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خوانم می باد با

پیغمبري بهیه:  نویسنده

 پلـه  فـراز  بـر  و بـود  برخاسته الطلوع علی صبح که شنیدم وضوح به را دایی زن خشمگین همیشه و زمخت صداي

.کرد می صدایم نفرت با و ایستاده ایوان هاي

 باید، کنم می بلند متکا از را ام وامانده سر وقتی بگویم باید بار چند! دیگر شو بلند مرده ذلیل نوبر، نوبر آهاي»

«!نیست بابت خانه که اینجا آخر! نگیرم درد سر تا بخورم چایی استکان یک

 و گرفـت  ناسـزا  بـاد  به را پدرم تبار و ایل و کرد فحاشی به شروع بیازارند را اي کهنه زخم جاي اینکه مثل بعد و

.کرد خالی را درونش تعفن و چرك

 شنیدن از کالفه و خسته! بودم شده عاصی هم شاید، دانم نمی. دهم نمی را جوابش همیشه برعکس و ترسم نمی

! است سرد چقدر من خداي آه. کردم بغل را زانوهایم و نشستم رختخوابم میان. همیشگی ناپسند و ناروا سخنان

. بـودم  نکـرده  عـادت  آن بـه  هنـوز  و کـرده  تجربه را نخوابیدن سرما از سحر به تا شبی و پیچیدن خود در چقدر

. خواسـت  می نرم و گرم رختخواب دست یک و روشن منقلی کم دست یا بخاري یک و گرم اتاق یک دلم چقدر

 می درد هایم استخوان همه و لرزم می بید چون نمور و سرد زمین زیر این توي من و بارد می همچنان برف حاال

.کند

 دسـتهاي  بـا ، اسـت  شادي آور پیام ها بچه همه براي که آسمانی مژده همان! کردي چه من با تو آه... برف. برف

.بود دیروز همین انگار. کشاند سیاهی به را کودکیم خوش روزهاي سفیدش

 مـی  شـدت  بـه  آسـمان  کـه  برفی روزهاي همین از یکی در، بودم ساله شش پنج طفلی وقتی، پیش سال یازده ده

 محـل  هـاي  بچـه  از نفـر  چنـد  و کـوچکم  برادر با کوچه توي. بود کرده سفیدپوش نهایت بی تا را جا همه و بارید
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 قابـل  غیـر  وحشت. کرد میخکوب جا بر را مان همه اي خانه ریختن فرو هم در مهیب صداي که کردیم می بازي

.انداخت چنگ کوچکمان هاي قلب به وصفی

 چـه  ببیـنم  تـا  گشـودم  راه تقـال  بـا  بودنـد  شده جمع که آدمهایی الي البه از. آوردیم هجوم کوچه ته به سراسیمه

 بـی  خانـه  بـام  شـدن  سنگین مورد در خاله صبح غرولندهاي که میزد نهیب من به کسی انگار. است افتاده اتفاقی

 بـد  بخـت  از. شـد  می خراب ساکنانش سر بر خانه فرسوده سقف زود یا دیر، بود گفته که همانطور و نبوده مورد

 دنیـا  بـه  تـازه  که نوزادي با مادرم محقرش و کوچک اتاق تنها در که بود ما خانه، بود شده ویران که اي خانه من

!بودند شده مدفون همگی مهربانم و پیر خاله و بود آورده

 ایـن  کـه  بـود  گـویی  یـاوه  و چاي نوشیدن مشغول خانه قهوه در ها همسایه قول به هم شاید، خانه از بیرون پدرم

 صورت، بودند خانه اهل جستجوي در و زدند کنار را آوار و برف سختی به و هم کمک به مردم وقتی. افتاد اتفاق

 دیـار  بـه ، میـداد  شـیر  او بـه  که همانطور و گرفته آغوش در را نوزادش خوش خوابی در که دیدم را مادرم زیباي

 نیـز  او عـذاب  و رنج تحمل هفته دو از پس که بود شکسته آوار سقوط اثر در نیز پیرم خاله کمر. بود شتافته باقی

.سپرد جان

 خـدا ، خواسـتم  را مادرم و زدم زتر چقدر. شود نمی پاك دلم لوح از و مانده یادم به روز آن غصه و وحشت هنوز

 از امـا ، کننـد  دورم آنجـا  از شـده  هرطور داشتند سعی و کشیدند می آغوش در مرا مهربان هاي همسایه. میداند

 قـدر  آن! نشـد  او از خبـري  شـب  رسـیدن  فرا تا که پدري. بودم پدرم منتظر سماجت با و خوردم نمی تکان جایم

 و کوچـه  تـوي  دسـت  بـه  فانوس ها همسایه. آمد پدرم و شد تاریک هوا تا لرزیدم خود به و ایستادم حیاط گوشه

.دادند می انجام را الزم کارهاي و گشتند می مان خانه اطراف

 انتقـال  بغلـی  خانـه  ایـوان  به و پیچیده اي رفته رو و رنگ و کهنه پتوي میان را ام آمده دنیا به تازه خواهر و مادر

 خبـري  بـود  شـده  سالش سه تازه که کوچکم برادر از و خواستم می را مادرم و زدم می زار هنوز من. بودند داده

 فریـده  اتـاق  رفته! توست از تر عاقل چقدر ببین، ببین را برادرت که خواند می گوشم توي مدام یکی اما، نداشتم

 پـدرم  منتظـر . بـودم  منتظـر  همچنان و کردم نمی اعتنایی من اما، خوابیده حال به تا البد و خورده را شامش، خانم



www.98ia.com

3

 خانـه  ترك از پیش که همانطور را چیز همه. کند عوض خوشی و خیر به را چیز همه دارد که قدرتی با و بیاید که

.بودم دیده رفتنش و

 مـردي ، شناختم می که بود مردي قدرتمندترین و بزرگترین پدرم، ام دخترانه و کوچک دنیاي در چرا دانم نمی

 کـردم  می فکر. کاشت می اطمینان رنگ هفت گلهاي کوچکمان هاي قلب در و آورد می امید از موجی خود با که

 می وانمود طور این یعنی. بودم فهمیده مادرم با هایش جدل و بحث از را این. آید می بر کاري هر عهده از پدرم

.کرد

 و صـاحبخانه  فکـر  به، باشد ما معاش و خانه فکر بیشتر و آمده خود به خواستقدري می او از تضرع با مادرم وقتی

 مناسـبی  پـوش  تـن  هنـوز  کـه  طفالنـی  و آمد می دنیا به زودي به که اي بچه فکر به، باشد افتاده غقب هاي اجاره

 غـم  داري مرا تا: گفت می و کوبید می مادرم شانه روي بادست و داد می سر اي خنده قیدي بی با، باشد نداشتند

 و سـوخت  اما، دارد زود یا دیر، بینی می حاال! باش داشته صبر کمی! کنم می گلستان را زندگیت آنی به که مخور

!ندارد سوز

 مـی  اعتماد بی شوهرش به نسبت زن یک وقتی دانستم نمی، فهمیدم نمی را مادرم هاي غره چشم معنی موقع آن

 حـرف  از مـن  اما. خورد می هم به او خیالپردازیهاي از حالش چقدر و دهد می دست او به بدي احساس چه، شود

 او همـت  به، دنیا چیز همه زودي به کردم می احساس که شدم می خوشحال و گرفتم می جان قدر آن پدرم هاي

 او از و شده راهش سد، خانه از پدرم خروج از پیش، صبح که نجمه خاله هاي توصیه آنکه با. شد خواهد ما آن از

 مـی  صـدا  گوشـم  تـوي  کند تر سبک را خانه بام و کرده پارو را بام پشت روي هاي برف از قدري تا بود خواسته

 را چیـز  همـه  و بیایـد  اینکـه  منتظر. بودم منتظرش امیدواري با همچنان و بدانم مقصر را او توانستم نمی اما، کرد

 لعـن  را او که هایی همسایه و در از. کند خیر به ختم و کرده گلستان، بود داده وعده خودش همیشه که همانطور

 اتاقمـان  تـک  گـرده  بـر  کـه  برفـی  انباشـتگی  به وقوف با او. آمد می بدم، پنداشتند می مقصرش و کرده نفرین و

، باشـد  داشـته  خاصی کسب و کار آنکه بی و رفته بیرون خانه از، داشت ادامه همچنان که بارشی و کرده سنگینی

.بود کرده ول نامطمئن سقفی با را هایش بچه و زن
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 توي دستی دو و نشست حیاط کف زانو دو فقط. خورد تکان جا از سنگی نه و داد رخ اي معجزه نه آمد پدر وقتی

 کـه  وقتی را این. کرد می فرق آسمان تا زمین او بار ندامت هاي نوحه با من گریه. زد زار من مثل و کوبید سرش

 آمد می بر دستش از کاري اینکه از پشیمان! اندوهگین تا بود پشیمان بیشتر پدرم اینکه. فهمیدم شدم تر بزرگ

.بود کرده کوتاهی و زده سرباز انجامش از و

 خانـه  بـرف  شـاهی  سـه  صـنار  آوردن در براي، گویی یاوه و خانه قهوه در لمیدن جاي به اگر گفتند می محل اهل

 اینکـه  تـا  بود کمتر گناهش، زد نمی تنبلی و بیعاري به عیال و اهل داشتن با را خودش و کرده پارو را مردم هاي

 لحظه آن. بود زده باز سر خودش بام برف کردن پارو از حتی، چیز همه به اعتنا بی و کرده ول را زائو زن اینطور

 چـه ،  پـدري  هر که بدانید بهتر شما شاید. داشتم دوست را پدرم همچنان و نکرده دیگران هاي حرف به اعتنایی

 براي خصوص به. است گرامی و عزیز اوالدش براي، مقدار بی یا رتبه عالی چه، فقیر یا غنی چه، مبرا چه و مجرم

 فکـر . داشـتم  اطمینـان  او به یعنی! بودم پدرم عاشق هم من. هستند پدرانشان شرط و قید بی عاشقان که دخترها

 آن. کنـد  گلسـتان  را زنـدگیمان  خـودش  قـول  بـه  تواند می بخواهد هروقت و است عرضه با و قوي که کردم می

 پر طبل چون زدن حرف موقع آنان از بعضی اینکه. دانستم نمی را مرد یک مفت هاي زدن الف معنی هنوز موقع

 نـو  از سـفقی  و کـرده  تعمیـر  را خانـه ، کند زنده را مادرم توانست می او، بود آمده پدرم! اند تهی میان از و آوازه

 کـه  مـرا  الالیـی  چـون  و داد می مادرم تحویل شب هر که دروغینی هاي وعده و ها حرف همه مثل درست. بسازد

.برد می فرو خوش خوابی به زدم می چرت سفره پاي

 یـک  بـا . بود گرمش دستان در کوچکم دستهاي فشردن، مانده باقی ذهنم در پدرم لمس از که احساسی آخرین

 خانـه  سـوي  بـه  عجلـه  بـا  و گرفتـه  آغـوش  در را بـرادرم  دیگـرش  دست با و کشاند می خود دنبال به مرا دست

.برد می داییمان

 فقـط : گفت و انداخت برادرم و من زار حال به نگاهی فقط. نگرفت تحویل را او و بود پوشیده سیاه پا تا سر دایی

 را هایـت  تولـه  بایـد  وگرنه، جوانمرگم خواهر روح شادي محض هم آن. بیشتر نه، هفته یک... شنیدي! هفته یک

 هنوز. شاغالم باشید مطمئن، دهم می قول: گفت و انداخت پایین را سرش درماندگی با پدر! کنی پیدا کوچه توي

 تلـف  سـرما  از ببـرم  خـودم  بـا  را اینهـا  اگـر  ترسـم  می. طوالنی راه و است سرد هوا. گردم برمی نیامده سر هفته

.شوند
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 با و گرفته کمک اقوامش از و رفته والیتش به او داشتهتا نگه امانت را جگرگوشگانش تا بود خواسته دایی از پدر

 تلـف  سـبب  بـه  را او کـه  دایـی . شویم جمع هم دور همگی و کند پا بر آلونکی دوباره شاید تا بازگردد پر دستان

 ولـی ؛ باشد هایش خواهرزاده پذیراي و کرده صبر هفته یک تا داد قول دانست می مقصر خواهرش دو هر شدن

 برادرم و من شوم اقبال که بود چنین این! نشد پدرم از خبري هرگز و کشید طول ها سال هفته یک این که دریغ

 سـربار  و مـزاحم  دیو بچه دو صورت به دایی زن خصوص به، همه نظر در تا شد سبب پدرم عهدي بد. خورد رقم

!کردیم می سنگینی زندگیشان ي گرده بر و چسبیده خانواده آسایش دامن به سریش عینهو که کنیم جلوه

. شـد  می هم بدتر وضعمان، آمد می شان خانه به دایی زن نزدیک خویشهاي و قوم با ها همسایه از یکی وقت هر

 همـه  ایـن  بـا  چگونه که سوزاندند می دل نسا دایی زن براي و کوفتند می دیگرشان دست پشت به دست با وقتی

، نیـاورد  بر دم بودنمان یتیم خاطر به و کرده تحمل نیز را ما است مجبور قد نیم و قد هاي بچه داشتن و مشکالت

 مجـروح  و آزار پـی  از، بـود  خـودش  کودکـان  ترسـاندن  بـراي  کـه  آلبـالویش  ترکه. شد می تر نامهربان و کالفه

 کـه  گفتنـد  و خواندنـد  نسـا  دایـی  زن و دایـی  گوش در قدر آن. افتاد نمی زمین به اي لحظه برادرم و من ساختن

 هنـوز  کـه  باشـد  خودش گذرانی خوش و عاري بی و تنبلی پی راحت تا انداخته شما سر را ها بچه الدنگ مرتیکه

 و شـویی  کهنه براي غروب تا صبح از روز هر که را خانه کلفت لجش از دایی زن، بود نگذشته غیبتش از ماه یک

 نـام  بـه  اینکـه  دلیـل  به خانم تازه. گمارد کار به او جاي به مرا و کرده جواب، آمد می خانه سنگین کارهاي انجام

 صـدا  نـوبر  مرا داد ترجیح بخواند مرا نام رفت می یادش روز مشغله و کار بحبوحه در و بود کرده عادت کلفتش

 نامأنوس و مشکل برایم اول از نامم تلفظ و بودم بچه هنوز که هم من. کند فراموش کل به را ام اصلی نام و کرده

 امـا ، شـد  مـی  چندشـم  نوبر نام شنیدن از، بخواند گلم لفظ به مادرم یا، گل خانم مرا پدرم بودم کرده عادن و بود

!نداشت اعتراض حق هم شاغالم دایی حتی، کس هیچ و خواست می طور این دایی زن. نبود اي چاره

 یـک  شـد  مـی  محـول  من به که طاقتی از دور و سخت کارهاي و نسا تشرهاي و توپ و طرف یک مادري بی داغ

 از که آنجا از من و گرفت می را مادر بهانه و زد می نق مدام. بود من از بیش مادر براي محمدعلی تابی بی، طرف

 روي از را کار این. کنم پر برایش را مادر خالی جاي اندکی و باشم تر مقاوم تا کردم می سعی، بودم تر بزرگ او

 ایـن . بـرانم  او از را خطري هر و کنم پرواز سرش باالي عقاب مثل باید کردم می احساس. دادم می انجام غریزه

 مـی  راه بـه  او بـا  فریـده  خصـوص  به، هایم زاده دایی که اي مجادله در دخالت خاطر به وقتها بیشتر که شد چنین
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 خـودم  بـراي  را اي شـکنجه  هر و آمدم نمی کوتاه من اما. شدم می ادب حسابی و خورده کتک سختی به انداخت

!نه محمدعلی براي اما، کردم می تحمل

 در را قشـنگش  چشـمان  اشـک  و کنـد  آزرده مختلـف  هـاي  بهانـه  به را نازنینم و کوچک برادر نداشت حق کسی

 تا بودم خواسته ها فرشته از و کرده صدا را پدرم تکلیفیم بی و یتیمی تلخ شبهاي تاریکی و خلوت در بارها. آورد

 مـی  همـه ! نشـد  او از خبـري  هـیچ  هرگـز  اما، ببرد خود با را ما و بیاید زودتر چه هر تا برسانند او به را دلم نداي

 دردسـر  بـه  را خـودش  دوبـاره  و برگردد شود نمی حاضر هرگز که است مسئولیت بی و قید بی قدر آن او گفتند

 و زن از نگهـداري  عرضـه  کـه  مـردي ، خواند می خاصیت بی و غیرت بی را پدرم مرتب هم شاغالم دایی. بیندازد

 عروسـی  شـب : گفـت  می او. بود کرده همسرش جگر به خون اش عاري بی و کاري بی با و نداشته را فرزندانش

 یـافتن  دردسـر  و همسر و زن اداره و خانه خرج مخمصه از را او مردنش با و، بود خواهرم مرگ روز، مردك این

!درآورد به کار

 هیچ! مرگ شب یک و تب روز چند. مرد محمدعلی اینکه تا، بودم منتظرش و داشته دوست را پدرم همچنان من

 گرفـت  می بهانه مدام که زرو زر مزاحم یک. داد نمی اهمیت کسی واقع در یعنی. علت چه به و چرا نفهمید کس

.کرد می شکرگزاري باید و شد نازل نسا بر که بود موهبتی این. کرد کم را شرش، کرد می تابی بی و

 هـایی  غصـه  و محمـدعلی  مرگ از پس. بودم هم متنفر او از حتی، نداشتم دوست را پدرم دیگر اتفاق این از پس

 کـار  فقـط  کـه  کلفتـی . منزوي و ساکت دختر یک به شدم تبدیل، شد می تلمبار دلم توي هم پشت طور همین که

 اعتراضـی  هـم  شـاغالم . کرد می خالی من سر را کس هر و چیز هر عقده نسا. خورد می کتک دلیل بی و کرد می

 کـه  نوازشی دست حتی نه و احساس نه، قرابتی نه، خونی هم نه! نداشتم دوستش چون شاغالم گویم می. نداشت

 کسی چه وگرنه کرد می خانمی کلی، کرد می تحمل را حضورم نسا که همین او نظر از. شود کشیده یتیمی سر بر

 هـم  حـاال  و زده کلـک  پدرم. داشت حقیقت بله! دارد نگه کلک با و زور به را شوهرش خواهر بچه شد می حاضر

 اي بیهـوده  انتضـار  چـه  دیگران از، نبود قائل اهمیتی هایش جگرگوشه براي او وقتی. ماند نمی باقی ترحمی جاي

.رفت می
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 و کوچـک  آنقـدر  مـن . داد نمـی  اهمیـت  سـالمتیم  و بهداشت جمله از چیز هیچ به و کشید می کار من از فقط نسا

 خـودم  نظافت به اینکه به برسد چه، آمدم می بر شویی کهنه و خانه روب و رفت پس از سختی به که بودم ناتوان

 کـنم  حمام خودشان مثل مرتب تا کند مجبورم و گذاشته اختیارم در صابونی تکه تا شد مجاب وقتی نسا؛ بپردازم

 سرایت ترس از. شده موذي موجودات این النگاه.ج پیراهنم یقه و کرده النه موهام الي شپش و رشک فهمید که

 شـد  اي بهانه این. شوند بلند سرم موهاي نداد اجازه وقت هیچ دیگر و تراشید ته از را سرم هایش بچه و خود به

 اي لحظـه  و کنـد  ام مسـخره  وقـت  بی و وقت، بود من از بزرگتر سالی پکج چهار که بدجنسم پسردایی خسرو تا

!نگذارد آرامم

 شپشـو  نـوبر  تـا  بود داده یاد بودیم سال و سن هم که فرخنده خواهرش به و کرد می خطابم کچل نوبر تحقیر با

 مـن  بیچـاره  علـی  محمـد  از سـال  یـک  کـه  هـم  فریـده  و بود مرده ذلیل نوبر زبانش ورد که هم نسا. کند صدایم

 مـن  بـه  تـا  بود کرده عادت، بود او ناسازگاریهاي خاطر به بینوایم برادر خوردنهاي کتک بیشتر و بود تر چک.ك

 شـاید  یا دید می شکل این به مرا بودم شسته را اش آلوده و نجس هاي کهنه قدر آن شاید، دانم نمی! گه، بگوید

 عمـد  بـه  و بـود  وقـیح  خیلی خسرو! کند صدایم گه آور چندش لفظ با تا بود داده یادش که بود خسرو تقصیر هم

 انگشـت  و کـرد  مـی  اش بینـی  تـوي  دسـت  افتـاد  مـی  چشمش به چشمم تا. درآورد را اشکم تا کرد می کارهایی

 آروغ انگـار  کـه  آورد مـی  در صـدا  به را گلویش طوري شد می رد کنارم از که همین یا، داد می نشانم را کثیفش

 مـی  پـایم  پـیش  را دهنش تف و آخ، بودم ظروف و ظرف شستن مشغول وقتی. شده خارج دهانش از داري صدا

 بـا  بـودم  کـرده  پهـن  طنـاب  روي سـختی  بـه  و شسته مشقت با که را تمیزي و شسته رختهاي هم گاهی. انداخت

.شود خنک دلش و خورده مفصلی کتک تا کرد می لک چرکش و سیاه دستهاي

 از دمـار  فرخنـده  تبـانی  با و شده تر جري روز به روز که برد می سودي چه اذیت و آزار همه این از فهمیدم نمی

 نبـود  دلـم  توي دل، برد می بازار به نوروز خرید براي را خانه اهل شاغالم که عید سال هر. آورد می در روزگارم

 از که دشمنی و خصومت! پوچ هل یک از دریغ اما، بخرد من براي قیمت ارزان پاپوشی یا پارچه اي قواره شاید تا

 را اش خـواهرزاده  دیـدن  چشـم  کـه  سـاخت  می اي عاطفه بی و خشک انسان او از بود مانده شاغالم دل به پدرم

 را وارم کلفـت  و زده فلـک  ظاهر که بپوشم را نسا افتاده سکه از و تنگ، کهنه لباسهاي بودم مجبور من و نداشت

 از قـدري  و کـرده  تـنم  اندازه را ها لباس تا داد نمی زحمت خودش به حتی او. کرد می انگیزتر ترحم چندان صد
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 و کـرد  مـی  جـارو  را زمین دامنم قد و رانم روي و شکم از تر پایین پیراهنم کمر همیشه. بکاهد شان اندازه و قد

 تنهـا  میـان  ایـن  در. ریخـت  می بیرون پروایی بی با را استخوانیم و لخت سینه و گردن، ها لباس گشاد و گل یقه

.کردم می کوتاهشان و زدم می تا بار چند که شد می حل خودم دست به ها آستین بلندي مشکل

 مشـاهده  هـایش  گونـه  روي اشـک  پاي جا همیشه که صورتی و تراشیده سر آن با کنید تصور خودتان پیش فقط

 کـه  اسـفناکی  قیافه چه، بود مرطوب و نشسته خون به غصه و اشک از اي پرده با که باري اندوه چشمان و شد می

!کردم نمی پیدا

 خـوردم  مـی  تلوتلو سرگیجه و ضعف اثر در وقتها بیشتر و رسیدم می نظر به پیش از تر استخوانی و الغر روز هر

 بـیش  و خـورده  مفصلی کتک زمین روي چیزي شدن واژگون یا دستم از جسمی سقوط اثر در که بود وقت آن و

 ریـز  هـاي  خنده از تر دردناك نسا آلبالوي ترکه محکم هاي ضربه وقت هیچ اما؛ شنیدم می ناسزا و فحش آن از

 کـه  بـودم  شـده  حـبس  زمـین  زیـر  تـوي  و خورده کتک قدر آن معروف قول به. نبود فرخنده و خسرو موذیانه و

