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 عشق يا ييو ماتم زا زيانگ نشاط

 عشق يا ييرسوا گر و رسوا عجب

 

 :به  ميتقد

 .ندارند  يتيو گله و شكا رنديتقد يباز ريكه اس آنان

 .كه در راه عشق از راست قامتانند  آنان

 . ندهيبه آ دواريام يو زمان دنديناام ديناا يكه زمان آنان

 

 :به  شوديم ميقصه تقد نيا

، به دلشدگان ، به وفاداران ، به بردباران و به  دگاني، به ناچاران ، به دلمردگان ، به دست و پا گم كردگان ، به شور پاكباختگان

 . تپديم نهيدر س يعشق اديهمه آنان كه قلبشان به 

 

 ناله سوزنده اثرها دارد نيا آخر

 ، فروزنده سحرها دارد كيتار شب

 سوخته عشق مباشاز حال جگر  غافل

 .شررها دارد نهيدر آتشكده س كه

پدرش چند سال قبل . پدر و مادرش بود  ي، شنونده بگو مگو كرديرا تماشا م رونيكنار پنجره اتاق نشسته بود و ب كهيدرحال عاطفه

. مساله او را از كارخانه اخراج كرده بودند  نيشده بود و سال گذشته به علت هم اديبا دوستان ناباب مبتال به اعت ينيبر اثر همنش

 . كرديكار م يخانه و مخارج زندگ هيكرا فتادنيعقب ن يمادرش برا

او .  شدي، قلبش ماالمال از اندوه م ديديدر به انتظار م يسخت منزل جلو يكارها يمادرش را برا انياز متقاض يكيهر بار كه  عاطفه

 كار كند ؟ گرانيدر خانه د يگذران زندگ يبرا ديدر چهره اش مشهود است با يرات جوانچرا مادرم كه هنوز اث:  ديشياند يم

او را  يكه از سال گذشته فقط گاه يپدر. آمد  ياز پدرش بدش م شيباطن ليرقم م يعل ديرسيم نجايافكارش به ا يوقت شهيهم
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.  شديم ديو بعد تا مدتها ناپد گرفتيفراوان به زور از مادرش پول م يآمد پس از سر و صدا يو هر بار هم كه به خانه م ديديم

گونه مواقع او را  نيچاره چه بود ؟ در ا يجدالها بود ول نيچون او ناظر ا شهيسوخت كه هميبرادر كوچكترش م يعاطفه دلش برا

 هيآمد كه با گر يمادرش م يم صداآن روز ه.  نموديو آرام نوازشش م. پوشاند  يرا با دست م شيو گوشها گرفتيدر آغوش م

 : گفتيم

؟ صد بار بهت گفتم آن زهر مار را ترك كن و دوباره برو سر كار  يي، اصال كجا يو رفت يدو تا بچه را رها كرد. از خدا بترس  مرد

اقال اگه از من خجالت . خانه  يخانه ، خرج خوراك و لباس ، حاال هم كه خراب هيكرا.  ميĤياز پس مشكالت بر نم ييبه خدا من تنها. 

 . روديم مانيآبرو يكيدر خانه را بزنه مثل آن  اديب يفردا كه كس. خجالت بكش  زرگتاز دختر ب يكشينم

 : گفتيم يپدرش با خونسرد و

.  دهنديچكار كنم بهم كار نم يصدبار تا حاال رفتم دنبال كار ، ول. را دوست دارم  ميتو بچه ها نيمن هم ع. زن  يزنيچقدر نق م تو

 .خانه هم كه به عهده صاحبخانه است  يخراب.  نيفعال هم كه لنگ نموند

خونه رو  نياگه ناراحت. كه هست  يني؟ صاحبخونه هم گفته هم دهيآدم معتاد كار م هيبه  ياخه كس. فكر خودت باش  شهيهم تو

 . نيكن هيتخل

 مگه جا قحطه ؟. دنبال خونه بگرد  خب

به .  ميكن رييخودمون خونه رو تعم ميمجبور.  ياجاره ها هم كه خبر ندار متيون خونه كجا بود ؟ از ق؟ وسط زمست يگيم يدار يچ

خبر  چيتو ه.  شهيخونه م هيهمش خرج كرا يول. دراز نكنم  يتا بلكه دستم رو جلو كس زنميخدا من از صبح تا شب مثل سگ دو م

 ؟ يخوايپول هم م ي؟ حاال اومد ذارنيم نيبه زم سنهشبا بچه هات سر گر يبعض يدار

 .ترك كنم و دنبال كار برم  دميقول م.  كنهيبدنم درد م يتمام استخوانها. مقدار بهم بده  هي فقط

 .ندارم  غمبري، به پ ريخدا ، به پ به

 .پول باشه  ديبا فتياون ك يتو.  يگيم دروغ

 .اونو بده به من . نزن  فيبه اون ك دست

و از خدا  كرديم هيمادر به شدت گر. همسرش هر چه قدر پول بود برداشت و خانه را ترك كرد  يتوجه به التماسها يعاطفه ب پدر
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 .اومد و مادرش را در آغوش گرفت  رونيعاطفه از اتاق ب خواستيكمك م

 پول برداره ؟ ديذاريم چرا

 . كنهيم يزيو آبرو ر ندازهيراه م ادياگه بهش پول ندم داد و فر يشناسيپدرت رو كه م. محل آبرو دارم  نيا يمن تو دخترم

 .افتاد  هيهم مثل مادر به گر عاطفه

 .خدا بزرگه . نكن دخترم  هيگر

 ؟ ستيما ن يخوشبخت در زندگ يانسانها ياز خوشبخت يفالكت باره ؟ چرا ذره ا نقدريما ا يچرا زندگ مادر

 . يغصه بخور دينبا يتو تا مرا دار. نگو دخترم  كفر

عصرها من هم به كمك شما  ديذاشتيكاش م يا. شما نگرانم  يآه مادر من برا: و گفت  ديمادرش را محكمتر به آغوش كش عاطفه

 . اميب

كار رو  نيا ياز اون گذشته اگه تو بخوا.  يكشيبه اندازه خودت زحمت م.  يمشغول مارستانيدخترم تو كه از صبح تا شب در ب نه

 دونمينم. من اجاره خونه است  يتنها نگران.  ذارميتو اونو تنها م دي؟ من عصرها به ام كنهيم ينگهدار ثميعصرها از م يك يبكن

خدا باعث و  دوارميام. اجاره خونه كنار گذاشته بودم برداشت و رفت  يبرا يامروز پدرت هرچ ؟بدم  يجواب صاحبخونه رو چ

 . ما رو به عذاب گرفتار كنه يبدبخت يبان

پول حاصل  نيا. پول از حقوق خودش پس انداز كرده بود  يمقدار. به اتاقش رفت و در كمدش را باز كرد  يقيدقا يبرا عاطفه

 .شد  كيآمد و به مادرش نزد رونيبا پول از اتاق ب. به دست آورده بود  اريبعنوان به مارستانيماهها تالش و كارش بود كه در ب

 .روز مبادا جمع كرده بودم  يبراپول رو  نيا. مادر  ديريبگ

 يچند روز.  ستين ياجياحت نيبه ا.نه مادر جون : تلخ به دخترش گفت  ياشك در چشمانش حلقه زده بود با لبخند كهيدرحال مادر

 .خودت  ينگهش دار برا. پول رو خرج كنم  نيكه ا اديمن اصال دلم نم. كنم  هيتا پول رو ته رميگياز صاحبخونه مهلت م

 كمك كنم ؟ تونميم ياگه امروز به شما كمك نكنم پس ك.  ميمن و شما ندار.  ديكنيچرا با من تعارف م. مادر  ديريبگ

از .  ينداشت يزيدر خانه پدرت كه جز رنج و غصه چ. دختر  يخوشبخت بش دوارميام: به اصرار عاطفه پول را گرفت و گفت  مادر

 .نده نكنه شما شرم شيمنو پ نياز ا شيكه ب خواميخدا م
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 :پر مهر به مادرش گفت  يبا نگاه عاطفه

 ديچرا شما نبا.  ديآ يقلبم به درد م كنميشما نگاه م يمادر هر بار به دستها نيباور كن.  ميشما شرمنده هست شيكه ما پ حاال

 . ديها هست يزندگ نيبهتر قي؟ به خدا شما ال ديداشته باش ديكنيكار م شانيكه در خانه ها يزنان يمثل دستها يدستان

 . ستنديآن غروب غمزده مادر و دختر هر دو گر در

 

 شتريكه چهار سال ب ثميبرادرش م. مشغول بود  ياطيشد ، مادرش صبحانه را آماده كرده بود و به خ داريصبح كه از خواب ب عاطفه

او را پوشاند بعد آرام در اتاق را باز كرد و  يعاطفه به طرفش رفت و رو. خود را كنار انداخته و از سرما جمع شده بود  ينداشت رو

سراسر  بيعج يدستانش از فرط سرما قرمز شدند و از درون لرزش. خانه با آب سرد صورتش را شست  ضكنار حو. آمد  رونيب

 . ديشويآب سرد رخت و لباس و ظرفها را م نيمادر چگونه با ا چارهيب:  ديشيبا خود اند. بدنش را فرا گرفت 

 .خانه شد و به مادرش سالم داد  وارد

از صبح  ديكرديم ياطيوقت خ ريمادر ؟ شما تا د ديديچرا زحمت كش: گفت  كرديبخار گرم م يدستانش را رو كهيدرحال عاطفه

 ؟ دينش مارينكرده ب يخدا ديشده ا داريزود هم ب

 .برو ناشتا ات رو بخور . تو نگران نباش . نه دخترم : گفت  يبا مهربان مادر

عاطفه هر بار به .  رفتيمردم م يبه خانه ها يكارگر يو بعد از ظهرها هم برا كرديم ياطيظهر خ يعاطفه از صبح زود تا حوال مادر

مادر كار  يكاش پسر بودم و به جا يآرزو كرد ا.  كردينم تيهرگز به او شكا يول. خسته است  كرديحس م ستينگريصورتش م

 ييبگذارم هر جا تونميمن نم يجوان هست يتو دختر گهيافسوس كه مادرم م يول. كار كند  او گذاشتميدر آن صورت نم كردميم

بالغ بود به دام انداختند تو كه  يآنها پدرت را كه مرد.  ترسميهستند و من از آنها م شيدر لباس م ييدر جامعه گرگها.  يكار كن

 . يهست يتجربه ا يدختر جوان و ب

سال گذشته به خاطر پدرش . باشد  نيسخت تر از ا شيبرا ايدر دن زيچ چيه كرديو تحمل كند و تصور نم ندياو مجبور بود بب پس

 رياو تقد. داده بود  يغصه خورده و عاطفه به او دلدار اريمادرش بس. اش آمده بود از دست داد  يرا كه به خواستگار يخواستگار

نداشت تا به  هيزيبه عنوان جه يبشقاب ياو حت ايپدرش و ثان ادياعت لياوال به دل .توانست ازدواج كند  دكه نخواه ديديم نيخود را چن
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 .خانه شوهر ببرد 

و  ديسر كش يرا خال يچا. به صبحانه نداشت  يليم. خود را هم زد  يو چا ديكش يآه ندهيگذشته و آ يادآورياز  نياندوهگ عاطفه

جنوب تهران بود و محل  ياز محله ها يكيمنزل آنها در . نمود  يدر از مادرش خداحافظ يو جلو ديلباس پوش. از جا بلند شد 

بهداشت قدم نهاده  يرستانهاياز دب يكيبه  كلياو پس از گرفتن مدرك س. شهر قرار داشت  مالش يمارستانهاياز ب يكيكارش در 

 ديدين به محل كار سر كوچه شان آن پسرك مزاحم را مهر روز وقت رفت. كار شود  طيوارد مح مايبود تا پس از اخذ مدرك مستق

آنها رفته بود و به مادر آن پسر تذكر داده بود ، مادر  انههم كه مادرش در خ كباريرا به مادرش برده بود و  تشيبارها شكا. 

 :گذاشته و گفته بود  اديداد و فر يپسرك بنا

كه به  اديكمش ب ديداره ؟ پسر من با يمتلك گفتنه ؟ چ قيه دختر تو الآخ.  كنهيعملش فرق م يقالب كن يخواهيدخترت را م حاال

 . كرديم يپادشاه يالبد ادعا ديدياگر باباش رو نم.  ستين شتريب مارستانيجارو كش ب هيخوبه كه . دختر تو متلك بگه 

 

 . كنميرو عوض م رميمن مس. هم كالم شد  دينبا نهايبا ا. مادر  ديعاطفه مادرش را به خانه برده بود و گفته بود ولشون كن و

بگه ؟  راهيبه تو بد و ب كنهيجرات م يخانه باشه ك نيمرد سر ا كي هياگر سا. همش به خاطر باباته  نهايا: گفته بود  هيگر انيم مادر

 .كنم  تيشكا ياگه باز هم مزاحم شد بگو تا به كالنتر

 . كنميخودم مشكل رو حل م. ارزه  ينم شيزيمادر به آبرو ر نه

افتاد و با اون  يدنبال او م يريرفت و برگشتش رو عوض كرده بود باز هم او دست بردار نبود و هر روز تا مس ريعاطفه مس نكهيا با

او  يحرفها دنيعاطفه از شن. كرده بودند بدتر شده بود  تيبه مادرش شكا نكهيبعد از ا ييگو.  گفتيم راهيبه او بد و ب هيكر لفهيق

 . داديبه راهش ادامه م يياعتنا يو با ب شديدجار عذاب وجدان م

 ؟ يخوش به ما نشون بد يرو هياگه  شهيم ي؟ آخه چ ميمگه ما دل ندار. نظر هم به ما بكن  كي

 ؟ يواخيم يتو از جون من چ:  ديبرگشت و پرس شيبه سو تيبا عصبان عاطفه

 ها ؟ يكنيضرر نم. شو  قيبا ما رف.  يچيه

 ي؟ دوست دار ي؟ مگه تو ناموس ندار يزنيگستاخانه حرف م نقدريكردم كه تو ا يمگه من چه حركت. آبرو  يشرف ب يشو ب خفه
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 ؟ فتهيدنبال خواهر و مادرت ب يكس

 . ستميمن بد ن يكنيآنقدر ها هم كه تو فكر م. ترش نكن : زشت گفت  يمزاحم با لبخند پسر

به ساعتش نگاه كرد .  ديرس ياصل ابانيبا عجله گام برداشت و به خ. بود  دهيفايبحث با او ب. او دچار چندش شد  ياز حرفها عاطفه

 يآمد پسر ينرگس م يوقت.  رفتنديم مارستانيو با هم به ب ديرسيم ستگاهياو هر روز سر ساعت به ا. منتظر دوستش نرگس بود . 

 . رفتيمكارش  يپ شديش مكه مزاحم

 .اتوبوس نشسته بود كه نرگس آمد  ستگاهيا يصندل يرو

 .عاطفه جون  سالم

 ؟ ينرگس چطور سالم

 كه نكردم ؟ ريد.  ستميبد ن يا

 حال مادرت چطوره ؟. نرگس جان  نه

 . شهيحال من بدتر م شهيراستش هر قدر كه حال او بهتر م. حال او بهتر شده : و گفت  ديكش يآه نرگس

 ؟ يچ يبرا:گفت  عاطفه

 سوادميب يكه دادم عمل كنم و با پسر عمو يبه قول ديبا. شرط مادر منو درمان كردند  كياونها در عوض .  يدونيكه م خودت

شرط را  نيرفتم تا كمكم كنه ا ميكه پس از سالها نزد عمو يشب. بود  نيسنگ يليخرج عمل مادرم خ يدونيتو كه م. ازدواج كنم 

وگرنه او  كردميقبول م ديبه خاطر مادرم با. شدم  شنهاديپ نيمجبور به قبول ا يطيشرا تمن اون موقع تح. گذاشت  مياپ شيپ

 . مرديم

با  ديشا.  داديدر عوض مادر مهربانش را از دست نم.  كردياو هم قبول م!  چي؟ ه كردينرگس بود چه م ياگه او جا ديشياند عاطفه

رو به . مقاومت كند  يمشكل نيدر برابر كوچكتر توانستينم يوجود او حت يب يرا تحمل كند ول يزيهر چ توانستيوجود مادر م

 يهم ما فداكار كباريحاال .  كننديم يما فداكار يهمه مادرها برا نيا. نرگس  ستيهم بد ن نقدرهااوضاع تو او: نرگس كرد و گفت 

 . ديكش زحمت يليتو خ يمادر تو هم بعد از فوت پدرت برا.  ميكن

نا  شهيهم.  سهيبنو ايكلمه بخونه  كي تونهينم يسواده حت يب.  يديبه من حق م ينياگر بب.  يدي، تو كه اونو ند زيعاطفه عز آخه
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 يدختر چيه يرفته ول يخواستگار يجا برا نيتا به حال چند.  دهيم ميرا هم عمو بشيج يپول تو يحت. است  دهيمرتب و ژول

از فكر كردن به او دچار  يحت ايخدا.  ميدار يتفاوت سن يليبا هم خ. و دو به باالست  يهم س نشس.  ستيحاضر به ازدواج با او ن

 . شميعذاب م

كه  يكرد يتو به خاطر مادرت كار. مرد رو عوض كنه  تونهيزن م يدونينرگس جان تو م: دست دوستش را فشرد و گفت  عاطفه

 . يداشته باش يخوب يزندگ دي؟ شا يديخدا را چه د.  ستيدور ناز نظر خداوند  نيا

چند  هيمادرم كه از قض. من هنوز ازدواج نكردم دچار عذاب شدم .  يزنيتو مثل مادر بزرگها حرف م. رو خدا بس كن عاطفه  تو

 سميخس يعمو يول.  يبا او ازدواج كن يستيتو مجبور ن گردانميمن پول را كم كم به خان عمو برم:  ديگوياست با خبر شده م يروز

كه هر وقت عروسش شدم پاره  ديگويدر عوض آن پول هم از سفته گرفته و م.  رميكه كم كم بگ دممن كه پول را كم كم ندا گهيم

 يكه براپدر بزرگم رو  هيسهم ارث ياو با نامرد.  گذاردياگر قبول نكنم واقعا آن را اجرا م يشناسيمنو نم يتو عمو.  كندياش م

 . مينبود ادر تنگن نقدريوگرنه ما حاال ا ديپدرم گذاشته بود باال كش

 .نرگس جان  شهيدرست م زيهمه چ: گفت  يبا صبور عاطفه

 از پدرت چه خبر ؟ يراست

 .اومد و اجاره خونه رو گرفت و رفت  شبيد

 ؟ ديكنيحاال چكار م: گفت  نرگس

 .ه مادرم دادم مقدار پول پس انداز كرده بودم ب كيمن  يچيه

 ؟ يريخودت بگ يرا برا وانيپارچ و ل سيكه آن سرو يمگه آنها را جمع نكرده بود:  ديبا اندوه پرس نرگس

 يحت يا دهيتو او را ند.  رديرا بگ هيآمد كه كرا يامروز صاحبخانه م. داشت تا م  ازين شتريبابا نرگس جان ، مادرم به آن پول ب يا

مثل پسر  يكي يحت كنميفكر نم.  كنديازدواج م يفعل طيبا من تحت شرا يتازه چه كس.  كندينم يخانه چشم پوش هيكرا كروزياز 

 .با من باشد  جتو حاضر به ازدوا يعمو

 . ريخودت رو دست كم نگ نقدريا گهيد

 ميآبرو در محل ندار ياز دست پدرم ذره ا گهيد. كه خانه ما داره  يمعتاد و سر و وضع يپدر.  يا هيخانه كرا.  گميكه دروغ نم من
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 .را اضافه كرد  هيكرا يشد ول مانيمادر آنقدر عجز و البه كرد كه پش. صاحبخانه جوابمون كرده بود . 

 پس چرا جوابتون كرد ؟ رهيگياش رو م هيكه داره كرا او

 . كنندياجاره م نياز ا شتريفكر كرده آن آلونك را ب ديشا

او را  ديمن بعد از ازدواج با. كار كنه  ديببعد نبا نيمادر من از ا. باز هم خدا را شكر كه مادرت سالمه .  نخور عاطفه جون غصه

 يعروس يجلوتر به من گفته وقت ياز طرف. منت خان عمو باشم  ريدوست ندارم بعدا ز. مراقبش باشم  نكهيا اي. خودم ببرم  شيپ

 . ختهيبهم ر اعصابم يليخ نكهيخالصه ا.  يبر دينبا يكرد

 .و هر دو سوار شدند  دياتوبوس رس. را برنجانند  گريكدي نياز ا شيب خواستندينم ديشا. دو دوست سكوت كردند  هر

 

 

در جا  يبا شادمان ديعاطفه را د يوقت. بود  يمارياو هنوز در بستر ب. عاطفه به مالقات مادر نرگس رفت  مارستانيروز از راه ب آن

 . يخوش آمد يليحالت چطوره ؟ مادرت خوبه ؟ چه عجب خ. سالم عاطفه جون . به به : شد و گفت  زيخ مين

 .حالتون بودم  يايدورادور جو. گرفتار بودم  يليچند وقت خ نيخانم ؟ به خدا من ا يشما چطوره طوب حال

 . ديكار كن ديطفلك هم باشده كه شما دو تا  يطور يزندگ طيشرا. ندارم  يمن كه از تو توقع. دخترم  دونميم

 .حاال شكر خدا كه خطر برطرف شد . به عهده شماست  يزحمت اصل.  ميكنينم يكه در مقابل شما كار ما

 .دخترم شد  يبدبخت متيمن ق يسالمت متيق: آورد و گفت  دهينرگس اشك به د مادر

 ستيآنقدر ها هم بد ن ريتازه جهانگ.  ديغصه بخور ديمادر شما نبا ديبس كن:كنار مادرش نشست گفت  يچا ينيبا س يوقت نرگس

 ...اونوقت شما .  كننديم يقراره دخترهاشون ازدواج كنند خوشحال يهمه وقت. 

كه به  يهست يكرده ا ليتو دختر تحص.  يزنيمن م يدلدار يحرفها را برا نيتو ا دونميم: سترد و گفت  دهينرگس اشك از د مادر

 . يازدواج كن سهيبنو ايبخونه  تونهيرو نم يكالم كهيسال بزرگتر از خودت در حال ازدهي يبا مرد يخواهيخاطر من م

 . ديحق دار يليشما به گردن من خ.  كنميم يمن به خاطر شما هر كار: با عطوفت به مادرش گفت  نرگس

 . كنميشب و روز دعات م.  زميعز يخوشبخت بش ياله

 .و از جا بلند شد  ديرا سر كش ياستكان چا. به ساعتش نگاه كرد  عاطفه
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 .نرگس بمان  شيشام پ: نرگس گفت  مادر

 . اميم دنتونياگه فرصت باشه حتما باز هم به د. رو نگه دارم  ثميم ديبره و من با ييمادرم قراره جا. خانم  يطوب ممنونم

 :به عاطفه گفت . كرده بود  دنيبرف شروع به بار. در اومد  يبا عاطفه تا جلو نرگس

 .بهت بدم  يچتر ندار اگر

 . خورهيتو غصه م يبرا يليخ چارهيب. نرگس مراقب مادرت باش . ممنونم  نه

را به پا  يمادرم خوب شد بساط نامزد نكهيخان عمو گفته به محض ا: بغلش گذاشته بود گفت  ريرا ز شيدستها كهيدر حال نرگس

 . كردمياندازه احساس عذاب نم نياگه قرار بود به جهنم برم ا.  كنهيم

 .خداحافظ . نمتيبيفردا صبح م. برم  ديمن با گهيخوب د. به خدا كن نرگس  توكل

 .خداحافظ  ياومد نكهياز ا ممنون

داخل خانه شد به طرف مادرش رفت و  يوقت. شد  ديدر ماند تا عاطفه از نظر ناپد يآنقدر جلو يگرفته برف يدر آن هوا نرگس

 .آب آورد و با قرصها به مادرش داد  يوانيل. آماده كرد را  شيداروها

 ؟ كنهيكار م يمن روم نشد ازش بپرسم ، پدرش چ يراست.  چارهيطفلك ب:  ديپس از خوردن قرصها پرس مادر

 از يكيسال قبل .  رهيو م رهيگيبا خون دل پول جمع كردن م يها و هر چ چارهيب نيسراغ ا اديم كباريهر چند وقت .  يچيه

 يكه چه كاره است ، حت دنديو فهم دنديپدر عاطفه رو د يعاطفه رفت وقت يبرادرش به خواستگار يبرا مارستانيب يپرستارها

 .نه  اي دنديجواب ندادند كه پسند

 ؟ دهيچرا مادرش ، پدرش رو ترك نم يراست. انشاءاهللا كه خدا كمكش كنه .  هيچقدر هم دختر خوب و با وقار. معصوم  طفل

من . تا من شام را حاضر كنم  ديحاال شما استراحت كن. رفته  اديهر بار او دوباره به طرف اعت يكار رو كرده ول نيبحال دوبار ا تا

 ميبكن ديچه با ميدونستيو اال نم ديما خر يخانه را پدر برا نيخوبه كه الاقل ا گميم شهيهم

رو از سر خانواده اش كم  يمرد چيه هيخدا سا.  ارهيبال رو به سر ما ب نيا تونستياگه او حاال بود كه عموت نم. رحمتش كنه  خدا

 .نكنه 

با . را خوابانده بود و حاضر شده بود تا پس از آمدن عاطفه سر كار برود  ثميمادر ، م. به سرعت خودش رو به خونه رسوند  عاطفه
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 ؟ يكرد ريد نقدريچرا ا. افتاد  يدلم داشت شور م:  ديپرس يعاطفه با نگران دنيد

 .مرخص شده  مارستانياز ب روزيآخه مادرش د. سر به خانه نرگس رفتم  كي

 حالش چطور بود ؟.  يكرد يكار خوب: با آرامش گفت  مادرش

 ؟ ديبر ديخوايشما كجا م. سالم رساند  يليبه شما خ. خوب بود : گذاشت و گفت  زيم يرا رو فشيك عاطفه

 .بخورون  يزيچ هيشد بهش  داريرو خوابوندم عصر كه ب ثميمادر جون م. آخه بهش قول دادم .  برم يانيبه خونه خانم ك ديبا امروز

نكرده  يخدا.  دياريبه خودتون فشار ن نقدريتو رو خدا ا. راحت باشه  التونيشما خ. باشه مادر : نشست و گفت  يبا خستگ عاطفه

 . ديشيم ضيمر

  16صفحه  انيپا تا

از خانه خاج  ديباريكه هنوز م يبرف ريخود ز يكه در پناه چادر مشك ديكردند و عاطفه مادرش را د يو دختر از هم خداحافظ مادر

 .شد 

با دستان . مادر بكاهد  تياز بار مسئول ياندك خواستينشست م ياطيآنگاه پشت چرخ خ. آب خورد  يوانيرا عوض كرد و ل لباسش

تا  ديها سفارش داده بود و با هياز همسا يكيبود كه  يلباس نيا. ورد و شروع به دوختن كرد خود چرخ را به حركت درآ فيظر

با  نيبنابرا. بماند  داريتا صبح ب شودياگر مادرش امروز نتواند لباس را حاضر كند مجبور م دانستيعاطفه م.  شديفردا ظهر حاضر م

و  ديدست از كار كش ديعاطفه تا او را د. آمد  رونيشد و از اتاق ب داريب ثميبعد م يساعت. ادامه داد  ياطياز قبل به خ شتريب يسرعت

 .تا بهت بدم  اريرو ب فميك ؟برو دميبرات خر يچ ياگه گفت: در آغوشش گرفت و گفت 

درآورد و به طرف برادرش  يبسته شكالت فشياو از درون ك. شد  رهيبه او خ يعاطفه را به نزدش آورد و با كنجكاو فيك ثميم

 ؟ يخريدوست دارم بازم م نهاياز ا يليخ: كودكانه گفت  نيريبا شعف شكالت رو گرفت و با زبان ش ثميم. گرفت 

 .حاال برو شكالتت رو بخور تا منم به كارم برسم .  زميعز بله

. كند  ريمادرش را غافلگ خواستيم.شد هنگام غروب لباس حاضر . عاطفه نشست و عاطفه به كار خود مشغول شد  يروبرو ثميم

به ناچار چند .  خوردنديتخم مرغ م ديباز هم با. در آن نبود  يسر زد گوشت خچاليبه  يوقت يكند ول هيبه آشپزخانه رفت تا شام ته

به استقبالش رفت و . شده بود كه مادرش به خانه برگشت  كيهوا تار. آن را روشن كرد  ريز وعدد تخم مرغ در قابلمه گذاشت 
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 :گفت  يبا مهربان

مادر آنقدر خسته بود كه توان .  كنميمن هم سفره را آماده م. تا گرمتان شود  ديريدوش بگ كي ديرا حاضر كردم مادر برو حمام

كه دستان مادرش كه به زحمت سنش به  ديعاطفه د. نشست و مشغول گرم كردن دستانش شد  يكنار بخار. حمام رفتن نداشت 

او مادرش را هرگز بدون لبخند . نقش بسته  يبلندش چه خط و خطوط نا مرتب يشانيپ ر، چقدر زبر و خشن شده و ب ديرسيچهل م

بود كه او از سر كار  يروزش وقت قيدقا نيبهتر شهيهم. كه آنقدر خسته بود كه توان حرف زدن نداشت  يوقت يحت.  شناختينم

 ديديعاطفه م.  پرداختيآن روز م عيآنگاه او به شرح وقا. چه خبر بود  كرديكه از او م يسوال نيو پس از صرف شام اول گشتيبرم

 گذرانديبود كه او هر شب با اندوه از نظر م يزيچ نيا.  خورديبهر حال م يول گذارديبه زور لقمه به دهان م يكه مادر از فرط خستگ

 . ابديب يمشكل چه راه حل نيا يبرا دانستيو نم

چقدر خودم را  ديدونينم.  شميم نيچهره ناتوانتان چقدر اندوهگ دنياز د ديدونيمادر ، مادر خوبم ، نم: مادر نشست و گفت  كنار

 ... ديدونينم. كه سربار شما هستم  كنميمالمت م

 ديآن طور كه شما دوست دار تونهيادرتون نمم. بسه  گهيخب ، د: كرد و گفت  يحيو مل فيمادر اخم ظر. مجالش نداد  هيگر

 يوقت خواهديدلم م.  نميات را بب هيدوست ندارم گر گهيد.  كنميرو م ميفراهم كند بهر حال دارم سع تانيبرا يدغدغه ا يب يزندگ

 . يندازيقرار بود سفره را ب.  شودياز تنم م يرفتن خستگ رونيباعث ب نيباور كن تنها هم.  نميشما را شاد بب گردميكه به خانه برم

 شيزانوها يو سرش را رو دياز سفره كنار كش ثميم. را پاك كرد و از جا بلند شد و شام ساده شان را آورد  شياشكها عاطفه

 ؟ يخوريجان چرا نم ثميم: گفت  يو با مهربان ديخود كس كيمادر او را نزد. گذاشت 

 . خورمينم تخم مرغ گهيمن د: در همان حالت گفت  ثميم

 مادر جون ؟ چرا

 .دوس ندارم  گهيد

 درست كنم ؟ يقورمه سبز تيبرا يدوست دار. خورشت درست كنم  تيفردا برا دهميقول م. جلو امشب هم بخور  ايب حاال

 .دوست دارم  يليآره خ: و گفت  ديسرش را بلند كرد و خند ثميم

 :گفت  ثميبه م عاطفه
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 . يقهر كن دينبا يبزرگ شد گهيتو هم د.  ميخوريغذا را م نيهم ميمن و مامان دار.  ثمينباش م يبد پسر

 :مهربانانه گفت  مادر

 .را درك كند  تهايكه موقع مياز او انتظار داشته باش دينبا. اون هنوز بچه است . كن دخترم  ولش

 .را به آغوش گرفت و لقمه لقمه از تخم مرغ بر دهانش گذاشت  ثميم بعد

 كنديوقت شب كجاست و چه م نيپدرش ا دانستينم.  ديباريم ينيبرف سنگ. نظر انداخت  رونيدر حال خوردن شامش به ب طفهعا

سخت كجا سكونت كرده است  يسرما نيدر ا. درست است كه از او دل خوش ندارم اما بهر حال او پدرم است :  ديشيبا خود اند. 

 ؟ كنديو چگونه خودش را گرم م

ها چقدر  يكه خوشبخت ديشياند ياو م. شد  نينشده بود ، اندوهگ اديآوردن چند سال قبل كه پدرش هنوز مبتال به اعت اديبا  عاطفه

آن وقتها پدر .  ميگذراند يرا م يخوش ياومده ام زندگ ايبود كه من و پدر و مادر و برادر تازه به دن روزيد نيهم ييگو.  دارنديناپا

 يگرم خستگ ييو با چا گرفتيو آنها را از دستش م رفتيمادر به استقبالش م. دستانش پر بود  گشتيم خانه بر ههر گاه از كار ب

بود و  يميو مهربان و صم ريپذ تيمسئول شناختميكه من م يپدر. پدر باشد  نينبود آن پدر هم يباور كردن.  زدوديرا از تنش م

 تياهم يب شيبرا.  ستيمهم ن شياست كه بود و نبود خانواده اش برا تفاوت و سرد و نامهربان يب يمرد نميبيكه اكنون م يپدر

 شيبرا.  ننديرا نب يخوش زندگ يو فرزندانش رو كشديرا به دوش م يزندگ نيا نياز شب با سنگ ياست اگر همسرش تا پاس

 يخودخواه است كه تنها به خودش م آنقدر شناسميكه من اكنون به عنوان پدر م يمرد.  ماريب اي مياگر ما سالمت باش كندينميفرق

. تعلق نداشته  يزندگ نيبه ا ياصال روزگار ييگو.  فتديخانمان سور عقب ن يروز از مصرف آن بال كي يحت نكهيبه ا.  شدياند

 قابلرا نخورد و در م شيغذا يعاطفه مابق. كانون خانواده ما شده است  يرانياست كه سبب م ياكنون متعلقات او همان مواد

با لباس آماده مواجه شد با  ياش رفت و وقت ياطيسفره سر بساط خ يمادر پس از جمع آور. چشمان كنجكاو مادر به اتاق رفت 

 :وارد اتاق شد و گفت  فشرديلباس را به خود م كهيدرحال يخرسند

 . شونديبارها به تو گفتم كه دستان قشنگت حراب م. دخترم  يديهم كه زحمت كش باز

 :گرم گفت  يبخندبا ل عاطفه

 .نكرده باشم  يخرابكار دوارميام. كوكها را چرخ كردم  يفقط جا ديرا انجام داده بود يكار اصل شما
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 . خوابميراحت م اليامشب با خ. هم ازت ممنونم  يليدخترم خ نه

 . مادر ريشب بخ. انجام دهم  تانيبرا نياز ا شتريب يكار توانستميكاش م يا: و گفت  ديكش يآه عاطفه

 .دخترم  ريبخ شب

 سوم فصل

. نبود  يخبر يول ستيآمدنش را نگر ريبارها مس ديكشياز هشت صبح گذشته بود و عاطفه همچنان انتظار نرگس را م ساعت

فكرش مشغول بود و چون خانه نرگس تلفن . گشت  مارستانيب يراه يسوار اتوبوس شد و با نگران ميالجرم ساعت هشت و ن

عاطفه ، تلفن : از دوستانش گفت  يكيمشغول كارش بود كه .  ديفهميرا م زيچ هو بعد هم كرديتا بعد از ظهر صبر م ديباينداشت م

 بله ؟:  ديرا گرفت و پرس يعاطفه گوش. با تو كار دارد 

 ، سالم عاطفه حالت چطوره ؟ الو

 :گفت  يبا نگران عاطفه

 افتاده ؟ ياتفاق تي؟ برا يامدي؟ چرا امروز ن يينرگس ، تو كجا سالم

 :تلفن محزون اما توام با آرامش آمد  ينرگس آن سو يصدا

 ...بود كه  يخوبه عاطفه جون ، مشكل حالم

 كمكت كنم ؟ تونمي؟ من م يمشكل چه

امروز آنقدر اعصابم خرد بود كه . نامزد شدم  ميپسر عمو ريجهانگ يراستش به اجبار برا.  ستين يكنيكه تو فكر م يآن مشكل نه

 .ببخش كه تو را هم نگران كردم .  ميايسر كار ب توانستمياصال نم

 پس باالخره تمام شد ؟: با اندوه گفت  عاطفه

 :با بغض گفت  نرگس

 .تموم شد  زيهمه چ.  آره

قسمت تو هم . نرگس جان غصه نخور : مش او گفت آرا ياو اصال حال و حوصله سوال و جواب ندارد به ناچار برا ديكه د عاطفه

 . يدر رفاه افتاد يدر عوض از لحاظ ماد. بود  نيا
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تا  نيكه از زم يمرد نيوگرنه از حاال غصه دار شدم با ا. لحاظ دل خودم رو خوش كنم  نيمگه از ا: تلخ گفت  يبا خنده ا نرگس

 .آسمان با او تفاوت دارم چه كنم 

 ار ؟سر ك ييآ يكه م فردا

 . اميب كنميم يسع آره

 مادرت خوبه ؟ حال

. تماس را قطع كنم  ديو با كنميتلفن م رونياز ب. عاطفه جون منو ببخش . از جا بلند شده  بايتقر يول. نداره  يفياش تعر يروح حال

 ؟ يندار يكار.  ينگران نشده باش خواستميفقط م

 .خداحافظ . سعادتت را دارم  يو آرزو گميم كيبهت تبر فقط

 .نگهدار  خدا

.  خورنديكه آنها چوب فقر خود را م ديفهميم ياو به خوب ستيدوستش گر يتلفن گذاشت در دل برا يرا رو يگوش يوقت عاطفه

فاصله كه با او فرسنگها  يباز شده بود از مرد يا چهياو در يبه رو.  كردياش را زنده به گور م ينرگس در اصل احساس جوان

رحمانه تر از رسوم  ينرگس به مراتب ب يعمل عمو نيعاطفه ا دهيبه عق. بود  رفتهيپذ ااش او ر يزندگ طيداشت اما بنا به شرا

 . سوزاندنديمرد ، زنش را هم زنده زنده با او م كيمتعصب بود كه پس از مرگ  يهايهند

روح عمل او .  زديريم دارديكه دوست نم يمرد يعمرش را به پا ياست كه به خاطر مادرش باق ينرگس دختر فداكار ديشياند او

 .است  شيقابل ستا

*** 

فرهنگ بودند كه فرزندانشان  يحد ب نيكه مردم به ا يبود با وجود گذشتن سالها از زمان نيدوستش اندوهگ يبه شدت برا عاطفه

آنكه خود بخواهند  يب يباز هم افراد. افتاد  يم يفعل يايدر دن ياتفاقات ني، اما باز هم چن كردنديخود به ازدواج مجبور م ليرا به م

. سربار مادرم نباشم ازدواج كنم  نكهيا يبرا شوميباالخره مجبور م. من هم باشد  ندهيآ ديشا نيا:  ديشياند فهعاط.  شونديانتخاب م

قادر  يكه حت مياز فقر در تنگنا هست نقدريل من امن و امثا كهيچرا درحال ديشياند ياو م. شد  زاريبود ب يدر دل از هر چه قشر غن

 چه كنند ؟ شانيبا پولها داننديآنقدر در نعمت غرق شده اند كه نم ي، عده ا ميريخود را به دست بگ ندهيآ ميستين
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 .اعتنا به راهش ادامه داد اما او دست بردار نبود  يب ديو دوباره آن مزاحم را د ديچيبه داخل كوچه پ عاطفه

 .باهات حرف بزنم  خواميمن م.  يخشك يليتو خ بابا

 . يزنم بش خواميم.  رمتيبگ خواميم. ندارم  يبد تين من

 يآدم نيبا همچ رمي؟ اگه بم يبزن يحرف نيبه من همچ يكنيتو ؟ تو چطور جرات م: برگشت و گفت  يو عصبان ستاديا عاطفه

من  يكنيتو فكر م. گم شدن عجله كن  يبرا. حاال زود باش .  ينيزم يآدم رو نيادب تر يو ب نيمصرفتر يتو ب.  كنميازدواج نم

 ؟ يكنيمصحبت  نوطريا ابانيهستم كه وسط خ يك

 .نامه را بخوان  نيا ايب: به طرفش گرفت و گفت  ينامه ا مزاحم

راه خانه را  يبعد هم عصبان.  ديچشم او پاره پاره اش كرد و به صورتش كوب يو جلو ديدرنگ كرد و بعد نامه را قاپ يلحظه ا عاطفه

 .به در انداخت و وارد خانه شد  ديكل. مزاحمش نشود  گرياز خدا خواست دست از سرش بردارد و د. گرفت  شيدر پ

با مسرت . درآورد  شيرا برا يبرد و آبنبات بيدست به ج.  رديهر روزش را بگ رهيبود تا ج ستادهيپشت پنجره منتظرش ا ثميم

مادر در آشپزخانه با سرعت به انجام كارش . نشست و با آن مشغول شد  يپس از گرفتن آبنابتش به گوشه ا و ديخواهرش را بوس

 :دخترش گفت  دنيمشغول بود با د

 .مادر  ينباش خسته

 . دهميكارها را انجام م يمن باق دينيشما بنش.  ديباش سالمت

 يدوست ندارم اول كار بدقول.  روميم يديجد يكه امروز خانه مشتر يدونيم. بروم  ديبا. فرصت نشستن ندارم . دخترم  يباش زنده

باز  يهر كس يدر خانه را هم به رو.  ديآمدم شما شامتان را بخور رترياگر من د. غذا درست كردم  تانيمادر جون برا. كرده باشم 

 .نكن 

 و دو سال دارم ؟ تسيرفته من ب ادتونيمن بچه ام ؟  ديكنيمادر شما فكر م: با لبخند گفت  عاطفه

 .مادرش بچه است  يكه برسه باز هم برا يبدون بچه به هر سن نويا يول. نرفته  ادميدخترم  نه

از اعماق وجود باز شده ؟  يخنده ا يلبانش برا يروزگار ايكرده ؟ آ يهرگز او بچگ ايكه آ:  ديشيو اند ستيبه مادرش نگر عاطفه

مصائب و  شهياز آن پس هم هم. مرا باردار شده  يبه عقد پدرم در آمده و در پانزده سالگ يبه گفته خودش در سن چهارده سالگ
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 .است  دهيمشكالت و فقر و رنج د

من  ايام به پدرم  دهيهمه سال ند نيقانع و صبور باشد ؟ هرگز در طول ا شهيهم نقدريا توانديكه چگونه مادرم م ديشياند عاطفه

 . دهدي، صبر آن را هم م بتيخداوند در پس هر مص يبراست. كند  يا هيشكوه و گال

و خانه را ترك  ديسپس خم شد و پسرش را هم بوس.  ديمراقب خودتون باش. دخترم  رميمن دارم م: مادر به خود آمد  يصدا با

با خود گفت . د گرم ندار يكه چادر مادرش چقدر مندرس شده و باالپوش دياو د. شد  رهيعاطفه از پشت پنجره به رفتنش خ. كرد 

كه گوشه  دياو را د. با عجله به اتاق رفت . نبود  ثميبه عقب برگشت م. ببافم كه در آن احساس سرما نكند  يباالپوش شيبرا ديبا

 .او را پوشاند و اتاق را ترك كرد  يرو ييبا پتو. آرام به خواب رفته  يا

 ؟ يخوش ينيبيما را نم. سالم : از جا بلند شد و گفت . بر لبان عاطفه نقش بست  يشد لبخند كينزد ستگاهينرگس به ا يوقت

 ؟ يگذاريبابا تو هم سر به سر ما م يا: زد و گفت  يلبخند نرگس

 اش كو ؟ ينيريش نمياول بگو بب. باشه  مبارك

 .نداره  ينيريش گهيد ياجبار يعروس

كن  فيخوب ، تعر: نشسته بود گفت  يز سر گرفت و به نرگس كه به آرامعاطفه صحبت را ا. و هر دو سوار شدند  ديرس اتوبوس

 اتفاق افتاد ؟ نيشبه ا كيبدونم چطور 

 دميآرام پرس. رفتم  اطيبلند شدم و به ح. كه زنگ زدند  ميآن شب من و مادرم نشسته بود: و گفت  ديكش يآه نياندوهگ نرگس

چون گفته .  مياز عمو ريغ دميكشيرا م يآن موقع انتظار هر كس. باز كن نرگس جان : كه گفت  دميخان عمو را شن ي؟ صدا هيك: 

با  ريو خاله جهانگ ريبابا ، عمو و زن عمو و جهانگ يا دميد. در را باز كردم .  نديآ يمادر م يتصحبت كردن بعد از سالم يبود برا

عمو ؟ چرا ماتت برده ؟  هيچ: بالخره عمو گفت .  زبونم بند آمده بود اصال. آمده اند جا خوردم  ينيريسبد گل و دو سه جعبه ش

من جلوتر  دي؟ گفتم بله ، ببخش دارهيمادرت كه ب: عمو گفت .  دييبفرما: تو خونه ؟ به ناچار گفتم  يكنيتعارفمان نم.  يمهمان ميآمد

مگه بنا نبود هر : مادرم آرام گفت .  نديآ يه اش دارند معمو و خانواد: به داخل خانه رفتم و به مادرم گفتم  تيبا عصبان.  روميم

 يوقت. رفتم  رونيب يچا يآنها وارد اتاق شدن من به هوا يوقت.  دحاال كه آمده ان: قبال خبر بدهند ؟ گفتم  نديايوقت كه خواستند ب

. حاال الوعده وفا . حالت كه خوب شده  يخوب به سالمت:  گفتيعمو داشت م ستادميبرگشتم آرام پشت در به گوش ا يچا ينيبا س
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 . يستيسرش با ديبا يقول داد

و  دادنيرو انتخاب كنن اون زمان گذشت كه به زور شوهرشون م گهيجوونها همد ديآخه خانم عمو ، با: با آرامش گفت  مادرم

 . گرفتنيبراشون زن م

 ن ؟به حرف بزرگترها گوش كن ديجوونها نبا گهي؟ د يچ يعني: گفت  ميعمو

پول  نيا عتريهر چه سر دميمن هم قول م نيو به ما كمك كرد نيشما محبت كرد.  نينش يتو رو خدا عصبان: با تمنا گفت  مادرم

 .رو به شما برگردونم 

حاال دلش . خانوم مگه پسر من چشه ؟ هزار هزارون دختر منتظرن من لب تر كنم  يطوب: زن عمو با صد قلم افاده اومد كه  يصدا

 دخترت خوشبخت بشه ؟ خواميبده م. تو رو گرفته  دختر

 .باشه  يراض دينرگس هم با يول.  نيخانوم حرف شما مت نيمه: گفت  مادرم

 . كردينبود كه شرط خان عمو رو قبول نم ياگه راض: گفت  ريجهانگ خاله

 نيقولتون بزن ريدر هر حال اگر ز: عمو مخصوصا در حضور من گفت . وارد شدم  يچا ينيبه التماس افتاده با س يليمادرم خ دميد

 . نينكن تيفقط لطفا مادرم رو اذ. قبوله خان عمو : من آرام نشستم و گفتم . اجرا  ذارميمن سفته ها رو م

بعد هم دست در  ديمنو بوس عمو از جا برخاست و اومد ميمادر جون من راض: بزنه گفتم  يتا اومد حرف. شد  رهيبه من خ مادر

سر كار  يمن تا زمان عروس: به خان عمو گفتم .  يسادگ نيبه هم. را در آورد و انگشتر به دستم كرد  ييكرد و جعبه طال بشيج

 زيمن همه چ ريجهانگ.  ستين يزيچ چيبه ه اجياحت: زن عمو گفت . ام رو آماده كنم  هيزيجه تا نيبد يفرصت ديدر ضمن با.  رميم

، قبول  ميبا هم آشنا بش يبدن تا ما كم يفرصت هيهر چه اصرار كردم كه اقال .  ميمحضر عقدتون كن ميفردا بر ديفقط با. داره 

 . ميكن يهم عروس ندهيقراره تابستون سال آ. نكردن 

نرگس فكر نكن اگه  نيبب.  يزن شوهر دار شد هي گهيپس تو د!  نطوريكه ا: را سترد و عاطفه گفت  دگانشيد ينمناك نرگس

بدنش سالمه .  ستيالحمداهللا فلج كه ن.  يبه او نگاه كن نتريخوشب ديبا. اون شوهرته  گهيحاال د.  زنميم تيدلدار يبرا زنميم يحرف

 .نباشه  يپسر بد ديشا.  يشناسيو نم يديسالهاست اونو ند يگيتو كه م.  ستين زيسواد هم همه چ. 

باور كن عاطفه اونقدر دلشكسته ام كه . ندارم  يزندگ نيا ندهيبه آ يديبرم وگرنه ام شيشما پ يها يمگر با دلدار: گفت  نرگس
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 . يداشته باش يتا ازدواج موفق يتو فرصت دار.  خورميمن به تو غبطه م. سخن نگفتم  يبا او كالم يهنوز حت

از طال قادر نخواهد بود  يكوه ديوح فهماو به وض.  ديدرخشيدر دستش م ييحلقه گرانبها. به دست نرگس نگاه كرد  عاطفه

 .احساس به تاراج رفته دوستش را بازگرداند 

*** 

 نيبه زم يو حرارت نفس خاك عمر برفها ديكشيخاك نفس م.  گشتنديرو به اتمام بود و كم كم پرستوها از كوچ بازم زمستان

مادر از صبح تا . بود  يسيدگرد نيمتوجه ا يطفه كمتر كسدر خانه عا ياش در راه بود ول ييبايبها با همه ز. كاست  يمانده را م

بود و عصر ها  مارستانيصبح تا ظهر در ب. مشغول بود  تيو عاطفه سخت به كار و فعال كرديم رمردم كا ياز شب در خانه ها يپاس

 ييبا خلوص بنما ييبود هنگام حلول سال نو هر آرزو دهيشن ياز كودك.  كرديم يريمادر خانه را گردگ ابيدر غ گشتيكه بر م

را كه  يموانع نيپدرش را به آغوش خانواده بازگرداند تا ا ديسال جد خواستياكنون او از خداوند خالصانه م. برآورده خواهد شد 

آنها را  ديتا بساط شب عاو شاهد بود كه مادرش هر چه توان دارد به كار گرفته . قرار گرفته برداشته شود  شانيسر راه زندگ

. پدر را پر كند  يخال يجا ندانشفرز يبرا خواستياو م.  كرديسال نمانده بود و او همچنان تالش م انيبه پا يزيچ. فراهم كند 

  ستياز دستش ساخته ن يكه كار خورديو افسوس م كنديم ينيمادرش سنگ يبر شانه ها تيمسئول نيچقدر ا دانستيعاطفه م

 چهارم فصل

 ختيريو قطره قطره اشك م كرديمادر عاطفه دعا م. شده بود  دهيچ يدر كمال سادگ يسفره ا. به حلول سال نمانده بود  يزيچ

در را گشود  يوقت. رفت  اطيزنگ در عاطفه از جا بلند شد و با عجله به ح يبا صدا. خود نشانده بود  يزانو يرا رو ثميم كهيدرحال

با  كهيدرحال انساليپشت سرش مرد م. شد  اطي، پدر او را كنار زد و وارد ح ديهراس بتشيكه از ه انساليم يبا مرد ديپدرش را د

و منگ شد و سپس به خود آمد و به  جيعاطفه ابتدا گ. در را بست و دنبالش به راه افتاد  كرديعاطفه را برانداز م يسراپا ييپروا يب

از جا  گانهيمرد ب دنيمادر با د. ، آن دو وارد شدند  ديسخن بگو يبا مادرش كالم نكهيسرعت زودتر از آنها وارد اتاق شد و قبل از ا

 ؟ ي؟ چرا او را به خانه آورد هيآقا ك نيا: بلند شد و عاطفه را در پناه خود گرفت و سپس خطاب به شوهرش گفت 

 .برامون پول جور كنه  يمقدار هيآوردمش اگه خدا بخواد . آقا از دوستان منه  نيا. نزن خانوم  داد

 نيشيم يچرا عصبان: گفت  متيبا مال گانهيمرد ب.  رونيخونه ببرش ب نيزود از ا.  خواميمن پول نم: زد  اديفر يعصبان مادر
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 مييايخدا ب يرضا يبرا ميما هم گفت.  نيبفروش نيخوايكه م نيمقدار خرت و پرت دار هيگفتن  نجاي؟ آقاتون منو آوردن ا رهيهمش

 . ميبخر

 .فروش ندارم  يبرا يزيخودش گفته ما چ يشوهرم برا: گفت  ديلرزيم ياز فرط ناراحت كهيجلوتر رفت و در حال مادر

 . كنميم هي؟ خوب دارم پول ته يخواستيمگه پول نم.  نييپا ايب طونيزن از خر ش: عاطفه جلو رفت و گفت  پدر

سر  ياز ب يكي نهمي؟ البد ا يكه تو بفروش ميدار يچ گهيزنت و بچه هات ؟ د ياز دردسر برا ريغ يدار يتو چ.  ينكن هيته خواميم

را در  يگلدان كهيدرحال گانهيمرد ب.  يكنيفكر خودت رو م. ما نسوخته  يتو دلت برا. روز نشانده  نياست كه تو رو به ا ييپاها

 .است  همشون بنجول و كهنه.  خورهيبه درد من نم نهايا ميكر نيبب: دست داشت گفت 

 . رونيب.  كنميوگرنه مامور خبر م رونيزود برو ب: طاقچه گذاشت و گفت  يگلدان را از دست مرد گرفت و رو مادر

 .معامله  يوگرنه معامله ب ايبا پول ب يبا من معامله كن ياگه خواست: گفت  ميبه كر رفتيم رونياز خانه ب كهيدرحال بهيغر مرد

 :به همسرش گفت  تيبه داخل خانه برگشت و با عصبان. عاطفه دوان دوان دنبالش رفت و هر چه كرد او را بازگرداند نشد  پدر

بود كه تو بهش  يآقا ك نيا يدوني؟ م يكنيكار من دخالت م يداره كه تو ي؟ اصال به تو چه ربط يرو از خونه بابات آورد نهايا مگه

 ؟ يكرد نيتوه

مرد از خدا بترس : گفت  تيسپس با جد.  يكرديبود كه تو باهاش كار م يياياز خرده قاچاقچ يكيآره البد : فت با تمسخر گ مادر

رو  يهر كس. ؟ دختر جوونه  يديما رو عذاب م نقدري؟ چرا سر سال نو ا ياريخونه م يرو تو بهيكه مرد غر يندار رتيمگه تو غ

 ؟ كرديچطور دخترت رو برانداز م يديند. توست  اموساون ن.  ياريخونه ب يتو دينبا

 . رهيگياز ما رو نم ياون بابا اونقدر پول داره كه چشمش كس: به عاطفه كرد و گفت  ينگاه پدر

پدر دوباره داشت به . او را در آغوش گرفت و نوازش كرد . برد و در را بست  گريعاطفه او را به اتاق د. كرد  هيشروع به گر ثميم

 ريپرت كرد و زنج ياعتنا مادر را به كنار يپدر ب يول.  كنديكه مادرش التماسش م ديعاطفه شن.  گرفتيمزور از مادرش پول 

مادرش  يبرا ريزنج نيكه تا چه حد ا دانستيعاطفه خوب م. و از خانه خارج شد  ديمادرش كش ردنمادربزرگش را از گ يادگاري

نزد مادرش  گذاشتيم نيرا به زم ثميم كهيپدر رفت درحال يوقت. آن را نفروخته بود  طيشرا نيتر يدر بحران يحت. با ارزش بود 

صدا  يهر دو ب كهيبه پاك كردن آن مشغول شد ، درحال يتمالشده بود عاطفه با دس دهيخراش يپوست گردن مادرش اندك. رفت 
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رزندش را به آغوش گرفت و زمزمه كرد سال نو مادر هر دو ف. را اعالم كرد  ديسال جد ونيزيهنگام تلو نيدر ا.  ستنديگريم

 .مبارك 

 .آورد و به فرزندانش داد  رونياز جا بلند شد و از داخل كمد دو بسته را ب بعد

مادرش را . بود  دهيبود كه مادر خر ييبايز يروسر. را باز كرد  هي؟ آنگاه هد ديديمادر جون چرا زحمت كش: با لبخند گفت  عاطفه

برگشت به  يبه اتاق رفت و وقت يقيعاطفه دقا. بود  ييباياو هم شلوار ز هيهد. برگشت  ثميبعد به طرف م. د و تشكر كر ديبوس

 ديبه استقبال سال جد نيآنها اندوهگ. توپ چند رنگ  كيو به برادرش  يبه مادرش چادر مشك. داد  هيمادر و برادرش هد

 .به خدا بود  ديقلبشان ماالمال از ام كهي، در حال رفتنديم

*** 

 .سال نو مبارك:را به آغوش گرفت و زمزمه كرد فرزندش

 .آورد و به فرزندانش داد رونياز جا بلند شد و از داخل كمد دو بسته كادو شده را ب بعد

 د؟يديمادرجون چرا زحمت كش:با لبخند گفت عاطفه

برگشت  ثميبعد بطرف م.و تشكر كرد ديمادرش را بوس.بود دهيبود كه مادر خر ييبايز يدرون كادو روسر.را باز كرد هيهد آنگاه

و به  يبه مادرش چادر مشك.داد هيبازگشت به مادر و برادرش هد يبه اتاق رفت و وقت يقيعاطفه دقا.بود ييباياو هم شلوار ز هيهد

 .به خدا بود دياز امقلبشان ماالمال  كهيدر حال رفتنديم ديبه استقبال سال جد نيآنها اندوهگ.توچ چند رنگ كيبرادرش 

 

**** 

 دنتيآنقدر از د:ديبه آغوشش پر ياو از فرط شاد دنينرگس به محض د.دوستش رفت داريدو روز بعد از سال نو به د عاطفه

 .اميب دنتيتو دلتنگ شدم قصد داشتم فردا به د يدو روز به اندازه دو سال از دور نيراستش ا.يدونيخوشحالم كه نم

 پس خوبه كه برگردم؟:گفت يبه شوخ عاطفه

 .شهيخوشحال م يليخ دنتياز د ؟مادرميكردم بگذارم برو داتيتازه پ:و گفت دياو را بطرف خانه كش نرگس

كه زنگ به صدا در  زديحالت چطوره؟نرگس داشت از تو حرف م.به به سالم دخترم:عاطفه گفت دنينرگس به محض د مادر
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 .يخوش آمد يليخ.آمد

 .برده اديشلوغه ما را از  يلينرگس سرش خ:گفت يبا اخم كوچك عاطفه

 .رهياز غصه اش بم ترسميم يول گميخودش نم يجلو.بچه ام مجبور به انجام عمل نخواسته شد:و گفت ديكش ينرگس آه مادر

