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 خالصه :

 

 

 به درهگالب در مادربزرگش و پدربزرگ کنار در هاتابستان که است ایهخانواد بزرگ پسر اسفندیار مورد در داستان

 در خان اربابی یخانه. بیاموزد سواد فرزندش به بخواهد او از ده خان شد سبب این و داشت دیپلم. پرداختمی ییالق

 و تار در زمان گذر با عشقش که کردمی زندگی دختری خانه آن در اما؛ نبود چیزی اسفندیار پدری شکوه با عمارت برابر

 .پنداشتمی هرجایی از ترارزش با و تربزرگ برابر هزار را خانه آن و کردمی رسوب اسفندیار پود

 .کردمی دور بود معشوق غیر چه هر از را او و کردمی نفوذ هایشرگ در ذره ذره که عشقی

 آن یادآوری و شده درهگالب راهیِ مادربزرگش و پدربزرگ مزار به زدن سر برای انقالب از بعد هاسال از پس اسفندیار

 ...دهدمی قرار الشعاع تحت را اشزندگی، عشق سوزاننده طلسم آن و جوانی هایروز
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 حقوقی و حقیقی اشخاص با را مکانی یا و اسمی تشابه گونه هر نویسنده. باشدمی مستعار هامکان و اسامی تمام

 .داندمی نویسنده خیال زاییده تماما و کرده تکذیب

*** 

 تادهایس آقابزرگ زیبای و وسیع یخانه رویروبه قد تمام. کردمی بازی امپیشانی روی هایمو با خنکی نسیم

 الله به دخترکی خفیف خنده صدای ناگهان. بردارم قدم از قدم توانستمنمی و بود شده سنگین پاهایم. بودم

 ...پیچید گوشم

 و طرف این به بار ده... کرد خندیدن به شروع چپم گوش از صدا ناگاه. نبود کسی، چرخاندم راست به را نگاهم

 ...نبود... نبود... نبود! نه. کردم نگاه طرف آن

... مشببین دقیق توانستممی حاال! نه... گذاشتم هم روی را هایمچشم. بود ذهنم در هایشچشم از مبهمی تصویر

 همین. است االن همین انگار. نیست مبهم! نه... را اشخورده فر و بلند هایمژه... را نگاهش. را چشمهایش

 "؟ اللی مگه؟ زنینمی حرف چرا": بود گفته من به رو که است لحظه

 ...تهمینه...تهمینه آخ

 .کرد پاره را افکارم یرشته صدایی

 ؟نه نیستی هاطرف این مال. آقا سالم -

 .هستم اهلل سیف حاج نوه... اهلل سیف حاج... چرا... چرا... سالم -

 به و کرد ترتنگ را آفتابش نور از تنگ هایچشم، بود داشته نگه پشتش را هیزم هایدست زور به که پیرمرد

 به ربیشت نگذاشتم. بود کنجکاوی و سوال از پر، زحمتکشش چروک و پرچین چهره جزء به جز. شد دقیق امچهره

 ".اسفندیارم": گفتم، بود غربیه هم خودم برای که صدایی با و گرفتم باال را سرم. بیاورد فشار خودش
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 ایمهچشم با. شد دور و گفت استغفراللهی لب زیر. کرد جاجابه را هاهیزم دوباره. خورد تکانی ناگاه به پیرمرد

 فتادنا صدای. نشستم زمین روی بارهیک به آنگاه. شد محو نگاهم از آبادی پیچ سر که جایی تا. کردم دنبالش

 به خنده صدای باز. باشد کرده پی که شتری مثل. پیچید گوشم در هاسنگریزه با زانوانم برخورد و امدستی ساک

 ...پیچید گوشم

 به. دمش خیره پدربزرگ خانه به، بود شده پا به نشستنم از که اندکی غبار و گرد الیالبه از و کردم بلند را سرم

 تریم هزار چند بزرگ حیاط این به کسی هاستسال دادمی نشان که حیاط بلند هایعلف به، باغ دور چوبی حصار

 زیبا و نگرنگار هایگل آن از خبری. بود شبیه خرابه به بیشتر علفزارها این وسط طبقه دو یخانه. نکرده رسیدگی

 بیرون ار قلیانش دود که همزمان و کند اشاره چوبی هایپله به و بنشیند ایوان روی که نبود آقابزرگ دیگر. نبود

 "! کن نگاه رو آبادی جااین از. پسر باال بیا": بگوید دهدمی

 من. ودب اشتباه هم اول از آمدنم. گشتمبرمی باید. بمانم توانستمنمی! نه. بردارم را ساکم تا بردم پیش دست

 .دیدممی را درهگالب دیگر نباید. بودم خورده قسم

 نور رزی اشبلوری و بلند هایبال. بود نشسته چوبی در کنار حصار روی که افتاد سنجاقکی به چشمم ناگهان

 .نشست هایملب کنج خفیفی خنده. درخشیدمی آفتاب

 "!بیاره در رو هاتچشم خان تا بده صفر بهت گممی معلمت آقا به االن. بهادر کن ولش! نکن رو هاشبال! نه"

 !معلم آقا بود گفته... را اسمم نه هم آن. شنیدممی دهانش از را اسمم که بود بار اولین

 ردهک سنگین را موهایم که امپیشانی روی سرد عرق. پرید هایمچشم جلوی از نیز گذشته، سنجاقک پریدن با

 و شدم لندب. گرفتممی قبر سنگ ننه و آقابزرگ مزار برای باید. گرفتم را تصمیمم. کردم پاک سرآستین با، بود

 عدب و کردم باز، بود هاحصار طراز هم که را چوبی کهنه در و بردم پیش دست. برداشتم را ساک. تکاندم را خودم

 .گذاشتم آقابزرگ خانه حیاط به قدم سال چند و سی از
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 ایجاد ـناه گـ حس نوعی برایم، آمدمی حساب به متروک خاطرات از جزوی حاال که زمینی روی برداشتن قدم

 هک طور این اما. آیدمی جااین به شدمی «پدرم» سرهنگ دلتنگ هروقت، سال در چندبار مادر دانستممی. کردمی

 هایمکفش اطراف به را هاچشم. نگذاشته جااین بزرگ حیاط به قدم کسی شدمی سال هزار گویی، بود پیدا

 از ابزرگآق خانه. ماند ثابت چاه روی نگاهم کردم بلند که سر. نکند غافلگیرم ناگاه به موذی جانوری تا دوختممی

 از قبل همیشه گالبتون. آمد هجوم ذهنم به خاطرات از موجی باز. داشت آب چاه که بود روستا هایخانه معدود

 بش یک که آبی بود معتقد و پاشیدمی دورش به را بود مانده سطل در که آبی مانده ته بکشد آب چاه از کهاین

 پیش را او هنن اگر. گرفتنمی را سراغش کسی و بود رو آبله بیچاره. کندمی باز را بختش بتابد آن بر ماهتاب کامل

 ننه. غبا خانه نگهبان نعیم برادرش و بود ننه خدمتکار تنها گالبتون. کردمی دق غصه از شکبی، آوردنمی خود

 حشم و خدم نداشت دوست وقت هیچ مالی تمکن وجود با و آمدمی بدش نوکری و ارباب دستگاه از همیشه

 رحاض هرگز، بود روستا بزرگ مالک کهاین وجود با آقابزرگ که بود همین خاطر به شاید و کنند پر را اطرافش

 روستا یک خان از هاباالدستی که هاییظلم گفتمی. کنند صدایش خان و برود رعیتی و ارباب نظام بار زیر نشد

 اب، خان ساالر اشملکی رقیب که شد این. آوردمی در لرزه به را خدا عرش کند بیچاره مردم حق در که خواهندمی

 تکیه ابیارب تخت به آقابزرگ پدر از بعد کردمی سنگینی هایشمژه به که پهنش هایابرو و پرپشت هایسبیل آن

. بود زده جلو آقابزرگ از مالکی در که کرد تصاحب را هایشرعیت هایزمین ظلم و اجبار به قدران آن از پس. زند

 اختیاربی خان حشمت اسم یادآوری با. بود گرفته دست به را امور خان حشمت پسرش هم مرگش از بعد

 .ترکدمی دارد خشم از که دیدممی را گردنم رگ من و کرد ساییدن به شروع هایمدندان

 چوبی کوتاه و قطور هاینرده کنار را آن. درآوردم را هایمکفش ایوان یپله تک از رفتن باال از قبل ادب رسم به

 صدای با. دادم هل را در. کردم باز را در قفل و درآورده کتم جیب از حوصلگیبی با را کلید. کردم جفت ایوان

 برای. سرآمده، آقابزرگ چون، هم خانه این عمر دیگر. ریخت پایین خاک اندکی و شد باز چوبی در ایتقه

 متس که چوبی پله راه اختیاربی و برداشتم عقب به قدم یک اما، چرا دانمنمی. انداختم پایین را سرم ایلحظه

 زسب شنل و آمدمی پایین هاپله از آرام آرام. دیدمش که بود جا همین بار آخرین. کردم برانداز را بود ایوان چپ

 ازدحام از شاید تا کردمی ترنزدیک خود به بازو دوطرف از، است اشارپ نامش گفتمی همیشه که را رنگش
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 هم دشای. کردمی بلند را پله یناله کوچکش هایپا سنگینی صدای، آمدمی ترپایین که دفعه هر. بکاهد سرما

 اندهپوش بازوان، هادست آمدمی ترپایین که طورهمین و دیدم را پاهایش فقط. نداشتند توان دیگر پله هایچوب

 ...و گردن، سرما از شده

 به همنگا دوباره خواستمنمی حتی. کردم ترک را درهگالب همیشه برای و عجله با و انداخته پایین را سرم دیگر

 سر نه، بار دیگر هایشچشم طلسم ترسیدممی. ترسیدممی... هایشچشم آخ... هایشچشم. بیفتند هایشچشم

 .دهد باد به را او سر که، من

 .سوزاندمی خود در را هایمنفس و شده ور حمله سویم به پله راه همین از، زمان گذر با هم هنوز که طلسمی

 هب نگاهم. ریخت بیرون خود با را خاطرات و خورد سر چشمم گوشه از اشک و زدم تکیه هانرده به. آمدم خودم به

 .شوم خیره بود مانده خاطرم در تهمینه که جایی آخرین به، راحت گذاشتندنمی هااشک و شد خشک پله راه

. کردم نگاه رافاط به مستاصل. آمدممی نباید. شکستممی را قسمم نباید. گرفتم برگشت به تصمیم دوم بار برای

 ...تهمینه. نباشد تو از نشانی که بروم کجا

 زرگب عنکبوت یک. انداختم هایمکفش به نگاهی. کن رهایم ایثانیه برای! بگذار خودم حال به مرا ایلحظه برای

 یرز و کردم بلند را پاهایم. بود خاک و گرد در غرق ایوان. بود رسیده کفشم نزدیک و شده آویزان ایوان سقف از

 نباید. بود شده کشیده تمیزم و سفید هایجوراب به کثیف و سیاه خاک از هایگرد. کردم نگاه را هایمجوراب

 تنها، بار اولین برای که بود دیروز همین انگار. نبود کثیف و متروک قدرآن وقت هیچ جااین. آوردممی در را کفشم

 درختان. گل هایبوته از پر. بهشت باغ بگو، نگو حیاط. بودم آمده آقابزرگ و ننه دیدن به مادر یا پدر بدون و

 روی تداش نعیم گذاشتم حیاط به پا وقتی. بود کرده مستم پیچیدمی درهگالب جای همه عطرش که گالب سیبِ

 تمبرداش سر از کاله و ایستادم حیاط وسط درست. بود سواری یآماده. کردمی تمیزش و کشیدمی فرچه را اسب

 ازب فرق وسط از و زده کتیرا. دهد نشان همیشه از ترروشن را رنگم خرمایی هایمو و بتابد صورتم به آفتاب تا

 تا و بستم را هایمچشم و کشیدم باریکم هایسبیل به دستی. داشت رواج مدل این هاوقت آن آخر. بودم کرده
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 داشت که ننه سمت به عجله با. دارشنم خاک و گالب سیبِ داشت عطری عجب. کشیدم نفس داشت جا امریه

 سالم": گفتم کشداری لحن با. کوچک و بزرگ هایآرزو از پر. خام و جوان. بودم جوان. رفتم میزد جارو را ایوان

 نیا .ماهت روی به سالم. سرت قربون": گفت ننه که بیایم ایوان به که برداشتم خیز "جانم از عزیزتر یننه

 کردم عادت و دارد حرمت خانه گرفتم یاد که بود جاهمان ". تصدقت کفشاتو درار. ننه ایوون رو جوریاین

 نارک را آنها، کنم جفتش ایوان به متصل پله تک روی گفتمی که ننه اصرار وجود با و دربیاورم را هایمکفش

 را رمس. کنم سالمش بود منتظر. آمدمی آقابزرگ قلیان قل قل صدای. بگذارم بودم عاشقش که چوبی هاینرده

 از رپ که رسایی صدای با. دیدنمی ایوان زیر از را من ".علیکم سالم. آقابزرگ ادب عرض": گفتم و گرفتم باال

 قلیانش قل لق صدای باز و ".کن نگاه رو آبادی جااین از بیا. کنارم بنشین بیا. باال بیا. پسر سالم": گفت بود شوق

 ای. بودم سرمست و سرخوش چقدر. بودم چابک و چست چقدر. آمد درد به قلبم روز آن یادآوری با. شد بلند

 یا. کنم نگاه را آبادی باال از و بیایم کردنمی اصرار همهآن روز هر آقابزرگ کاش ای. آمدمنمی وقت هیچ کاش

 !تهمینه. دیدمنمی را تو کاش ای... ترساده

 تاری اب که کردم پرتش دست حرکت با. کردمی چکار داشت دانمنمی، بود رسیده کفشم روی به دیگر عنکبوت

. ختماندا اتاق باز نیمه در به نگاهی. کشید باال را خود خوردمی تلوتلو که همانطور و شد معلق داشت خود به که

 پاک را هایماشک رد و کشیدم صورتم به دستی؟ کند صدایم که کجاست آقابزرگ؟ کند تعارفم که ننه کجاست

 عاشق هاییوقت یک. شد بلند در نزار و خسته هایلوال صدای. کردم باز کامال را در و بردم پیش دست. کردم

 را اصد این شدن بسته و باز هنگام، آقابزرگ خانه خوشبوی و چوبی هایدر آیدمی یادم وقتی از. بودم صدا این

 رستد. دلکش و زیبا. مرتب و تمیز. بود بیرون از متفاوت، اما خانه. شدم داخل و گفتم یااهلل عادت روی از. دادمی

 پشت را در و تو آمدم کامال. بود عادی چیز همه. داشت توجه خانه داخل به فقط مادر که انگار. هاوقت همان مثل

 دیدارپ هایمچشم جلوی، بود نکرده تغییر ایهذر که، خانه دیدن با روزها آن تمام انگار چرا دانمنمی. بستم سرم

 ردیگ کی از من. آوردمی در لرزه به را اممردانه و تنومند هایشانه که بود هااشک هجوم باز و زدم تکیه در به. شد

 ؟بودم نکرده گریه
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 اتاق تکلف و سنگین هایپرده. دادمی فشار را گلویم که خاطره مشتی دستِ بود شده، خانه وسایل و اسباب انگار

 را ایمپ یک. نشستم زمین روی به جاهمان. شد سست خاطرات هجوم سنگینی از پاهایم. بیاید نور تا زدم کنار را

 مخمل از شده روکش هایمبل. کردم نگاه خانه به باز و شدم ساکت. کردم دست ستون را دیگرم پای و دراز

 ننه موقع همان که مادر نقاشی هایتابلو. ننه و گالبتون بافت دست هایفرش. گردو چوب عسلی هایمیز و سرخ

 کی که پدر پیش، مادر از و بود هنر عاشق ننه، فهمیدنمی را هنر کسی که روزگار آن در. بود کرده وصل دیوار به

 الزم که هرکالسی و دهد بال و پر هنرش به بگذارد تا کردمی دفاع بود جدی یرتبه عالی و اتوکشیده نظامی

 هایمو. بود آویخته دیوار به ننه و آقابزرگ از بزرگی تابلوی، چشمم رویروبه دیوار به. برود خواهدمی و است

 را اشچهره زیبایی گرمش و مهربان لبخند. کردمی خودنمایی بلندش روسری زیر از ننه کرده باز فرق از حنایی

 تهگذاش اشگلگلی دارچین و کوتاه دامن روی را اشحنایی هایدست و نشسته مبل روی. بود کرده چندان دوصد

 گشرن قرمز صندل نوک و انداخته دیگرش پای روی بود شده تنگ مچ از که گشادی شلوار با را پایش یک. بود

 که همیشگی صالبت و جذبه همان با هم آقابزرگ. باشد داده نشستنش به شکوهی که بود گرفته باال کمی را

 و مبل لبه به دست یک و ایستاده خیز نیم کنارش، دادمی او به ابروهایش خفیف اخم و پرپشت و سفید هایسبیل

 نگاه من هایچشم در صاف انگار. بود کرده خم اندکی را سرش و بود گرفته اشپهلوی کاله لبه به دیگرش دست

 یحت من. کردممی حس وجود همه با را شانخالی جای. خوردمی قلبم به صاف و داشت برش شاننگاه. کردندمی

 .بودم مانده قسمم پای و نیامده هم شانخاکسپاری مراسم برای

. باشد هگذشت زیادی مدت بود جااین مادر که باری آخرین از نباید. زدمی برق و بود تمیز اتاق گوشه برنجی گلدان

 دوست. آیدمی جااین به وقت چه پرسیدمنمی مادر از وقت هیچ. بود سکونت آماده، تمیز و تر و زده جارو جا همه

 من با سال نوزده که مادر. کندنمی رهایم گذشته ایلحظه و کرده جادو مرا روزها آن طلسم هنوز کند فکر نداشتم

 همسر و سر نیز من خواهدمی دلش چقدر که خواندممی نگاهش از. کردمی درک مرا خوب، داشت سنی تفاوت

 تهگرف را دورش قد نیم و قد هاینوه، رفته فرو ابدی خواب به و گذاشته تنهایش، پدر که هاسال این در و داشتم

 نداشته دختر چون، بود بزرگ عروس که را مادرم و داشت پسر چهار ننه. کنند پر برایش را پدر خالی جای و

 عموی زن. آمدیممی درهگالب به بیشتر رضا پسرعمویم و من پدربزرگ هاینوه میان در. داشتمی دوست
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 هاتن من که چرا. کنم ازدواج نگارین دخترش با من که بود خیال این به همیشه، داشت دختر پنج که کوچکم

 برخالف و رفته مادری طایفه به من یچهره طرفی از. بود بیشتر برادرهایش تمام از پدرم ثروت و بودم فرزند

 همیشه موع زن که داشتم کشیده هاییچشم و تراش خوش بینی داشتند گوشتی و بزرگ بینی که پسرعموهایم

 از رماد و آفریندمی شهرآشوب دخترکی، نگارین گرد و درشت هایچشم و تو کشیده هایچشم ترکیب گفتمی

 .رفتمی غنج دلش و خندیدمی دل ته از باشد داشته آشوب شهر ایهنو که این

 اهگ هاینامه و بودند رفته فرانسه به خانواده و عموجان همراه به انقالب از بعد؟ کجاست نگارین االن راستی

 ازدواج که دانستممی. رسیدمی منزل درب به، نشد باز من جانب از وقت هیچ که هاییپاکت با هنوز، گاهش

 .ببیند را فرزندش نتوانست وقت هیچ دیگر، طالق از بعد و داشته ناموفقی

 عموزادگانم و من، شدمی جدا هم از نازکی پرده با تنها درش که کناری اتاق و اتاق این در که روزهایی چه

 ره اکنون و شد سپری برق سرعت به که روزهایی. کردمی پر را فضا مانکودکانه هایخنده صدای و دویدیممی

 .گذشتمی سال هزار ایثانیه

 با ادامب ".کنید نگاه را هایتانجوراب بیایید اتاق به کهاین از قبل ": گفتمی همیشه ننه. درآوردم را هایمجوراب

 مآغوش در. گرفتیمی آغوشم در و بودی کاش ای. بردممی حساب هم عکسش از. بیایید اتاق به کثیف جوراب

 یستادها عکسش رویروبه حاال. بگیرم آرام کمی شاید تا بترکد ساله چند عقده این، چرکی دمل این تا گرفتیمی

 را کار نای،  "من" خواستی چرا؟ بگیرد قبر سنگ برایت پدرم نخواستی چرا؟ آقابزرگ بود وصیتی چه این. بودم

. نگرامافو همین کنار. اتاق گوشه همین! جاهمین؟ نیست یادت؟ بودم خورده قسم من دانستینمی مگر؟ کنم

. توشه لتوسای یهمه. بگیر رو ساک این بیا. جاییاین نداره خبر": گفتی و گرفتی را دستم. بود دیروز همین انگار

 ضمبغ و بگیرد گلویم در صدا خواستمنمی. بروم حرفی هیچبی که گرفتم را ساک یدسته ". کردم جمع خودم

 بودیم زده چنگ ساک دسته به هردو که دستهایمان به نگاهی. نکردی رهایش اما کشیدم را ساک. بترکد

 .کردم نظر بود شده سرخ غیرت و ناراحتی از که هایتانچشم به و کردم بلند سر آهسته سپس. انداختم
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 .آمدی درهگالب به که بود آخری بار این که بخور قسم! بخور قسم -

- ... 

. اریند مردم ناموس به نظر که بخور قسم": گفتی دوم بار برای جدیت با و گرفتی خودت طرف به کمی را ساک

" 

 ؟بودی شده مردم ناموس تو دیگر حاال تهمینه؟ مردم ناموس. گرفتم گر

 .نمیای جااین دیگه که بگو. اسفندیار بخور قسم -

 آن با شد نامهربان شدمی مگر؟ شدمی مگر. نبینم را تو دیگر خوردممی قسم چطور؟ خوردممی قسم چطور

 ؟شدی مردم ناموس تو حاال، تهمینه راستی. هاچشم

 تمنا داشتی استیصال با. جدیتی نه، بود کار در ابهتی نه دیگر. انداختی زمین به و کشیدی دستم از را کیف

 ...کردیمی

 کن خالصم و بگو. پسر یاال -

 .ودش رنگ کم نظرم در، قدرتمندم پدربزرگ ابهت خواستمنمی. ببینم وضعیت این در را شما خواستم نمی

 ...تهـ جان به. نگذارم دره گالب به پا جاستاین دانممی که زمانی تا. بزرگآقا دممی قول -

 ار هایتاندست، زدی تلخی لبخند. بیاورم زبان به را اسمش خواستینمی. گرفتی هایملب روی را هایتدست

 .گرفتی آغوش در مرا و بوسیدم

 ؟مردمی ناموس االن تو! تهمینه

 از از... تو نداشتن از... تو نبود از... امجوانی شدن پر پر از. شوم هایروز آن بارهیک ازهجوم، گرفت درد سرم

 ...تهمینه... تهمینه... تهمینه. تو دادن دست
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 هاییغج صدای. است ناله... نیست خنده نه... نه. شد بیشتر و بیشتر. پیچید گوشم به دخترک هایخنده صدای

 "...تهمینه": زدم فریاد را نامت توانم یهمه با. تهمینه توست

 یکهنه خاطرات از جزئی برایم داشت کم کم که روزهایی تمام. نداشت را فشار همهاین حجم تحمل روحم

. ودب تکرار حال در تاریخ گویی و یافت تازه رنگ و گرفت قوت روستا دوباره دیدن با، آمدمی حساب به سوزاننده

 ردنمگ دور و داشتند دست اشیا انگار. کردم نگاه اتاق دیوار و در به دوباره. برگرداندم آقابزرگ تابلوی از را رویم

 به .انداختم مبل روی و درآوردم را کتم. کردم باز را پیراهنم باالی دکمه. بستندمی را تنفسم راه و آورده هجوم

 هانجرهپ طرف به. کند عادت اتاق تاریکی به چشمم تا کشید طول کمی. زدم کنار را پرده. رفتم کناری اتاق طرف

 جای. خریدممی المپ هااتاق برای باید. انداختم سقف به نگاهی. کردم باز را هردو و زده کنار را هاپرده، رفتم

 مادر هایرنگ و بوم و کتابخانه االن اما؛ گفتمی خانهصندوق جااین به ننه. کرده تغییر جااین. بود خالی هاالمپ

 اگر. بود هنرمند مادرم راستی به. کردم نگاه، بود اتاق کنار و گوشه نامرتب گاه و منظم که تابلوهایی به. بود آن در

 بوم ویر هایکار نیمه تابلوی. کردمی برگزار جا همین را هایشکالس داشتم حتم، نبود راه سختی و توانستمی

 زنی ظریف هایدست با هایشچشم که مردی. آمدمی پیش غلیظ دود و مه میان که مردی از محو تصویری. بود

 .کیستند زن و مرد این ببینم تا بود تمام تابلو کاش. شده پوشانده

 آقا های... آقا -

 با، یآب کنگرم شلوار و رفته رو و رنگ شرت تی و تراشیده ته از سر با ایجثه ریز پسرک. کردم نگاه پنجره از

 .بود ساختمان رویروبه، خوردن سبزی و پلو عدس سینی

 .فرستاده عمو حاج رو این، آقا سالم -

 ؟کیه عمو حاج. سالم -

 .فتحعلی حاجی... دیگه عمو حاج -
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 هاوقت آن.  شده شکسته چقدر االن. آوردم خاطر به را او تازه. آری آه. گفتمی را دیدم در دم که پیرمردی

 .بود روستا کربالیی تنها. زدندمی صدایش فتحعلی کبالیی

 ؟عموته. سعادتش به خوش؟ شده حاجی کبالیی... اِ -

 .برممی میام شب تا جاهمین بذار هاشمظرف. آقا بیا -

 تظرمن یا دهد جوابی کهاین بدون و گذاشت ایوان روی را سینی. باشند کرده اشمنع من با صحبتیهم از انگار

 .امگرسنه چقدر که فهمیدم تازه. رفت، باشد من تشکر

. نشست رویش شدمی حاال. ریختم ایوان روی و برداشتم آب چاه از. زدم جارو را ایوان و آوردم جارو، غذا از بعد

 هروقت که بود گفته برایم. کردم پهن ایوان روی بود گذاشته اتاق گوشه و کرده لوله مادر که را گلیم. تمیز و تر

 .برمیگرداند اتاق داخل و کردمی جمع ایوان روی از را گلیم این، برگردد خواستمی

 با آرام آرام .بگذارم تهمینه پای جای پا و شوم نزدیک پله به توانستمنمی. بودم نگذاشته باال طبقه به قدم هنوز

 همین روی مانده یادم در که باری آخرین من یتهمینه. رفتم باال، شدمی برداشته سختی به هرکدام که هاییقدم

 رمیب را شکم. بود تمیز و شده فرش باال ایوان. گرفت تپیدن قلبم هربار مثل، اسمش یادآوری با! بود هاپله

 دارم حتم. آیدنمی خانه و دارد مسافرتی گفتمی که بود روز سه. بوده جااین مادر دیروز همین انگار. انگیخت

 پنداشتمی حتما داشت ایوان و حیاط که وضعی با. کرده آماده را جااین، میایم من دانستمی چون؛ بوده جااین

 را آبادی و برگشتم. بود نکرده پهن را گلیم که. بود نکرده مرتبش که ببینم را پایین هایاتاق ندارم طاقت دیگر

 بزرگ خود زمان در که عمارت آن... خان حشمت اربابی عمارت خصوص به و جا همه. بود پیدا جا همه. کردم نگاه

 اهتشب خانهغسال به بیشتر که آن. مانندبی گاهشکنجه آن. داشت نهان گنج که هایخراب آن. باشکوه و بود

 گویی. شکافتمی را امسینه داشت، کوبیدن شدت از قلبم. نشستم اختیاربی. اربابی عمارت تا داشت

. است االن همین انگار که میزد طوری. شده عاشق که روزی از گذشته سال چند و سی که کند باور خواستنمی

 .دیدمش بار اول برای که است لحظه همین انگار
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 تهشیف و قراربی هایچشم جلو درست و گذاردمی حیاط به پا شتاب با گاهی و آرام که، دیدمشمی هم هنوز انگار

. نبود معلوم اشچهره آنجا از. بود دستش آفتابی چتر. دیدمش بار اول وقتی بود روزی عجب. رودمی راه من

 قدم زیبا و مغرور. کندمی همراهی باغ محوطه در را خان حشمت شیطان و هوا به سر پسرک که دیدمشمی

 .خرامیدمی... رفتنمی راه. داشتبرمی

 و مبنشین کنارش هم من داشت اصرار و کشیدمی قلیان و نشستمی روز هر آقاجان که ییجا درست. نشستم

 .کنیم تماشا را آبادی و بزنیم گپ

 یارس رنگارنگ هایشیشه الیالبه از ذره ذره، روز هر که را آفتاب و بنشینم بود این آرزویم بودم که ترکوچک

 هنوز اگر بود خوب چقدر. کنم تماشا را کردمی روشن را اتاق کل و آمدمی باال آرام آرام و تابیدمی فرش روی

 به و دارم دیپلم من فهمیدنمی خان حشمت کاش ای. تهمینه دیدمنمی را تو وقت هیچ کاش. بودم کوچک

. شدنمی باز گاهشکنجه آن به پایم وقت هیچ کاش ای. شود سواددار چموشش پسرک افتادنمی صرافت

 و تلخ خاطرات وقفهبی هجوم با و درآورد پا از مرا خواستمی خود توان یهمه با گذشته اما، خواستمنمی

 نشستم همانجا .نداشتم را افکارم فشار با مقابله توان دیگر. کند ترتلخ و تلخ، کوتاه سفر این به را کامم شیرینش

 ...کردم مرور نو از را گذشته تمام و

 فرزند تک. توجه مرکز. سرمست و سرخوش. رو و بر خوش. رعنا و رشید. باال و قد خوش. بود سالم هجده

 ؛نبودم بزرگ ینوه. شود کالمم هم ایلحظه برای بود هرکسی آرزوی. خواه عدالت نصراهلل، رتبه عالی سرهنگ

 سال آن تابستان. داشتم ننه و آقابزرگ نزد بیشتری قرب و ارج، خاطر این به من و بود تربزرگ پسر پدرم اما

 قد به تشپرپش هایسیبیل که قد کوتاه مردی بودم آبادی دیدن مشغول بزرگ آقا با وقتی. رفتم درهگالب به تنها

 :گفت کشیده لحنی با. شد حیاط وارد گویان یااهلل خوردنمی هیکلش و

 ...های اهلل سیف حاج -

 .بود شده حاجی تازه آقابزرگ روزها آن
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 !انداختی سر روی رو صدات... چیه... غالمعلی های-

 .زد بیرون اشبینی و دهان از قلیان دود و

 .بوسی دست ببرم بیاد بگو. عقبش فرستاده رو من ارباب. اومد سرهنگ پسر روشن چشمت -

 .شد خون کاسه دو هایشچشم. فشرد دست در را قلیان شلنگ جانبی و باریک سر بزرگ آقا

 رو نم نوه ". کرد اشاره خودش به بود گرفته را شلنگ که دست همان با و "؟ کیم من رفته یادت.. غالمعلی هوی"

 "؟رو اهلل سیف نوه؟ بوسی دست ببری

 برم زاده آقا اب گفتن... ادبیهبی. بوسیممی رو شما دست، شماییم چاکر ما. اربابه دستور. اهلل سیف حاج شرمنده -

 .خدمتشون

 کار ؟کرد شدمی چه. کردمی ـناه گـ احساس شود ارباب خان حشمت تا کشید کنار راحتی به کهاین از آقابزرگ

 کارت هچ ببین. پسر برو": گفت و کرد من به رو زدمی موج آن در ناراحتی و غیرت که صدایی با! بود گذشته کار از

 ترکه و تخم ندارم خوش هیچ. کن امتناع بنویسی مشق و کنی کتاب حساب براش خواست اگر. مرتیکه این داره

 ". کنند کاری افعی این برای من

 به رچت دخترک تا بروم زودتر داشتم دوست من، بزرگ آقا برخالف. گذاشتم سر روی داشتم دست در که را کاله

 جذب امر شاید تا، بودند برم و دور تهران که پرواییبی هایدختر تمام از. بود کرده جلب را نظرم. ببینم را دست

 باال حاال که نهن قراربی هایچشم برابر در و گفتم "اجازه با". کشیدم باریکم هایسبیل به دستی. بودم بیزار، کنند

 ودب چترش بیشتر. روستایی دخترک آن دیدن برای نبودم مشتاق هم آنقدرها. شدم همراه غالمعلی با، بود آمده

 یچارهب رعیت این برای را شهری دختران ادای تا! کنم تحقیرش تا بودم فرصت دنبال به. کرد جلب را توجهم که

 !او نه. داشتمبرمی قدم اربابی عمارت در االن خواستمی بزرگ آقا اگر که بودم من این باشد هرچه. درنیاورد
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 را یوانا یکی. حشم و خدم از پر. بزرگ آقا خانه برابر دو تقریبا. بود ترباشکوه و تربزرگ خیلی نزدیک از عمارت

 درخت زیر را زمینی سیب هایپوست یکی، کشیدمی آب چاه از یکی، کردمی پهن لباس یکی، زدمی جارو

 هایخیل. انداختم نظر جا همه به، کشیدمی دستمال را هانرده یکی، بردمی اصطبل به را هااسب یکی، ریختمی

 مهه به مدام که زنی! نبود اما دخترک. آمد و رفت و صدا و سر از پر. رفتندمی اتاق آن به اتاق این از طورهمین هم

 : گفت و کرد رو بودیم رسیده حیاط وسط حاال که ما به. آمد پیش غرور اندکی و اخم با زدمی تشر

 !غالمعلی چیه -

 حاج نوه یا اربابه امروز مهمون؟ کیه فکلی شهری این": گفت شنیدممی هم من که طوری گوشش کنار آرام و

  "؟ اهللسیف

 :گفت بلند و زد ایمرموزانه لبخند غالمعلی

 .بیارمشون برم فرستاده ارباب. هستن اهلل سیف حاج پسر ایشون -

 سرش. گرفت خود به ایخودخواهانه چهره، نیستم ارباب چشمی نور مهمانان از شد راحت خیالش گویی که زن

 .کرد برانداز را من پای سرتا اندکی و برد باال را

 !یایب بعد باید یا، بینهمی رو تو خان ببینم تا بایست جاهمین! خب خیلی! تویی تابستونه معلم پس -

 چون و کرده فراموش را خود جایگاه! اوست همسر عمارت این صاحب انگار که زدمی حرف متکبرانه چنانآن

 .کردنمی برخورد شریف ایخدمه

 حرف به. گرفتم را تصمیمم. نیامد خوشم زن رفتار از هیچ. رفت دار اصطبل سراغ و گذاشت را من غالمعلی

 .است خارج امعهده از گویممی، داشت هرکاری خان حشمت و کنممی گوش آقابزرگ



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسدی زهرا  | تو , بار دیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 17 

: فتگ زدمی موج آن در میلیبی که تکبری با. برگشت زن همان که بودم خدمتکاران فعالیت تماشای سرگرم

 ". منتظرن ارباب. بیا دنبالم"

 راستیک ایوان از. بود داده قرار تاثیر تحت مرا آنجا ابهت هم کمی کنممی فکر که حاال. افتادم راه حرفی هیچبی

 :گفت آهسته و کرد باز برایمان را راه، زدمی جارو را هاپله که دختری. رفتیم هاپله راه سمت به

 .نزدم جارو هنوز که رو جااین! رفتینمی سمت اون هایپله از خب، خانوم زینت -

 :گفت غره چشم با، است زینت نامش فهمیدم حاال که زن

 ؟بذارم کجا رو پام بگی بهم تو که کشیده جایی به کارم حاال! هاغلط چه؟ بله بله -

 من به رو تخم و اخم همان با سپس. شدم سرخ خجالت از هم من که برد کار به تحقیری چنان با را "تو" و

 "بیا": گفت

 راه ایوان جلوی درخت. ببینم را ننه و بزرگ آقا تونستمنمی جااین از. بود شده پوشانده بافتدست فرش با ایوان

 .انددوخته چشم عمارت به دلواپسی و نگرانی با که دید را آنها شدمی دیگر جای از شاید. بود کرده محدود را دید

 .کرد باز را در باشد جواب منتظر کهاین بدون و زد در به ایتقه زینت

 ؟ داخل بیاد دینمی اجازه. ارباب آوردمش -

 ". منتظرند ارباب. بیا": گفت بلند زینت. نیامد صدایی

 سالم ایهخف صدای با و شدم وارد احتیاط با. نگرانی یا بود ترس دانمنمی. کوبیدمی محکم قلبم اما چرا دانمنمی

 .کردم

. بنشینم گفت کند نگاهم کهاین بدون. داد را من سالم جواب سر با، خواندمی روزنامه که همانطور خانحشمت

 ترمه اب را رویش که رادیو، مخمل هایمبل، نقره هایگلدان. بود قیمتی وسایل از پر اتاق. انداختم اتاق به نگاهی
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 اب دیگر مرد چند و خانحشمت از متعدد هایعکس. بودند پوشانده بود فرش رنگهم که گوشی سه رنگ آبی

 .بود شده قاب دیوار به پرپشت هایسبیل و هیبت همان

 هک رنگسایسرمه شلوار و جلیقه. انداخته پا روی پا. گذاشت میز روی و کرد تا را روزنامه مدتی از بعد باالخره

 .نهاد زانو روی و کرده گره بهم را هاانگشت. کرد مرتب را بخشیده خاص جلوه آن به ساعت طالی زنجیر

 ؟جَوون چیه اسمت -

 .اسفندیار -

 ؟چطوره سرهنگ. گذارمنمی سرش به سر هم من. نیست بلد رو رعیتی آداب فقط. شریفیه مرد پدربزرگت -

 ؟درهگالب نیومده

 بل زیر و ساییدم بهم را هادندان. بود آمده جوش به خونم، کردمی خطاب رعیت را آقابزرگ گستاخی با کهاین از

 :گفتم تسلط با. گفتم استغفرللهی

. منمون تنها تا بیام درهگالب به خواستن من از. رفتن شیراز به مادر همراه به، کاری ماموریتی علت به پدر -

 ؟داشتین امری من با جسارتا

 .نشست لبش کنج ایرضایتمندانه لبخند

 ؟خوندی درس کالس چند. باسوادی مشخصه زدنت حرف از... خوبه... خوبه -

 بالمدن آقابزرگ خانه فرستادمی روز هر بیایم درهگالب به خواهممی بود شنیده وقتی از. دارم دیپلم دانستمی

 .نه یا آمدم ببیند

 .دانشگاه برم خواد خدا اگر خواممی. دارم دیپلم من -
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 رچت از. بود دخترک همان. شد باز در. داد تکان هایمحرف تایید نشانه به را سرش و انداخت باال را ابرویش یک

 سیاهی. کردمی جادو هایشچشم... هایشچشم. بود زیبا چقدر. فهمیدم داشت دست به که ایهشد بسته

 و دبلن. بود بافته طرف دو از را موهایش. قلوه کوچک هایلب و تراش خوش بینی. پراند سرم از برق هایشچشم

. دادم قورت زحمت به را دهانم آب. برخاستم جا از، زیبایی همهاین برابر در اختیاربی. قیر همچون، سیاه

 :گفت دختر به رو تندی با، شد من آمیزتحسین نگاه متوجه که خانحشمت

 !برندار سرت از روستا تو نگفتم مگه؟! تهمینه کو چارقدت -

 !بود تهمینه اسمش پس... تهمینه

 موج نآ در زیبایی و مالحت که صدایی با. گرفت سرش روی و برد باال را دستش یک، نگران و دستپاچه، دخترک

 :گفت آرام لحنی با، زدمی

 .دارید مهمان دونستمنمی. آقا ببخشید.. وای ای -

 .بست را در و کرد تعظیمی نیمه غربی متشخص هایخانم مانند و انداخت من به نگاهی

 .کرد، بود زده خشکم طور همان که من به رو خانحشمت

 ؟مونیمی درهگالب کی تا -

 مات چطور بود نیاورده رویم به کهاین از، دل در. نشستم صندلی روی و برگشتم طرفش به. آمدم خودم به

 .شدم سپاسگزار او از، شدم دخترک

 .ماه یک احتماال. نیست معلوم -
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 حساب بهش وقت اون تا خواممی. درهگالب میاد مهر از پسرم یسرخونه معلم. کن تعطیل داری کاری هر -

 پدرت از رو تاجازه. بمونی جااین تابستون آخر تا باشی مجبور شاید. بدی یاد رو نوشتن خوندن و کتاب

 .غالمعلی به بده داری ازش ایهشمار اگه. گیرممی

 دستش و دکر آتش سیگاری. ایستاد پنجره به رو من به پشت و شد بلند، باشد من جواب منتظر کهاین بدون بعد

 "بری تونیمی": گفت و چرخاند هوا در را

 راچ دانمنمی اما؛ خوردمی دردش به گاهی و بود سرهنگ چون شاید. داشت خوبی رابطه پدرم با آقابزرگ برخالف

 .بود هارعیت مانند من با رفتارش

 به تمرفمی پایین هاپله از وقتی. بود گرفته، بودم دیده هم را دربار حتی که مرا اربابی ابهت کنم اعتراف باید

 که ار دستش... صدایش لحن... هایشچشم به. بود هاشاهزاده مثل که کردنش تعظیم به. کردممی فکر دخترک

 ردنگ و سر به قری. دیده را رعیتش انگار. دید مرا هاپله پایین زینت. آمد شیرین نظرم به، گرفت سرش روی

 :گفت و داد

 تو مث بخوان همه، میره و جااین میاد آدم صدتا روزانه؟ در به سیزده اومدی مگه؟ میای راه آروم آروم چیه -

 !کرد جم رو جااین شهنمی که کنن چس و فس

 و خود هجایگا. کردنمی فروتنی. نبود باشرافت ایخدمه مثل. کردممی ادبش باید. بود هاحرف این از ترپررو! نخیر

 حریفش دیگر، کردمنمی قیچی را دمش االن اگر. امآبادی هایرعیت مثل هم من کرده فکر. دیدنمی را من

 این وجود .کنم تقبل را خان حشمت پسر تعلیم مسولیت، آقابزرگ رغبت برخالف داشتم تصمیم که چرا. نبودم

 هخانواد بر بسیار چشمی نور یخدمه. بگیرد را دخترک با صحبتیهم برای اماراده جلوی، بود ممکن عفریته

 .داشتند نفوذ عمارت اهل و هاارباب

 :گفتم جدیت با و شدم خیره هایشچشم به درست و کردم کج گردن. ایستادم رویشروبه
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 که دارم دوست نه امآبادی این اهل نه من. اسمته که ایدیگه هرچیز یا کنیز، نوکر، کلفت خانوم کن گوش -

 کار تو سرت کن سعی. اربابم پسر سرخونه معلم هم امروز از. نکن رفتار اربابت هایرعیت مثل من با پس. باشم

 سرهنگ من پدر. بدون حاال، هستم اهلل سیف حاج پسر کدوم بچه من دونستینمی حاال تا اگر. باشه خودت

 !ستچیکاره من پدر که دونیمی حاال. بزرگ خواه عدالت سرهنگ. اربابه رفیق که همون. خواهه عدالت

 تلکن با. دهد قورت را دهانش آب داشت سعی بیهوده. بود ترسانده را او من تحکم. افتاد جانش به لرزی آن یک

 که همانطور و "..بفرمایید.. بـ. نگفتم... چیزی... که من.. مـ.. مـ. چیه هاحرف این... این... آقا... آ.. آ": گفت

 قاآ هایکفش بیا. مرده ذلیل کجایی اشرف.. اشرف" زد داد، دادمی سوق ایوان پله طرف به مرا دست با محترمانه

 ". کن جفت رو

 .پوشمشمی خودم. کنم خودم اجیر رو کسی ندارم عادت من. نیست الزم -

 هاسانان دانستن برابر پایه بر من تربیت. بودم ناراحت تحقیر با همراه کلفت یکلمه بردن کار به از هم خودم

 جحا نوه هم من باشد هرچه. کند جدا بقیه با را من حساب کردممی مجبورش جوری یک باید. بود حقش اما؛ بود

 او به همهاین که هم الغیبلسان خود. آمدممی حساب به معلم که هم حاال. سرهنگ پسر هم بودم اهلل سیف

 و فضیلتبی هایانسان همین، گدا از منظورش و "! شود معتبر گدا آنکه مباد رب یا " بود معتقد، داشتم ارادت

 دوست یخیل. گشتمی زینت دنبال که شنیدم را دخترک صدای، شدممی خارج حیاط در از داشتم وقتی. اندبتهبی

 دهش بزرگ آن در من که بود اشرافی آداب از دور به رفتار این اما؛ نه یا زده سر را چارقدش ببینم برگردم داشتم

 بهم نمانگاه ایلحظه برای باال از و بود ایوان روی. برگشتم. افتادم پدر شماره و غالمعلی یاد به دفعهیک. بودم

 گفتم و دادم غالمعلی به را پدر هتل شماره. برگشت اتاق به زود. داشت سر به کوتاهی قرمز چارقد. خورد گره

 .خواسته ارباب

 .زد صدایش دید را من تا ننه. رفتمی راه ایوان طول در بود کرده گره پشت از را هادست آقابزرگ

 .اومد، اهلل سیف حاج.. اهلل سیف حاج -
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 .آمد پیش وال و هول با آقابزرگ

 .مردک اون گفتمی چی، اومدی؟ بابا شد چی -

 .چرخیدمی برم و دور پروانه مثل نگارین داشتم لب به وقت هر که هاخنده همان از. زدم شیطنت سر از ایهخند

 .کن عقدش و بذار سرم به منت دارم کچل و کور دختر یه گفت. هیچی -

 .زدم قهقه دل ته از و

 :گفت بود باور زود که ننه

 هفت ای شیش باید تازه که امکوچیکه. فرنگ فرستاده رو بزرگه. داره پسر تا دو! نداره دختر که خان حشمت. وا -

 .باشه ساله

 .ذارهمی سرمون به سر داره. ایدساده چقدر شما! خانم ای -

 :گفتم شیطنت و خنده با

 .گذاشتم سرت به کاله گذاشتم سرت به سر. جون ننه آره -

 :گفتم. خندیدند من با هم آقابزرگ و ننه بار این

 صالح مآقابزرگ با باید گفتم هم من. باشم پسرش سرخونه معلم مدتی مقدوره برام اگر گفت. نباشید نگران -

 .کنم مشورت

 جایش رس آقابزرگ. کرده خطاب رعیت بود ارباب باید که را او شرمیبی با نگفتم. زد حرف متکبرانه چقدر نگفتم

 .بنشینم آنجا خواست و زد اشکناری پشتی به و رفت

 ؟ها؟ کنی قبول حاضری خودت؟ چی خودت. پسرم خوب -
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 .برم بدین اجازه اگر. خوبه نظرم به بخواهید رو راستش -

 یشپ که شرط این به هم آن. گرفتم را رضایتش باالخره تا کشتم را خودم شب تا. رفت هم در آقابزرگ هایاخم

 کندمی خیال آقابزرگ حاال. شد خوب. هستم کسی چه نوه و پسر، نکنم فراموش و نکنم کج گردن خان حشمت

 دختران نصف که منی! من. داشتم شوق دخترک دوباره دیدن فکر از اما، چرا دانمنمی. شده حفظ هم احترامش

 برایم دختران تمام، گذاشتممی زار الله به قدم تا که من. کردندمی رقابت امنشینی هم و صحبتی هم برای شهر

 .کشیدمی خود سوی به مرا که بود هاچشم آن در چه دانمنمی. رفتندمی ریسه ذوق از و کردندمی ضعف و غش

 هر. مانمن نصیببی رویان زیبا نعمت از نیستم تهران که حاال خواستممی شاید. بود سرگرمی یک او به نگاهم

 کهاین از. بود جذاب برایم همیشه محبوبیت این اما؛ بودم نداده بها کسی هیچ به حال به تا هم تهران در، چند

 اما. مکردنمی نگاه کدام هیچ به که بیشتر و بردممی لذت، گرفتممی قرار مجلس یک دختران تمام توجه مرکز

 نه، لباسش نه، ظاهرش نه. نداشت شباهت آبادی دختران دیگر به که دخترکی کشف بود شده کارم، حاال

 اشرافی آداب با بود مشخص؟ کیست پس نبود خان حشمت دختر که او، دانستممی باید همه از اول. رفتارش

 یخانوادگ هایمهمانی در که هاهمان مثل. بود جا به و آمد دلنشین نظرم به خیلی کردنش تعظیم. دارد آشنایی

 شرکت هامهمانی این در ما، پدر لطف به. دیدممی زادگان اشراف و رتبه عالی نظامیان جمع در، ها خانم از دربار

 از ترمهم چیز هیچ پدر برای اما؛ نبودند کار این به راضی اصال، مادر طورهمین و ننه و آقابزرگ چند هر. کردیممی

 .نبود اششغلی موقعیت

 شادی عمر من برای که چند هر. است تکراربی جوانی شور و شر از پر هایروز که واقعا. بودم سرمست چقدر

 . کوتاه بسیار. بود کوتاه جوانی

. کرد صدایم ایوان از ننه. بودم چابک و جوان. بود روزم هر کار. کردممی ورزش و دویدممی حیاط دور. شد صبح

 کیی تا دو را هاپله و شستم را صورتم. کردم پاک رو و سر از عرق، گردنم دور حوله با. است حاضر صبحانه گفت

 و کرده مخلوط هم با را پیاز و پنیر. بود بلند ننه سماور قل قل صدای. کرد تحریک را امشامه نان بوی. رفتم باال

. گذاشت سفره سر سیب مربای با هم گاو تازه سرشیر. بود چیده دورش را شده چیده تازه هایگیالسی گوجه
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 لیانق تازه که گالبتون. خوردم داشتم جا تا که بود کرده تحریک را اشتهایم باغ خورده نم خاک و نان بوی آنقدر

 او به رو ننه. شد سفره هم ما با و نشست سفره سر او دستور به، گذاشتمی او جلوی و کرده چاق را آقابزرگ

 هاوونحی این به داره اصطبل تو الطلوععلی صبح از. ببر نعیم برا هم لقمه یه خوردی رو تصبحونه ننه": گفت

 ".رسهمی

 .براش برممی چشم. عزیزخانم دادم بهش صبحونه -

 نم اما؛ بزنم صدا عزیز را ننه من داشت دوست هم مادر. زدمی صدا عزیز آبادی مردم دیگر مثل را ننه، گالبتون

 ."ننه". داشتم دوست کردمی نازم که لفظی با را او

 .شد پیدا غالمعلی کله و سر که بودم نشده بلند سفره سر از

 اسفندیار آقا های-

 .امبچه خورهمی صبحونه داره؟ ندادن تو یاد سالم؟ غالمعلی چیه -

 .هست صبحونه جااون. منتظره زادهارباب، بیاد بگید. خانم عزیز سالم -

. آیمیم صبحانه از بعد من، برود گفتم اما بودم سیر. نشستممی بچه الف یک لنگ باید حاال. ببین را دنیا

 .کردند امراهی سفارش کلی از بعد، آقابزرگ و ننه. کند همراهی مرا او، خواستمنمی

 امیزندگ الینفک جز جااین، زودی به که داشت خبر گویی! همانا قلبم هایتپش و همانا عمارت به گذاشتن قدم

 .کرد خواهم حبس سینه در را اشخاطره هاسال تا و شد خواهد

 گردی. نیاورد خود روی به. خورد من به چشمش دور از. زدمی تشر گاهی و بود هاکلفت به رسیدگی مشغول زینت

 که هاکلفت از یکی. خوردنمی جم و بود گرم کارش به سرش موشی چون. نبود تکبر و تخم و اخم از خبری

 :گفت زدمی جارو را ایوان داشت



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسدی زهرا  | تو , بار دیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 25 

 .یایدب زحمتبی طرف این از. خدمتشون ببرمتون بفرمایید. منتظرتونن زاده ارباب. معلم آقا علیکم سالم -

 مجاور اتاقی به را من. دادندمی تشکیل هااتاق را طرفش دو که بود راهرویی ایوان وسط. رفتیم باال طبقه به هم با

 و یدپر بیرون شده رها منجنیق از که ایگلوله مثل ارباب پسر و شد باز اتاق در ناگاه که کرد هدایت دیروز اتاق

 .ایستاد جایش سر ما دیدن با که، آمد دخترک بندش پشت

 دویدن هایمرگ میان شوقی باز دیدنش با. دوید پایین به و "! حاال دیدی": گفت خنده با خان حشمت پسر

. بود قدم دو مانفاصله و دیدمشمی نزدیک از درست حاال که چرا. رسیدمی نظر به دیروز از زیباتر بسیار. گرفت

 وقتی. ودب بسته لباسش رنگ هم، آبی ربان با را انتهایش و بافته دیروز مثل، رسیدمی کمرش تا که را موهایش

، مباش صادق بخواهم اگر. کردمی بیشتر را اشطنازی که خوردمی بهم طوری بلندش مژگان لشگر زدمی پلک

 :گفت من هب رو. کرد میخکوب خود به، شیفته اینچنین مرا که بود حصرش و حدبی زیبایی تنها ابتدا بگویم باید

 ؟بده درس الدین شهاب به قراره که همونی تو؟ کنیمی چیکار جااین تو -

 ار سرش. دهم جواب نتوانستم که بودم زیبایش حرکات محو آنقدر. شد دامنش و لباس کردن مرتب مشغول و

 :پرسید جدیت با و گرفت باال

 ؟اللی مگه! زنینمی حرف چرا -

 :گفتم و کردم دراز طرفش به را دستم

 .هستم خواهعدالت اسفندیار من، بله. ببخشید -

 دادمی نشان سیاست با را سالش و سن کم صورت و بود کرده چندان دو را هایشچشم جذابیت که اخمی با

 :گفت

 !گستاخ. نخورده من به غریبه مرد یک دست حاال تا. بدی نشون رو ادبت نکرده الزم -
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 :گفت کلفت به خطاب، بکوبد بهم را در کهاین از قبل و برگشت اتاق به

 .تو بیاد کن راهنمایی رو ایشون، اومد هم وقتی. بیار رو الدینشهاب -

 هک، فکرم در نه را چیزی که بود ایجرقه اولین، این شاید و. آمد خوشم کنم لمس را دستش نداد اجازه کهاین از

 . کرد متمایز امزندگی دختران دیگر از را او و! داد تکان قلبم در

 خانهمهمان در ساعت چند شاید. رفتمی در خواندن درس زیر از الدین شهاب، کردند چه هر هاکلفت روز آن

 خودش قول به از، تهمینه چون، طرفی از. شدندنمی شیطان پسر آن حریف اما؛ دنبالم بیایند تا نشستم عمارت

 ربیشت را هوایی به سر در الدینشهاب جسارت، این و آمدنمی بیرون اتاقش از، بود شده ناراحت من گستاخی

 زیارت از که پریچهرخانم همسرش و -مادرش - بزرگ خانم از تا بود رفته شهر به هم خان حشمت. بود کرده

 هابش سوءاستفاده برای چیز همه. برگرداند درهگالب به را آنها و کند استقبال گشتندبرمی معصومه حضرت

 حتما. ندگرفتمی تحویلم خیلی. نزدم لب اما. آوردند برایم بود باقلوا و میوه، کلوچه، شربت چه هر. بود مهیا الدین

 .شدم رفتن آماده کم کم. بود پدرم خاطر به

 فکر چه به اتاقش در تنها حاال که بودم دخترک فکر در من اما؛ بود بلند عمارت اعضای جوش و جنب صدای

 داشتم قتیو. کاستمی، داشتم کرده تحصیل یک عنوان به که ابهتی از. کردمی سبک مرا. نبود جایز تعلل. کندمی

 ردای شاگرد حضور با کالس و داشت حضور خان حشمت خود هروقت سپردم غالمعلی به، کردممی ترک را حیاط

 !نکند هوا به سر به بچه یک عالف طور این مرا و بیاید دنبالم به، بود

 رانگ توریِ سپیدِ پرده آن پشت و تهمینه اتاق از که کردم حس را نگاهی کردممی صحبت او با داشتم وقتی

 .کردمی سنگینی رویم، قیمت

 علبکین و استکان خوردن برهم صدای با. کنم سوال دخترک مورد در ننه از که رفتم کلنجار خودم با کلی، عصر تا

 شیسرک به نعیم با دارد فهمیدم آقابزرگ خداحافظی از. شده پا به عزیز عصرانه بساط فهمیدم سماور قل قل و

. تچیس خان حشمت با دخترک نسبت بفهمم تا کشیدممی حرف ننه از جوری یک باید. رودمی هازمین از یکی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسدی زهرا  | تو , بار دیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 27 

 زدم دگیآلو خواب به را خودم. آمدم بیرون اتاق از. است مهم برایم ببرد بو تا بپرسم مستقیم خودم خواستمنمی

 :گفتم و

 ؟خورننمی چای بزرگ آقا؟ تنهایی چرا. عزیزم ننه سالم -

 آب یه، بردار ایوون گوشه از رو پارچ و تشت اون برو. رفت و خورد تو پای پیش چرا. ننه ماهت روی به سالم -

 .بره بشور رو شیطون فضوالت بزن صورتت به

 قوری. تمنشس کنارش آهسته، صورتم شستن از بعد. نشست لبم به رنگی کم لبخند اشساده و قدیمی افکار از

 ،بود چه آن از بیش را خودم هم من. پاییدمی چشمی زیر را حرکاتم. ریخت چای برایم و برداشت را سرخی گل

 .دادم نشان کالفه و میلبی

 ؟کردی بق چرا. چته دیگه تو ننه اسفندیار. وا -

 .ننه هیچی -

 ؟خودت الک تو رفتی الکپشت بچه مثل جوراین چرا پس. هیچی چیو چی -

 .رفت کرد پولم یه سکه منو سرتق بچه دختر یک، عمارت توی، صبح آخه -

 .گذاشتم نعلبکی در و خوردم یکسره را چایم باریک کمر استکان و انداخته دهان به قندی زمان هم و

 ؟ننه میگی کیو؟ دختر -

 .نبرد کنجکاویم به پی تا. باشم نپرسیده او از من. کیست او بگوید خودش خواستممی

 .بافهمی طرف دو از موهاشم. دنبالشه جا همه. جیکه تو جیک خان حشمت پسر با! کیه دونممی چه -

 :گفت، کرده بزرگی کشف انگار که طوری داد تکان را سرش ننه
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 هااون هترک و تخم به اشهیچی. شخصیت با، کماالت با، خانومیه چه دونینمی. دیگه ستتهمینه اون ننه خوب -

 !عجبم در سوزونده اینجوری رو تو چرا کهاین حاال. نکشیده

 شروع لبمق در خفیف احساسی و کرد بیشتر دلم در را میلش که بود ننه هایتعریف این شاید، کنممی فکر گاهی

 .کرد زدن جوانه و تپیدن به

 .زد اشچروکیده و مهربان صورت به پنجه انگشت نوک با ناگهان. کردم تعریف ننه برای را ماجرا

 همه این با ماشاهلل. رعنایی... رشیدی... جوونی تو؟ کردی دراز دست چی واسه تو ننه خوب. بده مرگم خدا -

 ؟نامحرمه اون دونینمی کمال و حسن

 .احترامه... ادبه! که نیست بد. دونیممی احترام نشونه رو این شهر تو ما، ننه خوب -

 .کردنمی کم هایشچشم مهربانی از چیزی هم کار این اما؛ رفت هم در ننه هایاخم

 !فهمیدیم هم احترام معنی والّا خوبه؟ احترام شهمی بدن دست اجنبی زن و مرد حاال تا کی از؟ اهه -

 .کردم ریزی یخنده

 !زنینمی هاحرف این از دیگه، دربار تو مهمونی ببرمت بیای بار یک اگه -

 آتیش تو بندازم رو خودم پیری سر مونده هم همین. باباشه مال انگار دربار دربار میگه همچین. نکرده الزم -

 .جهندم

 ".عزیزم ننه بشم گفتنت جهندم قربون من ای ". زدم قهقه دل ته از و بردم عقب به سر

 دوباره .کیست او بودم نفهمیده هنوز. شدممی دور مقصود از داشتم. برگرداند روی من از، بچه دختر یک ناز با ننه

 :پرسیدم
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 دیدم رو موهاش کل من. پوشهنمی لباس آبادی هایزن بقیه مثل چرا پس، جهندم بره خوادنمی که اون خوب -

 !امروز

 :کرد نگفت به شروع، باشد نوجوانش دختر نگران که مادری مثل دفعهیک، کرده قهر بود رفته یادش انگار که ننه

 ،حشمت پدر با مادرشه پنهونی ازدواج از تهمینه. نکن نگاهش جوریاین رو دختر این. دونینمی که تو آخه -

 زرگب زجری چه به نیست معلوم بیچاره دختر! خانه حشمت بزرگ پسر سال و سن هم مگه بینینمی. خان ساالر

. بوده حضرت اعال هایدختر بازی هم تهمینه گنمی. عالمه خدا، ندیدم که من. بوده آشپز دربار تو مادرش. شده

. دمون دربار آشپزخونه تو کمش سن اون با هم اون. رفته خدا رحمت به هم مادرش که میشه سالی چند یک االن

 از، چیدمی میز روی مرتب رو هاظرف، زدمی جارو یا، گرفتمی پوست زمینی سیب مثال. کردمی کمک آشپزها به

 که هنداشت اممدرکی. بوده صیغه نبوده که عقد مادرش! بره که نداشت رو جایی! کردمی چیکار. سبک کارهای این

 ننشو هاشبچه و زن به مرگش قبل خان ساالر که اینامه صیغه جز، بخواد چیزی کمکی هاشفامیل سراغ بره

. خانوم پریچهر پدر قبر به بباره نور. خانه حشمت دست هم اون که. کنهمی فاش رو ازدواجش ماجرای و میده

 گها. خودمون پیش جااین بیارش، خواهرته، ناموسته دختر این گفت. خان حشمت جلد تو رفت. کرد بزرگی اون

 مونه تهمینه این نگفتن که اول. جااین آوردش خان حشمت تا گفت و گفت قدراین. شهمی خراب بمونه دربار تو

 این نگفت. بیاره بیچاره این سر بالیی و کنه گل حسادتش زرگب خانوم مبادا کهاین ترس از. خانه ساالر دختر

. ودب خونه تو شهمه. اومدنمی بیرون در از؟ بودیش دیده. بودیش ندیده حاال تا ننه که هم تو. ستبچه پرستار

 و ینیمبنش قشنگ بتونیم نداشتیم که هم عزاداری اجازه. دیدمش مسجد تو قدر هایشب تو چندباری یک هم من

. دیمش آشنا وقت اون از. کماالت با چقدر خانوم چقدر. شدیم کالم هم. دیدمش نماز دوتا فاصله تو. ببینیم رو هم

 شمتح اگه. بیرون میاد چشمه لب رفتن هوای به. یواشکی البته، کنهمی دل درد من با جااین میاد هاییوقت یه

 ور چاه و راه نبوده سرش باال که تربزرگ دختر این! رماد. ذارهنمی سرش رو مو دونه یک، جااین میاد بفهمه خان

 از مانا. ننه عادت از امان. درستیه کار اینم حتما گفته، پوشونهنمی رو موهاش کیهیچ اونجا دیده. بده نشونش

 یه .کرده تربیت رو دختری همچنین که بوده متشخصی و آبرو با زن، مادرش که پیداست اخالقیاتش از. عادت
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 حق به دهمی نشونش رو راست راه پاکش دل خاطر به خدا مطمئنم. دل تو اخالص صدتا و داره ظاهر تو عیب

 .باشه شونزده حدود باید االن. بود سالش چهارده سیزده جااین آوردنش وقتی. علی

 "... تهمینه" فقط. بود تهمینه فقط. نبود دخترک برایم او دیگر. کردمنمی باور. بودم شده گیج

 :پرسیدم ناباوری با

 ؟باشه حضرت اعال دخترهای همبازی تونهمی، آشپز یک دختر چطور -

 با هاوقت یک. بوده هم غذا سرو مسئول، آشپزی بر عالوه مادرش، کردمی تعریف خودش که جوراون والّا -

 الهس سیزده دوازده دختر یک که هم تهمینه. کشیدنمی غذا بقیه و اعالحضرت برای دوتایی و رفتهمی مادرش

 ذایغ گفتهمی. بهش داشته خصوصی به عالقه مادر ملکه. خوشگل بخواد دلت تا اما؛ هنوز بوده نارس و نوجَوون

 پریچهر کرد ثواب. کنه بازی هاخانوم شاهزاده با گاهی داده اجازه بهش هم جاهمون. بکشی باید تو رو من

 ثلم جایی یه تو قشنگی و خوشگلی این به دختر، مادر آخه. بمونه جااون مادرش فوت بعد نگذاشت که خانوم

 هک کار و کَس! سلطنتی یخونواده تا، بگیر حشم و خدم از. خوانمی ازش کار تا هزار. که مونهنمی سالم دربار

 اونجا مادرش فوت بعد که هم ماهی یک اون. بکنه هرکاری دادمی اجازه خودش به کی هر. جون ننه که نداشت

 نگس به که کرده تعریف من برای چیزهایی یک. نیومد پیش براش مشکلی که کرده کمکش خدا،  بوده مونده

 .شهمی آب بگم

 .کرد پاک را هایشچشم گوشه روسری دنباله با و

 از بیشتر. نکشیده مشکل کم خودش قد به دختر این. ها نذاری سرش به سر جاییاون وقت یک. مادر گممی -

 دست گهدی، نجیبیه دختر، باشه حواست. ننه آفرین. نگیر رو دنبالش تو، گفت چیزی اگر هم اون. کشیده سنش

 .ها طرفش نکنی دراز
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 صبح تا هاشب دربار اهالی درازی دست ترس از که، کردممی تصور را تهمینه. چرخیدمی سرم دور ننه هایحرف

 .ودب شده عوض او به دیدم. دانستمنمی متکبر و مغرور دخترک را او دیگر. سوخت برایش دلم. لرزدمی خود به

 ؟الدین شهاب آقا به دادی درس میگم؟ کجاست حواست. جون ننه چیه -

 .شاءهللان فردا از. کردمی بازیگوشی. ننه نه -

 قالی ارهد، دار پای رفته هم گالبتون. کنه کمک نیست هیشکی که کنم جمع رو هااین پاشم... پاشم. خب خیلی -

 یچارهب دختر. اتجهیزه بکنم خواممی رو قالی این گفتم. بیاد بچه این گیر هم خوب شوهر یه کنه خدا. بافهمی

 .شه ناامید امیدش و شه تموم ترسهمی، نشه تموم که بافهمی آروم آروم

 شخو عجب. کنم پیدایش بودند تکاپو در آنجا که آدمی همه آن بین از کردم سعی. شدم خیره عمارت به آنجا از

 یداپ را او قلبم هایتپش، بود اگر. خواهمنمی چشم، کردنش پیدا برای که فهمیدممی هااین از زودتر باید. خیال

 .شیددرخمی مرواریدی مانند هاآدم آن بین که بود دیگران از متمایز و دلربا قدرآن او. نبود گشتن به الزم. کردمی

 من هکرد فکر نکند. لرزاند را دلم، نشست صورتش به من دادن دست موقع که اخمش. نبودم خود حال به شب تا

 از کندن. کنم بیشتر را صمیمیت دادن دست با خواهممی و دارم سو نظر او به دربار بند و قیدبی مردان مانند هم

. است طورهمین حتما! آه. کرد خطاب ادبیبی را من احترام چرا اما.. اما. کرده بد برداشت، من احترام ادای

، او انندم کسی هیچ حال به تا. نداشتم و داشتم تب. نبودم و بودم بدحال. نبودم و بودم خوب. بود امچه دانمنمی

 که فهماندممی او به باید. کنم خواهی عذر او از فردا باید. گرفتم را تصمیمم. بود نکرده مشغول را من فکر

 ننه آخ! بود هچ برای پنجره پرده پشت از آخرش نگاه آن. نیستم گستاخ که بگویم باید. کرده فکر اشتباه امدرباره

 دیدم دود و نور از ایهاله در را بزرگ آقا. پیچیدمی سرم دور صداها. ننه آخ. نگذار آب در را پاهایم؟ کنیمی چه

 .شنومنمی را صدایش من اما، میگوید چیزی سرم باالی که

 با نهن. شد مانع هایماستخوان درد و سرم سنگینی اما؛ شوم بلند کردم سعی. کردمی اذیت را هایمچشم آفتاب

 .کرد شکر را خدا لب زیر و کرد لمس را امپیشانی دست پشت با. نشست کنارم و آمد صبحانه سینی
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. سوختمی تنت و سر کوره مثل. رفتیمی دست از بود نرسونده رو رضا خدا اگه دیشب. ننه بگردم الهی -

 این. گردمب دورت بیا. ننه بیا. کنیمی ضعف وگرنه بخوری چیزی پاشی باید گفت رضا، کنم صدات خواستمنمی

 .دهنت بذار رو

 دانشجوی که عمویم پسر رضا. دادم قورتش شیر زور به. کرد گیر دهانم سر لقمه. گذاشت دهانم در را لقمه و

 در و نبود کارش این به راضی اصال مهین عمو زن. آمدمی درهگالب به ما یهمه از بیشتر، بود پزشکی آخر سال

 .دادمی باال سر جواب بیاید درهگالب به رضا ندارد دوست چرا پرسیدمی که ننه مقابل

. آورد خاطرم به را تمامش غالمعلی صدای که بودم غافل مشکی مو دخترک خیال از. خوردم صبحانه زحمت به

 .درس برای ببرتم که دنبالم بود آمده

 .کنم استراحت و بمانم خانه در را امروز خواستندمی که آمدمی آقابزرگ و رضا صدای

 .میشم بدتر بمونم خواب رخت تو. برم تونممی. وایسته بگو بهش. ننه نه -

 ؟گیمی خان حشمت ترس از ننه؟ خوبه کجات تو؟ خوبی تو؟  چی -

 !نظام رتبه عالی سرهنگ پسر. من واسه هم اون؟ ننه داره ترس مگه خان حشمت -

 .گرفتم باال زحمت به را گردنم و سر و

 .کن استراحت بمون رو امروز من نظر به. دانی خود، ننه دونممی چه والّا -

 عقل و اموانهدی گفتندمی که رضا و آقابزرگ مقابل در و بیایم من تا کند صبر گفت غالمعلی به ایوان از و شد بلند

 .داندمی خودش گفت، ندارم

 یلیخ اتاق هوای از تازه هوای و شده بهتر خیلی حالم که البته. شدم همراه غالمعلی با و پوشیدم لباس زحمت با

 .شدمی خوب هم کوفتگی قدرهمین، کردممی استراحت اگر اما؛ بود هم بهتر
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 و بود هنشست تحریر میز به رو و من به پشت. شدم وارد، بود در جلوی که کلفتی یاجازه با. بود منتظرم تهمینه

 :کرد شروع تحکم با. کردم تعظیم ببیند مرا کهاینبی و کردم سالم احترام با. کردمی مشق

 تو! بده یاد بهش رو کلمات نوشتن درست، نداره خوبی امالی اما! گرفته یاد من از رو الفبا حروف الدین شهاب -

 .کنی کار باهاش راحت تونیمی، ذکاوته با هم کتاب و حساب

 .کرد برانداز را پایم تا سر تعجب با و کرد من به رو. شد بلند و گذاشت میز روی را مدادش بعد

 ؟نیست خوش حالتون -

. ودنب بد هم آنقدرها حالم. بردم لذت گفتمی تو، کردنمی نگاهم وقتی و کردمی خطاب شما مرا رو در رو کهاین از

 :گفتم زحمت با. ببینم را العملش عکس خواست دلم آن یک اما

 .بهترم یعنی؛ خوبم. نه -

 دوست ور اسمش. کنی صداش بهادر تونیمی تنهایین وقتی، راستی. تو فرستممی رو الدینشهاب. خب بسیار -

 .نداره

 "!تنهایید هروقت": کرد تکرار تاکید با و

 خود در عجیب و مرموز رازی هایشچشم. شدم خیره هایشچشم به درست. گرفتم باالتر را سرم و کرده جرات

. آوردمی بند را نفست. کشتمی را تو. کردمی غرقت. برداری نگاهش از نگاه توانستینمی که بود طوری. داشت

 کمرش تا را آن ظریفی موج و شده پخش صورتش اطراف در وشلولی. بود پریشان. بود نبافته را موهایش

 .بگذرم هاچشم آن از توانستممی چطور. ندید را زیبایی و ظرافت همه این شدمی چطور. کردمی هدایت

 ایج گوش پشت و زد کنار پیشانی از را موهایش خرمن از ایهطر و برد دست اختیاربی. شد امخیره نگاه متوجه

 غرق هایشچشم در عمر آخر تا کردنمی چنین این اگر. انداخت زیر به سر و شد سرخ صورتش که دیدم. داد
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 با و دش مغرور و قدرتمند تهمینه همان باز. ایستاد من به پشت. برگیرم نظر او از نداشتم توان که من. شدممی

 .داخل بفرستد را الدینشهاب تا خواست در پشت خدمتکار از رسایی صدای

 ار تهمینه هایکاغذ. گرفت جای میز پشت و کرد سالم محترمانه. بود زیر به سر و مودب بار این، الدین شهاب

 من به تنااعبی و کرد بلند را پنجره جلوی صندلی دو از یکی، تهمینه. کرد باز را دفترش و گذاشت میز کنار مرتب

 تمام اما؛ کردم شروع را درس. رفت بیرون اتاق از خودش. گذاشت الدینشهاب کنار، کنم کمکش خواستم که

 آن از .بود باز اتاق گوشه کاری منبت چوبی کمد در. بیابم او از نشانی تا چرخاندم سر. بود تهمینه به حواسم

. بود زانآوی نستعلیق خوش خط با تابلوهایی، قسمت چند در، دیوار روی. بود پیدا گیرشآفتاب چتر و کاله، زاویه

 کی. گیردمی قرار استفاده مورد کمتر دادمی نشان، تمیزش و مرتب دوزی ملیله هایپارچه که بود هم مخده دو

 زده سنجاق شده گلدوزی سفید پارچه با را رویش و بود اتاق شکاف در که خواب رخت دست چند و خواب تخت

 .بودند

 دونب زیر به سر کلفتی و خورد در به ایتقه که بودیم مشغول ساعتی نیم. کردم شروع را درس چطور دانمنمی

 و لندب پایه عسلی روی، پنجره کنار را نوشیدنی لیوان زیر به سر طورهمان. شد داخل، باشد جواب منتظر کهاین

 :پرسید و برگشت. گذاشت چوبی رنگ خوش

 ؟ندارید امری -

 "!نه". کرد پاره را دلم بند تهمینه زیبای صدای که کنم باز لب خواستم

 مک دست یا ملکه است سال صد انگار که بود طوری صدایش لحن. بود قدرت با و محکم صدایش. کردم نگاهش

 و کرده گره پشت به را دستش. شکافتمی را سنگ، آهنگش لحن، صدایش، کالمش، رفتارش! بوده شاهزاده

 لرزان و نحیف بدن به، صاف. بود دقیق و مسلط چقدر. کردمی نگاه را کلفت تحکم با و بود گرفته باال را گردنش

 هشت مسی سینی، دختر. کردمی سیر باالها آن. داشت تحکم، کردمی حکومت. فروختنمی فخر. کرد نگاه کلفت
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 مه به را دستش دو کف الدینشهاب. رفت بیرون اتاق از زیر به سر و گرفت بغل زیر آرام، را دالبر لبه ضلعی

 : گفت زده هیجان و کوبید

 !شد استراحت ساعت باالخره... آخیش -

 مارتع حیاط در خدمه جوش و جنب تماشای مشغول سینه به دست و رفت پنجره طرف به او به توجهبی تهمینه

 :گفت مقتدر و آرام. شد

 .فرستادن فرنگ از، نمیاد گیرتون دیگه سال فصل این تو. نشده تلخ تا بخورید -

 غنج مدل. بود شیرین لیموی آب. نشستم میز کنار صندلی روی اشقدمی دو در. کردم اطاعت مودب کودکی مانند

 همیتابی برایش من پس. است شدنم بهتر فکر به و ناخوشم فهمیده پس. بود مهم برایش احوالم پس. رفت

 عادی ارک برای، دیگر توجیه هزاران و نداشتم ادبیبی قصد فهمیده و نکرده متنفر را او من دیروز کار پس. نیستم

 بهشتی گوارای شهد چون را لیمو آب جرعه جرعه! دهد انجام دیگری انسان هر برای بود ممکن او که معمولی و

. خورممی را لیوان ته تا شود مطمئن خواستمی گویی. کردمی تماشا را بیرون و بود ایستاده طورهمان. نوشیدم

 دستم هایمو. داشت نامنظم گاه و تند هایتپش وقفهبی و بود یافته تازه خون، بود شدن پودر حال در قلبم انگار

 زیبایش و براق سیاه هایمو. بود داده دست من به او توجه دیدن از که است حالی چه دانمنمی. شدمی مور مور

 و ذبج دامت و کت. رفتمی سو آن و سو این ریز هایتکان با پنجره مالیم نسیم از بود پریشان صوفی چون که

! شدنمی. دادمی نشان ماهر سوارکاران و شناگران چون را او و آمدمی او به نهایتبی، رنگش کرم رنگخوش

 را او از تریباز مراتب به دخترهایی که من! توانستمنمی. نه، نه! نشوم جذب توانستمنمی! نکنم نگاه توانستمنمی

 خیره اشنقاشی به هاساعت که نقاشی چون حاال، نداشتم آنها به توجهی و دیدممی مجالس و هامیهمانی در

 این در و روستا این در من. دادممی دست از را قلبم و نگاه کنترل و بودم شده او محو، شودمی محو و شودمی

 .شدممی ذوب او در ذره ذره داشتم، عمارت

 .رفتیم که ما -
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. دش خشمگین آنی به زیبایش هایچشم و برداشت پنجره از نگاه. آورد خود به را ما دوی هر الدینشهاب صدای

 و داد جلو را گردنش کمی. گرفت کمر به را دست یک همانطور و کرد او به رو بلندش پیشانی روی ظریفی اخم با

 :گفت

 ؟کی اجازه با وقتاون -

 دو ره و کرد سپر سینه تهمینه جلوی، بود شده خارج استعداد با و مودب کودک آن جلد از انگار که الدین شهاب

 :گفت و گرفت کمر به را دست

 ؟نه یا برم باید! مستراح برم باید، دارم شاش اصال. شدم خسته؟ چیه خب -

 را او راست گوش آنچنان. زد بیرون حدقه از قدرت تمام با و گرفت آتش تهمینه هایچشم که دیدم درنگ بی

 هم درد از ناشی کوتاه هایپرش و دست دو هر با الدینشهاب که، آورد باال را سرش آن از تبعیت به و پیچاند

 .دهد نجات تهمینه دست از را گوشش نتوانست

 مستراح جای به گفتم بهت بار چند؟ میاری در رو سوخته پدر غالمعلی اون ادای من واسه دیگه حاال! غلطا چه -

 ؟نیار زبون به رو سخیف کلمه اون گفتم بار چند؟ ها؟ توالت بگو

 میز همان مثل. بودم اتاق اشیای از یکی هم من انگار. شدنمی حس من وجود انگار. گرفتمی باال داشت کار

 !پاهایش زیر بافت دست فرش مثل. هاقاب آن مثل. تحریر

 ..کن ولم جون خانوم جون... شدم کر نکن نکن آخ... کردم غلط... کن ولم آی... رو گوشم کندی آخ آخ -

 :دادمی دستور التماس جای به هم گاهی

 ...نکن آی آی آی... کندی رو گوشم که هستی کی تو مگه... کن ولم گفتم بهت -

 !دممی نشونت؟ هان هستم کی من -
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 .پیچاند را گوشش ترمحکم و

 !نذاشتی سرت چارقد معلمم آقا پیش گممی بهش... بکنه رو گیست دممی بیاد بابام خان بذار.. نکن آخ -

 .نگریستممی دو آن به بهت با که کرد من متوجه را او تازه، معلم آقا کلمه انگار

 دیگرش دست پشت با و مالید را گوشش دست یک با، بود شده رها تهمینه دست از حاال که الدین شهاب

 "! مطبخی دده": زد فریاد انزجار با اتاق از خروج از قبل. کرد پاک را هایشاشک

 به فقط بهت و ناباوری با. نخورد تکان. ببینم توهین این شنیدن از را او واکنش تا کردم نگاه تهمینه به سریع

 رایب. نداد نشان العملی عکس. شنیدمی را توهین این که نبود باری اولین گویی! ماند خیره رفتنش مسیر

 ینشرمگ، شده کوچک من حضور در کهاین از دانستممی. کرد تالقی نمناکش و غمگین نگاه به نگاهم ایلحظه

 زارشآ دیگری هرچیز از بیش، حضورم که دانستممی اما؛ کنم آرامش یا بگویم چیزی، بزنم حرفی خواستم. است

 لگیرغاف من دیدن با و ایستاده در پشت زینت. رفتم بیرون اتاق از و برداشتم را کالهم کالمی هیچبی. دهدمی

. رفتم انهخ طرف به هایشگویی یاوه به توجهبی. کند پنهان را السمعش استراق خواست و افتاد پته تته به. شد

 در که یالتماس به. غلطید چشمش گوشه به ناغافل که اشکی به. کردم فکر آخرش نگاه به تنها و تنها، راه بین در

 دختر این چقدر روز چند این در. نشود تحقیر من حضور در این از بیش تا، گذاشتمش تنها و خواندم نگاهش

 ؟بود شده چه مرا. شدمنمی غافل یادش از ایلحظه که بود آمده سرم به چه. بود شده مهم من برای

 مشغول زپ و پخت به ننه و گالبتون و رفته هاباغ سرکشی به رضا همراه به نعیم و آقابزرگ. رسیدم کی نفهمیدم

 .ردک پاره را افکارم رشته ننه صدای. دادم تکیه ننه دوز ترمه پشتی به را سرم و نشستم ایوان روی. بودند

 .نیست خبری سرفه و لرز و تب از الحمدهلل. بخور، کردم درست سوپ برات. ننه بیا -
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 نم، بود غصه از سرشار که نگاهش. بود آورده هجوم قلبم به، عالم غم تمام گویی. کردم نگاهش تکیده

 مهم رایمب یاوربی روی زیبا دختر این که پذیرفتممی باید. کرد توجیه شدنمی. کردمی آشوب را دلم، هایشچشم

 .ترسید ،بردمی احوالم به پی کم کم که ننه. کبکبه و دبدبه همه آن با. سرهنگ پسر تنها برای... من برای. شده

 ؟مشوشی چرا؟ ننه چته -

 :داد ادامه نشنید جوابی چون و

 .نم به بگو؟ تصدقت شده چی؟ گردی برمی شیدا و واله اینطور میری هردفعه که شده خراب اون تو خبره چه -

 .کنم جلوگیری میزد دو دو هایمچشم به که دردی هجوم از تا گرفتم گاز را لبم

 ؟اونجا آوردن سرت به چی! نبودی طور این رفتیمی که صبح. پسر چته. قاسم زاده امام یا -

 .چرخید خودش دور پاچهدست و شد بلند

 ؟اونجا برم کنم سر چادر یا گیمی -

 .زدم چنگ دامنش گوشه به و بردم پیش دست

 پسر حتی. سوزهمی تهمینه حال به دلم فقط...فقط... فقط. نیست چیزی. نکن قال و قیل. ننه خدا رو تو -

 .کنهمی توهین اشعمه به کمش سال و سن اون با هم خانحشمت

 ".ننه تنهاست تهمینه": گفتم بغض با. برداشتم او از نگاه

 سر، دلهره با و مشکوک که دیدم را ننه. دادممی وا زودی این به نباید. بود شده رها چله از تیر. دادم لو را خودم

 باور هنوز هم خودم. ببیند هایمچشم از را کالمم صداقت خواستمی. شد خیره هایمچشم عمق به و کرد کج

 .امداده کف از دل که نداشتم باور. نداشتم
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 شام موقع. زدممی حرفی من نه گفتمی چیزی او نه. آوردیمنمی هم روی به کدام هیچ، ننه نه من نه، شب تا

 غذا ایوان روی ما و بود مطبوع و خنک هوا. بنشیند سفره سر ما با هم او تا زد صدا را نعیم آقابزرگ. بود

 :گفت گذاشتمی دهان به تربچه داشت که همانطور رضا. خوردیممی

 جشن هی شب شنبه پنج، بعد هفته دو برای. داده پیغام آقات، شهر برگردی من با باید تو، اسفندیار راستی -

 حتما دبای هم تو مهمونی تو داده پیغام. شهمی تموم دیگه روز ده تا هم ماموریتش. دربار تو دعوتید نشینی شب

 .باشی

 ...االن اما کردممی استقبال بود دیگری زمان هر شاید

 .تونمنمی، بدم درس خان حشمت پسر به تا بمونم باید من ولی -

 که بود چنگال و قاشق خوردن برهم صدای تنها. نگفت چیزی کسی. بریزد دوغ برایش گفت گالبتون به آقابزرگ

 .گذشت کمی. شکستمی را سکوت

 .باشی باید یعنی باشی باید میگه وقتی. نیار نه پدرت حرف رو، پسر نه -

 ایلم را خودش، او که بود بار اولین. کردند نگاه، بود اششامی گرفتن لقمه مشغول جدی طورهمان که ننه به همه

 کمی من تا کردمی تمنا و خواهش کلی او، فرستادمی هم پیغام پدر اگر حتی، همیشه. دادمی نشان من رفتن به

 این. دماسی دهانم به غذا. رفتنمی پایین گلویم از، بدهم قورتش خواستممی زور به که ایلقمه. بمانم بیشتر

 .آوردمی در صدا به داشت اشسادگی همه آن با ننه که خطری زنگ. بود خطر زنگ حرف

 انخ حشمت. آمدنمی بیرون اتاقش از بودم آنجا من که زمانی. ندیدم را او هفته دو طول در. نشد زده حرفی دیگر

 نظارت خواندنش درس و الدین شهاب هایکار به شخصا خان حشمت خود. بودند برگشته مادرش و همسر و

 به مادر با او. بود مادر چون هم، من با اول برخورد همان از. بود مهربان و متشخص زنی، خانم پریچهر. کردمی

 توق هر بزرگ خانم، او برخالف. گذاشتمی احترام من به بسیار و بود دوست، پدرم و خان حشمت رابطه واسطه
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 و سخت قبر اول شب چون برایم بودم درهگالب که آخری شب. کردمی تخم و اخم و چید برمی لب، دیدمی مرا

، روستا آن در وجودم از ایتکه که حالی در. شدم تهران راهی رضا همراه به، خوان خروس صبح. بود فرسا طاقت

 شاد هایپیچک و گالب هایسیب عطر کنار در، نارون و چنار درختان و باریک و تنگ هایکوچه الی به ال

 .بکنم دل آن از ایلحظه توانستمنمی که بود خان حشمت اربابی عمارت در دختری. بود مانده الدولهامین

 .بودم زده خواب به را خودم، رضا ایهقهو شوورلت در راه طول تمام. فشردم را در زنگ خستگی با

 .بفرمایید... بفرمایید. آمدین خوش. آقا سالم. اِ -

 داالن از. گذاشتم حیاط به قدم خستگی با. شد دورتر و دور اشمشتلق مشتلق صدای دویدمی که همانطور

 دلم .گذاشتم حیاط به قدم. گذشتم، بودند برگرفته در را شکل محرابی هاینرده روی که در جلوی رونده هایگل

 برای، تمیزش و بزرگ استخر برای، تنومندش درختان برای، چیزش همه برای. بود شده تنگ هم خانه برای

 به. اهباغچه دور زیبای هایچین سنگ برای حتی. بود کاشته را آنها مانباسلیقه باغبان، عمر عمو که هاییگل

 .بودم دلتنگش چقدر که وای. آمد مادر صدای که شدممی نزدیک استخر روی در رو باشکوه و بزرگ ایوان

 !سرت رو گذاشتی رو خونه؟ شده چی. خدابخش چیه -

 :گفت و شد باز خنده به لبش. پرید هایش چشم در شوق و ذوق. افتاد من به چشمش که کردمی غرغر داشت

 .مادر جانِ بود شده ذره یک برات دلم. بیا، برم باالت و قد قربون الهی... مادر تویی... اسفندیار... اِ -

 سلم به، حضورش به. داشتم نیاز آغوشش گرمای به چقدر که آخ. کرد باز را النگویش در غرق و ظریف دستان

 لک برایش دلم. رفتممی درهگالب به پدر و او بدون که بود بار اولین. بودم دور او از هاستسال که انگار. بودنش

 ،برایم عطر این. زدمی را عطر همین همیشه. کشیدم نفس وجود همه با را اشفرانسوی عطر خوشِ بوی. بود زده

 به ای و بود کالس سر گاه هر. بودم گرفته خو تنش عطر این با االن به تا کودکی از. بس و بود مادر تداعی تنها
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 البته گیوابست و عشق این. کشیدممی نفس و کرده باز را عطرش شیشه در شدممی دلتنگش و نبود خانه دلیلی

 .نداشت را امدوری طاقت هم مادر و بود طرفه دو که

 کاری امروز، خوش خبر این خاطر به. خرممی لباس دست یه برات. جاش سر اتمشتلق... خدابخش کن صبر-

 .خویشت و قوم دیدن عبدالعظیم شاه بری تونیمی. بکنی خوادنمی

 :گفت که برویم داخل به هم با خواستم و کردم حلقه مادر کمر دور را دستم

 . بینمتنمی دیگه اتاقت تو میری، تو بری که تو. کنم نگاهت سیر دل یک بذار، بشینیم جا همین بیا. مادر نه -

 هدایت ایوان روی رنگ سفید فرفورژه هایصندلی طرف به را من، زدمی صدا را مستخدمش، لعبت که طورهمان

 ودب ماننشستن ترراحت برای و داشت نارنجی نرم هایبالشت که هاصندلی از یکی روی و آوردم در را کتم. کرد

 .گذاشتم، دادمی نشان بیشتر را مادر سلیقه، البته و

 .اومدن اسفندیار آقا. ایوون رو بیار پذیرایی اسباب... لعبت... لعبت -

 هایمچش آن با و داشت تن به آبی بلند ابریشمی دوخت خوش پیراهن. کردیم نگاه هم به شوق با و نشستیم

 با لعبت، بعد اندکی. بود زیبا واقعا مادرم. درخشیدمی ماه چون راستی به، تراش خوش دهان و لب و رنگ میشی

 زن .زد لبخند صورتم به، شد ظاهر که در جلوی همان از. آمد بود آن در شیرینی و شربت و میوه که بزرگی مجمع

 ار مجمع وسواس با. بود ترسابقه با یخدمه همه از و داشت سن سال پنج و پنجاه حدود. بود تمیزی و تر و فرز

 تتربی فرنگی معلم یک نظر زیر را او، مادر. چید میز روی و برداشت یکی یکی را وسایل و گذاشت زمین روی

 .بیاموزد اروپایی متد مانند، را پذیرایی شیوه و غذا میز چیدن بتواند تا بود کرده

 .نداشت صفایی شما بدون جااین، آقا آمدید خوش. خانم روشن چشمتون -

 زاللی و تمیز از که استخر آب به داشتم. شد مرخص ما حضور از، مادر از اجازه با. کردم تشکر او از لبخندی با

 هایگل و درخت و دار پر و بزرگ باغ آن به، حیاط مناظر به و بود کشیده آغوش در را آسمان آبی و زدمی برق
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 و گلها، زدن قدم برای ما که داشت قرار شده سنگفرش هاییراه، درختان الی به ال از. نگریستممی، زیبایش

 .بود شده کاشته آفتابگردان جاهایی در و زیبا هایگل هاسنگفرش این دور تا دور. نکنیم لگد را هاچمن

 :گفت، گرفتمی پوست برایم که طورهمان و برداشت پرتقالی مادر

 ؟بودن خوب عزیزخانم و آقابزرگ؟ خبر چه درهگالب. کن تعریف. بگو، خوب -

 .کردمی باز هم از بشقاب در را هاپرتقال داشت که کردم نگاه هایشدست به

 ؟بود خوب شیراز؟ چطورید شما. رسوندن سالم. بودن خوب -

 چراغ شاه حرم تو. گذشتمی خوش بیشتر، بودی تو اگر. کردمی رو تو هوای دلم شهمه. خالی جات، مادر آره -

 .بیاری برام ورگل و ترگل عروس یه و بشی قبول خوبی رشته، دانشگاه کردم دعا

 .کرد بو و برداشت قرمزی سیب. زد لبخند، کند داماد را پسرش تا رودمی که مادری شوق از

 یگهد تو ولی؛ کنم اجبار بهت خواهمنمی. خوبیه دختر، مادر کن تا خوب باهاش یکم. جااین میاد نگارین امشب -

 غریبه که هم نگارین، سوادی با، داری دیپلم دیگه. مادر شدی بزرگ، پات کف چشمم، ماشاهلل هزار ماشاهلل

 .شده بزرگ خودم هایزانو همین رو، نیست

 :گفت شوخی با و کشید حالتش خوش شرابی هایمو به دستی بعد. زد پایش روی دست با و

 هشب رفتنت قبل بود حواسم. نیستی میلبی بهش هم تو دونممی. نکردم سفید آسیاب تو رو موها این من -

 .کنه استفاده ازش بعد سال تا دادی کتاب و جزوه

 تا هک قلبم. آورد خاطرم به را تهمینه خیال، نگارین اسم! بود کرده تعبیر چه به را من ساده کار! خامی خیال عجب

 کمی و ردمب پیش دست. سوختمی گلویم... گلویم. کوبیدمی سینه به تابیبی و شدت با حاال، بود آرام لحظه آن
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 گرفته پوست هایمیوه کنار هم انگور کمی، داشت نظر در را حرکاتم تمام که مادر. کردم مزه مزه شربت از

 .گرفت طرفم به را دستی پیش و گذاشت

 !کردی هول اومد نگارین اسم تا؟ شد چی -

 .خندید شادی با و

 !بستن هاآسمون تو رو عمو پسر و دخترعمو عقد گفتن قدیم از. دیگه خوبه -

 .شدمی داده نشان متکبر و جدی امچهره آن با همیشه که کردم اخمی خیال این با

 هم االن. ندارم خیالی و قصد هیچ، نیاد دانشگاه جواب تا من. نزنید حرفی مورد این در! مادر کنممی خواهش -

 !کنم عوض رو هاملباس برم ندارید کاری اگر

 .شد مانع و گذاشت من ستبر و مردانه دست روی را ظریفش و سفید دست، مادر که شوم بلند آمدم

 .برو خواهیمی جا هر بعد بخور رو شربتت و میوه بشین. من یدنده یک و مغرور پسر خب خیلی -

 رمنتظ کهاین بدون و برداشتم خیار از تکه یک و خوردم سرپا طورهمان را شربت از کمی احترامش حفظ برای

 . رفتم سالن طرف به و برداشتم را کتم زدم چنگ، بمانم ایهتاز حرف

 هیچ با رویارویی حوصله و حال اصال. بیاورد داخل را چمدانم خواستمی لعبت از که شنیدممی را مادر صدای 

 به پا و برگردم درهگالب به. برگردم درهگالب به من و شود تمام روز چند این داشتم دوست. نداشتم را کسی

 محوش... کنم نگاهش، دهدمی باال را اتاقش هایارسی تهمینه که زمانی و باشم آنجا. بگذارم اربابی عمارت

 روی را خودم راست یک. شوم مشکی مو دخترک آن نیست و محو، خواه عدالت اسفندیار، من آری، من. شوم

 به ار هاییقسمت، هاقفسه الی به ال. انداختم اتاقم گوشه کتابخانه به نگاهی و چرخاندم سر. کردم پرت تخت

 که پدربزرگ قدیمی تار. بودم گذاشته را علمی هایآزمون تقدیر هایلوح و کوچک هایعکس قاب، کتاب جای
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 کهنای فکر اما؛ بنوازم کردم ـوس هــ. بود آویزان دیوار به، تحریر میز کنار، اتاق گوشه، بود رسیده من به حاال

 به منتهی جاده باریک خم و پیچ از تا بودیم رفته راه کلی آخر. کرد پشیمانم، کنم عوض لباس و بگیرم دوش ابتدا

 .برود بیرون تنم از خستگی تا گرفتممی دوش باید. برسیم رضا ماشین به و شویم خارج، اصلی راه

 در عمر عمو جوش و جنب و حیاط به پنجره از همانطور و کردممی خشک پوش تن کاله با را موهایم داشتم

، کردیم نمایان بیشتر را اندامش که بنفش کوتاه دکلته با. دیدم را نگارین که کردممی نگاه باغ به رسیدگی

 آرام. ودب زیبا و ظریف. آوردمی را شکلی کادویی پاکت دیگر دست با و بود گرفته دست روی را کتش که درحالی

 که کند نگاه اتاقم پنجره به که کرد بلند سر. آمدمی سالن طرف به، دارپاشنه بندی هایکفش آن با ناز با و

 .کشیدم کنار را خودم زود و کردم پیشدستی

 !آیدمی شب او بود گفته که مادر. فشردم هم روی را هایمدندان حرص از

 یدند، نبودم اینطور قبال. نروم پایین داشتم قصد. افتادم تخت روی و پوشیدم را امخاکستری روبدوشامبر

 مه با بچگی از ما. نداشتم او با ازدواج به تمایلی گونه هیچ هم ابتدا از من، چند هر. کردمی خوشحالم نگارین

، بودم پیش ماه یک اسفندیار همان اگر شاید. داشتم دوست نداشته خواهر مانند را او من و بودیم شده بزرگ

 با شاید یحت. پذیرفتممی او با بیشتر آشنایی برای را عموجان زن و مادر پیشنهاد و کنم فکر او به توانستممی

 خترد هیچ یا، نگارین به توانستمنمی، بود شده دربند دیگر که دلی این با حاال اما؛ کردممی موافقت هم ازدواج

 .کنم فکر دیگری

 با شدمی سنگین داشت خستگی زور به که هایمپلک. بودم گذاشته پیشانی روی را راست دست و کشیده دراز

 از خدمه از یکی، گالب صدای. نزدم حرفی و کشیدم دراز پهلو به توجهبی. شد باز هم از، در به ایتقه صدای

 .آمد در پشت

 .عصرانه صرف برای پایین بیارین تشریف فرمایندمی مادرتان خانم، آقا -

 :گفت، نرسد مادرم تیز هایگوش به و پایین طبقه به صدا که طوری آرام. کرد مکثی
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 .اندآورده تشریف هم خانم نگارین خانم سرکار آقا -

 و احتیاط با خیلی، کند کار شوهرش تریاک و خانه خرج برای بود مجبور و داشت کوچک دختر یک که گالب

 به، نگارین است ممکن بود فهمیده هم او. نیندازد بیرون را او و باشد راضی او از مادرم تا کردمی رفتار سنجیده

 خانم سرکار " را او من حضور در هم حاال و گذاشتمی احترام او به بسیار. باشد خانه این دوم خانم زودی

 آماده، هم من یآینده همسر به که کند اممتوجه هم و بیاورد دست به هم مرا دل تا کردمی خطاب " خانم نگارین

 .است کردن خدمت

 .زد در به مجدد نشنید صدایی چون و

 ؟بیدارید، آقا -

 آیدنمی جواب بینیمی وقتی خب، احمق زن. دادم فشار هایمگوش روی و کردم بلند را بالشت حوصلگیبی با

، داده هک خوبی خبر برای، کند بیدارم و باشم هم خواب اگر حتی کرده فکر خودش پیش البد. دیگر خوابم یعنی

 .زد در به هم باز. گیردمی من از خوبی مشتلق

 ؟آقا -

 خوابم اگر خواستمی او از که آمد پایین طبقه از، مادر صدای که رفتممی در کوره از داشتم. شد طاق طاقتم

 .دببند ریشم به آقا آقا و کند درازی روده خواستمی شب تا احمق زن این وگرنه! شدم راحت، اوف. نکند بیدارم

 .بود مادر خود بار این. کرد امکالفه، در صدای هم باز که بودم خواب چقدر دانمنمی

 ؟تو بیام تونممی؟ نیستی بیدار عزیزم -

 را هایمچشم و کرد اذیتم نور. کرد روشن را برق. شد وارد و چرخاند را دستگیره، بماند پاسخ منتظر کهاین بدون و

 .شد موهایم نوازش مشغول و نشست تخت کنار. دادم فشار هم روی ترمحکم
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 .مادر پاشو، نگرفتت غروب خواب کسلی تا پاشو! ها نمونده چیزی غروب تا. پسر دیگه شو بیدار -

 .پایین میام من برید شما -

 .تو بیام شدم مجبور آخرش؟ ندادی جواب زدم صدات همهاین چرا! بیداری که تو... اِ -

 کی. کردمی بررسی را هایملباس داشت. کردم باز را هایمچشم، آمد که کمد در شدن باز صدای. نگفتم چیزی

 رنگ دو از بود ترکیبی. بود فرستاده برایم آمریکا از جان خاله. کشید بیرون ست اسپرت شلوار و لباس دست

 .آبی و طوسی

 پف کن برص. پایین بیا بپوش رو این. بکش تشلخته هایمو اون به دست یه، بزن صورتت و سر به آب یه. بیا -

 !نترکه شزهره دختره بیا بعد بخوابه صورتت

 .زدم نادانی به را خودم

 ؟کیه دیگه دختره؟ دختره -

 :گفت ذوق با و نشست تخت روی کنارم شیطنت با. خندید مادر هایچشم

 ؟داریم مهمون امشب رفت یادت زودی همین به -

 .نکنین امیدوار خودیبی رو دختر این کنممی خواهش مادر -

 ؟میدی تو رو نوزش و ناز شه عروس خوادمی اون. داره حدی امبازارگرمی. خوبه خوبه -

 عمارت مشکی مو دخترک یادآوری با بود برابر نگارین حرف و اسم انگار. کرد خرابم حال یروانه چشمکی و

 !خان حشمت اربابی
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 ویشتش و خیال در و گرفتم پایین را سرم، کردم گره بهم زانوان روی را هاانگشت. نشستم کنارش و شدم بلند

 :گفت گوشم کنار آرام و کشید گردنم و سر به دستی مادر. شدم غرق آینده

 !درون سر از دهدمی خبر رخساره رنگ که شو حاضر پسر بدو -

 .رفت بیرون اتاق از و خندید آرام و

 هوای. داشت را دره گالب هوای دلم. بسوزد بزرگترها بازی در نداشتم دوست. سوختمی نگارین برای دلم

. گالب سیب عطر هوای. سیراب را هاخانه همه و کردمی گذر محله تمام از که خروشانش رود و جوشان یچشمه

 چای برایم تهمینه و کنم گوش هیزم توروق ترق صدای به و بنشینم بزرگ آقا خانه پنجدری در خواستمی دلم

 ...درازی و دور رویای چه که آخ. شوم سیراب عطرش از من تا کند رها را اشآشفته و بلند هایمو و بریزد

 که ایهداد دست از را عقلت مگر پسر آخر. زدممی نهیب خودم به ایلحظه و داشت را تهمینه هوای دلم ایلحظه

 آن ندیدی مگر! را ستیز رعیت و ظالم خان یک ناتنی خواهر! را آشپز یک دختر؟ پرورانیمی سر در را او خیال

 با ،تلپ و اهن همه این با، سرهنگ یدانه یک یکی پسر، تو حاال! کندنمی حسابش آدم هم سرتق الدین شهاب

 مینه؟ کندمی گوش حرفت به کسی اصال؟ بیاوری زبان به را خواستنش چطور خواهیمی، دستگاه و دم همه این

 را نم یا گویدنمی؟ گرداندبرنمی رو تو از خواهیمی را که فهمید وقتی رودمی اتصدقه قربان کلی االن که مادری

 ؟شده دار زن مرد یک دوم زن و شده پیدا چطور مادرش نیست معلوم که دختر این یا کن انتخاب

 آن رد کهاین نه مگر؟ دارد تهمینه به ربطی چه! شده که شده ساالرخان زن خوب. شدممی تابشبی بعد ایلحظه

 خاطرم به که رازش و رمز پر و مشکی هایچشم... هایشچشم؟ آمده بیرون سالم دربار وسوسه از پر محیط

 آن درون راز و مرموز نگاه آن به پی باید. شود او به خیالم و فکر مانع توانستنمی چیز هیچ دیگر آمدمی

 همه رویمی مهمانی یک! نیست قحط دختر که تو برای پسر آخر. افتادممی شک به باز. ببرم سیاه هایعدسی

 اوزر و وکال دختران، رویمی که هاییمهمانی! کنی انتخاب را نفر یک تا کن اشاره و بخواه. زنندمی حلقه دورت

 و دلهره و تشویش این، خواستمنمی. دوندمی سر با مادرت و پدر بگذاری هرکدام روی دست! گیرندمی را دورت
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 را خدا .پوشیدم بود گذاشته مادر که را هاییاسپرت آن و کردم عوض را لباسم، مستاصل. خواستمنمی را راهی دو

 آن به روغن کمی. زدم شانه را موهایم و پاشیدم صورت به سرد آب. توالت هم داشتم حمام هم، اتاقم در شکر

 .رفتم پایین هاپله از آرام آرام و کردم مرتب هایمشانه سر روی را لباس. دادم حالتش و مالیدم

 پا اهکوت لباس آن با که دیدم را نگارین، خورده روغن چوبی هاینرده الی به ال از که رفتممی پایین پله پیچ از

 با و هگذاشت شلوار جیب در را راستم دست. زندمی گپ مادر با و گرفته دست در را شربت لیوان و انداخته پا روی

 هک همانطور. شد بلند سریع. دید مرا نگارین که رفتممی را آخر هایپله سالنه سالنه، همیشگی عمق کم اخم

 او با وقتی. نشست صورتش روی گرمی یخنده و کرد دراز را دیگرش دست، داشت دست در را شربت لیوان

 هیچ دست که کند ادعا تهمینه چون، تواندمی هم او کردممی فکر من و درخشیدمی هایشچشم، دادممی دست

 !نخورده او به مردی

 ذاشتگ یکدیگر کنار را پاها من حضور در. نشستیم. گذاشت تنها مارا آشپزخانه و خدمه به زدن سر بهانه به مادر

 این. یندبنش پیش دقیقه چند مثل خود رشید و جوان عموی پسر برابر در نیست درست فهمیدمی. کرد کج کمی و

 .زدندمی ساز یک هایشبچه از هرکدام و نبود کامل البته که، بود جان عمو زن درست تربیت از هم

 بابا و مامان. ما پیش میومدی درهگالب جای به مدت این کاش! خوابیدی چقد. اسفندیار منتظرتم وقته خیلی -

 ...تو ولی کردن اصرارت خیلی

 :گفت شیطنت با و آورد پیش سر و کرد ریز را هایشچشم و

 .برات داره! دیگه میاری حرف بابا حرف رو دیگه -

 و رفتگ دهان جلوی، بود داده زینت نشان مروارید انگشتر و دستبند یک با که را ظریفش دست عشوه و ناز با و

. رداختمپ گفت و گپ به او با پیش ماه یک مثل و. آمدم بیرون باال طبقه عنق اسفندیار آن قالب از هم من. خندید

 ذوق با. بود نرسیده استوار یقین به هنوز، تهمینه مورد در دلی دو و شک این که بودم جوان و خام آنقدر هنوز

 حاال و والدینمان رویای بچگی از که چیزی. دانستمی خود آینده همسر مرا، دل در هم او. کردمی نگاهم
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. برسم نیقی به خود درون در تا باشم نداشته واکنشی فعال، مساله این به نسبت کردم سعی. بود تصمیمشان

 .کردم برخورد قبل مثل پس

 ؟نگارین کردی کوتاه رو موهات چرا -

 :گفت و کرد غنچه را ماتیکش از قرمز هایلب. داد گردن و سر به قری و کشید موهایش به دستی لوندی با

 .همینطورن هاخواننده و هاهنرپیشه بیشتر، کوتاهه طورهمین همه هایمو االن! جونم مده -

 ؟اومدی راه خیابون تو جوری همین! کوتاهه و جذب خیلی که این؟ نگفت چیزی جان عمو؟! کردی تنت چیه این -

 اماکن و خیابان در دادندنمی اجازه جان عمو زن و عمو اما؛ بود شکلی همین هایشلباس همیشه نگارین چند هر

 :گفت و کشید لباسش به دستی نگارین. شود ظاهر طور این عمومی

 !سوندر در دم تا رو من ماشین با بابا که بگم هم اطالع محض. کردم تنم رو اون، ببین رو حریر کت اون. بابا نه -

 :داد ادامه اغواگرانه و

 !میشی جذاب خیلی شیمی غیرتی وقتی -

 .شدم سیب کندن پوست مشغول تفاوتبی. کشاندمی دیگر هایجا به را بحث داشت! نخیر

 ؟برین کجا قراره تفریح؟ میری کالس؟ چیه تابستون برای اتبرنامه ببینم بگو. خوب -

 :گفت شادی و شیطنت با و کوبید بهم را دستش دو آمد تفریح اسم تا

 !گذرهمی خوش خیلی. اسفندیار بیای باید هم تو. رامسر ویالی میبرتمون گفته بابا -

 .گرفتم طرفش به و کشیدم چاقو به را سیب از تکه یک

*** 
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 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 .پره وقتم، میدم درس خان حشمت پسر به من؟ نگفته بهت مامان مگه. تونمنمی که من -

. رفت هم در اشچهره. بردارد تا بردم جلوتر را سیب و گرفته باال را گردنم، کنممی شاقی کار انگار که طوری و

 هایبل. کوچک نه بود بزرگ نه، بود معمولی اشبینی. بود زیبا و گرد هایشچشم، کردممی نگاهش خوب که حاال

 او از، لباسش از گرفتن خرده جای به که بود این ادب. آمدمی او به نهایتبی لباسش. داشت ایقلوه اما کوچک

 صحر وقتی، اطوارش و قر و هاشیطنت از و گذاشتممی سرش به سر همیشه. نبود خودم دست اما؛ کنم تعریف

 حنل با. شد وارد مادر که کشیدمی بیرون چاقو از را سیب داشت میلیبی با. بردممی لذت، بود شاد یا خوردمی

 :گفت خنده با مراهه باری شیطنت

 !پدری همون پسر که حقا، اسفندیار آفرین -

 :گفت، کندمی ادا حفظ از را آن او و اندکرده آماده قبل از را جمالتش که ایهنرپیشه مانند درست و

 .گیرهمی پوست میوه من برای هنوزه که هنوز هم سرهنگ -

 و شرم سر از نگارین. انداختیم زیر به سر باهم و شدیم او کالم کنایه متوجه دو هر. کرد نگاه ما به شادکامی با و

