان بازگشت.خانوم بزرگ 

 شت گفت:خدا مرگم بده...سلدا چی شده مادر؟با دیدن وضع اشفته و حال زار سلدا با وح

 شهریار اورا روی صندلی کنار بخاری نشاند نگران نباشید بدون لباس اومده بیرون سرما باعث لرزش شده.

نظام فورا از اتاقش پتویی اورد و خانوم بزرگ انرا دور سلدا پیچید و گفت:اخه دخترجون به فکر خودت نیستی به 

 دمت داشتم سکته میکردم.فکر من باش وقتی دی

شهریار وارد اشپزخانه شد خودش هم دست کمی از سلدا نداشت بارها اورا دیده بود اما این رویارویی چیز دیگری 

بود.وقتی با یک لیوان شیر داغ به سالن برگشت خانوم بزرگ هنوز مشغول سرزنش سلدا بود که چرا لباس 

 گفت:بخورید گرمتون میکنه. نپوشیده.لیوان شیر را مقابل سلدا گذاشت و

 سلدا بدون اینکه نگاهش کند با صدایی اهسته گفت:متشکرم.

نگاه شهریار به نظام افتاد که دور تر از انها نشسته بود و با تبسم و با نگاه موشکافانه ای انها را زیر نظر داشت.او 

را زمانی شناخت که نظام خواسته بود زیر  پالتویش را برداشت و بدون اینکه حرفی بزند دوباره راهی باغ شد.سلدا

نظرش بگیرد و پیغام هایش را مخفیانه به او برساند و به جای او بفهمد که چطور دختری است...در اولین نگاه فقط 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خانوم بانومیراث 

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

 

9 1  

 

ظاهر زیبای اورا دیده بود و در برابر نظام که از او پرسیده بود چطور دختری است؟گفته بود یه خانوم جوان و زیبا 

نه به خاطر زیباییش خیلی چیزهارو نادیده بگیره.حتی حرفهای شما و حقیقت رو.نظام راضی نشده بود با که میتو

 یکبار دیدن که نمی شد کسی را شناخت..

و باز هم اورا زیر نظر گرفت.در جمع معتمدها بر سر مزار فروغ متفاوت تر از همه لباس پوشیده بود.حتی غمش 

گرانی اش برای اردالن با دیگران تفاوت داشت.نازپرورده بود اما احساسات عمیقی برای از دست دادن فروغ و دلن

داشت.این را زمانی فهمید که تا شیر خوارگاه اورا تعقیب کرده بود. و حضورش در انجا تعجب بر انگیز بود. زمانی 

ین ان موسسه هستند. تا ان که از مسئولین در مورد او پرس و جو کرده بود در یافت او و پدرش مسعود وثوق از خیر

زمان میپنداشت او هم بزرگ شده ی جمع معتمدهاست با خودخواهی.ظاهر پرستی و ثروت دوستی همانها..اما..زمانی 

که دانست سلدا متوجه ی حضورش شده و دانست به او عالقه مند شده خواست از او فرار کند اما قلبش این اجازه را 

ه سلدا عالقمند شده بود اما قرار این نبود..مگر میشود با قلبت قول و قرار بگذاری بار از او گرفت غافلگیر شده بود.ب

دیگر که نظام از او پرسید سلدا چطور دختری است؟برای فرار از رسوایی موضوع دیگری را پیش کشیده بود و در 

 عین حال میدانست چشمانش اورا رسوا کرده اند.

پارو هل داد و گفت:بسه شهریار بچه که نیستی مثل یه مرد اقرار کن که دوستش داری  در باغ را باز کرد و برفها را با

 مگه گناهه؟

نظام خطاب به سلدا که هنوز ساکت و خاموش کنار بخاری نشسته بود گفت:امروز نمی خوای خاطرات یلدارو ادامه 

 بدی؟

 و گفت:چرا میخونمش. سلدا نگاهش را از شعله های اتش درون بخاری گرفت و به او نگاه کرد

خانوم بزرگ از داخل اشپزخانه سرک کشیدو گفت:یه خورده استراحت کنی بد نیست.نظام لبخندی زدو گفت:خانوم 

بزرگ مگه میخواد حرکت کنه و نرمش کنه.نکنه به این بهانه میخوای کارهات رو تموم کنی و خودت هم بیای گوش 

 بدی.

و گفت:چه حرفها واسه ی من این چیزها مهم نیست و به داخل اشپزخانه خانوم بزرگ اخمهایش را در هم کشید 

برگشت.نظام با صدایی نسبتا بلند گفت:ولی شهریار خوندن خاطرات یلدارو خیلی دوست داره به هر حال منتظر 

 میمونیم تا شهریار بیاد و به سلدا لبخندی زد که افسرده و خاموش نشسته بود.

ه سالن خانوم بزرگ از اشپزخانه بیرون امد.شهریار در حال در اوردن دستکش هایش همزمان با ورود شهریار ب

 گفت:به اندازه ای که ماشین بتونه از باغ خارج بشه برفهارو تمیز کردم.

نظام:خب شهریار ما میخوایم خاطرات یلدا رو بخونیم البته اگر تو بخوای با ما همراه بشی از نیمه های اون میتونی 

 بشنوی.

 شهریار نگاه گذرایی به سلدا انداخت و گفت:ایرادی نداره فقط اجازه بدین اول چای برای همه بریزم.

خانوم بزرگ گفت:قبال هم به پدرتون گفتم تا موقعی که من اینجا هستم هیچ مردی اجازه نداره برای انجام کاری 

 مرتب کنم ندارم.پاش رو بذاره توی اشپزخونه حوصله اینکه بی نظمی های شما مردهارو 

شهریار لبخندی زدو گفت:قبوله که ما مردها مثل شما خانوم ها مرتب نیستیم ولی یه چای ریختن زیاد نظم اشپزخانه 

رو بهم نمی زنه و بدون اینکه منتظر خانوم بزرگ باشد به طرف اشپزخانه رفت نظام لبخندی زدو گفت:شهریار یک 
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رو بذارین به عهده ی اون اونوقت میفهمید که راست میگم.از دخترهای  پا کدبانوست فقط کافیه تهیه شام امشب

 امروزی بهتر غذا میپزه و خونه رو تمیز میکنه.شغل اصلیش هم خلبانیه.

 سلدا نگاه معنا داری به او کردو گفت:باز هم نظامی؟

روشگاه بزرگ لوازم ورزشی نظام خنده ی کوتاهی کردو گفت:نه پروازهای مسافربری و خارجی رو انجام میده .یه ف

 هم داره در ضمن رزمی کارم هست.

شهریار با سینی چای وارد سالن شد از حرکات و طرز راه رفتن و عضالت ورزیده اش میشد فهمید که رزمی کار 

است سینی را روی میز مقابل خانوم بزرگ گذاشت و گفت:بفرمایید خانوم بزرگ اشپزخونتون رو هم اصال به هم 

 نریختم.

خانوم بزرگ که از همان اول شهریار را جوانی فهمیده دیده بود با لبخندی بر لب گفت:از چای تو فنجونها معلومه که 

 تعریفهای پدرت کامال حقیقت داره.

نظام با خوشحالی گفت:من که گفتم اشپزی و خونه داریش مثل پروازهاش محشره فقط تنها چیزی که کم داره یه 

 همسره...

هم تمام وجود سلدا داغ شد.نظام هنگام بیان جمالتش به او چشم داشت سلدا پتو را کنار زدو از جا برخاست این بار 

و به جمع انها پیوست و گفت:چایتون رو بخورید تا من هم خواندن خاطرات رو شروع کنم.اما مطمئن نود مثل روز 

 خواند.قبل بتواند با همان ارامش و بدون اینکه صدایش بلرزد برایشان ب

 

 0فصل 

 

 

اردالن همیشه به من میگفت:فضول..دختره ی فضول میخواهد توی همهی کارها فضولی کند و سرک بکشد.اما من 

چون از این صفت خوشم نمی امد اسمش را گذاشته بودم کنجکاوی باالخره هم این کنجکاوی یا به قول اردالن 

اورم.گرچه توران و پوران برای خرید شخصی از خانه بیرون رفته  فضولی باعث شد سر از اتاقهای داخل زیر زمین در

بودند و مادرم با قرص ارام بخشی که خورده بود در خواب عمیقی بود اما مثل بید میلرزیدم.انگار برای سرقت به 

.پرده های منزل یکی از همسایه ها رفته بودم. در اتاق را باز کردم و وارد شدم کلید چراغ را زدم و اتاق روشن شد

ضخیمی که که جلوی پنجره ی رو به باغ نسب شده بود جلوی نور را میگرفت ارام در را بستم و به اطراف اتاق نگاه 

کردم کامال فرش شده و مرتب بود در اتاق اولی چند گونی برنج حلب های روغن .بسته های چای و خرت و پرت 

وارد اتاق دوم شدم.از دیدن وسایل انجا کامال متعجب شدم.یک های دیگر قرار داشت.پرده های حریر را کنار زدم و 

تخت خواب .یک گهواره ی بچه. یک کمد و یک صندوق که همه تمیز و مرتب بودند خواستم در کمد را باز کنم که 

 دیدم در ان قفل است در صندوق هم قفل بود به دنبال کلیدها همه جارا گشتم اما...

 

م آن وسایل عادی اما اسرار آمیز ، مرا حسابی مشغول کرده بود، باید می فهمیدم آنها متاسفانه چیزی پیدا نکرد

متعلق به چه کسی است . به این راحتی نمی توانستم از آنها بگذرم . ناگهان یاد دسته کلید پدرم افتادم،آن دسته کلید 

ا عجله به طبقه باال رفتم قبل از آمدن توران را بارها دیده بودم که داخل اتاق می گذاشت . فورا از اتاق خارج شدم و ب

و پوران باید کارها را تمام می کردم معلوم نبود باز چه وقت چنین موقعیتی پیش بیاید .آهسته وارد اتاق شدم . مادرم 
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خواب بود، پاورچین پاورچین به سمت صندوقچه جواهراتش رفتم کلید ها را همان جا دیده بودم . به آرامی در آن را 

باز کردم دسته کلید را برداشتم و به همان آرامی از اتاق بیرون رفتم و فاصله طبقه باال را تا اتاق ها دویدم وقتی مقابل 

صندوق نشستم قلبم به شدت می تپید آب دهانم را قورت دادم و کلید ها را یکی یکی امتحان کردم کلید چهارم در 

و سرک کشیدم . داخل صندوقچه یک یک صندوقچه کوچک و صندوق را باز کرد، آرام در صندوق را گشودم 

مقداری اسباب بازی ، عروسک ، آینه و شمعدان و یک آلبوم عکس قرار داشت ، اول صندوقچه را برداشتم و در آن 

را باز کردم چند النگو، انگشتر و گوشواره در آن قرار داشت . چیزی که باعث تعجبم شد، گوشواره ها بود عینا مثل 

نبندی بود که پدرم به من هدیه داده بود با همان سنگ های قیمتی، جعبه را کنار گذاشتم و آلبوم را بیرون گرد

آوردم نمی دانم چرا از دیدن عکس های آن وحشت زده بودم . باالخره دلم را به دریا زدم و آن را باز کردم . با 

ن ....اما یک بچه هم در بغلم بود من ....این من نبودم دیدن صفحه اول ان نزدیک بود سکته کنم .پدرم بود در کنار م

...پس چرا اینقدر شبیه من بود .آلبوم را ورق زدم هر ورقی و هر عکسی چشمان مرا بیشتر به روی واقعیت باز می 

تادم . فکرد . این خانوم بانو بود . پشت یکی از عکس ها نوشته بود خانوم بانو آذری ...و بعد به یاد حرف وزیر صباغ ا

دختر خانوم بانو ....من دختر او بودم و او مادر من بود ....مادرم ...مادرم ....مادرم صاحب این عکس بود نه زنی که آن 

باال خوابیده بود و مرا همیشه از خود می راند . مسخ شده بودم وضع اسفناکی پیدا کرده بودم ، حتی قدرت اشک 

به داد دلم برسد خداوندا چقدر تنها بودم ....آلبوم را با همان احوال به هم ریختن را هم نداشتم، هیچ کس هم نبود 

ریخته تا آخر نگاه کردم از دیدن عکس ها و مناظر آن دانستم مادرم همان طور که از نام فامیلش هم مشخص بود 

شتی پهناور در آذری بود .از عکس ها معلوم می شد زنی زیبا و باهوش است . روی اسب با لباس های محلی در د

کنار مردی بلند باال و مسن که مشخص بود پدرش است و کودکی سه ساله که تنگ در اغوشش گرفته بود، نشسته 

بود او من بودم ....در آغوش گرم و پر مهر مادرم . آلبوم را بستم و رفتم سراغ کمد و آن را باز کردم جز چند دست 

باس ها را برداشتم و به صورتم نزدیک کردم و آن را بوسیدم . بوی لباس و کیف چیز دیگری در آن نبود یکی از ل

مگر من چند سال داشتم که مرا رها کردی و رفتی و حاال  "آشنای آن باعث شد بغضم بترکد و به سختی بگریم .

در کجایی هیچی از تو به یاد ندارم . چرا رفتی ؟ البد اردالن و مادرش تو را می آزردند....شاید هم پدر ...وای ما

نیم ساعتی در حالی که لباس مادرم را در آغوش داشتم گریستم و بعد به مرتب کردن اتاق پرداختم .  "....کجایی ...

فقط یکی از عکس ها را از آلبوم برداشتم . برایم مهم نبود که پدرم متوجه نبودن آن عکس می شد، در حالی که 

از انجا خارج شدم و در آخر به این نتیجه رسیدم که باز هم باید هزاران سوال جور واجور در ذهنم تداعی می شد 

سراغ مادرم را از فروغ بگیرم . مطمئن بودم او هم علی رغم بزرگ تر بودنش در جریان چگونگی ازدواج مادرم با 

ال ها با ن سپدر و طالق آنها قرار دارد و حتما می دانست که حاال کجاست! وقتی به اتاقم برگشتم دیگر خودم نبودم م

هویتی دروغین زندگی کرده بودم . با یک مادر دروغین و یک بردار دروغین ....همه می دانستند من کی هستم جز 

خودم . حتی وزیر صباغ هم می دانست که من دختر روح انگیز نیستم .حاال می فهمیدم چرا آن عشق مادرانه را در 

یدم چرا با سواالت و پر حرفی های من خسته و کسل می شد . چرا وجود روح انگیز هیچ گاه نیافتم . حاال می فهم

دوست نداشت من در مجالس همراهش باشم . چرا هیچ وقت مرا با خود برای تفریح نمی برد . چرا در برابر محبت 

های پدر نسبت به من در چشم هایش به جای برق شادی غم و حسرت می نشست ، چرا در برابر اردالن و بی رحمی 

یش از من دفاع نمی کرد ، چرا در زمان بیماریم دل نگرانم نمی شد و در زمان ناخوشی های خودش مرا نمی طلبید ها

. چرا از دوری ام ب تابی نمی کرد . به من بها نمی داد و ....تازه فهمیدم که او مادرم نبود . تنها یک مادر است که 
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رزندش می کشد حتی در اوج بیماری، حاال فهمیدم علت آن عاشقانه فرزندش را دوست دارد و دست محبت بر سر ف

همه تشنج و دردهای عصبی چه بوده و چه هست ؟من ....من و مادرم ....اما چرا مادر مرا با خود نبرد . یعنی پدر مرا 

ته ز من نگرفبا زور و تهدید از او گرفته، یعنی مادرم مرا باالجبار به دست هووی خود سپرده ...چرا تا به حال سراغی ا

؟ البد حاال در وطن خود آذربایجان است، در شت های پهناور و زیبایش، کجای آذربایجان...سبالن یا شاید هم سهند 

....شاید ..شاید .....داشتم دیوانه می شدم عکس او را که مرا محکم در آغوش کشیده بود در مقابلم گذاشتم و سعی 

می زد پاسخی مناسب بیاورم. اما مغزم فقط پر شده بود از عالمت سوال .  داشتم برای هر سوالی که در ذهنم جوانه

آنقدر در افکارم غوطه ور بودم که متوجه گذر زمان نشدم وقتی به خودم آمدم که توران مرا برای صرف ناهار صدا 

ن همه خون زد . عکس مادرم را پنهان کردم با مشتی آب خواستم قرمزی چشم ها و غم نگاهم را بشویم . اما آ

گریستن و غم به آن بزرگی با مشتی آب شسته نشد .حتی عظمت و ابهت پدر هم نتوانست مرا از ان حال آشفته 

بیرون بیاورد . پدرم زیرک و نکته سنج بود اگر هم نبود با دیدن وضع به هم ریخته من متوجه ناراحتی من شد . بعد 

 به من کرد و گفت : یلدا ؟ از اینکه سالمش کردم و پاسخم را داد نگاه ذرایی

همیشه تا صدایم می کرد بدون معطلی هر کاری داشتم رها می کردم و سراپا گوش می شدم اما ان موقع در شرایط 

مناسبی نبودم، همه چیز برایم رنگ باخته بود حتی ابهت پدرم، تیمسار. در حالی که با غذایم بازی می کردم آهسته 

 گفتم : بله .

نیت از این جواب و این حرکت من گفت : چه مرگت شده؟ عین مادر مرده ها نشستی سر میز و به زور و او با عصبا

 جواب مرا می دهی .

عین مادر مرده ها ....! نگاهم را به نگاهش دوختم چه باید می گفتم نوزده سال تمام به من دروغ تحویل داده بودند و 

ی خواستند مثل همیشه باشم . نمی دانم در نگاهم چه دید که آرام شد حاال که چشمان به روی حقیقتی باز شده بود م

و گفت : غصه مادرت را نخور دردش ناعالج نیست ، تعجب می کنم تا حاال باید با بیماریش کنار آمده . چند وقت 

 دیگه به حالت عادی برمیگرده . تو هم آنقدر گریه نکن که چشمات به زور باز بشه .

هش می کردم به مادر واقعی خودم می اندیشیدم آنطور که در عکس ها مرا در آغوش کشیده بود همان طور که نگا

معلوم می شد مرا بسیار دوست داشته . پس چرا رهایم کرد . یعنی نتوانسته به خاطر من اذیت های اردالن و روحی 

رون کرده باشد ....! وای اگر این کار را را تحمل کند....؟ شاید هم پدرم، همین تیمسار بدعنق و خشن او را از خانه بی

 با او کرده باشد هیچ وقت او را نمی بخشم ...

 صدای پدر مرا به خود آورد : نه مثل اینکه یه مرگت هست . امروز کدوم گوری رفته بودی ؟

 نگاهم را به بشقاب غذایم انداختم و گفتم : هیچ جا ....در منزل بودم .

 جنون می مونی ....؟پس چرا مثل آدم های م -

 ناخودآگاه سوالی بر زبان آوردم که او بر آشفت . پرسیدم علت بیماری مادر چیست ؟

 رنگ از رخسارش پرید درست مثل آن شب که وزیر صباغ از او سوال کرده بود این دختر خانوم بانوست؟

 حاال نوبت او بود که نگاهش را از من بدزدد و آهسته جواب بدهد :

 ه می دانم مگر من دکتر هستم البد یک علتی دارد؛ اصال مگر بیماری اعصاب علت می خواهد؟!من چ -

پاسخش بی منطق و مسخره بود . قاشق و چنگال را روی میز گذاشتم و در حالی که از روی صندلی بر می خاستم 

 گفتم : میرم اتاقم ...
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های صبح خوابم برد وقتی با صدای زنگ منزل از آن شب تا صبح یک لحظه فکر و خیال رهایم نکرد و نزدیکی 

خواب پریدم ساعت نزدیک نه صبح بود از جا پریدم و با همان سر و وضع با عجله به سالن پایین رفتم . پوران از 

 دیدن من با آن سر و وضع لبخندی زد و گفت : یه خورده واسه ورزش صبحگاهی دیر جنبیدید ....

 ؟ چرا صدایم نکردی .پرسیدم : پدرم کجاست .....

پوران گفت :تیمسار رفت البته خودش امروز به تنهایی نرمش کرد . خواستم بیدارت کنم اما تیمسار گفت : حالت 

 خوب نیست .

 پرسیدم : کی زنگ می زد ...؟

 پوران در حال تمیز کردن منزل گفت : کسی نبود اشتباه زنگ زد .

ابقه نداشت که پدر برای ورزش صبحگاهی از خیر من بگذرد اگر هم احتماال همان جا روی مبل نشستم ، تا به حال س

خواب می ماندم، یا پوران را می فرستاد سراغم یا با توپ و تشر و فحش و ناسزا از خواب بیدارم می کرد . توران از 

ه اتاقم برگشتم و ب آشپزخانه مرا صدا کرد و گفت : یلدا صبحانه ات آماده است . بدون اینکه جوابش را بدهم به

 سالن پایین رفتم جلوی در آشپزخانه ایستادم و گفتم : میرم منزل اردالن ...

 توران گفت : باید صبر کنی تا راننده برگرده، داروهای مادرت تمام شده رفته بگیره ...

حالش را بپرسی ....؟ تا مادرم ...! همان جا ایستاده بودم برگشتم به در اتاقش نگاه کردم توران گفت : نمی خواهی 

سالمی به او بکنی راننده هم برگشته . از اینکه آنقدر به من دروغ گفته می شد احساس بدی داشتم . دکمه های 

پالتویم را بستم و در برابر سوال پوران که گفت : صبر نمی کنی تا راننده برگرده ؟ ...پدرت عصبانی میشه ! فقط 

م قدم زنان راه خانه اردالن را در پیش گرفتم، در همان حال به جستجوی محبت سکوت کردم و از منزل بیرون رفت

مادرانه ای از طرف روحی در تلی از خاطراتم را که قصد فرار از ذهن آشفته ام را داشتند یکی یکی پیش کشیدم . اما 

من تنها بودم . تنهای در همه آنها یک فاصله عمیق بین من و روحی که سال ها مادر خطابش می کردم وجود داشت 

تنها . روحی بود و اردالن . پدر بود و رفقایش ، پوران بود و توران و من ...پس زیاد هم خودخواه نبودم که روحی را 

به آن آسانی از سمت مادر بودن کنار می گذاشتم . حاال باید چطور خطابش می کردم . حتی اگر زبانم بچرخد و او را 

مانند گذشته آرام باشم، این ظاهر ناآرام و درون آشوب زده را چه می کردم ؟نزدیک بود  مادر صدا کنم نمی توانم

مغزم از هجوم افکارم منفجر شود که به منزل اردالن رسیدم زنگ را فشردم صدایی ناآشنا به گوشم خورد : کیه ....؟ 

م فروغ خانم کار داشتم ....گمان می کردصدای اختر را می شناختم با دستپاچگی به دور و برم نگاه کردم و گفتم : با 

اشتباهی رخ داده . همان دختر گفت : ببخشید شما ...؟ پاسخ دادم : من یلدا خواهر شوهرشان هستم .در باز شد و من 

داخل شدم . فروغ به استقبالم آمد صورتم را بوسید و گفت : حتما از شنیدن صدای خدمتکار جدید تعجب کردی . 

 پی کارش، اختر را فرستادم

خیلی جاسوسی مرا می کرد من هم به مادرم گفتم یک آدم مطمئن برام گیر بیار . او هم مولود را برایم پیدا کرد . 

درسته که سن و سالش از تو هم کمتره اما هم زبر و زرنگه و هم آنقدر شاد و سر حاله که برای من مثل یک هم زبان 

را کمی پایین آورد و گفت : طفلک هیچ کس را ندارد پدر و مادرش  است . از حرف هایش کلی می خندم . صدایش

هر دو فوت کرده اند ..... پالتویم را آویزان کرد و به طرف من چرخید و انگار که تازه متوجه احوالم شده باشد با 

گاهم به سمت عجله به طرفم آمد و گفت : یلدا ...چرا رنگ و روت پریده! چی شده ....؟ نکنه اتفاقی واسه .... ن



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خانوم بانومیراث 

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

 

9 6  

 

دخترکی کشیده شد که کنجکاوانه مرا نگاه می کرد . دو سه سالی از من کوچک تر بود، به فروغ نگاه کردم و بی 

 مقدمه گفتم : فروغ من مادرم را پیدا کردم .

چشمان فروغ از زور تعجب باز شد . دقایقی بهت زده به من نگاه کرد و بعد در حالی که سعی داشت با لبخندی آن 

قیافه بهت زده را از خود دور کند گفت : چی میگی ....؟ داری هذیون میگی ...؟ و بعد به مولود گفت : برو واسه 

 مهمون چای و میوه بیار ...

گفتم : فروغ تو دیگه سعی نکن به من دروغ بگی به خدا به غیر از تو هیچ کس رو ندارم . ازت خواهش می کنم . 

 رم روحی نیست .فروغ ....بگو ...بگو که ماد

به التماس افتاده بودم و فروغ متحیرانه به من نگاه می کرد، با عجله عکس مادرم را از داخل کیفم بیرون آوردم و 

مقابل چشمان متعجب فروغ گرفتم و گفتم : ببین ...ببین فروغ این من هستم ....خودم را که می شناسم عکس تکی 

 مادرم . مادر من خانم بانو بود ....در سته ؟ درسته ؟از دوران کودکی زیاد دارم این ...هم 

فروغ عکس را از من گرفت لبخندی زورکی بر لب نشاند و گفت : یلدا ...مادر تو روحی است . این خانم دایه توست 

 ....پرستار تو ...

و  ا از او گرفتمسعی داشت حقیقت را پنهان کند، عصبانی شدم و عصبانیت بر هیجانات درونی ام افزود . عکس ر

درون کیفم گذاشتم . در حالی که قصد رفتن داشتم با عصبانیت گفتم :باشه. ایرادی نداره تو هم میتونی به من دروغ 

بگی . اما من حقیقت را کشف می کنم هنوز یک نفر مانده که مادر مرا می شناسد وزیر صباغ . خوشحال میشه که با 

 من صحبت کنه .

را گرفت و مرا روی مبل نشاند و گفت : این عکس را از کجا آوردی ....؟ سکوت کردم و ادامه از جا برخاست دستم 

 داد 

یلدا تو سال هاست که دختر روح انگیز هستی پس دخترش بمان . دانستن این که مادرت که بوده هیچ نفعی به تو  -

 نمی رسونه فقط از این آشفته ترت می کنه .

ا بغض گفتم : اگر روحی ذره ای محبت به من نشان می داد هرگز به دنبال مادرم نمی نگاهم را به او دوختم و ب

 گشتم...حاال حقیقت را به من می گویی یا بروم جایی دیگر؟

سرش را پایین انداخت و گفت : آره ...مادر تو خانوم بانوست . همسر دوم تیمسار . با ترس پرسیدم : حاال کجاست ، 

 ؟ چرا ...؟چرا مرا رها کرده ...

فروغ به من نگاه کرد و گفت : چرا در موردش از تیمسار سوال نمی کنی ...؟یلدا من نمیتونم در این باره به تو چیزی 

بگم . موقعیت مرا درک کن . اگر تیمسار یا حتی اردالن بفهمند که من چیزی به تو گفته ام خیلی بد می شود . برو از 

 تیمسار سوال کن ! 

ی گفت بهتر نبود ترس و واهمه را کنار می گذاشتم و در مورد مادرم از پدر سوال می کردن! این حق فروغ راست م

من بود که مادرم را بشناسم و ببینم . باید از دهان خودش حقیقت را می شنیدم . فروغ با صدای بلند مولود را صدا 

 خیابون بخری !کرد و گفت : دختر جون این چای و میوه آماده نشد ؟ نکنه رفتی از 

مولود با دستپاچگی با ظرف میوه وارد سالن شد و فروغ برای اینکه مرا از آن حال در بیاورد گفت : نمی خوای یک 

 خبر خوش بشنوی ...؟
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به او نگاه کردم . گفت : اخم هایت را باز کن تا نخندی خبر خوش را نمی دهم . لبخندی زورکی بر لب نشاندم و او 

قت دیگر عمه می شوی ....اگر این خبر را در موقعیتی دیگر به من داده بود از خوشحالی فریاد می گفت : تا چند و

کشیدم و خانه را بر سرش می گذاشتم اما در آن زمان آنقدر در خود فررفته بودم که حتی نتوانستم به او تبریک 

ر خودت را آزار نده . گذشته ها گذشته بگویم . خنده از لب های فروغ گریخت . دستم را گرفت و گفت : یلدا آنقد

و تو نمی توانی آن را برگردانی می دانم که روحی هیچ وقت مهر مادری برای تو نداشت ، می دانم که هیچ محبتی به 

تو نداشته . نمیگم که درکت می کنم چون جای تو نبودم اما روحی هم زیاد مصر نیست، به هر حال مادر تو هووی او 

ار خانوم بانو رو می پرستید و این موضوع روحی را .....در اینجا بغضم ترکید . صدای هق هق گریه هایم بوده ....تیمس

فضای سالن را پر کرد . فروغ سرم را در آغوش گرفت و گفت : یلدا ....یلدا ! با گریه گفتم : حاال می فهمم که چرا 

ادرت از من بیزارند . من از شما نیستم ...مادر من اردالن از من بدش می آید حاال می فهمم چرا حتی مادر تو بر

هووی روح انگیز است و او هر با روز دیدن من اعصابش به هم می ریزد . اما چرا مرا مثل آینه دق جلوی چشمانتان 

 نگه داشتید ؟ چرا نمی گذارید بروم پیش مادرم ؟

 تو بیزار نیست .فروغ دستی به سرم کشید و گفت : تو اشتباه می کنی . هیچ کس از 

دروغگوی خوبی نبود . یعنی دروغ به این بزرگی را هیچ کس نمی توانست حقیقت جلوه بدهد . هیچ کس از من بیزار 

نیست ....! احمقانه است اردالن دایم مرا می زند . روحی نمی خواهد جلوی چشم هایش باشم مادر خودش با آن سن 

کند و حرف های قلنبه بارم می کند که از خود بیزار می شوم، برادرش  و سال زیاد چنان برایم پشت چشم نازک می

چنان سرد با من برخورد می کند که گویا حق او را خورده ام، تنها فروغ با من مهربان است . پس منظورش از همه 

 یعنی هیچ کس به جز خودش .

هایش برداشتم ، اشک هایم را با دستمال  جمله آخر فروغ در مورد مادرم مثل پتک بر سرم خورد . سرم را از شانه

 پاک کردم و گفتم : گفتی پدرم مادرم را می پرستید ....؟

فروغ دستم را به دست گرفت و گفت : من آن زمان سنی نداشتم این موضوع را از میان حرف های مادرم و روحی 

 فهمیدم .

 گفتم : اگر این طور بود پس چرا اجازه داد که بره .

 ش را پایین انداخت و گفت: من هنوز هم فکر می کنم اگر در این مورد کمتر بدانی به نفع خودت است ....فروغ سر

اما مگر می شد !؟ حاال که فهمیده بودم مادرم کیست نمی توانستم یک جا آرام بنشینم . فروغ از من می خواست که 

مشغول بود که جای برای فراگیری نداشت . حوصله  برای آرامش خاطرم به تمرین ویولون بپردازم . اما آنقدر فکرم

یک جا ماندن را نداشتم . آنجا ماندن هم کاری از پیش نمی برد ، فروغ نمی خواست حرفی بزند و اصرار من هم 

فایده ای نداشت . بدون اینکه لب به چیزی بزنم ، بدون توجه به اصرار های فروغ آنجا را ترک کردم و به منزل 

ه دنبال خود حقیقی ام بوم و هیچ جا آن را نمی یافتم . تا ظهر عزمم را جزم کردم که همه چیز را از پدرم بازگشتم و ب

بپرسم این تنها راهی بود که ذهن آشفته ام را آرام می کرد . برای ناهار وقتی توران صدایم کرد جوابش را ندادم 

ی کرد : یلدا ....یلدا ! جوابش را ندادم حسابی عصبانی یک ربع بعد صدای بم پدرم آمد که از سالن پایین مرا صدا م

اش کرده بودم . میخواستم او را به اتاقم بکشانم و موفق شدم . با عصبانیت در اتاقم را باز کرد و فریاد زد : مگه کری 

 ؟ ! معلوم هست چه مرگت شده .پدر سوخته واسه ی من ادا در میاری؟
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ختم با اخرین فریادش به سمت او چرخیدم.نمی دانم در نگاهم چه دید که سکوت کرده بودم و به حیاط چشم دو

دست از دادو هوار کردن کشید و صدایش را پایین اورد و گفت:چی شده؟چرا مثل مادر مرده ها 

 شدی؟مریضی...دردت چیه؟

 دیگر از او نمی ترسیدم بدون هیچ مقدمه و ترسی پرسیدم:مادرم کجاست؟

 واقعا دیوانه شده ای .توی اتاقش لم داده و با اعصاب من بازی میکنه.پوزخندی زدو گفت:نه..

 با جدیت گفتم:روحی رو نمی گم.منظورم مادر خودم بود خانوم بانو...

چنان بهتش زد که چشمانش گرد شد و زبانش قفل.قبل از اینکه زبان باز کند و بخواهد با فهش و ناسزا قضیه را 

یز برداشتم و به سمت او رفتم و مقابلش گرفتم.چشمان گرد شده اش روی عکس فیصله بدهد عکس را از روی م

ماند.منتظر بودم بر سرم فریاد بکشد یا حتی کشیده ای حواله ی صورتم کند.اما اینبار من بودم که از عکس العمل او 

خواست از اتاقم متعجب شدم.در نگاهش در عمق چشمانش پرده ای از غم و اندوه نشست سرش را پایین انداخت و 

بیرون برود که فورا مقابل در ایستادم و ملتمسانه گفتم:خواهش میکنم پدر بگو کجاست ؟من حق دارم بدانم 

کجاست این همه سال از بی خبری من سوء استفاده کردید و من رو از محبت مادرم محروم کردید؟حاال چی؟هنوز 

های روحی و بی تفاوتی اش را ندارم.من مادرم را میخواهم  هم میخواهید ادامه بدهید؟اما من دیگر طاقت بی مهری

 اصال خودم میرم دنبالش میگردم از شما هم نمی ترسم.

 

نگاهش به یک گلوله ی اتش تبدیل شده بود اما باز جا نزدم و گفتم:میرم دنبالش شما اگر اورا نمی خواهید من 

 میخواهم.

 مرده.لب هایش به سختی باز شد و گفت:خانوم بانو 

همین سه کلمه کافی بود تا کاخ ارزوهایم را ویران کند و مرا از پا دراورد.مادرم مرده بود من برای دیدنش لحظه 

شماری میکردم.رویاهایم بر باد رفت دو روز تمام لب به چیزی نزدم.روی تختم دراز کشیده و به نقطه ای خیره شده 

خورم فایده ای نداشت.اصال انگار صدایشان را نمی شنیدم حتی التماس بودم.اصرار توران و پوران برای اینکه چیزی ب

های پدرم ان تیمسار سنگدل و خشک و عاطفه جا خورده بودم.جز پدرم هیچ کس دیگر در ان خانه خبر نداشت چه 

بت حبر سرم امده.حتی روحی که حالش بهتر شده بود به اتاقم امد و خواست که بفهمد چه اتفاقی افتاده.با من ص

کردو خواست که غذایم را بخورم سرم را در اغوش کشید ولی حاال این من بودم که نمی خواستم اورا ببینم.اما چون 

او نمی توانستم با بی رحمی اورا از خود برانم.فقط خیره نگاهش میکردم.به کسی که در تمام این سالها نتوانست نقش 

ال رفتم دکتر شفا را به دیدنم اوردند چند امپول تقویتی به من تزریق مادری مهربان را برایم ایفا کند.روز سوم از ح

کرد و سرمی به من وصل کرد.او معتقد بود من دچار شک روحی شده ام صدایش را میشنیدم اما توان اینکه پلکهایم 

 را از هم باز کنم نداشتم.

ر می امد تا میتوانستم زودتر از شر ان همان روز فروغ سراسیمه و نگران از وضع من به دیدنم امد.ای کاش زودت

بغض های سنگین و وحشی رها شوم.سرم را در اغوش کشید و تمام ان بغض ها ترکید و صدای هق هق گریه هایم 

فضای اتاق را پر کرد دست نووازش به سرم کشید و از من خواست گریه کنم تا از ان حال در بیایم و در همان حال با 

 من صحبت میکرد.
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من گفت که نباید از مرگ مادرم تا ان حد متاثر شوم درست است که مادر نعمتی است بس بزرگ اما فقدان برای به 

من که سالها به نبودن محبتش عادت کرده بودم نباید تا این حد ویران کننده باشد.انقدر برایم حرف زد تا کمی ارام 

راحتی ام و علتش به روحی و اردالن حرفی نزند..به من قول گرفتم.تا شب در کنارم ماند از او خواستم تا در مورد نا

داد.میدانستم سر حرفش میماند.اخر شب با اردالن به منزلشان بازگشت.ساعتی بعد از رفتن انها تیمسار به اتاقم 

د وامد.بهتر بود میگفتم پدرم دیگر ان ابهت را نداشت شاید هم ابهت او سر جایش بود و دیگر ان هراس در دل و وج

من جایی نداشت در نگاهش هنوز همان غم و اندوه بود.شاید هم سالها بود و من نمی دیدم.خواستم با امدنش 

برخیزم که او تحکم امیز خواست تا سر جایم در رختخوابم بمانم. در دستش یک جعبه ی کوچک بود.روی صندلی 

و مادرم کرد.در صدایش لرزشی مشهود نشست مدتی سکوت کرد و بعد با کمی تردید شروع به سخن گفتن از خود

 بود و نگاهش را از من میدزدید.به هر حال برایم اینطور گفت:

بعد از اینکه با روح انگیز ازدواج کردم تازه فهمیدم در مورد او اشتباه می کردم اگرچه پدر و مادرش فوت کرده 

د رای بار امده بود.او عشق را سالها از خاله و بودند اما در جوار خاله و شوهر خاله ی ثروتمندش دختری مستبد و خو

شوهر خاله اش گدایی کرده بود و حاال می خواست من هم از او محبت را گدایی کنم.اوایل خوب بود اما همین که 

اردالن به دنیا امد به قول خودش میخش محکم شد از این رو به ان رو شد.خب من هم نظامی بودم با روحیات نظامی 

تقصیر هارا به گردن او نمی اندازم اما به هر حال او زن بود و میتوانست با محبتش مرا نرم کند که نکرد و گری.تمام 

مقابلم ایستاد.تمام حواسش به اردالن و روابطش با خاله اش بود.دائم به من سرکوفت میزدو اشتباهات دوران جوانیم 

ی دست از ان کارها بردارم اما او با رفتارش من را از خانه را به رخم میکشید.قسم خورده بودم بعد از ازدواج با روح

فراری داد شاید هم خودم اراده نداشتم که باز پایم به مجالس دوستانه و عیش و نوش کشیده شد.ولی هیچکدام نمی 

راه متوانست کاستی های مرا جبران کند..نه زنان دیگر.نه مشروب و نه قمار تا اینکه برای تفریح و خوش گذرانی ه

 چند تن از دوستان و رفقان عیش و عشرت چند روزی به عنوان مرخصی به اذربایجان رفتیم.به سبالن...

هملن جا بود که مادرت خانوم بانو را دیدم.پدرش بیگ بود از عشایر شاهسون.شاهسون ها ایل ثروتمندی هستند و 

 ر ادبار سایر ایالت فقیر خبری نیست.در تیر اندازی وزندگی ایالتی مرفهی دارند و در میانشان از اوضاع تکبت بار و پ

 شکار هم بی نظیرند.

اقا بیگ پدر خانوم بانو مردی بلند باال و قدرتمند بود و خانوم بانو هم درست مثل پدرش بود. خوب سوارکاری میکرد 

ادند و من خیلی اتفاقی خانوم و عالی تیر اندازی...مردمان با تعصبی بودند اجازه ی ورود غریبه را به حریمشان نمی د

بانو را دیدم.برای شکار رفته بودیم که تیر یکی از رفقا به من اثابت کردو مجروح شدم.خونریزی انقدر شدید بود که 

همه را غافلگیر کرده بود.تا شهر فاصله ی زیادی بود اما چاره چه بود باید بر میگشتیم..همه در گیر و دار بودیم که 

تن از اهالی ایلش مارا دیدند.ما وارد محدوده اراضی انها شده بودیم. در عین حال به خاطر نظامی اقا بیگ و چند 

بودنمان ترسی از عشایر نداشتیم.قبل از اینکه اقا بیگ برای تجاوز به حریمشان اعتراضی کند مرا دید و چون از 

 ه تنهایی برای درمان به داخل ایل برد.مردانگی عشایر به دور بود که بی توجه از کنار یک زخمی بگذرنئ مرا ب

اقا بیگ مرا به داخل االچیق خود برد و با داروهای گیاهی و سنتی خود درمانم کرد.در ان یک هفته که من به خاطر 

جراحتم و ادامه ی درمانم در االچیق انها بودم خانوم بانو دل و دینم را به یغما برد.جراحتم التیام یافت اما جراحتی که 

ر دلم نشست مرا دیوانه کرد.اورا از اقا بیگ خواستگاری کردم.او چون پلنگی زخمی بر من خشم گرفت و مرا از ایل ب

بیرون کرد اما من از رو نرفتم و باز هم به خواستگاری رفتم اینبار او مرا تهدید کرد که دختر به اجنی نمی دهد و اگر 
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ل شاهسون مرا ببیند بدون تس از درجه ی نظامی ام مرا خواهد کشت. یکبار دیگر دورو بر االچیق ها یا زمین های ای

قبل از او مادرت خانوم بانو مرا کشته بود پس ترسی به دل راه ندادم هرچه رفقایم اصرار کردند دست از این کار 

 بردارم فایده ای نداشت.کار دل بود و عقل در ان راه نداشت.

ز عاشق و شیدا بدون هراس و البته پنهانی دورو بر االچیق های ایل کم کم مهلت مرخصی تمام میشد و من هنو

میچرخیدم تا خانوم بانو را نشسته بر اس در حال تاخت و تاز ببینم و دلم ارام بگیرد.اصال فراموش کرده بودم که 

در قسمت  همسر و فرزندی دارم.باالخره دل چشم عقل را دزدید و دو روز مانده به پایان مرخصی خانوم بانو را

خلوتی از دشت غافلگیر کردم.قصد داشتم اورا بدزدم مثل احمق ها..خانوم بانو به من التماس کردو گفت:اگر مرا 

باالجباز ببری هم خودت را کشته ای هم مرا و هم ابرو اعتبار پدرم به عنوان بیگ را برده ای از من خواست رهایش 

التماس و زاری نمی افتاد باز هم با همان دو سه جمله ی اولش به  کنم و یکبار دیگر به خواستگاریش بروم.اگر به

خاطر عشقی که به او داشتم از تصمیمی که گرفته بودم منصرف میشدم.باالخره فردا با جسارت تمام به ایل شاهسون 

 رفتم.

دیگر به  اقا بیگ از این همه جرات و جسارت من خوشش امده بود.شاید مادرت برای همین میخواست تا یکبار

خواستگاریش بروم.به هر حال اقا بیگ رضایت داد و از من خواست به همراه پدر و مادرم و سایر اقوام به طور رسمی 

به انجا بروم.سر از پا نمیشناختم انگار نه انگار که یکبار دیگر ازدواج کرده بودم و فرزندی داشتم.همه ی وجودم 

منزل برگشتم با دیدن روحی فهمیدم دل چه کاری به دستم داده.پدر و شده بود خانوم بانو.تازه وقتی به شهر و 

مادرم را از جریان با خبر کردم پدربزرگت نظامی بود.او شاهسون و ایلشان را به خوبی میشناختبا تصمیم من مخالفت 

 دل خوشی نداشت کرد و گفت:اگر انها بفهمند که تو زن و بچه داری روزگارت را سیاه میکنند.اما مادرم که از روحی

پدرم را راضی کرد تا از طریق رفقایش شناسنامه ی جدیدی بگیرم و همین طور هم شد و پدرم باز مرا نصیحت کرد 

که با ایالتی وصلت نکنم اما به گوش من نرفت.تقریبا همه چیز برای سفر ما اماده و محیا شده بود که روحی به رفتار 

سوال برد که چرا قصد دارم به اذربایجان بروم.چرا پدر و مادرم را میبرم چرا و کارهایم مشکوک شده بود و مرا زیر 

سر به هوا شده ام؟از اول هم تصمیم داشتم جریان را به او بگویم باالخره خودش می فهمید.وقتی رک و پوس کنده 

تاد که ای ندارد به التماس اف از خانوم بانو گفتم اول حالتی تهاجمی به خود گرفتم و مرا تهدید کرد.اما وقتی دید فایده

این کار من باعث سرشکستگی او نزد اقوامش میشود.به او گفتم به نحوی با او زندگی میکنم که کسی پی به تجدید 

 فراش من نبرد.اخرین کلماتش فهش و ناسزا بود.

و شیدا شوم.مراسم  من به اذربایجان رفتم مادر و پدرم هم با دیدن خانوم بانو به من حق دادند که چنان عاشق

عروسی من و خانوم بانو با همان رسوم ایالتی در دشتهای مغان برگزار شد.یک هفته در انجا ماندیم و بعد از یک 

هفته تازه مصیبتم شروع شد.اقا بیگ و پسرش تصمیم داشتن همراه من و خانوم برای دیدن خانه و زندگی داماد 

دادمان رسید که پسرم هنوز منزلی دست و پا نکرده.اقا بیگ خم به ابرو  نظامیشان راهی شهر شوند.مادرم باز هم به

نیاورد و گفت:خودم مبلغی را برای تهیه ی مسکن و هدیه ی عروسی در نظر گرفته ام.همراه من امد و با مقداری 

ریداری پس اندازی که من داشتم پولی که اقا بیگ در اختیار من گذاشت به سلیقه ی او این خانهی بزرگ را خ

کردم.مدتی که اینجا بود دائم در هراس بودم که نکند روحی دست به دیوانگی بزند و دست مرا جلوی اقا بیگ رو 

 کند.بعد از خرید خانه اقا بیگ و پسرش رفتند.
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 خانوم بانو بسیار مهربان بود گرچه اورا از ایل و تبارش دور ساخته بودم گرچه دلتنگی را در چشمانش میخواندم اما

خانه را پر از مهر و محبت کرده بود.انقدر مهربان بود انقدر شاد و سرزنده بود که مرا از روحی و اردالن غافل 

کرد.یکماه بی خبر از انها بودم تا اینکه دستم جلوی خانوم بانو رو شد.باالخره طاقت روحی طاق شدو همه چیز را به 

یدن خانوم بانو روحی و خاله اش را نشسته در سالن خاله اش گفت.یک روز که به منزل بازگشتم به جای د

دیدم.برای اولین بار در عمرم انقدر ترسیده بودم که زبانم بند امده بود در چهره ی هردو خشم و غضب موج میزد. 

میدانی که خاله ی روحی زن سیاستمدار و پرقدرتی است.بعد از کلی حرف که چیزی از فحش و ناسزا کم نداشت 

وحی هم در ان منزل زندگی کند و گرنه به اذربایجان میروم و ایل و تبار این دخترک عشایر را به جانت گفت:باید ر

می اندازم.او رفت و روحی و اردالن در خانه ماندند.در چشم اردالن هم نفرت بود. بعد از رفتنش به خودم جرات 

الی که میگریست نگاهش را از من میدزدید.او دادم و سراغ خانوم بانو رفتم در اتاق خواب خود نشسته بود و در ح

هم نمی خواست با بازگشت به اذربایجان برای من دردسر درست کند خوب میفهمیدم که بیشتر از روحی به من 

عالقمند است اما بعد از ان خانوم بانو ان خانوم بانوی سابق نبود.شادی و سرزندگی در وجود او مرد و به خاطر وجود 

پنهانی نثارم میکرد. اما من مثل سابق اورا دوست داشتم و برای محبت به او از چیزی پروا  روحی محبتش را

نداشتم.روحی و خانوم بانو به توافق رسیدند که یکی از انها برای زندگی به طبقه ی پایین یا زیر زمین برود و باز هم 

قه ی پایین رفت وقتی به او اعتراض کردم اولین این خانوم بانو بود که با روح بلند خود وسایلش را جمع کرد و به طب

و اخرین جمله ی اعتراض امیزش را به من گفت:چه فرقی میکند در دشتهای مغان و کوه های سبالن اسب بتازانم یا 

 در منزل خودم باالجبار در زیر زمین به سر برم وقتی عشق دروغ میگوید...

و و به اسم او خریداری شده بود.اما دیگر او هیچ چیز نمی خواست حقیقت هم همین بود.ان منزل با پول های پدر ا

تنها زمانی خانوم بانوی شاد و سرزنده میشد که در دشت ها و کوههای اذربایجان سوار بر اسبش میتاخت.زمانی که 

دگی از دل مراقا بیگ به اینجا می امد روحی به منزل خاله اش نقل مکان میکرد.وقتی که تو به دنیا امدی مادرت کمی 

 دور شد.داشت کم کم میشد همان خانوم بانو که...

در اینجا پدرم صحبتش را قطع کرد .باهیجان پرسیدم که چی؟چی شد؟رفت...؟اقا بیگ پدربزرگم شمارا از هم جدا 

ا قکرد؟پس چرا مرا نبرد؟اقا بیگ از من بیزار بود مادرم که مرا میخواست؟درسته؟پدرم سرش را تکان داد و گفت:ا

بیگ خیلی تورا دوست داشت به مناسبت تولد تو پنجاه سکه طال به مادرت چشم روشنی داد تورا روی شانه هایش 

 مینشاند و فریادهای شادی بخشش کوه و دشت را میلرزاند...

یای دنبا اندوه پدرم را نگاه کردم نمی خواستم حقیقت را بدانم میخواستم مادرم زنده باشد.اما ان روزهای قشنگ ان 

اد مال زمانی بود که من انقدر کوچک بودم که حتی نتوانسته بودم خاطره ای را ا ان دوران کودکی در ذهن داشته 

 باشم.اخرین جکالت پدرم را در حالی میشنیدم که به سختی میگریستم و او ادامه داد...

سقوط کرده و دچار اسیب دیده گی شدیدی یک روز وقتی در محل کارم بودم به من اطالع دادند خانوم بانو از پله ها 

شده وقتی به بیمارستان رسیدم نفس های اخر را میکشید.بیهوش بود اما میدانم منتظر من بود دستش را که در دستم 

گرفتم صدای ضربان قلبش قطع شد.خونریزی مغزی شکستگی جمجمه...اقا بیگ هم ا این داغ از پا در امد.من ماندم 

و.. بعد از او به هیچ زن دیگری نگاه نکردم.فراق و جای خالیش را هیچ چیز و هیچکس پر و یلدای خانوم بان

نکرد.فقط خواستم با قمار و مشروب روح داغونم و درون منقلبم را ارام کنم...و میبینی که هنوز هم ادامه 
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نمیداد حاال داشتی در دشت های دارد..ای..ای..خانوم بانو شاید اگر به اذربایجان نمی امدم.شاید اگر اقا بیگ رضایت 

 وسیع به دخترت سوارکاری یاد میدادی.اما دریغ..دریغ..هزار افسوس ..ان چهار سال چه رنجی کشیدی و دم نزدی...

درحالی که به شدت میگریستم گفتم:اردالن و روحی ازارش میدادند؟در حالی که اشک را از چشمانش پاک میکرد 

توران را گدذاشته بودم که اگر اذیتی از طرف انها به خانوم بانو رسید مرا مطلع  گفت:جرات نداشتند من پوران و

 کنند.همی طور که حاال در مورد تو این کار را میکنند...

اه از نهادم برخاست سوزش عمیقی در قلبم احساس کردم. اگر پوران و توران گزارش کارهای اردالن نسبت به من 

م ازار و اذیت روحی و اردالن را به گوش پدر میرساندند.اما افسوس ان دو انقدر از را به پدر میدادند ان زمان ه

 اردالن میترسیدند که همه چیز را نادیده میگرفتند و ساکت مینشستند بیچاره مادرم..

قبل از اینکه از ااتاقم بیرون برود جعبه ای که در دست داشت را روی میز گذاشت و گفت:امشب شب تولدت 

 ن هم هدیه ی من به تو.من و خانوم بانو...همان گوشواره ها ود همان که گردن بندش بر گردنم بود...است.ای

بیرون رفت و من را هزاران سوال بی جواب تنها گذاشت.هزاران سوال در مورد مادری که تا چند روز قبل هیچ گونه 

خودم پاسخ دادم:البد اقا بیگ اورا همراه خود تصویری از او در ذهنم نبود.میخواستم بدانم مقبره ی مادرم کجاست؟

به اذربایجان برد...میخواستم بدانم وزیر صباغ اورا از کجا میشناخت؟باز هم به خودم پاسخ دادم البد مادرم را در 

یکی از همین میهمانی ها و جشن ها دیده..میخواستم بدانم علت بیماری روانی روح انگیز چیست؟مادرم..من..یا بی 

 پدرم..؟دیگر جوابی نبود..و..و..؟با خود اندیشیدم فردا همه چی در ندگی من تغییر خواهد کرد. وفایی

اما صبح روز بعد تنها نگاه من به روحی و ان خانه تغییر کرده بود.زندگی چون روزهای دیگر بدون کوچکترین 

ط به ورزش صبحگاهی ما تغییری جریان داشت حتی کالغ ها هم چون روزهای گذشته روی چنارهای پیر حیا

میخندیدند.و چهره ی پدر چون همیشه عبوس و اخمو بود.قصه ی خانوم بانو سالها بود که تمام شده بود و روحی 

همچنان بیمار بر خانه ای که متعلق به مادرم بود حکم رانی میکرد.گویا حالش بهتر شده بود که از پشت پنجره 

متوجه ی او شد و در حین دویدن گفت:چون گذشته روحی را مادر خطاب کن مرموزانه مارا تماشا میکرد.تیمسار هم 

سخت است اما سعی کن در رفتارت تغییری ایجاد نشود برای اسایش خودت هم که شده بهتر است دیگران ندانند 

و  مکه تو از گذشته ی خودت با خبری.این خانه و منزلی دیگر که با فروش چشم روشنی های اقا بیگ خریداری کرد

ان مقدار جواهرات متعلق به توست.همین ثروت کافی است تا اردالن را به جان تو بیاندازد.اما تا زمانی که احساس 

کند تو از هیچ چیز خبر نداری در اسایش هستی.مادر خطاب نکردن روحی و تغییر در رفتارت با او خانوم بانو را 

 زنده نمی کن...

و عریان به تصویر میکشید پس بهتر بود سکوت کنم و روح انگیز را علی  تیمسار حقیقت را جلوی چشمانم لخت

رغم تغییرات به وجود امده مادر خطاب کنم.ان روز بعد از گذراندن ان بحران سخت بعد از رفتن تیمسار عازم منزل 

 اردالن شدم تا فروغ را ببینم و هم با نواختن ویولن زندگی را سر بگیرم

 

 

 

ل سلدا را از اعماق خاطرات یلدا بیرون کشید.مقابل شهریار نشسته بود و با ارامش تمام خاطرات را صدای زنگ موبای

 میخواند.نگاهش را از شهریار 
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گرفت، دفتر را بست و به دست نظام داد . برای صحبت کردن به طبقه باال رفت . شماره سروش روی صفحه نمایان 

لتی عصبی گفت: من و خانواده ام رو مضحکه دست خودت کردی . شد، به محض برقراری ارتباط، سروش با حا

میدونی ساعت چنده و تو هنوز از پناهگاهت بیرون نیومدی . از اول هم نباید شرایط مسخره تو رو واسه نامزدی 

قبول می کردم . با حال و روز مادرت می تونستم خیلی راحت جواب مثبت رو از تو بگیرم اما نمی خواستم نامردی 

 کرده باشم ....

 سلدا صحبت های طوطی وار او را قطع کرد : این حرف ها چیه ....؟ مضحکه کدومه ....؟ پناهگاه کجاست ....؟ 

سروش با همان عصبانیت گفت : االن توی منزل شما هستم ، سوگند میگه تو نه تماس گرفتی و نه اطالع دادی که 

 نمی آیی .

 س گرفتم و عذرخواهی کردم که نمی تونم به مهمانی بیایم .تما مادرت با زور صبح من –سلدا 

سروش بیشتر عصبانی شد و گفت : این مهمانی به خاطر تو برپا شده .آن وقت خیلی راحت میگی نمی تونی بیام . 

 اصال معلوم هست اونجا کجاست ، چیکار می کنی ؟

ش برف اینجا تا حدی بوده که جاده را مسدود کرده صدات رو بیار پایین، برای کارم دلیل منطقی دارم . بار -سلدا

است ، می خواهی یک هلی کوپتر برام بفرستی تا با پرواز خودم را به میهمانی برسانم؟! جمالت آخر را با تمسخر بر 

 زبان راند ولی سروش با جدیت گفت : اگر آدرس بدهی خودم می آیم دنبالت .

 روغ میگم .سلدا پوزخندی زد و گفت : فکر می کنی د

 . کنی ثابت رو حرفت که بهتره –سروش 

سلدا از اینکه برف جاده رو مسدود کرده بود مطمئن بود، اما اطمینان نداشت که سروش طی روزهای بعد به آنجا 

نیاید از طرفی اگر باز هم برای دادن آدرس به او بهانه می آورد شک و تردید او را نسبت به کارهایش بیشتر می 

درس را به او داد و گفت : فقط اگر هوس کردی امروز سری به اینجا بزنی حتما به دو سه نفر بسپار کجا میری کرد .آ

 اینطوری وقتی توی برف گیر کردی یه عده هستند که بدونند کجا غیبت زده .

 سروش خنده کوتاهی کرد و گفت ک از تذکرت متشکرم . بعدازظهر می بینمت .

او خداحافظی کرد . هر زمان که با سروش حرف می زد غمی بزرگ بر دلش چنگ می  سلدا پوزخندی زد و از

انداخت از اینکه مجبور بود همسر مردی بشود که هیچ تشابهی میانشان نبود آزرده خاطر می شد . داشت به این فکر 

ر افتاد یعنی مردی می کرد که چرا سروش و مادرش تا ایم حد روی این وصلت پافشاری می کردند که به یاد شهریا

که به جای سروش، همسر آینده اش در قلبش خانه کرده بود . همراهش را خاموش کرد افکار ناراحت کننده را دور 

ریخت و با فکر اینکه مرد دوست داشتنی اش در طبقه پایین نشسته سعی کرد لحظاتش خاطره انگیز کند . حتی 

لی که از اتاق بیرون می رفت زیر لب زمزمه کرد ما هنوز هیچ تعهدی اجازه نداد عذاب به سراغ وجدابش بیاید در حا

نسبت به هم نداریم . این نامزدی هم برای من بیشتر شبیه یک نمایش بود همین ... در عین حال می دانست سعی 

 دارد خودش را گول بزند کاری که همیشه از ان بیزار بود .

ل نشسته بود، صدای برهم خوردن ظروف از داخل آشپزخانه نشان از وقتی به سالن برگشت نظام به تنهایی روی مب

آن بود که خانوم بزرگ مشغول آماده کردن ناهار است .نگاهی به دور و برش انداخت اثری از شهریار نبود . نظام به 

و  هنگاه کنجکاو او لبخندی زد و گفت : رفت بیرون می خواست سر و گوشی آب بده ببینه اوضاع و احوال کوچ
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خیابان چطوره . فکر کنم شهرداری مجبور شده برای عبور و مرور اهالی اینجا چند دستگاه برف روب بفرستد و راه 

 ارتباطی این منطقه رو باز کند .

 سلدا مقابل نظام نشست و به دفتر اشاره کرد و گفت : نمی خواهید ادامه بدهم .

طرات یلدا توسط تو لذت می برد . خواهش می کنم ادامه آن را نظام لبخندی زد و گفت : شهریار از بازخوانی خا

 بگذاریم برای زمانی که او هم حضور داشته باشد .

 

****** 

سلدا احساس کرد تمام بدنش داغ شده، نظام که پی به احوال هر دوی آنها برده بود لبخندی زد و گفت : عشق و 

حقیقتی محض است . این ما هستیم که گاهی هوس را با عشق  دوستی از ابتدای خلقت همراه انسان آفریده شد و

اشتباه می گیریم . پس حقیقت عشق و دوستی، انسان را به گمراهی نمی کشد .این خود انسان است که خود را می 

 فریبد و از هوس هایش به نام عشق یاد می کند .

ستی رو با هوس تمیز داد آن هم در این دنیای سلدا نگاهش را به نظام دوخت و گفت : اما از کجا باید عشق و دو

 رنگارنگ با این همه آدم فریب کار ....

 دخورن می را مقابل طرف فریب واقعا شوند می اغفال عشق اسم به که دختر همه این کنی می فکر واقعا تو –نظام 

خودشان را فریب می دهند و بعد توسط  اول افراد گونه این. داده عقل ها انسان همه به خدا دخترم...  نه.... نه ؟....

 طرف مقابل اغفال می شوند . اگر عشق و محبت را از هر ناکسی گدایی نکنیم عشق واقعی خودش به سراغمان میاد .

 بانو مخانو سمت به بودنش متاهل رغم علی که بود گرفته اشتباه هوس با رو عشق هم تیمسار شما نظر به –سلدا 

 ؟.... شد کشیده

 پرسید : اگر هوس بود قاعدتا باید بعد از اینکه خانوم بانو رو تو دشت تنها گیر آورده بود رها نمی کرد . نظام

 اما پس همسرش چی پدربزرگم اردالن ...چرا اونا رو نادیده گرفت ؟ -

سمت  به تیمسار داشت وجود دو آن بین صادقی عشق یا داشت محبت تیمسار به انگیز روح اگر تو نظر به –نظام 

 خانوم بانو کشیده می شد ؟

 علی و نداری یا عالقه او به بیاد یادت بعد و ببندی زناشویی پیمان زنی با که است عدالتی بی این اما نه مطمئنا –سلدا 

 ...! عشق دنبال بروی فرزند یک داشتن رغم

 اغ داری ؟نظام لبخندی زد و گفت : از این نوع بی عدالتی چقدر در این جامعه امروزی سر

 سلدا فورا گفت :

فراوان .....و ناگهان دید که خودش هم در چنین وضعیتی گرفتار شده است او رسما با سروش نامزد کرده بود اما  -

به شهریار عشق می ورزید . کار او به مراتب ناپسندتر از تیمسار بود . چرا که او در جایگاه یک زن عرفا مجاز به 

...! هر چند که صیغه بین او و سروش فسخ شده بود اما چیزی از گناهی که در حال  قانون چند همسری نبود

 ارتکابش بود کم نمی کرد .

نظام خطاب به او که در افکارش غوطه ور بود گفت : دنبال یک دلیل واحد برای این نوع بی عدالتی نگرد . برای این 

ره . بهتره سری به دادگاه خانواده بزنی یا پای درد دل گونه هوس های رنگارنگ با نام عشق دلیل زیادی وجود دا

 آدم های فریب خورده بنشینی، آن وقت دالیل زیادی برای این هرج و مرج ها پیدا می کنی .....!
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 سلدا به او نگاه کرد و پرسید ک چرا این موضوع را پیش کشیدید ؟

 ر یک فرصت مناسب تر علتش را برایت می گویم .نظام با اطمینان گفت : صحبت های امروزمان را فراموش نکن د

 سلدا مکثی کرد و موضوع بحث را با این سوال تغییر داد : خانوم بانو کجا دفن شده است .....؟

نظام پاسخ داد : در آذربایجان .آقا بیگ ، پدرش جنازه او را تحویل گرفت و به آذربایجان برد . داغ خانوم بانو 

د که یک ماه بعد خودش هم فوت کرد یعنی دق مرگ شد .آقا بیگ همسرش را بعد از تولد برایش آنقدر سنگین بو

خانوم بانو از دست داده بود تنها دلخوشی اش خانوم بانو و پسرش ساالر بودند . وقتی دخترش را هم که بسیار شبیه 

تا وقتی زنده بود سعی  همسرش بود از دست داد افسرده شد . بعد از مرگش هم، ساالر بیگ ایل شاهسون شد .

داشت از یلدا خواهرزاده اش حمایت کند اما تیمسار معتمد که نمی خواست ساالر به زندگی آنها راه پیدا کند، از او 

خواسته بود دور خانواده او را خط بکشد . وقتی هم یلدا پی به هویتش برد ساالر خان بر اثر بیماری فوت کرده بود، 

جا مانده بود . از خانوم بانو هم یلدا و ثروتش بر جا ماند، میراث خانوم بانو برای من و  از ساالر خان یک پسر به

اردالن ....من عاشق یلدا شدم اما اردالن به دلیل خصومتی که با من داشت او را از من گرفت و ثروت یلدا را به خاطر 

 مال اندوزی باال کشید .

اول با هم دشمنی داشتید اما ریشه این دشمنی چه بود که علی رغم سلدا پرسید : پس شما و پدربزرگم از همان 

 ازدواجش با فروغ، خواهرتان از بین نرفت .

 دباش داشته آویزی دست تا کرد ازدواج من های مخالفت رغم علی هم فروغ با ترسید می من از او حقیقت در –نظام 

 . من تهدید برای

 ...؟ برای چی ...؟سلدا با تعجب پرسید : ....تهدید شما .

 البته.  بود ندیده را آن کس هیچ روحی از غیر که بودم دیده را ای صحنه من او، برای بودم تهدیدی من چون –نظام 

 .  آمد نمی بر دیگری کار گریه جز ساله سه کودک آن از اما بود ماجرا آن شاهد هم ساله سه کودک یک

 سلدا با تردید پرسید : چه صحنه ای ؟

من دیدم که او عمدا خانوم بانو را از روی سرسرا هل داد . دیدم در حالی که یلدا را در آغوش داشت سرش با  -م نظا

لبه آخرین پله برخورد کرد . اردالن خانوم بانو را کشت .آن زمان فقط دوازده سال داشتم و اردالن پانزده ساله بود 

زنم . من هم از ترس و وحشت سکوت کردم . اما شب ها کابوس .روحی به دست و پایم افتاده که حرفی به تیمسار ن

زنی را می دیدم که دست کودک سه ساله اش را به دست من می سپرد و این کابوس سال ها با من بود . زمانی به این 

ه ک نتیجه رسیدم که در مورد علت سقوط خانوم بانو به تیمسار حرفی بزنم که در آمریکا تحصیل می کردم، اما وقتی

مادرم از ایران تماس گرفت و خبر نامزدی فروغ و اردالن را به من داد فهمیدم که در این امر زیاد تعلل کرده ام، 

نمی دانم اردالن با چه ترفندی مادر پیرم را با آن همه سیاستش فریفته بود که خبر نامزدی تنها خواهرم را پس از 

ال شوم اما با فریاد و عصبانیت اردالن را فردی بی لیاقت خواندم، انجام مراسم به من دادند . انتظار داشت خوشح

ناراحتی مرا به حساب این گذاشت که قبل از انجام کارها، به من اطالع نداده بود . اما من از این ازدواج نامیمون در 

ال کوت کنم و حاوحشت بودم دیگر گفتن حقیقت از زبان من فایده ای نداشت .ان دو عقد کرده بودند الزم دیدم س

 سال هاست که عذاب آن سکوت بی جا را بر دوش می کشم .

سلدا در حالی که از گفته های نظام در شگفت بود گفت : من چطور باید گفته های شما را در مورد مرگ خانوم بانو 

 باور کنم در حالی که ....
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رکی برای اثبات ادعایم ندارم . بهتر است زمانی نظام صحبت های او را ادامه داد و گفت : در حالی که هیچ سند و مد

را برای دیدار من و پدربزرگت اختصاص دهی، ممکن است با دیدن من زبان باز کند و گذشته کثیفش را برای همه 

 باز گو کند ....

ید که بکشخانوم بزرگ از آشپزخانه بیرون آمد و معترضانه گفت : می خواهید پای اون پیرمرد مریض را هم به اینجا 

 چی بشه .....؟

 نظام خطاب به او گفت : خانوم بزرگ شما چقدر به این مرد ایمان دارید؟

خانوم بزرگ نگاهی به هر دوی آنها انداخت و گفت : من فقط به خدا ایمان دارم و از این بنی آدم هر چی بگی برمیاد 

نجا باز کنی من دیگه یک لحظه هم اینجا نمی مانم . . بعد خطاب به سلدا گفت : اگر بخواهی پای اون پیرمرد رو به ای

 حاال یکی از شما بره آقا شهریار رو صدا کنه . دارم ناهار می کشم .

 نظام قبل از سلدا از جا برخاست و گفت : خودم این کار رو می کنم .

***** 

داشت برای سالمتی افروز دعا خانوم بزرگ روی سجاده اش نشسته بود . دست هایش را رو به آسمان بلند کرده و 

می کرد، بعد از آن قران را برداشت و شروع کرد به تالوت آن . سلدا بعد از ناهار تا آن موقع به مسائلی که در 

دهنش انباشته شده بود فکر میکرد و یک لحظه هم نتوانسته بود چشم هایش را روی هم بگذارد. به بیماری مادرش 

جش با او، به یلدا و سرگذشتش ، به پدربزرگش اردالن و از همه مهم تر به شهریار و و جراحی فردا، سروش و ازدوا

 عشقی که از او در دلش جوانه زده بود .

از یک جا نشستن خسته شد، از جا برخاست و اتاق را ترک کرد نظام داخل سالن پایین به یک تصنیف قدیمی گوش 

به صندلی راحتی تکیه زده بود به آرامی آن را تکان می داد، آهسته می داد . چشم هایش را بسته بود و در حالی که 

به سمت آشپزخانه رفت .شهریار پشت به او در حالی که پیش بندی بسته بود مشغول تهیه شام بود و هم زمان چای 

 را دم می کرد . مثل صبح از دیدن او دستپاچه نشد . خیلی راحت و بی تشویش گفت : سالم !

را به سمت او برگرداند تبسمی بر لب نشاند و گفت : سالم .... استراحت کردین ...؟ سلدا وارد شهریار سرش 

 آشپزخانه شد و گفت : دل نگرانی اجازه نداد استراحت کنم . مادرم فردا یک جراحی مهم داره .

احی دارد . انشاء شهریار در حالی که فنجان ها را داخل سینی می گذاشت گفت ک پدرم گفت که مادرتان فردا جر

 اهلل به خوبی انجام میشه .

 سلدا با تردید گفت : میتونم یک سوال از شما کنم ؟

 شهریار نگاهش را به او دوخت و گفت : البته 

 سلدا پرسید : مادرتون فوت کرده ؟

شکر ا داد . سلدا تشهریار چند دقیقه به او نگاه کرد و بعد مشغول ریختن چای در فنجان شد . فنجان را به دست سلد

کرد . برای خودش هم فنجانی دیگر ریخت و هم زمان با سلدا پشت میز روی صندلی نشست و گفت : من بچه 

پرورشگاهی هستم ....سلدا با تعجب به او نگاه کرد . قبل از اینکه سوالی دیگر بپرسد؛ شهریار لبخند تلخی نشاند و 

 کرد گفت :در حالی که مستقیما به چهره سلدا نگاه می 

هشت ساله بودم که نظام مرا به فرزندی قبول کرد و از پرورشگاه به اینجا آورد . در مورد پدر و مادرم هیچ چیز  -

نمی دانم . نمی دانم که چه کاره بودند ؟ چه وضعیتی داشتند؟ و چرا مرا پشت درهای پرورشگاه رها کردند و رفتند . 
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ودند یا ثبات خانوادگی نداشتند . به هر حال نظام آن محبتی که نیازمندش بودم مطمئنا یا آدم های فقیر و بی چیزی ب

به من هدیه داد . مثل یک پدر فداکار و یک مادر مهربان برای رشد و بلوغ استعدادهایم از جانش مایه گذاشت . 

ادر و بی پدر و معشق و محبت را به من آموخت، بی انصافی است که با وجود او بگویم من یک کودک بی سرپرست 

 بودم، تا به امروز هم به هیچ کس نگفته بودم ولی امروز با سوال شما الزم دیدم که حقیقت را حداقل شما بدانید .

نفس های سلدا به شماره افتاد ، چه لزومی داشت که او این چیزها را بداند . شهریار قصد داشت غیر مستقیم به سلدا 

ته و سلدا سعی کرد از ان فرار کند . نگاهش را از او گرفت و گفت : فکر کنم شام بفهماند که او هم دچار عشق گش

 امشب را سوزاندید .

 شهریار فورا از جا برخاست و به سمت اجاق رفت . لبخندی زد و گفت : آشپز بدی هستید یا شامه ضعیفی داری ....؟

 ی داشته باشم .تبحر ان در که دانم نمی آشپزی از چیزی اصال متاسفانه –سلدا 

 ؟ نفسی شکسته یا کنی می اعتراف –شهریار 

 . گفتم رو واقعیت –سلدا 

 شهریار به او نگاهی کرد و با مکثی کوتاه گفت : میخوای آشپزی رو بهت یاد بدم ؟

 سلدا خنده کوتاهی کرد و گفت : واقعا ...شما نمی دانید که من آدم بی استعدادی هستم .

 دگیتان عالی است .آشپزی از رانندگی آسان تر است .رانن اما –شهریار 

سلدا پرسش آمیز او را نگاه کرد و شهریار با دستپاچگی گفت : یک بار توی بزرگراه دیدمتون .... و بعد ادامه داد 

 چطوره ساالد امشب رو درست کنید ؟

وان را به این فکر انداخت بود که به عن سلدا لبخند کم رنگی بر لب نشاند . اصرار شهریار برای فراگیری آشپزی ، او

یک زن هیچ چیز از امور خانه داری نمی داند، شاید مادرش افروز هم به همین دلیل اصرار داشت همسر مردی مانند 

سروش شود که نیازی به آشپزی و خانه داری نداشته باشد، سروش می توانست برای او خدمتکاران زیادی استخدام 

پرداخت حقوق به همه آنها واهمه داشته باشد و در خانه باشکوهی که برای او تهیه می کرد فقط  کند بدون اینکه از

الزم بود بهترین تفریحات و سرگرمی ها را داشته باشد، بدون اینکه از هزینه هنگفتش بترسد یا بخواهد مخارج 

 ، بدون حساب و کتاب می توانستلباس های گران قیمتش را برای حضور در مجالس دوستانه و فامیلی تخمین بزند

 پول خرج کند و در عین حال در فامیل شاهرخی گل سرسبد باشد .

اما این بی قیدی در پول خرج کردن و تفریح تا بی کی می توانست او را راضی نگه دارد . این گون پول خرج کردن 

ن وسایل ساالد مقابل او گفت : مواظب هم مثل ماندن آب در گودال و تبدیل به گنداب شدن بود . شهریار با گذاشت

 انگشت هایتان باشید .

سلدا لبخندی به او زد و برای شستن دست هایش از جا برخاست ، برگشت و بار دیگر پشت میز نشست . به زندگی 

مردی چون شهریار اندیشید، وضعیت مالی مناسبی داشت اما از آن دسته مردانی بود که دوست داشت همسرش 

ا تهیه کند و یک کدبانوی به تمام معنا باشد . در منزل چنین مردی هم می توانست بدون دغدغه مالی تا برایش غذ

لنگ ظهر بخوابد . اما می بایست نگران ناهار ظهر می شد بدون توجه به هزینه ها، به تفریح با دوستان پرداخت ، اما 

مجالس هم برای رسیدگی به خانواده حتما محدود می الزم بود وقتی هم برای هم نشینی با شوهر گذاشت . رفتن به 

شد . تقریبا چیزی شبیه به زندگی خانوادگی خودشان با این تفاوت که مادرش با خاطر وجود خانوم بزرگ الزم نمی 

دید آشپزی کند اما افروز هم در امور خانه به خانوم بزرگ کمک می کرد و مثل او تا ان حد بی هنر و بی دست و پا 
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.... به نظرش لذت زندگی در خانواده ای چون خانواده خودش بیشتر از لذت زندگی با افرادی چون شاهرخی ها  نبود

بود . در خانواده شاهرخی تقریبا هر کس برای خودش زندگی می کرد . به کس دیگری کار نداشت منزل فقط محل 

 خواب بود و پول رفع کننده تمام نیازهایشان .

ید کار درست کردن ساالد به پایان رسیده اما خیار ها را با پوست ریز کرده و گوجه ها را آنقدر وقتی به خود آمد د

درشت خرد کرده بود که می شد از بین پیازها و خیارها به اسانی انها را جمع کرد..خنده ی کوتاه شهریار باعث شد 

 که بگوید:خب واسه ی دفعه ی اول زیاد هم بد نشد...

 زد و گفت:خیلی هم عالی است.مهم مزه ی ساالد است...شهریار لبخندی 

 

 9فصل 

خانوم بزرگ نزدیکی های صبح بیدار شده بود و تا صبح برای سالمتی افروز نماز خواند و دعا می کرد و با روشن 

ز احوال اشدن چراغها هم نگذاشت سلدا به راحتی بخوابد.صبح هم فورا سلدا را بیدار کرد تا با پدرش تماس بگیرد و 

افروز با خبر شود.سلدا با چشمانی خواب الود در حالی که شماره ی تماس پدرش را میگرفت غرولندکنان گفت:ااا 

 من که گفتم خودش تماس میگیره جواب نمیده.

 خانوم بزرگ:دختر اینقدر بیخیال کم کم دارم فکر میکنم نکنه عوض مادر تو دارن مادر من و عمل میکنن.

 د و گفت:خانوم بزرگ...خب میگید من چیکار کنم تا شما بفهمید منم دل نگرانم...سلدا کفری ش

 خانوم بزرگ اخم هایش را در هم کشید و گفت:هیچی..برو بگیر بخواب.

سلدا با کالفگی گفت:اوف.ف..ف از دست شما خانوم بزرگ.حاال وقت قهر کردنه.خیلی خب بیا یکبار دیگر شمارش 

 رو میگیرم.

رگ با دلخوری گفت:خدایا صد هزار مرتبه شکرت که به من اوالد ندادی وگرنه می بایست من هم شاهد خانوم بز

چنین روزی باشم مادرش رو بردند زیر کاردو چاقو دارن سالخیش میکنند اونوقت این دختره گرفته 

 و گل بشنو... خوابیده.خجالت نکش مادر .یا برو دوباره بگیر بخواب یا برو پایین با اقا نظام گل بگو

 سلدا که تالشش را برای تماس با پدرش بی فایده دید گفت:خانوم بزرگ من کی با اقا نظام گل گفتم گل شنفتم.

خانوم بزرگ در حالی که چادرش را مرتب میکرد داخل سجاده اش می گذاشت گفت:منظورم پسرش بود سلدا 

تی توی سرش باشه.تا بنده خدارو گرفتار نکردی حواست رو جمع کن این پسره کارهاش مشکوکه فکر کنم خیاال

 گوشی و بده دستش که شوهر داری...

 سلدا معترضانه گفت:این فکرا چیه...تازه کی گفته من شوهر دارم...

خانوم بزرگ چشم غره ای به او رفت و گفت:البد یادت رفته چند روز قبل بعد از اون هم شرط و شروط به اقا 

 و نامزد شدین. و باالخره که زن و شوهر میشین . سروش جواب مثبت دادی

 سلدا:نامزد داشتن با شوهر داشتن زمین تا اسمون فرق داره.

خانوم بزرگ پشت دستش زدو گفت:خدا مرگم بده..دختر پاک هوایی شده.شنیده بودم دخترای امروزی بی قید 

 از سوگند دیگه توقعی نیست. شدن اما فکر نمی کردم همشون یکی باشند.تو اگر اینطوری حرف بزنی

 مگه من چی گفتم؟-
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الزم نیست حرفی بزنی درسته که پسره سگش شرف داره به اون پسره ی لوس و ننر.از حق نباید بگذری که اگر -

 سروش نبود الیق هم بودین ولی تو به سروش جواب دادی و نامزدش هستی...

 دهنم بگذاری یا از دهنم حرف بکشی بیرون؟سلدا با ناراحتی گفت:خانوم بزرگ میخوای حرف توی 

خانوم بزرگ هم با ناراحتی گفت:دختر جون این موهارو توی اسیاب سفید نکردم.توی خونه ی اردالن هزار جور از 

این نگاها رو دیدم و تجربه کردم.عشاق سینه چاک هم زیاد دیدم یک نمونه همین نظام و یلدا...واسه من فیلم بازی 

خرتم باشه که میشینی بغل دست اقا شهریار و ساالد درست میکنی.اون حلقه ی کوفتی توی انگشتت نکن.دفعه ی ا

 کن تا طرف بفهمه و بشینه سر جاش...

سلدا سرش را پایین انداخت و سکوت کرد.خانوم بزرگ کنار او نشست و اینبار با لحنی مالیم تر گفت: من اگر 

ی اگه اقا شهریار بفهمه تو نامزد داری چیکار میکنه؟معلومه کلی فکر حرفی میزنم به خاطر خودت میگم فکر میکن

ناجور در مورد تو به سرش می افته فورا خودش رو میکشه کنار .اون که نمیدونه تو به چه دلیلی نامزد سروش 

با  شدی.تازه اگرم بفهمه به نظر من از اون مردهایی نیست که بخواد با هر ترفندی حریف رو کنار بزنه جوون

 شعوری به نظر میاد.گیریم حاال این کارو کرد تو میتونی نامزدی رو بهم بزنی و مادرت رو دق مرگ کنی؟

 سلدا با صدایی اهسته گفت:خانوم بزرگ من شهریارو خیلی وقته میشناسم.

ی چشمانش خانوم بزرگ با تعجب به او نگاه کرد.سلدا هم نگاهش را به او دوخت در حالی که پرده ای از اشک جلو

را گرفته بود ادامه داد:تورو خدا اینقدر سرزنشم نکنید من چطور میتونستم سروش را با ان همه التماس و زاری توی 

قلبم راه بدم وقتی قلبم خونه ی مهر یکی دیگه شده بود..خانوم بزرگ نمی تونم نمی تونم فراموشش کنم...من 

 شهریار و دوست دارم.

ش جاری شد.خانوم بزرگ سر سلدا را در اغوش کشید و گفت:ای خدا این چه امتحان و اشک هایش روی گونه های

سختی است که از این دختر میگیری...اخه دخترکم چرا زودتر به من نگفتی تا فکری برات بکنم؟حاال دیگه نمیشه 

 کاریش کرد.

 م که او فرزند اشرف است...سلدا با اندوه گفت:مطمئن نبودم که او هم به من عالقمند باشد اصال نمی دونست

 خانوم بزرگ دست نوازشی به سر او کشیدو گفت:سعی کن اون خاطرات لعنتی رو زودتر تموم کنی و از اینجا بریم.

 فکر میکنید با رفتن ما از اینجا همه چیز تموم میشه؟-

تر است کاری کنی که خانوم بزرگ سر سلدا را از روی شانه هایش بلند کرد و در چشمانش دقیق شد و گفت:به

بفهمد نامزد داری...در ضمن خیلی فرق میکنه که هرروز جلوت باشه تا اینکه دیگه نبینیش...اگر هم نمی توانی به او 

 بگویی نامزد داری من این کار را میکنم..

 نه خانوم بزرگ خودم در اولین فرصت این کار را میکنم.-

چه زودتر بهتر حاال هم بلند شو زودتر بریم پایین هیچ دوست ندارم خانوم بزرگ در حالی که بلند میشد گفت:هر

 مثل دیشب اختیار اشپزخانه بی افته دست یک مرد.

 سلدا لبخندی زدو گفت:اگه از حق نگذریم دست پخت خوبی داره..

 ی.رو برد خانوم بزرگ چشم غره ای به او رفت و بعد با لبخندی گفت:تو هم با اون ساالد درست کردنت ابروی من

سلدا خنده ی کوتاهی کردو گفت:به خودم قول دادم وقتی برگردیم خونه یه مدت وردست شما کدبانوگری رو یاد 

 بگیرم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خانوم بانومیراث 

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

 

1 1 0  

 

خانوم بزرگ لبخندی زدو گفت:هرچند توی منزل شاهرخی احتیاجی به داشتن این هنرها نیست.اما تصمیم عاقالنه 

 ای گرفتی.

دنبال خانوم بزرگ از اتاق خارج شد.اما گویا باز هم دیر رسیده بودند شهریار  سلدا گوشی همراهش را برداشت و به

میز صبحانه را به بهترین نحو چیده بود و مشغول ریختن چای در فنجان ها بود.خانوم بزرگ سالم بلند باالیی کرد و 

 الت نکنید.معترضانه گفت:اقا پسر مثل اینکه پدرتون به شما یاد ندادند که توی کار خانوم ها دخ

شهریار به سمت انها برگشت و جواب سالم انها را داد و گفت:نه اخر فکر نمی کنه کارهای خانه از جمله اشپزی و 

 تهیه ی صبحانه و چیدن میز غذا فقط مختص خانوم ها باشه...

شمارا  یار زحمتنظام با گفتن سالم وارد اشپزخانه شد و گفت:خانوم بزرگ شما که باید راضی و خوشحال باشی شهر

 کم میکند.

خانوم بزرگ از این حرف نظام بیشتر ناراحت شدو گفت:اینجوری خوشحال شدن مال ادمهای تنبل و کاهل است نه 

زنی به سن و سال من که سالهاست همچون کارمند وظیفه شناس سر ساعت در محل کارم اماده بودم و به بهترین 

 شکل انجام وظیفه کردم....

ه ی کوتاهی کرد و پپشت میز نشست و گفت:مثل اینکه حق با شماست من معذرت میخوام که به حیطه شهریار خند

 ی کاری شما تجاوز کردم.فقط قول داده بودم که طی این مدت به سلدا اشپزی یاد بدهم که ان هم میسر نشد.

ر داد و در حالی که مقابل هر خانوم بزرگ سینی چای را که شهریار ان طور رها کرده بود برداشت و روی میز قرا

یک از انها فنجانی می گذاشت گفت:اوال این سلدا خانومی که قراره شما بهش اشپزی یاد بدهید تا دیروز من صبحانه 

اش را لقمه میکردم.شما خیلی همت کنید و خودش فراست به خرج بدهد توی این چند روزه میتونه یک تخم مرغ 

 تون رفته؟نیمرو کنه مگه ساالد دیشب یاد

 سلدا معترضانه گفت:خانوم بزرگ...

نظام و شهریار هردو لبخند زدند.خانوم بزرگ با جدیت ادامه داد:دوما قرار نیست سلدا خانوم همسر مردی بشه که 

 از او کار توی منزل و اشپزی را بخواد...

بزرگ تا چند وقت پیش که غر این بار لبخند از لبان شهریار رخت بربست و سلدا با اوقات تلخی گفت:خانوم 

میزدین من و خواهرم بی هنریم فقط می خوریم و می خوابیم حاال که تصمیم گرفتم یک چیزایی از خونه داری یاد 

 بگیرم باز ساز مخالف میزنی؟

خانوم بزرگ چشم غره ای به او رفت و گفت:واسه من ابرو نتابون تو اگه راست میگی وردست خودم اشپزی رو یاد 

 ر نه از یک اقای خلبان که فروشگاه لوازم ورزشی داره.بگی

نظام خنده ی کوتاهی کردو گفت:فکر کنم اخر این بحث به دلخوری تموم بشه.بهتره بحث رو تموم کنیم و صبحانه 

رو با نون های تازه که شهریار زحمتش رو کشیده و صبح زود گرفته بخوریم.بعد هم میریم سراغ یلدا و اون 

 اردالن...

خانوم بزرگ حرف اورا قطع کردو گفت:افروز امروز جراحی داشته و این خانومی که اینجا نشسته و با بیخیالی با من 

کل کل میکنه گویا دختر افروز است.حوصله ی کل کل کردن با من رو داره اما فکر نمی کنم دل و دماغ خوندن اون 

 دفتر را داشته باشه...
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ای خانوم بزرگ خواست از سر میز بلند شود که صدای زنگ موبایلش اورا از رفتن سلدا دلخور از گوشه کنایه ه

منصرف کرد.فورا به گوشی پاسخ داد.پدرش بود خانوم بزرگ که متوجه ی تماس گیرنده شده بود با دلواپسی به 

 دهان سلدا چشم دوخته بود.

ن؟مردم از دلواپسی حال مامان چطوره؟راست سالم بابا حالتون خوبه؟از صبح دارم تماس میگیرم چرا جواب نمیدی-

میگین...میدونستم جراح های اونجا کارشون حرف نداره اما این خانوم بزرگ با حرفای همیشگیش دلم رو به شور 

انداخت...خوبه سالم میرسونه...نه..نه..هنوز اینجا هستم..چشم..حتما...هر وقت مامان کامال به هوش اومد تماس 

هاش حرف بزنم..میدونم..که نمی تونه حرف بزنه و فقط صدای من رو میشنوه ولی شنیدن صدای بگیرید میخوام با

 نفسهاش برام کافیه.متشکرم.فعال خداحافظ.

بعد از قطع تماس سلدا نگاهی گذرا به جمع انداخت و به خانوم بزرگ گفت:جراحی مامان به خوبی و با موفقیت انجام 

 ه..شد اما هنوز کامال به هوش نیومد

 نظام و خانوم بزرگ هم زمان گفتند:خدارو شکر.

 خانوم بزرگ پرسید :سوال نکردی چه وقت بر میگردند؟

شهریار اینبار پاسخ داد:جراحی قلب به این اسونی ها که شما فکر میکنید نیست حداقل تا یکماه باید تحت نظر 

 پزشک بمونه..

ر گذشت اما تا برگردند من از دست این و اون خواهرش دق خانوم بزرگ با ناراحتی گفت:خدارا شکر که به خی

 مرگ میشم...

 سلدا معترضانه گفت:خانوم بزرگ...

نظام چایش را خورد و گفت:خب حاال که جراحی مادرت به خوبی تموم شدو خیالت راحت شد با اجازه ی خانوم 

گ گفت:من از خدا میخوام تا زودتر تموم بزرگ میریم سروقت دفتر خاطرات...شما که مخالفتی نداری..؟خانوم بزر

 بشه تا سلدا رو از اینجا ببرم.

سلدا فورا بحث رو عوض کردو گفت:خانوم بزرگ تا شما میز صبحانه رو جمع میکنید و به کارها میرسید من توی باغ 

 قدم میزنم هروقت کارتون تموم شد من رو خبر کنید..

 ما اصرار میکنید پا به پای شما به خاطرات یلدا خانوم گوش میکنم.من عالقه ای به گذشته ندارم اما چون ش-

سلدا و نظام لبخندی زدند و سلدا از پشت میز برخاست خانوم بزرگ اضافه کرد:پالتویت را بپوش میترسم مریض 

 بشی.

گذارد.باغ جای ن افتاب زمستانی با حرارتر از روزهای دیگر بر زمین میتابید و قصد داشت اثری از ان برف سنگین بر

پوشیده از برف و مملو از گل و الی جای مناسبی برای قدم زدن نبود.سلدا قدم زنان به سمت درب خروجی باغ رفت 

 از همان راهی که روز قبل شهریار برف های ان را تمیز کرده بود.

ه ست نداشت پای سروش ببا خود اندیشید با این سرعت که برفها اب میشود باید انتظار سروش را داشت هرچند دو

انجا باز شود اما ترجیح میداد شهریار مستقیما با سروش اشا شود.تا اینکه بی مقدمه خودش به او بگوید :می بخشید 

 اقا من نامزد دارم.

کاری که خانوم بزرگ از او خواسته بود.پوزخندی زدو و احساس کرد سرپوش گذاشتن بر روی احساسات و 

ی است که در تمام عمرش انجام داده است.اصال خانوم بزرگ از عشق چه میدانست اگر عواطفش مشکل ترین کار
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عشق را تجربه کرده بود ان طور بی رحمانه به عواطفش حمله ور نمی شد.و از او نمی خواست با نادیده گرفتن 

ود.ولی باز کرده ب احساسات لطیفش فقط به زندگیش با سروش بی اندیشد..هرچند در این انتخاب اجبار نقش افرینی

هم انتخاب بود انتخاب خودش.به درب خروجی که رسید برگشت و به پشت سرش نگاه کرد.راهی را که شهریار از 

برف پاک کرده بود را نگاه کرد گویی به قلب او منتهی میشد.چطور میتوانست فراموشش کند اصال با سروش قابل 

ن لباس پوشیدن جلف و از همه بدتر مدل موهای چندش اورش قیاس نبود.سروش با ان رفتار بچه گانه اش با ا

 حالش را به هم میزد. تازگی ها متوجه شده بود که ابروهایش را هم بر میدارد.اصال یک زن کامل بود نه یک مرد...

خنده هایش همه پر عشوه تر از خنده های یک دختر جلف بود.اصال مادر چطور راضی شده بود مرا به چنین ادمی 

دهد.شکلکی در اورد در حال بازگشت به ساختمان ا یاد اوردن قد نه چندان بلندش با عصبانیت گفت:کوتوله ی ب

سیریش...باید طالقت بدهم..و از این حرف خودش خنده ی کوتاهی کرد و ادامه داد:ای کاش میتونستم کادو پیچت 

ا با او مقایسه کرد.چهره اش خیلی مردانه تر کنم و پستت کنم برای دختر عمه ات سپید..و بعد در ذهنش شهریار ر

ل و یه غول بیابونیه خوشگ"از او بود خیلی بلند خیلی قوی و خیلی محجوب.در تصورش لقبی هم برای او انتخاب کرد

نه همون هرکول..و بعد سعی کرد در تصوراتش خودش را در کنار او قرار دهد باید قدش خیلی بلندتر "خوش تیپ

توی لباس خلبانی خیلی قوی تر دیده میشه یا توی لباس های رزمی...چه میشد اگر سروش  از من باشد.البد

فقط...فقط یکی از محاسن شهریار را داشت.فقط به جای عالفی و خوش گذرانی با دوستانش کمی به تحصیالت 

ل به شهریار نمی اهمیت میداد یا ورزشکار بود....اونوقت من این همه حرص نمی خوردم.اگر اینطور بود دیگه د

 باختم و غرق گناه نمی شدم.

 خانوم وثوق!-

 از افکارش جدا شد و او را مقابلش دید.

پدم میخواهد خواندن خاطرات را ادامه بدهید ظاهرا خانوم بزرگ علی رغم بی عالقگیشون خیلی زود کارهارو تموم 

 کردند..و منتظر عکس العمل سلدا ماند.

 و گرفت و گفت:داشتم بر میگشتم داخل ساختمان.سلدا فورا نگاهش را از ا

شهریار در حالی که شانه به شانه یاو قدم بر میداشت با کمی تردید پرسید:شما از بودن در اینجا با بودن من معذب 

 هستید درسته..؟

 سلدا یکه ای خورد و با دستپاچگی گفت:نه...نه..چرا این فکر را میکنید. 

 

ت : بهتر بود می گفتم، خانوم بزرگ از حضور من در اینجا زیاد راضی نیست . سر میز شهریار مکثی کرد و گف

صبحانه به این موضوع اشاره کرد که مایل است زودتر شما را از اینجا ببرد . البته حق دارد من دیروز پا را فراتر از 

 آشپزی ....راستش از خودم عصبانیحد گذاشتم و از شما خواستم که در تهیه شام به من کمک کنید یا قضیه آموزش 

هستم و واقعیت اینه که من قصد بدی نداشتم . راستش من هیچ وقت در تمام سال های زندگیم با جنس مخالف 

 مراوده نداشتم . نه خواهر و نه مادر ....

مه کس بود عرق شرم بر وجود سلدا نشست . تمام وجودش یک پارچه آتش شد .شهریار ادامه داد : نظام برای من ه

. خب روابط ما خیلی تنگاتنگ بود و هست ، هیچ حد و حدودی جدای از احترامات برایمان وجود نداشته ....به هر 

 حال جسارت مرا ببخشید !
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سلدا به سختی لب از هم گشود و آهسته گفت : خودتون را سرزنش نکنید مسئله شما نیستید ...راستش من ...و در 

یم ...من نامزد داریم ...؟ نه ...نمیتونم بگم هنوز خودم قبول نکرده ام . شهریار قدم هایش را دل گفت : خدایا چه بگو

 آهسته کرد و گفت : شما چی ؟!

سلدا نفس عمیقی کشید احساس کرد همدست شیاطین شده است . من با آمدن به اینجا و خواندن خاطرات یلدا 

خواهرم سوگند سر می زدم و برای دیدن یکی از اقوام دیروز همراه بیش از اندازه از اطرافیانم غافل شدم باید به 

خانوم بزرگ می رفتم . اما از سر تنبلی و بی فکری همه را فراموش کردم . خانوم بزرگ از این بابت ناراحت است . 

 وم ...! البته کمی هم گوشت تلخ است ...! همه اش دروغ بود، جز گوشت تلخی خانوم بزرگ ...دروغگو هم شدی خان

شهریار لبخندی زد و گفت : فکر می کنم تا بعدازظهر جاده کامال خشک شده باشد، می توانی به همه کارهای عقب 

 مانده تان که آنقدر نگران تان کرده برسید . البته خانوم بزرگ را نگران کرده ....درسته ...!

 اشین رو از پارکینگ بیرون بیارم .سلدا لبخند کم رنگی زد و گفت درسته اما فکر نمی کنم بتونم م

 خب برای اون هم من فکری کرده ام . نمی گذارم بهانه دست خانوم بزرگ بیاد ... -

 سلدا ایستاد و در حالی که نگاهش در نگاه او گره خورده بود با دستپاچگی گفت : بهانه ...!

 ر دل گفت : برای بردن تو از اینجا ...شهریار فورا به خود آمد و گفت : برای غر زدن برسر پدرم ... و د

سلدا سرش را پایین انداخت و به سمت پله ها رفت و مکثی کرد و ایستاد و گفت : راستی میتونم بپرسم همزمان با 

فوت مادر بزرگم شما چه کسی را از دست دادی ....و فورا متوجه اشتباه فاحشش شد، شهریار می فهمید که در این 

ر نظر داشته است .آه از نهادش برخاست و گونه هایش گل انداخت .فورا سرش را پایین انداخت . یک سال او را زی

شهریار لبخندش را پنهان کرد و گفت :همزمان با فوت فروغ خانم ...آهان ...یکی از بهترین دوستانم را در یک 

 سانحه رانندگی از دست دادم . خیلی متأسّف شدم .

دم آمد شما رو آخرین بار بر سر مزار او دیدم . قصد داشت مچ گیری کند اما خودش را لو سپس ادامه داد : حاال یا

 داده بود .آخرین بار ...