 .وارد اتاق شد و كنار عاطفه نشست يچا ينيموقع نرگس با س نيهم

 دو روز چه خبر بود؟ نيا نميكن بب فيخوب تعر-

 از شوهرت چه خبر؟ نميكن بب فيتو تعر.افتد يدر آن م يدياست و كمتر اتفاق جد كنواختيما  يزندگ:گفت عاطفه

پا و آن پا شدن گفت  نيا يبعد از كل رونيب ميرفته بود ريكه با جهانگ ديروز قبل از ع.رهيگياگه بهت بگم خنده ات م:گفت نرگس

هفته است كه بعدازظهرا به سواد  كيمن  نيهم يبرا.يبريمن رنج م يسواديو از ب يهست يتو زن باسواد دونمينرگس من م

 .و چند سال سن اراده كرده كه درس بخواند ياز س بعد.سوخت  شيراستش دلم برا.روميم يآموز

 ؟يگفت يتو چ-

 .خودت خوبه يبرا يسيو بنو يبخوان يقدر كه حداقل بتوان نيهم.تازه است ديريرا هر وقت از اب بگ يگفتم اتفاقا ماه يچيه-

 ؟يگرفت يچ يديخوب بگو بدونم ع.يناقال پس باالخره كار خودت را كرد يا:گفت طنتيبا ش عاطفه

اولش .يبعد هم گفت دوست دارم لباسم را تو انتخاب كن.كرد ديمن خر يبرا ياز الف تا  چارهيب.زيهمه چ:با خنده گفت نرگس

 نيا ريآن جهانگ يكنيباور نم ينياس كمكش كردم خالصه اگر او را بببخود مسلط شدم و در انتخاب لب يول دميخجالت كش

 .است يسواديكه آدم ب شوديصحبت كردن هر كس متوجه م محضكه سكوت كند چون به  يبه شرط.باشد ريجهانگ

زن كوچك  شياز مردها خودشون رو پ يليخ.است يمشغول خود ساز يبنده خدا پس حساب:گفت يبا دلسوز عاطفه

 .ستيمعلومه حداقل مغرور ن.كنندينم

 .معلم رفتار كنم كيتا آخر عمر مثل  ديبا نوايمن ب.دياون كه مرادش رس.بسوزه چارهيمن ب يبابا عاطفه جون تو دلت برا يا-

 .به آن در نيپس ا ميستيو اشراف ن انينرگس جون اگه بنا به ظاهر باشه ما خودمون هم از خانواده اع:گفت عاطفه

 .دارم تيخبر جالب برا كي يخرجش كنند راست ديچطور با دونندينم يمن پول دارند ول يمثل پسرعمو ها يبعض يدونيم-

 ؟يچه خبر:ديپرس جانيبا ه عاطفه



 

 

كتابخانه نودهشتيا   جعفري مريم–با تونهات                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣

 يليهنوز باهاش خ يدونيم.ندارد ياو هم حرف برميبه او گفتم تو را هم با خودم م ميرويبه مدت دو هفته به شمال م ريمن با جهانگ-

 .با تو باشم خواهميم نيبنابرا.هستم يرسم

من !نه دهيو نه او مرا تابحال د شناسميخان را م رينه جهانگ م؟منيايبا تو ب ديچرا با.ستين يآخه نرگس جون حرف تو اصال منطق-

 .كنميقبول نم

 ؟يانداز يم نيمنو زم يرو يعني:ناراحت شد و گفت نرگس

 ...موضوع.ستيتو ن يانداختن رو نيموضوع زم-

از دوره دبستان با هم  بايتقر.مييما سالهاست با هم آشنا.رميگياگه منظورت مادرت است من خودم اجازه تو را م.اريبهانه ن گهيد-

 .كه من پس از سالها به مسافرت بروم و لذت نبرم يشويم يتو راض ايآ.مادرت مخالف باشد كنميمنكه فكر نم ميرفت و آمد دار

 .يمادرت را ببر يتونينرگس تو م-

 .با شما جوانها سفر كنم تونميمن نم گهيم يبارها بهش گفتم ول-

به  يخودم را راض توانمينم كنميهر چه فكر م يكه به مسافرت بروم ول خواهديدلم م يليباور كن سالها قبل به سفر رفته ام و خ-

 .آمدن كنم

خاله ات به شهرستان  دنيد يمادرت برا يوقترفته  ادتي.يكنيم ياز من درخواست يباالخره تو هم روز.نه من نه تو گهيپس د-

 .يآمدم كه تنها نباش شتيرفته بود من چند شب پ

 .اقال بگذار با مادرم صحبت كنم-

 .كنميمن با او صحبت م-

 بهيهم غر ريجهانگ.ديخسته ا يليهر دو خ كنديم رييات تغ هيبرو دخترم روح يتوانياگر م:به عاطفه گفت ينرگس با مهربان مادر

 .كنديناراحتت نم ريمطمئن باش عاطفه جون كه حضور جهانگ.ستين

نرگس با عاطفه همراه شد تا .دهد تيسفر رضا نيفقط مانده بود كه مادرش هم به ا.به سفر كرد يبه اصرار عاطفه را راض نرگس

 .موافقت كرد ديعاطفه را د تياصرار نرگس و رضا يوقت يول دادينم تيمادر ابتدا رضا. ردياجازه اش را از مادرش بگ

 .رومينم ستيرفتن من به صالح ن ديكنيمادرجون اگر فكر م:كه نرگس رفت و مادر و دختر تنها شدند عاطفه گفت يوقت
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 يخوب تيموقع نيا يتو سالهاست كه به مسافرت نرفته ا.ات بهتر شود هيروح يبلكه قدر.يبهتره باشه كه برو دينه دخترم شا-

 د؟يكنيحركت م يك ديبرو دياگر بخواه.ستين ينگران يجا گريه هستم پس دچند روز خان نيمن هم كه ا.است

 .ميافت يفردا صبح راه م گفتيكه نرگس م نطوريا-

 .بهت خوش بگذره دوارميام.يمراقب خودت باش يليخ ديفقط با.خدا ديبه ام-

 .ميرفتينبود و همه با هم به سفر م ينطوريپدر ا خواستيدلم م يليخ-

 .كسان است يب اوريخدا .شوديدرست م زيغصه نخور دخترم همه چ-

سفر آنهم با .ديگنجيعاطفه در پوست خود نم.نهاد فشيپول در ك يرغم مخالفت او مقدار يمادر ساك عاطفه را بست و عل آنشب

 يعاطفه كنار پنجره رفت وقتمادر بلند شد تا در را باز كند و .در خانه بخود آمد يبا صدا.بنظرش مثل خواب بود.دوستش نيبهتر

به استقبال پدر رفت و  ديايدو بار بخانه ب كماهيسابقه نداشت كه پدرش در طول .شد اطيكه وارد ح ديدر باز شد پدرش را د

 .ديسالم پدر خوش آمد:گفت

آورد و آرام كنار مادرش قرار  ياو چا يعاطفه برا.نشست يجواب سالمش را گفت و گوشه ا يبه گرم شهيبرعكس هم پدر

 .دخترم اومدم تا با تو حرف بزنم:و سپس گفت ديرا نوش يپدر چا.گرفت

 .او شدند ينگاه كردند و منتظر ادامه صحبتها گريكديو عاطفه به  مادر

 .يخانوم شد يبزرگ شد گهيو تو هم كه ماشاهللا د رديسامان بگ ديبا يروز كي يهر دختر-

 ؟يديد يباز چه خواب:آمد و گفت او يصحبتها انيم مادر

 ؟يپريحرف من م يتو نقدريزن تو چرا ا-

خوب  تيموقع كبارياز  شتريهم ب يهر دختر يبرا:پدرش ادامه داد.دست مادرش را فشرد و او را دعوت به سكوت كرد عاطفه

 .شهيچون او آنقدر پولداره كه باورت نم.كنهيشده كه ازدواج با او تو را سعادتمند م دايتو پ يبرا يخواستگار.ادينم شيپ

 .اورديپول سعادت ب كنميگذشته از آن فكر نم.ازدواج ندارم پدر يمن آمادگ:گفت متيبا مال عاطفه

 .بدهد ربهايتومان هم ش ونيليمبلغ دو م هيزياو انقدر از تو خوشش آمده كه حاضر شده عالوه بر جه.دخترم يكنيتو اشتباه م-

 هست؟ يبابا ك نيحاال ا:با طعنه گفت مادر
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 .يكرد رونشيتو ب نجايكه آمده بود ا يهمون.هاشم خان.شناسميمن خوب اونو م.ستين بهيغر-

 نيكرده كه ا كرد؟غلطيبه بچه من نگاه م نقدريا نيهم يچشم و رو؟پس برا يب كهيشارالتان؟اون مرت ؟اونيچ:دياز جا پر مادر

ذره مهر  كي يحت يندار يچيه گهيكرده؟تو د يدختر منو خواستگار دهيحرف رو زده با اون سن و سالش خجالت نكش

اگر پشت در  گهيد رونيخانه برو ب نياالن از ا نيباش هم ؟زوديو پا بفروش رس يب كيبه  ونيليدخترت را با دو م يخواهيم.يپدر

 .كنميباز نم تيهم در را برا يريبم

 ...گوش كن-

 .رونياز خونه برو ب.تحمل كنم ييآبرو يب نيتو را با ا توانمينم گهيسال گوش كردم د 23زود باش -

 يميتصم نيبه گرفتن چن يچطور پدرش راض.كند يريچنگ انداخت تا از افتادن خود جلوگ واريبه د.ديلرزيتمام بدنش م عاطفه

 كند؟ياراده م يآدم را ب نقدريا ادياعت ايشده بود؟آ

 يدو دستش را رو.دادياش م يبخود آمد كه مادر دلدار يفقط وقت.چه گفتند گريكديپدر و مادرش به  دينفهم.عجله به اتاق رفت با

 يبكن يفكر نيچن ديتا من زنده هستم نبا:زديحرف م شيو آرام برا ديماليرا م شيمادر شانه ها.ختيريگوشش گذاشت و اشك م

قش بر آب شد او به آخر خط ن ميدهايامشب همه ام يداشتم ول ديبه او ام يليراستش خ.پاكباخته است كيپدرت .دخترم

و من تا دو هفته تو را نخواهم  يخودت را ناراحت نكن دخترم تو فردا مسافر.كندينم هيخب دختر خوب من گر...خب.دهيرس

 .بخند دخترم نمتيبگذار با لبخند بب.ديد

 .لبخند زد و مادرش او را در آغوش گرفت هيگر انيم عاطفه

نرگس از . رفتارش مطلوب باشد دچار احساسات شده بود  كرديتالش م نكهياز ا. نمود و تبسم كرد  ينگاه ريبه جهانگ نرگس

 ميتصم ريجهانگ نيبنابرا. من است  كينزد ارياز دوستانِ بس يكياو حرف زده بود و به او خاطر نشان كرده بود كه  يعاطفه برا

 يمگر به وقت لزوم حرف خواستيم. گرفته بود سكوت بود  شيابه اجر ميكه تصم يروش. گرفته بود همسرش را شرمنده نكند 

تا عاطفه با ساك  ديطول كش يقيدقا.  ستاديرا متوقف نمود و به انتظار آنها ا لشيخانه عاطفه اتومب ينرگس جلو ييبا راهنما. . نزند 

 دنينمود و با د يبا مادرش روبوس عاطفه. اش نمود  يمراهپشت سرش مادر با ظرف آب و قرآن ه. آمد  رونياز خانه ب يكوچك

كرد و  ي؟ با او احوالپرس نموديرا م فشيبود كه نرگس توص يرياو همان جهانگ ايآ. بار متعجب شد  نينخست يبرا ريجهانگ
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هم به اصرار  سنرگ. شد  ريجهانگ يبايز ليبا مادر سوار اتومب يسپس پس از خداحافظ. نمود كه مزاحمشان شده  يعذرخواه

.  ختيقلبش فرو ر ستينگريلحظه مادرش را م نيتا آخر كهيعاطفه درحال. نشست و آنها به راه افتادند  ريعاطفه جلو كنار جهانگ

اگر : را متوقف كرد و خطاب به نرگس گفت  لياتومب ريراه جهانگ انيم.  رفتيبار بود كه بدون حضور مادر به سفر م نينخست

 . ديكن ليم دييرمافب ديصبحانه نخورد

 ؟ يدار ليم يچ:  ديبه طرف عاطفه برگشت و پرس نرگس

 .من صبحانه خوردم : گفت  يبا شرمندگ عاطفه

:  ديپس از رفتن او نرگس از عاطفه پرس. شد  ادهيپ نياز ماش كهايراحت تر به بهانه چك كردن الست يريگ ميتصم يبرا ريجهانگ

 . نميبينم چارهيب نيدر ا يفعال كه من نقص.  يانصاف يب يليتو خ: گفت  تيبه نظرت چطور آمد ؟ عاطفه با جد

چگونه با  ستياصال بلد ن يساكت است ول يالبته او به طور كل.  ينيبيهم م يگريد يزهايباالخره چ. صبر داشته باش : گفت  نرگس

 .خانوم چطور حرف بزند  كيبا  دانديكلمات ابراز عالقه كند و نم

 .كه خدا هنوز خلق نكرده  يخواهيتمام م زيمرد همه چ كيتو . داد  ياخالق يژگيو كي يهر انسان يبدان ديبا تو

 ؟ يدار ليم يچ ينگفت.  يقانع نقدريبه حالت كه ا خوش

 . خورميم يچا كيمن .  ميرا معطل كرد ريهمه آقا جهانگ نيچون ا. كردم  يادب يب يچيبگم ه اگه

 ؟ يتو خودت صبحانه خورد.  ميخوريم يجهان من و عاطفه چا: برد و گفت  رونيسرش را از پنجره ب نرگس

 ؟ نيماش اي ديخوريمهمانخانه م يتو. خوردم  ييزهايچ كيآره : گفت  جهان

 .سرده  يكم رونيب يهوا نيماش يتو اريب

را  يچا ياز فنجانها يكيعاطفه . باز گشت و به طرف عاطفه تعارف كرد  يچا ينيبعد با س يقيبه داخل مهمانخانه رفت و دقا جهان

 يبا سرافكندگ ريجهانگ. به خود ببالد  يهمسر مهربان نياز داستن چن ديكه نرگس با يراست. ازتون ممنونم  يليخ: برداشت و گفت 

فاصله عاطفه به  نيو دوست را تنها گذاشت در اد يقيدقا يبعد برا. را داشته باشند  دهيعق نيهم هم ومنرگس خان دوارميام: گفت 

 يبه گذشته فكر كن دينبا.  ازمندستيمرد است و به محبت زن ن كياو .  يپاسخ ده يمحبت او را زبان ديتو حداقل با: نرگس گفت 

 . يبه او محبت كن ياگر گاه ستيبد ن ستاو اكنون شوهر تو.  ديشويدلسرد م گريكديوگرنه از 
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ماه ما واقعا مثل دو  كي نيدر طول ا. حق با تو باشد  ديشا.  گردديسخنان نم نيگفتن ا ياصال زبانم برا.  امدميبا خودم كنار ن هنوز

 يسخته وقت يليمن خ يبرا.  ميبش كتريبه هم نزد خواستيم. مسافرت هم عمو به زور گردن من گذاشت  نيا.  ميبوده ا گانهيب

كه با  نميبيم كنميتر با او صحبت م نيسنگ يكم يچون وقت.  رميكلمات كمك بگ نياز ساده تر ديبا او حرف بزنم با خواهميم

 .به قول معروف آش كشك خاله است  گهيخوب د.  كنديتعجب به من نگاه م

در  يميمال يقينرگس نوار موس. شد  ليقرار داد و آنها را به مهمانخانه پس داد بعد دوباره سوار اتومب ينيفنجانها را در س ريجهانگ

 يچشمانش را بست وقت نيدر پناه تكان گهواره وار ماش. عاطفه احساس خواب كرد  ميمال كيموز يبا صدا. گذاشت  نيضبط ماش

 . دهيانگار چند وقته كه نخواب: گفت  ريزد و به جهانگ ياو لبخند دنياز د. رفته بود  نيريش يخواب بهنرگس به عقب نگاه كرد او 

 .در پاسخ به نرگس تبسم كرد  ريجهانگ

 .گشود و نشست  دهيد دينامينرگس كه او را م يبا صدا عاطفه

 . ديسه ساعت خواب بود كيشما نزد. ساعت خواب خانم خوش خواب : گفت  نرگس

 متوقف شده ؟ نيكجاست ؟ چرا ماش نجايا. چطور خوابم برد  دمينفهم خواميمعذرت م: گفت  عاطفه

 ؟ يپسنديهتلش را م. جهان رفته دو تا اتاق رزرو كنه .  مياالن هم در نوشهر هست ميديبه شمال رس ما

هتل اقامت  نيقراره ما در ا: با تعجب گفت  ديديم يهتل باشكوه نيبود كه چن يبار اول كهيكرد و درحال يبه ظاهر هتل نگاه عاطفه

 .گرون باشه  يليخ دي؟ نرگس حتما با ميكن

 .ولش را نكن فكر پ تو

 . شهيم نجايشب ا كي؟ همه پولم خرج  يدختر تو شوهرت پولداره من بدبخت چ آخه

 باشه ؟ بمانيج يدستمان تو ديبا ميآمد رونيب ريما با جهانگ يچه ؟ مگه وقت يعني: اخم كرد و گفت  نرگس

 ... تونمينرگس نم كشميخجالت م من

 . ستين يمساله ا يو ناراحتش كن يجهان را خجالت بد يخواهياگه م نيبب

 ...آخه من  يول

 . كنميباهات حساب م ميبرگشت يبه حسابت وقت سمينويخوب م يليخ
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 .صد تا اتاق دارد  يبگم باال تونميحتما مال از ما بهترونه به جرات م.  هيهتل قشنگ يول. بهتر شد  ينطوريا: گفت  عاطفه

 . كهيهم نزد ايبه در گفتيجهان م آره

 . رفتيم ادمياز  ايدر ليداشت شكل و شما گهيباور كن د. وب خ چه

 . اديجهان داره م. داد  يشنهاديپ نيدعا به جون عموم كنم كه جلوتر چن ديبا. طور  نيهم هم من

 . ديرا به من بده تانيفقط لطفا شناسنامه ها. اتاقها حاضره  ميدور بزن كيتا ما : شد و گفت  نيوارد ماش ريجهانگ

 ؟ هيشما چ ليخانوم ؟ اسمِ فام خواميمعذرت م:  دياز عاطفه پرس يبا سرافكندگ بعد

 . ييبنا: گفت  نيآورد كه جهان سواد ندارد بنابرا اديبه  عاطفه

بودند بعد دو تن از خدمه هتل  نيداخل ماش يقيدقا. كه صورتش قرمز شد  ديبود نرگس هم ناراحت شده چون عاطفه د معلوم

كه سبب تعجب  يزيچ. مقدم گفتند  ريخ كردنديآمدند و به نرگس و عاطفه كه با تعجب به آنها نگاه م رونيب بردن ساكها يبرا

 يبه مهمان گريد يساعت ييلباس به تن كرده بودند كه گو يانها طور. خدمه هتل بود  يوو ن زيتم اريبس يآن دو شده بود لباسها

 .دسته گل به آب بدهم  ترسميم: عاطفه آرام در گوش نرگس گفت .  رونديم

 ميكه ما رفت يياكثر مسافرتها.  اميم يهتل نياست كه به همچ يراستش بار اول. طور  نيمن هم هم: كرد و گفت  يخنده ا نرگس

از  يجهان انتخاب نكرد چون من از نظر طبقه اجتماع ياز من برا ريرا غ يخود نبود خان عمو كس يب.  ميدر مسافرخانه اقامت داشت

 گرفتندياز طبقه خودشان م ياگر دختر باسواد يدائما ثروتشون را به رخ سواد من بكشند ول تواننديترم و آنها م نييپا آنها

 .به او افسر باشند  توانستندينم

لوسترها همه . داشت  يو مبل در آن جا زيكه صدها م دنديبزرگ رس يبه تاالر رفتنديپشت خدمه راه م كهيهنگام درحال نيا در

بود كه عاطفه فكر كرد هر آن ممكن  زهيپاك يكف ساختمان به قدر. بود  يكار نهيآ وارهاي، د نيبودند و تا دو متر از سطح زم نقره

 ؟ مياريكفشها را درب ديبا: عاطفه به نرگس گفت . بود  دهيكه با فرش پوش دنديرس ضيعر يپله ا هبه را. بخورد  نياست به زم

 . ميدهيكحردند ما هم انجام م يبه آن خدمتكارها نگاه كن هر كار دونميراستش نم: زد و گفت  يلبخند نرگس

 .آسوده حركت كردند  ياليآنها با كفش به راهشان ادامه دادند با خ دنديد چون

 .سوراخ شده راه جورابم  انيچون م.  مياريبود كه مبادا كفشها را در ب نيراستش ترسم از ا: آهسته به نرگس گفت  عاطفه
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 . ميريبگ اديفقط با نگاه كردن  ميستيرا بلد ن يهر كار ديبا نجايا كنميمن فكر م: جواب داد  يهم به مان آهستگ نرگس

 . ميستين هيكه مثل بق ميفكر كنم فقط عذاب بكش يول ميكن حيتفر ميآمد ما

 . اديم يخوش يعجب بو يول. ما را بشنوه  يدوست ندارم جهان حرفها.  ميارامتر حرف بزن.  ميكنيعادت م نه

.  فهممياست كه من م ييادكلن ها ياما خوشبوتر از آن ، بو. از آشپزخانه است  يشنويكه م ييبو. نداره چون االن ظهره  يتعجب

زرگ شدند و ب ييكجا ؟ آنها وارد سر سرا نهايما كجا و ا يبه راست. خوش همراه بوده  ييهر كس از كنار من عبور كرده با بو

اتاق شماست اتاق خانوم هم اتاق  نيقربان ا: از خدمتكارها گفت  يكيآن در باز شد و  يديكل اب.  ستادندياتاق ا كيدر  يجلو

 .مجاوره 

لرزان  ييبا گامها. تا او وارد اتاق شود  ستادياز خدمتكارها عقبتر ا يكي. را هم باز كنند  يكه آنها در اتاق كنار ستاديكنار ا عاطفه

كه  كنفرهي يتختخواب. كه به جرات با خود گفت از همه دو اتاق ما بزرگتر است  ديد يبزرگ اريوارد اتاق شد مقابل خود اتاق بس

كه گوشه  بايز يزيروبرو م. تلفن بود  گريد يعسل يبود و رو يها آباژور ياز عسل يكي يرو خورديچشم م به يكنارش دو عسل

هم وجود داشت و پنجره  يكنار پنجره دو مبل روبرو.  خورديبه چشم م يبزرگ نهيشت و بر فرازش آسشوار بود قرار دا كياش 

 يدرخت نارنج تا باال يداشت كه شاخه ها ايرو به در بايز يتراس. شده بود  نيبود مز يفيلط اريكه از جنس بس يتور يبا پرده ا

 .آن را پوشانده بود 

 .خانوم هستم  شيبنده منتظر فرما: خدمتكار به خودش آمد  يه بود با صدااتاق شد ييبايتا مدتها محو ز عاطفه

 .ندارم  يمن عرض: به ناچار گفت  ديبگو ديچه با دانستينم عاطفه

 يحمام به تازگ.  شوديبعد از ظهر سلف م كيناهار راس ساعت : گذاشت و گفت  بايز يكمد يبا متانت ساك او را جلو خدمه

هتل را  ريمقدم مد ريمراتب تشكر و خ.  ديريو دو را بگ ستيب يبود فقط داخل يشياگه فرما. خاطر خانوم آسوده باشه . شد  زهيپاك

 . كنميم متانيتقد شيشاپيپ

 دهيند يبه آن نرم يدر عمرش مبل. مبل لم داد  يآرام كنار پنجره رفت و ان را باز كرد و رو. دو رفتند و عاطفه در را بست  آن

 يهم برا نيبه هر حال هم يول. چون انها اتاق دو نفره گرفتند . هم مجللتره  نياز ا ريحتما اتاق نرگس و جهانگ: با خود گفت . د بو

نرگس با عجله به داخل آمد و . از جا بلند شد و در را باز كرد نرگس بود . هنگام زنگ اتاق به صدا درآمد  نيادر . است  اديمن ز



 

 

كتابخانه نودهشتيا   جعفري مريم–با تونهات                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٠

عاطفه هم خنده اش گرفت . تخت انداخت  يبتركد از خنده منفجر شد و خودش را رو كبارهيكه  يدر را بست و انگاه مثل بادكنك

 :خنده به حرف آمد گفت  انيم دهيبر دهينرگس بر يباالخره وقت. ه از خنده كبود شد نقدريچرا دوستش ا دانستينم يول

 .بگو  ستينرگس خانوم اگر مورد قبولت ن گهيجهان م كردميمات و مبهوت اتاق را نگاه م من

 :دو رگه گفت  يياز رفتار خدمه با صدا دياز جا بلند شد و ساك عاطفه را به دست گرفت و به تقل بعد

 . كنميم ميخدمتتان تقد شيشاپيهتل را پ ريمقدم مد ريخ. خانوم  دييبفرما

خوشحالم كه تو را شادمان : گفت . پس نرگس هم دچار همان احساس شده بود .  ديخندياز حركات نرگس با تمام وجود م عاطفه

 .نرگس  نميبيم

راستش . هستم حداكثر استفاده را بكنم  نجايا يدارم تا وقت اليمن كه خ. ما مثل بهشته  يبرا نجايا: زد و گفت  يچرخ نرگس

 .آمدم  نجايبه بهانه سر زدن به تو از جهان جدا شدم و ا شدميداشتم از خنده منفجر م

 نقدرياو ا يهمه مهربان نيدر مقابل ا ستيانصاف ن.  ياوقاتت را با او بگذران ديتو با: گفت  نشستيلبه تخت م يرو كهيدرحال عاطفه

 . يسرد باش

را  يزيچ كي.  يو تنها دوست من نيكتريتو نزد: شد و گفت  رهيتخت انداخت و به سقف مجلل اتاق خ يرا رو خودش نرگس

 ؟ دياياتاق ب نيآن اتاق و او به ا يتو ميچطوره من و تو برو.  ترسميراستش از تنها بودن با او م.  كنميبهت اعتراف م

او  يبه حضور دائم ديشما شدم ؟ گذشته از آن تو با ييكند من سبب جدااو تصور  يخواهيم.  يا وونهيتو د: با خشم گفت  عاطفه

 . ستمياست من ن كيحاال آنقدر كه او به تو نزد.  يعادت كن

را درسته بخورم  ليف كي توانميحمام كنم آنقدر گرسنه ام كه م خواميحاال هم لطفا زحمتت را كم كن م: گفت  يعاطفه به شوخ بعد

. 

 .هندوستان  ديببر فيتسر ديبا.  شهينم افتي نجايا يزيچ نينه لطفا ، چون چن ليف

 . اندازه شاد بوده باشند  نيگاه ا چينداشتند ه اديكه هرگز به  يبه طور.  دنديدو دوست خند هر

هتل  نيخانه زنان ساكن ا يلباس من مثل لباسها نيبهتر:با خود گفت ديرا پوش شيلباسها نياز نوتر يكيپس از حمام  عاطفه

 ريدر را باز كرد نرگس و جهانگ.كه در زدند كرديبرانداز م نهيخودش را در آ.نمود يكمرنگ شيرا شانه كرد و آرا شيموها.است



 

 

كتابخانه نودهشتيا   جعفري مريم–با تونهات                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣١

 .ديكه معطل شد ديببخش:گفتآمد و  رونياز اتاق ب.منتظرش بودند

 ؟يكرد كيش:به او انداخت و گفت ينگاه نرگس

 ؟يآورد ريبابا تو هم ما رو ساده گ يا-

را نشان  زيم يكيو  گفتياز آنها خوشامد م يكيبودند  ستادهيدو خدمه ا يكنار در ورود.شدند يخور يسه وارد سالن غذا هر

 .را كه به آنها ارائه شد گرفتند ييغذا ستينشستند و بعد سه ل زيم كياو هر سه سر  ييبا راهنما.داديم

هم منو  ريجهانگ.كرد او هم متعجب بود يبه نرگس نگاه يرچشميز.كه در عمرش نخورده بود خوانديرا م ييغذاها ياسام عاطفه

كه شما دو تا  يراستش من هر چ:باالخره نرگس سرش را بلند كرد و گفت.را كنار گذاشته بود چون قادر نبود آن را بخواند

 .خورميم ديبخور

 .نرگس جان من منتظر تو ام ييتو زبانيم:به او گفت نيبنابرا.اوردهيغذا در ن ينرگس سر از اسام ديفهميكامال م عاطفه

 جهان؟ يخوريم يتو چ:بطرف جهان برگشت و گفت نرگس

 .كنهينم يبرام فرق اديواال ز:گفت جهان

 .يماكارون كنميخوب پس من اعالم م-

 نجا؟ي؟ا يماكارون:خورد و گفت يا كهي جهان

 داره؟ يمگه اشكال-

 .بگذار از گارسون بپرسم يخب نه ول:جب گفتبا تع جهان

 ؟يدسر ماكارون: ديپرس يدارند موجود هست؟گارسون به آرام ليم يخانومها ماكارون:با اشاره گارسون را صدا زد و گفت جهان

 .ينه ساالد ماكارون:گفت نرگس

 بانو؟ ديدار ليم يبله هست غذا چ-

 غذا بخوره؟ تونهيم يمگه بعد از آن كس:با عجز گفت نرگس

 .ها قبل از غذا يو بعض خورنديها دسر را بعد از غذا م يبعض.شهيقبل از آن غذا سلف م ايبله خانم بعد از دسر -

 انيجهان به م نيگفتگو در عجب بودند بنابرا نياز ا يكنار زيم نيساكن.لبخند خودش را مهار كرد و همچنان سكوت نمود عاطفه
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 .ميزنيبعدا در مورد غذا حرف م دياوريب يدسر ماكارونخوب شا فعال  اريبس:آمد و گفت

كه در فضا  يميمال كيبا موز.را روشن كرد زيم يدر آورد و شمعها بشياز ج يكرد و فندك ادداشتيدر دفترچه اش  گارسون

نرگس معترض .در آورد و با فندك روشن كرد بشياز ج يگاريجهان س.به خود گرفته بود ييايرو ييسالن فضا شديپخش م

 .كور بشه شتهاتا شهيم ؟باعثيكشيم گاريجهان چرا قبل از غذا س:گفت

 .كشمينم يتو دوست نداشته باش:خاموش كرد و گفت يگاريرا در جا س گاريس جهان

آنقدر بلند بود كه  شيرشته ها.داشتفرق  خوردنديكه در خانه م ييها ياز نظر ظاهر با ماكارون.تا دسر را آوردند ديطول كش يمدت

 نقدريا ياز خوردن ماكارون چگاهيه ينرگس چند لقمه اول را با چنگال خورد ول.شود دهيچيدور چنگال پ ديكشيطول م يقيفقط دقا

آن را  راحت خورد رشته را به دهانت بگذار و ديعاطفه غذا را با:به كنار گذاشت و به عاطفه گفت راچنگال .دچار عذاب نشده بود

 .بخور

 يچطوره تو هم امتحان كن:نرگس به او گفت.شد رهيجهان با تعجب به او خ.بدهد مشغول شد يعاطفه به او پاسخ نكهيقبل از ا و

 .از ابزار كار شما راحت تر باشه كنميجهان؟فكر م

 .اگر امتحان كنم ستيزد و با خود گفت بد ن يلبخند.خوشحال بود ديدينرگس را با خودش راحتتر م نكهياز ا جهان

 كيش يرمرديجوان و پ يآن طرفتر زوج.از آنها به خوردن سرگرم شد ديآن دو به تقل دنيعاطفه با د.مشغول خوردن شد سپس

باالخره  كرديبه آنها نگاه م رتينشسته بود و زن جوان با ح يبر لب مرد جوان لبخند گرم.پوش مشغول نظاره آنها بودند

 .ستنديها واقف ن ينيآمدند كه به آداب و رسوم زم خيكره مر ازانگار .هستند يبيجع يآدمها نهايواقعا ا:گفت

آنها به خودشون .الهام يكنيتو اشتباه م:گفت ستينگريآنها را م كهيدر حال يبا مهربان ميخوانيپس او را نادر م نيجوان كه از ا مرد

 .كننديراحت با مسائل برخورد م نقدريخوشم آمده كه آنها ا يليدرسته من خ نكاريو ا رنيگيسخت نم

 زم؟يتو جالب باشه عز يبرا ديفرهنگها با يب نيا زيچه چ دونميمن نم:نگاهش را از او گرفت و گفت دهيرنج الهام

 ديچطور با دوننديها هستند كه نم دهياز ان تازه به دوران رس نهايا اديعموجان بنظر م:كه پدر الهام بود خطاب به نادر گفت رمرديپ

 .ار كنندرفت

به  تونهيرفتار نم.هستند يكيمن همه آدمها با هم  م؟بنظريهست يعموجان مگه ما خودمان ك:به جانب عمو برگشت و گفت نادر



 

 

كتابخانه نودهشتيا   جعفري مريم–با تونهات                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٣

 .بده يآدمها برتر

 .يكه نامزدت را برنجان ستين تيانقدر حائز اهم نيخوب به هر حال ا-

 گرانيكه به د شهينم ليدل نيا ياست ول ييبايالهام دختر ز.شهياو خودش باعث رنجش خودش م.من الهام را نرنجاندم عمو جان-

 يكه براحت ياز نظر من الهام با آن دختر.كنهيم يزندگ وهيش كيبه  يبهر حال هر كس.پسندميروش را نم نيمن ا.كنه نيتوه

اما در بند ضابطه و مقررات  ميراحت باش ميچون خودمان هم دوست دار ميجا در عجب«آ زما ا.نداره يفرق چيه خورهيم يماكارون

 .ميحبس شد يخانوادگ

 .دوست نداشتم مثل آنها باشم چوقتيه ؟منيكنيم سهيمنو با اونا مقا ؟تويچ:گفت دهيرنج الهام

 .دوست داشتم مثل آنها راحت بودم يليمن خ يول ديتو شا-

 .بشم ريبمانم و تحق نجايا نكهياتاق بروم تا ا به دهميم حيمن ترج:را بدوش انداخت و به پدرش گفت فشياز جا بلند شد و ك الهام

 .برو دنبالش و او را برگردون:پدر الهام آرام به او گفت.نكرد يحركت چيرفتن او ه يبرا نادر

 .كننديخوشم آمده كه تظاهر به اشراف بودن نم ييكه از آدمها ليدل نيمنت او را بكشم تنها به ا تونميمن نم:خونسرد گفت نادر

باعث كدروت  يكوچك يزهايچ نيشما چن انيم يبگذار دينبا.ديبا هم ازدواج كن يقراره شما بزود.پسرم او نامزد توست-

 .حاال برو و او را برگردان.بشه

 .ميزنيبعدا با هم حرف م.عمو جان خورميفعال غذا م:خونسردتر از قبل گفت نادر

 ديفهمياو نم.انداخت يآنها نظر م زيصرف غذا به جانب م نيدر ح ينادر گاه.از جا بلند شد و او را ترك كرد نينادر اندوهگ يعمو

خود  ند؟بايبياز خودش كوچك م ريرا غ يمعنا باشد؟چرا هر كس يغرور ب نيدچار ا ديو وجاهت با ييبايچرا نامزدش با آنهمه ز

نسبت بهم  يبرتر چيانسانها ه رديبگ ادي دياو با.اساسش شامل حال منهم بشود يب غرور نيا يروز ترسميم ديشياند يم

ندارد كه به آن  يزيچ گريد رندياش را بگ ييبايبداند اگر ثروت و ز دياو با.شكل خلق كرده كيخداوند همه را به .ندارند

را است؟چ بيع نيا يكجا.از آنها را بخورند يكيو تنها  ننديبچ زيم يده رقم غذا رو.كننديافراد محترم مثل ما اسراف نم نيا.بنازد

 نه مال خودمان را؟ ميبدان بيكار انها را ع ديما با

عاطفه نشسته بود  كهي يجا.ستيآنها نگر يخال يبجا.ساده خود را خوردند و آهسته سالن را ترك كردند يكه آنها غذا ديد نادر
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 ستادهيدر ا يكه جلو يبرداشت و بطرف خدمه ا زيم ينادر از جا بلند شد و بادبزن را از رو.تاشو جا مانده بود يبادبزن زيم يرو

 كه همراه آن آقا بودند ساكن كدام اتاقند؟ اندو زن جو نيا:بود رفت و گفت

 مهندس؟ يآمده آقا شيپ ياشكال:ديهتل مودبانه پرس كارمند

 .به آنها برگردانم خواستميجا گذاشتند م يوجه فقط بادبزن ينه نه به هچ-

 .ديتون زحمت نكشو خود ديبمن بده ديتونيم-

 .نميرا بب شونيا خواستميبود م ممياز دوستان قد يكيآن آقا بنظر  ستين نينه فقط ا:گفت نادر

 .مستقر هستند 95و خانم جوان همراهشون در اتاق شماره  93خانم و آقا اتاق شماره  كنميگمان م-

كرد و سپس زنگ را بصدا  يدر اتاق عاطفه مكث يجلو.اتاق ماست ياز او تشكر كرد و در راه فكر كرد اتاق آنها درست روبرو نادر

 .نادر جا خورد دنيدر اتاق را باز كرد و از د.تصور كرد نرگس است.كرديبود و مطالعه م دهيتخت دراز كش يعاطفه رو.در آورد

 بله؟-

 .ديادبزن را جا گذاشته بودب نيسالن ا يراستش تو.شما هستم ييروبرو هيسالم خانم من همسا:گرم گفت يبا لبخند نادر

 .متاسفم كه باعث زحمت شما شدم يليمن خ يخدا:از شرم گلگون شده بود گفت كهيدر حال عاطفه

 .من بود يبا شما باعث خرسند ييوجه اشنا چيبه ه-

فكر كرد  ردكيادوكلنش را حس م يپس از رفتن او هنوز هم بو يحت.بادبزن را گرفت و با تشكر مجدد از نادر در را بست عاطفه

نرگس بود عاطفه او را داخل آورد و در را  نباريا.در دور نشده بود كه دوباره زنگ زدند يهنوز از جلو.با ادكلن حمام كرده ديشا

 بود؟ نجايا ياالن ك يدونينرگس م:كرد فيربست سپس با سرعت شروع به تع

 بود؟ نجايا ينه ك-

 .باد بزن منو كه در سالن جا گذاشته بودم آورده بود ييروبرو هيهمسا-

 زن؟ ايجوان؟مرد بود  ايبود  ريپ-

 .كنمياودكلنش را حس م يهنوز بو.البته كه مرد بود جوان بود و چقدر آراسته-

 ؟يكلك نكنه مخصوصا اونو جا گذاشته بود:ديپرس طنتيبا ش نرگس
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 كارها؟ نيتو رو خدا بس كن منو ا-

 .كنميم تياستراحت بكن بعد صدا كيحاال  ميرويم اياز ظهر كنار دربعد.كردم يشوخ-

اگر همه  شديم يو با خود گفت چ ديتخت نرم و گرم دراز كش يعاطفه با خود تنها شد رو يوقت.او را تنها گذاشت و رفت نرگس

مشغول است اگر بعدا  حيآنها به تفر آورد بدون اديب يشد وقت نيچقدر اندوهگ.افتاد ثميمادرش و م اديب كبارهيبود؟ يشگيهم نهايا

عاطفه احساس .ام دهيد اينخواهد كرد و بمن خواهد گفت كه در راه بازگشت خواب بوده ام و رو وركنم حتما با فيمادر تعر يبرا

 .نمود و متوجه نشد چگونه به خواب رفت يراحت

را  گارشيشد س زيخ ميتخت ن يبه د راتاق از رو يبا ضربان.اش يجدا مستقر بود و عمو و نامزدش در اتاق كنار يدر اتاق نادر

 .ديآن دراز كش يبطرف تخت رفت و رو ديدر را باز كرد نامزدش الهام را د يوقت.خاموش كرد و بطرف در رفت

 .ستينگريو به روبرو م كردينادر از نگاه به چشمان او حذر م.كنار تخت نشست يصندل يبدنبالش آمد و رو الهام

سرخ رنگ شده بود صورت  يبه الك نيكه مز دشيبه هدف نزد او آمده بود با دستان سف يدگيرس يپدرش برا هيكه به توص اماله

 .ميقبول كن هر دو مقصر بود:نادر را بطرف خودش برگرداند و با عشوه گفت

 چرا من؟:گفت نادر

 .يكن يكيدرست نبود منو با آنها  نيخوب ا-

 ؟يآنها دارنسبت به  يمگه تو چه برتر-

 .خب قراره زنت بشم-

 هستم؟ يمگه من ك-

 تيپاك كردن كفشها قيال يكه حت يكن فيتعر ييكه از آدمها ستيتو ن فيح.ارين نييخودت را پا گهيد:گفت يبا اخم ملوس الهام

 ستند؟يهم ن

 .بس كن الهام كنميخواهش م:گفت يعصبان نادر

 .رونيب ميآمدم كه با هم برو.نميبب يتو را عصبان امدميخوب من ن يليخ:آرامتر گفت الهام

 م؟يكجا برو:گفت داشتيگردن خودش برم يدست او را از رو كهيدر حال نادر
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 .با تو باشم خواهميفقط م.هر كجا كه شد دونمينم:نادر گذاشت و گفت يبازو يمجددا دستش را رو الهام

 اد؟يعمو با ما م:و گفت ديكش شيموها انيرفت و دست م نهيآ ياز جا بلند شد و جلو نادر

 .فقط من و تو زمينه عز-

 ؟يممكنه منو تنها بگذار.بخوابم ديفعال با يول ميرويباشه غروب م:فرار از دست او گفت يبرا نادر

 من مزاحم توام؟:ديرا جمع كرد و پرس شيلبها الهام

 .كنممن بخواهم لباسم را عوض  ديشا يول يستينه ن:را بست و گفت شيچشمها نادر

 .خوب عوض كن-

 .الهام لطفا منو تنها بگذار:نامزدش تعجب كرده بود گفت ياز گستاخ كهيدر حال نادر

در روابطش با  يچطور دختر ديشياند ينادر م.او فرستاد و از اتاق خارج شد يبا دست برا يبوسه ا ياز جا بلند شد و با طناز الهام

 حد راحت باشد؟ نيا تا توانديكه هنوز با او ازدواج نكرده م يمرد

پدر .در طول اتاق قدم زد تيدر آورد و روشن كرد و با عصبان يگاريس.بود دنيكش پيوارد اتاق شد پدرش مشغول پ يوقت الهام

 ؟يموفق شد:ديپرس

 .برنده است غيپدر او مثل زهر تلخ و مثل ت-

 .اما زبان تو قادره او را نرم كند-

 .پسره احمق ناقص فكر كرده نوبرش را آورده.او را رام كند ستيزبان منهم قادر ن يحت ديكنيباور نم-

ثروت  ندهيدر آ يبا او مدارا كن ديتو با.داندينم يزيخودش چ يمارياو هنوز از ب.ما را بشنود يآرام حرف بزن ممكنه صدا-

به  يتوانيبعد م.العالج استاو  يماريب ستيزنده ن گرياز چند ماه د شتريكه دكتر چه گفت او ب يديشن.خواهد شد بتينص يسرشار

 .يو به مالحتت اضافه كن ياز غرورت كم كن يكم ديبا.يكن يثروتمند راحت زندگ يعنوان زن

 .رديگياز من كناره م يپدر او بنوع يول-

 .توست ياو در چنگالها.تو فاصله را كم كن -

حماقت  ديحق با شماست پدر نبا:خاموش كرد و با چشمان سبزش به پدرش نگاه كرد و گفت يگاريرا در جا س گارشيس الهام
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 .كنم

كه او  يسبب شو دينبا.كند ميبه تو تقد ياو را آنقدر به خودت عالقه مند كن كه اراده اش را دو دست.بده يرا با گرم يپاسخ سرد-

 .برنجد و نسبت بتو سرد شود

وگرنه . كنم  يتا آخر عمر با او زندگ ستيخدا را شكر كه قرار ن.  كشمياو عذاب م ديواقعا از عقا يگاه يول. پدر  يگفت راست

 . شدميم وانهيد

 .او را دوست دارد  يآخر عمرش فكر كند كس يروزها نيبگذار ا.  ريبگ يباز هم او را به باز. برو  حاال

 دستوارت پدرش عمل كندو الهام رفت تا به  دنديو دختر هر دو به نبوغ خود خند پدر

*** 

 هفتم فصل

 اول قسمت

بود و نرگس  يبا لباس شنا مشغول آبتن ريجهانگ. و عظمتش مبهوت شده بود  يدر برابر بزرگ.  ديديرا م ايپس از سالها در عاطفه

 . كرديرا نظاره م ايماسه ها نشسته بود و در يكنار عاطفه رو

 . ميام آمد ييآن هم با دا.  دميرا د ايدر شيشش سال پ ايپنج  ديعاطفه شت يدونيم

 .باشم  دهيرا د ايدر كياز نزد ادينم ادميمن اصال  يديتو چند سال قبل د باز

 .چقدر بزرگه  اي، تصورش را بكن دن ميديرا ند يياز شهر خودمان جا ريبزرگه كه ما هنوز غ نقدريكشورمان ا يوقت واقعا

 ميكه چرا آنقدر پول ندار ميخوريغبطه م مينيرا بب گريد يجاها يچون وقت.  ميا دهينداز شهر خودمان را  ريغ ييبهتر كه جا همان

 . ميبرو ميخواهيكه تا هر كجا م

 يالبته گاه.  انيپولدار م يچقدر آدمها.  نيرا بب مارستانيهمان ب يتو.  ميكرد يو با فقر زندگ ميآمد ايما با فقر بدن. با توئه  حق

قادر  يپول را هم داشته باش يايالعالج اگر دن يهايماريمثال ب. صورت دهد  شانيرا يكار ستيهست كه پول قادر ن زهايچ يبعض

 . ياريب بدستات را  يسالمت يستين

 .نكرده  غيرا از ما در يخدا را شكر كرد كه حداقل سالمت ديبا
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. نگاه كن : با آرنج به نرگس زد و گفت . آورده بود  شيكه بادبزنش را برا ديرا د يهمان جوان. به سمت چپ نظر انداخت  عاطفه

 ؟ دارهيكه همراهش قدم بر م هياون زن ك. است كه بادبزن منو اورد  يهمان مرد نيا

ء در مال توننديها م يمن ، چطور بعض يخدا. زنش باشد  ديبا دهيآن طور كه به او چسب: گفت  كردينگاهشان م كهيدرحال نرگس

 . رميرا بگ ريدست جهانگ يحت توانميبدهند ؟ اگر مرا بكشند هرگز نم شيعام خودشون را نما

 ؟ باستيز يليهمسرش خ يكنيعالقمندند اما تو فكر نم گريكديبه  يليحتما خ. ندارد  ياگر زنش باشد اشكال خوب

 . شونديم كينگاه كن عاطفه دارند به ما نزد. است  يهم جوان برازنده ا خودش

او را گرفته بود و قدم  يدختر جوان بازو. آنها بودند  يحاال ان دو در چند قدم. نمود  عيسر دنيشروع به تپ ليدل يعاطفه ب قلب

عاطفه متمركز كرده بود  ينگاهش را رو. به او نداشت  يجوان اصال توجه يول زديحرف م يزيداشت درباره چ ايگو داشتيبرم

عمل را تكرار  نيعاطفه هم به پاسخ حركت او هم. حركت داد و لبخند زد  نيي، سرش را به پا ديد اعاطفه سر بلند كرد و او ر يوقت

 سرش را برگرداند ؟ ديچرا تا ما رو د دونمينم.  يواه واه چه زن: نرگس گفت . از كنار آنها عبور كردند  يوقت. كرد 

 .جذابه  يلياو خ كنمياوه من فكر م: با عطوفت گفت  عاطفه

 .خودخواه  يليخ و

 . كردميمثل شوهر او بودم حسادت م ياگر من هم همسر مرد ديشا خوب

 ايمثل تو خوب و با صفا هستند  ايمردم دو دسته اند  زيعاطفه عز.  يساده ا يليبلكه خ.  يستيتو هرگز حسود ن: گفت  نرگس

پنرگس انصاف داشته .قسمت نشد  يول. از طبقه خودم ازدواج كنم  يكيدوست داشتم با  شهيمن هم.  اكارنديدو رنگ و ر نكهيا

 ؟ ستين يشوهر بد ياو چكار كند تا تو بفهم يتو انتظار دار.  دميند يجز خوب يزيچ چارهيب نيمن كه از صبح تا به حال از ا. باش 

 . كنديم فياز تو تعر نقدريجهان ا ستيخود ن يب.  يريانگار خواهر جهانگ يزنيحرف م يطور تو

 . يكه همسرت را خودت انتخاب نكرد نستيتو ا يدو دل علت

 .طور باشه  نيهم كنميآره فكر م: و گفت  ديكش يآه نرگس

 . يكرديم ميشوهرت را هم ترس ايدر رو يحت.  يبود ييايرو شهيتو هم.  شناسميسالهاست تو را م من

 كردميفكر م يبه هر مدل.  كردميتصور م ليفكرم شوهرم را بدون سب يتو اديم ادمي يحت.  يگيراست م: و گفت  ديخند نرگس
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 . رياز جهانگ ريغ

 . ختيگر شهيهم نم رياز دست تقد.  زنهيخدا رقم م شهيقسمت را هم يبدان ديتو با خوب

 خورمياز حاال به همسرت غبطه م.  دهديبه آدم آرامش م.  باستيز شهيتو هم يحرفها.  يخوشحالم كه تو دوست من يليخ يدونيم

. 

 .با من ازدواج كند  خواهديكه م ييآن بنده خدا چارهيب: زد و گفت  يلبخند عاطفه

*** 

نرگس از . اندازه لذت نبرده بود  نيعاطفه در عمرش هرگز ا. ببرد  ايدر يكرد تا نرگس و عاطفه را رو هيرا كرا يقيقا ريجهانگ

 ايبه رنگ در ديخورش ييانوار سرخ و طال. ندارد  ييانتها ايدر ييگو: عاطفه فكر كرد . بود  دهيچسب قيترس محكم به درواره قا

 ديباور كن: عاطفه به جهان گفت . بخورند  وهيهر سه رفتند تا آبم ديرس انيبه پا يقسواريقا يوقت.  دبودن دهيبخش يجالب ييبايز

 .اندازه لذت نبرده بودم  نيعمرم ا يتو

 .بودند  دهيترس ينرگس خانوم حساب يول. عاطفه خانوم  ديشرمنده ام نكن: گفت  جهان

 .را دوست ندارم  يموج سوار.  ختيريفقط دلم م. بودم  دهينه من اصال نترس: گفت  نرگس

بازگشت  در راه.  كنديبا جهان بهتر از گذشته رفتار م يآمد نرگس قدر يبه نظر م.  دنديو جهان به تظاهر نرگس خند عاطفه

 ديآنكه متوجه رفتار خود باشد به طرفشش دو ينرگس ب. خورد  نيو زم ديرا ند شيپا ي، جهان سنگ بزرگ جلو يكيبهعلت تار

 ؟ دهيصدمه د تيشد ؟ پا يجهان طور:  ديپرس يو با دستپاچگ

 . ديكم ضرب د كي.  ديشما ناراحت نباش. نه : گفت  ديلنگيم كهيدرحال جهان

كرد و به اتاقش رفت  يبه هتل رفتند ، عاطفه معذرتخواه يوقت. و از آن قلبا خوشحال بود  ديديدر چهره نرگس مرا  ينگران عاطفه

 زهيشوهرش را پاك يرا مرطوب كرد و پا زيتم ينرگس تكه پارچه ا. حضور داشته باشد  ديپانسمان كردن زخم نبا يبا دانستيم. 

؟ اگر  يكنيچرا حواست را جمع نم: و در همان حال گفت  نموديو نرگس از نگاه او احتراز م.  داشتيمجهان چشم از او بر ن. نمود 

 ؟ ميرفتيكجا م بيشهر غر نيا ي؟ تو يكرديشكسته بود چه م تيپا

 .خودت را ناراحت نكن نرگس خانوم : گفت  دهديم تيهمسرش به او اهم نكهيقلبا شادمان بود از ا كهيدرحال جهان



 

 

كتابخانه نودهشتيا   جعفري مريم–با تونهات                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٠

 .نگو نرگس خانوم نرگس خانوم  به من نقدريا

 پس چه كنم ؟: گفت  جهان

 .فقط اسمم را صدا كن : گفت  يجد نرگس

 ؟ يشويناراحت نم يعني

 .آن را ببندم  خواهميرا صاف كن م تيچرا ناراحت شوم ؟ لطفا پا: متعجب گفت  نرگس

نرگس  شهيهم.  كرديبود كه جهان دست او را حس م يبار نينخست نيا. خورد  شيدست نرگس به پا يزخم يبستن پا هنگام

خوشحالم كه با من  يليمن خ يدونيم: آنقدر كه آن را به زبان آورد . جهان خود را خوشبخت حس كرد . بود  يخشك و رسم

 . يازدواج كرد

از تو  يليخ دونميم: دامه داد جهان ا. اعتنا به كارش مشغول شد  يو بعد دوباره ب ستادياز حركت باز ا يلحظه ا ينرگس برا دستان

 . اورميخاطرت را به دست ب تيرضا كنميم يسع يشدم ول ليبه زور به تو تحم دونميم. بزرگترم 

خوب پانسمانت : كرد و گفت  يتك سرفه ا.  ديگونه سخن بگو نيجهان قادر باشد ا كرديباور نم. متعجب نگاهش كرد  نرگس

 . شوديم دهيوگرنه پوستش خراش ينزن گهيد يمراقب باش به جا. تموم شد 

: و گفت  ديكش رونينرگس از جا بلند شد و دستش را از دست او ب.  رديبه خودش جرات داد تا آرام دست نرگس را بگ جهان

 . ميشام بخور ديبا. دنبال عاطفه  روميم. حاضر شو 

 .آمد ناخودآگاه لبخند زد  رونينرگس از اتاق ب يوقت

*** 

 . داديعاطفه به دقت گوش م زدينرگس مسلسل وار حرف م يوقت

 چرا ؟ دونمينم.  دميپر نييبه پا يبلند كيدفعه حس كردم از  كيدستم را گرفت  يوقت. مضحك است  يليخ

 يجهان را جد يخواهينم يتو حت.  يريبگ يعالقه ات را جد يخواهينم يول يبهش عالقه دار نكهيا يبرا.  گمي؟ من بهت م يدونينم

او را همان طور كه هست  ينكرده ا يتو هنوز سع. در كار بوده  ليكه تحم يشياند يم نيفقط به ا يهر وقت با او هست.  يريبگ

به ظاهر  شتريبا تو ازدواج كرده ب ياز وقت نيبب. او را از خود مران . به او فرصت بده .  يرا بشكن وا ديمرده نبا كياو .  يدرك كن
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 يهر كجا كه تو هست.  نميبيمن عشق را در نگاه جهان م.  ديارايآن خود را ب ينداشته كه برا يشته دلخوشدر گذ.  رسديخودش م

 .را پاس بدار  نآ. است  يدگيرس ازمنديعشق ن نيا. نگاه او آنجاست 

 نكهيمثل ا.  زميريخودم م ياست كه برا ياشك نيآخر نيا دهميآه عاطفه قول م: گفت  هيگر انيو م ديبه آغوش عاطفه پر نرگس

 .و به آن گردن نهم  رميقسمت خود را بپذ ديبا

توجه  ازمنديدر به عنوان همسر تو ، ن يآن سو يمرد.  يريبپذ ديبا. بله : آرام سر دوستش را نوازش كرد و زمزمه نمود  عاطفه

 .صبر و حوصله است  ازمنديشما ن يندگقدر بدان كه ز نيهم.  ميبرو ديبا. او را معطل نكن  نياز ا شتريب. حاال بلند شو . توست 

*** 

 هفتم فصل

 دوم قسمت

.  كرديم ياو داشت با خودش مبارزه سخت.  ديفهمينرگس ساكت بود و عاطفه كامال حال او را م. صرف شد  يآرام يدر فضا شام

اش را به  يعنان زندگ خواستياو م.  ديديم دهيفايبود و اكنون پنهان شدن در آن را ب دهيتار تن يتا بحال دور خودش حلقه ا ييگو

جمع انها را  يخاموش ياو به راحت ستينگرينه چندان دور نادر به آنها م يبا فاصله ا. بودش  رفتهيپذ يبسپارد كه به سخت يمرد

 يبود ول نيالهام به شدت از توجه نادر به آنها خشمگ. او نشد  يعاطفه اصال متوجه نگاهها.  ديفهميو علت آن را نم كرديحس م

 يبه طور اتفاق. ساخته بود  يو نامزدش را از دست خود عصبان ساختيافراط گونه اش پنهان م يهاينقاب دلبر ريخشمش را ز

با . تر از قبل نمود  عيدوباره قلب عاطفه شروع به تپش سر. زدند  گريكديبه  يهر دو لبخند. آن دو صورت گرفت  انيم ينگاه

آنگاه از جا  ديآب نوش يمتاهل است ؟ جرعه ا نكهيبا توجه به ا شوميتحول م نيمرد دچار ا نياچرا من از نگاه : خود گفت 

به شام ندارم  يليمتاسفانه م.  كنميرا ترك م زيم نكهياز ا خواميمعذرت م.  ستندينرگس و نامزدش با تعجب او را نگر. برخاست 

 .استراحت كنم  روميم

 به تو نساخته ؟ نجايا يآب و هوا ديشا: گفت  يبا نگران نرگس

 .تو نگران نشو . باشد  يفقط علت خستگ كنميفكر م. نرگس جان  نه

 ؟ يبردار فمياز تو ك يخواهيدارم م يمن مسكن.  ميآ يم دنتيبعد به د يساعت پس
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 . ستيبه آن ن يازين نه

 بهتر است ؟ ميبه دكتر برو ديكنيفكر نم: گفت  زيمهر آم يبا ادب جهان

 . شوميكوتاه رو به راه م يگفتم كه ، با استراحت .آقا جهان  نه

منضبط بزرگ شده بود  ياو كه در خانواده ا. شده بودند  ياو سخت سبب كنجكاو يسه نفر برا نيا. با نگاه او را دنبال كرد  نادر

دوست داشت با آنها از  يليخ.  كننديم يراحت زندگ نقدرينكات ا يبرخ تيآنها بدون رعا ديديم يبود وقت نيدلنش يليخ شيبرا

 .به دنبال فرصت بود  دايهستند ؟ شد يو از چه طبقه ا يآشنا شود و بداند آنها چه كسان كينزد

به  ايهمسر است ؟  ياو دارا نكهي؟ مگر نه ا كرديچه آن مرد به من نگاه م يبرا ايآ. بود  ختهيدر اصل از نگاه نادر گر عاطفه

گذرا خودش را در  يا هيثان يمسائل كند اما برا نيا ريوقت دوست نداشت خودش را درگ چيه وفادار باشد ؟ او توانديهمسرش نم

هتل اقامت دارد از  نيما كجا و او كجا ؟ هر كس در ا: و گفت  ديفكر به خود خند نيبعد از ا. كنار آن مرد جوان تصور كرد 

قابل  زيوقت چ چيمثل من ه يكسان يدر زندگ. هستم  نجايمحبت دوستم ا يمن كه از رو يبه استثنا. است  يخانواده ثروتمند

نرگس باشد حتما فكر كرده  دياو با ديفهم.  زنديبه در م ستهآه يكس ديعاطفه شن. را به خود جلب كند  ينبوده كه نظر كس يتوجه

 كردم ؟ ارتديحتما من از خواب ب:  دينرگس وارد اتاق شد و پرس. از جا بلند شد و در را باز كرد . من خوابم 

 .هنوز خواب نرفته بودم  نه

 چطوره ؟ حالت

 .كه شب شما را خراب كردم  خواهميمعذرت م.  ممنونم

 ؟ يمادرت دلتنگ شد يبرا ديشا.  ميو جهان هر دو نگرانت بود من

 ...مادر كه دلم تنگ شده  يبرا

 . يدچار دل آشوب شده باش يسوار قياز قا ديجهان گفتم شا به

بهتر است  يليخ. حاال حالم خوب خوب است .  ديكه به فكر من هست نيمتشكرم از ا يليخ. نه نرگس جان : فت گ نيشرمگ عاطفه

 .اگر امشب شام نخورم 

 . يبهتر باشد من بروم تا تو استراحت كن ديشا. فقط آمده بودم حالت را بپرسم : از جا بلند شد و گفت  نرگس
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 .بعد آباژور را خاموش كرد و چشمانش را بست . نمود  ياز او تشكر كرد و او را تا در اتاق همراه عاطفه

*** 

 ؟ يتو كه موافق.  ميامروز دوست دارم به جنگل برو: نرگس گفت . عاطفه صبحانه اش را با اشتها خورد  يدر سالن غذاخور صبح

 .دوست دارم  يليمن هم جنگل را خ: گفت  عاطفه

 ؟ يبريما رو به جنگل م: به جهان گفت  نرگس

 كيو  ميبخر يريو چند كاله حص ميقبل از آن دوست دارم به بازار شهر برو يول.  برميم ديهر كجا كه بخواه. بله : گفت  جهان

 . يريگيچوب و قالب ماه

 .باشم  اين كنار درتا بازگشت شما از بازار م ديپس اگه اجازه بده: تنها گذاردن جهان و نرگس گفت  يبرا عاطفه

 ؟ ييايبه بازار ب يچرا ؟ مگه دوست ندار: معترض گفت  نرگس

 .باشم  ايدوست دارم كنار در شتريب

 . ميگرديما زود بر م. خوب  اريبس: گفت  ديد هودهيكه اصرار خود را ب نرگس

ماسه ها  يرو يانداز ريز. گرفت  شينرگس و جهان به بازار رفتند و عاطفه راه ساحل را در پ. برخاستند  زيسه از سر م هر

دور و برش را جمع  يو صدفها ديكشيداغ م يماسه ها يدستش را رو.  نمودياحساس لذت م ايدر دنياز د. انداخت و نشست 

با . عاطفه به آن مردم خوشحال لبخند زد . كنار ساحل بودند  شانيبا خانواده ها ياديافراد ز. به اطراف نظر انداخت .  كرديم

 .جز نادر نبود  يمرد كس نيا. ، شناخت  دياو را د نكهيبه محض ا. برگشت  گريبه جانب د يمرد ياصد

 .مزاحم نباشم  دوارميام

 .من بار قبل مزاحم شما شدم  كنميفكر م. عنوان  چيبه ه: گفت  يبه گرم عاطفه

بود كه من با خانواده شما آشنا بشم  يا لهيآن بادبزن وس كنميمن فكر م ديدونيم: گفت  نشستيماسه كنار او م يرو كهيدرحال نادر

 ؟ دييشما تنها. 