 هـایم  غصه و ریختم می اشک خلوتم در. شد می دار جریحه اي اشاره به غرورم هنوز اما، بود شده کلفت پوستم

 متوجـه  کـه  بـود  نگذشته چیزي هنوز و سوزاند را جسمم توان از دور کارهاي تحمل. کردم می تلمبار دلم توي را

 مانـده  بـاقی  قامت کوتاه و ریز ساالنم و سن هم برعکس من و شده بلندتر من از گردن و سر یک فرخنده شدم

 گـود  بـه  چشـمان . دیـدم  نمی سیمایم در خود از کردن تعریف براي چیزي یعنی! زیبا یا بودم زشت دانم نمی! ام

 کـوچکم  چانـه  بـا  همیشـگی  اتحـادي  در کـه  آویزانم همیشه لبهاي و زرد پوست و استخوانی هاي گونه و نشسته

 کـرده  گـم  را خـودم ! نداشـت  توصـیف  و تعریف جاي دیگر که ساخت می پنهان خود در را اي خورده فرو بغض

 امواج. زد نمی کوج وجودم در تنفر و غصه جز احساسی و تمایل هیچ. هستم موجودي چگونه دانستم نمی و بودم

 سـمت  بـه  بیشـتري  نیـروي  با و برخورده اطرافیانم قساوت و خشونت رفیع هاي صخره به که قدرتی پر و مهیب

 و نـدارم  را آنـان  بـا  مبـارزه  تـوان  دیدم می وقتی. نداشت دیگري ثمر ناکامی و حرمان جز و گشت می باز خودم

 جـایی  سـاالنم  و سـن  هـم  جمـع  در و شوم می توهین و تحقیر دچار بیشتر و آید نمی چشمشان به کنم می هرچه

 یـک  زحمـت  و کـرده  کـار  بزرگترها مثل ناتوانی و کوچکی همه با مجبورم و نیستم بازیهایشان شریک و نداشته

 ترسـوي  موجـود  یـک  بـودم  شده. کردم می خواري و خفت احساس، بکشم را ناسپاس و رحم بی آدمهاي مشت

 اي ذره کـه  رسـته  نو دختر یک. نداشت زدن جیک جسارت و بود ترکیدن حال در تنفر و غصه فرط از که رنجور
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 یـک . ترسـید  مـی  نیـز  خـودش  سـایه  از حتـی ، کس همه و چیز همه از و نداشت نفس به اعتماد و اتکا و جسارت

.آمد می بدش برش و دور آدمهاي همه از که بدبین اي عقده نوجوان

 و ایسـتاد  می ایوان روي. کرد می ازیتم دیگري طور، بود سالش پانزده چهارده من مثل هم فرخنده که وقتها آن

 قـل ، بـاد  حرکت با که انداخت می حیاط توي را شده کنده تارهاي از مشت یک و کرد می شانه را بلندش موهاي

 و آرزومنـد ، بـودم  حیـاط  کـردن  جـارو  یـا  شستشـو  حـال  در حـوض  لـب  که مرا و چرخید می حیاط صحن در قل

، نسـا  و فرخنـده . آمـد  مـی  بـدم ، بـود  شده کوتاه ها گرفته تیفوس عین که خودم موهاي از. کرد می زده حسرت

 هـاي  ژورنـال  و نشسـتند  مـی  ایـوان  روي ساعتها مدل یک انتخاب براي و رفتند می خیاطی و بازار به هرهرکنان

 تـر  کوتـاه  کمـی  را فرخنـده  هـاي  دامن قد مد طبق تا بود داده سفارش خیاطشان به نسا. زدند می ورق را فرنگی

 کـه  وقـت  هـر  و خریـد  می ورنی کیف و بلند پاشنه کفش، نایلون جوراب برایش. برساند زانوانش سر تا و کرده

 می صاف، زغالی اتوي با حسابی را دخترك موهاي، داشتند را اقوامشان از یکی به زدن سر یا خانه از خروج قصد

.کرد

 نمـی  خالصـه  هـا  چیـز  ایـن  در فقط من آرزوهاي. داشتم دوست را لختش و بلند موهاي چرخش چقدر، خدایا آه

 بـه  را آنـان  داشـت  اجـازه  کـه  دوسـتانش  با فریده بازي از، بودم نکرده بچگی هرگز آنکه دلیل به بینوا من. شد

 مـی  انـدوه  و حسـرت  دچـار  نیـز  کنند دیگر هاي بازي و باشک قایم و بازي طناب هم با و کند دعوت خانه حیاط

.بود گرفته خود به دیگري حالت که بود خسرو هاي بدجنسی همه از بدتر. شدم

 خروجشـان  محـض  بـه ! ترسـیدم  مـی ، بگذارنـد  تنها خانه در مرا و رفته بیرون هم با نسا و فرخنده اینکه از دیگر

 نسـا . گردند باز دوباره تا ماندم می آنجا آنقدر و انداختم می داخل از را چفتش و انداخته زیرزمین توي را خودم

 کـه  شـد  می عصبانی چنان ام نداده انجام را کدامشان هیچ و مانده باقی کارها همه دید می وقتی، مراجعت از پس

!نپرس نگو

 و دیـد  نمـی  را او پرواییهـاي  بـی  وقـت  هیچ نسا کور چشمان که بود درآمده آب از جسوري و وقیح جوان خسرو

 بـود  داده تشخیص، کرد می نگاهم شناس وظیفه کلفت یک چشم به و کرده عادت حضورم به کم کم که شاغالم

.دهند نیکو سامانی و سر را پسرشان زودتر هرچه باید که
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 صـدا  و سر بی و چرخاند می فقل توي را کلید، دید می خلوت را خانه تا و داد می کشیک کوچه توي خسرو انگار

 تـا  کـرد  مـی  زبـانی  خـوش  آنقدر و ایستاد می زمین زیر بسته در پشت کرد نمی پیدایم وقتی. شد می حیاط وارد

 بـه  در پشـت  کـردن  تلـف  وقت جاي به و کرد می بارم بیراه و بد و فحش چند و رفت می سر اش حوصله عاقبت

 مـن . پرانـد  مـی  متلک مردم دختران به و آورد می در بازي الت و ایستاد می گذر سر دوستانش با یا رفته سینما

 بایـد  جوانهـا  همـه  میکـردم  احسـاس ، بودم نرفته بیشتر گذر سر تا وقت هیچ و بودم زندانی خانه توي همیشه که

 دیگـري  سـرگرمی  هرزگـی  جـز  که فرومایهاي و پست ارازل. باشند فرصتطلب و قید بی دوستانش و خسرو مثل

.نداشتند

 میـداد  که سفارشاتی با را نسا فرسوده زنبیل روز هر. بود من با خانه خرید بیشتر شود سالم پانزده آنکه از پیش

 کمـی  دخترانهـام  و جـوان  هیکـل  و کـرده  تـوجهی  قابـل  رشد که همین. میآوردم خانه به کشان کشان و کرده پر

 وضـع  و سـر  بـا  و کشـیده  سـرك  بقـالی  آن بـه  بقالی این از خانه خرید پی نداد اجازه شاغالم دیگر گرفت شکل

 چـون ، میترسـید  خـودش  آبـروي  از البـد . شـوم  عـام  و خاص شهره، بود تنم به که شلختهاي لباسهاي و نامناسب

 گرفتـه  اسـیري  به چنین این که است شاغالم بیچاره خواهرزاده همان، خانه کلفت، نوبر نداند که بود کسی کمتر

.است شده

 کلمـه  چهـار  نبـودم  بلـد  حتـی . باشم خجالتی حد از بیش و مردمگریز تا بود شده سبب جمع از دوري و انزوا این

 دیگـري  سـخنی  ناسـزا  جـز  و نبود همصحبتی وقتی. دهم مخاطبم تحویل و کرده هم سر حسابی و درست حرف

 برخـورد  در و آموخته فرخنده که خوشزبانی همان؛ میگرفتم یاد دلنشین و خوب حرفهاي باید کجا از، نمیشنیدم

 شایسـتهاي  دختـر  او از کـه  نیکـویی  معاشـرت  آداب و تعـارف . میکـرد  خواسـتنیترش  و شیرین بسی دیگران با

.نداشتم نوشتن و خواندن سواد هنوز من که حالی در، میرفت مدرسه به که خوشبختی دختر، میساخت

 مگـر . نمیـدهی  جـواب  چرا مرده ذلیل نوبر آهاي«. لرزاند را زمین زیر پنجرههاي و در نسا صداي دیگر بار یک

«!؟میخارد تنت دوباره اینکه یا برنمیآوري دم که مردهاي

 از کـالم  یـک  اینکـه . افتادم زیرزمین در شدنم حبس و خوردن کتک ماجراي و گذشته شب یاد به حرفش این با

! آمـدم  گرفتـار  بـاورنکردنیش  غضـب  و خشم به و کرده شکایت نسا نزد دزدانهاش و وقیح مزاحمتهاي و خسرو
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 و کـرد  داغ، بـود  شـده  گذاختـه  خـوب  اجاق روي که کفگیري با را دستم پشت، زدن کتک و فحاشی کلی از پس

 تـا  باشـم  داشته امید و انداخته خسرو گردن به را زیرکانهام غمزهاي و لوندي گناه دیگر بار یک اگر کرد تهدید

 خـواهم  تنبیه دیگري طور که است وقت آن و بوده اشتباه در سخت، شوم پسرشان همسر که دهند رضایت آنان

!سوزاند خواهد جوش آب با را صورتم بار این که خورد قسم نسا. شد

 آه و کـردم  نگـاه ، بودنـد  شـده  سـبز  دسـتم  پشـت  که آبداري و بزرگ تاولهاي به و کردم پک را چشمانم اشک

 شدت از بود من جاي دیگري کس هر البد! بود شده کلفت پوستم چقدر راستی. کشیدم وجودم اعماق از عمیقی

.یابم نجات لعنتی خانه این از روزي که بودم امیدوار و زنده هنوز من اما، میمرد درد

 سـوزش  کـه  بـود  وقت آن. پوشیدم را شاغالم زمخت و کهنه کت و کردم جمع را مندرسم رختخواب و برخاستم

 تکـرار  خـودم  با بار هزارمین براي. برآورد نهادم از آه و ترکید تاولها از یکی. کردم احساس دستم پشت عجیبی

!بدبختم چقدر من: کردم

 از پـس  کـه  گفـت ، افتاد من به چشمش که همین نسا. نبود مروز و عبور براي راهی و پوشانده را حیاط همه برف

 درد چـه  بـه  خسـرو  پـس : گفـتم  خـودم  بـا . کـنم  پارو خوب را حیاط در تا ایوان پلههاي راه، سماور کردن روشن

 شگفت در شاغالم از! کند کلفتتر را گردنش و بدهد لم نرمش و گرم رختخواب توي ظهر لنگ تا اینکه. میخورد

 بیهـودگی  و بیعـاري  بـه  را جـوانیش  خـوب  روزهـاي  سـالهاش  چنـد  و بیست پسر تا میداد اجازه چگونه که بودم

.بگذارند

 قـدري  محـل  عطـاري  از فریـده  بـراي  داد دسـتور  تشـر  و تـوپ  بـا  فقط. نکرد نگاهم، بردم چاي نسا براي وقتی

 از یکـی  تـه  کـه  پوشـیدم  را سـیاهم  السـتیکی  چکمههاي و انداختم سرم بزرگی شال. بخرم چهارتخمه و چهارگل

 از پـس  کـه  بـودم  شـگفت  در او از. شدم عطاري راهی و داشت دوریالی سکه یک بزرگی به سوراخی لنگههایش

 و گذاشـته  بیـرون  خانه از پا سرما و سوز آن در که بود سخت خودش براي البد. میفرستاد خرید براي مرا مدتها

!بیندازد زحمت به را خودش

 کـردن  پارو مشغول همسایهها بیشتر. شدم کوچه وارد و گذشتم بودم کرده پارو حیاط در دم تا که باریکی راه از

 دردنـاك  و کرخ خیسم جورابهاي در پاهایم انگشتان و میلرزیدم سرما از. بودند کوچه به برفشان ریختن و بامها



www.98ia.com

12

. فشـردم  مشـتم  میـان  بـود  داده نسا که را سکههایی و برده فرو شاغالم کت جیب توي را دستم دو هر. بود شده

 سـکهها  بیشتري وسواس با تا میشد سبب و میکرد خالی را دلم توي مفصل تنبیه و پول کردن گم بار چند خاطره

.کرد سفید را پشمیام شال برف، برسم عطاري به تا، کنم پنهان انگشتانم قالب در را

 خـوش  عطر و گرفتم جان آنجا مرطوب و مطبوع گرماي از. نمیشد دیده کسی پیشخان پشت و بود خلوت مغازه

 و برازنـده  غایـت  بـه  جـوانی  پشـت  از دیـدم  کـه  بـود  نگذشـته  چیـزي  هنوز. کشیدم مشام به را اکالیپتوس بخور

 او از فـوري  و دادم پاسـخ  کنـان  مـن  مـن  هم من. کرد احوالپرسی و سالم تواضع و ادب با و آمد بیرون پسندیده

.بدهد من به چهارتخمه و چهارگل قدري تا خواستم

، بنفشـه ، ختمـی  گـل ، تیغـال  شـکر ، قدومـه ، دانه به، بستان سه اینکه ضمن و انداخت من به مهربانی و مالیم نگاه

 را خانوادهـام  و شـاغالم  حـال ، میـداد  را آوردنش عمل به و تهیه دستور و میکرد وزن اندازه به را بنیرك و نیلوفر

.«ممنون خیلی، خوبند«: گفتم پته تته با. پرسید

 فقـط . نبـودم  بلـد  دیگـري  حـرف  یعنـی . نمیرسـد  ذهـنم  بـه  دیگـري  حـرف  کلمـه  دو ایـن  جز که رسید نظرم به

 کـه  را سـکهاي  چند عجوالنه هم همین براي. بزنم بیرون عطاري از و کرده حساب را دارو پول زودتر میخواستم

 وحشـتناکی  سـوزش ، بگذارم عطاري پیشخان روي را آنها آنکه از پیش و درآوردم داشتم مردانهام کت جیب در

، سـوختهام  دسـت  سـوزش . بـود  ترکیـده  کت پارچه به شدن کشیده اثر در تاولها از یکی هم باز. خالند را جگرم

 بسـته  دور کـه  مودب جوانک لحظه این در. شد سرازیر آنها از بیاختیار اشک قطره چند و سوزاند نیز را چشمانم

! شـده  چـه  ببیـنم ، آخ، آخ«: گفـت  دلسـوازنهاي  لحن با و شد دستم متوجه، میبست نخ با را گیاهی دروي کاغذي

«؟سوزاندهاید را دستتان

 و انـداخت  دسـتم  بـه  دیگـري  نگاه. کردم پاك را اشکم دیگریم دست با و کشیدم پس را دستم. نداشتم پاسخی

 روي تمیـزي  پارچـه  بـا  و بمالید رویش میدهم که ضمادي از. بترکد تاولها که بهتر همان! سوخته بدجوري«:گفت

«.نکند عفونت و بماند تمیز تا ببندید را زخم
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 تـا  کـرد  تعـارف  و کشید بیرون پیشخان پشت از بلندي چهارپایه، شود ضماد کردن آماده مشغول آنکه از پیش

 چپانـده  مغزم توي نسا پیش سالها از. شدم آدابدانیش محو که بود مودبانه آنقدر نشستن براي دعوتش. بنشینم

و مراقب پنهانی، میروم که جا هر یا کنم که کاري هر و است من دنبال به سایه مثل همیشه که بود

 بـدان ، خورد سرت توي دکانی یا کوچه توي ناغافل وقت یک دید اگر: میگفت او. میباشد گفتارم و اعمال مواظب

 هـر  در گـدا  و ول دخترهـاي  مثـل  اینکـه  یـا  داري شایسـتهاي  رفتـار  ببیـنم  تا میکنم تعقیبت وقتها بعضی که منم

.میایستی لیس و لفت به مغازهاي

! نپـرس  و نگـو  کـه  کنـد  پا به قشقرقی و برسد خانه به پایم تا است منتظر و دیده مرا هم حاال البد: گفتم خودم با

 عطـاري  در پشـت  از و دیـده  نیـز  او را جوانـک  مودبانـه  تکریمهاي و تعارف و مهربان نگاههاي میکردم احساس

.بنشینم چهارپایه روي تا خواسته من از محبت و احترام با چطور که شنیده

. دویـدم  یکسـره  خانـه  تـا  و گذاشتم فرار به پا، بگیرم را فریده داروهاي آنکه بی و افتادم رعشه به ترس فرط از

.افتادم بیهوش و وارفتم حیاط سنگی پلههاي پاي جا همان، بستم سرم پشت را در وقتی

 چـه  میپرسـید  فرخنـده  از حیرتـزده  و میـزد  غـر  که میشنیدم را نسا صداي و بودم اتاق توي آمدم هوش به وقتی

!؟شده بیخود خود از سراسیمه چنین این دختر که افتاده اتفاقی

 گفتـه  او به چیزي التی و لش هم شاید یا. بدزدند را پولش تا کردهاند حمله او به کوچه توي البد«: گفت فرخنده

«.است رفته حال از و ترسیده طور این که افتاده دنبالش یا

 مـنِ  شـدت  بـه  کـه  بـود  مـوقر  جوانـک  آن مهربـان  کالم و نگاه در چیزي که میدانستم دوشان هر از بهتر من اما

.بود ترسانده را عقبمانده مردمگریز

 بـه  در کـردن  بـاز  بـراي  نسـا  خود. درآمد صدا به خانه در ناگهان که بود کرده حرفی گفتن آماده را خودش نسا

.بود شده سفید دیوار گچ مثل رنگش آمد که وقتی و انجامید طول به کمی آمدنش.  رفت حیاط

 جـا  از را قلـبم  آنچـه . رفـت  دیگري اتاقِ به، بگوید چیزي آنکه بی و کرد برانداز را سرتاپایم نفرتانگیزي نگاه با

. دیـدم  مرتعشـش  دسـتان  تـوي  را خـودم  داروي انضـمام  به فریده داروي بسته که بود این پیچاند خود در و کند
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 صـدهاي  و سـوال  هـزار  بـا  مانـدم  من و پیوست او به دید را مادرش غیرعادي و غیرطبیعی حالت که هم فرخنده

.میگرایید خاموشی به زود و میشد روشن دلم در که منوري جرقه

 و مهربـان  چشـمان  تجسـم  و میکـرد  صدا گوشم در بارها و بارها جوانک آن کالم مودبانه طنین و مهربان صداي

.نمیگذاشت راحتم لحظهاي مشتاقش

 نگاههـاي  مثـل  کـه  بـود  کردنش نگاه طرز و چشمان در حالتی چه یعنی! مشتاق نگاه: پرسیدم خودم از حیرت با

!؟نمیکرد بیزارم و دآلزرده خسرو

 بـود  سـالها  انگار. داشت دیگر بوي و رنگ که میکردم احساس خود به نسبت را کسی مهربانی بار نخستین براي

 پـس . داشـتند  علیک و سالم هم با روز هر گوي که بود پرسیده را داییام حال صمیمانه چنان آن و میشناخت مرا

 گل لباس و مردانه کت یاد به وقتی. هستم خواهرزادهاش بلکه، نبوده شاغالم خانه کلفت من که میدانست هم او

 شـدهام  بزرگ دیگر که حاال کردم احساس. کردم دق خجالت فرط از، افتادم الستیکیام بلند چکمههاي و گشاد و

 محتـرم  و متشخص جوانکی هم آن، مرد یک شخص آن که خصوص به، ببیند وضع آن با مرا کسی ندارم دوست

 و ریـز  هیکـل  و بدشـکل  و منـدرس  لباسهاي و کوتاه موهاي از یکدفعه چرا نمیدانم. باشد گذرمان سر عطار مثل

 حـاال ، میخواستم شفقت و رحم کمی و خواب براي جا وجب یک و نان دست کف یک که می. آمد بدم استخوانیم

 جوانـک  آن چشـمان  جلـوي  هیبـت  آن بـا  نمیخواسـتم  دیگـر  و میکردم خجالت احساس نامناسبم ضع و و سر از

 بـه  را دلـم . دهـم  توضـیح  نسـا  براي افتاده که را اتفاقی باید چطور نمیدانستم و بودم غرق افکارم در. شوم ظاهر

 وقتـی  و نشـد  او از خبـري  سـاعت  نیم تا اما، کند باز را صحبت سر خودش تا ماندم منتظر طور همین و زدم دریا

 ناهـار  چـالق  آدمهاي مثل، دستی یکی. بود نیفتاده اتفاقی هیچ انگار که کرد بیرونم اتاق از کاري انجام پی از آمد

.بردم اتاق به و ریخته لیوانی توي هم را فریده جوشانده و کردم جارو را مطبخ کف و پختم را ظهر

، بکنـیم  بایـد  چـه  تش براي بپرس حتما»: میگفت فرخنده به که شنیدم را نسا صداي شوم اتاق وارد آنکه از پیش

 آب دلـم ، افتـاد  فرخنـده  قامـت  به چشمم وقتی» !؟میکند کفایت پاشویه همین یا است الزم دیگري جوشانده آیا

 بسـیار ، بودنـد  دوختـه  قشـنگی  و نـرم  خـز  اسـتینهایش  و یقـه  بـه  که خوشرنگی قهوهاي ماهوت پالتوي با او. شد

که خصوص به، میرسید نظر به همیشه از دلپسندتر و خواستنی
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.بود کرده پنهان شکیلی خز کاله زیر و کرده جمع را بلندش موهاي

«.بندد را دکانش ظهري سر است ممکن که کن عجله. بخر کتیرا هم خودت براي راستی«. شد بلند نسا صداي

 بـه  جوانـک  آن چشـم  اگـر ، خدایا. شد حسادت از لبریز وجودم همه دفعه یک. میرفت عطاري مغازه به شک بی

.میباخت را دلش و عقل یکباره به البد، میشد چه میافتاد فرخنده

.شوم آفتابی چشمانش جلوي کمتر و بمانم جا همان دادم ترجیح هم من. کرد مطبخ راهی مرا تندخویی با نسا

 صـاحب  با بیهودهگویی و غمزه، تعلل به را وقتش که بود مشخص. انجامید بطول ساعتی نیم فرخنده آمد و رفت

 صدایشان ناهار صرف براي تا ماند همانجا و رفت مادرش اتاق به موفق و بشاش ظاهري با. است گذرانده مغازه

 تنهـا  نـه  او امـا ، بکاهد دردم از قدري شاید بدهد را ضماد نسا تا میکردم آرزو و میسوخت شدت به دستم. کردم

.است سوزانده قساوت با را دستم پشت که نیاورد هم خودش روي به هیچ بلکه نداد را ضماد

 خـودش . بخـورد  مطـبخ  در بایـد  را غذایم که بود کرده معین اول از نسا. شدم خارج اتاق از آمد خسرو اینکه هم

.بماند مطبخ در غذا قابلمه و دیگ نمیداد اجازه و میکشید را غذا

«!بخوري کوفت، بیا«: گفت انزجار با میداد دستم به تشر و غیظ با را غذا بشقاب وقتی

 و اطـوار  و ادا دیگـر  کـه  گرسـنه  شـکم  آخر. شدم مطبخ وارد اشکریزان و گرفتم را کوفتم هم کلفت پوست منِ

 غـدغن  حتـی . بـودم  شـگفت  در بیتفـاوتیش  از امـا ، افتاد دستم جراحت به نگاهش که دیدم. نمیشد سرش غرور

 یـا  فهمیـدن  میدانسـتم  چـون ، کـردم  اطاعـت  هـم  مـن . نشوم آفتابی شاغالم چشمان جلوي روز چند تا بود کرده