سلدا نگاه گذرایی به او کرد و لبخندی تحویلش داد و گفت : درسته پدربزرگم علی رغم فراموشی اش چندین بار 

ده بودید ف نگاه می کرد . کنجکاو شده بودم که بدانم آیا شما نام نظام را زمزمه کرد و هر بار به سمتی که شما ایستا

 نظام هستید یا عزیز از دست رفته تان ....

و آهسته از پله ها باال رفت شهریار پشت سر او رفت و گفت : با دیدن پدرم توی رستوران جا نخوردید....؟ سلدا 

ست. هست .....هست . با گفتن حقیقت به شهریار متوقف شد .پیش خود گفت : نباید سروش را فراموش کنم . او ه

او را هم به اندازه خودم گرفتار می کنم . هر چند حاال دیگر مطمئنم او هم به اندازه من ....این را گفت وبا عجله از 

 پله ها باال رفت و با همان سرعت وارد ساختمان شد . شهریار لبخندی زد و زیر لب گفت :

دلیل نباش! وارد سالن که شد سلدا دفتر در دست، مقابل نظام نشسته بود و با او صحبت  برای عاشق شدن دنبال -

می کرد . خانوم بزرگ هم طبق معمول با کمی اخم و اندکی ناراحتی کنار آنها نشسته بود . پالتویش را درآورد و 

 گفت : خب من آمدم ، میتونیم شروع کنیم .

فت : خوش آومدید، میشه بگید توی باغ به غیر از یک تلنبار برف چی داره خانوم بزرگ با لحنی تند و نیش دار گ

 ...؟
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شهریار به سلدا نگاه کرد و بعد به خانوم بزرگ نگاه کرد و با سردرگمی گفت : می بخشید من منظور شما رو نمی 

 فهمم...

 فت : کم کم می فهمید ...خانوم بزرگ نگاهش را از او گرفت با ناراحتی صورتش را به سمت سلدا گرداند و گ

سلدا احساس کرد آنقدر از دست خانوم بزرگ عصبانی است که نزدیک است همانجا بر سرش فریاد بزند و حرمت 

 ها را بشکند .نظام پا در میانی کرد و آهسته و با احتیاط گفت :

 خانوم بزرگ حساسیت های شما ممکنه باعث اتفاقاتی بشه که هنوز نیافتاده . -

وم بزرگ با ناراحتی گفت : آقای نظام اشرف نگرانی من بایت چیز دیگه ایست . من نمی خواهم باعث دردسر خان

 بشم من اینجا ...سلدا ملتمسانه در برابر تعجب شهریار و نظام گفت : خانوم بزرگ ...خواهش می کنم !

منزل..و بدون اینکه منتظر صحبتی از سپس رو به جمع کرد و گفت : اجازه بدین شروع کنم بعدازظهر بر می گردیم 

 کسی باشد شروع به خواندن کرد .

حاال دیگه بدون ترس و واهمه می رفتم خونه اردالن و نواختن ویولون را یاد می گرفتم . تمام ترس و وحشتم از 

له ای من مداخاردالن با دانستن حقایق زندگیم فروکش کرده بود حاال که او برادر تنی من نوبد حق نداشت در کاره

کند به فروغ سپرده بودم در این مورد که من از گذشته خودم باخبرم حرفی به اردالن نزند . او هم البته با پدرم هم 

عقیده بود که بهتر است مثل گذشته همه چیز مسکوت بماند و البته مخالف آن همه جرات و جسارت من هم برای 

یقی خودم ببرم با کوچک ترین صدایی که از بیرون می شنیدم فورا با ترس نواختن بود . قبل از اینکه پی به هویت حق

ویولون را به دست فروغ می سپردم اما حاال حتی با صدای زنگ در خانه هم از رو نمی رفتم و در حالی که فروغ از 

وقت سر زده به  ترس رو به موت بود من به نواختن ادامه می دادم و جالب این بود که در این مدت هم اردالن هیچ

منزل نیامده بود، دو سه مرتبه ای هم که همزمان با نواختن من، زنگ منزل به صدا درآمده بود یا مستمندی دست 

نیاز پیش آورده بود و یا پستچی نامه های برادر از خود راضی فروغ را از آمریکا آورده بود .چقدر فروغ مثل همیشه 

.!باالخره یک روز مولود این دخترک کم سن و سال صبرش لبریز شد و مرا قران صدقه او و نامه اش رفته بود ..

معموال فروغ را خانومم  "شرمنده کرد و گفت : یلدا خانم درسته شما از اردالن خان واهمه ای ندارید اما خانومم ....

 خیلی چیز فهم بودخانومم وحشت می کنند . ترس برای ایشان که باردار هستند ضرر دارد . دخترک  "صدا می کرد 

و تازه او مرا متوجه کرده بود که باید مراعات زن برادرم را بکنم ..فروغ سه ماهه باردار بود و کمی شکمش برآمده 

شده بود به همین خاطر به کی او را فراموش کرده بودم . در برابر هشدار مولود خندیدم و چشم بلند باالیی گفتم . 

ربان و البته رازداری بود . اواسط اسفندماه بود و بوی بهار از سر و کول شهر باال می مولود را دوست داشتم .دختر مه

رفت . من هم در نواختن ویولون حسابی مهارت پیدا کرده بودم . فروغ عقیده داشت حتی از او هم بهتر می زنم و 

ود را با نواختن سرگرم می کردم من حال برای رهایی از تنهایی و جدایی از غم و اندوه به منزل آنها می رفتم و خ

.یک روز که با فروغ از خرید لباس نو به منزل برگشته بودیم بعد از بازبینی خریدهایمان در حالی که خریدهایمان 

روی زمین پخش و پال بود ویولون را گرفتم و با شور و شعف گفتم : فروغ امروز می خواهم واست یک آهنگ شاد 

جدید دلم رو واسه همیشه از غم و اندوه پاک کنم و بهاری بشم .خوشحال کنارم نشسته و بزنم . می خواهم توی سال 

من شروع کردم هنوز لحظاتی از نواختنم نمی گذشت که صدای زنگ منزل بلند شد . بنا به هشدار های مولود دست 

ون خراب بود مجبور شد به از نواختن کشیدم مولود حمام بود و فروغ هم مانع من برای باز کردن در شد و چون آیف

حیاط برود . گوش دادم و چون صدای فریادهای پر از شعف او را شنیدم فهمیدم باز نامه ای از برادرش رسیده با 
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...خدا میداند ...و به  1حسادت گفتم : فروغ اگر این برادر را نداشت برای چه کسی این همه غش و ضعف می رفت ؟

یولون م در اوج لذت بودم آنقدر در خلسه فر رفته بودم که حتی متوجه تاخیر فروغ در نواختن ادامه دادم . از طنین و

بازگشت به سالن نشدم. به هر حال با چهره ای شاد و خندان مقابلم همانطور که ویولون می زدم گفتم : فروغ باز 

ین همه غش و ضعف میری . داشتی واسه برادر بدعنقت خودت رو می کشتی اگر هم هر روز واست نامه بده باز هم ا

فروغ با همان چهره شاد و خندان گفت : به برادر من میگی بدعنق ؟ میدونی اگه به گوشش برسه چی میشه . لبخندی 

زدم و گفتم : بدعنق ...بدعنق ...پرافاده ..حاال بگو چی میشه ....و دست از نواختن کشیدم .صدای کف زدن باعث شد 

یدن او که برایم دست می زد جان از جسمم جدا شد . نامه اش نبود این بار خودش بود به پشت سرم نگاه کنم . با د

که با آمدنش فروغ را شادمان کرده بود با صدایی بلند گفت : عالی بود خانوم هم ویولون زدن تان و هم نظرتان 

یر و ش کنم اما آنقدر غافلگراجع به من !...خشکم زده بود .با شرم به سمت فروغ برگشتم، خواستم چند تا فحش نثار

شرمنده شده بودم که تنها ماری که توانستم بکنم این بود که ویولون را رها کنم و از سالن به اتاق پناه ببرم . صدای 

خنده بلند فروغ و خنده های آهسته برادرش در گوشم پیچید . انگار از خواب سنگینی بیدار شدم . فقط به خودم 

ه چرا بعد از این همه مدت حاال نظراتم را راجع به برادرش رو کرده بودم . لحظاتی بعد فحش و ناسزا می دادم ک

فروغ با لبخندی که تمام صورتش را در بر گرفته بود درب اتاق را باز کرد و گفت : یلدا جان بیا...! بیا داخل سالن ، 

به داخل کشیدمش و در اتاق را بستم و با بارد بدعنقم چیزی به دل نمیگیره . فوری برخاستم و دست او را گرفتم . 

 ناراحتی گفتم : خیلی بدجنسی ! فروغ باید به من میگفتی برادرت اومده .فروغ خنده کوتاهی کرد و گفت :

نظام خواست که تمرکزت را برهم نزنم . او هم عاشق موسیقی است از کجا باید می دانستم قرار است به او  -

تی خود را روی صندلی رها کردم و گفتم : درسته که بدعنق و پرافاده است اما خیلی بد شد بدوبیراه بگویی . با ناراح

که این حرف ها رو از زبان من شنید ، دیگر نمی توانم به او نگاه کنم برو هر وقت که رفت مرا صدا کن . فروغ باز 

نباید شرمنده باشی و بعد با بدجنسی هم خندید و گفت : خب تو که آنقدر به حرف هایت در مورد او ایمان داری که 

اضافه کرد در ضمن برادرم تا بعدازظهر میهمان من است ، حاال خودت میدونی ....و از اتاق رفت . همانجا بادرماندگی 

نشستم و به گفتگوی ان دو گوش سپردم ، نظام به فروغ گفت : چرا اینجا مثل بازار مکاره شده ؟ از خرید سال نو 

 امده بودی ؟

فروغ مولود را صدا کرد تا وسایل را جمع و جور کند و گفت : آره با یلدا همین نیم ساعت قبل رسیدیم . راستی تو 

 چرا با لباس فرمت اومدی ؟

نظام پاسخ داد : اخرین پروازم رو که انجام دادم چمدانم را برداشتم و فورا به فرودگاه آمدم برای تعویض لباس 

بدعنقت چطوره ؟ صدای خنده فروغ بلند شد . خب گویا قصد داشت تالفی اش را سر وقت نداشتم، راستی شوهر 

برادرم در بیاورد . به هر حال اردالن خیلی بدعنق تر از او بود از طرفی او هم خبر نداشت که بین من و برادرم 

حوصله ام سر می  کوچک ترین رابطه عاطفی وجود ندارد و من با این حرف های او رنجیده نمی شوم کم کم داشت

رفت از جا برخاستم آهسته در را باز کردم و از الی در به سالن نگاه کردم روی مبل لم داده بود. نیمرخش به سمت 

در بود . در حالی که پاهایش را روی هم انداخته بود با بی خیالی چای می نوشید . واقعا ماندگار بود . صدای فروغ که 

هار مفصل برای برادرش را می داد به گوش می رسید . ناگهان از جا برخاست خواستم به مولود سفارش میوه و یک نا

در را ببندم که به سمت آشپزخانه رفت . با آن لباس ها واقعا باوقار بود . اولین بار بود که مردی را دزدکی می 

صرف ناهار یک دوش نگریستم صدایش را که شنیدم دانستم به زودی از اتاق خالص می شوم قصد داشت قبل از 
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بگیرد . همین که مطمئن شدم داخل حمام است از اتاق خارج شدم با عجله به سمت پالتو ام رفتم و آن را پوشیدم و 

در حالی که خرید هایم را که با فروغ کرده بودیم برمی داشتم به خودم ناسزا می گفتم . فروغ با خنده در حالی که 

زیر و رو می کرد گفت : داری فرار می کنی ؟ نمی خوای برای ناهار بمونی ؟  چمدان برادرش را برای یافتن حوله

 امروز اردالن نیست و من تنهام .

خریدهایم را در نایلونی جا دادم و با دستپاچگی گفتم : فروغ جان تو با برادرت خوش باش من هم به قول تو فرار 

 می کنم .

تم نفس عمیقی کشیدم و راهی خانه شدم . اما نمی دانم چرا تصویرش فاصله حیاط تا کوچه را دویدم وقتی در را بس

هنوز در چشمانم بود و با سماجت در ذهنم نقش می بست . به هر حال مطمئن بودم او را تا ماه ها دیگر نخواهم دید 

اشتم و نمی و این برای فراموش کردن آن نسبت هایی که به او داده بودم کافی بود . اما من که از آینده خبر ند

دانستم تا چند روز دیگر با او روبرو می شوم .بعدازظهر که تیمسار به منزل برگشت خسته تر از همیشه به نظر می 

 رسید و ...

خسته و متفکر ...! وقتی از راه می رسید باید جلوی چشمش بودیم حتی اگر در حال استراحت بودیم . عدم حضور 

ر بود . هر چند روزی که مرا با گذشته هایم و مادر واقعی ام آشنا ساخته بود مان نوعی بی حرمتی به جناب تیمسا

رفتارش با من کمی نرم تر شده بود اما آنقدر جرات و جسارت نداشتم که در مقابل رفتار مستبدانه اش زبان شکوه 

، هم من و هم ...مادرم ! بجنبانم و با رفتاری برخالف گذشته با او داشته باشم . به هر حال به محض ورودش به منزل

که نه روحی ...هر دو چون سربازی وظیفه شناس به حضورش شرفیاب شدیم. ناهارش را در همان پادگان میل کرده 

 بود و چای بعدازظهرش را در سکوت می نوشید .

 بعد از کلی کلنجار رفتن با خودش زبان باز کرد و خطاب به روحی گفت :

روزی است که یک ساز تازه کوک کرده شده و می خواهد هر طور شده زمینه  این پسرت چه مرگش شده؟ چند

 استعفایش را فراهم کنم .

سال هزار و سیصد و سی و دو بود . یعنی سه سال قبل که به خاطر تظاهرات های مخالفین و موافقین مصدق و روی 

گان و عواملش و عده ای از افسران حسابی کار آمدن او در مجلس و رفتن کوتاه شاه از ایران و برخی از کودتا پاد

درگیر مسایل سیاسی شده بودند .آن زمان هم اردالن از ترس یا شاید دالیلی دیگر خواهان استعفا از نظامی گری 

بود . اما تیمسار صالح نمی دانست که اردالن در ان جو نامناسب سیاسی خود را کنار بکشد و به این نحو نامش در 

مصدق و مخالفین اعلی حضرت برود اردالن کوتاه آمده بود اما حاال با بازگشت شاه و آرامش ظاهری جرگه هواداران 

مملکت دوباره همان ساز را به قول تیمسار کوک کرده بود و گویا قصدش این بار جدی بود که تیمسار را اینطور 

وجود داشت که اردالن از شغلش کناره  برآشفته کرده بود که به نظر من مسئله زیاد هم پیچیده نبود . چه اشکالی

 گیری کند و بچسد به یک شغل آزاد . همین طوری هم ترسناک بود چه برسد در لباس های نظامی ...!

 روح انگیز در جواب به او گفت : این که چیز تازه ای نیست این خواسته اش مربوط به سال قبل میشه .

ت : بله ...اما خواسته دیگری دارد نگو در جریان نیستی مطمئنم اول تیمسار فنجان چایش را روی میز گذاشت و گف

در موردش با تو صحبت کرده می خواهد منزلی که تحت اجاره است را بفروشم و به او بدهم تا همراه پس اندازی 

زنده  که دارد تجارت کند . چشمانم گرد شد . اردالن از کی این همه حریص شده بود و من خبر نداشتم پدر هنوز
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بود و او سهم االرثش را می خواست ! روحی با کمی تردید گفت : خب ما که به اجاره آن خانه نیاز نداریم . تازه تو 

 منزل را خیلی کمتر از ارزشی که دارد اجاره داده ای چه اشکالی دارد .

 فریاد پدر او را ساکت کرد .

فروشم و در حالی که برای برداشتن پیپش بلند می شد ادامه توقع داشتم تو یکی بفهمی که نمیتونم آن منزل را ب -

 داد :

به اردالن بگو روی این خونه قیمت بذاره نیمی از این خانه سهم االرث اونه من می پردازم نمی توانم چیزی که حق  -

ی را روشن م او نیست را تقدیمش کنم . روحی دهان باز کرد چیزی بگوید اما قبل از او تیمسار در حالی که پیپش

کرد گفت : تمام دارایی پدر او همین است .... حق با او بود درست زمانی که بلند پایه های ارتش اعم از وزراء ، 

تیمسارها و عده ای از سرهنگ ها به عناوین مختلف و در خفا مردم را چپاول می کردند و به مال اندوزی می 

شیه کشیده شد و از آن جریانات حتی بعد از فوت مادرم فاصله پرداختند پدرم به واسطه عشق خانوم بانو به حا

گرفت . فکر کنم پدرم یکی از ساکت ترین و بی چیزترین تیمسارهای ارتش بود . حتی از قدرتش هم سوءاستفاده 

نمی کرد . در حقیقت بیشتر شبیه یک افسر جز بود تا یک تیسمار بلند پایه . همین گوشه گیری و دور بودنش از 

 ائل سیاسی باعث شده بود دارای آن قدرت نفوذ متداول میان هم قطارانش نباشد .مس

 

ردالن هم ابتدا گول نشان ها و لباس ها ی تیمسار را خورده بود و وارد ارتش شد ولی همین که دریافت پدرش به 

 ستش نیست پا سستعنوان تیمسار از هیچ قدرت و نفوذی برخوردار نیست و هیچ پشتوانه محکمی برای او در د

کرد و آواز استعفا را سر داد . حاال هم قصد داشت با سهم االرث به خیال خودش دست به تجارت بزند یا خبر 

نداشت آنچه به عنوان سهم االرث حق مسلم می دانست از آن او نیست یا قصد داشت قبل ز رسیدن حق به حق دار ، 

وز خود را به نادانی زدم و در مورد گفته های پدر هیچ اظهار نظر و آن حق را حق مسلم خود کند به هر حال من آن ر

یا سوالی نکردم . البته گمان کنم روحی از صحبت های بی پرده تیمسار مقابل من، در رابطه با آن منزل و این خانه 

ها  بود . سال شکش در مورد آگاه بودن من از سر گذشتم برانگیخته شد . از نگاه های مرموزش به من کامال آشکار

 بعد آرزو کردم زمان به عقب برگردد و پدر هر آنچه داشت به او می داد .

چند روز درست یک هفته قبل از سال تحویل باز هم عبوس تر و آشفته تر از قبل به منزل بازگشت و دستور داد 

م . روحی از خدایش بود که وسایل مان را جمع کنیم و از روز بعد برای تعطیالت نوروزی به باغ خاله روحی بروی

مدتی را در کنار خاله عزیزتر از جانش بگذراند . اما من میانه خوبی با او نداشتم این بار لب به شکایت گشودم و 

گفتم من ترجیح می دهم تمام تعطیالت را همین جا بمان در کنار شما ...این بار یر سر من فریاد کشید : روی حرف 

 من حرف نیاور 

 

ست چند تن از رفقایم در تعطیالت به اینجا بیایند . خوش ندارم تو و مادرت جلوی آنها باشید . توران و پوران قرار ا

را هم می فرستم والیت شان . اخم هایم درهم رفت برایم سخت بود یک ماه ان پیرزن غرغرو که از من بیزار بود 

رفتن به آن باغ برایم دردآور و پر عذاب بود . گویا تحمل کنم حاال هم که می دانستم هیچ نسبتی با آنها ندارم 

تیمسار از چهره ام پی به درد درونی ام برد که ساعتی بعد به اتاقم آمد و مرا در حال جمع کردن وسایلم با گفتن 

حقیقت غافلگیر و وحشت زده کرد و مشغول گذاشتن لباسهایم در چمدان بودم که وارد اتاقم شد . در را بست مقابل 
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شمان منتظر من طول و عرض اتاق را قدم زد و بعد گفت بنشین! لبه تخت نشستم و او پرده اتاق را کنار زد و از چ

پنجره به حیاط زل زد . گفت : اون وزیر احمق ....صباغ را می گویم دست بردار تو نیست ...با سردرگمی نگاهش 

مش دنبال توست ...انگار یک سطل آب یخ بر سرم کردم بدون اینکه به من نگاه کند گفت : پدرسوخته هرزه . چش

ریختند تمام بدنم سرد شد و بدون اینکه بفهمد دچار چه وحشتی شدم ادامه داد: به این بهانه که تو را ببیند می 

خواهد سال تحویل به اینجا بیاید . گفتم تو و مادرت ایران نیستید ! مطمئنا برای اینکه مطمئن شود می آید . بهتر 

چند وقتی دور باشی . مرتیکه عیّاش قدرتمند است و همین قدرتش مرا به خاطر تو می ترساند ...ای کاش با  دیدم

 یکی از خواستگارانت ازدواج کرده بودی ..... 

خواستگار....! همان تعداد اندک خواستگاری هم که برایم آمد بعد از حضور در آن جشن لعنتی مرا شناختند . من که 

ا در گوشه این خانه سپری می کردم . چطور باید شناخته می شدم تازه همان ها هم از نظر تیمسار یه تمام وقتم ر

مشت هرزه عیاش بودند حاال که در دام صباغ افتاده بود، بهتر می دانست که با یک جوان عیاش ازدواج کنم تا یک 

 عیاش مسن ....

ندش آور نبود ،بلکه مردی با ظاهری آراسته و خوش تیپ از یادآوری وزیر صباغ دچار تهوع می شدم قیافه اش چ

بود خواسته اش چندش آور بود او با آن سن و سال . البد فرزندانی هم سن و سال من داشت پس چطور آنقدر 

حریص است که چشمش دنبال دختری به جوانی من بود . از این گونه مردها متنفر بودم . حالم دگرگون شد . یعنی 

آن باغ فایده ای هم داشت . دست از من می کشید؟ این دیگر چه مصیبتی بود که گرفتار شدم . با صدای رفتن من به 

تیمسار به خود آمدم گویا متوجه احوالم شده بود که به نرمی گفت : نگران نباش تا من زنده هستم صباغ جرات 

بکنه . عجب! سال نو را قرار بود با چه اخبار خوش نمیکنه پا رو از ایما و اشاره فراتر بگذاره و رسما از تو خواستگاری 

 و حول و هراسی شروع کنم ؟!

رفتن به باغ خاله ملوک بیشتر به فرار شباهت داشت تا رفتن به تعطیالت .صبح قبل از طلوع آفتاب . ناشتا چمدان 

هده گرفته بود از منزل هایمان در صندوق عقب قرار گرفت و در حالی که خود پدر با لباس رسمی رانندگی را بر ع

خارج شدیم حتی روحی هم از رفتار او متعجب شده بود و در برابر سوال او که گفت چرا آنقدر با عجله راه می بری 

بعد از کمی مکث گفت : می خواهم خودم شما را به آنجا ببرم و برای اینکه به موقع به محل کارم برسم باید زود 

 حرکت کنیم .

نا روحی را قانع نکرده بود اما ساکتش کرد . دیگر سوالی نپرسید . گرمای داخل ماشین باعث خب جواب پدر مطمئ

شد خواب ناتمام دوباره به سراغم بیاید . برای ورزش صبحگاهی هم به این زودی از خواب بیدار نمی شدیم . وقتی با 

بود، آفتاب هنوز باال نیامده بود . صدای روحی چشم باز کردم ماشین پدر داخل باغ، مقابل ساختمان متوقف شده 

خدمتکارهای ملوک هم به خاطر ما خواب زده شده بودند . تیمسار ما و چمدان هایمان را به خدمتکاران سپرد و با 

همان سرعت رفت . بدون اینکه معطل بمانم به دلیل سرمای صبحگاهی با عجله پله ها را باال رفتم و وارد ساختمان 

اناپه کنار شومینه با همان لباس ها دراز کشیدم و دوباره به خواب رفتم . این بار با صدای غرزدن شدم و روی اولین ک

های خاله ملوک بیدار شدم . شوهر تو هم هیچ کارش به آدمیزاد نمی ماند . مگر تبعیدی به تبعیدگاه آورده که 

تعجبم . به هر حال می بخشید که مزاحم  اینقدر با عجله شما رو به اینجا آورد. روحی در پاسخش گفت : من هم در

تان شدم . آن هم این وقت از صبح . ملوک گفت : من اصال متوجه آمدن تان نشدم از طرفی مزاحمتی برایم نداری . 

قصد داشتم همین امروز تماس بگیرم و بگویم امسال کمی زودتر بیایی و فروغ را هم بیاوری . نمی خواستم در آن 
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سال تنها بماند . و بعد احساس کردم باالی سر من ایستاده است گفت : نمی دانم چرا اینجا  وضع، هنگام تحویل

خوابیده . مثل پدرش کارهایش احمقانه است . صدای روحی را شنیدم که گفت : هیس ! و جمالتی را که نشنیدم البد 

در تنها بودم ....و هر دو برای صرف وای خداوندا چق "ممکن است بیدار باشد  "به او تذکر داده مثل این که جمله 

صبحانه رفتند . علی رغم اینکه مقابل شومینه و با پالتو خوابیده بودم احساس سرما می کردم ، بی انصاف ها ....از سر 

رحم و شفقت هم که شده یک پتو روی من نیانداختند . کم کم دوباره چشمانم سنگین می شد که صدای قدم های 

م به خیال اینکه یکی از مستخدمین است با چشمانی نیمه باز گفتم : میشه لطفا یک پتو برایم شخص دیگری را شنید

بیاورید .پشت کاناپه متوقف شد . مکثی کرد و چون او را نمی دیدم از صدای قدم هایش متوجه شدم که راه آمده را 

ی خوابی شب قبل و ذهن آشفته ام بازگشت . نمی دانم چرا آن روز مثل آدم های منگ شده بودم شاید به دلیل ب

درباره صحبت های پدر بود که آنقدر خواب آلود بودم . لحظاتی بعد سنگینی پتو را بر روی خود احساس کردم . در 

 حالی که پتو را به خود می پیچیدم آهسته گفتم: متشکرم !

 بهتر بود توی یکی از اتاق ها می خوابیدید؟ -

را باز کردم و او را مقابلم دیدم . نزدیک بود سکته کنم . برای لحظاتی نگاهم در نگاه تمام بدنم آتش گرفت چشمانم 

خشک و رسمی اش گره خورد . همانجا خشکم زده بود از زیر پتو دستم را روی قلبم گذاشتم که از شدت ضربان 

وشش کرده ، به کلی فرام بیرون نپرد . بدون اینکه منتظر حرفی از جانب من بماند با دستپاچگی برخاستم و نشستم

بودم ، هم او را و هم نسبتی را که به او داده بودم و از زبانم شنیده بود . بدعنق متکبر ...! پتو را زیر بغل زدم و برای 

اینکه دوباره با او روبرو نشوم با عجله به طبقه باال رفتم . ماندم بودم که به کدام یک از اتاق ها بروم که یکی از 

با یک بغل ملحفه مرا داخل راهرو منتظر دید، لبخندی زد و یکی از اتاق ها را نشانم داد و گفت : مستخدمین 

بفرمایید ! این اتاق شماست وارد پناهگاهم شدم و تا ظهر که برای ناهار صدایم زدند با معده خالی و در حالی که رو 

که برای مواجه شدن با او با شرمندگی به طبقه به بیهوشی بودم همانجا ماندم به هر حال ظهر آنقدر گرسنه بودم 

پایین رفتم، اگر می دانستم برای حبس شدن در آن اتاق ها ، آن همه مورد مواخذه قرار می گیرم ترجیح می دادم 

همان باال از گرسنگی بمیرم . قبل از اینکه با خاله ملوک درست و حسابی احوال پرسی کنم نق زدن هایش را شروع 

ه بودم آدم هایی که مثل یک خرس می خوابند چاق هم می شوند . پس دختر تو چر اینقدر مردنی است کرد . شنید

روحی ....! روی صندلی ولو شدم از همان لحظه شروع کرد زیر چشم هایش بس که خوابیده قد یک بند انگشت پف 

 کرده .

.بعد از دوش گرفتن و مرتب کردن لباس هایم  دروغ هایش تمامی نداشت از وقتی رفته بودم طبقه باال نخوابیده بودم

کتاب می خواندم . با صدایی آهسته گفتم : اما دیشب بد خواب شده بودم . در جواب دادن کم نمی آورد . فورا گفت 

: از شوق اینکه می خواهی بیایی اینجا و مرا با کارهایت دق بدهی بی خواب شدی ....از ته دلم به او ناسزا گفتم دلم 

آمد به مادر فروغ فحش رکیک بدهم . کفتار پیر ...نق نقو ...جادوگر ....و باز خطاب به روحی ادامه داد : چرا به نمی 

یکی از همین خواستگارهایی که برایم گفتی شوهرش ندادی . روی دستت می ماند . دخترهایی به سن و سال این، 

گفتم : به تو چه ربطی داره مگه سر سفره تو هستم . البته  یک خانه را اداره می کنن. با لبخندی تلخ بر لب ، ته دلم

غیر از حاال . فورا نگاهش را به سمت من چرخاند و گفت : ته دلت نگو دختر خودت تا دو سال پیش در خانه مانده 

 بود . فروغ درس می خواند و وقتش را به بطالت نمی گذراند .

 م اهانت کنم من اصال راضی نبودم به فروغ عزیزتر از جان -
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این جمله را با صدایی آهسته بیان کردم ، خنده ای کرد درست مثل جادوگرها و بعد گفت : خوبه چاپلوسی را یاد 

 گرفتی .

صدای نظام دلم را لرزاند : مامان ...خواهش می کنم ، حرمت میهمان سر سفره واجبه ، ملوک خودش را به خاطر 

 برگشت و در حالی که لیوانش را پر از دوغ می کرد گفت :تذکر پسرش نباخت و فورا به سمت او 

راستی نظام هدایای مرا به آن دختر خانم، جنی همکارت را می گویم دادی؟ بی دلیل نگاهم بر روی نظام ثابت  -

ماند، بدون اینکه به مادرش نگاه کند در حال صرف غذایش گفت : بله ....دقیقا ده روزی می شد که به ایران آمده 

بود یعنی در این ده روز فراموش کرده بود در مورد آن دختر سوال کند یا قصد داشت به این بهانه به من بفهماند 

 پسرم نامزد دارد. روحی با خوشحالی به نظام نگاه کرد و گفت : مبارکه ....خبرهایی هست؟

 کم کم باید به فکر تهیه لباس برای یکباز هم خاله ملوک پاسخ داد : جنی دختر یکی از اساتید نظام در آمریکاست . 

 جشن باشکوه باشیم .

نمی دانم چرا با آن همه گرسنگی اشتهایم کور شده بود . مطمئنا به خاطر حمالت بیرحمانه خاله ملوک به من بود که 

 با غذای درون بشقابم فقط بازی می کردم و تا آخر به حرف های خاله ملوک در مورد آن دختر و محاسنش گوش

سپردم ، آن همه تعریف خاله ملوک از آن دختر اصال هیچ تغییری در آن آدم بدعنق به وجود نیاورد . نه لبخندی 

 گرم، نه تغییر رنگ در چهره ...البد دخترک هم مثل او یک کوه یخ بود 

 اری می کرد .بعدازظهر را به قدم زدن در باغ سپری کردم باغبان شان هم مثل خودشان بدعنق بود . داشت نهال ک

 آهای خانم مواظب نهال گل ها باشید . دارید لگدشان می کنید . -

فوری خودم را عقب کشیدم ، هنوز چند متری با نهال های رها شده کنار باغچه ها ی کوچک فاصله داشتم شاید فکر 

وخته م . البته بوی شاخ و برگ سکرده بود کور هستم . قدم زنان تا انتهای باغ رفتم و بوی بهار را با تمام وجود بلعید

و دودی که فضای باغ را گرفته بود، جایی برای بوی بهار نمی گذاشت . درختان تقریبا جوانه زده بودند و باغ از آثار 

برگ های خشک و شاخه های هرس شده کامال پاک شده بود، صدای آرام جوی های باریک آب که زیر درختان 

می داد . همان جا روی نیمکتی نشستم و به باغ که کم کم در آغوش بهر فرو می  هدایت شده بود، به آدم آرامش

رفت چشم دوختم هنوز روز اول بود و من بی حوصله شده بودم هر چند در منزل خودمان هم سرگرمی جز نقاشی و 

خوابیدم در نظر  رفتن به منزل فروغ نداشتم اما حاال همان ها را هم نداشتم اگر به اتاق هم می رفتم و الکی می

حاضرین تبدیل به یک خرس مردنی می شدم آنجا الاقل اگر صبح کله سحر بیدار می شدم و دوباره تا ظهر به 

 رختخواب می رفتم کسی نبود که نق بزند .

نمی دانستم آن مدت را چطور باید سر می کردم ، باید با فروغ تماس می گرفتم و از او خواهش می کردم زمانی که 

ید برایم بوم و سه پایه ، رنگ روغن و باقی وسایل نقاشی را بیاورد . از جا برخاستم و راه رفته را بازگشتم . می آ

دوباره باغبان پیر را دیدم این بار خواهش کرد بیلچه را به دستش بدهم . بیلچه را به او دادم و از سر کنجکاوی 

م دوختم ظاهرا کمر درد آزارش می داد بی مقدمه گفتم ایستادم و به تالشش برای کاشتن نهال های کوچک گل چش

: 

 میشه امتحان کنم ؟ -

 پیرمرد سرش را باال گرفت اول با تردید نگاهم کرد و بعد پرسید:

 بلدی ......؟ -
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 با بی قیدی شانه هایم را باال انداختم و گفتم :

 خب یاد می گیرم . -

 از نظر مادرت اشکالی نداره ؟ -

 دم و گفتم : نه چه اشکالی ....!لبخندی ز

کنارش نشستم و نشاندن نهال در خاک را به من یاد داد کار سختی نبود یک بیلچه از انبار برایم آورد و همراه او 

مشغول شدم . کلی نهال بود که باید در آن باغ می کاشت ظاهرا کمک خوبی برایش بودم کم کم سر صحبت مان باز 

نر نقاشی کشیده شد و من اظهار کردم اگر وسایل نقاشی ام را با خود می آوردم حتما یک شد و بعد از مدتی به ه

 پرتره از او می کشیدم . پیرمرد که حاال از من می خواست ، عمو سلمان صدایش کنم گفت :

ابلو من یک تفردا صبح به راننده می سپارم از شهر واست همه جور وسیله نقاشی بگیره، اما یادت نره اول باید از  -

 بکشی .

 لبخندی زدم و گفتم : حتما .

 خب دیگه الزم نبود به فروغ با آن وضعش زحمت تهیه لوازم را بدهم . از عمو سلمان سوال کردم :

 فردا که چهارشنبه آخر سال است اینجا آتش بازی می کنید ؟ -

. البته سال قبل بچه ها ،) منظورش خدمت کارها بودند اینجا ....نه عمو جان همسایه ها این کار را می کنند اما ما نه  -

که روی هم پنج نفر می شدند( خواستند آتش بازی راه بیندازند اما کسی نبود که آنها را تشویق کنه و سر ذوق بیاره 

. 

م هگفتم : چه حیف ! میدونید من هیچ وقت آتش بازی چهارشنبه سوری را ندیده ام اما خیلی دوست دارم یک دفعه 

 که شده از روی آتش بپرم .

دقایقی بعد زن عمو سلمان، شریفه با دو استکان چای به سراغمان آمد حاال باید اعتراف کنم از روی ظاهر آدم ها 

نمی شود پی به شخصیت شان برد . شریفه هم مثل شوهرش علی رغم چهره اخمو و گرفته زنی مهربان و هم صحبتی 

یاد به آنجا رفت و آمد نداشتم سالی یک یا دو روز، روحی خودش می آمد اتراق می خوب برای من بود . من قبال ز

کرد و من به خاطر درس و مدرسه در منزل نزد پوران و توران می ماندم . سال نو هم یکی دو روز مهمان بودم و بعد 

 باز می گشتم .

ا آمده بودم . به هر حال بودن در کنار شریفه و این اولین سالی بود که چند روز به سال نو مانده همراه روحی به آنج

عمو سلمان گذر زمان را از یادم برد. وقتی به ساختمان برگشتم تقریبا وقت صرف شام بود و این بار به خاطر غیبت 

نظام، نق نق ها و اهانت های خاله ملوک را بهتر تحمل می کردم ، صبح روز بعد خیلی زود بیدار شدم تا ملوک برای 

زدن بهانه ای نداشته باشد اما اون پیرزن حتی از وزش باد هم ایراد گرفت باز هم خدا را شکر کردم که پسرش نق 

 نیست تا حرف های او را بشنود . همین که سر میز نشستم شروع کرد:

 به به شنیده بودم آدم های عاشق خواب و خوراک ندارند اما ندیده بودم . -

 او با همان لحن تند و نیش دارش گفت : با تعجب به او نگاه کردم و

 مگه عمو سلمان شده بودی عاشقت واهلل جوون ترهای اینجا تازه عاشقت شدند . -

تحمل این یکی دیگر خیلی سخت بود. اگر روحی باز هم سکوت می کرد مطمئنا هر چه فحش رکیک بر سر زبان 

تهمتی می بست . به هر حال این بار روحی، خانومی کرد داشتم نثارش می کردم . اصال چه دلیلی داشت به من چنین 
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و گفت : این حرف ها به یلدا نمی چسبد . اگر هم از سر شوخی بود که باید بگم زیادی تلخ بود . او به نیش خندی 

 بسنده کرد ، باز هم از صبحانه چیزی نفهمیدم . 

اند . فروغ را که دیدم فریادی از شادی کشیدم نزدیکی های ظهر بود که صدای توقف ماشین مرا به پشت پنجره کش

و با عجله از اتاقم خارج شدم پله ها را به سرعت پایین رفتم و هیجان زده از سالن خارج شدم ، قبل از روحی و ملوک 

خودم را به باغ رساندم تقریبا از پله ها پریدم .یک هفته ای می شد که او را ندیده بودم و حاال آمدنش به آن باغ 

برایم نعمتی بود با دیدن رفتار کودکانه من خنده سر داد و مرا تنگ در آغوش کشید و او را به خود فشردم و با 

 خنده گفت :

 دختر مگه چند روز است که مرا ندیدی ؟ -

 ملوک معترضانه خطاب به من گفت:

 چیکار می کنی دختر جان فراموش کرد باردار است ....؟! -

عجب نگاهش کردم در آن یک هفته که ندیده بودمش شکمش دو برابر شده بود . ملوک خودش از او جدا شدم با ت

او را محکم تر از من به آغوش کشید و غرق بوسه کرد . فروغ، مولود را با خودش آورده بود ، تازه متوجه شدم که 

ا اگر خواست در باز کردن چمدان نظام به دنبال او رفته و او را به باغ آورده است . همراه فروغ به اتاقش رفتم ت

 کمکش کنم، که پذیرفت در حال گذاشتن لباس هایش در کمد گفتم :

 اگر می دانستم تو هم به همین زودی می آیی همان دیروز تو را با خود می آوردم . -

 در حالی که لباس هایش را عوض می کرد گفت :

 افرت برویم .امسال قرار است با یکی از دوست هی اردالن به مس -

 با این وضعیت ....؟ -

 خندید و گفت: با دکترم مشورت کردم خطری برایم ندارد.

حقیقت اینه که خانم دوستش باردار نمی شود ، قرار است برای معالجه نزد یک پزشک اروپایی برود مه هم همراه 

پرواز داریم قرار نبود به اینجا بیایم اما  شان می رویم . خودم تمایل نداشتم اما اردالن اصرار کرد . قبل از سال نو

 دیشب نظام سر زده به منزل مان آمد و اصرار داشت که به باغ بیایم .

 با خود گفتم : پس علت غیبتش همین بود؟

 درب کمد را بستم و او با لبخند شیطنت بار ادامه داد:

 کاری می کند .می گفت خواهر شوهرت از تنهایی به عمو سلمان پناه برده و گل  -

 دلم فرو ریخت او مرا کی دیده بود که خودم متوجه نشده بودم فروغ با همان لحن ادامه داد:

 بدعنق متکبّر....دلش برای تنهایی تو سوخته بود... -

 رنگ چهره ام تغییر کرد یعنی تنهایی من برایش مهم اود. معترضانه فریاد زدم : فروغ....!

لتمسانه گفتم : خواهش می کنم . دیگه به من یادآوری نکن چه حرف هایی به برادرت زدم . خنده ای سر داد و من م

 باز خندید و گفت : مثل اینکه پی به اشتباهت بردی . این بار من خندیدم و گفتم :

ت را به سمتم اووو..............نه اون هنوز بدعنق و متکبره ....و در حالی که به سمت در فرار می کردم بالش روی تخ -

پرتاب کرد . داخل راهرو یکی از مستخدمین را دیدم که از من خواست به باغ بروم ، عمو سلمان گویا با من کار 

داشت . او را در قسمت انتهایی باغ کنار انبار و پارکینگ ماشین ها دیدم . سالمم را به مهربانی جواب داد و به وسایل 
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شاره کرد با خوشحالی گفتم : وای عمو سلمان متشکرم! و به بررسی آنها نقاشی که در یک گوشه گذاشته بود ا

 پرداختم . از جنس اعالی شان معلوم بود پول گزافی بابت آنها پرداخته . با شرمندگی گفتم :

 عبرای دریافت پول باید کمی صبر کنی فعال این همه پول ندارم البته می توانم از فروغ .....با خنده صحبتم را قط -

 کرد و گفت :اینها رو آقا واستون خریده ....

با تعجب پرسیدم :آقا ...؟ عمو سلمان در جعبه کوچکی را باز کرد . داخلش وسایل آتش بازی از قبیل فشفشه و ترقه 

های بی خطر بود و ادامه داد دیروز شریفه فهمید که چقدر دوست داری آتش بازی راه بیاندازی با آقا در این باره 

ت کرد .آقا هیچ وقت روی شریفه را زمین نیانداخته .گفت : ایرادی ندارد خودم وسایلش را از شهر می خرم . صحب

من هم فرصت را غنیمت شمردم و تقاضا کردم وسایل نقاشی را برایت بخرد، ترسیدم مرتضی راننده ندونه که چی 

م که این آقای مهربان چه کسی است برای همین بخره . حاال الزمه اول از آقا یک نقاشی بکشی . هنوز سردرگم بود

در حین برداشتن وسایل نقاشی پرسیدم: حاال این آقا کی هست که آنقدر مرا شرمنده کرده ؟ در حال برداشتن بوم و 

 سه پایه گفت : آقا نظام را می گویم مگر غیر از او آقای دیگری هم اینجا هست ...

زد : نظام ! ....مدتی به بسته قلم موها و رنگ ها نگاه کردم چرا نمی چیزی در وجودم فرو ریخت در جا خشکم 

خواستم باور کنم که این وسایل را او برایم تهیه کرده است . به عمو سلمان نگاه کردم که سه پایه و بوم را از من دور 

ازم آتش بازی چه ؟ می کرد و زیر لب گفتم : به هر حال هر کس دیگری هم بود این کار را می کرد . پس اون لو

آوردن باالجبار فروغ چه ؟ او را مجبور کرده بود بیاید تا من تنها نباشم و در حالی که به دنبال عمو سلمان می رفتم 

گفتم : هی دختر اون آدم بدعنق یه خورده مهربونه فقط همین ....تا ظهر با فروغ به خنده و صحبت گذشت و من تا 

م تا بابت وسایل از او تشکر کنم .سر میز ناهار هم فرصت را با وجود دیگران برای وقت ناهار دیگر نظام را ندید

تشکر مناسب ندیدم . از کنایه های ملوک و خنده های شیطنت بار فروغ می ترسیدم . نزدیکی های غروب بود که 

به همراه ژاکت فروغ صدایم کرد تا برای آتش بازی به باغ بروم . هوا هنوز سوز سردی داشت یک شلوار جین 

صورتی رنگ به تن کردم موهایم را با عجله برس کشیدم و همان طور روی شانه هایم رها کردم . با عجله از اتاق 

بیرون رفتم و خودم را به پشت باغ رساندم . همه مستخدمین و مولود و فروغ آنجا بودند . عمو سلمان و مرتضی 

تش بودند، فروغ روی یکی از صندلی ها نشسته بود و در حالی که راننده، با خنده و شوخی مشغول بر پا کردن آ

پتویی به خود پیچیده بود گفت : میدونید چند ساله توی این باغ مراسم چهارشنبه سوری برپا نشده . فکر هر کس 

 بوده واقعا عالیست .

 د کسی جراتش رو پیدا نمی کرد .شریفه گفت : خواهر شوهرتون همه را به ذوق انداخته . البته اگر آقا اجازه نمی دا

 

هوا تاریک شده بود که آتش آماده شد روی میزها هم انواع میوه و شیرینی برای پذیرایی آماده بود . صدای خنده و 

شادی و ترقه از باغ ها ی اطراف هم به گوش می رسید . روحی در حالی که زیر بازوی ملوک را گرفته بود همراه 

. ملوک در حالی که روی یکی از صندلی ها می نشست غرغر کنان خطاب به من گفت : این  نظام به جمع پیوستند

آتش ها همه زیر سر توست ، نمی دانم این مسخره بازی ها چیه که تو هوس کردی ....نگاهم به نظام افتاد او هم به 

ه او معرفی کند، فورا نگاهم را از من نگاه می کرد جوری که انگار تا به حال مرا ندیده است و منتظر است کسی مرا ب

او گرفتم . حاال همه برای پریدن از روی آتش به هم نگاه می کردند ، مولود با خنده ای بلندش بدون تعارف از روی 

آتش پرید و بعد از او همه با شور و هیجان از آتش پریدند . شریفه ، عمو سلمان ، حتی فروغ با آن شکمش و روحی 
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، همه با شادی و خنده برای پریدن از روی آتش مسابقه دادند . اولین ترقه را مولود انداخت که  با آن چهره اخمو

خاله ملوک فریادی کشید و گفت : وای خدای من ...می خواهید مرا سکته بدهید. فروغ با شوقی کودکانه به سمت او 

شون بده که هنوز جوونی و دست او را رفت و گفت : مامان فقط شما و نظام از روی آتش نپریدید ....زود باش ن

گرفت و با اصرار بلند کرد . خاله ملوک در حالی که با اصرار فروغ به سمت آتش می رفت گفت : همین مونده که با 

مستخدمین منزلم و یک مشت جوان ب عقل از آتش برم و اولین دور با کمک روحی و فروغ از روی آتش پرید؛ کم 

ش رنگ گرفت باورم نمی شد ان پیرزن غرغر رو و مستبد بعد خودش داوطلبانه از روی کم چهره اش از گرمای آت

 آتش بپرد .

فروغ این بار به سراغ نظام آمد و با اصرار او را به سمت آتش برد و مجبورش کرد بپرد. حاال ملوک هم اصرار داشت 

نشکند یک بار از روی آتش پرید و بعد  از روی آتش بپرد، نظام لبخندی زد و برای اینکه دل مادر و خواهرش را

مستقیما به سمت من آمد و با فاصله کنارم ایستاد . بهترین وقتی بود که به دست می آمد ، باید به خاطر لوازم نقاشی 

از او تشکر می کردم؛ خب حاال باید چی می گفتم بابت زحمتی که کشیدید متشکرم ...نه، بهتر است بگویم شرمنده 

...یک جمله خیلی بهتر که روی آن نسبت ها را هم بپوشاند ، بدعنق متکبر! ای وای تا می رفت فراموشم  کردید ...نه

شود که چه به او گفتم دوباره به ذهنم باز می گشت . اصال ولش کن یک پرتره قشنگ برایش می کشم تا لذت ببرد 

اسم مضحکی ...روز قبل که ملوک عکس از خودش که نه از همون دختر آمریکایی! اسمش چی بود ؟ جنی ....چه 

های نظام را به روحی نشان می داد چشمم به عکس او هم افتاد . فقط کافی بود عکسش را به دست بیاورم کش 

رفتنش کاری نداشت فقط اگر یک بار خود دختره را از نزدیک می دیدم کار بهتر از آب در می آمد تا به خودم آمدم 

بازی نوبت فشفشه بازی بود فشفشه بازی که تمام شد ساعت یازده شب بود و کلی از زمان  او رفته بود . بعد از آتش

 صرف شام گذشته بود و باز ملوک تبدیل شد به همان پیرزن غرغر رو و مستبد .

دم نروز بعد، قبل از اینکه بقیه برای صبحانه پایین بیایند از اتاقم بیرون آمدم و با عجله خودم را به کتابخانه رسا

مستقیما رفتم سر وقت آلبوم های عکس که در یکی از کشوها قرار داشت همه را در آوردم و با عجله عکس ها را 

نگاه کردم تا باالخره عکس مورد نظر را پیدا کردم و غیر از آن عکس ، عکس دیگری هم بود که صورت دخترک و 

کردم . آلبوم ها را داخل کشو قرار دادم هنوز عکس رنگ چشمانش خیلی بهتر نمایان بود با عجله از آلبوم جدایش 

را از روی میز برنداشته بودم که در باز شد و من در برابر او غافلگیر شدم .مدتی نگاهم کرد و من چون مجرمی که 

 در حال ارتکاب جرم دستگیر شده رنگ به رو نداشتم و همان طور ایستاده بودم صدایش مرا به خود آورد :

 م داشتید ؟چیزی الز -

 بله ....بله ، یک کتاب ... -

 پرسید : چطور کتابی ...؟

زبانم بند آمده بود، قدم زنان وارد اتاق شد زیر چشمی به عکس روی میز نگاه کردم دعا کردم متوجه آن نشود به 

 سمت قفسه ها رفت در حالی که پشتش به من بود گفت :

 رمان ...؟ درست حدس زدم . -

را با احتیاط بردارم که ناگهان در حالی که کتابی به دست داشت به طرف من چرخید متوجه حرکت خواستم عکس 

 من شده بود نگاه به میز انداخت و بعد کتاب را به سمت من گرفت و گفت :

 رمان قشنگی است ....و فورا آنجا را ترک کرد . -
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ئن بودم؛ به خود فحش دادم ...حاال چه فکری می نفسم را که حبس شده بود بیرون دادم . عکس را دیده بود مطم

کند ...؟ خوب چند روز دیگر که تابلو را به او بدهم می فهمد که عکس را برای چه می خواستم . به کتابی که به دستم 

داده بود نگاه کردم عکس را الی یک از صفحات آن قایم کردم و از کتابخانه بیرون آمدم . ای کاش برداشتن عکس 

وکول می کردم به دو روز آینده ، چون تا زمانی که فروغ آنجا بود وقتم را با او می گذراندم و فرصتی هم که را م

 برای کشیدن تابلوی مورد نظر نداشتم 

اردالن تماس گرفته بود که فروغ را به منزل باز گردانند تا برای پرواز و رفتن آماده شود . این بار هم نظام خودش 

ن آن روز را کامل در اتاقم بر روی چهره آن دختر آمریکایی ....جنی کار کردم . نمی دانم چرا اصال از او او را برد و م

خوشم نمی آمد ندیده و نشناخته ...! در تمام مدتی هم که از چهره اش نقاشی می کردم برایش ادا و اصول در می 

بکشم ، چاپلوسانه قصد داشتم برای خوشایند نظام از  آوردم ، به اسمش می خندیدم انگار مجبور بودم که تصویر او را

دختر مورد عالقه اش تابلو بکشم. خب که چی ...؟ برای چه قصد داشتم تا سال نو آن را تمام کنم و تقدیمش کنم ؟ 

م . دباالخره با وسواسی که به خرج دادم تمام شد . بدک نبود، یعنی عالی بود . عقب ایستادم و به هنر دستانم نگاه کر

زیر لب گفتم اگر اسمت هم مثل خودت قشنگ بود این همه از من ناسزا نمی شنیدی . تابلو را برای خشک شدن 

پشت در مخفی کردم و باز هم از دور به تماشایش نشستم . می خواستم صورت نظام را با دیدن ان تصور کنم . البد 

 خوشحالی برق می زد و بعد با تعارف می گفت :نیشش را تا بنا گوش باز می کرد و می خندید و چشمانش از 

 الزم نبود برای تشکر از من آنقدر خودتان را به زحمت بیاندازید . -

و بعد جنی را در لباس سفید عروسی تصور کردم و با لج گفتم : انگار آدم قحطی بود . خوشگله که باشه ولی ....خب 

. مثال فروغ خواهرت . دختر به این خوشگلی . دخترهای شرقی خوشگل تر از اون هم تو همین ایران خودمون هست 

کجا و امریکایی کجا ...بعد خنده ریزی کردم و گفتم : مثال خودم . فورا دستم را روی دهانم گذاشتم و برای فرار از 

 احساسی که ذره ذره در وجودم رخنه می کرد از اتاق بیرون رفتم .

ره هفت سین به او کمک کنم . من هم با خوشحالی پذیرفتم . مطمئنا با آن شریفه از من خواسته بود در چیدن سف

ظروف آنتیک و آن سفره قلمکار ، که کار دست اصفهان بود، سفره بی نظیری چیده می شد. به اتفاق شریفه و مولود 

 که فروغ او را آنجا گذاشته بود به چیدن و تزئین سفره پرداختیم .

احتیش نشسته بود و دایم از سلیقه من ایراد می گرفت : به نظر من تنگ ماهی اون خاله ملوک هم روی صندلی ر

طرف باشه خیلی بهتر است نه آنجایی که تو گذاشتی ، چرا سبزه را نمی گذاری کنار آینه ...نگاه کن! این چه مدل 

ش در ان یک هفته چیدن شیرینی است ....سعی می کردم به حرف هایش بی اعتنا باشم، به نق و نوق کردن های

عادت کرده بودم و باالخره کار سفره هفت سین که تمام شد یک ساعت مانده بود به سال تحویل . فورا به اتاقم 

بازگشتم و بلوز و دامن کرم رنگی را که به گفته فروغ خیلی به صورتم می آمد پوشیدم و مثل همیشه موهایم را روی 

حی و ملوک و نظام پای سفره هفت سین نشسته بودند و یکی از مستخدمین با شانه هایم رها کردم و رفتم پایین . رو

یک سینی که درون آن چند ظرف آش رشته قرار داشت وارد شد . من هم کنار روحی نشستم .تلویزیون دعای 

ی یقتحویل سال را می خواند . ملوک قران را برداشت و عینکش را به چشم زد و شروع کرد به تالوت آن، برای دقا

نگاهم در نگاه نظام گره خورد نمی دانم چرا خیره نگاهم می کرد . خب من هم همان کار را می کردم صدای توپ 

سال تحویل که درآمد تازه یادم آمد که هیچ دعایی نکردم ، نگاهم را به ماهی های درون تنگ دوختم و خیلی 

نگاه های این بدعنق به من از سر عشق و محبت ناگهانی آن طور که خودم هم غافلگیر شدم؛ آرزو کردم که کاش 
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باشد .تازه فهمیده بودم که دارم بهش عالقمند میشم؛ سال نو را به هم تبریک گفتیم . خاله ملوک چند اسکناس از 

الی قران بیرون کشید، به همه حتی مستخدمین به عنان عیدی داد . خیلی زودتر از آنچه که فکر می کردیم اولین 

همانان ملوک از راه رسیدند. به هر حال او از بزرگان فامیل بود و من که زیاد با این فامیل مراوده نداشتم گروه از می

به اتاقم پناه بردم و در تنهایی به یاد مادرم خانوم بانو افتادم اگر او زنده بود حاال من بهار را در دشت های آذربایجان 

کارم غوطه ور بودم که چند ضربه به در نواخته شد . در اتاق را که باز جشن می گرفتم . و آنقدر تنها نبودم . در اف

 کردم از دیدنش جا خوردم ، گفت :

 اجازه هست چند لحظه مزاحمتون بشم ؟ -

از جلوی در کنار رفتم و او با جعبه بزرگی وارد شد . آن را روی تختم گذاشت، جعبه را باز کرد و کنار ایستاد . با 

 و بعد به ویولون داخل جعبه نگاه کردم . نگاهم بسیار متعجبانه بود؛ او گفت : تعجب اول به او

 هدیه من به شما برای سال نو . -

 لبخندی بر لب نشاندم و گفتم : متشکرم اما فکر نمی کنم جرات کنم ....

ی هم جرات نمی حرفم را قطع کرد و گفت : همان طور که کسی جرات نکرد در مورد آتش بازی ایراد بگیرد، کس

 کند حرف ویولون زدن شما را از این باغ بیرون ببرد....

آنقدر خوشحال بودم که بدون معطلی به سمت تابلو رفتم .آن را برداشتم و مقابل او گرفتم و بدون اینکه حرفی بزنم 

 منتظر عکس العمل او شدم .

ن، اخم هایش در هم رفت و با صدایی نسبتا خب قاعدتا باید خوشحال می شد اما در چشمان از تعجب گرد شده م

 بلندی گفت :

 چه کسی از شما خواسته بود این کار را بکنید؟ -

 با دستپاچگی گفتم : هیچ ....هیچ کس ...برای تشکر از شما بابت ....بابت وسایل نقاشی و جشن چهارشنبه ....

کرد . بغض سنگینی در گلویم نشست . به تکه های آن تابلو را از دستم گرفت و در برابر من آن همه زحمت را نابود 

 پرتره که ان همه برایش زحمت کشیده بودم نگاه کردم و او ادامه داد:

الزم به تشکر نبود اگر هم خودت الزم می دید، کافی بود فقط زبانا تشکر کنی نه که خیلی احمقانه .....احمقانه...!  -

 نم نشست شد که فورا حرفش را درز گرفت و با لحن آرام تری گفت :نمی دانم متوجه پرده اشکی که در چشما

 فکرش را هم نمی کردم اون عکس را برای چنین کاری بخوای . -

 به سمت در اتاقم رفت . در حال خروج گفت :

 حرف های مادرم در مورد ... -

تر مقاومی بودم . خیلی کم اشکم و باز هم جمله اش را ناتمام گذاشت و سیل اشک بر گونه هایم جاری شد . دخ

سرازیر می شد .آخرین باری که از ته دل گریسته بودم زمانی بود که پی به هویت مادرم خانوم بانو برده بودم. اما 

حاال چرا گریه می کردم.......به خاطر آن پرتره نابود شده ...؟ حرف او که گفته بود کارم احمقانه بوده .....؟ یا ....فقط 

 و در آخر تصمیم گرفتم آن هم مانند خیلی از خاطرات تلخ دیگرم، دور بریزم ... گریستم

روز سوم عید بود که روحی و خاله ملوک با راننده برای دیدن اقوام به بیرون رفتند . من هم فرصت را غنیمت 

واهم از او نقاشی شمردم و با کمک یکی از مستخدمین وسایل نقاشی را به باغ بردم و به عمو سلمان گفتم می خ

بکشم،فقط می خواستم جلوی چشمم باشد. دقایقی بعد نظام که ماندن در باغ را به رفتن با خاله ملوک ترجیح داده 
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بود به باغ آمد نمی دانم چرا من که خیلی زود از سر تقصیرات دیگران می گذشتم هنوز هم از او دلخور بودم قدم 

 به تصویری که بر روی صفحه می کشیدم چشم دوخت و گفت : زنان به سمت من آمد پشت سرم ایستاد و

 شما واقعا دستان هنرمندی دارید ...  -

 چیزی نگفتم ، او ادامه داد:

 میشه از من هم یک پرتره بکشید؟-

 بدون توجه به او به عمو سلمان گفتم :

 عمو سلمان میشه چند لحظه بی حرکت بمانید ؟! -

 شنوایی دارید ؟نظام دوباره گفت : مشکل 

 پوزخندی زدم و گفتم : پرتره می خواهید چیکار ؟ می خواهید ان را ریزریز کنید؟

لحظاتی سکوت کرد و گفت : فکر می کردم از اشتباهات من هم می گذرید درست مثل حرف های نیش دار مادرم 

.... 

قتضای سنش تلخ است شما چی ....نکنه چون در حین اینکه قلم مویم را به رنگ آغشته می کردم گفتم : مادرتان به ا

من ....و باقی حرفم را در دلم گفتم ک چون من دختر خانوم بانو هستم از من بیزاری ...؟ پس چرا وسایل نقاشی و 

آتش بازی برایم فراهم کردی ؟ و چون سکوتم را دید گفت : نه به این خاطر که دختر خانوم بانو هستی ....دستم 

کت ماند و ادامه داد : به این دلیل که اون خانوم همون که پرتره اش را کشیدی هیچ ارتباطی با من روی صفحه بی حر

 ندارد .

 دست از کار کشیم و به سمت او برگشتم و با تردید پرسیدم : خانوم بانو ....

دونید وقتی دست هایش را در جیب هایش فرو کرد و نگاه عمیقی به من انداخت ، لبخندی زد و گفت : باید ب

خواهری بیش از اندازه قربون صدقه برادر بدعنقش میره بی شک به همون اندازه هم از اتفاقاتی که میافته براش 

 صحبت می کنه .

هنوز نگاه مان در نگاه هم بود و او ادامه داد : مادر شما ...خانوم بانو ...زن زیبا و بی تکلفی بود ....شما خیلی شبیه 

.خیلی ...احساس کردم لبخند لبانش به چشمانش هم کشیده شد . بدنم داغ شد به سختی نگاهم را مادرتون هستید ..

 از او گرفتم و دوباره مشغول شدم .ادامه داد : خب حاال از من یک پرتره می کشید ؟

کار نمیدانم آن زبان دراز را از کجا آورده بودم که گفتم : فکر نمی کنید شما هم یک عذرخواهی به من بده

هستید.....؟ خنده کوتاهی کرد و گفت : فکر می کنم شما اول باید به خاطر نسبت هایی که به من دادید عذرخواهی 

 کنید ..بدعنق ، متکبر ....! 

 گفتم : جدای از زحمتی که برایم کشیدید ، تهیه لوازم نقاشی .....شما واقعا بدعنق هستید ....

تی که برای کشیدن تابلو متحمل شدید ولی به درد پاره شدن و شکستن می باز هم خندید و گفت : جدای از زحم

 خورد .

 از جواب کوبنده اش خنده ام گرفت و این بار با صدایی آهسته گفت :

 اگر قرار واسه یک پرتره از صورتم مثل عمو سلمان تبدیل به یک تیکه چوب خشک بشم حاضرم ...

یچی باغبانی هنوز بی حرکت ایستاده بود . صدای خنده اش این بار هم فضای اه از نهادم برخاست، عمو سلمان با ق

 باغ و هم خانه کوچک دلم را لرزاند .
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خب علی رغم بدعنق بودنش دلی پر هیجان داشت .تکبر ...! نه ...نه ....این یکی را ندارد....من سکوت بیش از حدش 

خوای خودت را راضی کنی که متکبر نیست ...؟ با خودم را به حساب تکبر گذاشتم خب که چی ...؟ واسه چی می 

کلنجار می رفتم و از طبیعت باغ تابلو می کشیدم دو روز از زمانی که با هم صحبت کرده بودم می گذشت و در این 

فاصله دیگر هیچ صحبتی بین ما صورت نگرفته بود . من در تمام این مدت به خودم قبوالندم که نظام مردیست 

 ...!مهربان .

هر بار قلبم با دیدنش فشرده می شد به خودم که نمی توانستم دروغ بگویم .دوستش داشتم، اما او کسی دیگر را می 

خواست؛ جنی را ، که من اشتباها برایش پرتره از کس دیگری به جای جنی کشیده بودم .چه افتضاحی این بار هم 

 م بعد از اینکه از جناب باغ هم تابلو کشیدید، دیگر باید نوبتهنگام کشیدن تابلو به سراغم آمد و گفت : فکر می کن

من هم برسه . البته اگر نخواهید از کالغ های باغ هم پرتره بکشید .....! خب مطمئنا متکبر نبود که برای داشتن یک 

 .تابلو از چهره اش آنقدر به سراغم آمده بود .فورا بودم را عوض کردم و گفتم : امروز نوبت شماست 

چهار پایه را برداشت و با فاصله ای نه چندان دور از من مقابلم نشست و من گفتم ک الزم نیست برای داشتن یک 

پرتره از خودتون ....حرفم را قطع کرد و گفت : راحت باشید من هم کار دیگری ندارم . نگاهش کردم اما ....دستانم 

زاند .نمی خواستم باور کنم با وجود جنی او مرا هم دوست می لرزید .تو چشمانش چیزی بود که ته دلم را می لر

دارد. متوجه احوال من شد و گفت : چهره من به درد تابلو نمی خورد ....یا شما ....فورا گفتم : نه ....نه ....نفسم را 

کس بیرون دادم به خودم مسلط شدم و شروع کردم ،در حین کار از او پرسیدم : میشه ....همکارتون، یعنی ع

همکارتون جنی را ببینم .خندید و با بدجنسی گفت : شما که از سر فضولی به آلبوم من دست برد زدید . گفتم : بله 

 اما موفق به دیدنش نشدم .

 

 باز هم خندید و گفت : می خواهید بگویید آن پرتره ای را که من داغون کردم پرتره فروغ بود ....!

روی یک عکس خیلی خوب تصویرش را روی تابلو آوردید...با تعجب گفتم : اون جنی  بعد با خنده ادامه داد : خب از

 بود و شما پرتره اش را پاره کردید؟

متوجه افکار من شد . این بار خنده ای طوالنی کرد و گفت : بین من و جنی هیچ چیز نبود فقط فکرم را مشغول کرده 

تهیه کرد تا به او بدهم و موضوع را با او در میان بگذارم و در  بود . با مادرم در موردش صحبت کردم او هدایایی

حقیقت خواستگاری ....ولی وقتی به آمریکا برگشتم نه تنها هدایا را به او ندادم بلکه حتی دی من نسبت به او تغییر 

یران یکی توی ا یافت ...بدون فکر پرسیدم : چرا ؟ لبخندی پر معنا بر لب نهاد ، ته چشمانش برق زد و گفت : چون

بود که علی رغم فکرم، دلم را هم به خودش مشغول کرده بود .نفسم بند آمد یعنی داشت مرا خطاب می کرد یا من 

این طوری احساس کردم . خودم را نباختم و به کارم ادامه دادم اما دستانم لرزید با همه تالشم قلم مو از دستم بر 

مد به بوم نگاه کرد و گفت : به خاطر از بین بردن اون پرتره که براش زمین افتاد .او برخاست و به سمت من آ

 زحمت کشیده بودید، واقعا معذرت می خواهم.حاال میشه تابلوی مرا هم تمام کنید ؟

خم شد و قلم مو را برداشت و به سمت من گرفت . تمام توانم را جمع کردم تا توانستم زیر نگاه مشتاق او کار تابلو 

 نم .را تمام ک

از ان لحظه به بعد می دانستم نگاهش همه جا به دنبال من است و من ....دل من هم به دنبال او ....این محبت از کجا 

شروع شده بود که به این شکل در وجودم نقش بسته بود شاید از همان زمان که او را در مجلس عروسی دیدم و 
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خاله ملوک به حرکات او شک برده بود و خنده دار بود توجهات خواستم سوز دل را با بدعنق نامیدن او سرد کنم . 

نظام به من در برابر نگاه های سرزنش آمیز مادرش و کش مکش هایی که بین ان دو با زبان بی زبانی بر سر من 

صورت می گرفت .احساس کردم روحی هم کم کم متوجه حرکات نظام شده است و من هم منتظر ...در انتظار 

....دیگر برایم مهم نبود که او هم نظامی است به قول فروغ او با همه نظامی ها متفاوت بود ...نمی دانم اعتراف او 

ملوک به او چه گفت که باز در الک خود فرو رفت و احساس کردم از من فاصله می گیرد . دلم بارانی و قلبم شد، تا 

زدم که تمامش نقشه خود نظام است . دکتر شفا به  اینکه روز دهم سال جدید اتفاق جالبی رخ داد و باید حدس می

همراه همسر و فرزندش به دیدن نظام آمدند و از او خواستند در سفرشان به شمال آنها را همراهی کند اولین باری 

د ونبود که دکتر شفا را می دیدم . محمد وثوق اما همسرش شهال را برای اولین بار می دیدم . واقعا زنی مومنه و زیبا ب

وقتی فهمید فروغ به خارج از کشور رفته است آه از نهادش بلند شد و اظهار داشت در این سفر تنهاست و آنها به 

امید نظام و فروغ تدارک سفر را دیده اند . دکتر خیلی بی مقدمه از من خواست آنها را در این سفر همراهی کنم، از 

خوردیم و وقتی نگاهم بر روی چشمان مشتاق و لبخند پنهان نظام این پیشنهاد ، همه ما از جمله؛ روحی و ملوک جا 

افتاد، دریافتم که این سفر و همراهی من با آنها نقشه و پیشنهاد او بوده است . مانده بودم که چه بگویم که روحی 

می  صحبت خودش فورا جواب داد : فکر نمی کنم تیمسار چنین اجازه ای به یلدا بدهد . دکتر گفت : من با تیمسار

کنم . ارادت خاصی به ایشان دارم و فکر نمی کنم نسبت به من بی اعتماد باشند .روحی رنگ باخت و گفت : وای 

...منظورم بی اعتمادی نبود . نظام در مبل فرو رفته بود . پاهای بلندش را روی هم انداخته بود و در سکوتش با لبخند 

ه بود . او از قبل دکتر را برای پاسخگویی به بهانه های اطرافیان به صحبت هایی که رد و بدل می شد گوش سپرد

آماده کرده بود . بی اراده لبخندی روی لب های من نشست که با نگاه سرزنش بار ملوک به من و نظام سرم را پایین 

می  از انانداختم .دکتر شفا فورا با تیمسار تماس گرفت . در تمام ان لحظات که دکتر با پدرم صحبت می کرد 

هراسیدم که مبادا مانع من برای رفتن به این سفر شود . باالخره بعد از کلی مقدمه چینی حرفش را زد و تیمسار بعد 

از کلی سفارش مجوز رفتن مرا صادر کرد . دلم می خواست از خوشحالی فریاد بکشم و باغ را بر روی سرم بگذارم، 

اه می شدم بدون همراهی تیمسار عصا قورت داده و روحی سرد و بی این اولین سفری بود که با عده ای جوان همر

 محبت ...

نظام باز هم خوددار بود ولی حاال چشمانش هم می خندید . همان روز بعدازظهر در برابر نگاه های حیرت زده روحی 

را ترک کردیم . تنها و اعصاب متشنج ملوک از اتفاقی که داشت می افتاد تا من و نظام را به هم پیوند بزند آنجا 

وسیله ای که همراهم بود، یک ساک الس بود خیلی دوست داشتم ویولون را هم با خود بردارم اما ترسیدم . دکتر 

شفا خودش عهده دار رانندگی شد نظام کنارش نشست و من و شهال و پسر کوچک شان عقب سوار شدیم . هنوز 

ز گفت : نظام شما دو تا هم جای ما را تنگ کرده اید و هم مزاحم آنقدرها از باغ دور نشده بودیم که دکتر با طن

مراودات آزادانه ما شده اید . از شرم گونه هایم گل انداخت . شهال لبخندی زد و نظام با خنده کوتاهی گفت : چون 

رد . ک می دانستم آدم پستی هستی فکر یک ماشین را برای خودمان کردم .کمی جلوتر دکتر شفا ماشین را متوقف

قلبم از سینه ام داشت جدا می شد .دکتر و نظام هر دو پیاده شدند شهال دستش را روی دست من گذاشت گویا از 

رنگ چهره ام پی به ترس درونی ام برده بود با اطمینان گفت : مقصدمان یکی است فقط ماشین ها جداست .نظام 

نذارم محمد زیاد از شما فاصله بگیره . خب تیمسار اگر  جوان پاکی است ، برای اینکه مطمئنت کنم قسم می خورم که

 می فهمید چه می کرد ؟هر دویمان را دار می زد .
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نظام در عقب را برای من باز کرد و من با تردید پیاده شدم فکر همه جا را کرده بودند ماشین را داخل یکی از کوچه 

رد که ساکم را بگذارم .چشمم به ویولون افتاد . ماتم برد های نزدیک به باغ، پارک کرده بود . صندوق عقب را باز ک

.چطور ان را از اتاقم برداشته بود و چطور از باغ خارج کرده بود . ساک را از دستم گرفت و با لبخند گفت : سارق 

.  مخوبی هستم اینطور نیست . سرانجام این سفر به کجا کشیده می شد ؟ چرا آنقدر در برابر اعمال او ساکت بود

باالخره سوار بر ماشین راه افتادیم او سکوت را شکست و آرام گفت : دلخوری ...؟ با کمی مکث گفتم : منظورتون از 

 این کارها چیه ؟ فکر نکنید من مثل بره رام اجازه می دهم شما ....

ی . روز با من آشنا بش فورا حرفم را قطع کرد و گفت : تنها چیزی که از تو می خواهم اینه که سعی کنی توی این سه

سه روز مدت کمیه، میدونم! اما می فهمی که الاقل متکبر نیستم . به مناظر بیرون چشم دوختم ، گفتم : برای چه الزم 

می دانید که شما رو بشناسم ؟ خنده کوتاهی کرد و خیلی راحت و بی مقدمه گفت : می خواهم مطمئنت کنم به درد 

ج و واج نگاهش کردم . نگاه گذرایی به من انداخت و باز هم به همان راحتی گفت ک زندگی آینده ات می خورم . ها

چیه ؟ یعنی قصد ازدواج نداری ....؟ داشتم شاخ در می آوردم ای این دیگر چطور ابراز احساسات بود، اصال از کجا 

گفته بود که از شغل نظامی گری مطمئن بود که من به او عالقمند هستم ، باز هم با همان لحن ادامه داد : فروغ بهم 

خوشت نمیاد . علی رغم عشقی که به پرواز دارم حاضرم به خاطر عشق تو کنارش بگذارم . خب حاال با من ازدواج می 

کنی ؟ سرم داشت گیج می رفت فکر کردم اگر بتواند داخل ماشین بساط سفره عقد را پهن می کند و یک عاقد هم 

هم جاری می کند و بعد هم ....به همین راحتی ! دیگر سکوت را جایز ندانستم و با گیر می آورد و خطبه عقد را 

عصبانیت گفتم : معلوم هست دارین چیکار می کنین؟ با خنده گفت : یعنی در این دو هفته نفهمیدی که دوستت دارم 

 و حاال دارم از تو خواستگاری می کنم .

بگوید : ناراحت شدی ؟ شاید در من عیبی می بینی ..! با عصبانیت  نگاه متعجب و عصبانی من باعث شد که با جدیت

گفتم : این دیگر چه جور ابراز احساسات و خواستگاری کردن است ؟ و صورتم را به سمت دیگری چرخاندم و او 

یگه ن دگفت : خب شاید دلت می خواست اول برایت نامه بدهم یا با هدایای رنگارنگ تو رو متوجه عالقه ام کنم اما م

جوون نوزده ساله نیستم ، تو هم یک دخترک چهارده ساله نیستی ، فکر کردم همین که پیشنهاد سفر را پذیرفتی، 

پیشنهاد ازدواج با مرا هم قبول کردی ....چون کوهی از آتشفشان فوران کردم انتظار نداشتم اینطور بی پرده و 

یاد زدم: نگه دار ! ....گفتم نگه دار! از صدای فریاد بلندم فقط گستاخانه از عشق و عالقه اش و ازدواج صحبت کند؛ فر

خندید و کنار جاده نگه داشت . متعاقب ان دکتر هم ماشین را متوقف کرد خواستم پیاده شوم که گفت : یعنی از 

...این حرف های من ناراحت شدی ؟ نگاه غضبناکم را به او دوختم و گفتم : خیلی از خودتان مطمئنید ! خودخواه! 

ابراز احساسات و این نوع خواستگاری کردن به من این حس را می دهد که دارید از خودتان پذیرایی می کنید، 

بفرمایید میوه ...و از ماشین فورا پیاده شدم و در حالی که به سمت ماشین دکتر می رفتم صدایم زد! ...یلدا ...یلدا 

ان احساساتش نسبت به خودم اصال خوشم نیامد ، احساس کردم دختر ...صدایش قلبم را می لرزاند . اما از شیوه بی

ترشیده ای هستم که چشمانم را به در دوخته ام تا هر کسی به طرفم آمد با لبخند و ترفندی تورش کنم ، یک پیر 

چهره ای دختر با آرزوی ازدواج ....با یادآوری پوران و توران کفرم درآمد . در برابر نگاه های شهال و دکتر با 

برافروخته سوار ماشین شدم و برای پاسخ به نگاه های متعجب و پرسش آمیز آنها گفتم : من اینجا راحت تر هستم . 

هر دو با سر درگمی به هم نگاه کردند و شانه هایشان را باال انداختند . وقتی دکتر بدون اینکه منتظر نظام شود راه 

د بر لبانم نشست . دکتر لبخندی زد و در آینه به من نگاه کرد و گفت : دلت افتاد و او را کنار جاده رها کرد، لبخن
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خنک شد، باید به فکر فراگیری آداب معاشرت بیفنه ،مرتیکه خودباخته یانکی .....از طرز بیان کلماتی که بر زبان می 

ام مدت پشت سر ما رانندگی راند خنده ام گرفت و خودشان هم خندیدند تا ویال دیگر حرفی از او زده نشد و نظام تم

 کرد . البته ....دلم برای تنهایی اش سوخت ....!

برای اقامت، ویالی دکتر را در نظر گرفته بودند گر چه کوچک تر از ویالی خاله ملوک بود که دو سال پیش همراه 

 تیمسار و روحی به آنجا رفته بودیم .اما به همان اندازه زیبا و نزدیک دریا بود .

ان ویال که از ورودمان باخبر بود همه چیز را آماده کرده و برای ظهر ناهار مفصلی تدارک دیده بود . از اینکه نگهب

شهال و دکتر در روابط بین من و نظام دخالت نمی کردند و سعی نداشتند بدون اینکه از علت قهر ما باخبر شوند ما را 

ه دکتر به این موضوع داشت این بود : نظام جوان خوبی است آشتی بدهند خوشحال و راضی بود . تنها اشاره ای ک

فقط آداب معاشرت ایرانی ها را فراموش کرده . مطمئنا شما رو با حرف های بی پرده و نسنجیده اش دلگیر کرده 

 است ...

باشم  ن مسعودبعد از ناهار شهال و دکتر به اتاق شان رفتند تا استراحت کنند من هم به انها قول دادم مواظب پسرشا

و همراه ان کوچولوی ارام و بامزه به ساحل دریا رفتم و با او روی ماسه ها به ساختن قلعه شنی پرداختم . اما تمام 

حواسم به گفته های نظام بود، دقایقی بعد او را دیدم که جعبه ویولون به دست گرفته و به سمت ما می آید، طوری 

با مسعود با خنده هایی کودکانه به ساختن قلعه شنی ادامه دادم، اما همین که سایه  رفتار کردم کا انگار او را ندیدم و

اش بر سرم افتاد تپش قلبم باال رفت ، با صدایی رسا گفت : میشه یکی از اون آهنگ های قشنگ تان را برایم بزنید . 

 هم نکرده بودم . چرا فکر کرده بود او را بخشیدم در حالی که از زمان قهرمان به بعد حتی نگاهش

 با ناراحتی گفت : خب میدونم از دستم ناراحتید . اما هنوز نفهمیدم من چه گفتم که شما را عصبانی کرد ....

خدای من ....واقعا به قول دکتر آداب و معاشرت نمی دانست ، نمی دانستم بخندم یا با عصبانیت بر سرش داد 

نید تا متوجه اشتباهم بشوم . تا نفهمم چرا شما را دلخور کرده ام که بکشم، او دوباره گفت : میشه با من صحبت ک

نمی دانم برای چه چیز باید معذرت خواهی کنم . دیگه سکوت جایز نبود ، کنار ما نشست و همراه ما مشغول ساختن 

ه ه نشده ام کقلعه شنی شد و در همان حال گفت : گوشم با شماست .آهسته گفتم : هنوز آنقدر ها درمانده و بیچار

 شما فکرش را می کنید ...... با تعجب گفت :

  1من ....؟ چرا باید اینطور فکر کنم ...؟ -

گفتم : شما اصال از من نپرسیدید که من اصال به شما عالقه دارم یا نه ....؟فکر کردید همین که پیشنهاد ازدواج می 

ده ام و منتظر خواستگار مانده ام که هر کس از در برسد دهید لطف بزرگی در حقم می کنید و من آنقدر تنهایی کشی

، حتی به قول مادرتان عمو سلمان ....از سر استیصال و دستپاچگی فورا قبول می کنم، چه برسد به شما .....شما که 

ه دسال ها در آمریکا تحصیل کرده اید و به قول فروغ مدرک خلبانی را از معتبرترین آموزشگاه آمریکا دریافت کر

اید، برای همین الزم ندیدی حتی قبل از سفر راجع به این عالقه با من صحبت کنید و مرا مطمئن کنید که واقعا 

....واقعا ....اشک هایم بی دلیل جاری شد و او که در سکوت به حرف های من گوش سپرده بود و با مهارت برای 

 مسعود قلعه شنی درست می کرد در ادامه حرف های من گفت :

یلدا ....من واقعا تو را به خاطر خودت دوست دارم نه از سر هوس، نمیدونم چطور باید مطمئنت کنم اما ....به خاطر  -

 رفتار و حرف های ناشایستم معذرت می خواهم .حاال ....اجازه میدهی تو را از تیمسار خواستگاری کنم ؟....
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واهی التماست کنم تا مرا ببخشی ؟ تو خیلی وقت است سکوتم را که دید نگاهش را به من دوخت و گفت ک می خ

که فکر مرا مشغول کرده ای ....و دستم را که بی هدف بر روی شن های ساحل حرکت می کرد به دستش گرفت و 

گفت : یلدا ...به من نگاه کن! به من نگاه کن ! و من از پشت پرده ای از اشک او را دیدم که با لبخندش انتظار 

طر آنچه در دل داشت و نتوانسته بود آنطور که من می خواهم بیانش کند را می کشید .دستان سردم بخشش به خا

که در دستان گرمش حرارت گرفت فهمیدم که بخشیده بودمش و شاید تازه فهمیده بودم محبت و عشقش به من با 

سفر به یاد ماندنی ترین ان حرف های ساده و بی غرض حقیقت است ، یک حقیقت شیرین، و من نمی دانستم آن 

خاطره زندگیم با او خواهد بود . ساعتی بعد هر چهار نفر در غروب زیبای دریا گرد آتشی نشسته بودیم، شهال 

 برایمان چای می ریخت و من برایشان ویولون می نواختم .

همان طور باشد و بی نظام هرگز حریم بین خودمان را با گستاخی نمی شکست . اما نمی توانست از نظر کالمی هم 

پروا در مورد آنچه در ذهنش می گذشت صحبت می کرد و مرا خجالت زده می کرد . عقیده داشت رنگ صورتی 

پوست صورتم را شفاف تر می کند و وقتی موهایم را روی شانه هایم رها می کنم دلرباتر می شوم و از اینکه 

دیده بود برایم تعریف کرد که نمی توانسته چشم از من چهارشنبه سوری مرا با لباس صورتی و موهای رها شده 

بردارد . خودم متوجه نگاه های سمجش شده بودم . وقتی برای قایق سواری می رفتیم خانواده پر جمعیتی را دیدیم 

 که او را به خنده واداشت و خطاب به من گفت :

حالی که من از شرم گلگون شده بودم ادامه داد :  یلدا! من از تو فقط دو بچه می خواهم فقط دو تا نه بیشتر و در -

یک دختر به ظرافت و زیبایی خودت و یک پسر مثل ...تو برای مرد بودن خیلی شکننده هستی و ظریف....قبول 

 داری ؟ و چون برای تایید به من نگاه کرد باز هم پوزش طلبانه ادامه داد :

 وای باز هم آداب معاشرت را فراموش کردم . -

نظام مهربان بود و من عاشق محبتش شدم، عاشق بی پرده سخن گفتن هایش، عاشق خنده های گاه و بی گاهش ، 

 عاشق بدعنقی های کودکانه اش و عاشق همه آنچه که در او بود و نبود ....

وج های اخرین روز اقامت مان وقتی برای آخرین بار در ساحل ایستاده بودم و غروب زیبا را نگاه می کردم و م

خروشان ، آب را به زیر پایم می کشاند کنارم ایستاد، برای دومین بار دستم را به آرامی در دستش گرفت و آهسته 

 گفت :

 یلدا ...به من قولی بده، نگاهم را به نیمرخ جذابش دوختم او هم به من نگاه کرد و گفت : -

ی خواستم بدانم چرا که دستش را دور شانه ام انداخت و مرا قول بده هیچ گاه به اردالن اعتماد نکنی هیچ گاه ....م -

به خود چسباند و قدم زنان به سمت ویال رفتیم . در ان مدت نظام هر آنچه از مادرم به یاد داشت برایم بازگو کرده 

وم ی گفت : خانبود و من از البه الی حرف هایش فهمیده بودم که اردالن میانه خوبی با مادرم نداشته . نظام با خنده م

 بانو تو را برای من به دنیا آورد و به من میراث خانوم بانو لقب داد .

نظام آرام دفتر را از دست سلدا بیرون کشید آنقدر غرق در شنیدن خاطرات یلدا شده بود که متوجه اشکی که بر 

کوتاهی به سلدا انداخت  صورتش می نشست نشده بود . دفتر را گرفت و آرام سالن را ترک کرد . شهریار نگاه

سرش را با تاسف تکان داد و گفت : ای کاش می شد همین جا تمومش کنید . من نگرانش هستم، هر وقت این دفتر 

 را مرور می کند چند وقتی بیمار می شود و بیشتر از قبل در خود فرو می رود .
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یستاد و گفت : اگر این همه عاشقش بود چرا خانوم بزرگ که معلوم نبود چه وقت به آشپزخانه رفته بود جلوی در ا

 گذاشت و رفت .....؟ سلدا با تعجب پرسید :

 رفت ...؟ یلدا را رها کرد و رفت ....؟! چرا ... -

شهریار لبخند تلخی زد و گفت : زود قضاوت نکنید خانوم بزرگ ....و خطاب له سلدا گفت : شما هم کمی صبر کنید 

 ز باید به منزل تان بروید هنوز هم سر حرفتان هستید ؟....راستی گفته بودید امرو

سلدا به خانوم بزرگ که همان جا ایستاده بود نگاه کرد و گفت : بله ولی خیلی زود باید برگردم می خواهم بفهمم 

 چی بر سر یلدا آمد .

باغ نیست . می روم  شهریار برخاست و گفت : یکی از دوستانم همین اطراف زندگی می کند . پارکینگ انها داخل

 ماشین را برای بردن شما از او بگیرم .

نظام سر میز ناهار هنوز غم زده و ساکت و سلدا ناباورانه به مردی نگاه می کرد که بعد از گذشت سال ها هنوز عشق 

به  لدا رادر دلش جوان مانده بود، همه ساکت بودند تا اینکه شهریار به آرامی گفت :پدر من باید خانوم بزرگ و س

 منزل شان ببرم . بهتره شما هم با ما بیایید تا هوایی تازه کرده باشید

 

الزم می دانید که شما رو بشناسم ؟ خنده کوتاهی کرد و خیلی راحت و بی مقدمه گفت : می خواهم مطمئنت کنم به 

ت و باز هم به همان راحتی درد زندگی آینده ات می خورم . هاج و واج نگاهش کردم . نگاه گذرایی به من انداخ

گفت ک چیه ؟ یعنی قصد ازدواج نداری ....؟ داشتم شاخ در می آوردم ای این دیگر چطور ابراز احساسات بود، اصال 

از کجا مطمئن بود که من به او عالقمند هستم ، باز هم با همان لحن ادامه داد : فروغ بهم گفته بود که از شغل نظامی 

ی رغم عشقی که به پرواز دارم حاضرم به خاطر عشق تو کنارش بگذارم . خب حاال با من گری خوشت نمیاد . عل

ازدواج می کنی ؟ سرم داشت گیج می رفت فکر کردم اگر بتواند داخل ماشین بساط سفره عقد را پهن می کند و یک 

دیگر سکوت را جایز ندانستم عاقد هم گیر می آورد و خطبه عقد را هم جاری می کند و بعد هم ....به همین راحتی ! 

و با عصبانیت گفتم : معلوم هست دارین چیکار می کنین؟ با خنده گفت : یعنی در این دو هفته نفهمیدی که دوستت 

 دارم و حاال دارم از تو خواستگاری می کنم .

صبانیت ی ..! با عنگاه متعجب و عصبانی من باعث شد که با جدیت بگوید : ناراحت شدی ؟ شاید در من عیبی می بین

گفتم : این دیگر چه جور ابراز احساسات و خواستگاری کردن است ؟ و صورتم را به سمت دیگری چرخاندم و او 

گفت : خب شاید دلت می خواست اول برایت نامه بدهم یا با هدایای رنگارنگ تو رو متوجه عالقه ام کنم اما من دیگه 

ک چهارده ساله نیستی ، فکر کردم همین که پیشنهاد سفر را پذیرفتی، جوون نوزده ساله نیستم ، تو هم یک دختر

پیشنهاد ازدواج با مرا هم قبول کردی ....چون کوهی از آتشفشان فوران کردم انتظار نداشتم اینطور بی پرده و 

قط فریاد بلندم ف گستاخانه از عشق و عالقه اش و ازدواج صحبت کند؛ فریاد زدم: نگه دار ! ....گفتم نگه دار! از صدای

خندید و کنار جاده نگه داشت . متعاقب ان دکتر هم ماشین را متوقف کرد خواستم پیاده شوم که گفت : یعنی از 

حرف های من ناراحت شدی ؟ نگاه غضبناکم را به او دوختم و گفتم : خیلی از خودتان مطمئنید ! خودخواه! ...این 

ن به من این حس را می دهد که دارید از خودتان پذیرایی می کنید، ابراز احساسات و این نوع خواستگاری کرد

بفرمایید میوه ...و از ماشین فورا پیاده شدم و در حالی که به سمت ماشین دکتر می رفتم صدایم زد! ...یلدا ...یلدا 

 حساس کردم دختر...صدایش قلبم را می لرزاند . اما از شیوه بیان احساساتش نسبت به خودم اصال خوشم نیامد ، ا
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ترشیده ای هستم که چشمانم را به در دوخته ام تا هر کسی به طرفم آمد با لبخند و ترفندی تورش کنم ، یک پیر 

دختر با آرزوی ازدواج ....با یادآوری پوران و توران کفرم درآمد . در برابر نگاه های شهال و دکتر با چهره ای 

به نگاه های متعجب و پرسش آمیز آنها گفتم : من اینجا راحت تر هستم .  برافروخته سوار ماشین شدم و برای پاسخ

هر دو با سر درگمی به هم نگاه کردند و شانه هایشان را باال انداختند . وقتی دکتر بدون اینکه منتظر نظام شود راه 

 ه من نگاه کرد و گفت : دلتافتاد و او را کنار جاده رها کرد، لبخند بر لبانم نشست . دکتر لبخندی زد و در آینه ب

خنک شد، باید به فکر فراگیری آداب معاشرت بیفنه ،مرتیکه خودباخته یانکی .....از طرز بیان کلماتی که بر زبان می 

راند خنده ام گرفت و خودشان هم خندیدند تا ویال دیگر حرفی از او زده نشد و نظام تمام مدت پشت سر ما رانندگی 

 برای تنهایی اش سوخت ....! کرد . البته ....دلم

برای اقامت، ویالی دکتر را در نظر گرفته بودند گر چه کوچک تر از ویالی خاله ملوک بود که دو سال پیش همراه 

 تیمسار و روحی به آنجا رفته بودیم .اما به همان اندازه زیبا و نزدیک دریا بود .

ماده کرده و برای ظهر ناهار مفصلی تدارک دیده بود . از اینکه نگهبان ویال که از ورودمان باخبر بود همه چیز را آ

شهال و دکتر در روابط بین من و نظام دخالت نمی کردند و سعی نداشتند بدون اینکه از علت قهر ما باخبر شوند ما را 

 خوبی است آشتی بدهند خوشحال و راضی بود . تنها اشاره ای که دکتر به این موضوع داشت این بود : نظام جوان

فقط آداب معاشرت ایرانی ها را فراموش کرده . مطمئنا شما رو با حرف های بی پرده و نسنجیده اش دلگیر کرده 

 است ...

بعد از ناهار شهال و دکتر به اتاق شان رفتند تا استراحت کنند من هم به انها قول دادم مواظب پسرشان مسعود باشم 

به ساحل دریا رفتم و با او روی ماسه ها به ساختن قلعه شنی پرداختم . اما تمام  و همراه ان کوچولوی ارام و بامزه

حواسم به گفته های نظام بود، دقایقی بعد او را دیدم که جعبه ویولون به دست گرفته و به سمت ما می آید، طوری 

 شنی ادامه دادم، اما همین که سایه رفتار کردم کا انگار او را ندیدم و با مسعود با خنده هایی کودکانه به ساختن قلعه

اش بر سرم افتاد تپش قلبم باال رفت ، با صدایی رسا گفت : میشه یکی از اون آهنگ های قشنگ تان را برایم بزنید . 

 چرا فکر کرده بود او را بخشیدم در حالی که از زمان قهرمان به بعد حتی نگاهش هم نکرده بودم .

 از دستم ناراحتید . اما هنوز نفهمیدم من چه گفتم که شما را عصبانی کرد .... با ناراحتی گفت : خب میدونم

خدای من ....واقعا به قول دکتر آداب و معاشرت نمی دانست ، نمی دانستم بخندم یا با عصبانیت بر سرش داد 

ام که  را دلخور کرده بکشم، او دوباره گفت : میشه با من صحبت کنید تا متوجه اشتباهم بشوم . تا نفهمم چرا شما

نمی دانم برای چه چیز باید معذرت خواهی کنم . دیگه سکوت جایز نبود ، کنار ما نشست و همراه ما مشغول ساختن 

قلعه شنی شد و در همان حال گفت : گوشم با شماست .آهسته گفتم : هنوز آنقدر ها درمانده و بیچاره نشده ام که 

 عجب گفت :شما فکرش را می کنید ...... با ت

  1من ....؟ چرا باید اینطور فکر کنم ...؟ -

گفتم : شما اصال از من نپرسیدید که من اصال به شما عالقه دارم یا نه ....؟فکر کردید همین که پیشنهاد ازدواج می 

برسد  دردهید لطف بزرگی در حقم می کنید و من آنقدر تنهایی کشیده ام و منتظر خواستگار مانده ام که هر کس از 

، حتی به قول مادرتان عمو سلمان ....از سر استیصال و دستپاچگی فورا قبول می کنم، چه برسد به شما .....شما که 

سال ها در آمریکا تحصیل کرده اید و به قول فروغ مدرک خلبانی را از معتبرترین آموزشگاه آمریکا دریافت کرده 

راجع به این عالقه با من صحبت کنید و مرا مطمئن کنید که واقعا اید، برای همین الزم ندیدی حتی قبل از سفر 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خانوم بانومیراث 

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

 

1 3 5  

 

....واقعا ....اشک هایم بی دلیل جاری شد و او که در سکوت به حرف های من گوش سپرده بود و با مهارت برای 

 مسعود قلعه شنی درست می کرد در ادامه حرف های من گفت :

دارم نه از سر هوس، نمیدونم چطور باید مطمئنت کنم اما ....به خاطر  یلدا ....من واقعا تو را به خاطر خودت دوست -

 رفتار و حرف های ناشایستم معذرت می خواهم .حاال ....اجازه میدهی تو را از تیمسار خواستگاری کنم ؟....

ست اسکوتم را که دید نگاهش را به من دوخت و گفت ک می خواهی التماست کنم تا مرا ببخشی ؟ تو خیلی وقت 

که فکر مرا مشغول کرده ای ....و دستم را که بی هدف بر روی شن های ساحل حرکت می کرد به دستش گرفت و 

گفت : یلدا ...به من نگاه کن! به من نگاه کن ! و من از پشت پرده ای از اشک او را دیدم که با لبخندش انتظار 

ن می خواهم بیانش کند را می کشید .دستان سردم بخشش به خاطر آنچه در دل داشت و نتوانسته بود آنطور که م

که در دستان گرمش حرارت گرفت فهمیدم که بخشیده بودمش و شاید تازه فهمیده بودم محبت و عشقش به من با 

ان حرف های ساده و بی غرض حقیقت است ، یک حقیقت شیرین، و من نمی دانستم آن سفر به یاد ماندنی ترین 

اهد بود . ساعتی بعد هر چهار نفر در غروب زیبای دریا گرد آتشی نشسته بودیم، شهال خاطره زندگیم با او خو

 برایمان چای می ریخت و من برایشان ویولون می نواختم .

نظام هرگز حریم بین خودمان را با گستاخی نمی شکست . اما نمی توانست از نظر کالمی هم همان طور باشد و بی 

می گذشت صحبت می کرد و مرا خجالت زده می کرد . عقیده داشت رنگ صورتی  پروا در مورد آنچه در ذهنش

پوست صورتم را شفاف تر می کند و وقتی موهایم را روی شانه هایم رها می کنم دلرباتر می شوم و از اینکه 

من  ازچهارشنبه سوری مرا با لباس صورتی و موهای رها شده دیده بود برایم تعریف کرد که نمی توانسته چشم 

بردارد . خودم متوجه نگاه های سمجش شده بودم . وقتی برای قایق سواری می رفتیم خانواده پر جمعیتی را دیدیم 

 که او را به خنده واداشت و خطاب به من گفت :

 :یلدا! من از تو فقط دو بچه می خواهم فقط دو تا نه بیشتر و در حالی که من از شرم گلگون شده بودم ادامه داد  -

یک دختر به ظرافت و زیبایی خودت و یک پسر مثل ...تو برای مرد بودن خیلی شکننده هستی و ظریف....قبول 

 داری ؟ و چون برای تایید به من نگاه کرد باز هم پوزش طلبانه ادامه داد :

 وای باز هم آداب معاشرت را فراموش کردم . -

پرده سخن گفتن هایش، عاشق خنده های گاه و بی گاهش ،  نظام مهربان بود و من عاشق محبتش شدم، عاشق بی

 عاشق بدعنقی های کودکانه اش و عاشق همه آنچه که در او بود و نبود ....