 .باشم  ايدادم كنار در حيمن ترج.  رنديبگ يريگيآنها رفتند چوب و قالب ماه. بله  فعال

 خواهرتون باشه ؟ درسته ؟ ديآن خانوم جوان با كنميكه سوال م خواهميم معذرت
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 ييآن آقا. من است  كينزد ارياز دوستان بس يكياو . متاسفانه من خواهر ندارم .  مانديهرم مالبته مثل خوا: و گفت  ديخند عاطفه

 . شونهيهم كه همراه ماست نامزد ا

 . ديرا دوست دار يياصوال تنها كنميفكر م.  ديوصف شما با دوستتون و نامزدش به سفر آمده ا نيبا ا پس

 . ستيچون همسرتان مثل روز گذشته همراهتان ن يياما ظاهرا شما هم تنها.  يهفقط گا.  شهيهم ينه برا: با لبخند گفت  عاطفه

. گردش رفتند  يآنها هم برا. مسن هم پدر نامزدم است  يآن آقا.  باشديدختر عمو و نامزدم م.  ستياو همسر من ن: گفت  نادر

 . دميكه شما را د زدميقدم م نجايمن ا

 ... يبگم آقا ديبا

 . باشديم يعيام رف يليمن نادره و فام اسم

 ديهست يبهتون بگم شما مرد خوشبخت خواستميم.  باشديم ييام بنا يلياسم من هم عاطفه است و فام. خوشوقتم  تونيياز آشنا يليخ

 . ديدار ييبايز تينهايچون نامزد ب.  يعيرف يآقا

 است ؟ يسبب خوشبخت ييبايتنها ز ديكنيفكر م شما

 .ام را گفتم  دهيعقمن فقط .  نه

 .كه از هم جنس خود تعرف كنند  دميرا د يچون من كمتر زنان.  ديهست ينظر من شما دختر با سخاوت به

 . باشديم ينياز بدب يفقط ناش دهيعق نيا

 ؟ دييآ يشما از كجا م يراست. تعارف عرض كردم  يسخن را ب نيا من

 . مييآ ياز تهران م ما

 ؟ ديمان يم نجايرا ا ياديز مدت

 .به نظر دوستم و شوهرش داره  يبستگ نيا.  دونمينم

 .از جا برخاست تعادلش به هم خورد و خودش را كنترل كرد  نادر

 شده آقا ؟ يطور:  ديپرس مهيسراس عاطفه

 . شوميم يبد يها جهيدچار سرگ ي، به تازگ بهيعج: سرش را با دست نگه داشته بود گفت  كهيدر حال نادر
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 . ديدچار افت فشار باش ممكنه

 ؟ ديدار يآگاه نهيزم نيشما در ا:  ديپرس نادر

 . ارميبه كيمن : كم رنگ گفت  يبا لبخند عاطفه

 ؟ ديباش ييسن باال يدارا كنمي؟ فكر نم جدا

 دنيمحض رسبه  ديپرسياگر از من م. كار شدم  طيوارد مح ياريبه رستانيشدن از دب ليپس از فارغ التحص. و دو سال دارم  ستيب

 . دياستراحت كن يو حداقل ساعت ديبنوش يبه هتل شربت قند خنك

باز هم  ديداشته باش يطوالن يكه اقامت يدر صورت شوميخوشحال م. من در اتاق نود و چهار ساكنم . شما سپاسگزارم  ييراهنما از

 . نميشما را بب

 يول كنديم ينيسنگ يزيمرد جوان از چ نيبود قلب ا دهيفهم ياو به خوب. كرد و رفتنش را نظاره نمود  يبا نادر خداحافظ عاطفه

 يزندگ رامونيپ نكهيعاطفه خود را سرزنش نمود از ا.  زدياو رنج و حسرت موج م ي؟ در حرفها زيحدس بزند از چه چ توانستينم

 .به سر داشتند  يريحص يهر دو كاله كهيدند درحالش كيو جهان به او نزد سنرگ.  كرديم ياو كنجكاو يخصوص

 8فصل

 .مبل انداخت يوارد اتاقشان شد و خودش را رو يعصبان الهام

 شده دخترم؟ يباز چ:ديرا از دهان برداشت و پرس پشيگذاشت و پ يروزنامه اش را به كنار پدر

كه گفته بودم مراقب نادر  ديبخاطر دار.آمده بود شميخسرو پ.رودينم شيپ خواهميآنطور كه من م زيچ چيناراحتم پدر ه يليخ-

 باشد؟

 افتاده؟ يمگر چه اتفاق-

 .لقمه بزرگتر از دهانش برداشته امدهيمصرف هنوز ن يدختره ب.فرهنگ گرم گرفته بود يما با همان دختر ب ابيدرغ وانهياون د-

 نبوده؟ يمهم زيچ ديشا-

 .پدر ديهست نيخوشب يليشما خ-

تو دلشوره  يها ياطياحت يب يبرا يماست؟البته فقط كم ليمطابق م زيهمه چ دونميكه م يداشته باشم وقتدلشوره  ديچرا با-
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 .يآورد يم نجايخسرو را به ا ديتو نبا.دارم

 نياز ا.آمد نجايخودش به اصرار به ا.اوردمين نجايبعد از آن من او را به ا.خسرو مراقب خودش است.دينگران ليدل يپدر شما ب-

 .ساكن شده نجايهتل در ا نياز مسافر يكياو بعنوان .شناسديگذشته نادر او را نم

 .گرفتيهتل اتاق م نياو در ا ديحداقل نبا.دخترم يعقل يب يليتو خ-

 عاشقانه نطوريما ا.ميعالقه دار گريكديپدر كه من و او چقدر به  ديدونينم:گفت كرديشانه م نهيآ يرا جلو شيموها كهيدر حال الهام

دختر  نياز ا.مرغ از قفس بپرد ميشدن نقشه ها يقبل از عمل ترسميم.دست نادر باشم چهيباز ديانوقت من با ميبهم عالقه دار

از  يكه من قاپ نادر را بدزدم ول ميآمده بود نجايما به ا.نادر را جذب كرده يبدجور.ترسميم يكم هآمد نجايا يكه بتازگ يموذ

 .ديداديسفر م شنهاديبه او پ دينبا ديفاصله افتاده شا انمانيم ميكه به شمال آمد يوقت

 شيها جهيبود كه از موضوع سرگ نيا يسفر دادم برا شنهادياگر من به او پ.يكنيساده با مسائل برخورد م يدخترم تو كم-

بگم او تنها  ديهم بادر مورد آن دختر اتاق روبرو .داده صيتشخ ياو را خستگ يها جهيبه او گفتم دكتر علت سرگ.منحرف شود

اگر تو بنا  ياطالع ياو ونادر ب هياز قض يو وانمود كن يخودت را به آن راه بزن ديبا وت.شوديباز م يشل است كه به آسان يگره ا

كه  ياست به دخترك اخطار ده يكار باال گرفت كاف يدياگر د يول.باشد يكه او با چه كس كندينم يفرق يكن يبا نادر زندگ ستين

فرصت به خسرو بگو كمتر  نيدر اول.مياز گرگ دور كن رادر ضمن كم كم زمزمه رفتن به تهران را سر بده تا طعمه .يوجود دار

 .ستيتو خوب ن ندهيآ يبرا نيا.چهره خودش را به نادر نشان دهد

من  ياو به خواستگار نكهيبه عوض ا كنميفراموش نم چوقتيه.كنميفرض م يكياگر چه من از حاال بود نبود نادر را .بله پدر حتما-

آه .ساز مخالفت بزند يعروس يكه تا قبل از برگزار دانمينم ديبع يآدم نياز چن.ديكرد شنهاديازدواج پ يشما مرا به او برا ديايب

 .ميتفاوت دار گريكدي اچقدر ما ب ديدانيپدر نم

كه چرا از ثروتش  گفتميهر وقت به او م.برادرم با او ازدواج كرد خودش هم دگرگون شد يوقت.او به مادرش برده.دخترم دونميم-

دور و بر خودمان  ميكن يزندگ دردسريساده تر و ب ميتوانيم يچرا وقت.است زاريهمسرم از تجمل ب گفتيم كندياستفاده مطلوب نم

 .را با او بگذران يشتريحاال برو و زمان ب.ستپسر هم فرزند همان پدر و مادر ا نيا م؟باالخرهيرا با تجمالت پر كن

شما پدر من  ميرا به شما بگو يمطلب خواستميپدر م يراست:در دوباره بطرف پدرش برگشت و گفت ياز جا برخاست و جلو الهام
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او هنوز به شما عالقه مند  كنميگمان م.ديشما هم با او صحبت كن ياگر گاه ستيبد ن.ديشوينادر هم محسوب م يعمو يول ديهست

 ...و  دياز من دفاع كن.است

است اگر  نيزبيو ر قيدق اريرغم چهره ساده خود بس ينادر عل.ستيصالح ن نينه دختر ا:حرف دخترش آمد و گفت انيبه م پدر

به من  هيگال دياز تو د يزيتا اگر چ.هستم يخوب گاهياو پا يبگذار فكر كند من هنوز برا.كنديمن به كرات از تو دفاع كنم او شك م

 .اورديب

 .كردمياگر شما را نداشتم چه م دونمينم.پدر ديباهوش يليشما خ-

 .بعد دختر از پدرش جدا شد و نزد نامزدش رفت يرد و بدل كردند و لحظات گريكدي انيم يا روزمندانهيو دختر لبخند پ پدر

بودند  باليوال يدورتر از او مشغول باز يكه به فاصله ادر باغ هتل نشسته بود و به نرگس و عاطفه  يمكتين يرو نادر

ان را در  ييگو يول ابديجستجو كرد تا فندكش را ب بشيدر ج.در آورد و آن را بر لب گذاشت بشياز ج يگاريس.ستينگريم

او از .روشن شد و او با تعجب به عقب برگشت يبرگردد كه از پشت سر فندك شاز جا برخاست تا به اتاق.اتاقش جا گذاشته بود

از او تشكر كرد .را روشن كند گارشينظر داشته باشد آماده بود تا س ريآن جوان انگار از قبل او را ز يفندك نخواسته بود ول يكس

كه  يكار بد.ديفندك هست يجستجو رشما د دميكه د كردميعبور م نجاياز ا:و چون نگاهش پرسشگر بود مرد جوان گفت

 .متشكرم به موقع بود يليخ:اتفاق بوده گفت كيفقط  نينكردم؟نادر كه مطمئن شده بود ا

او دلباخته .ديداد نرگس و عاطفه را د هيدوباره به عقب تك يوقت.شد دنبال كرد ديكه از نظر ناپد يبا نگاهش آن جوان را تا وقت بعد

 يم ياحساسات نقدريسال سن ا 29كه چرا پس از گذشت  كرديت مدر دل خودش را مالم.ديفهميرا م نيشده بود حداقل خودش ا

 شد؟ياند

لبخند گرم و  نيدختر با ا نيا نيچشمانش تحت فرمانش نبودند با خود گفت بب ييگو ينگاهش را از عاطفه برگرفت ول بارها

قلبم در  ييبايبا وجود الهام با انهمه ز ديچرا با.شناسميچگونه قلب مرا تصاحب كرده؟انگار مدتهاست كه او را م اهشيچشمان س

زمان  كهيدر حال شوديم دهيكش شيخود به سو يقلب من به خود دانميو نه نامش را م شناسميمباشد كه هنوز نه او را  يگرو دختر

 .شناسميكه او را م ستين ياديز

 يزندگ يبرا يبه دختر يروز توانميم ايا دانمينم.كاش پدرم آنقدر ثروتمند نبود تا من وارثش باشم يخسته ام و آرزو دارم ا من
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 ييبايالهام با آنهمه ز نيهم ايبه ثروتم دوست خواهد داشت؟آ توجهيمرا ب يكس ايدختر؟ا نيبه ا ايمشترك اعتماد كنم؟به الهام؟

و  نيسنگ يها يبتوانم خرج مهمان نكهيا يمرا خواسته فقط برا نكهيا ايكرد؟يباز هم با من ازدواج م منبود ياگر من پسر ثروتمند

شبانه اش شركت كنم و به آن  يها يدر مهمان شيپر آب و رنگ من باشد؟بازو به بازو ليكش فام دكيرا بدهم؟و او  نشيرنگ

 يركيكنم و از ز يبروم؟با آنها شطرنج باز شانيها يو به مهمان نمدعوتشان ك يبه مهمان.مردم تجمل پرست و تملق گو لبخند بزنم

 چشم خودم ناموسم را به رقص دعوت كنند و من سكوت كنم؟درست مثل آنشب؟ يكنم؟جلو فيتعر شانياه

با او سرگرم صحبت .تولد دوستش رفته بود ياش نشست به اصرار الهام به مهمان يشانيبر پ يآوردن آنشب عرق سرد اديبا ب نادر

را رد كند و از  شياو انتظار داشت الهام تقاضا.رقص كرد يتوجه به حضور او از الهام تقاضا يشد و ب كيبه آنها نزد يبود كه جوان

 توانستياو چه م.به او زد و از جا برخاست يكه الهام لبخند احمقانه ا ديبا تعجب د يول.بنشاند شيجا سراو بخواهد كه آن جوان را 

گفته  اديآنشب در راه بازگشت با الهام بگو مگو كرده بود و او با فرخودش از جا برخاسته بود؟ تيكه الهام با رضا يبكند؟وقت

بود و تا مدتها به  دهيالهام از او رنج.ها برگزار كند يمهمان نياز ا ايو  ديايبها  يمهمان نيبا او به ا ستيحاضر ن گريكه د:بود

صورت  يآورد كه آرزو كرده بود هرگز اشت اديبنادر .داده بود يعمو دوباره او را با الهام آشت نكهيتا ا.بود امدهيسراغش ن

 .رهانديم يليازدواج تحم نيو ا و خودش را از دام ا گرفتينم

جبران  ميكه بتواند نبود محبت مادرم را برا خواهميم يمن همسر.ستيدوباره به عاطفه نگاه كرد و با خود گفت او از طبقه ما ن نادر

فرزندانم باشد و آنها را آنطور  يخوب و نمونه برا يبعدا مادر توانديهمسر م نيا.باشد ييبه اصول زناشو بنديكه پا يهمسر.كند

 الهام را چه كنم؟ رفتيپذ ياو مرا به همسر تواند؟اگريدختر م نيا ايآ يول.دارم رزوا شهيكند كه هم تيترب

 يلحظه ا.و به زحمت از جا برخاستپا خاموش كرد  ريرا ز گارشيس.عذاب آور شد يها جهياز آن سرگ يكيدوباره دچار  نادر

از .كرده بود دنيباران شروع به بار ديبه اتاقش رس يگرفت وقت شيدرنگ كرد تا به خود مسلط شود سپس راه اتاقش را در پ

آنكه بخود زحمت در  يب ديتخت دراز كش ينادر رو.فضا را در برگرفته بود رينظ يب ييباغ بو يچمنها يبرخورد باران بر رو

شان پر خواهد بود از  يسراسر زندگ.با الهام نخواهد داشت يدلخواه يمطمئن بود كه زندگ نياز ا.را بدهد شيآوردن كفشها

كه با او بر سر مزار پدر ومادرش رفته  داور اديرا ب يروز!قابل انكار رياست غ ياو و الهام مرز انيم.كوچك و بزرگ يجدالها

آنها .مرده ها را بحال خودشان بگذار و به زنده ها فكر كن زميعز:او گفته بود يتوجه به دلشكستگ ياه بازگشت بالهام در ر.بود
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 م؟يوحشتناك بگذران يگورستانها نيوقت خودمان را د را ديچرا با.گردنديباز نم گريرفتند و د

از خاطرات منند اصال گذشته من  يو وفادار باشم؟آنها بخشبت توانميبه او گفته بود اگر به آنها فكر نكنم چطور م يدگينادر با رنج و

را باال انداخته بود و نادر  شيشانه ها يآنگاه الهام با سر درگم.كه اگر نبودند من هم اكنون نبودم يپدرم مادرم آن كسان.هستند

كه او  يمادرش وقت.ده نه مثل منش تيمتفاوت ترب يا وهيالهام به ش.او نخواهد شد ديهرگز قادر به درك عقا وبود كه ا دهيفهم

و مراقبت قرار  تيهرگز فرصت نداشت كه او را تحت ترب ميفرار كرد و عمو سيبه انگل يگريكوچك بود با مرد د يليخ

 !و پول تيبتر.استخدام كرد ميبود كه عمو ياو پرستار تيمسئول ترب.دهد

باشد و نه  يمادر خوب تواندينه م نيهمسر بنابرا كيو نه عشق  دانديم يهم مرا درك نكند چون نه مهر مادر دياو با.معناستيب بنظر

من پدر را مالقات  دادياجازه نم يحت.پدر سل گرفت خودش به مراقبت از او مشغول شد يوقت!مادرم چارهيب.ستهيشا يهمسر

دستانش را  كهيله چند روز در حالمادرم با فاص.خورميبه عشق آنها غبطه م شهيهم.ماند كه هر دو جان باختند نشيآنقدر بر بال.كنم

سال داشتم و بنا  18من تنها .بر سر و صورتش ننشسته بود يريبود و گرد پ اهيسرش س يمرد هنوز موها يوقت.بدست داشتم مرد

 .وارد دانشگاه شدم اريآخر مادرم با مرارت بس هيبه توص

 ينرمش را به باز يباد موها.تراس رفت يپنجره را باز كرد و رو.را فشرد شيگذشته بغض گلو ياداورياز جا برخاست با  نادر

 .كنم يرا عمل ميتصم ديبا:با خود زمزمه كرد.چشمانش را بست و دستانش را از هم باز كرد.گرفته بود

توقف  ياتاق يكرد و جلو ينظر ندارد عرض راهرو را ط رياو را ز يانداخت و چون مطمئن شد كس يارام به اطراف نظر الهام

شادمانه شده  ارياو بس دنيخسرو كه از د.به سرعت داخل شد و در را بست.در باز شد يچند ضربه به در زد و پس از لحظات.كرد

 .يبرده ا اديكه منو از  كردميداشتم فكر م:بود گفت

 چشم وارد اتاقت شوم؟ نهمهيكه در حضور ا شوديم ؟مگهيگيم يدار يچ-

 ليم يزيچ:گفت ستينگريخالصانه به او م يبا عالقه ا كهيدر حال.قرار گرفت شيو خسرو روبرو.نشست از مبلها يكي يرو الهام

 اورند؟يب تيبگم برا يدار

 .زود برگردم اديب نميبش اديز توانمينه متشكرم نم-

 .نميبب ريتا من تو را س نيبش يساعت ؟الاقليرفتن عجله دار يبرا يحاال هم كه آمد-
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 .اصال آمدن تو به شمال از اول هم غلط بود.يعمر وقت دار كيمن  دنيد يبرا-

 ...يرا كه دوست دارم بازو به بازو يزن نميبيم يوقت كشميحاال هم درم زجر م نيهم:گفت ياز جا برخاست و عصبان خسرو

چشم تو  يتا جلو مانديماو كه زنده ن.ميندار يچاره ا يتحمل كن ديتو با:شد و گفت كياز جا برخاست و به او نزد يبا دلبر الهام

آنها را  ميكنيشد كه هرگز فرصت نم ميفكرش را بكن من و تو آنقدر پول دار خواه.ثروت است اردهايلياو صاحب م.باشد

 .ميبشمار

 .خواهميپولها به درك من تو را م:گفت يعصبان خسرو

 .يبود كه تو صبر كن نيقرار ما ا خواهميمنهم پولها را م-

 .يو خوش بگذران ياينبود كه تو با نادر به شمال ب نيقرار ما ا يول-

 .جگر بگذار يدندان رو گريماه د 6فقط .تا به من اعتماد كند شدميم كتريبه او نزد ديبا ميكه با هم داشت ييبعد از بگو و مگو-

 .ختهياعصابم بهم ر توانمينم:تخت نشست و درمانده گفت يرو خسرو

 ده؟ياو كه تو را ند-

 .امتاسفانه چر-

 ند؟يچطور؟مگه قرار نبود او تو را نب:ديپرس مهيسراس الهام

 .خودم را تا ابد حبس كنم توانميمنكه نم-

 .يبود كه تو خودت خواست يزيچ نيا-

 .شدم يباز نيبه هر حال من ناخواسته وارد ا-

 .اورديب اديتا تو را ب مانديخب او آنقدر زنده نم:گفت يبه خودش مسلط شد و آنگاه با دلگرم يقدر الهام

 .را روشن كردم گارشيمن س-

از كشور  يطوالن يمدت يبرا ميتوانيمشكالت حل شود م نيا يوقت.يشد يهم عصبان نيهم يبرا يتو خسته ا زميعز.ستيمهم ن-

 .بابت مطمئن باش نيمن متعلق به توام از ا.ميخارج شو

 ديعشق و محبت آنقدر مقدس است كه درقلب با من دهيبه عق.در حضور من البه نكن كنميخواهش م:گفت يبه ارام نادر
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 .كرد شانيجستجو

 ...آنوقت تو خورنديها به عشق من غبطه م يليخ.از من فيح:و گفت ستيبه او نگر ريبا تحق الهام

 .ها كن يليهمان خ يزحمت ان را ارزان يپس ب:گفت اديبا فر نادر

از خشم برافروخته شده بود  كهينادر در حال.ديآنگاه آن را بهم كوب.بطرف در رفت و با خشم آن را باز كرد و از اتاق خارج شد بعد

به  يقدر.امواج گوش سپرد يماسه ها نشست و چند سنگ در اب انداخت و به صدا يرو.رفت اياز هتل خارج شد و كنار در

 .آنگاه مصمم بطرف هتل راه افتاد كردخودش مسلط شد افكارش را جمع و جور 

نادر در دل خوشحال شد چون  دنيتا الهام در را باز كرد با د ديطول كش يآرام به در اتاق خود زد لحظات.ها را محكم باال رفت پله

قرار  شيمبل نشست و نادر روبرو ياعتنا رو يو ب نيسنگ يعكس العمل چيبدون ه يبرگشته ول يعذرخواه يفكر كرد كه نادر برا

 دميكش اديشدم و سرت فر يعصبان نكهيالهام من از ا نيبب:غلبه كند شروع به صحبت كرد خودب كرديم يسع كهيدر حال.گرفت

 .خواميمعذرت م

هر چه زودتر به تهران  كنميمن فكر م.داره يتو علت عصب يها جهينداره دكتر گفته كه سرگ يراديا:با سخاوت گفت الهام

 .بهتر باشد ميبرگرد

ما با هم تفاهم .ستيازدواج من و تو به صالحمان ن كنميمن فكر م يدونيم.را بشنوم زهايچ نيمن بازنگشتم تا ا:گفت يبه ارام نادر

 .شوديم دمانيعا يبا هم تنها رنجش و تباه ياز زندگ.متفاوت است يهر كدام از ما درباره زندگ يو برداشتها ميندار

با  ياديحاال كه مدت ز يديهمان اول نفهم ؟چطوريديرس جهينت نيبه ا ياز ك:گفت شياز برهم خوردن ارزوها نيخشمگ الهام

 ؟يا دهيفكر رس نيبه ا يو مرا سر زبانها انداخته ا يكرده ا يمن باز يابرو

 يمنكه تا بحال با تو مساله ا ايثان.وصلت تن دادم نيازدواج از اول مورد قبول من نبود و به اصرار عمو به ا نياوال ا:گفت نادر

 .مدت با تو مثل خواهر خود بوده ام نهمهيا.نداشتم

 .يخانواده من بست يتو كمر به بدنام!خواهر؟چه مزخرفها:و گفت ديبهوا پر يمثل جرقه ا الهام

 .ندصدمه بز لتيبه تو و نام فام يكه بر هم خوردن نامزد يستيتو آنقدر خوش نام و معتقد ن:خونسرد گفت نادر

 .ميتا اختالفاتمان را حل كن مينادر من و تو به شمال آمد!من يخدا:بطرف پنجره رفت و گفت الهام
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 .ام دهيرس جهينت نيوقته كه به ا يليمن خ.كردينم يفرق ميآمد ياگر هم نم-

 .ميزنيبعدا با هم حرف م يهست يتو عصبان:گفت يبطرف در رفت و جد الهام

 .كنميبا عمو صحبت م يبزودمن .بعدا وجود ندارد:گفت نادر

 .در را بهم كوفت ديلرزيتمام وجودش م كهياز اتاق خارج شد و در حال الهام

 نهم فصل

 اول قسمت

 دبخشيسخنان ام هيو در سا نموديم ياما هنوز با او رسم. شد  كيبه شوهرش نزد يهفته اندك كيرفته رفته در همان  نرگس

او به . هم نبود  شياز نامزد و عمو يخبر. بود  امدهينادر هنوز ن. نظر انداخت  يكنار زيعاطفه به م. بهتر بود  ييعاطفه منتظر فردا

عاطفه .  كرديم فيخنده دار تعر يا هيشادتر بود و داشت لط گريد يآن شب نرگس برعكس شبها. حضور آنها عادت كرده بود 

 ريدوستش و جهانگ انيم يقلب شادمان بود كه روابط بهتر مياو از صم.  كننديمخود عادت  تيفكر كرد كه زنها چقدر زود به وضع

آنها چه گذشته  انيگفته بود كه آن روز كنار ساحل م شيراكرده و ب فينرگس تعر ياز نادر برا شياو كماب. برقرار شده بود 

از مصاحبت با او خسته  يبود كه كمتر كس دهيد نيزبيكرده و با وقار و ر ليتحص يعاطفه در همان برخورد اول نادر را جوان. است 

بود بداند چه  ليبود و به شدت ما دهيدر دو روز گذشته كمتر آنها را با هم د ياز طرف.  خورديدر دل به همسر او غبطه م.  شوديم

نرگس در . دشان رفتند به اتاق خو رينرگس و جهانگ يوقت. به اتاقشان رفتند  كيهر  يپس از تمام شدن شام چا. افتاده  ياتفاق

 :گفت  ريبه جهانگ كرديخود را شانه م يموها كهيحال

 .گرفته بود  يكه عاطفه امشب قدر يكنيتو فكر نم جهان

 .اتفاقا منهم متوجه شدم . چرا : ، شادمان گفت  گرفتينرگس قرار م يبار طرف گفتگو نينخست يبرا نكهياز ا جهان

هستم  يمن دوست بد يكنيتو فكر نم. توجه شدم  يروزها به او ب نيا كنميفكر م: و گفت  ستيبه جهان نگر نهيمتفكر از آ نرگس

 ؟

 . يهست يتو همسر خوب كنميمن فكر م: گفت  نيشرمگ جهان

از ته دل  نويا: گفت  ستينگريبه او م كهيشد و كنارش نشست و در حال كيبه طرف شوهرش برگشت و آهسته به او نزد نرگس



 

 

كتابخانه نودهشتيا   جعفري مريم–با تونهات                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٣

 ؟ يگفت

 .بله از ته دل گفتم : گفت  جهان

 من ؟ باز هم ؟ يها يياعتنا يبا وجود آنهمه ب يحت: از اعمال گذشته خود گفت  دهيرنج نرگس

 .من به زور شوهرت شدم .  يحق داشت تو

كه همه را  يآنقدر بهم عالقه دار: اشك در چشمانش حلقه زده بود دست جهان را به دست گرفت و گفت  كهيدرحال نرگس

 . يش كنفرامو

؟ قبال بهت گفتم از نظر  يگونه قبول كن نيكه مرا هم يتو آنقدر خوب: آنگاه گفت .  ديدست نرگس را بلند كرد و بوس جهان

 .دارم ييفكرها كي. فاصله را كم كنم  نيا يكم كنميم يسع يول ميفرق دار يليبا هم خ التيتحص

 ؟ رميتو را نپذ توانميچگونه م.  يجهان حاال تو شوهر من: و گفت  ديخند هيگر انيم نرگس

دوستت . بهت عالقه داشتم  يالف بچه بود كي يمن از وقت گمياگر تا بحال بهت نگفتم حاال م. تو و مادرت هم هستم  كيكوچ من

 . كردميقلبم تو را مجسم م يتو شهيهم يخودم حرف بزنم ول دادنديدرسته كه پدر و مادرم بهم فرصت نم. داشتم 

 . يديرس تيبه آرزو تياده دلس ياز رو تو

 ؟ يچ تو

 ! شهيهمه آرزو ها كه براورده نم.  گهيد خوب

 .شوهرت چگونه باشد ؟ بگو تا من مثل او شوم  يدوست داشت. حاال به من بگو : ساده گفت  يشيبا آرا جهان

 . ستيگر ديديم يخودش را شرمنده آنهمه مهربان كهيدرحال نرگس

 نرگس ؟ يكنيم هيگر چرا

 . كنهيم هيچكار كنه آنوقت گر دونهيكه نم شهيآدم آنقدر از احساسات انباشته م ييوقتها كي.  يطور نيهم.  يچيه

 چه ؟ يعني: حرف او را نگفته بود گفت  يمعن كهيدرحال جهان

: گفت  نيرابناب.  زديساده تر حرف م ديبا او با.  ستين يمعلومات چندان يزد فراموش كرده بود كه شوهرش دارا يلبخند نرگس

 . ستين يمن از ناراحت هيگر يعني
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*** 

با انگشتان خود  يو از فشار عصب كرديم هيصدا گر يالهام ب.  گشتيو باز م رفتيو ناراحت طول و عرض اتاق را م ينادر عصب يعمو

 دهيچه فا هيحاال گر.  يام كرد وانهيد. بس كن دختر : زد  اديباالخره پدرش به طرفش برگشت و فر.  زديكنار تخت م يعسل يرو

 .دهد  يكه بتو سوار ستيپسره چهارپا ن نيداده بودم كه ا هشداربهت  نهاياز ا شتريدارد ؟ پ

چطور مرا  دينيكه بب ديشما نبود. اسب بداند  كيخودش را همطراز  خواهديقاطر كه با قشو كردن م كيجز . پدر  ستين يچيه او

 .داشتن من به او التماس كنند  يبرا اهدخويانگار م. تفاله دور انداخت  كيمثل 

 . يكن نيچن ديبا يدونيآنهمه ثروت م قيخودت را ال اگر

 او ؟ يخودم را تحقر كنم ؟ جلو يعني

 .او را به تهران بازگردان . نقشه جلو برو  با

 .با شما هم صحبت كند  يقصد دارد به زود گفتيم. بماند  نجايدارد كه ا ميفعال تصم او

 .زده  يحرف نيچن تيعصبان ياز رو ديرفتار كن شا زيبا او كج دار مر. كه فعال با او حرف بزنم  دانمينم زيجا من

 انيم يام كه بدجور دهيشن. باالخره خودش را به او چسباند . سر و پاست  يسر آن دختره ب ريز نهايتمام ا كنميپدر من فكر م نه

 . شوديآنها نگاه رد و بدل م

 ؟ يا دهيشن يچه كس از

 .خسرو  از

 . ختهيرا به هم ر زيشور او را ببرند كه با حضورش همه چ مرده

زمان آن  كنمي؟ من فكر م ديهست ياز دست برادرزاده تان عصبان نكهيچرا شما به عوض ا. او كه هنوز با نادر روبرو نشده  پدر

 .كه با آن دختر صحبت كنم  دهيرس

 او االن در اتاقش باشد ؟ يكنيم فكر

 .به اتاقشان رفتند  كيكه هر  دميد بله

بزن كه از او سرد  ييشما شده درباره نادر حرفها يبه او بگو كه حضورش مانع خوشبخت. ؟ عجز و البه كن  ينكن يخرابكار دوباره
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 .كن  رونيب دانيرا از م بيكن و رق ييشود خالصه مظلوم نما

آرام . بود  ونيزيتلو يعاطفه مشغول تماشا. اطفه رفت و چند ضربه به در زد آمد و به طرف اتاق ع رونياز اتاق ب اتين نيبا ا الهام

او تعجب كرد  دنياش مظلوم و خشرو باشد عاطفه با د افهيكرد ق يالهام سع. به طرف در رفت و در را باز كرد و با الهام روبرو شد 

 خانوم ؟ دييبفرما:  ديو پرس

 ؟ ديشناسيم منو

 . ديباش يعيرف ينامزد آقا ديما بابله ش: گفت  يبه گرم عاطفه

 داخل ؟ اميب تونميم.  ديآور يخوبه كه شما مرا به خاطر م چقدر

 كنميخواهش م: شوهرش به آنجا آمده ، در را باز كرد و گفت  هياو به توص ديشا كرديفكر م كهيگشاده در حال ييبا رو عاطفه

 .اتفاقا منهم تنها بودم .  دييبفرما

هر دو سكوت كرده بودند كه الهام سكوت را شسكت و با . او قرار گرفت  ياز مبلها نشست و عاطفه هم روبرو يكي يرو الهام

 :غرور گفت 

من است و چند  ياو پسر عمو.  مياست كه نامزد شده ا يمن و نادر چند ماه. از كجا شروع به حرف زدن كنم  دونمينم راستش

كه او  نستيو آن ا برمياو رنج م بيع كيمن تنها از .  ميخوشبخت هست يليو و من خا. پدر و مادرش را از دست داده  شيسال پ

 .مزاج است  يدم دم يدر هر امر

كرده ، همچنان گوش  فيخود شروع به تعر يخصوص يمقدمه از زندگ يب نيچن نيآورد چرا او ا يسر در نم كهيدرحال عاطفه

مطلع شدم  يول دانمياسم شما را هم نم يخانوم من حت: گفت  هيگر انياش گرفت و م هيگر ديكه رس نجايصحبت الهام به ا.  داديم

 .كه نامزدم به شما عالقمند شده 

 به من ؟: خورد و گفت  يا كهي عاطفه

 ؟ ديشما واقعا اطالع نداشت.  بله

 . ديكنيشما حتما اشتباه م. ماجرا خبر نداشته  نيروح من هم از ا ديباور كن: با تعجب گفت  عاطفه

. مان را به هم بزند و با شما ازدواج كند  ينامزد خواهديامروز عصر به من گفت كه م.  ستي؟ او كه بار اولش ن كنمياشتباه م چرا
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 يگريو سراغ د شوديزود او از شما خسته م اي ريچون د. دانستم كه با شما صحبت كنم  فهيالبته من چون نگران شما بودم وظ

 . روديم

اصال به ظاهر .  دينكن هيگر كنميخواهش م: شد و گفت  كيبه او نزد يشده بود با مهربان نياو اندوهگ هياز گر كهيدرحال عاطفه

شما  هي؟  ديايچون من ب يكه به سراغ كس خواهديرا از شما وفادارتر و كاملتر م ياو چه كس.  خوردينم ييكارها نيچن شانيا

 .شد  نخواهد نطوريكه هرگز ا دهميم نانياطم

به فكر پدرم  ديچه كنم كه با يول ماندمينامزد او نم دميترسيخود نم يمنهم اگز از آبرو.  ديبه ظاهر افراد توجه كن ديشما نبا خانوم

 . دييسخن نگو يدرباره آمدن من با او كالم كنميخواهش م. باشم 

 .آسوده باشد  خاطراتان

 . كنميگاه فراموش نم چيمحبت شما را ه نيا. ازتون متشكرم  يليخ: گفت  ياو را گرفت و با مهربان يدستها الهام

به  توانستينم كرديهر چه م يول. زن جوان مملو از اندوه شد  يقلبش برا. در بدرقه نمود و انگاه در را بست  ياو را تا جلو عاطفه

 . ديغ را خاموش كرد و زودتر خوابچرا. باشد و چقدر عالقه او به خودش به دور از ادب آمد  يمرد نيخود بقبوالند نادر چن

*** 

 ايدروغ . او مثل بره رام است پدر . با دختره حرف زدم . آسوده  التانيخ: زد و به پدرش گفت  يبه محض ورود به اتاق بشكن الهام

 ... اينگفته  يزينادر هنوز به او چ اي. خبر نداشت  هيراست اصال از قض

 به تو چه گفت ؟ او

آمدند  يدالئلم به نظرش منطق. شده بود  ديرنگش مثل گچ سف. شود  يدور و بر نادر آفتاب يحت كنميدم كه فكر نماو را ترسان چنان

 ؟ ستيشما چ دهيعق. نخواهد افتاد  ياتفاق نيداد كه هرگز چن نانيبه من اطم. 

 . ياش نده يكه فرار يرفتار كن يطور ديبا يمنته.  گردديخودش به طرفت بر م ينادر با پا ييگويباشد كه تو م نيچن اگر

 . دانميرگ خواب او را م. راحت باشد پدر  التانيخ

 . يصورت داده بود يتا به حال كار يدانستياگر م.  يزنيتنها الف م تو

 .كند  نيچن كردميداشته است و گمان نم يبود كه او فقط قصد لج باز ليدل نيصورت نداده ام تنها به ا يتا به حال كار اگر
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 ؟ يكنيچه م نوناك

 . خوابميآسوده م ياليخ با

 . ييدور نما يتوانيبهر حال همه دختران را كه نم يدختر را هم كم كن نيا شر

 . ديرا به من واگذار كن زيو همه چ ديآسوده بخواب يشما هم با خاطر.  كنميم ندهيرا آ ندهيمن فكر آ: كرد و گفت  يخنده ا الهام

 شتريداشت با عاطفه ب اليحاال خ. تراس نشسته بود  يباالخره با الهام صحبت كرده رو نكهيو خرسند از ا ينادر راض واريد يسو آن

بود و  دهيكرده باشد از او ند يسبكسر نكهيبر ا يمبن يحركت. نظر گرفته بود  ريچند روز او را ز نياو در تمام طول ا. آشنا شود 

 نيو ا كنديبه چشمان او حذر م ميكه عاطفه از نگاه مستق ديديبه وضوح م. سالم بود رد و بدل شده بود  آنها انيكه م يتنها كالم

از خدا خواست . شود  يآفتاب شيبود كه الهام جلو دهياو از بعد از ظهر ند. بود  شيبود كه نادر مدتها در جستجو ياز نجابت يبخش

 .باشد  دهيكه از دستش رنج

 10 فصل

است چند روز  ليكه ما گفتيو م رفتيبهتر شده بود عاطفه كمتر با آنها به گردش م گريكديبا  ريكه روابط نرگس و جهانگ حاال

 ينادر كم.انداخت يدور و برش را به آب م يها زهيآن روز عاطفه كنار ساحل نشسته بود و سنگر.بگذراند ايمانده را كنار در يباق

شب  يالهام و گفته ها ادياو ب دنيعاطفه به محض د.را بخود متوجه كرد گرم او  يبطرفش آمد و با گفتن سالم ديدورتر او را تنها د

 مزاحمتان باشم؟ يچند لحظه ا تونميم:دينادر پرس:سالم نادر را پاسخ گفت يگذشته افتاد پس به سرد

 د؟يروينه م مياگر بگو:سرد گفت يبا آهنگ عاطفه

 .باهاتون صحبت كنم خواستميمتان نشدم بلكه مگذراندن وقت مزاح يمن برا:كرد و گفت يمتعجب به او نگاه نادر

 .ميكه بزن ميبا هم ندار يمن و شما حرف-

 ...دينيبب-

 .كنميرا ترك م نجايخب من ا اريبس:گفت يپنهان به تند يبه خشم شدياز جا بلند م كهيدر حال عاطفه

خود خشكش زده بود و رفتن او را نظاره  يرنجش او شده سرجا زسببيچه چ دانستيسردرگم و متعجب به او نگاه كرد نم نادر

 او شده است؟ ياز من باعث ناراحت يچه حركت اي يزيچه چ ديشيبا خود اند.كرديم
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 يكيكوتاه به  يو پس از مكث ستادياطالعات ا يبداخل هتل برگشت و جلو.پرت كرد ايخودش را محكم به در يسنگ جلو شيپا با

 دارند؟ فيتشر ييخانم بنا دينيو بب ديريرا بگ 95اتاق  خواهميمعذرت م:از كارمندان هتل گفت

 د؟يداشت يشيفرما ستيبه تماس ن يازين.بردند باال فياالن تشر نيخانوم هم خواهميعذر م يليآقا خ-

 .ديببر شونيا ياز طرف من برا يادداشتي خواستميم:گفت يبا مهربان نادر

 .ببرم شانيتا برا ديتمام شد به بنده بده ادداشتتاني يشما وقت.كنميبله خواهش م-

 :نوشت نطوريكاغذ ا يمبل نشست و با قلم رو نيكترينزد يرو نادر

درباره  ديمن با.دارم ليام دل يادب يب يبرا يدر نظر اول دور از ادب و نزاكت است ول ادداشتي نيفرستادن ا دانميم ييبنا خانم

از  يقياگر امكان دارد دقا كنميخواهش م.است نبارهيشما در ا دهيمن بسته به عق ندهيآ.با شما صحبت كنم يمهم اريموضوع بس

 دهيسر زده به د ييكه از من خطا يدر صورت يول ستيعلت رنجش شما از من چ دانمينم.ديگذاربنده ب اريوقت خود را در اخت

 كشميتظار حضورتان را مصبرانه ان يمن در سالن انتظار ب.ديام بگذار يتجربگ يو به حساب ب ديبخشش بنگر

 

 نادر

 

 .95به اتاق  ديلطفا ببر:نادر گفت.جلو آمد ادداشتيبردن  يبود برا نيمز بايز يكه به پارچه ا ينيبا س شخدمتيپ

 .ديلطفا چند لحظه صبر كن:را صدا زد و گفت شخدمتيراه پ انهيم نادر

 يمبل يرو.برود توانديگفت كه م ادداشتيگذاشت و بعد به حامل  ادداشتيآورد و كنار  رونياز داخل گلدان ب ييبايگل ز سپس

 .بعد عاطفه در را باز كرد يقيزنگ اتاق را به صدا در آورد و دقا شخدمتيپ.در سالن انتظار نشست و سفارش قهوه داد

 .شماست يبرا نيخانوم ا-

با عجله كاغذ تا شده را باز كرد و پس از خواندن .ستبرداشت و در را ب ينيابتدا گل سرخ و بعد با تعجب نامه را ازداخل س عاطفه

را  نوايدارد آن دختر ب اليخ.رديبگ يدارد كه مرا به باز اليآن زن جوان صحت داشت پس او خ يپس حرفها.نامه آن را مچاله كرد

 كند؟ يدختر باز كي يپا بگذارد و با ابرو ريرا ز تعهدش توانديچطور م.بدبخت كند

طول و عرض  يقيعاطفه دقا.رديمرا به مسخره بگ نطوريا دهديهستم كه به خودش اجازه م ياز چه خانواده ا كه من دهيفهم البد
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نشسته  ييدنج از سالن نادر به تنها يدر گوشه ا.را گرفت از اتاق خارج شد و به سالن انتظار آمد مشيو باالخره تصم موندياتاق را پ

 شيروبرو را برا ياز جا برخاست و صندل يياو با خوشرو دنينادر به محض د.شد كيو به او نزد اشترا محكم برد شيگامها.بود

 .شدميم ديداشتم از آمدنتان ناام:و گفت ديعقب كش

 سفارش بدهم؟ ديدار ليم يزيچ:ديپرس ينادر به گرم.مقابل نادر نشست يصندل يرو نياز درون خشمگ يبه ظاهر آرام ول عاطفه

 .قهوه بخورم و گپ بزنم ريكه بعدازظهرم را با شما ش مامديمن ن رينخ:گفت يبتند عاطفه

 .شماست ليخب هر طور م...خب-

 يآگاه بود به نرم يرفتار عاطفه به خوب ياز سرد كهينادر در حال.سكوت كرد ياو خونش به جوش آمده بود ول ياز خونسرد عاطفه

 .حرف بزنم يباهاتون درباره مساله مهم خواستميمن م.ديآورد فيو تشر ديمتشكرم كه قبول زحمت كرد:گفت

من .ام يعصبان نجايحاال از حضور خودم در ا نياگر چه من هم.من حرف بزنم ديو بگذار ديلطفا شما گوش كن:گفت يعصبان عاطفه

 و قرار مالقات دينامه بده گانهيب يبا وجود داشتن همسر به دختر يادب يدر كمال ب ديتونيآمدم كه به شما بگم چطور م

است كه من از آن دسته  نيا ليكردن دل يدوبار احوالپرس ديهستم؟گمان كرد يمن چگونه دختر ديفكر كرد د؟شمايبگذار

توجه  گرانيبه د ييبايبه آن ز يكه با وجود نامزد دياز خودتان شرم كن ديبا د؟شمايبا آنها خوش بگذارن يهستم كه ساعت يدختران

 يهمان دم آن را به سطل زباله م شوديم گناهيب يما و رنجاندن زن يين بادبزن سبب آشناكه آ زدميحدس م ياگر حت.ديدهينشان م

 .توجه و سهل انگارند يب نقدريمردها ا يچگونه برخ فهمميمن اصال نم يخدا.راندميانداختم و شما را از در اتاقم م

چه !بزرگ يخدا:ديعاطفه سكوت كرد با تعجب پرس يوقت داديوقفه عاطفه گوش م يداده بود و به سخنان ب هيبه عقب تك نادر

شما هم  كنميشما گوش كردم تقاضا م يبه حرفها د؟منيبكن يرحمانه ا يب يقضاوتها نيباعث شده كه شما درباره من چن يزيچ

 يبد يداور شيشما پ.ديكه نام برد ستمين يديمن از آن دسته مردان پل ديكنيم شتباهشما ا.ديبه سخنان من گوش كن يا قهيچند دق

 .ديباش نيازد ست من خشمگ ديچرا شما با فهمميمن اصال نم.ديدرباره من كرد

 د؟يدهيخانمها توجه نشان م گريكه شما با وجود نامزدتان به د ستيبه آن معنا ن نيا ايآ-

 يكار.خودم را بهم زدم يمن روز گذشته نامزد.مورد با شما حرف بزنم نيدر هم خواستميمن م!من نه يخدا:با تعجب گفت نادر

 .كردمياز مدتها قبل م ديكه با
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 .ديهست يمزاج يمن شما آدم دمدم دهيچرا؟به عق-

 ديپس اجازه بده.فهمميسوء تفاهم م ياز سخنان شما بو د؟منيزنيبه من م يبرچسب نيكه چن ديشناسيمگر شما تا چه حد مرا م-

 .روشن كنم تانيبرا

درسم تمام شد نه به خواست  يوقت.الهام نزد من آمدند ميبه اتفاق دختر عمو ميدند عموسال قبل پدر و مادر من فوت كر چند

به مرور متوجه .بود كه من مرتكب شدم يخرديب كيسرآغاز  نيا.نامزد شدم ميبا الهام دختر عمو ميخودم بلكه به خواست عمو

 .م چه از لحاظ تفكر و چه از لحاظ عملكرديشدم من واو فرسنگها با هم فاصله دار

به همان  ديگمان كن نكهينه ا.راسخ تر كرد مميبا شما مرا در تصم داريد.جنگ كردم تا توانستم حرف دلم را بزنم يليبا خودم خ

او هم  يبرا.ميكشيدر جوار هم تنها عذاب م يو از زندگ ميهم ساخته نشد يكردم بلكه من و او برا نيچن يمزاج يعلت دم دم

 .بخورد مما به يبهتر خواهد بود اگر نامزد

 يزندگ:گفت يبه سرد ديرس نجايسخن نادر كه به ا.مشغول بود يكردن دستمال كاغذ زياو به ر ياعتنا به حرفها يب عاطفه

ندارم علت  ليم.ديلطفا دست از سر من بردار ميحضور دارم كه بگو نجايعلت ا نيمن تنها به ا.شوديشما به من مربوط نم يخصوص

از  ديكس و كار باشم شا يب ديهستم؟شا يمن چه كس ديدانيمسائل شما اصال م نيااز  ريبه غ.باشم يزندگ كيبه هم خوردن 

 ...ديشا.باشم يزيچيو ب ريخانواده فق

 كيازدواج كند  زن با او كيكه به سبب خانواده  يآن مرد.ام دهيد نجايمن شما را حاال و ا.ستيگذشته شما اصال به من مربوط ن-

كه  ستيمن چ د؟گناهيمن دو دل و مرد يحرفها رفتنيچرا شما در پذ دانمينم.من نه يكنند ول نيها چن يليخ ديشا.احمق است

 را خودم انتخاب كنم؟ ام ندهيگرفتم همسر آ ميباالخره تصم

ساله  29 يعيمن نادر رف:نادر از سكوت او استفاده كرد و ادامه داد.جمله شوكه شد نيا دنيو از شن ستيمتعجب به او نگر عاطفه

به  ايآ.كنميم يو هم اكنون از شما خواستگار نجايا.شدم ليساختمان هستم و در همان رشته هم فارغ التحص يشركت مهندس يدارا

 د؟يدهيدرخواست من پاسخ مثبت م

مرد با من  نيافتاده بود؟شب گذشته همسر ا يچه اتفاق.دياز آن نوش يرعه او ج ختيآب ر يوانيسكسكه اش گرفت ل عاطفه

 نيبا داشتن ا.به من؟باور كردنش مشكل است دهد؟آنهميازدواج م شنهاديمرد به من پ نيدرباره شوهرش حرف زده و امروز ا
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از جا برخاست و .ام ياوضاع خانوادگ مرد بخاطر خودم و نينه تنها بخاطر نامزد ا.نه نه معلوم است قبول نخواهم كرد...تيوضع

 .به اتاقم برگردم ديمن با يعيرف يآقا خواهميمعذرت م:گفت

 .ازدواج دادم و منتظر پاسخم شنهاديمن به شما پ:از جا برخاست و گفت نادر

شهر بروم ظاهرا حضورم  نياز ا ندهيظرف سه روز آ كنميگمان م.دينداشته باش يبا من كار گريلطفا د.است يپاسخ من منف-

درباره شما قضاوت عجوالنه  كروزهيمن .شناسميمن آدمها را خوب نم گفتيكه دوستم درست م فهمميحاال م.شده نيدردسر آفر

 .را باطل كرد دميآمدن نامزدتان نزد من همه عقا يكردم ول يا

 نامزدم؟:ديبا تعجب پرس نادر

 كهياما حاال در حال.ديبه نادر نگو يزيقول داده بود درباره آمدن او چ به الهام.دهانش گرفت يدست خودش را جلو عاطفه

 يخب حاال به آرام:دينشاند و از او شمرده پرس يصندل ينادر او را آرام رو.قول را شكسته بود نيا ختيريم رونياحساساتش را ب

او چه  زنمياگر چه حدس م.چه گانه فكر كندحد ب نياو تا ا كردميفكر نم كنميم فته؟خواهشكه او به شما چه گ دييمن بگو يبرا

 .دييخودتان بگو يگفته ول

من ناخواسته سبب بر هم خوردن روابط شما دو نفر شدم و هرگز .ديدست از سرم بردار كنميخواهش م:گفت هيگر انيم عاطفه

 .ديخود را نخواهم بخش

او حق نداشته با .بردارم انيبلند فطله را از م واريد نيا خواهميم.دييبه من بگو كنميتمنا م:گفت يبه او داد و به گرم يدستمال نادر

 .شما فراهم كند يو سوء تفاهم را برا يمعنا اسباب ناراحت يگفتن سخنان ب

 نكاريانجام ا يمن او را برا.خود دور كند يرا از زندگ ياو حق داشته كه هرگونه خطر.ديمرا بحال خودم بگذار كنميخواهش م-

 .او درباره شما غلط بوده باشد بهر حال حدسش درباره جلو آمدن شما درست بوده ياگر حرفها يحت.كنميسرزنش نم

ممكنه من به  دهيكه فهم ليدل نيتنها به ا.كرده ييپس نزد شما آمده و از من بدگو نطوريكه ا:داد و مصمم گفت هيبه عقب تك نادر

 .ازدواج بدم شنهاديشما پ

 شونيا ياما علت امتناع من تنها حرفها.شدم ريشما غافلگ شنهاديمن اصال از پ.دميدرباره شما شن نيبه مراتب بدتر از ا يزيمن چ-

 .هم دارم يشخص ليبلكه دال ستين
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 .روشن كنم تانياو را برا يحرفها ديابتدا با:گفت نادر

را كوفت و او را به  شيمه در اتاق عمومقد يب.توجه به امتناع عاطفه دست او را گرفت و با خود به باال برد ياز جا برخاست و ب نادر

الهام .عاطفه از جا برخاست دنينادر به محض د يعمو.عاطفه كه از فرط ترس زبانش بند آمده بود با او همراه بود.داخل اتاق برد

و  او به خودش اجازه داده يعموجان من با الهام قبال صحبت كردم ول:گفت ينادر عصب.زده بود خشكشدر  يجلو شيهم سرجا

فكر نكرده بودم اما حاال در  يخانم جد نيمن قبال درباره ازدواجم با ا.بوده شده زياز همه چ خبريخانم محترم كه ب نيمزاحم ا

 .نمخانم ازدواج ك نيدارم با ا اليخ كنميحضور شما اعالم م

اگر . ينيگزيبرم يو نشناخته به همسر دهيرا ند يدختر.يا وانهيپسر تو د:شد و گفت كيخود حركت كرد و به او نزد ياز جا عمو

 .كنم يخواستگار تيسرشناس برا ياز خانواده ا يدختر يگفتيبمن م يالهام را قبول نداشت

 .دارم همسرم را خودم انتخاب كنم ليمتشكرم عموجان من م-

من و خودش دروغ بوده و  او درباره يكه تمام حرفها ميگويم ميخانم در حضور الهام دختر عمو:بطرف عاطفه برگشت و گفت بعد

 .شده انيحس نفرت شما ب ختنيبرانگ يتنها برا

 نيبه سرعت وارد اتاق خودش شد و ناباورانه سرش را به ا.ديالهام را هم ند زيآم رينگاه تحق يدر عبور كرد و حت انياز م عاطفه

آنگاه جز به جز لحظات را از نظر گذراند .نميبياست كه م يياز خوابها يكي نهميبا خود گفت من خوابم و ا.سو و آن سو حركت داد

كشان  يآوردن من از ناباور رونيب يبرا.ازدواج داد شنهادياش را بهم زده و بمن پ يمن وارد سالن انتظار شدم او گفت نامزد

عاطفه .موضوع را اعالم كرد و كذب بودن سخنان نامزدش را ثابت كرد نيا شيكشان مرا به اتاق خودشان برد و در حضور عمو

 .رفت بخود بفهمد به خوا Ĥنكهيو چشمانش را بست ب ديتخت دراز كش يرو

بلند مخالفت خود را اعالم  يعمو با صدا.ديشنيجنجال آنها را م يبه وضوح صدا گذشتيم 92در اتاق شماره  ياز جلو يكس هر

جهان .دنديشنينرگس و جهان وارد راهرو كه شدند كامال صدا را م.خودش را گرفته ميتصم داديو پاسخ مو نادر هم به ا كرديم