 طرفـداري  نه، بود پسرش شدن تنبیه از نسا ترس قطع طور به. نمیکند ایجاد وضعم در توفیري شاغالم نفهمیدن

!همسرش توبیخ و من از شاغالم

از زوتر شاغالم عصر روز یک که بود نگذشته روز آن از هفته یک هنوز

 حاضـر  سـفره  سـر  هـم  شـام  براي و ماند همانجا. رفت همسرش نزد، باال اتاق به یکراست و آمد خانه به همیشه

.نشدند
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 فرخنـده  و فریده. نداد هم را سالمم جواب حتی که گیج و متعجب قدر آن. بود حیرتزده و درهم بسیار ظاهرش

 شـب  فهمیـدم  روز آن فـرداي . بودنـد  شـگفت  در مادرشـان  با طوالنیاش مباحثه و پدر برآشفتگی از هم خسرو و

 تـدارك  و تهیه در دلهره با نسا. باشد فرخنده خواستگار است قرار که میآید خانه به محترمی مهمان آینده جمعه

 بر اما، نپسندد را هیچکدام و کند امتحان دخترش تن به لباس دست صد باید میکردم خیال. بود شب آن مراسم

 پس، خواستگاري روز عصر فقط! نبود دخترش صورت و سر آرایش یا لباس فکر به او. نشد چنین تصورم خالف

 برو، بیا«: گفت آمرانه و خشک خیلی و کرد صدایم، بود نمانده باقی موردي و داده انجام را کارهایم همه اینکه از

 تـو  دخترم خواستگارهاي نمیخواهم! بزنی جیک اگر حالت به واي! کنم صدایت تا بمان جا همان و زیرزمین توي

«.بخواب و بگذار متکا یک اصال. ببینند شکل و سر این با را

 پلههـاي  جانـب  به هم بعد. میکردم روشن شمعی یا چراغ نباید اینکه، کردم درك خوب خوابیدن از را منظورش

 زیـرزمین  تـوي  کـه  نبـود  اولـم  بار چون، نکردم تعجب وجه هیچ به. کرد قفل بیرون از را در و داد هلم زیرزمین

.میشدم حبس

 و پـر  گذشته روز چند بارش از حیاط همه اما، نمیبارید برفی اسمان از. میشد تاریک زود خیلی هوا و بود زمستان

 در وقتـی  هـم  همـین  بـراي . نمیآمـد  چشمانم به خواب. میلرزاند را دلم اطرافم سرماي و تاریکی. بود سفیدپوش

 دزدانـه  و رفتم زیرزمین پنجره پشت آرام، رفتند خواستگارها استقبال به شاغالم و خسرو و درآمد صدا به حیاط

.شدم حیاط تماشاي مشغول

 آمـد  جلوتر که همین. شد خانه وارد، شود شاغالم داماد بود قرار که مردي هم آن، نفر یک فقط تصورم برخالف

.دادم تشخیص را برازندهاش سیماي و قامت، رفت ایوان طرف به و

 رفـت  هفته یک آن پس. نشستم زمین روي دوزانو دیوار پاي جا همان و شدم دور پنجره کنار از حسرت و آه با

 خـودش  کـار  بارهنـگ  و شربتی تخم و ترنجبین و گاوزبان گل خرید و عطاري دکان به فرخنده مکرر آمدهاي و

!بود کرده را

 بـه  دختـري  کمتـر . داشـت  هـم  حـق  خـوب . بود ندانسته جایز را تعلل این از بیش و شده فرخنده عاشق جوانک

 دچـار  اینکه خاطر به خودم از. باشد هم خانوادهدار و سواد با که میشد پیدا محل در فرخنده خوشپوشی و زیبایی
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 واقـع  در. آمـد  بدم، میکرد مهربانی دریغ بی و زده حرف من با گویایش نگاه با او که میکردم تصور و شده اوهام

 و پرسـیدم  خودم از بارها شب آن که بود سوالی این! ؟میدانستم او توجه مرتبه و حد در و الیق را خودم باید چرا

.بودند آدمها دل زبان چشمها که میدانستم خوب اما، نرسیدم نتیجهاي به

 بیـرون  سـرم  از را آرزو ایـن  همیشه براي و نکرده فکر دقیقهاي چند مالقات آن به دیگر گرفتم تصمیم خودم با

.کند سعادتمندم و نشسته نیز من شانههاي بر سعادت هماي روزي است ممکن که کنم

 سـال  پایـان  از پـیش  حتـی ، زوتـر  چـه  هـر  است قرار شدم متوجه، بود افتاده خانه اهالی جان به که تابی و تب از

 آقـاي  قاسـم  مرحـوم  وارث و فرزنـد  تنهـا  جـواد . کننـد  عقـد  را او امتحانـاتش  از فرخنـده  شدن فارغ و تحصیلی

 معاشـرت  هـم  بـا  دامـاد  و عـروس ، عقـد  از پـس . بـود  محـل  اهل همه احترام قابل و ریشسفید که بود عطارباشی

.میرفت بخت خانه به و میکرد عروسی فرخنده عید شب اینکه تا میکردند

 و نجابت نظر از و میرسید دهنش به دستش حال عین در و بود خوانده درس و مودب جوانی که عطارباشی جواد

، بـود  کرده خواستگاري فرخنده از که سرعت همان به، بود محل اهل همه زبنزد، کسب و کار رونق و جوانمردي

 قرار بی داماد عجله. کرد قبول، نداشت سراغ دخترش براي او از چربتر لقمهاي که نسا. گذاشت هم را عقد قرار

 را دامـاد  و عـروس  آینـده  جمعـه  شـب  و آورده عاقـدي  وقت فوت بدون که شد قرار و پذیرفت دل و جان به را

 شـب  و عیـد  براي بماند سرور و جشن و خرید و مراسم بقیه و کنند محرم و درآورده هم عقد به قانونی و شرعی

.دو آن عروسی

 فرخنده، صبح روز هر فرخنده، هفته آن تمام. فرارسید عقدکنان زمان و گذشت باد و برق مثل هم هفته یک آن

 اُرمـک ، نیسـت  کـار  در عروسـی  و عقد و نداده رخ خاصی اتفاق هیچ اینکه مثل درست، عادي خلی، صبح روز هر

.میشد مدرسه راهی قهوهایش چکمههاي و کیف و پالتو و کاله با و میپوشید را خوشدوختش خاکستري

 روز یـک  فقـط . نشد گذاشته چیزها دیگر و طال و لباس خرید قرار و نیامد عروس خانه به بار یک حتی هم داماد

 گفـتم  خـودم  بـا . داد خیـاط  دسـت  و خرید او براي گرانقیمتی و قشنگ سفید چادر و رفت بازار به فرخنده با نسا

 اهـل  کـه  او هـم  آن، بنشـیند  عقـد  سـفره  پـاي  چادري قواره یک همین یا شود راضی فرخنده است ممکن چطور

.نبود چادر و حجاب
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 و دزدانـه  گربهـاي  مثـل  هـم  شـاغالم . نداشـت  گفـتن  بـراي  حرفـی  تـاب  و دستور جز و بود قهر من با هنوز نسا

! نشـدم  روبهـرو  شـاغالم  با هفته یک آن ظرف که آنجا تا، میرفت بیرون صا و سر بی و میخزید خانه به پاورچین

 روزي از درسـت  رفتـار  این. میترسید من با رویارویی از گویی، میرسید نظر به غیرعادي و مرموز رفتارش چقدر

 بـود  فریده تنها میان این در. بود شده شروع داد را فرخنده خواستگاري خبر و آمد خانه به حیران و هراسان که

 از و دریـا  به زدم را دلم روز یک. میآورد زبان به بیهوا را خانوادهاش خودمانی و پنهانی گفتگوهاي گاه از هر که

، نبرنـد  مـاجرا  از بـوي  هـم  همسایهها حتی که میکند برگزار ساده حد آن تا را عدش چرا اینکه مورد در فرخنده

 کنـیم  بـاخبر  را محـل  اهـل  و انـدازیم  راه به صدا و سر اگر و محصلم هنوز من اینکه براي خوب«: گفت. پرسیدم

 موجـب  و برسـاند  مـدیر  خـانم  گـوش  بـه  را عروسـیم  خبر حسود خبر بی خدا از آدم یک وقت یک است ممکن

 یـک  زحمـت  کـه  اسـت  حیف و نمانده چیزي مدرسه تعطیلی و سال پایان تا که حالی در. شود مدرسه از اخراجم

 و عمـه  نـه  و عمـو  نه، برادري نه، خواهري نه. ندارد چنانی آن و بزرگ فامیل که هم جواد آقا. رود هدر به سالهام

 ایـل  یـک  کاري هر براي نیست نیاز و است خودش بزرگتر و آقا شوهرم که من حال به خوش راستی. خالهاي نه

«.کنند بزرگتري و دخالت و بیفتند راه سرش پشت

 تشـر  و توپ با و داد را پاسخم دوست یک مثل درست، خودمانی و راحت خیلی فرخنده میدیدم که بود بار اولین

 فامیل بزرگان از تن چند و عاقد و شاغالم آمدن از پیش روز آن! نیامده تو به فضولیها این که نکشید فریاد سرم

 میترسـیدند . نبرد صورتش به دستی کوچکترین و کرد حمامی فقط هم خنده فر. نیامد عروس خانه به داماد، نسا

 پـیش ، لحظه آخرین تا. است کرده شوهر که بفهماند همه به و کرده رسوا مدرسه در را او ابرو برداشتن و اصالح

و عاقد آمدن از

، بـود  بیهـوده  انتظـارم  امـا ، بگذارد اختیارم در بهتر لباس دست یک و کند مرحمتی نسا شاید بودم منتظر شاغالم

 به همیشه مثل. ساخت محرومم نیز دخترش مراسم در شرکت از بلکه نکرد وضعم و سر به توجهی تنها نه چون

 بـا  معاشـرت  و جمع در بودن که چرا، نیامد بدم کارش این از خیلی. کرد قفل بیرون از را در و داد هلم زیرزمین

 و سـر  و ریخـت  ایـن  بـا  که بهتر همان: گفتم خودم با. میکردم گم را پایم و دست و نیاموخته خوبی به را دیگران

 دیدن محض به میکردم فکر. نداشتم هم را جواد آقا دیدن تحمل تازه! نشوم نسا خویش و قوم انگشتنماي لباس

 آقـا ، عاقـد  آمدن از پس ساعت نیم. میکند ریشخندم و میخواند سیمایم در را خودساختهام و جا بی توهمان همه
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 طاقـت  دلـم  دیگـر  بـود  شـده  برازنـده  و شیک چقدر دامادیش سیاه شلوار و کت با که میداند خدا. آمد هم جواد

 از را آنـان  شـادي  و هلهلـه  صـداي  بتـوانم  شـاید  تـا  کـردم  تیـز  را گوشهایم و رفتم کنار پنجره پشت از و نیاورد

 آن متعاقـب . میخواننـد  را خطبـه  کـه  فهمیـدم  شـد  ساکت جا همه و افتاد همهمه از خانه وقتی. بشنوم باال اتاقهاي

 و جشـن . گرفتند جشن را جواد و فرخنده پیوند دنبککوبان و دایره و دستزنان که بود زنها هلهله و شادي صداي

 عقـد  از پس تا بودند گذاشته تنها را داماد و عروس لحظه آن در البد. شد کشیده ایوان و دیگر اتاقهاي به سرور

.گویند دل راز و باشند تنها هم با قدري

 سـکوت  بـه  را همـه  مـردي  صـداي  ترسـناك  نفیر که بود نگذشته نسان اقوام دستافشانی و رقص از زیادي زمان

 سـرم  تـوي  پتـک  مثل قدمهایشان توپ و تاپ و بردند هجوم عقد اتاق به سراسیمه همه کردم احساس. واداشت

 صـداي . میریخـت  بیـرون  را درونـش  آتـش  و میکشید فریاد نفر یک تنها و بودند متحیر و ساکت همه. داد صدا

.میشد شنیده واضح نسا ملتماسنه

«...که است بعید شما چون فهمیدهاي مرد از. نکنید آبروریزي و نیندازید راه هوار و داد خدا به رو تو»

 بـه  مـن ! نمیشـدید  عملی چنین مرتکب که داشتید آبرو اگر! آبروریزي«: گفت و پرید حرفش میان عصبانی مرد

!کردید سوءاستفاده سادگیم و اعتماد از شما. کردم اعتماد شما

که شما! نداشتم توقع دیگر شما از«: گفت و داد قرار خطاب را شاغالم بعد

 خیلـی  روز آن مگـر ! دهیـد  فـریبم  توانسـتید  چطور! بودید پدرم رفیق و دوست عمري که شما. بودید پدرم جاي

 مگـر ؟ نکـردم  خواسـتگاري  شـما  از را او من مگر؟ کنم عروسی خوهرزادهتان با مایلیم که نگفتم روشن و واضح

! ؟نمیدهـد  نشـان  رو نشـوید  محـرم  تا و پیچیده چادر توي را خودش خجالت فرط از گفتید که نبودید شما همین

 حقی چه به، شاغالم بدهید مرا جواب، هان! داشتم اعتماد شما به چون، نکردم شک و پذیرفتم را حرفتان هم من

«!نامردیست! کالهبرداریست این! ؟درآوردید عقدم به را دخترتان و داده فریبم
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، عطارباشـی  آقـاي  قاسم پسر، میشنیدم چه خدایا آه. نداشتم شدن بلند براي رمقی دیگر و وارفتم زیرزمین کف

، مـن  بـا  میخواسـت  بـود  شده عقد اتاق راهی بشاش چهرهاي با و شده حیاط وارد سرو مثل که دامادي شاه همان

!فرخنده دخترش با نه کند ازدواج شاغالم خواهرزاده

 صـدا  احـدي  از! میکـرد  خفهـام  و فشـرده  خـود  به مرا قفسم دیوارهاي و بود جاري چشمانم از سیالب مثل اشک

 سـینهاش  بـه  مـدام  او. نینـدازد  راه صـدا  و سـر  و گرفتـه  آرام تـا  میکـرد  تمنـا  مـدام  که نسا و جواد جز درنمیآمد

. آورد رحـم  بـه  را او و کند نرم را جواد دل میخواست. میشناختم خوب را حالتش این. میریخت اشک و میکوفت

.کرد نوحهخوانی به شروع مردهها مثل بعد

 وقتی هم همین براي، دیگریست مرد کرده عقد که نوبر آخر» !شده اشتباه البد. نیست ما از تقصیر خدا به واهللا»

«.است فرخنده یعنی، خانهمان دختر تنها منظورتان کردیم خیال، خواستید خواستگاري اجازه

. بسـتید  مـن  ریـش  بـیخ  و پیچیدیـد  چـادر  تـوي  را مامانیتـان  تیتـیش  دختر هم همین براي«: گفت خشم با جواد

«!ندیده حجاب با را او کسی محل توي حال به تا که دختري

«!؟دادید شوهر را خواهرزادهتان که نگفتید من به روز همان چرا«: پرسید و کرد شاغالم به رو بعد

«.نرفته شوهر خانه به و شده عقد تازه اینکه براي«: گفت نسا

«؟کجاست حاال«: پرسید قاطعانه جواد

مادرشوهرش، شوهرش خانه رفته«: گفت دروغ به وقاحت کمال با نسا

«.برد خود با را او و آمد شوهرش. میرفت باید هم او داشته سمنوپزي

 دروغتان حال هر به«: میزد فریاد من گوش بیخ انگار که نزدیک قدر آن. شد نزدیکتر جواد صداي لحظه این در

، ببافیـد  ریسـمان  و آسمان که هم چقدر هر حاال. گرفت خواهید زود خیلی را مکرتان جواب و نیست توجیه قابل

 را حرفهایتـان  فریب که بگو را احمق منِ. شدهاید بزرگی دسیسه چنین مرتکب ندانسته که کنید قانعم نمیتوانید
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 دامـاد  بـا  کلمهـاي  عقـد  از قبـل  تـا  میشـود  شـرمش  که خجالتی عروس، صدا و سر بی خودمانی عقد، هه! خوردم

«.است غیرقانونی و باطل من نظر از عقد این، کنم راحت را خیالتان! کند صحبت

 کمـی ، جوادآقـا  کنیـد  رحـم  خدا به را تو«. افتاد پایش و دست روي نسا که داشت را خانه از خروج قصد قهر با او

و سخندانی و ادب از و قامت و قد از، زیبایی از، سواد از. است سرتر نوبر از لحاظ هر از که فرخنده! باشید عاقل

...»

 از شـما  دختـر  که گفته کی؟ شما یا میخواهم را دختري چه که میدادم تشخیص باید من« پرید حرفش میان جواد

 دلیـل  و آیـه  جـور  هـزار  خودتـان  براي هم بعد و گذاشته کاله مردم سر چنین این که است سرتر عمهاش دختر

«!میتراشید

 وجـود  بـا  و نکـرد  اعتنـایی  جـواد  اما، ریخت اشک داماد جلوي توانست تا و شد حیاط وارد فرخنده لحظه این در

 تـا  بودنـد  کمکـش  در دامـاد  بـا  و میخوردنـد  سـر  حیـاط  زده یـخ  برفهـاي  روي هی که فرخنده خالههاي وساطت

.رفت و کوبید هم به را حیاط درهاي، شود خارج خانه از قهر با نگذارند

 ایـن  همـه  کـه  نسـا  کند لعنتت خدا«: گفت و زد چمباتمه حیاط کف زانو دو و کوبید سرش توي دستی دو شاغالم

 فـردا  از حـاال ؟ کـردي  بیآبرویمـان  طـوري  ایـن  که بود قحط شوهر دخترت براي مگر. توست سر زیر دغلبازیها

 ایـن  کـه  بگوینـد  و بدهنـد  نشـان  هـم  بـه  انگشت با مرا همه که کنم تحمل چطور! کنم بلند سر محل توي چطور

«!گذاشته کاله را عطارباشی قاسم حاج پسر سر که حقهبازیست همان شاغالم

 همین مگر! نکش آب جانماز، خوبه، خوبه«: گفت و انداخت سرش را صدایش، پرخون دلی با اما، ولنگاري با نسا

 دامـادم  داشـتم  آرزو همیشه که محل ناب جواهر، شده چه بین و بیا نسا واي گفتی و آمدي هراسان که نبودي تو

از را نوبر، باشد

 موي تار یک و است محله جوانان همه سرآمد پسر این میگفتی که نبودي تو همین مگر! ؟کرده خواستگاري من

 دختـري  نه است فرخنده الیق ماهی شاه این میگفتی که نبودي تو مگر! ؟میارزد وکیل و دکتر صد به گندیدهاش

 در جـواد  تصمیم از که نبودي تو همین مگر! ؟ندارد حسابی و درست ریشه و اصل و شده بزرگ کلفتها عینهو که
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 مـن  گـردن  بـه  را تقصـیرها  همـه  و میکنـی  خـالی  شـانه  کـه  شده چه حاال. میپنداشتی دیوانه را او و بودي شگفت

«!؟میاندازي

. بـود  اشتباه دویتان هر کار«: گفت نسا به و زد کمرش به را دستش و انداخت غبغب به بادي فرخنده بزرگ خاله

 پایتـان  جلوي بهتري راه میگفتید من به اگر. نکردید را سفیدمان گیس مالحظه و گفتید دروغ هم ما به حتی شما

«.نمیزد سرش به نوبر هواي دیگه که میدید را فرخنده اگر. نیست که خر پسره. میگذاشتم

 امـا ، فرسـتادم  مغازهـاش  بـه  مختلـف  بهانههاي به را فرخنده بار چند، کاري کجاي خواهر اي«: گفت اندوه با نسا

 کـه  دارد چـه  دختـره  ایـن  مگـر ! دهـد  ترجیح نوبر به را او آنکه به رسد چه نمیکرده هم نگاهش پسرك میگفت

«!؟گرفته را مقبولی این به جوان چشم

 پنبـه  الي کـه  را رعنـایی  و خـوبی  ایـن  بـه  دختر چرا نداشت فرخنده به توجهی اگر پس«: گفت غیظ با خانم خاله

«!؟کردي پولش یک سکه و آوردي پایین حد این تا، کردي بزرگش

 نیامـد  دلـم «: گفـت ، میـداد  تکـان  راست و چپ به را سرش که حالی در، میزد حرف خودش با که کسی مثل نسا

 دنیـا  مـال  از! هستند استخوانداري و قرص خانواده چه نمیدانی خواهر. بدهم دست از مفت را خوبی این به جوان

«.عام و خاص زبانزد خانوادهدوستی و ادب از و بینیاز

 هـم  دور باید شده که کاریست حاال«: گفت و انداخت باال را ابرویش دو هر خردمندي با نسا دیگر خواهر، نزهت

 شـیطان  خـر  از و آورد راه به را پسرك میتوان بیري تد چه به ببینیم تا بگذاریم هم روي را عقلمان و شویم جمع

«.کشید پایین

 چطـور  آخـر . نداشـتم  بـاور  بودم شنیده که را حرفهایی و بودم منگ هنوز. رفتند باال اتاقهاي به و شدند جمع همه

 لحظـه  یـک ! ؟باشد داده ترجح، بود من از پسندیدهتر بسیار که فرخنده به مرا برازنده جوانک آن که بود ممکن

صدایی

 بـه  دلـش  و بـود  مهربـانی  و مـودب  جوان اینکه براي. سوخته تو حال به دلش اینکه براي: کشید فریاد درونم در

 بـراي . درآورد میریخـت  پایـت  تـا  سر از که فالکتی و بدبختی از را تو و کرده مردانگی تا میخواسته و آمده رحم
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 بـی  بـدبخت  تـو  بـراي  میخواسـت  اینکـه  براي. است جوانمرد و دلسوز اینکه براي، است رئوف و شرفت با اینکه

.باشد محکمی تکیهگاه و کند مردانگی، نیستی بلد هم را زدنت حرف که پا و دست

 ایـن  آدم عقـدکنان  شـب  اینکـه ! است من از سیهروزتر فرخنده که اندیشیدم خود با لحظه آن در اما! نشدم قانع

.نیست خوشبختی نشانه که بگذارد فرار به پا قهرکنان و رنجیدهخاطر هم داماد و باشد کور و سوت طور

 بـه  قـادر  هنـوز . میاندیشیدم، بود پیوسته وقوع به سرعت به که حوادثی به و زده چمباتمه گوشهاي مبهود و منگ

 آن نـه  امـا ، میآمـد  خوشـم ، بـود  کرده توجه من به اینکه خاطر به او از. نبودم آقاجواد به نسبت احساسم سنجش

 حـق  او که چند هر، کند پول یک سکه را فرخنده من بخاطر باشم مایل اینکه یا بدانم او شایسته را خودم که قدر

 تـرحم  و دلسـوزي  روي از است ممکن میکردم فکر وقتی اما، کند بیداد و داد و بیندازد سرش را صدایش داشت

 و او بـه  هرگـز  تـا  میشـدم  مصـممتر ، کنـد  دور مـن  از را بـود  دیـده  چشمش به که فالکتی تا باشد شده خواستارم

.بود شب و روز اختالف از فاحشتر و عیان ما بین تفاوت که چرا، نبندم دل، بود خواهانش که پیوندي

 از. نمیرسـید  گوش به باال اتاقهاي از صدایی اما، است حالی چه در و میکند چه فرخنده بدانم تا نبود دلم توي دل

 بـا  من. رد:می سد را بلعه راه که بود انداخته چنگ همه گلوي به غصه از بزرگی گرهی انگار، نبود خبري هم شام

 خوب اما، بردم پناه مندرسم و سرد رختخواب به نداشتم آشامیدن یا خوردن به اشتهایی که حالی در خالی معده

!برد نخواهد خوابم هرگز میدانستم

 و مانـدم  سرما و تنهایی و تاریکی در. مفصلیست حدیث خود، گذشت من بر چه و رسید سحر به چگونه شب آن