اخرین روز اقامت مان وقتی برای آخرین بار در ساحل ایستاده بودم و غروب زیبا را نگاه می کردم و موج های 

نارم ایستاد، برای دومین بار دستم را به آرامی در دستش گرفت و آهسته خروشان ، آب را به زیر پایم می کشاند ک

 گفت :

 یلدا ...به من قولی بده، نگاهم را به نیمرخ جذابش دوختم او هم به من نگاه کرد و گفت : -

ا داخت و مرقول بده هیچ گاه به اردالن اعتماد نکنی هیچ گاه ....می خواستم بدانم چرا که دستش را دور شانه ام ان -

به خود چسباند و قدم زنان به سمت ویال رفتیم . در ان مدت نظام هر آنچه از مادرم به یاد داشت برایم بازگو کرده 

بود و من از البه الی حرف هایش فهمیده بودم که اردالن میانه خوبی با مادرم نداشته . نظام با خنده می گفت : خانوم 

 د و به من میراث خانوم بانو لقب داد .بانو تو را برای من به دنیا آور
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نظام آرام دفتر را از دست سلدا بیرون کشید آنقدر غرق در شنیدن خاطرات یلدا شده بود که متوجه اشکی که بر 

صورتش می نشست نشده بود . دفتر را گرفت و آرام سالن را ترک کرد . شهریار نگاه کوتاهی به سلدا انداخت 

اد و گفت : ای کاش می شد همین جا تمومش کنید . من نگرانش هستم، هر وقت این دفتر سرش را با تاسف تکان د

 را مرور می کند چند وقتی بیمار می شود و بیشتر از قبل در خود فرو می رود .

خانوم بزرگ که معلوم نبود چه وقت به آشپزخانه رفته بود جلوی در ایستاد و گفت : اگر این همه عاشقش بود چرا 

 ت و رفت .....؟ سلدا با تعجب پرسید :گذاش

 رفت ...؟ یلدا را رها کرد و رفت ....؟! چرا ... -

شهریار لبخند تلخی زد و گفت : زود قضاوت نکنید خانوم بزرگ ....و خطاب له سلدا گفت : شما هم کمی صبر کنید 

 ستید ؟....راستی گفته بودید امروز باید به منزل تان بروید هنوز هم سر حرفتان ه

سلدا به خانوم بزرگ که همان جا ایستاده بود نگاه کرد و گفت : بله ولی خیلی زود باید برگردم می خواهم بفهمم 

 چی بر سر یلدا آمد .

شهریار برخاست و گفت : یکی از دوستانم همین اطراف زندگی می کند . پارکینگ انها داخل باغ نیست . می روم 

 او بگیرم . ماشین را برای بردن شما از

نظام سر میز ناهار هنوز غم زده و ساکت و سلدا ناباورانه به مردی نگاه می کرد که بعد از گذشت سال ها هنوز عشق 

در دلش جوان مانده بود، همه ساکت بودند تا اینکه شهریار به آرامی گفت :پدر من باید خانوم بزرگ و سلدا را به 

 بیایید تا هوایی تازه کرده باشید  منزل شان ببرم . بهتره شما هم با ما

 نظام نگاهش را به سلدا انداخت و گفت : کی بر می گردید....؟

 سلدا لبخند کم رنگی زد و گفت : خیلی زود فردا صبح اول وقت ....

 نظام مکث کوتاهی کرد و گفت : میتونی مرا پیش اردالن ببری ؟

 د و بعد به او گفت : اون ....اون که کسی رو نمی شناسه .سلدا با تعجب به شهریار و خانوم بزرگ نگاه کر

نظام پوز خندی زد و گفت ک میشناسه ...یعنی حداقل مرا به یاد دارد . می خواهم من و تو را با هم ببیند . نظام پیر و 

 فرسوده را در کنار یلدای جوان و شاداب ....

خیم بشه، اجازه بدهید پدر و مادرم برگردند ممکنه مامان با سلدا گفت : می ترسم ...می ترسم با دیدن شما حالش و

 دیدن شما رضایت بده که ....

نظام فورا گفت : افروز ...اخ اگه قلبش سالم بود ....افروز نمی خواهد مرا ببیند ...سلدا ناباورانه گفت : مامانم میدونه 

ر معنایی به شهریار انداخت و در حالی که از سر میز شما زنده اید ؟ آخه چرا نمی خواهد شما رو ببیند ؟نظام نگاه پ

 بر می خاست گفت ک اگر می خواهی حقایق را بدانی زودتر برگرد. زودتر ...

 

 

 18فصل 

 سلدا مقابل شهریار ایستاد و گفت : متشکرم، شما هم توی زحمت افتادید .

 گردم .شهریار لبخندی زد و گفت : زحمتی نبود . خب با اجازتون بر می 

 سلدا گفت : یعنی تشریف نمیاورید داخل منزل .....؟
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 خانوم بزرگ فورا گفت : تا شب نشده بهتره که برگرده، آقای نظام هم تنهاست .

شهریار با خنده گفت : حق با خانوم بزرگ است دیدید که پدرم حالش زیاد خوب نبود .شما فردا هر وقت آماده 

 بالتون .بودید تماس بگیرید تا بیام دن

 خانوم بزرگ فورا گفت : لطف شما کم نشه . خودمون اگر خواستیم برگردیم ماشین داریم .

 شهریار پرسش گرانه به سلدا نگاه کرد گفت : ممکنه بر نگردید....؟

 سلدا با نگاه سرزنش باری به خانوم بزرگ گفت : مطمئنا بر می گردیم هم من و هم خانوم بزرگ شما تا کی توی باغ

 می مونید .

 برای یک هفته مرخصی دارم اما اگر شلوغی پروازها اجازه بده بیشترش می کنم . -

خانوم بزرگ معترضانه گفت : بهتر نیست بیایید داخل منزل ، هم حرف هایتان را می زنید ، هم وسط کوچه و توی 

و سلدا با شرمندگی سرش را پایین  سرما و جلوی چشم ....اهلل اکبر ....و خودش به سمت در رفت و زنگ را فشرد

 انداخت و گفت : معذرت می خواهم .

 شهریار در ماشین را باز کرد .گفت ک حق با خانوم بزرگه ....تا فردا خداحافظ.

 صدای فریاد های سوگند از آیفون در کوچه پیچید .وای ....وا سلدا ....سلدا ....برگشتی ....الهی قربونت بشم .

رد، لبخندی زد و گفت :فردا بیام دنبالتون ....خانوم بزرگ در حال وارد شدن به حیاط غر و لندکنان شهریار مکثی ک

 گفت : سلدا ....بس کن بیا داخل ...

سلدا بی توجه به حرف های خانوم بزرگ گفت : اگه زحمت تون نمیشه . با شما تماس می گیرم . فعال خداحافظ و به 

 صدا کرد : سمت حیاط رفت . شهریار او را

 خانوم وثوق....! -

سلدا به سمت او برگشت و شهریار با تردید گفت : می خواستم ....باشه ...باشه برای بعد ...فورا سوار ماشین شد و 

 رفت . سلدا با شنیدن صدای سوگند به خودش آمد .

 سلدا ....سلدا ....اگه نمی آیی خودم بیام بیارمت . -

وگند او را در آغوش کشید و فریاد زد : دیگه نمی ذارم بری .یا باید من رو هم ببری یا همین که وارد سالن شد س

 دیگه اجازه نمی دهم بری . خسته شدم از دست غر زدن های عزیز ..

 سوگند نگاه عمیقی به سلدا کرد و گفت : غصه عزیز و ناراحتی اونو نخور .رفته خونه عمو مهران ....

راه های آقا نظام به اردالن به تو ساخته ، توی همین دو سه روز سر حال شدی، لپ هات گل نه بابا انگار بد و بی

 انداخته .

 سلدا پالتویش را در آورد و در حالی که به سمت پله ها می رفت، لبخند زنان گفت : باز شروع کردی به چرند گفتن .

ظه ساکت بود .گفت : نه خیر ....این بد و بیراه خانوم بزرگ که برای رفع خستگی روی مبل نشسته بود و تا آن لح

 های آقا نظام نیست که ایشون رو سر حال کرده خانوم تازه فهمیده عاشق شده، یعنی یادش افتاده که عاشق بوده .....

 داد . سوگند خنده کنان گفت : عاشق ....؟ عاشق اون پیرمرد پیزوری ....؟ اون که دایی مامانمونه .....و به خنده ادامه

 سلدا معترضانه گفت :

 سوگند .....نظام پیرمرد پیزوری نیست . -

 سوگند سوتی کشید و گفت : اووو.....مثل اینکه قضیه خیلی جدیه .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خانوم بانومیراث 

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

 

1 3 8  

 

 . شده نظام پسر آقا عاشق خانوم.... بله –خانوم بزرگ 

 و من بی خبر بودم .سوگند با تعجب گفت : ای ول ....ای ول ...چه شود ....آقا نظام ، آقا پسر داشت 

سلدا روی اولین پله ایستاد و به خانوم بزرگ رو کرد و گفت : خانوم بزرگ با حرف هاتون می خواهید منو سرکوب 

 کنید یا به همه بفهمونید چه خاکی تو سرم شده .

 می خواهم کاری کنم تا پسره زبون باز نکرده و حرفی نزده بهش بگی که نامزد داری . -

وای ...انگار من هم نامزد جنابعالی رو فراموش کرده بودم .ایرادی نداره سلدا جون اگه سالح می دونی  سوگند: ای

من خودم رو به آقا پسر نظام معرفی می کنم ، گفتی اسمش چی بود؟ سلدا چشم غره ای به او رفت و به سرعت از 

 پله ها باال رفت . سوگند کنار خانوم بزرگ نشست و گفت :

 یف کن خانوم بزرگ. پسره به درد بخور هست ؟ چشم گیر هست ؟ خب تعر -

خانوم بزرگ سرزنش بار نگاهش کرد و در حالی که از جا بر می خاست گفت : خجالت بکش دختر چشم سفیدی 

 هم حدی داره . نمی دونم شهال خانوم چطور تو رو تنها ول کرده رفته خونه پسرش .

 ؟.....ببینم شب که بر می گرده ...

سوگند بله کشداری گفت و ادامه داد : آخه عزیز خانوم که خبر نداره من چقدر چشم سفیدم واال تا دست شویی هم 

دنبالم می اومد ....و برای این که از زبان سلدا هم چیزی بشنود به اتاقش رفت . سلدا تغییر لباس داده بود و آماده 

 خانوم . نیومده کجا تشریف می برید ؟ بیرون رفتن بود . سوگند گفت : شال و کاله کردی

 سلدا جلوی آینه ایستاد و گفت : زنگ زدم به سروش .گفت داره میاد دنبالم شاید رفتم سری به مامان و باباش زدم .

سوگند پشت او ایستاد از آیینه به او که روسری اش را مرتب می کرد نگاه کرد و گفت : حرف های خانوم بزرگ 

 جدی بوده ؟

ا از آینه به او نگاه کرد و بدون اینکه حرفی بزند به سمن کیفش رفت و آن را برداشت خواست از اتاق بیرون سلد

 برود که سوگند جلوی او را گرفت و گفت :نمی خواهی در موردش صحبت کنی . 

عه افتادم . هزار دفسلدا با کالفگی خود را روی مبل رها کرد و گفت : وای سوگند ....من ....من توی بد وضعیتی گیر 

 خودم رو آماده کردم که به شهریار بگم، بگم که نامزد دارم اما نشد .نشد که نشد .

سوگند کنارش نشست و گفت : شهریار ....پس اسمش شهریاره ...اما چطور با وجود سروش در عرض این چند روز 

بدت می اومد و دور بودی ، حاال چطور این همه به آقا دل باختی ...؟ تو که خواهر پاک و مقدس من بودی و از خیانت 

 خبیث شدی ؟

سلدا پوزخندی زد و گفت : این آشنایی مال االن نیست ، خیلی وقته که همدیگر رو می شناسیم فقط نمی دونستم که 

 کی هست !

 سوگند: به به .....به به ....خواهر مقدس دانشکده یک عمریه که عاشقه و دم نمی زنه ...

اوضاع و احوال باید گفت سروش خان بوده که لقمه شهریار خان رو دزدیده ...حاال کدوم یکی رو طالق میدی  با این

...سروش ...شهریار ...به مامان چی میگی ...شعارهایی رو که سر دادی چیکار می کنی ...؟ میگم ...میگم بهتره با بابا 

 صحبت کنی .

و گفت : دیوننه شدی دختر . برم چی بگم ...؟ بگم بابا من سروش رو نمی سلدا نگاه عاقل اندر سفیه به او انداخت 

 خواهم . می خواهم زیر تموم حرفهام بزنم چون عاشق شدم ...!
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سوگند: نه به این فضاحت ....می بخشید بابا من به خاطر عمل مامان به سروش جواب دادم حاال که مامان جراحی کرد 

د میرم سر وقت دلم. سروش هم که گور پدرش.....با وجود آقا شهریار سروش و همهچیز به خیر و خوشی تموم ش

کیلویی چند ...؟ اصال چطوره به خود سروش جریان رو بگی . به نظر من خاطر تو میخواد . اون موقع هست که آقا 

 سروش سر آقا شهریار رو می کنه خالص ....راحت میشی !

 سلدا : مسخره !

 آقا همونه که با نظام اشتباه گرفتی . همون که گفتی توی قبرستون باهاش آشنا شدی .... سوگند: ببینم نکنه این

سلدا حرفی نزد، سوگند با صدای بلند خندید و گفت : گور کنه ...؟ با نگاه غضبناک سلدا فورا گفت : مرده شور ...؟ 

 سنگ قبر ...؟ کفن ....؟  نه ....متصدی قبرستون ....؟ راننده ماشین نعش کش ....سنگ تراشه .....؟

 سلدا با عصبانیت گفت :

سوگند ...داری با حرف هات توهین می کنی میدونی اگر هیچ کس نبود که این شغل ها رو قبول کنه چی میشد  -

 ....؟!

 آره ...آره ...تسلیم شدم .پس آقا با مرده و قبرستون سر و کار دارن ... -

ا برداشت و به سمت در رفت . سوگند با عجله گفت : فقط یک سوال ...؟ سلدا صدای زنگ که بلند شد سلدا کیفش ر

 ایستاد و به او نگاه کرد .و سوگند با جدیت گفت : معلوم هست به کی خیانت می کنی به سروش یا شهریار ....؟

 

**** 

از بر هم خوردن سروش در حال رانندگی فقط سکوت کرده بود و قصد داشت عمال به سلدا بفهماند هنوز هم 

میهمانی که به خاطر آنها تدارک دیده شده بود ناراحت است و قصد داشت نارضایتی اش را از بودن او در باغ هم به 

همان نحو نشان دهد . سلدا هم بهتر می دانست حرفی نزند تا سکوت بین شان ادامه داشته باشد . هنوز به آخرین 

 ه بود فکر می کرد . به چه کسی خیانت می کنم ؟!جمله سوگند که با نهایت زیرکی بیان شد

به سروش که نامزد ظاهری و رسمی ام است یا به شهریار مردی که قلبم از ان اوست ؟ به هر دو ....به خودم ....به 

 پدر و مادرم ....به همه ...!

 د .سروش طاقت نیاورد با نگاهی به دستان سلدا موضوع را برای باز کردن سر حرف پیدا کر

 حلقه ات کجاست ؟ -

سلدا فورا به انگشتش نگاه کرد، فراموش کرده بود ان را دست کند از همان شب بعد از نامزدی ان را داخل کشو 

انداخته بود با آن همه قیمتی که داشت برای او یک شی بی ارزش و حتی نفرت انگیز بود . یک دفعه دلش هوای 

آهسته گفت : فراموش کردم که ....سروش با ناراحتی حرف او را قطع کرد  شهریار را کرد .بغض گلویش را گرفت و

و گفت : فراموش کردی ؟ جالبه ...انگاری تو واقعا سر سازش نداری من هم بی خود فکر کردم که وقتی رسما نامزد 

 بشیم نظرت نسبت به من عوض میشه .

 ه تو عوض بشه .سلدا پوز خندی زد و گفت : برام چیکار کردی که نظرم راجع ب

 سروش با ناراحتی گفت : جنابعالی تشریف داشتید که مورد لطف قرار بگیرید؟!

 فکر نمی کنم اگر تمام دنیا رو هم به پات بریزم نظرت راجع به من عوض بشه و اخالقت تغییر کنه !

 سلدا با جدیت گفت : پس بهتره همین جا تمومش کنی .
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ت : واقعا ....کور خوندی خانم تا آخرش با خودم می برمت تا پای سفره عقد، سروش خنده ای عصبی سر داد و گف

 حتی بعد از اون . یا سر عقل میای و توی قلبت راهم می دی یا نتیجه لج بازی ها رو می بینی ....

 سلدا با تمسخر گفت :مثل اینکه یکی از شرایط منو برای نشستن سر سفره عقد فراموش کردی ؟

ن لبخند گفت : نه خیر ...تمام شرایط جنابعالی رو یادمه و منظور سرکار هم حق طالقه ...! که به شما سروش با هما

 رسید ...بعد از مکثی کوتاه با لبخندی جدی ادامه داد .

چی فکر کردی ...؟ که یکی مثل من احمق،چشم بسته همه شرایط تو رو قبول می کند . بعد از اینکه از رستوران  -

راست رفتم پیش پدرم و عرایض جنابعالی رو به سمعشون رسوندم . پدرم از قبل همه چیز رو میدونست  رفتیم یک

فکر کردی آقای شاهرخی ...شاهرخی نامدار ، همین طوری شرایط احمقانه تو رو قبول کرد . نه خیر خانوم . از قبل 

....؟ بعد از عقد، یک روز بعد از عروسی  همه چیز رو سبک و سنگین کرده بود . میخواهی با حق طالقت چیکار کنی

طالق میگیری ؟! خب بگیر ...! خیلی دوست داری انگ مطلقه بهت بچسبه ....اون هم توی جامعه ما .....فکر میکنی 

یک زن مطلقه چه جایگاهی توی جامعه داره ....هیچی ...هیچی ...حتی دوستانش از ترس اینکه رفیق مطلقه اشون 

طلقه خوشگلشون قاپ شوهرهاشونو بدزده باهاش قطع رابطه میکنن . مطمئن باش اگر بعد از ازدواج ....البته رفیق م

 هم بخواهی به بز رقصونی هات ادامه بدی خودم تو رو ....حق طالق ...؟! و با تمسخر پوز خندی زد .

احمقی که خیلی زود چهره  سلدا بدون اینکه به او نگاه کند در حالی که از خشم تمام وجودش می لرزید گفت : تو

اصلی ات رو نشون دادی البته من از قبل هم می دونستم تو مرد زندگی نیستی . اما مادرم ..افسوس ...ولی هنوز هم 

 دیر نشده من همین جا تمومش میکنم .... حاال هم برگرد !

ن مامان افروز ...مطمئنا با دیدسروش با صدای بلند خندید و گفت: باشه بر میگردم ولی با اولین پرواز میرم پیش 

 دامادش خوشحال میشه ...

 سلدا با غضب گفت : تو خیلی کثافتی ...!

سروش لبخندی زد و گفت : عصبانی نشو خوشگل من ....از این به بعد هم حلقه ات رو دستت کن، کلی پول بابت 

 اون حلقه دادم .

ه به جایی نخواهد برد با لحنی مالیم گفت : چرا هیچ وقت سلدا نفس عمیقی کشید می دانست با این طرز برخورد را

 نپرسیدی چرا نمی خواهم با تو ازدواج کنم .

 سروش لبخندی زد و گفت : حاال می پرسم ...چرا ؟

سلدا با جدیت گفت : چون دوست ندارم اگر جوان سر به راهی بودی و به دنبال عیاشی و خوش گذرونی نبودی باز 

 نداشتی .هم جایی تو قلبم 

سروش باز هم خندید و گفت : اوال عیاشی و خوش گذرونی نه، تفریحات مختص دوران جوانی ، دوما بهتره به قلبت 

 بگی اینقدر ناز نکنه و یک جایی واسه من در نظر بگیره این به نفع صاحبشه ...

 ی ...؟سلدا خشمش را فرو خورد و گفت : اصال چرا اینقدر اصرار داری با ما ازدواج کن

 چی هر ، مردهاست ما خصلت این اصال ؟ چیه میدونی دارم دوستت هم خیلی تو عکس بر من اینکه واسه –سروش 

 اون از یکی راگ هم تو شاید میکنه شیفته بیشتر رو مردها ما کنه رقصی بز خودم قول به و کنه نشینی عقب دختر یه

 پولم خوش می گذروندی تا حاال فراموشت کرده بودم و .... و من با مدت یه و میشدی رام زود که بودی هایی دختر
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سلدا با عصبانیت گفت : رفته بودی سر وقت یکی دیگه ، اگه همه مردها چنین صفتی داشته باشند خیلی رذل هستند 

 و تو از همه بیشتر ...

ان افروز عمل کرده ! تو سروش خنده کوتاهی کرد و گفت : اومدی نسازی نامزد عزیزم ...خیالت راحت شده که مام

که دیگه تحصیل کرده ای عزیزم باید بدونی که چینی بند خورده احتیاج به مراقبت و محافظت زیادتری داره ممکنه 

 با تلنگری از هم بپاشه .

سلدا سکوت کرد و در دل به او ناسزا گفت چه سودی داشت اگر چندین ساعت از نا فرجامی چنین ازدواج هایی 

د . برای او که دنیا در پول و خوش گذرانی خالصه شده بود، زندگی و هدف از تشکیل خانواده بی معنا صحبت می کر

بود، فقط قصدش از ازدواج این بود که کسی را که نتوانسته با پول و زبان بازی به دست بیاورد از راه قانونی داشته 

 باشد .

ه او رسید عشق او هم در دل سروش هوس باز فروکش حاال دیگه مطمئن بود چند صباحی دیگر وقتی که دستش ب

خواهد کرد و او هم به جرگه آن فراموش شده های پاک باخته می پیوندد و مجبور است زندگی پر از نفرتی را در 

 کنار او داشته باشه.

 

م نفهمیده بود تا مبادا قلب بند خورده ی مادرش با ناشکیبایی های او و جدایی اش از سروش از هم بپاشد.هنوز ه

 چرا مادرش تا این اندازه به این ازدواج نا میمون اصرار داشت.

اقای شاهرخی با رویی گشاده از سروش استقبال کرد:به به عروس قشنگم باالخره افتخار دادی سری هم به ما و کلبه 

 ی حقیرانه ی مان بزنی.

 خی من...سلدا لبخند محوی بر لب نشاند و گفت:اختیار دارید اقای شاهر

اقای شاهرخی فورا حرف اورا قطع کرد و گفت:اقای شاهرخی برای تو تمام شد از حاال به بعد من برای تو پدرجان 

 هستم.مثال عروس من هستی هم عروس و هم دختر نداشته ی من....

 و بعد رو به همسرش که با غضب به سلدا چشم دوخته بود کرد و ادامه داد:درست نمی گم خانوم...

 خانوم شاهرخی با جدیت گفت:اگر سلدا خانوم این یکی افتخار را هم بدهد چرا که نه..

شاهرخی لبخندی زد و گفت:خب چرا ایستادی..بیا اینجا دخترم...بیا کنار خودم...می خواهم کمی با تو صحبت کنم.و 

 کنه نترس.رو به سروش کردو گفت:تو دیگه چرا اخمات تو هم رفته؟نامزدت جای تورا تنگ نمی 

سروش لبخندی زدو کنار سلدا مقابل پدر ومادرش نشست.اقای شاهرخی از حال افروز و مسعود پرسید و سلدا در 

 حالی که از بودن و ماندن در ان جمع معذب بود یک به یک به سواالت اقای شاهرخی پاسخ میداد.

ی یکی از دانشگاههای ایتالیا در رشته ی  اقای شاهرخی از درس و دانشگاه هم سواالتی کرد.او خود تحصیل کرده

عمران بود.و دو شرکت بزرگ راه سازی را اداره میکرد.مردی با سواد و زیرک بود بر عکس پسرش سروش.به 

مطالعه و علم بهای زیادی میداد اما با تمام زیرکی نتوانسته بود بفهمد پول زیاد و بی حد و حسابی که در اختیار 

را به جوانی عیاش و خوش گذران تبدیل کرده بود و به نحوی اورا به راه بیاورد و اولین قدم را  فرزندش قرار داده او

ازدواج او با دختری فهیم و تحصیلکرده همچون سلدا می دانست و مطمئن بود که سلدا اصال با این وصلت موافق 

اده به خاطر اصرارهای مادرش و نبوده است همانطور که همسرش موافق نبود و میدانست اگر سلدا پاسخ مثبت د

 قلب مریضش بوده.
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دقایقی بعد کتایون و فرزندانش از راه رسیدند حاال سلدا بیشتر معذب بود زیرا نگاههای شماتت بار کتایون و 

نگاههای کینه توزانه ی سپید.سروش علی رغم ان هم سوز و گدازهای عاشقانه فقط کنار سلدا نشسته بود و کالمی با 

نمی کرد. خانوم شاهرخی به همراه خواهر شوهرش دورتر از بقیه نشسته بودند و ژورنال ها را برای  او صحبت

انتخاب لباس شب عید زیر و رو میکردند سپید بساط ورق بازی را از داخل کیفش بیرون اورد زیر چشمی به سلدا 

 نگاه کرد و گفت:تا وقت شام یک دور بازی میکنی؟

 مان روشن و پر از نفرت او نگاه کند گفت:بلد نیستم.سلدا بدون اینکه به چش

 سپید پوزخندی زدو خطاب به سروش گفت:البد تو هم ترجیح میدهی سم و بکم بشینی کنار نامزدت...؟

 سروش از جا بلند شد و گفت:نه..بدم نمیاد باز هم شکستت بدم.

یز انتهای سالن رفت.نگاه سلدا به سهراب سپید ورق را برداشت و در حالی که میخندید همراه سروش به سمت م

افتاد که روزنامه به دست با فاصله ای چند متری کنار شومینه نشسته بود و موشکافانه اورا مینگریست.چه انتظاری از 

 او داشت.اینکه دست سروش را بگیرد و مانع رفتن او با سروش شود.؟یا او هم از سر حسادت انهارا همراهی کند...؟

. این تنها کلمه ای بود که اهسته بر زبان راند.کوچکترین عالقه ای به سروش نداشت که به خاطرش مبارزه ه درک..

کند.ان هم با سپید..چه بسا روزی هوویش میشد.مگر سپید تهدیدش نکرده بود که دست از سر زندگی اش نخواهد 

 درک...!کشید.ان زمان که هوویش میشد نیز به همین اسانی میتوانست بگوید به 

سهراب روزنامه را روی میز انداخت و از جا برخاست اما با نشستن اقاقی شاهرخی کنار سلدا پشیمان شد و بار دیگر 

سر جایش نشست و خود را سرگرم مطالعه کرد.اقاقی شاهرخی با دو فنجان قهوه با فاصله ای نه چندان زیاد کنار 

 خسته کننده ای شد اینطور نیست؟سلدا نشست و یکی را به دست سلدا دادو گفت:شب 

سلدا به سروش و سپید نگاه کردو پاسخی نداد اقای شاهرخی کمی از قهوه اش را نوشید و طعم تلخش را در دهان 

مزه مزه کرد.و گفت:شما تازه نامزد کرده اید باید انقدر قدرت عمل داشته باشی که رقیب حتی جرات صحبت کردن 

 ز همین روزهای اول قدرت قافیه رو باختی و کنار نشستی..را نداشته باشد.اونوقت تو ا

سلدا نگاه گذرایی به اقای شاهرخی انداخت و چیزی نگفت.اقای شاهرخی به فنجان قهوه ی سلدا اشاره کرد و 

گفت:سرد میشه...قهوه اش را نوشید پاهایش را روی هم انداخت و گفت:سپید از ان دخترهای فرنگ رفته ای است 

نگستان فقط جنگولگ بازیهایش را یاد گرفته مثل هزاران جوون دیگه که از غرب فقط مد و ظاهر سازی را که از فر

تقلید میکنند.که اصال به درد فرهنگ کشور و جو حاکم بر ان نمی خوره غرب چیزهای دیگری داره که فوق العاده 

.با یک شیشه ژل و یک دست لباس است مثل تکنولوژی فن اوری...خب جوونای راحت طلب دنبال راحتی هستند

میشن ادم غربی.مثل سپید و سروش اما سهراب رفت غرب و تحصیل کرد. او نهایت استفاده رو از دانش اونجا برد و 

من اگر دختری داشتم هرطور بود اورا به سهراب میچسباندم جوان فهیم و عاقلی است اما با اینکه میدانستم سپید به 

وی خود نیاووردم این دخترها فقط پول های بی زبان را خرج قرتی بازی ها و مجالس بی سروش عالقمند است به ر

 خاصیت زنانه میکنند.میخواهند به قول خودشهان این دو روز عمر را صرف خوش گذرانی کنند.بدون هیچ بهره ای

 یک مشت ادم االف که توی هم وول میخورند و قسمتی از زمین را اسغال میکنند.

 زخندی زد و جراتی به خود داد و گفت:به نظر شما سروش سوای این دسته از جوانهاست؟سلدا پو

اقای شاهرخی لبخندی بر لب نشاند و سرش را به سلدا نزدیک کرد و گفت:اگر این طور فکر میکردم که سروش 

 سوای جوانهای غرب زده است تا این حد از ازدواج او با تو خوششحال نمیشدم.
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 حتی به او نگاه کرد و گفت:منظورتون چیه؟سلدا با نارا

اقای شاهرخی که متوجه ی ناراحتی سلدا شد گفت:نه..نه..نه..منظورم این نبود که اگر سروش جوان سر به راهی بود 

مخالف ازدواج شما بودم..نه..تو دختر مادری هستی که همه چیز را در حد اعتدال در زندگیش دارد مجالس دوستانه 

 رسیدگی به خانواده.تفریحاتش و 

حق با اقای شاهرخی بود مادرش جدای از لجبازی هایش زن کاملی بود.با انکه امکاناتش را داشت اما وقتش را در 

ارایش گاهها و شوهای لباس و کافی شاپ ها و مجالس دوستانه نمی گذراند.الزم نمی دانست برای یک ساعت ماندن 

دند ساعت ها در ارایش گاهها و لباس فروشی ها وقت بگذراند.یک در جمع دوستانش که همگی غیر معقول بو

ارایش ساده ی معقول و یک ساعت هم نشینی با دوستان سر ساعت به منزل باز میگشت و به همسر و بچه هایش 

 میرسید.حتی در کارهای منزل به خانوم بزرگ هم کمک میکرد.کتاب مطالعه میکرد...

فکارش بیرون راند و گفت:من از سروش غافل شدم انقدر سرگرم پروژه هایم بودم که ناگهان اقای شاهرخی اورا از ا

در تربیت او اهمال کردم.همسرم هم از همان دسته زن هایی است که گفتم پول بی زبان را خرج مهمانی های بی 

خرید حاصل زنانه میکند.سرگرم فال قهوه ی خودش و دیدن شوهای لباس و گیر اوردن ژورنال های روز 

جدیدترین مارک لوازم ارایش رفتن به سالن های ارایش و هزار کار دیگر بود.وقت نداشت به سروش برسدد.این 

بی توجهی ها از سروش یک جوان عاطل و باطل ساخت.بعد که به خودم امدم دیدم سروش بزرگ شده اما نه ان طور 

ادرش نباشد و اورا بسازد ان طور که لیاقتش را که من میخواستم.الزم دیدم همسری برایش انتخاب کنم که مثل م

 دارد دلم میخواست یکی از شرایط ضمن عقد را ادامه تحصیل او قرار میدادی مطمئنا قبول میکرد.

سلدا با تمسخر گفت:پس این من هستم که باید تاوان اهمال کاری های شما و خانواده تان را بپردازم.واقعا که..و 

 رد شده بود را روی میز گذاشت.فنجان را که قهوه اش س

اقای شاهرخی گفت:تو انتخاب خود سروش بودی نه من و مادرش..البته وقتی به من گفت تورا دوست دارد نزدیک 

بود از خوشحالی سکته کنم.همان چیزی که من میخواستم یک دختر فهیم و نجیب.اجازه ندادم مخالفت های همسر 

هرچند انقدر عاشقت شده بود که هیچ چیز مانع او نمی شد. ببین سلدا  خللی در تصمیم سروش به وجود بیاره

 سروش تو دستهای توست پس بسازش اون طور که خودت میخوای و من میخوام..

 سلدا با تاسف سرش را تکان داد و گفت:من چنین قدرتی ندارم...

 اقای شاهرخی گفت:من حمایتت میکنم تو گوشش میزنم تا از تو تبعیت کنه.

سلدا با جدیت گفت:اقای شاهرخی سروش خیلی وقته بزرگ شده فکر نمی کنم دیگخ تنبیه تو ی رفتارش تاثیری 

 داشته باشه.

اقای شاهرخی گفت:فقط میخواستم بگم تا چه حد از تو حمایت میکنم وگرنه عشق تو خیلی وقته که توی گوشش 

 زده.

 ه کرد و گفت:معلومه...سلدا به سروش که سرگرم ورق بازی با سپید بود نگا

اقای شاهرخی هم به ان دو نگاه کرد و گفت:زیاد جدی نگیر من پسرم رو میشناسم میخواهد تالفی بی اعتنایی های 

 تورو کرده باشد.

 سلدا گفت:این هم یکی از خصلت های خوب سروشه..؟

 خوب روی پیشنهاد من فکر کن. اقای شاهرخی گفت:میخواهم یک پیشنهادی به تو بدهم قبل از اینکه جواب بدهی
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سلدا به اقای شاهرخی چشم دوخت و او گفت:سروش تنها فرزند و تنها وارث من است من و همسرم سالها توی 

کشورهای اروپایی و امریکایی دنبال دوا درمان بودیم تا بعد از بیست سال شاید هم بیشتر خدا سروش رو به ما داد 

الن سروش میبایست هم سن و سال دایی تو باشد.به هر حال تقدیر این بود و من اگر همان اول بچه دار میشدیم ا

حاضرم به خاطر تنها فرزندم و سر به راه شدنش هر کاری بکنم.اگر بتونی راضیش کنی که ادامه تحصیل بده این 

 خونه رو به اسم تو میکنم.

وه و مجلل بود با چند هزار متر زمین.محوطه ی سلدا با حیرت به شاهرخی نگاه کرد اینجا منزل نبود یک قصر با شک

با شکوهش سرتاسر چمن کاری شده و تنها راه ماشین روی ان تا انتها سنگ فرش بود.سرتاسر محوطه با درخت 

های تزئینی از سرو و کاج و بید مجنون و شمشاد گرفته تا رزهای رونده و داوودی های سفید و کوکب های قرمز 

گلف.یک استخر رو باز زمین تنیس همه جزئی از این منزل مجلل بود.که کار رسیدگی به ان  پوشیده شده بود.زمین

 بر عهده ی سه باغبان خبره قرار داشت منزل رویایی اقای شاهرخی زبانزد خاص و عام بود.

م میفرستاقای شاهرخی ادامه داد:میتونی تغییر رشته بدهی در اون صورت من هر دوتای شما رو برای ادامه تحصیل 

امریکا شرکت های من نیاز به دوتا وارث تحصیل کرده و مجرب داره و اگر حق طالق رو نخوای من یکی از شرکت 

 ها رو به اسمت میزنم هرکدوم رو که بخوای...

پیشنهاد اقای شاهرخی باور نکردنی بود و هر دختر دیگری جای سلدا بود شاید فی افور قبول میکرد. اما سلدا سرش 

 ایین انداخت و گفت:متاسفم گفتم که در خودم چنین قدرتی رو تصور نمی کنم.را پ

 اقای شاهرخی نفس عمیقی کشید و گفت:حتی حاضر نیستی امتحانش کنی؟

شاید فکر کنید دختر احمقی هستم که بدون فکر چنین پیشنهاداتی رو رد میکنم اما..اما واسه ی تحول سروش واقعا -

وست داشتن چیزهایی که به او کمک میکنه اینهاست نه میلیارد میلیارد پول شما و پیش پول کافی نیست.عشق و د

 کش های سخاوتمندانه ی شما به من...

 یعنی به هیچ نحو نمیتونی عاشق سروش بشی؟-

 سلدا لبخند تلخی زدو گفت:شما فکر میکنید عشق خریدنی است؟

 رف اول را در گره گشایی مشکالت میزند.اقای شاهرخی پاسخ داد:نه..اما در حال حاضر پول ح

وقتی این همه سرمایه داشته باشی فکر میکنی چه مشکلی میتونه سر راهت قرار بگیره؟نگو بیماری که شامل حال 

همه هست از افراد توانگری مثل من گرفته تا پسرک گل فروش سر چهار راه.فقط من توی بهترین بیمارستان 

 رک بیچاره...پس دنبال عشق جنجالی نباش دنیا عوض شده دخترم.خصوصی بستری میشم و اون پس

 سلدا:فکر میکنم شرکت های راه سازیتان را به اندازه ی سروش دوست دارید.

اقای شاهرخی لبخندی زد و گفت:چرا که نه...امیدوارم ناراحت نشوی ..اما همان اندک سرمایه ی پدربزرگت 

ا تالش با سختی کشیدن خودم از راه تحصیل و کار به وجود امده برایش باداورده است اما ثروت من ذره ذره ب

زحمت کشیده ام تا شرکت ها را تاسیس کرده ام خون دل خوردم از خودم و از سوادم مایه گذاشتم تا به اینجا 

 رساندمشان.

ی و زحمت میکشیدسلدا در دل گفت:ای کاش برای رشد و شکوفایی فرزندت همین اندازه از خودت مایه میگذاشتی 

 که حاال مجبور نباشی یکی دیگر را برای جبران قصور در تربیت او تباه کنی.سلدای بدبخت را...

 اقای شاهرخی اداده داد:خب..فکرهایت را بکن و به من خبر بده.
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می کنم ن سلدا:احتیاجی به فکر کردن نیست.من به سروش پیشنهاد میکنم که به جای عالفی ادامه تحصیل بده اما فکر

قبول کنه در ضمن ترجیح می دهم اگر سروش به ادامه تحصیل راضی شد کاری کنید که این ازدواج سر نگیره.من 

 احتیاجی به این منزل با شکوه ندارم.

اقای شاهرخی لبخندی زد و گفت:با من روراست باش انطور که من بودم چرا انقدر مخالف این ازدواج هستی؟مشکل 

دود و دم و قرص و از این قبیل کوفت و زهرماری ها نیست فقط زیادی گرد دوستاش میگرده و  تو چیه؟سروش اهل

یک زمانی زیاد گرد دخترها می چرخید اگر تیپ و قیافه اش ناراحتت میکنه که میتونی به او تذکر بدی الزمه لب تر 

 کنی پس این همه مخالفت تو..شاید قلبت از قبل...

ککرد و گفت:قلب من جای پسر شما نیست فقط همین.در ضمن سروش میخواهد که من به  سلدا حرف اورا فورا قطع

 شکل اون در بیام اصال تمایلی به تغییر در رفتارش نداره..

در همین هنگام سروش به انها پیوست در حالی که لبخند روی لبش حاکی از بردش در بازی با سپید بود 

 نشد؟ گفت:حرفهای شما عروس و پدر شوهر تموم

 اقای شاهرخی با صدای نسبتا بلند که همه را متوجه ی خودشان کرد گفت:تموم شده ولی به نتیجه ای نرسیدیم

 سروش مقابل انها نشست و گفت:چه نتیجه ای؟

 اقای شاهرخی گفت:این که تو موافقت میکنی یا نه؟سلدا دوست داره تو ادامه تحصیل بدی.

د و سلدا متعجبانه به اقای شاهرخی چشم دوخت.اقای شاهرخی ادامه داد:اگر تو سروش متحیرانه به سلدا نگاه کر

رضایت بدهی من حاضر هر دوی شما را برای ادامه تحصیل بفرستم خارج از کشور و تمام مخارج هم به عهده ی 

 خودم.

 ت که از خونواده اشخانوم شاهرخی هم به جمع انها پیوست و گفت:سروش احتیاجی به ادامه تحصیل نداره الزم نیس

 جدا بشه.

سهراب که تا ان لحظه ساکت نشسته بود روزنامه را کنار گذاشت و از همان جایی که نشسته بود گفت:به نظر من هم 

 فکر خوبیه کسب علم یکی از نیازهای همیشگی بشر است البته نه برای کسب در امد.

شرط و شروط عروس خانوم یکی یکی داره اضافه میشه و سپید در حالی که ورق ها را به کیفش بر میکرداند گفت:

بعد با نگاه تمسخر باری به سلدا گفت:ببینم فکر هم برای مهریه ات کردی؟یه چیز غیر قابل تصور مثل همون حق 

 طالق...

را مسلدا عصبانیتش را فرو خورد و لبخندی زد و گفت:تا االن فکرش را نکرده بودم اما دائی جانتان با پیشنهادش 

 غافلگیر کرد به قول شما چیزی غیر قابل تصور که همه رو شگفت زده میکنه.

همه به اقای شاهرخی چشم دوختند و او در حالی که برای صرف شام بر می خاست با لبخندی بر لب با جدیت 

 گفت:فقط یکی از سرکت ها..!

 یه؟خانوم شاهرخی با چشمانی از حدقه در امده گفت:منظورت از این حرف چ

سپید و کتایون که سکوتشان در تمام شب از سر نارضایتی بود و به شاهرخی نگاه کردند و اقای شاهرخی در حالی 

که به سمت میز که توسط خدمتکارها چیده شده بود می رفت گفت:سلدا حق طالق رو به ما واگذار میکنه و من اون 

ه همراه سروش واسه ی ادامه تحصیل بره اروپا این شرکت رو به اسمش میزنم.اگر هم راضی بشه تغییر رشته بد

 خونه رو به نامش میکنم...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خانوم بانومیراث 

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

 

1 4 6  

 

سپید در حالی که از حسادت بدنش میلرزید روی اولین صندلی نشست.کتایون پوزخندی زد و نگاه معناداری به سلدا 

 برای مخالفتانداخت و پشت میز کنار برادرش نشست.سروش هم غافلگیر شده بود و خانوم شاهرخی موقعیت را 

 کردن مناسب ندید.

 

سلدا سرش را به صندلی ماشین تکیه داده بود و نوای ارام موسیقی گوش می کرد.سروش با یک دست فرمان را نگه 

داشته بود و دست دیگرش راروی دست سلدا گذاشته بود و از اینکه سلدا برای گریز از این حرکت او هیچ مقاومتی 

قیقت سلدا آنقدر غرق در افکارش بود که متوجه این حرکت سروش نشده بود سروش نمی کرد متعجب بود . در ح

 با صدایی آهسته گفت : پس حق طالق را فروختی . پدرم معامله گر خوبی است اما این بار سرش کاله رفت .

سرمایه  سلدا به خود آمد دست سروش را پس زد و گفت : معامله ای صورت نگرفته من حق طالق را حتی با تمام

 پدرت عوض نمی کنم .

 سروش لبخندی زد و گفت : پس معلوم میشه در گرفتن طالق از من مصر هستی .

 . باشد کار در طالقی تا نگرفته صورت عقدی هنوز –سلدا 

 سروش مکثی کرد و گفت : نظرت راجع به ادامه تحصیل من حقیقت داره ؟

هر چقدر تحصیل کرده باشی بهتره برای خودت هم خوبه حداقل از  اگر ادامه بدی خوبه، برای اداره شرکت پدرت -

 این عالفی که گرفتارش هستی نجات پیدا می کنی . اما نظر من را راجع به تو عوض نمی کنه .

 پس چرا چنین پیشنهادی دادی . نکنه میخوای مرا بفرستی اروپا تا خودت راحت شوی . -سروش

 برای من مهم نیست . کن فکر داری دوست طور هر –سلدا 

 سروش : سلدا من حاضرم ادامه تحصیل بدهم اما ....خواهش می کنم با من مهربان تر باش !

 . من رفتار تغییر برای نه بخوان درس خودت خاطر به ، باشی موفق تحصیل در اینکه برای –سلدا 

 ؟ باشی داشته قبول آینده همسر عنوان به مرا که کنم چیکار –سروش 

 تواقعی.  بدهد تغییر را شخصیتش من خاطر به مردی ندارم دوست و آید نمی خوشم اصال ضعیف مردهای از –دا سل

 رو سیاحسا بی این جای نفرت ازدواج از بعد که بسا چه!  فهمی می ندارم تو به ای عالقه کوچکترین اصال من که اینه

تر فکر کن تا کی میتونی عاشق من بمونی در حالی که  عاقالنه کمی.  داری سال شش و بیست االن تو سروش.  بگیره

من هیچ محبتی نسبت به تو ندارم که تقدیم تو کنم . مطمئنم خیلی زود از من خسته میشی و میری سراغ یکی که 

 واقعا دوستت داشته باشه، یکی ...یکی مثل سپید ....

ری داری که می خواهی هر دو تایمان طعم تلخ سروش نگاه تند و سریعی به او کرد و سلدا ادامه داد : چه اجبا

شکست رو بچشیم . ما هیچ نقطه مشترکی با هم نداریم . در هیچ یک از مسایل زندگی با هم تفاهم نداریم حتی از 

نظر ظاهری متفاوتیم یه وصله ناجور برای هم هستیم اصال فکر کردی چرا عاشق من شدی ؟ تو واقعا مرا دوست 

ی به دستم بیاری چون به قول خودت در برابر تو تسلیم نشدم و مثل دخترهای دیگه به خاطر نداری فقط می خواه

پولت، تیپت و ماشین آنچنانی ات و پدر معروفت چند صباحی با تو خوش نگذروندم .من هم تموم میشم مثل اون 

احی در کنارت باشند و من دخترها هیچ محبتی ندارم که به تو بدهم اونها هم به خاطر مادیات حاضر شدند چند صب

 ....به خاطر مادرم ...فقط و فقط به خاطر مادرم قصد دارم با تو ازدواج کنم ...

 سروش با عصبانیت اما با صدایی آرام گفت : بس کن ....بس کن سلدا !
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واهی از این سلدا پوز خندی زد و گفت : چیه ...؟ واقعیت تلخه ...؟ دارم حقیقت رو میگم نه ...؟ اما تا کی می خ

حقیقت تلخ فرار کنی من میتونم خیلی راحت از خواسته ام بگذرم و اون شرکت بزرگ رو صاحب بم اما این کار رو 

نمی کنم . چون نمی تونم به خودم دروغ بگم که مادیات برام مهم تر از زندگی آینده ام است . سروش پدرت خیلی 

ت در قبال زندگی تو حاضره حاصل سال ها زحمتش رو به اسم من تو رو دوست داره . برام حیرت آور بود وقتی گف

بکنه . کمتر آدمی با چنین سخاوتی پیدا میشه . اما یک چیز رو فهمیدم اینکه مسئله تغییر رفتار تو و درست زندگی 

 کردنت براش مهمه نه احساس ما به هم ....

و به خودم عالقمند کنم زندگی با من فرصت دوست سروش گفت :اون مرد با تجربه ای است میدونه من میتونم تو ر

 داشتن رو به تو میده .

 سلدا نفس عمیقی کشید و آهسته گفت : این اتفاق نمیته و تو نمیتونی ...

سروش مقابل منزل آنها ماشین را نگه داشت و گفت : این اتفاق میفته و من میتونم تو رو به خودم عالقمند کنم و فقط 

 نم که تو به کس دیگری عالقمند باشی که فکر نمی کنم اینطور باشه ...درسته ....؟در صورتی نمیتو

ذهن سلدا به سوی شهریار کشیده شد چرا به او تا ان حد عالقمند شده بود و سروش ....به نامزدش تا این حد بی 

وجود آورده بود. عشق و  عالقه ....آیا واقعا تفاوت شخصیتی و ظاهری این دو مرد دو حس متفاوت را در قلبش به

 نفرت ....!

سروش با بهت و ناباوری و با کمی عصبانیت با صدایی نسبتا بلند گفت : پای شخص دیگری در میان است ؟ جواب 

 بده ....؟

سلدا از ماشین پیاده شد . قبل از اینکه در ماشین را ببندد گفت : روی حرف های من فکر کن . از من و خودت دو تا 

ست خورده و افسرده نساز . من فردا بر می گردم منزل دوست پدرم ، امیدوارم به زندگی و آینده مام فکر جوون شک

 کنی ...نه هوای دلت، نه شخصی که در گمانت راه دادی . و در را بست و رفت .

اشته سروش مات و مبهوت بر جای ماند . چرا زودتر حدس نزده بود که سلدا ممکن است یکی دیگر را دوست د

باشد .چرا در ذهنش نمی گنجید ؟ه خاطر ظاهر آرام و محجوبش ؟ اما مگر دوست داشتن گناه بود که انسان های 

محجوب و متین از ان مبری باشند ؟ عشق و محبت هم از محبت های الهی بود و یا شاید به این خاطر که نامزد او بود 

ر قبل از ورود به زندگی سلدا این شخص در قلبش حضور غیرتش اجازه نمی داد به شخص دیگری فکر کند، اما اگ

اگر اینطور باشد  "داشته چی ؟ با افکاری به ریخته و پریشان مشت محکمی بر روی فرمان زد و هم زمان فرمان زد 

 ماشین را روشن کرد و با سرعت سرسام آوری آنجا را ترک کرد . "من بازنده ام و نباید ....نباید ....

 

 11فصل 

سلدا هر صحبتی که بین او و آقای شاهرخی رد و بدل شده بود برای خانوم بزرگ و سوگند تعریف کرد . سوگند 

 زودتر از بقیه اظهارنظر کرد و ناباورانه گفت :

به نظر من که تو خیلی پپه هستی سلدا ...من اگر جای تو بودم همانجا عاقد رو می آوردم ، بله بدون شرط و شروط  -

تم و شرکت رو به نام خودم می زدم و بعد هم گوش سروش را می گرفتم و می بردمش اروپا، دو تا می رو می گف

زدم پس گردنش کلی کتاب جلوش می ریختم و ازش یک خر خون می ساختم و اون خونه معروف شاهرخی رو هم 
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دل نمی زنه با یه اردنگی می زدم به اسمم . بعد هم که کارها راست و ریس شد، اگر دیدم هنوز شوهره چنگی به 

 خودش و اسمش رو از زندگیم می انداختم بیرون بعد هم می رفتم صفا ...با اون همه پول چه شود ...؟

خانوم بزرگ در حالی که فنجان عزیز خانم را بر می داشت اخم هایش را در هم کشید و گفت : آخر با این همه 

وی خونه میمونی و مادرت رو خون به جگر می کنی . تو رو اگه ول الدرم و قلدرم کردن و به خاطر این حرف هات ت

 کنن میری همه مردها رو چپاول می کنی میشی یه مدل چنگیز خان مغول ...

سوگند لقمه ای کره و عسل برداشت و گفت : مردها رو فقط باید چپاول کرد یعنی اگر چپاولشون نکنی چپاولت می 

می اندازن توی دامنت خونه نشینت می کنن و میرن دنبال عشق و صفای خودشون کنن . به سال نکشیده دو تا بچه 

....البته بابای ما از این قاعده مستثنی است ...خانوم بزرگ پشت چشمی برای او نازک کرد و گفت : خدا به دور عجب 

ه این وصلت دو دل چشم سفیدی شدی تو . این حرف ها رو می زنی که دل خواهرت رو بلرزونی . همین طور هم واس

شده . بعد خانوم بزرگ رو کرد به سلدا و گفت : به نظر من حق طالق رو نگه دار ولی سروش خان رو متقاعد کن که 

 درس بخونه، البته نه برای گرفتن خونه شاهرخی ، شاید به این طریق مهر سروش خان به دلت افتاد .

 ؟ چی نیفتاد اگه –سلدا 

 ق طالق با توست .اگر هم نیفتاد هنوز ح -

عزیز خانم که تا آن لحظه ساکت بود با همان ابهتی که همیشه در صدایش بود گفت : این حرف ها چیه خانوم بزرگ 

. مگه میشه مهر کسی رو به زور توی دلت فرو کنی . مگه مجبوره بره یه مدت با کسی ازدواج کنه که دوستش نداره 

شناسنامه اش با اسم مطلقه و با یک دل شکسته و بعد رو به سلدا کرد و  . اون وقت برگرده با یک مهر طالق توی

 گفت :

من اگر می دونستم تو به اجبار تن به این نامزدی دادی مادرت رو متقاعد می کردم . اما مسعود در این باره به من  -

ه دن خونه بابشون . بین شما کحرفی نزد . حاال هم اتفاقی نیفتاده دخترها از سر سفره عقد بلند میشن و بر می گر

یک صیغه محرمیت چند ساعته خونده شده ، آنقدر فکر و ذهنت را مشغول نکن و با این پسره کمتر در ارتباط باش 

 تا پدرت برگرده و قضیه رو فیصله بده !

ل ...ای سوگند فورا لقمه ای را که به دست داشت داخل دهانش گذاشت و برای عزیز خانم دست زد و گفت : ای و

 ول عزیز خانم و حمایت های بی دریغش .

خانوم بزرگ روی صندلی نشست و گفت : اما خانوم جان با این کار ممکنه افروز از غصه دق کنه زبونم الل بشه که 

 این حرف رو زدم اما شما می دونید روی این خونواده چقدر حساسه ....

 ا یه بچه توی بغل برگرده خونه پدرش ...زبونم الل، افروز وقتی دق می کنه که دخترش ب -

خانوم بزرگ به سلدا نگاه کرد و گفت : این دختر هم افتاده سر لج وگرنه آقای شاهرخی که این همه داره ملک و 

امالک به پاش می ریزه، دیگه ترس و واهمه اش چیه ؟ راستش من هم اول با این وصلت موافق نبودم هر چند من 

ظر بدم پسر رو لوس و سوسول می دیدم ولی به نظر من از وقتی با سلدا نامزد کرده کلی فرق کی باشم که بخوام ن

 کرده .

عزیز خانم فنجانش را روی میز گذاشت و گفت : خانوم بزرگ درسته که از من کوچکتری اما مثل من، تو هم سن و 

ور کنی اینکه آقای شاهرخی یک سالی ازت گذشته پس شاید بدونی تا چیزی رو به چشم خودت ندیدی نباید با

چنین پیشنهاد مالی هنگفتی رو به سلدا داده هنوز یک حرفه و عملی نشده، اصال از کجا معلوم که نخواسته سلدا رو 
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محک بزنه اون مرد پر تجربه و سیاستمداریه ، بعد هم مگه چقدر از قبل سروش رو می شناسی که میگی سوسوله و 

گذشته و توی این مدت چقدر سروش رو دیدی که میگی عوض شده ؟ سلدا که نامزدشه چقدر از نامزدی این دو تا 

تازه دیشب دیدش! اون وقت تو ...اینقدر هم این دختر رو مثل مادرش توی منگنه نگذار که چون نامزد شدین و همه 

 خبردار شدن باید بری زندگی کنی . اصال ببینم خودت دوست داری که به زور شوهرت بدن ؟!

سوگند زد زیر خنده که با نگاه شماتت بار عزیز خانم فورا ساکت شد . عزیز خانم که از آشپزخانه بیرون رفت 

سوگند به خانوم بزرگ که روی صندلی وارفته بود نگاه کرد و گفت : چرا پر و بالت ریخت خانوم بزرگ . بدجوری 

 زد توی بال و پرت نه ...؟ و خندید 

سته گفت : خدا را شکر که با هم زیر یک سقف زندگی نمی کنیم وگرنه هر روز به خاطر خانوم بزرگ با صدایی آه

حرف هایش باید خون توی دلم می کردم .از وقتی مادرتون شد زن مسعود خان فهمیدم این شهال خانم تا آخر عمرم 

..! ت : بلند شو ! ....بلند شو .با من سر لج داره اما نفهمیدم چرا ؟ و بعد خطاب به سلدا که به فکر فرو رفته بود گف

مادر تا باز ما رو به جون هم نیانداختی با رو بنه رو ببندیم بریم همون جا . اون نظام قابل تحمل تره ...آهای با توام ، 

خدا به دادمون برسه حاال که عزیز خانم هم پشتت شد بیشتر فیلت یاد هندستون می کنه . خدا آخر عاقبت همه ما 

 وصلت به خیر کنه .رو با این 

 سلدا فکر می کرد بهتر است قبل از رفتن به باغ نظام سری به پدربزگش ، اردالن بزند....!

این اردالنی که رنجور و بیمار روی ویلچر نشسته بود با آن اردالنی که نظام می گفت مسبب مرگ خانوم بانو و یلدا 

ش حقیقت را بفهمد . اما کدام زبان ....یک سالی می شد که است هیچ شباهتی نداشت و سلدا می خواست از زبان خود

 مهر سکوت بر لب زده بود و تنها گاه گاهی جمالت نا مفهومی از میان لبان به هم چسبیده اش شنیده می شد .

سلدا کیفش را از روی شانه برداشت و روی مبلی مقابل پدربزرگش نشست . پس رو کرد به پرستار و گفت ، می 

ا او تنها باشد . وقتی پرستار رفت به چهره پدربزرگش دقیق شد نسبت به سنش خیلی بیشتر از نظام شکسته خواهد ب

به نظر می آمد . بعد از مرگ همسرش فروغ شکسته تر هم شده بود . چشمان بی فروغش را به سلدا دوخته بود 

گفت : پدربزرگ مرا به خاطر می آورید گویی در چهره او به دنبال شخص دیگری می گشت .سلدا لبخند آرامی زد و 

 ؟

جز سکوت جوابی نشنید .کمی به سمت او متمایل شد و ادامه داد شما همه را به خاطر دارید خوب می دانید که من 

کی هستم اما قادر به تکلم نیستید . دیگران فکر می کنند شما دچار اختالل حواس شده اید اما من مطمئنم که اینطور 

ار فراموشی می شدید قاعدتا نظام را هم از یاد می بردید.چشمان اردالن کمی گشوده شد شاید می نیست اگر دچ

خواست حرف های سلدا را تایید کند ولی فقط توانست کمی لبهایش را حرکت دهد، سلدا کمی مکث کرد و گفت : 

 شما می دونید که من شبیه به کی هستم ؟ خواهرتون ....یلدا ....؟

دقیق تر شد . سلدا فورا فهمید و ادامه داد : پدربزرگ من نظام رو دیدم اون حرف هایی در مورد شما  نگاهش به او

میزنه که قبولش برای من مشکله؛ می خواهم خودتون تایید کنید اما ....می دونم که نمی تونید صحبت کنید اما می 

 مادربزرگ بود؟تونید با سر اشاره کنید . اول می خوام بدونم نظام واقعا برادر 

کلمات برای اردالن که قدرت تکلم را از دست داده بود کامال واضح بود اما وحشت داشت که پاسخ بدهد . از سواالت 

بعد سلدا که پرده از حقایق بر می داشت هراس داشت . درونش جهنمی بر پا بود . جهنمی از خاطرات . می خواست 

 افروز نمی دانست پسرها براش مهم نبودند در حق او ظلم کرده بودند . لب بگشاید و اعتراف کند به همه آنچه که
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 سلدا با تردید پرسید : پدربزرگ خانوم بانو را به یاد دارید ؟

بعد از این همه سال هنوز چهره اش را به یاد داشت تصاویری از خود به جا گذاشته بود که سبب آزار او در هر لحظه 

 د : شما ...شما ....یعنی غفلتا او را از پله ها ...و زمان بود .سلدا ادامه دا

باقی کلمات سلدا را نمی شنید ، غفلتی در کار نبود، اگر چه نوجوانی پانزده ساله بود، اما پلیدی در درونش بیشتر از 

دکش ) سنش رشد کرده بود از سر نفرت و انتقام هولش داده بود .تعمدا...حاال می فهمید .آن زن خانوم بانو و کو

خواهرش یلدا ( ....بی گناه قربانی نفرت و حرص و طمع او شده بودند باید تیمسار را می کشت که افسار دلش به 

 دستش نبود .

او خانوم بانو را در حریم زندگیش وارد کرده بود و آن زمان نمی توانست باور کند خانوم بانو از وجود او و مادرش 

رد فرقی نمی کرد به هر حال تیمسار عاشقانه او و یلدا رامی خواست و این باعث شد بی اطالع بوده اگر هم باور می ک

که آنها را کم کم از یاد ببرد . باعث آن خیانت و پلیدی درونی ، پدرش تیمسار بود ، تیمسار ؛ و اما بعد چه ؟ خانوم 

از یک پدر . مگر هم خون نبودند آخر  بانو که تمام شد . یلدا چرا ؟ او که به نوعی خواهرش بود نه از یک مادر اما

زیادی شبیه مادرش بود و بعد از ان ...با او بر سر لج افتاده بود او می توانست همه آنهایی را که شبیه خانوم بانو 

 بودند نابود کند به جز یلدا .....!

اشاره کنید .شما تعمدا خانوم  سلدا دوباره پرسید : شما او را هم بیاد دارید مگه نه . محض رضای خدا فقط با سرتان

 بانو را هل دادید ؟ او از همان ضربه فوت کرد .

تمام صحنه ها را به یاد داشت تقریبا در تمام آن سال ها خانوم بانو که یلدا را در آغوش داشت با چهره خونین در 

ی توانست از ان رها شود . خواب می دید . بعد از مرگ یلدا این کابوس بیشتر شد و تنها هراس زندگیش بود . نم

باید اعتراف می کرد تا این مادر و دختر دست از او می شستند ، لب هایش را از هم باز کرد . زبانش هنوز هم قفل 

بود . صدایی گنگ و نامفهوم از گلویش بیرون جهید .سلدا تشویقش کرد تا تالشش را برای صحبت کردن بنماید . 

هره خانوم بانو و یلدا و فروغ جلوی چشمان او به تصویر کشیده شده بود . او آنها را اما هر چه سعی کرد نتوانست .چ

عذاب داده بود و باعث مرگ آنها شده بود . اعصابش متشنج و درهم بود، حاال اصواتی که از حنجره و گلویش شنیده 

ورا امش کند اما موفق نشد و فمی شد فریاد گونه بود آنقدر بلند که سلدا وحشت کرد، به سمت او رفت سعی کرد آر

پرستار و مستخدمش را صدا کرد . در اندک لحظه ای همه گرد او حلقه زدند پرستارش او را به آرامش دعوت می 

کرد اما او فریاد می زد و به سلدا نگاه می کرد فورا او را با اتاقش بردند و با تزریق آرام بخش، آرامش کردند . سلدا 

 د پاهایش سست شده بود روی مبل رها شد . هیچ وقت .احساس پشیمانی می کر

 

او را در این وضع ندیده بود حاال دیگر وحشت داشت از حقایقی که قرار بود از زبان نظام بشنود و نیز از قلم یلدا 

 ببخواند.حقایقی که پدربزرگش را به این روز انداخته بود.حاال مطمئن بود پدربزرگش در رنج است در رنج و عذا

اعمالی که در گذشته مرتکب شده است و باید رهایش میکرد و در عین حال نمی خواست با سواالت و حرفهایش باز 

 هم او را به این حال و روز بیندازد.

کیفش را برداشت و از جا برخاست قصد ترک انجا را داشت پرستار اردالن از اتاق بیرون امد و اورا خطاب قرار داد و 

 م...گفت:سلدا خانو



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خانوم بانومیراث 

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

 

1 5 1  

 

سلدا به سمت او برگشت مردی بود چهل ساله با قامتی نه چندان بلند و موهای جو گندمی در نگاهش شماتت بود:به 

 پدربزرگتون چی گفتید؟

 سلدا نگاهش را به اطراف چرخاند و با دست پاچگی گفت:فقط سعی کردم به او یاداوری کنم که...که..

مان کنیم.فکر نمی کنید در همین حالت فراموشی بماند بهتر است تا اینکه پرستار:اجازه بدهید ما خودمان اورا در

 اینطور متشنج شود؟در لحن گفتارش سرزنش اشکار بود.

 سلدا:ولی پدربزرگم دچار فراموشی نشده او همه را می شناسد فقط قادر به تکلم نیست.

 کی داشته باشید.پرستار پوزخندی زد و گفت:پس بهتره با پزشکان ایشان یک مشورت پزش

سلدا کمی مکث کرد دلیلی برای رنجش از نوع برخورد پرستار وجود نداشت او پدربزرگش را با حرفهایش به مرز 

جنون کشانده بود.شک داشت حادثه ای که رخ داده یود به گوش دایی هایش نرسد.معذرت خواست و انجا را ترک 

 کرد.

 

* * * 

 

زلشان را به پدربزگش فکر کرده بود.وقتی مقابل منزلشان توقف کرد سوگند را جلوی تمام مسیر ویالی اردالن تا من

در منتظر دید پیاده شد و قبل از اینکه سوگند زبان به شکوه بگشاید گفت:فکر نمی کنم دیر کرده باشم که برای 

 تحویل ماشین اینجا کیشیک واستادی؟

نت در چشمانش میدرخشید زیر بازوی خواهرش را گرفت و سوگند سوییچ را از او گرفت و در حالی که برق شیط

 مانع رفتنش به داخل حیاط شد و گفت:توی قبرستون باز هم از این تیکه ها هست؟

سلدا سردرگم نگاهش کرد و سوگند اهسته گفت:خیلی بدجنسی ...البته باید حدس میزدم چیزی که چشم خواهر 

گو کی اینجاست؟سلدا به ساختمان نگاه کرد و نا باورانه بدجنس مارو گرفته خیلی بیشتر از سروشه...ب

 گفت:شهریار...؟

 سوگند:خیلی رذلی...

 سلدا با دستپاچگی گفت:من که به او زنگ نزدم پس...از چه وقت اینجاست؟چرا با من تماس نگرفتی؟

تش اینجا...یک در ظاهر پدر محترمشون فرستادشون دنبال شما اما در حقیقت دلش به خاطر عشق تو کشوند-

 ساعتی هست که چشم به راه دلبرشون هستند و در ضمن اون موبایل کوفتی رو هم فراموش کردی ببری.

سلدا به همراه سوگند وارد حیاط شد و سعی کرد با چند نفس عمیق از نگرانیش برای روبه رو شدن با او 

وری نشسته تنگ دلش و داره از نظام بکاهر.سوگند اهسته گفت:فکر کنم چشم عزیز خانوم رو هم گرفته.یکج

 میپرسه که ادم شکش میبره..استغفراهلل...

سلدا اخم الود نگاهش کرد مقابل در ورودی ایستاد و انگشتش را به نشانه ی تهدید باال اورد و گفت:وای به حالت 

 ری تا ما بریم.سوگند اگه جلوی دهنت را نگیری و باز بزنی به ژست دلقک بازی کافیه نیم ساعت طاقت بیا

 سوگند به حالت تسلیم دستهایش را باال برد و گفت:باشه...باشه..فقط یک حرف توی دلم مونده بگم و خالص.

 بفرمایید!-
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سوگند دستهایش را پایین انداخت و لبخندی زد.فکر کنم ارزشش رو داشته باشه که قید ملک و امالک شاهرخی ها 

 ه...و قبل از اینکه سلدا عکس العملی نشان بدهد وارد سالن شد.رو بزنی طرف خودش کلی ملک و امالک

سلدا به نحوی بند کیفش را گرفته بود که شهریار را متوجه ی حلقه اش کند.اما چشمان او تاللو و درخشش حلقه را 

تا  نستنمی دید و متوجه ی ان نمیشد.سلدا تصمیم خود را گرفته بود علی رغم دلگرمی ها ی عزیز خانوم نمی توا

امدن پدرمادرش تصمیم قطعی بگیرد.و از طرفی نمی خواست بیش از این شهریار را فریب دهد.بله..فریب.به نتیجه 

رسیده بود که پنهان کردن جریان نامزدی اش از او چیزی جز خیانت به سروش و فریب شهریار نیست.اگر با به 

ی مدمه به او می گفت:من نامزد دارم.مضحک نبود دست کردن حلقه هم نمی توانست اورا متوجه ی حقیقت کند.ب

 حقیقتی بود که باید بیانش میکرد.

بعد از خداحافظی از عزیز خانوم و سوگند عازم باغ نظام شدند.شهریار که از همان اولین برخورد متوجه ی رفتار 

ی شما  بدون اطالع به خانه سرد و سنگین سلدا شده بود سکوت را بیش از ان جایز ندانست و گفت:فکر کنم از اینکه

امدم دلخور هستید.نمی خواستم جسارتی کرده باشم اما این خواسته ی پدرم بود به او هم متذکر شدم که شما 

 خودتان تماس میگیرید.اما ارار داشت که بیایم دنبال شما به هر حال باید ببخشید که منتظر تماس شما نشدم.

کرد و گفت:نه..موضوع این نیست..از شما دلخور نیستم ...راستش...اندکی فکر  سلدا در اینه ی اتومبیل به او نگاه

کرد و در دل گفت:علی رغم عشقی که به شمادام من نامزد دارم.به این راحتی که فکرش را میکرد نبود.چطور باید به 

.شهریار با نگرانی او میفهماند.بهتر بود به نحوی در برابر نظام این موضوع را بیان میکرد.انجا جایش نبود

 گفت:مشکلی پیش امده؟

راستش رفته بودم دیدن پدربزرگم...حرفهایی زدم که باعث شد حسابی بهم بریزد و پرستارش مجبور شد به او -

 ارام بخش تزریق کند.

 قبل از شهریار خانوم بزرگ هم با عصبانیت گفت:چیکار کردی دختر ؟گفتم که پای اورا وسط نکش.

 گفت:مگه میشه خانوم بزرگ من باید یکطوری به حقیقت این حرفها پی ببرم یا نه؟ سلدا در جواب

 شهریار:یعنی شما فکر میکنید پدرم قصد فریب شمارو داره؟

سلدا:من چنین حرفی نزدم اما خود شما اگر به جای من بودید حاضر میشدید به راحتی قبول کنید که پدربزرگتان 

 قاتل است؟

اول خواسته ی پدرم را قبول نمی کردید هنوز مسائل مهمتری مانده که شما از ان بیخبرید  شهریار:ای کاش از

 میترسم دونتن او حقایق تاثیر بدی توی روحیه ی شما بذارد.

سلدا:من از شنیدن حقیقت واهمه ندارم فقط قبولش کمی سخته اونم به این دلیل که طرف اتهام یعنی پدربزرگم قادر 

 میتونه تایید کنه و نه انکار و نه از خودش دفاع کنه. به تکلم نیست نه

شهریار:نه جایی برای انکار هست نه جایی برا دفاع تایید هم که...اردالن همه چیز را فراموش کرده از ادمی که 

 خودش را هم فراموش کرده میخواهید تاییدیه بگیری؟

اده از بارش برف چند شب قبل خشک و تمیز بود اما سلدا به صندلی تکیه زد و به مناظر بیرون چشم دوخت.سطح ج

شانه های راه مملو از برفی بود که از سطح جاده کنار زده شده بود .برفی الوده به گل...اهسته گفت:پدربزگم چیزی 

رو از یاد نبرده همه چیز و همه کس رو به یاد داره فقط....قادر به تکلم نیست.شهریار از اینه به او نگاه کرد و 

 گفت:مطمئنید...؟
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سلدا با حرکت سرش پاسخ مثبت داد و شهریار گفت:پس باید گفت از دیدن صحنه ی تصادف و مرگ همسرش 

شوکه شده و قدرت تکلم رو از دست داده و به یک شوک قوی نیاز داره تا دوباره قادر به حرف زدن بشه.یک شوک 

 قوی مثل پدرم...

 :نخیر انگار تا خون اقا به گردنت نیفته ول کن نیستی.خانوم بزرگ با حالتی عصبی و تند گفت

سلدا:اگر پدربزرگ مرتکب گناهی نشده باشه از دیدن نظام واهمه ای نداره که دچار سکته بشه و خونش بیفته 

 گردن من....اگرم که کاری کرده باشه داره بخاطرش عذاب میکشه بهتره به حرف بیاد و اعتراف کنه تا راحت شه.

بزرگ:اگر این اقای اشرف کار خالف شرعی کرده باشه اقا با دیدنش ان را به یاد بیاورد چی؟تو خبر نداری که خانوم 

اقا نظام چه کار کرده وگرنه یک لحظه هم پای صحبت هاش نمینشستی.چه برسه او را با پدربزرگت روبه رو کنی و 

 از او حمایت کنی.

 ه اتفاقی ممکنه افتاده باشه؟سلدا:شما دارین مرا پاک گیج میکنین.اخه چ

خانوم بزرگ:چرا از همین اقا نمی پرسی؟چرا نمی پرسی اقای اشرف مادر اقا شهریار کجاست؟یلدا مرده؟اخه 

 چطور؟

شهریار حرف اورا قطع کرد و گفت:خانوم بزرگ عجوالنه قضاوت نکن اجازه بدید همه چیز از خاطرات یلدا اشکار 

 رم شنیدید همه دروغ و کذب است.میشه حرفهایی که در مورد پد

 خانوم بزرگ:از کجا معلوم این دست نوشته ها حقیقی باشه و ساختگی نباشه.

شهریار:مشکل همین جاستپدرم هم تالش میکنه تا همه چیز را ثابت کنه نه به خاطر خودش اون سالهاست که متهمه 

 روبه رو بشه تا اون همه چیز رو اعتراف کنه.اما حرفی نزده فقط به خاطر...!برای همین میخواد با اردالن 

 سلدا کنجکاوانه پرسید:به خاطر چه کسی؟چرا حرفتون رو تموم نکردید...

 شهریار:به خاطر بازمانده ی یلدا...

سلدا خود را از صندلی جدا کرد و با هیجان گفت:یعنی یلدا فرزندی داره؟کجاست؟کی هست؟اصال پدر بچه ی یلدا 

 کیه؟نظام؟

 ریار:شما هم عجله نکنید همه چیز معلوم میشه.شه

خانوم بزرگ:کاش اونقدر که واسه فهمیدن و سردر اوردن گذشته حرص میزنی یه خورده هم واسه مادرت پرپر 

 میزدی و حالش رو میگرفتی.

ت فسلدا به صندلی تکیه زد و گفت:خانوم بزرگ فکر کردی خودم عقلم نمیرسه؟دیشب اخر وقت زنگ زدم بابا گ

 حالش خوبه ولی پزشکش گفته هیجان براش خوب نیست.اجازه نمیده کسی باهاش تلفنی صحبت کنه.

 

* * * 

 

نظام از دیدن دوباره سلدا خوشحال شد به وجود او در ان خانه عادت کرده بود.از طرفی شباهت بی حدش به یلدا 

 ی را بدون تفکر به یلدا سپری نکرده بود.خاطرات یلدا را برایش زنده میکرد هرچند در تمام ان سالها روز

چشمان تیز بین او از حلقه غافل نمانده بود کنجکاوانه قبل از اینکه سلدا برای تعویض لباس به طبقه باال بره 

 پرسید:سلدا..اون حلقه چیه؟
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ط او بود و قخانوم بزرگ برای گذاشتن ساکش به اتاقش رفته بود و شهریار برای بردن ماشین دوستش به بیرون.ف

 نظام مقابل پله ها ایستاد مکثی کرد و اهسته گفت:حلقه نامزدی!نظام مقابل او ایستاد و گفت:

اینو که میدونم...منظورم این بود که تو به سرعت برگشتی منزل پدرت تا با عجله در نبود پدر مادرت با شخصی 

 نامزد بشی؟

زد بودیم قبل از رفتن پدر و مادر به خارج و قبل از اومدنم به سلدا سرش را پایین انداخت و گفت:نه ما قبال نام

 اینجا...

 نظام:مطمئنا همین طوره اما منظورم این بود که چرا روزای قبل این حلقه توی دستت نبود؟فراموش که نکرده بودی؟

 بودم. سلدا به نظام نگاهی کرد و گفت:اتفاقا فراموش کرده بودم یعنی حلقه رو در منزل جا گذاشته

 نظام:میشه بپرسم با چه کسی و چه وقت؟

 سلدا:روز قبل از اینکه بیام اینجا نامزد کردم و با...

نظام در حالی که به سمت صندلی راحتی اش میرفت حرف اورا قطع کرد و گفت:یعنی به این سرعت حلقه ات رو 

 فراموش کردی؟چند ساعت پس از نامزدی...!

ندلی نشست و به غمی که در چشمان سلدا بود نگاه کرد درست مثل یلدا...حتی غم سلدا سکوت کرد نظام روی ص

 نگاهش هم مانند یلدا بود. همه چیز را از او به ارث برده بود و به او گفت:مجبور شدی؟درسته؟اما چرا؟

 سلدا باز هم سوال کرد و نظام پرسید:میتونم بپرسم اسم و فامیل نامزدت چیه؟از اقوامته...

 ا اهسته گفت:یک دوست خانوادگی...از دوستان پدربزرگم..سروش شاهرخی..سلد

 نظام از جا پرید:شاهرخی؟همون که شرکت راه سازی داره؟

 سلدا با تعجب به او نگاه کرد و گفت:شما اورا میشناسید؟

نامزدی دادی و نظام بار دیگر روی صندلی راحتی نشست و گفت:از تو یک خواهش دارم اگر به اجبار تن به این 

عالقه ای در میون نبوده همین حاال حلقه را از دستت بیرون کن و همین طور که این چند روز حرفی از نامزدی ات 

 نزدی باز هم سکوت کن.

سلدا سرش را پایین انداخت و به حلقه اش نگاه کرد می خواست بگوید تو از چه خبر داری؟میدانی به پسرت 

ه من دل سپرده؟اما هنوز هیچ حرفی بین ما ردو بدل نشده جز نگاههای مشتاقانه یمان با دلباخته م؟میدانی پسرت ب

 این همه باز میخواهی با در اوردن این حلقه و سکوت و پنهان کاری شهریار را فریب بدهم.

یه  :یعنی میخواهینظام لبخند تلخی زد گویا افکار اورا خوانده بود.اما انگار او هم از همه چیز باخبر بود ناگهان گفت

 عمر به شهریار فکر کنی و با سروش شاهرخی زندگی کنی؟

سلدا با حیرت به نظام نگاه کرد و او ادامه داد:من از نگاهت همه چیز را خواندم همانطور که از نگاه شهریار و 

 حرکاتش...

وش بشم...نظام مکثی و بعد سلدا:من مجبورم به خاطر مادرم اون به شرطی قبول کرد جراحی بشه که من نامزد سر

 پرسید:قبل از اون با شهریار اشنا شده بودی؟

 سلدا:بله اما نه از نزدیک دورادور بعد فهمیدم که...

نظام نفس عمیقی کشید و گفت:در موردش نه با پدرت و نه با مادرت هیچ کدان صحبت نکردی کارت اشتباه بود 

 یکردی مطمئنا انها را قانع می کردی.باید در مورد شهریار و احساست به او صحبت م
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سلدا تازه پی به اشتباهش برده بود.حق با نظام بود اگر مادرش میفهمید دخترش به کس دیگری دلسپرده است 

محال بود اورا در تنگنا برای ازدواج قرار دهد.او خودش هم به همسرش مسعود عالقمند شده بود پس دلیلی نداشت 

او باشد اما هنوز یک اشکالی وجود داشت که بر زبان اورد:من حتی نمی دانستم که او مخالف با عشق و عالقه ی 

 مجرد است یا متاهل.

نظام:اگر با مادرت در میان می گذاشتی این موضوع را هم میفهمیدی سلدا میدانست که حق با او بود اما در ان مدت 

غرور جوانی با او مخالفت میکند.به هر حال همه چیز رفتاری کرده بود که مادرش گمان میکرد سلدا از سر لجاجت و 

تمام شده بود نمی توانست از مادرش انتظار داشته باشد که باور کند اشنایی و عالقه ی او به شهریار مربوط به قبل از 

 نامزدی با سروش است و شاید خیلی قبلتر از ان و نه بعد از حضورش در باغ نظام.

فت:من نمی توانم چون ممکنه پسر شما دچار شکست روحی بشه نمی خوام باز هم پنهان و بعد با جدیت در ادامه گ

 کاری بکنم و اورا فریب بدهم.

نظام:من به این خاطر گفتم حلقه را در بیاور و حرفی در موردش نزن چون مطمئنم شاهرخی ها لیاقت تورا 

رانند.اما در مورد شهریار.ذاتا او از ان دسته مردانی ندارند.البته یک اب پاکتر از اردالن هستند ولی طماع و خوش گذ

نیست که به خاطر عشق از کار و زندگیش دست بکشه و یک گوشه و یک گوشه بشینه و غصه ی عشق از دست رفته 

اش رو بخوره.من اورا بزرگ کرده ام و میدانم گرچه دل شکسته میشه اما از زندگی دست نمی کشه از ان دسته 

 که با کار و تالش روحیه اش را بازسازی میکند.مردان عاقلیه 

سلدا بی محابا گفت:چرا خودتان زندگیتان را به پای عشقتان ریختید؟چرا هنوز پس از سالها عزلت نشین این باغ 

 شدید و دست از همه چیز کشیده اید؟

 عشقی در کار نیست و یا به کسنظام لبخند زد و گفت:شاید اگر یلدا عالقه ای به من نشان نمی داد یا مطمئن بودم 

 دیگری دلبسته با اندک زمانی فراموشش می کردم و بر میگشتم امریکا سراغ پرواز...اما او یلدا...همسرم بود.

 سلدا با تعجب یک قدم به سمت او برداشت و گفت:شما با هم ازدواج کردید؟پس فرزند یلدا...شهریار که نیست...؟

کن و بیا میخواهم هرچه زودتر این خاطرات تموم بشه.میخواهم مرا ببری پیش اردالن نظام:برو لباسهایت رو عوض 

 میتونی؟

سلدا بعد از اینکه از جریان مالقاتش با پدربزرگ برای نظام گفت به اتاقش رفت و بعد از تعویض لباس هایش با 

ن ازدواج میشد چرا میخواهی خودت را سردرگمی به حلقه اش نگاه کرد مانده بود چه بکند حتی عقل هم مانع او از ای

به دست مردی بسپاری که مورد اعتماد نیست.حلقه را از انگشتش در اورد و انرا داخل کشو انداخت و ان بهای 

 رگزافش چون شی بی ارزشی از خود دورش کرد.

ل از ترجیح میداد قب تقریبا نزدیکی های ظهر بود که راه افتاده بودند و یک ساعت بعد به باغ رسیده بودند نظام

خواندن خاطرات یلدا اول ناهارشان را بخورند.خانوم بزرگ غرولند کنان مشغول چیدن میز ناهار شد.نظام همان جا 

روی صندلی راحتی اش نشسته بود.ولی اثری از شهریار نبود.سلدا برای کمک به خانوم بزرگ رفت و به او که از 

ابه جایی ظروف مینالید گفت:خانوم بزرگ اخه اگه شهریار ناهار رو اماده دخالت شهریار در درست کردن ناهار و ج

 نمی کرد برای ظهر باید چیکار میکردیم؟

خانوم بزرگ غذا را داخل دیس کشید و گفت:هنوز انقدر پیرو خرفت نشده ام که نتونم نیم ساعته چیزی برای ناهار 

 اماده کنم.
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با این حرف ها فقط دنبالبهانه ای چون میدونم از بودن در اینجا راضی  سلدا:درسته اما این رو هم قبول کنید که

 نیستی.

خانوم بزرگ دیس را به سلدا داد و همانطور که به دست سلدا نگاه میکرد گفت:تو اخر نتونستی تکلیف رو با خودت 

 معلوم کنی؟

ر به با سروش ازدواج کنم حتی اگ سلدا دیس برنج را روی میز گذاشت و گفت:تکلیفم معلوم شد دیگه حاضر نیستم

 قیمت سالمتی خودم باشه.

 خانوم بزرگ سرش را با تاسف تکان داد و گفت:یعنی واست مهم نیست با این کارت قلب مادرت وایسه.

سلدا اهسته گفت:مامان اگه بفهمه کسه دیگه رو دوست دارم مخالفت نمی کنه.از اول هم اشتباهم همین بود که 

 کردم. حقیقت و کتمان

خانوم بزرگ پوزخندی زد و گفت:کسی دیگه یعنی اقا شهریار...!خیلی از مردای عاشق وقتی میفهمن دختر مورد 

 عالقه شون قبال نامزد داشته همه چیز را فراموش میکنن و عقب نشینی می کنن.

 امیدوارم از اون دسته مردها نباشه-

 بود چه؟از انجا مانده و از اینجا رانده. خانوم بزرگ خورش هارو روی میز گذاشت و گفت:اگر

 سلدا لبخندی زد و گفت:پس دعا کنید که از ان مردها نباشد واال میشیم پوران و توران دیگه.

خانوم بزرگ خواست جوابش را بدهد که نظام و شهریار برای صرف ناهار از راه رسیدند.بعد از صرف ناهار نظام از 

یایند.شهریار کمک کرد تا نظام پالتویش را بپوشد و مسیر ساختمان تا پشت باغ را همه خواست همراه او به باغ ب

پیاده طی کردند.پشت ساختمان االچیق بزرگی بود که نظام همه را به سمت ان برد چند قدم مانده به ان ایستاد و 

ا از خاطر میگذراند لحظاتی به اطراف نگاه کرد و در حالی که خاطرات کهنه و قدیمی مربوط به سال ها قبل ر

گفت:این همان جاییه که جشن چهارشنبه سوری را به خاطر یلدا به پا کردم و به خوبی به یاد دارم که چقدر شاد 

بود.شاد و سرحال..و به سمت االچیق رفت.سلدا به اطراف نگاه کرد برایش غیر قابل تصور بود که بپزیرد روزی 

در این مکان از روی اتش پریده باشند.سالها قبل که حتی مادرش افروز هم مادربزگش فروغ و یلدا وحتی نظام اینجا 

متولد نشده بود. همه چیز کهنسال شده بود درختان..وحتی ادم ها...نظام خودش اول وارد االچیق شد.از بیرون کامال 

هان بیرون پن مشخص بود وسیع است. یک مشت گل خشک و تلی برف روی االچیق را پوشانده بودکه داخل ان را از

 میکرد ابتدا شهریار وارد شد و بعد سلدا که ناگهان با دیدن دو مقبره بر جایش خشک ماند...

خانوم بزرگ قصد داشت نقسی تازه کند که او هم با دیدن سنگ قبر ها حیرت زده بر جا میخکوب شد.سلدا 

 با هم هستیم...کنجکاوانه سنگ قبرها را خواند و نظام گفت:یلدا و مادرم..سالهاست که 

 خانوم بزرگ زیر لب گفت:الاله االاهلل...اینجا هم جای مرده دفن کردنه

سلدا:این کار خالف قانون نیست؟خم شد و دست بر سنگ قبر یلدا کشید خانوم بزرگ غرولند کنان گفت:خالف 

کی خالف قانون نباشه اما قانون...ئختر جان این اقای اشرف عادت به انجام کارهای خالف قانون دارن ممکنه این ی

فریب دادن یک زن شوهردار ربودنش و اواره کردنش هم خالف قانونه و هم خالف شرع...و خم شد تا برای فوت 

 شدگان فاتحه ای بخواند و نظام گفت:البد منظورتان از زن شوهر دار یلداست.
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گفت:بله منظورم همین زن بیچاره است خانوم بزرگ تا پایان فاتحه چیزی نگفت و بعد در جواب نظام با قاطعیت 

نمی دانم چرا اینجا دفنش کردی فکر نکردی با دیدن هرروزه تو استخوانهایش در گور بلرزد هرچند فکر نمی کنم 

 که استخوانی باقی مانده باشد.

ه اورا باشی که ن نظام این بار متحیرانه پاسخ داد:یلدا همسر من بود.همسر قانونی من و باید در طی این سالها فهمیده

فریب دادم نه ربودمش و نه من باعث اوارگی اش شدم تمام این بالهارا اردالن بر سرش اورد همان نا مروتی که دائم 

 سنگش را به سینه میزنی.همان که خانوم بانو را گشت و تمام میراثش را باال کشید بهتر بگم فنا کرد.

 قانونی شما بود اما تا قبل از فرار و غیب شدنتون...خانوم بزرگ پوزخندی زد و گفت:بله یلدا زن 

سلدا بلند شد و به شهریار نگاه کرد و بعد خطاب به خانوم بزرگ و نظام گفت:من هم دلم میخواهد بدونم چه اتفاقی 

 افتاده پس بهتره تا بحث شما به جنگ تبدیل نشده برگردیم داخل ساختمان سروقت میراث خانوم بانو.

 

 12فصل 

 

 

 

احساس میکردم با وجود نظام دنیا قشنگتر شده وقتی از ان سفر دلپذیر به باغ برگشتیم خاله ملوک بیشتر از قبل 

اخمهایش توی هم بود.و کمتر با من صحبت میکرد اما روحی...تفاوتی در رفتارش ندیدم البد برایش مهم نبود که من 

 با چه کسی ازدواج میکنم.

ا من برخورد میکرد و سعی داشت با این رفتارش به مادرش بفهماند تصمیم نهایی اش را برای نظام راحتتر از قبل ب

ازدواج با من گرفته است.روز دوازدهم فروردین درست همانطور که تیمسار مارا سرزده به انجا اورده بود با همان 

شد و مرا از خواب بیدار کرد و به من  عجله و شتاب برای بردن ما به باغ امد.صبح خیلی زود بود که روحی وارد اتاق

که هنوز در عالم خواب بودم گفت که هرچه سریعتر اماده شوم.تا با تیمسار برگردیم.روحی که رفت و در را بست با 

شتاب از جا پریدم.تیمسار اومده؟صبح به این زودی؟از پشت پنجره به باغ نگاه کردم. با دیدن ماشینش مطمئن شدم 

ندیده ام اول صورتم را شستم و مسواک زدم تا خواب از سرم بپرد و بعد با عجله لباس هایم را  روحی را در خواب

در ساک ریختم و بعد اماده شدم و اتاق را با دقت برانداز کردم.این اولین باری بود که دل کندن از مکانی برایم 

 سخت و طاقت فرسا بود.

افتاد و مطمئن بودم که بی خبر از همه جا راحت خوابیده است.و  از اتاقم که بیرون امدم چشمم به در اتاق نظام

ساعتی دیگر که بیدار میشد با عدم حضور ما دلگیر میشد.چه باید میکردم برای خداحافظی به اتاقش میرفتم یا بی 

ردم کخبر میگذاشتم و میرفتم بی اراده به سمت اتاقش کشیده شدم و ضربه ای به در زدم اما جوابی نشنیدم فکر 

چون اهسته به در اتاقش زدم متوجه ان نشده این بار محکمتر به در کوبیدم و دوباره هم...بعد از لحظاتی صدایش را 

 شنیدم:بله؟

اهسته گفتم:میشه چند لحظه مزاحمت بشم.باز هم صدایم انقدر اهسته بود که مطمئن بودم به گوشش نرسیده 

و در استانه ی در ظاهر شد و فورا خودش را پشت در کشید خنده ام  خواستم باز هم در بزنم که در اتاقش باز شد

 گرفته بود چیزی به تن نداشت از همان پشت در معترضانه گفت:یلدا..چرا جواب ندادی؟

 اهسته گفتم:معذرت می خوام ما داریم میریم خواستم خداحافظی کنم.
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یخته اش را با دست مرتب کند با تعجب گفت:می فورا سرش را از الی در بیرون اورد سعی داشت موهای به هم ر

 روید؟کجا؟و به من که ساک به دست اماده رفتن بودم نگاه کرد و گفتم:تیمسار اومده دنبالمون بر میگردیم.

 نظام پرسید ساعت چنده؟

 پوزخندی زدم و گفتم:ساعت پنج صبح خب من باید برم منتظرن.

 م یک لحظه صبر کن.راستی ویولنت را نمی بری؟نظام با دستپاچگی گفت:صبر کن لباس بپوش

خواستم بگم با وجود تیمسار غیر ممکنه که منتظر نماند و به داخل اتاق برگشت صدای روحی که مرا خطاب میکرد 

 باعث شد که منتظر او نمانم و با صدایی که او بشنود گفتم:اومدم...اومدم.

دکمه هایش را جا به جا بسته بود به خودش نگاه کرد او هم خندید نظام فورا از اتاق بیرون امد نا مرتب و عجول.

اهسته گفتم:خب من دیگه رفتم و برایش دست تکان دادم.دست مرا گرفت و از جلوی پله ها مرا عقب کشید 

 نگاهش را در نگاهم دوخت هزار حرف داشتم اما زمان کوتاه بود.اهسته گفت:لعنت به تیمسار با این کارهایش...

ی دوباره صدایم زد خواستم دستم را از دستش بیرون بکشم اما انگشتانم را در دستش فشرد و با اندوه روح

 گفت:یلدا...دلم برات تنگ میشه کجا ببینمت ان هم هرروز...

صدای روحی که مرا صدا میزد باعث شد اهسته دستم را رها کند.نگاهم را از نگاه پر از محبتش گرفتم و به سمت پله 

 فتم به دنبالم امد و گفت:وقتی فروغ برگشت بیا انجا میتوانم تا ان موقع با تو تماسی داشته باشم؟ها ر

برگشتم لبخندی زدم و با سر تایید کردم ناگهان روحی مارا باالی پله ها غافلگیر کرد نگاهی به نظام انداخت و بعد با 

 عصبانیت گفت:صدای تیمسار بلند شد عجله کن!

له ها پایین رفتم بغض سنگینی گلویم را می فشرد اشک اماده فروریختن بود تیمسار پشت فرمان نشسته با عجله از پ

بود. از خاله ملوک که خود را در ژاکتی پیچیده بود خداحافظی کردیم.روحی در صندلی جلو نشست ساکم را در 

کشیده شد.انجا ایستاده بود و اهسته صندلی عقب انداختم و قبل از اینکه سوار شوم نگاهم به سمت پنجره ی اتاق 

برایم دست تکان داد.ملوک هم متوجه شد و اخمهایش را در هم کشید با خود گفتم:هر چقدر هم اخم کنی نظام مرا 

 دوست دارد و من هم اورا ...می پرستم.

و مرا برد.تنها جسم سوار شدم به پدر سالم کردم و او از اینه به من نگاه کرد جوابم را داد ماشین را روشن کرد 

 مرا...و روح و قلبم در ان باغ نزد نظام باقی ماند.

از ترس تیمسار جلوی ریزش اشک هایم را گرفتم شیشه را کمی پایین کشیدم تا شاید سرمای صبحگاهی بغضم را 

 فراری دهد تیمسار بی مقدمه پرسید:خب مسافرت با دکتر و همسرش چطور بود؟

جدی و ابروان گره خورده اش نگاه کردم.پاسخ دادم:دکتر مرد خوبی بود همسرش شهال هم از درون اینه به چشمان 

 زن مهربان و فهمیده ای است و در کنار انها به من خیلی خوش گذشت.

 روحی:نظام هم با انها رفته بود...

ا والی پرسید که انتظارش رتیمسار فورا نگاهش را از ایینه به من دوخت و من ناشیانه سرم را پایین انداختم و او س

 نداشتم نظام را چطور دیدی؟

با ترس به ایینه نگاه کردم نگاهش را به جاده دوخته بود سکوتم را که دید پرسید:هنوز هم یک مرد با غیرت ایرانی 

 باقی مانده یا حال و هوای فرنگ اورا عوض کرده؟خیلی وقت است که ندیدمش..
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ضور روحی دروغ بگویم که زیاد با او برخورد نداشته ام به همین دلیل گفتم:فکر نمی توانستم و نمی خواستم در ح

 نمی کنم حال و هوای فرنگ اورا عوض کرده باشد.

 بعد حرفی زد که مارا غافلگیر کرد بدون هیچ مقدمه ای گفت:من بازنشسته شده ام.

 روحی فورا سرش را به سمت او چرخاند و گفت:چی؟بازنشسته شدی؟

 ر:چیه نکنه از اینکه بخوام صبح تا شب توی منزل باشم دلخوری.تیمسا

 روحی:نه اما چرا انقدر ناگهانی؟

تیمسار:یک تصمیم هایی گرفته ام میخواهم منزل را بفروشم و از اینجا بر.یم.هیچ کدام از ما جسارت اعتراض 

ا ملزم ندانست بیشتر از ان مارا در نداشتیم.حتی جرات نکردیم بپرسیم قرار است کجا برویم؟و تیمسار هم خود ر

 جریان قرار دهد.

از صبح روز بعد دوران بازنشستگی تیمسار و بدبختی من شروع شد.ورزش صبحگاهی طوالنی تر شد صبحانه با 

ارامش و طول و تفصیل بیشتری میل شد و تیمسار وقت بیشتری برای غر زدن پیدا کرده بود.و حاال دیگر نمی 

ظار رفتنش باشم تا پله ها را دو تا یکی به سمت تخت خوابم باال بروم و منتظر تماس نظام باشم. از توانستم چشم انت

همان روز هم تماس های بی نتیجه ی نظام شروع شد.تیمسار اولین بار که تلفن زنگ خورد خودش پاسخ داد و قبل 

 نه تماس قطع شده بود.از اینکه فهش های رکیکش را به تماس گیرنده ی خاموش نثار کند خوشبختا

مطمئن بودم نظام است از دل بی تاب و بی قراری هایم می فهمیدم که او هم مشتاق شنیدن صدایم است.همانطور که 

در سالن نشسته بودم و به تلویزیون نگاه می کردم تمام حواسم به حرکات تیمسار بود.روی کاناپه خود را رها کرد و 

ز کرد.نیم ساعت بعد دوباره تلفن زنگ زد.این بار توران ان را پاسخ داد و به تماس روزنامه ای را برای مطالعه با

گیرنده گفت:اشتباه گرفته...باز هم مطمئن بودم نظام است.ناامیدانه به گوشی تلفن نگاه کردم.هنوز دقیقه ای نگذشته 

ی برداشتن ان از جا برخاست و بود که بار دیگر تلفن زنگ خورد.تیمسار روزنامه را روی میز گذاشت و خودش برا

مانع پوران برای پاسخگویی شد.باز هم بالفاصله بعد از الو گفتن تیمسار تماس قطع شد.تیمسار گوشی را با عصبانیت 

 روی دستگاه گذاشت.و نگاه مشکوکی به من کرد. من فورا نگاهم را از او دزدیدم میدانستم ناشیا نه رفتار میکنم.

ر تماشای تلویزیون بودم ولی هیچ چیز از برنامه های ان نمی فهمیدم بار دیگر تلفن زنگ خورد با وجود اینکه غرق د

 تیمسار خطاب به من گفت:بلند شو جواب بده.با ترس و دستپاچگی گفتم:من..چرا من؟

 فریاد زد بلند شو جواب بده.

ده و گوشی را برداشتم با صدایی وحشت ز می خواستم دیر بجنبم تا شاید قطع بشود اما با فریاد دیگرش از جا پریدم

 و اهسته گفتم:الو...