 تا گفتم است خوب. مادر جانب از ازدواج دوباره کردن مطرح خاطر به عصبانیت. عصبانیت سر از من و خوشحالی

 :داد ادامه مادر. ندارم فکر قصد، نیاید دانشگاه جواب

 ! هاهبود خونه هفت تا همیشه! کرده دیر قدراین سرهنگ چرا دونمنمی -
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 دست دو ما انهخ سالن. بنشینیم پنجره کنار گفت، مادر درخواست به بنا. کرد پا به را تنقالت و تخمه بساط، گالب

 ایتماش برای اسپرت راحتی مبل دست یک و اعال هایپارچه با استیل سلطنتی مبل دست یک. داشت مبل

 به شرفم بزرگ ایشیشه در کنار، داشت ارتفاع زمین قدمی یک تا که بزرگی پنجره رویروبه. نشیمن و تلوزیون

 وهقه خواستندمی که زمانی در بود مادر و پدر مخصوص که داشت قرار نفره دو میز و مبل دست یک، باغ محوطه

 ندنخوا شعر صدای از. داشت عالقه ادبیات به که بود هاییسرهنگ دست آن از پدرم. بخوانند نظامی و بنوشند

 رفط به مادر! نگارین همراهی با البته. بنشینم آن روی که بود شده داده من به اجازه این، حاال و بردمی لذت مادر

 .شد بلند فروغی فریدون صدای. گذاشت آن روی، دادمی گوش پدر که هاهمان از، صفحه یک و رفت گرامافون

 میگیره دل هاپنجره این پشت

 میدونی تو رو دل غصه و غم

 میزنم حرف بدم بخت از وقتی

 میدونی تو میشه بارون اشک چشام

 زندونیه دلم تو غم عمریه

 میدونی تو داره زندون من دل

 دیگه آزادی تو میگم بهش هرچی

 میدونی تو دارم دوست من میگه
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 توانستمنمی نه. کشیدمی پر سویش به بیشتر قلبم، لحظه به لحظه که ایتهمینه. کرد را تهمینه هوای، هوابی دلم

! نه... شچشمهای، موهایش. بودم اشتشنه... طلبیدممی... خواستممی. دودلی بگویم توانستمنمی... شک بگویم

 .بود یقین. نبود شک

 کنم شکوه خدا با امشب خواممی

 میدونی تو دلمو هایشکوه

 سیاست بختم چرا خدا ای بگم

 دونیمی تو سیاست من بخت چرا

 رسهمی شب،میشه بسته پنجره

 دونیمی تو نداره آروم چشام

 شهمی فردا بگذره امشب اگه

 دونیمی تو میشه چی فردا مگه

 که اوست سوز و عشق از حتما کردمی فکر. بردنمی خرابم حال و تشویش به پی و بود من تماشای محو نگارین

 .امشده صدا این محو چنیناین

 زندونیه دلم تو غم عمریه

 میدونی تو داره زندون من دل

 دیگه آزادی تو میگم بهش هرچی

 میدونی تو دارم دوست من میگه
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 :گفت، کردمی نگاه را باغ و بود داده تکیه پنجره به ما کنار که، مادر به رو، نگارین

. کنین پخش گذاشتینمی اسفندیار تولد برای که هاصفحه اون از! گیرهمی دلش آدم چیه این، جان عمو زن -

 !کنم هنرنمایی براتون کم یه خواممی

 .برد را مادر دل اما؛ نه که را من دل و زد من به چشمکی

. فتیمر استقبالش به ایوان روی ما، کند پارک تا. شد بلند پدر " فورد " هن و هن صدای که بود نشده بلند هنوز

 پیش که طور همان. بود مشرب خوش بسیار اما؛ هانظامی همه مانند. بود خشک و رسمی حدی تا البته، پدرم

 و اتوکشیده هایسرهنگ معدود از، پدر شاید. کرد تعظیم مادر برای و برداشت را اشنظامی کاله، آمدمی

، ایشهچشم با و زد لبخندی مادر. دانستمی را قدرش و کردمی تکریم بسیار را خویش همسر که بود منضبطی

 .کرد اشاره نفر مادو به بار شیطنت

 .دیدار مشتاق اسفندیار آقا به به -

 . پدر سالم: گفتم لبخند با و بردم پیش دست

 .فشرد گرمی به را دستم

 !سوخته پدر که جاییاین توام. نگارین... اهه -

 :گفت و زد اشبینی به انگشت نوک با

 !ها گردهبرمی شازده این امشب بودی کشیده بو -

 .زد من پشت به دست با و

 :گفت و انداخت زیر به سر بود بازی سیاه تمامش البته که خجالتی با نگارین
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 !داره کار شما کچل و کور پسر این به کی! عموجان -

 اهم به و گرفته باال را گردن و برده جیب به دست طور همان، اما من. رفتند سالن طرف به هم با و خندیدند همه

 هچ و است حال چه در تهمینه االن که کردممی فکر این به. بود کرده خم کمر من چون که، ماه به. کردممی نگاه

 هب وای. تابمبی اینطور و ندیدمش مدت این تمام. شود ظاهر من جلوی بود نشده رویش، روز آن از بعد. کندمی

 !دیدمشمی روز هر که حالی

 .کردمی دعوت سالن به مرا که شد بلند لعبت صدای

 نگارین چه و بودند کرده ازدواج که آنها چه. داشت دوست را برادرش هایدختر اندازهبی، نداشت دختر که پدرم

 هس هر و بود نشانده پدر و خود بین را او مادر. کردمی عزیزش دیگران از بیش و بود گرفته لقمه من برای که

 نگارین هک گفتندمی آینده و من از داشتند شکبی. دربیاورم شانمکالمه از سر داشتم دوست خیلی. زدندمی گپ

 داخ از آنها و زده حرف جان عمو زن با قبل از مادر دانستممی. شدمی سفید و سرخ و انداخته زمین به سر اینطور

 وشاندهپ حریرش کت با، پدر حضور در را زیبایش و بلوری هایساق نگارین. نشستم آنها رویروبه. خواستندمی

 !محرم پسرعمو و نامحرم عمو:  گفتم لب زیر و زدم پوزخندی. بود

 ؟بیارم چای یا دارید میل شربت آقا -

 .داد را لعبت جواب مادر، پدر جای به

 تا و نک جمع رو خوراک و خورد و تنقالت اسباب دیگه. بیار سکنجبین خیار شربت بقیه برای و چای آقا برای -

 .بچین رو شام بساط هم دیگه ساعت یک

 :  گفت سرمست و کشید نگارین بازوی به دستی، پدر

 هاباسل این... بیا... گالب... گالب. دربیارم رو هالباس این برم هم من. بشین اسفندیار پیش برو. عموجان برو -

 .بشور ببر بردار، در پشت ذارممی رو



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسدی زهرا  | تو , بار دیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 55 

 خوب گالب. گذاشتندمی برایش مرتب و اتوکشیده، صبح و شستندمی را لباسش هرشب. رفت اتاق طرف به و

 و هادرجه چطور شستن از بعد و. بکشد اتو و کند خشکش صبح تا چطور. بشوید چطور را لباس دانستمی

 .بود او با کار این مسولیت همیشه، بزند لباس یسینه به ردیف هم کنار را هانشان

 تازه من یا بود اینطور هم هاترپیش دانمنمی. چسباند من به را خود و نشست کنارم زود، خواسته خدا از نگارین

 !کردممی توجه رفتارهایش به داشتم

 کج رس نگارین. پاییدمی را ما چشمی زیر اما، کردمی سرگرم گلدان هایگل کردن مرتب با را خود که این با مادر

 :گفت آرام. شد نزدیک صورتم به و کرد

 !پکری جاماین من که این از نکنه. امشب چته! برینمی خودت به راه؟ اسفندیار چیه -

 دلیل! بله بگویم باید؟ بگویم چه! خواهمشمی قدرهمان هم من کندمی خیال حتما! بیچاره دختر. خندید ریز ریز و

 و کنممی کرف دیگری دختر به من! نیستی هم آدم داخل که تو، نه بگویم یا! توست شخص بودنم پکر و تفاوتیبی

 :گفت آرام و دکر ترنزدیک را خودش، دید خودش به را من خیره نگاه چون

 !پسر کن درویش رو هاتچشم -

 :گفتم سوتفاهم رفع برای!  بینوا نگارین بینممی تو صورت در را تهمینه، دارم من که آخ... آخ

 !ندیدم نزدیک از مورچه حاال تا آخه -

 کرد اخم هم بار این. کردمی قهر هربار او و زدممی صدا مورچه را او بچگی از چرا دانمنمی. خنده زیر زدم پخی و

. ششپی بروم گفت اشاره با هم باز و؟ شده چه پرسید من از ابرو و چشم با مادر. رفت پنجره طرف به. شد بلند و

 جانعمو و پدر،  مادر، ماه یک این در دانمنمی. باشیم قبل مثل خواستمی دلم. نداشتم را اداها این حوصله اصال

 و وچکک عقل با. کردندمی تمام را کار داشتند راستی راستی انگار. اندگفته دختر این به من از چه، جان عمو زن و

 و ناز برای رودمی دلم یعنی...ندارم را قهرش طاقت یعنی بروم سراغش به االن اگر اندیشیدم خود جوان
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 عمو دختر همان حداقل یا خواهر چون را او که البته. بخرم را نازش من و کند دلبری او خواهممی یعنی... ادایش

 از که ریکا. کنم بازی احساساتش با باید ببازم را خودم االن اگر اما؛ کنم ناراحتش خواستمنمی و داشتم دوست

 .نبود ساخته من

 ". کنین صدام شام برای": گفتم بلند رفتممی باال پله از که طور همان و شدم بلند توجهبی

 نگارین به رو، کند جورش و جمع طوری خواهدمی و شده ناراحت رفتارم از بود معلوم صدایش لحن از که مادر

 :گفت

 .بشین پیشش برو. بزنه تار خوادمی اسفندیار باال برو! ایپنجره دم چرا پس -

 را سرم و زدم موهایم به چنگی. بود گذاشته لجبازی و ناسازگاری بنای مادر. بود هاشب آن از امشب، نخیر

 .نیاورد خود روی به انداختمف مادر به خشمگینی نگاه هانرده الی البه از و چرخاندم

 چرا آخر. بیاورد جا را حالم تازه هوای تا کردم بازش. رفتم پنجره طرف به مستقیم و گذاشتم باز را اتاق در

 متوانمی چطور، رسممی یقین به گاهی و شک به گاهی و روممی کلنجار خودم با هنوز که من! کردندمی طوراین

 چشم در چشم عمر آخر تا هم باز، صورت هر در تصمیمی هر از بعد که خود دخترعموی با هم آن، ازدواج برای

 آن از وای و... دیگر چیز یک عقل و گفتمی چیز یک دل. بود خطرناکی تصمیم! بگیرم تصمیم، شدیممی هم

 !دشوار قدرهمان! سخت قدرهمان. کنی انتخاب را یکی باید، دل و عقل بین که روزی

 نکن فکر حاال. باال اومدم گفته جان عمو زن چون ولی؛ نمیاد خوشم ازت هم اصال و دلخورم ازت کهاین با -

 .قهرم باهات هم هنوز! ها خبریه

 ار نازش باید حتما حاال. دل ساده دختر ای. کرد خوش جا لبم گوشه پوزخندی. بودم پنجره به رو و او به پشت

 مراقب باید شده جدی ما ازدواج بحث که االن اما؛ کردممی را کار این، بود دیگری زمان هر اگر. کشیدممی هم
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 دخو برای و کند سوء برداشت است ممکن، هم من کار ریزترین از که چرا. باشم خود العمل عکس کوچکترین

 .ببافد خیال

 و بود زیبا شکبی. کردمی بازی بازی اشمرواریدی ظریف گردنبند با دست با و بود نشسته تخت گوشه. برگشتم

 هایخانواده آن از هم عموجان خانواده که بسا چه. بود ازدواج برای زنی همچین خواهان مردی هر که دلربا

 پنهانی اجازدو یک حاصل که نبود تهمینه مثل. افزودمی نگارین امتیاز به خود این که بودند اصالت با و سرشناس

 به ار رفتاری و توهین هر و بیاورد پناه خود ناتنی برادر منزل به چارگیبی و کسیبی سر از هم آخر سر و باشد

 کمک پسر یا دختر اقبال به، ازدواج برای و بود مهم اصالت و خانواده چقدر که راستی. بپذیرد منت یدیده

 .نشستم کنارش. کردمی

 ؟زدند حرف تو با جان عمو زن نگارین -

 .شد مسلط خود به زود اما؛ لرزید خود به کرده وصل برق به را دستش که کسی مثل، اغراق بی

 ؟چی مورد در؟ من با -

 از اشتیاق که هرچند. دهد نشان مشتاق حد از بیش را خود و کند سری سبک خواستنمی. داشت حق خوب

 تداش اضطراب قدرآن. میزد دو دو و داشت محبت التماس که کردم نگاه هایشچشم به. بود پیدا کامال رفتارش

 .شودمی پاره االن گفتم که کشیدمی راست و چپ به را گردنبندش و

 .کن فراموشش، باشه. نیست جدی هنوز پس. نداره عیبی، خب -

 چیزی و دهد نشان مشتاق را خود خواهدنمی، دریافتم خوبی به که چرا. کرد جمع حرص از را اشلوچه و لب

 تصمیمی چهی فعال که بگویم او به خودم خواستممی. کند سکوت بود مجبور پس. بگیرد را حرف دنباله یا بپرسد

 اهمب قبل مثل خواهدمی دلم گفتممی باید. کند توجهی مادرمان و پدر هایاصرار به نباید او و ندارم ازدواج برای

 به ماحساس که معلوم کجا از اصال. شدممی پشیمان زود اما؛ باطل خیال بدون و منظوربی، غرضبی. کنیم رفتار
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 سبین دختر از دست امتیاز آن خاطر به امخانواده تا ندارد امتیازی نگارین مقابل در که او. نباشد گذر زود تهمینه

 شنهت مرا رفتارش و کارها با. داشت ارزش تهمینه. داشت امتیاز تهمینه، نه اما. کنند رجوع غریبه به و بکشند

؛ ندپوشانمی من از را خود موی چه اگر تهمینه. بود نداده دست من با و کنم لمسش نداد اجازه تهمینه. بود کرده

 همیتا بسیار خود جسم به او، نگارین برعکس. بودم ندیده را دستش یا پا ساق هنوز. بود پوشیده لباسش اما

 جسم هک باشم کسی تنها و اولین من خواستمی دلم. کردمی جذب بیشتر مرا، بودن نیافتنی دست این و دادمی

 ...باشد همسرم او اگر، البته. کنممی کشف را او زیبای و ظریف

 هاییمالک چه دقیقا همسر انتخاب برای دانستمنمی هنوز و داشتم سال هجده. بودم جوانی همچین یک. بله

 مقابل در که بود مرد یک عنوان به من فطرت و ـزه غــریـ، بود کرده عزیز من نزد را تهمینه آنچه. خواهممی

 یفتهش بیشتر مرا، او بودن دسترس از دور این و بودم آورده فرود تعظیم سر او چون متشخصی و عفیف بانوی یک

 :گفت کنان من و من نگارین. کردمی

 ؟زنینمی تار -

. بودم نشده عجین تابیبی و شوریدگی این با هنوز، فهمیدمنمی را خود حال. بنوازم خواستمی دلم هم خودم

 که لباس آن با، رفتنش راه به که طورهمان، من و رفت تار طرف به نگارین. دادم تکان رضایت نشانه به را سرم

 باید مه "! کباب نه بسوزه سیخ نه. ثواب بهر بکن کاری": گفتم دل در. کردممی نگاه، نبود بیش ایپارچه تکه

 به زیانی که رفتاری. کردممی رفتار درست باید هم و گرفتممی تصمیم درست باید هم. کردممی فکر درست

 !نرساند کسی

 و لغزیدمی تار رو هایمدست. گذاشتم چپ پای روی را راست پای و نشستم پنجره طاقچه کنار. کردم شروع

 کی نگارین. شدم اوهام در غرق و گرفته بدن از ترعقب کمی شیدایی سر از را سرم. دادمی سر شوریدگی آوای

 دیدممی را تهمینه و شدمی بند بند دلم، تار نوای هر با. کردمی نگاه مرا شیفتگی با و بود نشسته تخت روی بری

 من هب چشمش گوشه اشک با که نگاهی همان با. بود مانده خیره الدین شهاب رفتن به که ایزده بهت نگاه آن با
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 این اب کردیمی چه تو! دختر آه. کنم ترک را اتاق و نکنم خجلش این از بیش خواستمی التماس با و بود دوخته

 کم. بردممی بود مانده هایشچشم سیاهی در که سّری به پی باید. داشتمبرمی هایشچشم راز از پرده باید. دل

 کیخن نسیم به توجهبی و بودم بسته را هاچشم. خواندممی حافظ و زدممی آرام آرام. کردم خواندن به شروع کم

 وقتی ههمیش. کردمی مسخ را شنونده دل، داشت سوز صدایم. نواختممی و نشسته پنجره لب، آمدمی پنجره از که

 هتهمین هایچشم فقط تاریکی در و بسته را هایمچشم. نداشتم خود حال به راه. بردندمی لذت همه خواندممی

 .کند نفوذ جانم عمق به خواستمی و زده زل من به خیره خیره که بود

 شد نخواهد بیرون سر ز چشمان سیه مهر مرا

 شد نخواهد دیگرگون و این است آسمان قضای

 .بود دبلن که بود من بیچارگی و آشفتگی ساز این. بود من قراربی دل آوای این، نبود حنجره آوای، نبود تار آوای

 ساقی مهربان یار و امن جای و لعل ـراب شــ

 شد نخواهد اکنون اگر کارت شود به کی دال

 پهنای به که دیدم را نگارین و کردم باز را هاچشم. شد خفه گلویم در صدا که کردم تکرار را بیت این قدرآن

 دست پشت با، کردم باز را هایمچشم دید که این محض به. شده خیره من به محو و ریخته اشک صورت

 :گفت کردمی فین فین که همانطور، ساختگی لبخند با و کرد پاک را صورتش

 .بردیمی هاسیم به انگشت وقتی بود خون جگرت انگار. بودی ملتهب خیلی. داشت سوز سازت خیلی امشب -

 لگ کدام هر گوشه و کرده گلدوزی هاییدستمال مادرم. کردم باز را میز کشوی. گذاشتم تحریر میز روی را تار

 را هایشپلک زیر و کرد تشکر. گرفتم طرفش به و برداشتم را یکی. کشیده اتو و تمیز همه. بود زده طرح سرخی

 .کرد پاک
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 .زنممی تار که بود اولی بار انگار. خوندم دل ته از قدراین چرا امشب دونمنمی هم خودم -

 : گفت، نمودمی مالیم مردی هر گوش به که طوری آرام. داد خود به تکانی طنازی با و زد لبخندی نگارین

 !داشتی رو حال این که بوده تو زندگی تو مهمی شب امشب شاید -

، خانه این در جان عمو زن و عمو بدون، تنها، او حضور، امشب که شدممی مطمئن کم کم داشتم. خوردم یکه

 بدون تا آمده تنها. کند نزدیک من به را خود، شدمی مانع شرم پدر حضور در شاید. من با او بیشتر نزدیکی یعنی

 !بوده مهمی شب امشب، همین برای. بگیرد نامزدی برای مرا رضایت و کند ترغیب خود به مرا، آنها از خجالت

 روی، رنگ کم اخم همان باز. کردم راسخ را عزمم. گرفتم را تصمیمم. گزیدم را لبم گوشه و کشیده عمیقی نفس

 :گفتم آرام و گرفتم طرفش به را اشاره انگشت و داده باال را ابرو تای یک. کرد خوش جا امپیشانی

...  کهاین اون و! بدونی رو چیزی یک خواهممی. کرده صحبت تو با جان عمو زن که دونممی، نگارین ببین -

 :گفت و زد در به ایتقه. کرد قطع را کالمم رشته لعبت صدای

 .شام صرف برای بیارین تشریف، آقا -

 به کنم کامل را حرفم کهاین بدون و، زدم موهایم به چنگی. شدیم خیره اتاق باز نیمه در به دو هر. رفت زود و

. رفتگ را بازویم طرف دو. ایستاد رویمروبه گر پرسش هایچشم با. بیاید هم نگارین تا ایستادم. رفتم در طرف

 :پرسید آرام، میزد دو دو چشمم دو بین نگاه با که طورهمان. بود من یسینه تا قدش

 ؟اسفندیار بگی خوایمی چی -

 .داد پله راه به و شکست را نگاهش رد، مادر صدای

 !ها منتظرن آقا. بیاید، هابچه -
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 هسالن، پذیرفته را شکست که سرلشگری مانند، زیر به سر و برداشت بازوانم روی از را هایشدست آهسته

 هب توجه. است درست کار کدام دانستمنمی. دادم بیرون را نفسم و زدم موهایم به چنگی. رفت پایین سالنه

. ودیمب شده بزرگ هم با، داشتم دوستش، بود عمویم دختر، سوختمی حالش به دلم. او به توجه عدم یا نگارین

 شام زمی سر؟ کردممی باید چه. کردمی قراریبی من با دلم، طرفی از اما؛ نبودم شکستنش و شدن خرد به راضی

 روغن پر هایدیگ ته به گالب. کرد تحریک را امشامه، سبزی قرمه و زعفرانی اعالی برنج بوی. شدم حاضر

 و نقره ایهشمعدان با را میز، سلیقه نهایت با و کرده مهیا را ساالد و اشربه انواع. بود پاشیده کنجد، زمینیسیب

 ادهد قرار سفره دستمال روی و بشقاب کنار، سرو ترتیب به را هاچنگال و قاشق.  بود آراسته گل پر هایگلدان

 همین از فرار برای را دره گالب، من که البته. شدمی رعایت باید که داشت آدابی ما خانه در خوردن غذا. بود

 یمبتوان راحت تا بود کرده مرخص را گالب. ریخت سوپ نفرمان سه هر برای مادر خود. دادممی ترجیح تشریفات

. تگذاش دهان به و کرد بشقابش گوشه سس به آغشته را آن، برد فرو خیار در را چنگالش مادر. کنیم صحبت

 :کرد شروع و کرد پاک دستمال با را دهانش

 .بپزه گالب بدم خواممی هم رو عروسیتون شام انشاءهلل؟ است خوشمزه -

 بود هگفت است خوب. دهم قورت را لقمه توانستم، خنک نعنایی دوغ زور به، افتادم سرفه به. ماسید دهانم در غذا

 ؟چیست اجبار پس! کنم اجبارت خواهمنمی

 :گفت شوخی به مادر. داشت زیر به سر و کردمی بازی غذایش با، پاییدمی مرا چشمی زیر که نگارین

 !کنی هول خوادنمی االن از! حاال خوب -

 را غذا میز، پدر حضور در نداشتم جرات. فشردم دست در را چنگال خشم با. خندیدند پدر و او، حرفش تبع به و

 دهآین از تنها من، او دید از. کردمی تمام را کار داشت من نظر پرسیدن بدون مادر. دادممی جان داشتم. کنم ترک

 هک داشتیم امالک و ملک انقدر! باشم نشده قبول هم دانشگاه اگر نبود نگرانی جای و ترسیدممی نامعلومم

 نای روی، هم بود مادر پدریِ ارثیه که سازی رنگ کارخانه! تازه. کنم زندگی خوشی با عمر اخر تا توانستممی
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 کمح برایم، خان حشمت اربابی عمارت و باشم سپرده دل، من که کردنمی فکر خود پیش. شدمی اندوخته، ثروت

 :آورد خود به مرا نگارین صدای که بودم هافکر همین در! کرده پیدا را بهشت

 .شما از ممنون. بود لذیذی غذای خیلی، جان عمو زن، عموجان -

 :داد ادامه و کرد پاک را دهانش

 تدارک همه این هم شما و نشده جمع غذا میز هنوز که ببخشید باید. کنم زحمت رفع من بدید اجازه اگر -

 !دیگه برم من بدین اجازه اگر ولی؛ دیدین

 .شد بلند هردو پدرم و مادر صدای

 شد چی آخه "،  "دیگه الغری قدراین همینه؟ شام شد، خوراک ذره یک همین"،  "نخوردی چیزی که تو "

 تو، بردار شده سوخاری مرغ این از کم یک حاال "،  ".کردیم شروع تازه، نخوردیم غذا هنوز که ما! اییکدفعه

 "نخوردی درست هم اون، کشیدی قرمه فقط

 و شده ناراحت که باشم گفته او به چیزی من ترسیدندمی. بودند کرده هول دو هر. چرخیدمی سرم دور صداها

 یبرا. داشتند بیم، بیاید پیش عموجان و آنها بین خوریدل که این از. برود خواهدمی نخورده و خورده شام حاال

 .دادم خاتمه بحث به و شدم بلند هاسوءظن این تمام اتمام

 .رسونمتمی من -

 زودتر نگارین هم. امرهانیده را خود مهمانی از بعد جنجال از و امآورده دست به را پدر و مادر دل هم طوریاین

 .شد شاد نفر سه هر چهره دیدم گفتم که را دوم جمله. شودمی مرخص

 !بیام من تا حیاط تو ببر رو فورد سوییچ. نیا پیاده لباس این با. شم حاضر رممی -

 .غیرتم پای گذاشتند
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 .خوردمی زنگ گوشم توی مدام الدین شهاب صدای. امکرده حبس خانه در را خود، است روز چند

 "مطبخی دده... مطبخی دده "

. یبهغر یک جلوی هم آن، کردمنمی هم را تصورش اصال. بود او، بود نکرده توهین من به حال به تا که کسی تنها

 الدین شهاب. کشیدم خجالت خیلی، کشیدم خجالت. شدمی ادعایش هم خیلی که شهری ژیگول جوانک همان

 خشکش و تر. دادممی انجام مادر یک مثل را کارهایش تمام که شدمی سالی چند. رساندم سن این به من، را

 .گذراندمی وقت من با و داشت دوستم که بود کسی تنها. کردممی

 .دخترم شو بلند، ادب عرض نیومدی روزه چند میگه. بزرگ خانم ـوسـ بـدست بیا؟ تهمینه -

 از هم او. بود زاده خان هم او اما؛ بود خوب. داد نجات دریدربه از مرا که برادری زن. انداختم پریچهر به نگاهی

 تردخ را من اما.  "دخترم" گفتمی. کردمی رعایت را مراتب سلسله ولی؛ دادنمی آزار مرا. کردمی نگاه من به باال

 مانه را من یعنی، بزرگ خانم ـوسـ بـدست بروم باید کردمی یادآوری مدام که همین. نداشت قبول نیز خوانده

 .شناسدمی اشبچه یلَلِه

 که را گلی گل کوچک چارقد و کرده مرتب را موهایم. نداشت فروغ دیگر هایمچشم. کردم برانداز آینه در را خود

 : پرسیدم تردید با. انداختم سر بود خریده برایم پریچهر

 ؟شد تموم کالسش؟ کجاست الدینشهاب -

 .انخونه مهمون تو. خوننمی دارن هنوز. نه -

 او با تمتوانسنمی. نشود پیدا جوان کله و سر، برسم بزرگ خانم اتاق به تا کردم خدا خدا. داشتمبرمی قدم آهسته

 بزرگ خانم. کرد باز را در پریچهر. بود شده من به، او حضور در که توهینی از، کشیدممی خجالت. شوم روروبه
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 چپ پای مچ روی را راست پای مچ و کرده دراز را پاهایش، رفته فرو خود در پنجره کنار بزرگ مخمل مبل روی

 طرفم به و کرد بلند را گردویش چوب عصای، خشم با و کرد ریز را نامهربانش و مرموز هایچشم. بود داده قرار

 :گرفت

 ؟بوسیدست بیای نباید؟ داره صاحاب جااین نمیگی؟ بریدهگیس بودی گوری کدوم روز چند این -

. ترفنمی جلو و بود چسبیده زمین به پاهایم. فشردمی را قلبم، زن این دیدن هربار. فشردم هم روی را هایملب

 رس مدام پنجه با و گرفت زمین روی را عصا بزرگ خانم. کرد هدایت جلو به و داد هل تقریبا مرا پشت از پریچهر

 .فشردمی را آن

 .ادب عرض، بزرگ خانم سالم -

 ستد به جدید عقیق انگشتر. بوسیدم بود پایش روی که را اششده مشت فشار از و چروکیده دست و شدم خم

 به من که البته. بود طور همین همیشه. کشید پس را دستش نفرت با بوسیدمش کهاین از بعد و کرد صبر. داشت

 ادای و زدممی ـوسه بـ هاشاهزاده و ملکه، مادر ملکه دست به بار چندین روزانه. داشتم عادت بوسیدست

 هن مگر. نداشتند برتری هیچ من به که... بودند خودم سال و سن هم تقریبا که هاییشاهزاده. کردممی احترام

؟ * شماست تقواترین با، من نزد شما واالترین که است گفته قرآن در خودش خدا و بودیم انسان ما همه کهاین

 را خدا که هااین نه. بزنم ـوسه بـ انسان باتقواترین دست به باید بزنم کسی دست بر ـوسه بـ بود قرار اگر پس

 .دادندمی آزار را دیگران طوراین و کرده فراموش

 وقت همون کردید فکر! جااین نیار رو زنیکه اون حرومی یتوله! نکن. آقا جلد تو نرو گفتم خانم این به صدبار -

، خانم ابفرم؟ ستکلفته همون ترکه و تخم این نفهمیدم من، الدین شهاب لَلِگی واسه آوردین رو این گفتین که

 !یستن صاحاب و سربی جااین بفهمه و بشه حالیش شاید تا عقبش بفرستیم باید! اشنتیجه هم این، بفرما

 شهاب که شکر را خدا. کنم نگاه او به توانستمنمی حرص از! کنم خرد را هایشدندان تا داشتم توان کاش ای

 !گرفتمی یاد هم را نحس کلمه این وگرنه نیست الدین
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 ربیتت کم کم، شما سایه زیر شاهللان. فهمهنمی، استبچه؟ کنیدمی تلخ رو خودتون اوقات چرا شما. خانم ای -

 .هاتجرگیبی این خاطر به نکنین کثیف رو خودتون خون شما. شهمی

. شدمی نرم زود خیلی بزرگ خانم. نگویم چیزی زد اشاره من به ابرو و چشم با و گزید را پایین لب آرام و

 .داشت را او خواب رگ پریچهر

 !رفتمی راه پا رو خان حشمت بودم این سن من! خانم؟ بشه تربیت خوادمی کم کم تازه -

 اهلل عزت دختر شما باشه چی هر. کنید مقایسه دختر این با رو خودتون نباید هزارماشاهلل که شما بزرگ خانم -

 .خانین

 .بنامند خان اهلل عزت را پدرش بود خواسته همه از اجبار به و نداشت حسابی و درست ریشه و رگ بزرگ خانم

 و چین به. بود برداشته داشت پدرش از که طلبی جای به را او و شده او عاشق، ساالرخان، پدرم بودم شنیده

 الصهخ! نیست معلوم، بود شده او چیز چه عاشق پدرم! باشد بوده زیبا روزگاری، خوردنمی بزرگش بینی و چروک

 خوب را این پریچهر و شدمی شادمانی غرق بدانند دار نسب و اصل را او دیگران کهاین از، حساب این با که

 النا راستی. کردمی تعریف برایم عزیزخانم، ترپیش را اینها. بود داراصطبل یک، پدرش، اهلل عزت. دانستمی

 .نبیند مرا او تا بروم اتاقم به و کنند مرخصم زودتر کاش ای. جاستاین خانم عزیز نوه

 .ادبیبی خاطر به بخواه معذرت. ببوس رو بزرگ خانم دست دیگه بار یه پاشو. تهمینه پاشو -

 رنگ که پر ابروی آن با هایشچشم. بود دوخته من به را چشمانش بزرگ خانم. شدم بلند هاشده مسخ مانند

 وچکک بالشتک روی را آن و کرد بلند را پایش. رفتم جلو. شدمی ترترسناک اخم با، ندیده خود به را آرایشگر

 .کشید پس را دستش. گذاشت رنگ قرمز مخمل

 !ببوس رو جااین... نه جااین -
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. خوردمی بهم داشت حالم، شد چندشم. داشت مک و کک هم بود چروکیده هم که پایی. کرد اشاره پایش به و

 سرم دور همه، ها مخده و ترمه به مزین هایطاقچه و هاعکس قاب. انداختم اتاق بر و دور به نگاهی ملتمسانه

 این در را من که شکر را خدا. کردمی ترک را حیاط داشت که دیدم را ژیگول جوان همان پنجره از. چرخیدمی

 .دیدنمی تاریک و کدر اتاق این و حالت

 اام؛ کردندمی پهن اتاق به کامل را نور، اشزده باال رنگارنگ هایارسی که داشت بزرگ پنجره دو. نبود تاریک

 ردیگ بار یک. داشت بیم بزرگ خانم خشم و من تعلل از. پرید پریچهر رخ از رنگ. بود تاریک جا همه من برای

 فرو بالشتک در را پا پنجه. رسید پایش به و خورد سر، نارنجی ریز هایگل آن با، رنگش سبز دامن روی از نگاهم

 هولتک یا کردمی رقصی خوش دانمنمی. میداد تکان و بود گرفته باال را بدترکیبش و نافرم هایانگشت و برده

 را زممغ پتک مثل صدایش. کوبید زمین به کرد بلند را عصایش. دارد نگهش ثابت نتواند شدمی باعث سن

 .کوبید بهم و داد خراش

 !ببندن اسب دم به رو بوگندوت گیسای اون ندادم تا یالّا -

. مدیدمی نزدیک از را پاهایش حاال. نشستم ناچار به. کرد خواهد هم را کار همین بیفتد پایش که دانستممی

 نپایی سرم که طورهمان. گرفتم پا نزدیک را سرم و شدم خم. زد بهم را حالم بلندش یشکننده و زرد هایناخن

 به لبخند با شوق از هایشلب و داشت لب به لبخند متکبرانه. کردم نگاه صورتش به و گرفتم باال را چشمم، بود

 و لرزیدمی هم عصا دستش لرزش از و دادمی فشار را عصا و لرزیدمی عصا روی دستش مچ. شدمی فشرده هم

 :غرید فریاد با و شد آتشی هایشچشم که دید چه نگاهم در دانمنمی. ماندمی ثابت زمین به محکم، انتها در

 !خطا به مادر یزاده حروم باش زود -

 دریچه از را خشم این او و جوشیدمی بدنم هایسلول تک تک در خشم. کرد لرزیدن به شروع تنم همه

 یگرد. کردم لمس را لرزانش و چروکیده هایپا، غضبناکم و سرد لب با و بردم پایین سر آرام. دیدمی هایمچشم

 که پریچهر صدای به و کردم ترک را اتاق تندی به، کند کر را گوشم اشمستانه قهقهه تا نماندم منتظر
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 خود و کشیدم سرم از را روسری، بستم که را در. نکردم توجهی بخواهم مرخصی اذن بزرگ خانم از خواستمی

 رارق من اختیار در را اتاقش بود رفته فرنگ به امبرادرزاده آنکه از بعد. کردم پرت مجدالدین کهنه تخت روی را

 .چرخیدمی سرم دور که بود صدایی تنها، عبوس مکار پیرزن آن قهقهه صدای اتاق این در حال. بودند داده

 با. نامیدمی خطاکار را مادرم و حرامی مرا که نبود اولی بار. فرستادممی لعنت امشده نفرین بخت و خود به مدام

 نشان را آن، زن همین وقیح هایچشم جلوی پدرم و داشت شرعی عاقد امضای و مهر مادرم ینامهصیغه کهاین

 .بود داده همه

 احاطه را صورتم طرف دو موهایم که بودم خوشحال. نشستم و شدم بلند تخت روی از. کرد باز را در پریچهر

. شکستمی من فین فین با، گاه گه که بود حاکم ما بین سکوتی. بیندنمی را اشکم از خیس هایچشم او و کرده

 .بیاید باد تا زد کنار را هاپرده. زد قدم کمی

 االن با اخالقش هم قبل که نه حاال. نداره رو سابق حوصله و حال دیگه، شده پیر. نشو ناراحت هاشحرف از -

 بر زیدم اونی هووی دختر تو کهاین حاال. کنهمی رو برخورد همین همه با بلکه، تو با فقط نه، ها باشه کرده توفیری

 اب. اندزاده خان و خان جدم هفت. شمرونم یزادهخان خودم من. کنهمی ناراحت رو تو بقیه از بیشتر و شده علت

 من ولی؛ مرحومش شوهر دختر میشی تو. ترهاصیل من از حشمت که بقبولونه من به خوادمی اصرار با، حالاین

 .هش آورده زبون به حتی خوادنمی چون! تریبااصالت بوده داراصطبل پدرش که، اون از تو بگم تونمنمی حتی

 :گفتم بود شده چندرگه گریه زور از که صدایی با

 .باشه باشرافت باید آدمی. نیست بودن زادهخان یا بودن داراصطبل به اصالت -

 .شده پشیمان، بیاورد بیرون سعدآباد کاخ از مرا تا بود خواسته روزی کهاین از هم او شاید. کرد نگاهم بُراق

 :گفت حوصلهبی و داد تکان هوا در را دستش. نشست تحریر میز جلوی صندلی روی. نگفت چیزی
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 کار الدین شهاب با اون غیاب در تونیمی تو. مرخصی بره روزی چند خواهدمی الدینشهاب معلم. بگذریم -

 .نگیره امال و الفبا حروف خاطر به رو الدین شهاب وقت میاد اشسرخونه معلم که مهرماه خواهدمی دلم؟ کنی

*** 

 دوطرف که هاییدرخت برگ. کردمی ترروشن را خیابان، ماشین چراغ نور. بودیم کرده سکوت دو هر راه بین در

 اریننگ لرزان و زده یخ دستان که بود روروبه به حواسم. رقصیدمی خنک نسیم با، بودند کرده علم قد خیابان

 و خیابان خلوتی بتوانم که بودم آن از ترجوان هنوز. افتاد تپش به قلبم. کرد لمس فرمان روی از را دستم

 روی از که ناراحتی روی از نه. رفت هم در هایم اخم. نگذارم لطف اظهار پای را خود عموزاده لرزان هایدست

 .کرد نوازش را گوشم، انگیز روح الالیی یک مثل صدایش. اضطراب

 .نشد خواستمی دلم که طوری اون امشب چرا دونم نمی -

 و ندبز حرف من به رغبت و به تمایل و دلدادگی از او تا، باشد خواستمی دلت چطور بپرسم داشت انتظار حتما

 .کنم دلجویی او از توجهیبی خاطر به من

 !مورچه که بود خوب؟ چرا -

 از .کشید را گوشم و برداشت دستم روی از را دستش حرص با. کرد خوش جا لبم گوشه بار شیطنت ایهخند و

 امام یا " گفتم هول با کرده پرت را حواسم انگار که طوری و. کشاندم راست و چپ به را اتوموبیل، شیطنت روی

 "!داوود زاده

، نم هایخنده شلیک. کشیدمی جیغ مدام و رفت فرو خود صندلی در محکم و کرد جمع را خودش. ترسید نگارین

 درب جلوی دیگر! خوردمی غبطه ما سرمستی و خوش حال به، دیدمی را ما عابری اگر حتما و کرد قطع را او جیغ

 انهم. گرفت آغوش در را من بازوی نرمی به، شود پیاده نداشت دوست که نگارین. بودیم رسیده جان عمو منزل

 :گفت طنازی با، کند ترنزدیک من به را خود داشت سعی که طور
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 ؟بدی بستنی بهم ببری رو من خواینمی؟ بچرخیم دیگه یکم نمیشه -

؛ رفتمپذیمی حتما، بود دیگری موقع هر شاید. کردم برانداز ماشین جلوی آیینه در را وخودم زدم موهایم به چنگی

 وممعص چهره، دهم انجام کاری نگارین برای، قبل مثل خواستممی که لحظاتی تمام در چرا دانمنمی. نه االن ولی

 :گفتم یمیلبی با. کشیدمی آتش به را قلبم یادش چقدر که آخ. آمدمی خاطرم به تهمینه سیاه و مرموز هایچشم و

 .هدیگ وقت یه برای باشه. خونه برم باید، امخسته خیلی. داشتم سختی روز امروز. برم باید من... نه... نه -

 :گفت قهر با و کرد جمع را اشلوچه و لب نگارین

 !خوابیدی همهاین عصر که تو -

 که دلربا و نقش ریز دختری. نداشتم توجه حرکاتش به قدراین، نبود جدی ما ازدواج حرف که حال به تا

 و قارو، همسرم خواهدمی دلم بینممی، کنممی فکر که حاال اما؛ باشد من برای زیبایی و خوب همسر، توانستمی

 مه که را او آمدنمی دلم. کردمی را هایمانبچگی هوای دلم هم باز، طرفی از. باشد داشته تهمینه همچون متانتی

 دل در. دادمی آزار مرا دیگری چیز هر از بیش، استیصال و دوراهی این. کنم دلخور، بود لحظاتم تمام بازی

 چیزی، مشقت جز، دختر این آوردن دست به که زدمی نهیب عقل اما؛ خواهمنمی را تهمینه جز که دانستممی

 دو نه .کنیم نگاه پیشین چشم همان به را یکدیگر نگارین و من خواستمی دلم. داشت نخواهد بار به تو برای

 دیگری و آور سکر خیالش و بود ناب شـراب یکی. کرد شدمی چه! حتمی و الوقوعقریب ازدواجی برای کاندید

 با را هایشچشم و زد چنگ بازویم به مستاصل نگارین. کودکی خوب خاطرات از پر، بود دلنشین ایهعموزاد

 .شد خیره من به التماس با و داد پایین را هالب. کرد ریز عشوه

 !ایمورچه که حقا -

 برق چراغ تیر مالیم نور زیر که بود ماشین عقب هایچراغ تنها شاید. افتادم راه و کردم روشن را ماشین و

 .کردمی ناپدید خیابان انتهای در را ما کم کم و زدمی سوسو
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 .شدم بیدار هایمچشم به خورشید شدید و گرم نور برخورد با، صبح

 هزاری امروز، دیره پاشو. زنیننمی کنار رو پرده هاشب هم گرما ظل تو چرا هاخواه عدالت شما دونمنمی من -

 .داریم کار

 دارمبی هاپرده کشیدن با مادر، شدممی بیدار زود باید که روزهایی. نگفتم چیزی و بردم فرو بالشت در را سرم

 .کردمی

. اشخونه در ببری شب نیمه از بعد رو دخترش زشته عموت جلوی! اومدی شب نصفه گذاشتی که هم دیشب -

 ؟حاال رفتین کجا

 .گذاشتمی جایش سر مرتب مرا دیروز هایلباس داشت. کردم باز را هاچشم

 یه از زوده میگی طرف یه از. رو خرما هم خواهیمی رو خدا هم! چندی چند خودت با تو نفهمیدم هم آخرش والّا -

 و کنم فکر باید و زوده، این دونممی که من. خونه در ذاریشمی شب آخر و گردونیمی، بریمی رو دختره طرف

 .کردین اجبارم نگو فردا پس بکن رو فکرهات قشنگ بشین. اداست اشهمه، بیاد کنکور جواب

 که را مدک در. بگیرم تصمیم تا گذاشتندنمی راحت را فکرم چرا! چیست اجبار پس پرسیدم خود از دوم بار برای

 .کرد نگاه هایم چشم به صاف و برگشت، بست

 باز نجوو پسر اتاق به پاشون خدمه نمیاد خوشم. نریز بهم جوریاین رو اتاق این گفتم بار صد. سالم علیک -

 .برسم جااین به بیام هی تونمنمی که من. شه کثیف نذار کنف جورش و جمع خودت. شه

 .برد بیرون را سرش و گذاشت پنجره لب طاقچه روی را دستش. رفت پنجره طرف به

 .کنه آماده رو من ماشین دیگه ساعت نیم تا بگو خدابخش به... مراد مش آهای.. مراد مش -
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 .نشست طاقچه لب، جاهمان و برگشت

 از. رمب خودم مجبورم، خونه بیاد نمیتونه شهال، آرایشگاه میبره رو من خدابخش. ظهره دیگه پاشو، پسر پاشو -

 خودت به هم تو. ببرمش پیشکشی خواهممی. گیرممی تحویل بگیرن قاب دادم که رو طرحم میرم هم اونجا

 اشینم نیم و شیش ساعت گفته سرهنگ. نمونید من منتظر ناهار برا. کنه آماده رو غذات گفتم گالب به. برس

 .باشیم حاضر باید، خونه در میاد

 وقتبی و وقت هایمهمانی این به نداشت دوست گاه هیچ. زدمی موج صورتش در ناراحتی و حوصلگیبی آثار

 آورمنمی در سر هیچ گفتمی. نداشت ایعالقه هامیهمانی نوع این به و بود آرام و محجوب مادرم. برود دربار

 از. کنند مصرف مخدر و ـروب مشـ و برقصند دیگری با خود همسران حضور در مردان و زنان شودمی چطور

 و داریمردم خوی خاطر به همه و بود دربار زنان اکثر توجه مورد، خود نظیربی هاینقاشی خاطر به مادرم، طرفی

 .داشتند دوستش مهربانی

 از را هایمریه و کردممی ورزش حیاط در داشتم. نداشتم صبحانه خوردن به میلی شدمپامی دیر وقتی. رفت مادر

 مطبوع و مالیم، آفتاب. کردممی پر، بود رسیده آنها به و کرده خیس عموعمر که هاییگل و خاک و چمن عطر

 هاینفس و بودم شده خیره آب به. خواستمی اساسی شنای یک دلم. نشستم استخر کنار خستگی از. تابیدمی

 .دادممی بیرون صدا با را تحرکم از تند

 .خان حشمت طرف از، دارید تلفن. آقا -

 رازدار هایچشم دلباخته و شیفته و شدم پسرش یسرخانه معلم است مدتی آورد یادم خان حشمت اسم باز

 وچکک و مخصوص حوله گالب بردارم را تلفن کهاین از قبل. رفتم سالن به سالنه سالنه و شدم بلند! خواهرش

 .داد دستم را ورزش

 .هستم خواه عدالت اسفندیار. الو -
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 ؟برسونم دستتون به چطور، عمارت از آوردم نامه یه براتون. امغالمعلی؟ خوبی آقامعلم سالم -

 حشمت؟ کسی چه طرف از؟ من برای؟ نامه. کردم پاک را صورت و سر عرق.  برداشتم بود گردنم دور که را حوله

 .چه برای نامه! گفتمی غالمعلی همین به داشت کاری اگر که خان

 ؟گفتم چی شنیدید! آقامعلم؟ الو -

 :گفتم تردید با

 ؟نوشته رو نامه این کی دونینمی، شنیدم آره -

 گفتند خانم. نیست جریان در کسی، آقا فقط. شما شخص دست برسونم گفتن، نوشتن ارباب خانم -

 .بفهمه چیزی نباید هم ارباب، ستمحرمانه

 !چه یعنی. رفت هم در هایماخم

 ؟غالمعلی االن کجایی -

 .برگردم و کنم ادا رو بزرگ خانم نذرنمک. صالح زاده امام اومدم من -

 .بگیره ازت فرستممی رو نفر یک باش جاهمون -

 .نشونی برای، تنمه همیشگی لباس همون من. آقا باشه -

 .خداحافظ، باشه -

 تحشم چشم از دور که، آمده میان به رازی چه یعنی. نوشته نامه در پریچهر که بود کلماتی درگیر فکرم یهمه

 ؟!شدمی افشا باید خان
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 ات گفتم او به. بود راه ربع یک صالحزادهامام تا ما یخانه فاصله. کردم کار این به رسیدگی مامور را مراد مش

. گرفتم دوش خراب و آشفته فکری با. نگوید چیزی مادر به خواستم. برگردد زودتر هرچه و برود بگیرم دوش

 حشمت و کردمی نزدیک خانواده آن به مرا که اتفاقی. باشد افتاده اتفاقی چه است ممکن کردممی فکر مدام

 شاچاشنی اضطراب و تشویش اندکی هم شاید که ناخودآگاه و مرموز ترسی! فهمیدمی چیزی آن از نباید خان

 کخش به پنجره جلوی و پوشیدم را پوشم تن معمول طبق! کردمی مضطربم و کرده خوش جا قلبم گوشه بود

 نشده خوشحال آمدنش از، روز آن اندازه به وقت هیچ شاید. رسید مراد مش که بودم مشغول موهایم کردن

 .آمد زدن در صدای که پوشیدم لباس مرطوب هایمو با و انداختم را حوله سریع! بودم

 .داره واجب کار گویا، منتظرتونه پایین میگه اومده مراد مش، آقا -

 .گالب باال بیاد بگو بهش -

 ..آخه -

 :گفتم تندی با و پریدم حرفش میان

 !باال بیاد بگو گفتم -

 انمرد ورود، کردمی آمد و رفت طبقه این در راحت لباس با معموال مادر و بود باال طبقه هاخواب اتاق که این برای

 .زد در گالب دوباره و گذشت مدتی. بود کرده ممنوع را قسمت این به غریبه

 ستهب این. خانوم دستور از کنهنمی امتناع هم اون، کرده منعش باال طبقه به اومدن از خانم گفت مراد مش آقا -

 .شما به بدمش داد رو

 یجانه شدت از که هاییدست با. کردم مرخص را گالب سر یاشاره با. گرفتم را بسته خونسردی با و رفتم جلو

 یجگ جعبه داخل محتویات دیدن از. کردم بازش. بود کاری منبت کوچک یجعبه یک. کردم باز را بسته لرزیدمی

 نگاهش خوب و برداشتم را سر گل! رنگ ارغوانی رز گل شکل به نقره سر گل یک و بود نامه پاکت یک! شدم
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 ینهتهم سر گل این. بودمش دیده... آری.. آه. بودم دیده را آن قبال انگار، بود آشنا. ظریف و زیبا، بود زیبا. کردم

 یکنزد صورت به را آن ارادهبی. کردمی دلرباتر را سیاهش قیر چون هایگیسو و زدمی موهایش به که همانی! بود

 که اشتمد را مستی حالت. بویممی را کسم عزیزترین که انگار. بویممی را تهمینه هایمو که انگار. کردم بو و برده

 .کرده دگرگون را حالش، ـراب شــ سکرآور اثر

 .افزودیم من شیدایی به هابرگ خوردن تکان صدای و تابیدمی اتاق به پنجره از که خورشید نور. کردم باز را نامه

 سالم"

 ،شدید یاب شرف کاخ به که شبی کنممی خواهش شما از

 .بگیرید را عشرت اسم به خانمی سراغ سلطنتی آشپزخانه از

 .بدهد را امانتی بخواهید او از و دهید نشانش را سنجاق این

 ،ابد تا را همسرم خواهر و من بکنید را کار این اگر شک بدون

 لطف این ندارید تمایل اگر که ندارم شک. ایدکرده خود مدیون

 ،شد نخواهد مطلع ماوقع شرح از احدی، بکنید ما حق در را

 .کردم اعتماد شما به من که چرا

 ".شمیرانی پریچهر

؟! دباش داشته تواندمی کاری و سر چه عشرت نام به زنی با پریچهر! آوردمنمی در سر. خواندم بار چندین را نامه

. آوردم خاطر به... آه. شودمی مربوط او به ماجرا بفهماند من به خواستمی حتما؟! آورده نامه در را تهمینه نام چرا

 از حد این به را آنها که بوده مهمی امر چه این؟! چیست دیگر امانتی ولی! بوده دربار آشپز مدتی مادرش

 حاال هک دارد دست در تهمینه از مهمی چیز چه او یعنی؟! بخواهند من از و کنند اعتماد من به که رسانده استیصال



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسدی زهرا  | تو , بار دیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 75 

 را کسی آنها رسیدم نتیجه این به. کردم فکر کمی؟! دانندمی من مدیون را خود و اندشده من دامن به دست

 شاید. مکن برآورده را حاجتشان توانستممی که بودم کسی تنها من حاال و باشد کرده پیدا راه دربار به که ندارند

. کند پسرش یسرخانه معلم مهر تا مرا که بود خواسته خان حشمت از پریچهرخانم، منظور همین به اصال هم

 هم ایدش! نه یا، کند اعتماد من به تواندمی ببیند تا ببرد پی من خوی و خلق به و شود نزدیک من به خواستمی

 دربار مهمانی به رفتن برای فهمید که زمانی و داشته نظر زیر مرا او، بودم سرخانه معلم من که زمانی! نه

 مینهته مشورت با و بربیایم کار این عهده از توانممی من که افتاده این صرافت به، برگردم تهران به خواهممی

 به آنها یهمه و کرد چرخیدن به شروع سرم دور جورواجور هایفکر اقسام و انواع مدتی. اندنوشته را نامه این

 .شدمی ختم نفر یک

 ...تهمینه از وای ای... تهمینه

 دخورمی تکان باد در موهایش خرمن که دیدممی را تهمینه. شد ظاهر هایمچشم جلوی سیاه و مرموز نگاه آن باز

 بربیاید دستم از که هرکاری. فشردم دست در را سر گل. کرده دراز من طرف به کمک برای را هایشدست و

 و تهرف کنار دوراهی و استیصال جاده آن هم باز. کنممی هرکاری خاطرش به توانممی که جایی تا. کنممی برایش

 کاری هیچ از هایشچشم راز کشف برای و خواهممی را او فقط که شدم مطمئن باز، حاال. بودم یافته را خود راه

 .کرد نخواهم فروگذار

 .کرد پاره را افکارم یرشته، آن پشت از لعبت صدای و خورد در به ایتقه

 پا توک هی تونممی، ندارین کاری من با اگر فقط، فقط. کنه سرو براتون گفتم گالب به. پختم رو ناهارتون، آقا -

 .تنهاست دست بیچاره زن، نمیاد خوش رو خدا، شده فارغ تازه؟ بزنم سر یه خواهرم یخونه برم

 .ها باشی خونه خونخروس صبح ولی؛ بمون پیشش هم شب نیستیم خونه شام که حاال. برو -

 .نکنه کمتون بزرگی از خدا، آقا چشم -
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 ورق و قار. دادمی مرخصی اجازه خدمه به کم خیلی مادرم. بگیرد اجازه من از تا، برود مادر کرده صبر دانستممی

 قلبم هب عجیبی شعف و شور، خواسته چیزی من از تهمینه کهاین فکر. خوردم اشتها با را ناهار. شد بلند شکمم

 و مادر خواهمنمی گفتم و کردم صدا را مراد مش. دویدمی هایمرگ به تازه خون انگار افتادممی که یادش. دادمی

 از .رسیدند راننده همراه به پدر. شدیم رفتن آماده و آمد هم مادر، کم کم. بفهمند بسته ماجرای از چیزی بقیه

 مکر کاله مادرم، رفتن موقع. شود موکول مغرب اذان از بعد به حرکت ساعت، است این بر قرار گفت پدر، قضا

 اما ؛نبود زیادی راه کاخ تا ما خانه از. افتادیم راه به و گذاشت سر به داشت مرغ شتر از بزرگی پر که را رنگش

 ار دعوت کارت راننده، ورودی در جلوی. دادمی مالش را قلبم، است ترنزدیک درهگالب به سعدآباد کهاین خیال

 ارنگرنگ هایگل و کشیده فلک به سر هایدرخت آن با سعدآباد. کردند باز را آهنی بزرگ در. داد نشان نگهبان به

 از، شدمی رد هادرخت زیر از که آب صدای و باد در هابرگ رقـــص صدای. بود ایران جای زیباترین، شک بدون

 از یکی لویج. انداختمی درهگالب یاد مرا که بود صدایی آشناترین گوشم به ماشین یشده کشیده پایین شیشه

 پیش .بودند ایستاده درب جلوی کشیده اتو و مرتب، بودند هم شبیه حیث هر از که نگهبان دو. ایستادیم هاکاخ

 خدمتکار تقاضای مادر. داشتند نگه خود نزد را آن بار این و دیدند را دعوت کارت مجدد، کنند باز را در کهاین از

، نانز و مردان. شد سرازیر چشمانم به عظمت و شکوه از موجی، کردند باز که را در. بیاورد برایش را تابلو تا کرد

 هایالله و هاشمعدان، بزرگ هایلوستر. بودند شنود و گفت و آمد و رفت در، گرانقیمت و فاخر هایلباس در همه

 که مستخدمین. دادندمی رو پیش تصویر به خاصی جلوه و برق و زرق، بودند کرده پر را سالن سر تا سر که طال

 طرف ره از زنده موسیقی صدای. گرداندندمی را پذیرایی و نوشیدنی هایسینی بودند لباس هم و شکل یک همه

 و شدند جمع مادرم گرد هاخانم. آمدند پیش، بودند نزدیک در به که نفری چند ما ورود با. بود بلند سالن

 طبیعی هاینقاشی شیفته آنها. چیست بود مستخدم دست در که ایهشد پیچ کاغذ تابلوی بدانند خواستندمی

 وجیهت را خودش فقط هم استداللش! نیست سرهنگ همسر شان در کار این گفتمی که پدر برعکس. بودند مادر

 نمایش هب را تابلو نیست حاضر نیایند سلطنتی خانواده که زمانی تا گفت و بود آنها از ترزرنگ، اما مادر. کردمی

 .بگذارد
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 باشدن بزرگ امانتی و نشود ساز دردسر کردممی خدا خدا. بود عشرت و سلطنتی آشپزخانه به حواسم تمام اما من

 .کنم خارج کاخ از را آن ترس بدون بتوانم من و

 ؟هست خاطرتون. هستم احتشام سرهنگ دختر من. سالم -

 .بود آلمانی مادرش. دیدممی هامهمانی این در را همدیگر همیشه. آبی هایچشم با بلوند مو دختری، سودابه

 .سالم، بله... آه -

 :گفت و گرفت را دستم

 !نیست منفی جوابم کنی رقصیدن تقاضای من از اگر باش مطمئن -

 را این و ودنب مستثنا هم او و دانستندمی شناختندمی مرا که کسانی تمام را این. رقصدمنمی کسی با وقت هیچ

 تشکر یکمرنگ لبخند با و گرفته باال را آن. برداشتم پرتقال آب لیوانی، گردش حال در سینی از. دانستمی خوب

 خانم بار این. بودند گفت و گپ مشغول خود صحبتانهم حلقه در کدام هر مادر و پدر. شدم دور او از و، کردم

 لهیک وجود با. بود بانمکی و گوبذله زن. بودم ندیده را او بود سالی چند. دید را من پدر دوست همسر، کرمانی

 .کشید آغوش در مادرانه شوق با مرا. بود فرز و تند داشت که ایفربه و درشت

 !خودش برای شده خانومی؟ رو نغمه یادته. ببین رو دخترم بیا... بیا؟ دیگه اومده؟ اسفندیار کجاست مادرت -

 رمزق دکلته با نغمه دخترش. کشیدمی خود دنبال و بود گرفته آلودشگوشت و چاق هایدست آن با را دستم مچ

 که من آن تبع به و مادرش دیدن با که بود دختر چند با گو و گفت حال در، داشت نگارین که همانی شبیه، کوتاه

 .شد جدا دوستانش جمع از و کرد ریزی یخنده، شدممی کشیده گاوی ماده دنبال گوساله چون

 .نباشه شما از به، البته! شده برازنده چقدر ماشاهلل هزار بینیمی! نغمه هم این... بیا -
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 ریز ریز تنش ایهخند هر با. خندید و گرفت دهان جلوی، بود جواهر و طال در غرق که را چاقش هایدست و

 نمخا. دادم دست نغمه با. دادمی نشانش چاق حد از بیش، بود کرده تن به که رنگی زرد بلند لباس. لرزیدمی

 .داد هل رقـــص پیست به را ما و زد ما دوی هر پشت و گرفت دستم از را لیوان کرمانی

 .رقصیدینمی همدیگه با شهمه بودین که کوچیک. برقصین هم با برید... برید... دیگه خوب -

 !بود خودش، کالم یک. کردنمی بازی نقش، نبود سیاس. بود مهربانی و پیله شیلهبی زن

. زد حرفی شدنمی و بود بابا دوست همسر طرفی از. بود شده طاق طاقتم من ولی؛ خواستمی خدا از که نغمه

 روعش داشت. گذاشت امشانه روی را دست یک و کرد گره انگشتانم در را دستش یک انگشتان آرامی به نغمه

 و بود رفته مادرش شکر را خدا. کردم عذرخواهی و گرفتم باال را هادست. کردم جدا او از را خودم که کردمی

 را ودخ، من رفتن با، جوان خلبان افسر یک که چرا، نشد بد هم نغمه برای. دهم نجات را خود راحتی به توانستم

 و گرفتم وهمی آب لیوان یک. کردممی نگاه، بود دنیا مطرح هنرمندان اثر که نفیس هایتابلو به داشتم! رساند او به

، رزیدل هایمدست. خدمه لباس و بلند مشکی هایمو با دیدم را دختری لیوان ته از آن یک. کشیدممی سر داشتم

 تهمینه به یشباهت کمترین. برگشت دختر، حال همان در. کوبیدمی سینه به شدت به قلبم و افتاد شماره به نفسم

 مردان این بین در هم او، ترهاپیش حتما. آمد درد به قلبم. کردم پاک دستمال با را پیشانی روی عرق. نداشت من

 تحمل شهالیش هایچشم و زیبا اندام بر را هایشاننگاه زهرآلود تیر و کردمی پذیرایی، هیز و چران چشم

 از یکی. بوده آور عذاب و سخت برایش چقدر دانستممی، بودم کرده پیدا او از که شناختی با هم آن. کردمی

 بندپیش با را هادست و گذاشت گردان میز در را سینی، دختر. رفت باال طبقه به و زد دختر به چشمکی هامهمان

 که خندیلب از. رفت باال طبقه به، پاییدمی را اطراف که همانطور، آرام آرام. کرد پاک، بود بسته کمر به که سفیدی

 از. گرفت درد قلبم. است خوشحال، شده واقع زادهبزرگ یک توجه مورد کهاین از بود معلوم داشت صورت به

 ...هم تهمینه کهاین خیال
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 یحت او، نه. بود شده خشک لبم. بدهم قورت نبود که را دهانی آب داشتم سعی بیهوده. نداشت امکان این! نه

. شد ربراب صد او به احساسم. شد امید از پر قلبم، حرکتش همین یادآوری با. بدهم دست او با من بود نداده اجازه

 چشم به سالن در من نبود و بود شلوغ هنوز. بود وقتش االن. کردم لمس را سر گل و کرده کت جیب در دست

 . آمدنمی

 که هاهمان شبیه درست خدمتکار دو. نکنم توجه جلب داشتم سعی. کردم حرکت ورودی در طرف به آرام آرام

 :کرد خطاب مرا کسی که رفتممی هاآن طرف به داشتم. بودند در کنار و سالن داخل بار این، دیدم در جلوی

 ؟هدرست، بگیره ترفیع قراره سرهنگ شنیدم. خواه عدالت سرهنگ پسر دونه یک! جاستاین کی ببین! اوه -

 در نوشیدنی از جامی که درحالی، کوتاه موهای و ایحلقه لباس با ساله سی حدودا زنی. برگشتم صدا سمت به

 .دادمی نشان جلف را او و خوردنمی سنش به زیادش آرایش. زدمی لبخند صورتم به داشت دست

 .بیژن خواهر، شهنازم. ندیدمت میشه وقت خیلی. داری حق! نه نشناختی -

 .بردم پیش دست. بود نقره معروف تجار از برادرش. آوردم خاطر به را او حاال

 .بود سالم پونزده چهارده دیدم رو شما وقتی من بله. نیاوردم جا به شرمنده. سالم -

 گرم باقلوای زا پر هایطبق. گرداندندمی نوشیدنی و میوه و شیرینی سینی سینی. کردیم شنود و گفت هم با کمی

 خدمه چند. خوردندمی و چیدندمی ظرف در چندتا چندتا میوه نوع هر از، گردویی و نخودچی شیرینی، تازه و

 فضا گاران. کردند بیشتر را جایگاه شکوه و کرده باز باره یک به را سلطنتی جایگاه پشت بلند و قرمز هایپرده

 زن هایصحبت بار زیر از، زوری یک به. شدمی آماده سلطنتی خانواده حضور برای و کردمی پیدا رسمیت داشت

 نمدانمی اما؛ بودند منصب صاحب و وزیر و وکیل کدام هر که گفتمی خواستگارهایش از مدام. رفتم در پرچانه

 در طرف به. شدمی دیر داشت دیگر! بود مانده مجرد هنوز سن آن تا، باکماالت خواستگار همه این وجود با چرا
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 دوستان با معاشرت حال در حتما. آمدندنمی چشم به هم مادر و پدر. نبود اممتوجه کسی. چرخاندم سر. رفتم

 .بودند

 ادب تنهای با آنها از یکی. کردند نگاهم، بودند بیرون که دو آن رفتم بیرون وقتی. کردند باز برایم را در خدمه دو

 :گفت

 .هست ساختمان داخل، کنند استفاده بهداشتی سرویس از خواهندمی اگر مسیو -

 .بخورم هوایی خواستم... نه... نه -

 :گفت دیگری

 .بکشند سیگار هم سالن تو تونندمی، دارند تمایل آقا اگر نیست مشکلی -

 ولط بیشتر اگر. کردممی ایچاره باید. کنند منع محوطه در زدن قدم از را من تا تراشیدندمی بهانه انگار! نخیر

 :گفتم و زدم ایدوستانه پوزخند. بردندمی شک حتما، دادممی

 بابیک خاویار و گوشت با پلو سبزی و کرده سرخ ماهی، امشب شام بستم شرط دوستانم با من راستش! نه -

 ببینم و برم آشپزخونه به شام سرو از پیش خواممی. بستن شرط بامن رشت تو زمین یک سر هااون و باشه باید

 .چیه شام

 .کردند نگاه هم به متعجب هردو

. امنیته برای جسارتا. هست پرسنل ورود مخصوص فقط جااون. برن آشپزخونه به ندارند اجازه مسیو اما -

 .میشه طبخ اونجا اعلیحضرت غذای که دونیدمی

 .بزرگ خواه عدالت سرهنگ پسر، هستم خواه عدالت من. نکردم معرفی رو خودم من. ببخشید رو من باید. اوه -

 .اومدم مادرم و پدر همراه به که دیدید حتما
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 .آورد خاطر به مرا تازه انگار. کرد جور و جمع را خودش و خورد اییکه پدر نام شنیدن با بود کنارم که آن

 .برگردید ساختمون به لطفا، ندارید اجازه شما ولی؛ نشناختم که امشرمنده من. آقا جسارته -

 لطنتیس خانواده کوتاه فاصله همین در. برگشتم ناگریز، نبود ایچاره. بودند بلد خوب را کارشان. هاییکنه عجب

 لبخند و شده خیره ماهر رقصنده دو موزون حرکات به و بودند نشسته مخصوص جایگاه در و آمده پشتی در از

 .زدندمی

 وضع اب که خدمتکار دختر و پله راه به کسی. بود آمیخته هم در نور رقـــص و سیگار دود و غربی موسیقی صدای

 دلم. شد ناپدید هایمچشم تیررس از شلوغی و تاریکی در زود او. نداشت توجه آمدمی پایین آن از آشفته

 ار هایمدندان و بود شده منقبض فکم. کنم خورد را هایشدندان و بیاورم گیر را منصب صاحب آن خواستمی

 توق داشتم. کردممی فکر آشپزخانه به ورود راه به تماما آواز و رقـــص برنامه پایان تا. دادممی فشار هم روی

 در جلوی قلچماق تا دو؟ انداختممی راه را کارم چطور؟ کردممی چه اما، کردممی تعلل نباید. دادممی دست از را

 داشت قلب انگار. کردم لمس را سر گل و بردم جیب در دست دیگر بار. کنم خطا پا از دست گذاشتندنمی و بودند

 وای ای... من وای ای... تهمینه وای ای. بود تهمینه خود خودِ انگار. دادمی حرارت و داشت نفس انگار. تپیدمی و

 .دلهامان

 و جیغ صدای. بود شدن سپری حال در سرعت به زمان؟ چگونه قلچماق دو آن وجود با اما؛ کردممی کاری باید

 اب. کردندمی تقدیم را مادر اهدایی تابلوی داشتند. کرد غافل تهمینه یاد از ایلحظه برای را من، هورا و دست

 تقدیر مادر هنر از همیشه اما؛ بودند آویخته دیوارها به که جهان مشهور هنرمندان از نفیس تابلوهای وجود

 .داشتند دوست را او و کردندمی

 هب، رفتندمی طرف آن و طرف این به شیک و فرهیخته لحظه آن تا که زنانی و مردان. رسید هم شام سرو موقع

 پایین مگلوی از غذا! بودند مانده نصیببی آن از لحظه آن تا که بود بهشتی طعام انگار. بردند حمله شام میز طرف

 و ارزشیب برایم کند فکر، بدتر یا بداند عرضهبی و لیاقتبی را من تهمینه ترسیدممی... ترسیدممی. رفتنمی
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 ودب اتمام حال در مراسم دیگر. نداشتم ایچاره! کرد شدمی چه. امنداده درخواستش به اهمیتی من و بوده ناچیز

 ماشین کنار که کردم اشاره مادر به من. بود راه به هابوسیدست و هاکردن خداحافظی و حضار یهمهمه صدای و

 وشهگ شادمانی سر از لبخندی. دیگر اینقشه کشیدن جز نبود ایچاره دیگر. رفتم بیرون و مانممی منتظرشان

 ار رنگش کرم توری هایدستکش. کرد مادر متوجه را من، ورنی دارپاشنه هایکفش صدای. بست نقش هایملب

 .داد تکان هوا در و درآورده

 نتظرم اصال. کنه معرفی رو تو خواستمی سرهنگ؟ نکردی خداحافظی چرا! توام با؟ اسفندیار کجاست حواست -

 ؟رفتی و پایین انداختی رو سرت کاره یه. بدم رو جوابت من نموندی

 .بود نقشه اجرای زمان حاال

 .نمیدن راه آشپزخونه تو رو من ولی؛ بگیرم غذا کمی گالب دختر برای خواستممی -

 ؟ببریم ورداریم اینجا از هانخورده مثل که قحطیه ما یخونه تو مگه؟ چی برای غذا؟ غذا -

 خوادمی دلم. داره ـناه گـ، دیگه اسبچه، بخوره غذاش از و ببینه رو دربار خوادمی دلش بود گفته بهم قبال آخه -

 .ببرم براش

 .آوردمی رحم به را هرکسی دل گالب موطالیی دخترک چهره. شدمی نرم دلش زود. بود دلسوز و مهربان مادر

 .بگیره بره تونهمی سرهنگ ببینم بذار. باشه -

 رو من گهب آشپزخونه در جلو نگهبان به پدر باید فقط. گیرممی خودم من. نیست خوب پدر شخصیت برای... نه -

 .تو برم تونممی من ببیننش که همین البته. تو بدن راه

 زنهن باال رگش اون کنه خدا فقط. میگم بهش، میاد االن هم سرهنگ، ماشین تو شینممی من. والّا دونمنمی -

 .بری بذاره
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 در ذره ذره داشتم. کردنمی رهایم ایلحظه آخرش نگاه آن و تهمینه یچهره. رفتم راه وقت تمام بیاید پدر تا

 با که دیدممی را خبری خوش پیک انگار، دیدم دور از که را پدر. فهمیدمنمی خودم و شدممی غرق هایشچشم

 !کردمی ترنزدیک مقصود به را من، آمدمی پیش که قدمی هر

 مالک با. بودیم ایستاده بیرون راننده و من. کند اشراضی مادر تا کردم صبر. بزنم حرفی نداشتم جرات خودم

 .انداخت بیرون پنجره از را سرش مقاومتی هیچ بدون پدر دیدم تعجب

 .آشپزخونه سمت برو. بشین بیا کمالی -

، برود فتگ کمالی به پدر ایستادیم آشپزخانه جلوی وقتی. زد رویم به گرمی و پهن لبخند مادر. شدیم سوار دو هر

 روی سردی عرق. دادممی دست از را پیروزی فرصت آخرین داشتم. بیاورد و بگیرد امشب غذای از کمی مقدار

 .باشم مسلط اعصابم به کردم سعی و کردم مشت را دستم. نشست امپیشانی

 .بدن بهش شده دهنی غذاهای مونده ته از ترسممی. بگیرم براش برم خودم بدین اجازه اگر... پدر نه -

 که ارسیگ سر رنگ سرخ نور به. ندارد عیبی فهماند و داد تکان هوا در را دستش خیالبی و زد آتش سیگاری پدر

 به ار خود! کجا کارها این و کجا من. شدم پیاده. بود فرصت بهترین این. شدم خیره، زدمی سوسو پدر پک هر با

. بیاورد و بکشد عشرت را غذا خواهممی که گفتم او به. خواهممی چه گفتم و کردم معرفی در جلوی نگهبان

 الهس پنجاه حدودا که مرد. رساند مرا پیغام سفید یکدست هایلباس با مرتب مردی به و کرد باز را در نگهبان

 چکار حاال. بگویند همان به که کردم اشاره. هست خواهرش اما؛ نیست عشرت کاری شیفت امروز گفت بود

 .دارد او از نشانی خواهرش حتما؟! کنم پیدا چطور را عشرت؟! کنم

 با. گرفتم را خواهرش سراغ که برود خواست داد تحویل که را غذا. بود ساله چند و سی زنی عشرت خواهر

 وضیحت برایش! باشد داشته تواندمی چکار او خواهر با زادهبزرگ یک کردمی فکر خود با حتما، کرد نگاهم تعجب

 و ادد من به را اشخانه آدرس تردید و شک با. ببینم را او باید حتما و است میان در مهمی خیلی مساله که دادم

 .شود ذهنم یملکه تا کردم تکرار خود با را آدرس. برگشت آشپزخانه به زدن بهم چشم یک در



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسدی زهرا  | تو , بار دیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 84 

 من ؟بودم من این آیا. کردم نگاه غذا به. کرد حرکت راننده، کسی جانب از حرفی هیچبی، شدم که ماشین سوار

 به که بودم من این؟ کردم طلب غذا آشپزخانه از و زدم را خود شخصیت و غرور قید، تهمینه خاطر به که بودم

 ؟بودم من؟ زدممی آتش و آب به داشتم او خاطر

 یممال نور کورسوی کمک به. رفتم ساختمان طرف به همه از پیش. بود خاموش خانه هایچراغ تمام، حیاط جز به

 یخچال داخل را غذا. رفتم آشپزخانه به، گرفتمی نشات آشپزخانه به منتهی روی راه از که دیواری هایالله

 به هپرد و بود باز پنجره. کشیدم دراز تخت روی و کردم روشن را آباژور. رفتم باال پاورچین پاورچین و گذاشتم

 بدون که بود مشغول فکرم قدرآن. نبودم غافل تهمینه خاطر از ایلحظه و بودم مشوش. خوردمی تکان آرامی

 مادر از را ماشین سوییچ. شدم رفتن آماده و خوردم صبحانه سرپایی صبح. برد خوابم، کنم عوض را لباسم کهاین

 کوچه. ودب شهر فقیرنشین ناحیه در کلنگی خانه یک عشرت خانه. افتادم راه و کشیدم موهایم به دستی. گرفتم

 ذاشتمگ بود کوچه سر که کفاشی دست کف پول مقداری. کنم پارک کوچه سر را ماشین شدم مجبور و بود باریک

 بود رد پشت بلند و ضخیم ایپرده. زدم کنار را در آرام. بود باز خانه در. برگردم تا باشد ماشین مراقب خواستم و

 .بود بلبل چه چه زنگ صدای، زدم زنگ. شدمی خانه داخل به نامحرم نگاه از مانع که

 .کرد نگاه من به تعجب با و زد کنار را پرده ساله نه هشت ایپسربچه

 ؟دارین کار کی با. بفرمایید. سالم -

 ؟خانومی عشرت پسر شما؟ خوبی. پسرجون سالم -

 "!فرمایش": گفت جدیت با و کشید اشبینی به را دست پشت پسر

 ؟کنی صداشون میشه -

 لندب پرده پشت از زنی صدای. کردنمی باز لب و بود زده زل من به خیره خیره. بود تخسی پسر عجب. نزد حرفی

 .شد
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 ؟بهرام کیه -

 ".داره کار عمه با": گفت بلندی نسبتا صدای با و چرخاند عقب به را سرش، پسر

 یشپ، کردمی خشک بود بسته کمر به که چادری پشت با را خیسش هایدست داشت که زنی و رفت کنار پرده

 .داشت لب به ایمتعجبانه و شرمگین لبخند. آمد

 ؟آقا بله -

 "؟ یدمیار تشریف دربار از": گفت، شدمی تررنگ پر که لبخندی با، زدمی موج آن در شوق که آرام صدایی با بعد

 کچر رخت عالم یک حوض لب. داشتند کوچکی حیاط. شدم داخل و کرد تعارفم. دارم عشرت با مهمی کار گفتم

 را نانهز مخصوص لباس تکه چند و گذاشت هالباس پشت را کف از پر مسی بزرگ تشت زن. بود تلنبار هم روی

 کنو با که همانطور و شست حوض آب با را دستش. کرد پنهان هالباس زیر، نباشد من دید جلوی کهاین برای

 حیاط هگوش که تختی یلبه بر. بنشینم کرد تعارفم تکاندمی حوض به را هایشدست در شده جمع آب، انگشت

 گوشه ،است بهرام نامش فهمیدم حاال که پسر. بود افکنده سایه سرم به تخت کنار درخت سایه. نشستم، بود

 .مدآ طرفم به رنگ سرخ زده قاچ هندوانه ظرفی با زن، دقایقی از پس. داشتبرنمی من از چشم و ایستاده حیاط

 .عقبش فرستممی االن کنین صبر پا تک یه. نیست دار قابل. بفرمایید -

 بآ عشرت بده پیغوم قبله حموم دم برو، برو؟ کنیمی نگاه بر و بر هی چیه": گفت تشر با و کرد پسر به رو

 ".دارن کارش خونه بیاد زمین بذاره دستشه

 "سگ پدر برو د ". کرد پرت طرفش به و درآورد را اشدمپایی پسر خیره نگاه مقابل در و

 طوری ذوق با و برگشت من طرف به دیگر بار، زن. رفت بیرون در از زدن بهم چشم یک در و داد خالی جا پسر

 و نشست حوض لب. بخورم هاهندوانه از کرد تعارفم، اندنداشته من محترمی به میهمانی حال به تا انگار که



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسدی زهرا  | تو , بار دیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 86 

 پاک دست پشت با، بودن کفی به توجهبی را اشپیشانی عرق گاهی. شد کفی هایلباس به زدن چنگ مشغول

 .گفت عشرت دوستانه انسان و خوب خصایص از، بخواهم من کهاین بدون. کردمی

 عالالدین روی رو بزرگی این به مرغ. نداره حرف دستپختش خدایی، نه وا باشه خوارشوهرم کهاین نه عشرت -

 ختنه و عروسی و عزا غذای محل تو. دارهبرمی رو همسایه در هفت غذاش بوی. ببین و بیا ذارهمی بار پر شکم

 چه شما از، نیست پنهون که خدا از. دستش کف ذارنمی چندرغاز؟ چی هم آخرش. عشرته پای شهمه سرون

. رهبمی کمتر هابیچاره بدبخت این واسه، البت. باال برده هم نرخش، گرفته کار دربار تو که زمانی از. پنهون

 از. اونه پای اممرده مادر پسر این و من خرج. کنهمی دالکی قبله حموم میره، نداره آشپزی کار که هم روزهایی

 خیرش خدا. گرفت رو پرمون و بال زیر و اومد خودش، نشد عایدم چیزی و شستم رو مردم هایچرک رخت بس

 .بده

 شستهن بکم صُمّ که شدمی ساعتی نیم. بودم شده کالفه. زدمی حرف ریز یک. بود بری سر حوصله و پرچانه زن

. ودب خودش. شد وارد مهربان صدالبته و شکسته ایچهره با کوتاه قد و چاق زنی و رفت کنار پرده کهاین تا بودم

 !عشرت

*** 

 ودب روزی چند. بردمی اتاقش به را او و بود گرفته را بزرگ خانم بغل زیر، زینت. کردم نگاه یواشکی در الی از

 از. رفتم پریچهر اتاق به دوان دوان و انداخته سر را امروسری. ببندند پشت از را در تا شدم منتظر. نداشت حال

 :گفت، کشیدمی برس را آقا کت روی داشت که طورهمان. نگفت چیزی اما؛ شد شوکه، شدم وارد نزده در کهاین

 .کردی هول؟ تهمینه چیه -

 .خزیدم طرفش به و انداختم بیرون به نگاهی پنجره از

 ؟نشده ازش خبری؟ خبر چه. ارباب خانم دامنت به دستم -
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 در را چای و برداشت را سرخی گل قوری، میز روی از. نشست مبل روی و کرد آویزان را کت پریچهرخانم

 .ریخت چینی هایفنجان

؟ بیاد هکل یه درهگالب تا و بیاره در بال نداری توقع. دربار مهمونی برن بوده قرار دیشب تازه. باش داشته صبر -

 .میشه چی ببینم بذار جیگر رو دندون

 .شد چای نوشیدن مشغول و

 .گرفتم زانوهایش روی را هایمدست و نشستم زمین روی کنارش

 !کنم سرم توی خاکی چه من پریچهر وای! بگه ارباب به اگه؟ چی کنه کمکم نخواد اگه... اگه -

 همیشه. کردنمی تعجب خواندمشمی نام به، گاه و زدممی صدایش ارباب خانم، دیگران مثل گاه کهاین از

 یکهت شود باخبر ارباب اگر دانستمی هم او. شد خیره پنجره به و کشید سرم به دستی مادرانه. بودم طورهمین

 .کردمی مشوش مرا او سکوت. است مانگوش مانبزرگ

 ؟عقبش بفرستی رو غالمعلی دوباره خواهیمی میگم... میگم -

 :گرفت اشبینی و دهان جلوی و برداشت سرم روی از را دستش

 بیاد باز قراره هفته همین تو. کنیممی صبر روز چند. بزنی حرف مورد این در نباید دیگه. ساکت... هیش -

 .میشه معلوم چیز همه موقع اون. الدینشهاب درس برای درهگالب

... اصال .گفتیمنمی بهش اصال کاش. شورنمی رخت دلم تو، نیست دلم تو دل، ترسممی. کنم صبر تونمنمی -

 ...وای... بفهمه خان اگه. کردیم اعتماد اون به چرا ما اصال

 خــ اهل هااون ریشه و رگ. هست اهلل سیف حاج ینوه اون. کنممی چیکار دارم دونممی من. نگو چیزی گفتم -

 دست اب داشتم تردید ایذره اگر من! کنهنمی رسوامون اما؛ کنهنمی، کنه کاری برات نخواد اگر. نیستن ـیانـت



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسدی زهرا  | تو , بار دیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 88 

 خواممی برو پاشو خورینمی هم اگر. بخور بیا خوریمی چایی اگه هم حاال. نوشتمنمی نامه براش خودم خط

 رو هب رنگ پیرزن، کنن حاضر زودتر امروز رو بزرگ خانم غذای بگو. بزن آشپزخونه به هم سر یک. کنم استراحت

 .نداره

 که شدم بلند صدابی. شد مانعم شرم ولی، ندارد حال که جهنم به. ندارد رو به رنگ که درک به بگویم خواستم

 :گفت، کردم باز را در وقتی. بروم

 .نباش نگران -

 زا. شدم حیاط تماشای مشغول و گرفتم نرده به را هادست و ایستاده ایوان روی. آمدم بیرون و نگفتم چیزی

 ختت روی و برگشتم اتاقم به. رساندم را پریچهر پیغام، زدمی تشر کارگرها به داشت حاال که زینت به جاهمان

 خطر به را خودش من خاطر به بود حاضر، پسر آن یعنی. کنم آرام را خودم چطور دانستمنمی. کشیدم دراز

 کهنای فکر اما؛ داشتم اعتماد حس او به نسبت دل در. شوممی مدیونش عمر آخر تا باشد طور این اگر؟ بیندازد

 اگر گفتمی پریچهر؟ کردمی خطر من خاطر به باید چرا او اصال. کردمی امدیوانه، ببرد بویی جریان از ارباب

 را من خاطر او یعنی راستی. خواهدمی را خاطرش حتما، بیندازد خطر به را خودش زنی خاطر به مردی

 از که کاری راگ یعنی. داد قلقلک را دلم ته که لبخندی. نشست صورتم به کمرنگی لبخند فکر این با؟ خواستمی

 جوانمردی و دوستانه انسان حس خاطر به فقط شاید! نه؟ خواهدمی را من خاطر، دهد انجام را بودیم خواسته

 مورد هکاین خیال از چرا دانمنمی! کنممی فکر چیزها این به دارم چرا دانستمنمی. نه هم شاید. کند کمکم بخواهد

 اما؛ مکردمی پیدا امنیت حس باشد کنارم در او مانند کسی کهاین از! رفتمی غنج دلم ته، بگیرم قرار توجهش

 رهمس و بود آشپز مادرم که منی با؟ چکار من با را سرهنگ یک دانه یک یکی پسر. است باطل خیال همه هااین

 غــریـ روی از نه مرد یک توجه، بودم چشیده را تنهایی حس عمر تمام که منی برای! روستایی مالدار یک دوم

 در را خود خاطرم به که باشم داشته را کسی کهاین حس. کردمی شاد را من، انسان یک عنوان به بلکه، ـزه

. کردممی فکر چنیناین او به که بود بار اولین. کردمی آب دلم در قند، دارد نگاه آسوده را خاطرم تا دهد قرار تنگنا
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 تمانگش با. خزیدم پهلو به. بود شدن روشن حال در نوری دلم ته اما؛ دهم واهی امید خود به نباید که دانستممی

 "اسفندیار " نوشتم دیوار روی

*** 

 صدای. کردم پنهان تخت زیر را بسته، شدم اتاق وارد و کردم طی یکی دوتا را هاپله، رسیدم که خانه به

 .شدمی ترنزدیک و نزدیک، آمدمی باال هاپله از که گالب دختر یکودکانه شعرخواندن

 .آوردی درباری غذای من برا گفتن خانوم؟ آوردی غذا من برا... اسفندی عمو سالم -

 .ادمد فشار آرام و گرفتم انگشت دو بین را کوچکش بینی. کردم نوازش را اشطالیی موهای و رفتم طرفش به

 ؟کجاست فرانسه پایتخت ببینم بگو بدو. خانوم خوشگل آوردم که بله -

 "ریس...پا ": گفت کشداری لحن با

 بود تهرف چهارپایه روی که گالب به داشت مادر. رفتیم پایین طبقه به هم با و گرفتم را دستش. شد خنده غرق و

 :پرسید، افتاد من به که نگاهش. دادمی راهنمایی، کشیدمی دستمال را هاقاب و

 ؟دستت بود چی؟ میای آسته... میری آسته؟  بودی کجا -

 !بگویم چه حاال. باشد دیده را بسته کردمنمی فکر... وای

 برسونم دبای که امانتیه یبسته یک که شریفتون خدمت به عرض والّا. خانه خانم و نمونه مادر بر علیکم سالم -

 .صاحابش دست

 اطحی طرف به ". بکش هم هامبل به دست یه شد تموم که هاقاب. جان گالب دستت قربون": گفت گالب به رو

 "!نمیارم در تو کار از سر که من": گفت وارزمزمه و رفت
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 همین خواستممی چون؛ کند آماده زودتر هم را من نهار کردم سفارش. کند گرم را گالب غذای گفتم لعبت به

 .هستند من منتظر ارباب خانم و تهمینه االن زدممی حدس. برگردم درهگالب به امروز

 آن رد را امید و شادی برق زودتر تا نبود دلم در دل من اما؛ بروم صبح فردا و کنم صبر گفتمی. بود نگران مادر

 .ببینم سیاه و مرموز هایچشم

 که آمدمی رونبی اتاق از گالبتون. آمدنمی ننه صدای. بکشد قلیان که نبود آقابزرگ. نبود خانه کسی، رسیدم وقتی

 .دید مرا

 اییدبفرم. قاسم زاده امام زیارت رفتن اهالی بیشتر و آقابزرگ و خانم عزیز. اومدین خوش، اسفندیار آقا سالم -

 .اومدن اسفندیار آقا بیا... نعیم داداش.. نعیم. داخل

 ؟گردنبرمی کی نگفتن؟ خوبی. گالبتون سالم -

 .اومدنمی غروب تا رفتنمی که قبال. خورنمی جاهمون ناهارم گفتن، رفتن خونخروس صبح. آقا نه والّا -

 .آمد بیرون اصطبل از گلی هایدست با نعیم

 .ریخته دیگه انگار طرفش یه. مالیدممی گل کاه رو اصطبل دیوار داشتم ببخشید، اسفندیار آقا سالم -

 .بیام من بگو خواستی کمک اگر. جان نعیم نباشی خسته -

 بزرگ اآق و ننه که حاال اگر حال هر به. نه یا اند رفته هم خانم پریچهر و تهمینه دانستمنمی. رفتم اتاق طرف به و

 .است بهتر، ببرم را بسته نیستند

 .الدینشهاب دیدن روممی گفتم گالبتون به
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 هالفتک و نوکر صدای. داشتم نگه محکم بودم گرفته دست روی کتم زیر که را بسته. بود خلوت هم عمارت حیاط

 یداپ را زینت شاید گرداندم سر. شوم وارد اجازه بدون شدنمی. ایستادم ایوان جلوی. بود خلوت حیاط اما؛ آمدمی

 .میزد داد تقریبا و بود بلند صدایش. داد نوازش را گوشم دختری ملیح و گیرا صدای. کنم

 !بیاره در رو هاتچشم خان تا بده صفر بهت گممی معلمت آقا به. بهادر کن ولش! نکَن رو هاشبال! نه -

 من به نزدیک، حیاط حصار کنار دیدم و چرخاندم چشم. افتاد تپش به قلبم. بود من تهمینه. بود خودش

 تهگف. بود کرده اشاره من به هایشحرف در که بود بار اولین! بودم نشده اشمتوجه چطور دانمنمی. اندایستاده

 و دگردان سر مشتاقم هایچشم جستجوی در که بود شده امرهخی نگاه سنگینی متوجه انگار. معلمت آقا بود

 او هب، کردمی بازی موهایم با باد و تابیدمی صورتم به آفتاب که طورهمان، ایوان رویروبه که دید را من باالخره

 که برقی! زد برق هایشچشم. کردمنمی اشتباه آری. دیدممی را هایشچشم برق که بود بار اولین. امشده خیره

 هوا رد موهایش. لبخند با... شوق با... دوید طرفم به اختیاربی. نشاند هایملب به لبخندی و خورد قلبم عمق به

 یباز و پا گریز آهوی این و کنم باز آغوش خواستمی دلم چقدر. کردمی همیشه از زیباتر را اشچهره و رقصیدمی

 تانداخ بر و دور به نگاهی ترس با، باشد آمده خود به تازه که طوری گاه آن. دوید حیاط وسط تا. بگیرم بر در را

 هب، رفتنش به مدهوش و مات طورهمان. رفت باال و هاپله طرف به باراین. دوید. انداخت زیر به سر. گزید لب و

 :گفت ادبیبی با و آمد من طرف به، بود کرده حیرت اشعمه کار از که الدینشهاب. ماندم خیره دویدنش

 ؟شد شروع درس دوباره یعنی! اومدی که هم باز. بابا ای -

 :گفت و کوبید زمین به را پایش یک میلیبی با و

 شروع رو درس و میای، اومد آقام وقت هر بگو مامانم به بیا. زیارت رفته هاشرعیت با. نیست بابام خان -

 .تعطیل امروز بگو. کنیمی

 هیکل آن با. مانده خانه خانم پریچهر پس! کردمی نهی و امر من به وقت آن، نبود هم من قد نصف. تخس پسر

 مشغول هاکلفت و نوکر انگار. افتادم راه به الدینشهاب کوتاه قد و ریز هیکل دنبال به، بلندم قد و ورزیده
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. مماند اجازه منتظر و کشیدم کنار را خودم اما من. شد وارد، بزند در کهاین بدون. بودند گفت و گپ و استراحت

 نکشید طولی. کرد زدن غر به شروع آن پی از و دادمی مادرش به را ورودم خبر داشت که آمد الدینشهاب صدای

 زا خودش و کرد تعارفم مهربانی با. زد گرمی و امیدوارانه لبخند دیدنم با و آمد در دم شخصا، خانم پریچهر که

 کنار هردو و کرد تعارفم. نبست را در اما؛ شد داخل سرم پشت. داد چای دستور و زد صدا را زینت، جاهمان

 را من، دنباش نگران گفت و کرد الدینشهاب به رو خانم پریچهر. نشستیم عسلی میز دور، نفره چهار هایصندلی

 :گفت من به رو بعد. فرستاد سیاه نخود پی را او و کند بازی برود تواندمی. کندمی مرخص امروز

 ؟چطوره حالشون سرهنگ؟ خوبن مادر. اسفندیارخان اومدی خوش -

 .رسوندن سالم، خوبن همه -

 .شد خارج مودبانه و گذاشت میز روی را نخودچی شیرینی و چای سینی و شد وارد لحظه همان زینت

 .کنید میل. بفرمایید -

 :پرسید لرزان و کرد دست دست کمی

 .ما هایزحمت با کنیدمی چه. خوب -

 هانجانف کنار و آوردم بیرون بودم داشته نگه کت زیر پایم روی که را بسته آرام. زد رنگی کم و شرمگین لبخند و

 .پاییدمی را ما یواشکی داشت کسی انگار. داد صدا تِقی در. دیدم صورتش در را حیرت، آن یک به. گذاشتم

 :گفت بسته دیدن از ناشی شادمانی با پریچهرخانم

 !نایست فالگوش بیا، تهمینه تو بیای که گذاشتم باز رو در -
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 کنار را خود آرام آرام. باشم مسلط خود به کردم سعی و کرده مشت پایم روی را دستم. گرفت قوت قلبم تپش باز

 لمث درست. شد ظاهر در جلوی کردمی بازی هایشناخن با که طورهمان، انداخته زیر به سری و شرم با و کشید

 .شدم بلند پایش به اختیاربی، دیدمش که اولی بار

 الاص بسته ذوق از که خانم پریچهر. بگذارد داخل قدم شدنمی رویش. کردمی پا آن و پا این. کشیدمی خجالت

 .کرد هدایت داخل به و گرفت را دستش و شد بلند، نبود من حال متوجه

. ودیمب کرده اعتماد کسی خوب به دیدی. نباش نگران گفتم دیدی! جاستاون. کن نگاه. نکش خجالت. تو بیا -

 .باشی باید هم خودت... بشین بیا... بیا

 سر هم ار تهمینه و بنشینم کرد تعارفم دست با. امایستاده میخکوب که شد من متوجه تازه. کرد من به رو بعد

 :گفت شعف با، کردمی نوازش و بود گرفته محکم را تهمینه دست که همانطور. نشاند میز

 ؟توننگشتن خروج هنگام؟ نشد مانعتون کسی؟ کردید خارج کاخ از رو بسته چطور. کنید تعریف. بگید! خوب -

 ندانچ دو بسته گرفتن برای زحمتم کهاین از گاهی خانم پریچهر. کردم بازگو را اتفاقات تک تک خونسردی با

 تهمینه. یکردم قدردانی و شرمندگی ابراز و کشیدمی صورت به پنجه متانت با، بودم رفته دنبالش به کجا تا و شده

 به داغ آب پارچی انگار نگاهش هر با. بردمی را دلم. کردمی نگاهم چشمی زیر، انداخته گل شرم از هایشگونه

 .ریختندمی قلبم

 دلم در دل. کردممی کم را زحمت باید یا بمانم بیشتر بود جایز دانستمنمی. کردم بازگو کمال و تمام. شد تمام

 باز نم چشم پیش را آن خواستندنمی گویی ولی؛ دارد ارزش قدراین که چیست حاوی بسته این بدانم تا نبود

 .گذاشتم بسته کنار، میز روی و درآوردم را خانم پریچهر ینامه کتم جیب از و شدم بلند. کنند

 .کنم زحمت رفع ندارید امری اگر. ترهراحت خیالتون باشه خودتون پیش. شما خط دست هم این -
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. کردیمنمی رو خطر این وقت هیچ داشتیم تردید شما جوانمردی در ایذره اگر ما! اسفندیار آقا حرفیه چه این -

 .نشه کم لطفتون. نگذارید اعتمادیبی بر حمل اما؛ گیرممی، چشم، آوردینش اینجا تا که حاال

 نم از محترمانه، الدینشهاب قال و قیل صدای با خانم پریچهر که رفتممی بیرون داشتم. کردیم خداحافظی

 .شده چه ببیند رفت من از جلوتر و کرد عذرخواهی

 به را موهایش، گاه و زدمی دو دو طرف آن و طرف این به زمین روی نگاهش. او و بودم مانده من حاال. رفت

 توان و بودم ایستاده همانطور. مضطرب هایبچه دختر مانند درست. جویدمی ناخن و انداختمی گوش پشت

 متوقف. کردممی متوقف لحظه همان در را زمان و داشتم توان کاش ای که کردممی آرزو. نداشتم برداشتن قدم

 و ،من رفته دست از قلب تپنده حرارت و ماندیممی ما. من و ماندمی او. او و ماندممی من نهایتبی تا و کردممی

 ! " او " هم شاید

 " خدانگهدار": گفتم شده رگه چند تشویش زور از دانستممی که صدایی با

 مغرور وا. بودم دیده رفتن از پیش من که نبود ایتهمینه، بود کرده فرق. کردم پا آن و پا این کمی. نگفت چیزی

 زیرچشمی که دیدم را او و کردم بلند سر آرام. بود مهار، بود رام، بود تاببی این. بود چموش، بود سرکش، بود

 در ارانگ. کردنمی رها چله از را نگاهش تیر اما کشیدمی خجالت. نینداخت زیر به سر، اما بار این. کندمی نگاهم

. مزدمی دو دو هایشچشم بین. شدم محو. رفت فرو قلبم به صاف، هایشچشم از باریک و بران نوری لحظه یک

 هناگ. بودیم شده هم شیدای و مجذوب دو هر. ببُرد را نگاهش رد توانستنمی. ببُرم را نگاهم رد توانستمنمی

، نبود راز دیگر، حاال که هاییحرف. داشت هاحرف خیلی نگاهش. انداخت زیر به سر، آرام و کشید عمیقی نفس

 ار سیاهش چشمان راز داشت، نگاه این دیگر حاال. فهمیدمی را نگاهش زبان، دلم حاال که هاییحرف. نبود مرموز

 :گفت آمدمی ملیح گوشم به نهایتبی که صدایی با. دادمی آشنایی و زدمی کنار

 ؟دهیدنمی را من سر گل. دادید را ارباب خانم خط دست -
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 ینا... نبود سر گل این... داشت جان... بود گرم. کردم لمسش و کرده جیب در دست. افتاد تپش به نو از قلبم

 به شدت به را من سر گل این روز چند این در. بود تهمینه خود خود این... بود موهایش این... بود هایشچشم

 یادگار هب من نزد را تحفه این بگویم خواستمی دلم! خود صاحب به بلکه، نه خود خودی به. بود کرده وابسته خود

 تو، نمشبیمی که بار هر تا. دهم تسکین را خود شوریدگی آن با تا، بسپر من به را گذشته آب از گنج این. بگذار

 دیگر هک شد آن در التماس و خیره نگاه متوجه. چرخیدنمی دهانم در زبان اما؛ باشم داشته خود نزد را تو. ببینم را

 :گفت بار

 .تشکر رسم به. باشه خودتون پیش دارید دوست اگر -

 رامآ ایبره چون. بود کرده رها چله از را تیر. بود زده را حرفش. نه یا دارم دوست من بداند تا نماند منتظر دیگر و

 لرزه به را جانم عمق. بود پهلو دو کلماتش. گذاشت تنها خراب حال آن با را من و... گذشت کنارم از رام و

 که، اهکلفت و نوکران و چاکران به توجهبی. رفتم پایین هاپله از، نبود خودم مال انگار که هاییقدم با. انداخت

 :گفتندمی هم گوش در که شنیدم. افتادم راه خانه طرف به، بودند شده کار به مشغول پله و حیاط در حاال

 عین دور به خدا ایهقیافه چه این "،  "! شده دیوونه. شده جوری این چرا"،  ". امروز نمیده سالم جواب چرا این"

 ". رفته وا حلیم

؟ بود چیزی کم مگر. بودم داده دست از را مشاعرم. بودم شده دیوانه. گفتندمی راست. رفتم و نگفتم چیزی

 و طبیعی روز هر مثل چیز همه و کوفتنمی هم به زمان و زمین چرا که بودم شگفت در. داده یادگار من به تهمینه

 !بود عادی

 در وییگ. شنیدم را کسی با گالبتون گوی و گفت صدای که گذاشتم ایوان به پا. بود کور و سوت همچنان خانه

 .بودند هاپله پایین اتاق
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 ایهس باجنم مرد یه نخواهد که کیه. شه باز بختم خدامه از که من. نخواد دلم که نه... نمیشه خدا به... نمیشه"

. داره هم حق. داره آرزوها براتون مادرتون. نمیشه خدا به آقا ولی؛ شما... مثل یکی هم اون... هم اون! شه سرش

 ". شه هوایی دلم نذارین خدا رو تو، خدا رو تو

 هایزدن نفس صدای که گرفتم دهانم جلوی را دستم. رفتم پنجره طرف به آرام آرام؟ زدمی حرف که با یعنی

 وننش توجه بهم که اول روزهای": داد ادامه مقابلش طرف سکوت جواب در گالبتون. نشود بلند هیجانم از ناشی

 هی کم کم ولی؛ اقبال بد روی آبله این حال به. سوزهمی حالم به دلتون البد کردممی خیال خودم با، دادیدمی

 قیهب مثل. دادینمی گوش هامحرف به. نیست ترحم روی از فقط رفتارتون که فهمیدم. شد گیرم دست چیزهایی

 همیش تهش دونستممی اگر خدا به والّا. نزدین حرف جوریه این صورتم چرا کهاین و آشپزی و قالی دار از فقط

 ".شدمنمی کالم هم باهاتون و شدممی الل، بزنین رو حرف این کهاین

 نارک از توانستممی. بیندازم داخل به نگاهی پنجره از یواشکی کردم سعی. شد بلند اشگریه هق هق صدای و

 آرنج، ردهک قائم را پا یک و بود نشسته دیوار کنار گالبتون. کنم استتار را خودم، بود وصل میخ گل به که پرده

 اشبینی جلوی را اشروسری دنباله، دیگر دست با. بود گرفته را سرش دست با و گذاشته زانو روی را دستش

. کردم تالش بارهدو، همه این با. ببینند را من ترسیدممی. کنم نگاه بیشتر توانستمنمی. کردمی گریه و بود گرفته

 نهتهمی. خوردنمی تکان و کرده گره پشت به را هادست، دیوار به رو و من به پشت که دیدم را مردی چپ ینیمه

 :داد ادامه

 مادرم روح به، خورممی قسم هم من. کنید چالش جا همین. برسه بزرگترها به حرف نذارید خدا به رو شما. آقا"

 فقط. خدا به والّا. شنوممی ستدفعه چند رو هاحرف این که انگار نه انگار. رفته خانی نه و اومده خانی نه که

 مثل ایکرده پیشرفت و معقول پسر؟ کنهمی باور کی آخه. مردم دهن لق لق بشه و برسه بزرگترها به حرف نذارید

 ههم! نداشتم خواستگار یک هنوز و سالمه دو و بیست؟ کنهمی باور کی؟ ها؟ بخواد رو ترشیده منِ خاطر، شما

 گردن تهانداخ رو خودش حاال و کرده خطایی یک، بوده کفشش به ریگی یک بریده گیس گالبتونِ این حتما میگن
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 کجا من، بخواد رو من عذر خانم عزیز اگر. نندازین خوردن نون از رو من خدا رو تو... نندازین! باکماالت مرد این

 ".میکَنه سرم از پوست زنده زنده نعیم... نعیم. برم دارم رو

 جامانه. کوبیدمی سینه و سر به آرام و گرفت شدت اشگریه. باشد شده تازه دلش داغ انگار نعیم نام بردن با

 و کند وتدع خانه به را او کرده جرات و نترسیده چطور گالبتون؟ کیست مرد این؟! بود کجا نعیم راستی. نشستم

! ودنب هاحرف این اهل که گالبتون؟ داشت مهمان او، نبود عزیز وقت هر یعنی؛ بنشیند دلش و درد پای هم خودش

 و دمکر بلند سر. نبود غریبه مرد با صحبتی هم و معاشرت اهل. بود آرامی و مظلوم دختر او، شناختممی را او تا

 اگهانن که نکنم نگاه دیگر خواستممی. هم مرد. بود طور همان گالبتون. انداختم داخل به نگاهی دوباره یواشکی

 .کرد نگاه گالبتون به و شد سینه به دست. برگشت مرد

 ودب ممکن چطور... نه... او. کنم قبول توانستمنمی. زدم پلک بار چند! نداشتم باور را دیدممی که چیزی...! نه

 !باشد خودش

*** 

 شَوَم مطمئن و کنم باز را بسته تا نبود دلم در دل. دادمی اشلفت چقدر، آه. رفت پایین هاپله از تا ماندم منتظر

 .دویدم پریچهر اتاق طرف به وجود همه با، بود ناتوان و سست پاهایم کهاین با. رفت باالخره، آه. است خودش

 هب پنجره از که طورهمان. برداشتم را بسته، لرزان هاییدست با. بود آب تشنه که داشتم را محتضری حال

 .کنم پاره را بسته دور کاغذ زودتر کردممی تقال، نگریستممی رفتنش

 .من دست بده، برسونی آسیب بهش ممکنه! خبره چه، یواش -

. بود خودش. کرد باز هم از را پاکت هایگوشه خوری میوه چاقوی با و نشست صندلی روی آرام پریچهرخانم

 .کرد جور و جمع را خودش زود ولی؛ انداخت چین اشپیشانی به ظریفی اخم. کرد نگاه ورق به ورق. کرد بازش

 .ببینم هم خودم بده؟ درسته؟ پریچهر شد چی -
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 .شد بلند و کشید پس را دستم او اما؛ کردم دراز طرفش به را دستم و

، ذاریشمی کجا نیست هم معلوم، اتاق اون توی بریشمی تو. ترهراحت خیالم باشه خودم دست ولی؛ درسته -

 جا هی بتونم نیاد کسی ببین برو. کرد نقاشی خرسک روش، داشت برش الدینشهاب بینیممی هم آخر سر

 .کنم قایمش

. کند نعم حقم از را من خواهدمی نکند. کند کوتاه را دستم خواهدمی نکند، نکند. بود بودار هایشحرف. لرزید قلبم

 .نبود طور این که پریچهر. نه

 .ببند سرت پشت هم رو در. نیاد تو کسی باش مراقب بیرون برو؟ دختر پس وایستادی چرا -

 به پدرم که را دانگی شش سند چرا؟! ببینم خودم گذارینمی چرا؟! کنیمی بیرونم چرا بگویم نداشتم جرات

 رفتم نبیرو اضافی کلمه هیچبی! نداشتم جرات؟! کنیمی دور من چشم از، نمانم سرپناهبی من تا بود داده مادرم

 و بود فلق به، در پشت، کلید اما؛ کنم نگاه کلید سوراخ از است بهتر کردم فکر خود با. نبود کسی. بستم را در و

 حال در را خود و بروم کنار شد باعث پریچهر پای صدای. دیدمنمی هیچ تقریبا. کردمی محدود را دید راه

 .شد ناپدید راهرو انتهای پیچ در، حرفی هیچبی و کرد باز را در. دهم نشان اتاق از مراقبت

*** 

 تازه، ارانگ که طوری. برگشتم حیاط به و شدم رد پنجره زیر از خیز نیم. شوند شرمنده من دیدن با خواستمنمی

 در. کردم آواز به شروع لب زیر، آوردممی در را هایمکفش که طور همان و ". ننه، ننه" زدم صدا. امرسیده راه از

 .آمد بیرون داشت لب گوشه کجی لبخند که طورهمان خونسردی با رضا و شد باز اتاق

 ؟خونهمی خروس کبکت؟ چیه! ها !دیگه میای تنها تنها دیگه -

 .بردممی سر به داشت قبل دقیقه چند که وضعیتی دیدن تعجب در هنوز، هرچند. زدم تعجب به را خودم
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 .سالم علیک؟ رضا اینجایی هم تو... اِ -

. دارم ستدو را رضا قدراین دانستمنمی. ایستادیم هم سینه به سینه. گذاشتم نرده کنار ایوان روی را هایمکفش

 و دادن دست جز دیروز تا که رضا. کشیدم آغوشش در ناخودآگاه. کردار با و بود جوانمرد همه این کهاین از

 .بود مانده واج و هاج، بود ندیده من از دیگری برخورد بوسیدیده نهایت

 .اومدیممی باهم کردممی خبرت بیایی خوایمی دونستممی. داداش مردی خیلی -

 از چندتار. شد تررنگ پر اشکجکی لبخند. کرد جدا خود از را من و زد پشتم به مردانه ضربه چند دست با

 تردلنشین را اشچهره اشمردانه ریش ته. بود افتاده سفیدش و بلند پیشانی بر حالت خوش خیلی، موهایش

 .بود ایستاده رخم به رخ و گرفته را بازویم دو. بود کرده

 .ما ریش به ببندی خوایمی بگم نداری هم خواهر؟ خان مغرور آقای شدی مهربون شده چی؟ چیه، ها -

 .کردم اشروانه یی "گمشو برو " و کوبیدم اشسینه به دست با. شد خم عقب به سرش قهقهه از و

 .کنم طالپوش رو خودم برم. گرفتش طال باید کنه بغل را یکی خواه عدالت اسفندیار آقا -

. دوید مطبخ طرف به و شد خارج ایوان از مخفیانه و آرام، گالبتون دیدم باال از. رفتم باال هاپله از و نگفتم چیزی

 در مهه این که گالبتون. شد مندعالقه گالبتون به چطور آخر. بود مرد راستی راستی رضا. زدم ندیدن به را خود

 ردخت. داشت ازدواج برای طالیی هایموقعیت همه این که رضا. بود نازیبایش پوست و صورت از حرف درهگالب

 رسد دانشگاه آنها تای دو تازه. داشتند ریاضی دیپلم آنها همگی. بودند زیبا و کرده تحصیل همگی هایشخاله

، مکردمی کرف که حاال البته! بودم شده گیج؟ گالبتون چرا آخر. کند انتخاب را آنها توانستمی. خواندندمی