 چـون ، مالقـاتم  بـه  میگـویم . آمـد  مالقـاتم  بـه  نسـا  و شـد  باز زیرزمین در قفل که فردا صبح تا نبود یادم به کسی

تا میکرد سعی و بودند متورم و قرمز چشمانش و صورت. میکرد فرق همیشه با رفتارش

 تالقی هم به نگاهمان تا بود مواظب. بگوید سخن عتاب با و محکم همیشه مثل و بپوشاند را صدایش پنهان بغض

:کرد شروع مقدمهاي هیچ بی. نگردد فاش قلبیش مکنونات و نکند

 چـه  و دیـده  چـه  لعنتـی  زیـرزمین  ایـن  تـوي  از کـه  نمیـدانم  هیچ. بگویم سخن پرده بی است بهتر، نوبر خوب»

 پـا  بـه  کـه  شنگهاي الم هر و است جواد قانونی و شرعی همسر فرخنده که کنم حالیت است بهتر فقط، شنیدهاي
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 جهـت  هـر  از او همسري براي، فرخنده میشود متوجه هم جواد که نمیگذرد دیري و است زودگذر و موقتی شده

 عقـدش  تـو  اگـر . میبـرد  خانهاش به را فرخنده منت با و میآید پایین شیطان خر از خالصه. توست از پسندیدهتر

 چهـار  با که او چون برازندهاي و الیق جوان که چرا، میزدي را دلش و میافتادي چشمش از مدتی از پس میشدي

 تـو  کـه  میزند سرش به معاشرتی و باسواد و امروزي زن هوس زور، است آمد و رفت و تماس در حسابی آدم تا

 کمـال  نه و داري سواد نه که تو! ؟میگویم دروغ ببین کن قضاوت خدا به را تو. برنمیآمدي اینها کدام هیچ پس از

 وقت بی و وقت. بخورد سرت توي همیشه تا بشوي خوت از باالتر یکی زن میتوانی چطور داري حسابی و درست

 نجاتـت  بـدبختی  خانـه  از خـودش  قـول  بـه  تـا  آمده خواستگاریت به دلسوزي و ترحم روي از که بکشد رخت به

 تـو  بـا  عالقه با و بخواهد خوت بخاطر را تو که کسی. باشد خودت همسنگ که کنی ازدواج کسی با باید تو! ؟دهد

 سـرانجام  کـه  قسـم  خـدا  بـه ! میخـورد  را دلسوزیش چوب و شده مغبون کند احساس مدام اینکه نه، کند زندگی

.ماست خانه تحمل از تلختر زندگی چنین

 بـا  اینکه تا کند قانعم میکند سعی میدیدم که بود باري نخستین. شود بیشتر من بر کالمش اثر تا کرد مکث کمی

 ببـین «: گفـت  بنشـیند  دل بـه  که لحنی با و کرد نزدیک من به را خودش بعد. بنشاند کرسی به را حرفش قلدري

 خـوش  تـو  بـه  خیلـی  سـالها  ایـن  در کـه  دارم قبـول . بیندازي چاه به چاله از الکی را خودت نباید که تو جان نوبر

 را دمـت  شـوي  مجبـور  دوبـاره  کـه  بیندازي جایی به هولکی هول را خودت که نیست معنا آن به این اما، نگذشته

 مـثال  یا. میماند باقی برایت قربی و ارج دیگر موقع آن میکنی خیال. برگردي داییت خانه به و گذاشته کولت روي

بمانی اینجا میخواهی کی تا اصال. میکند ازدواج تو مثل زنی بیوه با دوباره میآید کسی

 و جمـع  را خـودت  میخـواهی  چگونه؟ میشود چه تکلیفت، چه رفتیم دنیا از داییت و من وقتی! ؟بکنی مرا کلفتی و

 داییـت  و مـن  تضـمن  کـه  کنـی  شـوهر  جـایی  نیسـت  بهتـر ؟ کردهـاي  فکـر . نـوبر  بـده  را جوابم؟ هان، کنی جور

 مثـل  و بگیـري  را بچههایـت  و شـوهر  دسـت  روز یـک  نمیخواهد دلت! ؟هان، باشد آیندهات زندگی روشنکننده

 خـوري  سـري  تو دختر نه، هستی خودت زندگی سرور و خانم که کنی افتخار خودت به و بیایی ما خانه به خانمها

.شود خجالتش و آبروریزي مایه مبادا تا نمیکند آفتابی جمع توي از را او شوهرش که
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 سـخن  مـن  بـا  پـرده  بی اینطور که بود وقیح چقدر. شد چندشم. انداخت شانهام دور را دستش بار نخستین براي

 همچـون  نیـز  مـن . بود نفسم به اعتماد مانده باقی از ذره آخرین کردن نابود قصدش که میدانستم خوب. میگفت

.کردم نگاهش درماندگی با و شده خرد همیشه

 عاقـل . است شاغالم و من تأیید مورد نظر همه از که گرفته نظر در را کسی تو براي نزهت خاله، جان نوبر ببین»

 کـه  داشـت  اهی خو بیایی و کیا! بکن را فکرش. دارد فروشی روغن. کند خوشبختت میتواند که دیدهاي دنیا مرد

«.کند روشن را اجاقش که میخواهد سالمی دختر. نیاورده شانس زن از مرده مادر فقط. نپرس و نگو

 نمیتـوانم  وقـت  هـیچ  که میدانستم خوب. میآورد سرم به نسا از بدتر که هویی یعنی. دار زن مرد یک. لرزید تنم

 بـه  کـه  کـنم  ازدواحج کسی با باید و باشم بیارزد تنش به سرش که دیگري مرد هر یا جواد براي مناسبی همسر

 برخاسـت  و نشسـت  و معلومـات  و قیافـه  و قـد  بـه  و نداشته من از چنانی آن جمال و کمال و سواد توقع نسا قول

 کـورش  اجـاق  براي سویی نسا گفته به و رفته او از سنی که شوم زنداري مرد همسر اینکه اما، کند قناعت ناچیزم

 بـه  امـا ، کـنم  خشـمگینش  و بگویم او به را دلم حرف ترسیدم! بود افتادنم چاه به چاله از حمایت همان، میخواهد

.زدم زار و کردم باز زبان، بودند کرده که ناحقی و حق تاوان

 بـه ، کـرده  کـه  کـرده  عروسـی  فرخنده خوب. ندارم را آمادگیش اصال من! کنید رحم نسا دایی زن خدا به را تو»

 اگـر ! ؟کرده معرفی نزهت خاله که مردي با هم آن؟ بروم بخت خانه به هولکی هول باید دیگر چرا من. سالمتی

همین بدهید اجازه

«.نشوم آفتابی شوهرش و فرخنده جلوي وقت هیچ که میدهم قول و میکنم را کلفتیتان و میمانم جا

 ندارد فایدهاي او با کردن مگو بگو دهد نشان که حالتی با و برداشت شانهام دور از را دستش عصبی و کالفه نسا

«.کردهاند عقد را تو که گفتهام دامادم به من! بروي خانه این از باید تو، نیست چارهاي، نه، نه«: گفت

، بفرستید دیگري خانه کلفتی به مرا اصالً. بگویید شما چه هر! میروم که قسم خدا به، میروم، میروم«: گفتم تمنا با

 ظـاهرم  به اصال«: دادم ادامه کنم قانعش آنکه براي و» !نه مرد آن با عروسی اما، برنمیگردم هم وقت هیچ واهللا به

«.برمیآیم خوب خانهداري و روب و رفت پس از اما؟ کنم شوهر که رسیدهام حدي به ببینید، کنید نگاه
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 خانـه  از بهتـر  کجا. بیاورم طاقت نتوانستم میگویی و برمیگردي بعد ما چهار اما، میزنی را حرفها این حاال«: زد غر

 بـه  مـا ، نـوبر  اسـت  بـس  دیگـر  اما، دارند نگهم کور چشمشان هم باز، داشتند نگهم و شندند خر همه این. داییم

 مگـر ، دارم عـزب  پسـر ، دارم دامـاد  مـن . میکنـد  فرق وضع دیگر حاال. کشیدیم را نامردت پدر جور کافی اندازه

 دست آن و دست این. میگذارد سرت به سر که میگفتی و میکردي را خسرو شکایت پیش وقت چند رفته یادت

 حرام و حیف را خودش پسرم میدهم اجازه کردي خیال! ؟شوي خسرو گردن وبال میخواهی، شود چه که میکنی

«!؟کند

 به سالها که انگار نه انگار، بانی چربز با و انداخت زیرزمین توي را خودش، نسا دیگر خواهر، ناهید اثنا همین در

 از را بله باالخره، ببینم بگو. میکنید دردل چقدر؟ خبره چه«: گفت میکرد سیاهم نسا نزد مدام و بوده تشنه خونم

«!؟نه یا گرفتی خانم عروس

«.بکنم عروسی تا بهتره کلفتی، نمیکنم عروسی میگه، بابا نه«: نالید نسا

 را عقلـت  چـرا . خـواهر  نه او بخواه دل به مگه؟ چیه دیگه نمیکنم شوهر، حرفها چه وا«: گفت تخم و اخم با ناهید

«...ندارید او قبال در تعهدي دیگه که گفتی بهش کنده پوست و رك! بچه وجب یک دست میدهی

دقیقه یک راستی،... اما، گفتم، خواهر گفتم آره«: گفت و پرید حرفش میان نسا

 صحبت بلند بلند نمیفهمید که بود مضطرب و مستأصل آنقدر نسا. رفتند بیرون زیرزمین در از هم با بعد» .باال بیا

.میکند

 برسـاند  جـواد  به را خودش و بزند گریز بفهمد کسی آنکه بی ناغافل وقت آن، بدهیم شوهرش زور به میترسم»

 پـیش  کـه  مـوقعیتی  ایـن  تـوي  است بهتر! کن بار باقالی و بیار خر بعد. کند تعریف برایش را قضیه پیاز تا سیر و

«.بیاییم راه دلش به کمی آمده

 و کـرده  برمال را رازتان مناسبی موقعیت در میتواند هم طوري این، عقل کم خواهر خوب«: زد فریاد سرش ناهید

«!نشده عقد فرخنده از قبل که کند فاش
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 فـرق  وضـع  بفرستیم دوري شهر به را نوبر اگر. باشد نزدیک ما به که صورتی در اما، بله«: گفت خردمندي با نسا

«.میکند

«؟کجا مثال«: پرسید ناهید

 اسـت  راحـت  بابت هر از خیالمان طوري این. گفته من شوهر که جایی همان«: گفت ایوان پلههاي باالي از نزهت

 دو یکی همان اش ك. نکند هندوستان یاد فیلش دیگر که هست فاصله آنقدر اینکه هم، دختر خود امنیت از هم

«.نمیافتادید مخمصه این به تا میکردید گوش را حرفم، بودم گفتم بهتان که پیش ماه

 داره گنـاه  نه گفتید، خودم شوهر خواهر پسر به بدهیمش گفتم که من! خدا بر پناه واي«: گفت دلخوري با ناهید

 ایـن  گـرفتن  سـمانان  و سر و کردن عروسی از بهتر نزهت شوهر خواهر خانه کلفتی حاال اما. است مریض پسره

«.است دختر

«!؟نمیدهد دختر او به کسی و است مریض شوهرت خواهر پسر بودي نگفته مگر جان ناهید«: پرسید نسا

 تـازه . شـود  بهتـر  است ممکن یعنی! میشود خوب، کند عروسی اگر گفتهاند دکترها ولی، چرا خوب«: گفت ناهید

 بعـد  میپسـندد  را نوبر ببینید اصال«: گفت، نمیزند حرفی کسی دید که بعد» .میکند درمان و دوا هم کلی خدا بنده

«.بزنید چانه و چک داماد سر

 پســر و مــن ازدواج بایــد کــه کــرد ثابــت او بــه عمــل ایــن بــا و برگرفــت ناهیــد از روي غرهــاي چشــم بــا نســا

.شد کالمشان هم و کرد دخالت شاغالم لحظه آن در بسپارد فراموشی به را خواهرشوهرش

«.است من زاده خواهر او رفته یادتان اینکه مثل، بگویید من به آنکه بی، میدوزید و میبرید خودتان براي»

 خـواهر ، اسـت  من زاده خواهر، خوبه، خوبه«: گفت تشر و توپ با. کند باز را دهانش این از بیشتر نداد اجازه نسا

 بـه  را خواهرزادهـات  سـنگ  و ایسـتادهاي ، دهـیم  فیصـله  را قضیه زودتر کنی کمک اینکه جاي به! است من زاده

 از بهتـر  خیلـی  داده رحمـان  آقـا  کـه  پیشـنهادي  خـداوکیلی  تازه؟ نه یا، بکنیم کاري یه باید آخرش! میزنی سینه

 زن وارنـگ  و رنـگ . میشناسـم  هـم  مـن  را نوکسـینه  گنده شکم مرتیکه! هه. کرده معرفی نزهت که شوهریست

 خودم تازه! راضی خود از چه، باشد خودش از ایراد و عیب است ممکن بقبوالند خودش به آنکه بی، میکند عوض
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 ایـن  جـان  نزهـت  تـازه . برمیگشـت  نرفته که واهللا. بدهیم شوهر آدمی چنین به را نوبر که نمیداد گواهی دلم هم

 شـود  متوجـه  تحقیقـات  و کنجکـاوي  از پس و بشناسد را او هم جواد آقا است ممکن که بودیم نخوانده را جایش

«!کرده عقد را نوبر او از بعد مردك که

 از و میشناسـند  را همـدیگر  خـوب  کاسـبکارها  ایـن ! نساسـت  با حق، بله، بله«. کرد تصدیق را حرفش هم شاغالم

«.داشته مراوده و دوستی جواد پدر با قبل از مرد این که خصوص به، دارند خبر هم پیک و جیک

 تـا  کشید طول روزي دو یکی خالصه. شدند باال اتاقهاي راهی، سیدهاند مقبولی نتیجه به اینکه تأیید با همگی بعد

 خـواهرش  اربـابی  خانـه  و تبریـز  شـهر ، بود کرده پیشنهاد رحمان آقا یعنی فرخنده خاله شوهر که جایی فهمیدم

.بود

****

 صـبح  روز یـم  و آورد فرام را خودش رفته رو و رنگ پیراهنهاي از لباس دست چند شامل چوبی نسا رفتنم براي

 خداحافظی وقت. فرستاد گاراژ به شاغالم و آقارحمان همراهی به مرا کرد می داد بی سرما و سوز حالیکه در زود

 گوشـم  توي پیشمدام روز چند از نسا. نیامدند جلو هم فرخنده حتی، ها بچه از یک هیچ. آمد حیاط در دم تا فقط

 را هـا  سـفارش  آخرین تصنعی اي بوسه با در دم.گفت می برادرم و من حق در شوهرش و خود هاي فداکاري از

 هرچـه ! شـود  بـد  رحمـان  آقـا  و مـا  براي که نکنی کاري و باشی شنویی حرف و خوب دختر باشد حواست. ( کرد

(شود می نوشته آقارحمان زن فامیل و نزهت پاي به تو خوب و بد هر و اند فامیل هم با آنها باشد

 شـتابی  بـا  و کـرد  بـاز  خروجمـان  براي را را شد مطمئن آنجا بودن خلوت از وقتی و کشید سرك کوچه توي بعد

. پـایین  ریخت هري قلبم، رسید گوشم به در شدن بسته صداي که همین. بست سرمان پشت را در ناپذیر وصف

 بـه  تهدیـدي  هـیچ  بـا  هرگ دیگر، شد باز رویمان به اجبار به پدرم دروغ مکرو با پیش سالها که دري دانستم می

 لرزانـد  می را وجودم همه ترس. بود خواهد خانه این و آنان از من دیدار آخرین این و شد نخواهد گشوده رویم

 مظطـرب ! چالنـد  شدت به و پیچید خود در، بودم نرفته گذرمان سر از تر دور وقت هیچ که مرا انتها بی آشوبی و

 و نداشـته  معاشـرتی  و مراوده کسی با هرگز که منی براي واقع در. نداشتند رفتن یاراي پاهایم و بودم پریشان و

، بـودم  نفـس  بـه  اعتمـاد  جـادویی  قدرت از خالی و دادم می تشخیص یکدیگر از سختی به را چپم و راست دست
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 وجـه  هـیچ  بـه  کـه  بود ناگواري و سخت ي تجربه همیشگی آشناي هاي چهره و خانه از حد این تا هم آن دوري

 تبریـز  تـا  گاراژ از راه مابقی فهمیدم که رسید خود بهاوج وقتی استیصال و ترس این. نداشتم را پذیرشش تحمل

.کنم طی شاغالم همراهی بدون و آقارحمان با باید را

 آدمهـایی  از دوري و تنهایی. بود تنهایی و دوري ناخوشایند ترنم موتورهایشان ترتر با، گازوییلی ماشینهاي تردد

 تـا  یـافتم  مـی  فرصـت  و داشـتند  مـی  نگه را وجودم لرزان پیچک گاهی تکیه چون اما، بودند نامهربان هرچند که

 چهره بر که بود حصاري شاغالم منزل آري. کنم پنهان را ام پایی و دست بی و خامی شان خانه تنگ حصار پشت

 و تـک  من و رفته کنار حجاب آن حاال و افتاد می ام پایی و دست بی و جمالی بی و کمالی بی و سوادي بی و منفور

 از واقـع  در یعنـی .هراسیدم می آن با رویارویی از و نیاورده در سر آن از هیچ که شدم می رو به رو دنیایی با تنها

 شخصـیتم  دهنـده  نشـان  کـه  چیزهایی همه از و سکناتم و حرکات از، وشیدنم لباس از، رفتنم راه از، زدنم حرف

.زدم زار و آمده فغان به اختیار بی که کردم می احساس برهنه و تهی را خودم قدر آن. ترسیدم می بود

 مـی . ببـرد  خـودش  بـا  مـرا  آقارحمـان  ندهید اجازه پرستید می که خدایی همان به را تو، جان دایی خدا به را تو)

 چـه  هـر  خـدا  بـه . کـنم  زندگی شناسمشون نمی که آدمهایی با هم آن غریب شهر یک توي توانم نمی من ترسم

 تبریـز  بـه  مـرا  ندهیـد  اجـازه  فقـط ، بگویید شما که کس هر با. کنم می عروسی جان دایی کنم می گوش بگویید

(.ببرند

 و دور نفـري  چند. کردم تمنا و چسبیدم شاغالم کت یقه به بود استخوانیم و ضعیف انگشتان در که قدرتی همه با

.کردند تماشایمان و شدند جمع برمان

 شـاگرد  دهنـده  هشـدار  و بلند فریادهاي و تعجیل میان این در. دادند دشنام شاغالم به لب زیر نفر دو یکی حتی

 می تقال هی و بود چسبیده کتم مندرس آستین به نیز آقارحمان که خصوص به. انداخت شور دلم به بیشتر شوفر

 شـگفت  در. رفـتم  ریسـه  و افتـاده  شـماره  به نفسهایم. کند ماشین سوار و کرده جدا شاغالم از مرا زودتر تا کرد

 حـد  ایـن  بـه  تـا  خانمانیمان بی و کاري و کس بی سزاي یعنی. آید نمی رحم به آقارحمان و شاغالم دل چرا بودم

 مـی  هرکـاري  خانم فرخنده خودشان گوشه جگر براي حالیکه در هم آن؟ ارزید نمی پشیزي به هایم ناله که بود

 نـام  جـان  بن از که گرفت دلم آنقدر لحظه یک براي. کردنش آواره و خانه از یتیمی ناحق به راندن حتی. کردند
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 اگـر  کـه  پـدري . بودم شکسته دل و مایوس شدت به پدرم از چون. خواندم را او نام تنها. آوردم زبان به را مادرم

.سوختم نمی خفت و کسی بی فرساي طاقت آفتاب در چنین این، گرفت نمی بر را حضورش بلند سایه

 کـاش . دیـدم  چشـمانش  در را اشـک  تـراوش  آنگاه. زد زل دهنم به. شد نرم شاغالم، گفتم را مادر نام که همین

.آوردم می زبان بر را او نام افتادم می مخمصه به که وقت هر اینها از زودتر

 کمـی  مـردم  فضول هاي نگاه از که درحالی و کشید بیرون آقارحمان دست از را دستم عاقبت اما، بود مردد کمی

 بـه  هـم  حـاال  تـا . بپـذیري  چـرا  و چون بی گفت نسا هرچه بدهی قول باید اما! قبول باشه: گفت بود آمده تنگ به

 از دمـار . ام برگردانـده  خـود  بـا  دوبـاره  را تـو  بفهمـد  کافیسـت  فقـط  اي کرده درست دردسر برایم کافی اندازه

.آورد می در روزگارم

 و گریـه  کمـی . همینطورنـد  دخترهـا  همـه ! ؟مرد کنی می درست دردسر خودت براي چرا: توپید او به آقارحمان

 را ما ي همه چطور ببین! ؟باشیم بچه وجب یک حرف به تو و من باید چرا اصال. گیرد می آرام بعد کند می زاري

 ایـن  تـوي  کـه  هـم  حـاال  کن نمی شوهر بال و اال گوید می و کند می کفش یک توي را پایش اول. گذاشته کار سر

.دهیم شوهرش خواهد می و گذاشته کارمان سر ایم آمده اینجا تا سرما

 هـم  شـاید . بشود خواهد می هرچه بگذار، باد بادا: گفت کند گوش او کننده تحریک حرفهاي به آنکه بی شاغالم

 لغـز  سـرم  پشـت  توانـد  نمـی  کسـی  دیگر کند که شوهر. است تر راحت خودم خیال طوري این.  بود این قسمت

.گردم می آسوده و داده انجام تمامی به ام خواهرزاده مورد در را تکلیفم هم من! بخواند

 سـر  بـا  را چشـمهایم  ریـزان  همیشـه  هـاي  آبه غم. سوخت می اشک شوري و سرما سوز شدت از صورتم پوست

 تـا  کـو  حـاال : گفتم خودم با و کردم پر واهی امیدي از را دلم خانه عمیق نفسی با و کرده پاك کتم زمخت آستین

 وقـت  هر و شده خاصی تلون دچار. است بزرگ خدا موقع آن تا یابم خالصی مخمصه این از بگذار! دهند شوهرم

 بـراي  حـاال  و بفرسـتند  دیگـري  خانه کلفتی به مرا تا کردم تمنا ازدواج از فرار براي یکبار زدم می اي تازه حرف

.دادم می آن از تر ناشناخته ازدواجی به تن شناختمش نمی که شهري به سفر از گریز
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 دمـاغش  نـوك  دیـدن  بـه  قادر تنها و نداشت آینده براي هدفی و نقشه که من چون تکلیفی بی دختر براي خوب

 چیـزي  یعنـی ؟ چـه  یعنـی  کـردن  شـوهر  بدانم آنکه بی. نمود می بزرگ دنیاي اندازه به کوتاه فرصت همین، بود

 کـه  کسانی همه مثل و دهد می را ام خرجی که مردي یعنی شوهر، کردم می فکر خودم پیش فقط. شد نمی سرم

 بـه  کـه  کـودکی  مثـل . دیگري مقصود و منظور هیچ بی کند می زندگی سقف یک زیر هستند خانه یک توي هم با

 چشـمان  بـه  چشـمم  زود خیلـی  اینکـه  از غافـل . بـودم  غافل و خوشحال یافته خالصی آمپول تزریق از موقت طور

.افتاد خواهد نسا زده حیرت

 داد مـی  جاوه گاراژ به رفتنمان زمان از تر روشن نظرم در چیز همه و جا همه. بازگشتیم آمدیم که راهی همان از