الو..سالم یلدا...سالم عزیزم..میدونی چقدر دلم برات تنگ شده از صبح مدام پشت هم شماره تان را گرفتم اما هی -

 قطع شد. نمی دونی چقدر حوصله ام سررفته ...الو...یلدا..

صدایی بود که از ترس در حنجره ام خفته بود.فروغ...وای فروغ چه  نمی دانم از خوشحالی بود که فریاد زدم یا

عجب...باالخره یادتون افتاد یک تماس بگیرید.پس از صبح تو بودی که با اینجا تماس میگرفتی؟با گفتن این جمله 

گوشی  روغخواستم به تیمسار بفهمانم که مزاحمتی در کار نبوده.بعد از احوال پرسی های معمول و شنیدن حرفهای ف

را به روحی دادم تا با فروغ و اردالن صحبت کند.نفس راحتی کشیدم فروغ گفته بود فقط دوبار تماس گرفته است 

پس نظام هم زنگ زده بود ای کاش متوجه میشد که تیمسار در منزل است.از طرفی فروغ گفته بود تا اوایل 
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گردند.دلم گرفت چون تا ان زمان نمیتوانستم نظام را اردیبهشت که مرخصی اردالن تمام میشود به ایران باز نمی 

ببینم تازه قرار بود او هم به امریکا برگردد اما از زمان دقیقش بی اطالع بودم.تا بعد از ظهر دو بار دیگر تلفن زنگ 

ر دخورد و هر بار مکالمه ای صورت نگرفت باالخره صدای اعتراض تیمسار بلند شد که:این بی صاحاب هر روز اینق

 زنگ میخورد؟

 روحی با نگاهی به من گفت:نخیر تازگی یعنی از همین امروز اینقدر زنگ میخورد.

روزهای بعد نظام فقط یکبار زنگ زد و چون دریافته بود تیمسار در منزل حضور دارد تماسهایش را قطع کرد من هم 

 پر از عشق به سختی روزهارا سپری میکردم.اصال جرات نگاه کردن به تلفن را نداشتم دل خسته و نا امید با قلبی 

تیمسار هم گویا تصمیم قطعی خود را برای فروش خانه گرفته بود.منزل را به چند بنگاه سپرده بود. و هر روز چند 

 نفری برای دیدن منزل به انجا می امدند.

ی میکرد را قصد دارد بفروشد خیلی دوست داشتم بدانم چرا خانه ای که تمامش خاطرات خانوم بانو مادرم را تداع

ولی باز هم جرات نکردم تا این سوال را بپرسم.نمی دانم قیمت های پیشنهادی را قبول نداشت یا هنوز دلش راضی 

 نشده بود ان منزل را بفروشد به هر حال از نگاه سرد و چهره ی سخت او نمی شد چیزی فهمید.

را که از دل برود هر انکه از دیده برفت.هرچند که من اینطور کم کم احساس میکردم دارم از یاد نظام میروم چ

نبودم با اینکه ده روزی میشد که ندیده بودمش چیزی از عشقم نسبت به او کم نشده بود روزها می نشستم و در 

دم رحالی که طرحی را بر تابلو می کشیدم به این فکر میکردم که چطور شد که به او دل باختم.به مردی که گمان میک

بدعنق و متکبر است.این محبت از کجا شروع شد؟نمی دانستم.ولی این را می فهمیدم که ذره ذره وجودم وابسته به 

 اوست و چقدر سخت بود روزها ی دوری از او روزهایی که با ندیدنش سپری میشد.

نگاه هایشان بسیار مرموز از خواب و خوراک افتاده بودم همه فهمیده بودند پوران و توران .روحی و حتی تیمسار .

 بود. سعی میکردم مثل همیشه باشم اما مگر میشد....

باالخره غم دوری او انقدر بر من فشار اورد که یه روز بعد از ظهر در حالی که روی صفحه طرحی می کشیدم اشک 

م تار شد و قلم مویم هایم بی صدا بر گونه هایم جاری شد و بعد هق هق گریه هایم فضای اتاقم را پر کرد.صفحه بو

که .اغشته به رنگ سبز بود را با اندوه و ماتم بر روی بوم کشیدم همه جایش را خط خطی کردم و با عصبانیت قلم مو 

را به گوشه ای از اتاق انداختم.می خواستم بدون ترس از تیمسار برم گوشی را بردارم و با نظام تماس بگیرم.می 

را به باغ خاله ملوک ببرد.ای کاش هیچ وقت اسیر محبت او نمی شدم.ای کاش مادری خواستم راننده را خبر کنم تا م

 بود تا مرا از این درد با نوازش هایش رها می ساخت.

 صدای تیمسار صدای هق هق را در گلویم خفه کرد:یلدا...چه خبر شده صدایت خانه را برداشته.

دیدم مقابلم ایستاده و پرسشگرانه نگاهم میکند.چون سکوتم را  فورا اشکهایم را پاک کردم و سروپا ایستادم.ناگهان

 دید گفت:باز یاد مادرت افتادی؟

خب دلیل خوبی برایم تراشیده بود خواستم تایید کنم که گفت:نه..دردت چیز دیگری است وای به روزگارت اگر 

 ر رفتار و این هق هق ها را بدانم.اینچیزی را از من مخفی کرده باشی.صورتت را بشور بیا پایین باید علت این تغیی

هم یک دردسر تازه تا نمی فهمید و نمی توانستم دلیل خوبی برای گریه هایم به او بگویم دست بردار نبود. مطمئنا به 

تلفن ها مشکوک شده بود چه میگفتم تا از سین جیم هایش و از ان بدتر بدو بیراهایش خالص شوم همانطور که با 
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ا میشستم به این موضوع فکر میکردم.وقتی از اتاقم خارج میشدم نگاهی از ایینه به خودم انداختم تشویش صورتم ر

 چشمانم قرمز و متورم بود.می توانستم برای گریه هایم دلیلی را بیاورم که خودش گفته بود.

یم همین دلیل بود. و نفقدان یک مادر مهربان خب شاید مطمئنا این نباشد ولی نیمی از عقده ها بغض شکسته ام به 

 دیگرش هم مربوط به عشقی که از ان دور افتاده بودم.

وقتی رفتم پایین نگاه سختش ترسم را دو برابر کرد و مطمئن شدم نمی توانم اورا قانع کنم و با دیدن من به سمت 

 کتابخانه معطلکتابخانه رفت.نمی خواست کسی از گفت و گوی ما با خبر شود.صدای زنگ درب منزل اورا جلوی 

نگه داشت.توران ایفن را برداشت و جوابگوی شخص پشت در شد.در حالی که ایفن دستش بود به تیمسار نگاه کرد 

و گفت:میبخششید تیمسار...میگویند اقای اشرف هستند میخواهند شمارا ببینند. خشکم زد ..قلبم چه بر سرش امده 

حساس کردم سینه ام را شکافته و بیرون جهیده.دستم بی اختیار روی بود قابل بیان نیست.چنان به تالطم افتاد که ا

 قلبم رفت و گلویم خشک شد.

 تیمسار:تعارفشان کنید بیایند داخل روحی را هم خبر کن.

چند لحظه بیشتر طول نکشید که پشت در سالن رسید و توران اورا به داخل تعارف کرد کسی نبود من را از ان حالت 

را خودش بود..نظام وارد سالن شد..نمی دانم چرا بعد از ان همه دلتنگی دوست داشتم فرار کنم و پناه در بیاورد؟...چ

 ببرم به اتاقم.

 چه لحظاتی بود..تکرار نشدنی..پر از شور ...پر از شوق....

 تیمسار و روحی جلوی در پذیرای او شدند.با صدایی رسا به تیمسار سالم کرد.

ر نقش بست در حالی که دستش را به سمت او دراز میکرد گفت:به به...جناب اشرف باالخره لبخندی بر لبان تیمسا

بعد از این همه سال افتخار دیدار شما نصیبم شد.و دستشان را در دست یکدیگر فشردند.چقدر بلندتر از پدرم بود و 

اش نفس گیر.انچنان که اختیار چقدر از سختی و درشتی های پدرم دور بود.نگاهش ارام بود و جذابیت و مردانگی 

همه ی اعضای بدنم از من سلب شده بود.قلبم به شدت میتپید.چشمانم مشتاقانه بر روی او ثابت مانده بود. و از سر 

شوق میخندیدم.با روحی هم که احوال پرسی کرد به سمت من چرخید و در حالی که نگاهش در نگاهم گره خورده 

اسمان برد.اما نگاه جدی تیمسار باعث شد بر تمام ان افسار گسیختگی ها ی چشمان  بود سالم گرمش مرا از زمین به

و لبانم حاکم شوم.نگاهم را از او گرفتم و سرم را پایین انداختم.سالمش را پاسخ دادم و اجازه دادم دلم برایش پرپر 

اینقدر  د او به اینجا امده باشد.یعنیشود.و قلبم انقدر تپید تا از کار افتاد.همگی داخل پذیرایی نشستیم باورم نمیش

دلتنگ من شده بود؟به چه بهانه ای امده بود؟خودش پاسخ سوالی را که از ذهنم گذشته بود را داد.عجب جراتی 

داشت مگر تیمسار را نمی شناخت که مستقیما به من نگاه میکرد و در حالی که نگاهش برق میزد و لبانش با شوق 

قاشی تون رو فراموش کرده بودید بیاورید برایتان اوردم اول قرار بود ببرم منزل فروغ اما لبخند میزد گفت:وسایل ن

 بعد یادم امد که هنوز از مسافرت بازنگشته اند.

 ای کلک تو نمی دانستی هنوز بازنگشته ان فراموش کرده بودی؟-

اب به نظام گفت:حواس پرتی یلدا اهسته تشکر کردم و پدر با تک سرفه ای نگاه سمج اورا از من دور کرد و خط

 باعث زحمت شما شد.علی رغم اینکه دلیلی شد تا پس از ده سال شمارا ببینم.

نظام با همان لبخندی که بر لب داشت به من نگاه کوتاهی کرد و گفت:این افتخار نسیب من شد که شمارو ببینم.از 

شما نیست باید به فرودگاه می امدم.چیزی قلبم را  طرفی زحمتی نبود امشب برای امریکا پرواز دارم پس منتی بر
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فشرد و پر از درد شد.امده بود که برود برود و باز من را چشم انتظار و بی تاب خود کند.چقدر زمان نیاز بود تا 

جبران ان همه دلتنگی ها و بی تابی ها شود. بی انصاف الاقل خبر رفتنت را دیرتر میدادی تا در اوج شادمانی غم 

 ران ان را به اتش نکشد.هج

تیمسار سوال کرد:شنیده بودم که در پایگاه ریتس دوره میبینی.هنوز به اتمام نرسیده؟پاسخ داد:فقط یک امتحان 

مانده ان هم پس فردا برگزار میشود یک ماه هم طول میکشد تا جواب امتحانات بیاید و تا مدارک فارغ تحصیلی ان 

.تیمسار گفت:یعنی امدنت باز هم سالها طول می کشد مطمئنا بعد از قبولی همانجا اماده شود چند ماهی طول می کشد

 مشغول میشوی؟

نظام:خیر بعد از دریافت جواب امتحان فورا به ایران باز میگردم و باز نگاه کوتاهی به من انداخت.تیمسار با صدایی 

 ی.نسبتا بلند گفت:افرین افرین.یعنی بر میگردی تا به کشورت خدمت کن

نظام:اگر همسرم اجازه ی خدمت در نیروی هوایی را بدهد حتما.چون عاشق پروازم اما اگر اجازه نداد مجبورم مغازه 

 های فرش فروشی را مدیریت کنم.به هر حال حجره داری هم شغل پدر است و ارثیه ی او به من.

 تیمسار کمی متعجب شد و گفت:همسرتان هم قاعدتا امریکایی است؟

 لبخندی زد و گفت:نه خیر.نظام 

تیمسار پرسید ایرانی است و ما افتخار حضور در جشن شما را نداشتیم و بعد در حالی که به روحی نگاه می کرد و 

گفت:تو در این مورد حرفی نزدی.قبل از اینکه روحی پاسخ بدهد نظام گفت:اگر مراسمی صورت بگیرد مفتخر 

 انید.خنده ام گرفته بود این ادم بد عنق خوب بلد بود دیگران را بخنداند.میشویم که در جشن مان حضور به هم برس

 نظام قبل و بعد از هر جمله اش بی محابا نگاهی به من می انداخت گفت:نه خیر.

 تیمسار:به هر حال همین که به خواستگاری رفته اید خودش نوعی تایید و نامزدی است.

 ار نشده.نظام:بله اما هنوز این مراسم هم برگز

 تیمسار با صدای بلند خندید و گفت:خب پس هنوز طرف را از ترس مخالفت خبر نکرده ای.

 نظام:تقریبا.

 تیمسار بی محابا گفت:خب این خانوم کی هست؟میشناسیمش یا جزو اسرار است؟

 نظام خنده ی کوتاهی کرد و گفت:دقیقا.

 قا میشناسیم یا دقیقا جزو اصرار است؟نفسم بند امد تیمسار باز هم خندید و گفت:اورا دقی

اگر میگفت هردو یقینا سکته می کردم اما او به لبخندی بسنده کرد. و تیمسار هم بیشتر از ان در مورد این موضوع 

شب پرواز دارد از او دعوت کرد  12بحث نکرد و کنجکاوی به خرج نداد. از ساعت پروازش پرسید و وقتی فهمید 

 نظام با کمی تعارف پذیرفت. شام را با ما باشد

روحی هم کمی با او صحبت کرد و بعد رفت تا برای شام به توران و پوران که تا ان موقع در حال پذیرایی با میوه و 

شیرینی بودند سفارشات الزم را بدهد.درست همان موقع تلفن زنگ زد خود تیمسار ترجیح داد برای پاسخگویی به 

مرا هم برای تنها نماندن با نظام صدا خواهد کرد. با خروج تیمسار نظام نگاهش را به من  کتابخانه برود.مطمئن بودم

 دوخت و روی مبل خودش را کمی جلو کشید و اهسته گفت:یلدا...خوبی؟

نمی دانم چرا بغضی عجیب و سنگید در گلویم نشست خوب؟چه خوبی؟البته حاال چرا از خوب هم خوبتر بودم.اما در 

 چه ها که نکشیدم.ان چند روز 
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سرم را پایین انداختم و اشک در چشمانم حلقه زد.اهسته گفت:هی..خانوم دغل باز...حاال که باید به من نگاه کنی 

سرت را پایین انداختی یلدا... زودباش سرت را باال بگیر. االن تیمسار بر میگرده سرم را باال گرفتم و از پشت پرده 

 لبم لرزید خدایا این عشق جانسوز چطور وارد قلبم شده بود چقدر دوستش داشتم!!!ای اشک لبخند نرمش را دیدم.ق

 با همان صدای اهسته و مردانه اش گفت:قبل از امدنم گریه کرده بودی؟..اتفاقی برات افتاده..یلدا!!یلدا!!

 رفتم دلیلی برای هقدو قطره اشک بر گونه هایم روان شد فورا پاکشان کردم و گفت:گریه کردم به خاطر تو.. می 

 هق های بلندم به تیمسار تحویل بدهم که...

گفت:متاسفم..هر بار زنگ میزدم تیمسار پاسخ میداد.باید چیکار میکردم.داشتم دیوانه میشدم کم کم داشت به سرم 

وازم نقااشی ل میزد که از تیمسار بخواهم گوشی را به تو بدهد که یه فکر بکر به سرم زد. میتونستم به بهانه ی تحویل

ات بیایم به دیدنت تا خودم را به اینجا رسوندم یه عمر بر من گذشت. و به ارامی گفت:...یلدا..ونگاهش کردم.اهسته 

تر از قبل گفت:دوستت دارم.خدای من این مرد قصد داشت مرا تا چه حد دیوانه ی خودش کند و بعد گفت:انقدر 

ات را بیاورم و خندید و با ترس نگاهش کردم و گفتم میخندی؟تو..تو.. دلتنگت بودم که فراموش کردم لوازم نقاشی 

به بهانه ی اوردن لوازم نقاشی من امدی اینجا اونوقت میگی فراموش کردم اونارو بیارم؟به تیمسار چه میخواهی 

 بگویی؟

ه شده لتنگ و دستپاچحرفم را قطع کرد و در حالی که با اشتیاق نگاهم میکرد گفت:میگم انقدر برای دیدن دخترت د

بودم که فراموش کردم اسباب بهانه ی این مالقات را با خود بیاورم.و چون وحشت مرا دید لبخندی زد و 

گفت:مجبور شدم برم یکسری وسایل کامل نقاشی بخرم.همه را از نایلون در اوردم هی خانوم یادت نره پول انها را با 

 قبلی ها حساب کنی و برگردونی به من!

 راحتی کشیدم به مبل تکیه دادم و ادامه داد:فکر کنم تیمسار حدس هایی زده...! نفس

گفتم:اشتباه میکنی اگر در مورد ما می گویی باید بگویم اشتباه میکنی.اگر اینطور بود حاال مارا باهم تنها نمی 

یک داماد خوش  گذاشت.لبخندی زد و همراه لبخندش چشمکی زد و گفت: خب به نظرم زیاد هم بی میل نیست

 چهره و با شخصیت و البته بد عنق و متکبر مثل من گیرش بیاد اینطور نیست؟

 لبخندی تحویلش دادم و ادامه داد:ببینم تیمسار هنوز هم در مرخصی است؟

 گفتم:بله اون هم برای همیشه بازنشسته شد.

ب میز نشسته بود و چشم از من بر نمی اخم هایش در هم رفت و گفت:حاال وقت بازنشستگی بود...و همانطور که ل

گرفت گفت:پس الزمه همین امشب موضوع نامزدی خودمان را به اطالع تیمسار برسانم تا دیگر با صدای زنگ تلفن 

 از جا نپرد و اجازه بدهد ما با صحبت کردن کمی از دلتنگیمان بکاهیم.

را بکند.جلوی صورتم بشکنی زد و با خنده یکجوری حرف میزد که باورم شده بود واقعا می خواهر این کار 

گفت:اهای خانوم کجایی؟سرم را پایین انداختم و او گفت:دلم برات خیلی تنگ شده بود وقتی برگردم اجازه نمی 

دهم این همه از هم دور بیافتیم...امده بود که دلتنگی ام را کم کند یا اتش به همه ی وجودم بزند ان هم وقت 

 رفتنش...!

از ان سوی میز برای گرفتن دستم به سوی من دراز کرد.با تردید دستم را به دستش سپردم با دست  دستش را

دیگرش از جیب کتش جعبه ی کوچکی در اورد و با همان دست نیز بازش کرد.خیره به او نگاه کردم خواستم دستم 

 را پس بکشم اما انگشتانم را چنان فشرد که اهم بلند شد.
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م چیزی در مورد ازدواج های تحمیلی شنیدی در حالی که حلقه را به انگشتم می نشاند گفت:فکر خندید و گفت:ببین

کردی یک روز مجبور بشی با ادم بدعنقی مثل من نامزد بشی و نگاهمان در هم گره خورد با هر لبخندش دلم را 

ت و این جسم بی تابشان میلرزاند.اهسته و با صدایی مرتعش گفتم:زودتر برگرد و او گفت:ل و روحم اینجاس

است...ببین میتونی با پایگاه تماس بگیری اگر فرصتی دست داد شماره ی انجارا بدم تماس میگیری؟با سر تایید 

کردم و با صدای باز شدن در به سرعت برق دستم را از دستش بیرون کشیدم و او ک فرصتی برای عقب نشینی 

یز بر میدارد رنگ من پریده بود اما تیمسار انقدر در خود فرورفته بود نداشت وانمود کرد ظرف میوه اش را از روی م

که متوجه ی ما نبود روی مبل نشست و از اینکه دقایقی او را تنها گذاشته بود معذرت خواست.ولی هنوز هر دوی ما 

 ا شام باهم صحبتمتشکر بودیم.هم از او وهم از ان که تماس گرفته بود.و دقایقی را که به ما فرصت داده بودند.ت

کردند اما تیمسار ان تیمسار قبل از تماس نبود.خیلی دلم میخواست بدانم کسی که زنگ زده بود و اورا اشفته کرده 

 بود چه کسی بود؟

به اتاقم رفتم و قبل از اینکه روحی و تیمسار متوجه ی حلقه ی اهدایی نظام شوند با بی میلی ان را در اوردم دقایق به 

شد شام هم صرف شد و نظام اماده ی رفتن به فرودگاه شد.به خاطر شام از تیمسار و روحی تشکر  سرعت سپری

کرد ساک کوچکی که به همراه داشت را برداشت دلم فرو ریخت احساس کردم دنیا دور سرم میچرخد.جلوی در 

...نگاهش را متوجه ی من  ورودی ساختمان ایستاده بودم اول با تیمسار دست داد و خداحافظی کرد و بعد با روحی

 کرد چند ثانیه ی کوتاه مکث کرد وای چشمانم پر از اشک شد.گفت:خداحافظ خانوم...

خدا به همراهت دلم را با خودت می بری نگاهی به پشت سرت اگر بیاندازی دلم را هم میبینی که زار و پریشان به 

ر تنها گذاشت.ان شب تا صبح و روزهای پس از ان نیز دنبالت می دود.رفت..و مرا با وحشت روزهای دلتنگی و انتظا

 به همین ترتیب گذشت.

حق با نظام بود گویا تیمسار از اتفاقی که بین ما افتاده بود و از وابستگی های به وجود امده با خبر بود.چرا که دیگر 

و چشم های قرمز و  سعی نکر چیزی از علت بی قراری ها سکوت های بیش از حد و از خواب و خوراک افتادنم

اشک الودم بداند.او هم سکوت کرده بود.فقط همه جا نگاهش را به دنبال خود میدیدم.اما باورم نمی شد اعتراضی 

 نداشته باشد او که همیشه از این اتفاق میترسید و شاید واقعا نظام را قبول داشت مگر چه عیبی داشت؟هیچ..!

تی اورا به اغوش کشیدم به سختی گریستم.فروغ مات و مبهوت اجازه داد چند روز بعد فروغ و اردالن برگشتند وق

سرم را روی شانه اش بگذارم و گریه کنم. مثل همیشه صبور بود.وقتی خوب ارام شدم سروپایم را برانداز کرد.و 

 غر و رنگگفت:یعنی این اشک ها به خاطر من بود؟خب میشه قبول کرد دلت برایم تنگ شده اما...اما چرا انقدر ال

پریده شده ای .نگو از غم دوری من به این روز افتادی باور کردنی نیست.حاال بگو چه اتفاقی افتاده چه باید میگفتم 

اینکه عشق برادر بدعنقت مرا به این روز انداخته.عشق او و دوری از او همان برادری که وقتی عکسش را به من 

ری که وقتی خواستی در موردش فکر کنماز سر تمسخر خندیدم...فروغ نشان دادی بی اعتنا از ان گذشتم.همان براد

صدایم زد و مرا از افکارم بیرون اورد.یلدا چی شده؟...اتفاق بدی افتاده؟نگران بود اگر اعتراف میکردم می توانستم 

 عشق برادرت بههمان موقع و از همانجا با نظام تماس بگیرم و صدای گرمش را بشنوم اما چه باید میگفتم فروغ از 

 این روز افتادم...؟بلند شو یک تماس با او بگیر تا تسکین یابی!

جراتش را نداشتم شاید نظام تماس میگرفت و همه چیز را میگفت.مطمئنا تماس میگرفت باید صبر می کردم.کمی 

 دیگر صبر...فریاد فروغ مرا از جا پراند.
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 لخی زدم و گفتم:اتفاقی نیافتاده فقط دلم گرفته بود.یلدا دختر حواست کجاست؟مردم از نگرانی لبخند ت

فروغ گفت:فقط همین... می خواهی باور کنم دلیل الغر شدن و رنگ و روی پریده ات همین است.خب بگو چی 

شده؟باز هم طفره رفتم و با این کار اورا دلخور کردم.از او خواستم اگر میتواند از ان روز به بعد اموزش ویولن را 

کنیم با خنده گفت:با استعداد فوق العاده و عالقه ای که داشتی یک پا استاد شدی و اضافه کرد از فردا به مدت شروع 

 یک هفته تا ده روز به منزل مادرش می رود اه از نهادم برخاست عجب شانسی...!

 صرار داشت که اگر مشکلیماندن را جایز ندانستم و نیم ساعت بعد در حالی که انجا را ترک میکردم که فروغ هنوز ا

دارم با او در میان بگذارم.روز بعد فروغ به همراه اردالن قبل از رفتن به دیدن ما امدند سوغاتی های مارا دادند و 

 اردالن اورا برد.

فکر میکردم از غم دوری نظام و بی همزبانی خواهم مرد اما عجب جان سختی بودم که در ان جهنم همچنان نفس 

 جانم باال نمی امد. میکشیدم. و

تنها کاری که میکردم ورزش صبحگاهی بود و بعد دراز کشیدن روی تختم و چشم دوختن به حلقه ی اهدایی 

نظام.حتی صدای زنگ تلفن هم قلبم را نمی لرزاند.و مرا از جایم تکان نمیداد.با حضور تیمسار که حاال انگار به 

س با نظام نبود.انگار قصد کرده بود بیست و چهار ساعت را در منزل استخدام منزل در امده بود. شانسی برای تما

 بماند.یعنی در مقام یک مرد حوصله اش سر نمی رفت از این همه بی کاری و سکون؟

مشتری هایی که برای خرید خانه پیدا میشدند می امدند و چون قیمت پیشنهادی پدرم سر به فلک میکشید می 

جارا بفروشد و این قیمت با ان رقم های نجومی اش بهانه ای بود برای از دست ندادن رفتند.شاید دلش نمی امد ان

 آنجا...

 

اما مگر کسی او را مجبور کرده بود که منزل را برای فروش بگذارد؟ آخر چرا او که دلش نمی آمد، چنین قصدی 

وی تقویم عالمت می گذاشتم و به داشت . تا اینکه سر از کارهایش در آوردم . یک روز کسل و دل مرده داشتم ر

گذر الک پشت وار زندگی بد و بیراه می گفتم که صدای تیمسار را که با شخصی صحبت می کرد مرا به سمت حیاط 

کشید . در این مدت یا به راننده مان گیر می داد و یا به آن سرباز گماشته بیچاره ....ولی نحوه صحبت کردنش 

او کرد و از پشت پنجره اتاقم که پرده حریرش را باد مالیمی به بازی گرفته بود، به محترمانه بود و این مرا کنجک

د . وزیر «حیاط چشم دوختم ، کم کم شخصی که تیمسار با او محترمانه حرف می زد از پشت درخت ها بیرون آ

م . نم وحشت کرده بودصباغ...! اینجا چه می کرد . از دیدنش ترس غریبی در وجودم افتاد و بیشتر از آنکه تعجب ک

یاد حرف های تیمسار افتادم که گفته بود این جمشید هرزه چشمش به توست . نکند حاال هم به خاطر من اینجاست . 

مگر ممکن است ، او اگر هم ده سالی از پدرم کوچک تر باشد باز هم جای پدرم بود . روی تختم ولو شدم با افکارم 

زنان وارد اتاقم شد و گفت : تیمسار گفت صدا ازت در نیاد . اگه توانستی نفس  در جنگ و گریز بودم که پوران نفس

هم نکش .حدسم درست بود . پدر سوخته هرزه آمده بود خواستگاری ام ....! وای اگر نظام می فهمید ....چه می شد 

د سعی کردم نفس هم ....چه می کرد ؟ شروع کردم زیر لب به بد و بیراه گفتن و همانطور که تیمسار خواسته بو

 نکشم . تا مبادا صدایی از من به گوش آن هرزه بی صفت برسد .

وزیر صباغ برای ماندن سماجت به خرج می داد و برای ناهار هم تشریف نحسش را نبرد و همانجا ماند و من هم در 

ا نمی دید من می توانستم اتاقم حبس بودم . آخر از جان من چه می خواست مگر کور بود و این همه تفاوت بین ما ر
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جای دخترش باشم . راستی مگر همسر نداشت و فرزند .....باالخره ساعت چهار بعدازظهر بود که رضایت به رفتن 

 داد و شرش را کم کرد .

بالفاصله بعد از رفتن او توران با یک سینی غذا به اتاقم آمد و گفت : تیمسار می خواهد باهات صحبت کنه . با آن که 

صبح چیزی نخورده بودم میلی به غذا نداشتم . بعد از آشنایی با نظام غذایم نصف شده بود و از بعد رفتنش به  از

آمریکا آن نصف هم نیمه شده بود و حاال با حضور این بالی آسمانی ، وزیر صباغ کل اشتهایم قطع شده بود . تیمسار 

اش درهم و متفکر بود گفت :البد می دانی این پدر سگ اینجا به اتاقم آمد و بعد از مکثی طوالنی در حالی که چهره 

چه می کرد و چه می خواست ؟ سرم را پایین انداختم و او ادامه داد : مدتهاست که به دنبال نوست .پس از آن جشن 

 نلعنتی ؛ مرتیکه هرزه نفهم حالیش نیست چه می خواهد و مثال آمده بود خواستگاری ، بی شعور هوس باز ...هما

شب، همان شبی که نظام اینجا بود ....بعد از بردن نام نظام مکث کرد و به من نگاه کرد و منتظر عکس العمل من بود 

. به وضوح چهره ام گلگون شد . لبخندی پنهان در چشمانش نقش بست و ادامه داد : همان شب تماس گرفت می 

نزل نیستی . تمام سیزده روز عید را به اینجا سر زد مرتیکه خواست بیاید اینجا، گفتم میهمان دارم حاال هم گفتم در م

حمال ....خانه را هم به همین خاطر به فروش گذاشتم تا از اینجا برویم اما حاال می بینم فایده ای ندارد آتش این 

ما مردک عوضی تندتر از این حرف هاست . هر کجا که برویم دستش به ما می رسد . اطالعاتش درباره خانواده 

بسیار زیاده . گفته بودم قرار است نامزد کنی ، پدر سگ امروز در حالی که می خندید گفت : شنیدم دخترت نامزد 

کسی نیست . حاال مانده ام ، نمی خواهم حتی نگاه این سگ صفت به تو بیافتاد چه برسد که ....باید فکری کرد . شاید 

د . نگاهم با نگاه تیمسار که روبرویم مصمم و جدی ایستاده بود یکی .....شاید ...اگر ازدواج کنی دست از سرت بردار

شد چه پیشنهاد خوبی ، خوب بود سر کوچه یک آگهی می زدی ، یک دختر دو بخت خوش بر و رو با نازل ترین 

 قیمت ....!

. با دیدن چشمانم فورا و بعد با تردید گفت : ببینم یلدا ...این ...این نظام تو را ....چشمانم از حدقه بیرون پرید 

حرفش را درز گرفت و با سردرگمی از اتاق بیرون رفت . هنوز نگاهم به در بود و به دنبال کلماتی گشتم که جمله 

 تیمسار را کامل کند . ببین یلدا این نظام تو را نمی خواهد تا تو را حواله او کنیم ، بهتر از صباغ است .

ک از چشمهایم جاری شد . این وزیر صباغ پدر سوخته بدجوری تیمسار را توی زدم زیر خنده آنقدر خندیدم که اش

هول و الی شوهر پیدا کردن برای من انداخته بود . تیمسار که همیشه می ترسید تا کسی کوچک ترین نگاهی به 

 د.دخترش بیاندازد حاال به فکر این افتاده بود که جوانی از راه برسد تا فورا دخترش را به او ببند

خب اگر حلقه اهدای نظام را می دید از خوشحالی سکته می کرد . نظام ...آهای نظام کجایی که ببینی تیمسار مشتاق 

شنیدن صدای تو برای اعالم نامزدی ماست . اگر آن شب می آمدی و می گفتی دلم برای دخترت تنگ شده که آمدم 

 تو راهی آمریکا می کرد .اینجا ، دست و پایت را می بوسید و چه بسا که مرا با 

خدا شری را رسانده بود که خیری در ان بود و من آن روزها را در حالی سپری می کردم که خیالم کامال از بابت 

تیمسار راحت بود، مزاحمت های تلفنی همچنان ادامه داشت ولی تیمسار دیگر به شخص مزاحم بد و بیراه نمی گفت 

جواب بدهم ، عجب پدر سوخته ای بود تیمسار می دانست کیست ؛ و می خواست  . فقط اجازه نمی داد من تلفن را

وادارش کند زودتر برگردد و تکلیف مرا روشن کند از نگاهش و از حرکاتش مشخص بود . موش و گربه بازی 

 هایش و انتظار تیمسار برای مزاحم تلفنی سرگرم کننده بود .
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جناب تیمسار منزل را ترک کرد . نه اینکه مدتها کامال خانه نشین بود، می  باالخره بعد از یک ماه و نیم یک روز صبح

رفت ....اما نه در طی روز بلکه در شب و برای حضور در مجالس دوستانه، زمانی که دیگر نظام تماس نمی گرفت .اما 

دایم لحظه شماری می آن روز معجزه ای رخ داد و رفت . من با دلهره و انتظار در سالن منتظر زنگ تلفن بودم و 

کردم . ساعت یازده بود و من کم کم ناامید می شدم با عصبانیت به تلفن نگاه کردم طوری که انگار مقصر زنگ 

نخوردن ، تلفن است . روحی آمد و با فروغ تماس گرفت . دست پاچه بودم که زودتر قطع کند اما دوباره داشت 

و حرف های ناگفته از او خواست تا ناهار را با ما باشد . چرا که پوران روده درازی می کرد بعد از کلی احوال پرسی 

دلمه برگ درست کرده بود و فروغ کشته مرده آن بود . منتظر بودم تا قطع کند اما روحی ادامه داد خب عزیزم با 

 نظام بیا به اندازه کافی زیاده ...رق از سرم جهید نظام ....او برگشته بود ...کی ؟

حرف های روحی را نمی شنیدم آنقدر هیجان زده بودم کهخ وقتی به خودم آمدم دیدم در حال لباس پوشیدن  ...باقی

هستم ، با صدای بلند گفتم : هی خانوم خانوما ....کجا ....؟ و بعد بیاد آوردم . همان طور از پله ها به سمت اتاقم پرواز 

فرستد . پس به بهانه دلمه به آنجا می رفتم . هر چند روحی  می کردم چون روحی گفته بود برایش از آن دلمه ها می

متوجه می شد اما ....به درک ...دیگر طاقت ندارم می رم ...می رم ! و وقتی باز به خودم آمدم که داشتم زنبیلی را که 

خندی گفت : یک ظرف پر از دلمه در آن قرار داشت را از توران می گرفتم . روحی با دقت نگاهم می کرد و با زهر 

راننده هم می تونست ....در را بستم و خندان و سبک بال رفتم . برایم مهم نبود که چه گفت .هیچ چیز مهم نبود ! جز 

نظام که به ایران برگشته بود ....با چه حالی خودم را به منزل اردالن رساندم با چه شوقی زنگ را فشردم و با چه 

تاقم تمام خانه را برای دیدنش کاوید . فروغ دون اینکه بداند چه حالی دارم . دلهره ای وارد منزل شدم و چشمان مش

مولود را صدا کرد تا زنبیل را از من بگیرد روی مبل با آن شکم بزرگش ولو شده بود و دایم خود را باد می زد و از 

ین بود که نظام کجاست ؟ گرمای هوا می نالید . مهم نبود که چند ماهش است شکمش بسیار بزرگ شده بود . مهم ا

نکنه رفته است به باغ . فروغ همان طور که خودش را باد می زد گفت : دختر جان حواست کجاست ؟ چرا نمی 

نشینی ...؟مقابلش نشستم و او ادامه داد این کولر هم بد موقعی خراب شد . باید به اردالن بگویم یک تعمیر کار 

بیاورم باز رفته ماموریت . هر چند رفتنش هم زیاد بی موقع نبوده ، نمی دانم بفرستد . امروز و فردا را باید طاقت 

برادرت چه خصومتی با بردار دسته گل من داره که حاضر نیست او را ببیند حاال که نظام داره میاد .....این بار گوش 

الن نباشه . همیشه با آمدنش غافلگیرم هایم را تیز کردم پس هنوز نیامده بود . حاال که نظام داره میاد ....بهتره که ارد

 می کرد و می آمد و فورا می رفت . اما این بار هوس کرده یک شب اینجا بماند .

این مردها هم اصال فکر ما زنها نیستند فکر نمی کند من با این شکم گنده خجالت می کشم . هر چند قربونش برم 

عت دوازده امروز پروازشون میشینه .چشم هایم بی اختیار دلم براش یک ذره شده . دیشب تماس گرفت و گفت سا

روی ساعت کشیده شد . ده دقیقه به دوازده ...و به ادامه حرف های فروغ گوش سپردم . از آخرین باری که دیدمش 

دو ماهی می گذشت . همه اش تقصیر اون مرتیکه شاهرخی بود که می گفت زن لوس و پر افاده ات را ببر دکتر 

ا ما را با خودت می کشی می بری اون سر دنیا ؟! اصال خوش نگذشت همسرش خیلی پر ادعا بود کارش دیگه چر

فقط پز دادن و خرید کردن و رسیدگی به سر و وضعش بود . اصال انگار نه انگار که بچه دار نمی شه . به روی خودش 

به مولود نگاه نمی کنم برده زر خریدش هم نمی آورد . عید امسال کوفتم شد یک جور به من نگاه می کرد که من 

که نبودم . فقط شوهرش تحصیالت عالیه داشت و پولش از پارو باال می رفت و ما را میهمان کرده بودند . تمام خرج و 

مخارج سفر را متقبل شده بود دستش درد نکنه اما این دلیل نمیشه که ....اصال مگه خودمان نداشتیم ؟! حاال ساعت 
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. فروغ لیوان شربتی را که مولود برایمان آورده بود را برداشت و گفت : یلدا ...چرا ساکتی هنوز هم نمی  دوازده بود

خوای در مورد اتفاقی که برایت افتاده صحبت کنی ....؟ خب نظام هم صالح دیده بود به فروغ حرفی نزنم ..لیوانم را 

 تم : چیزی نبوده ...برداشتم ، با بی تفاوتی شانه ایم را باال انداختم و گف

نیم ساعت دیگر هم گذشت و فروغ فارغ از احوال من روی مبل دراز کشیده بود خودش را باد می زد و از سفرش و 

حرکات همسر شاهرخی حرف می زد . زنگ در که به صدا در آمد از جا پریدم ، مولود به سمت آیفون رفت و فروغ 

 از صدای زنگ ترسیدی ؟! به سختی از جا برخاست . واه یلدا چت شده

مولود در را باز کرد و خطاب به فروغ گفت :خانم ، برادرتان هستند . قلبم تیر کشید . فروغ سالنه سالنه در حالی که 

لباس نخی بلندی بر تن داشت به سمت در رفت و چون گذشته قربان صدقه برادرش رفت . صدای باز شدن در؛ تمام 

خکوب شده بودم . باز هم با عجله آمده بود لباس های خلبانی اش را به تن داشت و وجودم را لرزاند سر جایم می

متوجه من نشد . یک چمدان و همان ساک کوچک را به همراه داشت با همه وجود نگاهش می کردم . چمدان و 

خندید و  وغساکش را گذاشت و با شادمانی سوتی کشید و گفت : هی فروغ شدی بادکنک ، قراره کی دایی بشم ؟ فر

 معترضانه گفت : اوهوی آقای بی ادب اول سالم ....

و با هم دست دادن و روبوسی کردند ، هنوز متوجه من نشده بود که فروغ گفت : میهمان دارم پس مودب باش . حاال 

فروغ را نگاهش روی من ثابت مانده بود از دیدنم جا خورد اما کم کم لبخند ، میهمان چشمان و لبانش شد . انگار 

فراموش کرده بود همانطور که چشم در چشمم داشت به سمت من آمد و هیجان زده گفت : یلدا ...سراپایم را نگاه 

کرد و گفت : خدای من با خودت چه کردی مثل شمع آب شدی عزیزم ! ....اشک در چشمانم جمع شد؛ فریاد فروغ 

 ما را متوجه او کرد :

عزیزم .... . طفلک بدجوری غافلگیر شده و جا خورده بود نمی دانستم اول باید جلوی دارم خواب می بینم . یلدا .....

ریزش اشک هایم را بگیرم یا به داد فروغ برسم . نظام به سمت فروغ رفت و زیر بغل او را گرفت و در حالی که به 

و عاشقش شدم که تسمت مبل هدایتش می کرد گفت : گفته بودم هر وقت عاشقش شدم خبرت می کنم اما وقتی 

نبودی ....! فروغ هاج و واج روی مبل نشست نگاهش را از من به نظام و از نظام به من می انداخت . نظام فروغ را رها 

کردو مشتاقانه کنارم نشست در حالی که نگاهش را از من نمی گرفت گفت : یلدا دیوانه ام کردی دختر ! و بغض 

صورتم گرفتم و به سختی گریستم . دستش را دور شانه هایم انداخت . مرا به  یک ماهه من ترکید . دستانم را جلوی

خود چسباند و چانه اش را روی موهایم گذاشت از حرکات چانه اش دریافتم بغضش را فرو می دهد به سختی و 

 آهسته گفت : یلدا ! یلدا ! تموم شد ! تموم شد دیگه گریه نکن عزیز من ....

هم زبانم الل سکته کرده بود . بیش از آن جایز نبود در آن حال می نشستم . خودم را کنار فروغ ساکت بود شاید 

کشیدم و در حال برخاستن نگاهم به فروغ افتاد که با دست اشک های شوق را از صورتش می زدود و می خندید . 

مه های فروغ و نظام را می صورتم را که شستم به اتاق دیگری پناه بردم، از فروغ خجالت می کشیدم . صدای زمز

شنیدم . فروغ می خواست همه چیز را بداند و نظام هم تازه کسی را یافته بود که از عشق جانسوزی برای او صحبت 

 کند .

دقایقی بعد در اتاق باز شد و فروغ با لبخندی به سمت من آمد . با شوخی چند ضربه به من زد و گفت : خیلی بد 

 می گفتی برادر بدعنقم باالخره به دامت افتاد ... جنسی یلدا ! باید به ن
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معترضانه گفتم : فروغ ! خندید و با شیطنت گفت : باید همه چیز را برایم تعریف کنی ، نظام همه چیز را برایم 

ی متعریف نکرده . سرم را پایین انداختم و او ادامه داد اگر یکی از شما به من می گفت که چه بر سر دلهایتان آمده ن

گذاشتم دوری و بی خبری جفت تان را به این روز بیاندازد . بعد سرم را در آغوش کشید و مرا بوسید . نظام بین 

 چهار چوب در ایستاد و دستش را به آن تکیه داد و گفت :

فروغ ناهارت هنوز آماده نیست ؟ توی این مدت حسابی گرسنگی کشیدم ولی حاال می تونم یک گاو رو درسته  -

ورم . نگاهش کردم حقیقتاً او هم الغر شده بود . فروغ گفت تا دوش بگیری مولود هم ناهار را آماده کرده و بخ

سفره رو چیده . به سمت حمام رفت و من گفتم : باید برگردم ، االنه که صدای تیمسار در بیاد . نظام دوباره به سمت 

، فروغ خطاب به او گفت : تو که هنوز ایستادی نترس اجازه اتاق برگشت و قبل از اینکه حرفی برای ماندن من بزند 

نمی دم بره ...نظام به من لبخندی زد و رفت . فروغ هم با منزل ما تماس گرفت و من در کمال تعجب دیدم تیمسار 

ور طبرای ماندنم حرفی ندارد مطمئنا روحی به او گفته بود نظام هم اینجاست . پس واقعا تصمیم گرفته بود مرا هر 

 که بود به نظام دهد .

خب انگار واقعا هر دویمان از قحطی آمده بودیم هر دو آنقدر غذا خوردیم که تالفی یک ماه بی اشتهایی را در 

آوردیم . بعد از ناهار نظام رفت سر وقت چمدانش و از ما خواست نزد او برویم و سوغاتی هایمان را بگیریم . فروغ 

ین می نشست گفت : وای به حالت اگر سوغاتی هایی که برای یلدا آورده ای از مال من در حالی که به سختی روی زم

 بهتر باشد .

نظام خنده کنان چمدانش را باز کرد و گفت : خواهر کوچولو به م حق بده که برای یلدا بهترین رو آورده باشم، آخه 

ریک اهلل ....دزدکی که محضر نرفتید ؟ نظام یک ما تازه نامزد کردیم . فروغ خندید و گفت : نامزد! خودتان ....با

خرس پشمالو از چمدان بیرون آورد و گفت : شاید ....و چشمکی به من زد خرس را به دست فروغ داد و گفت : این 

مال مسافر کوچولوی خودمان ! فروغ با تشکر آن را گرفت و گفت : از حاال گفته باشم تا من فارغ نشدم حق 

 مراسمی را ندارید . من که نمی تونم توی جشن تنها برادرم با این شکل و شمایل حاضر بشم . برگزاری هیچ گونه

نظام گفت : پس به مسافر کوچولو بگو اگه دختره ناز و ادا رو کنار بگذاره و اگر هم آقا پسره یه خورده بیشتر دست 

است .فروغ خرس را به سمت او انداخت بجنبونه و تشریف بیاره . چون این نظام واسه عزیزش عجول و دست پاچه 

و با خنده گفت : خیلی پر رو و بی ادبی . گونه هایم گل انداخت نظام خندید و خرس را کناری گذاشت و بقیه 

سوغاتی ها را که چند اسباب بازی دیگر و یک پارچه نفیس و دو شیشه ادکلن بود را به فروغ داد . برای مادرش هم 

بود .برای اردالن هم یک ادکلن و یک زیر سیگاری فانتزی . نوبت من که رسید جعبه کادو دو قواره پارچه آورده 

شده ای را در آورد و به سمت من گرفت و گفت : ببر و دور از چشم خواهر شوهر حسودت باز کن . لبخندی زدم . 

را یکی یکی می کنم اگر فروغ آن را از دست نظام قاپید و با عجله آن را باز کرد و با شوخی گفت موهای سرت 

 خیلی قشنگ باشه .

جعبه را باز کرد چشم هایش برق زد و گفت : وای محشره ! واسه نامزدیتون گرفتی ؟ یک سرویس کامل طال با 

سنگ های یاقوت که دو تا هم حلقه وسط آنها گذاشته شده بود . تشکر آمیز نگاهش کردم و گفتم : ممنون اما ..این 

ند زد و گفت : برای تو کمه ! خیلی کمه ..فروغ حلقه را برداشت و گفت :ببین اندازه است . کامال خیلی زیاده ...لبخ

 اندازه بود نگین های زیاد خوش تراشش می درخشید و دلم را می لرزاند .
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مطمئن بودم سرویس سفارشی درست شده بود . نظام گفت : خب اون هدیه نامزدی ماست ، اما اصل کاری اینجاست 

از زیر لباس هایش عروسک نسبتا بزرگ و زیبایی را بیرون آورد، فروغ خنده سر داد و گفت : فکر کردی یلدا و 

 هنوز هم بچه است . بهتره اون هم بدی واسه مسافر کوچولو ... 

ا ؟ نظام خندید و گفت : این حلقه نامزدی ، سرویس عروسی و این هم مال بعد از عروسی . این مال بچه مونه نه یلد

فروغ زد زیر خنده . حاال نوبت من بود که بر سرش فریاد بزنم خیلی بی تربیتی ....تو ....آنقدر شرمنده ام کرده بود 

که به سمت یکی از اتاق ها گریختم . صدای خنده نظام با خنده فروغ تمام خانه را پر کرده بود ....نظام عاشق بچه ها 

 بود .

هر دو روز یک بار به آنجا می رفتیم و یکدیگر را مالقات می کردیم نظام با شوخی  منزل اردالن میعادگاه ما بود .

های گاه و بی گاهش من و فروغ را می خنداند . نظام به خاطر من مسافت طوالنی باغ تا آنجا را می آمد و می رفت . 

می کردم ای کاش این نظام  گرچه تیمسار با رفت و آمدهای من به منزل اردالن مخالفتی نداشت اما ته دلم آرزو

زودتر به فکر خواستگاری بیافتد فروغ هم همین عقیده را داشت و یک روز به نظام گفت : بهتر است به خواستگاری 

 یلدا بروی و نامزدی تان رسمیت پیدا کند . یلدا به این صورت معذب است .

گرفت یا کنارم می نشست یا دستش را دور حرف دلم را زده بود واقعا معذب بودم هر گاه دستم را به دست می 

شانه ام حلقه می کرد و برایم حرف می زد ، احساس گناه می کردم گر چه تمام حرکاتش از سر محبت بود و به دور 

 از هوس ...

نگاهش بیانگر همه چیز بود و حدی را که برای روابط مان در نظر گرفته بود رعایت می کرد . در برابر اظهار عقیده 

روغ گفت : که هنوز نتوانسته مادرش را به این وصلت راضی کند و کامال مخالف ماست و علت مخالفت او این بود ف

که ، من دختر خانوم بانو بودم به قول نظام میراث خانوم بانو . فروغ مصمم شد که خودش با مادرش صحبت کند و او 

 اهد شد .را راضی به وصلت کند اما هر سه می دانستیم که موفق نخو

یک ماه از این روابط پنهانی می گذشت و تیمسار هنوز هم ساکت بود . فروغ نتوانسته بود مادرش را راضی کند و 

 کاری از پیش ببرد حاال هر وقت 

نظام به دیدنم می آمد غمگین و گرفته بود، کمتر صحبت میکرد و بیشتر در خود فر می رفت . نمی دانم ملوک چه به 

که او آنطور پریشان شده بود .ترس از دست دادن نظام در وجودم رخنه کرده بود احساس می کردم کم  او گفته بود

کم بین ما فاصله می افتد، اما این گمان من بود و این ترس به خاطر این در وجودم شکل گرفته بود که نظام ساکت و 

 رضایت ملوک ؟فکور شده بود . به چه می اندیشید ؟ آیا راهی برای به دست آوردن 

حاال تمام فکر من این شده بود، مگر من چه کرده بودم ملوک تا این حد از من بیزار بود، مادرم چه کرده بود که 

 ندانسته همسر مردی شده بود که زن و همسر داشت و در اوج جوانی ناکام از دنیا رفت .

تحمیل کنم . نمی خواستم به خاطر من در برابر  سعی داشتم دیدارهایمان را قطع کنم نمی خواستم خودم را به نظام

 مادرش قرار بگیرد اما نظام اصرار داشت مرا ببیند و گفت : بدون من از بین می رود .

از طرفی چند روزی می شد که تیمسار هم آشفته حال و دگرگون بود و دایم زیر لب حرف هایی می زد . پیشنهادات 

برای ادامه تحصیل به اروپا بروم به جایی خارج از ایران ....مطمئن بودم باز هم  عجیب و غریب به من می داد . اینکه

وزیر صباغ حرفی از من به میان آورده بود . باالخره خودش به حرف آمد و گفت : این بار صباغ خواسته اش را با 

ز آزردگی و پریشانی برای او کمی تهدید و ارعاب بیان کرده . دلم نمی خواست موضوع را با نظام در میان بگذارم، ج
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چیزی در پی نداشت و می دانستم از اینکه نمی تواند کاری کند غصه خواهد خورد . باز هم مهر سکوت بر لب زدم . 

اواسط تیر ماه بود هوا آنچنان گرم شده بود که خارج شدن از منزل آن هم ساعت ده صبح جز برای کارهای ضروری 

بودم ، دیوانه نظام و دیدار او . لباس نازکی پوشیدم کیفم را برداشتم و از اتاق خارج شدم  دیوانگی بود . اما من دیوانه

. تیمسار داخل سالن مقابل کولر نشسته بود . همین که مرا دید گفت : برو توی کتابخانه و منتظرم بمان . مثل همیشه 

 سخت و جدی بود . نمی شد از دستورش سرپیچی کنم .

شم انتظار می گذاشتم . با رخوت به کتابخانه رفتم . فکر کردم با من چیکار دارد ، و از این فکر که مطمئنا نظام را چ

شاید می خواهد مرا به خارج از کشور بفرستد نالیدم . روزی روزگاری آرزوی ادامه تحصیل و سفر به ممالک غربی و 

ران دوست نداشتم . ایران جایی که نظام در آن حضور اروپایی را داشتم اما حاال با وجود نظام هیچ جا را بیشتر از ای

 داشت .

نیم ساعت بالتکلیف در کتابخانه نشستم و حرص خوردم تا اینکه در باز شد و تیمسار وارد شد . کنار ایستاد و به 

م رشخصی که داخل سالن بود گفت : بفرمایید داخل . با دیدن نظام شدیدا جا خوردم . یک پیراهن آستین کوتاه ک

رنگ کتان و شلوار جین پوشیده بود، مثل همیشه مرتب، گویا از قبل تیمسار او را به آنجا دعوت کرده بود نگاه مان 

به هم افتاد کمی جا به جا شدم و به او سالم کردم . تیمسار در کتابخانه را بست و در حالی که یک دستش را پشت 

به نشستن کرد گفت : بفرمایید ! .نظام تشکر کرد و همراه تیمسار نظام قرار داده بود و با دست دیگرش او را دعوت 

نشست . او مقابل من و تیمسار یعنی مابین ما قرار گرفت . هر دو مشوش از این مالقات بودیم .توران با وسایل 

ایی بم و دپذیرایی آمد و تیمسار از او خواست دیگر کسی مزاحم نشود و به مبل تکیه داد، پیپش را روشن کرد و با ص

کلماتی شمرده گفت : آقای اشرف ....نظام به او نگاه کرد و تیمسار ادامه داد : مطمئنا شنیده اید که من آدم 

 سختگیری هستم ! نظام با جدیت گفت : بله شنیده ام اما در چه موردی ؟

 یه ؟ وش و گربه بازی ها چتیمسار دوباره پیپش رو به لبانش نزدیک کرد و پکی به آن زد و گفت : هدفتون از این م

 نظام گفت : واضح تر صحبت کنید !

 تیمسار روی مبل تکانی خورد و آهسته گفت : ارتباطت با دخترم یلدا ....

عرق سردی بر تمام وجودم نشست . عضالت فک نظام منقبض شد اما خود را نباخت . جوابی نداد و تیمسار ادامه داد 

ر میان او را می کشید به منزل اردالن ؟ می دانید چرا تا حاال سکوت کردم چون شما ....واضح تر بگم چرا یک روز د

را شخص محترمی می دیدم که قصدش فریبکاری نیست . از همان لحظه که به بهانه آوردن لوازم نقاشی آمدی همه 

 چیز دستگیرم شد . باز هم سکوت و تیمسار ادامه داد : واقعا به یلدا عالقه داری ....؟

نظام بدون مکث و قاطعانه پاسخ داد : بله ! ...سرم پایین بود اما نگاه سنگین تیمسار را احساس کردم و باز هم مکث 

 کرد و ادامه داد :

یلدا خواستگاران زیادی دارد . دختر زیبا و معقولی است پاک و ساده .درست مثل مادرش و من بهترین ها را  -

ر آینده اش او را به خاطر پاکی و سادگی اش بخواهد . نمی خواهم دروغ برایش می خواهم و دوست دارم همس

بگویم از بین خواستگارانی که دارد شما از همه مقبول تر هستید . حاال هم می خواهم اول دلیل این موش و گربه 

القمندم و قصدم بازی ها را از دهان خودت بشنوم و بعد بروم سر اصل مطلب ! و نظام با آرامش گفت : به دخترتان ع

 ازدواج است ، اما ...مادرم را نمی توانم راضی کنم و حرف را برید و به خاطر حضور من سکوت کرد . تیمسار گفت :
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بگو یلدا هم بشنود برای همین اینجاست . نگاهم را به او که مستقیما به تیمسار چشم دوخته بود دوختم و نظام  -

واج کنم اما شما مادرم و یکدندگی هایش را که می شناسید . تیمسار مدتی سکوت ادامه داد ...می خواهم با یلدا ازد

کرد . پیپش را روی میز گذاشت . به نظام خیره شد و گفت : یلدا برای من بیشتر از هر کس دیگری عزیز است 

م قط تو ...تو کمکم کن هیادگار خانوم بانو است و حاال ....چطور بگم نمی خوام دخترم را با دستان خودم نابود کنم . ف

به من و هم به یلدا . اگر دوستش داری ...به خاطر خدا ...به التماس افتاده بود از این حالت قلبم فشرده شد . تیمسار 

با آن عظمتش ، با آن غرورش ، به خاطر من به التماس افتاده بود . لیوان شربت را برداشتم از جا برخاستم کنارش 

جرعه ای از آن بخورد کم کم فهمیدم چقدر برایش عزیزم ....نظام با سردرگمی به من نگاه نشستم و خواهش کردم 

کرد و به تیمسار چشم دوخت و او نفس عمیقی کشید و با سختی کلمات را بر زبان آورد ، : وزیر صباغ یلدا را 

ت ز شد . با یک حرکخواستگاری کرده است . تمام عضالت صورت نظام منقبض شد و رنگش از شدت عصبانیت قرم

از جا برخاست اگر صباغ آنجا بود مطمئنا نظام او را می کشت ، تیمسار به او که همچنان ایستاده بود گفت : بنشین ! 

 نظام نشست و با صدایی مرتعش همراه با عصبانیت گفت : چطور به خودش جرات داده است ...؟

در قدرت دارد تا به امروز مودبانه خواسته اش را بیان می تیمسار پوز خندی زد و گفت : خودت هم می دانی که چق

کرد اما چند روز پیش تهدید کرد که اگر رضایت ندهم برخالف میل من و با زور یلدا را عقد می کند و کلی 

چرندیات و مزخرفات دیگه . بی شرمانه حرف می زد و.... مو بر اندامم سیخ شد باید این مردک را جدی می گرفتم . 

سار ادامه داد : اگر واقعا یلدا را می خواهی تعلل نکن! اگر مطمئن شود که ازدواج کرده دست بر میدارد . نمی تیم

تواند شهرتش را به خاطر هوس لکه دار کند . توران با چند ضربه که به در نواخت وارد شد و گفت : فروع خانوم 

ستم بروم که تیمسار گفت : من صحبت می کنم مطمئنا تماس گرفتند و می خواهند با یلدا خانوم صحبت کنند . خوا

دلواپس شده، با رفتن الو نظام چشم به من دوخت و گفت : یلدا، تو از این موضوع باخبر بودی ؟ ....صدایش تحکم 

 آمیز بود، آهسته گفتم : بله ...می دانستم...با عصبانیت و با صدایی نسبتا بلند گفت : و به من نگفتی ...چرا ؟ 

 با همان لحن ادامه داد :  و

مرتیکه آشغال، اگر قدرتش را داشتم همین حاال با یکی از همان جنگنده های آمریکایی می رفتم و خودش و خانه  -

اش را یا خاک یکسان می کردم . اما از تو انتظار نداشتم . باید مرا در جریان قرار می دادی . همان شب متوجه نگاه 

 شدم اما فکرش را نمی کردم که ....های کثیفش بر روی تو 

از جا برخاست و کتابخانه را ترک کرد . هم شوکه شده بود و هم خشمگین، بدون خداحافظی رفت و فردا بعدازظهر 

 همراه ملوک و فروغ به خواستگاریم آمد و واقعا غافلگیرمان کرد . چطور آن پیرزن یک دنده را راضی کرده بود ؟

 

 :1فصل 

 دفتر را گرفته بود و ملتمسانه گفت : نه ...نه حاال نه . سلدا محکم

 نظام لبخندی زد و دفتر را از دست او بیرون کشید و گفت :

 خسته شدم باشد برای بعد .

 سلدا کنجکاوانه گفت : پس فقط بگویید چطور مادرتان را راضی کردید که به خواستگاری یلدا بیاید .

: بسیار خب ...همان موقع برگشتم به باغ . نمی خواستم یلدا را از دست بدهم صباغ نظام خنده کوتاهی کرد و گفت 

یک تهدید جدی بود . تا آن لحظه صبر کرده بودم تا مادرم خودش راضی شود اما دیگر جایز نبود صبر کنم من هم 
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م اگر فردا بعدازظهر از همان ترفندی استفاده کردم که صباغ استفاده کرده بود . رفتم پیش مادرم و قسم خورد

همراه من و فروغ برای خواستگاری از یلدا نیاید و رضایت ندهد بر می گردم آمریکا و با یکی از همان جنگنده ها 

 طوری خودم را سرنگون می کنم که حتی خاکستر هام هم به دستش نرسد . تهدیدم کارساز افتاد .

 ری کنار چون من برای حضور در کالس ها باید برگردم .سلدا خنده کوتاهی کرد و گفت :بهتره خستگی رو بگذا

 نظام خنده کوتاهی کرد و گفت : تو هم از ترفند تهدید استفاده می کنی .....؟

از جا برخاست و از سالن خارج شد . شهریار نفس عمیقی کشید و گفت : عشق آنها تحسین برانگیز بوده . اینطور 

 نیست ؟

له شما فکر می کنید حاال توی این زمونه پر از فریب باز هم چنین دوست داشتن هایی و سلدا لبخندی زد و گفت : ب

 عشق های بی غل و غش هنوز پیدا میشه ؟

شهریار نگاه کوتاهی به خانوم بزرگ که به سمت آشپزخانه می رفت انداخت و گفت : من قاطعانه می گویم هنوز هم 

 ما چی فکر می کنید ؟در اندک مواردی این عشق ها وجود دارد . ش

عشق های حقیقی وجود دارد، یکیش خودم که » سلدا سکوت کرد: چه باید می گفت ؟ از این مطمئن بود که هنوز از آ

 با وجود تو تجربه اش می کنم .شهریار گفت :

 ر می خاستقبول ندارید ...؟ قبل از اینکه پاسخی بدهد موبایلش زنگ خورد معذرت خواست و در حالی که از جا ب -

 ارتباطش با سوگند برقرار شد .

 سالم سوگند خوبی . -

 سوگند با لحن تندی گفت : بله..خیلی خوبم معلوم هست چه دسته گلی به آب دادی ؟

 سلدا پشت پنجره ایستاد و گفت : چه خبر شده ؟ چرا آنقدر عصبانی هستی ؟

 سوگند گفت : چه بر سر اون پیرمرد آوردی ؟

 رگمی گفت : نظام ؟ سلدا با سرد

سوگند پوز خندی زد و گفت : همه فکر و ذکرت شده نظام اگر نمی دونستم توی دلت چه خبره فکر می کردم 

 عاشقش شدی .

سلدا نگاهش به نظام افتاد که از مقبره یلدا و مادرش بیرون می آمد با همان قد و ابهتی که یلدا گفته بود، سپس با 

 ی گی ؟جدیت گفت : می فهمی چی م

 سوگند گفت :آره می فهمم اما تو نمی فهمی چیکار می کنی . به پدربزرگ چه گفتی که بیچاره رو به هم ریختی .

 سلدا با دلواپسی گفت : چی شده سوگند ؟ حالش خوبه ؟ 

 . گشت می تو دنبال بود، عصبانی هم کمی گرفت تماس بهروز دایی –سوگند 

 سلدا پرسید : دنبال من چرا ؟

سوگند گفت : از خودش بپرس . خودت که بهتر می دونی . جنابعالی رفتی مالقاتش و مثل عزراییل که نه خیلی 

وحشتناک تر از اون ترسوندیش، پرستارش به دایی بهروز گفته که وقتی تو اونجا بودی پدربزرگ دچار تشنج عصبی 

حالت بهش دست داده . از صبح تا حاال مجبور شده و با آرام بخش ساکتش کرده، اما دوباره بعد از ساعتی همون 

شدند مدام با آرام بخش ساکتش کنند . دایی بهروز می خواست بفهمد که چی به پدربزرگ گفتی ، اونها که خبر 
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ندارند اما من که می دونم رفتی نشستی ور دل آقای اشرف و مثل یک آدم کوکی دستوراتش را مو به مو اجرا می 

 بزرگت . بهت چی دستور داد که تو اجرا کردی ؟کنی . شدی دشمن پدر

برو به دایی بهروز بگو که پدربزرگ دچار فراموشی نشده . قدرت تکلمش رو از دست داده، دایی بهروز که منطقی  -

 نیست ولی شاید دایی بهزاد فکری به حال اون بیچاره بکنه ....

 روز در به در دنبال جنابعالی می گرده .سوگند گفت : فعال که تو داری بیچاره میشی چون دایی به

 سلدا با دلواپسی گفت : تو که آدرس اینجا را ندادی ؟

سوگند پوزخند تلخی زد و گفت : ندادم چون آدرس نداشتم وگرنه می دادم تا بیاد کاسه کوزه تو و اون آقای نظام 

 هم داره بر علیه او می شوراند . اشرف رو به هم بریزه . خودش که دشمن قسم خورده پدربزرگ است ، تو رو

 سلدا گفت : تو هیچی نمیدونی پس قضاوت نکن . ببینم سروش تماس نگرفت ؟

 شدن ثرمفقوداال ، رسوندن رو شما که دیشب از هم ایشان.  باشی حلقه فرستادن پس فکر به بهتره خیر نه –سوگند 

بپرسم ، که مادر شوهر عزیزتون گفتند ار دیشب  را جنابعالی اقامت محل آدرس سروش از خواست بهروز دایی. 

 منزل نیامده یک وقت از دل نگرانی سکته نکنی ؟

سلدا با تمسخر گفت : البد باز هم با رفقایش سرگرم است . فقط یادت نره مرا از حال پدربزرگ بی خبر نگذاری . 

 فعال خداحافظ .

ز او سوالی کند اما او در این باره حرفی نزد . نظام هم دیگر بعد از قطع تماس منتظر بود تا شهریار در مورد سروش ا

تا آخر شب حرفی از خاطرات یلدا نزد گویا تمایلی نداشت روزش را که با آن بخش از خاطرات شیرینش با یلدا 

 شروع شده بود با ادامه بازخوانی آن تلخ کند .

ات یلدا بپردازد . روی صندلی راحتی اش نشسته بود و ساعت ده صبح بود اما نظام هنوز تصمیم نداشت به ادامه خاطر

به آالچیق که حاال می دانست مقبره یلدا و ملوک آنجاست چشم دوخته بود . شهریار و سلدا به ظاهر ، مشغول 

تماشای تلویزیون بودند اما هر کدام در گیر افکار خود بودند . صدای زمزمه های خانوم بزرگ که یک آواز محلی را 

ب زمزمه می کرد از آشپزخانه به گوش می رسید، سلدا برگشت به نظام نگاه کرد و بعد ه سمت شهریار زیر ل

برگشت و به او گفت : من فردا باید برم دانشگاه، کالس هام شروع میشه . از پدرتون خواهش کنید خاطرات یلدا را 

 ادامه بدیم ...

 دتون با او صحبت نمی کنید ؟شهریار نگاه عمیقی به سلدا انداخت و گفت : چرا خو

 سلدا مکثی کرد از جا برخاست به سمت نظام رفت و گفت : آقای اشرف !

 نظام سرش را به سمت او چرخاند و گفت : می دانم چه می خواهی باشد برای بعدازظهر .

م ، اینجا برسون سلدا گفت : اما از فردا کالس های من شروع میشه فکر نمی کنم فرصت کنم بعد از کالس خودم را

 تمومش کنیم ؟

نظام نگاهش را بار دیگر به باغ دوخت و گفت : امشب تمامش می کنیم . من هم می خواهم زودتر اردالن را ببینم . 

 راستی معلوم نیست چه وقت مادرت بر می گرده ....

 طور مگه ؟!سلدا با کمی تعلل گفت : مادرم ...؟ فکر می کنم اوایل اسفند، سه هفته دیگر ....چ

 نظام گفت : بعدا میفهمی ....
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سلدا کنار نظام روی مبل نشست و گفت : شما قبال هم موضوعی را پیش کشیدید ، یادتون هست در مورد ....و ادامه 

 حرفش را خورد .

ه آهستنظام لبخندی زد و گفت : حاال می خواهی بدانی چرا ان موضوع را پیش کشیدم ....؟ صدایش را پایین آورد و 

 گفت : می خواستم در مورد شهریار و عالقه اش با تو صحبت کنم ....

 سلدا سرش را باال گرفت و حیرت زده گفت : اما شما که میدونید من ....

نظام حرف او را قطع کرد و گفت : یک اشتباه قابل جبران ....شاهرخی لیاقت تو را ندارد هر کس که با اردالن رفاقت 

 ل او ....کند یکی است مث

سلدا گفت : اما ...من هنوز نمی دانم پدربزرگم چه گناهی مرتکب شده و فکر می کنم شما از ....سر دشمنی این 

حرف ها را می زنید هر چند کمابیش با خانواده شاهرخی آشنایی دارم اما فکر می کنم پدربزرگم خودش از کاری 

 سیزده سال بیشتر نداشته .... که با خانوم بانو کرده پشیمان است . ان زمان فقط

نظام لبخند تلخی زد و گفت : ای کاش گناهان پدربزرگت به همین جا ختم می شد، اما ....ببین دخترم امشب تو با 

بخشی از حقایق آشنا میشی که مربوط به خودت هم هست، شاید آنقدر برایت تلخ باشه که نخواهی قبول کنی و اصال 

که میتونه تاییدشون کنه اردالنه . اگر به خاطر یلدا نبود به خودم این اجازه را نمی دادم که  باور نکنی . تنها کسی هم

ذهن تو رو درگیر این مسایل کنم و آرامش تو رو هم به هم بریزم اما یلدا سال هاست که ....و به آنجا که مقبره یلدا 

شاهرخی هم اشتباه نکن . درسته که ادم تحصیل قرار داشت نگاه کرد، آهی پر حسرت کشید و ادامه داد : در مورد 

کرده ای است ، اما این دلیل نمیشه که تمام ادم های دانشگاه رفته و تحصیل کرده از درک و شعور باالیی برخوردار 

باشند و کسانی که تحصیالت پایینی دارند از درک و فهم کمتری برخوردار باشند . شاهرخی فقط به پول فکر میکنه و 

 اهد با پول همه چیز را درست کند حتی میتونه با پول تو را به ظاهر در کنار پسرش خوشبخت نشون بده ....می خو

سلدا کمی مکث کرد و گفت : من هنوز نتوانستم سروش را به عنوان نامزد قبول کنم، گفتم که به خاطر مادرم مجبور 

رای زندگی آینده است . حتی وقتی هم که برگرده به این کار شدم و اون فکر میکنه سروش جوان خوب و مناسبی ب

باز هم نمی توانم مخالفتی کنم، فکر نمی کنم جراحی قلبش روی دیدش نسبت به سروش تاثیر گذاشته باشه، از 

طرفی پسرتان اگر بفهمد من نامزد داشتم آن هم درست وقتی که ....وقتی که با زبان بی زبانی از احساسش نسبت به 

 رده چه فکری در مورد من می کند . یک زن خائن ، شاید هم بدتر ...من صحبت می ک

 نظام گفت :خب اون که مستقیما هنوز به تو چیزی در این باره نگفته که تو به او بگویی نامزد دارم .

ت سسلدا گفت : درسته اما من هم می توانم غیر مستقیم به او بفهمانم که نامزدی دارم هر چند که مورد پسندم نی

 اگر روزی که به اینجا می آمدم حلقه ام را فراموش نمی کردم حاال شاید اوضاع فرق می کرد .

 نظام پرسید : چرا دیروز دستت کردی ؟ حلقه ات را می گویم ...

سلدا : می خواستم به نحوی او را متوجه کنم اما انگار همه چیز را می دید جز حلقه را، شاید هم دیده باشد و به روی 

 خودش نیاورده .

نظام با لحنی مطمئن گفت : نه اگر می دید اینطور آسوده و بی خیال اینجا نمی نشست ، فکر می کنی کار آسانی است 

 کسی را که صمیمانه دوست بداری و او را از دست رفته ببینی ؟

را در آوردی ؟ به خاطر حرف  نگاه سلدا به شهریار افتاد که مشغول مرتب کردن سالن بود، نظام پرسید : و چرا حلقه

 های من ؟
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سلدا نگاهش را از شهریار گرفت و گفت : سعی کردم فراموشش کنم ، در عوض محبت ، نسبت به سروش نفرت در 

دلم وجود دارد اما تذکر شما و حرف های شما دوباره تلنگری بود بر احساس من، به نظر شما اگر یلدا جای من بود 

 چه می کرد؟

کوتاهی کرد و گفت : یلدا ....اگر جای تو بود هیچ وقت چنین تصمیم عجوالنه ای نمی گرفت ؛ قبول داری نظام مکث 

 که به خاطر سالمتی مادرت خیلی زود تصمیم گرفتی ؟

سلدا با سر تایید کرد و نظام ادامه داد : یلدا به خاطر من در تنگنا قرار گرفت اما به خاطر من عجوالنه تصمیم 

زمانه با او نساخت یعنی آدم هایش نگذاشتند آب خوش از گلویش پایین برود یکی مثل اردالن، تمام  نگرفت، اما

هستی اش را از او گرفت ، تمامی آرزوهایش را نابود کرد، عشقش را، فرزندش را و از همه مهمتر آبرو و نجابتش را 

.... 

د نسبت به او محبتی در دل داشتید ؟ نظام خنده تلخی سلدا پرسید : شما هم به همان اندازه که یلدا عالقمندتان بو

از دل برود هر انکه از » کرد و گفت : من هنوز هم یلدا را دوست دارم گر چه دیگر نیست اما برخالف نظر او که 

من با اینکه سال هاست که از مرگش گذشته و او ندیده ام اما از دل و قلبم بیرون نرفته، شاید مثل « دیده رود

ای اول بیقرار نباشم اما هرگز فراموشش نکردم و هرگز نتوانستم زن دیگری را در قلب و زندگیم راه دهم . روزه

 مرگ او چنان ضربه ای بر من وارد کرد که چند سالی را در آسایشگاه سپری کردم .

نگام مرگش اینجا بود چه سلدا با ناباوری به او نگاه کرد و ادامه داد : پدر بزرگت محمد وثوق یا همان دکتر شفا، ه

غروبی بود آن روز . چقدر دردناک بود! هنوز زخمش بر دلم است، شهال هم بود پا به پای من گریستند و به سختی 

توانستند مرا از عزیزم جدا کنند . هنگام خاکسپاریش رفتم داخل قبرش، می خواستم مرا هم به همراه او دفن کنند و 

و به اردالن و صباغ و به همه آنهایی که او را از من جدا کردند و زندگیش را پر از درد مشاعرم را از دست داده بودم 

و رنج کردند فحش و ناسزا می دادم . شاید اگر زندگی کوتاه مدتش پر از مصیبت نمی شد غم فراقش تا این حد 

 انتخاب کند و او زندگی وبرایم سخت و سنگین نبود. اما اردالن باعث شد بین زندگی من و زندگی خودش یکی را 

حیات را برای من خواست . هر چند که من هم بعد از او از زندگی فقط نفس کشیدنش را تجربه کردم و بس ولی 

 فداکاری یلدا برایم هم ارزشمند بود و هم غم انگیز ....

و گفت :  لبخند تلخی زد سلدا نفس عمیقی کشید و پرسید : چه وقت شهریار را به فرزند خواندگی قبول کردید ! نظام

 پس با و در این باره صحبت کرده ؟

 سلدا سرش را پایین آورد و گفت : بله ....و گفت که چیزی از پدر و مادرش نمی داند ....

نظام گفت : بعد از اینکه از آسایشگاه مرخص شدم محمد پیشنهاد کرد ازدواج کنم . اما قبول نکردم بعد پیشنهاد داد 

پرورشگاه به فرزند خواندگی قبول کنم . روی پیشنهادش فکر کردم و قبول کردم . یک روز همراه هم  کودکی را از

به پرورشگاه رفتیم ، شهریار را دیدم که دور از کودکان دیگر در محوطه حیاط بازی ، دستانش را از هم گشوده است 

ست داشتنی بود . مدتی ایستادم و نگاهش و در خیالش چون هواپیمایی به پرواز مشغول بود، چهره اش آرام و دو

 کردم حرکاتش مرا بیاد دوران کودکی خودم می انداخت و بیاد پرواز ...

رفتم و نشستم با او صحبت کردم، دوست داشت خلبان شود البته نه خلبان هواپیمای جنگنده، می گفت از جنگ هم 

ربری داشته باشد . وقتی فهمید خلبانم خوشحال می ترسد و هم بیزار است . دلش می خواست یک هواپیمای مساف

 شد و آنقدر در مورد هواپیما و خلبانی سوال پیچم کرد که از دنیای دور و برم و از غم هایم فارغ شدم . 
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اول با دادن او به من به خاطر پیشینه بیماری روحی ام خودداری می کردند اما زمانی که دکترم تایید کرد جز 

یگری ندارم و محمد ضمانتم را کرد او را با تشریفات خاص اداری به من سپردند . چند روز اول با افسردگی سابقه د

اینجا غریبگی می کرد اما بعد همه جا را پر از شور زندگی گرد . وقتی مقبره ها را دید از آنها سوال کرد و من برایش 

 .در ان حد که ذهن کودکانه اش می پذیرفت از یلدا و مادرم گفتم 

او مرا به خود مشغول کرد و تا حدودی غم یلدا را بر من هموار کرد برایش هم مادری کردم و هم پدری او را به 

آرزویش رساندم و شد خلبان، البته با همت باالی خودش . در سنین نوجوانی کنجکاوی اش نسبت به یلدا زیاد شد 

فکر می کردم فراموش کرده اما وقتی باز هم در موردش اما ترجیح دادم چیزی نداند تا اینکه جوان برومندی شد، 

سوال کرد، دفتر خاطرات یلدا را به او سپردم تا با سرگذشت پدر خوانده اش آشنا شود، خب بازخوانی دفتر یلدا او 

 را هم آشفته کرد و دلیل آن همه مردم گریزی و انزوای مرا فهمید .

ا به من کمک کند . مخالفت کرد نمی خواست روی زخم جوش خورده از او خواستم برای برآورده شدن خواسته یلد

ام زخمی دیگر سر باز کند اما اصرار کردم و به او گفتم تا زمانی که خواسته یلدا را برآورده نکنم ناآرامم . پذیرفت . 

ی و پیدا می کندورا دور با تو آشنا شد . گفت که در موسسات خیریه و آسایشگاه و شیرخوارگاه همراه پدرت حضور 

جزء دسته خیرین هستید در مورد اولین کتابت که به چاپ رساندی صحبت کرد و گفت نویسنده قابلی هستی . از 

رفتارت و اینکه با معتمد ها متفاوتی . وقتی از تو حرف می زد برق خاصی در نگاهش بود و دستپاچه می شد؛ دریافتم 

 رفتار کرد .که باالخره دختری پیدا شد که شهریار مرا گ

 سلدا با اندوه سرش را پایین انداخت و آهسته گفت :

ای کاش آن دختر من نبودم . من با وجود سروش نمی توانم آن کسی که پسرتان می خواهد باشم روزی که  -

 رداشتید در مورد تیمسار و عشقش به خانوم بانو و خیانتش به روحی صحبت می کردید در تصوراتم خودم را با تیمسا

مقایسه کردم، دیدم گناه من به مراتب بدتر و نابخشودنی تر از چنین مردانی است . چرا که من زن هستم و با داشتن 

 نامزد حتی اندیشیدن به مردی دیگر از نظر شرعی و قانونی گناه است و جرم ...

 نظام گفت : تو ناخواسته تن به این نامزدی دادی .

تلخی زد و گفت : به نظر شما این موضوع چیزی از بار گناهم کم می کند؟ به هر حال  سلدا به نظام نگاه کرد، لبخند

 من متعهد به سروش هستم و نباید ...

نظام حرف او را قطع کرد و گفت : یک تعهد اجباری ...چرا زنجیرهای این تعهد بی فرجام را از دست و پایت باز نمی 

ه این موضوع فکر کرده ای که با دروغ گفتن به سروش به او خیانت کرده کنی تا بیش از این گناهکار نشوی ؟ اصال ب

 ای ؟چرا به او نمی گویی علت پاسخ مثبتت به او چه بوده ؟

 سلدا پوز خندی زد و گفت : نیازی نیست چون خودش می داند .

اد چون با غرورش نظام گفت : عجب ! ...پس معلومه آقای سروش شاهرخی دست از تو بر نمی داره و کوتاه نمی

 شرط بسته که تو را به زانو در می اورد ...!

 سلدا : تقریبا ...

 نظام گفت : احمقانه است . البته از این آدم های کوته فکر بیش از این انتظاری نیست ...
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و  صدای خانوم بزرگ که آنها را به صرف ناهار دعوت می کرد ، هم زمان با صدای زنگ موبایل سلدا، صحبت ها

گفتگوهای شان را به پایان رساند . سلدا در حالی که همراه نظام و شهریار به سمت آشپزخانه می رفت موبایلش را 

 جوان داد :

سوگند هیجان رده گفت : پوست کلت کنده است دیشب فشار پدربزرگ آنقدر رفته باال که مجبور شدند ببرندش 

پزشک بوده امروز هم همانجا بستری است ، یعنی دکتر اجازه  بیمارستان . تمام دیشب توی بیمارستان زیر نظر

مرخصی نداده چون فشار خونش در نوسانه ، دایی بهروز دیشب با من تماس گرفت و هر چی که دلش خواست و 

باید به تو می گفت نثار من کرد . گفت که به تو بگم بهتره از سوراخی که توش قایم شدی بیای بیرون تا از این 

اوضاع پدربزرگ بی ریخت نشده ، بگی چه غلطی کردی و می بخشید ها چه .....خوردی که پیرمرد بیچاره رو بیشتر 

 به این روز انداختی ، اینها همه حرف های دایی بهروز بود تازه کلی بد و بیراه دیگه هم نثارت کرد .

 سلدا گفت : به درک!...من کاری نکردم که بخوام قایم بشم .

همین امروز یعنی یک ساعت پیش دایی بهزاد زنگ شد . اصال اینها نقطه مخالف هم هستند وقتی نظر  سوگند گفت :

تو رو راجع به پدربزرگ گفتم سکوت کرد و بعد گفت حق با سلدا است بعد هم گفت پدربزرگ از وقتی بیدار شده 

 و حالش بهتر شده زیر لب اسم سلدا رو زمزمه می کند و به در چشم دوخته .

 سلدا فورا گفت : اسم من ....واقعا .....

سوگند گفت : بله اسم تو رو ، دایی بهزاد گفت به تو بگم هر طور شده امروز خودت رو برسونی بیمارستان . من هم 

خیلی دلم می خواست بهش بگم اون بیچاره یکی یکی اسم دشمن های قسم خورده اش را بیاد می آره . اول نظام ، 

 بعد هم خدا می دونه ..... دوم خواهر من و

 سلدا پوز خندی زد و گفت : واقعا ....ببین چیکار کرده که این همه به قول تو دشمن قسم خورده داره ....

 سوگند گفت : آدم های خوب همیشه کلی دشمن و حسود دارند ...

 سلدا با خنده گفت : متشکرم از نقطه نظراتت راحع به من ....

 ی جناب سروش خان هم آب شده رفته زمین مطمئنی پریشب مرتکب قتلی نشدی ؟!سوگند گفت : راست

 سلدا گفت : خب اگر کشته باشمش مطمئنا جسدش پیدا میشه ....

سوگند گفت : وای خواهرم یه وقت ایست قلبی نکنی از گم شدن نامزدت . مادر و پدرش به جای تو هم سکته می 

 کنند .

و زیاد دلواپس نشن هر وقت خوش گذرونی دلش را زد پیدایش میشه دفعه اولش که بگ بهشون... مزه بی –سلدا 

 نیست . فعال خداحافظ بعدازظهر میبینمت !

با قطع تماس، همه نگاه ها کنجکاوانه روی او چرخید و سلدا گفت : پدربزرگم رو بردند بیمارستان . خانوم بزرگ 

 اره !هراسان گفت : یا ابوالفضل ...حالش بد شده بیچ

 سلدا گفت : نه فشارش باال رفته، در ضمن امروز صبح هم اسم مرا صدا زده ، می خواهد مرا ببیند .

 خانوم بزرگ دست هایش را رو به آسمان بلند کرد و گفت : خدایا صد هزار مرتبه شکر !

و به مالقاتش رفتی بگنظام گفت :پس معلوم شد که از دیدن تو و حرفهای تو شوک بهش وارد شده . بعدازظهر که 

 که می خواهم ببینمش . زودتر برگرد می خواهم امشب همه چیز برایت روشن بشه .
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سلدا گفت : باشه اگر تونستم پیغام شما را می رسونم . اینطور که سوگند می گفت دایی بهروز از دستم آنقدر 

 عصبانی هست که نمی گذاره زیاد بهش نزدیک بهش .

در ظرف ها ریخت و گفت : پس باید چند وقتی جلوی چشمش آفتابی نشم واهلل باز باید به متلک خانوم بزرگ غذا را 

 گویی ها و گنده گویی هاش گوش بدهم و دم نزنم .

 شهریار گفت : شما چرا ؟ شما چه تقصیری دارید ؟

ه گفتن ا بد و بیراخانوم بزرگ آه پر حسرتی کشید و گفت :اخالقش همینه از بچگی هر کس باعث رنجشش می شد ب

 به من خودش رو آروم می کرد . خدا بیامرزه فروغ خانوم را همیشه به خاطر رفتارش با من سرزنشش می کرد .

*** 

 

خانوم بزرگ به خاطر اجتناب از سخنان درشت و سرزنش آمیز بهروز و رفتار غیر عادالنه اش با او به خاطر همراهی 

ترس تنها ماندن با نظام را به جان خرید و از رفتن به بیمارستان و عیادت از اردالن  سلدا و مالقات او با پدربزرگش ،

صرف نظر کرد؛ هر چند در ان مدت با یادآوری خاطرات گذشته و برخورد نزدیکش با نظام در مورد حرف هایی که 

 د .درباره او شنیده بود دچار تردید شده و تا حدودی دیدش نسبت به نظام تغییر یافته بو

بعد از صرف ناهار سلدا برای رفتن به بیمارستان آماده شد و شهریار از او تقاضا کرد که او را همراهی کند ، سلدا 

 پذیرفت چرا که نمی خواست آن مسافت طوالنی را در جاده ای خلوت به تنهایی طی کند . 

داشت او را با تفکرات خود و  در طول مسیر شهریار از زندگی گذشته و فعلی خودش برای سلدا گفت و سعی

خواسته هایش در مورد زندگی آشنا کند و سلدا در تمام آن مدت فقط گوش می کرد و با خود کلنجار می رفت تا به 

نحوی او را از وجود سروش در زندگیش آگاه کند اما هنوز راهی برای بازگویی این مطلب پیدا نکرده بود که 

نظرتون راجع به پدرم چیه ؟ منظورم نظامی است که می بینید و نظامی که در  شهریار با سوالی غافلگیرش کرد :

 موردش در خاطرات یلدا از او می شنوید .

سلدا در حالی که نگاهش را به جاده دوخته بود گفت : خب ...من هنوز چیز زیادی از زندگی اون دو تا با هم نمیدونم 

ن نسبت به یلدا هر چی که هست تحسین برانگیز و باور نکردنی است، اما به نظر من این همه عشق و وفاداری پدرتو

 شاید هم یلدا دختری بوده که الیق این همه عشق بوده .....

شهریار : بله .... اما دخترهای زیادی هستند که الیق زندگی با مردان بزرگ هستند، الیق عشق واقعی و محبت قلبی ، 

 به ارزش وجودی آنها نمی برند .اما به دست مردانی می افتند که پی 

سلدا با یادآوری سروش و خودش، قلبش فشرده شد: آیا ما لیاقت همدیگر را داریم، سروش لیاقت داره که تمام 

قلب و روحم را در اختیارش بگذارم ؟ و اگر گذاشتم بعد از مدتی که مرا به عنوان همسر در کنارش داشت طبع تنوع 

 ....؟ روح و قلبم را تخریب نخواهد کرد ؟طلبیش مرا کنار نخواهد زد

 شهریار که سکوت او را دید گفت : شما چطور ؟ در زندگی خواهان چه طور مردی هستید ؟

سلدا احساس سرمای غریبی در وجودش کرد چه جوابی باید می داد اینکه او انتخابش را باالجبار کرده است، مردی 

 شبختی در کنار او اطمینان داشته باشد .را پذیرفته که نمی تواند ذره ای به خو

 شهریار در حین رانندگی نگاه گذرایی به او کرد، لبخندی زد و گفت :

 نکند به مردها اعتماد ندارید و قصد دارید مجرد بمانید ؟ -
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 سلدا به بیرون چشم دوخت و آهسته گفت : نه اینطور نیست ....راستش ...من ...

یار به دادش رسید، معذرت خواست کنار جاده توقف کرد و موبایلش را پاسخ داد . بعد صدای زنگ تلفن همراه شهر

 از پاسخگویی به راه افتاد و در ادامه گفت :

من از گفته های خانوم بزرگ اینطور استنباط کردم که شما با مردی ازدواج می کنید که از شما توقع هیچ گونه  -

بیعتاً شما در منزل پدرتان فارغ از هر کاری به تحصیل پرداخته اید؛ اما اگر کاری در منزل را نداشته باشد . خب ط

مری به خواستگاری شما بیاید که واقعا دوستش داشته باشید اما از شما بخواهد خودتان برایش آشپزی کنید و وقتی 

 ، با دستان خودتان چایخسته از محل کار به خانه بر می گردد خلوت بینتان را چند کارگر و خدمتکار به هم نزنند

برایش بیاورید و وقتی در منزل است وقتتان را با او و در کنار او بگذرانید چه جوابی می دهید ....؟ بغض سنگینی 

 گلوی سلدا را فشرد و آهسته گفت : من هیچ کدام از این کارها را بلد نیستم .

اب صادقی ! خب اگر در جواب شما گفت ؛ صدای خنده شهریار در فضای بسته ماشین پیچید و گفت : عجب جو

 خودم همه این کارها را به شما یاد می دهم چه ؟ به او جواب می دهید ...؟

 سلدا با دایی پر درد گفت : من الیق چنین مردی نیستم لطفاً تمامش کنید خواهش می کنم!

 دید؟شهریار با تعجب به سلدا نگاه کرد و پرسید : شما از حرف های من ناراحت ش

 سلدا در پاسخ به او گفت : اولین چهار راه بپیچید بیمارستان در آن 

 خیابان است

 

سلدا فورا از ماشین پیاده شد و در برابر چشمان متعجب شهریار وارد ساختمان بیمارستان شد . حتی صبر نکرد او 

قیض سلدا در آن چند روزه او را ماشین را در جای مناسبی پارک کند و همراهی اش کند .رفتار و حرکات ضد و ن

 دچار سردرگمی کرده بود .

سلدا شماره اتاق پدربزرگش را از ایستگاه پرستاری پرسید و با قلبی غمگین از این عشق و پریشان از عاقبت کار به 

 سمت اتاق اردالن رفت، جلوی در که رسید ایستاد نفس عمیقی کشید . سوگند و دایی زاده هایش هم داخل اتاق

بودند، بهزاد و بهروز به همراه همسرانشان روی صندلی های کنار تخت نشسته بودند بیشتر اتاق های بیمارستان 

خصوصی و متعلق به افراد متمول بود . یا صدایی آرام سالم کرد و همه را متوجه حضورش نمود . سرها به سمت او 

و گفت : معلوم هست کجایی ؟! چی به پدربزرگت  چرخید . چهره بهروز درهم رفت از جا برخاست به سمت در رفت

 گفتی که بیچاره را به این حال و روز انداختی ؟!

 سلدا گفت : من حرفی به او نزدم پریشان احوالی پدربزرگ ربطی به من نداره . 

 بهروز صدایش را کمی باال برد و گفت : یعنی پرستارش دروغ میگه که جنابعالی ....

ست ، پا در میانی کرد و گفت : بهروز حاال که همه چی ختم به خیر شده می بینی که باعث شده پدر بهزاد از جا برخا

از اون حالت سکوت و بی خبری در بیاد . و بعد رو به سلدا کرد و گفت : از صبح زیر لب اسم تو را صدا می کنه می 

 خواد تو رو ببینه بیا جلو .

وی چهره اردالن ثابت ماند . چشمان بی رمق اردالن با دیدن او جان گرفت سلدا قدم به داخل اتاق گذاشت نگاهش ر

 . به او خیره شد . سلدا آهسته گفت :سالم پدربزرگ ، حالتون چطوره ؟
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خطوط چهره اردالن درهم فشرده شد و در چشمانش اشک جمع شد، لب باز کرد حرفی بزند و دست سلدا را به 

و به آرامی گفت : خواستید مرا ببینید؟! حرف بزنید و خودتان را خالص دست گرفت . سلدا روی صندلی نشست 

کنید! و ناگهان در برابر چشمان متعجب همه چون کودکی با صدای بلند گریست . اشک خطوط شکسته چهره اش را 

هروز ریست . بتر می کرد . بهروز و بهزاد متاثر از این صحنه سعی داشتند او را آرام کنند اما اردالن به سختی می گ

 خطاب به همسرش گفت : برو زود پرستار رو صدا کن، زودتر .

همگی دور تخت او گرد آمده بودند و با تاثر به مردی نگاه می کردند که بدون شرم از اطرافیان چون کودکان از ته 

اق شدند و از آنها زار می زد و می گریست و همچنان دست سلدا را در دست می فشرد . پرستار ها با عجله وارد ات

خواستند اتاق را خلوت کنند . سلدا به سختی دستش را از دست او بیرون کشید و همراه بقیه اتاق را ترک کرد تا 

پرستار ها به اردالن آرام بخش تزریق کنند ، همه در سکوت به دنبال علتی برای رفتار حیرت آور اردالن بودند . 

ر فقط تو در بین ما می دانی چه بر سر پدربزرگ آمده ...خب فکر کنم ما حق بهزاد کنار سلدا نشست و گفت : انگا

 داشته باشیم بدونیم که چی شده ؟ پدر برای چه اون طور ضجه می زد....؟

سلدا به بهزاد نگاه کرد و گفت : دایی جان من هنوز به طور کامل نمی دانم پدربزرگ مرتکب چه اشتباهی در گذشته 

 چنین عذاب وجدانی شده، اجازه بدهید طی دو سه روز آینده همه چیز مشخص میشه .شده که حاال دچار 

بهروز گفت : سوگند می گفت ؛ چند روزی است که ر منزل یکی از دوستان پدرت ساکن هستی چرا ؟ به نامزدت 

 مربوط میشه یا .....

 هم چیز زیادی نمیدونم .سلدا گفت :مربوط به پدربزرگ میشه . خواهش می کنم چیزی نپرسید چون من 

پرستار ها از اتاق بیرون آمدند با خروج آنها همه از جا برخاستند و در حالی که به ترتیب به یک یک آنها نگاه می 

کردند ، یکی از آنها گفت : فعال آروم شدند بعد از وقت مالقات، دکتر ویزتشون می کند تا علت وضعیت به وجود 

درتون خواستند فقط خانوم سلدا را ببینند . نگاه ها روی سلدا ثابت مانده بود و او فورا آمده رو بفهمیم . در ضمن پ

 وارد اتاق شد با ورودش اردالن گفت : در اتاق را ببند .

سلدا در را بست کنار تخت او نشست و به او چشم دوخت . به همان سرعتی که قدرت تکلمش را از دست داده بو به 

یافته بود .در آن یکسال حوادث گوناگون آنچنان با هم و با سرعت اتفاق افتاده بود که سلدا همان سرعت آن را باز

 احساس گیجی می کرد . اردالن لب هایش را به آرامی باز کرد تا بعد از یک سال سکوت محض، سخن بگوید !

 من ...باید نظام ....نظام رو ببینم ...حاال کجاست ؟ -

رش را به سمت او خم کرده بود تا بتواند سخنانش را بشنود او هم با صدای آرامی گفت : صدایش آرام بود و سلدا س

 توی باغش .

 اردالن نفس عمیقی کشید و پرسید : در مورد من، تو ....چه می دانی ؟

 سلدا لبخند تلخی زد و گفت : پدربزرگ من دوست ندارم در مورد خاطره ای صحبت کنید که در دوران نوجوانی تان

 و از سر جهالت رخ داده .

اردالن آهی از سینه بیرون داد و با همان صدای آرام گفت : پس هنوز نمی دانی من با اعمالم چقدر خود را منفور 

ساختم وگرنه مرا پدربزرگ خطاب نمی کردی .اردالن یک گرگ است این ...این صفتی است که نظام به من داد در 

یلدا ....خواهرم ...من ....من از درون آتش گرفته ام ...می سوزم و قطرات اشک از ....در آخرین روزی که یلدا....

 گوشه چشمان چروکیده اش بر بالش چکید .
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سلدا با تاثر دستمالی برداشت و اشک های او را پاک کرد و با لحنی تسلی جویانه گفت : گذشته ها گذشته پدربزرگ 

 خودتان را عذاب ندهید .

بر لب نشاند و با حالتی بیمار گونه و با صدایی ضعیف و ناتوان گفت : هنوز ادامه دارد ....هنوز هم  اردالن زهر خندی

هر شب خانوم بانو و خواهرم یلدا را می بینم . تو ، تو بیش از حد به آنها شباهت داری . سلدا ، هیچ کس از درون من 

می گذرد . می دانم تنها اعتراف به گناه در جمع خانواده خبر ندارد . هیچ کس نمی داند با یادآوری گذشته بر من چه 

و اقرار به کارهای زشتم می تواند از بار گناهانم کم کند اما حداقل این عذاب وجدان لعنتی دست ا سرم بر می دارد 

با  شاید مرا ببخشند حتما چون هر دو روح بزرگی داشتند . می دانی من مادرم را مقصر می دانم او با حرکاتش و

کالمش مرا تحریک می کرد حاال یک گوشه از دوزخ خدا خود را گرفتار کرده و مرا هم در این دنیا در دوزخی دیگر 

. دست سلدا را به دست گرفت و گفت : قول که نظام را برای دیدنم به ویال بیاوری . می خواهم کمی خود را سبک 

 کنم .

 ر دست اردالن وارد کرد و گفت : حتما ....سلدا لبخند تلخی بر لب نشاند و فشار آرامی ب

وقتی از اتاق خارج شد همه با یک نگاه به او دریافتند که از زبان سلدا چیزی نخواهند شنید . همگی وارد اتاق شدند . 

 فقط سوگند در کنار او ماند . سلدا در حالی که با نگاهش اطراف را می کاوید گفت :

 ی نداری ؟خب من باید برگردم . تو کار -

سوگند نگاهی به دور و برش انداخت و بعد آهسته گفت : سلدا تو چقدر سنگدلی . نمی خواهی بفهمی چه بر سر 

 سروش آمده ؟

 سلدا فورا به او نگاه کرد و پرسید : اتفاق بدی افتاده ؟!