 .باشد يخانوادگ يدعوا ديشا:گفت

سر به عاطفه  كي روميمن م.ستين يعال ياب و هوا نيا فيح.كننديهم دعوا م نجايها دو روز به سفر آمده اند ا چارهيب دونمينم-

 .نشسته و حاال خسته به خواب رفته ايدر يبه تماشا يكنار ساحل حساب.اب باشدبزنم هر چند ممكنه خو
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پس از .خارج شد و به اتاق خودش رفت شيبرافروخته از اتاق عمو ينادر هم پس از لحظات.هر دو وارد اتاق خودشان شدند سپس

به  يباالخره ورق خوب نميبگذار بب.صبر داشته باش دخترم:به الهام گفت كرديخودش را كنترل م يبه سخت كهيرفتن او عمو در حال

زمان  رياصال به او خشم نگ.موقت خودش را سرگرم كند يبگذار با فكر نامزد.و باخت دارد ردب يباز.نه ايدست ما خواهد افتاد 

اع نمود همه ثروتش به اقوام بازمانده كه ما ود يكه او با زندگ يو وقت ستيزنده ن يادياو مدت ز.ميانداز يم ريرا به تاخ يعروس

 يارزو شيبرا نيريش يبرو و با زبان دارشيبعد به د يساعت.برديازدواج با نادر را به گور م يآن دختر هم ارزو.رسديم ميهست

خودم  خواهميم باشديبرادرم م ادگاريبه خارج بروم و پس از بازگشت چون  يسفر ديمنهم به او خواهم گفت كه با.كن يخوشبخت

 ...و تا آنوقت ديخود ماهها طول خواهد كش نيا.رميبگ يعروس يبرا

 .را بارها گفته ام نيا.پدر دينابغه ا كيشما :گفت يو با شادمان ديپدرش را در آغوش گرفت و بوس دختر

 .ستين ينشدن يچكاريه افتيمناسب  يراه حل يزيهر چ يبرا شهيهم ديبا-

 ازدهمي فصل

 اول قسمت

از جا  نموديم ينادر كه هنوز عصبان. به در زد و به اتفاق دخترش وارد اتاق شد  يعمو ضربات. اتاقش را كامال نبسته بود  در نادر

پسرم ، سعادت تو : عمو با مالطفت گفت .  شدينم دهيد يخشم شيدر چهره عمو و دختر عمو. تخت نشست  يبرخاست و رو

ما قابل احترام  يكه باشد برا يتو به ازدواج با هر شخص ليحاال هم م. نخواسته ام  تيبرا يبد زيچ چيگاه ه چيه. من است  يآرزو

 اريبس ياست ول اديمناسب ز تياو هم موقع يبرا. كنم  ليمن هم نمتوانم دخترم را به تو تحم.  يكن يبا او زندگ يخواهيتو م. است 

 يزهايچ ياگر هم الهام مجبور به گفتن برخ. اما قسمت نشد  . يشديمدامادم  يبرادرم بود زيعز ادگاريبودم تو كه تنها  ليما

 يگذشته من خوشبخت گريبهرحال د. تو را از دست بدهد  خواستهيعلت بوده كه نم نينادرست درباره تو به آن دختر شده تنها به ا

 . رددايم تتدوس اريتو كه بس ياز تو داشتم آنهم به عنوان عمو يتنها درخواست.  كنميات را آرزو م

شما  تيرضا يبخواهم ب نكهيعمو جان ؟ به شدت متنفر بودم از ا يچه درخواست:  ديپرس يرفت و با خرسند شيبه طرف عمو نادر

 .ازدواج كنم 

و  كنميم يخواستگار تيالبته من ان دختر را برا.  ياندازيب ريچند ماه ازدواجت را به تاخ يفقط برا يكه اندك نستيمن ا درخواست
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ندارم برادرم فكر كند نسبت  ليم.  رميبگ يعروس تيخودم برا خواهميتو آرزوها دارم م ياما چون برا ياو را نامزد كن يتوانيتو م

 .بوده ام  تنااع يبه تنها فرزندش ب

زرگتر شما اكنون تنها ب.  رسانديتوجه شما را به من م نيا.  كنميم نيالبته كه چن: گفت  يرا در آغوش گرفت و با شاد شيعمو نادر

 . ديمن هست

من عشق  دهيبه عق.  خواهميسبب رنجشت شدم معذرت م ياگر گاه.  گميم كينادر بهت تبر: گفت  ينيريجلو آمد و به ش الهام

 ؟ يبخشيتو شدم حتما مرا م يباعث ناراحت يمنهم گاه: را فشرد و گفت  شيدست دختر عمو يدو طرفه باشد نادر به گرم ديبا

 .بر طرف كردن سوء تفاهم دعوت خواهم كرد  يامشب آن دختر جوان را برا نيهم من

 . كنميكه من به داشتنتان افتخار م ديائيدن يعمو نيبهتر شما

*** 

خودش هم باور  يحت كرديم فينرگس تعر يبرا يوقت. نداشت  نانيقبل اطم يساعات عياز خواب بلند شد هنوز به وقا يوقت عاطفه

 .باشد  داشته قتينداشت حق

 ؟ يخوب تو چه گفت.  دمياست كه شن يخبر نيتريعال نيا: كرد و گفت  كيمحكم او را در آغوش گرفت و به خود نزد نرگس

 يتو كه بهتر از هر كس ايثان. اوال به خاطر نامزدش هرگز قبول نخواهم كرد : از جا برخاست و به طرف تراس رفت و گفت  عاطفه

 . يدانيما را م تيوضع

 ؟ يريبگ دهيآورده ناد يكه به تو رو يشانس يخواهيم يعني: گفت  يبا آه نرگس

چون خودم شرمنده عموم  يندارم او را به خاطر داشتن همسر ليم. قبول نخواهم كرد  تشيمن هرگز او را به علت موقع نرگس

 تواندينم ياو حت... كه  يو خانه ا كندير ممردم كا يكه خانه ها يمادر زن. است  يكه معتاد و متوار يفكرش را بكن پدر زن.  نميبب

اقامت دارم كه انهم از محبت  كيهتل درجه  كيكه در  دهياو حاال مرا د. هستم  يطبقه ا نيچن زدرصد حدس بزند من ا كي يبرا

 .ندارم  هيزيجه يقاشق برا كي يحت.  باشديم يتنم قرض يلباسها يحت. جهان است 

 .با او صحبت كن  نهايدرباره تمام ا. ندارد  يكار نكهيا خب

همسر  يفالكتبار از ابتدا جلو تيپدرم را با آن وضع توانمينم. نه .  توانميدرباره پدرم نم. حرف بزنم  نهاياگر درباره همه ا يحت
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 .كنم  يزندگ گرانيبا صدقه د توانمينرگس من نم. ام كوچك كنم  ندهيآ

. است سرنوشت ما فقرا  نيا: گفت  هيگر انيدر م كرديم هيعاطفه آرام گر. در آغوش گرفت  از جا برخاست و دوستش را نرگس

به من  ديرا فهم قيآنگاه كه حقا رديبپذ يمرا زبان طيمن دوست ندارم او ابتدا همه شرا.  ديآ يقلبم به درد م كنميفكرش را م يوقت

 . زارمياصال از همه ثروتمندان ب.  زارميموضوع بگذارم ب نيرا بر سر ا رورمغ نكهياز ا. دهد  يپاسخ منف

 . ستيگرينرگس هم م حاال

 .مادرم دلتنگم  يراستش برا.  مينرگس به جهان بگو اگر امكان دارد هر چه زودتر به تهران برگرد كنميم خواهش

 . يدوستش دار.  ييگويبه خودت دروغ م.  يكنياز خودت فرار م يدار تو

مرا در .  رديگيم مياو اكنون بنا به احساسات تصم. فاصله است  ايدر كيمن و او به اندازه  انيم.  ستين ين كافدوست داشت تنها

 طياگر مرا در آن مح.  بايز يسوهان زده در خانه ا يو پدرم را در كت و شلوار اعال و مادرم را با ناخنها نديبياتاق مجلل م نيا

گرفتن  يمتهم به مسخره كردن خودشان و به باز.  شهيعقل و اند دنيمتهم به دزد. بكند  يزيبه هر چ متهم دي، شا ندياسفناك بب

 . شانيآبرو

اسفبار بودن اوضاع .  يكم ندار گرانياز د يزيتو چ. فقط باز هم فكر كن  ميگرديبه تهران باز م يبه زود. خب ، آرام باش  يليخ

 . ستيتو ن ريتو تقص

 . ميآ يخوردن شام دنبالت م يحاضر باش برا گريساعت د مين

مرا چه : به خود نگاه كرد و زمزمه كرد  نهيعاطفه صورتش را شست و در آ. ، عاطفه را ترك كرد و به اتاق خودشان رفت  نرگس

لباسش را .  وندديممكن است به وقوع بپ يزيچ نيتنها در قصه هاست كه چن. خانواده ؟ قصه ما قصه شاهزاده و گدا است  نيبه ا

عاطفه خانم . شد  فيح: جهان گفت و جهان گفت  ينرگس به طور خالصه موضوع را برا. كرد و به انتظار نرگس نشست  عوض

او به بازگشت  لياگر م. سعادت را دارد  نهمهيا اقتياو ل. كار كرد  نيبه ا ياو را راض شديكاش م يا. است  يخوب اريدختر بس

. بود  نيچهره اش اندوهگ. آمد  رونيو او فورا ب دندارم نرگس چند صربه به در اتاق عاطفه ز يزودتر از موقع است من حرف

 يكشت نكهي؟ مثل ا هي؟ چ يكرديشد چه م يم ييجدا شنهادياگر پ. ازدواج شده  نهاديحاال خوبه بهت پ: گفت  ينرگس به شوخ

 .غرق شده  تيها
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 . شدمينم نياندازه اندوهگ نيا شديم ييجدا شنهادياگر به من پ ديشا يكنينم باور

 دنديخودشان رس زيلرزان به م ييبا قدمها. هم نكرد  ينگاه مينادر و خانواده اش ن زيبه م يعاطفه حت.  دنديرس يسالن غذاخور به

 .نشست  زيو عاطفه پشت م

از رفتار تو  ديشا.  كنديعاطفه ، او دارد به تو نگاه م: گفت  ينرگس به آرام. از نظر نرگس دور نماند  نيو ا ديلرز يهم م دستانش

 .متعجب شده 

 .نگاه نكن  كنميخواهش م نرگس

 . ديآ ياو از جا برخاست دارد به طرف ما م عاطفه

و قلبش به  دنديلرزيمژگانش م. را بست و به گفتن ذكر مشغول شد از خدا كمك خواست كه به او شهامت دهد  شيچشمها عاطفه

 . زديم يدتن

 ...آقا . خانومها  ريبخ شبتون

 .كرد  يبا نادر دست داد و احوالپرس ياز جا بلند شد و به گرم جهان

: گفت  ينادر به گرم.  كرديبه لب داشت و به نادر نگاه م ينرگس لبخند. چشمش را باز كرد و فقط به نرگس نگاه كرد  عاطفه

 ؟ دهديبنده شما را آزار م يرو دنيد اي، شما حالتون خوبه ؟  ييخانوم بنا

 .شدم  ريغافلگ زيسر م دنتونياز د.  ريخ: آنكه به او نگاه كند قاطع گفت  يب عاطفه

 . ميمزاحمتان شو يقيپس از شام دقا دييبنده گفتند اگر قبول بفرما يعرض كنم عمو خواستميفقط م.  ديبنده را ببخش يادب يب ديبا

 چه ؟ يبرا: لرزان گفت  ييبا صدا عاطفه

 . ميكنيعرض م ميمزاحمتان شد نكهيپس از ا دياجازه بده اگر

 .من قبال پاسخم را عرض كردم : به طرف نادر برگشت و محكم گفت  عاطفه

 ...درباره آن سوء تفاهم .  ريخ

 ؟ ديكه سوء تفاهمتان را با من حل كن ديدار يچه اصرار شما

 :گفت  ينرم شده به دهيكش كيبار يگفتگو به جاها ديكه د نرگس
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.  نديآ ياصال به عنوان مهمان به اتاق ما م.  نديايبه اتاق ما ب خواهنديم شونيا.  يصحبت كن نطوريا شونيبا ا ديتو نبا زيعز عاطفه

 . يحرف بزن نطوريا شانيدور از ادب است كه تو با ا نيا

 . ميما پس از شام منتظرتان هست: خطاب به نادر گفت  بعد

 ...متشكرم خانوم پس تا بعد  يليخ: زد و گفت  يلبخند گرم نادر

را ترك كرد و  زيم هيفقط زودتر از بق. نه  ايشام خورد  دياصال نفهم. از عرق شده بود  سيعاطفه خ. خودشان برگشت  زيسر م نادر

اگر .  يكنيفتار معاطفه تو درست مثل بچه ها ر: آمدند و نرگس گفت  دنشيساعت بعد به د مينرگس و جهان ن. به اتاقش رفت 

 ؟ يشويم ميچرا مثل ترسوها قا. آنها دالئلت را بگو  بهكه آمدند  يوقت ييگو يراست م

كه اگر به اتاق ما  ميگويمن بتو م. از آنها را قبول خواهد كرد  يكيو باالخره  ديايخواستگار ب نيممكن است چند يهر دختر يبرا

 .نه من و جهان  نديآ يآنها به خاطر تو م.  يكرد يحرمت يبه من ب يياين

شما كه .  دييدالئل خودتون را آنجا بگو ديشما با. عاطفه خانوم  ديگو ينرگس درست م: بار به عاطفه گفت  نينخست يبرا جهان

 . مييبه شما بگو ديرا ما نبا زهايچ نيا.  ديهست يا دهيكرده و فهم ليماشاءاهللا خانوم تحص

 .شد  ميه آنها قدرت حركت نداشت و باالخره تسلمنگن انيم عاطفه

 ؟ ميايالزم است من هم ب: انداخت به پدرش گفت  يگردنبند جواهر نشان خودش را به گردن م كهيدرحال الهام

 يكه تو از سهم خودت گذشته ا ميدخترك را مجاب كن ديدر ضمن با.  ييايب ديبر طرف كردن آن سوء تفاهم با يبرا. دخترم  بله

 .لباست را بپوش  نيو مخصوصا بهتر

 .به نادر نگاه هم نكرد  يحت.  رفتيو راه م ديكوبيم نيرا به زم شيچگونه پاها ديدياست ند يهمان دختر از خود راض اقتشيل نادر

هنوز .  روديبه سرش م يدخترك خبر ندارد كه چه كاله. زود گذر است  يخوش نيا. خوش باشند  يندارد بگذار چند صباح يبيع

 .كند  ينيعقب نش ديبا دهيبه وصال نرس

 .است  يدنياش د افهياش مرده ق ندهيشوهر آ نديبيآن زمان كه م چقدر

 ؟ ديگرفت ديرا كه سفارش داده بود يسبد گل.  ديايحرف بزن هر آن ممكن است نادر بدنبالمان ب آرام

 .سبد را انتخاب كردم  نيمن گرانتر. تا به حال نادر گرفته باشد  ديبا.  نه
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 .از نقشه ما بو ببرد  يذره ا دياو نبا.  يرا به نادر نشان ده تتيحسن ن ديبا.  يكرد يخوب كار

 . نجاستيا يگرما يمن به او گفتم برا. اش آمد  ينيخون از ب كباريامروز .  ستيخوب ن ادينادر ز حال

 يپاسخ دهد آنها با احتمال يماريب نيبه ا ياگر معالجه ا گفتيكتر مد.  مياش غافل كن يضياو را از مر ديبا.  يكرد يخوب كار

آنجا هم درصد  يحت نكهيهست با ا يتر شرفتهيآنجا امكانات پ. او به خارج برود  ميبگذار ديما نبا. است  سيدر انگل فيضع

 .را گرفت  اطياحت نبجا ديبا يكم است ول يليخ يبهبود

 كهيدرحال.  نموديآراسته تر از قبل م بايز ينادر در لباس. الهام در را باز كرد . كه زده شد پدر و دختر هر دو سكوت كردند  زنگ

عاطفه .  يچقدر برازنده شده ا.  مينادر جان ؟ منتظرت بود يآمد: گفت  نيريش يالهام با لبخند. را به دست داشت  بايز يسبد گل

 ؟ يبد را هم آوردس. به خودش ببالد  ديبا

 عمو هم حاضره ؟.  داديپاسخ مثبت م ياو به سخت يآمد ياگر نم كنميفكر م يدونيم.  ييآ يازت ممنونم كه م يليالهام خ.  بله

 . ميما هر دو حاضر و منتظر تو بود.  بله

 . باستيز يليخ يكه تو انتخاب كرد يگل سبد

 . يريگيبهرحال من خوشحالم كه تو سر و سامان م. شرمنده نكن نادر  منو

 .سالم عمو : زد و گفت  يآمدن عمو ، نادر لبخند با

 روبراهه ؟ زيهمه چ. پسرم  سالم

 . ميبرو ميتوانيحاال م. گل را هم گرفتم . عمو  بله

 نود و پنج ؟ اي ميبه اتاق نود و سه برو ديبا خوب

 . ميروياتاق نود و سه م به

داشت تا با نادر به  يكرده بود و آمادگ نيرا تمر الوگشياو د.  زديم نيرا به زم شيداشت و آرام پاها ييدرون پر غوغا عاطفه

جهان هم به جلو آمد و با مهمانها دست داد و . زنگ زدند نرگس به طرف در رفت و آن را باز كرد  يوقت.  ديصراحت سخن بگو

 . ستينگريبود و به ورود انها م ستادهيخودش ا ياخوش آمد گفت و عاطفه سرج

عاطفه خانوم آنقدر درباره شما : نمود و گفت  يبا عاطفه احوالپرس يالهام به گرم.  نندياز مهمانها خواهش كرد كه بنش نرگس
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 .باهاتون آشنا بشم  شتريداشتم ب اقيكه اشت دميشن

 . ستميمحبت ن نهمهيا ستهيمن شا.  ديلطف دار: به نادر كرد و گفت  ينگاه عاطفه

 كه دل برادرزاده مرا ربود ؟ يهستند بله ؟ همان كس شونيپس عاطفه خانوم ا: به سخن آمد و گفت  عمو

 . نميبيرا در خود نم ييكارها نيهرگز قدرت چن: گفت  يانداخت و با شرمندگ ريسر به ز عاطفه

وقت بودن  ريپس به علت د.  ميآمده حرف بزن شيوء تفاهم پتا درباره س ميراستش امشب آمد: همه نشستند عمو گفت  يوقت

 نيبنا به نداشتن تفاهم ا يمن با نادر برادرزاده ام نامزد بودند ول شنهاديدختر من الهام به پ.  روميراست به سراغ اصل مطلب م كي

تازه  ميحاال برادر زاده من تصم.  ديدو جوان تباه نگرد يمساله روشن شد و زندگ نيابتدا ا نيهم هتررا بر هم زدند و چه ب ينامزد

برادرزاده من . هم قبول كنند  شونياست كه ا يعمل يدر صورت نيكه با عاطفه خانوم ازدواج كند كه البته ا نستيگرفته و آن ا يا

م ازدواج با عاطفه خانوم است من برادرزاده ا ليچون م نيبنابرا.  باشميم منپدر و مادر ندارد و در حال حاضر تنها بزرگتر او 

 . رديرسما در تهران صورت گ يشدم تا موافقت خودم را هم اعالم كنم و در صورت توافق خواستگار شقدميپ

 :سكوت كرد و باالخره گفت  يعاطفه مدت طوالن. همه به طرف عاطفه برگشت  چشمها

ابتدا تاسف خودم را  نياز هم ديگذاريمن م يادب ياگر حمل بر ب . يعيرف يممنونم آقا ديآورد فيو تشر ديشما محبت كرد نكهيا از

 . باشديم يپاسخ من منف رايز كنمياعالم م

كرده  دايكه به تو عالقه پ دميآن زمان نادر نامزد من بود و من د ني؟ بب يا دهيمن رنج ياز حرفها ايچرا ؟ آ: گفت  يبا مهربان الهام

 ياشتباه بوده ول اريكارم بس دونميم. او را از تو دور كنم  خواستميم نيبنابرا. كند  يكه بخواهد از تو خواستگار كردميتصور نم يحت

نادر .  ميو دو انسان متفاوت ميهم ساخته نشده ا يما برا دميچون امروز پس از گفتگو با نادر د روميدر هر حال حاال با رغبت كنار م

مرا قبول كن و درخواست او را  كيتبر. مدت پاك بوده و با من مثل خواهرش بوده است  نيم ااست و تما يپسر خوب اريهم بس

 . ريبپذ

نادر جلو آمده  يخودش برا يبا پا ياست كه پس از بهم خوردن نامزد يا دهيفكر كرد چقدر الهام دختر با شعور و فهم عاطفه

من : الهام لبخند زد و گفت  يبه رو.  پرداختميم يچند دروغ مصلحت او بودم به گفتن يبه جا طياگر منهم در آن شرا ديشا. است 

 . ستمياست كه من در جمع قادر به گفتن آنها ن گريد يمن از جهات ينگران.  ستمين رياصال از دست شما دلگ
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 ؟ ميبا هم گفتگو كن رونيب يا قهيكه چند دق ديريپذيم ايسبب پاسخ رد شما به من است ؟ ا زيچه چ: گفت  نادر

 چه با شما صحبت كنم ؟ ياست چگونه و برا يپاسخ من منف يوقت

شما دو نفر با  كنميم شنهاديمن پ.  يدرباره دالئلت صحبت كن ديبا.  يزود قضاوت كن نقدريا ديعاطفه جان شما نبا: گفت  نرگس

 . ديصحبت كن ييبه تنها گريكدي

 ...آخه  يول

 .را قانع كند  يگريتوانست د يكي ديشا. برو و دالئلت را بگو  يدرست ول نيا.  يمخالف ييگويم يعيرف يتو به آقا. و اما ندارد  يول

. از مهمانان بود  ييرايقبل آن را آورده بود مشغول پذ يلحظات شخدمتيداده بود و پ وهيو م يكه در بدو ورود سفارش چا جهان

 تانيپس فردا شما دو نفر حرفها.  ميشويمرخص م گريما د. خوب  اريبس: گفت  يبه ساعتش كرد و بعد از خودن چا يالهام نگاه

وقت  ريد گريپدر د. از بابت من راحت باشد  الشيآمدم كه به عاطفه خانوم گفته باشم خ ليدل نيامن هم امشب تنها به .  ديرا بزن

فشردن  نيبعد دستش را به طرف نرگس و عاطفه برد و در ح.  ميرفع زحمت كن ديبا يول ميشوينم ريس دنشانيگرچه از د. است 

نرگس به . كرد و جلوتر به راه افتاد  يهم با جمع خداحافظ عمو. با شما باعث سعادت ما بود  ييو آشنا داريد: گفت  شانيدستها

 .هم متشكرم  تانيبايز ياز بابت گلها: نادر گفت 

 .پس تا فردا خدا نگهدار . به بنده بدهند  يرم كننده اعاطفه خانوم پاسخ دلگ دوارميام: گفت  نادر

 .كرد و به اتاقش رفت  يپس از رفتن آنها از نرگس و جهان خداحافظ يهم كم عاطفه

 12 فصل

او و مادرش در اتاق بودند و با نادر صحبت .اش آمده يكه نادر به خواستگار ديدياو در خواب م.ديديآنشب كابوس م عاطفه

برگشته  يپدر با صدا.داديسرش را تكان م يو با ناباور كرديمادر شگفت زده به پدرش نگاه م.ش وارد خانه شدكه پدر كردنديم

 يخانه برا اطيصاحبخانه شان هم در ح يچرا ول ديفهمينم گريد ياز سو.ديمن صحبت كن اب ديگفت من پدر عاطفه هستم شما با يا

 .كرديم اديخانه داد و فر هيعقب افتادن كرا

به .اب خورد يوانياز جا برخاست و ل.ديباريم يديباران شد.نظر انداخت رونيو به ب ديرعد و برق از خواب پر بيمه يصدا با

به .فكر كند خواستيم.مبل كنار پنجره نشست يآرام چراغ اتاق را روشن كرد و رو.به صبح نمانده بود يزيچ.ساعت نگاه كرد
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دوباره  گفت؟حتمايچه م داديخبر را به مادرش م نياگر ا يراست.شده بود گتنمادرش دل ياو به شدت برا.پدرش به خودش

كه نه  يمرد.ازدواج داده بود شنهاديمتفاوت به او پ ياز طبقه ا ينبود مرد االتيخ گريد نيا يول!يشده ا ياالتيدختر خ ديگويم

دستانش با كار سخت آشنا  داديرا نم يگرسنگ يعنااو م.بود دهيخانمانسوز را به چشم د يبال نيا اديو نه اعت ستيفقر چ دانستيم

تا آسمان تفاوت  نيمنكه با او به قد فاصله زم ايمرا خوشبخت كند؟آ تواندياوم ايآ.دانديو مفهوم دلشوره و اضطراب را نم ستين

فراهم كند؟من و او  ميرامختصر ب يا هيزيتا هر چند جه اورميبه مادر خسته ام فشار ب م؟چگونهياو را سعادتمند نما توانميدارم م

 .ميپدر را جبران كن يها يمخارج خانه اجاره و سهل انگار ميتنها قادر ميكنيهر قدر هم كار م

 ريدوستش دارم از همان نگاه اول به او عالقه مند شدم اما مجبورم عالقه ام را ز ميدروغ بگو توانميبتو نم.خودت كمك كن ايخدا

 يباران گريهواد.سر زد دهيكه سپ ديشيعاطفه آنقدر اند.كنم يباز يمرد نيچن يبا ابرو توانمينم.پنهان كنم يدار شتنينقاب خو

 .ستادياطالعات هتل ا يرفت و جلو نييآمد و در را بست از پله ها پا رونياز اتاقش آرام ب.شديمنم كامال حس  يبو ينبود ول

 د؟يدار يشيخانم فرما ريصبح بخ-

 .رفتم رونيب يرو ادهيپ يبرا دييبله لطفا اگر همراهان من ازتون سوال كردند كجا هستم بگو-

 .ديخنك شده مراقب خودتان باش يكم رونيب يهوا كنميچشم خانوم جسارتا عرض م-

 ايآرام بطرف در.شديهوا كامال حس م يسرد.ديچيپ شيتشكر كرد و از هتل خارج شد سپس شالش را محكم دور شانه ها عاطفه

در بستر ساحل  يبه آرام ايو موج در ديرسياز هر سو به گوش م ييايدر يمرغها يبودند و صدا سيگام برداشت ماسه ها خ

از جهت  يو هرگز ذره ا كريآنقدر محكم و با صالبت حركت م.شد رهيا خينشست و به عظمت در يتخته سنگ يرو.كرديحركت م

او  يميآرام خود و ساحل چه گرم و صم يبا همان رنگ اب روديآن م يو استوار بسو شناسديهدفش را م ييگو شديخود منحرف نم

 .كنديدرنگ نم يو لحظه ا كشديرا به آغوش خود م

كه  يكسان.رنديگيم يسخاوتمند روز اري نيا ايزده اند و از دل در ايمعاش خود صبح زود به در يكه برا ديرا د رانيگيماه عاطفه

به اتاقش رفت و لباسش را عوض كرد در .از جا برخاست و بطرف هتل راه افتاد.فردا روز خداست ديفكر امروزند و گوامروز 

 .ديگفت و پاسخ شن ريعاطفه به او صبح بخ.شد قموقع نرگس در زد و وارد اتا نيهم

 .ديدلواپس من باش ديگفتم شا-
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 چه؟ يبرا-

 .بود يشما خال يجا.رفته بودم يرو ادهيصبح زود به پ.ديپس متوجه نشد-

 ؟يشد زيسحرخ نقدريا ياز ك نميخب بگو بب.بالش رفت خوابم برد يسرم كه رو.صبح شد يك دميباور كن اصال نفهم-

و  فيلط يواقعا چه هوا.رفته ادمياز  دميكه بتو تنبل خانم رس ياز وقت يبودم منته زيمن از اول سحر خ:گفت يبه شوخ عاطفه

 .چه يعني زهيپاك يهوا دونستمياور كن تابحال نمبود ب يا زهيپاك

 عاطفه؟-

 ه؟يچ-

 ؟يدرباره او فكر كرد-

داشتم قبولش  يفعل طياز شرا ريغ يطياگر شرا ديمثل روز روشنه شا زيهمه چ ستيبه فكر كردن ن يازين:شد و گفت يجد عاطفه

 ...حاال يراحتتر بود ول

 ؟يكنيامروز با او صحبت م:و گفت ديكش يآه نرگس

 .بدهم يپاسخ ديسه نفر آمدند و صحبت كردند با.بله دور از ادب است اگر صحبت نكنم-

 جهان آماده است؟:عوض كردن صحبت گفت يبرا بعد

 ؟يتو هم آماده ا.شده داريقبل از من ب يبله او ساعت-

 .بله:گفت عاطفه

 .ميصبحانه بخور ميپس برو-

نرگس .نگفت يزيسكوت كرد و چ يول ديند زياو نادر را سر م.نشست شيسرجااكتفا كرد و  ياو تنها به سالم يسالن غذاخور در

 .نميبيمن نادر را نم:گفت

 .هنوز خواب باشد ديشا:گفت جهان

هم اكنون مشغول عطر و  ستين دياو از ذوق صحبت كردن با عاطفه شب زنده دار بوده بع.كنميگمان نم:گفت طنتيبا ش نرگس

 .ادكلن زدن خودش باشد
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 ...نرگس:گفت يجد عاطفه

 .داشتم يشوخ ؟قصديشيم يخوب باشه چرا عصبان يليخ-

امروز كه دنبالش .ستيخوب ن اديپدر او حالش ز:الهام با پدرش به گفتگو مشغول بود كهيآنها در سكوت صرف شد در حال صبحانه

 .سخت شده يها جهياز آن سرگ يكيگفت دچار  ديايب نييصرف صبحانه پا يرفتم تا برا

هم  يزيتنها چ.با روز قبل نباشد سهيممكن است حالش قابل مقا.دارد ييقهقهرا رياو س يماريب گفتيارد چون دكتر مند يتعجب-

دو .او بهتر است يبهتر است و البته كه برا ديدكتر فكر كرده به او نگو.اش است يماريكه او را تابحال زنده نگه داشته ندانستن ب

 .رديميندارد و م ياو سن سوزديم شيدلم برا نهاياما با تمام ا.زنده بماند شتريروز هم دو روز است كه ب

 .ميريبپذ دياست كه با يقياز آن حقا يكي نيا.رتريد يكيزودتر و  يكيپدر  ميريميم يهمه ما روز-

 حاال حال نادر آنقدر خوب است كه بتواند عصر با عاطفه صحبت كند؟-

كه من در  يعشق نياما ا.شوديو با مصرف مسكن قطع م يپس از گذشت چند ساعت يول ندكيم تياو را اذ يها مقطع جهيسرگ نيا-

 .زنديبرانكارد هم باشد با او حرف م ياگر رو يحت نميبياو م

 .عاطفه پاسخ مثبت بدهد يكنيتو فكر م-

دخترانه  يهايلوس باز نكارهايا.هم هست ادياو ز ينادر برا كنميدر هر حال فكر م يول ستيپاسخ رد چ ياو برا ليدال دانميمن نم-

در  ديدارم كه با يليمن دال گفتيدختره احمق م.كند ياز نادر دلبر ييمساله را بهانه كرده تا بتنها نيحتما ا.قبل از پاسخ مثبت است

 .ميخلوت بگو

 از خسرو چه خبر؟-

كه مبادا  رودياز هتل م رونيخوردن غذا هم به ب يبرا.شده يبدبخت دائما د رآن اتاق زندان چارهيب.كالفه شده يحساب گرياو د-

 .روميدو تا مشغول صحبت هستند با او به جنگل م نيا يامروز وقت.و به حافظه بسپرد ندياو را به كرات بب افهينادر ق

 .باشد يپاك د راتاق زندان يهوا نيجهت به شمال آمده تا عوض استفاده از ا يو ب خوديب.هست يا وانهيتر از هر د وانهيخسرو د-

 .ديريبه او خرده نگ.اند پدر وانهيعاشقان د نديگويم:با لبخند گفت الهام

خرسند  اريبس يدهد؟از طرف يكه عاطفه به او پاسخ منف شوديسبب م يليچه دال دانستينم.بود تابيقبل از قرارشان ب يساعت نادر
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عاطفه گشته  يكدلياو كه عاشق همان صداقت و .كنديروشن م شيرا برا قياز ابتدا حقا دهيبرگز يرا كه به همسر يبود كه دختر

 نهيآ يلباسش را عوض كرد و روبرو ديزمان مالقات رس يوقت.او را ازدست بدهد تياهم يب يلينداشت بر سر مسا ليبود م

 .كرديم شيرها جهياواخر سرگ نيبود بندرت ا دهيرنگش پر.ستاديا

نداده  صيمرا تشخ يها جهياو علت سرگ رايرا مالقات كنم ز يگريپزشك د ديخود گفت بنظر پس از رفتن به تهران با با

 ينادر از جا برخاست و وقت.دينگذشته بود كه عاطفه هم رس يقيهنوز دقا.رفت و در سالن انتظار نشست نييآرام از پله ها پا.است

 .معطلتان نكرده باشم اديز دوارميام:افكند و گفت ريعاطفه سر بز ترفمبل قرار گ ينشست رو يكه عاطفه بر جا

 د؟يشويمن ناراحت نم گاريشما كه از دود س.ديبه موقع آمد يليبر عكس خ-

 .ديراحت باش-

ازدواج با من صحبت  يمخالفتتان برا ليقرار بود ما درباره دال:ديهم انداخت و پرس يرا رو شيروشن كرد و پاها يگاريس نادر

 كنمياما هر چه هست از هم اكنون اعالم م.ديكن ديمن ترد شنهاديپ رفتنيسبب شده كه شما در پذ زيچه چ دونميراستش نم.ميكن

 ديپدر و مادرم در ق نكهيا يشما برا ديكه شا دميرس جهينت نيفكر كردن به ا يبعد از مدت.باشد ما يهر دو ندهيمهمتر از آ تواندينم

 .ديكنيمخالفت م ستندين اتيح

ازدواج  تواندياگر پدر و مادر نداشته باشد نم يجوان چيه دييگويباشد كه شما م نطوريوجه اگر ا چيبه ه:سربلند كرد و گفت عاطفه

 .كند

 شما را بدانم؟ ليدال دينبا يمن حت ايد؟آيكنيچه مخالفت م يپس برا:گفت يجلوتر آمد و با مهربان نادر

كندباور  يادآوريخودش آنها را  يبرا ستيقادر ن يهست كه حت يمسائل يهر كس گاه يدر زندگ يعيرف يآقا:گفت يبنرم عاطفه

شما از خانواده .كنم يشما باز تيندارم با موقع ليم.به نفع شماست ميدارم اما قدر مسلم دال يموجه ليمخالفتم دال يمن برا ديكن

 .ار شما را دارنددر كن يزندگ يهستند كه آرزو ياريبس ندخترا.ديهست يسرشناس و ثروتمند

 .دادياو گوش م يسكوت كرده بود و همچنان با دقت به حرفها نادر

 دياما باور كن.نزنم ياست اگر حرف يادب يشما از بنده حضورا درخواست ازدواج با شما را كردند ب يعمو نكهيبا توجه به ا دونميم-

 نميبيدانستن م يباشد كه انها را بازگو كنم اما چون اصرار شما را برا حيصح كنميفكر نم يشما جالب نخواهد بود و حت يدالئلم برا
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من  ديكنيحتما تصور م.ديو آشنا شد ديا دهيمكان پر زرق و برق د نيشما مرا د را.بتوانم شما را قانع كنم لكهب زنميالجرم حرف م

 ديكرده ا يفكر نيكه اگر چن ميبگو دياما با.هم ندارم يريفق يلينباشم حداقل خانواده خ يثروتمند يليخانواده خ ياگر دارا

هتل را  نيسفر و اقامت در ا نيا.هستم كننديم يمحروم كه د رجنوب شهر تهران زندگ يليخانواده خ كيمن از .ديسخت دراشتباه

 .شما باشم يبرا يهمسر مناس توانميكوه فاصله است و من نم كيما به اندازه  انيكه م دينيبيم.باشميم كميدوست نزد ونيهم مد

 يسبب شده كه شما بمن پاسخ منف نيفقط هم:لبخند زد و گفت يكه د رذهن عاطفه بود به گرم يبرخالف عكس العمل نادر

اگر هم  نكهيا دم؟گويكه با شما آشنا شدم خانه تان را د يمگر قراره من با خانه شما ازدواج كنم؟مگر روز زيعز د؟خانوميده

 د؟يتصور كن نيمرا فرد كوته ب نقدريشده كه شما ا سبب زيچه چ.كردينم يفرق ميباز هم برا دميديم

به ثروتم  ديخواهيم ايستم؟آين يانسان نيمن چن ديكه مطمئن شو ديخواهيم ينيچه تضم:ادامه داد ديچون سكوت عاطفه را د نادر

 از صفر شروع كنم؟ ديخواهيم ايشوم؟آ يكيپشت كنم و با شما 

كه گفتم بلكه  ستين نهايتنها ا:وجدان خود گفت يآسودگ يبرا يول.متواضع بود خرسند شد نقدرينادر ا نكهيقلبا از ا عاطفه

 ...مسائل

جسارتا .ميصحبت كن نياز ا شتريمقوله ب نيكه در ا نميبينم يليدل چيمن ه.ديبس كن كنميخواهش م:صحبتش آمد و گفت انيم نادر

 .هر چه زودتر با پدرتان صحبت كنم خواهميجله دارم كه معاطفه خانوم من آنچنان ع.اسمتون رو صدا كنم خواهميم

 پدرم؟:پدرش گفت يادآورياز  مهيسراس عاطفه

 .كردميصحبت م شونيتلفن من قبال با ا كي يحت اي ديداديم شونياز محل كار ا يبله اگر شما آدرس-

با دست راستش به شدت دست .كوچك به خود دهد يتكان ستيقادر ن ياز عرق شده و حت سيحس كرد تمام بدنش از خ عاطفه

پول  يآواره معتاد است و حت كيپدرم  ميبا خود گفت حاال چكار كنم؟چگونه بگو.ديگوشه لبش را به دندان گز.فشرديچپش را م

 افتاده؟ ياتفاق:ديشده بود كه نادر پرس يو عصب تهدر خود فرو رف دهد؟آنقدريرا هم مادرم م بشيج

 .است تيدر مامور شهيشغلش هم يپدرم به اقتضا ديدانيآخر م.اول با مادرم صحبت كنم ديجازه بدهنه لطفا ا...نه-

حاال خود مرتكب  يهر چند با تمام وجود از دروغ متنفر بود ول.ديبگو يبزرگ نيچگونه توانست دروغ به ا ديخودش نفهم عاطفه

را فراهم  تشانيموجبات رضا كنميم يسع كنميخب پس من با مادرتون صحبت م ارينطور؟بسيكه ا:نادر گفت.شده بود يعمل نيچن
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 .كنم

 ديگويآمده حتما به من م شيپ ميبرا نيچن نيا يتيازدواج موقع يبرا مياگر به مادر بگو.حرف متعجب شد نيا دنياز شن عاطفه

پدرم چگونه و  چارهيب.نداشته است يروز خوش يدر زندگ ديمن كه شا چارهيام آنهم مادر ب دهيبرگز يرا به همسر انيپسر شاه پر

 يرا ارام رو م؟دستشيچگونه به او بگو.روز عمر من است نيخداوندا آن روز بدتر د؟اوهيهمرا خواهد ف قتينادر حق يچه زمان

 شما حالتون خوبه؟:ديسرش گذاشت و از جا بلند شد نادر هم از جا برخاست و پرس

 .دارم كه مجبورم شما را ترك كنم يتنها سردرد كوچك.بله متشكرم-

 د؟يبه دكتر برو ديخواهينم:نگران گفت نادر

 .شوميآرام م ينه متشكرم با قرص مسكن-

 عاطفه خانم؟:به عاطفه كه قصد رفتن كرده بود گفت نادر

 بله؟:به عقب برگشت و گفت عاطفه

 .بالميباهاتون ازدواج خواهم كرد به خودم م نكهياز ا:كرد و گفت يمكث نادر

 نم؟يباز هم شما را بب ميهست نجايكه ا يتا وقت تونميم:نادر ادامه داد.انداخت ريلبخند زد و سر بز عاطفه

 .ميباش نجايا ياديزمان ز كنميفكر نم:گفت عاطفه

 ندارد؟ ياشكال-

 .داشته باشد توانديم يچه اشكال-

 .ديا از من سلب كرده بودانگار هوا ر ديكرديخودتون منع م دنيمنو از د يازتون متشكرم وقت-

لب  رينادر رفتنش را نظاره كرد و ز.كرد و به طرف پله ها رفت يبا نادر خداحافظ.سخت گلگون شد نيا دنياز شن عاطفه

 .دوستت دارم:گفت

 زدهميس فصل

 اول قسمت

وارد  نكهيعاطفه به محض ا. به طرفش راه افتاد و با او وارد اتاق شد  يسخن چيه يب ديعاطفه را د يوقت ديكشيانتظارش را م نرگس



 

 

كتابخانه نودهشتيا   جعفري مريم–با تونهات                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٧

آه من : اش  يمكنونات قلب ختنير رونيآنگاه شروع كرد به ب.  ستياتاق شد به طرف نرگس رفت و او را در آغوش گرفت و گر

 خواستمينم. كنم  يدا در حضورش معرفابت نينتوانستم پدرم را از هم. را نگفتم  قيهمه حقا اومن به . را خراب كردم  زيهمه چ

 . كنميمن دروغ گفتم و خودم احساس عذاب وجدان م. پدرم را خرد كنم 

 يتا به خواستگار يفرصت دار افتادهين يهنوز كه اتفاق يول يگفت يم ديبا يعاطفه تو م: آرام سر او را نوازش كرد و گفت  نرگس

 . ييبه او بگو امدهيات ن

 .نرگس من به او دروغ گفتم  يول

تو پدرت را .  رفتيپس پدرت را هم خواهد پذ. به تو عالقمند است  يلياو خ.  يكه نشه درستش كن ستيآنقدر سخت ن زيچ چيه

در مجموع خوشحالم  يول.  يدار يبه آن خوب يكه مادر نستيا زيچ نيمهمتر.  يكه حاال احساس عذاب وجدان كن يمعتاد نكرد

 . يكه تو به او عالقمند دانستميم شبياز همان د نم.  يازدواج او را قبول كرد كه درخواست

 ؟ زنديچرا دلم شور م دونمينم.  ترسميم يليخ من

و او از  يبا نادر آشنا شو نجايو ا ييايبا اصرار ما به شمال ب ديبا نيرا بب رتيتقد يبه راست. كسان است  يب اريخدا . كن  هيخدا تك به

 يتو كس يبه راست ايآ. به من نچسب  چسبنديكه به مادرشان م ييرا پاك كن و مثل بچه ها تياشكها. تو درخواست ازدواج كند 

اول خودت  رسديزمان عمل م يوقت يول يدهيم يقشنگ يداد ؟ انگار تو فقط شعارها يم يبا جهان دلدار دواجكه مرا در از يهست

 . يزنيجا م

 ياز ابتدا دينبا. فرصت به نادر خواهم گفت  نيبله در اول: دوستش لبخند زد  نيبهتر يرا پاك كرد و به رو شياشكها عاطفه

 .از دست دادن عشق او شود  متياگر به ق يحت ميبگو ديبا. خودمان باز كنم  يرا به رو يشك و دودل چهيدر يزندگ

 يو مدع يگله داشت يآن موقع تو از زندگ.  چرخديجهت نم كيچرخ به  شهيگفتم هم يروز بهت م كي يديد. مبارك باشد  عاطفه

 . كنهياگر مادرت بشنوه باور نم. هم هست  ياز قضا چه پسر خوب.  دهديخوش نشان نم يزمان به تو رو يبود

 .ازت متشكرم  يليخ. نرگس  يدوست من نيتو بهتر: نرگس را به دست گرفت و گفت  يدستها عاطفه

 .آورم  يو به جا نم شناسمينم ينگ يديما را كه د يبه ناز و نعمت افتاد يوقت نميبب: گفت  يو به شوخ ديكش اخم درهم نرگس

تا من  ديمدتها طول خواهد كش.  شهيتو را فراموش كنم ؟ راستش هنوزم باورم نم توانميچطور م. دوست من  هيچه حرف نيا
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 .را باور كنم  تميوضع

 .كرد  يرا باور خواه زيهمه چ يتو با او نامزد شدكه حلقه به دستت رفت و  يوقت

 ؟ يشديبا جهان نامزد م يوقت يداشت يتو چه احساس واقعا

در اصل . من عاشق جهان نبودم .  كنهيفرق م يليراستش عمل من با تو خ: حسرت بار گفت  يلبه تخت نشست و با لبخند نرگس

و  تونمينم. من عالقه پس از ازدواج بود  يبرا گميم يجد نويا يبگم دوستش ندارم ول خوامينم. جهان نامزد كردند  يمنو با زور برا

.  شهيهم يمنه حاال و برا ياو مرد زندگ. از او ندارم  يحس چيه گذارميدر كنار او م يبالش يسر رو يدروغ بگم كه وقت خوامينم

 يتيهر كس كه موقع. حوصله است  ازمنديمن و جهان ن يندگز. فاصله را كم كنم  نيبتوانم ا ديبا يول ميبا هم فاصله دار يليخ

من آن روز را فراموش  كننديهمه فكر م. تو كه دلت گرفتار شده  نهمن داشته باشد قادر به درك من خواهد بود  تيمشابه موقع

آن لحظه ، لحظه .  شوديم يتداع ميبرا كنميندارم كه بدانند هنوز فراموش نكردم حداقل هر بار به او نگاه م يمنهم اصرار كنميم

من شوك آور بود كه فكر كردم تا  يبرا يآن صحنه ها به قدر.  داديرا آزار م ميگلو يانگشتر به دست كردنم بغض كشنده ا

ا داشتم ر يانتظار شانس. اجبارا به جهان نگاه كردم . تمام شده بود  زيبله را گفتم همه چ ياما واقعا وقت.  ستميزنده ن شتريب يقيدقا

تعجب نكردم  دمياو را د يآنروز وقت يفردا. به مرمت دارد  ازياست كه ن يمن و جهان پل شكسته ا انيم. دوباره  يشروع يبرا

 .به من لبخند زد هم تعجب نكردم  يوقت يحت.  ميانگار سالهاست كه به هم تعلق دار

 ديشا. تالشش ارزنده است عاطفه  نيهم. دركم كند  كنديم يدارم كه حداقل سع يحاال شوهر: و ادامه داد  ديكش يآه نرگس

حرفها به خودم  نيمن با گفتن ا ديشا اي. شد  ميپخته تر خواه گريكديو دار شناخت بهترِ  ريما بهتر باشد چون درگ يهر دو يبرا

 .است  يعدالت يب نيا يدونيم. پول همسر جهان شدم  يندارم فكر كنم در عوض مبلغ تهرگز ، هرگز دوس.  دهميم يدلدار

به اندازه تمام  نيبه نظر تو ا. دوست دارد  يليتو را خ.  هينرگس ، جهان پسر خوب: گفت  يكنار نرگس نشست و با مهربان عاطفه

 .طور باشد  نيهم ديشا. چرا : گفت  يميصم يارزد ؟ نرگس با لبخند يبرباد رفته تو نم يآرزوها

*** 

سبد گل به  نيا. خانوم  ريعصر بخ: مودب گفت  يهتل با لبخند شخدمتيپ. را باز كرد  تراس بود كه در زدند در يرو عاطفه

 .آن متعلق به شماست  يِرو ادداشتيهمراه 
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 است ؟ ياز طرف چه كس نياما ا. متشكرم : سبد گل را گرفت و گفت  عاطفه

 .سبد گل نوشته شده  يرو

 :خواند  نيرا برداشت و چن ادداشتيلرزان  يبا دستان. گذاشت  نهيآ يدر را بست و سبد را جلو عاطفه

 . كنديطراوتش را نم يكه چند شاخه گل برابر يبه بوستان گل ميتقد......... 

 يو شادكام يسالمت يبا آرزو.................. من  يبه فرشته خوشبخت............... 

 نادر.... .............................. ..............................................

 يمطمئن يآن را جا ديبا.  نديبيخود نادر را در آن م ييگو كرديچنان به او نگاه م. قلبش گذاشت  يرا رو ادداشتي عاطفه

. جاست  نيربهت نجايا: با خود گفت . نهاد  رشيآرام بالش خود را بلند كرد و آن را ز. باشد  كيكه به او نزد ييجا.  گذاشتيم

 ريورقِ ز يصدا يداريدر خواب و ب يو گاه ديديم ينيريش يعاطفه آن شب خوابها.  خوابميم مشو با آرا گذارميآن م يسرم را رو

كرد و هر سه  يبا نرگس و جهان احوالپرس ييصبح هم كه از خواب برخاست به خوشرو.  كرديم ي، احساس راحت ديشنيسرش را م

عاطفه هر بار كه به . نمودند  ياحوالپرس شيو دختر عمو عمونچندان دور با نادر و  يرفتند و با فاصله ا يبا هم به سالن غذاخور

او  انيپا يب ينگاهها ريو قادر نبود ز ختيرينگاهها دل عاطفه فرو م نياز ا.  كردي، نادر نگاهش م كرديبه روبرو نگاه م يطور اتفاق

به نادر گرمش  دنيشياند. نشده بود  روبروهنوز با او  يعنيود از بابنت گلها تشكر كند هنوز فرصت نشده ب. به خوردن ادامه دهد 

عاشق  يكس يبود كه وقت دهيشن. به اتاقش رفت  هياز بق ياز جا بلند شد و با عذرخواه. كند  تياحساس امن شديو سبب م نموديم

 ييايدر يمرغها يصدا برديلذت م ايامواج در دنيعاطفه از شن.  شوديبه او و عشقش مربوط م يدر نظرش به نوع زيهمه چ شوديم

. افتاد  ادداشتي اديبه  كبارهي.  دييآرام به طرف سبد گل رفت و آنرا بو.  داديو قاصدك خسته را به اتاقش راه م داشتيرا دوست م

و عاشقانه  داشتيبود كه او را م يمرد رونيب. از شب گذشته صدها بار آن جمله را خوانده بود .  ديآن را برداشت و آرام بوس

زنگ اتاق را  يصدا يوقت.  نديكنارش گام بردارد و مقابلش بنش ديگنجيهم نم الشيدر خ يحت يكه روز يمرد.  نوشتيم شيبرا

 يادداشتيانبوه گلها دوباره  انيبود و م گريد يهتل با سبد گل شخدمتيدوباره پ. از جا برخاست و در را باز كرد . به خود آمد  ديشن

 :را برداشت و باز كرد  ادداشتيآرام . گرفت و داخل اتاق آمد  اسبد گل ر يبا سپاسگزار.  خورديبه چشم م

 .است  يعشق فروتن. است  ثاريمهربان ، عشق ، عاطفه و ا........ 
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 . يعشقكلمه  يواقع يپس تو به معنا نميبيرا در تو م نهمهيمن ا................. 

 نادر: با سپاس .................................................. ........................ 