 بـه  رسـیدنمان  محـض  بـه  روشـنی  این. کرد می پیش از تر تابناك را چیز همه که بود امید زودگذر صاعقه این و

 و بـد  هرچـه  و گذاشـت  سـرش  روي را حیـاط . شـویم  خانه وارد نداد مهلت حتی. گرایید خاموشی به و محو خانه

 زیـر  همیشـه  همچـون  تـا  آورد حجـوم  طرفم به دوبار یکی حتی. کرد شاغالم نثار و آورد در دهانش از بود بیراه

. دانسـت  مـی  شـنگه  الم این مسبب را شاغالم و زد می غر مدام او. شد مانعش آقارحمان که بگیرد لگدم و مشت

 بـا  مـرا  زودتـر  هرچـه  داد قـول  آقارحمـان  اینکه تا، نبود کردنش آرام به قادر کس هیچ که بود آتشی آنقدر نسا

 خواسـته  به اعتراض حق بودم داده قول شاغالم به که همانطوزر منم. دهد تحویلم او به و ببرد ناهید خانه به خود

 حتـی  کـه  بـود  چه ناهید شوهر خولهر مریضی یعنی. زد می سوت سرم توي مرتب چیز یک فقط.  نداشتم را نسا

 قربـانی  مـرا  شـد  مجـاب  کـه  بـود  دختـرش  دلنگران آنقدر شد معلوم! ؟نبود او به دادنم شوهر به حاضر هم نسا

 آقـا  بـا  کوچـه  از گـذر  هنگام مبادا که بود این اش دلهره تنها بلکه م سرنوشت نه میان این در. کند او خوشبختی

 دکـان  روزیسـت  چند که داد می دلگرمی او به شاغالم. شود ریخته دایره روي اش پته همه و شده رو به رو جواد

 مهـم  حـد  آن تا جواد آقا براي است ممکن که شد نمی باورم. نیست فراریشان داماد از خبري و شده مهر و الك

 کـه  فریبـی  سبب به را او رویی ترش و قهر دلیل تنها. باشد زده چیز همه به پشت من خاطر محض که باشم بوده

 هـم  ناهیـد  اگـر  کـه  انـداخت  شـاغالم  پاي زیر کوچه توي را ام بقچه و چمدان طوري نسا. دانستم می بود خورده

.گرداند نمی بر خانه به خود همراه مرا دوباره و کرد می حالم به دیگري فکر باید، نبود پذیرایم
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 عمـري  کـه  در بـه  در دختـر  یک از! کنار به ماندم آنجا خواستگارها آمدن تا که روزي چند و ناهید خانه ماجراي

 پخـتن  و رفـتن  و شستن به مجبور اي مالحظه هیچ بی هم آنجا. رفت می انتظاري چه کرده را داییش خانه کلفتی

.بودم

 و شسـتند  را تـنم  و سـر  و کـرده  گرم آب تشت دو یکی، ناهید شوهر خواهر آمدن به مانده ساعت دو یکی فقط

 مـی  ناهیـد  حالتهـاي  از. کردنـد  تنم به را ناهید دختر لباسهاي از یکی و انداخته سرم به گلدار قرمز روسري یک

 کـه  زاري و زرد عـروس  اال، زد مـی  شـور  هرچیزي براي دلش. برد می حساب شوهرش خواهر از که فهمید شد

.بود کرده آماده شوهرش خواهر به معرفی براي

 زره فـوالد  مـادر  آن خـودش  قول به تا دارند نکه مرتب و تمیز را جا همه تا خواست می همه از و زد می غر مدام

.شد هم همین که، برگردد پرانی متلک و غرولند بی و بیاید خوشی و خیر به

 فلـک  و نحیـف  عـروس  اال، نگرفـت  ایـراد  چیز هیچ از ناهید تصور برخالف و آمد السلطنه فروغ، غروب نزدیک

 مـی  وا دارش نـیش  هـاي  حـرف  و او هیبت از وقت بی و وقت و لرزید می خود به مریضی جوجه عین که اي زده

 حسـابی . دیـدم  مـی  را ترسـناکش  و عبـوس  قیافه و او بار نخستین براي که هم من. کرد می یخ میت مثل و رفت

.کنم تهی قالب بود مانده کم و کرده گم را پایم و دست

 گوشـه  که را ناهید رختخوابهاي ها دیوانه مثل مثال، گرفت سخت حد از بیش و شد استیصالم متوجه هم او قضا از

 را آنهـا  همه تا خواست من از و ریخت هم به و انداخت پایین را بود رفته باال سقف تا و چیده هم روي اتاق از اي

 کـه  زنبیلی ازتوي بعد. نیامدم بر کار این پس از ترسم و ضعف دلیل به که بچینم مرتب و کرده آوري جمع نو از

 دسـتور  کـه  بـودم  نشـده  فارغ هنوز. کنم پاك را آن تا کرد امر و کشید بیرون سبزي قدري، بود آورده همراه به

 اي نازپرورده دخترهاي مثل هم من. بریزم چاي استکان سه دو و کرده چاق قلیانی،  گرفته پوست خیار چند داد

 امـا . آوردم در را السـلطنه  فـروغ  لج و کرده خراب را کارها همه. بودند نزده سفید و سیاه به دست سن آن تا که

 و رشـک  دچار مبادا که موهایم وارسی هواي به و برگرفت سرم از را روسري که گرفت اوج وقتی غضبش و غیظ

 ناهیـد  بـه  بـود  ذهنش توي چه هر. افتاد ام پسرانه و کوتاه موهاي به چشمش باشم نداشته کچلی یا نباشم شپش

.گفت
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؟ ام برداشـته  راه سـر  از را او مـن  مگر؟ گرفتی پسرم براي بود اي تیکه چه دیگه این؟ ناهید کشی نمی خجالت)

 حتمـا ، ببـین  را پوستش رنگ. شکند می دارد ببین.  کن نگاه پاهایش مچ به. کنم بالینش هم را دختري چنین که

 خـود  اگه آخر. اش پسرانه و کوتاه موهاي از هم آن. ماند نمی دخترها به اصال که اش سینه و سر. دارد هم انگل

 بغـض  با چطور ببین.  کن نگاه چشمهایش به خدا به را تو ببین، ببین؟ انداختی می نگاه دختري چنین به بودي تو

 داشـته  کـه  اي عقـده  فـرط  از برسد سروسامانی و زندگی به روزي دختر این اگر خدا به؟ کند می نگاهم نفرت و

(.تراشد می آب بی را همه سر

 بـی ! خدا بر پناه!  واه: گفت و انداخت سرش را صدایش، بود رسیده نهایت به خشمش هم ناهید که موقع این در

 بسـته  حقیقـت  روي بـه  را چشمتان شما اینکه یا گذاریم می کاله را شما سر ما. خانم آبجی دارد حدي هم انصافی

 شـده  چـه  حـاال ! ؟کند عروسی فرامرزتان آقا با که شود پیدا دختري کردید می آرزو نبودید شما همین مگر. اید

 ایـن  اگـر . گیرید نمی نظر در را فرامرزتان آقا وضع و پرداخته دختر نمودن وارسی و کردن سنگین سبک به که

. کـاملش  رشـد  تـا  کـو  حاال تازه. است تر دار حال هم شما و من از، بخورد تر اضافه برنج مشت یک معصوم طفل

 کـه  اي عقـده  و بغض و حب آن کو! کند می شکر را خدا بار هزار، بدهید او به نان لقمه یک! است سال بچه هنوز

 را سرکشـی  آب بـی  کنـد  می جرأت کنید می خیال، هستید سرش باال که شما تازه؟ زند می موج چشمانش توي

 وجـب  یـک  ایـن  پـس  از اینکـه  به رسد چه، کنید نمی را ما مالحظه سال همه این از بعد هم هنوز هللا ا و! ؟بتراشد

 گفتـه  به بنا و گرفته آرام قدري هم خان فرامرز شاید تا کردیم معرفی نجیب دختر یک کردیم بد. برنیایید بچه

"!؟کنند طی را شفا راه دکترشان ي

 هم بدهکار اینکه مثل. ندارد نمک که دستی بشکنه، آ،آ": گفت تصنعی بغضی با و کوبید دستش روي محکم بعد

 هـم  زن بیـوه  بـه  گفتیـد  می که نبودید شما همین مگر تازه! دختر هم این خوب، خواهید می دختر گفتید. شدیم

 دوزك و بزك کمی و تمیز نوي لباس دست یک. است تر بداقبال هم زن بیوه از بچه این یعنی؟ کنید می قناعت

"!کنید امتحان، نه گویید می. شود می دیگر دخترهاي ي همه مثل، کنید دستش به که النگو چند و

 از بـیش  اینکه براي و کرد عوض رنگ زود، بود گذاشته باال طاقچه گرمی بازار براي بود معلوم که السلطنه فروغ

: گفـت  خاصـی  ي افـاده  و زیرکـی  بـا . کـرد  عـوض  را حـرف  سـریع ، نشود ریخته دایره روي اش پته من نزد آن

 پیـدا  مـدعی  صـد  دیگـر  فـرداي  دو نکنـد . کنم خود عروس و کرده قبول را دختر این من که گیریم حاال، خوب"
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 خـانم  نسـا  اگـر ، بگویم حاال همین از. بگذارند پایم جلوي شروط و شرط جور هزار و کنند دبه به یک هر و کرده

".دردهد تن کنم می معین من که شرایطی هر به باید، کند کم سرش از را دختر این شر خواهد می

 بـراي  اگر السلطنه فروغ ببین؟ خواهی می چنانی آن ي جهیزیه نکند! ؟شرطی چه مثالً": پرید حرفش میان ناهید

 بـازو  ي ناحیـه  از را پیـراهنم  آسـتین  بعـد  ".اشـتباهی  در سـخت  بگویم باید اي کرده تیز دندان چیزها جور این

 کـه  است همین باطن و ظاهر، آ، آ، ببین! خانم آبجی کن نگاه دختر این به خوب": داد ادامه و کرد بلند و گرفت

، داري قبولش. است خودمان نرگس پیراهنهاي از یکی زند می زار تنش به که هم لباسی دست یک این بینی می

را تو که نه اگر، چنگتان مفت

!سالمت به را ما و خیر به

 هـم  سـگ  آدم واهللا بـه ! خـواهرت  شـوهر  غیـرت  به حاشا: گفت و داد تکان گردنی و سر نفرت با السلطنه فروغ

 مـانعی  خب! کند می دك خونه از را الزمیش تب زاده خواهر چطور ببین. بسپارد اینها دست به نباید باشد داشته

. کـنم  مـی  خرج عروس مرتبه و مقام همسنگ هم من! خوري می آش بدهی پول چقد هر اند گفته قدیم از ندارد

 از را خـر  سـر  ایـن  شر که همین بگو نسا به هم من قول از. نشوید خیاالتی خودي بی وقت یک باشم گفته حاال از

.کند حلوا حلوا و گذاشته سرش روي مرا باید، کنم می کم سرش

 فهمیـدیم  هم ما خالصه. رسیده هم ما گوش به شاغالم خانه خبرهاي، جونم آره: گفت طعنه با و زد چشمکی بعد

.دیگ توي افتاد هلیم هول از شما آبجی که

 بیـرونم  اتـاق  از تشـر  و تـوپ  بـا ، نداشت را خواهرش مورد در هم آن را حرفهایی چنین شنیدن طاقت که ناهید

؟کنید می عقدش کی بگویید حاال. بگذریم حرفها این از: گفت و کرد

 کـه  بگو خانومت آبجی به البته. جمعه شب همین: گفت السلطنه فروغ که شنیدم شوم خارج اتاق از آنکه از پیش

 دانـی  مـی  آخـر . گیـریم  می تحویلش هست که همینطور. نیست خبري بپاش و بریز و مال طال و لباس و رخت از

 روز دو تا! باشند شناس قدر اینکه تا. پرانند می جفتک رسند می نوایی و نون به وقتی آدمها طور این، داداش زن
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، کننـد  نمی بندگی هم خدا براي وقت آن. اند شده حسابی آدم خودشان براي کنند می خیال نخورد سرشان توي

.من بیچاره پسر به رسد چه

 میان را الغرم زانوان و نشستم ایوان هاي پله روي خواري و خفت از دنیایی با. نبودم چیزي شنیدن به قادر دیگر

 هیچ که بود حالتی چشمانشان توي. کنند نگاهم دلسوزي و ترحم با ناهید دختران تا دادم اجازه و گرفتم دستانم

. آمـد  نمـی  بـر  کـاري  کدامشـان  هیچ دست از ولی. خورند می تاسف حالم به که فهمیدم و. رود نمی یادم از وقت

 به چاله از حکم نسا قول به که اربابی خانه به. رفتم می ام تازه منزل به و شده فروخته اي برده چون که بخصوص

 قطـره  چنـد  ریخـتن  جربزه حتی که بودم شده تحقیر آنقدر اما. کنم گریه خواست می دلم. داشت را افتادنم چاه

 مـی  پیـدا  عروسی مگر آخر. شد می پیدا من انگیزي نفرت و کوچکی به موجودي مگر آخر. نداشتم هم را اشک

 دختـران  فقیرتـرین  کـه  قسـم  خدا به، نه. باشد مقداري بی و خردي و فالکت همه این یادآور من همچون که شد

 ایـن  شـر  از زودتـر  را خـودم  داشم غیرت اگر چون، رگ بی گویم می. نبودند من رگی بی و بدبختی به هم عالم

 بـر  عـالوه  مـن . ببیـنم  هـم  را ایـن  از بدتر روزهاي تا ماندم کلفت من پوست اما. کردم می خالص نکبتبار زندگی

 و خودخـور  موجـود  السـلطنه  فـروغ  قـول  بـه  و بودم داده دست از هم را تعصبم و غرور و غیرت نفسم به اعتماد

 اعمـاق  در رنگ کم و محو سوي کور یک، امید یک تنها. نداشتم هم را نفرتم ابراز جرات حتی که بودم اي عقده

 آنجا از، ها واقعیت همه برخالف شود همسرم بود قرار که مردي یعنی، داماد شاید اینکه و زد می سو سو وجودم

 در. شـود  بیشـترم  رنجـش  از مـانع  و گرفتـه  خـود  حمایـت  پنـاه  در مـرا ، بود اي کشیده درد و مریض موجود که

 قـدر  کشـید  مـی  جسـمانیش  ضـعف  و بیماري از خود که رنجی واسطه به که ساختم مردي ندیده داماد از خیاالتم

 مـی  یکـدیگر  بـا  محبـت  بـا  و بـوده  وفـادار  و شـناس  قـدر  او به نسبت نیز من و دانست می را همسریم و همدمی

 دلهـره  و تـرس  انگـار . گفتنـد  مـی  دیگري چیز ناهید دختران پریشان و مضطرب حالتهاي و چشمها اما. زیستیم

 بـا  و دور از آنکـه  جـاي  به خواست می دلم. کرد می بیمناکم شدت به که زد می موج رفتارشان و نگاه در عجیبی

 مـی  بـرایم  بـود  مبـتال  آن بـه  کـه  بیماري و شان پسرعمه از کمی و نشستند می کنارم، کردند می نگاهم دلواپسی

.شوند همکالم من با و شوند نزدیک من به دخترانش که بود کرده غدغن ناهید انگار اما. گفتند

 و دست نادانی و غفلت در که شدم می آماده ازدواجم براي شرایطی در من و گذشت هم روز دو یکی آن خالصه

 مـن . دهند هلش تاریکی اتاق توي و بسته محکم سیاهی دستمال با را چشمانش که آدمی مثل درست. زدم می پا
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 الل زبـانم  و بسته گوشهایم و ها چشم. اطرافش تاریکی از گنگی آدم که دانستم می قدر همان ام آینده همسر از

.بود نشسته یاس به امیدم و کوتاه دستم و شکسته غرورم بگویم است بهتر یا. بود

 خـودم  بـا . مسـلول  یا است افلیج است ممعلول ام آینده شوهر دانستم نمی یعنی. ندیدم را داماد کنان عقد روز تا

 همـه  چـرا  اینکـه  یـا ؟ شـود  می کاسته آن شدت از همسر کردن اختیار با که است بیماري چه این آخر، گفتم می

 جسـارت  و جـرات  کـه  بودند سواالتی همه اینها؟ زدند می پا و دست من عروسی رمق بی تقالي در مرموز اینطور

 رنگـی  کـه  سـیاهی  از بـاالتر ، گفـتم  می خودم به. داد نمی پاسخگوییشان به اهمیتی هم کسی نداشتم را ایرادشان

 مـن . اسـت  قـادر  و عـالم  خدا هم این از بعد است آورده کشان کشان اینجا به تا مرا تقدیر دست که حاال. نیست

 سـهمی  او نـزد  هـم  مـن  خالصـه  و اسـت  من زندگی و اعمال ناظر و حاضر همیشه که دارم خدایی خودم براي هم

 مانـده  باقی من در روشن و زنده هنوز که بود نیرویی تنها توکل قدرت این و. شود می نصیبم زود یا دیر که دارم

. ارزیـدم  نمـی  کسـی  نـزد  پشیزي قدر به تنها و یکه و داده دست از را چیزم همه اینکه یا. داشت واقعیت بله. بود

 مـی  معـین  و محفـوظ  او نزد خوشبختی از سهمم که داشتم امید و خواستم می یاري او از و بوده متوسل او به تنها

!یابم دست آن به وقتش به تا ماند

 و بندانـدازون  مراسـم  و آمدند ناهید خانه به اي مشاطه با همراه زن دو یکی و السلطنه فروغ کنان عقد روز صبح

 بـود  سفیدي و سرخ و قلمبه و گرد جوان زن، خانومها از یکی. پذیرفت انجام خانمها سایر و عروس دوزك بزك

 کـه  فروخـت  اي افاده و فخر چنان من به او معرفی هنگام السلطنه فروغ. داشت داشتنی دوست و زیبا صورت که

 بـزرگ  عـروس  سـروناز  جـز  نبود کسی زن آن.آمد برم برو دل تو و خوشگل موجود آن از دلیل بی که دلیل بی

 آدم کـه  بود مپل تپل و خواستنی قدر آن. بود روز و شب بین فرق مثل درست او و من بین تفاوت. السلطنه فروغ

 مرمـري  و سـفید  پایش و دست و بلند قدش. بزند زل اش گلی لپهاي و سبز چشمان به ساعتها خواست می دلش

 دیگـر  مثـل  هـم  آرزو ایـن  کـه  کنم جلوه قدري و کرده تغییر کمی بندانداختن از بعد که بود این امیدم تنها. بود

 نمـی  مـن  بـه  هیچ که کاشت صورتم توي لنگه به لنگه ابروي دو انصاف بی ي مشاطه. شد آب بر نقش آرزوهایم

 نمـی  رغبـت  حتـی . شد نمی دیده چیزي باریک نخ دو جز تقریبا که کند و کند کردنش میزان براي آنقدر و آمد

 تـاج  یـک  و کرد نقاشیم سیاه و سبز تند رنگهاي با که بخصوص. ببینم را ام چهره و انداخته آینه به نگاهی کردم

 لبـاس  و نشـاند  کوتـاهم  موهـاي  روي، بـود  داده دسـت  از را آهـارش  و شقی که اي وارفته شیفون و چرکین گل
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 کـه  انـداختم  مـی  ناهیـد  حیـاط  چـاه  توي را خود و کشیده فریادي خواست می دلم. کرد تنم به اي عاریه عروس

 جلـوي  مسـخره  هیبـت  آن بـا  کـه  بـود  سخت چقدر من خداي آه. آوردند را عاقد و داماد آمدن خبر کنان هلهله

.سروناز چون عروسی آوردن از پس هم آن، شوم ظاهر داماد چشمان

 دهـانم  آب دادن فـرو  بـه  قادر حتی که چنان، ربود را توانم ي همه که شد مستولی من بر عجیبی ي لرزه و تنش

 متعاقـب  و شد می جدا عقد اتاق از چوبی در یک با که بردند اتاقی به صلوات و سالم با را عاقد همه از اول. نبودم

 زاده دایـی  و نسا از. شدند اتاق وارد عاقد سر پشت دیگر جوان مرد دو و شاغالم و ناهید شوهر و رحمان آقا آن

 صـادر  را عـروس  عقـد  ي اجـازه  تـا . بود آمده کنانم عقد به دست به سجل که بود شاغالم فقط. نبود خبري هایم

 روي تـا  خـود  بـا  و شسـته  را چشم اطراف سیاهی که اي گریه، گرفت ام گریه کسی بی و غریبی همه آن از. کند

 بـه  و شـده  مرتکـب  کـه  عملـی  از تـوبیخ  بـا  همـه  و نکشید را نازم هم کس هیچ اینکه عجیب و کشید هایم گونه

 چـاي  اسـتکان  یک نوشیدن محض به عاقد. کردند شکایت و گله، بودم ریخته هم به را صورتم آرایش و اصطالح

 اتـاق  طـرف  بـه  را دامـاد . نمود عقد ي قباله تنظیم به شروع چکانی آب و تازه ترد قلیان کشیدن و نقل مقداري و

 دیـده  خوب که بود نشسته درگاهی میان طوري هم عاقد. نشاندند عقد سفره کنار، من نزدیک و. فرستادند زنانه

.شد می

 کـه  کـرد  تکـرار  را هایش گفته دوم بار براي طوري عاقد.شنیدم می گوشهایم توي از واضح را قلبم تپیدن صداي

 در شـهامتیکه  با و کردم جرات شدکه چطور نمیدانم هنوز. آزرد را پهلویم ناهید جانب از دردناك ي سقلمه چند

 بـه  مؤدب و ساکت و سیما خوش جوانی فرامرز. انداختم داماد به نگاهی نیم و چرخیده اندکی،نداشتم سراغ خود

، باشـد ، مریضی ي دهنده نشان که رخساري و رنگ با، ناتوانی و ضعف، جراحت، درد از آثاري که. رسید می نظر

، باشـم  داشـته  توقـع  آنکـه  بـی  بعـد ، احساس از عاري و عادي نگاهی، کرد نگاه من به هم او. شد نمی دیده او در

.کرد لمس و گرفت اش سبابه و شست انگشت دو میان را سرم به متصل شیفون

 جفـت  یـک  و آیینه جام یک، اهللا جلدکالم یک، کنم می تکرار". پیچید اتاق توي دیگر بار یک عاقد صداي طنین

"؟!وکیلم خانم عروس، شمعدان
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 مهـم  بـرایش  انگـار . بـود  نشده غافلگیر من چون عروسی دیدن از برازندگی آن به دامادي که بود این از حیرتم

 اش مهریـه  هـم  تومـانی  صـد  چنـد  کـاش  "،زد غر سرم باالي آزردگی با ناهید. کند می عروسی کسی چه با نبود

".بود هیچی از بهتر تومانی صد اسکناس یک، تومان هزار 4 3 نگفتم که من. بودید کرده

 بـراي  داریـد  نگـه  را هـا  بپـاش  و بریـز  شما: گفت غضب و غیظ با السلطنه فروغ که بود نشده تمام حرفش هنوز

، گویـد  مـی  داداش آقـا . نکنیـد  رنـدي  مـرد  و نزنید چانه و چک من با که بودم گفته اول از خودتان خانم عروس

 کـه  داریـد  تـوقعی  چه من از، نیاورده خود با اش خواهرزاده عقد سر روشنی چشم براي هم پوچ هل یک شاغالم

".بگذارم حراج به را زندگیم و کنم چاك چاك را خودم

 خلـوت  سـرم  بگـذار ، بکشـید  بیـرون  حرف داداشتان آقا زبان زیر از کنید می فرصت خوب": گفت گله با ناهید

".شود

 انگشـت  نـوك  بـا ، بود ایستاده که طور همان السلطنه فروغ گاه آن. کرد ساکت را هردویشان عاقد صداي تحکم