ت : پر بود، می گف سوگند گفت : هنوز از سروش خبری نشده صبح خانوم شاهرخی با خونه ما تماس گرفت . توپش

تو باعث تغییر رفتار سروش شدی می گفت تا به حال سابقه نداشته بدون اطالع غیبش بزند، می خواست به تو بگم یا 

دست از سر پسرش برداری یا از ادا و اطورات دست برداری و اون قدر به او بی محلی نکنی , گفت وای به حالت اگر 

 کنم که .... بالیی سر سروش اومده باشه کاری می

 سلدا با ناراحتی گفت : گم شدن سروش ربطی به من نداره . البد جایی به قول خودش صفا می کنه .

 و کیفش را روی شانه هاش انداخت و گفت : فعال خداحافظ !

سوگند به دنبال او رفت و گفت : حداقل یک زنگ بزن بگو که ...و هر دو نگاه شان به سمت سهراب کشیده شد که 

به همراه شهریار داخل راهرو ایستاده بودند .سلدا با گام هایی بلندتر به سمت آنها رفت و گفت : سالم آقا سهراب 

 شما اینجا چکار می کنید ؟ سوگند به آنها سالم کرد و شهریار متعاقب ان گفت : شما با هم آشنایی دارید ؟

 گفت : سهراب از دوستان بسیار نزدیک من است . سلدا پرسش گرانه به شهریار نگاه کرد و شهریار با تبسمی

 سوگند با خنده گفت : عجب دوستان جفت و جوری .

سهراب با حالتی سردرگم به سلدا نگاه کرد و بعد به شهریار چشم دوخت و گفت : ایشون همون خانمی است که 

هریار لبخند و نگاه معنی داری به ..که ...گفتی برای مالقات پدربزرگش همراهیش کردی ، همون که ...در اینجا ش

 سلدا کرد و گفت : بله ..

با دیدن نگاه های سرزنش بار و تاسف بار سهراب عرق سردی بر وجود سلدا نشست . مطمئن بود در مورد او 

چیزهای بیشتری به سهراب گفته است که سهراب آن نگاه پر از ابهام و حیرت را به او داشت بر خود لرزید البد حاال 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خانوم بانومیراث 

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

 

1 8 3  

 

سهراب به او به چشم دختری نگاه می کرد که در عین داشتن نامزد با مردان جوان به خوش گذرانی می پردازه . چه 

 نگاه بدی و چه افکار زشتی که در سر او می گذشت ، صدای شهریار در سرش سوت کشید .

 نگفتید با هم نسبتی داری د؟ -

لحن گفتارش تمسخر موج می زد . بله ...خانوم وثوق نامزد لبان سهراب به ریش خندی گشوده شد و در چشمانش و 

 پسر دایی بنده است .

الزم نبود سلدا به چهره شهریار نگاه کند تا تنفر و ناباوری و انزجار و شکست را در آن ببیند . فقط در صدایش و آن 

 سوالی که سلدا را از جا پراند همه این حس ها جای گرفته بود .

 ه گفتی به علت مصرف زیاد داروهای روان گردان و مواد مخدر بستری شده ؟همین آقایی ک -

سلدا در نهایت ناباوری به سهراب نگاه کرد .آیا شهریار قصد داشت با این جمالت او را خوار و حقیر کند یا واقعیت 

شت و قدم به اتاق را بیان می کرد؟ سهراب سرش را پایین انداخت . سلدا با گام هایی لرزان از بین آن دو گذ

گذاشت .سروش بود .خود خودش ...دستش را به میله تخت گرفت تا با دیدن آن صحنه از پا نیافتد سروش با دیدن 

او جا خورد و با صدایی مرتعش گفت : تو اینجا چیکار می کنی ؟ سهراب خرت کرد ؟ قرار نبود ...هی سهراب 

کسی اعتماد کردم . به کس دیگه نمی توانستی خب بدهی داشتی ...سهراب ...عجب دهان لقی هستی مرا بگو به چه 

 خفه می شدی که چیزی رو میدونی که هیچ کس خبر نداره؟!

سلدا مشتش را گره کرد از آن همه پر رویی و وقاحت به خشم آمده بود . باید تا آخر عمر با چنین مردی زندگی می 

ست به کثافت کاری می زند و آنقدر شجاعت نداشت که کرد ؟ مردی که دور از چشم پدر و مادر و نامزدش د

کارهایی را که مرتکب شده به گردن بگیرد، البد بعد از ترخیص به همه می گفت؛ به خاطر بی محلی های سلدا و 

 عشق او خودم رو گم و گور کرده بودم .

ی داد مالقات به پایان رسیده اشک از چشمان سلدا جاری شد و بدون توجه به حضور دیگران و پرستاری که هشدار م

 با صدایی آکنده از خشم و نفرت گفت :

متاسفم. متاسفم برای تو که به خاطر کثافت کاری هات اینجایی، واسه مادرت که از دل نگرانی برای تو با من  -

ن مچیدرافتاده ، متاسفم واسه پدرت که در باورش نمی گنجه که عزیز دلش تنها وارث ثروت باشکوهش ، توی ه

منجالبی فرو رفته باشه، متاسفم برای مادرم که تو رو برای من انتخاب کرد و مرا هم واسه ازدواج با تو در تنگنا 

گذاشت، واسه خودم هم متاسفم با اینکه می دانستم تو چه آشغالی هستی کوتاه آمدم تا مادرم با چشم خودش 

جمله اش را تمام نکرد و دستش را جلوی دهانش گرفت تا هق هق ...ببینه که ...تو ...آینده مرا تباه کردی ...تو ...

 گریه هایش بلند نشود و با چشمانی اشک بار در حالی که با سهراب برخورد کرد با حالت دو از اتاق خارج شد .

سوگند سر خواهرش را که روی شانه هایش قرار داشت نوازش می کرد و با التماس از او می خواست از اشک 

دست بردارد . اما سلدا شوکه شده بود . سروش و چند جوان دختر و پسر را در پارتی حوالی خیابان خودشان ریختن 

و با تماس همسایه ها به خاطر دعوایی که بینشان رخ داده بود دستگیر کرده بودند و چون غالبا حال شان به علت 

ده به بیمارستان منتقل کرده بودند . حاال سلدا در مصرف مواد مخدر و جراحات وارده ناشی از زد و خورد نامساعد بو

بهت و ناباوری بود . او می دانست که تا قبل از نامزدی شان سروش اهل چنین مجالسی است . اما بعد از نامزدیش 

شک و تردیدی را که داشت با سخن قاطع آقای شاهرخی در مورد سروش که اهل اینطور برنامه ها نیست از بین 
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اما چه زود در عرض چهل و هشت ساعت ، شک از بین رفته اش به یقین مبدل شده بود. جدای از مسئله  رفته بود .

 سروش، نگاه های مبهم شهریار روحش را می آزرد .

با روشن شدن قضایا ، آن هم به این نحو غافلگیر کننده ، پاکی خود را بر باد رفته و شهریار را از دست رفته می 

ی کرد با سکوتش در برابر نگاه های سرزنش بار و مبهم شهریار قداست عشق را زیر سوال پنداشت . احساس م

برده است . باید حرفی می زد باید می گفت ، که اگر او در مورد سروش حرفی نزده به این علت بوده که نمی دانسته 

 آیا کسی حاضر است به حرف هایش گوش کند ؟

مراه دوستش سهراب در محوطه بیمارستان بر روی نیمکتی نشست تا افکار شهریار هم دقایقی پس از مالقات ، ه

متالشی شده و ذهن ناآرامش را بر روی آن اتفاق متمرکز کند . سهراب هم سعی نداشت با حرف هایش که ممکن 

بود نسنجیده بیان شود او را تسلی دهد . شهریار نفس عمیقی کشید و دستی بر موهایش برد و گفت : میدونی 

سهراب االن مغزم درست شبیه شهری است که در آن زلزله هفت ریشتری رخ داده، افکارم ، اعتقاداتم، همه و همه 

 ویران شد در زیر تلی از خاک 

سهراب لبخند تلخی زد و گفت :خب باز هم جای شکرش باقی است .با ان همه تعریف تو و آن همه شیفتگی و عالقه 

 تظر بودم که با فهمیدن اینکه خانوم وثوق نامزد داره سکته کنی و بری آی سی بو ...ای که از خود نشان می دادی من

شهریار به نیمکت تکیه زد و گفت : فکر نمی کردم ...یعنی هنوزم باورم نمی شه دکتر مسعود وثوق ..ولش کن ...البد 

 حکمتی در کار است . 

 فظی می کرد به سمت سوگند و سلدا رفت :با یک حرکت از جا برخاست و در حالی که از سهراب خداحا

سوگند داشت اصرار می کرد سلدا آبی به صورتش بزند :بلند شو دیگه ....اووو..دنیا که به آخر نرسیده . ببین از بس 

که گریه کردی دماغت شده اندازه بادمجون چشم هات هم شده گوجه فرنگی ...بلند شو! ای وای این شهریار خان 

 ر نیست، داره میاد اینجا ...هم که دست بردا

سلدا که کمی آرام گرفته بود با دستمالی اشک هایش را پاک کرد و با اندوه گفت : البد میاد که تمام بد و بیراه های 

 عالم رو نثارم کنه . حق داره .

 غلط کرده .مگر من مرده ام . -

ردم شما چه تصمیمی دارید . اینجا کنار نامزدتون می شهریار به آرامی سالم کرد و گفت : خانوم وثوق ...من باید برگ

 مانید یا همراه من بر می گردید.

نگاه سلدا بی اختیار بر روی او کشیده شد . ماهرانه سعی داشت چیزی از آشفتگی درونی اش در چهره اس بروز 

مگینی بر قلب و روحش نکند تا حدودی هم موفق بود . اگر هر کس دیگری او را می دید می فهمید چه طوفان سه

وزیده است . اما سلدا چشم های او را می شناخت چشم هایی که همواره با لبخند مزین بود، حاال از غم و اندوه لبریز 

بود . آهسته از جا برخاست و با صدایی گرفته گفت : اگر اجازه بدهید با شما بر می گردم . شهریار مکثی کرد و 

شین را از پارکینگ بیاورم . بعد از رفتن او سوگند نفسش را که حبس کرده بود بیرون گفت : همین جا باشید باید ما

داد و گفت : اوف چقدر عظمت این مرد نفس گیره ، انگار نه انگار که از طرف شخص مورد عالقه اش رو دست 

 خورده و قلبش تیکه تیکه شده و ...

 سلدا معترضانه گفت : سوگند ...! تمومش کن ....! 
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وزهای کوتاه زمستان ، آفتابی که می رفت غروب کند و جاده یخ زده سرد؛ و سرد تر از ان سکوتی که ب فضای ر

ماشین حاکم بود، تمام روح سلدا را دردمندانه می فشرد. قطرات اشک آرام آرام بر گونه هایش جاری شد و شهریار 

 جازه بدین حرف بزنم !بدون آنکه از جاده چشم بردارد می راند . سلدا آهسته گفت : ا

 شهریار نفس عمیقی کشید و گفت : فکر نمی کنم تا به حال جلوی حرف زدن کسی را گرفته باشم ....

سلدا اشک هایش را با دستمالی که در دستش بود پاک کرد و گفت : می خواهم در مورد نامزدم و ....خودم به شما 

.... 

نیازی به حرف زدن نیست . شما خودتون رو ملزم به توضیح ندانید و اصال شهریار فورا حرف او را قطع کرد و گفت : 

به چه دلیل می خواهید در مورد کسی که تا ساعتی پیش در موردش سکوت کرده بودید حاال صحبت کنید . حاال 

 ...حاال که ...

 سلدا ملتمسانه گفت : خواهش می کنم من ...من احتیاج دارم درباره اش صحبت کنم .

ریار چند صد متر جلوتر در پارکینگ کنار جاده ماشین را متوقف کرد و در حالی که یکی از دستانش روی فرمان شه

 ماشین بود و دست دیگرش روی دنده ، نگاه گذرایی به سلدا انداخت و گفت :

 بفرمایید، گوشم با شماست . -

 دستش را ریز ریز می کرد گفت :سلدا سرش را پایین انداخت و در حالی که با حالتی عصبی دستمال 

انتخاب سروش ...سروش شاهرخی یک اجبار بود من ...من شدیدا با او مخالف بودم اما ...به خاطر مادرم ....شاید  -

هم با اشتباه خودم با هم نامزد شدیم . شب قبل از اینکه به باغ بیایم در تمام مدت با خودم کلنجار رفتم که این 

 به نحوی بیان کنم ، ولی نمی دانستم چطور ...چطور باید .......این موضوع رو 

شهریار با لحنی سرد گفت : دلیلی نداشت که شما بخواهید نامزدتان را به ما معرفی کنید . انتظار هم نداشتیم ، اما 

 بهتر بود امشب را در بیمارستان می ماندید چون شما به او تعهد دارید .

شهریار حقیقت را می گوید آن همه سختی و سردی عالوه بر اینکه متعجبش میکرد  سلدا نمی توانست باور کند

ازارش هم میداد در حالی که در محار کردن اشکهایش نا موفق بود گفت:او از دیدن من ناراحت شد از طرفی من این 

 تعهد رو باالجبار تحمل کردم...خدایا من اصال به او عالقه ای نداشتم و ندارم..من...

هریار گفت:به هر حال متعهد هستید.هستند ادم هایی که چنان بر تعهدهای تحمیل شده پایبندند که حتی خودشان ش

هم فراموش میکنند ان عهد و پیمان به قول شما تحمیل شده و بعد دستمالی از جا دستمالی جدا کرد و به سلدا داد بی 

گریه را بس کنید وگرنه مجبورم از همین جا دور بزنم و محابا به او نگاه کرد و گفت:اشکهایتان را پاک کنید و 

برگردنم و شمارا به منزلتان برگردانم.پدرم بیش از هرکسی که فکر کنید دچار شکست های عاطفی شده دوست 

 ندارم شمارا در این حال ببیند...

ان برق خاص همیشگی .تهی  سلدا به او نگاه کرد در نگاهش هیچ چیز نبود.نه خشم.نه انزجار .نه شک بدبینی و نه

 بود.تهی از همه چیز...

قبل از اینکه خانوم بزرگ سلدا را در مورد حال اردالن و برخورد دایی هایش با او سین جیم کند پیش دستی کرده و 

خودش به طور کامل از مالقاتش با اردالن و صحبت هایش برای نظام و او تعریف کرد و از برخوردش با سروش در 

تان حرفی نزد اما نظام و خانوم بزرگ هردو متوجه ی پریشان حالی سلدا پس از بازگشتش شده بودند نظام بیمارس

در این مورد حرفی نزد دوست نداشت دختر جوان را با سوال پیچ کردن ازرده کند در عوض خواست تا با صرف زود 
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ل در روحیه ی سلدا به وجود اورده باشد.هرچند هنگام شام به ادامه ی خاطرات یلدا بپردازد تا از این طریق کمی تحو

احتمال میداد ان شب با رو شدن حقایق سلدا و خانوم بزرگ هردو پریشان خاطر شوند و در موقعیت حساسی قرار 

گیرند.اما بالفاصله بعد از شام همین که در اشپزخانه با سلدا تنها شد دلیل تغییر رفتارش را جویا شد.سلدا اول از 

قت طفره رفت اما خانوم بزرگ دست بردار نبود و در اخر باالجبار گفت:باالخره همه چیز رو شد و اقا گفتن حقی

 شهریار سروش رو دید.

خانوم بزرگ مقابل سلدا نشست و در حالی که دستکش به دست داشت و اماده ی شستن ظرف ها بود 

دیدم اون هم دمق شده نگو...خب حاال کجا گفت:دید؟خب بهتر که دید. دیگه اونقدر دورو بر تو نمی پلکه من 

 دیدیش البد اومده بود مالقات پدربزرگت بیمارستان.

سلدا پوزخندی زد و گفت:بله توی بیمارستان بود اما نه به خاطر عیادت از پدربزرگم به علت بستری شدنش به علت 

 مصرف بیش از حد قرص و مواد.

وای خدا منو مرگ بده مادر بگو چرا رنگ به صورت نداری پسره ی خانوم بزرگ ناباورانه به صورتش زد و گفت:

کثافت خبر مرگش خوب خودش رو به موش مردگی میزنه باید مادرت اینجا بود و میدید داماد اینده اش چه گهی 

 شده...

 سلدا بی حوصله گفت:بس کن خانوم بزرگ مامان اگر اینجا بود و میدید که قلبش از حرکت می ایستاد.

ما خانوم شاهرخی مثل همیشه با گردنی برافراشته کنار تخت سروش خان ایستاده بود و به روی خودش هم نمی حت

 اورد شازده اش چه گهی خورده.

سلدا لبخند تلخی زد و گفت:خانوم و اقای شاهرخی اصال خبر ندارند که سروش کجاست.دوروزه که به دنبالش 

میبینند.فکر میکنن به خاطر رفتار سرد من اقا سروش قهر کرده و  میگردند.غیب شدن سروش رو هم از چشم من

خودش رو گم و گور کرده.البته سهراب پسر کتایون توی بیمارستان بود گویا سروش خودش با اون تماس گرفته و 

 خواسته به کسی خبر ندهد که کجاست.

اما من با حرفهایی که توی دلم تلنبار شده  تازه من رو هم که توی بیمارستان دید خواست الم شنگه به راهه بندازه

بود زدم توی دهانش خانوم بزرگ دیگه نمی خواهم ببینمش !دیگه نمی خواهم.خانوم بزرگ بلند شد و پیش سلدا 

نشست و گفت:اگر تا اخر عمرت هم مجرد بمونی بهتر از اینه که با این ادم ازدواج کنی.حاال هم بلند شو به 

ازاده شون کجاست.روی تخت بیمارستان ببینندش بهتر از اینه که در به در توی کشوهای پدرومادرش خبر بده اق

سردخونه بگردند و هرلحظه منتظر شنیدن یک خبر بد باشند. بلند شو اینطور بغ نکن دلم داره میترکه دنیا که به اخر 

 نرسیده.حتما حکمتی در این کاره.

غض گفت:شما چه میدونید من توی اون لحظات چی کشیدم از اقبال بار دیگر اشک در چشمان سلدا جمع شد و با ب

بدم سهراب و شهریار دوست های صمیمی از اب در اومدند.خانوم بزرگ سهراب جوری به من نگاه کرد که انگار 

 داره به یه زن بدکاره نگاه میکنه.نگاه او شخصیت من و زیر سوال برد شهریار هم همینطور.

در اغوش کشید و گفت:پسر کتایون غلط کرده از نگاههایش به تو همچین منظوری داشته باشد خانوم بزرگ سلدا را 

ولی من فکر میکنم این خودت بودی که از نگاههایش چنین برداشتی کردی.بر فرض هم این اقا شهریار به سهراب 

مدا ان را پیش بکشی یا عگفته باشه به تو عالقمنده مگه بین شما حرفی ردوبدل شده که بخوای قضیه ی سروش رو 
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مخفی کنی...حاال هم بلند شو با منزل شاهرخی تماس بگیر من هم به کارهایم برسم.تو مگر نمی خواهی بفهمی اخر 

 عاقبت یلدا و این اقای عاشق پیشه به کجا کشیده میشود؟

ه احساس میکرد هرگز برای او همه چیز رنگ باخته بود برای از نو شروع کردن نیاز به فصلی تازه بود.فصلی ک

نخواهد امد.سلدا با منزلشان تماس گرفت و از عزیز خانوم خواست موشوع بستری شدن سروش را هرطوری و به 

هر نحجوی که صالح می داند با خانواده ی شاهرخی در میان بگذارد.هم میخواست انها را از دلواپسی در بیاورد و هم 

 وت و سوادش از خیلی چیزها غافل مانده و بی خبر است.قصد داشت به شاهرخی بفهماند با تمام ثر

باید میفهمید که فرزندش درست مانند گیاهی نو رسته و بی باغبان در میان جنگلی انبوه بوده است که برای یافتن 

 افتاب بی هدف هر سو سر کشیده است.

میکرد همه چیز را به ساعت هشت شب همگی برای شنیدن ادامه ی خاطرات گرد هم جمع شدند.سلدا سعی 

 فراموشی بسپرد تا همچون روزهای قبل خاطرات یلدا و ان روزها را از اعماق وجود حس کند.

 14فصل 

 

 

 

به درک...مهم نظام بود که او حاال به عنوان خواستگار همراه فروغ و خاله ملوک در منزل ما بود.مهم نبود که مجلس 

بود مهم نظام بود و قلب من که مثل همیشه از جانب او غافلگیر شده بود و باز خواستگاریم بیشتر شبیه مراسم ترحم 

 قصد داشت از سینه ام بیرون بپرد.

ساعت پنج بعد از ظهر بود که تیمسار که حاال ترجیح میدهم اورا پدر خطاب کنم.طبق عادت معمولش در حیاط به 

شسته بودیم و چای و کیک می خوردیم که زنگ در به گلها رسیدگی میکرد و من و روحی هم روی تراس پر از گل ن

صدا در امد و توران از ایفن در را باز کرد و متعاقب ان در بزرگ حیاط باز شد و من و روحی از باالی تراس و روحی 

د و شاز پایین اول خاله را دیدیم که عصا زنان در حالی که بازویش را به فروغ سپرده بود از البه الی درختها پدیدار 

 بعد نظام...در ان کت و شلوار سفید که بسیار شق و رق و بلند مرتبه به نظر میرسید.

سبد گل را که دستش دیدم از جا کنده شدم.امده بود خواستگاری.نمی دانم چرا کوروکر شده بودم نه صدای پدرم را 

ایک می بوسید .فلج هم شده بودم چون میشنیدم که انها را به داخل دعوت می کرد نه روحی را میدیدم که انها را یک

دستانم پیش نمی رفت تا سبد گلی را که نظام همراه لبخندی پیشکشم می کرد بگیرم باید سبد گل را می گرفتم و 

می کوبیدم توی سرش..!دیوانه الزم بود قبلش تماس میگرفتی و خبر میدادی.امدنش به خواستگاری نیز ئرست شبیه 

 ت..البد قصد داشت مرا سکته بدهد...!البته از سر شوق...!ابراز احساساتش بود.راح

 صدای فروغ خون را در رگ هایم به جریان انداخت پدرجان با اجازه ی شما امدیم خواستگاری یلدا جان...

با عجله سبد گل را گرفتم و تشکری سریع کردم و مانند جن زدگان با بی ادبی تمام قبل از همه به داخل ساختمان 

یا بهتر بگویم فرار کردم....قلبم لحظاتی متوقف شده بود.حاال چنان به حرکت در امده بود که قصد داشت  رفتم

 جبران ان چند دقیقه ایست و تعلل را بنماید.

روی مبل کنار پدرم خشکم زده بود.عجب چرا انجا بودم؟باید می رفتم داخل یکی از اتاقها و منتظر میماندم تا صدایم 

ته دل خندیدم بعد از این همه دیدو بازدید و این خواستگاری نامتعارف دیگر قایم باشک بازی مراسم کنند....از 

 خواستگاری معنایی نداشت.
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سرم پایین بود فقط به صداها گوش سپرده بودم.صدای فروغ که با ان شکم گنده اش روی مبل لم داده بود.و با خنده 

در خوشحال بود.راستی چند ماهش بود که اینقدر شکمش توی چشم و شوق از هر دری با پدرم صحبت میکرد چق

میزد نکن دوقلو دارد...ااا ..شکم فروغ چه ریطی به خواستگاری و حرفهایی که میشنیدم داشت...؟تیمسار هم 

خوشحال و هم هیجان زده بود.از قهقه های بلندش در برابر صحبتهای فروغ و از تن صدایش هنگام گفت و گو با او 

لوم بود ته دلش جشنی برپاست.البد با انگشتان پایش بشکن هم میزد.فکرش را نمی کرد نظام انقدر مصمم باشد مع

که در عرض بیست و چهار ساعت ملوک را که صم و بکم مثل روحی بغ کرده بود راضی کرده باشد یعنی به زانو در 

 اورده باشد.

ه گوشم می خورد طاقت نیاوردم سرم را کمی باال گرفتم صدای نظام که گاهی از بابت پذیرایی تشکر میکرد ب

 وای...!خدای من این دیگر چه جور بشری است خلق کرده ای ؟!

مقابل من نشسته بود درست مقابلم پاهایش را روی هم انداخته بود و در حالی که من از ضربه ی غافلگیرانه اش در 

و همراه لبخندی مینوشید. و مرا مینگریست.چه بی  حال ضعف و بیهوشی بودم او لیوان شربتش را هم میزد

پروا!نگاهم که به نگاهش افتاد لبخندش عریضتر شد و خواست که قدرتش را به رخم بکشد.او که چنان قدرت عملی 

 داشت چرا مرا برای امدن به خواستگاری جان به لب کرده بود؟

مخالفان من یعنی روحی و ملوک قرار دارد.البته سر راستی این نابرادری نامهربان من کجاست؟مطمئنا در جبهه ی 

سخت تر از انان با نیامدنش ان را ابراز کرد.باالخره فروغ بحث را کشاند به موضوع اصلی یعنی خواستگاری ...چه 

 عجب..بعد از یک ساعت وراجی.بعدا به حسابت میرسم فروغ..!

 ضور ندارد؟پدرم قبل از هر چیز خواست بداند اردالن کجاست و چرا ح

فروغ هم ماهرانه اینطور جوابش را داد:پدرجان شما که پسرتان را میشناسید چقدر تلخ مزاج است ناراحت شد که 

چرا زودتر در جریان خواستگاری قرار نگرفته هرچه گفتم این برادر کله شق من یکدفعه و یکشبه تصمیم گرفته و یا 

بروز نداده به گوشش نرفت که نرفت.مثال قهر کرده اما چون مادرم  اگر ناقال از قبل چنین تصمیمی داشته به کسی

برای رفت و امد مشکل ضعف جسمانی دارد مجبور شدیم همین امروز بیاییمو خواستگاری را به بعد از شکسته شدن 

همین  همقهر اقا اردالن موکول نکنیم.راستش نظام ماراهم به اندازه ی شما غافلگیر کرد.باید ببخشید ولی قول مید

 امشب اورا بفرستم اینجا...

یا ما ساده لوح بودیم یا فروغ با مهارت تمام دروغ مصلحتی خودش را بیان کرد.که باورمان شد به هر حال اخر شب 

 با امدن اردالن همه چیز بر مال شد.

گر حرفی میزد صحبت های مرسوم مربوط به خواستگاری رد و بدل می شد.روحی اظهار نظر نمی کرد و ملوک هم ا

برای این بود که کاری کند که پدرم رضایت به این وصلت ندهد بیچاره خبر نداشت شب قبل دامادو پدرزن 

حرفهایشان را زده اند.و از قبل هماهنگی کرده اند.اصال این تیمسار سفت و سخت قصد دارد دخترش را به ریش 

 پسر او ببندد و دست بردار هم نیست.

اشت در همین ایران مشغول به کار میشود یا در حرفه ی خودش خلبانی یا در حجره های فرش وقتی نظام ابراز د

فروشی ملوک غرید که این همه سال تحصیل نکرده ای که بایی کار خدم و حشم را بکنی.فهمیده بود می خواهد به 

 را ریخت او به من نگاه کرد میل و خواسته ی من از شغل نظامی گری فاصله بگیرد و پدرم با اظهار نظرش پرو بالش

 و گفت:فکر نمی کنم یلدا ایرادی در شغل اقای اشرف ببیند خلبانی شغل پر افتخاری است این طور نیست دخترم؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خانوم بانومیراث 

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

 

1 8 9  

 

با لبخندی کمرنگ رضایتم را اعالم کردم.و زهر نگاههای ملوک را به جان خریدم.ملوک دست بردار نبود شمشیرش 

ین همه سال جدایی از نظام نمی توانم دوری اش را تحمل کنم دوست دارم تا اخر را از رو بست و گفت:من بعد از ا

 عمر کنارم باشد باید با همسرش با من زندگی کند.البته نظام هم مخالفتی ندارد.

 پدرم به من نگاه کرد و گفت:تو چطور عزیزم راضی هستی با خاله ملوک زندگی کنی؟

عمرش به درازا بکشد مرا در جوانی دق مرگ خواهد کرد.فروغ پادرمیانی کرد سرم را پایین انداختم فکر کردم اگر 

و گفت:اجازه بدهید اول نظام جان و یلدا ی عزیزم صحبت هایشان را بکنند بعد در اینگونه موارد بحث میکنیم اجازه 

 میدهید پدر..؟

 ر با لبخندی گفت:ایرادی نداره...ته دل باز خندیدم..ای ناقال تو که میدانی...مگر حرفی هم باقی مانده..پد

فروغ از جا برخاست و به سمت من امد و زیر بازویم را گرفت و گفت:بلند شو عروس خانوم اقای داماد را منتظر 

 نگذار...

چشمم به نظام افتاد به سختی جلوی خنده ام را گرفتم زودتر از من ایستاده بود چقدر دست پاچه بود.برخاستم و 

 غرولند کنان گفت:قبل از اینکه به نظام برسید باید به زندگی با من رضایت بدهی!ملوک باز هم 

نگاهش کردم برخالف نگاههای کینه توزانه و حسادت با روحی نگاهش ساده بود حرفهایش فقط بوی لجاجت میداد 

 پس میشد نرمش کرد دوستش داشتم و میتوانستم کاری کنم که دوستم داشته باشد.

 ایرادی ندارد خاله جان...اهسته گفتم:

خاله جان اولین تیر محبتی بود که به طرفش نشانه رفتم و درست به هدف خورد.گونه های پژمرده اش کمی رنگ 

گرفت و شمشیر را غالف کرد.فروغ مارا به سمت حیاط هدایت کرد روی سرسرا تنها گذاشت.او که رفت فورا روی 

 ن چه جور خواستگاری امدن است؟صندلی رها شدم و خطاب به نظام گفتم:ای

 نظام کنار من روی صندلی دیگر نشست و با خنده گفت:فکر کردم غافلگیرت کنم.

نگاهش کردم و گفتم:من سر از کارهایت در نمی اورم اون از ابراز احساساتت این هم از خواستگاری امدنت.تو که 

رض بیست و چهار ساعت رضایت داد که دختر دیشب میگفتی مادرم هرگز راضی به این وصلت نیست.چطور در ع

 خانوم بانو عروسش باشه.

نظام لبخندی زد و گفت:خدا مرا ببخشد هیچ وقت با مادرم اینطور صحبت نکرده بودم دیشب تیمسار چنان غیرت 

مرا به جوش و خروش اورد که کمی با مادرم درشتی کردم از همین جا یکراست رفتم سراغش و گفتم اگر رضایت 

ه ازدواج من با تو ندهد و همین فردا با من به خواستگاری تو نیاید بر میگردم امریکا و با یکی از همان جنگنده ها ب

خودم را طوری سر به نیست میکنم که خاکسترم هم به دستش نرسد.خب شیوه ی تهدید این وزیر هرزه ی کثیف به 

 کار من هم امد.

 ار را میکردی؟خندیدم و با شیطنت پرسیدم واقعا این ک

عمیقا نگاهم کرد و او هم با شیطنت گفت:خب اگر اینکار را میکردم میراث خانوم بانو را تباه میکردم این فقط یک 

 تهدید بود.

هردو خندیدیم و او از من تشکر کرد که خواسته های مادرش را پذیرفتم وگفت نگران اینده نباشم ملوک انقدر ها 

هربان نیست کمی فرصت می خواهد تا به انتخاب من در مورد همسر اینده صد افرین که زبانش نیش دار است نام

 بگوید.
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دقایقی بعد فروغ صدایمان زد و ما با بی میلی به جمع پیوستیم. با لبخند ما فروغ هل کشید و بقیه لبخند کوتاهی 

ی نظام نارضایتی مشهود بود.پدرم زدند.قرار شد مراسم عقد و عروسی بماند برای بعد از فارغ شدن فروغ.در چهره 

هم زیاد راضی به نظر نمی رسید اما ملوک و روحی هردو به این عمر پافشاری داشتند.باالخره تیمسار خیال همه را 

راحت کرد و گفت:الزم نیست تا ان موقع مراسمی صورت بگیرد اما من هم اجازه نمی دهم این دوتا بدون هیچ صیغه 

ر را ببینند.نظر من اینه که تا ان زمان یک عقد محضری صورت بگیرد.گل از گل نظام ی محرمیتی هرروز همدیگ

شکفت و با صدای بلند حرف پدرم را تایید کرد و جای هیچ گونه مخالفتی نگذاشت . قرار شد فردا صبح برای عقد به 

 محضر برویم .

و چه کرده بود و من! من چه کرده بودم در چهره روحی همه نوع حسی دیده می شد جز خوشحالی ، مگر مادرم با ا

که تا این حد از ما بیزار بود ؟ به هر حال احساس می کردم دوران تنهایی من رو به پایان است و باید در انتظار 

 روزهای خوبی در کنار نظام باشم .

ی فهمیدم . اواخر شب تا آخر شب که اردالن آمد و بلوایی به پا کرد . روی ابرها سیر می کردم و حال خودم را نم

برای رفتن به رختخواب آماده می شد که سر و کله اردالن با توپی پر پیدا شد . من که جرات رویارویی با او را 

 نداشتم همان باال کنار پله ها نشستم و به حرف های غیر منطقی اش و جر و بحثش با پدر گوش سپردم .

مشوش این طرف و آن طرف می رفت و با عصبانیت دست هایش را  سایه اش را روی دیوار می دیدم که بی قرار و

تکان می داد : درسته که نظام برادر زن من است اما این دلیل نمیشه که به همین آسانی و آنقدر سریع به او جواب 

ار در گمثبت بدهید . مگر دخترتان روی دست تان مانده بود از شما بعید می دیدم که اصال آنها را به عنوان خواست

منزل راه بدهید . وقتی فروغ گفت همه چیز در همان جلسه اول تمام شده داشتم پس می افتادم ، می فهمید چیکار 

کردید ؟شما مادر ....شما چرا سکوت کرده اید ؟ البد از ته دل راضی هستید. خب آقا نظام یه جورایی مثل برادرتان 

 است .....

حاال که آمدی و خواب را بر ما حرام کردی میشه زبون بچرخونی و بگی نظام چه پدر با آرامش دور از باوری گفت : 

ایرادی داره که آنقدر به جوش و خروش آمده ای ؟ به نظر من که جوان بسیار معقول و مقبولی است ، آدم محترمی 

 است .

ت آنجا با چند زن اردالن خنده تمسخر باری سر داد و گفت : مرتیکه یک عمر توی آمریکا بوده معلوم نیس

آمریکایی زندگی کرده و خوش گذرانده ، حاال آمده و با زرنگی دست گذاشته روی ساده ترین و قشنگ ترین دختر 

شهر ....کور خونده من تا پته آقا را نریزم روی آب اجازه نمی دهم پایش را دوباره توی این منزل بگذارد؛ چه برسد 

 که دست خواهرم را توی دستش بگذارم .

پدرم خنده کوتاهی کرد و گفت : کاسه داغ تر از آش و دایه مهربان تر از مادر تا حاال کجا بودی ؟ هنوز آنقدر پیر و 

خرفت نشدم که کسی بخواهد با اجازه تو به این خانه رفت و آمد کند و یا یلدا بدون اجازه تو شوهر نکند . حرف 

دون تحقیق دخترم را نگذاشتم توی دامن مادر زن و برادر زت تو های تو هم در مورد نظام همه اش چرنده، من هم ب

 . اردالن تو هنوز پدرت را نشناختی وگرنه با این حرف ها به من بر چسب نمی زدی .

 اردالن با صدای بلند گفت : من از این آقا متنفرم نمی توانم ببینم شده ....
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بهتره این حس کینه و نفرت را که از دوران کودکی ات بی  پدرم حرف او را قطع کرد و با جدیت و تحکم گفت : پس

دلیل با توست بگذاری کنار چون نظام از فردا به عنوان شوهر خواهر تو و داماد این خانواده هر زمان که بخواهد به 

 این خانه قدم می گذارد ....

با قهر و ناراحتی آنجا را ترک  سکوت برقرار شد . صدای محکم بسته شدن در ورودی حاکی از آن بود که اردالن

کرده است . با رفتن اردالن دلشوره ای غریب در دلم جان گرفت . این کینه و نفرت اردالن نسبت به نظام از کجا سر 

چشمه گرفته بود ؟ تا صبح چشم بر هم نگذاشتم . صبح روز بعد با چشمانی خسته از بی خوابی شب گذشته همراه 

ی که باالجبار می آمد و نظام که با سر می دوید به محضر خانه رفتیم و من در خواب و پدرم، فروغ ، ملوک و روح

بیداری به عقد نظام در آمدم دفتر ها را امضا کردم نظام با اجازه پدرم همان حلقه سفارشی را به انگشتم کرد . دلم 

 اش بگذارم و بخوابم .می خواست در آغوشش بخزم و به اندازه تمام شب های بی قراری ام سر بر شانه 

من هم حلقه و را به انگشتش کردم . ما زن و شوهر بودیم آن عشق ناگهانی و عمیق به این محضر ختم شد . ناهار را 

در منزل ما صرف کردیم و باز هم اردالن نیامد و فروغ را دلگیر تر کرد به روی خودش نمی آورد . آن شب قبل از 

ه من گفت : امشب سرش را با خیال راحت روی بالش می گذارد چون خیالش از بابت خوابیدن پدر به اتاقم آمد و ب

یادگار همسرش راحت شده، چون دختر خانوم بانو را به مردی سپرده بود که به معنای واقعی مرد بود .نه به صرف 

 مذکر بودنش ...!

شرم داشتم که راحت با او صحبت کنم و  دنیای زیبای من از صبح روز بعد با اولین تماس نظام آغاز شد . از پدرم

پدرم که این موضوع را فهمیده بود با لبخندی سالن را ترک کرد تا من راحت باشم . حاال باید روزشماری می کردیم 

تا فروغ فارغ شود . نظام به خنده و شوخی می گفت هر شب قبل از خواب دعا می کنم فروغ هفت ماهه فارغ شود و 

 مرا می خنداند .

دیگر الزم نبود به قول پدرم موش و گربه بازی راه بیندازیم چرا که نظام هر روز اجازه داشت ساعتی را به دیدن من 

به منزل مان بیاید و ساعتی را در حیاط یا در کتابخانه بدون هیچ ترس و واهمه ای در کنار هم در مورد آینده و از 

معذب نمی کرد با نوازش هایش با حرف های محبت آمیزش به گذشته صحبت می کردیم حاال تماس های نظام مرا 

 آرامشی می رسیدم که هیچ گاه در زندگی لمس نکرده بودم . او شوهر بی نظیری بود .

یک ماه از زمان عقد رسمی ما می گذشت و روزها به آرامی و شیرینی سپری می شد . هر چند اردالن هنوز هم 

نشده بود . اواسط مرداد ماه گرمای هوا همچنان طاقت فرسا بود ، بلوز و دامن دلخور بود و هنوز با نظام روبرو 

شکالتی رنگی به تن کرده بودم و در انتظار آمدن نظام لحظه شماری می کردم در آن یک ماه یک روز هم نشده بود 

، نیم ساعت به  که راس ساعت پنج نیامده باشد . می آمد و غروب دلگیر را با حضورش برایم دل انگیز می کرد

آمدنش مانده بود که زنگ خانه به صدا درآمد فکر می کردم که او نیست اما وقتی از پشت پنجره به حیاط چشم 

دوختم او را دیدم با پدرم که زیر سایه درختان روی صندلیش نشسته بود و مطالعه می کرد . دست داد و بر عکس 

می آمد ، همانجا نشست و مشغول گفتگو شد با تردید صحبت می  همیشه که برای دیدن من بی تابانه به کتابخانه

کرد و با پایان گرفتن صحبت هایش چهره پدرم کمی درهم رفت، گویا به مسئله ای که نظام بازگو کرده بود می 

 اندیشید دقایقی بعد لب به سخن گشود ، قلبم داشت از جا کنده می شد چه اتفاقی افتاده بود ؟

به جمع دو نفره آنها می پیوست ، با او هم صحبت کردند اما او بی تفاوت شانه هایش را باال انداخت  روحی را دیدم که

و چند کلمه بیشتر نگفت ، گویا مسئله مطرح شده برای او اهمیتی نداشت . داشتم جان به سر می شدم که پوران با 
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شوخ طبعی گفت : هی عروس خانم جناب سینی خالی در حالی که از پذیرایی آنها بر می گشت صدایم زد و با 

 تیمسار کارت داره!

 ملتمسانه گفتم : پوران اتفاقی افتاده ؟

 خندید و با بدجنسی گفت : خودت می فهمی . تیمسار یا زده به سرش یا این پسره مهره مار داره .

دمانی را دیدم . خودم را برای یک دیگه معطل نکردم و به آنها پیوستم . از همان نگاه اول در چشمان نظام برقی از شا

غافلگیری دیگر آماده کرده بودم که پدر بی مقدمه تقاضای نظام را بیان کرد و مرا مات و مبهوت سر جایم میخکوب 

 کرد .

پدر با جدیت گفت : نظام برای دریافت مدرک خلبانی اش عازم آمریکاست اجازه خواسته تو هم در این سفر 

ظر من اشکالی ندارد شما رسما و عرفا زن و شوهر هستید . خب نظر خودت در این باره همراهی اش کنی ، از ن

 چیست؟

این تیمسار سخت گیر و متعصبی که من می شناختمش نبود . یا شاید هم نظام مهره مار داشت ...ما زن و شوهر 

ازه ای به من بدهد ...یک سفر دو بودیم اما این سفر دور از باور من بود چطور خودش را راضی کرده بود که چنین اج

 نفره ...آن هم آمریکا !

با صدای پدرم از جا پریدم . چت شده دختر حواست هست ؟ با صدایی مرتعش گفتم بله پدر .....پدر گفت :بله 

حواست هست یا بله همراه شوهرت می روی ؟ با شرم گفتم هر دو . صدای خنده پدرم باعث شد با خجالت به داخل 

ن بروم . از صبح روز بعد نظام کارهای آماده کردن پاسپورت مرا شروع کرد و چون دوستان و آشنایان ساختما

زیادی داشت خیلی زود پاسپورت من آماده شد .آنقدر هیجان زده بودم که طی آن مدت از خواب و خوراک افتاده 

یک شب قبل از سفرمان به منزل مان آمد و بودم . نظام هم کمتر به آنجا می آمد و دنبال تهیه پاسپورت و بلیط بود 

از پدرم خواست مرا برای خداحافظی از مادرش به باغ ببرد . مطمئنا کسی که به آن سفر رضایت داده بود مانع رفتن 

 من به باغ نمی شد با کمال میل پذیرفت .

اضی بود یعنی از این همه پدرم با این نرمش هایش مرا شگفت زده و نظام را شادمان می کرد . روحی از او نار

 انعطاف پدر در مقابل من .

نظام از بودن من در کنار خود مثل کودکی شادی می کرد . با صدای بلند مادرش را صدا کرد و حضور مرا در آنجا 

 هاعالم کرد : مادر به استقبال عروست نمی آیی . خاله ملوک عصا زنان از اتاقش بیرون آمد نگاهی به سر تا پای من ک

در کنار نظام ایستاده بودم انداخت و گفت : نظام عوض اینکه که به همسرت ادب یاد بدهی تو هم از او پیروی می 

کنی ؟ قدیم ترها این کوچک ترها بودند که به دست بوس بزرگ تر ها می رفتند . نظام مرا رها کرد و به سمت 

ه ملوک روی اولین مبل نشست . من جلو رفتم خم شدم مادرش رفت و با لبخند گفت : شما باید ما را ببخشید . خال

گونه های چروکیده اش را بوسیدم و گفتم : حالتون خوب است ؟ نگاهش را به من دوخت و گفت : فکر نمی کنی 

 برای دست بوسی کمی دیر شده ؟

عد سکوت کرد و ب همان طور که مقابلش ایستاده بودم سرم را پایین انداختم و گفتم : کوتاهی مرا ببخشید .کمی

گفت : شنیدم تیمسار اجازه داده که همراه نظام به آمریکا بروی ؟ پاسخ دادم بله .مرموزانه نگاهم کرد و گفت : از 

تیمسار تعجب می کنم ! او که همه را به کیش خود می پنداشت چطور در برابر مراودات شما دو نفر اینقدر کوتاه 
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گفت : مادر من می بینید که تیمسار به دل پسرتان راه می رود پس چرا آمده است ؟ نظام کنار مادرش رفت و 

 ناراحت هستید ؟

ملوک حرف هایی زد که سر تا پایم از شرم خیس از عرق شد . گفت : ناراحت نیستم فقط می ترسم ، هر چند قانوناً 

نده پس دسته گل به آب ندهید، زن و شوهر هستید اما فراموش نکنید تا زمان فارغ شدن فروغ سه ماه دیگر باقی ما

با تو هستم خانوم جوان گول ظاهر آرام مردت را نخور این آتش زیر خاکستر است تو خود مسئول محافظت از 

خودت هستی . از شرم گلگون شده بودم که نظام فورا بحث را عوض کرد و گفت : راستی مادر جان برای شام چه 

ام کرد و گفت : به فکر شکمت نباش گفتم زنت رو بیاری اینجا تا با او صحبت گفته اید درست کنند . نگاه تندی به نظ

کنم حاال هم بلند شو برو حرف هایی دارم که باید بدون حضور تو گفته شود ...! ترسیدم . واقعا برای اولین بار 

و فورا  و روز مرا فهمیدترسیدم ملتمسانه به نظام نگاه کردم این چه حرفی بود که پسرش نباید می شنید . نظام حال 

گفت : مادر من غریبه ام .....؟ ملوک گفت: نخیر حضور تو مانع اتمام حجت من با زنت می شود نترس نه به سالبه 

اش می کشم نه مجبورش می کنم از تو طالق بگیرد! بلند شو ....نظام با نگاهش به من قوت قلب بخشید و ناچارا ما را 

ا نگاهش را که به سمت در خروجی می رفت دنبال کرد و بعد از رفتن او نگاهی دیگر تنها گذاشت و رفت . ملوک ب

 به سر تا پای من انداخت و گفت :

 چرا نمی نشینی ؟! مقابل او نشستم و به گل های روی میز چشم دوختم . بعد از لحظاتی سکوت گفت : -

مه داد : از گذشته ات چه می دانی ؟ فقط نگاهش کردم تو زیبایی درست مثل مادرت .....! نگاهم روی او دوید و ادا -

و او با لحن تلخی گفت : تو از ما نیستی . هیچ نسبتی نه با من داری نه با نظام نه با فروغ و نه با روحی ....آهسته گفتم 

خود می دانید  : می دانم من بین شما تنها هستم حتی اردالن هم مرا به عنوان خواهر قبول ندارد . همه شما مرا دشمن

و از من متنفر هستید البته فروغ و نظام از این قاعده مستثنی هستند و نمی دانم چرا فروغ مرا مثل خواهر دوست 

دارد و نظام غفلتا عاشقم شد و من ....سخنم را قطع کرد با همان جدیت ادامه داد : ساحره که نیستی ؟! هستی .....! 

 یری داشته باشید .پاسخ دادم تا شما از ساحره چه تصو

این بار خنده تلخی کرد و گفت : من نه از تو و نه از مادرت کینه ای به دل ندارم تو دختر زنی هستی که بی خبر از 

همه جا به همسری پدرت در آمده . باور دارم و تو هم ناخواسته قربانی شدی باز هم قبول دارم اما آن تیمسار ....او 

 اردالن را باور داشت ، نداشت ؟ سرم را پایین انداختم و او ادامه داد : که زنش روحی را و فرزندش 

تو دختر تیمسار هستی مگر نه ؟ و بعد از مکث کوتاهی ادامه داد : من از تو نمی ترسم اما نظام را دوست دارم  -

ن کشیدی . غالفش کن زیبایی را از مادرت و قدرت را از پدرت به ارث بردی و به خاطر تالفی ، شمشیرت را برای م

اگر واقعا نظام ر دوست داری ، چون تا وقتی تو شمشیر بزنی من هم می زنم نمی خواهم نظام میان جنگ من و تو 

سرگردان عمرش را فنا کند . اول شگفت زده نگاهش کردم و بعد زدم زیر خنده ، باورم نمی شد در آنجا نشسته 

 داشتیم صلح نامه را امضاء می کردیم ، آن هم به خاطر نظام ! بودیم و مثل دو طرف درگیر در جنگ و خصم ،

صدای فریادش صدای خنده ام را قطع کرد . فکر کرده ای از تو ترسیده ام که ....فورا گفتم : معذرت می خواهم اما 

من از روحی  ...چقدر تصورات تان در مورد من اشتباه است ! چرا باید در پی تالفی و انتقام از شما باشم خاله جان

دختر شما یا همان دختر خواهرتان که سال ها مهر مادری را از من دریغ کرد و مرا به دست برادرم سپرد تا گاه و بی 

گاه به هر بهانه ای تنبیهم کند کینه ای به دل ندارم . آن وقت از شما ؟ شما که با من کاری نداشتید و حاال ....بغض 

چشمانم دوید شما حاال مادر عزیزترین کس من هستید چطور دلم می آید با شما  سنگینی گلویم را فشرد و اشک به
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بجنگم فقط خواهش می کنم ....اجازه بدهید من و نظام ..من تازه دارم طعم محبت واقعی را از نظام می چشم ، سال 

 ها تنها بودم . سال ها . من نظام را واقعا دوست دارم ...من ....و اشکم جاری شد .

انم را روی صورتم گذاشتم و به آرامی گریستم وقتی به خود آمدم که دستش را روی شانه ام گذاشت و سرم را دست

بلند کردم و به او که ایستاده بود نگاه کردم . جنگ به پایان رسیده بود و ملوک از زیر نقاب سرد و سختش بیرون 

یمسار را به خاطر خیانتی که کرده بود نبخشیده . مطمئنا آمد و مرا به عنوان عروس قبول کرد . اما می دانستم هنوز ت

حق داشت . بعد از شام نظام مرا به منزل مان باز گرداند .آنقدر کنجکاوی به خرج داد تا صحبت های رد و بدل شده 

 بین خودم و مادرش را بازگو کردم .

شده بود که مادرش با من کنار آمده  خوشحال شد نه به خاطر حرف های تند مادرش به این دلیل که او هم مطمئن

 است .

تنها کسی که برای بدرقه ما به فرودگاه آمده بود پدرم بود . دختر تیمسار بودم ان وقت اولین باری بود که سوار 

هواپیما می شدم، مشوش بودم و نظام از رنگ چهره ام پی به ترس درونی ام برد و همان طور که نشسته بود به آرامی 

به دستش گرفت و به گرمی فشرد و گفت : از چه می ترسی عزیزم ؟! فراموش کرده ای من در کنارت  دستم را

هستم ، با لبخندی نگاهش کردم ، ترس از وجودم رخت بست او در کنارم بود . هواپیما حرکت کرد و به پرواز در 

مان متوقف می شد و من و او سال ها آمد و کم کم اوج گرفت . اولین و آخرین سفرم با همسرم آغاز شد . ای کاش ز

مسافر همان هواپیما می ماندیم ! ای کاش هیچ گاه به ایران باز نمی گشتیم ! اه ! اه ! اگر آگاه بودیم و اگر می 

دانستیم بعد از آن سفر بیاد ماندنی چه حوادثی در ایران برایمان رخ خواهد داد درد غربت را به جان می خریدیم تا 

 متحمل نشویم . رنج جدایی را

نظام یک سوئیت در یک هتل زیبا و رویایی رزرو کرده بود به مدت یک هفته .قصد داشت در مدت یک ماه مرا به 

ایالت های مختلف آمریکا ببرد و آنچه برای خودش هیچ جذابیتی نداشت به من مشتاق و بی قرار نشان دهد. هیجان 

ی توانست از این استرس تشویش بکاهد، استرس تنها بودنم با زده بودم و مشوش و حتی آن سوئیت زیبا هم نم

نظام ....! نظام کامال به احساسات درونی ام پی برد و با خنده های گاه و بی گاهش هنگام صرف شام هم شرمنده ام 

می می کرد و هم کفرم را در می آورد و در آخر برای آسودگی خیال من قول داد اتفاقی بینمان رخ نخواهد داد؛ 

دانستم حقیقت را می گوید.و من ز همان شب بود که به معنای واقعی عشق و محبت پی بردم و در ان سفر بود که 

 نظام را شناختم .

نظام مرا هم به مراسم اعطای مدرک درجه خلبانی همراه خود برد و من به عنوان همسر او حضور داشتم و توانستم 

تر از آنچه در عکس دیده بودم . بعد از پایان مراسم اعطای درجات ، جنی و جنی را از نزدیک ببینم . زیبا بود به

دیگر دوستان نظام ازدواج ما را تبریک گفتند من زبان آنها را نمی دانستم و نظام تبریکات آنها را برایم ترجمه می 

دوست ندارم لحظه به لحظه کرد . بعد از پایان مراسم نوبت رسید به گشت و گذار ما و خرید های نظام برای من ....

آن سفر بیاد ماندنی را در این دفتر به ثبت برسانم قلبم اجازه نمیده آن را از بایگانی ذهنم بر روی اوراقی بی ارزش 

بیاورم ، می خواهم لحظات پر از عشق مان را فقط و فقط برای خودمان نگاه دارم . خودم و تنها محرم عشقم . خودم و 

مرد بود . مردی که صمیمانه و خالصانه محبتش را لحظه به لحظه تقدیم کرد . مردی که وجود  مردی که به واقعیت

تشنه محبت مرا با حضور گرمش سیراب کرد ، مردی که در کنارش زیباترین لحظات زندگیم با محبت های بی 

 دریغش شکل گرفت .
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 چقدر مهربان بود و چقدر خوددار ....!من در کنار او خودم را خوشبخت ترین آدم روی زمین احساس می کردم 

در ان مدت هر چه خواهش و نیاز مردانه بود در خود فرو برد تا مبادا با خواسته هایش آزرده خاطرم کند، نظام جزء 

 ان دسته از مردانی است که روزگار او را کمتر به خود می دید و اردالن با من و این مرد چه کرد .....!

م افاقه کرد چرا که آخرین شب اقامت مان در آمریکا باخبر شدیم فروغ فارغ شده آن هم دو قلو انگار دعا های نظا

.....! پس شکمش بی جهت آنقدر بزرگ نشده بود . نظام از خوشحالی مرا در آغوش کشید و آنقدر به خود فشرد که 

هم چنین مراسم عروسی مان که  نفسم بند آمد .با فریادم رهایم کرد و خب بسیار خوشحال بود از دایی شدنش و

زودتر از موعد مقرر برگزار می شد . به ایران بازگشتیم عجب سفر دلپذیری و دلپذیر تر آن استقبال گرمی بود که 

از ما شد . در نهایت حیرت اردالن را هم در فرودگاه دیدیم .پدرم همان تیمسار خشک و رسمی آنقدر دلتنگ من 

م آمد و چنان مرا در آغوش جای داد که اشک در چشمان مان دوید . عجیب تر اینکه شده بود که بی محابا به سمت

 بیش از آنکه فکرش را می کردم دلم هوایش را کرده بود .

 

هوای گره ابروانش را و هیبت پر جذبه اش را ، اردالن هم پیش آمد و در در حالی که نظام را در اغوش می کشید به 

ستم باور کنم اردالن به همین اسانی دست از مخالفت کشیده و دست دوستی پیش اورده ما خوش امد گفت.نمی توان

باشد.رفتارش با من متفاوت بود ان زمان در فکر هم نمی گنجید که این تغییر رفتار نقابی است بر چهره ی زشت و 

 پلیدش برای به اجرا در اوردن نقشه های شومش کشیده است.

* * * 

 

 

کرده بودند اما دوقلوها را چند روزی در بیمارستان نگه داشتند.و زمانی که مطمئن شدند خطری انها فروغ را مرخص 

را به خاطر زود متولد شدنشان تهدید نمی کند مرخصشان کردند.پسرهای اردالن بهروز و بهزاد نام گرفتند و چقدر 

 شبیه فروغ بودند و چقدر شلوغ و نا ارام...

زایمان فروغ و بهبودی نسبی او همه به تکاپو افتادند تا مقدمات عروسی مارا فراهم  پس از مراسم دهمین روز

کنند.اول قرار شد باشگاه افسران برای برگزاری جشن رزرو شود اما من و خاله ملوک که رفتارش با من کم کم 

خالفت کرد و بعد نرمتر میشد پیشنهاد دادیم مراسم در همان باغ صورت گیرد.نظام استقبال کرد پدرم کمی م

 رضایت داد.

خرید شامل لوازم قبل از عروسی و سفره ی عقد نبود چرا که هر انچه الزم بود از لباس عروس گرفته تا اینه و 

شمعدان و باقی لوازم مرسوم را نظام از شهرهای مختلف امریکا خریداری کرده بود.ان هم از بهترین نوع که همهی 

ن به ایران به دستمان رسید.همه چیز به ارامی سیر طبیعی خودرا طی میکرد اما من در انها یک هفته بعد از ورودما

 خود حسی ناشناخته داشتم.دلشوره و اضطراب.

فروغ میخندید و عقیده داشت این اضطراب امری است عادی که گریبان همه دختران را در شب عروسی شان 

 میگیرد اما من قبل از همه دچار ان شده بودم.

دیدن نظام این تشویش دوچندان میشد انتظار داشتم دلداری های او از تشویشم بکاهد اما اینطور نشد اشتهایم را  با

 از دست داده بودم مرا چه میشد؟
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مراسم عروسی مان در اولین شب پاییز برگزار شد.از دوروز قبل باغ را چراغ های رنگی تزئین کردند هوا هنوز 

راسم را داخل سالن برگزار کنند.داخل محوطه ی باغ میزها و صندلی ها چیده شده و انواع انقدر سرد نشده بود که م

میوه ها و شیرینی ها برای پذیرایی خریداری شد.دل توی دلم نبود از صبح که بیدار شده بودم دلشوره ی بیش از 

برای بردنم به ارایشگاه به دنبالم  حدم باعث تهوع ام شده بود. رنگ و رویم را باخته بودم وقتی نظام به همراه فروغ

 امد با دیدن من با دلواپسی گفت:یلدا ..چی شده عزیزم چرا رنگ به رو نداری؟

نمی خواستم اورا هم نگران کنم و چیزی بگویم طنز الود گفت:نکنه میخواهی بالیی را که در امریکا سرم اوردی 

ازویم را به دست گرفت و در حالی به همراه هم اتاق را تکرار کنی؟با سر در گمی نگاهش کردم و باز هم خندید ب

ترک میکردیم اهسته زیر گوشم گفت:فکر نمی کنم برای فرار از من بهونه ی خوبی پیدا کنی.امشب عروسی مان 

 است...گونه هایم رنگ باخت و اتش گرفت و اورا به خنده واداشت.

ابروهایم را برنداشته ام و هنوز اصالح نشده ام.گفت باید  خانوم ارایشگر با دبدن من کلی غر زد خبر نداشت هنوز

 زودتر می امدم چرا که ممکن است صورتم متورم شود.

زیر دستش نشستم فروغ با خنده و شادی گفت که منتظر اخ و واخ من است.اما دلشوره و اضطرابم انقدر زیاد شده 

گرسنگی ضعف میرفت صدایم در نیامد.همین که کارش بود که علی رغم اینکه صبحانه نخورده بودم و دلم از درد 

تمام شد بدون اینکه صورتم را کمپرس کند با عجله از روی صندلی بیرون پریدم و خودم را به دستشویی 

رساندم.حالت تهوع داشتم با اینکه چیزی از شب قبل نخورده بودم.فروغ با نگرانی درب دستشویی را باز کرد و به 

را باخته بودم و دست و پایم حسابی بی حس شده بود کمک کرد تا روی صندلی بشینم.با من که رنگ و رویم 

دلواپسی شانه هایم را میمالید و حالم را می پرسید.خانوم ارایشگر بی توجه به حال من صورتم را کمپرس میکرد وبا 

 لبخندی معنادار گفت:عروس خانوم و اقا داماد چند وقته عقد هستند؟

ز در حال ماساژ دادن شانه هایم بود گفت:دو سه ماهی میشه چطور مگه؟ارایشگر خندید و گفت:شاید فروغ که هنو

 اقا داماد خیلی دست پاچه بوده.

چشم هایم را که بسته بودم با عجله باز کردم و صاف روی صندلی نشستم.و باعث شدم حوله هایی که با ان صورتم را 

قبل از اینکه جواب دندانشکنی به خانوم ارایشگر فضول و بی تربیت بدهم کمپرس کرده بود از روی صورتم بیفتد.

چشمم به ایینه افتاد..وای..این من بودم؟از شمایل یک دخترک ساده و نابالغ به خانومی جوان مبدل شده بودم به 

 ر اساسی در ظاهرگمانم بعد از ان اصالح دردناک صورتم انقدر قرمز و متورم شده بود که فروغ هم متوجه ی ان تغیی

من نشده بود.حاال که با کمپرس صورتم به حالت اولیه باز گشته بود او هم گفته های ارایشگر را فراموش کرده بود. 

و مات و مبهوت به چهره ی درون ایینه نگاه میکرد.کم کم لبخند جای شک و شبهه هایی که از صحبت ارایشگر در 

را در اغوش گرفت و صورت خنکش را به صورتم که هنوز از درون  صورتش ظاهر شده بود را گرفت.شانه هایم

میسوخت چسباند و گفت:مبارک باشه زن داداش خوشگلم نظام اگر همین حاال از راه برسد و تورا ببیند یکی از همان 

 صوت ها را برایت میکشد و بعد غش میکند.

ی امشب قشنگترین عروس شهر را تحویل اقا ارایشگر و شاگردانش خندیند و ارایشگر گفت:هنوز کجایش رو دید

داماد میدهم و شروع کردند به پیچیدن موهایم.هموز ان دلشوره با من بود هرچه زمان می گذشت بیشتر هم میشد. 

داشتم از گرسنگی از حال میرفتم و غش میکردم و از حال میرفتم که نظام با ناهار از راه رسید فروغ انقدر به 

تا راضی شد سالن را برای ورود نظام و من خلوت کند.بیگودی ها را از سرم باز کرد و موهای  ارایشگر اصرار کرد
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پیچ و تاب خورده ام روی شانه ام رها شد.مثل عروسک های پشت ویترین ارایشگر معتقد بود.نظام تا پایان کار 

وارد شد مات و مبهوت مرا نگاه کرد ارایش من باید صبر کند اما در برابر سماجتهای فروغ کوتاه امد همین که نظام 

و همینطور که فروغ حدس زده بود سوت بلندی کشید و با غرور و شگفتی گفت:تو یلدای من هستی؟عجب میراثی 

 به جا گذاشته برایم خانوم بانو!

 نبه گمانم صدای سوتش به اتاق دیگر رسید چرا که صدای خنده ی فروغ و ارایشگر و شاگردانش از اتاق به سال

رسید و مارا هم به خنده واداشتواخرین نگاهی بود که پر از شوق و پر از شور زندگی به او می انداختم نگاهی به 

 عنوان همسر جلو امد و مرا در اغوش گرفت.

بغضی سنگین گلویم را میفشرد حالم را نمی فهمیدم با تمام وجود عطر تنش را بوییدم.بوسه ای روی موهایم نشاند و 

م زمزمه کرد :دوستت دارم .مرا از اغوشش جدا کرد.همراه با چشمکی لبخندی به رویم زد و زیر گوش

 رفت...رفت..دیگر احساس گرسنگی نمی کردم و هنوز دلم شور میزد.

کار ارایش موها و صورتم که تمام شد همه لب به تحسینم گشودند. و فروغ با ذوق و شوق کمکم کرد تا لباس 

که از نیویورک خریداری کرده بودیم پوشیدم.فروغ به تقلید از نظام برایم سوتی کشید.و  بپوشم.لباس عروسی را

همه را خنداند و مرا مقابل ایینه برد.ان همه زیبایی را ابری از غم پوشانه بود.این چه غمی بود که قلبم را میفشرد چرا 

د.منتظر نظام نشسته بودم و فروغ در این اضطراب لعنتی لحظه به لحظه بیشتر میشد؟چرا تشویش رهایم نمی کر

حال جمع و جور کردن وسایل و لباسهای من بود و من با نگاهی عقربه های ساعت را دنبال میکردم.پنج دقیقه از دو 

که گذشت باز هم احساس تهوع کردم اینبار سرمای عجیبی هم تمام بدنم را فرا گرفت دستانم را به حالتی عصبی در 

وسایل را جلوی پای من گذاشت و با لبخندی گفت:انقدر نگران نباش عروس خانوم شب  هم فشردم.فروغ ساک

 عروسی انقدر هم وحشتناک نیست.با نگرانی گفتم:فکر نمی کنی نظام دیر کرده؟

به ساعت نگاه کرد خندید و بعد گفت:من فکر کردم نگرانی تو به خاطر چیز دیگری است نگو خانوم نگران پنج 

 قا داماد هستند.دقیقه تاخیر ا

ده دقیقه بعد از فشار تشویش و اضطراب طول و عرض سالن را قدم میزدم.شاگردان ارایشگر رفته بودند و استرس 

و تشویش من به فروغ هم سرایت کرده بود.نیم ساعت بعد این فروغ بود که با حالتی عصبی با باغ تماس میگرفت تا 

گو بود و او هم از تاخیر ما و منتظر ماندن مهمانان و عاقد مراسم عقد علت تاخیر نظام را بداند.ملوک خودش پاسخ

ناراحت بود. و اظهار داشت نظام از زمانی که ماشین را به گلفروشی برده بازنگشته است.حاال همه نگرانش بودیم 

ی از ن ذهن خالحال بدی داشتم دلم می خواست میتوانستم بروم و به دنبالش بگردم.هیچ فکری در سرم نبود اما هما

دلیلی برای تاخیر نظام مرا ترساند.ای کاش در ذهنم دلیلی برای تاخیر نظام میافتم.انتظار مان یک ساعت طول 

کشید.بغض من اماده ی انفجاری پرهیاهو بود و چشمانم اماده ی باریدن.حاال ارایشگر من و فروغ را دلداری 

شد.و شهال همسر دکتر وثوق با اشفتگی وارد شد به سمتش دویدم  میداد.باالخره ساعت پنج و نیم درب ارایشگاه باز

 زبانم بند امده بود.سعی داشتم خودرا ارام نشان بدهم اما نمی شد.

 فروغ به جای من پرسید:نظام کجاست؟

شهال گفت:کسی خبر نداره.محمد زمانی که تماس گرفتید رفت دنبالش اما...فریاد زدم:چه بالیی سرش اومده؟شهال 

انه های مرا گرفت و گفت:خودت رو کنترل کن.محمد ماشین نظام را گل زده صدمتر باالتر از گلفروشی پیدا کرد ش

اما اثری از نظام نبوده همهی ان اطراف را دنبالش گشته.به هرکجا که ذهنش رسیده سر زده...ماشین را برده باغ 
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 بریده گفتم:چه اتفاقی برایش افتاده؟کجا رفته؟چیبهتره بریم باغ و منتظرش بمونیم.با صدایی بغض الود بریده 

شده؟شهال سعی داشت مرا ارام کند فروغ تور را روی صورتم کشید.شنل را روی شانه ام انداخت و با اندوه 

 گفت:نگران نباش عزیزم برمیگردد و توضیح میدهد.

ار ماشین دکتر وثوق شدیم او هم دلم به امدنش روشن نبود به کمک شهال و فروغ از ارایشگاه بیرون امدم و سو

نگران و مشوش بود.ان غیبت ناگهانی و نابهنگام گواهی اتفاق بدی را میداد.اما چه حادثه ای رخ داده بود؟به باغ 

رسیدیم هوا تاریک شده بود باغ سرتاسر نور بود و روشنایی اما جز همهمه ی خیل عظیم میهمانها صدای دیگری به 

دم نه گوسفندی ذبح شد نه اسپندی دود شد و نه ترانه ای شاد هم پخش شد و همهمه ی گوش نمی رسید.برای ورو

میهمانها هم خاموش و مبدل به نگاههایی پر از سوال ابهام شد.طول باغ را برای جمعیتی که برای شادی امده بودند 

به پدرو ملوک که افتاد دیگر در سکوت و بغض همراه شهال و فروغ طی کردم به سالن که رسیدم و از زیر تور نگاهم 

از حال رفتم و چیزی نفهمیدم.وقتی به هوش امدم روی تخت بودم و شهال کنار تختم نماز میخواند.همهمه ی مهمانان 

پایان یافته بود الزم نبود بپرسم از نظام چه خبر؟صدای گریه ها ملوک و بی قراری هایش میگفت که از نظام خبری 

شکست و قطرات اشک پی در پی از گوشه ی چشمانم بر متکا چکید.نگاهم به سقف خیره  نشده.بغضم ارام و بی صدا

مانده بود.چه بر سر نظام امده بود؟قلبم تکه تکه شد داشتم جان میدادم در حال احتضار بودم نفسم باال نمی امد 

 م زده بودند.ناگهان شیون سر دادم و هق هق گریه هایم همه را به اتقم کشاند.چه شب شومی برایم رق

 ای کاش همه چیز همان شب با مرگم خاتمه می یافت.چه کوتاه بود عمر خوشبختی من...؟

شب سختی را همگی به صبح رساندیم من و ملوک را با ارام بخش ساکت کردند اما ان ارام بخش ها فقط صدایم را 

 کنم.ارام کرد.انقدر قدرت نداشتم که چشمان منتظرم را زیر پلک هایم پنهان 

سپیده ب صبح بوی غم میداد و دلم اشوب بود.در بدنم رمقی باقی نمانده بود.هیچ چیز و هیچکس در جایش نبود 

ملوک روی کاناپه به زور ارامبخش ها خوابیده بود.فروغ دوقلو ها را در یکی از اتاقها خوابانده بود و خودش باالی سر 

ولو شده بودم و شهال مراقبم بود.چشم های روحی هنوز از مادرش نشسته بود.من هم مات و مبهوت روی مبلی 

اشکهایی که شب قبل ریخته بود قرمز و متورم بود.همه داخل سالن در گوشه ای منتظر خبر نشسته بودیم.پدرم.دکتر 

ه توثوق و اردالن که به ظاهر نگران بود.تمام شب گذشته را به بیمارستانها و کالنتری ها سر زدند.و هنوز باز نگش

بودند.با روشن شدن هوا از جا برخاستم شهال خاست همراهیم کند.خواهش کردم که تنهایم بذارد و به باغ رفتم.انجا 

هم به هم ریخته و نا مرتب بود.خدمتکارها از ترس برهم خوردن ارامش ملوک و شروع بی قراری هایش هنوز کار 

م واز میان میز و صندلی های نا مرتب گذشتم چشمم به مرتب کردن باغ را شروع نکرده بودند.در باغ کمی قدم زد

ماشین گل زده ای افتاد که دور از چشم من پشت باغ پارک شده بود.دسته گلی روی صندلی جلو ی کنار راننده در 

 حال پژمرده شدن بود.

به پایان ای کاش عمر من چون ان دسته گل کوتاه بود.کاش هم زمان با پژمرده شدن گل شب عروسی ام من هم 

 میرسیدم.

ای کاش از این بیخبری نجات میافتم.اما اگر بی خبری بهتر از شنیدن خبری ناگوار بود چه؟وای خدای من...من تاب 

و تحمل ندارم..نه..نه..و باز اشکهایم جاری شد و سکوتم به هق هق مبدل شد وسکوتم شکست و باز هم حال خودم را 

 نفهمیدم.
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چند در غم و اندوه:به منزل بازگشتم ماندن در کنار ملوک که عطر نظام را داشت برایم زندگی ما جریان داشت هر

سخت بود.ملوک برای ماندنم مخالفتی نداشت هردو در سکوت ده روزی را در کنار هم سپری کرده بودیم.باور 

چ افتن او بی ثمر بود هینداشتیم به همین سادگی نظام را از دست داده باشیم.هیچ اثری از او نبود.تالش ها برای ی

کس نمی خواست در این باره اظهار نظری کند.اصال کسی در این مورد نظریه ای نداشت که ارائه بدهد.بحث داغ 

روزنامه ها در اول هفته شده بودیم عکسی از نظام به عنوان داماد گمشده به چاپ رسیده بود. میخواستیم از این 

 اری کرده باشیم.طریق برای پیدا کردنش هرچه زودتر ک

اما کم کم روزنامه ها هم مارا فراموش کردند و خبری به دست نیامد.حتی اداره ی اگاهی و مامورانش هم کاری از 

 پیش نبردند همه درمانده بودیم درمانده و بهت زده.

 چشمه ی اشکم خشک شده بود اسمان شروع به باریدن کرد اولین باران پاییزی...

عد و برق های اسمان مرا میترساند.اصال از همه چیز میترسیدم حتی صدای زنگ تلفن.پدرم اصرار با شدت میبارید ر

داشت به منزل برگردم اما میدانستم بازگشتنم به منزل تنها بی تابی هایم را زیاد میکند انجا هر روز به اتاق نظام 

 گریستم. میرفتم و ساعتها دور از چشم ملوک که به بستر بیماری افتاده بود می

تقریبا بیست روز از گم شدن نظام میگذشت.توی اتاق ملوک کنار تختش نشسته بودم و سوپش را قاشق قاشق به 

دهانش میدادم.زبان تلخش بیست روز بود که قفل شده بود.و دیدنش در ادم حس ترحم ایجاد میکرد.نگاهش 

تی فروغ که تقریبا هرروز با دوقلوهایش به همیشه با پرده ای از اشک همراه بود.با هیچ کس صحبت نمی کرد ح

دیدنش می امد.اخرین قاشق سوپ را به دهانش میگذاشتم که خدمتکاری صدایم زد و گفت:تلفن با من کار دارد 

بشقاب را روی عسلی گذاشتم و از اتاق بیرون امدم گوشی را برداشتم انتظار شنیدن صدای پدرم را داشتم. اما 

زنگ خورد:سالم خانوم معتمد.با سردرگمی گفتم:سالم ببخشید به جا نیاوردم.مرد ناشناس  صدایی نا اشنا در گوشم

گفت:نباید هم بشناسید تا به حال همدیگر را ندیده ایم. من حامل خبری از مامزدتان هستم.خشکم زد فقط خدا 

حال من شده بود  میداند در ان لحظات چه بر من گذشت.زبان من هم قفل شده بود تماس گیرنده که متوجه ی

گفت:نگران نباشید تقریبا حالش خوب است.دلم فرو ریخت تقریبا؟یعنی چه بالیی سرش امده؟تماس گیرنده 

گفت:فردا راس ساعت ده صبح از باغ بیرون بیایید.فقط یادتان باشد در این باره با کسی صحبت نکنید.خواستم سوال 

بهوت برجا ماندم .میدانستم باید از شنیدن این خبر خوشحال کنم شما کی هستید که تماس قطع شد. و من مات و م

باشم ولی همچنان با افکار پریشانم درگیر بودم.اصال چطور باید مطمئن میشدم فرد تماس گیرنده حقیقت را گفته و 

قصد مزاحمت نداشته باشد؟چرا از من خواست در این باره با کسی حرف نزنم؟اگر فردا رفتم و بالیی سرم اورد 

چه؟اما عکس نظام را همراه چندین شماره در روزنامه درج کرده بودیم اگر قصد سوء استفاده داشت چه؟اما نام 

فامیل مرا از کجا میدانست؟باید با پدرم صحبت میکردم باید اورا در جریان قرار میدادم.بعد از ساعتی کلنجار رفتن 

در میان گذاشتم. و او فورا خودش را به باغ رساند.پدرم  با خودم باالخره با پدرم تماس گرفتم و موضوع را با او

معتقد بود سر قرار حاضر نشوم تا اگر دوباره تماس گرفت او صحبت کند.اما من دیگر تحمل نداشتم اصرار داشتم 

در قکه باید بروم وهمه را از بال تکلیفی بیرون بیاورم.پدرم تحکم امیز گفت:خیلی خب برو اما من تعقیبتان میکنم.ان

 احمق نیستم که اجازه بدهم تنهایی همراه مرد غریبه به نقطه ای نامعلوم بروی.

چاره ای جز قبول نداشتم از طرفی هنوز انقدر کله خراب و نترس نشده بودم.که به تنهایی با مردی غریبه همراه 

 برای رفتن اماده شدم در شوم.ان شب تا صبح را کابوس دیدم و صبح زود از خواب بیدار شدم. تا ساعت ده صبح که
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باغ قدم زدم و سعی داشتم.حدس بزنم نظام کجاست ولی به نتیجه ای نرسیدم.قبل از رفتن به اتاق ملوک رفتم و تازه 

یاد اوردم که هیچ جوابی برای سوال ملوک که در مورد رفتنم میپرسد اماده نکرده ام کنار تختش نشستم.دستش را 

..خاله جان من چند ساعتی کار دارم. نگاهش بیمار گونه بود این اواخر دائم میترسیدم به دست گرفتم و اهسته گفتم:.

صبح بیدار شوم و ببینم او تمام کرده.غم ناپدید شدن نظام برای مادری به سن و سال او سنگین و غیر قابل تحمل 

رون دریافت خبری از نظام بی بود.به سختی لبهایش را باز کرد و گفت:مواظب خودت باش...انگار خبر داشت که برای

 میروم.فورا برخاستم و انجا را ترک کردم.پالتویم را پوشیدم و از ساختمان خارج شدم.

اسمان گرفته بود و باد سردی میوزید.لرزشی بر اندامم نشست از سرما نبود از ترس بود.میدانستم پدرم مراقبم 

ارش بودم.من به خاطر نظام ترسیده بودم نه خطری که است پس این چه حسی بود.میترسیدم از خبری که در انتظ

ممکن بود خودم را تهدید کند.همین که از باغ خارج شدم ماشینی مقابل پایم متوقف شد انقدر غافلگیر شده بودم که 

 ونتوانستم بفهمم ماشین پدرم کجا پارک شده و اصال ایا به موقع خود را رسانده یا نه...در ماشین از داخل باز شد 

چهره ی مردی حدودا چهل ساله با صورتی استخوانی و چشمانی مرموز در مقابلم ظاهر شد.صورتش تازه اصالح شده 

 بود و موهای گندمی و اندکش را به عقب زده بود.

داشتم شکل و شمایلش را در ذهنم جای میدادم که صدایی بم گفت:زودتر سوار شید .با تردید سوار شدم و او در را 

 به وضوح میلرزیدم ماشین حرکت کرد و چند دقیقه بعد داخل یکی از همان کوچه های اطراف توقف بست.حاال

کرد.تمام جرات و جسارتم را از گوشه گوشه ی وجودم جمع کردم.و به کار بردم تا توانستم بگویم شوهرم 

م شما کی اینجاست؟گوشه ی لبش به خنده ای تمسخر بار کج شد و گفت:انقدر خوشبین بودید؟پرسید

هستید؟مستقیما به من نگاه کرد نگاهش هراس انگیز بود.او گفت:شناختن من برای شما سودی ندارد به شوهرتان 

کمک کنید او یک زندانی سیاسی است.برای لحظاتی کوتاه نفسم بند امده بود حتی احساس کردم قلبم 

صدایی بلند کلمات اورا در قالب جمله  ایستاده.احساس خفگی به من دست داد برای نفس کشیدن مجبور بودن با

تکرار کنم.یک زندانی سیاسی است!!باورش برایم مشکل بود.نظام هیچوقت از سیاست صحبت نمی کرد خنده ای 

عصبی کردم و فکری را که از سرم میگذشت بر زبان اوردم.می خواهید با این شوخی مضحک از من اخاذی 

 شته.اون سالها از ایران دور بوده توی پایگاه هوایی...کنی؟شوهر من هیچوقت کاری به سیاست ندا

رشته ی کالم را بدست گرفت و گفت:اخاذی در کار نیست چون غیر از اینکه شمارا از جای همسرتان با خبر کنم کار 

دیگری از دستم بر نمی اید.بهتره عجله کنید و هرکاری از دستتون برایش بر میاد انجام دهید.چون ممکنه زیر 

نجه ها تاب نیاره.مو بر اندامم سیخ شد و با وحشت گفتم:شکنجه...به چه جرمی..با کدوم مدرک..اصال شما...شما شک

کی هستید؟از کجا مرا و شوهرم را میشناسید؟ماشین را روشن کرد و در حالی که مقابلش را نگاه میکرد گفت:لطفا 

 ریدم.پیاده شید تا همین جا هم که امده ام کلی خطر را به جان خ

با دستپاچگی و ملتمسانه گفتم:خواهش میکنم شما باید به من کمک کنید.من چطور میتونم اورا نجات بدهم 

 چطور؟اخه چطور؟

 گفت:از طریق یک شخض متنفذ...میدانم پدرتان تیمسار بازنشسته است البد قدرتی در دم ودستگاه حکومتی دارد.

 پرسیدم:فقط ..فقط بگو در چه وضعی است؟

 فت:فعال خوبه..اما پرونده اش خیلی سنگینه..حاال پیاده شین.بیشتر از این از من چیزی نمی شنوید.گ
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با تردید پیاده شدم و او با عجله رفت.باید گریه میکردم باید ضجه میزدم....پدرم از زندانها و شکنجه هایی که افراد 

پدرم کافی بود تا حاال پی ببرم نظام در چه وضع سیاسی گرفتارش میشدند کمابیش حرف میزد.همان اشارات کوتاه 

اسفناکی پرفتار شده.نفهمیدم پدرم کی با ماشین جلوی پایم توقف کرد.با عجله از ماشین پیاده شد و مرا که از قیافه 

ام میشد فهمید شوکه شده ام به داخل ماشین هدایت کرد.قبل از اینکه سوالی بپرسد بغضم ترکید و هق هق گریه 

او را اماده ی شنیدن خبر ها ناگوار کرد.دقایقی بعد در حالی که درمانده بودم و ذهن اشفته ام به دنبال راهی هایم 

برای رهایی نظام می گشت پدرم را در جریان گفته های ان مرد ناشناس گذاشتم.پدرم هم غافلگیر شد و در بهت و 

ره شد.می دانستم از جانب او نباید انتظار کمکی داشته ناباوری به صندلی ماشین تکیه زد.و به نقطه ای نامعلوم خی

باشم او همیشه در حاشیه قرار داشت.پس انقدر قدرت نداشت که بتواند یک زندانی سیاسی را ان هم با یک پرونده 

ی سنگین از زندان بیرون بکشد و هنوز هم نمی توانستم باور کنم یکی از سیاسیون بوده باشد.اما پدرم باور کرده 

ود چره که سکوتش را با این جمالت شکست:انگار حق با اردالن بود زیادی به این جوان اراسته خوشبین بودم. البد ب

 اردالن چیزهایی میدانسته که زمان خواستگاری تو انطور براشفته بود.با این سن و سال خامی کردم.

د نظام را اشتباها دستگیر کرده معترضانه گفتم :پدر...چطور بدون هیچ مدرکی این حرف را میزنید.شای

باشند.اصال..اصال اگر اینطور بود نظام راجع به ان با من صحبت میکرد.پدرم پوزخندی زد و گفت:فکر کردی مخالفت 

با دولت و یا عضو شدن در هر حزبی کار کوچک و بی اهمیتی است که صحبت از ان نقل هر محفلی باشد.دخترک 

ر مورد فعالیتش نزد تو جان تورا به خطر می انداخته فقط در این عجبم که چرا ساده اندیش من نظام با صحبت د

سراغ تو .مادرش یا دوستانش نرفته اند.گفتم:حاال باید چیکار کرد؟نگاهش را به من انداخت و سکوت کرد.نا باورانه 

 کرده بودم.گفتم:یعنی میخواهید دست روی دست یگذارید تا اورا شکنجه کنند تا...از فکرش هم وحشت 

 پئرم گفت:سالها در حرفه ی نظامی گری بودم و از سیاست فاصله گرفته بودم چون ترسناک است و شوم.

 ملتمسانه گفتم:پدر فراموش کرده این نظام شوهر من است؟

با تاسف سری تکان داد و گفت:نه فراموش نکردم که چقدر عجوالنه و احمقانه حکم بدبختی تورا صادر کردم.مردک 

خودخواه او که دستش در سیاست و و مخالفت با حکومت بود باید گه میخورد و زن نمی گرفت.اینگونه افراد امنیت 

جانی ندارند.خودشان هم خوب میدانند به خاطر همین هم کتر تشکیل خانواده میدهند.تا مبادا خانواده هایشان را به 

قب میکشید خودش را از شر این حذب بازی ها خالص میکرد خطر بیاندازند اما عشق تو اورا کور کرده بود.الاقل ع

بعدا در مورد تو اقدام میکنم حاال هم تا دیر نشده برگرد باغ وسایلت را جمع کن و تقاضای طالق بده...ناباورانه 

باز !نگاهش کردم..طالق؟من به فکر راهی برای نجات نظام بودم و انوقت او به فکر هرچه زودتر گرفتن طالقم بود....

 شد همان تیمسار.همان تیمسار سنگدل عبوس...!

با اندوه گفتم:به ان پیرزن مفلوک چه بگویم.پوزخندی زد و گفت:حقیقت را..بگو شازده پسرت سیاسی و زد حکومت 

 در امده.

با ناراحتی گفتم:چی میگین پدر..؟اگر بفهمه نظام به عنوان یک فرد سیاسی دستگیر شده و توی زندان است دق 

 میکند.

 با جدیت گفت:به درک...هنوز فراموش نکردم چقدر باعث عذاب خانوم بانو شد.

 به من نگاه کرد و گفت:مادرت را با حرفهایش ازار میداد حاال هم باید تاوانش را بدهد عجوزه ی تلخ...
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م ذاب کشیدن خانوسرم را پایین انداختم او ماشین را روشن کرد و حرکت کرد.دلم میخواست بگویم مقصر اصلی ع

بانو خودت بودی.بیچاره مادرم را فدای خواسته ی خودت کردی.تو هم به نوعی در مقابل مادرم خودخواهانه عمل 

کردی.اگر میگفتی همسر و فرزند داری هیچ وقت به همسری تو در نمی امد و انهمه مصیبت نمی کشید.شاید 

خلقت در وجودتان قرار گرفته است.جلوی باغ متوقف  خودخواهی جزوی از وجود شما مردان است که از ابتدای

شد.ملتمسانه نگاهش کردم و گفتم: خواهش میکنم پدر اجازه بدهید بمانم با امدنم ملوک...اجازه نداد صحبتم را تمام 

 کنم و محکم فریاد زد:یلدا..تمومش کن برو وسایلت را جمع کن تا ده دقیقه ی دیگه باید توی ماشین باشی.

ز ان حرفها بود که اگر نادیده گرفته میشد زمین و زمان را بهم میریخت.به خاطر نظام اخرین تالشم را حرفش ا

کردم و با چشمانی اشک الود نگاهش کردم ملتمسانه گفتم:..پدر...به خاطر من..من نظام را..باز هم اجازه نداد حرفم 

همیدی میدانستی که که به خاطر تو می خواهم همچین را تمام کنم و با قاطعیت گفت:تو ایلهی تو نمی فهمی اگر میف

تصمیمی گرفته ام.باید هرچه زودتر این حلقه ی ارتباط از بین برود هیچ دوست ندارم به عنوان همسر نظام ماموران 

امنیتی بیایند سراغت عجله کن برو چمدانت را ببند.با یاس و نا امیدی پیاده شدم و به باغ رفتم.اما این نهایت 

گدلی بود اگر بی خبر میرفتم.باید ملوک را میدیدم یکراست به سمت اتاقش رفتم چشمانش به در بود.گویی سن

منتظرم بود نگاهم را از نگاهش دزدیدم.می ترسیدم حقیقت را از چشمانم بخواند کنارش نشستم. این اولین باری 

دم سرم را پایین انداختم تا اشکهایم را بود که با دست تب الودش دست یخ زده ام را نوازش میداد.طاقت نیاور

 نبیند.با صدایی اهسته گفت:راستش را بگو چه بالیی سر نظام امده؟

 به سختی گفتم:هیچی..هیچی..هنوز از او بیخبریم.

نفس عمیقی کشید و گفت:پس کجا رفته بودی؟چرا گریه میکنی؟به من دروغ نگو حقیقت را بگو و خالصم 

 ان...کن....خالصم کن دختر ج

نگاهش کردم قطرات اشک از چشمان غم زده اش به چهره ی چروکیده اش میچکید.خداوندا با این حال زارم چطور 

میتوانستم اورا دلداری دهم؟چطور میتوانستم بگویم نظام را از دست رفته بداند؟...نه..نه..من خودم را به اب و اتش 

 درم امده دنبالم بیشتر از این اجازه ی ماندنم را نمی دهد.میزنم و اورا نجات میدهم.با صدایی گرفته گفتم:پ

اه حسرتباری کشید و گفت:مرا تنها میگذاری؟ایرادی نیست اما از نظام جدا نشو..قول بده..!می دانم ان تیمسار 

ظر بده که منت عبوس واسه ی انتقام از من داره تورو از اینجا میبره.میدونم تورو وادار به جدایی از نظام میکنه.اما قول

بازگشت نظام میمونی.اون تورو میپرستید مطمئنم برای ناپدید شدنش وقتی برگردد یک دلیل محکم و منطقی 

دارد...اخ که چقدر خوشبین و بود و چقدر با هر کلمه ای که بر زبان می اورد قلبم را میلرزاند.با لبخندی تلخ به او 

 رفتم هنوز از در خارج نشده بودم که برای اولین بار صدایم زد:یلدا..!قول دادم و باالجبار برای رفتن به سمت در 

به او نگاه کردم مکث کوتاهی کرد و گفت:می هیچوقت مادرت را مقصر ندانستم هیچگاه از ته دل از او بیزار نبودم 

ا م.همان کاری را که بهمانطور که نسبت به تو همچین احساسی نداشتم اما..نمی دانم چرا همیشه با زبانم اورا رنجاند

تو کردم....فورا از اتاق خارج شدم دوشت نداشتم با ان حال و روز از من طلب بخشش کند. بیش از ان طاقت دیدن 

 عجز و البه ی اورا نداشتم.

دو روز از برگشتنم به منزل می گذشت.در برزخ دست و پا میزدم و کسی متوجه ی ان نبود.اگر پدرم میفهمید که چه 

اری دارم حرف طالق را پیش نمی کشید. و مرا بیش از این نمی رنجاند.گریه کردم.التماس کردم زار زدم اما حال ز

 فایده ای نداشت.))یک کالم طالق((
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شب و روزم تبدیل به کابوس شده بود نظام در زندان بود و من ازاد و رها..در پی ازادی و رهایی بیشتر یعنی به دنبال 

 طالق نه..!

 یر کرده بودم من شوهر داشتم گرچه در اسارت بود.ولی دیگر ان دخترک بی دست و پای هراسان نبودم.من تغی

باید از ان پوسته بیرون می امدم از ان پیله ی سکوت.پس تصمیمم را گرفتم نرمش کافی بود. اخرین باری که پدرم 

خاطرش دست به هر کاری بزنم هنوز به  مرا به گفتگو به کتابخانه دعوت کرد.همسر مردی شدم که حاضر بودم به

غیر از من و او کسی از در زندان بودن نظام با خبر نبود.به همین خاطر ترجیح میداد صحبتهایمان در مورد طالق من و 

نظام پنهانی و دور از چشم جمع باشد.داخل کتابخانه نشسته بود و در سکوت پیپ میکشید.از چهره اش معلوم بود 

 واهد از در مالیمت و نرمش در اید.نگاهی به سراپای من انداخت و گفت:برخالف من می خ

با خودت چه کرده ای دختر؟نگاهی به خودت انداخته ای؟شده ای یک مشت پوست و استخوان...می دانم نظام را 

 دوست داری اگر نمی دانستم چه عشقی در وجودت از او شعله میکشد اجازه نمیدادم پنهانی منزل اردالن را

میعادگاهتان کنید...با اشاره ی پدرم به ان روزهای شیرین نه چندان دور بغض گلویم را فشرد و با یاداوری نظام که 

حال معلوم نبود در چه وضعیتی به سر میبرد جان از دست و پایم رخت بر بست و روی مبل ها رها شدم و دستم را 

پر میکشید برای یک لحظه سر گذاشتن بر شانه های روی صورتم گذاشتم و گریستم.دلم برای یک لحظه دیدنش 

گرم و مطمئنش بی تاب بودم.ای کاش ان روز اخر ان همه دلشوره و دلواپسی را به سالمتی او ربط میدادم.انوقت ثانیه 

ای از او جدا نمی شدم.پدرم بدون توجه به گریه های من گفت:یلدا..یلدا..به خاطر خدا گوش کن اینکه اسم او توی 

اسنامه ی تو باشد این وابستگی را بیشتر میکند فقط همین..هیچ کمکی به او نمی کند اما در عوض امنیت خودت شن

هم در خطر می افتد.پس عاقالنه فکر کن.برویم محضر..؟اگر بازگشت اگر به سالمت از ان زندان بیرون امد دوباره با 

 هم ازدواج کنید.فقط خیال مرا راحت کن و..

ین من نبودم که فریاد زد این میراث خانوم بانو بود که فریاد میکشید:بس کنید...شما فقط و فقط به فکر فریاد زدم!ا

اسایش و ارامش خیال خود هستید.اگر جز این بود تا حاال به فکر راهی برای نجات دامادتون می افتادید نه اینکه از 

ر قرار بود از جانب نظام خطری مرا تهدید کند تا صبح تا شب توی گوش من رجز بخونید که از او طالق بگیرم.اگ

حاال به مخاطره می افتادم و ان ماموران امنیتی لعنتی که اسمشان شما را به وحشت انداخته سراغ من هم می امدند و 

مرا هم به همان شکنجه خانه ها میبردندومن از شوهرم جدا نمی شوم اگر یک کلمه دیگر در این باره بشنوم بارو 

 یلم را میبندم و میرم پیش همون پیرزن عجوزه ی تلخ....مادر شوهرم..!بند

پدرم یکه خورد پیپ به دست روی مبل خشکش زده بود.و مرا خیره نگاه میکرد.از ته دل از این برخورد و طرز 

ابخانه تنها صحبت با او ناراحت شدم اماا چاره ای نداشتم ماندن را جایز ندانستم. و اورا همانطور بهت زده در کت

گذاشتم و به اتاقم پناه بردم و باز از سر درماندگی و استیصال به گریه پناه بردم.انقدر اشک ریختم و به عکس نظام 

 نگریستم و صدایش زدم تا از حا رفتم.

ه ب زمان اگرچه بر من تلخ می گذشت اما روزهایم را گم کرده بودم و به ارامبخش پناه اورده بودم.دور از چشم پدرم

دیدن دکتر وثوق میرفتم.تنها فرد مطمئنی که میتوانستم در مورد نظامم و وضعیتی که در ان گرفتار شده با او صحبت 

کنم.همین دکتر وثوق که دوست صمیمی نظام بود وقتی حقیقت را به او گفتم دقایقی بهت زده به من نگاه کرد و بعد 

ب یا گروه سیاسی ارتباط نداشته.مطمئنم اشتباهی رخ داده یا فرد که به خود امد گفت:امکان نداره نظام با هیچ حز

ناشناسی که خبر دستگیری نظام را اورده او را اشتباها شناسایی کرده.به هر حال به من قول داد خودش از طریق 
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عصابی برخی از دوستانش خبر موثقی برایم در مورد نظام بیاورد.و من در انتظار تماس دکتر وثوق روزها را با ا

متشنج سپری میکردم. تا اینکه بعد از یک هفته که از مالقاتمان میگذشت تماس گرفت از تن صدایش دانستم از 

اینکه نظام در زندان به سر میبرد دیگر جای شک وتردیدی نیست گرچه از قبل شرایط نظام را باور کرده بودم.ااما 

سی نیست نوری از امید در دلم تابانده بود که بعد از صحبت های دکتر که گفته بود مطمئن است نظام فردی سیا

تماس دکتر و تایید حرفهای ان ناشناس در مورد نظام از طریق یکی از دوستانش ان امید با اثراتی منفی تر از قبل در 

من فروکش کرد.از همان روز به بعد بود که برای ارامش به خوردن قرص های ارام بخش روی اوردم.اگر قرص هارا 

نمی خوردم دیوانه می شدم.هنوز هم به پدرم التماس میکردم کاری برای نظام انجام دهد و او در جواب 

 میگفت:متاسفانه از چنان قدرتی برخوردار نیستم که بتوانم کاری برایش انجام دهم.

ظام برای رهاییه نانقدر فکر کرده بودم که مغزم تهی شده بود تهی از هرچیز.سراسر ذهنم را میگشتم تا شاید راهی 

پیدا کنم...اما با خنده های عصبی اشکهایم رها میشد.متاسفانه عاشق سینه چاک نظام موجودی ضعیف بود که جز 

نفس کشیدن کار دیگری از دستش بر نمی امد.ان روز سومین روز از ماه اذر بود.دقیقا شصت و سه روز از ناپدید 

ل باطنی ام نفس میکشیدم.اسمان حسابی گرفته بود و می شدن نظام میگذشت و من سرسختانه علی رغم می

بارید.داخل ساختمان پشت پنجره ایستاده بودم و با چشمانی بی رمق به بارش بی امان باران نگاه میکردم.که زنگ 

 تلفن بلند شد.

با شما کار پدرم برای کاری از منزل بیرون رفته بود.توران جواب تلفن را داد و بعد خطاب به من گفت:یلدا...

دارند.برایم مهم نبود چه کسی پشت خط است گوشی را از توران گرفتم و گفتم:بفرمایید.صدای مرد ناشناسی در 

گوشی پیچید:سالم یلدا خانوم حالتون چطوره؟سردرگم بودم او مرا میشناخت و من هرچه در ذهنم گشتم مردی را با 

امه داد:نشناختی...نباید هم مرا به جا بیاوری.صدایش نرم و چنان تن صدایی به جا نیاوردم.سکوتم را که دید اد

دلنشین بود از روی صدا نمیشد سنش را حدس زد و چون باز هم سکوتم را دید خنده ی مالیمی کرد وادامه داد:من 

 جمشید صباغ هستم.

