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  عهيود

 بنده  يفاطمه حاج 

 

 اول فصل

 

به خود  موديپ يكوچكشان را م اطيپدر كه طول ح ياستوار و مردانه  يقدم ها. زديانداختن باعث شد از جا برخ ديكل يصدا

اما در آن لحظات تاب نگاه كردن به پدر را  د،يكش يصبرانه انتظار م يآن گام ها را هر روز ب نيطن. احساس كرد كينزد

 ريپدر ز يقامت بلند و مردانه  دنيبا د زديقلب زخم خورده اش تند م. خته بود يدر آن چند روز همواره از پدر گر. نداشت 

 يگونه هاكه  ي، اما جز اندوه ديگذشته كاو يمهربان يو نگاه او را در پ ستينگر شيبايمرد به چهره دختر ز. لب سالم گفت 

داشت به آشپزخانه  زيجوان كه قصد گر خترد. پاسخ سالمش را داد و داخل شد .  ديند يزيكرده بود چ ياو را ارغوان ديسف

 يمورد توجه قرار م يكوچك گذاشت ، دستان كوچكش را كه به تازگ يفلز ينيدرون س كيكمر بار ياستكان. پناه برد 

 .جلو برد يبرداشتن قور يگرفت برا

خواست  ينگاه كرد ؛ دلش م يچشم ريمرد ز. بود  دواريتا بتواند دل پدر را نرم كند ، هنوز هم ام ختير يخوشرنگ يچا

بزند كه  يحرف خواستيم. كرد  ياو را سرد م اقي؛ اما رفتار سرد دخترش اشت نديچون گذشته با او به گفت و گو بنش

 ."اندازم  ياالن سفره را م ": دخترش كتاب ها را برداشت و گفت 

 .پدرش را حفظ كند بيترت نيكه به ا ديام نيمقابل او گذاشت ، به ا يشام خوب. از نهاد پدر بلند شد كه او را بدرقه كرد  يآه

 يم يبه خوب. او شرح دهد  يرا كه در حال وقوع بود برا يخواست با او حرف بزند و عمل يتوجه پدر به او بود ، دلش م تمام

 .را جلب كرد تشيبتوان رضا ير از آن است كه به سادگدانست دخترش سرسخت

داد  ينگاه پدر آزارش م ينيسنگ. حركات دخترش نشست  يرا دراز كرد و به تماشا شيهنگام شستن ظرف ها ، پدر پاها به

 .ستينگر يكرده بود م رييتغ يو مرد مشتاقانه به قامت دخترش كه به تازگ

بود  دهيظاهر و باطنش را به دخترش بخش يها ييبايكه تمام ز يو از به خاطر آوردن زن ديبر آن همه وجاهت لرز دلش
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 .رخت عزا بر قامت او و تنها دخترش نشانده بود ، غبار غم را به چهره نشاند  يكه در جوان يهمسر شهياند. مكدر شد 

 "! نيخسته شد" ديو را شنا يبه خود آمد كه صدا يزمان.  ندياو را بب ديتا شا ستيبه اطراف نگر مبهوت

 "!نه ":او را نگاه كرد  يچشمان خمار و مشك. آمد  شيرا تكان داد و به خو سرش

 "امروز امتحان داشتم . من خسته شدم  يول "تفاوت گفت  يخشك و ب دختر

 "؟ گهيبود د يآخر ": و گفت  دي؛ ابرو در هم كش رديكرد او را به حرف بگ يسع مرد

 "بخوابم رميم. تموم شد  گهيآره د ": گفت را تكان داد و  سرش

را همان شب به او  شيداشت تمام حرف ها ميتصم. دانست كه خواب بهانه است  يپدر خوب م. پدر بدرقه اش كرد  نگاه

 .به خانواده به دست آورد يديورود عضو جد يدخترش را برا تيهفته وقت داشت تا رضا كيفقط . بزند 

را كه قصد داشت به  يآن را كم كرد و تمام حرف ها يصدا. اخبار را هم نداشت  دنيحوصله شن. را روشن كرد  ونيزيتلو

سر خودش  يدخترش به سرعت پتو را رو. اتاق او رفت  يسر انجام بر خواست و به سو. در ذهن مرور كرد  ديدخترش بگو

 نيزم يسر او تأمل كرد و باالخره كنار رختخواب او رو يالبا يا ظهلح يبرا. تا نگاه پر اشك خود را پنهان كند  ديكش

 .او را ستود  قهيدر آن اتاق نبود سل يمتيگران ق ي لهيبا آنكه وس. به اطاقش نگاه كرد . نشست 

دستش را . گذاشت  شانيزود تنها يليبود كه خ يا بهيكند از ط يجلوه م بايدانست هر آنچه در وجود فرزندش ز يم يخوب به

 "!يداريدونم كه ب يم": سر او كنار زد  يكرد و پتو را از رو دراز

 "اديبابا خوابم م":  ديسرعت پتو را باال كش به

 يو خودت رو به خواب م يكن يفهمم كه از من فرار م ينم يفكر كرد.  يستين يخوب ياصال دروغگو ":گفت  نانيبا اطم پدر

دونم كه موافق  يم.  يخور يغذا هم كه درست نم. يكن يتماشا نم ونيزيتلو.  يد ينه م ايآره  اي؟ جواب سوال هام رو  يزن

 "؟ ميكن يزندگ ميتون يتنها نم توكه من و  يكن ي، اما چرا قبول نم يستين

 يحاال شما م يول م،يكرد ي، با هم زندگ ميكن دايپ يمشكل نكهيپس چطور دو سال بدون ا": آورد  رونيپتو ب ريرا از ز سرش

تو  ؟ي؟ پس من چ ينيب يفقط خودت رو م ": مرد گفت. "را دوست دارم  يزندگ نيمن هم.  يرا خراب كن زيهمه چ يخوا

 ".كنم  ياز من انتظار نداره، بدون زن زندگ ياما كس يرو تحمل كن يمادر يب يبتون ديشا
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 "!رفته ادتي زيهمه چ! يوفا شد يچون ب ": گفت گستاخانه

 ياز مقابل چشمم م نمايگذشته، هرشب مثل پرده س يهمه ... نرفته ادمي زيچ چينه جانم ه ": تدفاع از احساسش گف يب مرد

 "قراره كمك حالم باشه؟ يك نميكنم؟ بب يزندگ يطور نيتونم ا يتا چند وقت م يكن يفكر م ده؟ياما چه فا... گذره

لباس ها رو شستم ، ظرف ها رو شستم ، ! كردم  يدو سال كه مامان رفته همه كار نيا يتو ؟يپس من چ":سرعت گفت به

 "...كردم و حاال يزن خونه دار هيمثل 

و شش  يمن تازه س. چار پنج ساله  ،يمهمون خونه من باش گهيد يليخ ؟يهست نجايا يتو تا ك ": چشم از او بر گرفت پدر

هام رو  ييتونه تنها يم يكنم ؟ ك يطور زندگاون وقت بعد از تو چ! من چهل ساله شده ام  يفكر كن تو كه شوهر كن! سالمه 

 ". يمن داشت، داشته باش يزندگ يرو كه مادرت تو ينقش يتون ينم يكن يسع كهتو هر قدر هم ! باور كن  عهيپر كنه ؟ ود

شما  ي؟ من اگر جا نياريخونه ب نيا يرو تو گهيزن د كيبعد از مامان  ادي؟ چطور دلتون م تونهياون زن م ": خشم گفت  با

 ".كردم  يمادر نم نيرو جانش يزن چيبودم ه

 ".كنه  يخودش زندگ يجا اديفقط م!...  رهيمادرت رو بگ يجا ادياون نم ": سردرگم گفت  مرد

 ادتهي؟  يگفت يشد اون همه عالقه كه م يكنه ؟ بابا چ يمادرم زندگ يخونه مادر من ؟ با زندگ يتو ": بلند شد و گفت  عهيود

 "شه؟ ينم بهيط يزن چيه يكرد يكه ادعا م ي؟ مگه شما نبود يزد يم يرف هابه مادرم چه ح

او را  يپروا چيه يدخترك ب. نشست  يبود كه بر جانش م يزهر شيدختر چهارده ساله اش ن يسر گردان بود حرف ها پدر

را به عنوان  يحضور زن دياول و آخر با رديبپذ ديبا ديرا به خود آورد و فهم عهيمرد ، ود نيسكوت سنگ. كرد  يمحكوم م

 يم يگرچه به خوب. منصرف كند  ميپدر را از آن تصم ديكرد، شا يم رزهمادرش قبول كند ، اما همچنان مبا يخانم خانه 

به همان  شانيكالمش گزنده تر از آن بود كه عمه را قانع كند ، زندگ. كند  يفراش پدر تالش م ديتجد يبرا بايدانست عمه ز

 ادي يدلش برا. نگاه كرد  شمرد به چهره منتظر دختر.  ديايتواند كنار ب يصورت خوب است و رضا ، پدرش با آن وضع م

 "با مادرت چطور آشنا شدم ؟  يدون يم ": و گفت  دياو عقب كش نيخودش را از بال. خاطرات گذشته تنگ شده بود  يآور

 ": گرفت  دهياش را نشن هيپدر كنا "؟ ديزن جد نيا ييمثل آشنا ": بود ، اما زمزمه كرد  دنينوجوان گرچه مشتاق شن دختر

پدرم باشم باعث  يسرافراز نكهيا يدونه پسر بودم و به جا هيبه قول مادرم . نبودم  يدرس خوون ياز اول هم بچه 
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خواد درس بخونم  يبه زور پدر و مادرم هم كه شده دلم نم گهيكه د دميفهمتازه شانزده سالم بود كه . شدم  يم شيشرمندگ

مادر  نيناله و نفر گهيد. كردم  يم يدرس خال ريشونه از ز يهر روز به بهانه ا. اومد  ياز اول هم از كتاب و دفتر خوشم نم. 

، با آنكه سواد  امرزميخدا ب يآقا. سه روز برم مدرسه ، ترس از پدر بود  يكرد هفته ا يكه وادارم م يزيتنها چ. كارگر نبود 

ابر  ريماه ز. بدن  ليخواست دخترهاش هم ادامه تحص يم يحت. داشت  ياديز ينداشت ، اما به درس و كتاب عالقه  يچندان

 .از اتاق ها برد  يكيشب دستم و گرفت و به  هي. كه مدرسه رفتن بهونه است  دينموند و باالخره فهم

 ".ده درس بخونه يقول م... نكن تشيآقا تو رو خدا اذ ": ت صورت خودش زد و گف يتو مادرم

روبه روم  ي، وقت ديلرز يبدنم م. آورده ام  ديبود كه پنج تا تجد دهيدونم از كجا فهم يام رو نشون نداده بودم ، اما نم كارنامه

هر لحظه . عرق كرده بودم . كنه يداره نثارم م اديفر يمطمئن بودم كه هرچ. نشست از ترس جرأت نداشتم سرم و بلند كنم 

 .نكرده بود  يكار چيدستش و رو صورتم حس كنم ، اما تا آن لحظه ه ينيمنتظر بودم سنگ

 "نه ؟  اي يدرس بخون يخوا يتو م نميبب": گفت  يبكشه ، با خونسرد اديفر نكهيا يبار به جا نياول يبرا

آره  ": نگاهم كرد  ميمستق "... خوندم  يليخ ": كفاره داره ، گفتم قسم دروغ  دميد ".... آقا به خدا من  ": عجز گفتم  با

 "!يگرفت يده نم ريكه پنج تا ز ياگه درس خون بود! من هم باور كردم  يتو گفت. ارواح پدرت 

 ".امتحان سخت بود ": خواهد اشتباهش را جبران كنه گفتم  يكودك كه م مثل

 نياز ا شتريگشتم ب يول م ابونهايخ يرفتم مدرسه و سه روز عالف تو يهفته م يمن هم اگه سه روز تو": گفت  نانياطم با

 "نه ؟ .  يرو قبول شد هيكه بق يبش ديهم با قياصال تشو! آوردم  ينم

از اول هم اشتباه .  يستيتو درس بخوون ن ": با همون لحن استوارش گفت . انداختم و سكوت كردم  ريسر به ز يشرمندگ با

 "!  قيهر چه ال قيخال.مدرسه  يخواستم بر يكردم كه م يم

 ي؟ عرضه  هيچ ":  ديزانو هاش كش يرو يدست. بهش نگاه كنم  يچشم ريفقط جرأت كردم ز. گفتن نداشتم  يبرا يحرف

پس معلومه هدفت . مونه  يصدر باز م يدهنت مثل غار عل ادياسم كار هم كه م!  يخون ي؟ درس كه نم يكار كردن هم ندار

 "؟  هيچ

 يجان عالقه  عهيود. از درس بود  ييتنها راه رها نيشوكه شدم اما ا. زد  يبود كه از كار كردن من حرف م يبار نياول يبرا
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در . نگاهش را به او دوخت  عهيود. بوده ام  ياز قلم و دفتر فرار شهيمن هم.  امرزتهيتو به درس و مدرسه مثل مادر خدا ب

 . ديد يخاطرات گذشته م آوردناز به خاطر  يبيغر ينگاه پدر شاد

.... كنم  يكار م رميم يهر جا بگ. به خدا عرضه كار كردن دارم . نه آقا  ": مقدمه بهش گفتم يب: آرام ادامه داد  يبا صدا پدر

 "...پادو 

 "؟  ليدرس و مدرسه تعط يعني": تمسخر گفت  با

 اديازت ز. آبرو دارم  ميآقا كر يمن جلو! گم  يم يچ نيضا گوش كن ببآقا ر ": گفت  تيبا جد. انداختم  ريرا به ز سرم

 ".داره  يبرقكارياصل ابوني؟ اول خ يشناس يرو كه م ميآقا كر!  يستين يتحفه ا چيدونم ه يكردم ، گرچه م فيتعر

 ". بله . بله ": سر تكون دادم  يشاد با

 ينكرده ازت ناراض يياگه خدا. خوب حواستو جمع كن .  گهيد ستيها ن يرياز اون تو بم يريتو بم نيا ": زد  يكمرنگ لبخند

 .باال برد  ديتهد يو دستش رو به نشونه  ". ارميسرت ب ييدونم چه بال يباشه اون وقته كه م

: فت و گ اورديخودش ن يعالقه ام به كار خوشحالش كرد ، اما به رو. بلند شد "فردا صبح برم خوبه ؟.  ديمطمئن باش":  گفتم

 ". رهي، منظم و سختگ يشناس يرو م ميخودت كه آ قا كر! تا لنگ ظهر  يبه خواب يرينگ"

دونم چرا اون وقتا از  يهنوز نم. رفت تمام كتاب هام رو جلوم گذاشتم  يوقت ".چشم . چشم  ": رو چند بار تكون دادم  سرم

 .شده ام  روزيكردم به علم و دانش پ يفكر م.  دميكتاب ها رو بوس يكي يكي. بودم  زاريدرس و مدرسه ب

بهم  شتريو ب گفتيپادو بودم كمتر بهم كار م هيفقط  نكهيبود و با ا يخوب رمرديپ.  ميآقا كر ياون روز رفتم مغازه  يفردا از

شدم كه  يموارد  زيكم كم به همه چ. كرد يعالقه ام به كار پدر رو خوشحال م. بود  ياز من و كارم راض. داد  يم ادي يبرقكار

اونجا دوام  گوشيكله شق و باز يكرد كه رضا يكس باور نم چيكرمان سرباز بودم و ه يتو لدو سا. به خدمت اعزام شدم 

برگشتم  يوقت. دمينكنم و تازه اون وقت بود كه قدر خانواده رو فهم دشونيدفعه نا ام نيكردم ا يبود سع ياما هر طور.  ارهيب

با چندتا  يبعد از سرباز ياون روزها. تا دختر آمده بودم  هبودم و بعد از س زدردونهيعز. دميخوابدوماه فقط خوردم و  يكيتا 

از خدمت برگشته بودم و پشت لبم هم كه سبز شده بود ، آقاجون رو مجبور . دنبال گشت و گذار  ميرفتيمحل م ياز بچه ها

 يم.  ميبود شدهاز من بزرگتر بود ، با هم خوب  يمحل بود و سه سال يمحمود از بچه ها. كرد كمتر سربسرم بگذاره  يم
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 .انداختم يعقل رو هم كه به كار نم. كردم اما جوان بودم و لجباز  يدونم اشتباه م

گذشت، تا  يدغدغه هر روز م يو ب ياليخ يخوب بود و ب زيهمه چ.  ميگذاشت يسربسر مردم م يو گاه ميرفت يرو م ابونيخ

 .كه دوتا دختر خواستن عبور كنن ميبا بچه ها مشغول حرف بود ابونين روز سر خكه او نيا

حرف گوش كن  يخانوما ": و گفت  ديمحمود بلند خند.  دنديلرز يها از ترس م چارهيب.  ميستاديمالحظه روبروشون ا بدون

 .راه كج كردن و رفتن  ياعتراض چيه يب "! ييباال ابونياز خ! 

خصوصا محمود كه چون با ما .  مياهل محل شناخته شده بود يبرا.  ميبود ابونياون روز باز هم سر خ يفردا.  ميديخند يليخ

و به جك  ميداده بود هيتك واريبه د يپنج نفر. گفتند  يخلوت بود و اذان م ابونيخ. جرأت اعتراض نداشت  چكسيبود ه

 هيبق.  ديكوب ميمحمود به پهلو. شدند  ابونيختر حاج آقا وارد خبار همراه د ني، كه باز همون دخترها ا ميديخند يحسن م

 . دنديدختر ها صف كش يبچه ها هم روبرو

 . ميحلقه رو تنگ كرد. اونكه بترسه ، قصد عبور كرد  يب دشونيبا وحشت نگاهمون كردند اما همراه جد يروزيتا دختر د دو

 ".خوام رد بشم يم! ديكنار بر":  ميديآرام اما محكم او رو شن يصدا

: اش رو به صورت من دوخت و گفت يبار با خشم نگاهش كرد و چشمان مشك نيا "يچه دختر باادب! به به ":  ديخند محمود

به جلو  يقدم. و محمود قهقهه زد  دنديبچه ها با تمسخر خند ". ميرد بش ميخوا يم ديگفتم؟ راه رو باز كن يچ نيدينشن"

 ".سمعك بخر  يشنو ياگه نم!  يتصاصنه اخ هيعموم ابونيخ": برداشت و با حرص گفت

 ابونيو از اون خ ميراه رو دو برابر كن ديبه نظر شما چرا با": چشم در چشمم دوخت  ". ديبر ييباال ابونياز خ ": گفتم  من

 "؟  ميبر

ما راهمون  نيگه جواب دادپرسم ، ا يسوال م هي": داد و گفت  لمونيتحو يزهرخند ".ماست  يقلمرو نجايا": گفت  محمود

 "بپرس  ": انداختم  نييبار بود كه خودم رو گم كردم و سرم رو پا نياول ". ميكن يو عوض م

 "؟  ابونيخ ايباغ وحشه  نجايبه من بگو ا ": شهامت رو به محمود كرد  با

 يب. داشت  يبيغر ييبايز. او شد  يحر ف ها يادامه  دنينكرد و منتظر شن دايگفتن پ يبرا يبار جواب نياول يبرا محمود

وجود  نيكنن با ا يم نييخودشون قلمرو تع يبرا وونايدونم فقط ح يكه من م ييتا جا ": آنكه از نگاه محمود بترسه گفت 
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ما به بچه ها اشاره كرد  يبهت زده  ياراده ، در مقابل چشم ها يبرداشت و ب رومحمد با تعجب نگاهش  "..كه  نياعتراف كن

 .اهشون رو باز كنندكه ر

گفت و سكوت من  يم راهيو بد و ب ديكوب يم واريخورده به در و د رياز رفتن اون ها ، محمود خودش رو مثل پلنگ ت بعد

 . رفتميشد كه حرف هاش رو به دل نگرفتم بلكه با گوش جان پذ يدونم چ يخودم هم نم. شده بود  رتشيباعث ح

 .كنم  يكردم شانه خال يپدر باز هم مسئله كار رو مطرح كرد و من سع. و فردا ها گذشت  فردا

 .شد  ابونيكه با دوستانش وارد خ ميبود ستادهيا ميآقا كر يمغازه  ياز دو هفته روبرو بعد

 "مگه نه ؟ . اديگل الله م يبچه ها بو! به به": بلند گفت  يپوزخند زد و با صدا محمود

. باز راه اون ها رو سد كردند  گرانيمحمود و د. كردند ، اما زبان من بند آمده بود  دييها با تمسخر حرفش رو تا بچه ي هيبق

 .، آروم نخواهد شد  رهيتاوان آن حرف رو نگ يكه به نوع يدونستم تا زمان يم

 ".  مير يم ييباال نابوي، از همون خ ميبر ايب بهيط ": ما دست او را گرفت و گفت  دنياز دخترها با د يكي

نشد كه ما هر  نيا. طرفه  نيراه ما از ا!  زمينه عز ": نفس من بند آمد  يحاج آقا به دختر وحشت زده لبخند زد ، ول دختر

 ". ما روشن بشه  فيتكل ديبه هر حال با.  ميروز راهمون رو كج كن

 ".خانوم خشگله  ينيب يچون بد م! خانوم  بهيط يبهتره حرفش رو گوش كن":  ديخند محمود

 نيكنم خودت و ا يخواهش م. ندارم  يشوخ يمن با كس! آقا نيبب": با نگاه برنده و مغرورش به او چشم دوخت  بهيط

 ". ميكنار تا رد بش ديفقط بر. ندارم  يمن با شما كار.  نيرنگارنگت دنبال بهونه نگرد يدوستا

، راهتون رو مثل هر روز  ديگرد يو دنبال بهونه هم نم نيدار فيب و خوب تشربا اد نقدريشما كه ا... ا ... ا  ": گفت  محمود

 ". قلمرو ماست  نجايگفتم ا كباريمن كه !  ديعوض كن

 "؟ ستين ادتي.كنه  يم نييخودش قلمرو تع يبرا يحرفت رو قبال دادم و گفتم ك نيجواب ا": نگاهش كرد  ميمستق

مگه نه آقا .  يكرد يحساب كارت رو م ديكه جوابت رو ندادم با نيخانم هم!  ييچقدر تو پررو": با خشم گفت  محمود

 "رضا؟

را گم كردم و با دست  ميكردم ، دست و پا يم ريس يگريد يايشود و در دن دهيبه معركه كش ميكه انتظار نداشتم ، پا من
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 ."دونم يمن نم": گفتم  يپاچگ

 "حالت خوبه؟": و گفت  ديكوب ميبه پا محمود

 "آره خوبم  ": نگاه كردم  بهيط به

 "! خانوم رو تو بده  نيپس جواب ا" -

. به هم دوخته شد  ميلب ها. در نگاهش هر چه بود ، مسخ شدم . نگاه كرد  رهيبهم خورد و به دهانم خ بهيبلند ط يها مژه

گفتم و در سكوت به  ينم چياز محمود كم نداشتم ، ه يزيچ يمحمود منتظر جواب دندان شكن من بود و من كه در قلدر

 . دميلرز يزد ، م يحرف كه م. بود يگريد يزيبودم ، اما مادرت چ دهياد ديز بايدختر ز. كردم  ينگاه م بهيط يبايصورت ز

 "؟ يزن يپس چرا حرف نم": زد  ميبه پهلو يبا ناراحت محمود

 "؟  يچ ": خودم آمدم  به

 "! يستيباغ ن يتو كه اصال تو":  ديشانه ام كوب به

 يبهتر سر به سرم نذار": گفت  بهيبه ط تيكنم ، باجد ينم شيهمراه شهيمن مثل هم ديمحمود كه د.  دميرو كنار كش خودم

 "يبگذر ابونيآدم از اون خ يو مثل بچه 

 يليخ. كنم  يراهم رو كج نم گهيمطمئن باش امروز د ": سرش رو جلو برد .  ديايهم لجباز تر از آن بود كه كوتاه ب بهيط

 "؟ اديسرت م ييبذارم چه بال ونيموضوع رو با پدرم در م نياگه ا يدون يم.  يكن يم يرو ادهيز يدار

 .زد  يمحل او م يحرف آخر رو در شورا شهيهم. شناخته شده بود  پدرش

 "! يبگذر نجايذارم از ا يشرط م هيبه  ": نگاهش كرد  محمود

 هيبعد هم با !  يكن يم يتو از من معذرت خواه ":  ديدرخش شيكه چشمش ها دميمن ناباورانه به محمود دوخته شد و د نگاه

 .به دوران افتاد  بهيط يسر من به جا "... بوسه 

...  يكه ندار رتتيتف به غ": او انداخت و با حرص گفت  يپا ينداد محمود حرفش رو تموم كنه ، آب دهانش رو جلو اجازه

" 

من اصال ... ارهيو دستش رو بلند كرد كه به صورت او فرود ب "... زبون دراز  شعوريب يدختره ":  ديغر ريمثل ش محمود
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 .دم  يمچ دست محمود رو با خشم فشار م دميبه خودم آمدم د يوقت! شد ؟ يچ دمينفهم

 يس توك چيه.  دميمادرت د يبار بود كه ترس رو در چشم ها نياول "!  نميبرو كنار بب": و گفت  ديام كوب نهيبه س محمود

 .به عقب برداشت  يقدم بهيط. بود  افتهي يزيقدرت جنون آم تينبود و محمود هم در عصبان ابونيخ

 .دوباره قصد عبور كرد . و راهش را بستم  ستادميبه طرفش حمله برد ، اما قبل از آنكه به او برسد در مقابلش ا محمود

 يكن يم دايپ يچه حال نمي، بب رنيخواهرت رو بگ يجلو ابونيخ يكنم تو يچند نفر رو خبر م":  ديكش اديپشت سرم فر بهيط

 "! ؟

نگاهم افتاد كه  بهيبه دوستان ط. افتد يم يكنم اتفاق بد شيدانستم اگر رها يم. شده بود  ريمحمود با من درگ نيح نيهم در

 .كردند  يبا ترس نگاهم م

 "گهيبرو د":  دميكش اديفر بهيسر ط بر

 ". برو . زود باش ! حرف نزن  نقدريا ": بزنه كه گفتم  يحرف خواست

 .كرد  دنيعقب برگشت و با دوستانش كه عقب تر بودند شروع به دو به

بچه ها  هيآنقدر از دستم ناراحت بود كه پشت به من كرد و به بق. محمود رو رها كردم كه از رفتن آنها مطمئن شدم  يزمان

 ". يچشمم باش يدوست ندارم جلو گهيد! معرفت  يب ": گفت اشاره كرد ، قبل از رفتن به من 

 .مبهوت به آنچه گذشته بود ، فكر كردم  يقياز رفتن آنها دقا بعد

 انيهم ناراحت تر از آن بود كه از اشتباه محمود گذشت كنه و موضوع را با پدرش در م بهيط. بودم  داريشب تا صبح ب آن

 .گذاشت 

! بچه جون  نيبب": و گفت  ستاديمحمود ا يحاج آقا هم با آن ابهت و صالبت روبرو. از من نبرده  يكه نام دميبعدها فهم البته

 ابونيسر خ گهياصال خوش ندارم د.  يريگ يرو م يا گهيهر دختر د ايدختر من  يبارت باشه كه جلو نيو آخر نياول نيا

 يرو نگه نم چكسيحرمت ه گهي، اون وقت د اديب شيپ ييجراما نيچن گهيبار د هياگه ! آدم ، خونه داره  يبچه .  دياطراق كن

 "؟ يديفهم. دارم

 يرو ستادنيآن روز ا يسكوت كرد و از فردا نيبنابرا. داره  يحرف حاج آقا چه عاقبت يدانست حرف زدن رو يم محمود
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 .گذر ممنوع شد 

 . ميمغازه آقا كر يمدرسه رفتم جلو يليبعد از دو هفته سر اذان ظهر و تعط. داشتم  يبيهم حس و حال عج من

هستم به كارش مشغول  يگري، فكر كرد با او كار دارم اما چون مطمئن شد كه منتظر كس د ديكه من رو د يوقت ميكر آقا

 .موقع نماز در مغازه رو بست و به مسجد رفت. شد

 بهي، اما ط كردنديعبور نم ابانياز آن خ وقتچيچون دوستانش بعد از آن اتفاق ، ه. آمد ، تنها بود يوقت. منتظر شدم  يليخ

نبود ، اما  يفرع ابانيخ يتو چكسيه. را فراموش كردم  مياو تمام حرف ها دنيبا د. حاضر نبود به خاطر محمود راه كج كند 

به  ينگاه .پاهام سست شده بود ، اما باالخره به خودم جرأت دادم و جلو رفتم .  نداشتممن هل شده بودم و قدرت جلو رفتن 

 .چهره ام انداخت 

 :مقدمه گفت  يو او ب ستادميا شيروبرو

 "! ؟ يحاال تنها اومد!  رهيمن رو بگ يگردن كلفتت با اون جوجه نوچه هاش نتونست جلو قياون رف "

به خاطر ! تشكر به شما بدهكارم  هينبود  ادمي! اوه  ": نگاهم كرد و گفت . نزدم  يانداختم و حرف ريسرم رو به ز يباشرمندگ

 ".اون روز ممنون 

 ."سر گذر ممنوع شده سادنيشه ، شما هم فراموش نكن كه وا يم رميداره د": بزنم كه گفت  يحرف خواستم

 »حساس شده يليموضوع خ نيچون پدرم بعد از اون روز به ا ،يفتيب ريخواد گ ينم دلم

خوام؛ دعا كردم بتوانم او را به  يچه م دميرفتم مسجد و تازه فهم. تماشا كردم و رفتنش رو دميخودم رو كنار كش يحرف بدون

شه و قبل از عنوان كردن  يدونستم با مخالفت روبرو م يگرفته بودم كه م يجد ميتصم. و دلم آرام گرفت اورميدست ب

تا مغازه رفتم  ميرفتم با آقاكر رونيمسجد باز  يوقت. رو باال ببرم تمياحتمال موفق اآن آماده كنم ت يبرا يمقدمات ديمسئله، با

 .و در مورد كار با او حرف زدم

و سكوتم، خواهرها و  يسردرگم. اگرچه آن روزها خانه، اصوالً ساكت بود. آقاجان باز هم باعث شد خانه ساكت شود آمدن

 دهيفهم نكهينگاهم كرد؛ مثل ا يرچشميشام پدر ز ةسر سفر. دانستند يكدام علت رو نم چيكرده بود اما ه ريمادرم را متح

وقت نماز «: گفت »ديكن داريمن رو صبح زود ب«: رفتم به مادر گفتم يخواب كه م يبرا. كرده ام رييهفته چقدر تغ نيبود در ا

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  حاجي بنده فاطمه  –وديعه                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢

 »رونيخوام برم ب يباشه كار دارم، م ادتي... آره «: سرم رو تكان دادم و گفتم» !خوبه؟

بچه بگه آخه پسر جون مگه تو خونه  نيبه ا ستين يكي ،يبره الوات ديبله با«: آورد و گفت يم رونيرو از پا ب شيجورابها پدر

و نگفت اون روز با  اوردياز تو ن يكه حاج آقا اسم يشانس آورد ؟يزن يپرسه م ابونايخ ينابابت تو يكه با اون رفقا يندار

حاج آقا  ةدون هي يكي ياون هم جلو...  يرينگ ناموس مردم رو يجلو گهيكردم كه د يوگرنه چنان ادبت م! يمحمود بود

 »!روا

 ميآقا كر ةفردا قراره برم مغاز«: پدر به مادرم گفتم يو پس از تمام شدن حرفها دميپدر را شن يحرفها يناراحت بدون

 »از خودش بره سر كار رتريشاگرد د ادي يكه خوشش نم يدون يم. برسم ريروز د نيخوام اول ينم. مشغول كار بشم

 ستيپسره معلوم ن نيا«: كه با تعجب گفت دميرا پشت سرم شن بايشوهر ز يكه رد و بدل شد، بودم و صدا يينگاه ها متوجه

 »!چش شده؟

و  جانيآن همه ه يزيدانست چه چ يكس نم چياز خودم ه ريغ. دميتوجه به حرفهاشان به اتاق رفتم و همونجا دراز كش يب

سالم تمام شده بود و  ستيتازه ب. عشق بود، نشانده بود ييبايكه به ز يگريد جانيهآن  يشرارت رو خاموش كرده و به جا

 .آرزو داشتم يليهنوز خ

 يكيخواست با  يمن هم دلم م. كردند يمن تعجب م بيو غر بيعج راتييهمه از تغ. دو ماه از كار كردنم گذشت يكي

 يكوچك دور و برش بودند، اما از من غافل نم ةدو تا بچ نكهيداد و با ا ينشان م باديبه من توجه ز باياتفاقاً فر. حرف بزنم

كه  يام و اتفاق يخاطرخواه. رو براش گفتم زيآنقدر اصرار كرد كه همه چ خرهدارم و باال يدرمان يبود درد ب دهيفهم. شد

تو هنوز «: و گفت ديحرفهام بلند خند دنيبر خالف انتظارم، بعد از شن. داد رو به زبان آوردم يافتاده بود و آنچه كه آزارم م

 »ده يم ريش يدهنت بو

 يبچه جان رو«: گرفت و گفت ريبچه اش رو از ش» !!م؟يدل بست يك ةما رو باش به خون! دستت درد نكنه«: كردم و گفتم اخم

كنه، به  يخواستگار رو رد م هيدونه اش رو كه هر روز  هي يكيحاج آقا اون  يكن يفكر م. يدست گذاشت متيگرون ق زيچ هي

 »هم دلشون بخواد يليخ! دارم؟ يراديامگه من چه «: گفتم» ده داداش جان؟ يتو م

دوست داره؛ چون بعد از  يليرو خ يته تغار نيآقارضا، حاج آقا ا نيبب«: زانوهاش تكان داد و گفت يكودكش رو رو بايفر
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 »:ا دختر اومدممن هم بعد از سه ت... خب «: گفتم» شش تا پسر اومده

دختره مثل . رهيپذ يتو رو نم بهياگه حاج آقا هم قبول كنه، ط يعني. خوره قبول كنن يمن كه چشمم آب نم«: صراحت گفت با

با  يحاال كه اصرار دار يول. دنيشن "نه"ها بهتر از تو از اون  يليخ دميكه شن نطوريمادرش كدبانوئه، ا. مونه يپنجه آفتاب م

نگاه . همان روز با مادرمون حرف زد بايفر »هيكيتار يتو ريت كي. حرفم حساب نكن يرو اديگرچه تو ز. مزن يمامان حرف م

 .بزنم ياليخ يكردم كه خودم رو به ب يم يسع يكرد؛ ول يمادر خجالت زده ام م

هم نشد و خواست كه  يخوشحال نشد اما عصبان د،يسه روز بعد فهم يوقت. ديشد كه مادر خودش موضوع را به پدر بگو قرار

تن  يشد به هر حرف يباعث م بهيبه دست آوردن ط شهياما اند ديخواهد بگو يدانستم چه م ينم. ميتنها با هم صحبت كن

به  يخواستگار يكرده قبل از آنكه برا ليخوب و تحص يو اكثر جوان ها دارد اديبودم كه او خواهان ز دهيشن باياز فر. بدهم

 فيكند كه در آن صورت ضع سهيمقا شيخواستگارها يةمن را با بق دميترس يم. بودند دهيشن "نه"واب ج بهيبروند از ط ييجا

 .داشتم و نه درس خوانده بودم كه به آن فخر كنم ينه مال و ثروت. تر از همه بودم

و  يبزرگ شد يكرد اليخ دميشن«: در كالمش باشد، گفت يآنكه نرمش يب. انداختم ريكرد، سرم را به ز يپدر نگاهم م يوقت

 »بزرگه؟ يليدهانت خ يكه برا يزد ييحرفها

آقارضا؟ پشت  يفكر كرد يچ«: گفت متيمال يخودش صورتم را باال آورد و ب. نداشتم كه بدهم و سكوت كردم يجواب من

 »؟يفكر افتاد نيگولت زد كه به ا كلتيقد و ه اي يديلب سبز شده ات رو د

. يتو شهامت حرف زدن هم ندار چارهيب«: را برگردانم تا از نگاهش فرار كنم، اما پدر سرم را به طرف خودش چرخاند سرم

 بانيسا يخواه يچطور م...  يو برگ و بار ندار ينيزم ينداده تو شهينهال ر كيخودت مثل  ؟يريزن بگ يخواه يچطور م

تو  ؟يهنرمند يليبرت داشته كه خ الياز كارت كرده خ فيتا تعر هارچ ميخودت و آقاكر بيچون دستت رفته تو ج ؟يباش

 يكرد اليخ! يكنه كه خواب نمون يمادرت صدات م ،يمدرسه ا يمثل بچه ها. يصبح از خواب بلند ش يتون يهنوز خودت نم

خره و  يرو م حاج آقا صد تا مثل تو. هستن دشياهل محل مر ةدختر حاج آقا كه هم ؟ياون هم ك ه؟يزن گرفتن عروسك باز

رو  گهيهر دختر د ايكه اسم اون  يهست يك اي يدار يچ يكرد اليتو خ!! نه با پولش، با اعتبارش پسر جان! كنه يآزاد م

چه برسه به زن و بچه؟ اون هم دختر  ،يخودت رو اداره كن يبتون نميب يسالت تموم شده، من از تو نم ستيتازه ب ؟ياريم
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شش تا داداش گردن كلفت داره كه همه ! گذاشتن نيزم يرو حيمهر برش داشتن و مثل تسب لحاج آقا كه شونزده سال مث

 »! ...دنيگشتن هات رو د كاريب ،يساديسر كوچه وا دنيشناسن و د يتو رو خوب م

 ياما م شكنه، يكنه، غرورم م يكه حرفهاش ناراحتم م ديد يم. كرد ياشتباهاتم رو بازگو م حيبار بود كه پدر آنقدر صر نياول

رفتار خودم باعث شده بود كه در موردم آنطور قضاوت !! حق داشت. گرفته ام يبزرگ ميگفت تا مرا متوجه بكند چه تصم

 .با دختر حاج آقا رو دارم و حاضرم به خاطرش از اول شروع كنم يزندگ اقتيكردم كه ل يثابت م ديكنند، اما با

كردم  يفكر م بهيبا ط يكه به زندگ يرو زمان نيخودم ا. ه بزرگ شده امكردم ك يثابت م ديبا. خواستم كوچك بمونم ينم

 .شدند يمتوجه م ديهم با هياما بق دم،يفهم

كردم  يتا حاال بچگ. خودم هم قبول دارم! ؟يزن يحرفها رو م نيدونم چرا ا يآقاجان م«: پدر نشستم و گفتم يزانو روبرو دو

كه حاج آقا  دميشن. ندارم يچياز شما هم ه رتيدونم كه غ يداره، م تيمسئول يزن گرفتن كمه، زندگ يو سن و سالم برا

بهترن، اما اگر خود دختر جواب مثبت  يليداره كه از من خ يخوب يتگارهاهم خواس بهيچقدر دخترش رو دوست داره و ط

 »؟يبده، چ

رو گفتم تا  نيا. نبود يحال چاره ا ني؛ با انداشتم نانيكه زدم اطم يخودم هم به حرف. نگاهم كرد ديبا ترد يلحظه ا آقاجان

سر گذر "گفته بود  يفقط وقت! كنه؟ يدر موردم چه فكر م بهيدانستم ط ينم. بود دواريتوان ام يپدر تصور كنه از جانب او م

 .بود نيدانستم هم يكه من از احساس او م يزيتمام چ. فتميب ريخواد گ يحس كردم نم "نستايوا

 يهنوز بچه ا يفهم يكنه كه به تو جواب مثبت بده؟ آقاجان چرا نم يفكر م يچ يكرد اليخ«: افكارم رو پاره كرد ةرشت پدر

خوره به  يخواستگار داشته رد كرده چشمم آب نم يدختر حاج آقا تا حاال هر چ يدر ثان. خوره يسن تو به زن گرفتن نم... 

 »رفتن بدن يخواستگار ةما اجاز

خوام، شروع  يرو قبول كنم، پس چه بهتر حاال كه خودم م يزندگ تيبابا من باالخره قرار مسئول«: گفتم يآرامو به  ديتپ قلبم

 »يش يمطمئن باش سرشكسته نم. كنم

اما روز بعد مادرم . هر لحظه منتظر بودم خبر مخالفتش رو بشنوم. شد و بدون آنكه جوابم رو بدهد از اتاق خارج شد بلند

 »رهيحضور بگ ةحاج آقا اجاز خواد از يم«: گفت
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آن . رديبگ دهيتونستم فكر بكنم كه او مرا ند ينم يحت. جوابم كنه بهيكه ط دميترس يم. دلم نبود يدل تو يشب خواستگار تا

 .ميحاج آقا رفت ةبه خان شانيو شوهرها بايو ز بايشب همراه آقاجان، مادرم، فر

كدام از برادرهاش موافق نبودند، اما  چيه. بود بهياو و برادران ط نيذره ب ريحركاتم ز. كرد ينگاهم م يرچشميآقا ز حاج

 يم. ديلرز يدلم م اورد،يب يخواستند كه چا بهياز ط يوقت. داشت يكه از پدرم داشت، به من نظر مثبت يحاج آقا با شناخت

 .ببازم رودستپاچه شوم و خودم  دنشيبا د دميترس

 .باختم يم يكرد، خودم رو حساب يبود، مرا طرد م دهيبه محمود غر ابونيآنطور كه آن روز در خ اگر

نگاه همه  كيهر لحظه منتظر بودم با . بود، وارد شد اديقرمز آن ز يكه گلها دشيپشت چادر سف. به تن داشت يديسپ لباس

آن بود، مقابل  يكوتاه قد و پهن تو يرو كه استكانها يچا ينيمن، س يو دستپاچگ اقيتوجه به اشت يب. رو خراب كنم زيچ

 .مادرم گرفت

او چشم دوخته  يدختر رو بسنجند، اما من فقط به لرزش دستها يكدبانوگر زانيكردند تا م يدقت م يبار همه به چا نياول

ا حس نگاه او ر ينيسنگ يلرزان استكان را برداشتم، ول يخم شد جرأت نكردم سر بلند كنم، با دست ميروبرو يوقت. بودم

 .كردم

حالت چهره و آن ارتعاش بدنم به او فهمانده بود كه تا چه حد . ديلرز يدستم م. نظر داشت ريآقا با دقت حركاتم را ز حاج

 .ام كوفت نهيبه س يشتريب جانيعرق كردم و قلبم با ه. ام لبخند زد يبه نگران بهيسر كه بلند كردم، ط. حالم دگرگون است

 جانيكه از شدت ه دميترس يجرأت نداشتم به صورتش نگاه كنم، م.شست، سرم به دوران افتادكنار عمه اش ن بهيط يوقت

 !رميبم

هر . به من زد، شد بهيكه ط يحاچ آقا متوجه لبخند. ديشن ياو را م يبا دقت حرفها بهيخودش گفت و ط ياز خواستگار پدر

توجه مادر و  ةبه من و هم بهيط ةتوجه خانواد ةهم. و من احساس كردم كه او هم موافق است ميانداخت ريمان سر به ز يدو

كرد  يكه تكرار م شيجز لبخند او و صدا د؛يد ينم چيه ميو چشمها ديشن ينم چيمن ه يگوشها. بود بهيبه ط ميخواهرها

 .بزرگترها بود نياز نگاه سنگ ييبه رها ليما مشترك بود م نيكه ب يزيتنها چ. "يفتيب ريخواد گ يدلم نم"

دونست حرارت بدنم چقدر  ياز درونم خبر داشت و م ييمرا درك كرد، گو تيخوب موقع يليتصورمان حاج آقا خ برخالف
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 .ميمخالف بودند، اما حاج آقا اجازه داد كه ما در خلوت حرفهامان را بزن بهيط يبرادرها نكهيبا ا. باال رفته

را درك  بهيتوانستم حال ط ينم. كشم و حنجره ام سوخته يكردم نفس نم يحس م.نشست، سرخ شده بودم ميروبرو يوقت

زدم و از  يحرف م ديبا. از سكوتم خسته شده بود ايبود و گو شيابروها نيب يگره. كنم چون او خونسرد و آرام نشسته بود

 .آوردم يخواستم بزنم به خاطر نم يكه م ييااز حرفه كدام چينشسته بودم، ه شيحاال كه روبرو. گفتم يخودم م

اگه ... ندارم  يزياز خودم چ. برق ةخوام برم ادار يم. برق سررشته دارم يكه تو ديدون يم... من «: لب باز كردم باالخره

در نظر . اميبرب يزندگ ةكنم كه بتونم از عهد يخودم را م يسع«: گفتم اطيحرفم رو خوردم و با احت» ...و فقط  ديموافقت كن

 »كنم راهمخوب ف يزندگ هيدارم تالش كنم تا 

 »ايب ،يگرفت جهيو تالشت نت يپس برو، هر وقت از سع«: دميزمزمه بود، شن هيشب شتريرو كه ب صداش

. صورتش چشم دوختم يسرم رو بلند كردم و با دقت به تمام اجزا. دهانم خشك شد و احساس كردم زبانم تلخ است آب

داشت در هم  ينيتا سر ب يكه اتصال اهشيو س دهيكش يابروها. كه داشت يگناه نيتر يدنيبخش! اش بود ييباياو ز بيتنها ع

 يبود كه نم يو افتاده اش طور يچشمان مشك. حرف بزنم تيخواست با قاطع يم ديشا. نبود ياز حرف زدنم راض ايگو. بود

دانم چطور آنقدر خونسرد نشسته بود؛ مثل  ينم. حس مشترك گشتم كيدر نگاهش به دنبال . نگاهش كنم اديتوانستم ز

 »يدتريسف يفقط تو كم. تو بود هيدرست شب ،ييبايدر اوج ز يمجسمه ا

 »ام بهيمامان ط هيچقدر خوبه كه من شب«: گفت يبا خشنود عهيود

 يمامانم خوشگل نبود كه عاشقش نم اگه يول! چ... نُ«: ابرو باال انداخت عهيود» !زشتم؟ نقدريمن ا يعني«: اخم كرد رضا

 »!يشد

 گهيد زيمن چ يول "هيگستاخ"گفت  يجذب رفتارش شدم؛ كه محمود م شتريب«: از همسرش لبخند زد ييجدا يبه تلخ پدر

 يكدوم جرأت نداشت رو چيه يول م،يديد يم اديدختر قشنگ ز م،يستاديا يم ابونيكه سر خ يما وقت. كردم يفكر م يا

برو هر وقت از "هم گفت  يوقت...  ميجا خورد يحساب هيهم بق واز حقش دفاع كرد، هم من  بهيط يوقت. حرف ما، حرف بزنه

برات  يخوب يكنم، زندگ شرفتيدم پ يقول م«: نگاهش كردم و گفتم يبا نگران. خودم رو باختم "ايب ،يگرفت جهيتالشت نت

 »كنم يفراهم م
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 يم هيعال التيبا كدوم پول و تحص«: مالحظه گفت يب. محمود از حقش دفاع كرد يكه جلوشد  يبار نگاهش مثل روز نيا

 »؟يكن شرفتيپ يخوا

درس و مدرسه  نكهيروز از ا كيكردم  يوقت فكر نم چيه. سرزنش كردم ليبار بود كه خودم رو به خاطر ترك تحص نياول

خواست در آن لحظات آنقدر درس خوانده بودم كه او را  يدلم م. كرد دارميب بهيبشم اما حرف ط مانيرو كنار گذاشتم، پش

 .و درس را رها كردم ودمكرده ب يبچگ! فياما ح... كنم  دواريبه خودم ام

 »ارميرسته كه درس نخوانده ام اما پول كه درم«: گفتم يجواب شد و سرانجام با مكث بلند منتظر

 »چقدر؟« -

 يمقدار كمك كنه، برا هيپدرم اگه . تونه بده يخونواده رو م هيده خرج  يبه من م ميكه آقا كر يدستمزد«: افتخار گفتم با

 »كنه يگن استخدام م يبرق م ةخوام برم ادار يالفته گفتم كه م. شروع خوبه

ل از حاال و قب. رو يزندگ هيشروع  ةنينصف هز«: گفتم »؟يريگ يچقدر از پدرت به عنوان كمك م«: ديپرس يخونسرد با

 »ميشروع كن ميتون يرو هم بابا كمك كنه، م هياگه بق. داد، جمع كرده ام يبهم حقوق م ميكه آقاكر. يسرباز

من «: با هراس گفتم» كنم نانياطم ،يندار يشروع زندگ يبرا هيخودت سرما يتونم به شما كه حت يمن نم يول«: شد جابجا

از  نكهيا يول ؟يساله هست ستيب يكن يفكر نم ،يريزن بگ يخوا يم يپس چطور وقت«: با تمسخر گفت» !سالمه ستيفقط ب

 »!نداره چون سن و سالت كمه بيع ،يريپدرت پول بگ

دلش به حالم سوخت . سرو رو به زحمت بلند كردم و نگاهش كردم. بزنم يتونستم حرف ينم. چشمانم تار شد. شدم دستپاچه

بدون  يمدت تونست نيا ياگه تو. يشما شش ماه فرصت دار«: گفتفقط . دونم ينم... بود  يخودش هم آنوقت راض ايو 

 »هجواب من هم مثبت ،يخرج رو تقبل كن ةهم گران،يكمك د

لبخند » دم كه بتونم يقول م. تونم يم«: مدت ممكن بود داشته باشم، فراموش كردم نيكه در ا ييتمام غصه ها. گرفتم پر

 هيجدا،  ةخون«: گفت» كنم يباشه قبول م يهر چ«: بالفاصله گفتم »؟يكن يهم داره، قبول م ميا گهيد طيبابا شرا«: زد ييبايز

 »!يمعمول يزندگ هيمراسم آبرومند و 
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 شيبرادرها. جمع بازگشتم انيپشت سرش خارج شدم و به م. رفت رونيو از اتاق ب ديخند» قبوله، قبوله«: فكر گفتم بدون

 .نبودند، حق هم داشتند يراض

 بهيدونم ط يالبته خودم هم نم. دم يمن به خواست دخترم، شش ماه به آقا رضا وقت م«: گفت د،يرا شن بهيآقا كه نظر ط حاج

 يكه بچه ها ديدون يخودتون خوب م!!! پشنهاد رو داده؟ نيگرفته و ا دهيآقا رضا رو ند يمشكالت زندگ ،يسادگ نيچرا به ا

 »...مساعد نبوده  بهيكردند و نظر ط يستگارخوا بهياز ط گهيد يها يليخوب محل و خ

 »هيخوب و سر به راه ةرضا بچ ن،يدون يخودتون خوب م. يمحل هست نيحاج آقا شما بزرگ ا«: گفت پدرم

 .انداختم رياز شرم سر به ز» شه يو مزاحم مردم م رهيگ يخوب هم سر راه رو م«: گفت هيبا كنا بهيدوم ط برادر

حاج آقا  »دهيبوده، چند وقته كه راهش رو از اونها جدا كرده و به كار چسب شيو سادگ ياز بچگ اون كارها كه«: گفت مادرم

كه تا  ستيالزم ن. فتهيدوست ندارم كه اسم دخترم سر زبونها ب ديبدون ديبا...  ديرها كن اره،يحرفها كدورت م نيا«: گفت

ما رو انجام  يخواسته ها ديشش ماه اگه تونست نيا يط. و اسم بچه ها بشه نقل و نبات دهن مردم ديبزن ينشده، حرف يخبر

حرف » زن... پسر ما  يدختر ما شوهر قحطه نه برا يصورت نه برا نيا ريدر غ. ميگذار يم يقرار عروس دييآ يكه م نيبد

 .نداشتم دنيجز شن يچاره ا يآخرش آزارم داد ول

 يليچون خ ؛يخودت رو بكن يبهتره سع. يديحاج آقا رو شن يآقا رضا خودت حرفها«: برگشتم پدر وقت خواب گفت يوقت

 »يخوان برن خواستگار يها هم تازه م يلياند و خ دهيشن "نه"ها قبل از تو جواب 

 ةادار يتو ديهر طور شده با«: نگاهش كردم »گهيد يكينشد  نيا! همه دختر خوب نيحاال ا«: گفت بايز. انداختم ريرا ز سرم

 »ميآقا كر شيبعد هم برم پ! كنم دايبرق كار پ

: بلند شدم و گفتم» ده يبهت جواب بله م ،يبذار يهر دختر يپسر جان تو دست رو«: نگاهم كردند و مادر گفت بايو ز مادر

 .فكر كردم بهيط يبه حرفها اطيرفتم و در ح رونياز اتاق ب» !بهيفقط ط«

 رفتهيو اگر كارم خوب بود، پذ رنديبگ يدو هفته بعد قرار شد امتحان. برق و فرم استخدام پر كردم ةروز بعد رفتم ادار صبح

 يرسم يرويگرفته بودم به كار گرفتم و سرانجام و خوشبختانه در آنجا به عنوان ن ادي ميآقاكر ةمغاز يهر چه تو. بشوم

و  ديدادم، خند حيتوض شيارو كه بر طيشرا. رفتم يم ميآقاكر ةهم به مغاز زظهرهابعدا. وقت بود مهيكار ن. شدم رفتهيپذ
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 .وقتم گذاشت مهيحقوق ن يهم رو يمقدار. اجازه داد كه كنارش كار كنم

 »نميتونستم او رو بب يگشت، م ياز مدرسه برم بهيط يبود كه بعدازظهرها، وقت نيا ميآقا كر ةرفتن به مغاز تيمز نيمهمتر

محمود به همراه  دميدر ماه چهارم شن نكهيرفت، تا ا يم شيخوب پ زيهمه چ! ... گهيكار دل بود د«: پدر گفت. ديخند عهيود

كه به بار  يبعد از افتضاح. او شرمنده شدم يمن به جا. موضوع آزاردهنده بود نيا! بهيط يخانواده اش رفته به خواستگار

 .يآقا باز به خودش جرأت داده بود و رفته بود خواستگار اجح يدهايتهد دنيآورده بود و بعد از شن

خبر شوكه شدم  دنياز شن يآن روز به قدر. انداخت يبه داخل مغازه م ينگاه ميگشت، ن ياز مدرسه برم يهر روز وقت بهيط

جا  يكم ديمرا د يوقت. گشت يمثل هر روز خسته اما با نشاط از مدرسه برم. مغازه منتظرش شدم يكه به مغازه رفتم و روبرو

 »د؟يمن رو گرفت يچه؟ چرا جلو يعني«: به اطراف انداخت يم نگاهين. و سالم گفتم ستادميا شيروبرو. خورد

: كه در رفت و آمد بودند، انداخت ييبه آنها ينگاه »تيمحمود اومده خواستگار دميمن شن يول! ديببخش«: گفتم يناراحت با

: گفت يبا گستاخ» !ميرآقاك ةمغاز يتو ايپشت سرم ب«: با تحكم گفتم »؟يرو بگ نيكه هم يمن رو گرفت يجلو ابانيخ يتو«

 »كنم يخواهش م«: نگاهش كردم التماسخودم رو باختم و با » ! ...ام؟يو اگه ن«

 يامر«: انداخت و گفت رونيبه ب ينگاه بهيط. رفت رونيدانست به سرعت ب يرو م زيكه همه چ ميمغازه شد و آقا كر وارد

ابرو در هم »كردم يمن از شما خواستگار ست؟يچرا درست ن«: گفتم »ننديبب نجايمردم من رو ا ستيدرست ن! دييبفرما ديدار

 »؟يديهم شن يجواب«: ديكش

 يبرق كار م ةادار يمن االن تو نيدون يخودتون كه م! يشما به من شش ماه فرصت داد يول«: انداختم ريسرم رو ز يديناام با

 طيخوتون شرا«: گفت. رو قبول كنم يزندگ تيتونم مسئول يبه شما ثابت كنم م نكهيفقط به خاطر ا نجا،يا اميبعد هم م. كنم

 »؟!!يمحمود اومده خواستگار دميشن روزيفقط د... هم ندارم  تيشكا. ندارم يمن كه حرف«: گفتم» !!؟يرفتنيرو پذ

 يليالبته محمود خ. يررسميو چه غ يمن بعد از شما هم خواستگار داشتم، چه رسم«: گفت يرو باال برد و با خونسرد دستش

 »با خانواده اش اومده بود يرسم

درسته؟ چطور به خودت . كه خودشون پول جور كنند يحتماً به اونها هم شش ماه فرصت داد«: باز ماند و با خشم گفتم دهانم

بعد هم به هر كدوم شش ماه . نيكه اومد راهش بد ينشد كه هر خواستگار نيا ؟يكن يبا احساس مردم باز يد ياجازه م
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 »كنم ييگوش م! ادامه بده! بفرما«: بلندتر شده بود، جلو آمد شهيمكه از ه ميصدا انيدر م» امتحان بشن فرصت، تا

 شيلب بستم و محو تماشا. كرد يراستش باال بود و نگاهم م يابرو. تر شده بود رهيچشمانش ت. تعجب نگاهش كردم با

 يبعد از تأمل كوتاه »دميشن يداشتم م ؟يتموم نكردشد؟ چرا حرفت رو  يچ«: بود كه گفت هيشب اديبه فر شيصدا. شدم

 نيشما اول. دادم ياول جواب منف ةدادم و همون جلس يخواستگار ةاز شما، اجاز ريها، البته غ يليمن به خ! آقا نيبب«: ادامه داد

بدم تا به خودت  يبه شما هم جواب منف هيبهتر بود مثل بق!! كه اشتباه كردم؟ ديشا...  يكه از من فرصت گرفت يبود يكس

 »يكن ييمحمود بازجو يو از من به خاطر خواستگار يريمن رو بگ يجلو ابونيخ يتو ياجازه ند

من با «: آورد نييرا پا شيصدا د،يكه سكوت و هراسم را د بهيط. گفتن نداشتم يبرا يحرف. دميفهم يلحظه حالم را نم آن

از اونها را انتخاب  يكيها حق دارند من رو انتخاب كنند، همان طور كه من حق دارم  يليخ. نكردم يكس باز چياحساس ه

! و شرط گذاشتم ديزبانم چرخ. بدم يشد كه نتونستم جواب منف يدونم چ ينم هممن  د،يشما پا جلو گذاشت انهيم نيدر ا. كنم

تفاوت  هيشما و اونها  نيب يعني نيا. جواب مثبت بدم ،يشد روزيشرط پ نيا ياگه شما تو! ؟يچ يعني يدون يحرف، م نيا

 »يشرط رو برنده بش نيا لميكه من هم ما نيهست؛ ا

محمود اومده  دميشن يوقت يدون ينم يول! من رو ببخش«: بود كه به خودم آمدم بايز يجمله به قدر نيپس از ا سكوتش

 »!!پسر؟ نيچقدر رو داره ا. شدم يچه حال ،يخواستگار

سرم » دادم؟ يخبر رو داد، نگفت من چه جواب نيكه به شما ا يكس«: پنهان شد و گفت يلبخند ريلحظه ز كيم او در خش تمام

 ».دادم –البته بجز شما  – هيكه به بق يهمون جواب«: گفت يبا تأن. تكان دادم يرو به عالمت منف

» شه يم رميداره د گهيد«: به ساعتش نگاه كرد »يرو راحت كرد الميخ«: گفتم يبا شرمندگ. مال من بود ايدن گريلحظه د آن

شش  نيا يتو. يباشه، شما هم بهتره به كارت برس«: ديخند» نزن يبه پدرت و برادرهات در مورد امروز حرف«: با تمنا گفتم

از  "احافظخد"با گفتن » خوام يباشه، بازم معذرت م«: ذوق زده گفتم »يدار يكم قتو يروزيپ يبرا. يوقت تلف كن ديماه نبا

 .مغازه خارج شد

» ...كه  ديبله ببخش«: گفتم »؟يشد؟ آروم گرفت يچ«: ديپرس. كه چه اندازه خوشحالم ديفهم افهاميبه محض ورود از ق ميكر آقا

 »ميروزها رو گذرونده ا نيما هم ا! فهمم بچه جان يم«: و گفت ستاديا زيپشت م
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به من داد توانستم  هيكه پدر به عنوان هد يباالخره بعد از شش ماه، با مقدار پول. افزون كارم رو تمام كردم يروز با شوق آن

آن  دنيحاج آقا با د. زده كرده بود رتيرو ح شيتالش فراوانم در آن مدت، پدرم، حاج آقا و پسرها. به خواسته ام برسم

 .بشود ماعروس  بهيداد كه ط تيهمه تالش رضا

دخترم  ةنديو آ يبود كه آقا رضا بتونه زندگ دواريشه ام يم«: حاج آقا گفت م،يبه خانه شان رفت يقرار عروس يكه برا يزمان

 »كنم يمثل او، افتخار م يمن كه خودم به داشتن داماد. رو بسازه

 يبهم بخورد؛ ول زيكه همه چ دميترس يگفت هر لحظه م "بله"كه  يكنارم نشست تا وقت بهيعقد، ط ةكه سر سفر يزمان

مراسم ازدواج و گرفتن خانه ذوق  يبرگزار يبرا. شناختم يسر از پا نم. زن من شد يبه طور رسم بهيباالخره تمام شد و ط

كرده بود كه اصرار  دايمادرم آنقدر به او عالقه پ. كرد يگران را جذب مياش د ييباياز ز شيب بهياخالق خوب ط. زده بودم

 .رميمستقل بگ ةدخترش خان يقول داده بودم برا بهياما من به پدر ط. ميكن يكرد با آنها زندگ يم

شد آن  يصورت گرفت كه باورم نم عيازدواج ما آنقدر سر. دميد يم يگريرا طور د ايعروس خانه ام شد دن بهيكه ط يروز

زد و جرأت  يم مثل گنجشك مكه با او تنها شدم دل يشب نياول. من شده باشد بيكه آن همه خواهان داشت نص ابيگوهر نا

به  اورديب رونيو پر زرق و برقش را از تن ب نيخواست لباس سنگ يقتو. شده بود نگاه كنم ينداشتم به اطرافم كه خال

 .كرد خيدستم به او خورد، تمام تنم  يذوق زده بودم كه وقت يبه قدر. كمكش رفتم

 نيكرد ا يفكرش رو م يك! ... من كه حق دارم«: گفتم انيبا ه »؟يكن يرضا تو هم باور نم«: و صورتش را جلو آورد ديخند

دم كه  يقول م يول ياديدونم كه از سر من ز يم! بهيمن باشه؟ ط يكه اون همه غواض دنبالش بودن، سهم زندگ ديمروار

 »خوشبختت كنم

به خودم » لحظه بودم نيتظر امن ،يستاديمحمود ا يكه جلو ياز همون روز«: ام چسباند و گفت يشانياش را به پ يشانيپ

خواستم به خودم ثابت كنم كه  يتمام شده، م زيشد كه همه چ يباورم نم. رو نوازش كردم فشيلط يجرأت دادم و موها

 »دارميب

 يوقت«: مرد دست او را نوازش كرد» !! ...ها؟ يبود طونيش يليشما هم خ«: گفت د،يگذشته د يكه پدر را غرق شاد عهيود

مطابق  زيهمه چ. ام در كنار او باشد يزندگ شه،يهم يبه خودم ثابت شد كه قرار است برا ديو دستم را بوس مادرت خم شد
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 .دآم يم دنشيبه د اديز بهيمادر ط. ما بود ليم

پنج ماه بود كه با . و من قبول كرده بودم رديبگ پلميسال مانده بود كه د كيخواهد درس بخواند چون فقط  يگفته بود م بهيط

 .رفت تا سال آخر را هم بگذراند يو دو ماه بود كه او به مدرسه م ميهم ازدواج كرده بود

 ينشست و به قدر يبعد هم كنارم م. انداخت يكرد و سفره را م يرا جمع م شيگشتم، كتابها ياز سر كار برم يشب وقت هر

 .همانجا متوقف شود زيست همه چخوا يزد كه دلم م يخوب حرف م

 .سكوت كرد كبارهي پدر

 

 2 فصل

 

در . نه كتاب جلوش باز بود و نه آرامش هر شب را داشت. خوشحال تر بود شهيبه خانه برگشتم، از هم يشب وقت آن

 .دميآرام و دور نگاهم كرد كه ترس يكنارم نشست و به قدر. بود اقياشت يرفتارش نوع

» شده؟ يزيجان چ بهيط«: ترس گفتم يبا كم. داشت يبيرنگ گرفته اش را نوازش كردم؛ حرارت عج يگونه ها اطياحت با

نگاهش » !نه«: سرش رو تكان داد و گفت »؟يتب دار«: خوش حالتش گذاشتم يشانيپ يدستم را رو. و جواب نداد ديفقط خند

 »فتادهين يبد تفاقمطمئن باش ا«: سرش را به گوشم چسباند و گفت. كردم

من كه گفتم  ؟يخوند اديامروز درس ز! اتفاده، حرف بزن ياتفاق كي! چرا«: دو دست گرفتم و گفتم نيصورتش را ب هراسان

به  گهيخوام به حرفت گوش كنم و د يم«: گفت يكودكانه ا يبا شاد» ول كن اره،يبهت فشار م اديسخته و ز ينيب ياگه م

 »مدرسه نرم

بود و نگران شدم كه مبادا حجم  بيبودم، آن حرفش عج دهيد ليتحص ةبه خاطر ادام كه در او ياز اون همه عالقه ا بعد

 »؟يرو بدون لشيدل يخوا ينم«: ديپرس »يهر طور كه خودت دوست دار«: گفتم. خانه آزارش داده باشد يدرس و كارها

با » تونم برم مدرسه ينم تيوضع نيبا ا گهيد«: را بست شمهاشانداخت و چ نييسرش را پا» شم يبگو خوشحال م«: گفتم

 »قراره مادر بشم... آخه من «: شرم گفت يمقدمه، با كم يب »ت؟يكدوم وضع«: گفتم ينگران

زده شدم كه  جانيآنقدر ه. كرد يم دييحرف را تأ نيصورتش ا تينبود، اما معصوم يباوركردن ميبرا. تعجب نگاهش كردم با
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 يمن بود حاال م يزندگ زياو كه همه چ. را گم كرده بودم ميدست و پا. مفقط با نگاه قربان صدقه اش رفت. حس شد يتنم ب

: مثل برق گرفته ها او را به خودم چسباندم »؟يرضا خوشحال شد«: گفت يبه آرام. كند ليمان را تكم يخواست خوشبخت

 »!!دوست داره رضا يليخدا ما رو خ«: ديخند »؟يكن ينم يتو كه شوخ. ارميكم مونده بال درب بهيط«

به قول مادر . نشود تيهمه دورش را گرفته بودند تا اذ. ديمثل توپ ترك بهيط يخبر باردار. ميبگو ديدانستم چه با ينم

 .و شكننده فيبود؛ مثل خودش ظر شهيمتولد شود بار ش بهيكه قرار بود از ط يبچه ا امرزميخداب

در آن لحظات فراموش  عهيود» زد يحرف رو م نيدونست كه ا يم يزيچ هيمادرم «: ديرا كش عهيود ةبرجست يگونه ها پدر

 يستود كه دلش م ياو را در آن لحظات م يبه قدر. اورديمادرش به خانه ب يرا به جا يگريكرده بود كه پدر قصد دارد زن د

. شد يم شتريمن به خانه ب يگذشت، وابستگ يهر روز كه م«: و ادامه داد ردپدر سرش را خم ك. ديد يخواست آن روزها را م

بهانه بود؛ چون  بهيتنها نبودن ط. رفتم ينم گريهم د ميآقا كر ةبه مغاز. گشتم تا تنها نباشد يبعدازظهرها زودتر به خانه برم

حف از تولد  ليدر تمام فام. آمدم يزود م كهآرامش خودم بود  يبرا شتريب. هر روز كنارش بودند هيو بق بهيمادرم و مادر ط

 كيبا  بهيط يهر روز، زن برادرها. كرد يدادند خوشحالم م يبچه نشان م نيكه اقوام نسبت به ا يتوجه. بود بهيمن و ط ةبچ

 .آمد يبه نظر نم ياما او راض. رفتند تا مجبور نباشد غذا بپزد ياو م دنيبه د ديجد يغذا

الغر . شد يم شتريما هر روز ب جانيه. ستيممكن ن ميبرا يزندگ بهيكردم بدون ط ينشستم حس م يشب كنارش م يوقت

 .دنديچرخ يهمه مثل پروانه دورش م. آمد يبه نظر م دهيشده بود و رنگ پر

دست  ةچيرضا، به خدا خسته شدم من مثل باز«: دستم را عقب زد و گفت. كه مانع شدم ندازديخواست سفره ب يشب م آن

 يخونه رو خودم برا. بگذارم ييتو چا يخواد خودم جلو يبرسم؟ دلم م ميمن خودم به كارها ديگذار يچرا نم. شده ام

 »... ديمن رو بست يدست و پا. راحت باشم نيذارگ ينم هياما تو، مادرم، مادرت و بق. كنم زيآمدنت تم

تو «: ديندخ »؟يزن يخانوم جان، چرا م نييبفرما«: سفره را به دستش دادم و گفتم. تونستم تحمل كنم يو عتابش رو نم خشم

بشقاب ها را » .بزنم ديو سف اهيكردن كه نذارن من دست به س يكيهمه با هم دست به . دارم يمن چه حال يدون يكه نم

شوهرم غذا درست كنم، خودم ظرفها رو  يخواد خودم برا يمن دلم م«: ردلبهاش را جمع ك» مگه بده؟«: گذاشتم شيروبرو

 »...بشورم 
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 يم يآخر به سخت يگرفتم؛ ماه ها ينظر م رياو را ز. ديايب ايكه همه منتظرش بودند به دن يماه مانده بود تا بچه ا كي فقط

 يآن شكم باور م دنياما من با د. كرد تا شكم برآمده اش را پنهان كند يبه تن م يلباس بلند و گشاد. شد ينشست و بلند م

 .مان بشود يزندگوارد  يديكردم كه قرار است عضو جد

كه تو  دميدور و بر مادرت چرخ ياز بس همون موقع باردار«: ديپدر خند» !!بودم زيحد عز نيدونستم تا ا ينم«: گفت عهيود

اگه مادر هم اون همه  ؟يكرد يناز نم ،يهمه خاطرخواه داشت نيشما هم اگه ا«: ديخند طنتيبا ش عهيود »يلوس شده ا نقدريا

 »داد يحق انتخاب نم خواستگار نداشت كه به خودش

مثل تو  يك. و عاطفه زبانزد بود يتو كجا و اون كجا؟ از مهربون. نكن سهيمقا بهيخودت رو با ط. جلو نرو اديز«: ديآه كش پدر

 مياز قد. يبابا جان، تو هم حق دار يول«: پدر لبخند زد» !دست شما درد نكنه«: گفت يبا ناراحت عهيود» گستاخ و لجباز بود؟

 »يقدر لوس شده ا نيداره، ا داريكه نازت خر يدون يهم م يجنابعال "نناز ك ،ينازكش دار"گفته اند 

 يم ديمثل ب. كرد رشيخواست سفره را جمع كند، درد اس يوقت«: پدر ادامه داد» شد؟ يبعدش چ«: گفت يصبر يبا ب عهيود

باز هم . نگاهش كردم يبا نگران. و سراغ مادرم بروموحشت داشتم كه تنهاش بگذارم . نديبا ترس كمك كردم بنش. ديلرز

: بعد كه آرام گرفت، گفتم. شد يكشد، قلبم از جا كنده م يآنطور درد م بهيط دميد يم يوقت. كرد دوارميزد كه ام يلبخند

 »!نگو رضا«: ديشكمش دستش كش يرو »اديبچه است بدم م ياز هر چ يكش يطور درد م نيا يوقت«

خوشبختانه همه . درد دو هفته زودتر از موعد به سراغش آمد. ماندم يكنارش م شهياز هم شتريب يآخر باردار يروزها

دكترها . ديكش ينبود، اما مادرت درد م مانيزا يهنوز وقت اصل. ميمنتقل كرد مارستانيبه سرعت او را به ب. دورش بودند

باالخره بچه بطور  يبا عمل جراح. خوب نبود جهيرفتند كه نتگ شيماآز بهيبه سرعت از ط!! ست؟يدانستند مشكل چ ينم

 .نسپردند بهيخوردن او را به ط ريش يآمد، اما برا ايبه دن يعيرطبيغ

ها، تقاضا كرد كه با من تنها  شيآزما جينتا دنينداشت و دكتر هم بعد از د يحال خوب بهيط. و مادرها نگران بودند پدر

! جانم نيبب«: گفت دم،يرا پرس بهيط يها ياز او علت دردها و ناراحت يوقت.نگران بود يكم بهيط تيدر مورد وضع. صحبت كند

 جيبخشه، اما نتا تيرضا م،ياو انجام داد يكه رو ياش بعد از عمل سخت يجسم تيوضع يعني. ستيحال خانم شما بد ن

 »چه؟ يعني«: با تعجب گفتم »ميشناس يمهست كه ما ن يروسيبدن خانم شما و يتو. ستيبه نظر من جالب ن يليها خ شيآزما
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 يفقط م. ناشناخته است يماريعلت ب«: مختلف شكمش گرفته بودند، به من نشان داد و گفت يرا كه از قسمت ها ييها عكس

متأسفانه عمل ساخت و ساز گلبول هم در بدن همسر . رند يم نيزود از ب يليهستند و خ فيبدنش ضع يكه سلول ها ميدون

به هر حال من معتقدم كه شما عكس ها و . ميكن قيخون تزر بهش ميو ما مجبور رهيگ يشما كُند و با تعلل صورت م

 »...مورد داشته باشند  نيدر ا يكنم حرف تازه ا يمن فكر نم يول ،يهم نشون بد گهيرو به چند متخصص د شهايآزما

 يبود و دكتر سع يسوال احمقانه ا» شه؟ يخوب م«: حال و درمانده گفتم يدارم كه ب اديفقط به . ديچرخ يدور سرم م اتاق

خوشبختانه كودك شما سالمه و مشكل  يبود كه بچه هم از مادر مبتال شده باشه ول نيتمام ترس ما از ا«: كند دوارميكرد ام

كه قدرت درك موضوع رو ندارند بهتره كه  يكسان يعني ان،ياطراف نيو همچن شبه خود. مادر در بچه مشاهده نشد يدرون

 ونيسيكم كيمشكل همسر شما  يكنم كه برا يم يمن سع! كاله و هزار كالغ كي ن؛يدون يخودتون كه بهتر م. دينگ يزيچ

ها او را  نهيسر س ايمادر  رينشه، ممكنه كه ش هيمادرش تغذ ريكنم كه بچه از ش يم شنهاديپ نيهمچن. ميبد ليتشك يپزشك

 اطيو الاقل تا اون زمان كامالً در مورد بچه احت ميكه متوجه مشكل بش ميخودمون رو بكن يما سع نياجازه بد. هم مبتال كنه

 »... ميكن

ن را كه آمده بودند دخترما يكسان ةسالن انتظار پر بود از هم. آمدم رونيبه زحمت از اتاق دكتر ب. راه رفتن نداشتم توان

 يبودند و من م بهيط يخبر سالمت دنيو زار بزنم، اما آن همه آدم فقط منتظر شن نميخواست همانجا بنش يدلم م. ننديبب

شد؟  يرضا چ«: گفت يبا نگران بهيمادر ط. پس به زور لبخند زدم. كردم يقلب خود پنهان م ةچيدرد را پشت در ستيبا

 مانيآمده، زا ايفقط چون بچه دو هفته زودتر به دن. حالش خوبه بهيط. ستين يزيخانوم جان، چ«: گفتم» دخترم كجاست؟

 يآره، نگران«: گفتم »خوبه؟خدا مرگم بده، حالش «: صورت خودش زد يمادرم تو» آورده اند ايبه دن يسخت شده و با جراح

 »مينيبچه رو بب ميتون يهم همه م گهيدو ساعت د يكينداره تا 

 ةخانواد يتو«: پشت چشم نازك كرد بايز» كه هر دو تا سالم هستن هيشكرش باق يجا«: داد و گفت بايبچه اش را بغل ز بايفر

مادر و بچه است  يمهم سالمت!! خانم؟ بايز هيچه حرف نيا«: عروس حاج آقا گفت »اديب ايبه دن يعيرطبيما رسم نبوده كه بچه غ

 »داره؟ يچه فرق يعيرطبيغ اي يعيطب. كه خدا رو شكر

 .ختمير ياشك م دم،يكش يم اديدر درونم فر من
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 زيرا نداشتم و فكرم مشغول چ طيتاب آن مح! اومده حال و روزش معلومه ايبه دن يجراح غيكه به زور ت يبچه ا«: گفت بايز

. بود ييبايتپل و ز ةبچ بايز ةبرخالف گفت. داشتند يرا نگه م رخواريش يرفتم كه بچه ها يفرار به قسمت يبرا. بود يگريد

 »مادرشه هيشب امالًك ست،يشما ن هياصالً شب«: پرستار گفت

» خوش قدم باشه دوارميام«: گفت يو پرستار با خشنود» دارم بهيحاال دو تا ط«: استنباط خوش شد و گفتم نيگرفته ام از ا دلِ

 .رميداد، در بغلم بگ يبه من نشان م شهيخواست كه بچه را كه از پشت ش يو من دلم م

دكتر  يگفته ها يول ديكش يپر م دنشيد يدلم برا. به بخش، خوشحالم كرد و احساس كردم حالش مساعد است بهيط انتقال

 .را فاش كنم زياو همه چ دنيكه با د دميترس يكرده بود و م فيمن را ضع

 يليرضا خ«: گفتلذت بخش بود،  ميبرا شهيبا همان نگاه كه هم. كنارش نشستم يقيرفتند، دقا رونيهمه از اتاق ب يوقت

 »دميترس يچقدر م يدون ينم. خوشحالم

سر تكان دادم و  »؟يديتو اون رو د«: سرش را باال آورد و گفت» تمام شد زيهمه چ«: اش را نوازش كردم و گفتم يشانيپ

: ديخند» مثل خودت خوشگله«: سرم را تكان دادم» دختره؟«: لبهاش را غنچه كرد» .منه يزندگ ةگياون نصف د! بله«: گفتم

خواست  يدلم م! ... نگو رضا«: به شانه ام زد »هياديهم ز يكيمثل من، ! قهيسلبد«: گفتم» شد يتو م هيخواست شب يمن دلم م«

براش اسم انتخاب  ديامانت توست، خودت با«: گفتم »؟يتو براش اسم انتخاب كرد. اگه پسر بود اسمش رو بگذارم طاهر

انتخاب  يم كه خودمون براش اسميحق دار. ماست ةاون بچ! نه جانم«: گفتم» !شن ها يبزرگترها ناراحت م! رضا«: گفت »يكن

 »امانت ماست نيچطوره؟ ا عهيود«: گفت »ه؟يحاال نظر تو چ...  ميكن

با . ديرنگم پر »نميبب اريخانوم رو ب عهيپس ود«: گفت يبا شادمان »يا قهيخوش سل شهيجان، تو هم بهيط هيعال«: زده گفتم ذوق

برق نگاهش چشمم را » همون بخش نوزادان باشه يداده فعالً تو حيدكتر ترج نكهيحالش خوبه، مثل ا«: گفتم يدستپاچگ

به  ديمراقبش هستن، تو نبا! راحت التيخ«: به زحمت گفتم» بدم رشيش امخو يم. چرا؟ اون االن گرسنه است«: گرفت

 »ينيكه بب ارميهر وقت دكتر اجازه داد بچه رو م. ياريخودت فشار ب

فقط استراحت كن تا زود خوب «: دميدستش را بوس» راحت باشه؟ الميخ«: داد لميتحو يحيلبخند مل ينگران شد، ول گرچه

 »خونه يو برگرد يبش
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به  دنيآقارضا؟ چرا بچه رو نم هيچ«: ديبا شك پرس بهيمادر ط. آمدم رونياتاق ب را گرفتم و از مياشكها يجلو يچه عذاب با

زهرا كه  »ه؟يچه رسم گهيد نيا«: گفت بايفر »ميخشك بد ريكه به بچه ش نهيب يدكتر صالح م«: گفتم» بده؟ رشيكه ش بهيط

بچه هم  يبرا نه،يصدمه بب بهيخواد ط يشده بود، دكتر نم فيضع يوقت باردار بهيط! هدار يحتماً حكمت«: تازه آمده بود، گفت

اسمش رو هم انتخاب «: گفت بايز» مادرش هم بزرگ بشه ريهست كه بدون ش يخانوم اونقدر قو عهيود«: گفتم» بهتره نطوريا

 »!!ن؟يكرد

زهرا » اسم انتخاب كنه؟ حاج آقا براش نيگذاشت يبهتر نبود م«: ديدارش باعث شد عروس بزرگ حاج آقا هم بگو هيكنا لحن

: گفتم» اسم خوششون اومده نيبه هر حال پدر و مادرش هم از ا! هم قشنگه يليخ«: ام كرد و گفت يبانيبود كه پشت يتنها كس

» خدا شانس بده«: رو برگرداند بايفر» است قهيخوش سل نقدريگلمون كه ا وسقربون عر«: زهرا گفت» است بهيانتخاب ط«

 »ه؟ينظر شما چ! هيبه نظر من اسم قشنگ«: تحاج آقا به پدر گف

 .با نگاهم از آنها تشكر كردم »هيبه نظر من هم عال«: به نگاه سرگردانم چشم دوخت پدر

او  يها يدلواپس. كردند يدرونش را بفهمند، او را بستر يماه بدون آنكه علت ناراحت كي. نداد يمرخض ةاجاز بهيبه ط دكتر

 .ابديب ياش اطالع يماريخواستم از ب يكرد، چون نم يهم مرا نگران م

سفارش كردند كه بچه،  يليببرند و فقط خ بهيبه علت و مشكل بدن ط يآنكه پ يماه او را مرخص كردند؛ ب كيبعد از  باالخره

اما اصرار  بدهد، ريخواست خودش بچه را ش يدلش م. ديكش يعذاب م بهيط شترياز همه ب. نشود هيمادر تغذ ريهمچنان از ش

اما صبورانه درد را تحمل كرد و خودش را . كودك خطرناك است يسالمت يراكار ب نيمن و دكتر، باعث شد بفهمد كه ا

 .نباخت

. دارد و شناخت و درمان آن وقت الزم داد ينادر يماريداشتند كه او ب دهيپزشكان عق يكم حالش رو به بهبود رفت ول كم

 .بود يكرد و بود كاف يزد، نگاهم م يرفت، حرف م يقدر كه راه م نيمن هم يبرا

» برم يفروشم و او را م يم مويبه سالمت كاملش هست، زندگ يديام ،ييهر جا اياگه با رفتن به اروپا «: روز به دكتر گفتم كي

كه عالئم  دينيب يم. ميندار ياطالع چيه شرفتشيو پ يماريكه ما در مورد ب نجاستيمشكل ا«: دكتر با تأسف سر تكان داد

به هر حال بردن به خارج از . شه ينم ايشه  يتونم بگم كه حالش خوب م ينم. رهخو يهم نداره، فقط درونش رو م يظاهر
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 »ه؟يچ فيپس تكل«: دميپرس يبا نگران »ديبشنو ياونجا حرف تازه ا ستميخواد و من مطمئن ن يم ياديز ةنيكشور هز

هم  ديشا. داره يخوب يو روح يحال جسم نميب يطور كه م نيا. دونم يواقعاً نم«: را به دستم داد و گفت بهيط يپزشك ةپروند

نكته رو بگم و اون هم در مورد رابطه تون  هي ديآزاره، فقط با ينهفته و ب ميخوش خ ةغد كيمورد باشه و فقط  يما ب ينگران

. باشه دتانيفرزند جد يبه همسرتون و حت ينيسنگ ةتونه ضرب يمجدد، م يباردار...  دياشمراقب ب ديكن يسع... با همستونه 

 »ميمراقب هست ديمطمئن باش! فهمم دكتر يم«: دميحرفش دو انيبه م» ...امكان  يحت

هم مطمئن شده بود كه  بهيط. دمينشن ينديحرف تازه و خوشا قتاًيحق ينشان دادم ول ياديز ياش را به پزشك ها پرونده

متوجه شد كه علت خاص و  د،يمن را د ديو مخالفت شد مياوريب يبرادر عهيود يكرد كه برا شنهاديپ يوقت. دارد يمشكل

كردم كه او را  يم يخواست و سع يم حينگران بود و مدام از من توض مخودش ه. امر وجود دارد نيا يبرا ينگران كننده ا

 .آرام كنم

. شد ليفام يو دوست داشتن بايهمان زن ز بهيط گريبار د كي. د گذاشتاش رو به بهبو يها گذشت و حال عموم يسخت

 يدلم م. گذاشت يو تو را در بغلم م ديخند يكردم، م يهر بار كه نگاهش م. بود نيشباهت تو هم به مادرت قابل تحس

 .اشداو را به جان بخرم تا حال او خوب ب يخواست تمام دردها

هم مراقب  بهينخورد و ط رياما دكترش اصرار داشت بچه از مادر ش. رفت نياز ب يماريبعد از هشت ماه تمام عالئم ب باالخره

 يرفت كه گاه يتو م ةقربان صدق يطور. كرد يزده م جانيرا ه بهيبودن بچه هم ط. انجام ندهد نيخودش باشد و كار سنگ

 ةبه بچ«: شد يم رهينگاه پرمحبت به من خ كيلبخند، با  كيردم با ك يم اضاعتر يكردم مرا فراموش كرده، وقت يفكر م

 يگفت كه دوستم دارد، حرف يآنطور با چشمهاش م يكردم وقت يجرأت نم. دميكش يخجالت م »؟يكن يم يخودت حسود

 .زد ياش مهر سكوت بر لبم م ينگاه بهشت. بزنم

 يرا خواب م يخوب زندگ يكردم تمام روزها يفكر م. مشغول كار شدم يبهتر يةرا راحت كرد و با روح الميخ بهيط يبهبود

عاشق  شياز پ شيو من ب يديكش يتو در مقابلم قد م. شد يم شتريب بهيمن به ط ةعالق يشد يهر قدر تو بزرگتر م. نميب

 »شدم يمادرت م

 »خوش به حال مادرم! ها يعاشقش بود يحساب«: نگاهش كرد طنتيبا ش عهيود
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: زمزمه كرد. شدن به او را نداشت رهيبود چشم دوخت؛ هنوز هم طاقت خ زانيآو واريد يهمسرش كه رو يبايز ريتصو به

مادرت  ييبايز. دميترس يم ندهياز آ شهيگرچه هم. دميرو در كنارش چش يزندگ يتمام لذت ها. خوش به حال من بود«

تو شش  يشه كه وقت يباورت م! عهيود. برود رونياز منزل ب نهاگذاشتم كه ت يوقت نم چيهم ه نيهم يدردسرساز بود، برا

 »مادرت خواستگار آمده بود؟  يبرا ،يساله بود

مثل . سر بزند ريمادرت رفته بود به خانم كب. نه به جان خودم«: پدر سر تكان داد» !!؟يكن يم يشوخ«: گفت رتيبا ح عهيود

گذاشتم و رفتم در را باز  نيرا زم يچا وانيل. بودم كه زنگ زدندمن هم تازه از سر كار برگشته . احمد تب داشت نكهيا

 .در بودند پشتدختر جوان  كيهمراه  انساليم يزن. كردم

اجازه «: سر تكان دادم و او گفت» كنه؟ يم يجا زندگ نيخانم هم بهيط ديببخش«: زن گفت» !د؟ييبفرما«: و گفتم نشناختم

 »داخل؟ ميايهست ب

مادرتون «: ديزن پرس. نشستند اطيح يسكو يرو. دختر جوان با دقت نگاهم كرد. در كنار رفتم و تعارفشان كردم يجلو از

به ما «: دختر جوان گفت» كنه ينم يمادرم با ما زندگ! نيفكر كنم اشتباه اومد! مادرم؟«: دميبا تعجب پرس» ندارن؟ فيتشر

خدا «: گفت رزنيپ» .خدا رحمتش كنه! ستين نجايكه ا... مادرم  يله، ولب«: فتمگ» كنه يم يزندگ نجايا بهيگفته اند كه ط

 »ميمزاحم شده ا ريامر خ يما برا...  امرزتشيب

دست تو را رها كرد و با نگاهش . آنها به من نگاه كرد دنيبا د. در را باز كرد و وارد شد بهيبپرسم كه ط يسوال خواستم

... هزار ماشاا! خدا حفظت كنه دختر جان«: به او انداخت يا دارانهينگاه خر رزنيبزنم پ يقبل از آنكه حرف. خواست حيتوض

 »؟يبزن يحرف يخوا ينم ،خوب عروس خانوم. مونه يمثل قرص ماه م

 كينزد بهيبود بلند شد و به ط رزنيكه همراه پ يدختر »ارميراستش من شما رو به خاطر نم«: سرگردان تر از من گفت بهيط

 مينه جونم، ما اومد«: زن گفت» افتاده؟ يخانوم، اتفاق«: مستأصل گفت بهيط. شد و با دقت صورتش را برانداز كرد

 »!!م؟يكن يخواستگار ديبا يك زآفتاب رو ا ةپنج نيا ميدون يفقط نم ،يخواستگار

خوام  ياز تو خوشم اومده، م من! ستيسخت ن دنشيفهم«: كرد نيبا نگاهش او را تحس» فهمم يمن نم«: با تعجب گفت بهيط

اش  ياز من خواستگار«: دميغر رخوردهيمث پلنگ ت» ندارند فيپدر تشر نكهياما مثل ا. كنم يپسرم خواستگار ةتو رو واس
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 »نيكن

 يهر دو زن با تعجب نگاهش م. ديبلند خند يو با صدا اورديطاقت ن بهيط» داره يرسم و رسوم زيپسر جان هر چ آخه«

 »؟يخواستگار نيمن اومد ةواس«: دست او را گرفت بهيط» كدوم حرف من خنده دار بود؟«: و گفت ديرنج ايگو رزنيپ. كردند

 »!حد نينه تا ا يداره عروسش خنده رو باشه ول وستمادر من د. باًيتقر«: گفت تيدختر جوان با عصبان

تو تا حاال «: گفت ييبا ترشرو رزنيپ» شدم ريگغال د،يمادر جان من رو به خاطره خنده ام ببخش«: نگاه كرد رزنيبه پ بهيط

 »؟يخواستگار نداشت

 »من شوهرش هستم. رو گفتن "بله"خانوم چند سال قبل به بنده  نياما ا! اديز يليخ! چرا«: با خشم گفتم من

 يليبعد از رفتن آنها خ بهيط. ميگو يكه من راست م دنديتازه فهم ،يرا مامان خطاب كرد بهيتو ط يوقت. كرد يباور نم رزنيپ

» !موها نگاه كن نيبه ا«: ديكش شيزر موها يكنارم نشست و دست ديمن را د يناراحت يوقت. من داغ كرده بودم يول ديخند

 امديدلم ن» مطمئن باش. كنم يم ديموها رو كنار تو سف نيمن ا«: زد و گفت خندرا نگاه كردم، لب اهشيبلند و س يموها

 چيه ؟يمن چ يول ل،يجوون تر مثل همون اوا ،يش يتو هر روز قشنگ تر م«: دميدست كش اهيخرمن س ناراحتش كنم، به آن

» بشه دايپ گهيخواستگار د كي ةرم سر كار سر و كل يترسم فردا كه م يم. يدختر شش ساله دار هيشه تو  يكس باورش نم

 »شم ينشدم و نم مونيوقت از بودن با تو پش چيكنم، چون ه يبشن، من اشتباه نم دايهم پ گهيد يپنجاه تا«: ديخند

 !بود يو دوست داشتن بايساه و ز يزندگ... كرد  دوارميكه در كالمش بود ام ينانياطم

دوباره نزد . غلبه كرد بهيبه ط يضعف و ناراحت گهيبار د كيبود كه  شيسه سال پ. اديب ادتيمادرت  يزندگ يةكنم بق يم فكر

 تيزيو يرا هم به اجبار برا بهيقبول كردم و ط ياعتراض چيه يداد ب شنهاديرو پ ييكس، هر جاو هر  ميرفت ياديز يپزشكها

 .كنم دايعالج دردش رو پ ديبردم تا شا يدكترها م ةهم شيشدن پ

من به  يدهايام ةو هم ديكش يسخت نفس م. بود بيرق ياش ب ييبايهر چند هنوز هم ز. شد يروز به روز الغرتر م بهيط

تمام وقت . شد يو پرپر م ديپالس يباغبانش م يدر دستها يبود كه هنوز غنچه بود ول ييبايمثال گل ز. شد يم ليتبد يديناام

 .ناشناخته يماريب كيهمه جوابم كرده بودند؛ با  گريد يشد، ول يدكترها م تيزيو و شيما صرف آزما

 يو من فقط تماشا م... بچكه  نيآب قطره قطره، به زم يول رديمشتش بگ يدارد آب را سالها تو يبودم كه سع يكس مثل
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 »هست؟ ادتيآخر عمرش  يروزها. كردم

كه از وقت رفتنش خبر  هيدانست كه مهمان چند روزه ا يخودش م«: پدر گفت. را فشرد و سر تكان داد عهيود يگلو بغض،

 .اش را به جان بخرم، اما امكان نداشت يماريب ةبزنم و هم ونديبدنم را به بدنش پ يخواست تمام سلولها يدلم م. ندارد

دستش را گرفتم و . نگاه نگرانم باعث شد بلند شود. كنارش نشستم بانهيغر. يروز منتظر تو بود كه از مدرسه برگرد كي

 »؟يگرد يدورم م نطوريام ا يكه رفتن يمطمئن شده ا«: گفت هيبا كنا »يخواد كنارم باش يدلم م. نيبش بهيط«: گفتم

روز هم كه شده زودتر از تو  كي يخواد حت يدلم م. كنم يتونم بدون تو زندگ يمن نم ه؟يچه حرف نيا«: گفتم ياراحتن با

حرفها  نيغصه دارم، با ا يكاف ةبه انداز! بهيبس كن ط«: با خشم گفتم» خاك سرده رضا«نگاهش را به نگاهم دوخت  »رميبم

 »نمك به زخم دلم نزن

 گهيچند ماه د ايچند هفته  اي گهيچند روز د ؟يخور يغصه م يچ يبرا«: دستم را كنار زد و گفت. و زودرنج شده بود يعصب

قرار ما تا !! به؟يط يفهم ميچرا ن«: بازوهاش رو گرفتم و گفتم اوردم،يطاقت ن گهيد »يش يخالص م ضيزن مر هياز دست 

 »... ادته؟ي...  م؟يا هم پر كنب روبود، قرار بود لحظه لحظه هامون  يآخر زندگ

. يمن، تو هست يهست ةمن، هم يزندگ! جان بهيط«: ديلرز ميصدا. را گرفت ميرا تكان داد و بغض چنگ انداخت و گلو سرش

رفتارش ناراحت  نيخودش هم از ا »رهيگ يدلم م ،يش يم ينطوريهر وقت ا يول رهيگ ينم يچياخم نكن، دلم از ه ينطوريا

اما دلتنگ تر از آن بود كه به حال من . وضع نداشتم نياو را در ا دنيدطاقت . را پنهان كند شيكرد اشكها يم يبود و سع

 .توجه كند

عمالً  يدرد از دلت بردارم، ول شهيخواستم هم يم. كردم تتياذ يليرضا خ«: كنان گفت هيشانه ام گذاشت و گر يرا رو سرش

 »گذاشتم يادگاري گهيد ةبيط هيناراحت نباش برات . يريا هم به دوش بگدرد من ر يكه مجبور شد يتو بود نيا شهيهم

 »شه ينم بهيمن ط يكس برا چيه. است عهيفقط ود عه،يود. جان بهيحرف رو نزدن ط نيا«: كردم و گفتم نوازشش

فكر . ميدست از دوا و دكتر بردار گهيخواد د يدلم م... رضا «: صورتش را به صورتم چسباند و گفت انيو در آن م ديخند

 يدلسوز ينه برا انيب ياحوالپرس يبه خانواده ها هم بگو فقط برا. مدت راحت باشم نيبگذار ا. داشته باشه يا دهيكنم فا ينم

 »؟يفهم يم. كنم يزنده باشم، زندگ ارهچند وقته كه قر نيخوام ا يم. و ترحم
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بعد از آن روز، تا سه ماه كه كنارم » !شهيمثل هم ،يتو دوست دار يهر چ ،يهر طور تو بخوا«: را پاك كردم و گفتم اشكم

 .لبخند زد شهيهم د،يكش ينفس م

خواستم . تاب و دردمند بود يب. خبر يو از همه جا ب يتو هم خواب بود. من بود يزانو يزده، سرش رو نيآن شب نفر در

 »!من و تو م؛يخوام تنها باش يم! نه رضا«: سراغ خانواده ها بروم، دستم را گرفت و گفت

رضا «: به زحمت گفت» ناراحت نباش! جان بهيط«: گفتم» !بچه ام سرما نخوره؟ ؟يرو پوشوند عهيود يرو«: را باال آورد سرش

سرت  يباال. گاهش شدم تا وارد اتاق تو شد هيتك. رفتارش مثل هر روز نبود» زنه يدلم شور م. نميخوام دخترم رو بب يم

. به صورتت نگاه كرد؛ بعد ناگهان سرفه اش گرفت يمدت طوالن. كرد هتو نگا ديات را بوس يشانيشد و پنشست، خم 

 يتو. رفت رونيگفت و ب يزيلب چ ريز. دينگاهت كرد كه دلم لرز يآخر طور ةدهانش را گرفت و بلند شد و لحظ يجلو

 .و به آسمان نگاه كرد ستاديا اطيح

لبخند . زد يدر چهره اش موج م يبيآرامش غ. ائل بدنش كردم؛ برگشت و نگاهم كردو دستم را ح ستادميسر او ا پشت

خواست حرف  يدلش م. قصد خواب نداشت يبه او كمك كردم بخوابد ول» !تو ميبر«: لبش نشست و گفت يرو يكمرنگ

حرفهاش تمام شد،  يوقت. و ازدواجمان گفت يياز آشنا جانياو با ه. و منتظر حرفهاش شدم دميكنارش دراز كش. بزند

 »؟ياز چ«: گفتم »؟يمونيرضا پش«: ديپرس

رو  ميبرمت و زندگ يشه، م يحال تو خوب م ايهنوز هم اگه بدونم اون سر دن. هرگز«: گفتم» !؟يبا من ازدواج كرد نكهيا از«

 چيه! ام رضا عهيود نگران! قتهيحق بيطب شيدرد من پ يدوا«: ديكش يقينفس عم »ياريات رو به دست ب يدم تا تو سالمت يم

 عهيبا هم پزشك شدن ود«: گفتم» بخونه رضا يخواد پزشك يدلم م. و دكتر بشه خونهبذار درسش رو ب. وقت از او غافل نشود

 »ونميهمه رو به تو مد دم،يخند شهيخوشحال بودم، هم شهيرضا هم! ... نيمن هم بب يتو به جا«: زد يلبخند تلخ »مينيب يرو م

نفسش به . احساس آشنا شوم نيآسان كند و من با ا ميرا برا ييقصد داشت جدا. داد يم يطعم تلخ خداحافظ شيحرفها

رو  عهيود يزندگ يلحظه ها يةشد بق يرضا كاش م«: به زحمت گفت. را بزند شيحرفها ةخواست هم يشماره افتاده بود، اما م

 يام رو برا يخال يبعد از من جا. كنه ينم تياما عمرم كفا. نمشيبب يلباس عروس يخواست تو يدلم م. ميبا هم تماشا كن

گرچه دارم ...  يدون يخودت م! شماست رضا شياما نذار دخترم هم تنها بمونه، دلم پ ،يخواد تنها بمون يدلم نم. اون پر كن
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 »يبش ديناام دينبا به؟يط هيحرفها چ نيا«: گفتم» رم يم

دستم رو گرفت و » !وقت رفتنه گهيرضا د«: زمزمه كرد. نفس هاش آرام بخش بود يكرد؛ گرما كيرا به صورتم نزد سرش

 »تونم بازم كنارت بمونم يدوستت دارم، اما نم يليمثل روز اول خ! برم رضا ديتونم، با ينم گهيد«: ادامه داد

ناگهان ... به شدت سر تكان دادم  »؟يكن ينم يخداحافظ«: دميآرام و مقطع او را شن يصدا. نديجا بلند شدم تا اشكهام را نب از

 .شده بود رهينگاه اشكبارم را به او دوختم، اما او نگاهش به سقف خ. دستم را رها كرد

 يدستش را در دست گرفتم ول. نداد يجواب» كنم يحرفات رو بزن دارم گوش م! به؟يط«: بهت زده زمزمه كردم. شدم شوكه

 »... به؟يط به؟يط«: دمينعره كش. نكرد يحركت

هست چقدر پشت جنازه اش ناله  ادتي. ها بود هيسر برداشتم كه دورم پر از همسا يصورتش گذاشتم و زمان يرا رو صورتم

 »...زدم؟

نگاه پدر شفاف شده بود و . ديد يم نيبعد از مدتها پدر را آنطور مضطرب و غمگ. انداخت نييسرش را پا يبه آرام عهيود

اشك به چهره اش  د،يدو يمادر م ةآن روز كه پدر به دنبال جناز يادآوريبا . داشت كه سر باز كرده بود ياز درد تيحكا

 »او تنگ شده يدل من هم برا«: مرد به زحمت گفت» مامان تنگ شده يادلم بر«: را بغل كرد و گفت شيزانوها. ديدو

پدر گنگ و  »؟ياريب نيمامانم جانش يبرا يخوا يخاطر م نيبه هم«: و زمزمه كرد ديشيبه آنچه در حال وقوع بود، اند عهيود

 ادياو نم ؟يفهم يچرا نم عهيود«: آرام گفت. بكند، نكرده بود بهيط نيرا جانش يفكر آنكه زن چگاهيه. خسته نگاهش كرد

. و شش سالمه يو من فقط س يتو االن فقط چهارده سال دار. كنه يخودش زندگ يو فقط قراره جا اديمادرت بشه، م نيجانش

كه تو  يسر و زبون نيكنم با ا ينم اليكه خ! گهيپنج سال د ايچهار  ؟يخونه هست نيا يتو گهيتو تا چند وقت د يكن يفكر م

 يهمزبون چيه يتونم بدون تو ب يم طورچ. شم يتو، من تازه چهل ساله م يبعد از عروس! فكر كن ،يتا دو سال هم بمون يدار

 »!كنم؟ يزندگ

گفت كه از  يم يريخانم كب«: مرد درمانده گفت» رم ينم نجايوقت از ا چيمن ه ياگه شما بخوا«: را جمع كرد شيالبه عهيود

من  يعمر به پا كي يخوا يچطور م ،ياالن هم خواهان دار نيكه تو از هم ينيب يم!! نه؟ اي يكن ياند كه ازدواج م دهيتو پرس

 »؟ينيبنش
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 »مونم يم نجايا شهيمن هم هم ،يعوض نكن گهيد يكيمامان رو با  ياگه شما جا« -

 »عهيود يهنوز بچه ا« -

 »!مادرم موافقت كنم؟ يبه جا گهيهر وقت با حضور زن د! شم؟ يبزرگ م يك« -

هر زن  اي بهيط يجا يتون ينم. يكن يخودت رو پر م يتو فقط جا. كنم يتونم تنها زندگ يمن نم«: پا به پا شد يبا كالفگ پدر

 »رو بگم؟ نيچند دفعه ا عهيود ره،يرو بگ يكس يكه جا ادياون زن هم نم. يريمن بگ يرارو ب يا گهيد

 »خونه قدم بذاره نيا يتو يزن چيخواد ه يدلم نم!! مادر منه ةخون نجايا« -

قلب من جا  يمادرت تو ؟يفهم يم! نجاستيا بهيط ةخون«: اش گذاشت و گفت نهيس يسردرگم برخاست، دستش رو رو پدر

 .بشنود از در خارج شد يآنكه جواب يبعد ب» رو با اون همخونه كنم چكسيه ستميداره و حاضر ن

را به  يگريستود، اما آمدن زن د يپدر را م ةعشق و عالق. پدر را مرور كرد يحرفها ةرختخواب نشست و هم انيم عهيود

هنگام به سراغش  يكه خواب، ب يحرف زد تا زمان اريمادر را مقابل خود نهاد و با او بس ريتصو. ديپسند يمادرش نم يجا

 .آمد

 مياو فقط قصد داشت حر رايتعجب كرد؛ ز. ناراحت بود اريكه بس ديچه موقع خوابش برده، اما مادر را در خواب د دينفهم

 .ندارد ازيكه به مدافع ن مادرش را حفظ كند، اما مادر با آن نگاه ناراحت به او فهمانده بود

 يدانست كه نم يم گريد. ستادينرم نرم بلند شد، وضو گرفت و به نماز ا. دياذان را شن ياز هر روز برخاست و صدا زودتر

مسكوت و  يزندگ يبرا يتازه ا كيداد كه بخواهد شر يبه پدر حق م يياز سو. ازدواج منصرف كند ميتواند پدر را از تصم

 يارايدر دلش برپا بود كه  يآشوب. دانست يمسلم پدر م كيمادر را تنها حق و شر ييته باشد و از سوشده اش داش يخال

 .مقابله با آن را نداشت

پا به خانه شان  يكرد كه مجبور است كه اول و آخر زن يم نيسبك و سنگ. نگاه كرد شيپشت پنجره به آسمان گرگ و م از

داد؛  يپدر مخالف هستند و به آنها حق م ديكوچكش با وصلت جد ييادرش به جز دام ةدانست كه تمام خانواد يم. گذارد يم

كرد  يممانعت نم ماًيمستق يمورد، كس چيدر ه گريگرچه پس از مرگ حاج آقا د. سخت بود بهيط يبه جا يگريزن د دنيد

 .پدرش و آن زن حائل كند نيقدرتمند را ب يكرد كه بتواند باز هم دست يآرزو م عهياما ود
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لب سالم  ريز. زند يرا باال م شيها نيوضو آست يرا دم كرد و خواست به رختخواب برگردد كه با پدر روبرو شد كه برا يچا

صحنه او  نيدر ا رايدلش به حال او سوخت، ز. كند يكه چگونه عبادت م ديد ياتاق، پدر را م ةشياز پشت ش. ختيكرد و گر

 .افتي يهاتر متن شهيرا از هم

شد و اشك در چشمانش حلقه  يدوباره دلتنگ مادرش م. ماند يتا شب تنها م عهيرفت، ود يبعد كه پدر به اداره م يساعت تا

به نظافت خانه . بزند اما نتوانست يپدر خانه را ترك كرد به سرعت بلند شد تا حرف يوقت. پتو پنهان كرد ريزد و سرش را ز

 .پرداخت

 ياز عهده جارو كردن و شستن ظرفها برم. اداره كرد ديچگونه با ستيكه زن در آن ن يگرفته بود خانه ا اديآن دو سال  در

. انداخت يم ريسر به ز يگذاشت، با شرمندگ يپدر م يسوخته جلو ايشور  يهر بار غذا. غذا پختن در ابتدا سخت بود. آمد

 يخجالت م» دستت درد نكنه، خوشمزه بود«: گفت يم انيدر پا داد و يبزند غذا را به كمك آب فرو م يآنكه حرف يپدر ب

 فيكرد، بلكه از دست پختش تعر ينم تيپدر نه تنها شكا يتوانست آن غذاها را تحمل كند، ول يچون خودش هم نم ديكش

 .كرد يهم م

به . شد يم جيتظر اعالم نتامن ديامتحانش را داده بود و با نيروز قبل آخر. از تمام شدن نظافت خانه به اتاقش برگشت بعد

مادرت ": پدر افتاد ةگفت اديبه  يلحظه ا يبرا. گذاشت و به آنها نگاه كرد رونيهمه را ب. اش رفت يدرس يسراغ كتابها

دكتر بشم تا مامان از  ديخونم با يمن درس م«: گذاشت و گفت يجعبه ا داخلكتابها را  "يبخون يدوست داشت كه پزشك

 »باشه يمن راض

زنگ  يبود كه صدا لشيمشغول جمع كردن وسا. هم گذاشت يمانده بود، جدا كرد و رو شيكه از دفترها يديسف يها برگه

به  واريد يةهمسا يريخانم كب. رود ينم دنشيآن وقت روز به د چكسيه يرياز خانم كب ريدانست كه غ يم. بلند شد

 .اهل محل بود نيقابل اعتماد و ام. ش بودهمچون فرزندان خود عهياو نسبت به ود يمهربان. بود وارشانيد

بزرگ  بينداشت و تنها ع يقد بلند يريخانم كب. داخل شدن دعوت كرد ياز او برا ياو باز كرد، با لبخند يرا كه به رو در

 .نداشت يصورتش هماهنگ ياجزا يةبود كه با بق يبزرگ ينيصورتش ب

 »حالت خوبه دخترم؟« -
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 »؟يشما بهتر شد ستم،يبد ن«: ديدرهم خود كش يبه موها يدست

 يكردن خوردم، هر چ زيدكترها تجو يهر چ!! درد چرا درمان نداره؟ نيدونم ا ينم. كنه يهنوز پاهام درد م! نه مادر« -

برات  "كنه يسرم درد م" يگ يم! حواسشون كجاست؟ ستيدكترها هم كه معلوم ن نيا. كنه ياما افاقه نم. دميدادند، مال

» ...!خوام دكتر بشم ها  يمنم م يريخانم كب«: شد، گفت يبلند م يچا ختنير يكه برا يدر حال عهيود »سندينو يقلب م يدوا

 »دخترم... انشاءا«: با محبت نگاهش كرد يريخانم كب

هنوز دو تا از ! نه«: ديرا مال شيزانوها يريخانم كب» احمد تموم شد؟ يامتحانها«: ديپرس خت،ير يم يداشت چا يوقت

... تموم شد  روزيد«: نشست و گفت يريخانم كب يخوشرنگ روبرو يبا دو استكان چا» مال تو تموم شده؟. امتحانهاش مونده

 يكارها يول. كالس ثبت نام كنم هيخواد  يدلم م... بگذره  يطور هي ديبا يليچه كار كنم؟ سه ماه تعط نيدونم بعد از ا ينم

 »گذاره يخونه نم

اش را در هم  يكمان يابروها عهيود »؟يناراحت يچ يبرا گهيد. فراش كنه ديآقا رضا كه قراره تجد«: برداشت يقند زن

باال زده كه برادرش رو از  نيبه قول خودش آست بايعمه ز نيا. رهيكرد كه زن بگ ينم لهيپ يطور نيوقت ا چيه«: ديكش

 »ارهيدرب ييتنها

مخصوصاً مرد كه دلش . كنه، نه مرد يتونه تنها زندگ يداره مادر جان؟ نه زن م يبيچه ع«: ديرا سر كش شيچا يريكب خانم

 »چهيدماغش بپ يغذا تو يگرده خونه بو ياز كار برم يخواد وقت يم

 ريشه اما شكم رو كه س يغذا خراب م يدرسته كه گاه. دم يخونه رو انجام م يكارها ةدو ساله كه هم. پزم يمن كه غذا م« -

 »!كنه يم

 »گم يم يچ يفهم يبگذار چهار سال بگذره، اون وقت م. دختر جان تو االن چهارده سالته« -

 »خونه بذاره نيا يمن دوست ندارم اون زن پاش رو تو«: را برداشت شياستكان چا عهيود

چند . است دهيكش يگفت، سخت يطور كه بابات م نيا ؟يبا اون برخورد داشت اي ؟يديتو اصالً او رو د ؟ينيبدب نقدريچرا ا« -

تونه تنها  يمرد نم. پدرت تنهاست! ريدخترم سخت نگ... كرده  يشده، زندگ يكرده كه بچه دار نم يزندگ يسال با مرد

 ياون وقت عل...  يش يخوب، تو هم باالخره عروس م ره؟يگ ياحمد زن نم مگهدو تا دختر من مگه ازدواج نكردن؟ . بمونه
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 گهيزن د هي اياون زن،  اياول و آخر . تموم بشه يو خوش يبهتره كه به خوب. جمعه قراره عقد كنند شب. مونه و حوضش يم

 »ينكن يشق يپس بهتره كل. اديخونه م نيا يتو

مجبور  زيكرد و او ن يازدواج مجدد سرزنش نم يكس پدرش را برا چيه رايز د،يد يم دهيفا يتالش خود را كامالً ب عهيود

 .ديايكنار ب تيبود كه با واقع

 يبرا يرا تا دم در اتاق كشاند ول شيكتابها ةجعب. ديخر يكه كتاب و دفتر كهنه م ديرا شن يدوره گرد يبود كه صدا ظهر

 يسوپ جلو يدر را باز كرد تا او را صدا بزند كه احمد با كاسه ا. نمود يم دهيفا يبود و تالشش ب نيبردن آن تا دم در، سنگ

 .گذاشت و به كمك او شتافت وانيت، كاسه را لب اياو در آن وضع دنيبا د. در ظاهر شد

اون جعبه رو  يتون يمگه تو م«: برگشت و گفت يقياحمد بعد از دقا. سوپ رفت ةو به طرف كاس ديكش يقينفس عم عهيود

سوپ را  عهيود» غذاست شيفكر كن پ«: احمد لبخند زد» من ناهار پخته ام«: فقط گفت عهيود »؟يزن يكه زور م يبلند كن

 »؟ير يم اداره، تو كج يچه عطر! ... هوم«: صورتش برد كينزد

 »؟يريگ يكارنامه م يك ،يخالص شد! خوش به حالت. من امتحان دارم« -

 »ميدونم گفته اند كه چهارشنبه سر بزن ينم«: نشست اطيح ةپل يرو

 »؟يكن يثبت نام م رستانيكدوم دب« -

 »؟يندار يتو كار. برم ديبا گهيمن د«: احمد به ساعتش نگاه كرد» !!گه؟ يم يبابا چ نميبب دياب«: چانه اش زد ريز دست

 »نه، به مادرت سالم برسون« -

 »رسونم ياز امتحان اومدم سالمت رو م«: كالسورش را برداشت احمد

 .ديخروج احمد در را بست و سوپ را هورت كش با

پدر را متفكر  يشب وقت. آمد يكنار م تيبا واقع ديبا د؛يكش يكوتاه و آرام م يآه ديرس يبار كه در مقابل عكس مادر م هر

 »كدوم مراسم؟«: ديپدر با تعجب پرس» شه؟ يبرگزار م يمراسم ك«: ديمقدمه پرس يب د،يد

 »تو باشه كه به درس تو لطمه نزنه يخواستم كه بعد از امتحانها. شب جمعه«: ديقلب پدر تپ» !!مراسم عقد« -

 »نمونده ياديوقت ز. ميكار دار يليپس خ« -
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 .ابديتا علت آرامش او را در ديدخترش را كاو ةچهر رضا

 يخود را مشغول كرده بود، اما متوجه رفتارها ونيزيتلو دنيداشت خود را خونسرد نشان بدهد و به د يسع عهيود گرچه

كه  ييروزها...  يخوشحالم كه من رو درك كرد«: كرد كيخودش را به او نزد د،يپدر كه او را آرامتر از قبل د. پدر بود

خواد كه تو به  يدر ضمن دلم نم. كشم يعذاب م ييتنها ياما حاال تو. دمعمرم را گذران يروزها نيمادرت با من بود بهتر

است و  دهيكش يسخت اليسه. خودش رفتار كنه ةقول داده كه با تو مثل بچ اليسه. يخاطر من از درس و مشق عقب بمون

 »!دوارميام«: دزمزمه كر يبا خونسرد» كنم كه به تو هم عالقمند بشه يفكر م. كنه يم ينيدلش سنگ يحسرت بچه رو

من  يتيهم داشتم؟ نارضا يا گهيد ةمگه چار«: به طرف او برگشت و گفت عهيود »؟يشد يپس راض«: ديپرس اطيبا احت پدر

. شه يما وارد م يزندگ يزن تو هياول و آخر  ،يريبشم؟ به قول خانم كب مانع ليدل يچه ب يپس برا. ستيشما مهم ن يبرا

مادرم رو اشغال  يجا يخواستم كس يبود كه نم ليدل نيلحظه مخالفت كردم به ا نياگر تا ا! كنه؟ يم يمن چه فرق يپس برا

 »؟يگريد اي اليچه فرق داره سه ،يحاال كه شما قصد ازدواج دار. كنه

تو مجبور «: گفت يبا ناراحت. شده است عهيباعث كوتاه آمدن ود يريخانم كب يكه صحبت ها ديفهم. خودش را باخت رضا

تو . خوره يبه هم م زيكنم و همه چ يم يكنم و عذرخواه يتلفن م اليحاال به مادر سه نيهم ياگه بخوا! ... يقبول كن يستين

 »درسته؟ ،يدوست دار يطور نيا

رضا  »؟يبابا ناراحت شد«: ديپرس عهيخواست از اتاق خارج شود كه ود. چهره اش نه آرامش بود و نه خشمبرخاست؛ در  پدر

پس حرفهام . قبول كنم ديدونم كه اول و آخر با يم! دروغ نگو«: لبخند زد عهيود» ناراحت بشم؟ ديچرا با! نه«: و گفت ستاديا

 »!ديببخش... حرفهام خودخواهانه بود . داره يزندگ حقمرد  هيبه قول شما . ريبگ دهيرو نشن

را متأثر كرد، اما  عهيود به،ينام ط دنيشن» ... بهيمثل ط. يفهم ياز سن و سالت م شتريب شهيتو هم«: رضا از هم باز شد ةچهر

سوخته و  ياغذاه نياز شر ا گهيتا چند روز د... اندازم  يصبر كن االن سفره م. يگسنه ا«: بلند شد شياز جا. ساكت ماند

 »رو بچرخونه يتونه زندگ يبهتر از من م... زنه  هيباالخره اون . نيش يبدطعم خالصه م

 نقدريدستپخت من ا يعني«: اورديخودش ن يبه رو يول ديرنج عهيود. شد داياش هم هو يعقب يكه دندانها ديخند يطور پدر

. افتم يم بهيط اديكنم،  يهر وقت نگات م عهيود«: داد هيتك واريرضا سرش را به د »ن؟يديهمه خند نيحرف ا نيبده كه از ا
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نگاه پدر باز رنگ غم » گذاشت زيعز يادگاري هيبرام  يبه هرچند رفت وليط. از شباهت تو به مادرت خوشحالم شهيهم

 .گرفت

اخت و پدر با سفره را اند. بابت خوشحال بود نيرا دوست دارد و از ا بهيدانست كه پدر هنوز عاشقانه ط يخوب م عهيود

 خيتا «: غذا را مقابل پدر گذاشت» !ها يشد ييعجب كدبانو«: كرد يكردن سفره، نگاه م بايز يبرا عهيبه تالش ود يلبخند

 »دينكرده بخور

با آنكه از  اليسه. داده بود حيكه به دخترش داشت، توض يتيدر مورد حساس اليبه سه. مشغول خوردن شد يبا شادمان مرد

. آورد كه دخترش را هم قبول كند يمرد دلخواهش را به دست م يكه تنها در صورت رفتيپذ يناراحت بود، ول عهيحضور ود

را رد  شنهادشيبا او كرد و پ يبسپارد، رضا برخورد سخت شيها يياز دا يكيرا به  عهيكه از رضا خواسته بود كه ود يروز

داشت حضور خود را در آن خانه پررنگ كند و رضا  ياو سع. بود هافتيرا ن ياظهار نظر نيجرأت چن گريد اليكرده بود و سه

 .باشد د،يكش يانتظار م شيآمدن آنها و مادر شدن خو اياو به دن يكه برا يخودش و فرزندان يتنها برا

هد توانست از آن همه محبت بكا يم يرضا به دخترش آگاه شده بود و تنها زمان ةاز شدت عالق ييهمان مدت كوتاه آشنا در

 .اورديب ايرضا به دن يبرا يكه فرزند

 

* * * 

 

مراسم  يآنها آمده بودند تا خانه را برا ةعمه ها از صبح به خان. ديد يصبح خود را سرگردان م ياز ابتدا عهيپنج شنبه، ود روز

خواست زمان همان جا  يدلش م. كرد يبزرگش چون سوهان روح او را خدشه دار م ةعم يآنان و شاد يحرفها. آماده كنند

 .خارج شود تاقباالخره بلند شد كه از ا. متوقف بشود

است كه حالش  يدانست كه عمه زهرا تنها كس يكند و م هيخواست گر يدلش م عهياو آغوش باز كرد؛ ود دنيزهرا با د عمه

سرش را به عالمت » !مگه نه؟ ،يتو بابات رو دوست دار زميعز«: صورت غرق اشك او با دست عمه زهرا باال آمد. فهمد يرا م

و حضور اون زن رو در خونه  يدونم تو هم مثل مادرت بامحبت يم. تنها بمونه نهتو يپدر نم«: عمه زهرا گفت. مثبت تكان داد

 »!يريپذ يم
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را به توجه به صورت پراندوه او جعبه ها  يوارد شد و ب ينيريش يبا جعبه ها بايبدهد، عمه ز يپاسخ عهيود نكهياز ا قبل

دارد با لبخند  يچه حال عهيدانست ود يزهرا كه م. نگاه كرد بايبا خشم به ز عهيود »نيرو بچ نهايا! عهيود«: طرفش گرفت

 »كنم يرو م ارك نيمن ا«: جعبه ها را از خواهرش گرفت

 يرا رو ينيتزئ ليوسا. وارد شد بايكه فر ستينگر يدر سكوت به عمه م. عمه زهرا نشست و به حركات او چشم دوخت كنار

 بهيقاب عكس ط با،يعمه فر يوقت. شاهد حركات آنها بود عهيچشمان پراندوه ود. گذاشت و مشغول وصل كردن آنها شد زيم

: به خواهرش انداخت ينگاه بايز »ن؟يچرا قاب را برداشت«: بلند شد شمبا خ. آتش گرفت عهيبرداشت، ود واريد يرا از رو

همسر  يروز هيرو كه  يدوست نداره عكس كس يزن چيه! دختر جان. باشه ييرايسالن پذ يتوقاب  نينداره ا يلزوم گهيد«

 »چشم داشته باشه يشوهرش بوده، دائم جلو

 بايعمه فر» مونه يجا م نيقاب هم نيا«: زد اديبا حرص فر. گذاشت واريد يبا غضب قاب را از دست او گرفت و رو عهيود

: گفت يبا خونسرد عهيود »يگذاشت يناسازگار يحاال بنا نيتو از هم! ستيكار تو درست ن نيا عهيود«: ابرو باال انداخت

 »ه؟يبمونه، ناسازگار واريد يمادرم رو سخوام عك يكه من م نيعمه؟ ا يكدوم ناسازگار«

زن  هيراره ق يخدا رحمتش كنه، ول. ستيزنده ن گهيمادرت كه د«: گفت يچشم دوخت و با درماندگ بهيط ريبه تصو بايز عمه

عكس رو  نيا شهيخواد هم يمن مطمئنم كه او هم دلش نم. كنه، البته به عنوان زن پدرت يزندگ نجايا – اليسه يعني – گهيد

 »نهيخودش بب يرو شيپ

بماند، به اتاقش بازگشت؛ آنجا  يآنكه منتظر حرف يبعد ب» مونه يجا م نيعكس هم نيا«: دستها را از هم گشود و گفت عهيود

. چشم بپوشد رشيتصو يحت اياز مادر  يراحت نيتوانست به هم ينم. و به سقف اتاق چشم دوخت ديدراز كش نيزم يرو

 يميفشرد و غم عظ يرا م شيبغض گلو. كرده بود يريابتدا موضع گ زمادرش را غصب كند و او ا يخواست زندگ يم اليسه

 .كرد يبر دل احساس م

عمه قاب عكس مادرش را . از جا برخاست و نشست. به در اتاق خورد و عمه زهرا وارد شد يساعت بعد، ضربه ا مين حدود

شود، حرف بزند و بغض را فرو  انينما شيدر صدا يآنكه لرزش يكرد ب يسع عهيود. در مقابل او گذاشت و كنار او نشست

 »بمونه واريد يت كه رونداش يچون لزوم«: چشم دوخت بهيط ريعمه به تصو »ن؟يچرا قاب رو برداشت«: خورد
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از نگاه عمه . شد رهيداد و به صورت او خ هيتك واريعمه زهرا به د» اونجا بمونه دميمن الزم د يول«: به عمه خشم گرفت عهيود

 يةكه ارث ،ياز لجباز ريغ يرو از مادرت به ارث برد زيهمه چ«: عمه لبخند زد »؟يكن ينگام م ينطوريچرا ا«: شد نيخشمگ

: شانه باال انداخت و گفت عهيود» هم سركش نبود نقدريا. خواست يرو نم يبد كس امرز،يخداب بهيط ادمهيكه  ييتا جا... پدرته 

 »ه؟ياديز يتقاضا وار،يد يبودن قاب عكس مامان رو«

 يقول داده برات مادر اليسه. يكن يباور كن، اشتباه م يول ،يستين يوصلت راض نيدونم به ا يمن خوب م«: سر تكان داد عمه

داشته  يفياش حر يزنها دوست نداره كه در زندگ ةزنه و مثل هم هيبه هر حال اون هم . يباعث آزار اون بش ديتو نبا. كنه

 كياو رو تحر ديتو نبا. شه يخطرناك م يحسادت زنانه است و گاه نيا! دختر جان. كنه مياش رو با او تقس يباشه كه زندگ

 نه،يرو هر لحظه بب بشيعكس رق ارهيطاقت ب يزن چيكنم ه يفكر نم. اتاق تو باشه يقاب تو نيا نميب يممن كه بهتر ! يكن

 »!رو ييبايز بيرق نياون هم چن

 امرز،يخداب«: گفت د،يعمه كه او را آرام د. بود دواركنندهيبرق نگاه مادر ام. لبخند زد و به قاب عكس مادر نگاه كرد عهيود

 »!!را گفت؟ "بله"كنم كه چطور شد كه به رضا  يفكر م يگاه. مثل فرشته بود

برسه كه  يا چارهيخدا به داد اون ب«: نصب كرد واريد يزهرا برخاست و قاب را رو» !كار دله عمه جان«: گفت يركيبا ز عهيود

به  عهيدن عمه، ودپس از خارج ش. از اتاق خارج شد يو زهرا با خوشحال ديبلند خند يبا صدا عهيود» قلب سنگ تو بشه رياس

كوچك  ةجعب كيدخترانه و  يبايدست لباس ز كي. ديرا در آن د يجعبه ا جبرفت و با كمال تع شيطرف كمد لباسها

 :آن را برداشت و زمزمه كرد. ديد يآنها برگه ا ريز. ديدرخش يدر آن م ييانگشتر طال كيكه  يانگشتر

انگشتر هم سفارش پدرت بود تا به دست . خودت است ةكه فقط برازند يلباس را به تن كن نيخواهد ا يدلم م! جان عهيود«

 »قربانت عمه زهرا. برداشته شود انيابتدا از م نيها هم نهيكه بهتر است ك يدان يخودت خوب م. يكن اليسه

كرد و  نيتحسعمه را  ةقيسل. ستيبه آن نگر نهيلباس را در مقابل خودش گرفت و در آ. آنها نبود ةجز قبول خواست يا چاره

 .به انتظار نشست

 رفتنيتمام شده بود و او مجبور به پذ زيهمه چ. داد يگوشش را آزار م ك،يتبر يشدند و صدا يها دسته دسته وارد م مهمان

توانست  يكه در نگاهش بود، م يبرق. و درشتش نگاه كرد اهيبه چشمان س نهيدر آ يلحظه ا يلباس را به تن كرد و برا. بود
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 يزنها. رديگ يكوچكتر از آن بود كه بداند چرا در هر مجلس آنقدر مورد توجه قرار م. را به آتش بكشاند يخرمن هر دل

 .شد يكردند كه كالفه م ينگاهش م يبا چنان لذت انساليم

 .گذشتند يمبه خاطر آنكه ناراحتش نكنند، از گناهش  انيآمد و اطراف ياش به كمك او م ييبايهم ز يگاه البته

 دنيخود با كش جانيرا در دستانش فشرد تا از ه يانگشتر ةجعب. و به خود آمد ديعاقد را كه وارد مجلس شد، شن يصدا

 .از اتاق نهاد رونيبه ب يپا ق،يعم ينفس

چون گذاشت و  يم نيبر زم اليخ ياو دوختند كه هنوز چون كودكان، قدم ها را ب ةورود او همه چشم به قامت دختران با

 .رفت يدختران بالغ با غرور راه م

 يا ندهيخبر از آ يب ست،يبه آن صحنه نگر يكه محو جمال دخترش شده است و با خشنود ديرا د اليسر بلند كرد و سه رضا

 .ستادياز خود داشته باشد مقابل او ا ياريآنكه اخت يگردد و با افتخار و ب يچنگال حسادت م ريدخترش اس ييبايكه ز

 يبه او م اقيآنچنان با اشت. ديبه او رس عهيكه ود ستاديرضا آنقدر ا. بدرقه كردند نينگاه ها دختر چهارده ساله را با تحس همل

 .لبخند پنهان كرده بود، غافل شد كي رياش را ز يكه تمام اندوه و ناراحت اليكه از نگاه غضبناك سه ستينگر

خانم . سر خم كرد ارياخت ياو گشت و ب ييبايناخودآگاه مجذوب ز اليسه .چشم دوخت اليو به سه ستاديكنار پدر ا عهيود

 عهيرا گفت، ود "بله" اليكرد و سه يكه عاقد، خطبه عقد را جار يهنگام. نظر داشت ريرا ز عهيحركات ود اقيبا اشت يريكب

توجه به  يب عهيود يمناعت طبع دخترك قرار گرفتند، ول ريزدند و تحت تأث فهمه ك. را به دست او كرد يبه زحمت انگشتر

مادر را در  ديآسمان بلند كرد شا يكوچك خانه پناه برد و سرش را به سو اطيو به ح ختيمناسب از آنان گر يآنها در فرصت

 .رديو قلبش آرام بگ نديبب رهيآسمان ت

 يليخ«: ديآشنا شن ييمحو آسمان بود كه صدا .ديرس يهماهنگ از داخل به گوش م يرقص و آواز و كف زدن ها يصدا

تعارف كنار او  ياحمد ب »؟يكن يفكر م يتو چ«: گفت يبه آرام. ديبه طرف صدا برگشت و احمد را در كنار خود د» سخته؟

 »تا حاال تجربه نكردم... دونم  ينم«: نشست و گفت

به او نگاه » فردا امتحان دارم«: او را ستود ييباير دل زاحمد د» كس تجربه نكنه چيه دوارميام«: زمزمه كرد يبه آرام عهيود

 »نمياومده بودم عكس العملت رو بب«: و گفت دياحمد خند »؟يعروس ياومد نيبه خاطر هم«: كرد
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 »بچگانه بود؟« -

همه ...  يندازيراه ن داديكردم داد و ب يخدا خدا م. خوشم اومد يليمن كه خ! بود يمنطق«: به خود گرفت يمتفكر ةافيق احمد

 »يرو به هم نزن زيچ

با خشم به او نگاه كرد و خواست كه  عهيود» !يكم شرور هيآخه «: احمد به او چشمك زد» !كردم؟ يكار رو م نيا ديچرا با« -

اگه از اون «: دياحمد خند» رفت يوقت نم چيكاش مامان ه«: ستيبه آرامش او نگر. بزند كه لبخند احمد مانع شد يحرف

 »كرد يتو دق م يمرد، از دست كارها ينم يماريب

. به او كمك كند ديپسر نوجوان احساس كرد با. ديكش نيزم يرا رو شيپا د،يآنكه پاسخ بگو يانداخت و ب ريسر به ز عهيود

احمد تو فقط دو «: نگاهش كرد عهيود» به خودم بگو يداشت يبه بعد هر كار نياز ا«: كه تازه دورگه شده بود، گفت ييبا صدا

 »نكن يبزرگ ياقدر ادع نيا! ... يسال از من بزرگترِ

 شتريحداقل هفت، هشت دست لباس ب. كردم يلباس پاره م اديشر بودم، ز يليمن كه بچه بودم، خ«: گفت يبا شوخ طبع احمد

 .بازگشت تيجمع انيبدهد به م يو پاسخآنكه به ا يو ب ديدغدغه خند يب عهيود »شترهياز تو پاره كردم؛ پس تجربه ام ب

 .رفتن او را تماشا كرد؛ چقدر او را دوست داشت احمد

در گوش دخترش زمزمه كرد  ييزهايهم به هنگام رفتن، چ اليمادر سه. آنها را ترك كردند همانانيگرفتن مراسم م انيپا با

 .نتوانست بشنود عهيود يول

متوجه حركات او بود كه پدر وارد  عهيود. نگاه كرد ختهيدرهم ر يو اتاقها وهيم يبه پوسته ها اليشد، سه يكه خانه خال يزمان

 يلحظه ا. نداشت ياحساس خوب. ديبود، د اليرفتن لبخند مهربان پدر را كه معطوف سه نيدر ح يبه آشپزخانه رفت، ول. شد

 .به سالن بازگشت دوباره يدر آشپزخانه درنگ كرد و با كالفگ

آنها شد كه از  يبه اطرافش نگاه كرد و متوجه گفتگو رتيبا ح. دياز آنها را ند كي چيكه از آشپزخانه خارج شد، ه يزمان

حتما «: پدر را كه گفت يصدا. ديآنها را شن يآنكه بخواهد، حرفها يجلو رفت و ب يبا كنجكاو. ديرس ياتاق پدر به گوش م

 »ازت تشكر كنم ديبا. بود يجشن خوب يول«: در پاسخ گفت اليسه» !!؟يخسته شد يليخ

 »جانم؟ قابل شما رو نداشت هيچه حرف نيا« -
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 »كنم يم ياحساس خوشبخت! رضا« -

 »كم ندارم يزيچ گهيكنم د يفكر م. حس رو دارم نيمن هم هم« -

 كيبا  يقيپدر پس از دقا. پدر را تكرار كرد و مشغول جمع كردن بشقاب ها شد ةلب گفت ريبا خشم ز. گرفت عهيود قلب

 .عجله داشت اليبرگشتن به نزد سه يبرا ايبه تن داشت و گو يلباس راحت. آمد رونيلبخند كه تمام صورتش را گرفته بود، 

 يظرفها رو جمع م نيداشتم ا«: پدر را نگاه كرد يبا غضب سراپا عهيود »يديفكر كردم خواب ؟يداريتو هنوز ب«: خنده گفت با

برو بخواب «: بشقاب ها را از دست او گرفت. نشد عهيود يخوش بود كه متوجه ناراحت يدرضا آنقدر غرق در شا» كردم

. با خشم به پدر نگاه كرد و او را ترك كرد »ميكن يجمع م اليبا سه. ستممن خودم صبح خونه ه. يتو هم خسته شد. زميعز

تصور دردآور، عكس  نياست و با ا خود تصور كرد كه اكنون پدر با آن زن خلوت كره شيپ. كند هيخواست گر يدلش م

 .ديشن ينم يمادر را در مقابل خود گذاشت و با او درد دل گفت؛ گرچه پاسخ

 

 3 فصل

 دنيبا د. برخاست و از اتاق خارج شد. چشم گشود، آفتاب همه جا را گرفته بود يوقت. به خواب رفت ينشد چه زمان متوجه

خودش را  عهيود دنياو بود و با د يپا ينشسته بود و دستش رو اليپدر كنار سه. نظافت شده به طرف آشپزخانه رفت ةخان

 .جمع كرد

 دميبهتر د ؛يخسته ا دميد«: رضا لبخند زد »ن؟يچرا صدا نزد«: و سالم كرد و با اعتراض گفت ديابروها را در هم كش عهيود

تازه شروع به خوردن كرده بود كه رضا و . و كنار سفره نشست ختير يخودش چا يبدون حرف برا عهيود »ياستراحت كن

بدون جمع » !!نيكه خودتون راحت باش نينكرد دارميب«: لب با حرص گفت ريز. رفتند رونيهر دو با هم از آشپزخانه ب اليسه

 .رفت رونيكردن سفره بلند شد و از آشپزخانه ب

 يبا خونسرد عهيود» !سفره باز مونده! ؟يچرا سفره رو جمع نكرد عهيود«: ستاديا شيروبرو يبا ناراحت اليبعد سه يقيدقا

پشت  عهيود »يكرد يجمع م ديتو با ؛يبلند شد رتريچون تو د«: به شوهرش نگاه كرد اليسه »؟يشما چرا جمع نكرد«: گفت

همانجا نشست و رضا  ظيبا غ. مانع شدحضور رضا  يبزند، ول يشد تا حرف باز اليدهان سه. بر او كرد و به طرف اتاقش رفت
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 .خود به آشپزخانه رفت تا سفره را جمع كند ه،يدادن به قض صلهيف يبرا

 يزيكرد چ يبود اما جرأت نم يناراض عهياز حضور ود اليسه. شد ينداشت، اما به هر حال سپر يروز گرچه شروع خوب نياول

 .ديبگو

 عهيود. نشست و با او گرم صحبت شد اليرضا به منزل بازگشت، كنار سه يآن شب وقت. هفته گذشته بود كيبرخورد اول  از

 .وارد شد اليكه سه زديبر يپدر چا يخواست برا يم. پدرش را با آن زن نداشت دنيبه آشپزخانه رفت؛ طاقت د

 »؟يزير يم يچا يك يبرا« -

 »پدرم يبرا« -

: ديرا به جانب خود كش ينيس گهيطرف د عهيود» كنم يكار رو م نيخودم ا! ستيالزم ن«: ديرا از دست او كش ينيس اليسه

خواد  يحاال دلم م. خونه نبودم نيبود كه من زن ا ياون مال وقت«: بلند گفت يبا صدا اليسه» كردم يكار رو م نيمن ا شهيهم«

 »؟يديشوهر تو باشه، پدر منه، فهم نكهيقبل از ا«: جواب داد سماجتبا  عهيود» ببرم يشوهرم چا يخودم برا

رضا ناچار » !نه؟ ايخونه هستم  نيآقا رضا من زن ا«: گفت يبا لوند اليسه» شده؟ يچ«: ديو پرس ستاديدر ا ةدر آستان رضا

خواد  يخانوم هنوز نم عهيود نكهياما مثل ا ارم،يب يخوام چا يمن م«: اشاره كرد ينيزن به س »ال؟يسه هيچه حرف نيا«: گفت

 »رهيپذخونه ب نيحضور من رو به عنوان زن ا

تا من بلند  اره،يب ينبود چا ادشيتا حاال «: گفت يركيدختر با ز. خواست حيدوخت و توض عهينگاه مالمت بارش را به ود رضا

! جان عهيگه ود يراست م اليسه«: به طرف آنها برداشت يرضا قدم. هر دو به دهان رضا چشم دوختند» !افتاده؟ ادشيشدم، 

 »يخواد خودت رو خسته كن يتو نم

او «: ديشيكند و با خود اند يجانبدار الياز سه ديبهتر د. را نگه دارد كيدانست جانب كدام  يمانده بود و نم يدوراه نيب رضا

. انجام بده كار رو نيا اليبه بعد سه نيبگذار از ا«: در ادامه گفت» رو جلب كنم تشيخونه وارد شده و بهتره رضا نيتازه به ا

 »متشكرم. هيكاف يكه به فكر من نيهم

و مشاهده كرد كه او  ديرا بر لب او د ينگاه كرد و لبخند اليبه سه يبار احساس شكست كرد و با كالفگ نياول يبرا عهيود

شكستن استكان آمد و  يرا رها كرد؛ صدا ينيس عهياما ود. به طرفش دراز كرده است يچا ينيگرفتن س يدستش را برا
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چه زود خونه و «: آنها بشنوند، گفت يكه هر دو يلب طور ريعزم رفتن كرد و ز اليدر مقابل چشمان غضب آلود سه عهيود

 .ديبلند به هم كوب ييبا خشم و بغض از مقابل رضا گذشت و در اتاقش را با صدا» مادرم رو صاحب شده يزندگ

رفت كه با غضب مشغول جمع  اليبه طرف سه. را سركوب كند كيدانست كه كدام  يمانده بود و نم يبر سر دوراه رضا

 »!لجباز ةدختر«: با خشم گفت اليسه. كنار او نشست و به او كمك نمود. بود شهيش يكردن خرده ها

آنها  يهر دو يآنطور حرف بزند، اما مجبور بود كه سكوت كند و به گونه ا عهيكس در مورد ود چيخواست ه يدلش نم رضا

كه  ديرضا بهتر د. ستيگر يآن طرف تر دختر نوجوان م يكم. كرد يم نيتوه عهيبود و به ود يعصب اليسه. كند يرا راض

زد،  يلب حرف م ريكه جارو به دست گرفته بود و ز اليكنار سه. رودابتدا همسرش را آرام كند و بعد به سراغ دخترش ب

 »نهيخونه بب نيا يرو تو گهينفر د هيهنوز براش سخته كه . حت باشهبه اون حق بده كه نارا! بچه است«: ستاديا

به اون فرصت  ديتو با زميعز«: او گذاشت و گفت ةشان يدستش را رو اطيرضا با احت. گرداند يبدهد رو يآنكه جواب يب اليسه

اون فقط چهارده ... كنم  شنهاديكه من به تو راه حل پ يحرفها هست نيتر از ا دهيفهم يليتو خ. اديموضوع كنار ب نيتا با ا يبد

 »سالشه

صبر داشته  يكم ديتو با«: رضا گفت» خوره؟ يزنه به سن و سالش نم يكه م ييپسر چرا حرفها«: گفت تيبا عصبان اليسه

 يچون نم. دياحت بشكدوم از شما نار چيخوام ه يمن نم. يبهتره باهاش مدارا كن. قرار داره يسن حساس ياون االن تو. يباش

 يخواهش م. كنه يكردم، من رو سرزنش م يكه من از تو طرفدار نيهم بابت ا اواالن . رو انتخاب كنم يكيشما  نيتونم از ب

 »كنم به خاطر من سر به سرش نذار

تشكر،  يبرا يرضا با شادمان» شام آماده است، برو صداش كن«: و فقط گفت ستيبه صورت مهربان همسرش نگر اليسه

 .رفت عهيو به اتاق ود ديرا بوس اليسه ةگون

 ياو را سرزنش م رياو را به خود آورد؛ تصو بهيعكس ط دنيد. نهاده بود، دلش گرفت واريسر به د بانهياو كه غر دنيد با

 عهيود» بود؟ يكحق با ... به نظر تو «: گفت يآرام يمرد با صدا. گرداند يرو عهيود. نشست عهيو كنار ود ديبه خود لرز. كرد

از شما  يكيطرف كدوم  ديمن با ال؟يسه اي يمقصر تو بود«: گفت گريپدر بار د. كرد اهپدر نگ ةآنكه جواب بدهد، به چهر يب

 »گرفتم؟ يرو م

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  حاجي بنده فاطمه  –وديعه                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٧

 يچ يحداقل بگو برا...  زهير ياعصابم به هم م يش يساكت م نطوريا يوقت...  عهيود«: پدر كالفه گفت. شانه باال انداخت دختر

كه من  ياون؟ مگه كنار شما نبود؟ چرا درست وقت ايكنم  يم يمن لجباز«: ديمثل توپ ترك عهيود »؟يكن يم يباهاش لجباز

خونه شده،  نياون تازه وارد ا«: گفت متيپدر با مال »؟يدار يكه شما عادت به چا داوم ادشيبلند شدم،  يآوردن چا يبرا

 »دونه ينم ياديز زيمن چ يهنوز در مورد عادت ها

 يرضا برا. و نگاه مالمت بار پدر باعث شد كه سكوت كند» ...دونه كه  يرو م نيزن خوب ا هياما «: با اعتراض گفت عهيود

گردم خونه،  يبرم يدوست ندارم كه وقت نيبه خاطر هم. اديكه از جر و بحث خوشم نم يدون يخودت خوب م«: خاتمه گفت

 يدلم نم. مونه يخونه م نيا يمن زنده هستم، اون تو يكنه، تا وقت ينجا زندگيقراره امروز ا اليسه. شما باشم ةشاهد مشاجر

 »كه؟ يفهم يم. نيريبگ شهيت ن،يخواد هر روز چاقو بد

 »!كه من مقصر بوده ام؟ يعني ت،يدر نها«: آنكه به خشم پدر توجه كند، گفت يب عهيود

بهتره مراعات ! ديريهم قرار بگ يخواد هر روز شما رو در رو ي؟ دلم نمحرف رو زدم نيا يمن ك«: گفت ياز سر ناچار مرد

 يدونم كه حضورش برات سخته، ول يم. كنه دايادامه پ –با بحث  – يطور نيا شيا ياون دوست نداره زندگ. يحالش رو بكن

تو كه . ميكن يما هم قراره با هم زندگ. ما شده يكه تازه وارد زندگ لهيدل نياكنه، به  يم ياگه ناآرام. به اون هم حق بده

من ...  يشام بخور ميحاال بلند شو، بر! كنم؟ يدگيشما رس يگردم، تازه به دعواها يمن هر شب كه خسته برم ستين يراض

 »رو فرستاده دنبال تو

 .از اتاق خارج شودحرف خود را خورد و اخم پدر باعث شد به دنبال او  ةاما ادام» اون؟«: با تمسخر گفت عهيود

اشتهاآور بود و رضا  اليهرچند دستپخت سه. داد يرضا را نوازش م ينيغذا ب يانداخته بود و بو ييبايشام ز ةسفر اليسه

 ديزن با نيدر مقابل ا«: گرفته بود يدرس تازه ا عهيآن شب ود. به خوردن نداشت يياشتها عهيود يمشغول خوردن شد، ول

پدر آزادانه تر در  يشك در موارد بعد يدانست كه ب يگرفته بود و او م اجانب او ر ميرمستقيپدر امشب غ »ديايكوتاه ب

 .مقابلش جبهه خواهد گرفت

 يم اليو سه عهيسرد ود ةدر مورد رابط يريخانم كب. شدن بود يگذشت و تابستان گرم در حال سپر يبه سرعت م روزها

منزل صورت  كينزد يها رستانياز دب يكيدر  عهيثبت نام ود. كند كيدآنها را به هم نز يداشت به گونه ا يدانست و سع
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 ينداشت، اما رضا قول عهيود ليتحص ةبه ادام يليتما اليبا آنكه سه. كرد يبه درس، پدرش را خشنود م عهيود ةعالق. گرفت

 .كمك كند ليتحص ةادام يبرا عهيكه هست به ود يبيداده بود را به خاطر داشت و قصد كرده بود به هر ترت بهيكه به ط

 يبرا اليمادر سه يحضور نابجا. شتافت ياش م ياريمطمئن بود كه در هر زمان به  يگاه هيتك ةبه منزل عهيود يبرا احمد

 .رضا هم قابل تحمل نبود

هر بار كه او خانه شان را . كرد ياو را سرزنش م عهيود يتيتوجه به نارضا يشد و ب يگاه مهمان آنها م يگاه و ب ال،يسه مادر

 .شد يدر خانه به پا م ييزد، بلوا يم اليكه به سه ييكرد، بر اثر حرفها يترك م

شد و نگاه ها  ياو هر روز افزون تر م ةچهر تيجذاب. چشم داشت عهيكنار دخترش نشسته بود و به حركات ود زيروز ن آن

را  گرانيتوانست با رفتارش د ياو را داشت و نه م تيبود، نه جذاب عهيود كه هم سن اليل. شد يتر به او دوخته م دارانهيخر

و  ديد يرا از هر نظر نسبت به او برتر م عهيكرد، ود يم سهيمقا عهيرا با ود هرشهر بار كه خوا اليسه. به خود معطوف كند

 .ترساند يانداخت، او را م يم عهيكه با حسادت به ود يينگاه ها. او و مادرش آزاربخش بود يبرا نيا

شانه ها باز گذاشته  يرا رو شيبه تن كرده بود و موها ييبايلباس ز عهيود. آنها بودند همانيبه همراه مادرش م ال،يروز ل آن

داشت،  عهينسبت به ود يبا آنكه امكانات بهتر اليل. هر روز مشغول كار خودش بود يبود و در آن لحظات، فارغ از دغدغه ها

 د،يد ينم عهينسبت به ود نهيك يبرا يليدل چيبا آنكه در جود خود ه اليل. كند سهياو مقا باتوانست خود را  يگاه نم چيهاما 

گرفت، سرش را باال  اليرا مقابل مادر سه يچا ينيس عهيكه ود يوقت. كرد يگرفت و او را سرزنش م ياز او كناره م يول

 واريدر و د يدختر جان تو خودت رو برا«: گفتبا كراهت استكان را برداشت و  رزنيپ. نرود يداخل چا شيگرفت تا موها

 »؟يكن يطور آراسته م نيا

زبون كه «: به او رفت يچشم غره ا اليسه» هم دل دارن، نه؟ واريخانوم بزرگ باالخره در و د«: گذاشت نيرا زم ينيس عهيود

اگه «: ابرو باال انداخت اليل» بود اهيكوتاه تر بود كه روزگارم س نيااگه از «: پشت چشم نازك كرد عهيود» !!جاده است ست،ين

: دشوار بود يليخ شياز جانب او برا ييحرفها نيچن دنيبه طرف او برگشت؛ شن عهيود »!!ها يگه الل ينم يكس يجواب ند

 »چهار تا كلمه حرف بزنه ستيبلد ن ايزبونه،  ينزنه الل و ب يكنند، اگه حرف يم نيتوه يبه كس يدونن كه وقت ياتفاقاً همه م«

خواهرمه، من  ةخون نجايا. خاله است ةخون نجاينكن ا اليخ! خانوم عهيحرف دهنت رو بفهم، ود«: برداشت زيبه طرف او خ اليل
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و اون چند تا  ينيسر جات بنش ستيبهتر ن ؟يمهمون يايبه تو گفته كه ب ياصالً ك«: زد شخندين عهيود »يهم اومدم مهمون

 يو قبل از آنكه پاسخ» بگو مراقبت حرف زدنش باشه نيبه ا«: به خواهرش كرد وبا غضب ر اليل »؟يرو جبران بكن يديتجد

 »حرف نزن يعرضه ندار ار،يب ديتجد يتون يتو هم م«: بشنود، ادامه داد

تو بودم،  يمن اگه جا ؟يكن يم قيكه من رو هم تشو ،يآورد ديتجد يمگه هنر كرد«: كوچكش را جمع كرد يلبها عهيود

! ديبس كن«: به سرعت از جا برخاست اليسه. بلند شد اطيزنگ ح يبدهد كه صدا يخواست پاسخ اليل» زدم يخودم رو دار م

 .با ورود پدر هر سه سكوت كردند» رضا اومد

وخت كه در مقابل آنها به آم يرفته رفته به خود م. حساب كند ديپدر در مقابل آنها نبا يكمك ها يبود كه رو افتهيدر عهيود

 .او را كوچك كنند تيشخص نياز ا شيو به آنها اجازه ندهد كه ب ستنديبا ييتنها

افتاده است، اما  يبه او فهماند كه اتفاق يتا حدود اليجواب سرد و كوتاه ل. ديرا پرس اليبه خانم بزرگ سالم داد و حال ل رضا

 .نزند، تا مبادا بر بحث آنها دامن بزند يحرف ديبهتر د

 ؟يالغر شد نقدريتو چرا ا! مادر رميبم«: به قامت او انداخت يمادرش نگاه. را مقابل رضا گذاشت يچا ينيوارد شد و س اليسه

شما  مگه من كلفت دختر«: پدر را بكند، گفت ةآنكه مالحظ يب عهيود »؟يكن يهمه كار م نيكه تو ا ستين نجايا عهيمگه ود

كمك  اليفقط گفتم كه خوبه تو به سه ،يمن نگفتم كه تو كلفت«: ديعقب رفته اش را جلو كش يخانم بزرگ روسر» هستم؟

 »شه يكم نم يزيازت كه چ. يكن

خونه رو  يبه من كمك كنه و نگذاره كه من كارها اديم اليبابا گفته بود كه سه ادمهيكه من  ييتا جا«: ابرو باال انداخت عهيود

بس  عهيود«: با خشم به رضا نگاه كرد و رضا خسته از آن همه جنجال گفت اليسه» من گوش به فرمان او باشم نكهينه ا. نمبك

 »ديقبل از اومدن من بزن ديدار يهر حرف. ديمن مجادله كن يندارم جلو ستبه تو گفتم كه من دو! گهيكن د

» آماده كرده نيآست يهنوز حرف نزده جواب تو. شه آقا رضا يدختر حرف سرش نم نيا«: اشاره كرد عهيبه ود اليسه مادر

ناآرام و  عهيود» ... ةافيبا اون ق! كرده تحفه است اليخ ياز خودراض ةدختر«: گفت يبا خشنود د،يرا تنها د عهيكه ود اليل

كه  قتيحق نيجان ا عهيود«: گفت د،يد ينم حيبحث را صح افتنيرضا كه ادامه  »مبهتر يليباشم از تو خ يهر چ«: گفت يعصب

به  نكهيا يآقا رضا به جا«: چادر به سر انداخت اليخواست آتش را خاموش كند، اما مادر سه يجمله م نيرضا با ا» گفتن نداره
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 »بلند شو اليل ؟يريگ يهم م لشيتحو ،يبد اديدردونه ات ادب  زيعز نيا