 نمـی  را بلـه  چـرا ! کـردي  معطـل  را مـان  همـه ، دیگـه  بـاش  زود د": غریـد  خلقی کج با و زد رانم به ضربه چند پا

"!؟گویی

.کوبید تر محکم یکی که کرد می درد رانم استخوان روي پایش هاي ضربه جاي

 کـه  بـود  سـکه  و نقـل  پاشـیدن  و هلهلـه  صداي آن از پس و ".بله": گفتم بلند صداي به و عجله با ترسم از من و

 پـس  مـرد  و زن کردم می فکر، درآمد آب از غلط اج.ازد از من تصور همهی. ام شده فرزاد همسر شرعاً فهمیدم

 زیـر  و خانـه  یـک  در و هم کنار، باشند داشته یکدیگر از خاصی تمناي اینکه بدون معمولی آدم دو عین ازدواج از

 نیسـت  آن فقـط  مرد نقش و چه یعنی زناشویی زندگی و ازدواج که شدم متوجه تازه. کنند می زندگی سقف یک

 روب و رفت و شستن و پختن کار به و گرفته عهده به را فرزندانش و خانه مسئولیت زن و باشد خانه آور نان که

. بـود  نگفتـه  سـخن  مـن  بـا  هـا  آن به راجع کس هیچ روز آن تا که بود میان در نیز دیگري حقایق. بپردازد منزل

.ترسیدم می آن از شدت به و شد گر جلوه دهشتناك کابوس چون من براي که حقایقی
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 تـا ، رسید می نظر به سیما خوش بسیار و مقبول و سالم جوانی که او. بود طبیعی و عادي عقد از پس فرامرز رفتار

.بود رفته فرو خود در و ساکت بسیار که بود مودب و آرام مردي، خانه به رفتن از پیش

، نـه  امـا ! ؟شـد  خواهـد  دچـار  سرنوشتی چنین به، جواد با کردن آشتی از پس هم فرخنده یعنی، میگفتم خودم با

 و مـودب  جـوان ، جواد. بودند نشانده بختی سیه چنین به مرا دستی دستی و است بیمار فرامرز که میدانستند همه

. بـود  کـرده  مـن  دستان از او ربودن به مجبور را نسا شهرتش حسن و پیچیده محل در آوازهاش که بود مهربانی

. باشـند  داشـته  او چـون  دامادي تا داشتند آرزو خیلیها و میدرخشید محل در که نابی جواهر یک خودشان قول به

 تـا  پزشـکان  کـه  بود مبتال عصیانی و جنون چنان به روحی نظر از اما، بود سر جواد از ظاهر نظر از آنکه با فرامرز

.بودند نشده و ا بیماري قطعی معالجه یا مهار به موفق روز آن

 شـوهر  خـواهر  پسر میدانست او که چرا. میفهمیدم ناهید، خواهرش پیشنهاد با را نسا روز آن مخالفت معنی حاال

. میکردنـد  امتناع او به زن دادن از دختردارها و چرخیده محل توي دهن به دهن که شده گرفتار بیماري به ناهید

 بـه  خردسـالی  از کـه  آنجـایی  از امـا ، میپوسـاند  کفـن  صد و میشد تلف زود خیلی، بود من جاي کسی هر شک بی

 همیشـه  از سـختتر  جـان  و آورده را او شـکنجههاي  تـاب ، بود شده کلفت پوستم و کرده عادت بدبختی و مشقت

.بودم شده

 بـه  را تـازگی  و لطافـت  و بـرده  خـود  بـا  را سرما و سوز تدریج به بهار آنکه با و میگذشت ماه ازدواج از ماه چهار

 و کالفـه  را فرامـرز  وقتهـا  بیشـتر  کـه  پیوسـته  و خشک قدر آن، میکردم سرفه شدت به هنوز اما، میآورد ارمغان

.افتاد می جانم به خشونت با و کرده عصبی

 داده کـز  مـوي  بـوي . باشـم  انسـانیش  غیـر  و فجیـع  اعمـال  شاهد تا، بود نشانده سرداب پلههاي روي زور به مرا

 بر را تمرکزش اینکه از. میانداخت سرفهام به پیش از بیش و کرده تنگ را نفسم، شده کباب گوشت و حیوانات

 و میخروشـید ، میکـردم  تبـاه  را ازظهرش بعد خوشی و کیف، چرکینم سینه چندشآور صداي و سر با و ریخته هم

 را دسـتم  دو تـرس  از. کشـید  خواهـد  آتـش  بـه  گناه بی جانوران آن مثل هم مرا نشوم ساکت اگر میکرد تهدید

 و داده انجـام  کاسـت  و کـم  بـی ، بگویـد  را چـه  هر دانستم می چون، دادم می فشار شدت به و گرفته دهانم روي

.نیست کارش در شفقتی و رحم
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 و میشـد  راحت و آرام، میرسید دلش خواسته به که هنگامی. شرارت و جنون برق، داشتند عجیبی برق چشمانش

.نبود گسیخته افسار و وحشی گزیده مأوا وجودشان در شیطان که کسانی همچون دیگر

 هـاي  شـعله  از. کـرد  مـی  نگـاه  دقت با میکرد آنچه به خاص شعفی با و گذاشته اجرا به وسواس با را نقشهاش او

 مـی ، ساخت می منور ذهنش در را شیطانی افکار و جنون از اي تازه هاي جرقه و برخاسته نگاهش از که فروزانی

.ترسیدم

 اي گربـه  و مـوش  بعد. کشید آتش به کبریت چوب دو با و دوخت زمین به گردي ته سوزن با را خرمگسی ابتدا

 آتـش  بـه  را دو هـر  رویشـان  بـه  نفت مقداري ریختن از پس و بسته هم به نایلونی نخ با، بود گرفته قبل از که را

 به کرد می جدا وجودم بند از بند قربانیان گوشخراش فریادهاي صداي که حالی در، نزدم جیک ترسم از. کشید

 نهایـت  بـه  خشـمش  حالت این در. گشتم رعشه و تشنج دچار گذشته ماه چند همچون دوباره و یدم لرز می خود

 ام جنـازه  و گرفـت  را پیـراهنم  یقه، گشتم نمی مسرور انداخته راه به که نمایشی از او همچون اینکه از. رسید می

 بـه  افتادم رمق بی جا همان و آورد جا را حالم تازه هواي کمی. کشاند حیاط به تصور از دور و شیطانی قدرتی با را

.باشد داشته وساطت یا دخالت جرأت کسی آنکه

 تصـور  قابـل  غیـر  تسـلطی  او بر که نیز السلطنه فروغ حتی. افتاد می حالت همین به شد می جنون دچار که بار هر

 بـا  بعـد  و بنشـینم  و برخاسـته  تا زد پهلویم به محکم لگد چند پورت و هارت با. ماند می عاجز او مهار از، داشت

 آن بـه  طرف این از کشیدنم براي بار هر شد نمی مجبور بود بلند سرم موي اگر که خروشید می عتاب و عصیان

!نیست پیراهن یقه گرفتن در که است لذتی مو پیچاندن و گرفتن در البته؛ بگیرد را پیراهنم یقه، طرف

 بـا  را حیاط دورتادور وار دیوانه، بیندیشد حلی راه آن براي باید حتما که باشد مهمی مسئله درگیر اینکه مثل بعد

 بـه  که وقتی. داشت را سروناز موهاي هم او کاش کرد می تکرار خودش با مدام لب زیر و پیمود بلندش قدمهاي

 اتـاقش  به و کرد یکی تا دو را ایوان هاي پله سرعت به. زدند عجیبی برق چشمانش، رسید آوري هیجان حل راه

 بـه  را حـوض  آب از مشـتی . بنشـینم  حرکـت  بـی  تا کرد امر و بازگشت حیاط به تراشیش ریش وسایل با و رفت

 تـه  از را سـرم ، آمیـز  جنـون  لـذتی  و دقـت  بـا  بعـد  و کرد درست کف سرم روي صابون اي تکه با و ریخت سرم

 تیـز  لبـه  از ناشی جراحتهاي سوزش و ریختم می اشک آرامی به! مو بی و صاف دستش کف مثل درست. تراشید
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 داشت دست در که تیغی با و نکرده افول غضبش و حرض هنوز که رفت می آن بیم چون کردم می تحمل را تیغ

.دادم می خفتی و زجر هر به تن که بود عزیز مقدار بی جانِ این چقدر. ببرد را گلویم

 آنکـه  بـی  بعـد . گرفت آرام سپس و زد صورتش و سر به آبی. نشست حوض سنگی لبه روي کرده عرق و خسته

«!باشی نداشته مو اصال که بهتر همان، نیست سروناز مثل موهایت وقتی«: کرد زمزمه خود با، ببیند مرا چشمش

 از کـه  بـودم  مطمئن. خوابید و افتاد دارش صدا و سر فلزي تختخواب روي دمر و رفت اتاقش به رمق بی و خسته

 اول شـب  همـان  از را ایـن . بـود  افتـاده  بـرادرش  دنـدان  زیـر  او جـاي  بـه  کـه  اي طعمـه  از. کشـد  می رنج چیزي

 اداي خلوتمـان  و خفـا  در تـا  واسـت  خ مـی  مـن  از تصـنعنی  نرمشـی  و مهربـانی  با اینکه. بودم فهمیده ازدواجمان

 او بـا  داشـت  دوسـت  کـه  را اوقاتی و امیال و خوانده برادرش زن نام به مرا او تا دهم اجازه و درآورده را سروناز

.درآورد اجرا به من با ساختگی نمایشی در، کند صرف

 بـاز  پنجـره  از کـه  سـروناز  بـا  جا همان از و رساند حیاط به را خودش فروغالسلطنه، شد امان و امن جا همه وقتی

.کرد صحبت بود ما نظارهگر اتاقش

 بدتر فرامرز وضع گذاشته ما خانه به را پایش دختره این که روزي از! بود من با حق جان سروناز دیدي، دیدي»

 روز بـه  روز چـرا  پـس ، کـو  پـس . شود بهتر کردن ازدواج با است ممکن گفت که کوفتی دکتر آن به لعنت. شده

«!؟شود می قبل از بدتر

 بایـد  نگفـتم  شما به من مگر! دیگر شماست خود از تقصیر جان خانم خوب«: گفت ادا و ناز با جا همان از سروناز

 کـه  دلبسـتگی  و عشـق . شـود  برقرار اي عالقه و محبت، عروسی از پس که دارد دوستش که کند ازدواج کسی با

 دلبسـته  تنهـا  نـه  دختـره  ایـن . بیندازد اش گذشته بد هاي عادت صرافت از و کند بند پاي و اسیر را خان فرامرز

 نمـی  قـبال  کـه  شود می کارهایی مرتکب لجش و حرص فرط از که چنان. کند می نیز اش دلزده بلکه، نکرده اش

 خـدا . کنـد  نمی رحم هم گربه و موش و سگ به حاال اما، رساند می آزار خودش به دختره این آمدن از قبل. کرد

 روز هـر  کـه  طوري، کند پیدا ادامه منوال همین به وضع اگر ام گفته هم خان فرهاد به، خدا به! برسد فریادمان به

 می چکارش خوب. روم می پدرم خانه به و آوردم نمی طاقت دیگر، باشیم اي تازه شنگه الم شاهد خانه این توي

 آزاري مـردم  بـه  کـم  کـم  بـاالخره . شـود  می ور حمله هم ما به و زند می سرش به بینید می وقت یک، کرد شود
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 تـوي  را او شـب  هـر  کنیـد  مـی  جـرأت  چطـور  شـما  دانـم  نمی واهللا! برد می لذت هم ما اذیت از و کند می عادت

 دو یکی گمانم؟ بخوابد زنش پیش را شبها ندارد تمایلی هم هنوز، ببینم راستی! ؟خوابانید می خودتان رختخواب

«!کرده ترکش که شود می ماهی

 بـدتر ، زیرلحافی عزرائیل این دیدن با ترسم می. کنم نمی اصرارش هم من بابا نه«: گفت نفرت با السلطنه فروغ

«.کند پشیمانمان که بزند کاري به دست و شده

 بدتر را خان فرامرز حال آمدنش با شما قول به یا، خواهد نمی را دختره این اگر خوب«. زد را دلم حرف سروناز

 اتفاق شوهر و زن این بین که هایی صحنه دیدن از خدا به! ؟برود خودش زندگی پس کنید نمی ولش چرا، کرده

 و بخـرم ، آیـد  درمی که را جدیدي هاي تصنیف ندارم را این دماغ و دل حتی دیگر! شوم می سر به جان، افتد می

 هـر  و مانده خاموش اي لحظه سروناز که کرد می را فکرش کسی اصال ببینید جان خانم خدا به را تو. کنم تمرین

«!؟نایستد فروشنده انتظار به در دم یا کوچه توي شده چاپ تازه که تصنیفی خرید بهانه به هفته

 فرامـرز  از اما. بودم فکر همین توي هم خودم«: گفت و گرداند راست و چپ به تأسف با را سرش السلطنه فروغ

 خانـه  بـه  سـفید  پیـراهن  با. است محال گفت و پرید حرفم بین خشم با کردم پیشنهاد او به که بار یک!ترسم می

«.رود می بیرون هم کفن با، آمده من

 آنکـه  یـم  از و کنـد  مـی  اشـاره  اي خورده کتک سگ به انگار زد ضربه من به طوري پایش انگشتان نوکت با بعد

 روسـري  یک و کن گم را گورت، باش زود«. زد غر سرم عتبا با و کشید پس را پایش بالفاصله، شود نجس مبادا

 در اعصـابش  همه و خورد می را خونش خون، ببیند هیبت این با را و و شود بیدار وقتی مطمئنم. بیندازد سرت به

«.ریزد می هم

 تـازه  زرد گلهـاي  بـه  را ام خیـره  نگـاه  نخـوردم  تکان جایم از و نشستم حیاط کف حرکت بی و ساکت طور همان

 از کـه  داد می نشان سرکشی و عناد این. کردم سرپیچی دستوراتش از سماجت و نفرت با و دوختم حیاط روییده

 و رحـم  بـی  قـدر  آن. داد می آزارم، روح سالمت عین در او و بود بیمار فرامرز که چرا، متنفرم فرامرز از بیش او

 از اش دیوانـه  و وحشـی  پسـر  اینکـه  از و انـداخت  مـی  گـرگ  دندان به اي طعمه همچون مرا که بود القلب قسی

، جسـمیم  و روحـی  عمیـق  زخمهاي از دلجویی عوض به و آمده فغان به گردد نمی آرام و سیر، خوردنم و دریدن
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 رنگـی  کـه  سـیاهی  از بـاالتر : گفـتم  خـودم  بـا . نشـاند  می خون به و خالنده تحقیرش و توبیخ تیز دشنه با را قلبم

 یعنـی  من اعتنایی بی و نافرمانی، بودند فرمانبردارش و مطیع همه که او براي و بیازارم را او هم من بگذار. نیست

 در و رسـیده  نهایـت  بـه  خشـمش  تـا  کـردم  مـی  را کـار  ایـن  عمد به. غضبش و خشم رگ جنباندن یعنی، توهین

 و درشتی با و خورد فریب همیشه همچون او. باشم امان در فرامرز اذیبتهاي و آزار از بلکه تا کند حبسم سرداب

 امـان  در را خود و گرفته یاد که بود اي تازه راه این. کرد قفل بیرون از را در و انداخت سرداب به مرا بیراه و بد

.داشتم می

 بـود  گذشـته  مـن  بـر  آنـان  خانـه  در کـه  روزهـایی  بـه  داشـتم  سـرداب  در که امنیتی با و کشیدم راحتی به نفسی

 تسـکین  تا آورد سرم را بالها بدترین و نموده ستم من بر ازدواجمان اول شب همان از که شوهري به. اندیشیدم

 که شد می هایی حالت دچار بحران و حمله موقع. کرد می داد بی او در کردن اذیبت جنون که مردي. یابد روحی

 او شـقاوت  و رحمـی  بی با توام رانی شهوت به تن تا کرد می مجبورم که مردي. زد نمی سر سالمی انسان هیچ از

 تـوان  مـدتها  تـا  کـه  کـرد  مـی  ام شـکنجه  چنان، دید می را تمردم و کرده امتناع که گاه هر و برنیاورم دم و داده

.نداشتم حرکت

 چـه  سـروناز  مـورد  در کـه  گفـت  خـواهم  فرهاد به، برندارد سرم از دست اگر گفتم او به و سوخت زبانم بار یک

 که پرزغالی منقل از و برخاست، بودم کشیده برایش که نشانی و خط تالفی به نیز او پرورداند می سر در خیاالتی

 پسـش  از کـه  قلـدري  و زور بـا  و گذاشت دستم کف خشونت با و برداشت انبر با اي تکه بود اتاقمان کرسی زیر

 فـرداي  از. شـدم  هـوش  بی درد شدت از که چنان آن سوخت وجودم اعماق تا. کرد مشت را دستم، آمدم برنمی

 به و ماند می ساکت اي لحظه ار. کرد می تجلی پیش از تر تازه و شدید بار هر او در کردن اذیبت جنون شب آن

 آن. اندیشـید  مـی  خـود  روحـی  ارضاي و تسکین براي جدیدي شیوه و راه به حتم طور به شد می خیره اي گوشه

 تـازه  راه بـه  که بودم مطمئن، آورد می لب به آوري چندش لبخند و پوشاند می را نگاهش شررباري برق که گاه

 سـروناز  نـه  و فرهاد نه اینکه عجیب. باشم اش بسته پا دست و خاموش طعمه باید بیچاره من و یافته مدست اش

 یـک  شـکل  بـه  نـه  مـرا  گـویی . آمـد  نمـی  رحم به دلشان یعنی. کردند نمی دخالت کدام هیچ، السلطنه فروغ نه و

 همـان  جهـت  ایـن  از. بود موثر فرامرز شفاي در دکترشان تجویز به که دیدند می مرهمی صورت به بلکه، انسان
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 نیـز  مـرا ، گذاشتند می بار آن از مقوي سوپ و سربریده مریضی درمان و تقویت براي را خروسی جوجه که طور

.کند طی را سالمت ره و گرفته جان تدریج به تا کردند می فرامرز قربانی

 خـون  دیدن با، رساند می نهایت به حقم در را ناجوانمردي و شکنجه و رسید می جنون به وقت هر اول ماه سه دو

 و شـمرده  غنیمـت  را فرصـت  شـود  می شرطی عالمتی به که حیوانی چون و کرده زرنگی هم من. گرفت می آرام

 یـا  سـر  سـنجاق  بـا  اینکـه  یـا  آوردم می خون و گزیده دندان به را لم، بسپارم جان اش شکنجه زیر آنکه از پیش

 مـی  خـون  بـه  و خالنـده  بـود  دیـدش  معـرض  در کـه  را بدنم از اي گوشه، بودم کرده پنهان لباسم در که سوزنی

 سـوزاندن  به تمایل او و داد دست از را تأثیرش مرور به تمهید این. بردارد سرم از دست و گرفته آرام تا نشاندم

 انـداخت  می داخل از را در چفت، آمد می اتاق به پاورچین و آهسته بود گرفته یاد او. بود کرده پیدا زدن آتش و

 و کشـید  مـی  بیـرون  جیـبش  از کاغـذي  صـدا  بی و آرام السلطنه فروغ ترس از. بست می اي پارچه با را دهانم و

. زد مـی  آتشـش  و چسـباند  مـی  هـم  بـه  دهـان  آب بـا  و پیچیـد  مـی  را آن و گذاشت می داخلش توتون مقداري

 آن. ببینـد  کشـیدن  سـیگار  حـال  در را او و رسـیده  سر السلطنه فروغ مبادا که پاید می را در وحشت با چشمانش

 زیـر  کـه  را بـدنم  از هـایی  قسـمت  بعـد . شد می لرز دچار تنش همه که کرد می دود را سیگار دستپاچگی با قدر

 مـی  زجـري  چـه  کـه  دانـی  مـی  تـو  فقط که دانی می تو فقط خدایا آه. سوزاند می سیگار آتش با، بود پنهان لباس

 مـوج  چشـمانم  در کـه  ترسـی  از گویی، شدم می زنده و مردم می بار صد و رسید می لبم به جانم چطور و کشیدم

 هـا  زخـم  روي بـر  لباسـم  پارچه شدن کشیده و سوخت می بدنم همه. گرفت می آرام و شد می خوشحال، زد می

 سـیگار  کـه  بهفمد او و دهم نشان السلنه فروغ به را زخمها جاي اگر بود کرده تهدید او. بود فرسا طاقت و سخت

 بغـض  از ماالمال وجودم قدر آن و شدم می قبل از زارتر و زرد و بنیه کم روز به روز. کشد می مرا حتما، کشد می

 من میان که تفاوتی از. بزنم حرف اي کلمه یا کرده برقرار اي رابطه کدامشان هیچ با توانستم نمی که بود کینه و

 موقـع  بـی  خواسـتگاري  که سختی روزهاي تحمل، نبود تحمل جز اي چاره اما، آمد می بدم، بودند قائل سروناز و

 هـر  گـذر  در کـه  انجامیـد  مـی  طـول  به سالها قدر به زندگیم هاي ثانیه انگار. بود زده رقم برایم انصاف بی جواد

.بودم فرامرز جانب از دهشتناك و غیرمنتظره اي حادثه وقوع منتظر لحظه

 اي سـرفه  چنـان  بـه  و آزرد مـی  را ام ریه، بود کشیده آتش به سرداب در که اي گربه و موش مشمئزکننده بوي

 همـان ، انداخت می شب آن یاد به مرا وقتم بی و وقت هاي سرفه این. آوردن می باال خون تقریبا که انداخت می
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 اتـاق  پنجـره  پشت او. باریدند می امان بی و وقفه بی برف درشت هاي دانه و کرد می بیداد سرما و سوز که شبی

.بود زده زل حیاط منجمد منظره به و ایستاده

 آزار بـا  کـرد  نمی رغبت حتی که رمق بی و دلمرده قدر آن، رسید می نظر به خسته و ملول که شد می روزي چند

 بی و وحشی هاي شراره از، کرد برانداز را سرتاپایم و برگشت که همین. گردد مسرور و آمده کیف سر اذیتم و

، بـودم  کرده کز اي گوشه که همانطور و ترسیدم. است شده اي تازه شیطانی افکار دچار که فهمیدم نگاهش روح

 و بـود  زده بیـرون  حدقـه  از و گـرد  چشـمانش . آوردم بـاال  صورتم و سر روي تا خود از حمایت براي را دستهایم

 فـرود  مـن  بر اي صاعقه بسان و افزود قدمهایش سرعت بر ناگهان! داد می بدي معناي که داشت لب بر لبخندي

 نمـی  اینکه همه از بدتر و کردم می مقاومت و افتاده پایش و دست زیر. دراند تنم به را لباسهایم معطلی بی. آمد

 افتـاده  جـانش  بـه  خشونتی و نیر چنان. شود می اعمالی چنین مرتکب که پروراند می سر در اي نقشه چه دانستم

.ریخت می عرق شدت به که کرد می تقال چنان آن و نبود جلودارش کس هیچ که بود

 دوش بـه  را جـانم  بـی  پیکـر  بعـد ، افتـادم  زمین روي حال بی که زد مرا قدر آن لگد و مشت محکم هاي ضربه با

.انداخت برفها میان قربانی گوشت مثل و برد حیاط به شتابان و کشید

 و گشـت  منقـبض  برفهـا  بلـور  سـردي  در، بـود  شده لهیده و گرم فرامرز دستهاي هاون در که مضروبم تن داغی

 سـطل  کـه  حوض زده یخ و سرد اب پی در پی ریزش با که بودم نیامده در به انقباض این ضربه از هنوز. شکست