ببینم در مورد  مو بر اندامم راست شد.وزیر صباغ؟!زبانم بند امده بود.چه میخواست؟ادامه داد باید شمارا

نامزدتان.شاید بتوانم کمکی بکنم فردا ساعت چهار بعد از ظهر بیایید به منزل من.لطفا تنها بیایید می توانید قبل از 

 امدن با تیمسار مشورت کنید ولی بهتر است تصمیم نهایی را خودتان بگیرید.منتظرتان هستم.خداحافظ خانوم.

 ه فکرم نرسیده بود.صباغ مرد با نفوذی بود.عرق سردی روی تنم نشست .چرا زودتر ب

انقدر روی کمک او به نظام مطمئن شدم که از شادی فریادی کشیدم و حتی گذشته را در مورد او فراموش کردم و تا 

امدن پدرم سر از پا نمی شناختم. همین که از راه رسید با خوشحالی به طرفش دویدم و در حالی که سعی داشتم 

چیزی نفهمند با صدایی اهسته و هیجان زده گفتم:پدر...پدر کسی هست که میخواهد به من و نظام پوران وتوران 

کمک کند.مشکوک نگاهم کرد و مرا به طرف کتابخانه برد.وارد شدیم و در را بست و قبل ازاینکه سوالی بپرسد 

روم او چهار باید به منزلش ب گفتم:وزیر صباغ...خودش تماس گرفت گفت که میتواند به نظام کمک کند.فردا ساعت

ادم با نفوذی است.اگر اینطور نبود از کجا میدانست نظام در چه شرایطی است؟خواست با شما مشورت کنم.راستی 

چرا به فکر خودمان نرسید که میتوانیم از او کمک بگیریم..چرا؟سخنان طوطی وار و هیجان زده ی مرا با عصبانیت 

 قطع کرد:بس کن یلدا...!

 هایش شادی ام را ذایل کرد.حرف
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دختره ی احمق سالم گرگ بی طمع نیست.انقدر مغزت خشک شده که فراموش کردی روزی خواستگارت بود.و -

من از ترس او بود که تورا به نظام دادم و به چنین مصیبتی گرفتارت کردم.اصال فکر کردی حکم ازادی نظام را در 

 عوض چه چیزی امضا خواهد کرد؟

د ان فکر و خیاالت شیرین تبدیل به امیدی واهی شد.پاهایم را که سنگین شده بود به دنبال خود کشیدم بر چقدر زو

 روی مبل رها شدم.دقایقی در سکوت هردو به فکر فرو رفتیم

 

نمی توانستم از ان مالقات صرف نظر کنم.باید می رفتم و حرف های وزیر را میشنیدم.اگر خواسته ی نا معقول داشت 

نوقت عقب مینشستم.به سختی لب باز کردم و گفتم:من تصمیم خود را گرفتم فردا میروم باید بدانم چه کمکی ا

 میتواند به نظام بکند.

پدرم با خشم به طرفم گام برداشت و با عصبانیتی اشکار گفت:حکم ازادی نظام را از طریق قدرت و نفوذش به راحتی 

تی قصد انجام این کار را داشت بدون مالقات با تو هم میتوانست این کار را میتواند امضا کند اگر بی هیچ چشمداش

 بکند.دختر عاقل باش.بر حذر باش از این مردک.

 چقدر جسور شده بودم مقابل پدرم ایستادم و با جدیت گفتم: من میروم این اخرین امید من است.

همان جدیت پاسخ دادم:دیگر برای کارهایم از شما  فریاد زد:اجازه نمی دهم حتی اگر شده تورا به بند میکشم.با

 اجازه نمی گیرم من یک زن شوهردار هستم و شما نمی توانید برای من تعیین تکلیف کنید...

ضربه ی سیلی اش که به صورتم نواخته شد انقدر سخت وسنگین بود که روی زمین افتادم و خون از بینی ام جاری 

ه به او گفته بودم نگاهش کردم.عضالت صورتش از خشم و ناراحتی منقبض شده شد.با شرمی حاصل از حرفهایی ک

 بود و میلرزید.لبانش را برای گفتن چیزی لرزید اما با تاسف سری تکان داد و انجارا ترک کرد.

 خسته بودم.خسته از تفکراتی که ذهنم را در بر گرفته بود.ای کاش جسمم خسته بود تا با کمی استراحت از کسالت

بیرون می امد.اما روح خسته ام زمانی به ارامش میرسید که نظام را صحیح و سالم کنارم میدیدم.تمام ان شب را برای 

رفتن یا نرفتن با اندیشیدن به نظام و اینکه در چه وضع اسفناکی به سر میبرد خودرا اماده ی رفتن کردم.با تفکر در 

غ از رفتن باز میماندم.به ملوک فکر کردم او هنوز بیمار صحبت های پدر و تصور چشمان هرزه و مشتاق صبا

بود.بسترش بوی مرگمیداد در حال احتضار بود.و انتظار دیدن نظام را میکشید.چقدر اخرین روزهای عمرش غم 

 انگیز بود. و چه تلخ با دنیا وداع میکرد. اگر بی خبر از فرزندش جان میسپرد.

از ان خنده های شادش خبری بود و نه از هیجان روزهای بی خیالی در لحن  به فروغ می اندیشیدم.دلمرده بود.نه

گفتارش.انگار به سن وسال مادرش رسیده بود.وقتی می امد مانند جسمی بی روح بود حتی نمی توانست به خاطر من 

نها به تلبخندی بر لب بنشاند.و روحی که مثل همیشه به هیچ چیز فکر نمی کرد جز قوطی قرص های ارامبخش و 

کسی که بها میداد اردالن بود و خودم را دیدم در حالی که از درون رو به تخریب بودم. و اگر نمی رفتم میمردم.و اگر 

نمی رفتم تا وقتی که نفس میکشیدم خودم را به خاطر نرفتنم سرزنش می کردم و ان افسوس بیچاره ام میکرد.باید 

 میرفتم و صباغ را میدیدم هرچه باداباد.

از صبح پدرم هیچ حرفی نزده بود تا بدانم در برابر من کوتاه امده است یا نه؟از نگاه کردن به چهره اش امتناع کردم 

.ساعت سه بعد از ظهر هم زمان با امدن اردالن که گویا پدرم اورا احضار کرده بود. در مقابل ایینه ایستادم بعد از دو 

قیق میشدم.از ان تغیرات حاصله در شب عروسی اثری بر جا نمانده بود. شده ماه این اولین باری بود که به چهره ام د
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بودم همان دخترک ساده و معصومی که از ترس بر باد رفتن معصومیتش نگاهش پر از هراس و تشویش بود..کمی 

اقی ب الغر شده بودم و از بی خوابی های پی در پی کمی چشمانم گود افتاده بود.با ان غم سنگین باید اسکلتم

میماند.لباس ساده ای پوشیدم وموهایم را شانه زدم وترجیحا یک روسری روی سرم بستم.اینطوری شاید از چشمان 

وزیر صباغ می افتادم.پالتو و کیفم را برداشتم واز اتاق بیرون رفتم.پایین پله با پدرم مواجه شدم با عصبانیت نگاهم 

قلم پایت را میشکنم.نگاهم به اردالن افتاد که روی مبل لمیده بود و  کرد و گفت:پایت را از این خانه بیرون بگذاری

در نگاهش هیچ چیز نبود. کیفم را روی میز گذاشتم و در حال پوشیدن پالتویم گفتم:بهتره کوتاه بیایید من هر طور 

 شده میروم و صباغ را میبینم.تصمیم خودرا گرفته ام خواهش میکنم مانع من نشوید.

زد:غلط میکنی باید از روی جنازه ی من رد شوی و خطاب به اردالن گفت:خبرت نکردم که مثل یه جغد پدرم فریاد 

 یه گوشه بشینی و مارا نگاه کنی بلند شو دوتا بزن توی گوش خواهرت و اجازه نده بره.پس غیرتت کجاست؟

چه کار کنم.این گندی بود که اردالن بلند شو حاال در چشمانش تمسخر و بر لبانش پوزخند بود گفت:می خواهید 

خودتان زدید.یادتان رفته وقتی گفتم نظام ادم مناسبی برای ازدواج با یلدا نیست به من تغییر کردید که دهانم را 

ببندم حتی اجازه ندادید دست این مردک را رو کنم و من هم خفه شدم.خودتان این دختر را شیر کردید حاال 

د.از طرفی صباغ ادمی نیست که من و شما بتوانیم باهاش طرف بشیم و من خودم رو میخواهید مثل گربه میو میو کن

 وارد بازی شما نمی کنم.

دهان پدرم از تعجب باز مانده بود و انتظار نداشت بعد از ان همه احترام و حرف شنوی از جانب ما حاال اینطور مورد 

ت برای به کرسی نشاندن حرفش از چه قدرتی استفاده تاخت و تاز و سرپیچی قرار گیرد.درمانده بود و نمی دانس

کند. هر سه وسط سالن مانده بودیم که زنگ منزل نگاهمان را به سمت ایفون کشاند.پوران جواب داد و به سمت ما 

 برگشت و گفت:راننده ی جناب وزیر هستند میخواستند بدانن یلدا خانوم به منزل ایشان میروند یا نه؟

در سینه ی پدرم حبس شده حتی نمی توانست نگاهش را از پوران بردارد فورا کیفم را برداشتم احساس کردم نفس 

و با عجله به سمت در رفتم در اخرین لحظه نگاهم به اردالن افتاد برقی در چشمانش درخشید که من دیدم و صدای 

به منزل با شکوه وزیر صباغ که رسیدم  را شنیدم.اما من رفته بودم"یلدا...یلدا.نرو"ناله مانند پدرم که صدایم میزد

حس از دست و پایم رفت.خودم را اماده ی رویارویی با صباغ و شنیدن خواسته اش در قبال ازادی نظام نکرده 

بودم.به تنها چیزی که فکر کرده بودم ازادی نظام بود و انجا تازه به یاد صباغ و خواسته های نا معقولش افتادم.پشتم 

دی بر وجودم نشست ولی برای پشیمانی دیر بود و من به داخل سالن مجللی که در ان لحظه هیچ لرزید و عرق سر

یک از وسایلش را نمیدیدم ایستاده بودم . بند کیفم را میفشردم.خوب میدانستم تمام حاالت درونی ام در چشمانم 

س میکشیدم و سرم گیج نمایان است و من برای پنهان کردنش هیچ کاری نمی توانستم بکنم. به سختی نف

میرفت.صباغ از پله های مارپیچ مانندی پایین امد. که به طبقه ی باال ختم میشد.کت وشلوار شیکی به تن داشت که 

برازنده اش بود.ادم خوش چهره ای بود که اگر برق هوس در چشمانش نبود مردی دوست داشتنی به نظر 

هم میتوانست جای پدرم باشد.با لبخندش شرمنده شدم سرم را  میرسید.از پدرم چندین سال کوچکتر بود..اما باز

 پایین انداختم داشتم براندازش میکردم....!

مقابلم ایستاده بود عطر مالیم ادکلنش با تمام خوشبویی اش باعث تهوع ام شد با همان تن صدای گیرایش 

 گفت:سالم خوش امدید خوشحالم که میبینمت.
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وتم عصبانی اش کند.اما او کنارم نشست و با ارامشی خاص یکی از خدمتکارهایش را حرفی نزدم انتظار داشتم سک

صدا کرد و گفت:به راننده بگو اماده باشد.مطمئنا انتظار چنین برخورد سردی از جانب مرا داشت که عصبانی نشد 

 دم.امد پشت سرمپالتویش را به کمک یکی از خدمتکارها پوشید و به سمت من که سرگردان همانجا ایستاده بو

 ایستاد و گفت:برویم...؟

 پرسیدم:کجا..؟مگر قرار بود جایی برویم؟

 با صدایی که گویی از فرسنگها دورتر شنیده میشد دوباره پرسیدم:جایی باید برویم؟

بی مقدمه گفت:می خواهی نامزدت را ببینی؟با یک حرکت سریع به سمت او چرخیدم و نگاهش کردم....نه شوخی 

 د با جدیت چشم به چشم من دوخته بود.وبا همان جدیت گفت:بهتره اول اورا ببینی!نمی کر

 گفتم:چرا..من ...من میدانم که...که واقعا در زندان است..فقط..فقط نمی خواهم زمان رو برای ازادیش از دست بدهم.

.به زی نمی فهمیدم گیج شدملبخندی روی لبانش نشست و گفت:اگر اورا ببینی زودتر ازاد میشود. از حرفهایش چی

سمت درب خروجی رفت.مستخدمه در را برایش باز کرد و کنار ایستاد او هم کنار ایستاد و با دست راستش مرا به 

طرف درب خروجی هدایت کرد.به سمت در رفتم با گامهایی استوار و محکم که باعث تعجب خودم بود. از در بیرون 

ز هم این من بودم که ابتدا وارد ماشین میشدم.و بعد او در صندلی عقب کنار من رفتم او هم متعاقب من خارج شد..با

جا گرفت.ماشین به حرکت در امد وحشت و ترس مرا فرا گرفت.گرچه میدانستم جرات تعدی را ندارد اما باز هم از 

د درگیر بودیم..بعحضورش در کنار خودم میترسیدم.در تمام طول مسیر حرفی نزد هردو در سکوتمان با افکار خود 

از دقایقی ماشین کنار یکی از کالنتری ها متوقف شد.با تعجب به سردرش نگاه کردم.فکر نمی کردم یک زندانی 

سیاسی در کالنتری حبس شود.گویا ذهنم را خواند که گفت:دستور دادم که منتقلش کنند اینجا جایی که بود مناسب 

 شان وحال شما نبود.

ان زنجیر جلوی در را رها کرد و اجازه ی ورود به ماشین صباغ را داد با ماشین وارد باز هم سکوت کردم.درب

شدیم.ساختمان اصلی را دور زد و پشت ساختمان متوقف شد.راننده فورا پایین امد و در سمت صباغ را باز کرد و بعد 

اد له به زیر زمین منتهی میشد ایستاز او با ترس و دلهره پیاده شدم. ودنبالش راه افتادم مقابل دربی که باچندین پ

ومکثی کرد.از پله ها پایین رفت و چند ضربه به در زد و لحظاتی بعد در به وسبله ی ماموری باز شد.با دیدن او ادای 

احترام کرد.پشت سر او با اضطراب پایین رفتم.در شک و تردید بودم که حضورم در انجا کار درستی است یا نه که 

عجله به عقب نگاه کردم مامور بیرون رفته بود و در را از بیرون قفل کرد.وحشت سراپایم را گرفت  در بسته شد و با

قلبم تند و نامنظم میزد. صباغ به انتهای زیرزمین تاریک رسیده بود. در اهنی کوچکی را هل داد در با صدای خشک و 

ت و کوتاه به سمت او رفتم.کمی مانده به اتقک دلخراشی باز شد. او کنار ایستاد و به من چشم دوخت.با گامهایی سس

انتهای زیر زمین متوقف شدم. داخل اتاق تاریک بود و نور کمرنگی که از داخل راهرو به داخلش میتابید. به سختی 

شخصی را که سایه وار بر صندلی نشسته بود مشخص میکرد. کم کم ضربان قلبم فروکش می کرد در ان هنگام به 

ی کردم جز دیدن چهره ی مردی که روی صندلی نشسته بود. ناباورانه وارد اتاق شدم پشتش به من هیچ چیز فکر نم

بود. و سرش روی شانه اش کج بود. اهسته اهسته صندلی را دور زدم و مقابل او رسیدم. اب دهانم را به سختی فرو 

م.نظام بود..نظام من..خم شدم و با صدایی دادم هنوز چهره اش کامال مشخص نبود. اما از قد و قامتش اورا شناخته بود

 غرق در اندوه صدایش کردم..نظام..نظام..و بلندتر ..نظام...صباغ کلید برق را زد و اتاق غرق در نور شد.
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نور چشمانم را زد و به سختی چشمانم را گشودم و با دیدن چهره ی نظام وحشت کردم ودستم را مقابل دهانم 

تش غرق در خون بود. از بینی اش خون جاری شده بود بر روی صورت اصالح نشده اش گرفتم تا فریاد نزنم صور

خشک شده بود. زیر چشمانش به طرز وحشتناکی گود افتاده بود.و کبود بود. نمی دانم عمدا با لباس زیر اوردنش تا 

 من جای ضربات شالق و اثرات شکنجه را ببینم یا عمدی در کار نبود.

را از تپش انداخت.سیل اشک روی صورتم جاری شد با صدای هق هق گریه بار دیگر صدایش  وضع رقت بارش قلبم

کردم:نظام...ابروهای در هم رفته اش باال رفت قصد داشت چشمانش را باز کند به سختی پلک هایش را از هم گشود 

م من از هم باز کرد و فقط با و لحظه ای بعد بی اختیار روی هم افتاد. لبان خشک و ترک خورده اش را برای بیان اس

صدای ضعیف همچون وزش نسیم توانست بگوید:..یل...دیگر طاقت نیاوردم و زانوهایم خم شد.و مقابل او روی زمین 

از حال رفتم. وقتی چشمانم را که از شدت داغی میسوخت باز کردم خودم را در اتاقی نا اشنا دیدم سرم به شدت درد 

سرم را چرخاندم و سرمی را اویزان در کنارم دیدم که مایع درونش قطره قطره وارد  میکرد و احساس ضعف میکردم

رگهایم میشد تا رمق از دست رفته را به من بازگرداند به ذهن خسته ام فشار اوردم تا به یاد اورم چه بالیی بر سرم 

ز عشق و ان صدای التماس گونه که امده و تصویر نظام با ان چهره ی دردمند و ضخمی با ان نگاه کوتاه اما لبریز ا

و از ته "نظام...نظام"نامم را نیمه ادا کرد. سراسر ذهنم را پر کرد از اعماق وجودم فریاد زدم. به نام صدایش کردم

دل گریستم در اتاق باز شد پدرم و فروغ هراسان وارد شدند.پرستارها را صدا زدند چرا که من سه روز با تزریق 

ه بودم.خودم چیزی به یاد نداشتم دکتر گفت بهتر است با گریه خورا سبک کنم اما برای سبک ارامبخش ارام گرفت

شدن و رهایی از ان غم سنگین چشمه ی اشکم خشکید. روز بعد کمی ارام شده بودم و دکتر وضعیتم را مناسب دید 

ه فروغ جرات نداشتند چیزی از من و دستور ترخیص داد.هنوز از انچه دیده بودم در غم و ناباوری بودم. نه پدرم و ن

سوال کنند. پدرم در جریان همه چیز بود حدس هایی زده بود. اما فروغ.می توانستم تشویش را از چشمانش به 

 خاطر انچه که او از ان بیخبر مانده بود را ببینم.

ه ای که در فروغ نسبت به تصمیم نداشتم حرفی در مورد نظام و حال و روزش به فروغ بگویم.مطمئنا با ان همه عالق

او سراغ داشتم.با گفتن حقیقت اورا هم راهی بیمارستان میکردم. بیخبری بهتر از شنیدن چنین اخبار ناگواری در 

مورد نظام بود. بهتر بود مدتی دیگر اورا زنده هرچند با جراحات عمیقش میدید .من تصمیم خودرا گرفته 

بود. در ان دو روز فروغ مثل پروانه دور و بر من بود. گویا تازه از پیله ی بودم...دومین روز ترخیص از بیمارستان 

تنهایی که بعد از غیبت نظام به گرد خود تنیده بود بیرون امده بود. دوقلو هارا هم به توران و پوران سپرده بود. و 

اوری خاطرات خوش گذشته و فقط به هنگام شیر دادن به انها سر میزد. دائم کنار تخت من بود و سعی داشت با یاد

اینکه نظام باز میگردد مرا به حرف بیاورد من در سکوت خود گاهی حرفهایی را میشنیدم وگاهی انقدر در افکارم 

غوطه ور میشدم که سالیان سال از او دور میشدم. دومین روز ترخیص از اتاقم بیرون امدم و همراه فرئغ برای قدم 

دی داشت و درختان پاییزی غم را دوچندان میکردند. از فروغ خواستم به سالن زدن به حیاط رفتم. هوا سوز سر

برگردیم. پدرم را دیدم که از پشت پنجره ی بلند کتابخانه نگاهم میکند..هنوز در مورد تصمیمی که گرفته بودم با او 

فت ن را به سمت من گرحرفی نزده بودم.میدانستم یا من یا خودش را میکشد.وارد سالن که شدیم توران گوشی تلف

 وگفت:یلدا..با عجله و با تشویش گوشی را گرفتم. میدانستم چه کسی است انتظار تماسش را داشتم.

 با صدایی تهی از هر احساسی گفتم الو.
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صدایش در گوشی طنین انداخت ان صدا با ان همه نرمش میتوانست دل هر زنی را بلرزاند.هر زنی را نه مرا که نظام 

 ان و دل دوست داشتم.را از ج

الو..سالم..بهتر شدین..خیلی نگران احوالت بودم.ان روز توی زیر زمین وقتی از حال رفتید مرا حسابی ترساندید -

 نمی دانید با چه عجله ای شمارا به بیمارستان رساندم.

وال کنم که حضور فروغ از ان لحظه که بیهوش شده بودم به بعد چیزی به خاطر نمی اوردم.خواستم در مورد نظام س

 مانع شد.گون سکوتم را دید گفت:میتوانم شمارا ببینم؟

فورا پاسخ دادم:بله..حاال میدانستم چرا اصرار داشت اول نظام را ببینم و بعد در موردش صحبت کنیم.ادامه داد:بیایم 

 انجا یا شما میایید؟

 گفتم:ترجیحا خودم می ایم.مکث کوتاهی کرد و گفت:چه وقت؟

همین امروز...جواب قاطعانه ام باعث شد کمی در تعیین وقت تعلل کند و بعد از لحظاتی گفت:دختر فهمیده ای -

هستی میدانید نامزدتان در شرایط خوبی نیست و من هم بیشتر از این نمی توانم مانع بازگشتنش به زندان شوم.خب 

 حاال میتوانید بیایید؟

 بود و من برای رهایی نظام. حرامزاده...!او برای دیدن من مشتاق

 باز هم قاطعانه جواب دادم بله همین حاال در حالی که نمیدانستم عکس العمل پدرم چیست.

لحن صدایش نرمتر شد و گفت:بسیار خب من راننده ام را میفرستم دنبالت. بدون خداحافظی گوشی را روی دستگاه 

روغ به اتاق رفتم تا اماده شوم تا زودتر حکم ازادی نظام را با گذاشتم. از جا برخاستم و در برابر چشمان کنجکاو ف

قبول شرایط صباغ امضا کنم.باز هم پدرم در سالن انتظارم را میکشید و دستانش را از پشت حلقه کرده بود و با چهره 

رین پله را ای بر افروخته در مقابل دیدگان متعجب و کنجکاو فروغ طول و عرض اتاق را قدم میزد. و همین که اخ

پایین امدم در مقابلم ایستاد خواست فریاد بزند ولی عاجزانه گفتم:پدر تورا به روح مادرم قسم میدهم چیزی 

نگو....مانعم نشو اجازه نده یک عمر در حسرت و افسوس باقی بمانم.صورتش اتش گرفت و با قدم هایی محکم و 

تاقش به من نگاه میکرد.حاال او هم میدانست من مادر واقعی عصبی به سمت کتابخانه رفت.روحی با دهانی باز جلوی ا

ام را می شناسم.زنگ که به صدا در امد پالتویم را پوشیدم.فروغ ملتمسانه خواست بفهمد کجا میروم اما من با 

 لبخندی تلخ اورا از سر باز کردم . رفتم. 

 

 

* * * 

 

 

 امه نده...من...نظام با صدایی نسبتا بلند گفت:بس کن ...دیگه اد

شهریار با عجله از جا برخاست و به سمت اشپزخانه رفتو با لیوانی اب برگشت.سلدا متحیرانه به او که چشمانش با نم 

اشک خیس شده بود نگاه میکرد.این مرد چه مصائبی کشیده بود.شهریار چند جرعه از اب را به او خوراند.لیوان را 

ازوی اورا گرفت و گفت:چه اصراری دارید که ادامه بدهید بروید و استراحت روی میز گذاشت و با احتیاط زیر ب

 کنید.خواهش میکنم هم باعث عذاب خودتان میشوید و هم مرا میرنجانید.
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نظام اهسته از جا برخاست و به سلدا که هنوز دفتر یلدا را در دست داشت نگاه کرد و اورا از بالتکلیفی در 

 امش کن.حتی اگر شده تا صبح بیدار بمان و بخوانش.باید زودتر اردالن را ببینم.اورد.خواهش میکنم امشب تم

سلدا با سر تایید کرد. شهریار اورا به اتاقش برد و سلدا به خانوم بزرگ کهمتفکرانه تا ان موقع به خاطرات گوش 

 کرده بود نگاه کرد و پرسید:خانوم بزرگ شما هم میخواهید بشنوید؟

 از ته دل کشید و گفت:اره مادر...خانوم بزرگ اهی 

سلدا به ساعتش نگاه کرد.نه وده دقیقه بود.دفتر را باز کرد خواست ادامه بدهد که شهریار از اتاق نظام بیرون امد 

وگفت:لطفا به اتاق خودتان بروید میترسم زمزمه هایتان پدرم را تحریک کند تا به شنیدن این خاطرات ادامه بدهد. 

این قسمت رسیده حالش به طور کلی دگرگون شده فکر میکنم اینبار طاقت نیاورد.میترسم...لطفا  هر زمان که به

 توی اتاقتان ادامه دهید....

 سلدا پرسید : شما خودتان چی ؟ نمی خواهید ادامه اش را بشنوید .

 شهریار مکث کوتاهی کرد و گفت : نه ترجیح می دهم در کنار پدرم بمانم .

حت تاثیر خاطرات و نوشته های یلدا قرار گرفته بود که به طور کلی از یاد برد که عصر همان روز سلدا آنقدر ت

 آشنایی غیر منتظره سروش و شهریار در بیمارستان چطور او را آشفته و پریشان کرده بود .

 

 15فصل 

م کرد و من باز هم جوابش را بی صباغ با ورودم از جا برخاست از نگاه کردن به او می گریختم . به سمت من آمد سال

پاسخ گذاشتم . با دست به من اشاره کرد که بنشینم . به سمت اولین مبل رفتم و تقریبا خودم را روی آن انداختم . 

کنار من ایستاد و سیگارش را روشن کرد البته این امر را از صدای فندکش و بوی سیگارش فهمیدم . خدمتکاری آمد 

 میز مقابل من گذاشت .و ظرف میوه را روی 

خدمتکار بعدی با یک گیالس مشروب برای او و یک فنجان قهوه داغ برای من وارد شد، ظرف شیرینی را از روی 

 میز برداشت و خواست به من تعارف کند که صباغ گفت : نیازی نیست من خودم از ایشان پذیرایی می کنم . 

تند و صباغ همانطور کنار من ایستاده بود و سیگار می کشید . سنگینی هر دو از سالن خارج شدند و ما را تنها گذاش

نگاهش را احساس می کردم عرق از پشتم سرازیر بود و کمرم را خیس کرد . با گام هایی آهسته و شمرده به سمت 

و  دپنجره رفت ، صدای کفش هایش چون چکشی بر سرم فرود می آمد . سرم را بلند کردم پشت پنجره ایستاده بو

به ریزش باران که تازه شروع به باریدن کرده بود نگاه می کرد . چه وقت آن همه ابر در آسمان جمع شده بود ؟ 

صبح که آسمان صاف بود و فقط سوز سردی می امد ! نمی دانم خیلی وقت بود که نمی فهمیدم دور و برم چه می 

ی او بغض سنگینی در گلویش نشست . چرا این بی شرف گذرد یعنی از زمانی که نظام را گم کرده بودم ، با یادآور

تقاضایش را بیان نمی کند و خالصم نمی کند ، نگاهم از آسمان کنده شد و به او افتاد که ایستاده بود و از همان فاصله 

 مرا نگاه می کرد .

ویم نشست هنوز هم ساکت فورا سرم را پایین انداختم و باز صدای قدم هایش تمام وجودم را به درد آورد . روبه ر

بود . شاید می خواست من لب به سخن باز کنم . می خواست التماس کنم . حالم داشت از آن همه وقاهت به هم می 

خورد . چه در ان سر صاحب مرده اش می گذشت ؟ ...کم کم داشتم زیر نگاه سمج و هرزه اش کالفه می شدم و 
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دیدم ، از ته دل آه بلندی سر دادم . این مردک همانجا به من دل باخته بود و  ناگهان به یاد اولین شبی افتادم که او را

 عجیب اینکه سکوت بینمان را با یادآوری همان شب شکست .

از همون شب اولی که دیدمت فهمیدم دختر ساکت و فوق العاده مغروری هستی . همه چیز رو از مادرت به ارث  -

 بردی . می دانستی ؟

دم . آهسته گفتم : جناب وزیر من ...من مایلم در مورد موضوعی که خودتان در جریان هستید نگاهش نمی کر

 صحبت کنیم .

خنده کوتاهی کرد و گفت : بله ....بله نامزد سیاسیت ...؟ نمیدانم چه اصرار داشت نظام را نامزد من خطاب کند نه 

 شوهرم .

الش چطوره ؟ مکث کوتاهی کرد، لیوان مشروبش را برداشت و قبل نگاهم را با احتیاط به سوی او کشاندم و گفتم : ح

از اینکه جرعه ای از ان بنوشد گفت : از آن روز که او را دیدی بهتر است و البته دلیلش هم اینه که من خواستم چند 

مان هروزی توی همون زیرزمین بماند تا تکلیفش مشخص شود که به زندان عادی منتقل بشه یا برگرده زیر دست 

 مامورین امنیتی و شکنجه گران و ...

 پرسیدم : چطور می شه از ...از دست اون ماموران و شکنجه ها خالصش کرد ؟

هنوز به گیالسش لب نزده بود ، گفت : من می توانم ...با نفوذی که دارم ، اما باید بدونی این روزها هیچ کس بی مزد 

 ی انجام نمیده .و پاداش کاری برای کسی اون هم به این مهم

احساس تهوع کردم سرم گیج رفت و ان را پایین انداختم خودم را به نفهمی زدم و گفتم : در قبالش هر چقدر پول 

 بخواهید پرداخت می کنم .

خنده کوتاهی کرد و ادامه داد : پول ...به نظر شما من به پول احتیاج دارم ؟ سکوت کردم . مشروبش را ال جرعه سر 

 یالسش را روی میز گذاشت و ادامه داد :کشید و گ

مختومه کردن یک چنین پرونده سنگینی کار مشکلی است که هزینه کردن پول های هنگفت هم از پسش بر نمیاد  -

 اما ...اما چیزهایی هم وجود داره که ارزششون آنقدر زیاد هست که می شه با اون دست به چنین کاری زد .

شرف هرزه ! هرزه کثیف ! منظورش واضح و روشن بود می خواست خودم را در اختیارش  نزدیک بود باال بیارم .بی

بگذارم . تا آتش هوسش فروکش کند . دستانم به وضوح می لرزید چشمانم را پرده ای از اشک پوشاند . التماس در 

 نطور ....برابر چنین کثافتی بی فایده بود . تن صدایش عوض شد و گفت : منظورم را نفهمیدی که ای

 نمی دانم چطور به فکرم رسید که آن جمالت را بر زبان آوردم . من ...من از نظام باردارم .

از این حرف احساس گناه کردم . چرا که بین من و نظام علی رغم محرمیت مان هیچ رابطه ای صورت نگرفته بود . 

اهی صورت نگرفته بود و نه اتهامی متوجه نظام داشتم نظام را متهم می کردم . هر چند اگر هم چنین چیزی بود گن

 بود . نظام شوهرم بود . شرعاً و قانوناً ...

 سکوتش به درازا کشید سرم را بلند کردم و او را در بهت و ناباوری دیدم به سختی گفت : شما که نامزد بودید ....

چرا ...اما احساس کردم کسی به دروغ به او شرم سرتاسر وجودم را فرا گرفت . سرم را پایین انداختم . نمی دانم 

 گفته بود من و نظام نامزد هستیم . آهسته گفتم : ما رسما عقد کردیم .

با یک حرکت از جا برخاست و قدم زنان در حالی که دست هایش را در جیب شلوارش فرو کرده بود از سالن خارج 

بر وجودم نشسته بود خشک شد . احساس سرما کردم شد با رفتن او احساس راحتی کردم و عرق شرم و ترسی که 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خانوم بانومیراث 

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

 

2 1 2  

 

و لرزش خفیفی تمام وجودم را فرا گرفت . زمان زیادی طول کشید تا بازگشت تقریبا چهل و پنج دقیقه و من 

همانطور بالتکلیف نشسته بودم . وقتی بازگشت عصبانی بود از چهره اش معلوم بود . اما مطمئن بودم از من و حرف 

یست چرا که لحن صحبتش تغییری نکرده بود، مقابلم نشست و گفت : از صحبت های من چه هایم عصبانی ن

برداشتی داشتی که چنین دروغی تحویل من دادی ؟سرم را پایین انداختم نمی دانم از کجا فهمیده بود که قضیه 

 بارداریم را دروغ گفته ام . من هم وقیح شده بودم ....!

ی که مبل ها را دور می زد به طرف من آمد و گفت : چرا حرف نمی زنی ؟ پرسیدم در دوباره از جا برخاست در حال

 مورد صحبت های من چه برداشتی کردی ؟ اینکه خودت را یکبار به من تسلیم کنی ؟!

 نه عزی من ...من تو را واسه همه عمر می خوام .

 نفسم بند آمد و چشم هایم را بستم . کنارم ایستاده بود . 

دوستت دارم یلدا ....نمی خواستم ببینمش دلم می خواست خفه اش کنم . خم شد به سمت من و گفت : می  من -

 خوام با من ازدواج کنی .

ای کاش آنقدر قدرت داشتم تا همانجا او را می کشتم . من از او متنفر بودم، حرف هایش برایم چندش آور بود اما 

 بود .طاقت آوردم ؛ پای زندگی نظام در میان 

همانجا روی مبل کنار من نشست . نگاهش مستقیما به نیم رخ من بود و نگاه من از پنجره به بیرون و بارانی که شدت 

گرفته بود . گفت : برای فکر کردن زیاد وقت نداری . قبول پیشنهاد من و انتقال شوهرت به زندان محکومین عادی ؛ 

وت کردم در موقعیت سختی قرار گرفته بودم . اگر نمی پذیرفتم نظام یا رد پیشنهادم و بازگشت به جای اولش . سک

را بار دیگر به شکنجه گاه می بردند شاید سال ها تاب می آورد ولی حتی اندیشیدن به مرگ او هم درد آور تر از 

او نگاه قبول ازدواج با این مردک بی همه چیز بود. چهره رنج کشیده و خون آلودش جلوی چشمانم مجسم شد . به 

 کردم و با جدیت گفتم : نظام باید کامال ا زندان خالص بشه .

 نگاهش را به من دوخته بود گفت : این امکان نداره .

گفتم : حتی برای شما ....آزادش کنید از زندانی که هست ، آن وقت ...سرم را پایین انداختم و ادامه دادم با شما 

 د از دقایقی گفت :بسیار خب ...! تمام شد ...!ازدواج می کنم . به فکر فرو رفت و بع

نظام ...نظام مهربانم خالص شدی . برایم مهم نیست که برای آزادی تو قلبم را که جایگاه توست به فروش می  -

گذارم ، مهم این است که تو دیگر رنج نمی کشی که تو دیگر متحمل آن همه درد از جانب حیوانات انسان نما نمی 

با هیچ ضربه ای وجودت شکافته نخواهد شد و فقط ای کاش می توانستم بفهمم که آیا واقعا سیاسی  شوی . دیگر

بودی ؟چرا به من حرفی نزدی حتی یک اشاره کوچک ...حال عجیبی داشتم قدرت تجزیه و تحلیل را از دست داده 

انی که نظام آزاد می شد و می فهمید بودم، نه به درستی کارم ایمان داشتم نه به اشتباه بودن آن . نمی دانستم زم

آزادیش به چه بهایی صورت گرفته دچار چه حال و روزی می شد . یقینا حال و روزش بدتر از من نمی شد که او را 

در آن وضع دیده بودم. یقینا از دستم عصبانی می شد و سرزنشم می کرد، به من ناسزا می گفت و اگر دستش می 

حواله ام می کرد و ...و ...و ...هر اتفاقی می افتاد بهتر از این بود که ذره ذره وجودش در رسید مثل پدرم چند سیلی 

 زیر شکنجه های سنگین آب شود و او هر روز بارها و بارها طعم مرگ را تجربه کند .
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سرت مطمئنا گذر زمان آتش عشق مرا که تا آن زمان همسر صباغ شده ام در دل او خاموش می کرد و جز اندکی ح

و دریغ چیزی برای هر دوی ما باقی نمی گذاشت . آدمی از این افسوس ها در زندگی بسیار دیده و مطمئنا ما اولین و 

 اخرین کسانی نبودیم که زمانه با آنها ناسازگاری کرده بود و تقدیر ما هم این بود . 

مه چیز را به او گفته بود بی حال روی وقتی به منزل بازگشتم چشم های فروغ از شدت گریه قرمز شده بود ، پدر ه

مبلی افتاده بود توران شانه هایش را به نرمی ماساژ می داد و پوران لیوان شربت قندی را هم می زد و پدرم غضبناک 

منتظر ورود من ایستاده بود . همین که از راه رسیدم معطل نکرد و با خشم فریاد کشید : دخترک احمق ! اگر می 

ول تو را به آن مردک عوضی هرزه کثیف می دادم ، الاقل می دانستم همسرش هستی غصه ام این بود خواستم همان ا

که دختر بیست و یک ساله جوانم زن یک مرد چهل و هفت ساله شده است و هر شب و روز بر خود لعنت نمی 

 دی.فرستادم که پاکی ات را به خاطر کله شقی یک جوان و هوس یک مرد میان سال از دست دا

پدرم هم مثل من اشتباه کرده بود، نمی دانست صباغ هنوز هم خواهان ازدواج با من است . چون سکوتم را دید گفت 

: رفتی حرف هایش را شنیدی ؟ اما این پنبه را از گوشت بیرون بیار که اجازه بدهم دست به هر کاری بزنی ان هم به 

می شیند . مطمئنا او که دم از دموکراسی و آزادی خواهی می  خاطر کی ..؟! هر کس خربزه می خوره پای لرزش هم

زده فکر چنین روزهایی رو هم می کرده که کسی را در جریان کارهای احمقانه اش قرار ندهد پس الزم نیست 

 خودت را و پاکی و معصومیتت رو فدای اون سیاسی بی فکر کنی !

رادر من سیاسی نیست .برایش پاپوش درست کرده اند من می دانم فروغ با صدایی شبیه ناله گفت : باور کنید پدر ، ب

. داشتم فکر می کردم شاید حق با فروغ است ممکنه برایش پرونده سازی کرده باشند اما چه کسی با او تا این حد 

ن م دشمنی داشته ، دشمنی بر سر چه ؟ یعنی ممکنه کار خود صباغ بوده باشد که پدرم گفت : در هر حال این دختر

است که فدای برادر تو می شود . دختر من و معصومیتش . من باید خودم را به آتش بکشم . یلدا تو را می کشم 

اجازه نمی دهم چنین غلطی بکنی . پدر سوخته فکر کردی وقتی شوهر بی غیرتت آزاد بشه و بفهمد تو برای آزادی 

 ال می گیرد . نخیر !او خودت رو فروختی از تو تشکر می کند و سر تا پایت را ط

طاقت نیاوردم و وسط حرفش پریدم و گفتم : قرار نیست من خودفروشی کنم . انگار بعد از ان اتفاق همه مان به 

نوعی پرده شرم و حیا را دریده بودیم . سرم را پایین انداختم .ادامه دادم ...صباغ ....صباغ ..هنوز هم خواهان ازدواج 

 با من است .

زد : غلط کرده مرتیکه مزلف ، بی شرم ، تو هم گه می خوری که رضایت بدهی ....تو را به زور هم که پدرم فریاد 

 شده می فرستم خارج از ایران تا تن به این کار ندهی .

با صدایی گرفته گفتم : من رضایتم را قبال اعالم کرده ام ، فردا هم میرم تا از نظام طالق بگیرم . با عجله به سمت پله 

ا رفتم پدرم در حالی که به زمین و زمان فحش های رکیک می داد ، هر چه دم دستش بود را به سمت من که می ه

گریختم پرتاب می کرد و صدای ناله و شیون فروغ و فریادهای اعتراض آمیز روحی و جیغ های وحشت بار پوران و 

 توران قیامتی بر پا کرده بود .

خوردم حاال با جدیت مقابلش ایستاده بودم و تهدید می کردم اگر اجازه رفتنم را من که بدون اجازه پدرم آب نمی 

ندهد و مانعم شود دست به خودکشی می زنم ، ترسید اما غرورش اجازه نداد کوتاه بیاید با خشم زیر بازویم را 

ه سمت ن کشیدم و بگرفت و کشان کشان به سمت کتابخانه برد ، با داد و فریاد به سختی خودم را از دستش بیرو
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گلدان چینی گوشه اتاق رفتم در اندک زمانی آن را بر زمین زدم و شکستم تکه ای از ان را برداشتم و روی شاهرگم 

 گذاشتم و فریاد زدم . پدر نیا جلو ...جلو نیا ...به روح مامان قسم می خورم اگر مانعم بشوید رگم را می زنم .

 رم ؟!مگر نمی خواستی از نظام طالق بگی

شروع کرد به فحاشی و من با عجله از ساختمان بیرون رفتم . حرفم را به کرسی نشانده بودم . شب قبل هم فروغ با 

گریه و زاری خواسته بود دست نگه دارم و من که حوصله هیچ چیز را نداشتم با عصبانیت گفته بودم اگر راه دیگری 

 د و او سکوت کرده بود ، چون هیچ راه دیگری نبود .برای نجات نظام به ذهنش می رسد بی معطلی بگوی

صیغه طالق با حضور صباغ که چهره ای شناخته شده و قدرتمند بود خیلی سریع و بدون هیچ مشکلی جاری شد و مهر 

طالق در شناسنامه ام زده شد خودم هم از خودم متعجب بودم، فکر می کردم با اشک و آه زمین و زمان را به هم می 

اما .....نه اشکی جاری شد و نه دستم برای امضاء لرزید در آن زمان فقط و فقط چهره خون آلود نظام و بدن  ریزم

پاره پاره و شالق خورده اش جلوی چشم هایم بود . صباغ خوب می دانست چطور بی دردسر مرا رام کن و نظام 

ها کند شاید همین حس در من غروری ایجاد ....مگر به جز من کس دیگری را هم داشت که بتواند او را از بند ر

کرده بود که غم جدایی از نظام را احساس نکنم ، اما با همه این توصیفات چیزی در من خاموش شد و مرد، فقدان ان 

 حس برای همیشه شادی را از وجودم بیرون کرد حتی تا سال ها بعد که فرزندم به دنیا آمد .

اغ مرا به رستوران مجللی برد تا ناهار را در کنار او صرف کنم ، با تمام تالشی که بعد از پایان گرفتن کار طالق صب

داشت تا شادی اش را از من غم زده مخفی کند اما موفق نمی شد حرکاتش که با نوعی هیجان آمیخته بود باعث 

ارشی که روی میز چندش و تهوع من می شد تا آنجا که حتی نتوانستم یک لقمه از ان همه غذاهای جورواجور سف

چیده شده بود را بخورم . صباغ هم اشتهایش از رفتار من که حتی نگاه کوچکی به او نمی انداختم کور شده بود . با 

ساالدش بازی کرد آن را عقب زد و مشروبش را برداشت و قبل از اینکه آن را بنوشد گفت : ناراحت نیستی که من 

 مشروب می خورم ؟

 درک ....چه چیز تو برایم مهم است که مشروب خوردنت ناراحتم کند آنقدر بخور تا بمیری .ته دلم گفتم ...به 

سکوتم این بار دلگیرش کرد چرا که لیوان مشروب را محکم روی میز کوبید .محتویاتش کمی روی میز ریخت و 

 گفت : اجباری در کار نیست اگر ناراحت و پشیمانی بگو.هنوز راه برگشت داری .

 شدم نگاهش کنم و از نظام پرسیدم : چه وقت آزادش می کنید ؟ مجبور

سیگارش را روشن کرد به صندلیش تکه زد و همانطور که خیره نگاهم می کرد گفت : فقط زمانی که از نامزدت 

سوال می کنی با من حرف می زنی و نگاهم می کنی ولی فراموش نکن از این به بعد نمی خواهم حرفی در مورد او 

 وم ، نظام شوهر سابق تو بود و تمام شد .بشن

با عصبانیت گفتم : بین من و شما هم هیچ تعهدی صورت نگرفته و الزم نیست یادآوری کنم ، به چه دلیلی حاضر به 

 طالق از او و ازدواج با شما شدم و تا زمانی هم که اونو بیرون از زندان نبینم هیچ دفتری رو امضاء نمی کنم .

ی کرد و گفت : خوشم اومد ...پس آنقدر ها هم نشون می دی آدم سر به زیری نیستی یا شاید هم این خنده کوتاه

 تاثیراتی است که اون سیاسی روی تو گذاشته .

 

پوز خندی زدم و گفتم : نمی دونم چه کسی چنین خوابی را واسه نظام دید منظورم پرونده سازی و سیاسی جلوه 

 دادن اوست .
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سیگارش زد و عمیقا نگاهم کرد و گفت : معلومه که هنوز به سیاسی بودن نظام و اعمال خراب کارانه  پک محکمی به

اش شک داری اما بهتره این فکر رو هم از سرت بیرون کنی که من براش پرونده سازی کردم هر چند مشکله اما 

 زندگی با من برات سخت می شه . بهتره باور کنی که من اون شخص نبودم ، چون نمی تونی دوستم داشته باشی و

مردک مزخرف ....فکر می کرد می تونم به او عالقمند شوم . و ادامه داد : نظام چند ماهی باید در زندان بماند تا 

 شرایط آزادیش را فراهم کنم .

 گفتم :...به هر حال این زمان برای عقد و ازدواج من با شما الزم بود . 

 اینکه نظام را فراموش کنی ؟و او با خنده گفت : تا 

فراموشی ... ؟ نه قدرتش را داشتم و نه عادت به ان که به آسانی بتوانم محبت ها را به دست فراموشی بسپارم و نه 

چنین موهبتی نصیبم شد . سعی کردم عشق و محبت نظام را از قلبم بیرون بیاندازم اما او و عشقش به گونه ای با تار 

شده بود که جدا کردن آن از خودم جز با مرگم غیر ممکن بود، تالش داشتم خاطراتش را از و پود وجودم عجین 

ذهنم پاک کنم اما همه آن خاطرات با سماجت از جلوی چشمانم گریختند و در عمیق ترین جای وجودم پنهان شدند 

. 

ی آیم اما ...آه او از این دل پدرم با من قهر کرده بود و صحبت نمی کرد گمان می کرد با این کارش من کوتاه م

بیچاره و آنچه دیده بود چه می دانست . خودم هم در انتظار معجزه ای نشسته بودم و روزها را به هفته ها می 

رساندم . ای کاش بالفاصله بعد از آزادی نظام صباغ می مرد ! ...نه ...نه ...دلم به رحم می آمد . آنقدر بی احساس 

 رگش را کنم .نشده بودم که آرزوی م

ای کاش صباغ می فهمید من و نظام قلب هایمان تا چه اندازه اسیر عشق است ، ای کاش می فهمید بین من و خودش 

 فاصله ای است به اندازه دو زمان متفاوت دو زمان موازی که هیچ گاه به هم نمی رسیدند .

ر اجازه نداده بودم به بهانه های مختلف مرا به آخرین باری که صباغ را دیده بودم روز طالقم از نظام بود و دیگ

منزلش بکشاند . گه گاهی تماس می گرفت که با رفتار سخت و سرد من ترجیح می داد مکالمه اش را کوتاه کند و 

فورا قطع می کرد . از همه گریزان شده بودم حتی از فروغ نمی خواستم نگاهش به من بیافتد می ترسیدم رضایت را 

ببینم . در حالی که مطمئن بودم فروغ بیچاره هم نسبت به کاری که من کرده ام دچار حس های متضاد در چشمانش 

و متفاوتی شده بود . چندین بار به دیدن ملوک رفتم هنوز در بستر بیماری بود و من که حاال می دانستم و مطمئن 

اما ....نمی دانست من از نظام جدا شده ام .  بودم نظام بر می گردد و او از چشمانم به حقیقت حرف هایم پی می برد

 الزم نبود بداند به هر حال می فهمید .

یک ماه به سال جدید مانده بود که صباغ تماس گرفت، قصد داشتم مثل همیشه با رفتار سرد و سختم او را از سر باز 

م ریزی را برای ازدواج شروع کنیم . قلبکنم که بعد از اینکه جویای احوالم شد گفت : خب ...فکر می کنم باید برنامه 

 فرو ریخت و ادامه داد :

یک هفته دیگر نظام آزاد می شود . نمی دانستم باید چه بگویم ، خدایا ! نمی توانستم آنطور که باید از خبر شنیدن  -

 نشست .یک آزادیش شاد و خوشحال شوم . باید جیغ می زدم به آسمان می پریدم اما فقط یک لبخند روی لبهایم

 لبخند بعد از ماه ها رنج و دوری ....و باز هم دوری ....صباغ ادامه داد : نمی خوای چیزی بگی ؟
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گفتم : فکر نمی کنم نیازی به تشکر باشه . شما دست مزدتان را می گیرید . حاال او بود که با کلمات رک و صریح من 

به خودش آمد و گفت : نه نیازی نیست ...فقط من تصمیم  جا خورده بود اما زودتر از آنچه که فکرش را می کردم

 دارم یک جشن مفصل و باشکوه برایت بگیرم .

باید خجالت می کشید در ان سن و سال می خواست برای ازدواج با دختری به جوانی من جشن بگیرد و باز هم چون 

 ال به خاطر تو اینکار را می کنم .سکوت کردم گفت : ...خب الزم نیست حساب کنی چند سال دارم چهل و هفت س

با جدیت گفتم : الزم نمی بینم . باعث رنجشش شد، چرا که تن صدایش تغییر کرد و با جدیت گفت : الزمه ...از فردا 

می آیم دنبالت تان تا خرید هایت را شروع کنی . این را بدان اگر بخواهی همین شیوه را در رفتارت پیش بگیری 

 می نشینم . این بار بدون خداحافظی تماسش را قطع کرد .....من هم ساکت ن

خدایا چرا نمی توانستم افسار ذهنم را در اختیار بگیرم . تمام مدتی که برایم خرید می کرد صحنه های خرید هایم با 

به  رانظام در آمریکا جلوی چشمم به تصویر کشیده می شد. با هر خرید نظام چنان ذوق زده می شدم که گویا دنیا 

من می دادند . اما حاال ...با آنکه خرید های صباغ چشمگیر و گران بها بود اما جز ریش شدن دلم چیزی برایم در بر 

نداشت وقتی حلقه های ازدواج مان را که خیلی قبل سفارش داده بود به من نشان داد برق الماس هایش برق را در 

ارش داده بود درست همان طرح انتخابی نظام بود، طاقتم را از کف چشمانم نشاند . طرحی که صباغ برای حلقه ها سف

دادم و با صدای بلند گریستم . صباغ را آتش زدم چرا که با عصبانیت جعبه شیک و فانتزی حلقه ها را به وسط سالن 

 پرتاب کرد و فریاد زد : لعنتی ! لعنتی !

عنوان همسر آینده اش نشسته بودم آن وقت به یاد نظام با همان خشم سالن را ترک کرد . من در سالن منزل او به 

 ...شوهر سابقم می گریستم .

این بی عدالتی را چه کسی بر من تحمیل کرده بود ؟ هنوز مطمئن نبودم که صباغ در دستگیری نظام به عنوان یک 

ا فتن او در این سن و سال بفرد سیاسی دست نداشته . من به زور و جبر از نظام جدا شده بودم باید می فهمید، پذیر

آن همه تفاوت اخالقی که با نظام داشت برایم سخت و تقریبا غیر ممکن بود . پس از دقایقی آرام گرفتم و به فکر 

فرو رفتم اگر همین طور ادامه می دادم بعد از مدتی از غصه دق می کردم و اگر نظام می فهمید تا چه حد از زندگی 

 ام آن وقت تا اخر عمر ممکن بود خود را سرزنش کند .در کنار صباغ رنج کشیده 

باید دلم را راضی به این وصلت می کردم . شاید صباغ آنقدر ها هم که من فکر می کردم بد و پلید نبود باید برای 

 غابراز محبت به او فرصت می دادم شاید می توانست اینگونه دلم را نرم کند. من که قصد نداشتم با ازدواج با صبا

 حکم آزادی نظام را امضاء کنم ولی در عوض او را اسیر وجدان و تاسف کنم .

از جا برخاستم و حلقه ها را که هر کدام زیر مبلی افتاده بود پیدا کردم . قبل از اینکه آنها را داخل جعبه بگذارم حلقه 

می دانست آه ....لعنتی ؛ این ذهن چه را به دستم کردم . برایم بزرگ بود اما نظام چقدر دقیق اندازه انگشتانم را 

وقت قرار است از فکر او خالص شود . همانطور که حلقه ها را نگاه می کردم صباغ وارد شد و مرا غافلگیر کرد چشم 

او به دست من افتاد و نگاه من بر روی او ثابت ماند . برای اولین بار براندازش کردم قدش بسیار بلند بود و اندامی 

شت موهایش را همیشه به باال شانه می زد چهره ای برنزه داشت صورتی کشیده با چشمانی که هر لحظه ورزیده دا

در آنها رنگی مختلف دیده می شد رنگی از هوس رنگی از نجابت، صداقت ، دروغ ، شرارت ، نمی توانستم او را به 

 یک نظام دیگر برای من باشد . آسانی بشناسم و او نمی توانست آدم یک رنگی باشد ، نه؛ او نمی توانست
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ژاکت کرم رنگی که به تن داشت به چهره اش می آمد در کل ، چهره فریبنده و دل نشینی داشت می توانست در 

نگاه اول نظر هر کسی را به خود جلب کند اما نه مرا! چرا که بعد از نظام هیچ مردی را به صمیمیت و صداقت او نمی 

 د آورد ....انگار کمی بزرگ است ....؟دانستم . صدایش مرا به خو

 سردرگم از سوالش به چشمانش نگاه کردم و او گفت : حلقه را می گویم .

میدم اندازه ات کنند . هنوز نگاهم به او بود قدم زنان به سمت من آمد در مقابلم روی زمین دو زانو نشست، قلبم از 

یاط دستم را به دستش گرفت و این اولین تماسش با من ترس به شدت می تپید خودش هم تردید داشت و با احت

 بود .

دستانم یخ بود و او داغ ...گویا خودش هم از این برخورد معذب بود باور نداشتم اما صدایش می لرزید . شاید هم 

 ارتعاش صدایش از هیجان بود . انگشتر را در دستم اندازه تقریبی زد و با صدایی مرتعش گفت : زیادی بزرگه

 ...فردا می گم درستش کنند.

سرم را پایین انداختم . فشار خفیفی به دستم وارد آورد و گفت : یلدا ...می خوام حقیقت را بهت بگم . تا آخرش را 

باور کن ! درست حدس زدی ، براش پرونده سازی کردند اما کار من نبود، دیگه فایده ای نداره بدونی کی بوده و 

 چرا ....

برخاست .آخر چرا ؟به سبب حضور صباغ ترسیدم اشک بریزم ، نمی خواستم باز خشمش را بینم .  آه از نهادم

 سکوت را شکست و گفت : شاید قسمت این بوده .

 ته دل خنده زهرآگینی کردم؛ خوش به خال تو و وای به حال من و نظام .

یعنی برای همیشه ممنوع الخروجش کردند هم از ایران و باز هم ادامه داد : دو سه روز دیگه آزاد می شه اما ...اما تا ..

 هم ...هم از این شهر .

خیال می کرد شوکه می شوم اما نشدم من فقط آزادی او و خالصی اش از زیر آن شکنجه های بدتر از مرگ را می 

ه گه آزاد می شخواستم ، همین ...هنوز دستم در دستش بود، فشار دیگری به دستم وارد کرد و گفت: دو سه روز دی

 تصمیمت چیه ؟

 چه تصمیمی .....؟! هر چه تا آن لحظه انجام داده بودم از سر اجبار بود . به سختی گفتم : در چه موردی ؟ -

انگار در مورد تماس با من جرات یافته بود دستش را زیر چانه ام گرفت سرم را باال آورد و در چشمانم خیره شد و 

 ....تاریخ کارت ها را در چه زمانی بزنم ؟ شب همان روزی که آزاد شد؟ گفت : در مورد عروسی مان

دیگه از بردن اسم نظام هم امتناع می کرد . این یعنی تا دو روز دیگر برای همیشه اسمش ، خودش ، یادش در نزد 

 ما تمام می شود . این بار فشاری به چانه ام وارد آورد با لبخند گفت :

ین یلدا از همون شب اولی که دیدمت فکرم رو مشغول کردی هم فکرم و دلم رو من به هیچ وجه کجایی تو ....؟ بب -

نمی تونم از تو چشم بپوشم . دروغ هم نمیگم برخالف تو از حوادث اتفاق افتاده بی نهایت مسرورم، البته ترجیح می 

ن شخص دیگری اسمش و خودش به دادم اصال چنین شخصی در زندگی تو حضور نداشت نه به این علت که قبل از م

عنوان شوهر در کنار تو بوده تنها به این علت که می دانم و می بینم هنوز ذهنت را درگیر خودش داره و مطمئنا دلت 

را هم ...نگاهم به او بود . نمی توانست مرا به اندازه نظام بخواهد اگر اینطور بود هوس داشتن من بیشتر در دلش بود 

 با سن و سال او ... تا عشقم ..مردی

 ادامه داد : نمی خوای حرفی بزنی ؟
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 پرسیدم : چه تضمینی است که بالفاصله بعد از ازدواج مان دستگیرش نمی کنند؟!

باید خیالم از هر جهت راحت می شد . دستش را از زیر چانه ام برداشت حلقه را از انگشتم خارج کرد و در حالی که 

 گفت : روی مبل مقابل من می نشست

تضمینش را قبول نداری چون خود من هستم . من آنقدر قدرت دارم که جلوی این کار را بگیرم و من هم تا وقتی  -

تضمین آزادی او را می کنم که ...دست از مخالفت با من برداشته باشی این رفتار سرد ممکن است که منو عصبانی 

اری کن که هرگز نبینی ...چون وقتی خشمگین شوم از تمام کنه . خیلی عصبانی ، تو هنوز خشم منو ندیدی پس ک

 قدرتم استفاده می کنم و طرف مقابلم را نابود می کنم و برام مهم نیست که اون طرف چقدر برام مهمه !!

در گفته و تهدیداتش شکی نبود . این همان آدمی بود که با تهدیداتش پدرم را ترساند و چون ترس را در چشمانم 

ندی زد و گفت : الزم نیست آنقدر وحشت کنی احساس می کنم در مقابل تو خیلی صبور تر هستم باید تا دید لبخ

 حاال فهمیده باشید . خب نگفتی تاریخ مراسم عروسی چه وقت باشد ؟

 آهسته گفتم : همان که خودتان گفتید .

یعنی پس فردا شب ، پس صبح فردا تو را در حالی که حلقه ها را در درون جعبه شان قرار می داد گفت : بسیار خب 

 می برم تا آزادیش را ببینی . راستی از اقوام تو چه کسانی در جشن ما شرکت می کنند ؟

اقوام من ...!! چه کسی را داشتم جز روحی و پدرم و فروغ و اردالن ، عمه و عمویی که سال ها آنها را ندیده بودم . 

با من با هیچ کس دیگر صحبت نمی کرد . هر چقدر سعی می کردم ناراحتیم را به  پدرم افسرده شده بود حاال نه تنها

 خاطر ازدواج ناخواسته ام با صباغ پنهان کنم فایده ای نداشت او ساکت شده بود و مهر سکوت را نمی شکست .

اق وجودم را لرزاند و وقتی از او سوال کردم در مراسم ما شرکت می کند یا نه ؟چنان نگاهی به من انداخت که تا اعم

 گفت : باالجبار بله ...

دو روز بعد صبح زود آمد دنبالم شب قبل را تا صبح نخوابیده بودم فکرم آشفته تر از آن بود که خواب را میهمان 

چشمانم کنم . نگاهی به خانه انداختم داشتم از آنجا خداحافظی می کردم باید از آن لحظه به بعد به عنوان همسر 

در کنار او می بودم می رفتم تا آزادی نظام را ببینم و از آنجا برای برگزاری مراسم باشکوهی که صباغ تهیه وزیر 

دیده بود به آرایشگاه می رفتم . سوار ماشین مجللش شدم خیالم راحت بود که شیشه های ماشین ضد گلوله اش 

که رسیدیم احساس سرما کردم . ماشین درست  تیره است و نظام از آن سو نمی توانست مرا ببیند . مقابل زندان

مقابل درب خروجی زندان متوقف شد . نفسم به شماره افتاد، چشمانم به در زندان میخکوب شد . نیم ساعت بعد 

درب زندان باز شد چه لحظات نفس گیری را پشت سر می گذاشتم . امد بیرون ...نفسم بند آمد ...از فاصله ای 

خیلی نزدیک ...نگاهی بی تفاوت به ماشین انداخت....آه ...آه نظام بغض سنگینی راه گلویم را نزدیک او را می دیدم 

بست . کت شب دامادیش را به دست داشت و شلوارش را به پا ...اثری از آن شکنجه های سنگین و زخم ها بر 

تم . دستم را روی گلویم صورتش نمانده بود فقط الغر و نحیف شده بود و ....من هنوز دیوانه وار دوستش داش

فشردم تا به بغضم اجازه شکستن ندهم .صباغ را فراموش کرده بودم و مشتاقانه از شیشه ماشین نگاهش می کردم . 

ناگهان قلبم تیر کشید و او که دقایقی بی تفاوت به اطراف نگاه می کرد نگاهش را متوجه ماشین کرد احساس کردم 

 . چند قدم به سمت ماشین برداشت . صدای صباغ بر مغزم کوفته شد : راه بیفت ....از واری آن شیشه ما را می بیند 

همانطور که ماشین از مقابل او می گذشت چشمان مشتاق من تصویر او را در خود جای می داد . برگشتم و از شیشه 

تا  دنبال مان می آمد نگاه کردم عقب به او که با قدم هایی بلند به دنبال ماشین می آمد نگاه کردم آنقدر به او که به
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از مقابل دیدم ناپدید شد . پرده ای از اشک چشمانم را پوشاند اما از صباغ ترسیدم باز هم از او و قدرت ظالمانه اش 

...وای خدا ...نظام مرا احساس کرده بود . احساس کرد که من آنجا هستم در آن ماشین ...چقدر از هم دور شدیم 

 مان به هم نزدیک بود .ولی چقدر قلب های

دلم می خواست بدانم در ان جاده خلوت چقدر انتظار ماشینی را کشیده، دوست داشتم بدانم اولین جایی که بعد از 

آزادیش به آنجا سر می زند کجاست ؟ اگر به منزل ما می رفت دری به رویش باز نمی شد . حتی فروغ شب قبل در 

یل باطنی اش نمی تواند فردا پذیرای نظام باشد . یعنی خبر ازدواج من با صباغ میان اشک و آه گفته بود علی رغم م

 آنقدر دور از باور و وحشتناک بود ؟

 پس می رفت به باغشان ، ملوک او را می دید چه لحظه باشکوهی ....!

و ا به دور اوقتی مادری پس از شش ماه بی خبری فرزندش را صحیح و سالم در آغوش می کشید و حلقه دستانش ر

محکم تر می کرد تا مبادا لحظه ای از او غافل بماند و باز هم او را گم کند، و آنگاه هر دو اشک شوق می ریختند ، 

دلم می خواست شاهد ان لحظات باشم . هیچ گاه آغوش گرم مادرانه را تجربه نکرده بودم اما ان لحظه در تصوراتم 

اصالح می کرد بودم آن آغوش گرم و مادرانه را چنان تجربه کردم که  با آنکه زیر دست آرایشگری که صورتم را

اشک شوق بر صورتم جاری شد .آیا نظام برای ملوک می گفت چه مصایبی را پشت سر گذاشته . به یاد داشت که مرا 

که چطور برای دقایقی در آن زیر زمین دیده است؟ به یاد می آورد که مرا صدا زده است ؟ اصال برایش سوال شده 

آزاد شده ؟ ممکن است او بداند چه کسی با او این چنین خصمانه رفتار کرده ؟ کسی که با کثیف ترین شیوه انتقام 

زندگی عاطفی مان را نابود کرد . ان لحظه که می فهمید من به عقد صباغ در آمده ام چه حالی می شد ؟ و هزاران 

در آرایشگاه بودم پر کرد و نفهمیدم زمان چگونه گذشت وقتی به  تصور و سوال دیگر که تمام ذهنم را در مدتی که

خود آمدم ، کارگران آرایشگاه به من کمک می کردند تا پله ها را پایین بروم .از زیر تور چشمم به صباغ افتاد . حتی 

د و انه بوبا آن کت و شلوار شیک و ظاهر آراسته و زیبا سن و سالش توی ذوق می خورد البته سن و سالش یک به

 من هرگز او را نمی خواستم .

صباغ خودش کمک کرد سوار ماشین شوم و این بار تنگاتنگ من نشست احساس خفگی می کردم . ماشین بوق زنان 

ما را به منزل صباغ رساند . قرار بود مراسم عقد آنجا صورت بگیرد . نمی خواستم نظام بیاید و با دیدن آن صحنه ها 

ه کامش تلخ شود . میهمانان مراسم عقد انگشت شمار بودند . می دانستم پدرم و فروغ به سختی روز اول آزادیش ب

خود را راضی کرده اند که به آن مراسم بیایند و روحی و اردالن ظاهرا بی تفاوت بودند . صباغ سفره عقدی فراهم 

عقد را جاری کرد حتی نمی دانستم کرده بود که خودم هم با دیدن آن همه شکوه و جالل جا خوردم . عاقد صیغه 

مهریه ام را چه قرار داده . وقتی مبلغ مهریه ام را شنیدم باز هم جا خوردم . صد سکه طال و سند شش دانگ منزل 

 بزرگ خودش ....!!

با این مهریه قصد داشت صداقت حرف هایش را در مورد عالقه اش به من نشان بدهد یا به خیال خودش می خواست 

ا تسخیر کند ؟ برایم مهم نبود شاید اگر بی هیچ چشم داشتی نظام را آزاد می کرد و ما را به حال خود وا می قلبم ر

گذاشت ان وقت اندک محبتی از او به دلم راه م یافت اما عاقد فریاد زد : عروس خانم حواس تان کجاست ؟ برای بار 

 ه عقد دایم جناب آقای جمشید صباغ در بیاورم ؟چهارم می پرسم ؟ بنده وکیلم شما را با شرایط ذکر شده ب

 خنده دار بود اگر می گفتم با اجازه پدرم بله . اما گفتم !! هر چند او مخالف صد در صد بود : با اجازه پدرم بله ...
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صدای کف مرتبی بلند شد . همه چیز برای من تمام شد چشمانم را بستم تا نم اشکی که با سماجت قصد داشت بر 

نه ام بچکد را حبس کنم . از زیر تور پدرم را دیدم که با چهره غمگین جلو آمد و به ما تبریک گفت و گردنبند گ.

زیبایی را در جعبه ای مخصوص به ما هدیه داد و فورا اتاق را ترک کرد ، اردالن هم یک جفت گوشواره به من هدیه 

ورم بود از همان دور سرش را برایم تکان داد و فورا داد و با صباغ صمیمانه دست داد . فروغ چشمانش سرخ و مت

اتاق را ترک کرد . از صباغ می ترسید . روحی از روی تور بر گونه ام بوسه ای زد . دستبندی به دستم بست و با صباغ 

یم . دست داد و تبریک گفت . هر کس هدیه ای به ما داد و اتاق را ترک کرد . همه از اتاق خارج شدند و ما تنها شد

 صباغ با مکثی کوتاه تور را از صورتم 

 

کنار زد نگاهم را از او دزدیدم، اما می دانستم از آن همه تغییر و تحول در صورتم شگفت زده شده است چرا که تا 

دقایقی ساکت بود و بعد احساسات غلیظش را بروز داد . بعد از مراسم عقد به سالن محل برگزاری جشن رفتیم در 

مانان حاضر در جشن همه نوع احساسی را می دیدم ، شگفتی و حسرت و حیرت و ...و ...و ..اما در نگاه همه نگاه میه

آنها یک چیز مشترک بود ؛ افسوس ...! و مطمئنا افسوس به خاطر جوانی من که در کنار مردی چهل و هفت ساله تباه 

غ عشق را زنده نگاه داشته بودم و فقط دلم ماالمال از می شد . اما من متأسّف نبودم چون با قرار گرفتن در کنار صبا

 غم بود و تعجب می کردم چرا سقف آسمان فرو نمی ریزد . 

صباغ یک لحظه هم مرا رها نمی کرد . بازوی مرا به نرمی در دست گرفته بود و مشروب می خورد و قهقه هایش در 

نوعی خود را از او جدا کنم و به فروغ برسم و درباره  هیاهوی جمعیت گم می شد و من تمام سعی ام این بود که به

نظام سوال کنم . اما تالش بیهوده بود و کفرم را در آورد . قرار بود با این همه مستی ، آخر شب چه بالیی بر سرم 

 بیاورد ؟

گذاری ؟ برای یک لحظه دور و برمان خلوت شد با چهره ای بر افروخته گفتم : می شه مشروب خوردن را کنار ب

داری حالم رو به هم می زنی .....با تعجب نگاهم کرد خم شد و گیالس دستش را روی میز گذاشت و گفت : البته 

....این آخرین گیالس بود تا هر وقت تو بخوای . نفهمیدم چرا با آن لحن تند و تیزی که صحبت کردم ناراحت نشد 

خواسته ای بود که از او داشتم . باالخره جشن تمام شد و صباغ که خوشحال هم شد، شاید به این خاطر که این اولین 

همانطور که قول داده بود دیگر لب به مشروب نزد و ما میهمانهای سالن را که حاال به آشفته بازاری شباهت پیدا 

 کرده بود رها کردیم و رفتیم و من می رفتم تا اولین شب را در کنار شوهرم در منزل خود سپری کنم .

ح روز بعد به این نتیجه رسیدم که باید از واقعیات اطرافم نهراسم و گریزان نباشم . تصمیم خود را گرفته بودم صب

.زندگی را باید با آنچه که بود بپذیرم ، نه آنچه که من دوست داشتم باشد . می دانستم زندگی هیچ گاه بر وفق مراد 

قتی است که در طول ادوار و اعصار گذشته به آدمیان ثابت شده بود و آدمی نبوده ، نیست و نخواهد بود .....!! این حقی

نمی شد آن را نفی کرد ...از صباغ هم متشکر بودم که شب قبل مانعی شد برای پرس و جوی من از فروغ در رابطه با 

 حال و احوال نظام .

ی اش برای عرض تبریک به هم صباغ اجازه نداد سکوت روز بعد ازدواجمان را کسی با تماس تلفنی و حضور علن

بریزد . من هم از خدایم بود که الاقل تا دو سه روز دیگر چشم در چشم پدرم نشوم و مکالمه ای بین ما صورت 

 نگیرد . حاال خدمتکاران منزل مرا خانم وزیر خطاب می کردند.
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بیرون بیایم ، صباغ هم خوشحال شد . صبحانه را در اتاقم با بی میلی صرف کردم اما برای ناهار ترجیح دادم از اتاق 

بعد از ناهار روی کاناپه کنارم نشست و دستش را دور شانه هایم انداخت ، پاهایش را در روی میز روی هم انداخت 

و از من هم خواست راحت باشم . اما ترجیح دادم تغییری در نشستنم ندهم .لباسم برای راحت نشستن نامناسب بود 

رسید : راستی یلدا ....نمی خواهی بدانی چرا تنها هستم ؟ یعنی برات مهم نیست بدانی چرا زن و . اعتراضی نکرد و پ

 فرزندی ندارم ....؟

به نیم رخش نگاه کردم با بی تفاوتی شانه هایم را باال انداختم و گفتم : خب ....فکر می کردم به موقع در موردش 

و حلقه دستانش را به دورم تنگ تر کرد و گفت : چرا به اسم  صحبت می کنید . پاهایش را از روی میز جمع کرد

 خطابم نمی کنی ؟!

سرم را پایین انداختم و او گفت : از امروز به بعد من جناب وزیر هستم . نه آقای صباغ ....فقط و فقط ...ببینم تو اصال 

 ....جمشید ....خندید و گفت : می دانی اسم من چیه ؟ قصد شوخی داشت و من نفهمیدم و ناخودآگاه گفتم : بله

آفرین ...فقط و فقط جمشید آن هم فقط برای تو . حتی همسر اولم هم جرات به اسم صدا کردن مرا نداشت ....با  -

تعجب نگاهش کردم و او ادامه داد : به حاال نگاه نکن که تا این حد در برابر بدخلقی های تو کوتاه می آیم . آن زمان 

ار بودم ، حاال از تک و تا افتادم . ترسی که از جمشید صباغ توی وجود پدرت و امثال پدرت هست یک وحشی تمام عی

مال اون زمونه نه حاال . همسر اولم دختر یک تاجر روسی بود . پانزده سال با هم زندگی کردیم و بعد طاقت نیاورد 

تا به امروز هم خبری از او ندارم ، بعد از  خیلی بداخالقی می کردم طالق گرفت و به روسیه به خانه پدرش برگشت و

او نمی گم با هیچ زنی در ارتباط نبودم اما هیچ زنی را رسما به عقد در نیاوردم یعنی هیچ کس نتوانست مثل تو صباغ 

را زیر و رو کند که بخواهد مالک و خانوم این خونه بشه . از همسر اولم یک دختر دارم که دو سالی از تو بزرگ تر 

ت . نگاه خیره ام هنوز به او بود . نگاهم کرد و فشاری به شانه ام آورد و گفت : چیه ؟ داری توی دلت به من اس

فحش میدی که مرتیکه پدرسوخته هوس باز و بی همه چیز پس خجالت نکشیدی با من که از دخترت کوچک ترم 

 ازدواج کردی .

ته دلم گفته بودم او هم خندید؛ گفت : همین ها را می گفتی نه لبم به خنده باز شد همان حرف هایی را ز ده بود که 

؟....اما من خجالت و شرم سرم نمیشه . به خودم می بالم چرا که تا به حال هر آنچه را خواستم به دست آوردم کاری 

و پول به یکی د ندارم به ضرب پول بوده یا زور ...اما تو دلخواه من ....تو رو با شانس به دست آوردم هر چند که کلی

تا پدرسوخته دادم تا این شانس از دستم نرود . دخترم هم با یک نوازنده حرمزاده آلمانی ازدواج کرد و رفت . میشه 

گفت فرار کرد چرا که من راضی به وصلتشون نبودم . البد پدر تو هم کلی مرا حرامزاده و هرزه خطاب کرده 

ث محرومت می کنم اما دلم نیومد . حاال اون ور دنیا دارن کیف می کنن بگذریم ، به هر حال تهدیدش کردم که از ار

و من خر هم هر ماه مبلغی واسه دخترم می فرستم ، اونها هم لحظه شماری می کنند تا من بمیرم و بیان بقیه مال و 

 ؟ کشور نبودی ، بودی اموال رو بگیرن و ببرن . راستی پدرت تو را کجا قایم کرده بود این همه سال ...تو که خارج از

 آهسته گفتم : نه .و او گفت : پس کجا بودی ....؟ تمام آن سال ها در منزل بودی ؟

 گفتم : منزل و مدرسه . خندید و گفت : می خوام ببرمت واسه ماه عسل اروپا ....باید شب های پاریس را ببینی ...

نرفته بودم در عین حال و هر روز تماس می گرفت و یک هفته از ازدواج مان می گذشت اما هنوز به دیدن پدرم 

جویای احوالم می شد و ترجیح می داد زمان تماسش مقارن با خارج شدن جمشید از منزل باشد . جمشید صبح ها به 

وزارت خانه و دفتر وزارت می رفت . ظهر که بر می گشت و نیمی از بعدازظهر را به کارهایش اختصاص می داد . 
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وصی فراوانی داشت تا زمانی که در کنارم بود ذهنم را با حرف هایش مشغول می کرد . اما امان از میهمانان خص

زمانی که نبود . انگار فراموش می کردم که زنی شوهر دار هستم ، دلم ذهنم را قلقلک می داد و به بازی می گرفت تا 

بر ازدواجم را به نظام داده اند ؟ می خواستم بدانم به نظام بیاندیشد . نمی دانم چرا برایم مهم بود که بدانم چطور خ

عکس العملش در برابر این خبر چه بوده ؟آیا ممکن است به خاطر من با جمشید درگیر شود؟ کارهای جمشید هیچ 

کدام مطابق میل من نبود از مشروب خوردنش گرفته تا رشوه های کالنی که از ارباب رجوع هایش دریافت می کرد، 

ده اش با زیردستان و فحاشی هایش با خدمتکارهای منزل . اجازه دخالت را هم به من نمی داد . اگر چه رفتار زنن

مخالف کارهایش بودم اما چاره ای جز سکوت نداشتم . در همان هفته نخست، محترمانه از من خواسته بود در 

من نزدیک نشود او هم پذیرفته بود . کارهایش مداخله نکنم من هم از او خواستم زمانی که حال طبیعی ندارد به 

توافقات دو جانبه خوبی بود ....! تنها چیزی که در مورد او برایم مسئله بود این بود که بدانم آیا با زنان دیگری هم 

در ارتباط است ؟ فقط زمانی به او فکر می کردم که ذهنم درگیر این مسئله می شد و باقی ان مختص سواالتی بود که 

در ذهنم جا خوش کرده بود، باالخره طاقت نیاوردم و با فروغ تماس گرفتم . ساعت یازده ظهر بود . مولود از نظام 

گوشی را برداشت از او خواستم فروغ را صدا بزند . دقایقی بعد فروغ گوشی را برداشت . بعد از احوال پرسی که 

...از ..از نظام چه خبر ..فورا حرفم را قطع کرد و با اصال رنگ و بوی سابق را نداشت ، با تردید بسیار پرسیدم فروغ .

 دست پاچگی گفت : اردالن هم خوبه . سالم می رسونه . با سردرگمی گفتم : ...اردالن ...؟ مگه خونه است ؟

فروغ گفت : آره ...مگه خبر نداری ، مدتی است که از شغلش استعفا داده قراره با شاهرخی شراکت کنه . تعجب 

کدام پول قرار بود به شراکت با فردی مثل شاهرخی بپردازد ؟ اما جایز ندانستم در این باره صحبتی بکنم و کردم با 

دقایقی بعد تماس را قطع کردم .آن روز وقتی جمشید به سمت منزل بازگشت مثل همیشه شاد و خوشحال با من 

رصتی دست می داد در مورد تعطیالت برخورد نکرد چهره اش عبوس و در هم بود . در ان یک هفته گذشته تا ف

نوروز و سفر ماه عسل مان به فرانسه و کشورهای اروپایی صحبت می کرد ولی آن روز حتی به من سالم هم نکرد . 

من مثل همیشه بعد از صرف ناهار به کتابخانه رفتم . می دانستم به اتاق کارش می رود و پذیرای میهمانان خصوصی 

دقایقی به کتابخانه آمد، در حال مطالعه رمانی از یک نویسنده سویسی بودم که کتاب را با اش می شود اما بعد از 

خشم از دستم بیرون کشید . با تعجب نگاهش کردم، کتاب را بست و عنوانش را خواند و بعد با عصبانیت گفت : 

 عاشق من که نیستی ...؟ هستی ؟ 

میز انداخت و گفت : چرا حرف نمی زنی ؟ مانده بودم چه سردرگم نگاهش می کردم کتاب را با عصبانیت روی 

بگویم از حرف هایش سر در نمی آوردم ادامه داد این کتابها چیه که می خونی ؟ به وضوح معلوم بود که در پی بهانه 

است ، گفتم : چه ربطی داره ؟ منظورت خواندن رمانهای عشقی است ؟ پوز خندی زد و گفت : ربطش اینه که بدون 

جازه من با بیرون از منزل در تماسی باز هم چیزی از حرف هایش نفهمیدم و او با همان لحن خشمگین ادامه داد : ا

چرا با خانوم برادرت تماس گرفتی ؟ دهانم از تعجب باز ماند . چه کسی به این سرعت گزارش کار مرا داده بود؛ 

جا شدم و هراسان گفتم : می خواستم حالش را بپرسم .  خدمتکارها چطور ؟! فریاد زد ...حرف بزن ...روی مبل جابه

کمی آرام شد و گفت : از این به بعد در حضور من جویای احوال اقوامت به خصوص برادرت و همسرش می شوی 

...خدا را شکر کردم که در مورد نظام حرفی به میان نیامده بود . اما ذهنم تا مدت ها درگیر حل این مسئله شد که 

از خدمتکار ها را برای جاسوسی من گماشته ، روز بعد دیگر اثری از آن عصبانیت و پرخاشگری های روز  کدام یک

 قبل نبود .
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گرچه برای رفتن به آن سفر شوقی نداشتم اما احساس می کردم با رفتن به آن سفر و دور شدن از محیط، حال و 

چمدانم بودم ، شب بعد پرواز داشتیم یکی از هوای زندگی من هم روند عادی به خود بگیرد . مشغول بستن 

 خدمتکارها مرا برای برداشتن گوشی صدا زد، از همان اتاق خواب پاسخ دادم : بله بفرمایید!

سالم یلدا ...! قلبم از حرکت باز ایستاد نظام بود ....عقل به من حکم می کرد تماس را قطع کنم اما دل نمی گذاشت  -

 .نباید ...نباید تماس می گرفتی !آهسته گفتم : ..نظام ..

صدایش خسته بود گفت: حتی عاقل ترین آدم ها گاهی توی درستی یا نادرستی کارهاشون شک می کنند . به من 

نگو کارم اشتباهه، اشتباه این بود که از کنار فداکاری تو بی اعتنا بگذرم، نمی دونم چطور باید ...یلدا ...روزی هزار بار 

ها آرزوی مرگ کردم ، فکر نکن آنقدر خود خواهم که آزادی خودم رو مهم تر از فدا شدن تو  زیر اون شکنجه

بدونم . نه ...نه ...اما جز تشکر چیز دیگری ندارم بهت بگم . کاری که تو کردی از خودگذشتگی و جسارت فراوانی 

ما بوده تمام شده ، صباغ هم مرد می خواد هر کسی این خصوصیات رو نداره . گذشته ها رو فراموش کن هر چه بین 

بدی نیست حقیقت اینه که ما مردها آدم های سست عنصری میشیم وقتی زنی محبتش را بی دریغ نثارمون می کنه 

 به او محبت کن ! مطمئنا شوهر خوبی میشه ، من و مادرم همیشه خودمون رو مدیون تو میدونیم باز هم متشکرم !

تش درونم اما می دانستم باید خودم را برای یک جنجال درست و حسابی با جمشید گرچه تماس نظام آبی بود بر آ

آماده کنم . اما برخورد جمشید خیلی بدتر از ان بود که تصورش را می کردم . هنوز یک ساعت به پایان وقت اداری 

ننده اش که در را برای مانده بود که آمد، به زمین و زمان فحش می داد و از همان لحظه ورودش سیلی محکمی به را

خروجش دیر تر باز کرده بود زد . از پشت پنجره بلند سالن ، شاهد برخوردش با چهره برافروخته اش بودم 

 خواستم به اتاق مان پناه ببرم که دیدم خدمتکار ها که پی به عصبانیت او بردهاند یکی یکی جلوی در صف کشیدند .

رایش باز کنند با چنان شتابی در را باز کرد که به دیوار کوبیده شد که همه نفس رفتن جایز نبود . قبل از اینکه را ب

هایمان در سینه حبس شد با همان شدت در را را بست ، پالتویش را در آورد و به سمت یکی از خدمتکار ها پرتاب 

اجازه ندادم حق آب کرد، کتش را هم همین طور و فریاد زد: همه تون از جلوی چشمم برید گم شید تا وقتی من 

خوردن هم ندارید! پدرسوخته های حروم زاده ... و در تمام مدت نگاهش به من بود . در اندک لحظه ای سالن خلوت 

شد .آستین هایش را باال زد . گره کرواتش را کمی شل کرد و در حالی که به سمت من می آمد فریاد زد : خودت هم 

تو بلند میشه از اون چشم های فریبنده ات معلومه که چه غلطی کردی و با  خوب می دانی همه این آتیش ها از گور

خشم موهایم را در دستش پیچید و صورتم را به ست خودش گرفت و سرم را به عقب برد از زور درد اشک به 

اخت . حد و چشمانم دوید، چانه ام لرزید و فریاد زد : اون مرتیکه عوضی و مزدور رو جایی می اندازم که عرب نی اند

حدود خودت رو بدون ، عشق مردک مادر و پدر فالن شده رو همچنین از سرت بیاندازم که یادت بره عشق و عاشقی 

 چیه ، با اون حروم زاده ام کاری بکنم که روزی هزار دفعه آرزوی مرگ کنه .

 اشک هایم جاری شد و با صدایی مرتعش و ملتمسانه گفتم : جمشید ...خواهش می کنم !

فشار دستش را روی موهایم بیشتر کرد و نعره زد : جمشید چی ؟ چشم از گه خوردن های اون پست فطرت بپوشم 

آره ...آره اینو می خوای . بعد مرا به سمت مبل ها هول داد . قبل از اینکه بلند شوم خودش بازویم را گرفت و محکم 

که می فشرد گفت : چرا ارتباطتون رو حفظ کردین؟ روی مبل نشاندم غضالت فکم را به دستش گرفت و در حالی 

چی فکر کردی ؟توی اون مغز کوچیکت چی می گذره ؟ که من چند صباحی دیگه از تو هم دل زده می شم و می 

زارم بری ؟ لعنتی تو دیگه هوس نبودی من اگر نمی خواستمت که با یک شب کشوندنت توی رخت خواب تمام 
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هم مثل یک زن هرزه می انداختمت کنار . حرف بزن! با هر جمله اش فک مرا بیشتر  عمرت را تباه می کردم ؛ بعد

فشار می داد و غضب در چهره اش نمایان تر می شد چقدر کوته فکر بود ...! در مورد من و نظام چه فکرهایی کرده 

 بود . عصبانی شدم دستش را کنار زدم و با همان لحنی که خودش صحبت می کرد گفتم : 

تو ...تو پیرمرد پیزوری اگر واقعا مرا دوست داشتی به زور مرا به عقد خودت در نمی آوردی ...اره...آره داریم  -

ارتباطمون را حفظ می کنیم تا تو نکبت یا دست از من برداری و یا بری بمیری ...چنان سیلی محکمی به صورتم 

ر آن حرف ها از دهانم بیرون آمده بود گیج از سیلی نواخت که خون از دماغم بیرون زد، چشمانم سیاهی رفت . چطو

او و متحیر از حرف های خودم بودم که دست هایش را زیر گلویم قرار داد و در حالی که می فشرد فریاد زد من 

پیزوری ام ؟! منتظر مرگ من هستی ؟ نفس کشیدن برایم سخت شد احساس کردم در یک قدمی مرگ هستم . تقال 

ستش رها شوم . به من خیره نگاه می کرد . کم کم دستش شل شد گلوی مرا رها کرد و با می کردم که از د

درماندگی همانجا خود را روی مبل انداخت . صدای هق هق گریه هایم فضای سالن را پر کرده بود . حاال دیگر من 

وغ سوالی نمی کردم او هم مقصر بودم چه احتیاجی به تایید کارم از سوی نظام داشتم ! اگر در مورد نظام از فر

ترغیب نمی شد که با من تماس بگیرد . مقصر آن برخورد فیزیکی من بودم واقعیت هم همین بود اگر دایم به نظام 

می اندیشیدم و با جمشید زندگی می کردم از زنان پلید و بد کاره چیزی کم نداشتم . من همچنان گریه می کردم اما 

فه به نظر می رسید ، از جا برخاست چند دستمال از جا دستمالی جدا کرد و خواست خون او کمی آرام شده بود اما کال

بینی ام را پاک کند دستش را پس زدم و دستمال ها را از دستش بیرون کشیدم . خون لباس هایم را آلوده کرده بود 

ی گریستم به سمت خود . کنارم نشست برای گفتن حرف یا هر حرکتی تردید داشت اما باالخره مرا که هنوز م

کشاند . تقال کردم تا او را کنار بزنم اما او با قدرت تمام مرا بین بازوانش گرفته بود و گفت : دلم می خواهد خودت 

بگی چی به هم می گفتین ...یلدا ...این طوری می بخشمت ...با گریه گفتم : ترجیح می دهم از جاسوست بپرسی ، حاال 

دستش را بیشتر کرد از سر غضب داشت استخوان هایم را خرد می کرد و گفت :  دست از سرم بردار .فشار

جاسوسی توی کار نیست لعنتی ...اونا تلفن های خودش و خانواده اش را تا مدتی کنترل می کنند، اونا به من اطالع 

 دادند . لعنتی ، صدات رو ضبط کردند. همین جاست ..هنوز گوش نکردم ..حرف بزن . 

ی کردم ، رهایم کرد و از سالن خارج شد . وقتی برگشت در دستش یک ضبط صوت و یک نوار بود و من باور نم

تقریبا آرام گرفته بودم، ایستاد تا خودم بگویم . اما باید می شنید تا شکش بر طرف می شد . با کمی مکث نوار را 

ره اش که از شدت عصبانیت کدر شده درون ضبط گذاشت و روشن کرد . تمام مکالمه ما ضبط شده بود . رنگ چه

بود با شنیدن هر کلمه نظام باز تر شد و با جمالت آخر نظام رنگ چهره اش پرید، حاال نوبت او بود که نگاهش را از 

من بدزدد. با تاسف سرم را تکان دادم ای کاش اول نوار را گوش می داد ، آن وقت آن همه به یکدیگر اهانت نمی 

دن مکالمه ، ضبط صوت را به زمین کوبید و سالن را ترک کرد . به ضبط صوت که دو تکه شده بود کردیم . با تمام ش

نگاه کردم طوفان تمام شده بود . نمی خواستم به دنبال مقصر بگردم هر دو به یک اندازه در اتفاق به وجود آمده 

نکرده بودم که روزی ممکن است جمشید از نقش داشتیم من در تنهاییم به نظام می اندیشیدم . اما هرگز به این فکر 

من خسته شود و من بتوانم به سوی نظام باز گردم . یعنی مرا آنقدر پست تصور کرده بود ؟ حتی این اواخر مطمئن 

شده بودم که جمشید مرا نه از سر هوس که از ته دل دوست دارد که البته با رفتارش به من ثابت کرده بود . اگر چه 

دی باشد به یک رنگی و مردانگی نظام اما می تواند مرا به همان اندازه دوست داشته باشد و فقط این نمی تواند مر

وسط من بودم که نمی توانستم او را بپذیرم . از حرف هایش به شدت دلگیرم بودم انتظار یک عذرخواهی خشک و 
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عذرخواهی بدهکارم حرف های من اگر  خالی را داشتم و وقتی یاد حرف های خودم افتادم فهمیدم من هم به او یک

چه از سر لجبازی زده شده بود اما شرم آور بود . به نوعی تفاوت سنی بینمان را به صورت فاصله ای عمیق به رخش 

 «...!!پیرمرد پیزوری » می کشید 

 

از  نستم بیشجمشید نه برای ناهار ظهر سر میز حاضر شد نه برای شب و من که به حضورش عادت کرده بودم نتوا

یکی دو قاشق غذا بخورم . نمی دانم از نیامدنش بر سر میز و حبس کردن خودش در اتاق کارش چه هدفی داشت ؟ 

می دانستم تمام قرار های بعد از ظهرش را به هم زده است . آیا انتظار داشت برای عذرخواهی من پیش قدم بشوم ؟ 

که با چه ترفند و شی.ه ای مرا به عقد خودش درآورده بود . حقیقت  تامل در این کار را جایز نمی دانستم مهم نبود

این بود که در هر حال شوهرم بود و از من انتظار عذرخواهی داشت از خدمتکار شخصی اش که زن مسن و جا افتاه 

اجی . ت ای بود و او را تاجی صدا می کرد پرسیدم :آقای وزیر حال طبیعی دارن ؟ دوست نداشتم مستی اش را ببینم

منظورم را فهمید و گفت : بله خانوم . یه شیشه مشروب براشون بردم اما از ظهر تا حاال فقط نگاهش کرده لب به 

 چیزی هم نزدن .

ساعت از هشت شب هم گذشته بود . بدون اینکه در بزنم وارد اتاق شدم پشت به در مشغول مرتب کردن میزش 

گره خورد فهمیدم در صورتم دنبال اثری از کبودی حاصل از سیلی اش می  بود . به سمت من چرخید نگاه مان در هم

گردد، نگاهم را به شیشه مشروب افتاد همانطور که تاجی گفته بود فقط نگاهش کرده بود و شامی که روی میز دست 

 نخورده سرد شده بود . آهسته گفت :

 چیزی خوردی ؟ -

شتان دستم بازی می کردم گفتم : حرف هایی که زدم فقط از سر لجاجت و سرم را پایین انداختم و در حالی که با انگ

بچگی بود معذرت می خواهم . سکوتش طوالنی شد سربلند کردم دیدم همچنان پشتش را به من کرده و برگ های 

وشی از پروی میزش را مرتب می کرد، می خواستم حرفی بزنم که گفت : حق با تو بود باید عالقه ام را به تو با چشم 

تو در قبال کاری که برایت انجام داده بودم نشون می دادم اما این کار رو نکردم چون من ...مثل تو آدم از خود 

گذشته ای نیستم من نقاط ضعف زیادی دارم . در کل آدم درستی نیستم اما مطمئنم که تو رو دوست دارم و قصد هم 

و برات تلخ کنم . قبول دارم که رفتار من هم درست نبود . منظورم ندارم که حاال که به زور تصاحبت کردم، زندگی ر

 ظهره ...هر چند مسببش کس دیگری بود . خب این هم شیوه عذرخواهی او از من بود ، خنده ام گرفت .

دستی مرا به سوی او هل داد ، دست راستم را به دور او حلقه کردم و او با دست چپ مرا به خودش نزدیک کرد، 

بیست و چهار ساعت بعد کدورت های پیش آمده از بین رفته بود و ما به سوی سویس در حرکت بودیم . او درست 

تقریبا مرا به تمام نقاط دیدنی اروپا برد . جمشید رفتاری پدرانه با من داشت نمی دانم علتش بیست و هفت سال 

این دلیل که هیچ گاه شاهد محبت های آنچنانی  اختالف سنی بود یا احساسی بود که در من ایجاد شده بود . ان هم به

پدرم نبودم . در طول سفر بود که دانستم علی رغم عالقه اش به من اختالف سلیقه های فاحشی بین ما وجود دارد که 

اجازه صمیمی تر شدن روابط بینمان را نمی دهد و همین عدم درک متقابل بود که به من فرصت نمی داد محبت 

عالقه ای عمیق و ریشه دار را ب وجود آورد . من در سنی قرار داشتم سرشار از هیجان و آرزو ولی  هایش در وجودم

او هیجانات مختصش را پشت سر گذاشته بود و هر یک از ما در دو دوره متفاوت از هم قرار گرفته بودیم . گاهی 

س در سفر به یقین تبدیل شد و روزی که احساس می کردم اطرافیان ما را با پدر و دختر اشتباه می گیرند و این ح
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برای اسکی به یکی از پیست های معروف سویس رفته بودیم ، جمشید با خانم یکی از دوستانش که سال ها ساکن 

سویس بودند روبرو شد . قبل از اینکه ما را به هم معرفی کند سراغ دوستش را که سال ها او را ندیده بود گرفت و 

ل قبل در یک حادثه فوت کرده است . جمشید اظهار تاسف کرد که از آن بی اطالع بوده همسرش اظهار داشت سا

است ، قصد داشت ما ر به هم معرفی کند که او پیش دستی کرد و گفت : این همون دختر خانوم شماست ؟! که چهار 

 . یبا و متفاوتسال پیش به خاطر اسکی قشنگش و مهارتش همه تشویقش می کردند؛ هم بزرگ شده و هم کلی ز

جمشید رنگ باخت و من هم همین طور . قبل از اینکه حرفی بزنیم ادامه داد: هنوز ازدواج نکردی عزیزم ؟ آه راستی 

پسر من هم سن و سال توست می خواهید شما رو به هم معرفی کنم ؟ قبل از من جمشید با دستپاچگی گفت : بمونه 

خواستیم او را متوجه اشتباهش کنیم چرا که فکر می کردیم ارتباط مان به برای بعد ما باید برگردیم و هیچ کدام ن

خاطر بیوه شدن آن خانم به همانجا ختم خواهد شد، قصد خداحافظی داشتیم که به اصرار ، شماره تلفن محل اقامت 

را  گذشت که پیست مان را گرفت تا ما را به صرف شام دعوت کند و ما باالجبار هنوز ساعتی از آمدنمان به آنجا نمی

ترک کردیم و هیچ کدام نخواستیم در مورد اشتباه آن خانم صحبت کنیم .اما روز بعد همان خانم تماس گرفت و باز 

هم با اصرار فراوان ما را به صرف شام در منزلش دعوت کرد . موضوع داشت برای من جالب می شد اما جمشید را 

توانست بهانه ای برای برهم زدن قرار شام بتراشد . اون خانم با زرنگی کالفه کرده بود . تا شب هر چه فکر کرد ن

تمام روز قبل از زمان آمدن و بازگشت مان اگاه شده بود و جمشید نمی توانست به بهانه ترک سویس قرار را به هم 

 بزند .