 ایج یک و هایشگونه روی آبله جای چند فقط. بود ندیده صدمه آبله از گفتندمی مردم که هم هاآنقدر گالبتون

 یباییز تصور پیش از توانستنمی آدمی، کردندمی خطاب روآبله را او همه بس از ولی؛ بود اشپیشانی روی بزرگ

 مه لک تا چند این. برده بین از کل به را صورتش زیبایی آبله گفت شدنمی خواهری جای. باشد داشته او در
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 ورتص از بهتر بود هرچه؟ بودم نکرده فکر چیزها این به حال به تا چرا، اندیشیدم خود با و گرفت نادیده شدمی

 راکا معتبر هایفروش فرش از یکی پسر با ولی؛ داشت گرفتگی ماه صورتش نصف که بود خانم منیر اعظمِ

 .نزد حرف اشگرفتی ماه از کسی هم دیگر. داشت قد نیم و قد بچه تا پنج حاال و کرده وصلت

 زنک الهخ مشت یک رحمانهبی هایقضاوت و هاحرف از باشد دیده آسیب آبله از کهاین از بیشتر بیچاره گالبتون

 راستی هب. بود شده منزل وحی همه برای این که ترشیده و روآبله بودند گفته آنقدر. بود دیده آسیب خبربی خدا از

 فکر راث تکرار این و گذاردمی نگرشمان و دید در زیادی تاثیر شودمی تکرار برایمان و شنویممی که را هاییحرف

 دونب. پذیرفتیممی هم ما! بله، روآبله گفتندمی. پذیریمی شنویمی چه هر که طوری. گیردمی آدمی از را کردن

 کرف خود با وقت هیچ امروز تا من و؟ گویندمی که است طور همان راستی به آیا، بیاندیشیم باخودمان کهاین

 وزر همین برای و دادنمی اهمیتی مردم حرف به هم اول از رضا. است حد چه در گالبتون بودن روآبله، بودم نکرده

 .کردمی پیشرفت بیشتر روز به

 با منبض. رفت خاطرم از گالبتون و رضا خیال. شدم اربابی عمارت تماشای مشغول و نشستم ایوان روی همانجا

 طنین باز. عمارت به نگاه یک، انداختممی ان به نگاه یک. درآوردم را سر گل و برده جیب در دست. زدمی فشار

 او و! داشتم دوست که است معلوم "... باشه خودتون پیش دارید دوست اگر ". پیچید گوشم الله در صدایش

 .کشید بیرون قلبم از، نه که دهانم از را حرف هوشمندانه چقدر

 از او پی در را جا همه، رفتممی عمارت به وقت هر. ندیدم را او مدت این در من و گذشت ماجرا این از هفته دو

 یا، بودم شده حساس دانمنمی طرفی از. زدنمی کنار هم را اتاقش پنجره پشت پرده حتی او اما؛ گذراندممی نظر

 و آمدمی تررنگ پر چشمم به داشت گالبتون با که برخوردی و حرکات قدراین بود افتاده رضا راز از پرده که حاال

 چشم جلوی کردمی سعی طریقی هر به گالبتون. نشده دستگیرشان چیزی آقابزرگ و ننه چرا که بودم متعجب

 .شود روروبه او با کمتر یا نشود ظاهر رضا
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 به ودور برای که شدمی سالی چند. بودم خود کنکور جواب منتظر من و بودیم رسیده تابستان نیمه به دیگر

 رضا. بودم ممتاز آموزاندانش جز همیشه که چرا؛ نداشتم نگرانی بابت این از من و دادیممی آزمون باید دانشگاه

 .شوممی مهندس دارم دوست که طور همان حتما گفتمی و دادمی دلگرمی من به

 .دیدمش باالخره هفته دو از بعد که بیاورم یاد به را روز آن خواهممی. نشوم دور مطلب از است بهتر

 سر یباال کهاین از تا کرد مرخصم زودتر، روز آن و بود حوصلهبی کمی خان حشمت. گشتمبرمی عمارت از داشتم

 پیگیری تهمینه غیاب در شخصا خودش را هاکالس لحظه به لحظه. شود خالص، باشد الدینشهاب و من

 ترخنک و ترمطبوع تابستان چله در و بود شده حصار درخت با طرف دو از که خانه تا عمارت باریک راه از. کردمی

 قدم آب کنار کمی تا داشت آن بر را من درهگالب مطبوع خنکای و آب شرشر صدای که گذشتممی، بود همیشه از

 سمت هب فرعی راه یباریکه از. کنم خلوت، آوردمی فشار سینه به تهمینه تابیبی و درد از که تنگم دل با و بزنم

 و ریگ که هاییقسمت در. بود پیدا کامال آن زیر چوب و خاک که بود زالل و شفاف قدری به آب. رفتم چشمه

 شدمی شاخه دو آب که جایی به. کردمی کف و گراییدمی سفیدی به، آنها با برخورد شدت از بود درشت هاسنگ

 خروش و جوش از باریک چشمه. افتادم راه کردمی عبور تو در تو درختان از که ترباریک چشمه طرف به. رسیدم

 و شد تمام باریک راه داالن، رفتممی پیش که طور همان. بود حرکت در من هایقدم با گام هم آرام آرام و افتاده

. اشتد راه سرازیری به، باریک خیلی راه یک با که ایبرکه. بودمش ندیده روز آن تا که رسیدم آرامی برکه به من

 و زدمی برق آب روی آفتاب. شدمی شنیده سو هر از پرندگان آواز و هاقورباقه قور قور صدای و بود بزرگ تقریبا

 و ردهک جیب در دست. بود زیبایی و بکر منظره عجب. تاباندمی زمین به را خود درختان برگ و شاخ الی به ال از

 درخت سایه زیر، سنگ تخته یک روی، آب کنار جا همان. درآوردم، داشتم همراه به همیشه که را سر گل

 گل پاچهدست. رسید گوشم به زنی خفیف هایگریه صدای طبیعت بکر صدای میان از گذشت که کمی. نشستم

 تن هب مشکی پای دم شلوار با رنگی چهارخانه کوتاه آستین مردانه لباس. شدم بلند و بردم فرو جیب در را سر

 لهفاص به. رفتممی پیش و زدممی کنار صورتم جلوی از را درختان ضخیم هایبرگ. رفتم صدا طرف به.داشتم

 دادمی گواهی قلبم. کندمی گریه و نشسته درختی کنده روی و شده مچاله خود در که دیدم را دخترکی قدم بیست



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسدی زهرا  | تو , بار دیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 102 

 هک بود هایمقدم صدای شاید. بود پوشانده را پریشانش و مواج موهای و کرده سر به چارقد. است تهمینه او که

... من یتهمینه... تهمینه. بود خودش. برداشت زانو از سر آرام و شد قطع اشگریه صدای. کرد او متوجه مرا

 شبنم چون، اشک قطرات اشخورده فر و بلند هایمژه پس از و گراییده سرخی به اشمشکی زیبای هایچشم

 بعق آرام آرام. شنیدممی را نامرتبش هاینفس صدای. برخاست جا از و کرد وحشت من دیدن با. بود نشسته

 و عضاا تک تک در را ترس. افتاد زمین به و کرد گیر بود درآمده زمین از که ستبری درخت ریشه به پایش. رفت

 دست و کرده بدن ستون را چپ دست. شود بلند دوباره تا نداشت جانی گویی. دید شدمی صورتش جوارح

 فرو لباسش یقه به، بغل از را سرش بیچارگی و ناامیدی با. گرفت طرف به و آورد باال ایست عالمت به را راست

 :گفت آمدمی در چاه ته از که صدایی با و برد

 ...نه -

 از گویی. دادمی فشار هم روی محکم و بسته را هایشچشم حالت همان به. زدمی نفس نفس. بود ترسیده

 ههم این که من از! من از. بود ترسیده او. افتاد جانم به ایلرزه. داشت واهمه الوقوعقریب چیزی با شدن روروبه

 زیدرا دست، است جانم همه که او به توانممی من کردمی فکر باید چرا. بود ترسیده، بودم قائل ارزش برایش

 به تنش تمام. زدم زانو جلویش و رفتم طرفش به. امکرده آشفته چنین این را او کهاین از. آمد بدم خودم از. کنم

 مکک با. لرزیدمی بغض و ترس زور از اشچانه. کرد باز چشم آرام و شد حضورم متوجه. بود افتاده خفیفی رعشه

 :گفتم، آرام حد از بیش، آرام. کند دور من از را خود خواستمی و برداشت خیز عقب به پا کشیدن و دست

 ...من... من. نترس -

 :گفتم دوباره. زدم موهایم به چنگی و دادم بیرون را نفسم. کنم تمام را امجمله نتوانستم

 .باش آرام... نباش نگران. رسونمنمی آسیبی بهت من. نترس -

 پیدا جرات. گرفتمی خود به طبیعی حالت داشت هایشنفس، شد ترآرام کمی. پذیرفت کالمم از را صداقت

 :گفتم و کردم
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 ؟ترسینمی. اینجا میایی دونستمنمی -

 .نگفت چیزی

 .گرفتم طرفش به و درآوردم جیبم از را سر گل

 ؟آره. دارم نگهش خودم پیش توانممی دارم دوست اگر گفتی بهم -

. بوسیدم و آوردم باال را سر گل. کرد نگاهم دارشنم و سیاه، زدهغم هایچشم آن با خیره خیره. نگفت چیزی

 هم زا که کسی مانند. بروم خواستم، شدم بلند. نگفتم چیزی دیگر. دزدید نگاهم از نگاه. شد سرخ صورتش

 :گفتم، بردمی لذت رویش پیش شخص صحبتی

؛ سناموبی آدم ده توی نداریم. بلدن رو اینجا هایخم و پیج یهمه آبادی اهل. نیست امن. اینجا نیا تنها دیگه -

 .برم بتونم و بشه راحت خیالم تا برو، شو بلند. باشی خودت مراقب باید تو ولی

 تبرخاس جا از آرام ولی؛ نگفت چیزی هم باز. کردم راحتی احساس او با قدراین شد چه که دانستمنمی هم خودم

 :گفتم دوباره. نرفت. داشت زیر به سر. برد تو دست با، بود زده بیرون روسری از که را موهایش از ایطره و

 .بخورم هوایی یک اینجا میام ظهر از بعد ساعت یک فردا -

 هم باز. دش منظورم متوجه. کردم نگاه او به، کردمی ضعف و غش برایم نگارین، آن با که کجی لخند با و برگشتم

 ایدش کنممی فکر هم هنوز که گذرا آنقدر، لحظه یک برای فقط. خندید ریز که دیدم بار این. شد سرخ خجالت از

 آرام آرام سپس. کرد تعظیم شاهزاده یک مانند و گرفت را دامنش گوشه، اول بار همان مثل! بود آمده نظرم به

 انگار. دش خیره من به و برگشت بار چند، کردممی نگاه رفتنش به داشتم وقتی. شد رد کنارم از کالمی هیچبی

 . شنیده من از را هاحرف این واقعا و امنبوده رویا من که باشد مطمئن خواستمی
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 از آقابزرگ .بیاید درهگالب به توانستمی بیشتر که بود این تابستان خوبی. بود رفته رضا رسیدم که خانه به

 هایتمالدس داشت ننه. بزنیم گپ کمی تا بنشینم ایوان روی کنارش و باال بیایم گفت. کرد صدایم حیاط همان

 .رسیدمی نظر به گرفته کمی آقابزرگ. شود خشک تا کردمی پهن نرده روی را اشگیری گرد

 ؟نمیشید خسته کشیدمی قلیان همهاین آقابزرگ -

 دایص و زد قلیان شلنگ سر به محکی پک. آمد بیرون دهانش و بینی از دود، آن پس از و خندید اکراه با آقابزرگ

 .کرد بلند را آن قل قل

 .خوریممی جرز الی درد به دیگه ما! قدیم اهلل سیف هم اهلل سیف؟ بکنم دارم کار چه؟ پسر کنم چه -

 :داد ادامه. شمردمی حقیر را خود، کردمی ناتوانی احساس زیادی هروقت. شدم نگران

 ههم از منصور این بچه و زن. نظارت برای، هاباغ سر بود فرستاده رو بابایی یه، خان حشمت مردک این امروز -

 این باغ یشاخه از سیب یک و کرده دراز دست مادر بغل از بچه که؟ چی که. کردن لَوَرده و له رو خبربی جا

 دممر. کردن کبود و سیاه رو خدا بنده این زن و ساله پنج بچه زدن. چیده، بیرون افتاده پرچین از که رو حرومی

 هم همه. خراج پای بده رو سالش محصول کل باید جلو بیاد هرکی گفتن بهشون، اعتراض به رفتن که هم

 تکک بدبختی از بود مونده. رسید زمان هم هم منصور. نامردها پدر بودن رفته رسیدم من وقتی. کنار کشیدن

 برش حرفم. داشتم قرب و ارج هاترقدیم. مالیات شدن زیاد ترس از یا، سرش توی بزن عیال و اهل خوردن

، یادم داره اهلل سیف گفتنمی اگر، کردنمی خالفی اگر هاقبل. بود بسته را خان حشمت دهن، پدرت نفوذ. داشت

 نهک لعنتم خدا! تربزرگ چهارتا حرف برای کنننمی خرد هم تره دیگر.... حاال ولی کردنمی خیس رو شلوارشون

 خولی ینا گرفتار که کردنمی نفرینم زیرلبی شنیدم امروز. کردم بدبخت رو بیچاره رعیت این خودم دست به که

 .کردمشون

 و ندک حکومت رعیت بر ارباب عنوان به بود نخواسته کهاین از. بود ناراحت خیلی. کردمی دل درد داشت آقابزرگ

 اصیل دانخان پسر تنها، آقابزرگ از بعد و بود آقابزرگ ناتنی یعمه پسر، خان ساالر. شود پیاله هم هاباالدستی با
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 بیشتر تصاحب با حاال و آمدمی حساب به نیز درهگالب دارزمین ترینبزرگ او از بعد همچنین و خواهعدالت

 حشمت به را امور یاداره و کرد بازنشسته را خود موقع همان او اما؛ بود شده اینجا دارمال بزرگترین، هازمین

 . دادمی آزار را آقابزرگ هرچیزی از بیش این و سپرد خان

 شرایط به نسبت، پدر اعتناییبی و وفاییبی از. بگویم بخواهم که رسیدنمی ذهنم به چیزی یعنی. نگفتم چیزی

 دیوانه ار شما ینوه که دارد ناتنی خواهر ناحسابی آدم همین اتفاقا گفتممی مثال؟ خودم از یا گفتممی والدینش

 و گرفته همدردی ژست و نشسته کنارتان حاال که، شما ینوه همین قضا از و کرده عاشق، کرده مجنون، کرده

 تازه. گذاشتمی مدار و قرار و زدمی حرف. زدمی حرف او با داشت پیش ساعت نیم همین، کرده بغل غم زانوی

 هب نگاهی وری یک. داده تحویل و گرفته امانتی بسته و رفته ناکجاآباد تا او خاطر به. نیست چیزی که این

 آن قل قل صدای گذاشتنمی و فشردمی خود تنومند دست با را قلیان جانبی شلنگ که انداختم آقابزرگ

 اسرار محرم مرا چنین این و امنشسته کنارش در االن که من دانستمی او اگر، راستی به. شود قطع ایلحظه

 فهمدب آقابزرگ اگر کنم بینی پیش توانستممی. لرزیدم خود به ایلحظه؟ شدمی چه، دارم دل در چه دانسته خود

 انتخاب را دختری بود ما خون از که او جای به اگر، امزده نگارین با ازدواج و خانواده سینه به رد دست که، من

 تحمل، بود زجری هر با فردا تا؟ آمد خواهد پیش چه جاریست هایشرگ در آقابزرگ دشمن خون که امکرده

 . کردم

 

*** 

 آن در را او و برسم تهمینه از زودتر خواستممی کردم نگاه ساعت به. شد پهن نهار یسفره ظهر نماز از بعد

 شههمی از کمتر. بود آمیخته درهم محلی دوغ و زعفرانی برنج و سبزیقرمه بوی. نگذارم منتظر تنها، گاهخلوت

 :گفت و کرد نگاهم پرسشگرانه ننه. خوردم

 !پسر بودی سبزی قرمه عاشق که تو؟ نکشیدی چیزی چرا؟ ننه میکنی بندی جیره -
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 .بشم سنگین خوامنمی، رفته سر امحوصله. بزنم محل توی گشتی یک برم خواممی. ننه نه -

 :گفت خنده با، چرخاندمی لیوان در انگشت با را دوغ روی یخ داشت که بزرگ آقا

 حال هر به ولی نه که ظهر سر حاال. رفتیممی گذار و گشت به وقتبی و وقت هم ما! کجایی، جوونی هِی -

 .رفتیممی

 گاوم !هیچ. بیاید همراهم تواندمی بخواهم اگر گفت و برداشت خوردن سبزی نعیم. کشید سر نفس یک را دوغ و

 اصال که حالی در، شوم قدم هم او با دارم عار کردمی فکر خود پیش حتما! نه بگویم باید زبانی چه با حاال. زایید

 .شتافت کمکم به و خواند نگاهم در را تعجب گالبتون. نبود چیزی همچین

 بذاره طاقچه بیاد خوادمی ابراهیم اوس. دارم کارت من بمون تو. بزنه قدم تنها بخواد دلش شاید داداش خوب -

 .بخواد چیزی کمکی شاید باشی باید. مهمان اتاق برای

 کردم ادهاستف فرصت از هم من. نگفت چیزی کسی دیگر. داد تکان گالبتون حرف تایید معنای به را سرش نعیم

 بیرون را بیچاره دختر ظهر سر چرا که دادممی فحش خودم به مدام راه در. بستم را فلنگ نخورده و خورده و

 آن .کنی فرار آقابزرگ و ننه نگاه زیر از توانستی تو. ستخوبی چیز هم عقل، گوش دراز ای، احمق ای. کشممی

 را ودمخ ادای و سه گفتیمی. دو گفتیمی! بود کاری چه این آخر؟! بیاید بیرون ایبهانه چه به معصوم طفل دختر

 تو در تو هایدرخت داالن از داشتم! خردبی! عقل کم "! بخورم هوا اینجا میام ظهر از بعد ساعت یک ". دراوردم

. دمشمی دور آن از داشتم توجه بدون که کردم باریک چشمه به نگاهی. آمدم اشتباهی کردم حس که گذشتممی

، ودمب رفته صدا دنبال به که راهی همان از. رسیدم باالخره. برسم برکه به تا بود چشمه کردن دنبال راه نشانه

 روی از وبیچ تکه. بود نیامده هوز اما؛ گذشت یک از ساعتی نیم. ماندم منظر و نشستم. رسیدم کنده به و گذشتم

 من و دش بلند شده کنده پوست زیر از خیس چوب بوی. کردم سرگرم را خود آن پوست کندن با و برداشتم زمین

! نیامد چرا! شدم نگران دل کم کم. شد نزدیک دو به ساعت. دنیاست بوی بهترین این، کردممی فکر خود با

 !گذاشتممی قرار و داده اجازه خود به زودی همین به نباید. کردم روی زیاده حتما! بیاید نخواهد نکند... نکند
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 مشت قلبم فکری هر با. کردم زدن قدم به شروع! ندارد رفتن بیرون اجازه حتما، کردممی فکر دیگر ایلحظه

 شب ودخ تا یا بروم باید دانستمنمی. نشستم کنده روی هم باز. افزودمی امدلهره به و کردمی پمپاژ خون مشت

 هایشزدن نفس و پاها صدای. رفتم ور خزیدمی زمین روی که حلزونی با آن با و برداشتم چوبی. بنشینم انتظار به

 شده قرمز و متورم دویدن هول از، صورتش. شد ظاهر درختان پشت از، بعد ایلحظه و داد هایمرگ به تازه خونی

 خرمن و بود افتاده گردن روی اشروسری. دویده را راه تمام بود معلوم که میزد نفس نفس باز دهان با. بود

 سعی و بود گذاشته قلبش روی دست. بود کرده احاطه را ماهش قرص چون صورت مجعدش و مشکی موهای

 شرویروبه و رفتم جلو. بود دویده را راه تمام! من یبیچاره طفلکِ. کند جلوگیری شدیدش هایتپیدن از داشت

 .زدم صورتش به چپکی لبخندهای همان از و بود دندانم گوشه کوچک چوب ایتکه. ایستادم

*** 

 یادآوری با .افتاده بیچاره هایکلفت و نوکر این جان به باز. بیاید پایین خان بیداد و داد صدای تا بستم را پنجره

 صورتم زد حدس شدمی هایمرگ در دویده حرارت از. کشیدم هایمگونه به دستی. خوردمی قلقلک دلم ته امروز

 دبو روز از موقع چه این آخر. ساعت آن هم آن. بروم بیرون چگونه که کردم فکر خود با کلی صبح از. شده سرخ

 تا مبچین برایش خوشبو هایگل، بودم کرده وسوسه را الدینشهاب کبری و صغری کلی با! بود کرده وعده او که

 ار مادرش تواندنمی کار این با که قبوالندم او به من اما؛ ببرم خود با را او که داشت اصرار. ببرد مادرش برای

 چینممی لگ کلی و روممی من وقت آن. نشوند من غیبت متوجه تا کند پرت را آنها حواس گفتم او به. کند غافلگیر

 هفاید دیگر و فهمدمی مادرش طوریاین گفتم، بچینم گل حیاط از گفتمی که او اصرار به و آورممی برایش و

 هب تفریح و تفرج برای خانواده با آمریکایی افسران از تن چند روز آن. شدم بلند نخورده و خورده را ناهار. ندارد

. خوردندمی نهار آنها با خان و پریچهرخانم حاال و آمدندمی زیاد سال از موقع این معموال. بودند آمده درهگالب

 .کرد من غذای ظرف به نگاهی، بود کرده تمام را سوپش که بزرگ خانم
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 اربذ. دخترجون بخور. سازهنمی بهش اینجا غذاهای حاال، خوردهمی دربار تفی یمونده ته از دیروز تا! والّا خوبه -

 باشهن دهنی. بخوری غذا هاکلفت و نوکر مثل نیستی مجبور دیگه جااین. کنی عادت تمیز ترو غذای به کم یک

 ؟سازهنمی بهت

 نداده من به دهنی غذای وقت هیچ مادرم. بزند طعنه خواستمی باز. دادم فشار هم روی را هایمدندان خشم از

 راتج طرفی از. کنم گوش حرفش به خواستمنمی. کردممی تماشا را قالی هایگل و بودم ایستاده طورهمان! بود

 .کنم ترک را اتاق نداشتم

 .دیگه عادته، کنم چه! جلوت بذارم میلت باب رو غذات مجبورم، تونینمی واقعا اگه حاال. دخترجان بشین -

 .بده گشنگی و تشنگی بهش که آورده رو هووش دختر بگن خوامنمی

 احساس. شدم مشمئز. گذاشت من جلوی و ریخت آن در خود دهان آب از ناباورانه و برداشت را غذایم ظرف

 امعدهم سر. بیاورم باال توانستمنمی ولی؛ زدم عق. است گلویم از آمدن باال حال در اممعده محتویات تمام کردم

 .زدم عق هم باز. سوختمی شدیدا

 حالم ینا از بیشتر تا بیرون گمشو بعد کن کوفت بشین. کردی مارم زهر را غذا. نکبتی یدختره شو خفه. اه اه -

 .نزدی بهم رو

 اغذ از و بنشینم بود منتظر. شد من تماشای مشغول نفرت با و کرد جمع را را آلودشاخم و چین پر صورت و

 هب قاشق با داشت که انداختم مکش و کک از پر هایدست به نگاهی. بود من تحمل از خارج دیگر این. بخورم

 بغل از که هایمدست. بود انداخته راه به معکوس شمارش، میز سر من نشستن برای انگار و میزد لیوان گوشه

 هب نگاهی. بزنم غذا این به لب که بودم حقیر آنقدر نه و داشتم مخالفت جرات نه. کردم مشت بهم، بود آویزان

 یوانل به که هاییضربه صدای با ساعت تاک و تیک صدای. بود مانده یک به رب یک. انداختم دیوار روی ساعت

 .شکستمی را اتاق سکوت که بود صداهایی تنها، زدمی

 .بخور و بشین گفتم -
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 لبخند .نشستم. کنم جلوگیری بود دویده چشمم به که اشکی ریزش از داشتم سعی بیهوده، خود تالش یهمه با

؟ متوانستمی چطور آخر. شدم خیره غذا به اشک از خیس هایچشم با. نشست پیرزن غضب پر چهره بر رضایت

 گزک خواستمنمی االن اما؛ کردممی گور و گم را خودم و رفتممی بیرون اتاق از حتما بود دیگری موقع اگر

 مسلط خود رب کمی شد باعث و دواند قلبم به خفیفی امید، اسفندیار یاد... آه. بروم بیرون بتوانم تا بدهم دستش

 از هک جایی، بشقاب گوشه از و برداشتم را قاشق. شوم خالص پیرزن این شر از بودم مجبور دیدنش برای. شوم

 تادهاف سکسکه به بیچارگی از. بردم دهان به اشک با و برداشتم برنج دانه چند، بود مانده محفوظ دهانش آب

 عق باره یک به، بود ریخته ظرف به خود دهان آب از که ایلحظه آوری یاد با اما؛ دادم قورت نجویده را غذا. بودم

 .کرد پاره را گوشم یپرده بزرگ خانم فریاد صدای. آوردم باال را خوردم آنچه تمام بار این و زدم

، هکن جمع رو خطا به مادر این بیاد یکی... معصومه... زینت. شد لجن امزندگی کل. حروم به نمک ای. زادهحروم -

 .کشید کثافت به رو من زندگی کل

 تا گفتمی پریچهر. دادمی نشان پیر سنش از بیش. رسانید در پشت تا را خود ناتوانی با و برداشت را عصایش

 ساعت به نگاهی داشتم که نزاری حال با. زد صدا را هاکلفت دوباره و کرد باز را در. شدهنمی اشبچه سال چند

 به یشههم که بزرگ خانم نرم دستمال. بود نشده کثیف هایملباس شکر را خدا. بود شده دقیقه ده و یک. انداختم

 .سوختمی اممعده ته. بود بشقابش کنار داشت دست

 ؟نیست طوریتون که شما نکرده خدایی؟ شده چی! جان خانوم شده چی -

 .شده نجس اشهمه. بدین غسل رو هاظرف و میز باید. کن جور و جمع رو مرده مادر اون بیا! احمق نه من -

 حاال. مکرد پاک، داشت دوستش هم کلی که او شده گلدوزی دستمال با را دهانم و زدم رنگی کم لبخند ناتوانی با

 !دهند غسلش بروند

 یصندل روی حالبی که من به. شدند کشیدن دستمال و کردن جمع مشغول تند تند و آمدند زینت و معصومه

 خانم صدای. رفتم بیرون اتاق از شانسه هر به توجهبی و شدم بلند. کردندمی نگاه چشمی زیر، بودم نشسته
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 اشخریده تازه چینی هایظرف یصدقه قربان و کردمی نفرین را من داشت که آمدمی ایوان روی تا بزرگ

. کردم عوض را آن بود نشده کثیف لباسم کهاین با. شستم را صورتم و دست. خواستم آب پارچ و تشت. رفتمی

 .بودم کرده هول. بود خریده مادرم برای پدر که سفید شلواری جوراب با. پوشیدم را خالدارم لیمویی پیراهن

 پول کی سکه را او من کرده فکر خود پیش حتما.  باشد رفته باید االن تا حکما. بود گذشته نیم و یک از ساعت

 دلم هت. برانم خود از داده نشان توجه من به که را کسی تنها این نباید... نه! آیدنمی خوشم او از کهاین یا امکرده

 اب، ستبر سینه آن و جذاب اخم آن با، دلنشین چهره آن با، او. خواهدمی مرا خاطر کهاین از رفتمی غنج برایش

 او، ودب گذاشته نمایش به را اشبرجسته عضله و هارگ اشمردانه کوتاه آستین پیراهن زیر از که هاییدست آن

 قدرآن. رفتم بیرون عجله با. بستم گیره با پشت از و زدم شانه را موهایم! پدر آن و آوازه پر نسب و اصل آن با

 شروع باز و برداشتم را هاروسری از یکی. دویدم اتاق تا حیاط از. کنم سر را امروسری رفت یادم که کردم هول

 پیش افسران خانواده و پریچهر همراه به نهار از بعد حتما که الدینشهاب کردممی خدا خدا. کردم دویدن به

 تا کند گرم را آنها سر بتواند، بنوشد ماری زهر و کند پذیرایی میهمانان از آسودگی با خان تا، رفتمی بزرگ خانم

 .نشوند من نبود متوجه

 کسی، حال به تا که بود جایی تنها برکه آن. آمدنمی باال هایمنفس و بود دویده صورتم به حرارت. رفتم عجله با

 ات برگشتم شتاب با. شد باز سرم یگیره و افتاد گردنم دور روسری دویدن شدت از. بود ندیده آن در را من

 واردی به را دستم. ایستادم ایلحظه. خوردمی صورتم به آفتاب. بردارم زمین روی از بود افتاده که را مو یگیره

. بود شده کخش گلویم. کردممی کنترل را امسینه قفسه آمدن پایین و باال دیگرم دست با. گرفتم کنارم سنگی

 آرام هایقدم با حاال. رسیدم برکه به باالخره که بودم آورده کم نفس. افتادم راه دوباره عجله با. نکردم درنگ

 میعادگاه به و زدم کنار را برگ و شاخ، کنم کنترل را نامنظمم و بلند هاینفس داشتم سعی که طور همان

 . دوید هایشچشم در برقی من دیدن با و رفتمی راه داشت مشوش که او به... رسیدم

*** 
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 نوک هایکفش الی به ال، زمین روی هایشچشم. امکرده معذبش خیره نگاه آن با کردم احساس. بود کرده هول

 رفط به دست اشاره با. رفتم کنار راهش سر از. میزد دو دو، نبود درهگالب هایسنگالخ مناسب که اممردانه تیز

 هایشنفس هنوز. افتادیم راه سکوت در دو هر. نزد حرفی هم او، نگفتم چیزی. کردم هدایتش درخت یکنده

 چشم زا دور که مخفیانه مالقات این اضطراب و تشویش پای یا، بگذارم دویدنش پای دانستمنمی. بود نامنظم

 از مانع تا کرد صاف زانو زیر از را دامنش انتهای، طنازانه نشستمی که کنده روی. بود وقوع حال در آبادی اهل

 مهه این آخر بپرسم داشتم دوست. آمدمی دلکش و نرم چشمانم پیش حرکاتش تمامی. بشود شدنش چروک

 ویجل. بودم مانده منتظرش کلی. بود شده دیر هم طوری همان. نبود جایز تعلل! آموخته که از را دلبری و طنازی

 ودخ با. خزیدمی باال کنده دیواره از آرام، کردمی گرم را سرم داشت قبل دقیقه چند که حلزونی. زدم زانو پایش

 چند یکباره گرفتن اوج صدای. خندیدم ریز خیال این با و پردمی جا از ترس از دیدنش با حکما کردم فکر

 به ال زا که را هاگنجشک و کرد آسمان به نگاهی نرمی به. شکست را بینمان سکوت زدنشان بال بال و گنجشک

 :گفتم شیطنت با. گذراند نظر از، کردندمی پرواز سو آن و سو این به درختان برگ و شاخ الی

 !کردمی نگاه ما به هم یکی کاش ای -

. خورد جا کمی. کردم پرت کنده روی از، شدمی نزدیک دامنش به داشت که را حلزون باریکی چوب با آن پی از و

 و ردک بازی دامنش با. رسیدمی نظر به تردرخشان خورشید نور زیر اشلیمویی لباس. شد پا آن و پا این آرام

 روی من. کشیدم جلوتر قدمی را خودم و کرده جرات. زد لبخند ملیح، حرفم جواب در کند نگاهم کهاین بدون

 محاک سنگین فضای خواستم. شدم خیره صورتش به پایین از و کرده کج را سرم. کنده روی او و بودم زمین

 آتش و گرفته گر پوستم االن همین گفتم که بود افتاده جانم به حرارتی آنچنان اما؛ کنم صمیمانه را بینمان

 هم او. سوزاندمی را آدمی او به نزدیکی که بود خورشیدی! دافعه هم و داشت جاذبه هم. نمیشد! نه. گیرممی

 مک را بینمان یفاصله خواستنمی دلش. داشت واهمه نزدیکی این از. کشید عقب را صورتش. نیامد خوشش

 .کنم
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 کجا از دانستمنمی. زدمی برهم را تمرکزم، رقصاندمی را درختان هایبرگ که باد و هاقورباغه قور قور صدای

. شد بلند .باشد آمده خاطرش به چیزی گویی. کشید درازا به سکوت! بگویم باید چه دانستمنمی اصال! کنم شروع

 گوش پشت بغل از را مواجش دست یک و بلند موهای از ایطره آرام. بود شده دلهره و تشویش دچار انگار

 :گفت لرزانی صدای با. انداخت

 مارتع تو بفهمه اگر بزرگ خانوم! بزرگ خانوم. ببرم گل براش باید. منتظره الدینشهاب. برم باید من... من -

 .برگردم گل با باید! گل. اسب دم به بندهمی رو موهام نیستم

 بلند. نشست جاهمان و گرفت آغوش در را خودش دست دو با، آورد جلو به طرف یک از را موهایش خیال این با

 چیزی و ببینم اوهام در غرق همه این را او توانستمنمی. زدممی بال بال داشتم. نشستم رویشروبه و شدم

، همینهت حاال. بود اینجا من خاطر به و من روی در رو او حاال. نبود پیش ماه یک تهمینه، تهمینه این دیگر. نگویم

 !بود من تهمینه

 ؟تهمینه -

 .نگفت چیزی

 .کن بلند رو سرت؟ تهمینه -

 .نگفت چیزی باز

 !کن نگاه من به -

 .نگفت چیزی
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، دمدی او از اول روز که عفتی و نجابت؟ کردممی باید چه. انداختم طرف آن و طرف این به استیصال سر از نگاهی

. نمک آرامش و گرفته سینه به را سرش، کرده نوازش را موهایش، طلبیدمی قلبم که طورهمان، شدمی این از مانع

 :کردم صدایش آرام نهایتبی، آرام لحنی با

 ؟تهمینه -

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 این. شد تکه صد قلبم؟ دیدممی چه! وای. شدم زنده نو از و دادم جان بار صد بیاورد باال را سرش بخواهد تا

! نه. بود شده اشک از خیس و مخمور، گرفتمی نشانه قلبم به تیری مژه هر با حاال که هاچشم این... هاچشم

 دیدمنمی خود در را اجازه این که حال؟ کردممی چه اما. کنم تماشا و بگذارم دست روی دست توانستمنمی

 عوض را حالش مستی سر و خنده با و شده مسلط خود بر کردم سعی، بدرم بود قایل خود برای که را حریمی

 .کنم

 خودت مال که شرطی به. چینممی گل برات خودم پاشو. پاشو؟ گل شاخه تا چهار برای؟ کنیمی گریه اِ اِ اِ -

 .تخس یپسره اون دست بدی نری! هاباشه

 جان داشت که را خونی. گرفتم جان. شد گرم دلم. خندید لَختی، خیس صورت همان با و و کشید باال را اشبینی

 انگشت نوک به بود چین از پر سلیقه با خیلی که را لباسش آستین سر. کردممی حس ریختمی هایمرگ به تازه

 را رشس نمیشد رویش و کرد پاک دست با را صورتش. کشیدمی خجالت. کردم هدایتش، شدن بلند به و گرفتم

؛ دهد نوازش را گوشم، هاگنجشک جیک جیک و هابرگ رقـــص الی به ال از صدایش خواستمی دلم. کند بلند
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 و روییدمی خودرو درهگالب جای جای که گل هایبوته طرف به. شدمی گفتنش سخن از مانع شرم که حیف اما

 ویب. برسد برکه کنار زحمت بدون او تا زدممی کنار را برگ و شاخ. افتادم راه کردمی مزین را برکه کنار، اینجا

 زیبای و مواج موهای از انگیز دل عطر این من چشم به اما. دادمی نوازش را ما دوی هر شامه، گل عطر خوش

 از که را لیگ تا برد پیش دست. بود گرفته قاب را صورتش، چشمانم پیش انگیز روح آبشاری چون که بود تهمینه

 رشس سنجاق ته با را خارهایش، بچینم خودم اول باید گفتم. نگذاشتم. بچیند، بود خودش هایلب چون سرخی

 .چیدممی من و کردمی انتخاب او. نشود زخمی ظریفش و لطیف هایدست تا، بردارم -بود همراهم همیشه که-

 را اشکوف سرخ گل همان. انداختم، بود شده درست من تالش و او انتخاب با که رنگارنگی گل دسته به نگاهی

 ممچش پیش دلنواز تابلوی این حال. بردم فرو موهایش بین گوش کنار از و کردم کوتاه را اششاخه. برداشتم

 انیزم هر از ترمحکم، خنده این از که بود من قلب نوبت حاال و خندید هایشچشم. خندید هایشلب. شد تکمیل

، نگرنگار و خوشبو هایبوته الی به ال، زالل و آرام برکه این کنار که بود کسی اگر، شکبی. بکوبد سینه به

 را ام، شدیممی غرق و کرده نفوذ هم چشمان عمق به آفتاب مطبوع و مالیم نور تابش زیر داشتیم که همانطور

 !دبخور غبطه ما سرمستی به و ببرد پی هایمانقلب در آشکار شادی و خوشبختی به توانستمی، ببیند

 ایهچشم و شده مزین گل با که موهایش. سرمست و شاد. بودم شاد. نبود غمگین همیشه برخالف جمعه غروب

 شوق از. بود شده انگیز خاطره و دلنشین مالقات این چقدر. شدنمی محو خاطرم از ایلحظه، جذابش سیاه

 همان با همیشه مثل کهاین خیال. رفتنمی چشمم به خواب، کنممی مالقاتش درس کالس در فردا کهاین

 به مچشم تاکنون که بودم مردی گویی. کردمی آب دلم به قند، کندمی اداره را کالس امورات دلربایی و سیاست

 .بینممی چشم قاب به، را او چون وشیحوری که است بار اول، اینک و نیفتاده مخالف جنس

 .اشدب افتاده اتفاقی آقابزرگ برای نکند کردم هول. بود نشده روشن هنوز هوا. شدم بیدار ننه هاینوازش با صبح

 .نمازه، ننه نکن هول -
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 ینالدشهاب از خان حشمت حضور در داشتم جرات نه و دیدممی را او نه. نبود تهمینه از خبری. گذشت هفته سه

 .شوم احوالش جویای و کنم سوالی

 و شده قبول خواستممی که طور همان. برگردم شهر به دانشگاه کارهای انجام برای بود فرستاده پیغام پدرم

 دلم. عمران مهندس. شدممی مهندس، خواندن درس سال چند از پس. بود کرده رشته انتخاب برایم رضا

، یایمب درهگالب به توانستممی کمتر هاکالس شروع با من، این از بعد و بود تابستان اواخر که حاال خواستمی

 و دهز عطر خود به اربابی عمارت به رفتن از پیش صبح روز آن. بدهم او به خودم را خبر این و ببینم را تهمینه

 سمبپر خواستمی دلم. ببینم را او و تراشیده ایبهانه خواستممی بود هرطوری. دادم حالت کتیرا با را موهایم

 .امرفته آباد ناکجا تا خاطرش به من که بود چه، داشت ارزش همه آن که ایبسته

 هب خانه حصار جلوی غبار و گرد، آن پی از و شد بلند، دادمی سوارشان مهارت از خبر که اسب چند شیهه صدای

. گردند برمی کبک شکار از هم با که بودند آبادی جوانان حکماً. افتادم راه و پوشیده کفش سالنه سالنه. افتاد راه

 دش خبردار شصتم، بردندمی اصطبل طرف به که هاییاسب و بود شده که جارویی و آب از رسیدم که عمارت به

 .باشندمی نورچشمی میهمانان سوارکاران

 که فرانسوی موسیقی صدای. رسیدمی گوش به سرور و خنده صدای سو هر از و بود پیش از بیش خدمه تکاپوی

 متوجه ،داشتند دست به شربت و شیرینی که حالی در خدمه از تن چند. آمدمی هاپله پایین تا، بود بلند رادیو از

 با لوگ زیر در را اشروسری که یکی. ببرند اتاق کدام به بودند مانده و برده باال را من احترام با، شدند من حضور

 :گفت، داشت پهن پیوندی ابروی و بود زده گیره، قجری عهد سنجاقی

 داره هک خانه میهمان. االن دارند مهمان ایشون البته. کنیم تکلیف کسب ارباب خانم از باید. معلم آقا شرمنده -

 رصب. پره که هم میهمان اتاق. خان صولت دیدن شمیران رفته هم ارباب. امشب ولیمه برای، میشه آرایی گل

 .قبل مثل، کنید دایر ایشون اتاق تو رو کالس پذیرندمی خانم تهمینه اگر ببینم کنین

 :گفت خیالیبی با دیگری
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 .خانم تهمینه اتاق بروند باید نیست کسی وقتی معلومه خوب. صنم شاه که ندارد پرسیدن -

 هم خودم برای. نبودم بند پا روی اون دیدن دوباره شوق از. میزد تند تند قلبم. زد در به ایتقه حرف بدون و

 شمهکر و ناز با اتاق این در پشت و روستا این در که امداده دختری به دل حاال، بیا و برو همه آن با که بود عجیب

، آرام صدای. ربوده سرم از هوش چشمانش برق و است سیاهش دست یک و مواج موهای زدن شانه حال در

 .ریخت قلبم به داغ آب پارچی تهمینه زیبای و ملیح

 .تو بیا -

 .بیایید پا تک یه شهمی. جان خانم ببخشید -

 .خوابه تهمینه بگو. نمیاد بگو! مخسته من بگو که گفتم -

 به جا تدس روی را شیرینی از پر دالبر لبه سینی، بود هویدا روسری زیر از فرق اشگذاشته حنا موهای که کلفتی

 :گفت و برد در نزدیک را سرش، کرد جا

 ؟چیه تکلیف. آمدند معلم آقا. جان خانم -

، کردیم خودنمایی موهایش گوشه که بزرگی سر گل با را رنگش سبز دامن و کت. شد باز در که نکشید لحظه به

 به. لحظه یک همان فقط اما؛ دیدم شادی، دیدم نور، دیدم شوق چشمانش در لحظه یک در. بود کرده هماهنگ

 .کرد مرخص را خدمه. گرفت خود به عادی حالت اشچهره و شده مسلط خودش به سرعت

 باز ور در دخترها. داخل بفرمایید. معلم آقا برای بیاره پذیرایی اسباب هم نفر یک. الدینشهاب آقا پی برید -

 .بگیرید اجازه ورود از قبل اما ذارممی

 ودب شده زاییده. بود ابهت با ادایش لحن. بود صالبت با صدایش تن. نداشت هازاده اشراف از کمی دست! نه

 .کردن بزرگی برای، بودن ملکه برای
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 یاراخت به پاهایم. کرد مسحورم عطرش خوش بوی گذشتممی که کنارش از. شوم داخل تا کشید کنار را خودش

 باال را اهارسی و رفته پنجره کنار. شدیم تنها. دارم برمی قدم ابرها روی گویی. بود شده سبک امجثه. نبود خودم

 به ترواضح عمارت اهل جوش و جنب صدای. کرد برخورد هیجانم از داغ و گرفته گر صورت با، سردی باد. زد

 .یزدبپره من به نگاه از داشت سعی و انداخته گل هایشگونه. کشیدمی خجالت من پیش هنوز. رسیدمی گوش

 .هاشنوچه از تا سه با، اومده امیرخسرو -

 :گفت من پرسشگر چشمان جواب در، کردمی خلوت را میز روی که حالی در و

 .ارباب خانم کوچک برادر -

 هب قادر و شده سنگین زبانم. بودم داده دست از را تکلمم قدرت. کردم یخ، دادمی بد گواه، خورد تکانی قلبم

 .نبودم حرکتش

 چشمم نور " نستعلیق خوش خط با اینوشته. بود برده ماتش عکسی قاب روی. کردم دنبال را نگاهش رد

 ". نشست نتوانم دیوار با روی چشم نوربی من، اوست

 اشتمد دوست! شد پیدایش کجا از دیگر خسرو امیر بپرسم خواستم. سوزاند را جگرم، داد بیرون سینه از که آهی

 خودش " کسی " بر تاکیدش خواستمی دلم و "! ندارد کسی به کاری. رودمی و آیدمی گاهی! هیچ " بگوید

 ماندممی جهل این در بیشتر هرچه... بود بهتر فهمیدممی دیرتر هرچه. نپرسیدم هم من. نگفت چیزی اما! باشد

 به هک ناخوشایندی بوهای که داشتم را این طاقت آیا. فهمیدممی نباید... پرسیدممی نباید. بود ترراحت برایم

 ؟بگذارم دست روی دست و کنم باور را بود خورده مشامم

 که یدمدمی علف و آببی بیابانی در تنها را خود. شد کور،  داشتم امقبولی خبر و دیدنش از که شوقی و ذوق تمام

 .کنندمی ذبح را اسماعیلش
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 ینهتهم. بود آورده سکنجبین و خیار شربت. شد وارد بماند اجازه منتظر کهاین بدون، زینت و داد صدا ایتقه در

 .شد پیشین تهمینه همان باز. کرد نگاهش براق

 !بگیرد اجازه تو بیاید خواست هرکسی نگفتم تا سه اون به مگر -

 با را خود که حالی در، است عذاب در سخت، گذاردمی تهمینه به که اجباری احترام از بود مشخص که زینت

 ردخت کردمی احساس هم او شاید. شد خارج و گفت ایآهسته "ببخشید" کردمی سرگرم لباسش کردن مرتب

 ربتیش اما؛ بود رفته خنکی به رو هوا. کرد تعارف هم من به. برداشت را شربت. ندارد او بر برتری هیچ آشپز یک

 نم که این از بهتر چه. بودم کرده مزه مزه عمر تمام در که بود سکنجبینی و خیار گواراترین خوردم روز آن که

 راهنمایی را من که خدمتکار سه هر. زد هم بر را امعاشقانه خلسه الدینشهاب فریاد و داد صدای. او و باشم

 .شدندنمی حریفش ولی بکشانند اتاق داخل به را او کردندمی تقال، بودند کرده

 ولم بگو وت! تهمینه... آی... آی. هابریده گیس کنین ولم! تعطیلم امروز گفت بابا خان خود. کنین ولم، کنین ولم -

 .کنن

 با، گذاشتنمی راحت را فکرم ایلحظه البته که امیرخسرو به توجهبی من. کشاندند اتاق داخل به را او زحمت با

 دست به را شربت لیوان و انداخته چپ پای روی را راست پای لبخند با و بودم خوش تهمینه سکرآور حضور

 .کشیدمی نشان و خط برگشته بخت دختر سه هر برای. نگریستممی را الدینشهاب و داشتم

... .تعطیلم امروز من. کنن لهتون اسب سم زیر دممی، بیارن در رو تونهمه پدر دممی! نیستم شماها با مگه -

 .....کمک.... امیرخسرو دایی.... مامان

 .ایستاد رویشروبه جدیت با تهمینه. شدمی بلندتر و تربلند فریادش لحظه هر و

 آقا اب کارت تا مونده دیگه هفته یک شهمه؟ انداختی سر روی رو صدات چیه؟ ها .میگه چی ببینم کنید ولش -

 .دمنش کفری تا، میز پشت بشین برو. بیاد تسرخونه معلم تا تعطیلی روز پانزده بعدش. شه تموم معلم
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. ستنش میز پشت میداد مالش را هایشبازو که طورهمان، شودنمی تهمینه حریف کهاین از بغض با الدینشهاب

 به هم را الدینشهاب دل که طوری و کرد مرخص را خدمه تهمینه. گریه زیر بزند که خواستمی جرقه یک تنها

 :گفت من به رو باشد آورده دست

 .کنید قطع رو درس، شد خسته خان بهادر که زمان هر. معلم آقا -

 و ادد صدا ایتقه در که کشیدممی سر را شربتم داشتم. زندمی حرف ارباب از گویی که گفت طوری را " بهادر" و

 و براق هایچکمه از. کردم شروع پاهایش از. نداشتم نگاه تاب. شد وارد بلند قد و شانه چهار پسری آن پی از

 یگوی. کوبیدمی پایش ران به آرام داشت دست به که شالقی با که اشتفنگی لوله شلوار و سوارکاری چرم

 اندازهبی که رنگی کرم جذب کت به. گرفتم باالتر را نگاهم کم کم. کند بیشتر را صاحبش ابهت خواستمی

 دانه یک یکی عنوان به را خود منزلت و جاه که همانطور و کردم جرات، دادمی نشانش هیکل خوش و کشیده

 تشصور به و گرفته باال را سرم قراریبی و تشویش با، بودم کرده فراموش جالل و شکوکت همه آن با سرهنگ

. ودب گرفته نشانه مرا محبوب حریصانه که هاییچشم به. مطمئن خود از و نقصبی صورت این به. کردم نگاه

 به شباهتبی. شود نمایان اشکرده باز فرق از مرتب و خورده روغن موهای تا برداشت سر از کاله مودبانه

 .زیبا و کشیده هایچشم و تراش خوش بینی! نبود خانم پریچهر

 .بانو سالم -

 .انداخت من بر نگاهی و

 .دارین مهمون دونستمنمی -

 داراستخوان و اصیل یزادهخان یک او بود هرچه. داشت باالیش نفس به اعتماد از نشان صدایش تن و رفتارش

 " بگویم خود به که بودم آن از تربچه. بایستد کار از بود ممکن آن هر قلبم. من کنار درست، آمد ترجلو. بود

 طورهمان اما ". کندمی آزاد و خردمی را هااین تای ده نفوذش با پدرت! خواهی عدالت سرهنگ پسر تو اسفندیار

 بدی حال شدت به. نداشتم نفسی به اعتماد هیچ، دیگری دست به تهمینه ربودن برابر در. بودم بچه گویممی که
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 شادی جیغ که نکشید لحظه به؟ بود خودش یعنی؛ دادممی فشار هم روی را امشده منقبض فک. داشتم

 .زد قلبم بر محکمی مهر الدینشهاب

 !امیرخسرو دایی -

 موقعِبی حضور بود تلخی حقیقت چه و شومی لحظه چه! بود "امیرخسرو" او. بود خودش پس. خورد تکانی قلبم

. دهی شتسالی تا کنی برایش کاری نتوانی کهآن بدتر و حادثه این از محبوبت اندوه پر و گرفته صورت و مرد این

 بینی به را اشبینی و " من فینگیل ". شود دویدمی آغوشش سوی به که الدینشهاب قد هم تا نشست امیرخسرو

 .مالید الدینشهاب

 ؟شیم سوار اسب بریم دایی -

 .ریممی، جان فینگیل ریممی -

 :گفت تهمینه به رو و

 .نیست لطف از خالی، بیایید هم شما -

 پشت و زدمی کنار پیشانی روی از را موهایش استیصال سر از که انداختم تهمینه به نگاهی. دیدنمی را من انگار

 :گفت کند نگاه او به کهاین بدون سپس. کردمی تکرار مدام را کار این و انداختمی گوش

 .منتظره معلمش آقا. بیاد بعد کنه تمام رو درسش باید هم الدینشهاب. ممنون -

 که کردم کنترل را خودم. ایستادم، بودم نشسته بکم صُمّ لحظه آن تا که من. کرد اشاره من به سر با و

 را شنگاه رد. کردم سالم بلند و بردم پیش دست. ندهد نشان را درونم آتشفشان صدایم که... نلرزد هایمدست

 :گفت ناشیانه. داد من به و شکست

 !کنم فراموش رو ادب عرض، پاک من شد باعث بانو دیدن. بخشیدمی رو من.. آه -
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 هرشت رشته را جگرم امروز همین تا که دیدم چیزی هایشچشم در کردم احساس داد فشار را دستم که ایلحظه

 .کشدمی آتش به و کرده

 سروامیرخ. کرد نگاه هایماندست به سپس و ما به اول نگرانی با، بود شده من حال دگرگونی متوجه که تهمینه

. ردآو در سیگاری و انداخت پا روی پا. نشست من رویروبه و تهمینه کنار، صندلی روی ما یسه هر به توجهبی

 ود میان را سیگار. نکند خاموش را طالیش فندک شعله، پنجره جانب از باد تا کرد سیگار حایل را دست یک

 .کرد نگاه من هایچشم به مستقیم بود انداخته راه به که دودی پشت از و گرفت انگشت

 .سوارکاری ببرمت شد که تموم منتظرم جا همین من. برس مشقت و درس به برو. جان بهادر برو -

، دورو بدو از. امیرخسرو این داشت نحسی نفس عجب. بردمنمی خود حال به راه و شده بلند و کوتاه هایمنفس

 لمد که بودم من این حاال. نشست میز پشت ناراحتی با الدینشهاب. بود کرده مسموم را اتاق فضای عجیب

 چون هم او. لرزیدمی هایشدست. کرد گلدوزی به شروع تهمینه. کنم خالی شانه درس بار زیر از خواستمی

 در همه. بود بلند خانه کنار و گوشه و حیاط از خدمه جنجال و جار صدای. بود معذب امیرخسرو حضور از، من

 پیش جلسه که هاییتفریق و جمع از چندتا، درس برای. بود امیرخسرو حضور افتخار به شام حتما. بودند تکاپو

 برای سرمشق چند. تهمینه نه زدمی حرف امیرخسرو نه بین این در. کردم تکرار مجدد را بودم کرده مطرح

 یکی و دش بلند کشیدمی سیگار که طور همان. پاییدم را او چشمی زیر. کنم گرم را سرش تا نوشتم الدینشهاب

 اشگلدوزی پارچه زیر که را کاغذی و کرد استفاده فرصت از تهمینه. بود ما به پشت. کرد نگاه را تابلوها یکی

 خسرو امیر. برداشتم را آن، شربت لیوان گذاشتن هوای به من، او اشاره با و گذاشت میز روی بود کرده قایم

 .گذراند نظر از را تابلوها تمام. برگشت

 .خوبه. خوبه؟ نویسیمی هم هنوز -

 .کرد او به رو و

 ؟نیستی که خسیس. فرانسه بببرمش خواهممی. دارمبرمی را تابلوها این از یکی -
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 اعتنابی بردارد اشگلدوزی پارچه از را نگاهش کهاین بدون تهمینه؟ رفتمی فرانسه او مگر؟ فرانسه. عجب

 "...جز به. بردارید خواهیدمی را هرکدام": گفت

 هآ آن به نگاه با ورودم بدو در تهمینه که شده خورده روغن تراشکاری تابلوی همان مات که دید را خسرو امیر و

، دید را تهمینه کالم قطع چون و " نشست نتوانم دیوار با روی چشم نوربی من، اوست چشمم نور ". کشید

 یانم در، من خاطر تشویش و تهمینه اعتناییبی، خسرو امیر نگاه به توجهبی الدینشهاب. داد او به را نگاهش

 .شد انداز طنین اتاق در خانم پریچهر صدای که نوشتمی مشق، سیگار دود از گرفته غبار اتاق

 .پسر گذاشتی جا رو هاتدستکش بیا! اینجایی خان خسرو امیر!  اِ -

 راموشف که داشتم فکری درگیری قدرآن. ماند خیره داشت لب به لبخند که پریچهرخانم به نفرمان سه هر نگاه

 !کنممی چه و کجایم کردم فراموش... کنم سالم کردم فراموش... شوم بلند کردم

 خواممی. ببرش خودت با زحمتبی. خان حشمت و خودم از گذاشتم عکس مادرت برای؟ خوبی اسفندیار آقا -

 بریب تشریف تونیمی هم شما. بسه دیگه مشق و درس پاشو... مادر پاشو الدینشهاب. بزنه طرح رو عکسمون

 .بدمش بهتون بعدا بره یادم ترسممی. برو و بگیر رو عکس زینت از، زحمتبی فقط. خان اسفندیار

 :گفت، لرزیدممی را آن معنای از من فقط که لحنی با و کرد تهمینه به رو سپس

 .رفته سر اشحوصله. بده نشون خان خسرو امیر به رو اطراف و دور برو پاشو. پاشو؟ تهمینه نشستی چرا -

 دیدم .ماند ثابت دستش در سوزن و نخ که دیدم... دیدم اما؛ نکرد بلند سر. دیدم را تهمینه خوردن یکه من فقط

 مرطوب هایشمژه کرد باز را چشمش وقتی که دیدم. شد بسته آرام، نفس یک با محبوبم سیاه هایچشم که

 رشخواه به رو آمدمی صورتش به هم خیلی متاسفانه که لبخندی با خسرو امیر. دیدم را هااین همه... دیدم. شده

 :گفت

 .بیا هم شما -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسدی زهرا  | تو , بار دیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 123 

 هب تشکر ادای برای یا. بزرگتر خواهر احترام حفظ برای! است عبدالعظیمی شاه تعارفش بود مشخص البته

 با و هم در را صداهایشان. بشنوم را غرض و قصد با و مرموز نجواهای این نداشتم طاقت من! نه. پیشنهادش

 هتهمین نفهمیدم. گفت چه پریچهر نشنیدم. دیدممی معوج و کج و تار را هاعکس قاب. شنیدممی دور از موجی

 مصدای بار چند الدینشهاب که بودم شده مچاله خود در حدی تا، داد نشان العملی عکس چه من تنهای و نوابی

 .کنم مرخصش بود خواسته مادرش که طور همان و بگیرم دستش از را دفتر تا زد

 احساس. بود کرده پر را محوطه امیرخسرو صدای خوش و بلند هایخنده صدای، رفتممی پایین که هاپله از

 را لحظات این در تهمینه عذاب عمق توانستممی من فقط. ربودندمی را بهایشگران الماس که داشتم را تاجری

 .کردم باز و درآورده جیب از را کاغذ. کنم درک

 .گذاشته من برای پدرم که بود ملکی از دانگ شش سندی، آوردید که را ایبسته"

 ".ببینم را سند محتوای من نگذاشت و کرده پنهان من چشم از دور را بسته ارباب خانم

 !رفت یادتان عکس، عکس... آقا... آقا -

 الهک و پرپشت سیبیل آن پس از خان حشمت یچهره. داد من به را عکس و آمد پایین تند تند را هاپله زینت

 یک را پریچهرخانم دیگر حاال. آبادی تربزرگ و خان یک نه نمودمی گردنه سر بر زنیراه و یاغی چون، پهلوی

 این به، من توسط بسته آن آوردن با داشت که بود پرده پس چیزهایی حتما. دیدمنمی مهربان و محترم بانوی

 بخواهند که نبود کم خان حشمت یا خانم پریچهر برای امالک و ملک. کردمی نمایان را او واقعی چهره، عمارت

، دش استوار هایمقدم. است خبربی آن از تهمینه که بود میان در دیگری چیز حکما. کنند خوش دل، سند یک به

 .کردممی موضوع این متوجه را تهمینه باید

 ختیدر با که بندی روی، ایوان پشت را خودش هایلباس. بود بند روی از آقابزرگ هایلباس برداشتن حال در ننه

 رضمع در و بخورد تکان باد در ننه شلوار و گلدار پیراهن آمدنمی خوشش بزرگ آقا. کردمی پهن شدمی استتار

 .رفتم باال هاپله از رمقبی و تکیده. بگیرد قرار نامحرم دید
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 !اومدی زود؟ ننه تویی اسفندیار -

 .بودم ایستاده کنارش حاال

 .ننه اومده رضا. نباشی خسته، پسرم سالم -

 دادم سالمی لب زیر. پرسیدنمی چیزی جریاناتش و عمارت دیگراز دارم احساس تهمینه به بود فهمیده وقتی از

 یرخسروام به را امروز سوارکاری گرفتم تصمیم. رفتم، بود خوابیده انداز رو و تشک بدون رضا که جایی، اتاق به و

 در مینهته دانستممی. دادمی بد گواه قلبم. انداختممی بیرون آبادی از را او و داشتم توان خواستمی دلم. کنم زهر

، من محبوب کوچک قلب دانستممی. داشتم بیم خانم پریچهر توطئه از چیز هر از بیش و نیست خوبی شرایط

 خانم ریچهرپ یخواسته با مقابله توان دانستممی و تپدمی تاببی و قدرت با صیاد دست در اسیر گنجشکی چون

 به. مداشت همراه یک به نیاز. ببرم پیش از کاری تنها دست توانستمنمی. کردم بیدار را رضا آرامی به. ندارد را

. ودمب ندیده او از سو رفتار یک حال به تا که رضا؟ رضا از ترامین کسی چه و برادر یک به. اطمینان مورد فرد یک

 و درس از. زدیم حرف زمان و زمین از مسیر طول تمام در. کشیدم خود دنبال به را او آلودهخواب طور همان

 دست ارهاش با. رسیدیم بود کرده پر را عمارت کنار که سرسبزی هایپرچین نزدیکی به باالخره. گفتیم دانشگاه

 سرخانگی معلم واسطه به کردمی فکر خود پیش البد. شدم عمارت سمت به او بیشتر روی پیش از مانع

 حصار با که عمارت حیاط به. گرفتیم پناه هاپرچین پشت. امآمده عمارت طرف به که دارم کاری الدینشهاب

 .دوختم چشم بود شده احاطه رنگی سپید فلزی

 ؟شده چی بگی شهمی -

 .شنونمی! هیس -

 کنار مظلوم و مطیع ایبره چون که طور همان، تهمینه به و کرد دنبال را نگاهم رد! نگریست من به ناباوری با رضا

 اشریروس چین و آوردمی باال دست گاه. رسید، کردمی بازی رنگش سبز کت انتهای با و بود ایستاده خسرو امیر

 آب دلم در قند خوردنش تکان. کشیده و زیبا. نمودمی اغواگر و ماهر شناگری چون آنجا از. کردمی مرتب را
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 آنها به من چون گاه، رضا. کردممی شکست احساس لحظات این در امیرخسرو حضور از چقدر من و کردمی

 دل راز بخواهم یا. بدهم توضیحی بخواهم که بودم هااین از ترتاببی. انداختمی من به نظر گاه و نگریستمی

. رهدله و اضطراب این با، تشویش و نگرانی این با،  زدن بال بال این با. بود شده افشا خود، دل راز. کنم افشا

 دلدار دور و بکشم زوزه پاسوخته سگ چون خواهممی من. امباخته دل من! جان آقا زدمی فریاد که رفتارهایم

 ماجرا هت تا رفتارها این از توانستمی خود رضا. نبود توضیح به نیازی دیگر. آری. بگذارد مرهم دردم به تا بگردم

 ربیشت کمی و بردم پیش دست. کردمی غرغر و کشیدمی را اشدایی کت پایین مدام الدینشهاب. بخواند را

، تداش تالش کردنش ادا آرام در اندازهبی که صدایی با رضا. ببینمشان ترراحت خواستم. زدم کنار را پرچین

 :گفت

 .میگن چی بشنویم تونیممی جااون از. سمت اون بریم بیا! نمیشه که اینجا از -

 ،شویم عمارت وارد گفتمی اگر حتی. داده رضا دست را خود عقل که بودم مجنونی، حال. گفتنمی هم بیراه پر

 دخو قصد از را شکار دارد قصد که صیادی چون آرام آرام. کنممی چه دارم دانستمنمی گویا. کردمنمی مخالفت

 را اسبی داراصطبل. بشنوم را صدایشان و ببینمش توانستممی بهتر اینجا از. رفتیم آنها نزدیک، بگذارد خبربی

 تیدس ابتدا، خسرو امیر. بود سوارش به دادن سواری آماده و مرتب کوپالش و یال. بود کشیده فرچه و کرده زین

 .کشید اسب تنومند و افراشته گردن به

 .نیست بدک هم این ولی، آمده راه کلی. ستخسته خودم غزالِ که حیف... حیف -

 گنجیدنمی خود پوست در سوارکاری شادی از که الدینشهاب. پرید اسب روی، سریع و تند حرکت یک با و

. گفت آمدخوش او به آرامی شیهه با اسب و کشید را اسب یدهانه امیرخسرو. کردمی تشویق را او مدام

 طور همان تهمینه. چرخیدند حیاط دور تا دور آرام دور چند و نشست اسب روی تهمینه کمک با الدینشهاب

 ادرم آغوش به اشدایی بغل از داشت. شد بلند الدینشهاب فریاد و جیغ صدای. بود ایستاده صدابی و مظلوم

 چند و خانم پریچهر به توجهبی خسرو امیر. برهاند مادر کنار از را خود خواستمی زدن پا و دست با و رفتمی
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 که زد باری شیطنت خنده. آمد تهمینه سمت به، کشاندندمی هاپله طرف به را الدینشهاب زور به که خدمه

 .آمدمی صورتش به اندازهبی

 .من به بده رو دستت، تهمینه بیا -

. تازندب هم با و بنشاند خود از جلوتر را او خواستمی. کردمی باز جا تهمینه برای داشت. کشید عقب را خود کمی

... ببرد ار آبرویش باید... کند تف صورتش به باید... بزند گوشش توی باید تهمینه! ناحسابی آدم ای! رذل مرد ای

 دشتدران عمارت این در ایپشتوانه. بود کَسبی... بود مظلوم... بود تنها تهمینه! نه اما؛ بزند دهانش توی باید

 بود همسرش و مادر تاثیر تحت قدرآن که خان حشمت. کند محافظت او از و باشد اشحامی که کسی. نداشت

 اام؛ است خودش استخوان و پوست و گوشت از. است خواهرش انگار نه انگار. آوردنمی حساب به را تهمینه که

. داشت را تهمینه با سوارکاری جرات او غیاب در امیرخسرو همین برای. نیست غیرتبی هم قدرهاآن! نه

 هاده. زدمی دو دو کردندمی پچ پیچ باهم و ایستاده عمارت جای جای که خدمه بین تهمینه تاببی هایچشم

 و داشت نظر زیر را آنها آب چاه و مطبخ رویروبه، هاپنجره و هااتاق الی به ال، نرده پشت، ایوان روی از چشم

 .است حالبی و معذب اندازه چه تا تهمینه فهمیدممی من

 .ساکتی و خجالتی طورهمون هنوز. دیگه یاال -

 به آن یک به تهمینه. گفت چیزی آرام تهمینه هایگوش نزدیک و آورد پایین اسب گردن کنار از را سر

 وا به نفرت و اخم و خشم با. شد برافروخته صورتش. ریخت آنها در را خود نفرت تمام و شد خیره هایشچشم

 و بود دهکر باد گردنم رگ... نداشتم طاقت... توانستمنمی. برداشت عقب قدمی، او با مقابله از ناتوان و کرد نگاه

 کف ار حسابش باید. کنم خون از پر را خسرو امیر دهان که برداشتم خیز. بمانم آرام و ساکت گذاشتنمی غیرتم

 به و گرفته بغل را تهمینه خواهدمی و دیده دور را خان حشمت چشم. آورده گیر مظلوم و تنها. گذاشتممی دستش

 راگ نیستم مرد. بروند گردش به شبانه خواهدمی دلش چقدر که خواندممی هایشچشم از. ببرد دلگشا باغ
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 شدنم بلند از مانع رضا گرم و مردانه هایدست که برداشتم خیز! نیست صاحب و سربی تهمینه نکنم اشحالی

 .شد

 .کن صبر. نمیشه طوری این! نه االن -

 ردخ حال در فکم استخوان، خشم فشار از. کوبیدم زمین به و کرده مشت را هایمدست گیریتصمیم از ناتوان

 نابود و نیست، حیثیتبی، جوان این چنگال در که ببینم را نوایمبی تهمینه و بنشینم توانستممی چطور. بود شدن

 از دارم که هستم زدن بال بال حال در عمارت کنار و هاپرچین پشت اینجا من فهمیدنمی کسی هیچ! شودمی

 .آیدبرنمی دستم از کاری و شوممی گداخته که... گیرممی آتش شودمی روا محبوبم به که ظلمی

 و کردمی پچ پچ گوشش زیر داشت. کردمی پاره پاره را دلم تهمینه پناهبی نگاه و امیرخسرو شرمانهبی نگاه

 قالت همه این که نبود جذاب اگر. بود جذاب برایش تهمینه محلیبی. بود جذاب برایش تهمینه اخم. خندیدمی

 .کشیدنمی منت همه این. کردنمی

 روامیرخس. کند آرام را من کتفم روی دستش فشار با داشت سعی بود من دگرگونی و تابیبی متوجه که رضا

 :کرد باخبر را داراصطبل آهنگش خوش و بلند صدای با. شد بلند زدنش قهقهه صدای بار این و گفت چیزی مجدد

 !پسر یاال. کن زین بانو برای اسب یه.... محمود... محمود -

 :گفت بلند صدای با، کردمی جذابش شدت به که نیشخند همان با، تهمینه به رو و

 چطور رخش این ببینم بزنم حیاط تو چرخ یه من شه حاضر تا. جدا اسب هم این، بیا! تو نوز و ناز دست از -

 !توام مثل غزالی کردن رام عاشق من چون، نباش چموش قدراین ولی؛ بده سواری من به خوادمی

. فطرت پست. دادمی تکان راست و چپ به خنده با را سرش و کردمی زمزمه خود با شدمی دور که طورهمان و

 .کردمی آشوب را تهمینه دل داشت
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 هاپرچین پشت و ما طرف به ایلحظه برای چرخیدمی حیاط دور تا دور تنهایی و ناراحتی از که تهمینه هایچشم

. زد برق هایشچشم. زدنمی پلک و بود شده شوکه. نداشت باور را دیدمی که چیزی گویی. ماند ثابت

 که وامیرخسر به اضطراب با. کشید عمیقی و بلند نفس لبخند با. گرفت جان هایشچشم. خندید هایشچشم

 برای و آوردمی باال داشت شالق که را دستی، گاه از هر. انداخت نگاه کردمی سواری حیاط در او به توجهبی

 و اضطراب شدت از تهمینه. دادمی تکان را غیرتم رگ گویی. دادمی تکان مرا قلب گویی. دادمی تکان تهمینه

 یک با. زدمی دو دو امیرخسرو و من بین نگاهش. کرد جویدن ناخن به شروع و آورد باال دست اختیاربی، ترس

 ستراقِا رفتن لو از. ترسیدمی. داشت بیم. شویم دور که کردمی اشاره، دیدیممی ما فقط که طوری پشت از دست

 .شدمی پایین و باال مشهود، بلند هاینفس شدت از اشسینه قفسه. بود نگران ما سمع

 ...هم... هم تو هم کهاین جز؟ داره ایفایده چه اینجا ما حضور االن. اسفندیار برگردیم بیا -

 .ستتهمینه اسمش! تهمینه -

 .آوردممی زبان به را نامش وقتی شدمی آرام قلبم

 .شیدمی اذیت طوری این خانم تهمینه هم و تو هم -

 و کشیدمنمی داد چرا؟ کوبیدمنمی امیرخسرو دهان به مشت یک و شدمنمی بلند چرا؟ کردممی چه پس

 ؟دارد فایده چه اینجا من بودن! گفتمی راست رضا؟ کردمنمی کاری چرا؟ نیست تنها تهمینه گفتمنمی

 تو ادیآب کل! انزادهارباب هااین بابا! کنی کاری تونینمی باشی اینجا هم صبح فردا تا تو. اسفندیار ببین -

 تدس تو آبادی این! رعیته و ارباب قانون! جنگله قانون قانونش اینجا، نیست تهران که اینجا. مشتشونه

 رو هشت و سر خودشون. بیفته شهربانی دست به میشه جرم مرتکب اینجا که کسی ذارننمی حتی هاستاین

 طور همین و عمارت تو بره نمیشه پا چرا؟ کنهمی گوش حرفش به داره تهمینه چرا؟ کیه مرد این. میارن هم

 ؟!نمیام نمیگه چرا، چرا؟ ایستاده کنارش
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 .کشیدمی چالش به را من. کردمی ترمتاب بی

 متحش هم االن. خانهحشمت زن برادر، شازده این که بگم قدر همین االن. میگم برات بعدا. مفصله داستانش -

 به هک نداره رو کسی هیچ خونه این تو تهمینه! میده جولون خودش برای طور این داره پدربی این که نیست خان

 !نه بگه طایفه و تیر این به بخواد اون پشتوانه

 هبرد تهمینه طرف به عروس سوار چون که شده زین سفید اسب به داشتم. شدمی روشن کم کم داشت رضا

 از خسرو امیر. پاییدمی را من چشم زیر وقتی، دیدممی تهمینه هایچشم در را دلهره. کردممی نگاه شدمی

 هسالن هم کنار اسب دو هر. آوردمی خود با را آن و بود گرفته داراصطبل دست از را اسب یدهانه اصطبل نزدیکی

 .سروخ امیر پلید فکر چون سیاه! سیاه دیگری و تهمینه دل پاکی چون سفید یکی. داشتندمی بر قدم سالنه

 ؟کنیدمی غلطی چه جا این نفر دو شما -

 !کرد لمس را سرم پشت، شکاری تفنگ دهانه

 و نداشت من از کمی دست هم او. انداختم رضا به نگاهی، چشم گوشه از. بود شده حبس امسینه در نفس

 هل را دمر و گرفت باال را تفنگ سر دست با. برگشت و برداشت خیز آن یک. بود گراییده سفیدی به هایشلب

 رتی. کرد شلیک و گرفت آسمان به رو را تفنگ لحظه همان در، بود گذاشته من سر پشت را تفنگ که آن. داد

 انهنش رضا طرف به را اششکاری تفنگ سر بالفاصله. شد بلند هاگنجشک پرواز و گرفتن اوج صدای! هوایی

 پشت زا. شدمی شکسته، قلبش هایتپش با تنها هرکس برای شکبی که شد برقرار سکوتی لحظه در. گرفت

. خوردنمی تکان. بود مانده ثابت ما طرف به چشمانش و نشسته زمین روی بهت با که دیدم را تهمینه پرچین

 زا گویی. کردمی نظاره را آرزوهایش و آمال ویرانی گویی. بود زده خشکش مجسمه همچون. زدنمی هم پلک حتی

 .پوشاند را صورتش دست با و نشست زمین روی همانجا رضا. دیدمی چشم به را کسش تنها رفتن دست

 "...وای ای": گفت هوا بی
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 دربان. دبو رشتی حسن، بود گرفته نشانه را ما و کردمی نگاه ما به خشم با که آن. کردم نگاه دارهاتفنگ به حاال

 .نگهبانان از دیگر یکی، کردمی ناله و مالیدمی را پایش، زمین بر نقش که دیگری و عمارت

 ؟!بتهبی نشستی هنوز چرا! علی کاظم های-

 اهنگ ما به خشم با خون کاسه دو چون. بود آبدار و گراییده سرخی به قلیان فرت از هایشچشم. کرد ما به رو و

 که قیعمی اخم با رفته هم روی که، بود روییده سپید موی هاییرگه اشمشکی پرپشت سبیل الی به ال.کردمی

 .رسیدمی نظر به مروتیبی و ترسناک چهره داشت

 ؟زنیدمی چوب رو عمارت سیاه زاغ من برای حاال -

 :گفت بیشتری غیض با بار این و

 ؟کنیدمی غلطی چه اینجا گفتم -

 گینخشم، ایمبرده را آبرویش و شدیم خفیف و خار گونهاین که دیدمی را ما اگر شکبی. افتادم آقابزرگ یاد به

 :زد فریاد بار این. بودند ترسیده همه گویی. افتاد راه به عمارت اهل همهمه صدای. شدمی

 مفت نجاای تو مثل هاییگوساله وقتی تا! زمین به چسبیدی جوریاین نخوردی که تیر! علی کاظم دیگه پاشو دِ -

 !بیفته هااتفاق این از هم باید گردنمی و خورنمی

 ونچ صالبت و خشم نهایت با. شد بلند بودیم ما که جایی، حصار پشت از درست خانم پریچهر رسای صدای

 :گفت آمر مردان

 ؟زدی تیر چرا! انداختی سر روی رو صدات رشتی حسن خبرته چه -

 صدای با ،بود یافته طبیعی غیر را جو که او. بودم ایستاده تفنگ به رو حرکتی هیچبی که افتاد من به چشمش و

 :گفت برسد، بودند ترنزدیک که هاییکلفت و نوکر گوش به که طوری، بلند
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؟ زنیمی تیر وقتاون سرش توی بکوبی ندیدی رو بزرگی این به سنگ؟ کوری؟ حسابی مرد داره زدن تیر مار -

 !رو بساط این کن جمع؟ بفرستی درک به خشاب خود سر که دادیم اسلحه بهت

 .درساننمی، نشنیدند که دیگران گوش به را جمله این، هاکلفت و نوکر همین دانستمی. بود درایت با چقدر

 :گفت، بود رسیده خواهرش کنار اسب بر سوار طور همان که خسرو امیر

 ...داشتن غول نر تا دو این دیدم. آبجی اینجا فرستادم رو رشتی حسن من -

 نحس به رو. آورد باال او حرف قطع نشانه به را دستش پشت و انداخت خسرو امیر به تندی نگاه خانم پریچهر

 :گفت آرام خیلی، رشتی

 .من اتاق تو باال بفرست رو هااین دیگه دقیقه بیست، ربع یک -

 :گفت بکشد نشان و خط یا کند تهدید بخواهد که طوری و

 !بوده خبر چه اینجا بفهمه نباید احدی، جنجال و جاربی... صدا و سربی -

 هم روی را هایشدندان خشم شدت از که خسرو امیر. شد دور آنجا از، باشد کسی جواب منتظر کهاینبی، بعد

 :گفت بلند، دادمی فشار

 !شد واصل درک به تیر با که بهتر همون. داره هم خالی و خط خوش این به مار درهگالب دونستمنمی -

 .گرفت فاصله ما از خشم با و

 .سوارکاری ریمنمی، اومد بد دلم به. برگردون رو هااسب این بیا، محمود بیا -
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 مینه بود چه هر. سوارکاری از امیرخسرو انصراف یا بود من خاطرسالمت به دانمنمی. انداختم تهمینه به نگاهی

 ییگو. شود بلند داشت وسعی کرده بدن ستون را هادست. زد کمرنگی و محزون لبخند، دیدمی سالم را من که

 ...بود شده خاموش هایشچشم برق، هایشچشم. کردمی تقال و شده خم زمین طرف به. نداشت بدن در جان

 .شد ساختمان راهی و بلند خدمه از یکی کمک با من رنجور و بینوا تهمینه

 از که ردهآو معصوم طفل دختر این سر به چه ببین. رشتی حسن بشکند دستت الهی، نترس، جان خانم نترس -

 .بیا راه آروم. نکن عجله! افتاده رعشه به ترس

 من هب پیش از بیش، حال. رفت غنج برایش دلم. نداشتم حالت این در را تهمینه دیدن نای. بود گرفته گر دلم

 آوردمی در را هایشکفش داشت وقتی. خواهدمی را من هم او، خواهممی را او من که قدرهمان که بود شده ثابت

 .ترسیدمی، داشت بیم بود وقوع شرف در آنچه از. بود روحبی و سرد، یخ دوتکه چون هایشچشم. کرد نگاهم

 را هاچشم این چقدر که آخ. بود کرده مخمورش و افتاده پایین مژگانش لشگر، داشت غم نگاهش جنس

 در رشتی حسن نامحسوس کنترل با رضا و من. برد خود با و کشید آشوب به را دلم نزارش حال با. خواستممی

 دخو کار سر هرکس و بود شده آرام جو.هستیم ورود اجازه منتظر که کردیممی وانمود طوری و زدیممی قدم حیاط

 راهی را ما خود و پذیرفته حضور به را ما ارباب خانم وگفت آمد پیش زینت دقیقه چند از بعد. بود برگشته

. بود شده خیره حیاط به پنجره از و کرده گره بهم پشت از را هادست خسرو امیر. شد باز در. کرد ساختمان

 !نیفتاده اتفاقی هیچ گویا. زدمی ورق را چرمی قرمز جلد آلبوم و نشسته میز روی خانم پریچهر

 .بیارم چای پایین رممی من جان خانم -

 اول، دبو چشمش به گرد کوچک شیشه دو با که عینک پشت از و گذاشت عسلی میز روی را آلبوم خانم پریچهر

 .کرد نگاه زینت به سپس و ما به

 .یادن کسی باش مراقب. ببند سرت پشت هم رو در برو. مونننمی زیاد همراهشون و اسفندیار آقا، نیست الزم -
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 هایحرف نگاهش. برده تهمینه و من راز به پی که خواندممی هایشچشم از. انداخت من به نگاهی باز سپس

 لمب تریننزدیک روی و کرد آتش سیگاری خسرو امیر. نبود دیگران حضور در و اینجا جایش که داشت زیادی

 :گفت من به رو. ریخت میز روی سنگی جاسیگاری روی را سیگار خاکستر انگشت انتهای با. نشست پنجره کنار

 !خب -

 :گفت خانم پریچهر به رو او به توجهبی، رضا

 ...میشن رد جااون از اهالی همه. شدیممی رد جااون از داشتیم! نداشتیم نیتی و قصد که ما -

 :گفت و پرید کالمش میان خسرو امیر

 !زنننمی چوب رو عمارت سیاه زاغ آبادی همه اما -

 :گفت جدیت با و داد او به را نگاهش رد نفس به اعتماد با رضا بار این

 ونهتمی عمارت این چیز چه؟ زدیممی چوب رو کی سیاه زاغ مثال بفرمایید میشه! زدیمنمی چوب سیاه زاغ ما -

 ؟بزنیم چوب سیاه زاغ بخوایم که باشه جذاب نیستیم هم رعایا جزء و اینجا اهل که ما برای

 او عموی و من پدر قدرت و نفوذ فهمیدمی خوب. بود پزشکی دانشجوی، بود خوانده درس، بود من از تربزرگ

 زا. بودم تجربهبی، بودم خام، بودم بچه من اما؛ اشخانواده و خان جانب از سویی رفتار هر بر است بزرگی سد

 جک گردن کسی پیش حال به تا خود نوبه به نیز من. بودم شگفت در او شهامت و جرات و زدن حرف گونه این

 آن در ما کردن غافلگیر و دستگیری اما؛ بود قرص پدر به دلم. بردمنمی حساب اینجا در کسی هیچ از و نکرده

 هچ ما با اتفاق این شنیدن با که بودم بیمناک پدر و آقابزرگ از هااین از بیش. بود ترسانده را من موقعیت

 !کردندمی

 :گفت آهسته خانم پریچهر
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 و داد هدیگ که این؟ کردینمی چه ما عمارت حصار پشت شما ببینم بگید درست. نمیشه طور این! کنید بس -

 !پرسیممی سوال داریم، نداریم دعوا کسی با که ما! نداره قال

 :گفتم رضا پی از و آرام من

 !نداشتیم دزدانه نگاه و عمارت به کاری ما! هیچ -

 .کنید دقت عمارت اطراف در آمد و رفت در کنممی خواهش بعدمن. برید تونیدمی. است تمام قال. خب -

 اموشخ جاسیگاری در زیاد فشار و خشم با را سیگارش که انداختم خسرو امیر به نگاهی. کرد باز را در و شد بلند

 یمداشت. فشردمی گونه این را من حیات رگ، سیگار فیــلتــر جای به خواستمی دلش که داشتم حتم. کرد

 :گفت که شدیممی خارج

 .کنید صبر -

 و هار گیسوان یاد. رفت غنج دلم. دادمی تکان را توری سفید پرده مالیمی باد. ایستاد من روی در رو و شده بلند

 معشوق یاد نشانه هر دیدن با عاشق که بود چیز چه این. دوید هایمرگ به تازه خون. افتادم تهمینه وحشی

 .کشید بیرون سکرآورم خیال از را من خسرو امیر صدای. افتدمی

 ...بانو و من داشتید شما -

 !کافیه! کنممی خواهش! خان خسرو امیر -

 ...جان آبجی اما -

. یایدب بیرون خواست او از اشاره با و کشید عمیقی نفس. گذاشت آلبوم روی را عینکش. برگشت خانم پریچهر

 و ردک کنترل را خودش زود. خورد سر بود زمین روی که بالشتکی روی پایش رفتمی بیرون داشت که امیرخسرو
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 برای آن زا معموال. ماند ثابت خود جای در، نفتی بخاری کنار و شد پرت بالشتک. کرد پرتش اتاق گوشه به لگد با

 .کردندمی استفاده گرما فصل در، در نشدن بسته جهت مانعی

 که تندپنداشمی این از ترادب با را ما گویا. بودند نشده دور در از تعجب با. بشنوم را صدایشان تا رفتم در نزدیک

 صدای. دکنن فکر ما ایستادن فالگوش به که بودند هاحرف این از درگیرتر کهاین ترساده یا بایستیم فالگوش

 :آمد میزد داد امیرخسرو سر زیر صدای با داشت که خانم پریچهر

 التعد سرهنگ پدرش! دونینمی جانم نه! چه یعنی دونیمی؟! کیه پدرش؟ کیه اون دونیمی؟ دادی گیر چرا تو -

 !کشهمی توبره به رو جااین خاک بخواد اگر یعنی. خواهه

 ؟!داریماصطبل محمود و رشتی حسن ما یا؟ صاحابهبی مملکت مگر! خواهر چه یعنی -

 چند. معمولی نظامی یک نه هم اون. نظامیه اون پدر اما؛ هستیم رشتی حسن ما نه صاحابهبی مملکت نه. نخیر -

 رتبه.. .گرفته درجه جانم نه؟ مونده سرهنگ میکنی فکر واقعا. گرفته تشویقی گفتمی خان حشمت هاپیش روز

 اشراف و اعیان با، داره برش دربار توی. نمیشیم هااین حریف دیگه که بیاد. نیومده حکمش هنوز... گرفته

 .آبادی پارچه یه فقط! هیچ؟ داریم چه ما، دارد معاشرت

 در همایونی خاندان از، داشته مراوده دربار با اون از قبل ما پدر که بود دربار به اگر؟ آبجی چیه دیگه هاحرف این -

 !چیه هاحرف این! کنهمی هنوز و کردمی پذیرایی شمیران عمارت

 گرا. نداره خوبی زیاد رابطه خان حشمت با پدر که دونیمی. ندارم هااین به کار من، خسرو امیر کن گوش خوب -

 خودت. نداریم دزد آبادی تو ما! بگیره تحویل کرده دزدی شمیران از که رو رعیتش تا رفته، جاستاون امروز هم

 ندارم دوست. شناسممی رو خان حشمت من! خانهحشمت تحقیر خاطر به فقط. افتراست، تهمته دونیمی هم

 هااین. تهبیف راه داد اینجا، نیست که حاال خوادنمی دلم! کنید سر من بدون روز یک نداشتید عرضه بگه اومد وقتی

! هاعیتر باقی فردا کشنمی سرک دزدانه هااین بار این. میشن جری هارعیت بقیه طوریاین. نیستن ما رعیت که

 !نه یا کنی پا به بلوا تونیمی ببینم. کن تمومش هم حاال. کس هیچ، ببره بویی نباید کس هیچ
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 خوب نم. شدند داخل امیرخسرو سپس و خانم پریچهر و شد باز در. برگشتم رضا پیش زود. نیامد صدایی دیگر

 نم به را خود چیزی هر از بیش او اما؛ باشد خان حشمت خشم از اجتناب شاید خانم پریچهر دلیل دانستممی

 گرفته عشرت از زحمت با که بسته همان خاطر به که بگوید امیرخسرو به را این توانستنمی و دانستمی مدیون

 و کشید طاقچه روی رنگ آبی ترمه به دستی خانم پریچهر. است مدیون من به، بودم رسانده دستشان به و

 .کرد مرتبش

 .برید تونیدمی -

 هدریچ ز ا بود وجودش در که حرارتی و خشم. خورد گره امیرخسرو نگاه به نگاهم رفتممی بیرون داشتم وقتی

 !دادمی ما بین جنگ آغاز از خبر، این و خوردمی من به آلود زهر تیری چون، هایشچشم

 تراس. بود باخته را خود، اتفاق این شنیدن با آقابزرگ العمل عکس یادآوری با لحظه یک گفت رضا، مسیر در

 دلش رمپد یادآوری با دیگر بار گفت بعدتر. بود مانگوش مانبزرگ تکه حکما رسیدمی گوشش به اگر. گفتمی

 زا دیگر یکی هم این. نپرسید چیزی حتی. نگفت تهمینه از چیزی رضا. بود کرده پیدا تسلط و شده قرص

 .کردنمی دل سر افشای به مجبور را تو خواستینمی تا که بود خوبش خصوصیات

 صورتم باالی و کرد سر ستون را دستش یک رضا. بودیم کشیده دراز خواب رخت در دو هر، خواب موقع شب

 .زد خیمه

 ؟گردیبرمی من با تو. تهران برگردم باید فردا من -

 زا خبر پنجره جانب از خنک باد. بود کرده روشن را صورتش از نیمی طاقچه روی یالله نور. چرخیدم طرفش به

 :گفتم و کشیدم باالتر را لحاف. خوابیدیممی لحاف با باید هاشب سال از موقع این. دادمی پاییز نزدیکی

 بولق دانشگاه بدم خبر بهش نشد فرصت اصال. برگرده امیرخسرو تا بمونم خواممی! بینیمی که رو اوضاع -

 .شدم
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 مایوسانه لحنی با و آرام، بودم کرده شروع خودم که حاال. کرد باز اندکی از پس و بست را هایشچشم آرام رضا

 :پرسید

 ؟کنیمی چه نگارین با -

 .بودم نداده قولی اون به هم اول از که من؟ کنم چه. هیچ -

 :گفت و کرد تردقیق را نگاهش رضا

 ؟ندادی قولی -

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس. کرد سکوت اندکی و برچید لب

 رو تو ننگاری دونستیمی که تو! بودم نداده قولی من میگی تو وقت اون، هستن عقدکنون روز منتظر فامیل کل -

 و فکر خودشون پیش بقیه هم و اون هم که میری گذار و گشت به باهاش چرا؟ دادی دلش به دل چرا خوادمی

 گفته و بود زده زنگ مادرم به جان عمو زن! رسیده هم ما یخونه تا تونشبونه گذار و گشت خبر؟ کنن خیال

 .برونبله برای شونخونه ریدمی روزها همین احتماال

 ؟زده رو حرف این کجا از عموجان زن؟ برون بله -

 !خواب رو ما داماد، برده آب رو دنیا بفرمایید پس! در به سیزده اومدیم کی با باش رو ما! به -

 .کردم نگاه چشمش به رو در رو و کرده سر ستون را دست هم من

 نگو بعدا گفتمی! بده جواب، بکن رو فکرهات بشین گفتمی که مادر؟ کرده درز خبرها حد این تا یعنی -

 !گذاشتن هم رو مدارشون و قرار که رسهمی خبر حاال! کردیم مجبورت

 .داشت را من راهنمایی قصد برادر چون واقعا. کردنمی بازی نقش البته. گرفت خود به ایگرانهنصیحت لحن رضا
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 فکر خودت به؟ هستی کی دونیمی؟ انداختی خودت به نگاه یک. اسفندیار خورهنمی تو درد به دختر این -

 الاص؟ عموجان خود و عموجان زن به؟ مادرت به پدرت به؟ داشت خواهی نگارین کنار در که ایآینده به؟ کنینمی

 ؟کردی فکر نگارین به

 .کنمنمی فکری هیچ تهمینه هایچشم فکر جز من. رضا کن ول، آه -

! خودته خون از؟ داره کم چه نگارین! باشه خب، باشه خان حشمت خواهر گیرم! آوردی گیر کجا از رو اون آخه -

 ور خانحشمت خون از یکی خوایمی تو بفهمه آقابزرگ اگر! جوره تو با چیزش همه، کردارش، فکرش، تربیتش

 ؟کردی فکر هااین به؟ چه بیاری سفره این سر

 و پدر و خانواده فکر به خودت چرا پس نگفتم؟! آمده خوشت گالبتون چیز چه از خودت پس نگفتم. نگفتم چیزی

 یرز تا را لحاف. نزدم حرفی اما.  "! بزن بیل را خودت باغچه، زنی بیل اگر تو " گفتممی باید؟! نیستی مادرت

 .کردم تمام را بحث " بخیر شب " با آوردم باال گلویم

 .آمد غالمعلی چهارم روز. نرفتم هم خودم. دنبالم نفرستادند روز سه تا

 ...اسفندیار آقا های-

 .رفتم پیش، هادرخت دور زنیِ بیل از خسته

 .کجا باغبونی و بیل کجا شما. نشناختمتون، آقا سالم -

 .کردم پاک آستین با را امپیشانی عرق

 .مونده کارها مریضه نعیم. کردممی کمک بزرگ آقا به -

 .شدم داشت دست در که ایبسته متوجه تازه

 .الدینآقاشهاب خاطر به کنم عرض خدمتتان گفتن. فرستادن ارباب، آقا بفرمایید -
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 داندنمی صالح خانم پریچهر که شد خبردار شستم. بود مانده روزی چند، داشتیم هم با که قراری اتمام تا هنوز

 را بیل لمستاص. کنم وعده او با یا ببینم را تهمینه توانستممی چطور حاال. باشم داشته آمد و رفت عمارت به من

 خطور هنمذ به فکری.نبود مهم برایم اما؛ شد کثیف دستم روی خاک از سفید پاکت. گرفتم را بسته و کردم پرت

 دهنمان پاکت این توی زار دو قران یک لنگ که من. شوم عمارت راهی پول دادن پس بهانه به توانستممی. کرد

 و رستندفمی بسته یک کردند فکر خودشان پیش. کنم راعوض هایملباس تا رفتم و کردم راهی را غالمعلی! بودم

، کشیدب باال را تهمینه حق گذارمنمی! خانم پریچهر نیست هابمیری تو آن از بمیری تو این. بندندمی را من دهان

 را اریننگ نه. خواه عدالت اسفندیار، من مال، بود من مال تهمینه. کنید خسرو امیر چنگال اسیر را رنجورش تن یا

. خواستممی را اهلی مشکی چشم غزال این فقط من! را درباریان و اشراف و اعیان دختر نه، خواستممی

 . شوم غرق هایشچشم در ثانیه ثانیه تا خواستممی

*** 

 رس با دور از دید که را من. کردمی بیداد و داد، زدمی جارو را آن کناره تکاندن بدون که کلفتی سر داشت زینت

. بدهد ار آمدنم خبر تا رفته خانم پریچهر سراغ داشتم حتم. رفت باال عجله با و کرد رها را بیچاره دختر. داد سالم

 وریت پرده. بخشید گرما منجمدم هایرگ به تازه خون. شد شدید قلبم تپش. انداختم اتاقش پنجره به نگاهی

 سو ینا که هایینوکر و خدمه حضور. انداختم بر و دور به نگاهی. پاییدمی را من یواشکی و زده کنار را رنگ سفید

 از ایهاله نگاهش روی. زدمی حرف من با هایشچشم با. شدمی ما اشاره و ایما از مانع بودند تکاپو در سو آن و

 .شکست را ما نگاه خط زینت صدای. کردمی رخنه جانم عمق به که اندوهی و غم. بود نشسته واندوه غم

 .کنممی خواهش بفرمایید. باال بیارید تشریف گفتند ارباب خانم، معلم آقا -

 به، رفتممی باالتر که ایپله هر. افتادم راه زینت دنبال حرفی هیچبی! بود رفته. انداختم پنجره به دوباره نگاهی

 ودمب آن از ترجوان هنوز. بودم گرفته را خود تصمیم. کردممی خراب سر پشت از که بود پلی چون چشمم پیش
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 به را نم که... گرفتمی تصمیم برایم که بود جوانی شور و احساس تنها. فکرکنم درست هایمتصمیم برای که

 .بود بسته موقعیت و شرایط و مادر و پدر یاآوری به را چشمم که... دادمی هل جلو

 بافت دست فرش روی که دیدممی را پاهایم تنها و انداخته زیر به سر. شدم داخل آهسته. کرد باز را در زینت

 .بود مانده ثابت اتاق رنگ قرمز

 .خانم سالم -

 .کنم صدات تا باش برها و دور همین. ببند سرت پشت هم رو در. زینت برو -

 .شد بسته در

 .بشینید بفرمایید. سالم -

 :گفتم آهسته. بودم نگرفته باال را سرم هنوز

 ؟خانم چیه این -

 .آوردم باال بودم گرفته را پاکت که دستی و

 .مزدت دست هم این، گذاشتی وقت، کشیدی زحمت! معلومه خوب؟ این -

 :گفتم و گرفتم باال جدیت با را سرم

 ...من اما -

 خانم پریچهر کنار. بود خودش. زدم پلک بار چند. دادم قورت را دهانم آب. کرد گیر گلویم در صدا. زد خشکم

 .آورد خودم حال به را من و کرد ایسرفه تک خانم پریچهر. شدم ساکت. بود من تماشای غرق و بود نشسته

 ...الزحمه حق... آخه... شما! بگم چطور... من... آخه... یعنی. کردممی عرض... بله -
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 .زدم عمیقی پلک و دادم بیرون را نفسم. شدم ساکت باز

 !اومدمنمی اینجا، الزحمه حق برای...  من -

 .گذاشت نارگیلی هایشیرینی کنار را فنجان و ریخت چای خانم پریچهر

 .کنممی خواهش بشینید بفرمایید -

 .نشستم. خواندم هایشچشم در را التماس. نداشت زدن حرف اجازه گویا. بود ساکت. کردم مینهته به نگاهی

 .باشم کرده جبران طوری خواستم حال هر به، دونممی -

 که بودم یدهفهم. خواستممی را تهمینه خاطر؟ نگویم؟ بگویم. بودم مستاصل. نه یا رسیده وقتش االن دانستمنمی

 به کی ،نبود معلوم گشتم برمی تهران به االن هم اگر. کردمی بیشتر را شجاعتم این و برده بو هم خانم پریچهر

 باعث هااین تمام. بود کرده آشفته را خاطرم و مغشوش را فکرم حسابی خسرو امیر. گردم بازمی درهگالب

 اپ روی را پا یک. بود شده خیره من به جدیت با خانم پریچهر. گرفتم باال را سرم. بود شده خاطرم تشویش

 .کنم نگاه تهمینه به کردممی شرم. بود نهاده زانو روی و کرده گره بهم را هادست، انداخته

 .خانم، بگم چیزی خواستممی -

. امنیامده اینجا تا پاکت توی زار دو قران یک برای دانستمی هم او. آمد خانم پریچهر پیشانی روی ظریفی اخم

 دلش. انداخت من به بعد و او به نگاهی اول تهمینه. کرد مرخصش سر اشاره با و انداخت تهمینه به نگاهی

 نآ از من که آمده پیش ایواقعه شاید یا. افتاده جانش به ترس که خواندممی هایشچشم از. برود خواستنمی

 رد ازکنارم داشت وقتی. بودم نشسته خانم پریچهر کنار و تهمینه رویروبه من. برخاست جا از آرام! اطالعمبی

 آرام .باشد دیده خانم پریچهر ترسیدممی. زدمی تپش با قلبم. انداخت زمین روی احتیاط با را کاغذی، شدمی

 از بلق باید. شدم پشیمان خود تصمیم از ایلحظه برای. بود بین در مهمی امر حکما. گذاشتم کاغذ روی را پایم
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 هم در خانم پریچهر صدای با تهمینه توسط در شدن بسته صدای. آوردممی در سر نامه محتوای از حرفی هر

 .آمیخت

 .بفرمایید! خب -

 اضطرابم بر و کوبیدمی سینه به محکم قلبم، بود حساسی یلحظه. کنم جور و جفت ذهنم در را کلمات کردم سعی

 .نوشیدم چای از ایجرعه و بردم پیش دست. افزودمی

 که ومدها پیش کاری الدینشهاب با ارتباط در بگه آقا خدمت سپردم زینت به؟! خان اسفندیار ساکتی چرا پس -

 !اومدی خود سر دونهنمی، راحت خیالت. ببینمت خواستم من

 .نزنم امیرخسرو از حرفی فعال که دیدم آن در را صالح

 .کنم صحبت بسته اون درمورد خواهممی... راستش، خانم -

 .شد جدی و دقیق نگاهش

 ؟بسته کدوم؟ بسته -

 .کند گم رد بود بلد خوب. بود زرنگی و تیز آدم عجب

 ..که بسته همون -

 .آورد حرف توی حرف

 !کردمی تجربگیبی چه نبود معلوم خان امیرخسرو، بودم نرسیده سر اگر روز اون -

 دنرو یادت، نکن دخالت شودنمی مربوط تو به که کاری در باشد حواست یعنی؛ کردمی پر را من گوش داشت

 !کردیمی کار چه داشتی
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 ..خواستممی روز اون من...  من. شناسیدمی رو من هرکسی از بهتر شما خانم والّا -

 .بست را پنجره و شد بلند خانم پریچهر

 .برسه سر و کنه بدرقه رو مهمونش خان که االنه. بری بهتره نداری ایدیگه کار اگر! بگی چیزی خوادنمی -

 هشد خیره من به فنجان باالی از کردمی میل که طور همان و برداشت را چایش. نشست جایش سر و برگشت

 روی را فنجان. پرید گلویش در چای. ریختم زمین روی را شیرینی ظرف دست با و دادم نشان هول را خودم. بود

 .گرفت طرفم به نفی عالمت به را دستش و گذاشت میز

 . زنممی صدا رو یکی االن. کنید جمعش خوادنمی، نشید خم. نه، نه -

 .گشت زینت دنبال ایوان طول در و کرد باز را در

 ...زینت... زینت -

 به یا و ندیده را تهمینه انداختن کاغذ واقعا یا حاال. گذاشتم جیبم در را تهمینه کاغذ و کرده استفاده فرصت از

 :گفتم. برگشت خانم پریچهر. گذاشتم میز روی را پاکت. شدم بلند زینت آمدن از پیش! نیاورده خود روی

 .نیست کارها این به هم نیازی ولی؛ کنمنمی سوالی بسته مورد در ندارید دوست اگر حال هر به. باشه -

 .گذاشتم تنها کردمی تماشا را رفتنم که را او، لب زیر خداحافظی با و برداشتم را کالهم

 هکوچ پیچ که همین. باشم نظر زیر عمارت در است ممکن که دانستممی. کنم باز را نامه زودتر که بودم هول

 :بود نوشته خوشی خط با کاغذ روی. آوردم در را نامه و کرده جیب در دست زدم دور را عمارت

 "ظهر از بعد سه"
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 کسی ستد به نامه ترسیدمی شاید. داشت هراس نوشتن از گویی. ترکم کلمه یک نه، بیشتر کلمه یک نه! همین

 .برساند دستم به طوری یک که امید این به، نوشت را کلمه سه دو همین دید را من تا هم شاید. بیفتد

 که ینهم، کشیدند را قلیانشان و خوردند را چایشان نهار از بعد ننه و آقابزرگ که همین. کردم سر چطور دانمنمی

 به هبرک کنار از. بود نیم و دو حدود ساعت. شدم برکه یروانه احتیاط با و آرام، رفت فرو نهار از بعد خواب به خانه

 و دمز کنار را برگ و شاخ. رسیدمی مشام به پاییز خنکای اما؛ بود گرم چه اگر آفتاب. شدم روانه میعادگاه سمت

 انگار! شدنمی باورم. باشم اینجا او از پیش خواستممی که من از زودتر! بود آمده. رسیدم درخت یکنده به

 لگ. بود پوشیده ایقهوه شلواری جوراب یک و مشکی پیراهن یک! زدمی زار تنش به لباس! بود شده الغرتر

 خواستمی دلم اما من. داشت سر به روسری. افزودمی لباسش زیبایی به اندازه از بیش اشسینه روی بزرگ

 .ردک تعظیم آرام و شد بلند کنده روی از. رفتم پیش. کند آب را دلم و بریزد اششانه روی، وحشی و رها موها این

 .سالم -

. گرفتممی را مهربان و لطیف هایدست این خواستمی دلم چقدر. بود هیجان با و لرزان، آرام، متین صدایش

 و بردم فرو موهایم در دست. کرده گریه بود معلوم، بود متورم. زدم زل هایشچشم به صاف. ایستادم جلویش

 .برگشتم و کشیدم عمیقی نفس. کرد سالم باز. نداشتم را چیزها این طاقت. برگرداندم را رویم

 .سالم -

. آمیختمی بهم هاگنجشک گاهبی و گاه صدای با، بود بلند برکه سوی هر از که هاقورباقه قور قور صدای. نشست

 .گفت زیر به سر طورهمان. کردمی بازی دامنش انتهای با و گزیدمی را لبش گوشه

 ....من با درسش اتمام از بعد خوادمی خسرو امیر. زدن رو هاشونحرف -

 به انترس و نگران هاییچشم با. برداشت خیز سمتم به، زمین با برخوردم صدای از. افتادم زانو روی. شد ساکت

 به توانستنمی. داد قوت جسمم به دیدنش با، شود خارج بدنم از رفتمی که جانی. شد خیره هایمچشم
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 دهانش آب.داشت زیر به سر. نگرفت فاصله من از، حال این با. داشت شرم، کردمی حیا. بماند خیره هایمچشم

 :گفت، داد قورت را

 ...رو شما، گفتم. گفتم خانم پریچهر به من... من -

 ویر رنگیبی لبخند. آمد مقداربی و پوچ چشمانم پیش بود گفته خسرو امیر از چه آن تمام. شد ساکت باز

 مرا ررنجو و سرد تن خواستمی بیهوده، توان یهمه با خورشید. زدمی ترتند قلبم. بست نقش سپیدم هایلب

 ....بردمی را دلم داشت! فهمیدم، آه؟ کردمی کار چه داشت؟ گفتمی چه تهمینه. کند گرم

 به. بود آورده جوش به را غیرتم رگ. بود کرده تمام را کار. بود زده را حرفش. نشست کنده روی و برگشت

. سازدب مصائب برابر در تن رویین یلی عاشق از تواندمی، نیمه و نصفه چند هر، جمله یک با معشوق که راستی

 .شدمی مستولی من بر هیجان زود و بودم جوان

 اصال. نهک صحبت پدرم با بگم آقابزرگ به باید... باید. نمیشه ایدفعه یک طورهمین. کنم صحبت مادرم با باید -

 ...تهمینه کنن مجبورت ذارمنمی، ذارمنمی. کنه صحبت خانحشمت با نفر یک باید

 را جانم و دل نشستمی آن بر اندوهی گرد اگر که هاچشم این، هاچشم این. دوید چشمش گوشه به اشکی

 .شدمی خیس داشت، کردمی آشوب

 .نکنید عجله -

 یاد ودب وقت خیلی. داشت دیگری معنای چشمانش خیسی با همراه جمله این گفتن. گرفت آتش قلبم ناگهان

 ارزش زا خواستنمی. نکنید عجله گفتمی زبانش. کنم رجوع هایشچشم به حرفش فهمیدن برای، بودم گرفته

! منده هدر را ثانیه یک حتی خواستمی... هایشچشم اما؛ کند جلوه مقداربی من پیش خواستنمی. بکاهد خود

 خوب. بود مغرور و عفیف بانوی یک عنوان به خود متانت و ارزش فکر به هم جانگداز شرایط این در حتی

 شدت از، باشد داشته وصال در تعجیل تقاضای خود زن، کند نیاز ابراز زنی به، مرد کهآن از پیش دانستمی
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 شدت همان به را او، هم معشوق که فهمیدمی. بلرزد دلش و دست نباید که فهمدمی. کاهدمی مرد حرارت

 نای در خواستنمی کهاین. کاهدمی مرد کشش از این و نیست تالش و خواست و طلب به نیازی پس. خواهدمی

 زاره قلبم کردم حس ناگهان. کرد برابر صد چشمانم پیش را ارزشش، کند تحمیل من به را خود سخت شرایط

 .خواهدمی را او پیش از بیش برابر

 !کنن کشت زجر خوانمی؟ بینینمی مگه؟ نکنم عجله -

 که ظریفش هایشانه. کرد هق هق بلند صدای با و گرفت صورت روی را هادست. نبود اشک نم تنها دیگر

 هایمو تا بردم پیش دست. بیاورم طاقت توانستمنمی! نه. زدم موهایم به چنگی. لرزاندمی را من دل لرزیدمی

 .رفتم ترنزدیک، لرزان. بردم سرش باالی را دستم. کنم نوازش روسری روی از چند هر را حالتش خوش و نرم

. برخاستم جا از و کرده مشت را دستم جاهمان، بیشتر پیشروی از ناتوان و شدم ترنزدیک. رفت باالتر قلبم تپش

 یک حسرت در و کنم نوازشش روسری روی از نداشتم جرات حتی من که، بود گذاشته ارزش خود برای قدر چه

 .شدممی ملتهب و سوختممی مویش تار

 ؟تهمینه -

 .داد تکان نفی عالمت به را سرش

 .کنممی خواهش -

 .زدم، بود افتاده زمین روی که ایخورده کرم گالب سیب به لگدی خشم با. کردم بغض

 :گفت، شدمی وصل و قطع، گریه زور از که صدایی با

 تهمینه. ..میگه... میگه. کنه معرفی، سینماست...کارگردان... که دوستش به رو من خوادمی... گفته... پریچهر به -

 ...نشه پاپیچم خان حشمت تا کنممی عقدش اول گفته... گفته. میشه... سینما ستاره، چهره این با
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؟ نندک چه او با خواستندمی؟ داشتند تهمینه برای هاییفکر چه هاآن. لرزید پشتم. گرفت شدت هقش هق باز و

 آنها. ..تهمینه اما، کردمی هم استقبال پیشنهاد این از ثروت و شهرت رویای در، بود دیگری زن یا دختر هر شاید

 اجازه تمغیر! سینما فاسد و ناسالم محیط این در هم آن... کشاندندمی نابودی ورطه به را او دستی دستی داشتند

 راندازب را تهمینه شکل و سر ناپاکش و وقیح هایچشم با خسرو امیر کهاین از. کنم فکر چیزها این به دادنمی

 و وحشی موهای خرمن این کاش ای. پوشاندمی او نگاه از را خود طوری یک کاش. آمدم جوش به، کرده

 .دیدنمی را اشمستانه

 !کننمی غلط؟ تو؟ سینما -

 :گفت اشبینی فین فین میان در. کرد پاک را صورتش دست پشت با

 تئاتر کارگردانی... ایران گردهبرمی همیشه برای... میشه تموم درسش دیگه ماه چند، گفته... امیرخسرو -

 .داره سینما تو زیادی کن چاق کار و آشنا اما... خونده

 مردان تماشای برای ایمجسمه، رعنا و کشیده اندام این از، بکر و تراش خوش صورت این از خواستمی پس

. ندک پارو پول این از بیش که. شود معروف که. اوست همسر زیبا عروسک این بدانند همه که! بسازد بوالهوس

 رخب که آمد یادم تازه. خویش آز و حرص کردن فروکش برای بسازد آلتی، روی زیبا ینازدانه این از خواستمی

 مکرد احساس... اما، داد خواهم را خبر این تریمناسب و بهتر موقعیت در کردممی فکر. امنداده او به را امقبولی

 .بکاهد لحظات این ناراحتی و رنجش از تواندمی خبر این دادن

، میشم مهندس. تهمینه شدم قبول. کردم رشته انتخاب. شدم قبول مرحله دو هر در من! تهمینه راستی -

 !عمران مهندس

 دانستنمی. زد کنار پیشانی روی از را سیاهش موهای از ایطره. دوید خمارش و دارنم هایچشم میان شوقی

 .بپردازد سوزش سینه درد به یا بخندد
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 !شدم قبول من، تهمینه؟ نشدی خوشحال -

 :گفت بینی فین فین میان در

 .باشید موفق، ببینید خیر، باشه مبارکتون -

 !چی تو پس؟ باشم موفق، ببینم خیر؟ همین -

 که است عمیق قدرآن دردش فهمیدم. کند جلوگیری هایشاشک دوباره ریزش از خواست. برگرداند را رویش

 .نهدنمی آن بر مرهمی چیز هیچ

 ..اما؛ خوشحالم من... من -

 مخیال به. کرد فروکش یکباره به داشتم خبر این برای که ذوقی و شوق تمام؟ بگوید خواستمی چه؟ چه اما

 !کنممی خوشحالش

 !زنینمی حرف درست چرا؟ چی اما -

 با، شما که هستن این مخالف، پدرتون، شما خانواده مطمئنم من هم طوری همین، هانیاد بدتون... اما... اما -

 ...که منی با... من

 :داد ادامه. شد سرخ هایشگونه. خورد را حرفش

 ...میشین دانشگاهی و شدید قبول سالمتی به که هم حاال -

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت رد کتاب این

www.negahdl.com 
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 الدنب کهاین یا، کنممی بیرون سر از را او فکر دیگر، شدم دانشگاهی من که حاال بگوید خواستمی پس! هان

 ؟دیدممی باالتر گردن و سر یک را خود داشتم سواد و بودم دیپلمه که االن مگر. گردممی خود دهان قد هم لقمه

 ...جان تهمینه کن نگاه من به -

 باز. داشی و برنده اما؛ گذرا و کوتاه. کرد نگاهم و کرد بلند سر. انداخت گل صورتش صمیمیت این از. خورد تکان

 .شدممی مور مور و شده گز گز تنم موهای. شدمی ریخته قلبم به داغ خون مشت مشت. انداخت زیر به سر

 نبیرو سرم از رو تو فکر خوادمی چیز چه! داره تو به من عالقه به... من عالقه به... به ارتباطی چه این اما... اما -

 ؟کنه

 باال رنگم مشکی گتردار هایکفش از آرام نگاهش! کردممی عشق ابراز پردهبی و واضح طور این که بود بار اولین

 هایچشم با آرام آرام. رسید امشده شل کروات و امخرگوشی یقه گلدار پیراهن و دبیت دمپای شلوار به. آمد

 بمقل به صاف مژگانش تیر از عشق این طلسم. شد خیره حرارتم پر و مشتاق هایچشم به، دلربایش اغواگر

 جادویم داشت. داشتبرنمی را نگاهش. دادم بیرون را داغم نفس، آهی با. کشید حرارت به را وجودم. کرد رسوخ

! یدخند که دیدم، اشک میان در. گرفتمی را جانم، راحت داشت. کشاندمی استیصالم به. کردمی غرقم. کردمی

 قلبم. خندیدمی زیبا چه که آخ. شد نمایان، مرتب و ردیف نشانش مروارید هایدندان. زیبا و دلکش ایخنده

 جادوی در پیشروی طاقت من خجالتیِ محبوب. انداخت زیر به سر زود خیلی اما؛ دیدنش با شدمی روشن

 دست پشت با آرام. است نمایان همچنان هایشدندان سپیدی که دیدم حال این با. نداشت را نگاهش

 .کرد پاک را هایشاشک

 درست رو چیز همه. نباش نگران. کنممی صحبت مادرم با رسیدم تا. برگردم تهران به زودتر هرچه باید -

 هی فقط... فقط. بترسی نباید! بخوری غصه نباید تو، تو. کنممی راه به رو رو چیز همه خودم! خودم. کنممی

 .دارم خواهشی
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 :گفتم .بکشد درازا به تشویش این نگذاشتم. بود مشهود محبوبم سیاه چشمان در نگرانی. کرد بلند را سرش

 ...افتاد که اتفاقی هر خواممی ازت -

 :کردم تکرار تاکید با و

 نکن شک خودت به من میل و عشق در. خواممی. ر تو، من باش مطمئن و باشی صبور فقط تو! اتفاقی هر -

 !لحظه یک حتی. تهمینه

 اما؛ ازدبیند گردنم دور دست که است االن همین گفتم. تپید قبلم. کرد دراز دست. شدم بلند هم من. شد بلند

 حسرت در طور همین گذاشتمی. فروختنمی هاارزانی این به را خود. بود هاحرف این از ترشرافت با، نینداخت

! ندک پخته را من خواستمی. خام من و باشد مفت خودش خواستنمی. شوم گداخته و بسوزم هایشچشم لمس

 طرع رایحه داشت. بویید و کشید صورتش به. برداشت گردنم دور از را آن. کرد باز را کرواتم شده شل گره آرام

 یگرد. نکشم آغوشش در و باشم خوددار تا، من برای بود سختی لحظات چه! آه. کردمی استنشاق را امفرانسوی

 عمق به که بود کردارش این، حال. کردمی شیفته چنین این را من که نبود رنگش شب و جادویی هایچشم تنها

 ار من پای و دست توانستنمی عفتش و حیا این اندازه به داشت دیگری هرخصلت شاید. نشستمی قلبم

 این در حتی، من پیشروی از مانع و داشت خود دور به نامرئی دیواری که عفتی و حیا. کند خود جذب و بلرزاند

 .شدمی، سکنهبی خلوتگاه

 :گفت اشمعصومانه و ملیح صدای با و آرام

 ؟باشه من مال این -

 .انداختم دستش روی جانبی کروات به نگاهی

 ...قلبم و جان. تو برای من وجود همه! نیست چیزی که این؟ این -
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 :گفت خجالت با

 ...سالمت جانتون -

 .آمد یادم چیزی که رفتمی داشت. شد رد کنارم از آرام و شرمگین. زد لبخند ریز. انداخت زیر به سر

 ...راستی -

 ماهرانه را دست یک. انداختمی پرتو صورتش و تن بر درختان برگ و شاخ الی به ال از آفتاب نور. برگشت

 خارق و زیبا صحنه چه. بود فشرده سینه به را رنگم قرمز کروات دیگر دست با. کرد هایشچشم بان سایه

 دلربای نورپردازی این با را وجاهت و زیبایی تندیس این، بودم نقاش مادر چون هم من اگر شاید! ایالعاده

 .کشیدممی تصویر به طبیعت

 ؟ببینمت کجا؟ کنیم وعده هم با چطور -

 :گفت بود آمده یادش چیزی انگار که گویی بعد. کردمی فکر داشت. انداخت سو آن و سو این به را هاچشم

، ینجاا میام صبح، کنم خلوت پدرم مزار با خواممی کهاین یبهانه من، مزار سر میرن همه که هاعصر شنبه پنج -

 .شنبه پنج هر

 .بیا امدرهگالب من دونستیمی وقت هر. بوران، برف، گرما، سرما! بیای نمیشه که شنبهپنج هر -

 ؟اومدین شما بفهمم کجا از -

 و سو نای کمی باید فقط. پیداست آقابزرگ ایوان جااون از. عمارت حیاط توی بیا نه ساعت هاصبح، شنبه پنج -

. بیا ااینج به و، درعمارت طرف به بیفت راه دیدی رو من اگر. شینممی جااون من. ببینی رو ایوون تا بری سو اون

 .برسیم زمان هم تا میفتم راه لحظه همون من
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 باید. نداشتم طاقت دیگر. آمد شیرین نظرم به کارش چقدراین. داد تکان توافق عالمت به را سرش. خندید ملیح

 . بخشیدممی التیام را خویش پرتمنای روح و آوردممی چنگ به را او زودتر چه هر

*** 

 را آن صابون و کف و گرفته ماشین روی را آب شلنگ که بخش خدا. شدم حیاط وارد و چرخاندم را کلید

. ردک خوش جا لبم گوشه پوزخندی. دوید ساختمان طرف به و کرد رها باغچه به رو را شلنگ دیدنم با، شستمی

 !مرد این با کردمی چه مشتلق که وه. بود برداشته را حیاط گفتنش خانم خانم صدای

 روی را اهاپ. نشستم سپید فرفوژه هایصندلی روی استخر به مشرف ایوان روی. گذشتم باغ میان فرش سنگ از

 منتظر کجکی لبخند همان با. کردم گره بهم سر پشت از را هادست و زدم تکیه صندلی پشتی به و گذاشته میز

 .شد ترنزدیک و نزدیک خدابخش و مادر هیجان از سرشار صدای. ماندم مادر

 .خانم ایناهاش -

 .کردم سالم و شدم بلند خود جای از که شد نزدیک. خندید و کرد گل دهانش دیدنم با مادر

 صاحب برو بدو خدابخش. اومدی زودتر کردی خوب چه. من یخونه چراغ سالم. مادر ماهت روی به سالم -

 .بیا بگیر دانمارکی شیرینی کیلو دو قرانیه

 :گفت و کرد پایم سرتا به نگاهی بعد. کرد ـوسه بـ غرق مرا و

 که االح بگم بزنم پدرت به زنگ یه هم من. بگیر دوش یک برو پاشو، نشین خلی و خاک طورهمین پاشو، پاشو -

 .بگردم دورت الهی که پاشو، بگیره وعده خان شاپور از شب فردا برای اومدی
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 ار جریان مالطفت با و آرام باید. نزنم مخالف ساز که دیدممی این در را صالح فعال. نو از روزی نو از روز! بابا ای

 ار چمدانم تا کرد صدا را لعبت. کند خراب را کار بود ممکن تعجیل و تندروی هرگونه. گذاشتممی میان در او با

 .بیاورد

 به. همینهت سیاه چشمان یاد به. کردم نیت و برداشتم را حافظ دیوان. رفتم هایمکتاب سراغ استراحت کمی از بعد

 .خویش دل آشوب یاد

  خوش تو جای همه و مطبوع تو شکل همه ای

 خوش تو شکرخای شیرین عشوه از دلم

  لطیف تو وجود هست طری گلبرگ همچو

 خوش تو پای سرا خلد چمن سرو همچو

. 