.  كرديم يبود و عاطفه احساس سرمست نياتاق عطرآگ يهوا. ببرد  يپ سندهيجمالت را خواند تا به عمق منظور نو نيبارها ا عاطفه

 يليمن خ يبرا. محبت و عشق را ندارم  نهمهيمن استحقاق ا ديشياند. بست  تخت انداخت و با مسرت چشمانش را يخودش را رو

 .از آن را برگردانم  يذره ا اشمخدا كند بعدا قادر ب. است  اديز

 نيا.  يخوش يچه بو: و گفت  دينرگس به محض ورود بو كش.  ديبار در زدند و در را باز كرد نرگس را د نيدوم يبرا يوقت

 .ها  ي؟ درست مثل گلفروش دهيگل از كجا رس يسبدها

 .قرارداد بسته  يبا گلفروش شبينادر از د: كرد و گفت  يخنده ا عاطفه

 .با احساسه  يليمعلومه كه خ.  كيچه رمانت: دستانش را به هم زد و گفت  نرگس

 .فرصت نكرده ام كه تشكر كنم  يهنوز حت من

با او چه .  كرديچگونه به رفتنت نگاه م يصبحانه بلند شد زيكه از سر م يوقت يدانينم.  ياز او تشكر كن ديتو با.  هيانصاف يب نيا

 ؟ يكرده ا

 .باشد  ايخواب و رو نهايتمام ا ترسميبگو او با من چه كرده ؟ نرگس م: زد و گفت  يلبخند عاطفه

 ؟ يتا باور كن رميازت بگ شگونين كي يخواهيم.  يداريتو ب.  ايخواب است و نه رو نه

 .باشد  يماندن نهايتمام ا دانديفقط خدا م. نه : گفت  عاطفه

 .رفته  يآبتن يوقته برا يليجهان كه خ.  ميبرو ايو به كنار در ميبودن را خوش بگذران نجايا يروزها نيآخر ديشو با حاضر

 .به سرعت حاضر شد و با نرگس از هتل خارج شدند  عاطفه

 . ديكه نادر سر رس كردنديتگو مساحل نشسته بودند و با هم گف كنار

 . ريصبحتون بخ. خانومها  سالم

 سالم نادر خان حالتون خوبه ؟: انداخت و نرگس گفت  ريسر به ز جانيبا ه عاطفه

 حال شما چطوره عاطفه خانوم ؟.  شوميم جهيبودن هوا دچار سرگ يبه علت شرج يگاه.  متشكرم
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 زدهميس فصل

 دوم قسمت

 .متشكرم : سر بلند كرد و گفت  عاطفه

 . ميقدم بزن يتا كم ميرويعاطفه جون من و جهان به جنگل م: از جا برخاست و گفت  نرگس

 . امي يمنهم م: هم از جا برخاست و گفت  عاطفه

 ؟ يباش ديتو هم با مييبه هم بگو يمحرمانه ا زيچ ميما زن و شوهر بخواه ديشا: گفت  يبه شوخ نرگس

 حاال من مزاحم شدم ؟: گفت  كنديم يكار نيتنها بودن آنها چن ينرگس برا ديفهميكه كامال م عاطفه

 نيتو را هم.  ميرويبعد به جنگل م. تا او لباسش را عوض كند  ميرو يمن و جهان اول به هتل م. فرض كن  نطوريتو ا: گفت  نرگس

 .ود كرد و آنها را ترك نم ينرگس از آن دو خداحافظ.  نميبيجا م

 ؟ نميكنارتان بنش ديدهياجازه م: گفت  نادر

 . ديتونيالبته كه م: گفت  يبا شرمندگ عاطفه

 . ديدار يشما دوست خوب: ماسه ها نشست گفت  ينادر رو يوقت

 .خواهر  كيدرست مثل . اگر از نعمت داشتن خواهر محرومم الاقل نرگس هست  بله

 ؟ ديبرادر هم ندار شما

 .مادرم  يطور برا نيهم. تنگ شده  شيكه چقدر دلم برا ديكنيباور نم.  ثميبرادر كوچك دارم بنام م كي چرا

 چه ؟ پدرتان

. از خانه است  رونيب شهياو هم رايز. اما به نبودنش عادت كرده ام .  نطورياو هم هم يبرا: مسلط ادامه داد  يول ديرنگش پر عاطفه

گران  يليخ دياما حتما با. هستند  بايز يلياز بابت آن گلها واقعا متشكرم خ يراست: و گفت دادن گفتگ ريمس رييتغ يعاطفه برا

 .باشند 

 .ندارند  يآن گلها در برابر شما ارزش.  دييگران شما: و گفت  ستيبه چشمان عاطفه نگر نادر

 . ديسينويشما خوب م: شد و گفت  رهيخ ايچشم از او برگرفت و به در عاطفه
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 هيبه توص يعالقه داشتم ول يليخ اتيبه ادب. داشت  يخوب ينمره ها ميانشا شهيكودك بودم هم ياز وقت. نباشد  ييبر خود ستا حمل

 .دادم  ليادامه تحص يمادرم در رشته مهندس

 . سدينوب ميدو خط انشا برا كردميبه نرگس التماس م شهيهم اديم ادمي.  سميانشا بنو توانستميعوض من از اول خوب نم در

 ؟ ديشناسيرا م گريكدياست كه  ياديمدت ز شما

از . منكه واقعا بهش عالقه دارم .  ميو با هم سر كار رفت ميشد ياريبه رستانيبا هم وارد دب. اول مدرسه  ياز همان سالها بايتقر بله

 .دوست فراتر  كي

 .ام شود  يحسود ديبا پس

 ؟ نميبيرا نم تانيعمو و دختر عمو يراست:  ديعاطفه پرس.  دنديو نادر هر دو خند عاطفه

 .گردش از هتل خارج شدند  يبرا آنها

 .نباشند  رياز دست من دلگ يليخ دوارميام

 .از شما هم آمدند  ييدلجو يكه برا ديديد يو حت رفتنديدالئل مرا پذ يمنطق يليآنها خ.  ستندين ريدلگ اصال

 :گفت  نياست درباره پدرش صحبت كند بنابرا يفكر كرد فرصت مناسب عاطفه

 ...درباره اش حرف بزنم  ديكه چگونه با دونمينم يبه سخت يرا به شما بگم ول يزيچ ديمن با ديدونيم

 افتاده ؟ ياتفاق: او گفت  دنيعاطفه با د فشرديو چشمانش را بر هم م ديمال يبا هر دو دست دو طرف سرش را م نادر

 . شوميم جهيبه شدت دچار سردرد و سرگ يكه به تازگ بهيعج ميبرا يليخ.  ستين يمهم زينه چ: گفت  نادر

 ؟ ديبه پزشك مراجعه كرده ا: گفت  عاطفه

سر  نياو به عمو گفته كه ا. نشان دادم  باشديم ميكه از دوستان عمو يآنها را به پزشك. هم دادم  شيعكس و آزما يتعداد بله

نكرده البته سبب شد با  يدرست زيانگار تجو يهم به مسافرت آمدم ول نيهم يبرا.  باشديم اديو فشار كار ز يدردها علت خستگ

 .با ارزشه  يليخ ميبرا نيشما آشنا شوم و ا

هست كه  يپزشك حاذق كنميكه من كار م يمارستانيشما را نگاه كند ؟ در ب شاتيهم آزما گريد يبهتر باشد پزشك ديكنينم گمان

 . دهميرا به او نشان م اتتانشيآزما دياگر بخواه
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 كيدارم به  ميفرصت تصم نيدر اول. شده  فيچشمانم ضع ديشا كنميخودم فكر م. چندان مهم باشد  كنمياما فكر نم متشكرم

 .چشم پزشك مراجعه كنم 

 . ديام كه دچار سر درد شده ا دهيچند روز به كرات د نيا يمن ط.  ديرا بكن نكاريحتما ا كنميم خواهش

 . ديكه به فكر من هست رسانديشما را م يمهربان نيا.  دينگران نباش: و گفت  ديخند نادر

 ...فقط خواستم : شرمزده گفت  عاطفه

به هر حال در مقابل هم احساس  ميازدواج كن گريكدياگر قرار باشد كه ما با .  ستين حيبه توض يازين: گفت  يبا مهربان نادر

به .  ديكنيرا ترك م زيغذا نخورده م.  نميبيرنگ م دهيدو روز آخر شما را پر نيا.  ميهم بگو من ديپس بگذار.  ميكنيم تيمسئول

 .باشد  نگونهيام ا ندهيندارم همسر آ ليم. خسته  يليخ. نظرم چشمانتان خسته است 

 خواهش ؟ ايدستور است  كي نيا

و  هيبه خصوص در مورد تغذ.  رميسخت گ اريباشد بس نيهمسرم در ب يسالمت يبگم من اگر پا ديبا. دستور است  كي نيا

 .استراحتش 

 ديديدوستتان را د ديشا ميما هم به جنگل برو ديباش لياگر ما: نادر گفت . دستخوش غرور شد  يمرد نيازدواج با چن يبرا عاطفه

 . ميو با هم به هتل برگشت

 .خوب موافقم  اريبس: از جا برخاست و گفت  عاطفه

مناسب  يكه كفش يرا دوست دارم البته به شرط يرو ادهيمن پ ديدونيم:  كرديو نادر صحبت م داشتنديقدم برم گريكديدو كنار  هر

 ؟ ديشويخسته نم يرو ادهيشما كه از پ. به پا داشته باشم 

 . كنميم يرو ادهيفرصت كنم پ ياگر گاه.  نه

 دينگاه كن: گفت  يبا شاد.  ديد يجو كلبه ا يو عاطفه آن سو دنديرس يآب يخلوت بود به جو كردنديم يرو ادهيكه آنها پ ييجا

 .كلبه است  كي

 ؟ دينيبب كيآن را از نزد ديدار ليم.  روديداخل آن م ينگهبان يكلبه متعلق به نگهبان جنگل است ، كه شبها برا آن

 .دوست دارم  يليخ. بله  اوه
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. سقوط كند نادر دستش را گرفت  يبود داخل جو كيكه نزد يو درست وقت ديلغز شيپا يول ديپر ياز جو ياز فرط شاد عاطفه

آرام دست خودش را از دست نادر . از شرم بدنش را در برگرفت  يموج داغ. دست او در دست نادر بود  رينفس گ يلحظات يبرا

فقط به درد سكونت چند . است  يميقد يليكلبه خ نيا: در كلبه را گشود و گفت  نشانيحالت ب رييتغ ينادر هم برا.  ديكش رونيب

 . خورديساعته م

من : گفت  يبه آرام.  كرديهنوز هم دست او را حس م.  رديبگ دهيآن را ناد كرديم ياما سع.  كردياو را حس م يلرزش صدا عاطفه

 افتد ؟ يم يچه اتفاق ميجنگل گم شو نياگر در ا: راه گفت  انيم. به هتل برگردم  خواهميم

 . ديشويآن كلبه م يو شما بانو سازميم يآنوقت من كلبه ا.  چيه: گفت  يياي، رو نادر

 ؟ ديكرديغذا را چه م: و گفت  ديخند عاطفه

 . گشتميو هر روز با گوشت تازه بر م رفتميشكار م به

 . ديكنيفكر م ييايمن چه رو يخدا

 . كردميم نيچن ديخواستيشما م ياگر به راست اما

در  ينوشته و عشاق نام خودشان را در قلب يادگاريدرختان  يهنگام عبور بر رو كيرهگذران هر . دند درختان عبور كر يجلو از

منهم . عبور كرده اند تحمل كنند  رشانيكه از ز يبار عشق ، عشاق ديدرختها كه با چارهيب: نادر گفت . بسته حك كرده بودند 

قلب من به  يتا بدان سمينويبا تو از تو م: نوشت  خيدرآورد و بعد از زدن تار بشيكوچك از ج ييچاقو.  سميبنو يادگاري خواهميم

 »نادر « .  تپديتو م ادي

 . ميخوانينوشته را م نيا ميعبور كن نجايچند سال بعد از ا يوقت

. گشته بودند نرگس و جهان بر دنديبه هتل رس يوقت. عاطفه شده بود  يسبب شرمندگ نيو ا كردياز افعال جمع استفاده م نادر

مشغول شد كه با نادر  يساعت يادآوريبه اتاق خودش رفت آنگاه به  كراستي. نمود و او را ترك كرد  يعاطفه از نادر خداحافظ

 .، خواب نباشد ، خواب نباشد  ايخدا: با خود زمزمه كرد . گذرانده بود 

 14 فصل

اما عاطفه هنوز فرصت نكرده بود .دار بود شهير اريبرقرار شده بود كه بس يآنها الفت انيم.دنديديرا م گريكديو عاطفه هر روز  نادر
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تا درباره  شديآمد و مانع از آن م يم شيپ يانيآمد جر يم انيهر بار هم كه صحبت او به م ايو  ديدرباره پدرش با نادر سخن بگو

 .كه در شمال هستند يتا وقت حداقل نه ديمناسب با او سخن بگو يفكر كرد در فرصت عاطفهكم كم .اش حرف بزند

تر  فتهيش ديدياو را م شتريهر چه ب.كردياو صرف م شتريشناخت ب ياز روزش را كنار عاطفه و برا يهر روز ساعات نادر

با  اتشانيهماهنگ ساختن روح يبرا يشتريو خودشان كه اكنون تالش ب گذاشتندينرگس و جهان هم آنها را به حال خود م.شديم

شان نقشه  ندهيآ يو برا رفتنديبه گردش در جنگل م.برديم يسوار قيرا به قا عاطفهنادر  رفتنديم رونيب گريكدي با كردنديهم م

 .كردندينگاه م كارانيشال تيو ساعتها به فعال رفتنديم زاريسر شال رفتنديبه بازار م.دنديكشيم

اسم او را در حضورش صدا  توانستينادر نم يرغم اصرار ها يعاطفه هنوز عل شانيياز اشنا يهفته و اند كيوجود گذشت  با

 يقشنگ ينادر به او حرفها.شديآورد دچار دلهره م ياو اسمش را به زبان م يو هنوز وقت كردينادر حذر م يهنوز از نگاهها.كند

 .شديمجذوب آنها م شتريكه عاطفه ب ييحرفها.گفتيم

با هم  يوقت خواهمينم.غربت با تو فاصله داشته باشم كيبه قد  يبا تو باشم ول اهمخوينم.منو بشناس عاطفه و بگذار تو رو بشناسم-

را  گريهمد يوقت.دهديخودش را به كشتن م يلحظه آزاد كي دنيد يكه برا ميباش ييزندان وحشتزا يمثل زندان ميكنيم يزندگ

 .شناخت عشق است نيعملها هم نيقشنگتر ميفهميم ميخوب بشناس

گلها چون جان  يرو ييادداشتهايگل بود و  كرديحاال عاطفه به هر سو نظر م.فرستاديدوبار گل به اتاق عاطفه م يباز هم روز نادر

او .اقامت كنند گرينرگس از جهان خواست تا دو روز د ينرگس و جهان قصد بازگشت به تهران را داشتند ول.كرديم يخود نگهدار

پدرش او  يكالفه شده بود ول ياقامت طوالن نينادر از ا يالهام دختر عمو.م جدا كنداز ه يزود نيا بهدو دلداده را  نيا امديدلش ن

 .نموديرا به صبر دعوت م

و كالفه است كه  يرا مالقات كنند؟خسرو آنقدر عصب گريكدي تواننديمگر در تهران نم.خسته شده ام وانهيدو د نيپدر از دست ا-

 .با او روبرو شوم كنميجرات نم

 يبتوان نكهيا يتو هم برا.خودش به تهران برگردد تواندياو بگو م د؟بهيايهمراه ما به شمال ب يبه جهنم مگر تو به او گفت-

 .مياست كه خودمان خواست يزيچ نيا.ينگذار شيتنها نجاستيتا او ا ديبا يندازيثروت نادر ب يرا رو تيپنجولها

 .كارمند است گفتيم كه دميگردد؟شنيچرا آن دختره به تهران باز نم-



 

 

كتابخانه نودهشتيا   جعفري مريم–با تونهات                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٦

از  گريم؟ديروز خودمان را معطل كرده ا ستيدارد كه ب يقابل توجه زيشهر كوچك چه چ كيمگر .من خودم از تو خسته ترم-

 .خر مراد را آنها سوارند و ما هم به دنبالشان ه؟فعاليچاره چ يول خورديحالم بهم م ايدر

 .از جا برخاست و بطرف در رفت يعصبان الهام

 ؟يرويكجا م-

 .بلكه بتوانم او را آرام كنم نميخسرو را بب روميم-

 .تو كه بد نشد خسرو همراهمان بود يبرا-

 .بروم دنشيبه د توانستميچشم نم نهمهيبود و منهم كه درمقابل ا يپدر؟آن بدبخت كه دائم زندان دييگويچه م-

و چند ضربه به  ستاديراهرو رفت و مقابل در ا يرام به انتهاا ديرا ند يدر را بست و به اطراف نظر انداخت و چون كس يعصبان الهام

 .بود سيخ شيموها.خسرو در را باز كرد.آن زد

 ؟يحمام بود-

 .كرده ام سينه سرم را خ:گفت يخسرو به سرد-

با :گفت يشد و با ناخن بلندش پشت گردنش را قلقلك داد و با طناز كينزد كرديرا سشوار م شيموها نهيآ يبه او كه جلو الهام

 ؟يمن قهر

 .نه لطفا دست از سرم بردار-

 .يخسته شده ا دونميم:و گفت ستيبه او نگر نهياز آ الهام

 يبرا.نميبيآفتاب را هم بخودم نم يحداقل رو.شده ام وانهيخسته؟د:سشوار را خاموش كرد و بطرف او برگشت و گفت خسرو

 .ميگرديزودتر باز م يتو بمن قول داد.دار يحافظه خوب نكهيا يچه؟تنها برا يبرا.با آن مردك روبرو نشوم نكهيا يچه؟تنها برا

او فعال سرش با آن دخترك .ندارم ياسوده است كه من با نادر كار التيحاال حداقل خ.ميد رمخمصمه افتاد يمتاسفانه بدجور-

 ست؟يجالب ن تيبرا نيا.من متعلق به تو ام.گرمه

 نيپول آنقدر ارزش دارد كه تو مرا به چن ايآ يول.دوستت دارم.الهام من عاشق توام نيبب.نمتيبب كنارت توانمينم يول يمن يتو برا-

به آن پولها  يازيكه ن ميما آنقدر دار يدونيم.ميرا شروع كن ييبايز يبا هم زندگ ايپولها را رها كن و ب ؟آنينيبب يحال و روز
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 .ستين

آن را  ينيبب نيزم يطال رو يسكه ا يرويو راه م يشلوارت كرده ا بيدست د رج كهيدر حال ياگر روز.خسرو يتو احمق-

 ؟يداريبرنم

به  يريگيم يمهمان يرويم يبا او به مهمان.ينقشه ات معطل كرده ا يحاال نه ماه ست كه تو مرا به پا يول.بود يآسان نيبه ا كاشيا-

 ...و...و  يرويمسافرت م

 ياوريطاقت ب يتوانينم يكنياگر فكر م.كنمينكنم با تو ازدواج نم ينقشه را عمل نيمن تا ا:پشتش را به خسرو كرد و گفت الهام

 .يدنبال اهداف خودت برو يتوانيم

 كهيد رحال يدهان او گذاشت و به آرام يمبل انداخت و دستش را رو يالهام را گرفت و او را رو يبازو عيحركت سر كيبا  خسور

از حربه زنانه ات .اندازميزباله دورت ب كيو هم اكنون تو را تصاحب كنم و بعد مثل  انجيا تونميم:گفت كرديالهام نفسش را حس م

به من وعده ازدواج .يتو مرا آواره شهر كرد.من بخاطر تو همه كار كرده ام.استفاده نكن يا ردهكه مرا معطل ك كساليبعد از 

قدرت مقابل  نهمهيكه مرا با ا يدونيم.كنم هيبا تو تصفحداقل حسابم را  دياست كه با يبخدا قسم امروز روز.يو عمل نكرد يداد

اما بدان من دست .يكرده ا دهندياب م يكه در حال مرگ به او جرعه ا يمثل گوساله ا ست؟مراين يكاف.يخودت به زانو انداخته ا

چون من آن نادر احمق  يسر باال نده يپس بهتره به من جوابها.اورميتا تو را به چنگ ب ميآ يآنقدر به دنبالت م. ستميبردار ن

 .ستمين

غرش كرد و  يريالهام به محض باز شدن دهانش مثل ماده ش.حركت دست از دهان او برداشت و از جا برخاست كيبا  سپس

 .او را به دست گرفت و در هوا نگه داشت يحركت مچها كيخسرو با .بطرفش حمله برد

خروش تو  نيو عاشق هم يدونيكه خودت م دونميمن همانقدر از تو م.يرينگقشنگت را بطرف من نشانه  يبهتره ناخنها-

 .قرارخواهد گرفت زيهمه چ انيآنوقت نادر در جر يفقط دست از پا خطا كن هيكاف.هستم

 ؟يدهان من بگذار يرو رو فتيدست كث يچطور جرات كرد يشرميتو پست و ب-

كه عشق توام آنوقت  يگفتيم شهيهم يقشيتو ال يكن يزندگ فيدست كث نيتو بناست با هم زميتند نرو عز:گفت يبا بدجنس خسرو

 .يكنيم يناخن خشك ديكه زمان عمل رس يدرست وقت
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 .يبفهم نويكن ا يسع ستميمتنفرم من برده تو ن يگرياز وحش-

با نادر صحبت  ديآنوقت با يزنيبهمم بهم نارو م هيفقط كاف.مهم باشم كنميم يتو مهم نشده ام سع ياگر من هنوز آن اندازه برا-

 .كنم

 كيبه هدف نزد ميكه دار يطيشرا نيدر ا.يعقل يب وانهيد كيتو :چشمانش به رنگ زمرد شده بود گفت كهيدر حال يعصبان الهام

 .من به تو وفادارم گميصد بار بتو گفتم باز هم م.يكنيبا من جدل م ميشويم

و فرزندم را ترك  فتم؟همسريام را رها كنم و دنبال تو ب يكار و زندگ ديچرا با دانمينم:او نمود و گفت يبه سراپا ينگاه خسرو

 .كردم آنهم فقط بخاطر تو خدا كند اشتباه نكرده باشم

 ارزشش را ندارم؟ يكنيفكر م يعني:ديپرس يبه لب آورد و با دلبر يلبخند الهام

چون اگر بنا باشد داخل چاه بروم دست تو را هم .ببازم ستمين ليما.قمار كرده ام كيتو  يمن رو يول يخودت نداشته باش ديشا-

 .برميو با خودم م ميگريم

 .فراموش نكن نويدوستت درم ا يول:بطرف در رفت خسرو ادامه داد.بر لبان الهام محو شد لبخند

 .اعتنا در را باز كرد و از اتاق خارج شد يب الهام

نقاط تهران واقع شده بود و  نياز بهتر يكيخانه او در .كرد ادداشتينزل را كارت شركت نادر را گرفت و آدرس و شماره م عاطفه

نادر معلوم  يكرد و به او داد و محل كارش را هم برا ادداشتيبه اصرار نادر آدرس منزل خودشان را .دياز آدرس فهم نويعاطفه ا

 .كرد

 ديمادرم دتنگ شده ام و با ياگر نروم برا.كه نروم تونميبروم و نه م تونميراستش نه م.ميگردينرگس گفت كه فردا به تهران برم-

 .شوميشما دلتنگ م يسركار بروم و اگر بروم برا

 .نميشما را در تهران بب تونميبعد من م.ميافت يراه م ديشما حركت كرد نكهيما هم به محض ا.ندارم يكار نجايا تويمن ب-

 ؟يمانيممنتظرم كه :گفت يو به نرم ستيبه صورت عاطفه نگر نادر

 كنم؟ يكار نيچن تونميم د؟چطوريزنيكه شما م هيچه حرف نيا:كه گلگون شده بود گفت عاطفه

 .كننديرا فراموش م زيبهتر همه چ تياز دخترا به محض موقع يآخه بعض-
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 .است يكياما به قول خودتان عشق فقط -

 .كنميخودم را فراموش م يحرفها شهياست كه من هم بيآه عج-

 .ديحتما نزد دكتر برو ديبا.ديمراقب خودتون باش كنميخواهش م-

از من  خواهمينم.غافل بودم ميچند روز از عمو نيا يبه كل.بروم ديبا گريخوب من د.كنميم نيحتما چن:زد و گفت يلبخند نادر

 ؟يندار يبا من كار.شود ريدلگ

 .ميآ يتان منزد يخداحافظ يقبل از حركت برا.متشكرم زيهمه چ ينه برا:گفت يبه گرم عاطفه

 .متشكرم فعال خدا نگهدار-

اندازش را جمع  ريز.اقامت داشت ايبود كه در كنار در يروز نيآخر نيا.ستينگر ايرفتن او را نظاره كرد و بعد بجانب در عاطفه

دستش بطرف زنگ برود اسم  نكهيتوقف كرد قبل از ا شياتاق عمو ينادر از پله ها باال رفت و جلو.كرد و به جانب هتل براه افتاد

 كنميبخدا آرزو م.احمقه كينادر :بلندتر از معمول بود شيو از قضا صدا زديدرباره اش حرف م تكه الهام داش ديخودش را شن

 .خسته شده ام پدر ميزودتر به تهران برس

 هياز قض دياو نبا.دنديرا شن تينكن همه صدا اديفر نقدريا:گفتيم يآرامتر يكه در پاسخ با صدا ديرا شن شيعمو يصدا نادر

 .اش لذت ببرد يبگذار از زندگ.ستيزنده ن شتريب گريكه دكتر چه گفت او تا شش ماه د يديد.بداند يزيخود چ يماريب

گرفت تا از  واريدستش را به د. نموديو احساس ضعف م زديگوشش زنگ م.مقابل چشمش تار بود ريشد تصو جهيدچار سرگ نادر

زنده  شتريب يقيآن حرفها تا دقا دنياز شن كرديتنها حس م.ديشنينم ييصدا چيه گريكند د يريافتادن خود جلوگ

 .تخت افتاد يوارد اتاقش شد و رو زانينگفت؟افتان و خ يزيچبه او  شيداشت و چرا عمو يماريچطور؟او؟مگر چه ب.ستين

من .ندارم يهنوز سن كهيدر حال رميميمن م.نگفتند يزيبه من چ يول دوننديآنها م.مانميمن زنده نم مانميخود گفت من زنده نم با

كرده  دوارياو را بخود ام م؟منيعاطفه افتاد خداوندا با او چه كنم؟به او چه بگو اديب كبارهينادر .مانديناكام م ميو آرزوها رميميم

 .گذاشته ام واجبا او قرار ازد.ام

نه .شد ريسراز دگانشياشك از د يبه آرام.كردياحساس سردرد م شتريبرده بود ب يپ قتيحاال كه به حق.روشن كرد يگاريس نادر

سخن  يقبال با كس دينبا كننديآنها اشتباه م ديشا.نميبا دكتر صحبت كنم دوباره او را بب ديبا.جوانم يليندارد من هنوز خ قتيحق نيا
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انصاف  نيهر چه زودتر فقط شش ماه؟ابروم  ديحاال با نيهم!نه.كنميبه جانب تهران حركت م رداف نيبا عمو هم يحت ميبگو

 .دانمينم ياز زندگ يزيمن هنوز چ.است يعدالت يب نيا.ستين

به .بعد الهام در را باز كرد يلحظه ا.مكث كرد بعد زنگ را فشرد يلحظه ا.ستاديا شياتاق عمو يزحمت از جا برخاست و جلو به

 نجاست؟يعمو ا:او گفت دنيمحض د

 .دهيپر تينهايافتاده؟رنگت ب يمن نادر چه اتفاق يبله خدا-

 .باز هم دچار سردرد شده ام ستين يزيچ-

 ؟يبزن يبه من سر يبه به نادر جان فرصت كرد:او گفت دنيعمو با د.داخل آمد نادر

 .به تهران بروم خواهميم:و آرام گفت يجد نادر

 .يباش نجايا شتريدلت بخواهد ب ديتم شاگف.ميخواهيما از خدا م:زدند و عمو گفت يلبخند گريكدي يبه رو شيو دختر عمو عمو

 .كردم تياذ اديشما را هم ز دينه عمو جان شا-

 م؟يفتيراه ب يخوب ك اريبس.ينه پسرم تو مثل پسر خود من-

 .امشب-

 .ميافت يامشب؟چرا شب؟فردا راه م-

 .روميم ييبه تنها ديايب ديتوانياگر شما نم.به انجام برسانم ديدارم كه با يكار مهم-

 ؟يحاال تنها برو ميبود نجايخاطر تو ا يمدت ما برا نمهمهيه؟ايچه مدل نيا-

 حال عاطفه چطوره؟ يراست.رانمياز جاده را من م يبخش.ميافت يخوب ما هم راه م اريبس:صحبت آنها آمد و گفت انيم الهام

 .خوبه ممنونم:گفت يبه سرد نادر

 افتند؟ يآنها راه نم-

 .افتند يفردا راه ب ديشا-

نادر از جا برخاست و .چرا نادر ناراحت است و پدر شانه باال انداخت ديكرد و با اشاره چشم از او پرس يبه پدرش نگاه الهام

 .ميافت يراه م ديرا ببند تانياگر ساكها:گفت
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 پكر بود؟ نقدريامروز ا نيچرا ا:دينادر از اتاق خارج شد الهام از پدرش پرس يوقت

در رفتن  نقدريا نكهينگه داشت و نه به ا نجايروز ما را ا ستيب نكهينه به ا.در شب يرانندگ.نبرده زاديبه آدم چكارشيپسره ه نيا-

 .كنديعجله م

 .ميافت يخسرو راه م:اتاق خسرو را گرفت و گفت يرا برداشت و داخل يگوش الهام

 حاال؟:گفت خسرو

 .حاال راه افتاده يانجام كار يبله حاال نادر برا-

 است؟ وانهيدادم؟پسرك د يمن عقلم را دست چه كس.در نادرنا:گفت يعصبان خسرو

 .يباش انيدر هر حال گفتم كه در جر ديشا-

 .شوميخوب هم اكنون حاضر م اريبس-

نادر از :داخل آمد و در را بست و آنگاه گفت.از جا برخاست و در را باز كرد نرگس بود.تخت نشسته بود كه زنگ زدند يرو عاطفه

 كرد؟ يتو خداحافظ

 چه؟ يبرا:ديبا تعجب پرس عاطفه

از قول من از عاطفه :نادر به من گفت.ميدينادر را د يكه دختر عمو و عمو ميبود نييمن و جهان پا.رونديآنها دارند به تهران م-

 .ديبده شونيورقه را به ا نيو ا ديكن يخانم خداحافظ

 نكرد؟ ين خداحافظچرا خودش از م ميافت يآخه اون بمن گفت ما بعد از شما راه م يول-

 .با هم حرفتان شده ديهم ناراحت بود من فكر كردم شا يلياتفاقا خ.من آمده بودم از تو بپرسم:با تعجب گفت نرگس

 .ميهم با هم بود شيپ كساعتينرگس؟من و او تا  ييگويچه م-

 .نوشته يچ نميحاال ورقه را باز كن بب-

 واقعا آنها رفتند؟-

 .بله رفتند-

 :خواند نينامه را باز كرد و چن يربا ناباو عاطفه
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 زيعز ييبنا خانم

 يبرا يالبته من از ابتدا به شما عالقه ا.شونديجدا م گريكديو از  شونديآشنا م گريكديكه انسانها با  ديآ يم شيپ يدر زندگ يگاه

دوستانه تقاضا .هست ياديفرصت ز ييبايشما با آنهمه ز يبرا دينشو ريدلگ.خواستميگذراندن وقت م يازدواج نداشتم و شما را برا

 .ميشناسيو نم ميا دهيرا ند گريكدي ياصال روز ييگو.ميكن اموشرا فر گريكديكه  كنميم

 

 يعيرف نادر

 

دهانش  كهيدر حال كردينرگس ناباورانه به عاطفه نگاه م.افتاد نيزم ينامه رو.شده چنگ اندخت يمنبت كار زيبه لبه م عاطفه

 اديعاطفه با تمام وجود فر.خارج نشود شياز گلو ييتا صدا فشرديدهانش را بهم م.ديلرزيتمام وجود عاطفه م.بازمانده بود

نرگس او را در .بطرف نرگس برگشت.نامه مسخره نيحاال ا...گرفت و حاال يمنو به باز.داز من سوء استفاده كر.پست كهيمرت:زد

 باشه؟ يشوخ كي ديشا ستيدرست ن نيا.كنميمن باور نم:آغوش گرفت و گفت

حق با تو بود من مردم شناس .دميفهميهمان اول م ديبا.نكرد يبا من خداحافظ يحت ست؟اويدرست ن ي؟چيچ:زد اديفر عاطفه

 .مسخره يگلها نيبا ا...نيداد با ا بيمدت مرا فر نهمهيا.فهمدياز من م شتريبچه ب كي يحت.ستمين يخوب

از همتون :زديم اديفر هيگر انيم كهيو با پا لگد كوبشان كرد در حال.انداخت نيبطرف گلها حمله برد و آن سبدها را بزم عاطفه

 .نازهيكه پولداره و به ثروت خودش م يمتنفرم از هر كس

من از .خ دادهر يحتما اشتباه.تو با او حرف بزن:آرام گفت.كرديم هينرگس هم گر.تخت انداخت يخسته شد خودش را رو يوقت

 .كنميكارها را باور نم نينادر ا

 نامه را نداد؟ نيمگه او خودش بتو ا-

 ...آخر او.كنميچرا اما هنوز هم باور نم-

آه نرگس من به او .و خوش اب و رنگ بندهيفر يبا آن حرفها.دهد بيتوانست مرا فر نيهم يو برا دادينشان نم نگونهيبله او ا-

 .ام آمد يبه خواستگار شيآخر عمو.دميدياو را مثل همسر خودم م.اعتماد كردم

 .شوديدرست م زيعاطفه جان غصه نخور همه چ:و گفت دياو دست كش يشانه ها يآرام رو نرگس
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 .منو تنها بگذار لطفا منو تنها بگذار:زد اديآنكه بفهمد فر يب عاطفه

 .او را ترك كرد نيد و اندوهگمرد نرگس

 پانزدهم فصل

 اول قسمت

را به او اعتراف  زيشب همه چ يكياو بود و سر بر دامنش در تار شياكنون پ خواستيدلش م. مادرش دلتنگ شده بود  يبرا عاطفه

 يبا آن بو! آه مادر . كرد  آن را فراموش خواهد ياو را متقاعد كند به زود توانستيو م زديكننده م دواريام يمادر حرفها.  نموديم

 يحركت چي؟ هر چند او ه دميچطور آن قدر احمق بودم كه نفهم:  ديشياند.  زديوضو به خود م امخوش گالبش كه هر شب هنگ

نزد  نيبه شام ندارد و نرگس اندوهگ ليعاطفه از پشت در به نرگس گفت م.  دهديم بيمن متوجه شوم مرا فر نكهيبر ا ينكرد مبن

جهان  يراست.  كنميرا باور نم ييزهايچ نيمن از نادر چن.  ستبه شدت دل شكسته ا: جهان كه او هم دلواپس بود برگشت و گفت 

 ؟ يتهران حركت كن يهم اكنون به سو يتوانستينم

 . ميتا صبح صبر كن ديمتاسفانه با. كنم  يخوب رانندگ توانميمن در شب نم نرگس

 . كندياالن تنها حضور مادرش او را آرام م دونميم. او ناراحتم  يبرا يليخ

 . ميكرديحد به او اعتماد م نيتا به ا دينبا

 .نبوده است  ليدل يكار او ب نيا ميگويو م كنميمن هنوز هم باور نم. افتاد  ياتفاق م نيهر حال ا به

 . دهديم بيمنهم متوجه نشدم او دارد عاطفه را فر ياگر چه حت.  ينيخوشب نقدريا يهم چون زن تو

 . دهدينم نيمنهم او را تسك يهايدلدار يحت.  نديمرا هم بب خواهدينم يحت او

 .است  ازمنديتنها باشد ن نكهياو االن به ا. تا فردا بهتر خواهد شد . را به حال خودش بگذار نرگس  او

را در آغوش گرفته  شيزانوها كهيو درحال.  ختيريعاطفه هنوز اشك م ارويد يان سو. بخورد  يزيشب نرگس نتوانست چ آن

هر روز به مادر  نكهي؟ كه تنها زجر بكشم ؟ ا يآورد ايچرا مرا به دن دانميخداوندا اصال نم: فكر كرد .  كرديبود به آسمان نگاه م

 دهيند يآخر از او محبت پدر يسالها نيا يكه هرگز در ط يپدر ايگشته ؟  دهيتك يرزنيچون پ ينگاه كنم و عذاب بكشم در جوان

؟ من به او عالقمند شده بودم به تو  يرا داد ميجزا نينچنيبه درگاهت كرده بودم كه ا يمگر من چه گناه! از عشقم  نهميام ؟ ا
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 اي. كه فقرا هم خوشبختند  كردميداشتم باور م. را پاره كنم  شيهانامه  ديآ يكه دلم نم يبه طور. هنوز هم هستم  ميگويدروغ نم

 يآورد آن روز اديبه .  ديچك شيزانوها يو رو ديدرخش يقطره اشك. عاطفه چشمانش را بست . بود  ايخواب و رو نهايهمه ا ديشا

 . افتديآب ن يرا كه نادر دستانش را گرفت تا داخل جو

 ؟ شوميآوردن خاطراتم آرام م ادياگر از او متنفرم چرا از به  خداوندا

او تا صبح .  يبود و عهد شكن يينامه فقط جدا اميپ. بود  دهيفايب يشود ول رشيدستگ يتازه ا زيچ دينامه او را خواند شا دوباره

 . ستيگريم شتريب ديشياند يهر قدر م. بر هم بگذارد  دهينتوانست د

*** 

. بود  شهيو نادر در اند شكافتيدل جاده را م نيماش. فرو رفته بودند  قيعم ينادر به خواب يعمو و دختر عمو نيماش داخل

 كيقبل در نظر عاطفه خود را  ياز ساعت. بداند كه عاطفه بعد از خواندن نامه درباره او چه خواهد كرد  خواستيو نم توانستينم

: با خود گفت  فشرديرا م شيبغض گلو كهينادر درحال. كند  يكرده و بعد او را رها م يباز يدختر يكه با آبرو يكس.  ديديم اديش

كه دوستش  ليدل نيخواسته خود كنم ؟ و تنها به ا يرا قربان يدختر توانستميچگونه م. شد  نيماجرا چن نيهمان بهتر كه آخر ا

مرا فراموش خواهد كرد و  يبه زود. جوان است  يليو دو سال دارد و هنوز خ ستيكنم ؟ او تنها ب هياش را به تاراج هد يدارم جوان

اگر به واقع . اگر اكنون او را از خود برانم در حقش محبت كرده ام . چون من وجود داشته است  يكس يكه روز برديم ادياصال از 

 . ومش روزيو در مبارزه با دلم ، عشقم و احساسم پ اورميتاب ب ديدوستش داشته باشم با

افسوس كه مرگ مجالم ! افسوس :  ديشيو اند ديكش يآه.  ديگرد ريسراز دگانشياشك از د. چهره عاطفه را از نظر گذراند  نادر

كه در كنارش  يبود مدت كوتاه ينيريش يايچه رو. قد  ميبا دو سه بچه قد و ن. با او خوشبخت باشم  توانستميم. نخواهد داد 

دارند وداع كنم ؟  تياهم ميكه برا يو كسان زهايبا همه چ ي؟ من روز رميمن ؟ من بم. است  مكننام ميهنوز باورش برا. گذراندم 

انتظار آمدن بهار  ديبا ام خواهميم. كنم  يزندگ خواهميم. زنده بمانم  خواهميم. را دوست دارم  يزندگ. جوانم  يليآخر من هنوز خ

وس و خواب حاصل كاب نهايخداوندا اگر همه ا. زمستان باشم  دنيرس تظرناقوس مرگ به صدا درآمد من يوقت خواهمينم. را بكشم 

 .او باشد  يبايز دگانيد دنيد نميبيكه م يزيچ نيو اول زمياست بگذار از خواب برخ

با فندك  يبه آرام.  داشتيسرنوشت شوم خود قدم برم يو به سو شكافتيدل جاده را م يداشت و او به آرام قتيحق زيهمه چ اما
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. دو جدا شوم  نياز ا يروز ديبا:  ستينگر شيبه عمو و دختر عمو نهياز آ. را روشن كرد و آن را به لب گذاشت  گارشيس نيماش

فكر كردند بهتر است قبل از مرگ آب و . سفر به شمال دادند  بيمن ترت يبرا. اطالعم  يب تيقعمن از وا كننديآنها هنوز تصور م

 ... دياز سر ترحم با من قصد ازدواج داشت و شا ديعوض كنم و الهام شا ييهوا

 كرديو عاطفه را قبول نم رفتينم رونيب دانياگر قصد بدست آوردن ثروتم را داشت از م. قضاوت كنم  دينبا نيرباره او چند! نه  نه

را  ميهمه آرزوها ديبا.  يگريزمان د چينه فردا و نه ه. نه امروز . را ندارم  يدختر چيسعادتمند كردن ه تيدر اصل من قابل. 

 نيبار سنگ نيبه حال ا يفكر ديمسلم شد با ميموضوع برا نياگر ا.  مياسايخرمنها خاك سرد ب ريمرگ كنم و خود ز شكشيپ

 .صحبت كنم  لميبا وك ديبا زيقبل از هر چ. ثروتم كنم 

را با تو  مينگه دار تا من جا: گفت  ينادر را از افكارش جدا ساخت و به آرام. نشست  يصندل ياز هم گشود و صاف رو دهيد الهام

 .كنم  عوض

 .هنوز برانم  توانميم. به خواب ندارم  يازيمن ن: گفت  يبه نرم نادر

تو  يبه خوب توانميم يكيمن در تار. ممنوع كرده  تيبلند مدت را برا يكه دكتر رانندگ يدونيم.  ياستراحت كن يكم ديتو با يول

 .كنم  يرانندگ

نادر نشست  يشد و جا ادهيپ نيالهام از ماش. را كنار جاده نگه داشت  نيماش يبه آرام. اش مغموم شد  يماريب يآور اديبا به  نادر

 حالت خوبه ؟:  ديپرس يرانندگ نيانداخت و در ح يبه او نگاه يچشم ريز. و نادر كنار الهام قرار گرفت 

 .متشكرم . بله : گفت  يبه آرام نادر

 ؟ يچرا گرفته و ساكت پس

 .خسته ام : بر هم گذاشت و گفت  دهيشود دسخن گرفته ن نيدنبال ا نكهيا يبرا نادر

 . ميتهران باش گريد يساعت كنميگمان م.  يبخواب بهتره

*** 

هنوز نتوانسته بود ضربه آن شوك  كهياست درحال دهيرس انيبه پا رگذريد قيباالخره شب با آن دقا ديكه سر زد عاطفه فهم دهيسپ

هنوز هم فكر . گوش كرده بودم  شيبه حرفها كاشيا: الهام افتاد با خود گفت  يحرفها اديبه . كند  يرا در خود بررس ميعظ
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از من كرد ؟ لباس خود را عوض نمود و هر آنچه  ينادر به زور او را وادار به عذرخواه ديشا اي. نبوده  ليدل ياو ب يحرفها كنميم

تو : گفت  دينرگس آمد و چون چمدان آماده او را د نكهيلبه تخت نشست تا ا يكار چيه يرا ب يساعت. داشت داخل چمدان نهاد 

 ؟ يحاضر

 . كردميچند روز قبل م ديكه با يكار. بله : با اندوه گفت  عاطفه

 .بوده تمام شد  يمساله ا افتادهين يشما اتفاق انيم. عاطفه  نيبب: كنارش نشست و گفت  يبا مهربان نرگس

خود از خانواده  نكهيبعد از آنكه مرا به خود عالقمند كرد ؟ با اتكا به ا ؟ يسادگ نيتمام شد ؟ به هم: با خشم گفت  عاطفه

 نكهي؟ من اصال از ا اندازديمرا دست ب ندازنديرا دست ب گرانيكه قادرند د يو بعد مثل افراد رديبگ ياست مرا به باز يسرشناس

او را خوردم ؟  بيكه چگونه فر.  باشديخودم م يِو نادان يبلكه اندوه من به واسطه سادگ ستمين نيوهگمساله ام با او تمام شد اند

فرسنگها فاصله  گريكديكه من و او با  دميفهميم ديبا. گذراندن وقت به مسخره گرفته بود  يكه او مرا برا نستيا يمن برا يناراحت

 . ميدار

 شد ؟شده با يرفتار نيباور كنم نادر مرتكب چن توانميمسائل من هنوز هم نم نيتمام ا با

 !؟ يشناختي؟ مگر چند وقت بود كه او را م يكنيو از او مدافعه م يكنيتو مرا رها م يعني! ؟ چرا

 . يديپرسيو علتش را م يگرفتيبا او تماس م دنيبه محض رس كاشيا.  ديگويم نطوريبلكه قلبم به من ا شناسمياصال او را نم من

چگونه به صورت جهان  دانمينم. با او صحبت كنم  نكهياز او بشنوم چه رسد به ا ينام خواهمينم گريد ي؟ حت ييگويچه م نرگس

 نگاه كنم ؟

 چه ؟ يبرا:  ديبا تعجب پرس نرگس

بستم و دست آخر او  گانهيب يهمه مدت دل به پسر نيهستم كه ا يديق يمن دختر ب كنديمسلما او پشت سر گمان م نكهيا يبرا

 .كرد  ميرها

 . يهست يتو دختر مهربان و عاقل دكنيفكر م شهيهم جهان

 . بازديناشناس نم يدل به فرد دهيو نسنج دهي، نفهم يانسان عاقل چيه! نه  عاقل

 ؟ يعمل سرزنش كن نيا يخودت را تا آخر عمر برا يخواهيم ايآ
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 .عشقم شد  نيعشقم ، آخر نيكه اول دانميفقط م: و گفت  ديكش يآه عاطفه

. افتاد اما سبب تجربه شد  يبود كه به هر حال م ياتفاق.  يجوان يلي؟ تو هنوز خ هيچه حرف نيا: مهربان گفت  يبا لبخند نرگس

 . ميتا قبل از ظهر تهران باش.  ميفتيراه ب يبه صبحانه ندار لياگر م

عاطفه . آنها حكمفرما بود  انيم ينيدر راه سكوت سنگ. نمود و نرگس به جهان خبر داد كه آماده حركتند  يليم ياظهار ب عاطفه

كس  چيه.  ميگرديبه تهران باز م يو اكنون با چه اندوه ميكرد يبه شمال ط دنيرس يبرا يراه را با چه شوق و ذوق نيا ديشياند

 شهيعاطفه سر خود را به ش. به تهران رفت  كسرهيراه نگه نداشت و  انيجهان م. شود  شقدميپشكستن سكوت  ينبود برا ليما

بود  يسفر نيآخر نيا ديشا: با خود گفت .  گذراندياز نظر م نهادنديرا كه با عجله پشت سر م يريداده بود و تصاو هيتك لياتومب

 .كه رفتم 

به  يوقت.  نموديانداخت و سكوت م يدار م يمعن يبه جهان نگاه ديديو چون عاطفه را در خود م گشتيبه عقب بر م يگاه نرگس

: آورد به نرگس گفت  يدر م يجهان جامه دانش را تا جلو كهيشد و در حال ادهيپ نيخانه عاطفه از ماش يجهان جلو دنديتهران رس

 .متشكرم  زيهمه چ يبرا

 .ظاهرا آخرش خراب شد : دستان عاطفه را به دست گرفت و پاسخ داد  نرگس

 ...من بودم كه سفر شما را خراب كردم اگر من همراهتان نبودم  نيا! دوست من ؟ يزنيكه م هيچه حرف نيا

 ميمعلوم نبود اكنون من و جهان با هم چگونه بود ياگر تو با ما نبود. من از تو ممنونم . حرفها را بشنوم  نيا خواهمينم گريد.  بسه

 . يرا به من نشان داد يبخشت راه زندگ ديخوب و ام يتو با آن حرفها! ؟

 .باعث زحمت شما شدم آقا جهان  يليخ: گفت  يرفت و با لبخند كتريبود عاطفه نزد ستادهيا يركنا جهان

من .  ديببر اديسبب نشود كه ما را از  ياتفاقِ آخر نيا دوارميام. بود  يو خوب يادماندنيسفر به : افكند و گفت  ريسر به ز جهان

 .شود  يميدو دوست قد انيدوست ندارم حضورم باعث فاصله م

گرفت  ميبعد تصم يابتدا خواست زنگ بزند ول. در ماند تا از نظر دور شدند  يآنها دست تكان داد و آنقدر جلو يبرا عاطفه

عاطفه به طرفش  دنيبود به محض د يمشغول باز اطيدر ح ثميم. را به در انداخت و در را باز كرد  ديكل. كند  ريمادرش را غافلگ

 ؟ يديخر يمن چ يبرا: د ز اديفر يو با شاد ديدو
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 !من تنگ نشده بود ؟ يدلت برا:  ديو بعد پرس ديو بوس دياو را در آغوش كش عاطفه

 ؟ يديبرام خر يحاال بگو چ.  چرا

جامدانش را برداشت و از پله ها .  ستيو دور شدن او را نگر ستاديكلوچه به او داد و بعد ا يرا باز كرد و بسته ا فشيدر ك عاطفه

.  ستيعاطفه آهسته به مادرش نگر. نگذاشته بود متوجه حضور او شود  ياطيچرخ خ يبود و صدا ياطيمادر مشغول خ.  باال رفت

 يقيدقا يعاطفه برا.  يخسته و دوست داشتن شهيمادر با آن صورت هم. دلتگ شده است  مادرش يبرا نقدريا دانستيخودش نم

آنقدر دلشكسته  كهيدرحال خواهديكه مادر را م دانستيخوب م. كند  يريجلوگ شياشكها زشيچشمانش را بر هم گذاشت تا از ر

تمام شده و تو به  زيخوب ، حاال همه چ:  ديبه او بگو. را  وگرم ا يخود حس كند و زمزمه صدا يموها يانگشتان او را ال به ال. است 

 .كه نشود درستش كرد  ستيآنقدر بد ن زيچ چيه.  يخانه بازگشته ا

نگاهش را به انبوه پارچه ها . خود مشغول ماساژ گردنش شد  دهيو با دستان تك ديدست از كار كش يلحظات يرفع خستگ يبرا مادر

 كار چه كنم ؟ نهمهيبا ا ايخدا: دوخت و زمزمه كرد 

 . كنميخودم كمكت م. غصه نخر مادر من برگشتم : جلو آمد و گفت  عاطفه

.  ريبخ دنتيرس. مادر  يخوش آمد: گفت  ياز جا بلند شد و با مهربان ديبه چهره خسته اش دو يبه طرف صدا برگشت و شاد مادر

 سفر خوش گذشت ؟

 يمادر كم. و تنگ در آغوش گرفت  ديمادر شادمان بود به طرفش آمد و او را بوس يصدا دنيقلب با شن مياز صم كهيدرحال عاطفه

 كهيعاطفه درحال!  يچاق شد. خوش گذشته  يليبدون من بهت خ نكهيمثل ا: گفت و  ستينگر شياو را از خود دور كرد و به سراپا

 . زميريم يخوشحالم كه دارم اشك شاد دنتانيآه مادر ، آنقدر از د:  فتگ ردياشكش را بگ يقادر نبود جلو

 ييو مرا ترك نما يزدواج كنا يخواهيپس تو چطور فردا م!  يچه حرفها ؟ بلبل زبان شد: گفت  يكرد و با مهربان يفياخم ظر مادر

 ؟

تا چه حد  ديتصور كن ديتوانينم. مادر  كنميمن هرگز ازدواج نم: افتاد گفت  ينادر م اديبه  كهينام ازدواج درحال دنيبا شن عاطفه

 . نميبود كه شما را بب كيو نه راه نزد رميكه با شما تماس بگ ميدار ينه تلفن. دلتنگ شده بودم  تانيبرا

به خانه نرگس رفتم و از مادر . دلم به شور افتاد  ديدو هفته كه گذشت و شما برنگشت: گفت  نشاندياو را كنار خود م كهيدرحال مادر



 

 

كتابخانه نودهشتيا   جعفري مريم–با تونهات                                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٩

اند و شوهر نرگس گفته  دهيآمده و گفته آنها به سالمت رس دنمينرگس به د يبنده خدا گفت كه عمو. نرگس سراغتان را گرفتم 

به تو خوش  ايآ.  نميكن بب فيخوب تو تعر. نداره  بيهم آمدند ع رتريسالمت باشند دگفتم .  ميگرديبرم رتريدو سه روز د

 .كم نداشت  يزيچ يشوهر نرگس هم از مهمان نواز. بود  يشما خال يفقط جا: گفت  خورديم يچا كهيگذشت ؟ عاطفه درحال

كند لذا از هر چه  نيكه افتاد مادرش را اندوهگ يبا حرف زدن از نادر و اتفاقات خواستينم. از سفرش كرد  فيشروع به تعر عاطفه

آن روز تا غروب عاطفه از سفرش سخن . او خواهم گفت  يسر فرصت برا ديشيرا كه درباره نادر بود فاكتور گرفت و با خود اند

نام  دنياز شن كهيمادر درحال. سراغ پدرش را گرفت  كرديعاطفه كمك مادرش م يشب وقت.  كرديگفت و مادر با لذت گوش م

 .به خانه آمد و از من درخواست پول كرد  كباريفقط .  شهيمثل هم: شده بود گفت  نيپدر اندوهگ

 ؟ ديبه او داد ايآ

 . رديگيندهم ؟ به زور از من م توانميمگر م: و گفت  ديكش يآه مادر

 . ديو آن را به پدر ده ديكن هيمرارت پول ته نيشما با ا ستيانصاف ن نيا

 كي؟ هر بار  كنديكجاست و چه م دانمياز آن گذشته اصال نم.  امديدلم ن. كنم  يبا خود گفتم او را معرف كباري؟  كنم دخترم چه

 . يبخواب يبهتره بر.  يدخترم تو خسته ا هيكاف گهيد. گوشه است 

 . ديبهتره شما بخواب. مدت استراحت كردم  نيمنكه ا.  ديمادر خسته شما هست نه

 .گذشته بود كه هر دو به بستر رفتند  مهيشب از ن.  ميتا با هم بخواب مانميم داريب. قربون تو دختر گلم برم : با مالطفت گفت  مادر

با دكتر  توانميحاال م:رفت و گفت يكند و بعد نزد منش تيزيرا و شيضهايمصمم به انتظار دكتر نشست تا دكتر همه مر نادر

 صحبت كنم؟

 .يعيرف يآقا كنميبله خواهش م-

آمدم خانه  يمن م يگفتينادرجان؟م يچطور:او از جا برخاست و جلو آمد دنيدكتر با د.به در زد و داخل اتاق شد يضربات نارد

 .كردميم تتيزيو

 ديحاذق هست بيكه طب ييچون از آنجا.ستادميوقته ا يليخ ينم؟راستيبنش تونميم:محبت دكتر را پاسخ داد و گفت يبا مهربان نادر

 .مطبتان شلوغه شهيهم
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 ؟يشديمعطل نم نهمهيا ؟آنوقتياز دوستان من ينگفت يچرا به منش-

 .كردميباهاتون صحبت م ديبايدر هر حال م.ندارم يمن با آنها فرق.هستند ضيكه آمدند مر ييآنها م؟همهيبگو ديچرا با-

را  قيآمده ام كه حقا:به او نمود و گفت ينادر نگاه.سخنان او نشان داد دنيقرار گرفت و خودش را آماده شن زشيپشت م دكتر

 .اشتباه كرده باشم دوارميفقط ام.بشنوم دكتر

 ؟يزنيحرف م يدرباره چ ؟تويقيچه حقا-

 دارم؟ يماريچه ب دييبمن بگو.دياصال محرم راز ما بوده ا.ديمن هست يدوستان عمو نيترياز نزدك يكيدكتر شما -

 .شوميتو نم يمن اصال متوجه حرفها:خودش را كنترل كرد و گفت يمتعجب شد ول دكتر

حرف  يدارم در چه مورد ديدونيدكتر شما خوب م:ديكرد با آرامش سخن بگو يتازه نمود و سع ينفس.از جا بلند شد يعصب نادر

ظاهرا او بهتر .ندارم ميجز عمو يكس نيبنابرا.كه پدر و مادرم مرده ان ديدونيمبتال هستم؟م يماريدرباره خودم من به چه ب.زنميم

 .دچار شده ام يمن به چه مرض داندياز خودم م

 ايآ.يكه خودت هم بدان دهيوقت آن رس نكهيمثل ا:برداشت و با تاسف گفت دهيرا از د نكشيكرد و سپس ع يطوالن يدكتر مكث

 گفته؟ يزيبتو چ تيعمو

 .دياست؟جواب بده ميوخ يليدكتر؟حاال من خ دميآنها را شن يحرفها يمن بطور اتفاق:مبل نشست و آهسته گفت يرو نادر

و  يشده ا يناشناخته ا يماريسالهاست كه مبتال به ب.ياقدام كرد ريد يليتو خ:گفت ياو را دعوت به آرامش نمود و با مهربان دكتر

 .نبود يباور كردن ميبرا دميرا د شتاتتيآزما يسر نياول يوقت.يخودت خبر نداشت

 د؟يرا داد شتاتياز همه ازما يگريد يدستور سر نيهم يبرا-

من و علم .دست اوست يمرگ و زندگ.است يمعجزه نزد خداوند عمل كوچك يات را از دست بده هيروح ديتو نبا.بله درسته-

 .ميا لهيوس كيتنها  يپزشك

 ه؟يمن چ يماريب:ديپرس يرمق يب يبا صدا ديلرزياز درون م كهيدر حال نادر

همه بر اثر  تيها جهيالبته سرگ.يمغز شده ا شرفتهيسرطان پ يمتاسفانه تو مبتال به نوع:تاسف تكان داد و گفت ياز رو يسر دكتر

 ...است يماريب نيهم
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 زنده ام؟ گريچه مدت د-

 .يبه مرگ فكر كن دينبا.يخودت را بباز ديتو نبا-

 ام دكتر؟ چه مدت زنده:زد اديفر نادر

 زيپس همه چ.كارم تمومه گهيپس د:از جا برخاست و گفت دينادر كه سكوت او را د.سكوت كرد ديفهميكه حال او را م دكتر

 .دارد قتيحق

تو :از جا بلند شد و بطرفش رفت و گفت ختياو ر يبرا ياب وانيدكتر ل.داد هيو سرش را به آن تك ديكوب واريرا به د مشتش

 نيپزشك نجات جان انسانهاست و بدتر كي فهيوظ.ستيحال من از تو بهتر ن.يستيچون پزشك ن يمرا بفهم يحرفها يتوانينم

 .صعب العالج يماريب كي ردادن خب.لحظه است نيهم بيطب كيزمان طبابت 

 .بروم دينكرده با يهنوز زندگ.جوانم دكتر يليآخر من هنوز خ:گفت.ديفهميو حال خود را نم ديچك نيزم ينادر به رو ياشكها

و نادر كه دوباره  ستينگر رونيدكتر متفكر از پنجره به ب.منوال گذشت نيبهم يلحظات.سخنان او متاثر شد دنياز شن دكتر

حرف  اديالبته ما پزشكها از درصد و احتمال ز:دكتر بطرفش برگشت و گفت.مبل نشسته بود يرو كرديم جهياحساس سرگ

 فينادر كه چند درصد ضع گميبه تو م.از صد در صد و نود در صد يگاه و ميزنيدرصد حرف م ميدرصد و ن كياز  يگاه.ميزنيم

به نوددرصد هم  ديدرمان رس يبه پا يچند درصد وقت نيممكنه هم.است سيتو وجود دارد آنهم در كشور انگل يبهبود يبرا

بار سال گذشته  نياول سيرويو نيا يجوان يليخ درنگ نكن چون هنوز ميگويم ياگر از من بپرس يتو كه امكاناتش را دار.برسد

 .كه راه درمانش هم معلوم شده نديگويدر آنجا كشف شد و م

 باشد؟ يكار عبث ديكنيدكتر؟فكر نم ديكنيفكر م يشما چ-

آن .شوديمعالجه م ماريب يول ميزنيدرصد امكان بهبود حرف م كياز  يگاه.ستيمعلوم ن زيچ چيدر كار ما ه.نظرم را بتو گفتم-

 .ديگذاشت ارميوقتتان را در اخت نكهيمتشكرم دكتر از ا:دست خداست نادر از جا برخاست و درمانده گفت

خودت را بدست  يورق برگردد و تو بهبود دوارميكه من چقدر بتو عالقه دارم ام يدونيم:در دنبالش آمد و گفت يتا جلو دكتر

 .رسانميخودم را م يريتماس بگ هيفقط كاف يداشت ازيهر گاه بمن ن.يآور

 .زد و مطب را ترك كرد يدر پاسخ لبخند تلخ نادر
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در نظرش  ايدن كرديحاال حس م.هم پاسخ نداد شيبه سواالت الهام و عمو يحت.به اتاقش رفت كراستيبمحض ورود به خانه  نادر

كار  نيدرست تر ديبا خود گفت شا ديشياند يبه عاطفه م.راه رفته را بازگردد توانديو نم دهيبه آخر خط رس ييگو.و تار شده رهيت

 شتريرا كه از جان ب يكس يوقت.رميبهتر كه بم خواهم؟همانيچه م يرا برا يزندگ گرياو د زهر چند پس ا.همان بود كه كردم

 چه زنده بمانم؟ يبرا ستيدوست دارم در كنارم ن

چه دارم كه به  گريد.هم كه دوست داشتم از دست دادمرا  يدختر.ام را از دست داده ام يپدر و مادر و سالمت.پاكباخته ام كي من

 يثروت به چه كارم م نياما همه ا.كنديشمارش آن خسته ام م يكه حت انيپا يب يجوانم با ثروت يمن اكنون مرد.آن دل خوش كنم

 ستم؟يزنده ن شتريب يكه مدت كوتاه يوقت ديآ

 يتا مرا مرد ميبه او بگو.گنجديآنقدر كه د رخاطرش نم.دوستش دارم ميو به او بگو نميقبل از مرگ او را بب توانستميم كاشيا

را  لشيتخت برخاست و شماره وك ينادر از رو!دارم نهيدر س يچه غم گفتميو بتو م يبود نجايكاش ا!آه عاطفه.جفاكار نپندارد

نادر به  يالهام و عمو رتيبهت و ح انيو در م دياز راه رس لشياز نه شب گذشته بود كه وك ساعت.گرفت و او را نزد خود فراخواند

سراپا  ليوك.تخت نشست يخاموش كرد و صاف رو شيگارهايمملو از ته س يگاريرا در جا س گارشينادر س.اتاق موكلش رفت

 .مبل مقابلش قرار گرفت يگوش رو

عجله شما  نيامشب با ا.ديخانواده ما بوده ا ليزند و البته شما از زمان پدرم وك يهستم آقا يشماريكه من وارث ثروت ب ديدونيم-

 .كنم ميتنظ ينامه ا تيخواستم تا وص نجايرا ا

 .ديجوان هست يليمهندس؟شما هنوز خ ياست اقا يشيچه فرما نيا-

 از يشده ام و بزود يالعالج يماريمتاسفانه من دچار ب.شناسديو جوان نم ريمرگ كه پ يجوان ول يليبله خ:و گفت ديكش يآه نادر

 .روميم ايدن

 .و همچنان منتظر سكوت كرد ستيسالخورده با اندوه او را نگر ليوك

كه من زنده هستم مسكوت  ينامه هم تا زمان تيوص نيا.ببرد ييبو ديمن نبا يعمو يگفتگو كامال محرمانه است و حت نيا-

 .آورد و آماده نوشتن شد ينادر قلم و كاغذ ليوك.آن اجرا گردد يپس از مرگم باشد مو به مو.باشد

 يبنا نيا.سمينوينامه را م تيوص نيمتولد تهران عالما و در كمال سالمت عقل ا...فرزند مسعود به شماره شناسنامه يعيمن نادر رف-
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 هيريكه صرف امور خ مينمايقلب به دولت وقف م تيبا رضا باشديم تمياطراف تهران كه در مالك ينهايزم هيو كل يمسكون

 .مينمايواگذار م ييعاطفه بنا زهيرا به دوش ماندهياموال باق هيكل نيچنهم.گردد

 .ينبود جز حسرت و ناكام زيچ چيدر چهره او ه.ستيبه نادر نگر يچشم ريز نوشتيم كهيدر حال ريپ ليوك

 دوارميام.بخشميم شانيرا به ا...واقع در نيدكتر زند زم يخانواده جناب آقا ليبعنوان پاداش بخاطر زحمات خالصانه وك نيهمچن-

 .امرزديخداوند ما را ببخشد و ب

 

 يعينادر رف...مورخ تهران

 

پنهان  اتميح ديكه من در ق ينامه تا وقت تيوص نيا ديفراموش نكن يمنته ديبرو ديتوانيحاال م:شد نادر گفت مينامه تنظ تيوص يوقت

 .باشديم

 .ديمتشكرم كه به فكر من بود يليدر ضمن خ.راحت باشد التانيخ:گفت يزند با مهربان دكتر

الهام .بكشد رونياز او ب يعمو هر چه كرد نتوانست حرف.نادر از جا برخاستند يآمد عمو و دختر عمو رونيكه او از اتاق نادر ب يوقت

 .ميخبريافتد كه ما ب يم ياتفاق نجاياگر اشتباه نكنم ا:به پدرش گفت

 .دينگو يگفته با ما سخن لشياحتماال نادر به وك-

 ...پدر مبادا درباره-

 .بمن گفت قبل از آمدن از شمال با آن دختره بهم زده ختهيفقط به صورت جسته گر.گفتيبمن م گرفتيم يمينه اگر تصم-

 .كنميباور نم ؟منكهيچ-

 .او گفت منصرف شده آنوقت باور كردم ميبرو يرسم يبه او گفتم آماده ام به خواستگار يوقت يول كردميمنهم باور نم-