 يرو كه نم عهيود ييبايباالخره ز د؟يزن يكه م هيچه حرف نيخانوم بزرگ ا«: برخاستن آنها، رضا متوجه غضب همسرش شد با

 »گرفت دهيشده ند

هستم كه برام  ابونيخ يفكر كرده من هم پسرها تيترب يب ةدختر. شه ياش كه ادب و نزاكت نم افهيق يول. آره آقا رضا« -

 »يخواستگار انيافتن و م يهمه دنبالش راه م اد،يهم اگه اونطور چشم و ابرو ب اليل. ناز كنه

هم با چشم و  اليسه. خواست حيحرف مادرش توض يبرا الياز سه يكرده بود، با نگاه پرسشگر رتيحرف ح نيكه از ا رضا

با آنكه مشتاق بود بداند كه  عهيود» !باش رونيب عهيود«: رضا با تحكم گفت. را بخواهد عهيابرو اشاره كرد، كه رضا عذر ود

 .آنها را بشند يخارج شود و گوش به در بچسباند تا حرفها اقشد كه از ات افتاده، اما ناچار يچه اتفاق

اتفاق منزل را  نيكوچكتر اليدانست كه سه يرا هم م نيداد در خلوت در مورد دخترش صحبت كند، اما ا يم حيترج رضا

 اليسه«: ديرا نوش يرضا چا. دنبو ريتأث يموضوع ب نيهم در ا عهيبا ود اليهمسال بودن ل. دهد يمادر و خواهرش شرح م يبرا

 »بود؟ يكه زد چ ييمنظور مادرت از حرفها

دختر خواستگار اومده  يبرا شيدو سه روز پ... نبود آقا رضا  يخاص زيچ«: لب باز كند، خانم بزرگ گفت الياز آنكه سه قبل

 »بود

. بودند عهيو ود اليل يظاهر ياز حسادت سرخ شده بود؛ همه متوجه تفاوت ها اليبه همسرش چشم دوخت و ل ديبا ترد رضا

كه  دميد. از دخترها اونجا بود يكيمادر  عه،يثبت نام ود يكه رفته بودم مدرسه برا يروز«: خم كرد يسرش را كم اليسه

من هم بهش گفتم، دختر . كرد يماز من سوال  عهيبعد هم در مورد ود. ردهگ يكنه و دور و برش م ينگاه م عهيبه ود يليخ

 ينيب يم... دختر . يخواستگار اديكردم بخواد ب ينم اليخ. ارهيما درب ياون هم دنبالش رو گرفت كه سر از زندگ ستيخودم ن

 يسه روز قبل هم با كل. خوشش اومده بود عهياز ود يلياون خانم هم خ. كنه يمن دردسر درست م يره برا يكه هر جا م

 »رهيبگ يخواستگار ةاومده بود كه اجاز د،يو تمج فيتعر

 »رفت ادمي«: شانه باال انداخت اليسه »؟يپس چرا همون وقت به من نگفت«: ديابرو در هم كش رضا

 »فراموش بشه؟ يراحت نيبود كه به هم يزيچ نيا« -
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كنم به هجده  يداره فكر م عهيودكه  يسر و زبون نيبا ا! نگران نباش ؟يقدر هول شد نيچرا ا«: گفت يبا ناراحت اليسه

 »كنه يغالب م يكيخودش رو به  ده،ينرس يسالگ

 »اون مثل گل پاكه. حرف نزن نطوريا عهيدر مورد ود«: و مادرش انداخت اليبه ل ياز لحن همسرش، نگاه يتيبا نارضا رضا

بحث را عوض كند و بر خشم خود غلبه كند، از جا برخاست و  نكهيا يبرا. خانم بزرگ ناراحتش كرد زيتمسخرآم ةخند

 »ميانداز يسفره رو م ن،يتا شما دست و روتون رو آب بزن«: خودش را جمع كرد اليل» شام آماده است؟«: ديپرس

 يخوا يم اگه ه؟يا غهيچه ص گهيد نيآقا رضا ا«: گفت اليمادر سه» صحبت كنم عهيبا ود ديخودم با«: تأمل گفت يبا اندك رضا

 يرضا ب »يحرف بزن عهيبا ود ستيالزم ن گهيد ان،يب يخوا يكالم بگو نم كيكه  يخوا ياگر هم نم ان،يبگو ب يشوهرش بد

 .رفت رونيباو بكند از اتاق  يبه حرفها يآنكه توجه

او بارها . آمد يرسماً به عنوان خواستگار به خانه شان م يبار بود كه كس نياول. به سرعت خود را به آشپزخانه رساند عهيود

 نيآنكه در مورد ا يو ب »يش يعروس خودم م... مونه، انشاءا يمثل فرشته م... ماشاءا«: بود دهيشن يدر مجالس عزا و عروس

وجود داشت كه  يباالتر او هدف يبرا ن،يبود و گذشته از ا دهيحرفها را نفهم نيا يمعنا زهنو. زد يحرفها فكر كند، لبخند م

 .داد يرا نم يگريجوالن به افكار د ةاجاز

. سفره اقدام كرد دنيچ يخبر نشان بدهد و برا يكرد خود را خونسرد و ب يخوردن شام او را صدا كرد، سع يبرا اليل يوقت

پس از . زدينگاه ها بگر رياز ز يكرد تا به نحو يفراوان يو سع ديدر تمام مدت صرف غذا، توجه آنها را معطوف به خود د

 يبرا يليدل" نكهيبر ا يمبن اليسه يتوجه به حرفها يرضا ب. خودش پناه برد تاقبه ا يبه آرام عهيو مادرش، ود اليرفتن ل

پدر  دنيدر گوشه از اتاقش نشسته بود و زانوها را بغل كرده بود و با د عهيود. او رفت دنيبه د "ستين عهياز ود ينظرخواه

 .لبخند زد

 »؟يخلوت كرده بود« -

 »كردم يداشتم درد دل م« -

 »مياومدم با هم حرف بزن«: رضا گرفت قلب

 ياو به خوب. صورت دخترش الغر شده بود. دوست داشت يگريد ييباياز هر ز شيرا ب عهيود ةچهر تيمعصوم شهيهم رضا
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 ديايكوتاه ب اليسه ةشد در مقابل خانواد ياو هر بار مجبور م. شناخت يسوزد؛ او را خوب م ياز درون م عهيدانست كه ود يم

 .شد يتا مدتها كم حرف م

لب باز  ،يسرانجام پس از مدت. نگاه كرد عهيبه ود يرچشميكرد و ز هيتك واريرضا به د. چشم داشت يقال يبه گلها عهيود

رضا هم از صراحت خود . ديپدر را كاو ةمبهوت چهر» !!؟يشوهر كن يخوا يتو كه حاال نم«: گفت يكرد و پس از مكث كوتاه

 يول... زوده  يليدونم خ يم. يكن يرو تموم م يپانزده سالگ يعه تو االن داريود«: بدهد يشتريب حيكرد توض يجا خورد و سع

 »انياست كه خواستگارها به سراغش م يهم باشه، سن يفيدختر مخصوصاً اگه تعر يسن برا نيبه هر حال ا

جور وقتها مادر با  نيدونم ا يم«: پدر ادامه داد. خودش را سرگرم كرد يقال يها شهيبا ر. گلگون شد عهيود يها هگون

 شيتا بگم كه اون پا پ يستيهم كه سازگار ن اليكوتاهه، با سه ايكه دستش از دن امرزيخداب بهياما ط... زنه  يدخترش حرف م

 يخوب ةخواستگارهات خانواد نيگن ا يطور كه م نيا. نظرت رو بپرسم. بزنم باهات حرف اميخودم ب دميبهتر د! بذاره

 »يكنم كه تو هنوز بچه ا يهستن، هرچند كه من گمان م

رضا كه » مادرم رو برآورده كنم؛ درس بخونم و دكتر بشم يخواد آرزو يمن دلم م«: پدر خوشحال شد و لب باز كرد ةگفت از

عالقه ات به درس من رو  نيا«: موفق خواهد داشت، گفت يا ندهيآ عهيدانست ود يو م ديرس يبه نظر م ياز آن پاسخ راض

 »يبش اهدانشگ يراه ديبا گهيد. اندازه يمادرت م ادي

و خانواده اش موجبات  اليدانست كه با حضور سه يرضا شرمنده شد، م» خوشحالم كه شما رو دارم«: با سپاس گفت عهيود

شاد بود؛  عهيود. و اتاق را ترك كرد» بخواب ريبگ! ... روقتهيد«: از جا بلند شد و با تأمل گفت. آزار او را فراهم كرده است

 .ديرس يبه هدفش م دينداشت، با يزگاراو با شكست سا. كرد يپدر او را درك م

او را بارها  ييبايدوستانش ز. ديدرخش يگذاشت، م يكجا قدم مهر . مدارس او را به درس مشغول ساخت ةشدن دوبار باز

تر شده بود  دهيصورتش كش. تازه شد رييخود نگاه كرد و متوجه آن تغ ةبه چهر نهيآن روز در آ. كردند يم فيتوص شيبرا

. داد ينه نشان مو را كودكا ةافيبرجسته اش ق يگونه ها. جالب بود رتشصو يتناسب اعضا. آمد يبه نظر م دياما گرد و سف

 .بالغ بود يزنها هيشب يقامتش بلند شده بود و حاال كم

 يكه بر آن قامت م يهر لباس رايخود دقت كند، ز دنيبارها به او گوشزد كرده بود كه در مورد لباس پوش يريكب خانم
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در تمام . بشنود شتريو ب ديبه او آموخته بود كه در جمع كمتر سخن بگو يريخانم كب. داشت يوام نينشست همه را به تحس

 شيبرا يخوب ارياو . احمد را دوست داشت عهيود. خلوت او را پر كنند ندداشت يو احمد سع يريخانم كب ،يمادر يب يروزها

كه مادر  عهيود ياحمد دلش برا. اش را پر كند ييو تنها ديايب شيو همه جا قدم به قدم با او پ شهيداشت هم يسع. بود

 .داشت يتعلق خاطر عهيآن نسبت به ود ريغسوخت و  ينداشت م

 ينم... همه صورتم را دوست دارند «: ديشيو با خود اند ستيكردند،نگر ينگاه م گرانيكه د يخودش را طور عهيروز ود آن

 .مادرش را برآورده كند يآرزو داشت كه آرزو. خواند يدرس م تياو با جد» ! ...رنديام بگ يباز ييبايز نيگذارم با ا

كه با ذوق كنار  ديرا د اليآن روز كه از مدرسه به خانه بازگشت، سه. گذشت يشان م يبه زندگ اليما از آمدن سه هشت

 .به آنها انداخت يسالم كرد و نگاه. زند يمادرش نشسته و با او حرف م

 ياما ب. افتاده است يفاقكه ات افتيدر عهيود »؟يكن ينگاهمان م ينطوريچرا ا ه؟يچ«: لبخند زد و گفت اليبزرگ به سه خانم

آنكه از زخم  يدانست برا يم. گذشته بود ميساعت از پنج و ن. بپرسد، آنها را تنها گذاشت و لباس عوض كرد يزيآنكه چ

مدرسه مشغول  فيپس خودش را با نوشتن تكال. شود يچشم آنها آفتاب يجلو دينباو مادرش در امان بماند،  اليسه يزبانها

ندادن كه در  اديبه تو «: كتاب بلند كرد يبا خشم سر از رو عهيود. در اتاق را به شدت باز كرد و وارد شد اليكرده بود كه ل

 »كنه؟ رتيغافلگ يكس يترس يكه م يكن يمگه خالف م«: داد هيبه در تك اليل» داخل؟ يايو ب يبزن

با سماجت  اليل »ريدر بزن و اجازه بگ يكار داشت هر وقت با من. رونيبرو ب«: از جا بلند شد و در را به طرف او هل داد عهيود

 اليسه هيكه كاف يهست يليطف كي چارهيب يتو ؟يكه به من دستور بد يهست يك يكن يم اليتو خ! شعور يب ةدختر«: گفت

 .كرد دنيبلند شروع به خند يو با صدا »يكن ييگدا ابونيخ ةگوش دياراده كنه؛ اون وقت تو با

باشه به  اليمال سه نكهيخونه قبل از ا نيقبالً هم گفته ام كه ا. نباش دواريام اديز«: چشمان غضبانك خود را به او دوخت عهيود

» ...قبرش باشه  ةبه فكر آباد كردن خون ديكدوم مادر؟ اون كه حاال با«: به لب آورد يزهرخند اليل» مادرم و من تعلق داره

خواست . افتاد نيتعادلش را از دست داد و به زم اليل. هل داد رونيهاد و او را به طرف باو ن ةنيبه س يبا خشم دست عهيود

 .و با خشم به اتاق خواهرش رفت ديمقابله كند كه رضا را در مقابل خود د

 »يبش ريخوام با اونها درگ يمن نم ؟يفهم يتو چرا نم عهيود«: گفت يبا ناراحت رضا
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 »نزدم يمن كه حرف«: اندوهبارش را به پدرش دوخت چشمان

اون به «: افتاد عهياراده از چشم ود يب يقطره اشك »يانداخت رونيكه اون رو از اتاقت ب دميخودم د ؟يگ يچرا دروغ م« -

 »به چه جرأت حرف مادرت رو زد؟«: نگاهش برق زد. چشمان رضا گرد شد» مادرم اهانت كرد

و مادرش در آن بودند رفت و رو به  اليكه سه يرضا به سرعت مچ دست او را گرفت و به اتاق. شانه باال انداخت هيبا گر عهيود

حرمت تو رو  ييمن تا جا اليل نيبب«: را مخاطب قرار داد اليبلند ل يمقدمه و با صدا يب. كه زانوانش را بغل كرده بود؛ نمود اليل

 يم نيبه ما توه ماًيچه آقا رضا؟ شما مستق يعني«: خانم بزرگ مداخله كرد »يگه دارام رو ن نوادهدارم كه حرمت خا ينگه م

 »!د؟يكن

مگه چه كار كردم؟ «: در دفاع از خودش گفت اليل» كنه يحرمت يحق نداره به دختر من ب اليل«: اشاره كرد عهيبه ود رضا

 »ديزبونش رو درازتر نكن ،يجانبدار نيزبون داره، شما با ا يكاف ةدختر شما به انداز نيا! آقا رضا دينترس

بنشاند،  عهيلبخند بر لبان ود شهيقول داده بود كه هم بهيبه ط. ديبار از چشمان اشكبار دخترش خجالت كش نياول يبرا رضا

 يفقط به خاطر تو حرمتش رو نگه م«: چشم دوخته بود؛ گفت اليكه به سه يدر حال. با آن حرف، دخترش را آزرده بود الياما ل

 »؟يكن يبازخواستش م ينطوريكده كه ا كارمگه چ«: با اعتراض گفت اليسه» دارم

 عهياصالً به كدوم اجازه پشت سر مادر ود ؟يكرد نيتوه عهيبه مادر ود يتو به چه حق«: برداشت اليل يبه سو يقدم رضا

 »؟يحرف زد

 اديرضا فر» نداره يناراحت نكهيا ؟يجوش آورد ينطوريشده كه ا يحاال فكر كردم چ! آقا رضا«: گفت يونسردبا خ اليسه مادر

 ياز زندگ ييحرف بزنه، اون جز بهيپشت سر ط يداره كه كس تياهم يليمن خ يمهم نباشه، اما برا ديشما شا ايبر«: ديكش

 اليشما و ل ال،يسه. است بهيط ادگاريمثل دو تا چشمم مراقبت كنم، چون اون تنها  عهيبعد از اون هم قول دادم كه از ود. منه

 »ديپشت سر او حرف بزن ديحق ندار

من زن تو نشدم كه ! دست بردار رضا! ... بهيط! بهيط«: شد رهيپر خشم به رضا خ ييرا تكان داد و با چشمها شيدستها اليسه

من هر طور كه بخوام ! مثالً شدم خانم خونه... خونه شدم  نيكه وارد ا ياز روز. رو بشنم بهيط يها يوصف خوب نجايا اميب

دختر موش مرده ات هم به قدر  نيا. يرفتار كن يطور نيا اليزن مرده با ل كي اطربه خ يكنم و تو هم حق ندار يرفتار م
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من اسمش رو  يقدر جلو نيبهتره ا. يتو هم با من ازدواج كرد! مرده بهيط. يبد دانيخواد به اون م ينم گهيد! رو داره يكاف

 »دم ساكت بمونم يبعد قول نم ةچون دفع. يارين

 عهيود »فته؟يكه بچه اش ب يبكن يكار يتون يم نيبب«: او بلند شد يبا وحشت جلو اليبرداشت و مادر سه زيبه طرف او خ رضا

 .چشم دوختند اليبه سه رتيو پدرش با ح

 نيرضا به ناچار به زم. لبخند زد انيتكان داد و در آن م يبا عشوه سر اليسه. رضا سست شد و با بهت سر تكان داد يپاها

تونست بچه دار  يكه نم يسال با مرد نيچند اليسه! مبارك باشه آقا رضا«: كنارش قرار گرفت يبا شادمان اليمادر سه. نشست

كردن به دلش مونده  يدادن و مادر ريدخترم حسرت ش. كنه ياش چشم پوش يدرنتونست از حق ما يول. كرد يبشه، زندگ

 »ماما گفت كه مادر شده شيپ ميامروز كه رفت. رو گفت "بله"بود كه به شما 

 يياز سو. كند جاديا عهيو ود اليسه نيب يقابل قبول ةهنوز نتوانسته بود رابط!! ناراحت؟ ايدانست خوشحال باشد  ينم رضا

 بهيط يماريبه بچه داشت و اگر ب ياديز ةكه به خاطر داشت از همان ابتدا عالق ييتا جا. ديكش يرا انتظار م كودك كيورود 

به خود  يزمان. كه افتاده بود، غافل كرد ياو را از اتفاق اليسه يخبر بادار. كرد ينم تيابچه كف كيگاه به  چيشد، ه يمانع نم

 .از اتاق رفته بود عهيآمد كه ود

 يدانست برا يكه م اليسه» !يكه چقدر خوشحالم كرد يدون ينم«: را نوازش كرد و گفت شيتنها شد موها اليبا سه يوقت

 ايكاش هر چه زودتر به دن. اديب شيپ يخوام مشكل يمن نم«: گفت يرضا نهاد و به آرام ةخانم خانه شده، سر بر شان شهيهم

سر به سر  عهيقدرت هم با ود نيا. ريسخت نگ. يمراقب خودت باش شتريب دياب«: گفت يرضا با خشنود» كنه "بابا بابا"و  اديب

 »نگذار

رضا » اگه اون دختر زبون درازت بذاره«: دست دور گردن رضا حلقه كرد زند،يآو يكه به گردن پدر م يچون كودكان اليسه

 .بكند يدگيرس اليبه حال سه شتريكه ب دياز آن پس بر خود واجب د. مجبور بود سكوت كند

 نيتمام عمرض را منتظر چن ييزد كه گو ياز بچه حرف م يبه گونه ا. داشت يبه بچه، رضا را به تعجب وام اليسه ةعالق

همسر اولش مرد . كرده بود يسپر رديكه بتواند كودك خودش را در آغوش بگ ديام نيده سال را به ا. بوده است ييروزها

كرد با محبت، با پول و  يهمسرش بارها سع. او از داشتن بچه منصرف شود يها يكيننتوانست در مقابل  اليبود، اما سه يخوب
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 نكهياو با وجود ا. كند يحق چشم پوش نيتوانست از ا ينم الياما سه اورد،يب رونياو را از فكر بچه داشتن ب يگريد زيهر چ اي

 .صدا بزند "مادر"كه او را  اورديب يبچه اخودش  يكرد كه برا يداشت اما عالقه اش به كودكان، وادارش م ياخالق تند

علت را . به غذا ندارد يليم عهيرضا متوجه شده بود كه ود. زد يموج م يشادمان عه،ياز ود ريشب وقت شام در نگاه همه غ آن

شده بود و دلتنگ  ريبهانه گ عهيود. ديد يجز تحمل نم يدانست و خودش هم دچار عذاب وجدان شده بود، اما چاره ا يم

 .كرد تا پدر را آزار ندهد يسكوت م ر،يدخترش در مقابل آن همه تحق. دانست يم يرا به خوب قتيحق نيمادر بود و رضا ا

 ياندوه. سر بلند كرد» گم؟ يم يچ يشنو يدختر مگه م«: زد شيبه پا اليدر آرامش به فكر مشغول بود كه مادر سه عهيود

در آن  يتوانست از خودش دفاع كند، ول يم يدر آن سن و سال به خوب. ا را به درد آورددر چهره اش بود كه قلب رض

 ادشي اليسه ار،يبلند شو آب ب«: خانم بزرگ گفت. غذاب بخورد ستتوان ينم يكرد كه حت يلحظات آنقدر احساس حقارت م

 »ارميمن م«: اراده گفت يرضا ب. به پدر چشم دوخت »ارهيرفته ظرف آب رو ب

. رهيبگ اديبذار كار . يكن يدختر رو لوس م نيا يليخ گهيآقا رضا؟ شما د يچ يعني«: انداخت نيبزرگ قاشق را به زم خانم

چون مادر نداره ! كه نشد نيا. مادر شده يگه ب يسوزه و نم يدلش به حال اون نم يشوهر، كس ةكه رفت خون گهيچهار روز د

 »دينازش رو بكش نقدريا

با عجله از كنار . ديتپ يم يقلبش از شدت ناراحت د،يشن يهر بار كه نام مادش را از زبان آنها م. رفترا گ عهيود يگلو بغض

 .رفت رونيسفره برخاست و ب

 يخانوم بزرگ شما اگر آب م. كار بكنه عهيكه ود نيدار يدونم چه اصرار يمن نم«: ديبا خشم خودش را عقب كش رضا

 »؟يگ ينم اليمثالً به ل اي ؟ياريچرا خودت نم يخوا

شما و «: او داد ليتحو يشخنديرضا ن »ميخونه مهمون هست نيا يما تو نكهيآقا رضا مثل ا«: را جمع كرد شيبزرگ لبها خانم

 ياز صاحبخونه تو شتريب يكه حت نيهست ييدونم شما چه مهمونها يمن نم. نيدار يخونه آگاه نيبه ا اليكه بهتر از سه اليل

 »نيخونه هست نيا

رضا » به پا كرد و رفت ييآب چه بلوا وانيل هيبه خاطر  نيبب! چشم و رو يب ةدختر«: داد هيتك واريبه د يزرگ با ناراحتب خانم

 »شما؟ اياون به پا كرد «: به سرعت جبهه گرفت
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رضا كه » ...به خاطر اون دختر . داره يشوهرت اصالً حرمت نگه نم اليسه«: تكان داد يبيبزرگ سرش را به طرز عج خانم

 يتوجه به آنچه در اتاق م يب اليل انيم نيدر ا. رفت رونياز اتاق ب عهياو را نداشت، به دنبال ود يطاقت زخم زبانها گريد

 .كرد يمخورد و به فردا فكر  يرا م شيگذشت غذا

. دا وارد اتاق او شد و در را پشت سر او بستص يب. سوخت يگرفت، م يدخترش كه آنطور مورد ظلم قرار م يرضا برا دل

 يكاش حاال بود. يچقدر زود رفت«: كرد يقاب عكس مادر خم شده بود زمزمه م يآنكه متوجه حضور پدر شود، رو يب عهيود

 چيكوچك ه ةبچ هي. كنه يبه دهنش بذاره قبول م شهيخواد؟ هر كس ش يمادر م رخوارهيش ةبچ هيگفته كه  يك. يديد يو م

تا طعنه ها رو ! مامان يكاش كنارم بود... دارم  ازيمن االن به تو ن. تونه موثر باشه يفهمه، حضور مادر چقدر م يوقت نم

من طاقت  ؟يپس من چ...  اشهمرد طاقت نداره تنها ب كيهمه گفتند كه . تونه تنها بمونه يهمه گفتند كه بابا نم. يبشنو

تنها  يطور نيا ياگه بود ،يچقدر زود رفت... اون هم به من تعلق نداره  گهيداشتم، حاال ددارم؟ حداقل اون وقتها بابا  ييتنها

 »مرگ بكنم يشدم كه آرزو ينم

دست بر . پدر را مرتعش ساخت ةاو قامت مردان يةگر. دنديلرز يم عهيود يشانه ها. شد كيآهسته به دخترش نزد رضا

 شيها هياز مادر شاهد گر ريغ يگاه حاضر نبود كس چيه. برگشت با وحشت به عقب عهيود. او گذاشت فيظر يشانه ها

رضا . كرد هياو گذاشت و با تمام وجود گر ةنيسر بر س شت،به او چشم دا شانيپدر كه آنطور درهم و پر دنيبا د. باشد

مادرت سرزنشم  يخوا يتو كه نم. زميآروم باش عز«: گفت د،يلرز يم شيكه صدا يبلند او را نوازش كرد و در حال يموها

 يب اليحداقل در مورد انتخاب سه نميب يحاال م يول ه،يكردم كه زن گرفتن من كار درست يفكر م! من رو ببخش... كنه؟ 

 »كردم يفكر

به هر . تحمل كند شتريو مادرش را ب الياز آن شب به بعد مجبور بود حضور ل يكم كم در آغوش پدر آرام گرفت، ول عهيود

اما به  د،يرس ياز حضور آنها خسته به نظر م زيرضا ن. بود يخوب ةبهان اليآمدند و حاال مراقبت از سه يها مبهانه به منزل آن

 .كرد يكه در راه داشت تحمل م يو طفل اليخاطر سه

 يآخر به زحمت م يروزها. گذراند ياش را م يباردار يروزها نيآخر اليبود و سه كينزد عهيثلث آخر ود امتحانات

نمود، از او  يامتحانات آماده م يخود را برا نكهيو با وجود ا ديفهم يحال او را م يبه خوب عهيود. توانست از جا حركمت كند
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 يكه او سع ديفهم يم يبه خوب يريشد و خانم كب ياو نم ياز خودگذشتگ وجهمت چكسياز رضا ه ريبه غ. كرد يغفلت نم زين

كرد، از او كمك  دايپ يمشكل شياحمد از او خواسته بود تا اگر در درسها. كند جاديا يمنزل تناسب يدرس و كارها نيدارد ب

 .آمد يآنها برم ةخودش از عهد عهيود يول رديبگ

شاهد بود كه  ياو به خوب. دختر كوچكش دوچندان شده بود يخانم بزرگ هم برا ةشدن فصل امتحانات دلشور كينزد با

از . گذراند يم يوقتش را به سردگردان شتريب الياما ل رد،يگ يدرس خواندن بهره م يبرا يفرصت نيچگونه از كوچكتر عهيود

 .گرفت يسخت نم اديز اليآمد اما به ل يو از آنها خوشش نم دكردن يخانم بزرگ را نگران م ال،يدوستان ل يطرف

او را به داخل دعوت  ييبا خوشرو يريخانم كب. احمد تازه از كالس برگشته بود. رفت يريخانم كب دنيبه د عهيروز ود آن

. اش بود يدرس يخم شده بود و در حال حل مسئله ها شيدفترها يكه رو ديكه قدم به درون گذاشت، احمد را د يزمان. كرد

مثل «: آن طرف تر از او نشست يكم عهيود. لبخند به اوش خوش آمد گفت ادفتر بلند كرد و ب يسر از رو عهيود دنيبا د

 عهيكنار ود يريخانم كب» تالش كنم يقبول يبرا ديبا. رميگ يم پلميامسال د«: احمد دفترش را بست» !؟يمشغول يليخ نكهيا

و با تأسف  ديكش ياد منزل، آهنيبه  عهيود» از خونه چه خبر؟. صدات تنگ شده بود يدلم برا! مادر نميحرف بزن بب«: نشست

 »!چه خبر؟ ياز چ« : تكان داد يسر

 »اد؟يم ايبه دن يك اليسه ةبچ« -

لبخند  د،ياحمد ك او را ناراحت د» !كنه؟ يم مانيمگه من دكترم كه بدونم چه وقت زا«: شانه باال انداخت يتفاوت يبا ب عهيود

 »يكن ييشگويچطور پ يريبگ ادي دياز حاال با! يقرار كه هست دكتر بش«: زد

 يآره؟ اگه م ،يكن يحساب كتاب م ييشگويحتماً تو هم با پ! چكار احمدآقا ييگو بيعلم رو با غ«: ابرو باال انداخت عهيود

 عهيود يجلو يرا آورد و بشقاب وهياحمد ظرف م» زحمت نكشم نقدريدو نمره ا يكي يداره به من هم بگو تا برا دهيفا ينيب

: مادرش گذاشت يجلو يحمد بشقابا» !ممنون«: برداشت و به او نگاه كرد يسرخ بيس عهيود. نهاد و ظرف را مقابل او گرفت

 »!!كنم يچطور خونه دار رميبگ ادي ديبا گهيد! كنم يخواهش م«

احمد  »ديمن هم كارت دعوت بفرست يباشه حتماً برا ادتوني يرياحمدآقا؟ خانوم كب هيمگه خبر«: ديبلند خند يبا صدا عهيود

خانوم و شوهرش  نيا. كنم حاال حاالها خبردار بشم يفكر نم چاره،يمنِ ب! ... ؟يچه خبر! نه بابا«: ديپاش اريخ ينمك رو
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 »براشون درست كنم يرو هم بسته اند، مبادا كه خرج و زحمت هاشاند و دكمه  دهيكش نييها رو پا نيآست

و چند ساله  يكرده س اليپسره خ ؟يزن يكه م هيحرفها چ نيا. خجالت بكش! بلند شو پسر«: را دراز كرد شيپا يريكب خانم

 يرچشمياحمد ز »ديباال كن يبراش دست ه،يمرد زندگ دينيب ياگه م«: ديخند عهيود» دن يشده و بهش زن نم ريپ گهيشده و د

 يليتو خ. من كه عجله ندارم«: انداخت ريسر به ز عهيود» ... يدار اديكه ز اطرخواهخ ؟يكن يتو چرا شوهر نم«: او را نگاه كرد

 »پس من هم عجله ندارم«: ديكش شيزانو يرو ياحمد دست »يخواد زودتر ازدواج كن يدلت م

دائم . كنه يحرف من رو كه گوش نم«: احمد قبل از مادرش پاسخ داد» شما بهتر شد؟ يپا«: رو كرد يريبه خانم كب عهيود

رت زن ره س يم گهيآقاجان هم چهار روز د. دخترهات كه معرفت نداشتند و شوهر كردند، رفتند! مامان چان"گم  يبهش م

 »!ستيگوشش بدهكار ن "خودت رو راحت كن اليو خ اريعروس ب هي ره،يگ يم

 ياصالً به تو چه ربط ؟يخاله زنك شد نقدريتو چرا ا! پسر«: را به طرف احمد پرتاب كرد و با خنده گفت يبيس يريكب خانم

: سرش را خم كرد عهيود »عه؟يمگه نه ود! بله، به من چه؟«: را كه مادر به طرفش پرت كرده بود، گاز زد يبياحمد س» داره؟

 »بزرگ هنوز اونجاست؟ نومخا«: ديپرس يريخانم كب» چه عرض كنم؟«

 يفعالً بهانه آوردند كه چون من مدرسه دارم و كس. شدن و قصد رفتن ندارن يموندن ايگو. هم خودش هم دخترش. بله« -

دردونه است  زيو عز الستياول سه ةهم بچ نيدست تنهاست و ا اليضمناً چون سه. اونجا باشه ديبا ستين اليسه شيپ

 »حضورشون الزمه

 يم يهنوز هم ناسازگار«: شد رهيبه او خ يريخانم كب» پس كنگر خورده اند و لنگر انداختند«: حرف او آمد انيبه م احمد

من  يمادر و خواهرش هم به جا چ،يهكه  اليخود سه! به اونها فروختم؟ يتر زميدونم چه ه ينم«: گفت يبا درماندگ» كنند؟

 »بهت بگم يزيچ كي اليباشه در مورد خواهر سه ادمي عهيود«: گفت سرعتاحمد به  »رنديگ يم ميزنند و تصم يحرف م

 .تواند حرف بزند ياحمد با نگاهش به او فهماند كه در مقابل مادر نم »ال؟يل«: با تعجب گفت عهيود

گرد  عهيچشمان ود» شده قيمن رف ياز دوستها يكياون دختره با «: شد كيكوتاه كه تنها شدند، احمد به او نزد يفرصت در

 »دوست شده يخانوم با مصطف اليل. قتهيباور كن حق! گم يدروغ نم«: احمد سرش را تكان داد» !؟يكن يم يشوخ«: شد

 »حق داره غصه بخوره اليمادر سه چارهيب. هم باشهحرفها  نيكردم اهل ا يفكر نم«: ديانگشت به دهان گز عهيود
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هر وقت . كمك كنه يليتونه به تو خ يكه م يدون يم يزيحاال از اون چ. يخوشحال باش ديتو كه با«: سرش را جلو آورد احمد

 »كار رو بكنم نيتونم ا ينم! نه احمد«: ديلبش را گز عهيود »يگ يرو م زيكن كه به مادرش همه چ دشيكرد، تهد تتياذ

برو به مادرش بگو كه زبونش رو كوتاه . داره مانيبه خودش ا يليخ ؟يديمگه كم طعنه از اون شن ؟يهست يك گهيتو د« -

 »يكن

را به خاطر آورد؛  اليچهره ل. را بشنود يخبر نيچن اليدر مورد ل نكهيجز ا ديشياند يم يزيبه هر چ. به فكر فرو رفت عهيود

 نيا دنيدهد و شن ينشان م ياديز تيدانست خانم بزرگ در مورد او حساس يم. بود ياش دوست داشتن هافيق ينبود ول بايز

 .كند وتسك ديبهتر د. دهد يموضوع او را آزار م

تو  يكارهات دخالت نكنه و به دست و پا يتو گهيبكنم كه د يتونم كار يم ياگه تو بخوا«: گفت د،يكه او را متفكر د احمد

: احمد شانه باال انداخت» بدونه يزيچ يمورد كس نيخوام در ا يضمناً نم. ندارم ازيمن به كمك تو ن«: متفكرانه گفت »چهينپ

شه اون وقت تنها زن  يپدرت م ةبعد از تولد اون بچه، خانمِ خون اليسه. باش دتمراقب خو يول يهر طور تو دوست دار«

 »! ...ديقاپ آقا رضا رو دزد يديوقت د كي. اون هم هست ةمادر بچ ست؛يپدرت ن

 »؟يكه چ« -

زنند كه پدرت  يدست م يمطمئن باش به هر كار. كنند ياونها به تو حسادت م ةدونم كه هم يمن م. از ما گفتن بود« -

 »فتهياتفاق ب نيخوام ا ينسبت به تو سرد بشه و من نم

كمك  يرو شهيهم«: كرد كياحمد سرش را به گوش او نزد. از جا بلند شد و عزم رفتن كرد. ديهراس يلحظه ا يبرا عهيود

 .به او لبخند زد و به خانه شان بازگشت. احمد را دوست داشت. ستياو نگر ةبه چهر عهيود» من حساب كن

. شستن ظرفها مشغول شد بزند، او را كنار زد و خودش به يآنكه به او حرف يب عهيمشغول شستن ظرفها بود و ود اليسه

در تمام آن مدت . چشم آورد شيمادر او را پ ارياخت يچشم دوخت و ب عهيو به قامت ود ستاديا يدر سكوت، گوشه ا اليسه

فرشته  كياز  ييزد كه گو يحرف م بهياز ط يطور يريخانم كب. بود دهيشنرا  بهيكه وارد خانه شان شده بود از همه وصف ط

 .ديد فيح دنيخاك خواب ريز يرا در ذهن مجسم كند و در دل او را برا بهيكرد ط يسع. ديگو يسخن م سهيقد اي

كه او را نسبت  اليسه »؟ينينش يپس چرا نم. شوم يمن دارم ظرفها رو م«: سرش را برگرداند د،يكه او را متوجه خود د عهيود
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 .بدهد از آشپزخانه خارج شد يآنكه پاسخ يب د،يبه خود مهربان د

به . دارد تيو مادرش اهم اليسه يدانست تولد آن بچه تا چه اندازه برا يم يبه خوب عهيود. شد يبعد سپر يروز و روزها آن

عصر بود و هوا . ديايب شيپ ياو مشكل يرا بكند، تا مبادا برا اليحال سه ةآخر مالحظ يكرد در آن روزها يم يسع ليدل نيهم

و خانم بزرگ  اليدرس خواندنش، ل نيدر ح. امتحان آماده كند يرفت تا خود را برا شبه اتاق عهيود. داشت يزننده ا يخنك

 .بود كه با هم مجادله كرده اند دايدچار مشكل شده بود و از رفتار آنان پ اليخانم بزرگ با ل ايآمدند و گو

خواندن بود كه خانم  مشغول درس عهيود. زد يوحشت موج م اليبود و در صورت ل يو عصبان نيخانم بزرگ خمشگ ةچهر

خود را  اليكرد كه در مقابل سه يم يسع ياست، ول يعصبان اريخانم بزرگ مشخص بود كه بس ةاز چهر. كرد شيبزرگ صدا

 .كنترل كند

: آورد رونيچادر داشت، ب ريرا كه ز يخانم بزرگ كالسور» افتاده؟ يچه اتفاق«: ديو پرس ستاديآنها ا يبا تعجب روبرو عهيود

گه مال  يم اليل«: اشاره كرد اليبا خشم به ل رزنيپ» مال من؟«: شد رهيخ يبه كالسور آب رتيدختر جوان با ح» توئه؟ مال نيا«

 »درسته؟! از دوستاش نشون بده يكياون رو به  هك يگه بهش داده بود يم! توئه؟

 ةدر آن لحظه چهر. احمد افتاد يحرفها اديبه  ارياخت يو ب ديشده بود، كاو ديرا كه چون گچ سف اليبا دقت صورت ل عهيود

كه اگر خود را صاحب آن  ديشيبا خود اند. كرد ياحمد را ثابت م يكه در دست مادرش بود، حرفها يو مدرك اليل ةديترس

اما  د،يچرخ يدروغ گفتن زبانش نم يبرا. كند يم يرياتفاق جلوگ كيشود و او از  يحل م زياعالم دارد، همه چ يكالسور آب

 .رديرا به گردن بگ زيهمه چ الير بود به خاطر نگاه نگران سهمجبو

آنكه  يپس ب د؛يند يچاره ا عهيود. كمك داشت يكرد و تمنا يبا نگاهش به او التماس م اليل. آنها برداشت يبه سو يقدم

آب دهانش را  اليسه. و نگاهش كرد ديكش يقينفس عم اليو به وضوح مشاهده كرد كه مادر ل» مال منه! بله«: رنگ ببازد، گفت

 »؟ينداشت يتو كه كالسور آب«: فرو داد

خانم  ةچهر» رو به من دادند نيبه عنوان شاگرد ممتاز ا ديخودش د اليل. گرفتم زهيتازه از مدرسه جا... رفت بگم  ادمي« -

 .كند مياو تقدفرصت به  نيبود كه قصد داشت در اول يقدرشناس ييايدن اليبزرگ باز شد و در نگاه ل

 اليسه. كالسور را گرفت و به آن نگاه كرد. كه گفته بود، جلو رفت يبابت دروغ شمان،يپ ياستوار اما نگاه ييبا قدمها عهيود
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 .كند يزدن خوددار اديتواند از فر يكه م ييداشت تا جا يكرد و سع يدرد را تحمل م ييبه تنها. به آن نداشت يتوجه گريد

كه به خاطر او  – عهيآن را از دست ود يمعطل يب اليل» !تو يبرا ياگه دوستش دار«: گرفت اليكالسور را به طرف ل عهيود

 »يواقعاً لطف دار! ممنون«: و گفت ديقاپ –دروغ گفته بود 

 غيج شباهت به يكه ب يناله ا يكه صدا ديبگو يو خواست كالم» كنه يم يچه خوب نقش باز«: با خودش فكر كرد عهيود

 يم اديزند و فر يرا چنگ م نينشسته و با وحشت زم نيزم يكه او رو دنديبرگشتند و د اليهمه به طرف سه. نبود، بلند شد

 .آماده كرد مارستانيبردن به ب يرا صدا زد و او را برا يلياتومب يمعطل يو ب ديند زيدرنگ را جا اليمادر سه. كشد

كه  يكودك ةشياز اند. و فرزندش را كرد اليسالمت سه يبار بود كه آرزو نياول يبرا نيقرار بود و ا يب عهيكوچك ود دل

 .كرد تيسردشان را رونق بخشد، احساس رضا يقرار بود زندگ

بود،  هيكه به زمزمه شب ييشانه اش دست گذاشت و به سرعت و با صدا يرو اليحركات ناموزون آنها چشم داشت كه ل به

 يپس چرا نم اليل«: ديكش اديفر اليبشنود، مادر سه يجواب نكهيو قبل از ا» كردم يشتباه مكنم در موردت ا يفكر م«: گفت

 .ديدو رونيبا عجله از اتاق ب اليل »؟يآ

اما تفكر . امان او جگرسوز بود يب يادهايو فر ديدرخش يم اليسه يشانيبر پ يعرق سرد. خود را به آنها رساند زين عهيود

او انتظار  ياش را برا يزندگ يسالها نينُه سال از بهتر اليكه سه يكرد؛ موجود يدرد را بر او آسان م ديجد يحضور موجود

كه آن مرد به او داشت رها كرد، تا  يشوهر اولش را با وجود عالقه ا زيخود، ن ولا ييزناشو يزندگ انيدر پا. بود دهيكش

 .اورديدست ب بند بند وجودش را به درد گرفته بود به نكيكه ا يموجود

 .ببرد مارستانيخود را به خانه شان رساند تا آنچه مادر گفته بود به ب اليل مارستان،يو مادرش به ب اليرفتن سه با

نام داشت،  يميقبل فرمول ش يكه تا ساعت يتمام كلمات يرو. داشت درس بخواند ياتاق نشسته بود و سع ييدر تنها عهيود

تا چه زمان به  دينفهم. ازدواج دوم بود يبرا اليسه ديكه تمام ام يآوردن فرزند ايبه دن يكه برا ديد يرا م اليسه يادهايفر

 .ديپدر را شن يقدم ها يبه خود آمد كه صدا يوقت. ديشيباشد، اند شتهكه قرار بود دا يديجد يو زندگ اليسه

 يوقت. گشت الينگاهش اطراف خانه را به دنبال سهاو سالمش را پاسخ گفت و با  دنيرضا با د. ديسرعت خود را به او رسان به

 »كجاست؟ اليسه«: زد، گفت يدر آن موج م يكه نگران ييبا صدا افتياز او ن ياثر
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نگران «: سر فرود آورد زيمحبت آم يبا نگاه عهيود» وقتش بود؟«: بزند؛ رضا قبل از او گفت يدهان باز كرد كه حرف عهيود

پدر به ناچار وارد » دونم ينم«: دختر شانه باال انداخت »مارستان؟يكدوم ب«: ديپرس يمعطل يب رضا» مادرش دنبالش رفته. نباش

كه آنها رفته  ياز زمان رايقابل درك بود، ز عهيود ياش برا ينگران. را بغل گرفت شينشست و زانوها نيزم يرو. خانه شد

 .نشده بود يخبر چيبود و تا آن وقت ه يهم منتظر تماس تلفن عهيبودند ود

. شده بود يآسمان با ستاره ها چراغان. ستيآشپرخانه نگر ةرا از پنجر يبه آشپزخانه رفت و شب مهتاب يآوردن چا يبرا

: گفت عهيود يتاب يب دنيكه از آشپزخانه خارج شد، پدر نگاهش كرد و با د يهنگام. بشنود يبود خبر مسرت بخش دواريام

پدر در چند قدم، خودش را به تلفن رساند . زنگ تلفن بلند شد ينداده بود كه صدا يجواباو هنوز » زنند؟ يپس چرا زنگ نم«

 :ديبه پدر چشم دوخت و شن عهيود. و به سرعت آن را برداشت

باشه، ...  مارستان؟يكدوم ب...  ومده؟ين ايهنوز به دن... چه خبر؟ . خونه دمينه تازه رس... شد؟  يسالم خانم بزرگ چ... الو « -

 »فعالً خداحافظ. ارميپول هم م. اونجا هستم گهيساعت د كيشه من تا با

 »اومد؟ ايبه دن«: ديبه محض قطع شدن ارتباط پرس عهيود

رفتن  يو برا ديسر شده اش را نوش يكه درآورده بود به پا كرد و پا ييجوراب ها. تكان داد يسرش را به عالمت منف پدر

 .بود عهياصرار نداشت، ود مارستانيبردن او به ب يكس برا چيكه ه يتنها كس انيدر آن م. آماده شد

 تينداشت در آن موقع يتيگرچه دخترش شكا. افتاد عهيود اديگذاشت و تازه به  بيپول در ج يبرخاست مقدار پدر

 »دعا كن! زنه يدلم شور م. برم ديمن با«: رو به او كرد. توانست او را تنها رها كند يفراموش شود، اما رضا نم

لبش را با زبان تر  عهيپدر سر تكان داد و ود »؟يندار ازين يزيچ«: ستيبه صورت پدر نگر ميو مستق ستاديپدر ا يروبرو

. طاهر ميگذار ياگه پسر بود اسمش را م«: او را نگاه كرد يرضا با خشنود» كنم هر دو سالم برگردند خونه يدعا م«: كرد

كه نسبت به  يدون يم. مادرت بوده ةاسم مورد عالق نينگو كه ا الياما به سه... دوست داشت  يلياسم رو خ نيا بهيمادرت ط

 »داره تياو حساس

شه كه  ينم«: نگاه كرد يواريپدر به ساعت د »ديمونم تا برگرد يم داريب«: كه در كالم پدر آشكار بود، لبخند زد يا هيكنا به

 »يريخونه خانم كب يآماده شو شب رو بر. ..ممكنه تا صبح برنگردم  يشب رو تنها بمون
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 چيكنم ه يفكر هم نم يول! نه«: رضا او را به طرف اتاقش هل داد» ترسم؟ يكه من م نيكن يم اليخ«: با اعتراض گفت عهيود

 »منصرف بشه يدختر شانزده ساله بترسه و از دزد كياز  يدزد

با » تونم مراقب خونه باشم يحداقل م. كنه پا خونه مون بگذاره ينم داياجازه پ يدزد چياگه بمونم ه«: با اصرار گفت عهيود

 يرو تاراج كنند، ول يزندگ نيحاضرم ا«: شد رهياو، پدر او را به طرف خودش برگرداند و با محبت به او خ يزبان نيريش نيا

 »يتو در امان باش

پدر را فقط  يلحظات يبرا عهيكه ود يد فشرد؛ طوراو را به خو يپدر با شادمان. ناخواسته خود را به آغوش پدر انداخت دختر

اونوقت تو مثل دختر ... دو تا بچه دارند  يكيهمسن و سال تو  يدخترها«: رضا در گوشش زمزمه كرد. ديبه خودش متعلق د

 »و به من بچسب ايلوس ب يبچه ها

نام مادر خراب  يادآوريپدر را با  ينخواست شادما يمادرش تنگ شده بود، اما نم يدلش برا. با شوق سر تكان داد عهيود

كه قرار بود به آنجا برود  نياز ا. آماده كند يريخانم كب ةرفتن به خان يآمد تا خود را برا رونياز آغوش او ب يبه آرام. كند

 .احمد تنگ شده بود يها خندهها و  يشوخ يخوشحال بود؛ دلش برا

آنكه  يپدر ب. متبسم در را گشود و از او دعوت كرد كه وارد شود شهيهم ةبا آن چهر يريكب يزنگ را فشرد و آقا پدر

 .كرد يشرح داد و خداحافظ يريكب يآقا يبكند، مختصراً موضوع را برا يسفارش

موقع مزاحم  يب نكهيمثل ا! ... سالم«: شام نشسته بودند، گفت ةبر سر سفر يريوارد شد، احمد و خانم كب عهيكه ود يهنگام

 »افتاده؟ ياتفاق... فقط بگو بدونم  يهم خوش اومد يليخ! زمينه عز«: به طرفش رفت يريخانم كب» !!شدم؟

 اليسه. اومدن بچه بود ايوقت به دن! نه«: آن طرف تر از سفره نشست يگذاشت كم نيو كتابش را كه در دست داشت زم فيك

احمد لقمه » شد كه مزاحم شما شدم نيا. نها بمونمشه من ت يرفت و گفت كه نم يبه اونجا م ديبابا هم با. مارستانيرو بردند ب

 »ميشما عادت كرد يمزاحمت ها هخانم ما ب عهيود«: به دهان گذاشت يا

! ... يدخترم خوش اومد«: كه شوهرش وارد شد و رو به مهمان كرد ديبگو يزيبه او اخم كرد و خواست چ يريكب خانم

 »نداره يبيع امد،ين ايحاال سالمت هم دن«: خاص خود گفت ييپروا ياحمد با ب »اديب ايسالمت دن... انشاءا

رو  عهيود يقراره جا يول... نه «: برگشت عهياحمد به طرف ود» كنه؟ يتو رو تنگ م يپسر جان مگه جا«: شد رهيبه او خ پدر
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 كيبا  يريبخانم ك» سفره بازه ايب! جان عهيبچه گوش نكن ود نيبه حرف ا«: كنار سفره نشست يريكب يآقا» تنگ كنه

به  ينگاه مين عهيود »؟يشام كه نخورد«: دياز سفره عقب نشسته بود، پرس كه عهيود دنيوارد شد و با د زيبشقاب و قاشق تم

 »ندارم ليم«: سفره انداخت

من هم اگه . حتماً اشتهاش كور شده«: مداخله كرد زيبار ن نياحمد ا» !؟ينبود يخجالت«: را گرفت شيبازو ريز يريكب خانم

 عهياحمد متوجه او بود و ود. نشست يريسمت راست خانم كب عهيود. مادر با نگاهش او را به سكوت واداشت» ...قرار بود 

 يو كمبه غذا نداشت  يليم عهيود يول. داد يم لشيتحو يكرد، احمد لبخند يدانست؛ هر بار كه سر بلند م يرا خوب م نيا

 .نگران بود

 بهياو ط. داشت يخودش دوست م يبچه ها ةچشم را به انداز اهيدخترك س نيمراقب او بود؛ او ا يرچشميهم ز يريكب خانم

او نه غرور داشت . ستودند ياش را همه م ييبايز. به خاطر داشت يشان شده بودند، به خوب هيكه همسا ييروزها نيرا در اول

داشت و  يدوست م اريرا بس بهيط ،يريخانم كب. كرد ياش همه را مجذوب م ينكرد و مهربا يو نه بر آن همه وجاهت فخر م

 .بود يميصم اريچون با مادر او بس. ديد يمسئول م عهيبا مرگ او اكنون خودش را در مقابل ود

. حلقه كردند ينيهمسرش و احمد او را چون نگ. راحت باشد عهيرفت تا ود يگريبعد از خوردن غذا، به اتاق د يريكب يآقا

 .حرف بزند تا بشنود يريبود و دخترك آرام دوست داشت خانم كب عهيود يصدا دنياحمد گوشش منتظر شن

احمد . حركت او خنده اش گرفت نياز ا عهيود. ديدو زانو خود را جلو كش ياتاق را ترك كرد احمد رو يريكه خانم كب يزمان

: احمد ابرو باال انداخت» !شماست شياز كجا چه خبر؟ خبرها پ«: او را دوست داشت يفرصت طلب عهيود» چه خبر؟«: ديپرس

 »خوره يمن به درد تو م يخبرها«

 »!است؟ دهيفا يمن ب يتو برا يحرفها يول ده،يمف يجنابعال يمن برا يچطور خبرها« -

 »؟يدون يرو م زيكه همه چ يبهش گفت يراست... زدم  اليمن همون بود كه در مورد ل ةديحرف پرفا« -

 »؟يبه ك« -

 يا قهيدوست خوش سل«: ديخند عهيود» دوست شده؟ يبا مصطف يدون يكه م ينگفت اليبه ل«: شانه باال انداخت گريبار د احمد

سرش را به عالمت  عهيود» بهش داده؟ يخودش گفت كه مصطف«: احمد با تعجب گفت» داده بود هيهد يكالسور قشنگ! يدار
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 »...اون مهم باشه كه  يكردم برا يفكر م! يرتيغ يچه مادر ب«: گفت قاحتاحمد با و »دمياز مادرش فهم«: تكان داد يمنف

 »ش كردم هيهد اليده و به لمجبور شدم دروغ بگم كه كالسور مال من بو. هم مهم بود يلياتفاقاً خ« -

 »؟يكن يم يشوخ«: گفت يبا ناباور احمد

 »رو پنهان كنم تيمجبور شدم كه واقع يول! نه« -

 يخوب زيدست آو نيكردم ا يم اليخ هيو كنا شتيبعد از اون همه ن! كم شده يليعقلت خ! ؟يهست يك گهيآخه چرا؟ تو د« -

 »انتقامه يبرا

كردم كه كالسور  ياگر هم انكار م. نداشت يحال خوب اليجور كارها نبود، سه نيوقت ا«: دياش دست كش يشانيبه پ عهيود

 »شد يبه پا م يآشوب ست،يمال من ن

فهماند كه بهتر است بحث را خاتمه بدهد و با  عهيرا نگفت و با نگاهش به ود شيحرفها ةادام يريبا ورود خانم كب احمد

 ينقش باز ياز استعداد او برا عهيود» درس بخونم تا وارد دانشگاه بشم يم حسابگرفت ميتصم! ... گهيآره د«: گفت يركيز

 »رميگ يم پلميد گهيدو سال د زهمن كه تا! خوش به حالت«: كردن به وجد آمد

...  ديموفق باش ييكه هر دو تا دوارميام«: كرده بود، به پا كرد زيتجو شيپا سِيوار يكه دكتر برا ييجوراب ها يريكب خانم

 »استراحت كنم يكشه، آشپزخونه رو جمع كن تا من كم يم يمن باز ت ياحمدجان پاها

اگه احمد جمع و جورش كنه، ! نيتو بش زميعز«: دست او را گرفت يريخانم كب» كنم يم زيمن تم«: بالفاصله برخاست عهيود

...  ستياحمد هم كه فكر شما ن نيا. كنه يدرد مشما كه  يپاها«: گفت يبا مهربان عهيود» شورم يظرفها رو فردا صبح، خودم م

اگه . كنم يمن از مادرم هم بهتر كار خونه م! دست شما درد نكنه خانم«: احمد با اعتراض گفت» بهتره كه من ظرفها رو بشورم

 »ثابت كنم ايب يباور ندار

 نينصف ا ةاحمدآقا به انداز نيا نميشما استراحت كن تا من بب«: كرد يريو رو به خانم كب ديبه اعتراض او خند عهيود

بعد كه وارد  يقيدقا. آنكه جواب بدهد به آشپزخانه رفت كه آنجا را جمع كند ياحمد ب» !نه؟ ايكه داره، كار بلده  ييادعاها

 يياحمد كنار ظرفشو »يش يم يخوب يكدبانو ينخور يفقط هم ادعا نبود اگه ترش! انه باب«: سرعت عمل او گفت دنيشد با د

 عهيود» باش و نظارت كن نجايتو فقط ا! ... تونم هر دو رو انجام بدم يالبته خودم م...  ؟يكش يآب م اي يشور يم«: ستاديا

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  حاجي بنده فاطمه  –وديعه                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٧

 »تو آب بكش«: اسكاج را برداشت

به  ديدانست چطور با يبزند اما نم يخواست حرف يم. آن گرفت ريحرف آب گرم و سرد را باز كرد و دستش را ز يب احمد

 نياما ا. دغدغه بخندد ياحمد را بشنود و ب يعادت داشت كه هر بار صدا. قابل تحمل نبود عهيود يسكوتش برا. دياو بگو

: كه خسته شده بود، گفت عهيحرفش را بزند و ود يبود تا به راحت ياحمد به دنبال واژه ا. ديپسند يسكوت احمد را نم

 »يوقت ساكت نبود چياجاره؟ تو ه يزبونت را داد«

 نيآخر »يترسم ناراحت بش يبگم، اما م يزيخوام چ يم...  ؟يبشنو يدوست دار يچ«: ظرفها گرفت يگرم را رو آب احمد

 »حرفت رو بزن! سرت نزنم يكنم با مالقه تو يم يسع! نترس«: بشقاب را از دست او گرفت

كدوم بچه محل «: ديبا تعجب ابرو در هم كش عهيود »ادهيبچه محل ها ز نيچطور بگم؟ راستش حرف تو ب«: من من كرد احمد

 انيكه اگه بابات اجازه بده م نيهم! يكه قشنگ نيهم! ... دونم ينم«: ديلبش را گز ةاحمد گوش» ها؟ كدوم حرف؟

 »!يخواستگار

 يپروا در مورد نظر م يب يلياونها خ عهيود يدون يم! ... گهيد نيهم«: احمد آب را بست» خوب؟«: انداخت ريسر به ز عهيود

 »... يرياگه سرت رو باال نگ...  رونيب ياگه كمتر از خونه بر...  فتهيدهند و من دوست ندارم بشنوم كه حرفت سر زبونها ب

تازه من  نم؟ياون وقت جلوم رو چطور بب ندازم؟يب رياحمد معلومه تو چت شده؟ من چطور سرم رو ز«: گفت يبا كالفگ عهيود

تونم  ينم! كنم يها هم شوهر نم يزود نيخوام درس بخونم و به ا يبه بابا رضا هم گفتم فقط م. ندارم يحرفها توجه نيبه ا

 »!گن يم يدوستات چ ستيبرام مهم ن. يشناس يتو خودت من رو م! كه به خاطر حرف مردم خودم رو حبس كنم

گاه در مورد او  چيه يبود، با هم بودند ول دهيرا د عهيكه ود ياز زمان. كه سكوت كند و آن بحث را خاتمه دهد ديبهتر د احمد

سرزنش كرد،  اليرابطه اش با ل يرا برا يكه او، مصطف يروز. دوست داشت ياز هر كس شياو را ب. فكر كرده بود يجد

جالب ! ير يم دنشيبه د! يزن يحرف م يهر وقت بخواه افهيچطور تو كه با اون دختر خوش ق«: پرده گفته بود يب يمصطف

حاال چون به ما ! حرف بزنم؟ اليمن مسئله است كه با ل يبرا ينداره، ول يراديا نهايكدوم ا چيه. اديشما م ةاو هم خون نكهيا

بود و  دهياندش عهياحمد آن شب پس از آن همه سال به روابطش با ود »م؟يهم كالم بش گهيد يكيبا  ديگذاره نبا يمحل نم

 !دارد؟ يحد او را دوست م نيدانست چرا تا ا يهنوز هم نم
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 4 فصل

پدر . خودشان زد ةبه خان يشد؛ سر دارينماز صبح ب يكه برا يبه سر برد و زمان يريكب يآقا ةآن شب را در خان عهيود

در  زين يندوهخوشحال بود اما ا! دارد؟ يدانست كه چه احساس ينم عهيود. كه خبر تولد طاهر را داد ديبازگشته بود و او را د

 .گفت و با بغض به اتاقش رفت كيبه پدر تبر. نگاهش بود

هم خوشحال  يليخ! چرا«: بغض خود را فرو خورد عهيود» !؟يخوشحال نشد«: رفت دنشياندوه او را درك كرد و به د پدر

 »فهمم دخترم يم«: گذاشت بيرا در ج حيمرد تسب» لحظه دلم گرفت كيفقط . شدم

 »خوشگله؟... هست؟  يك هيشب يراست. نميخواد زودتر داداشم رو بب يخونه؟ دلم م Ĥنيم يحاال ك« -

 »ستيكس مثل تو قشنگ ن چيه. ستيتو ن هيشب« -

 »!شماست؛ قشنگه هيحساب، چون شب نيبا ا« -

دكتر كه از اتاق «: با غرور ادامه داد. ندارد ييبايدر مقابل دخترش ز اليدانست كه پسر سه يم يبه خوب» !قهيبدسل«: ديخند پدر

 »قربون داداش پهلوونم«: ديخند عهيود» !مثل پهلوانها! فراخه يلياش خ نهيگفت كه س رونياومد ب

كه او را غرق  عهيود. خوشحال شد د،يد يواقع ياو را در شادمان نكهيدخترش دقت كرد و از ا ةچهر يها هيبه زاو رضا

هات، قلبت  يبا تمام لجباز«: به دخترش انداخت يقدرشناس ياز رو يرضا نگاه» شد بابا؟ يچ«: ديپرس د،يخود د يتماشا

 اليبه طبع سه نيكرد و ا يم سهيمقا بهيرا با ط ياو هنوز هر زن. مادر است اديبه  شهيكه پدر هم ديد عهيود» !بهيمهربونه مثل ط

 .نبود نديخوشا

 رفتهيگاه قلباً نپذ چيرا ه اليبا آنكه سه. ديتپ يم به شدت عهيبه همراه كودكش به خانه آمد، قلب ود اليكه سه يهنگام عصر

بر  اليو بالفاصله بعد از خواباندن سه افتيحالت او را در يرضا به خوب. ديكش يآن موجود كوچك پر م يبود، اما دلش برا

 .به آشپزخانه رفت عهينشان دادن او به ود يبچه را در آغوش گرفت و برا ،كه وسط اتاق پهن بود يرختخواب يرو

 ديسف ةپارچ كيكه در  يپدر و موجود دنيبا د عهيود. اش آمده بود دهيقدم نورس كيو تبر اليسه دنيد يبرا يريكب خانم

رضا با . و در آغوش گرفتن او دستها را دراز كرد دنيد يشده بود و در آغوش او بود، جلو رفت و برا دهيچيپ يپشم
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 .او شد ملرد و منتظر عكس العطاهر كوچك را به او سپ يخشنود

دستان كوچك او را  اط،يبا احت. دياو را به خود فشرد كه قلب پدر لرز يو طور ستيبا چشمان مشتاق به طاهر نگر عهيود

طاهر چشم باز كرد و . را به وجد آورد عهيكودك آنقدر آرام بود كه ود. ديگفت كه پدر نشن يزيلمس كرد و در گوش او چ

چقدر ! خودته هيشب! بابا نازه«: ديو بلند او را بوس ديسف يشانيپ عهيود. تخندان خواهرش چشم دوخ يبه نگاه مشتاق و لبها

 »داره يچشماش چه برق«: مژه زد عهيود. صورت پسرش خم شد، اما توجه طاهر به خواهرش بود يرضا رو» !هم قشنگه

 يفراوان گونه ها ياز فرصت استفاده كرد و با حرارات عهيكه رضا را صدا زد، پدر به سراغ او رفت و ود اليسه يصدا با

 .ديبرادرش را بوس

آمد او  يبا آنكه دلش نم عهيود» بده ريبهش ش اليببرمش سه. بچه حتماً گرسنه است زميعز«: بازگشت به او گفت يوقت رضا

 »يگرسنه ا يليحتماً خ! قربونت برم داداش كوچولو«: داد و زمزمه كرد لياو را به پدر تحو يليم يرا از خود جدا كند، اما با ب

 يخوردن بچه را م ريش اق،يهمه با اشت. نشست يريو خانم كب اليكودك را به مادرش سپرد و خودش هم كنار مادر سه رضا

جان خود را در آغوش  ايكه گو ستينگر يبه طاهر م يطور. از همه آشكارتر بود اليسه يشادمان انيو در آن م ستندينگر

 .بماند ياز خودش بر جا يجان يجسم ب ر،هراسد هر لحظه با دور كردن طاه يگرفته است و م

لبخند  ،يكودك يةنه سال در حسرت گر. كرد يآن را درك نم ال،يبه جز سه يداشت كه در آن لحظات كس يبودن لذت مادر

 يدوخته بود و در تمام آن سالها زندگ ندهيكه از آن خودش باشد چشم بر آ يكودك يلباسهاشستن  يو حت يكودك ياير يب

 يةگر يبا رضا ازدواج كرده بود كه صدا ليدل نيفقط به ا. كرد يمجستجو  شياز گوشت و خون خو يرا فقط با حضور كودك

 نكهيدارد، با وجود ا يبود كه دختر دهيد نيحسن او را در ا نيبا رضا، بزرگتر دارشيد نيدر اول.كودك خودش را بشنود

آنچنان غرق لذت مادر . باشد زياو ن ةتواند پدر بچ يبود كه رضا م دهيرس نانياطم نيشده بود اما الاقل به ا نياندوهگ ياندك

جودش همه و. او به خواب رفته بود ةآرام طاهر كه در آغوش مادران دنيبه جز نفس كش د؛يشن ينم ييصدا چيشدن بود كه ه

 يكرد، م يم هياز وجودش تغذ يداريبه طاهر كه در همان حالت خواب و ب يباور نكردن يچشم گشته بود و با عالقه ا

 .ستينگر

طاهر را تر  يبا چنان عالقه ا. داشت يتيشد، شكا ياو كه مرتباً آلوده م يشد و نه از شستن لباسها يطفل ناراحت م يةاز گر نه
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 .كرد يرزند خود حسادت مكرد كه رضا به ف يو خشك م

و مادرش تمام  اليل. را به جمع خانواده بازگردانده بود جانيبود كه با تولدش شور و ه يآن روزها توجه اهل خانه به پسر در

مربوط به  يتمام كارها ال،يسه ياز نوه دار شدن خود شاد بود كه حاضر بود به جا يبه قدر رزنيپ. آنها بودند همانيمدت م

 .او را بر عهده گرفته بود تيمسئول ةتولد او هم ين روزهايو در اول رديطاهر را بر عهده بگ

 مانياول زا يمثل ورزها گريگرچه د اليسه. آنها آمدند دنيبه د ال،يبه سه كيعرض تبر يدو هفته بعد، عمه ها برا باًيتقر

 .بسپارد عهيخانه را به ود يارهاداد استراحت كند و ك يم حينبود، اما همچنان ترج فيضع

كه  يآمد، در هر فرصت يها برم همانيم ييرايپذ ةاز عهد يبرداشته بود و به خوب يكه در آن روزها دست از لجباز بايز دختر

بهتر  زين الياو را با سه كيحضور طاهر رابطه تار. ديبوس يم اق،يگرفت و با اشت يآورد طاهر را در آغوش م يبه دست م

اش  يبا آنكه از نگران يتمام مدت باردار. گرفت يكمتر به او خرده م عهيجانب ود زآن هه توجه ا دنيبا د اليسه. كرده بود

 .نكند يا ستهيبا حضور طاهر، برخود شا عهيكه ود ديهراس ينزده بود، اما م يحرف يبه كس

و  عهيود دنيقد كش. كرد ياستقبال م يبه خوب شهياند نيبزرگ شده و پدرش از ا گرياز آن داشت كه د تيحكا عهيود رفتار

شد و هر بار  يكرده بود، تنگ م يسپر بهيكه با ط ييلحظه ها يدلش برا. ساخت يآشفته م يپدر را كم ت،يآن چهره و جذاب

كند و نه  شهيصبر پ ،ينه چون مادر بود كه به آرام عهيود. كه او را دارد ديبال يو شباهتش به مادر بر خود م عهيود دنيبا د

آنقدر در آن مدت  دشيد هياما زاو. گفت ينم يگذشت، با كس ياز آنچه در درونش م. داشت يكنواختيرفتار  اليچون سه

 ياز مسائل م يتفاوت يانداخت و با ب يچون گذشته بحث و جدل به راه نم گريد. ديفهم يعوض شده بود كه رضا آن را م

 .گذشت

به  يرضا با چنان عالقه ا. بود دهيخود خر يرا برا انيهمان مدت اندك با حضورش تمام محبت اطرافماهه بود و در  كي طاهر

پس . احساس تا قبل از در آغوش گرفتن طاهر بود نيهرچند، ا. كرد يناخودآگاه به او حسادت م عهيكه ود ستينگر ياو م

 .پنداشت ياش م يموجود زندگ نيتر يدوست داشتن راطاهر  زيكرد، او ن ياز آنكه طاهر نگاهش م

هم با  اليسه. ساخت يرا به خود مشغول م گرانيبود و د دهيخود خر يرفت، طاهر توجه پدر را برا يكه انتظار م آنطور

 يبرا ليو مطمئن بود كه مخالفت ها تا مدت ها به وجود نخواهد آمد، دل ديد يخود را محكم تر از قبل م گاهيحضور طاهر جا
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 .ديد ينم زيانگ اجرهاندازه و مش يب يها ييكته جوو ن يبدرفتار

آنكه آزادانه تر  يطاهر او را برا لهيبه وس انيهمچنان حفظ كرده بود و سرگرم شدن اطراف يپنهانش را با مصطف ةرابط اليل

بدون  عهيگفت و ود يسخن م عهيود يبرا يكرد و احمد در هر فرصت آزاد از او و رابطه اش با مصطف يم بيعمل كند، ترغ

 .سپرد يعكس العمل، تنها گوش م

كند و از  نانيتواند به او اطم يدانست كه م يم يحاال به خوب عه،يود. آمدند دنشانيشب عمه زهرا و خانواده اش به د آن

 .كند دايپ اليروابط او و سه نيب يداشت، ارتباط منطق يعمه با نگاهش سع. دياو بگو يدلش برا يدردها

عمه در گوشش زمزمه . تفاوت شانه باال انداخت يبپرسد، او ب اليسه يدر مورد برخوردها عهيكرد از ود دايكه فرصت پ يزمان

 »!ندهيخانم دكتر آ يشد فيضع نميب يكه من م نقدريا! ... تودار نباش«: كرد

 دايبلندش پ يعمه گوش او را از پشت موها» !باشم؟ كليكه خوش ه امدهيبه من ن ه؟يچ«: پاسخ داد يبه همان آرام عهيود

. آمد يرعاديحرف عمه به نظرش غ» !گهيد يكن يم دايهزار تا خواهان پ يطور نيهم«: آنكه فشار بدهد، گفت يكرد و ب

 .شد رهيپاسخ بدهد به او خ آنكه يتعجب داشت؛ ب ياز زبان او جا يحرف نيچن دنيشن

عمه به دنبالش . از خانه گذاشت رونيكند پا را ب دايعمه زهرا با پدرش دست داد و قبل از آنكه صحبت آنها ادامه پ همسر

 .دياو را بوس ةگون يروان شد و قبل از رفتن به آرام

را  اليكه ل ياز روز. زند و متقابالً تبسم كرد يكه لبخند م ديرا د اليپس از رفتن آنها به پشت سرش نگاه كرد و ل عهيود

 عهيبود تا با ود ياو نبود و به دنبال فرصت ياز غرولندها يخبر گريبود؛ د دهياو را خر يآبرو يكرده بود و به قول تيحما

 .است ازمندين عهيبود كه به آرامش نگاه ود افتهيبه وضوح در. حرف بزند

در نظر گرفته بودند، اما  يطاهر اتاق جداگانه ا يگرچه برا. طاهر را به اتاقش برد اليبه داخل ساختمان بازگشتند، سه يوقت

 .ديخوابان يپسرش را تحمل كند و شبها او را در كنار خودش م يتوانست دور يبا آن عالقه مفرط، نم اليسه

به آشپزخانه  وهيم يشستن بشقاب ها يبرا عهيو ود وستيبه جمع آنها پ زين اليسه. بزرگ و رضا مشغول صحبت بودند خانم

 ديكه در آن ترد ييبا صدا عهيود. ها را باال زد نيو آست ستاديا ييوارد شد؛ كنار ظرفشو الينوز مشغول نشده بود كه له. رفت

» خوام در شستن ظرفها كمكت كنم يم ؟ينيب يمگه نم«: آب را باز كرد ريش اليل »؟يچكار كن يخوا يم«: ديزد، پرس يموج م
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 »؟يبخون ستيز يخواست يمگه نم. و برو درست رو بخونت. شورم يخودم م«: ستاديكنار او ا عهيود

 »حرف بزنم يكيخوام با  يم. درس ندارم ةحوصل« -

 يزيچ ،يگرياش با كس د يشدن شاد كيراز و شر كيبازگو كردن  يبرا اقياو نگاه كرد و جز اشت ةبا دقت به چهر عهيود

 نياز ا اليل »ميستيبا نجايا ييكه دوتا ستين ادياونقدر ز. تو هم حرف بزن! شورم يمن م. تو كنار بمون«: گفت نيبنابرا. ديند

 نانيپس از آنكه با خود كنار آمد كه به او اطم. بود نگاه كرد شيحرفها دنيشن نتظركه م عهياستقبال كرد و به ود شنهاديپ

و هم سن و سال خود من  يهست اليخواهر سه نكهيا«: گفت يبا خونسرد عهيود »؟يدون يم يتو در مورد من چ«: ديكند، پرس

رو كه همه  نهايا«: گفت طنتيبا ش اليل »يستيبدجنس ن يد ياونقدرها هم كه نشون م. يخون يما درس م ةمدرس يتو ،يهست

 »؟يخبر دار... من با  ةكه تو از رابط نكهيمنظورم ا... در مورد . دونند يم

 »يش يهم قدم م يكيوز هم با هر ر يدوست و آشنا دار يليتو خ ؟يبا ك« -

 جهينت نيبا ا. قدم شود شيحرف زدن پ يبرا اليزند و منتظر است كه خود ل يدانست كه او تعمداً خود را به ندانستن م اليل

 »ياز صاحب كالسور آب... كنم  يصحبت م يكه من از ك يدون يخودت م. نكن يشوخ«: گفت يريگ

مشت خود را گره  اليل» كردم؟ هيمگه اون مال من نبود؟ بعد هم من اون رو به تو هد«: نگاه كرد ماًيمستق اليبار به ل نيا عهيود

 »!بود؟ يكه اون از طرف ك ميدون يما خوب م. بود كه من به مادرم دادم ياون جواب«: دياو كوب يبه بازو يكرد و به آرام

قابل  شيبرا الياعتماد ل »ه؟ينظرت چ«: را در هم قفل كرد شيدستها اليل »دميشن ييزهايچ هي«: تكان داد يعاقبت سر عهيود

هست،  يصاحبش هر ك. بود يكالسور قشنگ«: تأمل گفت يبا كم. گفتن، آزاد بگذارد ياو را برا دياحترام بود، اما بهتر د

 »است قهيخوش سل

 »!؟يكن يم دشييپس تو هم تأ« -

 »اش؟ قهيدر چه مورد؟ در مورد سل«: بود خشك كرد زانيكه آو يرا با دستمال بزرگ شيآب را بست و دستها ريش عهيود

 »!خودش« -

در «: گفت عهيانتظارش سرآمد و ود. شد رهياز او نشست و به دهان او خ يكم ةدر فاصل اليل. نشست نيزم يرو عهيود

 »دمشيدو بار با احمد د يكيفقط . دونم ينم ياديز زيموردش چ
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 »نبود؟ يكاف« -

 يو خوب لباس م ستياش بد ن افهياست و ق رهيرنگ چشماش ت. داره يبدونم؛ صورت گرد و سبزه ا كهنيا يبرا! چرا« -

 »...اما . بود يظاهرش رو بشناسم، كاف نكهيا يبرا. پوشه

 »باطنش هم خوبه« -

 »؟يمطمئن نقدرياز كجا ا« -

حساب  يليزنه و برخوردش خ يكه م ييحرفها. رفتم رونيگم كه چند بار باهاش ب يخودمون بمونه، راستش رو م نياگه ب« -

 »شده است

تازه اگر تالش كنه و . رهيگ يم پلميامسال بعد از دو سال رد شدن، تازه د. اون فقط هجده سالشه«: گفت اطيبا احت عهيود

 »رهيبگ مياش تصم هنديفكر كنم اونقدر بزرگ شده باشه كه در مورد آ«: لبخند زد يبا شادمان اليل» بذاره يخاطر جنابعال

تونه  يپسر هجده ساله نم كي. هنوز بچه است يكه بدون ستيكنم، اما بد ن حتتدوست ندارم نارا«: گفت يبا دودل عهيود

 »يرو ندار يزندگ كيشروع  يهمون طور كه من و تو آمادگ. باشه ريپذ تيمسئول

 اليخ يبذاره؛ درس و مدرسه رو ب شيپا پ ،يمصطف هيفقط كاف. ام اما من كه از هر نظر آماده! ... ديتو شا«: ابرو باال انداخت اليل

بد  يول ،يدرسته كه به اون عالقه مند شده ا«: كرد، گفت يفكر نم يگريد زيكه خودش جز به درس به چ عهيود» شم يم

 »زوده يليو اون خ وت يبرنامه ها برا نيا يبدون ستين

 ياو م. زد يآن دو كه دوستانه كنار هم نشسته بودند، لبخند دنيبا د. بزند كه رضا وارد آشپزخانه شد يخواست حرف اليل

تواند با همه كنار  يدانست كه م يشناخت و م يرا خوب م عهيود. باشد ديبهبود روابط آنها مف يتواند برا يدانست زمان م

 .ديايب

 يبرا ميتون يم يگفت يمگه خودت نم ؟يشما ناراحت«:به سرعت گفت اليل» !ن؟يخوب با هم گرم گرفت«: رفت خچاليطرف  به

شما هم بهتره . رم بخوابم يمن دارم م! ... هنوز هم سر حرفم هستم«: آورد رونيآب را ب يرضا بطر »ميهم دو تا دوست باش

 »ديكن دارشيده و ممكنه كه بيچون طاهر خواب د،يحرف بزن عهياتاق ود يتو

به اتاق او رفته بود، از  اليهر بار ل. را به اتاق خودش دعوت كرده بود اليبار بود كه ل نياول. اشاره كرد اليبرخاست و به ل عهيود
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پهن  عهيكه ود يرفتار گذشته، شرمنده كنار بستر يادآوريبا  اليل. راه انداخته بود ياجازه بود و جنجال يو ب يلجباز يرو

حاال هم «: كنارش نشست عهيود» شد يدعوامون نم يوقت اون طور چيه ،يكرد يدعوتم م خودتاگه «: كرده بود، نشست

 »يياياتاق ب نيا يتو يتون يم ،يبه بعد هم هر وقت خواست نياز ا. نشده ريد

كردم اونقدر مغرور و  يفكر م. كردم يفكر كنم در مورد تو اشتباه م«: رنگ گرفته اش را با دست پوشاند يگونه ها اليل

 »ديرس يسخت به نظر م دنيبه تو رس. شه باهات دوست شد ينم. كلمه باهات حرف زد كيشه  يكه نم يخودخوه هست

بعد از «: و سرش را خم كرد و به خود جرأت داد دياو هم خند »؟يبه آقا مصطف دنيسخت تر از رس يحت«: ديخند عهيود

بعد هم «: دنبال حرف او را گرفت طنتيبا ش عهيود» ...و دنبال كار بگرده و  اديو بعد هم ب يقراره بره سرباز پلميد

قولش زد،  رياگه ز«: گفت نيتر ميبار با لحن مال نيا عهيود. سر تكان داد اليل» درسته؟... و  يو عقد و عروس يخواستگار

 »! ...امكان نداره«: ديپر اليرنگ ل »؟يچ

 نيخواد ا يدلم نم! نره؟ گهيد يكيدنبال  يفراموشت نكنه و حت ،يداده كه بعد از خدمت سرباز ينيچرا؟ اون چه تضم« -

خودت  ياز حرفها دميفهم يهر چ. دونم يازش نم ياديز زيمن چ. يرياحتمال رو هم در نظر بگ نيا ديبا يحرفها رو بزنم ول

 »يهم فكر كن هيقض ةگيد ةبه جنب ستينبد  يول. كنم يداور شيخواد پ يدلم نم ليدل نيبه هم. و احمد بوده

 »امكان داره؟ يعني« -

بهش عالقه  داستيكه پ نطوريا. يكن دايپ يبه نظر من بهتره راه چاره ا. فكر كن يمنطق. افتاده ادياتفاقاها ز نيچرا كه نه؟ ا« -

 »!؟يمند شد

 يكه م يدو سال نيا يتو«: گفت يپس از تأمل كوتاه عهيود» كنم دوستش دارم يفكر م! آره... راستش «: دستپاچه گفت اليل

 »ميباش يدنبال راه حل منطق ديبا. فتهيممكنه هزار جور اتفاق ب ،يره سرباز

 »مثالً؟« -

برخاست و  عهيود »ميذاره بخواب ينورش نم د؛ياون چراغ رو خاموش كن«: ديكش اديكه فر ديرا شن اليسه يموقع صدا نيهم در

باالخره ...  ميكن يدر موردش فكر م. ميبهتره بخواب«: خودش را به بستر رساند و زمزمه كرد يد و به آرامچراغ برق را ز ديكل

 »شه يم دايپ يراه حل
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را در مقابل چشمانش گشوده  يديجد ةچيدر عهيود يحرفها. توانست بخوابد ياما نم د،يدر بستر دراز كش يتيبا نارضا اليل

اش كند و  ياريقول گرفت كه  عهيآن روز از ود يفردا. گرفت يآن را هم در نظر م ديكه روشن نبود و او با يروزنه ا. بود

 .دانست يداده بود، مسئول م اليكه به ل يخود را در مقابل قول عهيود

، او را در مثل هر بار يريخانم كب. رفت يريصحبت كردن با احمد به منزل خانم كب يفرصت برا نيدر اول ليدل نيهم به

 يخودتون م. شما هستم اديبه  شهيمن هم«: كنار او نشست عهيود» !؟ياز ما كرد يادي زميعز! چه عجب«: آغوش گرفت

 »گرفتار درسها هستم... كه  ديدون

 »وقت غروب روشن شده؟ نيا يتو ديحاال آفتاب از كدوم طرف دراومده كه چشم ما به جمال خورش« -

 نيا يگن جوون ها يم رزن؟ينه من پ ،يحاال هم به خاطر احمد اومد«: به پشت او زد »ست؟ياحمد خونه ن«: ديخند عهيود

 »دوره وفا ندارند؛ راست گفتن

 »من چقدر دوستتون دارم نيدون يشما كه م ه؟يچه حرف نيا« -

 »يكه احمد رو دوست دار ينه به اندازه ا« -

سر بلند كرد  يريخانم كب» كمك بگرم يعني... بخوام  حيازش توض ير مورد موضوعاومده بودم د«: انداخت ريسر به ز عهيود

به خدا اومدم شما را «: دست او را گرفت »يگلو تر كن ارميب يزيچ نيبنش. شه يم داشياالن پ گهيد«: و ساعت را نگاه كرد

طاهر چطوره؟ پسره «: ديرفت، پرس يم رونيكه از اتاق ب يدر حال يريخانم كب» و سوالم رو از احمد بپرسم و برم نميبب

 »خوره يطرف و اون طرف قل م نيمثل توپ ا«: ديخند عهيود» دل همه رو برده ومده،ين

اسفند  يمامان جان بو! بهار اومده! گل اومده! به به«: جلو آمد اقياو با اشت دنياحمد با د. سكوت كرد اطيورود احمد به ح با

 »نكن يزبون نيريش نقدريا. نيبنش«: گفت يريخانم كب» !اد؟ينم

: رو به مادر كرد. نديبب يباشد و او را به خوب عهينشست كه مقابل ود يگذاشت و طور شخوانيپ يرا رو شيكتابها احمد

درسهات رو «: توجه به حرف او گفت يمادر ب» !وقت غروب؟ نياون هم ا. ماست ةخون يتو ديامروز خورش ينگفته بود«

 »نباش ننگرا! آره مادرم«: نگاه كرد عهياحمد به ود »؟يخوند

احمد » !احمد آقا ،يبود بهييبا كتاب و درس غر ادمهيكه  ييتا جا ؟يتا حاال درس خون شد ياز ك«: با استهزاء گفت عهيود
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اندازند و  يم نيچهار تا دونه زلف رو ماش نيا م،يخواهر؟ اكه به فكر درس و دانشگاه نباش ميچه كن«: را جمع كرد شيلبها

زلفهات رو كوتاه  نكهيپس از ترس ا« : خاست، گفت يكه برم يدر حال يريكب انمخ» كنند يآسفالته درست م ابونيوسطش خ

 »؟ينكنند، فكر درس افتاد

 »مادر؟ ميچه كن« -

 »!حاال بگو بدونم، چه عجب خانوم جان؟«: شد عهياحمد متوجه ود. رفت رونياز اتاق ب يدنيآوردن نوش يبرا مادر

 »؟يكن يم تياز دست من شكا يطور نيكه هر دفعه ا يريگ يخودت اصالً از من سراغ م. از شماستعجب « -

احمد به  »؟يكه چ«: اخم كرد عهيود» ام غلط اندازه افهيحداقل ق. كه من بزرگ شد يفراموش كرد نكهيمثل ا«: ديخند احمد

قبل . هيگن حتماً خبر يدر خونه تون اومدم م ننيچهار بار بب. سر زبونها فتهيدوست ندارم حرف ب«: شد قياو دق يبايصورت ز

 تياحمد با جد» !ستيطور ن نيدونم ا يمن كه م يول«: گفت منانيبا اط عهيود» كنه يدرست م عهيخانوم شا الياز همه هم سه

شد  يچ! ... كردم يشوخ. هم نكننگا يطور نيا«: احمد لبخند زد. نگاهش كرد رتيبا ح عهيود »؟يدون ياز كجا م«: ديپرس

 »اومدم اليبه خاطر ل«: ديكش ينفس راحت عهيود» !؟يبه ما زد يسر

 »باعث شده چشم بنده به جمال شما روشن بشه، ازش تشكر كنم نكهيبه خاطر ا ديپس با« -

 »نه؟ ايحرفم رو بزنم  يذار يم. احمد دست بردار« -

 »ما هم دست شماست ةاجاز! خانوم دييبفرما«: شانه باال انداخت احمد

 عه؟يچه ود يعني«: دياحمد ابرو در هم كش» ... نيخوام بدونم ا يم. ميبا هم حرف بزن يخوام در مورد دوستت مصطف يم« -

. پرسم يم اليدل ل يپسر؟ برا يكن يم يساز عهيچرا شا«: به سرعت گفت عهيود »يخودت حرف درست كن يخوام برا ينم

 »ه؟يچه جور آدمخوام بدونم  يم

 »!م؟يخبر موند يشده و ما ب يهم خبر ديشا اي! خانم عهيود ستين يهنوز كه خبر ؟يكن يم قاتيتحق ينكنه دار« -

به هم عالقه مند  دميطور كه شن نيا. رو بفهمه قتيحق يقول دادم كمكش كنم تا در مورد مصطف اليمن به ل! احمد نيبب« -

 »... اليل يول. ستين يزنم كه چندان هم جد يالبته حدس م... هستند 

هر دفعه به خاطر . دونم ينم ياديز زيمن هم چ«: تفكر خاراند ةلبش را به نشان ةبا انگشت اشاره گوش. شد ياحمد جد ةافيق
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اون . رهدا يرابطه چه منظور نيواقعاً از ا اي. شه به حرفهاش اعتماد كرد يدونم تا چه حد م ينم. كار مسخره اش كردم نيا

 »داشته يقبالض هم چند مورد دوست يعنيكارها سابقه داره؛  نيا يوكه ت يبدون ستيفقط بد ن. هيپسر خوب

 نيمثل هم. چند تا! ... نه يكي«: احمد با تأسف سر تكان داد» دوست بوده؟ گهيدختر د كيبا  يعني«: ديلبش را گز عهيود

 »اليرابطه اش با ل

 »درسته؟ ست،يوجود قابل اعتماد ن نيبا ا«  -

 نيا! مثل گذشته است ايكرده و  دايپ اليبه ل يحرفهاش مردونه و قابل اعتماد باشه و واقعاً عالقه ا نيا ديشا! ... دونم ينم« -

 يچه احساس انمينسبت به اطراف ايخوام  يم يدونم چ يمثالً خود من؛ نم. هيو نادون طنتيپسر اوج ش كي يسن و سال برا

اگه . احساس بچگانه است يو اساسش فقط رو هياست و حرفهام پا يو بچگ يعقل يب در،از كارهام به قول ما يليخ. دارم

كه دقت بكنه و اگه قراره رابطه اش  يگوشزد كن اليبهتره به ل. گذارند ياش م يو نادون يبكنه، به حساب جوون يكار يمصطف

 »بره شيكنه، از راه معقول پ دايادامه پ يبا مصطف

 »... ؟يچه طور يعني« -

نداره و فقط از  يخاص تيواقعاً قصد و ن دمياگه د. كنم يصحبت م ميرمستقيغ يمن با مصطف«: و گفت ديشياند يكم احمد

كنه با  يفكر م اليكه ل يليبه اون دل يكنم كه مصطف يفكر هم نم. دم يده به تو خبر م يرابطه ادامه م نياحساسات به ا يرو

 ...اون دوست شده باشه 

به  يبگو چند روز اليتو به ل...  رنديقرار بگ انيهست بهتره كه عنوان بشه و بزرگترها در جر نيدر ب ياگر واقعاً عالقه ا يول

 ايزده  زهايجور چ نياز ازدواج و ا ياصالً تا حاال حرف. حرفهاش ثبات داره يتا چه اندازه رو نمينره، تا من بب يسراغ مصطف

 »نه؟

 يسرش را به عالمت منف. به او گفته باشد يزيچ نيچن يآمد كه مصطف ينم ادشي. خود مرور كرد شيرا پ اليل يحرفها عهيود

 اليبه ل يچون مصطف. شه يعوض نم يزيرابطه به هم بخورد، چ نياگر هم ا! يچيپس فعالً ه«: گفت تياحمد با درا. تكان داد

 »!نداده يقول

 »خوره يشه؟ اون شكست م يم يچ الياحساس ل« -
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 هي! گم يم يچ يفهم يخودت خوب م. رهيگ ينم راديكس به او ا چيكنار بكشه، ه ياگر هم مصطف. اشتباه از خودش بوده« -

 »جور هوس بچگانه

 اليل يرفتارش چقدر رو نياونقدر عقل داشته باشه كه بفهمه ا دوارميام«: هوس او را متوحش ساخت ةواژ ياحمد رو يةتك

 »داره ريتأث

فكر كنه و به قول تو  يمنطق دوارميام. دميازش نشن يزيچون هنوز چ. تونم بدم ينم يقول چيمن ه عه،يبه هر حال ود« -

ه حسن ال،يشده كه روابطت با اون دختره، ل يحاال بگو بدونم چ... اونقدر عالقه و عقل داشته باشه كه از پشنهادم استقبال كنه 

 »مواظب خودت باش. كرد نانيكه بشه به حرفهاش اطم هرس يتر از اون به نظر م يشده؟ موذ

كنم اون قدرها  يو مادرش قرار گرفته بود و حاال فكر م اليسه رياو هم تحت تأث! اشتباه نكن احمد«: گفت نانيبا اطم عهيودت

 »يشناس يبه هر حال تو بهتر از من او رو م«: احمد شانه باال انداخت» كردم بدجنس نبود يهم كه فكرش رو م

هنگام . بود نيغرورآفر شيهمپا شدن او برا. احمد به دنبالش تا كنار در رفت تا او را بدرقه كند. قصد رفتن كرد عهيود

 فيكنم كه كارها رو رد يم يم كه شده، سعبه خاطر تو ه. راحت باشه التيخ«: به رسم ادب سرش را خم كرد يخداحافظ

 »زنم يحرف م يفردا با مصطف نيهم. كنم

 نيا ةنديآ ريچقدر تصو. و او را نظاره كرد ستاديدر ا ةدر دهان. باارزش تر بود يزياز هر چ شيبرا عهيود تيرضا لبخند

درس خواندن  ياو را برا اقياشت عه،يود ينداشت، اما حرفها ليتحص ةبه ادام ياديز ةتا آن سال عالق. بود بايدختر، ز

فقط دو ماه تا آزمون مانده بود و او . را خشنود سازد عهيبود كه ود نيا خاطرآن همه تالش به  ةعمد. كرده بود ختهيبرانگ

 .استفاده ها را ببرد نيروزها بهتر نيقصد داشت از آخر

خودش  نيآنچه را كه ب ةاو لبخند زد و دور از چشم مادرش هم جانيبه ه. ديرا منتظر خود د اليكه به منزل بازگشت، ل عهيود

 نيچن يگريقبل از او هم با دختر د يكه مصطف دياو هر چه كرد نتوانست به او بگو. كرد انياو ب يو احمد گذشته بود، برا

آرام كردن  يبرا را عهيخواهرش كه ود ادياو گوش سپرده بود كه متوجه فر يرفهابه ح يطور اليل. داشته است يرابطه ا

 .زد، نشد يطاهر صدا م

 عهيود ييكرد، اما الال يم هيطاهر از عمق وجود گر. ديبه سرعت خودش را به اتاق طاهر رساند و او را در آغوش كش عهيود

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  حاجي بنده فاطمه  –وديعه                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٩

خواندن درس  يطاهر مطمئن شد، او را ترك كرد و برا دنيپس از آن كه از خواب. به خواب رفت گرياو را آرام كرد و بار د

 .كرد يفكر م عهيود يبه حرفها ونشسته بود  يگوشه ا اليل. ها اقدام كرد

دختره  نيا نيبب ؟يمگه تو امتحان ندار«: زد و گفت بيبود، به دخترش نه عهيود يكه جلو ييكتابها دنيبزرگ با د خانم

 يبرا... خونم مامان  يم«: گفت يوصلگح يبا ب اليل» كن اليو فكر و خ نيبش نجاياون وقت تو ا! خونه يدرس م يچطور

 »وقت هست، نه؟ شهيتو هم يبرا«: گفت تيخانم بزرگ با شكا» امتحان وقت هست

كتاب را از كنارش برداشت و آن را گشود و خود را مشغول خواندن نشان . دار مادر حوصله اش را سر برد شين يها حرف

 .آنها را تنها بگذارد ديمادر گرچه متوجه حركات او شد، اما بهتر د. داد

 يسرانجام چهار روز بعد، احمد از او خواست كه برا. خواند يدرس م شياز پ شيب عهيبود و ود كيامتحانات نزد فصل

 يبه حال او سوخت و آرزو كرد كه احمد خبر خوش عهيآنقدر مضطرب بود كه دل ود اليل. به منزل آنها برود جهيگرفتن نت

 .سرش را تكان داد يبا نگران اليل» با تو در مورد ازدواج حرف زده؟ توق چيه«: قبل از رفتن در گوش او گفت. داشته باشد

زنان محل از خانه خارج شده بود و احمد در آن  ةماهان ةشركت در جلس يبرا يريخانم كب. رفت يريبه منزل خانم كب عهيود

 يسع عهيگفتگو را بداند، اما احمد هر بار كه ود ةجيمحض ورود قصد داشت كه نت به عهيود. ساعت روز در خانه تنها بود

: مالحظه گفت يكرد و ب يرا عصبان عهيطفره رفتن او ود. كرد يرا عوض م حرف يركيبكشاند، با ز اليداشت موضوع را به ل

 »ومدمين نجايبه ا ليدل يحرفم رو بزنم؟ من كه ب يذار يچرا نم«

 يخودم نم يوقت برا چيدونم ه يمن كه م«: بود، گفت هيكه به زمزمه شب ييرا متوجه ساخت و با صدااحمد  عه،يود خشم

 »!خوب هم به خاطر دارم كه قرار بوده برات چكار كنم؟. ييآ

» .شد يتابع احساسات م دياز اول هم نبا اليل«: به صورت او چشم دوخت مياحمد مستق» ... جه؟ينت«: گفت يبا دستپاچگ عهيود

فقط . قصد ازدواج نداره يمطمئن بودم كه مصطف باًيمن تقر«: احمد با تأسف سر تكان داد» !؟... يعني«: ديلرز عهيود يصدا

 »حد به خودش وابسته كنه نيرو تا ا الياست؟ اون حق نداشت ل چهيباز اليمگه ل«: تباال رف عهيود يصدا »هيدنبال سرگرم

 »جواب داد ياز طرف مصطف يحركت نيودشه كه به كوچكترخ ريتقص. بود الياشتباه از ل« -

 »؟يكن يرو محكوم م اليتو ل! من يخدا«: را تكان داد شيدستها ارياخت يب عهيود
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 »كنم يكنم فقط اشتباهش رو گوشزد م يمن محكومش نم! عهيود« -

 »گفت؟ يچ قاًيدق يمصطف نميبگو بب« -

 نيگفت كه قصد ازدواج نداره و خانواده اش در ا حيصر يلياما اون خ. نشم اتيوارد جزئ اديكردم ز يمن سع يدون يم« -

 »حرفها نيگفت كه من بچه ام و از ا يخودش م. دونند ينم زيچ چيمورد ه

احمد لبش را تر » !حرفها نبود؟ نيا اديگرفت،  يداد و م ينامه م يچطور وقت«: زد اديفر تيسردرگم بود و با عصبان عهيود

 »شه يو اون دوست م نيمدت با ا هيو  اليمدت با ل هياون فقط به خاطر دلش ! ... يچه اچقدر ب«: كرد

احمد با » كردم يخودم خفه اش م يبودم با دستها اليل ياگه من جا. كنه يباز گرانياما اون حق نداره با احساسات د« -

چون او . به او بدم ينتونستم جواب گهيهم زد كه من د يو تازه اون حرف جالب يستين اليل يخوشبختانه تو جا«: صراحت گفت

كنه، به  دايازدواج رو پ يهم آمادگ يخوره و ضمناً وقت يحرفها نم نيبه ا دشرك و پوست كنده گفت كه اصالً سن خو يليخ

 »بوده باشهدر ارتباط ن يقبالً با پسر يعني! .... نبوده باشه ييبرنامه ها نيگذشته اش چن يره كه تو يم يسراغ دختر

 »... يداشت كه با مصطف مياون تصم. كرد يپسره فكر م نياش با ا ندهيفقط در مورد آ اليل! اما احمد«  -

 »؟يكن نانيپسر دوست بوده، اطم كيكه با  يبه دختر يشد يحاضر م ،يبود يمصطف يتو خودت جا! ؟يچ يبا مصطف«  -

 »! ...بوده ياون پسر خود مصطف... «: ديلبش رو جو ةگوش عهيود

با پسر  يرابطه ا نيبا من دوست بوده، از كجا معلوم كه قبالً هم چن يوقت"كنه  يخودش فكر م شيپ يول! درسته جانم« -

 »"!باشه؟ بنديپا ياز كجا معلوم كه به زندگ. كرد نانيشه اطم ينم يكس نيبه چن"گفت  يم يمصطف "نداشته؟ يا گهيد

 ندهيبوده كه فكر ازدواج و آ ليدل نيارتباط برقرار كرده فقط به ا يدونم كه اگه با مصطف يشناسم و م يرو خوب م اليمن ل« -

 »سرش بوده يتو

وقت ازدواج، به دنبال  ايمرد دن نيباور كن بدتر! يكه مفهوم حرفش رو بفهم يستيتو پسر ن«: را بغل كرد شيزانو احمد

 »گرده يم ايزن دن نيبهتر

 »... ستين يدختر بد اليل«: دينال يديبا ناام عهيود

 نيكه ا يبعد هم به كس يحت ايشه مطمئن بود كه قبل  يبا چند تا حرف و لبخند رام شده، از كجا م يوقت ،يمصطف ةديبه عق« -
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 »بنده؟ يحرفها رو بزنه، دل نم

 يبا ناراحت عهيدو» بود يبه نظر من حرفش منطق«: گفت متياحمد با مال» نامرده يليدوستت خ! احمد«: با خشم گفت عهيود

 »يچون تو هم مثل اون«: بلند شد

بود كه در  يآنقدر عصبان يمتوجه حرفش شد، ول عهيود. ستياو نگر ةو با تعجب به صورت منقبض شد ستاديمقابل او ا احمد

 »م؟يحاال نامرد هم شد. دست شما درد نكنه«: انداخت رياحمد سر به ز. ديد ينم هيخود توان توج

از  عهيود يپا. او را به نام خواند يآرام يقبل از خروج، احمد با صدا. رفت اطيبدهد به طرف درب ح يآنكه جواب يب عهيود

 يبا كالفگ عهيود »؟يكن يفكر م نطوريتو در مورد من ا«: پسر جوان در چند قدم خودش را به او رساند و گفت. ستاديحركت ا

 »شده بودم يصبفقط ع! داحم يچقدر نازك دل شد«: سر تكان داد

 »؟يندار مانيا يكه زد يبه حرف يعني« -

توجه  يب عهيود» لحظه به خودم شك كردم كي«: احمد لبخند زد »يدون يتو كه نظر من رو م«: نگاهش كرد نهيبا طمأن عهيود

و با  ديخند عهيود. احمد سرش را به عالمت مثبت تكان داد» حد برات اعتبار داره؟ نيحرفم تا ا يعني«: به آرامش او گفت

احمد به او » االن منتظره... به اون بگم  يكه تو زد ييتونم حرفها يمن نم! ... ؟بگم يچ اليموندم كه به ل«: گفت يناراحت

 »بهش نزن يحرف«: شد كترينزد

نه، حرف بز يخودش با مصطف يگم بهتره بگ يم«: تأمل گفت ياحمد با كم» كنه يم چميبرسم سوال پ نكهياما به محض ا« -

امكان . يره سرباز يم گهياون تا چند ماه د. فهمه يم يطور نيخودش رو ا فيشه، تكل ياز تو هم ناراحت نم يطور نيا

 »نهيبه انتظار اون بش ديفهمونه كه نبا يزنه و بهش م يم اليرو به ل حرفشحساب راحت  نيبا ا. دانشگاه رو نداره يتو يقبول

 »رميگ يكنه، سردرد م يم دايپ يحرفها چه حال نيا دنيبا شن اليكنم ل يفكر م يوقت« -

 »خودت رو ناراحت نكن، كارش از اول اشتباه بود« -

احمد » هان؟! حتماً وقتت رو گرفتم. ببخش كه مزاحم درس و كالست شدم. به هر حال ممنون«: قفل در را باز كرد عهيود

 .ديكش يقيدر را پشت سر او بست و نفس عم عهيخروج ود با» وقت من متعلق به خودته ةهم. خانم ديينفرما«: زمزمه كرد

 اليل رايز. به سواالت او در امان باشد ييبماند تا از جوابگو اليداشت كنار سه يسع. بگود اليرا به ل قتيتوانست حق ينم عهيود
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و دانسته بود  ديرس ينظر مرنگ باخته بود و نگران به . بشند يزيتواند چ يبا او تنها نشود، نم يدانست تا وقت يم يبه خوب

 .دارد زيقصد گر عهيود

بدهد و  هيداشت به خود روح يسع. را بشنود يزمان آمدن پدر، خوردن شام و وقت خواب فرصت نشد تا جواب مصطف تا

. رابطه شان آماده كند ةدر مورد ادام يمصطف يجواب منف دنيشن ياو را برا ميرمستقيغ يكرد به گونه ا يتالش م عهيود

با اصرار او را  اليبازگشت داد، اما ل شنهاديپ الينرفته بود به ل انهخ يخواب كه آماده شدند، خانم بزرگ كه چند روز يبرا

 .به زبان آورد عهيدرس را از ود يريادگيكرد كه بماند و بهانه  يراض

 يبه نظر م شهينشست، بچه تر از هم عهيمقابل ود جانيروخته از هبراف يبا گونه ها اليكه با هم تنها شدند، ل يفرصت نياول در

 يشد؟ احمد با مصطف يچ«: شد، خودش لب باز كرد ديكه ناام يمقدمه حرف بزند و زمان يب عهيو منتظر بود كه ود ديرس

 »حرف زده؟

احمد «: گفت ديترد يبا كم» گفته؟ يچ«: ذوق زده گفت اليل» آره با هم اختالط كرده بودند«: آورد نييپا يسرش را كم عهيود

 »...به حرف زدن نداشته  يليتما يگفت مصطف يهم كه اون م يطور نيا ه؟يچ اليخودت و ل فيتكل دهيازش نپرس ماًيكه مستق

 »چه؟ يعني« -

لوم و مظ يبا چهره ا اليل» مورد حرف بزنه نيخواسته كه در ا يدلش نم يمصطف! ... دونم ينم«: كرد يدرنگ كوتاه عهيود

به دل  يا نهيك يآنكه بخواهد از مصطف يبه او چشم دوخت و ب يبا دلسوز عهيود» !دهيحتماً خجالت كش«: گنگ گفت يتبسم

كنم  يم شنهاديمن پ«: كرد اليرو به ل تيدرنگ با جد يپس از اندك. كند ادهموضوع آم يدانست چگونه او را برا ينم. گرفت

 »!بهتره نه؟ ،يمورد حرف بزن نيدر ا يخودت با مصطف

 »بگم؟ يبه اون چ ديبا« -

 دشيتهد...  يكن يبذارند، وگرنه رابطه ات رو تموم م شيبگو خانواده اش پا پ. دونم يدرست نم«: شانه باال انداخت عهيود

ر اون بذا. حرفات رو بزن. يتمومش كن ديچرا؟ تو با«: ديابرو در هم كش عهيود» تونم يمن نم«: گفت يبا درماندگ اليل» !كن

رو تموم كنم؟  زيتونم همه چ يچطور م ؟يكه چ«: با هراس زمزمه كرد اليل» ...كه  دونطفره رفت، ب يدياگه د. هم حرف بزنه

 »كنم يهر شب قبل از خواب بهش فكر م... وابسته كرده  يلياون من رو به خودش خ
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طور باشه كه از  نينه؟ اگر ا ايكرده باشه  دايپ يبه تو وابستگ دياون هم با! اليل اريدرن يبچه باز«: به سرعت گفت عهيود

اگر . بگذارند شيمقدمات پا پ يفرسته كه حداقل برا يكنه و قبل از رفتن به خدمت خانواده اش رو م يخواسته ات استقبال م

 رشيتونه ز ينم گهيكنه، د دايپ يرسم ةرابطه جنب نياگه ا ؟يمنتظرش بمون يخواه يم يچه حساب ينده رو يقول چيبره و ه

 »اديخانواده هامون وسط م يبزنه؛ چون آبرو

فكر ! آره«: ديدرخش ديدر نگاهش برق ام. ندينش يو بدون غرض است و به دلش م يمنطق عهيود يكه گفته ها ديشياند اليل

 يفردا كه نم! ... ما بهتره ييهر دوتا يمشخص بشه، برا يقبل از رفتنش به سرباز زياگه همه چ. بهتر باشه يطور نيكنم ا يم

 »؟ييآ يتو هم م! ... زنم يرو بهش م هامحرف نيتونم سراغش برم، اما دوشنبه آخر

حواست رو جمع كن  الياما ل. دييآ يراحت تر با هم كنار م! بهتره د،يتنها حرف بزن«: تكان داد يسرش را به عالمت منف عهيود

 »...اگه خانم بزرگ بفهمه 

 »آره؟. ميدوشنبه امتحان دار. نبره ييمواظبم كه مامانم بو يچهارچشم!  نگران نباشاصالً«: ديخند اليل

 »بله« -

. بغض كرد عهيود. ديتشك انداخت و خند يو خودش را رو» ...نامزد بشم  يمن با مصطف! فكرش رو بكن«: گفت يآرام با

. شد يزد، تمام چهره اش باز م يحرف م يكه در مورد مصطف يزمان! مشتاق بود اليچقدر ل. كند هيخواست گر يدلش م

 .پتو پنهان كرد رياو با بغض نگاه كرد و سرش را ز يها خندهبا  عهيتوانست او را از خود براند؟ ود يچطور م يمصطف

قبول  عهيبروند، اما ود يمصطف دنيخواست با هم به د عهياز ود گريبار د اليكه از مدرسه خارج شدند، ل يروز بعد زمان دو

 يو به او م زدير يرا بر هم م اليباشد كه آن پسر هجده ساله تمام تصورات ل يتوانست شاهد زمان يخواست و نم ينم. نكرد

شده  دياو ناام يكه از همراه اليل. گرفت شيراه خانه را در پ ييبه تنها نيبنابرا. است يآنها تمام شدن نيب زيكه همه چ ديگو

او در  دنيد يو آن روز برا ديد يرا هر روز هنگام خروج از مدرسه اش م يمصطف. راهش را كج كردبود، شانه باال انداخت و 

 .ستاديدور از مدرسه ا يفاصله ا

در  ،ياو خوشحال شود، اما پسر جوان با ناراحت دنياز د يبا لبخند به او اشاره كرد و انتظار داشت كه مصطف ديكه او را د يزمان

چه كار  نجايتو ا«: سرد گفت يرفت و با لحن اليكرد، از دوستانش جدا شد و به طرف ل يم بيمقابل نگاه احمد كه آنها را تعق
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. و با اكراه با او همراه شد ديخود ند يبرا يچاره ا يمصطف» خونه مياومدم كه با هم برگرد«: زد ييبايلبخند ز اليل »؟يكن يم

 »؟يچه كار كن يخواه يباالخره م«: مقدمه گفت ينشست و ب يخانه ا ةپل يرو اليخلوت ل يدر كوچه ا

رو هم گرفتم كه برم  يدفترچه سرباز. دم يچه؟ امتحان كنكور كه نم يعني«: درخشان خود را به او دوخت يچشمها يمصطف

 »وقت تلف كنم؟ خوديشم پس چرا ب يدونم قبول نم يمن كه م. خدمت

 »! ...؟يبرگشت يبعد كه از سرباز« -

 »رميگ يگردم و بعد هم زن م يم يكار درست و حساب كيدنبال « -

 »باشه؟ ريد يكم يكن يفكر نم«: ديرنگ گرفته اش كش ةبه گون يدست اليل

 »؟يچه كار يبرا«: زد يخبر يخود را به ب يمصطف

 »فكر نكنم خانم بزرگ بگذاره من تا اون وقت منتظرت بمونم! ... ازدواج« -

 »رم؟يگ يزن م يبه خانم بزرگ چه كه من ك«: نگاهش را به صورت او دوخت يمصطف

 »به نفع همه باشه ،يحاال با خانواده ت صحبت كن نيكنم كه اگه تو هم يمن فكر م. اون مادرمه«: گنگ و سردرگم گفت اليل

 »!در چه مورد؟« -

تا مقدمات رو  يبگذار شيكه بهتره با خانواده ت پا پگه  يم عهيود. در مورد خودمون«: او كالفه شده بود ياز خونسرد اليل

 »ميآماده كن

 يگفته من قصد دارم با جنابعال يك! كنم اشتباه به عرض رسوندن يخانم فكر م اليل«: خم كرد يگردن درازش را كم يمصطف

 »؟يگ يم يتو چ! فهمم؟ يمن كه نم«: ديپر اليرنگ از صورت ل» ازدواج كنم؟

 يحت يكن يم اليمن هنوز بچه ام؟ تو خ م؟يحرف زد زهايچ نيو ا يتا امروز مگه ما در مورد عروس! اليواضح حرف زدم ل« -

 »موضوع فكر كردم؟ نيبار هم به ا كي

 »مون بودم ندهيبه فكر تو آ روقتياما من هر شب تا د« -

 يالبافيو خ يتو خودت نشست. ها نزدمحرف نيوقت از ا چيباشه من ه ادتياگه ! اليل ياشتباه كرد«: پاسخ داد ديبا ترد يمصطف

 »...كه  يكرد
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 »! ...يداد بميفر! يتو به من دروغ گفت ؟يكه چ« -

 ياز تو برا ستنديحاضر ن يمتيق چيخانواده م به ه. من فقط هجده سالمه و تو پونزده سال ال؟يل يفهم يكدوم دروغ؟ چرا نم« -

 »!حداقل حاال نه. كنند يمن خواستگار

 نيچن نيا ،ينوجوان يسالها نيكرد؛ او فقط پانزده سال داشت و حاال در اول ياحساس شكست م. را فشرد اليل يگلو بغض

 »حرف آخرت بود؟ نيا يمصطف«: رفت كه شفاف شود، اما خودش را كنترل كرد ينگاهش م. شد يم ريحق

مورد حرف  نيدر ا گهيد! ميجا تمومش كن نيهم ديبا«: كرد كينزد اليصورت سبزه اش را به صورت پرحرارت ل يمصطف

 يخواست دستها يدلش م اليل» ...كه  يدون يم... مورد با من حرف زد و من گفتم كه قصد ندارم  نياحمد هم در ا. نزد

 زيجز گر يچاره ا. فتديبه شماره ب شيپاك شود و نفس ها لبشلرزانش را آنقدر بر گردن او بفشارد كه آن لبخند از 

كرد و به  بيكه شاهد دور شدن او بود، دستها را در ج يمصطف. ختيفرو ر شيكرد و اشكها دنيدو نداشت؛ ناگهان شروع به

 .راه افتاد

اصالً به فكر  طيشرا نيفردا امتحان داشت، اما در ا. خواست كه هر چه زودتر به خانه برسد ياز خشم بود و دلش م زيلبر اليل

رفته  اليسه دنيبه د شهيحدس زد كه چون هم. خانه گذاشت، مادرش خانه نبود اطيكه قدم به ح يزمان. امتحان فردا نبود

كه  يشد مصطف يباورش نم. ستيبلند گر ينشست و با صدا وانيا يرو ست،ياو ن يشاهد اشكها يفكر كه كس نياست و با ا

 يلحظات رنج و عذاب به روزها نياحاال كه در . او را از خود رانده باشد نيچن نيكرد، ا ياز او استقبال م يبا لبخند شهيهم

 ،يمصطف ينگاه ها، لبخندها و حرفها ةطرفه بوده است و هم كيو  يرابطه، چقدر خال نيكه ا ديد يم د،يشياند يگذشته م

 .كرد يدهنده جلوه م بيو فر اكارانهير

در  يزيشود و اگر چ يدانست كه مادر نگرانش م يم. افكار كشنده نجات بخشد نيبرخاست، تا خود را از ا يخشم و كالفگ با

آب سر گرفت و به خانه خواهرش  ريصورت گر گرفته اش را ز. گذشت ينم الياز ل د،يفهم يمورد رابطه اش با آن پسر م

 .رفت

به  يتوجه چيبا طاهر سرگرم بودند و ه اليخانم بزرگ و سه. كردن او نگران شده بود ريد يبود كه برا يتنها كس عهيود

هراس . نديرا مقابل در بب اليدر را باز كند و ل ديترس يم عهيزنگ در را به صدا درآورد، ود اليكه ل يزمان. نداشتند اليل ريتأخ
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 .را فاش كند زياو مقاومت خود را از دست بدهد و در مقابل مادرش همه چ دنيبا د اليداشت كه ل

تا حاال كجا «: خانم بزرگ كه متوجه او شده بود، به ساعت نگاه كرد. داشت ريگذاشت، سر به ز اطيقدم به ح اليكه ل يزمان

مادر قانع شد؛ چون طاهر را در  ايگو »نجاياومدم ا ينبود... رفتم خونه «: گفت ندازد،يب يآنكه به مادر نگاه يدختر ب »؟يبود

 يبا صدا. بپرسد وارد آشپزخانه شد يزيآنكه چ ياو انداخت و ب يبه سراپا ينگاه اليسه. نزد يحرف گريآغوش گرفت و د

 »خونه است؟ عهيود«: ديپرس اليگرفته از سه

اون خونه  يديپرس ياالن نم يقدر كه اون به فكر درس و كتابه، تو هم بود نياگه ا«: سرش را به طرف او برگرداند اليسه

 »!نه؟ اياست 

كه منتظرش بود، به سرعت در را  عهيود. رفت و در زد عهيآنها را نداشت، به طرف اتاق ود يحرفها دنيشن ةكه حوصل اليل

نشست و شروع به  ياو در گوشه ا دنيبه محض د اليل. ديرا فهم زيسرخ و چشمان غمدار او، همه چ ةچهر دنيباز كرد و با د

 .و سكوت كرد رفتدو زانو در كنارش قرار گ عهيود. كرد هيگر

 نهيمن هم عاشق س ه؛يآدم حساب يليكنه خ يم اليخ چارهيب! ن دروغ گفتاحمق به م ةپسر«: زانوها را در بغل فشرد اليل

 اليگم تا خ يرو به مادرش م زيفردا همه چ. بماله رهينكرد كه سرش رو ش دايرو پ ياز من بدبخت تر كس! چاكش هستم

 »!چه؟ يعنيا رو درآوردن عاشقه يفهمه كه ادا يفردا كه رفتم در خونه شون و آبروش رو بردم، م! نكنه كه با بچه طرف بوده

 »... ةپسر! گه؟ يم يبه من چ يدون يتو م«: را به او دوخت انشيبا خشم نگاه گر اليل »ريكم آروم بگ هي«: گفت يبه آرام عهيود

 »!دونم يمن م« -

اصالً ... خواد  يگه زن نم يكرده كه من عروسكم؟ م اليخ يدون ياز كجا؟ م! ؟يدون يم«: ديپرس نيزده و خشمگ رتيح اليل

 »خواد يمن رو نم

. اما من نتونستم بهت بگم. ها رو گفته بود نيبه احمد هم هم. خاطر هم گفتم كه خودت باهاش حرف بزن نيبه هم. آره« -

انگشتش را به طرف  ديبا تهد اليل »يكن نانياطم ديبهت گفته بودم نبا اليل. يكن يكردم اگه خودش بگه، راحت تر قبول م اليخ

 »...رفتم، آبروش رو بردم  يوقت. ستميد بفهمه كه من احمق نيبا. دم يحاال بهش نشون م«: گرفت او

 ايب م،يفردا امتحان دار! ... و فراموشش كن اياصالً ب. ره يسوال م ريخودت ز يآبرو«: دست او گذاشت يدستش را رو عهيود
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 »درس بخون؟ ايب يگ يتو م رم؛يم يمن دارم به درد خودم م«: دست او را كنار زد اليل »ميدرس بخون نيبش

توانست حواس خود را  يو شروع به درس خواندن كرد، اما نم ديخود را عقب كش. كتاب را مقابل خودش باز كرد عهيود

در  ةمشغول درس بود كه خانم بزرگ در آستان. كرد يحواس او را پرت م اليل يةهق هق گر يمتمركز درس بكند؛ صدا

 ينگاهش به سو كبارهيآب دهانش را فرو داد و منتظر جواب شد، » شده؟ يچ«: ديابرو در هم كش اليل دنيظاهر شد و با د

ره مرده كه مگه بابات دوبا«: ديكش اديتوجه به او فر ياما خانم بزرگ ب. شانه باال انداخت يبا ناراحت عهيود. ديچرخ عهيود

 »؟يگفت اليبه ل ي؟ چ...نكنه تو «: كرد عهيو رو به ود» ...؟يكن يم هيگر نطوريا

به طرف دخترش  يخانم بزرگ قدم» نزدم يمن حرف«: گفت يحوصلگ يصفحات كتاب گذاشت و با ب نيانگشتش را ب عهيود

 اليل» شده؟ يچ نميحرف بزن بب«: زن رو به دخترش كرد. كه طاهر را در آغوش داشت، به اتاق آمد يدر حال اليسه. برداشت

باز . نگاه كرد اليبه ل عهيود »؟يزد يتو بهش حرف«: اشاره كرد عهيبه ود اليسه. را به مادر دوخت و سر تكان داد انشينگاه گر

امتحان فردا رو بخون كه اون هم  ايب"من فقط بهش گفتم . كرده امتحانش رو خراب«: ديهم به خاطر او مجبور بود دروغ بگو

 »"نشه يجور نيا

 يخواستگار اديب يكيبذار . يتو از اول هم درسخون نبود«: خانم بزرگ سردرگم گفت. هق هق كنان به او چشم دوخت اليل

كتاب را به طرفش  اليسه. اش بلندتر شد هيگر يصدا. دينمك پاش اليحرف، به زخم ل نيبا ا »يدمت كه بر يبود م يهر ك... 

با خشم پشت سر  رزنيپ. انداخت ريچشم بر هم گذاشت و سر به ز اليل »وابونمخوام طاهر رو بخ يم! ريآبغوره نگ«: انداخت

 .ديخارج شد و در را به هم كوب اليسه

با خشم كتاب را  اليل» به تو نداده بود يقول چياون كه ه...  دهيكه به آخر نرس ايدن«: او دراز كرد يكتاب را به سو عهيود

بگو درس  يفهمم، تو هم ه يمن حال خودم رو نم«: پرت كرد عهياول كتاب را پاره كرد و به طرف ود ةگرفت، چند صفح

درختان باغچه  ريرفت و ز رونياز اتاق ب. كه او را تنها بگذارد ديبهتر د عهيدو »اديكتاب و دفتره بدم م ياز هر چ. بخون

 شد،ينديخواست به ازدواج ب ينم. گرفت يمردان م ةكرد، دلش از هم يفكر م ال،يل يآمده برا شيبه اوضاع پ يوقت. ستنش

 .ال ذهنش نسبت به آن معطوف شده بوديل يبار بعد از حرفها نياول ياما برا. مسئله فكر نكرده بود نيتا آن روز هم به ا

 يبود كه آدمها دهيفهم يحاال به خوب» دست خودش بكنه ةچيباز اليمن رو مثل ل يذارم كس يوقت نم چيه«: ديشيبا خود اند
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تمام  نياز ب. را به خود جلب كند گرانيشوند و او دوست نداشت با صورتش د يصورتش وسوسه م ييبايز ةبه واسط ياديز

بگذرد  يز چهره اش به سادگگشت كه ا يم يستودند، به دنبال كس يم اكردند و صورتش ر ينگاهش م نيكه با تحس يكسان

 .و خود او را باور كند

آن پسر  اديداشت او را از  يسع عهيود. امتحانات بود ةجيبرگزار كند و حاال نگران نت يرا به خوب ينتوانست امتحانات بعد اليل

شده بود و مجبور بود كه تابستان در خانه درس  ديچهار درس را تجد اليامتحانات اعالم شد؛ ل جيكه نتا يهنگام. غافل كند

داشت با  يو سع ستينگر يخوب قبول شده بود، م ةكه تمام درسها را با نمر عهيخانم بزرگ با حسرت به ود. بخواند

 .كند بيرا به درس خواندن ترغ الينام او ل يادآوري

و مادرش با او بهتر شده  اليسه ةرابط. امتحانات قبول شودتمام تالش خود را در طول تابستان به كار گرفت كه تا او در  عهيود

طاهر كوچك از . هم كمتر شده بود و در منزل آرامش برقرار بود اليسه يها يريبهانه گ. شد يرضا م يباعث شاد نيبود و ا

 .كرد يش مرا فرامو شيغم ها ةاو هم دنيكرد كه رضا با آغوش كش يبرد و آنقدر پدر را به خود معطوف م يهمه دل م

و  نديتوانست او را بب ياحمد در دانشگاه، كمتر م يبا قبول. از گذشته به درس مشغول شد شيب عهيود د،يشروع سال جد با

رفت و هر گاه  يبه شمار م عهيهم همچنان محرم اسرار ود يريخانم كب. اغلب اوقات، احمد سرگرم درس و دانشگاه بود

 .رفت ياو م دنيشد، به د يمادر دلتنگ م يبرا عهيود

. و به منزل او رفت نديرا بب يريهم وست داشت كه خانم كب عهيود. به همراه طاهر به خارج از منزل رفته بود اليروز سه آن

انداخت و وارد شد و با  ديكل اطيدر همان لحظات احمد به درب ح. استقبال كرد ياو شاد شد و از او به گرم دنياز د رزنيپ

به . تر از او نشست نييپا يپله ها نشست و احمد كتابها را به دست او داد و پله ا يهمانجا رو عهيود. او لبخند زد دنيد

 .چقدر او را دوست داشت. شد، نظر كرد يكه هر روز شكفته تر م عهيود يبايصورت ز

 يليخ«: ديابرو در هم كش عهيود» خونم يدارم م«: احمد لبخند زد »؟يكن يبا درسها چكار م«: در مقابل نگاه او گفت عهيود

شه  يم يعني«: گفت اقيبا اشت عهيود» شه يآسون م يكن ياگه سع. تالش كرد ديبا يهر كار يبرا«: احمد لبخند زد» سخته؟

او با محبت نگاه  ياحمد به شوق و آرزو» مامان رو برآورده كنم يخواد آرزو يمكه من هم برم دانگشاه و دكتر بشم؟ دلم 

 »يقبول نش يشك دارم پزشك ،يكه تو دار يتكارپش نيبا ا«: كرد

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  حاجي بنده فاطمه  –وديعه                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٩

 »! ...خدا از دهنت بشنوه« -

 »تو دييايب ؟يپله ها نشست ياحمد چرا رو«: ستاديا عهيكنار ود يريكب خانم

 »اديم يباد خوب يشه، ول يداره سر م. هواش بهتره نجايا. نه مامان« -

دعا كن . مادر اديدعا كن ب«: سرش را باال گرفت يريخانم كب »اديخواد بارون ب يم نكهيمثل ا«: به آسمان نگاه كرد عهيود

 »ضرر داره ادشيز يزيهر چ! مامان جان«: احمد گفت »اديبارون ب شهيهم

 ميافتادند؛ نون نداشت يمردم به چه روز يدون ينم. شد يبچه بودم، خشكسال يوقت ادمهيخوب . تشنه است پسرم نيزم« -

 »بارون رحمته. ميبخور

احمد با » فوق رحمته عهيود«: ديرا كش عهيود ةگون يريخانم كب» مگه نه؟ "دختر هم رحمته"گن  يم«: نگاه كرد عهيه ودب احمد

 .چون او، آن دختر را دوست داشت يريخانم كب. بود كه با او حرف بزند يبه دنبال بهانه ا. ديبلند خند يصدا

غذا از «: تأمل گفت يب يريخانم كب »م؟يبخور يكه گرم كن ستين يزيمامان چ«: كرد، گفت يم يكه احساس گرسنگ احمد

همه  نيبعد از ا«: بلند شد يريخانم كب» برم ديبا گهيمن د«: گفت عهيود »يبخور عهيظهر مونده، صبر كن گرم كنم كه با ود

 .بدهد، آنها را تنها گذاشت يجواب عهيود نكهيو قبل از ا »؟يبر يخوا يحاال م ،يوقت اومد

دو  يكي. آره بابا«: احمد بلند شد »ده؟يمگه رس«: به انارها انداخت ينگاه عهيود »؟يخور يم«: به درخت انار اشاره كرد احمد

 »هنوز ترش هستن يول... هست كه قابل خوردن شدن  يهفته ا

از انارها را از  يكياحمد جست زد و  »يكرد يشده بود كه به من تعارف نم نيرياگه ش! نيهم«: داد هيتك اريبه دو عهيود

از  نيا«: او اشاره كرد فيبا انگشت به ك عهيود »ميستياهل شكم ن دييفرما يهم كه شما م نقدرهايما ا! خانم ايب«: شاخه كند

 »!يشكم بود ةبرد شهيهم ادمهيكه  يياثرات دانشگاهه؟ تا جا

 »دست شما درد نكنه« -

چه «: را به طرف او گرفت يكي. كرد مياحمد انار را با دست دو ن» نداره قابل شما رو«: افتاد رونيمرتبش با خنده ب يها دندان

به . انار را گرفت و احمد هم به سرعت مشغول خوردن شد ةميدست دراز كرد و ن عهيود» !عجب قرمزه! ... يدار يشانس

 .ديبلند خند يصورت او با صدا دنيبا د عهيود. شداش سرخ  ينيكه دور دهانش و نوك ب يطور
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او اشاره  ينيبه ب هيود» بود؟ يچ يخنده برا نيا«: با پشت دست دور دهانش را پاك كرد د،يد يخنده نم يبرا يليكه دل داحم

 .سرخ كرد شتريو آن را ب ديكش ينياحمد دست قرمزش را به ب. كرد

احمد كه » بلند شو لب و لوچه ات رو بشور ه؟يچه سر و وضع نيبچه جان ا«: احمد گفت دنيآمد و با د اطيبه ح يريكب خانم

تو هم «: غذا را مقابل او گذاشت يمحتو ينيمادر س» شده بود نيريش يكي نيا«: تازه متوجه صورت خود شده بود، برخاست

 »اريچشم درخت رو درب

دامن او  ةو گوشاحمد كنار مادر نشست . به حركات او چشم داشت يبا لبخند عهيكه ود يآب نشست، در حال ريلب ش احمد

احمد » بچه جان مگه دامن من حوله است؟«: صورت او را كنار زد يريخانم كب. را گرفت و صورتش را با آن خشك كرد

 »مزه است يچهار، پنج ساله لوس و ب يمثل پسربچه ها وزهن«: رو به دختر كرد رزنيپ» دامن شماست! نه«: ديخند

همراه او مشغول خودن  عهيود »عهيبخور ود... » !كنه؟ يم فيچطور از پسرش تعر نيبب«: كرد كيقاشق را به دهان نزد احمد

اما عالقه . خواهد يدانست او را چگونه م يم. او آن دختر را با تمام وجود دوست داشت. ستينگر ياحمد به حركات او م. شد

 .بود بايز عهياش به ود

او را چون  افتي يدرم ديشياند يهر بار كه به او م. كند فيشت توصكه به او دا يداشت او را و عالقه ا يسع زيخودش ن يگاه

 .خورد يغصه م شيها يناراحت يو برا ديخند يبه لبخند او م. مادر دوست دارد ةبه انداز يخواهرانش و حت

 يريكب خانم» دفعه ساكت شد كيكنم با احمد برخورد؛ چون  يفكر م! يريخانوم كب«: گفت د،ياو را ساكت د كبارهي عهيود

تو بگو، من «: گرفت يحق به جانب ةافياحمد ق» حرفهاست نيبچه پوست كلفت تر از ا نينترس جونم، ا«: پسرش زد ةشان يرو

شما  نكهيمثل ا«: دياحمد ابرو در هم كش» من با نظرات مادرت موافقم«: دياز خوردن دست كش عهيود» !پوست كلفتم؟ يليخ

 »طلبت يكي! ... خانوم عهيباشه ود! ديكرد يكيدست به 

: گفت عهيود »يكن يمثل بچه ها قهر م! ... بابا نيبش«: پسر جوان بالفاصله گفت. به ساعت انداخت و برخاست ينگاه عهيود

 يفكر م. برگردم خونه ديبا گهيد يول...  رميگرفتم كه به حرفهات خرده نگ ادينبوده و  ريتأث يبا تو ب ينيهمنش... نترس «

ابرو در  عهيود» حرف بزنم اليبا سه ديمن هم با. ميصبر كن با هم بر«: گفت يريخانم كب» م تا حاال برگشته باشهه اليكنم سه

 »در چه مورد؟«: ديهم كش
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 »!مادر رهيامر خ« -

فكر كنم كه برات «: احمد با دهان پر گفت. برداشتن چادر به داخل رفت يبرا يريبه هم نگاه كردند و خانم كب عهيو ود احمد

 »دهيد يخواب

 »؟يچه خواب« -

 »چه عرض كنم؟«: شانه باال انداخت احمد

 

 5 فصل

 يبه راه م ادينبود، او باز هم داد و فر يرينگاهش كرد و اگر به خاطر حضور خانم كب رهيخ اليكه به خانه رفتند،سه يزمان

 .انداخت

او را از نظر گذراند و  يقد و باال يريخانم كب. طاهر را بغل كرد و به اتاقش رفت ال،ياز نگاه غضبناك سه دنيره يبرا عهيدو

شناخت،  يرا خوب م عهيبا آنكه ود اليسه» شده يخودش خانم يبرا... هزار ماشاءا«: نشست، گفت شيروبرو اليكه سه يزمان

 »! ...آره بزنم به تخته«: باشد، با تمسخر گفت تر ميداد كه مال ياما حسادت اجازه نم

كه  ييذاره مادرها يمونه، هر كجا پا م يدختره مثل عروسك م! جان اليسه«: او شده بود، گفت شداريكه متوجه كالم ن رزنيپ

 »شما ةخون اديحتماً چشم ما و احمد آقا رو هم گرفته كه دائم م«: زد شخندين اليسه» دارند يپسر دارند، چشم ازش برنم

خودم تر و خشكش . اومده، همراهش بودم ايكه به دن ياز روز. به گردنش دارم يمن حق مادر زم؟يعز هيچه حرف نيا« -

 »بود ياز اول هم جذاب و خواستن. كردم

 »ديكن فيشما ازش تعر نكهيمگه ا« -

هم  فيكدبانو كه هست، خوشگل و ظر. يفهم يم ،يذره دقت كن هيكنند، تو هم اگه  يم فيدختر تعر نيهمه از ا! نه جانم« -

 »امرزشيكه هست، خونه دار هم كه هست، اخالقش هم خوبه؛ مثل مادر خواب

دختر به  نياگه ا. است بهيكرده؛ منظور ط يرضا كه چند سال با اون مادر زندگ چارهيب«: لب كج كرد به،ينام ط دنيبا شن اليسه

 »!بوده؟ ياون مادر رفته، پس معلومه كه اون هم چ
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لجباز مگه تحفه  ةدختر«: با حسادت گفت اليسه» !؟ يزن يكه م هيچه حرف نيا! جان؟ اليسه«: به صورت خود زد يريكب خانم

چه آتش ها  ،يدون يشما نم... جوون كه بود؛ . ش به آقا رضا رفته يكله شق يول. ناراحت نشو«: لبخند زد يريخانم كب» !است؟

 »سوزوند يكه م

 يمزاحم شدم كه بگم با آقا رضا صحبت كن كه اگه اجازه م«: كه سخن كوتاه كند ديبهتر د رزنيو پ ديدر هم كشابرو  اليسه

 ميبچه است و شوهرش ن عهيآقا رضا گفته، ود! باز هم خواستگار؟«: به چشمان او چشم دوخت اليسه» !اد؟يده، خواستگار ب

 »تدرس و مدرسه اس ةدختر هم كه خور نيده، ا

 »گفتنش كه ضرر نداره. شما به آقا رضا بگوحاال « -

 »ره ينم رونيب اديدختره كه ز نياند؟ ا دهيرا كجا د عهيحاال، ود«: سر تكان داد يليم يبا ب اليسه

 »افته يدنبالش راه م نه،يب يرو هر كس م عهيود« -

اداها  نيا ،يدرس بخون يخوا يدختر اگه تو م"بگو . نهيمهم هم. افته يبعد راه م نه،يب يبله، اول م«: با تمسخر گفت اليسه

 »"؟يكن يناز م نقدريچرا ا ،يچه؟ اگه قصد شوهر كردن هم دار يعني گهيد

به هر حال شما با پدرش صحبت كن بگو بهتره ! ... بشه كه نيتونه خونه نش ينم گهيد. اند دهيراه مدرسه د يرو تو عهيود« -

 »جواب آقا رضا رو بشنوم Ĥميمن فردا پس فردا، م. ارنيب فيكه اجازه بدن كه تشر

 .آنجا را ترك كرد يريو خانم كب ديبا سكوتش به بحث خانمه بخش اليسه

رضا با گفتن بسم  »نجايامروز اومده بود ا ،يريخانوم كب«: شام رو به رضا كرد ةسر سفر اليكه رضا به خانه بازگشت، سه يزمان

 يم«: نگاه كرد عهيبه ود يرچشميز اليسه» گفت؟ يچ. شه يوقت از ما غافل نم چيبده، ه رشيخدا خ«: برداشت يلقمه ا... ا

 عهيود"من كه گفتم «: ديبا تكان سر به او آرامش بخش. شد عهيود رتيرضا متوجه ح» "اديخواستگار ب نياگه اجازه بد"گفت 

 »"خواد درس بخونه يم

 »"اند يخو يآدمها"گفت  يم. كرد يم فيتعر يليخ« -

 "نه"جواب من  اد،يپسر صدراعظم هم ب نيدخترم قصد شوهر كردن نداره؛ بنابرا. هر كس كه هست، جواب من همونه« -

 »است
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به او  يبا ناراحت عهيود» بده بره رضا. يذار يدختره م نيا يبه الال يل يل يليخ گهيتو هم د«: نازك كرد يپشت چشم اليسه

طاقت  عهيود» شناسه يدرس بخونه، خودش رو هم نم گهيكم رو داره؟ چهار سال د«: توجه به او ادامه داد يب اليسه. ستينگر

 »؟تو رو تنگ كردم يمگه جا«: از كف داد

كه گفتم؛ حاال دختر  نيهم«: به بحث، گفت دنيخاتمه بخش يو رضا برا ديلب گز عهيود. با نگاهش او را ساكت كرد رضا

كه با خود تنها  يزمان عهيود. به خوردن پرداخت يتيبا نارضا الياش شد و سه يباعث خشنود عهيدلبخند و» دم يشوهر نم

 ياز شاد زيلبر ريقاب عكس مادرش را نگاه كرد؛ چشمان مادر در تصو »شم يمن باالخره دكتر م«: شد، با خود زمزمه كرد

 .آسوده به خواب رفت ياليآن شب با خ. بود

كرد كه به درس او  يبود كه پدر را مصمم م ريدر درس ها آنقدر چشمگ عهيود شرفتيگذشت و پ يبه سرعت م روزها

 زيرفته بود، او ن يبه سرباز يكه مصطف ياز زمان. رفت يم شيبر خالف او كمتر به سراغ كتاب و دفترها اليل. توجه كند شتريب

 .شد ينمود و كمتر در جمع حاضر م يكم حوصله م

 

عادت كرده بود كه  عهيطاهر آنقدر به ود. كرد يم يرا عصب اليسه عه،يشد و عالقه اش به ود يروز بزرگتر م روز به زين طاهر

او را با تمام وجود دوست  عهيبود و ود عهيود يآن موجود كوچك، حاال تنها سرگرم. رفت ياو به خواب م ييشبها با الال

ذوق زده او را در  عهيتوانست آن كلمه را بر زبان آورد، ود يو نم كرد، نام او را صدا بزند يم يكه طاهر سع يزمان. داشت

 .ديبوس يگرفت و م يآغوش م

 عهيكه ود يبود و از عوامل هينداشت، بلكه به پدر شب عهيبه ود يطاهر شباهت. كرد يپدر را شاد م گر،يكديآن دو به  يوابستگ

 .كرد، شباهتش به پدر بود ياو جذب م يرا به سو

 

كه به  يزمان. را دوست داشت يرو ادهيبود، اما او پ يراه طوالن. گشت يتنها بازم عهيشده بود و ود ليروز مدرسه تازه تعط آن

لبخند آنها بر  دنيبه عقب نگاه كرد و با د يلحظه ا يبرا. شد كه پشت سرش بودند يمتوجه چند پسر د،يمنزل رس يكينزد

اتفاق به  نيو ا د،يد يم تيمحل او را در آن وضع ياز اهال يكي اي الياگر سه هدانست ك يم. خود افزود يسرعت قدم ها

 .شد يم يعصبان د؛يرس يگوش پدر م
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خواست بدود كه . به دنبالش هستند اد،ينه چندان ز يكه با فاصله ا ديمتر جلوتر باز هم به عقب برگشت و آنها را د چند

احمد . زد ينفس نفس م عهيود. او به طرفش رفت ةديرنگ پر دنياحمد قصد رفتن به دانشگاه را داشت و با د. دياحمد را د

 .انداخت ريسر به ز عهيود» شده؟ يچ«: ديو پرس ستادياو ا يروبرو. زود متوجه موضوع شد يليپسرها خ دنيبا د

 ياز كوچه رد م ميداشت! نه جانم«: از پسرها گفت يكي» بود؟ يشيفرما«: ديغضب آلود غر ياحمد با نگاه. جلو آمدند پسرها

 »ميشد

 »به قصد كجا؟«  -

 »!چهار تا كوچه باالتر«: لبخند زد پسر

. را عوض كردند رشانيبه هم انداختند و مس يپسرها نگاه. كوچه اشاره كرد يو به انتها» !كوچه كه بن بسته نيا نجا؟ياز ا« -

مگه  ؟يگرد يچرا تنها برم«: احمد به حركات ناموزون او چشم دوخت ميديچقدر به موقع رس«: گفت يبا قدرشناس عهيود

 »د؟ييآ يچرا با هم نم. شماست ةخون شهيهم كه هم اليل ست؟ين يكيراهش با تو  يكس

دنبال  اميب يخوا يم. من بعدازظهرها كالس دارم«: احمد با او همقدم شد» ره يخودش م ياون با دوستا«: لب گفت ريز عهيود

احمد با » گردم يهر روز بدون مشكل به خونه برم. شد ينطوريفقط امروز ا! نه«: سرش را كج كرد عهيود »؟يكه تنها نباش

... به خودم بگو  ،يكرد دايپ ياگه مشكل. شه يم رميداره د گهيد«: كرد ياو را تا دم در منزل همراه» !دوارميام«: گفت ديترد

: فقط گفت عهياحمد به طرف او برگشت و ود» احمد؟«: كرد شيصدا عهياز او دور شده بود كه ود چند قدم» خداحافظ

 .احمد لبخند زد و باز به راه افتاد» !ممنون«

مقنعه از سر  عهيود. شد اياو را جو ريعلت تأخ اليسه. زد يلبخند تيو با رضا ديكش يقيكه وارد منزل شد نفس عم يزمان

نداد و  يجواب عهيود »؟يگرد يبرم ادهيدو پ يريگ ياز بابات م هيپول كرا«: غرولند كنان گفت اليسه» آمدم ادهيپ«: برداشت

 .به اتاقش رفت

 ياز آنچه تصور م شياحمد او را ب. نبود گرانيمحبت او مثل د. بود شيبرا يگاه خوب هياحمد تك. كرد ياحمد فكر م به

 شهيعالقه و محبت از جانب احمد هم نيو آرزو داشت كه ا ديپسند يآن را م رايبس عهيبود كه ود يمحبت. كرد،دوست داشت

 .و قابل اعتماد ميبماند؛ صم يصورت باق نيبه هم
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كم  يزيكرد كه بدون احمد چ يحس م عهيبود كه ود باياحمد آنقدر ز ةعالق. او بود اديشب، به  روقتيتا د عهيروز ود آن

به . كرد يخواست و او را محدود نم يخود نم يرا برا عهيود. فرق داشت گرانياو با د. نبود گرانيمحبت احمد مثل د. دارد

اش را بارها ستوده  ييبايز. داد يخوستنش را نم ةگرانبهاست و به خود اجاز يزياو چ يينظر داشت كه گو يبه چشم عه،يود

بودند كه بعد از پدر او را به خاطر خودش  يكسان او و مادرش تنها. خواست يخودش نم يبرا يزيچ ييبايبود، اما از آن ز

 .كرد يموضوع خشنودش م نيدوست داشتند و ا

 يدرونش م يها ييبايبودند كه او را نه به خاطر جمال صورتش، بلكه به خاطر ز يدو نفر تنها كسان نياز پدر ا ريغ به

او و مادرش را ستوده بود و به  ييبايز ش،يكرد، بارها در خلوت خو يكه با چشم حسادت به او نگاه م اليسه يحت. دنديپسند

 .بود دهيشياو اند ةچهر ييباياوج ز

 

كرد، اما  يم رياز حد به طاهر تعب شيب ةآن را عالق عهيبود كه ود يدر رفتارش حس. ماند يدر خانه م شتريآن روزها ب پدر

در نگاه پدر . بود يمنتظر وقوع حادثه ا ايگو. كرد يم ينگران شوهرش را خوب شناخته بود و از آرامش او احساس اليسه

 .شود رهيبه آن چهره خ يحت د،يترس يم عهيبود كه ود يزياو چ ةدر چهر. ختشنا ياو رضا را خوب م. زد يموج م ينگران

و تالش او، پدر  ينهاد و تمام ذهنش به درس و كنكور معطوف بود و سرزندگ يرا هم پشت سر م رستانيسال دوم دب عهيود

 .دينما ياو را سربلند و مفتخر م يطيدر هر شرا عهيمطمئن بود كه ود. كرد يم دواريو ام يرا راض

در منزل  عهيود يگذشت، ول يماه م كيكه در راه مدرسه افتاده بود،  ياز اتفاق. آمد دنشيبه د يريروز باز هم خانم كب آن

 يدست رو رزنيپ. درس را رها كرد و نزد او آمد عهيود. را گرفت عهيراغ ودباز هم س يريخانم كب. از آن نزده بود يحرف

 »امتحانه نيفردا آخر«: لبخند زد »؟يخوند يدرس م يداشت«: او گذاشت يزانو

مزاحمت نشد؟ از احمد  يكس گهيدخترم د«: تشكر كرد يريخانم كب. تعارف كرد وهيم رزنيآنها نشست و به پ يروبرو اليسه

درهم منتظر جواب او  يماند و با چهره ا رهيخ عهيبه صورت ود الينگاه سه» گفت چند تا پسر دنبال افتاده بودن يم دميشن

 .شد

به هر حال «: گفت اليپنهان كردن موضوع در مقابل سه يتوجه به تالش او برا يب يريخانم كب» نه«: گفت يبا دستپاچگ عهيود
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چند  نكهيمثل ا. نبود يخاص زيچ«: گفت متيبا مال يريخانم كب» كدوم پسرها؟«: گفت يبا ناراحت اليسه» مراقب خودت باش

كرد و طاهر را كه چهار دست و پا به طرفش آمد  سيدور لبش را با زبان خ اليسه» چند نفر قصد مزاحمت داشتند شيوقت پ

 »دنبو يمهم زيچ«: گفت يدختر به آرام »؟ينزد يپس چرا حرف«: كرد عهيبغل گرفت و رو به ود

دست . مداخله كرد يريخانم كب» خونه مهم نبود، آره؟ ياومد يو م يافتاد يمهمه؟ اگه باهاشون راه م يچ ياز نظر جنابعال« -

 يمردم رو كه نم يكه نبوده، جلو نيا ريتقص. باهاش حرف نزن يطور نيا. جون اليدختر گله سه نيا«: را گرفت عهيسرد ود

 »محل نذاره يابونيخ يسر و پا يب يپسرها نيقدر كه به ا اون... داره  اديخاطرخواه ز. رهيتونه بگ

 يم داياز خاطرخواهاش پ گهيد يكي ديرس ياگه احمد نم! بله«: ديكش رونيدست طاهر را كه در دهانش كرده بود، ب اليسه

 »... ستيمعلوم ن! ره مدرسه يكه به خاطر درس نم نيگم بابا ا يبه رضا م يهان؟ هر چ. شد

 نانياز چشمام اطم شتريب عهيمن به ود. خانم الينگو سه«: گفت يرياز كوره در رفت و خواست جواب بدهد كه خانم كب عهيدو

 »داره؟ يطفل معصوم چه ربط نيچشم مردم ناپاكه به ا. دارم

زبان گشود تا پاسخ بدهد، » كنه يم دايچشم ناپاك هم جفت خودش رو پ ؟يريخانم كب يگ يم يچ«: گردن راست كرد اليسه

 يتو عهيود. گرده يچشم هر چقدر هم ناپاك باشه وقت انتخاب دنبال چشم پاك م! زمينه عز«: دخالت كرد يرياما خانم كب

 »محل نمونه است نيا

مونه كنه ن ينگاه م يهر صورت ياز حدقه در اومده تو يحتماً چون با اون چشمها. جون خودش«: گفت تيبا عصبان اليسه

 »افتند؟ يخواهر من نم اليپس چرا دنبال ل. است

 عهيود«: كه متوجه او بود، گفت يريخانم كب. تر از قبل به او چشم غره رفت يعصب اليخنده اش گرفت و سه ارياخت يب عهيود

توانست  يبود كه بخنددد؛ نم اليحاال نوبت سه» اش رو بكنند يقصد شوهر كردن نداره وگرنه هزار نفر حاضرند غالم

دونم راه  يمن خودم بزرگش كردم، م. ستيحرفها ن نيا قيدختر ال نيا«: ادادامه د يريخانم كب. حسادت خود را كنترل كند

از بچه . نقل و نبات خونه هاست عهيحرف نجابت ود. از اهل محل بپرس ،يندار نانياطم اي يتو هم اگه نگران. ره ينم يغلط

 بهيباشه دختر ط يهر چ. دارهن يكار گرانيره و به د يكه اون راه خودش رو م دميشن محل ها كه دوست احمد هستند، هم

 »بچه از دامن اون مادره نيا. امرزهيخداب
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در مورد مادرم حرف  اليسه«: از كف داد ارياخت عهيود» رو هم از مادرش به ارث برده يسر رهيخ«: بلند گفت يبا صدا اليسه

تو هر روز  يشه، از رفتارها ينم تيحرفها اذ نيتنش تو گور بلرزه؟ نترس با ا يترس يم«: گذاشت نيزن طاهر را زم» !نزن

 »كنه يصد بار فشار قبر احاطه اش م يباشه كه عذابش كنن، به خاطر تو روز هنداشت يكشه، اگه خودش هم گناه يعذاب م

آنقدر . و به سرعت به اتاقش پناه برد» !بس كن«: ديكش اديرا بشنود و فر ييحرفها نيطاقت نداشت در مورد مادر چن عهيود

. توانست يكرد درس خود را بخواند، اما نم يسع. نشد يريمتوجه رفتن خانم كب يخود غرق بود كه حت ةدر افكار آزار دهند

ه بازگشته از اتاق خارج شد كه پدر به خان يزمان. گرفت يرا م شيبغض راه گلو د،افتا يمادر م ريهر بار كه نگاهش به تصو

 .بود

قصد داشت  عهيپس از شام ود. حركت از نگاه رضا دور نماند نيبرگرداند ا ياو رو دنيبا د اليسه. در آغوش پدر بود طاهر

پس فردا كه شد لكه ! ... دختر رو شوهر بده بگو نه نيگم ا يمن م«: شد خكوبيم يبر جا اليسه ةبه اتاقش برود، كه با گفت

 »امرزهيرو ب الياون وقت بگو خدا پدر سه ،يريگمردم باال ب يتوسرت رو  يننگ و نتونست

باز «: رضا گفت. شانه باال انداخت يبا ناراحت عهيود. خواست حيبه دخترش نگاه كرد و با اشاره ابرو از او توض رتيبا ح رضا

 »؟ينداشته باش تيخونه و تو شكا اميشب من ب كيشد  ال؟يشده سه يچ

گردن رضا  يرگها» محله يحرف دخترت شده نقل و نبات پسرها. ميمحل آبرو دار نيا يرضا ما تو«: گفت يبا ناراحت اليسه

 »شده؟ يچ نميدرست حرف بزن بب«: گذاشت نيطاهر را زم. ستيرا نگر عهيبار با خشم ود نيمنقبض شد و ا

 »؟يد يش نمبه يبيمگه شما پول تو ج! گرده خونه؟ يبرم ادهيكه پ هيدونم چه حساب يمن نم« -

بعد هم كه چند تا . ادي يم ادهيپ يول ره،يگ يپول رو م! ... گهيبله د«: ادامه داد اليسه. سرش را به عالمت مثبت تكان داد رضا

رضا با خشم . حرف در دهانش ماند» ...داره كه  بيآقاجان دختر خودت ع. ريمردم رو بگ قهيافتند برو  يپسر دنبالش م

 .ديرضا دست او را گرفت و به طرف اتاق كش. ستيمسخ شده ها به پدر نگر نچو عهيود »نميبلند شو بب«: برخاست

اومد بگه كه احمد آقا گفته،  ينم يريحاال خانم كب يساديم ياگه از اول روبروش وا«: كرد قيبا نگاهش او را تشو اليسه

كه  يكش يتو نازش رو م. دختره پدر داره نيجان ابگه آقا نهايبه ا ستين يكي. بگذاره ونياگه مشكل داره با اون در م عهيود

 »گستاخ شده نقدريا
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آنكه مهلت حرف زدن بدهد، بر  يكمربند را از كمر گشود و ب. را به طرف اتاقش هل داد و با او وارد شد عهيبا غضب ود رضا

. كند يم هيتنب نيچن نيدانست به كدام گناه پدر او را ا يو نم ديچش يبار بود كه طعم كتك را م نياول. بدنش فرود آورد

 .را هم خورد ضربه نيبزند سوم يآنكه حرف يكرد و ب هيگر

او . شانه اش نشست يبه او زد كه به رو گريد يضربه ا. تر كرد يسكوت او، پدر را عصب. ديآتش گرفت و لبش را گز بدنش

 .نشست نيزم ياز كف داد و رونخورده بود، طاقت  يليس نيكه تا آن روز كوچكتر

 قتيحق اليل يحرفها نكهيرضا به خود آمد، اما تصور ا. اش بلند شد هيهق هق گر انه،ياثر تاز دنيبا د. لباسش را عقب زد ةقي

 اديفر. افزود ياو م تيداد و بر عصبان يشده باشد، احساسات او را تحت الشعاع قرار م يمرتكب گناه عهيداشته باشد و ود

 »... ؟يمن رو ببر ةچند سال يآبرو يخوا يم يوجب مين يتو«: ديكش

را بسته  شيآنكه لب باز كند، به آن اشاره كرد؛ بغض راه گلو يبه قاب عكس چشم دوخت و ب عهيادامه بدهد كه ود خواست

به  يمحكم يليس. كند يتوانست از گناه دخترك چشم پوش ياما هنوز نم د،يتمام بدنش لرز بهيط ريتصو دنيرضا با د. بود

 هيو با هق هق گر ستاديپا ا يبه زحمت رو. ديسوت كش عهيود يگوشها» از اون مادر كه نگران تو بود فيح«: گوش او نواخت

 »!عهيبابا منم ود«: گفت

 بهيمادر من همون ط«: انداخته بود نياش در اتاق طن هيگر يصدا. شد كتريبه او نزد يقدم عهيبرگرداند، اما ود يرو رضا

: دياش را باال كش ينيخودش گرفت و آب ب يقاب عكس را روبرو» خوردند ياش قسم م ياست كه همه به نجابت و پاك

! خوام مثل تو باشم و آرزوهات رو برآورده كنم؟ يم نكهيبه خاطر ا! شدم؟ هيتب يطور نيا يدونم به چه گناه يمامان نم«

 »...خوام  يجون م

پدر شده بود، ادامه  ةافتاد يكه متوجه شانه ها عهيود. افتاد و زانو زد نياز دستش به زمكمربند . نداشت دنيطاقت شن رضا

 چيه –كه حدقل به خاطر تو  –كنند؟ بابا  فرميبه خاطر گناه نكرده ك يتا نذار ييكجا. يديد يو م يكاش بود! مامان«: داد

پدر » موند كه من دختر تو هستم يم ادشيكاش ...  ديفهم يمادرت شك كرده، كاش م يبه دختر ب نيداد، بب يوقت آزارم نم

 .چسباند و خود را در آغوش پدر رها كرد نهيقاب را به س عهيود. ديدستش را دراز كرد و او را به طرف خودش كش

كه  يزمان. ديرا لعنت كرد و از كار خود حجالت كش اليدر دل سه. آب است يو پاك يدانست كه دخترش به زالل يم رضا
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كمربند، كه به  ةاثر ضرب دنيلباس او را عقب زد و با د ةقي» ...آخ «: او در هم رفت ةگذاشت، چهر عهيود ةشان يدست رو

! ببخش ايخدا«: مجروح او گذاشت و زمزمه كرد ةلبها را بر شان. شد ياو نشسته بود، اشكش جار ديتن سف يآتش رو يسرخ

 »ببخش عهيود... 