. 

. 

  ست خطری سو هر ز گرچه طلب بیابان در

 خوش تو توالی به بیدل حافظ رودمی

 پر ار دهانش. بوسیدممی را ماهش روی من و بود اینجا حافظ کاش ای که داشتم آرزو. بوسیدم و بستم را کتاب

 چقدر. کرد توصیف را من حال زیبا و دلکش چقدر. عارف مرد بزرگ این است سخنی شکر عجب. کردممی گل از

 .روممی پیش تهمینه تمنای به مشتاقانه و قدرتمند، جنون از پر و وخم پیچ پر راه این در من دانستمی خوب
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 ؟مادر بیداری؟ اسفندیار -

 !کرد باز را در و پیچاند را دستگیره، باشد من جواب منتظر کهاین بدون و

 .درما مهندسِ، من مهندسِ. خونی حافظ شیدایی تا مونده هنوز، داماد شاه خونیمی حافظ. اسفندیار آقا! به به -

 .شد خیره بودم تحریر میز پشت که من به مشتاقانه و نشست تخت لبه

 .دانشگاه تو اتقبولی مناسبت به هفته آخر هایمهمون لیست این، بیا -

 :گفت کندمی روایت را شیرین ایافسانه انگار که طوری، آرام و

 ؟میگی چی؟ ها، کنیم اعالم رو نگارین و تو نامزدی هم شب همون، باشی راضی اگر -

 قفسه در جایش سر را کتاب. دادم بیرون را هوا محکی پوف با و کردم باد را صورتم و کرده حبس دهانم در را هوا

 دونب و انداختم زیر به سر. کردم گره زانو روی را انگشتان و کرده دراز را پاها. چرخیدم سویش به. گذاشتم دوم

 :گفتم بیندازم نگاهی لیست به کهاین

 .کنید تموم رو ازدواج و نامزدی جریان این خدا رضای محض فقط. کنید دعوت دارید دوست رو کی هر -

 از بعد .بود کرده ترمشوش را حالم مادر سکوت و داشتم استرس. زدممی دیگر یک به را انگشتانم نوک ضرب با

 .شکست را اتاق سنگین سکوت لحظه چند

 آشنا ربیشت اون با باید گفتیمی! دانشگاه جواب هم این، خب. بیاد دانشگاه جواب گفتیمی حاال تا! خبُه خُبه -

 و یداشت نگهش بیرون شب نیمه تا رو دختره بردی که هم بعد! نشدید بزرگ باهم بچگی از کهاین نه! بشم

 ؟کنید تمومش میگی اومدی در حاال! نگفتن چیزی و کردن نجابت هم هااون

 .کنیدمی بزرگ رو شب اون ماجرای چقدر! وای ای -
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 :دادم ادامه و چرخاندم هوا در را دستم و

 مه طلبکار حاال!بخوریم بستنی! بگردون! ببر رو من داشت اصرار خودش، بردم شونخونه در تا رو اون که من -

 !هاشدیم گرفتاری عجب. بشه پیاده ماشین از خواستنمی دلش چرا بگن دخترشون به برن؟ هستن

 :گفت نگرانی با و ایستاد رویمروبه

 !شنونمی خدمه؟ میگی چی فهمیمی! اسفندیار پایین بیار رو صدات -

 .بگم باید بار چند. نمیگم چیزی من هی. دیگه بسه! پایین نمیارم -

 :گفتم بود کرده متورم را گردنم عضالنی هایرگ که بلندتری فریاد با و

 ؟بگم زبونی چه به! کنم ازدواج نگارین با خوامنمی من بابا -

 و بهت با که دیدم را مادر، خشم از خونین هایچشم با. کرد قطع را نفسم که بود مهیب و بلند آنقدر صدایم

 بایدن. زدممی داد نباید، نباید. شدم پشیمان لحظه همان! بود کاری ضربه. نشست تخت لبه ارادهبی، ناباوری

 را رویم و بردم موهایم در پنجه. کردم بغض. بودم نبرده باال برایش را صدایم حال به تا. شکستممی را دلش

 .گرفتم طرفش به را دستم؟ کردم کار چه من. برگرداندم

 . کردم غلط -

 وشفالگ اتاقم در پشت که لعبت و گالب به حتی. کرد ترک را اتاق کشان کشان و ساکت، آرام. نگفت چیزی

 به نباید .شدم خشمگین تهمینه به نسبت و خودم به نسبت، دل در ناگهان. نداد نشان واکنشی، بودند ایستاده

. مکردمی برخورد چنین این بود کشیده را زحمتم و داشت دوستم همه این که مادری، مادرم با دختری هیچ خاطر

 لعنت! ادرمم وای ای. باشم مسلط اعصابم به نتوانستم که بود خودم از خشم این و نداشت گناهی تهمینه که البته

 .من به
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 خدمه .نکرد باز رویم به را در. رفتم مادرم اتاق در پشت تا بار چند. کردمنمی پیدا راهی و رفتممی کلنجار خود با

 به ساعتی یک. آمدنمی در کسی از صدا و دادندمی انجام را کارها آرامش و سکون در، بودند اوضاع متوجه که

، عموجان دعوتی و فرداشب تا امداده آب به گلی دست چه امروز بفهمد اگر ترسیدممی. بود مانده پدر آمدن

 دلم حساس لحظات این در درواقع. نبود هااین اصلی دلیل که البته. بدهم دست از را حرفم کشیدن پیش فرصت

 .کند خالصم دلهره و آشوبی دل این از تا خواستمی مادر مهر پر آغوش

. شکست را پایین طبقه سکوت گالب داشتنی دوست دخترک، لیال ورود. نکرد باز. زدم در بار سومین برای

 که سیک تنها. انداختم خواندمی آواز و چرخیدمی سالن در که او به نگاهی باال از. بست نقش صورتم به لبخندی

 آرام داییص با اتاق در پشت. باال آوردمش که نکشید دقیقه به! بود لیال ببندد رویش به را در توانستنمی مادر

 :گفتم

 .کن تکرار دیگه بار یه؟ دیگه گفتم چی فهمیدی -

 ناز اب و کشید طالییش و بلند موهای میان را انگشت یک، بود گرفته بغل را اشایپارچه عروسک که طورهمان

 :گفت

 .اتاق تو بیاد بذار، داره دوستت اسفندی عمو گممی -

 هر، رفتیم دفعه اون که فروشیه عروسک همون برمتمی. هامحفوظه من پیش هم اتجایزه. دختر باریکال آ -

 .خرممی برات گفتی که رو کدوم

 :گفت کشداری صدای با. زد در کوچکش و ظریف هایدست با. داد تکان را سرش و کرد ایکودکانه لبخند

 ؟!ندادین بادومی مغز شکالت من به چرا! هااومدم من... خانوم -
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... اسفندی عمو": گفت تاملبی وعشوه خنده با و کرد زرنگی لیال. شد محو من دیدن با مادر لبخند. شد باز در

 باز کامل را در و زد رویش به لبخندی مادر "! دیگه تو بیاد بذار، داره دوستت اسفندی عمو... آها... چیز... چیزه

 .بود ماجرا شروع تازه این اما؛ کردیم آشتی. کرد

! ؟پدر به یا بگویم مادر به اول؟ کنم مطرح چطور که این. کردم خیال و فکر طور هزار، برگردد کار سر از پدر تا

 .بود ایدهنده آزار و سخت لحظات! بود مطرح هم نگارین بحث طرفی از؟ کردندمی برخورد ترمنطقی یک کدام

 هاییحرف حتم طور به و، بگیرد وعده جان عمو خانواده از خواستمی، شب فردا برای مادر کهاین به توجه با

. نکنند مطرح را نامزدی ماجرای کردممی متقاعدشان فردا تا طوری یک باید، شدمی مطرح نگارین و من درباره

 طور نای که هستم من این کردمنمی باور. کردممی تعجب خودم از. بکشم پیش را تهمینه حرف چطور ببینم تا

 .زنممی وآتش آب به طور این تهمینه خاطر به دارم و زده دریا به دل

 از را قالتتن و میوه جعبه جعبه کمالی. شد پیاده ماشین از. رفتیم استقبالش به ایوان روی مادر و من. رسید پدر

 عدب و مادر پیشانی اول. آمد طرفم به خندان و برداشت لبش یگوشه از را پیپ پدر. آورد پایین عقب صندوق

 .گرفت آغوشم در و بوسید را من صورت

 .کردی روسپیدم! ماشاهلل... پسر ماشاهلل -

 در درون از. کند خراب را لحظات این شادی داشت جرات کسی چه. شدیم ساختمان وارد خندان و خوشحال

 شد هآشپزخان راهی خدابخش دنبال به هم مادر و رفت باال طبقه به لباس تعویض برای پدرم. بودم روحی کلنجار

. ودب کرده پر را سالن فصل هایمیوه بوی! بودند دیده تدارکی چه. بدهد را میوه هایجعبه جاییجابه دستور تا

 ،شیرینی و کیک نوع چند پخت دستور گالب و لعبت به هفته آخر مهمانی برای داشت که آمدمی مادر صدای

 .طلبیدم یاری و زدم صدا را خدا دل ته از. دادمی را شدمی خریداری معمول طور به که هاییآن بر عالوه

 :گفت گذاشتمی دهان به را شده سرخ ماهی از ایتکه چنگال با که همانطور پدرم شام موقع
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، کنه کیف، بچرخه، بگرده بره. بشه کسی خودش برای تا فرنگ بفرستم رو پسر این من نذاشتی آخر! خانم -

 !بخونه هم درس، کنه تجربه

 .ندارم هم رو دوریش لحظه یک طاقت. دارم خدا از رو پسر یک همین! که ندارم بچه تا ده که من! آقا ای -

 :داد ادامه کردمی تقلید را پدر صدای که طور همان و

 !بخونه هم درس و کنه تجربه، کنه کیف، بچرخه، بگرده بره، خودم سر زیر؟ چیه دونیمی اصال -

 با قدر این باید را امزندگی خبر بهترین این چرا دانمنمی. اجبار روی از من و دل ته از هاآن. خندیدیم سه هر

 اینیهثا اما. گویممی االن، است وقتش االن گفتممی آمدمی پیش که لحظه هر. کنم بازگو نگرانی و لرز و ترس

 تعطوف پر لبخند. کن نگاه را مادرت مشتاق چشمان گفتممی خود با. نیست وقتش االن کردممی زمزمه بعد

 نگارین و بیفتی در هایتعزیزترین این با هستی مردش تو! اسفندیار ببین. کن باز را هایتچشم. ببین را پدرت

 و تشویش این بر گذاشتمی سرپوش جانم آرام و آمدمی خاطرم به تهمینه چشمان دیگر بار؟ بزنی پس را

 و کرده روشن را هاچراغ، ایوان به ما آمدن از پیش لعبت. شد سرو مادر و پدر مستی و خنده میان در شام. دلهره

 با. رودب مردانه یشبانه دورهمی یک به خواستمی. بود پوشیده مهمانی لباس پدرم. بود آورده نوشیدنی و میوه

 بار هر. ددا فشار و ریخت پیپ کاسه در را توتون بار سه. کرد پر را پیپ و داد تکیه صندلی پشتی به خوشی دل

 ربراب در و خندیدمی مست و "! خودم هم این، جان خانم از این، اسفندیار از این " گفتمی خنده به فشردمی که

 :گفت و شد جدی، من لبخند

 رو نیشت. داره کردن پر الیه سه! پدر و مادر و پسر! داره آداب کشیدن پیپ! سوخته پدر کنیمی نگاه چی به -

 !اهه. مردک ببند

 :گفت، گرفتمی پوست میوه داشت که مادرم. خندید و شد مست باز و

 .میشه داماد داره دیگه پسرم. آقا نذارید سرش به سر -
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 .فشردم هم به را هایملب

 .پسر شدی مویز نشده غوره! هاغلط چه -

 .کردمی برخورد دوستانه من با همیشه پدرم. زد قهقه و

 .بذاریم رو مدارها و قرار شب فردا باشی موافق اگر سرهنگ! مویزی چه هم اون. مویز -

 :گفت و زد لبخندی تمسخر با پدرم

 .بزنه صدا سرهنگ رو من هاخانم خانم این هم باز، بشم هم کشور امنیت رییس من کنم فکر -

 :داد گردن به قری و خندید طنازی با مادر. کردمی اشاره بود گرفته که ایدرجه و امتیاز به داشت

 داره پسرمون! سرهنگ شدیم پیر. پریده سرم از هوش که شدم شوهرم مادر دیگه؟! کنم چه. آقا دیگه عادته -

 .شهمی داماد

 .کردم مبارزه آماده را خود و نشستم صندلی روی بری یک

 .گفتید که هم باز! مادر -

 :گفتم دیگری حرف هر از بیش و شماریده غنیمت را فرصت. کردند نگاه بهم متعجبانه دو هر

 ...ولی؛ دارم دوستش هم خیلی. دارم دوست رو نگارین! گفتم که من -

 :گفت و آورد جلو سر جدیت با. گذاشت کنار را پیپ پدر

 ؟چی ولی -

 :گفت نگران و دستپاچه، مادر
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 فراهم براش رو شرایط جوره همه ما گفتم من. ندارم رو شرایطش االن گهمی، ترسهمی. آقا هیچی، چیزه -

 .پدرت به بگو؟ اسفندیار نه مگه؟ نه مگه. کنیممی

 انگار و کرده پدر به رو. کردممی سره یک را کار باید بودم زده حرف و کرده جرات که حاال. دادم بیرون را نفسم

 :تمگف و برداشتم نه گذاشتم نه، کالم نفوذ و جدیت با، هستم پیش دقیقه چند ملتهب جوان همان انگار نه

. ازدواج بی ازدواج. کمتر نه بیشتر نه، عمو دختر یک حد در فقط اما... اما؛ پدر دارم دوست رو نگارین من -

 !والسالم

 :گفت وارزمزمه و آرام صدایی با، غره چشم با و شد گشاد هایشچشم. زد خشکش پدرم

 ؟االن خوردی گهی چه تو! نفهمیدم -

 :گفت و زد بهم دری ضرب، بتکاند را چیزی بخواهد که طوری را هایشدست کف

 رو دختره؟ بودی الل، داداش آقا خونه گذاشتی رو دختره شب نصف بردی که شبی اون؟ ازدواج بی ازدواج -

 ؟کمتر نه بیشتر نه، عمو دختر یک حد در میگی حاال کردی هوایی

 راماج کن ول چرا. بودم گرفته گر من اما؛ بود مالیم و سرد هوا. کردم عرق. افتاد تپش به قلبم. درآورد را ادایم و

، طرف یک چیز همه یعنی! شب آن من کردم غلطی عجب؟ کنند مرور را شب آن خواستندمی کی تا؟ نبودند

 !درک به رفتیممی دو هر و رساندمشنمی اصال کاش؟ خواهممی را او من دادمی نشان شب آن ماجرای

 !نیست که زور، خوامشنمی -

؟ بودی کر؟ ریزیممی برنامه داریم دیدینمی؟ بودی کور مدت همه این؟ میگی داری حاال؟ خوایشنمی -

 بگی موقع همون بودی الل؟ گفتیممی دوتا شما عروسی آرزوی از داشتیم هرشب هرشب هی شنیدینمی

 !سگ پدر خندیدی پدرت گور به تو؟ میدی نظر؟ شدی آدم من برای؟ خوامنمی
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 بآ لیوان یک نگران و ملتهب مادرم. بود آمده بیرون مهربان پدر آن روحیه از و رفته فرو اشنظامی جلد در پدرم

 :گفت او به رو، باریدمی کلماتش تک تک از ترس که مضطرب و لرزان صدایی با و ریخت پرتقال

 من! گهدی چیز یه فردا، میگه چیز یک االن. صالحشه به چی دونهنمی، جَوونه. آقا نکنین کثیف رو خودتون خون -

 .هاکنیدمی سکته الل زبونم. کنین میل، آقا بفرمایید. کنممی صحبت باهاش خودم

 هارفح این از ترزرنگ پدرم. کشید جیغ گریه با مادرم. شد پخش ایوان توی کریستال لیوان شکستن صدای

 :گفت داد با و شد بلند جا از. زد هدف به درست. بود

 ؟شده خراب اون تو خوردی گهی چه؟ برگشتی عنتر درهگالب رفتی آدم! بودی الل حاال تا چطور -

 .تریواش خدا رو تو، شنونمی خدمه، زشته! داره درهگالب به ربطی چه. خدا به رو شما آقا، آقا -

 :زد فریاد تعارفبی پدرم

 ناموسیبی مگه! بترسم که باال روممی مردم دیوار از دارم مگه. بشنون همه بذار اصال! خانم بشنون خوب -

 باید من! بیاره در حرف بخواد هرکی خورهمی گه! زنممی داد خودم بچه سر دارم؟ بکشم خجالت که کنممی

 چه بگو گفتم. باال بیار رو حیاتبی هایچشم اون! اسفندیار توام با. کنم سره یک لقمه حروم این با رو تکلیفم

 ؟!کردی غلطی

. ردندکمی هضم را این اول باید. خواهمنمی را نگارین بودم گفته. بود کافی قدم یک همین فعال. برخاستم جا از

 :گفت گشتم برمی ساختمان به قهر با داشتم که من به بلند صدای با پدر

 انخ جواب چی من؟ کنیمی گم رو گورت داری حاال، ما دل تو انداختی آتیش! آبروبی یپسره ببینم کن صبر -

 نهمی اگه کمترم سگ از؟! خوامشنمی میگه حاال و خونه آورده شب نیمه رو دخترت پسرم بگم؟ بدم رو داداشم

 !نکنم آدمت امشب
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 .بود آمد و رفت در پدر و من بین والتماس ضجه با مادرم. آورد در را کمربندش و

 ذرع بیا. ببوس رو پدرت دست بیا. بیا مادر اسفندیار. کرد غلط. کرد اشتباه، جَوونه، خدا به رو شما آقا. آقا -

 .مادر بیا، کن خواهی

 یمحکم ضربه با پدر! بودند ندیده ما از را هاصحنه این حال به تا. پنجره پشت آمدند ترس با لعبت و گالب

 .کوبید پنجره حفاظ به را کمربند

 !هازادهحروم گمشید برید -

 غالمعلی ،فریاد و جیغ با. بود کرده سپر پدر و من بین را خود گریه با مادرم. گرفتند فاصله پنجره از جیغ با دو هر

 این به توجهبی پدر اما "...کرد سکته، بگیر رو آقا بیا ": گفت و زد صدا زدمی چرت سرایداری اتاق در که را

 :زد فریاد وجود همه با، کردمی محکم مچش دور را کمربند که طور همان هاضجه

 ؟خوردی گهی چه شده خراب اون تو بگو گفتم -

 ...شدم عاشق -

. بود غریبه هم خودم برای صدایم. درآمد حرکت به کسی چه فرمان به زبانم دانمنمی. خوردم یکه هم خودم

 با دو هر مادرم و پدر. بود طوفان از پیش آرامش که سکوتی. گرفت فرا را جا همه ناکی وهم سنگین سکوت

 به و شد شل پدرم مچ دور از کمربند. خوردندنمی تکان و شده خشک، درآمده حدقه از هایچشم و باز دهان

. ستنش و نشاند صندلی به را خود کشان کشان، کند سنگینی پاهایش به وزنش انگار که طوری. افتاد زمین

 پتکی چون زمین با پارچ برخورد صدای. انداخت زمین به را پارچ تعادلش عدم که گذاشت میز روی را دستش

 آن قیبا و پاشیدمی بیرون به شیشه هایترک الی به ال از پرتقال آب قطرات. شکستمی را صحنه وهم که بود

 ...شد رد من پای کنار از باریکی بسیار جوی چون

 .هم آنها هاینفس صدای. شد بلندتر و بلند، قلبم هایتپش صدای. بود سنگینی سکوت
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 گشتن و درهگالب در شدن عاشق خاطر به آنها شوک. نیست بدی چیز خود خودی به شدن عاشق دانستم می

 عمو و درپ میان برادری رشته گسستن با بود برابر، نگارین به آنها از یکی دادن برتری و! بود آبادی دختران میان

 .شده منصرف میهمانی به رفتن از فهمیدم. کرد شل را کرواتش گره پدرم …جان

 بیدار ودترز چرا، نشستم شتاب با. بود دقیقه بیست و نه، انداختم تخت کنار زنگی ساعت به نگاهی. شدم بیدار

 ...دیشب. آمد یادم! آه؟! مادر. کردمی بیدارم همیشه که مادر! نشدم

، رهدله، فقط عشق این از حال. بودم رفته را راه بیشتر نصف، بودم گفته که همین. کردممی سبکی احساس

، دبو ربوده من از هوش و عقل که آن دانستندنمی هنوز آنها اما؛ دادمی آزارم که بود رو پیش نامعلومی و نگرانی

 !کیست

 راه هاگل بین داشت. گرفتمی ایراد هاگل به عموعمر رسیدگی به علتبی داشت که دیدم را مادر پنجره پشت از

 نجرهپ پشت از هم من. برگرداند را رویش و کرد اخم غضب با. دید پنجره پشت را من و کرد بلند سر که رفتمی

 وشد از بعد. کردم تمام را ورزش همیشه از زودتر و دویدم باغ در دور چند و رفتم حیاط به حوصلهبی. رفتم کنار

 آماده هم را مهمانی و شام بساط دیدم ظهر هایطرف. خوردم مادر حضور بدون و تنها را صبحانه، گرفتن

، شدینم پخته خصوص به مجالس و عید در جز که ایپنجره هایشیرینی و لعبت مخصوص کیک بوی. کنندمی

 !کنند لغو را امشب مهمانی نشده رویشان پس. رسیدمی مشام به وضوح به

 دایص با مادر. نرفتم ایوان روی استقبال برای همیشه برخالف. رسیدند راه از هامیهمان که بود مغرب اذان از بعد

 دست با اهنرده باالی از. "استقبال بیاد، اومدن بگو": گفت گالب به رو بشنوم باال طبقه در هم من که طوری بلند

 سیبیل و مو آن با جان عمو. شدند وارد ترتیب به که دیدم جا همان از. شنیدم خودم که کردم اشاره گالب به

 و مشکی کوتاه روسری و خاکستری دامن و کت با جان عمو زن، سفید مشکی راه راه شلوار و کت، جوگندمی

 راه به معمول تعارفات شلیک. نارنجی دار آستین پیراهن و جین شلوار با نگارین و مهربان لبخند و هاچشم همان

 :افتاد
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 .گذاشتید منت، فرمودید رنجه قدم، اومدید خوش -

 .شدیم شرمنده، افتادید زحمت به، نشه کم لطفتون -

 و لَخت موهای به دستی و کشید آغوش در را نگارین، باشد کرده فراموش را من دیشب آشوب گویی که مادر

. ددی را من و انداخت باال طبقه به نگاهی نگارین لحظه همان. زد ـوسه بـ اشپیشانی بر و کشید اششالقی

 به لحظه .رفتم پایین. دادم تکان دست برایش و زدم لبخند اکره با. کنم پنهان را خود شدنمی دیگر! نبود ایچاره

 ویر هایمچشم. کردممی پرهیز نگارین به نگاه از وضوح به. بود شده کشدار و آور عذاب برایم شب این یلحظه

 لعبت پخت دست هایشیرینی و بیروت سبز سیب از پر مجلل هایظرف و ایفیروزه آبی ترمه آن با میز

 کور منطق و بودم کسل. بیندازد آب را دهانم، رنگ به رنگ تنقالت و هانوشیدنی این از یکی کهآنبی، گشتمی

 :گفت و آمد در صدا به جان عمو که طوری، بود شده

 !ندیدیمت نظر یه تابستان ماه سه! جان عمو شده سنگین اتسایه -

 :گفت و کرد دستی پیش، پاچهدست مادرم

 و ارهد دیپلم فهمیدن وقتی. تابستون این بود خان حشمت پسر یسرخونه معلم امبچه. ندیدیمش هم ما والّا -

 .دنبالش فرستادن آزاده وقتش

 که ودمب ایلحظه دنبال و کشیدم عمیقی نفس. بود تهمینه غمگین و زیبا هایچشم گرتداعی، خان حشمت اسم

 زن و مادر هایحرف از که طورآن زیرا؛ نیستم ازدواج این به راضی بگویم او به و بیاورم گیر تنها را نگارین

 من مادرم و پدر خیال به. ما نامزدی اعالم و بودند هفته آخر میهمانی ریزی برنامه حال در بود پیدا عموجان

 لد و رفته یادم عاشقی و عشق، حنا در بگذارند را دستم وقتی و شده زودگذر احساسات دچار که هستم ایبچه

. زدمی ناخنک هاشیرینی به گاه و کردمی بازی خود هایانگشت با نگارین. بندممی خود کفو هم با زندگی به

 از که طور همان عموجان زن. داشت شرم من با صحبتی هم از ترهابزرگ حضور در و بود رفته سر اشحوصله

 :گفت من به رو انگیزوسوسه لحنی با، ریختمی میوه آب خودش برای پارچ
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، نیدبز قدم حیاط توی برید دارید دوست اگه، خورهنمی شما درد به ما هایصحبت. عزیزم پاشو، جان اسفندیار -

 .میده اجازه عموجانت

 کرده حس را خطر. کرد هول و شد رنگ به رنگ مادرم. نشاند دل ته از لبخندی، معنادار نگاهی با مادر به رو و

 لرزان صدایی با. جسورم و خراب کله چقدر من دانستمی هم خودش. داشت بیم نگارین و من تنهایی از، بود

 :گفت

 مراسم برای خودشون هاجَوون االن، شده عوض زمونه و دوره حال هر به، بدن نظر باشن باید؟ برن کجا -

 .گیرنمی تصمیم

 :گفت جان عمو به رو و

 .بدونیم هم رو خانم دختر نظر بدید اجازه اگه، عمو خان شما یاجازه با -

 :داد ادامه جمع به رو و

 با و کیک ارکن بیان اسفندیار و جان نگارین، ببریم رو کیک خواهیممی که وقتی داریم تصمیم جان نوشین و من -

 .کنن اعالم رو خودشون نامزدی، کنیممی تعبیه کیک باالی طبقه که هاانگشتر برداشتن

 "؟ نداری خاصی یبرنامه تو؟ عزیزم چیه نظرت ": گفت نگارین به رو آخر در و

. نندک میخه چهار را وصلت این شده هرطور خواستندمی! نخیر. انداخت زیر به سر لبخند با و شد سرخ نگارین

 در من...ایشنیده غایب حاضر حدیث هرگز ". نمایش این قسمت ترینمضحک من وجود و بود جالبی نمایش

 " است دیگر جای دلم و جمع میان

 اشتد وجود او برابر صد تهمینه در که حیایی و شرم. داشت ادامه نگارین حیای و شرم یصدقه قربان با نمایش

 حال نای با، بود شیرینی و میوه از پر میز روی کهاین با! آمدنمی چشم به اشخانوادگی شرایط واسطه به فقط و
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 چای ،آورد گرفته تازه هایمیوه آب، آورد کیک، آورد شیرینی گالب. دادمی آشپزخانه به ایتازه دستور هربار مادرم

 .گذاشت عموجان دست جلوی رنگ مشکی سنگی سیگاری زیر. گرداند

 :گفت پدر تاخیر از نگران مادرم که رسید نه به ساعت

 که رهبیشت ساعت یک. باشه خونه اذان قبل بود قرار! میام زودتر میارن تشریف آقاعمو که امشب گفت خودش -

 !افتاده شور دلم، دادن اذان

 نهایت در و نبودند موفق چندان عمل در ولی؛ کردندمی پنهان را خود نگرانی چه اگر جانعمو زن و عموجان

 .داد پایان آمده وجود به یهجمه به تلفن تماس صدای

 رو شام برسونم اطالع به گفتند. ضروریه آقا حضور که آمده پیش موردی گفتند. گرفتند تماس آقا اداره از، خانم -

 .کنید صرف ایشون حضوربی

 کدورت و ناراحتی باعث مساله این آیا بفهمد خواست. زد دو دو عموجان زن و عمو بین مادرم نگران نگاه

 شحالخو غیبت این از من که البته. زد ادعا این بر تاییدی حکم عموجان زن برچیدن لب البته که! نه یا شودمی

 من به غره چشم با مادرم که کردم تعارف میوه شدم بلند. کردم شوخی و خنده به شروع و آمده زبان به، شدم

 پر واباقل ظرف کهاین با! نبود خودم دست کارهایم. کردمی فرقی چه اما! است گالب یا لعبت کار این که فهماند

 با ار اشدانه دانه اشتها با و برداشتم انگور خودم برای. دادم بیشتری باقلوای آوردن دستور لعبت به اما، بود

! ودمب رسیده دل مراد به گویی! باشم نخورده شیرینی این به انگوری وقت هیچ گویی، ریختم دهان به مشت

، نندک ریزیبرنامه نامزدی اعالم و شنبهپنج برای توانستندنمی او تایید و اجازهبی و پدر حضوربی که همین

 رو جان عمو. کردمی نگاه من به باز دهان با، پاییدمی را من چشمی زیر لحظه آن تا که نگارین. بود کلی خودش

 :گفت همسرش به

 هک تربزرگ حضوربی. برداشت قدم از قدم نمیشه ندن اجازه داداش خان تا؟ خانم بگیریم دارشک یروزه چرا -

 .نریزید برنامه خودتون برای خودبی، نداره صفایی مجلس
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 که هرطور داشت سعی عموجان زن حال این با. بود هم مادرم به منظورش. بشنود دروازه، گفتمی در به البته

 .کند نامزد را نگارین و من شده

 وقت دیگه حال هر به. کنن رسانی اطالع داداش خان به داداشزن، بزنیم رو هامونحرف ما میگم من خب -

 !که نمونده چیزی شنبه پنج تا؟ کنیم ریزی برنامه کی پس. شه زده االن باید هست حرفی هر، نیست

 :گفت جدیت با و داد باال را ابرویش تای یک عمو

 تنیس منزل وحی. بعد برای بذاریدش. نمیدم ریزی برنامه اجازه داداش خان حضوربی. گفتم که همون! خانم -

 !بندازید راه دنبک دایره شنبه پنج حتما که

 که دادمی لو را ملتهبش درون، عصبانی و ریز هایچشم آن با نگاهش. انداخت او به داریمعنا نگاه عموجان زن

 . کرد اجتناب بیشتر بحث از مادر و من حضور در البته. خوردمی حرصحسابی جان عمو دست از دارد

 هک بس! دهدمی شوهر را همه ساعته یک باشد داشته کور دختر تا هفت اگر جان عمو زن گفتمی همیشه مادرم

 . رودمی نگارین برای دلم خودم من که بوده یار آنها با شانس گفتمی همیشه و است زرنگ و زبر

. دش خورده سوپ کمی و ساالد مقداری تنها، اطعمه و اشربه انواع و بره کباب و پرشکم مرغ همهآن از شام موقع

 نه، دشمی بدل و رد حرفی نه. بود زده سنگ به را جان عمو خانواده تیر، پدر نیامدن. نداشت اشتها کس هیچ گویا

 که بود حواسم. شکستمی را سکوت که بود چنگال و قاشق خوردن برهم صدای تنها. آمدمی در کسی از صدا

 غذاها یهمه، بودمنمی خویش آبروی فکر به اگر که بودم من تنها بین این در. پایدمی را من چشم زیر از نگارین

 با، مادر طرف از اصراری هیچبی و بازگردد پدر تا نماند دیگر عموجان زن شام از بعد! خوردممی نفس یک را

 .کردمی عذرخواهی مدام و بدرقه را آنها حیاط تا مادرم. داد رفتن قصد نگارین و عموجان به سر اشاره

 خان مثل کسی حضور کشور امنیت برای. داره شغلی یه کسی هر خب. داداشزن نکن ناراحت رو خودت -

 .بفرمایید...بلدیم رو راه خودمون ما داخل بفرمایید، بفرمایید. کنیممی درک هم ما، الزمه و ضروری داداش
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 نگاه و برگشت نگارین آخر لحظه. کردممی نگاه رفتنشان به و زده تکیه استخر به مشرف ایشیشه بزرگ در به

 ار در وقتی! آلود رمز و مرموز. شد تهمینه نگاه به شبیه نگاهش لحظه یک. انداخت من به معناداری و پرعمق

 رایب اگر ": گفت شدمی رد که کنارم از. آمد ساختمان طرف به عمیق اخم با من دیدن با و برگشت مادر، بستند

 "!داشت آب تو برای نداشت نون ما

 :زدمی صدا را لعبت راهرو از داشت انگار. شدم بیدار مادر صدای و سر از که برد خوابم کی دانمنمی

 .بچین رو میز ایوون رو برو دیگه ساعت یک. ستصبحانه وقت دیگه، کنی گرم بری خوادنمی -

... النا ولی؛ کردمی بیدارم نماز برای ننه حتما بودم درهگالب اگر. بود زده آفتاب تازه. انداختم پنجره به نگاهی

. کردمی مواخذه را پدرم داشت مادر. شنیدممی واریزمزمه صدای. شود باز هم از هایمچشم تا زدم پلک چندبار

 اتاق در من و بود باز در کهاین مثل ولی؛ بزند حرف آرام داشت سعی. گذاشتم باز را در الی و شدم بلند آرام

 .شنیدممی را صدایشان راحت کناری

 !کن ول دیگه شما خدا به رو تو کنم نگاه داداشمخان صورت به ندارم رو خودم من، خانم -

 برای چقدر دونیدمی که خودتون! کنه کاری تونستنمی دیگه، شدمی زده هاحرف و اومدینمی دیشب اگر -

 جدی زیادی؟ درهگالب برید بشید بلند مهمه قدراین که شبی همین بود واجب حاال. قائله احترام عموش

 !هاگرفتید

 !باشد گفته را چیز همه ننه نکند... نکند. آه! جاآن چی برای؟ درهگالب. کردم نزدیکتر در الی به را گوشم

؟ داریم تربیش پسر یه ما مگه؟ کنم مجبورش میگید شما؟ کنه ازدواج احترام خاطر به یعنی؟ نیست جدی یعنی -

 از! ندارم ور پسرم دونه یه بدبختی طاقت من! خانم نه؟ ببینم رو گرفتاریش و بشینم عمر یک که کنم مجبورش

 که مردی به بدمش بودم حاضر بود هم خودم دختر، خودمه خون و گوشت از، برادرمه دختر نگارین هم طرفی

 .کنیم رس به باید خاکی چه ببینم تا نیاد میون به نامزدی حرف فعال که نیومدم رو دیشب؟ نیست باهاش دلش
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! اشهب رفته، رفته هم آبی زیر گیریم حاال، اونجا رفت شد پا ما بدون روز دو؟ گرفتید جدی قدراین چرا شما! آقا -

 تاثیر تحت، خامه،جَوونه. میفته سرش از بگذره که یکم؟ داره قال و قیل همه این ارزش مگه داهاتی دختر یک

 کرف چی خودش پیش ایدرهگالب اون. پایین میاد شیطون خر از باشه نگارین با که صباحی چند. گرفته قرار

 !خونه این پسر دونه یه زن بشه بخواد داهاتی دختر یک! هاغلط چه؟ کرده

 الی آرام. دهند ادامه بحث این به بخواهند که بودند هاحرف این از تراحوال پریشان دو هر. نیامد صدایی دیگر

 ژادین برتری عدم و هاانسان برابری به را من همیشه که مادرم شدنمی باورم. برگشتم تخت روی و بستم را در

 لفظ هب پاکدامنی و نزاکت و ادب همه این با را من یتهمینه آمده میان به خویش منافع پای که حال، دادمی تعلیم

 اگر تمدانسنمی. سوزاندم تهمینه تنهایی به دل پیش از بیش. بنامد دهاتی، نژادی تفکیک روی از نه و تحقیر

 هنوز من؟ کرد خواهند برخوردی چه؟ داشت خواهند نظری چه، است خان حشمت خواهر همان دختر این بفهمند

. دادمی بمعذا مساله این! شده دراز محبوبم نازنین طرف به که ببینم را امیرخسرو سیاه هایدست توانستممی هم

 سدودم را تنفسم راه و آورده فشار امحنجره به پیش از بیش روانی و روحی آشفتگی این. کردمی متالطم را روحم

 از یرهای و تهمینه به توانستممی بود شده راحت حدودی تا نگارین با نامزدی بابت از خیالم که حال. بود کرده

 را تهمینه باید. چیست بسته آن جریان فهمیدممی باید. رفتممی عشرت سراغ امروز باید. بیاندیشم شرایط این

 . کردممی دور امیرخسرو و پریچهر شوم هدف از

 و ردهک بس آتش اعالم مادر. بود رفته سرکار هم باز دیشب خوابیِبی از بعد بیچاره. ندیدم را پدر صبحانه موقع

 وضع را چایم دادمی دستور گالب به، گذاشتمی من جلوی را کره ظرف. باشد داشته طبیعی رفتار داشت سعی

 :گفت مقدمهبی! پیش روز دو مثل... هاوقت همان مثل. بریزد داغ چای و کند

 زنده قمر خدابیامرز هم االن اگر. قمر کنسرت بردمی رو ما گاهی از هر پدرم، بودم نکرده ازدواج که هاوقت اون -

 ربارد توی شب اون که بلندی قد آقای همون کنسرت. گرفتم کنسرت بلیط تا دو هم حاال. بردمتمی حتما، بود

، زد زنگ استادم ولی؛ بریم هم با خواستم. بود اومده خوششون همه؟ خوندمی سوز با چقدر یادته. خوندمی داشت
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 برایم جونی برگردم و کالس بروم تا دیگه. خارج بره خوادمی. کرده موکول امروز به رو فردام کالس نوبت

 .برید پاشید یکی با تو بیام تونمنمی من که حاال گفتم. بیام هم رو کنسرت بخوام مونهنمی

، ودب محسوس صدایش لرزش که طوری، آرام و نوشید شیر از کمی. خورد گردو و پنیر لقمه یک و کرد مکث کمی

 :گفت

 .اومده خوشش و شنیده تلوزیون از رو صداش گفتمی. برو نگارین با... با -

 غولمش شیر در عسل زدن هم با را خود. بیفتد چشمم به چشمش تا نیاورد باال را سرش اما؛ کردم نگاهش عمیق

 را رشی دوباره. گذاشت بشقابش گوشه را آن و نخورد اما؛ مالید آن روی را کره و برداشت نان از برشی بعد. کرد

 لرزش به حواسم. است بیمناک خود فرزند آینده از که دیگری مادر هر مثل. بود نگران و ملتهب. زد هم

! مفهمیدنمی را دوگانگی این اما؛ کند نزدیک بهم را نگارین و من نوعی به دارد قصد فهمیدم. بود هایشدست

 در ار من چه هر که البته، خوب! بگذارد تنها را ما خواستمی حال و کردمی اجتناب نگارین و من تنهایی از دیشب

 دادمیم ترجیح تبعاتش و کذایی شب آن یتجربه با. شوندمی ترنزدیک مقصود به بدهند قرار شده انجام عمل

 در گذارندمی را دستم و کنندمی من رغبت و میل بر حمل را رفتارم کوچکترین که چرا. نبرم جایی را نگارین دیگر

 عدب و گردانیمی بریمی را دخترعمو که من سر بر کوبندمی و کنندمی چماقی را هاخانواده آبروی. گردو پوست

 را سکوتم چون مادر! سوخته دهن و نخورده آش نماد شدممی که شب آن مثل هم آخر سر؟ خواهمنمی گوییمی

 .بدهد دست از را فرصت نخواست دید

 ...گالب... گالب -

 .ساندر ما به را خود کردمی پاک، بود بسته کمر به که رنگی سپید بند پیش با را هایشدست داشت که گالب

 ؟کسره و کم چیزی... جان خانم جانم -
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 باشن رحاض خانم نگارین، خونه در فرستیممی ماشین هشت ساعت بگو. خانم نوشین منزل بزن زنگ. جانم نه -

 .کنسرت برن قراره اسفندیار آقا با

 بش آن ماجرای از بعد. پاییدمی را من چشم زیر از گالب. کشیدم عمیقی نفس و کردم مشت میز روی را دستم

 مادرم. بودند مطلع نگارین با ازدواج به رضایتم عدم و عاشقی و عشق جریان از هم آنها، ما بین دعوای و

 :گفت و کرد بلند را صدایش

 !برس گفتم که کاری به برو؟ گالب کنیمی نگاه چی به -

 :گفتم که نکشید ثانیه به

 .زنممی زنگ خودم من. برو تو! نه -

. یامدن بیرون صدایی اما؛ کرد بسته و باز را دهانش. زد پلک بار چند. ماند خیره من به گشاده چشمانی با مادرم

 و من بودن تنها از دیگر که بود چه جریان دانمنمی. شد پشیمان ولی، بگوید چیزی خواست رفت گالب هم وقتی

 عشرت هب زدن سر از بعد داشتم تصمیم حال ای علی. داشتند اینقشه چه باز که داندمی خدا! نبود نگران نگارین

 آن سوءتفاهم تکرار از هم هنوز چند هر. کنم صحبت او با و رفته نگارین سراغ، سند آن توی و ته آوردن در و

 .آمدمبرمی پسش از که بود کاری تنها این فعال ولی؛ داشتم اکراه شب

 .رساندم را خود پیغام بود برداشته را گوشی که خدمتکار به و گرفتم تماس عموجان خانه با. بود ده ساعت

 امدودی عینک. نداشتم را آنها با کالمی هم یحوصله و حال. بدهد نگارین یا عموجان زن به را گوشی نخواستم

 من داد اجازه اما داشت کالس کهاین با مادر. کردم حرکت عشرت خانه سمت به و برداشتم را ماشین، زدم را

 امنیاورده در را ماجرا توی و ته تا کردم عهد خود با! آمدمی حساب به باج نوعی هم این که ببرم را ماشینش

 کفاش دست کف پول مبلغی و کردم پارک کوچه سر را ماشین. شد تکرار روز آن ماجرای هم باز. برنگردم

 هدور را ماشین که هابچه به، خویش قدردانی دادن نشان برای هم او و باشد ماشین مراقب خواستم و گذاشتم

 کنار گوشه در. ایستادم در جلوی هم باز. کرد دورشان ماشین دور از و زد تشر، کردندمی هو ذوق از و کرده
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 خوش جوان این، را من کنجکاو هایچشم با همسایه هایمرد و زن معابر کنار و در الی از باریکشان یکوچه

. رآوردمد صدا به را بلبلی زنگ. کردندمی نگاه زحمتکش زن این، عشرت کلنگی خانه در جلوی، را قدبلند و پوش

 ...بهرام، تخس بچه پسر همان هم باز و

 ؟فرمایش. سالم -

 .شناسدمی را من که آوردنمی خود روی به اصطالح به. نخندم تا کردم جمع را هایملب

 .دارم کار عشرتت عمه با، سالم -

 :گفت تندی با و کرد پاک را اشبینی دست پشت با

 .نیست -

 لندب پشت از بهرام صدای. شدم وارد گویان اهلل یا. گذشتم کنارش از و کردم باز کامل را در و بردم پیش دست

 .شد

 .هانیشسته حیاط تو مردم ناموس! ستطیویله اینجه مگه هوی -

 راقب نزدم سرش توی دید وقتی. گرفت سرش روی حایل را دستش و برداشت عقب قدم یک ترس از. برگشتم

 .شد رد کنارم از دو با و شد

 .دفعه اون داشت کار عمه با که اومده یارو این بیا ننه، ننه -

 ضربدری و پیچیده کمرش دور چادری دفعه همان مثل، عشرت برادر زن. بود چرک رخت از پر حوض کنار هم باز

 دلبخن همان با. آمد باال زیرزمین هایپله از کردنی سرخ بلند تیغه دو چنگال با، بود زده گره گردن پشت از

 :گفت شرمگین

 . علیکم سالم! آقا شومایید، اِ -
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 .گرفت ایوان طرف به را سرش و چرخید خود دور. دادم را سالمش جواب

 .باش تیز، قبله حموم برو بیا بچه -

 .بنشینم تخت روی کرد تعارفم دست به چنگال و کرد من به رو

 از یکی یبچه سرون ختنه امشب. بودم مطبخ تو، نیومدم در جلوی من شرمنده. خدا رو تو بفرمایید... بفرمایید -

 تنهاست دست. کنم سرخ رو بادمجونش کشک هایبادمجون بیاد خدا بنده عشرت تا گفتم. هاستهمساده

 .بفرمایید... خودتونه یخونه. خدا رو تو بفرمایید! ایستادید هنوز که شما اِ. طفلی

 طور این که زنممی کتکش زبانی بلبل خاطر به کردمی خیال حکما. رفت بیرون و دوید کنارم از ترس با بهرام

 یداپ سوالم برای جوابی و " کنیمی صحبت طور این چرا ترسیمی که تو بچه خب " گفتم دلم در. ترسیدمی

 .رفتار و گویش نوع این به عادت! عادت مگر نکردم

. بود هگذاشت طالیی دور دستی پیش در نبات شاخه چند سینی روی، چای باریک کمر استکان کنار. آورد چای زن

 .کرد هالباس زدن چنگ به شروع و نرفت مطبخ سراغ دیگر او. کردم تشکر

 این شب دچن تا رفتید شوما که دفعهاون؟ عشرت سراغ میایید چی برا، نباشه فضولی وقت یک شرمنده هامیگم -

 .رفتمی طرف اون و طرف این کنده بال و پر مرغ مثل طور همین عشرت

 .کردم تعجب

 ؟گفتن چیزی مگه؟ چطور -

 غذاش از؟ شده خبری دربار تو میگم. بودمش ندیده ویلون و حیرون طور این حال به تا ولی؛ واال نه که چیزی -

 ؟گرفتن ایراد
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 با. نداشتم را خزعبالتش و هاحرف حوصله! بود کش زحمت و بیچاره زن این امور در کنجکاوی فکر به هم او

 :گفتم حوصلگیبی

 .هستیم راضی خانم عشرت از هم خیلی. نخیر -

 نآستی لباس و کوتاه موی با زنی! است باز همیشه خانه در که بود جالب. رفت کنار پرده و شد باز چهارتاق در

 اردو بود گرفته بغل زیر را اشدنباله و بود خوابانده سر روی را رفته رو و رنگ چادری که حالی در گردیقه کوتاه

 .خورد جا دید که را من. شد

 سالم ": گفت من به رو و ". داری مهمون دونستم نمی". داد نشان را من سر با و ". جون خانوم طیبه سالم "-

 "؟ شما هستین خوب. علیکم

 "! ستکوچه سر ماشینش؟ اومده دربار از": گفت زن به رو آرام صدایی با مجدد و

 نخود مقداری مشتش در. کردن وراجی به کرد شروع ریز یک. بدهیم را سالمش جواب زن یا من دادنمی مهلت

 هاچرک رخت کوه به آرام لگد با. خوردمی باز دهان با و انداختمی دهان به هایشحرف میان که داشت کشمش

 ". هاستوسواسی اون از خانوم کوکب عروس. نکنیا شور گربه رو اینا ": گفت و زد

 .کرد نوازش را هالباس از یکی دست با و شد خم

 ؟زلیخاس واس؟ نه. هاابریشمه -

 :رسیدپ مادرش. برگشت بهرام گذشت که کمی. نگفت چیزی دیگر. داد تکان نفی نشانه به سری حوصلهبی زن

 ؟تعمه کو پس؟ شد چی؟ ها -

 ما یسه هر به نگاهی. شد سرازیر حوض طرف به دیوار کنار از آرام، کردمی نگاه را من که طور همان بهرام

 .انداخت
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 ؟اللی! سگ تخم توام با -

 .کرد پاک را اشبینی دست پشت با عادت برطبق بهرام

 .نیاد ورااین هم دیگه بره بگین بهش. نمیام، دارم کار گفت... گفت -

 دهان از که شدیم جمالتی مبهوت ایلحظه برای دو هر. خورد گره بهم زن و من متعجب نگاه ایلحظه برای

 که طوری هر باید؟ چیست ماجرا؟ ببیند را من خواستنمی چرا؟ داشت معنایی چه کار این! بود آمده بیرون بهرام

 ادرم اطمینان مورد حد این تا که باشد داشته خبر هاچیز خیلی از باید زن این. بگیرم را هایمسوال جواب هست

 .دیدممی را او و رفتممی قبله حمام نزدیک خودم باید. شدم بلند. بوده تهمینه

 .میاد خودش دیگه ساعت دو تا بشینید. نخوردین رو چاییتون که شوما! آقا، اِ -

 را شنان شاید. باشد ساز دردسر عشرت برای نوعی به خود من حضور شاید. ماندممی جااین، این از بیش نباید

 که چرا. آمدم جااین بار دومین برای من که آمده پیش دربار از موردی کردندمی فکر همسایه و در و کردممی آجر

. دندکرمی برانداز را من چنین این که آیممی دربار از من گفته بقیه به کنجکاوش و فضول برادرزن این حتما

 در احتمالی کتک از تا کرد بلند را دستش. برگشتم بهرام سمت به آخر لحظه. کردم خداحافظی و کرده تشکر

 که را آنها کوتاه خداحافظی یک با حرفی هیچبی. کردم نوازش را موهایش روی و بردم پیش دست. باشد امان

 .کردم ترک، کردندمی نگاه من به مات

 متس به پیاده. ببرم را ماشین شدنمی باریک هایکوچه این با و نبود زیادی راه. گرفتم را حمام آدرس کفاش از

 داغی نخو، تهمینه هایچشم یاد که شدممی رد سقاخانه یک کنار از راه بین. افتادم راه به السلطنه نایب بازارچه

. ودب شده سخت و آور عذاب برایم او از دوری و جدایی توان دیگر. بود شده تنگ برایش دلم. کرد روانه قلبم به

 گریدی و گرفتمی را جانم و شدمی گداخته قلبم در که جانسوزی عشق نیت به را یکی، خریدم شمع دو مغازه از

 ندبساز سنگی من از هاتربزرگ خواستمنمی و بود عزیز برایم خواهر چون که کسی. خویش عموزاده نیت به را

 و خوردمی امشامه به، خواستمی هوا به شمع از که باریکی دود و پارافین سوختن بوی. او دل شکستن برای
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. یستادا باز سوختن از و شد خاموش نیمه در بودم کرده روشن تهمینه نیت به که شمعی. بود دلنواز و غریب چقدر

 از هم خداوند حکما گفتم. گرفتم نیک فال به و کردم پاک انگشت با بود آورده هجوم چشمم گوشه به که اشکی

 کردمیم سعی باید، نبود وقت. انداختم ساعتم به نگاهی. ایستاده باز سوختن از شمع و شده ناراحت ما سوختن

 خواهش او از آمد بیرون که کسی هر اندیشیدم خود با. افتادم راه حمام طرف به. برگردم خانه به ناهار موقع تا

 رادرشب زن. شود تمام کارش تا مانممی منتظر و نشینممی حمام نزدیکی جا همان یا بزند صدا را عشرت کنممی

 ونچ شب تا بودم حاضر که دادمی من به قدرتی تهمینه هایچشم یاد. کشدمی طول ساعتی دو کارش گفتمی

 کوله و کج آسفالت روی، رتبه عالی نظامی یدانه یک یکی پسر، من. بمانم منتظر و بنشینم جا همان پاسبان سگ

 خواهر خاطر به! خان ساالر دختر خاطر به هم آن، شهر از منطقه این و محله این در هم آن، باریک کوچه این

 ؟بودم من این که کردمی باور کسی چه. ظالم خان حشمت

 نآ به خیره نگاه از اما؛ بود حمام باز در به حواسم. نشستم بود خانه یک در جلوی که ایپله روی حمام نزدیک

 هک حالی در زن یک که بود نگذشته ایدقیقه چند. کردم سرگرم ماشین سوییچ با را خود. بودم برحذر طرف

 است سرپ نبود معلوم اشپسرانه نیمه و دخترانه نیمه هایلباس از که بچه. آمد بیرون بود گرفته را ایبچه دست

 گره سرش به سفت سفید روسری یک با پاییز نزدیک روزهای این در سرماخوردگی از جلوگیری برای و دختر یا

 مادر. شد خاکی سفیدش هایدست و زمین خورد گرفتمی کیپ را چادرش داشت مادرش که زمانی، بودند کرده

 یسفید از صورتش.  "! سر به خاک نبودی حموم تازه تو مگه ". کرد بلندش و زد سرش توی یکی باالفاصله

 ایشهچشم. دادمی نشان هم را پوستش زیر هایرگ بود کشیکیسه و گرم حمام از گرفته نشات که حد از بیش

 .مرفت جلو. چسبید مادر چادر به و گریه زیر زد. باشد کرده شنا استخر در هاساعت گویی و شده متورم و سرخ

 .خانم سالم -

 "سالم علیک": گفت و کرد من به متعجب نگاهی

 .آمده پیش فوری کار بگید. کنید صدا رو خانم عشرت داره امکان براتون اگر خواستممی، شرمنده -
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 .انداخت سرم فرق تا کفش نوک از نگاهی و گرفت ترمحکم را چادرش زن

 ؟شده چیزی؟ آییدمی دربار از -

 رایب دردسر باعث ناخودآگاه داشتم من و است مشغول دربار یآشپزخانه در عشرت داشتند خبر محله کل! نخیر

 .شدممی او

 .کنید صداشون لطفا میشه -

 .داد هل حمام طرف به را بچه دست با

 .در دم دبیا پا تک یه سرش بندازه چادر یه بگو. خانوم عشرت دنبال برو؟ گفت چی آقا نشنیدی مگه، بچه بدو -

 .ایستاد من کنار وخودش

 .کنممی صداتون من اومد، بشینید بفرمایید اونجا، بیاد عشرت تا میگم -

 .ممنون -

 هب شروع هم با نفر چند هر و رفت آمدند بیرون حمام از که دیگر خانم چند طرف به زن. گرفتم فاصله کنارش از

 بچه انهم با عشرت که نکشید طولی. کردممی حس آنها سنگین و موشکافانه هاینگاه زیر را خود. کردند پچ پچ

 قطره حمام گرم رطوبت یا عرق از صورتش. بود پیدا چشمش سفیدی جای جای در قرمز هایرگه. آمد بیرون

 آنها داشت سعی بیهوده که بود افتاده بیرون فرق روسری زیر از تاب و پیچ با خیسش موهای و بود خیس قطره

 غم گویی من دیدن با. داشت مظلومی و کش زحمت چهره کل در. بود متورم و انداخته گل هایشگونه. بپوشاند را

 مشغول و ایستاد ترطرف آن قدم دو. نرفت اما؛ گرفت را اشبچه دست زن. باشد آمده فرود سرش بر عالم

 زن این دردسر باعث کهاین از. داشتند نظر زیر را ما هم عابران و هادارمغازه که بود حواسم. شد ما تماشای

 و دبو کرده مجبورم تهمینه عشق، بودم مجبور. نبود ایچاره اما؛ بودم نگران و مضطرب باشم شده کش زحمت
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 آن و طرف این به نگاهی خانم عشرت. بکشاند خود دنبال را من کجاها تا بود قرار عشق این دانستمنمی من

 :گفت و کرد زن به رو آخر سر و انداخت طرف

 .عزیزجان برو. آشناهاست از آقا، مادر برو... جون خانوم اقدس -

 من دل توی دل حاال تا امدفعه همون خدا به والّا؟! نیا دیگه ندادم پیغوم مگه؟ مادر شده چی": گفت من به رو و

 داد که بود دیروز همین انگار. تهمینه خود دست بدم رو امانتش بودم داده قول خدابیامرز اون به من. نیست

 خودش نیقانو حق از بتونه تا دستش برسون رو این، نبودم زنده من و رسید قانونی سن به وقتی": گفت و دستم

 چرا، زن میگم خودم به شهمه. نرفته پایین من گلوی این از راحت لقمه یک روز اون از والّا ".بشه مندبهره

 ".ندادی خودش دست

 .بود خواسته ازم خودش. دادم نشون بهتون رو سر گل اون که من -

 .بود افکنده سایه سرمان بر بود خانه کنار که ستبری درخت. نشست آن روی و رفت پله طرف به آرام

 که بود چیزی عزیزترین. کردنمی جدا خودش از رو اون وقت هیچ تهمینه. بوده خدابیامرز اون مال سر گل اون -

 .کنم اعتماد بهتون بود محال دیدمنمی شما دست رو اون اگر. داشت دنیا این تو

 :داد ادامه من به رو و

 .سپرده دستتون رو اون که هستین عزیز براش و داشته اعتماد شما به خیلی حتما -

 حتما". دش تکرار ذهنم در صدایش. کوبیدمی سینه به تپش با قلبم. کردم لمس را سر گل و کرده جیب در دست

 ؟بودم تو عزیز من، تهمینه؟ عزیز "...هستین عزیز براش و داشته اعتماد شما به خیلی

 ؟هستی هم هنوز. شدی خان حشمت پسر خونه سر معلم گفتید دفعه اون -

 .عمارت میاد مهر از خودش معلم. شد تموم امدوره دیگه. نه -
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 ؟داشته پیغامی جانم تهمینه؟ میاد بر من دست از کمکی چه؟ مادر شده چی، خب -

. فتگرمی فرا میل و شوق و شور از موجی را بدنم پود و تار تمام نامش شنیدن با. شد داغ داغ و گرفت گر قلبم

 ...خودم برای فقط. خواستمشمی خودم برای فقط. باشد خودم جز کسی هیچ جانتهمینه، او خواستنمی دلم

 ؟بود چی بسته اون بپرسم تا اومدم من، راستش... راستش. خانم عشرت -

 .گرفت را رویش. شد بلند و انداخت پیشانی به چینی. رفت هم در اشچهره. کرد نگاهم براق

 اومدی پس. خودش دست رسوندممی باید. دادم تحویل بهت رو بسته کردم اشتباه دونستممی هم اول از -

 !بده دیگه جای رو روزیت خدا برو برو! اطالعاتت تکمیل دنبال

 .دویدم دنبالش قدم چند

 . فرستاده تهمینه رو من، خدا رو تو کنید صبر -

 .رساندم رویش به رو را خودم و کرده استفاده فرصت از. ایستاد جایش سر

 .فرستاده تهمینه رو من خدا به، کنید باور رو حرفم -

 :دادم نشانش و درآورده را سر گل اعتمادش جلب برای و کرده جیب در دست

 ...داریم عالقه هم به ما... هم به ما... ما! داده من به رو سر گل این تهمینه. ببینید -

 دریچه از را کالمم صداقت خواستمی. کرد نگاه هایمچشم به. شد پاشیده صورتش به اضطراب از گردی

 .بخواند هایمچشم

 اون نمبدو باید من. کرده پنهون و گرفته رو بسته پریچهرخانم. خواسته کمک من از! ندیده رو بسته اصال اون -

 !کنم کمکش بتونم که بوده چی بسته
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 .شد خیره من به گشاده هایچشم با

 ؟پریچهر به دادی رو بسته اون مگه... مگه -

 .امکرده خراب که فهمیدم. باختم رنگ

 .بودن هم با دوتاشون هر آخه خب... خب -

 "آره": گفتم آهسته است معترف خویش ـناه گـ به که گناهکاری لحن با و

 "...خدا ای. کردم امانت در ـیانـت خــ؟ شد چی دیدی. من وای ای ". گرفت را سر کاسه دست یک با

 دخو شماتت به شروع لب زیر و گرفت دست دو هر با را سر. نشست و رساند پله به را خودش کشان کشان و

 :گفت دادمی خرابش حال از خبر که محزونی لحن با و کرد من به رو. کرد

 بود داده که بود خدابیامرز اون مهریه و هازحمت نتیجه بسته اون؟ هان، بود چی بسته اون بدونی خوای می -

 هتهمین خود حتی. نداشت مغازه دهنه این از خبر کس هیچ. بود خریده زار الله تو بزرگ مغازه دهنه دو خان ساالر

 .خیاطی مزون یک به بودش داده اجاره بود زنده تا خدابیامرز. گذاشته براش خونه سند پدرش کردمی فکر هم

. گرفتمی اجاره از خوبی پول خدابیامرز. گرفته رو مغازه اون از باالتر در تا سه االن که بود ارمنی مادام یک مال

 داشته خبر حساب این از کس هیچ خواستنمی. من حساب به بانک تو ذاشتمی کردمی جمع رو هاپول ماه هر

 ودب سپرده بهم. منه دست هاپول اون هم االن. بزنه دست بهش نتونه خودش تا من حساب به ریختمی. باشه

 عمرش آخرهای خدابیامرز اون آخه... آخه. بخرم جهاز براش پول این با تهمینه عروسی موقع نموند زنده اگر

 بیام پام رس تا گفتمی. شدمی بیکار کار از آخه، بفهمه کسی دربار تو نگذاشت. گرفته بد مریضی که بود فهمیده

 آداب با و دربار تو تهمینه خواستمی که اونجا از ولی؛ نداشت کردن کار به نیازی خان ساالر وجود با. سرکار

 سیر شدل و چشم. شه بزرگ اونجا و ببینه رو شاهانه زندگی و بمونه گفتمی. بود مونده همونجا بشه بزرگ اونجا

 .داره تهمینه که جمالی و حسن همه این با هم اون. بشه مالدار مرد یه صیغه نره شاهی یه صنار خاطر به. شه
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 تو رو شب داشت اجازه که بود کسایی جزو اون دونیمی آخه. شه بزرگ هابیچاره بدبخت ما مثل خواستنمی

 شدمی تهران راهی خان ساالر که زمانی فقط. بخوابه آشپزها استراحت مخصوص هایاتاق تو و بمونه کاخ

 دلیل ولی؛ بود نکرده ول رو کارش که کرد شکر رو خدا کلی ساالرخان فوت از بعد، هم آخر سر. خونه رفتمی

 ...و بهش زد ماشین یه روز یه که بود نشده افتاده و بود سرحال هنوز. نبود مریضی اون فوتش

 کنار هایمچشم جلوی از کم کم داشت ابهام هایهاله. کرد گریه هق هق و پوشاند را صورتش چادر یگوشه با

 یک با! بود زارالله در بزرگ مغازه دهنه دو سند. نبود خانه سند آن پس. شد روانه ذهنم به افکار از موجی. رفتمی

 اگر درهگالب هایزمین عایدی از زارالله در بزرگ مغازه دهنه دو درآمد که فهمید شدمی هم انگشتی سر حساب

 هم همغاز این حتی خواستندنمی آنها و گذاشت پول روی پول آن با شدمی دغدغهبی و راحت اما؛ نبود بیشتر چه

 مفت روستا هایزمین هازمان آن حداقل. باشند چیز همه صاحب خودشان خواستندمی. برسد تهمینه دست به

 طمع چشم خانم پریچهر که بود دلیلی همان این و بودند تهران در زمین متر یک حتی خرید دنبال ههم. ارزیدنمی

 به ایعالقه خان حشمت، گفتمی پدرم و داشتم اطالع من که جایی تا چون؛ بود انداخته مغازه دهنه دو این به

 آمریکایی افسران از پذیرایی و عیاشی خرج را هاپول تمام و دادنمی نشان خود از تهران در امالک و ملک خرید

 از ربدت هایزن برای گهگداری بودم شنیده پدرم از بار یک حتی. کردمی، آمدندمی درهگالب به تفریح برای که

 نه مگر. کرد زندگی راحت و آورد در را عائله سر چند خرج شدمی مغازه دهنه دو این با. کردمی خرج خودش

 همهاین آن از حاصل درآمد با و داشت همایون باب در شلوار و کت کوچک تولیدی یه خودش جان عمو کهاین

 ای دهد اجاره را آن بود کافی. درآورد پول آن از بیشتر شدمی و بود زارالله دیگر که این! بود آورده دستبه ثروت

 هاینقشه مغازه دهنه دو این برای خانم پریچهر احتماال! دهد باال را مغازه کرکره و کند پا و دست شغلی خودش

 معط و حرص و گذاشته برایش ایخانه سند پدرش شنیده تهمینه زبان از اول خانم پریچهر حکما! داشت زیادی

! من اورب زود و ساده یتهمینه... آه. بفرستد اشنقشه پی را من تا داشت آن بر را او جزئیات و خانه متراژ دانستن

 ؟!باشد نقشه هامهربانی این تمام شاید نرسید خودت فکر به چرا

 :گفتم و کردم خانم عشرت به رو
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 ؟بیاریم در پریچهر چنگ از رو سند چطور؟ کنم کار چه باید حاال -

 که هادار ازهمغ. نشنوند بودند تماشا به که هازن. نشنود کسی خواستم. آوردم بود که اینی از ترپاین را صدایم بعد

 .نشنوند پاییدندمی را ما

 دست؟ باشه داده شما به خدابیامرز اون که نیست ایدیگه چیز. بگذارین من پای جلوی راهی خدا به رو شما -

 ؟تستهمینه نام به سند. است تهمینه ارث مغازه دهنه دو اون کنه ثابت بتونه که چیزی هر؟ چیزی، اینوشته

 هک را تهمینه خط دست کالفه. دهم اشبازی من نکند است دلنگران فهمیدم. خواندم نگاهش در را نگرانی رد

 .دادم نشانش و درآورده اممردانه لباس جیب از بودم برداشته خود با صبح

 نام به ندس! خوادمی کمک من از. گرفته ازش رو سند پریچهر نوشته، بخونید. نوشته من برای. خودتون ببینید -

 ؟بود شده تهمینه

 .بود شناخته را تهمینه خط دست گویی اما؛ ندارد سواد فهمیدم. بوسید و گرفت را خط دست

 شبه اون. میگم رو آشپزخونه حلیم مخصوص سرآشپز. گرفت یاد نوشتن خط یحیی اوس از. بگردم دورش -

 .ستتهمینه خود مال، شناسممی رو خوش خط این. دادمی سرمشق

 .شدمی آرام قلبم شنیدممی را اسمش که بار هر

؛ بگیره رو ارثش بتونه قانونی سن به رسیدن از بعد تهمینه که بود داده انجام رو قانونیش کارهای همه. مادر آره -

 هاینکچاق کار از یکی با و کنه نفوذ خان حشمت پول با تونهمی. پریچهره پیش سند اصل االن! فایده چه ولی

 ...ولی؛ سند تو ببرن دست و هم رو بریزن ثبتی

 :گفت باشد آمده یادش جدیدی چیز که انگار دفعهیک
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 که من مادر واال. مونده دستم محضر روز اون از فتوکپی تا چند من تازه... تازه. دهممی شهادت، شاهدم من -

 یاب. وا نه جااین؟ بیای فردا تونیمی. کن کاری یک میگم! چیه هااون دونمنمی. که ندارم حسابی درست سواد

 .نه یا کنیمی پیدا چیزی ببین بدم نشون بهت رو اونا جااون بیا. شهیاد میدون

 ؟خوبه صبح ده ساعت. میام، باشه باشه -

 :گفت تکاندمی را چادرش و شدمی بلند خود جای از که طور همان

 .برسم کارم به برم هم من، برو. برو حاال. بهار فروشی اغذیه کنار. مادر آره -

 .کرد نگاهم خاصی طور و برگشت رفتمی داشت وقتی

 .شده نوشته مرد یک حضور دختر این پیشونی تو خوشحالم. بزرگه خدا، نخور غصه -

 درست عشرت. دیدممی پیش از ترپخته و تربزرگ را خود روزها این چقدر. دوید هایمرگ میان شوقی... مَرد

 .کردمی آبدیده و داده پرورش مرا روز به روز که بود تهمینه عشق این و. بودم شده مرد، گفتمی

 برای را خود و رفته خانه به زودتر چه هر باید. شدم دور جاآن از سرعت با و زدم چشم به را امدودی عینک

 هیچ مبفهمان او به چطور! بگویم نگارین به چطور کهاین. بود سختی لحظات. کردممی آماده نگارین با رویارویی

 چهی به که است دلینازک و حساس دختر نگارین! بود هاتربزرگ بازی چیز همه و ندارم ماجرا این در تقصیری

 حین رد. داشتم دوستش و بودیم شده بزرگ هم با باشد چه هر، سوختمی دلم. نبودم شکستنش به راضی وجه

 ایحلهم عجب. کردم ترمز شدت به، کنم تصادف بود دویده توپش دنبال که ایبچه پسر با بود نزدیک رانندگی

 قیممست و کنند صحبت ما با اول راست و رک کهاین بدون چرا دانمنمی. کردم فکر کلی برسم خانه به تا! بود

 گویدب آنها به نبود یکی. بودند تدارک حال در همهاین حاال و کرده تعیین را ما نظر پیش از، بپرسند را نظرمان

 نامزدی داشتند، نکرده اعالم را خود موافقت من هنوز! کند چه خواهدمی قورباغه ندارد آب که استخری

 .گرفتندمی
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 .آمد اتاق به که بود رفتنم موقع. نزدیم حرفی آمد هم وقتی. بود کالس هنوز مادر

 موهایم. دز ادکلن برایم. کشید امخرگوشی یقه سفید پیراهن به دستی. بودم پوشیده را امطوسی شلوار و جلیقه

 به اهنگ از. نزدم حرفی. مرتب و آراسته، بود خوب چیز همه. کشید بلندم و پهن ریش خط به دستی. کرد شانه را

 بدون .گذاشت تحریرم میز روی را کنسرت هایبلیط، برود بیرون اتاق از خواست وقتی. کردمی پرهیز هایمچشم

 :گفت کند نگاهم کهاین

 چرا. نیست کرشمه و ناز و ابرو و چشم فقط، باشه داشته اصالت باید دختر. خوادنمی رو اشبچه بد مادری هیچ -

 قراره زن این کن فکر این به، نکن خودت نوش و عیش به نگاه فقط همسر انتخاب موقع ولی؛ هست هاماین

 که کسی منمیگ؟ دستش بدی رو هاتبچه تربیت که کنی تکیه بهش تونیمی قدری اون ببین. هاتبچه مادر بشه

 دنیای هی توی تو، ستدیگه دنیای یه تو اون. تفاوت میگم، پایین هااون باالییم ما نمیگم، بده روستاست مال

 تو که ایخونواده و دختر این والّا. روز دو و روز یک نه عمر یک میگم... خونواده میگم... کفوی هم میگم. دیگه

 !آبه خوریمی، دوغه خریمی، ماسته بینیمی، ستمختارالسلطنه ماستِ گذاشتی روش دست

 سپ... بودند فهمیده پس. نشستم تخت روی. رفت و پیچاند را دستگیره. بزنم حرفی نماند منتظر دیگر 

 با. آه .بود پرسیده ننه از را ماجرا توی و ته بود رفته درهگالب به که پدر حتما. خواهممی را تهمینه دانستندمی

 معال در غرق و کشیدمی پیپ داشت پدر. رفتم پایین هاپله از آوردمی درد به را قلبم کدامش هر که هاییقدم

. دمبرگر خواستم. شدم پشیمان کردممی باز که را ماشین در. نداد جوابی که کردم سالمی لب زیر. بود خودش

، بلیط هاینوشته سیاهی در. کردم هابلیط به نگاهی. دانستممی تهمینه به ـیانـت خــ نوعی را کارم این

 مختار ماست نه بود گوهر و دُر. بود جواهر، بود الماس من برای که هاییچشم. دیدم را تهمینه هایچشم

 .السلطنه

 کوچک کیف. بود کرده تن به رنگی قرمز کوتاه دامن و کت. آمد در جلوی اشتیاق با نگارین رسیدم وقتی

 و یبلور هایساق روی نگاهم. داشت رنگ قرمز بزرگ گل یک که مشکی کیف. بود گرفته بغل زیر را اشدستی
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. بود هم کفشش یگوشه بود کیفش روی که گل همان. رسید اشمشکی هایکفش به و خورد سر اشکشیده

 دست من با و کرد سالم هیجان و حرارت با. گرفت بر در را ماشین کل خوشش عطر بوی شد که ماشین سوار

 دنشش خورد و شکستن از تا بکنم را سعیم تمام تا... نباشد کاری ضربه تا کنم شروع کم کم دیدم صالح. داد

 .نیاورم دست به کسی دل شکستن با را معشوق وصال تا... کنم جلوگیری

 !کوتاهه باز هم االن بود کوتاه اومدم که دفعهاون. بود لَخت و شالقی موهات که شب اون! پس شد چی -

 :گفت و کرد کننده مسحور ایخنده، عشوه با

 .بلند یا داری دوست بیشتر کوتاه موی ببینم گفتم. تنوع برای! بابا بود سرم گیس کاله -

 !فهمیدی؟ خب -

 :گفت پهنی و پت لبخند با و کرد نگاهم وری یک

 !خوبی که االن ولی؛ نگرفتی تحویلمون که شب اون -

 !مورچه -

 .بردمی هم لذت گویی. نشد ناراحت یا نکرد قهر دیگر. کشدار و بلند، خندید

 فکر تیوق آمدمی درد به قلبم. گرفتم را خود تصمیم. ایستادم فروشی بستنی یک کنار رودکی تاالر نزدیکی

 خیالیبی در غرق من و باشد تنگنا در تهمینه کردممی

 چشمان سیاهی از ایذره توانستنمی هم برق و زرق پر و نورانی خیابان این اما؛ بود روشن خیابان هایچراغ

 باز خود برای من خاموش قلب در کورسویی داشت سعی بیهوده نگارین و کند کمرنگ خاطرم در را تهمینه

 دیدن با آنها از یکی و شدند رد ما کنار از زدندمی هم دوش و سر به و خندیدندمی که حالی در جوان چند.کند

 مراهه به را دوستانش دیگر واکنش که کشید بلندی سوت، بود شده پیاده ماشین از من از زودتر که نگارین
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... داشتم که دوستش... بود که امعموزاده اما؛ باشد همسرم خواستمنمی چند هر. آمد جوش به خونم. داشت

 توجهبی .پریدم پایین ماشین از و برداشتم خیز. بود دخترعمویم! نبودم که غیرتبی. بود که مانخانواده ناموس

 دوید مطرف به نگارین. گذاشتند فرار به پا همگی که دویدم جوان طرف به ور حمله نگارین ترس از ناشی جیغ به

 رسرازی طرفم به دلهره با نگارین "! هازاده حروم ": گفتم لب زیر. شد نزدیکم، من خونین هایچشم از نگران و

 . شد

 تالفی تمخواس. بکاهم را خود درون آتش از و بزنم فریاد خواستم. نباش کنارم. نگیر را دستم. نیا بگویم خواستم

 را او مبگوی بلند صدای با خواستم. کنم خالی بینوا دختر این سر بر را معشوق از دوری خشم و هاتربزرگ اجبار

 پس انداخت چنگ بازویم حلقه در که را دستی هااین یهمه با اما... اما؛ گردانم برش لحظه همین و خواهمنمی

 این. کردمی نگرانم بیشتر بود چشمانش در که شوقی. کردم حرکت فروشی بستنی طرف به دوشادوشش و نزدم

 تمدانسنمی. دادمی عذابم بیشتر غیرت روی از نه بردم حمله هاجوان طرف به داشتن دوست روی از کند فکر که

 با فرهن چهار میزهای. انداختم مغازه فکسنی دیوار و در به نگاهی! کنم شروع چطور! بگویم چطور اصال! بگویم چه

 این تا! بودم کرده انتخاب را جااین چرا دانمنمی. بود شده چیده مغازه جای چند در کثیف و پالستیکی هایصندلی

 او با را تحقیق بتوانم جایی خواستممی فقط، باشم کجا نبود مهم برایم انگار. بودم نرفته جایی همچنین لحظه

 و زد لبخندی زده هیجان نگارین. نشستیم و کرده انتخاب را پنجره جنب بزرگ گلدان کنار میز. بگذارم درمیان

 :گفت ذوق با. گذاشت نمایش به را سفیدش و مرتب هایدندان

 !حساسی روم قدراین دونستمنمی حاال تا -

 تک تک در حرارت و شور که او به توانستممی چطور آخر. گذراندم نظر از را صورتش جز به جز. کردم نگاهش

 ار دیگر کسی و خواهمنمی را او بگویم، کردمی نظاره من در را اشآینده اشتیاق با و بود معلوم صورتش اجزای

! باشم ـناه گـبی دختر این آینده رویای کردن خراب به مجبور که بودند کرده کاری هاتربزرگ چرا! دارم دوست

 گاهین نگارین. دادیممی باید ما را هاتربزرگ کار تاوان کهاین به. فرستادم لعنت خود ملتهب روح و دلینازک به

 .کرد رفتندمی و آمدندمی جااین که جورواجوری هایآدم و کثیف هایصندلی به
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 ؟!حاال اومدیم جااین چرا! کافه و فروشی بستنی همه این -

 .شدم شرمنده داشتم روا او به که احترامیبی از هم خودم. گفتمی راست

 فارشس داری دوست چی هر جااون. هتل گراند ببرمت پاشو. باشه. توئه با حق البته خب. نرسید ذهنم به جایی -

 .بستنی هم خوریممی غذا هم. هست هم موسیقی، بده

 ؟هست کی ساعتش؟ چی کنسرت پس -

 ستد را پایینم لب طرف دو انگشت سر دو با. انداختم اطراف به نگاهی و ساعت به نگاهی مستاصل. ایستادم

 .کشیدم

 .دارم حرف باهات. بزنیم گپ کمی بریم...  بریم! کنسرت نمیریم خب.. خب -

 از و بودن میلبی هم خودش گویا. افتاد راه دنبالم اردک جوجه چون و شد بلند مطیعانه. داد باال را ابرویش تای یک

 .بردمی لذت کنسرت تماشای از بیشتر من با صحبتی هم

. بخورد وا به کمتری لطمه تا کنم شروع کجا از کهاین. کردم سنگین سبک خود با را مسایل بار هزار مسیر طی در

 با. من یا شد وارد او اول نبود حواسم. رسیدیم چطور دانمنمی. ترسیدممی هم نگارین واکنش از طرفی از

 رایمانب را در، احترام و ادب نهایت در و سفید دستکش و کشیده اتو لباس با که دربانی انعام به حواسم همهاین

 :غرید خنده با اما نگارین. بود، کرد باز

 جااین حاال تا انگار کنیمی رفتار جوری یه. بدی باید میری داری وقتی رو انعام؟ اسفندیار کنیمی کار چی -

 .نیومدی

 من که خدمتکاران از یکی. شد گم خواندمی آواز سوز با که الغری خواننده و پیانو صدای میان در اشخنده صدای

 و زرق. یمبنشین نگارین و من تا برد عقب نشستممی آن روی همیشه که را میزی صندلی تملق با بود شناخته را
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 به ایذره اتنه نه بودند آویخته دیوار به که نفیسی تابلوهای، باشکوه هایصندلی و هامیز، هاآرایی گل، سالن برق

 را من سردرگم و آالیشبی روح تجمل و شلوغی از حجم این بلکه، گذاشتندنمی مرهمی من اندوهناک حال

 بکری و کردممی وعده خویش محبوب با که ایبرکه چون دنجی جای. خواستممی دنجی جای. کردمی ترآشفته

 و بود اطراف تماشای مشغول نگارین. بود کرده عرق هایمدست. بخشیدمی التیام را مشوشم روح اطراف

 ابتدا ذاشتمگ. خواستیم نوشیدنی و بستنی شام از بعد برای و. دادیم غذا سفارش. نبود من آشفتگی به حواسش

 سپید رومیزی به نگاهی. اجبار روی از من و لذت روی از او. کردیم خنده و شوخی کمی. کند خوردن به شروع

 بود زمی روی تازه هایگل از باریکی گلدان. انداختم همرنگش یسفره دستمال و هازیربشقابی و شده دوز حاشیه

 در و جااین خواستمی دلم چقدر. زدمی رقم زنان و مردان برای ایعاشقانه و رومانتیک فضای، آواز صدای با که

 و دنجی از ایذره شاید. نشستمی رویم پیش نگارین جای به که بود تهمینه این، مکان این در لحظه این

 یدهچ میز روی سرو ترتیب به منظم و مرتب چاقو و چنگال، هاقاشق! آمدمی چشمم به سالن این بودن رویایی

 هتل گراند مخصوص دسر از نه اما من. کردمی استفاده آنها از یک به یک آداب رعایت با نگارین. بود شده

 ار زعفرانی عطر خوش پلوی و بختیاری کباب از قاشق دو توانستم تنها. زدم لب سوپ و ساالد به نه، خوردم

 .کردم شروع کم کم. بخورم

 ؟نخواستن رو نظرت مستقیم وقت هیچ جان عمو زن، نگارین -

 داشت خودش قول به. چه درباره پرسید ابرو و چشم با گذاشتمی دهان به را غذا از پر قاشق که طورهمان

 .بکشد بیرون را داشتن دوست زبانم از خواستمی. کردمی دلبری

 ...ازدواج... مورد در، خودمون مورد در -

 .کرد پاک را دهانش دور دستمال با آرام و خورد نوشیدنی کمی

 ؟دونستینمی خودت مگه. دونستممی بچگی از که بود چیزی. نداشت پرسیدن -
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 و اومدمی میون به حرفش هاتربزرگ بین هامهمونی تو گهگداری بودیم بچه که هاوقت اون فقط آخه؟ من -

. دهمنمی دختر بهش نشه دکتر اسفندیار تا گفتمی مادرت و خودمه عروس نگارین گفتمی مادرم. خندیدنمی

 !همین

 .شد شادمان کودکی روزهای یادآوری از. زد لبخند رویم به آرام نگارین

 .مهندس آقای، میدن دختر بهت دارن و نشدی دکتر هم آخرش -

. زدم نارک صورتم جلوی از را چنگالش دست با حوصلهبی. کرد شلیک "بنگ بنگ" و گرفت طرفم به را چنگالش و

 .کرد نگاهم بهت با. است میان در مهمی مساله فهمید. نیست شوخی وقت شد متوجه. شد خشک اشخنده

 ...من... من نگارین -

 به. داشت بیم زدمی که حدسی یافتن ازحقیقت گویا. بود نگران. زدمی دو دو هایمچشم بین نگاهش

 .کرد احاطه را نوشیدنی لیوان دور، لرزان که کردم نگاه هایشانگشت

 ...بگم چطور یعنی؛ خوبی خیلی تو نگارین -

 امیلف یک دامن آتشش که زدممی حرفی داشتم. کشیدم عمیقی نفس. بودم کرده عرق. کردم شل را کرواتم گره

 آب خوانی لب با بود دیده را من که گارسنی به و کردم بلند دست. پذیرفتممی را تبعاتش باید. گرفتمی را

 باعث که دادمی تکان تند تند را پایش یک عصبی. کردمی بازی بازی نشانش زمرد گوشواره با نگارین. خواستم

 .ترسدمی شدن زده پس از چقدر فهمیدممی من و بود شده کالفه. بخورد تکان خفیفی لرزش با میز شدمی

 کمی و کردم لیوان دور بخار به نگاهی. گذاشت میز روی یخ قطعه چند با کریستال لیوانی در را آب گارسن

 کالفه نگارین. کردممی حس را رفتمی اممعده به نای از که خنکایی، بودم ملتهب درون از بس از. نوشیدم

 .دادم ادامه. دهد نشان عادی و خونسرد را خود خواستمی بیهوده. گذاشت دهان به و برداشت کباب از برشی
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 یعنی ،شعوری با، بزرگی، خانمی تو. شناسیممی خوب رو همدیگه. شدیم بزرگ هم با تو و من، نگارین ببین -

 برات سیک بذاری نباید که دونیمی. ایکرده تحصیل ناسالمتی! گیریمی دیپلم امسال، سوادی با تو، بگم چطور

 .بگیره تصمیم

 .دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس. نوشیدم آب دیگر کمی

 باید... باید .بگیریم تصمیم مونآینده برای خودمون باید. شدیم بزرگ ما! هااون نه، توئه و من زندگی این. ببین -

 ...بخواد که آدمیه هر حق این. کنیم انتخاب رو زندگیمون شریک خودمون

 تا داشتم سکوت به احتیاج. بود بلند مرد و زن شادی و خنده. شدنمی قطع ایلحظه خواننده آواز و پیانو صدای

 با نگارین. برساند او به را آسیب کمترین که بسازم ایجمله تا. کنم ردیف ذهنم در را کلمات بتوانم تا. کنم تمرکز

 .کوبید بشقاب روی را قاشقش جدیت

 .نچین کبری صغری قدراین -

 :گفت، کند جلوگیری ارتعاشش از داشت سعی که صدایی با. لرزید اشچانه

 !نداری دوست رو من تو... تو. کنم راحتت بذار -

 پلک به شروع تند تند و "اوه...اوه": گفت لب زیر. کشید عمیق نفس چند. داد قورت را خود بغض زحمت به و

 را او خواستمنمی وجه هیچ به. آمد درد به قلبم.. کند جلوگیری هایشاشک ریزش از خواستمی. کرد زدن

 خراب را اشزندگی امدلدادگی با داشتم که بودم من این، نداشت گناهی او. کردممی باید چه اما؛ کنم ناراحت

 یرهخ هایمچشم به. کرد بلند را سرش. گذاشتم دستش روی را دستم! گناهکار آری. بودم گناهکار من. کردممی

 .شد روانه چشمش دو از اشک و لرزید مهابابی اشچانه. شد

 ...اسفندیار دارم دوستت من ولی -
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 شده سرد و کرخ، یخ تکه دو مثل دستش دو هر. گذاشت دستم روی را دیگرش دست. انداختم پایین را سرم

 .بود

... نک نگاه من به. کنممی خوشبختت من... باشی ناراحت من کنار ذارمنمی من. کنممی خوشبختت من... من -

 !اسفندیار

 شرمنده هایشاشک دیدن از. کشیدممی خجالت صورتش به نگاه از. داشتم شرم. کنم بلند را سرم توانستم نمی

 میان از را دستم آمدم. انداختم بود هایشدست میان که دستم به نگاهی. کشیدم عمیقی نفس. بودم شده

 .گرفت ترمحکم را آن... نگذاشت. بکشم بیرون هایشدست

 دامها تونمنمی تو بی من. تو بدون تونمنمی من... من. دارم دوستت من. اسفندیار نکن خالی رو من پای زیر -

 .رسوندممی صبح به رو شب تو داشتن امید به... کشیدم نفس تو عشق با رو عمرم همه من اسفندیار. بدم

 .آوردمی کم نفس گریه میان. کشیدنمی خجالت کردن گریه از دیگر

 .ببین... کن نگاه، بیا -

 .یختر میز روی را محتویاتش، کند پیدا خواهدمی که را چیزی نتوانست کهاین از آشفته و کرد کیفش در دست

 .داد نشانم و برداشت بریده پارچه تکه یک

، رداشتمب سطل تو از من که شلوارته اضافه این. کنه کوتاه رو شلوارت مامان بودی اومده یادته؟ بینیمی رو این -

 .ببین رو هااین اسفندیار

 .کرد تعریف عشق و اشک با ایخاطره داشت همراه به که ارزشیبی چیز تکه هر از و

 .کرد پاک را صورتش دست پشت با
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 من همه. هستن ما نامزدی منتظر همه. نکن دشمن و دوست رسوای رو من. اسفندیار نکن خالی رو من پشت -

 .شم همسایه و در نمای انگشت نذار. شم خوار فامیل چشم تو نذار اسفندیار. دوننمی تو زن رو

 .کن نگاه... کن نگاه من به اسفندیار -

 .گرفت هایشدست میان را دستم دوباره. کرد بلند را سرم و گرفت امچانه زیر را دستش

 ؟زنممی شل؟ کچلم؟ کورم؟ اسفندیار دارم کم چی من -

 جمال و حسن همه این با که... بینمنمی رو هاتخوبی که... کورم که منم این. خوبی هم خیلی تو خدا به! نه... نه -

 .نباشه باهات دلم که... مونیمی خواهرم عین

... شرم از... دوید چشمم گوشه به اشکی. کشیدم بیرون را دستم آرام. شد شل دستانش محکم حلقه. برد ماتش

 .بود شده هاتربزرگ فکریبی این قربانی که نگارین دل شکستن از... خجالت از

 .شد سرازیر روحشبی و خنثی چشم از صدابی اشکی. کردم نگاهش. بود باخته را قافیه؟دلت -

 واقعا، دیگر طرفی از و کردممی سبکبالی و رهایی احساس شدت به طرفی از. دهم نشان واکنشی چه دانستمنمی

 .دانستممی ترهابزرگ از را ناراحتی این منشاء و بودم ناراحت نگارین برای

 :گفت و چرخاند دهان در زبان زحمت با و آرام خیلی، آرام

 ؟دختر اون کیه؟ کیه با پس... پس، نیست من با دلت اگر -

 !کنممی خواهش نگارین -

 را تهمینه و کنم راضی را پدر و مادر که دیگر روز چند تا دانستممی چند هر. دهم آزارش این از بیش آمدنمی دلم

 .رسید خواهد هم او هایگوش و جان عمو یخانه به و پیچدمی هاخبر، کنیم خواستگاری
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 ؟کنی باز خودت سر از رو من خوایمی فقط یا؟ هست کسی اصال -

 .بود خیره من به خشکیده هایاشک با خنثی و مات چشمانش

 .امحالی چه دونینمی االن خدا به، نگارین ببینم رو ناراحتیت خوامنمی من -

 :گفت آمدمی در چاه ته از که صدایی با زحمت با

 ...عزیز جون -

 هب. بگذرم ساده ننه اسم کنار از توانستمنمی. بود داده قسم را ننه جان. بکشد حرف من از بود بلد خوب. آه

. خوردنمی تکانی هیچ. شدم خیره، بودند گرفته نشانه را من، روحبی و سرد شیشه تکه دو چون که هایشچشم

 اما؛ کردم نگاهش لحظه چند. ندارد بدن در جانی هیچ گویی. کند پاک را صورتش کردنمی بلند را دستش حتی

 را خودم شرمندگی و سکوت همین با، دادم لو. انداختم پایین را سرم شرمسار. بزنم حرفی نتوانستم. نتوانستم

 .کردم رسوا

 را فشکی و خورد لیز دستش. بود داده نشان سکوتم را گفتممی باید چه هر؟ گفتممی چه. بزنم نداشتم حرفی

 روی را آرنجم. شد بلند جا از آهستگی به داشت که نزاری حال با. کرد جمع میز روی از را وسایلش. برداشت

 .چرخیدم طرفش به و گذاشتم صندلی پشتی

 !نگارین -

 در طرف به خوران تلو تلو و گرفته گیجگاهش روی را دست یک داده دست از را تعادلش مستی از که کسی چون

 کاهی پر چون و برداشتم خیز که شدمی زمین بر نقش داشت و افتاد دستش از کیف آن یک. رفت خروجی

 ماشین در را او کرد کمک و کرد باز برایم را در هاگارسن از یکی و داد دستم را کیفش کسی. کردم بلندش

 کدام؟ بروم کجا. افتادم راه و گذاشتم دستش کف را خودش انعام و حساب صورت از بیش مبلغی. بگذارم

 خشپ جا همه زود. هستند آشنا اکثرا و شناسندمی را ما پرسنلش یهمه که خوب هایبیمارستان؟ بیمارستان
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 به بار ده برسم تا. چرخاندم عموجان خانه سمت به را فرمان و دادم گاز. رضا پیش برمشمی! آهان. کنندمی

 دنش کشیده صدای و سر با خانه جلوی. کردمی ناله و گفتمی هذیان لب زیر. کردم نگاه نگارین حالبی صورت

 .بود سرد سرد. گذاشتم دستش روی را دستم. کردم ترمز الستیک

. ردک باز را در بود کرده پف و قرمز خوابیبی فرط از که هاییچشم با سرایدار. زدم زنگ و شدم پیاده معطلیبی

 شدت با نگرانی و دلهره شدت از قلبم بیاید تا. رضا پی فرستادمش. انداخت ماشین به نگاهی بعد و من به نگاهی

 .بشنوند را صدایش عابران ترسیدممی. کوبیدمی سینه به و کردمی پمپاژ

 .داشتیم رودکی تاالر تو رو آمارت! که جاییاین. روشن ما چشم! به -

 به نگران. کردم تعریف را ماجرا معطلیبی! بود داده همه به را خبرها عموجانزن. شدم خیره او به باز دهان با

 .برد یورش طرفم به خشم با نگارین دیدن با و رفت ماشین سمت

 ؟آره، کردی رو خودت کار آخرش! رو معصوم طفل دختر کردی کارشچی؟ بگم چی تو به من ناحسابی آدم آخه -

 "؟ کردی رو خودت کار": کرد تکرار فریاد با و

 .رفت ماشین سمت

 .رضام من نکن میگم، بگیرم رو نبضت بذار. رضا منم، نترس... نکن. کن نگاه من به نگارین؟ نگارین -

 .کرد نگاه من به خشم با

 کمک یاب. داره سرم به نیاز االن؟ دهنش تو بچکونی قند آب یه نرسید عقلت به. افتاده فشارش، نیست چیزی -

 .کن

 .برسه عموجان گوش به خوامنمی. بفهمه کسی خوامنمی باال نبرش؟ کنی کارشچی خوای می -

 !میرهمی حالیبی از داره دختر این. اسفندیار پستی خیلی؟ هان؟ کنم کارشچی پس -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسدی زهرا  | تو , بار دیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 195 

 .گرفت را امیقه

 !کشمتمی خودم شه کم سرش از مو تار یک -

 ".شهرام خونه بریمشمی، بیفت راه": گفت و بست را در. کرد ول را امیقه خشم با و

 تکمک فصل یک نبودم خیابان وسط اگر که نداشتم شک.بود زیاد خیلی اشفامیلی عِرق. بود ترنگران من از او

 ته عینک با بلند قد پسری. رسیدیم -بود آشنا هم من با که رضا همکار و دوست -شهرام خانه به. زدمی

. ردک سالم. داشت برش ترس، است افتاده حالبی من آغوش در کودکی چون که دید را نگارین وقتی. استکانی

 .بود زبانکی نوک زدنش حرف

 ؟خرابکاره نکنه؟ شده چی؟ کیه این رضا، رضا -

 .کرد دعوت سکوت به را او رضا

 .خواهرمه؟ باشه خرابکار خورهمی بچه این قیافه و ریخت به؟ بابا چیه خرابکار -

 :داد ادامه زنش زبانک لحن همان با. کشید باالتر را گشادش زیرشلواری و کرد جا به جا را عینکش شهرام

 .نخوری زمین باش مواظب. طرف این از بیا، بیا! جااین آوردیش چرا؟ خواهرت -

 .کرد هدایت خواب اتاق یگوشه یهرفت در زهوار تخت طرف به برهم درهم و شلوغ خانه بین از را من و

 و فشار اهدستگ کمد شلخته قفسه بین از. افتاد بیرون، کمد تراکم زور از لباس تکه چند، کرد باز که را کمدش در

 .درآورد را الزمش وسایل

 .کردند وصل را سرم هم گرفتند را فشارش هم سریع و تند دو هر

 :گفت تندی به رضا. نشستم تخت کنار، بود خوابیده بالشتش حجمِ تمام که مبلی روی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسدی زهرا  | تو , بار دیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 196 

 !مهربون آقای، بریمشمی شه تموم که سرمش اونور بیا! کنی نگرانی نکرده الزم -

 .آورد زبان به تمسخر و شدت با را آقا و

 خود. ردمک بغض. نیامد دلم راستی به. نیامد دلم اما؛ شوم بلند خواستممی. برگشتند سالن به شهرام همراه به و

. من به لعنت. کردممی آماده را او ابتدا باید. گفتممی او به دفعهیک نباید. کردم سرزنش نگارین حال برای را

 راگ. شدم پشیمان زود اما؛ بشکند درهم را دیگری انسان هر، معشوق خاطر به است حاضر که دل این به لعنت

. کنم اشیحال بودم مجبور، شدمی بیشتر اشوابستگی و گشتیممی حسابی وقتی، دیگر روز دو فهمیدنمی االن

 .کرد صدایم رضا

 .پیوستم بودند چای نوشیدن درحال خانه بودن نامرتب به توجهبی که دو آن جمع به و شدم بلند اکراه با

 .شده وارد بهش سنگینی شوک، بیچاره دختر. عموته دختر پس -

 .شهمی بهتر حالش شه تموم سرمش تا -

 :شد بلند نگارین رگه چند و ضعیف صدای که بود نگذشته شهرام هایتاسف و رضا هایحرف از ربعی یک

 ...رضا... رضا -

 طرفش هب شتاب با، بود نشسته نگارین دید جلوی و خواب اتاق در رویروبه که رضا. شد بلند نگارین ناله صدای

 دید ار رضا بود خوب. بود ترسیده، شده هوشیار آشنا نا ایخانه در کهاین از نگارین. کند آرامش کرد سعی. رفت

 اماتم تا کند متقاعدش داشت سعی رضا. رفتم اتاق طرف به هم من. کند تهی قالب ترس از بود ممکن وگرنه

. کند ترک را خانه زودتر هرچه و بیاورد در را سرم داشت اصرار و نشسته تخت روی او اما؛ بماند جا همان سرم

 .برگشت طرفم به رضا

 .بگو بهش چیزی یک تو -
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 ... بودم خودم وضعیت این مسبب وقتی گفتممی چه. دادم پایین را گلویم سیب بغض با

 :گفتم نگرانی با

 .برمتمی خودم بشه تموم که سِرُمت. نگارین صبرکن -

 دراز و زد کنار رگش میان رفته فرو سوزن روی از را رضا دست. دوخت چشمانم به را اشزده غم و عمیق نگاه

 . رفت بیرون اتاق از و کرد مرتب را رویش رنگ سفید ملحفه رضا. کشید

 اگر؟ چه رسیدمی عمو زن یا جان عمو گوش به امشب ماجرای اگر، اگر. ترسیدممی. دادمی بد گواه قلبم

 ریبهغ یک یخانه در و شهر از نقطه این در االن، رودکی تاالر در کنسرت جای به شانتغاریته دختر دانستندمی

 ؟ چه فهمیدمی پدرم اگر فقط؟ کردندمی چه من با بردمی سر به سرم زیر

 رایب ایبهانه گفتممی او به باید. بود خودش افکار در غرق و گرفته اشپیشانی روی را دستش ساعد نگارین

 با ازدواج برای خود خودی به. کند دور من طرف از را اتهام انگشت که ایبهانه. بتراشد ازدواج خوردن برهم

. نشستم کنارش. بخورد ایلطمه عموجان و ما خویشاوندی نخواهم که بود پایم جلوی سنگ و مشکل تهمینه

 :گفتم و زدم موهایم به چنگی

 ؟بهتری -

 .نداد جوابی

 ...خواستمنمی من... من -

 !نیست تو خاطر به -
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 خجل داده نشان ضعف همه این من روی پیش کهاین از هم خودش گویا. بود داده جواب، کند نگاهم کهاین بدون

 هم من اگر. داشت هم حق. بود شرمگین رفته هوش از طور این، من ردِ دست خاطر به کهاین از. بود ناراحت و

 .رفتممی دنیا این از، هیچ که هوش از کردمی کاری همچنین تهمینه و بودم او جای

 از را شدست نکرد سعی. کردم نگاه پوستش سپیدی و لطافت به. گرفتم دست در را بود وصل سرم که دستش

 هست منر و لطیف حد چه تا دستش پوست دانستممی من کهاین. نبود مهم برایش. بکشد بیرون دستم میان

 مدیدمی من و. بود شده آرایش پیشانی روی ظریفی موج با کوتاهش موهای. گذاشتنمی او کشف برای جایی

 را اشبلوری و کشیده هایساق روی. کردم مرتب پایش روی را ملحفه. زیباست و حالت خوش چقدر که

 تنیخواس همه این دامنی و کت همچین با هم او؟ زیباست و لطیف قدر همین هم تهمینه پوست راستی. پوشاندم

 فتلطا از مردی هنوز کهاین. آمدمی دلنشین چشمم به چقدر او بودن نیافتنی دست و بکری؟ شد خواهد زیبا و

 شوق، بود خواهم خودم کندمی کشف را دسترس از دور گنج این که کسی تنها و داندنمی چیزی هایشدست

 از و داشتم دوستش. نزدیم حرفی هیچ. شود تمام سرمش تا ماندم منتظر. دواندمی هایمرگ به عجیبی

 و هاشوخی دانستندمی مادر و جان عمو زن اگر. من یبیچاره دخترعموی. بودم عذاب در اشناراحتی

 تاثیرپذیر و لطیف روح در تواندمی حد چه تا راندندمی زبان به ما حضور در و کودکی در که هاییرویاپردازی