 از دختره؟ اياز ازدواج منصرف شده -

 .ازدواج ندارد يفعال حال و هوا نكهيمثل ا يول دانمينم قايدق-

 .است دياز او بع نكاريآنقدر كه او آتشش تند ا.آورد ياو سر در نم يآدم از كارها-

 .مزاحم بود كيما مثل  يآن دختر در اصل برا.كمتر بهتر يكي-
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 .ماست يحق با شماست پدر حاال نادر در دستها-

 .دهديدم به تله نم يبراحت دميكه من د يغزال نيا.ميمراقب باش ديبا-

 .دنديو دختر هر دو خند پدر

از نظر  نيدر خانه هم ساكت تر شده بود و ا ياو حت.خلوت او را برهم نزند كرديم يو نرگس هم سع گفتيكمتر سخن م عاطفه

كرد تا به عمق وجودش  يچند بار از او سواالت.شده است ريبه خانه بازگشته گوشه گ يكه دخترس از وقت ديدياو م.مادر دور نبود

 .ميكنيدارند كه ما كمتر به آنها نفوذ م يسن اوست جوانان عالم ياقتضا نيكه ا ديشيبا خود اند.نشد سريم يببرد ول يپ

 يتكرار يو حرفها كردياو را دنبال م يرينداشته باشد تا مس يكار ييهر روز گو.داديآن جوان مزاحم هنوز عاطفه را ازار م كماكان

 .داديعاطفه م لياش را تحو

 .يكنيبه من نگاه نم يح يدهيجواب مرا نم يحت.ام دهيتو ند يو خشك يبه سرد يدر تمام عمرم دختر-

بخاطر پدرت دچار دردسر  دونميم.تو آگاهم يخانوادگ تيمن از وضع نيبب:ادامه داد دياش را د يياعتنا يعاطفه و ب يچون سرد و

 .يدهيازدواجت را بخاطر پدرت از دست م يتهاياز موقع يليكه تو خ فهمميم.يهست

به  يمونيكنم كه پش يكار يخواهيم.يكنيكالفه ام م يدار گهيچه مربوطه؟د ؟بتويكه چ:با خشم به طرفش برگشت و گفت عاطفه

 اورد؟يبار ب

 .يمادرم را بفرستم خواستگار خواهمي؟ميكنيم داديتو داد و ب دهميشرافتمندانه م شنهاديمن دارم بتو پ-

را  اقتشيكه ل يگردينم يكه با تو بخاطر مشكالتم ازدواج كنم تو چرا دنبال كس نهيمن اگر مجبور باشم بپوسم بهتر ا.برو به درك-

 ؟يداشته باش

 .هم هستم ياديز تيسر و پا يتو با آن پدر ب يمن برا-

و به  ديلنگيم كهيخورد و او در حال شيبا خشم ان را پرت كرد به مچ پا.برداشت و بطرفش نشانه گرفت نياز زم يتكه آجر عاطفه

 .كنميم يباالخره تالف:در حال رفتن گفت داديعاطفه فحش م

كند؟احمق به  رميبخاطرش تحق ينزاكت يباشم كه هر ب يپدر يدارا ديبا خود گفت خداوندا چرا با.در چشمان عاطفه حلقه زد اشك

 .در دهات به او زن ندادند يكه حت ييسر و پا يب ؟اليچه كس.آنهم با منت دهديازدواج م شنهاديمن پ
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 .سخنان حقارت بار آن مزاحم دچار سردرد شده بود دنيو از شن ديلرزيلبانش م.را فشرد شيبغض گلو دينرگس را د يوقت آنروز

 شده عاطفه؟ يچ-

 .گفت يسر و پا بمن چ يپسرك ب ينيكه بب ينبود-

 د؟يكنينم تيچرا از او شكا-

به سبب  فهمانديبه ما م هيهر كس با كنا.ها جانب مادر او را گرفتند هيهمه همسا ميكرد تيشكا كبارينرگس؟ يگيم يچ-

به ما  يندارد كار يو مشكل رديگيكه از مادرم پول م يپدر من تا وقت يستين بهيتو كه غر.است يپدرم از ما شاك يمزاحمتها

و درخواست پول  زنديها را م هيهمسا يكي يكيمادر نداشته باشد كه به او بدهد در خانه  دداشته باش ازيكه به پول ن يوقت يول.ندارد

كرد د رحضور  تيكه مادر من ز پسر آنها شكا يرفته بود و درخواست پول كرده بود و وقت نهايهم در خانه ا شيچند وقت پ.كنديم

 .كنديم ييپدرم گدا ميديكن آن موقع بود كه ما فهم جمع ابانهايرا از خ تيها گفت تو برو آن شوهر معتاد گدا هيهمه همسا

منهم كه .ما را بخرد يتا ابرو دهديبه پدرم م كنديمادرم هر چه كار م.رميبم خواهميخسته ام كه م يزندگ نياز ا ينرگس به قدر آه

مادرم آنها را  يآورد ول مانيحبوبات و برنج برا يها مقدار هياز همسا يكيچند روز قبل .زنميباز هم لنگ م كنميهر چقدر جان م

مادرم چقدر اشك  يدانينم.از ما درخواست پول كرد روزيد ييبنا يآوردم چون آقا ديدار ازين دميد منمان گفت  هيهمسا.پس داد

 نيها هم مثل ا يبعض.رميسرم را در محل باال بگ توانمينم ياز فرط شرمسار گريد.هر چه كردم نتوانستم او را آرام كنم.ختير

و خود را از  كردميم يخودكش دميترسيبخدا اگر نم.زنميم يكار ردست به ه اجيمن به سبب احت كنندينزاكت گمان م يمزاحم ب

 .كردميخالص م يزندگ نيا

 يچگونه؟او به خوب دانستينم يبه دوستش كمك كند ول خواستيقلب م مياز صم.آورد دهياشك به د عيوقا نيا دنياز شن نرگس

در حال حاضر تنها با زبان  نيبنابرا ستياو ن يماد يمغرور است و هرگز حاضر به قبول كمكها اريكه عاطفه بس دانستيم

 . دهد ياو را دلدار توانستيم

از چه  دانديم يكه عاشق باشد به خوب يكس. خاموش كرده بود  بود كه با رفتنش خانه دل نادر را يبود انگار عاطفه كس يبيغر زيچ

. و آن عشق نام دارد  كندياست آن موجود تا به درگاه خداوند صعود م يجهان موجود واحد يستيو ن راتييباعث تغ.  ميگويم

عشق كه  يوقت. زون مح يشاد است و گاه يانسان عاشق گاه. اندوه به سبب عشق است  نيا شوديم نيروح انسان اندوهگ يوقت
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از قلب او را برداشته اند و  يتكه ا ييگو.  كنديگردد انسان خال آن را حس م بياز نظر غا دانديانسان وجود خود را بدان وابسته م

 نديگويو م گردنديجدا م گريكدياز  ليكه به هر دل يعاشقان.  كنديدارد كه عشق در نظر عاشق مثل رب النوع جلوه م تيواقع نيا

 يزهايچ يبرا تيو ابد ديرا اشغال نما تيابد تواندياست كه م يزيعشق تنها چ.  زننديدر اصل خود را گول م ميطاقت تحمل دار

 .است  يفنا نشدن

و  يسرد چيو ه ميكنيسوزان آن را حس م ياست كه ما تنها گرما يعشق مثل آتش. روح و جان است  يمانند انسانها دارا عشق

 يروح خفه شد جسم به چه كار م يو وقت ميشويخفه م ميگرما محروم گرد نياگر از ا. آن بكاهد  يدرجه گرمااز  تواندينم يخنك

 يهر گاه روح گمشده ا. روح است  يعشق نشان. دهد  انشيپا توانديجز خداوند نم كس چيرا كه عشق شروع كند ه يزي؟ چ ديآ

نادر در اندوه از دست دادن عاطفه چون .  ستين يبيترك يپاك ريكه در قلب عاشق غ ديابتدا به دنبال عشق جستجو كن ديداشت

تحمل كند و  تواندينم نياز ا شينداشت ب يديو خودش ترد ديدياو را م ديبايم. تاب نخواهد آورد  دانستيم. شده بود  وانگاهيد

. نداشت  يخوب هيوجه روح چيبود كه به ه ييز روزهاا يكيآن روز . عاطفه برود  داريگرفت به د ميبود كه تصم يدرست آن زمان

باالخره وارد . رود  دارشيكرد تا به د زيساعتها منتظر ماند و با خود ست.  كرديرفت كه او آنجا كار م يمارستانيبه آدرس ب

 ؟ كننديكار م ييبه نام خانوم بنا يپرستار مارستانيب نيدر ا خواهميمعذرت م:  ديو پرس ستادياطالعات ا يجلو. شد  مارستانيب

 ؟ يجنابعال. بله : كرد و گفت  يجوان به نادر نگاه دختر

 .هستم  انشونياز آشنا يكيمن ... من : كرد و گفت  يمكث نادر

 ؟ ديدار يكار شونيا با

 ؟ شوديكارشون چه موقع تمام م. بله  يعني...  رينخ

 . شوديكارشان تمام م گريساعت د مين حدود

 ؟ ديرا صدا كن شونيامكانش هست ا. منتظر بمانم  توانميمن نم خواهميم معذرت

 . رميتا تماس بگ دييتان را بفرما يليفام

 يعينادر رف. هستم  يعيرف من

من منتظرشان  نيبگ: رفت و آهسته گفت  كترينزد.  ديگويكه از او سخن م ديجوان با بخش عاطفه تماس گرفت و نادر شن دختر
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 . مانميم

 . ديرا ترك كن نجايگفتند ا.  ننديشما را بب خواهندينم ميگفتند كه به شما بگو شونيا خواهميم معذرت

 ؟ ديرا به من بده يممكنه گوش: گفت  متيبا مال نادر

. تلفن گذاشت  يرا رو ياو گوش يصدا دنيعاطفه به محض شن يول. باهات حرف بزنم  ديعاطفه با: را گرفت و گفت  يگوش نادر

او اكنون ده روز كه پس از صحبت با دكتر و مطلع شدن از . را به دختر جوان پس داد و ضمن تشكر آنجا را ترك كرد  ينادر گوش

 دنيدر لباس پوش گريو نامرتب گشته بود و د دهياصالح كرده او حاال ژول شهيمرتب و هم رتصو. اش به شركت نرفته بود  يماريب

. بدهد  رونياش گفت سفارش نهار را از ب يبه شركت زد و به منش يهدف سر يآن روز ب.  داديرا به خرج نم آن وسواس گذشته

را  شيپاها. خود را نشناخت .  ستينگريبه خود م نهيآدار كارمندانش در  يمعن ياكنون پس از گذشت چند روز در برابر نگاهها

 .اش در زد و با نهارش وارد شد  يشكه من ستينگريم رونيدراز كرده بود و به ب زيم يرو

 ندارند ؟ يامر گريمهندس د يآقا

 تماس با من نداشته ؟ يده روز گذشته كس نيا يط خانوم

 . اورميرا خدمتتان ب ستشيل دياگر اجازه بده. قربان  چرا

را به  ستيحوصله ل يب افتياسم او را ن يوقت.  گشتياسم عاطفه م الينادر آورد او تنها به دن يتلفنها را برا ستيل يمنش يوقت

 .گذاشت  نيرا زم شيپس داد و پاها يمنش

به كرات با شما تماس  سيمهندس از شركت پرد يآقا: اش گفت  يمنش. شد پس از چند روز چند قاشق غذا بخورد  آماده

 . ديريتماس بگ كي ييفرما فيگرفتند و گفتند به محض تشر

 .حوصله ندارم  فعال

 ؟ ميتماس گرفتند چه بگو اگر

 يحاال هم اگر كار دياوريبهانه ب ديهر چه دوست دار دونميچه م. مشكالتشان هستند  ريدرگ دييبگو. اند  امدهيهنوز ن دييبگو

 . ديلطفا منو تنها بگذار ديندار

 شيچند قاشق غذا خورد هنوز از گلو يليم ينادر با ب. را ترك كرد  شيسخت كوش گذشته اتاق كارفرما ريمتعجب از مد يمنش
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 .نرفته بود كه معاون شركت در زد و وارد اتاق شد  نييپا

 . ديكسالت دار گفتنديهر بار م يتماس گرفتم ول اديبنده با منزل ز كنميمقدم عرض م ريخ قربان

 ؟ يكه چ خوب

ها  يشما متقاض يطوالن بتيو به خاطر غ داشتميها مقرارداد نييرا پا يامضاء حضرتعال ديبنده با. روشنه . قربان  خواهميم معذرت

 .را معطل نگه داشتم 

 .تا امضاء كنم  اوريقراردادها را ب آن

 ييگو نموديهر ورقه را بدون مطالعه امضاء م نييپا يحوصلگ ينادر با ب. جلوتر آمد و قراردادها را به نادر داد تا امضاء كند  معاون

 ؟ كنميوداع م يدارم با زندگ كهيوقت ديآ يپولها به چه كارم م نيا:  ديشياند يبا خود م. ضاء كند كرده بودند فقط ام كتهيبه او د

 آورند ؟ يم فيفردا كه تشر يحضرتعال

 . ستين معلوم

 ...قربان  يول

 .آمده كه وقتم را پر كرده است  شيپ ميبرا يمشكل. و اما ندارد  يول

 . كنديشركت سقوط م ينطوريا اما

 .اش را هم نداد  يمنش يپاسخ خداحافظ يحت. توجه به سخنان او كتش را به تن كرد و از اتاق خارج شد  يب نادر

*** 

 

 .به قبول اشتباهش كند موفق نشد  يهر چه كرد كه عاطفه را راض نرگس

 . يديشن ياو را م يحداقل حرفها ديبا تو

 . دهديآوردن آن خاطرات آزارم م اديبه . نرگس  كنميم خواهش

 يحيخودش توض يبرا ديشا.  شوديشمال چهره ات گلگون م يادآوريتو از  فهمميمن م.  ييگويبه خودت هم دروغ م يحت تو

 . كرديكه تو را قانع م داديم
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 . رديبگ يگرفته مرا به باز ميحاال هم دوباره تصم. من سوء استفاده كرد  يداد و از سادگ بي؟ او مرا فر يحيتوض چه

ندارم كه به تو  يزيچ نياز ا شيدر هر حال من ب.  يكنيقضاوت م نانهيتو بدب. آمد  ينم مارستانيداشت اصال به ب يقصد نيچن اگر

 . ينيبه قضاوت بنش ييبه تنها دينبا.  يداد اديكه تو خودت به من  يزيچ. به تو بكنم  يحتينص توانميتنها م.  ميبگو

 جانياو از پشت تلفن دچار ه يصدا دنيعاطفه به محض شن. رد و بدل نشد  يآنها كالم انيتا خانه م گريسكوت نمود و د نرگس

انداخته و  نيآب مقطر را به زم شهيپس از آن به علت لرزش دست ش. تلفن گذاشته بود  يرا رو يلرزان گوش يشده بود با دستان

 .شكسته بود 

كه در  شيها يشوخ يبرا. نادر تنگ شده بود  يبرا دلش. بدهد  بيفر توانستي، خودش را نم كردياگر نرگس را متقاعد م يحت

سبد گل  ياو را كه رو يچند روز بارها نامه ها نيا يط.  ديفهمياو را نم يو جد يو او هرگز مرز شوخ شديم انيب تيجد نيع

به نظرش .  خواندياست كه آنها را م يبار نياول يياش آمده بود كه گو دهياشك به د يورفرستاده بود ، خوانده بود و هر بار ط

او زنده  يآن نامه ها برا. نشسته بود  شيآنها را به دست داشت انگار نادر رو به رو يوقت.  دادندينادر را م يخطوط آن نامه ها بو

 خواستيم. آورد  ادينادر را به  ييوفا يب لشيرغم م ينداشت عل تاو دوس. داشتند  ياليخ يو حكم معبود دنديكشيبودند و نفس م

 اورديب اديبه  كرديم يسع. ناكام داشته است  يعشق اورديب اديبه  خواستيمحفوظ كند و نم نهيپاك بود در س كهياو را تا وقتعشق 

 .آنها به خود آرامش بدهد  يادآوريبه او چه گفته بود و با 

قرار گرفت و به  زشيپشت م به شركت رفت و. و مرتب نمود  زيشدن از خواب به حمام رفت و خود را تم داريصبح پس از ب نادر

بعد از شركت خارج شد و  ينوشت و آن را داخل پاكت گذاشت و ساعت ينامه ا.  رميپذيكس را به حضور نم چياش گفت ه يمنش

اطالعات نشسته بود ، گفت كه عاطفه را فرا خواند ، دختر  گاهيدختر جوان كه در جا هدوباره ب يرفت وقت مارستانيبه ب كراستي

 ؟ رنديامروز شما را بپذ ديكنيفكر م.  ديهم آمده بود روزيشما د: جوان گفت 

 .هستم  يكه من ك دييلطفا نگو. آورده ام  يامانت شانيبرا من

: گفت  يتلفن گذاشت با مهربان يرا رو يگوش يخواسته او شد وقت ميو باالخره تسل ستيبه صورت نادر نگر يقيجوان دقا دختر

خود  دينگذشته بود كه عاطفه در لباس سپ يقيهنوز دقا. نشست  شخوانيمقابل پ مكتين ينادر رو.  دينيشما بنش.  انياالن م نيهم

كه انگار سالهاست او را  ستينگرياو را م يطور. بود  قراريب نهيقلبش در س. از جا برخاست  دماننادر شا. آمد  نيياز پله ها پا
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 ؟ اميب نييپا يكه گفت يبا من چكار داشت.  يخسته نباش. سالم : ، عاطفه به طرف اطالعات رفت و گفت  دهيند

 .اون آقا با تو كار داشت : جوان به نادر اشاره كرد و گفت  دختر

: گفت  ينادر جلو آمد و با مهربان.  كرديدهانش باز مانده بود و ناباورانه او را نگاه م.  ديبه طرف عقب برگشت و نادر را د عاطفه

 عاطفه حالت چطوره ؟

. عاطفه  كنميخواهش م: و گفت  دينادر به دنبالش دو. توجه به دوروبرش با عجله راه آمده را بازگشت  يبه خود آمد و ب عاطفه

 .باهات حرف بزنم  ديمن با

 .كارمندم  نجايكه من ا يدونيم. برو  نجاياز ا: شد  نيخشمگ عاطفه

 . يشناسيوانمود نكن كه مرا نم نيچن

 .آمد تاسف بار بود  شيپ كيما  ييآشنا

 .نامه را بخوان  نيالاقل ا ينياز دستم خشمگ دونميم: را سد كرد و گفت  رشيو مس دياو دو يجلو نادر

 دونميم.  كنميعاطفه خواهش م. را تندتر كرد و با او از پله ها باال رفت  شينادر قدمها. او را كنار زد و دوباره به راه افتاد  عاطفه

 . ستيقلب تو از سنگ ن

 .قلب تو از سنگ هم سختتر بود  يول

 . يخبر يتو از حال و روز من ب. كنم  نيچن لميبودم بر خالف م مجبور

و  يكرد ميهزاران عالمت سوال دوستم و شوهرش رها انيم كهي، وقت يمگر تو از حال و روز من خبر داشت:  با نفرت گفت عاطفه

 . يدنبالش بگرد يگريد يبهتره جا يمن از آن دخترها هستم كه وقتت را با آنها بگذران ي؟ اگر تصور كرده ا يرفت

اما مرا از .  كنميمن صورتم را عرضه م يريگيبه گوشم آرام م يلياگر با زدن س. مردم متوجه ما شده اند . عاطفه  كنميم خواهش

 .خودت مران 

در بخش به طرف نادر  يرا بلندتر برداشت و جلو شيقدمها. كرد به احساساتش مسلط گردد  يچشمانش را بست و سع عاطفه

 . ديبرو نجاياز ا كنميخواهش م يعيرف يآقا: برگشت و مصمم گفت 

و  ستيدادن نامه دراز شده بود نگر يخدا با من آن طور حرف نزن عاطفه دست او را كه برا يمحض رضا. نامه را بخوان  نيا الاقل
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 شينادر به او التماس كرده بود به حرفها.  ديگرد يداخب بخش شد اشكش جار نكهيبه محض ا. بعد وارد بخش شد  يلحظه ا

. با احساسش مبارزه كند  يبه گونه ا خواستيدر اصل م. ند و او اعتنا نكرده بود را بخوا شاز او خواسته بود نامه ا. گوش كند 

باره با  نيداد در ا حيترج. لذا دست او را رد كرده بود . نادر مقاومت كند  ينخواهد توانست در برابر نامه و حرفها دانستيم

 .ش مشغول شد به كار عتمنحرف نمودن فكرش به سر يجهت برا نيبه هم.  دينرگس سخن نگو

 جدهميه فصل

 اول قسمت

 .دور نبود  شيعمو دياز د نيو ا كرديم يبا شامش باز زيسر م نادر

: را نگاه كند پاسخ داد  شيآنكه صورت عمو ينادر ب يبده يگريسفارش د ي؟ متون يرا دوست ندار تيعمو جان ؟ غذا هيچ

 . رميخوردم و س يزيبعد از ظهر چ. متشكرم 

 ؟ يشد فيو ضع دهيكه چقدر رنگ پر يا دهيد.  يكن تيخودت را تقو ديبا تو

 .حالم خوبه . عمو جان  دينگران من نباش شما

 .بگذارد و خودش استراحت كند  يبا تجربه ا ريشركت را به عهده مد تيمسئول ديبا. اون فقط خسته است : گفت  الهام

از  ياز طرف. با خبر است  زيآنها ندانند كه خودش هم از همه چ داديم حيجتر ياش با خبرند ول يماريكه انها از ب دانستيم نادر

باخبرم و از شفقت شما  زيبزند من از همه چ اديفر خواستيدلش م. متنفر بود  كردنديحد احمق فرض م نيآنها او را تا ا نكهيا

به اتاقش رفت و عمو و دختر  كراستي كنميكه تركتان م خوامياز حضور شما معذرت م: و گفت  دبلند ش زياز سر م.  زارميب

بودم  دهياندازه آرام ند نيهرگز او را تا ا: گفت  يدر را پشت سر خودش بست الهام به آرام يرفتنش را نظاره كردند وقت شيعمو

 علتش آن دختر باشد ؟ ديكيفكر نم ايآ. 

 .را به من خواهد گفت  زيو همه چ شوديالخره خسته مبا. علتش او باشد  كنميگمان نم. خودش عاطفه را كنار گذاشت  ليبه م او

خودش و عاطفه را  نيكه شده سوء تفاهم ما ب يمتيبه هر ق ديبا.  ديشياند يبود و م دهيتخت خواب يرو يميدر پناه نور مال نادر

كه چه كند و چگونه نامه را به  ديشياند يالجرم م. خوش نشان نخواهد داد  يمطمئن شده بود كه عاطفه به او رو.  كرديبرطرف م

 دايكه با جهان در شمال پ ييآشنا يط:  ديبه ذهنش رس يغلط زد و فكر كرد تا باالخره فكر تازه ا بسترعاطفه برساند ؟ ساعتها در 
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. داشت  يآدرس يكرده بود متوجه شده بود كه او در كارخانه پدرش به عنوان ناظر مشغول به كار است از او به طور ضمن

 . دشو كترياو به عاطفه نزد قيبرود و از طر دارشيبه د خواستيم

 تيوص انيقبل از مرگ عاطفه را در جر خواستينداشت و م يروزها حال مساعد نينادر ا. تا به عاطفه بدهد  داديرا به او م نامه

بر  دهيآرام شد و د يفكر اندك نيبا ا.  كنديكه او تصور م ستياو را روشن كند از آن دسته مردها ن نكهينامه اش قرار دهد و هم ا

 .هم گذاشت 

 ينيب يزيدچار خونر يبه تازگ. شده بود  يعاد شيبرا شيها جهيسرگ. مختصر از خانه خارج شد  يپس از صرف صبحانه ا صبح

به .  رديرا بعهده بگ لشيرا استخدام كرده بود تا راندن اتومب ياو راننده جوان.  نديكمتر پشت رل بنش داديم حيترج نيبنابرا شديم

راننده به  يبود كه با صدا شهيآنقدر در اند. داد  هيتك يراننده داد و خود سرش را به عقب صندل هطور مختصر آدرس كارخانه را ب

 .خود آمد 

 !آقا  ميديرس

آمد  رونين در لباس كار بجها نكهيگذشت تا ا قهيده دق. كارگر خواهش كرد جهان را صدا بزند  كيشد و از  ادهيپ لياز اتومب نادر

صبر كن آقا : گفت  ينادر به سرعت دستش را گرفت و با مهربان. و قصد بازگشت نمود  دينادر اخم در هم كش دنيبه محض د

 .با هاتون كار داشتم . جهان 

 . ستينامردها ن يبرا ييدر مرام ما جا: گفت  نيسر سنگ جهان

 . ديفقط چند لحظه به من فرصت بده: گفت  نادر

 .برو  نجاياز ا. ندارم  يبا تو كار من

 .دارم آقا جهان  اجيبه كمكت احت: خواهش كرد  نادر

 .كرد  هي؟ او ساعتها گر يبرده ا ادياز  يو رفت يكرد ديكه آن دختر ساده را نا ام يوقت

 .نامه نوشته شده  نيداخل ا زيهمه چ. نامه را به عاطفه بده و بگو آن را بخواند  نيا.  خواهميو معذرت م دونميم

 ؟ يچرا خودت آن را به عاطفه خانوم نداد: مردد پاكت را گرفت و گفت  جهان

.  ديسخنان مرا هم بشنو ديبا يول. به او حق داد  ديالبته با.  شدميوگرنه مزاحم تو نم.  ستياو اصال حاضر به صحبت با من ن راستش
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خوب . از عاطفه خانم دوست داشته باشم  شتريكه من ب ستين ايدر دن زيچ چيه.  رديدر مقابل عمل انجام شده قرار بگ خواستمينم

 . شميمزاحمتان نم گهيد

 .شد و جهان را ترك كرد  ليسوار اتومب نادر

*** 

نرگس كه به طرفش آمد از جا .  ديكشيصبرانه انتظار او را م يخواسته بود نرگس را صدا كنند و حاال ب مارستانياز اطالعات ب جهان

 شده جهان ؟ يچ: نمود و گفت  بشياو دستانش را در ج دنيبلند شد نرگس به محض د

 .باهات داشتم  يكار مهم يول. مزاحمت شدم  دونميم. نرگس  سالم

 ؟ يصبر كن يتوانستيهم نم گريد كساعتيآنقدر مهم بود كه تا :  دينشست و پرس مكتين يكنار او رو نرگس

 .نادر آمده بود كارخانه  مروزا

 ؟ نادر

 .كه عاطفه خانوم در شمال با او آشنا شد  يهمان جوان يعيرف نادر

 ؟ كردياو آنجا چه م:  ديشگفت زده پرس نرگس

 .داد تا به عاطفه خانوم بدهم  نويا: نامه را به طرف نرگس گرفت و گفت  جهان

 خودش به او نداده ؟ چرا

 .بهتر است  ينامه را به تو بدهم تا تو به او بده نيراستش فكر كردم اگر ا. با او صحبت كند  هر چه كرده نتوانسته گفت

 . ميرويزودتر به خانه م كساعتيامروز . جا باش تا من عاطفه را خبر كنم  نيتو هم: گفت  نرگس

عاطفه به شدت .  كردنديداشتند با هم جر و بحث م دينرگس و عاطفه را د يوقت. و به انتظار نشست  رفتيپذ يبا خوشحال جهان

.  كنميآن را پاره م رمينامه را از تو بگ نياگر مجبور بشم ا! تو گوش كن نرگس :  داديبود و اجازه صحبت به نرگس نم نيخشمگ

 .سالم آقا جهان 

 . ديخانوم خسته نباش سالم

 نيعاطفه ؟ ا هيچه حرف نيا: جهان گفت  ينرگس به جا.  ديكرديصحبت م با او دي؟ اصال نبا ديجهان ؟ چرا نامه را از او گرفت آقا
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مهم بوده كه تا كارخانه رفته تا نامه را به جهان  يليحتما خ. نادر را رسانده  غاميهم فقط پ چارهيب نيا.  ستيمرد ن كيكارها كار 

 رونيبه سرعت پاكت را پاره كرد و نامه را ب ديد دهيفاينرگس اصرار را ب يوقت. شده و سراغ جهان رفته  ديام ااز تو ن. برساند 

 . ديكش

 .دور بزن تا نامه را بخوانم  نيكم با ماش كي: نرگس به او گفت  كرديم يشده بودند و جهان رانندگ نيهر سه سوار ماش حاال

 .شوم  ادهيتا من پ ديآقا جهان لطفا نگه دار پس

 :شروع به خواندن نامه كرد  نرگس

 ؛ زيمحبت و عشق ، به عاطفه عز به الهه سالم

پس .  يآمدم و مرا از خودت راند دارتيكجا هستم ؟ به د يخوانينامه را م نيا يوقت دانميخبر ندارم و نم گريد قهياز دق هرگز

خود محروم  داريلحظات مرا از د نيواپس نيو ا ييبه حال من نما يرحم دينامه را نوشتم تا شا نيا. نامه نمودم  نياقدام به نوشتن ا

 ! يمدار

. كه در شمال بودم  دميموضوع را فهم نيا يزمان.  كنميم يخود را سپر يآخر زندگ قيدقا يآر! لحظات  نيواپس ميگويم

همان شبانه به  ني، بنابرا قتينداشتم و نه توان گفتن حق يچون توان خداحافظ نيهم يتو را با خود نابود كنم برا يجوان خواستمينم

از  يداشتن ماه گشته ا يو تو را كه اكنون چون آرزو ميايب دارتينداشته باشد و دوباره به د قتيآرزو داشتم حق. م تهران برگشت

من از پشت . شده ام  شرفتهيسرطان مغز از نوع پ يافسوس كه دكتر به من گفت مبتال به نوع يول. كنم  يخانواده ات خواستگار

 ...كه  هاتياما ه. نرو برگرد  ميبگو استخويدلم م.  دميديموج اشك اندام تو را م

به خواندن نامه  هيگر انيو نرگس م كرديعاطفه مات و مبهوت گوش م. را متوقف نمود  نيو ماش ديترمز كوب يمحكم رو جهان

 :ادامه داد 

عاطفه دوستت دارم . مرگ كنم  شكشيام را پ يسبز جوان يآنكه خود بخواهم برگها يبروم و ب ديبا. است  كيخزان من نزد يآر

و  رميميمن م. مدفون كنم  نهيابد عشق تو را در س يبرا ديبه خاطر مرگ با ينكرده ام ول ييوفا يو به خدا قسم نامهربان نبوده ام ب

 رتيح تيزرد خود را با نها ياشعه ها نيهمان گونه كه آفتاب در افق دور دست آخر.  برميخاك م نهاخرم ريعشق تو را با خود ز

به گذشته خود  يبدان وقت زميعز.  شوديم كيبه غروب خود نزد ديچون خورش زيجان من ن كنمي، حس م زنديم نيبه صورت زم
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 ... ينشانه ا ييو تنها يجز خاموش شمياند يم

 . يكرد ليرا به ظلمت تبد يكه با رفتنت زندگ يبود يتو تنها فروغ.  ابمي ينم

 يكه مرگ چون كوه نميبيزودگذر باشد و حاال م يصبحگاه دهيعشق من چون سپ ديبا تو بودم هراس داشتم خورش يوقت شهيهم

اگرچه هنگام جدا شدن . عمرم بود  يروزها نياز بدتر. شد  يكه در فراق تو ط ييروزها نيا. ما فاصله انداخته است  انيبلند م

 . يبه من نگفت يكالم يكه حت يآنقدر با محبت بود

 يروز زندگ كي يرا به حت ماريو ب دهيجهت من رنج كش يب يدوستم دار زيتو ن يكنيو اعتراف نم ي، اگر هنوز شجاعت ندار عاطفه

پس از  زيآورد تو ن يم يخاك فراموش نديگويم. ببرد  خواهديمرگ مرا به هر كجا كه م نيمكن بگذار امواج سهمگ دواريام شتريب

 :كه به قول شاعر .  ودب يخواه اديگذشت زمان مرا از 

 نبود ريورنه در كوشش عشاق تو تقص.......... نبود  ريتو تقد داريگفت كه د توانيم.............. 

 يلحظه ا يماريب نيا يدل خوش كنم ول ندهيبزنم و خود را به آ يخود را به نادان قيحقا رفتنيپذ يبرا خواهميكن هر قدر م باور

هر چه زودتر  افتني انيتو زجر و شكنجه و پا يجسم از روح است ، دور يتو ، مثل دور يكه دوردرست است .  كندينم ميرها

راه را تحمل كنم  نيبه خاطر تو و سعادتت مصائب ا ديبا.  ديگويوجدانم به من راست م شميندا يباز هر چه م يمن است ول يزندگ

 .از عمر من آنقدرها نمانده كه رنج و عذاب كشد  گريد. 

 زيتو مالك همه چ زيپس از من ن.  دهديافسوس كه مرگ امان نم يول دميدينخست تو را عروس خانه خود م ياز همان روزها من

زند صحبت كرده ام و آدرس تو را به او  يآقا لميبا وك. خاك مدفون كنند روح سرگردانم در گرو توست  رياگر جسم را ز.  يمن

 . يريخواهش مرا بپذ كي نيا دوارميام.  ينپس از مرگم تو وارث ثروت م. داده ام 

 نادر: با روانش  ردياست بم مارياگر زنده بود با جسم و روان و اگر ب.  پرستديم شهيهم يتو را برا كهيكس

؟ راه  يستاديچرا ا: نرگس گفت . بود  نيجهان هم اندوهگ. نرگس و عاطفه پر شده بود  هيهق هق گر يبا صدا نيماش يفضا

 ؟ ياز او دار يعاطفه تو آدرس.  مينرس ريد دوارميفقط ام.  فتيب

.  كنديرا تحمل م يچه زجر و عذاب. نادر  چارهيب: گفت  هيگر انينرگس م. آورد و به نرگس داد  رونيب يورق فشياز داخل ك عاطفه

 .توست  اديهم به  تيوضع نيدر ا يحت.  يكرديم يمقابل او آنقدر سر سخت ديعاطفه نبا
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به  يوقت رفتيخانه نادر م يو به سو كرديم يرا ط ابانهايجهان با سرعت خ.  ستيگريو تنها م ديسخن بگو يقادر نبود كالم عاطفه

 : ديو بعد پرس ستيو جهان نگر انيگر يدر را باز كرد و به زنها يرمرديپ. جهان زنگ زد  دنديخانه نادر رس

 ؟ ديدار يشيفرما

 ؟ يعينادر رف يآقا منزل

 ؟ يجنابعال.  بله

 داخل ؟ اميب تونميم. هستم  شونياز دوستان ا من

 . ديداشته باش فيتشر قهيدق چند

ظهر كه به خانه آمدند حالشون بهم خورد حاال هم دكتر داره  شونيآقا ا ديببخش: بازگشت و گفت  رمرديتا پ ديطول كش يقيدقا

 . كنهيم نشونيمعا

خودش را به ساختمان . گذاشت  دنيدو يبنا رمرديپ يتوجه به اعتراضها يارد خانه شد و ببا عجله و هياعتنا به حضور بق يب عاطفه

 دنيالهام به محض د. وارد شد  مهينادر بود كه عاطفه سراس يبا عمو و دختر عمو يدكتر در حال خداحافظ. رساند و در را باز كرد 

 .را گرفت  وددهان خ ياو با دست جلو

 نادر كجاست ؟:  ديپرس عاطفه

 . دياجازه وارد خانه شد يشما ب: جلو امد و گفت  عمو

 اون كجاست ؟:  ديپرس اديبا فر عاطفه

 .است  ياست و در اتاقش بستر مارياو به شدت ب. نزن دختر جوان  اديفر

آن صحنه سست  دنياز د. ا باز كرد ر يدر اتاق بعد. نادر آنجا نبود . اتاق را باز كرد  كيبه سرعت از پله ها باال رفت و در  عاطفه

دو زانو .  ستيگريصدا م يهنوز ب. لرزان جلو رفت  يبا گامها. بود و چشمانش را بسته بود  دهيتخت دراز كش كي ينادر رو. شد 

 يخودت هست: او گفت  دنياز هم گشود و به محض د دهيرمق د ينادر آرام و ب. آن گذاشت  يرو رالبه تخت نشست و سرش 

 آمده ؟ نميبه شكل تو بر بال يمن مرده ام و فرشته ا ايه عاطف

با رفتنت مرا هم  يگمان نكرد. نادر  يتو با من چه كرد: گفت  هيگر انيسر بلند كرد و دست او را به دست گرفت و م عاطفه
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 ؟ يبريم

 .من  زيعز يجوان يليهنوز خ تو

 . يريبم دينبا.  يتركم كن گذارميمن نم.  ميما هر دو جوان.  يجوان يليهم خ تو

 .شنوم  يرا م ييافسوس كه آهنگ جدا يول ميكرديم يدور و زندگ ييجا ميرفتيآنوقت با هم م. كاش دست خودم بود  يا

 ؟ يتو چه كنم ؟ چرا به من نگفت يمن ب: نادر گذاشت و گفت  يپا يسرش را رو عاطفه

 . ستيكس ساخته ن چياز دست ه.  ستياز دست تو ساخته ن يكار گريد: آرام سر او را نوازش كرد و گفت  نادر

 .كس جز خداوند  چيه

 .مرا فراموش كرده  خدا

 . دينادر دست او را بلند كرد و بوس.  ستنديگريهر دو م حاال

 . نميتو را بب كردمينم گمان

 ... كردميگمان م. مرا ببخش . من  زيعز آه

 .نموده ام  ييوفا يبه تو ب يكرديم گمان

 .به خود آمد و از جا برخاست  عاطفه

 ؟ يبرو يخواهيم

 .هست  يحتما راه نجات.  ستين يدواريام انيپا نيا.  يياز مرگ سخن بگو دينبا.  يتو هنوز زنده ا.  گردميم باز

 يسبب بوده كه خود ب نياگر هم تا كنون زنده ام به ا. ام  دهياما من به آخر خط رس. عاطفه  كنميم نيتو را تحس يدار شتنيخو

 .كرده ام  ياطالع بوده ام و به عشق تو زندگ

 .آورم  يم نتيپزشكان را بر بال نيبهتر من

 .پزشكان است  نيمن هم از بهتر پزشك

تو : نادر گفت  يديو نا ام اسيدر برابر . تلفن برداشت و به سرعت شماره گرفت و آمبوالنس طلب كرد  يرا از رو يگوش عاطفه

 .حاال به من فرصت بده  يت رو كردخود يسع
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 .بكن فقط از كنار من دور مشو  يخواهيچه م هر

 . زميمن كنار توام عز: و گفت  دياو كش يبه موها يدست عاطفه

: نرگس و جهان گفت  رتزدهيح دگانيعاطفه در برابر د. نادر با بردن نادر مخالفت كردند  يآمبوالنس آمد عمو و دختر عمو يوقت

 ؟ ديكنيانسان مخالفت م كيبا نجات جان  ديشما دار

 . يپزشك او را عوض كن دهميو اجازه نم مارميب ميمن ق: نادر گفت  يعمو

 يانجا تو. اگر مجبور باشم شما را از سر راه بردارم  يحت.  برميم مارستانيمن او را به ب.  ديپس خوب گوش كن: گفت  يجد عاطفه

 اريكامال هوش ماريدر ضمن ب.  مينجات جانش تالش كن يآخر برا قيتا دقا كنديحكم م فهيو وظ رهيميداره م ضيمر كيآن اتاق 

 . كنميمنتقل م مارستانيخودش به ب تيرا با رضا اومن . است و قادره صحبت كند 

 . نندكيم شيتو آزما يرو يشگاهيو مثل موش آزما دهنديعمو جان آنها فقط تو را زجر م: گفت  دينادر را د تيچون رضا عمو

 .خودش را بكند عمو  يسع ديبگذار: رمق گفت  يب نادر

نادر  نيپزشكان را به بال نيبود بهتر مارستانيمنتقل شد و چون عاطفه خود از پرسنل ب مارستانيفرصت نادر به ب نيعتريسر در

بخش به آن بخش  نيو عاطفه و الهام از ا دينادر ساعتها طول كش يو عكس بردار نهيمعا. اورد و نرگس و جهان را به خانه فرستاد 

 .بودند  شهايبه دنبال جواب آزما نديبگو خنس گريكديبا  يآنكه كالم يب

 يطوالن يپس از مكث. نادر را به اتاقش فراخواند  يعاطفه و عمو و دختر عمو ديرا د شهايپزشك معالج جواب عكسها و آزما يوقت

نوع سرطان مغز هستند برق  نيمبتال به حادتر شونيا. متاسفانه به شما درست گفتند  دميشما را د ماري، من ب ييخانوم بنا: گفت 

 يحت اياگر سال گذشته : دكتر ادامه داد . افكنده بغضش را فرو داد  ريو عاطفه سر به ز ديدرخش درشالهام و پ دگانيدر د يشاد

 ...حاال  يكرد ول يكار شديافتاد باز هم م يگرفته بود و به فكر معالجه م يرا جد شيها جهيشش ماه قبل سرگ

 ؟ رهيمياو م يعني...  يعني: اشك بار گفت  يدگانيبا د عاطفه

 ... ديالبته شا.  اديبر نم يگفت از دست ما كار شهيم: متاثر گفت  دكتر

 چه دكتر ؟ ديشا: و گفت  ديحرف دكتر را قاپ عاطفه

. را كشف كرده اند  يماريب نيام كه راه مقابله و درمان ا دهيشن. كرد  يارك سيكم بشود در انگل يليآنهم به احتمال خ ديشا
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مرض مبتال بوده اند  نيرا كه به هم ماريداشته و توانسته آن دو ب زيآم تيكه تا به حال دو عمل موفق شناسميرا در آنجا م يپزشك

 . ديمعالجه نما

 او را به آنجا فرستاد ؟ شهيچطور م: با شعف گفت  عاطفه

 اجازه بدهم او را به خارج ببرند ؟ توانميمن نم: معترض گفت  عمو

 ؟ ديدار يمشكل يچرا ؟ مگر از لحاظ مال: گفت  دكتر

 .كنند و به كشتنش بدهم  شياو آزما يبرادر زاده ام را بفرستم تا رو تونميو نم فهيضع يلياحتمال خ نيكه ا نهيموضوع ا.  ريخ

است كه دست  نيبهتر از ا يكم است ول يليخ يدرسته كه امكان بهبود.  كنديفرق م هياالن قض. دست خداست  يو زندگ مرگ

 . ستيزنده ن يادياو مدت ز تيوضع نيبا ا ديدونيحتما م.  ميو تماشا كن ميدست بگذار يرو

 .زنده است  يتا ك نجايگفت او ا شوديدست خداست پس نم يمرگ و زندگ دييگويم شما

 چيخانوم هم ه نيا ميآن را انجام ده ميدانياست و ما صالح نم سكير كي نيا.  ديگويپدرم درست م: آمد و گفت  انيبه م الهام

كارها با  ديو با. است  مارياالن پدر من بزرگتر ب. ازدواج كنند  شونيبا ا يتنها قرار بوده كه روز. من ندارد  يبه پسر عمو يتعهد

 . رديصورت گ شانيا تيرضا

؟ به اتاق  كنندينادر با رفتن نادر مخالفت م يچرا عمو و دختر عمو ديفهميپوزش از جا برخاست و اتاق را ترك كرد نمبا  عاطفه

زد  يلبخند ستيرا باز كرد و به او نگر شينادر چشمها. سر نادر نشست و دستش را به دست گرفت  يرفت و باال ژهيو يمراقبتها

 .كه دكتر چه گفت  يديخوب د: و گفت 

 . يبه آن شرط كه تو خود بخواه. تو هست  يبه بهبود يديدكتر چه گفت ؟ گفت ام: زد و گفت  يهم لبخند تلخ عاطفه

 ؟ يدي؟ چه ام ييگويچه م: با تعجب گفت  نادر

 . يبرو سيبه انگل ديبا

 ! يدواريتو چقدر ام: و گفت  ديكش ياز چهره نادر رخت بر بست و آه شعف

 ؟ ي؟ مگر مرا دوست ندار يرا دوست ندار يزندگ مگر

 .دوست داشتم كه تو را داشتم  نيا يرا برا يزندگ
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 . يريبپذ ديبا يدار نانياطم تيو هنوز به حرفها ياگر مرا دوست دار: به دستش وارد ساخت و گفت  يفشار عاطفه

 ؟ يدوستم دار:  ديعاطفه دوباره پرس. شد  رهيسكوت كرد و به عاطفه خ نادر

 . پرستميدارم ؟ پس از خدا تو را م دوستت

آن گونه كه .  ميكنيرا شروع م ينيريش يو ما زندگ يگرديتو سالمت بازم.  دهديم يدلم به من گواه. درخواستم را قبول كن  پس

 . يتو بخواه

 . ستيقابل درمان ن ايدن يكجا چيكه سرطان در ه يدانيو م يكار نيتو خود در ا: لبخند زد و گفت  نادر

 چيبا دكتر صحبت كردم به من گفت ه.  كننديم يتو مبتال بوده اند درمان شده اند و اكنون زندگ يماريبه ب ماريدو ب سيانگل در

از سر  يزندگ يتالشت را برا ديحداقل به خاطر من با. مانم  يمن به انتظارت م.  يبترس ديمن تو نبا زيعز.  ستيممكن ن ريغ زيچ

به چه  يزندگ گريد يريكشد تا به تو ملحق شود ؟ اگر بم يخود را م يدر اوج جوان يكه با رفتنت دختر ينيبب يتوانيم ايآ.  يريبگ

پس از تو من خود به آغوش مرگ . مرا از تو دور كند  توانديمرگ هم نم ي؟ من آنقدر تو را دوست دارم كه حت ديآ يكار من م

است و  يكيشده ام كه او تنها  يكه عاشق مرد ستيگناه من چ.  يمانتالش كن زنده ب زيپس از خداوند بخواه و خود ن.  روميم

به عشق  يقيعاشق حق. وجود ندارد  يعشق شكست و دور يايندارد پس از مرگش به او دل خوش دارم ؟ در نظر من در دن يدوم

به :  ميگويسخن م يگذارده و به روشن رنانادر بخدا شرم را ك. و مرگ را بهانه كند  گذارديراه تنها نم مهيو او را ن كنديخود جفا نم

اكنون اگر مرا از خود  يمدت فراموشت كنم نشد ول نيباور كن هر چه كردم در ا. دوستت دارم نادر . تو زنده ام  يتو و برا ديام

 .بزن  انهيطوفان شو و مرا تاز يحاال اگر دوست دار. فراموشت كنم  خواهمينم زين يبران

 يوقت.  رديگيدوباره در او قوت م اتيح انيكه صورت او دوباره رنگ گرفته و شر ديديعاطفه م.  ختيريقطره قطره اشك م نادر

من هر آنچه . كنم  يزنده باشم و زندگ خواهميم. زنده بمانم  خواهميم: گفت  هيگر انيآمدند م نشيبه بال شيعمو و دختر عمو

 . رميپذيام مناسب است م يسالمت يبرا

 نيمن در اول. بودم  دهيهرگز به چشم ند يول كنديبودم قدرت عشق معجزه م دهيشن: آورد و به عاطفه گفت بر لب  يلبخند دكتر

 .را خواهم داد  مارياعزام ب بيفرصت ترت

 . نياز درون خشمگ ينادر به ظاهر شادمان بودند ول يو دختر عمو عمو
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 . ختيريهم اشك شوق م عاطفه

 . كردميم يامروز تو را از مادر و پدرت خواستگار نيندارم وگرنه هم يحال مساعد: گفت  نادر

؟ عاطفه كه قدرت سخن گفتن نداشت با سر  يمان يهر چقدر طول بكشد منتظرم م:  دينادر پرس. عاطفه گل انداخت  صورت

 .را از دست خود درآورد و به دست عاطفه كرد  ينادر حلقه ا. نمود  قيتصد

 . يو باور كنم مال من يبه دست كن خواهميم يساده است ول. رم است ماد ادگاريحلقه  نيا

 ...آخه  يول: و گفت  ستيانگشتر را نگر عاطفه

 .به همراه ندارم  يمناسبتر زيمتاسفانه االن چ. و سبك است  يميقد يليخ دونميم

هست كه  يمن هم مطالب.  يبازگشت يبگذار وقت يانگشتر از آن نظر كه مال مادر مرحومت است با ارزشه ول ني؟ ا هيچه حرف نيا

 . ميكنيبعدا با هم صحبت م.  ميدر شمال فرصت نشد به تو بگو

 . ريرا بپذ يادگاري نيتو هم ا رميپذيمطلبت هر چه باشد م: حلقه را به دست عاطفه نمود و گفت  نادر

باز هم فرصت را  يدرباره پدرش صحبت كند ول خواستياو م.  ديدست خود را باال برد و حلقه را بوس. دست نادر را فشرد  عاطفه

عاطفه دستش را . دست عاطفه را به دست داشت  كهيبر هم گذاشت درحال دهيآرام د يقينادر بر اثر مسكن تزر.  ديمناسب ند

 يزيچ: د و گفت به لب آور ياو لبخند دنيدكتر به محض د. به اتاق دكتر رفت  كراستيو از اتاق خارج شد و  ديكش رونيب

 فرشته نجات ؟ يخواستيم

 ...من  ماريدكتر ب: زد و گفت  يلبخند عاطفه

مقابل . كرد  يعاطفه از دكتر خداحافظ. باشند بهتره  نجايامشب را ا ياو را به خانه ببرند ول تواننديالبته م. آسوده باشد  التانيخ

شده بود  كيهوا تار. خارج شد  مارستانيراه افتاد و از ب دينشن يخدا نگهدار و چون پاسخ يعيرف يآقا: و گفت  ستادينادر ا يعمو

.  كردنديرا شروع م ينيريش يو آنها زندگ گشتينادر به سالمت باز م.  ندهيگذشته و حال و البته آ عيبه وقا.  ديشياند يو در راه م

 .بر هم گذاشت  دهيد يلحظات يبر لب آورد و برا ياز تصور كردن افكارش لبخند

 نوزدهم فصل

 اول قسمت
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. با عجله به داخل خانه رفت . برده بود  اديمادرش را از  يبه كل ديخانه را خاموش د يو در را باز كرد چراغها ديبه خانه رس يوقت

 يدر آمد با مهربان يجلو هيزن همسا يرا زد و وقت هيآمد و در خانه همسا رونيچه ؟ از خانه ب ثميمادر سر كار رفته ؟ پس م يعني

 ؟ دي، شما از مادرم خبر ندار يعابد نومخا ديببخش:  ديپرس

. برادرت خوابش برده  ديامديمن هر قدر منتظر ماندم ن يول دييآ يمادرت ظهر آمد و برادرت را به من داد و گفت شما زود م واال

 ؟ شيببر يآمد

 . امينتوانستم زودتر بآمد  شيپ يمن مشكل يبرا ديببخش.  دياجازه بده اگر

 .برادر تو ماندم  يبه هوا. بروم خانه خواهرم  خواستميمن هم م اتفاقا

 . ميجبران كن ميبتوان دوارميام. شرمنده ام  واقعا

را سر  ثميم. وارد خانه شد و برادرش را كه به خواب رفته بود در آغوش گرفت و به خانه خودشان رفت  يبا سر افكندگ عاطفه

به ساعتش .  ديمشغول آماده كردن شام بود كه مادرش از راه رس. او را پوشاند و بعد به آشپزخانه رفت  يباند و روخوا شيجا

 ريچقدر د. مادر  يخشته نباش: ؟ جلو رفت و گفت  كردهيوقت شب كار م نيمادرش تا ا يعني. و ربع بود  ازدهيساعت . نگاه كرد 

 ؟ ديآمد

 .بعد هم خودشان مرا رساندند . نگه ام داشتند  يليخ

 ؟ ارميشام حاضره ب: گفت  ختيآو يم يچادر مادرش را به چوب رخت كهيدرحال عاطفه

 ؟ يشام نخورد مگه

 .ساعت است كه آمدم  ميمادر جون من هم تازه ن نه

 ؟ ريد نقدريا

 . ميايآمد و من نتوانستم زود ب شيپ يمتاسفانه مشكل.  بله

 چه ؟ ثميم:  ديگران پرسن مادر

 .بود  هيآمدم هنوز خانه همسا يوقت

 آمده بود ؟ شيپ تيبرا يچه مشكل:  ديخاطر پرس يپس از آسودگ مادر
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به او  يدگيبه جهت رس. بود  ميوخ يليآورده بودند كه حالش خ يماريب.  ديخودتان را نگران نكن: و گفت  ديكوتاه كش يآه عاطفه

 . ميبه خانه آمد رتريد

 .امده است  شيپ يخودت مشكل يبرا ديگفتم شا. راحت شد  الميخ

به  شستيكه مادر صورت خود را م يآهسته در فاصله ا. نگاهش به حلقه افتاد . مشكل اصال مشكل منه  نيا ديشيبا خود اند عاطفه

 .سپس داخل كمد گذاشت .  دياتاقش رفت و آن را از دست درآورد و بوس

سر . دچار بود  يناشناخته ا يماريچون نادر به ب.  نموديمسلما مادر مخالفت م.  ديبگو يزينادر به مادر چ يقبل از بهبود خواستينم

جز  گريد: با خود گفت .  كرديم ياطيپس از شام خ ديخسته بود و با شهيمثل هم.  ستيسفره شام آهسته به چهره مادرش نگر

 . نمانده يزيپوست و استخوان از او چ

 .كنم  ياطيامشب من خ دياجازه بده مادر

 . يهم خسته ا يليحتما خ رميبم ياله.  يوقت سر كار بود ريتو هم تا د. مادر  نه

 . ستميچقدر خسته باشم به قدر شما خسته ن هر

 .كار كند  يچيبا سوزن ق ديكه با ستياز دستان تو ن فيح.  يجوان يليتو هنوز خ. عادت دارم دخترم  من

:  ديشياند يشده و م رهيبه سقف اتاق خ.  ديثمر بود الجرم ظرفها را شست و به اتاقش رفت و در بسترش دراز كش ياو ب اصرار

 ياست برا يكند چه ؟ خداوندا فقط كاف ريپدرم با خبر شد و مرا تحق هياگر نادر درمان نشود ؟ اگر هم درمان شد و بعد از قض

 ...آنوقت . سوال كنند  كنفريو از  نديايبه محل ما ب قاتيتحق

هنوز .  توانستينم يول. را به هم فشرد تا بلكه بخوابد  دگانشيد. بر اندامش راست شد  يمساله مو نيبه ا دنيشياز اند عاطفه

آنكه  يب.  اليخ يب. كاش مثل او بودم  يا: شد و آرزو كرد  رهيخ ثميدر بسترش نشست و به م. آمد  يمادر م ياطيچرخ خ يصدا

بدون نادر .  گردديرا متحمل م يچه رنج يگذران زندگ ي؟ و مادر برا ستيآنكه بدانم عشق چ يب؟  گذرديبدانم در اطرافم چه م

 ريغ زنديرا م ياو هر حدس يول كنميقبول م دهياو گفت مطالب تو را نشن.  ميحاال به او بگو توانمينم ياز طرف. كنم  يزندگ توانمينم

 يزندگ توانميچگونه م. سفر موافقت نمود  نيمن با ا دياو به ام. سفر نمودم  نيبه رفتن به ا ياو را راض يبه سخت... پدر من  نكهياز ا

 .بر هم نهاد  دهيافكار د نيو با ا ديعاطفه در بسترش دراز كش. تا بازگشت او صبر كنم  دي؟ با رميبگ دهياو را ند
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*** 

به . رفت  وي يس يشد ، به بخش آ مارستانيوارد ب نكهيو به محض ا. گفت  شيبرا روزياز دبه طور مختصر  دينرگس را د صبح

و به  دينادر را د يبا عجله به بخش رفت و عمو و دختر عمو. چون او را به بخش برده بودند . نظر حال نادر بهتر از روز قبل بود 

 حالت چطوره ؟: نادر دستش را گرفت و گفت .  ادستيسر نادر ا يگرفت بعد باال خپاس يانها سالم داد و به سرد

او معتقده تا قبل . با دكترت صحبت كردم .  يچون به بخش منتقل شده ا يمن خوبم ، تو هم كه ظاهرا بهتر: گفت  يبه گرم عاطفه

 . يخانه باش يتوانيم سياز رفتن به انگل

 حاال به خانه بروم ؟ توانمياگر بخواهم م يعني

 . يتوانيم بله

 .بهتره امروز به خانه برگردم . عقب افتاده داشتم  يكارها يعمو ؟ راستش كم ديديشن: گفت  شياز جا بلند شد و به عمو نادر

 . يدر خانه استراحت كن ديبا. بعد بگذار  يعقب افتاده را رها كن و برا يگفت كارها عاطفه

 . يتو به خارج برو دانميعمو جان من اصال صالح نم: گفت  ستيبه نادر منگر كهيدرحال عمو

 چرا عمو ؟: گفت  يبه گرم نادر

 .ات را به خودت نگفتم  يماريهم از چند وقت قبل ب نيهم يبرا. تو را از دست بدهم  خواهمينم نكهيا يبرا

كه . كردن بكنم  يزندگ يخودم را برا يخواهم سع يم رمياگر بنا باشد بم: دست عاطفه را به دست داشت گفت  كهيدرحال نادر

شش  اي رميحاال بم كنديمن در مرگ است به هر حال چه فرق م رياگر تقد. مرگ نكرده باشم  ميتسل ياگر مردم خود را به آسان

 ديشما هم اگر فكر كن. كنم  ميخودم را به مرگ تسل ديحق با اوست نبا. خواسته عاطفه است  نچو كنميكار را م نيمن ا.  گريماه د

 . ديآ يم يبه نظر فكر منطق دينيبيم

سفر به صالح توست درنگ  نيرفتن به ا يكنياگر فكر م.  يتو زنده بمان ميالبته كه ما هم دوست دار: آمد و گفت  انيبه م الهام

 .نكن 

لج نادر دكتر معا. به خانه رفت  شياز عاطفه به اتفاق عمو و دختر عمو يمرخص شد و پس از تشكر مارستانيبعد نادر از ب يساعت

سفر برود و  نيبه ا يينادر اصرار داشت تنها. كرد  هينادر را ته يفرصت برگه اعزام پزشك نيعتريبه قول خود عمل كرد و در سر
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 نيبنابرا!  دينگران من نباش.  سمينوينامه م تانيبرا. خودم را اداره كنم  توانميهم زبان بلدم و هم م: گفت  شيدر برابر اصرار عمو

 .به مقصد انگلستان پرواز كند  گريتا دو روز د شديآماده م

 نوزدهم فصل

 دوم قسمت

روز قبل از سفر ، نادر به . رفتن نادر با خودش بود و آمدنش با خدا . بود  دايكامال پ نيقرار بود و ا يروزها به وضوح ب نيا عاطفه