 نازی ...!!جالب اینجا بود که از همان لحظه ورودمان مرا به اسم دختر جمشید نازی خطاب می کرد، 

نمی دانم چقدر به ذهنش فشار آورده بود که بعد از چهار سال اسم او را به یاد بیاورد . پسرش بابک هم حضور 

داشت و علی رغم سنش قد و قامتی مردانه داشت، حتی چهره اش هم بیشتر از سنش نشان می داد . جمشید معذب 

ی شد، آثار خشم را در چهره اش می دیدم . حرکاتش با دست بود و زمانی که بابک برای پذیرایی از من پیش قدم م

پاچگی صورت می گرفت و حتی زمانی که خواست لیوان نوشابه را به جای من از دست بابک بگیرد دستش لرزید و 

لیوان روی میز رها شد ، جمشید بیچاره حتی برای جلوگیری از لو رفتن قضیه و شرمندگی پس از آن به سختی جلوی 

را گرفت تا اسم مرا خطاب نکند . خانم مستوفی که خود را با نام خانوادگی خودش معرفی کرده بود پس از  دهانش

شام رو به جمشید کرد و گفت : خوب بیاد دارم به گل و گیاه عالقه زیادی داشتید . یادتان هست شوهر مرحومم 

بودید در حال تکمیل آنجا بود اما حاال آنجا پر انتهای حیاط در حال ساخت یک گلخانه بود، چهار سال پیش که اینجا 

از گل است . قبل از فوتش خودش به آنجا رسیدگی می کرد اما حاال من و بابک به آنجا می رسیم . دوست دارید یک 

نگاه به آنجا بیاندازید ؟! جمشید کالفه به نظر می رسید گفت : از توجهتون ممنونم امشب خیلی خسته هستم باشه 

روز دیگر . اما خانم مستوفی دست بردار نبود در حالی که تا جلوی در ما را همراهی می کرد و جمشید هم  برای یک

به خاطر شام از او تشکر می کرد گفت : جوانها انرژی زیادی دارند که ما را خسته می کند بابک فعال بیکار است اگر 

ید استراحت کنید . بعد از صرف ناهار به منزل ما بیایید مایلید او را با نازی جون همراه می کنم ، شما هم می توان

میتونیم تا اومدن بابک و نازی از گلخانه هم دیدن کنید . من فکر کنم توی سویس هم غذایی پیدا بشه که به ذائقه ما 

ل به هت ایرانی ها خوش بیاد و با کمال میل تا وقتی اینجا هستید حاضرم براتون غذا بپزم ، اصال خوشحال میشم از

منزل ما بیایید و خوب می فهمیدم که جمشید نه می تواند به خاطر رفتار دوستانه اش عکس العمل نشان بدهد نه می 

تواند ساکت بنشیند با لبخندی تشکر کرد و گفت : برای فردا هنوز برنامه ریزی نکردیم . بعد از خداحافظی از آنها 
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ت؛ زنیکه حراف ....سی ساله داره توی سویس زندگی می کنه اما هنوز این جمشید با عصبانیت او را به باد انتقاد گرف

عادت زشت فضولی توی کار مردم را فراموش نکرده . من که سرگرمی تازه ای پیدا کرده بودم و بدم نمی آمد پای 

چاره که بیحرف های خانم مستوفی و رفتار طنز گونه اش به خاطر اشتباه گرفتن من با نازی بنشینم گفتم : اون 

تقصیری نداره . با ناراحتی به من نگاه کرد و گفت : منظورت چیه ؟اهان مقصر من پیرمرد پیزروی هستم که تو رو به 

زور به عقد خودم دراوردم . کامال مشهود بود اعصابش به خاطر رفتار بابک با من و خانم مستوقی و همچنین جوان 

هم ریخته بود . فورا حرفم را رفع و رجوع کردم حوصله یک جر و بحث بودن من و انرژی مضاعفم در برابر او، به 

دیگر را نداشتم و روز بعد خانم مستوفی با هتل و اتاق ما تماس گرفت ، جمشید هنوز در تخت خواب بود و من که 

من  یزودتر از او بیدار شده و دوش گرفته بودم در حال خشک کردن موهایم پاسخگوی تلفن شدم . با شنیدن صدا

گفت : اوه نازی جون البد بیدارت کردم خب خدا رو شکر که هنوز بیرون نرفته اید ، برای ناهار منتظرتان هستم ، 

بابک رو می فرستم بیاد دنبالت . من پدرت رو درک می کنم شما جوونها زیادی پر انرژی هستید ، راستی پدر هستند 

ا گرفت و با لحنی آشکارا عصبانی گفت : سالم خانم مستوفی . خواستم جواب بدهم که جمشید از پشت سرم گوشی ر

از لطف شما ممنون راستش بدون اینکه به من فرصت معارفه بدهید یلدا رو نازی معرفی کردید . اصال فکرش رو نمی 

جوع رکردم که این همه تفاوت بین یلدا و نازی بتونه شما رو دچار اشتباه بکنه، نمی خواستم اشتباه شما رو رفع و 

 بکنم چون فکر کردم همدیگر رو مالقات نمی کنیم .

اما حاال که شما اصرار به ادامه روابط ما ندارید بهتر است این موضوع برای شما روشن بشه ؛ ما برای ماه عسل اومدیم 

 . یلدا همسر منه و ما هم دوست داریم تنها باشیم .

دن حرف های جمشید چه قیافه ای پیدا کرده بود . اما با بیچاره خانم مستوفی نمی دانم در آن لحظات با شنی

عذرخواهی تماس را قطع کرد . جمشید هم گوشی را محکم روی دستگاه کوبید و گفت :...زنیکه ابله ...چه خیالی توی 

 سرت بود که اسم نازی رو بیاد آوردی اما قیافه اش رو نه ! 

ی به اندازه کافی از حقیقتی که تا آن لحظه نادیده گرفته بود و حاال نمی خواستم به او بگویم با او خیلی تند حرف زد

خانم مستوفی بی غرض بیانش کرده بود عصبانی بود و حرص می خورد ، بعد از قطع تماس به سمت من برگشت 

.نه .نگاه مان به هم افتاد خنده کوتاهی کرد و گونه مرا کشید و گفت : شیطونک خوب بساط کیفت رو به هم ریختم .

 !... 

به هر حال مسافرت ما به پایان رسید . نیمه شب بود که به ایران رسیدیم آنقدر خسته بودم که بعد از مدتها به خواب 

راحتی فرو رفتم و روز بعد با صدای جمشید و حرکت دستش بر روی موهایم چشم گشودم . لباس رسمی به تن 

در خوابیدی ؟ ساعت ده و نیمه ...با تعجب گفتم : ...ده و نیم داشت لبه تخت نشست و با بیدار شدن من گفت : چق

 ....! پس چطور خونه ای ....

نگاهش و حالت چهره اش گرفته بود گفت : بلند شو باید بریم بیرون . خواستم سوالی بکنم که گفت : بهت میگم 

اجی را که شستم بازگشتم . دیدم تفقط آماده شو. دلم شور افتاد با عجله بلند شدم و به دستشویی رفتم . صورتم 

سینی صبحانه را برایم روی تخت گذاشت . جمشید خطاب به تاجی گفت : یک دست لباس مناسب واسه یلدا آماده 

 کن! خودش لیوان شیر را از سینی برداشت و به دستم داد و گفت : دیشب هم چیزی نخوردی .

اتفاقی افتاده ؟..به زور لبخندی زد و گفت که باید بریم بیرون  دلم گواهی بدی می داد، در حال گرفتن لیوان گفتم :

...اشتهایم کور شده بود . کمی از شیر را خوردم و لیوان را به دست او دادم و در حالی که با سردرگمی با کمک تاجی 
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ی که س مشکلباس عوض می کدم ، گفتم : کجا ...؟ کجا باید بریم این وقت صبح ، آنقدر گیج بودم که متوجه لبا

تاجی خانم به تنم می پوشاند نشدم .جمشید گفت :آنقدر کنجکاوی نکن می فهمی . تاجی موهایم را شانه کرد و با 

تور مهارشان کرد، کفش هایم را مقابل پاهایم قرار داد، کیفم را به دستم داد و از اتاق خارج شد . جمشید مقابلم 

گفت : پدرت کمی ناخوشه میریم دیدنش . با وحشت گفتم : ناخوشه  ایستاد و دستانش را روی شانه ام قار داد و

....تو ..تو از کجا فهمیدی ؟ تو و پدرم که در ارتباط نیستید ...جمشید ...؟! و نگاهم روی لباس مشکی ام کشیده شد 

اورانه ناب دلم می خواست بگوید، لباس های مشکی ربطی به بیماری پدرم ندارد اما نگفت و در سکوت نگاهم کرد ،

سرم را به چپ و راست تکان دادم . اشک هایم بی صدا بر گونه هایم چکید و با صدایی مرتعش گفتم :...من ...من 

 هیچ حا نمی یام ...تو دروغ میگی ...دروغ . 

جمشید مرا در آغوش کشید و من با صدای بلند گریستم . تیمسار اسفندیار معتمد فوت کرده بود. حالم را نمی 

 یدم .فهم

تمام دیوارهای منزل مان با پارچه های سیاه و عریض تسلیت و ترحیم پوشیده شده بود ، فقط زار زار گریه می کردم 

و جمشید زیر بازویم را گرفته بود تا به زمین نخورم . پدرم شب قبل زمانی که ما اروپا را به مقصد ایران ترک می 

م تدفینش منتظر حضور من بودند، خدایا عجب دختری بودم زمانی کردیم دچار ایست قلبی شده بود و برای مراس

که من در خواب عمیق فرو رفته بودم پدرم فوت کرده بود دلم می سوخت ، دقیقا یک ماه بود که او را ندیده بودم و 

 حاال جسمش را می دیدم که در کفن پیچیده و درون قبر آرام گرفته بود، باور نمی کردم آنکه رویش خاک می

ریختند پدرم است او به مادرم خانوم بانو پیوسته بود . هر دو مرا تنها گذاشته بودند . آنقدر حالم خراب بود که نه 

کسی را می دیدم و نه صدایی را می شنیدم . فقط صدای ضجه های خودم را می شنیدم .می دانستم جمشید یک لحظه 

 از من غافل نیست .

بر می داشتم . روز ختم پدرم بود که از حال رفتم و مجبور شدند مرا به بیمارستان  در حقیقت با کمک او بود که قدم

ببرند . قلبم ماالمال از غم بود و جسم نحیفم بیش از توانش در عرض بیست و یک سال ضربه دیده بود . بعد از 

کده بروم اما هنوز به هر ترخیص از بیمارستان جمشید یک راست مرا به خانه خودمان برد و اجازه نداد به آن ماتم

بهانه کوچکی اشک از چشمانم جاری می شد . حتی اگر جمشید در برابر بی اشتهایی ام اعتراض می کرد اشک می 

ریختم . بعد از شب هفتم که تازه متوجه حضور نظام و ملوک در مراسم شده بودم دوباره حالم بد شد و نیمه شب بود 

ادآوری مصایبی که پشت سر گذاشته بودم اشکم جاری شد . جمشید سعی در آرام که بی دلیل از خواب پریدم ، با ی

کردن من داشت اما عقده های جمع شده در دلم همه با هم بیرون می ریخت و آنقدر ادامه پیدا می کرد تا مرا از 

خت د کنار تهوش می برد . وقتی چشم باز کردم همانجا روی تخت خوابیده بودم سرم به دستم متصل بود و جمشی

نشسته بود . چشمهایم را که باز کردم به نرمی به موهایم دست کشید و گفت : خدا رو شکر ...!فکر کنم حالت بهتره 

.می خوای بگم سرم را قطع کنند و برات صبحونه بیارن؟! با صدایی گرفته گفتم :نه ...اشتها ندارم و باز چند قطره 

اک کرد دستم را به دست گرفت بوسید و گفت :...یلدا صبور باش عزیزم اشک از چشمانم جاری شد، اشک هایم را پ

. همه ما یک روز باید بمیریم ! این یک واقعیته باید قبول کنی و اگر نه با این بی قراری ها از پا در می آیی ، برات 

ون متعجب نگاهش می خوب نیست . نگاهم را به او دوختم و ادامه داد : باید بیشتر از قبل مواظب خودت باشی . چ

کردم لبخندی زد و گفت : می ترسم توی این موقعیت بهت تبریک بگم، فکر کنم تو هم قبل از اینکه بتونم بچه ام 

رو ببینم خفه ام کنی . مات و مبهوت نگاهش می کردم . سرش را جلو آورد و صورتم را غرق بوسه کرد . متوجه 
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تم باور کنم که منظورش از ان حرفها همان است که در ذهنم می گذشت تغییراتی در خودم شده بودم اما نمی توانس

 .آهسته زی گوشم گفت : تو بارداری عزیزم .

انتظارش را نداشتم ! من به زودی مادر می شدم چه هیجان انگیز ! می توانستم آنچه در ذهنم از مادرم و محبت های 

بچه ام بکنم . حاال همه ذهنم را بچه ای پر کرده بود که  مادرانه اش تجسم می کردم در وجود خودم بسازم و نثار

هنوز به دنیا نیامده بود و کم کم در بطنم شکل می گرفت . چه حس قشنگی بود! این حس مادر شدن ، کال نگاه زن 

در ارا به دنیای اطراف تغییر می داد . همه چیز در نظرم زیباتر به نظر می رسید که فکر می کردم وقتی قرار است م

بشوم . این اتفاق قشنگ به موقع رخ داده بود ومرا تا حدی از غم پدرم دور کرده بود و چقدر دید مرا نسبت به 

جمشید تغییر داد . حاال به محبت های پدرانه اش ، وسواس های افراط گونه هم اضافه شده بود و گاهی مرا به خنده 

ندم باشد کامال خلع سالح شدم و دیگر آن فاصله سنی زیاد رنجم وا می داشت . من در برابر او که قرار بود پدر فرز

نمی داد . همه خدمتکار ها را بسیج کرده بود کامال مراقب من باشند و هر از گاهی مرا کالفه می کردند . اما می 

 ن دوراندانستم بیچاره ها فقط اوامر جمشید را اجرا می کنند . به طور مثال بزرگ ترین نگرانی جمشید در طول آ

حمان رفتن من بود . به دو تا از خدمتکار ها سپرده بود اجازه تنها حمام کردن مرا ندهند، وقتی با اعتراض من مواجه 

شدند گفتند : جناب وزیر دستور دادند و من قید دوش گرفتن را زدم تا خودش بیاید و یک توضیح منطقی در این 

رفتار خدمتکار ها او را سرزنش کردم در جوابم گفت : همسر سابقم،  مورد بدهد . وقتی که به منزل آمد و به خاطر

مادر نازی رو می گم سر دومین حاملگی اش توی حمام سر خورد و بیهوش شد هیچ کس هم تا آمدن مکن نفهمید 

هم  شچه اتفاقی برایش رخ داده . زن بیچاره ساعت ها در حمام با حالی زار افتاده بود وقتی به بیمارستان رساندم

بچه از دست رفته بود و هم توانایی دوباره باردار شدنش را از دست داد. اصال دوست ندارم چنین بالیی سر تو هم 

 بیاید .

خنده ام گرفت و گفتم : قرار نیست این بال سر من هم بیاد پس لطفاً به خدمتکار ها بگو توی حموم دیگه راحتم 

 ور کرده بود تا پایان حمام من پشت در بنشیند .بذارند. قبول کرد اما بدبخت تاجی را مجب

بعد از مراسم چهلم پدرم اتفاق تازه ای افتاد ؛ وکیل پدر مان آمد تا وصیت نامه ش را برایمان بخواند . جمشید هم 

مرا همراهی کرد . من جمشید ، فروغ و اردالن و روحی ، همه در سالن پذیرایی منزل پدری نشسته بودیم در انتظار 

رود وکیل به سر می بردیم . اردالن کمی مشوش بود علتش را نمی فهمیدم تا آمدن وکیل تمام خانه را قدم زده بود، و

وقتی او آمد پرخاشگرانه او را به خاطر معطل کردن ما سرزنش کرد، وکیل پدرم در حضور ما وصیت نامه پدرم را باز 

لی دیگر و مقداری پول نقد و ماشین ثروت دیگری ندارد و وکیل کرد و خواند . می دانستم پدرم به جز ان خانه و منز

بعد از اینکه تمام اموال پدرم که همانها بودند را فهرست وار برای ما معلوم کرد گفت : تمام اموال را به دخترشان 

یعنی چه ؟ این  یلدا واگذار کرده اند، آب دهانم را به سختی قورت دادم . آخر چرا ؟ اردالن با عصبانیت فریاد زد :

دیگر چه جور وصیت نامه ایست نکنه ما رو دست انداخته اید و وکیل گفت : نه خیر بفرمایید رویت کنید ! این دست 

خط پدرتان این هم مهرش ، این هم اثر انگشتش ، جای بحثس نیست . اردالن با غضب به من نگاه کرد و بعد خطاب 

بکنه . وکیل خندید و گفت : می بینید که تونسته ...حاال اجازه بدهید باقی  به وکیل گفت : پدرم نمی تونه این کار رو

وصیت نامه را بخوانم . پدرم از من خواسته بود آن منزل را که محل سکونت مان بود تا زنده بودن روحی نفروشم و 

ه دوست داشتم به فروش بعد از ان اجازه فروش آنجا را به من می داد اما منزل دیگرمان را می توانستم هر زمان ک

برسانم . ماشینش را به راننده اش بخشیده بود و مقداری از پول های نقدش را به توران و پوران و به اردالن هیچ 
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چیز . اردالن سر و صدا به پا کرد فکر می کردم حق دارد آخر پدرم او را از همه چیز محروم کرده بود حتی به اندازه 

ش در ارثیه اش اورا سهیم نکرده بود.حتی در وصیت نامه اش اسمی از اردالن نبرده بود. به توران و پوران و راننده ا

زمین و زمان فحاشی میکرد و بر سر فروغ داد میکشید که انجارا ترک کند.مطمئنا اگر جمشید انجا نبود به من نیز 

ا با محروم کردن اردالن از ارث فحاشی میکرد..او رفت و طوفان ارام گرفت.داشتم با خودم فکر میکردم پدرم چر

باعث کدورت ماش ود؟ما که تا ان لحظه روابط خوبی نداشتیم مطمئنا از ان لحظه به بعد بدتر هم میشد.وکیل پدرم از 

من خواست دفتر را امضا کنم و اسناد را تحویل بگیرم گفتم:من اصال راضی به اینگونه تقسیم ارث نیستم. وکیل خنده 

ت:خب پدرتون راضی بودند من مجبورم وظیفه ام را انجام بدهم لطفا دفتر رو امضا کنید.خودتون ی کوتاهی کرد وگف

میتونید بعد هر حقی رو که فکر میکنید از برادرتون پایمال شده به او برگردونید. به هر حال این اموال از این به بعد 

با کل این ارثیه هم مثل اولش بشه.جز مال شماست هرچند که فکر نمی کنم غرور خدشه دار شده ی برادرتون 

اموالش برایم نامه ای هم گذاشته بود.حق با وکیل بود. اردالن مثل شیر زخم خورده شده بود.وقتی نامه ی پدرم را باز 

کردم فهمیدم حق دادن کوچکترین چیزی به اردالن ندارم. در نامه اش به خاطر هر انچه به من تحمیل شده بود 

و با تاسف بسیار از من طلب بخشش کرده بود و اضافه کرده بود هر انچه برای من گذاشته حق  مقصر دانسته بود

مسلم من است و با غضب از اردالن و بد طینتی اش نوشته بود.اما در باره ی اینکه چرا اردالن را از ارث محروم کرده 

 بود چیزی ننوشته بود.

دم.و حقیقتا پدرم همه کس من بود نه روحی را میدیدم و نه فروغ و نه با مرگ پدرم انگار همه ی فامیلم را از دست دا

اردالن را با ان همه زخمی که بر دل داشت و نه خبری از انها داشتم.روابط من با اجتماع بیرون به مجالسی که با 

رفت و ل میگعنوانها و مناسبت های مختلف بین رجال دولتی و دوستان جمشید بر گذار میشد محدود شده بود و شک

تنها هم صحبت صمیمی من جمشید بود.و خدمتکاران منزل...بزرگترین سرگرمی ام شمردن ایام هفته و حساب ماه 

ها برای به دنیا امدن فرزندم بود. ماه های اخر هم به خاطر وضع ظاهر و جسمانیم از شرکت در مجالس خودداری 

ها میرفت.منم به اتاق بچه ای که پر شده بود از لباسها و  میکردم . وقتی جمشید به یکی از ان جشن ها و مهمانی

اسباب بازی های رنگارنگ میرفتم و ساعتها خودم را با انها سرگرم میکردم. و در خیالم با او صحبت میکردم.اگر 

ترم به دخانتظار شیرین مادر شدنم نبود از تنهایی دق میکردم.باالخره بعد از نه ماه انتظار و بعد از هشت ساعت درد 

 دنیا امد.

دختر قشنگم سالم و سالمت به دنیا امده بود.تا روزهای تنهایی مرا پر از هیاهو کند. چه حالی داشتم وقتی پرستار 

اورا که به ارامی در پتویش نهفته بود. به اغوشم سپرد.چقدر ارام بود با چشمانی زیبا و نگاهی پاک و گیرا از اعماق 

 چنان نعمتی شکر کردم.وجودم خدارا برای داشتن 

جمشید هم خوشحال بود و بالفاصله بعد از ترخیص من و بیرون امدنم از بستر جشن مفصلی به مناسبت متولد شدن 

دخترمان نسترن برگزار کرد.انتظار داشتم فروغ را در ان مجلس ببینم اما او نیامد وهمان شب با یک تماس کوتاه 

 ورسمی به من تبریک گفت.

..همان شب دور از چشمان جمشید به یاد روزهایی که فروغ حکم خواهر نداشته ام را داشت گریستم و دلم شکست.

باز ذهنم بعد از یک سال به سوی نظام پر کشید و هرچه تقال کردم نتوانستم از ان خاطرات شیرین که به تلخی به 

 کند؟پایان رسیده بود فرار کنم و باز دل نافرجامم خواست بداند حاال چه می
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با صدای در سلدا به خانوم بزرگ نگاه کرد. خانوم بزرگ غرولند کنان برخاست و گفت:ای بابا...اگه گذاشتن بفهمیم 

 این دختر بیچاره رو باالخره با چه ترفندی این اقای اشرف فراری داد.

 سلدا با تعجب به او که به سمت در میرفت گفت:فراری داد؟!

 در اتاق را باز کرد وبا دیدن شهریار گفت:البد پدرجانتان باز طاقت نیاورده و خواست بیاییم پایین...؟خانوم بزرگ 

 شهریار گفت:با عرض معذرت درست حدس زده اید یا اینکه ارام بخش بهش دادم نتونست بخوابه.

ی ت انها میرفت گفت :اشکالسلدا به ساعت نگاه کرد نزدیک یازده شب بود. دفتر را برداشت و در حالی که به سم

 ندارد اتفاقا من هم سواالتی ازشون داشتم که الزم میبینم قبل از ادامه ی خوندن این دفتر ازشون بپرسم.

خانوم بزرگ غرولند کنان گفت:چی چی رو عیب نداره من فردا باید باز از پا درد بنالم.هی برو پایین...هی بیا باال..ای 

 یرزن نیست...!بابا هیچ کس به فکر من پ

 شهریار با شرمندگی گفت:حق با شماست من معذرت میخوام.

سلدا زیر بازوی اورا گرفت و اورا همراه خود از اتاق خارج کرد و لبخندزنان گفت :خانوم بزرگ همین امشب رو با 

ی که پله حرف دل من راه بیا از فردا شب میبرمت خونه ی خودمون هرچی بگی میگم چشم. خانوم بزرگ در حال

 هارو دست به دیوار و اهسته پایین میرفت گفت: اره جون خودت این حرفهای دل تو تا اخر عمر من ادامه داره.

 نظام که داخل سالن نشسته بود با امدن انها گفت:میبخشید اذیتتون کردم.

 سلدا مقابل او نشست و گفت:اتفاقا اینطوری بهتره اول از حالتون بهتر شدین؟

خند کمرنگی زد و گفت:خوبم اما بهتر میشم وقتی که بعضی حقایق رو واسه ی بعضی ها روشن کنم سوال نظام لب

 بعدی؟

 سلدا پرسید:شما واقعا سیاسی بودین؟

 نظام با اندوه گفت:ای کاش بودم.

 سلدا:نبودین...؟پس یعنی واقعا براتون پرونده سازی کردن..!اما چه کسی؟

 گفت:اینو باید از اردالن پرسید. نظام با نگاه عمیقی به او

 سلدا:یعنی پدربزرگم براتون پرونده سازی کرده؟اخه چرا؟

اره...کار اردالن بود اما جواب اون چرا رو بهتره از زبون خودش بشنوی.بذار با اعتراف کمی سبک بشه مردک -

 گرگ...

 براتون پرونده سازی کرده؟ سلدا گفت:یه سوال دیگه شما از کجا فهمیدیدن که پدربزرگ من بوده که

 نظام:سوالهای تو باید اساسی پاسخ داده بشه.ببینم خوابت که نمیاد.

سلدا:نه اصال...خانوم بزرگ با دلخوری گفت:من هم که اصال اینجا وجود ندارم...نظام لبخندی زد و گفت:تو چطور 

 مولود...؟

 همینگونه خطاب میکرد مولود...گونه های خانوم بزرگ گل انداخت در ان سالها نظام اورا 
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نظام:وقتی ماشین را گل زدم پولش را حساب کردم اومدم برم دنبال یلدا.دل توی دلم نبود. من از صبح دلنگران بودم 

ولی به یلدا چیزی بروز نمی دادم که تشویشش بیشتر نشه چندصدمتر دورتر از گلفروشی دوتا ماشین از فرعی 

ن.اون ساعت از روز خیابون خلوت بود توی یک چشم بهم زدن من و با خشونت و ناسزا اومدند بیرون و جلومو گرفت

از ماشین بیرون اوردند.هنوز در گیرو دار این قضیه بودم که چه اتفاقی افتاده که با ضربه ای به سرم بیهوش 

ر ه تنها چیزی که فکشدم..وقتی به هوش اومدم توی یک اتاقک سلول مانند حبس شده بودم. اه از نهادم برخاست ب

میکردم یلدا بود. وجشنی که میدانستم برهم خورده است. نمی دونم چقدر گذشت که اومدن و منو با همون خشونت 

به اتاق بازجویی بردن.از اولین سوالشون که کامال گیجم کرده بود فهمیدم که توی چه درد سر بزرگی افتاده ام.توی 

 کدوم حذب فعالیت داری؟

سالها توی امریکا بودم و چیزی از سیاست و مخالفین شاه نمی دونم فایده نداشت. میگفتند تنها با یک هرچی گفتم 

عده ی دیگر خارج از کشور فعالیت های اشوبگرانه ی داخل ایران را هدایت و برنامه ریزی میکنید.چیزی واسه ی 

ن شکنجه های سنگین مرگ رو جلوی اعتراف نداشتم واسه ی همینم شکنجه ها رو شروع کردند. هر روز با او

چشمام میدیدمولی نمی مردم. همه چیز و همه کس یادم رفته بود حتی زمان را از دست داده بودم هنوز هم وقتی یاد 

 اون رفتارهای وحشیانه می افتم تیره ی پشتم میلرزه....

ه اونجا بودند هنوز توی گوشام هست غیر از من خیلی های دیگر انجا بودند حتی صدای ضجه ها و فریادهای اونایی ک

و بعد یک دفعه شکنجه ها قطع شد و مرا که برای شکنجه به زیر زمین یکی از ادارات اگاهی بردند انقدر غرق در 

خواب بودم که وقتی صدای یلدا را شنیدم هرچه توان در وجودم مانده بود را جمع کردم تا توانستم ثانیه ای پلک 

 دارم.اورا که دیدم فقط توانستم نیمی از نامش را بر زبان بیاورم و بعد خوابم برد.هایم را از روی هم بر

من اصال صدای هق هق گریه های یلدا را نشنیده بودم خودم هم مانده بودم این چه بازی است که بر سرم در می 

 تقلم کردند به زندان محکومیناورند.دو روز توی همون زیر زمین تحت مداوا بودم تا اثار شکنجه ام کم بشه و بعد من

عادی.هرچه در ذهنم به تجزیه و تحلیل این قضیه پرداختم چیزی عایدم نشد. شنیده بودم محکومین سیاسی محال 

 است جان سالم از تبعیدگاه یا این همه شکنجه به در ببرند.پس چطور من سر از زندان عادی در اورده بودم.

تباه گرفته بودند.و حاال متوجه ی اشتباهشان شدند.برای اینکه گند قضیه در فکر کردم شاید مرا با کس دیگری اش

نیاد قصد دارند از این راه با فرستادن من به زندان عادی اشتباهشان را کتمان کنند. ولی باز هم با عقل جور در نمی 

 کرد.یکی دیگر را هم زیرامد خیلی راحت میتوانستن از شرم خالص شوند. انها کهادم نبودند برایشان چه فرقی می

شکنجه بکشند و بعد از دو ماه در کمال نا باوری صدایم کردند.لباسها و وسایلی را که در هنگام دستگیری همراهم 

بود به من مسترد کرده و ازادم کردند.انقدر شوکه شده بودم که جایی برای هیجان و شادی پس از ازادی برایم 

ز ازادی ام از زندان توجه ام را جلب کرد همون ماشین بود یک جایی او رو دیده نگذاشته بود. اولین چیزی که پس ا

بودم.ماشین صباغ بود....اما توی اون شش ماه ذهنم پر شده بود از ضجه های وحشت انگیز شکنجه ها و درست به 

ان محل شک بر  خاطر نمی اوردم که صاحب ماشین کیست و اینکه ان را قبال کجا دیده بودم. وجود ان ماشین در

انگیز بود. و بعد یک حس .یک حس قوی توی دلم افتاد که باعث شد انرا با تردید بازتری ببینم.ولی همان حس به 

من گفت که یلدا داخل ماشین است برایم غیر قابل باور بود که فکر کنم یلدا در ان ماشین منتظر من است.چند قدم 

گهان حافظه ام یاری کرد و به یاد اوردم ان ماشین صباغ است.دو سه به سمت ماشین که رفتم حرکت کرد و رفت.نا

باری که در یکی از مهمانی ها شرکت کرده بودم اورا دیده بودم که با همان ماشین امده بود. و بعد دنبال علتی برای 
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دی من به خاطر حضور او در ان مکان گشتم.هزاران دلیل داشت و نخواستم به بدترین انها که واسطه شدن برای ازا

دستیابی به یلدا بود فکر کنم.همه را ریختم دور و تصمیم گرفتم به اولین جایی که میروم منزل تیمسار باشد. حتی 

اگر با هفت تیرش مرا هدف قرار میداد میرفتم.دلم برای یلدا پر میکشید و خودم را سرزنش میکردم که در ان شش 

زمان بود که طعم شیرین ازادی را چشیدم و باید با سر میدویدم. و تمام  ماه باعث رنجش خاطرش شده بودم. تازه ان

 هیجانم را با فشردن زنگ خالی میکردم.

هیچ کس پاسخگو نبود.مشکوک بود.حتی مستخدمینشان هم در منزل نبودند..رفتم منزل اردالن انجا هم کسی در را 

سراغ مادرم را میگرفتم.همان طور که یلدا در خاطراتش اورده برایم باز نکرد.با خود گفتم دارم تنبیه میشوم باید اول 

بود لحظه ی باشکوهی بود لحظه ای که با مادرم روبه رو شدم.پیر زن بیچاره نزدیک بود از خوشحالی دیدنم سکته 

 نکمد.دقیقا یک ساعت مرا نگاه کرد ناباورانه به سرو صورتم دست میکشید. و گریه میکرد. اولین سوالی که از م

پرسید این بود که کجا بودی؟چه بالیی سرت امد.صبورانه و با کلی سانسور از صحنه های شکنجه و به صورت خالصه 

برایش گفتم که چه اتفاقی برایم افتاده. بعد از او در باره ی یلدا و دیگران پرسیدم گفت:یلدا هفته های اول را در 

بیمار شده بود پرستاری میکرده و گفت تیمسار اورا با خود برد به کنار او بوده و با لطف و مهربانی تمام از او که 

طوری که تا مدتی از او بیخبر بوده تا اینکه این اواخر هرروز به دیدنش میرفت و نوید ازادی مرا میداده و انقدر با 

م غوغایی برپا اطمینان حرف میزد که گمان کرده بود از علت ناپدید شدن من باخبر است.با این حرف مادرم در دل

شد.ساعتی بعد در حالی که به هزار ترفند خودم را از دستش خالص کرده بودم مقابل دفتر وزارت بودم.سراغ صباغ 

را از منشی اش گرفتم اول پرسید وقت قبلی دارم؟کالفه بودم.به هزار بدبختی خودم را از جلوی نگهبانی به انجا 

گفتم نخیر از دوستانش هستم دخترک پوزخندی زد و با تمسخر رسانده بودم حاال میپرسید وقت قبلی دارم.

گفت:پس نباید از دوستان نزدیک شان باشید وگرنه امشب را برای مالقاتشان انتخاب نمی کردید و چون مرا سردر 

 گم دید گفت:پس شما دعوت ندارید عجب دوستی...!

 میشه بفرمایید امشب چه خبره؟ جانم به لب امده بود با عصبانیت گفتم :خانوم درست حرف بزنید

دخترک هم از نحوه ی برخوردم عصبانی شد و فریاد زد مودب باشید اقا اگر مطمئن بودم از دوستان جناب وزیر 

 نیستید به نگهبانی میگفتم شمارا بیاندازند بیرون.

 به اعصابم مسلط شدم و گفتم:معذرت میخوام اما من اینجا نبودم.

برداشت و گفت:امشب شب ازدواجشونه...دنیا دور سرم چرخید با هر قدمی که بر میداشتم دخترک دست از لجاجت 

موضوع برایم روشن تر میشد. با ذهنی اشفته خودم را به منزلش رساندم.برو بیایی بود اما رفت و امدها هم کنترل 

باز اسم و دم لحنم مالیم باشد.سرمیشد.به یکی از همین نگهبانان جلوی در گفتم باید صباغ را ببینم.این بار سعی کر

فامیلم را پرسید و رفت و دقایقی بعد امد دنبالم و مرا به دفتر صباغ برد.دقایقی تک و تنها در ان دفتر نشسته بودم تا 

که امد.نمی دانستم باید با او چه برخوردی داشته باشم. هنوز شک و تردید به یقین تبدیل نشده بود و رفتار صباغ 

 ا دیدن من اصال جا نخورد و جلو امد با گرمی دستم را فشرد و خواست که بنشینم.عادی بود.ب

خدمتکاری برای پذیرایی امد و رفت بعد از دقایقی سکوت او که به اشتباه فکر کرده بود من از همه چیز باخبرم 

اه بود قت داشتم همه اشتبصحبتمان ادامه پیدا کرد:خب اقای اشرف به گمانم تصوراتی که از شما بعد از دانستن حقی

 البته جایی که شما بودید طبیعتا جای اسفناکی بود خیلی اسفناک...
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با تردید گفتم:پس حدسم درست بود.صدایم را باالتر بردم و گفتم: تو مرتیکه هرزه..تو..کثافت داری با یلدا همسر 

ت و گفت:مرتیکه نمک نشناس من..زن قانونی من ازدواج میکنی؟صورتش از شدت خشم قرمز شد از جابرخاس

حرف دهنت رو بفهم و مواظب حرف زدنت باش و اال میدم نگهبانای جلوی در دمار از روزگارت در بیارند.هرچند 

 توی این مدت پوستت کلفت شده.

 نبلند شدم مقابلش ایستادم و در حالی که به او ناسزا میگفتم یقه اش را گرفتم.صباغ از من بلندتر بود یک سرو گرد

بلندتر و یقینا از من که از مرگ رسته بودم قوی تر.با یک حرکت مرا روی مبل انداخت و در حالی که یقه ی لباسش 

را مرتب میکرد گفت:هار شدی...مردک..یلدا خیلی وقته که از تو طالق گرفته حاال هم داره همسر من میشه هرکس 

 عروسی تان غیبت زد چی داشتی به او بدی جز دردسر. دیگه هم بود همین کار را میکرد تو مرتیکه سیاسی که شب

خنده ای عصبی کردم و گفتم:سیاسی؟خودت خوب میدانی که این یک وصله بود و مطمئنا خودت هم اون بی شرف 

سگ صفت رو خوب میشناسی اون هرزه ی کثیف چرا و برای به دست اوردن چه کسی این بال رو سر من اورد؟اما 

 من اجازه نمی دم حتی نگاه کثیفت به یلدا بیافته چه برسه که بخوای...خوب گوشاتو باز کن 

حرفم را قطع کرد و گفت:خوب میدونی که صباغ از چه قدرتی برخورداره.میدونی برای رسیدن به اهدافم از پرداخت 

ه م به این دلیل کپوالی هنگفت واهمه ای ندارم پس اگر در برابر اهانت های تو سکوت کردم به دودلیله.اول یلدا دو

میخوام همه چیز رو به تو بگم.دوست ندارم مخل اسایش من بعد از ازدواجم با یلدا باشی و من برای تو پرونده سازی 

نکردم.روحم هم اگاه نبود.درسته تورو برای به دست اوردن یلدا ازاد کردم اون هم با پرداخت پول های کالن به 

ن رو بچسب اون تورو انداخت توی زندون. داشتم عشق یلدارو از دلم بیرون مقامات باالتر ولی برو یقه ی اردال

میکردم که اومد سراغم و گفت با تو چیکار کرده و بابت ازادی مشروط تو به اون کلی پول پرداختم و باعث شدم بی 

و بانی افتادن تو  دردسر از شغلش استعفا بده درسته که من همه ی این کارارو به خاطر خودم انجام دادم اما باعث

توی زندون من نبودم. و یادت هم نره گرفتار چه مصائبی بودی دیدن یلدا هم واسه ی تو فایده ای نداره چون خوب 

میدونه اگه از ازدواج با من شانه خالی کنه تورو دوباره گرفتار کرده.پس راهت رو بکش و برو بذار یلدا زندگی اش 

 رو بکنه!

قیقت داشت.یلدا به خاطر من خودش را راضی به ان ازدواج کرده بود و محال بود با حالم بد بود.حرفهایش ح

خواهش و التماس من از تصمیمی که گرفته بود برگردد.با اندوه در حالی که خلع صالح شده بودم گفتم:یلدا خیلی 

 ری نابودش میکنی؟جوونه.جوون و پاک و معصوم تو میدونی داره از سر اجبار با تو ازدواج میکنه پس چرا دا

صباغ مقابلم نشست و گفت:چیزی که توی یلدا من و جذب خودش کرده گذشته از زیباییش پاکی و معصومیتش 

 بود. من اگه میخواستم اونو نابود کنم....

 

 میتونستم با یه پیشنهاد هم تورو ازاد کنم. و هم به خواسته ام برسم.من یلدا رو دوست دارم شاید بیشتر از تو.

گفتم:نه..نه..بیشتر از من غیر ممکنه اینطور باشه.چرا که اگر اینطور بود مجبورش نمی کردی با تو ازدواج کنه من 

 اگر جای تو بودم...

حرفم را قطع کرد و گفت:من خصوصیاته انسانی تورو ندارم هیچ کدوم رو و تو هم اگه جای من بودی اونارو نداشتی 

 پس همین کارو میکردی.

 لدا زیاد دوام نمیاره اون با احساسات لطیفی که داره توی زندگی با مرد سختی مثل تو داغون میشه.گفتم:ی
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خنده ای بلند کرد و بعد گفت:ما هردو مرد هستیم چطور انتظار داری جز سختی چیزی از من ببینی.بعد از سکوت 

کن.یلدا برام هوس نبود و نیست و کوتاهی ادامه داد.من خودم رو خوب میشناسم از اینجا که رفتی فراموشش 

نمیشه.منتظر نباش که یک روز این هوس تموم شه و به خاطر کج خلقی هاش به خاطر تحمیل شدنم به اون طالقش 

بدم.من عاشقشم من این دختره رو با تمام وجود دوست دارم و انقدر بهش محبت میکنم تا نرمش کنم و تورو 

 فراموش کنه.

وی صباغ متاسفانه یا خوشبختانه یلدا را دوست داشت ت"پیری گر بجنبد سر به رسوایی زندعشق "راست گفته بودند

نگاهش برق عشق بود نه هوس.بی سرو صدا رفتم چرا که با همه ی مرد بودنم نمی توانستم کاری برای یلدا انجام 

ود م انقدر برایم سنگین بدهم.و یه مرد وقتی گریه میکنه که غمش خیلی سنگین باشه.غم از دست دادن یلدا.همسر

 که مثل بچه ها گریه میکردم.

حال خودم رو نمی فهمیدم باید میرفتم سراغ اون اردالن و می کشتمش اما توی اون موقعیت توان انجام هیچ کاری 

 رو نداشتم. دلم میخواست همون اطراف پرسه بزنم تا یلدا رو ببینم اما چه فایده..به سختی خودم رو راضی کردم که

برگردم باغ.وقتی برگشتم مادرم حال اشفته ام رو دید نمی تونستم یعنی قدرتش رو نداشتم که حقیقت رو از اون 

پنهون کنم.پیر زن پا به پای من گریست شاید هم بیشتر.اخه اون یه مادر بود.از همون روز بود که در اتاقی که متعلق 

رگردم اما فقط در ظاهر این کارو کردم.سخت بود این کار رو به یلدا بود رو قفل کردم سعی کردم به زندگی عادی ب

کنم یلدا با عشق همسرم شده بود و بعد به خاطر یک کینه ی احمقانه ی یک نفر بیجا مجبور به طالق از من شد. و 

راضی به ازدواج با مردی شد که میتونست جای پدرش باشه.روز بعد فروغ بدون اردالن به دیدنم اومد.واسه ی 

لیت برای عشقی که از دست داده بودم.طفلکی نمی دونست چجوری با من برخورد کنه.خوشحال و هیجان زده به تس

خاطر من یا گریان به خاطر یلدا...فکر کنم مادرم با او تماس گرفته بود. به هر حال طوری رفتار کردم که گریه و 

اغ اردالن سر دوراهی گیر کرده بودم یک طرف زاری نکنه خودم به اندازه ی کافی غصه داشتم برای رفتن به سر

قضیه ی یلدا بود همسر سابقم و عشق همیشگی ام که او با بی رحمی و با دالیل نفرت انگیز خودش از من گرفته بود 

و انداخته بودش توی دست مردی که هرچقدر هم به او محبت میکرد لیاقت همسری اورا نداشت.یک طرف قضیه 

 هم فروغ بود....

اهرم!توی دست های او بود و میتوانست با هر حرکت من با رفتارش اونو هم ازار بده و گیج بودم.دلم دست یلدا خو

بود و عقلم دست یلدا و هردو مرا درگیر کرده بودند چه کار باید میکردم.هنوز به نتیجه نرسیده بودم که فروغ اومد 

چون اردالن منزل بوده صالح ندیدم حرفی درباره ی تو زده و گفت:یلدا تماس گرفته قصد داشت از تو سوال کنه اما 

بشه باز رفتم تو حس و حال انتقام از اردالن.یلدا هنوز توی فکر من بود میشد فهمید که از تماس با فروغ هدفش 

پرس و جو از من بوده میدانستم تا خیالش از بابت من و احوال من و دلم راحت نشه نمی تونه یک زندگی راحت و 

ادی با صباغ داشته باشه که حاال شوهرش شده بود.باید زنگ میزدم و هم به خاطر فداکاری اش تشکر میکردم و ع

هم طوری صحبت میکردم که تسلی خاطرش میشد.تا کم کم خودش را راضی به تقدیر کند.متاسفانه من یک مرد 

دزدیده است. بعد از چند روز سبک سنگین  افسانه ای از دل افسانه ها نبودم که بروم به جنگ کسی که بانوی من را

کردن فکرم زنگ زدم اما هنوز به درستی کارم اطمینان نداشتم اما مطمئن بودم اگر سالها به این موضوع فکر کنم که 

باید با یلدا تماس بگیرم یا نه به یک نتیجه ی درست نمیرسیدم.وقتی صدایش را شنیدم خیلی سریع و انی چهره اش 

به تصویر کشیده شد .اون همه خاطره از او..به یکباره همه را به سختی جان دادن کنار گذاشتم. و  جلوی چشمانم
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چنان با او حرف زدم که باید. و متاسفانه نمی دانستم چه اشوبی به پا میکنم.و باعث شدم شوهرش دست روی او بلند 

ا یگفت تیمسار تورا مسبب اصلی ازدواج یلدا بکند....اصال فکرش را هم نمی کردم تلفن های من کنترل میشه. فروغ م

صباغ میداند و دائم تورا به باد فحش و ناسزا میگیرد و ظاهرا اینطور بود. او از چیزی خبر نداشت و حق داشت مرا 

مقصر بداند اما حق نداشت روبه روی فروغ مرا به باد فحش بگیره و اونو ناراحت کنه و حاضرم تمام و کمال شنونده 

ولی دست از سر فروغ برداره اون چه گناهی داشت که خواهر من بود. قصد نداشتم اعتراف کنم تا خودم را باشم 

تبرئه کنم اما وقتی رفتم اونجا حضور اردالن باعث شد در مقابلش جبهه بگیرم چرا که اردالن هم با رذالت تمام 

قصد داشت منو تحریک کنه و بیندازه به جون هرچه میخواست به من گفت:سیاسی کثافت.اشغال .بی غیرت و..و..و.. 

صبغ تا زندگی رو واسه ی یلدا تباه کنه اما من اونو با چهره ی فریبکارانش میشناختم و میدانستم چقدر از یلدا به 

عنوان دختر زنی که هووی مادرش بود بیزار است تحمل کردم اما زمانی که کثافت کاری های خودش را با زبانی 

سخر بار به گردن من می انداخت کنترلم را از دست دادم با پستی تمام گفت چقدر پول گرفتی تا نیش دار و تم

خواهرم رو به صباغ بدهی.نمی دانست صباغ تمام جریان را به من گفته.پس باید هم انقدر بی شرف میشد و کارهای 

که ذره ذره و هرروز به خاطر یلدا  خودش را با وقاحت به پای من می نوشت.با ان حرف اتشم زد هم منو و هم قلبم

میسوخت.فریاد زدم کثافت خفه شو من میدونم این تو بودی که برایم پرونده سازی کردی تا بیفتم زندون چون خبر 

داشتی یلدا چقدر بهم بها میده و چقدر منو دوست داره و اینم میدونستی صباغ به یلدا چشم داره و مردی است با 

پرونده رو مختومه میکنه.می دونستی به خاطر یلدا هم حاضره به توی کثافت پول بده هم منو نفوذ که پیچیده ترین 

ازاد کنه هم مقامات باال رو انقدر تطمیع کنه که دستور ازادی منو بدن.تو همه ی این چیزهارو میدونستی و رفتی 

یت میگفتیم که تیمسار با عصبان سروقت صباغ حسابی تیغش زدی و به همه ی خواسته هات رسیدی...ما به هم ناسزا

خطاب به من گفت ساکت باشم چون اردالن هرچی باشه با یلدا همخونه..خندیدم..یک خنده ی عصبی و با همان 

عصبانیت گفتم:چقدر خوشبینی تیمسار صباغ خودش همه چیز رو برام گفت و باز هم چقدر نسبت به همخونی این 

ادر دلسوز مادر خواهرش رو کشت.خودم دیدم که از پله ها هولش داد برادر نسبت به خواهرش خوشبینی این بر

دیدم که...اردالن به سمت من حمله کرد و با دست به گریبان شدن با من اجازه ی افشاگری نداد اما همانطور که با 

و از همه بیشتر هم گالویز بودیم با غضب فریاد زدم:اره تیمسار..اره ..یلدای بیچاره قربانی همه ی ماست همه ی ما 

برادر هم خونش.تیمسار به کمک راننده اش که اورا صدا کرده بود مارا جدا کرد من خسته و نفس زنان روی مبل ولو 

شدم سرم را بین دستانم گرفتم و با بغض و اندوه گفتم:تیمسار تو که عرضه ی اداره ی دوتا زن رو نداشتی نباید با 

نباید یلدا رو تنها میذاشتی اون دختر معصوم سالها زیر بغض و کینه ی این مرد و خانوم بانو ازدواج میکردی نباید...

متاسفانه دختر خاله ی من بزرگ شدو دم نزد و حاال...وای یلدا...یلدا..و باز مثل یه بچه فقط گریه کردم اردالن 

ضد  بده.مرتیکه ی سیاسیوحشیانه فریاد زد:خفه شو بلند شو گورت رو گم کن و این اراجیف رو تحویل یکی دیگه 

 حکومت.اگر برادرزنم نبودی بالیی سرت می اوردم...

اونوقت بود که تیمسار فریاد زد:اردالن خفه شو..فقط بگو تو خانوم بانو را هل ندادی.بگو تو باعث مرگ اون نبودی. 

چشمهایش به حقیقت باز  اردالن دست پاچه شد خواست باز هم انکار و حاشا کند.اما تیمسار با دیدن حال و روز من

شد و چقدر دیر...اون بیچاره هم شوکه شده بود و درمانده از ان همه سال بیخبری و کوتاهی در حق یلدا فقط از 

 اردالن که هنوز هیچ اعترافی نکرده بود خواست اونجارو ترک کنه و دیگه جلوی چشمانش افتابی نشه.
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دید دچار ایست قلبی شد تا مدتها خودم رو به خاطر افشاگری هام تیمسار به خاطر اون حقایق تلخ و فشار روحی ش

سرزنش میکردم اما به هر حال عمر او هم به سر امده بود. و من یلدارا بعد از مدتها در مراسم تدفین تیمسار دیدم. 

دلم  به اندازه ی تمام غمهایش اشک میریخت و زار میزد.می دانستم که شب قبل از ماه عسلشان برگشته اند.

میخواست در ان لحظات فقط و فقط به عنوان یک دوست جلو میرفتم اورا تسلی میدادم اما موقعیت من به عنوان 

همسر سابق یلدا متفاوت تر با همه حاضرین در ان مراسم بود حتی حاضرین تا حدودی فراموش کرده بودند انجا 

. ما که برای اولین بار در کنار هم در حضور یلدا در مراسم تدفین است و دائم من و صباغ را زیر نظر گرفته بودند

 جمع حاضر میشدیم.

من و یلدا و صباغ.حاضرین به جای خواندن فاتحه در مورد ما پچ پچ میکردند.با نگاه از من خواست انجارا ترک کنم 

بروم و همراه مادرم در نگاهش التماس موج میزد.بودنم بیش از این جایز نبود میدانستم باید قبل از اتمام مجلس 

انجارا ترک کردیم.مادرم اولین بار صباغ را دید برای او که از دل من و یلدا بیخبر مانده بود تنها عیب صباغ سنش 

بود.به نظرش او حتی از من هم خوش چهره تر بود.نمی دانستم فقط با تعریف از صباغ داره منو دلداری میده و یا بی 

گفت:مطمئنا یلدا در کنار او خوشبخت است.خنده ی تلخ و عصبی من در برابر غرض از او تعریف میکنه و می

حرفهایش باعث شد فکر کند من یلدا را فراموش کردم و عشقش از دلم بیرون رفته اما یلدا یه عشق ناکام واسه ی 

 من بود.هنوز بعد از سالها حسرت زندگی با اون مثل روزهای اول توی دل منه.

م بهره برد و گفت:اما یلدا در کنار صباغ زندگی ارومی داشت صباغ اونو دوست داشت تا اینجای سلدا از سکوت نظا

خاطراتش رفتار بد و زننده ای جز اون برخوردش به خاطر تماس شما نداشته.باقی رفتارهایش مثل رشوه گرفتن و 

ر ادرتون و به تعبیر او یلدا دبد رفتاری با زیر دستانش مربوط به خودش بوده حتی مشروب خوردنش پس به قول م

 کنار صباغ خوشبخت بوده...

نظام لبخند تلخی زد و گفت:یلدا که از لحظه به لحظه ی زندگیش چیزی ننوشته البد چیزهایی رو حذف کرده تو به 

ظاهر نوشته اش نگاه میکنی؟ خب پس اون زمانی که نوشته فکرم و دلم پر میکشه به گذشته ها..اونا چی؟اونهارو 

چطور تعبیر میکنی؟چرا با همه ی خوشبختی و خوشرفتاری صباغ.شوهرش گذشته هارو فراموش نمی کرد؟سلدا...تو 

خودت میدونی دوست داشتن از سر اجبار تقریبا محاله و اگر محال نبود نمی تونست مثل دوست داشتن و عشق 

 .واقعی باشه که خود به خود حتی خیلی ناگهانی در وجود ادم شکل میگیره

 از اشاره ی مستقیم نظام نا خوداگاه نگاه سلدا و شهریار در هم گره خورد

سلدا فورا سرش را پایین انداخت و نظام گفت:می بخشید اینطور حرف میزنم اما اردالن انقدر ادم نفرت انگیزی 

دلیلی با تموم  است از اون ادمها که کینه ی شخصی رو بی دلیل توی دلشون راه میدهند و اونوقت با همه ی بی

وجودشون انتقام میگیرند. از اون انتقام های سخت وکشنده.تیمسار میخواست با محروم کردن اردالن روحی از ارث 

اونهارو به خاطر رفتارشون با خانوم بانو تنبیه کنه اما نمی دانست با اینکارش اتش نفرت و انتقام رو در دل اردالن 

ر بود همیشه بدون عاقبت اندیشی فورا دست به کار میشد. دفعه ی اول با شعله ور تر میکنه. این خصلت تیمسا

ازدواجش با خانوم بانو و با پنهان کاریش دچار اولین اشتباه در زندگی خانوادگی اشان شد و بعد با به دنیا امدن یلدا 

باه باه دیگرش زندگی یلدا را تبا بی اعتنایی به روحی و اردالن تخم کینه ونفرت را در دل انها کاشت. و با دومین اشت

کرد. وقتی از زبان فروغ شنیدم تیمسار چه کرده کمی ترسیدم اما میدانستم با حضور صباغ در کنار یلدا او دست به 

کار احمقانه ای نمیزند.هرچند یلدا اصرار داشت حق سلب شده از اردالن را به او برگرداند اما اردالن با ان غرور 
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نقشه های بهتری که به خیال خودش در سر میپروراند دست یلدا را با سخاوت به دور از باور  کذایی اش و به خاطر

کنار زد و منتظر نشست تا به نحوی اتش نفرت بی دلیل و غیر منصفانه اش را از یلدا طوری خاموش کند که دلش 

 حسابی خنک شود.

رصت پیش امد.سپس رو به سلدا کرد و گرگ صفت انقدر توی کمین نشست و نقاب به چهره اش زد تا این ف

 گفت:حاال میتونی اگر سوال دیگری نداری ادامه اش رو بخونی.

 

جمشید تمام سعی اش را میکرد تا مثل یک پدر جوان با نسترن نوزاد برخورد کند و با من که به عنوان یک زن تازه 

بود.هرچند نسترن پرستار داشت اما می شد از  مادر شده بودم.از حق نگذریم تجربه ی او در بچه داری بیشتر از من

ظاهرش فهمید که نسترن و گریه های شبانه اش و نا ارامی هایش اورا کالفه میکند و ارامشی که در ان سن و سال به 

ان نیاز داشت بر هم میزد.گاهی هم به زمین و زمان فحش میداد.من دقیقا میدانستم نوزاد نا اراممان باعث تشنج 

 ست و سعی داشتم تا مدتی یعنی تا زمانی که نسترن به دوران ارامش برسد از او دور نگاهش دارم.اعصاب او

از ماه دوم به بعد نسترن مبدل به نوزادی ارام و ساکت شد و تقریبا تمام روز و شب را میخوابید. چند ساعتی هم که 

 بیدار بود در اغوشم با دستهایش بازی میکردم.

بود پدرش در ان سن و سال حوصله ی غر زدن های اورا ندارد.در هر صورت نسترن انقدر مرا  دختر قشنگم فهمیده

سرگرم خودش کرده بود که از دنیای اطرافم کامال غافل ماندم. و نفهمیدم او چه زمان انقدر بزرگ شده بود. که 

صدا کرد.انقدر در بغلم اورا فشردم که توانست برای اولین بار بگوید ماما انگار دنیا را به من داده بودند وقتی مرا 

خنده های قشنگش تبدیل به گریه شد. و انوقت بود که به خودم امدم. ان زمان نسترن یازده ماهه بود و داشت راه 

رفتن را یاد میگرفت و تجربه میکرد. در این بین جمشید گاه گاهی دچار سردرد های مزمنی میشد که با مسکن تا 

ک روز که از محل کار به منزل باز میگشت گرفته و عصبی بود. احساس کردم دوباره دچار حدودی برطرف میشد.ی

سردرد شده. از او خواستم برای معاینه به دکترش مراجعه کند. و او در پاسخ گفت:پزشک احتمال میدهد 

 از گفتن موضوعی سردردهایم عصبی باشد. پرسیدم باز هم سردرد داری که اینقدر به هم ریخته ای.اما در حالی که

تردید داشت پاسخ منفی داد.اخر شب طاقت نیاورد و گفت:دخترش نازی و دامادش قرار است سفری به ایران داشته 

باشند و من که ایرادی در ان نمی دیدم گفتم:این که مسئله ی بقرنجی نیست که فکرت رو مشغول کرده.لبخندی زد 

تو بی خبره اگه بیاد ببینه من ازدواج کردم. و تازه یه دختر هم دارم و گفت:تو که نمی دونی نازی از ازدواج من و 

حسابی عصبانی میشه ناراحت شدم و گفتم: خب اگه میخوای مارو اینجا نبینه میخوای مارو در جایی پنهان کن.اما قبل 

 بشم.از اون گفته باشم من از اینجا هیج جا نمیرم.مخصوصا منزل پدر مرحومم حاضرم قاطی خدمتکارها 

فهمید که دلخور شدم خواست از دلم بیرون بیاورد اما من لجاجت به خرج دادم. و علی رغم اعتراضاتش پرستار را از 

اتاق نسترن بیرون کردم و ان شب را در اتاق نسترن به سر بردم و جمشید سعی داشت با حرفهایش صحبت نا به 

حبت های او در را از تو قفل کردم. و با عصبانیت زیر لب به او جای اولش را رفع و رجوع کند.اما من بدون اعتنا به ص

که از دخترش به خاطر ازدواجش با من میترسید ناسزا میگفتم.صبح دیرتر به محل کارش رفت تا با من صحبت کند. 

 نسر میز صبحانه با لبخندی گفت:چقدر نازک دل شدی عزیز من...با عصبانیت گفتم:نازک دل...اگه میگفتم از ای

خونه میرم تا نازی نفهمه ما با هم ازدواج کردیم اونوقت نازک دل نبودم واقعا که...بلند شد از مقابلم و روی صندلی 

کنارم نشست. مثل همیشه دستش را روی شانه ام گذاشت مرا به سمت خود کشید و گفت: من نازی رو میشناسم 
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ر دوم من انقدر در مقابل من جوونه فکرهای نا مربوطی در میدونم زبون تلخی داره وقتی بیاد...بیاد ببینه که..همس

مورد تو توی ذهنش می پرورونه که همه رو به زبون میاره خودت هم خوب میدونی که من اصال حوصله ی جنگ 

 اعصاب ندارم تو بهتر از دخترم من و درک میکنی.

نار زدم و گفتم:پس شما نگران ناراحتی من با عصبانیت خندیدم و خودم رو کنار کشیدم.دستش را از روی شانه ام ک

 از شنیدن حرفهای تند نازی نیستی...جنابعالی از سردردهای مزمنتون و جنگ اعصاب میترسید.

از پشت میز برخاست و با جدیت گفتم:واسه اینکه نازی خانوم فکر نکنه من مثل مار خوش خط و خال رو ثروت 

مون رشوه های کالن و حق السکوت های باور نکردنیت هستم.حقیقت پدرش چنبره زدم.بهش بگو من هم یکی از ه

 رو بهش بگو...

ار اول با چشمانی متعجب به من نگاه کرد منتظر بودم دادو فریاد راه بیاندازد یا یک سیلی حواله ی صورتم کند اما 

 ر رفتم که با فریاد او بر جافقط در سکوت به من نگاه کرد و من که حرفهایم را زده بودم برای ترک انجا به سمت د

 میخکوب شدم.

لعنتی...!و تمام ظرفها را با محتویاتش با خشم از روی میز پایین ریخت و با عصبانیت به سمت من امد و فریاد -

زد.پس هنوز تمام نشده هنوز توی دلت خبرایی هست هنوز با اون همه محبت من و وجود نسترن نظام توی فکر و 

 د از دوسال اولین باری بود که اسمش را میبرد....نظام..!دلت خونه داره بع

 لبخند تمسخر باری زدم و گفتم:متاسفم..واقعا برایت متاسفم!

فریاد زد:باش .متاسف باش چون جای تاسف هم داره پس تمام لحظاتی که با من با شوهرت بودی به او فکر 

 میکردی البد در تمام لحظاتمون اونو...

 زدم.جکشید...!با خشم به هم نگاه کردیم خودش باعث شده بود گذشته مرور بشه. ناباورانه داد

مرور گذشته باعث وجود افکار زشت در مغزش شده بود. اینبار نه من کوتاه امدم ونه او....ما با هم قهر کردیم اولین 

 قهر طوالنی ما ان هم درست وقتی که قرار بود نازی و شوهرش به ایران بیایند...!

دوست نداشتم در اولین برخوردم با نازی با جمشید قهر باشم به همین خاطر ان هفته را که در قهر داخل اتاق نسترن 

به سر میبردم انتظار کشیدم هر لحظه بیاید و از من بخواهد قهر را کنار بگذاریم و راهی برای در جریان قرار دادن 

یهوده بود. نازی امد و ما طی یک هفته یک کلمه با هم صحبت نکردیم. نازی در مورد ازدواجمان پیدا کنیم اما انتظار ب

به جز سر میز غذا یکدیگر را نمی دیدیم.بال تکلیف داخل اتاق نسترن نشسته بودم. نمی دانستم باید برای خوش 

ار داده بود قر امدگویی به طبقه ی پایین بروم یا نه اعصابم بهم ریخته بود و زیر لب به جمشید که مرا در چنان وضعی

ناسزا میگفتم که چند ضربه به در اتاق نواخته شد بلند شدم به امید اینکه جمشید باشد در را باز کردم.تاجی بود 

گفت:جناب وزیر منتظر شما هستند گفتند اگر دوست دارید تنها به سالن پذیرایی بروید منتظر نمانید.خودخواه 

ا درخواست در کنار هم بودن در اشتی کردن پیش قدم شود.از تاجی مغرور پیشنهاد داده بود و نخواسته بود ب

 پرسیدم کجاس؟

 توی اتاقشون.-

محال بود بروم جلوی در اتاق خواب و صدایش کنم. تاجی از جلوی در کنار رفت و با چشم و ابرو به او که جلوی پله 

داده بود و با جدیت به تاجی گفت:بهشون بگو ها ایستاده بود و سیگار میکشید اشاره میکرد.او تاجی را واسطه قرار 

 سریعتر باشند نمی تونم سه ساعت اینجا منتظر باشم.
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با ناراحتی گفتم:تاجی به جناب وزیر بگو تشریف ببرند.ترجیح میدم خودم بیام و بدون معطلی در را بستم.دوباره 

کردم. این بار خودش بود بعد از یک هفته صدای در شنیده شد. با عصبانیت به سمت در رفتم و در را با شتاب باز 

بهم نگاه کردیم.با جدیت گفت:می خوای مضحکه ی دست دوتا بچه بشیم؟پوزخندی زدم و گفتم :بچه؟فکر میکنم 

قبال به من گفته بودی دخترت دو سال از من بزرگتره با غضب دندونهایش را به هم فشرد. با خشونت زیر بازویم را 

 رفت و گفت:وقت واسه زخم زبون و کنایه زیاد است گرفت و از اتاق بیرون

 تالش کردم همانطور که مرا به سمت پله ها میبرد بازویم را از دستش خالص کنم گفتم:نسترن تنهاست.

گفت:پرستار رو میفرستم اتاقش.قبل از اینکه وارد سالن پذیرایی بشویم لبخندی روی لبهایش نشاند. همانطور که 

داشت با هم وارد سالن شدیم. با ورودمان نازی که دختری خیلی بلند و باریک وبلوند بود به  بازوی مرا به دست

سمت جمشید امد و اورا در اغوش کشید.سرش را روی شانه ی پدرش گذاشته بود و جمشید در حالی که روی 

چشمهای تیره اش موهایش دست میکشید زیر چشمی به من نگاه میکرد و با او احوال پرسی کرد.شوهر نازی که 

مثل تیله میدرخشید و قدش به بلندی نازی بود موهایش را از پشت با کشت جمع کرده بود و مثل من معطل ایستاده 

بود تا پدر و دختر از احوال پرسی و اظهار محبت به همدیگر فارغ شوند. نازی همین که خودش را از اغوش جمشید 

 وم باید همان همسرتان باشند که برایم گفتید؟بیرون کشید به من نگاه کرد و گفت:این خان

جمشید با لبخند و حرکت سر تایید کرد.نازی دستش را به سمت من گرفت و وقتی دستم را میفشرد گفت:درسته که 

پدرم خیلی خوشچهره و خیلی متنفذه اما فکر نکردین میتونه جای پدرتون باشه؟هنوز توی ذهنم داشتم مرور 

رض یک هفته خبر ازدواجش را به دخترش داده که از این حرف نازی یکه خوردم.دستش را میکردم که چطور در ع

 بیرون کشید و شوهرش را به من معرفی کرد.

برایان شوهر من.او جلو امد و دستش را به سمت من گرفت و به انگلیسی سالم کرد. من هم برای اینکه جواب بی -

ل گذاشتم.و فقط پاسخ سالمش را دادمنازی بی اعتنا به قضیه و جمشید ادبی نازی را داده باشم دست شوهرش را معط

هم در حال مهار لبخندش با برایان احوال پرسی کرد در ان مدت زبان انگلیسی را زیر نظر خود جمشید تا حدودی 

 فرا گرفته بودم.جمشید و نازی کنار هم نشستند و من و برایان در مبل های جدا مقابل انها.

هر دری حرف میزد و بحث را کشید به مادرش.جمشید عالقه ای به شنیدن خبری از همسر سابقش که به نازی از 

 گفته ی نازی هنوز هم مجرد بود نداشت.به همین دلیل گفت:ببینم شوهرت هنوز زبان فارسی را یاد نگرفته؟

میدونید چرا؟چون نمی دونم نازی گفت:نه طفلک خودش خیلی اصرار داره که بهش اموزش بدم.اما من طفره میرم 

سالی یکبار که چشمتون بهش می افته هوس میکنید هرچی فحش که بلدید نثارش کنید.نمی خوام بفهمه که پدرم 

اونو هرزه حرومزاده لقب داده.جمشید خندید دستش را روی شانه های نازی گذاشت و گفت:مگه نیست؟بگو که 

 رد.هست. چون تورو با دغل بازی از چنگ من در او

نازی با تمسخر به من نگاه کرد و گفت:پس به من هم حق میدید که یه اسم خوشگل برای این خانوم که شمارو از 

 چنگ من در اورده انتخاب کنم.

 جمشید اخم کرد و شانه ی اورا فشرد و معترضانه گفت:نازی!

ر خورد و پرستار در حالی که نسترن را با عصبانیت از جا برخاستم که انجا را ترک کنم. همان موقع چند ضربه به د

در بغل داشت به داخل امد در حال ارام کردن نسترن سالم کرد و گفت: می بخشید جناب وزیر نسترن بهونه ی 

 مادرشون رو میگیرند.
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میرفتم که نسترن را در اغوش بگیرم که نازی با تعجب گفت:اوو خدای من پدر این بچه که ماله شما نیست؟قبل از 

نکه جمشید حرفی بزند به سمت او برگشتم و گفتم:اتفاقا پدر این بچه پدر شماست.نسترن خواهر کوچولوی ای

 شماست خانوم خانوما.

نازی با همان لحرن تند و گزنده اش گفت:در عرض دوسال جایگاه محکمی برای خودت درست کردی.نفهمیدم 

 نیاورده باشم گفتم:از این هم محکمتر میشه.برایان نسترن را چه وقت از اغوشم گرفت.برای اینکه کم 

 نازی با حرص گفت:البد واسه ی محکمتر شدن تخت و تاجت سالی یه بچه قراره بزایی.مثل مرغ های تخم گذار؟

نازی واقعا بی ادب بود. ادامه ی بحث ما مطمئنا به فحاشی از جانب او کشیده میشد. جمشید پا درمیانی کرد و با 

ید با هر دوتون هستم.اما نازی ادامه داد:باید بهش میفهموندین اگه دو سال عزیز دلتون شده من جدیت گفت:بس کن

بیست و پنج ساله که هم نور چشمی شما هستم هم عزیز دلتون.اصال شما که میدونستین دخترتون قراره بعد از چهار 

نو من جنگ اعصاب راه سال بیاد دیدنتون چرا نفرستادین خونه ی پدرش؟می خواستین واسه ی خودتو

 بیاندازید؟همانطور که مراسم ازدواجتون رو از ما مخفی کردید میتونستین...

دیگر صبر نکردم تا به اهانتهای او گوش کنم نسترن را از دست برایان که سرگرم بازی با او بود گرفتم و سالن را 

 ظاهری اخالقی با من اشتباه گرفته بود.ترک کردم.نمی دانستم خانوم مستفی نازی را چطور با ان همه تفاوت 

تا وقت صرف شام تصویری از نازی در کنار جمشید جلوی چشمانم بود. تا ان زمان فقط و فقط ایمان داشتم از نظر 

سن و سال من و جمشید بسیار متفاوت هستیم اما هیچگاه خودم را در کنار او مقابل ایینه ندیده بودم تا به تفوت 

چشم ظاهری نگاه کنم. حاال نازی اولین کسی بود که خیلی صریح مارا در کنار هم مقایسه میکرد.  فاحش بینمان با

وبه این تفاوت میخندید. خودمرا با تصویری از او در کنار جمشید تصور کردم. من و جمشید هیچ سنخیتی با هم 

ت وجهاتش باعث شده بود به این همه تفاونداشتیم. چطور توانسته بودم دو سال کنار او دوام بیاورم؟یعنی محبتها و ت

عادت کنم یا...یا ترس از به خطر افتادن سالمتی و ازادی همسر سابقم نظام..یعنی طی ان دو سال خودم را با محبتهای 

او گول زده بودم؟چرا تا زندگی ام میرفت تا رنگی از ارامش به خود بگیرد اتفاقی می افتاد که فکر و ذهنم به تالطم 

امد و خودرا یک بازنده میدیدم؟فکر و ذهن ااشفته ام باعث شد به تاجی که برای شام به دنبالم امده بود  در می

بگویم میلی به غذا ندارم.میدانستم از ان شبهایی است که ذهنم مرا ناخواسته به هر کجا میخواهد میکشاند و خواب را 

به سقف خیره بودم.به پدرم اون تیمسار به ظاهر قوی بر من حرام خواهد کرد.روی تخت طاق باز خوابیده بودم و 

فکر میکردم که دستگیره ی در چرخید.در باز شد پرستار بدون در زدن وارد نمی شد.دانستم جمشید است فورا 

چشمهایم را بستم. و به خودم که فراموش کرده بودم در را قفل کنم لعنت فرستادم.خودم را به خواب زدم با نشستن 

ت بوی خوش غذا هم به مشامم رسید دستش را روی موهایم کشید و گفت:یلدا.میدانم که خواب نیستی او روی تخ

برایت شام اوردم.میخواهی گرسنه بخوابی؟چشمهایم را باز کردم سینی غذا روی تخت مقابل صورتم بود چرخیدم و 

ا ه طاقت شنیدن حرفهای تلخش رپششتم را به او کردم و گفتم:میل ندارم.دستش را روی بازویم گذاشت و گفت:اگ

 نداری برگرد اتاق خواب .تو که نمی خواهی فردا باز به خاطر جدا خوابیدنمون یه معرکه ی دیگه درست کنه؟

پوزخندی زدم و با تمسخر گفتم:اگه منظورت اینه که دخترت اونقدر بی ادبه که بی اجازه و یواشکی توی اتاق خواها 

 واب را از تو قفل کنی منم همین کاررو میکنم.سرک میکشه میتونی در اتاق خ

 جکشید گفت:من که گفتم اون تلخه نگفتم؟اما تو از حرفهای من ناراحت شدی.

 با دلخوری گفتم:من هم که پیشنهاد دادم میتونم جای خدمتکارات باشم نگفتم؟
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 معترضانه گفت:یلدا؟

 اینجام. به سردی گفتم:برو میخوام بخوابم.گفت:من هم گفتم که چرا

با لجاجت گفتم:اگه از ترس فضولی دخترت...که دیگه اجازه نداد ادامه بدم مرا که سعی داشتم از دستش فرار کنم 

 به سمت خود کشید و گفت:قهر بسه..نازی فقط بهونه بود.

 بر عکسنازی واقعا لوس و بی ادب بود و پی در پی به من متلک می انداخت و خودش را برای جمشید لوس میکرد. 

برایان کاری به کارم نداشت. و تا فرصتی دست میداد نسترن را در اغوش میکشید و اورا سرگرم میکرد.متوجه شدم 

برایان عالقه ی زیادی به بچه دارد و نازی از این اخالق برایان عصبانی میشود.چون هرگاه که نسترن را در اغوش او 

من حتی یک کلمه اش را نمی فهمیدم. تمام سعی ام را در این چهار روز میدید به زبان المانی با او جروبحث میکرد و 

به کار بردم تا رفتار تند و پرخاشگرانه اش را تحمل کنم و حرفی از نحوه ی ازدواجم با پدرش نگویم. اما روز چهارم 

سترن رو بعد از اتفاقی افتاد که باعث درگیری بین من و نازی شد. ان روز پرستار سهل انگاری کرد. در اتاق ن

خواباندنش باز گذاشت.نازی و برایان صبح دیر از خواب بیدار میشدند.هر دو مشغول صرف صبحانه بودند و منم 

داخل سالن مشغول تماشای تلویزیون بودم.نازی بعد از صرف صبحانه و گردش داخل محوطه برای تعویض لباس 

ذشت که صدای فریادهایش و ناسزا گویی اش بلند شد. با برای خارج شدن از منزل به اتاقش رفت هنوز دقایقی نگ

تعجب نگاهم به برایان افتاد که مشغول تماشای عتیقه های داخل بوفه بود. به چه کسی چنین فحش های رکیکی 

میداد که ناگهان با صدای جیغ نسترن و گریه هایش از جایم پریدم اول من و بعد پرستار با عجله به طبقه ی باال 

.در اتاق نسترن چهار طاق باز بود و صدای گریه هایش از اتاق نازی و شوهرش می امد.هراسان وارد اتاق شدم رفتیم.

نسترن به پشت روی زمین افتاده بود و به سختی گریه میکرد.جلو رفتم اورا در اغوش کشیدم و در حالی که سعی 

م که میگفت:ببین توله سگ چیکار میکردم با نوازش و تکان دادن اورا ارام کنم به سمت نازی چرخید

کرده؟عروسک قشنگم رو به چه روزی انداخته.نگاهم به عروسکی در دستش بود افتاد و گفتم خجالت بکش به 

خاطر او عروسک نسترن رو دعوا کردی؟و نسترن را از اغوشم جدا کردم و ناگهان نگاهم روی صورت ظریف او که 

 د افتاد.جا انگشتان نازی قرمز و کبودش کرده بو

زبانم بند امد نسترن هنوز گریه میکرد و نازی داشت میگفت:زنیکه احمق!تو که نمی تونی توله ات رو...دیگر 

نفهمیدم چطور نسترن رو دست پرستار سپردم و به سمت نازی حمله کردم. من اورا کتک میزدم و او هم مرا کتک 

ه به اتاق امده بودند مارا به سختی از هم جدا کردند.نازی با میزد و فحاشی میکرد.بلوایی شده بود. برایان و تاجی ک

فحاشیش گریه را سر داد و من هم نسترن را برداشتم و در حالی که از زور خشم به استیصال افتاده بودم و نفس 

ر از هنفس میزدم به اتاق خودم رفتم و در را بستم و سعی کردم با شیر دادن به نسترن اورا ارام کنم.طفلک معصوم 

گاهی به من نگاه میکرد و لبهایش را جمع میکرد و میگریست.دستم را روی صورتش گذاشتم جای سیلی روی 

صورتش داغ و ملتهب بود. محکم در اغوش فشردمش و نوازشش کردم. بغض سنگینی گلویم را فشرد گوشه یلبم 

ورش یشد بارها شده بود از سر دلتنگی در حضرا به دندان گرفتم تا بغضم نترکد اگر گریه میکردم نسترن نا ارامتر م

 گریه کرده بودم و باعث شده بودم او هم بگرید.انقدر در اغوشش نوازشش دادم که به خواب رفت.

صدای فحاشی های نازی هم تازه قطع شده بود.دیگر ماندن را جایز نمی دانستم حداقل تا وقتی ان دختره ی 

 سترن رفتم و وسایلش را داخل یک ساک ریختم.پرخاشگر و وحشی انجا بود. به اتاق ن
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چند دست لباس هم برای خودم داخل ساک گذاشتم..لباس های نسترن را ارام به تنش کردم.عزیزم هنوز ارام در 

خواب بود.جای سیلی نازی صورتش را کبود کرده بود.اورا بغل کردم و ساکم را برداشتم هنوز از اتاق خارج نشده 

ی جمشید پیدا شد.مطمئنا نازی با او تماس گرفته بود با حیرت به من نگاه کرد و گفت:اینجا چه  بودم که سر و کله

خبره...؟با صدای جمشید نازی با گریه و زاری از اتاق بیرون امد و گفت: پاپا..پاپا..این زنیکه روی من دست بلند کرد 

میشه به شوهر من میگید هرزه و حرومزاده این و جمشید با بهت و حیرت به من نگاه کرد و نازی ادامه داد:شما ه

زنیکه با فریبکاری کاری کرد که شما عقدش کنید و بعد هم یک بچه پس انداخت که میخش را محکم کند 

چیه؟هرزه و کثیف نیست؟امروز هم که مثل یه وحشی افتاد به جون من و موهایم را کشید و مشت و لگد...پاپا به من 

 فحاشی کرد.

کردم تا حرفی نزنم قصد داشتم بی اعتنا از کنار جمشید بگذرم که زیر بازویم را گرفت نگاهم داشت و خیلی سعی 

گفت:یلدا...تو روی نازی دست بلند کردی؟دلم میخواست صورت نسترن را به او نشان بدهم و حرفی بزنم اما بغض 

 ال به شما توهین کرد.اجازه نمی داد و نازی به دروغ هایش ادامه داد:توله سگ پدرسوخته...عم

 جمشید با عصبانیت گفت:یلدا اول توضیحی برای کارهایت بیاور و بعد هر جهنم دره ای میخواهی برو.

از شدت خشم نفسم به شماره افتاده بود.دیگه حرفهای تلنبار شده ی روی دلم صبرم را لبریز کرد نمی خواستم 

این دختر هرزه ی کثیف رو چطور و با چه ترفندی مجبور به  گریه کنم اما اشکم جاری شد:چرا به دخترت نمی گی

ازدواج با خودت کردی؟چرا نمیگی..تا از حسادت دست روی نسترن بلند نکنه..به خاطر یه عروسک بچه ی من و 

نزنه..تو قبول میکنی..ببین..خوب نگاه کن..سر نسترن را از روی شانه ام بلند کردم تا اثر ضربه را هردو ببینند 

مان جمشید با دیدن صورت کبود نسترن از بهت و ناباوری دریده شد به سمت نازی چرخید و نازی با گریه گفت چش

کار من ..کار من نبود بابا..من فقط یه سیلی کوچیک بهش زدم اون عروسک مورد عالقه ی منو...جمشید اینبار بر سر 

وصله ی سروصدا نداشتم دیگه طاقت یک لحظه او فریاد زد:خفه شو دختره ی احمق تو به خاطر یه عروسک...ح

 ماندن را نداشتم از انجا امدم بیرون حتی صدای جمشید را که ملتمسانه خطابم میکرد را ناشنیده گرفتم.

از همه چیز و همه کس خسته بودم.میخواستم تنها باشم تنها با دخترم...علی رغم میل باطنی ام به منزل پدرم 

اعتنا نسبت به اتفاقی که برایم افتاده بود حضورم را نادیده انگاشت نه حوصله ی سوال و  رفتم.روحی مثل همیشه بی

جواب کردن من را داشت نه مهر مادری که بخواهد بداند چه بالیی بر سر من امدهکه به انجا پناه بده ام اما بعد از 

 بدانند چه اتفاقی برایم افتاده است.ظهر که فروغ و اردالن به انجا امدند با دیدن صورت کبود نسترن خواستند 

فکر میکردم اردالن بعد از جریان وصیت نامه به من نگاه هم نخواهد کرد اما بعد از شنیدن صحبت های من با 

مالطفت از من خواست ان مدت را به منزل انها بروم اما من از انجا میترسیدم.میترسیدم ان خاطراتی که به سختی از 

با حضور در انجا مرا و تمام ذهن و دلم را به خود مشغول کند.واقعیت این بود که نظام هنوز در ذهنم دور کرده ام 

 دلم و در ذهنم جایگاه مخصوص خودش را داشت.

گرچه به سختی از او و فکر کردن به این حقیقت میگریختم.به همین دلیل و حساسیتی که میدانستم جمشید روی 

مانم.اواخر شب بود که جمشید امد.انقدر جذبه و قدرت داشت که روحی هم در فروغ دارد ترجیح دادم همانجا ب

انوقت شب مجبور به ترک رخت خواب شد اما من از اتاقم خارج نشدم تا توران را به دنبالم فرستاد با ورودم به سالن 

توران که مطمئنا از جا برخاست و گفت:سالم عزیزم اماده شو تا برگردیم..نمی خواستم جلوی روحی و پوران و 

 گوش ایستاده بودند جروبحث کنم به همین خاطر گفتم:االن وقت مناسبی نیست.نسترن خوابیده.
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میدانست بهانه می اورم به همین دلیل گفت:خواب نسترن سنگینه خودت هم اینو میدونی.خب انگار برایش مهم نبود 

 جلوی روحی مرافعه راه بیاندازد.

زی چطور؟انقدر سنگین هست که با دزدکی اومدن من به اون خونه بیدار نشه و اشوب به پا با ناراحتی گفتم:خواب نا

 نشه و شاید هم برسر بازگشت من به توافق رسیدید؟مطمئنی که اجازه میده برگردم کنار پاپای عزیزش؟

اال بر ی شمال...حکفری شد و در حالی که جلوی عصبانیتش را میگرفت گفت:یلدا...نازی و شوهرش را فرستادم ویال

 میگردی؟

برای یک لحظه دلم برایش سوخت.مثل یک پدر افتاده بود وسط جنگ و دعوای دو دختر نمی دانست باید جانب 

کدام یک را بگیرد اگر هم میدانست نمی توانست. نمی دانستم در ته دلش به خاطر انتخاب من و و اصرار در ازدواج 

قتی به خودم امدم که روی صندلی ماشین کنار او نشسته بودم. نسترن به ارامی با من خودش را نفرین میکرد یا نه.و

در اغوش من خوابیده بود. و او به عادت همیشگی اش دستش را روی شانه ی من گرفته بود. و با انگشتش ارام روی 

تو  به خاطر عشق به گونه ی نسترن را نوازش میکرد.همان شب بود که به من اعتراف کرد:یلدا...من اشتباه کردم نه

در مورد ازدواج با تو.باید از تو میگذشتم اما نگذشتم چون انقدر قدرت نداشتم که جلوی نفسم را بگیرم.چون انقدر 

از خودگذشته نبودم که به خاطر تو از تو بگذرم یلدا تو زن نجیبی هستی میتونستی به من ...به من که به نوعی 

مون وقتها که مست میکردم و هیچ چیزی را نمیفهمیدم.همون وقتها که تا دم زندگیت رو تباه کردم خیانت کنی.ه

صبح توی مجالس دوستانم میموندم خیلی راحت...و تو اینکار را نکردی اما من دائم به خاطر فکر مریضم سر هر 

 بحثی که بین ما صورت میگرفت تورو متهم میکردم که ...

قلبم را به بدترین نحو میشکست و بعد با اعتراف به گناهش سعی میکرد  جمشید چنین ادمی بود البته در برابر من

ان را بند بزند.به من بدترین حرفها را میزد و ان وقت سعی میکرد با نوازش طلب بخشش کند و ان را رفع و رجوع 

یلی .او گاه خکند و هیچکاه سعی نکرد در رفتارش و در اعمالش که مرا به سختی میرنجاند تغییری به وجود بیاورد

مهربان بود گاه بد و گاه عادی.نمی توانست یک رفتار متعادل در برابر همسر جوانش پیشه کند. به خاطر این 

رفتارش من هم با حس های متفاوت در برابرش ظاهر میشدم. و همیشه فکر میکردم ازدواج با او یک اتفاق بد 

. بدتر از بدی که اردالن برایم رقم زد.درست زمانی که زندگیم است اما نمی دانستم بدتر از بد هم وجود دارد

جمشید قدرتش را از دست داد. هنوز هم که در این باتالق گرفتارم کرده است باور نمی کنم. نسبت به من تا این حد 

 کینه و نفرت داشته باشدکه...این حسی بود در او که نسبت خواهر برادری مان را تحت شعاع قرار داده بود.

رن سه ساله شده بود و زندگی من در کنار جمشید به همان نحو ادامه داشت نازی دیگر هوس نکرد پدرش را نست

ببیند.روحی به خاطر به هم خوردن تعادل روحی روانیش به اسایشگاه منتقل شد . من تمام سعی ام را کردم تا اردالن 

حی اسایشگاه را بهترین جا میدانست.او دیگر هیچ را از تصمیمی که برای مادرش گرفته منصرف کنم اما او برای رو

کس را نمی شناخت و دچار تشنج شدید عصبی میشد.توران و پوران را مرخص کرد و خانه پدری ام خالی شد. دلم 

نمی امد انجارا بفروشم و انجارا به همان شکل باقی مانده بود.تنها گاهی به همراه خدمتکاری به انجا میرفتم تا 

مرور کنم و خدمتکار هم غبار از روی وسایل بگیرد.یک سال قبل از ان هم ملوک فوت کرده بود. و من با  خاطراتم را

سختگیری های جمشید و با حضور خودش دقایقی کوتاه در مراسم تدفین شرکت کردم.وصیت کرده بود در همان 

و از همان کنج ذهنم به تمام وجودم باغ دفنش کنند و زمانی که وارد باغ شدم تمام خاطراتم یک به یک جان گرفت 

 سرایت کرد. بعد از سه سال یک بار دیگر نظام را دیدم.
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چقدر تغییر کرده بود موهای شقیقه اش تقریبا سفید شده بود.رنگ چشمانش مات و کدر بود. و صورت همیشه 

ده بود. ای کاش اورا نمیدیدم اصالح کرده اش نا مرتب بود و غم در ان موج میزد.و خیلی الغرتر و نحیفتر از قبل ش

ای کاش به حرف جمشید گوش داده بودم و پایم را انجا نمی گذاشتم چرا که با دیدن او تمام غمهای عالم روی دلم 

سرازیر شد.او هنوز ازدواج نکرده بود و از کار خلبانی که ان همه به ان عالقه داشت کناره گرفته بود و توی همان باغ 

ه حاال او هم اورا ترک کرده بود روزگار میگذراند و بعد از ان هم خودش را در ان باغ مدفون همراه مادر پیرش ک

 کرد.

جمشید اصرار داشت یک بار دیگر باردار شوم میخواست او را به ارزویش که داشتن پسری است برسانم.اما من 

م. تمام وقت وجودم را وقف نسترن کنطفره میرفتم و میگفتم از کجا انقدر مطمئنی فرزندمان پسر باشد.میخواستم 

نمی خواستم کس دیگری را در ابراز محبتم شریک کنم. از خودم مطمئن بودم دیگر نمی توانم به بچه مثل نسترن 

 عشق بورزم.

به خاطر همین موضوع مدتها با من سرسنگین بود. می خواست مرا تسلیم کند اما من تصمیم خودم را برای داشتن 

گرفته بودم.شبها تا دیر وقت در مجالس و جشنها میماند و بعد مست و مدهوش نیمه های شب به  تنها یک فرزند

منزل باز میگشت. و روز بعد که به خاطر رفتارش اورا سرزنش میکردم. و میخواستم دست از این کار بردارد برایم 

ش بهانه بود حقیقت این بود که نمی شرایط میگذاشت:تو برایم یک پسر بیاور تا من هم خودم را وقف تو کنم.همه ا

توانست دست از خوش گذرانی اش بردارد.من هم پرستار نسترن را مرخص کردم و تمام وقتم را صرف نسترن 

کردم.اورا با خودم به استخر منزل میبردم و مدتها با او که خنده هایش سالن استخر را پر میکرد بازی میکردم خودم 

میبردم و به او اجازه میدادم هر چقدر دوست دارد انجا بازی کند. نسترن به من خیلی  اورا همراه راننده به پارک

وابسته شده بود.حتی میخواست شبها در اتاق ما و در کنار ما بخوابد اما جمشید با توپ و تشر مانع او میشد و من م 

دای اعتراض جمشید بلند جبود میشدم تا وقتی که خواب به سراغش می اید کنار تخت او بمانم و باز هم ص

میشد.نسترن همه ی دنیا و همه ی کس من شده بود..انوقت جمشید اصرار داشت یکی دیگر را به دنیای قشنگ 

 دونفره مان اضافه کنم .نه...غیر ممکن بود.

 و اون روز بعد از ظهر جمشید طبق معمول برای رفتن به یه جشن در حال اماده شدن بود.من لبه ی تخت نشته بودم

به تاجی که در حال مرتب کردن لباس های او بود نگاه کردم جمشید با گفتن این جمله توجه ام را به خودش جلب 

 کرد.:باز هم نمی خواهی مرا همراهی کنی؟

با بیتفاوتی شانه هایم را باال انداختم و گفتم:نه...اونجا جای مناسبی برای نسترن نیستو.خودش را از زیر دست تاجی 

کشید مقابل ایینه قدی ایستاد و در حال شانه زدن به موهایش گفت:نباید پرستار را مرخص میکردی بیرون 

 بره.نسترن زیادی به تو وابسته شده و اجازه نمیده به خودت برسی

لبخند تلخی زدم و گفتم:ما دیگر با وجود نسترن متعلق به خودمون نیستیم باید دست از خوش گذرونی و 

 م نسترن به ما نیاز داره.خودخواهی برداری

به سمت ن چرخید و خنده ی کوتاهی کرد و گفت:میدونی چیه؟خیلی ها تورو ندیدن.خیلی ها مشتاق دیدنت هستند 

و می خواهند بدانندکه همسر من چطور زنی است که روز به روز من و جوونتر میکنه!یه عده میگن زن جوون ادم و 

دارن این رفتار زن ادم است که نمی ذاره پیر بشه.من نظر دسته ی دوم رو قبول  جوون میکنه اما یه عده دیگه اعتقاد

ندارم اگر اینطور بود قاعدتا با این همه بد عنقی و متلکهای تو باید سینه ی قبرستون بودم.به چهره اش دقیق شدم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خانوم بانومیراث 

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

 

2 4 6  

 

 نکرده بود.برعکس به علی رغم می خوارگی اش هنوز مثل چهار سال قبل چهره اش بشاش و قبراق بود.هیچ تغییری

 قول همان بعضی ها سر حالتر هم به نظر میرسید.

به او گفتم:بدعنقی من به خاطر کارهایی است که برخالف میل من انجام میدهی من اصال دوست ندارم لب به مشروب 

بدرفتاری  تاتبزنی اونوقت تو مقدار مصرف رو روز به روز بیشتر میکنی؟نمی خوام رشوه بگیری.نمی خوام با زیر دس

 کنی.

خندید و گفت:عزیز من اگه این رشوه ها نباشه من هم میشم لنگه ی پدر مرحومت.تیمسار بیچاره به جز دوتا خونه 

که ان هم مل مادرت بود چی داشت؟در مورد زیر دستانم اگر بخواهم بهشان رو بدهم از سر و کولم باال میروند.و 

 وافق رسیدیم.مشروب..فکر میکنم قبال در موردش به ت

پوزخندی زدم و گفتم:توافق...؟توی زندگی تو همه چیز را از سر اجبار قبول کردم نه توافق.اخم هایش در هم رفت و 

گفت:اجبار؟چه اجباری؟من هیچوقت تورا مجبور به کاری نکردم.و تو همیشه بر حسب مصلحت خودت تصمیم 

تفاده رو میبری اونوقت نمک نشناسی هم میکنی؟هرچی تو گرفتی تو یلدا..از موقعیتی کهپیش من داری نهایت اس

گفتی تا حاال بی چون و چرا قبول کردم.همین مهمونی رفتن بی چون و چرا قبول کردم در منزل بمانی..برای اولین بار 

 با صدای بلند خندیدم.بی چون و چرا..؟با ناراحتی گفت:به حرفهای من میخندی؟

در کار بوده که برای بردن من پافشاری نمی کنی!خودش میدانست چه گفتم :نه به قول خودن مصلحتی 

مصلحتی.وقتی من همراهش بودم از ترس مردان حریص و چشمچرانی کهاکثرا از خودش جوانتر بودند مجبور بود 

قید هر بساطی را بزند.مثل یک محافظ دنبال من بیاید اما اگر من نبودم بدون هیچ ترس و واهمه ای دست به هر 

 اری میزد. با عصبانیت گفت:تو خیلی تلخی یلدا...!ک

بازهم خندیدم و گفتم من تلخم یا حقیقت...!عصبانی تر شد و گفت:تنها امتیاز تو در برابر من جوانی توست...با 

جدیت گفتم:میشه امتیازات خودت رو هم بشماری...! پول ... قدرت ... نظم ... مذکر بودنت؟!خب به خاطر اینها 

ت تا کمر جلوی تو خم میشدم؟هیچ کدام از این امتیازات واسه ی من ارزشی نداره من از تو مردونگی میخوام میبایس

 و ادمیت...فریا زد...مرد مثل نظام..؟ادمک مثل نظام؟مرتیکه ی سیاسی باز حرف اورا پیش کشید.

ت گرفت و در حالی که با غضب ترجیح دادم سکوت کنم از سکوتم اشفته تر شد مقابلم ایستاد چانه ام را در دس

میفشرد و در نگاهش خشم موج میزد گفت:چندبار به من گفتی دوستت دارم..؟چند بار؟هیچی..هیچوقت.چند بار 

توی ذهنت تکرار کردی نظام دوستت دارم و تمام این چهار سال هر لحظه...سرم را بیرون کشیدم و با ناراحتی 

ز این افکار بیمار گونه ات به هم میزنی.دست از سرم بردار برو به گفتم:بس کن جمشید دیگه حالم رو داری ا

 خوشگذرونیت برس

پوزخندی زد و گفت:باید با تو مقابل به مثل کنم شاید یکی از جنس خودت تورا سر به راه کنه...ناگهان سرم را به 

 طرف او گرفتم.

ن واست رقیب بیارم نوبت من بود که عصبانی نگاهش به نگاه حیرت زده ام افتاد و لبخندی زد و گفت:مجبورم نک

بشوم و گفتم:برو به درک..لیاقتت همون ها هستند...و قبل از اینکه عکس العملی نشان دهد اتاق را ترک 

کردم.صدای فریادش پشتم را لرزاند.تاجی ...پدرسوخته ی حماال کدوم گوری گذاشتی رفتی.این کفشهای من 

 کجاست؟
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بود اینبار بر خالف شب های دیگر ارام وقرار نداشتم تهدیدش ارامش را از من گرفته  ان شب باز هم دیر کرده

بود.احساس کردم دوران من هم تمام شده است و حاال او به دنبال هوسی دیگر به بهانه ی عشق است.یکی شاید 

مله ای کند.شاید هم جوانتر از من...به درک..نه او مرا به زور تصاحب کرده بود.پس حق نداشت با من چنین معا

مقصر من بودم مگر نه اینکه همه چیز را قبول کردم و خودم را به دست تقدیر سپردم؟پس چرا همیشه با او سرد و 

سنگین برخورد کردم.حتی توی لحظاتی که با تمام وجودش به من محبت میکرد من هیچوقت نخواستم او و محبت 

رابر ازادی اولین و اخرین عشقم خریده بود.احساس میکردم بنده ی هایش را با دل و جان قبول کنم چون مرا در ب

 زر خریدش هستم.

ساعت از دوازده گذشته بود که صدای تاجی مرا از افکارم بیرون راند با عجله در اتاق خواب را باز کردم اشفته و 

تند گفتند اقا حاشون بهم نگران بود در حالی که سعی داشت ارام باشد گفت:خانوم..خانوم..همین االن تماس گرف

خورده رسوندنشون بیمارستان...با دلنگرانی اماده شدم و تا رسیدن به بیمارستان به خودم گفتم از بس مشروب 

 خورده حاش بد شده فقط همین...!

داشتم خودم را دلداری میدادم اما دکتر مرا از خوش خیالی در اورد.جمشید سکته ی مغزی کرده بود.وقتی دیدمش 

کم بی اختیار جاری شد. سکته اش در چهره اش اثری به جا نگذاشته بود اما تقریبا اورا فلج کرده بود نه توان اش

حرف زدن برایش باقی مانده بود نه توان حرکت.تمام مدت در بیمارستان باالی سرش ماندم و اشک ریختم از تاجی 

م فرستاد پدرش را انقدر ازار دادم که باعث سکته زدنش خواستم به نازی زنگ بزند و اورا خبر کند ام او برایم پیغا

 شدم و نیامد.

 

نازی بی ادب بود و سنگدل.برای عیادت جمشید افرادسرشناسی به بیمارستان امدند و رفتند زمانی که جمشید از 

سخت  نبیمارستان مرخص شد تقریبا شخص فراموش شده ای بود که زمانی اقتدارش اطرافیانش را میترساند.دورا

زندگی ام شروع شده بود حاال جمشید ان مردی که از نفوذ و قدرتش میترسیدم برایم شده بود مجسمه ای از درد و 

اندوه.چشمم که به چشمان غمزده اش میافتاد اشکم بی اختیار جاری میشد انگار قصد کرده بود با زندگی قهر 

دهان باز نمی کرد.و به جبر چند قاشق غذا در دهانش  کند.چرا که غذا هم نمی خورد تاجی هرچقدر التماس میکرد.