 واستخمی کسی چه حاال. کردندنمی را کار این هرگز باشد داشته سو اثر من خود حتی یا نگارین چون کودکانی

؟ بدهد را بود خورده نگارین جان و روح به که ایلطمه جواب بود حاضر کسی چه؟ بدهد را من نخواستن جواب

 تمام در را من. کردندمی معرفی فاجعه این مقصر را من همه؟ ترهاستبزرگ از اشتباه که پذیرفتمی کسی اصال

 سر و گرفته بازی به را خویش عموزاده احساسات تاکنون خردسالی دوران از که کردندمی معرفی پسری، فامیل

 ینا بارهیک هجوم. کندمی ازدواج اوست از ترپایین اجتماعی طبقه نظر از که کسی با و گذاشته قال را او هم آخر

 یرز بردم پیش دست. رفتم طرفش به شد تمام که نگارین سرم. زدمی دامن من آشفتگی به شدت به افکار

 که سر. زد پس را دستم، عضالنی برجسته هایرگ با ایمردانه دست که کنم کمکش تا بگیرم را بغلش

 هب خودش و زد کنار را من آرام تنه یک با. گرفته نشانه را من خشمگین هایچشم با که دیدم را رضا چرخاندم

 .برود خودش بگذارد خواست رضا از احترام با نگارین رفتند که اتاق در دم تا. رفت نگارین کمک
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 .تونممی خودم، تونممی. رضا ممنون -

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 و واضح تصویر تنها، مشکی کوتاه موهای و قرمز کوتاه دامن و کت آن با رفتنش. افتاد راه آرام هایقدم با و

 را اشآشفته و شلخته یخانه و کرده تشکر شهرام از سه هر. مانده خاطرم در شب آن از که است ماندگاری

 .کردیم ترک

 ماجرای ات بخواهم او از طوری یک بتوانم تا ببرم را نگارین بعد برسانم را رضا اول گرفتم تصمیم مسیر طول در

 بگوید که آمدنمی هم بدم جورهایی یک. آمده سرش به چه امشب نفهمند که... نکشد هاتربزرگ به امشب

 .بود نزده حرف هم کلمه یک نگارین لحظه آن تا. کرد حافظی خدا من با سرد رضا. خواهدنمی را من خودش

 اشالدولهامین هایپیچ و گل عطر از پر هایکوچه پس کوچه و درهگالب نسیم یاد را من وزیدمی که خنکی باد

 ارقس ترس از گویی که بود گرفته محکم پا روی بر طوری را کیفش. بود نشسته رق و شق نگارین. انداختمی

 .بود خیره روروبه به عمیق نگاهی با. ندارد امنیت

 ؟کنی کار چه خوایمی، نگارین -

 .داد بیرون بلندی آه با را نفسش و شد جاجابه کمی زحمت با

 .نیست مهم برام -
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 به ردمک سعی. گذاشتمی سرپوش پیشش ساعت چند رفتار بر تفاوتیبی با داشت. سوخت برایش دلم آن یک

 .نیاورم رویش

 ؟بقیه و عموجان به بگی چی خوایمی خب...خب -

 .دمچرخی طرفش به و گرفته فرمان روی را آرنجم. کردم پارک خیابان کنار. شد کیفش روی گل با بازی مشغول

 ؟بزنی حرف کنم خواهش میشه -

 .داد من به و گرفت کیف روی از را نگاهش

 ؟شم قهرمان داری توقع نکنه؟ چیه -

 :کوبید اشسینه به، بود بزرگ انگشتر دو و طال النگوی از پر که دستی با و

 پچ چپ هم با و ببینن رو شدنم سفید و سرخ تا گشتنمی بر همه اومدمی تو اسم وقت هر که منی... من بگم -

 ؟خوایمی رو این؟ آره! خوامتنمی فهمیدم ساعته یک... شبه یک... بارهیک حاال، کنن

 :گفت بلند صدای با و

 دمدمی دختر این بهتر همون بگن که کنم عام و خاص مضحکه رو خودم که نیستم احمق قدر اون من! نخیر -

 سوزی دهن آش چه انگار حاال. درک به! نخواه خب؟ خواینمی رو من میگی اومدی حاال. نشد اسفندیار زن مزاج

 ..هستی

 :زدم داد تقریبا. کوبیدم فرمان به مشت با. شد بلند اشگریه هق هق باز و

 و پدر که چیه من تقصیر؟ هان ؟شدیمی سفید و سرخ تو اومدمی اسمم هروقت که چیه من ـناه گـ خب -

 هچ حاال میگی؟! کنن تنمون خوانمی هم حاال و دوختن و بریدن خودشون برای نسنجیده و نپرسیده مادرهامون

 دو و روز یک مگه بابا؟ خوادنمی تحمیلی زندگی مرده صاحب دل این که کنم کار چه؟ کنم کار چه؟ هان؟ کنم کار
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 کار مونه من، کنم کار چه بگو تو!... بشه خیر به ختم قائله این که، نشکنه دلت که، نرنجی که کنم کار چه؟ روزه

 !کنممی رو

 چند جز که خیابان به بعد و بود فرمان روی که امشده گره مشت به اول. برداشت صورتش روی از را دستش

 :گفت مبهم صدایی با و کرد فکر کمی. شد خیره، نبود آن در دیگر کسی عابر

 .مونهمی راه یک فقط... فقط -

 :گفتم شتاب با

 ؟راهی چه، بگو، خب -

 :فتگ کند نگاه من به کهآنبی و انداخت زیر به سر. کرد بازی سنگینش و پهن گردنبند با و شد جاجابه کمی

 من وقتاون... وقتاون، بیایم و بریم... تو و من... دیگه هم با... هم با کمی... بگذره مدتی یک... بذاری باید -

 .گیرهنمی خرده بهم کسی، ترهطبیعی طوری اون. خونهنمی هم به هاموناخالق میگم

 :دوخت من به را خشمگینش نگاه و

 طوریاین. نمیشم مردم دهن حرف و نخواستی رو من "تو" نمیگن و میشه حفظ هم من احترام... طوریاین -

 !افتننمی مصیبت این و من یاد کردن پاک سبزی موقع و دارم ایرادی و عیب من که کنننمی فکر

 پا هب آشوبی لبخندم دیدن با نگارین چشمان در. کج هایلبخند همان از. کرد خوش جا لبم روی عمیقی لبخند

 :گفت وارزمزمه. شد

 ...داره شرطی یک فقط، فقط -

، داردن هم شروط و شرط، بینیمی که هست همینی بگویم خواستم؟ بگذارد خواستمی شرطی چه یعنی؟ شرط

 !نیست که زور، خواهمنمی خب
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 ار امیدش چشم و تنهاست او االن دیدم. است میان در امتهمینه هایچشم پای دیدم. است گیر پایم دیدم اما

 پا به لواب فامیل در گذاشتممی نباید خویش محبوب به رسیدن برای. بودم من داشت که کسی تنها. دوخته من به

 گارینن دست قیچی و ریش، امشب پیشامد با فعال. پذیرفتممی، خواستمی چه هر باید! هیچ؟ کردممی چه. شود

 .بود

 . کنممی قبول. بگو رو شرطتت. بگو -

 ردیف از هم دوشادوش که جوانی زن و مرد به را نگاهش. کرد بازی بازی گردنبندش با و شد جاجابه کمی

 :گفت بم صدایی با. داد گذشتندمی خیابان کنار درختان

 !نباشی ارتباط در باهاش داره ادامه نقشه این که زمانی تا که... که بدی قول...  بدی قول باید...باید -

 دتیم تا شدمی چطور؟ کردممی چه داشتم. شدم خشک حرفش شنیدن با که دادممی تکان تکان را سرم داشتم

 که؟ دمنگر او پی دیوانگان چو و برگردم درهگالب به توانستممی مگر اصال؟ شد بیگانه او فریبای هایچشم با

 شدمی مگر؟ نکنم را تهمینه هایچشم هوای مدتی که کنم قبول... نخواهمش مدتی تا، تر سخت یا و نبینمش

 نم از کار این! نه؟ کنم قطع را درهگالب به رفتن پای و کشیده زنجیر به را قلبم، کوتاه چند هر مدتی برای

 تنها را امتهمینه فامیلی بلوای و آشوب از جلوگیری برای خواهمنمی اصال. شدنمی... توانستمنمی... آمدبرنمی

 ایچاره فعال. است بچه دختر این دست به اختیارت فعال. نداری ایچاره که زدمی گوشزد من به عقل اما! بگذارم

 هک تهمینه تنها نه، ایآورده سرش بالیی چه امشب که گفتمی کسی به نگارین اگر. نداری شرطش قبول جز

 را بقیه و رضا قید باید. کنی فراموش هم را جان عمو زن و عموجان باید. کنی فراموش هم را مادرت و پدر باید

 و بگیرم گِل را مردم دهان در توانستمنمی. دهی قرار ناروا تهمت جور هزار معرض در را خود باید. بزنی هم

 ،بزنم زیرش حاال که بودم نداده قولی او به من، نکردم بازی امعموزاده احساسات با من! الناس ایها ": بگویم

 راهی دو ". بروم دیگر کسی دنبال و کرده رها را او پستی و رذالت با حاال که امنکرده وابسته خود به را او من
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. دنبو ایچاره. بودم زده زل نگارین گرالتماس و نگران هایچشم به گیری تصمیم از ناتوان من و بود سختی

 :گفتم و کرده باز را کرواتم شده شل گره. کردم تنظیم مجددا را ماشین آینه. کشیدم موهایم به دستی

 .قبول -

 اهر به و کرده روشن را ماشین. گویدمی چه هایشچشم ببینم تا نکردم نگاهش حتی. نزدم حرفی. نزد حرفی

 را شیشه. گرفت باریدن به شروع ریزی باران. کردممی عوض دنده و چرخاندممی را فرمان سکوت در. افتادم

 بوی! کالم یک... آشنا عطری بوی... باران نم بوی... شده خیس چمن بوی... آمدمی خاک بوی. کشیدم پایین

 .درهگالب

 با یشپ دقیقه چند همین. بودم کرده ـیانـت خــ من. آمد بدم خودم از. بود انداخته چنگ گلویم به سختی بغض

 ونچ را نگارین ایلحظه برای. بودم کرده ـیانـت خــ امتهمینه به، امهستی به، بودم داده نگارین به که قولی

 زا اندکی باران قطرات با و انداخته بیرون شیشه از را سرم خواستمی دلم. آمد بدم خودم از. دیدم خسرو امیر

 و گذاشته جگر سر دندان را وقت چند این باید؟ بود چه چاره. بخشم التیام و کرده خنک را مغزم خروش و جوش

 ایینپ شیشه از را دستش. بست را در و شد پیاده نگارین وقتی. رسیدیم عموجان خانه در جلوی. کردممی صبر

 هب بعد و من به اول تعجب با. نکردم رها را دستش که برود خواست. داد دست من با و کرد داخل ماشین کشیده

 .کرد نگاه هایماندست

 .هفته سه مثال؛ کوتاه خیلی، کوتاه مدت یک برای فقط. نگارین بده قول -

 :گفتم مجدد. کرد تایید را حرفم سر با

 نخواستیم خودمون تا میگیم همه به! میشه زده حرف ازش نوعی به نه میاد نامزدی از حرفی نه، مدت این تو -

 .نمیگه چیزی هاحرف این و نامزدی از کسی
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 رانینگ. داشت فرق قلبم آرام مشکی آن با آسمان تا زمین. کردم نگاه هایشچشم به. داد تکان را سرش هم باز

 را دستش. داشت خود در سکون و آرامش از موجی که او هایچشم برعکس درست. زدمی موج هایشچشم در

. افتادم راه و ببندد را در کردم صبر. انداخت من به معناداری نگاه، بستمی سرش پشت را در وقتی. کردم رها

 به او .داشتیم احتیاج زمان و بخشی التیام به مدتی برای دو هر. او برای من هم، بود گذاشته شرط من برای او هم

 .نفرمان سه هر فکر به من و بود خود فکر

 .ماند ثابت من روی و چرخید اتاق دور نگاهش. آمد اتاقم به رسیدن محض به. بود بیدار مادرم

 .سالم -

 ؟بود خوب کنسرت؟ خبر چه؟ خوبی. اسفندیارم سالم -

 .کشید امعضالنی گردن و موها به دستی. نشست کنارم تخت یلبه

 ؟خوبه چیز همه؟ بود چطور نگارین -

 .بخوابم دیگه من توناجازه با. بود خوب هم کنسرت. خوبه آره آره -

 .فهمیدمی هایمچشم دریچه از را هایمحرف دروغ و راست که چرا. کردممی پرهیز چشمانش به نگاه از

 .بگردین رفتین حتما نباشه نگران گفتم. زد زنگ عموت زن، کردین دیر کمی یه، باشه -

 . نزدم حرفی

 من یقبول میهمانی و بود شنبه پنج فردا، هم طرفی از. رفتممی عشرت پی باید. شدم بیدار خوانخروس صبح

 و خوردم صبحانه، گرفتم دوش، کردم ورزش. باشم خانه در و مادر دیدرس در که بود این بهتر. شدمی برگزار

. دپایمی را من درختان الیالبه یا پنجره پشت از مادر که بود حواسم. کردم سرگرم باغ هایگل با را خود کمی

. دشو دور تهمینه سمت از فعال آنها فکر که کردممی وانمود طوری باید. دادم نشان خیالبی را خود. بود نگران
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 که کردممی خدا خدا. بیاورم تاب شرایط این در توانستمنمی. شود تمام وقت چند این زودتر چه هر کاشای

 سیارب شدمی پا به او سینه به من رد دست از که آتشی صورت آن در. نزند هایشحرف زیر یا نکند دبه نگارین

 از را سوییچ و برداشتم را امدودی عینک. شدم حاضر. نداشتم گذرانی وقت مجال دیگر. بود خواهد ترافروخته

 .دوستانم از یکی کار دنبال گفتم، رویمی کجا پرسید که جوابش در و گرفتم مادر

 اعتس. کردم سرگرم مغازه چند دیدن با را خود. زدم قدم کمی.ایستادم بهار اغذیه کنار.رسیدم شهیاد میدان به

 :گفت زحمت به. دویده کلی بود معلوم و زدمی نفس نفس. شد پیدا عشرت یکله و سر که بود گذشته ده از

 پسرم سالم -

 فسن نفس که طورهمان. نشست بودند چیده مغازه جلو که صندلی یک روی، فروشی اغذیه کنار. دادم را جوابش

 .گذاشت میز روی و درآورد چادر زیر از را کوچکی کیف دیگر دست با، بود گرفته سینه روی را دستش و زدمی

 نفس نفس شدت از که صورتش به کیف روی از نگاهم. گرفت را کیف گوشه که بردارم را کیف بردم پیش دست

 .افتاد بود شده متورم زدن

 .باهات دارم حرف، مادر کن صبر -

 :گفت و نوشید ایجرعه. دادم سفارش نوشیدنی برایش

 پیدا یبخور درد به چیز ببین کن نگاه فقط تو. بدم بهت رو مدارک این کدوم هیچ تونمنمی من، پسرم ببین -

 دارامانت هم من، مادر اتمشرمنده. خودش دست، میدم تهمینه خود به رو اون من بود چیزی هم اگر. نه یا کنیمی

 .خدابیامرز اون پیش باشم روسیاه دفعه اون مثل خوامنمی، مردمم

 آرام. دمدا تکان هایشحرف قبول ینشانه به را سرم. انداختم میز روی آب لیوان به نگاهی. کشیدم عمیقی نفس

 هرپریچ اگر حتی مدارک این با. انداختم نگاهی درونش اسناد و هاکاغذ تک تک به و برداشتم را کیف آهسته و

 با متوانستمی حاال. شدم خوشحال. بوده تهمینه نام به سند اصل کرد ادعا شدمی، بردمی سند به دستی خانم
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 خویش معشوق از که کسی حس. مردانگی احساس. کردممی قدرت احساس حاال. برگردم سویش به باز روی

 و است مهمی مدارک هااین دادم امید او به. برود زودتر چه هر خواستمی. داشت عجله عشرت. کندمی حمایت

 کبکم .خواندممی آواز و بودم گرفته ضرب فرمان روی هایمانگشت با گشتمبرمی وقتی. باشد کوشا آن حفظ در

 رسیدم خانه به وقتی. کردممی مردانگی حس دهم انجام او برای کاری توانستممی کهاین از. خواندمی خروس

 و دست به مدام لعبت و گالب و بود کرده پر را آشپزخانه نصف، شسته هایمیوه سبد. بود تدارک حال در مادرم

 هایرفظ در، بود برداشته را خانه کل خوشش عطر که را پخته هایشیرینی سینی سینی و کردندمی گیر هم پای

 اب مادام. بپردازد سالن آرایی گل به تا بود آورده را ارمنی مادام یک مادرم. چیدندمی کریستال دارپایه تختِ

 هایگل فردا و چیندمی را دیگر وسایل و هاگدان یپایه فقط امروز که شدمی متذکر مادر به اشارمنی یلهجه

 و چینی و سرامیکی و ایشیشه نوع هر از میزی روی و دارپایه و دیواری هایگلدان انواع. آوردمی شاداب و تازه

 مه سال و سن کم دختر دو. کردمی استفاده آنها از یک به یک ظرافت و دقت با مادام و بود سالن وسط برنجی

 سلیقه اب و بود آورده خود با هم عنبر و سیم و مصنوعی گل کمی. بودند مشغول کمک و دستیاری به دستش کنار

 پر را سالن ارمنی لهجه با صدایش. کرد سالم خندان و کشید کار از دست من دیدن با. بود مشغول خود کار به

 :کرد

 ذارهبگ تنها رو من و برسه کارش به گممی چی هر! داره اضطراب چقدر مادرت ببین؟ خوبی. اسفندیار آقا سالم -

 آرایی لگ تنهایی خودم، مقدس سرکیس کلیسای افتتاحیه برای پیش وقت چند همین من واال. نمیره گوشش به

 .نباشه نگران بگو. کردم

 .بود پیدا حرکاتش و رفتارش در خوشحالی. بود شاد. خندیدمی مادرم هایچشم. خندید متانت با و

 خارج از نکاتری سپردم؟ داری دوست رو دادم سفارش برات که شلواری و کت ببین بیا. باال ببرمت بیا، مادر بیا -

 که یبپوش بنا حاج پسر عروسی برای تیر پنج خواستممی! دو برج؟ بودم گفته بهش کی دونیمی. آورده برات

 .دارم کار هزاری، پسر باش تیز، بیا. افتاده خودت مراسم به قرعه
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 هب چیزی نگارین دانمنمی. عمو زن و مادر به... نگارین به... کردممی فکر مراسم روز به. افتادم راه دنبالش به

 و کت کاور، کرد باز که را درش. بود تختم روی بزرگ جعبه یک. بود سرحال و قبراق که مادرم! نه یا گفته آنها

 این دشمی کاش. ریخت پایین هری دلم. شد نمایان باریک پاپیون یک و مشکی گتردار براق هایکفش و شلوار

 علیک و سالم و خنده صدای که بپوشمش خواستم. بپوشم محبوبم وصال و دامادی روز در را شلوار و کت

 .رسید ما هایگوش به پایین طبقه و سالن از عموجانزن

 :گفت خنده با. کرد پنهان تخت زیر را آن و گذاشت را جعبه در سریع و تند مادر

 همه خواممی. برسونه بقیه گوش به بره و ببیندت لباس این تو عموت زن ندارم دوست. بپوشی االن خوادنمی -

 .من پسر دیدن با، تو دیدن با. بشن شوکه دیدنت با

 .شد بلند جان عمو زن صدای. شد من تماشای در غرق و گذاشت سینه به دست غرور با و

 !اومده کمکی نیروی؟ کجایی، صاحبخونه آهای -

 نگرانی و دلهره از خبری. بود معمولی و طبیعی رفتارها تمام. بودم نگران. شدم تنها. رفت و زد چشمکی مادر

 عطر خوش بوی. بود کرده پر را خانه بیایشان و برو و خنده صدای. بود شاد عمو زن. بود شاد مادر. نبود

 هکاین نه مگر؟ بود کرده چه نگارین پس. آمدمی من اتاق در و باال تا و آمیخته هم در نهار و تازه هایشیرینی

 ربیشت و کرده معاشرت هم با آواز و ساز و نامزدیبی، رسم و اسمبی مدتی دهند اجازه تا بخواهد آنها از بود قرار

 در مقلب... آه؟ بودند فردا جشن پی شادی با همه چرا؟ نبود نگران هیچکس چرا پس؟ ببریم هم اخالقیات به پی

 جعبه در و آورده در جیبم از را تهمینه سر گل. کردم باز را تحریر میز کشوی. شدممی خفه داشتم. بود تاب و تب

. دمز زل جعبه به مدتی. نبستم را کشو در. گذاشتم، بودم خریده اصفهان از پارسال که امکاری منبت کوچک

 هایاشک. شد تار چشمانم پیش جعبه. افتاد پایین و خورد سر هایمچشم از لرزان و غلتان، درشت اشکی قطره

 را من. ..من زیبای، من عزیز... من یتهمینه... تهمینه. کشیدم دست جعبه روی. باشم راحت گذاشتندنمی مزاحم

 و امیلف قهر آتش خاموشی که ببخش. کردم قبول که ببخش. دلم عزیز ببخش. ببخش را اسفندیارت. ببخش
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 ما، شدمی پا به صدا و سر فامیل در اگر؟ چیست دانیمی آخر. دانستم مقدم تو نجات برای عجله بر را آبروییبی

... هایشچشم، شده خیس، شده مرطوب که دیدممی را هایشچشم خیالم به. شدیممی دورتر و تردور هم از

 ...آه... سیاهش هایچشم

 نظامی آن یدردانه، اسفندیار، من. کردم ناله لب زیر. حرکتبی، صدابی. زدم زار و نشستم زمین روی جاهمان

 . زندگی و خانه این با، کبکبه و دبدبه همه این با من، رتبه عالی

 را تهمینه نبدو کشیدن نفس به میل حتی. نداشتم چیز هیچ به میل. نداشتم غذا به میل. کردند صدایم نهار برای

 کردیم هایشفیلم یهنرپیشه را من یتهمینه اگر؟ چه نشاندمی کرسی به را حرفش امیرخسرو اگر. نداشتم هم

 نهار. کردممی تصور سینما در سر بر را دلربایش هایچشم و معصوم چهره وقتی آمدمی درد به قلبم؟ چه

 .شد اتاق وارد مادرم آخر سر. نرفتم پایین هم عصرانه برای. نخوردم

 ؟نمیای عموتزن خدمت پا تک یه چرا تو، زشته مادر؟ اسفندیار -

 .شد نگران امافتاده تخت روی ناالن و حالبی که دید را من وقتی

 ؟ناخوشی نکنه الل زبونم؟ چته؟ مادر چیه -

 .گذاشت امپیشانی روی را دستش و

 ...گالب... گالب! مادر کردی تب که تو اسفندیار! صالح سید یا -

 ...سرم... سرم یکم فقط، نیست چیزیم. خوبم. مادر نکن قال -

 .گرفتم دست میان را سرم و

 !پس کجایی...  گالب! داری مهمونی فردا تو پسر! خوبم رو چی -

 .شد بلند آمدمی باال عجله با را هاپله که گالب پای صدای
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 ؟شده چی، جون خانوم جانم -

 .ناخوشن اسفندیار آقا. بندازه راه رو ماشین بگو خدابخش به برو -

 .کوبید دیگرش دست پشت را دست کف گالب

 !آقا بود ناخوشی وقت چه االن، عالم خاک -

، بود رسانده اتاق به را خود گالب و مادر صدای از که عموجانزن. رفت هایملباس کمد سراغ او به توجهبی مادرم

 .گرفت را امپیشانی تب و آمد طرفم به

 زنگ روب خانم گالب. بهتره سرش باالی بیاد دکتر حال این با االن. کنی تنش لباس خوادنمی. داداشزن نکن -

 رفته تگف هم اگر. جااین بیان پا تک یه رضا آقا میشه اگر ناخوشن اسفندیار آقا بگو. میرزااحمد آقا یخونه بزن

 .باش تیز. جااون بریمشمی وقت اون بیمارستان

 پاچه مادر. ریختند آن در نمک کمی. آوردند ولرم آب. بودند مشغول رضا آمدن تا عمو زن و مادر. رفت گالب

 آن و داشت دست به سپیدی دستمال عمو زن. کرد پاشویه آرام را پاهایم. آورد باال زانو تا و زد تا آرام را شلوارم

 ولی؛ بود بم هایمگوش. گذاشتمی امپیشانی روی و چالندمی را آبش و بردمی فرو آب از پر کوچک ظرف در را

. کرد باز را کیفش رضا. رفتند کنار دو هر رسید که رضا. شنیدم هایشانحرف بین در را نگارین نام بار چندین

 شمچ گوشه از، ببیند را بدنم دمای تا کرد بلند را آن وقتی. گذاشت دهانم به سنج تب. کرد کنترل را فشارم

 این. شرم این. خجالت این. دادمی عذاب را من این و بود باخبر چیز همه از که بود او تنها. انداخت من به نگاهی

 ...روسیاهی

 مه خجالتی چه. کن باز رو دهنت. بدین من به آب لیوان یه پارچ اون از عموجانزن. عاشق باالست خیلی تبت -

 .پسر کن وا رو هاتچشم اون. هست

 .عاشق، عاشق، عاشق. شدمی تکرار سرم در مدام عاشق یکلمه. گذاشت دهانم به قرصی و
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 :گفت خنده با عموجان زن

 تا دو این هوای. بده عمرت خدا. سرش باالی اومد رضا آقا همین. امبچه بود کرده تب دیشب هم من نگارین -

 !همینه میگن که عشقی تب که باش داشته رو عاشق

 خود مادری ـزه غــریـ با شاید. زد محزونی لبخند. گرفت را هایمدست و نشست کنارم مادر. خندید ریز ریز و

 در را الاستیص. سوخت برایش دلم آن یک. نگریستمی چشمانم به غم با چنین این که بردمی دلم آشوب به پی

 رد فرزندش تحلیل از که مادری عمیق مهر، ترساده شاید یا. خواندم هایشچشم از را نگرانی. خواندم چشمانش

 .خواندم چشمانش از را بود عذاب

 .الزمشه هم آمپول یه شازده این بیرون ببرین تشریف شرمندگی عرض با، عزیز هایعمو زن خب -

 .رفت پنجره طرف به و زد را آمپولم. برگرفت در را اتاق الکل بوی. کرد خلوت را اتاق

 .گذاشتین خودتون واسه هاییقرار یه گفتمی نگارین -

 .کردم تایید سر با

 .بیاین و برین مدتی یه قراره گفتمی -

 .کردم تایید سر با

 .نباشی ارتباط در باهاش گذاشته قرار، گفتمی -

 .کشید هاکتاب روی را انگشتش و رفت هاقفسه طرف به. کشیدم آه آهسته و برداشتم پنجره از را نگاهم

 ؟ستنقشه اشهمه هااین دونی می -

 ؟گفتمی چه؟ نقشه. کردم نگاهش پرسشگر
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 قراره که بیفته جا همه برای وخوب خوایمی رو اون تو بگه همه به خواهدمی، بگردید، بیایید، برید خواد می -

 و هاافهک تو همه قشنگ وقتی، شناختن همدیگه نامزد، رسمیت به رو شما همه قشنگ وقتی، وقتاون. کنید نامزد

، کردی تهوابس خودت به رو من حاال بگه و بیاد، پیش پای نه داشتی پس پای نه دیگه وقتی، دیدنتون هارستوران

. دوننمی تهران کل دیگه حاال همیم اسم هم ما که دونستنمی آشنا و فامیل و همسایه و در تا چهار اگه حاال تا

 بهت وانخمی مراسم تو هم فردا همین. گفتم بهت کی ببین. قولش زیر زنهمی که... کنهمی دبه که ستموقع اون

 !بدن انگشتر یک کادو

 .کرد نگاه هایمچشم به و برگشت

 اشوابسته خودت به این از بیشتر. نکن اذیتش نمیدی نگارین دل به دل و خواهیمی رو دختر اون واقعا اگر -

 این ،حساسیه دختر اون. االن همین. نیست خبری هنوز که بگو االن همین، بزنی بهم داری قصد واقعا اگر. نکن

 پیش بیشتر نذار. خوایمی رو اون هم تو که دادهمی امیدواری بهش حسابی هم مادرت هایکردن عروس عروس

 !برین

 باور را نگارین لوحانه ساده قدراین که این از. بود عصبی تماما که کردممی حس اممعده در شدیدی سوزش

 را او ارب یک. بودیم گرفته خطرناکی تصمیم. گفتمی راست رضا. بود سوخته حالش به دلم، نه که باور. امکرده

 معاشرت او با مدتی چند که این به رسد چه، بود شده پا به حدیث و حرف همه آن و بودم برده گردش به شبانه

 .کردممی هم

 .گذاشت امشانه روی دست و کرد جمع را وسایلش رضا

 رو اون اگه. اسفندیار نکن بازی باهاش. عزیزی برایم هم تو دارم دوست رو نگارین که قدرهمون خدا به -

 .بگو االن همین خواینمی

 .بود کرده احاطه را اتاق خوشبویش عطر بوی مدتی تا رفت وقتی
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 هک لعبت به را مهمانی امورات و آورده خانه به را مخصوصش آرایشگر صبح از مادرم. رسید فرا جشن روز باالخره

 میلش ابب که کند برگزار شکل چه به را مادر هایمیهمانی دانستمی خوب او. سپرد بود دیده دنیا و سلیقه با زنی

 ما انهخ به کمک برای را خدمتکارانش صبح از منصوره خاله. بود بلند خانه اهل بیای و برو صدای صبح از. باشد

 انهمعصوم که شدم لیال متوجه که کردممی نگاه افراد جوش و جنب و آمد و رفت به باال از داشتم. بود فرستاده

 به که هر. رفتم پایین. سوخت حالش به دلم. بود خوابیده صدا و سر همه آن در و شده مچاله خود در مبل روی

 اپلوسیچ به آمیخته که تبریکاتشان و هاکردن سالم. کند شیرین من چشمان پیش را خودش داشت سعی نوعی

 در را وا. بیچاره طفلکِ. رفتم لیال طرف به و کرده تشکر همه از لبخند با. خوردمی گوشم به سالن طرف هر از بود

 .داشت نگه خود جای در را من، سرم پشت از گالب صدای که بردممی باال خود با داشتم و کشیده آغوش

 ...ولی... ولی باباش پیش بگذارمش خواستممی خدا به. آقا بده مرگ رو من الهی خدا -

 اشبتهبی و معتاد پدر با را معصوم طفل لیالی آوردنمی طاقت دلش دانستممی. کند تمام را اشجمله نگذاشتم

 .بگذارد تنها

 .لعبت مثل، تو مثل. شده ما خونواده از عضوی دیگه لیال. گالب نداره اشکالی -

 .شد شادمان و خجل بردم نام خانواده اعضای با سطح هم را او کهاین از. خندید شرمگین

 .شهمی تتونزحم. من به بدینش. ببینید جَوونیتون از خیر تن پنج حق به که الهی. آقا نکنه کمتون بزرگی از خدا -

 تو .بچه بخوابه جاهمون بذار، ندار برش نبودم اتاق تو من هم اگر. تخت روی ذارمشمی اتاقم تو برمشمی. نه -

 .خوابید نمیشه که صدا و سر این

 :گفت آهسته و کشید لیال خواب در غرق چهره به دستی گالب
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 به هاشدوست و پدرسگ اون نشئگی صدای یا شده خراب اون تو. کرده عادت هیاهو تو خوابیدن به مبچه -

 و پدر و شما سایه خدا. جاست همین کنهمی راحت یکم مبچه که جایی تنها. دعوا و بزن بزن صدای یا راهه

 .نکنه کم ما سر از رو مادرتون

. یمدیدمی را یکدیگر روز هر و بودیم شده یکی خانه که بود هاسال. بود شده من تربزرگ خواهر چون دیگر گالب

 فرمان صاحب چون گاههیچ من و بودیم راحت هم با. خوابیدمی ما یخانه در لعبت کنار در هم هاشب گاهی حتی

 را النس ادکلنش تند بوی آن پی از و نگارین سالم صدای که رفتممی باال هاپله از داشتم. کردمنمی برخورد او با

 با هک سپیدش هایساق به دارپاشنه هایکفش از نگاهم. چرخیدم طرفش به. شد خشک پله روی پایم. کرد پر

 بیشتر ار پوستش سپیدی، کفش سیاهی. افتاد اشمشکی یکارشده و کوتاه دامن به بود شده احاطه کفش بند

. واهرج و طال در غرق. کردم نگاه داشت تن به رنگی سپید داریقه تاپ که را او و گرفته باال را سرم. دادمی نشان

 کیف. بود گذاشته، داشت سپید هایگل از ردیفی که بزرگ و پهن تل یک موهایش روی. مرتب و کرده آرایش

 وکهش. انداخت سالن بر و دور به آمیزی تحسین نگاه. آمد طرفم به خندان و گرفته بغل زیر را اشمشکی کوچک

 صدای. پاییدندمی را ما چشمی زیر و بودند خود کار مشغول سکوت در خدمه. نخوردم تکان خود جای از و بودم

 و گرفت دستم از را لیال گالب. شکستمی را سالن بر حاکم سکوت که بود صدایی تنها قلبم هایتپش وقفهبی

 :گفت و کوبید بهم را دست دو کف نگارین. برد باال

 .کنهمی حظ آدم زیاده گل بوی چقدر وای. شده قشنگ جااین چقدر، خوبه چی همه چقدر -

 .ایستادم رویش به رو و برده فرو جیب در را هادست

 .سالم -

 .عزیزدلم سالم -
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. بدهد دست من با تا نایستادم! آدم همه این جلوی هم آن. کرده شروع را اشنقشه االن همین از. برد ماتم

 خدمه ینب دهان به دهان و عثمان علم شودمی االن همین از هم کلمه یک همین. کند پیشروی بیشتر تا نایستادم

 !بوده بهانه کمک و فرستاده منظور همین به را اشخدمه او شکبی. رسید خواهد هم خاله یخانه تا و چرخدمی

 .بخوریم هم با بیا ناشتایی هم تو اگه، نخوردم صبحونه که من -

! اشیمب هم نامزد است قرار نه هستیم هم نامزد نه ما، باشد هرچه. کنیم صحبت کمی صبحانه بهانه به خواستم

 و کرده ختم را قائله زودتر چه هر باید. کند خطاب خود عزیز را من دیگران حضور در و کرده استفاده سو نباید

 مک خانه هم عصر. بروم دانشگاه به نام ثبت برای رضا همراه به صبحانه از بعد بود قرار. دادممی نجات را خودم

 و ندنما قولش سر امروز اگر گفتممی او به باید. بود فرصت بهترین االن. شدمی آماده میهمانان ورود برای کم

 خواهم هاخانواده به را چیز همه، خود امروز همین، کنند فکر ما ازدواج به پیش از بیش دیگران که کند کاری

 .بار یک هم شیون، بار یک مرگ. گفت

*** 

 میهمانی طول در تا وارنگ و رنگ هایخوردنی از بود پر زمین روی و هاکابینت روی. بود شلوغ خیلی آشپزخانه

 :گفتم نگارین به. زدمی هم را نهار خورشت داشت لعبت. کنند پر آنها با را خالی هایظرف

 !بندیل و بار همه این آشپزخونه کف خبره چه! کردیمی جمع لعبت... سبدها این به نخوری باشه حواست -

 بسه فتمگ چی هر. میشه پا به مهمونی جااین اوله بار انگار! آقا کنم کار چه. خانم نگارین سالم... آقا بخیر صبح -

 دیگه، هکرد جواب و نداره جا هم بزرگی این به آشپزخونه. گرفته وسیله مادرتون خانم، آدم نفر پونصد قدر کافیه

 .خالیه من سر فرق رو فقط االن

 .گذاشته تنها مسولیت کلی با را او مادر و شده خسته که بود مشخص کامال. خندیدم لب زیر

 .کنید صبر لحظه چند یک شرمنده. کنممی حاضر رو تونصبحونه االن آقا -
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 :گفتم و کردم باز را یخچال در

 .برس کارت به، خورممی چیزی یک خودم. لعبت خواد نمی -

 .کرد اضافه غذا به نمک کمی و برداشت را پاش نمک پنجره لب یطاقچه از لعبت

 هم شام برای تازه. گازم سر االن تا، پاشدم صبح الهه از! دیگه خوانمی هم نهار آدم همه این، آقا شرمنده -

 روب. براتون رو جان خانم داره نگه خدا. پزیم و پخت مشغول االن همین از. کردیم پا به آتیش و دیگ حیاط توی

 دوتا دازهان رونش یه، شترمرغ یاندازه کشتن بوقلمون. دستگاهی و دم چه، بیایی برو چه! دیده تدارکی چه ببین

 !منه دست کف

 .نشست و ریخت شیر لیوان دو نگارین. کردمی اغراق تعریف در همیشه. داشت وا خنده به مرا باز

 ؟میخوری شیر لعبت -

 .باشه شما جان نوش. جان خانم نه؟ من -

 در را عسل قاشق. کردم نگاه را نگارین چشم زیر و گرفتم سرشیر از ایلقمه. چیدم را میز زدنی بهم چشم در

 و او حاال. انداخت من به نگرانی و مادرانه نگاه نگارین پشت از لعبت. بود افتاده راه هایشچشم و زدمی هم شیر

 اب قاشق خوردن برهم صدای. آوردنمی خود روی به کس هیچ و دانستندمی همه. دانستندمی را جریان هم گالب

 ای عموجان نبود مهم برایم دیگر. دادمنمی را دل به ترس شب آن چون دیگر. زدمی بهم را تمرکزم لیوان دیواره

 این تمامی. امبرده سرم زیر و شهرام خانه به را او تاالر جای به من و گذشته ما بین چه شب آن بفهمند پدر

 که دل و عقل میان بودم نبردی در. شدمی آب بر نقش چشمانش خیسی و تهمینه آخر نگاه یاد با هافکر

 بر سعی و آورده هجوم من ناتوان ذهن و جسم به اندازه یک به دو هر. یافتندنمی برتری دیگری بر هیچکدام

 .داشتند خود پیروزی
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 آن دورِ ،کشیدممی خط را امتهمینه دور همیشه برای باید. کردمی طردم همیشه برای پدرم، شدمی پا به بلوا اگر

 نگارین. بود من مال که، بود من برای فقط که هاییچشم. را اشخورده فر هایمژه و سیاه هایچشم. را هاچشم

 .گذاشت نعلبکی روی را قاشق و کشید آهی

 ؟هست محلی چکیده ماست با ترش مرغ امشب غذاهای از یکی دونیمی، اسفندیار -

 :گفت و داد گردن و سر به قری و

 .دارن لطف من به خیلی! بشه پخته من میل به غذاها از یکی خواسته عموجانزن -

 از یکی که هستم نزدیک قدراین یعنی؛ هستم نظر صاحب تو جشن در هم من یعنی؛ زدمی حرف موزیانه داشت

 رارق که منی. هستم مجلس صاحب خود نوع به هم من کهاین ترساده یا. شودمی طبخ من میل به اصلی غذاهای

 را هاحرف که ایخدمه. است خانه خدمه بین نفوذ اولین خود خیال به. باشم خانواده این عروس زودی به است

 سبتن حد چه تا گالب و لعبت دانستنمی او. بردندمی خبر شناختمی را ما که هر و چقال و بقال به و شنوندمی

 دانستنمی. برندنمی بیرون خود با را دادمی روی خانه داخل در آنچه هرگز و دارندخویشتن و وفادار ما آبروی به

 کنایه هر تیر. نبودم پیش ماه چند خیالبی و ساده اسفندیار آن دیگر. معناستبی آنها حضور در کردن بازی نقش

 .کردممی حس را مکارانه رفتار یا

 مشغول و آمده آشپزخانه به کار یبهانه به. ماند ثابت جان خاله جوان خدمتکار روی سرش پشت از نگاهم

 هم وا و کردم لعبت به ایاشاره. ببرد خبر جان خاله برای خواهدمی که دانستممی. شد هامیوه کشیدن دستمال

. گذاشت تنها را ما، حیاط آشپزهای به زدن سر یبهانه به هم خودش. فرستاد بیرون و کرد سر به دست را جوان

 من به تهمینه که امیدی به، گرفتن قدرت برای. باشم شجاع گرفتم تصمیم. کردم سنگین سبک را هایمحرف

 .کردم تمرکز داشت

 ؟بود چی قرارمون -
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 .نیاورد خود روی به کرد سعی و نوشید شیر ایجرعه

 !حاال شده چی مگه -

 .مالید نان به خیالیبی با و برده فرو کره در را چاقو

 بگیم رتمعاش بار چند از بعد که کنیم برخورد طوری بود قرار، بره نامزدی به کسی فکر که نکنیم کاری بود قرار -

 ؟نبود این قرارمون. خوریمنمی هم درد به ما

 :آوردم در را ادایش و چرخاندم هوا را دستم و

 به حاال تا کی تو؟ ایهصیغه چه "باشه من میل به غذاها از یکی خواسته جان عمو زن " و "! عزیزم سالم" دیگه -

 ؟میگی آدم همه این جلوی امروز که عزیزدلم سالم گفتی من

 .داد هل عقب به را اشصندلی، پاها فشار با و گرفته میز روی را دستش

 .ممنون، شدم سیر من -

 .بشین بگیر -

 .کوبیدم میز روی دست با که رفتمی داشت

 !بشین بگیر گفتم -

 دش سرخ هایشگونه. نشست جایش سر معطلیبی. شنیدمی بار اولین برای را امجدی و آمرانه لحن. خورد جا

 امتهمینه یاد را من اشپیاپی و منقطع هاینفس. نکرد گریه ولی؛ گریه زیر زندمی االن همین گفتم که

 هایشچشم به. فرستادم لعنت خود به دل در و زدم موهایم به چنگی. سوخت حالش به دلم ناگهان. انداختمی

 :گفتم دلجویانه و آرام لحنی با و شدم خیره نگریستمی را من عجیب غمی با که
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 ؟نگارین کنیمی کارو این من با چرا -

 کنار یپیشان از تند تند را موهایش. کند جلوگیری هااشک ریزش از تا گرفت گاز را پایین لب آرام. لرزید اشچانه

 کی اندازه به شدمی اما؛ بود کوتاه موهایش. آورد در مویی کش اشدستی کیف از. کرده اشکالفه گویی، زدمی

 :گفتم ترآرام. بست را آن دست کف

 .شی اذیت خوامنمی من خدا به -

 .کنممی جمع رو حواسم دیگه، باشه. نیست مهم -

 هل مطرف به انگشتانش نوک با و گذاشت میز روی را آن. آورد در کوچک بسته یک و کرد کیف در دست دیگر بار

 .داد

 .بگیرش. بدم بهت امروز کادوی عنوان به رو این گفتن عموجان زن و مامان. بگیر هم رو این پس. بیا -

 ریزش تا بود خلوت برای جایی دنبال هم شاید. ببیند را العملم عکس تا نماند. کرد ترک را آشپزخانه و

 که بود ردانهم سنگین و پهن انگشتر یک. کردم باز را بسته. نبینم را شکستنش دوباره تا. نبینم را هایشاشک

. دادم بیرون آهی با را نفسم. است نقشه هاکار این تمام که بود گفته رضا. داشت رنگ مشکی بزرگ سنگ یک

 و فامیل هایقضاوت نگران... جان عمو زن و جان عمو نگران... مادر و پدر نگران... نگارین نگران... بودم نگران

 نآ. دادمی نشان را قلبش عمق تا که سیاه هایچشم آن نگران. امتهمینه نگران، همه از بیشر و آشنا و دوست

. دکر را هوایش دلم ناگهان. رها و وحشی، وشلولی موهای آن. بود همتابی پریوشی چون که زیبا و کشیده اندام

 نم گالب صدای. کردم فراموش را دیگر هاینگرانی دل زود خیلی من و داشت برتری دیگری چیز هر بر او خیال

 .آورد بیرون تهمینه فریفته و مشکی هایچشم خیال از را

 .آوردن تشریف دکتر آقای، آقا -

 .میام االن بگو -
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 .برویم نام ثبت برای تا بود آمده رضا

*** 

 این زا بیش تا بستم را پنجره. کردندمی فلکش داشتند. شدنمی قطع ایلحظه گوشخراشش هایفریاد صدای

 یشده الهمچ دستمال. کنم او به کمکی توانستمنمی که من، آمدنمی بر دستم از کاری که من. نکند مکدر را روانم

 حاال من و بود رفته او که بود روز چند از بیش. کشیدم دست هایمقاب دانه دانه روی و برداشتم را میز روی

، ودمب کرده پنهان هاپارچه الیالبه که را کراواتش و کرده باز را نبریده هایپارچه صندوق. بودم همیشه از ترتنها

 جان، پارچه تکه همین با. شد گرم قلبم. امبرداشته را قیمتی شیئی گویی. کردم بلندش آهسته. کشیدم بیرون

 دوباره. کرد پر را امریه تمام عطرش خوش بوی. کشدار و عمیق، عمیق. بوییدمش آرام. دوید هایمرگ به تازه

 یعنی. بود او با جا همه که... انداختمی او گردن در دست که... پارچه تکه این سعادت به خوش. کردم نگاهش

 خیابان در که دیدم عابری را او المخی در. بودم ساعتش کاش... بودم پیراهنش کاش؟ کردمی چه؟ بود کجا االن

 زن آن جای من، خیال این در کاش. رفت فرو قلبم به حسادت از خاری. پرسدمی آدرس او از زنی و زندمی قدم

 رویا. نیست خیال نه، نه؟ چیست دیگر کروات این پس بود خیال اگر؟ زدم حرف او با راستی راستی یعنی. بودم

 نداند به لب؟ خواهدمی را من که گفته؟ زده حرف مادرش با؟ کرده صحبت پدرش با آیا، آیا. نیست خواب. نیست

 را دستم اگر؟ خواه عدالت اسفندیار؟ اسفندیار؟ را من؟ خواهدمی. شد سرازیر قلبم به تازه خون. گزیدم

 کهاین. باشم رشکنا و باشد کنارم کهاین تنها. نداشتم آرزویی هیچ دیگر بردمی بیرون زندان این از و گرفتمی

 عاشقانه یخلسه از. کردم هول. شدمی نزدیک اتاق به پایی صدای. گیرم آرام تنومند بازوان آن حصار در

 صندوق درز از و هاپارچه الیالبه از عطر این ترسیدم، ترسیدم. کردم مخفی هاپارچه بین را کراوات زود. درامدم

 بوی هک جایی. کنم پنهانش دیگری جای باید، نه. بفهمند را مهر به سر راز این که... دیگران مشام به بیابد راهی

 یرونب عطرش خواستم. کردم باز را پنجره و بستم را صندوق در. نبود وقت؟ کجا اما. نیابد بیرون به راه عطرش

 تکانده را هانمد؟ گیرمنمی خو هوایی هیچ به او تن عطر جز که منم این یا بود زیاد همه این عطرش آیا. برود
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 هب اتاقم در پشت کهاین تا شد ترنزدیک، داشتمی بر گام چوبی ایوان روی که پایی صدای رو این از و بودند

 .شد ختم در ضربه چند

 ...بعد... بعد، پزنمی گردویی نان آشپزخونه تو دارن... چیزه، میگم...  شرمنده. نسا گل منم، خانم تهمینه -

 .کرد گم را پایش و دست که کردم باز را در حوصلهبی

 .جون خانوم سالم -

 ؟نسا گل شده چی. سالم -

 یشپ از را پیامش انگار که طوری هم پشت سپس، شد هایشانگشت با بازی مشغول و انداخت پایین را سرش

 :گفت عجله با، باشد کرده حفظ

 .کمک بیایید هم شما و بجنبونید دست گفتن بزرگ خانم -

 . شد ناپدید راهرو انتهای در شتاب با و

 او از شدت به برادرم که چرا. بگذارم دمش روی پا نباید دانستممی. داشت مرا آزردن خیال پیرزن این هم باز

 میان. بود پا به جوش و جنب و همهمه صدای. شدم آشپزخانه راهی و کرده سر روسری. داشت شنوی حرف

 ، هافلفل آویز کنار، انگور هایریسه پشت که دیدم را بزرگ خانم، بود پا به غذا جوشان هایدیگ از که بخاری

 شتپ و دید مرا دور از. بود داده تکیه دیوار به خود کنار نگاهبان چون را عصایش و نشسته تخت روی پنجره زیر

 آخ. رفتم اسفندیار دیدن به که روز همان. ریخت غذایم به دهان آب که افتادم روزی یاد. کرد نازک چشم

 میقد هر. ببرد خود با را من و برگردد زودتر کاش ای. کندمی چه من با زن این دیدمی و بود کاش ای... اسفندیار

 :گفت تشر با بزرگ خانم. کردندمی سالم من به یکی یکی خدمه داشتمبرمی که
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 هبانوش مگه خبره چه. شماها شکم تو بریزه نداره اضافی نون من پسر. برسین کارتون به! هالقمه حروم چتونه -

 .هاحروم به نمک؟ میشید راست دوال طوراین اومده

 .گرفت دست به را قلیان شلنگ و

 و کم خوامنمی. زیادن هامهمون. کنه خمیر دیگه الک یه بگو، حرومزاده این دست بده رو الک اون، زینت -

 .باشه کسری

 .کرد پاک و برداشت را شده کاری حاشیه چوبی الک دستمالش با زینت

 بقیه و سنم کنار بیاد خانم تهمینه. شده آتیش تنور مهمونی تا هفت اندازه. کردیم زیاد خمیر جون خانوم ولی -

 .کنه گرد نون

 :زد ادفری صالبت با و داد جلو را اشسینه و سر قدرت با، بود بعید سن آن به پیرزن یک از که طوری بزرگ خانم

 ؟برده گیس میاری حرف من حرف رو -

 از و کردندمی پچ پچ ریز ریز خدمه دیگر و نسا گل. افتاد پته تته به و کرد سفت را اشروسری سنجاق زینت

 شکر و زدچوبه و شده آسیاب گردوی با را الیش و داشتندمی بر خمیر از گلوله گلوله سرعت با بزرگ خانم ترس

 ارکن از، مطبخ بخار و دود میان از. بپزد تنور در را هانان تا دادندمی گل خانم به سینی سینی و کردندمی پر

 نخ با قرمز فلفل ریسه چند که ستونی کنار، گذشتم کنند تکه را گوشتش تا بود آویزان سقف به که گوسفندی

 هک کردن گرد نان! بود واضح کامال. کنم درست خمیر من خواهدمی چرا دانستممی. ایستادم، بودند کرده آویزان

 ...کردن درست خمیر ولی؛ ندارد کاری

 .بزرگ خانم سالم -
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 الزغ این چون نیز من دل شکبی. کردم نگاه قلیان سر سرخ ذغال به. زد قلیان به محکمی پک و نکرد نگاهم

 .بود گداخته و سرخ

 را من که هاییچشم به توجهبی. برداشتم آرد دست دو کف با و کردم باز را آرد کیسه سر. گرفتم زینت از را الک

 ماست قاشق یک، آورد ولرم شیر، آورد آب، آورد مرغ تخم برایم زینت. نشستم هاستون از یکی کنار نگریستمی

 "مایه هم این". داد دستم و برداشت نسا گل دست کنار خمیر از کمی، آورد چکیده

 و امکرده خالی را آرد میان چطور که کندمی نگاه هایمدست مهارت به تعجب با که دانستممی. بودم بلد خوب

 تحقیر را من خواهیمی. برممی ظرف مرکز به طرفین از آرد زیر از آرام را هایمدست چطور، امریخته را مواد

 خیالت به؟ کنم کار آنان چون نیز من که؟ مانخدمه حضور در، آدم همه این جلوی هم آن؟ را ارباب خواهر؟ کنی

 به کردم شروع. کنممی را کار این مهارت با چطور که ببین. کن تماشا پس؟ کنم درست خمیر یک نیستم بلد من

 بردمیم فرو خمیر در و کرده مشت را هادست. پلیدت فکر نیت به دومی، دهانت نیت به یکی. خمیر به زدن مشت

، دادی مادرم و من به که هاییفحش نیت به این. دادممی ورز را خمیر و زدممی مشت دوباره، شکستممی مچ از و

 روی مهایمشت اثر، دادم فشار ترمحکم را این، خسرو امیر نیت به این، خان حشمت غیرتمبی برادر نیت به این

 هک بود حواسم. نکردم استراحت ایلحظه حتی اما؛ بودم کرده عرق. کوبیدممی همچنان من و خوردمی مهر خمیر

 .کوبدمی سرم توی را همین و نیستم بلد کردمی فکر. کندمی نگاه را من گشاده هایچشم با

 نم متوجه که زدمی حرف بزرگ خانم با داشت. بود آمده پریچهر. شد بلند خدمه هایگفتن "خانم سالم" صدای

 .شد

 .هاچهب پیش ببر رو الک بیا زینت؟ کنیمی درست خمیر داری تو که بود کم کارگر؟ چرا تو؟! تویی تهمینه -

 این اما من. بردند را الک. کند را کارش بگذار گفت نه خواسته من از خودش گفت نه، نزد حرفی هیچ بزرگ خانم

 با راچ دانمنمی. کرد بلند را سرم و گرفت امچانه زیر دست، شد خم و آمد طرفم به پریچهر. نداشتم شدن بلند

 :گفت آرامی به پریچهر. کند کاری زودتر کاش. کرد را اسفندیار هوای دلم کارش این
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 .باشن خواسته ازت اگه حتی؛ نکن کارها این از هم دیگه. خوابه، الدینشهاب پیش برو -

 ازب آه. کند جلوه حقیر خدمه حضور در اشآینده برادرزن خواستنمی و است بزرگ خانم کار، کار دانستمی هم او

 ...برادر زن گفتم، شد تازه دلم داغ هم

*** 

 و کت در. انداخت من به ایخریدارانه نگاه مادر. بود پخش کالمبی موسیقی مالیم صدای. بود مرتب چیز همه

 گردنی با، مادر سر پشت و کرده مرتب نو از را کتم و پیراهن یقه. درخشیدممی قیمتم گران و جدید شلوار

 پایین هک پله هر. آمدم پایین نفس به اعتماد با را هاپله و افتاده راه به تاز یکه و مغرور، بلند سری و برافراشته

 یال از. عموجانزن و مادر حتی و نگارین رفتارهای نگران، بودم نگران. شدمی افزوده قلبم ضربان بر رفتممی

 نشسته یا زده حلقه هم دور نفره چند هاییگروه در جوان و پیر، مرد و زن که دیدممی چوبی خورده رنگ هاینرده

 ناولت گرداندندمی خدمه که ایمیوه و شربت و شیرینی سینی سینی از همانطور و کردندمی گفت و گپ و بودند

 و درهگالب به مرا تازه هایگل خوش بوی. بود آمیخته هم در مالیم موسیقی و جمعیت یهمهمه صدای. کردندمی

 قهی عادت روی از و آورده بیرون را بودم برده شلوار جیب در که دستی. بردمی امتهمینه پریشان موهای الیالبه

 بین سیما خوش و بشاش و گذاشته کنار را هایشتخم و اخم جمع حضور در که پدرم. کردم مرتب را پیراهنم

 به هاهنگا همه دنبالش به و آمد، بودم رسیده سالن به منتهی پله اولین روی که من طرف به چرخیدمی میهمانان

 تنم به نهایتبی لباسم. دیدممی مرتبم و کرده اتو شلوار و کت و خود روی را هایشاننگاه. ماند خیره من

 رورس و جشن به او با و داشته کنار در را خویش محبوب روزی چنین در کاش ای که داشتم آرزو من و نشستمی

 ...پرداختممی

 که ردک زدن دست به شروع مادر. شد بلند تبریکات و هاسالم صدای. بوسید را امپیشانی و داد دست من با پدرم

. ختمپردا میهمانان از آمدگوییخوش به گیرا و گرم لبخندی با پدر دوشادوش. داشت همراه به را دیگران تبعیت

 االن هم داشتند چاره اگر و شناختندنمی پا از سر عموزن و عموجان. نبود اما؛ بیابم را نگارین تا گرداندم چشم
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 به سترا یک دانشگاه از، من نام ثبت از بعد. بود کنارم رضا کاشای. نشاندندمی عقد سفره پای را نگارین و من

 و گپ الح در ارسبان سرگرد دختر با حجت دایی پسر فریبرز. گشتبرنمی شام موقع تا و بود رفته بیمارستان

 موع، هاعمو زن و هاعمو. کندمی تحمیل او به را خود دارد فریبرز شکبی که بود پیدا دخترک یچهره از. بود گفت

 مردان. داشتند حضور همگی خانوادگی دوستان و پدر همکاران، فرزندان و جان خاله و جان دایی، هازاده

 بلند هایخنده با و زده حلقه پدر دور دست به نوشیدنی جام، رق و شق هایشلوار و کت در مرتب و اتوکشیده

 دخترانشان و خود، طنازی و آراستگی با جواهر و طال در غرق و رسیده خود به همگی زنان. کردندمی گفت و گپ

 من درون غم از خبر. نداشت من دل از خبر کسی. خندیدندمی همه. بودند شاد همه. آوردندمی مادر چشم به را

 با .هستم مرفه خانواده این فرزند که من. دارم سر در خیالی چه من کردنمی خطور هم خیالش به کسی. نداشت

 اندختر که هستم مرواریدی چو، امکرده پیدا راه دانشگاه به که هم حاال، سرور و جشن این با، زندگی و خانه این

 .ربایندمی یکدیگر از را سبقت گوی آوردنم دست به برای امشب آشنا و دوست و فامیل

 دور هب نگاهی مادر ترس از گالب. گرفتم را نگارین سراغ و رفتم گالب طرف به آرام، زدم قدم میهمانان بین کمی

 :گفت، نفهمد مادرم، نفهمند میهمانان، نفهمد کسی که طوری آرام و انداخت اطراف و

 که زمانی ات و بپوشنش گفتن بهشون گفتمی لعبت که طور اون والّا، کردند تهیه لباس براشون مادرتون خانم -

 .سالن تو نیان نگفتن

 :گفت پیش دفعه از ترآرام و انداخت دوطرف به نگاهی دوباره و

 .هستن مادرتون خانم اتاق تو -

 اگر. دیدممی را دستانم لرزش. شد سست پاهایم. دادم بیرون را امشده حبس نفس و زدم موهایم به چنگی

 برایش مادرم چرا؟ کنم کار چه باید؟ چه نبود من خوشایند که کردندمی رفتار طوری امروز عموجان زن و مادر

 نکند؟ ندباش دوخته برایش نامزدی لباس نکند؟ دارد اسباب و کفش و کیف و لباس کم خودش مگر؟ گرفته لباس

 چه پدر هایصحبت؟ چه قرارمان پس؟ کنند نامزد بهم را ما مهیاست چیز همه و اندجمع همه که حاال خواهندمی
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 نهتهمی اگر، اگر... خدایا آه؟ دهدنمی نامزدی اجازه نشود مطمئن من اشتیاق و میل از تا که نگفت مگر؟ شودمی

 ...کندمی دق است خبر چه جااین بداند

 برای که روزی آن به برد مرا هاگل بوی. نشستم برنجی دارپایه بزرگ گلدان کنار مبل روی حیران و آشفته

 هاییتردخ به هیچ که بودم شیدا آنقدر. کشیدمی پر درهگالب برای و او برای دلم چقدر که آخ. چیدم گل امتهمینه

 هایتشکر و تصنعی هایلبخند با تنها. کردمنمی توجه بودند زده حلقه دورم و کرده شیرین برایم را خود که

. خواستنمی هم را نگارین دلم. خواستنمی را آنها دلم. خواستنمی دلم. دادممی را جوابشان خالی و خشک

 ...را ماتهمینه. خواستممی را او تنها

 ندهخ با که بود هم عموجانزن به حواسم. پایدمی را من مظلوم و نگران هایینگاه با گاه که بود مادرم به حواسم

 رس. کرد اشاره گالب به که دیدم. دهدمی تکان سر خونسردی با مادر و کندمی پچ پچ گوشش زیر اشتیاق و

 النس در آدم آنقدر. کردم گمش اما؛ ببینم را گالب سالن در حاضر جمعیت الیالبه از هایمچشم با تا دادم تکان

 ذشتهنگ کمی. بودند مشغول حیاط و ایوان در هم ایعده همه این با. کنی دنبال را کسی رد توانستینمی که بود

 گوش به ترواضح، حضار همهمهبی حاال که بود موسیقی صدای تنها. شد قطع میهمانان همهمه صدای که بود

. ردب ماتم دیگران چون نیز من. دادم قورت را دهانم آب. کردم دنبال پله روی تا را میخکوبشان نگاه رد. رسیدمی

 چند تا نشدام یدنباله. زدمی برق تماما باشکوهش و بلند اینقره دکلته پیراهن. بود شده زیبا نهایتبی نگارین

 چون لباس این در. نبود سال و سن کم دخترکی دیگر. بودم ندیده چنین این را او حال به تا. شدمی کشیده پله

 .بستم را هایمچشم ایلحظه برای. شودمی محسوب بخت دم که بود خانمی حاال. درخشیدمی باوقار ایملکه

 این، خیره نگاه این بیندازد یادم که. شود تداعی نو از تهمینه هایچشم خیال تا بود کافی لحظه یک همان

 اقیاتف که انگار، جمعیت به توجهبی، نگارین به توجهبی. اوست مختص، اوست برای فقط، مشتاق هایچشم

 را نگارین تدس بیا. اسفندیار بیا نگوید تا. ندهد دستم کار عموجانزن تا گرفتم پیش در را آشپزخانه راه، نیفتاده

 عملیال عکس و نچرخد طرفم به هانگاه تا رفتم. نخورد زمین پله روی از و نکند گیر پایش زیر لباس تا بگیر
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 ار دخترک تا دیدید؟ دیدید که نکنم کالغ چهل را کالغشان یک و نگذارم مردم دهان توی حرف تا. ندهم نشان

 .کرد صدایم پدرم که رفتم آشپزخانه طرف به قدم چند؟ کرد چه دید

 .برگشتم خونسرد اما؛ شد متورم خشم از امشقیقه هایرگ

 .کنم آشنات آرارزم آقای پسر با خواممی، اسفندیار بیا -

 تریبر و است دیگر مدعوین چون هم نگارین گویی. زد سنگ به را عموزن و مادر تیر. گفتم آفرین پدر به دل در

 که این. تهبرگش حاال و رفته باال طبقه به لباس تعویض برای اشبرادرزاده، نیفتاده خاصی اتفاق. ندارد دیگران به

 همهمه صدای نو از. دهم راه دل به را او با برخورد دلهره و اضطراب نگذاشت. ندارد گرفتن تحویل و تعجب

 وستاند حلقه به وقتی. پیوست نسترن و ناهید خواهرانش جمع به هم نگارین. گشت عادی جو و شد بلند سالن

 دو هر رنگ. پرداخت پچ پچ به عموجان زیرگوش و برچید لب که دیدم را عموجانزن چشمی زیر پیوستم پدر

 لندب قد و چهارشانه، آرارزم آقای پسر. رفتند بود شده مچاله مبلی در آرام که مادر طرف به هم با و بود شده سیاه

 هایسبیل. بود چسبانده سر به کتیرا با و کرده باز فرق از را موهایش. داشت سوارکاران چون هیکلی. بود

 طوسی شلوار و کت. بود چرخانده باال به ظریفی پیچش با را آن نوک که بود معمول حد از بلندتر اندکی باریکش

 از شپی سال دو که بود من رشته هم او. آمدمی نظر به منظم و رفته شسته اندازه از بیش و داشت تن به راهی راه

 و کنیم تحصیل دانشگاه یک در بود قرار دو هر که بود این آشنایی این خوبی. کرده پیدا راه دانشگاه به من

 رایب فرصتی هر از داشت گوبذله و بامزه ایچهره که منیژه خواهرش. باشیم داشته معاشرت هم با توانستیممی

 که کردمی لوس من برای را خود مدام ولی نداشت سال پانزده چهارده از بیش. کردمی استفاده شوخی و خنده

 از بود هرچه. دانستمی دخترکش شأن دونِ را رفتار سطح این. کرد جمع را خود پدرش یغره چشم با البته

 از نعموجا زن و عمو که انداخته مادر به نگاهی نو از. داشتند بیایی برو خود برای و بودند نظامی دارهایاستخوان

 زیچی باشکوه بزم این در گویی. داشت خفقان سالن جو. گفتندمی سخن ناراحتی با و کرده اشاحاطه طرف دو

 ینب و اربابی عمارت آن در من از دور حاال و بود جانم آرام که کسی. نیست حاال و بودمی باید که کسی. بود کم

 کشی مردان و زنان همه این. بود منتظرم که، داشت من به امید چشم که. بود گرفتار نما انسان شیاطین آن



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسدی زهرا  | تو , بار دیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 227 

 یچراغان هایریسه. رفتم ایوان به. آمدندنمی چشمم به هیچ رفتندمی سو آن به سو این از که آراسته و پوش

 هایکیک و شیرینی و میوه از پر هم و شده آرایی گل هم، میز روی ایوان در. بودند کرده وصل زیبایی به را شده

 دل بپاش و بریز همه این، هنر و ذوق همه این، سلیقه همه این. نداشت عروسی جشن از کم چیزی. بود خانگی

 -پدر و مادر، من -تن سه ما از یک هیچ نامزدی اعالم خوردن برهم از بعد. کردنمی شاد را نفر سه ما از یک هیچ

 سالن در حاضر کودکان اندازه به حتی، بودیم میزبانش که جشنی این از بودیم نتوانسته و نبودیم شاد دل ته از

 میک. خود دید از فرزند جهل غم به آنها و معشوق عشق غم به من. بود گرفتار خویش غم به هرکس. ببریم لذت

 راندخت. کند امهمراهی که بود کسی مدام. نبودم تنها ایلحظه برای. گفتم سخن میهمانان با. زدم قدم حیاط در

 زا یکی. کردندمی استفاده من با صحبتی هم برای راهی هر از مدرن و آراسته هایچهره با، متفاوت هایلباس با

 و کردمی تعریف قیمتم گران و مرتب شلوار و کت از یکی. آمدمی غمزه برایم دیگری و پرسیدمی هادرس سختی

 راهم سد کسی رفتممی هرطرف به. کرد فرار دستشان از شدنمی. حالتم خوش و پرپشت موهای از دیگری

 ار کسی تهمینه جز من هایچشم دانستندنمی اما؛ کردندمی دلبری برایم و داده قوس و کش خود به. شدمی

. بودن نزدیک من نجیب و موقر یتهمینه به کدام هیچ رفتار، اندام خوش زیبارویِ دختر همه این بین. بیندنمی

، داشت من تصاحب و کردن خام بر سعی ادا و ناز با و کرده لوس برایم را خود دختران این چون نیز او اگر شاید

 زیزع و بزرگ چشمم پیش را او که بود برم و دور دخترکان با تهمینه کردار و رفتار تفاوت. گذشتممی نیز او از

 .دیدممی او در را ایرانی نجیب زن یک غرور و متانت که، کردمی

 به و گرفته کمرم به را دست یک علت همین به و بود گرفته صبح از کمرش. آمد سمتم به دوان دوان خدابخش

 .دویدمی زحمت

 .بگیرید یادگاری عکس چند خوانمی. شده کیک آوردن موقع بیاید گفتند آقاپدرتون، آقا -

 سالن به و کرد همراهی مختلف غذاهای خوش عطر کنار از، حیاط گوشه شده آتش هایدیگ کنار از مرا و

 عدادت که بود تولد اممیهمانی ترینبزرگ امروز تا. نبودم دید معرض در و توجه مورد همه این کنون تا. بازگرداند

 گارینن. کردممی حس خود روی را نفر یک سنگین نگاه، چشم همه این بین. کردنمی تجاوز نفر بیست از حضار
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 از. ختسومی برایش دلم. بود مانده خیره من به متالطم صورتی با سرخ و مریم هایگل بزرگ گلدان پشت از که

 نیسی چند. آورد خود به مرا هورا و جیغ و زدن دست صدای. بودم رفته تند شاید. شدم پشیمان خود صبح رفتار

 اشریتکرا توضیحات و باشیعکاس به نه. نبود چیزی به حواسم دیگر. دادند قرار هم روی پایه با و آوردند کیک

 آمدم خود هب زمانی تنها. بعدش بکوب و بزن و کیک تقسیم به نه، بایستیم صاف و نکشیم نفس خواستمی که

 رفتهگ سپیدش و ظریف دستان در کوچکی جعبه. بدهد دستم به تبریک برای را اشهدیه تا آمد جلو نگارین که

 پس، داد نم به که را انگشتر. آمد چشمانم جلوی بود داده دستم به صبح که انگشتری تصویر. شدم ملتهب. بود

 عمونز، دیگران بین. افزودمی قلبم هایتپش به آشنایان مشتاق نگاه و اقوام پچ پچ صدای! چیست کادو این

 هایچشم. دیدممی را عموجان گرم نگاه. بود داشته نگه دهانش باالی را دست کردن هلهله آماده، ایستاده جلوتر

 که دیدم، دادمی دستم به را جعبه داشت وقتی. کردممی حس را مادر درونی التهاب. دیدممی را پدر نگران

 :گفت برساند همه به داشت سعی بیهوده که صدایی با. ندارد عادی حال که، کرده یخ انگشتانش

 .اسفندیار قبولی برای، من طرف از هدیه این -

 گارینن. کنم باز را جعبه زودتر هرچه خواستندمی. بود آمده در میهمانان صدای. نشست امپیشانی به سردی عرق

 هنپ پایش زیر به دریایی پری چون دامنش دنباله و رفت فرو خود در مبل روی جاهمان نداشت ایستادن نای که

 دیدن از و کرده باز را جعبه در لرزان هاییدست با. آمدمی کنار و گوشه از " دیگه یاال" و "باش زود" صدای. شد

 لندب زحمت به خورمنمی تکان و شده خیره کلید به طورهمان دید که نگارین. شدم شوکه آن درون طالیی کلید

 .ببینند همه تا و کرد بلند را آن. درآورد جعبه از را کلید و شد

 .اسفندیارم به، میکنم هدیه را خودم زمین، گردو و انار باغ متر پانصد و هزار -

 .یافته اطمینان آن صحت عدم بر نیز خود گویا که گفت طوری را اسفندیارم

 ماا؛ برداشت ما سمت به قدمی جان عمو. زد خشکش طورهمان عمو زن. شد بلند تبریکات و دست و جیغ صدای

 وغشل شادمانی با میهمانان همه. کرد ترک را سالن آخرشب تا و برگشت کند جلب را کسی نظر کهاین بدون
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 زا بیرون که کسانی. شد گم دیگران نظر ابراز و تشویق صدای در موسیقی صدای. زدندمی دست و کردندمی

 پدرم. شد شوکه مادرم. کردندمی جو و پرس دیگران از و آمده سالن به دیگران صدای شنیدن با بودند سالن

 ینا با کهاین از اغراقبی که شد چطور دانمنمی! چرا دانمنمی. ماند خیره دیوار روی هایگل به نگارین و... خندید

 منام به را ماه یکره اگر که شدم خوشحال قدری به بود زده پس را نامزدی و کرده اعالم را خود نشینی عقب کار

 ناراحت خواستم. کنم شریکش خود شادی در خواستم. کنم قدردانی او از خواستم. شدمنمی چنیناین زدمی

 دستم و رفتم طرفش به، کسی چه فرمان به دانمنمی! چرا دانمنمی. کرده خوشحالم چقدر بفهمد خواستم. نباشد

 نزدیک او به را خودم اما چرا نفهمیدم! گرفت شدت کشیدن "هو" و زدن دست صدای. کردم حلقه کمرش دور را

 روی از را هایملب وقتی. بود سرد صورتش. نشاندم جانداری و عمیق ـوسه بـ اشپیشانی به آرام و کرده

 میان در و شد بسته اشناباورانه نگاه لحظه همان. ماند خیره من به متعجبش و گرد چشمان برداشتم اشپیشانی

 ...رفت حال از دستانم

 عموزن. آمیخت درهم میهمانان ترس و جیغ و همهمه صدای. آمد هایمدست روی نحیفش جسم سنگینی

 ردهک پر را خانه زنان وحشت و جیغ صدای. دوید ما سمتم به جیغ با و کوبید سرش روی دست دو با معطلیبی

 .کردند احاطه را دورم تنگ و کرده گیر هم پای و دست به همه. بود

 خلوت، شید دور، کنار برید": زدمی داد بود شده رگه چند فریاد زور از که صدایی و نگران هایچشم با مادرم

 ."بیاد هوا بذارین، کنین

 یدرآمده حدقه از هایچشم با عمو زن. افتاد زمین روی جانبی دستش. گرفتم خود آغوش در را او و نشستم

 از نناتوا، مادر. بود شده شوکه نگرانی شدت از. بزند جیغ نداشت نا حتی و افتاد کنارم حالبی، اشک از خیس

 برید" .دادمی هل عقب به را آنها و میزد دیگران پای به دست با بود نشسته زانو روی که همانطور، بیشتر تالش

 ". بزنه صدا رو خدابخش یکی. عقب برین، برسه بهش هوا بذارین، کنار
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 به و گرفتم را اششانه سر دو. بودم آورده کم نفس شلوغی میان در. زدم نگارین صورت به محکم سیلی چند

 .دادم تکانش شدت

 ...اسفندیار، منم... کن باز رو هاتچشم... نگارین... نگارین -

 به یگرمای هرگز گویی. سرد سردِ. بود سرد تنش. باشد رفته فرو عمیقی خواب به هاستسال گویا. بود بیهوده

 قطره ندچ هایشانگشت نوک با. آمد سرمان باالی آب استکانی با لعبت و شد باز جمعیت بین از راهی. ندیده خود

. اندم بسته طورهمان هایشچشم اما؛ خورد خفیفی تکان هایشپلک. پاشید نگارین سرد و سپید صورت به آب

 اممردانه قوی هایدست دلهره و ترس با. بودند خیره ما به مضطرب و نگران و کرده خلوت را دورمان میهمانان

 ضنب، کنم تهی قالب ترس شدت از بود نزدیک که زمانی درست. کردم حلقه نگارین لطیف و ظریف مچ دور را

 .تپید انگشتانم زیر ضعیفی و کند بسیار

 .برخواستم جا از و گرفته آغوش در ترمحکم را او فریاد با

 .. کن روشن رو ماشین... خدابخش، صالح زادهامام یا -

 باید. نبود وقت. بود داده دست از را تکلمش قدرت و بود شوکه. خورد گره شلوارم یپارچه به عموزن دست

 در طرف به و آورده بیرون چنگش از را پایم عمو زن به توجهبی. رساندممی بیمارستان به را او زودتر هرچه

 ویر شدن سوار از قبل و گرفت دست به آورد برایش گالب که را شنلی و دوید دنبالم سر پشت از مادرم. دویدم

 آغوش در را نگارین سر و نشسته عقب صندلی روی مادر. دادم گاز و نشستم فرمان پشت خودم. انداخت دوش

 رانیاتومبیل مسابقات در گویی که دادممی ویراژ آنچنان. کردممی نگاهشان آیینه از گاهی چند از هر. داشت

 .شد دورتر و دور گذشت کنارم از مماس که ماشینی کشدار بوق صدای. امکرده شرکت

 کردم وقفت بیمارستان حیاط آسفالت روی الستیک شدن کشیده صدای با. دادم گاز بیمارستان سمت به توجهبی

 و من و دندکر منتقلش که نکشید دقیقه به. کردم صدا را آمدمی بیرون اورژانس از داشت که پرستاری، شتاب با و

، نشستممی نیمکت روی، رفتممی راه. بود گیرینفس دقایق. داشتند نگه بسته در پشت لرزان و مضطرب را مادر
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 لباس یقه در را سرش مادرم. بردممی فرو موهایم الی دست و چرخیدممی خود دور کالفه. ایستادممی در پشت

 عجب! خوردنمی تکان ساعت هایعقربه چرا. گذردنمی زمان چرا خدایا.بود شده مچاله نیمکت روی و کرده فرو

 ...انتظار تحمل، است سختی تحمل

 شطرف به. آمد بیرون در از کرده اخم و پوش سپید، پزشک و شد باز در که بودیم منتظر بیچاره و ناتوان دو هر

 رشس باالی را خود، شتاب با مادرم. آوردند بیرون اتاق از برانکاردی با را نگارین سرش پشت که برداشتم خیز

 .رفت بخش طرف به برانکارد همراه و رساند

 .کرد فرو جیبش در را آن، روپوش لبه با کردن پاک از بعد و برداشت چشم از عینک پزشک

 ؟دارید بیمار با نسبتی چه -

 "برادرش" پرید دهانم از که عمو پسر بگویم آمدم

 .من اتاق بیایید -

 روی. بود الکل بوی از پر پزشک اتاق. افتادم راه دنبالش به اردک جوجه چون. رفت بماند منتظرم که آنبی و

 .نشستم میزش به صندلی تریننزدیک

 .شد چی بدید توضیح -

 ایدش کردم احساس داشت که روحی فشار به توجه با اما؛ حالهبی کمی دیدم مهمانی وسط، دکتر آقای راستش -

 .رفت حال از هو یک اما؛ باشه فشارعصبی از ناشی

 .گرفت نشانه مرا ریزبینی با و شد تنگ دکتر دقیق هایچشم

 واهرخ. بنشونید عقد یسفره پای رو اون زور به خواستیدمی معلومه داشت تن به که لباسی و وضع و سر با -

 تگذشمی زمانی مدت اگر، رسوندینش موقع به آوردید شانس! آقا کنه خودکشی خواسته قرص خوردن با شما
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 فشار میگید که آوردین سرش بالیی چه خب؟ عصبی فشار گیدمی شما وقتاون. دادمی دست از رو جونش

 ؟!رفته خودکشی سمت که کردید کارش چه؟ داشته عصبی

 دختر. دمکوبی امپیشانی به دست با و... آه؟ بوده کاری ضربه حد این تا یعنی؟ خودکشی؟ نگارین. کردمنمی باور

 هک داشت وجود امیدی سوی کور ایذره اگر. ارادهبی و ضعیف دختر. شدم خشمگین او به نسبت زمانهم. نوابی

 :گفت جدیت با دکتر. افتاد چشمم از کل به کارش این با، ببندم دل او به روزی

 ؟کجاست پدرتون -

 رسنلپ بیشتر وگرنه. است شده منتقل جااین به تازه گویا. بودم ندیده بیمارستان این در حال به تا را پزشک

 که زمانی درست؟ ندیدم را او شد بد نگارین حال وقتی چرا؟ بود کجا پدرم راستی. شناسندمی را ما جااین

 .نبود سالن در دیگر هم او کرد ترک را میهمانی عموجان

 ؟شده رفع خطر دکتر آقای. هستند منزل از خارج فعال پدرم -

 .کرد اطالعیبی اظهار و کرد آویزان دوطرف از را پایین لب دکتر

 از تونیدمی .ندارم کاری شما با دیگه فعال. کنید دعا. بشه سنجیده هوشیاریش سطح تا بمونه باید اما؛ بله فعال -

 .بیرون ببرید تشریف اتاق

 قسمت و راهرو انتهای به هدفبی و سست هاییگام با. کرد مرخص را من و داده نشان را اتاق در دست با و

 خجالت و شرمندگی با را خبر و گرفتم را بود جاآن رضا که بیمارستانی شماره سرپرستار از اجازه با. رفتم پذیرش

 البگ به و گرفته تماس منزل با سپس. کردممی قلمداد اصلی مقصر کمرشکن اتفاق این در را خود. دادم او به

 خانه زا خبر تا. گردد آسوده عموجانزن یشده شوکه خیال که کند اعالم فشار افت را نگارین حالیبی علت گفتم

 و ادرم، نبرد کارش علت به پی هرکه و. کرده خودکشی. نبود که شوخی. شده سرمان بر خاکی چه که نرود بیرون

 چه و. رسندمی خویش دانه یک یکی پسر به، باشند دختر این خودکشی سرنخ دنبالِ اگر که دانندمی پدرم
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 به عموزن همراهی به رسیدند عموجان و پدرم کهاین محض به بودم گفته گالب به! این از باالتر رسوایی

 . بیایند بیمارستان

 و آمد و بیمارستان حیاط کهنسال درختان به. کردممی تماشا را بیرون و بودم ایستاده نگارین اتاق پنجره پشت

 وشهگ یشده پارک فکسنی آمبوالنس به. مختلف هایبخش راهنمایی تابلوهای به. گرفتار و بیمار مردم رفت

 لحظه نای در. فرستادممی لعنت بود گیرم گریبان روزها این که شومی اقبال و بد بخت به و کردممی نگاه. حیاط

 اسیر خویش محبوب با ازدواج برای تا نداشتم اصیلی و داراستخوان خانواده کاش ای که کردممی آرزو

 یپ پرستار توضیحات از که مادرم. داشتم خامی فکر عجب، سال و سن آن در و بودمنمی خوانوادگی هایمراعات

 تا ار پاها و بود نشسته تخت کنار صندلی روی متورم شده سرخ هایچشم با، بود برده نگارین خودکشی به

 سرم نسوز به تنها. زدنمی پلک. ندارد نشستن درست برای توانی گویی. بود کرده دراز زمین روی تخت یمیانه

 یدست که بود خود هوای و حال و حیاط شلوغی به حواسم. بود مانده خیره، رفته فرو دخترک لطیف دست به که

 یدیسپ جز لحظاتی تا و پراند سرم از برق آبداری و محکم سیلی که برگشتم عقب به. نشست امشانه روی

 .ندیدم چیزی

. بشه تهوابس بهت بیشتر نذار کنی ازدواج باهاش تونینمی واقعا اگر گفتم. نده بازیش خوایشنمی اگر گفتم -

 .ننداز هازبون سر رو اون و نکن قبول رو اشنقشه نداری دوستش اگر گفتم

 "؟ نگفتم یا گفتم": گفت بلندی فریاد با و

 ناتوان هایدست که بزند را دوم سیلی خواست. لرزدمی خشم از و زده بیرون متورم گردنش هایرگ که دیدم

 :گفت زجرکشیده و بم، حالبی مادرم.  شد حلقه مچش دور پشت از مادر

 .برسه عموتون خان گوش به حرف نذار. رضا آقا خدا رو تو -

 زده ار هاحرف آن مادر حضور به توجهبی رضا. ماندیم خیره داشتیم که ایآشفته وضع به مانسه هر لحظه یک در

 از شرمسار من و. است باخبر من میلیبی این از هم دیگر کسی پدر و خود جز که دانستمی مادر حاال و. بود
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 متوجه را مانسه هر بخش پرستار آمرانه صدای. ایمکرده بازی نقش نگارین و من است فهمیده مادر کهاین

 :کرد موقعیت

 باید کم مک دیگه بیمارتون. بکنید رو دیگه بیمارهای مراعات نیستید خودتون بیمار نگران اگر؟ خبره چه! ساکت -

 .نکنید جنجال سرش باالی. بیاره بدست رو هوشیاریش

 از را رویش و برد فرو موهایش میان دستی. کشید را هایشلب دور انگشت سر دو با و آورد پایین را دستش رضا

. مبردی هجوم سمتش به دو هر. باشند کرده پی که بود شتری چون زمین روی مادرم افتادن صدای. برگرداند ما

  ". کمکم بیار رو یکی برو رفته هوش از": گفت قدرت با رضا

 و گوندگر چهره تا بخش پرستار. نداشت را بختی تیره این و فضاحت این، رسوایی این طاقت این از بیش مادر

 تیبدبخ چه دیگر این خدایا. شکست کمرم. شد سست پاهایم. دوید اتاق طرف به دید را ترسم از کبود هایلب

 مادر؟ است نکرده ـناه گـ کدام تاوان شوک این و لحظات این؟ ستروزی و حال چه دیگر این؟ بود بیچارگی و

 دادم یهتک دیوار به ناتوان. داد مهیبی صدای چه اششکننده و ظریف پاهای. افتاد زمین به شدتی چه به مهربانم

 زانو سر بر دست. کردم قائم را دیگر پای و کرده دراز را پایم یک. نشستم زمین روی و خوردم لیز آرام آرام و

 لوارش و کت نبود مهم برایم دیگر، دیگران نگاه به توجهبی، خجالتبی و گذاشتم دست روی را سرم و گذاشته

 را امهخانواد و من بیشترشان که هستم پرسنلی و پرستاران دیدرس در نبود مهم برایم، دارم تن به نو دارمارک

 رابخ روحی حال به. نامیمون اتفاق این به. خویش بد بخت به. گریستم ناتوان و صدابی، راحت، شناسندمی

. کردم گریه. تهمینه انتظار به. نگارین خودکشی به، بریده را امانش من کارهای وجود از که شرمی به، مادرم

 با، وضع و سر این با، آدم همه این چشم جلوی. خواه عدالت اسفندیار، من. لرزیدمی گریه شدت از هایمشانه

 . شدت این

 به اعیاجتم موقعیت و آبرو. است ارزشبی و پست عجیب معشوق از غیر به دنیا تمام، عاشق برای که راستی به

 نه هم آن !باشی انسان یک خودکشی مسبب که؟ بود هم بیشتر این از بیچارگی مگر. آیدمی مقداربی چقدر نظر
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 خود زانوی روی را تو کودکی در که عمویی؟ کنی نگاه عموجانت هایچشم به خواهیمی چطور. کسی هر

 هم وت سر بر را دست همان کشیدمی دخترش سر بر نوازشی دست اگر که. گذاشتمی دهانت لقمه که. نشاندمی

 را او؟ بپردازی عیدانه بازدید و دید به سینشان هفت پای و بگیری را معشوقت دست توانیمی چطور. کشیدمی

 تروی اصال؟ ببری سوری چهارشنبه بازی آتش به آنها هایچشم جلوی؟ ببری یلدا خوانی حافظ و کرسی پای

 که را دخترت بگویی؟ بروی تهمینه خواستگاری به عموجان یخانواده به توجهبی و شوم شب این از بعد شودمی

 هب و خفا در او و نبود کسی اگر اصال. همسرت گیس الیق، خودت ریش بیخ کرده دلدادگی برایم، جان پای تا

 و دکن تکرار باز را حماقت این اگر؟ چه سپردمی جان اگر؟ چه یافتنمی نجات دیگر و کردمی را کار این تنهایی

؟ افتندیم آتش به حساببی کند خودکشی که کسی اندنگفته قرآن در مگر اصال؟ چه بیندازد دوزخ آتش به را خود

 زانو از سر. گفتممی چه داشتم. آمدم خود به ناگهان؟ است خداوند درگاه از ناامیدی ـناه گـ باالترین که چرا

 اریننگ با فرقی چه من پس؟ خداوند درگاه از ناامیدی... ناامیدی. کردم پاک را صورتم دست پشت با و برداشته

 پچ چپ بخش پرستاران. باشم شده خود باراسف وضعیت متوجه تازه گویا؟ کجاست از یأس و ناامیدی این! دارم

 و ودب خوابیده نگارین کنار تخت روی مادرم. رفتم اتاق سمت به شده بلند. پاییدندمی را من زیرچشمی و کرده

 چون نیز من درد کاش. انداختم نگارین و مادر به نگاهی. دلگیری شب عجب. کردمی وصل را سرمش پرستار

 بیطبی. یافتنمی درمان دارو و نسخه و پزشک با من درد که کنم چه اما؛ شدمی درمان پزشک تشخیص با آنان

 وندپی را امشده تکه تکه قلب تا. کند نابود را روحم و وجدان عذاب تا. بخشد التیام را دلم زخم تا خواستممی

 وعم زن گفتن نگارین او پی از و پدرم سالم صدای که کردمی مرتب سرش زیر را مادر بالشت داشت رضا. دهد

 .آورد اتاق به دلهره از جدید موجی عموجان دویدن از بریده هاینفس و

. شتندگمی کار این علت دنبال به فقط زنان سینه و سر، افتاده اتفاقی چه که شنیدند پرستار زبان از وقتی

 اتفاقی چه مگه؟ چی برای آخه": پرسیدمی گریه با و کردمی نوازش را نگارین تن و سر کنان مویه عموجانزن

 و عمو شاید. کنم ترک را اتاق کردمی اشاره من به سر با کند آرام را عموجان داشت سعی که رضا "؟ افتاده

 کهنای بدون که بود پدرم تنها. باشم "من" وضعیت این مسبب کردنمی خطور هم فکرشان به هرگز عموجانزن

 نگاه حالمبی مادر و عموزن، عموجان، نگارین به خون کاسه دو چون هایچشم و سپید هایلب با بزند حرفی
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 بیرون تاقا از بقیه پرسشگر و خیس نگاه به توجهبی و گرفت را دستم. آمد سمتم به که شد چه نفهمیدم. کردمی

. لرزیدمی فشار شدت از هایشدست. بودم ندیده آشفته چنین این را پدرم حال به تا. برد حیاط به و کشید

 کوتاه هایلگ کنار. باشند کرده دستگیرش دستبند با که هستم مجرمی گویی که بود گرفته را مچم محکم آنچنان

 غولمش دست دو هر با. کرد رها را دستم و نشست چوبی کهنه و پریده رنگ نیمکت روی حیاط سپید یکدست و

 یک همان فقط اما؛ دیدم هایشچشم در را اشک درخشش کردم حس ایلحظه برای. شد هایششقیقه مالیدن

 از یکی و بود نظامی یک که... بود عام و خاص زد زبان سیاستش و درایت که مرد این، من پدر، پدرم. لحظه

 خودکشی گویی. بودم ندیده را افتادنش پا از و شکستن امروز تا که... آمدمی حساب به کشور امنیت سران

 به. زدنی مثال و خوشبخت مرد و زن این فرزند، من. باشم کشیده من را ماشه که... بود خالص تیر نگارین

 :بود خشم آغشته و متین، بم صدایش. کرد باز لب زحمت

 ...بود مرده اگر -

. ویدندد بود سپید ملحفه رویش که برانکارد یک دنبال و زدند فریاد و جیغ نفر چند. شد خفه گلویش در صدا و

 "...آخ": گفت زیادی درد با و کشید هم در چهره صحنه این دیدن با پدرم. بود رفته دست از عزیزشان گویا

 .بود ستیز در خود با خویش التهاب فرونشاندن برای. داد ماساژ را قلبش دست با و شد خم آرام

 به طوری و کرد بلند را سرش پدرم؟ گفتممی چه آخر. بزنم حرفی نداشتم جرات و بودم ایستاده طور همان

 .زندمی کتک مرا االن هم گفتم که شد خیره هایمچشم

 .ردیک ناامیدش دنیا از که کردی کاری تو حتما. خودکشی سمت بره، کفر سمت بره که نبود دختری نگارین -

 .شوند رد آمدندمی داشتند که نفری چند تا کرد صبر. کشید خود سمت به را کتم لبه و انداخت دست

 .بدی سگ صدای که بزنمت قدر اون جا همین یا زنیمی حرف -
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 باال ار لباسم ییقه. کرد باریدن به شروع ریزی باران و بود ابری هوا. نشستم کنارش و کرده شل را کروات گره

 تا حاال و نبود فرزندش از کم که ایبرادرزاده و فرزند بین ملتهب و آشفته پدرم. کردم جمع کیپ را کتم و آورده

 .کردم باز امزندگی مرد عزیزترین پیش را دل سفره. زدم دریا به دل. بود افتاده گیر، رفته پیش مرگ پای

 دیج، گفتم مادر به. خوامشنمی گفتم، بود نکرده پیدا رسمیت هاحرف هنوز که موقع همون، اول همون، گفتم -

 .کردی پا به بلوا، گفتم شما به. نگرفت

 .گرفتمی شدت کم کم داشت باران. کشیدم خیسم موهای به دستی

، درپ اما. شده چی فهمیدید... و درهگالب رفتید دونممی. نکردید توجهی هیچ شما ولی؛ خواهرمه مثل که گفتم -

 اطاعت هکورکوران و بمونم تاریکی تو گذاشتید. ببینم رو پام جلوی که راهم جلوی نگرفتید نور، مادر نه شما نه

 .بپذیرم نگارین کنار رو خودم تا، کنم

 سر روی دستی کیف و پوشه و رفتندمی طرف آن و طرف این به سرپناهی دنبال به مردم و شد شدید باران

 دنز حرف جرات و بردمی درهگالب به مرا شده خیس خاک بوی. نبودیم دنیا این در انگار اما ما. دویدندمی، گرفته

 .کردممی پیدا

 تو دشای که بودید کرده رو جاشاین فکر، میشه اسفندیار عروسِ که خوندینمی گوشش توی بچگی از وقتی -

 ما که دکردی پر رو جا همه وقتی؟ نخواد رو وصلت این دلش اصال ما از یکی شاید که؟ بیاد پیش مانعی بزرگسالی

؟ ودیدب کرده رو نگارین دل توی امیدِ فکر، کردیدمی عروسم عروسم بقیه هایچشم جلوی وقتی، میشیم هم نامزد

 دیدم وقتی؟ کردممی کار چی باید، خوامشنمی من مونهمی من خواهر مثل اون شدیم بزرگ هم با اون و من، پدر

 شما؟ گفتممی نگارین خود به نباید؟ شدممی کار به دست خودم نباید ذاریدمی دستم به حنا دارین مادر و شما

 ؟بودید گذاشته من برای هم ایدیگه یچاره
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 جریان به کوبیدمی دیگر دست کف را اشکرده مشت دست که طور همان جدی و متفکر، باران از خیس پدرم

 ماش حاال ": بپرسم تا داد بیشتری جرات من به این و زدنمی حرف. بود خیره بود افتاده راه زمین روی که آبی

 "؟ شما یا منم مقصر حساب این با، بگید

 :گفت احترام با و رشتی لهجه با و آمد ما سمت به نگهبانان از یکی

 .کنهمی سنگین رو استخون پاییز دم باران، هاخوریدمی سرما جااین، داخل بفرمایید -

 به یازن صورت در که، احمدی پزشک. شناختندمی را ما همه. آمدیممی بیمارستان این به شدیممی بیمار وقت هر

 یک هک دیدم پشت از. رفت ساختمان طرف به و شد بلند پدرم. بود بیمارستان این رئیس، آمدمی هم منزلمان

. دش خیره هایمچشم به. برگشت که بود نرفته قدمی چند هنوز. دارد برمی قدم زحمت با که... شده خمیده شبه

 صدای و پیچید جا همه برق و رعد بلند صدای. شدمی دیده ترواضح حیاط چراغ نور زیر خیسش موهای و چهره

 .گرفت شدت حیاط آسفالت روی باران شرشر

 .نیست کس هیچ صالح به وضع این یادامه. بگم عموت به رو حقیقت باید -

 کت جیب در دست پیاده پای هم من. رفت. کندمی اعتراف خود ـناه گـ به که بود کسی صدای چون صدایش

 .افتادم راه به خیابان در هدفبی و کرده

 پدرم شب آن از بعد. بود گرفته پیش را خود عادی روال زندگی و شده شروع هایمکالس. گذشت هفته چند

 یدهفهم را حقیقت عموجان زن و عمو که هم وقتی از. بروم بیمارستان به نگارین شدن مرخص تا بود کرده قدغن

 گارینن باالخص خانواده اعضای از یک هیچ با دیدار یا تماس گرفتن حق خان اسفندیار " فرستادند پیغام بودند

 ".ندارند را خانم
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 کار با را خود پدر. ورزیدهمی اصرار همه این چرا که دانستمی مقصر را خود. داشت ادامه مادرم روحی آشفتگی

 ازهاج پدرم اما؛ زدمی پرپر دیدنش و درهگالب به رفتن برای دلم. آمدمی خانه به وقت دیر هاشب و کرده سرگرم

 . دادنمی

 اهلل یا رضا. بودم کشیده دراز تخت روی و برگشته دانشکده از تازه من. آمد مانخانه به رضا که بود هفته اوایل

 لب به باری شیطنت لبخند و داده باال را ابرویش تای یک رضا. کردم باز را اتاق در شده بلند. آمد باال گویان

 .داشت

 .آقا دیدار مشتاق. اسفندیار آقا! به -

 ردوا متانت با و آهسته رضا. رفتم کنار در جلوی از و دادم سالم لب زیر. بود ما دیدار اولین این، شب آن از بعد

 .داد تکان صورتش جلوی و گرفته را اینامه پاکت گوشه. نشست پنجره کنار طاقچه لب و بست را پنجره. شد

 ... طرف از نامه یک. امنامه یک من -

 .فرستاده پیغام نگارین حتما. شد شروع باز. دادم قورت را دهانم آب

 .نزدم حرف و نشستم تحریر میز پشت

 .باشه؟! دیگه نیست مهم برات دیگه بگی خوایمی یعنی -

 :داد ادامه مرموزانه و

 .شده پشیمون حاال و انداخته راه خونریزی و خون همه این اسفندیار میگم درهگالب رفتم که دفعهاین -

 هوا در را هنام خواستم. برداشتم خیز طرفش به و شده بلند صندلی روی از شتاب با... یعنی یعنی؟ درهگالب؟ کجا

 از و بلند هایخنده صدای. شدمنمی حریفش کردم تقال چه هر. کرد جمع را خود و آورد پایین را دستش که بزنم

 .بود کرده پر را اتاق رضا دل ته
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 .رضا بده... مادرت جون... بده.... خوردم شکر... خوردم گه رضا... کردم غلط رضا -

 :گفت خنده میان در. بود هاحرف این از ترسمج. نخیر

 .نمیدم بخشیدی رو سیلی اون نگی تا -

 .المذهب دیگه بده، بخشیدم بخشیدم -

 "گالبتون جان": پرید دهانم از

. ردک نگاهم ناباورانه و شده خیره هایمچشم به. شد شوکه. برداشتم تقال از دست هم خودم. شد قطع هایشخنده

 .کنم عوض خنده و شوخی به را بحث کردم سعی و قاپیدم دستش از را نامه

 .هی اکه. بشی راضی تا بدیم قسم رو ننه کلفت جون باید دیگه حاال، بیا -

 که برود بیرون خواست و ". نیست کلفت اون ": گفت و کرد نگاه هایمچشم به صاف. برخاست خود جای از

 :گفتم آرام. شدم مانعش

 .شنیدم رو هاتونحرف روز اون -

 برای. بخوانم را نامه زودتر هرچه خواستمی دلم. نبود هاحرف این وقت حاال. نزد حرفی و انداخت زیر به سر

 :گفتم باشم کرده عوض را بحث کهاین

 ؟بگیری ازش رو نامه تونستی چطور -

 ردنشگ پشت دست با و نشست تخت گوشه آرام. کشید خجالت انگار. آوردممی را گالبتون نام نباید. نزد حرفی

 .مالید را



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسدی زهرا  | تو , بار دیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 241 

 هزار با و دیده ایوون رو از رو من انگار گفت عزیز که طوراون هم اون، درهگالب بودم رفته. عزیز به داد آورد -

 .تو به برسونم رو خط دست این خواسته و عزیز به رسونده رو خودش کلک و دوز

 .کردم باز را نامه و نیاورده طاقت دیگر

 .سالم"

 امپیغ. ببیند را من تا آیدمی درهگالب به شنبهسه امیرخسرو همکار. منتظرم که است ماه یک نزدیک االن

 به یخواستگار برای جمعه هم پدرش. کرده پیشنهاد را من فیلم اول نقش برای ترپیش امیرخسرو که فرستاده

 راگ کنممی خواهش. بیاید ایران به امیرخسرو تا شود گذاشته قرارها و قول شده این بر قرار. آیدمی درهگالب

 "بیا، داری اطمینان زدی که هاییحرف به ایذره

 و شدم خیره نامه به ناباوری با. کرد دگرگون را حالم و کشیده شعله درونم آشوب. شد خشک هایمرگ در خون

 من دل زیزع؟ را تهمینه؟ کنندمی نامزد را او جمعه یعنی، یعنی. گشتممی امیدی کورسوی دنبال به کلمات میان در

 :نالیدم رضا به رو نداشتم را درهگالب به رفتن اجازه کهاین از مستاصل. آمد جوش به غیرتم؟ را

 ؟رضا کنم چیکار باید -

 ؟ ریختی بهم طوری این که نوشته چی؟ شده چی -

 در که غوغایی. گرفتم طرفش به را نامه صحبتی هر از ناتوان. داد دستم به آبی لیوان میز روی پارچ از و شد بلند

 شوک در. طرف آن به اتاق طرف این از. زدم قدم واردیوانه و شده بلند. کردمی ملتهبم بیشتر لحظه هر داشتم دل

 در کردن باز از مانع رضا حضور شرم. کشیدم دست بود آن در سرش گل که کوچکی جعبه روی و کرده باز را

 را پدر و مادر باید آن از پیش. بودم درهگالب به رفتن برای راهی دنبال به خویش آشفته ذهن در. شدمی جعبه

 تمام ار کار جمعه از پیش باید. داشتم فرصت روز چند فقط هااین تمام برای و کردممی متقاعد خواستگاری برای
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 را فکرم گویا. شد خیره چشمانم به. کرد جمع را آن تا خط روی از و خواند را نامه جدی و دقیق رضا. کردممی

 :گفت که بود خوانده

 .کنممی صحبت عموجان با خودم -

 و غیرت این اوج در و دیدمی امعضالنی و ستبر گردن در را غیرت تورم. کرد نگاه گردنم برجسته رگ به و

 جواب و رفته درهگالب به هم فردا کردم خواهش او از. کردممی آشفتگی و ناتوانی احساس سخت، صالبت

 ضار رفتن از بعد. رساند خواهم را خودم جمعه از پیش، باشد که هرطور بگویم او به خواستممی. ببرد را اشنامه

 دنکر مطرح برای فرصتی پی گشتن و بیفتد آسیاب از هاآب کهاین برای گذراندن وقت دیگر. گرفتم دوش

 این از خان حشمت چه اگر. کنم خان حشمت خانه راهی را مادرم و پدر باید زودتر چه هر. نبود جایز خواستگاری

 هک بود کارم به ایگره سو هر از؟ بگذارد جریان در را آقابزرگ خواستمی کسی چه ولی کردمی هم استقبال کار

 . بود کمی مدت روز چند، کردنش باز برای

. نویسمب برایش چیزی تا کرده سنگین سبک خود با را جمالت. کردممی خشک را موهایم و ایستاده پنجره پشت

، بود من برای که ایتهمینه. ببیند را امتهمینه نباید امیرخسرو همکار که کردممی فکر این به چیزی هر از پیش

 در ینهتهم هایزیبایی خواستمنمی. کند رو و زیر را دلش تهمینه بلند و مواج موهای خواستمنمی. بود من مال که

 خود برای کمال و تمام را او. ببیند را او من جز به کسی هیچ خواستمنمی. باشد او ـرزه هـ نگاه دیدرس

. تمننوش چیزی. کنم شریک مالکیت محض لذت این در را کسی دادنمی رضا دلم و. خود برای فقط. خواستممی

 بلیغت فریاد و جمعیت یهمهمه صدای میان از. ببرد هابزاز بازار سمت مرا گفتم و گرفته کالسکه. رفتم بازار به

 و زبر و نوجوان شاگرد شدم دکان وارد که همین. داشت گلدار و روشن هایپارچه که رفتم دکانی سمت به هابزاز

 ربهباتج سنش از بیشتر که پسر. افتاد عروس چادرهای یقفسه به چشمم. گفت آمد خوش مغازه صاحب زرنگ

 دارخش و بم صدای با. کرد پهن پیشخوان روی و برداشت پارچه طاقه چند قفسه همان از دادمی نشان

 :گفت اشنوجوانی
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 .کارهامونه ترینفروش پر جز کارها این که خودم آقای خدمت به عرض -

 .کشید پارچه روی را بود شده سیاه کوتاهش هایناخن زیر و بود خشک و زبر زیاد کار از که را دستش و

 گل ونا. ترهمناسب آبجیمون برای و ریزتره هاشگل. ببین اینو بیا. بکش دست، خوبه جنسش چقدر ببین -

 ریزها گل همین جوان هایخانم برای، مناسبه هامادربزرگ و هامادر برای اونا. باال اون؟ بینیمی رو هادرشت

 .بیشتره فروشش

 ادهد تکیه دیوار به ایستاده دکان گوشه که ایطاقه روی نگاهم. نپسندیدم را یک هیچ آورد که هاییطاقه میان

 را آن مگفت پسر به. بود زیبا و خاص خیلی. طالیی و نباتی ریز هایگل با رنگ سپید چادری. ماند ثابت بودند

 .بیاورد

 یمتشق نباشه جسارت البته. نچیندمش هاقفسه تو هنوز آوردن تازه رو کار این. آقا شما ایدسلیقه خوش عجب -

 .هاباالست خورده یه

 .کشیدم نگار و نقش خوش و لطیف چادر روی دستی

 .برممی، بپیچ همین از قواره یه، نیست مهم قیمتش -

 .رفتم هافروش روسری سمت و گرفتم را شده پیچ کاغذ بسته

. شدممی غیرتی. کردممی حسادت. باشد من برای فقط که. بپوشاند من از غیر هرکه از را خود خواستمی دلم

 از ات. بیاید درهگالب تا من تهمینه زیبایی وصف خاطر به امیرخسرو همکار چون ایـرزه هـ مرد خواستنمی دلم

 سمت به و گرفته بغل زیر را شده پیچ کاغذ روسری و چادر. بکشاند ابتذال به را او و کرده سوءاستفاده اشزیبایی

 رانهعص میز چیدن حال در لعبت و گالب رسیدم که خانه به. آمدمی باران بوی و شده ابری هوا باز. رفتم تاکسی

 :نوشتم نآ روی و برداشته کاغذ تکه یک. رفتم اتاقم طرف به زود خیلی و ببینند را هابسته خواستمنمی. بودند
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 .هایمچشم سوی به سالم" -

 خواهممی. توست برای هاپیشکشی این. گذاشته انتظار به تنها و دلنگران طور این را تو که بمیرد اسفندیار الهی

 .گیردمی قاب را تو که باشد من هایچشم تنها و باشی من برای فقط

 به. خورممی قسم. کنم درست را چیز همه دهممی قول، نباش چیز هیچ نگران. رسانممی را خودم جمعه تا

 "...هایتچشم

 به را آن. چسباندم را درش و کرده مرطوب زبان با را پاکت درِ هایلبه. برداشتم پاکت یک و کردم تا را نامه

 اشتد که مادر صدای. ببرتش و بیاید رضا تا کردم قایم تخت زیر و پیچیدم کاهی کاغذ یک در خریدهایم همراه

 رایب فرصتی. گرفتم را تصمیمم. دادمی گیر زمان و زمین به روزها این. پیچید سالن در زدمی غر عموعمر سر بر

 نترلک بر سعی که صدایی با. کشیدم سرک پایین به هانرده باالی از. نداشتم تحلیل و تجزیه یا کردن فکر

 :گفتم داشتم لرزشش

 . عبدالعظیم شاه ببرمتون خواممی. بپوشید لباس لطفا، مادر -

 با شیدکمی نقاشی و پلکیدمی برش و دور داشت که لیال. ماند ثابت من روی هانرده الیالبه از مادر متعجب نگاه

 :گفت اشکودکانه زبان

 ؟اسفندی عمو بریمی منم -

 :گفت و کرد دستی پیش مادرم

 .گردیم برمی و میریم پا تک یه، جانم نه -

 چادر مادرم .پوشیدیم لباس. برویم عبدالعظیم شاه به خواستم باره یک و مقدمهبی که است خبرهایی دانست می

 که هم رضا. شدیم راهی هم با و دراورد کمد از انداختنمی سر به زیارت و عزا وقت جز که را سنگینش مشکی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسدی زهرا  | تو , بار دیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 245 

 گاهن ماشین آیینه از را خودم. تپیدمی هایمرگ زیر، ریز شوقی و بود روشن دلم. کند صحبت پدرم با بود قرار

. زدیمن حرفی مسیر طول در. پاییدمی را من زیرچشمی مادرم. کشیدم لباسم خرگوشی ییقه به دستی و کردم

 نندک لج که، ندهند رضایت که کردمنمی فکر این به. بود پیدا حرکاتم از شوق و ذوق. خواندممی آواز لب زیر من

 بود حواسش .دادمی نشان بیشتری حساسیت من خلقیات به نسبت مادرم نگارین از بعد. نگیرند را حرفم دنبال و

 به تیاقیاش هیچ دانستمی کهاین با. باشد راه به امدانشکده از بعد استراحت، باشد جا به شامم و نهار و صبحانه

 ودهب نگارین چاک سینه عاشق من گویی که کردمی رفتار طوری، امسپرده دیگری گرو در دل و ندارم او با ازدواج

 یک. رسیدیم باالخره! امشده خرد و گرفته بغل غم زانوی، اندکرده رابطه قطع من با عموجان خانواده که حال و

 حسابی. بودم کرده انتخاب را جایی خوب عجب. خواستم کمک خدا از. خواندم حاجت نماز. کردم زیارت سیر دل

 یههمهم صدای. رفتیم عبدالعظیم شاه مسقف یبازارچه طرف به زیارت از بعد. کردم سبک استخوان. شدم آرام

 االح. کرد تحریک را امشامه کباب خوش بوی. پیچیدمی بازار داالن تنگی در دارانمغازه تبلیغ و تعارف و مردم

 :گفتم مادرم به رو. بود تنگ وقت. بزنم را هایمحرف بتوانم تا نشستیممی جایی باید. بود وقتش

 .تو بفرما، بفرما. گذشت نمیشه عبدالعظیم شاه ریحون کباب از، بگذریم هرچی از -

 .نشست خانهسفره هایتخت از یکی روی افتاده جا و سنگین هایقدم با و بود گرفته را رویش کیپ مادرم

 و جااین کشوندمی رو ما عبدالعظیم شاه ریحون کباب و دودی ماشین هوای به همیشه مادرم، بودم که بچه -

 .خدابیامرزش آقای خاک سر رفتمی

 دست هایفرش از پوشیده چوبی هایتخت و اطراف و دور به نگاهش. پوشاند را مادرم یچهره غم از گردی

 روی هایشچشم و کرد نگاه خانهسفره یگوشه کوچک حوض و ترکمن هایپشتی به. چرخید رنگ قرمز بافت

 دست و تک هایعکس و علی حضرت شمایل از بود پر رستوران دیوار و در. ماند ثابت نمایش آب باز فواره

 سدی بود انداخته گردن دور بزرگی دستمال که اندامی الغر و موفرفری پسر. خانهسفره صاحبان هیئت جمعی

 ار ریحان و کباب ظرف. کردم پهن و برداشتم را سفره خودم. رفت و گفت بفرمایی. گذاشت میز روی را کباب
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 داش" لحنی با. گذاشتم تخت کنار را سینی و برداشتم هم را نان و نعنایی دوغ و سماق و پیاز. گذاشتم وسط