 .از تو بكنم  يخواهش خواهميعاطفه م: عاطفه آمد پس از ساعتها گردش و گفتگو گفت  داريد

 ؟ يخواهش چه

 يمبلغ نيبنابرا. باشم  فاتيدوست ندارم اگر به سالمت بازگشتم ، معطل تشر.  گذارميتو را تنها م يو من مدت يمن ندهيهمسر آ تو

مدن من حتما تا قبل از آ يبدوز اي يبخر يمثال اگر قرار است لباس يتا با آن مقدمات ازدواجمان را فراهم كن گذارميپول نزد تو م

 . يانجام ده

 ؟ يعجله دار نقدريچرا ا فهممينم: پدرش افتاده بود بهانه آورد و پاسخ داد  اديكه به  عاطفه

 . ديتو را از من بربا كنفريقبل از آمدن من  ترسميم

 .من به تو قول دادم . نخواهد شد  نينه مطمئن باش چن: و گفت  ديخند عاطفه

 . يريكه خواسته ام را بپذ خواهميوصف م نيا با

 .ازدواج ندارم  يمن هنوز آمادگ آخه

لباس  خواهمياز تو م يحت.  خواهمينم زيچ چيمن از تو ه: است گفت  هيزيحرف عاطفه به خاطر جه نيكرده بود كه ا نيقيكه  نادر

دارم ؟ تو فقط  زيهمه چ كهيوقت خورديبه چه درد من م يزندگ لياسباب و وسا.  يبپوش خرميكه من م يو لباس ياوريتنت را هم درب

 . ينظارت كن زيو بر همه چ يخانه من باش يبانو ديبا

 . ديخود د يزانوها يرا رو يساك كوچك ابديب يكه شرمنده آنهمه لطف گشته بود قبل از آنكه فرصت پاسخ عاطفه

 .پول ازآن توست  نيا. كن  بازش

دهانش از تعجب بازمانده بود بزحمت سرش را بلند . بودند  يو پانصد تومان يهمه پولها هزار تومان. در ساك را باز كرد  عاطفه
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 . ادهيهم ز رينخست وز يمراسم عروس يپول برا نيا: كرد و گفت 

 .قابل تو را ندارد  يباشد ول اديز دياو شا يبرا

 .بانك زده ام  ديگويگمان مادرم م يساك پول را به خانه ببرم ب نياگر ا.  يكنيم يشوخ: گفت  عاطفه

 .است  زيناچ يليخ يليخ يكه به من سپرد يقلب متيدر برابر ق نيا

وقتش .  كرديم ياطيكه داخل خانه شد مادر خ يوقت. داد داخل كوچه نروند  حيخانه شان رساند و عاطفه ترج يعاطفه را تا حوال نادر

 .مادرش بازگو كند  يرا برا يو باق دينادر را به مادرش نگو يماريداشت ب اليخ. بود كه با مادرش حرف بزند 

*** 

 . نموديم يالهام به ظاهر آرام و پدرش عصب.  كردنديو پدرش در باغ نشسته و گفتگو م الهام

 .ما را بشنود  يممكن است صدا ديآرامتر حرف بزن پدر

 . ختيبه هم ر وانهيرا ان دختره د زيهمه چ: به دخترش گفت  يعصبان پدر

 به شما نگفته بود كه با عاطفه قرار ازدواج را بهم زده ؟ مگر

. را خراب كرده  زيهمه چ اوردهياو را ن يكار را كرده بعد كه دلش طاقت دور نياش ا يماريبه خاطر ب نكهياما مثل ا. گفت  چرا

 .اش بشود  يماريمتوجه ب خواستمينم. برود  سيبه انگل خواستمينم

 داديپدرش گوش م يو به حرفها زديخونسرد مجله را ورق م الهام

 ؟ ي؟ آرام نشست هيچ: به دختر گفت  پدر

درجه  نيحاال خودتان به باالتر.  گرفتميم دهيمن از شما ا. است پدر  دياز شما بع: گذاشت و با نرمش گفت  يمجله را به كنار الهام

 ؟ ديديخشم رس

 .كند  هيشان را ته يهم پول به عاطفه داده تا مقدمات عروس يتازه مبلغ كالن.  دهيرا فهم زيهمه چ گهينادر د. فرق دارد  نيبا ا آن

 ينادر جد يبهبود يرو ديتازه نبا! بكنم ؟ ديچه با دونميمن خوب م. است  هودهياندوه و خشم شما ب ميگويم نيهم يبرا درست

 .فكر كرد 

 دختر ؟ ييگويم چه
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 . ميكنيعاطفه پاپوش درست م ياستفاده از همان پول برا با

 ؟ يچ

پولها را در عوض سكوت به خاطر  نيا ميگويو به نادر م كنميپولها را از دستش خارج م يطور يعني: و گفت  ديخند الهام

 . گردانميازدواج به خودم برم يبعد نظر او را برا. اشتباهاتش به من داده است 

 ؟ يرا در نظر دار يكس به خصوص ايآ.  يكه دختر خودم الحق

 چيباالخره ه. درباره عاطفه دارم  يبه اطالعات ازيآن فكر كنم و در ضمن ن يرو يچند روز ديبا. بكنم  ديچه با دانميدرست نم هنوز

 .كار از خسرو كمك خواهم خواست  نيا يبرا.  رميگياز او م ييخطا.  ستين بيع يگل ب يانسان

 ؟ رديبپذ يكنيفكر م ايآ

 . كنديم يبخاطر من هر كار او

 .مورد بوده است  يتمام شده و زحمت ما ب زيهمه چ كردميداشتم فكر م: آهسته گفت  نموديكه اكنون آرامتر م پدر

 .آورم  يباالخره ثروت او را به چنگ م: با لبخند گفت  كردينگاه م گريد يبه نقطه ا كهيدرحال الهام

*** 

بدرقه نادر به  يگرفت و برا يدو ساعت مرخص يصبح بود عاطفه برا قهيدق ستيساعت ده و ب سير به مقصد انگلناد پرواز

نادر . هر دو حلقه زده بود  دگانياشك در د ديرس ييلحظه جدا نكهيرا با هم بودند تا ا يماندن اديساعت به  مين. فرودگاه رفت 

 . سمينوينامه م تيبرا: گفت 

 .خبر مگذار  يب از حال خودت مرا

 .كنم  يخداحافظ نگونهيبا تو ا خواهمينكن نم هيگر. دعا كن  ميبرا

 .مطمئنم .  يگرديبه سالمت باز م تو

 .با شما مخالفت كردم  ياگر گاه ديعمو جان ببخش. ممنونم  زيبه خاطر همه چ: برگشت و گفت  شيبه طرف عمو و دختر عمو نادر

 . يبه سالمت بازگرد دوارميام.  خواهميپسرم ؟ من جز سعادت تو را نم ستيچه حرف نيا

 . ميصبرانه منتظر بازگشتت هست يب: را فشرد و گفت  شيهم دستان پسر عمو الهام
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 .ازتون دارم  يخواهش: گفت  نادر

 ؟ ستيآن خواهش چ: گفت  يبا مهربان عمو

 .من است  دهنياو همسر آ.  ديبر خورد كمكش كن يعاطفه به مشكل اگر

 .نخواهم كرد  غيخود را از او در تيباش پسرم ، حما مطمئن

به من : شد و گفت  رهيچانه او را با دست باال گرفت و به چشمانش خ.  ستيگريبه جانب عاطفه برگشت او هنوز م گريبار د نادر

 .بدرقه كن  بايرا با خاطرات ز ماريب كينگاه كن و بخند و 

 .شد  رهيزد و به چشمان او خ يلبخند عاطفه

 .دوستت دارم .  برميم رانياست كه با خود از ا يزيچ نيباتريز نيا

 .آنها در آسمان بود  يمايبعد هواپ يلحظات. گم شد  تيجمع انيو در م ستيهر سه نفر آنها را نگر شهياز پشت ش گريبار د نادر

آمد خبرم  شيپ يهر گاه مشكل. به تو كمك كنم  ازيخواست در صورت ن برادر زاده ام از من: به جانب عاطفه برگشت و گفت  عمو

 . ديكن

 .متشكرم : گفت  ييبا خوشرو عاطفه

 شما را برسانم ؟ ديخواهيم

 .به انجام برسانم  ديدارم كه با يراستش در راه كار.  گردميخودم باز م نه

نادر بد  يكه چقدر درباره عمو و دختر عمو ديشيدر راه با خود اند. با خود تنها باشد  خواستينداشت م ياصل عاطفه كار در

 .از خدا طلب بخشش كرد  نيبنابرا. قضاوت نموده است 

 20فصل

 

مساله ساعتها بخود  نيفكر چگونه گفتن ا.صحبت كند مايكه خودش درباره نادر با مادرش مستق ديديشرم را مانع آن م عاطفه

گرفتند آن روز عصر كه مادر عاطفه در  ميتصم نيبنابرا.نرگس قبول كرد با مادر عاطفه صحبت كند نكهيتا ا.وده بودمشغولش نم

 يخوشحال شد وقت يلينرگس خ دنيمادر عاطفه از د.و باب گفتگو را باز كند ديايآنها ب انهمشغول بود نرگس به خ ياطيخانه به خ
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 .و تشكر كنم اميفرصت نشد ب:گفت ياطيخ نيآورد و هر سه نشستند در ح يعاطفه چا

 ؟ييخانوم بنا يچ يبرا-

 .يو او را به سفر برد يبه فكر عاطفه بود نكهيا يبرا-

 .خوش بگذره شترياز آوردن عاطفه تشكر كنم چون حضورش باعث شد به ما ب ديد راصل من با ديكنيبابا شرمنده م يا-

 د؟يدهيم تيبه ازدواج او رضا ديايعاطفه ب يخوب برا يخواستگار ؟اگرييخانوم بنا:گفت يچا دنينوش نيدر ح نرگس

چطور :داد و گفت هيبه عقب تك.باخبر است زيخودش از همه چ ديفهم ديو چون او را سرافكنده د ستيبه عاطفه نگر يلحظات مادر

 مگه نرگس جون؟

بود  دهيبا جهان صحبت كرده بود و فهم يبعد وقت ديو پسند ديعاطفه را د يو خانواده دا نيپسر مت ميد رشمال بود يراستش وقت-

 يگرفت ول يما آمد و اجازه خواستگار دنيچند روز قبل مجددا به د.كه عاطفه هنوز ازدواج نكرده آدرس جهان را گرفته بود

 .با شما صحبت كند ديعاطفه گفت با

 ؟يدار يخودت چه نظر:ديپرس يو با مهربان ستيبه عاطفه نگر مادر

 ن؟يشما بگ يهر چ:افكنده بود گفت ريسر بز عاطفه

 است و چكاره است؟ يبدونم او چه كس ديدخترم من با-

پس از  يبه خارج رفته ول يانجام كار يآقا برا نيدر حال حاضر هم ا.ميمن و جهان قبال همه كارها را انجام داد:گفت نرگس

 .ديآ يم يبازگشت رسما به خواستگار

و  ستيما چه خواهد گفت؟عاطفه به مادرش نگر تيوضع دنيبه محض د يعاطفه جون فكر نكرد.پس از ما بهترونه:گفت مادر

 .مانده كه هر چه كردم نتوانستم درباره اش حرف بزنم زيچ كي يمنته.از خودمان گفته ام يمن تا حدود:گفت

 ؟يرا به او نگفته ا زيچه چ:گفت مادر

 .بود اديكاش فقط اعت ياست و ا ادياو مبتال به اعت نكهيا اپدرم ر:با اندوه گفت عاطفه

عاطفه .من ابرو نگذاشته يمرد برا نيحق با عاطفه است ا:و گفت ستيافكند و بعد به نرگس نگر ريسر به ز يلحظات يبرا مادر

 .يپاك و صادق باش ديبا يكن ياگر قرار است با او زندگ.يكرديبا او صحبت م زيدرباره همه چ ديجان تو هم با
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 يمنته.بكاهد شانيبتواند از عالقه ا نهميمشكل بزرگتر از ا كنميالبته نادرجان آنقدر عاشق عاطفه شده كه من فكر نم:گفت نرگس

 .دانديمساله را سخت م نيعاطفه گفتن ا

 ...شان است آنوقتافتخارشان پدر و مادر نيازدواج كنند بزرگتر خواهنديم يمردم وقت.حق دارد پدرش است:گفت مادر

 .مادر كنميمن به شما افتخار م:با عجله گفت عاطفه

 .يدهيازدواجت را از دست م يتهايكه تو بخاطر پدرت موقع ستين ياول نباريمادرجان ا-

عاطفه  اريپول در اخت ينادر خان آنقدر عجله داشت كه قبل از رفتن مبلغ كالن.ييخانوم بنا كنهيفرق م يكي نيا يول:گفت نرگس

 .شان را فراهم كند يگذاشته كه مقدمات عروس

 .مبارك باشد:انداخت و مادر گفت ريسر بز عاطفه

به پولها  يدرباره پدرت حرف بزن نكهيفقط قبل از ا.يخوشبخت بش دوارميام:مادر هم لبخند زد و در ادامه گفت ديخند نرگس

 .دست نزن

 .نيچشم مادر هر چه شما بگ-

 كهيدر حال.خانه بخت كند يراه هيزيجه يدخترش را ب توانستيباز هم نم كردياش را پولدار فرض م ندهيد اهر قدر هم داما مادر

 مشكل چه كند؟ نيحال به فكر فرو رفته بود كه با ا نيقلبا از ازدواج دخترش شادمان بود در ع

از دستش  يكار يول زديعاطفه دلش شور م.رده بودك يداده بود و نه تلفن ينه نامه ا يرفته بود ول سيهفته بود كه نادر به انگل سه

 نيا يپستچ:به خانه آمد مادر نامه را به او داد و گفت يوقت.دياز او به دستش رس يروز نامه ا نيو هشتم ستيب انيدر پا.ساخته نبود

 .نامه را آورد

 :مادرش رفت نامه را غرق بوسه كرد و آنگاه آن را باز كرد نكهيپس از ا عاطفه

 تو ام خواهد كشت داريحسرت د عاقبت

 ستين يدرد جگر سوزم غمخوار نياندر و

را كه  يزيچ نيآخر كنميتالش م.با تمام وجود تو را بخاطر آورم كنميم يسع سمينوينامه را م نيا يوقت.پوش ديبتو فرشته سپ سالم

 يذره ا نياست نگاه تو آخر يو زندگ اطيحمن نشانه  يعشق من نگاه تو برا.آن نگاه نگاه تو.آوردم تجسم كنم رانيبا خود از ا
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 .باشم نيخوشب ندهينمود و سبب شد به آ ررا از من دو يديترس و ناام

 ييبايو پرستار ز كوبديپنجره م كرياست و قطرات باران به شدت بر در و پ يلندن باران يهوا سمينويم تينامه را برا نيكه ا اكنون

تو را در نظر من داشته  ييباياز ز يگوشه ا توانديباشد نم بايحسادت نكن هر قدر هم ز.به عوض كردن سرمم مشغول است

 ميعمو يهم برا ينامه ا.را نداده اند كي چيهنوز جواب ه يمن به عمل آوردند ول يرا رو زمال شاتيچند روز آزما نيا يط.باشد

 .حتما به او مراجعه كن يبرخورد ياگر به مشكل.منوشته ام و در آن سفارش تو را كرده ا

انتظار را تحمل  نيو با همه قدرت خود ا گردميمن بازم يول.كه انتظار چقدر تلخ است ميبگو نيحرف بزنم از ا تيبرا خواهميم

مرا از تو  توانديممرگ هم ن يتو هم به انتظار بمان چون حت.كه اگر جسم تو را نزد خود ندارم روحت را دارم دانميم.خواهم كرد

 كهيخداوند بزرگ به من رحم كرد و در حال شبيد.تپديآهنگ م كيما با خاطرات گذشته همچنان با  يهنوز قلبها رايز.جدا كند

 دهيكش ييابرها به شكل ستونها انياز مهتاب كه از م يتو را به شكل تابش نور.دلتنگ بودم تو را به خوابم فرستاد تيبرا اريبس

 .مشاهده كردم يشديم كيگذشته و به من نزد

و خواب بوده است و تو فرسنگها  ايرو زيهمه چ نميشوم و بب داريب گريبار د دميترسيم راينكند ز داريخدا خواستم مرا از خواب ب از

 اريانسان را به دعشق  يدل ب.عشق توست نيداشته هم يكه خداوند به من ارزان ينعمت نيبزرگتر ميبگو ديبا.يبا من فاصله دار

 اتيچشمه ح نيتو از ا.گرفته يخاص يفرو زندگ يابد اتياز سرچشمه ح ديدارد كه شا يزيدل انگ يمستبال نيهم يول برديجنون م

 بتابد؟ تيبايعشق از صورت ز يجاودان اتيح يحد فرو زندگ نديو گرنه چگونه ممكن است كه تا ا يا دهينوش يچند قطره ا

را  دارتيصبرانه انتظار د يكه ب يكس.به انتظار پاسخ نامه ات هستم.برسانم انينامه را به پا ديچك كردنم آمده اند با يبرا دكترها

 نادر تو:كشديم

 برابر با دوم خرداد يماه م 25 لندن

 

نادر نوشت كه  يبرا.فرصت پاسخ نامه را نوشت و پست كرد نيدر اول.و بارها و بارها ان را خواند ديباز هم نامه را بوس عاطفه

 .درباره ازدواجشان با مادرش صحبت كرده است

 يبرا.كرديو با او درد دل گفتگو م كرديعكس نادر را نگاه م شديكه دلتنگ م يعاطفه گاه.و تابستان در راه بود انيرو به پا بهار
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كه صحبت كردن با او  دانستيم.آنشب پس از مدتها پدرش بخانه آمد.كرديكمك م ديديرا م يريو هر فق كردينادر نذر م يسالمت

 .زديمادر با او حرف م.امديرون نياست پس از اتاقش ب دهيفا يب

 ؟يما را برده ا يتو ابرو.بردار تيكارها نيمرد دست از ا-

 مگر چه كرده ام؟-

 ؟يكنيدراز م هيدر و همسا يجلو ييبدتر كه دست گدا نياز ا-

 .هر كس گفته دروغ گفته-

تو كه .را نبر شيآبرو ينكرده ا شيكه برا يچكاريه.الاقل به فكر او باش كنهيداره شوهر م ند؟دخترتيگويهمه دروغ م يعني-

 ...همه جوره سوختم و ساختم الاقل.بهت دادم يهر وقت پول خواست

زن آخه تو چه مرگته؟منكه .ميرفت رونيبا اعصاب خرد ب خانه نيا يتو ميهر وقت آمد:پدرش گفت.به مادر عاطفه امان نداد هيگر

 ؟يگيم يچ گهيد رونيبچه ها پهن نكن از خانه زدم ب يبساطت رو جلو يگفت.به كارتون ندارم يكار

 نيا يتوانياگر هم نم.باشد تيسر بچه ها يات باال هيمردم شو بگذار سا يمثل مردها گميم.كارت بردار نيدست از ا گميم-

 يبرف كرده ا يو سرت را تو يتو كبك هست ؟اگريرويمردم م يچرا در خانه ها.نشو يمحل آفتاب يالاقل تو يزهرمار را ترك كن

افتادم و  شيانقدر به پا.جوابمان كند خواستيتو را به صاحبخانه كرده بودند او هم م هيگال شناسنديهمه تو را م.ستنديكه ن گرانيد

 .م آمدالتماس كردم تا دلش به رح

 .ديجوابش را بده ديكه ننشسته ا يمفت-

 ؟يكه مرد خانه ا ياجاره خانه ها چقدره؟دلت را خوش كرده ا يكنيفكر م-

 .دهديكه آن را به پدرش م ديدر د يپول در آورد و عاطفه از ال يعاطفه مقدار مادر

 .را تكرار نكن نكاريا گهيفقط بخاطر خدا د ريبگ-

 .يتو بگ يدستت درد نكنه منصوره باشه هر چ-

 زهايچ نيناظر ا ديخداوندا چقدر با:زمزمه كرد.كرديم هيعاطفه هم گر كرديم هيمادر هنوز گر.هم بلند شد و خانه را ترك كرد بعد

 كنم؟ يباشم؟و نتوانم كار
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از كجا :برداشت باالخره متوقف شد و گفت به چپ و راست قدم يخسور عصب.را به خسرو داده و منتظر جواب بود شنهادشيپ الهام

 ؟يزنيبدانم به من هم نارو نم

خوب من به انتظار پاسخت .باشد دهيشن ينشده از من دروغ دايپ يهنوز كس.كه حرف من هم وزن طال ارزش دارد يياز انجا-

 .هستم

 .يكنيسوء استفاده م دهميانجام م يبرا يكه هر كار يدونيم:مبل انداخت و گفت يخودش را رو خسرو

 .هر كه طاووس خواهد جور هندوستان كشد:گفت كرديروشن م يگاريس كهيزد و د ر حال يزيآم طنتيلبخند ش الهام

بدست آوردن  يبرا ينيكه من تاوان سنگ يدونيم.هم خواسته بودم بدست آورده بودم لياگر تابحال ف يلعنت:گفت يعصبان خسرو

 يكاش در عروس يا ميگويبه خودم م يگاه.كردم ميترسو قا كيرا رها كردم و خودم را مثل زن و تنها فرزندم .تو پرداختم

 .ديايب رمبالها به س نيتا ا دميديبرادرم تو را نم

 يتو مرا دار.نشده يحاال هم كه طور:گفت يبه نرم بردياو م يموها يدست البه ال كهياز جا برخاست كنار او نشست و در حال الهام

 .كرده اممنكه فرار ن

و به من وعده  ياما تو فقط مرا معطل خودت كرده ا يزنم باش خواهميتو را رسما داشته باشم م خواهميم.يمتوجه نشد نكهيمثل ا-

 .يدهيم ديو وع

 .بود ميخواه گريكديكنار  شهيهم يآنوقت من و تو برا.صبر كن گريفقط چند ماه د-

بعد از آن اگر باز هم .كنميم تياست كه برا يكار نيآخر نيبخدا قسم ا:و گفت ديكش رونيب شيموها يدست او را از البال خسرو

هم تو را  يكنيم انتيبه من خ ياگر بدانم دار.يهوس دست انداختن مرا نكن گرياورم كه د يبه روزت م ييبال يمعطلم كن يبخواه

 .برگشتن ندارم يرو گريو هم خودم را چون د كشتميم

 .من از تو باشد يتقاضا نيآخر نيا دهميباشه بتو قول م:گفت الهام

 بكنم؟ ديخوب حاال بگو چه با-

 شناسميرا م يپسر.كنديهم م ييها گدا هياز همسا يفراوان باخبر شدم پدر عاطفه معتاد است و به گفته برخ قاتيپس از تحق من

كه از  يبه عاطفه بفهمان ديتو با.كند يما همكارپول به او داده ام تا با  يمن مبلغ.سوزديدر همان محل كه در آتش انتقام از عاطفه م
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وكم كم از  جيبه تدر ديبا.بتو حق السكوت دهد رديقرار گ انينادر در جر خواهديكه نم يدر صورت يكن دياو را تهد.يباخبر هيق نيا

گذاشته از چنگش در  ارشيرا كه نادر در اخت ييپولها خواهميمن م.ياو را فراهم كن ديموجبات شك و ترد دينبا.يرياو پول بگ

 .اورميب

 ؟يعمل كن رحمانهيب نيچن يتوانيچطور م!يطانيتو همزاد ش-

 .كه تو كه فرشته بوده ام يبرا:داد و گفت هياو تك يسرش را به بازو الهام

 .گشت ديزن با كيبه دنبال  يراست گفته اند كه در هر فتنه ا-

 21 فصل

 :اورد رونيعاطفه نامه داد عاطفه در پاكت را باز كرد و نامه را ب ينامه نادر دوباره برا نياز ارسال آخر كماهي

شب است و سكوت همه  نجايا.سمينويم تينامه را از فرسنگها راه دور برا نيا.كه حالت خوب باشد دوارميمهربان ام وشيپر سالم

جمع  يسالمت به وطن بازگردم و تو با موهابه  يكه روز ديام نيبه ا.آورم يتو تاب م ديغربت به ام اريمن در د.جا را در بر گرفته 

 .كندينم ميرها يتو لحظه ا اليخ.يهمسر بودن مرا سر ده بله يعروس ديتور سپ ريشده ز

كه  يدر صورت يكنياگر از حال من سوال م.گردديروحم بدنبالت م گريكه بخش د ياز روح من شده ا يمثل بخش زيعز عاطفه

 نكهيپزشك معالجم به گمان ا شوميم ينيب هياز ناح يزيحاال هر روز دچار خونر.ستيخوب ن اديز ميبگو ديبا ينشو نياندوهگ

 شوميعمل م يمن بزود.هر چه زودتر عمل شوم ديندارم و با يكه حال مساعد گفتپرده در حضورم به همكارش  يب دانميزبان نم

 اي؟آيكنيكاسه سر برداشته شود تو چه فكر م ديو با ستيا دهيچيعمل مغز پ رايز ترسميم.ترسميكه م ميدروغ بگو توانميو بتو نم

را بر سرم  بتيمص نيچرا ا پرسميو از خدا م تماف يم يياز فرط اندوه به كفر گو يعمل زنده بمانم؟گاه نيپس از ا يكنيتصور م

 .آورده

سالم  شانياز قول من به ا.يخوشحالم كه درباره ازدواجمان با مادرت صحبت كرده ا.دينامه پر مهر و محبتت به دستم رس يراست

دارم  ؟دوستيبه چه كار يننوشته بود يول يمشغول يتو در نامه ات نوشته بود.خواهم آمد دارشانيد يبرا يبرسان و بگو به زود

ات را  يلباس عروس.نميبازگشتم تو را آماده ازدواج بب يكه وقت دوارميام.حسودم يليكه من درباره تو خ يدانيم.بدانم شترياز تو ب

 دهميقول م يمن است ول فهيوظ نهايا دانميم يكن متاسفم كه سبب دردسرت شده ام بخوب هيته يدار ازيسفارش بده و هر آنچه ن
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 .به محض بازگشت جبران كنم

 نادر:تو ماريب عاشق

 رماهيت 7ماه ژوئن برابر با  28 لندن

 

 ينگذار در ب.زنده ماندن بده ديخداوندا به او صبر بده به او ام:واندن نامه بطرف قبله سجده كرد و با تضرع گفتپس از خ عاطفه

زنده  توانميمن بدون او نم.خداوندا بمن رحم كن.داشته باشد يزيآم تيبه او كمك كن تا عمل موفق ايخدا.رديبم ييو تنها يكس

 .افزايمصائبم ن يباقاو را به  ادناز دست د بتيمص ايخدا.بمانم

و نادر  كرديم قيزنده ماندن را تزر دياو به نادر ام.نموديو تحمل م يو در آنها او را دعوت به بردبار فرستادينادر نامه م يبرا عاطفه

آنكه  يب رندهيشد كه تماس گ مارستانيبه ب يگرم تابستان تلفن ياز روزها يكي.اش را از عاطفه داشت هيآنكه متوجه شود روح يب

 يناشناس بود كه حت ياو مرد يول.بود نادر باشد دواريرا برداشت ام يعاطفه گوش يوقت.كند گفت با عاطفه كار دارد يخود را معرف

 .نامش را به عاطفه نگفت

 ؟ييخانوم عاطفه بنا-

 ؟يبله خودم هستم جنابعال-

 .دوست هستم كيمن .ديندارد شما نام مرا بدان يلزوم-

 .داديسخنان فرد ناشناس گوش فرا م با تعجب به عاطفه

 .شما را مالقات كنم ديباش لياگر ما خواستميم-

 .آورم يمن شما را به جا نم يول-

 م؟منيرا مالقات كن گريكديكه  ديكنيحاال قبول م.شناخت ديشما هم به موقع مرا خواه.شناسميكه من شما را خوب م هيكاف نيهم-

 .باهاتون حرف بزنم ديبا

 ؟يدر چه مورد-

 .خودتون ندهيدرباره پدرتون نادر خان و آ-
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 د؟يهست يپدرم؟شما ك-

لطفا .دانيم يدرست در ضلع شمال نميبيم مارستانيب يروبرو دانيشما را در م قهيدق ستيراس ساعت پانزده و ب ديبود لياگر ما-

 .دييايتنها ب

 ...يول-

درباره  اوردياو را بخاطر ب يكرد گفته ها يسع شانيردد و پرعاطفه م.بزند ناشناس تلفن را قطع كرد ياز آنكه عاطفه حرف قبل

سر و پا باشد كه قصد ازار او را  يمزاحم ب كياو  ديمرد اعتنا نكند شا نيا يابتدا فكر كرد به گفته ها.پدرتون نادرخان و خودتون

از  يكند؟وقتيم بشيتعق يكس ايآ نديد كه ببدر راه مراقب بو.كه آن مرد با او گذاشته بود بخانه برگشت يارتوجه به قر يلذا ب.دارد

ساعت ده و  دنديرس مارستانيبه اتفاق نرگس به ب يصبح وقت.ديديآنشب تا صبح كابوس م.موضوع مطمئن شد وارد خانه گشت نيا

شما اخطار مرا .ييخانم بنا ريروز بخ:ديآن مرد ناشناس را شن يگرفت صدا سترا به د يگوش يدوباره تلفن با او كار داشت وقت مين

 .ام يو من به شدت عصبان ديگرفت دهيند

 د؟يهست يك د؟شمايخواهيم ياز جون من چ:بلند گفت ييو با صدا يعصبان عاطفه

نادر خان از سفر برگشت با  كهيتا وقت دارمينگهشان م ديمرا بشنو يحرفها دينباش ليكه شما ما يدر صورت:گفت يبه نرم مرد

اخبار استقبال كنند به خصوص  نيا دنينادر خان از شن كنميدارم گمان م يمتيقيمن درباره پدرتان اطالع ذ.كنميصحبت م شانيا

 .بشنوند گانهيب كيبار از زبان  نياگر اول

 نيا گانهيب كيبار از زبان  نينبود نادر نخست لياو واقف است و البته ما يبه زندگ ياديناشناس تا حدود ز نيمتوجه شد ا عاطفه

 چه كنم؟ ديانتظار دار:هراسان گفت.را بشنود زهايچ

 .باهاتون صحبت كنم خواهميندارم تنها م يباهاتون كار دينترس.ديهست يا يدختر منطق اديبنظر م:و گفت ديخند يبه آرام مرد

 و كجا؟ يك-

 .دييايبه نفع خودتون است كه تنها ب.ديمعطل كرد روزيكه مرا د ييهمون جا-

 ابم؟ياما من شما را چگونه ب.مارستانيب يروبرو دانيدر م قهيدق ستيخوب ساعت پانزده و ب اريبس-

مسخ شده  يهمچون انسانها.تلفن نهاد يرا رو يعاطفه گوش.من خود نزدتان خواهم آمد دينيبنش دانيشمال م مكتين يشما رو-
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از  ست؟مراياو ك يعني ديشيبا خود اند.قت گذاشتساعت و 4به ساعتش نگاه كرد حدود .نشست يصندل نياول يآرام رو.نموديم

 .نااشناست ميكه برا شيشناخته باشم؟صدا اي دهيد ممكن است منهم او را قبال ايشناسد؟آيكجا م

خوش  ه؟حالتيچ:و گفت ستيرنگ او نگر دهينرگس به چهره پر.آنقدر در افكارش غرق شده بود كه متوجه نرگس نشد عاطفه

 ست؟ين

 .احساس ضعف كردم يچرا فقط كم:بخود امد و گفت عاطفه

 .گردديشام تو فكر نادر شده ناهارت هم فكر او چه خبره دوباره بازم.عاشق است يآدمها اتيخصوص هيعيطب نيا-

مرد  نيا خواستياو نم.ناشناس به او گفته بود تنها خودش بداند.نتوانست ديكرد به نرگس موضوع را بگو يهر چه سع عاطفه

دچار :و زمزمه كرد ستيبخود نگر نهيرفت و صورت خود را شست در آ ييبه دستشو.مزاحم را مجبور به بدتر نمودن اوضاع كند

 .يحاال هم حقت است اگر گرفتار مشكل شو يگفتيرا به نادر م زيهمان ابتدا همه چ ديبا.خانم يدردسر شد

نادر  يبه عمو كسري ديمن با.تو امروز تنها به خانه برو:گس گفتعاطفه به نر يوقت ادار انيپا گذشتيم يبه كند قيدقا

 .است نيكه او فعال در شركت نادر جانش يدونيم.بزنم

 .نمتيبيباشه پس فردا صبح م-

خارج شد و  مارستانيلرزان از ب يسپس با گامها.دور شود مارستانيمشغول كرد تا او از ب يو بعد خودش را كم دياو را بوس عاطفه

 رهيحوض خ يمورد نظر نشست و به فواره ها مكتين يشد و درست رو مارستانيب يروبرو دانيكرد وارد م يرا ط ابانيعرض خ

به  اهيس ينكيع كهيبلند باال در حال يبود كه مرد شهينه؟در اند ايكرده  يكار درست ايآ دانستيهنوز نم.ديمطپ يقلبش به تند.شد

 ياز اندازه قو شيآن مرد ب.ستيبا ترس و تعجب به او نگر.ست داشت كنارش نشستلوله شده در د يچشم زده بود و روزنامه ا

 .طال به گردن داشت ريبه تن كرده بود و زنج يمشك راهنيپ نموديم

 يمرد نيعاطفه مطمئن بود هرگز چن.خورديتكان م شيلهايسب ديجويم يآدامس كهيهمان مرد است؟او در حال نيا ايخود گفت آ با

 ايبود كه آ شهيو در اند كردياودكلن او را كامال حس م حهيرا.و هرگز تا آخر عمر چهره اش را فراموش نخواهد كرد شناسديرا نم

 كنميمن فكر م.ديخوشحالم كه آمد:شروع به سخن گفتن كرد مطمئن شد خود اوست ردآن م ينه؟وقت ايحدسش درست است 

 .ديايرنگ است همراهم ب ديسف يوتايمن آن تو نيماش ميگفتگو كن نجايا ستيصالح ن
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 .نبود نيقرار ما ا يول-

تو كه تحفه  كنميرا اعتنا نم شياز تو بهترها.باهات ندارم ينترس كار:زد و گفت يجز خسرو نبود لبخند يناشناس كه كس مرد

 .يستين

 .آنهم در روز روشن يداشته باش يكار يتونيمطمئنم كه نم:آرام گفت يول يعصبان عاطفه

 يرا روشن كرد و ب نيماش.نكرد نيخسرو چن يرا بردارد ول نكشيع ديعاطفه فكر كرد شا.رفتند و سوار شدند نيدو بطرف ماش هر

 .كه خسرو شروع به حرف زدن نمود عاطفه سراپا گوش بود يوقت.هدف براه افتاد

كه شما از  دونميم.كه خودتون ونمديمن همانقدر از شما م.سراغ اصل مطلب  روميم كراستيهستم  يكه آدم رك يياز آنجا-

هم درباره  يادياطالعات ز نيهمچن.كنديو مادرتون بعنوان كارگر در منازل مردم كار م ديمارستانيب اريو به ديهست ريفق يخانواده ا

 .دارم كه با ارزشند يباز هم اطالعات نهايبعد از همه ا.كنديم يولگرد ابانهاياست و در خ دكه او معتا دونميم.پدرتان دارم

 يخصوص يزندگ.دانميرا من هم م نهايخب كه چه؟همه ا:خودش را از دست ندهد گفت يخونسرد كرديم يسع كهيدر حال عاطفه

 دارد؟ يمن به شما چه ارتباط

 .طالست ميسپاسگزارم چون منهم فرصت ندارم و وقت برا ديعجله دار نقدريگرفتن مطلب ا يبرا نكهياز ا-

 د؟يكن يمردم فضول يتا درباره زندگ ديافت يدوره م.اقا ديستيزاده ن بينج كيشما :گفت يعصبان عاطفه

اش دروغ  ندهيبه همسر آ يزندگ كيكه در شروع  يكس ديكنيفكر م.ديستيخانم محترم ن كيشما هم :گفت يبا خونسرد خسرو

 است؟ بينج ديبگو

 يرفت و با سست رونيجان از بدنش ب.فرستاده قاتيتحق ينادر او را برا دياول تصور كرد شا.ستيبا دهان باز به خسرو نگر عاطفه

 د؟يهست يشما ك:ديپرس

نگران نباش دختر  يول دانميحاال راز شما را منهم م.شما كمك كند يزندگ يبه بقا خواهديدوست هستم كه م كيگفتم كه من -

 .جان راز تو را به نادر نخواهم گفت

خودش را  يكم.خواهد خواست يزياز او چ يبه اصطالح راز دار نيدر عوض ا نيا دانستيكامال محاال  ستينگر رونيبه ب عاطفه

و خسرو كه متوجه ترس او شده بود  ديرنگش پر...كار با او نكهياز او بخواهد به عوض ا ديجمع و جور نمود تصور كرد شا
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 .من بهتر از تو را دارم يبدون ديبا.ندارم ينترس با خودت كار:گفت

 ؟يخواهيچه م يخوش خدمت نيدر عوض ا:ديلرزان پرس ييو با صدا ديكش يسطح يفه نفسعاط

 ديدر عوض تو با ميگويمن راز پدرت را به نادر نم.يهست يدختر با شعور:شد دايپ شياز دندانها ديرشته سپ كيو  ديخند خسرو

 .ياوريب ميهزار تومان پول برا 50فردا مبلغ  گذارميكه من م يسر قرار

 .حقوق سه ماه منه نيا...نيهزار تومان؟ا 50؟يچ:زد اديفر عاطفه

 .موضوع را به نادر خواهم گفت نيدردسر ا يآقا خودم ب ديزحمت نكش:ادامه داد يياعتنا يبا ب سپس

 .سكوت كرد و منتظر ماند يبر اندام عاطفه راست نمود ول يقهقهه خسرو مو يصدا

كه از او دارم دل به  يبا شناخت كنميگمان نم.من تفاوت دارد اي ييتو به او بگو نكهيا يول.ديعقل بهر حال او خواهد فهم يدختر ب-

 .بشنود گرانياش را از زبان د ندهيهمسر آ يباشد اسرار زندگ ليدورو بدهد و ما يدخترها

شما  نميبيچنان كه م.ميكن هيته يپول نيشبه چن كيتا  مينست يما خانواده پولدار ديدانيحتما م ديكرده باش قياگر شما خوب تحق-

 .پول باشد نيمحتاج ا ديتوانيپس نم داستياز ظاهرتان پ نيو ا ديدار يخوب يمال تيهم وضع

انجام  يكس يدستمزد برا يرا ب يچكاريه ديدوره و زمانه نبا نياما خوب در ا.ستميپول ن نيمن محتاج ا ديدرست حدس زد-

 .شوديطرف متوقع م كنميمن فكر م ديدونيم.داد

 كنم چه؟ هيپول را ته نياگر من نتوانم ا-

 .ديتوانيمن مطمئنم كه م ايثان.معلوم است فيتكل ديكن هيپول را ته نيا دياوال اگر نتوان-

 د؟يدانياز كجا م:با خشم گفت عاطفه

به شما  ياست كه نادر قبل از رفتن وجه قابل توجه نيهم باخبرم و آن ا يگريد زيبهتون بگم من عالوه بر اطالعات فوق از چ ديبا-

 .افتديب ياتفاق ديآن بردار يهزار تومان از رو 50اگر تنها  كنميگمان نم.پول داده

 .دزد سر گردنه اي ديدشمن نادر ايآنها بردارم؟شما  ياز رو توانميچگونه م.ستيپول مال من ن د؟آنييگويچه م:زد اديفر عاطفه

 ديخودتان با.هم دزد سرگردنه هستم و هم دشمن نادر من مطمئنم آن پولها مال شماست ميفرض كن.ميفرض را بر هر دو بگذار-

 مهمتر است؟ نده؟كداميهمسر آ يتان برا يصداقت يروشن شدن ب اي ندهيسعادت آ ديريبگ ميتصم
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 .ديشرم يدزد ب كيشما -

 .ادب يمراقب حرف زدنت باش دختره ب-

 ؟ينكرد نيچرا چن.يهمه آن پولها را از من بدزد يستتوانيم-

لقمه را دور سرم بگردانم؟من از به زحمت افتادن  ديچرا با.آورد يخواه ميتو خودت برا نكهيا يبرا:زد و گفت يلبخند خسرو

 .متنفرم

 .شوم ادهيپ خواهمينگهدار م نجايهم-

 .منتظرتان هستم ابانيخ يصبح در پارك انتها 11فردا ساعت :را متوقف كرد و گفت نيماش خسرو

 .ديشد و در را بهم كوب ادهيپ ليبا خشم از اتوموب عاطفه

 و دوم ستيب فصل

 اول قسمت

 يكنيرا امتحان مم ديشا ايخدا:  ديشياند.  ديبارها و بارها خدا را به كمك طلب. جه كند  دانستينم.  كرديم هيآن شب فقط گر عاطفه

شب از جا  يكيكنم ؟ در تار هيرا كه آن مرد درخواست نموده ته يپول تيوضع نياست ؟ چگونه با ا يچه امتحان نيآخر ا يول. 

طلوع نمود او  ديخورش يآمد وقت يبه نظرش نم يراه كرديهر چه قدر فكر م.  ستينگر اطيبه ح وبرخاست و پشت پنجره رفت 

 داشتيعاطفه نادر را دوست م.  ديكشيخود م ياو را به سو كيهر . در جدال با عقل و احساس خسته شده بود .  ديشياند يهنوز م

بعد با .  ديگويرا به او م قيباشد كه حقا يفرد نينخست گانهيب كينبود  حيصح ياز طرف. بزند  يصداقت ينبود به او مهر ب ليو ما

 هيمرد ناشناس ته يگرفت آن پول را برا ميباالخره تصم. سخنان آشفته سازم  نيا اخاطرش را ب دياست نبا مارياو ب: خود گفت 

 .كه ساك پول را در آن نهاده بود  ديگرد ياراده اش باشد به طرف كمد ديآنكه در  يسرش ب. كند 

 .آن پول بردارم  ياز رو توانمينم!  نه

پنجاه :  شديسپس سخنان آن مرد در ذهنش تكرار م. پول از آن توست  نيا. پول از آن توست  نيا: نادر افتاد  يحرفها اديبه  بعد

 كيدر ساك را باز كرد و با دستان لرزان . خود بلند شد و به طرف كمد رفت  يآهسته از جا! پنجاه هزار تومان ! هزار تومان 

كه در  يپول در برابر رقم پول نيا:  تگفياحساسش به او م. خود قرار داد  يدوباره ساك را در جا وبرداشت  يدسته پانصد تومان
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 .پول از آن توست  نيتازه نادر هم كه گفته بود ا.  يدهيات م يزندگ يپول را برا نيتو ا.  ستين يزيساك است چ

به  يرفت و صورتش را شست وقت اطياز جا برخاست و به ح رفتيسر كار م ديبا گريد يساعت. نهاد  فشياسكناس را در ك دسته

و  ستيمادر با تعجب به او نگر. پف كرده سر سفره صبحانه نشست  يبا چشمان. شده بود  داريبرگشت مادرش هم ب داخل خانه

 حالت خوبه دخترم ؟: گفت 

 .خوبم . بله مادر : حوصله گفت  يب عاطفه

 . يديرا خوب نخواب شبيد ادي؟ به نظر م يهست دهيرنگ پر نقدريچرا ا پس

 مادر ؟ ديبا من ندار يخوب كار. خوابم برد  ريخورده بودم و د اديشام ز شبيد. نگران نباش مادر : گفت  عاطفه

 .مراقب خودت باشد . خدا به همراهت دخترم : متعجب گفت  مادر

 يبز نشده بود ولچند روز بود كه او سر راهش س ديآمد و دوباره آن پسر مزاحم را سر كوچه به انتظار خود د رونياز خانه ب عاطفه

مودب  يبا لحن شهيبرعكس هم ديتا عاطفه را د. و به راه افتاد  ديرا در هم كش شياخمها. شده دوباره برگشته بود  مانيانگار پش

 . مسالم عاطفه خانو: گفت 

 .من شرمنده ام : اعتنا به راهش ادامه داد پسرك مودب گفت  يب عاطفه

 شديچطور م دمينفهم ديدونيم:  زدينبود سرافكنده حرف م تياز آزار و اذ يرت او اثرو به طرفش برگشت در صو ستاديا عاطفه

 .كنم  يعذرخواه ديعبور كن ديخواست يكه وقت ستادميا نجايامروز ا.  شدميمزاحم شما خانوم محترم م

 دينشان بده نكهيا يبرا: گفت  يتا راه افتاد پسر به آرام. ممكنه اشتباه كنه  يهر كس. گذشته ها گذشته : گفت  يبه آرام عاطفه

 . ديشاخه گل را از من قبول كن نيا ديديمنو بخش

دستش . تا خواست مخالفتش را اعالم كند نگاهش به صورت نادم پسر افتاد  رديبپذ بهيغر يشاخه گل را از مرد توانستينم عاطفه

و  گرفتيصحنه ها را عكس م نيلنزدار ا نيهام با دوربال يقبل يدورتر با هماهنگ يدر فاصله ا. را جلو برد و شاخه گل را گرفت 

 .عاطفه اصال متوجه او نشد 

 

 .هر كس هم جرات كند به شما چپ نگاه كند با من طرف است . مزاحمتون نشم  گهيد دهميقول م. خانوم  عاطفه
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: گفت  نيلهام نزد پسر آمد و با تحسدور شد ا يبه حد كاف يوقت. كمرنگ از او تشكر كرد و به راهش ادامه داد  يبا لبخند عاطفه

 .بود  يكارت عال.  نيآفر

 . ديعمل كن ديبا ديداد يقول. حاال الوعده وفا .  خانوم

كه  يوقت يحساب برا هيتصف. و هم پولت را  يريگ يهم انتقامت را م.  يبرياز من نفع م شتريماجرا تو ب نيا يعجله نكن تو نقدريا

 . يداشته ا يكه با عاطفه سر و سر يدر حضور او شهادت ده دينادر خان از سفر برگشت ، تو با

 .كرده بودم  يباهاش آشت يراست يكاش راست يا. خانوم  باشه

*** 

 كدفعهي كرديكه م ييتهايبا آن اذ بهيعج يليخ يول: آن مزاحم را به نرگس گفت ، نرگس با تعجب جواب داد  هيعاطفه قض يوقت

 ؟ يكنيفكر م يتو چ. شده  مانيطور پش نيا

و  ستادميا. دلم به حالش سوخت .  كرديدل سنگ را آب م گفتيكه او سخن م يبا لحن. الخطاست  زيخوب انسان جا: گفت  عاطفه

 .گوش دادم  شيبه حرفها

. شد  كيبه زمان قرارشان نزد يوقت. گذاشت  يمطمئن يرا جا فشيخودش را عوض كرد و ك يعاطفه مانتو.  دنديرس مارستانيب به

. خسرو سر قرار آمده بود . رفت  ابانيخ يخارج شد به انتها مارستانيرا برداشت و از ب فشيآنكه نرگس متوجه شود ك يآهسته ب

 .استتار نموده بود  اهيس ينكيمرد جوان باز هم چشمان خود را پشت ع. را باز كرد و سوار شد  نيدر ماش

 . ديموقع شناس يليشما خ ييخانوم بنا ريبخ روز

آورد و به او  رونيرا ب يدسته پانصد تومان يعاطفه عصبان: آورد و به او داد سپس گفت  رونيرا ب يدسته پانصد تومان يعصبان عاطفه

 . ديهم پول در عوض آن دهن گشادتان را ببند نيا.  ديريبگ: داد سپس گفت 

مقدار  نيجا منتظر هم نيهم ندهيهفته آ ميبه شما بگو ديآورد ادميچون به  ديكرد يادآوريمتشكرم كه : و گفت  ديخند خسرو

 .پول هستم 

 ! يبه جرم اخاذ.  كنميم تي؟ من از شما شكا ديچه گفت: گفت  ديلرزيم كهيبا خشم در حال عاطفه

 :بود گفت  يكامال جد كهيشود كه خسرو دستش را گرفت و در حال ادهيپ نياز ماش خواست
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و به شوهر  زميبر رونيحفظ كرده ام ب نهيآنچه را در س يدار لياگر م. هستم  سيانگل يچند روزه راه نيمن هم! كن دختر  گوش

 .ات بگم ، به خودت مربوطه  ندهيآ

 .پول امانت است  نيكه ا يشو يمتوجه م يبكنم ؟ تو اگر وجدان داشته باش ديمن چه با: درمانده گفت  عاطفه

 . نميزم يرو يمردها نيوجدانتر ياز ب يكيدادم و اكنون كه در برابر توام  يمن وجدانم را به دختر: محكم گفت  خسرو

 . دهمياست سوگند م زيعز تيتو را به هر چه برا.  كنميخواهش م. به من رحم كن : ملتمسانه گفت  عاطفه

 يتوجه شياو به التماسها ديعاطفه فهم يوقت. تكرار نمود  نكرد و او همچنان خواسته اش را ريعاطفه در دل خسرو تاث ياشكها

شد و  ادهيپ نيسپس از ماش.  يوجود نداشته باش ندهيهفته آ يرويهم اكنون كه م دوارميام.  يشرم يب.  يتو پست: زد  اديفر كندينم

 ... يكه شانه ها ديخسرو د

 و دوم ستيب فصل

 دوم قسمت

 .افتاده اند  او

او به طرف آمد و  دنينرگس به محض د.  ديبازگشت و نرگس را به انتظار خود د مارستانيبه ب يو در ماندگ تيبا عصبان عاطفه

 زد ؟ بتيمرتبه كجا غ كيتو . را دنبالت گشتم  مارستانيتمام ب: گفت 

 . رونيب رفتميم قهيچند دق ديداشتم با يكار: گفت  يبه آرام عاطفه

 .حالت خوبه  تو

 .خوبم  آره

 . يحرف بزن مانيبرا يدانيما را قابل نم گريد نكهيمثل ا.  يشده ا ريكم گو و گوشه گ.  يستيسر حال ن اديا زروزه نيا

 .نگرانم  ينرگس ؟ من فقط كم هيچه حرف نيا

 ؟ يچ نگران

 .نگران خودم . نگران نادر .  ندهيآ نگران

ها  ينگران نيبه خاطر داشتن ا يكه روز يآنقدر بهش عادت كن دهميبهت قول م.  هيعيطب ينگران نيا: زد و گفت  يلبخند نرگس
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 . يهست نيب كيبار يليدوست من تو خ.  يبه خودت بخند

عنوان  چيوگرنه به ه كرديحفظ م نهيدر س ديبود كه با يراز نيا.دهد خشنود بود  رييگفتگو را تغ ريتوانسته بود مس نكهياز ا عاطفه

 .كرد  حدس زد آن ناشناس چه خواهد شدينم

*** 

بود كه به سر كار رفته بود و  يمادرش ساعت. خواهد توانست خود را از آن رها كند  يافتاده كه به سخت يدر دام دانستيم عاطفه

حاال كه داده ام  ايو  دادميپول م رياز ابتدا به آن باج گ دينبا اي:  ديشياند ينشسته بود و م اطيح يپله ها يرو. بود  دهيخواب زين ثميم

. پول را به من داده  نيبستن دهان من خودش ا يبرا ديبه نادر بگو تواندياو م. بدتر است  تيچون اكنون وضع. مجبورم بدهم 

كه از ازدواج  ميو بگو سميچطور است به نادر نامه بنو. دادن خودش  بيو هم به فر كنديمتهم م يصداقت يآنوقت نادر مرا هم به ب

 !سفر تن داد  نيبا اتكا به قول من به ا زياز هر چ شيچون او ب ستيدرست ن نيشده ام ؟ نه ا مانيبا او پش

مقدار  نيا ديچون با شودينم نهمينه ا: ؟ عاطفه باز هم با خود گفت  مياست صبر كنم تا او از سفر باز گردد بعد به او بگو چطور

 .پولها را به او برگردانم  زيپولها بگذارم و قبل از هر چ يرو ستيكه در نظر من كم ن يپول

 نيچن نيا يسرنوشت ديچرا او با. متوجه پدرم است  رهايتقص نيتمام ا: سرش را به دست گرفت و چشمانش را بست  شيدستها با

عاطفه به .  كنديم يمن اخاذمرد از  نينخواهد بود كه ا يدردسر گردم ؟ مطمئنا بار آخر نيداشته باشد كه من به خاطرش دچار ا

 !ازدواج پدرم  هيهد نهميا:  ديشيلبخند زد و اند يتلخ

خرج سه  بايتقر! پنجاه هزار تومان  يهفته ا.  رديگيداشته باشم كه به خاطر پدرم از من حقوق م اديبه  شهيشارالتان را هم نيا ديبا

 اطالعات را از كجا به دست آورده است ؟ نيآن مرد ا يعني. هفته و برابر با حقوق سه ماه من  كيماه خانه ما در 

امتحان من فرستاده  يخود نادر او را برا ديشا اي. من چقدر از او پول گرفته ام  دانديم يباشد كه حت كيبه نادر نزد يليخ ديبا حتما

 .دزد سر گردنه باج بدهم  نيود به االزم نب گريو د دانديكه نادر موضوع پدرم را م دانستمينداشتم م يبود كه من غم نياگر چن! 