پدر سر او را در » باز هم دوستت دارم ،يكن ينطورينداره، اگه تموم بدنم رو هم ا بيبابا ع«: ديكش به صورت پدر دست عهيود

. بود دهيند د،يدو يمادر م ةكه به دنبال جناز يپدر را جز در زمان يةتا آن زمان گر عهيود. ستياو گر يآغوش گرفت و همپا

كه آرام گرفتند، رضا قاب عكس  يزمان. سوزاند يپدر دل دخترانه اش را م يةو گر تاو پدر را با تمام وجود دوست داش

توجه  يرضا ب. به سرعت سر تكان داد عهيود» !؟يكن يمن رو به مادرت نم تيبابا، تو كه شكا«: همسرش را برداشت و گفت

 »ريبگ دهيند بهيط زم،يببخش عز«: به قاب زد و زمزمه كرد يبوسه ا عهيبه حضور ود

را فشرد و  عهيدست ود. انداخت و آن را گرفت ريسر به ز يرضا با شرمندگ. مربند را برداشت و به طرفش گرفتك عهيود

 دينبا«: كه صورت او را با دست خود شست، در كنارش نشست يزمان. برد اطياو را با خود به ح اليسه ريدر مقابل چشمان متح

 »كردم يتو شك م يدر مورد پاك

او سر  يگفته ها انيرضا در پا. پدر بازگو كرد يرا برا يريخانم كب يحرفها نيرا كه افتاده بود و همچن يتمام اتفاقات عهيود

 .سر تكان داد عهيود» !؟يريگ يبه دل نم نهيتو كه از من ك. ببخش دخترم«: انداخت ريبه ز

اش  يدر مورد او و پاك گريخوشحال بود؛ چون پدرش د عهياو دست بلند كرده بود، اما ود يبار رو نياول يآنكه پدر برا با

: كرد و گفت اليرضا با لبخند برخاست و با او وارد اتاق شد، رو به سه» دوستتون داشتم شهيبابا هم«: آرام گفت. نداشت ديترد

به تو مربوط  اون، يكدوم از كارها چيه. يكن يدخالت نم عهيود يكارها يبعد، تو هب نياز ا. گم يم يچ نيگوش كن بب«

اون از امشب آزاده كه هر طور خواست ! گرده يره و چطور برم يچطور م. گرده يبرم يره و ك يم يك نكهيا يحت. ستين

 »؟يديفهم ،يش يكه محكوم م يتو هست نيمطمئن باش ا اد،يب شيپ يمشكل نياگه باز هم چن. رفتار كنه

فردا . برو بخواب«: لبخند زد عهيو رضا به ود ديبلند بر هم كوب يدر را با صدا. جواب و با خشم به اتاقش رفت يب اليسه

پدر چشم بر » درسهام رو دوره كنم گهيبار د هيبابا صبح زود صدام كن كه «: طاهر را در آغوش گرفت عهيود »يامتحان دار

 .از پدر جدا شد "چشم"با گفتن  عهيود» هم امشب كنار خودت بخوابون وطاهر ر! زميراحت باشه عز التيخ«: هم زد
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او را  بهيشد كه ط يمطمئن م ديبا. كرد يكه كرده بود، سرزنش م يآن شب نتوانست بخوابد و دائم خودش را بابت كار رضا

. كرد ياز درون آشفته اش م يزيداشت؛ چ يبيحس غر. داشت يبيكه بر سجاده اش نشست، حال عج يزمان. است دهيبخش

 شيسرش بود و صدا يباال عهيكه چشم گشود، ود يرفت، اما زمان واببه خ نير همان حمشغول شد كه د ازيآنقدر به راز و ن

 .زد يم

رضا  »؟يديخواب نجايا شب،يشما د... بله «: ديكش نييها را پا نيآست عهيود» اذان صبح را گفتن؟«: جواب سالم او را داد رضا

پدر » كنم قهر كرده يفكر م«: در گوش او زمزمه كرد عهيود» نشده؟ داريب اليسه. خوابم برد يك دمينفهم«: برخاست و گفت

 .است شيمشغول مرور درسها اطيكه در ح ديرا د عهيكه نمازش تمام شد، ود يانزم. رفت ييلبخند زد و به طرف دستشو

 است اما داريب اليدانستن كه سه يهر دو م. مشغول خوردن صبحانه شد عهيبا ود. داشت يبيعج يروز رضا حس دلتنگ آن

 .با همسرش را ندارد ييارويقصد رو

با ورود رضا، چشمها را بست و خود را به خواب  اليسه. به اتاق خودش برد و كنار مادر خواباند عهيطاهر را از اتاق ود رضا،

او دست  يشانيبه پ اطيرضا با احت. بهم خورد اليسه يپلكها. نشست اليسر سه يو باال ديپسرش را بوس يرضا به آرام. زد

 هي يكيبه همون  ؟يگ يچرا به من م«: آنكه چشم باز كند، گفت يب اليسه» رم يم ارممن د! ... يداريدونم كه ب يم«: ديكش

مثل طاهر دوستش دارم، اون تنها . اون دخترمه ؟يبفهم يخوا يچرا نم اليسه«: گفت يآرام يرضا با صدا »هيكاف ،يدونه ات بگ

 »است بهيط ادگاري

 گهيد نجايا... سراغ من؟  يچرا اومد ،يبه زن اولت وفادار بود نقدريتو كه ا! بهيط! بهيط«: بستر نشست انيد شد و مبلن اليسه

 »بهياست نه ط - اليسه –من  ةخون

 يكه من بعد از شونزده سال رو يكن يتو كار نكهينه ا م،يراحت باش عهيمن دوباره ازدواج كردم كه خودم و ود! ... اليسه« -

 »اون دست بلند كنم

 »؟يعذاب وجدان گرفت«: را گرداند و پوزخند زد شيرو اليسه

 »اون هم تنها دخترت! ؟يش يناراحت نم ،يكن هيتنب ليدل يگناه رو ب يآدم ب كيتو « -

! باش اليخ نيبه هم ،يحاال كه دوست دار. و پاكه؟ باشه نيمت يليمارمولك خ ةاون دختر يكرد اليخ. رضا خسته شدم« -
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 »كار از كار گذشته گهيكنم كه د يروز خبرت م كي

كه من  يباعث شد ،يكن يبراش مادر نكهيا يجا! اون مادر نداره اليسه. نداشته باش يتو به كارش كار«: گفت تيبا جد رضا

 »؟يندار يشه، كار يم رميداره د فته،ياتفاق ب نيا گهيبار د هيخوام  ينم. تمومشكن گهيد! ... جگرم دست بلند كنم ةپار يرو

تو . ارزش نداره ايدو روز دن! جان اليسه«: دياو را دست كش يرضا موها» من چه كاره ام؟«: شانه باال انداخت يديق يبا ب اليسه

 ايدستش هم از دن. هم نگران دخترشه بهيط ؟يكن يم دايپ يطور رفتار بكنه، چه حال نينفر با طاهر ا هياگه  ،يخودت بچه دار

 »خداحافظ...  ميبا هم حرف بزن شتريكه ب Ĥميزود م بش. كوتاهه، بذار آسوده باشه

دختر پر شر و شور، آنقدر مهربان بود كه اتفاق شب قبل را  نيا. اش كرد يتا مقابل در همراه عهيود. داشت يبيعج ةدلشور

پس «: رضا لبخند زد »م؟يه بشم تا با هم بركه من هم آماد نيكن يصبر م«: دينگاه نگران پدر باعث شد، بگو. رديبگ دهيند

 »زود باش

كوچه گذشتند،  چيپدر آرام گرفته بود و پس از آنكه از پ. و همراه پدر از منزل خارج شد ديبه سرعت لباس پوش عهيود

: انداخت ينگاه ميبه صورت پدر ن عهيود» فقط خوب درس بخون. نكن كه من سرافكنده بشم يوقت كار چيه عهيود«: گفت

 »دم يبه خاطر مادر هم كه شده ادامه م«

من رو بابت  اليكه سه ينكن يو كار يمثل مادرت باش شهيبه من قول بده كه هم. يمادرت رو برآورده كن يخوام آرزو يم« -

 »فتهياتفاق ن نيوقت ا چيدم كه ه يقول م«: نمود كيو صورتش را به صورت پدر نزد ستاديا عهيود» اعتمادم سرزنش كنه

با . خواد از جانب تو سربلند باشم يدلم م. وقت هم از درس غافل نشو چيمراقب خودت باش و ه«: دياو را بوس يشانيرضا پ

 »بحث نكن اديهم ز الميسه

: راهش را كج كرد يرضا به آرام» شما هستم تيمن فقط به فكر رضا«: و گفت ستاديا عهيود. بودند دهيمدرسه رس به

 »زميخداحافظ عز«

به  عهيدر ود بيغر ياقيپدر اشت يگفته ها. رفت كه او را به دست سرنوشت بسپارد يفرزندش بود و حاال م ةندينگران آ پدر

ظهر به منزل  كينزد. مدرسه منتظر ماند تا ظهر شود اطيداد و در ح حيبه تمام سواالت امتحان پاسخ صح. جود آورده بود

مرد  يكه در را به رو ديرا د اليسه نيو همچن ديرا در مقابل درب منزل د يدبود، كه مر دهيهنوز به در خانه نرس. بازگشت
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 .چنگ زد عهيبه جان ود ينگران. باز كرد

بود و  انساليمرد م »ن؟يدار يبله، امر«: گفت اليسه »ن؟يشما همسرشون هست«: ديمرد را شن يصدا د،يدر كه رس يروبرو

 عهيود »؟يخانم باش عهيود ديشما با«: نگاه مرد به صورت او ثابت ماند. ماند اليكنار سه عهيود. داشت ينسبتاً بلند ديسف شير

 »شما؟بله «: نگاه كرد اليبه سه يبا نگران

 »گفت يم اديپدرت از تو ز« -

 »شما؟«: ديبه شدت تپ عهيود قلب

 »آقارضا هستم يمن از همكارها« -

 يخانم، به هر حال اتفاقه، خبر نم«: كرد يمرد تأمل كوتاه» شده؟ يزيچ«: آب دهانش را فرو داد يو نگران ديبا ترد اليسه

دونم چطور  يمن نم. شه يخدا بخواد، همون م يدفتر عمرشون بسته شده، هر چ گهيبودن، اما امروز د روزيها تا د يليخ! كنه

 »...بگم كه 

 »؟يكه چ« -

بند آمد و رنگ از  اليو سه عهينفس ود» ... يگرفتگ شش و برق ةكابل برق رفته بود به منطق ريتعم يآقا رضا صبح برا« -

متأسف ... من و تمام همكارانم به خاطر ! خانوم«: آمد، نگاه كرد و ادامه داد يكه به طرف آنها م يمرد به زن. ديرخسارشان پر

 »بود يآقا رضا مرد فوق العاده ا. ميهست

كه  ديبگو ديكرد؛ شا يمبهوت، به هان مرد نگاه م عهيتفاد و ودچارچوب در ا انيو همانجا در م ديشن ينم يزيچ گريد ال،يسه

ها، دور آنها حلقه  هيبعد همسا يقيشده بود و دقا نيهوش نقش زم يب اليسه. داشته يفقط قصد شوخ اياشتباه گفته است 

 .زدند

و  يريخانم كب. چشم داشت شيجدا شده بودند، پ گريكديكه از  يپدر را، به هنگام ريو فقط تصو ديفهم ينم يزيچ عهيود

 .ستيگر يزد و م يبخت دخترش ضجه م يخانم بزرگ هم برا. را آرام كنند اليداشتند كه سه يها سع هيهمسا يباق

ناله ها در گوشش  يصدا. كرد يپدر را بر تن م يرخت عزا ديكه چند سال قبل، مادر را از دست داده بود، اكنون با عهيود

تا صبح با او همراه بود، اكنون  كهيكرد، پدر  يو اصالً باور نم ديغلت يصدا فرو م يب شياشكها .داد يو آزارش م ديچيپ يم
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 .گذاشته است شيتنها شهيهم يبرا

. درب منزل آقارضا نصب شده بود، نگرانش كرد يكه باال ياهيس ةو پارچ ديكه از دانشگاه بازگشت، محله را شلوغ د احمد

. و سالم كرد دياحمد به سرعت خود را به او رسان. از خانه خارج شد اهيكه با لباس س ديرا د عهيود ياز شوهر عمه ها يكي

 .زد و پاسخ سالمش را داد يتلخشناخت، لبخند  ياو را م يمرد كه به خوب

بدن » گرفته آقا رضا رو برق«: انداخت ريمرد سر به ز» افتاده؟ يچه اتفاق«: دياشاره كرد و با اضطاب پرس اهيس ةبه پارچ احمد

 هي نيهم ،يدون يزن من هم كه م. كنند يم يتاب يب يليخانواده اش خ«: شوهر عمه پلك زد» تموم كرده؟«: كرد خياحمد 

 .شد اطيگرفت و وارد ح ااحمد ر يبغض گلو» ...برادر رو داشت 

 ستادهيكنار پله ا ن،يچند مرد، اندوه زده و غمگ. را شناخت ييآشنا ةنال يصدا ان،يو در آن م ديچيدر گوشش پ ونيش يصدا

احمد . توانست، سه خواهر، همسر و دختر رضا را آرام كند يكس نم چيكردند و ه يبودند و در مورد انتقال جسد صحبت م

 .خودشان پناه برد ةخانو به  ديلب به دندان گز. اورديطاقت ن گريد

 دنيد يدلش برا. احمد به سرعت لباس عوض كرد و دوباره به آن عزاخانه بازگشت. در جمع عزاداران بود زياحمد ن پدر

كه عزاداران  يزمان. فكر گرفت نيكس را ندارد و قلبش با ا چيه گريد عهيآورد كه اكنون ود اديبه  يلحظه ا. ديتپ يم عهيود

را گرفته  شيبازو اليكه ل يمتورم، در حال يسرخ و چشمان يكه با صورت ديد را عهيجنازه آماده شدند، ود يخاكسپار يبرا

 يداشتند كه از صدا يدر آرام كردن كودك يچرخاندند و سع يبغل به بغل م گرانيطاهر را د. آمد يم نييبود، از پله ها پا

 .و از عمق فاجعه آگاه نبود ديطلب يو آغوش مادر را م ستيگر يم گرانيد يةگر

آن همه غم سرگردان شد  يو غرق اشك او افتاد، نگاهش بر رو بايز ةاهش به چهركه نگ نيرفت و زما عهيبه طرف ود احمد

 نيا يدر پ» بابا ندارم گهيد. كس و تنها شدم يب! احمد«: دينال عهيبزند كه ود يكرد حرف يسع. و بغض راه كالمش را بست

 واريسر به د اطياز ح يو در گوشه ا و از او دور شد اورديتاب ن گريد احمد. ستيبلند گر يسخن سرش را خم كرد و با صدا

 »...بهش صبر بده ! ... ايخدا«: گذاشت

 يبلند م يبا صدا عهيود يعمه ها. كردند ليبود، سوار اتومب دهيرا گرفته بودند و او را كه صورت خراش اليبغل سه ريز زنها

 يكرد و تالش ها يم يتاب يب گرانياز د شيعمه زهرا ب. آورد يرا به درد م انيقلب اطراف شانيو حرفها و ناله ها ستنديگر
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 .بود جهينت يآرام كردن او ب يهمسرش برا

داغداران، آرامش وهم  يناله ها يبر سراسر آن حكمفرما بود و تنها صدا بيغر يدر آن ساعت آرام بود و وحشت گورستان

از دست رفتن  زيد را بر سر مزار عزها پشت سر هم توقف كردند و عزادران خو لياتومب. زد يگورستان را بر هم م زيانگ

 .رساندند

دوباره از حال  اليكه جسد رضا را درون قبر نهادند، سه يزمان. هنوز هم باور نداشت كه پدر او را ترك كرده است عهيود

پدر  يلبها ةكه گوش يلبخند كمرنگ. صورت پدر را كنار زد يرو ةقبر نشست و پارچ يو با وحشت باال يبه آرام عهيود. رفت

 .نقش بسته بود، قلب او را آتش زد

 ينگو كه تو هم رفت. يبابا نگو تو هم تنهام گذاشت... بابا جون بلند شو ! خوبم يبابا«: ضجه بود، گفت هيشب شتريكه ب ييصدا با

مانع  هيكند، اما بق دست راز كرد تا صورت او را لمس» ... ميهمه با هم اومد نيبب... بابا جون بلند شو ...  يوستيات پ بهيو به ط

 .شدند

داداش . به خاطر طاهر بلند شو! ... به خاطر من... من زوده  يبرا يميتيبابا . بابا به خاطر خدا بلند شو«: ديكش اديفر عهيود

رو هم  اليبابا به خدا سه. نكنم تيوقت شكا چيه گهيدم د يقول م. يبابا زوده كه تنهامون بذار. كوچولو فقط چند وقتشه

من  ؟يپس من چ ،يات بود بهيط ييتو به فكر تنها. فقط تنهام نذار. مادر قبولش كنم نبه عنوا شهيحاضرم هم. دارم دوست

 ،يبه خدا اگه بلند نش. آزارم نده گهيتو د. مامان رو از تنم در آوردم يعزا اهيتازه لباس س ؟يسپار يم يبه دست ك نجايرو ا

بدون تو . دارم ازياز مامان به تو ن شتريبابا من ب. يارذ يمن رو تنها م يگم كه دار يبه مامان م. كنم يم تيات شكا بهيبه ط

 »...تو سخته  يب يخوبم زندگ يكنم؟ بابا يچطور زندگ

هر . گرفته بود شيآمد و صدا يباال نم عهينفس ود گريد. ستنديگر يفقط به خاطر او م گرياو و حاال د يپا به پا زين گرانيد

خود را از دست داده بود، از پدرش  ينداشت كه آن دختر را كه حاال تنها حام يكس سع چيو ه ستيگر يم يكس گوشه ا

 .جدا كند

بلند شو، به همه خوش آمد بگو، بابا جون مگه به مامان . ميبابا همه به خاطر تو اومد«: ديد،ناليخود د يكه جمع را همپا عهيود

زنه، بابا به خدا  ياون هم به خاطر تو ضجه م! نيعمه زهرا رو بب ؟يذار يپس پطور تنهام م ؟يكن تميكه حما يقول نداده بود
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...« 

و  ديچرخ اليبه جانب سه عهيود. قرار داده بود ريآورد كه همه را تحت تأث يجمالت را بر زبان م نيا يچنان سوز با

وقت با هم بحث  چيه گهيبگو كه د ايتو ب. طاهر زوده يبرا يميتيبگو كه  ايبگو، تو ب ايتو ب«: را به سمت او دراز كرد شيدستها

 »شه لندتا بابام ب ا،يتو ب اليسه. ميكن ينم

كنم  يخواهش م«: كرد كيسرش را به او نزد. ستيگر يبلند م يرفت كه با صدا اليطاقت نداشت و به طرف ل گريد احمد

كنم نذار  يخواهش م اليل«: گفت ياحمد دوباره با درماندگ. را به او دوخت انشيسر بلند كرد و نگاه گر اليل» برو بلندش كن

 »ميبلندش كن تا برگرد. بسوزه نياز ا شتريب

... تو ...  عهيآروم باش ود«: او گذاشت و با بغض زمزمه كرد ةشان يرفت و دست رو عهيبه جانب ود ديبگو يزيآنكه چ يب اليل

 يتو كه خودت درد ب ال؟يتو چرا ل«: دست دور گردن او انداخت عهيادامه بدهد كه ود خواست» .. تو ...  زميدست بردار عز

 ريداره ز. ذاره يبابا داره تنهام م رم؟يچطور آروم بگ. نگو آروم باشم گهيتو د. يدردم رو بفهم ديتو كه با! يديرو كش يپدر

تو . يدون يكس و كار شدن رو م يب يتو كه خودت معن. جون، تو نگو نسوزم اليل. به خدا من طاقت ندارم اليل. خوابه يخاك م

من كه وقت مرگش  يبابا! كنم؟ يبابا چطور زندگ ونبد! چرا من؟ ايخدا... چطور ساكت باشم؟ ! ؟يچ يعني يآوارگ يفهم يم

 »نبود

انصاف  نيا! ايخدا. نوز چهل سال هم نداشتمن ه يايبا... من كه مادر هم ندارم «: او بلند كرد و ادامه داد ةرا از شان سرش

 .نفس نداشت گريد» ... ايخدا. من زوده يكس و كار شدن برا يب. ستين

كه نگاهش به احمد برخورد  يو زمان ستيگر يبلند م يبا صدا اليل. جدا كردند اليو چند زن او را از آغوش ل يريكب خانم

 بايشوهر عمه فر. همه دورش را گرفتند. سوار شود عهيرا گشود تا ود لياحمد درب اتومب. كرد، به شدت سرش را تكان داد

 »!آروم باش عمو«: داد نييپنجره را پا ةشيش

 ديكم بود؛ حاال با يمادر يب«: زمزمه كرد عهيود. چسباند و به صورت غرق اشك او چشم دوخت شهيسرش را به ش احمد

 يبدون او چطور زندگ ام؟يكنار ب بتيهمه مص نيچطور با ا! من فقط شونزده سالمه. بابام هم باشم دنيخاك خواب ريشاهد ز

 .سكوت كرد و اجازه داد كه اشكها در سكوت، قلب آتش گرفته اش را خاموش كند» ...خوبم  يكنم؟ بابا
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 يكه برا عهيود يكرد و ناله ها يم تيشكا اهشيكه از بخت س ال،يسه يها هيگر يبود و جز صدا كيتار يقبرستان هيشب خانه

 كي چيدور آنها را گرفته بودند، اما ه انيآشنا ةهم. ديرس يبه گوش نم ييصدا چيخواند، ه يم يپدر يب ييطاهر كوچك، الال

 .كند زنششان سر يتوانست آنها را به عزادار ينم

رسول را چقدر دوست داشت؛  ييدا. همان شب به منزل آنها آمدند شيها ييدا. كس را نداشت چيحاال تنها بود و ه عهيود

كنترل خود را از دست  يلحظه ا يمرد برا. ستيبه طرف او رفت و در آغوشش گر. انداخت يمادر م اديرا به  عهيود شهيهم

رفته بود كه گ ميواقعه تصم نيپس از ا. جوانمرگ شده اش بود واهراز صورت خ يتمثال عهيود. نشست نيزم يداد و رو

 .منظور به آنجا رفته بود نيخواهرزاده را با خود همراه كند و به هم

زمان  نيسوزاندند اما ا ياو م يكرده بود، دل برا دايبه مادرش پ بيعج يكه حاال شباهت عهيود دنيهم با د شيبرادرها

را با  عهيرسول آن شب قصد داشت كه ود ييدا. نداشت يهم حال خوب اليسه. مطرح كردن موضوع نبود يبرا يخوب تيموقع

كنارم نشسته بود و حرف  نجايا شبيبابا د ييدا«: را با خود به آنجا برد ييبه اتاقش رفت و دا عهيخود به منزل ببرد، اما ود

 »من بدون بابا چكار كنم؟... نكن  تيوقت به مادرت شكا چيو به من گفت كه ه ديرو بوس بهيقاب عكس مامان ط. زد يم

 يحت! ... ميوقت از تو غافل نبود چيماه. يو تو تنها بمون ميمگه ما نباش! جان عهيود«: صورتش را باال آورد ييدا ةمردان يدستها

به خونه برگردم؛ منتظرم  ديمن هم با. ياستراحت كن ديبا...  م؟يحاال چطور تو رو به حال خودت رها كن. كه رضا بود ياون وقت

 »هستند

سهم من  نيا ييدا«. داغ دلش تازه شد. مادر بود ةآغوش مست كنند يبو. به آنجا پناه برد. بود يخوب يأوام ييدا يها شانه

 .ذاره يوقت بنده هاش رو تنها نم چيخدا ه! زمينترس عز«: صورت غرق اشك او را نوازش كرد ييدا» ...نبود 

من رو بعد از  ييچطور دلش اومد تمام دارا. بودم كيكوچ يليشدن خ ميتي يمن برا. كرد يانصاف يخدا در حق من ب! ييدا« -

 »ره؟يمامان بگ

كنه و من مطمئنم  يداره امتحانت م. ستيحكمت ن يكار خدا ب چيه. زميحرف رو نزن عز نيا«: او را نوازش كرد يموها ييدا

 ياز خدا اون رو نم ريكس غ چيباشه كه ه يحكمت بتيمص نيا يتو ديشا. يآ يم رونيسربلند ب يامتحان اله نيكه تو از ا

 ...» !زميخودت فكر كن عز يبه خدا شهيهم. دونه
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. با او به گفتگو نشست و درد دل گفت. كس را ندارد چيه گرياز خدا، د ريگذاشت، حس كرد به غ شيتنها ييكه دا يزمان

 .ستياش ن ياريقادر به  چكسيدانست كه به جز او ه يخودش خوب م

بلند  نيزم يسرش را از رو بايچشم باز كرد كه عمه فر يزمان. كه چه موقع به خواب رفت ديرا زد و نفهم شيحرفها هيگر با

پدر رفته بود و حاال . اشك بر گونه اش روان شد ةچشم گريعمه، شب قبل را به خاطر آورد و بار د اهيلباس س دنيبا د. كرد

 .كس را نداشت چيه

به  يبتيمص نيچن نيبود، ا افتهيكامل  يكه خود را در خوشبخت يزمان. بود اليسه يبرا يديشد يپدر، شوك عصب رفتن

گاه در كنار او  چيتوانست بچه دار شود، اما ه يگذرانده بود كه نم ياز عمرش را با مرد ييبايز ياو سالها. سراغش آمده بود

ها، احساس  يريتمام جدل ها و درگ رغميكه با رضا بود، عل يكوتاه زمان نينكرده بود و حاال در هم ياحساس خوشبخت

 .داشت تيرضا

. كرد يم يپدر شيطاهر را دوست داشت و برا نيمادر شدن را، برآورده كرده بود و همچن يعنياو،  يآرزو نيبزرگتر رضا

 يو مراسم عزادار يشاهد خاكسپار ،يكرده بود و حاال در كمال ناباور ينيب شيرا با رضا پ يخوب ياش سالها شهيدر اند

 .بود شيتمام آرزو قتيهمسرش، و در حق

داشت به او كمك  يسوزاند و سع يدل م عهيود يهم برا اليل. ختم و شب هفتم رضا با شكوه و آبرومند برگزار شد مراسم

 .شده بود، را دوست داشت ريرا نداشت و كم حرف و گوشه گ چكسيكه حاال ه بايدخترك ز. كند

ها كه بعد از مرگ خواهرشان  ييآن شب دا. كم كم پراكنده شدند انيروز درگذشت رضا، اطراف نيشدن چهلم يسپر با

 عهيود. رضا گرد آمدند ةدر خان عهيود تيمشخص كردن وضع يزدند، به همراه عمه ها، برا يكمتر به منزل آنها سر م

ه را به همراه پدر و مادر در آنجا خوب گذشت يروزها كه يقصد ترك كردن و رفتن از خانه ا. ار كرده بود شيفكرها

 .گذرانده بود، را نداشت

 يرضا مرد خوب. گم يم تيخانم، من باز هم تسل«: را مخاطب قرار داد اليبزرگتر بود، سه شيبرادرها ةرسول كه از هم ييدا

... است  عهيود دخترش، تيمسئله، روشن شدن وضع نياما در حال حاضر مهم تر. شما يخواهر من و هم برا يبود، هم برا

 نيا يتو عهيود. ستين ياما چاره ا م،يبزن يمرحوم حرف ياموال رضا ميقسسرعت از ارث و ت نيدرست نباشه كه به ا ديشا
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 دهيرس عهيبه ود امرز،ياست كه بعد از اون خداب بهيعالقه بر آن، دو دانگ خونه، به اسم مادر مرحومش ط. خونه سهم داره

باعث  نيو ا رنديپذ ياو را م ل،يم مالما با ك يخانواده ها. ميرو با خودمون ببر عهيكه ود ميگرفت ميمن و برادرهام تصم. بود

درسته كه ما . ميو روح خواهر جوانمرگ خودمون رو شاد كن ميكن ينگهدار زمونيخواهر عز ادگاريافتخار ماست كه از تنها 

 »ميكن ارثش رو معلوم فيتكل ديبا يول م،يندار عهيبه پول ود يازين

مادرش به  نيبنابرا. داشته باشد ييمسئله فكر نكرده بود و آشفته تر از آن بود كه قدرت پاسخگو نيتا آن زمان به ا اليسه

 ييخونه جا نيو طاهر، به جز ا اليكه دخترم سه نيدون ياما خودتون م. حهيو صح يآقا رسول، حرف شما منطق«: او گفت يجا

 »كنه يبمونه و با خاطرات شوهرش زندگ نجايا كهدخترم اصرار داره . موندن ندارن يبرا

تعلق داره و  عهيپول و سهم به ود نيا. ميريبگ دهيخواهرزاده مون رو ند ةنديآ ميتون يما هم نم! به هر حال خانم بزرگ« -

خودتون هم . درخواست كنه م،يكن يموالش رو ما يتونه اون رو از ما، كه امانت دار يبرسه م يبه سن قانون ياون خودش وقت

 »است عهيمن هم فقط به خاطر خود ود ياست و حرفها عهيحق ود نيا يول ارم،به پول اون ند يازيكه من ن نيدون يم

به هر . ميكن ينگهدار عهياز ود ليبا كمال م م،يمن و دو تا خواهرم حاضر! جان اليسه«: به شوهرش انداخت ينگاه بايفر عمه

حرفها، اون هر جا  نيبا تمام ا! ... ما هم هست ةاونهاست، برادرزاد ةخواهرزاد عهيحال همون طور كه آقارسول گفت، اگر ود

 »اش صرفنظر كنه هيتونه از ارث ينم هاش ييدا شيما، چه پ شيكه باشه، چه پ

آنكه حرفش را ادامه  يو ب» !ال؟يل ينيب يم«: ، گفتكرده بود زيكه گوش ت اليو به ل ديشن يم يآن ها را به خوب يحرفها عهيود

همه  نيكه ا يخوشبخت يليتو خ«: دور هم نشسته بودند، اشاره كرد اطيكه در ح ييبه آنها اليل. تكان داد يبدهد، با تأسف سر

 »!ميتازه به هم عادت كرده بود. يرفت ياما كاش نم ،يخواهان دار

من و طاهر و  نيخونه ب نيدوست ندارم كه ا. خونه رو حفظ كنم نيخوام ا يم اليمن هم مثل سه«: گفت نانيبا اطم عهيود

 نيبا ا! خوبه يليكه خ نيا«: به سرعت گفت اليل» اون رو بخوابونم ديشبها من با. خوام كنار طاهر باشم يم. بشه ميتقس اليسه

 »يبذار ونيدر مموضوع رو زودتر با اونها  نيبهتره ا. شه يهم حل م راثيحساب مشكل ارث و م

 نييچشم داشت، سرش را پا شياو را پ اتيشب ح نيآخر ةپدر به سرش زده بود و خاطر يكه دوباره حال و هوا عهيود

بار كتكم  نياول يكه با من بود، برا يشب نيآخر. ده يبابا رو م يخونه بو نيا يهمه جا. تنگ شده يليبابا خ يدلم برا«: آورد
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 يبه تو حسود! ؟يدون يم«: لبخند زد اليل» كنارم باشه يكمربند را تحمل كنم، ول ردناراحت شدم، اما حاال حاضرم تمام د... زد 

 »...شه  يام م

او جا باز كرد تا  يمحمود برا ييها غم نشست و دا يياو در نگاه دا دنيبا د. وستيبرخاست و به جمع پ عهيود يقياز دقا پس

شما . كنم يبمونم و كنار طاهر زندگ نجايخوام ا يم. آم يكدوم شما نم چيبا ه... من اومدم بگم كه «: نشست عهيود. نديبنش

. كنم يكردند، زندگ يكه پدر و مادرم، زندگ يخونه ا يو تو نهايا شيدم پ يم حيترج من. نيمن رو از برادرم جدا كن دينبا

 .و سكوت كرد» راحت ترم نجاياما من ا ن،يكه به فكر من بود نيشما همه خوب هست

و  يريهم از ماندن او بعد از آن همه درگ اليسه يحت. همه با تعجب نگاهش كردند. به دنبال داشت ياديز ياو حرفها سكوت

ا از دست دادن تنه رغميخواست عل يندارد و حاال م يسازگار اليآگاه بودند كه او با سه يعمه ها به خوب. بود ديبحث ناام

رضا با ماندن  ةحداقل خان: كرد، اما از درون شاد بود ياظهارنظر نم اليسه. متعجب بودند اريخود، آنجا بماند، بس بانيپشت

 .شد ينم ميتقس عه،يود

 اميبرام سخته، م نجايكردن در ا يكه زندگ دميهر وقت د«: برخاست روزمندانهيپ عهيود ،يبحث طوالن كيپس از  باالخره

 .برخاستند ديها ناام ييدا» برم نجايفعالً قصد ندارم از ا يشما، ول شيپ

هر وقت . تو بازه يبه رو شهيهات، هم ييدا يةمن و بق ةدر خون زميعز«: رسول در گوشش زمزمه كرد ييدا ،يخداحافظ زمان

به هر حال . دنبالت اميتلفن بزن تا خودم ب ،يكرد ياحساس دلتنگ ايكنه  يم تتيخونه اذ نيا يكردن تو يزندگ يديد

 »يمدارا كن ،يكن حاال كه قصد موندن دار يسع مابدون حضور پدر سخته، ا ،يكردن با نامادر يزندگ

 يليخ امرزياون خداب يمرگ برا«: چشم بر هم نهاد ييدا »يزن يبابا حرف م هيشما چقدر شب! ييدا«: ديكش يقينفس عم عهيود

 دياو را كش ينيسپس نوك ب »يدونم تو هم مثل مادرت صبور و بردبار يم. ديشه جنگ يزود بود، اما دخترم با خواست خدا نم

به فكر  يعني. و عالف بود كاريپسر ب هي به،يط ياومد خواستگار يوقت ادمهي. لجبازمثل بابات هم كله شق و «: و ادامه داد

 .مادرت زبانزد بود عالقه اش به. تونست خودش رو جمع و جور كنه بهيزود به خاطر ط يلينبود، اما خ يزندگ

اصرار داشت تو رو با خودم ببرم خونه، اما خودت  يليخانوم من هم خ. مادر با تو رفتار كنه هيهم بتونه مثل  اليسه دوارميام

 »يخوا ينم
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خانه و  نكهيا يبرا. اما مصمم بود كه بماند. كند يم دايمشكل پ الياز گذشته با سه شيپس ب نيمطمئن بود كه از ا عهيود

 يريخانم كب. از همه خوشحال بود شياز ماندن او ب اليل. جز مدارا نداشت يخاطرات پدر و مادر را با خود داشته باشد، چاره ا

 ييارويقدرت رو يزود نيدانست كه به ا ينگران او بود، اما م زياحمد ن. رفت ياو م دنيدبه  شهياز هم شيهم در آن روزها ب

 .با او را ندارد

درآورند به منزل آنها نقل مكان  يياو را از تنها نكيا يو مادرش برا اليل. و تندخو شده بود يعصب اليمرگ رضا، سه بعداز

مادرش . انداخت يبه راه م اديداد و فر يمسئله ا نيگرفت و در مورد كوچكتر يخرده م عهياز قبل به ود شيب اليسه. كردند

 .داشت موجب آزار او نشود يو سع ديفهم يبود كه حال او را م اليل انهيم آنكرد و تنها در  يم يبا او همراه زين

 اليسه يتنها دلخوش. كرد ياز او دفاع م ميمستق ريدر مقابل مادر و خواهرش، غ ينبود و گاه ريتأث يدر او ب عهيود يرفتارها

 يطفل كوچك، آن چنان كه مادر را وابسته به خود م. كرد يم شياو را چون بت ستا اليدر آن زمان، طاهر كوچك بود و سه

حضور  ال،ياو و سه يبه برادرش داشت و تنها پل ارتباط ياديز ةعالق زين عهيود. تجس يهمواره در آغوش مادر پناه م د،يد

 .بود عهياو به ود يطاهر و دلبستگ

 

 يدلش م عهيود. خواند يم عهيرا در نگاه ود ينگران يريخانم كب. رفت يريكم حوصله بود و به منزل خانم كب عهيروز ود آن

كه از خانه خارج شد كه مطمئن  يزمان. احمد را كرده بود يها و حرفها يشوخ ينفر حرف بزند؛ دلش هوا كيخواست كه با 

 .بود احمد به خانه بازگشته است

 ياو را مثل دو دخترش دوست داشت و به خوب. دلش را لرزاند عهيود ةديو رنگ پر رفتياو را پذ يبا شادمان يريكب خانم

كنار  يحوصلگ يبا ب عهيود» !؟يما كرد اديخانوم، ! چه عجب«: او پاها را جمع كرد دنياحمد با د. رفتن او بود نيشاهد از ب

از  يكيآقارضا با اگه بعد از چهلم . خودت بود ريتقص«: احمد با جسارت گفت» تنگ شده يليدلم خ«: نشست يريخانم كب

 »يخانوم و مادرش رو تحمل كن اليسه يطعنه ها يحاال مجبور نبود ،يهات رفته بود ييدا

هنوز سه . يكن يزندگ نهايبا ا نجايا يتون يتو كه م«: رحمانه ادامه داد يبغض كرد و احمد، ب ش،يها يبدبخت يادآوريبا  عهيود

 يريخانم كب. اشك در چشمش نشست عهيود »يالغر و رنجور شد ينطوريماه نشده كه پدرت به رحمت خدا رفته و تو ا
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حرف مادر  انياحمد به م» ...حرفات  نيبا ا. رهيم يداره به درد خودش م عهيود. بس كن مادر! احمد جان«: متوجه حال او شد

بداخالق  يليرگ آقارضا، خبعد از م اليسه. كنه يخونه زندگ نيا يتونه تو ينم عهيود. گم يرو م نيخوب من هم هم«: ديپر

قبروستون  ةكه از دست اون مرد و گوش اآقارض چارهيب! نبود نيهم بهتر از ا امرزيهرچند كه قبل از مرگ اون خداب... شده 

 »ديخواب

آقارضا كه تازه ! گم؟ يمگه دروغ م ؟يش يچرا ناراحت م! مامان«: به او چشم غره رفت، اما احمد اعتراض كرد يريكب خانم

همه سر به سرش  نيخانوم، ا اليسه نياگه هم! ؟يچ يعنيدونست كابل برق  يبود و خوب م يخودش استاد يكار نبود، برا

 .و از اتاق خارج شد اورديطاقت ن گريد عهيود» بدن ليتحو وشد كه جنازه اش ر يذاشت، از كار غافل نم ينم

 نيو رضا با هم مجادله كرده بودند؟ ا اليبچه جون به تو چه مربوط كه سه! ... خوب شد؟حاال «: به احمد تشر زد يريكب خانم

حرف دست به  نيبا ا» كن ادتريباباش عذاب روحش رو ز يادآوريكه با  ستيالزم ن گهيدرد داره، تو د يدختر به قدر كاف

 .بدهد، به دنبال او رفت يل از آنكه مادر جوابو قب» رم دنبالش يخودم م«: گفت حمدا يزانو گرفت و خواست كه بلند شود، ول

: او نشست كينزد ياحمد به آرام. انداخت رياحمد سر به ز دنيآب نشست و صورتش را آب زد و با د ريكنار ش عهيود

چرا به فكر . يش يتو مثل شمع آب م نميتونم بب يمن نم. كنه يم ينيدلم سنگ يحرفها رو نياما ا... كردم  يناراحتت م دينبا«

كارها  نيآخه ا. ير يو به خودت نم يعزا گرفت يطور نيخودت هم ا. ستيتو ن اديبه  ياون خونه كس يتو ؟يستيخودت ن

 »؟يكن يبا خودمون زندگ ييآ ياصالً چرا نم عهيچه؟ ود يعني

تنها هم . ميجا دار يبه قدر كاف نجايما ا. كنم ينم يشوخ«: احمد با شوق گفت. به او نگاه كرد رتيسر بلند كرد و با ح عهيود

» كنم يتونم زندگ يخودم م. احمد من خونه دارم«: برخاست عهيود»... ينيب ينداره، اگه م يحرف چيآقاجون من هم ه. ميهست

قانون  يذار ياما چرا نم ،يتو هم از اون خونه سهم دار ؛يريدر نظر بگ يقانون... آره  نه؟كدوم خو«: ستادياو ا ياحمد روبرو

 »يجرأت آب خوردن هم ندار يتو بدون اجازه، حت. سهم رو مشخص كنه نيا

 »خواد خونه رو بفروشند يدلم نم« -

بود و نبودت . ده ينم تيبه تو اهم چكسياون خونه ه يتو! دختر جان! آره؟...  يعذاب بكش يطور نيخواد ا يدلت م يول« -

 »ه؟بش يكه چ يبمون يخوا يم. ستياونها مهم ن يبرا
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 نيگه ا يم. يگه كاش رفته بود يم نهيب يرو م اليسه يحاال كه رفتارها يدوست داشت بمونم؛ ول لياوا. نهيهم هم الينظر ل« -

 »يخونه ارزش نداره كه به خاطرش خودت رو نابود كن

 يطاهر هر قدر كه بزرگتر بشه، زندگ. يكن يزندگ اليبا سه يتون يتو نم ؟يريرو بپذ قتيحق يخوا يچرا نم. گه يراست م« -

 »...بزرگت و از  ييدا شيرم پ يفردا م ،ياگه موافق باش ؟يو زجر بكش يبمون يدار يچه اصرار. شه يتو سخت تر م يبرا

احمد با حرص » نداره يخوب طياالن شرا اليسه. كنم يصبر م گهيمدت د هي. زوده يليهنوز خ. نه احمد«: به سرعت گفت عهيود

زمزمه  عهيود »يباش شانيطور پر نيمن دوست ندارم ا عهيود. يد يهات كار دست خودت م يلجباز نيآخرش با ا« :گفت

تونم نسبت  يچون نم. برام مهمه تيچون دوستت دارم و زندگ. يدار تيچون برام اهم«: احمد با صراحت گفت» چرا؟«: كرد

چرا فكر «: احمد به ناچار گفت» ندارم ازين يكس تيمن به حما«: لبخند زد عهيود» ..تفاوت باشم  يو سرنوشت تو ب ندهيبه آ

 »...كه  يريبپذ يخواه يكنم؟ چرا نم يم تييكه من حما يكن يم

 ياسمش رو هر چ«: احمد سرش را به عالمت تأسف تكان داد »ه؟يپس چ ست،ين تياگه حما«: چشم در چشم او دوخت عهيود

 »اشتباهه ير يو مكه ت يراه يبذار ول يدوست دار

 »طاهر به من عالقه داره، من هم دوستش دارم« -

 اليشه و به سه يدور م شتريشه، هر قدر هم بزرگتر بشه از تو ب يسرش نم يزياست، چ رخوارهيش ةبچ هياون االن « -

 يهر چ ه؛يطور نيوضع تو االن ا عهيود. تو رو بزنه ديق يبه پسرش اونقدر هست كه طاهر به راحت اليسه ةعالق. كترينزد

اونها االن خودشون رو نسبت به تو . زنه يمورد تو با آقاجونم حرف م درمادرم نگرانه، هر شب . شه يبگذره بدتر م شتريب

 »ستيطرفدارت ن چكسيو ه ياون خونه تنها هست يتو. طور نيدونند، من هم هم يمسئول م

 يم«: سر تكان داد دياحمد با ترد» داره از من در مقابل خانواده اش دفاع كنه يسع .با منه اليل«: داد يبه خودش دلدار عهيود

 .كنه يمادر و خواهرش رو رها نم اليدونم كه در موردش زود قضاوت كرده بودم، اما به هر حال ل

وقت تو رو به خانواده  چيكه مجبور به انتخاب بشه، مطمئن باش ه يوقت! منصفانه فكر كن يكه االن طرفدار توست، ول درسته

 »ده؛ حدقال به خاطر منافع خودش ينم حياش ترج

 بنديپا شيتواند به حرفها يبود آن پسر نم دهيفهم نكهيو بعد از ا يمصطف يبعد از ماجرا اليل. كرديم انيرا ب قتيحق احمد
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قادر به ترك  ،يطيشرا چيتحت ه اليلآگاه بود كه  يبه خوب عه،يحال ود نيبا ا. را با او شروع كرده بود يخوب ةباشد، رابط

 .ستيخانواده اش ن

فكر  هي دينشده با ريتا د. گم يم يكه چ يفهم يو خوب م يستيبچه ن گهيتو د! عهيود«: ادامه داد د،يكه سكوت او را د احمد

 يچرا سربار؟ وقت«: را در هم قفل كرد شياحمد دستها» باشم يخوام سربار كس ينم«: ديكش يقيآه عم عهيود »يبكن ياساس

تونه  يكس نم چيه. كنند يپول خودت رو برات خرج م. يكن يزندگ يكه بتون ياونقدر دار يكن افتيسهم خودت رو در

 ياما فراموش نكن تا زمان ازدواج م ست،ين يات كاف ندهيتمام آ يرسه برا يكه به تو م يدرسته كه پول. سرت منت بذاره

 »اشهب ديتونه مف

 ياحمد هم لبخند» كنم يحرفات فكر م يرو«: سرش را خم كرد. احمد چقدر بزرگ شده بود ست؛يبا دقت در او نگر عهيود

بپوشم تا همه بفهمند  اهيس شهيخواد هم يدلم م«: كرد يبه خودش نگاه عهيود »؟يرو عوض نكرد اهتيهنوز لباس س«: زد

 »كه عزادار هستم

: ديبه طرف او چرخ عهيود» بخور يزيچ هي ايمادر، ب! جان عهيود«: آنها گفت دنيو با د ستاديدر ا ةدر آستان يريكب خانم

 »نهيب ياز چشم من م ،ياگه دستش رو رد كن«: و احمد گفت ديابرو در هم كش يريخانم كب» برگردم ديبا گهيد«

 »از چشم تو؟ يچ يبرا« -

» "!يد يبه من مهلت نم ؟يزن يباهاش حرف م نقدريچرا ا" گه يبه من م ،ير يهر دفعه كه م«: گوش او گفت ريز احمد

دانست كه او را فقط به خاطر خودش  يم گريپسر جوان، حاال د. احمد به دنبال او راه افتاد »ميبر ايپس ب«: لبخند زد عهيود

مثل  گريد. از گذشته دوست داشت شياو را ب يخواست، ول ينم شيخو حصاررا در ان عهيود. كند يم تيدوست دارد و حما

 .كودكانه در او نبود يو خواسته ها اقاتياز اشت يخبر گرياحمد بزرگ شده بود و د. گذشته به او نظر نداشت

مادر چرا «: ديپرس يريدر فكر بود كه خانم كب. كند ليو تحل هيداشت آنها را تجز ياحمد، سع يحرفها دنيپس از شن عهيود

مادر » كجاش الغر شده؟. ات هم اثر گذاشته يينايب يرو يريكنم پ يمامان فكر م«: گفت يركيحمد با زا »؟يالغر شد نقدريا

 »ميو كور هم شد ريپ! جون عهيدو ينيب يم. دست شما درد نكنه«: اخم كرد

لبخند را كه بر لب  يريخانم كب» چهارده سال، خوبه؟ يتو يتازه رفت. ينشد ريپ! نه مامان جان«: ديبلند خند يبا صدا احمد
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 ينم ريوقت پ چيكه شما ه ميدون يخوب م عه،يمن و ود«: احمد شانه باال انداخت »؟ينيبب يچشم ندار«: جواب داد د،يد عهيود

ما كه «: احمد رو به مادر كرد» !نيكرد رميشما بچه ها پ! ه؟يو چروكها چ نيچ نيپس ا«: مادر به صورتش اشاره كرد »يش

 .دنديو هر سه خند... » !؟ينشد اي يشد ريپ ميديباالخهر نفهم

در  كياحمد تا نزد. اش بهتر شده بود هيگشت، روح يكه به منزل بازم يرا فراموش كرد و زمان شيغمها يلحظات يبرا عهيود

 .وارد منزل خودشان شد، در را بست عهيكه ود ياو را بدرقه كرد و زمان

. نگاه كردند رهياو هر دو به او خ دنيبا د. در حال عوض كردن لباس طاهر بود و خانم بزرگ كنار آنها نشسته بود اليسه

خانم » زدم و برگشتم يرفتم سر«: دورتر نشست و گفت يكم عهيود »؟يريخانم كب ةخون يباز هم رفته بود«: ديپرس اليسه

دو هفته بود كه «: اعتراض كرد عهيود» آرند؟ ينم دائم سر از اونجا در مخا ارمگه اونجا چه خبره كه سرك«: بزرگ رخ گرداند

دونم چه  يمن اصالً نم. زنه يكه هر روز به تو سر م يرياما خانوم كب«: خانم بزرگ لب كج كرد» من به اونجا نرفته بودم

مثل مادر  يريخانوم كب«: گفت يريم كبخان زا يبه طرفدار عهيود» كنه يما رفت و آمد م ةبه خون نقدريخانوم ا نيكه ا هيحساب

 »منه

 »امرزهياون رو كه خدا ب« -

خودم  د؟يمسئول رفت و آمد من هم هست«: برخاست يبا كم حوصلگ نيكه آن بحث را ادامه بدهد، بنابرا ديترس يم عهيود

و  يبر يكاروانسراست كه هر وقت خواست نجايمگه ا«: به دفاع از مادرش گفت اليسه» !دم كجا برم و كجا نرم؟ يم صيتشخ

 »رون؟يساعت از خونه برم ب كيمگه كجا رفته بودم؟ حق ندارم «: ديپرس يبا ناراحت عهيود »؟يبرگرد يهر وقت خواست

 »!رونيب ميايهست ما هم ب يچه خبره؟ بگو اگه خبر رونيمگه ب« -

 عهيود» كنند يقسمت نم يزيبه ما كه چ. گذشته گهيو داز من و ت زم،يعز«: ديپاش يدخترش زهرخند ةبه چهر اليسه مادر

 .گرفت و آنها را رها كرد دهياو را نشن نيسنگ يةكنا

 عهيدرهم ود ةمتوجه چهر اليل. سفره را انداخت عهيكه به منزل بازگشت، ود يزمان. گذراند ياش را م يجبران يكالس ها اليل

 يزمان. دانست يرفتار او را كه، مادر و خواهرش عامل آن بودند، م رييعلت تغ يبه خوب. داد سكوت كند حيشده بود، اما ترج

 .كرد شياو برود كه خانم بزرگ صدا يخواست از پ يم اليگذاشت و به اتاقش رفت، ل نيطاهر را زم عهيكه ود
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با حوصله  اليل» شه؟ يم متمو يتو، ك يكالسها نيا«: خام بزرگ لبش را با زبان تر كرد» بله؟«: به جانب مادرش برگشت اليل

 »شه يشروع م وريشهر ةميهم ن ديثبت نام سال جد. شه يشروع م وريامتحانها، اول شهر«: گفت

 »؟يكن يباز هم شاهكار م اي يش يكنم، قبول م يهمه پول خرج م نيحاال ا« -

سر  اليل. ديشياند يم يكرده بود و به مسئله ا ارياخت ييتنها عهيود. رفت عهيانداخت و به اتاق ود ريسر به ز يبا شرمندگ اليل

 يبا صدا اليل »دهيبه حنجره ام رس. خسته شدم گهيد«: به خود آمد عهيود »يكن يفكر م يباز هم كه دار«: صبحت را باز كرد

برگشتم  يوقت. يريخانوم كب ةسر رفتم خون هي«: فشرد نهيرا به س شيپاها عهيود »؟يبحث كرد اليباز با سه«: گفت يآرام

 »خواستند بهم گفتن يخودش و مادرش هر چ

 يرو خوب م اليتو كه اخالق سه! عهينداره، ود يبيع«: گفت د،ياو را كه شن يدر دلها د،يد يتر م كيحاال خود را به او نزد اليل

درست رو بخون، كه تابستون هم به  يهنرمند يليتو خ"گه  يزنم م يشه كرد؟ من هم كه تا حرف م يچه كارش م. يشناس

 »"يمدرسه نر

 .نداشت نيجز ا يآن روزها چاره ا. تكان داد و سكوت كرد يسر عهيود

 

 6 فصل

 

 يمناسب، به هر كجا كه م يگرفته بود، كار كند و به دنبال شغل ميتصم اليسه. كرد يو نمره گرفتن تالش م يقبول يبرا اليل

 .كرد يتوانست مراجعه م

به خدا خسته «: را دراز كرد شيو پاها ديطاهر را كه به خواب رفته بود، بوس. بازگشت جه،ينت يب يخسته از تالشروز  آن

آب  ؟يكار كن ياصرار دار يچ يفهمم حاال برا يمن نم. يتو كه از پا افتاد! دختر جون«: مادرش با مالطفت گفت» !شدم

من چطور . شه يبزرگ م گهيطاهر دو سال د! مامان ستين يكاف«: نهاد چشم بر هم اليسه» حقوق شوهرت كه هست ةكيبار

 »ناشم، كالهم پس معركه است اريحاال هش نيرو بگذرونم؟ اگه هم يپول زندگ نيباا

خوب دادم؛  يليامتحان آخر رو خ نيا. باالخره تموم شد«: انداخت نيرا به زم فشيبازگشت و ك اليصحبت بودند كه ل مشغول

چرا در  ،يخون يدرس م نقدريدختر بگه، دختر تو كه تابستونها ا نيبه ا ستين يكي«: گفت هيمادر با كنا» كردكمكم  عهيود
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شد؟ امتحانت رو  يچ«: گفت اليل دنيجمع آنها آمد و با د انيبه م عهيود »يستيو دنبال درس ن يكن يم يگوشيطول سال باز

ثبت  يراست... همش به خاطر كمك تو بود . رميگ يم يخوب ةآره نمر«: سر تكان داد اليل» برات دعا كردم يليخ ؟يخوب داد

 »ميبر اءياز اول يكيبا  هگفته اند ك. ميشناسنامه ببر يعكس و فتوكپ ديبا. شه يتموم م گهينام تاچند روز د

 ريتو خودت با مد: ا از پا درآوردجورابش ر اليل» پدر مادر باشند؟ ديحتماً با«: ديپرس د،يلرز كبارهيكه  ييبا صدا عهيود

رفت،  يبلند شد م اليسه» !مدرسه«: گفت نانيبا اطم عهيود »؟يمگه تو قراره كجا بر«: حرفشان آمد انيبه م اليسه» صحبت كن

با نگاهش او را به سكوت  اليبزند كه ل يحرف يخواست. و سرش به دوران افتاد ديلرز عهيقلب ود» بسه يخوند يهر چ«: گفت

 .دعوت كرد

كه اون  يدون يم! فكرش را نكن يول. دونم ينم«: شانه باال انداخت اليل» بود؟ يچ اليمنظور سه«: ديتنها شد، پرس اليكه ل يزمان

 يدون يخوب م. كنن يتو را درك م طيصحبت كن؛ اونها شرا ريمد ايبا ناظم  ايفردا، پس فردا خودت ب. كنه يم يبا تو لجباز

تازه تو از ... كنن  يثبت نامت م ،يبگ الياز رابطه ات با سه يتا حدود ريخانم مد ياگه برا. اديثبت نام تو نم يبرا اليكه سه

 »تونن قبولت نكنن ينم. يمدرسه ا يها نيبهتر

به  اليل »؟يدار يات چه برنامه ا ندهيآ يتو برا يراست... باشه  يكه توگفت يسادگ نيبه هم دوارميام«: زد يلبخند محو عهيود

 يدارم امسال حساب ميتصم. اديب شيپ ياش هر چ هيبق رم،يبگ پلميفعالً د. دونم يبعد رو نم«: شد رهيخ واريد يرو ينقطه ا

 اليل» حاضرم شهيمن كه هم«: لبخند زد عهيود »يكمكم كن ديتو هم با... نكشه  يجبران يهابخونم كه كار به تابستون و كالس

 »يينجايخوشحالم كه ا عه،يود«: ست او را فشردد

 

گرفته  ميتصم ليدل نيبه هم. شد يم اليداد، موجب حسادت سه ينشان م عهيكه به ود يزبان باز كرده بود و عالقه ا طاهر

كار كردن، خود به خود  ياو برا ميگرچه تصم. دور نگه دارد عهيشناسد، او را از ود يم يبود، حاال كه طاهر همه را به خوب

 .شد يو طاهر م عهيود يكيموجب نزد

 ياو بلوز و روسر ياحمد برا ةقيبار به سل نيا. رفت عهيود دنيد يو باز هم برا اورديچند روز بعد، طاقت ن يريكب خانم

ود به منزل خودشان خواست او را با خ يدلش م رزنيپ. آورد رونيپدر ب يعزا اهيآورده بود تا او را از لباس س هيهد ،يرنگ
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 !نه؟ ايتواند  يدانست م يببرد، اما نم

رو  اهتيبهتره كه لباس س گهيد! جون اليسه«: را در مقابل او نهاد و گفت ديسف ينشست، روسر اليسه يكه روبرو يزمان

 »نيممنون، لطف كرد«: را با انگشت لمس كرد يروسر اليسه» به دنبال داره ياهيس اه،يگن، س يم. نداره تيخوب. يعوض كن

برات لباس گرفتم كه ! بلند شو مادر«: انداخت عهيداشت را به سر ود يردالجو زير يرنگ كه گلها يآب يروسر يريخانم كب

 »بعد يباشه برا«: با خجالت گفت عهيود »يرو عوض كن يلباس مشك نيا

من  ةقيسل. بلند شو لباست رو عوض من. خودمون ةدم امروز ببرمت خوناوم«: او را لمس كرد ةبا مالطفت شان يريكب خانم

 يريخانم كب» هوات رو داره يلياحمد آقا خ نكهيمثل ا«: گفت هينگاه كرد و با كنا عهيبا خشم به ود اليسه »دهياحمد خر ست؛ين

 »من كه مثل دخترهام دوستش دارم. زهيعز يليما خ يعه جون برايود«: گفت اليسه يتوجه به ناراحت يب

با  يريبار خانم كب نيا» رو مثل خواهراش دوست داره، هان؟ عهيحتماً احمد آقا هم ود«: او داد ليتحو يشخندين اليسه

 ينم يفرق چيه عهيمن، احمد و ود يبرا. چشم ما بزرگ شده شياومده، پ ايبه دن يدختر از وقت نيا«: گفت دهيرنج يخاطر

 »فهمم يمخوب «: سرش را با تمسخر تكان داد اليسه» كنه

چند . بابات رفته، خدا رحمتش كنه. ستين منيخوش  اهيمادر جون، لباس س«: گذاشت عهيود يزانو يدست رو يريكب خانم

زود  البته. ما و البته نه با لباس عزا ةخون ييايب ديبا. نميحاال بلند شو بپوش بب. يعوضش كن ديگذره، با يوقت از چله اش م

 »!نه؟ اي اديرنگش بهت م نميتنت كن بب! شوكنم، بلند  ياصرار نم گهيد. گرده يبرم

خانم . را به سر بسته بود يكه بازگشت، لباس را به تن كرده بود و روسر يزمان. به ناچار بلند شد و به اتاقش رفت عهيود

به او چشم غره  اليسه »اديم عهيبه صورت ود ينگهر ر«: گفت اليل» !جون عهيود يچقدر خوشگل شد«: گفت اقيبا اشت يريكب

 »فهياحمد آقا هم قابل تعر ةقيسل«: گفت يشگيهم زيآم هيرفت و با لحن كنا

هم كه شده  يساعت يخواست برا يدلش م. آزار دهنده بود شيبرا ال،يسه يگفته ها. نشست يريبا شرم كنار خانم كب عهيود

 .و با او همراه شد رفتيپذ اليرا در مقابل نگاه غضب آلود سه يريدعوت خانم كب نيدور باشد؛ بنابرا طياز آن مح

 ييايخانوم، از زور حسادت اجازه نده كه تو ب اليسه دميترس يم. ييايكردم كه ب يخدا خدا م«: او ذوق زده گفت دنيبا د احمد

الزم  گهيكشم،د يخونه عذاب م ياز دستش تو ،يفبه قدر كا! دست بردار احمد«: لبخند زد عهيود» و دل ما روشن بشه نجايو ا
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 »يبزن هيو كنا شيحرفها به من ن نيتو هر دفعه اب ا ستين

با  عهيود »اديبه صورتت م يليخ يروسر نيا يراست! ... خ وام خانوم يمعذرت م«: باال برد ميدستها را به عالمت تسل احمد

ها دو برابر  هيكنا ؛يكه كرد يهر چند،حاال با لطف. از تو تشكر كنم ديبا«: چانديرا دور انگشتش پ يروسر يگوشه ها متيمال

بذار اونقدر حرف مفت  ؟يدون يرو نم اليمگه اخالق سه«: گفت يريخانم كب» مگه؟ ورچط«: دياحمد ابرو در هم كش» شه يم

 »!كو گوش شنوا؟. بزنه كه خسته بشه

بعد از چند وقت ... شه  يروزمون خراب م. ميحرفها رو رها كن نيا. كنه ياش دق م چارهيآخرش هم خود ب«: گفت احمد

 يهم هر از گاه چارهيمن ب. يآر ينم فيما تشر ةشده و خون گنيات سن هيسا گهيتو كه د. بله«: گفت عهيود» !يمهمون ما شد

 »ه ها و زخم زبون هات رو تحمل كنميكنا ديشم، با يواقع م يكه مورد لطف جنابعال

امروز هر . ظهر باشم يبه فكر غذا ديمن با! بپزم؟ يناهار چ يحاال دوست دار«: زديدست به زانو گرفت تا برخ يريخانم كب

 »كنم يدرست م يتو بگ يچ

درد پاهاتون به  نيبا ا اديز. نيبپز ن،يخودتون دوست دار يهر چ. كنه ينم يمن كه فرق يبرا«: با خجالت گفت عهيود

 »نياريخودتون فشار ن

 »!زميف نكن عزتعار« -

 يا گهيد زيچ ديفكر كردم شا«: مادرش در جواب گفت» همون رو درست كن. دوست داره يچ يدون يشما كه م«: گفت احمد

به دهان او چشم  رتيو با شرم و ح ديپر عهيود ةرنگ از چهر» مگه حامله است؟«: توجه گفت ياحمد، ب» هوس كرده باشه

 .دوخت

 يسكوت كرد و برا عهيود ةشرم زد ةچهر دنيو با د» فهمه ياصالً حرف دهنش رو نم«: به احمد چشم غره رفت يريكب خانم

 .پختن غذا به آشپزخانه رفت

 نيا! رميزبونم رو بگ يجلو ديبا. حواسم نبود د،يببخش! آخ«: گفت يشده بود، با شرمندگ عهيود يكه تازه متوجه ناراحت احمد

 .انداخت ريسر به ز عهيود» گفتم كه متوجه نشدم...  Ĥديم بدم منگام نكن؛ از خود يطور

احمد به صورت او » مگه قهر كردم؟«: آنكه به او نگاه كند، گفت يب عهيود »؟يآشت«: شد كيدو زانو جلو آمد و به او نزد احمد
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 يبا صدا عهيود »اط؟يح يتو ميبر يآ يم ،يگ ياگه راست م. يده كه ناراحت يصورتت كامالً نشون م! دروغگو«: نگاه كرد

 »رميگ يگرمه، سردرد م رونيب«: گفت يآرام

: دياحمد كه متوجه او بود، پرس. خودش را جمع كرد عهيود. آن طرف تر نشست ياحمد برخاست و كولر را روشنكرد و كم

 »كنه يمن پرت م هاش رو به طرف هيكنا ريت. زنه ينم يبه تو كه حرف«: گفت عهيود» گه؟ يم يدر مورد من چ اليسه«

 »!هان؟ ،يگناه يتو هم كه ب« -

 »!ه؟يمنظورت چ«: ديپرس تيبا جد عهيبود، اما ود ياحمد پر از شوخ لحن

 »يگه رو ندار يكه او م يتيتو هم كه اون قصد و ن ؛يعنيگم  يم« -

 يم. بذار حرفم رو بزنم«: پروا گفت يبار، ب نياحمد ا. خواست حيناباورانه به او چشم دوخت و با نگاهش از او توض عهيود

 »؟يكن يفكر م يخوام بدونم كه تو در مورد من چ

 »يچ يعني« -

 يم يتو من رو به چه چشم. نهيب يم يچشم هيبه هر حال آدم هر كس رو به . هيخوام بدونم تو نظرت راجع به من چ يم« -

 »ه؟ينسبت به من چ دتينظرت، د ؟ينيب

دونم چطور بگم اما  ينم. ينظر خاص چيدوستت دارم؛ بدون ه يلياما احمد خ! ... دونم يدرست نم«: كرد يدرنگ كوتاه عهيود

 »و نگهبان دلسوز يحام كيبه قول خودت،  ايبرادر  هيمثل 

آب دهانش را فرو . بود دهيحرف را از احمد شن نيبار، ا نياول يبرا عهيود» چطور؟ ندهيهمراه آ كي«: گفت ديبا ترد احمد

 »!نه«: گفت نانيبا اطم انياش جستجو كرد و در پا شهيدر اند. داد و سكوت كرد

 ،يبا من باش شهياز اون دوستت دارم كه بخوام هم شتريب يلياحمد خ«: ادامه داد عهياو ناراحت شد و ود ةاز صراحت لهج احمد

 »دونم احمد ينم...  اي

 يم«: احمد ادامه داد. تكان داد يسرش را به عالمت منف عهيود »؟يخند ياعتراف بكنم، نم هي«: گفت يآرام يبا صدا احمد

 دنيد ةخواست كه فقط من اجاز يدلم م. دميد يصورتت رو م ييبايفقط ز ه،يمثل بق ش،يمن هم تا چند وقت پ...  يدون

كردم  ياون روزها فكر م. به صورتت نگاه كنه ديكس نبا چيكه ه ردمك يفكر م. رو داشته باشم اهتيدرشت و س يچشمها
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احمد زمزمه » !عاشق من؟«: گرد شد عهيچشمان ود» برد يشبها خوابم نم ؛ياون هم چه عشق پر سوز و گداز. كه عاشق شدم

 .خنده اش گرفت، اما خودش را كنترل كرد عهيود» !آره«: كرد

 يمن از همون بچگ. من اون زمان عاشق نشدم . كردم ياما اشتباه م«: ادامه داد ست،ينگر يم يقال يكه به گلها يدر حال احمد

 يم اقيفرستاد و من با اشت يسرگرم كردن تو، دنبال من م يخانم، برا بهيكه مادرت، ط ييدوستت داشتم، از همون روزها

. كردم يم ميتقد اقيبا اشت اونها رو به تو ةبدم، اما هم يهام رو به كس يكه حاضر نبودم كه اسباب باز ياز همون موقع. اومد

 يمن دلم نم! عهيود. كنم يكه اشتباه م دميزود فهم يليخوام، اما خ يخودم م يكردم تو رو برا يمن تا چند وقت قبل فكر م

كردم كه تو  يفكر م ديشا. به تو نگاه كنه هك ستيپاك ن يكردم كه هر چشم يم يبه تو نگاه كنه، چون فكر م يخواست كس

 گم؟ يم يچ يفهم يم. مثل خواهرم ؛يهم عضو خانواده ام هست

حاال هم همون طور فكر . ارزش داره ايتمام دن ةكردم، لبخند تو به انداز يفكر م يزمان كيبه نظرت مسخره باشه، اما  ديشا

دوست  نيا يول. ندارم يو شرم هراس چياز گفتنش هم ه. دوستت دارم يخوام بدون يم. احساس متفاوت كيكنم، اما با  يم

هر . يمال من بش نكهينه به خاطر ا. ايدن يتو ياز هر زن شتريمن دوستت دارم؛ ب. ستيگه ن يم اليكه سه يداشتن از اون نوع

 .من هم تو رو همون طور دوست خواهم داشت ،يباش ليطور كه تو ما

 نيمن ا. مونه يبرادر م هي شهيبرادر، هم كيكنه و  يبچه اش رو طرد نم يطيشرا چيوقت و در ه چيمادر ه هي! ... بگم؟ چطور

كه ...  لهيدل نينگرانم به ا ينيب يخوام و اگر م يخودت م يخودم بخوام، برا ياز اون كه برا شتريتو رو ب. دوستت دارم يطور

 .گناهكار برخورد كنه هي، با تو مثل تو يگناه يب نيدر ع يا گهيهر كس د اي اليسه خواد يدلم نم. يخوام خوشبخت باش يم

دلم . دن يحرفها، آزارت م نيكنند و با ا يمشت حرف مفت م كي يةعشق پاك من رو دستما گرانيكه د نميتونم بب ينم من

 .خودم به تو ليتحم ايبه دست آوردنت،  يخودته نه برا يكنم برا يم يكه هر كار يخواد، خودت بدون يم

حاال . رو براش گفتم زيهمه چ "يكن يفكر م عهيبه ود يدار ياديز گهياحمد آقا، د"مامان، بهم گفت  يوقت روزيد عه،يود

 »ات هستم يمطمئن هستم كه فقط به فكر خوشبخت

كه بزرگ شده بود و آنقدر شهامت داشت كه به احساسش  يخالص بود؛ به پسر يسرشار از محبت عه،ينگاه ود گريد حاال

 »گم كه چطور دوستت دارم يهم م هيو بق الياگر الزم باشه، به سه«: نگاه كرد عهيصورت آرام وداحمد به . اعتراف كند
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 فيتكل ن،يدونم اگه تو و مادرت نبود ينم. ره كه چقدر تنها هستم يم ادميزنم  يبا تو حرف م يوقت! احمد«: لبخند زد عهيود

حرفها رو بگم،  نيكردم كه چطور به تو ا يفكر م نيرفتم دانشگاه، به ا يصبح كه م«: احمد با آرامش گفت» !بود؟ يمن چ

... كردم  يكه فكرش رو م ياز اون شتريب يليخ. راحت هستم يليكه با تو خ نميب يم االح. ديدونم چطور به ذهنم رس ياصالً نم

 »شه يمهلت ثبت نام تموم م گهيد روز دگفت تا چن يم اليل. رم مدرسه يفردا م«: سر تكان داد عهيود »؟يثبت نام كرد يراست

 يرو م زيحاال كه همه چ! نكن يستياصالً رودربا. به خودم بگو يداشت يكار اي يخواست يزياگر هم چ...  يبهتره عجله كن« -

 »كنه ينم غيوقت از خواهرش كمك در چيبرادر ه كي. يخواد خودت رو كنار بكش يدلم نم ،يدون

 »!نه؟ ايداره  يمادرت كار نميبب م،يبلند شو بر. رو كه ممطئن هستم نيا« -

 »ندارم يگه كار ياما مطمئن باش اگر كارِ عالم رو داشته باشه، م Ĥم،يم يبخواه« -

 »ميبهش بزن يسر ستيبه هر حال بد ن« -

 .آنكه منتظر احمد شود به آشپزخانه رفت يبرخاست و ب عهيود

بزند كه  يخواست حرف» ندارم يجان من كار عهيود«: او گ فت دنيبا د. بود ينيزم بيمشغول سرخ كردن س يريكب خانم

 دهيتعارف مادرت رو ناد ستيفكر كنم بد ن«: به جانب او برگشت عهيود» !گفتم يمن كه به جنابعال«: احمد از پشت سر گفت

 »و خودم مشغول بشم رميبگ

 نياحمد آست» شه يقرآن غلط نم ؛يكم كار كن كيكه  ستياحمد آقا شما هم بد ن«: به سرعت بشقاب ها را برداشت سپس

اجاق  ةشعل يريخانم كب »؟يدار يبگو چه كار! مامان جان. ندارم يحاال كه دستور از مقامات باالست حرف«: را باال زد شيها

 »!يشد يزرنگ م نقدريتو ابود و  نجايا عهيود شهيكاش هم«: گاز را كم كرد

! م؟يكه با هم ندار يقسم عه؟يود ينيب يم. نهيبب ستين يمكنم، باز هم كس يهمه كار م نيا چارهيمن ب! خدا يا«: گفت احمد

. كنه يم يقدردان يطور نيكنم باز هم ا يخونه كمكش م يهم كه كار نداشته باشم، تو ييشورم، روزها يشب ها ظرف م

 »خودم كدبانو شد يبرا گهيباور كن د

 يهم م يتازه حقوق خوب! بچه بشورم؟ ةبرم كهن هيمامان؟ نظرت چ«: گفت ياحمد با شادمان. ديبلند خند يبا صدا عهيود

 ييجا كيكه از  نهيفقط به فكر ا! ؟يشد يقدر پولك نيا يرفت يدونم تو به ك ينم«: او زد ةبا قاشق به شان يريخانم كب» !دهند
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 »يكاف يكمك من باش نجايهم. يكارها بكن نيا از يكه جنابعال ستينالزم . ارهيپول درب

 »؟!يد يشما كه حقوق نم يول« -

بعد  ،يترسم چهار تا ظرف رو بلند كن يم! خوام ياحمد جون، مادر كمك تو رو نم«: ظرفها را از دست او گرفت يريكب خانم

 »يبد لميهم صورت حساب تحو

 »كنم يمزد كار م يب عه،يدفعه، به خاطر ود نيا« -

سفره . يكن يهمه از خود گذشتگ نينگه دارم تا تو به خاطرش ا نجايرو ا عهيپس الزم شد كه ود«: سفره را به او داد مادرش

 »!پسر نياما از دست ا«: لب گفت رياحمد آشپزخانه را تكر كرد و مادر ز» .ظرفها رو هم ببر. رو بنداز

 يآسوده ساعتها را سپر ياليرا فراموش كرده بود و كنار احمد و مادرش با خ شيها هياو تمام كن اليدر آن ساعات، سه عهيود

از آنها تشكر نمود  عهيعذاب دهنده و مالل آور شد و ود طيغروب دوباره وقت بازگشتن به آن مح كيباالخره نزد. كرد يم

 .و به منزل بازگشت

شدم، كه  ريحتماً س«: حوصله پاسخ داد يب عهيود» ؟!ومخان يشد ريس«: جواب سالمش را نداد و در جواب گفت اليسه

 اليسه» !بس كن اليسه«: فقط گفت يشد ول يعصبان عهيود» !قدر زود دلت رو زد؟ نياحمد آقا ا«: گرداند يرو اليسه» برگشتم

خانم  ةخون يحاال بود، كه از صبح تا شب بر نيهم يبرا ره،يرو بگ لوتكه به بابات گفتم كه ج ياون روز«: با حرص گفت

 »يما حرف درست كن يو برا يريكب

 »شناسند يهمه من رو م. زنه يپشت سر من حرف نم ياز تو كس ريكدوم حرف؟ غ«: گفت عهيود

در  »ن؟يباز شروع كرد«: گفت يبا ناراحت عهيود» حال احمد جانت چطور بود؟ يراست. آره جونم«: بزرگ به حرف آمد خانم

 يدختره خجالت نم«: ديكش رونيبا غضب پسرش را از دستان او ب اليسه. ديت و او را بوسطاهر به آغوش او رف انيم نيا

شه  يخانوم بلند م نيحاال ا ".باشه دهيآفتاب مهتاب ند ديدختر با"گفت  يخدا رحمت كنه، آقام م. ميما هم دختر بود. كشه

و  بايادامه بده، من با ز يطور نيشه، اگه بخواد ا يگرده؛ تازه ناراحت هم م يكه پسر داره و غروب بر م يره به خونه ا يم

 يطور هيبذار بگم حداقل اگه . رهيگ يرو م ايح يپررو و ب ةدختر نيزهرا خانوم كه حرف نزده، جانب ا. زنم يحرف م بايفر

 »شد، خبر داشته باشن كه بعداً طلبكار من نباشند
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 ،يريتازه خانم كب. همه سر و صدا نداره نيرفتن كه ا يمهمون هي ؟يكن يبزرگش م نقدريچرا ا اليسه«: ديسردرگم پرس اليل

 يتعارف نزد كه اگه خواست هي ايپس چرا تو رو دعوت نكرد، «: به او اشاره كرد ريبا تحق اليسه» رو دعوت كرد عهيخودش ود

 يكارش رو م يفرسته؟ اصالً معن يم هيخانوم به چه مناسبت هد نيا يپسر برا هي يدون يم. جان اليل يبچه ا. يتو هم بر

 »؟يفهم

 »گناه كردن؟. ارنيها خواستند كه شما رو از عزا درب چارهياون ب ه؟يكدوم هد«: گفت اليل

. نگو يزيتو چ! جون اليل«: حرف او آمد و گفت انيبه م عهيود» ...مدافع؟ تو هم  ليوك يتو چرا شد«: ديكش اديسر او فر اليسه

! آره«: كرد، گفت يكه لباس طاهر را مرتب م يدر حال اليسه» گه يم يزيچ هياالن به تو هم ...  يسشنا يتو كه خواهرت رو م

 »يخانواده رفت و آمد كن نيكه من دوست ندارم با ا يفهم يو نم يشناس يكه من رو نم ييفقط تو

من  يبرا يتازه تو حق ندار. رسه كه كجا برم و كجا نرم يبزرگ شدم و عقلم م گهيچه؟ من د يعني«: از كوره در رفت عهيود

 ياگه اون بابا گه؟يد ميكاره ا چيه نجايدفعه بگو ما ا هي... مامان  ينيب يم«: رو به مادرش كرد اليسه» .يكن فيتكل نييتع

 »يكرد ينم نيمن توهبه  ينجوريحاال ا دند،يكش يقدرت نازت رو نم نيو طاهرت، ا بيطو اون مادر به اصطالح  امرزتيخداب

را با  اليبه اتاقش رفت و سه نيبنابرا. نبود يجز قهر و كم محل يزيآن بحث ها چ ةجيخسته شده بود و هر بار هم نت عهيود

 .تنها گذاشت شيتمام حرفها و فكرها

هنوز قاشق  عهيود. دست بردار نبود اليكنار سفره نشست، اما سه يحرف چيه يب عهيزد و ود شيخوردن شام صدا يبرا اليل

 »؟يكم خورد يريخانم كب ةمگه خون. خوردن جا داره يخوبه، باز هم برا«: به دهان نبرده بود كه گفت

ابرو در هم  اليل. آنكه جواب بدهد، از كنار سفره بلند شد و به اتاقش رفت ياو را نداشت؛ ب يحرفها دنيشن ةحوصل عهيود

خانم بزرگ  »يپس خوبه شام نخور ،يش رو بخوره؟ تو هم ظهر ناهار خوردغذا يگذار يچرا نم«: گفت يو با ناراحت ديكش

 نيبش چارهيب يكنه؛ تو يخودش رو قالب احمد آقا م گهيكارها، دو سه ماه د نيبا هم ؟يگ يم يتو چ«: ديدوغ را سر كش وانيل

 »ازش دفاع كن

اون بودم تا حاال ده بار فرار  يمن اگه جا. نجاستياونه، خدا كنه زودتر شوهر كنه و بره، هر جا كه باشه بهتر از ا چارهيب« -

 »رميتا سهم خودم رو بگ ييدا ةرفتم خون يم ايكرده بودم 
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 يها را نگاه مآن يقاشق به دهان طاهر كه با كنجكاو اليسه» !آخ«: گفت يزد، با ناراحت شيبه پا يمحكم ةبزرگ ضرب خانم

راحت شد و حاال  التي،خيكرد چارهيبله، حاال كه غذا رو كوفت اون ب«: با خشم بلند شد اليل» !گهيد ديبس كن«: كرد، گذاشت

 .حرف به سرعت آنجا را ترك كرد نيو با ا» !گهيد ميبس كن

 ةدختره مهر نيدونم ا ينم. نهك يم يخوره از اون طرفدار ينون ما رو م! چش شده؟ ستيمعلوم ن نيا«: بزرگ گفت خانم

 ياگه گرسنه بود كه بلند نم! به جهنم«: شانه باال انداخت اليسه» كنه؟ يجذب خودش م يطور نيرو ا يمار داره كه هر كس

 »ولش كن بخور تا سرد نشده م،يكه ناز بكش ميهست امرزشيخدا ب يكرده ما هم بابا اليخ. شه بره

از آن حرف  اليبه دور از هرگونه هوس كه سه بايز ةعالق كيو به خاطر  يمنظور چيه ياحمد ب. خواب بود يآن شب ب عهيود

توانست ادعا  يآن وقت م. همخانه شود يريبا احمد و خانم كب شهيهم يخواست برا يدلش م. كرد يم تيزد او را حما يم

 .ستنده رايمنت او را پذ يدارد كه ب يكند خانواده ا

سه  كينزد. را نداشت اليسه يها يكج خلق ةحوصل گريد. برود رستانيثبت نام به دب يبراگرفت صبح فردا  ميتصم عهيود

 .توانست تحمل كند يخواست و نم ينم گريماه با او كنار آمده بود، اما د

شناسنامه اش را برداشت،  يثبت نام رفته بودند، به سرعت عكس و فتوكپ يو مادرش برا اليل. شد دارياز خواب ب ريد يكم

 .رود يكه كجا م ديبگو اليبه سه ديد يالزم نم. رفتن شد ةو آماد ديلباس پوش

او را عقب  عهيود. حصار نداشت وانيا. رفت يطرف و آن طرف م نيكرد و با چرخ كوچكش ا يم يباز وانيا يرو طاهر،

 اليكه سه فتديخواست راه ب. طاهر سر تكان داد» باشه؟ ،اميزود م. قربونت برم«: و گفت ديو صورت او را با شوق بوس ديكش

» كجا؟«: گفت گريبار د اليسه. را برداشت فشيبه داخل اتاق رفت و ك ،يرفح يب عهيود »؟يكجا به سالمت«: ستاديا شيروبرو

 »خوام برم مدرسه ثبت نام كنم يم«: زمزمه كرد عهيود

 »؟يثبت نام كن! ؟يچ« -

 »ستيوقت ن شتريتا پنچ شنبه ب. آره« -

 يمن كه نم. گذره يوقت داره م«: ديابرو در هم كش عهيود »ه؟يمگه نگفتم كه درس كاف! نباشه«: گفت يبا خونسرد اليسه

» من ندارم كه خرج قلم و كاغذ تو بكنم! كردم؟ نه جونم يباهات شوخ يكن يفكر م«: لبخند زد اليسه» !يگ يم يفهمم تو چ
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 »!؟يĤريپس از كجا م«: با تمسخر گفت اليسه »نخواستم يو پولمن از ت«: با حرص گفت عهيود

 »!به خودم مربوطه گهياون د« -

 داينكنه گنج پ نميبب. داده يهم به جنابعال ليخرج تحص ةپولدار شده كه وعد نقدريحتماً احمد آقا، ا«: راه او را سد كرد اليسه

 »كرده؟

چه نه  يهمون كه گفتم، چه خرج داشته باش«: گفت تيبا قاطع »رميگ يكس پول نم چيمن از ه«: را برگرداند شيرو عهيود

 »؟يچ«: ديكش اديبا خشم فر عهيود »يدرس بخون ستيالزم ن گهيد

 ستياونقدر بزرگ ن. يكن ياز طاهر نگهدار ديبرم سر كار با يوقت. گردم يمن دنبال كار م«: حرفش گفت هيتوج يبرا اليسه

 انيبه م» ...تونه  يم. خانم بزرگ خونه است«: با تمنا گفت عهيود» تونم ببرم سركار يخودم هم نم ايكه بگذارمش خونه 

چند  نيا. بمونند نجايا شهيهم يبرا ستيكلفت ماست؟ در ضمن اونها كه قرار ن مگهچه؟ اوالً خانم بزرگ  يعني«: حرف او آمد

 »ماه هم به خاطر من اومدند كه تنها نباشم

: آمرانه گفت ييبا صدا اليسه» درس بخونم ديمن با! يكار كن يخواه ياصالً به من چه مربوط كه م«: گفت متيبا مال عهيود

 »خوره يخونه، درس به درد تو نم يتو نيآدم حرف گوش كن و بش ةمثل بچ. بحث و جدل ندارم ةحوصل گهيد«

به مادرم قول . خونم يكه شده درس م يبيترتمن به هر ! نه خانوم! ؟يداد صيطور تشخ نيتو ا«: به خود جسارت داد عهيود

 يكه من پول چاپ م يكن يم اليخ. يكه قول داد يغلط كرد يليتو خ«: گفت اليسه» قولم هستم يرو. دادم كه دكتر بشم

 »كنم؟

 »رميگ يگفتم؛ از تو پول نم كباري« -

 رونيب اليرا از دست سه فيك. ديلرز يتمام بدنش م. آتش گرفت عهيود »؟ياريپس از سر قبر مادرت م«: ديكش اديفر اليسه

 ». يپشت سر مادرم حرف بزن يتو حق ندار«: و با خشم او را هل داد ديكش

اون مادرت اگه واقعاً زن بود، تو بچه «: جمله را با خشم به زبان آورد و ادامه داد نيا» گفته؟ يك«: گرفت واريدست به د اليسه

آرزوهاش به گور  هيآرزو رو هم مثل بق نيمادرت ا. بسه د،يدرس خون يهر چ. ياومد يبار نم يشكل نيا. يشد ياش نم

 »ببره
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برو «: شد رهيبه صورت او خ عهينگاه ود. ستاديمانع شد و مقابلش ا اليخواست از در خارج شود كه سه. ديشن ينم گريد عهيود

 يهر چ. كنار يو بذار يدرس و مدرسه رو ببوس ديبا. كه گفتم نيهم. نه جانم«: در مقابل آن كوه آتش لبخند زد اليسه» !كنار

 »كنه يم تيكفا ،يخوند

اگه  يكن يفكر م. يمانع درس خوندنم بش يتون ينم ،يسرم رو بزن. خام هم نكن اليخ. برو كنار«: ديكش يقينفس عم عهيود

پدر و مادرم رو حفظ كنم، اما  ةخواستم خون يم. ينه، اشتباه كرد! به خاطر تو موندم؟ ايبود، دلم خوش  يليموندم، خ نجايا

 »رو روشن كنه فميو تكل نجايا اديدم كه ب يرسول خبر م ييتلفن به دا هيبا . نداره يا دهيكه فا نميب يحاال م

 نجايكه ا يكرد اليخ«: با حرص تماس را قطع كرد اليسه. را برداشت و شماره گرفت يكالم به طرف تلفن رفت؛ گوش نيا با

 ؟يترسون يشه؟ من رو م يبرات گرون تموم م. رخيكارهات رو بگ يخوام جلو يصاحب نداره؟ م

 يم ميخونه رو تقس نيكنه و ا يكه چطور ثبت نامم م ينيب ياون وقت م. رسول حرف بزنم ييبذار با دا ،يترس ياگه نم« -

 »كنه

من «: توجه به خشم او گفت يب عهيود» كنند ميذارم خونه رو تقس يوقت نم چيمن ه! عهيود نيبب«: باال آورداو را  ةچان اليسه

صورتش را از  عهيود» كدوم سهم؟«: چانه اش را فشرد اليسه »؟يفراموش كرد. از تو و طاهر شتريسهم دارم؛ ب نجايهم ا

 »سهم خودم و مادرم«: ديكش رونيدست او ب

اگه همون موقع به رضا گفته بودم . نيخونه ندار نيا يتو يسهم چيتو و مادرت ه. يزن يحرف مفت م. يگ يم خوديب« -

 »يشد يو طالب سهم نم يكرد يمن قد علم نم يجلو نطوريكنه، حاال ا رونتيب

» زنم يزنگ م مييبه دا ايبگذار برم مدرسه، ! برو كنار. ندارم يهم شوخ يبا كس. خسته شدم اليسه«: شانه باال انداخت عهيود

 »؟يديفهم ،يزن يكس هم زنگ نم چيبه ه. ير يكجا نم چيتو ه«: مانع شد الياما سه. به راه افتاد د،يچون او را در سكوت د

 يبا خشم طور. سرش به دوران افتاد. ديبه صورتش كوب يمحكم يليس اليخواست خودش را از دست او برهاند كه سه عهيود

 .ديكرد، ترس ينگاهش م رهياز او كه مثل مجسمه خ يلحظات ينگاه كرد كه زن برا اليبه سه

 يكرد با دستها يحس م. توانست بماند ينم گرياز خشم بود و د زيلبر عهيود. او دست بلند كرده بود يبار بود كه رو نياول

 .را خفته كند اليخودش سه
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چنان  عهيصورت ود تيدر همان حالت خشم و عتاب، جذاب. ستاديا اش نهيبه س نهيس اليخواست خارج شود كه سه گريد بار

به گوش هر  يسقوط و ناله ا يخواست او را كنار بزند كه صدا. شود رهيبه چشمان او خ يادينتوانست مدت ز اليبود كه سه

 .ديدو رس

با دو دست  اليسه. نگاه كرد نييبه پا وانيبه دنبالش روان شد و از ا زين عهيود. ديدو رونيحبس شد و ب اليسه ةنيدر س نفس

زبانش . شده بود يافتاده و سرش متالش نيزم يطاهر رو د؛يبه طرف پله ها دو عهيود. و همانجا از هوش رفت ديبر سر كوب

 .ديدو يريخانم كب ةآنكه حال خود را بداند، به طرف خان يبند آمد و ب

. در را گشوند رتيو احمد با ح يريبعد، خانم كب يلحظه ا. شد رهيآنكه بردارد، به در خ يزنگ فشرد و ب يرا رو دستش

و مقطع  دهيتنها به خانه اشاره كرد و بر. ديچرخ ينم عهيزبان ود» !شده مادر؟ يچ«: گفت عهيچهره مبهوت ود دنيبا د رزنيپ

 »هر... طا... من «: دينال

 عهيبا ود«: مادر به پسرش چشم دوخت» !هر... طا «: ديرا كش يريخانم كب راهنيپ عهيود. كدام متوجه منظور او نشدند چيه

بود  نيطاهر كه نقش زم دنيو با د وديد عهيبه دنبال ود يحرف چيه ياحمد ب »اميشده، تا من چادرم رو بردارم و ب يپ نيبرو بب

زد، اما  ير هنوز منبض طاه. بچه را بلند كرد د،يبود، هراسن به جلو رفت و با ترد هاز هوش رفت وانيا يكه رو اليو سه

را  لشيها خبر داد كه اتومب هياز همسا يكيو به  ديدو رونيبه سرعت ب. صورتش غرق خون بود و دهانش كف كرده بود

 .آماده كند

 دنيخانم بزرگ هم كه برگشت، با د. اورنديكردند او را به هوش ب يجمع شدند و سع اليهمه دور سه قه،يكمتر از چند دق در

 .ديزد و به طرف او دو اديطاهر، فر

. زد يو ترحم موج م يكه شاهد ماجرا بودند، دلسوز يبردند و در نگاه تمام كسان مارستانيطاهر را به ب يريهمراه خانم كب به

بست و تنها احمد  عتيجم يدر را به رو. نگان طاهر بود. كرد خيندارد و تنش  ييدر آن خانه جا گريحس كرد كه د عهيود

 .رش مانده بودبود كه در كنا

 يرا م اطيطول ح. توانست خود را ببخشد يافتاد، نم يطاهر م يبرا ياگر اتفاق. ديكش ينفس م يبود و به سخت دهيپر رنگش

 .زد يبا خودش حرف م ختير يكه اشك م يو در حال موديپ
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من، تو كه  زيبود، عز دواريام ديدختر، با ريآروم بگ«: او درست كرده بود، به دستش داد يرا كه برا يآب قند وانيل احمد

. و به باغچه چشم دوخت ديپسر جوان نگاهش را از او دزد. مستأصل به احمد چشم دوخت عهيود »يافت ياز پا م ينطوريا

 .مانده بود، نگاه كرد نيافتاده بود و هنوز خون خشك شده بر زم طاهركه  ييبه جا. رديتوانست آرام بگ ينم عهيود

احمد كه سر » شه؟ ياحمد خوب م«: با ترس گوشه ناخنش را به دندان گرفت. گرداند يت داد و روتهوع به او دس حالت

 نيتوانست انتظار معجزه داشته باشد، با ا ينم يتمام شده، حت زيدانست كه همه چ يم يبود و به خوب دهيطاهر را د يمتالش

به خدا توكل . سرش قابل درمانه يشكستگ. هم بد نبود يليحالش خ. ريبگ ومآره، فقط تو آر«: گفت شهيتر از هم ميحال مال

 »كن

. كرد يم ياحمد، طاهر داشت باز... كشه  يمن رو م اليسه ره،ياگه بم«: او را چنگ زد ةشان شانيپر يو با حالت ستاديا عهيود

 »كشه يمن رو م الياحمد، سه. و سرش رو تكون داد؛ مثل هر دفعه ديصورتم رو بوس

اگه «: گذاشت نهيدستها را به هم قفل كرد و به س عهيود» شه، نگران نباش يخوب م! جان عهيود«: او گفت يتسال يبرا احمد

 »... ايبه من رحم كن، خدا ايخدا. پرسته يدونن كه اون طاهر رو م يهمه م. شه يم وونهيد اليسه فته،يب يطاهر اتفاق بد يبرا

به مامان گفتم كه . زنگ بزنن ديشا ن؛يبش قهيچند دق. شه يدرست م زيچ همه. عهينترس ود«: ستادياو ا يدوباره روبرو احمد

اول جون من  اد،يخواد سرش ب يم يياگه بال. طاهر رو حفظ كن ايخدا«: آب دهانش را فرود داد عهيود» خبر نذارن يما رو ب

 »نميكه نب ريرو بگ

 يوقت يبود، كه حت دايدر چهره اش هو يو درماندگ ديد يم ياريقدر خود را محتاج  نيبار ا نياول يشانزده ساله، برا دختر

طاهر او را به آرامش  ةدوبار دنيفقط د ط،ياما در آن شرا. بود امدهيتا آن اندازه هراس به سراغش ن د،يخبر مرگ پدر را شن

همه  يسرش داشت براكه او به پ يعالقه ا. گذشت ياز او نم اليافتاد، سه يطاهر م يبرا ياتفاق نياگر كوچكتر. گرداند يبازم

 .بود كه از او صاحب فرزند شود نيبا رضا، ا اليازدواج سه ليدل نيدانستند كه اول يروشن بود و م

. كرد يخشكش را با زبان تر م يو لبها ديمال يعرق كرده اش را به هم م يدستها. گذشت يم يبه كند عهيود يبرا لحظات

اگه طاهر سالمت . خوام درس بخونم ينم گهيد! احمد«: آرام و قرار نداشت عهيبزند، اما ود يكه حرف ديترس ياحمد م

 بهيرو كه به مامان ط يخوام چكار؟ قول يدرس م. قربون داداشم برم به؟كار كنه، خو اليدارم تا سه يبرگرده، خودم نگهش م
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 »...طاهر  يكنم، ول يتونم عمل يهم م م،يداده ام رو بعداً كه پولدار شد

الو «: ديرا برداد، اما دست احمد آن را قاپ يخواست گوش عهيود. دنديآن دو يزنگ تلفن برخاست هر دو به سو يصدا يزمان

آره «: نگاه كرد عهيود ةدياحمد به صورت رنگ پر »؟ييتو هم اونجا! احمد جان؟«: ديلرزان مادر را شن يصدا» !دييبفرما

الزم داره،  يبگو كه هر چ عهيبه ود! احمد جان«: به زحمت گفت يريخانم كب» علمش كنند؟ ديحال طاهر چطوره؟ با. مامان

 »رونيبرداره و از خونه بزنه ب

 چه؟ يعني -

نتوانست  عهيود» تموم كرد؟«: ديكش ادياحمد از ته حلق فر» به اتاق عمل تموم كرد دنيطاهر قبل از رس«: ديمادر لرز يصدا

! احمد جان«: ديآشكار داشت، شن يمادرش را كه بغض يصدااحمد . نشست نيزم يسست شد و رو شيپاها. تحمل كند

مثل  چاره،يزن ب. اديبه دنبالش ن اليبره كه سه ييبهتره جا. شهكه اونجا با ستيصالح ن. رو جمع كن لشيكمكش كن، وسا

باعث  عهيود"گفت  يم. ارهيم عهيسر ود ييبال اد،يوقت م هي. ختهيرو بهم ر مارستانيب. كنه يم داديها شده و داد و ب وونهيد

 »االن هم دوباره از هوش رفته "مرگ طاهر شده

 ةببرمش خون...  Ĥديكه هر جا بره، اون سراغش م يدون يم. نداره كه بره ييجا عهيود«: ديرا محكم چسب يگوش احمد

 »خودمون؟

... بكنه  يكار ايشه ب يزيترسم آبرور يم. نداره يخوب يوضع روح اليسه. بگو خونه عمه هاش هم نره! نه احمد جان -

بدون طاهر فكر نكنم . اصالً تعادل نداره. خرابه يليحالش خ! احمد... سه ماهه كه شوهرش رو از دست داده و حاال ! چارهيب

. بدن ليخوان تحو يجسد را م نكهيمثل ا. تونم صحبت كنم ينم گهيد. عه خونه نباشهيود م،يگرد يبهتره تا ما برم. اهريدوام ب

 .ارتباط قطع شد و» خداحافظ

 عه،يود. يبر ديبا. ستياالن وقت نشستن ن. بلند شو«: كنار او نشست. كرد يشد كه مبهوت نگاهش م عهيمتوجه ود احمد

: زدياحمد كمك كرد كه او برخ. ديترك عهيناگهان بغض ود. ديپاش عهيآورد و به صورت ود يآب وانيبه سرعت ل» ... عهيود

 ،ييآشنا ،يدوست ةخون ،يبر ديگه با يمامان م. يچشمش باش يجلو ديانب. گردن يدارن برم. ستيخوب ن چيه اليحال سه«

 »كنه داتيسرعت پ نيكه اون نتونه به ا ييدونم جا ينم
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. شه يم وونهيبدون طاهر د اليسه«: اش اوج گرفت و باز هم ناالن گفت هيگر يصدا» كجا برم؟! احمد«: ديبا بغض نال عهيود

 .نهيب يبابا حتماً از چشم من م! طاهرم چارهيب. كنه يش خفه ممن رو با دستها

 »يدور باش نجاياز ا ديچند روز با. بگو تا خودم جمع كنم يالزم دار يهر چ. ستيحرفها ن نيحاال وقت ا! عهيود« -

 »نميخوام طاهر رو بب يم. مونم كه برگرده يجا م نيهم. رم ينم ييجا چيمن ه« -

بهتره . دست بزنه يممكنه به هر كار. ستين يخوب تياالن در وضع اليسه. عهياحمق نشو، ود«: او را گرفت يبازو احمد

 »!نه«: گرفت شخوانيدستش را به پ عهيود» از خواهرهام؟ يكي ايمن  ةخال ةخون ميبر يخوا يم. يحرفش رو گوش كن

 »...بگذره  يهر چ عه،يعجله كن ود« -

 »درس و مدرسه را رها كنم شهيهم يموند، حاضر بودن برا يبه خدا، اگه زنده م«: ه او دوختنم دارش را ب يچشمها عهيود

 »ترسم يم يما، ول ةخون ييايخواد ب يدلم م. تا من جمع كنم ،يالزم دار يبگو چ. ميوقت ندار عهيود« -

 يبرا يرغبت. اما مجبور به رفتن بود. توانست حركت كند يسست بود و نم شيقدم ها» فهمم يم«: چشم بر هم نهاد عهيود

و دو دست لباس نهاد و  يليبرداشت و در آن مدارك تحص يساك كوچك. طاهر بود دنيتاب د يدلش ب. ترك خانه نداشت

ا نخواهد راه بازگشت به آن خانه ر گريبه او الهام شده بود كه د د؛خانه را از نظر گذران يتمام قسمت ها. رفتن شد ةآماد

 .داشت

 يياالن هم تا جاها. دنبالت Ĥمياوضاع بهتر شد، خودم م يوقت. يباش يامن يجا ديبا«: گفت يآرام يدر احمد با صدا يروبرو

 ».يمراقب خود باش ديبا يليخ. Ĥميباهات م

پر از خون بود و  اليصورت سه. از خانه خارج شود عهيرفت تا ود رونيبه سرعت ب ه،يو بق اليسه دنيدر را باز كرد و با د احمد

را  اديرمق، ص نيبود كه قصد دارد با آخر ينگاهش كه نگاه پلنگ زخم. بود داياش پ يشانيگونه و پ يها رو يدگيخراش يجا

هل داد و  اطيخل حبتواند از خانه خارج شود او را به دا عهيدوخته شد و قبل از آنكه ود عهيدبه و رد،يتكه تكه كند و انتقام بگ

 .او به درون افكند و در را پشت سرش بست يخود را از پ

دختر جوان، چون مسخ شده . ديدو عهيباره به شلنگ آب هجوم برد و به دنبال ود كيو  ديرا كاو اطيح ران،يو ح سرگردان

 يكه به بدنش خود، از پا يا ضربه نيبه خود آمد كه با اول يكرد و زمان يها به صورت او كه وحشتناك شده بود، نگاه م
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 .شد نيدرآمد و نقش زم

داشت از چنگال  يو سع ديكش يم ادياز درد فر عهيود. محابا فرود آورد يو ضربات را ب دياو پر يدرنده، رو ريچون ش اليسه

 .زديبگر اليسه

در آن وضع، در را باز كرد  عهيو ود اليسه دنيبا د. ديپر اطيباال رفت و به داخل ح واريبه سرعت از د. تحمل نكرد گريد احمد

 .ديدو عهيو خودش به طرف ود

توجه به  يب يكرد او را نجات بدهد و حت يم يرا گرفته بود و سع عهيمجروح ود يتوجه به تالش احمد كه شانه ها يب اليسه

. كنم يخودم خفه ات م ،يتو طاهرم رو كشت«: ديكش يم غيج دند،يكش يكه او را به طرف خودشان م گريد يو زنها اليتالش ل

 »!طاهرم... طاهرم  يطاهرم رو كشت...  يقاتلتو ... قاتل ... دستها  نيبه خدا با هم

احمد . به داخل خانه بردند د،يكش يو شلنگ را از دست او گرفتند و او را كه به صورتش چنگ م ديبخش دهيتالش فا سرانجام

او را گرفت و در مقابل چشمان  يبازو ريز نينداشت، بنابرا تياو امن يبرا گريآن خانه، د. را بلند كرد عهيجان ود يجسم ب

 .برد رونيها او را از خانه ب هياشكبار همسا

اشك در چشمان احمد، او را به . ستيماندن ن يجا گريدرك كرده بود كه د ياما به خوب. توان تكان خوردن نداشت عهيود

دو طرف صورت او . پنهان كرد يروسر رياو كنار زد و ز يشانيپ ياز رو متيمالرا به  عهيود شانيپر ياحمد موها. خود آورد

 .بر گونه روان شد شيجمله اشكها نياو با » !اومدم، ببخش ريد«: را در دست گرفت

او را سفت كرد و  يروسر ةاحمد گر. بر تن او فرود آورد يوانگيدر لحظات د اليبود كه سه يضربات يزخم عه،يود كريپ تمام

ناچار پاهار را به  عه،يود. دانست ياز وجود او بود، او را از خود م ييجز عهيود »ايب عه،يود ايب«: آنكه او را رها كند، گفت يب

 .كرده بود كهيت دو به احم ديكش يدنبال خود م

آنها را  عهيود در نگاهش هزاران حرف بود كه فقط. ستاديآنها ا يبه سرعت از خانه خارج شد و روبرو اليهمان لحظه، ل در

 اليبه صورت ل. قادر به حرف زدن نبود عهيود. كرد هينواخت و گر يآرام ةبه كمرش ضرب. دياو را در آغوش كش. ديفهم يم

 »خداحاففظ«: و زمزمه كرد ديدست كش

احمد، مواظبش  ش؟يبر ياحمد، كجا م«: ديالتماس كنان پرس هيگر انيدردمندانه شدت گرفت و در م ةكلم نيبا ا اليل يةگر
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 »؟ير يكجا م«: كرد عهيو رو به ود» ... اليباش، سه

احمد دست دراز . ساك او را به طرفش گرفت ه،يبا هق هق گر اليل »داريد ديبه ام«: حال و خسته، شانه باال انداخت يب عه،يود

طاهر ! بگم؟ يدونم چ ينم«: ديكش يدآه بلن اليل» مطمئن بشم عهيفقط از ود...  Ĥميمن هم م. شما برگرد«: كرد و آن را گرفت

...« 

: گفت الينگاه، به ل نيفقط در آخر. رود يدانست به كجا م ينم يحت. بود يته يريذهنش از هر تصو د؛يشن ينم گريد عهيود

دانست  ينم عهيبود، اما ود يوقت خداحافظ. ستادياحمد ا دند،يرس ابانيسر خ يوقت. و به دنبال احمد روان شد» گناهم يمن ب«

 .ديچه بگو

واژه ها را هم  يمعنا يحت عهيود. قرار است روح خود را از خود براند ييطلبد؛ گو يكرد او را با تمام وجود م يحس م احمد

» بده؟ يليحالت خ«: كرد يبه او نگاه م ،يو دقت و مهربان يوجودش چشم شده بود و با نگران ةاحمد، هم. آورد يبه خاطر نم

 »خدا من رو لعنت كنه...  يشد تياذ...  دميرس ريد«: پسر جوان زمزمه كرد. ران احمد چشم دوختبه نگاه نگ عهيود

 يرا كه حاال مجروح بود و آثار خون مردگ دشياحمد باال زد و دستان سف يلباسش را در مقابل نگاه نوران يها نيآست عهيود

ها را نوازش كرد و  انهيدست او و اثر تاز يبه آرام. اوردياحمد طاقت ن» گناهم يمن ب«: بود به او نشان داد انيآن نما يرو

 يدق م عهيتونم تنهات بذارم، ود يمن نم...  يهر جور كه بخوا...  يهر جا تو بگ. Ĥميهمراهت م ،ياگه بذار«: ديلبش را گز

 »نه احمد، برگرد«: سرش را تكان داد عهيود» كنم

 »اما تو؟« -

 »رم يم يمطمئن يجا. شنگرانم نبا« -

: ديكش نيياو را پا نياحمد آست» دونم يهنوز نم«: سر تكان داد عهيود »؟يكيات؟ كدوم  ييدا ةخون«: ديپرس يبا نگران احمد

 »؟ير يم يامن يمطمئن باشم كه جا. نره ادتي. كه چشم انتظارم يدون يم. يبه من خبر بده كه كجا هست«

را  شيكرد و تمام پولها بياحمد دست در ج» ... كيبرادر، مثل  هيدوستت دارم؛ مثل  يلياحمد، خ«: لبخند زد يبه تلخ عهيود

 »...اما  ست،ين اديدونم كه ز يم«: درآورد

 »نه« -
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 شيپ عهيود" ديكش يم اديكه فر ياتوبوس توقف كرد و احمد با قلب. را بست شيرا كف دست او گذاشت و انگشت ها پول

 »!برو«: آرام زمزمه كرد "من بمان

 يآرام ياحمد با صدا» خداحافظ«: نگاه كرد يو ابد قيبار برگشت و به احمد عم نيآخر ياتوبوس برا يپله ها نييپا عهيود

كالفه سر چرخاند و » كه پشم به راهم يدون يم. خبر نذار يمن رو ب. خدا به همراهت«: كه پر از بغض و شكست بود، گفت

 »اميب اربذ عهينگرانم، ود«: رفت عهيبه طرف ود يقدم

او دست  يبرا يبا حركت اتوبوس به آرام. اتوبوس باال رفت و كنار پنجره نشست يتكان داد و با بغض از پله ها يسر عهيود

 يبه دنبال اتوبوس تا مدت دهيفا يشد و ب يگونه ها جار ياحمد به رو ياشكها. شد يجار شياشكها گريتكان داد و بار د

 .ديدو

 بهيداشت اما در آن لحظات خود را نسبت به همه غر ياديز انيآشنا. رود يدانست به كجا م يرفت، اما خودش هم نم عهيود

پس از پدر، . زمان مرگ پدر بود دارشانيخبر بود و تنها د يها ب ييكه مادرش مرده بود از دا ياز زمان. ديد يو طرد شده م

گرفت بر سر مزار آنها  ميدلتنگ پدر و مادر بود و تصم. آنها برود ةخواست به خان ينم. بودند امدهيبه سراغش ن زيعمه ها ن

 .برود

 يهنوز نم. با او به گفتگو نشست يابتدا بر سر مزار مادر رفت و ساعت. اذان ظهر را گفته بودند د،يكه به آنجا رس يزمان

مزارش نصب شده بود، داغ دلش را تازه  يكس پدر كه باالقاب ع دنيد. ديدرِ كدام خانه را بزند و كجا پناه جو ديدانست با

 .روان شد شيمجروحش، دوباره اشكها يپاها دنيشلوارش را باال زد و با د ةپاچ. كرد

شده و به  اوري يكس و ب يات، ب عهيچطور ود ينيب يچه به روزم آورد؟ م ينيب يبابا؟ م ينيب يم«: را به پدر نشان داد شيپاها

 يكه آرزو يگناه من نبود؛ مگه خودت نگفته بود. كه چقدر طاهر رو دوست داشتم يدون يتو پناه آورده؟ بابا خودت خوب م

 ينيب يكجا برم؟ بابا، م گهيحاال د ه؟يچه سرنوشت نيا... بشه  ينطوريخواستم ا ينم منمادرم رو برآورده كنم و دكتر بشم؟ 

 »! ...ات چطور سرگردان شده؟ بهيامانت ط ينيب يات چه تنهاست؟ م عهيود

كرد تا با خانم  يم دايپ يتلفن ديبا. آوردند يبه آنجا م يخاكسپار يو برخاست؛ طاهر مرده بود و او را برا ديلرز كبارهي دلش

 .ديجنازه پرس عيياش رفته و از او در مورد تش ييدا ةداد كه به خان نانياطم رزنيبه پ. رديتماس بگ يريكب
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 ليكه از دور متوجه آمدن خ يهنگام. توان برخاستن هم نداشت. بخورد يزيتوانست چ يداد، اما نم يآزارش م يگرسنگ

 .دور از مزار پدر و مادر رفت يبه نقطه ا د،يد يكه در خود م يبيعج يرمق يعزاداران شد، به سرعت برخاتس و با وجود ب

طرف و آن  نيوار خودش را به ا وانهيد اليهمه آمده بودند و سه. ردندغروب او را آو. طاهر بود يدور شاهد خاكسپار از

 .رديكرد طاهر را در آغوش بگ يم يو سع ديكش يطرف م

مجبور بود كه پشت  يول رد،يرا در آغوش بگ زشيبرادر كوچك و عز گريد كباريآرزو داشت  تيجمع يسو نيهم، ا عهيود

 .درختان پنهان بماند

 عهيكه همه آنجا را ترك كردند، ود يزمان. مراسم بودند يكه شاهد برگزار ديرا در كنار هم د اليبار، احمد و ل نيآخر يبرا

 نيبود و از ا وستهيطاهر به پدر پ يكاش او به جا يآرزو كرد كه ا. بر سر مزار برادرش نشست و با او به درد دل پرداخت

 .كرد يممالقات  زيو مادرش را ن افتي يم ييسرنوشت رها

كرد و خود  دنيشروع به دو. قادر به حركت كردن نبود، اما سكوت قبرستان رعب آور بود. شده بود كه بلند شد كيتار هوا

آنكه مقصد اتوبوس را بپرسد،  يبرود،پس ب ديدانست به كدام سو با ينم. ديحركت د ةرا آماد يرساند و اتوبوس ابانيرا به خ

جلوتر  يكه كم يرمردياز پ ريكه چشم گشود، غ يزمان. زود به خواب رفت يلياشت و خپنجره گذ ةشيسر بر ش. سوار شد

 .شد يم ادهيپ ديآخر بود و با ستگاهيدر اتوبوس نبود؛ ا يگريجوان، كس د ينشسته بود و زن

. او بود ياهاياز رو باتريز يحت د،يد يكه م ييبود و خانه ها زهيقسمت از شهر پاك نيا يهوا. آمد يبه نظرش ناآشنا م ابانهايخ

از  ديبا. دانست يماندن نداشت و راه بازگشت را هم نم يبرا ييچشم داشت كه ناگهان به خود آمد؛ جا يساختمان يبه دورنما

 .استراحت كند يقياز بازگشت، دقا شيپ رد،يبگ ميباعث شد كه تصم ياما درد و خستگ د،يپرس يم يكس

نشست و چشم بر هم  يمكتين يرو. در آنجا رفت و آمد داشتند يبود، رفت؛ هنوز عده ا ابانيخ يكه آن سو يسبز يفضا به

 .گشت يبازم ديشناخت، با ينهاد؛ آنجا را نم

. كردند ينگاهش م صيحر يروبرو نشسته بودند و هر سه با چشمان مكتين يكه رو ديگشود، سه نفر را د دهيكه د يزمان

خود  يكيرا در نزد يبر لب داشتند، كس ياز آن سه مرد كه لبخند نامناسب ريرد غوحشت زده بلند شد و به اطراف نگاه ك

 .داشت ياناجور و طمعكارانه  ينگاه مردها، درخشندگ. ديند
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با . ديرا شن ييگامها يافزود، اماپشت سرش صدا شيبه راه افتاد و چند قدم كه از آنها دور شد، بر سرعت قدمها عهيود

از سه مرد، به او  يكي. خشك شده بود شيلبها. ديلرز يتمام وجودش م. سش بند آمده بودنف. داشت يهراس قدم برم

 .ادامه داد راهشآنكه به عقب برگردد، به  يب» !دختر؟ يه«: شد كينزد

باال  يسوخت و نفسش به سخت يم شيته گلو. ديخنده شان را شن يو متعاقب آن صدا »؟يفرار كرد«: صدا دوباره گفت همان

. كرد دنيتوانست بماند و شروع به دو ينم گريد» ... يگرد ياگه دنبال جا م«: گفت يبلندتر ياز مردها با صدا يكي. آمد يم

آنها دست . پشت سرش بودند زيو مردها ن ديكش يو خسته اش را دنبال خود م حمجرو يتوانست، پاها يكه م يبا تمام سرعت

 ينجات وارد كوچه ا يبرا يانبريراه م دينفس نداشت و به ام گريد عهيود. زدند يبلند با او حرف م يبردار نبودند و با صدا

 ...كرد  يم يبود كه به او دهن كج يبلند واريكوجه د يشد، اما در انتها

زشت نگاهشان چشم  اقيو اشت بايناز يداد و با هراس به آن سه نفر و لبخندها هيتك واريبه د! ... تمام شده بود زيهمه چ گريد

بكشد، اما آن سه مرد محاصره اش  اديچشم بر هم گذاشت تا فر. بود اهيس زيهمه چ. ستاديحال سرپا ا يب ،يديبا ناام. دوخت

 يم ييكلفتش خودنما يلبها يباال ينازك لينداشت و سب يمرد قد بلند. برداشت شيسو به ياز آنها قدم بلند يكيكردند و 

 .كرد

» !ميآزار يباور كن ما ب... برسه  ادتيكه به فر ستين يكس نجايا. نكن داديداد و ب خوديب! كوچولو يه« :گفت يخونسرد با

من راهم . برگردم ديبذار... كنم  يخواهش م«: زد، گفت يكه در نگاهش موج م ييبا تمنا عهيود. حلقه محاصره تنگ تر شد

بگو تا ما آدرس  ؛يد ياگه آدرس نم اي م،يبده تا كمكت كن ينشون! قشنگ ةچاريب«: ديبلند خند يمرد با صدا» را گم كرده ام

 .هر سه قهقهه زدند »ميبد

 گريدانست د يم. كرد يخود احساس م يقدم كيسرش به دوران افتاده بود و خطر را در . رفت يم ياهيس عهيود چشمان

 زانيروز سخت تحمل كرده بود، خارج از م نيكه در طول ا ييفشارها ةهم. قدرت تحمل ندارد و به زود از پا درخواهد آمد

 .به سراغش آمده بود، مبارزه كند گاهيكه ب ياهو ناآگ يهوش يكرد با لذت ب يم يقدرت او بود و سع

 

* * * 
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 يزمان شهيهم. بود دهيفكر كردن برگز يآن ساعت از شب را برا. نداشت يخود غرق بود و به اطرافش توجه ةشيدر اند مرد

 يساعت. شدينديداشت فقط به كار ب يهم سع ييگرچه در تنها. كرد يشب با خود خلوت م يشد، در آن ساعتها يكه دلتنگ م

گرفت كه راه  ميتصم ل،يدل نيبه هم. شده بود يكالفه و عصبان شياز پ شيكه داشت، ب يرا قدم زده بود و با افكار مغشوش

 .او بود ياجتماع ةكه به تن داشت، معرف طبق ير و مرتبفاخ يلباسها. منزل بازگردد يرفته را به سو

از گله جدا  يكوچولو، وقت«: توجهش را جلب كرد ييناگهان، صدا. ديمنزل رس يكيدر افكار خود غرق بود كه به نزد همچنان

خدا من فرار به «: كرد يكه التماس م ديرا شن يزنانه ا فيظر يو متعاقب آن صدا »يكرد يفكر گرگها رو هم م ديبا ،يشد

 »بذار برم... گم شده ام ... نكردم 

را محاصره كرده اند دختر نوجوان، از  يكه دختر ديخانه، سه مرد را د واريافزود و در پشت د شيبر سرعت قدم ها مرد

مردها متوجه حضور . بلند خودش را به آنها رساند يو با گام ها ديرا فهم زينگاه همه چ كيمرد در . ديلرز يترس به خود م

 .را گرفت ختركد ياز آنها با وقاحت بازو يكياو نشدند و 

داشت، با  يمردها به خودشان آمدند و آن كه سن باالتر» !چه خبره؟ نجايا«: بود، گفت اديفر هيشب شتريكه ب ييبا صدا مرد

 »به شما چه؟«: ديكش شيدر موها يدست يخونسرد

 يمرد مزاحم با ب »د؟يدختر چه كار دار نيبا ا«: دختر اشاره كرد دهيو به صورت رنگ پر امدياز جواب او خوشش ن مرد

 »يدخالت نكن ياختالف خانوادگ كي يبهتره تو. دختر خواهرمه نيا«: ستاديا عهيود نهيبه س نهيس ،يشرم

و زانوانش  ستديتوانست بر پا با ينم گريد يول ند،ياو را بب ةتوانست اندام چهارشان عهيكه ود يجلوتر رفت؛ به طور يكم مرد

نامشروع  يشما از خواهرتون تقاضا! ... آهان«: ديلحظات به نجاتش آمده بود، شن نيآن مرد را كه در آخر يصدا. ديلرز يم

 »!د؟يكن يم

: ناگهان مرد جوان از كوره در رفت »آقا درست صحبت كن«: گفت يحق به جانب ةافيو با ق ديابرو در هم كش ن،ياز مزاحم يكي

 »!ه؟يهر ك يهر ك ديكن يم اليخ ن؟يدختر مردم رو گرفت يجلو ديكش يخجالت نم! ولگردها«

. نداره جانم يراديا ؟يمطمئن«: مرد ناشناس با تمسخر گفت» گفتم؟ خواهرمه يچ يدينشن«: مزاحم با جسارت گفت مرد

هم مشكل شما حل  يطور نيا. نيبا هم دار يو اون مشخص كنه كه چه نسبت نجايا اديكنم كه ب يتفن م سيحاال به پل نيهم
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 »كنم يم يعذرخواه شمااومده از  شيشه و هم من، به خاطر سوءتفاهمِ پ يم

. ختنديو با هم گر ديساك او را قاپ عه،يآنها به ود نيتر كينزد ،يمرد مزاحم به هم چشم دوختند و در چشم بر هم زدن سه

 .قدرت نداشت و همانجا از حال رفت گريد عهياما ود» !دزد«: زد اديو فر ديبه دنبال آنها دو مرد به سرعت

درنگ را  تيوضع نيا دنيبا د» ...دختر؟ ! ... دختر خانوم؟ يآها«: ستاديسر او ا ياو، راه رفته را بازگشت و باال دنيبا د مرد

 .دانستند او پشت در است، چون به سرعت در باز شد ياهل خانه م ايو بالفاصله زنگ خانه را به صدا درآورد و گو ديند زيجا

درب سالن را باز كرد . موديبزرگ و سنگفرش شده را پ اطيطول ح. را بلند كرد و با خود به داخل خانه برد عهيجوان، ود مرد

به طرفش  رتيو بود، با حا يدستها يكه رو يدختر دنيكه داخل سالن بودند، به او چشم دوختند و با د يدو زن. و وار شد

 .رفتند

مرد بدون » !بله آقا؟«: آمد رونيپنجاه و چند ساله از آشپزخانه ب يرزنيپ» !خاتون... خاتون «: ديكش اديبلند فر ييبا صدا مرد

را  عهيدهمه باال رفتند و مرد، و. به اربابش انداخت و به طرف پله ها رفت يخدمتكار نگاه» اتاق باال را آماده كن«: تأمل گفت

 .ديتخت خوابان يرو

 ينم«: مرد شانه باال انداخت »ه؟يك نيا«: ديبه تن داشت، پرس يكيمرتب و ش يكه لباسها يانساليزن م. دور او حلقه زدند همه

: بپرسد، كه مرد جوان رو به خدمتكار كرد يگريخواست سوال د يزن م »دميسه نفر مزاحمش شده بودند، كه من رس. دونم

 »دهياره، ترسيكه حالش رو جا ب اريب يزيچ هي! خاتون«

 نيسر و وضعش به ا«: شد كيبا خروج خاتون، دختر جوان به تخت نزد. رفت رونيامر، ب نيا ياجرا يبرا متيبا مال رزنيپ

 »!باشه، نه مامان؟ نجايكنم مال ا يفكر نم. خوره يها نم يطرف

و  ديسوال را پرس نيا» !نكنه از خونه فرار كرده؟...  ستيگدا هم ن«: ثابت مانده بود، گفت عهيود يكه هنوز نگاهش رو مادر

 .آنكه پاسخ بدهد، از اتاق خارج شد يمرد ب يبه صورت مرد چشم دوخت، ول

» !ه؟يدختر ك نيآقا ا«: ستادياو ا يرفت و روبرو يباال م ن،يديو نوش يخوراك يمحتو ينيكه با س ديپله ها، خاتون را د يرو

 »!؟يبر يبراش م يچ«: انداخت ينيبه س يمرد نگاه

 »نييحتماً فشارش اومده پا. ظيشربت قند غل« -
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مرد جوان . گرفت شيراه پله ها را در پ "چشم"با گفتن  رزنيپ» به خانوم و مهرنوش بگو كه تنهاش بذارن«: تحكم گفت با

 .داخل سالن بازگشت را كه به هگام آوردن او افتاده بود، برداشت و به عهيود يدست فيرفت و ك اطيبه ح

كه اون رو با خودت  ينكرد يكار درست! سبحان جان«: ستادياو ا يخانم، روبرو. آمدند نييو دخترش هم از پله ها پا خانم

 »ارن؟يخواد سرش ب يكه دلشون م ييذاشتم كه اون سه نفر هر بال يم«: پاسخ داد يسبحان با لحن جد »يآورد

 »!؟ياگه دزد باشه چ« -

 »خوره ياش به دزدها نم افهيق! ... كم يفكر نم«: رو به مادرش كردجوان  دختر

 »شه ينم ليدل نياما ا. ستين هياطراف هم شب نيپولدار ا ياش به دخترها افهيق. ستين صيتشخ يبرا يمالك درست افهيق« -

صبر كند  ديخواست آن را باز كند، اما بهتر د يدلش م. را با خود به اتاقش برد عهيود فيكه سبحان خوانده شده بود، ك مرد

 .كند يتا او خودش، خود را معرف

تخت دراز  يسپس رو» مهرنوش به خاتون بگو كه مراقب اون دختره باشه«: بلند گفت يآنكه از اتاق خارج شود، با صدا يب

با خود به خانه آورده بود، باز هم در  قبل يقيباشد كه دقا يدختر اديآنكه به  يب. شد رهيو به سقف اتاق مجلل خود خ ديكش

 .خود غرق شد يها شهياند

آقا اجازه «: ديخاتون را شن يصدا» تو ايب ه؟يك«: ديشد، باعث شد لب بگشا دهيبه درب اتاقش كوب يبعد كه ضربات يلحظات

گه  يمهرنوش خانوم م. ستيدختره، اصالً حالش خوب ن نيآقا ا«: وارد شد رزنيپ» !تو ايب«: سر گذاشت ريدستها را ز» هست؟

 »ستيالزم ن«: ديدر هم كش برومرد ا» سرش يباال مياريبهتره كه دكتر ب

 »گه يم ونيباالست، هذ يليتبش خ! اما آقا -

مرد با . خاتون رفت و در را پشت سر خودش بست» !شده؟ يچ نميباال، بب Ĥميبرو، االن خود م«: با دست اشاره كرد مرد

 »خودم درست كردم يبرا يعجب دردسر«: برخاست و غر زد يتينارضا

 يعرق كرده و گونه ها ةچهر دنينشست و با د عهيكنار تخت ود. و پشت سر او وارد شد ديدر، خانم را د ةآستان در

بزند كه دخترك ناگهان،  يمرد خواست حرف. باال بود يليزبان او گذاشت تب دخترك خ ريبرافروخته اش تب سنج را ز

من «: ديآنكه مخاطب خود را بشناسد، با وحشت و التماس نال يباز، ب مهين يو به زحمت بلند شد و با چشمان دياو را چسب يزوبا
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نشان دهد،  يو قبل از آنكه مرد عكس العمل »اليسه... من ... گناهم  يمن ب. به خدا من اون رو نكشتم. طاهر رو نكشتم

 .بالش افتاد يسست شد و سرش رو شيدستها

گذرا  يمرد متقابالً نگاه. مقدم است يزيخانه، حرف او بر هر چ نيدر ا ييبزند؛ گو يشد تا حرف رهيهمه به مرد جوان خ نگاه

 »يبگو خودش بره دنبال دكتر وند ميخاتون برو به كر. كه دكتر آماده باشه ديتلفن بزن«: انداخت عهيبه صورت ود

مهرنوش به صورت گلگون » كنم فرار كرده يفكر م«: رفت مرد رو به خانم كرد مينبال كربه د "چشم آقا"با گفتن  خاتون

و او را نگاه كرد  دينشده بود، چرخ عهيمرد جوان كه تا آن لحظه متوجه چهره ود» قشنگه يلياش خ افهيق«: اشاره كرد عهيود

 .بدهد، از اتاق خارج شد يآنكه پاسخ يو ب

 

 ماريب دنيبه همراه صاحبخانه به د. اما مؤدب و خوش برخورد با،ينه چندان ز يد، با چهره اجاافتاده بو يمرد يوند دكتر

 .ستادنديا عهيسر ود يهم باال ميكر يهمه، حت. رفت

. زده، به دست او چشم دوختند رتياو را باال زد تا فشار خون او را چك كند و همه ح نيتب، آست يريپس از اندازه گ دكتر،

 .انداخت زبانيپرسشگر به صورت م يدكتر نگاه

: خاتون سكوت را شكست. او، سرش را با تأسف تكان داد يآثار جراحت بر بازو دنياو را باال زد و با د گريد نيآست سبحان

 »بال رو سرش آوردن؟ نيبچه كجا بوده كه ا نيخبرها؟ ا يچه كارش كردن، از خدا ب«

 .سبحان سر تكان داد »ست؟يآشنا كه ن«: رفتند نيريز ةو با هم به طبق او، به سبحان اشاره كرد ةنيپس از معا دكتر

 »ه؟يك يدون يشكنجه شده، نم يكنم بدجور يفكر م« -

 »دونم يدر موردش نم يزيهنوز چ« -

زده و بعد هم از  رونياز خونه ب. داشته يريدرگ يكنم با كس يفكر م. و تحت آزار بوده دهيترس يكم. شه يحالش خوب م« -

 »شه يفردا، پس فردا بهتر م. بهتره استراحت كنه. طرف شهر درآورده نيا

 »زنه يدر مورد طاهر حرف م. گه يم انيهذ«: دكتر را به او داد فيك سبحان

 »برم ديبا گهيخوب، من د... كنه  يزمان حالش را بهتر م. ستين ميوخ يليباعث آزارش شده، اما حالش خ يزياحتماالً چ« -
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 Ĥمياگه وقت كردم باز م! جانم نه،يكار ما هم«: دكتر لبخند زد» ببخش، بدموقع مزاحمت شدم! دكتر«: دست او را فشرد سبحان

 »رهيآروم بگ ديبا. دينكن چشيبرگشت، سوال پ يبه حال عاد يوقت. دنشيد يبرا

هم به  ميكر. استراحت بروند ياكرد كه بر هيبه خانم و مهرنوش توص. ناشناسش رفت ماريرفتن دكتر، سبحان به اتاق ب با

 .خاتون اشاره كرد و با هم از اتاق خارج شدند

 .ديچك يچشمش فرو م ةهم از گوش ياشك ةقطر يگاه. نامفهوم زمزمهكرد يو كلمات ديآن شب تا صبح نال عهيود

 يرا به آرام يكند، اما دم صبح ساعت ينم يرييبار به او سر زد و مشاهده كرد كه حال دخترك تغ نيدر طول شب، چند خاتون

 .به خواب رفت

يخودش را هم نداشت؛ حسابها ةآن روزها حال و حوصل. كند به شركت رفت ادتيع مارشيآنكه از ب يخانه صبح، ب مرد 

 .كرد يم يشركت را بررس

داشت و  ينون خواب راحترا گذرانده بود، اك يرفت، اما او كه شب سخت عهيبردن صبحانه به اتاق ود يصبح برا خاتون،

 يكه مطمئن شدند كه او به خواب آرام يمهرنوش و مادرش هم سراغ او را گرفتند و زمان. كند دارياو را ب امديخاتون دلش ن

 .صبحانه نشستند زيرفته است، پشت م

حال  عهيت اما ودرف دنشياو بود به د ياز همه در مورد او كنجكاو بود و نگران وضع جسمان شيمهرنوش كه ب بعدازظهر،

ابتدا نگاهش تار و گنگ بود اما كم كم توانست . چشم گشود عهيپس از رفتن او، ود. توانست حرف بزند ينداشت و نم يخوب

 يآسمان يرنگ، با رنگ آب يواالن دار آب يسرش بود و پرده ها يباال ينگر يآباژور آب. بدهد صيرا تشخ رامونشيپ اءياش

 .روشن بود يدر اتاق آب ريظاهراً همه چ. داشت يهماهنگ وارهايد

 فيتختخواب آنقدر نرم و لط. خودش بود يشد كه رو يرنگ يمتوجه روانداز آب. نديچرخاند تا اتاق را بهتر بب يرا كم سرش

 .را به خاطر آورد ريو همه چ ديكش ريكمرش از درد ت كبارهيآن رها كرد، اما  يخود را به رو يبود كه با شادمان

 نانيدانست كجاست و اطم يهنوز نم. به سرعت چشم بر هم نهاد و سرش را برگرداند عهيهمان لحظه، در باز شد و ود در

 .كه چشم باز كند ديترس يم يول نديرا كه وارد اتاق شده بود بب يخواست كس يدلش م. است دارينداشت كه ب

 گريد عهيود. باشد، در افكار خودش غرق بود عهيمتوجه ودآنكه  ينشسته بود و ب يصندل يرو. قصد رفتن نداشت ايگو مرد
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 .و به سرعت او را شناخت ديبه طرف او چرخ. توانست خود را به خواب زند ينم

نتوانست  گريافتاد و د يصندل ينگاهش به روكش آب. اش شتفاته بود ياريلحظات به  نيبود كه در آخر يمرد، همان كس نيا

 عهيود. مرد كه دوباره متوجه او شده بود، نگاهش كرد »هيآب زيهمه چ نجايا«: باال آورد يسرش را كم. را پنهان كند اقشياشت

 .سرش را تكان داد اب،مرد در جو» !سالم«: پلك زد يبه آرام

» آره؟ ،يبهتر شد«: ديمرد را متوجه خود د. نشست و به صورت آن مرد چشم دوخت متيتخت نرم و گرانق يرو عهيود

 .از اتاق خارج شد يپاسخ چيه يبرخاست و ب يمرد به آرام »ن؟يهست يشما ك! ... بله خوبم«: گفت عهيود

بر سراسر اتاق  يرنگ آب. آمد نيياز تخت پا يسپس به آرام» جوابم رو نداد يحت! ادب يچه ب«: گفت يبا ناراحت عهيود

و درب سالن را بهم  يدرب ورود كيبار يكه جاده ا ديبزرگ و پردرخت را د اطيكنار زد و ح يپرده را كم. نشسته بود

 .كه به بستر بازگردد فتگر ميكرد و تصم يهنوز احساس ضعف م. كرد يمربوط م

خواست  يدلش م. آورد يآن زن را به خاطر نم. غذا وارد اتاقش شد ينيبا س يرزنيو پ ديكه باز شد، به طرف آن چرخ در

در  عهيود »زم؟يعز يخوب شد«: نشست شيروبرو ان،ينما يبا لبخند رزنيپ. هستند يآدمها چه كسان نيابداند كجاست و 

 »هيآب زيهمه چ نجايا«: اشاره كرد واريبه در و د. اورديخودش ن ياما به رو دينگاه او ترحم را د

خونه، اتاق هر كس طبق  نيا يتو. باشه يآقا دوست داشت كه آب. اتاق مهمون است نجا،يا«: را مقابل او نهاد ينيس خاتون

 »شده نييكه دوست داره تز ياش و رنگ قهيسل

خورد،  يكامل غذا م يبه او كه با اشتها رزنيپ. گرسنه بود و طاقت از دست داده بود. تعارف مشغول خوردن شد يب عهيود

 »منظورم ساكنان خونه بود«: با مالطفت پاسخ داد رزنيپ »ه؟ياتاق شما چه رنگ«: او شد ريمتوجه نگاه متح عهيود. نگاه كرد

 »ن؟يستين نجايمگه شما مال ا« -

 »!نيخدمتكارم، هم هياما من ! چرا دختر جان« -

: كند، گفت ديآنكه ترد يب. نبود هيطور ظاهرش به خدمتكارها شب نيمرتبش و هم يبا دقت او را برانداز كرد؛ لباسها عهيود

 »خونه مرتب باشن ةخانم و آقا دوست دارن، خدم«: خاتون لبخند زد »نيستيرها نخدمتكا هيشما كه اصالً شب«

 »خانم و آقا؟« -
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وقتها  يهم و گاه ميمن و كر. مهرنوش خانوم هم كه دخترِ خانوم هستند. شونيا ةآقا صاحبخونه است و خانم هم خال. بله« -

 »ميدار كيالونك كوچ هي ميمن و كر اط،ياون طرف ح. ميخونه هست نيخدمتكار ا. Ĥديكمك به ما م يبرا گهينفر د هيهم كه 

 »يگرسنه بود يليخ نكهيمثل ا«: خاتون با خنده گفت. ديد يبه بشقاب نگاه كرد و آن را خال عهيود

 »!كنم؟ يچكار م نجايدونم ا يهنوز نم نجا؟يشد كه من اومدم ا يچ يراست. نخورده بودم يزيچ روزياز د« -

و بعد  ديآقا به دادت رس. چند نفر مزاحمت شده بودند رونيب نكهيمثل ا. آقا تو رو آورد«: پاسخ داد متيبا مال باز هم خاتون

 »هون مرد قدبلند و بداخالقه؟ "آقا"منظورتون از «: گفت عهيود »يسر درآورد نجايهم از ا

شد،  رزنيپ يكه متوجه ناراحت عهيود» گه؟ يم ياگه بشنوه، چ يدون يچه طرز حرف زدنه؟ م نيا«: ديلبش را گز خاتون

با خانوم و مهرنوش خانوم آشنا  ستيبد ن ن؟ييپا يايب يخوا ينم«: به سرعت باز شد و گفت رزنياخم پ. كرد يعذرخواه

 .بلند شد و به همراه او از اتاق خارج شد عهيود» مهربونه اما ره،يسختگ ياز حاال بگم خانوم كم ديالبته با. يبش

 يخانه ا نيكرد كه چن يباور نم. به آن همه شكوه و ثروت چشم دوخت صانهيحر. و عظمت خانه شد ييبايد متوجه ززو يليخ

اش  ييدا ةكه رفته بود، خان يخانه ا نيكه به خاطر داشت بزرگتر ييتا جا. خانه قدم بزند نيهم وجود داشته باشد و او در ا

 ستيكجا و خانل دو ديد يدر خواب هم نم عهيخانه كه ود نياما ا. داشت يبهتر يلاقوام به مراتب وضع ما گريد يبود كه ب

 !كجا؟ ييدا يمتر

 ييرايپوشانده شده بود و سالن پذ بايز يپله ها با فرشها. نگاه كرد رتيبود، با ح زانيكه از سقف آو يبزرگ يلوسترها به

 يانساليزن م يو به رو دينگاه جستجوگرش سالن را كاو. شد تمام آنها را از نظر گذراند ينگاه نم كيآنقدر بزرگ بو كه در 

 .كرد يگوش م يقيجوان و با نشاط، موس يطرف تر هم دختر نآ. ماند رهيباابهت بود، خ اريكه بس

برگشت و در همان لحظه، نگاه مهرنوش به جانب او . ستاديزن ا يرفت و مقابل پا نييپا. كرد مؤدبانه رفتار كند يسع عهيود

. باعث زحمت شدم«: با احترام سرش را در مقابل خانم خم كرد عهيود. آمد و متوجه او شد رونيخانه از اتاقش ب يآقا

 »خانم ديببخش

به  يزياما چ د،يبگو بايز يبه ذهنش فشار آورد تا جمله ا عهيود »؟يبهتر شد«: نگاهش كرد يبا مهربان دار،يد نيدر اول خانم

 »خوام يباز هم عذر م. دونم كه موجب زحمت شدم يم... بهتر شدم  يليبله، خ«: اورديخاطر ن
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 نياز ا عهيود. دراز كرد عهيدختر جوان به پا خاست و دستش را به جانب ود. سر خم كرد و به طرف مهرنوش برگشت خانم

من «: ستود، گفت يرا م عهيود ييبايدر دل ز دختر جوان كه. فشرد يحركت دوستانه استقبال كرد و دست او را به گرم

 »مهرنوش هستم

» !است؟ عهيپس اسمت ود«: بزند كه آقا از پشت سر گفت يمهرنوش خواست حرف» هستم عهيمن هم ود«: لبخند زد عهيود

كرد كه خونسدر  يجواب در اتاق تنها گذاشته بود، ناراحت بود اما سع يكه او را ب يهنوز از زمان. ديبه جانب صدا چرخ عهيود

 »است عهيود سمما. بله«: خاتون افتاد يحرفها اديباشد؛ به 

 يلحظه ا يبرا عهيود. نشست يبر جا ارياخت يدخترك در مقابل حكم مرد، ب »؟ينيش يچرا نم«: خشك گفت يبا لحن مرد

به آن  ديترس يم. بلند و اندام متناسب او توجهش را جلب كرد يپهن او، پاها يقد بلند و شاه ها. مبهوت جذبه و ابهت او شد

 .صورت نگاه كند

كه از خانه خارج شده  يروز قبل، هنگام اديآب دهانش را فرو داد و به  عهيود »نميكن بب فيتعر«: كنار خاله اش نشست آقا،

در مورد  يزيچ هي«: خانم گفت» بگم؟ ديبا يچ«: گفت يطوالن يسرانجام بعد از سكوت د؟يتوانست بگو يچه م. بود افتاد

 »خودت بگو

 »هستم عهيگفتم كه ود« -

اون وقت  ؟يو از كجا اومد يهست يخوام بدونم؛ تو ك يم...  اده؟يز يليخ حيتوض نيا يكن يفكر نم«: با تمسخر گفت مرد

 »؟يكرد يچه كار م رونيشب، ب

 يدوباره بر جا عهيود» !؟ياجازه داد بر يك«: كه مرد با تحكم گفت زديخواست برخ. بماند ينتوانست بر جا گريد عهيود

با  عهيود »رياجازه بگ ،يبر يخوا يم يوقت«: او گفت يتوجه به ناراحت يمرد ب. نشست و به دهان او چشم دوخت شيخو

 »اجازه هست؟«: برخاست يحرص از جا

رساند كه شب را در آنجا  يبه سرعت خود را به اتاق عهيود» !فعالً بله«: برداشت زيم يروزنامه را از رو يبا خونسدر مرد

كرد اما  يهر چه زودتر آن خانه را ترك م ديبا. توانست يكند اما نم هيخواست گر يدلش م. تخت نشست يرو. گذرانده بود

 .روز بعد آنجا را ترك كندذ رفتگ ميتصم. دانست ينم... چگونه و به كجا 
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كه باز هم از جانب آن  ديترس يبه غذا نداشت، اما م يليم. شام دعوت كرد يو او را براشام، خاتون به سراغش آمد  وقت

 .كرد يم تيادب را در حق آنها رعا ديآنها بود و با همانيدو روز بود كه م. مرد نامهربان سرزنش شود

در  يتوانست تصور كند كه روز يهم نم االتشيواداشت در خ يخانه او را به شگفت يقسمتها يةهم مثل بق يغذاخور سالن

كرد كه آن همه غذا  يباور نم عهيجند نوع غذا بود و ود ز،يم يرو. نديبنش زيم كيسر  ييانسانها نيو با چن يخانه ا نيچن

 .شده است دهيچهار نفر تدارك د يفقط برا

دست به  امد،ين زيكه آقا بر سر م ياز آنها تا زمان كي چيغذا بودند اما ه دنيمهرنوش و مادرش نگاه كرد كه مشغول كش به

 »خانواده است نيمرد حاكم مطلق ا نيا«: ديشيبا خود اند. غذا نبردند

او شده بود، با  يليم يخانم خانه كه متوجه ب. دو قاشق اكتفا كرد يكياو به خوردن  د،يكه خاتون در بشقابش غذا كش يزمان

شدم، اون  داريعصر كه ب. ندارم ليمتأسفم، م«: آب دهانش را فرو داد و گفت عهيود »؟يخور يچرا غذا نم«: محبت گفت

 »رميكه س نهيا... من غذا آوردن  يو برا نيخانوم زحمت كشد

شد؛ از آن مرد  رهيبه او خ يلحظه ا عهيود» اون مال عصر بود و حاال وقت شامه«: گفت ندازد،يب يآنكه به او نگاه يب آقا

 .زد يبود، حرف آخر را او م دهيور بود و آنطور كه فهمآمد؛ او مغر يخوشش نم

خود را  گرانيحال د تيرعا اي ،يگريندارد، به خاطر فرمان كس د يبه كار يليكه م يتوانست زمان يلجباز بود و نم عهيود

غذا  يدونم كه تا چه اندازه برا يخودم خوب م. ستمياما من گرسنه ن«: با سماجت پاسخ داد. مجبور به انجام آن كار بكند

 »خوردن جا دارم

او را  يبه عبارت اي. نديب يبار است او را م نياول يبرا يينگاه كرد كه گو يمخالفت را نداشت، به او طور نيانتظار ا ايكه گو آقا

او  بينگاه عج نيذره ب ريكرد از ز يو سع دياز نگاه او لرز عهيود. كند يم ييكه در مقابل كالم او خودنما نديب يم يكس نياول

 .كه لبخند زد، مهرنوش بود يعمل تنها كس نينسبت به ا. اجازه به اتاقش رفت يبلند شد و ب. زديبگر

كه از خواب  يدر اتاق را در پشت سر خود بست و آرزو كرد كه كاش همان لحظه ا. ديترس يبا آن مرد م يياروياز رو عهيود

خواست  ياما او نم رند،يپذ ياو را م ليها با كمال م ييدانست كه دا يم د؛يشيبه رفتن اند. شده بود، از آن خانه رفته بود داريب

 .نبود ندياحساس خوشا نيكند و ا يم ليكار، خود را به آنها تحم نيبا ا هكرد ك ياحساس م. به آنجا برود

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  حاجي بنده فاطمه  –وديعه                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٥

بود، بر او  دهيترس يكه لحظه ا عهيود. آنكه ر بزند وارد اتاق شد يمرد ب نامعلوم خود بود كه در باز شد و ةنديآ ةشياند در

 »نيكه بدون در زدن، وارد اتاق بش ستيشماست، اما درست ن ةخون نجايدرسته كه ا«: پرده گفت يخشم گرفت و ب

 عهيت به چهره ودو نشست و به دق ديرا جلو كش يصندل يگرفت و با آرامش و خونسرد دهياو را ند يسبحان، گستاخ يآقا

سكوت  ديكه امكان دارد با ييدانسته بود كه در مقابل او تا جا عهيود. ستيخورد، نگر يهراس در آن به چشم م يكه كم

 .روبرو شود اوبزند و باز هم با سرزنش  يكه حرف ديترس يم. كند

عرض كردم «: پاسخ داد ينرمش چيه يب عهيود »؟يهست يك نميحاال بگو بب«: سكوت كرد تا باالخره مرد به سخن آمد آنقدر

آنكه  يو ب »؟يو چرا فرار كرد ييكه اهل كجا نهيمنظورم ا! دختر جان«: سبحان به حماقت او لبخند زد» است عهياسمم ود

گم شده "نگو  ؟يكرد ياز خونه چگار م رونيبدونم كه اون وقت شب ب بگوحرف بزن و «: منتظر جواب او شود، ادامه داد

 »؟يچرا فرار كرد... رو بدونم  قتيخوام حق يم. هم سر هم نكندروغ  "بودم

بهتر  ابونيخ يكرد اليخ! ؟يزد رونياز خونه ب يكه خورد ييبه خاطر كتك ها ديشا«: را باال زد نشياو را گرفت و آست دست

 يخوا يچطور م ،يستيو حصار دااره در امان ن واريخونه كه د يتو يكه وقت يخونه است، هان؟ اما فكر نكرد يوارياز چهارد

 »يكن يزندگ كريدر و پ يشهر ب نيا يتو

 

پدر و مادر  يب دميطور كه فهم نيا«: او گفت يتوجه به ناراحت يمرد ب. و در سكوت اخم كرد ديدستش را عقب كش عهيود

 .ديبا غضب نگاهش كرد و سكوت كرد تا او ادامل حرفش را بگو عهيود »يهست

به گمونم ... متوجه شدم  فتيك يتو ةباطل شد ةخودت و اون دو تا شناسنام ةرو از شناسنام هيقض نيا«: پا انداخت يپا رو آقا،

كه آغوش  اليخ نيبه ا. كنند يو از خونه فرار م Ĥرنديكه طاقت دو كلمه حرف را نم يهست ينازك نارنج يتو از اون دخترها

خوب  شبيكنم كه مفهوم آغوش باز شهر رو د ياما فكر م ،ينكرد يفكر نيهم چن ليدل يب. شهر و مردم براشون بازه

 »شه؟ يدرست م زيهان؟ مگه با فرار همه چ ،يمونيپش ،يفرار كرد نكهيحاال هم از ا. يديفهم

ر با تمسخر دخت نيمرد دوباره در مقابل ا» !فرار كردم؟ نيكن يچرا فكر م«: آمرانه گفت ييو با صدا اورديطاقت ن گريد عهيود

 بيو در مقابل همان نگاه عج ستاديو در مقابل او ا ستاديدر مقابل او ا يبا ناراحت عهيود» نكن يپاك يگناه يب يادعا«: لبخند زد
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فرار، " نيكن يتكرا م نقدريچرا ا. حداقل از شما بهترم. من پاكم...  نيندونسته من رو متهم كن نيارشما حق ند... آقا «: گفت

! موندن نداشته ام؟ يبرا ييكه جا نيزن يحدس نم ايكرده باشن،  رونميكه از خونه ب نيكن يبار فكر نم كي؟ چرا  "فرار

! بگم؟ آقا يبا چه زبون. ديآر يبه زبون م ديخوا يكه م هم يو هر چ نيكن يقضاوت م ن،يرو بدون قتياونكه حق يخودتون ب

 »من فرار نكردم

 ؟يكرد يچه كار م رونيپس حرف بزن تا بدونم اون ب! خوب«: چشم دوخت عهيود ةبه صورت تب كرد ماًيدوباره مستق مرد

 »نشد رميدستگ ياديز زيچ فتيك ياز تو

 »ن؟يمن دست زد يشخص ليبه وسا يبه چه اجازه ا! ن؟يكرد يمن رو بازرس فيشما ك«: ابرو باال انداخت عهيود

كه شب  يات رو گشتم به همون اجازه ا يشخص ليوسا. نكن داديداد و ب اديز«: در مقابل خشم او خونسردانه پاسخ داد آقا

آب دهانش را فرو داد و در  عهيود »يفتيو نذاشتم دست اون سه تا الشخور ب دميقبل جون تو و مهم تر از اون عفت تو رو خر

 .او بود دونيخود را م افتحق با او بود، شر. سكوت به او نگاه كرد

تخت نشست و دست ها را مقابل  ةعقب رفت و لب. كرد مياحساس تل يسرباز شكست خورده و خلع سالح شده ا همچون

 »نگرات باشه يكس ديفكر كردم با. يهس يخواستم بدونم ك يفقط م«: تر شد ميبار مال نيمرد ا يصدا. صورتش گرفت

و چند ساله به  يداشت و مرد س يبه توجه و دلدار ازيدر آن لحظه، ن »ستيان من نكس نگر چيه«: با بغض زمزمه كرد عهيود

كردم كه تو از  يتا حاال فكر م... من ....  ؟يحرف بزن يدوست دار«: ديكار او نشست و آرام پرس. مسئله شد نيمتوجه ا يخوب

 »يخونه فرار كرد

به مرد فهماند كه او چقدر غصه دار است و  يو غمزه اش به خوب كينگاه تار. را به او دوخت نشيچشمان ساده و غمگ عهيود

را  زيآنكه از او بهراسد صورتش را باال گرفت و همه چ يبار، ب نيا عهيود. وجودش، نگاهش را مهربان كرد ةختيبرانگ ةعاطف

افتاد،  يصدا فرو م يب شياشكها. كرد فيآن مرد تعر يبر سرش آمده بود، برا وزهاآنچه كه در تمام آن ر ةهم. كرد فيتعر

 .ديشن ياو را م ينداشت و فقط حرفها ياما مرد به آنها توجه

 كيدر طول حدود . ديگو يهم تصور نكرد كه او دروغ م كباري يگفت كه آن مرد حت يچنان صادقانه از خودش م عهيود

 دايپ يراه حل ديشا. م ييدا ةخوام برم خون يم«: ديكش يپس از مرگ مادر را گفت و در انتها نفس بلند عِيوقا ةساعت هم
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 نيخواد بعد از ا يكه دلم نم يبا وجود. تونم برگرد يخواستم م قتگفت كه هر و يخودش م. كنم ردم كنه يفكر نم. بشه

 »ندارم يچاره ا يكنم، ول يهمه مدت با اون زندگ

مطمئن نبود كه كارش درست بوده كه آن حرفها  هنوز. ديبگو يزيتمام شد، منتظر شد تا مرد هم چ شيحرفها نكهياز ا پس

. كرد. نخواهند يدر مورد او فكر اشتباه گريدانست كه آنها د يهم رفته خوشحال بود، چون م ياما رو. او گفته است يرا برا

 .اكتفا نمود "ريشب بخ"اش بدهد، اما او برخاست و تنها به گفتن  يداردل ايبزند  يخواست آن مرد هم حرف يدلش م

از دست داده بود،  يپدر و مادر و طاهر كه به تازگ ادي. كرد هيگر ارياخت يبالش گذاشت و ب ياز رفتن او، سرش را بر رو بعد

تخت  يدست لباس رو كيبعد خاتون به اتاق وارد شد و  يساعت. وندنديكرد او هم به آنها بپ يآزرد و ارزو م يدلش را م

من به لباس «: گفت متيبا مال عهيود» مال مهرنوش خانومه نهايا. يو بخواب يكنآقا گفته كه لباسهات رو عوض «: گذاشت

 »ندارم اجياحت

 »اما آقا گفته« -

آقا «: خاتون كه متوجه چشمان سرخ او شده بود، گفت» راحت ترم يطور نيبه آقا بگو من هم«: با حرص گفت عهيبار ود نيا

 »من متأسفم. يبرات افتاده و تازه خانواده ات رو از دست داد يگفت كه چه اتفاق به ما

كه دوست  ياصالً هر طور«: گفت يبا مهربان رزنيپ. ديقطرات اشك از چشمانش فرو چك گريسوخت و بار د عهيود چشمان

خدا خودش بهتر . داره يوشتسرن يبه هر حال هر كس. شه يقشنگت سرخ م يچشما. هم نكن هيگر! ... زميبخواب عز يدار

 »!ه؟يچ يتو يهر كس يريدونه كه عاقبت بخ يم

كرد كه به  يوسوسه اش م يتوانست بخوابد؛ آن اتاق آب ياما نم. ديبه بستر پناه برد و پتو را بر سر كش رزنياز رفتن پ بعد

 ةآن به انداز ليكه وسا يو در اتاق يمنزل اشراف كيكرد در  يگاه فكر نم چيه. شدينديكه در آن ساكن شده بود، ب يخانه ا

در  نياز ا شيخواست ب يو نم ديترس ياز آن مرد م. نداشت يبه هر حال، چاره ا. درا سر كن يشب د،يارز يمنزل خودش م

 .ندارد تيكرد كه خود آن مرد، از بودنش در آنجا رضا ياحساس م يبود، ول ونيجان خود را به او مد. آنجا بماند

داد سرش را در مقابل  يكه از مادر به ارث برده بود، اجازه نم يغرور. كند ليو خانواده اش تحم ييرا به دا بود خود مجبور

آورده بود برداشت و به داخل  شياش را كه خاتون به همراه لباسها يدست فيك. رنديخم كند و بخواهد كه او را بپذ گرانيد
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دانست كه آنها  يفكر كرد؛ نم هيو بق اليبه سه يلحظه ا. داغ دلش را تازه كرد ادر،عكس پدر و م دنيد. انداخت يآن نگاه

 .هستند يدر چه حال

آرامش  يبرا. خواند يم يياو الال يآورد كه هر شب برا اديشنود و به  يطاهر را م يةگر يخواب حس كرد كه صدا هنگام

پتو پنهان  ريرا گرفت و صورتش را ز شيگوشها. ده بودبلندتر ش هيگر يكرد اما صدا ييلب شروع به خواندن الال ريخود ز

 .ديآن صدا را نشن گريد حالكه چه موقع به خواب رفت؛ به هر  دينفهم. كرد

 يهر چه زودتر آن خانه را ترك م ديبا. شب قبل افتاد اديبه . وسط آسمان بود ديشد،خورش داريكه از خواب ب يزمان صبح

 .خانه با احترام سالم كرد ياعضا دنيرفت و با د نيريز ةبه طبق. كرد

. او در سالن نبود يول ند،يچشم گرداند تا آقا را بب. نگاهش كرد و خانم مؤقرانه پاسخ سالمش را داد اقيبا اشت مهرنوش

ما، صبح با آقا «: كه خانم خانه گفت ديبگو يزيخواست چ عهيود» صبحانه ات آماده س! دختر جان ايب«: خاتون به طرفش رفت

. پس حتماً ناراحت شدن«: گفت يبه آرام عهيود »ميآقا دوست داره كه موقع غذا خوردن همه دور هم باش. ميحانه خوردصب

 »تشكر كنم و بعد برم شونيتا از ا ديكرد يكاش من رو هم صدا م

 »يمگه قصد رفتن دار« -

 »هستم يند من آدم ناسپاسخواستم از آقا تشكر كنم كه فكر نك يفقط م. مزاحمتون شدم يليخ گهيد. بله« -

به دنبال خاتون روان شد و  عهيود »ميكن يبعد در موردش صحبت م. فعالً صبحانه ات رو بخور«: به آشپزخانه اشاره كرد خانم

 »شد بمونه يسوزه؛ كاش م يدلم براش م! دختر چكار كنه؟ نيخواد با ا يآقا م يعني«: ديآرام مهرنوش را پشت سر شن يصدا

: ديترس ياز او م. با او روبرو شود گريدوست نداشت بار د عهيود» تا خودش برگرده ميصبر كن ديبا«: رو به او كرد مادرش

كند؛ ادب  يبار از او خداحافظ نيآخر يدانست و دوست داشت كه برا ياو م ونيخود را مد. شد يدستپاچه م! ترس كه نه

 .كرد يگونه حكم م نيا

بزند كه  يخواست حرف. توانست منتظر آقا بماند ينم. كند يخورد و برخاست تا با آنها خداحافظ ياش را به آرام صبحانه

 »تا راحت باشه يبد عهيدست لباس خونه به ود كيبهتره ! مهرنوش جون«: خانم گفت

 يتو مگه نم«: را از دور صورتش كنار زد شيخانم، موها» برم ديبا گهينه متشكرم خانوم من د«: به خود جرأت داد عهيود
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 »ستيخونه ن شونيا يول«: سر خم كرد عهيود» !؟ياز آقا تشكر كن يخواست

 »گرده يعصر، قبل از غروب برم. تا برگرده يگفته كه صبر كن اونيول « -

شما از قول من ازش . هر چه زودتر برم بهتره. ترسم دوباره به شب بخورم يم. شه يم رياما د«: به ساعت نگاه كرد عهيود

بذار . تا عصر صبر كن«: كرد، گفت يم تيمهرنوش كه از بودن او احساس رضا» كه نتونستم بمونم نيو بگ نيكن يقدردان

 »بره يهم بشه، خودش تو رو م روقتيخودش برگرده؛ د

 »...!اما « -

مجبور به  عهيود» دست لباس راحت خونه بهت بدم هياتاق من تا  ميبر ايب... ما و اگر نداره ا«: به طرف او رفت مهرنوش

چه اتاق «: اتاق، او را به وجود آورد ييمويرنگ ل. شده بود نييتز ييباياتاق بزرگ او به ز. اطاعت شد و به دنبال او رفت

 »!يدار يقشنگ

خانوم، «: گفت ديبا ترد عهيود »ادياز كدوم لباس من خوشت م نيبب ايب ....خوشت اومده؟ «: نگاهش كرد يبا مهربان مهرنوش

 ايب. قدر هم تعارف نكن نيا. باشه قبالً گفتم كه اسم من مهرنوشه ادتياگه «: مهرنوش لبخند زد» راحت ترم يطور نيمن هم

 »!اد؟يبه صورتت م شتريكدوم رنگ ب نيجلو و بب

 ياو م يدلش برا. شد ياو جذب م يبه سو ارياخت يمهرنوش ب. رفت عهيها و ترس ها از خاطر ود يناراحت يقيدقا يبرا

همچون مادر داشت، تحمل  يبانيداده بود و پشت بيترت شيبرا ياو كه آقا رفاه كامل يبرا. كرد يم يسوخت و با او همدرد

 يدر مورد او بداند اما خجالت م يشتريب يزهايو چ به او كمك كند خواست يم. تصور بود رقابليغ عه،يرنجها و اتفاقات ود

 .سوال كند و باعث اندوه او شود عهيبه صراحت از ود ديكش

بو كه آن را  ياديز يگشت و مدتها يبه دنبال آن م عهيبود كه ود يزيهمان چ قاًيمهرنوش هم دق ييو خوشرو يمهربان نيا

 .كرد يبرخورد مهرنوش استقبال م نيجهت با آغوش باز از ا نيبه هم. تجربه نكرده بود

 يليخ«: ديدور او چرخ يبود كه مهرنوش با شادمان بايلباس، آنقدر بر قامت او ز. مهرنوش بر تن كرد ةقيرا به سل يلباس

مهرنوش دست » قشنگ بود يليمادرم خ«: با خجالت زمزمه كرد عهيود» !پدرت؟ ايمادرت ! ؟يهست يك هيشب. يقشنگ شد

 »يلباس عوض شد نيا يكه چقدر تو نهيبب ممامان ه ايب. خدا رحمتش كنه«: ختدور كمر او اندا
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اما او صورتش را باال . كرد يم ياز نگاه كردن به صورت او خوددار ستاديخانم ا يكه روبرو ياحساس شرم كرد و زمان عهيود

مهرنوش گذراند و گرچه بعدازظهر تمام بعدازظهر را با . با شرم لبخند زد عهيود »يهست يتو دختر قشنگ«: آورد و گفت

كرد كه  يرا در ذهن مرور م يكلمات و جمالت. گذرد يم يبه كند قيكه دقا دكر ياحساس م عهيود يرا گذراندند، ول يخوب

 .با او به زبان آورد ييارويهنگام رو

 عهيود. توج به حضور او به اتاق خودش رفت يكه آن مرد ب زديكه آقا برگشت، خواست به اتاقش برود و از او بگر يزمان

خودش «: را از چشم برداشت نكيخانم ع» كنم يرم ازش خداحافظ يم. برم ديمن با«: شده بود و رو به خانم كرد نيخشمگ

 »شه يم كيتار ارههوا د«: به ساعت اشاره كرد عهيود» كنه يصدات م

 »تا خودش صدات كنه يمونبهتره منتظر ب. مزاحمش بشه يآقا دوست نداره كه كس« -

 ياشاره كرد كه م عهيبه هنگام خروج به ود يكه آقا، خاتون را صدا زد، خاتون پس از لحظات يزمان. به ناچار نشست عهيود

چند . بلند شد و به طرف اتاق رفت. به سرعت به خود آمد ياحساس ترس كرد ول يلحظه ا ياو برا. آقا برود دنيتواند به د

 .دورود ش ةخت و منتظر اجازضربه به در نوا

 ر،يمتح عهياتاق بزرگ او، آنقدر لوكس بود كه ود. و وارد شد ديكش يقينفس عم. در را باز كرد "دييبفرما" ةكلم دنيشن با

. رنگ نگاه كرد يو به آن اتاق خاكستر دينشسته بود، به دور خودش چرخ زيآنكه متوجه آقا شود كه پشت م يب. ستاديآنجا ا

كه وسط اتاق قرار  ييبايتخت بزرگ ز. همان رنگ بود ةنيبا زم ييو فرش ها يخاكستر ياز موكت ها دهياتاق پوش ةهم

 .افزوده بود طيداشت، بر شكوه مح

 يمن ك...  ؟يهنو هم قصد تماشا دار«: ديشن زياو را با همان لحن تمسخرآم يرا بلند كرد تا سقف را نگاه كند كه صدا سرش

 »!و شروع كنم؟تونم حرفم ر يم

من ! ديببخش«: به خود جرأت داد عهيود »نيبش«: اشاره كرد يآقا به صندل. متوجه او شد و با خجالت به طرف او رفت عهيود

 ريسر به ز. نديمجبور شد كه بنش عهينگاه كرد و ود يبه صندل د،يبگو يزيآنكه چ يمرد ب» عجله دارم. فقط اومدم تشكر كنم

 »ت؟ ييدا ةخون يبر يدرا ميتصم«: رداشتصورتش ب يرا از رو نكيانداخت و آقا ع

زحمت  يليدو روز براتون خ نيدونم كه ا يم. كنم يازتون قدردان ديبا... ندارم  يچاره ا«: ديزانو كش يرا رو شيدستها عهيود
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شد؛ هر بار  يبار عصب نيا عهيود »Ĥديو تعارف خوشم نم فياز تعر اديمن ز«: حرف او آمد انيمرد به م» ...درست كردم و 

فقط رسم ادب رو به جا . كنم يآقا من تعارف نم«: به طرف او برگشت. نداده بود جازهبزند، آن مرد ا يخواسته بود كه حرف

 »خوام باهات حرف بزنم يگذشته م نياز ا«: درهم او انداخت ةسرد به چهر يمرد نگاه» آوردم

 »در چه مورد؟« -

 »زنم يمن حرف آخر رو م نجايكه ا يباش دهيمفه ديشا! دختر جان نيبب« -

 »ديخونه ا يشما حاكم ا. بله«: گفت هيبا كنا عهيود

در مورد خودت حرف  يوقت شبيد. بره يبمونه و ك يكه ك رميبگ ميتونم تصم يخونه هستم و م نيمن صاحب ا. نه دختر« -

نداره  يرادياز نظر ما ا. من با خاله و مهرنوش حرف زدم. يت بر ييكه به منزل دا يندار ليتما يليكه خ دميفهم ،يزد يم

 »يبمون نجايكه تو ا

حاال هم من . كنم ينم يشوخ يمن معموالً با كس«: سبحان در هم رفت يآقا ةچهر »د؟يكن يم يشوخ«: گفت يبا شگفت عهيود

: برآشفت عهيود »ستيدر كار ن يمطمئن باش كه تعارف و دلسوز. يبر اي يبا خودته كه بمون ميتصم. حرف خودم رو زدم

 »!به خاتون كمك كنم؟! بمونم كه چكار كنم؟ نجايا«

داخل  ستيب يكه اون نمره ها ديشه فهم يم يبه خوب«: اش گفت يشگيناجور هم يدفترش را بست و با آن خونسرد سبحان

 – نيريخونه، مثل سا نيا يتو يتون يتو م. يستيكردم باهوش ن ياونقدرها هم كه فكر م. ستيقابل اعتماد ن... كارنامه ات 

 ستيفقط بد ن. يو نه به كار من دخالت كن يداشته باش يخاتون كار كارنه به . يكن يزندگ –منظورم مهرنوش و مادرشه 

 يم زيمثال، وقت شام همه دور م يبرا. يكن تياونها رو رعا ديخونه قواعد خاص خودش رو داره كه با نيروشن كنم كه ا

 »كنه يرو ترك نم زيكس هم بدون اجازه، م چيخورن و ه يو غذاشون رو م ننينش

كنه كه تو  ينم يمن فرق يبرا«: ادامه دهد و او ادامه داد شينزد تا او به گفته ها ياو شد، اما حرف هيمتوجه كنا يبه خوب عهيود

 »!ه؟يحاال نظرت چ! خوب. تو بمونخواد كه  يدلش م يلياون خ. هم به خاطر دل مهرنوشه نيا. ينباش اي يباش نجايا

 ةخود او، اجاز ياز او و تنها با استناد به حرفها يشناخت چيكرد كه آنها بدون ه يباور نم. بزند يتوانست حرف ينم عهيود

 يم يشما در مقابل از من چ«: خوشحال بود، اما با هراس رو به آقا كرد شنهاديپ نياز ا. سكونت او را در آن خانه بدهند
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 »ن؟يخوا

 »؟يكه قبول كرد يعني...  نيا« -

 »انجام بدم؟ ديبا يبمونم، در مقابل چه كار نجايخوام بدونم كه اگه من ا يفقط م! نه«: پاسخ داد يركيبا ز عهيود

 كي. يكن يدر كار من هم دخالت نم. يكن يمن هم دردسر درست نم يبرا. ييĤيو م ير يراست م. يبكن يكار ستيالزم ن« -

از  يو در ضمن من عادت دارم وقت...  مينيب يرو م گهيهمد زيو ما فقط سر م يريگ يخودت در نظر م ياتاق جداگانه برا

 »نميبخانواده م رو دور هم ب يگردم، اعضا يشركت برم

 ياز من نم يپول چيدر مقابل ه يعني«: ديبا شوق پرس. "خانواده ياعضا"كه او به كار برد، خشنود شد؛  ياز اصطالح عهيود

 »د؟يخوا

 »ستيالزم ن يزيبار گفتم كه چ كي! كودن نباش دختر جون نقدريا« -

مرد به خشم او با تمسخر  »نيكن نيبه من توه شنهاديپ هيبه خاطر  نيشما هم حق ندار. ستميآقا من كودن ن«: برآشفت عهيود

 .شانه انداخت يرا رو فشيو ك با خشم برخاست عهيود »ستيجانم، برات خوب ن اريجوش ن اديز«: لبخند زد

» تا مهرنوش Ĥديم شتريلباس به تو ب نيا«: آرام كردن دخترك لجوج، گفت يلباس او شده بود، برا رييكه تازه متوجه تغ آقا

خونه  نيقوان يةبهتره بق«: بر چشم نهاد گريرا بار د نكيمرد ع. شد يبا حرت به او نگاه كرد؛ چقدر زود لحنش عوض م عهيود

 »مونم ياما من كه نگفتم كه م«: گفت يركياو مطمئن شود، با ز شنهادياز پ كهآن يبرا عهيود »يبپرس گرانيد رو از

 »؟يديفهم ،يايكه چطور با اخالق من كنار ب يريبگ ادي ديبا يبمون نجايا يخوا ياگه م. يريبگ ميپس بهتره كه زود تصم... « -

 يخنده نم نيا يبرا يليكه دل عهيود. آقا خنده اش گرفت و نتوانست خود را كنترل كند» !بله قربان«: سر تكان داد عهيود

فقط به من بگو كدوم اتاق رو . ستين يزيچ«: مرد به زحمت خود را كنترل كرد» !ن؟يخند يم يبه چ«: ديبا تعجب پرس د،يد

 »انتخاب دارم؟ قح يعني«: ديپرس يبا شاد عهيود »؟يخوا يم

 »البته« -

آقا به آن » !نيكن يفكر كردم اون رو هم شما انتخاب م ن؟يندار يمورد نظر خاص نيشما در ا«: ديبدون منظور پرس عهيود

 »خانواده مربوط باشه ياعضا ةكه به هم رميگ يم ميتصم ييزهايمن در مورد چ«: چشم دوخت يدختر زبان دراز لحظه ا
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همون كه مال مهمونهاست، درسته؟ «: مرد سر تكان داد» رو انتخاب كنم؟ يتونم اون اتاق آب يم«: ديپرس يبا شادمان عهيود

! اون اتاق از حاال مال تو. نداره يراديا... برات راحت بوده؛ ازش خوشت اومده  ،ياون اتاق بود يكه تو يكنم دو شب يفكر م

 »ايشام ب يبرا ميو ن هشتساعت . برو بذار به كارم برسم... 