 بـه  فرهاد که مرد می و کرد می یخ گلو در خواهیم کمک هاي ضجه آخرین. شدم منجمد، ریخت می رویم سطل

 تهدیـد  فرامـرز  کـه  خصـوص  بـه . بازگشت اتاقش به دوباره، ام برهنه بدن و تن مشاهده محض به اما، آمد حیاط

 زمزمـه  و بـاد  زوزه، نشست گوشم به که صدایی آخرین. کشت خواهد مرا درنگ بی، کند دخالت کسی اگر کرد

 صورتم بعد» !نیست سروناز او نشود معلوم تا کنم دفنش باید«: کرد می نجوا خودش با که بود فرامرز وار دیوانه

، یافـت  مـی  دسـت  مطمـئن  و عمیـق  آرامشـی  به که حالی در، افتاده نفس از و خسته و پوشاند برف هاي تکه با را

 کنـار  و گذاشـته  هـم  بر را سنگینم پلکهاي سختی به هم من. گرفت آرام و کشید دراز برفها روي پهلویم به پهلو

 بعـد  بـه  شـب  آن از. نشـد  متصل رهایی روشن دم سپیده به هرگز که دهشتناك و کبود خوابی. خوابیدم دستش

. فرامـرز  مـداوم  هـاي  جـویی  بهانه براي بود اي تازه دلیل خود که هایی سرفه. نشد قطع هایم سرفه هرگز دیگر

 می تحمل را حضورم، داد می دست او به ام شکنجه از که لذتی دلیل به تنها و بود متنفر من از شدت به که مردي
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 در نخـی  گلوله همچون شب شدن مستولی محض به. کند خالی من سر را سروناز دلی و دق و عقده که این؛ کرد

 تنهـا  از که آنقد نه اما، شد می هراسم موجب اطرافم تاریکی و خلوت. کردم کز سرداب از اي گوشه پیچیده هم

.ترسیدم می فرامرز با بودن

 سرك سرداب داخل به اي روزنه کدام از که نبود معلوم و پیچیده حیاط بهاري دل در بو شب و یاس گلهاي عطر

 که داشت حقیقت این، بله. کردم نمی شعف احساس و نبرده لذتی افزا جان رایحه آن از اینکه عجیب. کشید می

 اثـر  اي زنـده  موجـود  هیچ بر که بودم شده منجمدي روح به تبدیل و داده دست از را عواطفم و احساس همه من

 او دل در را انزجـار  و تنفر چرکین پاي جاي، شد می ظاهر کسی بر هم اگر که منفوري و تنها شبح. گذاشت نمی

.گذاشت می بجا

 جـایی  کـس  هـیچ  دل در وقت هیچ که دیدم می را نوجوانیم و کودکی روزهاي، کردم می نگاه ام گذشته به وقتی

 ایـن . شـوهرم  حـاال  نـه  و ام دایی نه، پدرم نه؛ بود نیافته راه دلم تنگ روزنه به کسی هرگز که طور همان، نداشتم

 فرامـرز  از شاغالم از، پدرم از! بیزارم اطرافم مردهاي همه از که گرفت می جان وجودم در همیشه از بیشتر حس

.بود کرده بدبختم و آواره چنین این و بست من با ازدواج به دل نیتی چه به نبود معلوم که جواد آقا حتی و

 بـه  را روز روشـنی  آنکه بی، زود صبح. دهنده تکان و مهم روزي، بود من زندگی در عجیبی روز، شب آن فرداي

 و ضـعف  واسـطه  بـه  کـه  اي گونـه  چـرت  و سـبک  خواب از خانه خروس خوانی نغمه صداي و سر از، ببینم چشم

 مانـدن  از کـه  وحشـتی  انضمام به گرسنگی و ضعف راستش. برخاستم بود شده غالب من بر حد از بیش خستگی

 تـاریکی  در تـا  کـردم  مـی  سـعی  بیشـتر . ربود می ام خسته چشمان از را خواب مجال، شد می عارضم سرداب در

.باشم ام مانده باقی جان اندك مراقب و داشته نگه از را هراسانم چشمان، اطراف

 از طفلـک  ایـن  دانـی  نمـی  مگـر . کـن  باز را در. جان خانم باش زود«. کرد پاره را دلم بند فرامرز مند گله صداي

 ایـن  چـرا  شـما ، بـودم  عصبانی کمی من حاال خوب! کنید ول تنها اینجا را او آمد دلتان چطور! ؟ترسد می سرداب

«!؟کنید می رفتار او با تغیر با طور

 بـه  نـه . آوردي گیـر  وقـت  هـم  تـو  فرامرز کن ول آه«: گفت، است آلود خواب هنوز بود معلوم که السلطنه فروغ

«!گذاري می سرت روي و کرده حلوایش حلوا که حاالیت به نه، کردي طوري آن که دیروزت
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 همـه  از بیشتر شما. بردارید سرم از دست خدا رضاي محض، جان خانم آه«: توپید او به قبل از مندتر گله فرامرز

 حلـوا  شـما  قـول  بـه  و کشـی  منت امروز که غضبی و قهر کدام! ؟امروز کدام، دیروز کدام آخر. کنید می ام دیوانه

. داشـتم  دوسـتش  و بوده مهربان او با همیشه مانده یادم که آنجا تا. نیست خاطرم چیزي که من؟ باشد حلواکنان

 و اسـت  چمـوش  قـدري  او که کنم چه من حاال. باشیم خوش هم با خواهد می دلم. برم می لذت او با بودن از من

، بودیـد  مـن  جاي شما اگر خوب.شد مانعم، کنم تفریح او با خواستم وقت هر. شود نمی سرش نوازش و مهربانی

 نکنـی  گـوش  حـرف  و دیوانـه  دختـر  کـه  نیـاوردم  رویـش  به و نکرده تندي هرگز من اینکه کما! ؟کردید می چه

«.است

 نمـی ، زد مـی  سر او از که اعمالی مسبب و مسئول را خودش وقت هیچ. همیشه مثل درست زد می عجیبی حرفاي

 احساسـش  و گفتـار  و اعمـال  همه او. شود می اشتباهی عملی مرتکب که کرد نمی احساس واقع در یعنی. دانست

 غیرعقالنـی  راه و کرده کوك مخالف ساز من کم دست یا، دیگران که بود مطمئن و دانست می منطقی و عادي را

 ایـن  و. رسـید  مـی  نظـر  بـه  عـادي  خودش دید از و ناپسند و حیوانی ما نظر از که بود لذاتی طالب او. کنم می طی

 آنـان  از را روي کـج  داد و کـرده  سـخت  برخـوردي  خاطیـان  با تا کرد می مجابش اعمال و امور در او بودن محق

 و کـم . بـودم  مـن ، آزرد مـی  کـه  جـانورانی  از بعد، زندگیش ناهمگون و ناسازگار فرد بزرگترین البته که. بستاند

 و آزار بـه  اغلـب ، گشـت  مـی  ظاهر او در بلوغ عالئم کم کم که زمان آن یعنی، دیرباز از او که بودم فهمیده بیش

 و در بـین  دهـن  بـه  دهـن  توحشـش  حرف که چنان. بود شده اطرافیانش نگرانی دل سبب و پرداخته خود اذیب

 مـی  امتنـاع  بـه  دختـر  دادن از شـناختند  مـی  را کوچکش پسر و السلطنه فروغ که کسانی همه و چرخیده همسایه

.ورزیدند

 خیلـی ؟ خوبی»: پرسید را حالم و نشست زمین روي دستم کنار و آمد طرفم به، رسید سرداب به پایش که همین

«!؟بسته رویت به در و انداخته سرداب به را تو رحم بی این باز! ؟هان، نشدي اذیت که

 مـن  اگـر «: داد ادامه و کرد مادرش به رو بعد. نرسد السلطنه فروغ گوش به که چنان، گفت آرام را آخرش جمله

«!؟هان، کنی می چالش سرداب همین توي البد؟ کنی می چه او با بمیرم
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 آنکه از پیش و کرد پا آن و پا این کمی. نیاورد خودش رو به و نشد ناراحت اصالً که بود السلطنه فروغ از حیرتم

 و کـرده  پیـدا  شـفا  اگر قسم خدا به! شده بهتر حالت اینکه مثل، فرامرز شکر را خدا: گفت، کند ترك را سرداب

 همیشـه  کـه  طـور  همـان ، سـفید  و سـرخ  و مپـل  و تپـل ، آفتـاب  پنجه مثل گیرم می برایت دختري بیایی عقل سر

 هـم  ماشااهللا هزار که السلطنه فروغ گل دسته به کسی چه ببینم وقت آن، شود خوب حالت بگذار. داشتی دوست

«.دهد نمی دختر، باال و قد خوش هم و روست و بر خوش

 فرامـرز  بـه  احساسـی  هـیچ  که چند هر. دارم دل و آدمم هم من انگار نه انگار که زد می حرف رویم پیش طوري

.بود کننده خرد و دردناك حرفهایش خار با غرورم خالندن اما، نداشتم

 بـه  دختـر . شـده  دیوانه، نکن اعتنایی«: گفت، کشید می بیرونم سرداب از و گرفته را دستم که طور همان فرامرز

«.باشد دیگري زن دنبال چشمم دارم مرض مگر، خوبی این

 عـروس  از و داد مـی  بیـرون  زبـان  از را قلبـیش  مکنونات که السلطنه فروغ تنفر جوشش. بودم شده گیج حسابی

 بـه  مـرا  هرگـز ، نبـود  پسـرش  کـار  در ایـرادي  و عیب اگر دانستم می همیشه. نبود غیرعادي گفت می الش ایده

.طوفان از قبل آرامش همان یعنی. نبود طبیعی فرامرز نرمش اما، پذیرفت نمی او با همسري

 بـه . آورد درخواهـد  روزگـارم  از دمـار  کـه  است پنهان شقاوتی او مهربانی و ترحم پس در دانستم می فراست به

 بـراي  داشـت  عـادت  همیشه او. کردند می بش و خوش هم با و ایستاده در دم سروناز و فرها، رسیدیم که حیاط

 روي معمـول  طبق هم روز آن. کند کارش و کسب روانه اطوار و ناز با و برود حیاط در دم تا، فرهاد با خداحافظی

 آرام فرامرز چهره. زند می فرامرز دل به آتشی چه بداند آنکه بی، بست سرش پشت را در و بوسید را شوهرش

 فـروغ  و فرهـاد  از اگـر  شـک  بـی . خـورد  می غبطه برادرش اقبال به نسبت همیشه که انگار نه انگار، بود عادي و

 خودش از بعد مریض ترسوي موجود آن اما، کرد می آب زیر را برادرش سر ابایی هیچ بی، ترسید نمی السلطنه

.گرفتیم می قرار اذیتش و آزار مورد که رسید می اي بسته زبان حیوانات و من به زورش تنها

 مـی  او بـا  شـدن  همـراه  از. کشـاند  خـود  دنبـال  به مرا اتاق تا، سروناز هاي کرشمه به توجه بی و گرفت را دستم

 برمـی  هـوا  بـه  نسـیمی  انـدك  بـه  کـه  خشـکی  بـرگ  چون من و بود نیرومند و قوي او. نبود اي چاره اما، ترسیدم

. نشسـت  اتـاق  وسط صدا و سر بی و انداخت را در چفت، رسیدیم که اتاق به. شدم می کشیده دنبالش به، خاست
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 هـم  من. نزد حرفی و نشست اتاق وسط ساکت همانطور طوالنی مدتی. ایستادم در کنار جا همان ترسم از هم من

 خواسـت  من از مهربانی با و گشود سخن به لب ناگاه به اینکه تا. بکنم باید چه دانستم نمی و بودم ایستاده مردد

 چـون  کـه  کسـی  صـورت  دیـدن . بـودم  متنفـر ، دوختن اش چهره در چشم و او با شدن روبرو از. بنشینم مقابلش

 مـی  غـذابم ، بـرد  مـی  لذت کشیدنم زجر از و کرد می ام شکنجه مسموم و مریض افکاري با وحشتناك میرغضبی

 چشـم  بـه  را رحمیش بی و شقاوت بارها و بارها که حالی در کنم باور را نرمشش و ترحم توانستم می چطور. داد

 رویـش  روبـه  بـود  خواسـته  کـه  طـور  همـان ، درآورم را لجـش  و کـرده  عصـبیش  مبادا اینکه ترس از. بودم دیده

 از دور آرامشـی  بـا  کـه  عقدمان از پس دقایق اولین مثل درست، کرد نوازش و گرفت را دستم آرامی به. نشستم

 و مـوقر  قیافـه  دیـدن  از لحظـه  آن در کـه  دانـد  مـی  خدا. کرد می لمس را سرم تور لطافت و نشسته کنارم تصور

 دختـران  بـا  ازدواجـش  از مـانع  کـه  اي خوره و درد نه و مسلول نه و است افلیج نه دیدم می که حالی در، مودبش

 کـه  نامتعـادلی  مـرد  همـین  مثـل  درسـت . بود ناپایدار سرابی خوشحالی این اما. بودم خوشحال چقدر، شود دیگر

.رفت نمی او از احسان و اعتدال توقع هرگز

 و کشـیده  بیـرون  داد مـی  نشـانی  کـه  را پاکتی اشکاف از تا خواست من از تصنعتی عاشقانه تعارفات کلی از پس

.ببرم نزدش

 بـراي  قبـل  از بـود  معلـوم  کـه  بود اي کهنه پاکت. دیدم را پاکت و کردم باز را کمد درِ و برخاستم لرز و ترس با

 در تـا  بـود  شـده  نگهـداري  اي گوشـه  خانـه  خـانم  توسط و آورده خانه به دیگري چیز یا میوه کیلو دو یکی حمل

 بـا  امـا ، بـودم  مـردد . نبود پیدا داخلش و پیچیده هم به محکم پاکت سر، شود استفاده آن از دوباره لزوم صورت

 می احساس چیزي جنبیدن و خش خش صداي پاکت توي از. رفتم طرفش به دوباره و برداشته را پاکت او تأکید

 را اعصـابم  و شـد  می پخش بدنم تمام در لرزش و رعشه و لرزیدم می بید سان به. بود آور چندش بسیار که شد

 نزنـد  مـن  به را نیشش تا که است نهفته مکري فرامرز آرام چهره پس در که دانستم می. کرد می متشنج و خرد

 برهمی و درهم حرفهاي. نشستم مقابلش دوباره او فرمان به و کردم ول دستش کنار را پاکت. گردد نمی آسوده

 از که بود خشی خش صداي و پاکت به معطوف حواسم همه چون. آوردم نمی در سر کدامشان هیچ از که زد می

 مـردم  و فرهـاد  از گویـا . شـدم  مـی  سـروناز  و فرهـاد  نامهـاي  متوجـه  وقتهـا  بعضـی  فقـط . رسید می گوش به آن

 را کـوچکش  بـرادر ، دیـد  می دور را السلطنه فروغ چشم وقت هر که گفت می شان بچگی دوران در او آزاریهاي
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 لوندانـه  هـاي  کرشمه و ناز صدها همه آن از یکی او ظن به که طنازیهایش و سروناز از یا. داد می قرار ستم مورد

 تصـنیفی  و ایسـتاده  حیاط صحن در که پیچید اتاق فضاي در وضوح به سروناز صداي لحظه این در. نبود من در او

 آتشفشـان  از کـه  داغـی  خـونِ  فـوران . خوانـد  می خود با، بود خریده گرد دوره فروش تصنیف از تازگی به که را

 نفـرت  کبـودي  بـه  خـون  سرخی از را اش چهره که چنان آن، کرد ملتهبش و کالفه، جوشید می فرامرز حسادت

 بـه  دیگـر  بار و فرهاد چهره به بار یک، السلطنه فروغ شکل به مرا وقت یک انگار که زد می حرف طوري. کشاند

.دید می سروناز هیبت

 را خـودم  هـم  مـن ؟ کردي می حبسم سرداب توي چطور رفته یادت! خواستی می من از بیشتر را فرهاد همیشه»

 مـی . کنـی  طرفـداري  من از هم کمی و آمده رحم به دلت بلکه، شوم خفه تا انداختم می انبار آب توي یا، زدم می

 تـو  به اصال. دهی غذابم تا گرفتی فرهاد براي را سروناز وقت آن، خواهم می سفید و سرخ و مپل تپل زن دانستی

 آخ. بـودم  نرسـیده  ازدواج سـن  بـه  هنوز من اینکه یا، خورد می فرهاد درد به و بود بزرگتر من از سروناز که چه

 مـی  آتش به و کرده سنجاق زمین سینه به را خرمگسها که طور همان، کشتمت می خواست می دلم چقدر فرهاد

 و بسـته  هـم  به طناب با گربه و موش مثل را هردویتان پاي و دست باید عاقبت که سروناز کند لعنتت خدا. کشم

«!بزنم آتشتان

 فـرط  از اینکـه  مثـل . بود کرده ترسناك را پیشش دقیقه چند آرام چهره و رسیده نهایت به او در عصیان و جنون

 هـذیان  از ناگهـان . داشـتند  را چشـمخانه  از زدن بیـرون  قصـد  چشمش دو هر که بودند کرده باد را سرش خشم

.درآورد حرکت به چشمانم جلوي و برداشت را پاکت. افتاد من صرافت به و درآمد به گویی

«.توست مال پاکت این، نوبر بردار»

.شدند انگیزتر خوف و بیشتر بودند پاکت توي که چیزهایی جنبش

«...نه، نه«: گفتم پته تته با

 تـک  تـک  را اینهـا  همه تا کردم صرف وقت کلی من! ؟نه رو چی چی«: کشید فریاد خشونت با و پرید حرفم توي

«!است بخش لذت آنها با بازي، شوي سرگرم کلی دهم می قول، کن باز در پاکت درِ بیا بیا. گرفتم تو براي
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. شـد  نمی قانع اما، بردارد سرم از دست که کردم می التماس. افزود می لذتش و سماجت بر، استیصالم و وحشت

 بایـد  کـه  کـرد  می تأکید بیمارگونه سماجتی و وسواس با. شد می تر جري، افتادم می البه و عجز به بیشتر چه هر

 قـالبم  کـردم  تهی حال در ترس فرط از و داد نمی مجالم اشک ریزش. بردارم را هدایا و کرده پاکت در را دستم

.کرد پاکت داخل و گرفت را دستم داشت که توانی همه با و انداخت رویم را خودش قلدري و زور با که بودم

 بـا  و کـرده  حرکـت  دسـتم  کـف  و انگشـتان  روي زبرشـان  و انگیـز  نفرت پاهاي با که حشراتی سراسیمه جنبش

 آن از شـدت  به که بود انگیزي هراس جنبنده تنها کننده تداعی و آور چندش، دادند می قلقلکم هایشان شاخک

 امـا ، گـردم  آزاد و یافتـه  رهـایی  دسـتش  از بلکه تا بودم مکش کش در او با و زده پا و دست سخت. ترسیدم می

 ایـن  از یـک  هـیچ  ولـی  سـوخت  مـی  ام حنجـره  کـه  کشیدم می فریاد گوشخراش و بلند آنقدر. نداشت اي فایده

 مـی  بزرگتر و گرفته جان زاریم و ضجه هر با که مهیبی غول همچون او چون، نداشت اي فایده ثمرم بی تقالهاي

. دهـم  نجات را خود شده که طریق هر به گرفتم تصمیم عاقبت. کرد می سرم به جان ذره ذره و افتاده رویم، شد

 انـدازه  از بـیش  وحشـت ! کرد می فرق این اما، بودم برنیاورده دم و کرده تحمل را هایش شکنجه همه روز آن تا

 را تنش گوشت محکم دندانهایم با و آورده چنگ به را بازویش بود ازاد که دستم یکی آن با. بود کرده ام دیوانه

 از لحظه آن تا که او. کردم احساس زبانم زیر را خون ناخوشایند طعم که وار دیوانه و عاصی قدر آن، گرفتم گاز

 کرد پرتم اي گوشه به گوشم بیخ محکمی سیلی با و شد دیوانه، کرد می کیف و برد می لذت هایش ازاري مردم

.خروشید می و آورده دهان به کف هار سگ مثل و بود افتاده خون بازویش. کرد برم، بود ناسزا چه هر و

 مـی  بـاال  دیـوار  و در از و شـده  رهـا ، بـود  انداخته پاکت توي و کرده آوري جمع مجنون مردك که را سوسکهایی

.رفتند

. بیفتنـد  تـنم  تـوي  و شـده  نزدیک من به مبادا که بود انگیزي نفرت حشرات آن از بلکه فرامرز از نه ترسم همه

 خـاطرش  انبسـاط  موجـب  حالتم این. روند می باال بدنم و تن از که کردم می احساس و تکاندم می را لباسم مدام

.شد می

 مـی  گـاز  مـرا . شـود  خـالی  حرصـم  تا کنم اذیتت باید چگونه بعد من که فهمیدم تازه، آهان«: گفت و زد لبخندي

«.دهم می نشانت! ؟عوضی سلیطه گیري
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 امـروز  مثل وقت هیچ جون آخ«: گفت بیندازد جانم به و گرفته را آن تا گشت می سوسکی پی که طور همان بعد

«.دارد سگ جان که الحق. ترسد نمی سیگار آتش از ترسد می سوسک از که قدر آن، بودم نکرده کیف

 سـرجایم  و تکانـده  را لباسـهایم ، روند می باال بدنم و تن از سوسکها اینکه احساس با و زدم می جیغ مدام هم من

.بود آوري چندش و بد احساس که راستی. پریدم می پایین و باال

 بـه  خطاب و خورد می جوش و حرص سروناز. کشاند اتاقمان در پشت تا را سروناز و السلطنه فروغ قالمان و قیل

 لحظـه  آن تا که السلطنه فروغ. گفت خواهد ترك را خانه شوهرش آمدن محض به که کرد تهدید السلطنه فروغ

 مـی  و کوفـت  می در به هراسان، کرد می فرض جان بی عروسکی را پسرش زنده بازیچه و نشنیده من از صدایی

.است درآمده پسرش قربانی صداي شکنجه و زجر ماه چهار از پس شده چه ببیند خواست

 می اش تراشیده صورت نرمی به را شاخکهایش که طور همان و آورد چنگ به را سوسکها از یکی فرامرز عاقبت

«؟نیست طور این! تره قشنگ هم تو از، نداره ترس اینکه، نازه چه ببین«: گفت کشید

 مـی  سـر  در کـه  اي نقشه صرافت از را او، شده که طریقی هر به خواستم می فقط، نبود مهم برایم چیز هیچ دیگر

!نه سوسک اما، بیندازد تنم به مار بودم حاضر. بیندازم پروراند

 خـودم  بـا » !کـردي  خبـر  را ها همسایه، شو خفه، هیس«: کشید می نشان و خط در پشت از بند یک السلطنه فروغ

 گـویی . بـودم  نـزده  جیـک  و مانـده  ساکت عملی هر برابر در و برنیاورده دم روز آن تا که بودم احمقی چه: گفتم

 همـه  تالفـی  به. کرد می آبم ذره ذره شمع مثل پسرشان شازده که فهمیدند نمی و دیدند نمی را شدنم پرپر آنان

 اما. کشیدم می فریاد دل تن از و انداخته سرم را صدایم، نامرادي و سکوت و تحقیر و شکنجه سالهاي، سالها آن

.بود آور چندش کوچک موجود آن با من ترساندن کرد می فکر که چیزي تنها به و نبود خیالش عین فرامرز

.کنم متوقفش و کرده استفاده فرامرز ضعف نقطه از اینکه اندیشه. افتاد سرم توي عجیبی فکر ناگاه به