 :گفتم وارانه "مشدی

 .خانوم حاج اهلل بسم -

 .کرد شروع و زد آرامی لبخند مادرم

. تمگذاش دستش جلوی و کشیده بیرون بود عاشقش مادر که را کباب زیر نان. گرفتممی لقمه چطور دانمنمی

 :گفتم شمرده و آرام. بود افتاده جانم به دلهره و استرس همان باز. کنم باز را صحبت سر تا شدم زنده و مردم

 .کرده پیدا رو من ندید چشم که هم عموجان -

 :گفت و کشید هم در چهره مادرم

 ور مصیبت اون میاد نشده هیچی هنوز و نداره درایت قدراین که دختری، بهتر همون اصال. مادر هانخوری غصه -

 .نیست زندگی زن میاره بار به

 .کردممی باز را صحبت سر باید حال. بود موافق من با جااین تا که الحمدهلل. خب

 .خوامشنمی بودم گفته هم اول از که من. مادر نه که غصه -

 کسی یعنی خواهمنمی را دخترعمو گویممی وقتی که افتاد جا اشزاری دو فورا. بود هاحرف این از ترزرنگ مادرم

 .خواهممی را دیگر

 رو رستد قشنگ بشین هم حاال. نیست ازدواجم وقت االن گفتیمی که بود بیشتر ما از تو عقل. گفتی، مادر آره -

 .کنممی پیدا برات ندیده مهتاب آفتاب و داررسم و اسم دختر یک وقتش به. بخون

 :گفتم التهاب با
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 ...دونیدمی، آخه، ولی -

 .کنم تمام را حرفم نگذاشت مادر

 .نکردم تکمیل هنوز رو هامنقاشی. دارم کار هزاری که خونه بریم پاشو. پاشو -

 .گرفتم را چادرش گوشه که شود بلند خواست

 ...خواممی، خواممی. باهات دارم حرف. مادر مردم بین نکن قال -

 .چرخید بودند کناری هایتخت در که هاییزن و مرد میان نگاهم و

 با و زد کنار صورت کنار از را چادرش گوشه. پرید رویش از رنگ، زدمی حدس آنچه شنیدن از. نشست مادرم

 .دادم تکان را خشکم و سپید هایلب. دوخت چشم هایملب به تردید

 .بزنم حرف راحت بذارید. نکنید شلوغش کردیم زیارتش االن که آقایی اون به رو شما، چیز هر از قبل -

 :دادم ادامه و کردم تازه نفسی

 کرنو پیش که هاهمون. هست اطرافم و دور که دخترهایی همه مثل یکیه کردم فکر. بود شوخی یک برام اولش -

 لبج رو نظرم که بود شاندازهبی زیبایی اول راستش، راستش. دارن برتری و بزرگی ادعای زیردست و کلفت و

 .کرد

 .کرده خود یبرده و اسیر مرا چگونه که بگویم آشوبش شهر و مست هایچشم از شدنمی رویم

 و دوست دخترهای مثل، نیست دیدممی هامهمونی تو که هاییاون مثل. نیست بقیه مثل! نه دیدم کم کم -

، نجابتش ،متانتش. کردمی فرق اون مادر. داشت فرق اون. نیست بقیه و نسترن و نگارین مثل، نیست آشناهامون

 به ارنند بقیه و بینممی اون تو که هاییویژگی این چقدر دیدم کم کم. بود فرد به منحصر چیزش همه. کردارش
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 دخترهای مثل چون؛ کشونهمی خودش سمت رو من که داره شخصیتی اون مادر. میاد جذاب، میاد شیرین چشمم

 .ذارننمی باقی کردنشون کشف برای چیزی که نیست دیگه

 چنگی. زدمی دو دو، لرزیدمی که هایمدست و هالب بین هایشچشم. بود مضطرب و نگران، دقیق مادرم یچهره

 :گفتم و زدم موهایم به

 .نیست اشطایفه و تیر و خان حشمت مثل دختر اون خدا به -

 .گفته براش رو چیز همه خانم عزیز، درهگالب رفته گفت پدرت که شب اون -

 .بودم شنیده را پدر و مادر هایحرف خودم. دانستم می

 دونیمی؟ داد من به سال چند از بعد رو تو خدا دونیمی. کردم بزرگ هامچشم تخم روی رو تو من، اسفندیار -

 ؟باردارم فهمیدم شعبان نیمه روز که بودم کرده جدم نذر

 مشرف که رضا حضرت حرم به آخر سر، درمان و دوا و دوندگی کلی از بعد دانستممی من و بود سادات از مادرم

 .دهدمی پدرم و او به را بارداری خبر، معاینه از بعد پزشک و شودمی بد حالش جا همان شده

 ...مادر نکن خراب رو من آرزوهای. اسفندیار دارم آرزوها برات من -

 با .لرزید اشچانه و رفت هم در اشچهره. داشت اطمینان من اصرار و پافشاری بر نیز خود گویی. کردمی التماس

 :گفت بغض

 اشتنگذ خواستگار همه این با رو من ینازدونه دختر نمیگه؟ میگه سرمون پشت چیا بفهمه عموتزن دونی می -

 ؟نمیده تشخیص هم رو راستش و چپ دست که روستایی سوادبی دختر یک سراغ رفتن و

 :گفتم البه و عجز با
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 ودنب روستایی مگه خب بود هم اگر که نیست هم روستایی. نیست سوادبی اون! شناسیشنمی گممی دیدی -

 .درهگالب اومده سالیه چند االن و شده بزرگ سعدآباد تو اون مادر؟ ایرادیه و عیب چه

 "؟ سعدآباد": گفت بم و کرد پاک دست پشت با بلغزد اشگونه از رفتمی که اشکی مادر

 به یتابلوهای توانستمی که داشت حساسی روح اصال. بود دلسوز مادرم. کردم تعریف برایش را پیاز تا سیر از

 آب هکاس دو هایشچشم. کردنمی هنرمندی همه این که نبود نازکش طبع و لطیف حس اگر. کند خلق زیبایی آن

 خلوت خانه سفره و رفت دستمان از زمان که داد گوش او و زدم حرف آنقدر. داد بیرون ی"آه" با را نفسش. شد

 . کردم جفت را مادر ورنی سیاه هایکفش. بودند مانده کارکنانش تنها و شده

 مه توانی واقع در. خیر نه گفت هان نه. نزد حرفی اما؛ شودنمی هم راضی که بود معلوم. نبود راضی. شدیم راهی

 از .فهمیدممی من اما؛ نکرد عیان را مخالفتش و کرده ترحم من به که بود این اشخوبی. نداشت مقابله برای

. ددهمی قرار جریان در را پدر رضا گفتم او به. دادمی بیرون سینه از هایشحرف الی به ال که آهی از، هایشچشم

 .باشد داشته پدر رضایت جلب در سعی مادرم و

 هگری و جیغ و فریاد و داد صدای. داشتیم اعصاب جنگ مانخانه در روز دو. ببردش تا سپردم رضا به را بسته

 که یکس با، باشم خوشبخت داشت دوست پدرم. جنگیدند خواستگاری سر بر پدر و مادر تمام روز دو. داشتیم

 تردخ برایم گفتمی. بدهم زمان خودم به باید گفتمی. دانستمی اشتباه را تعجیل اما؛ کنم ازدواج خواهممی

 عشق این سکرآور اثر تا کنم صبر باید و دارد آرزوها گفتمی، کرده نشان را منصبان صاحب و وکیل و وزیر

 نهات خواستمی دلش. بود تهمینه با من ازدواج مخالف مادرم. نسوزاند مرا و نکند ملتهبم تا، بخوابد آتشین

 و آور عذاب یهفته این از خبر، داشت کمرم شکستن از خبر اما؛ کند داماد خواهدمی که گونهآن را فرزندش

 رنجوری دیدن طاقت. شد خواهم تمام نیز من شود تمام کارشان اگر دانستمی. داشت خسرو امیر خواستگاری

 و ندگفت و گفتند آنقدر. نکند کاری اگر شوممی آب ذره ذره دانستمی. بود نشسته هایمحرف پای. نداشت مرا
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 سه. لعنت اشپدرسوخته پدر بر ای ". تمام و لرزاند را خانه هایشیشه پدر بلند فریاد صدای کهاین تا گفتند

 "! درهگالب ریممی شنبه

 .فردا یعنی

 ویب همیشه مثل درهگالب. نکردیم با لب کدام هیچ برسیم تا. باریدمی باران. شدیم راهی صبح نماز از بعد

 به هتوجبی آقابزرگ. بودند شده گم مه از انبوهی میان در درختان و کوچه. بود شده الی و گل زمین. دادمی زندگی

 میپش لباس با ننه و بود کشیدن قلیان درحال ایوان روی شده پهن پوستین تشک روی، هوا برودت و سردی

 را ساک و آمد مانسمت به دوان دوان و کشیده سر روی پالستیک نعیم. ریختمی چای داشت سماور بساط پای

 .بود شده سرخ سرما شدت از اشبینی نوک. گرفت پدر دست از

 .بفرمایید، بفرمایید. آمدید خوش -

 لگ الی آبِ تراوش از داشت سعی آرام هایقدم با، داشت پا به زمستانی بوتین سال موقع این در کهآن با مادرم

 .کند جلوگیری پاها ساق به

 .کرد خم سر ایوان باالی از ننه

 .اومده بزرگم پسر، اومده چشمم سوی. بره قربونتون به ننه ای -

 کشید التربا را اشکاموایی پاپوش ننه. نشستیم جا همان پرسی احوال و سالم از بعد. رفتیم باال چوبی هایپله از

 چی " :گفت که کرد نگرانش مادر و پدر درهم چهره انگار. برداشت نعلبکی و استکان سماور کنار آبکش روی از و

 ".یلدا تا کو حاال. هم با تایی سه هم اون! کردید درهگالب یاد سال وقت این شده

 نرم را آقابزرگ اول باید. نبود وقتش االن. کند عوض را بحث کرد سعی و کرد جدا قندان از کوچکی قند پدر

 .شدمی
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 .حد این تا دیگه نه ولی سرده؟! سال وقت این چیه پشمی لباس این بگو شما اول -

 آقا به دست با. کرد مرتب را دارشریش حاشیه روسری و کشید رنگش قرمز دارکرک پشمی لباس به دستی ننه

 .کرد اشاره قلیانش و بزرگ

 .شه خسته تا بریزم چایی براش و بیرون بشینم باید هوا این تو قدراین! ننه مگه بینی نمی -

 :گفت و خندید بزرگ آقا. شد بلند نو از قل قل صدای. زد پک و برداشت را قلیان شلنگ خودش و

 .کشهمی داره خودش شهمه، رفته در بد من اسم والّا. کنهمی بهونه رو من -

 دل و پرتپش قلب با اما من. خندیدند همه. زد محکمی پک و "! هاحرف چه": گفت و کرد نازک چشم پشت ننه

 و درپ بداند که. شود آرام قلبش و ببیند را ما که کردممی خدا خدا. داشتم نظر زیر را عمارت ایوان روی از ملتهبم

 در را محمدی گل مربای. آورد سرشیر و شیر و کرد پهن جاهمان را صبحانه یسفره گالبتون. ام آورده را مادرم

 به ننه شد قرار و گذاشتند جریان در را ننه، مادر و پدر، صبحانه از بعد. بود ریخته سرخی گل کوچک هایکاسه

. شدبا ناراحت مادر و پدر گرفته یچهره از یا کند شادی من دامادی از دانستنمی مهربانم یننه. بگوید آقابزرگ

 خوشی حال. گذاشتمی درهگالب به پا امروز که امیرخسرو همکار خیال از شدممی داغ. بود آتش پر درونم

 .بودم ناکبیم رو پیش ساعات از. نداشتم

 کناری اتاق در ننه و پدرم،  مادرم. بودم سپرده ظهر دم پرجان آفتاب به را بدنم و داده تکیه اتاق ته دیوار به

 و برافروخته رویی و رنگ با بزرگ آقا و شد باز چهارطاق در دفعه یک که بودند بزرگ آقا با صحبت درحال

 دیوار به را خود و برداشته عقب به قدم یک بیهوده. شد ظاهر در چوب چهار در خون کاسه دو چون هاییچشم

 را پرپشتش سبیل بزرگ آقا. بود شده دوخته من به مضطرب و نگران، ننه و مادر صورت، سر پشت از. فشردم

 .شد وارد و چرخاند
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؟ بودن عموت دختر؟ نبود اتقبیله از؟ نبود خونت از نگارین؟ بود نصب و اصلبی؟ بود کچل؟ بود کور نگارین -

 ؟پسر برات بود کم نگارین

 االب آقابزرگ صدای. کند جلوگیری احتمالی جیغ از تا بود گذاشته خود دهان روی دست ترس از مادرم. آمد ترجلو

 :رفت

 ؟برات باالتره من دختر به الزنا ولد یمرتیکه اون خواهر دیگه حاال -

 .گرفت را دستش سر پشت از ننه که کرد بلند را دستش

 ؟زنیمی بچه به چیه هاحرف این؟ چی یعنی الزنا ولد دونیمی! مرد داره قباحت -

 :گفت تربلند صدای با آقابزرگ

 !خانم دیگه بسه -

 .گذاشت آقابزرگ دهان جلوی دست، دم همان ننه که

 گهم؟ رسهمی گالبتون گوش به و حیاط توی میره صدات نمیگی؟ مرد انداختی سر روی رو صدات چته! هیس -

 .بیان و برن پا تک یه اینا تا نکن قال نگفتم

 :زد فریاد پایین صدای با و کوبید سینه روی دست، شده قرمز خشم از چهره با بزرگ آقا

 نوه، پسرش بگه و کنه کج سر خورمردم مال مردک این یخونه بره، اهلل سیف پسر، من پسر میگی تو، زن آخه -

 کی نگذاشتم عمر یک. رو هااین بگم کی به خدا ای؟ کن قبول غالمی به رو من اسفندیارِ، من دست عصای، من

 یهبتبی این با خویشی و قوم به؟ عقرب نیش به بدم تن باید حاال بزنه نیش رو من حشمت خونه از پشه

 .نانجیب
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 و آقابزرگ رویروبه. ایستاد اتاق وسط درست. لغزیدمی اشگونه از مروارید چون هااشک. شد اتاق وارد مادرم

 و نشست اتاق رنگ قرمز فرش روی بزرگ آقا پای جلوی. بود پنجره نور به پشت سیاهی هالهچون اندامش

 یدد از، سخت لحظه این در را هایششمچ تا برده فرو لباس ییقه در کامل را سرش. گرفت را شلوارش یدنباله

. بود یلفام زبانزد جسارت و غرور به که زنی. بود شهره شخصیت و متانت به که زنی! من مادر. کند پنهان دیگران

 به. زدن زانو به. بودم رسانده جااین به را اون که بودم من! نباش من همتای گفتمی خود سایه به که زنی

 ...کردن خواهش به. شکستن

 تا و انداخت بود زده چنگ را شلوارش گوشه که مادرم ظریف انگشتان به را اشخورده شکست نگاه آقابزرگ

.  زده وزان که مادرم به. بود مانده قفل نفر سه این روی نگاهم. شد ختم قائله. نخورند تکان کدام هیچ دقیقه چند

 نگچ را روسری دنباله، دو آن به خیره که ننه به و زدنمی پلک و نگریستمی را شلوارش گوشه که آقابزرگ به

 .بود کرده بغض و زده

 زا لحظه آن تا که پدرم. نخوردیم نهار یک هیچ. بودم ندیده حال پریشان چنین این را خود یخانواده حال به تا

 تعمار به خیر امرِ جهت و خانواده همراه به عصر که فرستاد پیغام خان حشمت خانه به، بود نیامده بیرون اتاق

 پای با یهمگ خواستمی دلم. بود گذاشته ماشین در را گل و شیرینی یجعبه مادرم. تشریفاتی هیچ بدون. آیدمی

 را نم اهالی که. بردارم قدم زمین روی غرور با و گرفته دست را شیرینی و گل خواستممی. برویم عمارت تا پیاده

 و پت ریش طخ که ببینند. ببینند را گتردارم هایکفش و شلوار و کت. ببینند را شیرینی و گل و خانواده. ببینند

. زندیم برق سپیدی از پیراهنم خرگوشی یقه که. امتراشیده ته از را باریکم هایسبیل. امکرده مرتب را پهنم

 و گل! نه اام. سرور و شادی با، رغبت و میل با، خانواده با. روممی تهمینه خواستگاری به دارم که بفهمند و ببینند

... رفتیم مارتع تا ماشین با که پیاده پای با نه، ننه و من، پدر، مادر. نبیند کسی تا گذاشتند ماشین در را شیرینی

 و شوکت و جایگاه این با ما که رسوایی این بر خواستندمی شاید! دانمنمی؟ چرا. نفهمد کَسی تا... نبیند کَسی تا

 هک خان حشمت خواهر خواستگاری به داریم، داراستخوان یخانواده این با، فامیلی رسم و اسم این با، جبروت

 !بگذارند سرپوش، رویممی کرده شیشه در را اهالی خون
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 گردنی با. بود، کردندمی کار ایوان و حیاط در که ایخدمه به سرکشی حال در زینت و شده جارو و آب حیاط

 و چرخید ماشین طرف به هاچشم یهمه. شدیم حیاط وارد ما که زدمی تشر آنها به عمیق اخمی و برافراشته

 .گذراندم نظر زیر را هاپچ پچ و هانگاه. کشیدند کار از دست

 و تشویش از پر برایم لحظات اما. بود خواهد آرام قلبم و درخشید خواهم روزی چنین در کردممی فکر همیشه

 چهره برخالف که کسی تنها. دیدممی را پدر خورده فرو خشم و اخم. دیدممی را مادر هم در یچهره. بود نگرانی

 را شگرم دست شوم پیاده ماشین از خواستم وقتی. بود ننه، داشت رضایت وصلت این به آرامش نا و مضطرب

، رو پیش اوضاع ناآرامی در فهمیدم. شد آرام قلبم. گذاشت هم روی پلک و گذاشت من لرزان و سرد دست روی

 نمخا پریچهر و خان حشمت و شد خلوت حیاط زدنی بهم چشم در. شدیم پیاده. کند گرم را دلم که هست کسی

 .آمدند استقبال به

 .آمد پیش و داد خدمه از یکی دست به را لب یگوشه پیپ، ایقهوه شلوار و جلیقه با خان حشمت

 .مرد ندیدمت وقته چند، به به، به به -

 تنور وا برای بود که هر ضرر به وصلت این. شناسدنمی پا از سر که بود مشخص. کشید آغوش در تنگ را پدرم و

 مدهآ هم او پس. انداختم نظر حیاط گوشه ناآشنای جیپ به. چسباندمی آن به را خمیرش زود باید که بود داغی

 را من امیرخسرو یـرزه هـ همکار و دوست حضور. کردم جمع امکرده گره مشت در را غیرتم و خشم یهمه! بود

 سسپ و گل سبد به نگاهی. رفت خانم پریچهر طرف به و داد دستم به را شیرینی و گل سبد مادرم! دادمی آزار

 دعوت میهمان اتاق به ما باالخره و کرد روبوسی هم او با پریچهرخانم. انداختم ننه مهربان صورت به نگاهی

 مخمل هایمبل آن روی و بود پهن زمین روی نفیس فرش تخته چند. بودم گذاشته اتاق این به پا هم قبال. شدیم

 قرمز یهروی. بودند گذاشته هم جااین بود نشیمن اتاق در که آن بر عالوه، رادیوئی و گرامافون. بودند چیده بنفش

 نجرهپ هایکناره از را رنگ سپید توری پرده که وزیدمی مالیمی و خنک باد. بود باز پنجره و کشیده کنار هاپرده

 .دادمی تکان
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 هک بادی و پرندگان چه چه صدای. شنیدیممی را یکدیگر هاینفس صدای که ساکت قدرآن. بود ساکت عمارت

 و پدر. شدمی گم خواستگاری هایگل عطر الیالبه و آمیخته بهم صبح باران خیسی بوی با دویدمی هابرگ میان

 با که من. دیدندنمی را من. بود مشغول مادرم و ننه تملق به هم خانم پریچهر و زدندمی گپ آرام خان حشمت

 .بگیرند دستم از را آنها بودم منتظر بیهوده و گذاشته پا روی را شیرینی و گل سبد، مرتبم شلوار کت

 ستد به سینی، آرام و زیر به سر خدمه چند، او اشاره با و شد وارد برافراشته گردنی با زینت و داد صدا ایتقه در

 ام آمدن از پیش که عجیب. رفتند بیرون و گذاشته میز روی را قند و نقل و میوه سبد نفرشان دو. شدند وارد

 آمد یشپ داشت دست به دارسرخ گل چینی دستیپیش چند که دیگر کسی! بودند نچیده میز روی آماده را هااین

. دش کردن تعارف مشغول داشت همراه به چای سینی که دیگری. گذاشت هم چنگال و چاقو. چید دستی پیش و

 یشیرین، چای دنبال به. کرد اشاره بود آورده نخودچی شیرینی سینی که که هاخدمه از دیگر یکی به زینت

 لگ سبد زینت و کرد اشاره خانم پریچهر. گذاشتند میزها روی هم را ریز گل هایقندان. شد تعارف هم نخودچی

 :گفت خانم پریچهر. گذاشت میز روی و گرفت دستم از را شیرینی و

 .هستید گل خودتون، کشیدید زحمت چرا -

 تیح... تهمینه آخ، تهمینه. ببینم را تهمینه تا شود تمام مسخره تشریفات این زودتر چه هر خواستمی دلم

 ...تهمینه، تهمینه، تهمینه. کردمی گرم را قلبم و دادمی من جانبی هایرگ به تازه خون اسمش

. ودندب نشسته پنجره کنار صندلی رو بری یک دو هر. شده خان حشمت با زدن حرف گرم که کردم نگاه پدرم به

 و نشسته سینه به دست معاشرت آداب از دور به مادرم. بود تجارت گاه و سیاست مورد در همیشه آنها هایحرف

 اما ؛پریچهر. رسیدمی نظر به کالفه و معذب کامال. برنداشت سر از کاله حتی. بود خیره هایشکفش نوک به

 .بود ننه و او به آمدگوییخوش گرم، مادر محلی کم به توجهبی

 :گفت خانم پریچهر به رو. کرد هدایت بیرون به را خدمه و ایستاد در کنار جا همان زینت

 .کنید صدام بود کاری، جان خانم درم پشت من -
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*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 .بست سر پشت را در پریچهرخانم اشاره با و

 .میشه سرد، کنید میل چای. بفرمایید -

 .انداخت آن به نگاهی و کرد بلند را چای استکان زیرکی با بود ساکت لحظه آن تا که ننه

 .آوردنمی خانم عروس رو چای بود خوبش -

 :داد ادامه و کرد متینی خنده آرام و

 !داداششون خان اجازه با البته -

 تهمینه دارد میل که بود آورده آنها روی به هم. نعل به هم زدمی میخ به هم. بود دانآداب و سیاس زن این چقدر

 .کند نرم را خان حشمت دل خواستمی هم و باشد داشته حضور هم

 با هک بود کرده گم را پایش و دست بیچاره زن. کرد نگاه خانم پریچهر به و چرخاند را سبیل یگوشه خانحشمت

 :گفت من و من

 ایچ سینی. نزده سپید و سیاه به دست حال به تا دختر این. هازنیدمی هاحرف چه هم شما خانم عزیز وای ای -

 !بسوزه باید ما از یکی بگیره دست به رو

 .خندید ریز و گرفت را دهانش جلوی دست با و
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 تسیاس روی از و تصنعی پریچهر هایحرف و لبخندها یهمه دانستممی من تنها. نگفت چیزی و خندید آرام ننه

 دلسوز کار و کس که، بود زیبا که ایتهمینه. دارد زیرسر برادرش برای را تهمینه او که دانستممی من فقط. است

 هووی را خودشان سواد هم و طبقه هم دختری خواست دلش امیرخسرو وقت هر بعدها توانستندمی و نداشت

 هر. شندشبفرو سینما صنعتگران سیاه هایپول به و برده بهره چشمگیرش زیبایی از فعال که، کنند دخترک این

 ستاره بهش یک زیبایی یواسطه به که دخترانی و زنان نبودند کم اما؛ داشتیم هم خودساخته و شریف هنرمند چند

 ! دادندمی خواستندمی چه هر به تن و ماندندمی غافل خویش عاقبت از و شدندمی سینما

 اتاق دور تا دور به نگاهی نو از. نداشت را چیزها این طاقت. نبود هاحرف این مال اما؛ بود زیبا اگرچه تهمینه

 شدت وقتی. بود طورهمین همیشه اصال. زدنمی حرف کام تا الم و بود نشسته مجسمه چون مادرم. انداختم

 رپ نیمه هایاستکان به نگاهی. کند باز سخن به لب توانستنمی شدمی غالب او بر روحی فشار و ناراحتی

 مکشک و گرفته را زیربغلش زینت. شد وارد بزند در کهآنبی بزرگ خانم که بودیم نخورده کامل را چای. انداختم

 صاحبش و خورد تکان در گوشه از که دیدم را چادری سپیدی یدنباله ببندد را در کهآن از پیش آن یک. کردمی

 هب. بودم خریده تهمینه برای که نقشی خوش چادری پارچه همان. بود خودش. کردمنمی اشتباه. کرد جمع را آن

 ؟ایستاده اتاق همین در پشت االن او یعنی؟ آورده کجا از را آن گفته؟ انداخته سر بر و دوخته را آن زودی همین

 را سرخی این البته. امشده سرخ بزنم حدس توانستممی صورتم داغی از و گرفت سرعت قلبم تپش. آه

 یدیدار داشتیم هم فامیلی نسبت خانواده این با ما که جاآن از. بزرگ خانم از خجالت حساب به گذاشتندمی

 وممرس تعارفات و هاگفتن عجب چه و علیک و سالم وقتی. بود گیری شکل حال در، خواستگاری عنوان بر عالوه

 خان متحش که بود ایکتابخانه از جدا کتابخانه این. نشست هاکتاب قفسه کنار در درست اتاق باالی شد تمام

 دهکر رها پاها دنبال به جانبی را عصایش. بود کرده دراز را پاها و رفته فرو مبل در بزرگ خانم. داشت اتاقش در

 .بود گرفته کیپ را اشدسته و
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 .کند تعارف میوه و ببرد کرده جمع را چای هایاستکان تا آورد را ایخدمه هم او و کرد صدا را زینت خانم پریچهر

 نتیزبی چشم از که نشست هایملب به ریزی لبخند مثل این از! داشت چاکری او نوکر، داشت نوکری ما آقای

 .نماند دور بزرگ خانم

 ؟هان؟ داره خنده پیری؟ خندیمی من دراز پاهای به! اسفندیار آقا هان -

 مجلس این در هم آن ایکنایه همچین توقع. انداختیم کوتاهی نگاه یکدیگر به دیگران و من ایلحظه برای

 !برد توطئه شروع به پی ما همه از زودتر پریچهر و رفتنمی

 زا شنیدیم صدا دیوار این از ما، بوده الدینشهاب یخونه سر معلم ماه سه اسفندیارخان. بزرگ خانم وای ای -

 .امروزه رویداد شوق از ایشون لبخند حتما بوده هم اگر. ندیدیم ایخنده که ما! نه ایشون

 اگر که. پریچهر نگاه با رودمی دلش خان حشمت که دانستیممی همه. کرد خان حشمت به معناداری نگاه و

 شمادر چشم جلوی و خانه به را اشناتنی خواهر و داده بها زنش حرف به افتادنمی صرافت به هرگز نبود اینطور

 که گذاشتمی احترام بزرگخانم به هااین از بیش. بدهد تذکری مادرش به که نیاورد خود روی به اما؛ بیاورد

 رمپد. گرفت خانم پریچهر از نگاه قهر با و برچید لب بزرگ خانم. بگیرد خرده او حرف به جمع حضور در بخواهد

 :گفت جمع به رو ندارد را زنانه رفتارهای قِسم این حوصله بود مشخص که

 دچن تا باید هم من، تنگه وقت. نگیریم رو شما و خودمون وقت خودبی و مطلب اصل سراغ بریم بهتره. خب -

 .برگردم تهران به دیگه ساعت

 .ریخت اشکرده ریز دست یک هایخیار روی را آن از کمی و کرد فرو نمک گود ظرف در را انگشتش سر دو ننه

 .مطلب اصل سراغ بریم بهتره. بله -

 همینهت اختیار صاحب و تربزرگ را او که بفهماند او به حرکت این با خواستمی گویا. زد لبخند بزرگ خانم به رو و

 .کرده فرض
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 :گفت ما به رو سپس و نالید پا درد از کمی بزرگ خانوم

. کردم بزرگش هامچشم تخم رو من. هست خداش نیست خودش. نبود من دختر، دختر این که دونیدمی -

 فحر کی؟ داد یادش بزرگان آداب کی؟ کرد حمایتش کی ولی، بود رسیده رشد حد به جااین اومد وقتی گیریم

 یک که هم االن. باشه ناخوش اون نذاشتم ولی؛ نیست خوش احوالم خودم؟ داد یادش پوشیدن لباس و زدن

. ام چشم رو بذار، نذار زمین رو پا میگن خدمه میره راه. رنمی صدقش قربون خدمه این شینهمی، خانوم پارچه

 .بله

 .نوشید و برداشت اشکناری عسلی میز روی از آب کمی و

 .کنید تازه گلویی. بفرمایید -

 .شربت پی فرستاد و کرد صدا را زینت پریچهرخانم اشجمله این با

 خودش برای داشت بزرگ خانم حاال و نکشیده خانه این در چیزی مصیبت و زجر جز تهمینه دانستیممی همه

 و شده بزرگ سعدآباد در تهمینه. داده پرورش خود فرزند چون و آورده را هوو دختر بگویند که کردمی گرمی بازار

 من از را چیز همه گفتمی بزرگخانم حال. بود آموخته بزرگخانم از بهتر حتی را رسوم و آداب خود یاندازه به

 ترزود چه هر که... بود سیاست سر از که خیرخواهی روی از نه کردمی تهمینه از که تعاریفی تمام و! گرفته یاد

 مینه او، بود ما از غیر هرکه داشتم حتم. نبیندش که... شود دور هایشچشم جلوی از او تا بگیرد سر وصلت این

 به طفق که هم خان حشمت. است کافی برود که همین. کند شوهر که به تهمینه نبود مهم برایش. کردمی را کار

 !من پدر از بهتر کسی چه کار این برای و بود خود کار و کسب و منفعت دنبال

 :گفت ننه

 داخ، گرفتید رو دستش، ندونه که کیه. کردید بچه این حق در بزرگی لطف چه شما دوننمی آبادی همه، بله -

 .کنه بلندتر رو دستتون
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 را خانم پریچهر چشمی زیر. بود حذر بر برانگیز جنجال و محرک هایحرف از. آمد خوشم ننه سیاست و زیرکی از

 مینهته برای که او. کردم تعجب بود انداخته بزرگ خانم به پروابی که خشمگینی نگاه دیدن از و کردم برانداز

 و هنگفت پول تا داده قرار سازان فیلم توجه مورد را او امیرخسرو همکاری با خواستمی و داشت هانقشه

 به را خود جای نگاه آن و کرد جور و جمع را خودش زود و افتاد من به چشمش آن یک! بزنند جیب به زحمتیبی

! تمنداش او به خوبی حس دیگر سند ماجرای از بعد؟ بودم نشناخته را او زودتر چرا. داد ایبرازنده و متین لبخند

. کرد خواهم نیازبی هم زارالله یمغازه دهنه دو همان از را تهمینه دیگر شده ریست و راست کارها دیگر که حاال

. ردک تعارف اسفنجی کیک و گرداند شربت زینت! من مال تهمینه و هاآن مال مغازه. بردارند خود برای را آن بگذار

 تحشم و پدر گاه و بزرگ خانم و ننه دست به مجلس زمام. گذشت پسر و دختر از مرسوم تعارفات از هاصحبت

 آن از دترب یا ساکتی چرا نپرسید کسی هیچ. بود خیره هاکفش نوک به و نکرده باز لب هنوز مادرم. گشتمی خان

 ریچهرپ. خواستگاری جلسه تا مانستمی معامله بازار به شبیه بیشتر. خواستنمی هم نظری او از حتی کسی

 :گفت مقدمهبی خانم

 تو نبود قحط دختر که شما برای؟ تهمینه چرا؟ جااین چرا. کن صحبت کمی هم خودت، اسفندیار آقا خب -

 .تهران

 :گفت سیاست با و کرد ریزی یخنده

 .هست کنجکاوی روی از ولی؛ ما برای افتخاریه این البته -

 رفح برای. کردم شل کمی را کرواتم گره. نوشیدم شربت کمی و بردم دست. بود من دهان به خیره هاچشم همه

 لیگ صورت و دست با الدینشهاب و شد باز چهارتاق در که بزنم حرف آمدم. بودم ناپخته مجلسی چنین در زدن

 .شد وارد گریان هایچشم و

 ...مامان... مامان -

 :گفت لکنت با و پاچه دست زینت که شد او متوجه هانگاه همه
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 !در سمت اومد آتیش یگوله عین شد چی نفهمیدم خدا به جون خانوم واال... واال -

 پسرش دست خواهی عذر با و رفت هاآن دوی هر به ایغره چشم پریچهر. کرد لرزیدن به شروع بدنش تمام و

 لسمج موردبی کشیدن درازا به این که بود معلوم. داد بیرون آهی با را نفسش پدرم. رفتند بیرون و گرفت را

 خانم پریچهر سوال به که این از خوشحال من و گرفت دست به را کالم سررشته ننه. برده سر را اشحوصله

 .سپردم او به گوش، امنداده پاسخی

 .داره رو پسر دونه یه همین سرهنگ جناب والّا. گفتممی، بزرگ خانم بله -

 ادامه ننه. بود گرفته اشخنده زدندمی صدایش سرهنگ هنوز کهاین از. شد جاجابه مبل روی کمی لبخند با پدرم

 :داد

 دنشب ستون چهار ماشاهلل. دونیدمی بهتر خودتون که هم االن. نیاز و نذر کلی با. بودید مستحضر که هم اون -

 انمخ دختر که هست قدری به. شکر الهی. میشه مهندس زودی به خدا به امید، کرده تحصیل، رشید، رعنا، سالم

 .باشند داشته راحتی زندگی و نکنند نیاز احساس

 یرو بار چند خان حشمت. بگویند چیزی حرفش تایید در آنها خواستمی شاید. انداخت مادر و پدر به نگاهی و

 ".کافیه کننمی حمایتش بزرگ خواه عدالت جناب که همین": گفت و زد پدرم زانوی

 :گفت هول با کند راحت را خود خیال زودتر چه هر خواستمی که بزرگ خانم

 !جهیزیه و مهریه و بها شیر مونهمی حاال. الحمدهلل، دیگه خب -

 .کرد مرتب را دامنش هایچین و داد ظریفش بدن به تکانی ننه

 .بکنیم وا رو هامونسنگ باید اول، بزرگ خانم زوده هنوز -
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 نم دل داد به کسی چرا. داشت رفتن قصد و بود امیرخسرو همکار شاید. آمد ماشین شدن روشن صدای حیاط از

 آشوب از برخ؟! بنشیند و بیاید که زدندنمی صدا را تهمینه چرا؟! کردندنمی تمام را تشریفات این چرا؟! رسیدنمی

 یخانه در؟ اینجا؟ مادرم و پدر با، هستم اینجا من؟ شودمی درست دارد چیز همه یعنی! نداشتند درونم

 انمخ نوبه به و کرد نگاه پرده هایتکان به ننه. دوید پوستم زیر ریزی شوق؟ خواستگاری برای؟ خانحشمت

 .نگریست را خانحشمت و بزرگ

 .آخر صلح از به اول جنگ گفتن اما؛ نداره گفتن -

 و ردک باز را اشبسته حنا هایدست کف. بود شده احاطه مچ دور ریزی چین با آستینش سر. کرد بلند را دستش

 .کرد چپ دست هایانگشت شمردن به شروع یکی یکی راست دست اشاره انگشت نوک با

 لیو ذارنمی سرشون باالی رو خانم دختر عروسم و پسرم. واجبه خیلی تربزرگ به احترام ما برای کهاین اول -

 .دارن هم قناعت و سازش و احترام توقع

 ننک فکر خانم دختر بشه باعث نباید این اما؛ نداره دنیا مال از کم سرهنگ جناب الحمدهلل درسته کهاین دوم

 وظیفه خان اسفندیار هم اندازه همون به. کنن نگاه باید خودشون شوهر جیب به. شوهره پدر با ایشون خرج

 .کنن نیازبی نیازی هر از رو ایشون دارن

 .دادندمی تکان تایید نشانه به را سر ننه هایصحبت میان خانحشمت و بزرگ خانم

 و وریهواخ برای فقط درهگالب، بگید خانم دختر به باید االن از. تهرانه خان اسفندیار زندگی محل کهاین سوم -

 .روزه چند مسافرت

 اجاین از زودتر هرچه خواهدمی دلش تهمینه که داشت خبر. گفتمی را چیز همه. کردمی کاری محکم داشت ننه

 به را من جایگاه داشت سعی و دهد جلوه کوچک مرا خان و بزرگ خانم روی پیش خواستنمی اما؛ شود خالص

 .کند تثبیت آنجا در پدرم پسرِ تنها عنوان
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 و بزنیم صدا هم رو خانم دختر صورت این غیر در. بفرمایید هست کالمی اگر... خانحشمت... بزرگ خانم، خب -

 .بزنیم حرف هاچیز این و شیربها و مهریه باب در

 از قدر نای را او که است بار اولین این گویی. کرد لرزیدن به شروع هایمدست؟ تهمینه یعنی؟ بیاید هم دخترخانم

 !ایعاشقانه خلسه چه که وه! جلسه این در و اتاق این در، جااین. بینممی نزدیک

 اشدهش قفل بهم هایلب طوالنی سکوت این از بعد. کرد بلند سر و داد بیرون آهی با را نفسش حوصلهبی مادرم

 .شد باز

 با خصوصی و شخصا دارم تمایل که هست هاییحرف البته. کنم مالقات رو خانم دختر بنده نیست موردی اگر -

 .بذارم میان در ایشون

 جا از حرفی هیچبی خانحشمت. چرخید خانحشمت و بزرگ خانم پرسشگر هایچشم بین و اتاق دورِ نگاهم

 :گفت بود ایستاده در کنار که شخصی به رو. کرد باز را اتاق در و برخاست

 .باشن خواه عدالت سرکارخانم پذیرای اتاقشون در بگو خانم تهمینه به! زینت -

 .کرد هدایت اتاق از بیرون به را مادرم بود ادب روی از که لبخندی و دست با و

 هایخواستگاری شکل االن نه و بود خواستگاری شکل شروعش نه! بود شده بری سر حوصله مراسم عجب

 !داشت ادامه را معمول

 را خود و زدمی چنگ اشداده جال و خورده روغن عصای سر به بزرگ خانم. شد گرفتن پوست میوه مشغول پدرم

. ردک اطالعیبی ابراز و انداخت باال شانه آرام. انداختم ننه به نظری. کرد من دست روی هایگل به نگاه سرگرم

 هایحرف به شروع نو از خانحشمت. کردمی دریغ را اشروشنایی و رفتمی شدن ابری به رو دوباره آسمان

 یک را هاآن امنیت سازمان رتبه عالی افسر عنوان به پدر که گفتمی آزادی برای خلق مبارزات از و کرد سیاسی
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 همراه به جلسه این یادآوری از موجی نو از، شد وارد که خانمپریچهر. نامید شده جوگیر دانشجوی جوجه مشت

 :گفت خنده با. آورد

 .بیام ذاشتمی پسر این مگه. خدا رو تو شرمنده -

 :کرد مادر خالی جای به نگاهی و

 .بکشه رو گربه رفت که هم مادرشوهر خانمِ -

 :گفت بدذاتی با بزرگ خانم

 !بکشیم حجله دم رو گربه چطور نبودیم بلد ما فقط -

 کمدِ زا و برچید لب. کرد بسنده خانحشمت به نگاهی به تنها و کرده امتناع جمع حضور در پاسخ از خانمپریچهر

 از بیش که پدر. شد بودیم آورده که هاییشیرینی چیدن مشغول و برداشت کریستال دارپایه ظرف یک دیوار کنج

 :گفت نداشت حوصله این

 رو هم پسر و دختر که فهمیدید هم شما دونیممی ما. ندیم هدر تشریفات برای رو خودمون وقت بهتره -

 !خوانمی

 .شدم احیا نو از و گرفت جان ضعیفم نبض. آورد هجوم قلبم به تازه خون

 .کنیم بزرگتری وظیفمونه هم ما -

 ار طالیش فندک. گذاشت لب گوشه و درآورد جیب از سیگاری که بود سخت برایش باره این در زدن حرف گویا

 .کرد روشن را سیگار و آورد بیرون بغل جیب از

 چقدر هر. دوتا خودشون دست، خودهبی جوون دو این مورد در و فعال شیربها و مهر از حرف من نظر به -

 .من گردن، میدم تضمین من خواستن
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 .رفتمی بیرون انگشتانش الی از که سیگار دود

 .کنیم تمومش و ندیم کشش این از بیشتر پس، نداریم حرفی که ما. ندارید حرفی که شما -

 اگر دیگه. ذارمنمی کم طرفه دو شأن که جایی تا و عرفه که جایی تا من، هم رسوم و رسم و مراسم مورد در

 رو هانهمی برگرده و بزنه دختر به رو هاشحرف که هم خانم. بخوریم شیرینی و بفرستیم صلوات نیست حرفی

 .برادر میشیم حاال بودیم رفیق خانحشمت با دیروز تا. میگه

 .زد خانحشمت کتف روی بار چند و

 وقیش فکرش از...  تهمینه و من؟ شد تمام چیز همه راستی به یعنی. گنجیدنمی باورم در خوشبختی همه این

 و ادهس قدر این شدنمی باورم. شدم شیدا هم باز. کرد شاعرم. کرد مستم بودن او با خیال. دوید هایمرگ به تازه

 .است اتمام به رو جلسه این راحت

 تریقعم را پدر و او بین دوستی پیوند که چه هر از ،ندارد فرقی برایش تهمینه نبود و بود گویی که خانحشمت

 :گفت و شد باز خنده به هایشلب. کردمی استقبال نمودمی

 !اختیارید صاحب -

 :گفت باشد زده حرفی کهاین برای هم بزرگ خانم

 ...هم جهاز بابت از -

 .شود تمام اشجمله نگذاشت پدرم

 .خواهیمنمی جهاز -

 :گفت، دیدمی شده تمام را کار که خانمپریچهر
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 عمر یک پای. نکنیم تعجیل بهتره. نه یا داره حرفی هم تهمینه خود اصال ببینیم. برگردن خانم بدین اجازه اما -

 .دارن رو خواهر یک همین خانحشمت ناسالمتی. میونه در زندگی

 ارک شاید. بیندازد تاریکی در تیری تا کردمی را خود سعی همه داشت اما؛ است تمام کار دانستمی که این با

 :گفت و گرفت خود به جانبی به حق چهره. بیفتد عقب

. دداری خبر که هم اون. بیان برادرم خواستگاری برای خان صولت پدرم قراره هفته آخر. جریانند در بزرگ خانم -

 و سر زودتر داریم دوست داره که جمالی و حسن با باالخره و گردهبرمی فرنگ ایالت از زودی به امیرخسرو

 .بگیره سامون

 به عمیق نگاهی. خورد یکه بود اطالعبی موضوع این از که پدرم. نگریست پدرم به ایموزیانه و آرام یخنده با و

 سکه را من چطور که کن نگاه گفتمی شاید. ریخت جانم به آتش که بود چه نگاهش در دانمنمی. انداخت من

 گفتیم دمش به که من پسر. باشد رقابت دیگر آدم یک و من پسر بین باید حال که کن نگاه! ایکرده پول یک

 االح و ایکشانده کجا تا را ما؟ مادرت و من با؟ کردی چه ما با کن نگاه گفتمی هم شاید! دهیمی بو نیا دنبالم

 !دندهی دیگر کسی به را دختر خدا به را تو که کنیم کج گردن پریچهر و خانحشمت چون هاییآدم پیش باید

 .آورد خود به مرا ننه صدای

 الهی هم شما برادر. بخوان رو هم پسر و دختر که اینجاست مقصود اما؛ داره خواستگار دختری هر حال هر به -

 بشونید رو ردخت زوری نباید ایدکرده تحصیل که شما! نه یا هست راضی دختر ببینید باید ولی ؛بشه سپیدبخت

 .بشه تا بخوان باید پسر و دختر. کرده فرق زمونه و دوره االن. بگیرید بله نیشگون با و عقد سفره پای

 :گفت بزرگ خانم

 نه. کنه صبر خان امیرخسرو برای تهمینه داره دوست هم عروس ولی. میگم عروس به رو همین هم من والّا -

 نداشتم شما اومدن از خبر که پیش چندساعت همین تا هم من، خوانمی رو تهمینه هست وقت خیلی کهاین
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 مکدر ،همه با دلشون جَوون تا دو این فهمیدم وقتی از ولی؟ راضیم نگفتم، خانحشمت این ایناهاش. بودم راضی

 .امیرخسروخان با وصلت از شدم

 :گفت و چرخاند سبیل خانحشمت

. ارهد بیشتری و بهتر سعادت ما دختر برای زندگی کدوم که فهمهمی هم کردن چهارتا دودوتا با آدم البته خب -

 !نمیدم شوهر شما پسر به جز رو تهمینه من. خواه عدالت خانواده از بهتر کسی چه

 رد که منافعش پای. نلرزد دلش و دست تا نینداخت همسرش خشمگین هایچشم و آویزان هایلب به نگاهی و

 .شناختنمی همسر و سر بود میان

 را کاله مادرم. پرسید را مادر نظر و داد ماوقع شرح پدرم. شد وارد خونسرد و روحبی ایچهره با مادر و شد باز در

. خوردمی تکان وزیدمی پنجره جانب از و رو روبه از درست که بادی در کالهش بزرگ پر. کرد مرتب سر بر

 :گفت و کرد مرتب را کالهش

 .مبارکه -

 !کمتر کلمه یک نه، بیشتر کلمه یک نه. همین

 . کرد کشیدن کل به شروع که بود جمله این منتظر انگار ننه

 در خوشبختی از حجم این. زدمی قلبم. شد باز خنده به لبم ناخودآگاه. دادمی قلقلک را دلم آهنگش ضرب ریتم

 خانحشمت. بپوشانم عمل جامه آرزویم به زودی این به و سرعت این به گنجیدنمی هم خیالم در. نبود تصورم

 .گرفت پدرم طرف به به و برداشت سیبی

 .نزدیک و واقعی فامیل یه بار این، شدیم فامیل هم باز -
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 زیگلدو یپارچه و هاعکس قاب گویی. بود شادی از مملو قلبم. تهمینه دنبال فرستاد پریچهر. داد سر قهقهه و

. شدم بزرگ، شدم مرد که. هستم داماد که من به. گویندمی تبریک من به همه و همه دیوار و در و طاقچه روی

 .تهمینه از وای ای. داشتم تهمینه از را هااین همه و کردممی قدرت احساس. هستم همسر و سر صاحب حاال

 را چادرش یگوشه. بود خودش. گشود را در و شد بلند پریچهرخانم. زدند در که گرداندمی شیرینی داشت زینت

 رزی و گذاشت اتاق به قدم آرام. شدم چشم پا تا سر. داشت شدن داخل در سعی باد وزش با، در کنار از که دیدم

 با و برازنده. ترخواستنی چقدر و شده ترخانم چقدر. آمدمی نظر به تربزرگ چقدر. شدنمی باورم. کرد سالم لب

 من اما؛ بود راه به تعارفات. شدیم بلند. آمدمی او به بودم خریده برایش که چادری و روسری چقدر. کماالت

 پا رتاس. دیدمنمی را هاآن. نبود پریچهرخانم ورزیکینه و ننه شادی و خنده به حواسم. نبود چیزها این به حواسم

 .بودم اشتیاقش و شور سر تا پا. بودم تهمینه متوجه

 بیرون هجعب از را دارنگین زیبای انگشتر. شد تهمینه نزدیک. آورد بیرون کوچکی جعبه اشدستی کیف از مادرم

 .کرد تهمینه دست به و آورد

 .کنم عروسم دست داشتم آرزو، خریدم پیش ماه چند رو انگشتر این -

 شانن را تهمینه از من سهم که... بود من مالکیت که... بود من نشان که انگشتری. زدمی برق انگشتر نگین

، مینهته حاال. بیاورد در چنگم از را او توانستنمی دیگر کسی و امیرخسرو دیگر. بود من مال او دیگر حاال. دادمی

 غرق نم و زدمی دست بود باز گوش بنا تا نیشش که بزرگ خانم. کشید کل ننه. بود من یتهمینه راستی به

 .دیدممی خواب انگار. داشتم را لحظه این آرزوی. بگذارند تنها را ما خواستمی دلم چقدر. بودم او تماشای

 .عقد وقت تا بخونه محرمیت صیغه یک میگیم و گرده برمی شهر از مراد آسید فردا همین -

 :گفت پاچهدست خانمپریچهر

 .میشه هولی هول چیز همه جوریاین. بدیم سامونی و سر کارهامون به بدید اجازه؟ ایهعجله چه حاال -
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. تگفمی را این تهمینه دست روی انگشترِ. است فایدهبی تالشش دیگر اما؛ بخرد زمان خواهدمی دانستممی

. ددار صاحب دیگر او حال. امکرده متوقف را دیگری خواستگاری زمان، من. است نمانده کسی برای زمانی دیگر

 !اویم شوهر، من که این است بخش لذت چقدر. شودمی محسوب شوهردار زن یک دیگر

 دست و شدمی بلند خود جای از که طور همان. دانستمی را امیرخسرو جریان من هایحرف از که مادرم

 :گفت، کردمی دست را هایشکش

 مترک حاال ماه دو برای خونیمشمی. محرمیته صیغه یک. ندارید کاری که شما. ماست برای باشه اگر هم کاری -

 برای. خوایمنمی گفتن آقا که هم جهاز. دادم انجام رو عروسی و عقد کارهای تمام من هم موقع اون تا. بیشتر

. یاردب خانم تهمینه برای گالبتون فرستممی. برونه بله رسم که ستپارچه و لباس و رخت دست چند هم امروز

 .اجازه با فعال

 همه حال این با و دادنمی رو احدی به. بردم لذت مادرم تحکم از. شود بلند خواست پدرم از سر یاشاره با و

. ودب ایستاده مضطرب و زیر به سر تهمینه. کردم بوسی دیده خانحشمت با بار اولین برای. داشتند دوستش

 تهگرف چنگ با گلو زیر را چادرش و انداخته گل صورتش. کردم نگاهش چشمی زیر شدممی رد کنارش از وقتی

 شاید و... نیک نظر او به صیغه از قبل تا نیست جایز. بایستی نباید یعنی. داد هلم آرام دست با پشت از ننه. بود

 مدنآ وقت نگرانیِ و اضطراب. بود تهی خیالی هر از قلبم نشستممی ماشین در وقتی. نیاید خوشش برادرش

. شدنمی پوشانده خنده از ایلحظه هایمدندان ردیف. نبودم بند پا روی. بود داده سرور و شادمانی به را جایش

 گهدی. این از هم این. الحمدهلل ": گفت. بست را در و شد ماشین سوار ننه؟ بود خوشبخت همه این شودمی مگر

  ". عروسی خرج سراغ برید

 تکان این. کرد روشن را ماشین و رفت من به ایغره چشم ماشین یآیینه از پدرم. دارکش و بلند. خندیدم

 مطبوع و خوب قدراین چرا هوا. شده بخش لذت امروز چقدر درهگالب سنگالخی جاده روی ماشین هایخوردن

 ؟ است
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 خوشحالی از دانستنمی. زد محزونی لبخند و چرخاند بودم نشسته من که جایی، عقب به را خود صورت مادرم

 :گفت و کرد عوض دنده حرص با پدر. بخورد غصه داشت خودش که نگری آینده از یا باشد شاد من

 !نیست بنده رو خدا بعد به این از مردک این -

 .کیست مردک دانستیممی همه و

 و سختی همه این از بعد. است طور همین هم تهمینه دانستممی خوب. آمدنمی هایمچشم به خواب شب آن

 نور. خوشبختی دلکش لمس وقت. کشیدن آغوش در و وصل وقت. رسیدن وقت. بود شادی وقت حال مشقت

 طاقچه روی را الله. شد وارد دست به عباسی الله ننه و شد باز در حال این با. کردمی روشن را اتاق مهتاب

 .گذاشت امسینه روی را دستش که شدم خیز نیم. نشست کنارم و گذاشت

 .پاشی خوادنمی، ننه بخواب -

 .خوبه حالم خیلی. ننه خوشحالم خیلی -

 آرام ،نبود اتاق در او و من جز کسی کهاین با. کرد شکر لب زیر. گرفت آسمان به چشم کرد نوازش را موهایم ننه

 .زدمی حرف

 ؟اومدمی بهش چقدر دیدی. دوخته خودش رو چادرش -

 :گفت اشمهربانانه خنده با. امخریده من را آن دانستمی حتما ننه کهاین از. شدم سرخ

 سلمان که بود خدا خواست، اومد رضا که روز اون. خودته مال اون االن دیگه. پایین بندازی رو نگاهت خوادنمی -

 .خانمه تهمینه سفارش هااین بگه و جااون بره کردم سفارش بهش. بیاد هم
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 از او که دادندمی هاییسفارش گاه درهگالب مردم. فروختمی و آوردمی بار که بود گردیدوره فروشنده سلمان

 رادرب ننه با هم و بود اعتماد قابل هم که چرا. بود کرده بسته دادن مسول را او ننه رو این از. بخرد برایشان شهر

 .رضاعی

 .بره گوش اون از و بیاد گوش این از که نیست هوا باد. نصیحته نقل من االن هایحرف نقل. ننه کن گوش -

 عقدش که وقتی تا ننه اما؛ تو شرعی زن یعنی. محرمت شهمی تهمینه فردا و امروز انشاهلل. کن گوش خوب

 مه شام و ناهار. نیای زیاد نری زیاد. باشه قاعده رو باید آمدت و رفت، تهران نبردیش سفید لباس با و نکردی

 و رفت !داره دم هم کشمش. آقا بی اسفندیارِ تا بهتره خیلی بمونی اسفندیار آقا که همین. اونجا بری خواهدنمی

 تو و خودشون بین حریمی یک و کردننمی شوخی باهات دیروز تا اگر. کنهمی کم رو آدم احترام زیادی آمد

 دوندن کم یک. بیا قاعده به و برو قاعده به. کننمی زبونی کج و فهمی کج حتی و شوخی جرات دیگه، دیدنمی

 تو که ابهتی و حرمت این نذار االن از جون ننه ولی؛ خودت یخونه بردی رو زنت و کردی عقد بذاری جگر رو

 این منظورم دونهمی خدا. بده پز یا بفروش فخر نمیگم. نگیر کم دست رو خودت. بشه کم داری هااون چشم

 نچشمشو تو آخر تا روته پدرت اسم از که ابهتی این بذار. روزگاره هاینامرد اون از خانحشمت این ولی؛ نیست

 .کننمی دخالت و دارن کاری خودت به نه، کنن نگاه چپ توننمی تهمینه به نه دیگه اینطوری. بیاد

 .چشم -

 .داریم کار کلی مراسم برای هم ما و میاد مراد آسید فردا که کنم استراحت برم هم من. بالبی چشمت -

 داشت یمنع. بود برده خوابم صبح نماز از بعد تازه. شدم بیدار هاپله تولوق و تلق و قابلمه و دیگ صدای با صبح

 یرز که را عمارت حیاط و رفتم ایوان روی. گذشته چه دیروز که آوردم خاطر به تازه. بردمی حیاط به وسیله و دیگ

 ایپ برون بله شام که بود این بر رسم که این با. داشتیم کاری از پر روزِ. کردم نگاه درخشیدمی خورشید نور

 هب چشم به عصرانه و ناهار و صبحانه. بدهند شام خودشان خواستندمی ننه و مادرم ولی؛ باشد عروس خانواده

 و طال در غرق، کرده وسفیداب سرخاب مادرم. شدیم راهی که بود مغرب اذان نزدیک و شد صرف زدنی هم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسدی زهرا  | تو , بار دیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 272 

 سر رو بری یک را لباسش رنگ هم کالهِ. داشت تن به ایسرمه جذب دامن و کت و دارپاشنه کفش، جواهر

 و گذاشت سر بر کاله. کرد پا به تیز نوک سپید مشکی ورنی هایکفش و ایسرمه شلوار و کت پدرم. بود گذاشته

 بزرگ آقا هم بار این. بودند برده خود با را غذا هایدیگ و فرستاده ماشین دو عمارت از. کرد روشن را ماشین

 :گفتمی. بدهد فامیل بقیه و عموجان به را خبر این چطور که بود نگران این از مادرم. نکرد مانهمراهی

 هچ دونمنمی. داره رسومی و رسم چیزی هر؟  نکردن تعارف ما به پسرشون دونه یک برون بله برای گننمی -

 و حرف نتونن برسه بقیه گوش به وقتی که بشه انجام خفا تو چیز همه خوادمی دلم که شده سرم به خاکی

 تونننمی و ماست عروس دختر این دیگه بعدش ولی بگن چیزی هر توننمی بفهمن االن اگه. بگن حدیثی

 .بگذرون خیر به خودت خدایا. بگن ازش چیزی

 :گفتمی و دادمی اشدلداری ننه

 جشن تو اما میشن دلخور اولش درسته هم بقیه. شده که کاریه حال هر به. عروس نباش نگران قدراین -

. وئهت به هانگاه همه االن. شی آروم تا بفرست صلوات. نکن فکر هاچیز این به االن. میاری در دلشون از عروسی

 .نکن بچه این زهرِ. نیستی راضی انگار نکن بغ جوریاین. باش شاد بخند قشنگ

 :گفت پدرم به رو و

 !بزن رو خدا لبخندِ یک ولی؛ بگیری دست دنبک دایره خوادنمی. هستم هم تو با -

 و سالم صدای عمارت جای جای از و کرده تن به نو و تمیز لباسی کدام هر خدمه. بودند کرده چراغانی را عمارت

 و راستی دست همسایه. بخیل و حسود چشم بترکه ": گفت و کرد دود اسپند زینت. رسیدمی گوش به تبریکشان

 به اسپند عطر و دود میان در. شد دورتر و دور خواندنش صدای و ". ...نزدیک و دور. آشنا و فامیل. چپی

 .بودند چیده میز روی و مهیا چیز همه پیش دفعه برخالف بار این. شدیم خانه مهمان وارد. آمدند ماناستقبال

 پیش ساعت چند همین که بود معلوم. زدندمی برق تمیزی از وسایل دیگر و گرامافون و هاصندلی و هاقاب

 لذت قتلفی اسپند بوی با که بودند گذاشته تازه و عطرخوش هایگل بزرگ گدان یک میز روی. اندکرده گردگیری
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 اتو و مرتب هم پدر و مادر و ننه. بودم گرفته دوش و کرده اصالح تازه. زدمی برق سپیدی از صورتم. بود بخشی

 الدینابشه. داشت سر به چادر هم باز. آورد اتاق به و گرفته را تهمینه دست خانمپریچهر. بودند نشسته کشیده

 .کشیدند کل زنان و پاشید سرش به نقل ننه. بود تماشایش غرق و گرفته را چادرش یگوشه

 زرو تفاوتیبی به اما؛ کردمی برخورد نگارین با که طور آن، نفشرد سینه به را او. گرفت آغوش در را او مادرم

 !بود پایش به خوردنمی یا خوردمی. بود خاله کشک آش این حال هر به. نبود هم خواستگاری

 یاد. دادندیم تشکیل نفر چند همین را ما برون بله جمع کل. کرد علیک و سالم او با صمیمی و گرم بسیار اما پدرم

 چند یتن و فامیل بزرگان تمام. بود نشسته میهمان عموجانم خانه اتاق دور تا دور. افتادم هایمعموزاده برون بله

 اهمیتی من اما؛ پیدا نا سرش آن که شدمی پا به بپاشی و بریز. بودند مراسمی چنین ثابت میهمانان از نزدیکان از

 هب من قبولی میهمانی یک برای فقط مادرم که نکردم توجه. ندادم بها اشسادگی و مجلس خلوتی به. ندادم

 اپ به که بیایی برو چه االن بود نگارین همان عروس اگر و بود گذاشته پدر دست روی خرج عروسی ده یاندازه

 خواهدمی دلم چقدر. کافیست دلم آرامش برای تهمینه چشمان برق همین. کرد فکر چیزها این به نباید اصال. نبود

 ـب برای. شوممی آب وحشی وشِلولی موهای آن بوییدن برای دارم. کند حالل بهم را ما و بیاید زودتر مراد آسید

 هایحرف همه این چرا؟! کنندمی دست دست قدر این چرا. روممی دست از رمزآلود هایچشم آن بر ایـوسه

؟! آیدنمی مراد آسید چرا؟! روندنمی خدمه چرا؟! کنندمی پذیرایی جهتبی قدراین چرا؟! زنندمی معنابی و بیهوده

 هک گزیده سکنی خویش حیای و شرم حریم در و انداخته زیر به سر که شکر را خدا. کردم نگاه تهمینه به آرام

 گرچه. بزند خط عاقالن زمره از مرا نام جد به توانستمی انداختمی تاببی یداده دل این به نگاهی نیم اگر

 هاتوافق و هازدن دست و هاکشیدن کل و هاحرف به هیچ. نداشتم شیدا و مجنون یک از کمی دست هم حاال

 و شد باز در باالخره. نبودم عالم این در اصال. دیدمنمی هیچ. شنیدمنمی هیچ. نبود خودم دست. ندادم گوش

 ما آرام و خلوت مجلس به گرفته بغل زیر کتابی با زدمی زار تنش به گشادی از که کتی و سبز کاله با مراد آسید

 نشسته همانطور. نشاندند پدر و خانحشمت کنار درست مجلس باالی را او، صلوات و سالم با که نهاد قدم

 دیدممی خبر خوش پیک چون را مراد آسید لحظه این در. داد سالم لب زیر مجلس دور تا دور به و چرخاند دست
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. دبیای جا نفسش تا کرد صبر کمی! کردممی هلهله و کوفتممی پای دیدنش شادی از کردمنمی شرم اگر که

 هب شروع رسومات و هاتوافق شنیدن از بعد. گذراندمی را سختی روزگار همسرش فوت از بعد بیچاره پیرمرد

 .کرد صیغه خواندن

. است نم سنت نکاح. منی فلیس سنتی عن رغب فمن سنتی النکاح اهلل رسول قال. الرحیم الرحمن اهلل بسم -

 .نیست من از پس، شود گردان روی من سنت از هرکه پس

 ...ایدرهگالب تهمینه خانم مکرمه دوشیزه

، نهن پاشو. اتاق وراین داماد اتاق وراون عروس نمیشه که جوریاین، کالمتون میون شکر. مراد سید آ ببخشید -

 .بشین خانومت کنار پاشو

 که بود یصفت خاطر به من بهت بیشترِ و کردمی خطاب داماد مرا کسی که بود بار اول. کردم نگاه ننه به ناباوری با

 پوست در. است شده من مال او دیگر راستی به. من یتهمینه. من جان. من خانم! خانمت. بود داده تهمینه به

 من به ار خود جای و برخاستند مادر و ننه، شدم بلند که من. ترساندمی مرا خوشبختی همه این. گنجیدمنمی خود

 صدای که نزدیک قدرآن. نزدیکی همین به. بود کنارم او حاال. نشستند ما هایمبل روی خود و دادند تهمینه و

. مبردار میان از هم را فاصله انگشت چند این زودتر چه هر خواستمی دلم چقدر که آخ. شنیدممی را هایشنفس

 جاهجاب آرام کهآن ترشیرین. خورد بدنش به بدنم که نزدیک قدرآن. کردم ترنزدیک او به را خود. کردم شیطنت

 برای بود شده ساخته اصال. بود بلد را کردن تاببی چقدر. بردمی دلی عجب. کشید کنار را خود کمی و شد

 آسید .بود موقت عقدِ عقد هرچند. نکوفت هم بر قند کسی. نیاویخت پارچه سرمان باالی کسی. ناز و گریعشوه

 عالم رفح ترینشیرین شدمی بلند چاه ته از انگار که صدایی با تهمینه و کرد خطبه خواندن به شروع نو از مراد

 . "بله" گفت. زد را

 گوشم به نامعلوم اصوات چو را هاکشیدن کل و صداها تمام و بود آمده ناکجا از موجی. نفهمیدم هیچ دیگر

 و ظهلح این برای چقدر. بودیم تنها کاش ای. بودیم تنها کاش. خورد گره نگاهم به نگاهش لحظه یک. رساندمی
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 و گذشت چشمانم جلوی از بودم کرده سپری او عشق به که روزهایی تمام. بودم کرده تالش ثانیه این

 روزهای مرور از سیر دل یک گذاشتنمی که بود نگارین هوای و حال روزها این در چیز ترینغمگین

 ترینرضایتمندانه؟ پرسش و نیکی. پرسید عقد در وکالت برای هم مرا نظر مراد سید آ. ببرم لذت امخاطرخواهی

 بله از رغبتی و میل چنین دیگر گاههیچ، تاکنون که ندارم خاطر به و. بود همان بودم گفته عمر تمام در که ایبله

 . باشم کرده حس خود در گفتن

 و خانمپریچهر، مادرم و پدر، تهمینه،  من را زیرش و نوشت ما محرمیت بر مبنی اینوشته دست مراد آسید

 .دکر اشراهی و گذاشت مراد آسید بزرگ دفتر الی نخورده تا اسکناس ایدسته پدرم. کردیم امضا خانحشمت

 وارهق یک و آمد پیش بزرگ خانم. ایستادم هم من. ایستاد بزرگترها پای به و کرد جور و جمع را چادرش تهمینه

 که بود معلوم! نداشت همراه به چیزی من برای و گذاشت تهمینه جلوی بدشکل یرفته رو و رنگ یپارچه

 .گذشته پل از خرشان

 .بوسید اشتیاق با را صورتش طرف دو و کرد تهمینه دست به پهن و پت النگوی یک ننه

 .گالبتون گیس شدی خودم عروس آخرش -

 .کردمی بیشتر را اشگونه سرخی که... بردمی دل که هاخنده همان از. خندید آرام و ریز تهمینه

 .داد مچی ساعت یک من به و بود من شصت ناخن یاندازه به نگینش که کرد دستش به انگشتری مادرم

 .بوسید را تهمینه پیشانی و گذاشت میز روی طال سکه هفت پدرم و

 کنار و گذاشت میز روی پرپری گوشواره جفت یک ساختگی لبخندی با، نداشت رخسار به رنگ که خانمپریچهر

 شچشمان در را آتش هایشراره و نفرت و خشم توانستممی شاید. کرد بوسیدیده نه گفت تبریکی نه. رفت

 اما؛ اددمی چه را امیرخسرو جواب دانمنمی. آور التهاب و بود سوزاننده که... بود برانداز خانمان که آتشی. ببینم

 .دادمنمی را اجازه این من یعنی. بگیرد را من تهمینه دامان توانستنمی بود چه هر
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. بردارم تهمینه سر از چادر نخواستند من از حتی. آوازی و رقـــص نه. نوایی و ساز نه. خلوتی مجلس عجب

 تندخواسمی. بودند گذاشته صندلی و میز ایوان روی بود سرد هوا کهاین با. گشته من محرم، حال که ایتهمینه

 ."بفرمایید" گفت زینت. کنند سرو را شام آنجا

 :گفت که رفتمی بیرون داشت مادرم. نگفت چیزی ما به کسی. رفتند بیرون یک به یک

 .اتاق بیارن رو شامتون میگم. باشید جا همین شما -

 :گفت زینت به رو و

 .میچان وقتی یه، سرده. بکشید پایین رو هاارسی لطفا -

 شترکم شام اولین این و بود وصال شب، شب. نداشت تعریفی هم تهمینه حال. انداختم زیر به سر و گرفته گر

 و یند و گرفته من از را هوش و عقل که چشمانی سیاه و بودم من فقط حاال. شدمی سرو تنهایی به که شامی. ما

 تهنشس حضورم در اکنون، بود ربوده چشمانم از وقت همه این را خواب که وشیحوری. بود شده صاحب را دنیایم

 . کردمی دلبری و

 دخو جای در زیر به سر و آرام که تهمینه به نگاهم. انداخت جانم به زیرپوستی ایلرزه در شدن بسته صدای

 وقعیتم این و لحظه این برای که این نه مگر. کشیدمنمی خجالت هیچ من، او برعکس. ماند ثابت، بود نشسته

 کردم باز را اتاق در. داشتم را لحظه این شوق. دانستممی را لحظه این قدر. بودم گذرانده را سختی روزهای چه

 و ایستاده دیدم که بستم را در آهسته. بود آدم از خالی راهرو و رفته ایوان به همه. کشیدم سرک در الی از آرام و

 یگرد که شد باز ملیح ایخنده به لبش. درخشیدمی خمارش و مست هایچشم، هایشچشم. گرفته باال را سرش

 یدمکشمی بیرون آغوشم از را او ثانیه چند هر. کشیدم آغوشش در و رفتم طرفش به توان همه با. نیاوردم طاقت

 به را او باز. است تهمینه این. است واقعیت عین. نیست خیال نیست خواب، نه. شدممی خیره هایشچشم به و

، سختی و دوری همه این از بعد. بکشم آغوشش در ترتنگ شد باعث که کرد ضعیفی یناله. فشردممی آغوش

 از گونه شالق موهایش. کردم باز سرش از روسری و کشیدم دست. کنم جدایش آغوشم از دادنمی رضا دلم
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 داشت طنازی و زیبایی همه این، عطر خوش موهای خرمن این، ماه قرص چون صورت این. افتاد پایین سرشانه

 گوشش کنار آرام. داشت دالویزی عطر چه که آه. کشیدم نفس و برده فرو موهایش میان سر. گرفتمی را جانم

 :کردم زمزمه

 .شدی خودم مال باالخره دیدی -

 دست شد بلند که فینش و فین صدای. نگفت چیزی. چسباند امسینه به سر و شد حلقه کمرم دور به هایشدست

 ینا که دانستنمی مگر. حساسم هاچشم این روی من دانستنمی مگر. آه. کردم بلند را سرش و برده چانه زیر

 .بوسیدم را هایشچشم روی و آورده پایین سر. رفت هم در هایمسگرمه! اندمن نایاب گوهر هاچشم

 .ببر خودت با منم. بشم جدا تو از خوامنمی، ترسممی. اسفندیار نمیشه باورم -

 .گرفتم آغوش در را سرش و نشانده مبل روی را او آرام

 .برمتنمی بریزی اشک و بکنی من دل به خون طوری این بخوای اگر -

 در که بوسیدم را اشپیشانی. کشیدم پشتش پر و بلند موهای به دستی. کردم پاک را هایشاشک. کردم آرامش

 ما به پرسشگرانه که بود الدینشهاب در جلوی آنجا. شدیم جدا یکدیگر از و کرده هول دو هر. شد باز هوابی

 .بود شده خیره

 جههو رنگش ایسرمه پاپیون و شلوار و جلیغه با حاال که الدینشهاب. گرفت طرفش به و کرد دراز دست تهمینه

. مرتب و تمیز. بود چسبانده سر به کتیرا زور به و زده شانه وری یک را موهایش. آمد پیش بود کرده پیدا دیگری

 .کندمی نگاه مینیاتوری تابلوی یک به دارد انگار که بود شده خیره تهمینه به طوری

 ؟کو عروست لباس پس؟ شدی عروس تو -

 :گفت و داد تکان سر تهمینه
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 .دیگه ماه دو ولی پوشممی هم لباس -

 :گفت و کرد نگاه من به الدینشهاب

 ؟شدی این عروسِ -

 .اسفندیار آقا بگی بهشون باید؟ چیه این -

 !بشی امیرخسرو دایی زن قراره تو گفتمی مامانم؟ چی امیرخسرو دایی پس. معلمه آقا اسمش این! نه -

 تهمینه روی حاال ولی آورد زبان بر را امیرخسرو نام آگاهی نا روی از و بود بچه الدینشهاب که چند هر. آمد بدم

 :گفتم تشر با. داشتم دیگری غیرت

 ؟تو بیای زدن در بدون گفت کی اصال. ببینم بیرون برو -

 به رو .برد را دلم. برداشت تندی موج برگشت طرفم به وقتی موهایش. رفت غره چشم من به سرعت به تهمینه

 :گفت و کرد الدینشهاب

 !اسفندیار آقا، کردم عروسی معلم آقا با من. نه امیرخسرو دایی، جون بهادر نه -

 :گفت و کوبید زمین به پا الدینشهاب

 نمجدالدی داداش اتاق تو تنها باید من؟ خوابینمی من پیش هاشب دیگه یعنی؟ میری اینجا از دیگه یعنی -

 ؟بخوابم

 ار دالبر لبه هایمجمع. بود گذاشته تمام سنگ مادرم. آوردند را شام هایسینی که دهیم جواب چه بودیم مانده

 دیمحم گل را رویش که چکیده ماست و زعفرانی پلوی. کباب نوع چند و خورشت جور چند. گذاشتند زمین روی

 آن از امشب که بود داده اجازه مادرم یعنی این. بود سینی دور زهرماری هم کمی و دوغ و ترشی. بودند ریخته
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 با ندکن پهن را سفره بقیه و زینت که آن از پیش اول همان تهمینه. شدممی منع ازش امروز تا که چیزی. بخورم

 :گفت جدیت

 .ببرید بردارید رو زهرماری اون -

 .نزدم زهرماری به لب هرگز، دیگر وقتهیچ نه و شب آن نه دیگر

 شام .نفرستاد اشپی هم خانمپریچهر حتی. نرفت، ببرد خودشان با را الدینشهاب خواست ترفندی هر به زینت

 با. سوختمی دلش اما تهمینه. بفرستم بیرون به را او طوری یک خواستمی دلم خیلی. خوردیم نفری سه را

 حساس من به نسبت را او خواستنمی دلش شاید. باشم نداشته او به کاری کردمی خواهش من از ابرو و چشم

 خانحشمت خندیدن بلند صدای. داشت را اشدایه حکم و گذراندندمی هم با را خود وقت بیشتر بود چه هر. کند

 افونگرام و برداشت را یکی. رفت هاصفحه سراغ و برخاست الدینشهاب. رسیدمی اتاق به تا خدمه بیای و برو و

 را دهانمان و هادست دو هر. شدند وارد آب و تشت با خدمه. زدند در. دادن قر به کرد شروع و کرد روشن را

 نهات باز. بردند خود با را الدینشهاب کلک و زور به بار این. کردند جمع را هاظرف زدنی هم به چشم به. شستیم

 نگر صورتی پیراهن یک. بود گرفته نظر زیر را بیرون و زده کنار را پنجره توری پرده گوشه تهمینه. شدیم

 .داشت بلندی و کشیده اندام چه. بود رنگ همان از توری هاآستین. رسیدمی پایش مچ تا که بود پوشیده

 خلق فرصت و حوصله سر را او خدا که راستی به. شدم تماشایش غرق. خندیدمی قیر به سیاهی از موهایش

 حق. پره شب و مواج موهای این. زیبا و تراشیده اندام این. گذاشته وقت او برای بندگان تمام از بیش. کرده

 یالهه این! نه اما. شدن ستاره برای. خودنمایی برای دادمی جان، وشپری تن سیمین این. امیرخسرو داشت

 وریت پرده. کشیدم آغوشش در سر پشت از! همسرش برای. من برای. کندمی خودنمایی من برای تنها، زیبایی

. کوبدب سینه به شدت این با توانستمی چطور. افتدنمی کار از قلبم چرا که بودم شگفت در. شد رها چنگش از

 خواستمی دلم. نبود حواسم اصال. آوردممی راحت لباس و بیژامه کاش ای. بیاورند خواب رخت بودم منتظر

 .ودب مادرم. زدند در. برسانند وصال به را ما. کنند خلوت را عمارت. هایشاناتاق به بروند. کنند خاموش را هابرق
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 ؟مادر حاضری جان اسفندیار -

 ؟نبودیم محرم هم به ما امشب مگر؟ بروم آنها با هم من بود قرار مگر؟ حاضرم

 ؟کنیمی نگاه طوریاین چرا؟ مادر چیه -

 .کشدنمی نفس و انداخته زیر به سر که انداختم تهمینه به نگاهی

 ؟بمونم اینجا نباید من -

 :گفت زیر صدای با. بست را در و شد وارد کامل مادرم

 ؟هولن چقدر هااین نمیگن! عیبه، مادر نه -

 .باشد خودم کنار باید پس بود من مال او که حاال. بگذارم تنهایش توانستمنمی. شد سرخ تهمینه

 انبی خانم دختر یا، بمونی جااین رو شب شما عقد از قبل تا کرده غدقن خانحشمت گفتن هم خانمپریچهر -

 .ما منزل

. است دندانشان الی گوشتم. است بسته دستم که حیف. شدمی بلند خانمپریچهر گور از هاآتش این پس. همان

 خداحافظی عروسش با مادرم. دهند قرار فشار تحت را او که کردممی کاری نباید. است شانخانه در امتهمینه

 او. یدبوس را اشپیشانی و نگذاشت مادرم اما؛ ببوسد را دستش که شد خم تهمینه. کشید آغوش به را او و کرد

 رد خواست وقتی مادرم. نبودیم اینجا ما و نبود ما عروس االن دادنمی رضا و نبود مادرم اگر که دانستمی خوب

 :گفت ببندد را اتاق چوبی

 .نکن معطل. منتظرم حیاط توی -

 هر. مکن خداحافظی یار با تنهایی به تا رفت. ببرد خود با االن همین مرا نخواست. بود فکر روشن و فهمیده مادر

 هایشاشک تا دادمی فشار هم روی را هالب اما؛ لرزیدمی اشچانه. بریزد اشک نگذاشتم. کندیمنمی دل هم از دو
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 یصدای با آخر لحظه. شدیم جدا هم از کنیممی عقد زودی به که امید این با تنها. نکند تاببی مرا آخر دم این

 :گفتم بم و آرام

 .همیشگی جای همان بیا ظهر از بعد ساعت دو -

 .رفتم و بستم را در

 گویا. است رفته خواب به مقرر ساعت راس پیش روزهای همچون که دادمی نشان بزرگ آقا یشده پهن بستر

 ویت بدجور اشمیلیبی و توجهیبی این! دهد تغییر را خود خواب ساعت خاطرش به که نبوده مهمی شب امشب

 در ار شب کهاین از دلگیر، من. بودند مانده خانه در آقابزرگ خشم ترس از هم نعیم و گالبتون بیچاره. زدمی ذوق

 و تر خواب رخت در. باشم کنده کوه گویا. بودم خسته. رفتم اتاق به کوتاه بخیر شب یک با امنمانده تهمینه کنار

. بینمب آن در را محبوبم آرام و خندان یچهره بتوانم که ماه به. کردممی نگاه ماه به پنجره از و کشیده دراز تمیزم

 ؟افتدمی خود معشوق یاد است زیبا چه هر دیدن با عاشق که بود سِری چه این راستی به

 نینچ در صحبت هم یک حضور چقدر! خالیست رضا جای چقدر. بردنمی خوابم و شدممی شانه آن به شانه این از

 یاد یکین به همیشه تا که شبی. بود خواهد من زندگی شب بهترین که امشبی. بود ضروری معشوق از جدا و شبی

 .او با بستری هم و کشف برای، وصال برای بودم تاببی چقدر و ایمرسیده هم به تهمینه و من که شبی. شودمی

. رگردیمب تهران به نماز از بعد خواستندمی مادر و پدر. کردند بیدارم صبح نماز برای که برده خوابم کی نفهمیدم

 آدم داخل هم جوان این نامزد نگفتند! نه یا بمانی خواهیمی نپرسیدند. نکردند مشورت صالح من با کالم یک

 ".برگردیم باید نیفتادی عقب دانشگاه از بیشتر تا": گفتند و کرده بهانه را دانشگاه و درس! است

 قبع دانشگاه از آدمی هم روز دو طی در مگر بپرسم نکردم جرات، نشوم متهم حیاییبی به کهاین ترس از من و

 ؟!افتدمی
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 یجازها حتی! بله. نرود میعادگاه تا تنها و تک که کند باخبر من رفتن از را تهمینه طوری یک کردم خواهش ننه از

 یدهرس یکدیگر به سختی کلی از بعد که... بودیم هم شیدای که ما به. بودند نداده ما به هم را خداحافظی یک

 !بودیم هم محرم کهاین ترساده و... بودیم هم تاببی که... بودیم

 دهدب روشنی چشم پرپری گوشواره جفت یک برادرش زن که تهمینه جایگاه در دختری یک. نبود مهم چیزها این

 یکدیگر یتشنه حجله از پیش را داماد و عروس که بود این بر رسم زمان آن هم شاید. ندارد را کارها این ارزش

 گویمنمی و شده الل چرا که دادممی دشنام خود به دل در و نیامد خوش مزاقم به بود چه هر! دانمنمی. دارند نگه

 پیدا روزم آن سکوت برای منطقی دلیل کنممی فکر چه هر! ترسیدممی بزرگ آقا خشم از شاید؟ چه تهمینه پس

 !کنمنمی

 یمتقد او به را آن میعادگاه در خواستمی دلم. بدهم او به را بودم خریده برایش که گلوبندی نکردم وقت حتی

 .ندادم نشانش را آن دیشب همین برای. کنم

 ادسو فقط تهمینه که نگو آشنا و دوست و فامیل جلوی که بود نصیحت حال در مادرم راه طول تمام و. رفتیم

، ندانداده روشنی چشم تو به که نگو، دهندنمی ارزش او به خانحشمت یخانواده که نگو، دارد نوشتن و خواندن

 از اما بودند باخبر خانحشمت زندگی بم و زیر از اگرچه فامیل که چرا؛ را تهمینه کندمی کوچک هاحرف این

 هک دانستممی من و. دانستنمی پدرم که طور همان. دانستنمی مادرم که طور همان، دانستندنمی هیچ تهمینه

 ینا از که قیاسی برای، است آشنایان حرف دلنگران بیشتر اما است خویش عروس آبروی فکر به اگرچه مادر

 یساده تردخ یک به آخر بپاش و بریز و بیا و برو همه این با؟ دیدید که. افتدمی راه به نگارین و تهمینه بین پس

 هر دنشنی از بعد که کنم تصور را جانخاله یچهره توانستممی؟ داشت کم چه نگارین مگر. دادند رضا روستایی

 "!میشونی کجا منو پیشونی گفتن قدیم از. باشه داشته پیشونی باید آدم": گویدمی ازدواجی خبر

 و هاآشتی و قهر تمام طرفی از. بودند زده حرف تلفنی دفعه چند خانحشمت و پدرم. گذشت ماه دو به نزدیک

 گل دسب یک فرستادن به تبریک برای عموجان یخانواده. بود افتاده آسیاب از هاآب و خوابیده فامیل قال و قیل
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 غرضبی گاه و کنایه و طعنه به آمدمی که هر اقوام از. نگذاشتند مانخانه به قدم کدام هیچ و کرده بسنده بزرگ

 از کسی. درسیمی گذاشتیم کنار را او چرا کهاین و نگارین ناگهانی بیماری به و پرسیدمی وصلت این چگونگی از

 و دانا زن این، مادرم. گرفتمی را ما دامان این از بیش هاطعنه این بود چنین اگر که، نداشت خبر او خودکشی

 بار هر از سپ که بود شده ضعیف چنان اکنون، نداشت را او بر غلبه توانایی نیرویی هیچ که زنی این، مدارسیاست

 انیچشم و کرده ورم صورتی با ساعت چند از پس و رفتمی اتاقش به درد سر با، دیگران تبریکات و میهمانی

 به ورکش در اخیرا که نابسامانی اوضاع، گاه و بود کار سرگرم که پدر. بودم مادر نگران. آمدمی بیرون افتاده گود

 انزب درگیر زیاد و نیاید خانه به شب چند حتی که شدمی باعث شهری گاهبی و گاه هایآشوب و بود افتاده راه

 گفتمی و داده دلدادی را او که شنیدممی گاه حتی و کردمی محبت مادرم به بسیار چند هر. نبود آنان گزنده

. اشندب داشته دوست خواهممی من را که هر باید و هاستآن سعادت و خوشبختی اسفندیار رضایت و خوشبختی

 نالدیشهاب حضور در هم آن. بودیم دیده را هم مرتبه دو تنها ماه دو این در. بود قراربی تهمینه دیدن برای دلم

 از ضاییتقا چنین که بودیم آن از ترخجالتی ما دوی هر و بمانیم تنها گذاشتندنمی هاندیده خیر. بزرگ خانم یا و

، گاهیب و گاه هاینامه جز به ما، مالقات دو آن از غیر به. بگذارند تنها را ما دقیقه چند برای که باشیم داشته هاآن

 اچر. بودم خواندن درس به محکوم هم من و رفتمی عروسی جشن برگزاری پی مادرم. نداشتیم دیگری تماس

 نم برای که فراوانی دلتنگی وجود با تهمینه. بود ترمهم من برای چیزی هر از درس حاضر حال در هاآن دید از که

. یدکشمی خجالت خویش یخانواده رفتار از که چرا. نیایم آنجا عقد مراسم تا کردمی تاکید هایشنامه در داشت

 چه هر تا بگذارم جگر روی دندان گفتمی. رسیممی وصال به و کرده عقد زودی به که دادمی دلداری من به و

 پدرت از و شود باز ما به رویش که نده خانحشمت دست بهانه گفتمی. شود برگزار عروسی و عقد زودتر

 . کند تجاری و سیاسی جای به نا هایدرخواست

 و عقد زرو دقیق تعیین برای گرفتند تصمیم مادر و پدر که بود شده مالیم کمی هوا روز آن، برفی روز چند از بعد

 محیط به خواهدمی بار اول برای که داشتم را آموزی دانش حال. بودم کرده هول. برویم درهگالب به عروسی

 ویزآ از را امتفنگی لوله شلوار. دراوردم کمد از را چرمم پالتوی. گنجیدمنمی خود پوست در. بگذارد پای مدرسه

 و قبع اتاقم قدی یآیینه جلوی بار چند. بستم کراوات. کردم شانه. زدم عطر. رسیدم وضعم و سر به. برداشتم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسدی زهرا  | تو , بار دیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 284 

 تاببی چقدر. بودم آغوشش دلتنگ چقدر. ببینمش زودتر هرچه خواستمی دلم. کردم برانداز را خود و رفتم جلو

 .ماندم منتظر و رفتم حیاط به همه از زودتر. زدممی پر پر دیدنش برای داشتم. بودم نگاهش

. بست را صندوق و گذاشت هم تنقالت از بزرگ پاکت چند. گذاشت صندوق در بزرگ چمدان یک خدابخش

 :آمد سرم پشت از مادر صدای

 تهرون همین تو دختر یه اگه. ستچله شب دیگه روز سه رفت یادت که بودی وال و هول تو مدت این قدراین -

 ونهخ رفتیممی ایچله شب و کردیممی خبر کش طبق تا چهار. نداشتیم بیا و برو همه این االن بودی گرفته

 .عروس

 اعدس. است برگشته بخت نگارین همان، مادر شهریِ عروسِ دانستممی خوب. شد ماشین سوار و کشیده آهی و

 .کردم نگاه مادر به ماشین شیشه از و شدم خم و گذاشته ماشین سقف روی را

 ؟خالی دست با بگم چی االن. بخرم هدیه براش من گفتیدمی خب -

 مال که داشتم خودم هم اشرفی یه. تو طرف از گرفتم النگو تا دوازده زرگرها بازار از رفتم. کردم تهیه خودم -

 و کت دست یه برات دادم؟ برداشتی کافی اندازه به لباس. نباش چیزها این نگران تو. بوده خدابیامرزم مادر

 .میاره میاد یلدا برای که هفته آخر آقات، دوختن شلوار

 :گفت بلند و کرد مرتب سر روی را اشبافتنی کاله

 .منتظریم ماشین توی ما بیان بگو! کردن گیر کجا آقا ببین برو خدابخش -

 :گفتم و کرده جمع خود دور را پالتو. نبود بیرون از ترگرم ماشین داخل. نشستم و کرده باز را عقب در

 ؟تهران گردنبرمی و ذارنمی رو ما پدر -

 .آره -
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 :پرسیدم و کرده گستاخی باز

 .رو لباسش شماره نه دونیدمی رو پاش ینمره نه وقتی کردید خرید براش چطور مادر آخه -

 :انداخت من به تندی نگاه و چرخاند سر مادرم

 و قد هم داشتم رو کفشش ینمره هم. بیاری در رو ذلیل زن مردهای ادای من برای االن از خوادنمی! خُبه خُبه -

 .دونممی رو شقواره

 :گفت غیض با و برگشت

 !استغفرهلل -

 کمی اب باشد کور و سوت بران بله مراسم مانند هم چله شب مراسم خواستمنمی آخر. نه یا بپرسم دانستمنمی

 :گفتم من و من

 !که بذاریم سر طبق تونیمنمی که شما و من؟ بیاره کی رو هاطبق... وقتاون... چله شب برای -

 :گفت و گرفت را کالمم کنایه مادر

 .هیچی که نیومد هم کی هر. چشم سر قدمش اومد هرکی. شب اون برای گرفتم وعده همه از زدم زنگ! نترس -

 خواممی. بچینه قاب تو بزنه برش تزیین با بیاد مادام گفتن هم هندونه. بیاره تازه یمیوه روز همون پدرت سپردم

 باید باشه کی هر خواهعدالت خونواده عروس بفهمن و شه بسته دهنشون فامیل که بذارم تموم سنگ طوری

 که بردننمی حساب اگر، زننمی کنایه و نیش قدراین و برنمی حساب پدرت از خوبه. بذارن احترام بهش

 .هیچی

 خاکی یجاده کنار و گوشه در هنوز بود باریده قبل روز چند که برفی خاطر به. افتادیم راه و شد سوار پدرم

 اام. سرد خیلی... بود سرد هوا. شدندمی آب قطره قطره عجلهبی و آرام که بود شده جمع برف هایتوده، درهگالب
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 سختی و دوندگی همه این از بعد نبود که شوخی. کند نفوذ من وجود گرمای بر ایذره توانستنمی سرما این

 ات و باشم داشته صبر گفت مادرم. کردم "ها" بینش و مالیدم بهم را هادست. بودم آورده دست به را تهمینه

 بیرون بخار دهانش از زدمی حرف وقتی. رویممی هم با همگی یلدا شب همان گفت. نروم عمارت به رسیدیم

 شمرده و آرام. بست نقش هایمچشم جلوی مهربانش و کشزحمت یچهره. افتادم عشرت یاد هوابی. آمدمی

 :گفتم

 .کنم دعوتش چله شب برای بدین اجازه اگر. ستتهمینه بخش تسلی وجودش که هست نفر یک -

 :گفت و انداخت من به گذرا نگاهی آیینه از کردمی عوض دنده که طور همان پدرم

 .نداشت کاری و کَس دیروز تا که دختر این -

 :گفت پرسشگرانه مادر

 ؟مادرشن کار و کَس؟ داره فامیل تهرون تو یعنی -

 ثلم. داشت رو تهمینه هوای دربار توی هم خیلی. بوده تهمینه مادر به کَس تریننزدیک خانوم این راستش -

 رو لپو اون کردیم توافق هانامه توی امتهمینه و من. تهمینه جهاز برای هست خانوم این پیش پولی یه کهاین

 روسیع برای تهمینه خود که مهمونی تنها کنم فکر. کنم دعوتش من بدونید صالح شما اگر حاال. نگیریم ازش

 .باشه خانوم همین کنه دعوت بخواد

 .گرفت جای صندلی پشتی در و برگشت بود چرخیده طرفم به لحظه آن تا که مادرم

 از و نزدیکه تهمینه به قدراین میگی که حاال اما؛ یکه درجه اقوام از گرفتن وعده برای چله شب. دونمنمی -

 ؟بیاد درهگالب تا تونهمی. زنهمی زنگ بهش پدرت بده رو تلفنش ینمره، نیست که هم خدابیامرزش مادر طرفی

 .نهک کار چه دونهمی خودش رضا به بدید نویسممی رو آدرسش. دنبالش بره میگم رضا به که تونستنش -
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 .نبود خبری کنایه و بدخلقی و سگرمه از. بود شده ترنرم بزرگ آقا، پیش برخالف. رسیدیم

 را بزرگ چمدان مادر. نشستیم زمین روی به که مبل روی نه، خانهمیهمان گرد، چای صرف و احوال و حال از بعد

 زا را کرده خشک هایآلوبرگه ظرف ننه. آورد بیرون یک به یک. خرید هایپاکت از بود پر. کرد باز همه حضور در

 به را کدام هر و کردمی تماشا ذوق با. شود باز وسایل برای جا تا گذاشت پدر دست جلوی و برداشت وسط

 تسبیح پدرم. رفتنمی کنار ننه ماهِ چو صورت از ایلحظه لبخند. بروم قربانش الهی. دادمی نشان آقابزرگ

 .باشد دیده را آنها قبل از گویی. نزد دست هاخرید به. کردمی بازی سبیلش گوشه با و گرداندمی

 و ییکاموا هایپاپوش، گردن شال و کاله، دارپاشنه بوتین جفت یک و شلوار یک، بلند پوستین پالتوی یک

. یدهد تدارک تهمینه برای مادرم که بود هاییخرید، پارچه قواره دو و شده دوزیسنگ بلند پیراهن یک، ابریشمی

 با ونگالبت. داد نشان ننه به هم را اشرفی و هاالنگو هاآن میان در. بود گرفته زارالله هایمغازه بهترین از را همگی

 جیبش از اسکناس چند پدرم. چرخاند اسپند ما تک تک سر دور و وسایل روی و شد اتاق وارد صلوات و اسپند

 .گذاشت اشسینی روی و درآورد

 داهاص. بود اتاق پخش که تهمینه هایخرید، ننه و مادر یخنده، اسپند دود. بود خیال. بود خواب. بود رویا گویی

 یشمشیر چو که نگاه آن و کشیده و سیاه هایچشم آن. دیدممی را او فقط. رسیدمی گوشم به گنگ اصوات چو

 .آمدم خود به پدر تشر با. شکافتمی را جانم عمق برنده

 .داده دست از رو عقلش نشده هیچی هنوز این... نخیر! ... نیستم تو با مگه، بچه اوهوی -

 :گفت آقابزرگ. انداختم زیر به سر خجالت با و شده جاجابه خود جای در

 ؟پسندیدی میگن؟ گفتن چی شنیدی -

 :گفتم خجالت با

 .گذاشتن تموم سنگ. نکنه درد مادر دست -
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 .کرد پر را اتاق که بود ننه هایصدقه قربان و خنده

. شدممی خیره عمارت حیاط به. زدممی قدم ایوان در. رفتممی اتاق آن به اتاق این از سرکنده مرغ چو شب تا

 که منی! دادمنمی رو احدی هیچ به که منی! من دل با بود کرده چه. بازی عشق خیال و داشت یار هوای دلم

 ردخت! کردمی پیدا برایم دربار از زن پدرم کردممی ترلب اگر که منی! بودم زده پس را اشراف و اعیان دختران

 دل اب روستا این در آالیشبی و ساده دخترکِ این بود کرده چه! کردمی صف به را منصبان صاحب و وزیر و وکیل

 گارینن مگر. باشند بد آنها که این نه. بودم ندیده شناختممی که دخترانی از یک هیچ در را حیایش و حجب؟! من

 گاهن رمزآلود را خود چنیناین تهمینه که این اما؛ داشت که البته؟ نداشت پاکدامنی و شرم؟ نداشت حیا و حجب

 شب تا که این. گذاشته باقی خود کشف برای جایی کهاین. کردمی رو آن به رو این از را من دل بود داشته

. مدار موهایش خوش عطر از خبر که هستم مردی تنها کهاین. اندلطیف چقدر هایشدست دانستمنمی محرمیت

 چند هر. ندیده را او هایزیبایی خودم جز مردی هیچ که این. باطن و ظاهر، کمال و تمام. است من مال او کهاین

 رپاب را وصال و عروسی شب بود قرار کی پس! بودم ندیده را دستش ساعد حتی هنوز هم بودم محرمش که منی

 ما غهصی موعد. کنند مشخص را تاریخ تا برسد یلدا زودتر کاش ای؟ آوردندمی امحجله به را تهمینه کی؟ کنند

 .افزودمی امدلتنگی بر چقدر هاخیال این که آخ. کنیم عقد موقع همان کاش. بود یلدا از پس اندکی

 مگر. داشت معنایی چه هاگیریسخت این زمان آن دانمنمی. رساندم شب به بود کندنی جان هر به هم را فردا

 هم کنار در و ببینند را یکدیگر راحتی به توانستندنمی هانامزد چرا؟ بود کجا کار زشتیِ و عیب؟ نبودیم هم محرم

 که اتاقی در هاخرید. دادممی گوش هاسگ پارس و گرگ یزوزه صدای به من و بودند خوابیده همه. گیرند آرام

 بادام. کنم روشن را اتاق چراغ ترسیدممی. گذاشتم کنارم و برداشته طاقچه روی از را الله. بود خوابیدممی من

. وسیدمب و بوییدم را وسایل تک تک. کردم تصور اشپالتو در را تهمینه. کردم باز را چمدان. بیدارم بفهمد کسی

 سری گل. امنیاورده همراه به را سرش گل چرا که بودم ناراحت. گذاشتم خود جای در و کرده جمع را همه نو از

 را خدا. دادمی نشانم را محبوبم قلب هایتپش و داشت نبض که... بود من بخشآرامش مدت این تمام در که

 دادن دست از دلنگران حاال که کردم شکر را خدا. کنم خارج گود از را امیرخسرو بودم توانسته که کردم شکر
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 فردا .خوابیدم راحت خیال با و آوردم باال گردن تا را لحاف رفته بستر به. بود خودم مال او حاال. نیستم تهمینه

 .برویم عمارت به تا آمدندمی میهمانان و بود چله شب، شب

 مانند ممادر هم شاید. دید خواهم را او شبش دانستممی که بود صبحی. بود انگیز دل بسیار صبحی روز آن صبح

 از. بکشم آغوش در و ببینم را او سیر دل یک بتوانم تا. باشیم تنها دقایقی برای ما تا کرده فراهم فرصتی شب آن

 چشم با اگر که بود نشسته برف قدر آن. بود نشده قطع هنوز که کرده باریدن به شروع سنگینی برف قبل شب

 که تنقالتی و هاآجیل، ننه و مادر. باشد شده جمع صبح تا شب یک برف حجم این کردمنمی باور دیدمنمی خود

 کهت چند با گالبتون. زدندمی گره باریکی ربان با و گذاشته کوچک تورهای در مشت مشت را بود آورده مادرم

 به و شد اتاق وارد ظرفی با بار این و رفت بیرون. "انگار زمهریره": گفت لرز با. کرد پر را بخاری و شد وارد چوب

 .شد بلند کدو شده داده تفت یتخمه عطر دنبالش

 ترد هچ ببین بشکن دونه یه جون خانوم بیا. دادم تفتِش نمک با قشنگ. کدوها تخم هم این، خانم عزیز بیا -

 !شده بهتر هم شما زارالله هایگاریچی از والّا! شده

 هم هاقدر آن کردینمی توجه اگر اصال. بینمنمی را بودنش روآبله دیگر که کردم فکر خودم با. خندید شرم با و

 .خورد و برداشت کدو تخم دانه چند قاشق با و کرد تشکر مادرم. فکرکردم رضا به و... دادنمی نشان

 کدو متخ مجمع یک هم تو. بخرید دوچرخه یک نعیم با و بیاید گالبتون گممی. بهتره جا همه از هم واقعا. به به -

 .بفروش بازار تو و کن درست

 رونشد و گرفت ننه از زیبا حصیری سبد یک مادر. بود آورده میوه سبد سبد پدرم. خندیدند شوخی این از سه هر

 به اشینم با را هامیوه باقی و کرده تزیین را سبد بودند فرستاده چیدنش پی مرا که هاییگل با. کرد میوه از پر را

 و دچی ظرف در را هاشیرینی. درآورد سرما ننه شکل به پارچه و پنبه با را تنبل کدو یک مادر. فرستاند عمارت

 را هاخوردنی مادرم. کرد پهن ترمه کدام هر روی. آورد دالبر لبه مجمع چند ننه. کشید سفید توری پارچه رویش

 جانخاله. شدمی غروب داشت. چید گل را مجمع دور تا دور. گذاشت هامجمع در هم را هاخرید. چید مجمع روی
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 چیزی کس هیچ. آمد عموجان خود تنها نگارین یخانواده از. آمدند داماد و عروس و هابچه با همه. آمدند هاعمو و

 داندمی ار جوابش که هاییسوال برای آدمی؟ آمدید تنها چرا گفتیم نه و؟ کوشند هابچه پس پرسیدیم نه. نگفت

 حرص شده سرخ هایگونه با و کوبیدمی دست روی دست مادرم که بود رفتن هاینزدیک. گذاردنمی وقت

 ".کنم کار چه حاال. بچیند و بزند قاچ تزیین با را هاهندوانه بود قرار. نیامد مادام چرا " که خوردمی

 شانه را موهایم، بود آمده ما پیش بعد و رسانده عمارت به را عشرت که رضا. پوشیدم را جدیدم شلوار و کت

 داماد": گفتندمی شوخی با همه و نداشت من از کمی دست هم خودش که البته. داد حالت کتیرا با و کرده

 "؟دکتر آقای یا است اسفندیار

 فبر وجب دو مادام ماشین روی. بود شده سپید جا همه. رسید مادام که پوشیدندمی کفش داشتند میهمانان

 چالهم پالتواش در. شد پیاده بود شده سرخ سرما از که صورتی با مادام و کرد باز را در اشراننده. بود نشسته

. داردمیبر قدم لرز با طورآن که باشند زده یخ هایشاستخوان گویی. کردمی استفاده عصا عنوان به چتر از و شده

 :گفت ترس با گرفت را دستش تا. دوید مادرم

 !کردیمی غلطی چه تو پس. یخه تیکه یک که این وای ای -

 :گفت ارمنی زیبای لهجه و اضطراب با راننده

 .رسیدیم که بود خدایی. دیدنمی رو چشم چشم. بود بوران قسم مسیح به -

 دستم و برگردانده را روی. کردند کمک و گرفته را مادر دور هاعموزن و خاله. کردندمی نگاه هم به واج و هاج همه

 را تهمینه دلم. رفتیممی عمارت به دیرتر باید حکما! داشتم بدی شانس عجب. گرفتم گردن پس به را

 اجازه رضا به فقط. خواباندند خوابرخت در و برده اتاق به را مادام هازن. بودم دلتنگش شدت به. خواستمی

 :گفت و انداخت بیرون اتاق پنجره از سر مادرم. شود اتاق وارد مادام خون فشار سنجش و معاینه برای دادند

 .مادام برای بیار کن گرم یکم ظهر آش از گالبتون -
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 ابرو و چشم و سر اشاره با آمد بیرون که رضا. نگفت چیزی. شد من چشم در چشم ببندد را پنجره خواست وقتی

 یساعت نیم. ریختند آش کمی برایش. بردند چای راننده برای. نیست اشچیزی مادام و نباش نگران فهماند

 رقدآن مادرم اما؛ نداشت رخسار به رنگ هنوز چند هر. برخیزد بستر از توانست مادام باالخره که شدیم معطل

 قاچ بود گفته مادر که طوری همان را هاهندوانه. دهد انجام را بود شده محول او به که کاری که بود عزیز برایش

 و گالبتون هم بار این. داشت استراحت به احتیاج. نیامد ما با کردیم اصرار چه هر آن از بعد. چید هاقاب در و کرد

 حال هب دلش که رضا. باشند داشته حضور من هایمراسم از یک هیچ در نبود قسمت گویی. ماندند خانه در نعیم

 :گفت بود سوخته، داشت ذوق مراسم برای کلی و کرده تن به نو رخت که گالبتون

 .بره گالبتون مونیممی خونه تو نعیم و من خوب -

 :گفت بایستی رودر بی هم ننه. انداخت ننه به را نگرانش نگاه، گزید دندان به لب عموزن

 هبد بخواد آبی موقع یه باشه کنارش محرم یه باید! میشه معذب مادام؟ چی که خونه بمونید غولنره تا دو -

 شب تا کنی همراهیش باید امشب از، اسفندیاری ساقدوش شما. رضا آقا بمونی شما نکرده الزم. دستش

 .امیدخدا به عروسی

 و دهش روشن یک به یک هاماشین چراغ. آمد پایین هاپله از زانو درد از ناشی زحمت با و نماند پاسخ منتظر دیگر

 جلوی تا را هاطبق و کرده حرکت ما از ترپیش جانخاله فرزندان همراه به عموزادگانم از تن چند. افتادیم راه به

 و ههلهل صدای با. کردیم پارک حیاط گوشه در هم کنار ردیف یک را هاماشین. بودند ما منتظر و برده عمارت درب

 مشت و داشته دست به گل از پر کاسه چند باز هایینیش با خدمه چند. گذاشتیم حیاط به قدم زنان کشیدنِ کل

. ردارمب قدم مرتب و سنگین داشتم سعی و کرده کنترل را اشتیاق لبخند زحمت به. انداختندمی هوا به مشت

 آرام و کشید هم در چهره باز بزرگ آقا. بود بزم یآماده و شده چراغانی جا همه. بود همیشه از ترشلوغ عمارت

 "!گذاشتمنمی دره جهنم این به پا نبود تو خاطر به قسم وهلل": گفت گوشم زیر
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 گوسفند یک پایمان جلوی. زدمی ذوق توی قرمزش کراوات با که کرده تن به لیمویی شلوار کت خانحشمت

 از همگی و کرده تعارف دیگران و مادرم به بودند آنجا که زنانی دیگر و پریچهرخانوم. کردند قربانی و زده زمین

 کرده هیام میهمانان اندازه به سالنی و برداشته را خانحشمت یکتابخانه و خانهمیهمان میان درِ. رفتیم باال هاپله

 ویر. بودند چیده اتاق دورتادور و کرده کرایه سرخ مخمل با فلزی هایصندلی و میز. بود شده جمع هامبل. بودند

. دبودن چیده سفره دستمال و چنگال و چاقو و دستی پیش صندلی تعداد به و کرده پهن سپید پارچه میزها

 درپ و آقابزرگ کنار،  اتاق باالی به را من. بود میزها تمام روی شیرینی و میوه از پر دارپایه هایظرف همچنین

 خوشحال. نشست ما کنار هم خانحشمت خود. بودند آمده آراسته و عطرزده، پوش شیک و مرتب همه. نشاندند

 شنیده سو هر از تعارفات و پیچیدمی هم در صداها. کردمی شوخی پدرم با و خندیدمی جهتبی. بود خندان و

 .شدمی

 ".افتادید زحمت به. کردید خوشحالمون. کشیدید زحمت. آوردید صفا. آمدید خوش" -

 ".ناقابله. نشه کم شما لطف. نداره رو خانم عروس قابل. باشید زنده" -

 هچل شب هایخوردنی و هاخرید از طبق ده دقیقا. شمردم یکی یکی. چیدند زمین روی اتاق وسط را هاطبق تمام

 . بکاهم امدلتنگی از اندکی. ببوسم را ماهش روی. ببینم را او زودتر خواستمی دلم. بود دیده تدارک مادرم را

 از هک هاییروسری با خدمه. آوردند شدهدان انار کاسه کاسه. کردند تعارف میوه. کردند دود اسپند. گرداندند چای

 اهکوت پایه تخت یک و کشیده اتاق یگوشه را هاطبق فرز و تر، بودند قاجاری زنان عین و زده سنجاق گلو زیر

 راقب هایلباس و شده سیاه هایصورت با مرد چند. پوشاندند الکی فرش یک با را رویش و گذاشته اتاق وسط

 کاریشیرین به مهارت با و آمده تخت روی. زدند دید را اتاق دور تا دور و گرداندند چشم. شدند اتاق وارد

 و میوه همه. داشتند وا خنده به را میهمانان جالب هایشکلک و دارخنده و آمیز کنایه هایحرف با و پرداخته

. کردند یمتعظ و رسیده اتمام به نمایش کم کم ساعت نیم از بعد. رفتندمی ریسه خنده از و برده دهان به شیرینی

 میک میز روی کوچک سفالی کاسه از و برده پیش دست. پرداختند آنها تشویق به طوالنی هایزدن دست با همه
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 خدمه ماحت کهاین از خیالبی. شد باز در که داشتمبرمی قاشق داشتم. ریختم انار یکاسه روی و برداشته گلپر

 احوال و سالم دارند و ایستاده همه شدم متوجه که خوردم انار قاشق یک اند آورده پذیرایی برای جدیدی چیز

 . ایستادم وارد تازه پای به و کرده پاک دستمال با را دهانم سریع. کنندمی پرسی

 اپ ساق به وارعادت که دست در شده جمع شالق و روسی چرم هایچکمه دیدن با که بودم نکرده بلند سر هنوز

 ور درست که بود امیرخسرو، او. تهمینه خود نه و است خدمه از نه وارد تازه این که شد خبردار شصتم خوردمی

 . ایستاده من روی در

 ماا خسرو امیر! داشتم کم را همین فقط. دادم فشار هم روی را هایمدندان و کرده مشت را انگشتانم اختیاربی

 یشهالب کنج لبخندی. شد خیره من به باریدمیآن از شرارت که چشمانی با و ایستاده رق و شق من برعکس

 او نه. دادم دست او با اکراه با. کرد سالم و آورد پیش دست. کردمی زیباتر و تربرازنده را او که لبخندی. نشست

 رستد، اتاق طرف آن و داد دست افراد باقی و پدرم با و تکاند را کتش یقه دست با سپس. من نه فشرد را دستم

 و خیار و انگور و پرتقال. آوردند چای خسرو امیر برای. کرد اشاره زینت به خانمپریچهر. نشست من روی به رو

 ینتز. نهادند مقابلش و داده جا سرخی گل کوچک دستی پیش در زور به و برداشته ظرف روی از نارنگی و سیب

 و بزرگ خانم. گذاشتند قلیان یک میز هر روی و آوردند شده چاق هایقلیان هم سر پشت خدمه چند و زد دست

 روی سرخ انارهای به نگاهی. شد گم جمعیت یهمهمه در قلیان قل قل صدای و زدندمی گپ زیر صدای با ننه

 یگرد خواستنمی دلم! بتهبی مردک این حضور جز داشتم را چیزی هر توقع. شد کور اشتهایم پاک. انداختم میز