فرو میکرد تمام شبانه روز روی ویلچرش پشت پنجره بود و با چشمانی غمبار به باغ چشم میدوخت.یک ماه از سکته 

اش میگذشت و او به خاطر عزلت نشینی و کم غذایی کم کم از نظر جثه هم ضعیف میکرد.اجازه نمیداد اورا از اتاق 

ن ببرند و پرستاری اش را تاجی و یک پرستار مرد بر عهده گرفته بودند.طاقتم طاق شد برایم مشکل بود که بیرو

باور کنم ممکن است تا چند وقته دیگه از زور غصه دق کند و مرا تنها بگذارد و به اتاقم رفتم و گفتم:جمشید میخوام 

ب میکرد. سر و صدا راه انداخت. یعنی اجازه ی این کار ببرمت توی باغ...با صدایی گنگ و نام فهو که دل سنگ را ا

را به من نمی داد.تحملم را از دست دادم و در حالی که میگریستم. مقابل او زانو زدم و با حالی زار گفتم:جمشید....به 

با خاطر من!...من...من نمیخوام تورو از دست بدم. من هیچوقت چنین روزی رو برای تو نخواستم چون...چون قل

دوستت دارم.قطرات اشک از چشمانش بی اختیار میچکید سرم را روی پاهای بی حسش گذاشتم و دستش را بلند 

کردم و روی سرم گذاشتم و با اشک و اه گفتم:جمشید دلم برای صدات تنگ شده.ای کاش!ای کاش!اه جمشید من 

ای دائم میگفتی دوستم داری اما به خواسته ه اون چیزی که تو فکر میکردی نبودم فقط با تو لج کردم باتو...باتو که

دلم بها نمی دادی...حاال به حرفم گوش کن!اگه بخواهی همینطور ادامه بدهی...من تنها میمانم تنها جمشید تو که اینو 
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نمی خوای؟دقایقی را همانطور گریستم و وقتی سرم را بلند کردم دیدم صورت او هم از اشک خیس است. و 

.وقتی با پیلچر اورا از اتاق بیرون بردم دیگر مقاومتی نکرد.با کمک راننده اش و پرستارش اورا به چشمانش متورم..

باغ بردیم نسترن را هم اوردم و با دلی ماالمال از غم نسترن را انقدر با بازی خنداندم که خنده را در چشمان او هم 

ر اجازه نمی دادم تاجی به او غذا بدهد خودم قاشق دیدم.تصمیم گرفتم شوهرم را برای خودم و نسترن نگه دارم دیگ

قاشق غذا به دهانش میگذاشتم و او با اشتها میخورد و دهانش را تمیز میکردم و با چشمانش تشکر میکرد.لباس 

هایش را عوض کردم .برایش حرف میزدم و زمانی که همراه نسترن به استخر میرفتم اورا هم با ویلچرش میبردم تا 

ا کند.اورا به پارک میبردم در حالی که تمام ان دقایق در کنار من و نسترن بود برق حسرت را در چشمانش مارا تماش

میدیدم.حسرت به خاطر گذشته. گذشته ای که در صحت و سالمت میتوانست در تمام ان تفریحات من و نسترن را 

ت و حاال جمشید نیز مانند نسترن به من همراهی کند. اما نکرد و به خود مشغول بود. دوماه به همین منوال گذش

عادت کرده بود.تا زمانی که من حضور نداشتم به کسی اجازه نمیداد غذایش را بدهد یا لباس هایش را عوض کنند. 

من از اینکه خودم را وقف او و دخترمان کرده بودم راضی بودم.وقتی نسترن اورا بابایی خطاب میکرد و جوابی 

د. میدانستم علی رغم برق شادی که در چشمان جمشید با شنیدن کلمه ی بابا از زبان نسترن نمیشنید دلم خون میش

 مینشست ولی در اعماق وجودش ماتم و اندوه موج میزد.

اکثر اوقات به فکر فرو میرفتم و میفهمیدم ما ادم ها هیچگاه قدر و ارزش چیزهایی رو که داریم تا زمانی که از 

م درست مثل جمشید که به بودن من فقط به عنوان همسر بسنده کرده بود..نخواست دستشون ندادیم نمیدانی

زندگیمان را بر اساس توقعات و تفاهمات دو جانبه بسازد به این خوش بود که مرا به دست اورده به چه قیمتی 

م محبت های اورا برایش مهم نبود.مهم نبود به عنوان که به عنوان همسرش چه توقعاتی دارم و درست مثل من من ه

نادیده میگرفتم و فقط به این فکر میکردم مرا با زور و قدرتش تصاحب کرده و به چشم یک متجاوز به او نگاه 

میکردم و اگر دوست داشتم خیلی از کارهایش را ترک کند ولی سعی نکردم از راه دوستی و صحبت برای به راه 

 ه حسرت گذشته را میخوردیم.اوردنش تالش کنم.و حاال شاید هردو به یک انداز

ساعت ده صبح بود و منطبق معمول برای جمشید کتاب میخواندم.که تاجی امد و گفت:فروغ به دیدنم امده بی اختیار 

نگاهم به جمشید افتاد نگاهش وحشت زده بود این اولین باری بود که بعد از ازدواجم با جمشید فروغ به منزلمان می 

گه داشته بودم و به این موضوع فکر میکردم که به چه علت اینجاست؟کتاب را بستم و به امد.تاجی را بالتکلیف ن

دست تاجی دادم و گفتم:بسیار خب همین جا کنار اقا بمان!هنوز حرفم را تمام نکرده بودم که جمشید با صدای 

کند مایل نبودم در ان ناهنجاری که ار حنجره اش بیرون داد مرا به سکوت واداشت فهمیدم میخواهد مرا همراهی 

مالقات حضور داشته باشد میترسیدم فروغ حرفی بزند که اورا برنجاند صریحا حدسیاتم را به جمشید گفت اما او 

اصرار داشت در کنارم باشد.بعد از مکثی بهتر دانستم اورا هم با خودم ببرم فکر کردم باالخره که توقع دارد 

پس بهتر بود هرچه بود از دهان خود فروغ بشنود.هردو میدانستیم حضور  صحبتهای رد و بدن شده بین مارا بداند

 فروغ در انجا بی علت نیست...

فروغ با دیدنم مرا در اغوش کشید و بعد از احوال پرسی روی مبل مقابل هم نشستیم بعد از اینکه خدمتکار از او 

ردم و تنها ببینمت .زیر چشمی به جمشید نگاه کپذیرایی کرد و رفت ما تنها شدیم با تردید گفت:راستش..میخواستم 

گفتم هر حرفی هست بگو..جمشید غریبه نیست.بدون اینکه به جمشید نگاه کند ادامه داد:میخواستم..میخواستم 

تلفنی تماس بگیرم اما حرفهام مهمتر از اونه که با تلفن بشه گفت و شنید..یلدا..تو تاکی قراره خودت رو فدای 
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جدیت نگاهش کردم و او با اندوه ادامه داد:یلدا..نمی خوای برگردی پیش نظام؟ناباورانه و معترضانه دیگران کنی؟با 

گفتم:فروغ..!و ادامه داد:یلدا نظام هنوز عاشق توست و میدانم که تو هم...با ناراحتی حرف اورا قطع کردم و 

 غیر گفت:چرا..چون این مرتیکه بوالهوسگفتم:فروغ تمومش کن دیگه نمی خوام در اینباره حرفی بشنوم.فروغ با ت

 اینجاست؟

با عصبانیت گفتم:به شوهر من توهین نکن قلبش و گوشهاش هنوز کار میکنه چطور دلت میاد اینطور با سنگدلی به 

 ادمی که انقدر ضعیف است بدوبیراه بگی و قلبش رو بشکنی.

ور با بیرحمی از قدرتش استفاده کرد و باعث پوزخندی زد و گفت:یادت رفته زمانی همین ادم مفلوج وضعیف چط

جدایی تو و نظام شد.یادت نرفته که نظام هم شوهر تو بود انوقت این ادم تورو از او گرفت دنیا که همیشه روی یک 

پایه نمی چرخه.حاال نوبت اونه که عذاب هایی رو که به تو و نظام داده متحمل بشه...مگه تو قلب نداشتی مگه برادر 

 ب نداشت اون از غم تو داغون شد و تو نبودی ببینی چطور اشک....من قل

از جا برخاستم و با جدیت گفتم:فروغ جمشید عالوه بر اینکه شوهر منه پدر بچه ام هم هست.من جمشید رو ترک 

 نمی کنم..چون...دوسش دارم.حاال میتونی بری حرفهاتو شنیدم.

خاست و گفت:یلدا تو با این قلب مهربون و روح لطیف برای این مرد فروغ بدون اینکه به چیزی لب بزند از جا بر

حیفی...لیاقت تورو فقط نظام داره چون روح اون هم مثل تو لطیف و بزرگه...فکر نکنم شوهرتم راضی بشه با این سن 

لم نمی وسال و در اوج جوونی خودت را به پای اون حروم کنی و حرفش را قطع کردم و پرخاشگرانه گفتم:فروغ د

خواد تورو با بی احترامی بیرون کنم کیفش را برداشت و ملتمسانه گفت:یلدا خواهش میکنم ولش کن به خدا زندگی 

با نظام همه چیز رو بهت برمیگردونه و این روزهارو از ذهنت پاک ...در سالن را که او از ان بیرون رفته بود به شدت 

 شید گریستم.بهم زدم.بغضم شکست و بدون توجه به حضور جم

 ای دنیا اهای دنیا چقدر با من بد تا کردی...!

 

از آن روز به بعد الزم می دیدم که هر روز به جمشید این اطمینان را بدهم که ترکش نخواهم کرد . او هم بعد از 

 رفتن فروغ گریسته بود .

جمشید می سوخت چطور می توانستم درست یک ماه بعد از مالقات با فروغ،با نظام در پارک روبرو شدم دلم برای 

به او اطمینان بدهم که او را ترک نمی کنم و تا آخر عمر در کنارش می مانم زمانی که آن حرف ها را از فروغ شنید و 

وقتی که من همسر سابقم را خیلی اتفاقی در پارک دیدم . داشتم جمشید را هول می دادم و نسترن با شادی کودکانه 

ی دوید و بازی می کرد، ناگهان زمین خورد به طرف او دویدم تا از زمین بلندش کنم اما قبل از من اش جلوتر از ما م

....او رسیده بود . نسترن گریه می کرد و او با مالطفت ، خونی که از زانویش جاری شده بود را پاک می کرد و 

م کرد . وقتی به عقب برگشت و را دید او نوازشش می کرد . خشکم زد نظام ! دخترم را بغل کرد او را بوسید و آرا

هم متعجب شد! نگاهمان در هم گره خورد . نسترن دست هایش را به سوی من بلند کرد . خطابم کرد : مامانی 

جونم ! ...مامانی جونم ...! فورا او را بغل کردم و آهسته از نظام تشکر کردم و به سمت ویلچر جمشید که ما را از دور 

رفتم . از آن برخورد احساس سرما کردم و به وضوح می لرزیدم . روی نیمکتی کنار ویلچر جمشید نگاه می کرد 

نشستم و خودم را سرگرم نوازش کردن نسترن نشان دادم اما تمام حواسم به نظام بود که با اندوه پارک را ترک می 

ود ...! دو روز بعد از حادثه پارک ، تاجی مرا کرد . اه خدای من او هنوز همان نظام سابق با همان مردانگی تمام عیار ب
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برای صحبت با تلفن صدا کرد . جمشید از روزی که فروغ به دیدنم آمده بود حساس شده بود اما از دو روز قبل که 

نظام را توی پارک دیده بودم حساسیتش دو چندان شده بود از نگاهش که همه جا دنبالم بود و صداهای گنگ و 

از حنجره اش بیرون می داد می فهمیدم که از اینکه او را ترک کنم به سختی واهمه دارد . وقتی برای نامفهمومی که 

پاسخگویی به تلفن می رفتم او را هم با خودم بردم . در این بین تاجی هم مشکوکانه نگاهم می کرد . با برداشتن 

وج می زد ، به من که سردرگم بودم گفت : تلفن و پاسخگویی به آن ، صدای نظام را شنیدم ، در صدایش تشویش م

سالم یلدا ...باید ببینمت . به جمشید نگاه کردم و با دست پاچگی گفتم : می بخشید من منظورتون رو نمی فهمم....؟! 

 چرا ...می خواهید مرا ببینید .

مهم .  صحبت کنم ! خیلینظام که تعجیل در لحن کالمش به وضوح روشن بود گفت : باید راجع به موضوع مهمی با تو 

با تردید گفتم : چه موضوعی ؟ اگه می خواهید مثل خواهرتون آرامش منو به هم بزنید ....کالمم را قطع کرد و گفت : 

 نه ....من تازه فهمیدم که فروغ دست به چه عمل اشتباهی زده . حرف های من مربوط به همین جریان است .

چنین تقاضایی داده . با تعجب پرسیدم : اردالن ...؟آخر چرا ؟ ملتمسانه گفت :  فروغ به خواست اردالن آنجا بوده و

خواهش می کنم یلدا ! کی ببینمت . فردا صبح خوبه توی همون پارک ؟! همون که دو روز قبل با شوهرت اونجا بودی 

 ....باشه ....الو یلدا ....

د بیارم . اون تازگی ها روی من حساس شده ...اصال شما بیایید با تردید گفتم : آخر نمیتونم ...من ...جمشید رو هم بای

 اینجا ....نظام گفت :

نه من نمیتونم بیام ...تو باید حتما بیایی ، فردا راس ساعت ده می ببینمت . میتونی با شوهرت بیایی و فقط در مورد  -

ماس را قطع کرد و مرا گیج و من فکر های نادرست نکن . هنوز توی وجودم شرف هست . بعد از خداحافظی ت

سرگردان گذاشت . چشم های جمشید به من دوخته شده بود می خواست مثل همیشه بداند که چه کسی بوده و چه 

گفته ؟ گوشی را روی دستگاه گذاشتم، مقابل ویلچر او نشستم . دست هایش را به دستم گرفتم و گفتم : نظام بود . 

فقط می خواست فردا من و تو را ببینه . می گفت موضوع مهمی است که باید با  نگران نباش حرف های نامربوطی نزد

ما در میان بذاره می گفت اون از فروغ نخواسته که بیاد اینجا ، این ....اردالن بوده که فروغ رو فرستاده اینجا تا اون 

ه ریم ..چشم هایش را دوبار باز و بستپیشنهاد احمقانه رو بده . حاال تصمیم با توست اگر بخواهی میریم و گرنه ، نمی

کرد این یعنی ، باید برویم ...گفتم : جمشید موضوعی رو که قراره نظام در موردش صحبت کنه تو میدونی ...؟! آره 

...! باز هم چشم هایش را باز و بسته کرد . بلند شدم و نفس عمیقی کشیدم چه مسئله ای بود که باید می دانستم ، ای 

قادر به تکلم بود . تمام ان روز فکرم آشفته و مشغول بود و دلم شور می زد آنقدر پریشان بودم که کاش جمشید 

نسترن را به تاجی سپردم تا او را سرگرم کند و خودم کنار جمشید نشستم و او را در سکوتش همراهی کردم . حتی 

می شدم و جمشید را می دیدم که آرام شب تا نزدیک صبح دچار کابوس می شدم و هر بار هراسان از خواب بیدار 

 خوابیده بود .

صبح روز بعد علی رغم بد خوابی شب قبل ، زودتر از همیشه بیدار شدم تا بعد از صرف صبحانه جمشید و نسترن را 

برای رفتن به سر قرار آماده کنم . هر چه که به ساعت ده نزدیک تر می شدیم دلم بیشتر شور می زد چه اتفاقی در 

وقوع بود که مرا آنقدر مشوش کرده بود . یک ربع قبل از ساعت ده توی پارک بودیم . نسترن اصرار داشت  شرف

که با او بازی کنم جمشید را همانجا گذاشتم و او را به سمت وسایل بازی بردم . پارک خلوت و ساکت بود و سکوتش 

ترن کردم تا زمان زودتر بگذرد اما دل شوره یک گر چه همیشگی بود اما مرا می ترساند . خودم را سرگرم بازی نس
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لحظه هم رهایم نمی کرد هر دو دقیقه یک بار به ساعتم نگاه می کردم یا به اطراف پارک چشم می انداختم . نسترن 

هم از حواس پرتی من شاکی شد که چرا مثل همیشه با او بازی نمی کنم . ده دقیقه حواسم را جمع کردم و ساعت که 

پنج دقیقه رسید دست او را که با لجبازی اصرار داشت که به بازی ادامه دهد، گرفتم و بع زور از محوطه بازی  به ده و

بیرون کشیدم . انتظار دیدن نظام را در کنار جمشید می کشیدم اما در نهایت تعجب جمشید و ویلچرش ناپدید شده 

در آنجا گذاشته ام ، جای دیگری بوده . نسترن را بغل بودند . زبانم بند آمده بود فکر کردم مکانی که جمشید را 

کردم و دوان دوان اطراف پارک را گشتم . نه اثری از جمشید بود و نه از نظام . نیم ساعت تمامی اطراف بیرون از 

پارک را هم گشتم اشکم جاری شده بود و نفسم بند آمده بود که صدای آژیر ماشین پلیس و آمبوالنس توجهم را به 

ود جلب کرد . دلم فرو ریخت هر دو ماشین با سرعت وارد فضای پارک شدند . نمی دانم چه حسی بود که مرا به خ

دنبال آنها می کشاند و بعد از دقایقی در حالی که نسترن را در آغوشم داشتم و به دنبال ماشین ها می دویدم مقابل 

ایستادم . به سختی نفس می کشیدم اما نفس هایم آنقدر  استخر پارک که مملو زا جمعیت بود ، همزمان با ماشین ها

بلند بود که انگار هیچ صدایی را نمی شنیدم و باز ذهنم خالی از هر تصوری مرا می ترساند ، با گام هایی بلند و 

و لناموزون جلوتر رفتم . جمعیت کنار رفت و اجازه داد ماموران پلیس و آمبوالنس جلو بروند . به سختی خودم را ج

 کشیدم و نگاهم به جسد خیس جمشید افتاد با شیونی از حال رفتم .

تصاویر برایم در هاله ای از ابهام بود .آدم ها می رفتند و می آمدند و هر کس چیزی می گفت .حرف هایشان برایم 

جلوی  نامفهوم بود . من لباس مشکی به تن داشتم . صدای ضجه های آشنا . تصویری گنگ و مبهم از نازی را

چشمانم به تصویر کشید . تصویر او پر رنگ تر و واضح تر شد . خودش بود نازی او هم سراپا مشکی به تن داشت . 

جیغ می زد و گریه می کرد و پدرش را صدا می زد و در همان حال هم به من ناسزا می گفت . انگار سعی داشت به 

 بود که من او کشته باشم ؟! همه بقبوالند جمشید را من کشته ام . مگر جمشید مرده

صدای ریزش آب در لیوان؛ تصویر استخر را جلوی چشمانم نمایان کرد و یک جسد خیس که از آب بیرون کشیده 

شده و روی زمین افتاده بود . جمشید با چشم هایی باز و وحشتناک و صورتی کبود ...آه خدای من او فلج بود پس 

بود . وای جمشید ...وقتی توی استخر سقوط می کردی حتی توان نداشتی برای  چطور آن همه راه تا استخر را رفته

 نجات خودت فریاد بزنی و کمک بخواهی !

خودت را چه آسان در کام مرگ می دیدی و چه سخت و دردناک جان دادی ...چقدر ....و نفهمیدم نازی چه وقت به 

توانستند او را که مثل یک شیر زخم خورده بود از من دور من حمله کرد و با فحاشی موهایم را کشید و چطور زن ها 

کنند . صدای فروغ ،یک آشنا ، یک آشنای مهربان و هم درد مرا از ان صحنه ها که دایم در ذهنم مرور می شد و 

 یرهایم نمی کرد بیرون کشید . با صدایی بغض آلود و اندوهناک گفت : یلدا جان ....تو رو به خدا چیزی بگو ...حرف

بزن ...!یلدا !...چرا ساکتی ؟! گریه کن ...گریه کن !....چشم هایش متورم و قرمز بود او هم گریه می کرد . چیزی 

روی زبانم سنگینی می کرد با ناله گفتم : وای فروغ اونی که توی استخر غرق شده بود فقط شبیه جمشید بود ....مگه 

آغوش کشید و در حالی که می گریست گفت : ....یلدا ...اون جمشید نه ..خودش که نبود ....بود....؟! فروغ مرا در 

بود .....جمشید .....حاال گریه کن .....می خواست مرا از بهت در آورد و صدای ضجه های من هم بلند شد . چقدر 

 م .بکشبدبخت بودم من ....قرار بود تا به کی و توسط کدامین دستان نامرئی و به کدامین جرم تا این حد عذاب 

 جمشید را به خاک سپردند .او با زندگی وداع کرده بود و من هنوز باور نداشتم که مرده است .

 نه ...او نمرده بود او را کشته بودند و من مظنون به قتل بودم .
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 من کههنوز از بهت و ناباوری مرگ فجیع جمشید بیرون نیامده بودم که مامورین استنطاق آمدند . اول از همه من ...

هنوز سرم سنگین بود و همه چیز را به سختی به یاد می آوردم . به درخواست اردالن رفته بودم منزل آنها ، چرا که 

 نازی در پی فرصت می گشت تا با من درگیر شود . روز بازجویی به همراه اردالن به منزل خودم رفتم .

 

ه مرد بازجو خصمانه به نظر می رسید . قدش بلند بود اما نه خانم صباغ یادتون میاد چه ساعتی به پارک رفتید ؟ چهر

مثل جمشید . موهایش کم پشت بود . اما هم سن و سال جمشید به نظر می رسید . قیافه او را در ذهن تداعی می 

کردم .بازپرس با ناراحتی گفت : خانم صباغ چیزی در صورت من هست که شما را به خود مشغول کرده ؟ با دست 

ی معذرت خواستم و او سوالش را تکرار کرد و من جواب دادم یک ربع قبل از ده . بازپرس گفت : چرا رفتید پاچگ

 پارک ؟

من گفتم خب به عادت معمول ...بازپرس گفت : چرا رفتن به پارک براتون معمول شده بود! گفتم : خب ....خب 

همین طور پیش ره ، از بین بره برای همین خودم  شوهرم بعد از سکته مغزی که داشت منزوی شده بود ترسیدم اگر

تصمیم گرفتم از خونه ببرمش بیرون . بازپرس گفت : حتی کارهای شخصی اش را خودتون به عهده گرفتید . اما اون 

روز شما می رفتین پارک که کسی رو ببینید !...دریته ...زبانم بند امد و او ادامه داد شوهر سابقتون !..نظام اشرف که 

به دلیل سیاسی بودن مدتی رو هم توی زندون بودند، بهتره انگار نکنید خبر نداشتید تلفنشون تحت کنترله ....؟آه از 

نهادم برخاست به کلی فراموش کرده بودم اما بعد از سه سال چطور ممکن بود که هنوز تحت کنترل باشه با دست 

بگذاره ...بازپرس خنده تلخی کرد و گفت : بعد از بازجویی پاچگی گفتم : قرار بود موضوع مهمی رو با ما در میان 

خدمتکارها ، باید با ما بیایید . الزمه که پاره ای از توضیحات اونجا صورت بگیره . ممکنه بازداشت بشین . شما فعال 

 مضنون به قتل هستید ...

بود و مطمئنا او هم بازداشت می شد . مضنون به قتل ....؟ خدای من مطمئنا اگر متهم هم می شدم پای نظام هم وسط 

مرا به اداره آگاهی بردند و مورد بازجویی قرار دادند سوال پشت سوال . تمام زندگی مرا در آن چهار سال گذشته 

که همسر جمشید بودم به زیر سوال بردند و زیر و رو کردند آنها از همه چیز باخبر بودند و یا شاید هم باخبر شده 

وه آشنایی و ازدواجم با جمشید گرفته تا دعواها و جر و بحث هایمان به خاطر نظام و درگیری من با بودند . از نح

نازی و ....و ...و ....مرا بازداشت کردند و به بازداشتگاه فرستادند حاال من متهم به قتل بودم ومی بایست طی چند 

ق نمی شدم تا زمان صدور حکم به زندان منتقل می دادگاهی که برایم تشکیل می شد از خود رفع اتهام کنم و اگ موف

شدم . همانجا می ماندن و مطمئنا نازی با نفرتی که از من به دل داشت جز به اعدام به حکم دیگر برای من راضی نمی 

 شد .

 اعدام ....!سرانجام ازدواج نافرجام من با جمشید صباغ ...!

او شدیدا به من وابسته بود .طفلک بی گناهم ، می دانستم او هم دور  در بازداشتگاه ....فقط به نسترن فکر می کردم

از من روزهای سختی را می گذراند . وقتی اردالن به مالقاتم آمد اولین سوالم نسترن بود و او گفت : اوایل بهانه 

 گیری هایش ما را کالفه کرده بود اما کم کم داره به نبودنت عادت می کنه ....

ت خصلت خوب بود که خداوند برای ما نسان ها خلق کرده بود . اگر نبود ...اگر عادت نبود من چطور عادت ...! عاد

با جمشید می تونستم زندگی کنم و اگر نبود، چطور در ان بازداشتگاه قرار و آرام می گرفتم. اردالن گفت : یک 

نی اینجوری به خودت ....با ناراحتی وکیل خوب برات پیدا کردم باید بدون ترس و واهمه همه چیز رو اعتراف ک
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گفتم : اعتراف ...پس تو هم باورت شده که من جمشید رو کشتم .....؟ اردالن با صراحت گفت : من باورم نشده 

شواهد اینطور میگن . خبر داری نظام هم توی بازداشتگاهه ؟ سراسیمه از روی صندلی بلند شدم و گفتم : نظام ...؟ 

ن گفت : فراموش کردی همان روز ساعت ده با اون توی پارک قرار داشتی ؟ گفتم خب این چه چرا اون ....؟ اردال

دلیلی میشه واسه بازداشت اون بیچاره ....؟ اردالن گفت : این یک معادله ساده است که حل کردنش واسه همه راحته 

ر سابقت عاشق هم بودید . طی این . جمشید به شرط آزادی نظام تو رو به عقد خودش در آورد .تو و نظام یعنی شوه

چند سال همیشه بر سر مسئله نظام با هم درگیر بودید . تو هنوز عاشق نظام بودی و متنفر از جمشید ، با سکته مغزی 

جمشید راه برای رسیدن تو و نظام تقریبا هموار میشه ، اما هنوز مشکل پرونده سیاسی نظام بر سر جایش باقی بود ، 

و ترک می کردی ، او با وجود مفلوج بودنش بیکار نمی نشست و باز هم پرونده را به جریان می تو اگر جمشید ر

 انداخت پس باید صبر می کردید تا او بمیرد اما تا کی ....پس ...

 فریاد زدم : دروغه ...همه اش دروغ محضه ...!

رات خدمتکارها ، مامورین و شواهد دیگر از اظها از دادستان و قاضی برداشت این اما دروغه تو و من برای –اردالن 

پرونده توست . روی صندلی خودم را رها کردم و گفتم : به درک . فقط برای نظام نگرانم . اردالن خندید و گفت : 

این خودش یه اعترافه ....جا خوردم و او ادامه داد : نگران نباش دوست عزیزش وثوق دنبال کارهای اوست ...تو به 

باش وکیلی که برات گرفتم وکیل زبر دستیه اما حق الوکاله زیادی می خواهد راستش من تمام سرمایه ام فکر خودت 

را گذاشته ام توی شراکت با شاهرخی .دستم حسابی خالیست و می خواستم امروز یک وکیل بیاورم به دیدنت اما اول 

 تصمیم گرفتم ببینم خودت میتونی از پس مخارجش بر بیایی یا نه ...

پرسیدم : اگر بر نیایم چی ؟ اردالن با بی تفاوتی شانه هایش را باال انداخت و گفت : باید بریم سر وقت یه وکیل 

 ارزونتر که مطمئنا کارش زیاد هم خوب نیست ...

رو  اکمی مکث کردم و گفتم : یه مقدار پس اندداز دارم اما اینطور که تو میگی نباید کافی باشه میتونم یکی از خونه ه

بفروشم . اردالن گفت : بله ...اما تو که اینجایی چطوری ؟ با سر درگمی نگاهش کردم و او با تعلل گفت : فقط یک 

 راه مونده ...اینکه وکالت تام االختیار اموالت رو به من بدهی تا هر وقت الزم شد اونا بفروشم .

حضور وکیل حقوقی و کیفری ام آقای افتخار زیر اوراقی را از ته دل راضی نبودم اما چاره ای نداشتم . من روز بعد در 

امضاء کردم که وکالت تام االختیار اموالم اعم از دو منزلی که از پدرم به ارث رسیده بود و منزلی که جمشید به نام 

 من کرده بود را به او واگذار کردم .

م، آن هم اتهام قتل شوهرم در دادگاه حاضر شدم . هنوز ار گیجی اتفاقات اخیر بیرون نیامده بودم که به عنوان مته

نظام هم آنجا بود. اول مرا به جایگاه متهمین فراخواندند . قبل از آن تمام صحبت هایم را با وکیلم انجام داده بودم اما 

دادستان مرا با سواالت پی در پی و پیچیده اش گیج کرده بود . همان صحبت هایی که بین من و اردالن صورت 

گرفته بود همان حدسیات ....بعد از به پایان رسیدن صحبت ها من گیج و مستاصل سرحایم برگشتم . نوبت نظام بود 

.آخر این دادگاه به کجا ختم می شد ...؟ اولین سوال آنها این بود چرا همسر سابقتون از شما طالق گرفت ؟ داشتند 

فع نظام هم بی فایده بود و او در حالی که معذب بود پاسخ داد زندگی ما را زیر و رو می کردند و اعتراضات وکیل مدا

: من به عنوان یک فرد سیاسی به زندان افتادم ...و صباغ ....صباغ در نبود من به همسرم پیشنهاد کرد که از من طالق 

 بگیرد و با وی ازدواج کند .
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غ که حاال متهم به قتلش هستید ، برای دومین سوال : پس شما یک فرد سیاسی هستید که آزادانه به وساطت صبا

خودتان می چرخید . نظان پاسخ داد : نه خیر برای من پرونده سازی شده بود . دادستان خندید و گفت : مگه میشه 

 ؟بفرمایید روز حادثه توی پارک با خانم یلدا معتمد همسر جناب صباغ چه کار مهمی داشتید ؟

ه بودم تا در ان گیر و دار بفهمم موضوع مهمی که نظام قرار بود با من در میان نگاه نظام به من افتاد . کنجکاو شد

بگذارد چیست ؟ نظام به دادستان نگاه کرد و گفت : اما من به آنجا نرفتم . دادستان پرسید :آیا شاهدی هم دارید ؟ 

م برخالف قول و قراری که با نظام پاسخ داد : بله .یکی از همسایه های ما دچار مصدومیت شده بود و من مجبور شد

 خانم معتمد داشتم همسایه مصدومم را به بیمارستان برسانم .

 ... بعد و کردید اجیر را یکی.  بفرستید آنجا به شوم هدف این برای را دیگر یکی تونستید می شما خب –دادستان 

ما قول و قرار داشتید . علتش برای وکیلش اعتراض کرد و اعتراض وارد بود . دادستان ادامه داد : به هر حال ش

دادگاه باید روشن بشه؛به چه علت می خواستید خانم معتمد را ببیند . نظام کمی مکث کرد و گفت : می خواستم او را 

ببینم چون فهمیده بودم حدودا یک ماه پیش برادرش اردالن که شوهر خواهر من است خواهرم را با فریب سراغ 

او را برای طالق از شوهرش و ازدواج ...! ازدواج مجدد با من تحریک کنه . من هر چه در  خانم معتمد فرستاده تا

زندگیم ضربه خورده بودم از جانب این مرد بود ، کسی که برای من پرونده سازی کرده بود ، مرا به جرم سیاسی 

دن ارثیه ای که از ان محروم شده بودن راهی زندان کرده بود، همین اردالن بود و حاال می دانستم برای به دست آور

نقشه ای دیگر در سر دارد . می خواستم خانم معتمد را ببینم تا او را از حقایق زیادی که از او پنهان شده بود آگاه 

کنم . می خواستم به او بگویم اردالن به جای خون برادری در رگ هایش حس دشمنی و نفرت در وجودش ریشه 

و بگویم مادرش خانوم بانو به مرگ طبیعی از دنیا نرفته بود بلکه این اردالن بود که او را از دوانده ، می خواستم به ا

باالی پله ها هول داد و باعث مرگش شد ....ضرباتی که پی در پی با افشاگری های نظام صورت می گرفت آنقدر 

در آخر جلسه دادگاه تازه همه از  برای همگان سنگین بود که مجبور شدند دادگاه را به جلسه دیگر موکول کنند و

عدم حضور اردالن آگاه شدند . او باز هم مرا فریب داده بود و تمام دارایی و امالکم را فروخته بود و با خانواده اش به 

خارج از کشور فرار کرده بود اما کجا ....؟ من این اخبار را از طریق وکیلم به دست می اوردم پپست فطرت حتی 

ود دستمزد وکیل مرا تمام و کمال بپردازد و دکتر محمد وثوق چون برداری به دادم رسید و حق الوکاله حاضر نشده ب

 را پرداخت کرد .

 

باز هم یک جلسه دیگر در دادگاه ، نظام می بایست برای تک تک گفته هایش شاهدی می آورد اما برای هیچ یک از 

زده بود . نبود که دادگاه به عنوان شاهد از او استفاده کند . ادعاهایش شاهدی نداشت از طرفی اردالن هم غیبش 

دادگاه به حالت تعلیق درآمد و من مشوش و بی قرار می خواستم بدانم چه بر سر دخترم نسترن آمده است و وکیلم 

نم رو دکتر وثوق برای من خبر آوردند که هیچ خبری از دخترم نیست . خدایا آن اردالن کینه توز چه بر سر نست

آورده بود . خودم را دایما نفرین می کردم که آنطور ساده لوحانه به اردالن اعتماد کرده بودم و هستی و نیستی ام را 

 به او سپردم و دخترم را همه عمرم را ....

دادگاهی دیگر تشکیل شد . هیچ مدرک موثقی هم برای صدور حکم بر علیه من و نظام وجود نداشت تنها مسئله ای 

باعث می شد من و نظام به عنوان مظنون شناخته بشویم همان تماس تلفنی و موضوع عقد ما قبل از ازدواجم با که 

صباغ بود که از نظر دادگاه دالیل محکمه پسندی نبود و قاضی سعی داشت زودتر دادگاه و پرونده را با صدور حکم 
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عنی هزار و سیصد و چهل و دو آنقدر ناآرام و آشفته به اتمام برساند و ببندد. اوضاع سیاسی کشور هم در ان سال ی

بود که کشدار کردن قضیه از حوصله قضات خارج بود و با تمام تالشی که صورت گرفت اثری از اردالن پیدا نشد و 

خیلی ها عقیده داشتند او با یک نام جعلی و هویتی غیر واقعی که برای خود و خانواده اش دست و پا کرده از ایران 

رج شده . به هر حال بعد از شش ماه سرگردانی دادگاه هم حکم آزادی مشروط ما را برخالف میل نازی صادر خا

کرد و من بعد از شش ماه طعم آزادی را در حالی می چشیدم که چشمان و دلم ره خاطر از دست دادن دخترم خون 

مان منزلی را که چهار سال از عمرم را در ان بود . اردالن حتی منزلی را که صباغ به من داده بود فروخته بود . ه

سپری کرده بودم . به همین علت وقتی از زندان آزاد شدیم من مانده بودم بی سر پناه در کنار مردی که پنج سال 

قبل به عنوان همسر در کنارم بود . من خالی از هر احساسی فقط به سرنوشت دخترم فکر می کردم که او پیشنهاد 

همراه او در باغ زندگی کنم . نه ....نه ...نمی توانستم . زمانی آرزوی داشتن او را داشتم سال ها حسرت داد تا مدتی 

زندگی فنا شده مان را خورده بودم اما حاال هیچ مانعی در ظاهر برای در کنار هم قرار گرفتن ما وجود نداشت . اما 

بود . آنقدر گریستم تا اشکم خشک شد . نمی دانستم  من از او می گریختم . به اولین جایی که رفتم مزار جمشید

باید چه کسی را مسبب آن همه تلخ کامی در زندگی ام بدانم . پدرم را که تخم کینه و نفرت را در دل اردالن کاشت . 

 دروحی که آن همه نفرت را در او پرورش داده بود یا اردالن را که خواسته بود حس کینه و انتقام در دلش ریشه کن

و شاید هم جمشید که به قول خودش آنقدر بخشنده نبود که با خواسته دلش مرا فنا نکند . بعد ار آن همه سال که 

فکر می کردم کلی حرف برای گفتن به نظام دارم فقط در مقابلش ساکت بودم و او هم همین طور . ترجیح می دادم 

 ش مرا به منزلش دعوت کرده بود بمانم .تا روشن شدن تکلیفم در منزل دکتر وثوق که با سخاوت طبع

نازی آنچه از دارایی جمشید مانده بود را فروخت و فقط بخشی از آن را که به من به عنوان همسر پدرش می رسید و 

بخش دیگر را که به عنوان ارثیه به نسترن گمشده ام تعلق می گرفت، باالجبار به من سپرد و برای همیشه رفت . 

 »غ یکی از وزراء سابق در آن اوضاع نابسامان سیاسی ، آنقدر بی اهمیت بود که با این نظریه که پرونده قتل صبا

بسته شود . در حقیقت هم مسائلی مهم تر از پی گیری یک قاتل فراری « قاتلش به خارج گریخته و ناپدید شده 

تادم تا او را به خاطر دخترم نسترن وجود داشت که نیروهای نظامی را به خود مشغول دارد و من خودم به تکاپو اف

پیدا کنم . من بی تاب و بی قرار بودم به هر دری می زدم تا خبری از اردالن بگیرم اما همه درها به رویم بسته بود و 

روزنه ای به سوی امید گشوده نمی شد .شب و روزم را گم کرده بودم و با آن حالی که داشتم دکتر وثوق و همسرش 

نمی دانستند مرا تنها بگذارند و هم اینکه اجازه نمی دادند با پولی که داشتم زندگی مستقلی تشکیل  شهال هم صالح

 بدهم .

شش ماه دیگر هم گذشت بعد از مراسم سال جمشید که خیلی غریبانه برگزار شد . نظام به اتاق من که در منزل 

یض لباسم بودم که او در زد از او خواستم چند لحظه دکتر بود آمد مرا با حرف هایش غافلگیر کرد و ....در حال تعو

تحمل کند تا من لباس بپوشم و بعد از دقایقی در اتاق را باز کردم همیشه زمانی که او در اتاقم بود ترجیح می دادم 

ته ای را سعلی رغم اعتمادی که به او داشتم در اتاقم باز بماند و او این موضوع را می دانست بدون اینکه در را ببندد ب

که به دست داشت به سمت من گرفت و گفت : این برای توست . بدون اینکه به او نگاه کنم پرسیدم میشه بدونم 

 چیه ؟ و او گفت : البته بازش کن و ببین ...

با جدیت گفتم تا ندونم چیه نمیتونم قبول کنم . با تغیر گفت : خودت رو توی چه قید و بندی قرار دادی ؟ نوبت من 

بود که عصبانی شوم و با ناراحتی بگویم : منظورت چیه ؟ اینه که من به عنوان بیوه جوون آنقدر آزاد هستم که 
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میتونم هر غلطی بکنم و هر هدیه ای رو از هر مردی قبول کنم ؟ لحنم زشت و زننده بود و باعث شد او با شتاب 

باسی افتاد که چند سال قبل با هم از یک مغازه لباس بسته بندی هدیه ای که در دست داشت را باز کند . چشمم به ل

فروشی در نیویورک خریده بودیم . دلم فرو ریخت و عرق سردی بر وجودم نشست قرار بود آن لباس را به عنوان 

لباس شب خنچه ام استفاده بکنم . اما در عرض چند دقیقه تمام خاطراتم زنده شد . حقیقت این بود که او شوهر 

. مردی که صمیمانه دوستش داشتم و دوستم داشت این ما نبودیم که می خواستیم از هم جدا شویم این  سابقم بود

جبر زمانه بود که ما را از هم جدا کرد و حاال آن جبر و آن ظلم دیگر نبود، آن احساسی که به او داشتم طی پنج سال 

م در وجودم جان می گرفت . خدایا یک روز با سعی و تالش فراموشش کرده بودم و گم کرده بودم . حاال کم ک

عاشقش بودم و هنوز هم ...گفتم : خب که چی ؟ با این جمله می خواستم آن احساس را پس بزنم و اجازه خودنمایی 

اش را در ظاهر ندهم . او با آرامش گفت : لباس مشکی ات را در بیار یک سال گذشت ، من میدونم حوادثی که طی 

رخ داده و شیوه رندگیت رو تغییر داده میتونه تمام زندگی سال های باقی مونده از عمرت رو این پنج سال برات 

 تحت الشعاع قرار بده و این رویه ای که تو در پیش گرفتی تو رو به فنا می کشونه و من ...

تو رو زجر  ینم که زندگیو بقیه صحبت هایش را با صدایی تقریبا بلند ادامه داد : یلدا من نمی خوام . یعنی نمیتونم بب

میده . یلدا ...اجازه بده به قولی که بهت دادم عمل کنم . اجازه بده زندگیت رو با شادی پیوند بزنم . اجازه بده تا 

 گوشه ای از محبت ها و فداکاری با شکوهت رو جبران کنم . جمشید با همه خوبی ها و بدی هاش تموم شده . 

م رنگی که در دستش معطل مانده بود به سمت چشمان ملتمس و لبریز از محبتش قلبم لرزید نگاهم از لباس کر

افتاد . اشک جلوی دیدم را گرفت با کالفگی روی صندلی خود را رها کردم و در حالی که به سختی جلوی ریزش 

 ..من ...اشک هایم را می گرفتم گفتم : مشکل من ....جمشید نیست . اشک هایم جاری شد و ادامه داد : نظام .

برای اولین بار در طی آن مدت اسمش را به زبان آوردم و نفهمیدم با این کار چه بر سر احساسش آوردم در آن یک 

سال او فقط آقای اشرف بود و حاال اسمش بی اختیار به خاطر تلنگری که با دیدن آن لباس به احساسم وارد آمده بود 

 بر زبانم جاری شد .

رن مو می خواهم تو نمیدونی ...یعنی نمیتونی درک کنی من به عنوان مادر که حاال جیگر گوشه ام نظام ...من ...نست -

رو از من گرفته اند چه احساسی دارم توی این مدت به هیچی فکر نکردم نه به تو ، نه به جمشید و نامردی هایش و 

ینکه اردالن چه بالیی بر سرش آورده . خوبی هایش و فوتش و نه به چیزهای دیگر . فقط به نسترنم فکر کردم و ا

 هر روز و هر شب از این دلشوره که ممکنه اونو به کسی سپرده باشه و یا اینکه ...

صدای هق هق گریه هایم بلند شد صورتم را با دستانم پوشاندم او هم اجازه داد خودم را کمی سبک کنم . با آرام 

آهسته فشاری به شانه ام داد و گفت : میدونی که تو فعال ممنوع  گرفتنم دستش را روی شانه هایم احساس کردم ،

الخروج هستی . پس اگر هم بدانی اردالن به کدام کش.فرار کرده باز هم کاری از دستت بر نمیاد . حق با او بود 

قدر اهد آنپرونده جمشید علی رغم مظنون بودن یکی از ما سه نفر یعنی من ، اردالن و نظام بسته شده بود . چون شو

نبود که ما را محکوم کند اما خیلی احمقانه مرا ممنوع الخروج کردند . نظام از قبل به خاطر سیاسی بودنش این 

ممنوعیت برایش به وجود آمده بود . او حتی نمی توانست از شهر هم دور شود اما ممنوعیت برای من فقط خروج از 

نی این ممنوعیت ادامه داشت . واقعا که مسخره بود قاتل واقعی کشور را شامل می شد و خدا می دانست تا چه زما

 یک جایی توی اروپا داشت آزادانه زندگیش را می کرد آن وقت من ....عجب عدالتی ...
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اشک هایم را پاک کردم و گفتم : از من نخواه وقتی ذهنم آشفته و پریشان و دل نگران سالمتی دخترم است دست 

ید بفهمم دخترم کجاست ؟آیا سالمته ؟ اصال چی به سرش اومده ؟ و بعد ...شاید تونستم به به کاری نرنم ...من با

 آینده خودم هم فکر کنم .

همان طور که پشت سر من ایستاده بود یا کمی تردید گفت : فروغ ..دیروز تماس ..حرفش را ناتمام گذاشته بود و 

.از کجا ؟نسترنم کجاست ...؟ کم مانده بود به پایش بیفتم که من سریعا از جا برخاستم و وحشت زده گفتم : فروغ ..

آرامم کرد مرا روی صندلی نشاند و گفت : آروم باش ...من قبل از اینکه از او بپرسم کجا هستند از نسترن پرسیدم و 

 فروغ گفت : نسترن با آنهاست و در صحت و سالمت ...

ی شد و گفتم : نسترنم بی قرار من نیست ؟ مریض نیست ؟ اردالن با اشک هایم این بار از سر شوق و اندوه تواما جار

او خوش رفتار هست ؟ اصال اردالن کدوم گوری رفته ...او باز هم سعی کرد مرا که از درون می سوختم آرام کند و 

دی کمبو گفت : فروغ به من اطمینان داد که حال عمومی نسترن خوبه . بچه هایش اونو دوست دارند و فروغ نذاشته

احساس کنه . حتی اردالن هم به اون عالقمند شده . با خشم گفتم : غلط کرده ...بی جا کرده مرتیکه اشغال . خودم 

میرم سراغش او ...می کشمش . فقط بگو کجاست ؟ً نظام مکثی کرد و گفت : فروغ فقط زنگ زده بود تا بداند ما در 

ه که اردالن چه غلطی کرده و چه کالهی سر تو گذاشته ؛ می گفت چه وضعیتی هستیم . اون حتی روحش هم خبر ندار

توی این یک سال به سه تا کشور نقل مکان کردند و در آن مدت اردالن به او قبوالنده که ما در زندان هستیم . 

دیروز همین طوری تماس گرفته بود می گفت چند روز قبل هم تماس گرفته ...حرفش را قطع کردم و پرسیدم : 

ام ...ول کن این حرف ها رو بگو دخترم کجاست ...؟ نظام نگاهش را به من دوخت و گفت : انگلستان ...! اشک نظ

هایم را به همراه لبخندی زدودم و با عجله برخاستم فراموش کرده بودم ممنوع الخروجم با اینکه نظام یادآوری 

می کنم . میرم ...ببینم تو آدرس فروغ رو گرفتی ؟ کرده بود . به سمت کمد لباس هایم رفتم و گفتم : دیگه معطل ن

به سمت نظام برگشته بودم . نگاهش سرتاسر درد و تاثر بود آهسته گفت : یلدا ...من می خواستم تو رو با یادآوری 

 حکمی که برایت صادر شده آماده کنم تا به تو بگم که فعال باید قید نسترن رو بزنی اما انگار فراموش 

 

 تو نمیتونی از کشور خارج بشی نه تو و نه من .... کردی که

آه از نهادم برخاست اما قبل از اینکه ناامید شوم فکری به ذهنم رسید زمانی که همسر جمشید بودم دریافتم تعداد 

ز ی ازیادی از افراد سیاسی و یا افراد ممنوع الخروج به صورت قاچاقی از مرز ایران خارج می شوند . گفتم : من قاچاق

مرز خارج میشم . نظام با ناراحتی گفت : این دیونگی است، امکان نداره بذارم بری ، من هم با عصبانیت گفتم : اجازه 

من دست تو نیست فهمیدی ! بحث ما باال گرفت آنقدر که شهال و دکتر هم از موضوع باخبر شدند . دکتر وقتی از 

ی برگراندن نسترن اقدام کنند اما من رضایت ندادم می دانستم اردالن جریان باخبر شد پیشنهاد داد که او و شهال برا

به آسانی نسترن را به من بر نمی گرداند . چرا که اگر غیر از این بود او را اصال با خود از ایران نمی برد و از همان 

مثل یک حیوان رم می  اول او را به دکتر و همسرش می سپرد و می رفت . می دانستم اردالن با دیدن دکتر و شهال

کند و باز محل اقامتش را تغییر می دهد . دالیلی که برای آنها آوردم منطقی بود اما منطق آنها هم برای خطرناک 

بودن آن سفر برای من پذیرفتنی نبود . من مادر بودم که در حسرت دیدن جگر گوشه ام می سوختم . پس هیچ 

که گرفته بودم برگرداند . آنقدر در تصمیمم پافشاری کردم تا نظام  دلیل و منطقی نمی توانست مرا از تصمیمی

مجبور شد ترجیحا خودش دست به کار شود و فردی را پیدا کند تا ما را از مرز خارج کند . بله ما را ....نظام نمی 
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یری یک ماه پی گ خواست مرا تنها بگذارد او می ترسید ...می ترسید اتفاق ناگوار دیگری برای من بیافتد و بعد از

های نظام و دکتر وثوق، فرد مطمئنی پیدا شد که کارش عبور دادن افرادی چون من و نظام بود . قرار بر این بود که 

نظام به این دلیل که ممنوع الخروج از تمام مرزهای داخلی و خارجی بود دو هفته از من زودتر راه بیافتد تا به مرز 

من و دیگر افراد همراه من بماند تا از آنجا به بعد را همراه هم باشیم . تمام سعی ام را ترکیه برسد و آنجا در انتظار 

کردم تا مانع نظام برای انجام این کار باشم . نمی خواستم به خاطر من به دردسر بیافتد او باید چندین مرز داخلی را 

های من اعتنایی نکرد آخرین روزی که پشت سر می گذاشت و خطر دستگیر شدنش چندین برابر بود . اما به حرف 

قرار شد نظام حرکت کند بعد از سال ها برای دیدنش به باغ رفتم . باغ ....باغی که عشقم از آنجا پا گرفت . باغ، 

همان باغ بود با همان درخت های سر به فلک کشیده اش و همان جنس از گل هایی که همراه عمو سلمان کاشته 

که در آن از عمو سلمان و نظام کشیده بودم . وااااااای ...جسم و روحم هر دو در خاطراتم گم  بودم . با همان مناظری

شدند....وقتی قدم به سالن گذاشتم . احساس کردم هنوز روی آن کاناپه کنار شومینه خوابیده ام و از کسی که او نمی 

اق که می گفت : بهتر نیست توی یکی از ات بینم تقاضای یک پتو دارم حتی گرمای پتو و صدای نظام را احساس کردم

 ها استراحت کنید ؟

صدایش مرا از جا پراند کنارم ایستاده بود . کتش روی شانه هایم بود و با لبخندی کم رنگ اما مهربانتر از همیشه و 

اغ ز من به در بچشمانی نگران گفت : داری می لرزی یلدا !....توی این فصل ...مطمئنی که حالت خوبه ....؟ به پیشوا

آمده بود و من غرق در گذشته تازه حضورش را احساس می کردم . از رنگ رخسارم فهمیده بود در من چه می 

گذرد هر دو داخل سالن نشستیم . من روی همان کاناپه و او مقابل من . مدتی در سکوت گذشت و بعد او گفت : 

یدم . من و این باغ ....لبخند تلخی زدم و پرسیدم : تنهایی خوش آمدی یلدا !...میدونی چقدر انتظار اومدنت را کش

 ....؟! یعنی عمو سلمان و همسرش و بقیه خدمتکار ها ...پس اونا کجا هستند ؟ نفس عمیقی کشید و با حسرت گفت :

ن سلماوقتی مادرم فوت کرد یک سال بعد از آن دو تا از خدمتکار ها هم گذاشتند و رفتند . شش ماه بعد هم عمو  -

به دیار باقی شتافت . همسرش هم که طاقت دیدن جای خالی او را نداشت آنقدر غصه خورد که به یک سال نکشیده 

او هم از غصه دق کرد . می بینی یلدا ...همه منو تنها گذاشتند و حاال با قدم گذاشتن تو به اینجا ، باغ داره جون 

ا و بدی هاش دیگه تکرار نمیشه . هرگز ....! پس فراموش کن ...! و میگیره فقط باید باور کنی گذشته با همه خوبی ه

 از نو شروع کن !

باز هم لبخندی تلخ زدم ، دلم برای تنهایی اش به درد آمد . او این همه تنها بود و من سرگرم با نسترن و جمشید . 

ر دو با هم از جا برخاستیم و سالن احساس اندوه می کردم . گفتم : دلم برای خاله ملوک تنگ شده . لبخندی زد و ه

را ترک کردیم . نگاهم به ردیف گل ها افتاد و پرسید : باغبون داری ؟ پاسخ داد :آره . خودم . هر وقت که می دیدم 

باغچه ها خالی از گل است یاد دختری می افتادم که همراه باغبانمان اینجا گل می کاشت . دختری که عاشقش شدم 

آستین ها را باال زدم و شروع کردم به گل کاشتن . ساختن دوباره باغ . درختها رو هرس کردم ،  و به عقدم درآمد.

 آبیاری کردم و همه جا را از غبار پاک کردم .

قدم زنان به پشت باغ و مقبره خاله ملوک رسیدیم و او ادامه داد : نمی خواهی بدونی سرنوشت دختری که به عقدم 

 دراومد چی شد ؟

 کردم و او با جدیت گفت : خب معلومه قراره با هم ازدواج کنیم . نگاهش 
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بی دلیل خنده ام گرفت . خنده ای همراه با بغض . بلند بلند خندیدم و بعد خنده هایم به هق هق گریه مبدل شد . 

 ل قبر ملوک نشستم دقایقیاردالن با ما چه کرد ؟ با دل های ما ، با عشق ما ...و به قول نظام با میراث خانوم بانو ...مقاب

گریستم برایش فاتحه خواندم تا کمی سبک شدم اما چه وقت اندوهم ته می کشید و این اشک های گاه و بی گاه 

 تمام می شد ؟

وقتی دوباره همراه هم باغ را به سمت ساختمان قدم می زدیم گفت : یلدا ....صباغ به من گفت آنقدر به تو محبت می 

را فراموش کنی . موفق شد ؟! با تعجب نگاهش کردم . اون دو تا چه وقت با هم صحبت کرده  کند که من و عشقم

بودند ؟ و نظام جریان تمام مالقاتهایش را با جمشید برایم تعریف کرد و بعد دوباره سوالش را تکرار کرد و من گفتم 

که خواستم تو رو فراموش کنم .  : جمشید هیچ وقت نتونست کاری کنه که تو رو فراموش کنم . این خودم بودم

سخت بود خیلی سخت اما این کار را کردم چون نمی خواستم که با شوهرم زندگی کنم و آن وقت به کسی فکر کنم 

 که سابقاً همسرم و ....همه عشقم بوده . این درست نبود .

 بودی فراموشت کنم ، یا نگاهش کردم چشمانش می درخشید و بر لبانش لبخند بود . پرسیدم : خب تو راضی تر

...حرفم را قطع کرد و با جدیت گفت : نه همیشه به تو افتخار می کنم ....یلدا تو همیشه همانی بودی که من می 

 خواستم . تا آماده شدن ناهار که به کمک هم تهیه کردیم حرف زدیم .

را به خاطر نسترن کنار بگذارم و فقط  انگار صحبت هایمان تمام نشدنی بود من هم سعی داشتم آن روز دلواپس هایم

و فقط سراپا گوش و چشم برای شنیدن حرف ها و دیدن او باشم . نظام جریان درگیریش با اردالن را هم برایم 

تعریف کرد و من افسوس خوردم که چرا او جریان برخورد اردالن با مادرم را زودتر بروز نداده . او هم اظهار 

د آوردم ، او زمانی کنار ساحل دریا از من خواسته بود به اردالن اعتماد نکنم و ای کاش پشیمانی کرد و من به یا

علتش را هم گفته بود هر چند فهمیدنش در امر ازدواجم با جمشید تاثیری نمی گذاشت ، اما حاال نسترن در کنارم 

. هنوز عذاب می کشید و  بود . چند ساعت قبل از جرکتش به سمت مرزهای ترکیه با هم به دیدن روحی رفتیم

حالش روبه روز وخیم تر می شد . برایش با همه ستم هایی که در حقم کرده بود ، دعا کردم . ساعتی قبل از عزیمت 

نظام ، باز هم زا او خواستم که بماند و اجازه بدهد خودم به تنهایی برای برگرداندن نسترن راهی شوم . اما او قبول 

و دل غم زده ام بدرقه راهش بود . دو هفته را به سختی سپری کردم . نوبت عزیمت من رسید نکرد و نگاه اندوه بار 

از دکتر وثوق و شهال به خاطر تمام محبت هایشان تشکر کردم با هم خداحافظی کردیم و من راهی شدم . در گروه 

هی که نظام با آنها بود و غالبا ما قرار بود همگی به طور قاچاق از مرز خارج شوند . به محل قرار که رسیدیم گرو

سیاسی بودند ، هنوز نرسیده بودند مجبور شدیم یک روز حوالی همان کوره راهی که قرار بود از ان بگذریم چادر 

بزنیم . من در تمام آن مدت نگران نظام بودم چه اتفاقی افتاده بود که آنها بعد از گذشت دو هفته به محل قرار 

برای شب بعد دستور حرکت داد . ماندنمان را بیشتر جایز نمی دانست و در برابر اصرار های  نرسیده بودند ، راهنما

 من و دو سه نفر دیگر که بستگان شان در آن گروه عقب مانده بودند کوتاه نیامد و گفت :

و روز دیگر می ممکن است همه گیر بیافتیم . و یکی از راهنما ها همان جا ماند تا آنهایی را که قاعدتا تا یکی د

رسیدند ، به ما برساند . باز هم دلم گواهی بد می داد . اگر آنها گیر افتاده باشند چه بالیی سر نظام می آمد باز هم 

 محاکمه و زندان ....!

هنوز از مرزهای ایران و آن کوره راه ها که ما را به ترکیه می رساند بیرون نرفته بودیم که گروه لو رفت و م 

 از دست مامورین فرار کنم ....توانستم 
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سلدا با عجله دفتر را ورق زد اما تمام صفحات باقی مانده سفید بود . نگاهش به سمت نظام کشیده شد باز هم 

 چشمانش از قطرات اشک مرطوب بود . خانوم بزرگ کنجکاوانه گفت :

 خب ...بعدش ...چرا ساکت شدی دختر ؟! -

 ه ...سفید صفحات.... شد تموم –سلدا 

خانوم بزرگ با ناراحتی گفت : تموم شد ....! یعنی چه که سفیده ...نظام آهی از سر در کشید و با تاسف و تاثر گفت : 

یعنی یلدای من افتاد دست آدم هایی که اونو فنا کردند و به جایی کشیدند که جای اون و زنان نجیب امثال او نبود و 

که هیچ وقت نتوانستم خود را در لحظات حساس به او برسانم و کمکش کنم نیست . یعنی من آنقدر بی عرضه بودم 

 یعنی آنقدر تلخ ...تلخ ...تلخ ...که سکوت به از سخن .....

سلدا هیجان زده گفت : سکوت ...! پس سرنوشت نسترن چی شد؟یلدا ...؟!شما کجا بودین ، چرا سر وقت نرسیدین 

 اقی افتاد که یلدا فوت کرد نمیتونم به شما ...؟ چه اتفاقی افتاد تا من نفهمم چه اتف

نظام خنده تلخی کرد و گفت : می فهمی ، همه رو می فهمی فقط فرصت بده تا شهریار چایی رو که دم کرده بیاره 

 فکر می کنم همه مون به استراحت نیاز داریم. ساعت نزدیک دو بعد از نیمه شبه ......

 17فصل

میز گذاشت، نفس عمیقی کشید تا پرده از حقایق که از سلدا و خیلی های دیگر مخفی نظام فنجان چایش را روی 

 مانده بود بردارد . سپس شروع به شرح ماجرا کرد :

به خاطر شرایط نامساعد جوی بعضی از شهرها ، حرکت ما کندتر صورت گرفت . دقیقا دو روز بعد از گروه اول به  -

تی به آنجا رسیدیم کسی آنجا نبود ، نیم ساعت بعد همان راهنمایی که از گروه آنجا رسیدیم من هم نگران بودم وق

اول به خاطر ما در آنجا مانده بود و همه چیز را فهمیده بود به ما خبر داد چه اتفاقی افتاده است آه از نهادم برخاست 

باز هم به دلیل نقض شرایط آزادی  او گفت همه را دستگیر کردند و برده اند مطمئن بودیم همه را ابز می گردانند و

شان محاکمه می شوند ، مجبور شدیم همان راه رفته را این بار مشقت بار تر بر گردیم و بعد از دو هفته به منزل مان 

رسیدیم . من که حسابی از آن سفر بی نتیجه خسته و دمق بودم ، یک راست به منزل محمد رفتم . اتفاقا او هم از 

ستان معتبرش از اتفاقات افتاده باخبر شده بود و در آن دو هفته پس از تحقیق و پرس و جو طریق جراید و دو

دریافته بود که من و یلدا بین دستگیر شده ها نیستیم . او خیال کرده بود ما با هم هستیم اما ....آه از نهادم برخاست . 

ی از او نبود . من مشوش و بی قرار دستم از یلدا پس از فرارش قاعدتا می بایست تا آن وقت بر می گشت اما خبر

زمین و زمان کوتاه بود به فلک و افالک بد و بیراه می گفتم و بر بخت بد خودم و یلدا نفرین می کردم . محمد این 

بار اجازه نداد دوباره به همان جا به دنبال یلدا بروم . خودش بار سفر بست و همان روز در پی یلدا به سر تا سر 

ی مرزی رفت و در عرض یک هفته آنجا را زیر و رو کرد اما اثری از یلدا نبود . حتی به کمک بومی های آن شهرها

مناطق تمام کوره راه هایی که امکان می داد از آن ها گذشته باشد را گشت اما باز هم دست خالی و درمانده بازگشت 

ر سرش آمده رهایم نمی کرد . با فروغ تماس گرفتم ولی . این بار حسابی داغون شدم . فکر و خیال اینکه چه بالیی ب

متاسفانه آنها از آنجا نقل مکان کرده بودند ، چه جهنمی برایم درست شده بود . داشتم دیوانه می شدم ای کاش می 

 سمردم . ای کاش جانم به لبم می رسید اما من با آن همه غم و تشویش با آن همه تسلیم در برابر زندگی باز هم نف

می کشیدم . یک سال و نیم در بی خبری که بدتر از خبر ناگوار بود در عذاب و در آتش تاسف، حسرت و بیچارگی 

دست و پا زدم تا برایم از یلدا ....از او که همیشه شرمنده اش بودم خبری آوردند و هم زمان با آن یک خبر دیگر 
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د می رفتم و حسابم را با او تسویه می کردم اما اول باید یلدا ...اردالن آن گرگ ، آن وحشی به ایران بازگشته بود بای

را می دیدم که پیرمردی آذری زبان برایم خبرش را آورده بود . محمد آن روز سراسیمه همراه همان پیرمرد به باغ 

 آمد و گفت :

 یلدا نزد اوست . -

رش باز می گشته زن جوان و از هوش رفته پیرمرد گفت : چند روز قبل زمانی که از زمین های کشاورزی و محل کا

ای را حوالی روستا پیدا می کند و به کمک چند تن از روستاییان او را به منزلش می آورد اما زن جوان در وضعیت 

وخیمی بود و طول کشیده تا به هوش بیاید و خودش را معرفی کند ، وقتی هم به هوش آمده خودش را یلدا معرفی 

محمد را که در دسترس بوده به آنها داده . بیچاره پیرمرد بالفاصله راهی شده بود . از او کرده و آدرس منزل 

پرسیدم چرا یلدا را با خود نیاورده ...تردید داشت که باید حقیقت را بگوید یا نه ....اما گفت که حالش مساعد نبود و 

 گویا که زن بیچاره را آزار و اذیت کرده اند . هنگام معالجه اش زن ها متوجه آثار کبودی بر جای جای بدنش شدند ، 

داشتم می مردم . حالم را نمی فهمیدم هر چه به دستم می رسید شکستم .دوان دوان خودم را به طبقه باال رساندم . 

 کتفنگ شکاریم را برداشتم باید همان موقع اردالن را می کشتم . او که ذره ذره جان از وجود یلدا را گرفته بود . اش

می ریختم و سعی داشتم خود را از دستان پیرمرد که نمی دانست جریان چیست و جلویم را گرفته بودند رها کنم . 

کم آوردم و محمد تفنگ را از دستم بیرون آورد و فریاد کشید : زده به سرت ؟! می خواهی چیکار کنی ؟ چی فکر 

 کردی ؟

اونجا یلدا رو میارم . اما تو باید آروم باشی ....فهمیدی ؟! هیچ چیز من همین االن با یک تیم پزشکی و آمبوالنس میرم 

نمی فهمیدم وقتی یلدای من طعم تلخ هر چه مصیبت تلخ را چشیده بود . محمد از ترس اینکه کاری دست خودم یا 

من غافل  اردالن ندهم مرا به منزل شان برد و به همسر ، پدر و برادرش سپرد و به آنها گفت : یک لحظه هم از

 نشوند . محمد با اختیاراتی که داشت با دو پزشک دیگر و یک آمبوالنس رفتند .

تا برگشتند من به مرز جنون رسیدم و وقتی یلدا را دیدم هق هق گریه هایم همه را به گریه واداشت و شاید هم 

ده بود ، آب شده بود یک پارچه یلدای زار و نحیف من با آن بدن و رخسار بیمار گونه اش بود که همه را متاثر کر

پوست و استخوان ، زرد و زار ، دور چشمان قشنگش را حلقه های کبودی احاطه کرده بود . با اکسیژن و ماسک به 

 سختی نفس می کشید مرا که دید اشک ریخت . 

سترن را به زبان می لبخندی زد . دستانش را در دستانم گرفته بودم و زار می زدم او داشت می مرد و ....فقط اسم ن

آورد . از من می خواست هر طور شده او را پیدا کنم نمی دانست نسترن نزدیک اوست و زمانی که به او گفتم که 

آنها همان جا در ایران هستند دنیا را به او دادند، التماس می کرد او را ببرم تا دخترش را ببیند اما محمد و پزشکان 

حظه هم تختش را ترک کند . به او قول دادن نسترن را به دیدنش برم .به جای کشتن اجازه نمی دادند او حتی یک ل

اردالن مجبور بودم به او التماس کنم فقط به خاطر یلدا ...و این بار شهال و محمد باز هم همراهیم می کردند . من 

ف کثافت ما را به زور و التماس تعادل روحی نداشتم و می ترسیدم کار را خراب تر کنم . رفتم منزل اردالن ، بی شر

به منزلش راه داد و من هیچ عکس العملی نتوانستم به نگاه هیجان زده و شرمنده خواهرم فروغ نشان بدهم طفلک 

خواهرم هم زیر ظلم و ستم و رفتار بد اردالن وحشی آب شده بود .آنقدر التماسش کردیم تا با پادرمیانی فروغ و 

اد نسترن را برای ساعتی به مالقات یلدا ببریم . وقتی نسترن را دیدم دلم لرزید و از گریه زاری های او رضایت د

حضورم در آنجا و گفتن این حقیقت به یلدا که اردالن به ایران بازگشته پشیمان شدم . مگر یلدا با یک ساعت دیدن 
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. اون کثافت خودش تا  دخترش ، آن هم دختری به آن شیرینی و زیبایی احساسات مادرانه اش سیراب می شد

بیمارستان ما را همراهی کرد . اما نیامد تا ببیند با کینه و خصلت شیطانی اش چه بر سر یلدا آورده است . فروغ در 

حالی که به آرامی می گریست دست نسترن را به دست گرفت و همراه ما آمد . همه می ترسیدیم که نسترن پس از 

سد . جلوی در اتاق، همه ایستادیم و من رفتم تا به یلدا خبر دهم و در کمال ناباوری گذشت دو سال و نیم یلدا را بشنا

به من گفت : به دینش از دور راضی هستم . می ترسم نظام ، می ترس منو بشناسه . اون دختر باهوش و زرنگی است 

پشت سر بذاره . او حاال دیگه  . من دارم می میرم ، میدونم . نمی خواهم نسترنم باز هم یک دوران پر از تشویش رو

شش ساله است ....یلدا را روی تخت روان گذاشته و او ار جلوی در اتاق ، نسترن را داخل راهرو دید ، که با شادی و 

کنجکاوی کودکانه اش به اتاق ها سرک می کشید و فروغ را به دنبال خود می کشید . او می گریست و من و محمد و 

 ستاران حاضر ...شهال و فروغ و حتی پر

روز بعد اصرار داشت او را به باغ ببرم ولی من مخالفت کردم اما محمد با اندوه گفت : بهتره به حرفش گوش بدم ، 

باور نمی کردم یلدای من داره می میره . تمام بدنش پر از عفونت شده بود و تالش پزشکان برای مداوای او بی نتیجه 

. به باغ بردمش . خواست او را همان جا کنار مادرم دفن کنم . خواست زمانی که مانده و حالش وخیم تر شده بود 

نسترن آنقدر بزرگ شد که درک حقیقت برایش مشکل نبود مادرش را به او معرفی کنم و او را مزارش بیاورم و 

ه من که ب خواست به دخترش بگویم ناخواسته به فحشا کشیده شده است و خواست او را به خاطر عشق نافرجامی

بخشیده ، ببخشم ....یلدا ...همون شب ریه هایش از کار افتاد و به کما رفت و فردا صبح ....راحت شد ...راحت و من 

 هم راهی آسایشگاه روانی ...

صدای گریه خانوم بزرگ فضای ماتم زده سالن را پر کرد . نظام اشک هایش را زدود و به سلدا که به آرامی می 

ردالن همیشه وانمود کرد که من و یلدا جمشید رو از سر هوس کشته ایم و به آنهایی که نفهمیدند گریست گفت : ا

 چه بر سرمان آمده گفت فراری هستیم و ناپدید شده ایم ، رذالت تا چه اندازه ؟ تا چه حد خیانت ....؟!

پر کرد و باز نگاه شان در هم گره  شهریار ابتدا لیوانی آب به خانوم بزرگ و پدرش داد و بعد ایوان را برای سلدا

خورد . سلدا جرعه ای از آب نوشید . اشک هایش را با دستمالی پاک کرد و نفس عمیقی کشید و گفت : من ...چطور 

 ...چطور میتونم باور کنم پدربزرگم ...این همه ....این همه ...

رحم باشه ...باور می کنی چون از زبون خودش نظام زهر خندی زد و گفت : کثافت کاری کرده باشه ؟ تا این حد بی 

می شنوی و بعد که مطمئن شی باید به من کمک کنی تا وفای به عهد کنم و دختر یلدا رو که سال هاست به خاطر 

 دروغ های اردالن با مادرش قهر کرده به اینجا بیاری .

 است ؟سلدا که تازه به یاد نسترن افتاده بود گفت : نسترن چه شد ؟ حاال کج

 نظام نگاهش را فقط معطوف او کرد و گفت : او االن ایران نیست .....!

 ... ایران کنیم دعوتنش باید اول پس –سلدا 

 .. میاد خودش نیست نیازی –نظام 

 ؟ بوده ایران از خارج ندیدیمش ما که ها سال این تمام پس –سلدا 

بعد به شهریار و دوباره و گفت : سلدا تو نسترن رو می  نظام مکث کوتاهی کرد نگاهش را اول به خانم بزرگ و

 شناسی . سال هاست . یلدا عمه مادرت نیست ؛ یلدا مادر بزرگ توئه و مادرت افروز همان نسترنه .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خانوم بانومیراث 

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

 

2 6 3  

 

سلدا ناباورانه از جا برخاست زبانش بند آمده بود . نمی دانست چه باید بگوید به خانم بزرگ نگاه کرد او سرش را 

اخته بود . سلدا ناباورانه گفت : نه ...نه ...این ...امکان نداره ...اینا همه اش دروغه ...دروغ ...و با عجله سالن پایین اند

 را ترک کرد .

 

**** 

 

سلدا ماتم زده کف آالچیق نشسته بود و زانوهایش را در بغل گرفته بود و نگاهش را به سنگ قبر یلدا دوخته بود . 

مصیبتی که یلدا کشیده بود سخت و دشوار بود و دشوارتر اینکه باور کند مردی که مسبب تمام برایش باور آن همه 

آن حوادث تلخ بوده تا دیروز عنوان پدربزرگ او را یدک می کشیده. مردی با آن همه جنایت چطور توانسته بود از 

دالت خداوندی او را به نحوی مجازات دست قانون فرار کند . بی گمان روزی قانونی معتبر تر و زورمند تر به نام ع

می کرد که شایسته اش بود . ذهنش از دانستن حقیقت آشفته و درهم بود طوری که نمی توانست روی یک موضوع 

تمرکز کند . گاهی جمشید صباغ را در ذهنش با توصیفات یلدا مجسم می کرد و او را پدربزرگ خطاب می کرد و 

گرفت نامش را خط خطی می کرد و او را جنابتکار لقب می داد . یلدا را مادربزرگ  گاهی عنوان اردالن را از او می

 لقب می داد و فروغ را همسر اردالن و زن دایی اش می نامید ...و ...و 

یک دفعه ، خیلی ناگهانی بدون آمادگی قبلی از یک دنیا دروغ بیرون کشیده شده بود . افتاده بود وسط دریایی از 

چه دریای مواج پر تالطمی ! چرا پدرش او را از قبل آماده نکرده بود و سهل انگارانه او را برای  حقیقت آن هم

شنیدن حقیقت به آنجا فرستاده بود ؟ یعنی مادرش تا به حال نظام را دیه است . پس یعنی خانوم بزرگ هم می 

 دانسته مادر من کیه ؟ اگه سوگند بفهمد باور نمی کند ؟!

ه در ذهنش نقش می بست پراکنده بود . با صدای شهریار از قعر افکار و سواالتی که احاطه اش کرده حتی سواالتی ک

 بودند بیرون آمد .

 خانم وثوق ....قراره تا کی اینجا بنشینید و با خودتان دو دو تا چهار تا کنید ؟! -

 جواب این معادله سخت رو پیدا کنم .سلدا سرش را بلند کرد و به او که لحنش غیر دوستانه بود گفت : تا وقتی 

شهریار لبخند تلخی زد و گفت : معادله ای وجود نداره اگر هم باشه جواب آخرش نزد اردالن است بهتره سر 

قولتون باشید و قرار بود پدرم را ببرید دیدنش . این همه انتظار نکشیده که حاال معطل شما و احساسات سردرگم و 

 کالف پیچیده تون بشه !

سلدا با عصبانیت گفت : شما اگر جای من بودید چیکار می کردین ؟ خوشحال می شدین اگر می فهمیدید سال ها 

فردی عنوان پدربزرگتون رو یدک می کشیده که باعث تباه شدن خانواده واقعیتون بوده، میتونستید راحت و را کنار 

 یا حتی اتهاماتش را قبول کنید ؟

ستم و شما هم جای من که اصال خانواده ندارم . لطفا فکر و خیاالت رو کنار بگذارید . پدرم نی شما جای من –شهریار 

 منتظر شماست آماده شده !

**** 

سلدا سرش را به شیشه ماشین تکیه زده بود و ظاهرا در سکوتش به مناظر اطراف نگاه می کرد اما هنوز به یلدا فکر 

ز نام داشت . برای دیدن اردالن همان مردی که تا دیروز او را پدربزرگ می کرد و به مادرش نسترن که حاال افرو
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خطاب می کرد بی تاب بود . باید می دیدش و از او سوال می کرد چرا ؟! بغض و کینه تا به کجا ...؟ چرا نفرت ..؟ 

نبوده  ر بغض و نفرتحتی اگر دلیلی برای کارهایش می آورد نمی توانست او و بقیه را قانع کند که اعمالش فقط از س

. 

با صدای زنگ موبایلش سرش را از شیشه گرفت و به صفحه نمایشگر نگاه کرد سوگند بود . حتی حوصله او را 

 نداشت با بی میلی دگمه را فشرد و صدای سوگند در گوشی پیچید .

ر بهت بدهم . سالم سلدا....نمی پرسم کجایی چون میدونم حسابی سرت گرمه . فقط زنگ زدم چند تا خب -

پدربزرگ می خواهد که نو و رفیقت رو ببینه منظورم آقای اشرفه ...دیروز مرخصش کردند . االن هم من تو خونه 

پدربزرگم ، من و بقیه . خبر دوم آقا سروش پیغام داده دیگه نمی خواد تو رو ببینه . یعنی مامان جونشون گفتند اگر 

ببره خودشو آتش میزنه ایشون معتقد هستند که ادا اطوارهای جنابعالی جیگر گوشه شون یک بار دیگه اسم تو رو 

باعث سرخوردگی جیگر گوشه اش شده و سبب شده بره طرف دود و قرص . عجب دوره و زمونه ای شده هر کس 

هر گهی دلش می خواد میخوره بعد می اندازه گردن ننه و بابا و زن و ...به هر حال پسر و پدر و مادر دیشب تو 

همون بیمارستان همچین تصمیمی گرفتند و متاسفانه باید بگم تا قبل از ظهر حلقه آقا داماد رو هم پس فرستادند 

واقعا بهت تسلیت میگم خالصت کردند و سومین خبر اینکه خانواده محترم شاهرخی منتظر نمودن تا بابای بیچاره ، 

آوردی رو به او بدهند همون دیشب با بابا تماس  از سفر برگرده و گزارش بالیی که تو ظاهرا بر سر پسرشون

گرفتند و گفتند دختر تحفه ات آنقدر توی این چند روز ، کاکل زری ما رو حرص داده و جون به سر کرده که 

پسرمون دست به خودکشی زده . عجب رویی دارند ، پسرشون رفته دنبال صفا اون وقت میگن خودکشی کرده . بعد 

 یر و ما رو به سالمت ...حاال شما بفرمایید بنده گوش می کنم .هم گفتند شما رو بخ

سلدا نمی توانست به لحن ظنزگونه خواهرش که حقایق را بازگو می کرد بخندد و نه حوصله داشت به خاطر این 

رفتارش که وقت و بی وقت بروز می کرد او را نکوهش و سرزنش کند و با بی حوصلگی گفت : ما تا یک ساعت دیگه 

می رسیم اونجا . در مورد اون خانواده اصال ناراحت نیستم به درک که کاسه و کوزه ها رو سر من شکستند، خالصم 

 کردند فقط دلواپس پدر و مادر و عکس العمل اونا هستم .

جواب  و...نگران ...! نگران نباش خواهر عزیزم . بابا بالفاصله با من تماس گرفت ، چون جنابعالی موبایلت ر -سوگند 

نمی دادی ، من هم از سیر تا پیاز قضیه رو تعریف کردم . بابا هم مثل شما گفتند چه بهتر دخترم رو از سر راه 

نیاورده بودم و اگه مامانت اصرار نمی کرد من غلط می کردم . اگه پای سالمتی او وسط نبود ....و خالصه کلی از این 

مادرتون در میون میذارم ، در ضمن می گفت که مامان گفته توی این حرفها ...و گفت : خودم کم کم موضوع رو با 

چند روز که از ما دور بوده آنقدر دلش واسه ما تنگ شده کا حسابی میتونیم تلکه اش کنیم . شاید هم به خاطر 

تم فپیوندی که روی قلبش صورت گرفته اینقدر رئوف شده . به هر حال بابا گفت حال مامان رضایت بخشه من هم گ

غصه بی شوهر شدن تو رو نخوره آخه دخترت یکی از اون بهترش رو پیدا کرده و داره روش کار می کنه تا مخش 

 رو ...

سلدا با کالفگی گفت : بسه دیگه . آدم نمی فهمد کدوم حرف تو راسته کدوم یکی دروغ ...فعال خداحافظ ! و نگاهش 

 را می نگریست . از آینه به نگاه شهریار افتاد که کنجکاوانه او

***** 
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سلدا نمی دانست دایی هایش که حاال دلیل روابط محدودشان را با او ، مادرش و سوگند می فهمید ، تا چه حد از نظام 

می دانند اما مطمئن بود اردالن حقیقت را از آنها هم مخفی نگه داشته ، چرا که واقعیت در مورد نظام و یلدا جز منفور 

تضح شدنش نزد دیگران برایش سودی نداشته . نگاه همه آن ها به روی نظام کنجکاوانه مانده کردن خودش و مف

بود اگر می فهمیدند پدرشان دستش به چه خون هایی آلوده است چه می کردند ؟ و چه باید می کردند ؟چه می 

 گفتند و چه داشتند که بگویند ؟

 بهزاد آنها را به اتاق اردالن برد .

دن او بعد از آن همه سال با تاسف سرش را تکان داد و اردالن یک لحظه هم چشم از او نمی گرفت هر دو نظام با دی

بیشتر از آنچه سن شان نشان می داد شکسته شده بودند ، اردالن که به علت ضعف جسمانی روی تخت دراز کشیده 

دیدن من ...با دیدن حال و روزم کمی ...کمی  بود به سختی لب باز کرد و گفت : می خواستم بیایی ....بیایی ...تا با

درون آشفته ات ...آرام بگیرد . نظام روی اولین مبل نشست نفس عمیقی کشید و گفت : دیدن تو بیشتر مرا آتش 

می زند هنوز هم به آن حال و روزی که لیاقتش را داشتی نیافتادی تو واقعا اعمال و رفتارت را آنقدر کوچک و پیش 

 ی دانی ؟پا افتاده م

 اردالن به بهزاد نگاه کرد و خواست آنها را تنها بگذارد و بعد به نظام گفت :

 تو چرا می خواستی مرا ببینی ؟! -

نظام نگاه گذرایی به سلدا کرد و خطاب به او گفت : به سلدا بگو که تمام گفته های یلدا در مورد اعمال و رفتار تو که 

 رده حقیقته ...!در غالب خاطره در دفترش بیان ک

اردالن نگاهش را به سلدا دوخت و با حسرت سرش را تکان داد و گفت : مقصر فقط من نبودم اون همه کینه و نفرتی 

که در وجودم نقش بست ذاتی نبود بلکه با رفتاری که از پدرم می دیدم، در دل و ذهنم به مرور زمان حک شد . او 

نو و یلدا بی اعتنا شده بود . مادرم می گفت پدرم ما را نمی خواهد چون خانوم نسبت به من و مادرم با حضور خانوم با

 بانو ساحره است . خانوم بانو پدرت رو از ما گرفته .

خانوم بانو ...خانوم بانو ....خانوم بانو ....مادرم ...مادرم در عوض محبت ...به من ...به من نفرت آموخت به ...به من 

 انتقام ...رو در من پرورش داد ... کینه را یاد داد و حس

سلدا با تاثر گفت : چرا ....چرا دیگه پدربزرگ منو کشتید ؟ اصال چرا جلوی ازدواج مادربزرگم را با نظام گرفتید . 

یعنی همه از سر کینه و بغض بوده ؟! همون حس انتقامی که مادرتون روحی بی دلیل در وجودتون پرورش داده بود 

 ؟

ش را از آنها گرفت و به سقف خیره شد و گفت : نظام دیده بود که من مسبب مرگ خانوم بانو شدم ، تا اردالن نگاه

زمانی که با فروغ ازدواج نکرده بودم دایم از این هراس داشتم که به پدرم بگوید چه اتفاقی برای خانوم بانو افتاده ، 

ازدواج کردم تا بتوانم جلوی این احتمال را که روزی به هر  او از ایران دور بود اما باالخره که بر می گشت . با فروغ

دلیل واقعیت مرگ خانوم بانو رو برای پدرم رو کنه بگیرم . می ترسیدم ...من همیشه از نظام می ترسیدم . اما وقتی 

هانی به ن ناگبه ایران برگشت برای ازدواج با یلدا، باز هم ترسیدم . می تونستم باور کنم از سر عشق به یلدا ، چنی

 خواستگاری او آمده باشد . اما چون که قصد ازدواج داشت به پدرم هم نزدیک می شد .

من از پدرم خواستم اجازه ازدواج نظام و یلدا را ندهد اما او مرا به خاطر نظام خورد کرد، او را به من ترجیح داد . 

پیشرفتش را به رخم می کشید . از نظام هم بدم می  همیشه ...همین طور بود . علی رغم دشمنی اش با ملوک ،نظام و
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آمد کلی پول خرج کردم تا تونستم براش اون پرونده رو درست کنم برام مهم نبود چی بر سر او و یلدا می آمد اصال 

 هیچ کس برایم مهم نبود . جز خودم . درست مثل روحی مادرم ....!

رفتم سراغ ....سراغ صباغ ...میدونستم حاضره به خاطر یلدا ...برای با کمی سکوت نفسی تازه کرد و ادامه داد : بعد 

به دست آوردنش هر کاری کند . من ...من بابت کاری که کرده بودم کلی پول از صباغ گرفتم و ...و همین طور او را 

داد تا نظام را آزاد واسطه استعفایم از نظامی گری قرار دادم ....صباغ خیلی ها را دید و به خیلی ها رشوه های کالن 

کند فقط ...به خاطر یلدا . نگفته بودم که یلدا و نظام رسما عقد کرده اند گویا یلدا به او گفته بود ...وقتی فهمید با من 

تماس گرفت و کلی فحاشی کرد و گفت : بالیی به سرم می آورد تا فریب کاری را فراموش کنم تا یادم بماند سر 

عاقبت خوش ندارد . مطمئنش کردم یلدا به خاطر آزادی نظام حاضر است طالق بگیرد و  صباغ کاله گذاشتن آخر و

موضوع بارداریش هم دروغ گفته است . قرار نبود نظام آزاد بشه به من قول داده بود او را فقط از زندان سیاسیون 

استه بود و صباغ هم قولش را داد بیرون می کشد و می فرستد زندان محکومین عادی ....اما یلدا آزادی کامل او را خو

 و عملی هم کرد .

می دانستم پدر دیر با زود نظام را زیر فحش و ناسزا می گیرد و او را به خاطر ازدواج اجباری یلدا با صباغ مقصر 

غ اقلمداد می کند و مطمئن بودم نظام ساکت نمی نشیند و موضوع خانوم بانو رو ، رو می کند اما دیگه خبر نداشتم صب

به او گفته بود که من برایش پرونده سازی کردم . باالخره آن روز فرا رسید . پدرم برخورد شدیدی با نظام داشت ، 

نظام زخم خورده بود اون هم چه زخمی ، هر چه را که می دانست بر مال کرد ...همه را گفت و پدرم مرا با محروم 

عذاب داده بودم . اما با این کارش باز هم حس انتقام رو در وجود  کردن از ارثیه تنبیه کرد . چون من همیشه یلدا را

من بیدار کرد . من به اون ارثیه احتیاج داشتم می خواستم سهامم را در شرکت شاهرخی دو برابر کنم اما پدرم مرا 

آن  ستم با قبولنادیده گرفت . یلدا با سخاوت تمام می خواست آنچه که حق من بود به من بازگرداند اما من نمی خوا

خودم را خوار کنم ، احساس حقارت هم به حس انتقام اضافه شد . صباغ که دچار سکته مغزی شد فروغ را فرستادم 

تا یلدا رو برای طالق از شوهرش تحریک کند . می خواستم از صباغ طالق بگیره تا من خیلی راحت همه آنچه را که 

 بیاورم هم آنها و هم خانه صباغ را که به اسم او کرده بود .... از پدرمان به ارث برده بود را از چنگش در

سلدا متحیرانه گفت : اون که به شما پیشنهاد داده بود سهمتون رو به شما بر می گردونه پس چرا قبول نکردید ؟ 

هر  تیدفقط به خاطر حس حقارتی که با بخشندگی یلدا به شما دست می داد یا نه ....به این خاطر که دوست داش

 چیزی رو با فریبکاری به دست بیارید ....

اردالن سکوت کرد و نظام در جواب سلدا گفت : به این دلیل که او طماع بود . یک آدم طماع و انتقام جو ...او همه 

چیز رو می خواست حتی اونهایی رو که متعلق به او نبود و حقش نبود ...حاال فقط مونده بوده یک اعتراف . روشن 

ن معمای مرگ صباغ . من و یلدا هم نتونستیم قبول کنیم که تو صباغ رو کشته باشی . حاال وقتش شده که موضوع شد

 رو روشن کنی ، آره یا نه ؟!

اردالن به آنها نگاه کرد و با تردید گفت : صباغ ....صباغ چهره منفور این دوره است و شما نمیتونید به کمک قانون 

ل محاکمه کنید . حتی اون زمان هم به خاطر قتلش کسی منو تهدید نکرد . صباغ با سکته منو بعد از این همه سا

مغزی به مرده ای فراموش شده تبدیل شده بود و دیگر قدرتی نداشت ...حاال هم باید به خاطر کشتنش به من تقدیر 

 نامه هم بدهند ...اون یه رشوه خوار و یه ظالم واقعی بود ...اون ...
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با منفور نشان دادن صباغ در دوره قبل از انقالب خودش را به خاطر جرمی که انجام داده بود تبرئه کند  تالش داشت

. سلدا ناباورانه سرش را تکان داد و گفت : شاید به قول شما صباغ اگر هم زنده می ماند حکم اعدامش بعد از انقالب 

مادربزرگ مرا به دردسر انداختید شما یه زن پاک رو به خاطر فسادگری هایش صادر می شد اما شما اونو کشتید و 

متهم به قتل کردین و بعد هم با ربودن بچه اش باعث تباه شدن پاکی و بعد هم مرگش شدین! شما یکی از اون آدم 

های پست فطرتی هستید که ....نمیشه به شما گفت آدم و این همه سال با نیرنگ و تزویر از خودتون یک چهره 

د و تحویل مادرم دادید . این همه سال مادرم رو از حقیقت دور نگه داشتید . چرا ؟ ابن هم از سر کینه مقدس ساختی

 و نفرت . نفرت نسبت به مرده ها ......نفرت به کی ....به چی ؟!

و ننظام نفس عمیقی کشید و گفت : فقط یک سوال دیگه : فروغ چطور راضی شد با تو به انگلستان بیاد در حالی که م

 یلدا به جرم قتل در بازداشت بودیم .

اردالن بعد از مکث کوتاهی گفت : نمی خواست بیاد اما من تهدیدش کردم اگر با من نیاد دیگه بچه هایش رو نمی 

ببینه . به اون گفتم برای شما دو تا بهترین وکیل ها رو گرفتم ، گفتم شما حقیقتاً قاتل صباغ هستید و شانس کمی 

شدن دارین . باور کرده بود که حقیقت رو بهش میگم . اما ...با مرگ یلدا و فاش شدن حقیقت او گر چه واسه تبرئه 

عمال از من جدا نشد اما روابط عاطفی و زناشویی اش را به طور کامل با من قطع کرد . اون ..اون به خاطر بچه ا با من 

..هیچی مهم نبود ..اما حاال ..می خواهم جبران کنم . ...زندگی می کرد و تظاهر به خوشبختی می نمود . واسه من .

چون نمی خواهم به سرنوشت مادرم دچار بشم ......نمی خواهم آخر عمر بشم یه روانی ...نمی خواهم هر شب با 

 کابوس اعمال زشتم خودم رو توی شعله های آتش ببینم . نمی خواهم دست به خودسوزی بزنم درست مثل مادرم .

ای عصبی کرد و گفت : فکر نمی کنی واسه آدم شدن دیر شده باشه ؟ اصال قراره چی رو جبران کنی ؟ نظام خنده 

دیگر یلدایی وجود نداره که دست از سرش برداری و اجازه بدهی زندگیش رو بکنه . دیگه نیست ...! اگر هم بود 

ونی تو هیچی رو نمی تونی جبران کنی ! نمی تنمی توانستی یعنی قادر نبودی جوانی تباه شده اش را به او بر گردانی . 

کاری کنی که خانوم بانو برگرده و دخترش رو زیر چتر محبتش بگیره ...تو ...یک گرگی ...گرگ ...غرور و عشق ها 

رو پایمال کردی . تو نمی تونی یلدا رو به من و نسترن برگردونی ....جبران ؟! کدوم کار تو قابل جبرانه . کدوم یک از 

یت هایی که مرتکب شدی ؟! تنها کاری که می تونی انجام بدی اینه که حقیقت رو به دخترش بگی . اقرار کن و جنا

منتظر عقوبت باش . اشک های اردالن بر صورتش جاری شد و گفت : شما باید منو ببخشید . من ...من برای جبران 

 ...جبران گذشته ...همه ثروتم رو می بخشم ..وقف می کنم ...

ظام از جا برخاست لبخند تلخی تحویلش داد و گفت : فکر نمی کنی این ثروت هم مال تو نبوده و نیست و با ن

 بخشیدن اون به هیچی نمیرسی .

 هنوز از در خارج نشده بودند که با صدایی نسبتا بلند سلدا را صدا زد ...

 سلدا ...سلدا تو که به بهروز و بهزاد و بقیه حرفی نمی زنی ؟! -

سلدا جلوی در ایستاد با تاسف سرش را تکان داد و گفت : فقط به مامان همه حقایق رو میگم . اون باید همه چیز رو 

بدونه . شما مادر منو با این دروغ که مادرش یک زن هوس باز و قاتل شوهرش بوده تا به امروز زجر دادین . حاال 

ادرش به خاطر تمام خوبی ها و پاکی هایش افتخار کنه ...فکر می باید بدونه مادرش کی بوده تا از حاال به بعد به م

کنم عنوان پدر برای صباغ با آن همه خطاهایش مناسب تر باشد تا برای شما ....همیشه ...همیشه ...از اینکه جزیی از 
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له ت ....و این جمخانواده معتمد ها بودم رنج می کشیدم اما حاال خوشحالم که این اتصال با رو شدن حقیقت از بین رف

 را گفت و نماند تا اشک هایش را دیگران ببینند .

**** 

معمای نام نظام حل شد . اردالن خودش برای پسرهایش همه حقیقت را گفت . باورش گر چه برایشان سنگین بود 

عد از این اما چاره ای جز قبول آن نداشتند و من از کابوس زندگی مشترک با سروش رها شدم . مادرم سه ماه ب

حوادث به ایران بازگشت و در کمال صحت و سالمت ، به خانه بازگشت .من از عکس العملش در برابر خودم و 

جدایی ام از سروش منتظر بودم که یک سیلی حواله صورتم کند و مرا به باد انتقاد بگیرد اما ...او به خاطر 

هار پشیمانی کرد . نمی دانم چه عاملی باعث واقع بینی او اصرارهایش که مرا مجبور کرده بود با سروش نامزد کنم اظ

شده بود اما ای کاش زودتر ، زودتر به این حقیقت می رسید که سروش مرد زندگی نیست . شاید هم به قول سوگند 

پیوندی که روی قلبش صورت گرفته بود آن احساس را که اردالن با تزویر و دروغ در او کشته بود به وجودش باز 

 دانده بود او دیگر افروز نبود ، شده بود نسترن . دختر یلدا ....!گر

همه ما نگران قلب بند خورده اش بودیم .زمانی که مجبور شدیم حقیقت زندگی مادرش را به او بگوییم او اشک 

 کردهریخت . چندین روز می گریست و ماه ها طول کشید که در باورش بگنجاند اردالن با مادرش و زندگی اش چه 

است . مادرم نخواست حتی برای یک بار دیگر هم که شده اردالن را ببیند و وجه قابل توجهی را که به عنوان میراث 

 برایش فرستاد عمال قبول نکرد و پدرم آن را تمام و کمال به موسسه کمک به بیماران خاص اهدا کرد .

به همراه آلبومی از « میراث خانوم بانو » ده بود ، نظام دفتر خاطرات یلدا را که روی آن با خطی درشت نوشته ش

 عکس های خانوادگی مادربزرگم که به همراه مادرم و پدربزرگم جمشید صباغ گرفته شده بود به مادرم سپرد.

پس از شش ماه که ظاهرا آرامش به همه ما بازگشته بود شهریار با من تماس گرفت و اجازه خواست که به همراه 

واستگاری به منزل مان بیاید . در حقیقت می خواست از جوابی که قرار بود به او بدهم مطمئن شود ، گر نظام برای خ

چه دلم با هر کلمه ای که از دهانش خارج می شد می لرزید و قلبم خود را متعلق به او می دانست اما به او جواب 

 منفی دادم .

سروش به من انداخته بود فراموش کنم . هر چند که سعی کرده  نمی توانستم آن نگاهش را که در لحظه رویارویی با

بود مرا قانع کند که در مورد نگاهش اشتباه کرده ام اما من نمی توانستم قبول کنم . نظام معتقد است من با خودم لج 

..به هر حال کرده ام و این لجاجت را از مادربزرگم یلدا به ارث برده ام و معتقد است لجاجت آفتی است برای عشق 

 زمان می برد تا ....

صدای زنگ تلفن همراه ، سلدا را از عمق نوشته هایش بیرون کشید . شماره ناشناش بود دکمه را زد و گفت : 

 بفرمایید !

صدای شهریار در گوشی طنین انداخت . سالم سلدا ....باید همین امشب به من جواب مثبت بدی وگرنه من هم با کی 

 ماها خودم رو سرنگون می کنم . اون وقت تا آخر عمر باید عذاب وجدان داشته باشی !از همون هواپی

 خنده اش گرفت و پرسید : تهدیدت رو عملی هم می کنی ؟!

 . میشه تکراری بانو خانوم میراث نکنم عملی اگر –شهریار 

 سلدا مکثی کرد و گفت : اجازه بده فکر کنم .
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یدونی پدرم میگه نسل خانوم بانو رو باید تو عمل انجام شده قرار داد . حاال بیا پایین م.  نمیدم اجازه بهت –شهریار 

...و تماس قطع شد . سلدا با سردرگمی از جا برخاست شالش را روی سرش انداخت و از اتاقش بیرون رفت ، از طبقه 

دن ر با یک دسته گل و بقیه با کف زپایین هیچ صدایی نمی آمد آهسته پله ها را پایین رفت و داخل پذیرایی ، شهریا

 او را غافلگیر کردند .

****** 

نظام مانده بود تا پرده از حقایقی تلخ بردارد . مانده بود تا یلدا را به دخترش بشناساند و ماند تا من و شهریار را به 

ه یلدا و مادرش به استقبال هم پیوند بدهد و بعد ...در غروب سی امین روز از سومین ماه فصل پاییز، در کنار مقبر

را در کنار « میراث خانوم بانو »زمستان رفت و روح رنج دیده اش آرام گرفت ....! و امروز ما برای دومین بار مرور 

مقبره این سه تن به پایان رساندیم . من و همسرم شهریار ! نسترن مادرم ، پدرم دکتر مسعود وثوق و سوگند و 

 قول به این نتیجه رسیده ایم که :خانوم بزرگ همگی متفق ال

 

 زندگی شاید همین باشد !
 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