. مرد به او چشم دوخت» آقا؟«: و به او نگاه كرد ديچرخ. تشكر كند ديافتاد با ادشيخواست از در خارج شود كه  عهيود

 .لبخند زد و سر تكان داد تيمرد با رضا» !ممنون ن،يكرد يلطف بزرگ«: گفت يبه آرام عهيود

 گريبه طرف آنها رفت و مهرنوش د عهيود. مهرنوش و مادرش منتظر بودند تا لب باز كند. رفت رونيب يبا خوشحال عهيود

 »...خواستم مزاحم بشم، اما  ينم. شه يمن هنوزم باورم نم«: پاسخ داد اقيبا اشت عهيود »؟يمون يشد؟ م يچ«: اورديطاقت ن

كه با من همسن و سال باشه باهام  يوقت كس چيه. خوشحالم يليمن كه خ. حرف رو نزن نيا«: او را گرفت ويباز مهرنوش

 »مگه نه مانان؟. ميما خوشحال ةهم. نكرده يزندگ

به  عهيود »؟ينيش يچرا نم. يريبگ ادي ديهست كه با ييزهايچ هيبه هر حال  يبله، ول«: انداخت ينگاه ميبه قامت او ن خانم

به  يليخ يول م،يمهمون ندار اديما ز نكهيمثالً ا«: كنار مهرنوش نشست و خانم از خاتون قهوه خواست و ادامه داد يآرام

 نيكه با ا يريبگ ادي ديتو با. كرده ليتحص... با اصل و نسب هستند؛ متمول و  يها ادهما، از خانو يمهمونا. مير يم يمهمان

 يرسومات هيما  يخانواده ها يتو. يخانواده متوسط كيتو از  دم،يفهم يطور نيا اناراحت نشو، ام. يآدمها چطور برخورد كن

داره و دلش  تيموارد حساس نيا يسبحان رو. داره تياهم يليمن و آقا خ يچون برا ؛يبه اونها آشنا بش ديهست كه تو هم با

 .باشند نيخانواده اش بهتر يخواد اعضا يم

آقا  ديآقا و رفت و آمدت نبا يو آداب غذا خوردن، برخوردت با مهمون ها يآقا ظاهر بش يبا لباس مرتب، جلو شهيهم ديبا

بشه؛  يكه عصبان يكن يكار دينبا. رهيگ يزود به دل م يشه، ول ينم يسبحان زود عصبان. احترامش رو نگه دار. كنه تيرو اذ

 .يحرف نزن ادياو ز يكن جلو يسع

. وقت هم بدون اجازه به اتاقش نرو چيه. يمزاحم آقا بش ديطور نبا نيهم. يه ندارو خاتون هم حق مداخل ميكر يكارها يتو

 نيتابع هم ميدار يمن و مهرنوش هم سع! دختر جون. كه خودش صدات بزنه يورود به اون اتاق رو دار ةاجاز يفقط وقت

 »يقواعد باش
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از او بزرگتر بود از او اطاعت  نكهيخاله اش با وجود ا يداشت كه حت يآن خانه، حاكم. شد مانياز ماندن پش يلحظه ا عهيود

 ياو را به نام م يبود كه او سبحان نام دارد، اما به جز خاله اش كه گاه دهيفهم. آقا افتاد اديكه تنها شد به  يزمان. كرد يم

 .زدند يصدا م "آقا" امهرنوش او ر يخواند، همه حت

 ييزهايخواست در مورد افراد خانه چ يدلش م. ترساند يداشت كه او را م يهتاب يو پنج سال نداشت ول ياز س شيمرد ب آن

 .مسئله را به زمان واگذار كرد نيا نيبنابرا. بداند، اما او حق پرسش نداشت

دوستانه  يدختر جوان با لبخند. رفت و كنار مهرنوش نشست نييصداش بزند پا يآنكه منتظر شود تا كس يشام، ب هنگام

سر بزند تا او  عهياز ود يمنتظر بود كه اشتباه اينظر داشت؛ گو رينشسته بود و او را ز شيآقا هم روبرو. كرد ينگاهش م

 .كند دايو گوشزد پ ييمجال قدرت نما

. رديدهد، اجرا كند تا مبادا مورد عتاب او قرار گ يخود را كرد تا هر چه كه مهرنوش انجام م يهم متقابالً تمام سع عهيود

 يم يبه صورت او خوددار ميانداخت و از نگاه مست يم ريچهره او را نگاه نكرده بود هر بار با ترس، سر به ز يهنوز به خوب

 .كرد

خوشحالم كه قبول  يليخ«: بعد از صرف غذا، مهرنوش در گوشش زمزمه كرد. ديكش يكه شام تمام شد، نفس بلند يزمان

اگه «: ديپرس يبا تأن عهيود »ميهم بش يبرا يخوب يم كه ما دوستهاكن يفكر م. تنها هستم يليخونه خ يمن تو. يبمون يكد

 »؟يش يناراحت نم "چند سالته"بپرسم 

 يم يخونه زندگ نيا يبا مامان و آقا تو. شه يسالم داره تموم م ستيب! ... چرا نارحت بشم؟«: دامنش را صاف كرد مهرنوش

او  يپدر افتاد كه به تازگ اديبه  عهيود» !مرده«: مهرنوش كف دستها را بر هم گذاشت» پدرت؟«: ديپرس ديبا ترد عهيود »ميكن

 »متأسفم«: گفت يرا از دست داده بود، به آرام

شركت سرش  يتو نكهيبا ا. من داره يحكم پدر رو برا ده؛يمن زحمت كش يبرا يليدر ضمن اقا هم خ. عادت كردم گهيد« -

 »شه يونه غافل نمشلوغه، اما از خ يليخ

 اديبهتره در مورد اون ز. نه«: آورد نييرا پا شيمهرنوش صدا» آقا پدر و مادر نداره؟«: ديبا هراس پرس گريبار د عهيود

ما قبل از مرگ مادرش به . اونها رو از دست داده يهر دوتا... دونم  يدرباره ش نم ياديز زيچون من هم چ ؛ينكن يكنجكاو
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 »مياومد نجايا

 » ا فوت كردند؟چر« -

 –حداقل در مورد آقا  –سرعت  نيخواهد به ا يدانست كه مهرنوش نم. تكان داد "دونم ينم"به عالمت  يسر مهرنوش

 .دانست ينم يزيهم واقعاً چ ديشا. بزند يحرف

 يرهايو تحق يروح يبعد از شكنجه ها. هماهنگ كند طيداشت خود را با آن مح يسع عهيود. شب و شب بعد هم گذشت آن

دهنده بود،  ديلذت بخش و ام عهيود يمهرنوش و مادرش برا ةو خانم بزرگ، رفتار دوستان اليتوسط سه تشيشخص يدر پ يپ

 .گذشته را فراموش كند يمهازخ ةمحتاج بود كه بتواند هم يشترياما او به زمان ب

مدارس  ييبه بازگشا يزيچ. اش بود يلينامشخص تحص تيداد، وضع يرا آزار م عهيكه ذهن ود يگريمسئله د انيم نيا در

 .مسئله را فراموش كند نيا ديبا طيشرا نيدانست كه در ا ينمانده بود و او م

آنها را  ةتوانست تنها آرزو و خواست ينم نكهيو از ا ديشياند يكه به پدر و مادر داده بود م يخواب بود و به قول يشب ب آن

 .كرد يم يبرآورده كند، احساس ناراحت

گشت، همه  يهنگام عصر هم كه از شركت بازم. شد يخورد و از خانه خارج م يم يكامل ةخاست، صبحان يصبح زود برم آقا،

 نيبه ا. و سپس به اتاق كارش برود ندياو عادت داشت او اعضاء خانه را بب ايگو. شدند يعرض سالم در سالن جمع م يبرا

 .صحبت كند ليبا او در مورد ادامه تحص تتوانس يخواست هم نم ياگر م يحت عهيود ب،يترت

ترس از . آن شب پس از صرف شام، آقا از او خواست كه به اتاقش برود. گذشت يم ديجد ةهفته از سكونت او در خان كي

 .به دنبال او وارد اتاق شد نيبنابرا. مجبور بود اطاعت كند يشد، ول يم عهيود ديتنها بودن با او، موجب ترد

بدون اجازه وارد آنجا  ديكردن اتاق نبا زيتم يبرا يكس، حت چيه. گذاشت يپا به آن اتاق م عهيبود كه ود يبار نيدوم نيا

 .و منتظر شد تا او حرفش را بزند ستاديبا هراس مقابل آقا ا عهيود. شد يم

من راحتم و لطف . خوبه«: تأمل گفت يبا كم عهيود» به نظرت چطوره؟ نجايا«: ديمقدمه پرس يبه صورت او نگاه كرد و ب آقا

آقا كه . برسد و بتواند خود را نجات بدهد انيخواست هر چه زودتر آن گفتگو به پا يدلش م» مونه يم ادمي شهيشما هم

 »!؟يترس يم منتو از «: دياو شده بود، پرس يمتوجه ناراحت
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اگه راستش رو بگم ناراحت «: گفت يچگبا دستپا ليدل نيبه هم. خواست انكار كند، اما عادت به دروغ و تملق نداشت عهيود

 ياصالً ظاهر مهربون«: درنگ گفت يبا كم» بگو! نه«: كند، گفت فياز او تعر هيآقا كه منتظر بود او هم مثل بق »د؟يش ينم

 »ترسه يمن باشه، م يهم كه جا گهيهر كس د نيزن يحرف م يجد ينطوريا يوقت. نيندار

كه متوجه شد با  عهيود. او گفته بود ةبود كه آنطور با صراحت، نظرش را دربار يكس نيچشم به او دوخت؛ او اول رتيبا ح آقا

تازه گفتم ... فقط حرفم رو زدم . نيخواستم ناراحت بش ينم«: حرفش گفت هيتوج يحرف او را به فكر فرو برده، برا نيا

 »ميكن يم يياعتنا يب گرانيبه د مداًكه ع دميچون فهم ن،يندار يظاهر مهربون

 ينم قاًيدق«: دختر شانه باال انداخت» ؟!كنم يكار رو م نيا يچ يكه من برا يكن يتو فكر م«: نظر او شد دنيمشتاق شن مرد

را در هم قفل  شيمرد انگشتها» كه ظاهر و باطن شما با هم فرق داره دميرس جهينت نيبه ا يول...  نيدار يدونم چه منظور

 »؟يفكر رو كرد نيشد كه ا يچ«: كرد

 نكهيبمونم، بدون ا نجايمن ا نيداد ياجازه نم ن،يد يكه به همه نشون م ديبود ياگر همون آدم«: پاسخ داد يبا گستاخ عهيود

اگر «: پاسخ داد ديدختر جوان با خشم و ترد» ! ...بود؟ ياگه بگم دلسوز«: نگاه مرد باز هم گستاخ تر شد »نيبخوا يزيچ

اما  ن،يخونه هست نيدرسته كه شما صاحب ا! آقا نينيبب...  زارميرم؛ از ترحم ب يم نجايا حاال از نيبوده، هم يبدونم كه دلسوز

 »نيكن ريرا تحق گرانيد نياجازه داشته باش ل،يدل نيكنم كه با ا يفكر نم

داد  يبود و به او دستور م ستادهيا شيآن دختر كم سن و سال روبرو. داشت آن را پنهان كند يكرده بود، اما سع رتيح مرد

: او شد يمتوجه ناراحت عهيود »ه؟يدستور جناب عال نهايا«: سرانجام نتوانست خود را خونسرد نشان دهد. كرد يم حتشيو نص

 نين،ايچون قراره كه شما سرپرست من باش نيكن يفكر م ديشا. شما دستور بدم بهدم كه  يمن به خودم اجازه نم! ... نه«

كمكم  ن،يمن رو بشناس نكهيدونم كه اون شب بدون ا يشما رو قابل احترام م ليدل نياما من فقط به ا. زنم يحرفا رو م

 »نيكرد

كه به خاطر درس با  ياشاره كرد يگفت ياز خودت م يداشت يوقت ادمهي... حرفا گذشته  نياز ا«: بحث را كوتاه كرد مرد

 نيا. بابا زنده بود از من قول گرفت كه درسم را ادامه دم يبله، وقت«: گفت يبه آرام» درسته؟ ،يت مشاجره كرد ينامادر

 »مادرم هم بود كه من دكتر بشم يآرزو
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 »يمن هم بهتره كه درس بخون ةديبه عق. فهمم يم« -

 ينم يشوخ يبهت گفتم كه من با كس كباري«: ديآقا ابرو در هم كش» !ن؟يكن يم يشوخ«: صورتش را جلو برد يبا شاد عهيود

فكر «:بر لبان مرد نشست تياز رضا يلبخند» !ديببخش«: ديلب گز عهيود »يمن رو به خاطر بسپار يحرفها كن يسع. كنم

 »يش يخوشحال م م،يانتقال بد نجاياز مدارس ا يكيكردم كه اگه پرونده ت رو به 

از دوستام خواهش كردم كه پرونده ت رو به  يكياز «: كرد هيتك يمرد به صندل. او را بشنود يحرفها ةكرد تا ادام سكوت

 »ثبت نامت كنم نجايجا انتقال بده تا ا نيهم يمدرسه، حوال كي

فقط . نيكن ينم يكه شوخ دميفهم گهيد«: به آقا دوخت جانيچشمان درشتش را با ه. به چهره اش نشست گريبار د يشادمان

در ضمن ...  يحرفام رو باور كن ديكنم، بفهم كه با ينم يشوخ يديفهمحاال كه «: پا انداخت يمرد پا رو» ...كنم كه  يباور نم

فردا، خودم خونه بمونم و  دميبهتر د. كنم هيبرات ته ديهم با گهيد يزهايچ يليخ هالبت. يدار يازيتو چند دست لباس هم ن

 اديرو از او  انيو برخورد با اطراف يمثل مهرنوش لباس بپوش ديپس با ،يخانواده باش نيتو قراره عضو ا. تو برسم يبه كارها

 »؟يفهم يمنظورم رو كه م. يريبگ

 »!از شما تشكر كنم؟ يدونم چطور ينم«: لرزان گفت يو با صدا» چقدر مهربون و بداخالقه«: ديشياند عهيود

 »بهتره زياز همه چ نيا. ميباش كه من و خانم انتظار دار يهمون. ستيتشكر الزم ن« -

مرد دوست نداشت متوجه  »نيخوا يكه شما م يهمون. باشم نيدم بهتر يقول م«: بر هم گذاشت و گفت كف دستها را عهيود

باهوش بود،  يول گوش،يباز يبچه ها هيبه آن دختر كه به نظرش شب نكهيداشت و فرصت ا يمهمتر ياو باشد؛ كارها

 .را نداشت شدينديب

 يشركت را بررس يكارها ديبا... كار دارم  يليخ...  يبر يتون يم. اديمن از تعارف خوشم نم. گهيبسه د«: در اشاره كرد به

 »ارهيبرام ب طيغل ةقهو هيبه خاتون بگو . كنم

» برو و اونقدر وقت منو تلفن نكن...  زيزبون نر يليخ«: ديابرو در هم كش »ارم؟يخودم براتون ب ديخوا يم«: لبخند زد عهيود

آقا سرش را  »ستين يكيمطمئن شدم كه ظاهر و باطن شما  گهيحاال د«: ديرف او چرخدر به ط كينزد يبه راه افتاد، ول عهيود

 »يكشه كه زبونت رو كنترل كن يم ولط يليخ«: به عالمت تأسف تكان داد
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چند لحظه كار  يبا رفتن او، آقا برا. اش زائل نشود ياتاق انداخت تا شاد رونيزد و خودش را به ب يلبخند طنتيبا ش عهيود

 ةسالها بود كه او با خاله و تنها دخترش، در آن خان. ديشيبود، اند رفتهيكه در خانه پذ يديرا فراموش كرد و به عضو جد

دختر را چنان كه فكر  نياكنون ا. بود زاريبود كه او از آن ب يزيچ نيا. جانيكرده بود؛ ساكت، راكد و بدون ه يبزرگ زندگ

شاداب او  يةروح. كرد يم رييجو مسكوت خانه تغ ق،يطر نيبه ا ديشا. و سرزنده جانينشاط، پره با د؛يد يكرده بود م

 .ديپرده نظرش را نسبت به او بگو يدختر كم سن و سال، در همان مدت اندك جرأت كره بود، ب نيا. بود يدنيد شيبرا

در  ينه در خانه، نه در شركت و نه حت چكسيزد و ه يحرف او و آخر را م شهياو هم. آند يبه نظرش جالب توجه م عهيود

 .شد يبا او مخالفت نم يليزد و به هر دل يحرفش حرف نم يجمع دوستان، رو

به خاطر  شهيهم رايز. كرده بود رتيهراسد، ح يدر هم او م شهيپرده اعتراف كرده بود كه از ظاهر هم يب عهيكه ود يزمان

كه  ديد يجهت قابل احترام م نيدختر او را تنها به ا نيكه ا يدر حال. بود واقع شده نيمورد تحس اتشيكارها و خصوص ةهم

 .جان او را نجات داده است يشب

او را فقط به خاطر  –دخترك  نيآن هم ا – يكس يكرد كه روز يبود، اما آن مرد گمان نم يكاف ليدل نيهم عهيود يبرا

 .كند شيكمكش و نه به خاطر خودش، ستا

چند شبه . نيبه خودتون استراحت بد يبهتره كم«: گذاشت زيم يبود كه خاتون وارد شد و قهوه را رو شيدر افكار خو غرق

 »نير يصبح زود هم كه به شركت م. نيداريب روقتيكه تا د

» مدرسه ش ميبه اون دختره هم بگو صبح آماده باشه تا بر. شم يبلند م رتريفردا د«: سرش را خاراند يحوصلگ يبا ب مرد

خود شما  يباالخره برا ست؟ياما به نظر شما اگه سر و وضعش مرتب بشه، بهتر ن! آقا ديببخش«: گفت يآرام يخاتون با صدا

 »... ستيكنن و درست ن يدوستان شما رفت و آمد م نجايا. ستيخوب ن

 »كجاست؟ ميكر يراست. كنم هيكنم چند دست لباس مناسب براش ته يم يفردا سع! دونم يبله م« -

 »سر رفته بود خونه هيهم  روزيد. كمر دردش آروم گرفته. خوبه آقا« -

 »اصالً خچالت نكش. به من بگو يداشت ازين يزيخاتون اگه چ« -

 »خانوم رو بدم يبرم قرصا نياگه اجازه بد...  نيلطف كرد ميبه من و كر يشما به قدر كاف«: انداخت ريسر به ز خاتون
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 »ريشب بخ. برو« -

 .به خواب رفت يكه چه زمان ديآنقدر مشغول بود كه نفهم. شركت گرم كرد ياز رفتن خاتون، سرش را با حسابها پس

 

 7 فصل

 .ديخواب يبعد از نماز صبح نم ،يمارياز آن دو روز ب ريبه غ. شود داريعادت داشت كه صبح زود از خواب ب عهيود

با او  يبه همصحبت شهياز هم شتريب. كند يحرف بزند و از او قدردانخواست با خدا  يصبح زود بلند شد؛ دلش م زيروز ن آن

 .نديخانه را بب يقسمت ها هيهنوز فرصت نكرده بود كه بق رايرفت، ز اطيپس از آنكه از عبادت فارغ شد به ح. داشت ازين

مرد كه از . بلند سالم كرد ياو رفت و با صدا يدرختان بود به سو ياريكه مشغول آب ديرا د ميدرختان سبز، كر انيم در

بغل پنهان كرد  ريدستها را ز عهيود. آمد يم يسوز سرد. جوابش را داد رتياو در آن صبح زود تعجب كرده بود، با ح دنيد

 »؟يكه به من كمك كن يشد داريب يزود نيبه ا حصب«: گفت ميكر »ن؟يخوا يكمك نم«: ديو پرس

 ديبا اي يش يم داريخودت ب«: لبخند زد ميكر» بشم داريوقت ب نير روز هممن عادت دارم كه ه«: لب باغچه نشست عهيود

بشه، به خودش  دارينماز صبح ب يگفت آدم اگه برا يم شهيبابا هم! ... خودم«: پاسخ داد يبا خشنود عهيود» صدا كنه؟ يكس

باعث قوت قلب  نيو ا نهينفر هست كه آدم رو بب كي ييروشنا يچه تو ،يكيرتا يقبولونه كه در تمام مدت روز، چه تو يم

 »شه يم

 »؟يستيدلتنگ خونه ت ن يراست! ... حق با پدرت بوده«: ديكش شيمو يبه سر ب يخوشش آمده بود، دست عهيكه از ود ميكر

كند، با  خانه را فراموش ةخاطرات دلتنگ كنند نيتلخ گذشته را و همچن عيكرده بود وقا يمدت سع نيكه در تمام ا عهيود

 ميكر »ستيمنتظر من ن يدونم كه اونجا كس يمن دلتنگ خونه هستم اما م«: لبخند از لبش محو شد و زمزمه كرد ميسوال كر

 »ميبخور ياستكان چا هيمن،  ةخون يتو ميبر ايب«: ستاديدست به كمر زد و راست ا

 »بشم مونيو پش اميترسم ب يم« -

» بداخالق و خشنه يليشما خ يآقا نيا«: جلو برد يسرش را كم »؟يچ يبرا«: بست، گفت يآب را م ريكه ش يدر حال ميكر

ترسم به گوش  يم. حرفا نزن نياز ا گهيد! دخترجان؟ هيچه حرف نيا«: كرده بود، گفت رتياز صراحت او ح ايكه گو ميكر
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 »ميبر ايب. كنه ياره صبحانه رو آماده مخاتون د. گه ينم يزيباش چ مئنمط ه،يخوب يليآقا مرد خ. آقا برسه و ناراحت بشه

 ةخان اديرا به  عهيكه در نگاه اول ود ديرا د يكوچك ةخان با،يبزرگ و ز اطيح يبه دنبال او روان شد و در آن سو عهيود

 نيو خاتون، دو اتاق تو در تو بود كه تمام زم ميكر ةخان. وارد شد ميگرفت و به دنبال كر كبارهيدلش به . خودشان انداخت

آن ارزش  يكه بتوان برا يا لهيوس چيشده بود و ه دهيپوش ،يفرش ساده و معمول وبا د نيزم. شد ينم شتريآن چهل متر ب

 .قائل شد، در آنجا نبود يچندان يماد

به  ديانس داشت و هنوز چندان كه با يزندگ نياو به ا. داشت ينشست؛ در آنجا احساس بهتر نيزم يتعارف رو يب عهيود

به دو . آنها شناخت نيرا از ب ميكه خاتون و كر ديسرش چند قاب عكس د يباال. اش عادت نكرده بود يزندگ ديجد تيوضع

 »بچه هاتون هستند؟ نهايا«: ديپرس ديبا ترد. هستند ميو كر توننگاه كرد و حدس زد كه آنها فرزندان خا گريقاب د

از شش تا بچه، . هر دو بچه هام هستن! اره جانم«: ختيخودش آب جوش ر يرا مقابل او گذاشت و برا ياستكان چا ميكر

 »ه؟يپس بق«: ديدرنگ پرس يبا كم عهيود» دو تا موندن نيفقط هم

 »دو تا هم نذر امام هشتم هستند نيا. موندن يزنده نم ياديمدت ز« -

سوالهات منتظر جواب  ةهم ياما برا! ... بپرس«: پاسخ داد يركيبا ز ميكر» ل بپرسم؟سوا هيتونم  يم«: استكان نگاه كرد به

 يزيمن چ«: حدس زده بود كه او در چه مورد سوال دارد، به سرعت گفت ييكه گو ميكر» !چرا؟«: ناراحت شد عهيود» نباش

 »زن داره؟ اون«: دياز دهانش پر» دونم يدر مورد آقا نم

 »هنوز ازدواج نكرده! دارم؛ نهكه من خبر  ييتا جا« -

 »...كه  نهيمنظورم ا. ستياما سن اون كه كم ن« -

. خونه هستم نيا يده ساله كه تو. دونم ينم زيچ چيمن در موردش ه يول! يگ يم يدونم چ يم«: پاها را دراز كرد ميكر آقا

در مورد گذشته اش  ياون دوست نداره كس. قبل از اون رو خبر ندارم يدونم كه آقا زن نگرفته، ول ياز اون موقع تا حاال م

نكن  يموارد كنجكاو نيدر ا... اومده  نجايهم پنج سال قبل از من و خاتون ا خانومكه من خبر دارم  ييتا جا. بدونه يزيچ

 »ضر شدهاالن صبحانه حا. بلند شو برو. گذشته ميساعت از هفت و ن. آد يدختر جان؛ چون آقا خوشش نم

 ».نداشت يقابل«: لبخند زد ميكر» ممنونم ييبابت چا«: برخاست عهيود
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بزرگ  اطيكرد و دور ح دنيشروع به دو. صبح استفاده كند فيلط يخواست از هوا يدلش م. بازگشت اطيدوباره به ح عهيود

بود و دوست داشت در مورد هر  يدر مجموع دختر كنجكاو. تازه كرد ينفس دهيدرختان صف كش انيو در م ديخانه دو

آقا،  تيبا موقع يجالب بود كه مرد يليخ شيبرا. به دست آورد يبولكند، اطالعات قابل ق يكه ذهن او را مشغول م يمسئله ا

 .با آن ثروت و نفوذ، تاكنون مجرد مانده است

در قلب  يزن چيابل تصور نبود كه تاكنون هاو ق يرا به خود جلب كند، اما برا ياديمردانه اش آنقدر بود كه دختران ز ييبايز

 يكس حاضر نبود در مورد آقا صحبت كند؛ خانم كه اغلب آرام بود و كمتر سخن م چيدر آن خانه، ه. نگرفته باشد ياو جا

با  ديوقتش را در گردش و خر شتريمهرنوش هم ب. رفت يم يبه مهمان ايو  شتگذ يم ييدر تنها ايوقتش  شتريگفت و ب

 .شدند يو خاتون هم كه خدمتكار محسوب م ميكر. بود دوستانش

قبل از آمدن آقا  ديبودند و همه با زيهمه دور م. زد يكه به سالن وارد شد، به صورتش عرق نشسته بود و نفس نفس م يزمان

 .كند هيآمدن خود را چگونه توج ريدانست كه د ينم. نشستند يم زيسر م

 يبا لحن »؟يخواب كه نبود«: ديو خانم ابرو در هم كش دنديو سالم كرد، همه به طرفش چرخ ستاديدر ا ةكه در آستان يزمان

: پاسخ داد ديبا ترد عهيود »؟يكرد يچكار م«: دياش پرس يشگيمهرنوش با لبخند هم» بودم اطيح يتو«: پوزش خواهانه گفت

 .به آقا نگاه كرد يرچشميو ز »دميدو يم«

 

كه  نديبنش يصندل يخواست رو عهيود »نيبش ايب«: شود، گفت نيآنكه خشمگ يانداخت و ب يبه صورت گلگون او نگاه آقا

 »!؟يصبحانه بخور فيكث يدستها نيبا ا يخوا يتو كه نم. يبهتره اول دستت رو بشور«: او اشاره كرد يخانم به دستها

. رفت ييبه جانب دستشو يبا شرمندگ. كرده بود كه آنها را رنجانده بود يدر درون خود متأسف شد؛ باز هم كار عهيود

هرچقدر بهش تذكر بدن باز كار خودش . ستيشناسم، ن يكه من م يياصالً مثل دخترها! هيچه دختر جالب«: مهرنوش لبخند زد

 »عمل كنه گميكه م يو به كارداشته باشه  يكه حرف شنو رهيبگ ادي ديچه؟ با يعني«: ديمادرش ابرو در هم كش» كنه يرو م

حرف در » ...سرعت  نيسخته كه به ا يكم... بزرگ شده  گهيد تيترب هيبا  گهيد ةخون هي يسال تو نياون چند! مامان« -

 .و هر دو سكوت كردند »نيتمامش كن«: گفت يحوصلگ يآقا با ب رايدهان مهرنوش ماند؛ ز
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كه آقا  يهنگام. لبخند او را دلگرم كرد كيتنها مهرنوش با . ا را نداشتبازگشت، جرأت نگاه كردن به آنه عهيكه ود يزمان

 »تو بذارم اريوقتم رو در اخت ديبا يدارم ول ياديز يچون امروز كارها. آماده شو«: كرد، گفت يرا ترك م زيم

. بگذارد، اما آقا از آنجا خارج شده بود گريروز د يرا برا عهيبرسد و مشكل ود شيكه او به كارها ديخواست بگو يم عهيود

نصب بود،  واريكه به د يبچه گربه ا ريتصو يروبرو ،يحوصلگ ياش بازگشت و با ب يبه اتاق آب يمختصر ةبعد از صبحان

 »!آقا چقدر بداخالقه نيا«: كرد تيو به بچه گربه شكا ستاديا

رفتن به سرعت  يزد و سپس برا يلبخند. شده است رهيبه او خ يخاص يو كنجكاو يكرد كه بچه گربه با دلسوز يم احساس

 يتفاوت ياو را تحمل كند و ب يسرزنش ها ديدانست كه در تمام مدت با يم. ديهراس يبا او باشد، م نكهياز ا يآماده شد، ول

 .رديبگ دهيرا ند شيها

در  يشان كند ول يدوست داشت از او بخواهد كه همراه عهيود. شود ادهيپ ياصل ابانيهم با آنها همراه شد تا سر خ مهرنوش

 .نبود حيممكن و صح ييتقاضا نيمقابل آقا، چن

شركت  ريدر مس يداشت كه گاه ياو راننده ا. را به حركت درآورد ليشدن مهرنوش، آقا در سكوت اتومب ادهياز پ پس

 .راند يم را ليرساند اما امروز خودش اتومب يخواست او را م يكه آقا م يهنگام

افتاد كه پدر تا مدرسه  يروز نيآخر اديبه . او آشنا بود يبرا طيگرفت؛ آن مح عهيقلب ود دند،يكه به مدرسه رس يزمان

عبور كرده بود و  ابانيبارها از آن خ. هرگز نتوانسته بود همراه و همقدم شود گرياش كرده بود و پس از آن روز د يهمراه

 .كند وداعبا آنها  شهيهم ياكنون آمده بود تا برا

 .آورد يمدرسه او را شناخت اما همراه خوش پوش او را به جا نم ريمد

تماس  ريكه با مد يكه آقا از دوست يو زمان رفتياست و با احترام او را پذ ياو حدس زد كه مرد ثروتمند يوضع ظاهر از

 .او آورد يپرونده را برا يدرنگ چيه يب ريد، مدآقا قرار دهد، صحبت كر اريگرفته بود و خواسته بود پرونده را در اخت

و عبوس او، به خود  يدارد اما از صورت جد عهيبا ود يو چه نسبت ستيخواست بداند كه آن مرد ك يدلش م ريمد خانم

 .در مورد او سوال كند عهيتوانست از ود ينم يحت. داد كه سوالش را بپرسد يجرأت نم

درسته ! ... د؟يآقا ببخش«: گفت ريبرخاست و خواست از در خارج شود كه خانم مد يرفح چيه يپس از گرفتن پرونده ب آقا
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 »!بگم؟ ديبا يسراغ اون اومد، من چ يپدر و مادرش رو از دست داده اما اگر كس عهيكه ود

 ريمد» رو برد عهيود ةآشنا اومد و پروند هي ديسراغش رو گرفت، فقط بگ ياگه كس«: انداخت عهيبه صورت ود ينگاه مين آقا

به سرعت او را  زين عهيخارج شد و ود يخداحافظ يتكان داد و ب ياما آقا سر "!دند؟ياگر نام آشنا را پرس"خواست بپرسد كه 

 .دنبال كرد

خواندن  ةو به بهان ديفهم يخود بود، اما حال دخترك را م يها شهيتأمل كرد و آقا با آنكه غرق در اند يپله ها، لحظات يرو

 يلحظه ا ياز آن مدرسه خارج شد، برا شهيهم يكه برا يزمان عهيود. در راهرو تأمل كرد ياعالنات مدرسه، كم يتابلو

 يم ريد ا،يب«: رنگ رفت ييآلبالو متيگرانق ليهمراهش به طرف اتومب يول رديگ شيراه خانه را در پ شهيخواست مثل هم

 .نشست ليشدن او وحشت داشت، به سرعت داخل اتومب يو او كه از عصبان» شه

در . دارد هيبه گر ليدانست كه او تا چه حد م يكس نم چيتوانست در آن لحظات خاص حال او را بفهمد و ه يكس نم چيه اما

كه  يسكوت در لحظه ا نيدانست كه ا يكس نم چيه. نداشت يحرف يجرأت ادا يحت ر،يمقابل آن مرد مغرور و سختگ

 .استدارد، چقدر سخت و كشنده  ييو دلجو يبه دلسوز اجياحت

 .بود يقبل رستانيبهتر از دب ثيصورت گرفت كه از هر ح يدر مدرسه ا دينام سال جد ثبت

 ،ياونجا رو ترك كرد نكهياز ا ه؟يچ«: شد عهيفروشگاه شدند، باالخره آقا متوجه سكوت ود يراه ديخر يكه برا يهنگام

 »!نه«: گفت يبه آرام عهيود »؟يمونيپش

 »ت هست يهمه ناراحت يايچهره ت گو. يستين يخوب يتو دروغگو« -

شد و به  يبزند، راه يآنكه حرف ياز جانب او را داشت اما مرد ب يدلدار ديام» فقط دلتنگ شدم! ... گم يراست م نيباور كن« -

 .روبرو چشم دوخت

فرق  يليبود، خ دهيكه او د ييكه با مغازه ها ييبايبزرگ و ز يها فروشگاه. جالب بود عهيود يبرا ابانيآن خ زيچ همه

 »شو ادهيپ«: توقف كرد يچند طبقه ا كيفروشگاه ش يآقا روبرو. داشت

همراه  يكه به سو يزمان. آنها را امتحان كند ةخواست هم يذوق زده شده بود و دلش م بايآن همه لباس ز دنيكه با د عهيود

 .او انتخاب كرده است يخودش چند دست لباس برا ةقيكه با سل ديخود برگشت، او را د
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كه انتخاب كردم  يينهايا ست؟يطور ن نيا. هيفعالً هفت دست كاف«: او گفت دنيآقا با د. شد و به طرف او رفت نيخشمگ

و در مقابل چشمان آنها را گرفت » !گهيتو د يبرا«: آقا اخم كرد »ن؟يگرفت يك يرو برا نهايا«: با حرص گفت عهيود» خوبند

 .رفت رونيداد و از فروشگاه ب ارقر شيلباسها را سر جاها كي كياو  ةبهت زد

آمرانه  ييو با صدا ديد ليرا در مقابل اتومب عهيود. او را بنداند يبايو خشم به دنبال او رفت تا علت عمل ناز رتيبا ح مرد

 يم شيصورتش گلگون شده بود و لبها ياز شدت ناراحت. كرد. سر بلند عهيود» ...دخترِ  ؟يبود كه كرد يچه كار نيا«: گفت

 .نگاه پر از خشم او باعث شد تا مرد سكوت كند. ديلرز

گرفت و  يم مياو تصم يدانست و به جا ينظر او را مهم نم نكهياز ا. خود نشد يناج يآنقدر خسته بود كه متوجه ناراحت عهيود

در آن خانه نمانده بود، اما  شتريچند روز ب. كند، خسته شده بود انيخود را ب يحرفها نيترساده  يگذاشت حت ياو نم نكهياز ا

 .او نخواهد توانست آنجا را تحمل كند اررفت نيبا ا گريكرد كه د يحس م

خاتون  ن؟يخونه تون قبول كرد ينه؟ شما من رو به چه عنوان تو ايمن آدم هستم «: بود، گفت اديفر هيشب شتريكه ب ييصدا با

هفته  هي نيا يتو. حق ندارم لب باز كنم د،يقراره كه شما سرپرستم باش نكهيهم، به خاطر ا چارهيحق انتخاب نداره و منِ ب

ام  ياگر بمونم خرچ زندگ! ... درست د،يآقا هست د؟يهست يك ديكن يفكر م. بگم "چشم له،ب"به شما  ديهمه به من گفتن كه با

خواست  يم يوقت يپدرم حت. ديريبگ ميمن تصم يمن و برا يكه شما به جا ستيدرست ن نياما ا! درست ن،يد يرو شما م

كه حرف، حرف شماست  نيكرد يهفته، به من حال كي نيا ياما شما تو. كرد يم يبخره از من نظرخواه يزيخودش چ يبرا

اگه من . ديو به من ترحم كن ديم كننگاه يليطف هيخوام شما به چشم  يآقا من نم. حرف شما نظر بده يرو ديكس نبا چيو ه

 نيا ةبه انداز زيچ چيدونست كه ه يشناخت و م يحداقل من رو م. رسولم ييدا ةرفتم خون يبودم، مطمئناً م يخواهان دلسوز

 يكردم كه تو يخودم رو مجبور نم! ... بود و احترامش به من واجب –مادرم  – بهيبود برادر ط يهر چ. كنه ينم اراحتمرفتار ن

 »كنم يبزرگ و مجلل شما با ترس زندگ ةخون

 يآقا با درماندگ. را به زبان آورده است يسخنان نيكرد كه در مقابل آن مرد چن يكه سكوت كرد، خودش هم باور نم يزمان

 »!ه؟يدختر چه موجود نيا«: ديشياند يكرد و با خود م ينگاهش م

منتظر بود كه آقا  قتيدر حق. ديبلند خند يكند، اما آقا با صدا يهبه سرعت متوجه اوضاع شد؛ دهان گشود تا عذرخوا عهيود
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 .داشت يشگفت يجا عهيود يخنده برا نيبود و ا دهياما او خند. هر لحظه او را رها كند و برود

كرد؛ آنها را در  خي شيدستها. كرد ياز ترس سرخ شده بود و به دهان آقا كه به خنده باز شده بود، نگاه م عهيود ينيب نوك

و  خيتوب دنيبه انتظار شن شينبود و گوشها بايز شيآن خنده برا. كرد يم دايپ يپنهان كرد و هر لحظه احساس بدتر بيج

 »!؟يخوا يم يچ نميبرو انتخاب كن، بب ايب«: گفت ينطوال ةآقا پس از آن خند يسرزنش بود، ول

 دهيآقا مطمئن شد كه درست شن ةاست، اما با نگاه كردن به چهر دهيه شنابتدا گمان كرد كه اشتبا. ناباور نگاهش كرد عهيود

 »زود باش، ظهر شد«: مرد به ساعتش نگاه كرد» ....من ... آقا  ديببخش«: زمزمه كرد د،يآرام آقا را كه د ةچهر. است

بر زبان آورده بود تاكنون  تيبه هنگام عصبان عهيرا كه ود ييپشت سر او وارد شد؛ حرفها يبه راه افتاد و آقا با لبخند عهيود

 .بود دهيكس نش چياز زبان ه

بود و به  ستادهيا يبه حركات آقا كه در گوشه ا يچشم ريهراس به انتخاب لباس مشغول شد و ز يبا دقت و كم عهيود

لباسها چك نوشت،  متيق يراكه آقا ب يزمان. آنكه لباسها را پرو كند انتخاب كرد يب. كرد، چشم داشت يحركات او نگاه م

 .و آقا آن را نوشت نگاه كرد دكه فروشنده عنوان كرده بو يمتياو با تعجب به ق

آقا چك را به  »ميبهتره همه رو پس بد. گرون هستند يليلباسها خ نيآقا ا«: كه فروشنده نشنود، گفت يو به طور يآرام به

 »فتيراه ب! خوب«: نگاه كرد عهيفروشنده داد و به ود

 ليكه در اتومب يزمان. كند يعذرخواه ديدانست كه با يخودش خوب م. لباسها را برداشت و پشت سر او خارج شد عهيود

 »هستم يكه من آدم قدر ناشناس نيخواد فكر كن يدلم نم«: از آنكه آقا حركت كند، گفت شينشست پ

 »!كنم ينم يفكر نيمطمئن باش چن«: گفت يبا خونسرد مرد

اما به خدا ... كردم  يرو ادهيز. كه برگردم خونه نياجازه ند گهيكه زدم د ييواقعاً؟ من فكر كردم كه به خاطر اون حرفها« -

 »شم يگرفته بشم، كالفه م دهيناد نكهيمن از ا. نداشتم يقصد بد

 »؟يشد يراض ،يحاال كه خودت انتخاب كرد« -

 »چرا؟ گهيد«: ديخآقا با تعجب به طرفش چر» !نه«: صراحت گفت با

 »ديبه خاطر اون حرفها ببخش. شما همراه شد يمن با ناراحت تيچون رضا« -
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به خود جرأت  عهيود »ينبود نجايمطمئن باش اگه حرفات رو به دل گرفته بودم، االن ا«: سرعت گرفت و آقا گفت لياتومب

 »اد كنمتونم بهش اعتم يكه من م ديهست يبعد از احمد شما تنها كس«: داد و گفت

 »بود؟ اسمش آشناست ياحمد ك« -

 يحت. چقدر دلم براش تنگ شده! ريبه خ ادشي. داشت كمكم كنه يسع د،يفهم يكه من رو م يتنها كس«: با تأثر گفت عهيود

 »گرفت يكرد كه من خنده ام م ينگاهم م يزد، طور يحرف م يكه جد يوقت

كند،  يانداخت و دانست كه خاطرات خوب گذشته را مرور م ينگاه ميكه بر لب او نشست، ن يبه لبخند نامحسوس آقا

كه  يفكر كرد كه اكنون كنارش نشسته بود و با تمام دختران يسكوت كرد تا خلوت او را بر هم نزند و خود به دختر نيبنابرا

 .ستودند يرا م ومهرنوش ا يبود، تفاوت داشت و همه، حت دهياو د

 يداشتند كمتر مزاحم او بشوند و اكثراً از او م يكردند و سع يكه داشت احترام م يسبحان را به خاطر ثروت و شوكت همه

 .كرد يشد، او را سرزنش م يم يعصبان يوقت يزد و حت يپرده حرفش را م يب ،يمعمول ةدختر ساد نياما ا. ختنديگر

 .شد يم زيموجب سكوت او ن نيغرق افكار خودش بود و ا عهيود يبار به او نگاه كرد، ول نيطول راه، آقا چند در

كامل، كنار خاله اش  يآقا با خونسرد. كرد و به او اصرار كرد كه لباسها را امتحان كند نيرا تحس عهيود ةقيسل مهرنوش،

 يبه كمك خواهرزاده اش م يآگاه بود و در مواقع يخوب از مسائل اقتصاد يليخانم خ. نشست و با او مشغول صحبت شد

 .شتافت

بود و اكنون  رفتهياش شتافته بود و او و دختر پنج ساله اش را در منزل خود پذ ياريكه او تنها بود به  ييدر روزها سبحان

 يم تينداشت، اما در قبال خاله و دخترخاله اش احساس مسئول ياديسبحان با آنكه سن ز. بود يقيمهرنوش دختر جوان ال

پسر مغرور اما مهربان را چون پسر خود  نيجبران كند و خاله هم متقابالً ا بيآنها را به هر ترت يداشت كمبودها يكرد و سع

به  يگريتوانستند فرزندان د يماند م ياگر همسرش زنده م ديكرد؛ شا يبا حسرت به او نگاه م يداشت و گاه يدوست م

 .جز مهرنوش داشته باشند

 ييزهايچ –هما  –خواهرش  ةاله بود كه در مورد گذشتدانست و تنها خ ينم يزيسبحان و خانواده اش چ ةكس از گذشت چيه

 ياش در تمام آن سالها م ييآورد و سبحان را به خاطر توانا ياش را به هنگام مرگ به خاطر م ياو خواهر ناتن. دانست يم
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كرد و خاله  يم ينيشانه اش سنگ يو آن را فراموش كند، رو زديآن بگر از شهيهم يخواست برا يكه سبحان م يراز. ستود

 .كرد يكرده بود، درك م ارياخت يياو را كه تا آن سن تنها تيوضع يبه خوب

شدند و مهرنوش با  رهيآقا به او خ يآمد، همه حت رونيب ديجد بتيو از اتاق با ه دياز لباسها را پوش يكي عهيكه ود يزمان

 »يما بود ةخانواد يانگار از اول هم تو. يچقدر خوشگل شد«: گفت يشادمان

 شيآمد، برا يم ديپد عهيدر صورت ود فهايكه با تعر يشرم يتوجه نشان نداده بود، ول يزن و دختر چيتا آن روز به ه آقا

» تو بپوش ياگه دوستش دار«: گفت يسر خم كرد و با فروتن فيبا تواضع، در مقابل آن همه تعر عهيود. بود نديجالب و خوشا

 »زيخودته عز ةفقط برازند«: اداو نه يپا ياز لباسها را رو يكيمهرنوش 

 يگريد ةكه در آن لباس جلو عهيبه قامت ود ارياخت يسبحان ب »هيات عال قهيسل شهيمثل هم! سبحان جان«: گفت يبا تأن خانم

 .گل انداخت ياز خوشحال شيگونه ها يارزشمند بود كه حت يبه قدر عهيود يلبخند برا نيا. داشت نگاه كرد و لبخند زد

را  يحرف نيچن دنيخانم كه انتظار شن» خودشه ةقيسل«: انداخت يداد و باز به جانب او نگاه هيمبل تك يسرش را به پشت آقا

 "نه" ةكه كلم ديترس يم. شد رهيبا هراس به صورت سبحان خ عهيود »؟يشما انتخاب نكرد يعني«: زده گفت رتينداشت، ح

 .بخواند يدسراز دهان او خارج شود و خانم او را دختر خو

كه انجام  يبود عمل دهيتازه فهم. انداخت ريو سر به ز ديكش يقينفس عم عهيود» انتخاب مشترك بوده«: برخاست و گفت آقا

را كه به  ييشد، حرفها ينمود و باورش نم يو زننده م حيبود، در نظر خانم چقدر قب دهيكه بر سر آقا كش ييادهايداده و فر

كند و چگونه و چقدر او را  يماجرا چه م دنيتوانست تصور كند كه مهرنوش با شن ينم يحت. رديبگ دهيزبان آورده بود، آقا ند

 .ديد ياو م ونيو باز هم خود را مد اورديصبح بر لب ن ةاز مشاجر يخوشحال بود كه آقا حرف. كند يمحكوم م

مهرنوش «: او را رد كرد و گفت ةبا احترام خواست عهياما ود. كند يخواست كه او را به دوستانش معرف عهياز ود مهرنوش

 »شما رو ندار يروبرو شدن با مهمونا يمن هنوز آمادگ يول يدار يدونم كه قصد خوب يم! جون

هستن و  يمغرور و از خودراض يفقط دخترها كم. همه مثل خود ما هستند. چرا؟ نترس«: خسته بر تخت نشست مهرنوش

 »Ĥديآقا هم م. گذره يخوش م ،يياين اگه بباور ك. خونسرد يپسرها هم كم

 نيرفت و كوچكتر يبه همراه آنها م يهمانيم نيبرود؛ اگر در ا يمهمان نيبه ا ديحرف مطمئن شد كه نبا نيا دنيبا شن عهيود
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به شد و آقا او را  يسرزنش م "يازخودراض"زد، در برابر آن همه افراد ناشناس و به قول مهرنوش  ياز او سر م ياشتباه

 .ديبخش يرفتار نم نيخاطر ا

اما  دند،يد يو نفوذ م يدسترس رقابليجوان نبود و او را غ يآقا گرچه مورد پسند خانم ها تيبود؛ شخص دهيكه شن يفيتعار با

 .قائل بودند ياو احترام خاص يهمه برا

 يزمان. داد كه تنها بماند تا الاقل آقا او را در جمع سرزنش نكند يم حيترج. نرفت و در خانه ماند يهمانيآن شب به م عهيود

را امتحان  شيلباسها يكه او با چه وسواس ستينگر ياو را با تعجب م عهيكرد، ود يرفتن آماده م يكه مهرنوش خود را برا

 نيداشت بهتر يسع ش،يهالباس انيخانم هم چون مهرنوش از م. داشت يرا برم يكفش و فيكرد و متناسب با هر لباس، ك يم

 .را انتخاب كند نيباتريو ز

 نيهست كه موجب ا يخبر خاص يمهمان نيكه حتماً در ا ديشيبا خود اند ديد يها را م تيحساس نيبار بود ا نيكه اول عهيود

او، لب  دنيآمد و خانم به محض د رونيكه با كت و شلوار روشن از اتاقش ب ديهنگام رفتن، آقا را د. همه وسواس شده است

لبخند  كياو را با  يةو آقا كنا »يباش ميمال يفقط اگه در مقابل خانم ها كم! زميعز يفيقابل تعر شهيتو هم«: گشود نيبه تحس

 .پاسخ داد

خاتون رفت و او را در  دنيكه مطمئن شد آنها منزل را ترك كرده اند به د يدر سكوت رفتن آنها را تماشا كرد و زمان عهيود

 .ديكردن آشپزخانه د زيحال تم

 ةقبالً من خودم هم. آره«: جواب داد يبا شاد» تو؟«: خاتون به طرفش برگشت» تونم كمك كنم؟ يمن هم م«: ستادياو ا كنار

 »كردم يزن پدرم شد كمكش م اليبعد هم كه سه. كردم يكارها رو م نيا

 »اره؟يسر من م ييچه بال ،يكن يكارها رو م نيتو ا نهيو بب ادياگه آقا ب يدون يدختر جون م« -

 نيا. تو زودتر تموم بشه يكمك كنم كه كارها ديچرا نبا. كارميمن هم ب. يآقا كه حاال رفته مهمون«: شانه باال انداخت عهيود

كنم بذار كنارت بمونم و كمك كنم كه ظرفها  يخواهش م. ره يشه و هم من حوصله ام سر نم يتو سبك م يهم كارها يطور

 »!!م؟يرو بشور

كه آقا از تو  يكن يكار ديو نبا يآقا هست ةاز خانواد يعضو گهيتو د ؟يفهم يچرا نم! جان عهيود«: ستاديمقابلش ا خاتون
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 »ستيخونه ن يكس مياالن كه به جز ما و آقا كر. رهيسختگ ياديشما هم ز يآقا نيا«: با صراحت گفت عهيود» بشه ديناام

 »يخانوم پولدار رفتار بكن هيكه مثل  يريبگ اديتا  يكن نيتمر ديبه هر حال تو با« -

خونه  نيا يتو شهيمن هم نكهيمگه ا. كنه يرو عوض نم زيچ چيلطف آقا ه نيا. شم يدختر پولدار نم هيوقت  چياما من ه« -

 »بمونم

» نبود نيمنظورم ا«: تانداخ ريسر به ز عهيود ميمثل آقا داشته باشه وصلت كن ينفر كه خانواده ا كيو با «: خاتون ادامه داد و

كنه و همون طور كه گفتم  يكارهاش فضول يتو يخواد كس يدلش نم. داره يآقا اخالق خاص نيا! دخترم نيبب«: خاتون گفت

 »حساسه يليخانواده اش خ يرو

اون به خانوم و مهرنوش خانوم مثل مادر و «: اش را باز كرد يخاتون گره روسر» نداره ياون كه خانواده ا«: باال انداخت شانه

آخه مهرنوش خانم . كنه كه خودش بزرگش كرده ينگاه م يبه مهرنوش خانوم مثل بچه ا يحت. ذاره يخواهرش احترام م

مهرنوش  تو هم االن مثل...  دهياون زحمت كش يبكن آقا پانزده سال برا وفكرش ر. پنج سالش بوده نجا،ياومده ا يوقت

 يجماعت كنار اومدن سخته؛ مخصوصاً برا نيدونم با ا يم. يريبگ اديكه الزمه  ييزهايچ ةخواد كه از اون هم يو آقا م يهست

دوستها و آشناهاش مرد منظم و  ةن همياون ب. يكن حال آقا رو بفهم ياما سع...  ينداشت تيو محدود يتو كه اغلب آزاد گشت

مثل  نجايتابع نظر اون باشه و حاال كه تو قراره ا ديكه با آقا رفت و آمد داره، با يدونن كس يم همه خوب. شده يمعرف يمقبول

چون  ،نگاه نكن اديموقع هم به صورت آقا ز چيه...  يآقا رو از خودت دلسرد كن دينبا ،يخانواده باش نيا ينفر از اعضا كي

 »يكن يكالفه ش م

قانع  يخاتون برا» زنم به صورت طرف مقال نگاه كنم يحرف م يمن عادت دارم كه وقت يول«: پاسخ داد يبا خونسرد عهيود

كه اون  يباش يزياون چ هيكن شب ياما سع ،يهست يدونم كه دختر خوب يم. ستيآقا هر كس ن! دختر جان«: كردن او گفت

 »دوست داره

تا «: ديخاتون ابرو در هم كش» ه باهاش حرف بزنهترس يباشه؛ آدم م ينجوريا دهينبا. رهيسختگ يليخ«: پروا گفت يب عهيود

با  عهيود» كنه يكه م يزنه و هر كار يم يهر حرف... كنه به صالح همه است  يم يكه اون هر كار يباش دهيفهم ديحاال با

 »!و كارهاش درست باشه؟ هامگه خداست كه همه حرف«: گفت يآرام يصدا
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 هيتوج يبرا »؟يگ يم يچ يفهم ياصالً م ؟يزبان دراز نقدريدختر تو چرا ا! استغفراهللا«: ديبه طرفش چرخ رتيبا ح خاتون

 »كنه يخونه هم باالخره اشتباه م يآقا نيا. نداره يو نقص بيفقط خداست كه همه كارهاش درسته و ع«: جمله اش گفت

. يريبگ اديرو  ييزايچ هي ديتو با. بزنه يو حرفكنه به ا يجرأت نم يآقا اگر هم اشتباه كنه، كس«: به او چشم غره رفت خاتون

دوپهلو استفاده نكن؛ چون آقا  ياز كلمه ها. يكن يحرف نزن كه آقا رو عصبان يطور. صدات رو بلند نكن چوقتيمثالً ه

 »اديخوشش نم

 رونميزدم، حتماً از خونه ب اديچطور سر آقا داد و فر دنيدونست كه موقع لباس خر ياگه خاتون م«: ديشيبا خود اند عهيود

 جهيبه نت يفكر كردم ول يليخ! خاتون؟ يدون يم«: به خود آمد "حواست كجاس؟" ديخاتون كه پرس يبا صدا» كرد يم

 »آقا چرا تنهاست؟ نيمشتاقم بدونم ا. دمينرس

: گفت متيبا مال عهيود »؟يزن يكه م هيحرفا چ نيبه تو چه كه تنهاست؟ اصالً ا«: امديسوال خوشش ن نياز ا ايگو خاتون

اصالً مگه به تو ! يش يتو درست نم«: خاتون سرش را با تأسف تكان داد» !گم چرا زن و بچه نداره؟ يم. كه نزدم يحرف بد«

 »داره؟ يربط

دخترش رو بده كه فقط دستور  يشه به مرد يحاضر م يك. ده يبه اون زن نم يكس ديشا«: بر لب آورد يلبخند مرموز عهيود

 »؟يش يشنوه؟ تو خودت حاضر م يم "بله"ده و جواب  يم

گم كه چه  يهم حرف نزن وگرنه به آقا م گهيد. وقته ريد! برو بخواب بچه جان«: او را با حرص به طرف در هل داد خاتون

 »بذار بمونم«: با التماس گفت عهيود» !زود... برو بخواب . يزد ييحرفا

 »كنم كه آقا حسابت رو برسه يم يكار ،ينبمو گهيد قهياگه دو دق! ستيالزم ن« -

. ستيالزم ن! رينخ«: خاتون دست او را كنار زد» نزنم يحرف گهيدم د يقول م. كنم بذار بمونم يخواهش م«: او را گرفت يبازو

نتظر م يخاتون لبخند زد و طور» باال ةبرم طبق ييترسم تنها يمن م«: گفت ديبا ترد عهيود» چشمم نباش يبرو بخواب و جلو

داداشم رو  يةگر يخوام بخوابم صدا يهر وقت م«: زمزمه كرد. ردياز او اعتراف بگ ردقصد دا يياو شد كه گو يحرفها ةادام

 »زنه يبه سرم م الياونجا فكر و خ. بره يمن حاال خوابم نم. شنوم يم

 عهيود »؟يديفهم! دون و تو يمن م ،يپش سر آقا حرف بزن گهيد ةكمل هياگه  يول. باشه بمون«: سرانجام كوتاه آمد خاتون
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اما . او هستم ونيام رو مد يدونم كه زندگ يخوب م. هستم يفكر نكن كه آدم ناسپاس«: تكان داد يسرش را با خشنود

 »ترسم يذره ازش م هيفقط ... كم  هيمن . جالبه يليمن خ يرفتارش با شما و خودم برا

 ،يگفت يحرفها رو به خودش هم م نيا ةوگرنه هم يترس يذره م هيحداقل  ذره، هان؟ خوبه هيفقطه «: با تمسخر گفت خاتون

. پرسم ياز خودت م. مياصالً بگذر«: شانه باال انداخت عهيود» زنه يرو نم يآدم هر حرف! بچه جان يگستاخ يليخ... آره؟ 

 »!تو كجا هستند؟ يخوب بگو بچه ها

بچه هام رو به آقا  يمن زندگ. نهيهم ةواس ،يشناس يگم تو آقا رو نم يم«: گفت يو به آرام ديكش زيم يدستمال را رو خاتون

ره  يالبته با خرج آقا م... خونه  يپسرم هم داره درس م. شيدخترم كه به كمك آقا شوهر كرد و رفت سر زندگ. ونميمد

 يليخوابگاهه كه خ يتو ت،سين نجايبچه م ا. ميكن يدلخواهش رو براش عقد م خترانشاءاهللا درسش كه تموم بشه، د. دانشگاه

 »چشمم هست يجلو شهيكرد، هم ميكه آقا به من و كر يلطف. سخته

همه كار  نيا نجايكه ا ستيسخت ن«: ديپرس ديبا ترد ليدل نيبه هم. آنها چه كرده است يكنجكاو شد كه بداند آقا برا عهيود

 ميكن يزندگ رشيكه ز مينداشت يواريچارد هي يكه حت يسخت تر از زمان«: گفت يخاتون لبخند زد و به تلخ» ...و  يكن

 انشيكنه و نسبت به اطراف ياون آدم ها رو خوب درك م. يزن يحرف م يجور نيهم! يشناس يآقا رو نم نيتو كه ا. ستين

 . ستيمثل اونها ن يبزرگ شده ول ليثروتمند و اص ةخانواد هي يخودش تو. داره تياحساس مسئول

 يمنتظرم كه لب باز كنه تا با جون و دل، كار شهيهم. كنم يخواد من با دل و جون گوش م يم يزنه و هر چ يكه م يحرف هر

 »ميگه اگه آقا نبود ما هم نبود يم ميكر. خواد براش انجام بدم يرو كه م

 »مگه چكار كرده؟« -

البته ده سال . كرد يم يدگيرس اطيكرد و به ح يخونه رو م ديكرد؛ خر يخونه كار م نيا يتو ميكر«: ديكش يآه بلند خاتون

ناگفته نباشد كه نصف پول اون خونه رو هم . ميديخونه خر هي ،يبدبخت يهمون موقع ها بود كه ما بعد از كل. گم يقبل رو م

اون  يتو ميرفت يوقت. ميهم دو تا بچه رو نگه داشته بود ازيبا چنگ و دندان و نذر و ن... خونه كه چه عرض كنم . آقا داده بود

و نه  ميخونه رو داشت رينه پول تعم. نييسقفش اومد پا نكهيكرد تا ا يسقفش آب چكه م ياز همه جا. نه زمستون بودخو

 .موندن يبرا ييجا
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 رينفر رو هم آورد كه خونه رو تعم هي. جا نيهم مييايگفته بود كه ما ب مياون هم به كر. موضوع را به آقا گفت ميكر خالصه

مهم . ميساده براش درست كن يةزيجه هيكه  مينداش يپول يول. اون موقع دخترم دم بخت بود و نامزد پسر عمه ش بود. كنه

 يگفت كه م ياومد و م يو دائم شوهر دخترم م ميكرد يم يزندگ نجايچند وقت ا تا. خونه بود كه آقا پولش رو داد ريتعم

 .خواد زنش رو ببره

 يتا من كارها ميموندگار شد نجايدخترم شوهر كرد ما هم ا يوقت. دخترم رو داد يةزيو جه ديدمون رسدفعه هم آقا به دا نيا

سوخت و به  يخانم هم دلش به حال من م. دست مستأجر ميخونه رو هم داد. هم كمك حال آقا باشه ميخونه رو بكنم و كر

 ليو االن هم كه آقا خرج تحص ميساخت اطياون طرف ح كيكوچ ةخون هيآقا  جازهچند وقت بعد ما با ا. كرد يلطف م يليمن خ

 »ده يپسرم رو م

 »؟يكن يهمه ازش دفاع م نيخاطر ا نيبه هم« -

 يمن كه فقط از خدا م. نهيرو نب يهمه خوب نيچشم و رو باشه كه ا يب يليخ ديآدم با! ؟يكن يدفاع نم يمن باش يتو به جا« -

 »مونه يكم اخالقش تنده، خودش مثل فرشته م هيكه  نگاه نكن. خوام كه خودش آقا رو حفظ كنه

كه به ظاهر  يمرد. كند شيستا نگونهيداد كه آقا را ا يبه او حق م. ديشيخاتون اند يداد و به حرفها هيتك واريبه د عهيود

احترام  قياو را ال. بود يشيآال ياو در درون آدم پاك و ب رايبه او احترام بگذارد، ز ديدانسته بود كه با عهيود يمهربان نبود ول

 .كند مجبور به اطاعت از اوست يم يآنكه در آن خانه زندگ ليآقا تصور كند كه او به دل تخواس ياما دلش نم ديد يم

كرد كه او را به  يبه آقا نگاه م اقيروبروست، چنان با اشت يگريبا انسان د ييكه گو عهيود ،يهمانياز بازگشتن آنها از م پس

مرد متوجه سخن او » شما رو بشناسم ديبا«: لب زمزمه كرد ريرفت، ز يخواب به اتاقش م يكه آقا برا يزمان .واداشت رتيح

 .نشد و در اتاقش را بست

رفتن به  ياو را برا اقيهمه اشت نيكس تا آن زمان علت ا چيو ه ديرس يبه نظر م يراض يهمانياز همه مهرنوش از م شيب

 .دانست يها نم يهمانيم

 

 يبا مدرسه ها زيكه در آن ثبت نام شده بود ن يمدرسه ا نيسالها تفاوت داشت و همچن ةبا هم عهيود يمدارس برا ييبازگشا
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او جالب  يبرا يآن مدرسه خصوص. ديفهم يخودش و آنها را م يزندگ نيتفاوت ب يبه خوب عهيود. داشت اديتفاوت ز يقبل

هم بودند و تنها  هيآن دخترها شب ةهم. تعجب داشت يجا عهيدو شيالآ يحضور ساده و ب ش،يهايهم شاگرد يبرا. بود

 .بود گريكديكردن و فخر فروختن به  حيتفر دن،يكه آموخته بودند؛ خوب خوردن، خواب ييزهايچ

تازه به اجتماع آنها  عهيمرفه بودند كه ود يآنها از خانواده ها ةهم. را جلب كنند هينظر بق يداشتند به گونه ا يسع كيهر

 .آمدند يبه نظرش مهربان نم كي چيو ه ديد يم بهيآنان غر نيوارد شده بود و خود را در ب

كنار گلها و سبزه ها  يبود كه لحظه ا ياو تنها كس. بود يبا مدارس قبل ديجد يآموزش طيمح يمدت، متوجه تفاوت ها تمام

گرفته بود كه با آنها كمتر  ميتصم يو ،ياخالق يتفاوت ها نيعمق ا افتيبا در .برد ينم اديآنها را از  ييبايكرد و ز يتأمل م

 .رابطه برقرار كند

 نينش انياع ياز محله ها يكيساكن  زياو ن نكهيبا وجود ا. است اريدختران بس يةاو و بق نيدانست كه تفاوت ب يم يخوب به

 .دانست يشده بود، خود را از آنها نم

از بچه ها دست بلند كردند و از  يليخ» به سفر رفته؟ يك التيتعط! بچه ها؟«: دياز دختران پرس اتيادب ريكه دب يهنگام

 .را نام بردند ييو اروپا يعرب يشمال و جنوب تا كشورها يساحل يشهرها

كه به روز اول . تا آنها را متوجه خود نكند ديداشت كمتر سخن بگو يداد وسع يآنها گوش م يبه حرفها يبا شگفت عهيود

به آن سرعت نتوانسته  رايداشت؛ ز تيتوانست به خانه بازگردد، احساس رضا يم نكهيو از ا ديكش ينفس راحت د،يرس انيپا

 .ديايكنار ب يدر زندگ راتييبود با آن همه تغ

 يدلش نم. آنها نخواهد شد هيداشت كه هرگز شب نانيداشت تا بتواند خود را با آنها هماهنگ كند؛ گرچه اطم ازيزمان ن به

مشغول دارد كه مخصوص آن طبقه از  ييزهايخود را به چ ايبپردازد كه گذرا هستند و  ييزهايخواست مثل آنها فقط به چ

 .آنها محروم بودند نمردم از داشتن و لذت برد يةجامعه بود و بق

راننده به  ايخودشان  ايكه  ديخانواده ها را د يشخص يها ليمدرسه، اتومب يروبرو عهيود. اول خاتون به دنبالش آمد روز

: ديخاتون كه متوجه حرف او نشده بود، پرس» تونن برگردن؟ يخودشان نم يعني«: لب گفت ريز. دنبال دختران آمده بود

 »بودم بيغر يليفقط خ. دبد نبو«: سرش را تكان داد» مدرسه خوب بود؟«

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  حاجي بنده فاطمه  –وديعه                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٤

جمع  نيا يو تازه تو يهست بهيغر نهايتو كه با ا يبرا! دختر جان يگ يم يچفهمم  يم. يكن يكم كم عادت م! نداره يبيع« -

 يمردم انقدر دارن كه معن نيا. يو مثل خودشان باش يعادت كن نهايچطور به ا يريگ يم اديسخته، اما كم كم  يليخ ياومد

هر  نهاياز ا. كنن يها هم خرج كردن رو فراموش م يچطور خرج كنن و بعض ونند يانقدر دارن كه نم. فهمن يفقر رو نم

 نهايمثل ا يريبگ ادي ديبا. تونن قبولت كنن يچون نم ؛يتفاوت بگذر يو ب يريبگ دهيند ديبا ،يشنو يو م ينيب يم يزيچ

 »يكن يآدمها زندگ نيبا ا يتون يوگرنه نم يباش

تعجب داشت كه آنها در  ياو جا يبرا. بود، فكر كرد دهيكه د ييزهايبود و چ دهيكه شن ييدر سكوت به تمام حرفها عهيود

به خودش  يزمان. داشتند يدانستند اما در مورد خوردن غذا و لذت آن اطالعات كاف ينم يزيغذاها چ نيمورد پخت ساده تر

 .خانه باز شد و وارد شدند يبايدر بزرگ و ز. بودند دهيآمد كه به خانه رس

آدمها به نظرش  نيكرد و ا يتعجب م زهايچ نياز ا يليخ ليدختر من هم اوا«: گفت د،يدكه او را همچنان در فكر  خاتون

 ديبا. يآقا هست ةاز خانواد يتو فراموش نكن كه اون، فقط دختر خدمتكار خونه بود و تو حاال عضو يول. اومدن يم بيعج

باعث  دينبا. يناراحت بش يزيچ نيوچكترك يو مثل اونها برا يس، بخند هدغدغ يبه خنده هاشون كه ب. يخونسرد نگاه كن

 »رهيبگ يمهمون هيآقا بعد از سفر قصد داره  دميطور كه شن نيچون ا...  يآقا باش يسرافكندگ

 »؟يمهمون هي« -

 »يجماعت رفت و آمد داشته باش نيچون قراره با ا ،يريبگ اديمدرسه از اون دخترها كارهاشونو  يتو ديتو با. آره جونم« -

خانه  يهرگاه برا. كرد يشد، احساس آرامش م يكه آنجا تنها م يزمان. اش رفت يسرش را تكان داد و به اتاق آب عهيود

دوست  يگريد ياز هر جا شياش را ب ياتاق آب. ديرس يشد و به آرامش م يم رهيروشن خ يشد، در آن آب يدلتنگ م

 .داشت

مهرنوش وقتش را با دوستان . دوست داشت در خانه بماند عهيود يرفتند، ول يم رونيو دخترش اغلب با هم از خانه ب خانوم

خودشان برگزار نشده بود  ةدر خان يمهمان چياما تا آن روز ه. رفت يدوستانه م يها يگذراند و به مهمان يساله اش م نيچند

 .بتواند با دوستان آنها آشنا شود عهيكه ود

تواند  يدانست كه به آن سرعت نم يم يبه خوب عهيببرد، اما ود يخود به مهمان را هم با عهياصرار داشت كه ود مهرنوش
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 .ديپسند يمتظاهر را نم ياو هم ثروت را دوست داشت، اما آن آدمها. طبقه سازگار كند نياش را با ثروت و تجمل ا هيروح

و مشتاق  ديد يم و مغرور را ترسناك نمحاال آن مرد آرا. كرد يم دايپ يياو آشنا اتيشناخت و به روح يكم آقا را را م كم

كس جرأت  چيه يزد و حت ينم يآقا حرف يكس در مورد خانواده و زندگ چيه. بداند ييزهاياو چ ةو گذشت يزندگ ةبود دربار

 .باره را نداشت نيدر ا دنيپرس

. كرد يم يشد و در مورد او كنجكاو يم دهياز دو برابر سن خودش را داشت، كش شيناخودآگاه به جانب آن مرد كه ب عهيود

 .گرفت يآمد و به او سخت نم يآنكه بخواهد در مقابل او كوتاه م يب زيآقا ن

 عهياز نظر ود. شد يشركت م يراه يكرد و اغلب صبح ها به سخت يم يدگيشركت رس يبه كارها روقتيشب ها تا د آقا

 .بود يمرد موفقتوانست آنقدر خوب عمل كند،  يكه در آن سن و سال م يمرد

دانست، آنچه  ينم يزيآقا چ ةاز گذشت عهيمهنوش هم، چون ود. كرد ينم يهم نه در مورد خودش و نه مورد آقا، صحبت خانم

آقا آمده  ةكه به خان يروز. دانست چرا آنقدر زود او را از دست داده است ياز پدر بود كه نم يگنگ ةبه خاطر داشت، خاطر

. خانه چگونه پشت سر گذاشته است نيرا در ا شيو نوجوان يكه دوران كودك ودب ادشياما خوب  بودند را به خاطر نداشت

در مورد پدر  يبوده ، ول يبود كه پدرش مرد خوب دهياز همه شن. داد ياز گذشته داشت اما به او نشان نم ييمادرش عكس ها

 .دانست ينم زيچ چيآقا ه

 شهيدر اغلب مجالس، او با آن نگاه هم. كرد يرا به خود معطوف م گرانيآمد و د يشاداب بود و با همه كنار م مهرنوش

توانست  يوقت نم چياما ه. كرد يرا به سمت خود جذب م ياديپسران ز حش،يرنگش و لبخند مل يمهربان و چشمان قهوه ا

 .دهد حيترج گرانيرا به د يكيرا انتخاب كند و  يكيآنها  نياز ب

بارها به او . شد يم يبدهد، عصب يپاسخ منف گرانيبه د د،يكش يخجالت م نكهيو ا گرانيو نسبت به داز لطف ا يگاه مادرش

 صيتشخ يتوانست به خوب ينم چگاهيمهرنوش ه. را دارد يكيتمام آن مردان، حق انتخاب  نيگوشزد كرده بود كه او از ب

 .دارد يشتريب ليدر جذب او داشتند، تما يكه سع ياز مردان كيبدهد كه به كدام 

تنها . بازگو كند يكس يتوانست آن را برا ياست، اما نم افتهي يبيغر شينفر گرا كيبرد كه نسبت به  ياواخر، پ نيدر ا تنها

به . گذاشت ينم شيپا پ هيآن مرد پر سر و صدا، مثل بق يكرده است، ول دايدانست كه مرد مورد عالقه اش را پ يخودش م
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مناسب بتواند او را امتحان كند و احساسش را نسبت به خودش  تيدر موقع ديشا اكرده بود ت هشيمهرنوش صبر پ ليدل نيهم

 .ابديدر

 شيباال يدر مدرسه توانسته بود با نمره ها. بود شيكتابها عهيود يگذشت و حاال تنها سرگرم يبه سرعت م زييپا يروزها

مدرسه اش عادت كرده بود و رفته رفته آن همه  يو فرهنگ يآموزش يكم كم به فضا. را به خود جلب كند گرانيتوجه د

 يكرد و تنها يم يخود را ط يهم روال عاد يآموزش يكالسها. كرد يكه در روز اول احساس كرده بود را فراموش م يتفاوت

 .بود كه به پدر و مادرش داده بود يساخت؛ قول يرا به خود مشغول م عهيكه ذهن و يزيچ

شده به آن دست  يبيكرد به هر ترت يم يبود كه سع يآرزو نبود، بلكه هدف كياو تنها  يبرا يپزشك ةدر رشت ليتحص حاال،

عقب مانده  يگشت تا درسها ياز آقا، به اتاقش بازم يعذرخواه كيو با  افتي يزمان امتحانات كمتر در جمع حضور م. ابدي

 .را مرور كند

. دانست يبود را محرم نم دهيكه د ييآنها ةكند؛ هم دايپ يميدوست صم كيپس از آن مدت، نتوانسته بود در مدرسه  هنوز

 ميحر يبرقرار كرده بود، ول يخوب ةبا بچه ها رابط. ديهراس يبداند، م يزيدر مورد گذشته و خانواده اش چ يكس نكهياو از ا

 .بگذارد ميحر نيپا در ا يخواست كه كس يدانست و نم يم مبود را محتر دهيخود برگز يكه برا يشخص

 يدر برتر يسع بيپر سر و صدا بودند و به هر ترت گرانيد. بود نيو مرموزتر نيدختران كالس، مهسا آرام تر انيم در

 .گذشت ياز كنار آنها م اليخ يمهسا ب يداشتند، ول گريكديجستن نسبت به 

از اركان  يكي ديدانش آموزان است و شا گرياز د يباالتر ةدر مرتب يدانستند كه پدر مهسا از نظر قدرت مال يم يبه خوب همه

 .آمد يمدرسه به حساب م يامور مال ةادا يبرا ياصل

گذاشت، از  يتازه پا به مدرسه م يپنداشتند و در مقابل او كه هر ماه با كفش يكرده م زياو را لوس و عز دختران

از دختر  ياديمدرسه، دوستان ز طيدر خارج از مح. رفت ياو اغلب شنونده بود و در خود فرو م. زدند يحرف م شانيدهايخر

مدرسه  رياو را به مد تيوضع يدر هراس بود كه كس شهيو مهسا هم ندنبود نيام شيمدرسه برا ياما بچه ها. و پسر داشت

 .دينش يتمسخر، م ايلبخند كه معلوم نبود لبخند تحمل است و  كيرا با  گرانيحرف د. گزارش كند و دچار درسر شود

 تيمسئله عصبان نيشد و ا ياز حد از كنار آنان رد م شيداد و با غرور ب ينم تياو به دوستان مدرسه اش اهم قتيحق در
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 .راندند ياز خود م ياو را گاه يو حتت ختيانگ يها را برم يهمكالس

خواند،  يداد، درس نم يجام نمرا ان شيها فيتكل. ديآ يكردن برنم حياز تفر ريبه غ يكار چيه ةكه او از عهد ديد يم عهيود

 ياو را هم حمل م فيآمد، ك يبردن او به منزل م يبرا يآمد كه كس يم شيپ يگاه يبه معلم نداشت و حت يسر كالسه توجه

 .گرفت يداد، كناره م يم گاريتند س يبو شهيرفت و هم ياز او كه با فخر راه م زين عهيود. كرد

 اطيدر ح. گشت يهم بودند، به خانه بازم گريچند نفر د لشيدر اتومب يداشت و گاه يكه قد بلند يهر روز با پسر مهسار

شب  ايكرد كه خسته است و  يكردند، عنوان م يدعوت م يهمراه ينشست و در جواب بچه ها كه او را برا يمدرسه تنها م

 .است دهيقبل را خوب نخواب

. گرفت يدر گروه جا د،يرس يمهسا هم كه سرحال به نظر م. دجمع شدن اطيدر ح يباز يروز در زنگ ورزش بچه ها برا آن

 شينه، برا ايدارد  ازيآنكه از او بپرسد كه به آن ن يگذراند كه آقا ب يساعات ورزش را م ،يجفت كفش ورزش كيبا  عهيود

 .كرده بود يداريخر

 ريكه خانم دب يهنگام. آمد يكه دوست داشتند زودتر مسابقه را شروع كنند، خسته كننده به نظر م ييبچه ها يبرا نرمش

اجازه داد مسابقه شروع شود، همه به طرف توپها هجوم آوردند و هر كس قصد داشت توپ را از آنِ گروه خود بكند كه به 

 .كنار رفت يباز نيمهسا ار زم كبارهي

همه دورش . نشست يتوجه به آنها گوشه ا ياما مهسا ب. نگاه كردند تيشده بود، با عصبان يباز ها به او كه باعث توقف بچه

 .را گرفتند

 »؟يكن ينم يپس چرا باز« -

 »!يرو بهم زد يباز« -

 »گهيد ايزود باش ب« -

مهسا ابتدا . دنديپرس ياش را م يريو كناره گ يعلت ناراحت يبچه ها با سردرگم. انداخت ريرا گرداند و سر به ز شيرو مهسا

... سوغات فرستاده  نويدفعه بابام ا نيا«: گفت يسكوت كرد، اما در مقابل اصرار بچه ها به كفس خود اشاره كرد و با ناراحت

برام  نويپوشم، اما باز هم ا يبنددار نم يدونه كن من كفش ورزش ياون م! ... ده؟حواسش كجا بو ديدونم وقت خر ينم
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 »فرستاده

 يو زشت يبحث قشنگ«: مهسا سرش را تكان داد» !شده؟ اتفاقاً قشنگ هم هست يحاال مگه چ«: زد نيتوپ را بر زم ژهيمن

 »ستميبلد ن«: تأمل گفت يمهسا با كم» خوب ببند«: شانه باال انداخت انايآر» بندش باز شده. ستين

 ادياز اول هم ! ... تونم ببندم ينم ن؟يخند يم يچ به«: ديكوب نيشد و پا بر زم يعصب يمهسا كم. بچه ها بلند شد ةخند يصدا

برات بندش  يپس امروز صبح، ك«: بود، گفت دنياو در طرز لباس پوش بيرق شهيكه هم دهيسپ» !قرار نبود باز بشه. نگرفتم

 .بلند شد گريبچه ها بار د ةخند يصدا» !مستخدم خونه مون«: كرد اهمهسا با نفرت به كفش ها نگ» رو بست؟

در  د،يآمد و كنار مهسا كه رس رونيجمع ب انياز م. و نه با كالمش او را مسخره كرد ديبود كه نه خند يتنها كس هعيود

 .مقابلش چشمان بچه ها خم شد و بند كفش او را بست

 يپاشو تا زنگ نخورده، باز. تموم شد. بستم«: مهسا گذاشت ةشان يدست رو. مهسا هم با تعجب به رفتار او چشم داشت خود

 »ميرو تموم كن

 گريبار د يباز »نياول شما شروع كن«: او انداخت يتوپ را مقابل پا عهيود. بلند شد يمهسا نشست و با شاد يبر لبها لبخند

 .شتندنظر دا ريبود و او را ز عهيدختران به ود گريبار توجه مهسا و د نيآغاز شد، اما ا

به جانب او  عهيود. و او را به نام خواند ديمهسا به دنبالش دو. رفت يخوردن آب به آبخور يبرا عهيود ،ياز اتمام باز پس

 »رفت كه ازت تشكر كنم ادمي«: ديدور لبش كش يدست. زد كه به او برسد يمهسا نفس نفس م. ديچرخ

مهسا، تو واقعاً  يراست...  ميانداخت يرو راه م يباز يجور هي ديبا به هر حال. ستيتشكر الزم ن«: آب را باز كرد ريش عهيود

 .ختيمشت آب به صورتش ر كيو  »؟يبند كفشهات رو ببند يتون ينم

پس «: شانه باال انداخت عهيود» كردم يها نم وونهيد نيدست ا ةاگه بلد بودم كه خودم رو مضحك! نچ«: ابرو باال انداخت مهسا

. ندارم يتيمحدود چيه. آزادم دن،يلباس پوش يمن اغلب تو«: نشست يآبخور يسكو يمهسا رو» !يهنرمند يليخ گهيتو د

 يكارها. پوشم يكه بندش رو ببندم، نم ستميچون بلد ن يدارم، ول تكفش بنددار هم دوس. تازه خوش پوش هم هستم

 ةوقتها، مستخدم برنام يگاه ؟يدون يم. كنن يكارها، مستخدم ها كمكم م يةكنم اما در مورد بق يام رو، خودم م يشخص

 »ذاره يم فميك يكنه و تو يم رو مرتب م يدرس
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 زيهمه چ شهيندارم، چون هم يخونه مشكل خاص يتو«: خارج شد و ادامه داد يتكان داد و مهسا با او از آبخور يسر عهيود

من هر . رو بكنم كه برام سخته ييشم كه كارها ياز خونه است كه مجبور م رونيراه مدرسه و ب يوقتها تو يگاه. آماده است

 »دم يكه بخوام انجام م يكار

 »؟ياليخ يب نقدريگه كه چرا ا يمادرت نم رن؟يگ ينم يراديخانواده ت ا« -

 سمسياون وقت اون كر رم،يگ يجشن م ييرو تنها ليسال تحو نجايمن ا. ميخبر يماه به ماه از هم ب«: گفت يديق يبا ب مهسا

 »گه يم كيبهم تبر ا،يدن يرو از فالن جا ديكنه و سال جد يفن مبه من تل

. زنم يحرف رو م نيمهسا جان، ببخش كه ا«: گفت يآرام يبا صدا. كرد آن را پنهان كند يكرده بود اما سع رتيح عهيود

 »دختر هفده ساله زشته كه نتونه بند كفشش رو خودش ببنده هي يبرا يول

تونم انجام  يرو كه من نم يهر كار گرانيعادت كردم كه د. بودم ينطوريچكار كنم؟ از اول هم ا«: شانه باال انداخت مهسا

 »امتحان كن«: خم شد و بند كفش او را باز كرد عهيود» شه ياما نم رم،يبگ اديكردم  يسع. من بكنن يبدم، به جا

 »ستميگفتم كه بلد ن« -

 »يريگ يم ادي« -

 »سر كالس ميبر ايب. دارمحوصله ن« -

و بند كفشت رو ببنده؟ تازه  اديب يكيتا  ينيش يم ؟يكن يبند كفشت باز شد، چكار م ابونيخ ياگه تو«: گفت تيبا جد عهيود

 »مسخره ت هم بكنن؟

 »رم يم رونيب يشخص نيمن با ماش« -

 .ضرر نداره ،يريبگ ادي. ستين يطور نيا شهيهم« -

 يريادگيبه  يليدر ابتدا تما. عمل كند عهيكرد همچون ود ينشست و سع نيزم يرو» كنم يامتحان م ،يحاال كه اصرار دار« -

 نداشت

 .موفق شود نيباعث شد پس از چند مرتبه تمر عهياما اصرار ود. رديبگ يخواست جد ينم و

امروز  ،يريبگ اديكه  يه بوداگه قبالً تالش كرد. يتون يگفتم م يديد«: لبخند زد عهيود» درست بستم؟«: گفت يخوشحال با
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 »يشد يبچه ها نم ةباعث خند

از «: با افتخار گفت عهيود »؟يگرفت ادي ياز ك. يآ يكارهات برم ةخوب از عهد يليتو خ«: چشم دوخت عهيبه صورت ود مهسا

 »پدر و مادرم

سفر  يمادر من كه دائم تو. يريبگ اديرو  زهايچ نيا يكنارت بودن كه بتون نقدريحداقل پدر و مادرت ا. خوش به حالت« -

و بند  ديق چيه نكهيا يبرا... چرا؟  يدون يم. داره از بابام جدا بشه ميتصم. گرده يم يزندگ نيو دنبال بهتر استيدور دن

 »كنارته؟ شهيهممادر تو . نداشته باشه يو همسر يمادر

 »؟يكن يم يبا پدرت زندگ«: مهسا متوجه اندوه او شد» اون رو از دست دادم«: پاسخ داد يبه آرام عهيود

 »اون رو هم تازه از دست دادم« -

 يخودش هم نم! بدهد؟ يدانست چه پاسخ ينم عهيود »؟يكن يم يزندگ يپس االن با ك«: نگاه كرد عهيبا تعجب به ود مهسا

كنم  يم يزندگ مميبا ق«: گفت يپس از تأمل كوتاه! كند؟ يست از او نگهدارو چطور حاضر شده ا ستيمرد ك نيدانست كه ا

 »كالس سرمعلم رفت  نكهيمثل ا. ميبهتره كه عجله كن... 

 .رفتن به كالس را بهانه كرد و به دنبال او وارد كالس شد ت،يواقع انيفرار از ب يبرا عهيمتوجه نشد كه ود مهسا

دانست كه  يحاال م عهيشده بودند كه ود يميبا هم صم يبه قدر عهيمهسا و ود. ه شددوستان ةرابط كيمسئله سرآغاز  نيا

 .پرداختند يبه صحبت م گريكديآوردند، با  يبه دست م يآن روزها هرگاه فرصت. كند يم يمهسا چگونه زندگ

: در پاسخ مردد، گفت عهيود. دوستانه يهمانيم كيداد؛ رفتن به  شنهاديپ عهيمهسا به ود ،يدوست نيهفته پس از شروع ا چند

 »از آقا بپرسم ديبا! دونم ينم«

او از پدر و مادرش سخن گفته  يبرا عهيدانست، اما همانقدر كه ود ينم ياديز زيچ عهيود يدر مورد گذشته و زندگ مهسا

گاه مادر را در كنارش  چيه مهسا كه يبرا. حس كند شهياز هم شيدلسوز را ب يبود تا او خأل داشتن پدر و مادر يبود، كاف

 .شود يدر وجود فرزند خالصه م ،يمادر يلذت بخش بود كه بداند زندگ يليخ د،يد ينم

 يبرا ديگفت با عهيكه ود يزمان. خورد يگفت كه مهسا به حال خود غبطه م ياو م ياز مادرش برا اقيآنچنان با اشت عهيود

داره كه از اون اجازه  يچه لزوم. ستياون كه خونه ن«: گفت يديق يمهسا با ب رد،يمهسا از آقا اجازه بگ يرفته به مهمان
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 »؟يريبگ

 يم »Ĥمياگه اجازه داد، م. كنم يامشب باهاش صحبت م. بكنم كه ناراحت بشه يخواد كار يدلم نم«: گفت تيبا قاطع عهيود

 يب عهينداشت، اما ود شيدادن در مورد كارها حيبه توض يمهرنوش عالقه ا نكهيا رغميعل. با آقا مشورت كند ديدانست كه با

 .آقا بود تيبه دنبال جلب رضا ارياخت

شركت به  يكه باز هم در حسابها ديفهم يخانم به خوب. بود دايدر چهره اش پ يآقا به منزل بازگشت، ناراحت يشب وقت آن

 .دادن نداشت حيبه توض ياما آقا عالقه ا ابد،يكرد موضوع را در يسع. برخورده است يمشكل

كه آقا به اتاقش رفت، رو به خانم كرد و  يزمان! نه؟ ايتواند با آقا صحبت كند  يم يطيشرا نيدانست كه در چن ينم عهيود

 »به آقا بگم؟ ديبا نيكن يفكر م. ش دعوت كرده يمهمون ياز دوستام، من رو برا يكي«: گفت

البته فكر . ممكنه سخت بهت اجازه بده. ارهيبدست ب ياطالعات زيسبحان دوست داره در مورد همه چ«: تأمل گفت يب خانم

اگه آروم بود موضوع  يول. نزن يناراحت بود حرف يلياگه خ. دنشيبرو د ،ياگه عجله دار يول. باشه ينكنم االن وقت مناسب

 »كنم مخالفت كنه يفكر نم. رو براش بگو

 يخانم هم برا. كرد يرا كه از دوستش گرفته بود، گوش م يتازه ا يقيبرخاست؛ مهرنوش در اتاقش موس ديبا ترد عهيود

كه در آن نه خشم  يياجازه ورود گرفت و آقا با صدا اطيبا احت عهيدر سالن نبود، ود چكسيه. رفتن به اتاق خود برخاست

 »!تو ايب«: گفت ،يبود و نه مهربان

 يچرا نم«: كه آقا سر بلند كرد ستاديآنقدر ا. اسبه بودنشسته و مشغول مح زشيكه پشت م ديوارد اتاق شد و او را د يآرام به

 يبه دقت با حسابها كلنجار م. نداشت يآقا غرق در كار خود بود و به او توجه. نشست و باز هم منتظر ماند زيمقابل م »؟ينيش

 .بزند يكرد حرف يجرأت نم عهيرفت و ود

از رفتن  عهيود »ميكسر آورد ياديمبلغ ز! شه يدرست نم«: و او را تنها بگذارد كه آقا سر بلند كرد زديخواست برخ يم

 ينشان م يزد، او را جوان تر از سن واقع يرا كه هر بار به چشم م شيبايز نكيآقا ع. منصرف شد و به دهان او چشم دوخت

دفعه  كيشده كه  يدونم چ ينم. به كارش مطمئن بود يليخ يفرهاد يآقا! تازه هم شده دردسر كيشر نيا«: داد، برداشت

 »م؟يانقدر كم آورد
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نفر  كيخواست با  يبود كه دلش م يعصب يبزند، اما آن شب به قدر يحرف يآمد كه آقا در مورد مسائل كار يم شيپ كم

 .حرف بزند

را  شياو بفهمد، اجازه داد تا آقا تمام حرفها يدر مورد حرفها ياديز زيآنكه چ ياو گوش سپرد و ب يبا دقت به حرفها عهيود

: گفت د،يآقا كه او را در فكر د. صرفنظر كند ياز طرح مسئله مهمان ديبهتر د عهيآقا آنقدر كالفه بود كه ود. بازگو كند

 »!نه«: داد نسر تكا عهيود »؟يداشت يكار يراست«

 »؟ينشست نجايا يپس چرا اومد ينداشت ياگه كار« -

 »گهيوقت د هي يگفتم باشه برا د،يستيسرحال ن اديز دميد... بزنم  يخواستم حرف يم«: چند بار پلك زد عهيود

 »!بگو« -

 »...باشه  ستيبهتر ن« -

 يمهمون ياز دوستام برا يكي... آقا  نيدون يم«: را گم كرد شيباز هم دست و پا عهيود» حرفت رو بزن«: تحكم گفت با

 »دعوت كرده

 »!خوب؟« -

 »نه؟ ايبرم  نيد ياجازه م نمياومدم بب« -

 عهيود. كند يكار دياو نبا ةبود كه بدون اجاز دهيدر سكوت نگاهش كرد؛ خوشحال شده بود كه او باالخره فهم يلحظه ا آقا

 »دعوتش رو قبول كنم نيو اگه اجازه بد...  نيخواستم كه شما بدون يم«: در ادامه گفت

 نيا«: چشم دوخت زد،يكه قصد داشت از نگاه كردن به او بگر عهيچنه اش گذاشت و با دقت به صورت ود ريدست ز آقا

 »هست؟ يدوستت ك

 »كنه يم يزندگ نجايدورتر از ا يبزرگ، كم ةخون هي يخودش تو. ستندين رانيپدر و مادرش ا. اسمش مهساست« -

 »از چه نظر؟«: با تأمل گفت عهيود» هست؟ نانيمورد اطم«: پا انداخت يپا رو آقا

 »...نداره؛ انحراف و  ينظر كه مشكل خاص نياز ا. يقاز نظر اخال« -

تنهاست و اعتماد به نفس هم  يليكنم كه خ يفقط فكر م! دونم يدر مورد نم ياديز زيمن چ«: حرف او را قطع كرد عهيود
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 »فهيضغ يليبه نظرم خ يتوجه، ول يكه مغروره و نسبت به همه ب ينداره؛ با وجود

 »؟ياعتماد به نفس دار يليخودت خ يعني ؟يبهش اعتماد به نفس بد يخوا يحاال تو م«: با تمسخر گفت آقا

اعتماد به  نقدريا«: گفت يبه آرام. در كالمش باشد، پاسخ دهد يآنكه خشم يكرد ب يسع عهيآقا نامهربان شده بود و ود نگاه

 »نفس دارم كه بتونم خودم رو حفظ كنم

 »يبر يتون يم ،يبه خودت مطمئن نقدرياگه ا« -

 »؟يخواست يرو نم نيمگه هم«: او لبخند زد يآقا به شاد »ن؟يد ياجازه م يعني«: گفت يبا خوشحال عهيود

 »كردم يدعوتش رو رد م ن،يد يكه اجازه نم نيگفت ياما اگر م. بله« -

 »!چشم«: گفت يبا ناراحت عهيود »يبر ستيپس الزم ن«: گفت تيبا جد آقا

 »!چرا؟ يپرس ينم« -

 »!دييفرما يچون شما م. نداره دنيپرس«: گفت تيو با عصبان اورديطاقت ن گهيد

مهرنوش دوستان . شه اعتماد كرد يبه همه نم يكه بدون ستياما بد ن. كردم يشوخ«: حسبا و كتاب را كنار گذاشت و گفت آقا

من راحت  اليكه خ يانتخاب كن يكن دوستان يتو هم سع. شه يمن نم يخاطر موجب نگران نيداره، به هم يمورد اعتماد

 »باشه

! ... باشم؟ ريپذ تيمسئول ديكنم با يدونم چرا فكر م ينم«: آقا متفكرانه پاسخ داد» براتون مهمه؟«: ديپرس يبا خشنود عهيود

 نيمهرنوش مطمئن نشم، ا ندهيكه از آ يخونه گذاشتن، نگرانم و تا وقت نيكه مهرنوش و مادرش قدم به ا ياز روز شهيهم

 »يبزرگتر به گردن من انداخت تيمسئول هي و يتو هم كه اومد. داره ادامه ينگران

باور  چكسيتونم برگردم، چون ه ينم گهيشما دردسر درست كردم، اما حاال د يدونم برا يم«: گفت يارام يبا صدا عهيود

 »كردم يزندگ ييمدت با شما بودم و به دور از هر خطا نيكنه كه من تمام ا ينم

دام ... فقط گفتم مراقب باش . رو ترك كن نجايمن هم نگفتم تو ا! ... يگ يم يدونم چ يم«: به صورت درهم او نگاه كرد آقا

از اون ممكن  ييبشه كه رها يدام رياس با،يز ةپرند نيو من دوست ندارم كه ا يكن يهست كه فكرش رو هم نم نجايا ييها

 ».ستين
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 يم شيود كه آقا حضورش را حس كرده بود و به دور از هرگونه تمسخر و تحكم راهمابار ب نيبه وجد آمد؛ چون اول عهيود

 .قلمداد كرده بود بايز ةاو را پرند نكهيمهمتر ا. كرد

به خود  عهيود »ه؟يمنظورت چ«: ديآقا پرس» كردم ياز موارد در مورد شما اشتباه م يليدونستم در خ يم«: ديلرز شيصدا

. يترس يهنوز هم م«: گفت يركيآقا با ز »دميترس يواقعاً از روبرو شدن با شما م دم،يد ياول كه شما رو م يروزا«: جرأت داد

 »داستيپكنه،  يفرار م شهياز نگاهت كه هم نيا

آقا از » شم يفقط از ابهت شما دستپاچه م! ترسم ينم گهيحاال د«: و گفت» است قيو دق نيزبيچقدر ت«: ديشيبا خود اند عهيود

اون . وقت نتونستم با مهرنوش حرف بزنم چيمن ه ؟يدون يم«: كرد، استقبال نمود يم انياو به صراحت احساسش را ب نكهيا

 يو آرامش م نانياطم يةخوره و حضورش ما يكه فقط پولش به درد م يبزرگتر. كنه يبزرگتر نگام م كيبه چشم  شهيهم

 يعالقه اش به من از رو ديكنم شا يفكر م يگاه. خونه ارزش قائله نيمن به عنوان صاحب ا يخاله هم، فقط برا يحت. شه

 »ميكه با هم مشترك هست شهينه خون و ر استه،يس

. كرد، نبود يم ينيبر دلش سنگ يكه از كودك ييحرفها دنيحاضر به شن چكسيو پنج سال ه يس. شب آقا دلتنگ بود آن

دخترك  نياراده با ا يكرد كه ب يم ييرد، اما آنقدر احساس تنهاخواست آن حرفها را به زبان آو يهرچند او خودش هم نم

 .كرد يدرد دل م

 يديآقا با ناام» احساس رو دارم نيهم يراستش من هم گاه. نيشد هيقض نيخودتون باعث ا«: زمزمه كرد يبه آرام عهيود

 »!خسته ام يليخ... بلند شو بر ! ... يپس تو هم مرا نشناخت«: سر تكان داد

داشت كه قلب  ياندوه د،يرس يروح به نظر م يحرف و ب ينگاهش ب شهيكه هم يمرد. او را آزرده بود... برخاست  عهيود

 ريبا گفتن شب بخ عهيزد و ود يآقا لبخند» بشناسم ديبا يعني... شناسم  ياما من شما رو م«: گفت نانيبا اطم. را لرزاند عهيود

 .او را ترك كرد

در چهره  يگذشت، آثار خستگ يهر روز كه م. شركت بزرگش نداشت يحسابها يبه بررس يقه اپس از رفتن او، عال سبحان

قبل از . كرده بود يسپر ييرا با تنها يجوان يتمام سالها. دنديد ياُفت را در صورت او م نيا يشد و همه به خوب يم داياش هو

آنكه  يكرد، اما به جا يكرد، مهربان نگاهش م يلب باز نم چگاهيكه ه يمادر. نداشت ياو مادر قتيمرگ مادر هم، در حق
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 .كشاند ياندوه م ةخوشحالش كند، او را به ورط

كه سبحان  يكه آن مرد يروز نيآخر يادآوري. شد يآورد، متأسف م يرا به خاطر م شيتلخ خو ةهرگاه گذشت سبحان

كابوسها آن مرد كه  ةو در هم ديد يمدتها كابوس متا . دردناك بود شيخواندش، خانه را ترك كرد برا يم "پدر"سالها 

 .كرد ينامهربان نگاهش م يسبحان بود، به چشم ياز زندگ ييجز

او را بشنود،  يآنكه بخواهد حرفها ياست، اما بابك ب ريتقص يمادر ب انتيداشت تا به او ثابت كند كه او در خ يسع سبحان

 شيآنكه تنها يتوانست بابك را برا ينم گريبود، د دهيمادر را فهم يدگتلخ زن قتيكه حق ياز زمان. شد يمثل مه محو م

 يگاه نم چيسبحان ه. داده بود بيكه هما سالها او را فر يمرد. مرد بود كي زياز هر چ شياو پ. گذاشته بود، سرزنش كند

 .برمال كند يكس يخودش نگه داشته بود، برا يخواست آن راز را كه مدتها برا

توانست با  يبود و او تا مدتها نم نيسنگ شيبابك، برا يصدا يرفتن ب. بود يكه بابك او را ترك كرد، او در اوج نوجوان يزمان

دلش به حال بابك كه سالها . اعتماد نبود قيدر نگاه سبحان ال ،يزن چيكه گناهكار بود و پس از آن ه... مادر . مادر روبرو شود

 .سوخت يم –رش نبود پد ماا –خطابش كرده بود  "پدر"

مقصر بود؟ بابك با رفتن  يچه كس. پرداخت يبه آن م شتريتلخ را فراموش كند، ب ةآنكه آن حادث يگذشت، به جا يچه م هر

كه كرده بود؟ حماقت  يمادر با آن حماقت بزرگ ايكه در حق مادر روا داشته بود؟ و  ييها ياش؟ سبحان با نامهربان يناگهان

 »!بابك؛ به من؛ به خودش هكرد؛ ب انتيخ«: لب گفت ريز! انتينه، خ

صدا  يبابك نتوانست بماند؛ ب. خواست و هما پاك نبود يگناه بود، چون همسرش را پاك م ياو ب يدر تمام قضاوت ها بابك

توانست  ياز آن پس نم گريد. با خود برد ديايزن بوجود ب كيتوانست به  يسبحان را كه م التيتما ةرفت و از آن پس، هم

 .ديد يمادر م هيرا شب هكه اطرافش بودند اعتماد كند؛ هم ييبه زنها

: بود دهيبارها از خودش پرس. از آنها نداشت يكرد و راه فرار يگذشته را به خود مرور م نيجمله ها را، هم هيشب هم هر

آن  قيتوانست از طر يبود كه م يهدانست كه فكر كردن به گذشته، تنها را ياو خودش هم نم» تونم فراموش كنم؟ يچرا ن«

قبل تر؛ از  يلينه از خ –كه مادر مرده بود  ياز زمان. كرد يمخالف خود دور م نساو را از ج انت،يهراس از خ. از زنها بگذرد

 .ديپسند يرا م ييتنها شتريو ب ديخند ياو كمتر م –بابك خانه را ترك كرد  يوقت
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 ةمهرنوش دربار. آنها نبود يبرا يتازه ا زيبرد، چ يكه او م ياو عادت كرده بودند و رنج يو مادرش به رفتارها مهرنوش

خانه، سبحان  يكه خود را شناخته بود، مادر در گوشش خوانده بود كه آقا يفقط از زمان. دانست ينم يزيپسرخاله اش چ

 .هستنداو  ونيخود را مرهون و مد ياست و آنها زندگ

ترس . ختيگر يبود و از او م ختهيعالقه اش با ترس به هم آم يكه به سبحان داشت، ول يصادقانه ا ةعالق رغميعل مهرنوش

پدر  كياز  شيكه برا يشد كه جرأت ابراز عالقه به مرد ياز رنجاندن او، ترس از اندوه او و ترس از سكوت او باعث م

 .ارزش داشت، را نداشته باشد شتريب

 دنيگز ييتنها. او بداند ةخواست در مورد گذشت يبه حركات آقا توجه خاص داشت و دلش م بود كه عهيآن خانه تنها ود در

 دييكس آن را تأ چياما ه ابد،ياو ب يرا در زندگ يميعشق قد كي يكرده بود كه ردپا يبارها سع. بود زيسوال انگ شيآقا، برا

 يزيچ ديكشاند تا شا يثروتمند م ةموضوع بحث را به صاحبخان د،يد يرا مناسب م تيكه موقع يدر مواقع يركيبا ز. كرد ينم

 .بود جهينت يشود، اما تالش او ب رشيدستگ

و چند ساله  يپسر س نياز ا گرانياز د شتريكه ب يتنها كس. دانست ينم يزيسبحان چ ةكس در مورد گذشت چيه قتيحق در

 يحت. بزند يكه در مورد گذشته حرف ديد ينم يو هم لزومدانست خانم بود كه ا يگذشت، م يكه كم كم از زمان ازدواجش م

 د؛ينخواهد شن يمورد پاسخ نيبود و به دخترش فهمانده بود كه در ا هاش سرزنش كرد يمهرنوش را بارها به خاطر كنجكاو

 .نپرسد يسوال نيبنابرا

داشت كه به او  ميقابل درك بود و تصم يتا حدود شياو برا ييكرد؛ تنها يآقا فكر م يبه حرفها روقتيآن شب تا د عهيود

 .كمك كند

 

. شركت كند يياز آن نوع به تنها يتوانست در مراسم يبار بود كه م نياول نيا. زده بود جانيه اريبس عهيود ،يهمانيم روز

 يرفتن نشان نم يبرا يليتا آن روز تما عهيدوستانه دعوت كرده بود، اما ود يها يهمانيرفتن به م يمهرنوش بارها از او برا

كه مهسا گفته بود ساده و دوستانه بود، با حضور چند  يهمانيم. اضطراب داشت يكم يهمانيم نيرفتن به ا يداد و حاال برا

 . انتخاب لباس از مهرنوش كمك گرفت و آماده شد يبرا. يميقد يآشنا
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به  عهيروزها بود و ود يآقا آن روز، آرام تر از باق ايگو. ديرفتن د ةشش بود كه آقا به منزل بازگشت و او را آماد ساعت

 .نشود يميصم يخانم به او سفارش كرد كه خونسرد باشد و در برخورد اول با كس. ديفهم يموضوع را از نگاهش م نيا يخوب

 اديب ميهم تلفن بزن كه كر يقبل از تموم شدن مهمون. مراقبت خودت باش«: گفت يمتيمال چيه يرفتن هم آقا ب هنگام

 »!چشم دم،يفهم«: تكان داد يسر عهيود» !يگرد يتنها برنم... دنبالت 

و بزرگتر از  باتريپا به درون آنجا گذاشت؛ خانه به مراتب ز رتيبا ح عهيمهسا را فشرد، در باز شد و ود ةكه زنگ خان يزمان

پدر مهسا در طول سال، فقط چند روز دخترش . مهسا داشت ياز ثروت خانوادگ تيهم حكا وارهايدر و د يآقا بود و حت ةخان

 .خود بپردازد يبه زندگ يشتريب يو مادرش هم حاال قصد داشت از همسرش جدا شود تا با آزاد ديد يرا م

 گروه نوازنده در كي يدوستانه است، ول يهمانيم كي نيخورد؛ مهسا گفته بود كه ا كهي ديكه وارد سالن شد، از آنچه د يزمان

 .ستين فاتيو بدون تشر يداد كه آنقدرها هم خودمان ينشان م نيبودند و ا يسالن مشغول نوازندگ

 يحت رايكرد؛ ز يم يبگياحساس غر. دست او را فشرد و آب دهانش را فرو داد عهياو به طرفش رفت و ود دنيبا د مهسا

بداخالق شما، بهت  يكردم كه آقا يفكر نم. يدخوش اوم«: گفت يمهسا با شاد. عوض شده بود اريمهسا هم در آن لباس بس

 »اومدن بده ةاجاز

 »يبا دوستان آشنا بش ايب. زميعز ايب! حتماً«: مهسا لبخند زد »يپشت سر اون حرف بزن ستيقرار ن«: ديابرو در هم كش عهيود

آن جمع  ةبيتنها غر. كه با نگاهشان از او استقبال كردند ديهفت پسر جوان و پنج دختر را د. جمع رفت انيبه همراه او به م

 .كامالً مشخص بود نيرياز نگاه سا يبگيغر نيبود و ا

مهسا او را در . شد يكه داشت، لبخند زد و به آنها معرف ياحساس بد رغميبه او دوخته شده بود و او عل صانهيپسرها، حر نگاه

 »صبر داشته باش يفقط كم يا بهيفكر نكن كه غر. ذارن يم شيودشون پا پكم كم خ نهايا. زميعز ايب«: كنار خود برد

» ساده است يمهمون هي يچه خبره؟ تو كه گفت نجايا«: ديانداخت و از مهسا پرس ديرقص يكه م يبه دختر ينگاه مين عهيود

 يم بيدوستانه ترت يمهمون هيره  يمن هر وقت حوصله م سر م. گهيخوب ساده است د«: گفت يو با خونسرد ديمهسا خند

 »امروز هم هوس كردم كه آشناها رو دور هم جمع كنم. دم

 .شد، پرداخت يكه هر لحظه بر تعدادشان افزوده م مانانيمه ينشست و به تماشا يناچار سر تكان داد و گوشه ا عهيود
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رفت كه با  يبا خود كلنجار م عهيود بود و زيانگ جانيدختران و پسران ه ينواختند، برا يكه كه نوازندگان م يتند آهنگ

 مانياز آمدن خود پش امدهيهنوز ن. و باالخره تمام خواهد شد ستين شتريشب ب كيبه خودش قبوالند كه . ديايكنار ب طيمح

 »كشه؟ يطول م يتا ك«: ديكرد، پرس يمرتب م را شيلباسها يكه در گوشه ا يبود و از دختر

 زيسورپر ةشه، البته اگه باز هم مهسا برنام يتا دو تموم م«: اش كنار زد يشانيبه او او انداخت و موها را از پ ينگاه مين دختر

 »ارهيبچه ها داره كه همه رو سر شوق ب يجالب برا زيچ هي شهياون هم! ؟يدون يم. نداشته باشه

 يبرا يبود كه در زندگ يتمام مدت شاهد مناظر گذشت و او در يم يها به كند قهيدق. كرد دايپ يندياحساس ناخوشا عهيود

 .ديد يبار م نياول

كرد و  خيمشروب تمام تنش  يها يبطر دنيبا د. ها آماده كردند السيگ دنيچ يرا برا زيبه فرمان مهسا م ،ييراياز پذ پس

پا خواهد  يطيمح نيدانست كه او به چن ياگر آقا م. كند يدر دل خوشحال شد كه از مهرنوش نخواسته بود كه او را همراه

 .رديرا بپذ ساداد كه او دعوت مه يگذاشت، هرگز اجازه نم

كه دخترها  ديد يم. زديخواست از آنها بگر يكرد و دلش م يمقابلش نگاه م زيتهوع انگ ةهمچنان به منظر ،يبيسردرد عج با

 يزود، حالشان دگرگون م يلينوشند و خ يكوبند و م يم مها را به السيهم گ يو به سالمت ستنديا يهم م يو پسرها روبرو

را به لرزه  عهيود كريمسئله پ نيپناه آورده بود و ا يزندگ نيبه ا يياز تنها ارفر يسوخت؛ او برا يمهسا م يدلش برا. شود

 .آورد يدرم

جشن  نيكه از او كوچكتر بودند، در چن يبزرگتر و دختران يكه كم ييپسرها. همسن و سال خودش بودند همانانيم ةهم

كه دور مهسا حلقه  ديكه چشم گشود، پسرها را د يچشم بر هم گذاشت و زمان يلحظه ا يبرا. شركت كرده بودند ينامناسب

 .كنند يم يكوبيزده اند و با او پا

و  ديد يدش را از آنها جدا مخو. را تحمل كند يصحنه ها نيتوانست ا ينم گريد يمضطرب به آنها چشم دوخت؛ ول ينگاه با

 .باشد نيريسا ديكه كمتر در د نديرا برگز ييكرد، جا يسع

و  شيتازه به ارمغان آورد؛ حش يا هيمهمانان، هد يمهسا برا گريد كباريگذشت كه  يساعت از حضورش م كياز  شيب

 يبر جا رتياز شدت وحشت و ح ز،يسورپر نيا دنيبا د عهيشد و ود يم عيتوز تيجمع نيآن كه ب ةهم خانواد يقرص ها
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رو  يچ«: متوجه منظور او نشد »؟يقبالً هم زد ايباره  نياول«: فتگ يرعاديغ يبا لحن د،يمهسا به او كه رس. شده بود خكوبيم

 »زدم؟

! زمينداره عز بيهان؟ ع ،يپس تازه كار«: مهسا مشت خود را باز كرد. دنديمكالمه بودند، خند نيكه متوجه ا ينفر چند

 »ريرو بگ نياول ا. يثابت جمع ما بش يپا هيكنم كه  يدم كار مخو

 عهيود» !اش با من هيبق. بزن«: از دور چشمك زد يروشن و چشمان آب يبا موها يپسر» ممنون! نه«: گنگ سر تكان داد عهيود

 »راحتم يطو نيگفتم كه هم«: را به طرف مهسا گرداند شيرو

 »مينواز بيما همه غر زميعز. ميصفا كن ييشه كه ما تنها ينم. ميش يناراحت م يجور نيما ا«: كنارش نشست يقدبلند پسر

 »بچه ها آماده؟. ميكش يما ناز نم! بابا اليخ يب«: پسر شانه باال انداخت» !نه«: گفت تيبا قاطع

كه او از آمدن خود  است؛ همان طور مانيدر نگاه آخر او خواند كه از دعوت كردن او پش عهيهم او را تنها گذاشت و ود مهسا

 .شناخت؛ غرق در خودش بود ياو را م يو نه حت ديد يبعد، مهسا نه او را م يقيدقا. نادم بود

كنج عزلت «: ستادياو ا ةنيبه س نهياز پسرها س يكي. را تحمل كند طيتوانست آن مح ينم قتاًيحق گريد. برخاست عهيود

 .ردياو را بگ يو دستش را دراز كرد تا بازو» ! ...من اري دهيبرگز

 يراست! ... يستيكوك ن نكهيچته؟ مثل ا«: كرده بود، گفت رتيو پسر كه از رفتار او ح ديبا نفرت خود را كنار كش عهيود

 »! ...نه بابا... بود؟ الناز؟ مهناز؟  ياسمت چ

 يبود باور نم دهيآنچه د. توانست خود را كنترل كند ينم. خارج شد تند از سالن ييبا خشم او را كنار زد و با قدمها عهيود

تازه كرد و  يكه تازه قصد ورود داشت، نفس يمرد جوان يو روبرو ديرا دو اطيطول ح. شناخت ياو مهسا را آن شب نم. كرد

 .ديدو رونيمرد ب ةزد رتيسپس مقابل چشمان ح

 ياتفاق نيبرهاند، باز ممكن بود كه چن يينفر را داشت كه او را از تنها كياگر او هم  ايسوخت؛ آ يبه حال مهسا م دلش

 .ديفهم يحال خود را نم ياشك در چشمانش نشست، از فرط ناراحت فتد؟يب

كه وارد شد،  يهنگام. شد ادهيدرب منزل خودشان پ ينشست و جلو يتاكس كيبه سرعت در  عهيشده بود كه ود كيتار هوا

 »دنبالت؟ اميشده دخترم؟ مگه قرار نبود من ب يچ«: ستياو نگر شانيرت پربه صو يبا نگران ميكر
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 يو حدس زد كه خانم باز هم به همراه مهرنوش برا ديكس را در سالن ند چيه. بدهد، وارد سالن شد يآنكه پاسخ يب عهيود

 .رفته اند رونيبه ب د،يخر

او  دنيبه اتاقش برود، آقا در اتاق خودش را باز كرد و با د خواست نكهياما به محض ا. است دهيشد كه آقا را هم ند خوشحال

 شيروبرو يآقا با ناراحت» الزم نبود با اون برگردم«: با بغض گفت» دنبالن؟ Ĥديم ميمگه نگفتم كر ؟يتنها برگشت«: گفت

 »!؟يحرف گوش كن باش ديكه با يبفهم يخوا يتو نم نكهيچه؟ مثل ا يعني«: ستاديا

انداخت و به طرف  ريبه سرعت سر به ز د،يبگو يزيآنكه چ ياو دوخت، ب ريبلند كرد و نگاه اشكبارش را به چشمان متح سر

 دهياو را د م،يفقط كر. دانست ينم يزيباره چ نيكه خاتون هم در ا ديپرس عهيود يآقا از خاتون در مورد ناراحت. پله ها رفت

 .تاسبه خانه بازگشته  يبود كه با ناراحت

از پله ها باال  ارياخت يب. كرد ينگران م عهيدر وجودش او را نسبت به مشكالت ود ياحساس تازه ا رد؛ينتوانست آرام بگ آقا

اتاق پا نگذاشته  نيبه ا گريبه هوش آمده بود، آقا د عهيكه ود يبعد از آن شب. تأمل كرد ياندك عهياتاق ود يرفت و روبرو

 .بود

تخت  ياو به سرعت از رو دنيبا د عهيود. ورود از جانب او باشد، به داخل رفت ةدر زد و قبل از آنكه منتظر اجاز يآرام به

آن طرف تر نشست و سر  يكم عهيود. نديتخت نشست و به او اشاره كرد كه او هم بنش ةآقا لب. ستادياو ا يبلند شد و روبرو

 .انداخت ريبه ز

آقا او  قتيكه با گفتن حق ديترس يم ياز طرف. نداشت كه بدهد يجواب» خوب بود؟«: ديآرام پرس يينبود و با صدا يعصبان آقا

 »!نه«: زمزمه كرد يآنكه به او بنگرد، به آرام يتأمل، ب يپس از اندك. ديتوانست دروغ بگو يهم نم يرا سرزنش كند و از طرف

 »چرا؟ -

مهسا اتفاق  يآقا كه گمان كرد برا» سوزه يمهسا م يدلم برا«: آمد بود، دلش به درد دهيآنچه در منزل مهسا د يادآوري با

 »سر دوستت اومده؟ اونجا چه خبر بود؟ ييشده؟ بال يچ«: ديپرس يافتاده است، با نگران يخاص

رو  زيهمه چ«: گفت يانگشتها را به باز عهيود» !بگو«: ديآقا خند »ن؟يسرم داد نكش نيد يقول م... اگه بگم «: تمنا گفت با

 »!قابل اعتمادم، بگو يكن ياگه فكر م«: داد هيتخت گذاشت و به آنها تك يرا پشت سر رو شيآقا دستها» بگم؟
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 دهيمهسا د ةتأمل هر آنچه در خان يبا كم. كرده بود داياز خودش اعتماد پ شيب يبه او حت ست؛يبه او نگر يلحظه ا عهيود

: ديفقط پرس يبر خالف انتظار، او پس از درنگ كوتاه يلعمل تند آقا شد، ولاو تعرف كرد و با دلهره منتظر عكس ا يبود، برا

اون چه  دميد يوقت... كردم كه  يفكرش رو هم نم يحت«: گفت تيبا جد» !؟يدونست ينمرو  زهايچ نيتو كه در مورد مهسا ا«

 »داره، شوكه شدم يوضع

 »؟يمونيحاال از رفتن پش« -

با  عهيود »Ĥد؟يچرا ازت خوشم م يدون يم«: كرد كيآقا صورتش را به صورت او نزد. را به عالمت مثبت تكان داد سرش

پروا  يب يكه هست يعصبان! يكن يو نه احساساتت رو پنهان م يگ يچون نه دروغ م«: تعجب به او چشم دوخت و او ادامه داد

 .چقدر او را خوب شناخته بود» عالم و آدم بدونم يخوا ي، ميش يو خوشحال هم كه م يĤريرو به زبون م لشيدل

نشده  ريتا د دياالن با! عهياون از دست رفته ود«: ديكش يآقا نفس بلند» !ره يمهسا از دست م«: زمزمه كرد يبه آرام عهيود

 نيتو مهمتر ،يخونواده داشت يبه خودت افتخار كن؛ تا وقت شهيهم. ستين يراه برگشت گهيراهش رو عوض كنه وگرنه د

مادرت،  تيوص. ياونها ارزش داشت يبرا يا گهيد زياز هر چ شيچون ب. دنگرانت بودن شهيو هم ياونها بود يبخش زندگ

 !يبود يتو دختر خوشبخت. تو بود ةنديو پدرت فقط نگران آ يوقت مرگ تنها تو بود

 يول. كنارت هستن و به تو تعلق دارن شهيكه هم يدونست يم ،يپدر و مادر داشت يتا وقت يول ،يشد ميتيزود  يليكه خ درسته

 .هستند ميتيامثال مهسا با وجود داشتن خانواده، 

كنه با  يكه استفاده م يجواهر سيسرو ايشه كه آ يم نينگران ا شتريكن كه مادر مهسا اگر خبر مرگ اون رو بشنوه ب باور

هم دوره  يةكه مهسا و بق يخواد؛ زمان يم تيفهمند كه بچه داشتن مسئول يم ريد يلياونها خ! نه؟ ايلباسش هماهنگ هست 

 »رفتن نيهاش از ب

 هيهستند كه هر كدوم  دشيق يب ةگناه اون خانواد«: غمبار گفت يآقا با لحن» نداره يمهسا گناه يول«: با بغض گفت عهيود

بلند  يقربان ت،يمهسا در نها. چطور خرجش كننددونن  يثروت بادآورده است كه نم هيگناهش . به خودشون مشغولند ييجا

 ايدن ةخواد، اون زن در فالن نقط ياالن كه مهسا مادر م. شده يشه؛ همون جور كه االن هم قربان يخانواده اش م يها يپرواز

بره و  يذت مل يبه اصطالح آزاد نياز ا ،ييتنها نيكنه كه مهسا از ا يو صحبت كردن با تلفنه و فكر م يو پارت ديمشغول خر

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  حاجي بنده فاطمه  –وديعه                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٢

. مهساست يجيها، مرگ تدر يها و آزاد تنتنها گذاش نيدونه ا ينم يول. كنه يم فيكنه و ك يبا دوستهاش داره پول خرج م

كه مهسا  يدر صورت. اون به ارث بذاره يخره، تا برا يو زمان رو براش م نيدخترشه و زم يمال ةنديپدر مهسا به فكر آ

 »پدرش به دنبالش باشن نه ثروتش يدوست داره كه فقط چشم ها

 ينم يكار چيتو ه«: گفت نانيآقا با اطم» .گذشت زيشه از همه چ ينم يسادگ نيبه ا. بكنم يكار ديبا«: گفت تيبا جد عهيود

راه رو انتخاب كرده  نيا شييپر كردن تنها ياون برا. فهمم يدوستت تنهاست و من دردش رو خوب م. ياون بكن يبرا يتون

 »رم يفرو م ييتنها نيكنه و من هر لحظه در ا يفرار م يياون از تنها! راه رو نيو من ا

. كرد ياش اعتراف م ييكه او زده بود فكر كرد؛ آقا داشت به تنها يو با دقت به حرف ستيبه صورت آقا نگر اطيبا احت عهيود

 .انداخت ريبه سرعت سر به ز يچشم در چشم او دوخت، ول يلحظه ا يبرا

 ،يبذار رياون تأث يرو يتون يتو نم. يبهتره كه رابطه ت رو هر چه زودتر با اون تموم كن«: گفت يمتوجه او شد و با مهربان آقا

تو  يترسم كه اون رو يم نيكنه و من از ا يدردها و عقده هاش رو فراموش م يطور نياون ا. چون قصد نداره عوض بشه

 »بذاره يبد ريتأث

هفده  يكرد كه تو يمهسا هم فكر نم«: آقا با تأسف گفت »فتهيب ياتفاق نيذارم چن يمن نم«: داد آب دهانش رو فرو عهيود

 ياتفاق م نياما ا. Ĥرهيداره سر خودش م ييكه چه بال ستيهنوز هم متوجه ن. درست كنه يخودش دردسر بزرگ يبرا يسالگ

 »نهك يكار رو م نيخودش ا يافته و اون با دستها

رو متوجه خودش  هيبق يطور نيخواد كه ا يو دلش م دهيمحبت ند. تنهاست يليمهسا خ«: زانوها را در بغل گرفت عهيود

درسته . داشتند مانياونها ا يو پاك يداشتم كه همه به خوب يفهمم؛ چقدر خوبه كه من پدر و مادر يمن حاال م نيدون يم. بكنه

زن پاك و  هيكنند و همه ازش به عنوان  يم هيكه همه براش گر دميد يم امابزرگ نبودم  يليمامان مرد، من خ يكه وقت

كن كه  يبود و سع نيبهتر شهيچون اون هم! به مادرت افتخار كن"گفت  يبه من م شهيبابا هم. زنند يحرف م مانيخوب و باا

به  شهيهم يدونم كه برا يآقا من م.. .رفت  يكرد، بابا از كوره در م يمتهم م يعفت يمن رو به ب اليسه يوقت "يمثل اون باش

 »داشتم يمعلوم نبود كه من االن كجا بودم و چه حال ن،يديرس ياگه اون شب به دادم نم. ونميشما مد

چون من به ! ... عهيود ه،يدونم چ يشناسم و م يرو م يعفت يمن ب. Ĥرهيم يمونيعمر پش هيلحظه غفلت  هي«: گفت يبه آرام آقا
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كه شب  ينبود يزياون چ گهيفردا د ،يموند ياز خونه م رونيشب ب هياگه تو . رو از دست دادم زهاميچ يلياون خ ةواسط

 »كرد يعوض م رو تيشب تموم زندگ هيهمون ...  يقبلش بود

به  نقدريدونم چرا ا ينم«: گفت ياو تكان داد و با تأن يگفته ها دييمتوجه منظور او شد و سرش را به عالمت تأ يبه خوب عهيود

دستور  يوقت يحت... برم  يمن لذت م ديزن يحرف م يوقت... حاال  ينگاهتون كنم، ول يحت دميترس ياول م! شما عالقمند شدم؟

 »...بود؛ آرام و  يآب زيكاش همه چ«: اش چشم دوخت يبه اتاق آب عهيآقا لبخند زد و ود» !نيد يم

 »؟يرو دوست دار يرنگ آب« -

طاهر رو  اديفر يصدا... خوابم  يكه م يمن شبها وقت نيدون يم... ده، فقط  يتاق به من آرامش ما نيا زيهمه چ«: خم كرد سر

 »كنم يوحشت م... شم  يو من كالفه م چهيپ ياتاق م يتو اليسه يةگر. شنوم يم

 »!يكن يچون به اونها فكر م«: ببرد، گفت نيترس او را از ب نكهيا يبرا آقا

 يكه عكسش رو نميب يم –افتاده بود  نيزم يكه رو يوقت –جسد طاهر رو . شه يكنم آروم بخوابم، اما نم يم يسع يليخ« -

 »ترسم يشبها م. پنجره افتاده

 »Ĥنيبه سراغت نم يطيشرا چيدر ه گهياونها د! عوض شده زيهمه چ! يفراموش كن ديبا«: نگاه متفكرش را به او دوخت آقا

 »كنه يو كابوسش رهام نم اليكنم، اما سه يم يسع يليخ« -

فكر  يا گهيد زيكنم كه خودم رو سرگرم كنم و به چ يم ياما سع. نميب يوقتها كابوس م يمن هم گاه«: ديلب گز سبحان

 »كار رو بكن نيتو هم هم. كنم

 ةكه در خان ياتفاقات اديدوباره به  عهيود »؟يشام خورد«: آقا لبخند زد» !چشم قربان«: گفت نيآرام و پرطن ييبا صدا عهيود

خانم و . رو آماده كنه زيپس برو به خاتون بگو كه م«: آقا گفت. تكان داد يمهسا افتاده بود، افتاد و سرش را به عالمت منف

 »برگردند ديبا گهيمهرنوش هم د

 »ستمياما من گرسنه ن« -

هر بار كه آقا با او . كرده بود دايپ يخوب احساس عهيرفت، ود رونياز اتاق كه ب »يشه كه گرسنه بمون ينم«: برخاست آقا

بود  افتهيمهربان و خانواده دوست  ياو را در باطن مرد. شد ياو كنجكاو م ةدر مورد گذشت شياز پ شيب يشد، و يمهربان م
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 !ندارد؟ يچرا تا آن زمان، زن و فرزند يمرد نيبود كه چن زيسوال برانگ شيو برا

آقا «: و با سرعت پاسخ داد نانيخاتون با اطم» ...هم  ديچرا آقا تا حاال زن نگرفته؟ شا«: بود دهيكه از خاتون پرس يزمان كبار،ي

 »تا حاال توجهش رو جلب نكرده يدختر چيه. نداره يبه زنها توجه

قت و چيه«: خاتون اخم كرده بود» !به حالش كرد يفكر ديهر چه زودتر با. شه يم ريداره پ گهيد«: با خنده گفته بود عهيود

آقا فقط به خودش مربوطه و  يزندگ. يش يم اتيوارد جزئ ياديز يدار گهيتو د! ... حرف نزن ينطوريخودش ا يجلو

 »بزنه يمورد حرف نيكنه كه در ا يخانم هم جرأت نم يحت. حرف بزنه يمورد با كس نيدوست نداره كه در ا

 اديكرد؛ هرچند ز يظرافت كالمش انسان را ناخودآگاه جذب م. و معقول بود ينبود، اما منطق ييبايزن ز عهياز نظر ود خانم

 شهينداشت اما هم ياز درون احساس. گرفت يبه سن و سال او مورد توجه قرار م يزن ،ياهل حرف زدن نبود، اما در هر مجلس

 .شاد را دوست داشت ياو رنگها د؛يپوش يشاد م يبا رنگها يقشنگ يلباسها

با آنكه خانم . كند يخواهد زندگ يزن اجازه داشت هر طور كه دلش م نينداشت و ا يتيمحدود چياله اش هدر مورد خ آقا

مادرش توجه  ةكرد و به مهرنوش هم به واسط يحال آقا همواره حرمت او را حفظ م نيفقط چند سال از آقا بزرگتر بود، با ا

 .داد ينشان م ياديز

به حركات او  عهيود. بود زيكه به خانواده داشت، لبر يو رفتارش از محبت و عالقه ا كرد، اما نگاه يبا زبان محبت نم آقا

 .كرد يم دايپ نيگذشت، نسبت به او احساس بهتر يداد و هرچه م ينشان م ياديتوجه ز

اش را  يكس اجازه وارد شدن در مسائل زندگ چيخود شده بود و با آنكه ه ةاو به رفتار و گذشت ةمتوجه عالق يبه خوب آقا

دانست  يم يبه خوب. داد يم يا ركانهيز يخود به سواالت او پاسخ ها زين يشد و گاه ينم عهيرفتار ود نيمانع ا ينداشت، ول

او طفره  ياز جواب دادن به سواالت دوپهلو يركيو گذشته بداند و هر بار با ز انوادهدر مورد خ ييزهايكه او عالقمند است چ

 .رفت يم

 يدلش م افت؛يدر خود  ينامعقول ةعالق عهيكرد، ود يم يزيبه خارج از كشور برنامه ر يمسافرت كار كي يكه آقا برا يزمان

خاله و مهرنوش از برنامه سفر استقبال كردند و . مسافرت منصرف شود نيآقا از رفتن به ا نكهيا ايخواست با او همراه شود و 

 .دانست يم يرا به خوب نيا عهيمهربان تر شده بود و ود عهيا ودآقا حاال ب. ستنددان يآقا الزم م يةروح يآن را برا
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 بيدفعه غ هياون شب چرا «: به طرف او رفت د،يار د عهيكه ود يو هنگام امديسه روز به مدرسه ن ،يپس از آن مهمان مهسا

كه  ياون شب مهمون«: تعارف كنار او نشست يمهسا ب »؟يسه روز كجا بود نيتو ا«: از جواب دادن طفره رفت عهيود »؟يشد

 يزيبرنامه ر هيبعد هم با . شمال ةجاد ميعصر همون روز هم رفت... شدم  داريب ريد يليصبح فردا هم كه خ دم،يخواب روقتيد

 »؟يرفت يخداحافظ يچرا ب... بود  يشمال جات خال. گرفتم بتيغ يو گواه يضيحساب شده، خودم رو زدم به مر

 »سرت شلوغه، گفتم مزاحمت نشم دميد« -

آشنا  شتريتا با بچه ها ب يايهم ب گهيد ةدو دفع يكي ديبا! يباش يخجالت نقدريكردم ا يجون؟ فكر نم عهيود هيچه حرف نيا« -

 »يبش

هم  رفتم و چندان يم يمهمون نيبار بود كه من چن نياول نيا. اميبتونم ب گهيكنم د يفكر نم! ممنون«: با لبخند گفت عهيود

شانه باال  عهيود» مگه بد بود؟! Ĥديكردم خوشت م يفكر م«: بود، كنار زد يشانيپ يرا كه رو شيمهسا موها» برام جالب نبود

 »من عادت نداشتم يول! نه«: انداخت

» !يزن ينم يچيواقعاً لب به ه. ينرفت يطور نيا يكه مهمون دميفهم ،يكه دستم رو رد كرد ياز همون موقع«: ديخند مهسا

 »... يما كم يبرا. ساده بودند يليخانواده م خ. مصرف نكردم زهايچ نيراستش من تا حاال از ا! نه«: ناخن به دهان برد عهيود

نداره كه از  يلزوم...  ستنين گهيخانواده ت كه د! ييچقدر تو ترسو«: آرام بر پشت كمر او نواخت يبا خنده، ضربه ا مهسا

مصرف  يحيمن و دوستان تفر. فهمه يكس نم چيه يمصرفت باال نره و عادت نكن يتا وقت. زميخوش باش عز. يبترس يزيچ

 »!يبر يتازه لذت هم م. شه يم يبرات عاد ،يدو بار كه امتحان كن يكي. شه يهم نم يچيكه ه ينيب يم. ميكن يم

تو رو خدا «: امديمهسا از حرف او خوشش ن» خطرناكه يسالمت يبرا زهايچ نيا. عاقل باش! مهسا جان«: گفت متيبا مال عهيود

 »!شصت ساله حرف نزن يها رزنيمثل پ

 »يافت يدردسر م يكنه و تو يم دايپ خيكارت ب ،يادامه بد يطور نياگه ا! گم يخودت م يبرا« -

ف .فرانك برنامه است ةونخ گهيد ةهفت. ميكن يصفا م يطور نيما هم ا. حرفها رو ندارم نيا ةحوصل«: شانه باال انداخت مهسا

 »دنبالت اميبگو ب يايكه ب ياگه دوست داشت اد؟يم ادتيرانك رو كه 
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از  زيگر يكه مهسا برا يحال دلش به حال او سوخت؛ راه نيبا ا. و از او دور شد دييرا به هم سا شيبا خشم دندانها عهيود

او نبود،  يحرفها دنيحاضر به شن يدوست داشت به او كمك كند اما مهسا حت عهيود. ديرس يبود، به ناكجا م دهيبرگز ييتنها

 .كرد يفكرش را فراموش م يو پدر ب هربانبود كه مادر نام يتنها راه نيا رايز

 

 8 فصل

مراقب  يليكردند و خاله به او سفارش كرد كه خ يسفر خوش يآرزو شيبرا ميخاتون و كر. سفر آماده شد يشب آقا برا آن

 .اورديب يخوب يها يمهرنوش هم از او خواست كه سوغات. خودش باشد

 يخوا يم يزياگه چ ن؟يدار يشيشما چه فرما«: ديو پرس دياو را كاو ةچهر يقرار گرفت، با نگاه عهيود يكه آقا روبرو يزمان

 .نگفت يزيلبخند زد و چ عهيود »ارميبگو تا ب

نفر در  كيبود، خوشحال شد؛  دهياو د ةبود و آقا از آنچه در چهر عهيود د،يرس يكه از رفتن آقا ناراحت به نظر م يكس تنها

هراس و جذبه مانع از  يمهرنوش هم آقا را دوست داشت، اما همواره نوع. شد يم نيجمع از نبودن او دلتنگ و اندوهگ نيا

 .شد يعالقه م نيابراز ا

 كي يتوانست رو ينم يفكرش مشغول بود، ول. درس خواندن نداشت ةحوصل. به اتاقش بازگشت عهياز رفتن او، ود پس

 يدر اتاقش بود و دلتنگ تر از آن بود كه توجه عهيود يصحبت كند، ول عهيخواست با ود يمهرنوش م. مسئله متمركز شود

 .به اطرافش داشته باشد

رفت و پس از ازدواج  يخانه م نيكرد و همراه خانم از ا يكه مهرنوش ازدواج م يكرد؛ زمان يفكر م ندهيبه آ يلحظه ا يبرا