 به. خوردمی را خونم خون. بود من ناموس که... بود من همسر که تهمینه. بیفتد من یتهمینه به ناپاکش نگاه بار

، دببین خوب بگذار. آمد که بهتر چه اصال! آمد که آمد خب؟ کاری کجای، پا چاهار، بیچاره، احمق. زدممی تشر خود

. دارد وهرش حاال تهمینه و گذشته کار از کار دیگر که ببیند، ببیند را ما چله شب. ببیند را ما نشستن هم کنار

 زهرم خواهدمی. بگذرد خوش من به نگذارد تا آمده حتما. شدممی مایوس و شده فشرده قلبم گاه. دارد صاحب

 شده طور هر دارد دوست. باشیم خوش ما خواهدنمی دلش. دهد آزار را تهمینه هیزش هاینگاه با خواهدمی. کند

 . کند خراب را ما عیش
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 یروروبه را اشصندلی. آمد ما میز به و برخاست خود جای از برد خرابم حال به پی امیرخسرو حضور با که رضا

 اتاق کزمر به پشت دیگر صندلی چهار سه جا کمبود علت به. شدمی امیرخسرو به پشتش که طوری. گذاشت من

. ادد دلگرمی من به پلکش بستن با. نیاورد خودش روی به اصال، نکرد خواهی عذر کارش از رضا همین برای. بود

 تعارف میهمانان به و چرخیدمی اتاق در پریچهر. زد لبخند اتاق سر آن از مادرم. هست حواسش که داد نشان

 رضا و من چشمی زیر؟ است راه به رو چیز همه و ندارند احتیاج چیزی به پرسیدمی. کنند پذیرایی خود از کردمی

 حدی تا و خونسرد اما اشچهره. کندمی فرو دست کف به خشم با را بلندش هایناخن که دیدممی. پاییدمی را

 دویدمی سو آن و سو این به جانخاله کوچکِ دختر پی که الدینشهاب به. رفتنمی کنار لبانش از لبخند. بود شاد

 و ددویمی شیطنت سر از داشت وقتی همین برای. الدینشهاب همین الّا بود چیز همه به حواسش. زدنمی تشر

 را او و کرده جمع را هامیوه زود خیلی، بقیه و زینت. دید را او تازه، کرد سرنگون بودیم آورده که بزرگی میوه ظرف

 . بردند بیرون خود با

 هب درشت انگشتر چند. آمد پیش، نداشت را برادرش به رضا کردن پشت طاقت دیگر گویی که خانمپریچهر

 الش داشتند حجاب همه روستا در که آنجا از. بود پوشیده شده دوزی سنگ کهربایی بلند پیراهن و کرده دست

 :فتگ تصنعی لبخندی با. شده تشنه رضا خون به که خواندممی چشمانش از. بود انداخته سر به مشکی حریر

 .فتادیدا زحمت به خودتون کشیدم خجالت من! بیاره رو صندلیتون کسی نگفتید چرا؟ راحته جاتون دکتر آقای -

 :گفت زیرکی با و کرد تشکر رضا

 .هست چیز همه به حواستون که ممنون. کنهمی شرمنده رو آدم شما نوازیِمیهمان همه این -

 خانحشمت به رو و نداد ادامه خانمپریچهر. گرفت امخنده کالمش کنایه از. آورد هم را تهش و سر لبخندی با و

 :کرد

 .بیارم رو خانم تهمینه بدید اجازه اگر آقا -
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 .کرد موافقت سر اشاره با و تکاند جاسیگاری در را سیگارش، بود پدرم با صحبت گرم که خانحشمت

 که االح نکند. ترسیدم. شدم ملتهب. شدم نگران. نیست سرجایش امیرخسرو شدم متوجه رفتمی داشت وقتی

 ...نکند. برود تهمینه سراغ به اندجمع اینجا همه

 "؟ کرده ایاشاره امیرخسرو! پریده رنگت؟! اسفندیار چیه": پرسید رضا

 ".زنم سراغ باشه رفته ترسممی. رفته بیرون اتاق از لندهور": گفتم و کرده جاجابه را کراواتم گره

 تمپوس زیر ذوقی باز. شد داغ تنم ناگاه به. بردممی کار به را کلمه این که بود بار اولین. خوردم یکه هم خودم

 !من زن... زنم. دوید

 .نشست دستم روی رضا یمردانه و قوی دست که برخیزم خواستم

 .رو خانوم عروس بیاردش رفت! گفت چی ارباب خانم نشنیدی مگه؟ بری کجا، کن صبر -

 به و درآورده بال خواستممی دم هر. نبودم بند پا روی گویی اما؛ نشستم. فشرد را دستم شیرینی لبخند با و

 هب را نفره دو مبلی که حالی در عمارت مردان از تن دو سرش پشت. آمد زینت و شد باز در. بکشم پر سویش

 نارک زینت. نشاندند مجلس باالی را آن و کرده جاجابه را سالن باالی هایصندلی کمی. شدند وارد آوردندمی اتاق

 ادزی تنفس یا بود قلیان دود از. بود شده کشنده و کشدار لحظات. شد خارج اتاق از و گفت چیزی مادرم گوش

 کرده خالی آن در هامیوه پوست و آوردند بزرگی ظرف خدمه. باریدمی برف هنوز. دادند باال را هاارسی که جمعیت

 شدمی خالی شیرینی و میوه ظرف از کمی تا. گذاشتندمی رویمانروبه مجدد، کشیده دستمال را هادستی پیش و

 خالی هایاستکان. بود فرستاده عمارت به وسیله میهمانی پنج اندازه مادر. بود نعمت وفور. کردندمی پرش نو از

. چیدند سالن میان کوتاه تخت همان روی را همه و برداشته اتاق یگوشه از را هاطبق. کردند جمع را چای

 .گذاشتند تخت کنار که نشد جا تخت روی آن چندتای
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 داشت. دکوبی سینه به شدت با قلبم. رسید گوشم به راهرو از زنان کشیدن کل و هلهله صدای، سالن همهمه میان

 لحظه این در که بهتر چه و ببینمش توانستممی دلتنگی همه این از بعد. آمدمی داشت امتهمینه. آمدمی

 آبرو از ترس اگر. شدم چشم پا سرا. شد باز در. شد میسر دیدار یلحظه باالخره. نباشد اتاق در امیرخسرو

 روی. آوردند داخل صدا و سر و هلهله با را تهمینه. بکشم آغوشش در زودتر تا دویدممی سویش به نداشتم

 نم دل در قند. داشت زیر به سر و بود انداخته سر به بودم خریده برایش که چادری همان. پاشیدند نقل سرش

 :افتادم حافظ شعر یاد. کردمی آب

 من باز نقش گر عشوه بلند باال"

 "من دراز زهد قصه کرد کوتاه

 داشتیم بر که قدمی هر با. بود بخشیده پایان زنان به من توجهیبی و غرور داستان به نیز تهمینه راستی به و

 .بگذار من چشم روی را بعدی بگویم داشتم دوست

. داد هتهمین دست به و گرفت را دستم. رفتم پیش ذوق با. کرد صدا مرا. آورد اتاق باالی و گرفت را دستش مادرم

 :گفتم شگوش زیر. کشدمی خجالت اقوامم حضور در دانستممی. کردم نوازشش، بود سرد دستش. بنشینیم گفت

 .من زیبای تویی مجلس این مروارید. نکش خجالت -

 در. دیدم هاتربزرگ نگاه در را تحسین و دختران نگاه در را حسرت. انداختم اتاق دور به نگاهی. زد لبخند آرام

 موزون و کشیده اندام. بینندنمی را مواجش و بلند موهای چرانچشم شاید و طماع جماعت این که بودم آرام دل

 .من برای تنها. است من برای او. بینندنمی را او

 تهآمیخ هم در هاخوردنی عطر. آوردند تازه خوردنیِ سینی سینی و شد باز در. بود کرده پیدا رسمیت مجلس حاال

 هایقاب ،دانه شاه گندم و گندمک، سیاه تخمه، فراوان و متنوع هایآجیل، سوز لب و داغ لبوی، گلپر با باقالی. بود

 جلوی بزرگ عسلی یک. چیدند میز روی چینی و سفال و کریستال جنس از جداگانه هایظرف در را همه، هندوانه
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 و زینت و برد نام را هاخرید تمام و شده بلند مادرم. بود شادی بزم. کردند پر را رویش آنی به و گذاشتند ما

 که ودب حواسم. گفتند تبریک و کرده تماشا دقت به میهمانان. گرداندند اتاق دور و کرده بلند را طبق هر سودی

 بینندب را خریدها جنس تا کردندمی لمس انگشت دو میان را هاپارچه، کشیدندمی دست پالتو روی هاشانبعضی

 از هایچشم، کنم تهمینه دست تا گرفت طرفم به را هاالنگو مادرم وقتی! ارزان یا است گران! بد یا است خوب

 جوراب یک. کردم دستش دانه دانه. بود زیبا و سنگین همه النگوها. دیدم را دیگران و بزرگخانم درآمده حدقه

 تپوس درآورد را جوراب وقتی. بخورد لیز النگوها و نخراشد دستش پوست تا کشیدند دستش به زنانه نازک

 هب مرا زنان خنده و جیغ صدای. بوسیدم را دستش شدم خم و نیاورده طاقت. بود شده متورم و قرمز سپیدش

 چه. نداشتی نگه را پدرت و آقابزرگ حرمت چرا که گرفت غره چشم من به مادر و شده سرخ تهمینه. آورد خود

 لبمق به خنجری چون پوستش سرخی و التهاب اندک این دانستندمی کجا از؟ گذردمی من دل در چه دانستندمی

 همه داد دستش به که را اشرفی مادرم! ندارم را او در ناراحتی کوچکترین طاقت من که فهمیدندمی چه؟ رفته فرو

 به ترهابزرگ و عموجان همراه به پدرم و خانحشمت، بزرگ آقا. شد تمام رسومات. زدند دست و کرده هلهله

 کرده خبر را مراد آسید. کنند تعیین را عروسی تاریخ شد قرار. بپردازند پایکوبی به هاترجوان تا رفته دیگر اتاقی

 گیهم. شدند وارد ابریشمی و حریر هایلباس با بلند قد زن چند. کند مشخص را نحس و سعد ساعات تا بودند

. رقصیدندمی. زدندمی دست همه. خواندن آواز و زدن دف به کردند شروع. بودند رسیده خود به و کرده آرایش

 ناکطرب ریتم. بود اجرا حال در شکل بهترین به و مرتب چیز همه. بود مجلسی چه. بود شبی عجب. بودند شاد

 شیآغو هم. خواستمی خلوت دلم. باشد تهمینه تنها. نباشد کس هیچ داشتم دوست. دادمی قلقلک را دلم هاآن

 ؟ کنم تحمل کی تا آخر. خواستمی

 .آمد ما طرف به گوشتالودش هیکل آن با جانخاله

 .پاشید. جون خاله رو چادرت بردار. برقصید هم با دور یه پاشید، شید بلند -

 :گفت و کرد من به رو. شد جانخاله مات متعجبش و معصوم هایچشم با تهمینه
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 !نرقصیدم مردها جلوی حاال تا من اما -

 مه من که بود معلوم خوب. برم قربانش. بشوم تصدقش. رفت غنج دلم. ریخت قلبم به داغ خون مشت یک

 . بپردازد گریعشوه به مردان رس تیر در موزون هیکل این زیبا اندام این ندارم دوست

 :گفت متعجب جانخاله

. اندخودی همه. نیستن غریبه که هااین! قربونت رقصیمنمی مردها جلو هم ما جونخاله خب؟ نرقصیدی -

، مهرس. نزدن هم با چرخ یه تا دو این گنمی بابات هایفامیل این االن، اسفندیار پاشید. محرمن خونه شونهمه

 .برم قربونت خاله پاشو

 :گفتم و گذاشتم پایش روی دست. نخورد جم و کرده جاجابه سر روی را سپیدش شال تهمینه

 .هم با زنیممی هم چرخ. چشم برن بفرست رو پسرها. سختشه من زن، جانخاله نه -

 پای. رقصیدم عموزادگانم با. انداخت حلقه به و کشید را دستم، شود تمام امخنده نگذاشت رضا. خندیدم و

 پلک که... شده من تماشای غرق رغبت و شوق با که دیدممی را تهمینه، مردان چرخش الیالبه از و کوفتممی

 وارد خوران تلو تلو امیرخسرو و شد باز چهارطاق در نشستم که همین. داد شادباش مانهمه به مادرم. زدنمی

 هاییپا با ژولیده و نامرتب وضع و سر با و گرفته دست به را ـروب مشـ شیشه. زد بلندی بادگلوی. شد اتاق

. نوشیدمی زهرماری جرعه یک و زدمی چرخ یک. کرد رقصیدن به شروع معوج و کج همانجا از لرزان و سست

 ! نداشت عادی حالت امیرخسرو که چرا. دیدم میهمانان نگاه در را ترس

 نشان عادی را وضع و کرده حفظ را خود ظاهر داشت سعی. رفت سمتش به نگران و سراسیمه خانمپریچهر

 :گفت دستپاچه. دهد

 .بخونید، بزنید دف. برقصم داداشم با خواممی بزنید دست... بزنید دست؟ ساکتید چرا -
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 .آمد ما جلوی خوران تلوتلو و گذاشت میزها از یکی روی را ـروب مشـ شیشه، خواهرش به توجهبی امیرخسرو

 .بود جدی و مصمم اشچهره. کند اقدام پیشامد صورت در تا شد بلند مادرم

 :گفت، کردمی ادا را کلمات زحمت به که طورهمان تهمینه به رو و خاراند را گردنش زحمت به امیرخسرو

 ؟کردی عروسی این با... پُز و دک همه این با... تو -

 نگرانی با پریچهرخانم. زدمی گلو باد زدن حرف میان در. شد چندشم که گفت تمسخری چنان با را این و

 : زد صدایش

 "!بیرون بریم بیا؟ حرفیه چه این امیرخسرو... امیرخسرو" -

 :گفت کشداری لحن با، مست و گیج او اما

 دنبالم.. .میگه دمبش به که... شهری فکلی جوجه یه...  رو نامزدم که سرم بذارم غیرتیبی کاله فرماییدمی مثال -

 ؟بزنه بُر... میدی بو پیف پیف... نیا

 را خود مخانپریچهر. کشیدند جیغ زنان. انداخت زمین به را او سیلی با و کرد دستی پیش رضا که برداشتم خیز

 .بود بد حالش. آورد باال را اشمعده محتویات تمام باره یک که گرفت را امیرخسرو بازوی و انداخت زمین روی

 . بود ترسیده، گرفت اشگریه. زد صدا را زینت داد با خانمپریچهر

 .چسبید بازویم به لرز با تهمینه

 اشدستی بغل گوش زیر هرکسی. انداختم اطراف به نگاهی چشمی زیر. گرفت شدت جمع میان در همهمه

 .کردمی زمزمه

 ؟نامزد گفت -

 ؟داشته نامزد دختر این یعنی -
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 !نامزدم گفتم! گفت خودش که دیدید -

 !بود یواشکی مدارشون و قرار و برون بله و خواستگاری همون پس. شد آراسته نیز سبزه به بود گل -

 غلب زیر آمدند مردان. زدمی چنگ را لباسش گوشه و شده سرخ مادرم. کردندمی پچ پچ. آمدمی صدایی سو هر از

 همان با و برگرداند را سرش رفتندمی بیرون اتاق از داشتند که زمانی. بردند کشان کشان و گرفتند را امیرخسرو

 گند به را مراسمم بود شده موفق. بود رسیده هدفش به. زد من به شیطانی لبخند، رنگ زرد چهره و نزار حال

. دندکر تمیز را فرش دقیقه پنج عرض در و آمده تشت و پارچه با خدمه چند. بگذارد اسم نوعروسم روی و بکشد

 تپش و چشمی زیر هاینگاه اما. برگشت خود عادی حال به مجلس نو از و کرد اشاره زنان دف به بالفاصله مادرم

 هب. آمد پیش بودمش ندیده من حتی و بود ساکت لحظه آن تا که عشرت! شد شروع فامیل کردن نازک چشم

 تا کرد جور و جمع را چادرش خجالت با. زدمی موج هایشچشم در نگرانی. کرد علیک و سالم من با گرمی

 .نگردد آشکار لباسش مندرسی

 اطراف به نگاهی. کرد خم ما طرف به را سرش آرام. کرد تهمینه به رو باز و انداخت من به ایمادرانه نگاه

 :گفت نرسد هاباجی خانم و خاله گوش به که طوری آرام صدای با. انداخت

 ،مهمونی اینجا دیگه صباح چند شهمه! شد تموم. نمیاد بارون هم سیاه گربه حرف به. مادر آقاست شوهرت -

 .دروازه گوش این، در گوش این. آها، شنیدی طعنه چی هر روز چند این تو. خودت خونه میری سالمتی به دیگه

 میز روی. درآورد جواهرات جعبه یک و کرد کیف در دست. کرد نصیحتمان کمی. زد گوشش دو روی دست با و

 .گذاشت

؛ داد ور خبرش رسیدم که پیش ساعت چند همین جانم تهمینه. گذاشتین مدار و قرار خودتون بین که دونممی -

 گردنم به دینی دیگه. شما امانتی هم این حاال، گرفتم سکه همون قد دادم رو هاپول. معذور و مامورم من اما

 با نمتومی امشب. کردم جانم تهمینه تقدیم هم رو اونا. دیدید شهیاد میدون تو که اسنادی همون جز به، نیست
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 یا مادرت دست بده. دارین برش میز روی از، مادر هم االن. شکر الهی. بالشت رو بذارم رو سرم راحت خیال

 ...ناکرده خدایی وقتی یه توشه سکه خیلی. مطمئنی بهش که کسی

 رنظ به آراسته و متمول میهمانان تمام، بله. بردارد را آن کسی است ممکن بگوید شدنمی رویش. نداد ادامه

 .داشت وجود مبتالیان و فقیران از بیش، جامعه از طبقه این در آز و حرص اما؛ رسیدندمی

 .نشست سرجایش و بوسید را تهمینه روی عشرت

 :گفت تهمینه

 . بفهمه چیزی خوامنمی. مادرت دست بده نیست که حاال. بیفته ارباب خانم دست به خوامنمی -

 . خواست که کردم همان

 قسم. مانداخت مادر به ایملتمسانه نگاه. برویم خواهیممی. شوند حاضر هاخانم که فرستادند پیغام مردانه اتاق از

 ما. مباش تنها امتهمینه با خواستممی! نبود که جرم آخر. کردمی گریه جا همان نبود آبرو از ترس اگر که خورممی

 .شد وارد داشت چهره به که اندوه از گردی با خانمپریچهر که بود رفتن تکاپوی در کسی هر. بودیم هم محرم

 .ترسیدمی پدرم قهر از آخر. ببوسد را دستش بود مانده کم. کرد عذرخواهی و گرفت را مادرم دست. آمد نزدیک

 چنگ از را دستش جدی و سنگین و سر مادرم. بود راضی بود نرسیده آنها گوش به بلوا و آشوب که همین

 .آورد بیرون خانمپریچهر

 راگ اصال! داشته نامزد من عروس که میفته چو فامیل توی االن. کرد اشجمع نمیشه رو ریخته آب این خانم -

 !بوده خواستگاری حد در بودید گفته که شما؟ نگفتید ما به چرا بوده چیزی همچنین

 بش و خوش حال در که دادمی نشان اشچهره اما؛ شدنمی خارج ما نفره چهار حلقه از و بود آرام بسیار صدایش

 !نیست خداحافظی و
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 خارج که بود نفری آخرین خودش. شود فامیل کنجکاوی مانع تا کرد هدایت بیرون به را همه زیرکی با ننه

 :گفت ببندد را در که آن از پیش، شدمی

 نیدک خداحافظی باهاشون حیاط تو بیاید. باشید خوددار هامهمون جلوی. مادر نیست کردن دو به یکی وقت االن -

 .بعد برای بذارید رو جدل و بحث و

، رپ نیمه هایدستی پیش و خالی نیمه هایظرف، میهمان از خالی هایصندلی و میز و بودیم ما شد بسته که در

 . بود ریخته فرش روی که شیرینی هایدانه ریز و شده رها هایقلیان

. بود ادهد گیر نفس بغضی به را جایش تهمینه هایچشم دیدن شادی و گشته مبدل زهر به امچله شب شیرینی

 ؟ برود پایین ما گلوی از خوش آب لیوان یک نباید چرا

 پوشیدمی که را پالتویش. برداشت را اشدستی کیف و گرفت خانمپریچهر از را خشمگینش نگاه مادرم

 نذر تواندنمی را سوخته روغن این دانستمی هم خودش. کردنمی رهایش و گفتمی را مجیزش خانمپریچهر

. کردنمی نگاهش حتی. گفتنمی هیچ مادرم. نداشت توجیحی امیرخسرو کار گفتمی چه هر. کند زادهامام

 .کرد ما به رو او به توجهبی

 .کنید خداحافظی هم شماها کنیممی خداحافظی پایین اون ما تا -

 و دوید دنبالش به حیران و آشفته هم خانمپریچهر. رفت در طرف به و شد رد خرید هایطبق کنار از راست یک و

 .بست را در کردمی صدایش که طور همان

 هاحرف این از ترناراحت و ترکِسِل دو هر. بود نمانده بازیعشق برای دماغی و دل اما بار این. شدیم تنها باز

 رایب جانی که تهمینه. کردیممی فکر اطرافیان هایکنایه و نیش و فامیل جو به، امیرخسرو هایحرف با. بودیم

 که هاچشم آن، هاچشم آن. بود خیره فرش به و شده مچاله خود در افسرده و غمگین، نداشت ایستادن پا روی

 پنجره از هاآدم صدای و سر. بود رفته فرو غم یهاله در دیگر بار، دادمی زندگی امید من به و ربوده من از هوش
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 انگار، کردنمی حس را سرما این انگار تهمینه. بود یافته بیشتری نفوذ راه سرما شده خالی اتاق که حال. آمدمی

. دیدنمی هم را من انگار. دیدنمی را میهمانی پاش و ریخت همه این انگار. شنیدنمی حیاط از را همهمه صدای

 هر قلبم. شدم دیوانه خیسش هایچشم دیدن با که انداخت چنگ قلبم به کسی گویی. زدم زانو پایش جلوی

 :گشودم لب زحمت به. شدمی ترفشرده چنگ محاصره در لحظه

 ...تهمینه -

 یسیخ دیدن طاقت. انداختم زیر به سر و زدم موهایم به چنگی. شد خفه گلویم در کند باز سر رفتمی که بغضی

 .فشردم صورتم به و گرفتم را دستش. نداشتم را هاچشم این

 !وقت هیچ؟ فهمیدی. تهمینه نکن گریه وقتهیچ...وقتهیچ... وقتهیچ دیگه. کن نگاه من به -

 این خاطر چقدر که... است عزیز برایم چقدر دانستمی هم خودش. دوخت مشوشم نگاه به را غمگینش نگاه

 نابود مرا توانستمی کجاها تا فسرده یچهره این با کردنمی خطور هم فکرش به حتی. خواهممی را هاچشم

 با واقعا .نبود توهم و خیال، نبود سن اقتضای، نبود حس. بکشاند مرگ کام به و کرده خفه من در را امید که... کند

 .لرزید اشچانه! کند ساقط هستی از را من توانستمی اندوهناک یچهره این

 ...من خاطر به هم اون... هم اون. کنی بلند سر فامیلت توی تونینمی دیگه تو... تو... اسفندیار -

 هک را سری. چسباندم امسینه به را سرش. کشیدم آغوشش در. لرزیدمی هایششانه. گرفت شدت اشگریه و

 ودخ به، کردمی سلب من از حیایش و حجب با او که را بدنی. کردم نوازش، داشتم ابا کردنش نوازش از روز یک

 .خواهممی را او واقعا که دانستمی دیگر. بودم همسرش. بود همسرم. بود من مال او دیگر حاال. کردم نزدیک

 ود هایمچشم. فشردم سینه به را او باز. بوسیدم را دارشتب هایچشم. بوسیدم را اشپیشانی. کردم آرامش

 گاهین. دانستممی خوب حاال، کنم چه اوضاع این با دانستمنمی پیش دقیقه چند تا اگر. بود شده خون کاسه
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. مبود کرده حس امدلداده روح به را امیرخسرو پیروزمندانه پوزخند که جایی به. انداختم اتاق در به خشمگین

 !بکنم باید چه دانستممی خوب حاال

 شیشه از و شده خم، گذاشته سقف روی دست خانحشمت. بود مانده پدر اتومبیل تنها، گذاشتم حیاط به پا وقتی

 . شدم سوار و کرده خداحافظی! کردنمی ول هم آخر لحظه تا. زدمی حرف پدرم با

 نتظرم چقدر. موقعیبی پیشامد عجب. گذشت بغض و آه و اشک به هم آن که بود دقیقه چند تنها ما امشبِ خلوت

 چه .کنم زمزمه خلوت در او با خواستممی که هاحرف چه. شویم تنها تا بودم کرده صبر چقدر. بودم مانده امشب

 . بود نیافته آمدن بیرون مجال هنوز و شده مدفون سینه در که هاصحبت

 :فتگ باشد ننه حضور به حواسش کهآنبی سپس. کرد تعریف را ماجرا بغض و خشم از آمیخته لحنی با مادرم

 و بیار خر حاال. داداشزن دست کف ذارهمی رو وقع ما تمام و میره االن! شده شر ما برای هم عمو آقا این -

 .کن بار باقالی

 :گفت و گرفته نادیده را عموجان به مادر توهین ننه

 به هم اگر. اندازننمی دور رو هم استخون بخورن رو هم گوشت برادرها این باش مطمئن. عروس باش خوددار -

 .دیگرانه زبون از برسه عیالش گوش

 :گفت عصبانیت با پدر

 ؟نکردید باز لب جاهمون چرا؟ خانم میگید حاال -

 :گفت غضبناک و انداخت من به نگاهی آیینه از

 ؟سگ تخمِ خواستیمی رو همین -

 :گفت ننه. بودیم شده حیاط وارد دیگر
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 ؟خبره چه بفهمن همه خوایمی. یواش! هیس -

 .برگشت ما سمت. شد قطع ماشین هن هن صدای و کرد پارک حیاط گوشه پدر

 ؟منبفه میگی تازه شما حاال! پایین انداخته بوم از رو ما رسوایی تشت سگ توله اون جان عزیز؟ بفهمن همه -

 .ور مزلف بچه این کنم کارشچی دونممی. هوا این بسازن براش پرونده یه شهربانی هایبچه میدم فردا همین

 :گفت شدمی پیاده که طورهمان و گفت استغفراللهی ننه

 !بکن؟ خریمی جون به رو جهندم آتیش جون ننه -

 را جهنم همیشه. آموختنمی را درستش تلفظ عادت حسب بر و گفتمی اشتباه را کلمات بعضی همیشه

 . رفتیم بستر به همگی حال ای علی. کردمی تلفظ "جهندم"

 یزت هایگوش با اما؛ بود کنارم رضا. نبود صحبت مجال. بودیم هم کنار هایمعمو پسر دیگر و فریبرز، رضا، من

 هنوز. کنم خلوت خویش همسر با سیر دل یک نتوانستم آخر. بزنیم حرف توانستیمنمی دیگرم عموهای پسر

 .کنم نوازش را مواجش موهای خرمن و هاچشم آن خواهممی که طور آن بودم نتوانسته

 یخ جاده و شده قطع تازه برف که کرد اصرار ننه چه هر. شدند رفتن راهی صبحانه از بعد میهمانان بعد روز صبح

. ارض و مادر و ماندم من تنها. اندآمده و رفته را جاده این همیشه گفتند. نرفت گوششان به است ناک خطر و زده

. دمکر باز ننه پیش دل سفره. فضول و مزاحمبی. گوش و موشبی. بود شده خلوت خانه حال. رفت هم پدر حتی

 تا دشمی اممانع شرم. تابمبی او با تنهایی ساعت یک برای چقدر کهاین. دارد را تهمینه هوای دلم چقدر که این

 . اویم وصال تشنه چقدر بگویم
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 هک طورهمان نکند فکر که بدهم امیرخسرو به حسابی درس خواهممی که گفتم. زدیم حرف. زدیم قدم رضا با

 دهز اَشبُر من که نبوده او نامزد تهمینه که دارم غیرت بفهمد خواهممی. هستم شهری فکلی بچه یک من گفت

 !بوده خودم مال هم ابتدا از او. باشم

 عیینت مدارها و قرار و تاریخ و نمانده بیشتر هفته دو عروسی تا. کند صحبت خانمپریچهر با تا بود مانده مادرم

 دیگر بار تا کرده آگاه امیرخسرو خطر از را خانمپریچهر، احتمالی آمدپیش از جلوگیری برای باید مادرم. بود شده

 .ندهد آب به ایتازه گل دسته و بیانجامد آبروییبی به که نکند کاری

 و درختان برگ میان باد زوزه صدای جز و رفته فرو عصرگاهی خواب به درهگالب که بود ظهر از بعد ساعت سه

 تدااب. کنم اشهمراهی خواستم. افتاد راه و کرده کاله و شال مادر. رسیدنمی گوش به چیزی پرندگان گاه گاه آواز

 که خمیز التیام و دلدار هوای به من. داشتیممی بر قدم دو هر. کرد قبول دید را امآشفتگی که زمانی اما؛ نپذیرفت

 از رغی به چیزی دانستممی خوب .فرزندش تنها زندگی آینده از نگران مادرم و بود کرده رخنه قلبم به دیشب

 به هگالی بر دال سخنی ظاهر در اما؛ کندمی شماتت وصلت این پذیرفتن خاطر به را خود و ندارد دل در پشیمانی

 .راندنمی زبان

 رنف چند و رشتی حسن. بودند امور به رسیدگی و کار مشغول نگهبانان و خدمه اما؛ بود ساکت چه اگر عمارت

 پرهیز ما چشمان به نگاه از. دادند سالم و کرده تعظیم، سینه روی دست. آمدند جلو و کردند تند پا دیگر

 سالمی. بود هاحرف این از تردرگیر ما دوی هر ذهن. بودند خود نعمت ولی با رعایا که طور همان. کردندمی

 بدس نساگل. انداخت راست و چپ به نگاهی مادر. ایستادیم ایوان به منتهی پله جلوی و دادیم خالی و خشک

 را دو هر مادرم دیدن با. کردمی حمل دیگر دست با را بزرگ مسی لگن یک و گذاشته دوش روی را هاچرک رخت

 .کشید بلندش دارچین دامن به را هادست و گذاشت زمین روی

 .خانم زینت... سوری. بفرمایید... بفرمایید... آمدید خوش. آقا سالم، جان خانم سالم -
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 در شده پهن هایترمه که زینت. گذاشتیم ایوان روی شده پهن الکی قالی روی پا و آورده در را هاکفش هردو

 اهترمه. زد خشکش دید که را ما. آمد بیرون پله زیر اتاق از، کردمی حمل دست روی کرده تا را دیشب هایمجمع

 .آمد پیش و کرد مرتب را ژاکتش، گرفت بغل را

 .دنبالتون بفرستیم ماشین فرمودیدمی! خبربی چه. بفرمایید. آقا سالم، جان خانم سالم -

 :گفت نداشت را او حوصله هیچ که مادرم

 دهب خبر اربابتخانم به برو هابازی زبون این جای به. بزنیم قدم خواستیم. اشراننده هم هست ماشین هم -

 .دیدنش اومدیم

 :گفت گلنسا به رو و گذاشت ایوان گوشه را هاترمه پاچهدست زینت

 .خانمتهمینه وسایل تو بذار، بقچه تو بپیچ رو هاترمه این بیا دختر -

 گره و کرد من به رو. چپاند اشدستی کیف در و درآورد را هایشدستکش مادرم. رفت باال یکی تا دو را هاپله و

 .کرد باز را گردنم شال

 .چّاییمی سرما این تو بیرون میای بعد. کنیمی عرق روشنه بخاری، تو میری االن. کن بازش دیگه -

 شال درازای به را دستانش. کرد باز را گره. کند باز را گردنم شال مادرانه تا ایستادم مادر روی در رو وارکودک

 لمس را قلبم هایتپش داشت. ایستاد باز حرکت از رسید که امسینه چپ سمت به راستش دست و کشید

 شیرشم چو نگاهش. کرد نگاه هایمچشم به صاف. بود دیدار لحظه نزدیکیِ برای شکبی که هاییتپش. کردمی

 .زد قلبم روی بار چند دست با. کرد رخنه قلبم به چشم عمق از برنده

 ...دختر این به زیادت عشق نبود اگه، نبود سریع و تند هایتپش این اگر -

 .برگشتیم سمتش به دو هر. کرد قطع را کالمش زینت صدای
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 .هستن شما منتظر اتاقشون تو خانم. بفرمایید -

 .کرد هدایتمان جلو به رو دست با

 .خانم کنممی حرکت جلوتر من ببخشید -

 :گفت لکنت با و پاچهدست که شدیم سرازیر راهرو طرف به، رفتیم باال هاپله از

 .پیشواز نیومدن هم همین برای، احوالن ناخوش کمی خانم... جسارته... فقط -

 :گفت زینت چشمان در خیره و گرفت باال را سرش مادر. رسیدیم اتاق چوبی در پشت

 .بشه مزاحم کسی خوامنمی. نیست هم پذیرایی به نیازی. ببرید تشریف تونیدمی شما -

 :گفت باالخره. کردمی سنگین سبک را حرفش گویا. کرد کوتاهی مکث

 .خانم تهمینه اتاق کنید راهنمایی هم رو آقا -

 :کرد نگاه چشمانش به مجدد

 !نشه مزاحمشون کسی -

 ایانته در و گفت "چشمی" زیر به سر. کرد مرتب را ژاکتش و برد تو را اشروسری کنار از آشفته موهای زینت

 .شناسممی را امتهمینه اتاق و ندارم راهنمایی به نیازی من دانستمی هم خودش که البته. شد ناپدید راهرو

. تمگشبرمی روزها آن به کاش. گرفتممی نظر زیر را او و بودم آموخته مشق الدینشهاب به آن در روزها که اتاقی

 . بست را در و شد اتاق وارد مادرم! دیدمشمی حاال از بیشتر که بود این حداقلش

 لَخت هایشاخه میان از باد و کرده روشن را راهرو زمستانی جان کم آفتاب. شمرده و آهسته. برداشتم قدم

 دیده نزدیک از دوم بار برای که افتادم روز آن یاد. رسیدم اتاقش چوبی در پشت. کشیدمی زوزه درختان
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 لبخند. بود کشانده خود دنبال به را او و دوید بیرون اتاق همین در از الدینشهاب که روزی همان. بودمش

 وا که؟ شد خواهد نیستم و هست تمام دخترک این که کردممی را فکرش هیچ روز آن. نشست لبم به داریجان

 آرامم دیشبش نگران و فسرده یچهره یاد. نداشتم طاقت این از بیش؟ گزید برخواهم همسری به را

 ندلبخ. شد باز چوب ناله صدای با در آمدمی دارکش نهایتبی برایم که لحظه چند از پس. زدم در. گذاشتنمی

 .دیدم در پشت را عشرت، خویش محبوب جای به وقتی ماسید لبانم بر

 :گفت، داشت کردنش خفه در سعی که صدایی با آرام. شکفت گلش از گل دید مرا تا عشرت

 .تو بیا. اومدی خوش خیلی. پسرم سالم -

 کنار. ترف پنجره طرف به عشرت. بود رفته فرو عمیق خوابی به زیبا پریوشی چو تهمینه. شدم وارد. رفت کنار و

 کهاین یبهانه به و برداشت را چادرش. بود شده آویزان آن به عشرت چادر که بود دیوار به میخ یک پنجره

 ایشموه شب میان ماه چو صورتش. زدم چمباتمه تختش کنار. گذاشت تنها را ما نیست پیدایش الدینشهاب

 لیوان یک تختش کنار عسلی میز روی آنجا. بود بیرون، باالکشیده سینه تا که لحافی از دستش یک. درخشیدمی

 آن تا رفتم پیش. انداخت چنگ قلبم به کسی انگار. دادمی پیش شب اثرات از نشان که بود قرص ورق یک و آب

 .نیامد دلم اما ببوسم را بود بیرون لحاف از که دست

 به یازن حال و بود گذرانده را سختی شب حتما. کنم بیدارش دادنمی رضا قلبم که بود خوابیده معصوم قدرآن آخر

 جز. تمبرگش. گذاشتم پالتو روی را گردنم شال. انداختم صندلی روی و درآوردم را پالتویم. داشت استراحت کمی

 آن و مخملی هایلب آن، کشیده صف مژگان آن بر خواستمی دلم چقدر. گذراندم نظر از را صورتش جز به

 زا پنجره. کردممی نیاز احساس او به چقدر و خواستمشمی چقدر. بزنم ـوسه بـ ترلطیف گل برگ از صورت

 که شومینه آتش هایشعله از تهمینه صورت. بودند کرده محدود را نور راه و انداخته هاپرده. لرزید باد یزوزه

 شاعرانه را ما خلوت هیزم توروق و ترق صدای و بود شده رمزآلود و جذاب، کولی رقاصان چو، بود رویشروبه

 . کردمی
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 یدلرز چشمانش که کردممی نگاه تهمینه صورت روی و دیوار روی آتش رنگ سرخ هایسایه رقـــص به داشتم

 دستش و کرده تعجیل. راند زبان بر نامفهومی کلمات. باشد عذاب در چیزی از گویی. کرد ضعیفی یناله لب زیر و

، دهکر قفل انگشتانم به را انگشتانش. کرد باز پلک آرام. کردم نوازش را موهایش دیگر دست با. گرفتم را

. زدمی ـوسه بـ دستانش به که بود قلبم گویی. نشاندم آن بر دارجان ایـوسه بـ. بردم لبم طرف به را دستش

 اتاق دور ات دور چشم. کرد نگاه من به سپس و دستش به ابتدا ناباوری با. نشستم تخت روی کنارش و شدم بلند

 .زد پلک بار چند و مالید را هاچشم، دیگرش دست اشاره و شصت انگشت با. شد خیره من به نو از و چرخاند

 یمین توانستمی نیز او حاال. زدمی دو دو هایمچشم میان چشمانش. نداشت باور خویش کنار در مرا حضور گویی

 اشانهچ "جان تهمینه" گفتم که همین. بردم صورتش نزدیک سر. ببیند آتش سرخ هایسایه میان را صورتم از

 ندبل هقش هق صدای. کرد من به پشت و کشید باال سرش روی تا را لحاف. آورد بیرون دستم از دست و لرزید

؟ ستا تهمینه این. کردم خفگی احساس. شد گرمم. ببینم لحاف زیر از را ظریفش اندام لرزش توانستممی. شد

 بر را خواب است ماه چند که ستدختری همان گریه صدای این؟ گریدمی چنین این که است من محبوب این

 ؟ بنددمی نقش رویمروبه هایشچشم روممی هرکجا که؟ کرده حرام من

 این نه... نه؟ شودمی اشک خیس که است من یتهمینه مشکیِ و خمار هایچشم این؟ هایشچشم گفتم... آه

 من روح گنجایش در تهمینه ناله انگیز حزن صدای شنیدن. نیست من توان در این. است من طاقت فرای

 اب که بردارم سرش روی از را لحاف خواستم. است من همسر که... است من قلب ضربان که ایتهمینه. نیست

 :نالیدم التماس با. داشت نگه محکم را آن چنگ

 !ببینمت بذار؟ تهمینه؟ چیه برای اتگریه؟ شده چه آخه. تهمینه ببینمت بذار -

 .بزنم کنار را لحاف گذاشتنمی و کردمی تقال

 .کنممی خواهش جان تهمینه. ندارم رو حالت این دیدن طاقت من خدا به -

 :گفتم استیصال با



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسدی زهرا  | تو , بار دیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 311 

 ...اسفندیار جانِ -

 چسبیده صورتش به اشک با مو تارهای. لرزیدمی هق هق از صورتش. زدم کنار را لحاف. شد شل هایشدست

. زدم کنار صورتش روی از را موها. حال این در تهمینه دیدن بود افزایی جان و سخت یلحظه عجب. بود

 خم. لرزیدمی اشچانه هنوز. بود شده خیس خیسِ اشفرخورده و بلند هایمژه. کردم پاک شصتم با را هااشک

. مشدمی دیوانه داشتم. کشید آغوشم در دست دو هر با و ترکید بغضش نو از. بوسیدم را هایشچشم و شدم

 .آوردمی جوش به را غیرتم رگ هااشک این. ترکیدمی داشت دلم

 ؟تهمینه افتاده اتفاقی چه باز؟ شده چی بگو من به -

 غضبناکم غیرت از و دارتب چشمان به بود شده خیس و سرخ که چشمانی با. کرد رها پشتم از را هادست آرام

 :گفت لرزان ایچانه و آویزان هایلب با. نداشت را تخت در نشستن نای حتی. کرد نگاه

 ...گفته... گفته خانمپریچهر به امیرخسرو... امیرخسرو -

 .بدونم باید من. من به بگو؟ شدی ساکت چرا؟ تهمینه گفته چی -

 .وایسادن پشتش شمیران عمارت گفته. گیرهمی خانحشمت از رو اون طالق ندن بهش رو من اگر که گفته -

. ینزم بزنه رو خانحشمت بتونه هم دربار طریق از که بازه دستش و داره ویژه نظر شمیران به شاهنشاه گفته

 .عمارته کل به خواباتاق اندازه، شمیران برابر در درهگالب گفته... گفته

 .امیرخسرو گستاخی از و تهمینه سادگی از. رفت هم در هایماخم

 شوهر تو مگه؟ زدی غمبرک نشستی چی برای؟ نداری صاحاب تو مگه. مزلّف جوجه یمرتیکه کرده غلط -

 وایبخ تو اگه اصال، اصال. کنیممی دائمش دیگه هفته دو، موقت که گیرم. کردیم عقد! رفت، شد تموم؟ نداری

 نم خدا به، تهمینه نکن گریه. نکن گریه فقط تو. فردا همین اصال نه. جمعه همین. جلو اندازیممی رو عروسی
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 و آه و اشک به برسه چه ندارم تو یچهره تو رو ناراحتی یه طاقت من. چهره این دیدن با میشم لب به جون

 .نکن، قشنگم نکن. خانومم خودت با رو کار این نکن. فغان

 .زدم صورتش به لبخندی و کردم نوازش را دستش

 ؟امکسی کم من. بنداز من به نگاه یه. منی زن االن تو؟ تهمینه خوریمی رو چی یغصه تو -

 .گرفتم خود به ایمتکبرانه چهره و برافراشتم گردن غرور با و

 :گفتم شیطنت با. کرد نوازش را صورتم و شد باز خنده به لبش، اشک سیل میان در تهمینه

 ... کنهمی ناز رو شوهرش که برم قربونش الهی -

 عیس. کشیدم صورتم روی و گرفتم را دستش. کردمی شرم من از هنوز. گرفت صورتم از نگاه. کشید خجالت

 .دهم تغییر را هوا و حال، شوخ لحنی با کردم

 ؟ستکارهچی من پدر دونیمی اصال تو؟ میشه من بابای حریف اون کردی فکر؟ تهمینه هستی چی نگران -

 ؟دونیمی؟ آره؟ نظامه اصلی هایمهره جزو دونیمی

 .داد تکان را سرش ناز با

 !دیگه گرفتی غورهآب نشستی که دونینمی دِ -

 توانستممی حاال. آرمیدم کنارش در و کرده جا کنارش را خودم تقال با و بردم فرو موهایش میان را سرم و

 .پرستیدممی را هاچشم این چقدر که آخ. ببینم فاصله تریننزدیک از را هایشچشم

 که است دروغی و موهوم امیرخسرو هایحرف تمام که کردم قانعش. کردنمی گریه. بود شده آرام دیگر

 یرو در رو توانندنمی هاآن از تربزرگ نه و خانحشمت نه و او نه که دادم توضیح برایش. بترساندش خواهدمی

 را او تا رممنتظ چقدر که گفتم برایش. بینمنمی صورتش در را اندوه گرد دیگر که بودم خوشحال. بایستند پدرم
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 تک جبران که... خواهدمی قد نیم و قد هایبچه دلم چقدر که... کنم خودم مال کمال و تمام که... ببرم حجله به

 این زا جفت چند که ایخانه شودمی بهشتی چه که... باشند تهمینه شکل شانهمه که.... بکنند را او و من بودن

 و دهپری پایین تخت از که نکشید ثانیه به. زدند در که بودیم نوازش و ناز و حرف غرق. باشد داشته را هاچشم

 و شستهن صندلی روی موقر و مودب که انداخت من به نگاهی خنده با و شد خیز نیم تهمینه. نشستم صندلی روی

 .آوردممی در را دبستانی کودکان ادای

 ؟کیه -

 .هستن آقا منتظر راهرو تو خواهعدالت خانم سرکار، جان خانم -

 ایشهگونه روی دست با بار چند. کرد برانداز طاقچه روی کوچک یآیینه در را خود و آمد پایین سرعت با تهمینه

 ار در وقار با و کرد مرتب را لباسش. بود ثانیه بیست از کمتر در هااین یهمه. بست پشت از را موهایش. زد

 لکهم برای بود شده ساخته که کردمی حکومت که همان. شناختممی ترپیش که تهمینه همان بود شده. گشود

 جلو هم من. کرد تعارفش اتاق داخل به. کشید آغوش در را او و رفت جلو مادرم دیدن با. بود رفته زینت. بودن

 را موهایم دست با و کرده دنبال را نگاهش رد. بود شده خراب ترتیبش که کرد موهایم به نگاهی مادر. رفتم

 :گفت و بوسید را تهمینه مادرم. کشیدم خجالت. کردم مرتب

 .بینممی هم رو اتاقت وقتش به. عزیزم زیاده فرصت -

 :گفت من به رو و

 .برنگشته سرکشی از خانحشمت تا بریم. بردار رو گردنت شال و پالتو -

 *** 

 رطش این با خانحشمت. بیاوریم تهران به عروسی خرید برای را تهمینه تا بود گرفته اجازه خانحشمت از پدرم

 من کنار در را شب تهمینه دادندنمی اجازه یعنی این. کند همراهی تهران در را او هم خانمپریچهر که پذیرفت
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 ورید این دیگر صباح چند که این خیال با اما؛ کردمی تردلداده و ترتشنه را من هامحدودیت این چه اگر. بگذراند

 جگر سر دندان و کرده تحمل تا کردمی امراضی، آورمدرمی خود چنگ به همیشه برای را تهمینه و شده تمام

 و گرفته دست به رنگ ایقهوه کوچک دستی ساک یک تهمینه. افتادیم راه که بود خوانخروس صبح. بگذارم

 کنار کاش. زدمی پر پر دیدنش با دلم. بود خریده برایش چله شب برای مادر که بود پوشیده را هاییلباس همان

! هنوز هکشمی خجالت تهمینه" گفت خباثت با و. بنشیند جلو او خواست مادرم از خانمپریچهر اما؛ نشستمی من

 را او ایلحظه تهدید آن از پس. بود آورده خود با هم را الدینشهاب. است نگران که خواندممی هایشچشم از "

 رماس، دیدمنمی را جاده. کردمی روشن را قلبم نشسته ما ماشین در و جااین تهمینه کهاین. کردنمی جدا خود از

 یمتنظ طوری را آیینه. کردمنمی توجه را سنگالخی یجاده این در ماشین خوردن تکان تکان، کردمنمی حس را

 به ردک شروع عمر عمو. کرد دود اسپند خدابخش رسیدیم وقتی. ببینم را سیاه هایچشم آن راحت که بودم کرده

 هب گرفته را نوعروسش دست که است پسرش این گویی که رفتمی امصدقه قربان چنان لعبت. خواندن آواز

 :گفت خوشحالی با و پاشید نقل گالب. آورده خانه

 .هاداشتند ایسلیقه عجب اسفندیار آقا ماشاءهلل. خانم تهمینه پاتون کف چشمم -

 را خود خواستندمی سیاست و زیرکی با اما؛ بود خود نعمت ولی به خدمه عالقه فرای من به آنها یعالقه چه اگر

 شخوی کردن شیرین با خواستندمی. آنها آقای و شوممی خانه این صاحب پدر از بعد که من. کنند جا من دل در

 ادیش در غرق بود گرفته شکل خدمه نفر چند همین توسط که شلوغی حجم این از. کنند سفت را خود پای جای

 سالن وارد که همین. اندآمده استقبالش به چنین این که کردم غرور احساس تهمینه حضور در گویی. شدم

 کنار را او و کشید موهایش به دستی. درآورد را کاپشنش و برداشت الدینشهاب سر از کاله خانمپریچهر شدیم

 میچش زیر، کردمی گرم را هایشدست مثال که طور همان و ایستاد کنارش هم گالب موطالیی لیالی. برد بخاری

 :کرد گالب به رو مادرم. پاییدمی را او

 .کنه حمل رو ساکشون بگو خدابخش به. دختر بده خانمپریچهر نشون رو میهمان اتاق -
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 :گفت پریچهرخانم به رو سپس

 .چیننیم رو نهار میز هابچه، کنید استراحتی و بزنید صورتتون و دست به آبی یه تا. هست سرویس اتاق توی -

 هک بود حواسم. رفت هاآن با هم تهمینه. افتاد راه گالب سر پشت و گرفت را الدینشهاب دست خانمپریچهر

 آن به و بستم را در. بردم پناه اتاقم به. کنندمی پچ پچ آرام و کرده نگاه سالن بر و دور به تعجب با رفتن موقع

 به اتاق همین در که را روزهایی و هاشب چه. است خانه این در تهمینه االن که شدنمی باورم هیچ. دادم تکیه

 شده راحت خیالم طرفی از. امکرده ازدواج او با و آورده دست به را او که بود آرام دلم حاال. بودم نگذرانده یادش

 ارنه. کرده جدا امیرخسرو از را خود دادمی نشان این. است داده پس را تهمینه یمغازه سند خانمپریچهر که بود

 یاد .بگیرم پوست میوه برایش و نشسته تهمینه کنار داشتم اجازه حال. زدیم گپ. نوشیدیم چای. خوردیم

 نه. منداشت او از خبری که بود وقت خیلی. لرزید دلم. گرفتم پوست میوه برایش که روز آن یاد. افتادم نگارین

 تدارکات از. زدندمی حرف رسومات از خانمپریچهر و مادرم. بودند هاآن از اطالعبی هم مادرم و پدر که، من تنها

 نجش یک بود قرار. چیزها قبیل این و خانه عکاس از. عروسی خرید برای تاسیس تازه هایفروشگاه از. عروسی

 در ترباشکوه جشنی و باشند کرده شرکت اربابشان خواهر عروسی در که شود گرفته اهالی برای درهگالب در

 :گفت مادرم. تهران

 .خودم آرایشگر پیش برمشمی هم سلمونی برای. گرفتم نظر در براشون رو شرایتون هتل -

 حرف موقع سرما از که طور همان پدر، رفتیم ایوان روی اتفاق به وقتی. شد بلند صدا و سر صدای رسید که پدرم

 :گفت، آمدمی بخار دهانش از زدن

 ؟پسندیمی؟ چطوره -

 گفتم نهتهمی به. کشیدم آغوشش در و دویده سمتش به خوشحالی از. کرد اشاره رنگ سبز کادیالک اتومبیل به و

 .رویممی سینما به خرید از بعد فردا
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 هایپاکت من و داشتبرمی تهمینه برای را بهترینش چیز هر از مادرم. شدیم زارالله راهی صبحانه از پس صبح

 اشینم در را آنها نداشت هاپاکت بیشتر حمل برای جایی دستم که گاهی. کردممی حمل جلوتر یمغازه تا را خرید

 و من هک همین. بردم لذت شمعدان و آیینه خرید از بیشتر همه از. شدممی ملحق بقیه و تهمینه به و گذاشتممی

 ورق ندچ گرد دوره یک از برایشان. لرزیدمی قلبم کردیممی نگاه یکدیگر کنار و آیینه هایقاب در را خود تهمینه

 .داشتیممی بر قدم اشتیاق با. کردیممی خرید شادی با. بودیم خوشحال. داغ باقاالی کمی با خریدم لبو

 گفتم. بدوزد برایم عموجان بدهیم را شلوار و کت شد قرار. پا تا سر از. کرد خرید من برای هم خانمپریچهر

 . دهممی عموجان به را سفارشش و روممی همایون باب تا فردا خودم

 بهترین چیز همه اند گفته خانحشمت. بردارد هافرنگی آن از را اشپارچه بگویید پس ": گفت خانمپریچهر

 ". باشد

 هلویپ خیابان در که بود رضا دوستِ فرهاد. بردم فرهاد بوتیک به را هاآن آخر سر. گشتیم خیلی عطر خرید برای

 پاریس از مستقیم را هایشعطر تمام که داشت فروشی عطر بوتیک یک جمشید تخت راه چهار نزدیک و

 .باشد هامغازه بهترین از خریدها تمام بودم کرده سعی. آوردمی

 درمما. کرد پیدا هم اینجا در شدمی نادری کافه در جز را استروگانف بیف. خوردیم هتل گراند رستوران در را نهار

 ".است عروسی خرید رسم": گفت. کرد خرید هم الدینشهاب و پریچهرخانم برای

 و مادرم. بودیم نشسته دورش و ریخته زمین روی خریدها یهمه. برگشتیم خانه به نزار و خسته همگی عصر

 آن. دادندمی گواهی بودنش خاص و زیبایی بر بار هر و کردندمی نگاه و درآورده را کدام هر نو از خانمپریچهر

 به همه. شد صرف کیک و چای و جمع خریدها. بینندمی را هااین که است بار اول گویی که کردندمی ذوق چنان

 در غرق هایچشم با لعبت، رفتن از پیش. رفتیم سینما طرف به تهمینه و من که بودند رفته فرو عصرگاهی خواب

 سال و سن این در کهاین از. شوم رد رویش از تا گذاشت چرخ چهار هر زیر و برداشت مرغ تخم چهار، خواب

 وستینشپ پالتوی تهمینه. بالیدممی خود به نهایتبی امکرده سوار آن بر را همسرم و دارم شخصی اتومبیل یک
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 در. دمبو تربلندقد او از من همچنان اما؛ بود شده بلندتر گردن و سر یک دارشپاشنه هایبوتین با و پوشیده را

 و مواج موهای که بود حواسش. بودند دوخته او شخص برای انگار. بود تنش قالب. درخشیدمی هالباس این

 نکو درایوین به وقتی. کند دلبری من برای تنها که... باشد من برای فقط که... کند جمع کاله زیر را دلربایش

 .بود شده گرد تعجب از تهمینه چشمان رسیدیم

 ؟بیننمی فیلم و میان ماشین با همه اینجا یعنی -

 .کردم نگاه بود جلو و اطراف در که هاییماشین به

 .کنیم تماشا فیلم ماشین توی از باز فضای این توی تونیممی اینجا ما، بله -

 .کردیم تنظیم را صدایش و برداشتیم را بودند داده که هاییگوشی

 هب گرم هوای کانال طریق از و گذشتمی هاماشین تمام از که بود مخصوصی هایلوله، ونک سینمای درایوین در

 .اورمبی اینجا به را تهمینه توانستممی راحتی به سوزاستخوان سرمای این در همین برای. رساندمی ماشین

 ماشات به دقت و توجه با که کردم نگاهش. بخورد فیلم تماشای با همزمان تا بودم خریده هوله هله کلی برایش

 از شپی که بودم برده جایی به را او که همین، دیدم را تهمینه کودکانه شوق و ذوق که همین روز آن. بود نشسته

 همه این از و تپیدمی آرام و قرص دلم، بود من با و نشسته کنارم او که همین، نداشت را اشتجربه این

 عدب ساعت یک و بشود دیروقت نگذاشتم بودم داده قول مادر به که طور همان. بودم شادمانی در غرق خوشبختی

 .برگرداندم خانه به را تهمینه، هوا تاریکی از

 :زدندمی گپ آشپزخانه در لعبت و گالب

 .بیرون رفتن امروز همه این نخورده بهش گرد ذره یه خدا قدرتِ. ماشینی عجب -
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 یخچال از سیب یک. شدند مشغول کار به و کرده جور و جمع را خود دو هر که شدم آشپزخانه وارد زنان لبخند

 خانمپریچهر شام از پس. نگفتم چیزی. رفت ضعف دلم قیمه عطر از و برداشتم را قابلمه در. زدم گاز و برداشته

 :گفت

 .دیمگربرمی درهگالب به اجازه با فردا همون. مونهنمی کاری دیگه بخریم رو عروسی لباس که فردا خدا امید به -

 ریدخ برای. نبود ایچاره اما؛ شویم جدا هم از خواستنمی دلم بود آمده اینجا تا تهمینه که حاال. گرفت درد قلبم

 دانمنمی .ببیند اشعروسی سپید لباس در را عروس مراسم از پیش نباید داماد گفتند. نبردند مرا عروس لباس

 آب لب تشنه باید اشهمه! نامزدی بخورد را سرم ای ": گفتم دل در. کردن آب دل برای یا بود شگونش برای

  "!برگشت و رفت

 اندام آن، ماه قرص چون صورت آن و هاچشم آن گمانبی. زدممی له له عروس سپید لباس در دیدنش برای

 و وحشی. باشد باز موهایش مانعروسی روز در خواستمی دلم. زدنی مثال شد خواهد عروسی دلربا و موزون

 پایه روی دست با بود نشسته که طور همان مادرم. بردمی را دلم که طور همان. بود همیشه که طور همان. رها

 :گفت و زد مبل

 .عروس لباس تو جواهر تکه یک بود شده ماشاهلل هزار -

 :گفت خنده با، زدنمی موج نگاهش در ایکینه یا و حسادت دیگر حاال که پریچهرخانم

 .ندیدم اندازه ترشی و نمک شکلی این عروس، رسیدم سن این به من والّا -

 :گفت و کرد لیال به رو الدینشهاب. خندیدمی خجالت با تهمینه

 !بودش راپونزل مثل. بود شده قشنگ خیلی من یتهمینه عمه؟ بشی عروس داری دوست هم تو. لیال -

 :گفت مادرم به رو و خاراند را سرش پرسشگرانه لیال
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 ؟کیه راپونزل؟ جون خانوم -

 .کرد تعریف برایش را راپونزل داستان حوصله با مادرم

 خودمان آشنایی از خاطراتی و بزرگ خانم هایظلم از آن در. داد من به را خاطراتش دفتر رفتن از پیش تهمینه

 تا رمبگی عالی نمرات که بود آن بر سعیم همه اما؛ دادمنمی دانشگاه و درس به دل، آنها رفتن از بعد. بود نوشته

 قبولی جشن در که مادامی همان بود داده سفارش. بود عروسی کارهای درگیر مادرم. کنم خوشحال را او بتوانم

 یطراح تا بود داده سفارش را عروسی هایکارت. بیاید درهگالب به عروسی برای، بود کرده آراییگل را خانه، من

 به رمنحص، کلمه یک. باشد تک. باشد خاص باید. باشد بهارستان هایطرح همین از خواهمنمی گفتمی. کنند

 یک. بود آشپز بار یک. بود خیاط بار یک. زدندمی را خانه در روز هر. بیایی و برو چه. پاشی و ریخت چه! باشد فرد

 کجا هیچ ما. آمدندمی خود پاهای با خود همگی، بله. دادندمی مادر نشان را کارها و آمدندمی خانه عکاس از بار

 نهیگا عروسی جشن برای را او کار مادرم که بود شخص یک بلند اقبال و مزیت، این. رفتیمنمی کارها دنبال

 از ما و آمده خوششان ما خانهعکاس از آنها یا و بودند پدرم مراسم آشپز بگویند که همین. کند انتخاب فرزندش

 جیب به مادر از خوبی پول که عالوه به. آمدمی حساب به آنها کار تبلیغ خودش، داریمبرمی عکس مراسم

 جشن یک جشن این شکبی. بودند لباس دوخت و پارچه خرید دنبال به هم لعبت و گالب حتی همه. زدندمی

 در نباید پس. بودند دعوت هم کشوری و لشگری سران. بودند شده چین گل همه میهمانان. شدمی شاهانه

 عدادت با را یک هر نام دقت با و بود برداشته باال و بلند لیست یک مادرم. باشیم توجهبی میهمانان انتخاب

 هم حنابندون درهگالب توی عروسیت شب همون اسفندیار": ریختمی برنامه گاه. کردمی یادداشت همراهان

 که جااین بزرگی به. بهشت باغ بگو نگو خونه، برات دیدم خونه یک ": کردمی غافلگیری یا،  ". گیرممی برات

 هم متری صد باغچه یه. خودمون یآشپزخونه همین قد آهان شآشپزخونه. صفا با بخواد دلت تا ولی؛ نیست

 کنه قولنامه رو همین گفتم پدرت به. داره درخت هم تا بیست ده. بکاره گل توش حسابی میگم عمو عمر به، داره

 ذارممین پس. کنم غافلگیر رو تهمینه و تو خواممی، ها باشه حواست ولی. دستت بده عروسی شب رو بنچاقش و

 ".ببینی رو خونه عروسی از قبل تا
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 :گفت، نشست سالن مبل اولین روی عروسی تقالی از خسته که روز یک

 همه که هم هاتعمو زن. زنهنمی هم خدا زنگ یه. دارم رو پسر دونه یه همین من نمیگه هم من خواهر این -

 هک گرفتن رو خودشون همچین تهمینه رو گذاشته اسم، ـرزه هـ یپسره اون وقتی از! بودن بهونه دنبال انگار

 دارن مدام که پدرته اسم رو هم هااون که هستن غریبه و دوست چهارتا. اهلل بسم هااون و هستیم جن ما انگار

 قدرینا چرا، کنه کمکم پسرم مراسم برای خودی غیر خوامنمی من بابا! بفرمایید هست کاری که کننمی تعارف

 !ما به شدن رحمبی

 ماا؛ بگوید چیزی خواست. داد مادرم به را تازه پرتقال آب بزرگ لیوان و آمد بیرون آشپزخانه از دوان دوان گالب

 .برگشت آشپزخانه به خودش و کنم آرامش که فهماند من به ابرو و چشم با. ترسید مادر کفری یچهره از

 .شونه حسودی از، نیان که حالت کمک نیومدن! مادر خوریمی رو چی حرص؟ مونده لنگ کارها مگه -

 :گفت و داد تکان را هایشدست رهاندمی را خیال ابر انگار که طوری مادرم

 ظاهر به بینیمی هم اگر. ما سرِ پشتِ بیارن در حدیث و حرف هم باز که نشستن هااین. خوشه دلت هم تو -

 .بزنم خط هامهمون لیست از هم رو نفر چند همین تونستممی کاش ای! ترسنمی پدرت از زنننمی حرفی

 تا ودب سپرده. کردمی رسیدگی عروسی کارهای تمام به دقت و سلیقه کمال با البته و تنهایی به مادرم هاروز آن

 بودند گفته که را خانه وسایل حتی. کنند فراهم قو متل در(، ع) رضا امام زیارت از بعد را عسل ماه مقدمات

 انهخ و گرفت کارگر چند عروسی به مانده روز چهار. بود داده سفارش و خریده تنهایی به کنندمی تهیه خودشان

 و چیدم و خریدم. نیست خبری آدرس از فعال": گفت. گذاشت اتاقم میز روی را کلیدش و کرد مرتب، چید را

 ".بدید تغییر رو دکورش یا. کنید زیاد و کم رو وسایل خودتون سلیقه به توش رفتید که بعدا. گذاشتم

 همخوا خانه آن به خود با که چیزی تنها ولی؛ گذاشتممی تهمینه خود یعهده به را وسایل کردن زیاد و کم قطعا

 .گفتممی سخن آن با تهمینه فراغ در و بوده جانم آرام که ستسری گلِ همان برد
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 دیگری و درهگالب برای یکی. فرستادند شلوار و کت دست دو همایون باب از. رسید فرا موعود روز باالخره

 فامیل در اما؛ فرستادمی برایم جانخاله و داده سفارش فرنگ از را هایملباس مادر معمول طور به چه اگر. تهران

 از و نکرده سرپیچی قاعده این از هم من. بدوزد عموجان را هاداماد تمام شلوار و کت که بود افتاده این بر رسم

 .بودم خواسته او

 برایم را روز طرح جدیدترین و گذاشته تمام سنگ که الحق اما؛ بود دلخور من از نگارین خاطر به که بماند

. ردمب خود ماشین با را لیال و لعبت، گالب، من و هم با پدر و مادر. گذاشت ماشین در را هاچمدان غالمعلی. دوخته

. ودمب مست. بودم شاد. بودم خوشحال. باریدمی مالیمی برف و بود سرد هوا. افتادیم راه هم سر پشت ماشین دو

. نهتهمی لباس همچو سپید. شده سپیدپوش ما عروسی یمن به جا همه که این از. زمستان زیبایی همه این از

 تهف عمارت آن به. شدممی نزدیک درهگالب به داشتم. رفتممی تهمینه طرف به داشتم. من بلند بخت همچو

 گرم؟ نشد مست و بود خوشبخت همه این شودمی مگر. رفتممی معشوق دامان به. رنگارنگش هایارسی و رنگ

 راه زا وصل روز تا رسید دهانم به قلبم؟ بودم کرده صبر کم مگر؟ نشد مست و رسید معشوق وصال به شودمی

 ههم این از، ترسیدممی. بجوشاندم و کند داغم که... کند گرم را دلم جان سوزاستخوان سرمای این در و برسد

. ردیمب دخترتونو خوردیم و پنیر و نون ". خواندمی آواز خود یکودکانه لحن با لیال. ترسیدممی لذت و خوشبختی

 خارسو! باشه خوشش عروست بذار، فشفشه رو بیشین خارسو "،  "بردیم دخترتونو، آوردیم زر و نقره "،  "

 "!بیبینی رو عروست خیر ٬سینی تو بیشین

 گالب که زد دست و خواند انقدر آخرش. گفتندمی خارسو شوهر مادر به آنها و بود اصفهان اهل، لیال مادربزرگ

 "!دیگه بشین. زنیمی حرف چقدر هم تو بچه اِهه ": کرد دعوایش

 رانته جشن در فقط دربار به منتسب و چشمی نور میهمانان چه اگر. داشت همراه به اسکورت ماشین چند پدر

 تنها و یکه هک نبود کسی کم پدرم آخر. بود حراست و نگهبان به نیاز مراسم بیشتر امنیت برای اما؛ داشتند حضور

 قول قبل از پدرم؟ چه کردمی خرابکاری باز امیرخسرو همین اگر اصال. بگیرد عروسی پسرش برای آبادی یک در
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 هدرگالب به پا ندارد حق که، عروسی جشن در تنها نه و ندارند دعوت بزم این در امیرخسروخان که بود گرفته

 . بگذارد

 بودند هبست را آقابزرگ یخانه هایپنجره و در. بود سپیدپوش جا همه. بود گرفته شدت برف بارش رسیدیم وقتی

 بیرون ننه و دش باز پایین طبقه سالن چوبی درِ که شنیدند را ماشین صدای گویی. کنند جلوگیری سرما نفوذ از تا

 هب که همین اما؛ امشده متوهم کردم خیال اول. ایستاده در چهارچوب بین تهمینه دیدم که بودم شده پیاده. آمد

 و مظلوم طوراین که این. است حقیقت! نیست توهم! نیست رویا! نیست خیال! نه که دیدم داد سالم مادرم

 از قبل شب یک درست و روز موقعِ این چرا؟ جااین چرا اما. است خودم یتهمینه ایستاده ایوان در ساکت

 ؟عروسی

 پنجره زیر طبقه چند ساخت تازه کفشی جا روی را آن. برداشت را هایمکفش و شد خم که درآوردم پا از کفش

 رمماد. برد باال طبقه به خود با و گرفت را دستم ننه. کرد دعوت اتاق به را همراهانش و پدرم، آقابزرگ. گذاشت

 و حرف هزاران یکدیگر به نگاه با! بودیم نگرانی در پنهان حقیقتی شنیدن از مادر و من. هم تهمینه، آمد هم

 اصلهف من از بار این. نشست کنارم و پیچید خود دور را اشکاموایی شنل تهمینه. کردیم وبدل رد گمان و حدس

 ارمکن که... است مهم که است تهمینه این باشد افتاده اتفاقی هر که شد قرص دلم. چسبید من به. نگرفت

 :گفت بتابی مادرم. انداخت بودیم نشسته هم جفت که تهمینه و من به نگرانی نگاه ننه. دارمش که... نشسته

 دختر دادن اجازه عمارت از چطور؟ کنهمی چه جااین روز وقت این تهمینه؟ شده چی. خانم عزیز خدا به رو شما -

 !بذاره پسر خونه به پا عروسی از قبل خودش پای با

 آرامش تا مگذاشت پایش روی را دستم. چسبید من به بیشتر و انداخت زیر به سر تهمینه. گزید را پایین لب ننه

 :گفت و کوبید دست روی دست ننه. کنم

 ...بگم چی -

 : گفتم مستاصل. شدمی کنده جا از داشت قلبم. شد روانه چشمش طرف دو از اشک و
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 ؟شده چی بگو اسفندیار جون؟ ننه شده چی -

 ؟شده سرمون به خاکی چه. خانم عزیز بگید -

 :گفت و کرد پاک روسری گوشه با را هایشاشک ننه

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 که فتگ. تو اومد سراسیمه گالبتون دیدم که گنجه تو گذاشتممی رو شسته هایلباس یبقچه داشتم صبح -

 یزیچ ماری هم شاید یا. کبک شکار به رفتن مردها حکما گفتم. نگرفتم جدی اولش. شنیده تیراندازی صدای

 ...خونه اومد الش و آش صورت با نعیم وقتی ولی؛ کردن در تیر و دیدن

 هایچشم با مادرم. بود زده خشکم. نخوردم تکان. ریختمی اشک صدابی و آرام هم تهمینه. گریست شدت به و

 .گذاشت قلبش روی دست درآمده حدقه از

 !کشتن رو عروستون تازه که کجایی عزیزخانم گفت -

. دهمب قورت را نبود که دهانی آب داشتم سعی بیهوده. نگریستم تهمینه به آمده در حدقه از و گرد هایچشم با

 رفک هزار؟ بودند کرده چه تهمینه با مگر؟ بود مصیبتی چه این. نگریستمی ننه دهان به شده خشک مادرم

 را هااشک ننه. بردمی قهقهرا به مرا هم فکرش حتی! نه... را تهمینه اگر... اگر. گذشت سرم از نادرست و درست

 :گفت و کرد پاک

 ...بگو خودت. جان دختر بگو خودت -
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. دادمی باد به را مانهمه دودمان شاید که بودیم حقیقتی برای تهمینه به خیره دو هر، من و مادر. گریست نو از و

 :گفت دآممی در چاه ته از که صدایی با. پیچید خود به بیشتر را شنلش تهمینه. نبود آن از فراری که حقیقتی

 پرتش تیپا با غالمعلی و رشتی حسن داد دستور خانحشمت. بود اومده شمیران از خان امیرخسرو روز اون -

 .بگذاره درهگالب به پا خان امیرخسرو که بود کرده قدغن خانحشمت، چله شب ماجرای خاطر به. بیرون کنن

 پا اون با هم بزرگخانم. ایوون سمت دویدیم مونهمه. اومد تیراندازی صدای دفعه یک که شد چی دونمنمی

  .حیاطن تو دیگه سوار چند و امیرخسروخان دیدم. رسوند رو خودش کنان خس خس و بود گرفته دست رو عصا

 پشته ود جمعیت. بود کبری محشر. گرفتن ازش هم رو غالمعلی تفنگ و رشتی حسن پای تو بودن زده گلوله یه

 هرپریچ. بودیم ایوون رو که ما سمت بود گرفته رو تفنگش یلوله هم امیرخسروخان. بودن زده حلقه حیاط دور

 سعی ولی؛ شد پاچهدست خانحشمت. رفت حال از ایوون رو جا همون و گرفت بغل رو الدینشهاب خانوم

 ودب چسبیده ایوون دیوار به ترس از و بود گرفته چنگ رو اشروسری گوشه که زینت به. نبازه رو خودش داشت

 هم عینک زیر از و بود شده گشاد چشمش مردمک ترس از که بزرگخانم. اتاق تو ببره رو ارباب خانم گفت

 :گفت بود معلوم

 ؟ستطیویله جااین مگه؟ خبره چه -

 :داد ادامه. کشید بلندی نفس. شد ساکت تهمینه

 رمس و نشستم جاهمون که من. کشیدن جیغ همه. ایوون سمت کرد در تیر یه خسروخان امیر گفت که رو این -

 و داد دست از رو تعادلش بزرگخانم. راهرو ته کرد فرار الدینشهاب. کشیدم جیغ و هامدست توی گرفتم رو

 خواستمی. هانرده از یکی به بود خورده تیر. من کنار افتاد هم خودش. هاپله پایین شد پرت عصاش

 لهو خانحشمت. بودن گرفته هامرد از رو اسلحه هاشهمراه. بگذاره جلو پا نداشت جرات هیشکی. بترسوندمون

 :گفت و آورد جلو رو دستش. کرد

 ..باال بیا. کنیممی صحبت هم با بیا؟ امیرخسرو شدی هار چرا؟ شده چی. باش آروم. خب خیلی، خب خیلی -
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 ". هالقمه حروم شید گم برید. کارهاتون سر برید؟ چیه، جماعت آهای ": زد داد هم بعد

 سر یاشاره با امیرخسرو. دادن ترجیح قرار به رو فرار و کردن قرض هم دیگه پای دو داشتن پا دو، ترس از همه

 گشتنیم حیاط دور اسب با همراهانش. بود ما سمت تفنگش لوله هنوز. هاپله پایین بیاد که گفت خانحشمت به

 هلحظ یک. کردن پچ پچ هم با. پایین رفت خانحشمت. بودن تیراندازی آماده. بودن گرفته باال رو هااسلحه و

 هم خسرو امیر که دیدممی چوبی هاینرده الیالبه از. کرد نگاه من به حیاط از و چرخوند سر خانحشمت دیدم

 . کنهمی اشاره من به داره

 و کننمی نگاه من به دارن دید که وقتی. خانحشمت سمت کردن فوت و فرستادن صلوات به نشست بزرگخانم

 :گفت لرزونش صدای با گرفت رو نرده لرزونش و چروکیده هایدست با. چیه جریان فهمید زننمی حرف

. خودش با آورده نحسی گذاشته خونه این به پا که روزی از. ببرن هااین بده رو جن تخم این بیا. خانحشمت -

 .کن خالصمون. رو بریده گیس این ببرنش بده

 راهی رو خسروخان امیر خانحشمت. کفتار این کشیدمی نفس داشت هنوز ولی؛ گرفت قلبش گفت که رو هااین

 مواظب. کردم جاسازش جایی خوب. خانحشمت نره یادت افیون بار": زد داد رفتمی داشت که ایلحظه. کرد

 "!نره باد به دودمانت که باش

 نه ای خوبه حالت بپرسه کهاین بدون. خودم تو بودم شده مچاله و نرده به بودم زده تکیه. باال اومد خانحشمت

 ،حرفبی. اهلل فتح یخونه در بفرست کن بقچه خریدن برات چی هر. کن فراموش رو خواهعدالت پسر": گفت

 ".نظربی

 چه ره. بشنوم دهانش از را دیگر کلمات تا بودم منتظر ناباوری با. من یتهمینه. تهمینه. شد بلند اشگریه

 :گفت مادرم. خوردمی را خونم خون. کردمی ترمداغان گفتمی

 ؟هرته شهر مگه؟ بزنن نامربوط حرف و کنن تیراندازی روشن روز تو و بیان؟ چی که یعنی -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسدی زهرا  | تو , بار دیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 326 

 را تنش که ودب بار اولین. زد باال را لباسش خجالت با. بود کبود دستش تمام. برد ماتم. زد باال را آستینش تهمینه

 تحمل تاب دیگر. بود کبود و سیاه، است برف از سپیدتر و گل برگ از ترلطیف کردممی فکر که بدنی. دیدممی

. ستنی که صاحب و سربی. دارد شوهر تهمینه. گذاشتممی دستشان کف را شانحق باید. شدم بلند. نداشتم

 .گرفت را پاهایم ننه که کردممی باز را در داشتم

 .هاستاین از ترخراب اوضاع... اوضاع. شهنمی حل هاچیز این با مصیبت این. کن صبر؟ تصدقت ننه کجا -

 تداش و بود زده بیرون غیرتم رگ. بود خون کاسه دو هایمچشم. کشیدم بیرون هایشدست از پا گستاخی با

 .کردمی پاره را گردنم

 هم پدرم؟ چی پدرم! هیچی من. بکنن رو کار این زنم با که مُردم من مگه! آوردن گیر غریب. ننه کن ولم -

 ؟نمیشه شونحریف

 جرات خانحشمت به که بود مصیبتی چه این. دادمی زهرآگین رازی از خبر انداختنش زیر سر و ننه سکوت

 ؟بایستد پدرم روی در رو دادمی

 .دوختم ننه دهان به چشم و دادم تکیه در به آرام

 ...نیست دیروز و امروز نقل بگم خواممی که اینی، مادر ببین -

 ره. شد بلند پدرم هایعربده و دادبی و داد صدای. گرفت آتش پایین طبقه که بود نشده تمام اشجمله هنوز

 ضبغ آقابزرگ. گویدمی بیراه و بد زمان و زمین به و ایستاده پدرم دیدم. رفتیم پایین سرعت با نفرمان چهار

 بود آمده جوش به غیرتش. نبود هاحرف این بدهکارِ پدرم گوش اما؛ کند آرامشش داشت سعی زمان هم و کرده

 تخواس و برداشت را هایشآدم پدرم. بود عصبانی کرده تحقیر را او خانحشمت کهاین خاطر به، آن از بیشتر و

 . داد قسمش آقابزرگ که برود ماشین طرف به
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. بزنند گشت اطراف و دور فرستاد را هایشآدم. نرود شد باعث همین. داشت ارادت خیلی عباسحضرت به پدرم

 و نگران مادرم. بود خشمگین و غضبناک هایشچشم. کرد آتش سیگاری و نشست ایوان روی جا همان خودش

 رفته رنها پی لعبت و گالب و گالبتون همراه به ننه. رفتمی راه ایوان روی و مالیدمی هم به را هایشدست آشفته

 حرکات به و کرده کز ایوان یگوشه لیال. انداختمی نگران نگاهی ایوان به مطبخ پنجره از گاهی از هر و

 من. دشمی گم زمستانی برف بارش میان و بود بلند مطبخ دودکش از دود. کردمی نگاه نفر چند ما یبیمارگونه

 دایص، بردممی فرو برف در که قدم هر با. رفتممی راه حیاط در و بودم پیچیده خود به را امبارانی هدفبی و تنها

 اشاتم را من و زده کنار را پرده. بود نشسته اتاق پنجره پشت تهمینه. شدمی بلند هابرف یگونهخس یناله

. توانستمنمی اما؛ دهم اشدلداری و باشم کنارش خواهدمی دلش چیزی هر از بیش االن دانستممی. کردمی

 هاآن هب نگاه حال و بود کرده را جانم قصد هاچشم این. گرفتممی آتش. کنم نگاه هایشچشم به توانستمنمی

 فهممب توانستمنمی. شده شمرده کوچک، کار این برابر در پدرم قدرت کنم درک توانستمنمی. گرفتمی را جانم

 الف یک حاال؟ باشد ترنزدیک پدرم به خواستنمی خودش مگر! بکند را کار این کرده جرات چطور خانحشمت

 یرمگ، اندایستاده پشتش شمیران عمارت کل و خان صولت گیرم؟ کند تهدید را او خواستمی امیرخسرو بچه

 ازویتر یکفه کردمی کتاب و حساب اگر هم باز، فرستاده امیرخسرو همراهی به را سوارانش بهترین خان صولت

 :کرد بلند صدا ایوان باالی از مادرم. بود ترسنگین پدرم قدرت

 رستادنف پس یک با االن که کردن وصلت مخبی شعبون پسر با مگه. بگیر رو کار پی برو! نمیشه که طوراین -

 و شیدنک سیگار به نشستی. بکن کاری یک پاشو؟ مرد هستی کسی کم تو مگر. بزنن اشبهم بخوان خریدها

 ینا حاال، میاوردی در رو پدرش داشتی بود نکشیده اتو خوب رو اسفندیار لباس تخونه کلفت تو؟ کردن فکر

 ؟نمیاری ابرو به خم اتکبکبه و دبدبه همه این با تو و کنهمی بازی پسرت آبروی با داره مرتیکه

 اشکت اور زیپ و کرد مرتب را اشکت. برداشت را هایشکفش و کرد خفه سیگاری زیر در را سیگارش پدرم

 ".میام هم من ": گفتم که برداشت را هایشکفش. بست را

 :گفت بزرگ آقا
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 ...گفتم که بهت. پسر کن صبر -

 .کند تمام را حرفش نگذاشت پدرم

 !که طوراین نه. تراشنمی عذری، زننمی زنگی. داره رسوم و آداب هم زدن بهم! من پدر نیست که هرت شهر -

 .نرو االن.، بشه تصدقت ننه -

 نتونستن هم خانحشمت هایآدم و کرده جاساز جااون مزلّف بچه اون که افیونیه بار از ترسش اگه، عزیزجون -

 هدار چی از ترس. کنممی خالصش و گیرممی دست رو اشپرونده خودم. روزگارم ختم خودم من که کنن پیداش

 !نیفته راه من سر پشت هیچکی. بکنم وا باهاش رو هامسنگ رممی؟ خانحشمت

. گذشتمی سرم از خیال و فکر جور هزار. شدیم زنده و مردیم مانهمه بیاید و برود پدرم تا. بود من به منظورش

. شستمن کنارش. برنگرداند را سرش حتی. نخورد تکان پنجره کنار از تهمینه. شد بلند چوب ناله. کردم باز را در

 او به باید! من خود مال! بود من مال او. بگذرم او از توانستمنمی من! نه. ریزش حال در برف به بود زده زل

... دیمبو کشیده سختی همه این هم به رسیدن برای که ما. کند جدا هم از را ما تواندنمی چیز هیچ که فهماندممی

 .بودیم هم حق که

 مال، خودمی مال تو، بشه که چیزی هر، بیفته که اتفاقی هر. بگم بهت االن همین رو چیز یک خواممی... تهمینه -

 .کن نگاه من به. منی

 .نکرد نگاهم

 .کنه جدا هم از رو ما کنهنمی جرات کسی. منی محرم تو، جان تهمینه -

 :گفت و زد پوزخندی

 .میشیم ترغریبه غریبه تا صد از فردا از! امشب تا محرمیم -
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 .شد بلند ایوان از مادرم صدای. کشیدم موهایم میان چنگی

. بزنم اشبهم چطور. کردم کار تا هزار. گرفتم هتل. کردم پخش کارت. کردم دعوت مهمون من خانم عزیز آخه -

 !الکیه مگه

 :گفتم بیرون صدای و سر به توجهبی. کند آرامشش داشت سعی که آمدمی ننه صدای

 .مونهمی راه یک فقط کنه کاری نخواد هم پدرم اگر... اگه... تهمینه -

 .دوخت من به را نگرانش هایچشم

 .کنیممی فرار -

 .ماند خیره هایمچشم به بهت با

 کی حیاط از. آمدن شیرینی این به نه، رفتن تخم و اخم آن به نه. سرحال و شاد. قبراق و خندان. برگشت پدرم

 .برد دهان به و برداشت برف گوله

 .خانم عروسی کار دنبال برو -

 الاص. افتادند جوش و جنب به همه هم باز. دوید آقابزرگ یخانه میان شوق و شور هم باز. شد پا به غلغله هم باز

 هک بود کرده قانع را خانحشمت، پدرم و نخورده بهم عروسی که همین. ای شنیده چه و ایگفته چه نپرسیدیم

 ردهک استفاده همین از امیرخسرو که بود خانمپریچهر، خانحشمت ضعف نقطه تنها. بود کافی کندمی حمایتش

، نشستمی. رفتمی عروسش یصدقه قربان، رفتمی راه مادرم. خندید تهمینه. خندید ننه. خندید مادرم. بود

 عروسی رخت نمیشه که کبود وتن سر این با ولی ": گفت مادرم آن یک. رفتمی عروسش یصدقه قربان

 "؟ میگن چی مردم. بپوشه
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 دیمیق عروس لباس دست یک. کرد باز را بقچه تای لطافت با. درآورد بقچه یک نبریده هایپارچه صندوقِ از ننه

 .داد نشان مادرم به و کرد بلند دست روی را آن. بود بقچه در

 !نه یا کنی عروست تن تونیمی ببین. ننه خودمه عروسی لباس -

 کم یه لباس این آخه... اما؛ هست هم شاندازه اصال. میشه که شدنش ": گفت و کرد برانداز را لباس مادرم

 "!قدیمیه

 :گفت گالب

 اگه .خانم تهمینه عروس لباس برای بدوزم آستین لباس این پاچه از تونممی من بدین اجازه اگه. جان خانم -

 .هجسارت. بدونن صالح خانم عزیز اگه... البته. نمیشه معلوم هاکبودی دیگه باشه داشته آستین لباسش

 یجلو را آن که نکشید لحظه به اما؛ فشرد سینه در را آن دارد دوست را عروسش لباس چقدر بود معلوم که ننه

 ".ننه ببرش. نیست ترعزیز که اسفندیارم از ". گذاشت گالب دست

 :گفت نگرانی با مادرم

 زهدو بازاری دوختش! کنی خرابش نزنی. ها خریدیم زارالله مزون بهترین از ما رو عروس لباس این گالب ولی -

 !آخه نداری چرخ و وسیله، جااین تو

 :گفت و خندید خجالت با گالب

 .دوختم خودم هم رو خواهرهام عروس لباس من. جون خانوم نداره کاری که آستین -

 !بلدی هم هاهنر این از بودی نکرده رو حاال تا -

 ایهچشم کهاین خیال. اندآزرده را لیالیش که داشتم را مجنونی حال. بودم افتاده شیدایی تب و تاب از دیگر

 چه هر خواستمی دلم. کردمی ملتهب را غیرتم و سوزاندمی را جگرم، بوده شده گریان و ترسیده تهمینه سیاه
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 هیچ دست نگذارم دیگر که. ببرم تهران به را او بتوانم که. برسم امتهمینه به تا شود تمام عروسی این زودتر

 وامیرخسر خواستمی دلم. بودم ناراحت نهایتبی کبودش تن و دست خاطر به. برسد او به خاندان این از کدام

 بود گفته حتی. گذاردمی دستش کف را حقش عروسی از بعد بود گفته پدرم. بزنم کتکش سیر دل یک و ببینم را

 . تهمینه زدن کتک خاطر به داد خواهد حسابی درس هم خانحشمت به

. بزندش کسی نذار وقتاون خونه توی آوردیش وقت هر. داره رو اختیارش، برادرشه! هاحرف چه ": گفتمی ننه

 "!پسرجان پدرشوهر با نه، اونه با اختیار االن اما؛ اصال کرده جنایت، کرده بدی کار درسته

 پدرم. پنداشتمی مرسوم و عادی امری، را برادر یا پدر دست از زن خوردن کتک و داشت قدیمی افکار کمی ننه

 شب رداف تا کنند رفتار او با احترام و عزت با را روز یک این گفت و گرداند باز اربابی عمارت به را تهمینه شخصا

 .ببریم خود با را او

 باز. شدمی ماشین از پر حیاط کم کم و رسیدندمی دیگری از پس یکی میهمانان. شدیم بیدار خوانخروس صبح

 خان ": کرد گالیه مادرم بار این. آمد تنهایی به جان عمو هم باز. نیامدند عموجانزن و خواهرهایش، نگارین هم

. جشن برای آوردیدمی تشریف خونواده با بود خوبش. داره رو پسر دونه یه همین شما بزرگِ برادرِ، داداش

 ".بشن خوشبخت انشاهلل هم شما دختر، گذشته هاگذشته

 بیماری شده نشین خانه و مانده دلش به ازدواج این داغ هنوز دخترش نگویند وقت یک کهاین برای عموجان

 .تهران جشن انشاهلل. اندمادرشان مراقب دخترها گفت و کرد بهانه را همسرش

 طرف به شیرینی و نبات و نقل هایطبق با و کرد جمع را زنان خودش مخصوص آرایشگر با مادرم، نهار از قبل

 نارک را مادرم رفتن از پیش. بردندمی هم مرا خواستمی دلم چقدر که آخ. داشتند بنداندازی مراسم. رفت عمارت

 .کشیدم

 .دارم قبولش من جوری همین. بندازین بندش خوادنمی، داره درد انداختن بند اگه مادر میگم -
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 تهمینه اندک چند هر کشیدن درد از جد به. بودم نکرده شوخی من اما؛ گذشت کنارم از و داد سر خنده مادرم

 .ودب سوزانده را جگرم بود کشیده که دردی و کبودش تن یاد که خصوص به. نداشتم را طاقتش. بودم گریزان

 صدای و هیزمی بخاری کنار ایعده. بودند مشغول گفت و گپ به کنار و گوشه در مردان. بود شده خلوت خانه

 و تهگذاش کرسی میان را عزیز کرده خشک هایبرگه آلو ترهاکوچک. کشیدندمی سیگار هایشچوب توروق و ترق

. دبودن مشغول بازی برف به حیاط در یا و گرامافون کنار و ایوان روی هم هاترجوان. بودند نشسته دورش تا دور

 صورتش جز جز از غیرت و مردانگی. بود داده تکیه ایوان ستون به و نشسته چوبی نرده روی بری یک رضا

 تا دانستمیم اما؛ کنم باز او با را صحبت سر خواستم. رسیدمی نظر به غمگین و گرفته. نشستم کنارش. باریدمی

 بتیصح هم به تمایلی او اما؛ کنم کمکش توانستممی خواستمی دلم. گشایدنمی سخن به لب نخواهد خودش

 .برگشتند عمارت از هاخانم. نداد نشان

 .گرفتند را دورم هادخترخاله و هاعمو دختر

 .شده هم ترخوشگل بود خوشگل. جواهر تیکه یک! شده چی دونینمی اسفندیار وای -

 چقدر ندیدی ولی ها نداشت صورتش رو مو تار یه دختر این. دیدیمی خودت و بودی باید اسفندیار اصال -

 .صورتش شکفت و شد عوض

 از ردکمی گریه آخرش ولی؛ آوردنمی خودش رو به اولش! مامانیه تیتیش خیلی، ها نیاد بدت اسفندیار گممی -

 .درد

 امحتینارا از نشان امچهره گویا. اندازندمی بند صورتش روی ناله و اشک با که کردم تصورش. کشید تیر قلبم

 :گفت مادرم که دادمی

 قطره یه تهمینه، میگن دروغ دارن شونهمه هااین، بگردم دورت مادر. نداره درد که بند! کردید اشدوره چیه -

 .بپرس اون از نداری قبول. خانوم عزیز این ایناهاش. نریخت هم اشک
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 .زد تشر دخترها به و برداشت را جارو هم بعد

 .هاورپریده ببینم برید -

 .شکفت خنده به لبش دخترها فرار و جیغ میان در و

 آرایش موهای با صبح اول همان که عموهایم دختر. بودیم رفتن آماده و بودند شده حاضر همه کم کم. شد غروب

 آرایشگر که هم مادرم. نیفتد شکل از موهایشان که بودند کرده را خود سعی تمام االن تا بودند آمده شده

 کهاین خیال. داشتم ناپذیریوصف ذوق و شوق. بیاراید را تهمینه هم و او هم تا بود آورده خود با را مخصوصش

 او حاال. کردمی سرور در غرق را وجودم برسانم صبح به را شب تهمینه با که داشت خواهم را اجازه این امشب

 .بودند آورده را معروف پیرایشگر یک شهر از برایم. نبود جایش سر حواسم و هوش. است من مال کمال و تمام

 آبی الیسف یکاسه چند ننه. پوشاندند تنم به شلوار و کت. بود کرده اصالح را صورتم، بود کرده درست را موهایم

، زدمی ادکلن برایم مادرم. بپاشند رویم تا بود داده خردسالم عموزادگان دست به محمدی گل و نقل از پر رنگ

 هلهله هازن، بستمی را کراواتم. کردندمی هلهله هازن، کشیدمی برس کتم روی. کردندمی هلهله هازن

 روی هاخانم. کردند هلهله هازن هم باز، پوشیدم را هاکفش. گذاشتند پایم جلوی را هایمکفش. کردندمی

، نو و هزد واکس هایکفش با مرتب و کشیده اتو همه مردان. بودند پوشیده ژاکت و پالتو شان مجلسی هایلباس

 یشب من قلب. شدندمی هایشانماشین سوار خانواده با یک به یک، منظم و مرتب، بسته کراوات زده عطر همگی

 من روی هاحواس و هانگاه تمام کهاین خیال. بود فراگرفته را وجودم اضطراب. تپیدمی سرعت با زمانی هر از

 . ترساندمی مرا، باشم خویش رفتار مراقب لحظه به لحظه باید و شده متمرکز

 یندهخ مبادا! است شکم یبنده داماد گویندمی، برداری شیرینی میز روی از مبادا". بود کرده سفارش کلی مادرم

. گیرندیم عیب، هاکنی وز وز تهمینه گوش زیر جمع حضور در مبادا! است سر سبک گویندمی، باشی داشته جابی

 که اشینم سوار. بود گشته مستولی من بر اضطراب که گفت آنقدر ".اینداشته نگه را هاتربزرگ حرمت گویندمی

 اسلب و نو روسری. بود کرده شانه فرق از و بسته حنا موهایش به ننه. آمیخت هم در مختلف هایعطر بوی شدم
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 کسی به نگاه خجالت از و بود کرده سفیداب و سرخاب. بروم قربانش الهی که آخ. بود کرده تن به جدید

 :گفتم شیطنت با. انداختنمی

 !هاخواستگاری برات بیایم آقابزرگ واسه باید ننه -

 :گفت کفری ننه. انداخت ننه به نگاهی آیینه از کردمی عوض دنده که پدرم

 !هاکردم رسوا رو خودم تو عروسی برای خوبه. استغفرهلل -

 :گفت هول با مادرم. خندید هم بزرگ آقا. بگیرم را خود خنده جلوی نتوانستم

 .هانندازید گوش پشت، کنممی صداتون بندازیم خواستیم که رو طالهاش آقا -

 .شد عمارت حیاط وارد و گفت چشمی پدرم

 و ودندب گرفته را اسپند دور، کلفَت چند. کرد پارک بقیه از جلوتر پدرم ماشین. بودند ما ورود منتظر صف به همه

 پدرم که ببوسد را دستش خواست. بوسید را پدرم. کشید آغوشم در خانحشمت، رفتم جلو وقتی. کشیدندمی کل

 این آقابزرگ و ننه. کردند جدا را آقایان و هاخانم اول همان از. بودند گرفته را حیاط دور پدرم هایآدم. نگذاشت

 االب یطبقه. درخشدمی عروس لباس در داشتم حتم. ببینم را او زودتر که زدممی بال بال. بودند خواسته طور

. یدلرزمی زنان پایکوبی از سقف. بود بلند آواز و ساز صدای. بود مردانه مجلس پایین یطبقه و زنانه مجلس

 با. کوبید سینه به شدت به قلبم. شده اضافه شانجمع به تهمینه فهمیدم آمد که زدن دست و هلهله و جیغ صدای

 رد االن او کهاین خیال. کردم پاک را پیشانی روی عرق بود گذاشته جیبم در مادر که ایشده دوزی دور دستمال

 ای. دواندمی هایمرگ به تازه خون کشدمی مرا انتظار، منتظرش سیاهِ هایچشم و عروس سپید لباس با باال طبقه

 دلم در دل. کنند دعوت زنانه مجلس به مرا زودتر کاش ای. شود تمام هاپاش به و بریز این زودتر هرچه کاش

 میزها روی. بودند چیده صندلی و میز، چله شب مانند. دارد را حس همین هم او که دانستممی. ببینم را او که نبود

 و تدرس چیز صبح از. بود میز روی نوشیدنی و شیرینی و میوه انواع. بودند گذاشته شمعدان و انداخته پارچه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسدی زهرا  | تو , بار دیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 335 

 ضار که بردارم شیرینی یک بردم دست. رفتمی ضعف دلم االن اما؛ نداشتم اشتهایی. بودم نخورده حسابی

 :گفت

 !ایدَله نمیگن بخوری شیرینی یه حاال. کردن شورش زیادی عموجانزن. بخور، جون اسفندیار بخور -

 آوازه نه مردانه مجلس. داشتم دوست را اشمردانه ریش ته این و رضا دلنشین چهره این چقدر. خندید ریز و

 هالیا. بود بندیسرهم برای مجلسی بیشتر. زدندمی گپ و خوردندمی همه. کنی گرم مجلس نه و داشت خوانی

 چند اب و کرده مهیا چوب هایپایه و پالستیک روکش با بزرگ چادر یک پشتی حیاط در. بودند دعوت هم درهگالب

 و آقابزرگ دید صالح به اما؛ نبود راضی خانحشمت. بودند داده جای آنجا در را اهالی. بودند کرده گرمش کرسی

 و خوردنی از تا بود داده دستور پدرم. گذراندیم آنها کنار را ایدقیقه چند میزبانی آداب رعایت برای پدرم

 .دنبالمان آمدند که زدیممی گپ داشتیم تازه. نگذارند کسر و کم برایشان چیزی نوشیدنی

 ".اومده آقا"

: رسیدپ خانحشمت. برگشتیم عمارت به. زدندمی صدا "آقا" بخواند عقد خطبه خواستمی که زمانی را مراد آسید

 یغامپ باال طبقه از ".کنممی ثبتش رفتیم که تهران، کنید عقدشان": گفت پدرم "؟نیاوردید عاقد تهران از"

 ".باال بیاید داماد عقد موقع ":فرستادند

 وییگ. رسید راه از دیدار یلحظه خره باال. بود آمده دنبالم به هاپله پایین مادرم. داشتم شوقی و شور چه که آخ

 مشغول رفت و آمد به راهرو در که خدمه. عمارت ایوان در گسترده هایفرش روی نه رفتممی راه ابرها روی

 هلهله دایص شدممی ترنزدیک زنانه قسمت به که قدمی هر با. گفتندمی تبریک و کرده تعظیم من دیدن با بودند

 نهات زودتر. بروند همه زودتر خواستمی دلم. کنم بلند را سرم شدنمی رویم. شدمی بلندتر شادباش و دست و

 باز ار هااتاق از یکی در. ایستاد مادرم که بودیم نرسیده میهمانان تاالر به هنوز. برسم دل مراد به زودتر. شویم

 مادرم. بود شده میسر که بود سال دو یکی هم آن. داشت کشیبرق که بود روستاهایی معدود از درهگالب. کرد

 از بزرگ لحاف یک و بالشتک چند و بزرگ بالشت دو با ساتن خوابرخت جفت یک. کرد روشن را اتاق چراغ
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 لگ برگ از پر مشت یه ساتن روی. بودند کرده پهن اتاق میان داشت هم دوزی مروارید که رنگ صورتی ساتنِ

 :کرد اشاره آنها به مادرم. بود طاقچه روی الله چند. بودند ریخته

 روشن رو اتاق چراغ. کنی خاموشش خواب موقع هم اون باشه یادت. کن روشن رو هاالله از یکی فقط شب -

. شه لوممع اتسایه که نیای پنجره کنار باش مراقب. میشه خاموش اتاق نور کی بفهمن خدمه نذار! عیبه. هانکنی

 بامش. کنم درست براتون آروم و راحت حجله یک تونمنمی. مهمونه از پر آقابزرگت یخونه دونیمی که امشب

 .تهران ببریمتون خودمون با فردا تا بمونید جا همین رو

 :گفت و انداخت خوابرخت به نگاهی نگرانی با بعد

 تریش یکینه این با بزرگخانم این از والّا. اتاق این تو باشن کرده چیزی طلسمی دعایی ترسممی، مادر فقط -

 الس ده تا مجدالدین از بعد که بود گرفته دعا هم خانم پریچهر برای شنیدم! نیست بعید داره تهمینه از که

 برای، تهران برای بذار رو رسومات و رسم پس، مادر میگم. داده بهش رو الدینشهاب خدا بعد و نشد اشبچه

 .خودت یخونه

 به ینفس مادرم. کردم تاییدش سر اشاره با کنم نگاهش کهاین بدون. شدمی گفتنم سخن از مانع حیا و شرم

 کلی زنپیر. آمد پیش دست به اسپند عشرت، شد باز که سالن در. رفتیم بیرون اتاق از هم با و کشید آسودگی

 سرش آن که بود انداخته راه به عطری و دود و ریختمی ذغال روی اسپند طور همین. بود خوشحال و کرد دعا

 که جا همان، بردند مجلس باالی مرا هازن کشیدن کل و هلهله میان از. داشتممی بر قدم زیر به سر. ناپیدا

 و آیینه. بودند کرده پهن پایمان زیر مجلل و بزرگ عقد سفره یک. بود نشسته عروس لباس با امتهمینه

 .بود تهمینه و من رویروبه درست و سفره باالی خریدمان هایشمعدان

 و شزای نماد که مرغ تخم. کامی شیرین برای نبات و بود برکت نشان که نان، فندق، بادام، گردو از پر هایظرف

 از هاییظرف هاآن میان در. بودند چیده سفره روی گل و مروارید میان و سلیقه نهایت با هاظرف این و بود اوالد
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 ذرانگ از نشان جام دو این گفتمی مادرم. بود عسل و ماست از هاییجام و سبزی و پنیر و سنگگ نان، شیرینی

 .است یکدیگر کنار در زندگی شیرین و ترش

 بود دهکر سفارش مادر طرفی از. ببینم راحتی به را ماهش صورت توانستمنمی. بودند انداخته سرش روی را تور

 با من. ودب پاهایمان روی پایین به نگاهم. نشستم کنارش. نکنم سریسبک و نشوم خیره عروس به خطبه از قبل

 هم تور زیر از. کردم نگاهش چشمی زیر. تهمینه توری و سپید، کرده پف دامن کنار، رنگ سیاه شلوار و کت

، بود اندهپوش سپیدش توری دستکش با که هاییدست با. بود همیشه از زیباتر. شده دلربایی عجب بود مشخص

 تا کرد ساکت را زنان مادرم. بخوانیم هم با دو هر تا گرفتم را قرآن گوشه. خواندمی و گرفته دست به قرآن

 سکته دبو مانده کم خوشحالی از و تپیدمی تند قلبم. برسد تهمینه و من مشتاق هایگوش به مراد آسید صدای

 . کنم

 پارچه طرف یک هرکدام جانخاله و مادرم. بودند کرده باز را در و کشیده را پرده. نشست در پشت مراد آسید

 که تخواس مادرم. کرد قندها ساییدن با شروع دو آن میان در خانم پریچهر و گرفتند سرمان باالی را رنگی سپید

 .کند قطع را زنان همهمه اندک

 .صلوات محمد آل و محمد بر. آقا بخونید رو خطبه -

 فرما محک سکوت صلوات صدای از بعد. داشتم را دنیا مرد ترینخوشبخت احساس من و تپیدمی شدت به قلبم

 ردهپ پشت از را مراد آسید یسایه. شکستمی را آن سرمان باالی قند ساییدن صدای تنها که سکوتی. شد

 :کرد شروع کشداری لحن با. دیدممی

 ...مکرمه دوشیزه -

 ایهپچ پچ. انددوخته امتهمینه و من به چشم میهمانان که بود حواسم. شنیدمنمی و شنیدممی را صدایش

 گل رفتن خانم عروس": گفت رسایی صدای با خانم پریچهر. دیدممی را خندیدنشان ریز ریز و دختران درگوشیِ

 ".بچینن
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 ...پرسممی دوم بار برای. مبارکی و خیری به خوب -

 به سپس .شدم خیره تهمینه به آیینه از. بگوید را بله اول بار همان شدمی چه. نداشتم را تشریفات این یحوصله

 هایبریگچ و دارالله و پوشترمه هایطاقچه و زمین روی الکی فرش و میهمانان صندلی و میز و عقد یسفره

 .اتاق سقف

 .بیارن گالب رفتن خانم عروس -

 را پارچه که طور همان مادرم. داماد آقای قراربی دل جز به اندکرده را چیز همه فکر. دارد دراز سر قصه این نخیر

 :گفت گوشم کنار و کرد خم سر بود داشته نگه

 .ایسورمه جواهر یجعبه اون، است سفره روی پات جلوی اوناهاش لفظی زیر -

 دهعه به خود، بود من وظیفه اشتهیه که هدایایی تمام و بود رسومات تمام فکر بران بله ابتدای همان از مادرم

 .است پدرت و من با خرجت روینمی کار سر و نشده تمام درست تا گفتمی. داشت

 و خوشبختی از موجی به را من. کَندمی را قضیه قال و گفتمی را بله باید بار این. بود ترسریع قلبم تپش

 ظیلف زیر خانم عروس": گفت خانم پریچهر، بگوید را بله عروسم نو آنکه از پیش بار این. بُردمی سرمستی

 ".خوانمی

 ار چشم آن درخشش که برلیان ریزسینه یک. زدند دست و کردند هو میهمانان. برداشتم را جعبه و شده خم

 ار دستش. داشت تور ماهش صورت روی. بیندازم گردنش به تا بردم پیش دست. کردم بلند دست روی، زدمی

 تصور هب و مبهوت، مانهمه آن یک. شد بلند حیاط از پیاپی تیر چند صدای که بگیرد دستم از را آن تا گرفت باال

 زنان. دش بلند فریاد و داد آن پی از و تیر صدای باز که شدیم خیره یکدیگر به ایمشنیده اشتباه کدام هر کهاین

 هانرده طرف به بودند در پشت که خانحشمت و پدرم، مراد آسید. زدند کنار را اتاق پرده و کشیده جیغ هراسان

. آمد فرود سرمان باالی از و لغزید جانخاله و مادر دستان میان از سپید پارچه. آمد تیر شلیک صدای باز. دویدند
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 وکش با تهمینه و من ایلحظه برای. ریخت تهمینه لباس و من کت روی مانخوشبختی یشده ساییده هایقند

 عجب هک آه. بگوید "بله" بود نتوانسته. کردمی متصل بهم را ما چشمان نور از خطی گویی. شدیم چشم در چشم

 . داشتیم نامیمونی اقبال

 اهر دنبال به. زدند بهم را عقدم یسفره پا و دست با. خوردندمی گره هم پای و دست به و پیچیدند هم در زنان

 بیرون اتاق از خواستندمی. رسیدمی گوش به سو هر از جمعیت یهمهمه و هاظرف شکستن صدای. بودند فرار

 ودخ مردان نگران. نداشتند گریزی راه و بود تیراندازی بیرون طرفی از. بمانند عمارت در خواستندنمی، بروند

 را اسمش دفریا با. دویدم سمتش به. افتاد مبل روی و کشید خفیفی جیغ، بود ایستاده پا روی که تهمینه. بودند

 چاقو با و انداخت آن در را انگشترش و برداشت میزها از یکی روی از آب لیوان یک عجله با عشرت. زدم صدا

 .گرفت لبش زیر را لیوان. کرد بلند را تورش. زد هم را لیوان

 .خورده گره بهم خدابیامرز اون مثل هم اقبالت و بخت که تو برای بمیره عشرت الهی، مادر بخور -

 چه. بکاهد اضطرابم از نتوانست امتهمینه شدن عروس و شده آرایش چهره که بود عظیم بلوا و آشوب قدرآن

 ؟ساعت این در و االن چرا؟ شده

 رد طرف به که جمعیتی میان از زحمت به و دوید اتاق به هراسان، بود رفته بیرون در از کی دانمنمی که مادرم

 و هشد پاک ماتیکش. بود ترسیده حسابی هایشچشم. آمد پیش، بگیرند خبری شاید تا بودند آورده هجوم

 .داد من دست به را تهمینه دست مضطرب هاییچشم و لرزان صدایی با. بود سپید هایشلب

 تیز، رضاست دست اسب یه عمارت پشت یپله راه از. نرفتن طرف اون به. حیاطن تو هنوز، مادر باش زود -

 .باشید

 .پیچید درهم درد از ایهاله با اشچهره. انداخت تهمینه کرده بزک چهره به نگاهی
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 تادهنفرس آدم تا باشید تیز. بلده رو عمارت هایسمبه سوراخ یهمه امیرخسرو. نرفتن قسمت اون به تا برید -

 .پشت اون

 ؟شده چی؟ پس موندن کجا هاشآدم؟ نیست پدر مگه، مادر اما -

 :زد داد نفر یک. شد بلند زنان جیغ صدای

 .گرفتن گرو رو خانحشمت پسر -

 پنیر و نان از لقمه چند سریع. باشد آمده یادش چیزی گویی که دوید در طرف به قدم چند هراسان مادرم

 .داد دستم به و برداشت را هاسبزی

 .بدیم تحویلش رو تهمینه نکرده مجبورمون تا برید -

 رنگ یچهره و من درنگ که همین مادر. بود کرده پر را اتاق زنان وحشت و جیغ و دختران ناله و گریه صدای

 :گفت دید را تهمینه نگران و پریده

 .بیرون ببرشون در اون از بیا عشرت! خبره چه که بینیدمی -

 ما تظاران به پله راه درِ جلوی رضا. بیاید پایین هاپله از گیرش پا و دست لباس آن با تا کردم کمک تهمینه به

 دایص که بشود اسب سوار لباس این با چطور که بودم مانده. انداخت سرش روی را تورش تهمینه. بود ایستاده

 .رساند ما به را خود عجله با و گرفته بغل بقچه یک. رسید گوش به زینت زدن نفس نفس

 .آوردم خانم برای رو هااین جان آقا -

 دست به را بقچه. دوید بودند زده چادر اهالی برای که عمارت طرف آن به عجله با و انداخت طرف دو به نگاهی و

 وازشن را اسب برافراشته گردن، دست با رضا. بست را پله راه درِ و گرفت را تهمینه دست عشرت. دادم تهمینه

 و دادبی و داد صدای. بود اطراف به حواسش رضا. گذاشتم کتم هایجیب در را آنها. بود دستم به هالقمه هنوز. کرد
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 توانستمی که شبی در زنان جیغِ و آشوب و همهمه. رسیدمی گوش به عمارت اصلی حیاط از امیرخسرو زدن جار

 . زدمی بهم را شب آرامش باشد امزندگی شب بهترین

 ؟نه. بدبختم خیلی من رضا -

 .کرد چشمانم به دارتب و عمیق نگاهی رضا

 وسط تیح. گیرهنمی خودش به بدبختی بوی زندگی این چیز هیچ، ایستاده کنارت داری دوستش که اونی وقتی -