شام را آماده  ديبا.  كرديگرم احساس سرما م يبود كه در آن هوا بيعج شيبرا. شده بود  كياز جا برخاست هوا تار عاطفه

 .به بازگشت مادرش نمانده بود  يزيچ كرديم

*** 
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نقشه خوب  يجا نيتا ا.  ديتشه كه شما وارد عمل شوپدر حاال وق:  گفتيبا پدرش سخن م كرديم كوريناخنش را مان كهيدرحال الهام

 .رفته  شيپ

 بكنم ؟ ديبا چه

 ؟ ديآور يم اديبه  ديداد يشما به نادر قول.  ميريحق به جانب بگ افهيكه نادر برگشت ق يوقت يبرا ديبا

 ؟ يقول چه

 .موضوع اشاره شده  نيهم كه از نادر آمده به ا ينامه ا نيدر آخر.  ديعاطفه را داشته باش يهوا ديفرودگاه به او قول داد در

بروم  دارشيبه د يخواهيما درست كرده آنوقت م يدخترك برا نيدردسرها را ا ني؟ همه ا ييگو يچه م: گفت  يالهام عصبان پدر

 .شده  دايمرتبه از كجا سر و كله اش پ كي ستي؟ دختره گدا گشنه معلوم ن

شد به  ياگر دچار مشكل دييبعد به او بگو.  ديو حالش را بپرس ديبه او تلفن كن.  ديبه نادر قول داده ا! پدر  ديكن نيچن ديمجبور شما

. ماست  يبرا يبهانه خوب نيو ا كنديموضوع خسرو را پنهان م مياطالع يپدرش ب هيما از قض كنديو چون او تصور م ديشما بگو

ذهن  ديمورد به من نگفت و با نيدر ا يزيشدم و او چ اياو بگو من از احوال عاطفه جوبه  ديرا فهم زينادر بازگشت و همه چ كهيوقت

 . مياو بشور هينادر را بر عل

 .نادر بسته به معجزه است  يبهبود نديگويطور كه دكترها م نيا.  يهست يكه تو طراح خوب واقعا

 فهيوظ يو ادا ديشما فردا به عاطفه تلفن كن.  ستين يبازگردد آدم سالم رانياگر زنده به ا يحت گرياو د. است  شرفتهياو پ سرطان

 . ديينما

*** 

وجودش را فرا  بيعج يبه عاطفه گفتند كه تلفن با او كار دارد ، هراس يتلفن كرد وقت مارستانيصبح به ب ازدهينادر ساعت  يعمو

به وضوح  شيصدا يلط شد شروع به صحبت نمود ولبه خودش مس يوقت. دوباره آن ناشناس باشد  ديگمان كرد شا. گرفت 

 : ديلرزيم

 . دييبفرما.  بله

 .نادر جان  يمنم عم.  ييبنا خانوم
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 ؟ يعيرف يحالتون چطوره آقا! بله بله : شوق زده گفت  عاطفه

 حالت خوبه ؟. دخترم  متشكرم

 . ديكه با من تماس گرفت ديچقدر محبت كرد.  ممنونم

 ؟ امدهين شيپ تيبرا يمساله ا اي يمشكل ايآ نميبب. دادم مراقب تو باشم به برادرزاده ام قول  من

كه به خاطر پدر معتادش  ديمحترم نادر بگو يبه عمو توانستيچگونه م. چند روز گذشته افتاد  يماجراها اديبه  يقيدقا يبرا عاطفه

به  نكهياز ا. نه متشكرم آقا : و گفت  ديكش يآه. است  نكارهيكه پدرش ا دانستنديدچار مشكل شده ؟ از آن گذشته آنها هنوز نم

 .متشكرم  ديفكر من هست

 

 ؟ ديهست يهمانگونه كه نادر خواسته در تدارك عروس ايآ

 .مانم  يمنتظر او م نه

 ؟ دهينادر بدستتان رس ينامه ها.  ديخوب هر طور صالح است عمل كن اريبس

 .او سالمت به وطن باز خواهد گشت  ديشما نگران نباش. نامه فرستاده  ميراكرده و ب زياو محبت خود را شامل من ن.  بله

 . ديبگذار انيمرا در جر ديبرخورد ي؟ اگر به مشكل ديمرا كه دار شماره

 . ديبه الهام خانوم سالم برسان. متشكرم  يليخ

 يمشكل او هنوز به قوت خود باق نيبزرگتر ينادر به دست آورد ول يخود را در قلب عمو يقلبا شادمان بود كه توانسته جا عاطفه

 .بود 

 23 فصل

خسرو وارد اتفاقات  ياز وقت يول.گذرنديكه بدون نادر م ييچقدر روزها كرديفكر م شهيشدن آن ناشناس عاطفه هم داريقبل از ب تا

كه با  يدو ماه از وقت.ددايحق السكوت م ديكه با ديرسيم يو باالخره آن روز شدنديم يگذشته اش شده بود روزها به سرعت ط

 .و او بارها و بارها به خسرو پول داده بود گذشتيخسرو آشنا شده بود م

 يشانيروزها از فرط اندوه و پر نيا.كه دو سوم پول را به او داده است ديساك را شمرد با تعجب د يكه پس از مدتها پولها يروز
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نامه  يوقت.برده بود اديو دار مشكالتش او را از  ريدرگ يبه كل.ا هم نداده بودنادر ر يشده بود و پاسخ دو تا از نامه ها فيالغر و نح

 :خواند نينچنيعاطفه نامه را باز كرده و ا.خود را مواخذه نمود كه چطور را فراموش كرده دياز نادر رس يا

 خودخواهم داد يهست ينگه يدربه

 !سر سودا باشد دليتو را با من ب كر

 

 تيفرسنگها دورتر از تو برا ينيدر سرزم يكه از پس پنجره اتاق يسالم.ريمن سالم گرم مرا از اعماق وجود بپذ يبايز

 ديآمد ام يكه نامه م يماريهر ب يبرا رايز ريبر من خرده نگ كنميم هياگر در شروع نامه گال.حالت خوب باشد دوارميام.فرستميم

را در  دارتيد ديات را ندارد تا ام ينه جسم و نه روانم قدرت دور گريكه د يدانسته ا خوب وت.ابميآنها ب انيداشتم نامه تو را م

 .يكنيفرار م مياز نوشتن پاسخ نامه ها نيهم يبرا ديباشم شا شيچند در آسا يقيدقا توانميذهن نپرورانم نم

ظلمت بار  انيپا يب يصحرا نيدر ا يروانشناس چيو ه شناسميرا نم انشيبه مسافرت پرداخته ام كه پا يكيدر راه تار ؟منيدانيم

بشر  كياز تحمل  شيو غربت پ يدور نيو دوستت دارم و در ا پرستميمن تو را با تمام ذرات وجود خود م.جز فكر تو وجود ندارد

در  يراييتغ هفته گذشته عمل شده ام و نكهيبه علت ا رايز.بود كه گذراندم ييشبها نيبدتر زا يكيشب گذشته .برميزنده رنج م

را به تخت  ميبخود صدمه نزنم دست و پا نكهيا يآنها برا يول كردميم ادياز درد فر.شدم يسيسرم بوجود آمده و دچار دگرد

 .بسته بودند

است و مغز به عمل انجام شده عكس العمل نشان  يعالئم خوب نيباورند كه ا نيآمدند بر ا دنميكه امروز صبح به د ييدكترها

فراموش نكرده ام و  ينجات من بود يالبته من تو را كه بان.خود را به دست آورم ياست من بهبود ؟ممكنيكنيباور م.دهديم

 ؟يبرده ا اديكه عاشق خود را از  ستيبدان معنا ن نيا اي؟آيدهيرا پاسخ نم مينامهربان چرا نامه ها يا يول.هستم ادتيب شهيهم

 ديبا.گورستان سرد گردم يتو را از دست بدهم و خود در غم هجرانت راه ترسميم رايچرا؟ز يدانيترس و اندوه شده ام م دچار

 يديمن البته در عشق تو ترد.يو به انتظارم هست يكه دوستم دار يسيبنو ميبرا.يبرهان يديگرداب ناام نيو مرا از ا يسيبنو ميبرا

تلخ  اريبس كشميكه م يبه خداوند قسم انتظار.الهام شده كه ممكن است دست من هرگز بتو نرسد چرا به من دانمينم يندارم ول

به آن نگاه  كباريسر خود نهاده ام و هر چند  يعكس تو را باال.يكنيمن در حقم ظلم م يبرا ياست و تو با ندادن نامه ا
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 .و درهم شكسته ام محبوبه ام بمن نگاه نكند ريكه آنقدر پ نگاهبرسانم و آ يريتو به پ داريام را به انتظار د يجوان ترسميم.كنميم

 دوارميام.ديخود خواهم رس نهيريد يبه ارزو يباشد به زود زيآم تيو اگر موفق دهنديمن انجام م يعمل را رو نيآخر ندهيآ هفته

 .يخود محروم نكن ريخ يمرا از دعا

 تو نادر دربند

 مرداد ماه 11آگوست برابر با  2 لندن

 

در امانت كرده بود؟با خود  انتيبعدا به صورت نادر نگاه كند؟او خ توانستيچگونه م.ستيگر يقيپس از خواندن نامه تا دقا عاطفه

مرد  نيباشم كه او آرزو دارد؟اگر ا يا ستهيآن همسر شا توانميم ميچگونه به او بگو.ستميعشق و محبت او ن نهمهيا قيگفت من ال

نادر در ذهم  چارهيپول را به او داده ام؟ب نيباز هم من دو سوم ا رديگيباشد كه از من م يقسط نياخر نيو ا ديناشناس راست بگو

مرا بكش  اي؟خدايهمه آن پول را به عنوان حق السكوت دادم تا تو درباره پدرم ندان مياو بگو د؟بهيو چه خواهد د كنديچه فكر م

 .شكنجه دست و پا نزنم نيتا هر روز در ا

عاطفه .حاال دو سوم پول عاطفه در چنگال الهام بود.سراغ عاطفه نرفت گريبه قولش عمل كرد و پس از آن به دستور الهام د خسور

اصرار  اريبه او بس دانستيدخترش را نم يمادرش كه علت نگران.شد يهفته در خانه بستر كيبه مدت  ياز فرط اندوه و نگران

نرگس  يحت.زدياز گفتن سرباز م ديا يازدست مادرش بر نم يكار دانستيو عاطفه كه م دهد حيتوض شيكه علت آن را برا كرديم

 ايحرف بزند  ديبا ايبه او گفت  يو زار هيكه مادر در حضور نرگس به گر يشب.دياو را وادار به سخن گفتن نما توانستيهم نم

 .و بدبخت شد چارهيدخترت ب.مك بر زخم من نپاشن فاآه مادر لط:گفت هيبا گر يماريعاطفه در بستر ب كنديرا حاللش نم رشيش

 ؟يزنيحرف م نگونهيبه سرت آمده كه ا ييمگر چه بال:ديپرس هيبا گر مادر

 .شده ام ينابخشودن يمادر من مرتكب اشتباه-

 ؟يچه كرده ا:ديپرس نرگس

 را فراهم آورم؟ يرا نزد من گذاشت تا مقدمات عروس يكه نادر قبل از رفتن به خارج مبلغ يآورد يم اديب-

 حاال چه شده؟:با وحشت گفت مادر
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 .از آن را بعنوان حق السكوت از من گرفت يشتريب ميخبر ن ياز خدا ب كي-

 چه؟ يحق السكوت برا:ديپرس نرگس

 .گفترا به نادر خواهد  زينبرم همه چ شيپول برا يكرد كه اگر هر هفته مبلغ ديما خبر داشت مرا تهد زياو از همه چ.بخاطر پدرم-

 به سرمان آمد؟ يينرگس جان چه بال يديد.خاك بر سرم شد:به صورت خود زد و گفت مادر

 ؟يصحبت نكرد يبا كس نبارهيعاطفه چرا در ا.هست يدچار ناراحت يعاطفه خودش به حد كاف.ييخانوم بنا ديآرام باش-

 .از پول را به او داده بودم شتريب يميبخودم آمدم كه ن كبارهي.بودم دهيترس-

 مهم بود؟ تيبرا نقدريازدواج با او ا يعني:گفت مادر

فكر .نديها به نادر بگو بهيمسائل را غر نيا خواستميبودم نم يبد تيمن در وضع:گفت كرديرا پاك م شياشكها كهيدر حال عاطفه

 .آن بد ذات هر هفته از من پول مطالبه كند كردمينم

را تمام  هيقض ييبگو يتوانستينم نكهيبه واسطه ا ايو  يگفتيرا م قيآقا حقا نياول به ا يهمان روزها اي ديآخه دخترم تو با-

 پول چقدر هست؟ نيحاال ا.يكرديم

 .ما يفعل يبه اندازه سه برابر زندگ ديشا

 .يگذاشتيم انيرا در جر سيپل اي يكردينفر مشورت م كيبا  ديتو با:گفت نرگس

و  ختيريعاطفه هم كه دائم اشك م.ديرا مال شياو آورد و شانه ها يبرا ينرگس شربت قند.كرد كه از حال رفت هيآنقدر گر مادر

 كرديخودش را مالمت م

نكند از فرط  تيآقا از ما شكا نياگر ا ي؟حتيبه روز خودت و ما آورد ييچه بال تيهايو ندانم كار يتجربگيآخر با ب!دختر يديد-

 .ميفراهم كن هايزود نيپول را به ا نياز ا يكم ميتوانينم يحت يدانيرا م تمانيخودت كه وضع.ش نگاه كردبه صورت متوانميخجالت ن

مشكل را حل  نيا يطور كيمن خودم  ديشما خودتان را ناراحت نكن.از فرط غصه در بستر افتاده ام نيهم يمادر و برا دانميم-

 .خواهم كرد

 .و كالهبردار است اكاريدوست ندارم از ابتدا آن خانواده فكر كنند دختر من ر.دخترم؟مشكل تو مشكل من است ييگويچه م-

چون تو خودت پولها را در  مييهم بگو سياگر به پل.به فكر چاره بود ديبا.آمده شياست كه پ يبه هر حال مشكل:گفت نرگس
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 .مييرا به او بگو قيتا نادر از سفر برگردد و آنگاه همه حقا ميصبر كن گميمن م.برد ييراه به جا توانمينم ياو گذاشته ا ارياخت

صادقانه با او سخن نگفته ام مرا از خود  نكهياز ا قتيحق دنيپس از شن اي بخشديمرا م ايهست؟ نيهم جز ا يگريمگر راه د-

 .پول را به او باز خواهم گرداند نيدر هر دو صورت من ا يول رانديم

به  كباري قهيبود و هر چند دق ياطيمادر در حال خ.گرفت و دفتر را امضا كرد ينامه نادر را از پستچ يالوصف ديبا شوق زا عاطفه

 .ستينگريعاطفه در حال خواندن نامه م

ت دارم دوس.نبوده يخوب نيبه ا چگاهيحالم ه مياگر بگو يباور نكن ديحالت خوب باشد شا دوارميام زيعاطفه عز.همتا يبتو ب سالم

 تينامه را برا نياكنون كه ا.بوده زيآم تياست كه عمل دوم من هم موفق نيخوش آغاز كنم و آن ا ينامه را با اخبار يابتدا

كه دوره نقاهتم  گريبعد از سه هفته د توانميبرود م شيپ نطوريدرمانم هم ريمعتقدند اگر مس ااست آنه يچيسرم باندپ سمينويم

چه  دياز خبرنگاران از من پرس يكي.ماجرا آمده بودند نيا دنيكش ريبه تصو يبرا ياديخبرنگاران ز.تمام شد به وطن برگردم

را در دل  ديكه نور ام يدختر.كالم را به زبان اوردم عاطفه كيمن گشته است و من در پاسخ به آنها فقط  يعال هيسبب روح يعلت

دوران وحشتناك انتظار به سر آمده محبوبم  گريظاهرا د.خرمنها خاك بودم رياكنون ز ديا اگر من تو را نداشتم شاواقع.من تاباند

 ميقدر بگو نيكنم هم فيتوص تيرا برا محال توانمينم.رميگيقبال تماس م شتريب اي گريسه هفته د ديشا گردميبازم رانيمن دارم به ا

 .سوزميم دارتيكه دوستت دارم و در آتش د

 نادر:عشق با

 ماه وريشهر 20سپتامبر برابر با  21 لندن

 

 شده؟ يچ:ديو پرس ديدست از كار كش.ندينشيم نيعاطفه آرام ارام به زم ديد مادر

مادر دوباره .بازگردم رانيبه ا گريسه هفته د ديشا شديجمله در ذهنش تكرار م كيبزند و فقط  يحرف توانستينم عاطفه

 .بگو يزيچ كيشده دختر؟ يچ:ديپرس

 .گردديبازم رانياو دارد به ا:گفت ستينگريدورتر م يبه نقطه ا كهيدر حال عاطفه

 نيآسمان به رنگ سرخ در آمده بود و عاطفه در آن غروب خون.انداخت و سكوت كرد عاطفه هم سكوت كرده بود ريسر بز مادر
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 .ختيريارام اشك م

 و چهارم ستيب فصل

 اول قسمت

بازگشت نادر را به عاطفه خبر داد ، عاطفه مشغله كار و كسالت خود را بهانه كرد و به او گفت از  خيتار ينادر تلفن يعمو يوقت

را  زيرود و همه چ دارشيمناسب به د يدر فرصت خواستيآن را نداشت كه در چهره نادر بنگرد و م يطرفش معذرت بخواهد ، رو

 . ديمشكل بود كه درباره پدرش سخن بگو يليخ نياعاطفه  ي، برا پولهاسخت تر از مطلب .  ديبگو شيبرا

عمو و  دنيبا د. اش عوض شده بود  افهيق يليكوتاه شده خ ينادر با موها. و پدرش با سبد بزرگ گل به استقبال نادر رفتند  الهام

 .دستش را فشرد  بعد به طرف الهام رفت و. او را محكم در آغوش گرفت  ديرس شيبه عمو يوقت. دست تكان داد  شيدختر عمو

 .تنگ شده بود  تانيدلم برا يليخ

 نيماش.  يخسته ا يليخ يسفر طوالن نيحتما بعد از ا.  شتريما ب: نادر گذاشت و گفت  بياز گلها را درآورد و در ج يشاخه ا الهام

به  زييآمدند باد خنك پا رونياز محوطه فرودگاه ب يوقت.  ديريبگ ليشما جامه دانها را تحو كنميتا من آن را آماده م.  رونهيب

من سالمت خود را  شهيعمو جان باورتان م.  نميوطنم را بب گريد كباريخدا را شكر كه توانستم : زد و گفت  يلبخند. صورتش زد 

 . يگرديكه تو باز م ميما مطمئن بود: گفت  يمساله ناخرسند بود با لبخند نيقلبا از ا كهيعمو درحال. بدست آوردم 

 . نميبيعمو جان عاطفه را نم يراست. آن دختر خوب و مهربانم  ونيمد را نهايا

 . ديايبه فرودگاه ب تواندينم.  يدار يارياو فرصت بس دنيد يبرا

 يمشكل ديشا. نداره  يبيع: حال گفت  نيعاطفه باشد با ا نديبيكه م يكس نيسخت اول يانتظار داشت پس از آن روزها نكهيبا ا نادر

 . ستيآمده واال او آنقدر نامهربان ن شيپ شيبرا

از . عاطفه دلتنگ بود  يبرا ياو به سخت.  كردنديو آن دو گوش م گفتيبند از خاطراتش سخن م كيشدند نادر  نيسوار ماش يوقت

 ؟ ريخ اياو كنترل كند  دنيآغوش كش يخودش را برا توانستيخود مطمئن نبود اگر به فرودگاه آمده بود م

به نادر  ييبعد با خوشرو. غذا را سلف كند  گريد كساعتي يالهام به آشپز گفت برا. شده بود  كيهوا تار دنديرسبه خانه  يوقت

 .شام آماده شود  زيتا م ينادر جان بهتره حمام كن: گفت 
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 .لك زده  يرانيا يوعده غذا كي يخورده ام كه دلم برا يفرنگ يآنقدر آنجا غذاها يگفت راست

فردا بهتر .  ميكنيامشب با او صحبت نم. خوب بود  يليجا كه خ نيتا ا: كه نادر به حمام رفت الهام به پدرش گفت  يفاصله ا در

 .است 

 ؟ يرا كرده ا زيهمه چ فكر

 . ديرا به من بسپار زيهمه چ شما

عذرخواست و به  شهيپرداخت و شب زودتر از هم شيبا عمو و دختر عمو يياز شب به گفتگو و بذله گو يشب نادر تا پاس آن

كاش اكنون  يا:  ديشيبه لب آورد و اند يعاطفه لبخند اديبه  ديتخت دراز كش يلباسش را عوض كرد و رو ياتاقش رفت وقت

به  مايو مستق كنميتوجه نم شيبه بهانه ها گريد. تحمل ندارم  نياز ا شيب. خواهم رفت  دارشيفردا اول وقت به د. كنارش بودم 

 .به خواب رفت  نيريافكار ش نينادر با ا.  كنميم يروم و او را از آنها خواستگار يمادر و پدرش م داريد

*** 

 ليبه صبحانه م ديخدمتكار منزل از او پرس يوقت. صبح ساعت ده از خواب برخواست و لباس به تن كرد و آماده رفتن شد  نادر

نزد آنها رفت  ديمبلها نشسته د يباغ رو قيآالچ ريرا ز شيد عمو و دختر عمووارد باغ ش يوقت. گفت نه  جانينه از فرط ه ايدارد 

 . روميم رونيبه شركت ب يعاطفه و سركش داريد يمن برا: گفت  ريو پس از گفتن صبح بخ

 .عمو  نيبنش قهيدق چند

 عمو جان ؟ ديدار يمن كار با

 .پسرم  بله

را  پشيپ. خود را گرفته نشان داد  افهيعمو ق. نشان داد  دنينشست و خود را آماده شن شيو مقابل دختر عمو شيكنار عمو نادر

آنگاه اگر  ميرا به تو بگو يمطالب يبرو نكهياما گفتم قبل از ا يعاطفه خانوم برو دنيبه د يخواهيم دونميم: روشن نمود و گفت 

 يخود به چاه م يبا پا نميبب توانستمينم. نمودم  ينگهدار مهربان از تو ياز پدرت من چون پدر سكه پ يدانيم.  يبرو يخواست

 .و سكوت كنم  يرو

 ؟ ديكنيشما درباره چه صحبت م:  ديمتعجب پرس نادر
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 . يخودت را فنا كن يبود زندگ كيكه نزد يهمان كه آنقدر به او اعتماد كرد. آن دختر  درباره

 ...عمو جان شما  دييگويم چه

 . كنميروشن م تيرا برا قيفقط دارم حقا. ندارم  نيمن قصد توه: گفت  يدست نادر را به دست گرفت و با مهربان عمو

 .روشنه  قيحقا

 . ينبود نجايچون ا يخبرياز مسائل ب يلياز خ تو

 ؟ خبرميب زيمن از چه چ.  ديبده حيتوض شتريلطفا ب: دچار اضطرلب شده بود گفت  كهيدرحال نادر

 . يپول به عاطفه داده بود يتو مبلغ: آنها آمد و با لطافت گفت  يگفتگو انيم الهام

 .كند  هيدارد ته ازيبه او دادم تا هر چه ن. بله  خوب

 .پولها حاال نزد منه  آن

 ؟ كنديتو چه م نزد

. پولها را به عنوان حق السكوت داده  نيبه من ا يول. خنده آور است : گفت  كردياز نگاه به چشمان نادر حذر م كهيدرحال الهام

 . كنميم انتيدوستش دارم خ زيعز يخودم كه چون برادر يدختره احمق گمان كرده من به پسر عمو

 چه ؟ يعاطفه به تو حق السكوت داده برا: وحشتناك شده بود گفت  يدچار سردرد كهيدرحال نادر

 . نهايا يبرا: سه عدد عكس را به نادر داد و گفت  الهام

 زنديو لبخند م رديگيم يرا از دست جوان يكه شاخه گل دادياز عكسها عاطفه را نشان م يكي. عكسها گوشش زنگ زد  دنيبا د نادر

 كهيكنترل شده در حال ييبا صدا يول.  ديلرزيدستان نادر م.  دادينشان م گريكديآنها را در حال صحبت با  گريو دو عكس د. 

 ؟ يعكسها را از كجا آورده ا نيا:  ديصورتش قرمز شده بود پرس

 شديطور م نيا دينبا. متاسفم . نظر گرفتم  ريپدرم او را ز هيچند وقت بود به او مشكوك بودم به خاطر تو و به توص: گفت  الهام

 . انديدوست آنست كه بگر نديگويم يول

 ايداده ؟ خداوندا آ حيسر و پا را به من ترج يجوان ب نيآخر ا: با خود گفت  ستينگريباز به عكس ها م يو دهان يبا ناباور نادر

 ؟ يبه چشمان خود اعتماد كنم ؟ عاطفه با آنهمه خوب ديبا
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به تو گفتم كه به  يروز: عمو آرام دست بر شانه اش گذاشت و گفت . صورتش را گرفت  يانداخت و جلو يرا به گوشه ا عكسها

كرده و  ليتحص ينه تو كه پسر. عكس است  ياو همان جوان تو اقتين توام لدشم يكس و كار دل نبند گمان كرد يدختر ب نيا

 اليحتما شماره سر. به الهام داده  يكه به او داد ييبا خبر شده از همان پولها هيقضالهام از  دهيفهم يوقت.  يهست تيبا شخص

 يماريالهام را وادار به سكوت كند تا پس از ازدواج با توجه به ب خواستهيشرم م يدختره ب.  يدار اديبه  يكه از بانك گرفت ييپولها

 .سر و پا ازدواج كند  يبا آن پسره الت ب وثروت تو را باال كشد  افتي يبهبود نخواه كرديتو كه گمان م

 .همه دروغه  نهايا! نه : زد  اديفر. شد  نيكه دستش خون يبه گونه ا دياز جا برخاست و با مشت به درخت كوب يعصب نادر

.  امديكه دلم ن يآنقدر خسته بود يبا تو صحبت كنم ول شبيد خواستميمن م.  امدياست كه به استقبالت ن نيهم يبرا: گفت  عمو

 .ابتدا مسائل روشن شد  نيخدا را شكر كه هم

 .بود از حال رفت  ستادهيه االهام و عمو سكوت كرده بودند نادر همچنان ك.  كرديرا انكار م زيبه حال خود نبود و همه چ نادر

*** 

 . ديداديبه او م نيخبر را پس از آن عمل سنگ نيا ديفقط دچار شوك شده شما نبا:  گفتيدكتر م ديشنيرا م يمبهم يصداها نادر

. بروند  رونيدكتر به همه اشاره كرد ب.  رونيب ديهمه برو: زد  اديبا چشمان بسته فر. شد  رياشك از چشمان نادر سراز قطرات

 .سبك شود  ديبگذار. كند  هيگر خواهديم. خوبه  شيبرا ييتنها: نادر گفت  يپشت در به عمو

آخه چرا : با خود گفت . پرت كرد  يو قاب عكس عاطفه را محكم به طرف ستيبلند گر يمطمئن شد كه تنهاست با صدا يوقت نادر

؟ چرا به استقبالم  ستي؟ و آن عكسها چ كنديچه م ميپس پولها نزد عمو نديگوياطفه ؟ اگر آنها دروغ مع يكرد ني؟ چرا با من چن

گونه  نيا دانستمي؟ اگر م يبا من چه كرد يدانيدختر نامهربان نم ي؟ آه ا ينفرستاد مينامه برا ردو ماه آخ نيو در طول ا يامدين

 . نميروزها را نب نيو ا رميتا بم كردميخودم را معالجه نم. بود  يبهتر از زندگ ميمرگ برا يكنيم ييوفا يبه من ب

دار  شهيام ر نهيخداوند آنقدر عشق او را در س. من ساده احمق را بگو كه تمام ثروتم را به نام او كردم :  ديشيبا خشم اند نادر

عشق  كباري قتيدر تمام عمر رنج بارم به حقكه  طلبميبزرگ تو را به شهادت م يخدا. از او متنفر باشم  توانمينم يكه حت يكرد

؟  يكوچك سرد و كشنده ا ينهال يدختر ستمگر چرا مانند باد سرد خزان برا يآخر ا. او شد  يخاك البدك چهيو آنهم باز دميورز

 ؟ يسخنان را باور كرد نيتو ا ايآ. تاب و توان ندارم  يبه تو گفته بودم اگر مرا ترك كن
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خود را  مانيو پ يدل بنا نه داريناپا هيقلب تو بود ، عشق مرا بر پا ياز صاف يدرخشنده ات كه نمونه ا دگانيداشتم تو با آن د آرزو

بود شعله درخشان آتش عشق مرا كه  تياز عشق و وفا يآرزو داشتم تو با آن لبان خندانت كه نمونه ا.  يسست حلقه نزن يبا گره

 .شود  گرانيعشق د ريتا حرارت و سوزش آن مانع نفوذ ت يابد حفظ كن يو برا ينبر دل نشا خاستياز دل برم

 . يننه گرانيو دلت در گرو عشق د ينكن يرويپ رديپذ ونديها پ وهيكه از انواع و اقسام م يداشتم تو از درخت آرزو

را از من  تيرو. نگردد  سريآن جز سوختن و ساختن م يبر جانم زد كه خاموش يتو آتش يمانيسست پ نيدلبر افسونگر ا يا اما

و پس هر  يبهر حال كه رو ستين دهيدل از د يكه تماشا يندانست يول.  نميتو را نب مانيچشمان سست پ گريتا بار د يپنهان كرد

كه دل  يبود دهياز من چه د ايريب يبه جز وفا.  نالديم تيو از جفا نگرديو به تو م ابدي يرا م ودل من ت دهيد يكه پنهان شو يمانع

 ؟ يو آتش بر دل من زد يباخت يگريبه د

 ما يكاش جان بخواهد معشوق جان يا.............. 

 ما ياز جان فشان رديبم يتا مدع................................................. 

 وصال جانان ينباشد پا انيگر در م.................. 

 ما يدارد با زندگان يمردن چه فرق................................ ...............

*** 

 ريزنج يصدا. تاب نشست و خود را حركت داد  يرو. سر و صدا به باغ رفت  ياز هم گشود و ب دهيسر زد ، نادر د دهيسپ يوقت

 نيضربات ا. نداشت مثل دختران شسكت خورده در اتاق خود را حبس كند  الياو خ.  شكستيروغن نخورده تاب سكوت فضا را م

و  كردنديبراندازش م يچشم ريز شيصبحانه عمو و دختر عمو زيسر م. آورد  يم تاباو مطمئن بود  يبود ول نيسهمگ يليعشق خ

رد و از جا برخاست و دهان خود را با تمام ك يليم يپس از آنكه صبحانه اش را با ب. به كارش مشغول بود  دهينادر اخم در هم كش

 . رميوقتت را بگ قهيقچند د خواستميالهام پس از صبحانه م: گفت  تيدستمالش پاك نمود و با جد

 . ليبا كمال م: گفت  ييبا خوشرو الهام

 دارد ؟ قتيحق يبه من گفت روزيآنچه كه د:  ديروشن نمود و پرس يگاريالهام نشست ، س يدر اتاقش روبرو يوقت

 . يآن سخنان بد حال گرد دنيندارم دوباره تو بخاطر شن ليم من
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 نه ؟ اي يآر. پاسخ مرا بده  كنميم خواهش

 .تا به تو شهادت دهد  اورميآن پسرك را ب توانميم يحت: افكنده گفت  ريسر به ز الهام

 . نميا ببدل دردمندم آن پسر ر نيتسك يمجبورم برا يول يتو به من دروغ گفته ا ميگوينم

 يليما يلياما اگر خ. معتاد ولگرد است و او درباره پدرش به تو دروغ گفته  كيپدر عاطفه .  يخبريب گريد يزهايچ يارياز بس تو

 . اورميب نجاياو را به ا توانميم ينيآن پسر را بب

 آن پسر نامزد عاطفه است ؟ ايآ

 .كه اهل ازدواج باشد  ستين ياصال دختر.  نه

 !من  يخدا: با نفرت زمزمه كرد  نادر

پنجره  ياز جا برخاست و جلو ينادر با كالفگ.  كنديم ييامرار معاش گدا يازدواج كند و پدر او برا توانديبه واسطه پدرش نم او

 : ديرفت و پرس

 تو گذاشته ؟ ارياطالعات را در اخت نيا يكس چه

 . باشديم يخانه عاطفه اجاره ا گفتيفه فاصله دارد كه البته ماو چند خانه با خانه عاط.  يديكه در عكس د يپسر همان

 بود ؟ يبا او ازدواج كنم ، دختر هرزه ا خواستميكه من م يكه عاطفه دختر ييبگو يخواهيتو م يعني: زد  اديفر نادر

 .امروز  نيهم.  نميآن پسر را بب خواهمياگر امكان دارد م: گفت  ديلرزيبه وضوح م شينادر كه اكنون دستها. سكوت نمود  الهام

 .روبراهه  زيهمه چ: زد و آهسته گفت  يدر حال گرفتن شماره تلفن به پدرش چشمك. آمد  نييآرام از اتاق خارج شد و پا الهام

 ؟ يزنيتلفن م يچه كس به

 .خانه عاطفه است  يگيكه در همسا يهمان پسر به

 يرنگ و رورفته ا يبه تن و شلوار ل يچهارخانه مندرس راهنيپسر پ. اتاق نادر شد  ظهر بود كه الهام به اتفاق آن پسر وارد يحوال

الهام اتاق را ترك كرد و پشت در به گوش . و از الهام خواست تا انها را تنها بگذارد  ندينادر از او دعوت كرد بنش. به پا داشت 

 . ستاديا

 .خواستم  نجايشما را ا يچ يبرا ديدونيم حتما
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 .خدمتتون  اميفرستادند دنبال ما گفتند ب نيخانوم محترم ماش نيا واال

 ؟ ديشناسيعاطفه را م شما

 ؟ نيگيرا م ييبنا دختر

 .بله : گفت  يبا مكث نادر

 كه اونو نشناسه ؟ هيك

 ؟ يدار يبا او چه نسبت تو

 . شونميهمسا

 ؟ ديانداخت يعكس را ك نيا:  ديعكس ها را نشان داد و پرس نادر

 ديبا ميديما فهم. كنه  قيخانوم آمد كه از عاطفه تحق نيچند وقت قبل ا. ها بوده  يليچطور مگه ؟ اون با خ.  شيدو ماه پ يكي حدود

 بيبزنه و شما را فر يعاطفه خودش را به موش مردگ ستيدرست ن.  اديخدا را خوش نم ميكه دروغ بگ ميباشه گفت يفرد محترم

 .حاال برو : به جوان داد و گفت  ي؟ نادر چند اسكناس هزار تومان ميچطور جواب خدا را بده امتيق يفردا مياگه دروغ بگ. بدهد 

 . ميپولها نگفت نيا يما برا. دستتان درد نكنه  آقا

 . يخوش آمد: گفت  نادر

به بعد نه من  نياز ا: گفت . پول داد  يالهام به پسر جوان در حال رفتن مقدار. قرص مسكن خورد  كياز رفتن جوان ، نادر  پس

 يفرم نيبه بعد اگه كار ا نيخانوم از ا گميم. به چشم  يآ: پولها را گرفت و گفت  يجوان با خوشحال. و نه تو مرا  شناسميتو را م

 . ميبود ما هست

 25 فصل

 

 نديخوشا داريد نيكنم ا يتصورم ترسميم:عاطفه گفت.كنند قتيبه گفتن حق قيعاطفه را تشو كردنديو مادر هر دو تالش م نرگس

 .نخواهد بود

 .ياو برو ادتيبه ع ديبا ؟تويباالخره كه چ:گفت نرگس
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 .ميايمنهم با تو ب يخواهيم.دختر ستين يو درست يبهتر از راست زيچ چيه:گفت مادر

 .است كه من تنها بخانه آنها بروم نينه مادر بهتر ا-

 امروز برو نيهم.خوب هر چه زودتر بهتر است اريبس-

 .نباش مارستانينگران ب كنميتو را موجه م بتيمن غ:گفت نرگس

خانه با  يجلو.كرد و تمام طول راه دچار دلهره بود هيته يسر راه دسته گل.نادر برود دنيگرفت به د ميبه اصرار آن دو تصم عاطفه

 يسالم پدر آقا:آورد و گفت بر لب يباز كردن در آمد تبسم يبرا ريباغبان پ يداشت وقت بيعج ياحساس ترس.ستاديشكوه آنها ا

 مهندس هستند؟

 .سالم دخترم بله هستند-

 ...ايتنها هستند -

 .و الهام خانم هم هستند يعيرف يآقا-

تا ورودش را اطالع  ستاديساختمان ا يجلو.گم شود ديترسيباغ آنقدر بزرگ بود كه م.در را باز كرد و عاطفه وارد خانه شد باغبان

 .داخل دييآقا گفتند بفرما:برگشت و گفتباغبان  يقيدهد پس از دقا

خانه .خانه نشده بود ينادر آمده بود متوجه نوع معمار دنيبار به د نياول يبا دسته گلش وارد خانه شد آن روز كه برا عاطفه

آنقدر .روشن بود اريو خانه بس ديتابيآفتاب به داخل خانه م يكردياز هر سو نگاه م.درست وسط باغ به صورت گرد قرار گرفته بود

 يشد و برا جانيخود دچار ه تيعاطفه به رغم عصبان دنينادر به محض د.نشد هيحضور نادر و بق جهخانه بود كه متو يمحو تماشا

گرم  يلرزان به پا خواست و با لبخند يينگاهش به نادر افتاد با پاها يعاطفه وقت.نخورد دستش را به لبه مبل گرفت نيزم نكهيا

 .خوشحالم يليخ نمتيبيم نكهيا سالم از:گفت

 .متشكرم:گفت يبه سرد نادر

حدس بزند  توانستينم يول كنديم زياز نگاه كردن به او پره يو حت كنديبا او رفتار م يكه نادر به سرد ديكامال فهم عاطفه

 يحت.جلو آمد و دسته گل عاطفه را در ظرف اب گذاشت يخدمتكار.سخت حكمفرما بود يآنها سكوت انيچند م يقيدقا يچرا؟برا

مرا از  فيلطفا ك:سكوت جمعشان را شكست و خطاب به خدمتكار گفت يبه سرد ادرن.نادر هم ساكت بودند يعمو و دختر عمو
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 .دياوريب مياتاقم برا

از جا .خودش را معطل كند نيا از شتريب ديصالح ند نيبنابرا.ديديبود كه عاطفه خود را معذب م نيسنگ يموجود به قدر جو

 .قصدم مالقاتتون بود.كنميبا اجازه تون من رفع زحمت م:سرد آنها گفت يبرخاست و در مقابل نگاهها

 .دينيبنش كنميخواهش م:گفت تيبا جد گرفتيرا از دست خدمتكار م فشيك كهيدر حال نادر

 ..من يول-

 .دينيبنش-

به  نكهياز ا ديبا خود گفت شا.باشد نياندازه خشمگ نيسبب شده او تا ا زيچه چ تدانسينم.و نشست دياز لحن سرد او ترس عاطفه

 نيا:اورد و بطرف عاطفه گرفت و گفت رونيرا باز كرد و چند عكس را از آن ب فشينادر در ك.دهياستقبالش نرفتم از دستم رنج

 درسته؟ ديشما هست

چه :نادر گفت.ديسخن بگو يقادر نبود كالم ياو حت.خورد كه ازنظر نادر دور نماند يخودش با آن پسر مزاحم تكان دنياز د عاطفه

 .ساده دل بودم منكه دل به عشق تو بستم

 عكس گرفته شده؟ نيچطور و چه وقت ا دونميمن اصال نم.نادر بگذار من حرف بزنم:گفت ديديكه خود را در مظان اتهام م عاطفه

 عكس گرفته شده باشد؟ نيا يك ديباش دهيشما نفهم چطور ممكنه:زد و گفت يپوزخند نادر

 ...يول شناسميپسر را م نيمن ا-

 .يكنيتو كه به گناهت اعتراف م يچه سنگدل-

 .دهميم حيباره توض نينادر من در ا يكنيتو اشتباه م-

 .داده حيمن توض يآن پسر قبال برا-

 درست كردن پاپوش بود؟ يبود؟همه آنها برا نيها دروغ يمانيپس آنهمه ابراز پش-

 بيفر نكهيا يبرا.خودم يساده دل يبرا يكردم ول هيگر يليكن منهم خ هيگر:نادر گفت.شد ريعاطفه سراز دگانياز د اشك

 .تو را خوردم يحرفها

 .نداشته و ندارم يرابطه ا چيمن با آن پسر ه.يمرا هم بشنو يو حرفها يمنصف باش ديتو با-
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 يچه دار نهايچه؟درباره ا نهايپس ا:زد اديعاطفه انداخت و فر يو جلو ديكش رونيب فشيچول را از ك يدسته ها تيبا عصبان نادر

 ؟ييبگو

 كند؟يپولها نزد تو چه م نيا:ديبا تعجب پرس.ستاديقلب عاطفه از تپش ا يلحظه ا يبرا

 چه خبره؟ نجايا ديبمن بگو يكي:زد اديو فر ستينادر نگر يبه الهام و عمو عاطفه

 ؟يپولها را به الهام داد نيچه ا يبرا.از تو بپرسم دياست كه من با يزيچ نيا:از جا برخاست و گفت نادر

 .ام دهيمدت الهام خانوم را ند نياصال در ا شنوم؟منيم زيشگفت انگ يمن؟چرا امروز حرفها:گفت عاطفه

 يبرا ستين ادتيمارستان؟يب يجلو دانيد؟ميچطور؟فراموش كرده ا:گفت يكه تا آن لحظه سكوت كرده بود با خونسرد الهام

 ؟يپولها را داد نيسكوت كردن من ا

مرد بود نه الهام  كيآن شخص  يدادم ول يبه كس يرا كه تو بمن داد يياز پولها يدرسته نادر مبلغ:گفت جيو گ يعصب عاطفه

 .در ضمن پولها را بخاطر پدرم دادم نه خودم.خانم

 ؟مگريبمن نگفت يزيچ نبارهيدر ا دميتلفن زدم و از حالت پرس يپس چرا وقت ييگويفرضا كه تو درست م:آمد و گفت انيبه م عمو

 ؟يريهر چند كوچك با من تماس بگ ينادر به تو نگفته بود در صورت بروز مشكل

مساله را در  نيآمده بودم با تو اامروز هم  يفرصت با تو صحبت كنم حت نيداشتم در اول ميمن تصم يول:خطاب به نادر گفت عاطفه

 .بگذارم انيم

 .من تو را نگه داشتم يرفتيم يتو داشت:گفت نادر

 .مسائل دروغ است نيتمام ا.يكنيتو باور نم ميمن هر چه بگو:گفت هيگر انيم عاطفه

 ...كهيپدرت دائم در سفر است در حال يگفت ؟بمنييگويدرباره پدرت چه م:گفت تيبا عصبان نادر

 گريكديدل بتو ببندم ما فرسنگها با  دينبا دميفهميم ديبا.بس كن كنميخواهش م:صورتش را پوشاند و گفت شيبا دستها عاطفه

 .ميفاصله دار

 .يكن يعاشق را باز كيتا امروز نقش  يپس خوب توانست-

اما .كنم نيارج از كشور اندوهگتو را در خ خواستمينم.بكنم ديرخ داد كه من ندانستم چه با عيچنان سر عيوقا:با خشم گفت عاطفه
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 .مرد بود كيبخدا قسم آن شخص كه من به او پول دادم 

 .يباش هيقض نيتو پشت ا زدميحدس م ديبا:بطرف الهام برگشت و گفت بعد

 .يكن نيتوه ميدر خانه من به دختر عمو ياجازه ندار:زد اديفر نادر

 .ديگذاريسر خودتان را هم كاله م يشما حت ديهمه شما پست.زارمياز طبقه شما ب-

 .را شروع كنم يصادقانه ا يبا تو زندگ خواستميم.ارزش ندارند يزيمن آن پولها پش يبرا-

 .فرستميم تيآنها را برا يباق نيهم يبرا.ارزش است  يمنهم پول ب يبرا-

 يكرديعرضه نم گرانيراحت خودت را به د نقدريوگرنه ا يدار ازيبه آنها ن شتريظاهرا تو ب-

كه به  يهست يك يكنيكه چرا دل بتو دادم؟تو فكر م كنديتنها وجدانم سرزنشم م.خوشحالم كه از آب پاكترم:زد اديفر عاطفه

 .بردم يتو پ تيكار از كار بگذرد به ماه نكهيقبل از ا ؟خوشحالميسوال ببر ريو صداقت مرا ز يپاك يدهيخودت اجازه م

مرا  كنميحاال هم از تو تقاضا م.با چشم بسته راه بروم دينبا اموزميتا ب يمن بود يبرا يتو تجربه تلخ.بگم منهم خوشحالم ديبا-

 .يبحال خودم بگذار

 يبه پهنا كهياورد و در حال رونيشد و حلقه مادر نادر را از دست ب كيبه نادر نزد نيبنابرا.او را متقاعد كند توانستينم عاطفه

 .ريمادرت را بگ ادگاريحداقل  يبه صورت منكه نگاه نكرد:گفت ختيريشك مصورتش ا

 يچشمان خودش هم از عشق ستيبه صورت عاطفه نگر يوقت.زد و حلقه مادرش را از كف دست عاطفه برداشت يچرخ نادر

 .نافرجام اشك الود بود

و  اورديباالخره طاقت ن.انداخت يم يبه او نگاه نهياز آ و راننده كرديم هيدر طول راه دائم گر.شد و بخانه رفت ينيسوار ماش عاطفه

 ؟يكنيم هيگر نقدريشده دخترم؟چرا ا يچ:ديپرس

 .كنميم هيبخت خودم گر يپدر برا ستين يزيچ:گفت ستردياشكها را از گونه اش م كهيدر حال عاطفه

 .بخدا توكل كن شهيخدا بزرگه دخترم هم-

 .برده اديانگار خدا ما را از  يول-

 ريهر روز تا د.سال سن هنوز مستاجرم 56من خودم هنوز بعد از .كنديهرگز بندگانش را فراموش نم ؟خدايزنيم هيچه حرف نيا-
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شما چه  دونميمن نم.سقوط نكردم يام ول دهيباور كن دخترم به صفر رس.دارم اجيخدا شاهده باز هم احت يول كنميوقت كار م

 .تحالل مشكالت آن باالس يول يدار يمشكل

 .است كه خود را سبك كنم نيا يبرا كنميم هيندارم اگر هم گر گريمشكل داشتم اما حاال د-

مادر او را تنگ در آغوش .به آغوشش رفت ديمادر را د نكهيبه محض ا.با ورود زود هنگام خود مادرش را متعجب نمود عاطفه

 .گرفت و نوازش كرد

شما .فرق داشت يليبا ما خ يكه از لحاظ طبقات بستميم يدل به كس ديحق با شما بود من نبا.ديرس انيبه پا زيهمه چ گهيآه مادر د-

 ديباشد؟چرا ما نبا نگونهيا ديما با يچرا زندگ.به سبب فقرم چگونه كوچكم كردند و چقدر بمن تهمت ناروا زدند دينيتا بب دينبود

 م؟يداشته باش يرامناآ يزندگ گرانيمثل د

خود  ريبه تقد ديدخترم هر كس با:و عاطفه حس كرد دستان مادر چقدر زبر و خشن شده اند كرديا نوازش مآرام دخترش ر مادر

 ؟يگفت يعيرف يموضوع را به آقا ايبگو بدانم ا.يسوال ببر ريكار خدا را ز ديتن دهد تو نبا

 .حداقل وجدانم اسوده است كه پولها نزد خودشان بود.به من مجال سخن گفتن ندادند يمن بود حت هيبر عل زيهمه چ-

فتنه بوده و نادر بخاطر شواهد  نيبه مادرش گفت كه الهام پشت ا.به شرح ماجرا پرداخت ديچون تعجب مادرش را د عاطفه

حداقل وجدان  يول ميكه پول ندار مير كنخدا را شك ديبا:ماجرا گفت نيا دنيمادر پس از شن.موجود حرفش را باور كرده است

 هيگر گريتو هم د.كه ماه پشت ابر نخواهد ماند دانميقدر م نيهم يكرده ول نيخواستگار تو چن يچرا دختر عمو دانميمن نم.ميدار

 .تو را ندارم هيگر دنينكن من طاقت د

 .لبخند زد نانهيمادرش غمگ يبرو عاطفه

 و ششم ستيب فصل

 .نامه اش را باطل كرد  تيوص برديبه سر م ينادر فرستاد و نادر كه هنوز در ناباور يپولها را برا يفرصت باق نياول در عاطفه

نادر هنوز قادر نبود .  گرفتيهمه جا را در بر م يامان يب يو كم كم سرما ديرسيزمستان از راه م. ماجرا گذشت  نيماه از ا دو

در . افتاد  ياو م اديبه  افتي يم يهر گاه فراغت يشركت را از سر گرفته بود ول رتيديبا پشتكار م نكهيبا ا. عاطفه را فراموش كند 

.  توانستيآن ماجرا را فراموش كند نم كرديم يهر چه قدر سع يدر لفافه گفته بود ازدواج كند ول بارها شيمدت عمو نيطول ا
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عكس هم به او نشان داده بود  يدر نظر گرفته و حت شيشناس را برااز دختران سر يبه او گفته بود كه تعداد شيشب گذشته عمو

از  ديشا ديشياند ينادر م. كنند  جانيمهندس جوان را دستخوش ه نيا دلنتوانسته بودند  كي چيه يبودند ول بايعكس ها همه ز. 

و اگر الهام نبود  شناسميسالهاست او را م نكهياو متعلق به ان طبقه است حداقل ا. اش با الهام اشتباه بوده  ياول بر هم زدن نامزد

 كنم به من پاسخ مثبت خواهد داد ؟ ياگر دوباره از او خواستگار دانمينم.  شدميازدواج بدفرجام نم نيمن متوجه عواقب ا ديشا

 .شما فكر كردم  يعمو جان درباره حرفها: گفت  شيعصر كه به خانه آمد به عمو شهياند نيا با

 ؟ يديرس يا هجيبه چه نت خب

 .هستم  يكه من برادرزاده ناسپاس ايز ديناراحت شو ديتقاضا را بكنم حق دار نياگر ا دانميم: افكند و گفت  ريسر به ز نادر

 نادر جان ؟ ييگويم چه

 ياز او خواستگاردوباره  خواهمياما اكنون م.  شناختمياو را نم يبه راست. ام را با الهام به هم زدم  يتجربه نامزد يندانسته و ب من

 .كنم 

 ادگاريتو هم تنها . ندارم  شتريفرزند ب كيمن . ناراحت شوم ؟ هر كس ممكن است اشتباه كند  ديچرا با: شوقزده گفت  عمو

 .تا با الهام صحبت كنم  يبده يفرصت ديبا يمنته.  نميشما را كنار هم بب يچه بهتر كه هر دو يبرادرم

 .صبرانه منتظر جواب شما هستم  يمن ب.  ديدانيطور صالح م هر

كرد به او چه  ينادر امروز از تو خواستگار: كه نادر به اتاقش رفت و الهام و پدرش تنها ماندند ، پدر به دخترش گفت  يوقت شب

 ؟ ميبگو

در  زنميم چون حدس. من هم بهتر شد  ياست برا نيپدر ؟ اگر چن ييگويراست م: گفت  ديگنجيدر پوست خود نم كهيدرحال الهام

 .در قفسم  يكنار خسرو مثل پرنده ا

 ديتو تول يبرا يمرد زن و بچه دار است و ممكن است روز كي؟ از آن گذشته خسرو  يكنيم اسيثروت نادر را با خسرو ق تو

 .در مورد زن ندارد  ينادر هنوز تجربه ا كهيدرحال. مشكل كند 

 .داد  رشييبشود تغ ديشا يول ميموارد هم فرق دار يالبته در برخ. پاسخ من مثبت است . با شماست پدر  حق

 ؟ يكنيبا خسرو چه م. چون نادر بر عكس گذشته در ازدواج با تو مصر است .  يتوانيم تو
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 . زارميگنجشك باشم بچون  يدر دست مرد نكهياز ا.  ميازدواج كرده ا گريكديصورت دهد ما با  ياو آمده كار تا

*** 

آن شب با . شده بود  يطوالن بتشيبار غ نيا يامد ول يبه خانه م كبارياو هر چند وقت . بود  خبريبود كه عاطفه از پدرش ب مدتها

با  يكه مامور كالنتر ديعاطفه از پشت پنجره د. رفت  اطيمادر از جا برخاست و به ح. مادرش گرم گفتگو بود كه زنگ زدند 

به . مادر در را بسته و پشت آن نشسته بود  ديرس اطيبه ح يرساند وقت اطيخودش را به ح عجلهبا . رش مشغول گفتگو است ماد

 شده مادر ؟ يچ:  ديشد و آرام پرس كيمادرش نزد

 انيمادر م. عاطفه دوباره سوال خود را تكرار نمود . را سر داد  هيو بعد گر ستيبه صورت دخترش نگر يلحظات يابتدا برا مادر

از طرف : مادر در ادامه گفت .  ستيگرياز دوستانش كشته شده حاال عاطفه هم م يكيبا  يريدرگ كي يپدرت ط: گفت  هيگر

 .آمده بودند تا عكس پدرت را به من نشان دهند  يآگاه

 . ديباريبه شدت برف م كهيرحالرا در آغوش گرفتند د گريكديو دختر  مادر

 .نداشتند  ياديتعداد شركت كنندگان كم بود چون آنها اقوام ز. بپا كردند  يپدر عاطفه مراسم خاكسپار يآنروز برا يفردا

 نيكه در طول ا ييها يبدبخت يبرا ديشا اي.  ستيگريخود م ريبر تقد ديشا.  ستيگر اريعاطفه بر سر مزار شوهرش بس مادر

 . شديبه بعد دچار آنها م نياز ا ايسالها متحمل شده بود ، 

كه با حضور او  ييبه پدرش و به گذشته ها ديشياند يعاطفه م.  دادنديم يچند از دوستان عاطفه هم آمده بودند و به او دلدار يتن

 .آنها نبود  انيم گريحاال او د رايز رديبه دل گ يا نهياز او ك توانستينم. گذشته بود 

در اوج  ياو حت.  گرداندياز دست رفته را باز نم گريد يخودش خون انسان دهيبه عق رايز. كرد  ياز قصاص قاتل چشم پوش مادر

 . رفتينپذ زيشوهرش را ن يمناعت طبع ، خون بها

*** 

 يبه امور بود منش يدگيل رسكه در شركت مشغو يروز. خود مطمئن نبود  ميگرچه هنوز از تصم. بود  يدر تدارك عروس نادر

كه به نظرش چهره  ديرا مقابل خود د يبه او اجازه ورود داد مرد جوان يوقت. است او را مالقات كند  ليما اريبس يخبر داد جوان

نبود جز  يجوان كه كس. شركت است لذا از او دعوت به نشستن كرد  ياز ارباب رجوع ها يكي ديتصور كرد شا. داشت  ييآشنا
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 .خسرو ، مقابل نادر نشست 

 و ششم ستيب فصل

 دوم قسمت

 ؟ ديداشت يشيفرما چه

 . ديشناسيشما بنده را نم يول شناسميم يمهندس من شما را به خوب يآقا

 .آشناست  يليكه چهره شما به نظرم خ بهيعج

 .انهم با الهام .  ديدر تدارك ازدواج هست. مستحضر شدم : گفت  خسرو

 .آورد  ياو را بدون پسوند به زبان م ندهيكه اسم همسر آ ستينگر يا گانهيب به مرد بمتعج نادر

دو سال قبل به طور .  كنميم فيتعر تانيرا برا زياز ابتدا همه چ دي؟ اگر اجازه بده دانميسبب تعجب شما شده كه من از كجا م حتما

من نشان  فتهياو خود را ش. در دام غمزه و كرشمه او افتادم  يمن زن و بچه داشتم ول. برادرم آشنا شدم  يبا الهام در عروس ياتفاق

 ديآشناست شا تانياگر چهره من برا. شوم  يداد و من به خود جرات دادم به خاطرش زن و فرزندم را ترك كنم و به دنبالش راه

 . ديا دهيبه واسطه آن باشد كه در شمال مرا د

 شمال ؟: گفت  داديخسرو گوش م يكه كنجكاو تر از قبل به حرفها رناد

 را روشن كردم ؟ گارتانيهتل س يمن جلو ديآور يم اديبه  بله

 .آورم  يم اديبله كامال به : كرد خاطراتش را مرور كند به سرعت گفت  يسع نادر

شما با خبر شد به من وعده ازدواج داد و گفت  يمارياز ب يوقت. بود كه الهام از من خواسته بود  يزيچ نيا. مراقب شما بودم  من

 . ديشد گناهينشد و شما عاشق آن دختر ب اريبخت با او  يول.  ديآ يمن در م يبه همسر يپس از مرگ شما با ثروت سرشار

 عاطفه ؟: با تعجب و ناخودآگاه گفت  نادر

 نيبنابرا سوختميبه الهام م افتنيو دست  دنيدر آتش رس. دختر بود  نيحماقت من آزار ا نيآخر. بله : و گفت  ديكش يآه خسرو

 ...به خواهش او عمل كردم و ان پولها را 

 مرد ؟ يهمه مدت كجا بود نيپس كار تو بوده ؟ ا: زد  ادياز جا برخاست و فر نادر
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 كياو . و به شما قول ازدواج بدهد . مرا رها كند  يفياو آنقدر پست باشد كه پس از دو سال بالتكل كردميفكر نم: گفت  خسرو

 .مار خوش خط و خال  كي. اشت  سيابل

ارتباط  يگرفت و پس از برقرار يبه سرعت شماره تلفن.  فرستاديو به خود لعنت م موديپيطول و عرض اتاق را م يعصب نادر

وارد  كراستيو  ديهام به شركت رسساعت بعد ال مين. خودش را به شركت برساند  دييبه الهام بگو: گفت  شيبه عمو نيخشمگ

پدر  نكهيبه محض ا زميعز: گفت  بيدلفر يشد و با لحن كيبه نادر نزد. او نشد  توجهچون خسرو كنار در نشسته بود م. اتاق شد 

 .را داد راه افتادم  غامتيپ

حداقل نه قبل از .  كنميكار را نم نيا يخفه ات كنم ول تونميم: او گذاشت و گفت  يگلو يحركت هر دو دستش را رو كيبا  نادر

 .را بزنم  ميحرفها نكهيا

احمقانه ات تا چه حد  يبا آن نقشه ها يمتوجه نباش ديشا: از دست او رها شود نادر ادامه داد  توانستينم كرديهر قدر تقال م الهام

 . يوشيزن دار م يكه عاشق مردها ستيهر چند بار اولت ن.  يگشته ا يگناهيسبب آزار دختر ب

 ؟ هيمقصودت چ: گفت  تيباالخره نادر او را رها كرد با عصبان يوقت

گفته بودم اگر : خسرو گفت . به عقب برداشت  يخسرو گام دنيبه عقب اشاره كرد و الهام به سمت نشانه برگشت و با د نادر

 . برميتو را هم با خود م افتميبخواهم به چاه ب

 ؟ يكنياو را باور نم يتو كه حرفها. است  اديش كيمرد  نيا.  شناسمياو را نم من: به طرف نادر برگشت و گفت  الهام

پس  اي؟ آ ديبه مغزت رس يطانيش يها زهيانگ نيبه من بگو چطور چن.  كردميرا باور م شيحرفها ديبا! عاطفه  چارهيب: گفت  نادر

شما را از  ديبا. خود بنامم نزد خود راه دادم  ينبود ؟ مقصر من بودم كه تو و پدرت را كه شرم دارم عمو يتو قلب يبايآن چهره ز

تفاوت باشم من او را چون پدرم  يكه پدرت ورشكست شد ب يوقت توانستمينم. سوخت  تانيدلم برا ماا.  كردميم رونيخانه ب

 ديرا در من پد يعشق به زندگ شيهايدواريان دختر معصوم با ام.  ديداشتم اما شما چه ؟ كمر به مرگ من بسته بود يدوست م

از آن  يزيهنوز چ ديشا فتميب شيو به پاها ابميبروم و او را ب ديبا.  بروم ديآه با.  ابميخود را باز  هياورد و به من كمك نمود تا روح

بازگشتم تو و پدرت را  يندارم وقت ليفقط م.  كنميحساب شما دو تا را هم به خودتا واگذار م. عشق در قلبش باشد و مرا ببخشد 

 . نميدر آن خانه بب
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تنها شدند خسرو ازجا برخاست و به الهام  گريكديخسرو و الهام با  يوقت. با عجله كتش را برداشت و از شركت خارج شد  نادر

 .ارزد  يظاهر تو م ييباياز ز شتريباطن او صدها برابر ب ييبايز ميبه همسرم بگو ديبا: شد و گفت  كتريزدن

جمالت  نيخسرو پس از گفتن ا.  يستيمردن هم ن قيال يتو حت. از همسرم را با صدها مثل تو عوض نخواهم كرد  ييتار مو من

 .رفت  رونيالهام را به حال خود گذاشت و ب

*** 

 ديهر قدر به در كوب. كه به سوگ پدرش نشسته با عجله به خانه او رفت  ديرفت و از همكاران عاطفه شن مارستانيبه ب يوقت نادر

نادر سوار . آنها سر خاك پدرش رفتند : ده دوازده ساله گفت  يكه پسر بچه ا كرديآنجا را ترك م دينا ام. در را باز نكرد  يكس

به اطراف نظر انداخت و عاطفه و مادرش را . قبرها را برف پوشانده بود  يرو. را به گورستان رساند  دشد و به سرعت خو لياتومب

مات و مبهوت بر جا خشكش  ديعاطفه به عقب برگشت و او را د ستاديشد و پشت سرشان ا كيلرزان به آنها نزد ييبا گامها.  ديد

مادر غم : گفت  ستيگريو م دهيبعد به مادر عاطفه كه چادر به صورت كش وزمزمه كرد  ييلب دعا رينادر كنار قبر نشست و ز. زد 

 .آخرتون باشه 

را به طرفش گرفت  يشد و حلقه ا كينادر به او نزد. از او برگرداند  يعاطفه رو. پسرم  ينيغم نب: عاطفه در همان حال گفت  مادر

 .او آن را به من پس داد  يشود ولام  يزندگ كيو شر قيدادم تا رف يرا به دختر نيا كباري: و گفت 

 .خرمنها خاك خفته  ريبود كه اكنون ز يگناه من داشتن پدر.  يتو خود نخواست اما

عشق من آنقدر به تو خالص است كه مساله  يفكر نكرد ايآ. ات بود در عشق من  يگناه تو شك و دو دل. تو قلب پاكت بود  گناه

 در آن وارد كند ؟ يخلل توانديپدرت نم

 .نده من باشد يشوهر آ يكه سبب سرشكستگ ستين گريد او

 ؟ يبه طرفت گرفته منتظر نگه دار يحلقه ا كهيدست عاشق خود را در حال ديبا يبه من بگو تا ك. پدر تو . پدر بود  كي او

 ... توانمينم من

 . توانميمن م يول: گفت  نادر

زمان  نكهيبا ا نجايهستم و ا يعيمن نادر رف: گفت  ديلرز يم يجانيهاز  شيصدا كهيعجله به طرف مادر عاطفه برگشت و درحال با
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مرا  دييبه دختر سنگدل خود بگو كنميخواهش م.  كنميم يدختر شما را رسما خواستگار ستيمطرح كردنش ن يبرا يمناسب

 . رميعشق او در كنار مزار پدرش بم اديتا با  نمينشيمگورستان سرد  نيببخشد وگرنه آنقدر در ا

به دختر  يمادر لبخند پر مهر.  كرديعاطفه هم به مادر خود نگاه م.  ديوز يم يباد سرد.  ستيآنها نگر يمتعجب به هر دو مادر

 .مبارك باشد : انها گفت  يافكند خطاب به هر دو ريزد و دختر آرام سر به ز

 . فهمميعشق را م يقيحق يها با تو معنادانم كه تن يحاال م: به طرف عاطفه رفت و حلقه را به دستش نمود و گفت  نادر

   پايان.  

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «
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