 .ديرس يم جهيكرد، كمتر به نت يفكر م شتريهر چه ب. ديفكر بر خود لرز نيماندن او نبود؛ از ا يبرا ييجا گريآقا د

 يم ديبه او ام شيكه با گفته هااحمد  يبرا. را در آن گذرانده بود، تنگ شده بود يكودك يكه سالها يخانه ا يبرا دلش

گرچه آقا . ديد يثمر م يوضع مهسا، ب دنياو آن همه ثروت را پس از د. كه قطعاً نگرانش بود يريخانم كب يو برا ديبخش

 يپر م اطيهمان تك درخت تاك گوشه ح يدلش برا. خودشان بود ةخان لتنگد عهينبود، اما ود اليخ يهمچون پدر مهسا ب

 .ديكش
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 يبه او حق م. نگرانش بود شتريهم ناراحت نبود و ب الياز سه گريحاال د. كرد يبا احمد، او را آزرده م دارشيد نيآخر ةخاطر

بود و او آن را از دست داده بود و با  اليسه يطاهر تمام هست. او را مورد ضرب و شتم قرار دهد ،يروح تيداد كه در آن وضع

 .دانست ياو را مقصر م اليهنداشت، اما س يگناه عهيآنكه ود

به بستر  ريو آنقدر د ديترس يشبها از تنها بودن م. كرد، اما دلشوره داشت يسالمت يشناخت، آرزو يكه م ييآنها ةهم يبرا

دوست داشت كه . نبود نيخانه تنگ شده بود، اما تنها مشكلش ا يدلش برا. بتواند بخوابد دنيرفت كه به نحض دراز كش يم

 .ديفهم ياحساس نامعقول را نم نيو خودش علت ا آقا زودتر برگردد

 .خوشحال بود ديرس يم انيباالخره انتظار به پا نكهياز ا عهيو ود ديرس انيروز بعد، سفر آقا به پا چند

سبحان از سفر پانزده . ديرس انياو به پا دنيچند روزه با د ةدلشور د؛يكش ينفس راحت د،يآقا را سالمت د عهيكه ود يزمان

خوشحال بود كه  نيفقط از ا. ديد ينم يضرور هيسرما شيافزا يتالش او را برا عهيود يول د،يرس يبه نظر م يروزه اش راض

كردن خاطرات  فيبه او بنگرد، اما سرگرم تعر يبا مهربان گريد كباريكه آقا  تخواس يدلش م. آقا به خانه بازگشته است

 .به او نداشت يجالب سفرش بود و توجه

 نكهيكرد خوددار باشد و بدون ا يم يسع ياز جانب او را داشت، ول يشتريدل نازك شده بود و انتظار توجه ب يبه تازگ عهيود

 .او بودمتوجه حركات  يو خودش با لبخند ديكش ياش را بروز دهد، در درون همچنان انتظار لبخند آقا را م يناراحت

داشت  يآورد كه جعبه بزرگ رونيابتدا سوغات خاله را ب. همه را داد يچمدانش را گشود و سوغات دن،يبعد از رس يساعت آقا

هم از  ميخاتون و آقا كر. از او تشكر كرد ياش ذوق زده شد و با شاد هيهد دنيمهرنوش هم از د. شده بود نيتزئ يو به خوب

 .آورده بود، خشنود شدند يا هيهد شانياآقا به فكرش بوده و بر نكهيا

هم سوغات  نيا«: گرفت عهيداشت، به طرف ود يجالب يداشت و بسته بند يرنگ يآب يرا كه بسته بند يآقا جعبه ا ان،يپا در

 »!تو

 .مانهيصم يمهربان و لبخند يآن را گرفت و باالخره انتظارش برآورده شد؛ نگاه يبا خوشحال عهيود

بسته را باز كرد تا  متيبا مال. ديتپ يآورده بود، م شيكه آقا برا يا هيهد دنيد يدلش برا. و شادمانه به اتاقش رفت يراض

 ريز. گشت يكه درون جعبه بود، غرق شاد يرنگ يآب يبايلباس ز دنيجعبه را گشود و با د. آن پاره نشود يكاغذ بسته بند
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 :كرد يم ييآقا، جلوه نما يبايزآن خط  يبود كه رو يلباس كارت پستال كوچك

 "يبه صاحب اتاق آب ميتقد يلباس آب"

 گريد كباري. آمد يو گردش م ديسف ةآن به چهر يبايلباس و طرح ز. نگاه كرد نهيخود گرفت و در آ يزده لباس را رو ذوق

 .و سپس آن را داخل جعبه اش قرار داد ديبه لباس دست كش اطيلبش نقش بسته بود، با احت ةكه گوش يكمرنگ حيبا لبخند مل

واقعاً «: گفت تيبا رضا عهيود. كرد يبازگشت، آقا با نگاه كاوشگرش احساس او را جستجو م نييكه دوباره به پا يزمان

 »دينيبب يمهمون يبهتره تو«: آقا به سرعت مداخله كرد »ميديتو رو ند يما كه سوغات يول«: خانم گفت» !ممنون. قشنگه

 »؟يم مهمونكدو« -

 »كه دوستها و آشناها باشن كيكوچ يمهمون هي. بدم يمهمون هيگرفتم كه  ميتصم«: پا انداخت يپا رو آقا

تونم  يمن هم م«: كرد دييمهرنوش هم حرف مادرش را تأ »م؟ينداد يچند وقته كه مهمون يدون يم. هيفرك خوب«: گفت خانم

 »چند تا از دوستهام رو دعوت كنم؟

 عهيود» استراحت كنم يخوام كم يحاال م... چند وقته كه فقط كار كردم . دعوت كن يهر چند تا كه خواست«: دادسر تكان  آقا

 .باشد يدائم يشاداب نيشد كه ا يخوشحال م يشاداب كرده، ول يآقا را كم هيسفر، روح نيدر ا يزيدانست چه چ ينم

و آن را  اورديسرانجام طاقت ن يآن را نداشت، ول دنيابتدا جرأت پوش. را لمس كرد شيبايلباس ز گر،يد كبارياز شام  بعد

 يليخ«: ديپا چرخ ةپاشن يو رو ديبلند خند يزده شد كه با صدا جانيه يبه قدر بايلباس ز نيخود در ا دنياز د. به تن كرد

. كرد يم دييموضوع را تأ نيخوانده و خانم هم ا باياو را ز ةمهرنوش بارها چهر رفت؛و ناگهان به فكر فرو » !خوشگل شدم ها

 .ديد ياصالً او را نم اياو اذعات داشتند، اما آقا گو ييبايهم به ز ميآقا كر يخاتون و حت

 يصورت او اشاره ا ييبايبه ز ميرمستقيغ يگاه حت چيكرد، اما ه ينشست، به صورتش نگاه م يمقابلش م عهيبار كه ود هر

 »توقع دارم يادياز اون ز. شم يدارم لوس م گهيد«: ستينگر نهيدرون آ شيخو ةبه چهر شهياند نيبا ا عهيود. نكرده بود

به عنوان  متيو گرانق بايز يا هياو هد يآقا او را به خاطر داشت و در آن سفر برا. خوابش نبرد ،يشب از فرط شاد آن

 .افتي يم يكار احساس خوب نيلمس كرد و با ا كه درون جعبه بود، بارها يكارت پستال كوچك. سوغات آورده بود

جشن هم گذاشته شد و  يقرار برگزار. مدرسه شناخته شده بود يها نيجزء بهتر عهيود. بود ياديامتحانات، زمان ز تا
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. كردند يم يآقا كه با هم زندگ ةتا آن روز فقط او بود و خانواد رايدچار اضطراب شده بود، ز عهيود. دعوت شدند همانانيم

داشت به او  يبا آنكه مهرنوش سع. با آنها برخورد كند ديكه چگونه با دانست يشناخت و نم يرا نم همانانيكدام از م چيه

 .كرد يحرفها او را آرام نم نيزده بود و ا جانيه اريبس عهيداد، اما ود يم يحاتيبه او توض همانانيكمك كند و در مورد م

مشكل را  نيمشكل لباس نداشت و آقا ا نكهيبا ا عهيود يلباس مناسب به تكاپو افتاده بودند؛ ولانتخاب  يو مهرنوش برا خانم

 .قبالً حل كرده بود، آرامش نداشت

 .هم مشغول مرتب كردن اوضاع خانه بود ميو آقا كر ديايكمك او ب يخواسته بود كه برا يگرياز زن د خاتون

 جانياز ه. رفتن به شركت را نداشت و با تلفن به كارمندانش اطالع داد كه به شركت نخواهد رفت ةجشن، آقا حوصل روز

 »؟يترس يم ه؟يچ«: ديآقا با خنده پرس ستاد،يا شيروبرو عهيكه ود يزمان. جالب بود شيبرد و برخورد او برا يلذت م عهيود

 »شما ترس دارن؟ يمگه مهمونها رسم؟بت ديچرا با«: كرد خونسرد باشد يسع عهيود

 يبعض. ما هستند ياكثراً از دوستان خانوادگ. باتريها ز يها زشت تر، بعض يبعض. آدم هستند هيمطمئن باش كه همه شب! نه« -

از طرف خودت مهمان دعوت  يتون ينشده، م ريهنوز د يتو هم اگه بخوا. ها هم از طرف خانم و مهرنوش دعوت شده اند

 »يكن

 »نباشه كه من رو بشناسه يشما، كس يدم در مقابل مهمون ها يم حياما ترج! نونمم«: را تكان داد سرش

با من  نجايا يو اومد يكه پدر و مادرت رو از دست داد يمن هست ياز آشناها يكيتو «: نگاهش را به صورت او دوخت آقا

 »!يكن يزندگ

 »دروغ بگم؟« -

 يم يكه با ما زندگ ستين يو مگه چند ماه ؟يكدوم دروغ؟ مگه پدر مادرت رو از دست نداد«: كج كرد يسرش را كم آقا

 »؟يكن

 »!ستميشما ن ياما من كه آشنا« -

 »؟يستيهنوز بعد از چند ماه با ما آشنا ن يعني« -

 »!درسته«: متوجه منظور او شد و لبخند زد عهيود
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 .كنند يطور او را معرف نيهم عهيدر مورد ودبه خاله و مهرنوش هم سفارش كرد كه  آقا

از نگاه پرسشگر . جمع برود انيخود را در اتاق حبس كرده بود و هراس داشت كه به م عهيوارد شدند و ود همانانيكم م كم

 يم. او را بر عهده گرفته است يبدهد كه پدر و مادر ندارد و آقا سرپرست حيآنها توض ةخواست به هم يو نم ديترس يآنها م

 .كرد يثروتمند رفتار م ةدختربچ كيمثل  ديبر زبان آورد و با يرفخودش ح ةخانواد ةدربار ديدانست كه نبا

پدر  نيرا به آقا كه ام عهيدارش از دوستان آقا بوده و هنگام مرگ، ود هيكرد كه پدر سرما يم يرا باز ينقش دختر ديبا

 عهيآن را به ود د،يرس يبه سن قانون عهيكه ود ياست كه هنگام افتهياو را در يةبوده، سپرده است و پس از او سبحان، ارث

بود كه به خاطر  نيشد ا يكه باعث آرامش او م يزيگفت و تنها چ يآقا دروغ م يحفظ آبرو يبرا ديبا عهيود. كند ضيتفو

 .كرد يكار را م نيآقا ا

دوره اش كرده بودند او را نجات  صانهيكه سه مرد حر يو آقا در حال ختهيتوانست اعتراف كند كه از خانه گر يگاه نم چيه

 .دخترك تنها در آن خانه بماند نيداده و پس از آن اجازه داده بود كه ا

بودند  دهيبه او نداشت؛ با آنكه از قبل شن يكس توجه چيو ه دنديخند يخواندند، م يبلند بود؛ آواز م همانانيم يو صدا سر

او  دنيگفته بود و همه مشتاق د عهيمهرنوش از ود ،يقبل يها يهمانيدر م. آنها وارد شده است ةه خانوادب يديكه عضو جد

 .گرفت يسراغ او را نم يبودند، اما كس

و  رديزبان خود را بگ يهراس آن را داشت كه نتواند جلو عهيو ود ننديبودند، بب رفتهيرا كه خانم و آقا پذ عهيبود آنها ود قرار

شده بود، خاتون را به دنبال او فرستاد و  ديآقا كه از آمدن او ناام. كرد يدر رفتن تعلل م ليدل نيبه هم. بزند يباهحرف اشت

 .رفت و چند ضربه به در اتاق زد عهيبه دنبال ود ،يبلند "چشم"خاتون بعد از گفتن 

 يحوصلگ ياو گشود و خاتون با ب يدر را به رو» !منم عهيود«: گفت يخاتون به آرام» بله؟«: ديكش شيبه موها يدست عهيود

 »همه؟«: زمزمه كرد» همه سراغت رو گرفتن ن،يياون پا! ؟يديتو كه هنوز لباس نپوش«: گفت

تصادف از دست  يباشه كه تو پدر و مادرت رو تو ادتي. كرده اند ينيچ نهيحضور تو زم يبه هر حال، قبالً برا! گهيآره د« -

 »به دست آقا سپرده ه،يبه عنوان ارث اديثروت ز كيت به آقا اعتماد داشته، تو رو با و چون پدر يداد

اون  يهم كه سهم ارث تو يخونه ا. ندارم زيچ چيمن ه. نداره قتيحق نهايا يول«: تخت نشست يسردرگم، دو زانو رو عهيود
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 »نجايداشتم، گذاشتم و اومدم ا

دارن كه اگه  ييجور باورها هيآدمها،  نيبه هر حال ا. رو بزن كه آقا گفته يفقط حرف. يرو بگ زهايچ نيا ديتو نبا عهياما ود« -

 »... يبفهمند كه تو از خونه فرار كرد

 »من فرار نكردم«: گفت يبا ناراحت عهيود

 نجايا اومد كه تو رو شيپ يطيدونند كه چه شرا يآقا و خانوم م. يدونم كه تو فرار نكرد يمن م«: گفت متيبا مال خاتون

 نيا يكه آقا رو جلو يبهتره حواست رو جمع كن. كه بفهمند ستيقرار هم ن... دونند  يكه نم هيبق زميعز يموندگار كرد، ول

كنند،  يم يخونه اش زندگ يكه تو يخواد در مورد كسان يدلش نم ه؛يمغروراون آدم مردم دار و . يجماعت خراب نكن

 .زده بشه يحرف ناجور

 هيو كنا شين ديبا ،يرو به اونها بگ قتيحق ياگه بخوا يول. Ĥدينم شيپ يمشكل ،يه آقا خواسته رفتار كنتو همونطور ك اگر

الزم ! خونسرد باش! ... ؟يش يم يچه شكل نميآورده، بپوش تا بب يكه آقا برات سوغات يبلند شو لباس. يهاشون رو تحمل بكن

 »يريگرم بگ يكه با كس ستين

. بلند شو بپوش«: گفت يخاتون با شادمان. و به خاتون نشان داد ديكش رونيناچار برخاست و لباس را از درون جعبه ب عهيود

 »باش رونيب قهيشما چند دق«: با خجالت گفت عهيود» !قشنگه يليخ

. سر انداخت يرو يرنگ ينازك آب ريداد و حر نتيو صورتش را ساده ز ديبه سرعت لباس را پوش عهيرفتن خاتون، ود با

خواد با  يكه پسرم، زنش رو انتخاب كرده و گفته كه م فيح«: ذوق زده گفت رزنيتماشا، صدا زد و پ يخاتون را برا

 »!دختر جون يمثل ماه شد. رفتمگ يكنه، وگرنه حتماً تو رو براش م ياش عروس يهمكالس

كنم  يفكر م. ميبر ايب«: ديخاتون به صورت او دست كش. انداخت و با خجالت لبخند زد نهيدرون آ ريبه تصو ينگاه مين عهيود

 »شن يخوشحال م يليتو خ دنيحتماً مهمونها از د. تعجب بكنه دنتيخود آقا هم با د

و به » !يننك ريد«: خاتون گفت »Ĥميمن هم االن م. شما برو«: دوباره پا سست كرد يبه همراه او از اتاق خارج شد، ول عهيود

 »شده يخانوم حساب هيمثل . Ĥديداره م«: ستاديرفت و كنار آقا ا نييسرعت از پله ها پا

كه  نيكن يباور نم د،ينياگه االن اون رو بب يول! بله«: خاتون گفت» !بود يحساب«: زمزمه كرد يصبر يو با ب ديآقا تندتر تپ قلب
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 .لبخند زد و خاتون به آشپزخانه رفت تيآقا با رضا» خودش باشه

گرفت كه به اتاق بازگردد،  ميو تصم ديهراس يتعداد آنان، لحظه ا دنياز د. پله ها خم شد و به مهمانان نگاه كرد يباال عهيود

 .توانست ياما نم

 ةهم د،يپله ها رس نييبه پا يدر ابتدا متوجه او نبودند، اما وقت همانانيم. رفت نييو آرام از پله ها پا ديكش قينفس عم چند

 .به جلو گذاشتند يپوش قدم يآب يبايآن دختر ز دنيو با د ستنديپله بودند به او نگر كيكه نزد ييآنها

 دنيبا د عهيود. به طرف او رفت و لبخند زد ارياخت يب ند،يهمه متفاوت بب نيلباس ا نيانتظار نداشت او را در ا قتاًيكه حق آقا

 .اش بود، قوت قلب گرفت و به صورت او چشم دوخت هيهد نيبهتر يلبخند كه به تازگ نيا

سبحان  ستاد،يآقا ا يروبرو عهيكه ود يزمان. گفتن نداشت يبرا يكس حرف چيمتوجه او شده بودند و هنوز ه همانانيم ةهم

 »بگم كيام به خودم تبر قهيبابت سل ديبا«: در گوش او زمزمه كرد

است؛  عهيهمه ود نيا«: كه همه بشنوند، گفت ييآقا به او اشاره كرد و با صدا. و تبسم كرد ستياو نگر ةگشاد ةبه چهر عهيود

 »!من ةخانواد ديعضو جد

هراس خود را به مهرنوش  يبا احترام به آنها خوش آمد گفت و با كم عهيود. او نظر دادند ةها شروع شد و همه دربار صحبت

 .كرد، سخت نبود يآدمها آنقدر هم كه فكر م نيبا ا ييارويالبته رو. س آرامش كرداحسا يرساند و باالخره كم

كه در سمت راست او بودند، لبخند زد كه تنها  يبه دختران جوان. بكند يشتريدقت ب انيجرأت كرد تا به اطراف يقياز دقا پس

 .نشسته بود شيشد كه روبرو يكنار مهرنوش نشست و تازه متوجه مرد جوان. از دخترها به لبخندش پاسخ داد يكي

كه  يمرد جوان. انداخت ينگاه عهيزده سر بلند كرد و به چهره ود رتيآن ح يرا گرفت و از سرد عهيدست ود مهرنوش

 »ن؟يشركت نداشت يمهمون هي يشما تا حاال تو«: بود، رو به او كرد عهيود يروبرو

فكر كردم  ن،يكن يجمع نگاه م نيطور كه شما وحشت زده به ا نيا«: ديمرد خند» چطور مگه؟«: آب دهانش را فرو داد عهيود

 »زده ام جانيه يمن وحشت نكردم، فقط كم! نه آقا«: به خود تشر زد كه خونسرد باشد عهيود» !نينرفت يتا حاال مهمون

 نيجون، ا عهيود«: گفت نيماب يعوض كردن فضا يمهرنوش برا» !زدم يحدس م ديبا«: كرد انگشت ها را در هم قفل مرد

 »!دنبالش گشته يليحتماً آقا خ. Ĥديبهت م يليلباس خ
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بار  هي ديبا! بله«: كرد، آرام گفت يصحبت م يانسالياو كه با مرد م دنيبه دنبال آقا گشت و با د تيجمع انيدر م عهيود نگاه

 يشما چ يبرا. داره يخوب قهيآقا سبحان سل«: به صورت مهرنوش زد و گفت ييبايمرد لبخند ز» ازش تشكر كنم گهيد

 »آورده؟

پس شما خانم «: مرد از مهرنوش چشم برداشت »عه؟يود ستين نطوريا. جالب بود يليمن خ هيهد«: با غرور گفت مهرنوش

 »هستم زيكامب من. نكردم ياما من هنوز خودم رو معرف. ديهست عهيود

 نكهياز مهرنوش بابت ا يمرد با لبخند» هستند يصولت يپسر آقا نيكوچكتر ز،يآقا كامب«: صحبت او گفت ةدر ادام مهرنوش

 »ن؟ياومد نجايشما چند وقته كه به ا يراست«: ديپرس عهيرا كامل كرده بود، تشكر كرد و از ود عهياطالعات ود

 »ستين ياديمدت ز« -

 »از چه موقع؟ قايدق« -

 »خانواده ام رو از دست دادم ياز وقت«: انداخت يكالفه به صورت مهرنوش نگاه عهيود

 »ن؟ياز دست داد يخانواده تون رو ك« -

 »!نجاياومدم ا ياز وقت« -

ز خواست ا عهيود »؟ياون تصادف با خانواده بود يشما هم تو. بود يحتماً تصادف سخت«: تكان داد يبا تأسف سر زيكامب

آرزو داشتم كه همراه اونها  يمن همراه اونها نبودم، ول! نه«: به ناچار گفت. به انتظار جواب بود زيپاسخ طفره رود، اما كامب

 »بودم

سبحان هم مرد . كنم بد بگذره يگذره؟ در كنار مهرنوش خانم و مادرش كه فكر نم يچرا؟ مگه االن به شما سخت م« -

 »خودش و شماست يبه فكر زندگ. اما مرد خانواده است ره،يو گوشه گبداخالق  يدرسته كه كم. هيخوب

تا از سواالت  زديخواست بگر يدلش م. كه بر لب او نشست، بود يو شاهد لبخند ستينگر زيكامب ةسردرگم به چهر عهيود

 يخوب صولت«: نشست و گفت زيبزند، آقا در كنار كامب يكه خواست حرف يزمان. افتين يدر امان بماند، اما بهانه ا زيكامب

 »وضع بازار خوبه؟ ؟يكن يچه كار م! كيكوچ

ما هم  بيج. دهيو كار خواب ستياالن كه فصل بازار ن«: چشم دوخت زد،يداشت از نگاهش بگر يكه سع عهيبه ود زهيكامب
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 »رهيگ يرونق م گهيدو ماه د يكيتا  يول ه،يخال

كه  فيبله، اما ح«: با تأمل سر تكان داد زيكامب »؟يما آشنا شد ةخانواد ديجدبا عضو ! جان زيكامب«: اشاره كرد عهيبه ود آقا

 »هيكم حرف و خجالت يليخ

. شركت كنه يمهمون يامشب هم دوست نداشت تو. شده ريگوشه گ يبعد از مرگ خانواده اش كم. ستياتفاقاً كم حرف ن« -

 »شد يبه اصرار ما راض

 يةاومده، روح عهيود ياز وقت. بله«: مهرنوش در پاسخ گفت» باشه يدوست خوب ديشما با يبرا«: رو به مهرنوش كرد زيكامب

 »هيدختر شاداب عهيود. بهتر شده يليمن هم خ

جوان او را  يو جذاب بود و دخترها نينداشت، اما دلنش يخاص ييباياو ز ةنگاه كرد؛ صورت سبز زيبه كامب يرچشميز عهيود

 يميجراحت قد كيبود؛ كه نشان از  يشكاف شيابرو يا به دو طرف سر خوابانده بود و باالكوتاهش ر يموها. دنديپسند يم

 .داشت

اش را بر عهده گرفته  يبود كه آقا، سرپرست يصحبت از دختر زيدادند و بر سر هر م ياو نظر م ةهنوز هم دربار همانانيم

 يپسرها. را از پدر به ارث برده است ياديشده بود كه ثروت ز يمعرف يكه اكنون در ذهن همه به عنوان كس يدختر. بود

 .شد يمانع م االتيتما نيآقا از ابراز ا ةاما جذب د،بودن دهينظر او را پسند نيجوان مجلس در اول

ن در خانوم از بود عهيكنم كه د يفكر نم! سبان جان«: گفت د،ياو را در فكر د زيبه فكر فرو رفت و چون كامب يلحظه ا عهيود

 »باشه يجمع ما چندان هم راض

 نيباور كن«: ادامه داد زينشست و كامب يم عهيكه بر دل ود ديد يبر لب او م يلبخد. چشم دوخت زيبه صورت كامب عهيود

كنم كه به دنبال راه چاره است تا هر چه زودتر از دست ما  يگمون م. افكار خودش غرق شده يتو يليخ. گم يراست م

 »خالصه بشه

 يبراش كم طيمح نيخو گرفتن به ا. به هر حال اون تازه پدر و مادرش رو از دست داده! حق داره«: شتافت عهيود ياريبه  آقا

كم حوصله است؛ فقط  عهيود. كنه يدر اون شركت م عهياست كه ود يمهمون نياول نيبعد از فوت خانواده اشت، ا. سخته

 »كنم يدگيمن هم كمتر فرصت دارم كه به اون رس! نيهم
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هر قدر هم كه دارا  – ميتي ةبچ كيكنن كه از  يلطف رو هم نم نيها هم يليخ! نداره جانم يبيع«: گفت يبا گستاخ زيكامب

 –خانم  عهيبه جز ود – ميتيمن هم چند تا بچه . يكن ريپرورشگاه دا هيكنم كه تو  يم شنهاديمن پ. كنند ينگهدار –باشه 

 »چطوره؟. هستند يراض طيشرا نيسراغ دارم كه به هم

به من  نيشما حق ندار«: بلند گفت يبلند شد و با صدا. را نداشت يحرف نيچن دنيانتظار شن. نگاهش كرد تيبا عصبان عهيود

پرورشگاه رو  نيبهتره كه ا«: ادامه داد گرانيتفاوت نسبت به د يب عه،يو ود دنديهمه به طرف آنها چرخ »ديكن نيتوه

 ةتا نحو ديكالس اخالق هم داشته باشه و خودتون، حتماً در اون كالس ثبت نام كن كيكنم  يم دشنهايپ. ديكن ريخودتون دا

 »ديريبگ اديرو  گرانيبرخورد با د

 شهيشما هم ميمستق نيتوه نيا«: ادامه داد عهيبزند كه ود يچشم دوخت و آقا خواست حرف عهيبه صورت ود ريبا تح زيكامب

 »مونه يم ادميبه 

جوان، ابرو در  يپسرها. ديگذشت و به طرف پله ها دو تيجمع انياز م عهياو را آرام كند، اما ود يخواست به گونه ا زيكامب

 .دنديكرد، اما دخترها به حركت او خند يآن دختر را ناراحت م ديفهماندند كه نبا زيو با نگاهشان به كامب دنديهم كش

 شيب زيكامب قت،يمهرنوش با نگاهش او را سرزنش كرد و در حق» نداشتم يراما من منظو«: رو به مهرنوش و آقا گفت زيامب

 .شد شانيناراحت شود، از نگاه مهرنوش پر عهيود ياز آنكه از حرفها

 زينامربوط كامب يشود، از حرفها يعصبان عهيآنكه از رفتار ود ياست و به جا يعصبان زيدانست كه پرا از دست كامب ينم آقا

 يبرا ارياخت يمرود پسند او نبود، اما ب همانان،يدر مقابل م عهيرفتار ود. شده بود نيشده بود، خشمگ عهيود تيكه موجب اذ

 .حال او نگران شده بود

آقا كه . دادند يبه سواالت آنها نم ياما آنها پاسخ درست دنديپرس يرا م عهيود يعلت ناراحت ز،ياز مهرنوش و كامب همانانيم

شانه  زيكامب» !حساسه يليدختر خ نيا. يزد يحرف رو م نيا دينبا«: گفت زيرو به كامب د،يد يمنظم جشن را بر هم خورده 

 .كرد ديياو را تأ ةآقا گفت» كنم يخواه عذرتازش م اد،يخوب بگو ب«: باال انداخت

 عهياز ود. سرانجام آقا از پله ها باال رفت. دادند يم عهيحال همه حق را به ود نيدانست، با ا يكس موضوع را نم چيآنكه ه با

 .با او برخورد كند شهيكه چون هم ديبهتر د ينبود، ول يعصبان
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 يتو، آبرو«: نامهربان گفت يو با لحن ديابرو در هم كش. دستها گرفته است انيكه لبه تخت نشسته و چهره را م ديرا د عهيود

 »يكرد دميواقعاً كه ناام. يادبانه برخورد كن يطور ب نيد از اون همه سفارش، ااصالً انتظار نداشتم كه بع. يمن رو برد

و قلبش  ديصورت پر اشك او دل آقا لرز دنيبار، با د نياول يبرا. باال آورد يبدهد، سرش را كم يآنكه پاسخ يب عهيود

بعد از اون «: بر خود مسلط شود كرد ياما سع د،يفهم يرا نم كبارهي يدگرگون نيخودش هم علت ا. كرد دنيشروع به تپ

 نيهمه آدم سرشناس، ا نيا يتو بودم و جلو يمن هم اگر جا. يكن هيگر و ينيبنش نجايا يحق دار ،يكه باال آورد يافتضاح

 »گرفت يم م هيكردم، گر يم ياحترام يب يصولت يطور به پسر آقا

و اجازه  ديخونه هست نيمن مقصرم؛ چون شما صاحب ا شهيبله، هم«: گفت يبلند ينگاهش كرد و با صدا تيبا عصبان عهيود

بزنه،  يحرف نكهيقبل از ا دينبا تيترب ياون آدم ب يول. آدمها احترام بذارم نيبه ا ديمن با شهيبمونم، هم نجايكه من ا نيداد

اون آقا  يبرا نيدونست يشما م. شما هم بهتر بود يبرا يطور نيا. نيكرد ينم يبهتر بود اصالً من رو به اونها معرف. فكر بكنه

اون  نيجشن شركت نكنم و ب نيا يكه تو ديگفت يم ديمثل شما داشته باشم، با يمهمه كه من سرپرست پولدار نقدريا هيو بق

 .ادب حاضر نشم يخودخواه و ب يآدمها

 شهيمن هستم كه هم نيا. ديشد يسرزنش هم نم يحرمت يب نيحداقل به نفع خود شما بود و به اصطالح شما، به خاطر ا نيا

چون پدرم، صاحب شركت نبوده و مادرم دختر فالن . ستميپولدار ن شهيآدمها سرزنش بشم؛ چون هم نياز طرف شما و ا ديبا

 .تاجر نبوده

 نيا ارزش و خط كش بهمه مهم و ب نيشما ا يكه برا يپول نيمن ا. به پول دارم و نه اسم و رسم ازيآقا به خدا من نه ن...  اما

 اديكه هر روز با حرص ز يثروت. خوام يكنه، نم يهمه از هم دور م نيكه شما ثروتمندها رو ا يپول. خوام يآدمهاست رو نم

جماعت رو شناختم، به خودم افتخار  نيخوره؟ اتفاقاً حاال كه ا يپول شما به چه درد من م. رسه يشه و آخر هم به وارث م يم

 .ستمين نهايكنم كه از ا يم

چرخوند و  يرو م يداشتم كه با زحمت و كار خودش، زندگ يتا چند ماه قبل پدر. نبودم يسرپرست و پرورشگاه يمن ب! آقا

و با همون  ميكرد يساده مون هم افتخار م يبه زندگ. من خوشبخت بودم؛ چون اون رو داشتم و باور داشتم كه پولش حالله

 .گذشت يم يمون به خوب يحقوق پدر، زندگ
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بود كه زن و بچه اش  نيو تمام افتخارش ا ديكش يخانواده ش زحمت م يكرد و برا يمن به عشق خانواده ش كار م پدر

اون قدر به طاهر عالقه داشت كه حاضر بود به . دم يم حيآراسته ترج يرو هم به اون زنها اليحاال سه يحت. هستند يراض

 .خاطر طاهر بكشه بهد من رو حاضر بو يحت. بگذره شيخاطر اون از زندگ

مثل اونها باشم تا شما خوشتون  ديبا. ديداشتم تا بهم احترام بذار يمثل شما پدر پولدار م دياونها، من هم با ةنظر شما و هم از

دونم،  يكه م ييتا جا. ندارم يازيبه احترام اون آقا هم ن. نميخوام كه فقط به خاطر پول احترام بب ينم... خوام  ياما من نم. اديب

جا باشم تا  نيبهتره من هم... و مسخرم كنه  ندازهينداره كه من رو دست ب يحق چياما اون آقا ه. ونميمد مام رو به ش يزندگ

 »جشن تموم بشه

دم  يم دونيبه اون م شهيچرا هم«: ديشيخود اند شيپ. ديرس انيبه پا عهيود يدر تمام مدت سكوت كرد تا باالخره حرفها آقا

 »!نييپا يآ يحاال م نيتو هم«: حال دستها را به كمر زد و گفت نيبا ا »رم؟يتونم جلوش رو بگ يرفهاش رو بزنه و چرا نمتا ح

ادب  يب يموقع غرورم رو به خاطر اون آقا چيمن ه! خوام؟ نه آقا يو حتماً از اون آقا هم معذرت م«: ديبا حرص پرس عهيود

 »Ĥميهم نم نييپا. ذارم ميپا ن ريز

و همون طور كه انتظار دارم با مهمونا  يآ يم«: شكل گرفته بود؛ آقا با تحكم گفت يبيعج ييو آقا قدرت نما عهيود نيب

 »؟يديفهم! ... زيطور با كامب نيو هم يكن يبرخورد م

 چيه هنكيمثل ا – يعاد يليخ!! يزن يحرف من حرف نم يرو گهيو د«: كه آقا به سرعت گفت اورديب يخواست بهانه ا عهيود

 »!نييپا ايبلنند شو و ب – فتادهين ياتفاق

 يگمان م. ستاديا نهيآ يسردرگم برخاست و با اندوه روبرو. كرد يآنها را تحمل م دينداشت؛ باز هم با يباز هم چاره ا عهيود

كس  چيكنه؟ چرا ه يكس من رو درك نم چيچرا ه ايخدا«: ديبه صورتش دست كش. كرد كه آقا از اتاق خارج شده است

 .كرد زيشد و گوش ت خكوبيدر م ةآقا در آستان» فهمه؟ يحرف من رو نم

افاده  سيپر ف يخواد با اون مهمون ها يفهمه كه من دلم نم يآقا نم نيا«: شكلك درآورد نهيدرون آ ريتصو يبرا عهيود

نامعقول او را  يخواسته ها ةده، مجبورم هم يمن رو م يخونه است و خرج زندگ نيكه صاحب ا ليدل نيفقط به ا. روبرو بشم

 »؟يچ يتونست يم«: تاب شد يآقا ب. ادامه نداد گهيد» ...تونستم  يخدا كاش م يا. اطاعت كنم
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تونستم به  يم«: خودش را نباخت و گفت. است ستادهيكه در چهارچوب در ا ديبا ترس به عقب نگاه كرد و آقا را د عهيود

 »ديريقدر به من سخت نگ نيدارم و شما ا يشما بفهمونم كه چه حال

دونم  يم. يريبگ اديرو  زهايچ يليخ ديتو با! عهيود نيبب«: زمزمه كرد يكرد و به آرام هيدوباره در را بست و به در تك آقا

خودخواه و تجمل گرا  نها؛يمثل ا«: گفت ظيبا غ عهيود» رفتار كرد نهايبود و مثل ا نهايمثل ا ديبا نجايا يول ست،يبرات آسون ن

 »ت؟يترب يبو 

: دفاع از خودش گفت يبرا عهيلحن آقا زننده نبود و ود» !يبا ادب يليكه انگار خودت خ يكن يادعا م يطور«: لبخند زد آقا

 »!تونه حكومت كنه يكنه با پولش به همه م يم اليخ يصولت زيكامب ياندازم، اما اون آقا يرو دست نم گرانيحداقل د«

 »تونه؟ ينم« -

اگه شما . ستميقائل ن يارزش چيكه زد ه يخودش، به خاطر حرف يپولش و حت يمن برا! به من نه«: گفت نانيبا اطم عهيود

 »Ĥمينم نييپا گهيد د،ييدستور نفرما

كه من  يو تا وقت نييپا يايدم كه ب يكن، چون من دستور م رونيفكر رو از سرت ب نيا! نه جانم«: با تأسف سر تكان داد آقا

 يو با خانم ها با احترام حرف م يزن يلبخند م انيبه آقا. يكن يادب و نزاكت رو هم فراموش نم. يمون يخوام اونجا م يم

 »يآ ياتاقت نم بههم كه من اجازه ندادم  يتا وقت. يزن

جلوتر رفت . او خنده اش گرفت ريآقا از تعب »ه؟يمگه حكومت نظام«: سرش را باال گرفت و به صورت او چشم دوخت عهيود

 »!كنم يانكار هم نم. ير يبار حرف زور هم نم ريز. يچون جسور و گستاخ! عهيود Ĥديخوشم م يليازت خ«: ستاديبل او او مقا

 »و من هم مجبورم اطاعت كنم يگ ياما شما كه زور م« -

 .دنديبلند خند ينگاه كرد و ناگهان هر دو با هم با صدا رهيبه صورت درهم او خ آقا

باش و  يدختر خوب«: آقا كه آرام شد، باز هم به او چشم دوخت. جز اطاعت اوامر او را ندارد يدانست كه چاره ا يم عهيود

 »!ختهيبهم ر يمهمون ايب. من رو حفظ كن يآبرو

 »؟يكن يهمه حرف زدم و تو باز كار خودت رو م نيمن ا ؟يآ يپس چرا نم«: اعتراض كرد يآقا با درماندگ. تعلل كرد عهيود

 .و به دنبال او روان شد» !فقط به خاطر شما«: ستيبه صورت او نگر يلحظه ا عهيود
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آقا كه تمنا را در » كنم؟ يعذرخواه تيترب يب يمن از اون آقا ديخواه يشما كه نم«: ديپرس دياز خروج، دوباره با ترد قبل

واقعاً ؟ «: از هم باز شد عهيود ةچهر» وادخواد ازت معذرت بخ يچون خودش م. هيخوب ةاون بچ يول! نه«: گفت د،ينگاه او د

 »!پوش يآره دختر آب«: اختبه قامت او اند يآقا نگاه» !چه خوب

. او كف زدند يبرا همانانياش خارج و م يبه دنبال او از اتاق آب. نبود يعصبان گريد عهيزد و از اتاق خارج شد؛ ود يلبخند و

به او  يبود كه آقا آرام بود و لبخند خوب نيا يمهم و كاف عهيود يبرا يكرد، ول يتياپله ها خانم از رفتار او ابراز نارض نييدر پا

 .زده بود

نزد  نكهيا يهم برا يعالقه ا. ديهراس يبا آنها نم ييارويمثل لحظات اول از رو گريبه گفتگو نشست و د همانانيآرامش با م با

 .مهرنوش نشسته بود و با او مشغول صحبت بود يهنوز هم روبرو يصولت زيكامب رايز. مهرنوش برود، نداشت

و  دياو ابرو در هم كش دنيبا د عهيود» خانم؟ عهيود«: از فرصت استفاده كرد و كنارش رفت و گفت زيصرف شام، كامب زمان

ه؟ ش يدرست م زيهمه چ يعذرخواه هيبا . به شما بدهكارم "ديببخش" هيكنم كه  يفكر م«: توجه به خشم او گفت يب زيكامب

 »؟يكن يتمومش م... 

به هر حال . دم يخودم رو انجام م ةفيمن وظ«: باال انداخت يشانه ا زيكامب» شه يتموم نم زيچ چيه! نه«: به سرعت گفت عهيود

 »بود يفقط شوخ. ببخش! يناراحت شد

شما «: مهرنوش لبخند زد» !يعجب دختر لجباز«: در گوش مهرنوش گفت يبه آرام زيكامب. پاسخ از كنار او گذشت يب عهيود

 »ناراحت نشده بود نقدريهم ا كباري يمدت، حت نيا يتو. يكرد شيعصبان

 »با آقا داره؟ يچه نسبت ه؟يحاال مهرنوش خانوم اون واقعاً ك« -

 »حق با شماست«: سر تكان داد زيكامب »نجاستيو چرا ا هيآقا كه قبالً گفته كه اون ك«: نگاه كرد عهيود يبه سو مهرنوش

پسران جوان جمع با او به . آشنا شد ياز دوستان خانوادگ ياريبا بس نيح نيدر ا عهيدر كمال آرامش صرف شد و ود شام

. قائل شوند يتفاوت گرانياو و د نيب ديبه آنها فهمانده بود كه با يصولت زيبا كامب عهيكردند و برخورد ود ياحترام برخورد م

. داشت تياو حساس يبود كه آقا هم رو نجايدختر حساس بود و جالب ا نيا گذاشت؛ يآقا به آن احترام م يكه حت يتفاوت

 .نداشت يگرفت و به احساسات آنها توجه ياز زنان فاصله م يكه تاكنون به كل يمرد
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شركت  يبعد يكردند كه حتماً در جشن ها يكردند و سفارش م ياز او جداگانه دعوت م يبعد يها يهمانيم يبرا دوستان،

 .با آنان كنار خواهد آمد يكنترل كند، به راحت يحاال مطمئن بود كه اگر او هم خودش را كم عهيود. دكن

: مالحظه گفت يب عهيود» درسته؟. من بودم "آدم بده"از نظر شما امشب  نكهيمثل ا«: زد يلبخند ،يبه هنگام خداحافظ زيكامب

 »من هنوزم به خاطر حرف زشت شما ناراحتم! بله«

 »!كردم يه عذرخواهمن ك« -

 »!دمياما من كه شما رو نبخش« -

در «: شانه باال انداخت عهيود »يرو ببخش يصولت يو آقا يجون، بهتره تمومش كن عهيود«: سرانجام مداخله كرد مهرنوش

 عهيمجلس، ود ةامشب ستار! يآورد يبدشانس نكهيمثل ا ز،يكامب«: كه بود، گفت يآقا از همان فاصله ا» كنم يموردش فكر م

 »... چارهيب يبود و تو

با . تأسف داره يجا! ... نچ«: سر تكان داد يبه عالمت منف عهيود» خوبه؟ زم،ياشك بر تريچند ل«: ديچهره در هم كش زيكامب

به و آقا » !ياريكه سر از كجا درم ستيمعلوم ن ،يكن نيبه من توه گهيد ةدفع هيكردم، اگه  دايكه من پ يتعداد هوادار نيا

 .ديجسارت او خند

آقا پس از رفتن همه . كردند يم زيآن را تم ديخانه با يشلوغ مانده بود، كه مستخدم ها يخانه ا همانان،ياز رفتن م پس

خوب بود، به  زيهمه چ«: ديخانم به صورتش دست كش» بود يعال«: را از هم گشود شيچطور بود؟م مهرنوش دستها«: ديپرس

 »!يصولت زيكامب يبا آقا عهيجز برخورد ود

 ينگاهش م ياما آقا با خونسرد. شود يحرف او هم عصبان نيبا ا ديترس يبه آقا نگاه كرد؛ م يرچشميو ز اطيبا اح عهيود

 اديز«: خانم ابرو باال انداخت» كنه ياحترام يدرست نبود كه به من ب. به من زد ياما اون حرف بد«: گفت يآرام يبا صدا. كرد

 »خسته ام يليخ. بخوابمرم  يم گهيب من دخو! ... يسخت گرفت

 دواريبه خودم ام«: انداخت عهيبه قامت ود ينگاه ميآقا ن. لباس به اتاقش رفت ضيتعو ياز رفتن او مهرنوش هم برا پس

 »!ممنون. حق با شماست«: ديبه لباسش دست كش عهيود »ست؟يطور ن نيا. خوبه يليم خ قهيسل. شدم

. امروز كه نبودم، قطعاً هزار تا اتفاق افتاده! برم شركت ديفردا صبح زود با«: مبل برداشت يكت خوش دوختش را از رو آقا
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كردن خانه به او  زياز خاتون خواست كه در تم يآرام يپس از رفتن او، با صدا. با نگاهش او را بدرقه كرد عهيود» !ريشب بخ

 »يبهتره تو زودتر بخواب. رسم يخودم به كارها م! جونمنه «: كرد يياما خاتون او را به طرف اتاقش راهنما. كمك كند

با او برخورد كرده  متيآقا، آن طور با مال نكهياز ا. مرور كند گريد كباريرا  يهمانيكرد م ياش رفت و سع يبه اتاق آب عهيود

دو نفر با هم  نيا ةگذشت، رابط يدر مجموع هر چه م. داشت يكوتاه آمده بود، احساس خوب شيبود و در مقابل تمام حرفها

كرد با آن  يم يداشت و سع يوا م رتيكه آقا را به ح يبيعادت غر. آمد يم ديآنها پد نيب يبيشد و عادت غر يبهتر م

 .رفت يم شيپ اقيحس ناشناخته با اشت نيا يبه سو عهيمقابله كند و ود

بود و به  دهيتخت دراز كش يرو. كرد يدست و پنجه نرم م يخواب يبا ب زيكرد، آقا ن يبه آقا فكر م عهيهمان هنگام كه ود در

 يفرمانده ايتمسخر و  يبا نوع يقرار نگرفت بود و حت يزن چيه ريتا آن روز، تحت تأث. كرد يآن دختر لجباز و مغرور فكر م

 .بود، تفاوت داشت دهيكه د ييآنها ةكم سن و سال با هم دختر نيا يول. كرد يبا آنان برخورد م

 يكرد و به ب يجدا م يزندگ يكه او را از لحظات عاد يزيچ. كرد يبود كه او را به فكر مشغول م يزيچ عهيوجود ود در

اما . زدياز آن بگر يكرده بود در تمام طول زندگ يبو كه سبحان سع يزيچ نيا. كرد يناشناخته پرتاب م يحس يانتها

 !شود؟ يختم م عهيود بهاحساسات  ةفكرها و هم ةدانست چرا هم يخودش هم نم

را در  عهيحاالت ود. ديترس يبزرگ م سكير نيبود كه سبحان هم عالقمند به كشف آن بود و هم از ا يناشناخته ا عهيود

دغدغه و تجمل گرا  يب يشناخته بود، همه ثروتمندان نياز ا شيكه پ يدختران. كند ينيب شيتوانست پ يمختلف نم طيشرا

 نيبود و بزرگتر يحيتفر يو سفرها ديخر رامونيپ شانيحرفها ةهم. دتوانستند تحمل كنن يرا نم يو بند ديبودند كه ق

 .داشت يا ژهيو تيآقا جذاب يبرا عهياما ود. مد روز بود نيدغدغه شان، اطالع از آخر

كرد كه  يرزو مشد و آ ياو م يگرفت، آقا هم دلتنگ شاد يشد و نگاهش رنگ غم م يدلتنگ پدر و مادر م عهيكه ود هرگاه

كرد كه  يروبرو م يتياو را با واقع عهيود رايز د،يهراس يم يدخترك دوست داشتن نياز ا. بكند ياو كار يتوانست برا يم

 يجانيه چيرا بدون ه يجوان يبايز ينداده بود؛ او تنها بود و تمام سالها ييابود و به آن مجال خودنم ختهيسالها از آن گر

 .گذرانده بود

در مورد ... اما . آغاز كند يتازه را با كس يرابطه ا يزندگ يداد تا مجبور نباشد برا يوفق م طيخود را به سرعت با مح همواره
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 يزهاياو چ ةسابق او برود و دربار يگرفته بود به محل زندگ ميتصم. كنجكاو بود و دوست داشت كه او را كشف كند عهيود

 .بشنود يتازه ا

 .او بداند ةدربار يشتريب يزهايخواست كه چ ياو را باور داشت، اما دلش م يآنكه تمام حرفها با

روز « آ. آماده بودند زيبر سر م عهيصبحانه حاضر نشد، اما مهرنوش و ود زيبر سر م اديز يخستگ ليروز بعد، خانم به دل صبح

او  دنياز د ميكار عادت كرده بود و كر نيبه ا. تازه استفاده كرده بود يرفته بود و از هوا اطياز صبحانه، به ح شيپ عهيهم ود

 ياز مهرنوش م شيخاتون هم او را ب. دندينوش يم ياستكان چا كيهر روز صبح با هم  وبرد  يدر آن موقع صبح لذت م

 .داد يم تياز مهرنوش به امور خانه اهم شيب عهيود رايز د،يپسند

او با فرم . بود كه در كمال آرامش مشغول خوردن صبحانه بود عهيم مدت صبحانه، حواسش به ودآنكه بخواهد در تما يب آقا،

 .داشت ياز او بر حذر م شياز پ شيآقا را ب يو جوان يهمه شاداب نيداد و ا ياش نشان م يمدرسه، كم سال تر از سن واقع

منتظر  لياتومب. رفتن داشت رونياده شد، آقا هم قصد برفتن كه آم يبرا. توجه به آقا، به فكر امتحان آن روز بود يب عهيود

 .رفتيپذ ليبا كمال م عهيبرساند و ود ابانيدعوت كرد كه او را تا سر خ عهيآقا بود و او از ود

راننده در مقابل تشكر او سر خم . شد از آقا تشكر كرد يم ادهيپ لياز اتومب يوقت. بود يو كم حرف انساليآقا مرد م ةرانند

به او  ديكرد كه نبا يحس م يسبحان گاه. بود كه آقا را متوجه خود كرده بود يتنها دختر عهيود. گفت يزيلب چ ريكرد و ز

 .كرد يمرا فراموش  ماتشينشست، تمام تصم يكنارش م عهيود ياما وقت. او را از خود براند ديبلكه با. شود كينزد

او  ريز دند،يپسند يم شيهم كالسها رياز سا شيمعلم ها او را ب. ديرس يآرام و درسخوان به نظر م يدر مدرسه دختر عهيود

 .نداشت گرانيبه تذكر د ياجيآمد و احت يبرم شيدرسها ةاز عهد يبه خوب

اغلب دوستان مهسا از . سالم ساده ادامه داشت كيآنها با  ةگذشت و رابط يهفته م نيبا مهسا چند عهيصحبت ود نيآخر از

 .كردند ينم يسوال چكداميكردند اما ه يم رتيزد، ح يو با مهسا كمتر حرف م ديخودش را كنار كش كبارهيبه  عهيود نكهيا

بود  يسمنتظر تاك. كه شده خود را زودتر به خانه برساند يبيخواست به هر ترت يم عهيو ود ديبار يروز باران به شدت م آن

آن پسر را در . ديد يبخار گرفته، مهسا را به همراه مرد جوان يها شهيبه زحمت از پشت ش. ستاديدر كنارش ا يليكه اتومب

 .بود دهيمهسا د يمهمان
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مهسا  يبكند؛ آن پسر را در مهمان ديدانست چه با ينم عهيود» باال ايب ،ينشد سيتا خ«: ديكش نييرا پا لياتومب ةشيش مهسا

 .سوار شد نيبنابرا. نبود ابانيهم در خ يليباران شدت گرفته بود و اتومب. بود دهيد

مهسا به . ديتوجه به او دستها را به هم مال يب عهيود. كرد و به او لبخند زد ميتنظ عهيصورت ود ياش را رو نهييجوان آ پسر

خوب شد ! يكرد خيچقدر «: گفت زده رتيمهسا ح. دست او گذاشت يدست خود را رو عهيود» سردته؟«: عقب برگشت

 »ميبرد يبسته رو با خودمون م ليقند ةعيود مياومد يم ديوگرنه با يسوار شد

بار تشكر كرد و مهسا به همراهش  نيا »يش ياالن گرم م. روشنه نيماش يبخار«: بر لبش نشست و پسر جوان گفت يلبخند

 »ميرسون يرو م عهياول ود! ييباال ابونيبرو خ«: رو كرد

برداشت و داخل ضبط  يزد و از داخل داشبورد، نوار يمهسا به او لبخند. گفت "چشم"پدال گاز فشرد و  يرا رو شيپا پسر

! مهسا كم كن«: گوشش گرفت يدستش را رو. و او را از جا پراند ديچيپ عهيبلندگور در گوش ود يناگهان صدا. گذاشت

 »كر شدم. بلندگو پشت سر منه

 يكه جلو يهنگام. داد يكرد، سرش را تكان م يكه با خواننده آهنگ را زمزمه م يكرد و در حال ضبط را كم يصدا مهسا

 .توانست او را به خانه دعوت كند ياز مهسا تشكر كرد اما نم دند،يرس عهيمنزل ود

او  نكهيبدون ا نيبنابرا. را از جانب خودش به آنجا دعوت نكرده بود يمهمان چيه نياز ا شيبود و او پ امدهيهنوز به خانه ن آقا

آهنگ را بلند كرد و پسر جوان به سرعت  يشدن او، مهسا صدا ادهيبا پ. را به داخل منزل دعوت كند، زنگ در را فشرد

 .را به حركت درآورد لياتومب

 يچرا نم! دهينخر يتو بارون يمگه آقا برا«: دياو ابرو در هم كش تيوضع دنيخود را به داخل رساند و خانم از د عهيود

صبح «: نشست نهيشوم يخشك كردن آنها جلو يرا رها كرد و برا اهشيس يمقنعه را از سر برداشت و موها عهيود »؟يپوش

 »بباره شدت نيكردم كه بارون به ا يفكر نم. سرد نبود اديز

روز با خودت لباس گرم بهتره هر . كنه ينم بيع يكار از محكم كار«: ديكرد نوش يداغش را كه بخار م ةاز قهو يكم خانم

 »ست؟يمهرنوش خونه ن يراست! ... چشم«: سر جمع كرد يرا باال شيبلند شد و موها عهيود »ينش سيطور خ نيكه ا يببر

 »رونيرفته ب! نه« -
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 »سرده يليخ رونيهوا ب. خدا كنه كه زودتر برگرده«: ستاديآن طرف تر ا يكم عهيود

 »بره، قبول نكرد گهيروز د هيبهش گفتم كه . بخره ييزهايچ هيخواد  يگفت كه م« -

به  عهيو ود» !باشه«: لب گفت ريخانم ز »نياومد به من خبر بد يلطفاً وقت«: رفت، گفت يكه به طرف اتاقش م يدر حال عهيود

 .ديدرخش يچشمانش م ست،ينگر يرنگ آن م يآسمان واريآنجا را دوست داشت و هر بار كه به د. اتاقش رفت

خواست در  يدلش م. ديبار يكه كتاب را بست، هنوز باران م يو دفترش را باز كرد و مشغول درس خواندن شد و زمان كتاب

حس  نيبود و ا ريهوا دلگ ،يباران يمثل هر هوا. شد رهيخ رونيبه ب يبه پشت پنجره رفت و لحظات. قدم بزند بايز يآن هوا

كه متوجه آن  يزمان. نوشت ييزهايپنجره با انگشت چ ةبخار گرفت ةشيش يرو يبه آرام. شد يهم كم كم منتقل م عهيبه ود

 :شد، آن را خواند

 روم يشب از آسمان نگاهت باال م كي«

 »زمير يم ايستاره ها را به در ةهم و

 دهيسطر كوتاه از كجا به ذهنش رس نيآورد كه ا ينداشت و به خاطر نم يعالقه ا اتيبه شعر و ادب. بر لب آورد يلبخند

و به چه منظور نوشته  يچه كس يدانست كه آن را برا يخوانده است، اما خودش هم نم ييمطمئن بود كه قبالً آن را جا. است

 !است؟

باران را كه بر سر و  اقيباران زده، با اشت يدرختها. چشم دوخت رونيب يكف دستش آن را پاك كرد و دوباره به فضا با

 .ديرس يبه نظر م كيتار يچنان پشت ابرها بود كه هوا كم ديو خورش دنديبلع يم خت،ير يم شانيرو

و  ختير يكه در حضور آقا اشك م يشب قبل افتاد؛ زمان اديبه  ارياخت يكرد و ب يبا دل گرفته به اطراف اتاقش نگاه عهيود

 يا مانهيصم يلكه به او لبخندهانشده بود، ب يدوباره هر آنچه در ذهن داشت بر زبان آورده بود و آقا بر خالف گذشته عصبان

كرد ذهنش را معطوف به مسائل  يشب قبل، او هم دوباره لبخند زد و لب تخت نشست و سع ةخند يادآوريبا . زده بود

 .شد يمسائل ناخودآگاه به آقا ختم م ةبكند؛ گرچه هم يگريد

 يرا كه رو يشعر گر،يد كباري. بت كندتواند با او صح يو خوشحال شد كه م ديمهرنوش را شن يبعد، سر و صدا يقيدقا

: گفت عهيود دنيبا د. بود شيآوردن پالتو رونيمهرنوش در حال ب. رفت رونينوشته بود، زمزمه كرد و از اتاق ب شهيش
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 يمهرنوش خود را رو» واجب كه نبود رون؟يب يرفت يچ يهوا برا نيا يتو«: سر تكان داد عهيود »Ĥد؟يم يچه بارون يديد«

 »رفتم اونها رو بخرم. خواستم يم زيچند تا چ«: مبل رها كرد

 »تونستم كمكت كنم يم ديشا ،يگفت يخوب به من م« -

 »!دم؟يخر ينشونت بدم چ ميبر ايب. يخواستم تو نداشت يكه م يزيچ« -

و با هم به اتاق » !چشم«: هر دو گفتند» امروز حالم گرفته س. ديسر و صدا باش يفقط ب. آره«: گفت يحوصلگ يبا ب خانم

 .دنديمهرنوش خز

 فش،يمهرنوش از داخل ك» !؟يديخر يحاال چ«: ستاديكنارش ا عهيكرد و ود زانيرا داخل كمد آو شيلباسها مهرنوش

: گرفت عهيرا هم به طرف ود يشعر ةگذاشت و كتابچ زيم يآورد و رو رونيرا ب يرنگ اهيس سيخاطرات و خودنو ةدفترچ

 »رو بخرم نهايرفتم كه ا«

» !چطوره؟ نيباز كن بب«: كوچك آن را به دستش داد ديمهرنوش كل. ديداشت، دست كش يخاطرات كه قفل كوچك ةدفترچ به

شده  يطراح قيقا كيغروب سرخ و  كي ريآن تصو يبرگه ها ةهم ةبود كه گوش ييبايز ةقفل دفتر را باز كرد؛ دفترچ عهيود

 »!؟يگرفت يك يرو برا نهايا«: نشست عهيلبخند بر لب ود. شد يم دهيبزرگتر و واضح تر د ريجلد هم همان تصو يرو. بود

 »!دونم ينم« -

دفعه هوس كردم كه  كي...  سميبنو ييزهايچ هيوقتها  يكه من هم گاه ستيفكر كردم كه بد ن«: كتاب شعر را باز كرد و

 »!شعر بخونم

 »!باشه يفصل تيكنم كه حساس يفكر م«: او نشست زيپشت م عهيود

 »چطور مگه؟« -

 »اتاقم، اون رو نوشتم ةشيبخار ش يشعر افتادم و رو كي اديآخه من هم كه باال بودم، بعد از مدتها به «: ديخند عهيود

 »بود؟ يچ« -

 :زمزمه كرد عهيود

 روم يشب آز آسمان نگاهت باال م كي«
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 »زمير يم ايستاره ها را به در ةهم و

» !سيخودت بنو«: گفت عهيود» .سيرو اول دفترم بنو نيهم. خط تو خوبه...  ايب«: را به طرف او گرفت سيخودنو مهرنوش

دفتر  يرا لمس كرد و شعر كوتاه را در ابتدا سيخودنو عهيود» !تو افتتاحش كن«: را در دست او گذاشت سيمهرنوش خودنو

 »؟يسيبنو يقراره چ الحا«: ديكار پرس نيپس از اتمام ا. مهرنوش نوشت

 »سميخواد بنو يدلم م يليخ يول. دونم ينم -

 يزيچ«: ديمهرنوش خند» و دلت خواست به من هم بده تا بخونم ينوشت يزياگه چ«: كتاب شعر را با چشم خواند و گفت اسم

 »!ها هيخصوص سمينو يكه م

 »!يهر طور دوست دار« -

 »يرازدار باش دياما با ،يدم كه تو هم بخون يم بعد. باشه بذار شروع كنم« -

 »حاال پاشو برو تا تمركز كنم«: مهرنوش گفت» !چشم خانم«: تكان داد سر

 »؟يزود نيبه هم« -

 »سمياونها رو بنو ديهست كه با زهايچ يليتو، خ نيا«: به مغز خود اشاره كرد مهرنوش

حتماً «: كرد هيتك زيمهرنوش به م »رميدفترها بگ نياز ا يكيامتحان كن، اگه خوب بود من هم . يموفق باش«: برخاست عهيود

 »يهمه عوض بش نيباعث شده كه ا يدونم چ ينم«: قبل از رفتن گفت ياو ترك كرد، ول عهيود» !

. افتيدست ن ياما به جوابكرد  يم يعمل مهرنوش را بررس ييدر تنها عهيود. به رفتن كرد قيبا لبخندش او را تشو مهرنوش

 .رفت نيياو به پا دنيد يكه آقا به خانه بازگشت، برا يعلت، زمان افتنياز  ديناام

بود  افتهيدر ياما به تازگ زد،ياو بگر داريبود تا از د يبه دنبال بهانه ا عهيگشت، ود ياول، هرگاه آقا به خانه بازم يروزها

 ةتواند بكند و مشتاقانه به طبق ينم يكار چيو اصالً ه ستيدرس ن يگردد، قادر به تمركز رو يكه او به منزل بازم يزمان

 .كرد يم ريخود و احساسش را سراز ن،ييپا

 »هست كه مشغول نوشتنه يدو ساعت«: با خنده گفت عهيآقا سراغ مهرنوش را گرفت و ود. نشست د،يسالمش را كه شن جواب

 »سه؟ينو يم يچ« -
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 يآقا با صدا» كنه ديبارون رفته بود كه خر نيا يآره، امروز تو«: خانم گفت» مگه نه؟. مرموز شده«: باال انداختشانه  عهيود

اش  يبه دستها و صورت جوهر عهيود. دنديخند دنشيآمد، مه با د رونيمهرنوش كه از اتاقش ب. بلند مهرنوش را صدا زد

 »س؟يوبا خودن ؟يشد ريدرگ يبا چ«: اشاره كرد

كه جوهر پس  دميد كدفعهينوشت؛  ياول خوب م. شده يقالب زيهمه چ«: شده اش انداخت اهيبه دستان س ينگاه مهرنوش

دفتر «: به پاسخ دادن نداشت، به ناچار گفت يليمهرنوش كه تما» كدوم دفتر؟«: ديآقا پرس» تمام دفترم رو خراب كرد! ... داده

 »خاطراتم

روز هم  هي يول ،يديهم خر سيخودنو نكهيمثل ا...  ؟يدفتر رفت هي دنيخر يبارون برا نيا يتو«: ديابرو در هم كش مادر

هنوز ! نه... دفعه خراب  هينوشت، بعد  ياول خوب م«: مهرنوش سرش را با تأسف تكان داد» دستت بند نشده، آره؟ يتو

 »ده يجوهر پس م. ستيخراب ن

سبحان . را آورد و آن را به دست آقا داد سيمهرنوش به سرعت خودنو »؟يسرش آورد ييچه بال نميبب اريبرو ب«: گفت اقا

را  سيآقا خودنو» خوره؟ يبه درد نم گهيپس د«: گفت يديمهرنوش با ناام» !؟يرو نابود كرد نيتو كه ا«: سرش را تكان داد

 »كار؟چ يخوا يم سيحاال خودنو«: انداخت زيم يرو

 »!امان از شانس بد من. نوشتم يداشتم م« -

پدر مهربون و دلسوز  هي هيشب«: ديشيخود اند شيپ عهيود» توش هست كه به درد تو بخوره؟ يزيچ نميبب اريرو ب فميبرو ك« -

 »كنه يعمل م

اگه دو رنگش . نوشتم اهياول رو با س ةصفح يدارم، ول يآب سيخودم خودنو«: گفت ف،ياز رفتن به دنبال ك شيپ مهرنوش

 »شه يكنم، خراب م

 »!فهمم يم« -

 ةكردند؛ بدون اجاز يم تيقاعده را رعا نيهمه، همواره ا» اجازه هست؟«: از ورود گفت شيبه طرف اتاق رفت و پ مهرنوش

 ةدست دنيآقا را آورد و به طرف او گرفت و آقا با د فيمهرنوش به سرعت ك. كس حق ورود به اتاق او را نداشت چيآقا ه

 »!يدمن رو هم نابود كر فيك ةتو كه دست«: گفت فيك
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 تيخانم ها خاص«: گفت يگشت با تأن يرا م فيكه داخل ك يو آقا در حال» حواسم نبود«: گفت يبا شرمندگ مهرنوش

 نياز ا فعالً«: را به طرف مهرنوش گرفت ييبايز سيو آقا خودنو دنديخانم ها با اعتراض خند ةو هم» !دارن ينابودكنندگ

 »من پس بده بهرو  نيا ،يديخر ديجد سيخودنو هي يوقت. استفاده كن

تو كه  نها،يگذشته از ا«: بر لب آقا نشست يلبخند »نيممنون كه كارم رو راه انداخت! حتماً «: قلم را گرفت يبا شادمان مهرنوش

 »؟يديو دفتر خاطرات خر يشد كه رفت يچ! ياهل نوشتن نبود

 يتنها و حوصله ام سر م يخوام وقت يم! يطور نيهم«: بدهد، به سرعت گفت حيمورد توض نيخواست در ا يكه نم مهرنوش

 .ستينگفت و به رفتن او نگر يزيچ گريو آقا د »يبرم دستهام رو بشورم كه شام بخور. سميره، بنو

آقا دوست نداشت  رايز. امدين انيمهرنوش به م زيانگ رتيخاطرات ح ةاز آن دفترچ يحرف گريخوردن شام هم د هنگام

 .كردند يم تيموضوع را رعا نيسكوت را بر هم بزند و همه به خاطر او، ا ليدل يب يهنگام صرف غذا كس

 عهيهر بار كه ود. بود شياوقات سرگرم كلنجار رفتن با نوشته ها شتريگذشته بود و مهرنوش ب ةآن دفترچ ديروز از خر چند

 .كرد يبست و آن را پنهان م يدفتر را م يرفت، مهرنوش با لبخند يبه سراغ او م

عكس العمل مهرنوش، او را به سكوت مجبور  نيا يشود، ول ينوشته م ييزهايكنجكاو بود كه بفهمد در آن دفتر چه چ عهيود

او از . كرد ينم يكوچك خاطرات كس ةدفترچ ريامور شركت بود و اصالً خود را درگ ريمدت درگ نيآقا هم در ا. كرد يم

مسائل با خاله  يدر مورد بعض يزد و فقط گاه ينم يمورد داشت هم در خانه حرف نيكه در ا ييها يريامور شركت و درگ

 .كرد يصحبت و مشورت م

به اتاق مهرنوش  تين نيدفتر با مهرنوش صحبت كند و با ا نيبه خود اجازه داد كه در مورد ا عهيماه، ود كيپس از  باالخره

. يكه تو هم امتحانش كن ستيبد ن«: نشان داد عهيپر شده بود، به ود شيدفتر را كه با نوشته ها ةصفح نيمهرنوش چند. رفت

به آدم دست  ياحساس سبك. شه يراحت م يليبا نوشتن اونها خ اره،يرو به زبون ب شتونه احساسات يوقتها كه آدم نم يگاه

 »يهم صحبت دار هيكه  يكن يفكر م. يزن ينفر حرف م هيبا  ياركه د يكن يفكر م. ده يم

 نيا يول دم،يدونه خر هيراستش خودم «: ديمهرنوش خند »؟يرو به آقا پس نداد نيهنوز ا«: اشاره كرد سيبه خودنو عهيود

با  – ديرس يهم به نظر م يمتيكه ق –آقا  يبايز سيخودنو عهيود »سهينو يروان و خوب م يليخ. است گهيد زيچ هي
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برش  ،ياگه دوستش دار«: مهرنوش گفت» رو داشته باشم نيمثل ا يكيخواد  يدلم م! قشنگه يليخ«: سرانگشتان لمس كرد

 »!دست خودت امانته! ... ؟يبخش يم فهيخل ةسياز ك«: ديخند عهيود» دار

اگه آقا هم سراغش رو . برش دار يدوستش دار. دميخر سيمن هم كه خودم خودنو. رهيگ يآقا كه سراغش رو نم« -

 »گم كه جوهرش تموم شده يگرفت، م

رو به  نيا ،يديخر سيبهتره حاال كه خودت خودنو. يدروغ بگ ستيالزم ن! زمينه عز«: گذاشت زيم يرا رو سيخودنو عهيود

 »كنه نانيبهت اطم ،يكرد دايپ اجياحت گهيبار د هيكه اگه  يآقا پس بد

 »هيمرد خوب يليخ! نگاش نكن يطور نيا. ده يكه بخوام م ياون هر چ« -

 »!دونم يم«: زمزمه كرد يبه آرام عهيود

... قشنگه، نه؟  يلياسمش خ يول "آقا"به من گفتن كه صداش كنم  نجايا ميكه ما اومد ياز وقت«: گفت اقيبا اشت مهرنوش

 »"سبحان"خواد صداش كنم  يدلم م نقدريا

اسم  نيتونه با ا يكس نم چيكه به جز مادرت ه يدون يم. رومتر صحبت كنآ. سيه«: نهاد ينيبا خنده انگشت بر ب عهيود

 »! ...سبحان! سبحان! سبحان«: گفت ينييپا ييمهرنوش با صدا »Ĥدياصالً خوشش نم. صداش كنه

هر بار كه ...  Ĥديبهش م يليخ ييدارم كه آقا دهيخودم عق ،ياگه راستش رو بخوا«: و مهرنوش ادامه داد دنديدو خند هر

و  دميازش خودم رو كنار كش شهيهم نكهيبا ا. ده ينگاهش به آدم قوت قلب م. سوزه يكنم، دلم براش م ينگاهش م

. ساله ستيپسر ب هيفقط پنج سالم بود و اون  نجا،ياومدم ا يقتو! دوستش دارم يليخ ينتونستم راحت حرفم رو بزنم ول

 يليخ... و پنج ساله  يمدر س هيساله ام و اون  ستيدختر ب هيگذره و حاال من  يروز مپونزده سال از اون ! ... فكرش رو بكن

 »!زميبرام عز

در آن  ديترد يبود و نوع نييپا شيتُن صدا د،يسوال را پرس نيا يوقت» چرا تا حاال زن نگرفته؟«: اورديطاقت ن گريد عهيود

از آنها بپرسد،  يسواالت نيو جرأت نداشت كه چن ديكش ياول، خودش را از مهرنوش و مادرش كنار م يروزها. زد يموج م

 .دردسر ساز نخواهد شد شيحرف برا نيدانست ا يم كهداشت  نانياما حاال به مهرنوش آنقدر اطم

ندارم كه  اديستم، اما به ه نجايساله كه ا نيمن چند. دونم يراستش من هم نم«: را در هم قفل كرد شيانگشتها مهرنوش
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 يليدر كل خ. ده ينظر هم نم يدر مورد كس يحت. نشون بده يتوجه خاص يبه كس ده،يهمه دختر كه د نيا نياز ب بار،يك يحت

 !ينيب يم هخودت ك. زنه يساكته و در مورد خودش حرف نم

 يعال تيموقع نيچرا آقا با ا اي! ... م؟يموندگار شد نجايا كدفعهيمشتاقم بدونم كه چرا ما  يليمن هم خ! خودمون باشه نيب

 !ه؟يفرار يو حت... تفاوته  يب هيقض نيثروت، نسبت به ا نيازدواج و با ا

 يم يزندگ يميو قد كيكوچ ةخون هي ياز اون وقت دارم كه تو يمبهم ةفقط خاطر. Ĥدينم ادمي يزيكه پدرم مرد، چ يموقع از

بار بود كه  نياول. شناخت يمن آورده بود و مادرم اون رو نم يعروسك برا هيكه آقا اومد دنبالمون،  يروز ادمهي. ميكرد

 شهيهم يبعد هم برا. بود ضيمر شهيكه هم ميمادرِ آقا اومد دنيدفعه به د دبعد از اون، ما چن. ميديد يرو م گهيهمد

 »ميموندگار شد

 »!هم مرد؟بود و بعد  ضيكه مادر آقا چرا مر يدون ينم« -

 شهيهم يبود، ول يكه زن قشنگ Ĥديم ادي. زد ينم يكس بعد از مرگش راجع به اون حرف چيه«: شانه باال انداخت مهرنوش

اون پسر خواهرشه، مثل  دياز اول هم كه فهم. دونم يمادرم دوستش داره؛ م... جوان بود  يلياون وقتها آقا، خ. دهيرنگ پر

 .ديچرخ يپروانه دورش م

 اديكه مرد، ز يهما، مادر اقا هم وقت. كرد يازش فرار م شهيخانواده اش افتاده بود كه هم يبرا يدونم كه چه اتفاق ينم آقا،

... شد  وهيمادر من هم كه زود ب. مونده ادميخوب  نيبود؛ ا ختهيدور سرش ر يموها... چهل سال هم نداشت  ديشا. نبود ريپ

هم به ما سر نزده  كباري يچون حت. شناختم يمادر آقا رو نم نجا،يا نيكه ما اومد يوقت ات. يو پنج سالگ ستيكنم ب يفكر م

 .بود

اون روز به روز  يول! كه تنها نباشه ميموند نجايآقا سراغ ما اومد و بعد هم به خواست هما ما ا كهو،يشد كه  يدونم كه چ ينم

سرش  يوقتها كه هما خواب بود، آقا باال يگاه. رفت يمموقع به سراغ اون ن چيآقا ه. مرد نكهيشد تا ا يحالش خراب تر م

 »!نهيدونم هم يكه م يزيچ ةهم. كرده بود هيهم گر كباري. كرد يو نگاهش م ستاديا يم

لبش  ةمهرنوش گوش. شد يعصبان يآخر مهرنوش لحظه ا ةكه به جمل ديشن يمهرنوش را م يحرفها ياقيبا چنان اشت عهيود

 يليهمه تنهاست؟ مامان خ نيچرا ا ره،يگ يزن هم كه نم... كه آقا، نه پدر داره، نه مادر  دميدفعه از مامان پرس كي«: ديرا جو
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به خود آقا  –ده ساله  اينه  –بچه بودم  يروز هم وقت كي! ... اون حرف بزنم دسرزنشم كرد و گفت كه حق ندارم در مور

 "من؟ يبابا شيپدرت هم مرده، رفت پ" دميرا نداد و من دوباره پرس جوابم "؟يناراحت شد يليمادرت كه مرد، خ"گفتم 

 ... "!برو به درست برس"شد و گفت  يدفعه عصبان نيا

خوان ما  يهست كه اونها نم يزيچ هيمطمئنم ! ... عه؟يود يدون يم! حرفها رو زدم؟ نيدعوام كرد كه چرا ا يليخ مادرم

كنه و خرج اونها  يو دخترش زندگ ينانت ةهمه سال با خال نيكه آقا حاضر شده كه ا نيو ا! گهيكس د چينه ما و نه ه م؛يبدون

 »سوال داره يمن جا يرو هم بده، برا

دونم؛  يكه من م ييتا جا«: تأمل كرد يمهرنوش كم» !ست؟ياون ن يواقع ةمادر تو، خال يعني! ؟ينانت«: ديپرس رتيبا ح عهيود

 »؟يدون يم يچ گهيد«: سرش را جلوتر برد عهيود» هما و مادرم از دو تا پدر هستند

كس حق نداره به  چيه يننوشته شده، ول ياون چ يدونم تو يداره كه من نم يآقا دفتر! ... يچيه«: شانه باال انداخت مهرنوش

دفعه مامان گفت كه اون  هيخاطرات اون وقتها را نوشته، البته  اي. پدرش باشه يحت ايدر مورد مادرش و  ديشا! اون دست بزنه

 »دفتر به خط هماست

دونم چه  ينم«: چانه اش گذاشت ريمهرنوش دست ز» !!خاطرات ةدفترچ كي... خاطرات مادرشه؟  يعني«: پلك زد عهيود

. روز گذاشته و رفته هي يبه او عالقمند بوده، ول يليام كه شوهر هما، خ دهياز گوشه و كنار شن! گذشته هست؟ يتو يزيچ

 »شم يم هيرو برات گفتم، تنب زهايچ نياگه بفهمه كه من ا يحت. بزنه يحرف ستيحاضر ن يدونه، ول يم زهايچ يليم خمادر

 .كند دايآقا دست پ يبود كه به عمق زندگ يبه دنبال راه. به فكر فرو رفت عهيسكوت كرد و ود مهرنوش

خاطرات او افتاد و به  ةدفترچ اديبه  عهيود »سمينو يخاطراتم رو م ةروز هم هيمن هم «: كوتاه گفت يپس از درنگ مهرنوش

فقط در مورد . ننوشته ام ياديز زيچ«: ورق زد ليدل يمهرنوش دفتر را ب »؟ينوشت يدفتر چ نيا يتو«: آن اشاره كرد

 »؟يش يتو كه ناراحت نم. دارم بخونم دوست يليخ«: ديدستها را به هم مال عهيود» احساسم

به سراغش  يكه به تازگ ياحساس قتيرا متوجه حق عهيبود كه ود يزيدر آن دفتر چ. تر نگاه كردبه دف ديبا ترد مهرنوش

 .كرد يآمده بود، م

 يبرا يلياندازه به خود فرو برده است، نبرده پس دل نياو را تا ا يكه به تازگ ياز شخص يدانست كه نام يحال چون م نيا با
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باز هم  يحس ناشناخته صحبت كند، ول نيدر مورد خودش و ا گرينفر د كيخواست كه با  يبا آنكه دلش م. ديمخالفت ند

 .سكوت كرد

به او  عهيود» زود برگردون، باشه؟ ينداره، ول ياز نظر من اشكال ،يبخون ياگه دوست دار«: قفل دفتر را به او داد سرانجام

 .زمان، دفتر را بازگرداند نيقول داد كه در كمتر

 :كرد يم ييصفحه خط مهرنوش خودنما يباال. قش رفت و دفتر را ورق زدخواندن به اتا اقياشت با

 دل و رب عشق ينام خدا به«

 »كه باشد ملقب به عشق ييخدا

 :نشست و با چشم شروع به خواندن كرد عهيبر لب ود يلبخند

. نوشتن او را بلند كردم يبراخاطر قلم را بوسه زدم و  نيبه هم. تجربه كردم يخوب نيبار است كه به ا نياول يرا برا يدلتنگ«

نگارم، كه جز خواندن  يم ينوبده ا يمن برا اي يمن هست ياصالً برا! ؟يدانم كه هست ينم قتاًيكه حق سميخوام بنو يتو م يبرا

 .نددا ينم يگريكار د دنيو خند

 يكه م نكهيا. ابمي يخود را از تو فرسنگها دور م م،يتا بگو ميگشا ياما هر بار كه لب م ،يستيدانم از من دور ن يكه م ييتو

دست نوشته ها را به  نيهرگز ا ديشا يياياگر ب. يدلم را بخوان ينجوا ميكاش از نگاهم، از لبها يآرزو دارم كه ا سم،ينو

 .يو بخند يدست تو ندهم كه بخوان

 تيو از لبخندها ديآ يدلم به درد م ،يگرفته باش ياحساساتم را به باز ديكنم شا ياما هر بار كه فكر م باست،يات ز خنده

 يدغدغه سخن م يو ب ييبايو به ز يپندار يم ميجمع، تنها انيو در م يخوان ينامم را م يكه به آرام يزمان. شوم يم زاريب

 رانيرا و ميوهاقصر آرز ةهم يا هيو با كنا يشو يشوم، اما افسوس كه تو زود تلخ م يم داريام ندهيبه آ يلحظه ا يبرا ،ييگو

 .يكن يم

خواهد  يگردد و م يكه خودش به دنبال خودش م يبگرد يو به دنبال دختر يكه تو هم در آن باش ييفردا. دوارميفردا ام به

 !نه؟ ايكرد  نانيتوان اطم يواقعاً به احساسش م ايبداند كه آ

 يو آنچه م يمن باش اديرا به  يكه تو هم شب ديام نيبه ا ديشا. سمينو يم ديدانم كه به كدام ام يدست نوشته ها را نم نيا
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 .معتقدم سم،ينو يكه م يزيزرا كه واقعاً به چ. ياغراق نپندار ،يخوان

تمام  ،يهست ادميشب به  كياگر بدانم كه تو تنها، . بكنم تيصفحه خوب نباشد كه شكا نياول يبرا ديشب است و شا اكنون

 .خواهم كرد ديام ترد يشود به زندگ نگونهيروت و نه به اعتبار سرپرستم بخواه؛ كه اگر امن را نه به ث. مانم يم داريشبها را ب

به تو چشم بدوزم و از احساسم  ميبه خودم جرأت بدهم كه مستق گريد يزمان ديشا سم،ياز عالقه ام بنو تيخواهد برا يم دلم

 »ميبگو

: ديشيبعد را بخواند با خود اند ةمشتاقانه دفتر را ورق زد و قبل از آنكه صفح» داره يچه قلم خوب«: تأمل گفت يبا كم عهيود

و » بذاره؟ ريمهرنوش تأث يهمه رو نيقدرت داشته كه ا يچه كس«: و با خود زمزمه كرد» نوشته ها مخاطب هم داره؟ نيا ايآ«

 :با چشم مشغول خواندن شد

 نيبه ا ديشا! دوارميكه ام ليدل نيبه ا ديشا. كند يهم هنوز بر خواب غلبه مفرو رفته است، اما نگا نيدر سكوت سنگ خانه«

شب است كه به  نيكنم كه چند رونيام ب شهيخواهم با خواب، تو را از اند يو نم يگرفته ا يام جا شهيكه تو در اند ليدل

 .و تنها نبوده ام ييايحد رو نيوقت تا ا چيه. ييآ يخوابم م

دفتر كه فقط  نيخود ببندم و در ا يدهم در را به رو حيترج تيرا بر واقع اليشود كه خ يدر تو باعث م زيدانم چه ج ينم

. يكن يروز محاسبه م متيرا به ق زيهزار بار با خودم فكر كردم كه تو همه چ. سمينوشتن احساسم به تو گرفته ام، بنو يبرا

 ؟يكن يم سهيآقا مقا ثروتبا ثروت پدرت و  زيعالقه ام را ن ايآ

دانم  يخودم هم نم. يگذار ينم يمتيق چينگاهم ه يو برا يعالقه احترام قائل هست نيا يدهم كه تو هم برا يم ديخود ام به

 .دارم يقلم به دست گرفته ام، احساس خوب نكهينوشتن افتادم، اما حاال از ا اديچطور شد كه بعد از مدتها به 

 ميحرفها دنيو نه آقا وقت شن مياست كه با او بگو كيحرف بزنم اما نه مادر آنقدر به من نزد يخواهم با كس يروزها م نيا

 .ميبگو شياز احساسم برا يسادگ نيتازه من كه با آقا آنقدر انس نگرفته ام كه به ا. را دارد

زود خودش را به ما  يليكه خ يتازه وارد عه،يود. باشد كه بتوانم با او حرف بزنم عهيفقط ود انهيم نيدر ا ديدانم شا ينم

ترسم كه مسخره  يم رايحرف بزنم ز ،ييتوانم بعد از آن شب كذا ياما به او هم نم. ميوابسته كرد و ما هم به او وابسته شد

 »ام كند
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 :مشغول خواندن شد د،ينرس جهيو چون به نت» كدوم شب؟«: با خود زمزمه كرد عهيود

 .است عهيكنم، ود نانيتوانم به او اطم يكه م يبتوانم با او حرف بزنم، چون او تنها كس يزمان ديشا«

و  يكاش مهربان تر بود. يام را به خود معطوف ساخته ا شهياست تمام اند يكه مدت شم؟ينديب زياز تو به چه چ ريغ نكيا من

. يگذار يم ميو تنها يده يبرسم، سرت را تكان م قتيحق نيخواهم به ا ياما هر بار كه م. يفه يبفهمم كه مرا م يگذاشت يم

 .اعتراف كنم قتيحق نيبه ا ديندارم و سرانجام با يكنم كه چاره ا يگمان م اما. خواهم فكر كنم كه عاشق شده ام ينم

بار از  نيچند. دارم يكه من چه احساس يتو هم بفهم نكهيخواهم چز ا ينم ياديز زيشوم، اما اكنون چ مانيپش يروز ديشا

 »!دل سپرد؟ يسادگ نيشود كه به هم يم ايآ«: دميخودم پرس

از  يكه گاه يآنقدر خونسرد! يانداز يكه مرا به وحشت م يآنقدر صبور. ندارم نانيچون هنوز به تو اطم. افتمين يجواب و

 !توانم بكنم؟ ياما چه م. شوم يم مانيهمه به تو وابسته شده ام، پش نيا نكهيا

توانم  ينم "از تو بگذرم ديبا"توانم حكم بدهم كه  ياما باز هم نم. كنم يخود را محاكمه م يير تنهااست كه د يمدت

و به  يجمع لبخند زد انيممكن است؟ در م يسادگ نيرفتنت هم به هم ايآ ،يام شده ا يوارد زندگ يبه سادگ. فراموشت كنم

 ؟يكن كمشود كه تر يلبخند هم م كيبا  ايآ ،يطرفم آمد

توانم احساسم را پنهان  يخواهم و نم يمن نم. رديگ يبارد، من دلم م يروزها دل نازك شده ام؟ باران كه م نيدانم چرا ا ينم

ممكن است كه تو از اعتماد من سوءاستفاده  اياما آ! اعتماد كنم تيتوانم تا مدتها به حرفها يآنقدر ساده هستم كه م. كنم

 ؟يبه احساسم بخند اي ؟يكن

در نگاهت  زيچ چيكنم كه ه يفكر م يپردازم و به زمان يم هياست كه به حاش ياما مدت دم،يشياند يان تر به تو مآس لياوا

برسم كه  قتيحق نيروز به ا كيترسم كه  يم. رديگ يقلبم م شانيافكار پر نينبوده و از ابتدا هم اشتباه كرده بودن و با ا

 .تو پر شده باشد اديتمام وجودم با 

 

 نيكه آقا مرا به خانه اش آورد، پولش و اعتبارش آنقدر بود كه مرا تأم ياز زمان. كردم يزندگ يدغدغه ا چيه يسال ب ستيب

مهربان بود و  شهيآورد، اما نگاهش هم يگاه محبتش را به زبان نم چيبا آنكه ه. كرد يم ايمه ميخواستم برا يهرچه م. كند
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 ...كند؟  ايمه ميو تو را برا ابديخواسته ام را در نياو قادر است كه بزرگتر ايآاما . كرد يرا اجابت م ميخواسته ها

 يو به دنبال زمان ابدي يبه تو راه م ميفرصتها ةگرچه هم. سميبنو گر،يد يبتوانم در فرصت ديگذشته و شا يليزمان خوابم خ از

ارزش است، اما من به  يو ب يماد يها متيگرچه سخنان تو، همه از ق. يو با من خلوت كن ييايجمع ب انيهستم كه باز در م

 »سخنت با من باشد يرو يرا بشنوم و با هر كالم تيفقط دوست دارم كه صدا رايدارم ز تيهمان هم رضا

ورده به كاغذ آ يكيكه نوشته اش را در تار ديبه سرعت فهم يعوض شده بود، ول يخط كم. جلو آورد يدفترچه را كم عهيود

 :است

. دانم تا چه زمان ادامه خواهد داشت يكه نم هودهيب يانتظار. به انتظار نشسته ام دهيفا يشد و من باز هم ب يهم سپر امروز«

كاش . نميكنم تو را بب يتوانستم هر لحظه كه اراده م يكاش م. دلتنگ بودم شهياز هم شيامروز خسته بودم و وقت غروب، ب

 .ياز بودن من در كنارت خوشنود زيداشت كه تو ن منانيو اط دكر يتو سپرشد كه هر روز را با  يم

و  يماندن، استوار يبه تو تالش كنم و برا دنيرس يبرا دياندازد كه من با يفكر م نيگذرد، من را به ا يكه م ييروزها نيا

 نيا. خواست كه همراهت شوم يآمد و از من خواه يخواه يكنم كه خودت به زود يدانم چرا فكر م ينم. صبر نشان بدهم

 .قابل تحمل است ريغ ميانتظار سخت، برا

دوباره  داريد ةبه خود وعد. را با تو باشم گريد يگردم كه بتوانم روزها يبازم ديام نيروم، به ا يم رونيروز كه از خانه ب هر

 .ديآ يدانم چرا هر بار زبانم بند م يدهم، اما نم يم

آنقدر سرسخت  زيو تو ن يگذرد، با زبان خودت اعتراف كن يمن م ةشيو به آنچه در اند يكنخواهد كه تو لب باز  يم دلم

 يبرا مياز آرزوها كي چياما ه ميگو يم... شد  ياگر م... كاش  يهر روز ا! ؟يشياند يبه چه م ابميتوانم در يكه نم يهست

 ! ...دل سخت تو؟ ايمن است  ةساد نگاه ريتقص. شود يتو، با تو بودن برآورده نم

و آن روز كه بدانم تو ! برسانم انيو من گفته ات را به پا يآغاز كرد و من منتظرم تا تو لب باز كن يياز جا ديبه هر حال با اما

 .است گريد يمن تولد يبرا ،يكن يفكر م شم،ياند يهم به آنچه كه من م

 انيانتظار پا نيآغاز كنم كه ا ديدانم از كجا با يحمل كنم و نمدر كام ت ديفردا، طعم تلخ انتظار را با نيدانم تا كدام ينم

مطبوع،  ييگرما...  يزيچ ،يكن ياست و هر بار كه نگاهم م يكه در نگاهم هزار ناگفتن يديفهم يم كباريكاش فقط ! رد؟يگ
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 .كند يم زيوجودم را لبر

هستم كه مادرش  يپدر يو ب ميتيمن دخترك . خواهم يرا نم ييفردا چيخواهم كه با توست و بدون تو ه يرا م ييفرداها

توانم به مادر  ينگاه تو شده ام و نم ةدل بست نكيشد و به خاطر دختر، هرگز تن به ازدواج دوباره نداد، ا وهيزود ب يليخ

 .هستم يكه دچار چه احساس ميبگو

خواهم گفت . را خواهم گفت زي، به او همه چروزها نگاهم نگران است و اگر علت را پبرسد نيكه ا ديفهم يكاش مادر م يا

 .توست دنيتاب د يكه چشم انتظار تو هستم و دلم ب

كه  يريپذ يم ايدانم كه آ يو نم. را بدانم و آنقدر كه از سكوتش لذت ببرم شيرا آنقدر دوست دارم كه قدر محبت ها مادر

 نه؟ اي يريپذ يمادر را هم م ،يشو ميرايپذ ياگر روز

كه هنوز هم  يمادر! كنم يتوانم بدون مادر زندگ يكه به تو دارم، نم يكه با تمام عالقه ا نميب يكنم، م يكه خوب فكر م نكيا

 ...گفت  ياز گذشته اش م ميكاش برا. سپارد يبه خاطر من تنها روزگار م

 يتوان يدانم كه تو م يببندم و هنوز نمشود، دل  يبه همان نگاه كوتاهت كه مهربان م ديدانم كه تا چه اندازه با يهم نم هنوز

و  رديپذ انيپا يدلواپس يلحظه ها نيشود كه اگر ا يچه م! ؟يريمرا بپذ ،يام نظر كن يپدر يآنكه به ب يو ب يمرا درك كن

 .تپد ينم هودهيكه دلم ب ييبگو. اشتباه نكرده ام نكه م ييتو هم بگو يبعد داريدر د

ام كه به تو عالقمند شده  دهيزمان كوتاه هفم نياما هم. گذرد ينم ياديكه نگاهت در نظرم رنگ گرفت، مدت ز يبار نياول از

 ديدانم چرا با يام و خودم هم هنوز نم دهيند يزيبه جز ثروت آقا چ يمن از زندگ. كشاند يتو م يمرا به سو ييرويام و ن

 .تو باشد ةبروم، آن خان يگريد ةخانه به خان نياز ا ياست روز رارخواهد اگر ق ياما دلم م. باشم نجايا

و  ابميب يگريد يدر عمق كالمت، معنا ديشا. كنم يو من سردرگم نگاهت م ييگو ياز بازار م ميبرا دار،يكه در هر د افسوس

 .كنم ريرا به نفع خودم تعب تيكنم كه حرفها يم يهمواره سع

اما هنوز  سم،يدفتر بنو ةبر صفح ريدارم كه نامت را بزرگ و چشمگ يزيبرنامه ر رم،يگ يهر شب كه قلم به دست م يبرا

و با  ييآ يتوانم طلوعت را به همه نشان بدهم كه م يصبح، م نيدانم كدام ينم. سميكنم و نام تو را بنو نانيتوانم اطم ينم

 .يكن يهمه فاش م يآمدنت راز دلم را برا
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كدام گوش با من . شود يم ميحرفها دنياما كدام گوش حاضر به شن. ميبگو از تو يخواهد با كس ياست كه دلم م يروز چند

 يبه كس يو نتوان يكه آن را پنهان كن يو بخواه يسخت است بدان! نغمه است؟ نيزتريكند كه گفتن از تو، دل انگ يتصور م

 !كس آن را نخواندن چينوشتن و ه. است دهيفا يب د؟اما چه سو سم،يخواهم بنو يباز هم م. ييبگو

خورم كه درس  يغبطه م عهيبه ود يگاه. فكر كردم كه خسته هستم ندهيمدت به آ نيدانم، اما خودم آنقدر در ا يرا نم تو

ندارم تا خود را  ليبه تحص يافسوس كه عالقه ا. شود يدانم كه موفق م يم. كند يبه هدف تالش م دنيرس يخواند و برا يم

 .كنم با كتاب و دفتر مشغول

 .كنم يم يرا سپر گريد يباز به سكوت بگذرد و من همچنان در حسرت لب گشودن تو، روزها ديهم شا يبعد يهمانيم

آورد و آن  يراز نهفته ات را بر زبان خواه ،ياگر چون من باش ،يبا آن همه خونسرد زيروز تو ن كيدهد كه  يم يگواه قلبم

 ياما نم. قسمت كنم يام را با كس يخواهم كه شاد يآن روز من خوشبخت هستم و م. مان باشد يروز زندگ نيبهتر ديروز شا

 .اورميدانم چگونه آن را بر زبان ب

رسد و سردرگم و نگران  يم انياضطراب چه موقع به پا نيدانم كه ا ياما نم. روزها كه فقط به اضطراب، جانم تشنه است نيا

 »تمام خواهد شد يو آن روز غصه ها يحالم را بفهم زيتو ن يروز ديتا شا ديكشباز هم انتظار خواهم  ندهياز آ

برده بود كه در خالل نوشته ها،خودش را  يپ يبه موضوع. كند ليچشم بر هم گذاشت تا آنچه خوانده بود، تحل يقيدقا عهيود

بود كه او هم ثروتمند  نيدانست اكه  يگريد زيچ. عالقمند شده بود يها به مرد يمهمان يمهرنوش در ط. كرد يم اديفر

 .تا آن وقت به عالقه اش به مهرنوش نكرده است ياشاره ا چياست، اما ه

نوشته بود،  شيبرا مانهيطور صم نيخواست هر چه زودتر آن مرد را كه مهرنوش ا يدلش م. بر لبش نشست يلبخند

 .تا بتواند آن مرد را بشناسد رديرفتار او را در نظر بگ ،يبعد يهمانينپرسد و در م يزيكه از خود او چ دياما بهتر د. بشناسد

بود و عاشق  يآنكه آن را به مهرنوش پس بدهد، رفتار مهرنوش را در نظر گرفت؛ او دختر آرام ياز خواندن دفتر، ب پس

بود كه آقا به عنوان سوغات  يا هيبه فكر هد شتريرفت، مهرنوش ب يهر بار كه آقا به مسافرت م. ديجد ورآالتيلباسها و ز

 .خواهد آورد شيبرا

گرچه . را انكار كند زيرا داشت كه مهرنوش همه چ نيدوست داشت از خود او در مورد آن مرد سوال كند، اما ترس ا عهيود
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دتر خواست زو يتاب بود و دلش م يموضوع ب نيكشف ا يبعد، برا يهمانيم يبرا. رفتار او شده بود رييمتوجه تغ يبه خوب

 .موضوع را بفهمد

 يدلش م ياز طرف رايز! شد يعصب عهيشود، ود يبرگزار م يصولت يدر منزل آقا يبعد يهمانيكه آقا اعالم كرد كه م يزمان

كرد  يسع. روبرو گردد گريبار د يصولت زيدوست نداشت كه با كامب يجشن برود و از طرف نيخواست به خاطر مهرنوش به ا

. از تو جداگانه دعوت كردن! شه جانم ينم«: داد و گفت لشيتحو يلبخند اكه آق اورديب يبهانه ا يهمانيرفتن به م يبرا

 »قبل رو بكنه ةخواد جبران دفع يم ديشا! ... ريسخت نگ... با تو روبرو بشه  گهيبار د هيخواد كه  يدلش م يليخان خ زيكامب

جشن  نيا يخواست كه تو يدلم م يليخ نكهيبا ا. اون ندارم نديد يبرا ياقياشت چياما من ه«: باال انداخت ييابرو عهيود

 »به اومدن ندارم يعالقه ا زه،يكامب زبانيحاال كه م يشركت كنم، ول

» گذره يخوش م يليمن مطمئنم كه خ. ميبر ايب عهيود«: دعوت استقبال كرده بود، گفت نياز همه از ا شيكه ب مهرنوش

تو به اون چكار «: ديرنج ايمهرنوش گو» ذارم يادب حضور داره، پا نم يكه اون آدم مغرور و ب ييجا«: گفت هيبا كنا عهيود

به  ياحترام يب نيا. شه يتو رو جداگانه دعوت كرده، قطعاً از نرفتن تو ناراحت م يضمناً وقت. پدرش از ما دعوت كرده ؟يدار

 »بزرگه يصولت

مهرنوش افتاد  ينوشته ها اديبه  عهيود »م؟يسر شام برس دييخوا ياها كه نمشم! شه يم ريداره د«: به ساعت اشاره كرد خانم

 .او حضور داشت، با آنها همراه شد ينوشته ها يجا يكه در جا يمرد نيبه كشف ا ليو فقط م

چه خوب شد «: مرد جوان با لبخند گفت ستاد،يا زيكه در مقابل كامب يكردند و زمان ياز حضور او در جشن، ابراز خشنود همه

به اصرار «: كرد كه خونسرد باشد يسع عهيود» ...اون شب  يبعد از ماجرا يدلم تنگ شده بود، ول! يكه شما هم اومد

 »اميمهرنوش جون قبول كردم كه ب

 يمه مجذوب تو بشن، ولكه ه ستيالبته دور از عقل ن! خانوم نيهست زيپس شما چقدر براش عز«: رو به مهرنوش كرد زيكامب

 »خوان يخانوم، فقط خاطر خودشون رو م عهيكردم كه ود يمن فكر م

 يدست رو زيكامب» !يخسته كننده ا ييعجب خوش آمد گو«: بزند كه آقا گفت يشد و خواست حرف يعصبان گريبار د عهيود

 »اد؟يكنار ب همه لجبازه، چطور تونسته با تو نيدختر كه ا نيا! سبحان جان«: او گذاشت ةشان
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» ترسه، هان؟ يكنم ازت م يفكر م«: با خنده گفت زيكامب» از خودش بپرس. دونم ينم«: انداخت عهيبه ود ينگاه مين آقا

 »كه قابل احترامه لهيدل نيا Ĥم،يبا اون كنار م دينيب ياگه م. ترسم يمن از آقا نم«: با خشم پاسخ داد عهيود

 »ستم؟يمن قابل احترام ن يعني« -

 زيخواست توسط كامب ياما او نم» !بس كن...  عهيود«: خانم به او اخم كرد» كنم يفكر نم«: پاسخ داد يبا گستاخ دوباره

 »قبول؟! آتش بس«: كرد يانيمهرنوش پا درم. مسخره شود

 يليخ شما، زِيدوست عز. نزدم يكه من حرف يخودت شاهد بود! مهرنوش خانوم«: رو به مهرنوش كرد متيبا مال زيكامب

 يپاسخ از كنار او گذشت و روبرو يب نيبنابرا. به او بدهد يخواست جواب ينم گريد عهيود» توزه نهيهم ك يليزودرنج و خ

 .نشست همانانيم

كرده بود و  ريياش تغ افهيرنگ، ق يدر آن لباس صورت. لبخند زد عهيكرد و ود ييبا تكان سر به او ابراز آشنا انساليم يخانم

و  يآداب باش يمباد يكه كم ستيبهتر ن«: در گوشش زمزمه كرد يآرام يآقا با صدا. كرد يرا متوجه م گرانيبرق نگاهش د

 »؟يحفظ آبرو كن

اول، قصد  نياون فقط قصد مسخره كردن داره و شما هم از هم. اشتباه كردم كه اومدم«: گرداند يرو يبا ناراحت عهيود

 يفقط كم زيكامب. ستيآزار دهنده ن ،يكن يهم كه تو فكر م نقدريا«: نشستكنارش  يآقا به آرام »ديدار خيسرزنش و توب

 »ستيبلد ن يكار نيجز ا. كنه يمسخره م ايزنه،  يم هيكنا اياون  ،يبعگن شوخ ط ينم نيبه ا«: ديلبش را گز» شوخ طبعه

كه  عهيود »يناراحت بش نجايخواستم تو ا ينم. گذره يكردم كه خوش م يمن فكر م! جون عهيود«: به طرفش آمد مهرنوش

آقا » !مگه نه؟. نداره يارزش ناراحت«: موضوع ناراحت و معذب شود، رو به آقا گرداند نيدوست نداشت مهرنوش به خاطر ا

 .را فرو داد دهانشنداشت، لبخند زد و آب  يبرخورد نيكه انتظار چن

نگاه او را در جمع دنبال كرد تا . ش به خود داده بودافتاد كه خود يتيمأمور اديمتوجه مهرنوش شد و به  گريبار د عهيود

 .ديد يتفاوت م يجمع ب انيكند اما او را در م دايبتواند صاحب آن نوشته ها را پ

. انتظار نداشت تيمهرنوش بود، حكا ةكه در چهر ياقياما اشت. است امدهيتصور كرد كه آن مرد هنوز به مجلس ن ابتدا

 يب» اجازه هست؟«: ديشن يآرام يابتدا گمان كرد كه آقاست، اما صدا. ستاديمقابلش ا يمشغول فكر كردن بود كه مرد جوان
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 »!دييبفرما! كنم يخواهش م«: اشاره كرد يبه صندل ارياخت

بر لبش نقش  ييبايجوان كه لبخند ز مرد. بود دهيمرد را ند نيمنزل خودشان، ا يهمانيآورد؛ در م ياو را به خاطر نم عهيود

و ! ... بله«: سر تكان داد »ده؟يچيكه حرفش همه جا پ يخانم باش عهيود ديشما با«: اشاره كرد عهيبسته بود و به صورت ود

 »شما؟

 فيمهمونها قابل تعر نيا يمن برا ؟ياز ك«: با تعجب گفت »دميشن اديشما رو ز فيمن نادر هستم و تعر«: جوان گفت يآقا

كه  زيبا حرص به كامب عهيود »دميشن يليدر موردت خ ز،يام كامب يياز پسردا«: مرد جوان، صورتش را جلوتر آورد »ستمين

چطور مگه؟ اون «: پسر جوان گفت »نيندار يباادب ةپسر عم«: نگاه كرد ت،كنار مهرنوش نشسته بود و سر در گوش او داش

 »!كه؟ ينديب يم. كنه يجوان جا باز م يدل خانم ها يزود تو

خان اصالً آداب  زيكامب يول. كنه يمهرنوش با همه صحبت م«: مهرنوش بود، گرفت يرد انگشت او را كه به سو عهيود

 .از او گرداند يو رو» دارن فيتشر يهم از خود راض يليخ. ستيمعاشرت بلد ن

به صورت او چشم  ميمستق عهيود »؟يديبرخورد فهم دو تا يكي يرو تو نهايا ةهم«: معطوف او شده بود، گفت ييكه گو نادر

را متوجه خود  گرانيد نكهيو با ا ديبلند خند ينادر با صدا »Ĥدياصالً ازش خوشم نم. اش مشخصهه افهياز ق يادب يب«: دوخت

 »؟يگفت همرو به خودش  نهايا«: گفت اليخ يب د،يد

حرفها رو  نيكنه و سر به سرم بذاره، ا نيبه من توه گهيبار د هياگه  يول! صراحت نينه به ا«: پشت چشم نازك كرد عهيود

 »يچه دختر با دل و جرأت! نيآفر«: نادر ابرو باال انداخت» هم هست گهيد يزهايچ يليتازه خ. گم يبهش م

چه  بگم كه اون ديمن نبا يكنه، ول ياحترام يده كه به من ب يچطور اون به خودش جرأت م«: به دفاع از خود گفت عهيود

 »Ĥديسبحان چطور با تو كنار م«: نادر كه محو او بود، گفت» داره ياخالق زشت

 يسالن بود، نگاه گرياما خود را كنترل كرد و به جانب آقا كه طرف د د،يدلش تپ ينام سبحان، لحظه ا دنيبا شن عهيود

اصالً تو «: او گفت ييپروا ينادر ذوق زده از ب »Ĥميبا اون كنار م شتريمن ب يخودمون باشه، ول نيب«: گفت يانداخت و به آرام

 »؟يكن يم يچند وقته كه با سبحان زندگ

از . دونم يدرست نم«: گفت حيكوتاه و صر. اش بپردازد يزندگ اتيدوباره دلش گرفت؛ دوست نداشت به گذشته و جزئ
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مورد  نيبه صحبت در ا يليبود كه او تما افتهينادر كه از لحن سرد او در »ستين ادمي قاًيدق. خانواده م رو از دست دادم يوقت

كنم هفده سالم داره  يفكر م«: تأمل كرد يكم» چند سالت هست؟... شما «: عوض كردن موضوع صحبت گفت يرا ندارد، برا

 »شه يتموم م

 »؟يپس هنوز بچه ا« -

آره، «: به لبخند او پاسخ داد و گفت ،نيبنابرا. داشت ينادر لبخند دوستانه ا راينتوانست از حرف او ناراحت شود؛ ز عهيود

 »؟يدار يقشنگ ةافيبهت گفته كه چه ق يتا حاال كس«: نظر گرفت رينادر با دقت او را ز» قدم بلند شده يفقط كم

» نداره يپس اصالً ذوق هنر«: نادر به سبحان كه متوجه آنها بود، نگاه كرد و گفت» !همه، به جز آقا«: تفكر گفت يب عهيود

كرد او را با  ينادر كه فكر نم »؟يدار ياصالً خود شما ذوق هنر. ستمين باياز نظر اون، من ز ديشا«: دياز حرف او رنج عهيود

 .او را نسبت به خود عوض نكند تيحرف، ذهن نيكرد كه با ا يو سع» راستش من هم ندارم«: حرف حساس كند، گفت نيا

كه  ديخودش هم نفهم. ديمصاحبت با نادر بود، ابرو در هم كش اقيكه سرشار از اشت عهيود ةكه نگاهش به چهر يزمان سبحان،

شد؛ هنوز هم  زيخ مياو ن دنيبا د عهيود. ديآنكه بخواهد، گامها را سرعت بخش يب. ناراحت شد گر،يكديآنها با  دنيچرا از د

 .نديشعادت نداشت كه در مقابل او آرام بن

دونم  ينم«: او گفت يتوجه به ناراحت يب عهيود» گذره؟ يخوش م«: گفت ينرمش چيه يب د،يآنها رس يكيكه به نزد يوقت آقا

آقا از راحت صحبت » !آقا نادر براش كالس اخالق بذار! ادبه؟ يب نقدريچطور ا يباادب ةپسرعم نيبا داشتن چن زيآقا كامب

 .نادر لبخند زد به اورد،يخودش ب يآنكه به رو ياما ب امد،ينادر خوشش ن ةكردن او دربار

صورتش . با چهره اش تناسب داشت اريرنگ و صاف و نسبتاً بلند بود كه بس ييخرما يو چهار ساله با موها ستيب يجوان نادر

 ،يبه تازگ. كرد يرا افزون م تيجذاب نيدل پسندش، ا ياش جذاب بود و لبخند و نگاه ها رهيپوست ت. داشت يخاص ييبايز

 .مشغول به كار بود يشركت تجار كيشده بود و در  لياز دانشگاه فارغ التحص

را متوجه خود  عهيآقا كه ود »هيپروا و جذاب يعجب دختر ب«: در گوش او گفت يآرام يكه كنارش نشست، نادر با صدا آقا

 »!؟يستين مونياز اومدن پش گهيد نكهيمثل ا«: بدهد گفت يآنكه به نادر پاسخ يب د،يد

خواد كه هر  ياز لطف نبود، اما دلم م يبا آقا نادر خال ييآشنا«: لبخند زد ييبايچشم دوخت و دختر جوان به ز عهيبه ود نادر
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 »هم صاحبخونه است عذاب آوره يخان حضور داره و به نوع زيكه كامب يبودن در جمع. چه زودتر برگردم

 دنياز كنار مهرنوش برخاست و با د زيكامب. او را جانب جمع خودشان دعوت كرد ز،يكامب يدست به سو ةبا اشار نادر

كه چشم نداره تو رو  يخانوم آورد عهيسر ود ييچه بال«: ندياو جا باز كرد تا بنش ينادر برا. لبخند زد عهيپسرعمه در كنار ود

 »!نه؟يبب

به خود  عهيود» كرده، نسبت به بنده كم لطف هستن زيخانومِ عز نيا«: گرفت عهينشست و صورتش را مقابل ود زيكامب

از حرف او ناراحت شود،  زيانتظار داشت كه كامب» لطف هستم يكه من نسبت به شما فوق العاده ب نهيا قتيحق«: جرأت داد

من  دختر بچه از هيكه  ستيمن اصالً مهم ن يمهمه، عرض كنم برا امبر يكن ياگه فكر م«: ديبلند خند ياو با صدا يول

 »ادين اي اديخوشش ب

. دوباره بلند نشو قهر كن! باش ميفقط خوددار و مال«: سرخ شده بود، گفت تيكه از شدت عصبان عهيدر گوش ود سبحان

اخم كرد و به خاطر او سكوت  عهيود» و پدرشه زيكامب ةخون ،يهرجا كه بر. اتاقت يتو يكه بر ستيخودت ن ةخون نجايا

 .كرد

. گرفت ياراده خنده اش م يبود كه سبحان ب يدنياش آنقدر د افهيشد، ق يخود مجبور به سكوت م ليكه بر خالف م يزمان

 يچون من برا. ارهيآب سرد برات ب وانيل هي يخانوم، بهتره كه از سبحان بخوا عهيود«: گفت د،يد يكه او را مغلوب م زيكامب

 »كنم ينم يلطف نيخاموش كردن آتش شما چن

نداشت، به او چشم غره  يبرخورد نيآقا كه انتظار چن» !يادب ياز بس ب«: بار نتوانست تحمل كند و دهان باز كرد نيا عهيود

 ؟يكن يدختر رو عصبان نيا Ĥديچطور دلت م! يبهتره تمومش كن زيكامب«: شده بود، گفت عهيود ينادر كه متوجه ناراحت. رفت

 »ييايكوتاه ب يش يمجبور م داره كه عمداف نقدريخانوم ا عهيدر ضمن ود... 

به طور مسخره  زيو آنها را به حال خود بگذارد كه كامب زديبود، خواست برخ يبا او عصبان عهيكه از توجه نادر و برخورد ود اقا

 »دن ينم ياجازه ا نيبه بنده چن شونيا يخانوم باشم، ول عهياز مدافعان ود يكيخواد كه  يمن هم دلم م«: سر تكان داد يا

كنند و  يكه نگاهش م ديرا د يدو دختر و پسر. خود را كنترل كند تيتا عصبان ديكش يقيپا انداخت و نفس عم يپا رو عهيود

: گفت متيبار با مال نيا زيكامب» !يخواد ازم دفاع كن ينم... شما به حقوق من تجاوز نكن «: به بحث گفت دنيبخش انيپا يبرا
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 »كنم؟ اميخودم ق هيعل يخوا يم«

كس به جز سبحان از آن نگاه و لبخند نادر كه پر از  چيآمده ناراحت بود، لبخند زد و ه شيپ تيبه نادر كه از وضع عهيود

. نيخان شباهت ندار زيكامب نينظر به ا چينادر خان شما از ه«: توجه به اندوه آقا گفت يب عهيود. حرف بود، ناراحت نشد

خانوم دوباره  عهيكنم، ود يآتش بس اعالم م يمن هر چ. نداره دهيفا يطور نيا«: داعتراض كر زيكامب» قابل تحمله ريواقعاً غ

 ك»بگو يزيچ هيسبحان تو . كنه يشروع م

 .حالت او شده است رييباعث تغ يآقا نگاه كرد و متوجه نشد چه مسئله ا ةبه صورت گرفت عهيود

دختر كله شق نجات  نيهرنوش خانوم من رو از دست ام«: در مقابل او قد راست كرد زيشد و كامب كيبه آنها نزد مهرنوش

 »نيبش ياز هم جدا نگهدار دياصالً با د؟يباز شما دو تا مشاجره كرد«: او سر خم كرد يمهرنوش برا »نيبد

 »لجبازه يليخانوم خ عهيود يول ام،يكنم كه كوتاه ب يم يباور كن من سع«: به او انداخت يطوالن ينگاه زيكامب

به پدرت  ،يبه دو بكن يكيبا من  نجايا نكهيا يبه جا زيآقا كامب«: به خنده افتاد عهيبود و ود تيجمع انيدر م يهمهمه ا يصدا

 »شورش كنند گهيد قهيكنم تا چند دق يچون فكر م. گرسنه بكنه يمهمونا نيبه حال ا يبگو كه فكر

در . را نداشت عهيقصد جدا شدن از ود ايادر گون. كرد، شتافت يو به جانب پدر كه با مادر مهرنوش صحبت م ديخند زيكامب

سبحان هم . را بهتر بشناسد عهيجشن ود انيداد تا پا يم حياو شده بود و ترج يپروا يشاد و ب يةمجذوب روح داريد نياول

 نيبنابرا. بكند ييتقاضا نيتوانست با صراحت چن يرا تنها بگذارد، اما نم عهيگرچه دوست داشت كه نادر هر چه زدتر ود

 .ديرا برگز يخود فرو رفت و كم حرف ييتنها ةليدوباره به پ

 ند،يكرد كه پدر و مادر او را بب يدقت م عهيود. او قرار گرفت ينشست و نادر روبرو عهيصرف شام، سبحان كنار ود هنگام

سر بلند كرد، نگاه نادر را متوجه خود  هعيهر بار ود. حدس زد كه او تنها به جشن آمده است عهياز آنها نبود و ود يخبر يول

 .زديتوانست بگر يو از او نم ديد يم

. كرد يمنتقل م گرانيآرام و خوش برخرود بود و آرامش كالم و نگاهش را به د ز،ياو بر خالف كامب. ديپسند ياو را م عهيود

مهرنوش به  يشناختن مخاطب نوشته ها يگرچه برا عهيود. شود يكس يآنكه باعث ناراحت يزد، ب يحرفش را م يبه راحت

 .كرد يشد كه مهرنوش را فراموش م ينادر م جهاغلب آنقدر متو كنيآمده بود، ل يهمانيم نيا
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 ينم يدختر چيبه دل ه عهيكه هم صاحبخانه بود و هم از نظر ود زياو تنها با كامب يداشت كه مراقب مهرنوش باشد، ول يسع

تفاوت بود و تنها به حكم ادب با  يب يو حت يعاد اريبس زيتار مهرنوش در برابر كامبنشست، هم كالم بود و از نظر رف

 .صاحبخانه هم كالم شده بود

از  يخداحافظ يكه برا يزمان. باشد دهيد يبا كس يكه مهرنوش را در حال صحبت جد اورديهر چه فكر كرد، به خاطر ن عهيود

 شيپ يمهرنوش و مادرش هم به آرام. استقبال كرد عهياز آقا و ود يلبخندبا  زيبه طرف او و پدرش رفت، كامب زيپدر كامب

 .آمدند

رو به او كرد و  عهيود. را جلب كرده بود عهيآمد، احترام ود يخوش مشرب و مهمان نواز م يكه به نظر مرد ،يصولت يآقا

 شتريبه نظرت اگه من نبودم، ب«: مداخله كرد گر،يبار د زيكامب »نيبود، ممنون كه از من هم دعوت كرد يخوب يمهمون«: گفت

اصالً  يول! ديصراحت من رو ببخش«: را مخاطب قرار داد يصولت يجواب دادن به او، آقا يبه جا عهيود» گذشت؟ يخوش نم

 »نيكن تشيبهتره ترب. نيندار يپسر مؤدب

 متشيو گرانق يميقد يعصا يصولت يآقا اما. حرف ناراحت شود نياز ا يصولت يكه آقا ديو هراس ديلبش را گز ةگوش خانم

همه با  »زيكامب نيره با ا يتالش كنم، وگرنه آبروم رو م شتريب ديبا! خانوم عهيخودم هم موافقم ود«: زد زيكامب يرا به پا

 »يكن يبرچا م گهيآشوب د هيوگرنه  ،يترس يخوبه كه از بابام م«: آورد جلوترصورتش را  زيو كامب دنديبلند خند يصدا

 ،يقدر كه تو ترس آور نيمطمئن باش ا«: صاف كرد نهيكرده بود،  انيب يآرام يبر خالف او كه گفته اش را با صدا عهيود

 ريدر غ ،يپدرت خجالت زده بش شيفقط احترام پدرت رو نگه داشتم و نخواستم كه پ. ستيمن وحشت آور ن يكس برا چيه

 »گفتن داشتم يهم برا گهيد يحرفها يليخ نصورتيا

 

 .نبود مانيپش ياز آمدن به مهمان گريلبخند زد؛ د عهيود» !زميعز يكرد يكار خوب«: كتش را صاف كرد ةقي يصولت يآقا

توانست  يكه از او خوشش آمده بود و نم عهيرا بر زبان آورد و ود "داريد ديبه ام"لفظ  يبا مهربان يهم هنگام خداحافظ نادر

پر از حرف  ينادر با احترام سرش را خم كرد و نگاه» خوشحال شدم دنتونياز د«: گفت يموضوع را انكار كند، با مهربان نيا

 .به او انداخت
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به  عهيود. كردند يصحبت م يصولت يآقا ةراه آقا سكوت كرده بود و خانم و مهرنوش در مورد لباس برادرزاد نيب در

بود و  افتهيمهرنوش ن يكدام از رفتارها چي، امشب با همهرنوش شناخته بود يرا كه در نوشته ها يمرد«: ديشياند يم يهمانيم

مرد  نيگرفت كه از خود او در مورد ا ميآخر دفتر او را خواند و تصم تهنگام خواب جمال. گشت يسردرگم به خانه بازم

 .در بستر بماند شتريتوانست ب يروز بعد، جمعه بود و م. به بستر رفت و به سرعت خواب او را در ربود. ناشناخته بپرسد

به  يافكار گوناگون. توانست با آرامش بخوابد، سبحان بود يكه نم يتنها كس ان،يم نيو مهرنوش در خواب بودند و در ا خانم

. خواست آنچه را كه در وجودش در حال رخ دادن بود، باور كند ينم. داشت آنها را از خود براند يسراغش آمده بود و سع

 يبود و مورد توجه قرار م ريكه وجودش در همه جا چشم گ يآن هم با دختر. فتديبه فكر ازدواج ب سن، نيقصد نداشت در ا

 .گرفت

 يپتو پنهان كرد؛ حق نداشت او را برا ريسرش را ز...  عهيبود، اما ود دهيتا آن روز به هر آنچه خواسته بود رس نكهيوجود ا با

او را  عه،يود تمنديرضا ةچهر ريافتاد كه نادر با او گرم صحبت شده بود و تصو يوقت اديبه . بچه سال بود عهيود. خود بخواهد

 .بود مانيپش همانيبه م عهيدانست كه در آن لحظات از بردن ود يم يخوب هب. كرد يم نيو غمگ نيخشمگ

حسادت وجود  نيا يبرا يمجال رايز. كرد يم يمسئله او را عصب نيكرد و ا يبار بود كه تجربه م نياول يرا برا حسادت

 .رديبگ دهيكرد آن را ناد ياز فكر خودش خنده اش گرفت و سع... او  نكهينداشت، مگر ا

 نكهيخود بخواهد و از ا يداد كه او را برا يبه خود اجازه نم. كرده بود رياش را تسخ شهيبود كه اند ييپا زيگر يآهو عهيود

 يحال نم نيقدرت مقابله با او را نداشت، متعجب بود و در ع نكهيااز . ديهراس يمقاومت در برابر او را نداشت، م ياراي

سرانجام . كرد ياحساسات متضاد، كالفه اش م نيسردرگم بود و ا. از دست بدهد را نيريش ةحس تازه و تجرب نيخواست ا

 .و آزار دهنده اش به خواب رفت ضيافكار ضد و نق ةبا هم

كه پشت پنجره نشسته بود، ذوق زده  يبرف دنياز د. ستادياز معمول برخاست و پشت پنجره ا رتريد يكم عهيجمعه ود صبح

و با لذت با  يهوا، به آرام يتوجه به سرما ياما ب. ديكه به داخل آمد، بر خود لرز ياز سوز سرد كبارهيپنجره را گشود و 

 .سرانگشتان، برف را لمس كرد

رفت و  يبرف گرفته م اطيافتاد كه با پدر و مادر به ح ييسالها اديبه . گرفته بود دنيبار بايز نقدريبود و ا يبرف زمستان نياول
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 .ديمجال نداد و به سرعت لباس گرم پوش يبه دلتنگ. كرد يرا درست م يبا نمك يآدمك برف شيپدر برا

! سيه«: او لبخند زد ةكودكان ةخاتون به خند» !برف اومده شبيد«: بلند سالم كرد و گفت يو با صدا ديرا در سالن د خاتون

. دمينفهم يزياونقدر خسته بودم كه تا صبح چ شبيد«: تكان داد يسر »؟يديرو د شبيمگه تازه برف د. دنيهنوز خواب هيبق

 »رونه؟يب ميآقا كر

 »يممكنه كه سرما بخور! رونيب يخواد بر ينم. برف همه جا نشسته. كنه يداره راه رو باز م. آره«  -

كه  ميآقا كر. بود، به طرفش رفت و سالم كرد ميپارو كه در دست آقا كر دنيبا د. ديدو اطيتوجه به هشدار خاتون، به ح يب

بذار من هم كمكت «: پارو را گرفت ةدست جانيبا ه عهيود. جوابش را داد ييآمد با خوشرو يخوشش م زياز دختر سحرخ

 »كنم

به ناچار پارو را  ميكر» تونم يچرا م«: با اصرار گفت عهيود» فقط بمون و تماشا كن. شه يم نيسنگ! يتون يتو نم«: ديخند ميكر

برفها  ريرا كه ز يچوب يكرد، نتوانست پارو يپارو را به دست گرفت، اما هر چه سع عهيود» !نميپارو كن بب«: به دستش داد

 .بود، تكان دهد

: برفها را لمس كرد يبا شادمان عهيود» .رسه يگفتم كه زورت نم«: ديرا روب فيرد كيحركت،  كيپارو را گرفت و با  ميكر

 »نشده داريآقا هنوز ب. سر و صدا نكن نقدريا«: تذكر گفت يبرا ميكر »ميكن يبا هم باز اديبرم مهرنوش رو صدا بزنم، ب«

چهار  ينوز هم مثل بچه هاتو ه«: تكان داد يسر ميكر »ميكن يسر و صدا باز يدم ب يقول م«: آورد نييرا پا شيصدا عهيود

 .ديبرف برداشت و به طرف سالن دو يتكه ا عهيود »يمون يساله م

به طرف او رفت و . مهرنوش آرام و راحت به خواب رفته بود و قصد برخاستن نداشت. در اتاق مهرنوش را گشود يآرام به

 يچقدر م«: ديبلند خند يبا صدا عهيو ود ديمهرنوش پس از چند لحظه هراسان از جا پر. او گذاشت يشانيپ يبرف را رو ةتك

 »!ظهر شده! تنبل خانوم«: او كنار زد يحرف پتو را از رو نيا او ب» !نيبلند شو بب. برف اومده شبيد ؟يخواب

 رتيبا ح يشنود، لحظه ا يرا م يحرف نياست چن بار نياول ايمهرنوش كه گو »يبرف باز ميبر ايب«: او را گرفت يبازو عهيود

 »نشن داريسر و صدا كه مامان و آقا ب يفقط ب«: و گفت ديذوق زده لباس گرم پوش ،يتازه ا يرويو ن ستيبه او نگر

 عهيدرست كرد و به جانب ود يگلوله ا جانيآن همه برف، با ه دنيرفت و مهرنوش با د اطيبه دنبال او به ح نيپاورچ عهيود
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برف به جانب او  يو مشت» !پس آماده باش! ... يخودت شروع كرد نيبب«: و گفت ديبلند خند يبا صدا عهيود. پرتاب كرد

 .انداخت

كه به او خورد، اعتراض  يگلوله ا. بودند يهوا، مشغول باز يتوجه به سرد يبود و دخترها ب ستادهيآنها ا يبه تماشا ميكر

درست كرد و به دنبال  يبزرگ يبرف ةو گلول» !چشم«: گفت عهيود »نينداشته باش ياربه من ك. شدم ريپ گهيمن د«: كرد

 ررسيكه از خنده و سرما سرخ شده بود، به سرعت خود را از ت يحال رو د ديمهرنوش به سمت سالن دو. ديمهرنوش دو

 .ديكنار كش عهيود ةگلول

آقا با دست صورت خود را پاك . ديآقا، لبش را گز دنيو با د ديگلوله را پرتاب كرد و ناگهان خنده بر صورتش خشك عهيود

زبانش بند  رت،ياز شدت ترس و ح عهيبه عقب برداشتند و ود يو مهرنوش، هر دو قدم عهيود. موديكرد و با خشم پله ها را پ

 .سالم گفتن هم نداشت يارايآمده بود و 

 

: زمزمه بود، گفت هيكه شب ييبا صدا عهيانداخت و ود ريمهرنوش سر به ز» بود؟ يكار ك«: ديپرس يخشن يبا صدا آقا

 ياسك ستيپ نجايا نيكرد اليخ...  ؟يكش يمهرنوش خجالت نم...  ن؟يديمگه تا حاال برف ند«: زد اديآقا فر» !ديببخش«

 »شده؟

 يباز ميفقط داشت... آقا به خدا «: ديكرده بود، را به لباسش كش خيكه از سرما  شيآب دهانش را فرو داد و دستها مهرنوش

 .ديجو يلبش را م ةدوخته بود و گوش نيرا به زم شيچشمها. سرش را بلند كند ديترس يم عهيود »ميكرد يم

آقا از ترس او خنده اش گرفته بود، اما خود را به شدت كنترل . آماده كرد يلييخوردن س يآمد، خودش را برا شيكه پ آقا

 »!برو عقب«: صاف و بلند گفت ييدرست كرد و با صدا يبرف ةخم شد و گلول. كرد

بزند، چند قدم به عقب  يآنكه حرف يب» برو عقب! ... ستم؟يمگه با تو ن«: آقا گفت. به خود جرأت داد و سر بلند كرد عهيود

 ستاد،يا عهيكه ود يچشم دوخت و زمان عهيمهرنوش با ترس به ود» باز هم عقب تر«: اشاره كرد ريمس يرفت و آقا به انتها

 »؟يفاصله پرتاب كرد نياز هم«: آقا گفت

اگه به ! رو بزنم نيتا من ا...  ستيحاال همون جا با«: گرفت گريرا در دست د يبرف ةآقا گلول. انداخت ريسر به ز يشرمندگ با
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آنكه ترس خود را  يآب دهانش را فرو داد و ب عهيود» !به حالت يوا...  يكرد يكه كار تمومه، اما اگه جاخال دميصورتت كوب

 .آشكار كند، منتظر پرتاب او شد

 عهياو كوباند و ود يگلوله را به پا نيبنابرا. اندازد يم ريخورد و نه سرش را به ز يتكان م شيمتوجه بود كه او نه از جا آقا

بود،  افتهيرا باز يجوان ةسركوب شد جاناتيخود هبه وجود آمده بود و در  ييآقا كه گو. ديكش يقيلبخند او نفس عم دنيبا د

 »ن؟يكن ينم يچرا باز! نيشروع كن«: انداختبه جانب مهرنوش  يگريد ةگلول

 يبرف ةگلول نيآقا هم به سرعت چند. برف گلوله كرد يخم شد و مشت دينگاه كرد و با ترد عهيبه ود رتيبا ح مهرنوش

 »مينزن گهيكه به صورت همد ديمراقب باش«: از پرتاب آنها گفت شيدرست كرد و پ

 ةشادمان ةخند ياز سر گرفته شد و صدا گريد كباري يباز. سر تكان دادند و برفها را به جانب او انداختند يبا شادمان دخترها

 يكرد، تا بتواند گلوله ها يترها مكه به دنبال دخ تيآقا در آن وضع دنيبا د. ديكش رونيآنها، خانم و خاتون را از ساختمان ب

 .زده به صحنه چشم دوختند رتيح د،خرج كن ياش را به خوب يبرف

او  يبرف به سو يو مشت ديآقا به طرف او چرخ» !دهيسبحان، از تو بع«: بلند گفت يرا در بغل گرفت و با صدا شيبازوها خانم

بودند و خاتون  يسرخ شده شان، مشغول باز يه دستها و صورتهاو بدون توجه ب ديبار يكه م يتوجه به برف يهر سه ب. ديپاش

 .كردند يم قيتشو اديبا فر ختند،يگر يرا كه از دست آقا م خترانو د دنديخند يآنها م ةبا خند ميو كر

 يمورد، مربوط به بابك بود كه او را رو نيخاطرات گنگ او در ا. را تجربه نكرده بود يبرف باز نگونهيتا آن روز هرگز ا آقا

كرد و خوشحال  يپوستش حس م ريرا ز يپس از سالها لذت زندگ. ديخند يبلند م يكرد و به دنبالش با صدا يبرفها دنبال م

 .است دهيچيروح خانه پ يب يدر فضا ده،خن نديخوشا نيطن نيبود كه باالخره ا

 يجانيكه مهرنوش را هم با خود همراه كرده بود، ه عه،يبود و حاال حضور ودگذشته  يهمه به سرد ش،يروزهها و شبها تمام

 .تازه در او به وجود آورده بود

خنده . افتاد نيزم يخورد و با صورت رو زيدختر جوان ل ياش را به او پرتاب كند، اما پا يبرف ةكه گلول ديدو عهيدنبال ود به

خود را به او رساند و خواست او را  ع،يسر يآقا با گامها. ديدست كش ياز باز رتيقطع شد و مهرنوش با ح كبارهيها به 

 .زد بخندسر بلند كرد و ل عهيبرگرداند كه ود

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  حاجي بنده فاطمه  –وديعه                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣٩

باال  يبود، سرش را كم ياو جار ينيكه از ب يخون دنياما با د. و به او لبخند زد ديكش يلبخند، آقا نفس راحت نيا دنيد با

سرت رو «: آقا با تحكم گفت» نشد يزيچ«: نشده بود، سر تكان داد يزيه هنوز متوجه خونرك عهيود» !آروم بلند شو«: آورد

 .انداخت يآقا كه دو طرف صورتش بود، نگاه يبرف افتاد و دستها يوكه ر يبه قطره خون عهيود» !تكون نده

» شده؟ يچ«: برف زانو زد يرا گرفت و كنار او رو شيصورت خون آلود او، بغض گلو دنيو با د ديسرش رس يباال مهرنوش

خانم به سرعت . كمك كرد كه به داخل سالن برگردد عهيتوجه به او، خود به ود يجلو آمد، اما آقا ب عهيبردن ود يبرا ميكر

 »!نيكن يحرف كه گوش نم...  زهيل نيچند بار گفتم كه زم. اريب مويلآب يخاتون كم«: او گرفت ينيب يجلو يدستمال

او را  يآقا كه نگران» سر خورد شيپا كدفعهي«: كرد يرا گرفته بود و نوازش م عهيمهرنوش دست ود. شتبا عجله بازگ خاتون

 .كرد يسرزنش م يباز ةادام شنهاديپ يحس كرده بود، خود را برا يبه خوب

چقدر «: بود، گفتكه افتاده  يتوجه به اتفاق يلبش را پاك كرد و ب يبا دستمال باال عهياو بند آمد، ود ينيكه خون ب يزمان

! نه«: ستيآقا نگر ةبه صورت گرفت عهيود »مارستان؟يب ميبر يخوا يحالت خوبه؟ م«: گفت يمهرنوش با نگران» !ميديخند

 »ميديرس يحساب آقا رو م رنهخورد، وگ زيكه پام ل فيح! ... نشد يزيچ

خانم با  »؟يباز ميبازم بر«: با شوق گفت عهيود. او را ستود يةبزند، به او چشم دوخت و در دل روح يآنكه حرف يب سبحان

 يباز يبه قدر كاف. گهيد هيكاف«: آقا گفت» من حاضرم«: مهرنوش گفت» شه يتو حرف سرت نم«: تكان داد يتأسف سر

 .آقا رفتن او را با نگاه دنبال كرد. ض لباس رفتيتعو يبرخاست و برا "چشم"با گفتن  عهيود »ديكرد

را در  گريد التيتما ةداشت؛ در تمام عمر غرق در كار شده بود و هم يآمده بود، احساس خوب شيكه پ يحادثه ا رغميعل

 .بود عهيود ونيتحول را مد نيفرق داشت و ا شيروزها ةآن روز با هم. خود كشته بود

 يمهرنوش هم تازگ يآن روز برا يباز. آقا تازه بود يصبح، هنوز برا يو برف قطع شد، طعم خوش باز ديكه شب رس يزمان

 يدر حد صحبت ها شهيبا او هم. شود كيكرده بود، اما هرگز جرأت نداشت به او نزد يآقا زندگ ةداشت؛ پانزده سال در خان

جز حضور  يخانه عامل راتييتمام تغ. آنها رد و بدل نشده بود نيب دوستانه يشوخ هي يحت چگاهيحرف زده بود و ه ،يمعمول

 .كه متوجه باشد، اهل خانه را به خود معطوف كرده بودآن ياو ب. نداشت عهيود

آن  ريآنكه بهراسد، دست ز يب عهيود. اش اشاره كرد ينيبود، به ب عهيهنگام خوردن شام، خانم كه متوجه صورت ود شب
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 گريكه بار د يزمان. رفت ييو برخاست و به سمت دستشو» كنم ضربه خورده باشه يفكر م«: باال برد يگرفت و سرش را كم

 .نشست، تمام توجه آقا به او بود زيبر سر م

 التيتا آن زمان با درون خود و تما. كرد يم ليرا كه به آن دچار شده بود، تحل يديگذشت آقا احساس جد يروز كه م هر

او به كار  يةوحر يشد و تالش خود را برا يم دهيآقا كش يهم، چون او ناخودآگاه به سو عهيود. اش انس نگرفته بود يعيطب

 .گرفته بود

از  يكيبود كه  نيتفاوت آنها در ا. دانستند يرا را نم انيپا چكداميتازه بود و ه ةهر دو تجرب يبرا يريكشمكش و درگ نيا

 .ديدو يآن م يبه سو يگريو د ختيگر يناشناخته م نيا

همون روز . شد ريد يببخش كم«: گفت د،يكه او را منتظر د يبرد و هنگام شيهفته، دفتر مهرنوش را برا كيپس از  عهيود

 يم«: گفت يبا كنجكاو عهيود »؟ياورديپس چرا ن«: دينوشته ها دست كش يمهرنوش با شوق آن را باز كرد و رو» اول خوندم

 »ه؟ينوشته هات ك يتو "تو" نيخواستم بدونم ا

 »!تو؟« -

 »؟ينوشت يك يرو برا نايكه ا نهيمنظورم ا« -

نوشته ها  نيا! ... نكن يمهرنوش شوخ«: را در هم قفل كرد شيدستها عهيود» !دل خودم يبرا«: درنگ گفت يبا كم رنوشمه

 »!نوشته ها مخاطب دارن ةبه هر حال هم«: مهرنوش لبخند زد »؟ينوشت يك يبرا ست؟ين نطوريمخاطب زنده داره، ا هي

دفعه هم اومدم به  نيا...  يها باهاش آشنا شد يمهمون يزنم تو يم حدس ه؟ينوشته ها ك نيمخاطب ا«: با اصرار گفت عهيود

 »!ه؟يك يبراش از خودت و احساست نوشت نهمهيكه تو ا يبدونم اون نكهيا يبرا ،يصولت يآقا يمهمون

 »؟يديهم فهم يزيچ« -

 يبا همه مثل هم رفتار م يعني...  دمينفهم يزيمتأسفانه چ«: لبخند زد عهيبود و ود دهيسوال را پرس نيا طنتيبا ش مهرنوش

 »درسته؟ ،يصولت يبود به جشن آقا ومدهيكنم اون شب ن يفكر م. كردم اون رو بشناسم، اما نتونستم يسع. يكرد

بگم كه اون از اول تا آخر مجلس  يمحض اطالع جنابعال ،يكش يزبونم حرف م رياز ز يحاال كه دار«: گفت يركيبا ز مهرنوش

 »!؟ينوشت يكي يكه اونها رو برا يپس اعتراف كرد«: گفت يبا شادمان عهيود» حضور داشت
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چقدر در  ياگه بدون! هيتو رو خدا به من بگو ك«: كرد كيسرش را به صورت او نزد عهيزد و ود ييبايلبخند ز مهرنوش

ون اگه بهت اعتماد چ. يمطمئنم كه رازدار«: داد هيتك يمهرنوش به صندل» دم رازدار باشم يقول م... موردش فكر كردم 

 »!گهيپس بگو د«: طاقت گفت يب عهيود »يدادم كه بخون ينداشتم، اصالً اونا رو بهت نم

 »؟يزن يحدس م يخودت چ« -

سكوتش . كند يريگ جهينداشت، تا به سرعت نت يچندان يياو با مهمانان آشنا. ديبه ذهنش نرس يزيفكر كرد و چ يكم عهيود

 »رسه يبه ذهنم نم چكسيباور كن ه«: باال انداخت شد و سرانجام ابرو را يطوالن

 »؟يبزن يتون يحدس هم نم« -

 يدست از سرت برنم زياون كامب يعني. ينداشت يتوجه خاص چكسيمهرنوش چند روز در موردش فكر كردم، اما به ه« -

 »يهمه برات مهمه، توجه نشون بد نيكه ا يو به آدم يكن دايداشت كه مجال پ

گفتن داشت، نگاه  ليبا تعجب به صورت او كه م عهيود »؟يكه سرزنشم نكن يد يقول م... اگه بگم «: گفت ديبا ترد مهرنوش

 »شم كه اون رو بشناسم يهم خوشحال م يليچرا سرزنش؟ خ«: كرد

 »يكن يدر موردش بزنم، تو استقبال نم يدونم اگه حرف يمن م يول« -

! ... يكن يفكرش رو هم نم يحت«: مهرنوش با خنده گفت»ه تو خوشت اومدهك نهيمهم ا! حاال بگو«: گفت يبا كنجكاو عهيود

 »!يصولت يآقا ةكيپسر كوچ

اون  يبا احساس و عاشقانه رو برا يمتن ها نيتو ا يعني؟ !يكن يم يشوخ«: باز گفت مهين يگرد شده و دهان يبا چشمان عهيود

 يصولت زيكامب يهمه رو برا! بله«: آمد، گفت يبه نظر نم يراض عهيمهرنوش كه از برخورد ود »؟يبچه پولدار خودخواه نوشت

 »به نظرت چطوره؟! ... نوشتم

كلمه ها سر در  نيكالس، اصالً از ا يو ب تيترب يب ةاون آقازاد. رو نداره زهايچ نيا اقتياصالً اون ل«: دهان كج كرد عهيود

 »كنم يذره عالقه و احساس داره باور نم هي ياگه بگ. شناسه ياون فقط چك و سفته و اعتبار م. آره ينم

 ةچهر» گفتم يم دينبا! ... خودم شد ريتقص«: شده بود، گفت مانيپش عهيود يبرا زيكه از به زبان آوردن نام كامب مهرنوش

شده  زيكامب ةدر مقابل مهرنوش كه آنطور دل بست ديبه خود آمد؛ نبا عهيكرد و ود يعالقه اش را فاش م ةدرهم مهرنوش، هم
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 .زد يم يبود، حرف

كه باورش مشكله، اما  يخوب با وجود«: باشد يكرد منطق يموضوع سخت بود، اما سع نيخودش، هنوز هم هضم ا يبرا

 »شه يعاشق م ينوشته ها رو بخونه، حساب نياز ا يكيهم آدمه و اگه  زيبه هر حال كامب. جالب هم هست

 يبار نانيبا لحن اطم عهيود» بدونه يزيموضوع چ نياز ا يخوام كس يخودمون باشه، نم نيب عهيود«: گفت يبه آرام مهرنوش

مهرنوش اون  يراست! رميخنده م رو بگ يجلو ديچطور با دميدفعه كه اون رو د نيدونم ا يفقط نم. راحت باشه التيخ«: گفت

 »!؟...هم 

كه هر دفعه كه  ينيب يم. دونم ينم يچيدر مورد اون ه. من فقط احساس خودم رو نوشتم! يچيه«: به سرعت گفت مهرنوش

حرفها رو هم  نيهم يول...  گهيد زهايچ نيدونم هم يها و نم ياز كارش، بازار، مشتر. خنده يگه و م يم نه،يش يكنارم م اميم

 »!جور آرامش هي... بگم  يدونم چطور ينمده كه  يبهم دست م ياحساس هيزنه،  يكه م

 يليفكرش رو بكن، خ. كنه يده، واقعاً كالفه ام م يدست نم يا گهياحساس د ،يبه من كه جز خشم و ناراحت«: ديخند عهيود

 »!يسهام باز درست و حساب يش يخودت م يبرا. ياريدو روزه از بازار بورس سر در م. يازدواج كن زيجالبه تو با كامب

تونم باهاش كنار  يترسم؛ چون نم يمن از اشتباه كردن م. بهش فكر كردم يليدو سه ماهه خ نيا عهيود«: لبخند زد مهرنوش

 »... ايكنه  يازدواج م يتقاضا ايبه هر حال ! اريبه دلت بد ن«: دست او را گرفت عهيود »اميب

 د،يكه با هم داشت ييهابدون توجه به بحث و جدل ياما اگه بخوا. ادي يدونم ازش خوشتن م يم«: سرش را تكان داد مهرنوش

من كه . رهيگ يافتم، خندم م يكه م دارمونيد نياول ادي«: كرد يسكوت كوتاه عهيود »؟يگ يم يچ...  يدر موردش نظر بد

سازه من هم با  ياون با من نم. منطق باشه يكنم، بد و ب يهم كه من فكر م ركنم اونقد يفكر نم يندارم، ول يازش دل خوش

 »؟يكن يم كاريكنه چ يحاال راستش رو بگو؛ اگه ازت خواستگار...  يعني. با تو خوبه ياون، ول

اگه پا . فميضع يريگ ميمن در تصم يدون يخودت كه م«: بود، به سرعت گفت دهيشياند اريمورد بس نيدر ا ايكه گو مهرنوش

تونست دوباره ازدواج  يهمه سال م نيامان اشرط دارم؛ م هيقبول كردن  يكه بهش دارم، برا يبذاره، با تمام عالقه ا شيپ

خودش گذشته تا به من  التياون از تما. من بوده يكه فقط فكر خوشبخت تهبارها گف. بهش فكر هم نكرد يحت يكنه، ول

 »ساله كه تنهاست يليمادرم خ... كنه  يدگيرس
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مهرنوش » پدرت چرا فوت كرد؟ يدون يم«: ديپرس يآقا پرداخت و به آرام ةخود در مورد گذشت يدوباره به كنجكاو عهيود

 دهيپوش اهيبنده و مادرم كه س يذهنم نقش م يتو شهيهم يمراسم عزادار هي...  ستين ادمي ياديز زيچ«: چانه زد ريدست ز

 ةساد ةخون هي يتو يمعمول ةمنطق هي يتو. نبود نجاياصالً مثل ا ميكه قبالً بود ييجا ادمهيخوب  يول! ... كرد يم هيبود و گر

 »كنم اون طرف شهر بود يگمون م...  كيكوچ

مادر مهرنوش و مادر آقا مربوط  ةكه به گذشت يداستان. وجود دارد يزندگ نيپشت ا نيحاال مطمئن شده بود كه داستا عهيود

 .دانستند كه دو ازدواج داشته است يزد و فقط همه م يدر مورد او حرف نم چكسيكه ه يهم مادربزرگ ديشا. شد يم

اشراف زاده كه پدر  يكيدونم، مادربزرگ دو تا شوهر داشته؛  يكه من م ييتا جا«: فشرد زيم يآقا را رو سيخودنو مهرنوش

. هم شوهر دومش كه پدرِ مادر من بوده؛ نه مال و ثروت داشته و نه اسم و رسم يكيبوده و  - پدربزرگ آقا يعني -هما خانم

 ،يبزرگ و سلطنت ةخون كي يتو يكنم كه مادربزرگم، چطور بعد از زندگ يم خودم تعجب يداشته كه گاه يساده ا يزندگ

نوزده  اي جدهياومده كه مادرِ آقا، ه ايبه دن يمادرِ من وقت! ... كنه؟ يبوده، زندگ يريحاضر شده با پدربزرگ من كه مرد فق

 .ساله بود

 شيپ - مادرِ آقا -هما خانم. دونم كه مادربزرگ به خاطر ازدواج دومش از طرف پدرش طررد شده بود يرو هم م نيا

چون مادرِ هما . كرده ينم يكرده بودند، زندگ رونشيپدربزرگ و مادربزرگ ثروتمندش بوده و با مادر خودش كه از خونه ب

 .كرده يم يبا شوهر تازه اش، جدا زندگ و خودش هم هااون يهما رو گذاشته برا. حرفها نبوده نيگوشش به ا

 نينفر"گفتند كه  يها هم م يبعض! ش العالجه يضيگفتند كه مر يم. نداشت يمادرِ آقا حال خوب نجا،يا ميما اومد يوقت

 !گهيحرفها د نياز ا... دونم  ياست و نم "كرده

تونم  يمن نم. شده وهيزود هم ب يليخ. هرشنه پدرش ثروت داشته و نه شو. دهيكش يسخت اديز يليمادرِ من خ! عهيود يول

 »زنده س، كنارش باشم يخواد تا وقت يدلم م. اونو تنها بذارم

نشست،  عهيصورت ود يكه رو ياندوه ةمهرنوش به هال» كاش مادر من هم زنده بود! خوش به حالت. فهمم يم«: گفت عهيود

دونه كه آقا  يخوشحاله؛ چون م يهست نجايتو ا نكهيمادرت االن از ا... شه  يدرست م زيهمه چ! عهيغصه نخور ود«: ستينگر

 »خونه تنگ شده يرادلم ب«: ديلرز شيصدا »هيتو سرپرست خوب يبرا
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 يليخ لياوا! دونم يم«: دوخت نيرا به زم شيچشمها »يندار يراه برگشت گهياالن د«: سرش را با تأسف تكان داد مهرنوش

. كرد يم دمياومد و تهد يبه خوابم م اليسه. مثل طاهر كه مرد...  رميخواب بم يكه تو دميترس ياب، مخو يوقت. تاب بودم يب

 »رهيگ يشنوم و نفسم م يطاهر رو م يةگر يوقتها صدا يحال، گاه نيبا ا. حاال آروم گرفتم يول

سپس  »يايبا گذشته ات كنار ب ديبا. نيرو شروع كرد يديجد يتو زندگ. الهيهمه ش مال فكر و خ«: با محبت گفت مهرنوش

 يدفتر به كس نيدر مورد ا ديباشه كه نبا ادتي! جون عهيود! ... د؟يحرفهامون از كجا به كجا رس نيبب«: و ادامه داد ديخند

 »يبگ يزيچ

رش دفت ةمهرنوش به او لبخند زد و گوش» راحت باشه التيخ. هستم يمن رازدار خوب«: و لبخند زد ديكش ينفس بلند عهيود

 »!زيكامب«: نوشت

شاگرد ممتاز  شهيقصد داشت همچون هم. كرد يامتحانات آماده م يخود را برا عهيود ،يليسال تحص انيشدن به پا كينزد با

از خواب خود را در لباس  شيهر شب پ. افتاد كه به او داده بود يم يقول اديافتاد، به  يمادر م اديهر بار كه به . مدرسه باشد

 .زد يلبخند م نده،يبه آ دنيشيكرد و با اند يتصور م يپزشك ديسپ

او در آنجا  دنياز د. بود ستادهيمدرسه ا يروبرو شيبايز ليكه با اتومب ديرا د زيآمد و كامب رونياز مدرسه ب عهيروز ود آن

كرد او  يو وسع است يگريحدس زد كه او منتظر شخص د نيداشته باشد، بنابرا يتوانست با او كار ينم زيكامب. كرد رتيح

 .و به راه افتاد رديبگ دهيرا ناد

 عهيود. و سالم كرد ستاديدر مقابل او ا زيبرگشت و كامب» !خانوم؟ عهيود«: دياو را شن يچند قدم دور نشده بود كه صدا هنوز

شانه  عهيود» تا شما رو برسونم دييايب«: اشاره كرد لشيبه اتومب زيكامب» !دييبفرما«: جواب سالمش را داد و گفت يتفاوت يبا ب

 »گردم يخودم برم. ممنون«: باال انداخت

 »با شما حرف بزنم يموضوع هيخوام در مورد  يم. كنم يخواهش م« -

 »؟يچه موضوع« -

 »راه بگم يتو دييايب -

كه او را كنجكاو و  زيكامب. شروع به صحبت كند زيبه راه افتاد، منتظر ماند تا كامب ليكه اتومب يزمان. به ناچار سوار شد عهيود
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 »چه؟ يعني«: گفت رتيبا ح عهيود »د؟يخور يم يچ«: ديپرس د،يد يطاقت م يب

 »م؟يبخور يدنينوش هيكه با هم  نيگم دوست دار يم« -

 »د؟يبه من تعارف كن يدنيكه نوش نجايا نيمن رو آورد« -

با  عهيود» دارم ازيبه كمك شما ن... با شما صحبت كنم  يموضوع هيخوام در مورد  يم! نه«: كاست لياز سرعت اتومب زيكامب

آمده  شيپ يخواست بداند كه چه موضوع يم. گشت، نگاه كرد يكلمه م يكه پ زيمستأصل كامب ةو به چهر ديبلند خند يصدا

 يا كنجكاوب عهيود. شاپ پارك كرد يكاف كيدر مقابل  زيسرانجام كامب. تاب كرده است يمرد خونسرد و آرام را ب نيكه ا

 .داد يدنيو نوش كيسفارش ك زيبه دنبال او وارد شد و كامب

من از آقا اجازه نگرفتم كه بعد ! يصولت يآقا ديببخش«: نشست، دختر جوان به ساعت اشاره كرد عهيكه در مقابل ود يهنگام

 »برسم ريخوام د يچون من نم دييزودتر بفرما د،يدار ياگه حرف. از مدرسه مهمون شما باشم

 »ن؟يهست يخوام بدونم شما هنوز از دست من عصبان يمن م يول! عهيفهمم خانوم ود يم« -

 »شما رو به خاطر دارم يو اون حرفها داريد نيمن هنوز اول. متأسفانه بله«: گفت ينرمش چيه يب عهيود

 »د؟يديچرا من رو نبخش« -

 يقابل قبول يعذرخواه ،يكه زد يچون به خاطر حرف«: او را بفهمد يتوانست مفهوم حرفها ينم. به صورت او دقت كرد عهيود

 »ينكرد

 »؟يكه به من كمك كن يد يكار رو بكنم، قول م نياگه حاال هم« -

 »يبه من كمك كن دياما شما با«: سردرگم گفت زيكامب» !نه«: گفت تيبا قاطع عهيود

 »بهتون بدم يقول ه،يدونم چ يكه نم يبه شما در مورد كار نميب ينم يحرف رو زده؟ من لزوم نيا يك« -

 »خوام ينم ياديز زيچ ديابور كن« -

 زيكامب »گرانيو نه در آزار دادن د ديكن يم يرو ادهينه در صحبت ز. ستين اديز زيچ چياز نظر شما ه«: گفت هيبا كنا عهيود

 »!دييبفرما«: ها اشاره كرد يدنيبه نوش زيكامب. گذاشت زيم يسفارش آنها را رو شخدمت،يبدهد كه پ يخواست جواب

 يزياز من چ ،يدنيو نوش كيك نيدر مقابل ا دوارميام«: كرد يبود، نگاه يمنظورش به دنبال راه انيب يبه او كه برا عهيود
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 »يكمكم كن يتون يم يشما اگه بخوا«: گفت تيبا جد زيكامب» كه از انجام اون معذور باشم ينخوا

 »بكنم؟ دي چكار باحاال« -

 زيكامب. بزند يهمچنان منتظر بود تا او حرف عهيود. گرفت و آن را مقابل صورت خود برد وانيدستش را دور ل زيكامب

 »Ĥديدونم كه شما از من خوشت نم يمن م«: گرفت ميسرانجام تصم

 »شد يطور نم نيا ،يكرده بود تيدر مقابل خانم ها آداب رو رعا ياگه كم. يمقصر خودت هست« -

 »من كه بابت اون شب عذر خواستم« -

 »شما رو قبول كردم؟ يكه من عذرخواه ديمطمئن« -

 يدارم، قصد گروگان كش اجيكه من به كمكت احت ينيب يم. يكن ياز نرمش من سوءاستفاده م«: ديابرو در هم كش زيكامب

! ؟يهم عالقه دار لميبازار و حساب و كتاب، به ف يها متيكنم عالوه بر ق يچه؟ فمر م يعني«: با خنده گفت عهيود »يدار

 »درسته؟

چنگال را  عهيود »ياحساس باش يهمه ب نيكردم كه ا يفكر نم... باشه ! ؟يكن يطور فكر م نيا«: سر تكان داد زيكامب

 »احساسات نشون بدم؟ ديدر چه مورد با«: برداشت

 اديبه  عهيود» خوام ازدواج كنم يمن م«: زد، گفت يدر آن موج م تيكه قاطع ييزد و با صدا ايبار دل را به در نيا زيكامب

 »تونم بكنم؟ يمن چكار م«: ستياو را نگر يعصب يبا حالت. مهرنوش افتاد و دلش گرفت

 »!كارها يليخ« -

 »!پرده حرف بزن يب«: گفت يدلش به حال مهرنوش سوخت و به آرام عهيود

 »پرده تر؟ يب نياز ا. رميخوام زن بگ يگفتم كه م« -

 »داره؟ يبه من چه ربط«: به خود مسلط شد عهيود

 »!يخواستگار اميكه ب يبه من كمك كن ديشما با... رم  يطفره نم. كنم يطور فكر م نيمن ا يعني. مربوطه يليبه شما خ« -

كوتاه  يپس از سكوت زيكامب »؟يك يبرا«: نبود يگريبه جز او و مهرنوش در منزل آنها دختر د. آب دهانش را فرو داد عهيود

 »يو از قول من نظرش رو بپرس يلطف كن ديبا نيبه خاطر هم. ديهست يميدونم كه شما و مهرنوش با هم صم يمن م«: گفت
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 »!دونم يجوابش رو م دهينپرس«: ديشيبا خود اند يبا شادمان عهيود

دست و  يكار ب نيا يتو نقدريدونم چرا ا يمن نم. يرابطه تون اونقدر خوب هست كه با خودش حرف بزن«: ادامه داد زيكامب

 »هان؟ ،ياز چك و سفته گفت«: حرف او آمد انيبه م عهيود» ...هر دفعه  يكردم بهش بگم ول يچند بار سع. پام

هم باور  گهيكس د چيه. نظر خودش رو بدونم ام،يبا خانواده ام ب نكهيخوام قبل از ا يم«: چانه اش گذاشت ريدست ز زيكامب

 يچرا خودت باهاش حرف نم... خوره  يحرفها نم نيات اصالً به ا افهيق«: لبخند زد عهيود» كنه كه من عاشق شده ام ينم

 »نشد يكردم، ول يچند بار سع«: ددور لبش را با زبان تر كر زيكامب »؟يزن

 »جالبه يليخ« -

 »چطور مگه؟« -

 نكهيا«: به او انداخت ينگاه مين عهيود »قت؟يكدوم حق«: با تعجب گفت زيكامب »دميرس يقتيحق هيبه «: آورد نييرا پا شيصدا

و  متهايبودم كه فقط به دونستن ق دهياز همه شن. كه فقط به فكر انباشته كردن پول هستن يياونها يحت. شن يهمه عاشق م

 »مگه نه؟. خنده داره. شه يخوب عاشق م نقدريهم ا يصولت زيكامبآقا  يوا...  يد يم تينرخ بازار اهم

. يخودت شروع كرد«: گفت يحق به جانب ةافيبا ق عهيود »؟يها بردار هيكنا نيدست از ا يخوا ينم«: با افسوس گفت زيكامب

 »؟يكنم تا با مهرنوش صحبت كن يعذرخواه ديبا گهيچند بار د«: به ناچار گفت زيكامب »ست؟ين ادتي

 جانيه زيكامب »ميمشاجره ها بردار نيوصلت باعث بهبود روابط ما بشه و دست از ا نيا ديشا«: دستها را در هم كرد عهيود

 وارميامد«: شد يعصبان زيكامب» .به شما ندادم يقول چيمن ه«: شد يجد عهيود »؟يزن يبا مهرنوش حرف م يعني«: زده گفت

من به هر كس كه از من كمك بخواد، «: ديخند عهيود »يبكن يتا كار يريگ يچون جونش رو م. كس محتاج تو نباشه چيه

 »...شما  يكنم، ول يساده كمك م يليخ

 نيداده، وگرنه با ا دونيبهت م يطور نيكه ا يدار تيسبحان جذاب يتو برا. خودمون باشه نيب«: سرش را جلو آورد زيكامب

خود را باخت، اما به سرعت به خود مسلط شد و ابرو  يلحظه ا عهيود» كنه يشه از تو نگهدار يكس حاضر نم چيزبون دراز، ه

 يتو آدم رو كالفه م. اصالً اشتباه كردم«: برخاست زيكامب» كمك هم داشته باش قعحرفها بزن، تو نيباز از ا«: ديدر هم كش

 »يكن
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. ديرس يم شيزوبه آر رايمهرنوش خوشحال بود، ز يبرا. نظر گرفت رياو را ز عهيپرداختن صورت حساب كه رفت، ود يبرا

 ياز كاف زيبرخاست و به همراه كامب. شد يهوش م يب يكرده است، از شدت شاد ياز او خواستگار زيكه كامب ديشن ياگر م

 .شاپ خارج شد

 

 ليدرب اتومب تيبا عصبان زيكامب» !نه؟ اي يرسون يحاال من رو م. ندادم يقول چيباشه كه من ه ادتي«: از سوار شدن گفت قبل

 »از اول هم حماقت كردم كه به سراغت اومدم! ه؟يزدم كه جوابت چ يحدس م ديبا. باال ايب«: را گشود

 يرو يتون يم. خوام با مهرنوش صحبت كنم يم. يچندان هم حماقت نكرد. نه«: دياو خند تيسوار شد و به عصبان عهيود

 .داز هم باز ش يبهت و شاد تيبا نها زيكامب ةچهر »يكمك من حساب كن

 ةثابت هم يباشه، خودم پا يهر چ«: بدون تأمل گفت زيكامب» داره ياديز يمهرنوش نقشه ها«: به او گفت عهيطول راه ود در

 »وجود داشته باشه يزن و مرد هماهنگ نيب ديبا. نقشه هاش هستم

خواد  يكه خانوم تنهاست، مهرنوش م يتا وقت. كنه يتونه بدون مادرش زندگ ياون نم«: مهرنوش افتاد يحرفها اديبه  عهيود

 »يكن يخونه زندگ هي يبا اون تو اي ،يكن دايخانوم شوهر پ يبرا ديبا ايتو . كنه يكه با اون زندگ

كنه؛ زن  ينداره كه با ما زندگ يبيع يول. شوهر در دسترس ندارم. رميحاال خودم مهمترم كه زن بگ«: ذوق زده گفت زيكامب

 »هيآروم و خوب

 

هم از او  زياز او جدا شد و كامب يبا شادمان. را با او شروع كند يخوب يتواند زندگ ينداشت كه مهرنوش م ديردت عهيود

. شده بود ريد يليبه ساعت نگاه كرد؛ خ رتيبود، با ح اطيح نگيآقا كه داخل پارك لياتومب دنيبا د. بار تشكر كرد نيچند

 .و ترس به داخل ساختمان رفت اطيبا احت. بزند يحرف زيامببا ك دارشيدر مورد د ديدانست كه نبا يم

مهرنوش با تأسف  »؟يتا حاال كجا بود«: سالم كرد، اما آقا با خشم گفت. كه وارد ساختمان شد، همه در سالن بودند يزمان

 .است يعصبان يليتكان داد و با چشم و ابرو به او فهماند كه آقا خ يسر

از خونه چه  رونيتا حاال ب ؟يخوا يمعذرت م ن؟يهم«: ديكش اديآقا فر» خوام يمعذرت م. شد ريد«: انداخت ريسر به ز عهيود

 »نيگرد يدونستم كه امروز زود برم ينم«: زمزمه كرد »؟يكرد يم يغلط
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كدوم . يكرد ريخونه؟ امروز دو ساعت د يزودتر از من برس قهيدق هي ديبا يعني! چشمم روشن«: تر شد يعصبان سبحان

او دلش به رحم آمد و مداخله  ةخانم از نگاه درماند. سردرگم به مهرنوش نگاه كرد عهيود »؟يتا حاال كجا بود ؟يبود يگور

گردم همه خونه  يبرم يچه؟ چند بار گفتم كه دوست دارم وقت يعني«: فتگ يسبحان با ناراحت» !آروم باش، سبحان«: كرد

 »!دختر بچه بهفمونم؟ نيبه ا ديبا يبا چه زبون! باشن؟

. كنه تيخواست شما رو اذ يدختر بچه م نيا«: با حرص گفت. كرد يم نياز حد به او توه شيشد؛ آقا داشت ب يعصبان عهيود

همه مدت  نيبعد از ا«: زد اديآقا فر »نيانداز يراه م اديهمه داد و فر نياومدن، ا ريدونستم كه به خاطر دو ساعت د ينم

 يهمه ساله كه با من زندگ نيمهرنوش ا...  زياعصاب من رو بهم نر! عهيشه؟ ود يمن م تيباعث عصبان يكه چ يديهنوز نفهم

 »!اون هم بدون اجازه... از خونه بمونه  رونيوقت ب نيسابقه نداشته كه تا ا يكنه، ول يم

 ياو حت. ردفش يرا م شياشك در چشمانش حلقه زد و بغض گلو. اما نتوانست رد،ياش را بگ هيگر يكرد كه جلو يسع عهيود

و  نياول نيا«: دانست، گفت ياو م يبر گناهكار يدييآقا كه سكوت او را تأ. آمده است ريچرا د ديداد كه بگو ياجازه نم

بله «: گفت د،يلرز يم شيكه صدا يبا خشم سر تكان داد و در حال عهيدو» !خونه يگرد يبرم ريباشه كه د يبار نيآخر

 »دميفهم

به تو  يك ؟ير يكجا م«: آقا بلند شد يتوانست آنجا را تحمل كند و خواست كه به اتاقش برود كه دوباره صدا ينم گريد

: گفت تيكرد، با عصبان يجواب دادن به خودش استفاده م يبرا شهياو هم يكه از حرفها عهيود »؟ياجازه داد كه به اتاقت بر

فرو افتاد  دهاشيكنده از د رهيخ يو با برق يبه آرام ياشك ةو قطر» !؟ر برگشتميد يچ يكه اجازه نداد بگم برا يهمون كس«

... 