 !ریخته بهم عقد سفره یک

 اب تهمینه و شد باز در. نداشتم هرگز که دادمی من به را برادری حس عجیب. گذاشتم اششانه روی را دستم

 .آورد هایملب به خنده لباس این در دیدنش، جنگ میدان وسط. آمد بیرون خدمتکاران لباس

 .داد مراد آسید، کلیدش هم این. برید زادهامام تا تاخت یه باید. شید سوار. باشید زود -

 دانایی و سیاست از فقط و فقط، بلبشو این میان و کوتاه مدت این در هازیرکی و تدبیرها این تمام دانستممی

 کردممی کج عمارت اصلی در طرف به را اسب سر داشتم. شدیم اسب سوار خودم بعد و تهمینه اول. است مادر

 .گرفت چنگ به را اسب افسار رضا که

 .برید جا همین از. کردم خراب رو طرف این هایپرچین بیای تا؟ شیر دهن تو بری خوایمی؟ کجا -

. داشت تعصب و غیرت. داشت شعور. داشت مرام مرد صد اندازه به. بود مرد و داشت معرفت پسر این چقدر

 یک در باید حتما. کرد هِی را اسب و زد اسب به بار دو رضا. کرد فوت ما طرف به و خواند دعایی لب زیر عشرت

 یدهرس پرچین نزدیک دیگر. داشت را هوایم و بود من پشت برادری چون. کنم جبران رضا برای مناسب موقعیت

 یرت": امیرخسرو خراشگوش فریاد صدای آن پی از و. شد بلند سرم پشت از پیاپی تیر چند صدای که بودم

 "!نزن
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 را شب سکوت که شد صدایی تنها زمین روی اسب سم پیاپی صدای و جستیم بیرون حیاط از بلند پرش یک با

 .شکستمی جاده در

 جلوی، تپش از ماشین چراغ نور. شد ترنزدیک و نزدیک ماشین بوق پیاپی صدای که بودیم نرفته زیادی راه هنوز

 راهی دیگر. ایستادم باز حرکت از. داد نمایش زمین روی بلند و کشیده را ما و اسب سایه و کرد روشن را ما راه

 همینهت. آمدنمی باال نفسم. آمدمی بیرون امسینه از داشت اضطراب و ترس شدت از قلبم. بود نمانده فرار برای

 :کردم زمزمه گوشش کنار. کوبید امسینه قفسه به امیدبی و آرام را سرش. نداشت بهتری حال هم

 .منی... مال... تو -

 از و کرده باز را ماشین هایدر دست به اسلحه و چخماقی هایسبیل با قلچماق مرد سه. شدم پیاده اسب از

 نای با شدن روروبه از بدتر چیز هیچ سکنه از خالی یجاده این در و اینجا. بودند گرفته نشانه را ما آن پشت

 :گفت خشنش صدای با، بود ایستاده ماشین فرمان کنار که یکی. نبود اوباش و ارازل

 !گفت چی آقا که دیدی! کن ماشین سوار رو خانم نزاکت و ادب با، احترام و عزت با، خوشگله فری -

 یرتیغ و تهمینه عشق اما؛ بود ما طرف به هنوز هااسلحه. آمد پیش نبود قشنگ هم اصال اتفاقا که خوشگله فری

 .ایستادم خوشگله فری اسلحه جلوی و کردم سپر سینه. بود کرده شجاعم داشتم او به که

 !شکنممی رو دستت بخوره من زن به دستت اگه -

 :گفت که خسرو امیر فرمان از یا بود من صالبت با صدای و غضبناک چشمان از دانمنمی

 .بیارید تشریف خودتون خانم -

 .آمدمی بخار دهانش از که بود سرد قدرآن هوا

 :گفتم تجدی با. گرفت را بازویم رمقشبی چنگ با و ایستاد سرم پشت. نرفت جلو. شد پیاده لرزان و آرام تهمینه
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 .بشه ماشین سوار خدا برهوتِ این تو غول نره سه با تنها نمیدم اجازه. بیام همراهش باید هم من -

 !دادمی آدمی به جراتی چه و! عشق این بود چه

 پاک ار آرایشش کهاین با. نداشت رو به رنگ تهمینه. ماشین سوار ما و شد اسب سوار آنها از یکی. نزدند حرفی

. دشمی بیشتر هاآدم تعداد شدیممی ترنزدیک عمارت به چه هر. درخشیدمی ماه قرص چو صورتش اما بود کرده

 از و افتاد پا دو روی دید را ما تا مادرم. بودند حیاط در تهمینه و من یخانواده تمام. شدیم حیاط وارد کهاین تا

 .رفت حال

 ستس پدرم پاهای. بردند ایوان به و گرفتند را مادرم بغل زیر نفر چند کمک با و کوبید سرش به محکم زینت

 .دوید جلو خانحشمت. زد تکیه نرده به و شد

 !رو الدینشهاب بده پسش. تهمینه هم این، ایناهاش -

 کاپوت به پوستین کاله کج و بلند بارانی و چرم هایچکمه با همیشه از ترپوش خوش که دیدم را امیرخسرو حاال

 .آمیخت هم در دهانش بخار با پیپ دود. کشدمی پیپ و زده تکیه ماشینش

 یدمرس که مقصدم به! نمیاد من دنبال الناسی و احد. میشم خارج درهگالب از، برممی رو تهمینه من! امنه جاش -

 .فرستممی رو الدینشهاب

 دبلن توان و کردمی ناله. بودند داده جای لحاف چند زیر را او خدمه و بود افتاده ایوان در دراز به دراز خانم پریچهر

 حال در جمعیت از. انداختم عمارت ورودی و حیاط دور تا دور به نگاهی. نبود ننه. نبود آقابزرگ. نداشت شدن

 در رمقبی و جانبی که انداختم تهمینه به نگاهی. کوبیدمی سینه به عزادارانه قلبم. ندیدم آشنایی شدن پراکنده

 .زدنمی پلک و افتاده ماشین

 !ساکتید چرا! شد چی -
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 .برد یورش امیرخسرو طرف به و جوید را سبیلش گوشه خانحشمت

 ...عوضی مزلّفِ کشمتمی -

 دمدی را خانحشمت آمده در حدقه از هایچشم با. کرد بلند را زنان جیغ و پرندگان گرفتن اوج صدای، تیر صدای

 نرده به نداشت برخاستن جان که خانم پریچهر. کشیدمی عربده و زده چنگ خونش در غرق پای ساق به که

 خواهرش به توجهبی امیرخسرو. آورد زبان به را خانحشمت نام آمدمی در چاه ته از که صدایی با و زد چنگ

 :زد فریاد

 !قرتی بچه تو... آهای؟! آره؟! دارم شوخی جماعت این و تو با من کردی فکر؟! خانحشمت کردی فکر چی تو -

 .انداخت اششانه روی را اسلحه سر. بود من با سخنش روی

 .طرف اون برو بیا -

 یقهدق چند این در مگر؟ کردنمی خون از پر را دهانش چرا؟ زدنمی حرف پدرم چرا. شد بلندتر و بلند قلبم صدای

 گلویم اهر گویا. دادم قورت زحمت به را دهانم آب و گذاشتم قلبم روی را دستم! اندشنیده و گفته چه نبودیم ما که

 به پریده رنگ صورتی و سپید هایلب با. انداختم تهمینه به نگاهی و برگشتم. سوختممی داشتم. باشد شده بسته

 این. همسرش برای همسر یک جنس از خواستمی حمایتی. بود حرف از پر هایشچشم. شد خیره چشمانم

 مینهته از نگاه! بود امیرخسرو که این، بروم درنده شیر یک جنگ به بودم حاضر که دادمی من به قدرتی هاچشم

 مینز. رفتم طرفش به استوار هایقدم با. بود کرده باد گردنم رگ. شدم امیرخسرو چشمان به خیره و برداشتم

 تمک داشتمبرمی قدم که طورهمان. بود شده خیره من به عمارت کنار و گوشه از چشم صدها. لرزیدمی پایم زیر

 پوزخندی با امیرخسرو. زدم باال را هایمآستین سر و کرده شل را کراواتم گره. کردم پرت طرفی به و آوردم در را

. یچیدپمی حیاط در خانحشمت ناله صدای. کردمی نگاه شدممی نزدیک او به قدم به قدم که من به آمیز تمسخر

 .آمدند جلو بودند کچل هم همه که مسلح مرد چند که بودم اشقدمی چند
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 .خوادنمی تفنگ و تیر فکلی جوجه این، کنار برید -

 هب صاف. کشیدم بیرون هایشدست از دست. ایستاد امشانه به شانه. بود پدرم. گرفت را دستم مچ دستی

 :گفتم و کرده نگاه امیرخسرو هایچشم

 چیز هر یا، رئیس، بزرگ، خان آقای ولی! شدی هار طور این تو که رفتن گوری کدوم پدرم هایآدم دونمنمی -

 .اسمته که ایدیگه

 :زدم فریاد و کوبیدم سینه به

 !امزنده هنوز هم من! من زنِ. منه زنِ... زن این -

 ازب لب باالخره که عجب. کرد نزدیک خود به و گرفت را دستم پدر. شد آوار سرم به پتکی چو اشخنده صدای

 :کرد

 ؟الکاتبینه کرام با حسابت برسه بیرون شده خراب این از پامون نکردی فکر -

 !نه؟ بودی نکرده فکر جاش این به رهنمی اتنقشه درز الی مو که تو. شهنمی دوال دوال که سواری شتر

 :داد ادامه پدرم. بود جذاب عجیب. داد بیرون را اشپیپ غلیظ دود امیرخسرو

 ؟تمام و بردی گرو رو خواهرت پسر کردی فکر -

 !کنم تکرار رو پیشم دقیقه چند هایحرف باید کهاین مثل! نخیر -

 :زد داد، کردمی ناله مرد چند میان و شده کبود درد از که خانحشمت به رو تریبلند صدای با و

 ؟بگم؟ رو بارونی شبِ اون ماجرای بگم؟ خانحشمت بگم -
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 ندیده چنین این حال به تا .شد سپید باره یک به هایشلب. پرید پدرم صورت از رنگ که دیدم وضوح به

 نینچ این را او هم نگارین خودکشی شب حتی وقت هیچ. گرفتم را بغلش زیر که شد سست پاهایش .بودمش

 :داد ادامه امیرخسرو. زدمی حرف شب کدام از! بودم ندیده باختهجان و ذلیل

 ... و خواهعدالت جناب، دونستیمی تو فقط -

 .چرخید خودش دور و کرد جلفی و مضحکانه یخنده و

 ؟نه. بدونم هم من کردیدنمی فکر -

 ایوان. مکشید ایوان به را او سالنه سالنه و گرفته را بغلش زیر. ترسیدممی داشتم. افتاد شماره به پدرم نفس

. شیدکمی نفس سختی به و گرفته را قلبش پدرم. بودند افتاده هم دراز به دراز نفر سه و خانهمریض بود شده

 خود دندان و چنگ با و زحمت به. انداخت گفتمی هذیان و شده مچاله خود در، او از ترحالبی که مادرم از نگاه

 حالم. بود کارها این وقت چه االن. کشیدم موهایم میان چنگی. شد صورتش نوازش مشغول و رساند او به را

 .افتدمی کار از االن هم قلبم گفتم که بود خراب قدرآن

 این در. کردمی امخفه داشت و زده چنبره گلویم در مار یک مثل؛ بریزد بیرون هایمچشم از تا رفتمی که اشکی

! بردندمی ار زنم چشمانم جلوی داشتند. برسد دادم به که نبود کسی، وانفسا این در، آشفته جمعیت این در، حیاط

 و خم برایش دربار منصبان صاحب و وزیر و وکیل کردمی ترلب که پدری، پدر این با، خانواده این با. من زنِ

 از کسیبی این و حقارت این. انداختم اطراف به نگاهی. بود کشور امنیت باالی مقام خود که... شدندمی راست

 نقهرما و اسطوره. بودم ندیده مستاصل و ضعیف قدر این را پدرم حال به تا! نبود باورکردنی پدر این با، من

 صدای. کردممی نگاه اشتکه تکه به داشتم و شکسته چشمانم پیش ایشیشه ایمجسمه چو امزندگی

 .آورد بیرون خلسه از مرا امیرخسرو
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 ایپ تو خار ندارم دل من که دونیدمی. کنید تعرض تونیدنمی هم هامآدم به. میرم من! شدید فهم شیر پس -

 به تونهمه شد برند یک تهمینه که فردا پس! خوامنمی که بکنم رو کاری نکنید مجبورم پس. بره الدینشهاب

 .کنهمی پیشرفت من با اون، عاشقشم من. میگید آفرین امشبم کار

 :زد فریاد زحمت به پدرم. دویدم ماشین طرف به. دهد ادامه این از بیش نگذاشتم

 .نیک تیئاتر مدل ببری که میارم آب وراون از برات مدل تا ده خودم. امیرخسرو باش نداشته کاری دختر اون با -

 .ندارن رو دارسگ سیاهِ هایچشم این که آب وراون هایمدل -

 :زدم داد. دادم فشار هم روی را هایمدندان

 .مرتیکه شو خفه -

 پدرم. ودب آتش کوره چو تنم، دامادی پیرهن ال یک با که من برخالف. بود گرفته َشلَرز تهمینه. رسیدم ماشین به

 .داد ادامه

 ؟داره خبر خان صولت، پدرت به. کن فکر فردا به. گذرهمی امشب! باش نداشته کاری من عروس به -

 :زد داد کسی. رفت باالتر آسمان هفت تا خانحشمت عربده

 ...الل زبونم سرش باالی نیاریم طبیب اگه. شد هوشبی خانحشمت. شد بیهوش -

 .بود گرفته را قلبش. برخاست پدرم. شد بلند زنان وحشت و گریه صدای

 سرپ. خودته خون از بچه اون. برسونی الدینشهاب به آسیبی تونینمی که تو. طرف این بیاد عروسم بذار -

 .خواهرته
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 اون ماجرای بگم خوایمی! خانم آهای. بده ادامه شه باز دهنم خوادمی دلت اگر! خواهعدالت جناب کن گوش -

 ...که شبی همون؟ چیه شب

 .برد یورش سمتش به پدرم

 ...نسناس کثافتِ -

 :دز فریاد و بود گرفتار آنان دستان میان در پدرم. نداشتند را او به رساندن آسیب جرات. گرفتند را جلویش

 !خورهنمی تکون آب از هم آب. قبرسون سینه بفرستمت االن همین تونممی که دونیمی -

 :گفت آرامش با و کرد باز را اشبارانی طرف دو امیرخسرو

 .بزن... بیا -

 :داد ادامه زهرخندی با سپس

 ...شب اون که فهمهمی خانمت وگرنه. کنیمی شکایتی فردا نه و زنیمی تیر من به امشب نه -

 که زیچی. اندکرده سالح خلع را همه الدینشهاب جان قیمت به که فهمیدم. بودند گرفته قبل از را پدرم تیر هفت

 آینده هایروز فکر به حتی! ترسیدنمی پدرم از هیچ امیرخسرو که بود نکته این بود باور قابل غیر و عجیب برایم

 یزندگ در. بود کرده پا به را بلوا این که گذاردمی دست روی دست باب این در پدرم بود مطمئن قدرآن. نبود هم

 ادرمم داشت ارجحیت اشاجتماعی موقعیت و کار به که چیزی تنها. نبود موقعیتش و کار از ترمهم چیز هیچ پدرم

 که ودب ایمساله چه این. بدهد استعفا شغلش از است حاضر حتی مادر خاطر به که دانستممی. من هم بعد و بود

 :گفت آرام تهمینه؟ داشت هراس آن از مادر آگاهی از پدر

 راست که خدا خداوندی به. کشممی رو خودم ببره خودش با رو من مردک این اگر خدا به... خدا به... اسفندیار -

 .میگم
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 :گفتم اتفاقات تمام از آشفته

 خوادب مردک اون که مردم من مگه. نپاش من زخم به نمک تو بلبشو این تو! کن ول دیگه تو خدا رو تو تهمینه -

 .حریفم رو نفر صد تنه یه خودم. ببره خودش با رو تو

 :زد فریاد خسرو امیر

 .میارم سرش رو آوردم خانحشمت سر که بالیی اون یا کنیمی دور ماشین از رو پسرت االن همین یا -

 :زد فریاد لرزانش صدای با و ایستاد نداشت جان که پایی روی ترس از مادرم

 در نالدیشهاب جون. بخوابه آشوب این بذار. مادر طرف این بیا اسفندیار. رو امبچه کنید ولش خدا به رو تو آقا -

 ... بالیی الل زبونم وقت یک، ترسهنمی خدا از بینممی من که اینی. خطره

 کرف به خانم پریچهر و خانحشمت. بود خویش فکر به هرکه. بود شده اوضاعی عجب. کرد گریه بلند صدای با و

 اشتنهایی و غربت برای الهی که تهمینه. بود تنها تهمینه بین این در. من فکر به پدرم و مادر و الدینشهاب

 ... بمیرم

 .آمد سمتم به پدرم

 .نیست بردار دست که بینیمی -

 .کرد روشن را آسمان آن یک به صدایی و سر پر یغرنبه آسمان

 .بیا. بخوابه شر بذار، اسفندیار کنار بیا -

. گذردب تهمینه از بود توانسته راحت چقدر. شناسمنمی را پدرم کردم حس. شد مور مور تنم گرفت که را دستم

 بدش که پدرم. بودند بدبین وصلت این به هم اول از گویی. بود نکرده قلمداد خود ناموس را او هم اول از انگار

 چنگ نماشی در به تهمینه. کند نشان برایم را وزیر و شازده دختر راحت خیال با تا بخورد بهم وصلت این آمدنمی
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 و رفتگ باریدن تندی باران بارهیک. کشید جیغ ترس از تهمینه. بستم را در ضرب با که شود پیاده خواست. زد

 پریچهر و مادرم شیون و ناله و جمعیت همهمه و باران صدای میان در. افتاد راه رویمان و سر از آب ایثانیه به

 .گذاشت امشانه روی دست نو از پدرم. بودم کرده گیر خانم

 .نداره رو طاقتش مادرت. نکن ترخراب بینیمی که اینی از رو اوضاع. پسر دونینمی چیز هیچ تو -

 امیرخسرو. است کرده انتخاب را او، مادرم و من قلب میان پدر و گرفته نشانه را مادرم قلب راز این که فهمیدم

 :گرفت من سمت را تفنگ لوله

 .نه یا ریمی -

 .کشید را دستم پدرم

 .سگ توله کنار بیا، خر کره کنار بیا -

 ایج به را او سینه، شودمی خالص هم تیری اگر تا. کرد من سپر را خود، آخر سر. کرد نثارم بود بلد ناسزا چه هر

 را دورم یاغی مردِ نفر هفت شش. کرد اشاره هایشآدم از نفر چند به سر یاشاره با امیرخسرو. بشکافد من

 :زدم فریاد. گرفتند

 !بگیری من از رو اون تونینمی تو. منه زن، زن این -

 زا داشت قلبم. شدم گرفتار چنگالشان میان در. بزنند کنار خشم و زور با مرا مردان داد اجازه. رفت کنار پدرم

 شانهایدست بین از داشتم سعی توان همه با و چسباندم زمین روی هایگِل به را پاهایم. ایستادمی باز حرکت

 را درها و دش ماشین سوار. کوبید را در خسرو امیر که شود پیاده ماشین از خواست کنانگریه تهمینه. بروم بیرون

 و زور اب. شدندنمی حریفم نفری هفت شش. کشیدممی عربده توان یهمه با. رفتمی سیاهی چشمانم. کرد قفل

 نم طرف به را هایشدست گریه با و شده مچاله ماشین گوشه ترس از امتهمینه. رفتم جلوتر قدم چند تقال

 ورمد نتوانند تا چسباندممی گِل به را پاهایم. زدممی زور... نه... آه. کرد روشن را ماشین امیرخسرو. بود گرفته
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 با و کرده تف بیرون به را خون تقال با. گرفت خون یمزه دهانم. خورد دهانم به مشتی که کردم باز دهان. کنند

 :زدم فریاد ایرگه چند صدای

 ...تهمینه بیرون بپر... بشکن رو شیشه لگد با تهمینه.... تهمینه -

 :کشیدم عربده. بیایم بیرون چنگالشان از خواستممی زور با. شدمی پاره داشت گردنم رگ

 کاری کی تهمینه... تهمینه... کن تقال تهمینه.... بکوب فرمان به رو سرش. بزن سرش توی پشت از... تهمینه -

 ...کن

 و شدمی اشک کوبیدمی شیشه به که هاییمشت و هایشجیغ صدای. شد تار چشمم اشک با تهمینه تصویر

 یکباره را پوستم داشتند گویی. شدمی جدا بدنم از روح. باشم احتضار حال در گویی. افتادمی پایین و شکستمی

 فشکثی دهانم خون. خورد جــر لباسم. بیایم بیرون شانچنگال از توانستم و زدم را خود زور آخرین... کَندندمی

 .دویدم ماشین دنبال به توان همه با. کرد

 ...تهمینه نرو.... نرو... تهمینه.... نه... تهمینه... تهمینه -

 هیچ ردیگ و پاشید دهانم از خون از مشتی. افتادم گِلی و خیسِ  زمین روی چانه با و شد کوبیده سرم به پتکی

 ...نفهمیدم

 :گفت صدایی. زدمی را چشمم نور. کردم باز را هایمپلک آرام. کردمی درد سرم

 ...اومد هوش به بیمارشون... کنید پیج رو خواهعدالت دکتر.. اومد بهوش -

 دهمب تشخیص، اتاق و تخت و سِرُم از توانستم تا کشید طول مدتی. بود خشک دهانم. کردم باز پلک زحمت به

 که یپزشک کمک به رضا. گرفتند را تختم دور رضا آنان از پس و پدرم و مادر که نکشید طولی. بیمارستانم در

 "برگشته نرمال حالت به": گفتند لبخند با و کرده بررسی خوب مرا، بود استادش گویا
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 :گفت رضا. گرفت هایشدست میان را دستم پدرم. ریختمی اشک شادی از و رفتمی امصدقه قربان مادرم

 .ما پای که هم هاتزحمت خوابیدی گرفتی کهف اصحاب مثل. والّا خوبه -

 :کردم باز لب زحمت به

 ...آب، تشنمه -

 :کردم ناله سراسیمه. رفت یادم از تشنگی شب آن یادآوری با اما

 ...کجاست امتهمینه... تهمینه -

 :کشیدم را پدرم آستین

 ...که ببرنش نگذاشتید -

 :گرفتم را مادرم دست

 ...مادر کجاست امتهمینه -

 سرم در کند کاری گفتمی رضا به که پدرم فریاد و مادر گریه صدای. رفت گیج سرم. داشتم تهوع. شد بد حالم

 ...رفتم حال از نو از و پیچید

 غیب بزنم باال را شتور خواهممی که همین، زندمی لبخند من به عروس سپید لباس با که دیدم را تهمینه

 هرشو زن این. داره قباحت": زندمی فریاد ننه. برندمی را او دارند. شنوممی را هایشجیغ صدای باراین. شودمی

 "...بودند کرده هم عقد بودید اومده دیرتر ثانیه چند اگر. کرده

 .بود خوابیده تختم کنار مادرم و شده روشن مالیمی نور با اتاق، کردم باز را هایمچشم وقتی

 ...؟کجاست تهمینه... تهمینه -
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 بابت کهآن از بعد رضا. برگشت رضا با و رفت بدهد پاسخی که آنبی، اضطراب و عجله با. شد بیدار مادرم

 مادرم از. نشستمی دلم به رضا دارریش ته یچهره این چقدر. نشست تختم کنار. شد راحت خیالش جسمم

 .رفت بیرون اتاق از نگرانی نگاه با مادرم. بگذارد تنهایمان خواست

 آب یه بذاری خوایمی کی تو پسر... و شیمی بستری و کنیمی غش ما واسه دیگه حاال، اسفندیار آق خب -

 !بره پایین ما گلوی از خوش

 .خندید مهربانی با و

 ...مردک اون... اون؟... رضا کجاست تهمینه -

 .رسیممی هم اون به، آسته آسته، کن صبر -

 و نداختا تخت کنار دستگاه به نگاهی. نشست تختم کنار صندلی روی و برگشت. بست را اتاق در و شد بلند

 :گفت

 !بیهوشی تو که ساعته چند و روز پنج االن -

 .شدنمی باورم

 لیمشک هیچ که گفت دکتر اومدنت هوش به از بعد امروز شکر رو خدا اما؛ بود شدید خورد سرت به که ایضربه -

 .نکردی پیدا

 را چشمانش ایلحظه چند. کرد پیشانی ستون را آن و چسباند بهم رو هادست. گذاشت تخت روی را هاآرنج

 .بست

 .بگذره نقاهتت دوران تا نیست خوب برات هیجان. داری آرامش به نیاز ایدیگه چیز هر از بیش االن -

 :دوخت چشمانم به و کرد باز را چشمانش
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 .امانه و امن چیز همه، نباش هیچی نگران -

 بعد. دادمی سرباال جواب! کجاست تهمینه پس پرسیدم چه هر. کنم اعتماد هایشحرف به نتوانستم چرا دانمنمی

. رگردمب درهگالب به تا بدهد را ماشینم سوئیچ گفتم مادرم به. بروم خانه به نخواستم. شدم مرخص روز چند از

 دستم هم خودش. کرد شانراهی و داد مادرم و پدر دست به را وسایلم رضا. ماند ثابت رضا روی هاچشم هم باز

 .فرحزاد گفت؟ کجا گفتم. کرد ماشینش سوار و گرفت را

 "؟ رفتند کجا پدرم هایآدم شب اون ": پرسیدم راه بین در

 رو هاشآدم پدرت، گرفت گرو رو الدینشهاب و کنهمی فاش رو پدرت راز که کرد باز دهن امیرخسرو وقتی -

 روامیرخس. فرستاد رو فامیل هم بعدش. بشه پخش خبر کارش محل و نظمیه و اداره تو خواستنمی. کرد مرخص

 دوتا حرفش که هم پدرت. آژان پی نرن و جاده به نزنن شبونه میرن که هااین گرفت قول پدرت از اول هم

 .هرسنمی بهتون امیرخسرو دست و کردید فرار تهمینه و تو که خیالش به. کرد راهی رو همه و داد قول، نمیشه

 نشد رویم. کشیدمی زوزه درختان ـختـ لـ هایشاخه بین از و داشت سوز هوا. دادم پایین را ماشین شیشه

 مدل طرفی از. گویندنمی چیزی بودم فهمیده هم خودم اما؛ بگوید تهمینه از خواستمی دلم! راز کدام بپرسم

 هب خود وقتی تا خواستمی دلم. انددهبر مرا قلب از ایتکه شب آن کنم باور خواستمنمی. بدانم خواستنمی

 دیرتر هرچه. کردم سکوت پس. بگیرم خودم از را امید خواستمنمی. باشد او دیدار امید به روممی درهگالب

 چشم یگوشه نمِ نکند... آه. گرفتممی را سراغش نباید. پرسیدممی نباید هم االن به تا. بود بهتر فهمیدممی

 به فکر هزاران... نکند. باشد تهمینه رفتن خاطر به پدرم سکوت نکند، نکند. باشد تهمینه فقدان خاطر به مادرم

 .خانه روممی؟ بروم آنجا به روحیه کدام با؟ کنم چه خواستممی را فرحزاد. نبود خوش حالم. آوردمی فشار مغزم

، آه و کاش با مادرم، نشستممی بستر در و کشیدممی فریاد دلهره و وحشت با که بار هر. دیدم کابوس شب تمام

 .داشتم بدی روزهای. خواباندمی مرا پناهبی طفلی چون و گرفتمی را دستم، کردمی پاک را صورتم هایعرق

 .دانمنمی؟ روز پنج؟ روز چهار. بودم افتاده روز چند دانمنمی
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 را سراغش و زدممی داد دیوانگان همچو. زدم سر عمارت به. رفتم درهگالب به مادر به دادن خبر بدون

 و الدینشهاب، خانم پریچهر و بخرد شهر در خانه باب یک بود شده راضی باالخره خانحشمت. گرفتممی

. گشتم را عمارت اتاق به اتاق. نکردم باور. کردند اطالعیبی اظهار خدمه. کند دور درهگالب از را بزرگخانم

 بش آن تهمینه انگار. باشد آرامشم مامن خواستمی که بود گاهی حجله همان داد نشانم زینت که اتاقی آخرین

 و نداده آدرسی ارباب گفتند یعنی؛ ندادند را خانحشمت یخانه آدرس. باشد رفته زمین به و شده آب ایقطره

 قسم. دمکر مویه، کردم گریه، زدم ضجه. رفتم آقابزرگ و ننه پیش. بیاید سرکشی به بار یک ماهی شد قرار فقط

 .لیلی دنبال به بودم مجنونی. ندارم خبر بعدش روزهای از. خبرندبی تهمینه از که خوردند پیغمبر و خدا

 .بزند کنار را خواب اتاق پرده خواستم او از داد مادرم دست به و آورد باال را صبحانه سینی گالب که روز یک

 .شد بلند جا از شوق با مادرم

 .زنممی کنار رو هاپرده خودم -

 :گفت و گذاشت میز روی را صبحانه سینی! نبود زده ذوق مادر از کم هم گالب چشمان

 .کنم پاک رو هاشیشه این بیارم دستمال یه برم بخورید صبحونه تا -

 و خوابیبی از هایشچشم زیر. خندید روز همه این از بعد مادرم. بودم کرده پخش خانه در شادمانی گرد گویی

 یوقت. بود بسته سرش باالی ساده طور همان و نداشت سشوار موهایش. بود شده سیاه و افتاده گود نگرانی

 همه نای که فرستادم لعنت خود به دل در. اند شده استخوانی انگشتانش که دیدم گرفتمی لقمه برایم داشت

 :گفتم که بیاورم در دلش از خواستم. امداده عذابش

 !خودت؟ کنیمی درست برام. کردم خوردن سبزی و دوغ با سبزی قرمه ـوس هــ -
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 میان از رنگش ایقهوه بلند لباس دکمه. امافتاده اشتها به دید کهاین از برد حظ. باشند داده او به را دنیا انگار

 و کرد پاک را دهانم دور دستمال با. دیدممی خویش ظاهر به تفاوتبی را مادرم که بود بار اولین و بود افتاده

 .انداخت صورتم به نگاهی

 .بزنه رو هاتریش بیاد یکی بگم -

 تنم به خوابلباس. ایستادم اتاق قدی آیینه رویروبه. بود شده سنگین هایماستخوان. برخواستم جا از زحمت به

. دیدم هایمچشم در را تعجب. افتاد صورتم به نگاهم؟ امشده الغر قدراین هفته سه دو همین در. زدمی زار

 !تهمینه بدون منِ. من خودِ خودِ. منم این. کشیدم نامرتبم ریش به دستی

 همینهت اگر که دانستممی. بودند گرفته تحصیلی مرخصی ترم یک برایم. رفتنمی کاری هیچ به دلم و دست

 این. اندندرسمی گوشم به حتما باشد نشده موفق امیرخسرو اگر دانستممی. گذارندمی جریان در مرا، باشد نرفته

 اشحجله پای از را نوعروسم. دادمی تهمینه رفتن از نشان هاپاییدن چشم زیر این، هانگرانی این، هاسکوت

 ودمب شنیده. آورندمی رعیت سر بخواهند بالیی هر هاخان که دانستممی! آمدنمی در کسی از نفس و بودند ربوده

 را درد عمق لحظه این تا اما. اندکرده تصاحب و کرده طالق به مجبور زور به را شوهردار زن چند حال به تا که

 رعیت یک با پدرم منصب و مقام شدنمی باورم. کنند تا رعیت مانند هم خودی با شدنمی باورم. بودم نکرده حس

 هک؟ بود کرده الل را پدرم و داده کاری چنین جرات امیرخسرو به که بود میان این چیز چه! باشد کرده برابری

 را برویشآ اما؛ ببرند را عروسش شد حاضر که. بود نکرده شکایتی و ننوشته اشعلیه ایسیاهه لحظه این تا حتی

 شب که شد خوب چه. دارم دیگری گرو در دل بودم گفته او به که شبی آن یاد به. افتادم نگارین یاد به. نه

 ات نبود. دادم دست از دیدگانم جلو را عشقم، کردم دریغ او از را خود عشق اگر ببیند که نبود. نبود امعروسی

 ندارد دوا هک دردی؟ بگویم داشتم چه. زدمنمی حرف کسی با. بزنم قدم حیاط در توانستم کم کم. ببیند را حقارتم

 . دیدممی کم خیلی را پدرم؟ بشود چه که گفتممی اصال؟ گفتممی که به را
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. اردبگذ سرپوش رسوایی این بر خواستمی بیهوده مادرم! نبود عید به شبیه ما خانه هوای و حال و بود اسفند

 رنگ و ندک تمیز را استخر داد دستور عمر عمو به. کند تکانی خانه تا گرفت تازه کارگر. طلبیدمی حضور به خیاط

 به خود از را نور، نزنم کنار را آن هم اگر تا خرید روشن هاییپرده. کرد عوض را اتاقم هایپرده. بزند آن به تازه

 .شد تاق طاقتم دیگر روز یک. آمدمی دیدنم به و زدمی زنگ گاهی از هر رضا. بدهد راه اتاق داخل

 ؟ترسهمی چی از پدرم؟ چیه راز اون داری خبر تو رضا -

 .نشست پنجره طاقچه کنار و زد سیب به گازی رضا

 و وت االن که کل در. نکردم باور رو کدومش هیچ که من البته. شده پخش حدیث و حرف کلی فامیل تو ولی؛ نه -

 .فامیلین بکن غیبت هایزن داغ یسوژه بابات و مامان

 .آوردم پایین را صدایم. بود باز نیمه اتاق در

 ؟میگه چی اون؟ چی نگارین -

 به درسته میگه. ناراحته جان عمو زن اما؛ خورده بهم تو عروسی که نمیاره خودش روی به؟ بگه داره چی. هیچ -

 .نخواستم بد اسفندیار برای من اما کردن بد من دختر

. تپیدیم تهمینه دیدار برای قلبم؟ بداند را حقیقت تا بود نشده کنجکاو هیچ؟ چه مادر. نبود باخبر راز از هم او پس

 ؟کجاست یا؟ دارد حالی چه االن دانمنمی

 سر. ودشنمی طوراین، نه. رفتم عشرت سراغ. کشیدم سرک بیابم او از نشانی شاید دادممی احتمال که جا هر به

 :گفتم که بودیم شام میز

 .روممی شمیران عمارت به فردا من -

 .لرزیدمی دستم و بودم عصبی. افتاد دستشان از چنگال و قاشق



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسدی زهرا  | تو , بار دیگر رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 358 

 .نیست خونواده این عضو دیگه تهمینه پذیرفتید راحت خیلی کهاین مثل -

 دهش ضعیف. نبودم مسلط خود اعصاب بر و بود شده سخت احساسم کنترل روزها این. بود پدر با صحبتم روی

 خواستمی که را لعبت، دست اشاره با مادرم؟ داشتم سال چند مگر. شکستممی کوچکی یاشاره هر با. بودم

 دهش پیر چندسالی گویی و تکیده دویشان هر چهره. انداخت پدر نگاه در نگاه. کرد مرخص بریزد سوپ برایم

 .باشند

 ؟کنید انتخاب رو یکی راز اون بودن پنهون و زندگیم و من بین شما شد باعث چی -

 یحت پدرم. داد پایین گلو از ایجرعه زحمت به و برداشت را آب لیوان لرزیدمی وضوح به که هاییدست با مادرم

 .نکرد بلند سر

 تنیس شما مال زیری به سر این و ضعف این! داشتم اتفاق این از قبل تا من که نیست پدری اون این، پدر -

 ؟!مآد اون دربرابر کرده ناچیز و کن گوش حرف قدراین رو شما که بوده وسط این چی. شده چی بگید من به! پدر

 .کوبید میز روی مهابابی پدرم

 !دیگه بسه -

 .شکافتمی را سنگ نگاهش نفوذ. کرد نگاه هایمچشم به صاف. زد موهایش به چنگی و

 ؟آره؟ بدونی داری دوست خیلی -

 .گذاشت پدر دست روی دست نگران مادرم

 !کنممی خواهش! نه االن! خواهعدالت -

 ...من به ربطش اما؛ بود فهمیده را آن باالخره مادرم که سترازی هست چه هر. شدم ترکنجکاو
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 لویج چه هر دست با و برگشت آن یک. کشید کشدار و عمیق نفس چند. ایستاد ما به پشت و شد بلند پدرم

 ادرم. لرزاند را تنم پدرم فریاد و هاظرف شدن شکسته صدای. کرد زمین پخش را بودند چیده میز روی، دستش

 .گرفت را پدرم بازوی ترس از

 .بشین اینجا بیا. بیا! باش آروم. خواهعدالت -

 :گفت من به رو جدیت با و

 پدرت. اومده در امیرخسرو عقد به آمل یدفترخونه تو روز اون فردای. رفته هم همیشه برای، رفته دختر اون -

 .عقبشون فرستاد رو پسرعموهات! جانم نه؟ خدا امون به بوده کرده ولشون پدرت کردی فکر. درآورده رو آمارش

 !عقد؟ فهمیمی. محضر تو رفته خودش پاهای با دختره

 ریادف. نیست کردنی باور این... نه... نه؟ من یتهمینه؟ تهمینه؟ کرده عقد. شد آوار سرم به پتکی چو کلمات

 ". میگید دروغ تونهمه. میگید دروغ ":کشیدم

 ". حقیقت عین. حقیقته عین ": زد داد پدرم

 خواستمنمی اما دانستممی... امداده دستش از دانستممی! رفته او دانستممی، دانستممی. نشستم صندلی روی

 درمپ اگر اما. بود عمرم پذیرش بدترین این و بودم حقیقت پذیرش به مجبور لحظه این در و امشب. کنم باور

 .کند استفاده نفوذش از توانستمی. بگیرد را اتفاق این جلوی توانستمی خواستمی

 ههم این که رازی... بفهمه مادرت که بود این اتفاق بدترین شب اون ولی؛ کنیمی فکر چی به داری دونممی -

 به رو زندگیم و کنه باز سر چرکی دمل یه مثل روز یه کردمنمی هم فکرش و بودم کرده مخفیش همه از سال

 ...کنه خوار زنم جلوی... پسرم جلوی رو من که... بکشه کثافت

 تکان را سرش وارعادت مکرر و شده خیره اینقطه به. نشست مبل روی پدر کنار در اختیاربی و جانبی مادرم

 .دادمی
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 یخونه بودند برگشته فامیل بقیه با کهاین از بعد، شبونه برادرش و فریبرز، شب اون. فهمید اون باالخره اما -

 تا رو هااون. دادن رو امیرخسرو کشیک، خونهقهوه کنار تهران به منتهی یجاده اول و جاده به بودن زده، آقابزرگ

 راریف رو تهمینه مناسب موقعیت یه تو خواستیم گفتن. آوردن برام رو خبرش و کردن تعقیب آمل دفترخونه

 محضر به پا مرتیکه اون همراه خودش پای دوتا روی بخواد کمک کسی از کهاین بدون دختر اون ولی؛ بدیم

 یزچ هیچ دیگه فهمیدم، دادن رو خبر این وقتی. جلو برن بودن ترسیده هااون و بود مسلح امیرخسرو. گذاشت

 مچش تو بهتره، شدم شناخته بزدل و عرضهبی پدر یک تو چشم تو که حاال فهمیدم. ندارم دادن دست از برای

 حاال و بودم کرده جدا زنت از رو تو راز این خاطر به. کنم مجازات رو خودم خواستمی دلم. شم خراب هم زنم

 ... کنم محاکمه رو خودم زنم پیش راز اون افشای با خواستممی

. کنمن باور را حقیقت این که بودم چیزی حدیثی حرفی دنبال استیصال با. نبود هاحرف این پی حواسم و هوش

 :گفتم

 ؟باشن کرده عقد توننمی چطور. بود مراد آسید دست که تهمینه جلد سه اما... اما -

 .زد پوزخند پدرم

 دجل سه یه حکما هم بوده آشناش دفترخونه هم یعنی، آمل تا رفته کرده ول رو گندگی این به تهران وقتی -

 وت جلدش سه باشه گفته نیست بعید بودن کرده دختر اون تن که داهاتی هایلباس اون با. کرده جور براش

 .مونده جا داهات

 و پدر. شد تار جا همه. شد کج خانه و دیوار و در دیدم آن یک. بود افتاده شماره به قلبم. شد بسته امیدم راه

 ... و دویدند سمتم به چشمانم کج قاب در مادرم

*** 

 .گرفت ار دستم رضا که بکشم بیرون را سِرُم سوزن تا بردم پیش دست. بود سَرم باالی رضا کردم باز که چشم
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 .شه تموم سرمت تا بشین؟ کجا -

 .رضا برم باید -

 :گفت و کرد نگاهم طلبکارانه رضا

 ؟مونهمی لنگ مملکت کار نشی پا االن؟ وزیری نخست؟ شاهی؟ بری کجا -

 .نشست کنارم و گرفت را دستم

 .کنم خراب صاحبش سر روی رو دفترخونه اون برم باید -

 :گفت آرامی لحن با و گرانهحمایت. فشرد را دستم

 .ریممی هم با، بشه تموم سِرُمت بذار -

 عبهج. کردم باز را کشو در. شدم بلند جایم از زحمت به. نداشتم را جایم از شدن بلند جان عصر تا. نرفتیم اما

 شکا و کردم نگاه را سر گل. پیچید گوشم به هایشجیغ صدای. کردم نگاه را سر گل. برداشتم را کاری منبت

 به گاهین. شد وارد بزند در کهاین بدون رضا. گفتم سخن تهمینه با و کردم نگاه. بوییدمش و کردم نگاه. ریختم

 .انداخت دستم میان جعبه به و، من

 ؟شدی بلند کی تو -

 پرت کشو ته را جعبه. نداشتم کردن دل دردِ حال. نداشتم دادن توضیح حال. انداخت جعبه به نگاهی دوباره و

 امیلف حرف فکر. نبودم خویش آبروی فکر. گرفتم هایمدست با را سر طرف دو. نشستم تخت روی کالفه و کردم

 و تنها .نیاورد ابرو به خم پدرش و اندربوده حجله شب در را اسفندیار عروس گویندمی که نبودم این فکر. نبودم

 تا ستنی ایتهمینه دیگر که ایخانه به. بود گرفته برایمان مادرم که ایخانه به. کردممی فکر تهمینه به تنها
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 هب نرسانده صبح به را شب و نگذاشته بالشت بر سر آن در کسی هنوز که ایخانه به. کند روشن را چراغش

 . رفت فروش

 .گذاشت امشانه روی دست. نشست کنارم رضا

 .برم باید. شیفتم ولی موندممی پیشت داشتم دوست خیلی داداش -

 :گفتم

 .بدونم رو چیز همه خواممی. کن صدا رو پدرم -

 ارک سر دانستممی. آمد پدرم که بودم نشسته جا همان هنوز. رفت بیرون و داد فشار کتفم روی دست با رضا

 کنار را صندلی. کردمی خودداری هایمچشم به نگاه از وضوح به پدرم. بود شده مختل مانهمه زندگی. نرفته

 چشمم به چشمش خواستنمی. باشد راحت خواستمی. نشست پنجره به رو و من به پشت. گذاشت پنجره

 شروع داشت اشخوابیبی از نشان که اینخراشیده صدای با. شدم گوش پا تا سر. کند باز لب آسوده تا بیفتد

 .کرد

 یه هنوز. بودم شده سازمان وارد تازه. نداشتیم بدی زندگیِ. بودیم کرده ازدواج مادرت با تازه. بودم جَوون -

 .میگم هخالص پس. کنم تعریف برات من هفتاد مثنوی خوامنمی. نداشتم رو بیا و برو این و بودم پایه دون افسر

 رو زهرماری خوردن بود وقتی چند هم من. گذشتمی ازدواجمون از بود سالی چند. شدنمی اشبچه مادرت

 رفیق، خانحشمت... هنوز من و داشتند بچه ترمکوچک برادرهای! درد آره. بره یادم درد این تا بودم کرده شروع

 نوش و یشع و زهرماری بساط هم با و درهگالب برم شنبه پنج به شنبهپنج بود شده کارم. بود گلستانم و گرمابه

 اب چی سر دونمنمی و بود خراب حالم خیلی که شب یک. تهران اومدمی اون یا، جااون رفتممی من یا. بچینیم

 .نازاست زنم و خوادمی ریشه دلم چقدر که گفتم. کردم باز خانحشمت پیش دل سفره، بود شده بحثم مادرت

 .بود کرده بغض. لرزید پدرم صدای
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 بچه کی خواممی که گفتم خانحشمت به. بودم برده شکایت غریبه مرد یک پیش زنم نازایی از ناموسبی منِ -

 .کنه پیدا برام رو باشن معلوم مادرش و پدر که سرپرستبی

 .کردم باز لب زحمت به. کنم باور توانستمنمی! نه؟ من... من یعنی. شد خفه گلویم در صدا. لرزید تنم

 ...شما یعنی... من یعنی -

 .بود من به پشت هنوز. کرد باز را پنجره. شد بلند صندلی روی از پدرم

 !نه -

 :زدم داد التماس با

 ؟امکی من پس؟ چی پس -

 همه نگاهش یک با که کسی، من پدر. لرزید هایششانه. برد فرو پرده میان سر و زد چنگ پنجره یپرده به پدرم

 .داد ادامه و کشید نفس کمی. کردمی ترک زهره را

 ؟کنی بزرگ رو دیگه مادر و پدر بی یک یبچه چرا، خوایمی ریشه که تو " گفت. جلدم تو رفت خانحشمت -

 "!سرپرستهبی بچه این بگو زنت به بعدش؟ نباشه خودت یبچه، بچه اون چرا

 یه در برد رو من شبونه همون و خانحشمت دست دادم رو عقلم بود پرونده سرم از عقل زهرماری که من

. افتاده دریوزگی به و خوردن رو پولش روزگار بدِ از .آشناهاشه از خونه این صاحب گفت. شهر جنوب تو ایخونه

 مریضی ترشکوچک دختر گفت، گفت. هوو فرستاده رو دخترهاش از تا سه حاال تا که داره عائله سر هشت

. نمیاد سراغش کسی همین برای. پیداست سرش فرق. کمه خیلی موهاش اما، نه که طاس. داره طاسی

 کهس تا چند ازای در رو دختر اون من. بود رفته باال حقوقم. بود شده سکه بارم و کار تازه. بگم بهت رو شخالصه

 دهش پیدا آدمی یه که همین مادرش. زندگیش پی بره و بیاد دنیا بچه که بود این قرارمون هم اول از. کردم عقد
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 بیچاره. نشست دلم به شچهره دیدم رو دختر اون که بار اولین. بود خوشحال بذاره دخترش روی اسم تا بود

 و قد. داشت قشنگی دهن و لب. داشت ایکشیده و زیبا ابروی و چشم اما؛ بود بسته حنا موهاش به تقویت برای

 هیچ خواستمنمی ،کجاست آدرسم نگفتم بهشون. بود شهال اسمش، اسمش. داشت دلربایی و ریز یقواره

 به ور دخترشون شدن حاضر شناختنمی کجا از دونمنمی رو خانحشمت که همین. باشند داشته من از نشونی

 .نبودم بند پا روی. بودن داده بهم رو دنیا انگار. شد باردار دختر اون آمد و رفت ماه چند از بعد. بیارن در عقدم

 .بردمی ابرها روی رو من کنهمی رشد زن اون بدن تو داره خودم خون و گوشت از بچه یه کهاین حس

. اومدممی امآسته رفتممی آسته. شده بلند سرم زیر بفهمه گذاشتمنمی. گذاشتمنمی کم، زنم برای طرفی از

 دکترها، خونه مریض رسوندمش وقتی. شد خراب مادرت حال مشهد سفر تو که بود چی خدا حکمت دونمنمی

 و دنکرمی رشد زمان هم داشتن که داشتم بچه تا دو حاال، بود خشکیده امریشه حاال تا که منی. بارداره گفتن

 .شدنمی بزرگ

 . زد موهایش میان چنگی کالفه. نشست پدرم

 خونهمریض پاش یه همیشه اما؛ بودم کرده تهیه براش رو آدمیزاد جون تا مرغ شیر از کهاین با. بود ضعیف زنم -

 بودن کسی، میگم رو شهال، طفلک اون ولی؛ رسیدمی بهش. داشت رو هواش حسابی لعبت. خونه پاش یه و بود

 ...کهاین تا. کنه تهیه براش الزمه چی هر تا دادممی پول مادرش به هفته هر. برسه بهش که

 یرگ برزخ در. سوختمی و شده خشک گلویم. دانمنمی؟ کردمی فکر! دانمنمی؟ کردمی گریه. شد ساکت پدرم

 :داد ادامه پدرم. آمدمی سراغم به سو هر از ناگوار اخبار و بودم افتاده

 بود شده باردار وقتی از. منتظر آن هر و بود ماه به پا شهال موقع اون. گرفت دردش که بود ماهش شش زنم -

 هم با هم رو اشبچه و اون امبچه و زن کنار گفتم. نمیدم طالقش که بودم داده قول. بودم کرده پیدا مهر بهش

 و بتلع و گرفت دردش زنم. گفتممی داشتم. ببره بویی زنم نباید هرگز که بودم گرفته قول ازش اما؛ خواممی

 ولی... ولی؛ رسوندم رو خودم دادن خبر بهم تا. بودم سرکار خبربی جا همه از من. زایشگاه بردنش خدابخش
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. یدمکش چی عمل اتاق در پشت من که دونهمی خدا فقط. بره دست از ممکنه خرابه خیلی خانومت حال گفتن بهم

 مادرزنم دنبال فرستادم هم رو خدابخش. کنه آماده بچه و خانم اومدن برای رو خونه تا خونه فرستادم رو لعبت

 ور مادرت و شد باز اتاق در کهاین تا. خودم و بودم خودم. بیاد نتونست و بود مریض موقع اون هم اون البته که

 هنقش جاهمون. بگم خانمم به خودم خواست ازم پرستار. بود مرده بچه. بیرون آوردن برانکارد با مرده یه عین

 رو ردکت و پرستار دهن پول با. بکنم رو بدم انجام رو خواستممی قبل از که کاری همون بود قسمت انگار. چیدم

 و اسم تازه هاوقت اون دیگه. شناختنمی رو من و بود سازمان بیمارستانِ. کردم تبانی بیمارستان رئیس با. بستم

 طرفی از. ببیندش تا بیارن تونننمی و داره مراقبت به نیاز بچه گفتن زنم به. بودم کرده در شهرتی و پیدا رسم

 شهال بعدش روز دو. شه بلند جاش از روز چند تا نداشت اجازه داشت که زیادی ضعف خاطر به هم خودش

 شبود نبرده و بود کرده خسیسی مادرش. آورد دنیا برام بره یه عینهو گنده و مر و سر پسر یه و گرفت دردش

 نیاد با امبچه رفتن دست از غم. باشن سالم دو هر که بود خدا خواست اما؛ سرش باال بود آورده قابله. زایشگاه

 گذاشتم رو اسمش. خوردمی رو انگشتش داشت کردم بغلش وقتی. داد شادی به رو جاش پسرم اومدن

 و ودنب دست پایین. چیه قصدم گفتم پدرش و مادر به. دادم روشنی چشم پهن النگوی یه شهال به و اسفندیار

. نداره خبر نمز و مرده امبچه گفتم. بزنم قولم زیر مجبورم گفتم شهال به روز یک بعد. نبود بند جایی به دستشون

 در دم تا اما؛ داشت خونریزی کهاین با. کردمی گریه خون. نکنم جدا ازش رو اشبچه که افتاد پام به. داد قسمم

 تو اراسفندی میگه هنوزه که هنوز. زنم دامن تو گذاشتم و بردم رو پسرم. کردم رو کار این من ولی؛ دویید دنبالم

 اههم شیش بچه که کردمی دود اسپند چقد. باشه ماهه شش خوردنمی بهش و بود سرحال و مپل و تپل بچگی

 !ستماهه نه و کامل بچه قد من

 بزرگ و داده شیر مرا که زن این بپذیرم چطور؟ بیاورم طاقت چطور... مادر یعنی... یعنی! بودم من بچه آن پس

 ؟بود تقدیری چه این؟ بود مصیبتی چه این خدایا... نیست امواقعی مادر کرده

 شتربی موهایش سپید هایتار کردم حس. شده پیر سال بیست کردم حس کرد سمتم به را رویش پدرم وقتی

 پیر همه این دقیقه چند در انسانی بودم ندیده حال به تا. شده اضافه هایشچشم دور چین کردم حس. شده
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 ودخ در درد از اشچهره شود بلند خواست وقتی. شد بلند جا از زحمت به. گذاشت قلبش روی دست پدرم... شود

 .شد جمع

 و میدهخ پدرم وقتی. باشم داشته گفتن سخن توان که آنم از ترشوکه دانستمی. بزنم حرفی تا نماند منتظر

 رد دستگیره به دست پدر! مادرم. شدمی تکرار سرم در سوال یک تنها کشیدمی در سمت به را خود، تکیده

 :گفت شرمنده که خواند را فکرم گویی. کشید

 قول به. زدممی سر بهش کمتر نگیره رو سراغت کهاین برای. شد گیرگوشه کردم جدا مادرت از که رو تو -

 بهش .رفتممی دیدنش به یکبار هفته سه ماه دو تا. بودم نداده طالقش وقت همون که گذاشتم منت خانحشمت

 ...هک فرستاد پیغام برام خانحشمت روز یه، ماه دو از بعد. باشه داشته بچه تا کنم باردارش باز حاضرم گفتم

 ایخاطره هیچ که مادری برای داشت دلم و کرده فراموش را خود درد. زدمی چنگ قلبم به کسی انگار. شد ساکت

 .کرد اما؛ نکند تمام را اشجمله پدر که کردممی خدا خدا. آوردمی هجوم ذهنم به کلمات. تپیدمی نداشتم او از

 .ترکید بغضش

 ...بود کرده دق، شهال. کردنمی آویزون در به سیاه پارچه داشتن که شونخونه دم رسیدم وقتی -

 . رفت بیرون و کرد باز را در

 و بود کرده خود آن از را قلبم هایتپش تازه سال همه این از بعد که مادری خیال با. ماندم تنها فکر هزاران با

 کرشف خواستممی اگر افتادمی کار از قلبم. نداشتم تاب را آخری این آه... دیگر مرد یک کنار در حاال که تهمینه

 سپ را اشگوشه جگر تا دودمی پدرم دنبال به نزار حال با که کردم تجسمش. سوخت مادرم برای دلم. بکنم را

 ... شکست وجودم در کل به، پدرم تندیس. گرفت درد هادندان فشار از فَکم. بگیرد

 شیر دیگر زنی آغوش در فرزندش کهاین خیال با امبیچاره مادر حتما. آمد بدم هم خودم از. مروتبی آدم ای

 دق خنددمی دیگر مادری صورت به هایمچشم کهاین از حتما. مرد و کرد دق زد خواهد صدا مادر را او و خوردمی
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 .مرد و کرد دق گیردمی جشن را فرزندش کردن تاتی و درآوردن دندان دیگر زنی کهاین خیال از حتما. مرد و کرد

 ...مادرم وای ای

 هاپله از و شدم بلند. سوخت هم شکندمی خود در راز این شدن برمال از حال و کرده بزرگم که مادری حال به دلم

. بودند کرده بغل غم زانوی ایگوشه در کدام هر خورده شکست لشگری سردمداران چو، پدر و مادر. رفتم پایین

 به. ار سرم تا پا. را پایم تا سر. کرد نگاهم چانه و پلک لرزش با. شد حضورم متوجه مادر. کشیدمی پیپ پدرم

 آن عاشق ندید و کِشدمی را خون، خون که است درست؟ آورده دنیا به مرا که آن یا بود او امواقعی مادر راستی

 درمانده و مستاصل امقدمی چند در که نامیدمی مادر را زنی همین وجودم تمام اما؛ بودم شده زاییده مرا که

 او دمبو برده پی که من یا، نیستم فرزندش من بود فهمیده تازه که او؟ بودیم یک کدام بازنده. کندمی نگاهم

 و شد جاری چشمش گوشه از غلطان و لرزان اشکی قطره. زدمی دو دو هایمچشم بین نگاهش؟ نیست مادرم

 از که دادمی را عطری همان. بوییدمش. بردم پناه آغوشش به. دویدم. نکردم درنگ. کرد باز طرفم به آغوش

، بود امن آغوشش. کردمی آرامم بودم خردسال هرگاه که داشت را گرمایی همان. بود داده پرورشم کودکی

 !بود " مادر " خون و گوشت از فارغ، کالم یک. داشت عشق، بود مهربان

 که.. .کند خنثی را رفته دست از عشقِ آن سکرآور اثر که... کند آرامم که... داشتم نیاز آغوش این به چقدر که آخ

 و من کهاین شادی از. ریختمی اشک هم پدرم. گریستیم هم آغوش در دو هر. کند رام را شب آن یسرگیجه

 زا که فرزندی و زن فکر از یا. کند جدایمان تواندنمی خونی رابطه هیچ که ورزیممی عشق هم به گونهاین مادر

 وهمچ. آمد. خواستممی را مادرم. بخوابم راحت توانستمنمی. بودم شده کودک شب آن! دانمنمی. بود داده دست

 را او هم من. کردنمی نگاه هوویش فرزند چشم به من به او. پیش هایسال تمام همچو. پریروز همچو. دیروز

 رمگ؟ کرد فراموش شبه یک را فرزندی و مادر سال هجده شدمی مگر. بودیم فرزند و مادر. دیدمنمی پدرم همسر

. من و دبو جانش. مادرم و بود جانم؟ کنیم فراموش یکدیگر کنار در را داشتن خانواده حس عمر یک توانستیممی

. ودب رسیده خانه به تازه و رفته سرکار وقت چند بعد. گرفتم پدر از را مرحومم مادر خانواده سراغ فردا حال این با

 ممادر فوت از بعد. ندارم کاری و کس گفت، بزند چانه و چک بخواهد آنکهبی؟ چرا نپرسید؟ چه برای نپرسید
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 اگر که داننگرفته من از سراغی هم وقت هیچ. نگذاشتند جا به خود از نشانی هیچ و شهرستان برگشتند شانهمه

 .اندکردهن هم آن که کنند باخبر خود جای از را او توانستندمی که بوده خانحشمت آنها ابطر تنها باشند گرفته هم

 ".است منتظرم حکما. بروم دیدارش به زودتر باید؟ کجاست مادرم خاک پس": پرسیدم

 بود ارقر. شهرستان ببرنش خوانمی گفتن. کردن مخالفت ولی؛ کنم دفنش عبدالعظیم شاه خواستممی من -

 .نیستن دیدم شونخونه دم رفتم که فردا. بریم شهرستان طرف به سردخونه از هم با و بیام روز اون فردای

 هم حق. بدونم رو دفنش محل حتی یا باشم مراسم تو من خواستننمی. رفتن دیروز همون گفتن هاهمسایه

. شتیمندا هم خویش و قوم به کار. بود معامله یک ما ازدواج! چیه آبادیشون و روستا اسم دونستمنمی من. داشتن

 زندگی براش و بدم دلش به دل خواستممی تازه. بیاره بچه برام که زنی هم هااون و براشون داشتم پول من

 "...که بسازم

 :گفت زندمی حرف خودش با انگار که طوری. رفتمی باال هاپله از که طور همان، پدرم

 ...مادرتی شبیه تو گفتممی بهت همیشه -

 خویش فرزند مرگ عامل مرا که بود دلیل این به شاید بودند نگرفته را سراغم مادرم یخانواده کهاین

 راز ینا خواستنمی دلش. داشت دلیل یک تنها بود نکرده آنان یافتن برای تالشی پدرم کهاین اما؛ دانستندمی

 هم بر را اشزندگی آرامش که بود سنگین ایسایه، میان این در شهال خویشاوندان حضور و شود برمال روزی

 بود خودش خون از که فرزندی و بود عاشقش که زنی کنار راحت خیال با حال. بودند رفته که بهتر چه. زدمی

 خواهد را اشزندگی دامان مادرم خونِ این تاوان روزی که آن از غافل! دردسربی، مزاحمبی. گذراندمی زندگی

 اب، حشم و خدم همه آن با بزرگ خواهعدالت که بود شده پر جا همه. آوردمی بار به را عظیم رسوایی این و گرفت

 و لهحج پای از را نوعروسش تا ماند ساکت فرزندش عروسی شب در، کبکبه و دبدبه همه آن با، بیا و برو همه آن

 و سیاهی رو چه. بوده عروسش نامزدِ بود کرده ادعا هم آن از پیش که کسی همان. ببرند چشمانش جلوی در
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 برهم را فرزندش تنها عروسی که. ..اندکرده خود آن از عروسی شب در را ناموسش که این از باالتر رسوایی

 ...اهلل لطف شیخ گنبد دلم و بود مسگرها بازار سرم. اندزده

 شانه را مواجش موهای؟ کردمی چه؟ بود کجا امتهمینه. بودم کرخ. کردمی درد هایماستخوان. نداشتم طاقت

 فریاد و ندبزن زل دیگر کسی به توانستندمی؟ باشند مهربان دیگری با توانستندمی هاچشم آن؟ که برای؟ زدمی

 تنها. دانمنمی؟ دیدممی خواب؟ گفتممی هذیان... آه؟ نیست من مال دیگر امتهمینه؟ اندعاشق که نزنند

 .شد اهمنخو تهمینه از پیش اسفندیار آن دیگر و. گشت برنخواهم سابق وضع به وقت هیچ دیگر که دانستممی

*** 

 بعد ودب کرده نذر. کند شرکت پزان سمنو مجلس در تا بود رفته همسایه خانه به مادرم. بود مانده عید تا روز چند

. دکرمی دل دل حرفی گفتن در و بود آمده صبح از رضا. کند کمکی همسایه یساله هر مجلس در من بهبودی از

 هایتابک الیالبه از. امتهمینه الّا داشتم انتظار که هر از! نگارین از هم شاید! بگوید گالبتون از خواستمی شاید

 .برداشت را حافظ امکتابخانه

 .کن نیت -

 با باید. ردکمی بد را حالم فکر این. گرفت درد قلبم. نبود من آنِ از دیگر که ایتهمینه؟ گرفتممی فال نیتی چه با

 هب را وجودم روزی که هاچشم آن. نیست دیگر، تهمینه کنم اشحالی که نداشت را این طاقت. آمدممی راه قلبم

 "بگیر ". کردم نیت .شدمنمی حریفش. شدمی اشحالی مگر. نیست دیگر، کشیدمی آتش

 نرود جان و دل لوح از تو نقش هرگزم"-

 نرود خرامان سرو آن من یاد از هرگز

 است من مسکین بردل بارغمت از هرچه
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 نرود آن من دل وز من دل از برود

 گرفت جای جان و دل در توام مهر آنچنان

 "نرود جان از و دل از برود سر اگر که

... 

 تاصلمس. گرفتم هادست میان را سرم. بود کشیده آشوب به را دلم حال رضا دلنشین صدای. شنیدمنمی دیگر

 هب دستی و نشست کنارم. گذاشت میز روی و بست را کتاب رضا. بردمنمی خود حال به راه. بودم غریب. بودم

 :بود راسخ و متین صدایش. نکرد من من. کشید گردنم و سر

 هاکلفت و نوکر با و برداره عمارت از رو شخصیش وسایل تا اومده گویا. شدم خبر با دیروز. درهگالب اومده -

 که االح گفتم. تنهاست. نیومده باهاش خسرو امیر. میگم بهت که کنمنمی درستی کار دونممی. کنه خداحافظی

 .بدم پس بهش تا بدی مونده پیشت اون از چیزی اگر طورهاین

 خط دست شاید. بوده گالبتون کار حکما! نبود سخت کرده باخبر تهمینه آمدن از را او کسی چه کهاین فهمیدن

 دست ورتص همین به چندباری هم این از پیش. ببرد بیمارستان آدرس به تا آبادی ـوسـ بـمینی یراننده به داده

 .کند شانمعاینه و برود درهگالب به تا کند باخبر آقابزرگ یا ننه کسالت از را رضا تا بود فرستاده خط

 گالب به. بود سرکار هم پدرم و نیامده هنوز مادرم. داشت کار بیمارستان. رفت رضا نخورده و خورده را ناهار

 برای را دخو که بود جمعیتی از مملو هاخیابان. افتادم راه. نباشد نگران بگو پرسید مادر اگر دارم کار جایی گفتم

 فروختندمی رنگی جوجه و قرمز ماهی که هاآن و هافروش ماهی، هافروش آجیل بساط. کردندمی آماده نوروز عید

 لویج از ماشینم هایبوق پس از که عابران این کردم فکر خود با. بود پا به مردم میان شوقی و شور چه. بود داغ

 نای به ایلحظه اگر که خدا به؟ امگذرانده سر از را مصیبتی چه من کنندمی خیال خود با هیچ روندمی کنار راه

 قلب پشت با را خیابان هایپیچ. رسیدم درهگالب به دیگر! اندکرده چه من جان با تهمینه هایچشم که بیاندیشند
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 گل پیش شب باران از زمین و بود تهران از سردتر درهگالب. برسم آقابزرگ یخانه به تا گذراندم نفس تنگی و

 گذاشته اج کتاب چند و لباس دست چند هم خودم. شدمی بیشتر و بیشتر قلبم هایتپش قدم هر با. داشت الی و

 انایو روی آقابزرگ جای. ایستادم حیاط میان. آمدمی حساب به درهگالب به زدن سر برای خوبی بهانه که بودم

 بهار. کردمی خودنمایی سبز ریز هایجوانه درختان روی و شده پخش حیاط در خودرو هایگل بوی. بود خالی

. دید مرا که آمدمی بیرون مطبخ از داشت نعیم. روحبی و تاریک و سرد. بود زمستان وسط که من برای؟ بود آمده

 .ایستاد جا همان تعجب از

 ورتشص به تصنعی لبخند. نبرد درونم التهاب به پی تا کرده حفظ را ظاهرم کردم سعی. دادم پاسخ را سالمش

 .آمد پیش و کرد باز یکی یکی را رنگش سبز بافتنی لباس هایدکمه. زدم

 .بریدیممی سر چیزی گوسفندی گاوی دادیدمی خبر! خبربی چه آقا -

 .دید اشگِلی هایچکمه روی را نگاهم رد! انگار داشت اضطراب. لرزدمی هایشدست که دیدم

 .آقا میره دیر زمستون اینجا -

 :گفت عوض در. نزد ریش از حرفی! نه ولی. شده تعجبش باعث هایمریش شاید گفتم

 .کنم خبرشون بدین اجازه. دارن مهمان اهللسیف حاج و عزیزخانم -

 از عجله با و پریشان، ننه و بزرگ آقا که نکشید طولی. رفت باال گویان اهلل یا باشد من جواب منتظر آنکهبی و

 یپرده کردم حس آن یک. بود ترآرام من قلب صدای از چوبی هایپله تاالپ و تاالپ صدای. آمدند پایین هاپله

 در زرگب آقا. دیدم اشتباه شاید گفتم که کوتاه آنقدر. لحظه یک فقط اما؛ خورد تکان باال هایاتاق از یکی توری

 چه؟ نبودم عزادار مگر. ام کرده شکلی این عزاداران همچون را خودم چرا که ریخت اشک ننه. کشید آغوشم

 هک را هایمکفش؟! نیاورم خودم روی به و نیاورده ابرو به خم شب آن گزنده ماجرای از بعد که؟ داشتند توقعی

 اب. بودند مضطرب دو هر. شد باز ایناله با اتاق در. کردم جفت ایوان چوبی هاینرده کنار بود شده هم گلی حاال
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 کنار مرویروبه بزرگ آقا. نشستم پنجره کنار مبلی روی. گفتندمی سخن یکدیگر با نگران و آلود رمز هاینگاه

 :گفت من به رو. داد آقابزرگ دست به و آورد سیاهی دستیِ کیف خانه صندوق از ننه. بود ایستاده گرامافون

 ...که الهی ننه. دیدیدمنمی رو روزها این و بودم مرده من کاش. بگردم دورت ننه که الهی -

 نایح از هنوز، روسری زیر از اشبافته گیسوان. کرد پاک را هاچشم سپیدش روسری گوشه با و ترکید بغضش

 ارانگ که طوری. گرفت آغوشم در ننه. شدم جمع خود در آخی با و گرفت آتش قلبم. بود رنگی من عروسی شب

 را من و کرد بهانه را شام ننه. رفتمی تاریکی به رو هوا. گرفت نخواهد آغوش در اتاق این در و جااین مرا دیگر

 تسبیحش هایدانه با. نشست گرامافون کنار و گذاشت زمین روی را ساک آقابزرگ. گذاشت تنها آقابزرگ با

 نه است گفتن ذکر برای تسبیح که دارد نگه را تسبیح حرمت که کردمی دعوایش بود ننه اگر. کردمی بازی بازی

 مدانستمی و بود طبیعی غیر جو. بودم نشسته قاضی مقابل در مجرمی چو بزرگ آقا رویروبه من. کردن بازی

 قدع سفره پای و است من با دلش که. ..نکرده عقد تهمینه بگوید که کردممی خدا خدا. شود زده باید هاییحرف

 .نشیندنمی دیگر کسی

 .کرده عقد تهمینه که داری خبر حکما -

 .دادم فشار صندلی دسته روی و کرده مشت را هایمدست. خورد قلبم به مستقیم تیر. زد هدف به صاف

 .کرده عقد هم امیرخسرو با -

 .کردممی سوراخ را فَکم داشتم. شد بلند امقروچه دندان صدای

. بومم لبِ آفتاب من. کن گوشت یآویزه میگم هرچی پس. هاخواهعدالت خون از. اسفندیار منی خون از تو -

 .داره شوهر االن زن این. نمیگه بهت دیگه کسی نگم تو به رو چیزها این من االن. نیستم فردا هستم امروز

 :پریدم حرفش میان و کرده ادبیبی
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 .بردنش که بود عقد سفره پای! داشت شوهر هم وقت اون -

 .کرد نگاه چشمانم به صاف بزرگ آقا. شد خفه گلویم در صدا

 .نمیره مردم عروس دنبال. نمیره ناموسیبی پی من خونِ! منی خون از تو میگم که همینه برای -

 ؟مردمی عروسِ تو؟ تهمینه گفتمی را تو داشت؟ مردم عروسِ؟ گفتمی چه بزرگ آقا

 !نیستی ناموس دزد تو! نیستی یکی امیرخسرو با تو -

 ؟مردمی ناموسِ تو حاال تهمینه. زدم زار. گریستم بلند صدای با. نیاوردم طاقت

 بچه هم تا سه که بود شوهرداری زن، امیرخسرو همین مادر! چشیمی رو مصیبت این که نیستی نفری اولین تو -

 نای شوهر بابا این گفت. محضر برد رو زن اون زور به و چوپان یک دست داد سیاهی پول یک خانصولت. داشت

 که زننشمی تیر با کنه خطا پا از دست اگر که دادند خبر هم شوهرش به! گرفتش خودش و داد طالقش. زنه

. نیست افسانه و قصه هااین، جان بابا. مرد جوریهمین ونک ده تو خدابیامرز رحمت، هاقدیم اون ما زمان

! کنننمی رعیت به رحم که ارباب و خان. هست ازش چندتایی مملکت این آبادی هر تو که هست هاییحقیقت

 رو ظلم این ؟بکنید تونستید کار چه؟ شد چی. داشت کبکبه و دبدبه پدرت که گیریم. نبودی رعیت تو که گیریم

 .نداره صدا دست یک، نیست هم با مردم همه قیام جز راهی

 .نه یا دانندمی را پدرم راز دانستمنمی. فهمیدمنمی چیزی هایشحرف از

 ینهم تا و اتننه دامن رو گذاشت سر. اومد صبح امروز. اینجاست تهمینه. برسم اینجا به تا گفتم رو هااین -

 ویجل رو اون که راحتی همین به که بود کرده تهدیدش گفت. بود خطر در الدینشهاب جون گفت. کرد گریه االن

 رو اسفندیار تونهمی هم راحت قدر همون، برده عقد سفره پای از رو تهمینه و گرفته گرو و دزدیده همه چشم

 .شده کار این به مجبور که بودتش ترسونده اونقدر زادهحروم. بکشه
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 ندچ در. باالست االن او. انداختم سقف به نگاهی! زدمی صدا را او وجودم همه؟ بود اینجا تهمینه. برخاستم جا از

 .زدم فریاد را نامش وجود همه با. من قدمیِ

 "تهمینه ". پیچید اتاق در صدایم

 از نم آورد یادم که... بود جا به عجب که ایکشیده. پراند هایمچشم از برق بزرگ آقا صالبت با و آبدار یکشیده

 از که ندارد میان در رازی دیگر حاال پدرم که بود این از غیر مگر اما... اما؛ دارد شوهر تهمینه که... هستم او خون

 .مادرم هم، دانستممی من هم حاال. بترسد شدنش برمال

 دونب. بزرگ آقا همیم سهم ما. برگردونه بهم رو ما تونهمی. بگیره رو طالقش تونهمی. تونهمی پدرم بزرگ آقا -

 ...تونیمنمی هم

 :فتگ مکث با و داد تاب را سبیلش گوشه. نشست جایش سر و کرد هایمچشم به نگاهی مستاصل بزرگ آقا

 مسریه لیاقت دیگه من... گفتمی... گفتمی. نیست وصلت این به راضی دیگه که ستتهمینه این، بار این -

 .بودم شده جدا صدبار وگرنه ندارم رو اسفندیار

 مچاله! کردمی خرد را هایماستخوان داشت کسی گویی؟ ندارد را من لیاقت که چه یعنی! شدم خرد! شکستم

 .شد تنگ هایشچشم برای دلم چقدر... من یتهمینه... تهمینه. نیست کردنی باور... نه. افتادم زمین روی

 .شده خاموش همیشه برای و داده دست از را فروغش دانستممی حال که هاییچشم

 .گرفت طرفم به را کیف بزرگ آقا

 .کردم جمع خودم، توشه وسایلت همه. بگیر رو ساک این بیا. اینجایی نداره خبر -
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 مال لگد غیرتش و غرور که بودم مردی. ببیند مرا خواستمی. زد کنار را پرده خودش. بزرگ آقا نه؟ ندارد خبر

؛ میرمب خود درد به. کنم گم را خودم. بروم خواستم. گرفتم را ساک یدسته و شدم بلند حرفی هیچبی. بود شده

 .انداختم بودیم زده چنگ ساک به دو هر که هایماندست به نگاهی. نکرد رها را ساک یدسته بزرگ آقا ولی

 ...اومدی درهگالب به که بود آخری بار این که بخور قسم... بخور قسم -

 اینجا بود قرار تهمینه مگر؟ دور بریزم و بردارم درهگالب جای جای در را خاطره همه این یعنی؟ بخورم قسم

، اندگرفته را خودش. نیست عادالنه این... من اما؛ شود ور غوطه مانمشترک خاطرات میان او چطور؟ کند زندگی

 :گفت مصرانه و کشید خود طرف به را ساک؟ بگیرند خواستندمی هم را خاطراتش

 !نداری مردم ناموس به نظر که بخور قسم -

 ؟ایشده مردم ناموس تو دیگر حاال تهمینه؟ مردم ناموس. گرفتم گر. شد داغ تنم

 .نمیای اینجا دیگه که بگو. اسفندیار بخور قسم -

 آن با شد نامهربان شدمی مگر؟ شدمی مگر؟ نبینم را تو دیگر خوردممی قسم چطور؟ خوردممی قسم چطور

 ؟شدی مردم ناموس تو حاال، تهمینه راستی؟ هاچشم

 دیگر. باشد ستیز در خودش با هم خودش گویی. بود آشفته. انداخت زمین به و کشید دستم از را کیف بزرگ آقا

 .کند تمنا خواستمی گویی. دستوری نه و بود حکمی نه

 .کن خالصم و بگو، پسر یاال -

 در واستمخنمی. بشکند هم بزرگ آقا ابهت خواستمنمی حال و بود شکسته چشمانم جلوی پدرم ابهت. لرزید تنم

 .چرخاندم دهان در زبان زحمت به. شود کوچک نظرم

 ...تهـ جان به. نگذارم درهگالب به پا اینجاست دونممی که زمانی تا بزرگ آقا دممی قول -
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 دستش. گذاشت هایملب روی دست. آوردن را شوهردار زن نام بود معصیت. بیاورم زبان بر را اسمش نگذاشت

. نیندازم نگاهش به نگاه دیگر که گرفت قول ازم. آورد قرآن. برداشتم را کیف. کشید آغوشم در و بوسیدم را

 طلسم مترسیدمی. برگردد مطبخ از ننه نماندم منتظر. نکنم هم را فکرش دارد شوهر که زمانی تا و نکنم معصیت

 صدای آمدم بیرون که اتاق از. بزنم قولم زیر هایشچشم دیدار اشتیاق به و کرده سست را پاهایم عشق این

 پا هب پشمی جوراب. بینممی را تهمینه که است اولی بار انگار. لرزید دلم و دست. آمدمی پله روی کسی پاهای

. کشیدمی خود دور به طرف دو از سرما از که را شنلش. دیدم را دامنش آمدمی پایین که طور همان. داشت

 خودبی خود از مرا که... بود جانم که هاچشم آن. ببینم را هاچشم آن دیگر بار تا نکردم صبر دیگر...  و گردنش

 ... کردم ترک را درهگالب همیشه برای گرفته گر ایسینه با عجله با و سوختمی قلبم. بود کرده

 که دمبو شکسته خود در چنانآن. شدنمی صبح هایششب و بود کُشنده و کشدار روزهایی تهمینه از بعد روزهای

 میان از و شده کمرنگ فامیل خاطر از آرام آرام و رفته رفته، درد این. شدمنمی اول روز مثل رقمی هیچ دیگر

 و گرفتنمی در پچ پچ میهمانان میان، شدممی مجلسی وارد وقتی دیگر. شد چیده فامیل هایزن غیبت داغ بساط

 این، درد نای دیگر. گرفته را دامانتان نگارین آه که زدندنمی کنایه مادرم به دیگر. کردنمی سنگینی رویم هانگاه

 این گذاشتم. دادم دانشگاه و درس به دل. بس و ماند مادرم زندگی و من قلب در تنها جانکاه و عمیق جراحت

 پدرم. بروم نگذاشت هم مادرم. گرفتم بورسیه. شود افزوده ارزشش بر زمان گذشت با و بخورد خاک عشق

 کهینا نه. بماند بیکار توانستنمی خب. کردمی تجارت عموهایم از یکی با که بود سالی چند. شد بازنشست

 . نداشت عادت. بماند خانه در بیکار توانستنمی که دلیل این به فقط. نه. باشیم داشته مالی مشکل

*** 

 نگس دور. شکستند دست کف اندازه سنگ یه با را مانخانه شیشه. شد شروع پاییز سرد شب یک از چیز همه

 .بودند پیچیده کاغذی

 "ساواکی بمیری باید "
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 و لعن خیابان در. نوشتندمی شعار خانه دیوار روی. بود پدرم شغل و مردم میان جدال ابتدای تازه این و

 فروش به را اموال راحت خیال با تا شویم خارج کشور از مادرم و من داشت اصرار پدرم. کردندمی ماننفرین

 از وارده فشار شدت خاطر به آخر سر. انکار او از و اصرار پدر از. نپذیرفت مادرم. شود ملحق ما به و برساند

 ما خواستنمی! نکردم اشهمراهی هم من حتی که چرا؛ شد کشور از خروج به مجبور تنهایی به انقالب بلبشوی

 ینا موافق نه و کرده شکنجه را کسی نه حال به تا پدر که خوردمی قسم مادرم. کردند مجبورش. بگذارد تنها را

 ازهت. سوختندمی هم با خشک و تر دار و گیر آن در اما؛ بود کشور نظم و امنیت حفظ تنها هدفش. بود هابرنامه

 با نگارین ازدواج خبر. کرد مهاجرت فرانسه به و گرفت را هابچه و زن دست هم عموجان که بود شده انقالب

 نم دادن سامان و سر برای را امیدش اندک همان مادرم. پیچید فامیل در، آوازه خوش تبارِ ایرانی تاجر یک پسرِ

 همان تنها، اموال شدن مصادره از بعد. رفتیممی کشور از خارج به پدر دیدن برای مرتبه دو سالی. داد دست از

 . شدمی محسوب آن سوای گرفتممی مهندس عنوان به من که حقوقی که بود مانده برایمان مادرم کارخانه و خانه

، اندرفته ما میان از و کرده سکته دیگری از پس یکی روز یک در و هم با ننه و بزرگ آقا آوردند خبر که روزی

 رایب حتی بودم خورده که قسمی خاطر به کهآن بدتر و بود وصل بهم جانشان انگار. بود امزندگی روز بدترین

. اشهمیشگی لطافت و سادگی آن با ننه ماه روی ندیدن بود سخت. نرفتم درهگالب به هم پیکرشان تشییع

 .بودمشان دیده تهران در عمویم دختر عروسی برای بار آخرین. مرتبه آخرین برای آقابزرگ ندیدن بود سخت

 حرارت چه که آه. کردمی آرامم او و گریستممی صبح تا ننه آغوش در تا است آخر دیدار دانستممی کاش ای

 ندگفتمی. گرفتم ندید را فامیل هایبدگویی و هاتهمت. نفرشان دو هر ندیدن و رفتنش بود ناشدنی خاموش

 هم خاندان بزرگان تشییع به حتی که، کند انتخاب همسری به را زنی نتوانسته تنها نه تهمینه از بعد اسفندیار

، شیدمکمی نفس که همین. تهمینه بدون اسفندیارِ از داشتند توقعی چه! امخورده قسم دانستندمی چه! نیامده

 و دوست، همسایه و در از که نبود روزی همه این با. شکر را خدا داشتم را امشخصی زندگی و رفتممی کار سر

 ".ستیمه زاده آقا با وصلت به مایل " که نفرستد پیغام کسی مستقیم غیر و مستقیم، غریبه و فامیل، آشنا
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 ما میان از سخت بیماری ایدوره از بعد و تنها، غریبانه او. دادم دست از هم را پدرم که بود جنگ بحبوحه در

 .رفت

 راضی برای اصرارهایش یاد... دیر چه اما؛ داشتم دوستش چقدر که... هستم دلتنگش چقدر که فهمیدم تازه

 پدرم تنهایی برای را خود. شد الغرتر روز به روز مادرم، پدر از بعد... سوزاندمی را جگرم اشهمراهی به ما کردن

 و خوردمی غصه. بود نشده سابق همچون شانرابطه دیگر، ما نزد رازش افشای از بعد آخر. کردمی سرزنش

 تا .کردمی دق من سامانی و سربی و پدر نبود غصه از شکبی، نبود تدریسش هایکالس اگر. ریختمی اشک

 .بود کرده ذکر اشنامه وصیت در که ایخواسته. بود رسیده بزرگ آقا یخواسته موعد که امسال

 و ندک سنگ مرا خاکِ تا است وصی او، باشد مجرد هنوز اسفندیار امنوه اگر. حقیر این خاکِ کردن سنگ برای از"

 گاهن متعال خدای هاوالیتی هم پاکِ ارواح دعای از که باشد. بخواند فاتحه آرامگاه در شده دفن قبور تمام روی بر

 ".بیندازد نیز خود ناچیز بنده این بر رحمتی

 یهخواست این که کردند مجابم عموهایم اما؟ من چرا. بخواهد را کار این توانستمی هم پدرم از. نپذیرفتم ابتدا

 شودینم دیگر سال همه این از بعد حاال اما؛ کردیمی سنگ را قبر باید سال یک از بعد گفتند. است آقابزرگ خود

؛ ودمب ایستاده تهمینه جانِ قسم پای من اما شدمی تکرار بزرگ آقا یخواسته سال هر. بگذاری دست روی دست

 .کردند امراهی تهدید و زور با بار این اما

*** 

 تعمار به سال چند و سی کم دست از بعد و امنشسته آقابزرگ خانه ایوان روی. اینجایم من حال. آمدم خودم به

. کردممی گذشته یاد هاجیرجیرک صدای با مهتاب نور زیر و تاریکی در من و بود شده شب. امشده خیره

 باز ار اتاق در همراهم تلفن نور کمک با. برخاستم جا از. رسید اینجا به و شد رد خاطرم از برق مثل که ایگذشته

. شده زینت ترمه با هایطاقچه، هاخوابرخت، هاالله. بود اول روز عین چیز همه. زدم را برق پریز و کرده

 نهات. کردم نگاه خوب. چشم جلو درست. گرفتم باال را هادست. شده گلدوزی سپید رویه با پوشمخمل هایمخده
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 موهای به، اش برجسته هایرگ به، دستم پوست هایچروک و چین به. بودم من اتاق این در شده عوض چیزِ

 اب سالگی هجده همان همچو قلبم اما؛ گذرانده سر از سنی که اسفندیاری! هستم من این. رویش سیاه و سپید

 که یزخم، پوشانده را رویش غم غبار و بود شده کهنه که زخمی. کوفتمی سینه به اشتهمینه یاد و عشق و شور

 .شد بلند حیاط از پسرک صدای. کردمی امخفه داشت و کرده باز سر نو از، بود مانده قلبم در مرهمی هیچبی

 .آوردم شام براتون. ناهار هایظرف دنبال اومدم. آقا های...آقا -

 کرده حمل دوش روی و کرده کیسه در را هاسال این تمام گویی. بود کرده امخسته گذشته فکر. بودم خسته

 .رفتم ایوان روی. کردمی درد هایماستخوان. باشم

 ایهظرف با کن صبر. نشستم رو ظهر هایظرف. کن تشکر علیفتح حاجی از. نکنه درد دستت، پسر سالم -

 .ببر هم با شام

 .خداحافظ، ایوون رو گذاشتم رو دیزی این من پس -

 اما؛ بود عذاب عین. بکاهم درونم حرارت از کمی فقط، کمی تا. بگیرم را تهمینه سراغ که گذشت سرم از

 ممعلو. که ندارد پرسیدن! نه اما. است راضی اشزندگی از؟ شده فرزند صاحب آیا. کجاست بدانم خواستممی

 دیگر او. نیست درست! نه نه! خدا امان به برود کردنمی ول سال همه این که نبود راضی! بوده راضی که است

 که شد باز کسی چه فرمان به زبانم دانمنمی اما؛ بگیرم را سراغش دهم اجازه خود به که نیست مجرد دختر

 :گفتم

 ؟شده مصادره اموالش از چقدر داری خبر؟ آبادی میاد هم هنوز؟ شناسیمی رو خانحشمت تو. راستی -

 !کنممی صحبت دیگر ایسیاره زبان به انگار که کرد نگاهم طوری و خاراند را مویشبی سر پسرک
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 اآق، مهربونه خیلی آقا، هست پسرش االن. بوده دزد گفتمی پدرم که خانحشمت؟! آقا هست چی چی مصادره -

 هم داشتبه ساختمون این میگه پدرم. داره توفیر پدرش با صنّار تومنی الدینشهاب آقا میگه پدرم. ماست معلمِ

 .هزنمی درهگالب به سر بیاد وقت هر میگه پدرم ولی؛ خارجه، آقا نیست اینجا االن. کرده درست مجدالدین آقا

 در هک افتادم روزهایی یاد. تپیدمی ساله هجده جوانی شور با قلبم. انداختمی تهمینه یاد مرا الدینشهاب اسم

 ببیند امر اگر شاید. بود اینجا الدینشهاب پس. تهمینه کنار کردممی عشق مشق، الدینشهاب به تدریس کنار

 این در. بودیم شده جدا هم از همیشه برای امتهمینه و من، او جان حفظ خاطر به روزی نیاورد هم خاطر به حتی

 شیرین و الدینشهاب برای دلم. بگویم سخن خود دل در حتی عشق از که کشیدممی خجالت سال و سن

 .داشت زمستان به میل هنوز من دل اما؛ بود بهار. بود شده تنگ روزها آن و هایشبازی تخس، هایشکاری

 ؟کنهمی زندگی اربابی عمارت تو معلمت آقا -

 .کرد نگاهم گیج هم باز پسرک

 ؟گرفتن مدرسه برای رو نصفش که؟ ستدرهگالب وسطِ بزرگه خونه همون، آقا اربابی عمارت -

 ؟باشد مانده اولش روز مثل چیز همه خواستمی دلم چرا. بود کرده تغییر چیز همه پس

 ماشین قبو پیاپی صدای با صبح. رفتم بستر به و خورده را خونم فشار قرص و پوشیدم راحت لباس شام از بعد

 و رضا دیدن با. داشت پرچین هنوز و نشده دیوار که بود درهگالب یخانه تنها آقابزرگ یخانه. پریدم خواب از

 و شده پیاده. نداشت لنگه معرفت در پیرمرد. داشتم نیاز حضورش به چقدر. شکفت گلم از گل همسرش

 پر هایلسبی اما؛ نداشت سن بیشتر سالی چند و پنجاه هرچند. زد من به گرمی لبخند عینک پشت از چشمانش

 .بود سپید دست یک پشتش

 ؟پیرمرد نیستی ما کن ول هم جااین تو. دکتر آقای احوال به -

 .برداشت را ساکش و کرد باز را صندوق در
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 .کنم جمع رو هاتکاری خراب و بیام دنبالت باید بری که هم جهنم تا -

. ردکمی اذیتم رضا عینک پس از و هاشیشه و ماشین سپر بر خورشید نور انعکاس. کرد ایمستانه یخنده و

 :گفت و کرد سالمی گالبتون

 بار این. میاین شما اینجا میایم زیاد که ما. بندازم راه رو آشپزخونه که بیام. نمونید تشنه و گشنه اینجا گفتیم -

 .بودیم هم دور همه که هاوقت همون عین بپزم سبزی قرمه یه خواممی

 عموجانزن بار این. نداشت دوامی اشزندگی اما؛ بود کرده ازدواج زنان متخصص یک با مادرش اصرار به رضا

 از را یوهم سبد گالبتون. خواهدمی را که بود گفته اول از هم رضا. خواستمی که برگزیند را همان رضا بود گذاشته

 :گفت رضا به رو و برداشت ماشین عقب صندلی

 ؟!گرفت رو عاصف دکتر دختر، مجد دکتر دیدی -

 :گفت من به رو و

 وشگ تو تموم سال یک. پزن و دک دنبال فقط االن. گرفتنمی معمولی زن هاکرده تحصیل که بود قدیم اون -

 !گرفت رو کسهیچ همون رفت که هم آخرش. هیچکس یا تو یا که خوند بیمارستان آبدارچی دختر

 :گفت و خندید رضا. افتاد راه خانه طرف به و

 .بگیره شکل هاازدواج این از که نیست ایزمونه دوره گفت این هم اول روز از -

 پر را ظرفش و کشیدم برایش گالبتون سبزی قرمه از تشکر برای که بود آورده ناهار برایم پسرک. شدیم راهی

 .دادم تحویل

 بگو. کن تشکر هم علیفتح حاجی از. میشه سختت چون بیای سری دو باید فقط. دیروز هایظرف هم این -

 .حسابی کرده شرمندم. نفرسته غذا نیستم تنها دیگه
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 پوشه یرو. خواندمی و بود گرفته دست بزرگی یپوشه رضا و شد مشغول هاظرف شستن به گالبتون ناهار از بعد

 "...دیگر بار، تو" بود نوشته بزرگ ماژیک با

 ؟دیگر بار، تو؟ چی -

 .مونده آخرش فقط، نوشته تو زندگی روی از! گالبتونه کتاب ترینتازه -

 کهاین حس. داشت طرفدار هایشکتاب که بود موفقی نویسنده حاال گالبتون؟ من زندگیِ. شدم عجیبی حال

 ...تهمینه از آه... تهمینه از آه. کردمی روشن را قلبم بخواند را کتاب این تهمینه روزی

 ...هاسال این تو من به گذشت چی دونهمی چه؟ بود نخواسته کمک خودم از چرا. خوب -

 .بست را پوشه رضا

 !دونممی که من، دونهنمی گالبتون -

 .دآم ما طرف به و گذاشت ایوان روی را شسته هایظرف آبکش گالبتون. بود او من مونس تنها. گفتمی راست

 ؟اسفندیار آقا رو قبرها کنی سنگ خوایمی کی حاال خوب -

 .فرستنمی کارش اوستا با رو هاسنگ صبح فردا برای گفتن زدم زنگ دیروز -

، نهن از. کردیم مرور را گذشته خاطرات. خوردیم دارچین چای. خوردیم لواشک. خوردیم آجیل. نشستیم تایی سه

 گفتم رضا هب. بود هم البته که. باشد معصیت نامش بردن گویی اصال. تهمینه الّا گفتیم همه از، نعیم از، آقابزرگ از

 به. مکن سنگ را قبرها اول. وصیت انجام از بعد بگذارم گفت اما؛ نکرد مخالفت. ببینم را الدینشهاب خواهممی

 از. مشدمی ترمضطرب داشتمبرمی که قدم هر. شدیم راهی. رسیدند اوستا و هاسنگ و شد فردا زدنی بهم چشم

 دواجشاز از پس اصال؟ ببینم را تهمینه کوچه هر پیچ از و آن هر شاید که خیال این از یا؟ بود آقابزرگ و ننه دیدار
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 ینا کدامِ هیچ اما! باشد رفته تهران به و کدام هیچ هم شاید؟ بود کرده انتخاب را درهگالب یا رفته شمیران به

 ! ببینم راه در اختیاربی و ناغافل را او نخواهد دلم قدم هر با که شدنمی این از مانع خیاالت

 یکس کمتر دادمی نشان که روییده بلند هایعلف شان بعضی بین. قدیمی و جدید هایآرامگاه از بود پر مزار

 .نداشتند را کسی یا و کرده مهاجرت شهر به کَسانِشان شاید. گیردمی را سراغشان

 قدم وقتی بود حواسم. دانستمنمی را خویش عزیزان مزار آدرس من که چرا. افتادند پیش گالبتون و رضا

 "الصلوات مع الفاتحه یقرا من": گفت بلند صدای با کار اوستا. نکنم لگد را قبرها روی میدارمبر

 پر ردیف یک مزارشان باالی. بخوانم ایفاتحه دهند اجازه خواستم کند شروع که آن از پیش. فرستادیم صلوات

. تمریخ اشک. بودند نوشته را رگبز آقا و ننه نام سیمان رد با که سیمانی قبر دو. بود روییده سرخ هایگل از

 که شریف انسان دو این. خواستمی را بزرگ آقا دلم. خواستمی را ننه دلم. لرزید اممردانه و پهن هایشانه

... را تهمینه هوای و کرده را روزها آن هوای دلم چقدر که گفتم ننه به. بود نرسیده هم مورچه یک به آزارشان

 را کجا هر. رفتندمی رژه چشمانم جلوی امعروسی شب تلخ خاطرات درهگالب به ورود با چرا دانمنمی

 انمزارش باالی. بودند مرتب و کوتاه هاعلف. بود تمیز بزرگ آقا و ننه مزار. شدمی زنده ایخاطره نگریستممی

 سر هاآن به همه. بودند گذاشته آن در را قرآنشان و هاعکس که بود دار پایه شیشه صندوق یک گل هایبوته کنار

. دانیمبرگر کشور به را او بودند نداده اجازه حتی. افتادم پدرم مزار یاد. نبود دلگیر. نبود غریب مزارشان. زدندمی

 قبر کنار از که کوچکی سنگ با. رودمی دیدارش به هفته هر عموجان که بود آرام دلم و کردیم دفنش جا همان

 :گفت گالبتون. خواندند فاتحه هم رضا و گالبتون. خواندم فاتحه و زدم هاسیمان روی برداشتم

 نیست مهم زیبا صورت گفتی و دادی یادم زندگی رسم و راه که بودی تو. عزیزخانم کنه رحمتت خدا هی -

 .ندیدم شوهرت و تو از خوبی جز. زن بیامرزدت خدا. مهمه زیبا سیرت

 :گفت گالبتون. خواندمی قرآن سرشان باالی و درآورده را اشجیبی قرآن رضا. شد کار به دست اوستاکار
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 اهللسیف حاجی که هاییفاتحه. پایین تا کن شروع باال همون از شما بشه تموم اوستا کار تا اسفندیار آقا میگم -

 .بخونید رو گفتن

 :گفت رضا به رو و

 .ببرش هم خونوادگی یمقبره پیش. برو همراهش پاشو. رو قرآن من به بده برسون آیه به آقا -

 رستد سال چند همین مگر! نداشتیم خانوادگی مقبره که اینجا داشتم خاطر به که جایی تا؟ خانوادگی یمقبره

 هیآ اسم هر دیدن با. خواندم فاتحه دانه دانه. کردیم شروع باال از. نپرسیدم چیزی؟ خانواده کدام اما. باشد شده

 بعج. نشدم خسته اما؛ بود زیاد اموات تعداد کهاین با. بودند رفته خدا رحمت به آبادی اهل بیشتر. کشیدم

 که زنده من و بودند مرده آنها چند هر. آمدمی حساب به رحم صله نوعی هم این. آقابزرگ بود کرده زیبایی وصیت

 یک .شودمی خوشحال و بیندمی مرا فرستممی فاتحه که کدام هر برای دانستممی اما؛ کشیدممی نفس اما نه

 :زد صدا گالبتون. گذشت نیم و ساعت

 .شد تمام اوستا کار... رضا آقا... آقا.. آقا -

 رگردمب زودتر داشتم عجله اما؛ بودم آورده کم نفس کهاین با. دویدم آنها طرف به. بایستد جا همان گفتم رضا به

 متر کی که آبی شیر با داشت که اوستا. درآوردم را پول پاکت و کردم کتم جیب در دست. کنم تمام را هافاتحه تا

 :گفت شستمی را دستش بود طرف آن

 که نمک درست االن همین بگو داره ایراد جاییش اگر. نه یا هستی راضی کار از ببین کن نگاه. برادر برکت اهلل -

 .امبچه و زن برای برممی دارم باشه حالل پولت این و باشی راضی

 .کرد نگاه من از تردقیق گالبتون

 اراسفندی آقا این. هاکنی سنگ بیای باید تو هم رو من قبر، نکنه درد تپنجه و دست نداره ایرادی اوستا نه -

 .شاهد
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 ار وسایلش کیف. کرد پاک داشت دوش روی که نرمی حوله با را هادست. گفت ی "باشید زنده" لب زیر اوستا

 از و داده سفارش سپید سنگِ، دو هر برای. انداختم قبرها به نگاهی. رفت و گرفت را پول و برداشت

 :زد داد مزار ته از رضا. کند درستش بودم خواسته تراشکاربهترین

 .هاشهمی دیر فشارت قرص. برگردیم و بریم هم خانوادگی یمقبره بیا. اسفندیار گرمه هوا -

 بتونگال به نگاهی. گفتم رضا گوش کنار آرام را این. آمدمی پریده رنگ نظر به اما چرا دانمنمی. آمد هم گالبتون

 چند ،مسطح مسقفِ بلند سکوی یک روی آنجا. شد آرام هایشانقدم. داد تکان کالمم نفی نشانه به سری و کرد

 حاال هک رضا به نگاهی و برگشتم. کردم باز را در و بردم پیش دست. بودند پوشانده نرده با را دورش که بود قبر

 .انداختم نداشت رخسار به رنگی هم او

 !هانداری نفس دیگه پیرمرد؟ شما نمیاید چرا پس -

 .خشکاند هایملب بر خنده که کردند وبدل رد نگرانی نگاه رضا و گالبتون. خندیدم

 .خانهحشمت خانوادگی یمقبره...اینجا. بیا بخون فاتحه تو -

 وردهآ خانواده این از اسمی باالخره که خاطر این به بلکه. ناراحتی روی از نه. نشستم زمین روی و لرزید پاهایم

 است مکنم یعنی؟ گذاردمی مقبره این به قدم هم تهمینه یعنی. افتاد تهمینه یاد نامشان بردن با شدمی که. شد

 سنگینی ویمر گالبتون و رضا نگاه. تپیدمی تند تند و شد جوان قلبم؟ باشد نشسته امنشسته من که جایی همین

 .برخاستم آهسته و آرام. کردمی

 :شدمی تکرار درونم در سر پشت از رضا صدای داشتمبرمی که قدم هر

 میت گفت. بشه حرمتبی اینجا قبری هیچ نمیده اجازه زادهامام حرمت به گفت زادهامام متولی مرگشون از بعد -

 مزارها این به نداره حق کسی، کردند خاکش خانحشمت قبر تو که پریچهرخانم روح خاطر به و داره احترام

 .کنه خونوادگیش و بخره کال رو قسمت این الدینشهاب داد اجازه. بزنه دست
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 بزرگخانم مزار بر. خواندم ایفاتحه. خانحشمت و تهمینه پدر. بود خان ساالر مزار. ایستادم قبر اولین روی

. کردیم امکفری، داشت روا تهمینه به که هاییخلقی بد و هاظلم یاد. رفت هم در هایمسگرمه اختیاربی. ایستادم

 همینهت کاش ای": گفتم خود با. کوتاه دنیا از دستش و بود میت اما. کنم نثارش ایفاتحه خواستنمی دلم هیچ

 "!باشدت بخشیده

 هفاتح و نشستم مزارشان کنار. بودند شده دفن قبر یک در دو هر خانحشمت و پریچهرخانم. خواندم ایفاتحه

 پچ چپ صدای؟ کیست دیگر این. بود مقبره یگوشه، قبر سه این از فاصله با که افتاد مزاری به چشمم. خواندم

 و مقبره سقف سایه در ما. شد مقبره وارد آهسته هایقدم با رضا دیدم آن یک. شنیدممی را گالبتون و رضا

 چند در .کرد هدایت قبر طرف به مرا و گذاشت پشتم دست رضا. بود ایستاده مقبره از بیرون آفتاب در گالبتون

 .ایستاد که بودیم آن قدمی

 .ایستادم جا همین من. برو تنها خودت رو اشبقیه -

 به وجود همه با. بودم ترسیده. دادمی بد گواه دلم. سوختممی داشتم. کردم ترش و زد باال اممعده اسید

 دهان اب. بود رفته باال قلبم تپش. شده سرم بر خاکی چه بخوانم نگاهش از خواستم. کردم نگاه رضا هایچشم

 یاآ! شده فروغبی هایمچشم یا کشیده نم سوادم دانمنمی. ایستادم قبر باالی درآمده حدقه از هایچشم و باز

 لویمگ کسی اگر. داشت کشیدن نفس تقالی و مانده باز دهانم. شد خیس اختیاربی هایمچشم؟ خوانممی درست

؟ نمبیمی درست. کشیدم قبر به دست. افتادم زانو دو روی. زدنمی بیرون هایمچشم همه این هم باز فشردمی را

 روی... من یتهمینه... تهمینه. شدممی کور کاش ای. زدم کنار را قبر روی اندک هایبرگ گل؟ خوانممی درست

 ... "ایدرهگالب تهمینه" بود نوشته زیبا و کشیده خطی با قبر

 در اشسیاهی که هاچشم آن، مردممی پوشاندمی را آن غم از اندکی گرد روزی اگر که هاچشم آن... هاچشم آن

 و خاک از پر و بسته دنیا از چشم خاک خروارها زیر االن هاچشم آن... بود افکنده سایه من هایشب و روز تمام
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 تاریکِ. شده تاریک همیشه برای دیگر. ندارد فروغی دیگر کُشَش عاشق و دلربا نگاهِ آن. بود شده خاشاک

 ...تاریک

 دل ونخ همه آن دیگر. ندارد نبض دیگر. زندنمی دیگر اکنون تپیدمی من یاد به و من عشقِ به روزی که قلبی آن

 که ،بود گل برگ عین که تنی آن. بود شده سیاه خانحشمت ظلم از بدنش تمام آخر روز که آمد یادم... خوردنمی

 خواستممی وقتی که آمد یادم. رودمی بین از و پوسدمی خاک زیر حاال زیبا و جوان تن آن. بود سپید و لطیف

 پاره اردد قلبم، قلبم. شکست کمرم، کمرم... وای ای... آخ. بود شده قرمز لطیفش پوست کنم دستش را هاالنگو

 عشقِ این، نیست من یتهمینه این نه. سوزممی دارم... کَنندمی یکباره را تنم پوست دارند... پوستم. شودمی

 که؟ نکند شرم اشخورده فر دست یک مژگان و سیاه هایچشم از خاک شودمی مگر. نیست من مظلوم و کهنه

 برای و بپوسد خاک زیر حاال دادمی مشک عطر که موها خرمن آن شودمی مگر؟ نکند متالشی خود در را آن

 و نمک پریشان موی خواستمی دلم. بزنم داد خواستمی دلم. کشیدم دست سنگ روی! شود محو دنیا از همیشه

 اممعده. نداشتم خوردن تکان جانِ. نداشتم زدن داد جانِ. نداشتم جانی چون؟ چرا. شدنمی اما؛ بدرم جامه

 زدمی صدا را نامم که فریادش. دوید طرفم به رضا. بود گرفته آتش جانم تمام. سوختمی قلبم تمام. سوختمی

 ...و دیدم را رضا از سپید و تار ایهاله. چرخید سرم در

 عرق خیسِ رضا. بودم افتاده تهمینه مزار کنار دراز به دراز پاهایم و بود آب از خیس صورتم که آمدم خود به وقتی

 .بود

 ؟بهتری حاال. بود همراهم زبونی زیر قرص. نمیاری طاقت دونستممی -

 مزارش روی دست. بود شده آوار سرم بر دنیا تمام؟ بودنی خوب چه اما. دادم جواب سر محدود اشاره با

 فتشگ در. گذاشت وفات تاریخ روی دست رضا. ریختمی اشک و بود نشسته مزار پایین گالبتون. گذاشتم

 به و داده تکیه سر پشت دیوار به را سرم. بودم درهگالب بار آخرین برای که آن از پس هفته یک درست. بودم

 .شدم خیره رضا چشمان
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 اب. تهران برن تا کنه جمع رو وسایلش کل بود گفته خسرو امیر. رفت هم اون رفتی درهگالب از که روز اون -

. رهدگالب سمت کنهمی فرار پنهونی بود مخالف که هم تهمینه. بود کرده صحبت اون درباره مطرحی کارگردان

. رهد ته میره شونماشین راه تو میگن که طور اون. گردونده برش خودش با زور به و دنبالش اومده هم امیرخسرو

 .کنن شناسایی رو هاجسد نتونستن حتی که قدری اون. سوزنمی آتیش تو دو هر و

 .شناختنشون ماشین سوخته یالشه و بیرون افتاده که وسیله تیکه تا چند روی از

 .ریختم هم در. گرفتم طرفش به سکوت نشانه به را دستم

 .داد ادامه رضا اما

 .بده بهت رو تهمینه فوت خبر بود نکرده جرات کسی هیچ. بود خراب خیلی حالت تو روزها اون -

 راستی یعنی. دبو اشتباه اصال. بود نامتعارف تهمینه نام کنار در کلمه این؟ تهمینه فوت. افتادمی کار از داشت قلبم

 .شدمی پاره پاره داشت جگرم؟ شده فوت او راستی

، پدرت .بدم بهش تونمنمی رو خبر این اما، کنممی کن جا به جا رو کوه این بگین من به گفتم. خواستن من از -

 زرگب آقا. من الّا نبود فامیل از کسی کردن دفنش اینجا که روزی. نتونستن کدوم هیچ بزرگ آقا و عزیز، مادرت

 اون رگمم از بعد تا کنممی وصیت من برسونه اسفندیار گوش به رو خبر این نداره توانایی کسی که حاال گفت

 با و بیاد. آرامگاهه ته جااین که هم دختر این خاک. بخونه فاتحه اهالی تمام سر باالی باید و کنه سنگ رو مزارم

 .بشه خبر با خودش، ببینه خودش چشم

 آن. رفت دنیا از عذاب در و مظلوم، تنها من یتهمینه. گریستم مرده فرزند زنان چون و کرده مویه لب زیر

 نوزه چرا. بودم رگبی چقدر. بودم حیابی چقدر. بسته دنیا این از رخت جوانی عنفوان در عاشق قلب آن و هاچشم

 .باشد بدنم در جان و باشم امتهمینه خاکِ کنار توانممی چطور؟ کشممی نفس
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 ؟سوخت آتیش توی من ـناهِ گـبی یتهمینه چرا؟ نیست تهمینه و امزنده من چرا؟ میرمنمی من چرا... رضا -

 ؟ام زنده من چرا رضا

 مانند .شدندنمی حریفم اما؛ کنند بلند جا از مرا خواستند. مرده زن جوانِ یک قالب در بودم پیرمردی. بود بد حالم

 هم من تا ماندممی اینجا قدرآن باید. کنند جدایم گذاشتمنمی. بودم کرده بغل را مزارش و کرده لج کودکان

 از که اییپاه با. گرفتند را بغلم زیر. کردند بلندم. سردی خاک خاصیت و است وفاییبی آدمی خاصیت اما؛ بمیرم

 از .خواباندنم تمیزی و تر و سپید خواب رخت در. برگرداندند خانه به را من شدمی کشیده زمین روی جانیبی

 مبرای که بخشی آرام. نشست کنارم. داد دستم به را سر گل. درآورد را تهمینه سر گل ساکم از خواستم رضا

 :گفتم شود سنگین خوابم آنکه از قبل. کرد اثر آرام آرام بود کرده تزریق

 .سردمه، رضا -

 ؟!نه یا کشید رویم را پتو که نفهمیدم دیگر

 .بود چشمانم به خیره رمزآلود و سیاه چشم دو کردم باز که چشم. خوابیدم

 

 شد السالم ابن قسمت دوباره لیال

 شد حرام آسان چه آه بزرگم عشق

 من سرنوشتِ خطِ این بدانم که شد می

 ؟شد وام بسته شبِ کدام دفترِ از

 گرفت سرسری را تو فراق دلم اوّل

 شد جزام آخر دلم کوچک زخمِ وان
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 وزیدنت من با نوبت و رسید گلچین

 شد تمام!  سرخم گل،  شد تمام دیگر

 ، من خون،  است خون یقبیله از من شعر

 شد کالم آمد و زد دلم از فواره

 را عشق و عشقیم تن در تازه خونِ ما

 شد رمزالدوام تو،  شکوه و من شعر

 ! نه آه... باز و عاشقی باز تو از بعد

 

 

 .شد تمام جا همین،  تو نام به داستان این

 ۶۹ پاییز. اسدی زهرا

 پایان
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 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 
 

برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ حالمعرفی رمان های در 

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 

 

 

 

http://www.negahdl.com/
http://www.forum.negahdl.com/
https://t.me/negahdl