دانست  يخودش هم نم. زديابهت او را فرو بر ةبود كه هم ياشك كاف ةقطر نيهم. كرد خيكه كوه آتشفشان بود،  سبحان

 شهيدانست چرا هم ينم نكهيتر ا بيعج! دهد؟ يرا ادامه م يباز نيداند در هر مشاجره، مغلوبه است چرا ا يم نكهيا رغميعل

 .ديايو كوتاه ب رديتوانست شكست را بپذ ينم يياما هنوز گو! ؟كوچولو، مغلوبه و درمانده است نيدر برابر ا

 گهيد«: به طرف پله ها رفت خت،ير يكه اشك م يدر حال عهيود» !؟يخوب حاال بگو بدونم كجا بود«: ديدر هم كش ابرو

را علت  زيكامب. كرد هيبلند گر يدر مقابل نگاه آنان به اتاقش رفت و با صدا» از گفتن مجازات شدم قبل. نداره كه بگم يلزوم
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آنكه قصد خواندن داشته باشد،  يرا باز كرد و ب شيبا خشم كتابها. سرزنش كند راتوانست او  يدانست اما نم يآن برخورد م

 .سردرگم بود. شروع به ورق زدن كرد

 ريبار بود كه د نياول نيا. يديكش يم اديسرش فر نطوريكه اول حرف بزنه، بعد ا يذاشت يكاش م«: رو به سبحان كرد خانم

 »داشت يليكنم كه واقعاً دل يفكر م. اومد يبه خونه م

 يلياون خ«: مهرنوش گفت» الزم بود. بهتره يطور نيا«: خاله نبازد يرا جلو هيكرد كه الاقل قاف يسع ،يناراحت رغميعل آقا

 .حرفش را بزند يةجرأت نكرد بق» ...داشته كه  يحتماً علت. تابع مقررات شماست

آنان بود،  ةخاتون كه شاهد مشاجر »نييايپ اديبگو ب عهيبرو به ود«: شده بود، خاتون را صدا زد مانيكه از كارش پش آقا

 .اطاعت كرد

و اشكها را  ديبه صورتش دست كش عهيود »؟يزن يف نمچرا حر«: وارد اتاق شد. او جواب نداد يرا زد، ول عهياتاق ود درب

 »حواسم نبود«: پاك كرد

 »كنه يآقا صدات م! ... بلند شو جونم« -

 نيريز ةبه همراه خاتون به طبق نيبنابرا. رفت يم ديهم نداشت و با ياما چاره ا ند،ياو را بب گريد كبارينداشت كه  دوست

. نديو دستور داد كه بنش ستادياو ا يروبرو. كرده است هيبرافروخته اش، دانست كه باز هم گر ةچهر دنيآقا با د. رفت

 .در كنار مهرنوش نشست عهيود

. ديببخش«: پاسخ داد يآرام يبا صدا عهيود» بود؟ يچ يبرگشت ريد نكهيحاال بگو علت ا«: ديپرس يتر ميبار با لحن مال نيا آقا

 »بزنم يمورد حرف نيكه در ا ستيالزم ن گهيد يول

 »يداشت ريتو امروز دو ساعت تأخ ست؟يچطور الزم ن« -

 »نيمؤاخذه ام كرد كباري ر،يباشه بابت اون تأخ ادتونياگه «: حرص گفت با

 »!؟ياومدنت نداد ريد يبرا ياما تو جواب« -

 »ديزد اديوارد شدم، سرم فر نكهيبه محض ا. بدم يكه جواب نيشما كه به من اجازه نداد« -

 »؟يكه بعد از مدرسه كجا رفت يو بگ يخوام حرف بزن يحاال م« -
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داشت و من  اجينفر به كمك من احت كي«: شد يدانست، شاد م يآمدن او را م رياگر او علت د. به مهرنوش نگاه كرد عهيود

 »اميب ريمجبور شدم كه د

 »بود؟ ينفر ك كياون « -

 »ديفهم يخودتون بعداً م. نزنم يدم كه حرف يم حيترج« -

 

 بهيغر«: گفت عهيود» بوده و چرا از تو كمك خواسته؟ ينفر ك كي نيخوام بدونم كه ا يمن م يول«: گفت يبا كنجكاو آقا

 »Ĥرميسر در نم«: ديآقا ابرو در هم كش »ميبزن يآقا دوست نداره كه فعالً حرف نيا. ستين

اومدنم  ريشما من رو به خاطر د«: زدن، علت امر را بپرسد، گفت اديبعد قبل از فر ةكرد، كه دفع يم هياو را تب يبه خوب عهيود

 يهمون موقع موضوع رو م نيداد ياگه اجازه م ديشا. گفتن مونده باشه يبرا يحرف گهيكنم د يفكر نم. نيسرزنش كرد

 »بزنم يخوام حرف يگفتم، اما حاال نم

كه  نيد ياجازه م«: از آن نگاه، گفت دنيرهان يبرا عهيو ود ستيبود، با بهت او را نگر دهينفهم يزياو چ يكه از حرفها آقا

. سكوت كرد نيكوچك را رنجانده و از خود ترسانده است، بنابرا ةدانست كه آن پرند ينداشت؛ م يآقا چاره ا» من برم؟

است و نگفت و مهرنوش برخ يزيآقا چ »م؟يشه من و مهرنوش با هم حرف بزن يم«: ديپرس گريبرخاست و بار د عهيود

 .همراه او به اتاقش رفت

! ؟يشد يناراحت نم ،يمن بود يتو جا«: انداخت ريسرش را به ز »؟ياز دست آقا ناراحت شد«: او نشست ةمطالع زيم پشت

 »نذاشت من حرف بزنم... 

 »يبه اخالقش عادت كرده باش ديبا گهيد« -

 »! ...اومدم ريد يچ ينذاشت بگم برا! جواب سالمم رو نداد يحت« -

 شتريكنار ماست، ب شتريب. بهتر شده يليآقا اخالقش خ ،ياومد نجايكه تو به ا يرو هم بدون؛ از وقت زيچ هي! ريبه دل نگ« -

هم  يكه با ما باز يديد... كنه  يم يشوخ يكنه، حت يم يچشم پوش نشياز قوان يلياز خ ره،يگ يم راديزنه، كمتر ا يحرف م

 »!كرد
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 .كرد يبيغر يحرف احساس شاد نيته دل از ا. حرف لبخند زد نيا دنيبا شن عهيود

 »كه من كجا بودم؟ يبدون يخوا يتو نم يراست«: افتاد يمسئله ا اديبه  ناگهان

 »ميما همه نگران شد« -

چون من به خاطر سركار خانم ! نه من ،يديشن يم ديرو تو با ادهاياون داد و فر«: دست مهرنوش گذاشت يدست رو عهيود

 »دم؟يرو د يحدس بزن كه من امروز چه كس«: سر تكان داد عهيود» به خاطر من؟«: مهرنوش با تعجب گفت» !اومدم ريد

 ةچهر» !اومده بود دم مدرسه دنبال من يصولت زيامروز كامب«: گفت يبا شادمان عهيود» دونم ينم«: شانه باال انداخت مهرنوش

 »دنبال تو؟«: ديپرسآب دهانش خشك شد و به زحمت . مهرنوش درهم رفت

 »مقدمه يب يليكرد؛ خ يمهرنوش امروز خواستگار. گهيآره د« -

 ريحرفش را بزند، دستش را از ز يباق عهيآنكه اجازه بدهد كه ود يب. را گرفت شيشد و بغض راه گلو ديمهرنوش سف ةچهر

 .توانست جمله اش را تمام كندو ن ديلرز شيصدا» ...زدم كه به خاطر تو بود  يحدس م ديبا«: ديكش رونيدست او ب

به  دينبا! چقدر در اشتباه بودم ايخدا! يوا...  يبه من بخند يحق دار«: گفت تيمهرنوش با عصبان. ديبلند خند يبا صدا عهيود

 »يذاشتم كه دفترم رو بخون يم دينبا. گفتم يتو م

اون تو رو ! زمياشتباه نكن عز! ... يتو هم كه مثل آقا عجول«: او گذاشت ةشان يدست رو. ستاديسر او ا يبلند شد و باال عهيود

 يم يچه؟ تو رو به خدا درست حرف بزن، كه بفهمم چ يعني«: ديچشمان پر از اشك مهرنوش درخش» كرد ياز من خواستگار

 »!؟يگ

تخت  يخودش را رو عهيود» !يچه حدس«: ديتابانه پرس يمهرنوش ب» !حدس تو درست بود«: ديصورت او را بوس عهيود

 »دست و پاش رو گم كرده بود چارهيب... خنده ام گرفته بود  نقدريمهرنوش ا! يكن يباور نم«: انداخت

منتظر  دميد رون،ياز مدرسه كه اومدم ب«: لبخند زد عهيود» !فهمم يمن كه نم«: او را گرفت يبه طرف او رفت و بازو مهرنوش

اش  يشانيبه پ يدست عهيود» شد؟ يبعد چ«: گفت اقيمهرنوش با اشت» بود يجات خال. شاپ يكاف ميبا هم رفت. ستادهيمن ا

 »كرد و از من خواست كه كمكش كنم يعذرخواه يليخ ود،كه به من زده ب ييبه خاطر حرفها«: ديكش

 »!؟يتو به اون كمك كن« -
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از اون  يكيمهرنوش اگه . واست نظرت رو بدونهخ يم. كنم تيكرد كه من با تو حرف بزنم و راض يالتماس م چارهيب. آره« -

مهرنوش » !يش يم وهياون وقت تو قبل از ازدواج ب! كنه؛ اون هم از نوع كامل يسكته م يتو رو بخونه، از خوشحال ينوشته ها

 »؟يكن ينم يتو كه شوخ«: ديپرس يو ناباور يبا شاد

از من خواست كه با شما در مورد اون صحبت كنم و خواست كه در  يصولت زيكامب يامروز آقا. گم يباور كن راست م« -

بانو ! ... قبول كردم كه با شما حرف بزنم يدونستم، ول يگرچه من از قبل جوابتون رو م. نظرتون رو بدونه ندهيآ يمورد زندگ

 »!مهرنوش

بلند  يبا صدا عهيود» گفتن داره يبرا يدونستم كه اون هم حرف يم! عهيود يوا«: ديزده صورت او را بوس جانيه مهرنوش

مرد كه به من  يداشت م«: دهان گرفت يدستش را جلو» ... يوا! شد يم ديسرخ و سف. بود يخال يليتو خ يجا«: ديخند

 »؟يباالخره انتقام گرفت«: گرفت شگونياو را ن يبازو نوشمهر» كردم تشياذ يمن هم حساب. منظورش رو بفهمونه

خواستم خفه  يم د،يندازيكه گفت بهتره كه پرورشگاه راه ب يوقت. كرد يم ينيدلم سنگ ي، چقدر روكه زد يحرف يدون ينم« -

 »ش كنم

 وهيمن رو ب ياول زندگ نيهم! ديبانو به خاطر من عفوش كن«: آورد ينيبا تواضع دو دست بر هم نهاد و مقابل ب مهرنوش

 يبرات م ايدن كيدلم «: سر گذاشت ريدستها را ز عهيود» بشم وهيخوام مثل مادرم تمام عمر ب ينم! رحم كن عهيود. دينكن

 »؟يكن يسقف زندگ كي ريز يصولت زيكامبعمر با  كي يخوا يچطور م! من ةچاريب. سوزه

 »ساده يگوشمال هيفقط ...  يكه خفه ش نكن يبه شرط! تو شيپ Ĥميكردم، م دايهر وقت باهاش مشكل پ« -

» عجله داره يليخ. رهيو جواب بگ اديخواد ب يفردا م. شم يمن تنها م ،يتو كه بر«: ديكش يآه بلند عهيود. نديدو خند هر

 »كنه دايفكر كنم براش شوهر پ«: به طرف او برگشت عهيود »؟يپس مامان چ... اما «: بر لب مهرنوش نشست يلبخند

به حال  يفكر هيو بعد  رميگ يزن م"خودش گفت  زيكامب«: سر در گوش او برد عهيود» هان؟«: ديناباورانه پرس مهرنوش

زبونش «: باال برد ديمهرنوش انگشت خود را به عالمت تهد» "كنه ينداره كه با ما زندگ يبيتا اون موقع هم ع. كنم يخانوم م

 »!تنده يليخ

جره و پن... دونم  يكه اهل شعر و نم يازش انتظار داشته باش ديكنم كه نبا يفكر م. عاشقته يليخ«: با محبت گفت عهيود
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: مهرنوش ذوق زده گفت» كنه يقبول م يبگ يهر چ. خواد يتا دلت بخواد خاطرت رو م يو مجنون باشه، ول يليپرواز و ل

 »كنم يكار نم يكس يحساب برا يب«: گفت يبه آرام عهيود» !ممنون«

 »...اون فقط به فكر پوله، تو كه  يگ يم! يهم بدتر زيتو از كامب« -

 »خوام يپول نم...  زمينه عز« -

 »كه برآورده كنم؟ يدار ييچه آرزو ؟يخوا يم يپس چ« -

 يتو از همه كس برا«: ديمهرنوش او را بوس» توئه يمن خوشبخت يآرزو! غول چراغ جادو يا«: صورت او خم شد يرو عهيود

 .ديخند عهيود »يمن بهتر

افتاده بود و هم دچار خشم  شيبرا يآن هم اتفاقات خوب كه در يروز. ديشيكه گذرانده بود، اند يبه شب عهيشب، ود هنگام

اتفاق  نيتوانست بهتر يم نيا عهيبود كه احتماالً مورد توجه آقاست و از نظر ود دهيروز دوباره شن نياو در ا. آقا شده بود

 .باشد

 زيحاضر نبود تا در مورد كامب عهياما ود ست،يشده بود ك عهيود ريكه باعث تأخ يداشت، تا بداند مرد ياديگرچه اصرار ز آقا

 يب زيبه جانب او رفت و كامب. كه دوباره منتظر اوست دياز مدرسه خارج شد، او را د يآن روز، وقت يفردا. بزند يحرف يصولت

 .قرار لبخند زد و سالم كرد

 ريبه خاطر د روزيد«: داخم كر عهيود »؟يروزيشاپ د يكاف ميبر يموافق«: ديپرس زينشستند، كامب ليكه داخل اتومب يهنگام

 يساكت شد و پس از سكوت زيكامب »ياون هم بدون اطالع قبل ام؛يبه اونجا ب ستميحاضر ن گهيد. سرزنش شدم يرفتن حساب

 »؟يبا مهرنوش صحبت كرد«: گفت يطوالن

 »!بله« -

 »جه؟ينت« -

اصالً حاضر نشد كه در موردش فكر «: انداخت ريسر به ز عهيود» !نه؟«: هراسان گفت زيكامب. تكان داد يبا تأسف سر عهيود

صورتش در هم رفت و دست . سرش آمده باشد ييبال نيشد كه چن يباورش نم. كاست لياز سرعت اتومب زيكامب» كنه

تواند  ينم يكه چقدر كالفه است و از شدت بهت زدگ ديگرفت و د ظرن ريحركات او را ز عهيود. ديكش يشانيآزادش را به پ
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 نيكنم، اما مهرنوش از ا ينم دييكه من اصالً شما رو تأ نيبا وجود ا«: نتوانست كه او را آزار دهد نياز ا شيب. ديبگو يزيچ

 »قبول كرد؟«: ديبه طرف او چرخ زيكامب» استقبال كرد شنهاديپ

 »؟يخواست يرو نم نيمگه هم« -

» تشكر كنم؟ ديچطور با. ندارم غيدر يكه بخوا يهر چ! يدر حق من كرد يلطف بزرگ«: نگاهش كرد يبا مهربان زيكامب

 يچ«: به سرعت گفت زيكامب» خوام يخواستم كه از شما هم همون رو م يزياز مهرنوش چ«: چشم دوخت ابانيبه خ عهيود

 »منه يشما، تنها آرزو يتخوشبخ«: ديكش ينفس بلند عهيود» فراهم كنم؟ يدوست دار

: سر تكان داد عهيود» !متشكرم ،يهست يام، تو دختر فوق العاده ا هيبر خالف تصور اول«: او نگاه كرد ةبا دقت به چهر زيكامب

تونم با پدرم صحبت كنم،  يپس م«: پا را بر پدال گاز فشار داد زيكامب» فقط من رو زودتر برسون به خونه. نداشت يقابل«

 »!فقط عجله كن«: داد هيكت يسرش را به صندل عهيود» درسته؟

حاال نسبت به او  عهيود. از او تشكر كرد گريكرد، بار د ادهيمنزل پ يكه او را جلو ينشست و هنگام زيبر لب كامب لبخند

 .دهد حيدر مورد گذشته اش به او توض يخواست روز يداشت، اما هرگز دلش نم ياحساس بهتر

به آشپزخانه رفت،  يچا دنينوش يخانم براكه  يهنگام. منزل مهرنوش منتظر او بود و آقا هنوز به خانه بازنگشته بود در

و من هم گفتم كه سركار خانم  رهيبله، اومده بود كه جواب بگ«: گفت عهيود »؟يديرو د زيكامب«: مهرنوش كنار او نشست

با . يهست يتو دختر خوشبخت. هر چه زودتر با پدرش صحبت كنه ديكه با تخوشحال شد و گف ياون هم حساب. نيموافق هست

 »يبساز يتون يهم مطمئنم كه م زيكامب

 »! ...دوارميام« -

 .هر دو لبخند زند و به طرف آشپزخانه رفتند» !ييچا نييايب! دخترها«: بزند كه خانم گفت يخواست حرف عهيود

 يگذاشت و خانم هم از شاد يدائم سر به سر مادر و خاتون م يمهرنوش از شدت شاد. بدون حضور آقا صرف شد غذا

خواست كه هر چه  يدلش م. بود كه مهرنوش در تمام مدت عمرش خورده بود ييغذا نيغذا بهتر نيا. دختر، خشنود بود

 .سديزودتر به اتاقش برود و آنچه اتفاق افتاده، در دفترش بنو

ب به چشمانش كرد خوا يخواست كه نگران باشد، اما هر چه م ينم عهيود. شبها به منزل بازگشت ةاز هم رتريشب آقا د آن
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 امدهيامشب ن يول. داشت قبل از موقع صرف شام در منزل باشد يسع شهيبود كه او هم نيكرد ا يآنچه نگرانش م. آمد ينم

 .برد يرفت و خوابش نم يدر خانه راه م يشدت نگران زخانم هم ا. داد يبود و تلفن شركت هم جواب نم

 يتنها مهرنوش بود كه رو. استراحت به اتاقش رفت ير خورد و برااز دلشوره، قرص خواب آو دنيره يخانم برا سرانجام

توانست  يتوانست بخوابد و نه م ينه م. رديتوانست آرام بگ ينم عهيود. بود زيبا كامب بايز ةنديكرد و به فكر آ يم ريابرها س

 .شد ياز او نم يخبر ياز آقا بود، ول يخبر ظرهر لحظه منت. را مطالعه كند شيكتابها

رفته  اطيح يخود در آن سو ةهم به خان ميخاتون و كر. كردن او را هضم كنند ريد نيتوانستند ا ياز افراد خانه نم كي چيه

 .بودند

 يمبل يرو. چشمش به ساعت افتاد؛ از دوازده گذشته بود گريآمد و بار د نيريز ةبه طبق شانيكالفه و پر عه،يود سرانجام

آرام  ييتازه گرم خواب شده بود كه صدا. چه موقع به خواب رفته است ديود كه نفهمخود غرق ب االتينشست و آنقدر در خ

آقا انگشت بر  »د؟يبرگشت«: گفت يو با شادمان ديآقا، خواب از سرش پر دنيبه زحمت چشم گشود و با د. كرد دارياو را ب

 »نيكرد ريد يليخ«: لبخند زد و گفت عهيود» !سيه«: نهاد ينيب

 »؟يبود دهيخواب نجايچرا ا« -

از  يتكان داد و با خوشحال يسرش را به عالمت منف عهيود» آد؟ يخوابت كه نم! ... اتاق من يتو ايب«: كت را از تن در كرد و

 .او روان شد يپ

 گريآقا بار د. توانستند صحبت كنند يم يآنجا به راحت. قرار گرفت يصندل ياو رو يروبرو عهيتخت نشست و ود يرو آقا

 نيا دنيآقا از شن» تونستم بخوابم يباال نم! نگران بودم«: دياو را با نگاه كاو ةخست ةچهر »؟يبود دهيمبل خواب يچرا رو«: گفت

همه «: گفت تيبا جد عهيود» اونقدر نگرانم بشه كه خوابش نبره يكردم كس ينم رفك«: لبخند زد. حرف احساس لذت كرد

شركت  يكارم تو«: و دوباره به او نگاه كرد ديتخت دراز كش يآقا رو» بخوابه خانم با قرص خواب آور تونست. مينگران بود

 »ديطول كش

 »داد يتلفن شركت جواب نم« -

 »چقدر خسته ام... درآورده بودم  زيخودم از پر« -
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 »!من برم به اتاقم؟ د،يبخواب دييخوا يم«: گفت عهيود

 »حرف بزنم يكيدوست دارم با  ؟يبمون يتون يم«: باال آورد يسرش را كم آقا

 نيخواب را فراموش كرد و همچن. شود نيكرد تا با او همنش ياستفاده م ديفرصت با نياز ا عهيهم مهربان شده بود و ود باز

خدا ! ... اومده؟ شيپ يكه نكنه مشكل دميترس«: گفت يمحسوس يبا شاد. به مدرسه برود ديفراموش كرد كه فردا صبح زود با

 »!رو شكر

 »خودم نشستم و دوباره حساب كردم. ميحساب شركت كم آورد يتو« -

 »مشكل حل شد؟« -

 يمعامله ها چ نيا يكه ط ستيمعلوم ن ياديز يليمبلغ خ! م؟يبرخورد يدونم چرا به مشكل مال ينم! نه«: اخم كرد سبحان

 ».ميĤريفقط پول كم م... اسناد  ،يحسابدار ،يمال ،يظاهراً درسته؛ امور ادار زيهمه چ! شده؟

 »بده يليكه خ نيا« -

 »!شده يفهمم چ يمن م« -

و  ديدرخش يچهره اش م. آقا نگاهش را به او دوخت؛ چقدر جوان و شاداب بود» رو مطمئن هستم نيا«: با لخند گفت عهيود

 ريكنم كه پ يوقتها فكر م يگاه«: ختاندا يرا برداشت و به صورت خود نگاه نهيآ. نفهته بود شيدر لبخندها يجوان يروين

 »و پنج سالتونه يشما فقط س«: گفت سرعتاو هم به . شد عهيو منتظر پاسخ ود» شده ام

 »و تو چند سالته؟« -

سوال نكوهش وجدان  نيقت،ايدر حق. آنها وجود دارد نيب يفاحش يخواست به خود بفهماند كه چه تفاوت سن يسوالش م با

 .خودش بود

 »!گهيهفده سالم شده د« :گفت عهيود

 »دو برابر سن تو رو دارم باًيمن تقر« -

سبحان از  »ديشما از پدر من پنج سال كوچكتر. ديكن سهيخودتون رو با من مقا ديشما نبا«: گرفت يانگشتان را به باز عهيود

پدر  يخواست خود را جا ينم. نبود ندياو خوشا يبرا نيكرد و ا يم سهياو را با پدرش مقا عهيود. امديخوشش ن ريتعب نيا
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 .داد كه بحث را عوض كند حيترج. شدينديبباره  نيخواست در ا ينم. بداند عهيود

سرش گذاشت و به طرف او  ريدستش را ز. بخواهد حيبود كه از او توض يفرصت مناسب نيا. او افتاد روزيد ريتأخ ادي به

با او  يباز كيخواست . در او جان گرفت يافتاد و حس شوخ طبع روزيد اديبه  عهيود »؟يبرگشت ريچرا د روزيد«: برگشت

 .ندازديراه ب

سكوتش آقا را . كرده بود نيدر برابر خانم و مهرنوش به او توه روزيآقا د نينزند و همچن يقول داده بود كه حرف زيكامب به

 نميب ينم ياما فعالً ضرورت«: سماجت گفتبا  عهيود» پرسم، دوست دارم كه جواب بشنوم يسوال م يمن وقت«: آزرده ساخت

 »؟يمن نگران شده بود يتو واقعاً برا«: گفت نيتر ميرا جستجو كرد و با لحن مال او ةآقا باز هم چهر »ديبدون يزيكه شما چ

ر كه بله، من هر با«: با صداقت گفت. گرفت يكه از آمدن او مطمئن نشده بود، آرام نم يبه خود رجوع كرد؛ تا زمان عهيود

كه من در مقال تو احساس  يبفهم يخوا يپس چرا نم«: كرد يآقا همچان نگاهش م» شم ينگران م ن،يداشته باش ريتĤخ

 »شم؟ ياومدنت، نگرانت م ريد يكنم و برا يم تيمسئول

 يول. شناخت يزد، او سر از پا نم يبا او حرف م مانهيصم نگونهيهر بار كه آقا ا. حرف، به وجد آمد نيا دنيبا شن عهيود

كه او با پدرش صحبت نكرده، او هم در  يقول داده بود تا زمان زيبه كامب رايز. بزند يتوانست حرف ينم ،يباطن ليم رغميعل

 »تونم بگم ينم ديكن باور«: گفت يبه آرام. باره سكوت كند نيا

خسته «: آقا پشت به او كرد و گفت. ا نداشتاو ر ياو شد؛ طاقت ناراحت يمتوجه ناراحت يبه خوب عهيو ود ديابرو در هم كش آقا

برخاست، اما به . حرف عذر او را خواسته و خواست كه به سراعت از اتاق خارج شود نيدانست كه با ا »Ĥديخوابم م گهيم، د

كه رازدار  نيد ياگه بگم، قول م«: گفت يتخت نشست و به آرام ةلب. شد كيبه طرف در برود، به تخت او نزد نكهيا يجا

 »ن؟يباش

نبود كه در چهره  كيهمه به او نزد نيگاه ا چيه عهيبه او نگاه كرد؛ ود. ديچون كودكان به طرف او برگشت و خند سبحان

 .انداخت رينگاه او دلش را لرزان و سرش با به ز تيشفاف. اش دقت كند

 نيآنكه علت را بپرسد، خشمگ يب گريآقا بار د» !برگشتم خونه يصولت يآقا ةكيبا پسر كوچ روزيمن د«: گفت يآرام يصدا با

شدن او  ياز عصبان عهيود» ... چند بار بگم كه  د؟يديرو د گهيهمد يك ؟يباهاش اومد يچ يبرا ؟يبرگشت زيتو با كامب«: شد
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 »حرف بزنم؟ نيد ياجازه م«: ديكالم او را بر د،يترس يم

 نياز ا قتيدر حق. آقا خنده اش گرفت ةخشم كودكان دنياز د عهيود. در هم لب فرو بست و منتظر شد يبا چهره ا سبحان

با  يچ يبرا«: ديپرس گريبار د ديآقا كه او را در سكوت د. نكته شاد شد، كه آقا متوجه اوست و به خاطر او ناراحت شده است

 »؟ياون برگشت

 »اومده بود دنبالم« -

: گفت عهيود »؟يندار ياومده بود دنبالت؟ مگه تو خونه و زندگچه؟ چرا  يعني«: تر شد و گفت نيحرف خشمگ نيبا ا سبحان

 »!دينش يعصبان نيفقط قول بد«

. فكرش هم عذاب آور بود يحت. نبود يباوركردن د؛يرس يبه ذهنش م يافكار گوناگون. ستيدر سكوت نگر يلحظه ا آقا

 »ميخواست كه با هم حرف بزن«: گفت د،ياو را د يتاب يكه ب عهيود

 »در چه مورد؟« -

 »از من كمك خواست« -

اون ! فهمم يم«: به سرعت گفت» ...  نقدريا! عهيحرف بزن ود ؟يبه اون بكن يتون يم يتو چه كمك«: گفت يبا كالفگ سبحان

زد،  يحرف م زياز كامب شيكه مشتاقانه برا عهيود ةآنكه بخواهد، نگاهش بر چهر ينفس آقا بند آمد و ب »رهيخواد زن بگ يم

 »!نه! ... نه«: ديشك يم اديدر وجودش فر ييندا. ثابت ماند

: و به زحمت گفت ديكش يقينفس عم. همه دستپاچه شود نيتا آن روز سابقه نداشت كه ا. كرد بر خود مسلط شود يسع

 عهيود» زدواج كنهخواد با اون ا يم. باره حرف بزنم نياز من خواست كه با مهرنوش در ا«: گفت يبا شاد عهيود» ! ...خوب؟«

او و  نيهر آنچه ب عهيود» !ادامه بده«: لبخند بر لب آقا نشست. در صورت آقا نشست، نشد كبارهيكه به  يمتوجه آرامش

نزد، اما در مقابل  يحرف يباره با كس نيبا آنكه قصد داشت كه سكوت كند و در ا. اقا گفت يگذشته بود، برا يصولت زهيكامب

 .را اقرار كرده بود زياو نتوانسته بود رازدار باشد و همه چ

شما همه  يحداقل برا ن،يداد ياجازه م قهيدو دق روزياگه د! كردن من ريهم علت د نيا«: لبخند زد ش،يگفته ها انياز پا پس

درسته كه مرد  زيكامب. ياما خوشحالم كرد. نداره يراديا«: گفت د،يرس يبه نظر م يآقا كه راض» دادم يم حيرو توض زيچ
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كه بعد از اون همه كدورت  يشد يدونم كه تو چطور راض ياگرچه هنوز نم. هآل دهيمهرنوش ا يبرا يول ست،ين يپرشور

 »يكن يانيپادرم

 »كرد و من هم به خاطر مهرنوش قبول كردم يچند بار عذرخواه روزيد« -

 »يكرد يكار خوب«: ديخند آقا

 »...دوست داره كه . دونه كه من موضوع رو به شما گفتم يمهرنوش نم. ديبزن يمورد حرف نيدر ا دياما شما نبا« -

 »!عهيفهمم ود يم« -

: گفت د،يآقا كه او را ساكت د. برد ياو لذت م ةخست ةبه چهر ستنياز نگر عهيود. آقا در آن لحظات آرام بود ةچهر چقدر

 »عوض شده زهايچ يليخ ،ياومد نجايتو به ا يكنم كه از وقت يفكر م يگاه. يهست يتو دختر خوب«

آنكه از گفتن  يبار ب نياول يآقا، برا »ن؟يشما هم مثل من پدر و مادرتون رو از دست داد«: ديبه خود جرأت داد و پرس عهيود

پدرتون زنده  يعني«: متوجه منظور او نشد عهيود» دونم يمادرم رو بله، اما پدرم رو نم«: داشته باشد، گفت ييابا قتيحق

 »است؟

 »دونم ينم« -

 9 فصل

 »!نه؟ ايكه پدرتون مرده  ديچپه؟ شما خبر ندار يعني« -

 نياز به خاطر آوردن ا ايآقا، گو. ديشن ينامنظم او را م ينفس ها يصدا عهيبود كه ود يآنقدر به او نزدك. شد زيخ مين آقا

كه به زمزمه شباهت  ييبا صدا. اش نشست و چهره اش برافروخته شد يشانيپ يرو يرشتد يموضوع ناراحت بود؛ عرق ها

 »!ه؟يك مدونم پدر يكه من نم نهيا قتيحق«: داشت، گفت

دانست  ينم. افكند رياما به سرعت سر به ز ستيو منقبض شده بود، نگر يخورد و به صورت آقا كه عصب يتكان سخت عهيود

 .داد يآزارش م يكنجكاو. او نشود شتريب يرا كه در ذهنش نقش بسته، چگونه مطرح كند كه موجب ناراحت يسوال

رو  زيروز خودم همه چ هيمطمئن باش كه . ميبزن يمورد حرف نيدوست ندارم فعالً در ا«: در گوش او زمزمه كرد يبه آرام آقا

بزند، سرش  يآنكه حرف يو ب ستيداشت نگر يخاص تيه، جذابسبحان كه در آن لحظ ةبه چهر عهيود» كنم يم فيبرات تعر
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 .ديرا عقب كش

بلند شو برو . وقته ريمدرسه؟د يفردا بر يخوا يمگه نم«: انداخت يتخت رها كرد و به ساعت نگاه يخود را رو سبحان

دختر لبخند » !يينجاياخوشحالم كه ! ... عه؟يود«: خواست از در خارج شود، آقا گفت يكه م يسرخات و زمان» استراحت كن

 .برد يم يآن پ ييبايبه ز شياز پ شيداشت كه هر روز، ب ياحساس خوب. به اتاقش رفت يزد و با خشنود

 

و عقد مهرنوش و  يمراسم خواستگار يبرگزار يبرا يزمان مناسب عه،يو امتحانات ود يليسال تحص افتني انياز پا پس

 .خوشحال بود كه آقا تا آن روز موضوع را نزد مهرنوش فاش نكرده است عهيود. بود زيكامب

: مهرنوش كنار او نشست و گفت. گذرانده بود تيامتحان را با موفق نيآخر عهيكه آقا به منزل بازگشت، ود يروز هنگام آن

 .رعت خبر خوب را حدس زدبه س عهيود» !خوش خبرم دختر خانوم«: به او زد ييبايآقا لبخند ز »نيآقا امروز زود اومد«

: رنگ كرده بود، كنار زد يرا كه به تازگ شيخانم موها »ميقراره كه آخر هفته، مهمون داشته باش«: ديمبل لم يرو آقا

 »مهمون؟«

 »!رسند يخدمت م يريامر خ يمهمونا برا. تر يرسم يكم هيالبته « -

 »انيقراره كه ب بزرگ و پسرهاش يصولت«: چشم به دهان او دوخت و آقا گفت خانم

 »به چه مناسبت؟« -

به  ييبايفكر ز. درخشان دختر نگاه كرد ةخانم به چهر »دياز مهرنوش خانوم پرس ديرو با نيا«: چشمك زد عهيبه ود آقا

آقا صورتش را مقابل او » دونم يمن نم«: مهرنوش شانه باال انداخت» از مهرنوش؟«: زد يخبر يخود را به ب يذهنش آمد، ول

مهرنوش لبخند » دستبوس؟ انيخوان ب يعاشق سركار خانم شده اند م يصولت زيكه كامب يدون يتو نم يعني«: گرفت و گفت

 »شده ام، هان؟ ريباور كنم كه پ ديپس با«: زد و خانم گفت

! ... كنه، بابا يهم صداش م مانهيچه صم«: دادآقا سر تكان » ... زيمگه شما چند سالته؟ كامب«: ديبه سمت او چرخ مهرنوش

در حال حاضر، «: آقا به طرفش برگشت» بودم انيمن هم در جر«: نگاهش كرد عهيود »ميبود بهيما غر نكهيمثل ا! مبارك باشه

بله  ومده،ين يعنيطرز حرف زدن مهرنوش هم،  نيا. م بهيفقط من غر نكهيمثل ا. يخانواده شد ياعضا ةتو محرم اسرار هم
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 »!گهيد

او را درك كند؛  يتوانست عمق شادمان يكس نم چيه. گذاشت يداشت و سر به سر مهرنوش م يخوش ةحوصل ايگو آقا

 .كرد يم يبود و سبحان نسبت به او احساس پدر دهيمهرنوش در مقابل چشمان او قد كش

و صد نفر،  همانيم كيخانه  نيدانست كه در ا ياز همه مشغول بود، او م شتريخاتون ب ند،يايب همانانيكه قرار بود م يروز

 يناراحت نم همانيم يروز برا كيكه آقا از خرج كردن هزاران تومان در  ديد يم عهيود. شوند ييراينحو پذ نيبه بهتر ديبا

شد كه  يخوشحال م. كرد يعمل م بيترت نيثروت را داشت، به هم نيهم ا پدرشكه اگر  ديشياند يم يشود و با خشنود

افتاد و دلش  يم اليسه اديبه  يگاه. كه آن را به زبان آورد ديترس يم يدلتنگ او بود، ول. همه اهل معاشرت بود نيپدرش ا

 .دارد يخواست كه بداند او پس از مرگ طاهر چه حال يم

خود را در  عهيدو. پس از مرگ طاهر را در ذهن مجسم كند اليسه ياز زندگ يريتوانست تصو يكرد، نم يچه فكر م هر

مقابلش  اليسه ةديطاهر و صورت خراش يها هيگر يشد، صدا يخواب م يكه ب ييدانست، اما شبها يمرگ طاهر مقصر نم

 .ديكش يگرفت و با وحشت پتو را بر سر م يجان م

 عهيود. داشت يو قابل قبول يرسم ةبزرگ، جنب يصولت يآقا يو همسران آنها با همراه زيبا حضور دو برادر كامب يهمانيم

مراسم مختلف،  يبرگزار ةو نحو هيمهر ه،يزيجه. هستند بنديپا جيخانواده ها چقدر به رسومات معمول را نيمتوجه بود كه ا

آن بود  زانيدر م يعاد يگرفت و تنها تفاوت آن با رسومات خانواده ها يم قرار يمورد بررس يرانيا يخانواده ها ةمثل هم

 .بود يكه رقم قابل توجه

داشتند، با موافقت  گريكدي يبرا ياديز يهم كه صحبت ها زيصحبت ها انجام شد و مهرنوش و كامب ةشب هم همان

پس . بودند و مشغول صحبت بودند ستادهيا يدرخت ريكه ز دياز پشت پنجره آنها را د عهيود. رفته بودند اطيبزرگترها به ح

كنن كه  يم اليخ«: با خنده گفت زيو پدر كامب» بچه ها رو صدا بزن! انج عهيود«: گفت عهيبه ود يخانم با مهربان يقياز دقا

 يكه خسته م دينيب يرو م گهيبابا انقدر همد«: و ادامه داد» ...حرفهاشون رو بزنند  ةخوان امشب هم يشبه، م هي نيهم يزندگ

 ادشونياصالً  ديباور كن«: و گفت دكر يگريد ةخند. اند ستادهيمقابلش ا زيمهرنوش و كامب ييزد كه گو يحرف م يطور »ديش

 .دنديو حاضران خند »ميمنظترشون هست نجايرفته كه ما ا
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و  يشب به خوب انيمجلس تا پا. لبخند بر لب جمع نشست گريبا ورود آن دو، بار د. پنجره را گشود و آنها را صدا زد عهيود

 .بودند يمجلس راض نيو پس از رفتن آنها همه از ا افتيادامه  يبا صلح و آشت

 عه،يود ةگذشت ةگرفت كه او دربار يشد و از او قول م يمطمئن م ديبا. به سراغ مهرنوش رفت عهياز رفتن آنها، ود پس

با هم نامزد  زيمن و كامب يزود نيشه؟ به ا يباورت م«: و گفت ديمهرنوش ذوق زده او را بوس د،ينگو زيبه كامب يزيچ

 »...قول داد كه . زد يم يخوب يحرفها! نه... زد  يخوب حرف م يليخ! م؟يشد

 ليباب م يحرفها يليفعالً كله ش داغه و خ! اعتماد نكن زيبه كامب اديز! مهرنوش ريآروم بگ«: او لبخند زد يتاب يبه ب عهيود

 يراست«: ادامه داد عهيود. سر تكان داد طنتيو مهرنوش با ش دنديهر دو خند» كنه يكه چه م ديوقت عملد ديبا. گه يتو م

 .انداخت نييسرش را پا» ...مهرنوش اومدم كه بهت بگم 

. ميبا هم نداشت يخوب ةرابط زيكه من و كامب يدون يم«: باال آورد يدستش را كم ينشست و زانو» شده؟ يچ«: ديپرس مهرنوش

. در مورد گذشته ام بدونه يزيه اون چخوام ك يحال نم چيمهرنوش در ه يره، ول يم نيداره از ب ايما بود كه گو نيب يكدورت

 .شد شمنتظر جواب مهرنو »؟ينزد يتو كه حرف

وقت  چيمطمئن باش كه من ه يول. ميدينرس زهايچ نيكه به ا ميحرف داشت نقدريا«: شانه اش گذاشت يدست رو مهرنوش

 »زنم يبه اون نم يمسئله حرف نيدر مورد ا

 »!خونه درآوردم؟ نيسر از ا يخوام اون بدونه كه من چه جور ينم« -

 يبرا. يخانواده هست نيعضو ا گهيهمون طور كه آقا گفته، تو د. بدونه يزيكه اون چ ستياصالً الزم ن! عهيمطمئن باش ود« -

از  ديدونم كه اون نبا يخودم هم م. لهيدل يات ب ينگران يول ،يگ يم يفهمم كه چ يمن م. يكتريمن كه از خواهر هم نزد

 »ارهيما سر در ب يزندگ مسائل ةهم

: ديمهرنوش خند »ن؟يگفت يم گهيبه همد يهمه مدت چ نيا«: ديراحت شده بود، با آرامش پرس الشيبابت خ نيكه از ا عهيود

 عهيود» !حرفها نيو از ا ميريبگ يو چ ميسفارش بد يباشه و كجا باشه و چ يكه مراسم چه جور نيا! ميگفت ينم يخاص زيچ«

 »!وشبرات خوشحالم مهرن يليخ«: گفت يبا مهربان

مهرنوش به » من هنوز بچه ام«: ديخند عهيود» !زميتو بشه عز بينص زيبهتر از كامب دوارميام«: دفترم رو برداشت مهرنوش
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 »يكن دايكه تو هم مرد مورد عالقه ت رو پ دوارميام يول يبچه ا. آره«: او نگاه كرد يبايز ةچهر

امشب خواب «: كرد و برخاست يگريد زيافتاد و به سرعت ذهنش را معطوف به چ نييپا ةمرد طبق اديبه  ارياخت يب عهيود

دست تكان  شيبرا عهيود »سميخوام براش بنو يفعالً كه م! دوارميام«: مهرنوش دفتر را باز كرد »؟ينيب يخان رو م زيكامب

 »!شب خوش«: ر خم شددفت يمهرنوش رو» خوش شب. ينيكه خوابش رو بب دوارميمن هم ام«: داد

تحول او  ينيريهم لبخند ش عهيود» !دوارميام يليبهت خ«: نمرات او لبخند زد دنيآقا با د. بخش بود تيامتحانات رضا ةجينت

كه  يدر حال د،يهراس يكرد؛ آن روزها از روبرو شدن با آقا م سهيخانه آمده بود، مقا نيكه به ا ياول يخود را با روزها. داد

شد و به هر بهانه منتظر هر  يشد، نگرانش م يحاالتش تنگ م ةاو و هم دنيد يبرا لششد و د ياكنون به طرف او جذب م

 .شد يبا او م يگونه برخورد و صحبت

دختر هفده ساله بود كه به لطف آقا  كيكرد؛ او فقط  يشد، خود را سرزنش م ياز اندازه فكرش به او مشغول م شيب هرگاه

 .كرد يم يخانه زندگدر آن 

 اديبه آنجا ز زيكامب يرفت و آمدها. داشت يگريد يروزها خانه حال و هوا نيگذشت و در ا يتابستان به سرعت م يروزها

را هم با خود ببرند، اما  عهيمهرنوش اصرار داشت كه ود. گذراندند ياز منزل م رونيشده بود و اغلب اوقات را با مهرنوش ب

دهند كه  يم حيآنها ترج ت،يموقع نيدانست كه در ا يم رايز. رديبگ دهيرا ناد اده بود كه تعارف آنهآنقدر بزرگ ش عهيود

 .تنها باشند

زد و به  يلبخند م تيزن چهل ساله، باالخره پس از مدتها با رضا. بود شهيبهتر و شاداب تر از هم اريخانم هم بس يةروح

 .سپرد يگوش م اقيمهرنوش با عالقه و اشت يحرفها

دو نفر كه آنها  نيا ةروز به روز عالقه اش به دانستن گذشت. جالب بود كه خانم فقط پنج سال از آقا بزرگتر است عهيود يبرا

او را كه  ةناگفت يحرفها عهيود يبود، ول يبا آنكه خانم زن كم حرف. شد يم شتريساخته بود، ب يو گوشه گ يهمه منزو نيرا ا

 .كرد يگفت، درك م يرا بازم يينهات يالهاس تيدر نگاهش بود و حكا

ازدواج  اقيكه امكان و اشت يسن - يو پنج سالگ ستيزن در ب نيبود كه ا نيبرد، ا يرا در مورد خانم به فكر فرو م عهيود آنچه

پوست  ينداشت، اما جوان يچندان ييبايبا آنكه خانم ز.شده بود و هرگز تن به ازدواج نداده بود وهيب - مجدد كامالً وجود دارد
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 .مردود بود عهياز نظر ود "نداشته ياو خواهان"كه  هيفرض نيا نيبنابرا وو صورتش كامالً حفظ شده بود 

رفت و . رفت يداشت، از او طفره م يكه سبحان او را به سخن گفتن وام يرفت و گاه ياغلب اوقات در خود فرو م خانم

 يةروح نيدانست با ا يآورد و مهرنوش م يكه به خانم داشت، او را بر سر شوق م يه اطنزگون ةو ابراز عالق زيكامب يآمدها

 .كند شكشيبه او پ - كرد يآرزو م شهيهمانطور كه هم -را يخوش روزگاردرآورد و  ييتواند او را از تنها يم زيكامب

تنها . كرد يخانه را شاد م يطنز بود، فضا ها كه غالباً هيگرفت و حضور او با آن كنا ينم راديا زيكس به آمد و شد كامب چيه

در نظر اول او را  عهيكه ود يمرد. شده است اديبه آنجا ز شيكرد كه رفت و آمدها يسبحان بود كه به او گوشزد م يگاه

 .آنكه خسته شود يزد، ب يآنقدر دوست داشت كه ساعتها با او حرف م راكرد، مهرنوش  يتصور م ياغيخونسرد و 

امشب هم مثل شب قبل ! جان زيكامب«: گفت هيمهرنوش را به منزل رساند و آقا با كنا شهياز هم رتريد يكم زيشب كامب آن

 »اما مهرنوش خانوم دلش براتون تنگ شده بود. خوام يمن كه از خدا م«: با خنده گفت زيكامب» !خونه؟ ديگشت يبرنم

روز فكر  هي! من شده مهرنوش يباور كن تمام زندگ«: گفت زيكامب» دوستت داره يليخ نكهيمثل ا«: به مهرنوش گفت عهيود

باشم و كنار مهرنوش  كارياما حاال حاضرم تمام روز ب. كنم يكنم، ضرر م ليساعت زودتر كارم رو تعط هيكردم كه اگه  يم

 »شه يم م يداره حسود گهيد زيكامب«: گفت ندهسبحان با خ. دنديهمه به لحن او خند» بمونم

 يدونست ياگه م. گرفتند يقد دورت رو م ميقد و ن ةپنج تا بچ ديتا حاال با يتو اگه عرضه داشت! خودته سبحان جان ريتقص« -

 »يموند ينفر رو دوست داشتن، چقدر لذت داره، كه تا حاال مجرد نم هيكه 

كه تو  نيهم«: وتاهش را شكستسكوت ك. به او صادقانه لبخند زد عهينگاه كرد و ود عهيبه ود ارياخت يحرف، ب نيبا ا سبحان

همه سال تنها  نيكه ا يمن چطور تونست زيعز. يذوق يب يليخ«: شانه باال انداخت زيكامب» !هيكاف ،يلذت رو تجربه كن نيا

 يدر بند م ره،يفگته كه آدم زن بگ يك. ام يراض ميمن كه از زندگ. خواد يم ونهم زب هيباشه،  يآدم هر چ ؟يكن يزندگ

 »....دونستند  يمردها م نيافته؟ اگه ا

 »يعاشق شد اديز! زيبس كن كامب« -

 »تونه عاشق نشه؟ يغمخوار مثل مهرنوش داشته باشه، مگه م هيچرا نباشم؟ آدم «: نگاهش را به مهرنوش دوخت زيكامب

 »يكن يو سخنران ينيبنش نجايمن هست كه تو ا زيعز ةدخرخال نيخوب شد كه ا« -

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  حاجي بنده فاطمه  –وديعه                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٦٦

» به حالت خودت بكن يفكر هي ،ينشد ريتا پ! سوزه سبحان جان يدلم برات م. رد شانس آوردممو نيدر ا«: ديخند زيكامب

تو نگران من «: بحث گفت ةخاتم يبرا. را بر لب او مشاهده كرد ييبايانداخت و لبخند ز عهيبه ود ينگاه يچشم ريسبحان ز

مجبور  گهيترسم دو شب د يم! Ĥديمن خوابم م... برو خونتون ... بلند شو  تهوق ريد. كنم يم يجور زندگ هيباالخره . نباش

 »آدم بلند شو برم ةخودت مثل بچ. كنم رونتيبشم به ضرب لگد ب

 رينكنه بابات هم از بس د نميبب... مغازه ت  يبر ديفردا با! بلند شو«: آقا با تأسف گفت» شه بمونم؟ يم«: با تمنا گفت زيكامب

 »!ده؟ يخوهه راهت نم يتو ،يگرد يبرم

كه از در خارج شد،  زيكامب» گردم يفردا عصر برم زميعز«: با تمنا به مهرنوش گفت زيو كامب دنديخند يشوخ نيبه ا همه

 .رفت اطيمهرنوش به دنبال او به ح

كرده  اريخواست باور كند كه تمام آن سالها اشتباه كرده كه تجرد اخت يسبحان نم. اثر خود را گذاشته بود زيكامب يحرفها

 ! ...نبود مانيپش يدر او در حال حركت و تحول بود، ول يحس. است

اما با . احساس باشد نيا يرايپذ يخواست به راحت يو نم رديگ يدر وجودش شكل م يبيبود كه اتفاق غر افتهيدر سبحان

احساس در درونش  نيآورد كه از چه موقع ا ينم اديبه . عالقمند شده است عهيكرد كه به ود يدر خود اعتراف م يدرماندگ

كرده بود،  قهياعمال سل عه،يكه او در مورد لباس ود ليدل نياو را به ا گاه،در فروش عهيكه ود يشكل گرفته است، اما از روز

 .مورد سرزنش قرار داده بود، به سمت او چذب شد

. كند ليخودش تحل يمسئله را برا نيتوانست ا ينم يحت. گذارد انيموضوع را با او در م نيتواند ا يمدانست چرا ن ينم

 .كرد يدرك م يمشكل را به خوب نينبود و سبحان ا يقابل چشم پوش ،يسن ةهجده سال فاصل

كرد كه هر دم  يپوست خود حس م ريرا ز يبه آن خانه آمده بود، احساس جوان بودن و طراوت تازه ا عهيكه ود يروز از

 .گذارد شيرا در او به نما يجوان يروين ةبود تا هم يظاهر ةپوست افتاد دنيمنتظر ترك

تر و  يرا قو ييتنها يمنياهر يروين ،ييبه تنها شيو آهخته كردن روح خو يروح طيشرا نيسبحان، پس از تحمل بدتر يول

 .كرد يم يستادگيكوچك قشنگ تازه كار معصوم، ا نيدر برابر ا و ناخودآگاه، ديد ينوپا م ةبزرگتر از حس تاز

دل  ةو حس تاز ديچك يشد و م يشد، ذوب م ينرم م عهيوجود ود يبا گرما يآهن يرويگذشت، ن يكه هر چه م هرچند
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فكر كرده  يحت. دهد يجوالن م ةكند و به او اجاز يكه نرم نرمك در برابر او كرنش م ديد يم. گرفت يآن را م يبستن جا

 .دخترك فاش كند نيا يبرا د،همه سال از همه پنهان داشته بو نيرا كه ا يبود، راز

 عهيود يخواهد برا يدلش نم گريكه د ديد يم. است ازمنديكرد، ن يبه او منتقل م عهيكه ود يكه به احساس آرامش ديد يم

دانست  يبود و م يبيكشمكش عج. به او باشد نيكتريهم نزد عهيباشد و ود كتريدوست داشت به او از همه نزد. باشد "آقا"

 .طرف را انتخاب كند كي ديكه سرانجام با

 ليوسا دنيرفتند و مهرنوش از خر يم رونياز خانه ب زيبه همراه كامب ه،يزيجه ديخر يو مادرش اغلب برا مهرنوش

رفتار آنها  نياز ا عهيود. برد يكرد، لذت م يپول پرداخت م ت،يو رضا يكه آقا بابت آنها با خشنود يو لوكس متيگرانق

 .گفت ينم يزيچ يشد، ول يم رتيدچار ح

داخل خانه اش بود و  ميكر. رفت اطيبرخاست و به ح. را نداشت نديكه در اتاق بنش نيا ةروز عصر تنها بود و حوصل آن

 ينه وقت آن را داشت كه حرفها كس چيه يصحبت كند، ول يدوست داشت با كس عهيود. خاتون هم در حال پختن شام بود

 .او را بشنود و نه حوصله

در را . نديبود كه او را پشت در بب دواريداشت، اما ام ديآقا كه كل. ديبه طرف در دو يبا كنجكاو عهيود. زنگ بلند شد يصدا

: گفت عهيمرد نگاهش كرد و ود. در دست داشت يساك ورزش كيكه چمدان و  ديرا مقابل خود د يكه باز كرد، مرد جوان

 »شما؟ ديببخش«: تنگاهش را به او دوخ ديبا ترد» !دييبفرما«

 »ست؟يآقا ن ةخون نجايمگه ا«: ديو داخل خانه سرك كش» رو بپرسم نيا ديمن با« -

 »كدوم آقا؟« -

دستش را  عهيود» نزده بود يبابا به من حرف. ..كردم  يفكر نم. پدرم و مادرم اومدم دنيد يمن برا«: جوان با تأمل گفت مرد

 يليم يبا ب »د؟يهست نجايوقته كه ا يليخ«: ديمرد جوان پرس »ن؟يكار دار يدونم با ك يمن نم يول! ديببخش«: مقابل در گرفت

 »سال كي باًيتقر«: پاسخ داد

 »نزدند؟ قرار نبود كه جابجا بشن يسال؟ پس چرا به من حرف كي« -

حداقل اسم پدر و مادرتون رو . شما رو بشناسم ديشا. ديكن يخودتون رو معرف«: گفت د،يد دهيفا يكه بحث را با او ب عهيود
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 »نيبگ

 »...و  ميمن با آقا كر« -

 »؟يپس شما آقا عماد هست«: نشست عهيبر لب ود لبخند

 »و شما؟« -

عماد از دعوت او استقبال » هستم عهيمن هم ود. هستند انجيبله پدر و مادرتون ا. نشناختم! ببخش«: مقابل در كنار رفت از

 يو به شوخ ديپسر جوان خند. به او انداخت و سرش را تكان داد دارانهيو خر قيدق ينگاه عهيود. رفت اطيكرد و به داخل ح

 »مورد پسند واقع شدم؟«: گفت

عماد » شد كه كنجكاو شدم نيا. كنه يم فيعرت اديخاتون از شما ز. ديببخش«: گفت يرنگ گرفت و به آرام عهيود يها گونه

 »ن؟يدار يبا آقا نسبت. نزدند ياما در مورد شما به من حرف«: به ساختمان نگاه كرد

در برابر او  ديدانستند و او با يرا در مورد او م زيهمه چ ميخاتون و كر رايز. ديتوانست به او دروغ بگو ينم. كرد تأمل

 »!نه«: زمزمه بود، گفت هيكه شب ييبا صدا. آورد يرا به زبان م قتيحق

 »؟يهست نجايا يچ يپس برا« -

 »آقا سرپرست من شده« -

فراموش  ديباور كرده بود كه گذشته اش را با. بدهد حيبه او توض نياز ا شيخواست ب ينم عهيود. با دقت نگاهش كرد عماد

اما در . كند يكند، همانگونه كه او خواسته بود، خود را معرف يم يگآقا زند ةكه در خان يكرد كه تا زمان يقبول م ديبا. كند

 .كرد يم انيرا ب قتيحق ديبرابر عماد، با

 ياصالً درس نم دياگه آقا نبود شا. ونميبه اون مد يليمن هم خ. هيو بزرگ فيآقا مرد شر«: سرانجام سكوت را شكست عماد

 »حق داره يليآقا به گردن من و خانواده م خ. خوندم

 »م؟يآقا كر«: صدا زد عهيود دند،يرس م،يكوچك آقا كر ةخان يكه روبرو يزمان. جوان سپاسگزار خوشش آمد نياز ا عهيود

 »!تو دخترم ايب«: بلند گفت يبا صدا ميكر

 »!رونيب ايب قهينه، شما چند دق« -
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 »يستين بهيتو كه غر« -

 »ميدونم، اما مهمون دار يم« -

آقا هم  نيا«: به مرد جوان اشاره كرد عهيود» تو ايخواد، ب يدختر جان، چند دفعه گفتم كه اجازه نم«: آمد و گفت رونيب ميكر

 »؟يعماد جان برگشت«: پدر مشتاقانه صورت پسرش را نگاه كرد» شما؟ دنيد ادياجازه داره كه هر وقت خواست ب

 ايب«: دست عماد را گرفت ميآقا كر. پدر انداخت و دلش گرفت اديرا به  عهيدر آغوش هم رفتند كه ود يچنان با شادمان آن

 »ست؟يمامان ن«: عماد به داخل اشاره كرد» هان؟ ،يحتماً خسته ا! زميعز

 »!نه« -

. ديدو يبه سمت عمارت اصل عهيعماد با نگاهش از او تشكر كرد و ود» زنم يمن صداش م«: ديكش نيزم يرا رو شيپا عهيود

 »چه خبرته؟«: آورد و نگاهش كرد رونيخاتون دستشكر را از دست او ب. ه رفتبه آشپزخان ميمستق

او را به طرف » هنوز كارم تموم نشده«: نگاه مهربانش را به او دوخت رزنيپ» برو استراحت كن ايب«: او را گرفت يبازو دختر

: گفت طنتيبا ش عهيود» چه خبره؟ مگه«: نگاهش كرد يخاتون با كنجكاو» ولش كن و برو خونه. نداره بيع«: در هل داد

 »دلش برات تنگ شده باشه ميكه آقا كر ديگم شا يم. ستين يخبر«

خان، تازه  زيمگه اون مثل كامب. ميديرو د گهيهمد شيساعت پ كي نيما هم«: نشاند يصندل يخبر، او را رو يب خاتون

 »داماده؟

» گذشته اش انداخته ادياون رو به  د،يكنم كه داماد جد يفكر م. اما از من سراغت رو گرفت«: ديبلند خند يبا صدا عهيود

 »نشده يزيباور كن چ«: شانه باال انداخت» راست بگو چه خبر شده؟«: خاتون لبخند زد

 »و من هم باور كردم يتو گفت« -

 »!خوب باور نكن« -

 »نه؟ ومده،يآقا هنوز ن« -

 يدهايخر نيا«: خاتون گفت» بازارند ويروزها فقط ت نيمهرنوش و خانم هم كه ا. ه، من تنها هستمن: صورت او خم شد يرو

هم كه هر روز از  زيكامب. كنه يم تيخودش رو اذ يليخ«: لبخند زد و او ادامه داد عهيود» نداره يمهرنوش جان هم كه تموم
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من چهار تا كاسه و . مينداشت يچيه م،يكرد يما كه عروس. كنند يبا ما فرق م يزامرو يجوانها. دنبالش Ĥديخدا خواسته، م

 .Ĥرهيآقا، چشم بازار رو درم يمهرنوش خانوم با پولها نيحاال ا. دست كت و شلوار هيهم كه  ميبشقاب داشتم وكر

 هيكنه؟  يلُرد، براشون پول خرج م هيبعد هم مثل . رهيگ يمادر و دختر رو م هيبال  ريز يكدوم آدم. نداره ريخدا آقا نظ به

اومد، حتماً  ينم نجايكنم اگه مهرنوش خانوم ا يوقتها فكر م يگاه. ذاره يدخترش سنگ تموم نم يبرا ينطوريپدر هم ا

شما رو قبول  يزندگ تيكه آقا مسئول نيتو و مهرنوش، خوشبخت هست! جان عهيود. شد يما م يش مثل بچه ها يزندگ

 »هيمردم محترم. كرده

آقا به ما محبت . در حق من كرده يفهمم كه چه خدمت يمن حاال واقعاً م«: او تكان داد يگفته ها دييرا به عالمت تأ سرش

. رو دارند گهيهمد يكه چطور هوا نميب يمن م يول ست،ين يا مانهيصم ةمهرنوش و آقا رابط نيدرسته كه ب. كرده ياديز

 »ونهيمدش رو به آقا  يدونه كه زندگ يمهرنوش خوب م

فرصت  گهيداشت د ياون اگه زن و زندگ. نه يرو با تو و مهرنوش پر م شيخاطر خأل زندگ نيبه هم. تنهاست يليآقا خ« -

هنوز زن هم نگرفته، . تنها نبود ،يو پنج سالگ يسن س يبه فكر خودش بود، االن تو ياگه كم. فكر كنه هيكرد كه به بق ينم

چشم به  نيدرسته كه اون به ا. خونه ام نيمن كه كلفت ا. ميكن يجرأت نم يعني. بشنوه يدر موردش حرفخواد كه  ياصالً نم

دوست دارم كه كمكش  يليهم خ نيبه خاطر هم! ونميمد يسرم رو به ك يدونم سقف باال يخودم كه م يكنه، ول يمن نگاه نم

 »يبچه اش هست يجا توكنه  يم اليخ يكنم كه چونكم سن و سال يفكر م. تا حاال فقط با تو خوب تا كرده. كنم

 يتونست ياگه م«: خاتون چشم به صورت او دوخت. نديچشم بب نيدوست نداشت كه آقا او را به ا د؛يابرو در هم كش عهيود

 چيه. ستزده ا يمورد يخاتون خودش متوجه شد كه حرف ب» !من؟ امكان نداره«: به سرعت گفت» ... يباهاش حرف بزن

 .كند التآقا دخ يخصوص يداد كه در زندگ يكس به خود اجازه نم

مردها به فكر  يةمثل بق يشنوه، اصالً وقت يحرف خاله ش رو نم ياون وقت! حرف زدم خوديباز ب«: كمر راست كرد خاتون

اگه اون نبود . ستش دارمكه مثل پسر خودم دو نهيزنم، به خاطر ا يم يمن اگه حرف م؟يمن و تو چرا دخال كن ست،يخودش ن

 »...رفت  يكه االن، عماد من هم دانشگاه نم

بده تا  يخبر خوش برات دارم، مژدگان«: ذوق زده بلند شد. ناگهان به خاطر آورد كه چرا به سراغ خاتون آمده است عهيود
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 »من؟ يخبر خوش برا«: خاتون اخم كرد» بهت بگم

 »گم ينم ،يند يتا مژدگان يول. آره« -

 ادمي. امده بودم كه بگم پسرت برگشته. رميگ يبعداً ازت م«: ديخند عهيود »؟يخوا يم يچ«: غذا را كم كرد ريز ةشعل خاتون

 .سرش را تكان داد» عماد برگشته؟«: انداخت زيم يرا رو ينيزده، س جانيخاتون ه» رفت كه بهت بگم

راحت باشه،  التيخ«: ديكش اديپشت سرش فر عهيود» ردمباشه تا من برگ نجايحواست به ا«: او را فراموش كرد رزن،يپ

 .از در سالن خارج شده بود رايباشد؛ ز دهيمطمئن نبود كه خاتون حرف او را شن» حواسم هست

چانه اش  ريدست ز» او تنهاست«: او فكر كرد يآشپزخانه نشست و به حرفها يصندل يرو عهياز رفتن خاتون، ود پس

 يفكر م يوقت. حد فكرش به او مشغول شده است نيدانست كه چرا تا ا يخودش هم نم. شد رهيخ يگذاشت و به گوشه ا

 يكه رو ياحساس تملك. كرد يم خيتنش  ارياخت يآمد، ب هدخانه خوا نيزن به عنوان همسر آقا به ا كي تيكرد كه در نها

 .گرفت يدر وجودش شكل م گريپدر را از دست خواهد داد، بار د ال،يكرد كه با آمدن سه يپدر داشت و فكر م

اما به سرعت با كف » دوست دارم يلياون رو هم خ«: نوشت زيم ةبا انگشت، گوش... دوست داشت و آقا را  اديز يليرا خ پدر

خودخواه شده بود و حاضر نبود كه . و از احساس او مطلع شود نديآن را بب يكه كس ديترس ينانوشته را زدود؛ م ةدست نوشت

 .ببازد گريد يياليسهبه  گر،يد كباريست بدهد و آقا را از د

كرد و بعد هم او را از  يومسخره اش م ديخند يبه او م ديشن ينامعقول كه اگر آقا م ييخواست؛ تقاضا يخودش م يرا برا او

 .او تنگ شده بود و به انتظار آمدن او نشست يحاال دلش برا نياز هم. كرد يم رونيخانه ب

دانست كه به او عادت كرده است و  يم. را دوست داشت يچشم انتظار نيشد و ا يآمد، باز هم سردرگم م يم ريد اگر

 يم رايپذ اقيرا با اشت ينگران نياما ا. خواهد شد شتريب يدلبستگ نيمطمئن بود كه پس از ازدواج مهرنوش و رفتن خانم، ا

 .ديد يم كتريو نزدنگونه به اياو را دوست داشت و خود را ا يبرا ينگران. شد

 .به انتظار آمدن او نشست... بود  نديخوشا د،يكوب يم نهياو در س اقيضربان قلبش كه به اشت عيسر يصدا

عماد فرزند . داشت و عماد را دوست داشت تياو احساس رضا دنيسبحان از د. آقا آمد دنيد يشب، عماد برا آن

شاهد  شهيخواست هم يو دلش م ديد يزحمت خودش م ةو آقا، عماد را ثمر ديد يآقا م ونيبود كه خود را مد يقدرشناس
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 .او باشد شرفتيپ

امر اذعان داشت كه هرچه  نيو با تواضع كامل به ا ديفهم يرا كه آقا در حق او كرده بود، م يقدر محبت و لطف يبه خوب عماد

 كيحال آقا هرگز به او به چشم  نيكرده بود و با ا يدگآقا زن ةده سال به همراه خانواده اش در خان. مرد دارد نيدارد از ا

و بهتر  ديآ يگفته بود كه از پس مخارج دانشگاه او برنم ميكه او در دانشگاه قبول شد و كر يخدمتكار نگاه نكرده بود و زمان

ذاره بره دانشگاه؟ از  مينحاال كه قبول شده، ... همه زحمت  نيبعد از ا«: است كه به دنبال كار بگردد، آقا برآشفته بود كه

 .بود ونيو عماد به او مد »يبد روكنم تا خرج دانشگاه عماد  يامروز حقوق خودت رو دو برابر م

او نشسته بود و  يحاال در كمال تواضع روبرو يكرد كه در مقابل آقا ظاهر شود، ول يكمتر جرأت م يدر كودك نكهيوجود ا با

 عهيكرد و ود يعماد به آقا به چشم ارباب نگاه م. شد يخودش با آقا شرمنده م ياز رفتارها عهيمؤدب بود كه ود يبه قدر

 ياز اعضا يكيبه چشم  عهيبه ود نكهيهم كرده بود كه بدون ا يشتريلطف ب عهيودآقا به  يرا داشت و حت تيوضع نيهم، هم

 .كرد يخانواده اش نگاه م

لطف آقا  ةكرد كه او به واسط يكس تصور نم چيبود كه ه ياش طور يد ظاهربرخور يهم قدردان زحمات آقا بود، ول عهيود

دانست و  يشد را نم يبود و كم كم با او مهربانتر م ريآقا در مقابلش انعطاف پذ نكهياو علت ا. كند يم يخانه زندگ نيدر ا

با او  نگونهيكند و ا يزندگ عهيبا ود نكهيآقا را به ا ت،يجز حس مسئول يحس گريكرد كه اكنون د يبه ذهنش خطور نم يحت

 .كند يم بيمهربان باشد، ترغ

كس او را با پدربزرگش مشابه بداند، گرچه  چيخواست ه يداشت و نم يرا دوست م گرانيخدمت كردن به د سبحان،

و بتواند گره  رديرا به حضور بپذ گرانيد نكهيبرد و از ا يلذت م گرانيدر عمل از خدمت كردن به د يكالمش گرم نبود، ول

گرفته بود كه  اديكرد و سبحان از بابك  يگاه نم چيه بزرگكه پدر يكار. شد يخوشحال م د،يبگشا ياز مشكل كس يا

 .نبود شيخون بابك در رگها نكهيا رغميمهربان باشد؛ عل

و مادر را دو روز به كاشان  آمده بود كه پدر قتيعماد در حق. كردند كه خاتون غذا را آماده كرد يو عماد با هم صحبت م آقا

دختر عالقمند شده،  نيدانست كه به ا يببرد و دختر مورد عالقه اش را كه در دانشكده با او آشنا شده بود و مادر م

 .كنند يخواستگار
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او استقبال كرد و به او گفت  شنهادياز پ يياو موافقت كند، اما آقا با خوشرو ةبا خواست يراحت نيكرد كه آقا به هم ينم گمان

 يانتظارش را م ندهيبه خاطر آنچه كه در آ يعماد با خوشحال. حساب كند -يرماديو چه غ يچه ماد -كمك آقا يكه رو

 .كردند ياز آقا قدردان همو خاتون  مياز آقا تشكر كرد و كر د،يكش

مهرنوش به فكر . به منزل بازگشتند روقتي، دصرف كرده بودند زياز منزل با كامب رونيو مادرش كه شام را ب مهرنوش

 .داشت يخوب يليخ يةدخترش، روح يبايز ةنديتصور آ يخواهد داشت و خانم با شاد زيبود كه در كنار كامب ينيريش ةنديآ

 ينگران زمان گر،يمهرنوش خشنود بود و از طرف د يخوشبخت يبرا ييبود؛ از سو يبيعج ييدر سردرگم عه،يود انيم نيا در

دل  عهيفكر، ود نياز ا. فتدياحساس كند و سرانجام به فكر ازدواج ب شتريرا ب ييبود كه آقا با رفتن مهرنوش و خانم، تنها

 .كند يشكل وحشت م نيبه ا ندهياز تصور آ نقدريكه چرا ا تدانس يكرد و نم يگرفته، خود را سرزنش م

 نيدانست كه آقا با ا يم. خانه و آقا بود تيتون نگران وضعبه همراه عماد به شهر كاشان، خا ميحركت خاتون و كر روز

با اصرار خواست كه بماند و خاتون و  ميكر. تا آن روز خاتون منزل را ترك نكرده بود رايز د،يايتواند كنار ب يموضوع نم

كه با پدر و مادر داماد  عروس دوست دارن ةبه هر حال خانواد! ميبرو كر«: آقا به او گفت يول. كند يراه ييعماد را به تنها

من هم با . خورند يغذا م زياز منزل با كامب رونيمهرنوش و خانم كه ب. ستين شتريدو شب كه ب. آشنا بشن شتريشون ب ندهيآ

 »الت راحت باشهيپس خ. ميريگ ياز اونجا غذا م ايرستوران  مير يشام و ناهار م يبرا عهيود

عماد خان  يبرا. كه خوش بگذره دوارميام. راحت باشه التيخ. پزم يمن خودم غذا م رون؟يچرا از ب«: به سرعت گفت عهيود

. شه يم ريد«: آقا تذكر داد »؟يزود نيبه ا«: ديعماد خند» انشاءاهللا با عروس خانم برگردن. كنم يم يخوشبخت يهم آرزو

 »ديعجله كن

. كرد يعجله م ديبود و با دهيآن شب نقشه كش يبرا هعيقرار داشتند و ود زيو خانم، ساعت پنج بعدازظهر با كامب مهرنوش

 .داشت يادياز منزل رفته بود و تا آمدن او فرصت ز رونيآقا به ب

 

 10 فصل

خود را از  يمقصود تمام دانسته ها نيبه ا دنيرس يبود و برا يعال يغذا كيدر تمام مدت در فكر درست كردن  عهيود
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 كي متيداشت به هر ق مياو تصم يگذشت، ول يم ياديكه غذا پخته بود، مدت ز يبار نياز آخر. كرد يمرور م يآشپز

 .او بپزد يبرا ذيلذ يغذا

آنها را  نكهيا يرا هم برا زياصرار كامب. از خانه خارج شدند، دست به كار شد زيمهرنوش و خانم به همراه كامب نكهيمحض ا به

دانست كه او زودتر  يم عهيآقا قول داده بود كه او را تنها نگذارد و ود. گرفته بود تا به هدف خود برسد دهيكند، ند يهمراه

 .گردد يبازم شهياز هم

گرفته بود كه در  ميتصم ليدل نياست و به هم ييترساند، تنها يرا م عهيكه ود يزيچ نيبود كه بدتر دهيفهم يبه خوب سبحان

 .از منزل بماند رونيدو روز، كمتر ب نيا

مرتبه  نيرا چند اتييجز ةهم عهيدرست بود و ود زيهمه چ. منتظر نشسته بود تا آقا برگردد. را آماده كرده بود زيم عهيود

 .شعله را كم كند يفقط فراموش كرده بود كه سو... در ذهن مرور كرده بود 

. شد يالش او خوشحال مهمه ت نيداشت؛ حتماً آقا از ا تياز كارش رضا. كرد دنيرفت و شروع به دو اطيبه ح يشادمان با

و با هراس به طرف آشپزخانه رفت و  ديفضا را پر كرده بود، لبش را گز يسوختگ يكه به داخل ساختمان بازگشت، بو يزمان

 ديام ةكه كامالً سوخته بود، هم ييغذا دنيكه درِ ظرف غذا را باز كرد، با د يامهنگ. غذا را خاموش كرد و پنجره را گشود ريز

 »!خدا مرگم بده«: شد ليغصه تبدبه  شيو شاد

 »!چرا؟« -

. ديكرد، د يو نگاهش م ستادهيدر ا ةظرف از دستش افتاد و با هراس به طرف صدا برگشت و آقا را كه در آستان درب

ظرف  دنيآقا به طرفش رفت و سرش را خم كرد و با د» !ديببخش«: گفت يسرش را به عالمت تأسف تكان داد و با ناراحت

 »!يگل كاشت«: ابرو باال انداخت كي

 كي«: به خود جرأت داد و گفت. بود و نه آرام يدر ظاهر نه عصبان رايدهد، ز ينشان م يدانست كه او چه عكس العمل ينم

به ناچار اشتباهش  عهيود» تالشت بوده؟ ةجينت نيتازه ا«: آقا به ظرف اشاره كرد» !كردم يسع يليخ... دفعه حواسم پرت شد 

 »!ديببخش. ميارامشب غذا ند... من «: گردن گرفت را به

انتظار «: شد رهيبه او خ »ن؟ير يكجا م«: ستاديا شيروبرو يبا ناراحت عهيو قصد خارج شدن داشت كه ود ديابرو در هم كش آقا
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 .رفتن آقا شد رونيو كنار رفت و شاهد ب ديلبش را گز عهيود» دود گرفته بمونم؟ يفضا نيا يمن تو يدار

كه به  ييغذا زيبه م. به هدر رفته بود يسهل انگار كيبود؛ تمام تالشش به خاطر  يو عصبان ديكش يخودش خجالت م از

 .و منتظر بازگشت آقا شد ختيقابل استفاده را دور ر ريغ يغذا. و با حسرت بغض كرد ستيداده بود، نگر نييتز ييبايز

 يچاره ا يول د،يترس ياز اشتباه او گذشته بود؟ از سرزنش او م يسادگ نيبه هم يعنيگذاشته بود؛  شيتنها يبا خونسرد آقا

 .را نداشت يمهر يب نيو ا هيتنب رفتنيجز پذ

و به  ستاديآقا كنارش ا يكه به او نگاه كند، ول ديكش يخجالت م عهيود. شستن ظرف سوخته بود كه آقا برگشت مشغول

 .نگاه كرد د،ييسا يظرف را م يتالش او كه به سخت

به آقا نگاه كرد؛  يرچشميز. كند خياو را توب ياطياحت يب نيبكشد و به خاطر ا اديلحظه منتظر بود كه آقا بر سرش فر هر

تو «: شد، آقا گفت يسكوتش كه طوالن. كه لب باز كند ديترس يقوت قلب بود، اما همچنان م عهيود يبرا نينبود و ا يعصبان

 .هم همراه نبود هيبا تمسخر و كنا يتند نبود و حت كالمش»؟يرو كرد ارك نيا يچ يبرا ،يغذا بپز يكه بلد نبود

 يپاك كردن سوختگ يآقا كه تالش او را برا» !بشه يطور نيخواستم ا يمن نم«: آنكه به او بنگرد، آب را باز كرد و گفت يب

توانست به او بنگرد،  ينم» !هيكاف گهيد«: ظرف را از او گرفت و زمزمه كرد. او سوخت؛ آب را بست يدلش برا د،يد يظرف م

زد و  يم اديكرد و نه فر ياما آقا نه او را سرزنش م. شود يجار شيبزند، تا اشكبها اديبغض كرده بود و منتظر بود كه او فر

 .داد يآزارش م يخياز هر توب شيب نيا

 زيكردم همه چ يسع يليمن خ. سوخت كه غذا فيح«: چشمها را بست عهيود» !يديچ يقشنگ زيم«: داد هيتك ييبه ظرفشو آقا

آقا صورتش را » ساده آماده كنم يغذا هيتا من  ديگرسنه بمون ديحاال مجبور. لحظه حواسم پرت شد هيفقط ... خوب بشه 

 »!نيبش ايب... گرفتم  ذامن رفتم غ. يغذا درست كن ستيالزم ن«: جلو برد

: با شرم گفت. شد ينم دهياز خشونت در آن د ياثر چيصورت آقا آرام بود و ه. ستيسر بلند كرد و او را نگر يآرام به

 »ديببخش«

 »ميتا سرد نشده بخور ايب! گهيد ادي يم شيپ يبه هر حال گاه! نداره يبيع« -

ف را ظر نيتا من هم ا ديشما بخور. ستميمن گرسنه ن«: گفت يبه آرام د،يكش ياز نشستن و غذا خوردن با او خجالت م عهيود
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 يدياگه شن. يبشور ستيالزم ن. بخور ايب«: انداخت ييشد و ظرف را در داخل ظرفشو يبار آقا از حرف او عصبان نيا» بشورم

 .لبخند محو شد كياو نشست و اخم آقا با  يروبرو نداشت،جز اطاعت  يكه چاره ا عهيود »نيبش ايب

به او نگاه كرد و  يبا شرمندگ عهيود» !يداد يتا حاال ما رو به كشتن م...  يشد ياگه آشپر م«: ظرف را باز كرد و گفت درب

 »!ميد ينم يدفعه بهش مرخص نيو ا ميفهم يم شتريدر عوض حاال قدر خاتون رو ب«: آقا ظرف را به طرف او هل داد

شانس . خونه حبس شده يشه؛ كه به خاطر من تو يم يعرضه عصبان ياونوقت از دست منِ ب«: به غذاها چشم دوخت عهيود

 »كرد يم رونميخانوم حتماً ب... كارم ساخته بود  دن،يد يغذا رو م نياگه ا. آوردم كه خانوم و مهرنوش نبودند

بخورد و  يزيتوانست چ ينم عهيود. نگاهش كرد يرچشمياو بود، ز يكه متوجه حرفها يقاشق به دهان برد و در حال آقا

خودت  ياز غذا ؟يخور يچرا نم«: آقا كه متوجه او بود،به غذا اشاره كرد. را تمام كند شيتا او غذا نديداد بنش يم حيترج

. ذاشتم جلوش يجور غذا م هيهر شب . نبود كه بابام رفت و زن گرفت خوديب«: لبخند زد عهيزد و ود ينم هيكنا» بهتره يليخ

 »كرد يم فيخورد و تعر يهم م چارهياون ب

 »!خوردم يغذات قابل خوردن نبود وگرنه من هم م« -

گفت اگه شوهر كنم چهار روزه  يم. شد يم يعصبان اليكرد، سه يبابا كه از من دفاع م شهيدونم هم يم«: انداخت ريبه ز سر

اگه ! منترس جون«: ديبلند خند يآقا با صدا» درست كنم بيع يب يغذا هيدو نفر  يبرا ستميكنن؛ چون بلد ن يم رونميب

 »يكن يخاتون تناول م رينظ يخودم و از دستپخت ب شيپ يگرد يكردن، باز برم رونتيب

 »بلد بودم درست كنم ديباور كن« -

 نيا. تو عادت كردم يها يبه حواس پرت گهيمنم كه د... كه حواست پرت شد  يده بار گفت! دونم يم«: با دهان پر گفت آقا

ذارم خاتون  يم... فكر اون ظرف هم نباش . بخورن يرستوران يهمه دوست دارن غذا! امتحانش كن... غذا هم خوشمزه س 

 »كنه زشيو تم اديب

به آب دادم،  ياگه خاتون بفهمه كه چه دسته گل! نه تو رو خدا«: قاشق اول را به دهان گذاشت و غذاب ه او مزه داد عهيود

 »كنم يم زشيخودم تم. شه يم يعصبان

 »!رونيب مشيانداز ياصالً م« -
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فهمه كه  يبعد هم م ره؟يگ يسراغش رو نم نيكن يفكر م. خونه خبر داره نيا ةليوس نيخاتون از كوچكتر«: لبخند زد عهيود

بگو  د،يبپرسه، اگه از تو هم پرس يزيكنه چ ياز من كه جرأت نم«: دينوشابه اش را سر كش وانيآقا ل» !كردم يمن خرابكار

 »خبر ندارم

كه  يدروغ مصلحت. بده ليكن و تحو دايپ يگم جواب يم يهر چ«: ديآقا خند» !دروغ بگم؟! ن؟يهم«: سرش را تكان داد عهيود

 ياز شما م شتريمن ب. كنه يزنه و غر غر م يآخرش چهار تا حرف م«: دور دهانش را پاك كرد عهيود» !نداره دختر جان يبيع

 »!دميترس

 »تو بلند كنم؟ يمالحظه هستم كه دست رو يمن اونقدر ب يعني! سوخته؟ يون غذابه خاطر ا« -

 نيكنن من به خاطر ا يفكر م هيدونم كه چرا بق يخودم هم نم«: ديكش يقيآقا نفس عم» !دميترس يليمن خ«: كرد زمزمه

 نيمن چن ،يخونه رو هم شكسته بود نيا لياگه تمام وسا! فكرش رو نكن گهيد...  رميگ يسخت در نظر م هيتنب كي زهايچ

 »زنگ زد؟ زيمهرنوش به كامب... كردم  ينم يكار

 »هم عجله داشت يليخ زيكامب. خواب بخرند سيخواستن سرو يم. اون خودش دم در منتظر بود! نه« -

با اون «: ديخند عهيود» ناقص بزنه ةسكت كي ،يترسم تا شب عروس يم! كم طاقته يليخ«: چانه گذاشت ريانگشتان را ز آقا

! بازاره؟ يرفته كه مغازه ش كجا ادشي گهيكنم كه د يفكر م. باشه يكردم كه انقدر احساسات يبرخورد اول اصالً فكر نم

 »كه در موردش اشتباه كردم نميب يحاال م يول! كابوسش هم ورشكست شدنه. نهيب يكردم شبها خواب بازار م يفكر م شهيهم

همه دلشون . مردم همدم داشتن رو دوست دارن ةهم. شون رو دوست دارن يمردم، زنذگ ةهم«: ستيبا تعمق به او نگر آقا

هاشون باشه،  يغم و شاد كينفر شر هي نكهيآدمها از ا. كه حرفاشونو بشنوه يكس هي. هم صحبت داشته باشن هيخواد كه  يم

 »شما؟ يحت«: زمزمه كرد يبه آرام عهيود» برند يلذت م

از سهام شركت  يگرچه االن مجبور شدم كه مقدار. اعتقاد ندارم كيبه شر يطيشرا چيدر ه«: ه او دوخترا ب شيچشمها آقا

اما من مطمئنم كه همه آدمها در . باشم كيشر يموقع دوست نداشتم كه با كس چيه يواگذار كنم، ول يفرهاد يآقا نيرو به ا

 ياون موقع همه خوشحال م. باشه ونيدر م ندهيو آ يدگزن يكه پا يوقت ماون ه. رو دوست دارن كيمورد انتخاب شر كي

 ».كنه يدر مورد من صدق م. هاشون همراه باشه يغم و شاد ياونها باشه و برا ينفر، همپا كيشن كه 
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خواست . ديخود شد و لبش را گز ةو به سرعت متوجه گفت »د؟يپس چرا تا حاال ازدواج نكرد«: ديپرس ارياخت يب عهيود

ترسم كه  يم. كه اشتباه كنم دميترس يم يعني... م رو انتخاب نكردم  يزندگ كيمن هنوز شر«: كند كه آقا گفت يعذرخواه

من از ... م بشه و  يوارد زندگ يزن نكهياز ا شهيكه دارم، هم يخاطر گذشته ا هب... بشم  مونيو پش اديانتخابم غلط از آب در ب

كه  يكار... كرده باشه  انتيش خ ندهيو آ يعالقمند بشم و اون قبل از من به زندگ نفر هيبه  نكهياز ا! عهيترسم ود يم انتيخ

 »مادر من كرد

. ديترس يبرد و م يآقا از به زبان آوردن گذشته رنج م يول. او بود يحرفها دنيمشتاق شن. ستيبا تعجب به او نگر عهيود

 يبرد و خستگ يم نينداشت و هر لحظه، انعطاف روح او را از ب يبود كه به ظاهر تمام ستهيكابوس ز كيسالها با « تمام آ

 .كرد يم هيبه او هد يشتريب

 افتيبهت زده به حاالت آقا چشم دوخته بود و در عهيود. ديگرفت و ابرو در هم كش تيرنگ عصبان كبارهيسبحان به  نگاه

كه با  يتوانست شدت عذاب و رنج يود، اما ماو مشتاق ب يداستان زندگ دنيشن يبرا. ديبگو يسخن نياز ا شيب ديكه نبا

 .قصه صبر كند نيا دنيشن رتريد يتوانست برا يهنوز م نيو بنابرا كندشود را درك  يم يخاطراتش بر او مستول يادآوري

آنكه متوجه او باشد به فكر فرو رفته بود و در  يآقا ب. جمع كردن آن اقدام كند يبلند شد تا برا زياز پشت م يآرام به

با فراموش  ديشا. ديايهنوز نتوانسته بود با گذشته اش كنار ب د؛يترس يم ندهياز آ شهيهم. سخت برپا بود يوجودش مبارزه ا

اخته بر گوش نو يمحكم يليتاكنون گذشته همجون س يادامه بدهد، ول ندهيآ يدگتوانست راحت تر به زن يكردن گذشته م

 ."من را فراموش نكن"داد  يشد و به او فرمان م يم

 يهرچند كه خود او هم به درست. داشته است يناجور و دردآور ةنيشيو چه پ ستيبداند كه او ك يخواست كس ينم سبحان

كه  -بود و بابك دهيد ياو در تمام عمر، مادر را با آن اصالت خانوداگ! و از كدام پدر متولد شده است؟ ستيدانست كه ك ينم

 .داشترا به خاطر  - بود دهيسالها او را پدر نام

و  ضيواقعه مر نيآنها را تنها گذاشت و مادرش پس از ا ح،يحرف و توض چيبدون ه د،يرا فهم تيكه واقع يمرد، هنگام نيا

اما . آلود، محرم نبودرمز تيواقع نيا يكس برا چياو ه ديو از د ختيگر يگذشته، م نيا يسبحان از افشا. شد نيگوشه نش

 .رديگ يدر وجودش شكل م عهيود يتلخ و راز سر به مهر برا ةاطرخ نيا ييبه بازگو ليكه اندك اندك م ديد يم
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همان احساس  گريلبخند زد و بار د عهيود. حركت به خود آمد نياو برداشت و آقا با ا يبشقاب را از جلو يبه آرام عهيود

 »!عه؟يود«: نام او را صدا زد ارياخت يآب دهانش را فرو داد و ب. به سبحان هجوم آورد يكينزد

 »بله؟« -

 »؟يدار يچه احساس« -

 »در چه مورد؟« -

 »!يهست نجايا نكهيا« -

 »شما هستم شيپ نجايدارم كه ا تيرضا يليمن خ. خوبه يليخ«: او از هم شكفت يبايز صورت

 .ساخت يم دواريام ندهيو آ يتارش و نگاهش سبحان را به زندگآنكه بخواهد با رفتارش، گف يب

جمع  يبفهمند كه شما تو هياگه خاتون بق ه؟يچه كار نيا«: گفت تيبا جد عهيبرخاست و خواست به او كمك كند كه ود آقا

 »!گن؟ يم يچ د،يكردن و شستن ظرفها به من كمك كرد

 يما م نيكه ب يهر چ! گم؟ يم يبه تو چ ايكنم و  يبفهمه كه من چكار م يكه كس ستيقرار ن«: توجه به اصرار او گفت يب آقا

حرفهام رو به تو  ةدارم و هم نانيدونم كه چرا به تو اطم يمن خودم هم نم! ... مونه يخودمون م نيمن ب يگذره و تمام حرفها

 »!بله آقا«: سر تكان داد يبا شادمان عهيود» كه؟ يفهم يم. من و تو بمونه نيب شهيهم احرفه نيخوام كه ا يگم، اما م يم

گذاشت،  يم نيذره ب ريحركاتش را ز نطوريهر بار كه آقا ا عهيود. و به حركات او چشم دوخت ستاديكنارش ا سبحان

تا حاال به «: سبحان نشست »ديكه خسته نش دينيبنش نجايشما ا«: ديكش شيپ يصندل كي ل،يدل نيبه هم. شد يدستپاچه م

 »خانواده م؟«: ديپرس راسو با ه ديپر عهيود يرنگ از رو »؟يخانواده ت فكر كرد

 »درسته؟. و چند تا عمه يدار ييتو چند تا دا ،يگفت يطور كه م نيا« -

 »و سه تا عمه ييشش تا دا« -

 »ورد كردند؟در م يچه فكر ايكردند  دايپ يكه بعد از رفتن تو چه حال يكن يفكر م« -

 يعمه زهرا او را دوست داشت و محرم حرفها. آنها را تصور كند يتوانست نگران يواقعاً نم. درنگ كرد ييدر پاسخگو عهيود

دانست آنها  يآنها را دوست داشت و م عهيآمدند، اما ود يبه سراغش نم بهيپس از مرگ ط نكهيا رغميها هم عل ييدا. او بود
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 .هم به او عالقه دارند

احساسم بذارم  يكردم پا رو يسع يليخ. كنم يزندگ اليخواستم بمونم و با سه يمن م! ... دونم ينم«: سر تكان داد يناراحت اب

 يهم م يقبول دارم كه ناسازگار. شدم يهمراه م اليگذشتم و با سه يوقتها از خودم م يليخ. خواد يباشم كه اون م يو اونطور

كردم، تا اونها  يبه قولم عمل م ديمن به پدر و مادرم قول داده بودم و با. درس هم بگذرم زتونستم ا يكردم، اما به خدا نم

 يتونستم با اونها زندگ يافتاد، باز هم نم يطاهر نم ياگه اون اتفاق برا... و طاهر بمونم  اليقصد داشتم كنار سه. باشند يراض

 .كنم

 يها و عمه ها مشورت م ييبا دا ديآخرش هم با. رونيب امين خونه بمجبور بودم از او. ذاشت به مدرسه برم ينم اليسه چون

 ينداره، ول يچندان متياون خونه ق. شد يم ميتقس يپدر ةموندم و خون ياونها م شيكردند، من پ يكردم و اگه اونها قبول م

 »به سر اون خونه اومده ييدونم چه بال يحاال نم گرچه. من از اونجاست يبچگ يتمام خاطره ها

 »اونجا تنگ شده؟ يدلت برا« -

... هستم  نجايكنه من ا يباور نم ،يريمطمئنم خانم كب...  نمياونجا رو بب گهيبار د هيخواد  يدلم م«: ديكش يآه بلند عهيود

 »!چقدر دلم براش تنگ شده. شما شيپ

 »ن؟يگ يراست م«: به وجد آمد عهيود »ينيو بببرمت تا دوباره اونجا ر يروز م هي«: او گفت يدلخوش يبرا آقا

دردسر  ،يبود -بدون مجوز - من شيمدت پ نيبفهمه تمام ا ياگه كس. شه به اونجا رفت يچون هنوزم نم! حاال نه يول. بله« -

 »شه يدرست م

برگه  Ĥرند،يبچه رو هم كه از پرورشگاه م هي«: آقا پاسخ داد» خواد؟ يمن كجا باشم، مجوز م نكهيمگه ا«: با تعجب گفت عهيود

او نگاه  ةغم گرفت ةآقا به چهر »ستمين يپرورشگاه ةاما من بچ«: با اندوه گفت عهيود »رنيگ يم ينوشته ا ،يشناسنامه ا ،يا

همه سال  نيخانوم هم ا. يشد زترياز مهرنوش هم عز يحت. يمن هست ةخانواد ياز اعضا يكي گهيتو د. دونم يم«: كرد

آقا بدون  »ست؟يشما ن يواقع ةخانوم خال«: سوال كرد د،يد يكه او را آرام م عهيود» بشه كيهمه به من نزد نيتونست كه ان

 »من دوستش دارم ينه، ول«: تأمل گفت

 »د؟يش يناراحت نم نجا،ياومده ا يچ ياگه بپرسم اون برا« -
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: لب آقا نقش بست ةگوش يلبخند كمرنگ. آقا چشم دوخت ةگرفت ةنشست و به چهر عهياشاره كرد و ود يبه صندل آقا

چون پدربزرگ من و پدر اون با هم . دونستم يرو نم زهايچ يليخ يعني... دونستم كه خاله دارم  يراستش من تا مدتها نم«

 »فرق داشتند

 »مادربزرگتون دو بار ازدواج كرده؟« -

 ياما اتفاق. به خارج از كشور برم ليتحص ةادام يو قرار بود كه براخواستم درس بخونم  يمن تازه م«: سرش را تكان داد آقا

 »رو خراب كرد زيافتاد كه همه چ

 »كدوم اتفاق؟« -

پدربزرگ مادرم، مادربزرگم رو از ارث «: ادامه داد د،يبگو يآنكه از آن اتفاق سخن يشد و ب يآقا دوباره سرد و عصب نگاه

 »اش نبرد ياز ثروت پدر يارث چيمادربزرگ من ه. محروم كرده بود

 »چرا؟« -

تا «: تكان داد و آقا ادامه داد يسر عهيود» گم يباشه، من خودم م ازيكه ن يهر چ! سوال نپرس عهيود«: گفت تيبا جد آقا

 »دختر هيبچه داره؛  هيكه مادربزرگ از شوهر دومش هم  ميدونست يكه پدربزرگ مادرم فوت كرد، ما نم يوقت

 »گه؟يخانوم د« -

نظر پدربزرگش بود و ازدواج  ريمادر من ز. شد ضيهم مر -هيراض -كه پدربزرگ مامان فوت كرد، مادرش يزمان. بله« -

هما كه . خودش به مادر من برسه ييو دارا زيمجدد مادربزرگ من باعث شد كه پدرش اون رو از ارث محروم كنه و همه چ

 .كنه يماند تا مادرش بتونه با شوهر دومش زندگ گشپدربزرگ و مادربزر شيبود، پ ياون روزها دختر جوان

تا  اديب شيپدر ةمادربزرگم حق نداشت كه به خون. هم شده گهيد ةبچ هيمادرش صاحب  دياز مرگ پدربزرگش، هما فهم بعد

د از مرگ و خاله آرزو، بع هيراض. طور مادربزرگم رو نيبودم و هم دهيساله شدم، خاله م رو ند زدهيكه من دوازده، س يموقع

 دهيپدربزرگ، به نوه ش هما، تنها وارث او، رس ييپدربزرگ، تمام دارا ةنام تيطبق وص يول. پدربزرگ به خونه شون اومدند

 .بود

پونزده ساله بودم كه مادرم من رو فرستاد به  ايچهارده  ديمن شا. نامزده شده بود يآرزو، اون موقع ها تازه با مرد جوان خاله
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خاله هم كه ازدواج . كنه يمادربزرگم اومد تا با دختر بزرگش زندگ هيابك تازه ما رو ترك كرده بود و راضب. دنبال خواهرش

 .كرد و رفت

 يبه خوب يقرار داشتم، ول يبد يبحران عاطف ياون موقع تو نكهيمن با ا. بود وخاله رو واقعاً دوست داشت يمرد خوب سلمان

 يسلمان ثروت و شهرت نداشت ول. داره يادياون ارزش ز يچرخه و خاله برا يشدم كه سلمان چطور دور خاله م يمتوجه م

 .كرد يخاله پر م يكمبودها رو برا ةاونقدر مهربون بود كه هم. داشت ياخالق خوب

ما رو ترك كرده بود و سلمان كه  يبابك به تازگ. كرد يش حسادت م يخواهر نانتن يبه زندگ يمن غصه ار بود و گاه مادر

 .شد يم يعصبان يليگشت، مادر من خ يدور خاله م اونطور

 يوقت نم چياما ه. دونست يرو م زيبود كه در مورد دخترش هما، همه چ يمادربزرگم به جز مادرم و من تنها كس ه،يراض

 يبه فكر ازدواج مجدد نم هياگر اون زمان، راض ديشا. دونست يخواست در موردش حرف بزنه، چون خودش رو مقصر م

 يطور زندگ نيهم... شد  يگرفته نم يبه باز ياون طور - بود نهاپدربزرگ ت ةخون يكه تو يدختر جوان -هما ي، زندگافتاد

 !من

مرد ساده  كيشاهزاده نصب بود به رخ آرزو، كه پدرش  كيپدرش رو كه . كنه ونيخواست خاله رو به خودش مد يم مادرم

 ياما سلمان مرد پاك. خودش رو بعد از رفتن بابك جبران بكنه يخواست به سلمان كمك كنه تا كمبودها يو م ديكش يبود، م

 .مادرم نباشه ونيمد يكار كنه، ول روقتيحاضر بود كه شبها تا د. بود

 نطوريامرد،  هيكردن به  انتيتونستم باور كنم كه خ يزدم و هنوز نم ينم يحرف چيمن باهاش ه. تنها بود يليهم خ هما

خوندم،  يهم درس نم نيهم يدونستم؛ برا يرفتن بابك مقصر م يمن اون رو برا يول. پاشه يمون رو از هم م يزندگ

 »اديدرب ييتا از تنها نجايا ارهيكه آرزو و سلمان رو ب تخواس يم. كردم يكردم و به حرفش گوش نم يم يبداخالق

سبحان  »نيادامه ند ن،يش يشده؟ اگه ناراحت م يزيچ«: ديبه سرعت پرس عهيود. ناگهان دو طرف سرش را گرفت سبحان،

خواست اون رو با پول به  يم. بعد از رفتن بابك، به شوهر خواهرش دل بسته بود يلعنت«: ديكوب زيم يدست را با ضرب رو

و با ما قطع كرد و تا مدتها هم كه متوجه موضوع شده بود، رابطه ش ر زوآر. داشت ييباال مانياون مرد، ا يول. ارهيدست ب

 .مياز اونها نداشت يخبر
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پدربزرگش كه در  يةهما، با ارث. كنه يگفت كه فقط قصد كمك به اونها رو داشته و آرزو در موردش اشتباه فكر م يم مادرم

پول در كنار  آرزو بدون داشتن كهيبه طور كامل به نامش شده بود، خوشبخت نبود، در حال ه،يبه راض دنيرس يواقع، به جا

 .ديبعد از مادرم به من رس ،تمام اون ثروت. داشت يخوب يسلمان، زندگ

متأسفانه عمرش كوتاه . سلمان دوست نداشت كه با ما روبرو بشه. ميبود دهيما هنوز اون رو ند يپنج ساله بود، ول مهرنوش

ثابت  نكهيا يمادرم برا. هم از سلمان نمانده بود يا هيسرما چيه. خاله بعد از اون تنها شد. تصادف فوت كرد كي يبود و تو

 .كنند، دوباره من رو فرستاد دنبال خاله و مهرنوش يخواسته كه با زندگ يم اونها يخوشبخت يكنه كه تمام مدت فقط برا

ثل كنه و مادرم كه حاال خواهرش رو م يخاله قبول كرد كه با دخترش با ما زندگ. نداشت يهم اصًال حال مساعد خودش

 .شد وهيو پنج سالش بود كه ب ستيخاله فقط ب. بمونند نجايكرد و خواست كه ا يم يبا او همدرد د،يد يخودش تنها م

قبل از مرگ خواست كه من . سه چهار سال بعد از اومدن خاله، مرد ديشا... زنده نموند  ياديبود و مدت ز ضيمر مادرم

خواست حداقل با بزرگ كردن مهرنوش،  يم. ديترس يو از مرگ م ديد يخودش رو خطاكار م. مراقب مهرنوش و خاله باشم

 يم هينفر تك هيبه  ديخودم با. ساله بودم ستيكه اون موقع تازه ب مكن يمن فكر م. دلش بود، سبك كنه يكه رو يبار گناه

 .باشم ريپذ تيكردم، اما قرار بود كه مسئول

 يحفظ م ديهمه رو با هيكرد، امالك ارث يكه تا اون موقع مشاور مادر، اون رو اداره م سيشركت تازه تأس كيهمه ثروت،  نيا

 ينيب يحاال هم كه م. كه خواست، فراهم كردم يپدر از مهرنوش مراقبت كردم و هر چ كيخودم مثل . و كردم... كردم 

 »وقتش شوهر كردنش شده

 »شوهر نكرده؟ گهيخاله د! ... ام دهيكه من د ديتهس يمرد نيشما بهتر«: با افتخار به او نگاه كرد عهيود

بعد هم به . تا مدتها به خاطر عالقه اش به سلمان تن به ازدواج نداد يازدواج داشت، ول يبرا يخوب يليخ يها تياون موقع« -

 »ييخاطر مهرنوش و عادت به تنها

 عهيود »؟يكن يفكر م يبه چ«: ديپرس د،ير فكر دآقا كه او را د. هما بشود يزندگ اتيوارد جزئ ديدانست كه نبا يم عهيود

سالشه و هنوز  كيخانم چهل و . ديهم به فكر خودتون بود يكاش كم! ... شما ييبه تنها! خانوم يبه وفادار«: زمزمه كرد

 »طور نيشما هم هم. فرصت داره
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به  انتيخ". ابدياو را در ييخواست علت تنها يم »د؟يترس يشما هم م«: ديپرس يبا كنجكاو عهيود» !ترسه ياون م«: گفت آقا

 .ديفهم ياو را م يعلت ناراحت ديداشت و با تياهم شيآقا برا. كه چه بوده است ديرا نفهم "مرد كي

به او بدهد، او را تنها  يآنكه پاسخ يب. توانست يخواست كه افكار او را بخواند، اما نم يدلش م. به دقت نگاهش كرد آقا

 .اقش رفتگذاشت و به ات

 يرا به خنده م عهيدرهم او ود ةمهرنوش مثل هر شب، خوشحال نبود و چهر. به منزل بازگشتند ريد يليو مادرش خ مهرنوش

خواب  سيسرو ديخر يبرا زيبا كامب«: كرد، گفت يكه لباس عوض م يو خانم در حال دياش را پرس يآقا علت ناراحت. انداخت

... شد، هان؟  دايعدم تفاهم پ ةنقط كيپس باالخره «: ديآقا خند» !دردسرهم شده  نهايچوب ا سيسرو. دنديبه توافق نرس

 »!هم كم كم مهرنوش جان هيبق

 يلياگه خ. شه ينظر من كه عوض نم. خواد بكنه يم يهر كار زيبذار كامب«: مبل انداخت ياش را رو يروسر مهرنوش

 ياون تخت نم يمن كه رو يكه دوست داره بخره، ول ير چذارم خودش ه يم. كنم يصرفنظر م ديكرد، از خر يپافشار

 يخواب هم تو سيسرو كيداره كه  يبيحاال چه ع. كنه يم قد زيكامب ؟يخواب يشه؟ پس كجا م يمگه م«: ديآقا خند» خوابم

 »!بشه؟ دهياون خر ةقيبه سل قهيهمه سل نيا

 »ياون هم چه خنده ا...  ديكه من انتخاب كردم، خند يزياون به چ! آقا ستين قهيو سل سيموضوع سرو« -

 »هان؟ ،يگرفت ليبكر هم تحو يةكنا هيحتماً «: گفت يبا دلسوز عهيود

 عهيود» خوره يم يجادوگر يبه درد ازدواج ها نيا. ستين زاديتخت آدم نكهيگه ا يبه من م«: انداخت ريسر به ز مهرنوش

ذارم كه خودش انتخاب كنه،  ياصالً م. گم مين يچيه گهيمن د«: باال انداختمهرنوش شانه » پس درست حدس زدم«: ديخند

 »...اصالً 

و به  ديابرو در هم كش زيكامب يصدا دنيبا شن. را برداشت يو گوش» !خواد ياصالً تخت نم«: آقا سر تكان داد. زنگ زد تلفن

 يرو هم نم يگوش... شده؟  يعصبان ينطوريكه ا يخانوم گفت نيبه ا يمعرفت چ يب! يسالم مرد حساب«: مهرنوش اشاره كرد

 »!يمنت كش يايب ديبا. كردهقهر ... نداره  يگه باهات حرف يم. رهيگ

مهرنوش جان به خاطر من ... كنم؟  كارشيحرف بزنه، چ اديخوب نم... خواد بره بخوابه  يم«: و آقا ادامه داد ديخند مهرنوش
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 »عاجزمون كنه ياز خواب و زندگ نجا،يا اديسم نصف شب بلند بشه و بتر يم. گناه داره... جوابش رو بده  ا،يب

» بله؟«: گفت ياحساس چيه يو ب ديكش ينفس بلند. را گرفت، اخم كرد يكه گوش يهنگام يخنده اش گرفته بود، ول مهرنوش

! ... آره؟ ،يپس با نظرم موافق«: ديو خند» ! ...خب«: گفت يتر ميبار با لحن مال نيمهرنوش ا. نگاهش را به او دوخت عهيود

من هم «: شد ليبه زمزمه تبد شيو صدا» نه قربانت... بخشم  يچون بار اول بود م يناراحت كهخ شدم، ول. كنم يخواهش م

 .ديرا گذاشت و خند يگش »نمتيب يفردا م! ... دوستت دارم

 اديز«: گفت متيآقا با مال» تونه موافقت نكنه ينم. رهندا يچاره ا«: پاسخ داد طنتيمهرنوش با ش» حل شد، آره؟«: ديپرس خانم

اون موقع هم  يبرا«: فاتحانه گفت يمهرنوش با لحن» !كنه ها يم يتالف ،يزندگ يتو ديبعد كه رفت اد،ياالن كوتاه م. ريسخت نگ

 »!كنه يعادت م... رو دوست ندارم  يرو دوست دارم و چ يكه من چ رهيبگ اديد ياز حاال با. كنم يفكر م هي

 ةحلق. او را فراموش كند يتوانست حرفها ينم. با نگاهش او را دنبال كرد عهيود. بخش صحبت ها بود انيآقا، پا برخاستن

. نوشته و آن نوشته ها در دست آقاست يزهايبود كه هما، چ دهياز مهرنوش شن كباري. افتي يكه م دياو را با يزندگ ةگمشد

به او احساس  يحت. نبود يحام كي شيآقا برا گر،يحاال . دانستن آنها مشتاق بود يبرا اريبس عهيخاطراتش بوده كه ود ديشا

 .آن را دوست داشت عهياحساس ناشناخته در وجودش بود كه ود كينداشت؛  يقدردان

كرد كه با آقا  يفرصت نم عهيشد، ود يهر بار كه خانه شلوغ م. را از هم دور كرد عهيآقا و ود گريخاتون، بار د بازگشت

خشم او را هم  يحاال حت. او را بشنود يفقط صدا ايحرف بزنند و  گريكديخواست با او تنها باشد و با  يدلش م. صحبت كند

 .بود. نديخوشا عهيود يبرا ،شد يهر چه كه به او مربوط م. ديپسند يم

 رزن،يپ. گفت يم مهيبود، با آب و تاب از فه دهياو را پسند ةقيدختر مورد عالقه اش را عقد كرده بود و خاتون كه سل عماد

 .گرفت يخنده اش م عهيبرد كه ود يآنقدر از داشتن عروس لذت م

او مرد . در فرحزاد بود يصولت يواقع در باغ آقا يسالن مهمان. برگزار شد زيمهرنوش و كامب يتابستان، عروس آخر

 يم ينيجمع چون نگ انيآن شب در م عهيود. ران معروف بودندو كارخانه دا انياز بازار همانانيم ةبود و هم يسرشناس

چند «: دنديپرس يهمه از او م. جالب بود شيبرا نيو ا ديرس ينظر م بهلباس، سن او كمتر از آنچه كه بود  نيو در ا ديدرخش

 »!هفده سال«: گفت يم بايز يو او با لبخند» سال؟ زدهيسالته؟ س
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. خانواده اش بود، متعجب بودند ميكردند و همه از توجه آقا به او كه وارث ثروت عظ يها از او در گوش هم نجوا م يبعض

 .زدند يآقا بود، حرف م ةخانواد ياو و اعضا نيكه ب ياز انس و الفت يو عده ا ييباياز ز گريد يبرخ ،ياز سادگ يبرخ

 يسر تكان م شيپسرها با احترام برا. داشتنداز گذشته به او توجه  شيب همانانياو را در كنار خود نشانده بود و م مهرنوش

 .خورد ياما او از كنار مهرنوش تكان نم وندد،يآنها بپ ةخواستند كه به جمع دوستان يدادند و از او م

 گاهيدور جا ،يبودند كه به شكل شش ضلع ييوارهايسالن، د يها نهيآ. بود دهيند يمراسم شكوهمند نيچن عهيآن روز، ود تا

 .ديد يم نهيخود را در آ ست،ينگر يبه هر سو كه م عهيعروس و داماد، قرار گرفته بودن و ود

 شيكس برا چيكردند، ه يصحبت م زيبه جز آقا و خانم كه با پدر كامب. برخاست عهيبه سمت مهرنوش، ود زيآمدن كامب با

 ةلبخند زد و به چهر عهيود» !عهيممنون ود«: او قرار گرفت، سر در گوش او كرد يروبرو زيكه كامب يهنگام. آشنا نبود

 .از آنان فاصله گرفت عهيكنار مهرنوش نشست و د زيكامب. درخشان مهرنوش اشاره كرد

كرده بود و با او صحبت  كيصورتش را به صورت مهرنوش نزد شه،يزد و برازنده تر از هم يموج م اقياشت ز،ينگاه كامب در

تنها بود و مردان جوان، به دنبال  عهيود. شدن بود يدر حال سپر يكردند و مجلس به خوب يم يكوبيپا همانان،يم. كرد يم

 يداد و در گوشه ا يكدام از دعوتها پاسخ مثبت نم چيبه ه عهياما ود. كننددعوت  يهمصحبت يبودند تا از او برا يفرصت

 .تكان داد يدست شيو او هم از دور برا ديدر را دبود كه نا ستاديا

 ييآشنا نكهياز ا عهيود. دنديخود را كنار كش ،يتيو با نارضا دندينادر لب بر چ دنيكه به او توجه داشتند، با د يكسان ةهم

 يمعرف گريكديا به و آنها ر ديكش عهياو را گرفته بود، به جانب ود ينادر، مادرش را كه بازو. بود، ذوق زده جلو رفت افتهي

نادر را  ةقيابرو سل ةبا اشار. آمد يجوان تر به نظر م طيدر آن شرا يداشت، ول ييسن باال هبود و گرچ بايمادر او ز. نمود

 .كرد و آنها را تنها گذاشت نيتحس

حالت «: داد، انداخت يبلندتر نشان م -بود دهيآقا خر ةقيكه با سل - پاشنه بلند يكه با آن كفشها عهيبه قامت ود ينگاه نادر

 »؟يشما خوب. ممنون«: با او همراه شد عهيود» خوبه؟

 »يخوشحالم كه اومد« -

شما و  نيكه ب يبا خصومت«: او نشست و سرش را جلو آورد ينادر روبرو» !ام؟يمگه قرار بود كه ن«: ديبا تعجب پرس عهيود

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  حاجي بنده فاطمه  –وديعه                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٧

هم من  يعروس نيباعث سر گرفتن ا. ميكرد يآشت ؟يدارمگه خبر ن«: ديخند عهيود »يايكردم كه ب يبود، فكر نم زيكامب

به مهرنوش به اون كردم،  دنيرس يكه برا يحداقل به خاطر كمك. ندارم يلمشك زيبا كامب گهيخوشبختانه االن هم د. بودم

 »سر به سرم نذاره گهيقول داده د

 عهيود. خودش برداشت يهم برا يوانيتعارف كرد و ل عهيبه او تعارف كرده بود، به ود شخدمتيكه پ يا وهيآب م وانيل نادر

 قهيجل ريهم ز يرنگ ديآورده بود و بلوز سف رونيكت را از تن ب. به تن داشت يرنگ يو شلوار سرمه ا قهينادر جل. تشكر كرد

 »؟يكرد يچطور بود؟ چكار م التيتعط«: ديرا سر كش وهياز آب م يكم. داد ينشان م باتريبود كه صورتش را ز دهيپوش

 »شه يشه و سرم گرم م يمدرسه ها باز م گهيخوشبختانه تا چند روز د. خونه بودم يتو! يچيه« -

 »يبد ليتحص ةادام يخوا يم« -

 »قبول بشم يپزشك ةخوام تالش كنم و رشت يم. منه يسال زندگ نيامسال سخت تر! البته«: گفت نانيبا اطم عهيود

 »؟يچرا پزشك« -

مگه «: حرفش آمد انينادر به م» ...مرد  يمارياز ب يمادرم وقت. بخونم يبه خانواده ام قول دادم كه پزشك«: زمزمه كرد عهيود

 يتو نيبود و به خاطر هم ضيمادرم از قبل مر يول! چرا«: گفت يخود را باخت و با دستپاچگ عهيود» تصادف نكرده بودند؟

 يمن هم م«: تشكر كرد و نادر ادامه داد عهيود» به خاطر اونها واقعاً متأسفم! فهمم يم«: نادر سر خم كرد» تصادف زنده نماند

 »شه درس بخونم يكه م ييخوام تا جا

 »هيعال نيا« -

 ينگاه ميزدند، ن يدورش كف م هيو بق ديرقص يكه م يبه پسر جوان »؟يكن يپس استقبال م«: را بغل گرفت شيبازوها نادر

. لبخند زد عهيود» باشم دواريپس به خودم ام«: دينادر خند »اديخونن، خوشم م يكه درس م ييمن از اونها. بله«: انداخت

 »!ها يعروس نياومد! نيچه گوشه نش«: جلو آمد و رو به آنها كرد يدختر

لخت خود را باال  يختر شانه هاد »ميراحت تر يطور نيما ا«: گفت د،يد ليم يانداخت و چون او را ب عهيبه ود ينگاه نادر

كنند و آن  چشيسوال پ گرانيكه د ديترس يم. خواست كه وارد جمع آنها شود ينم عهيود. انداخت و از آنها فاصله گرفت

 .بزند يحرف جايوقت بود كه امكان نداشت ب
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بار  ييسبحان بود كه گو ةقابل لمس در چهر يشيو آسا تيرضا. دينگاهش به دنبال آقا گشت و او را در جمع مردان د با

 .بر لبش بود ينهاده و لبخند درخشان نيرا بر زم ينيسنگ

حس كرد كه . شناخت و تازه متوجه آنها شده بود يآنها را نم عهيود. داشتند يبرنم ياو بودند كه چشم از و يدختر روبرو دو

 ياراي. رنديبگ عهيكه او را از ود ديترس يم عهيا ودنداشت، ام يآقا به آن دختران توجه نكهيا رغميعل. نديتواند بنش ينم گريد

 عهيود«: نادر به خودش آمد يبا صدا. نظر گفت ريصحنه را ز ينداشت و با نگران راغالب شدن بر احساس مسخره اش 

 »! ...حواسم نبود ديببخش«: سرش را تكان داد» !عهيود! ... خانوم؟

 »حواست كجا بود؟ يول. متوجه بودم« -

. دونم ينم«: آب دهانش را فرو داد. گرداند تا جواب او را بدهد يرا به جانب نادر م شيرو ديبا رايشده بود؛ ز يبعص عهيود

كنم كه مرگ  يفكر م«: متوجه شود، گفت يزياما نادر بدون آنكه چ ديمجبور شد كه دروغ بگو» گذشته افتادم اديدفعه به  هي

به جز  ياونقدر سخت بود كه راه«: به چپ و راست خم كرد يسرش را به آرام» درسته؟ بوده، يسخت ةشما ضرب يخانواده برا

 »فرار نداشتم

 »فرار؟« -

پدر و مادرم  گهيكنم كه د يزندگ يخونه ا يتونستم تو ينم«: بود كه راز خود را فاش كند، اما به خودش آمد كينزد وباره

 »خاطره كرد هيبه  ليمن تبد يخونه رو برا خوب اون يزهايچ ةبد، هم ةحادث هي. اون نبودند يتو

 »؟يمونيپش« -

 »؟ياز چ« -

 »؟يكن يم يكه با سبحان زندگ« -

 يلياون در حق من خ! نه«: و با ارامش گفت يكش ينفس راحت. سرش را به جانب سبحان گرداند؛ دخترها نبودند گريد بار

 »لطف كرده

 »ره؟يسخت گ يليراسته كه خ« -

 يليمن خ يبرا شيزندگ. افراد خانواده ش مهربونه يةبا من و بق. كنم يفكر نم نطوريمن كه ا«: به دفاع از او گفت عهيود
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خود «: دارد يليمطمئن بود كه دل يدانست، ول ينم عهيود» هنوز تنهاست؟ يچ يكه برا يدون يم«: ديپرس ينادر به آرام» جالبه

 يليهنوز خ! كترميهمه سال از اون كوچ نيمن ا«: عدد ده را به او نشان داد شيگشتهاان بانادر  »؟يشما چرا هنوز ازدواج نكرد

 »فرصت داره يليخ ندهيآ ياون هم برا«: با سماجت گفت عهيود» فرصت دارم

 يليآقا مرد خ! نچ«: سرش را باال برد عهيود »؟يكن يبا من مقابله به مثل م«: كه از لحن او خنده اش گرفته بود، گفت نادر

 »گرده يهم داره م ديشا... بگرده  شيمناسب زندگ كيوقت داره كه دنبال شر يليهنوز هم خ. هيخوب

 »ره؟ياون جا بگ يزندگ يدختر نبوده كه تو هيهمه سال  نيبعد از ا يعني. رهيگ يسخت م ياديبه گمونم ز« -

 يشما فكر م. خواد انتخاب كنه يرو اونطور كه دلش م شيزندگ كيشر ديبه نظر من اون هم با. و پنج سالشه يآقا فقط س« -

 »آدم نامناسب ازدواج كنه؟ هيبا  ديباال رفته، با يكه چون سنش كم يكن

كه زن مورد  يكن ياصالً چرا شما كمك نم. اون وارد بشه يزندگ يتونه تو يم يهر كس! البته كه نه«: به سرعت گفت نادر

 »كنه؟ داينظرش رو پ

 »من؟« -

 »تنها نذاشته نكهيحداقل به خاطر ا. يونيبه هر حال شما به اون مد. يكه به فكرش باش ستيبهتر ن. بله« -

 »!رهيبگ ميده كه براش تصم ياجازه نم يآقا به كس«: با عجله گفت عهيود

 نيهم يتو. آقا سبحان هم مناسب هستند يهمه دختر خوب كه برا نيا. كن شنهاديفقط پ...  ريبگ ميمن هم كه نگفتم تصم« -

 »...ها هستند كه  يليجمع ما، خ

بودند  يبه دنبال راه ديشا. ديباز هم سرش را گرداند و همان دخترها را درست پشت سر آقا د. خواست بشنود ينم عهيود

 »انتخاب كنه ديدش باخو«: گفت تيبا قاطع. آقا قرار دهند و او را به طرف خود جلب كنند ديكه خود را در معرض د

شد كه نظر او  يموفق م ديكرد، شا يم ياگر سع» !كنم يكار رو نم نيهرگز ا«: ديشيبا خود اند عهيشانه باال انداخت و ود نادر

كه قرار بود به عنوان همسر  يبه زن يتوانست باور كند كه به آن دخترها و حت يخودش هم نم. خواست يرا عوض كند، اما نم

حال احساسش را باور  نيخواست و در ع يخود م يآن را برا عهيكه ود يميحر. كند يآنها شود، حسادت م مياو وارد حر

 .نداشت
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از  ايگو. دختران به طرف آنها آمد نيسنگ يتوجه به نگاه ها ياو چشم دوخته بود و نگران رفتار آن دخترها بود كه آقا ب به

گفت، او  كيكه به آقا تبر يزمان. دست سبحان را فشرد يخاست و به گرمنادر بر. خوشحال نشد عهينادر در كنار ود دنيد

به اون دو تا مرغ عشق  ديبا ؟يگ يم كيچرا به من تبر«: نشست عهيود يصندل ةستد يرو ند،يبنش يصندل يرو نكهيا يبه جا

اونها،  يتو برا«: پا انداخت ينادر پا رو. داشتند گريكديو مهرنوش اشاره كرد كه سر در گوش  زيو به كامب» !يبگ كيتبر

 »يديزحمت كش يليمهرنوش خ يحداقل برا

 »!بود فهيوظ« -

 »؟يا فهيچه وظ! يدار ارياخت«: لبخند زد يفروتن نيبه ا نادر

 شيپ نكهيهم از ا عهيدوست دارم ود! خوام ينم يا گهيد زيخانواده م چ يجز خشنود. من خوشحالم كه اونها خوشحالند« -

 »اشهماست، خوشحال ب

 »شما رو داره يخوشبخت يخوحشحال و آرزو« -

شما  ونيرو مد ميزندگ ةمن هم«: گفت تيداد؛ با رضا يم يجواب ديبا عهيود» به من لطف داره عهيود«: نگاه كرد عهيبه ود آقا

 »تونم بكنم ينم يا گهيشما، كار د يخوشخت يجز آرزو. هستم

 »هيمن كاف يهمون برا« -

با هراس به دهان  عهيود »يش يم ريپ يدار. به حال خودت بكن يفكر هي. از تو زرنگ تره زيكامب«: به نادر اشاره كرد سپس

. در فكرش هستم«: گفت ياما نادر با شادمان. در مورد سن آقا بزند و او را برنجاند يكه او حرف يترسد يم. نادر چشم دوخت

و  دينفهم يزيبود كه از نگاه مشتاق نادر چ عهيمخاطب او ود »ست؟يطور ن نيا. ارمد اديفرصت ز. صبر كنم دياما هنوز با

 »! ...دونم يمن نم«: سرش را با بهت تكان داد

 عهيبعد از رفتن مهرنوش و مادرش، من و ود. شد ما رو هم فراموش نكن يخبر! نادر جان«: او گذاشت ةشان يدست رو آقا

حاال واقعاً «: ديپرس تيآقا با جد» شم يمزاحم م«: دينگاه نادر درخش »يه ما سر بزنب يكه گاه ستيبد ن. ميش يتنها م يليخ

 »صبر كن كه مطمئن بشم. دونم ينم هنوزخودم «: نادر شانه باال انداخت »ه؟يخبر

 »داشته باشه جهيصبر، نت نيكه ا دوارميام« -
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خاطر، هر لحظه ممكنه  نيبه هم. هم كم طاقت هستم يلياتفاقاً خ. ستميسبحان جان من مثل تو صبور ن«: گفت يبه شوخ نادر

زن گرفتن «: كج كرد عهينادر سرش را به جانب ود »يبش مونيچون ممكنه پش. عجله نكن اديز«: آقا گفت» دست به كار بشم

... هم  ديشا. بپرسم؟ سبحان كه ازدواج نكرده ياز ك«: نادر گفت »د؟يپرس يمن م زا«: به آقا نگاه كرد عهيود» داره؟ يمونيپش

 »؟يكرده باش ييكارها هيسبحان نكنه تو هم 

مطمئن «: تفاوت گفت يآقا ب. به دهان آقا چشم دوخت تا پاسخ او را بشنود عهياما ود. ديدرخش يم طنتينگاه نادر، برق ش در

 »كنم يهم نم يهستم و فكر بد يخوب ةبچ. نكردم يكار چيباش كه من ه

 »!؟يرو نگرفته باش "بله"نفر  كيهمه زن، از  نيا نياز كجا معلوم كه خودت قبالً از ب! وب ما كه شد، شد فكر بد؟« -

 يكه تو دار يغرور نيبا ا«: لبخند زد و نادر گفت عهيود» ندادم "بله" يمطمئن باش كه من تا حاال به كس«: گفت يبا شوخ آقا

تأسف  ةبه نشان ينادر سر» ازدواج كنم يكه با هر كس ستمياتفاقاً من حاضر ن«: ديندآقا خ» كنه يكس با تو ازدواج نم چيه

 »يكن يتو انتخابش م كهبرسه  يخدا به داد كس«: تكان داد

 دنيبه آنها لبخند زد و ناگهان از د عهيود. آنها آمدند، صحبت ادامه داشت يو مادر مهرنوش به سو يصولت يكه آقا يزمان تا

چقدر سلمان رو دوست داشته كه به «: ديبا خود اندش عهيود. و با دقت نگاهشان كرد ديبه خاطرش رس يهم فكرآنها در كنار 

 .روزگار بگذراند يهدف چيه يدرست نبود كه خانم تا آن زمان ب نياو، ا ةديبه عق» همه سال تنها مونده نيخاطر اون، ا

جوان تر  ش،يلباس و آرا نيخانم در ا. بازگردد يجرقه الزم بود كه دوباره به زندگ كيو كم حرف،  ريزن گوشه گ نيا يبرا

داد  ينم تيآنها اهم يبه تفاوت سن عهيحدود پانزده سال از او بزرگتر بود، اما ود يصولت يو آقا ديرس يو جذاب تر به نظر م

 .كرد يبسته بود، نگاه م شكه بر لب او نق يتيو به لبخند رضا

 يمشترك را تجربه م يشب زندگ نيكه اول زيمهرنوش و كامب يبود و آن شب برا انيمراسم، كم كم رو به پا يبرگزار

ها پشت سر آنها  ليكردند و اتومب يآنها آرزو م يرا برا يخوب يمراسم، زندگ انيدر پا همانانيم. نبود يكردند، فراموش شدن

 .شد يم دهيها كش ابانيمجلس به خ يبود و شاد دهيچيپ ابانيها در خ ليبوق اتومب يصدا. به راه افتاد، تا آنها را بدرقه كنند

دست  شانيمهرنوش برا. لذت بخش بود شيآقا برا يشاد. رفتند يآقا نشسته بود و با هم به دنبال آنها م ليدر اتومب عهيود

 ياو را هر طور كه بود، دوست م عهيدكرده بود و و ياديز رييمهرنوش آن شب تغ ةچهر. زد يبوق م زيتكان داد و كامب
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 .داشت

خود  ةشد تا قدم به خان ادهيپ همانانيم ةو هلهل اديجع شدند و مهرنوش در مقابل فر زيكامب ةخان يهمه جلو ،يخداحافظ زمان

سالها مهرنوش  نيتمام ا. گاه بود هيمثل برادر بد، پدر بود، تك شيكه برا يمرد. به جانب آقا رفت يمقابل در ورود. بگذارد

 .كند رياو را به خاطر زحمات پانزده ساله اش تقد ديو حاال با ديد يم تهلحظات خود را به او وابس ةدر هم

سالها،  نيتمام ا. ستيگر ارياخت يآقا پناه برد و ب ةشد كه نتوانتست خود را كنترل كند و به آغوش پدران كيبه او نزد آنقدر

 .ستيگر يگرفته بود و م يدر آعوش او جا يبود و حاال به سادگ يافتنيدست ن يا هيسا شيآقا برا

بود و حاال او را  زيمهرنوش، آقا همه چ يبرا. است افتهيمكان امن دست  نيبه ا يراحت نيباور بود كه به ا رقابليغ شيبرا

سبحان . داند يدر زحماتش را مخواست به او بفهماند كه تا چه اندازه او را دوست دارد و ق يم. ديد يم كيبه خود نزد نقدريا

 تيوجود احساس رضا ةفرستد، با هم يبخت م ةرا كه خودش بزرگ كرده است، به خان يدختر ايواقعاً خواهر و  ييكه گو

 .كرد يم

 يليتو رو خ«: صورت او را باال آورد و نگاه شفاف از اشك خود را به او دوخت ست،يگر يمهرنوش در آغوش او م يوقت

دونم  يم! آقا«: او را بوسه زد ةشان يمهرنوش با شادمان »يكه خوشبخت بش دوارميام. يدون يخودت هم خوب م. دوست دارم

 »!سالها ممنون نيا ةو هم زيبه خاطر همه چ! نيبود ترمن از پدر مهربون  يبرا. از شماست زميكه همه چ

تو هم قول بده كه تنهام . Ĥميم دنتيفرصت داشته باشم، به دهر وقت كه . نگران نباش! يهست يخوشحالم كه راض زميعز« -

 »ينذار

 ستاد،يخواهرزاده اش ا يكه مادر مهرنوش روبرو يزمان. مهرنوش گذاشت و از آقا تشكر كرد اريرا در اخت شيبازو زيكامب

قدر زحمات . يديزحمت كش يليسالها خ نيدونم كه ا يم! ممنون زيپسرم به خاطر همه چ«: با بغض گفت. ديلرز ينگاهش م

برات  شهيهم. يرسوند نجايخوشحالم كه مهرنوش رو به ا! نگران بود، ممنونم شهيبه خاطر نگاهت كه هم. دونم يتو رو م

 .و آنها را بدرقه كرد ديخانم را بوس يشانيسبحان با احترام پ» دارم يسالمت يآرزو

 عهياحساس، ود نيا يبود، اما ورا انياو نما ةدر چهر تيرضا. اشتآقا نظر د ةبه چهر عهيكه به خانه بازگشتند، ود يزمان

انداخته بود و آقا مطمئن بود كه آنها  ميكر ةبه خان يقبل از ورود به سالن، نگاه. ديفهم يم يرا در او به خوب ييوحشت از تنها
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 يتنها كس عهيخواست حرف بزند و ود يم. نشست عهيلباس كنار ود ضيداخل شد و پس از تعو عهيبا ود. در خواب هستند

 .دانست يبود كه سبحان او را محرم م

: گفته باشد، گفت يزيچ نكهيا يبرا عهيبود و ود دايدر كالمش اندوه هو» مهرنوش هم رفت«: داد هيمبل تك يرا به پشت سرش

 »رن يم يروز هيهمه «

 »تو؟ يحت« -

رن و  يم يروز هيهمه «: به او نگاه كند، گفت نكهيسبحان بدون ا. ستيكرد و با تعجب به آقا نگر رتيسوال ح نياز ا عهيود

 »!چقدر خونه آرومه... شم  يمن دوباره تنها م

 »داشته باشن يخوب يكه زندگ دوارميام. هيخال يليمهرنوش و خانم خ يجا« -

كرد،  هيبغلم گر يتو يوقت ،يامشب موقع خداحافظ م،يسالها از هم دور بود نيا ةهم نكهيبا ا. بود يخوشبخت قيمهرنوش ال« -

كس نتونه  چيكه ه دميحصار كش كي گران،يخودم و د نيب شهيمن هم! عهيود! ... ميرو دوست دار گهيكه چقدر همد دميفهم

حصار، خودم رو نجات  نيا دنيكردم كه با كش يفكر م يروز كي. بشه كيمن نزد ميخوام به حر يكه من م يزياز چ شتريب

 .دارم و تا چه اندازه تنهام ازين گرانيكه تا چه اندازه به د نميب يدم، اما حاال م يم

 يبه جز اون هم كس. نداشت كه من رو قانع كنه يحيتوض چيمادر كه ه... از خودم  يحت... بابا رفت، از همه متنفر شدم  يوقت

. كنم يدور گرانياز د ديكه با دميرس جهينت نيبه ا نيبنابرا. نجات بدم ييرو نداشتم كه همراهش باشم و خودم رو از تنها

 نيداشتم كه تازه ا ليفقط اسم و فام. هستم يدونست كه من ك يكس نم چيكردم، ه يم ليدانشكده تحص يكه تو يتمام مدت

 .هم به من تعلق نداره يليفام

 يجدا م يخودم رو از زندگ ديمن با. ترها رو داداز اونها دور شد و تاوان اشتباه بزرگ ديبا گران،ياز د ييرها يكه برا دميفهم

بود كه بابك  يدر حال نيا. كردم، پدرم نبود يخطاب م "پدر"كه من سالها  يكرده بود و مرد يكردم؛ چون مادرم اشتباه

به اون حق . به خاطر من بمونه يحاضر نشد كه حت د،يرا فهم قتيكه بابك حق يوقت. داطالع بو يموضوع ب نيخودش هم از ا

 .ماددر رو ببخشه و بمونه انتيتونست خ ياما كاش م. دادم كه ما رو تنها بذاره بره يم

كه اشتباه كردم و حاال قصد كردم كه  نميب ياما حاال م. كه انگشت نما بشم دميترس يرو انتخاب كردم چون م ييتنها شهيهم
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 يروز برا هي. خسته شدم ييهمه تنها نياز ا. رسم يكجا نم چيبه ه ييكه با تنها دميرس جهينت نياالن به ا. رو پر كنم مييتنها

 زيچ چيه يمرفه دارم، ول يكه پول و زندگ نميب ياما حاال م. كرد يم ميكردم و پول راض يتالش م يشدن ثروت خانوادگ اديز

 »ندارم

 ».! ..واقعاً كالفه شدم«: سرش نهاد و ادامه داد يرا رو شيدستها

 يهم نم يكمك چياو بدهد و ه ينداشت كه به حرفها يجواب. او آزاردهنده بود يآقا برا يسردرگم. نگاهش كرد عهيود

كار را انجام دهد كه  نيدانست چگونه ا ينم يبود، ول ريآقا امكان پذ يياو، پر كردن تنها ةشيدر اند. توانست به او بكند

 .او را سامان بخشد يياحال، تنه نيخودش، او را از دست ندهد و در ع

آورد و  ييپتو يبه آرام. و گمان كرد كه او به خواب رفته است ديچشمان او را بسته د ست،يآقا نگر ةكه دوباره به چهر يزمان

فكر كردم «: لبخند زد عهيود» خوابم يتخت خودم م يرو! ممنون«: گفت يو خواست برود كه آقا به آرام دياو كش يرو

 »!نيديخواب

 »!تو برو بخواب« -

به آقا  ديبا. خواست بخوابد يخسته بود اما نم. تخت نشست يرو يقيدقا. به اتاقش بازگشت و لباسش را عوض كرد عهيود

كه به ذهنش  ياز فكر... به او بفهماند كه  ديدانست كه چگونه با يكرد، اما نم يم ياو فكر ييتنها يبرا ديبا. كرد يكمك م

 عهيبود و ود يناج كياو  يمرد برا نيا. كرد يم دايپ يبه آقا دلبستگ ديكرد؛ نبا انپتو پنه ريسر را به ز يبا شرمندگ د،يرس

 .ديفهم يخوب م يليرا خ نيا

 دنيخانم از د. كرد يآنها را در آغوش گرفت و اظهار دلتنگ يمهرنوش رفتند و دختر جوان با شادمان داريبعد به د روز

 .چقدر به آنها لطف و محبت دارد قتاًيحق ،يخواهرزاده ناتن نيتازه دانسته بود كه اسبحان خشنود شد و  ةدوبار

 

كم كم هر دو . وابسته شوند گريكديكنند و به حضور  يبا هم زندگ ييو آقا، عادت شده بود كه به تنها عهيود يكم برا كم

 عهيكردند كه وقت ود يتالش م ميخاتون و كر. گذراندند يروزگار م يبه خوب گريكديگذاشتند و در جوار  يمبارزه را كنار م

 .شودحوصله و دلتنگ  يرا پر كنند تا كمتر ب
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 يمطالعه به كار م يتمام توانش را برا. شدينديمسائل ب يةكرد كه به بق يبه درس مشغول شد، كمتر فرصت م عهيكه ود يزمان

 .ون كنكور آماده كندآزم يخواند تا بتواند خود را برا يدرس م يگرفت و به سخت

 نيبود كه در ح ييپولها افتني يبرا يشركت را مرتب كند، مدتها بود كه به دنبال سرنخ يداشت كه كارها يهم سع آقا

 .شده است زيبود كه به كدام حساب وار دهيمعامالت گم شده بود و هنوز نفهم

سن و سال  نيدر ا يفرهاد. اعتماد كرده بود رمرديپ نيبود و آقا به ا دهياز سهام شركت را خر يبا اصرار بخش يفرهاد يآقا

دانست و فقط او را در  ينم ياديز زيچ يفرهاد يدر مورد زندگ. انداخت يم رتيفعال بود كه سبحان را به ح يبه قدر

 چيبود كه او ه دهيسبحان شن يداشت، ول يثروت هنگفت يفرهاد. داده بود صيتشخ يبه امور شركت فرد قابل يدگيرس

 .ندارد يوارث

 .ديرس يخود او نم ةاز افراد خانواد كي چيبه ه انيهمه ثروت، در پا نينبود كه ا يباور كردن شيبرا

 

خود را گرفته بود  ميتصم ياو به طور جد. گرفت يدرس خواند بهره م يبرا يو از هر فرصت ديد يفرصت را مغتنم م عهيود

 شيبرا د،ياندش يساخت و هرگاه كه به او م ياو، سبحان را خشنود م تالش. قبول شود يپزشك ةداشت كه در رشت يو سع

 .كرد يم تيموفق يآرزو

شب قبل تا صبح سرفه . نداشت يكه آقا به منزل بازگشت، حال مساعد يگذشت و آن شب، هنگام يم زييسرد پا يروزها

 .ديلرز يسوخت و بدنش م يتمام مدت بدنش در تب م. را هم نگذرانده بود يكرده بود و روز خوب

مبل  يآقا بدن خسته اش را رو »ن؟يخوب نشد«: او را گرفت فيك. به سراغش رفت ياو، با نگران ةديرنگ پر دنيبا د عهيود

 »خوردم يبد يسرما... ندارم  ياصالً حال خوش«: رها كرد

آقا به اتاقش . ثمر مانده بود يتالشش ب يول. بهبود حال او كرده بود يآمد، برا يدر آن دو روز هر چه از دستش برم خاتون

گذشت، تب  يهرچه از شب م. كرد يسوخت، اما احساس سرما م يتمام بدنش م. تخت انداخت يرفت، بدن تب دارش را رو

 .ديفهم ينم يزيگفت و چ يم انيذكه ه ديرس ييرفت و كم كم به جا ياو هم باال م

. متورم بود يآقا گل انداخته بود و دور چشمانش كم ةچهر. اجازه به اتاق او رفت يرا بست و ب شيكتابها ،يبا نگران عهيود

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  حاجي بنده فاطمه  –وديعه                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٩٦

 .دارد يو دهان داشت و از طرز تنفسش مشخص بود كه گلودرد بد ينيب زشيآب ر

 عهيود. بدهد ينتوانست پاسخ يول د،يگنگ او را شن يسبحان صدا» آقا حالتون خوبه؟«: با هراس كنار تخت او نشست عهيود

 افتهي عهيبه ود يبيغر ةبود كه آقا عالق دهيكه مهرنوش و مادرش رفته بودند، فهم يدر مدت رزنيپ. راغ خاتون رفتبه س

. نكرده بود يا دهيبه حال آقا فا يكه توانسته بود، انجام داده بود، ول يكاركرد، اما هر  يرا درك م عهيود ينگران. است

 .را به دنبال دكتر فرستاد ميكر نيبنابرا

 عهيود يبه صورت پر از نگران. بود دهيافتاد كه او را در بستر د يروز اديرا شناخت و به  عهينظر ود نيدر اول يوند كترد

 »خورده ادهيز... آقا سبحان، گرسنه بوده  نيفقط ا. هيعيفصل طب نيا يتو يسرماخوردگ. اصالً نگران نباش«: لبخند زد

بلند و مداوم آقا،  يسرفه ها. و به حركات دكتر به دقت چشم دوخت ستاديسر آقا ا يبزند، باال يآنكه بتواند لبخند يب عهيود

 »آقا چطوره؟«: ديپرس ميفارغ شد، كر ماريب ةنيكه دكتر از معا يزمان. را به وحشت انداخته بود عهيود

. سمينو يهاش رو هم مدارو. شه يدو سه روز استراحت بكنه، خوب م. ستين يمهم زيچ«: تكان داد تيسرش را با رضا دكتر

سبحان، . نييپا Ĥرهيتبش رو م. دياش بذار يشانيپ يرو سيدستمال خ. دياش كن هيو پاشو ديسرش بمون يبهتره كه امشب باال

. شن يزود خوب م يليخ ن،ييپا اديتبش كه ب. ستين ينگران يجا. كنه يم رزهاش مبا يماريساده با ب يلياست و خ هيبن يقو

 »رهيداروهاش رو بگ ميكر

آقا سرفه » !شما كه حالتون خوب بود؟«: كنار تخت او نشست. با آقا تنها ماند عهيرفت و ود رونيبه دنبال او از اتاق ب خاتون

كه  يماريب ةسابق«: گفت عهيوارد اتاق شد و ود يبعد، به آرام يقيخاتون دقا. تكان داد يخشك كرد و سرش را كم يا

فردا كالس . تو برو بخواب! ... شده كه سرما خورده؟ يدونم كه چ ينم...  هيفاقاً آدم محتاطات. زمينه عز«: خاتون گفت» نداره؟

 »مونم يسرش م يمن خودم باال. يدار

 »نيبه من بد زيدستمال تم كيظرف آب و  هيفقط . مونم يجا م نيهم. نه«: گفت نانيبا اطم عهيود

 »يبمون نجايا يتون يتو كه نم! نه دخترم« -

 »كنم ياگه خوابم گرفت، صدات م. خوام بمونم يم! چرا« -

سر آقا گذاشت و خودش  يقرار داد و باال ينيآقا را داخل س يداروها عهيكه بازگشت، ود ميكر. بود جهينت يخاتون ب اصرار
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 يزيچبماند، تا اگر آقا به  داريداشت كه ب يسع عهيود. گفت يم ييزهايلب چ ريتب آقا باال بود و ز. هم كنار تخت نشست

 .آماده كند شيداشت، برا اجياحت

 يصورت گرم آقا م يگذاشت و بعد رو يدستمال را در آب م عهيداد كه زكام شده و ود ينامرتب تنفس آقا، نشان م يصدا

بود كه او  يلذت نيخدمت كردن به آقا بهتر. داد يانجام م ليكار را با كمال م نيداشت و ا يچشم از صورت آقا برنم. ديكش

. و او را تماشا كند نديخواست كه تا صبح همان جا بنش يبود و دلش م فتادهبه دست دل ا ارشياخت. توانست تجربه كند يم

 .اورديب نييتا آن را كامالً پا رد،يتب او را اندازه بگ

اتاقش بفرستد، اما اصرار داشت كه او را به . ديد يم داريرفت، او را ب يشب شده بود و خاتون هر بار كه به سراغ او م مهين

 يسرخ شده بود، اما همچنان با خود مقابله م يخواب يچشمانش از شدت ب. توانست آقا را در آن حال تنها بگذارد ينم عهيود

 .داد يو به كارش ادامه م ديپر يآقا از خواب م ةسرف يبا صدا يرفت، ول يبه خواب م قه،يچند دق يبرا يگاه. كرد تا نخوابد

سبحان ادامه داشت اما از  يدر پ يپ يسرفه ها. سر او را باال آورد تا شربت را به او بخوراند يچهار بامداد به آرام ساعت

نگاه كردن به صورت او و خدمت كرن به آقا، لذت . كرد يم يدگيبه او رس نانيبا اطم عهيود. بدنش كاسته شده بود يگرما

 .بخش بود

گذاشت  شيآن را برداشت، اما به سرعت آن را سر جا يبا كنجكاو. ديد زيم يرا رو يانشست، دفترچه  زيكه پشت م يزمان

آنقدر خسته بود كه همانجا سرش را كنار بدن آقا گذاشت و به . كه چه موقع به خواب رفته است دينفهم. و به سراغ آقا رفت

 .ديپر شد، از جا دهيكش عهيكرد و دستش به صورت ود يكه آقا حركت يزمان. خواب رفت

را  دنشيانتظار د ييآقا متوجه او شد و گو. سالم كرد يبا خشنود د،يچرخ يآقا و نگاهش كه به اطراف م ةچهر دنيد با

آقا را  يقرص ها. بود ريمدرسه رفتن د يبه ساعت نگاه كرد كه از هشت گذشته بود و برا عهيود. دينداشت، ابرو در هم كش

 .برداشت و به سرعت از اتاق خارج شد

غرق خواب ... كنم  دارتيمدرسه، ب ياومدم كه برا ؟يشد داريب«: او لبخند زد دنيدر آشپزخانه مشغول بود و با د خاتون

 يچياونقدر خسته بودم كه ه! خوابم برد؟ يك دمياصالً نفهم«: آب پر كرد ريرا از ش يآب وانيل عهيود» حاال آقا چطوره؟. يبود

 »كنم بتيغ ديبا. رم يبه مدرسه نم گهيد. دمينفهم
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 »شده؟ داريآقا ب« -

به اتاق آقا » قرصهاش رو بخوره ديبا. كنم كه االن بهتره يفكر م. دينال يتا صبح م«: و قرصها را داخل بشقاب گذاشت وانيل

 يا بود، اما جلد تازه يميكار گذاشت و باز نگاهش به آن دفتر افتاد؛ قد زيم يرا رو ينيس. بازگشت، اما او داخل اتاقش نبود

از  شهيهم -مادرت - پسرم سبحان هما«: با چشم خواند. نوشته بود يمعمول ياول با خط ةصفح: آن را گشود ارياخت يب. داشت

 »يريبگ دهيو حماقتم را ند ديمرا ببخش يتوانست يكاش م. تو شرمنده است

آب و  وانيل. ديلرز عهيتخت نشست و قلب ود يآقا رو. انداخت زيم يورود آقا دستپاچه شد و دفتر را بست و آن را رو با

 »!يكيهر هشت ساعت . ديقرص رو بخور نيدكتر گفته كه ا... سخت بود؟  يليخ شبيد«: قرص را به طرف او دراز كرد

 »اتاق من؟ يتو ياجازه اومد يب يچ يبرا ؟يكن يچكار م نجايتو ا«: گفت تيدست او را كنار زد و با عصبان آقا

: آمرانه گفت ييآقا با صدا »ديخواستم زودتر خوب بش يم! من فقط نگران شما بودم«: ديرا عقب كش وانيل جا خورد و عهيود

 اجيتو احت يبه دلسوز! ينگران من باش ستياتاق؟ الزم ن نيا يتو اديبدون اجازه ب يكه من دوست ندارم كس يديهنوز نفهم«

 »ندارم

 يطور تشكر م نيچشم به صورت او دوخت؛ تمام شب را كنار تخت نشسته بود تا او چشم باز كند و حاال ا رتيبا ح عهيود

 نجا،يا يآ يبار باشه كه بدون اجازه م نيو آخر رونياز اتاقم برو ب ؟يساديهنوز كه وا«: گفت د،يآقا كه او را ساكت د. ديشن

 »؟يديفهم

 زهايچ يليمن خ! دميفهم! بله«: ديكش اديبا خشم فر. او به مدرسه هم نرفته بود به خاطر. نتوانست خودش را كنترل كند گريد

 يوقت محبت نم چيشما ه. دميكه من د ديهست يآدم نيو ناسپاس تر نيمغرورتر ن،يشما خودخواه تر نكهيا دم؛يرو فهم

...  ديكن ياجازه وارد اتاق شدم، سرزنش م يب نكهيكه من رو به خاطر ا ديخواهاونقدر خود! ديدون يچون قدرش رو نم د،ينيب

غرور  نيد يبه خودتون اجازه م يكه به راحت ديشما اونقدر مغرور هست! خوابم نبرد يكه تمام شب از نگران ديفهم ياما نم

بودم  نگران شما شبيكه د ليدل نيبه ا مامن از ش. نيو منافع خودتون رو حفظ كن... تا غرور خودتون رو  ديرو بشكن گرانيد

 »نيرحم نباش يب نقدريالاقل ا يول! كردم تا حال شما بدتر نشه، توقع تشكر ندارم يشب زنده دار ،ينگران نيو بابت ا

سرش را  تيبا عصبان. ختير زيم يو رو ديپر رونيب وانياز آب ل يميكه ن يبه طور د،يكوب زيم يرا با حرص رو وانيل
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به ظرف آب . موديطول اتاق را پ يسبحان، برخاست و با سردرگم. رفت رونيتند از اتاق ب ييچرخاند و به سرعت و با قدمها

 چينگرانش نشده بود و ه نقدريكس تا به حال ا چيه. و خاتون را صدا زد ردآن افتاده بود، نگاه ك يكه رو يديو دستمال سف

 .درشت و مالمت بار به او نزده بود يمرتبه حرفها كي نقدريكس ا

 شبيد... من «: آقا به او نگاه كرد. با خشم و بغض از اتاق خارج شده بود عهيبود كه ود دهيد. به سرعت به اتاق آمد خاتون

 يپشت هم سرفه م. نيداشت ييتب باال. نينداشت ياصالً حال خوب! يليخ. بله آقا«: گفت جانيخاتون با ه» بودم؟ ضيمر يليخ

 »ديبش هيپاشو ديو با نيخورد يسخت يكه سرما فتدكتر گ. ميديترس يليما كه خ. نيكرد

 »سرم اومد؟ يدكتر هم باال«: ديابرو در هم كش آقا

اتاق شما موند كه  ياصرار كرد و خودش تو عهيود. نيگُر گرفته بود. نيتب داشت يليخ«: او اشاره كرد ةديبه رنگ پر خاتون

گذاشت و به صورتتون  يشما م يشانيپ يرو سيو دستمال خ خوند يتمام شب كنار شما نشسته بود و دعا م. مراقب شما باشه

كه من اومدم تا شربت شما رو بدم؛ چون فكر كردم كه اون خوابش برده  بودساعت چهار . زد يهم چرت م يگاه. ديكش يم

بود كه  دهيترس. ديبه من گفت كه صبر كرده تا شما شربتتون رو بخور. خون بود ةچشمهاش كاس! نشسته بود دارياما ب... 

 يشب سخت. مدرسه هم نرفت هب گهيصبح خوابش برد و د كينزد. نگران بود يليخ. بشه ريمبادا خوابش ببره و شربت شما د

 »!ما يشما و هم برا يبود، هم برا

اجازه اش به اتاق، مواخذه اش كرده  يدختر جوان، تمام مدت كنارش نشسته بوده و او به خاطر ورود ب. ديلبش را گز آقا

. كنه يافاقه نم ن،ياگه قرص ها رو به موقع نخور«: خاتون به خود جرأت داد. تخت نشست و به فكر فرو رفت يرو. دبو

مگه آدم . ديهم به فكر خودتون باش يكم هي. ميرو ندار ياز شما كس ريكه غ ما... نكرده، دوباره حالتون بد بشه  يممكنه خدا

 »ن؟يكن يم تيخودتون رو اذ نقدريچرا ا. ستين زيهمه چ آدم يخواد؟ به خداغ ثروت برا يچقدر پول م

با صداقت  رزنيسراغ او را از خاتون گرفت و پ. ديكش يپر م عهيود دنيد يدلش برا. ديبزند، قرص را بلع يآنكه حرف يب آقا

من . بود نداختهيخودش ن يهم رو يزيچ. سر و وضعش نامرتب بود. كه خوابش برده دميخسته بود، رفتم د يليخ«: گفت

 .بود يصبانع اريآقا از خود بس» رو پوشوندم و اومدم شيرو

با . ديكارش د زيآقا رفت و او را پشت م دنيسوپ پخته بود و دوباره به د شيخاتون برا. ظهر از بستر برخاست كينزد
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 عهيود«: آقا سرش را بلند كرد »د؟يكه بخور ارميب. براتون سوپ پختم...  د؟يروز استراحت كن كي ديتون ينم«: گفت يناراحت

 »د؟يكه بخور ارميسوپ رو ب. Ĥديصداش از باال م. شده باشه داريب گهيكنم د يم فكر«: خاتون پرده ها را كنار زد» شده؟ داريب

 »ارهيب عهيبده ود يول. خورم يم«: آقا گفت

 يخودتون كه اون رو بهتر م. اديكنم كه ب يفكر نم يول! ديآقا ببخش«: شده بود، گفت عهيود يكه متوجه ناراحت خاتون

 »ديشناس

 »بگو كه من خواستم« -

از چشم برداشت و منتظر  نكيبا خروج خاتون، ع» !بله، برو«: انداخت ريآقا سر به ز» پس برم؟«: به در اشاره كرد خاتون

 مانيشب قبل، پش يده داردانست از بابت شب زن ينبود، م ياز دست خودش عصبان عهيود. شد كه در اتاقش بود عهيود

 .نگران شدن، سرزنش كرده بود ماما از او ناراحت بود كه او را فقط به جر. ستين

. كار را انجام دهد نيشد كه ا يمخالفت كرد، اما به اصرار خاتون راض عهيكه خاتون از او خواست سوپ آقا را ببرد، ود يزمان

خواد به خاطر  يحتماً م«: ديشيخود اند شيتاق به زبان آورده بود و پافتاد كه هنگام خروج از ا ييحرفها اديبه  عهيود

 »كنه هيكه زدم سرزنش و تنب ييحرفها

. از او عذر بخواهد ديدانست كه با ياما م. كرده است يكرد كه آن جمالت را در حضور او بر زبان جار يهم باور نم خودش

كه  ايزود ب«: سوپ را با دست كنار زد ةكاس يرو يخاتون بخار. شده بود، به دست گرفت نييخاتون تز ةقيرا كه با سل ينيس

 »يخودت هم سوپ بكشم، بخور يبرا

پشت در اتاق . كند يخود را مخف يتوانست دستپاچگ يدلشوره داشت و نم. سر تكان داد و به طرف اتاق او روان شد عهيود

داشت، وارد شد و در  ريكه سر به ز يدر حال» !تو ايب«: كه سبحان گفت يزمان مكث كرد و چند ضربه به در نواخت و يلحظه ا

 .شد كيآهسته به او نزد ييرا بست و با قدمها

را  زيم يبود و با چشم به دنبال آن رو دهيد زيم يافتاد كه رو يدفتر اديبه . تعجب كرد د،يد يكار م زياو را پشت م نكهيا از

 د،يآقا رس يكه روبرو يزمان. نداشت ينگاه او باشد، حس خوب ينيسنگ ريز نكهياز ا عهيود. آقا چشم به او دوخته بود. ديكاو

 .گذاشت و نگاهش به دفتر ثابت ماند زيم يبزند، ظرف را رو يحرف كهآن يب. مرتعش بود يدستانش كم
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. داد كه زودتر آنجا را ترك كند يم حيترج عهيود »نيو بش نجايرو بذار ا ياون صندل«: و بدون خشم گفت ميمال ييبا صدا آقا

خواست  يبگذرد و نم زيخود ن ةدار شد حهيتوانست از غرور جر ينم يدانست كه آقا را ناراحت كرده است، اما به راحت يم

 »!اآورهاشته«: پخته بود، نگاه كرد شيكه خاتون برا يبه سوپ خوش رنگ قاآ. سرعت، از او عذر بخواهد نيكه به ا

 يةمتوجه كنا عهيود» !يبه من لطف كرد ياديامروز ز«: ورقه ها انداخت يآقا قلم را رو. سوپ نگاه كرد ييبه ظرف طال عهيود

 »خواستم اون حرفها رو بزنم ينم! ... شدم يعصبان«: پاسخ داد ياو شد و به آرام

 »!يزد يول« -

با  عهيبود و ود دهيشن "چشم"و  "بله" شهيبود كه هم يمرد، مرد نيا! كند؟ هيدانست كه چگونه آن حرفها را توج مين عهيود

من به . باشه! د؟يهست يو حاال شما منتظر عذرخواه! بله زدم«: به خود شهامت داد. كرده بود نيبه او توه ماًيحرفها مستق نيا

 ديهر كس رو كه خواست د،يكه حق دار ديتشما هس نيا. كردم يم نيبه شما توه ديدونم كه نبا يم. خاطر اون حرفها متأسفم

من حق . ديو غرور همه رو خرد كن ديبكش اديفر يهر موضوع يبرا. ديكن نيتوه د،يدار ليو به هر كس كه م ديريبگ دهيند

 »!خوام يدوباره معذرت م. اطاعت بشه ديامر شماست كه با نجايا! نيد يندارم؛ چون شما دستور م

 »د؟يندار يا گهيد شيفرما«: آقا سرفه كرد. داشت كه خشم خود را پنهان كند يبود، اما سع يعصبان اريبس عهيود

 »نزدم يمن كه حرف« -

 يعذرخواه هيكه  يكن يبعد هم فكر م ،يگ يم...  يخوا يتو هر چه كه م. نميب يبله م«: او داد ليتحو يشخندين سبحان

كار  نيشما كه ا. كنم يم يبزنم بعد بفهمم اشتباه بوده، غذرخواه يحرف هي يالاقل من وقت«: به خود جرأت داد عهيود» !هيكاف

 »!ديستيرو هم بلد ن

بلند  يبا صدا. كند يكه زده، عذرخواه ييبه خاطر حرفها ديكرد كه با يدختر به او گوشزد م نيبا تعجب نگاهش كرد؛ ا آقا

 »!؟يهم دار يپس انتظالر عذرخواه«: گرفته گفت يو با همان صدا ديخند

 »!نه« -

از  يسرفه ها سر بلند كرد؛ اثر دنيكه تا آن لحظه به او نگاه نكرده بود، با شن عهيود. و شروع به سرفه كرد ديباز هم خند آقا

چشمش نشست و  ةدر گوش ياشك ةآنقدر سرفه ها خشك بود كه قطر. كرد يسرفه م يدر پ يخنده در صورت آقا نبود و پ
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 .تمام صورتش سرخ شد

. كوتاه كرد ةو بعد از آن هم چند سرف ديآقا به سرعت آب را نوش. كرد كيآب را به دهان او نزد وانيا ترس لب عهيود

 »د؟يخواه يباز هم آب م«: در هم شده بود، نگاه كرد كبارهيبه صورت او كه به  يبا نگران عهيود

 »!نه بهترم« -

 يهمان دفتر نيا ايآ. باز توجهش به آن دفتر جلب شد. نشست يصندل يحرف دوباره رو نيشده بود، با ا زيخ ميكه ن عهيود

تفاوت نشان  يكرد كه خود را ب يسع عهيود. آقا متوجه شد كه او چشم به دفتر دارد! بود كه مهرنوش از آن سخن گفته بود؟

 »...نوشته  ييزهايچ هيمادرم «: دفتر را به دست گرفت قاكه آ رديبگ يمرخص ةخواست اجاز يبدهد و م

غرورش  يخواست آن را طلب كند، ول يم. شد و به دست آقا كه دفتر را بلند كرده بود، چشم دوخت مانياز رفتن پش عهيود

بهانه  هي«: شانه باال انداخت يبا خونسرد» كنه؟ يمجاز م يامروز رو ك بيغ«: گفت د،ياو را د ديآقا كه ترد. داد ياجازه نم

 »Ĥرميم

 »؟يمثالً چه بهونه ا« -

 »شدم و حالم خوب نبود ضيگم كه مر يم« -

 »كه دروغه نيا يول« -

بعد ، صبح هم خواب . سر اون بودم يبود و من تمام شب رو باال ضيبگم كه آقا مر! بگم؟ يپس چ«: گفت تيبا جد عهيود

 »!موندم؟

 »رو بگو نيهم! آره« -

 »!مكن يم دايموجه پ ليدل كيباالخره «: به او چشم دوخت يتفاوت يبا ب عهيود

 »ست؟يموجه ن نيا« -

كه من به خاطر  ستين ياونها هم قطعاً قابل قبول و باوركردن يبرا ست،يشما موجه ن يمن برا ينگران يوقت«: صراحت گفت با

 »!يدونم كه نگرانم بود يم يول«: گفت نانيآقا با اطم» شما نتونستم سر كالس حاضر بشم

اگر ! ديديكش ينم ادياجازه، اون طور سر من فر هيو به خاطر  ديزد يصبح اون حرفها رو نم د،يدونست ياگر م! نيدون ينم« -
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كه من  دينبود يو تازه شما هم در حال رميفراموش كردم اجازه بگ يبودم كه حت دهيكه شب قبل من چقدر ترس نيدونست يم

 »رونيبرم ب اقكه از ات ديگفت يبه من نم رم،ياجازه بگ

 »!خوب ممنون...  ياگه انتظار تشكر دار« -

حد  نيآقا كه او را تا ا» !رو ادهايانتظار اون فر ياز شما ندارم؛ نه انتظار تشكر و نه حت يانتظار چيمن ه«: حرص گفت با

 »بكنم؟ ديحاال چكار با«: ديپرس د،يناراحت د

 »!يچيه« -

اصالً . ستينگر رتيزد، با ح يبه او كه لبخند م عهيود »؟يش يم يراض يعذرخواه كيبا «: گفت يآرام يبا صدا سبحان

 نيا. نداشت يتوقع نيرا داشته باشد و او هم چن عهياز ود يقصد عذرخواه ،ياخالق ةنيشيپ نيمرد با ا نينبود كه ا يباوركردن

كه  يوقت يحت...  ديكن يخوام كه عذرخواه يوقت نم چيمن ه«: ديدرخش هشآتش او را خاموش كرد و نگا يحرف، مثل آب

 »ديكن ياشتباه م

 »!پس خصومت برطرف شد؟! چه خوب« -

اگه . كردم كه نخوابم يچقدر سع شبيكه من د ديكن يباور نم. دميرنج يفقط كم. نداشتم يمن از اول هم با شما خصومت« -

 »دياونطور عذرم رو خواست يول... بود  يكاف د،يزد يلبخند م هيصبح، شما فقط 

 »كه عذر بخوام؟ ستيالزم ن گهيو د يديمن رو بخش يتتو كه گف« -

 »گم يهنوز هم م«: زد لبخند

 »پس تمومش كن« -

 »عوضش كنم؟ ديخواه يم. كرد خي«: سوپ اشاره كرد ةو به كاس» !چشم«: بلند گفت يبا صدا عهيود

 .گذاشت زيم يو دفتر را رو» خوبه! نه« -

 ازيدختر ن نيچقدر به ا. حركات او را در نظر داشت يرچشميآقا قاشق را به دهان برد و ز. ديبه جلد آن دست كش عهيود

نداشته  يزن چيكه تا آن روز به ه يقبول كرده بود كه به او دل بسته است؛ احساس گريد. داد يبه او آرامش م عهيود. داشت

 .دكن يدانست كه اشتباه م يخودش خوب م. بود
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 ةكه او هم به او با هم ديام نيگرفت، فقط به ا يم دهيرا ناد زيداشتن او، همه چ يكوچكتر بود و آقا براهجده سال از او  عهيود

او فاش كند، اما هرگز  يو راز دل برا ديبا او سخن بگو يبود كه به گونه ا دواريام. كه داشت، دل ببندد يخاص طيشرا

 .ديسخن بگو يبه راحت اوخصوص با  نينتوانسته بود كه در ا

 يدوست دار يليخ«: كرد، گفت يكه دور دهانش را پاك م يمتوجه دفتر آقا بود، كه آقا آن را برداشت و در حال عهيود

 »كردم يم يكنجكاو دينبا. ديببخش«: گفت يبا شرمندگ عهيود» درسته؟ ،يبخون

تو هم  يدوست دار... م بوده چشم يجلو شهيمن بارها اون رو خوندم و هم«: دفتر را به جانب او گرفت ارياخت يب سبحان

مادرش را  يبه او اجازه بدهد كه نوشته ها يراحت نيكرد كه آقا به هم يبه او نگاه كرد؛ باور نم جانيبا ه عهيود» !بخون

 »تونم بخونم؟ يپس م«: آن را گرفت اطيبا احت. كرد ياو را مطمئن م بود،اما دست آقا كه به سمت او دراز . بخواند

 »...وقت خوندن  يبله، ول« -

 »؟يچ« -

 »!برو...  يچيه« -

فشرد و آقا اجازه  يآقا بود كه در دست م زيمجهور و سوال برانگ ةگذشت ن،يا. عجله داشت كه آن را زودتر بخواند عهيود

 »يريم يم ياز فضول يدونم كه دار يبرو، م«: ديرا فهم اقيآقا از نگاه او، شتاب و اشت. داده بود كه او از آن مطلع شود

آقا . ديو به جانب او چرخ» شد مونيپش! يوا«: فكر كرد يديبا ناام. در رفت كه آقا نامش را صدا زد يلبخند زد و به سو عهيود

 »!ممنون و به خاطر امروز صبح متأسفم...  شبيبه خاطر د«: به چهره اش نگاه كرد ميمستق

 .و به سرعت از اتاق خارج شد »!كنم يخواهش م«: ديوجودش لرز ةنگاهش كرد و هم ناباورانه

برد و  يم يدرصدد پنهان كردن و سركوب كردن آن بود، پ شهيكه هم يبه عالقه ا شياز پ شيگذشت، ب يهر روز كه م آقا

 .بنگرد عهيداد كه مشتاقانه تر به ود يبه نگاهش اجازه م

 

 11 فصل

بود و دو صفحه  اهيو س يخط معمول كي. خواند گرياول را بار د ةدفتر را گشود و صفح اطيكه تنها شد، با احت يزمان عهيود
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 :آغاز كرد ديمشتاق خواندن بود و با ترد اريبس عهيود. شد يشروع م ياصل يبعد، نوشته ها

 

 يالباسه نيبا ا همانان،يرفت و حاال م ايبار سكته كرد، از دن نيدوم يسال قبل كه پدر برا. سالگرد فوت پدرم بود نياول امروز«

را باال زده است  اهشيمادر تور س. نديبگو تيآمده اند تا به من و مادر و خانواده، مرگ پدر را تسل ،يدروغ يها هيفاخر و گر

 .نكرده هيو اصالً گر

وقت،  چيسال از او بزرگتر بوده و ه ستيپدر ب د،يگو يطور كه خود م نيا. كند يماه است كه با پدربزرگ مشاجره م كي

 .را داده است "بله"كه فقط به اصرار پدربزرگ  ديگو يم. پدرم را دوست نداشته است

است كه بعد از مرگ شوهر،  يياز آن زنها. ديآ يجوانتر به نظر م د،يآرا يو هرگاه چهره اش را م باستيهنوز ز هيراض مادرم

 يآن هم با مرد. خواهد باز هم شوهر كند يت پدر نشده، مكنم كه هنوز سالگرد فو يباور نم. ابندي يخود را بازم يتازه شاداب

كرده و چرا عاشق  دايدانم كه مادر او را از كجا پ ينم. هم ندارد يثروت و مكنت! يكه به قول پدربزرگ، نه اسم دارد و نه رسم

 .نميمشتاقم او را بب يليخ يام، ول دهيمرد را ند نيمن ا. او شده است

و  ستادهيا نهيمقابل آ! دانم يخسته تر است، چرا؟ نم هيمادرم از بق. ميگرد يهمه از سر خاك برم سالگرد تمام شده و مراسم

 .وندديپ يكند و به ما م يرا عوض م اهشيمادربزرگ لباس س. كند يخودش را نگاه م

 چيه انه،يم نيفقط شانزده سال دارم و در ا چاره،يمن ب. ترسم باز هم با هم دعوا كند يم. بزرگ كه آمد، مادر اخم كرد پدر

و  يمراسم سالگرد هم كه به خوب نيا«: ديگو يم يبه آرام ند،ينش يپدربزرگ م نكهيمادر بعد از ا. ستيكس به فكرم ن

 »باشكوه برگزار شد

مرد رو از سرت  فكر اون ديمن قبالً هم گفتم با. مراسم تموم شده كه شده ؟يخوب كه چ«: كند يبزرگ دارد نگاهش م پدر

كه  نيهنوز باور نكرد نكهي؟ مثل ا!نيباز كه شروع كرد«: كشد يم اديرود و فر يباز از كوره در م هيمادرم، راض »يكن رونيب

هما، شونزده «: ديگو يدهد و م يو من را با انگشت نشان م» منه ةدختر، بچ نياشوهر كردم و  كباري. بزرگ شدم گهيمن د

 »؟يريبگ ميمن تصم يمن هنوز بچه ام كه به جا يكن يم اليخ. سالشه

ناز و  يهمه سال كه تو نيكه بعد از ا يكش يتو خودت خجالت نم! جان هيراض«: كند يم يانيختم قائله پادرم يبرا مادربزرگ
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 »!نداره؟ يچيكه ه يكن يزندگ يو با مرد يبر ،ينعمت بزرگ شد

را باال  شيپدربزرگ عصا» تازه چرا خجالت بكشم؟ م؟يهست يه ما كمگ«: دهد يشود و با صراحت پاسخ م يم يعصبان مادر

 »!يكور خوند ؟يو با اون ازدواج كن يدم كه بر يثروت رو به تو م نيقرون از ا كيكه من  يكرد اليتو خ«: آورد يم

من كه دختر چهارده  رم؟يبگ ميخودم تصم نيذار يچرا نم. ندارم يازياصالً من به پول شما ن«: مادر باز هم بلند است يصدا

من اون رو . ميبهتره كه در موردش بحث نكن! ... خوام؟ يم يدونم كه چ يقبالً شوهر داشتم و م. ستميدست نخوره ن ةسال

 »دوست دارم

 اليخ ؟يزن يم كهيمن و دم از عالقه ت به اون مرت يجلو ينشست! ايح يب ةديچشم در ةدختر«: كند يپرخاش م پدربزرگ

تا خودم  يمن قبالً هم گفتم كه صبر كن. كنم يم رونتياز خونه ب ،ياگه به اون شوهر كن! هيراض ه؟يسادگ نيكه به هم يكرد

 »شه يسرش م زيبچه همه چ نيا. كشاز هما خجالت ب. كنم دايشوهر خوب برات پ هي

من با امثال . گم يم يفهمه كه من چ يم. هيهما دختر عاقل«: خندد يمادرم به صورت من م. آورند يم انيمن را به م يپا باز

 »رهيبگ ميتونه تصم يو چند ساله، خودش م يزن س كي. كنم يكه زندگ ستميحاضر ن گهيمثل پدرش، د ييآدمها

 يخوب پشت پا نم يها تيموقع نيبه ا ،يذره عقل داشت هياگه . يهما هم عقل ندار ةتو به انداز«: زند يم اديفر پدربزرگ

 »شه يحرف من عوض نم«: اندازد يمارد شانه باال م »يداد يقول ازدواج نم ه،كيو به اون مرت يزد

تمام . كنم ياز ارث محرومت م ،يكن يمن هم گفتم كه اگه با اون مرد عروس«: كند يرا جمع م شيبا خشم لبها پدربزرگ

 »دارم يخودم نگه م شيدختر رو پ نيدم به هما و ا يثروتم رو م

 چياو هم از ه ديايكه گفته، كوتاه ن يدانم كه اگر مادر از كار يآنقدر م. است يكنم؛ او كامالً جد يبه پدربزرگ نگاه م من

خواهد كه كنار مادر  يخواهم و دلم م يكه من ارث و ثروت نم ميخواهم بگو يم. كند ينم غيضربه به مادر در يبرا يكار

 .ندارد يكس به من توجه چيبمانم، اما ه

 

* * * 

 

بوسد و  يام را م يشانيپ. كند يساده با من م يخداحافظ كيفقط ! ... ايخدا. رود يو م رديگ يخودش را م مير تصمماد باالخره
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 !خودش يرود دنبال زندگ يگذرد و م ياز من م ،يسادگ نيبه هم» مراقب خودت باش«: ديگو يم

كه او مثل  ديگو يمادربزرگ م. نميمرد را بب نيخواهد كه ا يكند و من چقدر دلم م يرود تا با مرد مورد عالقه اش زندگ يم

او رفت تا با مرد مورد . ديدرخش يگفت، چشمانش م ياز او م ياما مادر وقت. كوچك هم ندارد ةكارخان كي يحت ست؛يما ن

 !اندمتنها م... نظرش خوشبخت شود و من ماندم 

... خونه برنگرد  نيوقت به ا چيه گهيچهنم و د برو به«: كشد يم اديدو رگه پشت سرش فر ييرفتن، پدربزرگ با صدا لحظه

 »! ...آبرو يب ةدختر...  يكه عذابم بد ،يكنم كه سر قبر من نباش يم تيمردم، فقط وص يوقت. ينيهما رو بب يحت ،يحق ندار

دهد كه  ياجازه نم يپدربزرگ حت. خورد يرفته است، مادربزرگ غصه م هيكه راض ياز روز. مانم يرود و من م يم مادر

مادر به . را بپرسند هيفرستد تا احوال راض يو آنها را م رديگ يمادربزرگ از خدمتكارها خبر م يول. را بشنوم شيصدا گريد

 .خواهم كه او كنارم باشد يممن را دارد، اما من  يقول خودش از دور هوا

 

* * * * * * * * * * 

 

جرأت . خواستگارها را به خانه باز كرده است يهم پدربزرگ پا يتازگبه . ندارم يكار چيه ةكه مادر رفته، حوصل يوقت از

كند و  يرا كنترل م مينشوم، رفت و آمدها ييمن هم هوا نكهيپدربزرگ از ترس ا. بزنم يكنم كه در مورد مادرم حرف ينم

تا به  ديآ ياست، م ييبدصدا رزنيكه پ يالنياست، اخراج كرده و خانم م يجوان دكه مر ليدل نيمعلم زبان فرانسه ام را به ا

 .بدهد اديمن فرانسه 

او آنقدر  د،يايب انيبه م ياز مادر حرف ياست و اگر به طور اتفاق يپدربزرگ هنوز عصب. كنم يبه درس گوش نم گريمن د يول

 .ترسم خفه ام كند يشود كه م يم يعصبان

 

* * * * * * * * * * 

 

با مادر داشته  يداريهستم تا مبادا د يخونه باغ، زندان نيا يتو چارهيمنِ ب! خوش به حالش. ام كه مادر خوشبخت است دهيشن
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 ينم. كند يم نيو نفر ديگو يكند و ناسزا م ينثار او م يفحش تيافتد، با عصبان يمادر م اديپدربزرگ هر موقع كه به . باشم

 !است؟ كيدانم حق با كدام 

 يزيباعث آبرور ه،ينام و نشان راض يكند كه شوهر ب يم اليپدربزرگ كه خ ايكند و  يخواهد آن طور زندگ يكه م مادر

ختر  ياصل و نصب شده است و حت يمرد ب كيدخترش عاشق  ه،يكه راض ديبگو يننگ است كه به كس يةاو ما يبرا. است

 .ستكس و كار گذاشته و رفته ا يمرد ب نيخود را به خاطر ا

 

* * * * * * * * * * 

 

شده  يمتجمل زندان يواريچهارد نيدر ا. شوم يم رياز قبل گوشه گ شتريچون هر روز ب. شوم يكنم دارم افسرده م يم فكر

 .دستور پدربزرگ است نيا. نميرا بب ياز منزل بروم و حق ندارم كه كس رونيام و حق ندارم به ب

حرف او را حساس تر  نيكنم و ا يگزارش داده كه من به درس گوش نمآمد و به پدربزرگ  ينم گريهم د يالنيم خانم

 .خواهم كه آزاد باشم يثروت كند و من فقط م نيخواهد مرا صاحب ا ياو م. كرده است

معلم سرخانه گرفته اند تا من به مدرسه هم نروم و من . زندان نجات داده است نيفهمم كه مادر با رفتن خود را از ا يم حاال

 يكند و نم ياو كنترلم م. دهد يكند كه مرا شوهر م يم ديپدربزرگ هم دائم تهد. كنم يكنم و به درس گوش نم يمهم لج 

 .اجازه نفس بكشم يتوانم ب ينممن هم . بروم رونيبه ب اديگذارد كه ز

شوم؛ به او حق  يمنتفر م ياز پدربزرگ گاه. شوهر را تحمل كرده است نيهمه سال ا نيسوزد كه ا يمادربزرگ م يبرا دلم

مهمانها هم  - ميگو يمادر را م -كه او رفته ياز وقت. بكنم يقفس فكر نياز ا يآزاد يبرا ديبا. كند يدهم كه مرا زندان ينم

 .نديشان بگو يتا از خاطرات خوش شاهزادگ نديآ يمغرور بازنشسته م يرمردهايفقط پ. نديآ يبه خانه مان نم اديز

 

* * * * * * * * * * 

 

دانم چرا باز  ينم! خبر تازه كيو ... است  ضيمادربزرگ مر. عذاب آور است ،يخستگ. كس من را به خاطر ندارد چيه
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. ديآ يبه خانه نم اديز. است وستهيپسر جوان، اما آشفته به جمع خدمتكاران پ كياست كه  يچند روز! زده شده ام؟ جانيه

ام كه  دهيمن بارها او را از پشت پنجره د ياست ول دهيبه حال مرا ند تااو . پدربزرگ مشغول است ةكنم كه در حجر يفكر م

 .دانم يكند كه من نم يم يگريهم كار د ديشا. رسد يو با او به حسابها م ديآ يهمراه پدربزرگ م

. رديگ يخنده ام م يهمه آشفتگ نيا دنيرسد و من از د يبلندش تا شانه م يموها. راستياش گ افهياما ق ستين بايز راستش

 .كند يرا هم شانه نم شيرود و موها يكنم كه سال به سال حمام نم يفكر م

به  شهيهم هم يدستور بدهد كه چشم بند ديشا. شود يم يكنم حتماً عصبان ينگاه م ياگر بفهمد كه من او را دزدك پدربزرگ

كه  يپدربزرگ وقت يادهايدر مقابل فر يحت. خندد يم. منتظر انعامش بود اطيح يامروز هم آمده بود تو! چشم بزنم

 .زند ياو لبخند م هد،د يخدمتكارها فحش م يةبه بق ايكند و  يم رشيتحق

 يگذارد، با دقت اطراف را م يخانه پا م اطيهر وقت كه به ح. است زيه يباشد، چون نگاهش كم يهم موذ يكنم كم يم فكر

 .ديپا

 

* * * * * * * * * * 

 

 نيبب! چقدر احمقم ايخدا. گردد يبه دنبال من م قينگاه دق نيا ديكنم كه شا يو من فكر م! ميديرا د گريهمد يبار اتفاق كي

وقتها در خانه  شتريو حاال ب ديآ يم. ستيهم ن يشاگرد خانگ قيپسره ال نيا. زند يبه سرم م ييچه فكرها ،يهمزبان ياز درد ب

كند كه از آن جنتلمن  يحتماً فكر م. گذارد يمحل نم ياو به كس يعني. رنديگ يمستخدمها با او گرم نم. مشغول به كار است

 !اند دهيرا دزد شياست كه لباسها ييها

با  يوقت. زند يآرام و شمرده حرف م. ام ستادهيدو بار گوش ا يكي. شوم ياو م دنياز قبل مشتاق د شتريمن هر بار ب اما

 .شتريدو سال ب يكي ديشا... سالش باشد  ستيم بكن يفكر م. دميرا شن شيزد، من صدا يمستخدم ها حرف م

 

* * * * * * * * * * 
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به او  يمحل يب يكرد و من به جا ياو داشت نگاهم م. كنم يخواستم كم محل. دمشيزدم كه د يقدم م اطيح يتو امروز

اگر پدربزرگ آنجا بود . كرد ينگاهم م يرچشمياو هم سرش را با احترام خم كرد، اما ز. فقط لبخند زدم يعني...  دميخند

 !آورد؟ يبر سرم م ييدانم كه چه بال ينم د،يد ياگر لبخند مرا م اي. كرد يم اهشيحتماً با شالق س

 يخودش حت "كنند ختهيرا در آدم برانگ يگريحس د چيه د،يها جز ترحم نبا چارهيب - فيضع نيا" ديگو يم پدربزرگ

آن . كس پدربزرگ را دوست ندارد  چيكنم كه ه يفكر م يگاه. كند يا برخورد مكند و مثل برده ها با آنه يهم نم يدلسوز

 يدهد و پشت گردنش م يدر مقابل پدربزرگ كه فحش م يحت الحا. شود يم يزند چشمانش وحش يلبخند م يجوان هم وقت

 .ديگو يم يزيلب چ ريو ز ديسا يزند، او دندان به هم م

هستند اما  ياغلب ناراض. گذارد يانعام مختصر كف دستشان م كيكشد و آخرش  يتا حد امكان از آنها كار م پدربزرگ

 .ندارند دنيجرأت نفس كش

 

* * * * * * * * * * 

 

كار را  نيروزها ا يبعض. شدم ميپشت درختها قا. موقع بود كه او به خانه آمد نيهم روز،يد. روم يم اطيآنكه بخواهم به ح يب

 ! ...نيبزرگ و دلنش: كنم، اما او امروز متوجه من شد و لبخند زد يم

 

* * * * * * * * * * 

 

 يكه پدربزرگ در خانه زندان دهيفهم ايگو. كند يمرا سرگرم م ده،يپسر ژول نيا دنيد. كه از خانه خارج نشده ام مدتهاست

 .است يكاف ميكه به من توجه دارد، برا نميب يكه م نياما هم. فهمم يرا م نيو من ا ستين اير ينگاهش ب. ام كرده

چند . او هنوز جرأت حرف زدن ندارد. اوردميخودم ن ياما به رو دميمن فهم. بود با حرص نگاه كرد انيكه عر ميدستها به

 .بروم اطيبه ح د،يآ ياو م يشده كه وقت نيروز است كه كارم هم

هر بار كه پدربزرگ . دارد يا دهيورز كليه. كنم يم شيو تماشا مستيا يم يكنم و گوشه ا يپدربزرگ استفاده م بتيغ از
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كند و  يتفاوت نگاهش م يپرتاب كند، اما او ب يرا به گوشه ا رمرديترسم كه هر لحظه پ يكند من م يم اديبر سر او داد و فر

 ! ...منتظر است تا من حرف بزنم؟ ديشا. كالفه شده ام شاز سكوت. كند يلبخند مسخره اش م كيبا 

 

* * * * * * * * * * 

 

در  يول. دانم كه چكار كنم يهنوز نم. كنم يو به او كه مشغول جارو كردن برگهاست نگاه م ستميا يدر كنارش م باالخره

 ضيگ هم كه مرو مادربزر ستيپدربزرگ در خانه ن. كرده است زيباغچه را تم. دهد يانجام م نديبه او بگو يخانه هر كار

 .گرفته است يمرض چهدانند كه  ينم قاًيتخت افتاده است و دق يتو

سر حرف را  ديبا. دهد يلبخند جوابم را م كيكند و با  يدرشت، نگاهم م يوحش يبا آن چشمها» !ديخسته نباش«: ميگو يم

آب  يتون ينم يشما كه حت يبرا«: ديگو يم هيبا كنا» !سخته؟ يليحتماً خ«: كنم يبه جارو اشاره م. تاب است يدلم ب. باز كنم

 »ساده است يليخ نيكار كردم، ا ياز بچگ كهمن  ياما برا... بله  ،يرو تنها بخور

! ... ؟يستين يتو مثل پدربزرگت ديشا«: كند يم كيخودش را به من نزد. اندازم يم ريترسم و سر به ز ياش م دهينگاه در از

 »دم يمن كارم رو از دست م نه،يبب نجايو تو رو ا اديوگرنه ب ومدهيبرو تا ن

 يكنم، ول يدانست كه نگاهش م يم. كنم يم شيگردم و از پشت پنجره تماشا يكنم و به اتاق برم يعجله او را ترك م با

 .كرد ينگاهم نم

 

* * * * * * * * * * 

 

با  يوقت يدارم، ول يدانم كه چه احساس ينم .كنم كه دوستش دارم يم اليبه سرم زده و خ ياست كه فكر احمقانه ا يمدت

 .كس به من توجه نكرده است چيچون ه ديشا. كنم يشود، من احساس لذت م يم رهيهمان چشمان پرهوس به من خ

گردد و به مادربزرگ هم  يدنبال شوهر م ميبرا. ما را خواهد كشت يدر مورد ما بفهمد، هر دو يزياگر پدربزرگ چ يوا

همه ثروت، وارث  نيتا ا ميزا يم يپسر شانيبعد هم برا. نديب يمن را م يشود و عروس يدهد كه حالش خوب م يم يدلدار
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 .گردد يم ميمورد شوهر خوب برا كيدنبال  سد،بپر يزياز من چ نكهيپدربزرگ بدون ا. داشته باشد

 

* * * * * * * * * * 

 گريد. كند يحسام هم به من فكر م ديشا. افتم يمادر هم نم اديبه  يكنم و حت يوقت است كه من فقط به حسام فكر م چند

 .خانه مشغول به كار است يرود و صبح تا شب تو يبه حجره نم

 

* * * * * * * * * * 

در خارج از . است نيبابك سبزه و آرام و مت. كند يم فيتعر يليام و پدربزرگ از پدرش خ دهيرا تا به حال چند دفعه د بابك

ندارم و  يمن به او توجه يهستم را دارد، ول ميثروت عظ نيمن كه وارث ا ةستيشا اتيخحصوص ةكشور درس خوانده و هم

 .شود داشيترسد كه هر لحظه پدربزرگ پ يهم م ديشا. زند ينمحرف  اديحسام هم ز. حسام است شيفكرم پ ةهم

فهمد و  يرا خوب م نيشده است و او هم خودش ا اديحسام ز دنيد يبرا لميمات. اندازد يمن و حسام فاصله م نياو ب حاال

 .دارم ازيمن به او ن يكند، ول يم يدانم كه در مورد من چه فكر ينم. كند يم يكم محل ليدل يب يگاه

دانم چرا  ينم! موضوع را گفتم، اصالً ناراحت نشد نيبه حسام كه ا. نديآ يم يخواستگار يبابك و خانواده اش برا امشب

 ! ...سرد است؟ نقدريا

 

* * * * * * * * * * 

 

. است دهيمادر بابك هم مرا پسند ايگو. دميشياند ياما من تمام مدت به حسام م. است؛ مهربان و مؤدب يدوست داشتن بابك

 .را داشته باشد! ريامر خ نيا يكامل برا يخواهد تا بتواند آمادگ ياما پدربزرگ مهلت م

 يامشب حساب. با حسام حرف بزنم ديفردا با! م؟ياز حسام به پدربزرگ بگو ديمشغول است كه چگونه با نيفكرم به ا من

 !خود را نجات بدهم؟ ديدانم چطور با ينم. فكرم مشغول است

 

* * * * * * * * * * 
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. ديآ يم ريد نقدريكرده كه صبح ها ا دايپ يهم كار ديشا. گردد يم دنبال كار... از بازار آمده . ديآ يظهر حسام م كينزد

 رايكند؛ ز ينم دايپ يدانم كه مادربزرگ هم از نبود من اطالع يكنم و م يو من از فرصت استفاده م ستيپدربزرگ، در خانه ن

كه حالش خوب است از تخت  يوقت ياست و حت دهيتخت دراز كش يتو شهيو او هم ستدكترها گفته اند كه قلبش ناراحت ا

 .ديآ ينم نييپا

 يرو. تاب است يام ب نهيو دل در س ختهير ميدور شانه ها ميموها. برم يباغ پشت آلونك كوچك م يحسام را به انتها من

ابله  نقدريدانم كه چرا ا ينم. كند يدراز م ميرا كنار پاها شيپاها مانهيصم يليو خ ندينش يكنارم م زيو او ن نمينش يم نيزم

 يبه چشم من نم يادب يهمه ب نياما ا. كند يم ياحترام يو به من ب رديگ يم دهيمرا ناد تيساده مرا و موقع يلياو خ. شده ام

 .خدمتكار است كيسر و وضع،  نيفراموش كرده ام كه او با ا يو حت ديآ

مسخره ام  ديشا... زند  يلبخند م ير حرفه ياو به جا» ! ...حسام من دوستت دارم«: ميگو يآرام است و با حماقت م ميصدا

با هم ازدواج  ايب«: ميگو يم اقيبا اشت» !خوب؟«: ديگو يساده م يلياو خ يمانم كه او هم ابراز عالقه كند، ول يمنتظر م. كند يم

 »!ميكن

چه  يفهم يم! ... ؟يكه چ يتو ابله كوچولو، فكر كرد«: آورد يبه گوش من م يو با انگشتان، فشار رديگ يرا م ميپروا بازو يب

 يكند و من زمزمه اش را به خوب يم كتريكند، خودش را به من نزد ميآنكه رها يب. دهم يسرم را تكان م »؟يزن يم يحرف

 .اندازد ياو شانه باال م» !ميكن دايپ يراه ديبا! ه؟يچ فيپس تكل«: نالم يمن م»!شهك يپدربزرگت بفهمه من رو م«: شنوم يم

: ديگو يم. بشكند ميترسم كه استخوان ها يو من م رديگ يرا م ميبازوها. جوجه هستم كيدرشت او  كليهدر مقابل  من

 »خواستگار اومد شبيد...  ؟يچه فكر«: پرسم يمن احمق م» !يفكر بكن ديتو با! دونم ينم«

 هي ديپس با«: آورد يدوباره صورتش را جلو م» !نه«: ميگو يبا ترس م» !؟يفرار كن يخوا يتو كه نم«: ديگو يم يتفاوت يب با

 .ترساند يهست كه مرا م يزيدر نگاهش چ! گردد يلبانم م يكه چگونه نگاهش بر رو نميب يو م» !كرد يفكر اساس

ر آنكه فك يب» !مينيب يرو م گهيهمد -كه پدربزرگت خونه است ييبه جز روزها -ما هر روز«: ديگو يخواهد برود، م يم يوقت

 »!قبوله«: ميگو يكنم، با شوق م
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 ديبا: نديآ يبه سراغم م يبيافكار عج. كنم يها را لمس م يكبود ،يمانده، اما من با شادمان ميبازوها يانگشتانش رو يجا

هست، اما من  زيدر نگاه حسام همه چ. دهد يخوب گوش م يليبه حرف من خ يحسام كم حرف است، ول. كنم دايپ يراه

 .ابمي يخواهم و به دنبالش هستم، م يرا كه م يفقط عالقه ا

 

* * * * * * * * * * 

 

كه  يمادربزرگ از روز رايز. دستور را داده است نيدكتر ا يعنيخوش آب و هوا برود،  ييسفر به جا كي ديبا مادربزرگ

 .از خانه رفته است رونيآنها را ترك كرده، او كمتر به ب هيدخترش راض

 نيكه فكر كنم مال و ثروت او ا رديگ يخنده ام م. خورد يد، اما هنوز هم حرص مال و ثروت را مشصت سال دار پدربزرگم

ثروت است كه من و  نيخواهم؛ هم يثروت را نم نياز ا زيچ چيرسود و من ه يها و حرص خوردن ها به من م دنيهمه دو

 !دل خوش كرده ام؟ ودانم چرا به ا ينم... كند  يحسام را از هم جدا م

 يتوانم به راحت يشبها نم. همه به او دلبسته شده ام يبار هم به من ابراز عالقه نكرده است، اما من ا كي يمدت، حت نيدر ا او

را  زيكه پدربزرگ همه چ نميب يو در خواب كابوس م! كشم كه چطور به وصال حسام برسم؟ يتا ساعتها نقشه م. بخوابم

 .و قصد دارد كه حسام را بكشد دهيفهم

 

 يسخت نم نقدرياگر پدربزرگ ا ديشا! ... احساس دل بستم؟ يپسر مغرور ب نيدانم چطور شد كه به ا ينم. هستم آشفته

 .شدم ينم يگرفت به او راض

 

* * * * * * * * * * 

 

و  يعاد يليخ ،يداريخونسرد است و در هر د اريحسام بس. كرد يكار ديكنم كه با يطاقت هستم؛ احساس م يهم ب امروز

 يبه من دارد و من به او چه احساس يام كه چه احسا دهيهنوز هم نفهم. كند يمن برخورد م اقيهمه اشت نيتفاوت با ا يب

رابطه  نيدهد و من چون تنها هستم از ا يچون من به او توجه نشان م يجالب باشد كه دختر ثروتمند شيبرا ديشا! دارم؟
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 .دارم تيرضا

 

* * * * * * * * * * 

 

 يمن با شادمان. شد و سرم را به طرف خودش برگرداند كيپشت آلونك نشسته بودم، از پشت به من نزد يوقت زامرو

 »!؟يكرد ريد«: دمينگاهش كردم و پرس

من  شتريب. ميزن يبا هم حرف م ستيكه پدربزرگ در خانه ن ييشود و ساعتها يوارد م يروز در خانه كار نباشد از در پشت هر

 .آورده بر تن دارم ميرا كه پدربزرگ برا ييبايلباس ز. شنود يو او م ميگو يم

 ينم... ترسد  يم شهياما او هم. بگذارد شيگذارم تا مجبورش كنم كه پا پ يم شيپروا به نما يرا در مقابل او ب ميها ييبايز

 !ندارم يتياهم شيهم واقعاً برا ديشا... دانم 

 

* * * * * * * * * * 

 

كرد و با حرارت  كيد و صورتش را به صورتم نزد»او جلو آ. دادم و نگاهش كردم هيتك واريبه د يهنگام خداحافظ امروز،

را  شيچشمان پر از تمنا. سرزنش نكردم يمن، او را حت. اش نفسم را بند آورد يطوالن ةبوس. گذاشت ميلبها يرا رو شيلبها

 .بدرقه اش كردم يو من با شامان» شه يدرست م! ... نگران نباش«: به من دوخت و گفت

اجازه  زيچ يو ب دهيپسر ژول نيدانم چرا به ا ينم. بود باينداشت اما به گوش من چقدر ز يزيمحبت آم ةكلم چياش ه جمله

 يبه زندگ - حداقل -بود دهياگر پدربزرگ ما را در آن حالت د. مرا ببوسد يبا گستاخ يشود و حت كيدهم كه به من نزد يم

اجازه  زيچ يالقبا و ب كيپسر  كيكه چطور به  نديهم متأسفانه نبود كه نوه اش را بب دياما خوشبخانه شا. داد يم انيحسام پا

 .كند دايمسئله خاتمه پ نيبود كه ا دهيكاش او ما را د. دهد كه صورتش را ببوسد يم

 

* * * * * * * * * * 
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بپرسد و نظر من را بخواهد به آنها قول مساعد داده  يزياز من چ آنكه يو خانواده اش قول گرفته اند و پدربزرگ ب بابك

 .اندازه خواهان او هستم يب - همچنان - من يول. نداشت يقوت ةنقط چيحسام ه. كردم يم سهيمنِ ابله او را با حسام مقا. بود

 

* * * * * * * * * * 

 

. كند يم يدگيرا آماده كرده و به كارها رس شياليو. گرفته كه مادربزرگ را سه روز به شمال ببرد ميتصم پدربزرگ

چون پدربزرگ هم تنها به مادربزرگ . فقط مادربزرگ او را دوست داشته باشد د،يشا. استراحت كند يكم ديمادربزرگ با

 .دهد يم تياهم

است وحاال كه  يخانه خارج نشوم، كاف يواريكه من از چهارد نيپدربزرگ هم يبرا. است هيهد نيمن بهتر يبرا ييتنها نيا

 .راحت شده است الشيخ نم،ينش يمن ساعتها در اتاق خودم م نديب يم

 

* * * * * * * * * * 

 

به  شيبا نوازش ها يپردازد ول ينكرده، اما به نظر من او اگرچه به زبان به ابراز محبت نم يابراز عالقه ا چيتا امروز، ه حسام

 .كند يمن ابراز عالقه م

 

* * * * * * * * * * 

 

است  ركيز يلياما حسام خ. رود يببرند، سرم بر باد م ييپدربزرگ بو يمن با پادو ةخانه، از رابط ياز مستخدم ها يكي اگر

 .زديگر يشود و راحت م يزود به خودش مسلط م يليو خ

 

* * * * * * * * * * 

فرصت است تا با هم  نيما بهتر يرگ، برارفتن پدربزرگ و مادربز. خواهم او را به اتاقم دعوت كنم يبار است كه م نياول
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 .ديآ يآنها رفته اند و حاال من تنها هستم و خواب به چشمم نم. ميبدون واهمه حرف بزن

شود  يكنم كه كارش دارد درست م يگمان م... ما كمتر شده  ةهر چند كه رفت و آمدش به خان. ديآ يحسام باز هم م فردا

 .ما منتقل شود و كار كند ةاز خان ريغ ييكه او به جا

 

* * * * * * * * * * 

 

. ستيحسام، قابل وصف ن دنيد يبرا اقمياشت. ندارند يمن توجه يبه آشفتگ كي چيها به كار خود مشغولند و ه مستخدم

 .دارم ازيبه حضور او ن يياز تنها ييرها ياما مطمئن هستم كه برا! دانم كه چرا او را دوست دارم؟ يگرچه هنوز هم خودم نم

كنم كه مرا  ياحساس م يگاه يكند و حت ينم قيعالقه تشو نيوقت مرا به ا چيحسام ه. داند يموضوع را خوب م نيهم ا او

 !دانم چرا؟ ينم! دهم ينم يتيموضوع هم اهم نيبه ا ياما حت. كند يمسخره م

 

* * * * * * * * * * 

 

 ايوضع در مقابلش ظاهر شوم  نيكنم كه با ا يم ديترد يلحظه ا يبرا...  ستميا يم نهيآ يكنم و روبر يبه تن م يفاخر لباس

 يكنم و او به داخل اتاق م يپنجره را باز م. است ستادهياو پشت پنجره ا نميب يبپوشم كه م يخواهم لباس ساده تر يم! نه؟

 .نديايسراغم نبه مستخدم ها سفارش كرده ام كه به . ندينش يم فتعار يكشم و او ب يپرده را م. پرد

نشسته  شيروبرو نكهيابتدا از ا. نمينش يتخت م يكنم و رو يدر را پشت سرم قفل م. بكند يبا او حرف بزنم تا كار ديبا

. خندم يكنم و م يو من شرم را فراموش م »Ĥديلباس به صورتت م نيچقدر ا«: ديگو يبودم احساس شرم داشتم اما او م

كشم  يخودم را عقب م. لرزاند يهست كه دلم را م يزيدر نگاهش چ... كنم  ينگاهش م. ندينش يشود و كارم م يم كمينزد

 ! ...كنم يم يمانيام، احساس پش رفتهياو را در اتاقم پذ نكهيزود از ا يليو خ

 ينم يام اما او توجه دهيبه شدت ترس. كنم كه فكرش را عوض كنم يم يسع. خودم است كه به او سخت نگرفته ام ريتقص

. مانم با مستخدم ها يرود و من م يآن وقت او م. شود يم يزياگر به خواسته اش تن ندهم، آبرور رايندارم؛ ز يچاره ا. دكن
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 .ندازميتوانم سر و صدا راه ب ينم يحت

 

. دهم يسر تكان م يبا خوشحال» !نه؟ اي ميما به هم برس يخوا يتو م«: ديگو يم تيخواهم ممانعت كنم كه او با جد يم

 چيه. شه كه موافقت كنه يمجبور م! زنه ينم يحرف گهياون وقت پدربزرگت د...  ياگه تو بذار«: زند يم يبينگاهش برق عج

به  رايسپارم، ز يو من، خود را به دست او م »ستيواهمه ن يپس جا...  ميكن يبا هم عروس ميخواه يما كه م...  افتهينم  ياتفاق

 .رسد ينم يربهت ةفكر خودم هم راه چار

مرا به  ند،يبب تيوضع نيما را در ا يكس نكهيترس از ا. جز سكوت ندارم يچاره ا گريد. خندد يكند و م ينگاهم م انهيوحش

 !كنم، واقفم يكه م ياندازه نگرانم و به اوج گناه يدر اتاق قفل است، اما ب نكهيبا ا. اندازد يوحشت مرگ م

توانم از چنگال او خالص  ياندشم كه نم يم يمن باكالفگ. من ندارد يبه ناراحت يحسام توجه. را گرفته است بانميگر ترس،

 .شوم

دانم چه  ينم. پوشانم يكشم و خود را م ياز خودم خجالت م م؛يآ يبه خودم م. رود، چشمانم اشك آلود است يكه م يوقت

 ديام نيلرزم و فقط به ا يكرده و م خيبدنم . اتفاق، افتاده باشد نينجد كه اگ يشده ام و هنوز در باورم نم مانيپش! بكنم؟ ديبا

 .موافقت كند صولت نيهستم كه سرانجام پدربزرگ با ا

 

* * * * * * * * * * 

 

من  يآنكه برا يب... زند  يزند و باز هم من هستم و او كه فقط حرف م يخوب م يبار حرفها نيو ا ديآ يبعد، او باز هم م روز

 نيا... زند  يخوب م يو باز هم حرفها چديپ يآرود، اما او بازوانش را دور من م يرا در م ميدندانش صدا شين يجا. ديبگو

 !كنم كه باور كنم يم يبار سع

 

* * * * * * * * * * 

 

ما  ةخان نجا،يبه ا گريكه كارش درست شده و ممكن است كه د ديگو يم. گردد يداند كه پدربزرگ فردا بازم يسوم م روز
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 .حجره شاگرد شده است كي يتو...  دياين

 

* * * * * * * * * * 

 

كه حسام  ييبايناز ةرابط نيا. ستيممكن ن گرياز آن د ييكرده ام كه رها يگرداب ريخود را اس. رود ياما او م رديگ يم دلم

به او را  دنيشيجز اند يراه گريحاال، د !انجامد؟ يدانم عاقبت به كجا م يدهد و نم يشكل آن را عوض كرده است، آزارم م

 .خبرم ياست كه از او ب يو او رفته است و من چند روز متمام وجودم را به او سپرده ا. ندارم

 

* * * * * * * * * * 

 

اگر بفهمد كه ...  يوا. افتاده است يبيعج يازدواجم به تقال يبرا! آورد ياز قبل به حساب م شيآمده و حاال مرا ب پدربزرگ

دو خانواده با هم توافق كرده اند و فقط . زند يام حرف م ياز عقد و عروس ياو دائم با خوشحال! حسام با من چه كرده است؟

 .ندارم تياازدواج رض نيمن هستم كه به ا نيا

هفته وقت  كي. رود شيت پسرع نيامور به ا ةكنم كه هم يآورند و من باور نم يمرا به عقد بابك درم گريد ةهفت كي فقط

محل كارش را  ياز خدمتكار. مرا روشن كند فيو تكل ديايب دياو با. ميرا به او بگو تيكنم و واقع دايدارم كه حسام را پ

 !بروم به بازار ديبا. رفتن ندارم رونيب يبرا يبهانه ا يام، ول دهيپرس

 

* * * * * * * * * * 

 

خودم به سراغش  ديبا. ستين ياما از او خبر د،يايفرستم كه ب يمرد را به دنبالش م ياز خدمتكارها يكيروز است كه  سه

 .مرا نگران و دلواپس گذاشته و رفته! د؟يآ يكند و نم يم يدانم چرا كم محل ينم. بروم

 

* * * * * * * * * * 
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افتم؛  يبا عجله به راه م. شوم يرج مكنم و از خانه خا يشود، من هم باالخره جسارت م يكه پدربزرگ از خانه خارج م امروز

كند و  يكار م يفرش فروش كيدر . ميخواهم بگو يكنم تا بدانم كه چه م يمرور م گريرا بار د ميحرفها. زود برگردم ديبا

 »؟يكن يچكار م نجايا«: پرسد يم تيخورد و با عصبان يجا م يحساب دنميبا د. ستيصاحب مغازه اش در دكان ن

موضوع در مقابل  نياما فعالً ا. دهد يبه خود جرأت جسارت م يراحت نياو كوچك كرده ام كه به ا شيرا آنقدر پ خودم

» !چه كار؟ ياومد«: ديگو يم يمهر يبا ب. كنم كه به حرفم گوش بدهد يالتماس م. است تياهم يكوچك و ب يمشكل اصل

كه تا آخر عمر  يانتظار داشت! كردم دايپ نيبهتر كار«: ديگو يم هبدون مالحظ» !؟يشد بيدفعه غ هيچرا «: زنم يلبخند م

 »!پدربزرگ احمق تو باشم؟ يپادو

 ديبا«: ديگو يم يديق يبا ب. كنم كه آرام باشم يم يسع. بشنوم و دم نزنم ديمن با يكرد ول يم نيبه پدربزرگ توه ماًيمستق

 رمردياون پ يحرفها ةمن حال و حوصل. شه يتو و من دردسرساز م يكنه، برا دايرابطه اگه ادامه پ نيا! هما! ... ميتمومش كن

 »!پول خور رو ندارم يعوض

 ميتون يحاال چطور م! ؟يرفته كه چه كار كرد ادتيمگه ! ؟يگ يم يحسام معلومه كه چ«: كنم يتعجب و وحشت نگاهش م با

كار  نيخودت هم به ا! يتو مانع نشد! يراه داد تو به من. خودت بود ريتقص«: اندازد يحسام شانه باال م» !م؟يكه تمومش كن

 »! ...يراغب بود

: ديگو يم ييبا پررو» !بابك عقد كنند يخوان شب جمعه من رو برا يم«: رود يم ياهيچشمانم س! شنوم؟ يچه م ايخدا

 يچرا اومد«: كند يحرفم را قطع م» ... ياگر بفهمند كه تو به من دست زد يدون يم«: ميگو يبا حرص م» !مباركت باشه«

 »!؟يفروش يكس راحت م هرو عفت خودت رو به  ايبه من چه كه تو ح! سراغ من؟

ت رو  يتو پدربزرگ عوض! يزن يهما حرف مفت م«: ديگو يم يتفاوت ياو هم با ب. كنم يم هيآورم و گر يطاقت نم گريد

 يبلند م» ...كنم كه من و تو حاال  يم فيتعر براش«: ميگو يمن م» ذاره يدوش من نم يجنازه ت رو هم رو! يشناس يخوب م

 »!رميگ يرا به گردن نم زيمن كه همه چ ؟يثابت كن يونت يمگه تو م! م؟يما با هم بود ؟يحاال چ«: شود

 يكند و اشاره م يدر را باز م» ...تو . يروز انداخت نيو من رو به ا يتو اومد! ... ؟يريگ يگردن نم«: كشم يم اديبا خشم فر من

 يننگ ةلك يخوا يچرا م. تونه ثابت كنه كه من با تو بوده ام يكس نم چيه! ميبا هم نداشته ا يرابطه ا چيما ه«كند كه بروم؛ 
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 »!؟يندازيرو گردن من ب يكه باال آورد رو يو گند دهيدامن چسب يرو

 ديدانم چه با ينم» !ت نرسوندن، بروو خبر رو به گوش پدربزرگ دهيند يتا كس«: دهد يبدهم ادامه م يمن پاسخ نكهياز ا قبل

به من  اديز گريآمده، پدربزرگ د شيكه مسئله ازدواج من و بابك پ ياز زمان. گردم يو ترس به منزل بازم يديبا ناام! بكنم؟

 .رديگ يسخت نم

 

* * * * * * * * * * 

 

هم خوب  يليخ...  يوا! بابك خوب است! نمينش يعقد م ةبر سرم آمده، بر سر سفر ييكه چه بال ميآنكه بگو يجمعه ب شب

مادربزرگ با ازدواج من . كرده ام انتيكه به او خ دياو باالخره خواهد فهم. گذرد يمن با ترس م ياست؛ اما تمام روزها

از قبل از  شيمن را ب ات،ييجز نيهمه ا. است افتهيبهبود  ياش كم يماريكم شده و ب شيخوشحال است و از بار غصه ها

 .ستين يالبته همچنان از حسام خبر. اندازد يبه وحشت م فميراز كث يافشا

كند  يمادربزرگ اصرار م. زنم يرود و لب به غذا نم يم جيكنم و سرم گ ياستفراغ م. ستياست كه حالم خوب ن يروز چند

 ! ...آشفته هستم؟ نقدريدانم چرا از درون ا يخودم هم نم. پزشك مراجعه كنم كيكه به 

 

* * * * * * * * * * 

 

. را فراموش كنم يخواهم كه حسام لعنت يدو هفته است كه به عقد بابك درآمده ام و م...  ميرفت يهرگز نزد دكتر نم كاش

 ! ...بابك نگران حال من است د،يآ يم دنميدكتر كه به د! ... بخواهد؟ حياگر توض! ... اگر بابك بفهمد؟ يول

پدربزرگ ! ستين نجايخوب است كه بابك ا! شنوم؟ يچه م. خراشد يمادربزرگ صورتش را م د؟يگو يمرد چه م نيا! ايخدا

 .من حامله هستم ديدكتر بگو نيكنم كه ا يباور نم. كند يدارد دق م

 

* * * * * * * * * * 
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تو «: زند يم اديفر. ترسم كه سكته كند يم. رديم يم تيدارد از عصبان. نشاند يخودش م ةمحاكم زيم يمرا به پا پدربزرگ

 يداند كه حت يمرا مثل مادرم م. شرمنده است و خونش به جوش آمده ايگو» ...چه وقت؟ . يوقت با بابك تنها نبود چيكه ه

 .ام اوردهيطاقت ن

. ترسم كه سكته كند يم...  گريد يگناه است و كس يب چارهياگر بفهمد كه بابك ب. است دياز بابك بع ديگو يلب م ريز ميدا

: ميگو يدهم و م يبه خود جرأت م! ... اگر مادر بابك بفهمد؟. موضوع مطلع شود نياز ا يكس دينبا... راه انداخته  اديداد و فر

 »من با بابك تنها نبود«

پدربزرگ با ! رابطه داشته ام؟ ،يلعنت يكه با آن پادو ميچگونه بگو. ديآ يپرد و نفس پدربزرگ بند م يمادربزرگ م رنگ

من دست از پا خطا كرده  ،يريكند كه با وجود آن همه سختگ يباور نم. كوبد و منتظر جواب است يبه شانه ام م شيعصا

 .زند يو زار م رديگ يدستها را مقابل صورت م رگمادربز "...حسام " ميگو يبه محض آنكه م. باشم

را طرد كرده بود كه مرا حفظ كند و من  هيمادرم، مرض! شكسته ام كار، كمرش را نيبا ا. ندارد ستادنيتوان ا گريد پدربزرگ

خودش نگران  يآبرو يدنبال راه چاره است و برا. شكست برده ام يو حت يو ناباور يديحماقت او را به اوج ناام نيهم با ا

 .خانه، جهنم شده است. است

 

* * * * * * * * * * 

 

 دشانيپدربزرگ به آنها خشم گرفته و تهد. اند دهيمستخدم ها فهم يول. خواهد كه موضوع را پنهان نگاه دارد يم پدربزرگ

 .ستين ياز او خبر يگردد ول يدر به در دنبال حسا م. كند يكرده كه اخراجشان م

رابطه اش با من را  ةاو هم. است هودهيب ياليخ نياما ا. از او در شكم دارم، بازگردد ياگر بداند كه طفل شمياند يخود م شيپ

 !كودك از آن اوست؟ نيكه ا رديكند، چطور ممكن است كه بپذ يخود من انكار م يجلو يحت

 

* * * * * * * * * * 
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پدربزرگ، پشت در . همدم من است هيهستم كه گر يمتحرك ةمرد. گرفته كه بچه را سقط كند ميپدربزرگ تصم سرانجام،

بغض، راه . دهد يبه نشان تأسف تكان م يكند و سر يم نهيدكتر مرا به دقت معا. ديگو يناسزا م و دائم ستادهياتاق من ا

 .را گرفته است ميگلو

من  دنيشود، با د يكه وارد م يپدربزرگ، هنگام. ديايكه به اتاق ب رديگ يسراغ پدربزرگ را م. دارد يگريدكتر فكر د ايگو

دونم كه شما تا چه حد  يمن م«: ديگو يكند و رو به پدربزرگ م يم رونيدكتر پرستار را ب. غرد يلب م ريتخت، ز يرو

 »!حامله است؟ يگرياز مرد د يعقد كرده ول يدختر خانم به تازگ نيا دميطور كه فهم نيا! نينگران آبروتون هست

: كشد يم اديپدربزرگ فر »ديخواه يم يهمه ثروت وارث نيا يشما برا«: دهد يگزد و دكتر ادامه م يلب م پدربزرگ

 »!كنم يكنم، تكه تكه اش م شيدايسر و پا؟ اگه پ ياز گوشت و خون اون پسره ب! ... وارث؟«

ماهه  كينطفه االن  نيخدمتتون عرض كنم كه ا دياما با. فهمم يمن حال شما رو خوب م«: كند يپدربزرگ را آرام م دكتر

شما ! شما، فقط هجده سال داره ةدر ضمن نو. Ĥديبچه، قتل عمد به حساب م نيشود و سقط ا يچهل روز م كيالبته نزد. است

 »!ن؟يندار يا گهياز اون، وارث د ريكه غ

بچه،  نيكه ممكنه با سقط ا ديريبپذ ديخطر رو هم با نيا«: دهد يدكتر ادامه م» خوب؟«: ديگو يم يحوصلگ يبا ب پدربزرگ

 »!دارم يمن فكر بهتر! ... مونه يصاحب م يهمه ثروت ب نيصورت، ا نيه و در ابش ميعق شهيهم يهما خانوم برا

كه ده، پانزده  نيدختر رو مجبور كن نينامزد ا ديتون يم«: ديگو يدكتر با تأمل م »؟يچه فكر«: درخشد يپدربزرگ م نگاه

 يمشكل شما هم حل م فته،ياتفاق ب نياگه ا. بچه دو ماهه است نياون موقع، ا. خودش ببره ةدختر رو به خون نيا گهيروز د

هفت ماهه، قابل  ةهم بچ ياز نظر پزشك. هم داره يو پدر قانون Ĥديم ايبچه به دن فر،دو ن نيا يچون هفت ماه بعد از عروس. شه

 »مونه، چطوره؟ يشما محفوظ م يمونه و هم آبرو يبچه زنده م نياون وقت ا. قبوله

 .كند يقبول م يخون اوست، ول ةگردد و تشن يهنوز به دنبال حسام م با آنكه. ندارد يگريد ةچار پدربزرگ

 

* * * * * * * * * * 

 

مادربزرگ  نكهيكند و ا يمادربزرگ را بهانه م يماريپدربزرگ ب يزده هستند، ول رتيهمه عجله، ح نيبابك از ا ةخانواد
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 .ابديهمه ثروت ب نيا يهر چه زودتر برا ديبا يدوست دارد هرچه زودتر شاهد ازدواج نوه اش باشد و وارث

 

* * * * * * * * * * 

 

رود و به من گفته كه  يخبر از پدربزرگ به سراغش م يب يمادربزرگ گاه. تنگ است ه،يمادرم، راض يروزها، دلم برا نيا

 .كشد يخواهر كوچكم پر م دنيد يچقدر دلم برا. دختر به نام آرزو دارد كي

 

* * * * * * * * * * 

 

 شيآن، سالها پ ةجيكه نت يانتيكرده ام؛ خ يبزرگ انتيكنم كه به بابك چه خ يفكر م نيدائم به ا. عذاب وجدان شده ام دچار

 .خواهد كرد يرا در ذهنم تداع انتيخ ةكودك بنگرم، كلم نيچشمم خواهد ماند و هر بار به ا

 

* * * * * * * * * * 

 يزيكه چ ستيمطمئن ن يكند، ول ينگاهم م ديشب ازدواج، بابك با ترد .شود يدر كمال شكوه برگزار م يعروس مراسم

پدربزرگ نگران . برد ينم يپ تيهم آنقدر خوشحال است كه به واقع ديشا... او سكوت كرده . او را سرگرم كنم ديبا. بپرسد

 دهينفهم يزيشود كه او چ يپدربزرگ راحت م اليخ رد،يپذ يرا م نوادهصبح فردا بابك با شوق، افراد خا يوقت ياست، ول

 ! ... دانم ينم ده،يهم فهم ديشا... است 

 ةخان. آورده است ديكرده و چند خدمتكار جد رونيببرد، تمام مستخدم ها را ب ييبابك از موضوع بو نكهياز ترس ا پدربزرگ

هر بار كه با محبت كنارم  .است نيتوجهش به من و امور خانه، قابل تحس. است يخوب يليو بابك مرد خ باستيمن و بابك ز

 .كشم يخجالت م كافتم و از باب يحسام م اديبه  ند،ينش يم

 

* * * * * * * * * * 
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كه در شكم من  يكند طفل ينوا فكر م يرا بداند، چه خواهد كرد؟ ب قتياگر حق...  يوا. كه من باردار هستم دهيحاال فهم او

من  يمعنا ينامشروع و حماقت محض و عشق ب ةرابط كيبچه، حاصل  نيمطمئنم كه اگر بفهمد كه ا. است، فرزند خود اوست

 .كشد يفكرش هم مرا م يحت! نه... بگذارد  ميتنها واست كه برود  نيكند ا يم ياست، حداقل كار

 يخودش هم م! به او عالقمند شده ام! يآر. مرا دوست نداشته باشدنباشد و  گريكه بابك د ستين نيباالتر از ا يعذاب چيه

شود و تنم از  يم شتريافتم، هراسم ب يم يحسام و آن چند روز لعنت اديهر بار كه به . دارم يداند كه تا چه اندازه دوستش م

كرده ام، در  يبزرگ انتيخ نيه او چندر تدارك ازدواج ب نكهيبابك را دوست دارم و از ا. زدلر يمرا تنها بگذارد، م نكهيفكر ا

 .هستم يعذاب دائم

 

* * * * * * * * * * 

 

 شيماند و با تك تك حرفها ياز قبل كنارم م شيبابك ب. شود و من سرگرم او هستم يم كتريكودك، روز به روز نزد تولد

 .دهد يام م يكند و دلدار يمرا آرام م

 

* * * * * * * * * * 

 

 ديگو يم. را آورده كه در وضع حمل كمك كند يمادر بابك زن. زده است جانيمن ه ةو او هم به انداز دهيموعود رس زمان

در  نجايخواهد كه مادرم هم ا يتمام اهل خانه به جنب و جوش افتاده اند و من چقدر دلم م "در خانه مطمئن تر است مانيزا"

 .رفته است شخود ياما او به دنبال زندگ. كنارم باشد

 يمسائل باعث نم نيكدام از ا چياما ه. داند كه كودكم به بابك تعلق ندارد ياو گفته و او هم م يرا برا زيهمه چ بزرگ،مادر

تنها گذاشت  يطيمرا در شرا رايگناه مقصر بوده است، ز نيشود و اعتراف كند كه او هم در ا داريشود كه او از خواب غفلت ب

 .كرده بود رير ضمن، كار او پدربزرگ را نسبت به من سختگداشتم و د اجياحت اريكه من به او بس

 كيكودك به چشم  نيمقصران هم به ا يةبق ايآ يول. بكند انتميمرا متوجه گناه و خ شهيخواهد آمد كه هم ايمن به دن كودك
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 .درد مبتال شده است نيگناه است و ناخواسته به ا ياو ب رايسوزد؛ ز يفرزندم م ينگاه خواهند كرد؟ دلم برا ه،يتنب

 

* * * * * * * * * * 

 

و دردآور، آنقدر خسته هستم كه به خواب  بيعج يتقال نيبعد از ا. روم يشود، از حال م يكودك بلند م يةكه گر يزمان

خواهم از او  يم. كه در كنار من به خواب رفته است نميب يكنم، كودكم را م يكه چشم باز م يهنگام. روم يفرو م يقيعم

 .توانم يبزرگ است، اما نم انتيك خي يعذابها ةمتنفر باشم؛ او فرزند حسام و ثمر

به  يگناه اصل. ندارد يكه گناه چارهيب نيتازه ا. ام دهيتولدش را كش يمن سخت. طفل را من در درون خود پرورش داده ام نيا

! طفل معصوم نه نيا يرم هم مقصر است، ولبه نظر من، شوهر ماد يحت. گردن من، حسام، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ است

 !شتريب يبابك و حت ةدارم؛ درست به انداز يم ستدو اريو من او را بس ستياو مقصر ن! يآر

 

* * * * * * * * * * 

 

به  هيكه پسرم، شب نجاستيجالب ا. از حسام است يكند كه بخش يفكر م ايگو. شود ياو نم دنيحاضر به د پدربزرگ،

اما . بوده است نيدكتر فقط به من گفته كه گروه خون حسام هم هم. است يكيپدربزرگ است و گروه خون او با پدربزرگ 

 !دارد انيبچه جر نيا بدنپدربزرگ، ساده لوحانه خوشحال است كه خون خاندانش در 

 

* * * * * * * * * * 

 

. برده است اديكلمات را از  ايگو. تواند حرف بزند ينم ياز خوشحال د،يآ يكه به سراغم م يهنگام. شناسد يسر از پا نم بابك

كنارم . دهد و او قانع شده كه كودكش هفت ماهه به دنبا آمده است يم حيهفت ماهه را توض ةتولد بچ شيدكتر هم برا

 ةكه بچ دوارميام. هفت ماهه، فوق العاده باهوش هستند يگه كه بچه ها يم كترد«: شنوم يمهربانش را م ينشسته و من صدا

 »طور باشه نيما هم هم
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كند  يكنم و او گمان م يم هيمن گر! بدهم؟ تيچطور توانسته ام او را فر رد؛يگ ياو دلم م ةحرف ساده لوحان نيا دنيشن با

لطف بزرگ  نيبا ا! هما! ؟يوشحالخ يليتو هم خ«: ديگو يكند و م يصورتم را نوازش م يبا مهربان. كه اشك شوق است

 »!سبحان... خداوند سبحان، دوست دارم اسمش رو بذارم 

 نيخواهم به خود بقبوالنم كه ا يم! ... كند يبچه اسم انتخاب م يزند و برا يحرف م يادب يليخ رايز رد،يگ يخنده ام م من

 .بابك است ةبچه، بچ

 

* * * * * * * * * * 

 

 .شود ياز آغوش او جدا نم. از من دوست دارد شتريابك را هم بب. است يپسر باهوش سبحان

 

* * * * * * * * * * 

 

ساله است كه  كيپسرم سبحان . بعد از آن موضوع، بدحال شد و كم كم به بستر افتاد. ستيپدربزرگ خوب ن حال

 .ماند يافتد، اما به لطف خداوند زنده م يكند و به بستر م يپدربزرگ سكته م

 

* * * * * * * * * * 

 

من با بابك كامالً خوشبخت . فرزند حسام است يو دوست داشتن بايپسر ز نيداند كه ا يكس به جز من و خانواده ام نم چيه

چطور توانسته ام به حسام  نكهيا. افتم ياز شدت غصه رو به مرگ م د،يآ يم ادميبه  فيكث يهر بار كه آن ماجرا يول. هستم

است كه خودم هم هنوز نتوانسته ام به آن جواب  يهمه بها دادم، سوال نيمسخره، ا يادوپ كياصالً چرا به  نكهياعتماد كنم و ا

 .بدهم

به درون من و روح من در او وجود نداشته  يواقع ةعالق چيخواست و ه يم شيهوس ها ياالن مطئن هستم كه او مرا برا فقط

 يب يدانستم، از رو يهم كه من آنقدر خود را محتاج آن م شينوازش ها يكنم كه حت يكنم، حس م يحاال كه فكر م. است
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چه  ايخدا! است نگونهيابراز عالقه اش به ا ةويكردم كه ش يفكر م ابله،آن وقت من . تمسخر بوده است يو خشم و حت يمهر

 !كردم يحماقت

 

* * * * * * * * * * 

 

 ياز حد بابك مرا به وحشت م شيب يمهربان. ميشو ياز گذشته به بابك وابسته م شتريگذرد، من و سبحان ب يم شتريب هرچه

 . ام، فرق دارد دهيام د يكه در زندگ ييمردها ةبا هم. اندازد

من بخواهم  نكهياز ا يهراس چيه ياما بابك ب. مهر بود يدر خانه، حاكم مطلق بود و پدرم نسبت به مادر، ب شهيهم پدربزرگ

ابراز محبت و احترام  نياز ا گران،يدر مقابل د يحت. كند يغرورش خدشه دار شود، به من ابراز عالقه م ايو  سوءاستفاده بكنم

 .به من، واهمه ندارد

. من و سبحان باشد شيبه فكر آسا زيدارد كه قبل از هر چ يكند و سع يپدر و مادرش را به خاطر من سرزنش م يگاه

دار كه  دهيحاال هم عق. زود به جمع ما آمده است يليدر كل معتقد است كه سبحان، خ يبه بچه دارد ول ياديز ةعالق شهيهم

 .است يما كاف يزندگ يسبحان برا

 

* * * * * * * * * * 

 

 يصدا م "بابا"او را  يزبان نيريسبحان، با ش. باور كرده ام كه او فرزند بابك است گريشود و من د يكم كم بزرگ م فرزندم

بابك به من شك  ايو  ستياو ن يداشته و بابك پدر واقع يكنم كه اگر سبحان بفهمد كه چه پدر يمن باز هم فكر م. كند

 !و من بدون او چه كنم؟... كند  يبه حسام، طرد م ميجا يشود؟ او مرا به خاطر اعتماد ب يكند،چه م

 نيكنم كه هرگز ا يدعا م شهيو هم دوارميشود؟ ام يچه م همه به بابك وابسته شده است، نيسبحان كه ا يزندگ فيتكل اصالً

 .از ما گرفته نشود يآرامش و خوشبخت نيفاش نشود و ا قتيحق

 

* * * * * * * * * * 
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كه در حق خودم، بابك و او  كندياندازد و همواره به من گوشزد م ياو م اديكند؟ سبحان مرا به  ينم ميكابوس حسام رها چرا

 يةام سا يزندگ يو پست فطرت رو زيچ يآن پسر ب! مرتكب شده ام؟ ياست، چه گناه نيزم يموجود رو نيگناه تر يكه ب

 .ميروزها ذاباست و ع ميزشت خود را انداخته و كابوس شبها

داشتم كه  يديكاش ام. كند يم جارهيام دوست دارم و فكر از دست دادنش، مرا ب يدر زندگ يزياز هر چ شيبابك را ب من

 .گذارد ينم ميبخشد و تنها ياو بفهمد، باز هم مرا ماگر  يحت

 

* * * * * * * * * * 

 

... دهد  يمرا بر باد م يآرزوها ةهم بياتفاق غر نياما ناگهان، ا. رود يم شيخوب پ زيحاال چهار ساله است و همه چ پسرم

كه با او بوده  ييروزها ياوآوريآمده است؟  رنميش يزندگ ختنيبه هم ر يچطور باور كنم كه برا. شده است شيدايحسام پ

 .به تن دارد يهنوز هم مثل قبل است، ففقط لباس مرتب. شناسد يرا نم اوكس  چيه نجا،يا. شود يام، باعث خجالتم م

او بزند و  اديو فر دياياست كه ب يپدربزرگ خال يحاال جا. سديا يخواهم فرار كنم كه مقابلم م يلرزد و م يبدنم م دنشيد با

 يم يچ«: پرسم يپر از خشم م ييبا صدا. گذارد كه از كنارش عبور كنم يراهم را بسته و نم يجلو. رديمشت و لگد بگ ريرا ز

 »!خوام ينم ياديز زيچ«: ديگو يتأمل م يلبخندش زشت است و با اندك »؟يخوا

كنم  يمن فكر م. خندد يبلند م يبا صدا »؟يپس چرا راهم رو بست«: كنم هراسم را پنهان كنم يم يسع! دانم چه كنم؟ ينم

 ازيپول ن يمقدار! خوام يپول م«: ديگو يم يبرده و با مكث كشنده ا ياو به اضطراب من پ. زودتر به خانه بازگردم ديكه با

 »مزاحم نشو! برو كنار...  ؟يخوا يچرا از من م«: كنم كه خود را كنترل كنم يم يسع» دارم

سالهاست با كابوس او، نوزاش . كشم يدستم را پس م» !يپول رو بد نيا ديچون تو با«: رديگ يم را ميوقاحت تمام، بازو با

» !به من دست نزن كثافت«: لرزد يم ميصدا. كرده ام يزشتش زندگ يو خنده ها و نگاه ها نشيو سنگ فيكث يدستها ش،يها

 .مرگ است يخنده اش به گوش من ندا. خندد ياو باز هم م

باهات بكنم  يهر كار يو گذاشت يمن انداخت يخودت رو جلو يكه كثافتم؟ وقت يديتازه حاال فهم«: آورد يمرا جلو  صورتش
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 ياگر كس. است ختهياعصابم به هم ر» نبود كه من كثافتم؟ ادتيكه باهات ازدواج كنم،  يكرد يكه التماس م ياون موقع... 

 يكنم تا حرف بزند و او م يسكوت م. كند ديخواهد تهد يدانم كه م ين را هم خوب ميا. شود يبد م ميبرا ند،ياو را با من بب

 »... ادتي! ميبا هم داشت يخوب يما روزها«: ديگو

كنم  يم فيدست در ك» دارم ازيمن كه گفتم پول ن! بله«: ديگو يم يمعطل يب» !برو سر اصل موضوع«: ميگو يم يحوصلگ يب با

 دواريتونم به كمك تو ام يپس م«: رديگ ياندازد و آنها را م يبه پولها م ينگاه تيابا رض. دهم يام را به او م يموجود ةو هم

آدم  نيبه خاطر عالقه به ا يمن چقدر بدبختم كه روز ايخدا. ميآ يمرد احمق كوتاه م نيا فيباز هم در مقابل اراج» !باشم

مجبور به سكوت در برابر  شهيشود، هم يرود و نابود م يكه با هر حركت او به باد م يا ندهيبه خاطر ترس از آ يرذل و روز

 .ام راه داده بودم يكه خودم، او را به زندگ يفيآدم كث. او شده ام

با » !يد يحق السكوت م! زمينه عز«: آورد يباز هم صورتش را جلو م» !دم يكنم كه صدقه م يفكر م«: ميگو يم تيعصبان با

رسم،  يبه خانه كه م. چديپ يخنده اش در گوشم م يدوم، صدا يكه م نطوريهم. دوم يكشم و م يوحشت سررم را عقب م

 يمن به سراغ سبحان م. كنند يوضع من تعجب م نيا دنياز د نيستخدمم. به من غالب شده ينفسم بند آمده و ضعف ناگهان

 .روم

 ايخدا. كنم كه او پسر حسام باشد يم ديخودم ترد يحت يگاه. ميو مال باستياست و بر خالف حسام، ز يپسر آرام سبحان

 ! ...ريلحظات آرامش را از من نگ نيا

 

* * * * * * * * * * 

 

من جواب  يپرسد، ول يناراحت هستم و علت را از من م اريبس يزيكه از چ دهيبابك فهم. شوم يشب دچار كابوش م تمام

امروز بار  ،يدار مانيهمه به صداقت و عفت او ا نيو اكه ت ييهما ميبگو! م؟يمرد مهربان بگو نيتوانم به ا يچه م. دهم ينم

 .بداند يزيچ دياو نبا! ؟ نه...  مياگر به او بگو ايخود مالقات كرده است؟ خدا فيكث ةبا گذشت گريد

 

* * * * * * * * * * 
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از او متنفر هستم، اما . شود يم دايحسام پ ةبرگشته و خوب است كه ناگهان باز هم سر و كل يباز هم به روال عاد زيچ همه

دانم كه حسام در مورد  يم. خواهم يم يزياز هر چ شيام و سبحان را ب يبابك را دوست دارم و او، زندگ. ندارم يچاره ا

 .نگاهم پر از اشك است رد،يگ يپول را م يوقت. داند ينم يزيسبحان فرزند خود اوست، چ نكهيا

 ياديهم ز ديشا اي! ... يترس يم يليكنم كه از شوهرت خ يفكر م«: ديگو يم كشم، يكه من م يتفاوت نسبت به رنج يب

و من هم .. تخت تو  يرو... كنار هم ...  مياگه بفهمه كه من و تو، چند روز خوب رو با هم بود...  يكن يفكر م! يدوستش دار

 ينم يكار نيمن به خاطر شرافتم، چن... اما ! سكته كنه؟ ديشا! كنه؟ يچه كار م.. هر طور كه دلم خواست با تو رفتار كردم 

 »كنم

 ...رود  يخندد و م يم» !ياز شرف دم بزن يكه بخوا يهست يشرف تر از اون يب يليتو خ«: دهم يبا خشم پاسخ م من

 

* * * * * * * * * * 

 

 يسبحان وابستگ. ترسم يم شتريب قتيحق يشود، من از افشا يهرچه سبحان بزرگتر م. گذرانم يرا م يبد اريبس يروزها

من و  نيكه حسام ب نميب يم ميمن مدتهاست كه در كابوس ها. دوست دارد يزياز هر چ شيپدرش را ب. به بابك دارد ياديز

. سوزد يخودم و او م يدلم برا. است دهيبابك كنارم خواب. پرم يم خواباز . و سبحان را در بغل گرفته است ستادهيبابك ا

 .كنم يم هيصدا گر يكند و من ب يرا نوازش م ميموها ،يداريخواب و ب نيب. گذارم ياش م نهيس يسرم را رو

از محل  ريبه غ ييدر جا شهيهم. ديايترسد كه به آنجا ب يهم م ديشا. ستيشوهرم را بلد ن ةكنم كه حسام، خان يم فكر

دائم . روم يخودم هم كمتر به خارج از منزل م. برم يم رونيسبحان را كمتر از قبل با خود به ب. شوم يم ريمان غافلگ يزندگ

 .فتديب يترسم كه اتفاق يم. كنم دنبالم است ياتاقم هستم، فكر م در يوقت يحت. ديايترسم كه به دنبالم ب يم

 

* * * * * * * * * * 

 

كند و من  يطلب م ياديپول ز شهياو هم. دهم ياكنون ده ساله است و من مدتهاست كه به حسام، حق السكوت م سبحان،
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اصالً . خواهد يو پول م ديآ يو دائم به سراغم م ستياو دست بردار ن. بابك و پدربزرگ بردارم يمجبورم هر بار از پولها

خودم و  يخطر را برا نيتوانم ا ينم ياو از گناهم بگذرد، ول ديشا. بابك شرح دهم يكنم كه موضوع را برا يجرأت نم

 .ام بخرم يزندگ

خواند و هر  يم يشتريهمچنان پول ب ان،يم نيلرزد و حسام در ا يبدنم م رد،يگ يكه بابك، سبحان را در آغوش م وقت هر

 يم. كند يپولها را خرج نم ةاما مطمئنم كه زرنگ است و هم. كند يدانم كه پولها را چه م ينم. كند يتركم م يبار با خوشحال

را پرداخت  نيتاوان سنگ نيشدم تا ا ينم ييخطا نيهرگز مرتكب چن كاش. دكن يحقارت خود را خال يخواهد عقده ها

 !شوم يمن تباه م. آورد يداشتن ها مرا از پا در م يدائم يذره ذره آب شدن ها و دلهره ها نيا. نكنم

 

* * * * * * * * * * 

 

تا به حال از . كند ينگاهم م يگريطور د د،يآ يبار كه به سراغم م نيحسام ا. چهارده ساله است زده،يحاال س سبحان

كه فقط من  شمياند يخود م شيمن با انزجار پ. كه او را طالق داده است ديگو يبار م نيا ينزده بود، ول يهمسرش حرف

او را تحمل كنم، با او  يليتما چيبالهت را پرداخت كنم و بدون ه نيغرامت ا دياو شدم و حاال با ةفتيوار ش وانهياحمق، آنطور د

 .كنم يكنم و به خاطر او دزد سازش

 

* * * * * * * * * * 

 

توانستم  يفكرش را هم نم. آمده است دنميبه د يآمد و به من گفت كه مرد نياز مستخدم يكيدرب اتاقم را زدند و  امروز

و نگاهم  ندينش يم يتعارف، روبرو يب. رفته است رونيپسرم با پدرش ب. آمده، حسام باشد دنميكه به د يمرد نيبكنم كه ا

 .كنم يم حشو شهياز هم شيبار از نگاهش ب نيا. كند يم

: ميگو يبا خشم و ترسم م. است نياش سنگ هيكنا» !حال شما چطوره هما خانوم؟«: پرسد يبر لب دارد و م يمرموز لبخند

 يرو ةخند.ديآ يد و نفسم بند مپر يم ميرنگ از رو» ! ...نمياومد پسرم رو بب«: ستديا يدر مقابلم م» ...چه كار؟  ياومد نجايا«
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 .توانم حرف بزنم يترساندم و نم ياست كه م ييخنده ها ناز هما. كند يحالم را بد م شيلبها

 يكمرم م ةغيدهد كه عرق سرد بر ت يسر م يقهقهه ا» سر؟... پِـــ ... كدوم ... ؟ كُد ...رِت .. پسرِ ... پــ ِ «: ميگو يلكنك م با

از من . كه مال منه يپسر...اون روز خوب به وجود اومد  يكه تو يزنم؟ پسر يحرف م ياز چ يدون يتو نم يعني«: نشاند

 »متولد شده

 يو نگاهم م ستادهيدر ا ةبابك در آستان... شود  يبزنم، در باز م يحرف نكهيقبل از ا. توانم كه بشنوم يخواهم و نم ينم گريد

 .شوم يم نيلرزد و نقش زم يم ميپاها. كه به طرف او بروم زميخ يبرم. كند

 

* * * * * * * * * * 

 

كشد كه مزاحم  يم اديبندد و بر سر مستخدم ها فر يبابك در را م. سرم هستند يحسام و بابك باال م،يگشا يكه م چشم

او . است دهيكه او هم ترس ديشود فهم يحسام م ةاز چهر. شنوم يم يبلند نيرا به ا ادشيفر يبار است كه صدا نياول. نشوند

 .افتد يدر هچل م يرا اثبات كند، بدجور شيكرده و اگر نتواند كه ادعا انتيرا نزد شوهرش، متهم به خ يهمسر

. كند كه سبحان پسر اوست يحسام ادعا م! خدوندا چه كنم؟. كنم كه كاش نتواند يدعا م يديبا ناام ،يهوش يب مهيحالت ن در

 .ام دهيند يعصبان نقدريتا امروز او را ا. كند يپرت م نيزم يو او را رو رديگ ياو را م ةقيبابك 

بابك در . كند يرا اعتراف م زيبابك همه چ يدر مقابل من برا يرحم يكند كه حرف بزند و حسام با ب يرا مجبور م حسام

در حق او را  يانتيخ نيچن -او يشگيهم يهمسر باوفا - كرد كه من يهرگز به ذهنش خطور نم. فرو رفته است يبيبهت عج

 .ماند ينم ياو باق يبرا ديترد يكه جا ديگو يرا م ريواضح همه چ قدرزند و آن يحرف م ياما حسام طور. مرتكب شده باشم

اثبات گفته  يداند كه آن مرد برا يم. كند يم رونيغرد وحسام را از خانه ب يم ريمثل ش. نگاه كردن به بابك را ندارم جرأت

گوش كن «: رديگ ياو را م ةقيزند،  يپند ضربه محكم به صورت حسام م نكهيپس از ا. جز اعتراف من ندارد يمدرك شيها

او در  "باور كرده د،يگو يدروغ م" شمياند يم يديمن با ناام» كنم يباور نم رومزخرفات تو  نيكدوم از ا چيمن ه! كهيمرت

خودم با  ،ياگه باز هم در مورد پسر من حرف بزن. بشه، فاتحه ت خونده است داتيپ نجايا گهيد كباري«: ديگو يادامه م

 »كنم يخودم خفه ت م يدستها
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بابك مرا . شود ينم شيدايپ گريو د زديگر يكند، از خانه م يم شيبابك رها نكهياست و به محض ا دهيبه شدت ترس حسام

حسام را باور  يكامالً مطمئن هستم كه حرفها گريد. او نگاه كنم يترسم به صورت او و چشمها يكند، اما من م ينگاه م رهيخ

 .مانم يتنها م. مانم يرود و من م يم رونياز اتاق ب يپس از لحظات. كرده است

 

* * * * * * * * * * 

 

 يآنها ممن دائم سراغ بابك را از . دهند يام م يدلدار يدانند كه چه خبر شده، ول ينم نيمستخدم. ندارد يام تمام هيگر

 ...خودش قهر كرده و رفته است  ةاز خان. نبرده است شيرا به جز لباسها زيچ چيه. رفته است ست،ين ياز او خبر يول. رميگ

 

* * * * * * * * * * 

 

به حسام فحش . زنم يم اديروم و فر يدور اتاق راه م. شده ام وانهيد. مكرر سبحان بدهم يبه سوالها يدانم كه چه جواب ينم

 .كنم كه مرا ببخشد و نزد ما بازگردد يدانم كه بازنخواهد گشت، التماس م يرفته و م گريكه د يدهم و به بابك يم

 نياو و بابك است و ا نيب يقيالفت عم. رديگ يافتاده است، دائم سراغ پدرش را از من م يآنكه بداند چه اتفاق يب سبحان

به خارج از كشور ببرد، تا  -ما را ةهم يعني - خواست او را ياتفاق، م نياز ا شيبابك پ. است يمن عذاب كشنده تر يبرا

 .كند ليسبحان هم در آنجا تحص

از او  ياثر چيگردم، اما ه يهمه جا را به دنبال بابك م! افتاده است؟ يبه پسر نوجوانم بفهمانم كه چه اتفاق ديچطور با من

 .ابديتواند او را ب يپدربزرگ هم با آن همه دوستان با نفوذ و سرشناس نم يحت. ستين

حماقت،  كيتاوان  يعني ايخدا. خواهد يو بابك را از من م رديگ يسبحان بهانه م. ستياز او ن يماه است كه او رفته و خبر دو

بر  ميآرزوها ةبشوم، هم وانهي، من دپدر شود يبرود، كودكم ب دميام ةاست؟ شوهرم؛ هم نيهمه سنگ نيعشق بچگانه، ا كي

 !است؟ نيهمه سنگ نيغفلت، ا كي وبتباد برود و تا آخر عمر عذاب بكشم؟ عق

منظم  يمن، توال يزندگ. كنم يباور نم. است دهيطالق به دستم رس ةچهار ماه از آمدن حسام و رفت بابك گذشته و برگ فقط
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بابك مرا به . من تباه شده ام! آه. آورد يكوبد و به زانو درم يدر هم م از قبل شياست كه هر بار مرا ب يدردآور يضربه ها

 يحرفها كبارينخواسته كه  يحت. داشته باشم دنشيد گريد كباريبه  يديام دينبا گريپس د. طالق داده است يابيصورت غ

 .مرا هم بشنود

فقط كنارم . كردم كه مرا تنها نگذارد يافتادم و التماس م يم شيبدون شك به دست و پا دمش،يد يآمد و من م يم اگر

چقدر به او عادت كرده بودم و چقدر . توانم ادامه بدهم يمن بدون او نم. رميم يواقعاً بدون او م... بماند تا من زنده بمانم 

در قلب پهناور،  يايدن نيدر ا يعشق چيدانم كه هرگز ه يم. كند يمرا به فردا وصل نم يديام چيه گريد. داشتم يدوستش م

 .شوم ينم رابيعشق س ةنخواهد كرد و من از چشم شهيمن ر

اما . طالق فرستاده است ةسبحان نوشته و به همراه برگ يبرا يبابك نامه ا. هستم يدياز ناام ييايشد؟ چرا؟ در نيچن چرا

 .فاجعه را ندارد نيسبحان هنوز بچه است و قدرت درك ا

 

* * * * * * * * * * 

 

 يخبر چيسه سال است كه بابك رفته و ما ه. زند يحرف نم يشده است و با كس ريپسرم گوشه گ. بستر افتاده ام يتو خودم

 رمرد،يپ. گذارد يسبحان م يو آن همه ثروت را برا رديم يپدربزرگ هم م. گذاشته و رفته است مانيخانه را برا. مياز او ندا

 .ثروتمند شده است اريپسر شانزده، هفده ساله ام بس. داشت وستسبحان را د. خورد يآخر عمرش فقط غصه م

 يكند، سراغ بابك را از من م يندارد و هر بار كه نگاهم م تياو اهم يسهم مادربزرگ هم به او تعلق گرفته است، اما برا حاال

 زيبحران غم انگ نير اما چگونه دچا ةاو زود است كه بداند، سرنوشت هم يبرا. صبر كنم ديبا» چرا رفته؟«: پرسد يو م رديگ

 .را هم به او بدهم هادست نوشته  نيا يروز ديشا! شد؟

 

* * * * * * * * * * 

 

مهر  يمادر ب نيكنم كه به او، ا يحاال هم چقدر احساس م يحت. شوهرش را هم از دست داده است. رديم يهم دارد م مادرم
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پول . چقدر با سلمان خوشبخت است. آرزو هم بزرگ شده و ازدواج كرده است. ستياو حالش خوب ن يول. دارم ازين ايدن

 .را دوست دارند گريكدي يليخ يول! ندارند

سرم را  ،يكه در مواقع دلتنگ يو نه همسر ينه عشق. كس را ندارم چيه يدارم، ول ييهمه دارا نيكنم؛ من ا يخودم فكر م به

 .زميمحابا اشك بر يبر شانه اش بگذارم و مثل آن موقع ها، ب

 

* * * * * * * * * * 

 

فهمد،  يرا م قتيكه حق يوقت. است نيبازرگا تيريمد ةرشت يدانشجو. فهمد يرا م قتيحق ةساله است كه هم ستيب سبحان

ناآرام شده و خودش را در درس غرق كرده . خورد يزند و با من غذا نم يبا من مطلقاً حرف نم يول. كند يجار و جنجال نم

 يمن دوست دارم الاقل مرا ببخشد، ول رايز. كشد يهست، اما بودنش مرا م. خواند ياست و درس م داريب مهيشبها تا ن. است

 .من را بشنود يكلمه از حرفها كي يكه حت ستيحاضر ن ياغماض چياو هم بدون ه

. كند يو او را نسبت به من مهربان نم ستيسبحان مهم ن يموضوع هم برا نيا يول. شده است ماريقلبم ب. كنم يدق م دارم

 .با من روبرو شود ستيحاضر ن

 

* * * * * * * * * * 

 

كرد كه  يم اليآرزو خ. دانستم يرا م نيا. آمد ياز من خوشش نم يبود، ول يسلمان مرد خوب. شد وهيهم باالخره ب خواهرم

دردم از نگاه سرزنش بار . شوم يروز به روز الغرتر م. رميم يدارم م. آورم رونيش را از چنگش بخواهم شوهر يمن م

 .گرفت يم دهيو حماقتم را ناد ديفهم يمرا م يكاش كم. سبحان است

من سبحان را  يول. مهرنوش و آرزو كنارم هستند. كنم يم يعمرم را سپر يانيپا يدانم كه روزها يم. حال مرگ هستم در

 .رود يپرسد و م يحالم را م د،يآ يم قهيدق كياو فقط . دارم اجيبه او احت. خواهم يم

بوده  مانيموضوع پش نياز ا شهيدانم كه چگونه به او بقبوالنم كه خودم هم هم ينم! مرا ببخش ايخدا. از من متنفر است ايگو
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 »!خبشد؛ مثل بابك ياو هم مرا نم يول. كشم عذاب همان اشتباه است يكه م يدرد نيو ا! ام؟

 

 نيآخر نييپا. كرد يدرك م يآقا را به خوب يريو علت گوشه گ ديفهم يرا م زيحاال همه چ. غرق اشك بود عهيود نگاه

 :ديصفحه، خط آقا را د

 نگونهيا يكاش زندگ. نديكه حسام را بب ديرس يكاش پدرم بابك، آن روز نم يو ا دميفهم يرا نم قتيوقت حق چيكاش ه يا«

توانست  يكاش م. بود كه او را بشناسم يدانم و همان چهارده سال كاف يتمام عمر، بابك را پدر خود م. كرد يبا من قهر نم

 »!كنم يگرچه او را سرزنش نم... كه مادر را ببخشد 

سبحان  يك براباشد كه باب يهمان نامه ا نيو حدس زد كه ا ديرا د يصفحات دفتر، برگه ا نيدر ب. آقا را لمس كرد دستخط

 :شروع به خواندن كرد يبه آرام. و با تأثر آن را گشود ديكش يقينفس عم. نوشته بود

 

 !سبحان زميعز پسر«

خواستم  يم. كردم يسالها به عشق تو و مادرت زندگ نيتمام ا. داشته باشد قتيام، حق دهيكنم كه آنچه شن يباور نم هنوز

از من انتظار نداشته باش كه . دارد ياريبس يها يباز ،يافسوس كه زندگ. پدر باشم نيتو بهتر يشوهر و برا نياو بهتر يبرا

كه به هما داشتم و عالقه ام به تو سرزنش  يخودم را به خاطر اعتماد. خانه بازگردم هب گريام، بار د دهيبعد از آنچه كه شن

را كنار  يكردم، تا خوشبخت يتو و او زندگ يسالها برا نيتمام ا. توانم ببخشم ياش نم ييوفا ياما هما را به خاطر ب. كنم ينم

باورت . كشم يمن از تو خجالت م. بازگشت ندارم يپا گريدارم، اما د يپسر خوبم، تمام عمر دوستت م. اورميشما به دست ب

 .توانم بازگردم يكشم و نم يدوستت دارم، خجالت م نقدريا نكهيشود؟ از ا يم

 نيكردم و ا يم شيحداقل، همان موقع رها. رفتميپذ يراحت تر م ديشا. گفت يرا م تين واقعهما از همان ابتدا، به م كاش

 يتوان يم. تو را نداشتم. شدم يهمه دلبسته نم نيالاقل به تو ا ريآن موقع، رفتن سخت نبود؛ ز. خوردم ينم بيهمه سال فر

راز  كيتلخ و  قتيحق كيكردن و حاال فاش شدن  يتو و مادرت، زندگ خاطرسال به  زدهيكه چقدر سخت است؛ س يبفهم

 ...مرا سرزنش نكن ! كشنده و عذاب آور

وقت  چيه. ريبه مادرت خرده نگ ،يبه من دار ياما اگر تو هم عالقه ا. ستين فيآنقدر دوستت دارم كه قابل توص زميعز
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 .ماندم يتوانستم، م يفراموش نكن و مطئن باش كه اگر م

 ميايب دنتيد يبرا يدوباره روز ديشا. داريد ديبه ام. من باش اديتو هم به . هستم ادتيهمه جا به  و شهيهم زم،يعز سبحان

... 

 »بابك پدرت

 

 12 فصل

زن،  نيزن بود و ا كي يتلخ زندگ ةآنچه كه خوانده بود، واقع. از خواندن فارغ شد عهيدر حال غروب كردن بود كه ود آفتاب

از احساس  يزيتوانست چ ينم گريتخل بود و د قتيحق نيمتأثر از ا. فروان داشت يارزش عهيود يبود كه برا يمادر مرد

 .كند يخود را از خود مخف

. شدينديخواهد به آقا ب يبار به خود اجازه داد كه هر طور كه دلش م نياول يبرا. ترسد ياز آقا نم گريكرد كه د يم احساس

 .داشت نيقيخود  ةبه احساس تازاما  ست،يدانست كه نظر آقا در مورد او چ ينم

 زيبا خود در ست عهيود. كرد يدو نفر آماده م يرا برا زيخاتون بعد از ازدواج مهرنوش، م. صرف شام، از اتاق خارج شد هنگام

به ترحم و  ازيآقا ن. نشان دهد ديبا يداند، چه عكس العمل يآقا م يرا در مورد زندگ زيدانست كه حاال كه همه چ يبود و نم

دانست كه اصالً اجازه دارد  ينم عهيبود و ود نيفراتر از ا يزيچ. او حس ترحم نداشت بههم نسبت  عهينداشت و ود يدلسوز

 داشته باشد؟ ياحساس نيكه چن

سكوت  غذا در كمال. اش را فراموش كرد ياو نگران دنياما با د. او قرار گرفت، همچنان در فكر بود يكه آقا، روبرو يزمان تا

كرده كه  يهنوز هم مطمئن نبود كه كار درست. بدانند زياو چ ياز زندگ هيبق ايآقا اصالً دوست نداشت كه خاتون و . صرف شد

 .بود كه آقا دوست داشت يزيامروز چ عهيدر نگاه ود يول! نه؟ ايبخواند  اسپرده تا آن ر عهيدفتر را به ود

 »همه ش رو خوندم«: زمزمه كرد يبه آرام عهيود »ش؟يتا كجا خوند«: ديغذا پرس انيپا در

 »!يكن يم يشوخ« -

 »صفحه ها بود، خوندم نيهم ب ينامه ا يحت. تمومش كردم! نه« -
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تأمل كرد و سرانجام دفتر  يقيدقا. به طرف اتاقش رفت عهيود» اتاقم هستم يمن تو. اريبرو دفتر رو ب«: حالت شد يآقا ب نگاه

رفت، خاتون در حال  نيريز ةدوباره به طبق يوقت. روزگار گذرانده بود يسخت نيهما، متأسف بود كه به ا يبرا. را برداشت

بود و آقا  كيپسرش نزد يمراسم عروس. بر لبش بود تياز رضا يكرد و لبخند يم كرشام بود و با خو ف ليجمع كردن وسا

 .شركت كنند اليخ يال آسودگداده بود تا بتوانند در مجلس ب يمرخص ميهفته به او و كر كي

به تهران  يزندگ ةادام يبرا مهيبرگزار شود و بعد عما و فه مهيفه ةخانواد يدر كاشان محل زندگ يبود كه مجلس عروس قرار

 .كه عماد اجاره كرده بود، اقامت كنند يو در خانه ا نديايب

: شد و دفتر را به طرف او گرفت كيآرام به او نزد يبا قدمها عهيود. تخت نشسته بود ةآقا لب. در زد و به داخل رفت عهيود

با چشم  گريآن بود، بار د يكه البال يسبحان به سرعت دفتر را گرفت و نامه ا» !ممنون د،يكه به من كرد يبه خاطر اعتماد«

 عهيد و حاال جز خودش، فقط وددفتر را مرور كرده بو نيا ياز صد بار نوشته ها شيب. بود هبارها و بارها آن را خواند. خواند

 .بود كيراز بزرگ با او شر نيآن را مطالعه كرده بود و در دانستن ا

 يدلش م. همه سال تحمل كرده است، درك كند نيرا كه آقا ا يتوانست درد ياو نم. كرد يبود و نگاهش م ستادهيا عهيود

 .ديترس يم يبر زبان آورد، ول يبه عنوان همدرد يخواست كالم

صفحات دفتر  نينامه را تا زد و آن را ب گريآقا بار د. نشست اطيبا احت عهيود. نديمتوجه او شد و اشاره كرد كه بنش آقا

 يليخ. به خاطر مادرتون متأسفم«: به خود جسارت داد عهيود» تنها هستم؟ نقدريكه من چرا ا يديباالخره فهم«: گذاشت

 »رو كه مرتكب شده بود، پرداخت كرد ياون تاوان گناه«: گرفت تينگاه سبحان رنگ عصبان» ...سخت بوده كه 

سخت تر  يلياون خ يبرا. سوزه يبابك م يبرا شتريدلم ب«: سبحان بغض كرد »د؟يديهنوز اون رو نبخش«: زمزمه كرد عهيود

 »ه باشهحرامزاد كيهمه سال با عشق و عالقه بزرگ كرده،  نيكه ا يخائنه و بچه ا كيبوده كه بفهمه كه همسرش 

به خود اجازه  يهنوز به راحت. ختيگر شهياند نياز ا! ... داشت يدوستش م. به صورت منفعل آقا نگاه كرد نانيبا اطم عهيود

 .دياياحساس كنار ب نينداده بود كه با ا

 .دينفر بگو كي يخواست برا يحرف نگفته در دل آقا بود كه دلش م چقدر

بابك رو  گهيد كباريآرزو داشتم كه فقط  شهيهم. سالها تنها بودم نيمن تمام ا«: گفت د،يلرز يكه م ييداشت و با صدا بغض
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م بوده و  يزندگ يالگو شهيكه هم ميخاص از آد يخداحافظ هي. كنم يبار ازش خداحافظ نيآخر يدوست داشتم برا. نميبب

دست خودش  ةكه مادرم رو ملعب يردم. رميرو بگ شيكه انتقام هوس باز نميحسام رو بب كباريكردم كه  يآرزو م. هست

 .فروگذار نكرد يعمل چياون خوك صفت از ه! ... كرد

من  يمادرم اعتارف كرده بود كه حسام باعث تولد من شده، ول. دميكش يانتقام م ةكه پدر رفته بود، من نقش ييشبها تمام

كه از مادرم گرفته، اگر  يبا مبالغ. كرد يم يذحسام اونقدر پست بود كه از مادرم به خاطر حماقتش اخا. خواستم يبابك رو م

 ةمثل هم -يعاد طيشرا كيپدر بودم و در  يسالها ب نيمن تمام ا. باشه يثروتمند شخود يتا االن برا ديبا... آدم باشه 

 .او را از دست نداده بودم - آدمها

 يزيمعنا نداره، اما من چ "مادر انتيخ"نوجوان چهارده ساله  كي يبرا. ما رو تنها گذاشته بود و رفته بود... من رفته بود  پدر

. تونه او رو ببخشه يكرده كه پدر نم يبودم كه مادر گناه دهيفقط شن. تونست بمونه ينم گهيبود كه بابك د نيا دميكه فهم

 »...همسر، از مرگ سخت تره  انتيبردن به خ يمرد، پ كي يو برا بودمرد  كيبابك . حق با پدر بود

اما سبحان، به . فتديچشمش نشسته بود، فرو ب ةكه گوش يفشرد و هر لحظه ممكن بود كه قطره اشك يآقا را م يگلو بغض

نفر را  كيخواست كه  يسالها تحمل كرده بود و حاال م. ندياش را بب هيگر عهيداد كه ود ينم تياهم گريموضوع د نيا

 .غم خود كند كيشر

او را در بر داشت،  يراز زندگ نيدفتر خاطرات مادرش را كه هولناك تر نان،يشده بود كه او با اطم كيآنقدر به او نزد عهيود

 .داد يم صيآقا را تشخ يلرزش صدا يبه خوب عهيقرار داده بود و حاال ود عهيود اريدر اخت

 كيچرا بابك  دميبود كه فهم همان زمان! دهيبه آخر رس ايكردم كه دن يمادرم كه مرد، من فكر م«: سرش را تكان داد آقا

 »عه؟يود يفهم يم! شدم يم وونهيمن داشتم د. افتميبودم، در دهيرو چند سال فقط اسمش رو شن يانتيدفعه از خونه رفت و خ

. نداشت تياو را در آن وضع دنيطاقت د. بغض كرد عهيود. و آن قطره اشك درشت و درخشان فرو افتاد اورديطاقت ن گريد

 .رديخود آرام بگ يبكشد و سرزنشش كند، ول اديداد كه آقا بر سرش فر يم حيحاال ترج

 عهيود. ستيگر يطاقت از كف داده بود و م. كرد ياش را مرور م يتلخ زندگ عيوقا عه،يدر مقابل ود گريبار د كي سبحان

 »...اون دفتر رو  ديمن متأسفم، نبا«: زمزمه كرد يلرزان يصورتش را جلو برد و با صدا
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ام براش  يكه تونستم به اون اعتماد كنم و از راز هولناك زندگ يهست يتو تنها كس. يفاقاً خوشحالم كه اونها رو خوندات« -

 »از تو تشكر هم بكنم ديمن با. بگم

آدمها، «: ديشيبا خود اند عهيود. يعفت يشناخته بود و آقا مادرش را به ب ياو مادرش را به پاكدامن. شد يجار عهيود ياشكها

 »... يگريو د فيباوفا و عف يكي. مثل مادر من و او. شن ينقش، چقدر متفاوت ظاهر م كير د

خوشبخت بوده  اريبود كه بس دهيدانست، اما حاال فهم يم ايموجود دن نيكرد كه خود را بدبخت تر يفكر م يبه روز عهيود

 .تواند به خانواده اش افتخار كند يم راياست، ز

با پشت  عهيود» !؟يكن يم هيو به خاطر من گر ينشست نجايا. ناراحتت كردم«: او به زحمت لبخند زد ياشكها دنيبا د آقا

فقط «: نقش بست يدر ذهن آقا جمله ا »ديهر طور كه بخوا. خوام كه به شما كمك كنم يمن م«: دست، صورتش را پاك كرد

 .نگفت چياما سكوت كرد و ه» !كنارم بمون

 

جشن شركت  نيتواند در ا يدانستند كه او نم يم يم ازدواج عماد، آقا را هم دعوت كرده بودند، ولمراس يبرا ميو كر خاتون

 .خواست كه كنار آقا بماند و با او باشد يحاال، فقط دلش م عهيود يرا همراه خود ببرد، ول عهيخاتون دوست داشت كه ود. كند

 يعروس يةداد تا به عنوان هد ميپول به كر يگفت و مبلغ قابل توجه كيتبر مانهيبه آنها صم م،يهنگام رفتن خاتون و كر آقا

 ينفر را به جا كيخاتون . زد يدر نگاهش موج م يو قدرشناس ديلرز يدستانش م ه،يموقع گرفتن هد رمرديپ. به عماد بدهد

 شيت هشت به منزل خوخانم قبل از ساع نيخانه را انجام دهد و ا يكارها وز،چند ر نيخودش انتخاب كرده بود كه در ا

 .زد يكم حرف م يلياز خاتون جوان تر بود و خ يخانم قاسم. گشت يبازم

آقا را  يكه داستان زندگ ياز روز. خواند تا به هدفش برسد يدرس م يبه سخت عهيسرد زمستان در گذر بود و ود يروزها

و عالقه را كه در درون  ياحساس دلبستگ گريد. كرد يتر حس م كيكوچك خوانده بود، خود را به او نزد ةدر آن دفترچ

احساس بر  نيزد و او را از ا يدر درونش به او بانگ م ييندا هنوزبود؛ گرچه  رفتهيكرد، پذ ينسبت به آقا حس م شيخو

 .كرد يحذر م

و جرأت  ديد يآن نم انيب يبرا يخود كه هرگز مجال ميو از بابت عشق نافرجام و عق رديداشت كه آقا محبت او را بپذ ديترد
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 .سوزاند و نگران بود يآن را نداشت، بر حال خود دل م ييبازگو

 

داد و هر شب ساعت هشت، پس از شستن  يخانه را انجام م يكارها يبه خوب يخانم قاسم. روز از سفر خاتون گذشته بود سه

 .كرد يظرفها شام، منزل را ترك م

و  ديبار يوقفه م يآسمان ب. داشت كه زودتر به منزل خود بازگردد ميتصم يبود و خانم قاصم يروز هوا گرفته و باران آن

ترسان، به  عهيساعت هشت بود كه ود كينزد. كرد يروشن م يلحظه ا يرا برا عهياتاق ود ،يوحشتناك يرعد و برق با صدا

 يزيشب خوف انگ نيچن به خصوص در ييكه از تنها عهيبود، به اصرار ود ادهرفتن آم يكه برا يخانم قاسم. همكف آمد ةطبق

 .وحشت داشت، وباره نشست

توانست كه بماند و  ياز آن نم شيب يخانم قاسم. ديكاو يرا با نگاه م رهياز پنجره شب ت يبا نگران عهيكرده بود و ود ريد آقا

 يبزرگ م ةخان نيدر ا ،ياز تنها ماندن در آن شب باران عهيود. راحت به منزل برسد ،يشب باران نيكه نتواند در ا ديترس يم

 .رديبگ يمرخص ةموفق شد كه اجاز يسمباالخره خانم قا يول. ديهراس

 يها ابانيدر خ ،يشب نيزن تنها در چن كيدانست كه حق با اوست و  يم راياصرار كند، ز نياز ا شيتوانست ب يهم نم عهيود

 .شود يابانيخ يخلوت شمال شهر، ممكن بود كه دچار مزاحمت ها

 يها شهياز اند ييرها يبه غذا نداشت اما برا يليم. كرد كه خود را سرگرم كند يسع عهيود ،ياز رفتن خانم قاسم پس

هر بار كه آسمان با رعد و برق . ترساند يرعد و برق او را م ياما صدا. نشست تا خود را سرگردم كند زيترسناك پشت م

 روقتيساعت را نگاه كرد؛ د. كرد كه آقا زودتر برگردد يو دعا م دينوش يآب م يشد، جرعه ا يروشن م زيوحشت انگ يها

 .نبود ياز آقا خبر يبود ول

آقا قول . داد يبه تلفن پاسخ نم يارتباط نشد و كس جاديموفق به ا يمرتبه با شركت او تماس گرفت، ول نيساعت ده، چند تا

ترس و دلشوره به جانش افتاده . دانست ياو را نم ريعلت تأخ. تنها نماند عهيداده بود كه شبها زودتر به خانه بازگردد تا ود

اسكلت به چشم  يدرختان پشت پنجره ها، مثل پنجه ها يشدت گرفته بود و شاخه ها ارانب. رديتوانست آرام بگ يبود و نم

 .كردند يرا تولد م يگوش خراش يصدا شه،يش يآمدند و رو يم عهيود
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 يناگهان صدا. ترساند يم شترياو را ب ز،يهراس انگ يدرختان و صداها يو شاخه ها اءياش يها هيسا. ديپرده ها را كش عهيود

كس  چيه يبشنود، ول ميس يآقا را آن سو يانتظار داشت كه صدا. ديتازه، به سمت تلفن دو يديزنگ تلفن بلند شد و او با ام

ببرون بكشد كه  زيخواست تلفن را از پر يخود قرار داد و م يرا در جا يبه سرعت گوش. داد يارتباط جواب نم ياز آن سو

 .شد يمتوجه تماس آقا نم عهيصورت، ود نيو در ا رديممكن بود كه آقا با او تماس بگ رايز. شد مانيپش

گرفت كه  ميتصم. داد يجواب نم يخط ارتباط ياز آن سو ييهمچنان صدا يخشك دستگاه تلفن بلند شد، ول يهم صدا باز

 نيكه ممكن است آقا با ا ديشيباز هم منصرف شد و با خود اند يول ند،يايب دنشيكه با مهرنوش به د رديتماس بگ زيبا كامب

 .كار ناراحت شود

عقب افتاده را انجام  يماند تا كارها يدر شركت م روقتيتا د يكردن دارد و گاه ريد ةآقا سابق"داد كه  يم يرا دلدار خود

 "آمده باشد كه نتوانسته به شنبه موكول كند شيپ شيبرا يا هم جمعه است و ممكن است كه كارفرد. دهد

از . طاهر افتاد اديپس از مدتها باز هم . كرد يمستند انهدام مصر را پخش م ةبرنام. را روشن كرد ونيزيتلو شه،ياند نيا با

 نانيمكم كرد و از قفل بودن پنجره ها اطم گريا بار دپرده ها ر. را خاموش كرد ونيزيترس آب دهانش را فرو داد و تلو

را از ذهنش  التشيكرد كه تخ يرا بست و سع شياز ترس چشمها. آورده بودند جومبه ذهنش ه ييبايافكار ناز. حاصر كرد

 .دور كند

خود  يدرختان شاخه ها. پرده را كنار زد ةبا دستان لرزان، گوش. حرف نزد يكس يزجرآور تلفن، باز هم بلند شد ول يصدا

 نيزم يرو ،يرا با مغز متالش يناگهان جسد طفل كوچك. داد يباد از درز پنجره، او را آزار م ةو زوز دنديكوب يم گريكديرا به 

 .ديد

در خانه  اليسه يناله ها يصدا. نكشد غيو دستش را مقابل دهان گرفت تا ج ديسرعت از پشت پنجره خود را كنار كش به

فشرد و پلكها را بر  شيگوشها يانگشتها را رو» ! ...پسرم! ... يتو اون رو كشت... قاتل «: زد يم ادينفر فر كيبود و  دهيچيپ

 .در قلبش انداخته بود يبيهراس عج ،باد ةشرشر باران و زوز يصدا. هم نهاد

و لبش را به  ستاديبا ترس ا. دينفر را پشت در د كي يةسا يول. نگاه كند رونيكرد به ب يجرأت نم. ديشن ييپا يصدا ناگهان

تواند  يآقا نم"با خود فكر كرد . آمد يزدن و كمك خواستن، در نم اديفر يبرا شيقفل شده بود و صدا شيپاها. ديدندان گز
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 .آمد يبا راننده اش م يهخود و گا ليآقا با اتومب رايز "باشد

 يم كتريقدمها لحظه به لظه نزد. حبس كرد وبازوها را در بغل گرفت نهيرا در سنفس  عهيود. رعد و برق آمد يصدا گريد بار

آرام و  يگام ها يگوش گذاشت تا صدا يدستها را رو. زبانش بند آمده بود. مسخ شده بود و قدرت حركت نداشت. شدند

 .ستيتصور ن گريد نهايدانست كه ا يم عهيود وشد  يم كينفر به او نزد كي. ناشناس را نشنود

بغض . بود دهيتا آن وقت آنطور نترس. توان حركت نداشت شيپاها يگرفت كه پا به فرار بگذارد، ول ميتصم يا لحظه

هنوز . شد يم كيرا داشت كه آرام به او نزد يكس ةهر لحظه انتظار حمل م،يو تسل يديناام تيفشرد و در نها يرا م شيگلو

 .ديجرأت نداشت كه چشمها را بگشا

مادر سبحان افتاد كه  اديبه  "حركت از جانب من است كيمنتظر " ديشيبا خود اند. ستادنديخودش ا يروبرو درست قدمها

 يبود، تكان نم شيكه روبرو يگذشت، اما كس يم يلحظات به كند. از دستش ساخته نبود يكار. دست حسام شده بود رياس

 .خورد

نتوانست تحمل كند، حالت  گريد عهيود. بود ستادهياو ا يقدم كيآقا در ... و چشم گشود  اورديطاقت ن گريد عهيود

 .است افتهيمعجزه نجات  كيآخر با  ةرا داشت كه در لحظ يريخسته و اس ييجنگجو

 يو حاال از پ ديلرز يمثل گنجشك كوچك باران خورده م كرشيپ. و شوق بدن لرزانش را در آغوش او انداخت يخستگ با

هم خوشحال بود كه آقا به سالمت بازگشته و هم خوشحال بود كه بعد از . ستيگر يبلند م يابا صد يآن همه ترس و نگران

 .است افتهي اگاه امن و گرم ر هيتك نيا ،يديآن همه ترس و ناام

 يدانست كه به چه م يبود و نم ستادهيا ياز شدت تهاجم افكار گوناگون، مبهوت و ته. بكند ديدانست كه چه با ينم آقا

 .او فشرد و لباس او را چنگ زد ةنيبا ترس سرش را به س عهيو ود ديآسمان باز غر. شدياند

بلند  يبود و همچنان با صدا دهيترس عهيود. ديبه پشت او دست كش يحلقه شد و به آرام عهيبه دور ود ارياخت يآقا، ب دستان

 .بكند ديآرام كردن او چه با يدانست كه برا يآقا نم. ديلرز يكرد و م يم هيگر

كه  عهيود د،يبگو يزيچ نياز ا شياما نتوانست ب» ! ...عهيآروم باش ود«: كه با ارتعاش همراه بود، گفت ييبا صدا سرانجام

 .شد رهيباال آورد و با چشمان ترسان، به او خ يمرد سبحان است، سرش را كم نيهنوز باور نداشت، ا ييگو
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محتاج  يو دوباره سر او را همچون كودك »ستين يزيچ! زمينترس عز«: دزمزمه كر يچشم در چشم او دوخت و به آرام آقا

 .شده بود يبيشده بود و سبحان دچار احساس عج ليبه هق هق تبد عهيود يةگر. خود فشرد و نوازشش كرد ةنينوازش، به س

در . كه چقدر دوستش دارد دياعتراف كند و به او بگو عهيود يرا برا زيخواست كه همانجا همه چ يو دلش م ديلرز يم لبش

خواست  يمهم نبود و م زيچ چيسبحان ه يدر آن لحظات، برا. كم كم در آغوش او آرام گرفت عهيود. بود يبيكشمكش عج

 .ديلب به اعتراف بگشا

و  ديتپ يقلب آقا با شدت م. ديشن يخودش را م يةگر يبه جز صدا ييآغوش گرم، صدا نيناگهان به خود آمد؛ در ا عهيود

 ؟...باشد كه او هم  دواريتوانست ام يم ايآ! نه؟ اياست  دهيممطئن نبود كه درست فهم عهيود

از خود خجالت  عهيود. كرد يتوجه به او با خود مبارزه م ياما آقا ب. آقا نگاه كرد ةبه چهر دياو برداشت و با تد ةنياز س سر

 .سرد شد كبارهيبود و تمام وجودش به  دهيلغز رونياز آغوش او به ب يچون ماه عهيكه سبحان به خود آمد، ود يزمان. ديكش

تن سبحان را هنوز در خود  يبدنش سوزان بود و گرما. و صورتش گلگون بود ديتپ يقلبش م. عجله به اتاق خود پناه برد با

باز هم . دهد يم تياو اهم خواست باور كند كه آقا هم به يداشت؛ آقا به سالمت بازگشته بود و دلش م ياحساس خوب. داشت

 نيو در آخر ديخود دست كش ستيدفتر ز يرو. شوق بود يةبلكه گر نبود،ترس  ياز رو هيگر نياما ا. اش گرفت هيگر

 :آن نوشت ةصفح

 »...كاش . كه تا چه اندازه به او محتاج هستم دميبار فهم نياول يبرا امشب«

حاضر نبود كه  عهيود يول. كشاند يخواب م يسكرآور، او را به واد قيآرامش عم نيبعد از آن ترس، ا. از دستش افتاد قلم

 .به خواب رفت يصندل يبه بستر برود و كم كم همانجا رو

آنقدر به . را در خانه تنها گذاشته بود عهيود يشب نيدچار عذاب وجدان شده بود كه چرا در چن. با خود در مبارزه بود آقا

. باال رفت ةكند به طبق يآنكه بداند چه م يب. شده است ديفرها يبرد كه متوجه اخالس آقا ادياز  يتكرد كه ح يفكر م عهيود

 .آمد ينم عهياز اتاق ود ييصدا چيه

 يبه طرف او رفت و رو ارياخت يب. گذاشته و به خواب رفته است زيم يسرش را رو عهيكه ود ديدر را باز كرد و د يآرام به

كه  ينگاهش به دفتر افتاد و با خواندن جمله ا. كرد يتاب م يبود كه او را ب عهيكنار چشم ود ياشكقطره . او خم شد يصندل
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 .بر احساس خود افسار زد يول د،آم جانيدر آن نوشته بود، به ه عهيود

او نشست و با دقت او  يپا نييپا. ديبا نوازش به كمر او كش ياو انداخت و دست يرو يتخت برداشت و به آرام يرا از رو پتو

 .بود يدختر معصوم و دوست داشتن نيچقدر ا. را تماشا كرد

كه او تا  ديد ينداشت و حاال م يگاه به صورت او نگاه خاص چيه. نشده بود عهيود ةچهر ييبايتا آن روز، متوجه اوج ز سبحان

را بشنود،  شيكند تا باز هم صدا دارياو را بخواست  يدلش م. ديكوب يم نهيقلبش هنوز هم با شدت به س. باستيچه اندازه ز

 .از اتاق برود رونيب هو ب زدياما خو را قانع كرد كه برخ

درگرفته  يمشاجره ا ياو و فرهاد نيب. كند يشركت اختالس م يدر كارها يبود كه چه كس دهيپس از مدتها فهم سرانجام،

مرد پنجاه و پند ساله با  نيا. او باشد يبه او گفته بود كه از شركت خارج شود و منتظر اقدام قانون تيبود و سبحان با عصبان

 .سهام شركت هم به او واگذار شده بود زا يكرد و حاال بخش يكار م يبيحرص عج

 يفرهاد يرا روتوانست االن فكرش  يشركت بوده است، اما نم يدزد پولها يبود كه ثابت كند فرهاد يسبحان كاف مدارك

آماده  طيشرا ةداشت و امشب هم يدوست م ارياو را بس. انكار نبود يبرا ييجا. بود عهيود شيفكرش پ ةهم... متمركز كند 

 .عالقه اعتراف كند نيبود كه او به ا

نگاه  رونيلبانش نقش بست و از پنجره به ب يرو يلبخند كمرنگ. شب قبل افتاد اديصبح كه از خواب برخاست، به  عه،يود

 نيبه ا عهيمانده بود و ود يساعت تا آمدن خانم قاسم كيصبح جمعه بود و . بود سيهمه جا خ يباران بند آمده بود، ول. كرد

 .دفكر كرد كه او و آقا در خانه تنها هستن

كه  ييتا جا. نگاهش به پتو افتاد نهيرا شانه زد و ناگهان از داخل آ اهشيبلند و س يسرعت صورتش را مرتب كرد و موها به

 يتاب يقلبش دوباره با ب» !ممكنه؟ يعني«: دينگاهش درخش. بود نداختهيخود ن يرو ييآمد، خودش موقع خواب پتو يم ادشي

 .فكر بدنش را گرم كرد نيا! به او فكر كند؟ ياندك مممكن بود كه آقا ه يعني. ديكوب نهيبه س

او را  يكارها ةبا آقا تنها باشد وهم شهيآرزو كرد كه هم يلحظه ا. آشپزخانه مشغول شد همكف رفت و در ةبه طبق يآرام به

او را از پشت سر  يبود كه صدا يچا ختنيمشغول ر» !احمق شدم«: كه به خود آمد، زمزمه كرد يزمان. خودش انجام دهد

 »!يهم كه هست زيسحرخ«: ديشن
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 اياما آقا گو. انداخت ريزود سر به ز يليشب قبل، با خجالت خ يادآوريبا . ديرا به سرعت به جانب او چرخاند و او را د سرش

... شدم  داريزود ب«: كنار هم گذاشت وانيدو ل عهيود »Ĥد؟ينم يخانوم قاسم«: شد كيبه او نزد. را فراموش كرده بود زيهمه چ

 »گفتم كه صبحانه رو آماده كنم

آقا تخم  »نيشام نخورد شبيد...  نيگرسنه هست يليحتماً خ. بله«: سر تكان داد عهيود» آماده است؟«: نشست زيپشت م آقا

 يليخ شبيد«: ديآقا متوجه او بود و هنگام خوردن پرس. نشست شيروبر عهياش را با پشت قاشق شكست و ود يمرغ عسل

داشتم سكته «: پاسخ داد يبه آرام عهيبود و ود دهيسوال را پرس نيا يربانبا مه. داشت و نه تمسخر هيلحنش نه كنا »؟يديترس

 »كردم يم

 »نموند تا من برگردم؟ يچرا خانوم قاسم« -

 »برگرده ديگفت كه با... بمونه  شتريتونست ب ينم. بد بود يليهوا خ شبيد. بمونه نجايقرار بود كه فقط تا ساعت هشت ا« -

 »نبود يشب خوب« -

هم دست  ياون مزاحم لعنت. ديكش يو باد زوزه م ديلرز يپنجره ها م. بود ديشد يليبارون خ«: به پنجره ها اشاره كرد عهيود

 »بردار نبود

 »!مزاحم؟« -

 »نفر چند بار زنگ زد، اما اصالً جواب نداد كي« -

 »شت؟يپ اديكه ب يچرا به مهرنوش تلفن نزد! ... ميمزاحم نداشت«: تكان داد يمتفكرانه سر آقا

 »ديششما ناراحت ب ديفكر كردم كه شا« -

 يتو«: آقا خودش دوباره به حرف آمد ،يقيبعد از دقا. نزند يكه حرف ديهم بهتر د عهيود. نداد يسكوت كرد و جواب آقا

حسابها رو دوباره . كنه يشركت اختالس م يكارها يتو يكه چه كس دميباالخره فهم. اومده بود شيمشكل پ هيشركت 

 »اختالس؟«: ديبا تعجب پرس عهيود» كردم يبررس

 »Ĥد؟يم اديرو  يفرهاد« -

به  ييرايدر سالن پذ. آقا بود همانيقبل م يبه خاطر آورد كه مدت صيرا با آن نگاه حر رمرديو آن پ ديشياند يكم عهيود
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بود كه او چشم  دهيد عهيود» ...مادر آقا ! هما«: و خانم گفته بود »ه؟يزن ك نيا«: بود دهيمادر آقا اشاره كرده بود و پرس ريتصو

 »هست ادمي... بله «: كرد نگاهبه آقا . دوخته بود ريتصوبه 

 »شركت بوده يدر دست دارم كه ثابت كنم دزد پولها يمدارك« -

 »!رمرده؟يپ كياون كه « -

كردم كه  يمن هم فكرش رو نم. ره يسن باالتر بره، حرص و طمع آدم هم باالتر م يهر چ«: او لبخند زد ريمتح ةبه چهر آقا

 »كنم تيخوام ازش شكا يم. برده ياز معامله ها سود شخص ،يركياما اون با ز .كار اون باشه

 »گرده؟ ياون پولها برم د،ياگه ثابت كن... و بعد؟ « -

شركت گم شده، به  يمعامله ها يكه ط يتومن از پول ونهايليم يده كه فرهاد ينشون م يدارم كه به خوب يمن مدارك. بله« -

از سهام شركت  يبود كه حاضر شدم قسمت نياشتباهم هم نيبزرگتر. شاهد هم دارم يحت...  ختهيخودش ر يحساب شخص

 »رو به اون واگذار كنم

 »گرده، درسته؟ يپولها و سهام ها برم ن،ياگر مداركتون رو به دادگاه نشون بد« -

 يم داريزود ب نقدرينگفته بود كه ا خاتون«: آنها گفت دنيبا د. آمد يصبحانه تمام شده بود كه خانم قاسم. سر تكا داد آقا

. ميخودمون دست به كار شد. ميگرسنه بود«: برخاست زيآقا از پشت م »ديخواب يم شتريكردم كه جمعه ها ب يفكر م. ديش

 »رو جمع كن زيشما فقط م

آقا به در اتاقش اشاره  »ن؟ياستراحت كن نيخوا يم«: شد كيبه او نزد عهيود. اشاره كرد تا به دنبالش برود عهيبه ود سپس

شركت رو با خودم آوردم،  وتريكامپ شبيد. به من كمك كن تا حساب و كتابم رو درست كنم ايب...  ياگه درس ندار«: كرد

 »رو چك كنم زيهمه چ گهيبار د هيتا 

شركت هست،  يرهادفت يكه تو يتمام اطالعات«: را روشن كرد وترينشست و كامپ زيآقا پشت م. رفتيپذ ليبا كمال م عهيود

 »مطمئن بشم كه اشتباه نكردم ديحاال با. دستگاه هم به طور كامل ثبت شده نيا ةدر حافظ

 »!نه«: جواب داد »؟يباهاش كار كن يبلد«: را زد يديآقا كل» چه جالبه«: او نشست كيكنار او گذاشت و نزد يصندل كي عهيود

 »!كنم يكه من چكار م ريبگ اديو  نيپس بش« -
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كار  طيرا با مح عهيتواند ود يكه م ييكرد كه تا جا يم يداد گوش سپرده بود و آقا سع يكه او م يحاتيبا دقت به توض عهيود

 .ها و پوشه ها شود ليوارد فا ييتوانست با دستگاه كار كند و خودش به تنها يم يتا حدود عهيظهر، ود كينزد. آشنا كند

 ياومدم كه به شما كمك كنم، ول«: ديدست از كار كش عهيود«: نكردم يكار چيظهر شد و من هنوز ه«: متوجه ساعت شد آقا

 »نينذاشتم كه شما هم به كارتون برس

 »كنم دايرو هم پ ييبرگه ها ديمن با... صبر كن . ندار يبيع« -

در  يزيكه چ ديترس يم يجلب شد، ول يبه آلبوم عهيتوجه ود. و رو كرد ريرا باز كرد و آن را ز زشيم يحرف كشو نيبا ا و

به تو "منتظر بود كه پاسخ بشنود  »ه؟يآلبوم خانوادگ«: ديپرس يو با كنجكاو اورديطاقت ن يپس از لحظات. مورد آن بپرسد

 »نجاستيخانواده ا يميقد يعكس ها«: وردآ رونياما آقا، آلبوم را ب "نداره يربط

: ديپرس يبا شادمان» !تماشا كن ،يدوست دار«: وجه شوق او شدآقا مت. خواست تقاضا كند كه آن را تماشا كند، اما نتوانست يم

 »ستيعكسها چندان مهم ن نيا دنيپس د ،ياجازه دادم دفتر خاطرات مادرم رو بخون«: آقا لبخند زد »د؟يد ياجازه م«

 يآقا م. كرد آلبوم را گشود و شروع به تماشا. نشست نيزم يبرخاست و رو زيآلبوم را گرفت و از پشت م اقيبا اشت عهيود

 .شد كه تمركز حواس داشته باشد يدختر مانع م نيحضور ا يبپردازد، ول شيخواست كه به كارها

 يرا معرف ريبه او لبخند زد و آقا صاحبان هر تصو عهيود. نشست نيزم يمدارك را كنار گذاشت و كنار او رو ل،يدل نيهم به

 عهيود» !بابكه نيا«: نگاهش شفاف شد. لمس كرد اطيكه سبحان آن را با احت يمادرش، پدرش، خود سبحان و عكس. كرد

 .شد رهيآلبوم خم شد و با دقت به او خ يرو

دست  ريهم به تصو عهيود. خواست آلبوم را ورق بزند كه سبحان با تمنا نگاهش كرد عهيود. باز هم ناراحت شده بود آقا

 ارياخت ياز او، ب يريتصو دنيهمه سال، هنوز هم با د نيبعد از ا. و گذشته بود يتمام عشق آقا به زندگ ليمرد دل نيا. ديكش

 »چرا؟«: آقا زمزمه كرد» خوام يم ذرتمع«: گفت يبه آرام عهيود. كرد يبغض م

 »ديو ناراحت بش دينيعكسها رو بب نيخواستم دوباره ا ينم. كردم يآلبوم رو نگاه م نيا دينبا« -

هرجا  دوارميام. تونم كه ازش فرار كنم ينم. منه يزندگ قتيحق نيا«: نگاه كرد عهيچشم از عكس بابك برداشت و به ود آقا

مثل بابك  يكه پدر ييخوش به حال بچه ها. حتماً چند تا بچه داره«: و ادامه داد ديلرز شيصدا» كه هست، خوشبخت باشه
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 »به جهنم رفته باشه دوارميام«: قا برافروخته شدآ »د؟يندار ياز حسام عكس«: گفت عهيود» دارند

كه از  يزمان. بود عهياز حد تصور ود شيكه به بابك داشت، ب يآقا نسبت به حسام قابل درك بود، اما عالقه ا ةنيو ك بغض

 .جا بوده است يكه سوالش ب ديفهم عهيود. كرد ينشست و بغض م يزد، اشك در چشمانش م يبابك حرف م

من و هما و غرور  ياون نامرد زندگ. كه به بابك دارم، از اون متنفرم يتمام محبت ةبه انداز«: بزند كه آقا گفت يحرف خواست

 يامثال حسام، برا. نباشه ايدن نيا يتو گهيد دوارميام. ترسو فرار كرد و رفت كياون هوس باز ابله، مثل . كرد. بابك رو نابود

درسته كه مادر من . شه ازش گذشت يوقت نم چيبود كه ه يتيما كرد، جنا يكه اون با زندگ يارك. ننگ هستند ةلك ايدن نيا

اما اون مرد حق نداشته كه عفت ... شرم رابطه داشته  يپدربزرگش با اون مرد ب يها يريساده لوح بود و به خاطر سخت گ

كه من  يا نهيك. كنه يحماقت اخاذ كيتا به خاطر  ،اشهدنبال مادرم ب هيمثل سا ،يزندگ يمادرم رو لكه دار كنه و تمام سالها

به اندازه دق كردن پدربزرگ و مادربزرگ . بابكه ةغرور نابود شد ةبه انداز. ديكش يكه مادرم م هيرنج ةبه اون دارم، به انداز

 »عه؟يود يفهم يم يتون يم. تنها بودن خود منه ةهماست و به انداز

اما . ستيمن قابل تحمل و قابل درك ن يبرا ن،يهمه سال تحمل كرد نيو ا ديكش يشما م كه يرنج! نه«: گفت يبه آرام عهيود

بود كه گرفتار همون  كيمن هم نزد ن،يكه شما به من كمك كرد يچون شب. دهيكش يتونم حس كنم كه مادرتون چ يم

خونه  نيا يمن تو نياجازه داد نكهيكه حضور شما در اون شب بد و ا هممف يو حاال م. كه مادر شما شده بود... بشم  يبتيمص

سرنوشت من  ن،يگذشت يتفاوت م يب يحت ايو  نياومد ياگه شما اون شب نم. من مؤثر بوده يزندگ يبمونم، تا چه اندازه تو

 يريو هما به خاطر سختگ ردمدر امان موندن از خونه فرار ك يتفاوت كه من برا نيبا ا. شد يمادر شما م يزندگ هيهم شب

 »خونه گرفتار شد يگش، توپدربزر

 .آلبوم مشغول شد يعكسها يةبق يبه تماشا عهيكارش رفت و ود زيبلند شد و به طرف م آقا

 

از آقا به  يقدردان يعماد در همان چند روز اول، برا. آقا شد يو عماد، باعث شادمان مهيبه همراه فه ميخاتون و كر بازگشت

 .كرده بود ليبود كه مثل عماد تحص يساده و مؤقر يدختر شهرستان مهيفه. آقا آمدند داريهمراه همسرش به د

 يزود توانستند كه ارتباط خوب يليو مهرنوش كه هر دو نوعروس بودند، خ مهيفه. هم آنجا بودند زيشب، مهرنوش و كامب آن
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 .برد يمصحنه، لذت  نيا دنياز د عهيجوان هم با هم مشغول صحبت بودند و ود يمردها. با هم برقرار كنند

داره از  يگه كه هر چ يم شهيكرده و هم فيتعر يليعماد از شما خ«: تشكر كرد و گفت ارياز آقا بس مهيفه ،يخداحافظ هنگام

دعوت كرد كه به منزل  عهياز ود مهيفه» و تالش خودش داره يكه داره از سع يعماد هر چ«: آقا به عماد لبخند زد» شماست

 .او برود دنيبه د نقول داد كه با خاتو عهيآنها برود و ود

ابرو در هم  عهيود» !شه يرو بهت بگم؛ باورت نم يخبر هي«: و گفت ديكش يرا به كنار عهيمهرنوش ود همانان،ياز رفتن م پس

ا و دو ت ميبش ريعمل خ هي ةكه واسط ميخوا يما م«: كرد، اشاره كرد يكه با آقا صحبت م زيمهرنوش به كامب »؟يچ«: ديكش

 »چه؟ واضح تر حرف بزن عني«: منظور او نشد جهمتو عهيود »ميآدم تنها رو به هم برسون

 »ميكن يهم خواستگار يبرا يجور هيو مادرم رو  يصولت يآقا ميقصد دار« -

! يشناس يرو كه م زيالبته كامب. دونن ينم يزيخودشون هنوز چ«: ديمهرنوش خند »؟يگ يراست م«: گفت اقيبا اشت عهيود

همه  نيبعد از ا! فكرش رو بكن! فقط مونده مامان. رو حداقل به پدرش فهمونده ييزايچ هيكنه و  يم يمزه پرون م،يرمستقيغ

 »...سال 

كار  نيا! نه... من حاضرم خودم با خانوم حرف بزنم . به من بگو ياگه كمك خواست. شه يم يعال«: ديدستها را به هم مال عهيود

 »؟يكن يتو چه كار م«: كشاند عهيو بحث را به خود ود ديمهرنوش خند» كشم يمن خجالت م. رو خودت بكن

 »تالشم رو به كار بستم ةهم. دعا كن امسال قبول بشم! غرق درس و كتابم« -

كه  دميشن! يش يمن مطمئنم كه قبول م ،يكه تو دار يهمه تالش و پشتكار نيبا ا«: او گذاشت ةشان يدست رو مهرنوش

آقا سالها تنها بوده و حاال كه با ! ... خوشحالم يليخ«: لبخند زد و مهرنوش ادامه داد عهيود» !خوب شده؟ يليخرابطه ت با آقا 

 نيكرده و ا نانياون به تو اطم. باهاش حرف بزن، بذار اون هم حرف بزنه. بكنه تشده، نذار احساس شكس يميصم نقدريتو ا

 »...كه  يكن بهش بفهمون يسع. يهم بهش تذكر بد شييدر مورد تنها يتون يم! خوبه يليخ

. يشناس يخودت كه اخالق آقا رو بهتر م«: مرد يكنار آقا م يگرياز تصور فرد د يبه سرعت حرف او را قطع كرد؛ حت عهيود

 »بشنوه ياصالً دوست نداره كه در مورد ازدواج حرف

! يديد يخودت كه م. نبود يميبودم، رابطه م با آقا صم نجاياهم كه  ياون موقع. كنم ينم يزندگ نجايا گهيمن د عهيود« -
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 يفكر ديگه كه اون هم با يم هيحرفهاش با كنا يتو ينيب يهم كه م زيكامب. بهش بزنم يتونم كه حرف يوقت نم چيه نيبنابرا

شما دو نفر بوجود  نيكه ب يتيميصم نيشه و با ا يتنهاتر م يليبعد از رفتن تو، خ قابه هر حال آ... بكنه  شييبه حال تنها

 »كنه يرو حس م ييتنها نياز قبل، ا شترياومده، اون ب

 .دينشن يزياما مهرنوش چ» ذارم يوقت تنهاش نم چيه«: ديكش اديفر عهيدر درون ود ييصدا

 يد دل مبه حال خو گريلرزاند و او بار د يمهرنوش، قلبش را م يحرفها. كرد يم ياحساس دلتنگ عهياز رفتن آنها، ود بعد

چه برسد به ...  ديمهرنوش سخت بگو يتواند برا ينم يكه به آقا در دل دارد، حت يعالقه و محبت نافرجام نيسوزاند كه از ا

 !خود آقا

شده بود؟ كاش قدرت نشان دادن عكس  ليتحم يگريبه آقا به شكل د يبود كه روز يو رنج ييتنها عهيسرنوشت ود ايآ

 يو نم ديد يبه مبارزه در خود نم يليدوست داشت و م اريرا بس ديد يكه در خود م يعالقه ا! در مقابل سرنوش داشت يالعمل

 .ديد يآقا كوچك م يتفاوت يو ب يكرد، خود را در برابر سرد ياما هر چه فكر م. ببرد نيخواست كه آن را از ب

 يشناس فهيحس وظ نيهم رايدر دل داشت؛ ز يهم رنجش تيس مسئولاز آن ح گر،ياما حاال د. رديتوانست به او خرده بگ ينم

 ينم ب،يكه به هر ترت ديشيبا خود اند يديبا ناام عهيود. كرد يبركنار م عهيآقا را از فكر كردن به محبت ود ت،يو مسئول

 .برد ينم يگاه به احساس او پ چياگر آقا ه يحت... تواند از آقا دور شود 

احساس  نيداشت كه به خود بقبوالند كه ا يعادت كرده بود و سع قاًيبه آقا عم. نداشت كه آنجا را ترك كند ميتصم عهيود

نام  عهياز آن بود كه ود زتريواالتر و عز اريكه داشت بس يحس. ستيدانست كه با خود صادق ن ياما م. عادت است كي هيشب

جوان تنش آن را با  يها اختهيتمام  يشناخت، ول يه بود و نماز آن تجربه نكرد شيبود كه پ يزيچ. عادت به آن بدهد

 يگريد زيمرا با چ. هدف خلقت تو هستم ةمن هم. ريبگ يجد شتريمرا ب«: كرد يو به او التماس م ديكش يبه درون م اقياشت

 »؟يمن بگذر زا يخواه يچگونه م... تو را با من سرشته اند ! نده يگريبه من نام د يمعاوضه نكن و حت

. آن را از دست ندهد يمتيق چينونهال تازه را در دل بپروراند و به ه نيگرفت ا ميتصم تيدر نها. سردرگم شده بود عهيود

را  يمحبتش، زن ةبا هم اياو باشد و  ييتوانست كنار او بماند و همدم تنها يشد كه هرگز از آن دم نزند، م ياگر مجبور م يحت

 .رديآمد، بپذ ياو م ييپر كردن خأل تنها يكه برا

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  حاجي بنده فاطمه  –وديعه                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٥٣

 يزمان بود كه م نيا. كرد يم يبچگانه خال يو گران، بزرگ شده بود و روح خود را از حسادتها زيعز ةتجرب نيبا ا عهيود

كرد و آنچه كه در  يزشت را از خود دور م ياخالقها ديبا. ديايبه عنوان همدم پدر كنار ب اليچرا نتوانسته با حضور سه ديفهم

به  ياز حالت. او در حال عوض شدن بود. كرد يعوض م يگريبود، با راه حل د افتهين يكرده بود و جواب مثبت اليمقابل سه

 .است نيعشق ا تيبه منزلگاه باالتر و خاص يو از منزل يحالت

 

 يآقاشده بود كه با  يخانم با اصرار مهرنوش راض. را عنوان كرد يتماس گرفت و خبر جالب عهيبعد، مهرنوش با ود ماه

 .ديگنج يدر پوست نم ياز خوش عهيود. داشت يشگفت يجا اريسبحان، بس يبرا نيازدواج كند و ا يصولت

موضوع را  نيا عهيكه ود يزمان. او را پر كند ييتواند تنها يم يصولت يدانست كه آقا يتمام آن سالها، تنها بود و حاال م خانم

 »؟يخوشحال نقدريتو چرا ا«: او اشاره كرد ةسبحان به صورت شكفت. ديدرخش يبه آقا گفت، نگاهش م

كم حرف بود و  شهيخانم هم. خانوم و مهرنوش ازدواج كردند نجا،يكه من اومدم ا ياز وقت«: ديدستها را به هم كوب عهيود

 يتو! ... خوبه يليخ نياكنه و يفكر م ندهيكه گذشته رو فراموش كرده و فقط به آ يعنيحاال، . غرق گذشته اش بود شتريب

 »...كه من  نيخونه فقط شما هست نيا

 »؟يتو چ« -

 »!نيدراومد ييها از تنها يزود نيهم به هم ديشا! ... قدم من خوب بوده« -

اما از ... كرد  ليرو تحم يزيشه چ يبه شما نم«: گفت يبه آرام عهيود »؟يديمن هم نقشه كش يبرا«: ديپرس يبا كنجكاو آقا

 »؟يمن رو پر كن ييكه تنها يكن ينم يپس چرا سع«: آقا لبخند زد» !شما هم ناراحتم ييتنها

 دياونقدر به من لطف داشت. كنم يم نيكه شما بخواه يهر كار! ... من؟«: ديپرس رتيكه متوجه منظور او نشده بود، با ح عهيود

 نيا«: گفت يركيآقا با ز يول. شده بود ينش جاربر زبا ارياخت يجمله، ب نيا» كمك كردن به شما از خودم بگذرم يكه برا

 »؟يچ يعنيآخر  ةجمل

. كه در چشمانش بود، به او چشم دوخت يآقا با محبت» عمل كنم لميبر خالف م يكه حاضرم حت نهيمنظورم ا«: هول شد عهيود

گذشته را  يها يخواست كه آنقدر به او وابسته شود كه خودش و تلخ يدلش م. ديد يم كتريهر روز او را به خود نزد
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محابا آنچه را كه در دل داشت، بر زبان  يكرد، آقا ب يم ياشاره ا نيوچكترك عهياگر ود. شدينديفراموش كند و تنها به او ب

كرد،  يسبت به خود درك ماز حس آقا ن ختهيدر كشمكش با خود، هنوز نسبت به آنچه كه جسته و گر عهيود يول. راند يم

 .بود ديدر ترد

ازدواج مجدد قانع كند  يخانم را برا رمرد،يپ نيكرد كه ا يباور نم. را به وجد آورد عهيو خانم، ود يصولت يازدواج آقا مراسم

ازدواج  كس آنها را به خاطر چينمود و ه يو مؤقر م بايز اريلباس بس نيخانم در ا. او سفارش بدهد يلباس عروس برا يو حت

 .كرد يمجدد، سرزنش نم

هم در  يگاه. ديچرخ يبه دور مادرش م يگفتند و مهرنوش با خوشحال يم كيبه آنها تبر ييبا خوشرو يصولت يآقا يپسرها

 .دنديخند يگفت و هر دو م يم يزيگوش او چ

 ةهم. تر از گذشته با او به گفتگو نشست و بعد هم به سراغ آقا رفت يميو صم ديد يهمانيم نيدر ا گرينادر را بار د عهيود

پس از . او را درهم كرده است ةاندازه، چهر نيكه تا ا ديگو يدانست كه نادر به آقا چه م ينم عهيتوجه سبحان به او بود و ود

 .نزدند ياو حرفاز آنها به  كي چيكرد كه از موضوع سردرآورد، اما ه يسع عهينادر با آقا، ود يگفتگو

در تمام مدت جشن هم . كرد تيموفق ياو آرزو يبرا ييو با خوشرو ديرا بوس عهيمجلس، مادر نادر صورت ود انيپا در

 .بود دهيتوجه او را به خود معطوف د عهيود

 

 ياز برگزار يچند روز. امتحانات داشت يكامل برا يآمادگ عهيكنكور دانشگاه نمانده بود و ود يبه زمان برگزار يزيچ

به صحبت  يليگفت و تما يخود نم يهم از علت ناراحت عهيبه ود يگذشت و آقا همچنان گرفته و ناراحت بود و حت يجشن م

 .داد ينشان نم عهيكردن با ود

كرد كه بدون  يمخصوصاً باور نم. كرد كه آقا به دنبالش آمده باشد يباور نم عهيكه امتحان كنكور برگزار شد، ود يروز

آقا از . آزمون منتظرش بود يمكان برگزار يرنگ خود روبرو ييآلبالو ليبا اتومب. را براند ليننده آمده باشد و خود، اتومبرا

 .توانست حدس بزند كه امتحان را چطور گذرانده است يشاداب او، م ةچهر

امتحان چطور «: باز كرد شيرا برا ليومبآقا در ات» !دنبالم نيشه كه شما اومده باش يباورم نم«: گفت د،يآقا كه رس كينزد به
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 »داره يشما بستگ يش به لطف خا و دعا هيبق! يعال... «: سوار شد عهيود» بود؟

 ةاو، هم دنيبا د. داد هيتك يو سرش را به صندل ديخند عهيود» برم معتكف بشم؟ يخوا يم«: را روشن كرد لياتومب سبحان

به  يسر برگرداند و نگاه جستجوگر يلحظه ا. گذشتند يكه م ديشياند يييبه روزها. امتحان را فراموش كرده بود يخستگ

 صيدرست تشخ ايداشت كه آ ديكرد و ترد يكه هنوز آن را باور نم د،يد يدر نگاه آقا م يزيچ يآقا انداخت؛ به تازگ ةچهر

 .آزاردهنده نبود شياما سكوت او برا. بزند ينه؟ منتظر بود كه او لب باز كند و حرف ايدهد  يم

 .توقف كرد يدر مقابل رستوران مجلل آقا

كه تا امتحان وقت داشتم، انواع آرامبخش  يچند روز نيا چارهيب. خاتون حتماً غذا پخته«: انداخت رونيبه ب ينگاه عهيود

 Ĥميبه اونها گفتم كه م«: عقب برداشت يرا از صندل فشيآقا ك »ديزحمت كش يليخ. من دم كرده، تا بخورم يبرا ياهيگ

 »ميخور يم رونيدنبالت و ناهار رو ب

داشت حرفش را بزند، اما  يهر بار كه با او تنها شده بود، سع. آقا لبخند زد» !رستوران يبه سو شيپس پ«: ديخند عهيود

 يگرياما آن روز او را به منظور د. شدند يعتراف او ماو را گرفته بودند و مانع از ا بانيهمان ترس ها گر ،يهمان احساس قبل

 .كرده بود يرا عصب ونادر ا يبرد؛ حرفها يبه رستوران م

! عهيود يبزرگ شد گهيتو د«: باالخره زبان باز كرد. شروع بود يبرا يهم نشستند، آقا به دنبال كلمه ا يكه روبرو يزمان

از دو سال  شتريحاال ب! ؟يشونزده ساله بود ةدختربچ هيمن  ةخون ياومد يوقت ادتهي. يباش دهيفهم ديبا گهيخودت هم د

 »گذشته

چند  يول... رو باور كنم  نيخواستم كه ا يمن هم نم«: آقا با تأمل ادامه داد. دينوشابه نوش يرا به دهان برد و مقدار ين عهيود

 »!يكه من مجبور شدم قبول كنم كه تو بزرگ شد... زد  ينادر حرف ش،يشب پ

فكر  يلحظه ا. دانست كه موضوع را چگونه مطرح كند ينم. آقا سر تكان داد »ز؟يكامب ييپسر دا«: ديابرو در هم كش عهيود

 يم ينشود، ول يشكنجه ا نيدر مورد نادر صحبت كند، تا او دچار چن عهيكرد كه كاش از مهرنوش خواسته بود كه با ود

 .ندب كرا مجا عهيكه مهرنوش با اصرارش، ود ديترس

 ديآقا با يغذا اشتهاآور بود، ول يبو» !شروع كن«: را نگاه كرد شيآقا ظرف غذا. و رفت ديچ زيم يغذا را رو شخدمتيپ
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 ينادر م«: سرانجام، سبحان لب باز كرد. او بود يحرفها ةادام دنيمنتظر شن ،يتوجه به گرسنگ يهم ب عهيود. زد يحرف م

 »خواد كه با تو حرف بزنه

 »در چه مورد؟! ... با من؟« -

 »!ندهيدر مورد آ« -

به سرعت حدس زد كه نادر در چه مورد با آقا صحبت كرده است، اما بهتر . قاشق را در بشقاب گذاشت يبا كنجكاو عهيود

آقا لحظه » داره؟ يبه من چه ربط«: زد يخبر يخود را به ب عهيود» !خواد ازدواج كنه ينادر م«: آقا گفت. كه سكوت كند ديد

 !زند؟ يخود را به جهالت م ايو  دهيحرفش را فهم يواقعاً معنا ودانست كه ا ينم. نگاهش كرد د،يبا ترد يا

 يخواد ازت خواستگار يم«: آقا زمزمه كرد. كرد يآنكه قصد خوردن داشته باشد، با غذا باز يقاشق را برداشت و ب عهيود

. سبحان به زحمت جمله اش را تكرار كرد »؟يچ«: باز گفت مهيخشك شد و با دهان ن عهيدآب دهان و» ! ...كرده يعني... كنه 

 نياو را بخواند و ا ةتا از چشمانش، جواب و نظر صادقان ديكاو يچشمان او را م عهيودآقا نگران بود و به انتظار جواب،  ةچهر

 .داشت يدواريام يجا عهيود يبرا

. داد يراحت تر جواب م يليآن وقت خ! به او دارد؟ يكه آقا چه احساس ديفهم يكاش م. توانست به سرعت جواب بدهد ينم

ارزش و بها  يعمل او از نظر سبحان دارا نيدانست كه ا يرا تحمل كند، اما نم يبتيحاضر بود كه به خاطر سبحان، هر مص

 .ديبگو ديدانست چه با ينه؟ نم ايهست 

 ةجواب باارزش را از هم نيو سبحان ا ديايب رونيكرد تا جواب دلخواه خودش از آن ب ينگاه م رهين به دهان او خهمچنا آقا

 .دلش محفوظ بدارد ةباارزش در صندوقچ يكائنات بدزدد و آن را چون گنج

آره، قراره تا «: گفت يديآقا با ناام» حرف رو زد؟ نيبه شما ا«: سرگرم كرد شيو خود را به غذا ختياز نگاه او گر عهيود

كه تا بعد از امتحان صبر كنم كه مبادا  دميبهتر د يموضوع رو به تو بگم، ول نيخواستم زودتر ا يم. رهيفردا شب جواب بگ

 »يرسبه درسهات ب يذهنت مشغول بشه و نتون

 يركيبا ز عهيود »؟يپرس ياز من م«: شانه باال انداخت يآقا با دستپاچگ» بگم؟ يچ ديبا«: چانه گذاشت ريدست ز عهيود

...  هينادر پسر خوب! ... ستميتو ن يمن چا«: سبحان تأمل كرد »ن؟يداد يم يچه جواب...  نيمن بود ياگه شما جا«: ديپرس
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 »!يريبگ ميتصم ديتو با. گريد يزهايچ يليو خ... ن و مؤدبه يمت... كرده س،  ليتحص... خانواده داره، 

» شه بعد جواب بدم؟ يم«: حال درنگ كرد نيبا ا. را گرفته بود؛ او قصد ترك آقا را نداشت مشياز مدتها قبل، تصم عهيود

معنا بود  نيسبحان به ا يمهلت خواستن، برا نيبدهد و ا يبه سرعت جواب منف عهيآرزو داشت كه ود. آقا درهم رفت ةچهر

 .سبحان، كشنده بود يفكر برا نيا. ن شوداز بابت انتخاب او مطمئ اهدخو يدارد و م ديدر مورد نادر ترد عهيكه ود

 يو كالم يقو يروابط عموم با،يتر بود؛ جوان، ز ستهياز هر نظر از آقا شا شد،ينديداد كه بخواهد به نادر ب يحق م عهيود به

 يزندگ يبود و برا دييداشت، رفتارش مورد تأ يساخت، شغل مناسب يرا مجذوب خود م يكه هر دختر هيمهربان و بدون كنا

به  يليآقا م يمشغول صرف غذا شد، ول عهيود» !يهر طور دوست دار«: كرد زمزمه يبه آرام. بود يآل هر زن دهيمشترك، ا

 .غذا نداشت

از عالقه و . دارد يليشد كه آقا هم به او تما يمطمئن م ديبا رايخود را رو كند، ز يخواست به سرعت جواب منف ينم عهيود

كه آقا هنوز به  يرا خورده بود، در حال شياز غذا يمياو ن. دانست ينم يزياز درون آقا چ ياحساس خودش مطمئن بود، ول

 .دست نزده بود شيغذا

دو نفر هم به طرف . ستيبه او نگر يآقا سرش را بلند كرد و با كنجكاو» !نه«: بلند گفت يو با صدا اورديطاقت ن گريد عهيود

 نيا ةتوجه به هم يآن دو نفر نگاه از او برگرفتند، اما آقا ب» !ديببخش«: نداختا ريسر به ز ياو با شرمندگ. دنديچرخ عهيود

» كنم يمن شوهر نم...  يخواستگار اديب ستيكه الزم ن ديبه نادر بگ«: لبخند زد عهيود »ه؟؟ن يچ«: ديصبرانه پرس يمسائل ب

 .ديباز شد و نگاهش درخش يآقا به تبسم خوب يلبها

بحث را به  ليدل نيبه هم. و دوست داشت با او حرف بزند ديگنج يآمدند، آقا در پوست خود نم رونيكه از رستوران ب هنگام

تونم  يمن هم م«: ديپرس عهيود. شود يم يدر دادگاه بررس ،ياختالس فرهاد ةپروند نده،يشركت كشاند و گفت كه ماه آ

 »!ايب ،ياگه دوست دار«: سبحان پا را بر پدال گاز فشرد »ام؟يب

توانسته بود كه  عهيود رايز. داشتند تياحساس رضا گر،يكديآن دو با  دنياز د ميخاتون و كر دند،يكه به منزل رس يزمان

 .اهل خانه بود ةهم يموضوع واقعاً باعث خوشحال نيآقا را پر كند و ا ييخلوت و تنها

 يكرد و با او به صحبت م يوقت خود را در اتاق آقا صرف م شترياز درس و مدرسه فارغ شده بود، ب عهيكه ود يزمان از
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 ينگران م يگاه عهيود. از عالقه اش بود يرفتار و نگاهش حاك يبه او نگفته بود، ول يحرف چيتا آن زمان، سبحان، ه. نشست

 .رفت يراه م نياوست، اما همچنان به ا االتيو خ توهمتصور عالقه در وجود آقا،  نيا ديشد كه شا

خواست باور كند كه فقط او به آقا  ينم. كند يو لب باز م ديآ يداد كه اگر صبر كند، سبحان باالخره كوتاه م يم ديخود ام به

 .طرفه است كياحساس  نيعالقمند شده و ا

شهر به  يباال يها ابانياز خ ديبود و با يراه طوالن. رفت مهيفه دنيبار به همراه خاتون به د نيچند عهيمدت، ود نيا در

 ةكه با لهج يدختر شهرستان نيا رايكرد، ز يخاتون استقبال م شنهادياز پ يبا خوشحال عهيرفتند، اما ود يم يجنوب ايه ابانيخ

 دياو را تقل ةلهج يدوخت و گاه يبه دهان او چشم م. داشت يمهربان بود، را دوست م وساده  اريزد و بس يحرف م ينيريش

 .حرف بزند مهيكه مثل فه رديبگ اديداشت  يسع عهياما ود د،يدخن يخاتون به او م. كرد يم

 ياو به پدر و مادرش قول داده بود كه دكتر شود و تمام آن سالها، سع. جواب كنكور بود عهيود يمدت تنها نگران نيا در

و  ديخند يشده بود، به اضطراب او م لياز دانشگاه فارغ التحص يبه تازگ مهيفه. آنها را برآورده كند يكرده بود كه آرزو

 .كرد يكه خواب از چشم او ربروده بود، سرزنش م اهورود به دانشگ ياو را برا اقياشت يگاه

و  نيخواهد آخر يخواهد كه به دانشگاه برود، بلكه دلش م يكرد كه تنها به خاطر خودش نم يم يادآوريبه او  عهيود اما

 .رآورده كندپدر و مادرش را ب يآرزو نيبزرگتر

 .كرد يم يابيارز يشتريرا با دقت و وسواس ب شيمسائل شركت بود و تمام كارها ريدرگ آقا

 يآقا م اديهر بار كه به . داشت ندهيفكر كردن به آ يبرا يشتريحاال فرصت ب عهيگذشت و ود يگرم تابستان م يروزها

كرد  يخود را سرزنش م يهنوز هم گاه. كرد يعرق م شيشد و كف دستها يصورتش سرخ م د،يدرخش يافتاد، چشمانش م

 .است انيرو به پا اقتشكرد كه ط يو فكر م شدياند ينظر م نيكه چرا به آقا با ا

كه در  يدانست كه مدارك يم يبه خوب يفرهاد. افتاد و آقا او را اخراج كرده بود يم انيبه جر يفرهاد ةپروند گريروز د دو

گناهش . را در زندان به سر برد ياز ثروت خود را از دست بدهد و مدت يتا بخش قابل توجهاست  يدست سبحان است، كاف

 .شد يمشخص م زياعمال نامشروع او ن يةشد، بق يم دهيبود كه اگر پرونده به دادگاه كش نيآنقدر سنگ

سبحان را از  يقال بود كه به نحوپا گذاشته بود و حاال در ت ريرا ز ياديكشانده بود و حق افراد ز يرا به تباه ياديز افراد
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 .بود رفتهيرا نپذ شنهاديپ نيبدهد، كه سبحان ا يچهار ثروتش را به و كيحاضر بود كه  يحت. منصرف كند تيشكا

 ينم ياديز زيدر مورد او چ. داده بود و سبحان، قصد داشت او را ادب كند بيآقا را فر ،ياغيكالهبردار و  رمرديپ نيا

هم در مورد رابطه  يگريد ةزنند يندارد و خبرها يدرست ةو خانواد ياست و زندگ يو الابال اشيبود كه ع دهياما شن. دانست

 .دانست ينم يزياو چ يزندگ يو چگونگ اتياو از جزئ. اش با دختران كم سن و سال به دست آورده بود

 

بود كه  دهيدوبار دختر او را د عهيود. فتگ ياز دخترش م عهيود يو خاتون با هم در حال صحبت بودند و خاتون برا عهيود

از ازدواج هم با  شيو با آنكه پ ديترس يدختر خاتون از همسرش م. پدر و مادر آمده بود دنيدور از چشم همسرش به د

 .نديايبا هم كنار ب يتوانستند به راحت يداشتند، اما نم يگريد يرو يداشتند و شناخت نسب يلينسبت فام گريكدي

ازدواج كرده بود؛  بهيغر كيداشت كه اگر دخترش با  دهيگفت و عق يدخترش سخن م ياز زندگ يبا ناراحت خاتون

 ياثناء صدا نيدر هم. زد يم يحرف يدرختان بود و گاه يهم در هر حال هرس كردن شاخه ها ميكر. شد يخوشبخت م

: ديخط شن يرا از آن سو يمرد يصدا» !د؟ييابفرم«: تلفن را برداشت يبه داخل رفت و گوش عهيود. زنگ تلفن بلند شد

 »دييخودم هستم، بفرما«: با تعجب گفت عهيود» !خانوم؟ عهيود«

 »هستم يبخش يمن كارمند شركت آقا« -

 »بله، خوب؟« -

 »ميمنتقل كن مارستانيرو به ب شونيكه ا ميبد شد و ما مجبور شد شونيراستش امروز حال ا« -

 »!مارستان؟يب«: ديپرس يبند آمد و با دستپاچگ عهيود نفس

آقا من رو فرستاد . شما هستم ةمن االن سرِ كوچ... گرفتند  ينداشتند و دائم سراغ شما رو م يحال خوب سيرئ يبله، آقا« -

 »دنبال شما و شما رو به اونجا ببرم اميكه ب

 »براش افتاد؟ ياتفاق! ... اون كه حالش خوب بود«: ديپرس يبا نگران عهيود

 »عمل بشن ديكنم با يفكر م« -

 »؟يعمل جراح«: با هراس گفت عهيود
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 »!خداحافظ. دييايمن منتظرم كه ب. ديفقط عجله كن. بله« -

: خاتون كه نگران شده بود، گفت. ديماس عهيتلفن در دست ود يارتباط قطع شد و گوش د،يبگو يزيچ عهيقبل از آنكه ود و

گفت كه آقا حالش بد شده  يم. شركت آقا بود ياز كارمندها يكي«: را رها كرد يبرخاست و گوش عهيود» شده دخترم؟ يچ«

 »مارستانيو بردندش به ب

به به  يشانيبا پر عهيود »مارستان؟يكدوم ب! ... نداشت؟ ياون كه مشكل! ... خدا مرگم بده«: با چشمان گرد شده، گفت خاتون

منتظره كه برم  نيسر كوچه ماش. بشه يعمل جراح ديگفت كه با يم. و بپرسمر نيرفت ا ادمي«: دياشت دست كش يپشان

 »مارستانيب

داره، به عماد زنگ  يمشكل خاص يدياگه د. خبر نذار يدخرتم ما رو هم ب«: دياش را به هم مال دهيچروك يدستها خاتون

و لبش را  ديلرز يم شيدستها ياز شدت نگران. ديبا عجله به اتاقش دو عهيود» تونه كارها رو بكنه يبهتر م... اون مرده . بزن

 .نزده بود ياش حرف يماريداشت، آقا در مورد ب خاطركه به  ييتا جا. به دندان گرفته بود

 ستادهيآن ا رونيب يمنتظر او بود و مرد جوان متيگرانق لياتومب كي. ديدو ابانيسرعت خانه را ترك كرد و به طرف خ به

 گريمرد بار د. سوار شد يمعطل يداشته باشد و ب يلياتومب نيتواند چن يكارمند ساده، نم كينداشت كه  يتوجه عهيود. بود

نگران نباش، مشكل «: را روشن كرد ليمرد اتومب» حال آقا خوبه؟... بله «: داد اسخبا لكنت پ عهيود» !خانوم؟ عهيود«: ديپرس

 »ستين يخاص

را كه دستپاچه  عهيود نه،ياز آ يزد و فقط گاه ينم يحرف چيآن مرد ه. كرد يگاه مرا ن ابانهايسردرگم خ عهيبود و ود غروب

 يم ياو اتفاق يبرا دينبا د؛يتپ يقلبش به شدت م. كرد ينداشت و فقط به آقا فكر م يبه او توجه عهيود. كرد يبود، نگاه م

 .افتاد

به  عهيود. توقف كرده بود ييبايبزرگ و ز ةمرد، مقابل خان. دياز افكار خود دست كش عهيتوقف كرد، ود ليكه اتومب يزمان

به  يسر مارستان،يآقا سفارش كرد كه قبل از اومدن به ب«: مرد سرش را به عقب گرداند »ن؟يستاديپس چرا ا«: مرد نگاه كرد

 ديبر مارستانيصاحبخونه به ب بعد با. دينيخونه رو بب نيتا صاحب ا نجا،يا ارميرو ب شماگفتند كه اول  شونيا. ميخونه بزن نيا

 »داشتند ديتأك يليمطلب خ نيا يرو... 
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 يآقا«: تكان داد و گفت "دونم ينم"مرد سرش را به عالمت  »نم؟يخونه رو بب نيصاحب ا ديچرا با«: گفت ديبا ترد عهيود

 يم ييزهايمرد چ نيگفت كه ا يم! ارميب نجايشما رو به ا ديمن فرصت نكردم كه بپرسم چرا با. نداشتند يحال خوب يبخش

 »اوردميمن كه سر درن... دونه 

به همراه آن مرد  نيبنابرا. نداشت رفتنيجز پذ يشده بود و چاره ا كيهوا تار! بكند؟ ديدانست كه چه با يجوان نم دختر

كلفت  يصدا. به عقب برداشت يبا ترس قدم عهيود. ستاديا شانيروبرو كليه يقو يبزرگ باز شد و مرد ةدر خان. شد ادهيپ

 .آب دهانش را فرو داد و به راننده نگاه كرد» بود؟ يامر«: ديو دورگه او را شن

 نيآقا او را به ا. بود زيو سوال برانگ بيعج شيبرا زيحاال همه چ. ديكلفت و تاب خورده ترس يها ليآن مرد با آن سب از

 !فرستاد؛ آن هم تنها يخانه نم

با ما  ديبا: به خودش جرأت داد عهيود »مياومد يكه از طرف سبحان بخش ديبه صاحبخونه بگ«: خود آمد راننده به يصدا با

 »!مارستانيب اديب

 يو از جلو» !دييبفرما«: بر لب نقش بسته بود يآمد، لبخند زشت رونيكه ب يكلفت به درون ساختمان رفت و هنگام ليسب مرد

 .در بسته شده بود يجلو ياهيسگ بزرگ و س. لباس مرد همراهش را گرفت وارد شد و با ترس، عهيدر كنار رفت و ود

به دنبال آنها راه افتاد و تازه متوجه  ديبا ترد عهيود »رهيگ يبچه ها رو نم ةپاچ! نترس«: گفت كليه يو قو بايناز مستخدم

 نيو بزرگ، ترس آور بود و با دو مرد در ا يميقد ةآن خان! به آن مرد اعتماد كرده بود؟ يچه حساب يرو. حماقت خود شد

 .مادر آقا افتاد و نفسش بند آمد اديبه . ديرس يوحشتناك تر به نظر م ك،يشب تار

و  فيظر يو فرشها ييلويچند ده ك يلوسترها ،يسلطنت يو مبل ها يخارج ليوسا. شده بود نيخانه، طبق مد روز، تزئ داخل

 .و لوكس بودند متيكه در سالن بود، گرانق يگريد يبايز ليبودند و همه وسا ينقاش يبه تابلو هيشب ييبايكه از ز ييبايز

به پشت  يوقت! را مالقات كند؟ يدانست كه چه كرده و به كجا آمده و قرار است كه چه كس يبود و نم جيهنوز گ عهيود

 د؛ييپا يبود و با وحشت اطراف را م ستادهيسالن بزرگ ا كيخودش تنها در . دياز آن دو مرد ند يسرش نگاه كرد، اثر

داده  نيرا تزئ واريخورد كه د بايز ينقاش ينگاهش به تابلوها. به جلو برداشت يو وحشت قدم ديبا ترد. از آنها نبود ياثر

 .شده بود دهيتاقچه ها و اخل بوفه چ يرو قهياجناس عت. بودند
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 .دادند يدر ذهنش مانور م يبد يها نگران آقا بود و صحنه. كرد يم دايپ يلحظه احساس بدتر هر

او . بود دهيقبالً هم آن مرد را د عهيود. ديدر د ةرا در آستان يبه سرعت سر برگرداند و مرد. فكر بود كه در سالن باز شد در

به دنبال  يديخود را باخته بود و در ذهنش، با ناام. اعتماد نداشت زيچ چيبه ه گريآقا مالقات كرده بود و حاال د ةرا در خان

 .كند صگشت كه خود را خال يم يراه

آن  ةقياش از  نهيس يبه تن داشت كه موها يربدوشامبر سرخ رنگ. داشت يرا محكم برم شيقدمها يبود ول ريبا آنكه پ مرد

موز برود و مر ةخان نيواقعاً آقا خواسته بود كه او به ا ايآ. نشان دهد يچه عكس العمل ديدانست با ينم عهيود. زده بود رونيب

باشد، من او را  ريمرد اس نياگر آقا در چنگال ا" ديشيبا خود اند. آقا نگران بود يبرامرد چندش آور روبرو شود؟  نيبا ا

 "دهم ينجات م

ندادن كه به بزرگترت سالم  اديبه تو «: بلند گفت يمرد با صدا. قدم به عقب برداشت كي عهيآنقدر جلو آمد كه ود رمرديپ

 ييدروغن يعوض شد و با مهربان رمرديلحن پ» !الم... ســ «: كه از ترس، زبانش بند آمده بود با لكنت گفت هعيود »؟يكن

 »!يبه به چه دختر قشنگ! زميسالم عز«: گفت

شم «: تأمل كرد و نام او را به خاطر آورد ياندك عهيود» ! ...؟يآر يمن رو به خاطر م«: نبود، اما ادامه داد نديناخوشا فشيتعر

مرحبا به ! نيآفر«: لبش نشست يرو يزشت ةو خند ديدو دست را بر هم كوب قيبه عالمت تشو رمرديپ» !ديهست يفرهاد يآقا

 »نيكنارم بش ايب. هوش نيا

 يدانست چه اتفاق يهم نمهنوز . مبل نشست ةهمانجا گوش عهيود» !نيبش«: زد اديفر كبارهي ينكرد و فرهاد يتوجه عهيود

هم  يليخ. ستمين يباور كن من آدم بد«: داشت دور مچ چرخاند يآن خاتم كار ةاش را كه دست يچوب يعصا يفرهاد. افتاده

 »كهنسال برداره ريش نيدم ا ياز رو اپ يبخش يآقا... شرط كه  نيفقط به ا. مهربونم

آره «: داشت يكننده ا رهيخ ييبايشد؛ چه ز رهيبه او خ يفرهاد» آقا كجاست؟ حالش خوبه؟«: به خود جسارت داد عهيود

لبخند  يفرهاد» ... يعنينبود؟  ضيمگه مر«: ديبا تعجب پرس عهيود» باشه خونه دهياالن رس دميشا... حالش خوبه ! جانم

هجده «: ترس جواب داد ياز رو عهيود» چند سالته؟... نقشه اس  همش هبل. يباهوش باش يليكه خ زدميحدس م«: زد يگشاد

 »سال
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 »!يكه مسائل رو درك كن يچس اونقدر بزرگ شد« -

 عهيود »؟يداشته باش تيچقدر اهم يبخش يبرا يكن يفكر م«: به جلو خم شد و ادامه داد يفرهاد. شد يمنظور او نم متوجه

اونقدر بهت عالقمند باشه كه به  يكن يفكر م«: زد يهمچنان حرف م يفرهاد. دانست يسوال را نم نيخودش هم جواب ا

 »خاطر تو با من معامله كنه؟

 »؟يچه معامله ا« -

رابطه ش با تو  دم،يطور كه شن نياما ا. كنم اصالً احساس نداره يفكر م يگاه. هياون آدم خونسرد«: گفت نانيبا اطم يفرهاد

 يبا ب نيبنابرا. كند يرا عصبان يخوك وحش نيا ديدانست كه نبا يم يانداخت، ول يبا انزجار به او نگاه عهيود» محشره

 »بكنم؟ ديبامن چكار «: شانه باال انداخت ،يتفاوت

 »كنه يخودش به من كمك م ،ياگر تو براش مهم باش. Ĥديبرنم ياز تو كار« -

 »؟يدار ياز آقا چه انتظار« -

 .ساكت شد و خود را جمع و جور كرد عهيود »ستيبه تو مربوط ن گهيد نيا«: پروا گفت يب يفرهاد

را  عهيتوانست عالقه اش به ود ينم گريطاقت نداشت و د نياز ا شيب. در بازار گشته بود يبه خانه، ساعت دنيقبل از رس آقا

با  ديفكر كرده بود كه شا خود شيو حاال پ دياز عالقه اش بگو عهيمتوسل شده بود كه بتواند به ود يبه هر راه. پنهان كند

 .بفهماند عهيود بهبتواند منظورش را  ه،يهد كي دنيخر

 عهيكه ود ديشيو با خود اند ديازدواج بود، پسند ةحلق هيو شب ديدرخش يبر آن م يسرخ قشنگ نيكه نگ ييبايز انگشتر

 .ببرد يانگشتر به منظور او پ نيا دنيباهوش است و ممكن استه با د

 د،يد يم عهيود فيدستان لط ةانگشتر را فقط برازند نيسبحان كه ا يرا نداشت، ول يفروشنده قصد فروش آن انگشتر يآقا

 هيهد نيا ديبا يدانست كه چه زمان يهنوز هم نم. به فروش كند يسرانجام موفق شد كه فروشنده را راض مت،يبا باال بردن ق

 .نبود زيجاصبر  ن،ياز ا شيب يبدهد، ول عهيرا به ود

پس «: ديابرو در هم كش ميكر »م؟يشده آقا كر يچ«: آقا گفت. تكان داد يسر رتيبا ح ميكر د،يكه به منزل رس يهنگام

خدا رو «: و گفت ديدو رونيلحظه، خاتون از سالن ب نيدر هم» رفته؟ رونيمگه از خونه ب«: كرد بيآقا، دست در ج» كو؟ عهيود
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 »سكته كنم يانبود كه از نگر كينزد! حال شما خوبه؟! شكر

مرخص  مارستانياز ب يك«: ديپرس د،يد يخاتون كه او را متعجب م» افتاده؟ يمگه اتفاق ؟يچ يبرا«: ديبا تعجب پرس آقا

 »كو؟ عهيپس ود! ... د؟يقرار بود كه عمل كن ن؟يشد

او  يخاتون كه سردرگم» كجاست؟ عهيود ه؟يمنظورت چ مارستان؟يكدوم ب«: ديبود، پرس دهينفهم يزياو چ يكه از حرفها آقا

 »!ديعمل بش ديگفتن كه با د؟ينبود مارستانيمگه شما ب«: گفت د،يد يرا م

 »كجا رفته؟ عهيود ؟يچ يگفته؟ عمل برا يك« -

 »...خودش گفت كه حال شما بده و . شركت زنگ زد ياز كارمندها يكي«: آورد يآب سرد وانياو ل يبرا خاتون

 »!كدوم كارمندم؟ درست حرف بزن« -

دنبالش كه اون رو ببره  نيفرستاد نيو گفت كه شما ماش ديدختره رنگش پر دميد. صحبت كرد عهيبا ود! دونم ينم« -

 »مارستانيب

بود و آرام و قرار  عهيود شيدلش پ. كرده بود ينينفر توطئه چ كي. بود رممكنيغ نيا. و بهت نگاهشان كرد يبا نگران آقا

. اورنديدختر ب نيبر سر ا ييكه بال ديترس ينشست و م يم عهياز ود يمنتظر خبر ديبا. سردرگم به اتاقش رفت. نداشت

نداشت و او هر چه فكر  يبا او خصومت يكه به خاطر داشت، كس ييتا آنجا. شد يم ريده بود و كم كم داشت د كيساعت نزد

 !افتاده است؟ يچه اتفاق ديفهم يكرد نم يم

بر سرش آمده بود؟ دور اتاق  ييكجا بود؟ چه بال عهيود. غذا هم حاضر نشد زيبود و بر سر م ختهيبه شدت به هم ر اعصابش

به مهرنوش تلفن زد و سراغ  يديبا ناام. كرد يم يكه به ذهنش هجوم آورده بودند را بررس يگشت و افكار گوناگون يم

 .ستيآنجا ن عهيكه افتاده بود، نزد و فقط مطمئن شد كه ود ياتفاق از يحرف. خبر بود ياو هم ب يرا گرفت، ول عهيود

كرده بود  خيدر حال سكته بود و تمام تنش  ياز ترس و نگران» ... ؟ييكجا! عهيود«: ديدستش را مقابل صورت گرفت و نال دو

 .باشد امدهيبر سر او ن ييكرد كه بال يو فقط دعا م
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چه  يبرا يهنوز متوجه نشده بود كه فرهاد. نشسته بود و دختر جوان با ترس به او چشم دوخته بود عهيود يروبرو يفرهاد

منزل آقا را گرفت و با  ةتلفن رفت و شمار يبه سو يساعت دوازده شب بود كه فرهاد. او را گروگان گرفته است يامر

آورده بودند و او لب نزده بود، چشم  شيكه برا ييذااز نگاه او، به غ ارفر يبرا عهيود. نگاه كرد عهيبه ود يهيلبخند كر

 .دوخت

 »؟يجناب بخش«: گفت يبا خونسرد يفرهاد» ...الو؟ ... الو؟ «: تلفن به سرعت برداشته شد يگوش

 »خودم هستم، شما؟« -

 »؟ينشاخت! ... سيرئ يكم حافظه شد« -

 »؟يتو هست يفرهاد« -

و دوستان خودتون رو فراموش  ديدار يخوب ةهنوز حافظ ،يو نگران يكار ةهمه مشغل نيكه با وجود ا نميب يم. بله« -

 »!د؟ينكرد

 »؟يكه چ...  يوقت شب به من تلفن كرد نيا«: گفت ديبا ترد آقا

...  نيبنده ندار داريبه د يلينبود كه شما تما ادمي. نيتفاوت باش يب نقدريكردم كه ا يفكر نم. مزاحم شما شدم! ديببخش« -

 يشما چطور؟ دوست ندار. چقدر دلم برات تنگ شده يدون ينم! سيرئ يول. مينيب يدادگاه م يرو تو گهيگرچه فردا همد

 »ارزش داره ،ياز خواب صرفنظر كن مشباگه ا نجا؟يا ييايگپ دوستانه، ب كي يبرا

من . يبهتره كه شما مزاحم نش. ميحرف بزن مورد، فردا با هم نيدر ا ميتون يما م! يجناب فرهاد نيبب«: گفت تيبا عصبان آقا

چند تا ورق ... من چند تا مدرك كه چه عرض كنم «: نگاه كرد و گفت عهيبه ود يبا خونسرد يفرهاد» استراحت كنم ديبا

 »ياريمن ب ياالن برا نيهمشما دارم كه بهتره اونها رو  شيباطله پ

 »بكنم؟ يحماقت نيچن كي ديچرا با« -

 عهيود«: ديقلب سبحان به شدت تپ» به خونه يدختر ابرو كمند رو با خودت ببر نيا يتا بتون«: زد يگوشخراش ةقهقه يفرهاد

: تاب بود، گفت ياو ب يصدا دنيشن يكه برا عهيود» حرف بزن يبا بخش«: گرفت عهيرا مقابل ود يگوش يفرهاد» !اونجاست؟

 »سراغت Ĥمياالن م! زميران نباش عزنگ«: ديلرز اقلب آق. ديو بغضش ترك» ...آقا ! ... آقا«
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به حرفهام گوش  يدختر خانوم حاضر نيبه خاطر ا! پس درست حدس زدم؟«: را به گوش چسباند و گفت يگوش يفرهاد

 يحاال بهتر زبون هم رو م«: مبل گذاشت ةدستش را به دست يفرهاد »؟يخوا يم ياز من چ«: ديآقا با خشم غر» هان؟. يبد

چون با ...  يبترس شتريب ديالبته به نظر من، تو با. مينگران م،يردا يكياون  شيكه پ يزيما به خاطر چ يچون هر دو. ميفهم

 »؟يخوا يم يچ«: ديآقا باز هم غر» ...به  يوجود من و چند تا مرد حرص، اعتبار

بعد هم امشب مهمون من . يد يم ليو اونها رو به من تحو نجايا ييآ يم ،يكه از من دار يحاال با تمام مدارك نيتو هم« -

من هم در . يريرو پس بگ تتيو تو شكا ميفردا هم با هم بر. يدختر باش نيمن راحت باشه و هم تو كنار ا اليتا هم خ يهست

از  يدختر چطور نيكه ا يباشه به من بگ ادتي يول... سپارم  يو سالم به تو م حيدختر رو، صح نيكنم و ا يعوض لطف م

 »!!خونه ت سردرآورده؟

 نيكدوم از ا چياز سرش كم بشه، ه ييمو يو حت اديسر اون دختر ب يياگر بال! يگوش كن جناب فرهاد«: با خشم گفت آقا

... كنم  يبرخورد م يمن هم منطق ،ييايكلك جلو ب يمطمئن باش كه اگر تو ب«: ديخند يفرهاد» رسه يمدارك به دستت نم

 »دهيترس يليجوجه خوشگله خ نيچون ا. نك ريد. منتظرت هستم

كه او  ديترس يو هوسباز است و م صيحر يمرد ،يبود كه فرهاد دهيشن. داد، كالفه بود ينسبت م عهيكه او به ود ياز القاب آقا

 .صرفنظر كند عهينتواند از ود

جون من  يبه خاطر تو حاضره حت«: لبخند زد عهيترسان ود ةاش با سبحان به چهر يبه محض قطع كردن ارتباط تلفن يفرهاد

 .به در چشم دوخت يشانيبا پر عهيو ود »نجاستيهم زودتر ا ديشا گه،يساعت د ميتا ن! ... رو هم نجات بده

را كه  يمرد قد بلند ،يتوجه به فرهاد يآقا ب. ذوق زده جلو رفت عهيزودتر از حد تصور خود را به آنجا رساند و ود يليخ آقا

حالت خوبه؟ صدمه كه «: دياو را كاو ةوحشت زد ةچهر ياو وارد سالن شده بود، كنار زد و خود را به او رساند و با نگرانهمراه 

بود و هم من دست از پا  يمطمئن باش، هم اون دختر خوب سيرئ«: ديرا شن يفرهاد يصدا عهيو قبل از پاسخ ود »؟يديند

 »نه؟ اي يمدبا دست پر او نميحاال بگو بب... خطا نكردم 

» به تو كه دست نزد؟«: را نگاه كرد و در گوش او زمزمه كرد عهيود يبا دقت سراپا ،يفرهاد يتوجه به صحبت ها يب آقا

قرار  شيروبرو يفرهاد. تعارف نشست يو ب ديكش يسبحان نفس راحت. متوجه منظور او شد و به سرعت سر تكان داد عهيود
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 يكه حرفها يو اومد يوقت شب افتخار داد نيشه كه ا يباورم نم! مموقع شب مزاحم شد نيجان ببخش كه ا سيرئ«: گرفت

 »يمن رو بشنو

 »!حرفت رو بزن«: گفت ينكشد و با كالفگ اديكرد فر يبود، سع يعصبان يليكه خ سبحان

رو  نيخوب ا! كردم؟كه من اختالس  يثابت كن يخوا يتو م. شماست شيدارم كه االن پ يمن مدارك. قبالً كه عرض كردم« -

هستم و تموم مالم  يفيباور كن من مرد شر! تو اون مدارك رو برگردون. ستيبه دادگاه ن يازين. كه خودم هم قبول دارم

 »حالله

. حرف مفت ندارم ةوقت شب حوصل نيمن ا! يجناب فرهاد نيبب«: ديكش اديفر. بود نياز لحن پر از تمسخر او، خشمگ آقا

 »يكن يكه از من اخاذ يداد بيرو فر عهيود. برو سر اصل مطلب

 »خوام چكار؟ يهمه ثروت رو م نيا. پام لب گوره كيكه  رمرديقربان؟ من پ يكدوم اخاذ« -

 يتومن دزد ونهايليتو از شركت من م. كه من به تو داشتم ياز اون اعتماد فيح. يستيمعرفت، انسان ن يپست ب يتو« -

 »يختيحساب خودت ررو كه مال من بود، به  يو پول يكرد

حساب و  يكل...  ديپولها درآمد دار نيچقدر از ا يقربان شما كه هفته ا ؟يدزد يگ يم نيتو به ا«: گفت متيبا مال يفرهاد

 تيو از من شكا يچندرغاز رفت نيچرا به خاطر ا...  نيحقوق خودتون رو حساب كن نيتون يباز هم نم ن،يكن يكتاب م

 »؟يكرد

و  يديد يپولها م نيكه خودت رو محتاج ا يهست زيچ يو ب ريفق يليحتماً تو خ«: او را با انگشت نشان داد ةاطراف خان آقا

 »!درسته؟. يكرد يدزد

 »؟يمدارك رو با خودت آورد! هم من ،يهم شما خسته هست. مييايب رونيبحث ب نيبهتره كه از ا« -

 ينم. يريگ ينم يزيو بازگشت اون به خونه مطمئن نشم، تو چ عهيود يكه از سالمت يمن تا زمان«: زانو نهاد يرا رو فشيك آقا

بكند، دو  يدو مرد وارد شدند و قبل از آنكه آقا حركت ،يفرهاد ةلحظه با اشار نيدر هم »ياون مدارك رو لمس كن يذارم حت

 .نتوانست يكرد كه مقاومت كند، ول يآقا سع. دست او را پشت سرش بستند

رو به سبحان . را باز كند، اما موفق نشد فيكرد كه ك يسع يكرد و فرهاد يبند آمده، آنها را نگاه م يبا وحشت و زبان عهيود
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آقا » !ه؟يچ فيك نيرمز ا«: زد اديبا خشم فر گريبار د يسبحان شانه باال انداخت و فرهاد »ه؟يچه شماره ا فيك نيرمز ا«: نمود

او را گرفت و صورتش را باال  ةچان. رفت عهيبه طرف ود يپس از تأمل كوتاه يهادفر. دباز هم سكوت كرد و جواب ندا

 »!تو بپرس«: آورد

 يجان تيدارد، حفظ امن تيآقا اهم يكه برا يزيدانست تنها چ يم ايكه گو يفرهاد. نگفت چيگرداند و ه يبا نفرت رو عهيود

دانست؛  يشناخت و م يم يكه سبحان را به خوب ييتا جا. ضعف استفاده كند ةنقط نياز ا يدختر است؛ قصد داشت به خوب نيا

! ... حرف بزن«: او را نگاه كرد ةبود با دقت چهر زانيدانست و از گذشته اش گر يم يننگ ةسالها مادر خود را لك نياو تمام ا

 »يش يم مونيوگرنه پش

به  ينگاه فرهاد. فشرد، دانست ياو را م ةرت دستانش كه چانرا از قد نيا عهيبود و ود يقو ،يهم از نظر قدرت بدن هنوز

و  دياز سر او كش يحركت روسر كيبا  يفرهاد. مبل چسباند ةبا وحشت خودش را به گوش عهيعوض شد و ود كبارهي

 .ديلغز شيشانه ها يرو عهيبلند ود يموها

 يميبود و ن ختهيدورش ر عهيود اهيبلند و س يموها. سرخ شد ت،يشد و چهره اش از فرط عصبان رهيآقا با وحشت خ چشمان

 »حرف بزن يبخش يآقا«: دياو دست كش يبا وقاحت به موها يفرهاد. از صورت او را پوشانده بود

 يشانه ها يرحم يبا ب يفرهاد. ديلرز يدر چنگال عقاب، م يچون پرنده ا عهيصحنه را نداشت و ود نيا دنيطاقت د سبحان

 »ارم؟يب رونيدختر رو ب نيا يچشمات لباسها يجلو يتو كه دوست ندار«: ن كرداو را گرفت و رو به سبحا

 عهيود يمانتو ةدكم د،يكه او را ساكت د يفرهاد. ديشياند يم زديو به راه گر ديخروش ياز درون م. باز هم سكوت كرد آقا

 »كنم يخفه ت م ،يحروم لقمه اگه به اون دست بزن«: ديآقا غر. را گشود

... نشون بدم  زيمحترمِ ه انيآقا نيا ةدختر رو به هم نيا يها ييبايز ياگه دوست ندار«: را چنگ زد عهيود يموها يفرهاد

خواست به  يكرده بود و حاال نم يبا كامبوس بدنام بودن مادر زندگ يعمر. نداشت يآقا چاره ا» چنده؟ فيك نيبگو رمز ا

را فراموش  يزندگ يهدف واال ةبسپارد كه هم يحقارت به چنگال مردو  يرا با پست ايموجود دن نيزتريپول، عز يخاطر مشت

 .پرداخت يكرده بود و تنها به مسائل كم ارزش م

بسپارد  يرا به موش يمتيجواهر ق نيا ديسبحان بدرخشد و حاال نبا يبر انگشتر زندگ نيارزش آن را داشت كه چون نگ عهيود
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 .باشد ايزن دن نيانتظار دارد زن مورد عالقه اش پاك تر يخواست كه هر مرد يرا چنان م عهياو ود "!بچو"و تعارف كند كه 

 ةخون نجايچون ا. فكر احمقانه نكن«: خود به طرف او گام برداشت يفرهاد» رو باز كن تا بگم نهايا«: دستانش اشاره كرد به

بر سر  يبه سرعت روسر عهيود. ستين يدانست كه راه فرار يم گريآقا د» منتظر غذا هستن رونيمنه و دو تا گرگ گرسنه ب

 .برسد يبيآس عهينخواهد گذاشت كه به ود يمتيق چيو حاال كه آقا هست، او به ه سدبتر ديداد كه نبا يواريكرد و به خود ام

 هيتو «: گرفت و با انزجار گفت يرا باز كرد و چند برگه را به طرف فرهاد فيشب گذشته بود كه آقا در ك مهياز دو ن ساعت

من . يكن نيتوه رمرديبه منِ پ ديتو نبا! زمينگو عز! اوه«: با تمسخر گفت يفرهاد »يپست باش نقدريكردم ا يفكر نم! يكثافت

 يبود، اما مطمئن باش كه كار نيدلنش يليدختر خ نيا نكهيبا ا! ... قانون تنازع بقا...  هنجات خودم يكنم برا يكه م يهر كار

! يكه فقط خودت از اون لذت ببر يو حق هم دار يدينقشه كش ذيلذ ةطعم نيا يتو مدهاست كه برا. بهش نداشتم و ندارم

كنم تا  يدعوت م نجايرو به ا ييزنها يهم گاه نم! خوبه ييپر كردن تنها يدختره برا نيو حضور ا يبه هر حال تو تنها هست

 »از مصاحبت اونها لذت ببر

 »منه ةخانواد ياز اعضا يكيدختر  نيا! درست حرف بزن! احمق رمرديپ«: او چشم دوختبا خشم به  آقا

 »كنم يخانواده م نگاهش م ياز اعضا يكيبه چشم  رم،يپذ يرو م يكه كس يمن هم وقت! ... چه جالب« -

 »كنه يحاضر نشده با تو زندگ يزن چيكه تا حاال ه يزياونقدر نفرت انگ. كردم يكه فكرش رو م يهست يتو پست تر از اون« -

 »؟يتا حاال چرا تنها موند يهست يآدم حساب نقدريتو كه ا« -

 نهيكه كنار شوم يا لهيم يبود و ناگهان نگاهش رو يداد، به دنبال راه فرار يآنها گوش م يكه به گفتگو يدر حال عهيود

كرد،  يو رو م ريرا كه در دست داشت، ز ييه برگه هاك يدر حال يفرهاد. اما جرأت برخاستن نداشت. افتاده بود، ثابت ماند

 »!آره«: شد، گفت عهيآقا كه متوجه نگاه ود» تمام مداركه؟ نيا«: گفت

با هم  يكه شب خوب دوارميام. ذارم يم ارتونيخواب رو در اخت ياتاقها نياز بهتر يكيمن . پس حاال وقت استراحته! خوب« -

 »ديداشته باش

عمل احمقانه خط  كيكه به خاطر  ستيصورت قشنگ ن نياز ا فيح«: متوجه او شد يبار فرهاد نيبه آقا اشاره كرد و ا عهيود

 »فته؟يب
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كه دو نفر،  نيفكر فرار نكن«: در را پشت سر آنها بست يگفته بود، رفتند و فرهاد يكه فرهاد يو آقا به ناچار به اتاق عهيود

اتاق . تخت نشست و با نفرت به اطراف خود نگاه كرد ةپس از رفتن او، آقا لب» مل شما هستنع نيمنتظر هم قاًيدق رونياون ب

 .قرار داشت ييآن حمام و دستشو ةدو اتاق به هم مربوط بودند و گوش. آن قرار داشت رمجاو ،يبزرگ بود و اتاق كوچكتر

را از تن به  اهشيكه بازگشت، آقا كت س يانزم. ديآب سرد پا يرفت و به صورت خود مشت ييبه دستشو يحال يبا ب عهيود

آقا . حرف نزده بود يگريبا د كي چيه ،يپس از رفتن فرهاد. كرد يدستان گرفته بود و فكر م نيدر آورده بود و سر در ب

 .تخت نشست ةهم لب عهيو ود ندياو بنش كيكه نزد كرداست، به او اشاره  دهيترس عهيدانست ود يكه م

 .كرد يگرفته بود و احساس آرامش م آرام

اگر به خاطر ...  يقرار نبود كه تو گرفتار بش! متأسفم«: بود، گفت يقيموس نيخوش تر عهيكه به گوش ود ميمال ييبا صدا آقا

 جايكردم و به دنبال اون مرد به ان ياحمقانه عمل م دينبا«: بغض كرد عهيود» گذاشتم يآدم پا نم نيا ةتو نبود هرگز به خون

 »هول شدم و اصالً دقت نكردم يليخ ن،يهست مارستانيب شماگفت كه  ياما وقت... اومدم  يم

همل مدارك رو از  لهيوس نيتا به ا نجايا دياون تو رو كش. افتاد ياتفاق م نيا دينبا«: گاه تخت گذاشت هيسرش را به تك آقا

 »رهيمن بگ

 »!نياومد يم ديشما نبا« -

كه در  زديآقا خواست برخ. ديكش ازهيزد و خم يلبخند عهيود» !زترهياون مدارك از تو عز يعني«: ديابرو در هم كش سبحان

به او چشم دوخت،  يبيآقا با خشم عج »ن؟يخلوت كرده بود«: در كنار سبحان، گفت عهيود دنيبا د يفرهاد. اتاق گشوده شد

 .به او چشم دوخت صيحر يشد و با نگاه كينزد عهيبه ود اخانهبدون توجه به نگاه سبحان، گست رمردياما پ

به  عهياما ود رد،يرا بگ عهيخواست كه دست ود يفرهاد. ستاديا عهيسر ود يبود و باال نيخشمگ اريبس ديجد تياز وضع آقا

 »؟يبه اون چه كار دار«: را به عقب هل داد رمرديسبحان با خشم پ. ديسرعت خود را عقب كش

و  يخسته باش يليتو خ ديمن فكر كردم كه شا. يبش يزود عصبان نقدريا ديتو نبا س؟يرئ هيچ«: تعادلش را حفظ كرد يفرهاد

آخه من امشب . خودم شيكه گفتم اون رو ببرم پ نهيا. دختره ماهرو نذاره كه تو خوابت ببره نياما وجود ا. يبخواب يبخواه

 »پس من درست حدس زدم...  يدرايب تو هم كه هنوز. باور كن! سيرئ ممن فقط به فكر تو بود...  Ĥديخوابم نم

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  حاجي بنده فاطمه  –وديعه                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٧١

مرد هوسباز به  نيا. باعث سكوت او شده بود عهيفقط ترس از جان ود. گرفته بود يرا به باز شيانگشتها تيبا عصبان سبحان

دانست  يم. آنها را با هم تنها بگذارد نكهيچشم بردارد، چه رسد به ا يلحظه ا عهياز ود ديترس يخطرناك بود كه آقا م يقدر

 .را با خود ببرد عهيتعارف ود يحركت ناجور از جانب سبحان است تا ب كي ظرابا ندارد و منت يكار چيكه او از ه

» ... با من  يخوا يتو نم«: خم شد عهيسر ود يتوجه به حال آقا، رو يكرد و ب يرا برانداز م عهيخوك صفت، با نگاهش ود مرد

 »؟ياون هست يك يتو جا«: ديخند يفرهاد» !يپدربزرگ اون هست يتو جا! خجالت بكش«: ديكش اديآقا فر

در  يفكر نيچن كباريكنه و من  يم يمن زندگ ةخون يدختر دو ساله كه تو نيا! احمق«: به طرف او برگشت يبا تند آقا

 »!؟يكن يم يشوخ! ... سيرئ يچقدر مقدس«: با تمسخر گفت يفرهاد» .موردش نكردم

داشت  مانيسبحان ا يبه نجابت و پاك! خود را نجات بدهد؟ ديدانست كه چگونه با يافتاده بود و نم يبيعج ةدر مخمص عهيود

 نياما ا. دوست داشت اريخاطر بس نيآقا را به هم. كند ينم دياو را تهد يخطر چيدانست كه اگر مدتها با او تنها بماند، ه يو م

 .آمد يو كوتاه هم نماو خم شده بود  يرو ننگاه ناپاك اكنو نيبا ا رمرديپ

 ينتوانست تحمل كند و گردن او را در پنجه ها گريآقا د» !ملوس ةناز نكن گرب«: ديرا كش عهيود يبازو يبا گستاخ يفرهاد

 »!دستت رو بكش! يعوض ةحروم لقم«: خود گرفت

» داره يشتريب تيمن امن شيدختر پ نيپس ا! ياگه من حروم لقمه م، تو كه حروم زاده ا«: و گفت ديخود را عقب كش رمرديپ

حركت  كيآقا با . سال از او بزرگتر بود ستيب يو پنج ساله بود و فرهاد يجوان س كياو . به او حمله ور شد گريآقا بار د

 .او نشست ةنيس يخواباند و رو نيزم ياو را رو عيسر

به  شينامنظم شد و صدا رمردينفس پ. حلقه كرد يسبحان، دستها را به دور گردن فرهاد. به سرعت در اتاق را بست عهيود

كه  ديد يزيشد و ناگهان در صورت او چ رهيسبحان به او خ. توانست ينم يبكشد ول اديخواست فر يم. شد ليخرناسه تدب

 .كرد دنيشروع به لرز شيدستها

و  ديكش يقينفس عم عه،ينسبت به ود يفرهاد فيقصد كث يادآوريبا . او آشنا بود يبرا يبه طرز شگفت آور نگاهش

 »!يبرسون يبيبه من آس يتون يتو نم«: و گفت ديچند نفس بلند كش يفرهاد. دستانش كم كم از دور گردن او شل و رها شد

مثل گرگ  يفرهاد» تونم يكه م يفهم ياونوقت م رون،يبردن ب نجايجنازه ت رو از ا يوقت«: ديدندانها را بر هم سائ سبحان،
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 »تونه پدرش رو بكشه يوقت نم چيپسر ه كي«: زد يلبخند ريپ

پس . كند ليبود، تحل دهيتوانست آنچه را كه شن يآقا نم. كرد زيگوش ت عهيود. كرد خيسبحان گرد شد و دستانش  چشمان

 سيحاال، قبل از اومدن اون دو تا هركول به پل نيهم! خفه شو احمق«: او را پشت سرش بست يبرخاست و دستها ياز لحظات

 »!چه خبره؟ نجايگم كه ا يزنم و م يزنگ م

در را باز كرد و  يال عهيآقا، ود ةبا اشار. زده نگاهش كردند رتيو سبحان، ح عهيو ود ديبلند خند يباز هم با صدا يفرهاد

به سرعت دستگاه تلفن را برداشت و به  ست،يدر آنجا ن يمطئن شد كه كس يبه داخل سالن انداخت و وقت قيدق ينگاه مين

 ليپدرت رو تحو يخوا يم يعني«: گفت يبا خونسرد يرا گرفت و فرهاد سيپل ةسبحان شمار. ر را بستاتاق برگشت و د

 »؟يبد سيپل

را  سيپل ةو مجدداً شمار» !دادگاه فردا  يبرا يپدرم؟ بهتره قصه هات رو بذار! ... وونهيد ةكيمرت«: با انزجار گفت سبحان

 »نگفته؟ يزيتا حاال مادرت از حسام برات چ«...: را رها كرد  يگوش ،يفرهاد ةجمل دنياما با شن... گرفت 

 ةقهقه گريسر تكان داد و در آن سكوت بهت زده، بار د يسبحان با ناباور. آب دهانش رو فرو داد و به آقا نگاه كرد عهيود

 »؟يجا خورد ه؟يچ«: نشاند عهيبر پشت ود يعرق سرد رمرد،يپ

كه  يدر حال ،يكن يم يپاك يپسر جان تو چطور ادعا«: تخت نشست يا دستان بسته، روب يفرهاد. سبحان بند آمده بود زبان

حاال علت آن . ديكوب يبود و نبض گردنش به شدت م دهيرنگش پر. دينفس كش يآقا به سخت» !نطفه ات از من شكل گرفته؟

 نياست و هم دهيد يي در جامرد را قبالً نيكرد كه ا يگمان م ياهگ. افتي يم يرا در چشمان فرهاد يشگيهم ييآشنا

 .كند نانيو به او اطم دياياو را وادار كرده بود كه در مقابل او كوتاه ب يياحساس آشنا

حرف «: منفجر شد تيكالم، سبحان از عصبان نيبا ا» !من ةچاريب ةبچ ؟يكن يباور نم«: گفت د،يد يكه او را ساكت م يفرهاد

 »نجات خودته يبرا ديجد ةحق كيهم  نيا. يمزخرفات رو به هم بباف نيا يتو حق ندار! مفت نزن

كه در حق اون  يخواست خودش رو به خاطر گناه ياون پدربزرگ احمق هما بود كه م! نه جانم«: با جسارت گفت يفرهاد

 »ادته؟ي يخودت گفت! مرده دميشن... گم  يمادرت رو م... هما من رو دوست داشت . كرده بود، تبرئه كنه

 يك يفقط بگو تو عوض... باشه؟ ! پشت سر مادرم حرف نزن«: با خشم صورت او را باال آورد و در چشمان او زل زد سبحان
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 »!؟يهست

تونه  يكرد كه بدون من نم يادعا م چارهيب. كرد عاشقش شده يكه مادرت فكر م يهمون مرد. گفتم كه من حسام هستم« -

من ! و اون هم به خاطر پولهاش ارباب ميهست وونيكرد كه ما ح يكودن، فكر م رمردياون پ... گفت  ياما دروغ م. كنه يزندگ

خرفت . داد يحماقت هم م يبو نهاياما با تمام ا... داد  يم ينيفخر و بزرگ ب يوب. داد يپول و ثروت م يبو! بودم زاريازش ب

 .شد يسرش نم يچيه. بود

. كرد يش فكر م هينشست و به راض يخونه م ةگوش. كرد ياز اون كودن اطاعت م شهيهم يول. بود ضيش هم مر چارهيب زن

نفر غذا درست  ستيب ةسه تا آدم به انداز يپدربزرگت برا ةخون يتو. بده شيها مجبور بود كه خودش رو نما يمهمون يتو

كه من و امثال من از  يحال ختند،درير ياونها اون همه غذا رو دور م. ختندير يمونده رو دور م يباق يغذاها ةشد و هم يم

بود  نيو پدربزرگ تو فقط به فكر ا ميكرد يكار م وونيشام شب مثل ح يما برا. ميبست يبه شكم هامون سنگ م يگرسنگ

 !خرج كنه؟ يكه پولهاش رو چه جور

گفت كه به من دل  يدروغ م. خواست آزاد باشه يم... اون هم به من عالقه نداشت . بود رياس وونهيچنگال اون د يهم تو هما

كه به قول  - خونه محدود شده بود، به من يداد و چون تو يم شيخودش رو نما يجور هي ديبا! پدلدار بود هياون . بسته

 هيداشت، به من مثل  ياگر اون هم مثل مادرش آزاد. كرد يابراز عالقه م - سر و پا بودم يب يبچه جوال كيپدربزرگش، 

 »شدم ياز اونها م يكي ديمن هم با. دميكش يكردند، عذاب م ينگاهم م ريبا تحق شهياونها هم نكهياز ا .كرد يزباله نگاه م

قشنگ و شكننده، هم خوابه  ياز اون زنها يكيو با  نميبنش يسلطنت زيآرزوم بود كه پشت م«: پا انداخت و ادامه داد يرو پا

 !مال ما يحسرت و دربدر ،يلذتها، مال و نعمت ها مال پولدارها بود و بدبخت ،ييبايز. بشم

 يانتقام م ديبا. كردم يم يتالف ديمن با. زد يداد و كتك م يزد، فحش م يشكست، داد م يهما غرورم رو م پدربزرگ

من، اومد و  ةبا چند تا جمل !خر بود! احمق بود. هما خودش راه من رو صاف كرد. نابود بشه رمرديكه اون پ يطور. گرفتم

 »...نشست و 

از ... ما رفت  شياز پ شهيهم يكه بابك برا يكرد يكار! يختيما رو به هم ر يتو پست فطرت، زندگ«: ديكش اديفر سبحان

كنم، جا در جا  داتيكردم اگه پ يكه فكر م يدل من گذاشت يرو يسالها، عقده ا نيپدر شدم و تو تمام ا يمن ب! خودش ةخون
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 »!يكه پدر من هست يادعا كن يتو حق ندار. تو دارم لمث يكنم كه پدر يمن احساس شرم م! كشمت يم

دل من هم  يعقده، رو نيا. كردم يم يخودم رو خال يجور هي ديمن با! ... يتو هم مثل پدربزرگتون مغرور«: ديغر يفرهاد

 رمرديثروت اون پ ةهم. داشت ين دختر كنار من قرار گرفت، ثروت هنگفتاو يوقت. يپول يب ،يكس و كار يفقر، ب ةعقد. بود

 .بكنم يپول اخاذ رمرد،يبتونم از اون پ ديمن هم از فرصت استفاده كردم كه شا. و هما كنار من بود ديرس يبه هما م

. رميبگ ايدن يثروتمندها ةخواستم كه انتقام خودم رو از پدربزرگ هما و هم يفقط م. اديبه وجود ب يكردم كه بچه ا ينم فكر

بفهمه كه  يكردم كه اون مرد، وقت يفكر نم. من اصالً مهم نبود يكه هما به من گفت كه قراره بابك، شوهرش بشه، برا يوقت

 .شه يره و اون وقت پدربزرگت خرد م يكنه و م يمادرت با من بوده، ولش م

اما اون ازدواج سر گرفت و من شاهد بودم . گشتم يبرنم گهيرفتم و د يكرد، من هم م يازدواج با مادرت رو رد م بابك اگر

خودش  يبه رو يچيبود و ه دهيهم فهم ديشا...  دهينفهم يچيكه بابك ه ديبال يكرد و به خودش م يچطور ذوق م رمرديكه پ

دونستم كه اون  ينم ليمن خودمهم اوا. كردند يذوق م - يعوض يپادو حسام -من ةبچ يبعد هم كه اونها برا! بود اوردهين

به خاطر حفظ ! كه واقعاً محتاج پول بودم، به سرم زد كه برم سراغ هما يزمان. كردم كه پسر بابكه يمنه و فكر م ةبچه، بچ

 .كنه ميخواستم تقد يكه م يحاضر بود هر ج شيزندگ

داشت كه  يكه پدر گدازاده ا يبچه ا! كه به من تعلق داشت يبچه ا. به هم عالقمند بودند و بابك هم عاشق بچه ش بود اونها

اون رو  يتونه آبرو يهم م رزادهيفق كيكه  ديفهم يم ديپدربزرگ هما، با. كرد يو روزها ضعف م ديخواب يشبها گرسنه م

. كردم كه اون بچه مال من باشه يفكرش رو هم نم يول. كرد، شك كردم عوض وتمام خدمتكارهاش ر يوقت. كنه اديكم و ز

نفر  كيدارم كه  يبچه ا دمياونجا بود كه فهم. دميسابق اون خونه رو د ياز مستخدم ها يكيسال،  زدهيبعد از س نكهيتا ا

 .صاحبش شده گهيد

 ياز هر راه. كردم يمن هم جمع م. بود ادي، زداد تا من رو ساكت كنه يكه م ييپولها. من به مادرت بود ةضرب نيآخر نيا

اولش از مال مادرته كه به عنوان حق  يةكه من االن دارم، سرما يزيهر چ. رهيبگ يآوردم كه كار و بارم رونق يپول درم

هر دو . هم قانع نبودم ديشا. دو بار زن گرفتم، اما اونها سازگار نبودند. كرد يم نم يراض زيچ چيه گهيد. داد يالسكوت م

 .معتقد بودند كه اخالق من فاسده و طالق گرفتند و رفتند
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اونها فقط آرزو . من رو داشته باشند يفرزند يتونن ادعا يكدوم نم چيالبته ه. نامشروع ةاون وقت من موندم و چند تا بچ از

سبحان ! ؟يكن يمثل من شرم م يز داشتن پدركه ا يگ ياون وقت تو م. رميدارند كه من براشون به اسم خودم شناسنامه بگ

 »!ست؟يطور ن نيا. شركت برداشتم يكه من از پولها يشهادت بد يتون يچون نم. يكن تيمن شكا هيعل ديتو فردا نبا

كرد كه  يفكر م يبه زمان. بود، باور نداشت دهيشن ريساعت اخ نيآنچه را كه در ا. كرد يسكوت كرده بود و فكر م سبحان

خواست كه چه انتقام  يبود و دلش م دهياو كش يبرا ييكرد كه چه نقشه ها يفكر م نيبه ا. داكنديخواست او را پ يدلش م

 .گوش سپرده بود شيدر برابر او سكوت كرده بود و به حرفها يراحت نياما حاال به هم. ردياز او بگ يسخت

! رونيبرو ب نجاياز ا«: سمت او رفت و دستان او را گشودكاهالنه به  يسبحان برخاست و با گامها. داشت ريسر به ز يفرهاد

كه به  ييزهايچ ةمبلغ در برابر هم نيپس ا ؛ياز من و مادرم دار يكه دار يتو هر چ. رميگ يرو پس م تميفردا صبح من شكا

شركت  يرو هم كه از حسابها ييكنم كه پولها يفكر م. ستين چيه يداد دستكه در مقابل از  ييزهايو چ يدست آورد

 !يما آورد ةبود كه بر سر هم يياز نوع همون حق السكوت بال يبرداشت

آخر به دنبال تو آه و ناله روان  ةكه مادرم تا لحظ ياونقدر بدبخت بود...  يكه پدر من هست يكن يكه حاال ادعا م رمرديپ تو

كه  يندار يوارث يكه حت نهيبدتر از ا يتو چ يبرا. كردم ينسبت به تو زندگ نهيسالها با بغض و ك نيكرده بود و من تموم ا

تو . نميت رو بب افهيهم ق گهيبار د كي ستميحاضر ن گهيد! و تنهام بذار رونيبرو ب! ... همه ثروت رو بعد از تو جمع كنه؟ نيا

 »!رونيبرو ب. Ĥدينفسم باال نم. يكن يم فيبا حضورت هوا رو كث

سبحان كالفه بود و هنوز » آقا؟«: زمزمه كرد عهيدو دست گرفت و ود نيسبحان سرش را ب. بدون حرف، خارج شد رمرديپ

» !آقا حالتون خوبه؟«: گفت گريبار د عهيود. خودش كشانده، حسام باشد ةبه خان لهيرا با ح عهيكه ود يكرد كه مرد يباور نم

 .نداد يسبحان پاسخ يول

 .پتو پنهان كرد ريسرش را ز. كرد كه بخوابد، اما نتوانست يسع. توانست حال او را بفهمد يم. ناچار سكوت كرد به

 يب زياو ن. بالش فشرد يبغض كرد و صورتش را رو. دياو را شن يةبلند گر يصدا كبارهيبه  عهينشسته بود و و نيزم يرو آقا

 يم دياز آن نبا شيبكند و ب يتوانست به آقا كمك يداد؛ او نم يذهنش را آزار م ييزهايچ. ختير يداشت اشك م ارياخت

 ييجا گريكرد كه د يفكر م نياو به ا يبه خود وابسته كرده بود، ول يبيرا به طرز غر عهيمرد آنقدر پاك بود كه ود نيا. ماند
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 .برود ديماندن ندارد و با يبرا

 عهياصالً او به ود. مدت خود را گول زده بود نيتمام ا عهيبه او نداشت و ود يمرد، توجه نيا. به او نداشت ياحساس چيه آقا

او را از چنگال  يداشت كه شب يبود كه نسبت به دخترچبه ا يتينداشت و همل توجه او به خاطر احساس مسئول يتوجه

 .نامردان نجات داده است

داد  ياجازه م دينبا. كرد ياحساس م نيذهن خود را مشغول ا نياز ا شيب دينبا گريبود و حاال د دهيرس جهينت نيبه ا عهيود

دانست و از  يآقا م ونيعمر خود را مد ةاو هم. او باشد ةآزار دهند ييمدت شاهد تنها ةاحساس كنار آقا بماند و هم نيكه با ا

 .شد ياز او دور م ديبا فتد،يكه ممكن بود اتفاق ب ياز اشتباه يريخود و جلوگ تيحفظ شخص يبرا ياو سپاسگزار بود، ول

فكر  نيا. پاك و تنها بود نقدريبود و ا دهيبار درِ كوچك قلب او را كوب نياول يكه برا يدردناك بود، دل كندن از مرد چقدر

 !كشت يرا م عهيود

او هم همچون  ايگو. هم نگاه نكرد عهيبه ود يحت. از وسط شكسته بود ايگو. چون شب قبل نبود گريد يفردا، فرها صبح

كه در دادگاه، سبحان از  يزمان. بود دهيرا سنج ندهيگذرانده بود و گذشته را مرور كرده بود و آرا  يشب بد عهيسبحان و ود

 .را در هم فشرد عهينگاه كرد كه قلب ود عهيبه ود ياو به گونه ا يبود، ول ماندهآن دو ن نيب يخود انصراف داد، حرف تيشكا

كه كرده بود و حسرت تمام  يحسرت حماقت. كرد يبود كه با حسرت فرزندش را بدرقه م ينگاه آخر، نگاه پدر نيا

سپرده  ياو را به دست فراموش ان،يپا يب يها يانداختن ثروت و خوشگذران يتوانست با او بگذراند، اما در پ يكه م ييروزها

 .بود

خواست از نگاه آن مرد  يم. ت كه تنها باشدخواس يغرورش خدشه دار شده بود و حاال م. كرد يم ياحساس كوچك سبحان

 ينم ينداشت و حت يتيشكا چياز حسام ه گريحاال د. زدياش اشك بر ندهيخلوت بر گذشته و آ يو در گوشه ا زديبگر

 .تمام شده بود زياو همه چ يبرا. خواست به خاطر از دست دادن بابك، او را سرزنش كند

در تمام راه بازگشت به خانه، هر دو در سكوت كامل در افكار خود غرق . او بود نشسته بود و منتظر ليداخل اتومب عهيود

را  عهيخاتون ود دند،يكه به منزل رس يزمان. كرد يكه گرفته بود، مصمم م يميرا در تصم عهيسكوت سبحان، ود نيا. بودند

 شانيسر و وضع پر يافتاده است، ول يدانست كه شب قبل چه اتفاق ياو نم. رددرهم آقا نگاه ك ةو به چهر ديدر آغوش كش
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 .كرد ياو را نگران م عه،يسبحان و ود

انداخته  نيدر گوشش طن يفرهاد يحرفها. برود ديدانست كه با يو م ديشياند يخود م ميبا بغض و اندوه، به تصم عهيود

توانست تصور  يچطور م عهيود. ت بودتفاو يدو سال نسبت به او ب نيكه حق با او بود؛ آقا تمام ا ديشياند يم يديبا ناام. بود

 !كند كه آقا به او عالقمند شده است؟

 

كه مهرنوش رفته بود، توجه آقا  ياز زمان يمهربان بود و حت اريآن دو سال را به سرعت در ذهن مرور كرد؛ آقا با او بس تمام

 ةجيها، نت يتوج ها و مهربان نيا ةكه هم ديشيبا خود اند عهياما ود. داد يم تياز گذشته اهم شيشده بود و به ب شتريبه او ب

كه به عماد و مهرنوش  يدرست همون طور«: لب گفت ريز يديو با ناام ديخود خند ماقتدر دل به ح. اوست تيحس مسئول

 »!داد و نگرانشون بود يم تياهم

است كه  يهر لحظه منتظر معجزه ا ييكرد كه گو يچنان كُند و كاهالنه رفتار م. از دفتر جدا كرد يبرگه ا ،يتعلل و كاهل با

 زيو از عشق او لبر ندازديشادمانه و مشتاقانه، خود را در آغوش ب عهيمهربان او را به خود بخواند و ود يو با نگاه ديايمثالً او ب

 .نبود ريپذ مكانا گريد ن،ياما ا. گردد

و چگونه  سديدانست كه چه بنو ينم. دوخت به آن چشم يبه خود زد و قلم به دست گرفت و لحظه ا يتمسخر پوزخند با

آقا،  ياگر او برا يحت. شد يقائل نم ييعشق او، بها ياگر او هرگز برا يممكن نبود، حت شيدل كندن از آقا برا! آغاز كند؟

 .ماند يم يكودن باق ةهمواره همان دختربچ

 رياز آن اس شيخواست ب ينم. بود دهيند يرييتغ چيدر رفتار آقا ه يول. ديد يگذشت، خود را گرفتارتر از قبل م يچه م هر

باالخره ! ... ماندن ليبود؛ اجبار رفتن و م ضيچقدر در آن لحظات احساساتش ضد و نق... رفت  يم دياحساس شود و با

 :نوشت

 

 !سالم زميعز يآقا«

. ديمن ندان يادب يام را حكم ب يو رفتن بدون خداحافظ ديدانم كه كالم خود را چگونه آغاز كنم، كه مرا ناسپاس نخوان ينم

را  ادداشتي نياالن كه ا. آنقدر گرانبها بود كه خاطره اش را همواره حفظ خواهم كرد ميكه با شما گذشت، برا ييروزها نيا
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 يهنوز در ايدو سال، آ نيدانم با گذشت ا ينم يحت! دانم كه به كجا خواهم رفت؟ ينمخودم هم هنوز  سم،ينو يشما م يبرا

تان را پر كنم و در  ييخواستم كه تنها يم شهيهم. جز رفتن نداشتم ينه؟ به هر حال چاره ا ايباز شود  ميهست كه به رو

كشنده تان  ييشما را از تنها ستميقادر ن منكه  دمياما امروز فهم. به شما كمك كنم د،يكه شما به من كرده ا يمقابل لطف

حاال كه ! ... بود دهيفا يب يكردم ول يسع اريمدت، بس نيگرچه من ناباورانه در ا. ديخواهيچون خود شما نم... بكشم  رونيب

 .رفتن به من حق بدهد يخواهد قدرشناس باشم و شما هم برا يدلم م سم،ينو يم تانيرا بر نهايا

. ونميتم را به شما مدآگاهم كه عف يبه خوب. در ذهن داشتم د،ينجات من شتافت يرا كه برا يدو سال، آن شب نيتمام طول ا در

حاال . سردرگم شوم و قصد نداشتم كه دل بسته شوم نگونهيخواستم كه ا ينم. بمانم و به شما عادت كنم نجايخواستم كه ا ينم

و  يحسام فرهاد دنيبتوانم اندوه شما را پس از د ديشا! ستين يچاره ا نيخواهم كه بروم و جر ا ينجات خودم م يبرا

 يمن كه م. ديباش ندهيو به فكر آ ديكه بهتر است گذشته را فراموش كن ميخواهم بگو يدرك كنم، اما م شيحرفها دنيشن

 .ديفردا تالش كن يبرا ديكن ياما شما سع... روم 

خواهم كه  ياز شما م. آن نبوده ام انيافسوس كه هرگز قادر به ب. ميشما بگو يپرده برا يتوانستم كه از احساسم ب يم كاش

را به  يكس ياست كه روز نيا ميتنها آرزو. كنم ياز شما تشكر م د،يكه در حق من روا داشت يو به خاطر لطف ديخشمرا بب

 .ديبسپار هو گذشته را به گذشت ديخلوت خود راه بده

 .كند يكه هرگز محبت شما را فراموش نم يكس

 »عهيود

 

بود كه بماند و  امدهين. ييبود و تمام وجودش انباشته از اندوه جدا سيدفتر انداخت، صورتش از اشك خ يكه قلم را رو يزمان

به گردن  يخود را بار مسئولت عهيمرد فقط نگران او بود و ود نيا. در كنار آقا بماند نگونهيتوانست ا ينم. رفت يم ديحاال با

كه با  ديترس يم. از خود مطمئن نبود اما ند،يبب كيبار صورت آقا را از نزد نيآخر يبرا كهخواست  يدلش م. ديد يسبحان م

 .دياو لب به اعتراف بگشا شياو، از رفتن منصرف شود و پ دنيد

 ،ياز آن اتاق آب. با حسرت اطراف اتاق را نگاه كرد. آن فشرد يگذاشت و دست لرزانش را رو ريتحر زيم يرا رو نامه
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 يروز اديبا او برخورد كرده بود، افتاد و متعاقباً به  يافتاد كه آقا با تند يروز اول اديبه ... داشت  ياديخوب ز يخاطره ها

ناراحت شده بود و آقا به اتاقش  زيكه از حرف كامب يروز« آ اي... آقا او را آرام كرده بود  وبود  ختهيافتاد كه از خانه مهسا گر

 .آمده بود و او را به آرامش دعوت كرده بود

او شود،  ميمتوجه تصم ياز آنكه كس شيپ ديبا. مرور كردن خاطرات نبود يبرا يفرصت. رفتن شد ةمادلبخند زد و آ يتلخ به

آنچه كه  ةهم رايفكر صرفنظر كرد؛ ز نيرا بردارد، اما به سرعت از ا لشيداشت كه وسا ميابتدا تصم. كرد يآنجا را ترك م

 يم شيآقا و محبت ها اديآنها به  ةهم دنيه بود و او با دكرد هياو ته يبرا سالدو  نيا يبود كه آقا در ط يليداشت، وسا

. نكند يتداع عهيود ةدو سال با او بودن را در وجود خسته و شكست خورد ةگذاشت كه خاطر يرا آنجا م زيهمه چ ديبا. افتاد

خواست آقا را تصاحب كند و در ذهن آقا  يمدتها بود كه م عهيود. يآقا فقط آقا بود؛ صاحب آن خانه و صاحب آن اتاق آب

 .او نبود يبرا ييجا

 گريدانست كه د يآنقدر م! او باز خواهد شد؟ يرود و كدام در به رو يدانست كه به كجا م يهنوز هم نم. رفتن شد ةآماد

 يو از او خداحافظ خاتون را ببوسد يخواست كه گونه ها يچقدر دلش م... از كنار آشپزخانه گذشت  يبه آرام. بماند دينبا

 نكهيامانش نداد و از ترس ا هيگر... تأمل كرد  يپشت در اتاق آقا لحظه ا. شد يم تنشحتماً مانع رف رايز! كند، اما ممكن نبود

 .نگاه كرد ميكوچك كر ةو به خان ديكش يقينفس عم. رساند اطياش را بشنود، با عجله خود را به ح هيگر يصدا يكس

 ياز آن م شياگر ب. طاقت نداشت گريد عهيكرد، اما ود ياو را از رفتن منع م يزيچ. بود آنجا باشد، اما از آقا دور نشود حاضر

خواست قبل از آنكه به خاطر احساسش به آقا، توسط  يم. شد ينم بشينص يدر زندگ يزيچ ن،يشكست سنگ كيماند، جز 

 .كند دايپ يق نداشت به آقا دلبستگح. دسرزنش شود، خودش خود را محاكمه كن گرانيد

سست شد، اما به  شيقدم ها. به خانه نگاه كرد يقيو با حسرت عم ديچرخ يلحظه ا. رفت يعجله، به سمت درب خروج با

كس  چيتنها بود و ه شيحاال مثل دو سال پ. بود ياصل ابانيبه خود آمد كه در خ يزمان. مجال ماندن نبود گريد. زد بيخود نه

 .همراه شد ييتنهاآقا را گذاشته بود و باز هم با . ترا نداش

 ستگاهيدر ا» ! ...حاال خودم هم تا آخر عمر تنها خواهم بود ينجات بدم، ول ييخواستم اون رو از تنها يم«: خود فكر كرد با

را نزد آنها  يتوانست چند روز يم. و عماد افتاد هيفهم اديبه  ارياخت يب. كرد يرفتن فكر م يبرا ييو به جا ستادياتوبوس ا
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 .كرد يكردن، تالش م يزنده ماندن و سالمت زندگ يبرا ديزده بود و با رونياز خانه ب گريد. كند دايرا پ ييبماند تا جا

. مكث كرد يپشت در منزل آنها، لحظه ا. دانست يم يرفته بود و راه را به خوب مهيعماد و فه ةخاتون چند مرتبه به خان با

دست او را فشرد  يبا شاد د،ياو را پشت در د هيكه فهم يزمان. زنگ را فشرد ديبا ترد يبود ول مانيآمدن به آنجا پش از يكم

 »؟يتنها اومد«: او گفت يساك دست دنيبا د. نبود عهيكس همراه ود چياما ه ند،يرا بب خاتونتا  ديو پشت سر او را با نگاه كاو

 »آره«: انداخت ريو سر به ز دياو د ةرا در چهر رتيآثار ح

 »پس خاتون كجاست؟« -

 يبيبغض غر. لبخند به دنبال او رفت كيبا  »يخوش اومد! زميتو عز ايب«: گفت ديبا ترد مهيفه. نداشت كه به او بدهد جواب

تنگ شده خانه و صاحب آن  ياول، دلش برا ةلحظ نيهم. نفس بكشد يتوانست به راحت يرا گرفته بود، آنقدر كه نم شيگلو

 .بود

نشست و به  نيزم يرو عهيود. پاسخ گرفتن صبر كرد ياما برا! چه تنها آمده است؟ يكنجكاو بود بداند او برا مهيفه

ساده  ارياتاق بود و اتاق بس ةبه علت كمبود جا، دست نخورده در گوش مهيفه يةزياز جه يبخش. خانه نگاه كرد يوارهايد

 .شده بود نيتزئ

هوا؛ بلكه از درون  يداغ بود، اما نه از گرما عهيبدن ود» گرمه، آره؟ يليخ رونيب«: شربت خنك كنار او نشست كيبا  مهيفه

» باره يم شيانگار آت«: ديكف دست عرق كرده اش را به مانتو كش. سوزاند يرحمانه او را م يشعله ور بود و ب يآتش ييگو

 »!آره«: گفت يبه آرام »؟يبر ييجا يخوا يم«: به ساك كوچك او اشاره كرد هيفهم

 »كجا؟« -

 »دونم ينم« -

 يخوام جا يم. رونيآقا اومدم ب ةاز خون«: را گرفت شيباز هم بغض گلو» چه؟ يعني«: به صورت درهم او نگاه كرد مهيفه

م برم سراغ خوا يمناسب بگردم؟ م يجا هيباشم تا دنبال  نجاينداره كه من چند روز ا يبياز نظر تو ع. كنم يزندگ يا گهيد

 »هام ييدا

 يهنوز نم«: تكان داد يسر عهيود» شه؟ يآقا نگرانت م يگ ينم رون؟يب ياما چرا زد. چشم يقدم رو«: به ناچار گفت مهيفه
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اون وقت ! شترينه ب... كنه  يم تيكه اون به من احساس مسئول دنديهمه فهم گهيد«: ديشيو با خود اند» دونه كه من اومدم

 »خوام باور كنم يخودم نم

به قول خودش . شه يراحت تر م ينطوريآقا ا. تونم اونجا بمونم يكه نم شهيهم يبرا«: ديدست كش وانيعرق سرد دور ل به

 .جمله را با حرص ادا كرد نيا »ستميوبال گردنش ن گهيمن د

 »اميذاشت ب يگفتم نم ياگه به آقا م« -

 »يكاش حداقل به خاتون گفته بو« -

اما نوشتم كه  نجا،يا Ĥمينگفتم كه م... گذاشتم  ادداشتي هيآقا  يبرا«: و آب دهانش را فرود داد ديكش يقينفس عم عهيود

عماد چند ساعت . لباست رو عوض كن«: دلش به حال او سوخت مهياشك چشمانش را شفاف كرد و فه» تونم بمونم ينم گهيد

 »Ĥديم گهيد

كه  هيچه حرف نيا«: ديخند مهيفه» ..شه؟ به هر حال  يناراحت نم نجا،يمن اومدم ا نكهياز ا«: اش را گشود يگره روسر عهيود

 .»يآشپزخونه كه تنها نباش ايب ياگه دوست دار. خوام غذا درست كنم يمن م! ... تو هم مثل خواهرش ؟يزن يم

قبل از آمدن آنها، خانه را رنگ زده  ميبا آنكه كر. خانه را از نظر بگذارند يفصت كرد كه تمام قسمت ها عهيرفتن او، ود با

 رايآنها خوشبخت بودند؛ ز. با دقت نگاه كرد مهيبه قاب عكس عماد و فه. بو دايهنوز پ واريد ةبرجست يها يناصاف يبود، ول

كه كنار هم بودند،  نيبودن آن مهم نبود و هم يميبودن خانه و قد يميقد وار،يد يها يصافآنها نا يبرا. را داشتند گريكدي

 .بود يشان كاف يآنها و خوشبخت يبرا

 اياو را خوانده است  ةدانست كه آقا نام ينم. او تنگ بود يچقدر دلش برا. آقا افتاد اديو به  ديقاب دست كش يحسرت رو با

 يكه آقا، نامه را مخود مجسم كرد  شيپ. نداشت يشده بود، اما راه بازگشت مانيو از آمن پش ديلرز يم نهينه؟ دلش در س

 ديشا» !ييچشم و رو يادب و ب يچه دختر ب«: ديگو يلب م ريرود و ز يبه اتاقش م عدخواند و ب يتفاوت آن را م يو ب نديب

او همدم  يبرا عهيود رايشد، ز يخاتون از رفتنش متأثر م. پس مجبور نخواهد بود نگران او باشد نيهم خوشحال شود كه از ا

 .بود يخوب

 كينزد مهيبه فه. گذاشته بودند رونيرا ب خچالي يآنقدر كوچك بود كه حت. به آشپزخانه رفت. آمد يبا خودش كنار م ديبا
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 »برو استراحت كن! يتو خسته ا«: ها بود، گفت ينيزم بيكه در حال خرد كردن س مهيفه» بذار من هم كمكت كنم«: شد

. خواست تنها باشد و باز هم به آقا فكر كند ينم. به خواب نداشت يليما مبود، ا دهينخواب يفرهاد ةآنكه شب قبل را در خان با

 »كنارت باشم نجايخوام ا يم«: فكر گفت نيبا ا

 »نه؟ ايآب جوش اومده  نيپس بب« -

من و عماد كه «: آب گرفت ريها را ز ينيزم بيس مهيفه »ست؟ين كيكوچ...  ياديز نجايا«: به طرف اجاق گاز رفت عهيود

چرا دنبال كار  ،يهمه درس خوند نيا ؟ير يتو سر كار نم«: او را نگاه كرد نيبا تحس عهيود» توكل به خدا. ميندار يتيشكا

 »؟يگرد ينم

 نكهيا يبود كه قبول بشم، ول نيمن مهم ا يخواستم درس بخونم كه كار كنم، برا ياز اول هم نم«: را شست شيدستها مهيفه

كه عماد از سر كار  يخوام وقت ينم. هستم يهم راض يزندگ نياز ا. تن معلومات درس خوندمباال رف يمن برا! نه... كار كنم 

تا . ستهيا يما، مادرم با حوله منتظر آقام م ةخون يتو! ... ؟يدون يم. فكر غذا بكنم بخوامتازه  ايباشم،  امدهيگرده، من ن يبرم

 زيزود همه چ يليدونم كه اگه صبر كنم، خ يدارم و م مانيمن به همت عماد ا. زنه يپدرم غذا نخوره، مادرم لب به غذا نم

ندارم كه آقام رو  اديهنوز به . خواد كه مثل مادرم باشم يدلم م شهيمن هم. بسازم يفعل يبا كمبودها ديفقط با. شه يروبراهم

 »!يهست يسنت يسرسخت زندگ ياتو از طرفداره«: داد هيتك واريبه د عهيود» صدا زده باشه كيبه اسم كوچ

 يليخ. ديشه خواب يهم م نيزم يما طبق روز بشه و نه ارزش ها و احترام ها؟ رو يداره كه فقط امكانات زندگ يراديچه ا« -

من . بود دواريشه ام يصبر من و همت عماد، م يبا كم يگذره، ول يسخت م. ميما اال خوشبخت يول. خوابند يپر قو نم يها تو

از  شيتازه پ. ميفهم يرو نم گهيگفت كه ما همد يم. طالق داد يرفت و تقاضا دواجشداشتم كه دو ماه بعد از از يدوست هي

 يخواستم كه برا يمن م! يطور نيآخرش هم ا. سال با هم رابطه داشتند و شش ماه هم عقد كرده بودند كيازدواج هم 

به او نگفته  يقبل از عروس وهرشخواست، چون ش يكه طالق م دميرو د يدختر هي كباري. گرفتم يبرم دادگاه، عزا م قيتحق

 »هيبود كه دندونهاش مصنوع

 مهيفه يراست. ارميفرد مورد نظرم رو امتحان كنم كه بعد از دادگاه سر درن يباشه كه دندونها ادميپس «: با خنده گفت عهيود

 »ست؟ين يكه دندونها عماد مصنوع يتو مطمئن
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 يبا دندوناش فندق و پسته م! آره بابا«: گفت مهيفه. درآورد يكرد لوده باز يم يفراموش كند، سع غصه اش را نكهيا يبرا

بلند  يبا صدا مهيفه »يريگ يكن كه اگه دندونهاش خراب بشه، ازش طالق م دشيتهد«: ظرف غذا خم شد يرو عهيود» شكنه

 »مونه يم امي«: ديخند

و با  زدياشك فرو بر يهست كه در هر لحظه ممكن است به شكل دانه ها يزيچ عهيدانست كه در چشمان ود يهم م مهيفه

 .در غم خود فرو ببرد شتريو سوال از مشكلش، او را ب يادآوريخواست با  ياما هنوز نم. خندد يم عهيود نيوجود ا

رو سرافراز كرده و تنها خانوم امروز ما  عهيود«: به او اشاره كرد و گفت مهيفه. سراغ مادرش را گرفت عهيود دنيبا د عماد

 يدانست كه عماد م عهيرفتند،ود رونيكه آن دو از اتاق ب يهنگام. افتاده است يدانست كه اتفاق عهيود ةعماد از چهر» اومده

 .را بداند عهيخواهد علت حضور ود

 ديبا. مانع فكر كردن به آقا شده بود يخستگ رايخوشحال بود، ز. زود خوابش برد يليو خ ديخواب در بستر دراز كش موقع

 .باز نبود شيبه رو يدر چيه ،يخبر يدو سال ب نيبعد از ا. كرد يم يفكر

 يليبرات خ! ديببخش«: گفت. صبحانه بود و عماد رفته بود ةسفر دنيدر حال چ مهيكه صبح از خواب برخاست، فه يهنگام

 دايپ يحداقل حاال همدم. بميشهر غر نيا يمن كه تو زم؟يعز هيچه حرف نيا«: گفت يبا مهربان مهيفه» زحمت درست كردم

 »كردم

 مهيفه. زد يدر صورتش موج م يكس يغم ب» هستم؟ نجاينزد؟ ناراحت نبود كه من ا يحرف شبيشوهرت د«: گفت يآرام به

 »Ĥميدرم ييمن از تنها. يبمون يخوا يهم خوشحال شد كه تو م يليخ«: او نهاد ةدست بر شان

 يكس باور نم چيه. دو سال قبولم كنه نيكه بعد از ا يينه پدر ومادر، نه آشنا. كس رو ندارم چيمن ه«: زد يلبخند تلخ عهيود

 ةاما ساكت شد و كنار سفر. حرف بزند يدلش گرفته بود و دوست داشت با كس» آقا بودم شيدو سال پ نيكنه كه من ا

 .كوچك نشست

 حيتوض عهيبه عماد هم در مورد ود يآقا، حت يحفظ آبرو يخاتون برا. دانست يماو ن يدر مورد زندگ ياديز زيچ مهيفه

 ال،ياز مرگ مادر و تنها شدنش، از پدر و سه. طاقت نداشت و خودش شروع به گفتن كرد گريد عهيود. نداده بود ياديز

 .مرگ طاهر و فرارش، همه را گفت
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از كمك كردن به . هياون مرد خوب ؟يگفته كه ناراحت شد يزياون چ ؟يآقا نموند ةچرا خون«: او را پاك كرد ياشكها مهيفه

 !نه؟ اي دينافرجامش بگو ةدانست كه به او از عالق ينم. تأمل كرد عهيود» كنه ينم غيدر گرانيد

 اننياطم مهيفه» مونه؟ يخودمون م نيب«: لبش را به دندان گرفت ةگوش. ديباعث شد كه لب بگشا مهينگاه مهربان فه سرانجام

من به آقا ! مهيفه... بستم  يبه اون دل م دينبا! ... شد يم ينطوريا دينبا«: گفت يبه آرام. داد كه محرم راز او خواهد ماند

 »...عالقمند شدم

 يتناسب چيه مهيو شش ساله دل سپرده بود و فه يس يو كم سن و سال، به مرد بايدختر ز نيا. به او زل زد رتيبا ح مهيفه

. دست خودم نبود يول... دونم كه اشتباه كردم  يخودم هم م«: زد يبه تلخ يلبخند مهيبه نگاه مبهوت فه. ديد يآن دو نم نيب

اون مرد، آرومه و . خودم رو نجات بدم نكهيجز ا... نداشتم  يچاره ا. ش شدم هوابست ،يبيآخر به طرز عج يروزها نيا

 »...كنه كه من  يفكرش رو هم نم يحت. خونسرد

افتاد و دلش، بار  يصدا فرو م يدرشت اشك ب يقطره ها» به من نداره ياحساس چيه«: سرش را تكان داد ه،يق گرهق ه با

اگر «: ادامه داد» توست ةآقا هم دلبست! وانهيدختر د«: ديبه او بگو يبيغ يسروش ايو  يمعجزه ا ديام. تاب آقا بود يب گريد

... شدم  يم دهياز قبل به طرفش كش شتريهر روز ب. كردم يرو فراموش م ودمداشتم خ. شدم يموندم، تباه م ياونجا م

داره، جز  يكه به من همه جور احساس دمياما باالخره فهم. هستم ميتيچون من هم  ديشا. اومد يكنار م يليبا من خ! مهربونه

 »كردم يرار مد فينداشتم؛ با يبه خدا چاره ا. رونيحاال هم از اونجا اومدم ب. خوام يكه من م يزيچ

كرده بود و  هيبلند گر يصدا نيافتاد، كه از وحشت در آغوش گرم آقا با هم يشب ادياش باال گرفت و خود به  هيهق گر هق

 يطور م نيا دينبا... افتم  ياون م اديبه  يبا هر حركت«: ديتابانه سر تكان داد و نال يب. كرده بود كه او را آرام كند يآقا سع

چقدر خوشحال بود كه او را دارد؛ اما  ،يطوالن يةآن گر رغمياز آن ترس مرگ زا و عل سآورد كه آن شب پ اديبه » !شد

 .نداشت اريدر اخت شيها هيگر يبرا ينشانه ا چياكنون تنها بود و ه

د، تا او را آرام بكن ديدانست كه چه با ينم مهيداشت و فه ازين يبه دلدار عهيود. ديدانست كه چه بگو يمبهوت بود و نم مهيفه

 .كند

. عمرش را تنها مانده است يسالها نيمرد، بهتر نيدانست كه ا ياو م. گفته بود اريبس شيها ياو از آقا و خو يبرا عماد

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  حاجي بنده فاطمه  –وديعه                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٨٥

همه سال از او كوچكتر  نيعالقمند شود كه ا يرا درك كند و او هم به دختر عهيتوانست كه احساس ود ياكنون چگونه م

 !بود؟

 ياما شب هنگام برا د،ينگو يزيباره چ نيقول داده بود كه به عماد در ا عهيبه ود نكهيا رغميبود كه غل رتيغرق ح آنقدر

 .شدينديب ياو بتواند راه چاره ا ديرا عنوان كرد كه شا قتيحق نيعماد ا

عالقه . دچارش شده عهياحساس بچگانه و زودگذره كه ود كي نيا! جان مهيفه«: كرد، گفت يرا بچه تصور م عهيكه ود عماد

 »عه؟يعالقه به آقا؟ اون هم از طرف ود. خنده داره ،يزن يكه تو ازش حرف م يا

 تيجهت اهم نيكس براش از ا چيمهم آقاست كه ه«: تكان داد يسر يديعماد با ناام» واقعاً دوستش داره ديشا«: گفت مهيفه

 »دختر بچه بهش عالقمند شده باشه نيكنه كه ا ياصالً فكرش رو هم نم. نداره

حرف  انيعماد به م» ؟... ميتون يعماد ما م. كجا رو نداره چيكس و ه چيه. سوزه يم عهيود يدلم برا«: گفت يبه آرام مهيفه

 »ميتون يما نم! مهينه فه«: گفت تيهمسرش آمد و با جد

شب؟  كيشب، چرا  كياون  يستين يتو كه راض. تونه كنار ما بمونه يم ،يباور كن اگه بذار. دختر تنهاست نيچرا عماد؟ ا« -

خوش قد و قواره هم ... ماشاءا. آفتابه ةمثل پنج! ... ينيب يش رو كه م افهيسرگردان بشه؟ ق ابونيخ يدو ساعت تو يحت

 »!ها Ĥرنيسرش م ييبال! ساده است عماد همي ليخ. هست

 »نجاستيبفهمه كه اون ا ديكس هم نبا چيه. ميبكن يفكر اساس هي ديبا يول. تنجاسيحاال كه ا«: متفكرانه پاسخ داد عماد

گرم  يپنج روز بود كه صدا. نداشت يپنج روز بود كه از آقا خبر. برد يبه سر م مهيعماد و فه ةدر خان عهيروز بود كه ود پنج

هنوز نتوانسته بود با خود كنار . چقدر دلتنگ او بود. بود دهيبود و پنج روز بود كه نگاه مهربان او را بر خود ند دهياو را نشن

 .دوخت يبه آسمان چشم م دهيسپ دنيكرد و تا دم يفكر م وشبها تا سحر به ا. ديايب

. افتاد يآقا م اديكرد و با بغض و حسرت به  يخواب م يكوتاه و مقطع او را ب ييصدا يماه و حت دنيستاره، د كي درخشش

 .گفت ينم يبا كس شيها و حسرت ها ياما از نگران. دانست يكرده بود وعلت آن را نم شهياو رگنگ، در  ينگران كي

با . قبول شود يپزشك ةمدتها تالش كرده بود تا بتواند در رشت. رفت، دلهره داشت يكنكور م ةگرفتن روزنام يكه برا يروز

 يكه او را برا يتنها كس. تواند به دانشگاه برود يدر دانشگاه، باز هم نم يقبول رغميعل ط،يشرا نيكه در ا ديشياند يم يناراحت
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را  عهياش، ود يتفاوت يكه با ب يمرد. خبر او را ترك كرده بود يب عهيبود كه ود يمرد ،كرد يم قيرفتن به دانشگاه تشو

بود و حاضر  زيهنوز هم عز عهيود يابر ش،يها يتفاوت يب ةكه با هم يمرد. بر دلش نهاده بود يآزار داده بود و زخم بزرگ

 .او باشد يخوشبخت هدو هر روز از دور شا رديعبور او قرار بگ رياز مس يبود كه تنها در كنج

تواند آن  ياست كه نم نيسنگ يكرد وزن روزنامه به قدر يو احساس م ديتپ يكه روزنامه را گرفت، قلبش به شدت م يزمان

نخوانده بود كه نام خود را در  شتريهنوز چند اسم ب. مشغول مرور اسمها شد يو با دستپاچگ ستاديا يدر گوشه ا! را حمل كند

 .ديبرتر د يرتبه ها نيب

 ابان،يدرخ. بدهد مهيخبر را به فه نيتر ا عيكرد تا هر چه سر دنيو ذوق زده شروع به دو ديخند يناباورانه ا يخوشحال با

 .نداشت ياو توجه يكردند، ول يعبران با تعجب او را نگاه م

آن  دياما با. ستاديا يلحظه ا يادآوري نيآقا باشد و با ا ند،يب يكه نام او را م يكس نيدوست داشت اول شهيآورد كه هم ادي به

توانست  يكه م ييتا جا ديبا. كرد دنيبا تأسف تكان داد و دوباره و با سرعت شروع به دو يسر. كرد يمرد را فراموش م

 .باشد ديجد يا ندهيدو سال را فراموش كند و به فكر آ نيا ةكرد كه او را و هم يمبارزه م

و برجا  ديخاتون را شن يآشنا يپله ها را باال رفت و خواست وارد شود كه صدا. زد ينفس نفس م د،يكه به خانه رس يزمان

دختره رفته،  نيكه ا ياز روز! قا هستممن نگران آ«: او را بشنود يتأمل كرد و سرش را جلوتر برد تا حرفها. شد خكوبيم

 »!من اشتباه كردم؟ يعني«: حرف از جا كنده شد نيا دنيبا شن گريبار د عهيقلب ود» آقا لب به غذا نزده

كه از خونه رفت و اون مرد ناشناس، به دروغ  يبعد از اون شب! شد؟ بيدفعه غ كيبچه چرا  نيدونم ا ينم«: ادامه داد خاتون

! ... افتاده؟ يدونم كه اون شب چه اتفاق يمن هنوز هم نم. حالش خوب نشد عهيشده، ود يبستر مارستانيب يگفت كه آقا تو

 هينبود و  عهياما ود...  عهيود يحالش بهتر شد، به من گفت كه برم پ يوقت. بود يعصبانكه اومدند، آقا هم  يصبح اون روز وقت

 يتو عه،ياتاق ود يكجا؟ بعد هم رفت تو ديرفته، داد كش عهيگفتم كه ود يوقت. آقا چشم انتظارش بود. گذاشته بود ادداشتي

حال آقا خوب ! ستيكه ن ستيازش ن ياما اثر. ميشتگ عهيما هم تموم شهر رو دنبال ود. كرد رونياتاق اون نشست و ما رو ب

 يرو م عهيفقط هم سراغ ود. هزن يكس حرف نم چيتب داره، با ه. اومده رونياز اون اتاق ب يره و حت ينه شركت م. ستين

 »... رهيگ
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به  ايو آ! است؟ وستهيبه وقوع پ ديكش يرا كه انتظار م ييمعجزه و صدا ايدانست آ يفرو رفته بود و نم يبيدر بهت غر عهيود

 !داشت؛ آقا دلتنگ او بود يبي؟ حال غر!ستين شيب يتصور نهايا ايكند  نانيصدا و صحنه اطم نيا

از شكاف در به درون نگاه كرد و خاتون را ! به سر برده است عهيمدت، در اتاق ود نيو تمام ا نديداشت كه او را بب دوست

 !نه؟ اينزد آنهاست  عهيكه ود ديبگو ديدانست كه با ينم مهيفه. ديد

 »دختر عالقمند شده بود نيكنم به ا يفكر م«: گفت يبه آرام خاتون

خاتون ادامه . جستجو كرد و دستش را به نرده گرفت يگاه هيلرزان، تك يبا دستها. ود آمدفر عهيضربه بر قلب ود نيآخر

بچه  نياز ا يول! همه جا ،يها، پزشك قانون مارستانيب. همه جا رو گشته زيكامب. مهرنوش و مادرش هم اونجا هستند«: داد يم

از  شتريرا ب عهيود ةنام. گه يم ونيهذ. شه يم وونهيآقا داره د... اومده باشه  رشس ييكه بال نهيترس من از ا. ستين ياثر

 »...صد بار خونده 

 يم ؟يينجايتو ا«: خفه گفت يياو با صدا دنيخاتون با د. خودش را به داخل اتاق انداخت. نداشت دنيطاقت شن گريد عهيود

نگاه  عهيشفاف، به ود يبا چشمان مهيفه» حالش خوبه؟«: دينال با بغض عهيود »يهمه رو سكته داد م؟يچقدر دنبالت گشت يدون

 .كرد

 يتو حسام رو م"زنه  يم اديفر كدفعهي. ستياصالً حالش خوب ن. رهيگ يسراغ تو رو م«: فشرد نهيس يرا رو عهيسر ود خاتون

: ديخاتون به اضطراب او خند» !برگردم؟ ديخاتون من با! برگردم ديبا! خونه ميبرگرد ديبا«: گفت جانيبا ه عهيود» "؟يشناس

 »!يبرگرد ديتو با! زميآره عز«

تاب بود  يب عهيود. منزل آقا شدند يو به همراه آنها راه تسيزده به همسرش نگر رتيمادرش در آن حال، ح دنيبا د عماد

 .ديكش يآقا پر م دنيد يو دلش برا

به همه سالم داد و به سرعت خود را از آغوش  يبا آشفتگ. ديو دواو جل دنيآنجا بودند و مهرنوش، با د نيريو سا مهرنوش

خواست كه هر چه زودتر، نزد  ينگاهش به در اتاقش بود و فقط م. كس جواب نداد چيو به سواالت ه ديكش رونيمهرنوش ب

 .آقا برود

آقا  دنيگشود و با د يدر اتاق را به آرام. و باال رفت ديبه طرف پله ها دو. عرق كرده اش بود يهنوز هم در دستها روزنامه

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  حاجي بنده فاطمه  –وديعه                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٨٨

صورت  يعرق، رو زير يآقا چشمها را بسته بود و دانه ها. بود، اشك در چشمش حلقه زد دهيتخت او خواب يكه رو

 .برافروخته اش بود

» !آقا؟«: زمزمه كرد .تاب بود ياو دلتنگ و ب دنيد يچقدر برا د؛يشن يقلب خود را م يصدا. صورت او خم شد يرو عهيود

. صاحب صدا را شناخت ايسبحان گو» !آقا؟! ... آقا؟! ... آقا؟«: تكرار كرد يبلندتر يدوباره با اندوه و صدا. آرام بود شيصدا

 .لبخند زد يخم شده بود، به تلخ شصورت ياو كه رو دنيچشم گشود و با د

 نيچرا ا«: دياو كش يشانيدستمال را بر پ. افتاد يقا مصورت داغ آ يدرشت اشك او رو يكرد و قطره ها يم هيگر عهيود

زد و ادامه  يلبخند» !ينيبش زتيپشت م. يبلند بش ديبا! يفتيتو رختخواب ب ديشما نبا«: مرتعش بود شيصدا» !شد؟ يطور

 »!يبكش اديسر من فر يحت«: داد

كه پرواز كرده بود، دوباره به نزد او بازگشته  يهنوز باور نداشت كه پرنده ا. بزند، اما نتوانست يكرد كه حرف يسع سبحان

 يب يلبها يكرد و نام خودش را از ال كيگوشش را به دهان او نزد عهيود. ثابت مانده بود عهيود ةچهر ينگاهش به رو. باشد

 ديكردم كه با يم فكر... كنم  يدق م ينطوريمن ا! آقا بلند شو«: ديمملو از خواهش و التماس نال يو لحن هيبا گر. ديرنگ او شن

 »!به خاطر خدا بلند شو. بموم دينبا گهيفكر كردم كه د. برم

 ه،يگر انيدر م عهيود. باال آورد يسرش را كم ليدل نيكند و به هم يخواست به او بفهماند كه منظورش را درك م يم سبحان

سبحان  »د؟يشنو يم. كنم يمن مقاومت م د،يكن رونيمن رو ب ديحاال اگر شما بخواه! شهيهم ياومدم كه بمونم، برا«: لبخند زد

 .است دهيرا شن عهيود ياو، حرفها همطمئن شد ك عهيزد و ود يلبخند بزرگ

 يتا باز هم صدا. كنار تخت او نشست و منتظر ماند كه او لب باز كند عهيود. سبحان بود يبر تب باال يآب سرد عهيود آمدن

 .استيدن يقيموس نيخوش تر ن،ياكه  شديندياو را بشنود و با خود ب زيعز

دانست كه با  يم. توانست از او دور شود ينم گريد. بكشد و او را سرزنش كند اديداد كه آقا بر سر او فر يم حيهم ترج باز

فرار،  يباز نيدر ا نكهياز ا. توان مقاومت نخواهد داشت ،يدور نينخواهد شد و او در ا يفرار او عمل گريبار د ط،يشرا نيا

كه مجبور باشد خانه را ترك كند، دوام  فتديب يكرد كه اگر اتفاق يدرك م يبه خوب اام. داشت تيباخته بود، احساس رضا

 .نخواهد آورد
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تواند بماند  يمطمئن بود كه م. دياو نگاه كرد و صورت آرام او را كاو ةبه چهر يمدت طوالن عهيكه به خواب رفت، ود سبحان

كرده  همانيبود، در قلب خود م دهيدوان شهيآن احساس پاك كه در وجود خودش ر رينظ يكه آقا هم احساس شهياند نيو از ا

 .زد يلبخند جالت،و خ تياست، چهره اش گلگون شد و با رضا

خوب  ديتو با«: به سبحان نگاه كرد و زمزمه كرد يبا شاد. روزنامه را نگاه كرد تا مطمئن شود كه اشتباه نكرده است گريد بار

 .آنكه بخواهد، به خواب رفت ياو، ب كريتخت گذاشت و كنار پ ةسرش را بر لب» !يباش تميتا شاهد موفق يبش

كه با  عهيود دنيبا د. را جستجو كرد عهيبود كه سبحان چشم گشود و به سرعت با نگاهش ود دهيسپ دنيدم كينزد

احساس كرد كه . ستياو را نگر يو لحظات ديكش يقيدر كنارش به خواب رفته بود، با آرامش نفس عم يكودكانه ا تيمعصوم

 .كرد ياو بازگو م يكرده بود برا نهانمدت، پ نيبا او حرف بزند و تمام آنچه را كه در ا ديبا

اسان چشم گشود و با هر عهيود. به آن آورد يگذاشت و فشار اندك عهيدست ود يدستش را بلند كرد و رو يآرام به

فشار دست او را احساس  گريبار د. كه بر لب آقا بود، خواب را از چشم او ربود يلبخند. به صورت آقا چشم دوخت يشانيپر

 .ديكرد و تمام وجودش لرز

» !خوب شدم يتو كه اومد! ... بهتر شدم يتو كه اومد«: آنكه احساس شكست بكند، گفت يآقا ب »ن؟يبهتر شد«: كرد زمزمه

 .برد يبا احساس او پ شيداغ شد و آقا از گرم شدن دستانش و رنگ گرفتن گونه ها عهيبدن ود

 هيتك عهيبه بالش تخت ود. از دست بدهد گريرا رها كند و او را بار د عهيكه دست ود ديترس يم. باال آورد يرا كم سرش

خواست حرف  يم. چشم دوخت عهيبه صورت ود. ستشمام كندمانده بود كه عطر او را ا عهيآن چند روز در اتاق ود. كرد

 .بزند

روز اون رو  كيبودكه اگر  نيوقت خواب، فكرم ا. نسبت به حسام بزرگ شدم نهيسالها من با ك نيتمام ا«: تأمل گفت يكم با

چطور از همه فرار كنم  بود كه نيروز، فكرم ا ةهم. رميهامون رو ازش بگ يبدبخت ةكه انتقام هم ارميسرش ب ييچه بال نم،يبب

و نفرت  نهيسالها با ك نيتمام ا. شدن به من رو نداشته باشه كيكس اجازه نزد چيهدور خودم حصار بكشم، كه  يو چه جور

 .گذشت

خواستم كه انتقام  يمن م! ... كردم ياواخر، فقط به تو فكر م نيا... كردم  يوقتها اون رو فراموش م يليخ...  يكه اومد تو
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 نيوجودم رشد كرده بود و باعث شده بود كه بهتر يكه سالها تو يا نهيك نيانتقام ا يانتقام بابك رو و حت. رميمادرم رو بگ

اما نتونستم خفه كنم، تا اون لبخند زشتش ...  رميخواستم انتقام بگ يم. كنم لهيخودم پ ينزواو ا ييتهها يعمرم رو تو يسالها

. مادرم، شكل گرفتم ةجانب كيپرشهوت اون و حماقت و عشق  ةلحظ كينكنه كه من پسرش هستم و در  يآوراديبه من 

 .دينگاهم كرد قلبم لرز يوقت

 يكرد؛ پسر ياون به پسرش نگاه م. رو عوض كنم قتيحق نيتونستم ا يكرد و من نم ياون داشت به پسرش نگاه م! عهيود

به دور  شتريكردم؟ چطور دستهام رو هر لحظه ب ينابودش م دياون وقت من چطور با. شرمنده بود يپدر نيكه از داشتن چن

 راحت شده؟ الميانتقام گرفتم و خ گهيشدم كه خوب حاال د يدادم؟ و بعد مطمئن م يگردنش فشار م

 چيمن ه يول... رو گرفته بود  ميزندگ يلذت ها ةبابك و هم ةهدر رفت تيعفت لكه دارم مادرم، معصوم! مردم يداشتم م من

كه بر  ييها ينتونستم به خاطر مادرم و بدبخت يحت. كه به من تعلق داشت ييگذاشتم كه بره؛ با تموم پولها. نكردم يكار

نتونستم . ما مثل بختك افتاده بود، اون رو سرزنش كنم يزندگ يرو شهيشومش كه هم يةسرش آورده بود، به خاطر سا

 »! ...عهيود

شاهد بود  عهيود. شد يكرد و بزرگ م يرشد م يگريد زيافتاد و چ يفرو م يزيدر نگاهش چ. شده بود رهيبه او خ نسبحا

شاهد  عهيود. نفرت و ترس پنهان شده بود واريكه تا آن روز پشت د ينهال! شود؟ يكه نهال عشق در نگاه آقا چگونه بارور م

خواست كه  يم. شدينديو به عشق ب زديها را دور بر نهيخواست كه ك ياو م. شد يتولد بود؛ آقا داشت دوباره متولد م كي

 يخواست اشكها يم. نشسته بود، فكر كند شيكه روبرو يدختر تيمادرش را فراموش كند و به معصوم ةعفت لكه دار شد

 .لبخند بزند ندهيگذشته را فراموش كند و به آ

و روشن اتاق به  كيدر تار» ساعت چنده؟«: دياو را شن ةزمزم. بود دنيشن باز هم منتظر عهيود ياعتراف كرده بود، ول آقا

 »!قهيپنج و پنج دق«: ساعت نگاه كرد

من دعا  يكه تو هم برا يحاال حاضر! يكردم كه برگرد يدعا م. كردم يفقط به تو فكر م. دمينفهم يچيچند روز ه نيا« -

 »كنه؟ اديفراموش كردن گذشته ز يمن رو برا كه قدرت ياز خدا بخوا يحاضر! خودمون يبرا...  ؟يكن

 »تا آخر عمرم دعا كنم ديخوا يكه شما م يزيچ يحاضرم برا«: گفت يبا شاد عهيود
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كه نگران حال او بودند،  ييتمام آنها. رفت نييريز ةدارد به طبق يكه قصد دزد يبرخاست و مثل پسربچه ا يبه آرام سبحان

 ةاو به انداز ينشسته بود كه برا يآن باال دختر. آب سرد گرفت و به اتاقش رفت ريصورتش را ز. بردند يدر خواب به سر م

 .ارزش داشت ايدن ةهم

از  ايدن يقيموس نيچقدر خوبه كه هر روز صبح با بهتر«: ديشيبا خود اند. ديلرز يم يدر اتاق خود نشسته بود و از شاد عهيود

 .ديدو شادمانه خن» بشم داريخواب ب

. نشست و دستها را به آسمان گرفت. را هم آورده بود فشيك. باال برگشت ةبه طبق. خواست كه خدا را شكر كند يم سبحان

خواست كه  يم. زد يو با خدا حرف م ستيگر يكرد و م يبا خود زمزمه م. ديد يرا نم عهيآنقدر در خود غرق بود كه ود

 . از به قدرت اراده داشتيكار ن نيا يرا دوباره شروع كند و برا زيهمه چ

. خوام گذشته م رو فراموش كنم يم. تموم راه رو دوباره برم ديبا«: برگشت عهيكه از دعا كردن فارغ شد به جانب ود يزمان

افتاد، من باز هم  ياتفاق ها نم نياگر ا ديشا. ندارم نيجز ا يكنم كه چاره ا يفكر م يعني... تونم حسام رو ببخشم  يمن م

بابك رو . ديما رو از هم پاش يزندگ. من و مادر بود يشانيپ يرو يننگ ةحسام پدر نبود، لك. بزنم يكردم كه حرف يرأت نمج

سالها رو  نيتمام ا! هم اشتباه كردم ديشا. بعد هم او رفت! ... رو پس گرفتم تميراحت شكا يليحال من خ نيبا ا. از من گرفت

كه  يكن يكار ديبا! يكمكم كن ديبا! اليهمه فكر و خ نيو از ا ييهمه تنها نياز ا. سته شدمخ گهيبا نفرت گذروندم، اما حاال د

 »كنم يم ديكه بخواه يهر كار«: گفت تيبا قاطع عهيود» ...

 ت،يقرار نبود كه جز احساس مسئول! عهيود«: آورد رونيرا ب يشده كوچك نييتز ةجعب. را باز كرد فشيدر ك يبا شادمان آقا

به خنده هات دل بستم ! هات دلواپس بشم، اما شدم ينگران يبشه و برا ريقرار نبود كه دلم اس. داشته باشم يا گهياحساس د

 »... يدار ندهيآ يبرا ياديز يها تيموقع ،يدونم؛ تو قشنگ يرو م زيچ مهمن ه. هات غصه دار شدم ينگران يو برا

سبحان با تعجب  »ستين يكار سخت. ديكن داياسمم رو پ«: آن را به طرف او گرفت يبا لبخند. روزنامه افتاد اديحرف به  نيا با

در  يعال ةبا آن رتب عهيكرد كه ود يباور نم. باز هم لبخند زد و آقا به روزنامه چشم دوخت» !؟يقبول شد«: گفت تيو رضا

 »ن؟يخوشحال نشد«: تكه متوجه شد، گف عهيود. بر قلبش چنگ زد يرانناگهان نگ. دانشگاه قبول شده باشد

خواستم كه  يمن نم. كنم، اما موفق نشدم يوقته كه با خودم مبارزه م يليخ. صبر كردم! عهيود... خوشحال شدم، اما  يليخ« -
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 »فتهيب ياتفاق نيچن

 »!شده؟ يمگه چ« -

دونم كه  يم«: ت دادآقا به خود شهام» خوب؟«: گفت يبا شاد عهيود» !يتو هجده سال از من كوچكتر«: گفت يبه آرام آقا

 »!دوستت دارم... دوستت «: و ادامه داد دينگاهش درخش» چطور بگم؟... من ! اما دست خودم نبود! عهيحماقت كنم ود دينبا

او اشتباه نكرده بود؛ آقا . را بشنود يزيچ نيمدتها منتظر بود كه چن. رنگ گرفت شياز هم باز شد و گونه ها عهيود صورت

 ديبا. كرد يو با نگاهش التماس م ديلرز يحاال او منتظر جواب بود؛ قلبش م. توانست احساسات پاك او را درك كند يهم م

 !بر سرش خواهد آمد؟ ييدانست كه چه بال يگذاشت، نم يم شيتنها گريد كبارياگر . كرد يم يرا راض عهيود

 يو از حق خودت دفاع م يستاديا يروبروم م يوقت...  دونم يرو در مورد خودم و خودت خوب م زيهمه چ«: گفت يآرام به

 »!ديخوب ببخش«: گفت تيبا رضا عهيود» ! ...خونه با من مخالفت نكرده بود نيا يكس تو چيه. گرفت يخنده م م ،يكرد

من رو كه  يتو تموم فكرها. كردم يمثل مهرنوش بهت نگاه م ديشا ،يبود هياگر تو هم مثل بق! اتفاقاً خوشحالم! عهينه ود« -

! ... فراموشت كنم؟ ديدونم كه چطور با يحاال هم نم. ياونها كرد ةهم نيگزيو خودت رو جا يختيعادت شده بود، به هم ر

 نجايدم كه از ا يمطمئن باش اجازه نم ،يرياحساسات تازه رو نپذ نياگه ا...  يكن تاگه مخالف. داره يبه تو بستگ زيهمه چ

 »...كه ازدواج  ياگه خواست يحت. يخون ينظر خود من درس م ريو ز يمون يجا م نيهم. يبر

» بمونم؟ نجايا شهيهم يشه برا يم«: گفت يبه آرام. آقا سخت است يحرفها برا نيكه گفتن ا ديد يم. سر بلند كرد عهيود

تا هر : زد يبه زحمت لبخند» خواد يم يفقط سرپناه و سرپرست. كنه ياو هم من رو درك نم«: ديشياند يديسبحان با ناام

 »يبمون نجايا يتون يكه من زنده هستم، م يروز

 ديخواست كه بگو يحاال او م. او گفته بود و حاال نوبت او بود كه لب باز كند يرا برا زيآقا همه چ. به خود جرأت داد عهيود

... خوام كه باشم  يم! اما در كنار شما! مونم يم« :نگاهش را به چشمان مضطرب آقا دوخت. كه تا چه اندازه او را دوست دارد

 »خوام يرو م زيچ كيشما، فقط  ييمن از تمام دارا يتونم باز هم صبر كنم، ول يم. مهمون كينه فقط به عنوان 

 .مرتكب خطا شود ديصورتش را آنقدر جلو برد كه آقا ترس. سرش را جلو برد عهيود» !كنم ينم غيدر«: گفت ديبا ترد سبحان

صاحب  د،يكه دار ييزهايچ ةاز هم... شما  ييدارا نيدوست دارم از ا. خوام يقلب شما رو م«: با شرم زمزمه كرد عهيود
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 »باشم نشيبهتر

را از جمعبه  يانگشتر. ديتپ يزد و قلبش به شدت م يبرق م يچشمانش از خوش. ديتاب، خود را عقب كش يذوق زده و ب آقا

بدون خجالت دستش را جلو برد و  عهيود. گرفت عهيآن نواخت و آن را در مقابل صورت ود نيبر نگ يآورد؛ بوسه ا رونيب

او  يرا حس كرد و انگشتها عهيلرزش دستان ود. كرد كيرا به آن نزد يتردست او را در دست گرفت و انگش يآقا با شادمان

 »اجازه هست؟«: را فشرد

و انگشتر را به دست او » !بله! بله! بله«: و تكرار كرد ديبلند خند يصدا آقا با» !بله«: دياز بند بند وجودش جواب شن عهيود

 »ميلباس بپوش كه بر«: آقا به ساعت نگاه كرد» !قشنگه يليخ«: با شوق گفت عهيود. كرد

 »كجا؟« -

. ميمحضر و عقد كن ميبر دينشدند، با داريب هيتا بق«: ديچرخ عهيبه طرف ود. در وجودش نبود يمارياز ب ياثر. برخاست آقا

جشن رو برات  نيبهتر! ... نگران نباش... بشن  ريخوام غافلگ يم«: با تعجب نگاهش كرد و آقا ادامه داد عهيود» !امروز نيهم

 »! ...كنم يم واهشخ... حاال عجله كن  يول. رميگ يم

را روشن  ليهوا تازه روشن شده بود و آنها مجبور شدند كه اتومب. رفت نييكرد و پا ضيبه سرعت لباس خود را تعو عهيود

كس داخل كوچه  چيه. را از مقابل خانه دور كرد ليسر برسد، در را بستند و سبحان به سرعت اتومب ميقبل از آنكه كر. كنند

 »... اگه ست،ين ريهنوز هم د ؟يستين مونيتو كه پش«: به سمت او برگشت گريسبحان بار د. نبود

را  ليسرشار از لذت فرمان اتومب يسبحان با خنده ا» ثابت كنم كه دوستتون دارم؟ ديچطور با«: مصمم گفت يبا نگاه عهيود

 »!ندهيآ يبه سو شيپ... پس «: چرخاند

هم  عهيود. خراب شود زيكه همه چ ديترس يم ايعجله داشت و گو اريمحضر عقد و ازدواج بسته بود و سبحان بس درب

. شد يتمام م زيهمه چ گر،يد يقيتا دقا. گرفت يزده در كنار او نشسته بود و از رفتار دستپاچه سبحان خنده اش م جانيه

 .آنها نبود هكس همرا چيه. شد يعقد جار ةوارد اتاق شدند و خطب

او تمام شده بود و  ياها بر يها و تلخ يبد ةهم. ديگنج يدر پوست خود نم يسبحان از خوش. گفت "بله"با اجازه آقا  عهيود

 .خواسته بود عهيگذشته را به گذشته سپرده بود؛ همانگونه كه ود

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  حاجي بنده فاطمه  –وديعه                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٩٤

: ديكش يسبحان نفس بلند» بود؟ يسادگ نيبه هم«: كرد سيدور لبش را با زبان خ عهينشستند، ود ليكه داخل اتومب يهنگام

 »تازه اول راهه! ... يكي يكيش  هيبق! تازه مقدمه ش بود! نه«

 »سفارش بدم يجفت كفش آهن كي ديپس با« -

به شناسنامه و عقدنامه  يكه داد يا "بله"اون . خوام تازه شروع كنم يم«: دستانش گرفت نيصورت او را ب اطيبا احت سبحان

 .ديدرخش شيو دندانها ديخند عهيود»  "بله" يبه من بگ گهيد كگباريخوام با زبون خودت  يم. بود

: شد رهينگاه سبحان ت» !نه«: گفت تيبا قاطع عهيود »؟يريو من رو بپذ يبت رو به من بدكه قل يحاضر«: ادامه داد سبحان

او را  ينيسبحان نوك ب» قلب نباشه، فاتحه م خونده است نياگه ا. رميم ياگه قلبم رو به شما بدم كه م«: ديخند عهيود» ! ...نه؟«

 »!بدجنس«: ديكش

 »نه؟ ايبدم  "بله"نه كه ك يم يچه فرق ن،يجواب گرفت يحاال كه محضر« -

 »قلب و عقل بنده يبرا يكي نيا. دفتر ثبت ازدواج بود ياون برا« -

 »!بعله! ... له... بــــَ «: بلند گفت يو سپس با صدا ديكش يقيچشم بست و نفس عم عهيود

 »؟يحاال چرا چشمهات رو بست« -

را به حركت  ليو اتومب ديآقا خند» چاه افتادم يشدم، بگم كه با چشم بسته تو مونيكه اگه پش«: ابرو باال انداخت عهيود

 .درآودر

 ياش م ندهيدغدغه به آ يخبر از آنها از خانه رفته بود و ب يسبحان ب. منتظر بازگشت آنان بودند يخانه با نگران ساكنان

بودند، برداشت و  بايكه به نظر خودش ز يي، لباسهاسبحان. توقف كردند و به داخل رفتند يدر راه، مقابل فروشگاه. ديشياند

 »؟يگرفت يك يبرا روهمه لباس  نيا«: با تعجب گفت عهيود

. رفته بودند ديبار به خر نياول يافتادند كه برا يروز اديهر دو به » !سركار خانوم يبرا«: لباسها را به طرف او گرفت سبحان

او را به  يسبحان با لبخند »؟يرو انتخاب كرد نهايو ا يديپرس ياز ك ؟يمن چ ةقيپس سل«: ديبالفاصله ابرو در هم كش عهيود

اون روز هم كه كوتاه اومدم، . Ĥميفكر نكن كه دوباره كوتاه م! انتخاب كن ،يكه دوست دار يبرو هر چ«: طرف لباسها هل داد

رو هم كه من انتخاب كردم، هر موقع  نهاياو يهمسر بنده هست يجنابعال گهيحاال د... بود كه تعجب كرده بودم  نيبه خاطر ا
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 »!بردار  خودت ةقيبرو خودت به سل يخوا يهم كه م يهر چ! يپوش يكه من خواستم م

 .زد يو با محبت با او حرف م مانهيصم نقدريچقدر خوب بود كه سبحان ا. ديخند يتازه، با شادمان يحرفها نيبا ا عهيود

فقط . ميگ يرو به اونها م زيهمه چ«: را به اتاقش برد عهياهل خانه، ود ريقابل نگاه متحسبحان در م دند،يكه به خانه رس يزمان

 گهيد ةقيچند دق«: و در گوش او زمزمه كرد» بپوش تا من هم آماده بشم ،يدياز همه پسند شتريرو كه ب يبرو و اون لباس

» چه خبره؟ نجايا«: گفت رتيبا ح زيپدر كامب. بپرسد كه آقا به طرف اتاقش رفت يزيخواست چ يمهرنوش م» !سراغت Ĥميم

 .مهرنوش شانه باال انداخت

باز هم بدون حرف از . داد يتر نشان م دهيلباس كش نيقامتش در ا.آمد رونيكت و شلوار خوش دوخت از اتاق ب كيبا  آقا

با  عهيود. و به وجد آمد ديد شهيرا در آن لباس متفاوت تر از هم عهيود. انداخت عهيپله ها باال رفت و خود را درون اتاق ود

با شرم  عهيود» !هيعال«: حلقه كرد عهيدستهاش را دور كمر ود يسبحان به نرم» خوبه؟ اآق«: ستاديا شيآرام، روبرو ييقدم ها

 »؟يآماده ا«: به صورت همسرش نگاه كرد و آقا گفت

 »!كشم، آقا يفقط خجالت م« -

 »...سخته كه  "آقا"دو سال بهتون گفتم «: با زحمت گفت عهيود» !به من بگو سبحان«: به خود چسباند شترياو را ب سبحان

 »يجا بمون نيهم ديبا. نييپا يذارم بر يسبحان نم يتا نگ« -

كه گونه  ديو آقا د لبخند زد عهيود» جانم؟«: گفت يسبحان با شادمان» !سبحان«: گفت يدهانش را فرود داد و به آرام يآرام به

 .داشت ياديبا او بودن، فرصت ز يبرا. او سرخ شد يها

به جلو برداشت و زودتر  يناباور قدم زيكامب. را در دست داشت عهيسبحان دست ود. كردند يبا تعجب نگاهشان م حاضران

مرد  كيحاال من . قبلساعت  كي نيهم! ... عقد كردم عهيمن با ود«: گفت تيسبحان با جد. از همه متوجه موضوع شد

 »ست؟ين نطوريا. خانواده دار هستم

به افتخار ! ... مبارك باشه«: شروع به كف زدن كرد زيكامب. انداخته بود ريكه با خجالت سر به ز ديپرس عهيرا از ود سوالش

را در  عهيجلو رفت و ود يمهرنوش با ناباور. همراه شدند زيآمدند و با كامب رونياز بهت ب زين گرانيد» !عروس و داماد

 »!شوكه شدم«: آغوش گرفت
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گم  يم كيتبر. فكر بود نيبهترر نيا«: مهرنوش گفت» بكنم يآقا فكر ييتنها يكه برا يخودت خواست«: با شوق گفت عهيود

كه از  كرد يچشم دوخته بود و جرأت نم عهيبه ود نيكردند و سبحان با تحس يآن دو را نگاه م نيهمه با تحس» !خانوم دكتر

 .باشد دهيآنچه كه واقع شده است، در خواب د مكه تما ديترس يهنوز هم م. ردياو فاصله بگ

 

 يرا م زيكامب يحرفها يحاال معنا. گذراند يم عهيوقتش را در كنار ود شتريرفت و ب يروزها سبحان كمتر به شركت م آن

دو ماه پس از عقد آن . مادرش كيتار ةكرد و نه به گذشت ينه به حسام فكر م گريد. سبحان بود زيدختر، همه چ نيا. ديفهم

 يحدوداً چهل ساله م يول. مرد ناشناس، مشخص نبود يسن واقع. است دهسبحان آم دنيد يبرا يگفت كه مرد ميدو، كر

 .نمود

آن مرد شمرده و . خواست كه از اتاق خارج شود كه سبحان اشاره كرد او هم بماند عهيبا سبحان دست داد و ود محترمانه

. و با وحشت به سبحان نگاه كرد ديپر عهيرنگ ود» ...هستم  يحسام فرهاد يآقا ليمن وك«: شروع به صحبت كرد قيدق

 »هستند يبستر مارستانيب در يفرهاد يراستش آقا«: كارت خود را نشان داد ليوك

از . ستيسكته زده و حالش اصالً خوب ن«: ادامه داد ليوك يكرد و آقا دنيسبحان شروع به لرز يكه لبها ديه وضوح دب عهيود

سراغ شما و خواهش كنم كه شما به  اميب ديطور به من فهموند كه با نيا. تونه حرف بزنه يدو پا فلج شده و خوب هم نم

كدوم «: به سرعت گفت عهيود. دانست كه چرا خوشحال نشده است ينم. سبحان خواست امتناع كند »ديبر دنشيد

 »مارستان؟يب

 ياديز يچون دوندگ. ديكن يسبك م يليكارم رو خ دياياگه با من ب. هستند يبستر يخصوص مارستانيب كي يتو شونيا« -

 »داره

 .رفت رونياز اتاق ب عهيبزند كه ود يسبحان خواست حرف» آماده شو! سبحان جان«: بلند شد عهيود

به هم  يفرهاد دنيحال سبحان با د. بود يبستر مارستانيب ياتاقها نياز بهتر يكيدر  يبود و فرهاد يزيو تم بايز مارستانيب

! زم؟يعز«: ديپرس يبا نگران. كه بغض كرده بود ديبه نبالش رفت و او را د زين عهيود. خورد و به سرعت از اتاق خارج شد

خدا خوب ! بابك ةرنج من، غم مادر و غرور شكسته شد. تاوان گناهشه«: او دوخت هسبحان نگاه شفافش را ب» حالت خوبه؟
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 »اون تونست... اگه من نتونستم ...  رهيگ يانتقام م

 »حداقل حالش رو بپرس. داره ازياون حتماً به ما ن يول! زميعز يگ يم يفهمم چ يم« -

 .قبول كرد عهيبه خاطر ود ينداشت، ول يتيسبحان اهم يوع براموض نيا نكهيوجود ا با

 

به دنبال  يسبحان به او جواب نداد و پس از لحظات »؟ياومد«: گفت يخفه ا يصورتش را به طرف او گرداند و با صدا حسام

 .بزند، اما نتوانتس يو مرد خواست حرف ديكش يفرهاد يلبها يرا رو سيخ ةپارچ عهيود. رفت رونياو ب ليوك

 يا گهيد يماريسكته، ب نياز ا رينداشته و به غ يو روابط سالم يزندگ يفرهاد يآقا! يجناب بخش«: با صراحت گفت ليوك

 »دهيو تمام ثروتش رو به شما بخش ستيبه زنده ماندنش ن يديام. خون يعفون يماريب كي... هم داره 

 »به من؟« -

 د،ياگه عجله دار...  دهيرو به شما بخش شيزندگ يها لهيوس نيكوچكتر يها، حت نيهام ها، زماون تموم ثروتش رو؛ س. بله« -

 »انتقال اسناد رو انجام بدم يكارها ةتا من به سرعت هم نيبه من وكالت بد ديتون يم

كه از  نميب يرو م يباره كه من كس نياول نيا«: با تعجب گفت ليوك» !تونم قبول كنم يمن نم«: گفت يبا خونسرد سبحان

 »د؟يدار ينسبت يفرهاد يشما با آقا ديببخش! ... مقدار، خوشحال نشده نيبه ارث، اون هم تا ا دنيرس

 نيكار، د نيخواد با ا يم يفرهاد يآقا! ريخ«: شانه باال انداخت! با او داشت؟ يبه فكر فرو رفت؛ چه نسبت يلحظه ا سبحان

 يثروت كار مهم نياون با برگردوندن ا. دهيثروت از مادر من به او رس نيام اتم. من ادا بكنه ةخودش رو نسبت به خانواد

 .جواب گذاشت يسبحان لبخند او را ب يلبخند زد، ول يبه سخت رمرديپ. رفت يو به اتاق فرهاد» نكرده

با . گذشت يزيسكوت كرد و در ذهنش چ عهيود» تونم قبول كنم يمن نم«: افزود انيگفت و در پا عهيرا به ود هيارث موضوع

سبحان » !دونم ينم...  مارستانيب ايمدرسه،  كي. ميآمرزش روح مادرت خرج كن يپولها رو برا نيا ميتون يم«: گفت ديترد

 .به نگاه مهربان او لبخند زد يبا شادمان عهيود» !يخوب دار شنهاديپ هي شهيهم«: لبخند زد

 .سپردند مارستانيب كيساخت  يبرا هيريا به امور خر يمناسب، ثروت فرهاد يفرصت در
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سالن بزرگ خانه، پر از . گفت يخوش آمد م همانانيبود و به م ستادهيدر كنار سبحان ا عهيود. ديموعود سرانجام فرا رس شب

آنها،  كيكردو به تبر يتشكر م همانانياز م يبا فروتن عهيود. به آنها دوخته شده بود نيبا تحس همانانيبود و نگاه م تيجمع

 .گفت يپاسخ م

نشست و به سبحان اشاره  عهيلب ود يرو يلبخند تلخ. وارد شد يبه كمك مرد جوان لچريو يرو يفرهاد يبعد، آقا يساعت

. جلوتر آمد رمرديپ. ديكس او را دعوت نكرده بود و سبحان با خشم گوشه لبش را جو چيه. شد رهينگاه سبحان ت. كرد

 .شكسته شده بودچقدر 

 يپدر برا كي يخوشبخت يلبخند آرزو. كه نه تمسخر بود و نه غرور يلبخند. زد يلبخند گر،يكديآن دو كنار  دنيد با

 »!ديباش... خوشبخت ... بخت ... خوش «: با لكنت گفت. فرزند

 يصحنه نگاه م نيبه ا نياختند، اما اشن يبا آنكه آن مرد را نم همانانيم ةهم. رديتوانست او را به عنوان پدر بپذ ينم سبحان

به چشمان . بر خالف تصورش، احساس آرامش كرد. دياو را بوس ةهراس خم شد و گون يو با اندك ارياخت يسبحان، ب. كردند

 .نگاهش پر از اشك شد. كند و قلبش به درد آمد يبه سبحان نگاه م يچنان حسرت اكه او ب دينگاه كرد و  يشفاف فرهاد

 نيتر عيبا فج رمرديپ نيتوانست فراموش كند؛ ا يحداقل نم. تواند گذشته اش را فراموش كند يدد كه باز هم نم يم سبحان

. طاقت نداشت گريد. را نابود كرده بود و حاال با حسرت به او چشم دوخته بود شانيكه زندگ يرمرديپ. مرد يوضع م

 »كردم... بد ... دونم ...  يم«: فتگ رافسوسگرفته و پ ييو با صدا ختير يداشت اشك م يفرهاد

 ة... كفار «: زد ياما حرف م. نداشت يرمق چيه شيشده بود و چشمها دهيكش نييلبش به پا ةگوش. دهانش را فرو داد آب

 »...افتادم ... روز ...  نيكه به ا... مادرت بود ... آه  نيا...  يگناه

. رهيبگ دهيكه خدا هم گناهان شما رو ناد ديباش دواريو ام ديتوبه كن! بخشه يحتماً شما رو م«: او گفت يدلدار يبرا سبحان

 »...!نبودم ... پدر . نكردم...  يپدر... من «او را گرفت  يبا تمنا بازو رمرديپ» ... يفرهاد يآقا

طاقت  شيار براك نيا. انداخت عهينگاه به ود ميسبحان ن» !يصداش كن "پدر"منتظره كه تو «: در گوش همسرش گفت عهيود

خطاب شدن را  "پدر"لذت  كباريكشانده بود و حاال تقاضا داش كه  يرا به تباه شيخوب زندگ يسالها رمرديپ نيا. فرسا بود
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 .ودنب يكم ةاز نظر سبحان، خواست نيحس كند و ا

ن ناتوانش را به صورت دستا يفرهاد» ! ...پدر...  يخوشحالم كه اومد«: ديرا بوس رمرديبه زحمت خم شد و دست پ سرانجام

آرام گرفت،  يپس از آنكه فرهاد. زد يحرف نم يكس گريد. گرداند يبا بغض رو عهيود. كرد هيو شروع به گر دياو كش

 .به نواختن كردند وعبه گروه نوازندگان اشاره كرد و آنها شر زيكامب

تاب  يحد ب نيدانست كه چرا تا ا يبود و نم شيشب زندگ نياو بهتر يآن شب برا. ديد يم يخود را در اوج خوشبخت عهيود

و به سرعت  ديكش رونيرا از دست سبحان ب شيبازو. آشنا افتاد يدخترها دوره اش كرده بودند كه نگاهش به چهره ا. است

 يمارتباط او را با گذشته رنگ  ةدر مقابلش بودند كه هم يهمانانيم. بود هشد يته ييگو. تازه وارد رفت همانانيبه طرف م

 .دنديبخش يزدند و معنا م

 ديو با نگاه به دنبال سبحان گشت و او را د ديچرخ. تابانه بغض كرد يكه او ب دياو را چنان با شوق در آغوش كش يريكب خانم

بلند  يخود را به آغوش سبحان انداخت و با صدا. رفت يم نييباال و پا جانيسبنه اش از ه. است ستادهيكه پشت سرش ا

 »!ستياالن اصالً موقعش ن. كنند يهمه دارند نگاهت م! زميعز«: او را نوازش كرد ةسبحان شان. كرد هيگر

سرش را بلند كرد و آقا لبخند » !با تو هستم...  عهيود«: سبحان با عتبا گفت. او فشرد ةنيسرش را به س گران،يتوجه به د يب

به  شهيبه خدا هم« : و گفت ستادياو ا يروبرو يبا خوشحال عهيود. و به احمد اشاره كرد »ستين هيامشب كه وقت گر«: زد

 »!؟يبرد اديو ما رو از  نجايا ياومد گهيد! نگو دروغ«: احمد به آقا اشاره كرد» بودم ادتي

 تيدر نها يو نگاه »؟يخودت...  اليل«: گفت يخفه ا اديبود و با فر ستادهيشد كه كنار احمد ا يمتوجه زن جوان عهيود

 .شان دعوت كرده بود تا او را شاد كند يرا به جشن عروس عهيود زانيعز ةاو هم. به سبحان انداخت يسپاسگزار

 يوار به طاهر، پس از او چه م وانهيد ةبا آن عالق اليتوانست تصور كند كعه سه ينم. را گرفت اليسراغ سه ديبا ترد ال،يل از

نفس  اليو ل ديلبش لرز. حس كرد كه تمام وجودش سرد شد عهيود »هيبستر شگاهيآسا كي يتو«: با اندوه گفت اليكند؟ ل

سال قبل ما . نداشت يعياصالً حال طب. مياون رو آروم كن مينتونست م،يكرد يسعبعد از مرگ طاهر، هر چه «: ديكش يقيعم

 »شگاهيبه آسا مشيكه ببر ميمجبور شد

چقدر «: نواخت ياو ضربه ا ةعوض كردن بحث به شان يكه متوجه اندوه او شده بود، برا الينشست و ل عهيدر چشم ود اشك
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 »نشد ياما از تو خبر. ميبا احمد همه جا رو به دنبالت گشت ،يتو رفت نكهيبعد از ا! ... يخوشگل شد

تو كه . سال نشده كيهنوز ! تازه عروسم«: لبخند زد اليل »د؟يكرد يچند وقته كه عروس«: به احمد نگاه كرد نيبا تحس عهيود

دوستش  يليخ يبه احمد نگو، ول«: گفت يبه آرام عهيود »يكن يكردم كه تو با احمد ازدواج م يفكر م شهيهم ،ياونجا بود

! معرفت يب. افتادم يشما م اديافتادم، به  يخونه كه م ادي. شد يبراتون تنگ م يليخمدت، دلم  نيا... برادر  كيمثل ! دارم

كه  يخبر نداد هيو حداقل  يتو؟ رفت ايمعرفت منم  يب«: چشم دوخت عهيبه صورت ود اليل »؟يدعوتم نكرد يچرا عروس

 »ير يدانشگاه م دميشن يراست... بعد از تو خونه جهنم شد ! نه؟ اي يسالمت هست ميبدون

 »ترم اول. خونم يم يپزشك! قبول شدم. آره« -

 »!هعيخوشحالم ود يليخ«: دست او را فشرد اليل

 .به همسرش بود يدر راه بازگشت، نگاه سبحان، نگاه پرمحبت مرد. از شب ادامه داشت يتا پاس مراسم

. هنوز هم باور نداشت. نظر گرفت ريرا ز عهيحركات ود اقيكه تنها شدند، سبحان لباس خود را عوض كرد و با اشت يزمان

» مال توئه نهايا«: نهاد عهيود يمادرش را روبرو يادگاري ةصندوقچ. بود عهيلرزاند و آن عشق به ود يدرونش را م يزيچ

 »ادهيز يليخ نهايگرفتم؟ ا هيمگه من از شما كم هد! ... نه يوا«: رداشاره ك متيبا تعجب به جواهرات گرانق عهيود

. شه ينم يباز هم دلم راض رم،ياگه سر تا پات رو هم طال بگ«: كرد زانياو آو ةنيبا آرامش، جواهرات را به دست و س سبحان

و از  ستاديسبحان پشت سرش ا» !شدم ريفالگ يها يكول هيشب«: رفت نهيبه طرف آ عهيود» !؟يكه با من چه كرد يدون يتو نم

 »ارزه؟ يچند م نهايهر كدوم ا يدون يم! ... شما درد نكنه ستد«: او را در بغل گرفت يپشت، به آرام

هر وقت . بدم شيرو نما نهايكه من بشم عروسك و ا ستيقرار ن! سبحان جان«: آورد رونيآنها را ب كي كيو  ديخند عهيود

 عه؟يود«: به قامت همسرش چشم دوخت اقيتخت انداخت و با اشت يسبحان خود را رو» كنم ياستفاده م يكه تو دوست داشت

 »!بله«: با خنده كنار او نشست عهيود» دارم؟ يكه من چه احساس يحدس بزن يتون يم

 »از كجا؟« -

: اش كنار زد يشانياز پ ياو را به آرام يسبحان موها» احساس رو دارم نيچون خودم هم هم«: آورد نييصورتش را پا عهيود

كه همسر پاك  نانياطم نيبا ا. باشم يخوام مثل بابك، مرد زندگ يم. خوام كه خوشبختت كنم يم. دعا كن كه موفق بشم«
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 »نم؟كه بتو يكن يمفكر ! .... استيموجود دن نيتر

همون طور ! يانجام بد يتون يم يرو كه بخوا يشما هر كار! زميعز يآقا«: ديصورت او پاش يگرمش را رو ينفس ها عهيود

 »يو من رو به دست آورد يكه اراده كرد

 »؟يخواست يتو نم يعني« -

 يچيثروت ه نيمن از ا! سبحان... خوام كه فقط تو رو داشته باشم  يخواستم و م يم«: او چسباند يشانيخود را به پ يشانيپ

كه  يهمون كار. هم قسمت كنم گرانيرو با د يخوشبخت نيكنم كه ا يم يمن سع. يمن باش يتو برا نكهيفقط ا! خوام ينم

 »يداد يانجام م شهيهم ييخود تو هم به تنها

فقط . ببخشم گرانيبه د يبشم و هرچقدر كه تو بخوا ميسه گرانيدثروتم رو با  ةمن حاضرم كه هم«: گفت جانيبا ه سبحان

 »!يتو مال من... بشم  ميسه گرانياز تو رو با د ييتار مو ستم،يكه حاضر ن يتو هست

 گرانيما به د. باشه كيبه ما نزد نقدريا شهيهم يكه خوشبخت دوارميام«: تخت رها كرد يبدن خسته اش را كنار او رو عهيود

 »!دارم سبحان زيمن حاال همه چ... ما رونق ببخشن  يخودشون به زندگ يتا اونها هم با دعا ميبخش يم

روحشان، قبل  ونديداد كه پ نانيكرد و به او اطم هيهد عهيرا به صورت ود زشيو لبخند هوس انگ ديبه طرف او چرخ سبحان

باشد، از روح او  عهيبه جسم ود يابيه فكر دستاز آنكه ب شياو عشق را پ. جسمشان و قبل از آن شب بوده است وندياز پ

 .تعلق داشت گريكديكرده بود و اكنون روح و جسم آنها به  افتيدر
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