.دیدي خودتِ  چشم از دیدي چی هر وگرنه جلو نیا، جلو نیا

!؟بکنی غلطی چه میخواي مثالً: گفت کیف و حض با فرامرز



www.98ia.com

53

.میکشی سیگار خفا در که میگویم السلطنه فروغ به: زدم فریاد بکاهم لرزانم صداي شدت از اي ذره آنکه بی

.زد خشکش ها گرفته برق مثل. کرد اصابت هدف به درست تیرم

!ببند رو دهنت،شو خفه

 آنچـه  انجـام  در و نـزده  جـا  دهم نشانش آنکه براي.کرد حرکت به شروع دوباره او.ماندم ساکت اي لحظه براي

 دربـاره  کـه  میگـویم ، میگـویم  همـه  بـه . فرامـرز  میکنم رسوایت، بیایی جلوتر اگر: زدم فریاد هستم مصمم گفتم

.میپرورانی سر در پلیدي افکار چه سروناز

: دادم ادامـه .شود تلخکامیشان موجب و رسیده نیز در سوي آن ساکنان گوش به صدایم است ممکن نبود حواسم

.دارد طمع چشم او ناموس و همسر به ناجوانمردش و خبیث برادر که بفهمد باید فرهاد!  پست، فرامرز پستی تو

 رنگـش  و شـد  جدا فرامرز کالبد از روح،فرهاد نام شنیدن محض به. میشد شنیده وضوح به سروناز حیرت فریاد

 آورده وجـود  بـه  او در حـاالتی  مـن  گفتار از خشم و فرهاد از ترس.شد کبود کامالً هم بعد و سفید دیوار گچ مثل

 و خفه همیشه براي، میساخت مال بر را ذهنش پلید افکار که صدایی میخواست فقط. عاجزم توصیفشان از که بود

 تصـور  از دور غضـبی  بـا  و کرد پاك پیراهنش با را دستش وکف کرد له مشتش توي را سیاه حشره.کند خاموش

 او وجـود  در را دنیـا  عصـیان  و خشـم  تمـام  انگـار  کـه  بـود  اي گونه به و ناخوشایند صدایش آهنگ.آمد طرفم به

.بودند انداخته

.نمیزنی حرفی فرهاد به تو

.بار یک شیون،  بار یک مرگ گفتم خودم با

.میگویم را چیز همه کنی اذیتم اگر چرا

 میخواهـد  دلـش  چـه  هـر  او کـه  اي مـرده  مگر؟ فرامرز نمیکنی اش خفه چرا: کرد دخالت السلطنه فروغ ناگهان

 گـوش  بـه  اراجیـف  ایـن  از اي اگرکلمـه . بزند هم به را برادر دو بین میخواهد چطوري مرده موشی ببین! میگوید

.بگیرد کولی و شود سوار سرت نداه اجازه او به! ناپیدا سرش آن میشود غوغایی برسد فرهاد
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 بـار  اولـین  براي اما. میترسیدم شدت به عواقبش از که ساخت ژیانی شیر، فرامرز چون هاري سگ از حرفهایش

 بغـض . داشـتم  آسـتین  در حرفی،  درشتی و ناسزا هر جواب در هم من انگار.بود شده دیگري طوري زندگیم در

 امـا . بیندازیـد  مـن  جـان  بـه  و کنیـد  شـیرش  آره، آره: گفـتم  بشنود را صدایم هم السلطنه فروغ که طوري، آلود

 دیگـر  فـرداي  دو، میکنید حمیات و داده پرورش دامانتان توي که را پلیدي گرگ بچه میکنید خیال؟ چه آخرش

 تـره  برایتـان  میکنیـد  خیـال  شدید فرسوده و پیر وقتی، میترسید شما حاالاز، جان خانم نه!؟میکند اوالدي برایتان

 کـودکی  دوران مثل که زمان آن، کهولت آثر ظهور محض به که خورده سوگند خودش، قسم خدا به. میکند خرد

 از دوبـار  یکـی  کـه  بینـدازد  انبـاري  آب همـان  توي و بسته را پایتان و دست مرحمتید به محتاج و ناتوان خودش

.است یافته نجات طریقی به بار هر و انداخته آن توي را خودش شما اجحاف و نفرت و ترس

 هـاي  شـراره  و میخـورد  را خـونش  خـون ! نپرس و نگو که بود شده فرامرز افراشته قامت عارض اي رعشه چنان

 را بنیـانم  صـاعقه  مثـل  لحظـه  یـک  دي و شـد  نزدیک من به کی نفهیمدم. میکشید زبانه نگاهش از جنون و خشم

 کـه  بـود  زده کتکم آنقدر. برد حیاط به و کشید دوش به مرا شده سالخی گوسفند مثل،بجنبم خودم به تا.سوزاند

 دسـتم  سـاعد  استخوان بخصوص، میکرد درد استخوانهایم تک تک و شده جاري ام بینی و صورت و سر از خون

.آورد می بر نهادم از آه حرکتی اندك به که

 در فقـط  آسـودگی  ایـن  و گردد آرام و نشانده فرو نهایت به را غضبش و خشم باید اینکه جز نمیفهمید چیز هیچ

 دي و چسـبید  سـفت  را پاهـایم  جفـت  مـچ  و زد زمینم به محکم رسیدیم که حیاط به. میشد عایدش توحش سایه

(!!!دیووونه(کرد آویزانم چاه مدخل از ته و سر زدن هم بر چشم یک

.نکردم ولت تا کردم غلط بگو؟ هان میکنی زیادي هاي غلط: میگفت و میکشید نعره

 بسـیار ،  داشـت  را بلعیدنم قصد و گشوده دهان که چاهی وهیبت بود کرده سنگین را سرم، مغزم به خون هجوم

 از تـن  چنـد ، مـن  هاي استغاثه و سروناز صداي سرو و فرامرز هاي عربده و حیاط توي شنگه الم.بود انگیز خوف

 و وساطت قصد فرامرز روحی تعادل عدم به وقوف با آنان. بود کشانده خانه در پشت تا را هراسان ي ها همسایه

 اینکـه  تا. نمیکرد باز کدامشان هیچ روس به را در و نکرده اعتنایی السلطنه فروغ اما، داشتند را خانه اهالی نجات

.کردم سقوط و رهایی احساس استثنایی لحظه دریک
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 از را زنـدگیم  مفـت  و زود چـه  اندیشـیدم  مـی  خـود  بـا  که حالی در، میکشید کام به مرا انگیز رعب و تاریک چاه

!میدهم دست

 بـا  دردنـاکم  برخورد آن پس در و میداد نوازش را ام چهره، برمیخواست چاه جانب از که مرطوبی و خنک نسیم

 پـا  و دسـت  مانـدن  برایزنـده  کـه  انسـانی  وحشت و هراس جز، هیچ دیگر آن از پس و اي شیشه و سرد سطحی

.میکرد تقال شدت به و میزند

****

 اختصـاص  مسـافران  حمـل  کـار  بـه  و شـده  وارد خارجه از تازگی به که بودم نشسته اتوبوسی راحت صندلی روي

 راه از کمـالش  همـه  بـا  تابسـتان  و بـود  اتمـام  بـه  رو بهـار .میـرفتم  پـیش  ماه5 باید که بودم راهی عازم. بود یافته

 مسـافران  بـا  آفتـابی  و روشـن  بلکـه ، زمسـتانی  سـر  روز آن مثـل  نـه ، داشت دیگري هواي و حال گاراژ. میرسید

 اتوبوس بارگیري و شوفر شاگرد اشاره منتظر و نشانده کودك دو یکی بارشان کوله کنار در یک هر که سرحالی

.بودند موردنظرشان

 راهـروي  طـی  از پـس  و شـده  اتوبـوس  وارد سـودایی  بـه  یـک  هر که متکدیانی و گرد دوره فروشندگان ازدحام

 و تخمـه  و آدامـس  دیگـري  و لواشـک  یکـی ، روغنی نان یکی. بود آور سرگیجه، میشدند پیاده طویلش و باریک

 آبغـوره  و شـیر  خاك و زرشک آب و دوغی بساط. میفروخت دیگر هاي هوله هله و مرغ تخم ساندویچ و سیگار

 یخی پر و بزرگ بلور لیوانهاي، بود کاسبیشان مخصوص که گرمی وبازار صدا و سر با. بود راه به رو هم فروشان

 بـه  و کرده پر دوباره، آوردند می بیرون و برده فرو آبی پر سطل توي مشتري دست از گرفتن پس از پس که را

 تعطیلـی  محـض  بـه  و تراشـیده  بـیح  از را سرش که اي گرفته چرك و سیاه پسرك.میدادند دیگري طالب دست

 گـذاي  آن متعاقـب . میفروخـت  آزمـایی  بخـت  بلیت و آمده اتوبوس توي، کردهبودند کاسبیش به وادار مدرسه

 علیل دست دیدن با. میگذاشت نمایش به را بدنش مجروح اعضاي قران دو یکی ستاندن هواي به که آمد چالقی

 و بـود  گـردنم  وبـال  هنـوز  کـه  اي شکسـته  دست یاد.افتادم خودم یاد بود سوختگی جاي شک بی که زخمهایی و

.بودند بدنم روي بر فرامرز شده حک یادگارهاي که کوچکی سوختگیهاي



www.98ia.com

56

 که ناخوشایندي روزهاي. شدم غرق ام گذشته در نزهت به اعتنا بی و چسبانده اتوبوس شیشه خنکاي به را سرم

 جسـمی  و روحـی  اذیتهـاي  و نسـا  اذیـت  و آزار بـا  که عمرم سالهاي بهترین به. نداشت دیگري ثمر تلخکامی جز

.رفت فنا باد به فرامرز

. آورد در را اشـکم ، میفروخـت  قنـدي  خـروس  و ایسـتاده  پـدرش  بسـاط  کنـار  کـه  پوشـی  ژنده کوچک دخترك

 خانـه  کلفتـی  بـه  کـه  بودم نامرادي و مفلوك بیوه جوانی عنفوان در که خودم یا میسوزد او حال به دلم نمیدانستم

.میرفتم تبریز به نزهت بستگان از یکی اربابی

 صـلوات  محمـد  آل و محمـد  بـر  خوشـان  سـالمتی  بـراي  تـا  خواسـت  همـه  از بلنـد  صداي با حرکت از قبل شوفر

 نزهـت . آوردم زبـان  بـه  فرورفتگـی  خـود  در و سـکوت  مـاه  یـک  از پس که بود اي جمله نخستین این. بفرستند

 و سـالم  اتمـام  از پـس  معطلـی  بـی  و مانـد  خیـره  ام چهـره  در متحیر، میفرستاد صلوات بلند آواي به که همانطور

 بـه  مـثالً ! شـدي  الل و آمـده  بند زبانت ترس فرط از البد گفتم! دختر شنیدیم را صدایت عجب چه: گفت صلوات

 مـن  بـراي  امـا ، چیـزي  یک باز آوردي می در ادایی همچنین یک ناهید براي اگر! ؟خودت به یا ما، کردي لج کی

 شـوهر  خـواهر  سادیسـمی  و دیوانـه  پسـر  او امـا ، کردم معرفی را کور اجاقِ  عیالمند پولدار بازاري یک من!؟چرا

.بود کرده سر به جان را السلطنه فروغ و نداشته روحی تعادل میدانست که کرد معرفی را متکبرش

 سـرت  به چه خانه آن توي نیست معلوم که حاال تا بودي رفته تبریز به رحمان آقا با روز آن اگر، بدبخت بیچاره

 نمیشناختمت، نمیفرستاد سراغت به مرا و نمیشد دامانم به دست نسا اگر واهللا.  عاقبتش و آخر هم این بیا؟ آمده

 ام مانـده ! استخوان و پوست؟ دختر مانده باقی تو از چی. بودم دیده خواهرم خانه توي که نوبریست نوبر این که

 اضـافی  خـور  نـان  کـه  مـردم . شـود  پـذیرایت  و نینداختـه  زمـین  را حـرفم  که بیندازم رو شوهرم خواهر به چطور

 بتـوانی  اسـت  محـال  میبیـنم  تو از من که وضعی این امابا؛ دارند نگهت تا بکشی زحمت، کنی کار باید، نمیخواهند

 و درسـت  بنیـه  و قـوه ، اي بسـته  کـه  هـم  را زبانـت  و شـده  گردنت وبال که دستت! کنی جلب را مساعدشان نظر

 اگـر  خرنـد  واهللا، اي شـده  کـه  هـم  مالیخولیـایی ، خورده پیشانیت به که هم بودن بیوه مهر، نداري که هم حسابی

 بـود  شده چه ببینم بگو خوب. کنم سبزت ریششان بیخ تا دهند اجازه و نکنند بیرونم خفت با و نزنند دهنم توي

 اقـالً ، نداد بروز چیزي که کاه زیر آب السلطنه فروغ! ؟بود کرده آویزان چاه از ته و سر را تو فرامرز روز آن که

(نکردن مارو دست این فکر...فرحزاد بره تا ف بگه دختره بوده منتظر این.(بگو تو
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 خـوش  رایحـه  و پختـه  مـرغ  تخـم  بد بوي. کردم اتوبوس یکنواخت حرکت به معطوف و برگرفتم او از را نگاهم

 تعریـف  او براي اي کلمه بیآنکه. بود کرده نامطبوع و سنگین را اتوبوس فضاي و آمیخته هم در عرق بوي و خیار

. بیفتنـد  کسـی  چشم به نگاهم یا زده حرف کسی با نیستم حاضر دیگر اینکه به. کردم فکر ها گذشته به باز، کنم

 خوشـبختی  بخـاطر  اگـر  خـدا  بـه : داد ادامـه  دلخـوري  بـا ، شد مایوس وقتی. تنها تنهاي، تنهاباشم میخواستم فقط

 بـه  دسـت  و میکـرد  گریـه  چطـور  کـه  بگو را نسا بیچاره، هه! نمیکردم تحملت هم لحظه یک، نبود ام خواهرزاده

 رو تـو  دیـدن  از هـم  عزائیـل  اینکـه  از غافـل ، کـنم  دور فرخنـده  زنـدگی  و تهـران  از را تـو  کـه  بـود  شـده  دامنم

.جواد رسدبه چه، برمیگرداند

 و سـخت  مـرده  مثـل . نفـرت  نـه  و خشـم  نـه ، حسـرت  نه. نمیکرد زنده را وجودم در خصوصی به حس سخنانش

 راسـت  و چـپ  بـه  آرامـی  به مسافران دیگر همچون نیز مرا چرخها پیوسته حرکت تا دادم واجازه نشستم صامت

 نقطـه  در ارزشـی  هـیچ  بـی  و چرخید سرم توي بار جوادچند و فرخنده نام. بجبنابند اي گهواره چون و داده تکان

 صـرافت  بـه  و آورده راه بـه  سـر  را جـواد  تا بودند شده موفق البه و عجز مهها از پس تازه گویا. شد دفن تاریکی

 صـداي . بود شده پیدا من کله سرو که بود نگذشته آنان با جواد آشتی از اي هفته هنوز و بیندازند جوانش همسر

 بـراي  دارهـا  بچه وقت بی و وقت تمناي و مسافران از یکی ناگهان آوردن باال و آفتابگردان تخمه مکرر شکستن

 شـد  مجبـور  کـه  بود نرفته راه کیلومتري چند هنوز. بود آورده در را شوفر کفر کودکانشان گرفتن سرپا و توقف

 آل و محمـد  بـر  بلنـدي  صـلوات  بـا  دوباره و گردند آسوده کودکان تا بماند منتظر و زده جاده کنار به را اتوبوس

.دهیم ادامه را راه محمد

 سـر  و توقف براي ها بچه وقت بی و وقت تمناي و مسافران از یکی ناگهانی آوردن باال و آفتابگردان تخمه مکرر

 اتوبـوس  شـد  می مجبور که بود نرفته راه کیلومتري چند هنوز. بود آورده در را شوفر کفر کودکانشان گرفتن پا

 راه محمـد  آل و محمـد  بـر  بلندي صلوات با دوباره و گردند آسوده کودکان تا بماند منتظر و زده جاده کنار به را

.دهیم ادامه را

 ناهیـد  زبـا  از کـه  طـور  آن. برگشتم فرامرز با ام زندگی روز آخرین به و خورد گره هم به افکارم گسیخته رشته

 تشـخیص  بـه  بنـا ، کـرد  مـی  تهدیـدم  ترسـاندنم  بـراي  و دارد می نگه چاه داخل مرا اینکه از پس فرامرز، شنیدم

 آن عـروق  شـدید  انقبـاض  و قلـب  در خـون  جریان ناگهانی قطع دچار،بود کرده صادر را دفنش جواز که دکتري
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 حیـاط  در پشـت  کـه  ها همسایه از یکی توسط بودم کرده سقوط چاه در که هم من. بود کرده سکته و شده ناحیه

 فرامـرز  مـرگ  جواز که دکتري همان. شوم می خارج چاه از و یافته نجات، بود خانه اهالی به رسانی کمک منتظر

 کـه  بـود  کـرده  تعریـف  نسـا  بـراي  ناهیـد . کـرد  گـردنم  وبـال  و گرفتـه  گـچ  نیـز  مـرا  دسـت ، بود کرده صادر را

 خـود  بـا  را دختـرك  و نیاییـد  زودتـر  اگـر  که بود داده پیغام و کرده خبر را او فرامرز فوت از پس فروغالسلطنه

 بـه  وقتـی  ولـی ، آورم نمی خاطر به را نجاتم چگونگی. نشود خبردار احدي که کند می نیستم به سر طوري، نبرید

 نگـاهم ، نداشـتم  آن بـه  نیـازي  دیگر که ترحمی با و بود پوشیده سیاه او. دیدم سرم باالي را سروناز آمدم هوش

! ؟جـان  نـوبر  خوبـه  حالـت : گفـت  و کشید ام پیشانی به دستی تاسف با. شد ام هوشیاري متوجه همینکه. کرد می

 چـه  دیگـر  تـو  آخـر ! سـوزانده  گلـه  بـه  گله را تنت چطور که دیدم، آوردم می در را لباسهایت وقتی، بمیرم الهیی

 چطـور . گفتـی  می فرهاد و من به کم دست. سوزاند می سیگار ته با را تو که نگفتی زودتر چرا! ؟هستی موجودي

 منـزل  بـه  تنهایی به خودم وگرنه، هیچ که آمد همراهم فرهاد اگر. بخشم نمی را خودم هرگز من؟ آوردي طاقت

 دفـنش  فـردا  تا اند گذاشته اتاقش توي را نعشش. بمانم اینجا توانم نمی هم لحظه یک حتی دیگر. روم می پدرم

 خواهـد  را تـو  یـا  بیفتـد  تو به چشمش اگر گفته. ببرند را تو و بیایند تا فرستاده ناهید پی هم السلطنه فروغ. کنند

 مـی  خـوب  حالش هم اگر. شدي خالص فرامرز چون اي دیوانه دست از که کن شکر خدارو. را خودش یا کشت

.آوردند می هوو سرت عاقبت، کردي می باز جا نزدشان هم خیلی. نبودند نگهدارت، شد

 خواسـت  مـی  دلـم  فقـط ! دیگر کس هیچ نه و او نه. نداشتم او با همصحبتی به نیازي که چرا، نزدم حرف اي کلمه

 شکسـته  صـلواتی  و سـالم  با بیگاه و گاه امروز تنها و یافته ادامه تاکنون روز آن از که سکوتی ي روزه. باشم تنها

 دیـدنم  بـه  فرسـتادند  نسا پی چه هر مدت این در. نزهت هم هفته سه دو و داشت نگهم هفته یک ناهید. شد می

 دسـت  به نسا گویا. برگشت مکدر و محزون و انداخت من به نگاهی سرپایی و آمد شاغالم دوبار یکی فقط. نیامد

 بـی  غائلـه  این از، اند کرده آشتی هم با و آورده راه به سر را جواد که حاال بود خواسته او از و افتاده نزهت پاي و

 شاغالم به هم همین براي. بروند زندگیشان خانه سر و داده هم دست به دست شوهر و زن آن تا دارند نگه خبر

.گردد هوایی دوباره و شده خبردار جواد مبادا تا دارد نگه ا خانه زیرزمین در مرا حتی که بودند نداده اجازه

 یـا  کنـد  روشـن  را تکلیفم شاغالم با آن از پس و دارد نگم کوتاهی مدت براي فقط که بود کرده قبول هم نزهت

 آنکـه  از پس. بفرستد شوهرش خواهر اربابی خانه و تبریز به مرا،  بود کرده پیشنهاد آقارحمان قبال که همانطور
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 دیگـر . شـدم  تبریـز  راهـی  آقارحمـان  و نزهت با همراه بایستم خودم پاهاي روي توانستم می و یافته بهبود کمی

 جنـون  با که فرامرزي. بود فرامرز خانه از بهتر رفتم می جا هر که چرا، آمد می سرم به بالیی چه نبود مهم برایم

 بـه  کـه  دکتري از. بود کشانده نیستی به و کرده داغون و خرد را وجودم زوایاي پیداترین نا، روحیش پریشانی و

 تعریـف  شـاغالم  و رحمان آقا براي که شنیدم کرد معاینه را دستم و آمد نزهت منزل به شاغالم تاکید و سفارش

 و امیـال  و شـوند  مـی  مخرب و وحشیانه اعمال مرتکب که خانم این آقاي منو شوهر همچون افرادي: که کرد می

 چنـین  دچـار  کـودکی  از، شـود  مـی  حاصـل  اشـیا  تخریـب  و خـود  جنسـی  جفت شکنجه و زجر با فقط تمایالتشان

 و آزار بـه  آن از پـس  یـا  بلـوغ  از پـیش . دارد طفولیتشان و گذشته در ریشه آنها روانی حالتهاي و بوده شخصیتی

 باورنـد  ایـن  بر پیوسته افراد این. برند می لذت آنها کشتن و شکنجه مشاهده از و. پردازند می حیوانات شکنجه

.رسانند آزار را آنان توانن می و نداشته توانی و نیرو هیچ برابرشان در مقابل شخص که

 آنکـه  یا، بخوام آنکه بی و کنم فراموششان توانستم نمی وقت هیچ که بود آورده سرم به بالهایی رحم بی فرامرز

 احـدي  بـه  نتوانسـتم  هرگـز  دیگـر  که بود گشته مسموم چنان افکارم. زدم لبانم به سکوت مهر، کنم لج کسی به

.کسانم نزدیکترین به حتی، کنم اعتماد

. کـردم  مـی  فکـر  هـا  گذشته به مدام و نبوده خود به اي لحظه که حالی در شد طی تبریز تا تهران طوالنی مسافت

 کـه  او قـول  بـه . بـرد  خوابش و داد تکیه صندلی پشتی به را سرش عاقبت که بود رفته سر قدر آن نزهت حوصله

 حرمـان  و سـکوت  در وریـم  غوطـه  و شـبانه  کابوسـهاي  در هراسانم زدنهاي پا و دست شاهد هفته سه دو آن در

 مـی  منزجـر  و منصـرف  مصـاحبتم  و دیـدار  از را همـه  و بودم شده مالیخولیا به شبیه حالتهایی دچار، بود روزهایم

 در، کنـد  مغشوشـان  کسـل  و کـرده  اثـر  دخترانش به پریشانم حالتهاي و روحیه این مبادا اینکه ترس از. ساختم

 وظیفـه  و یافتـه  خالصی شاغالم و نسا ناخوانده امانتی شر از زودتر چه هر تا کرد جاییم به جا به اقدام وقت اسرع

.برساند انجام به اش خواهرزاده خوشبختی قبال در را اش

 تصورات ناپذیر جدائی جز و نبود اختیارم به، شد می ماللم و رنجش موجب که گذشته غمبار هاي خاطره تجدید

 قبـل  از تـر  منـزوي  و رفتـه  فرو خود در روز به روز، باشم داشته اعصابم مهار بر توانی آنکه بی و بود شده ذهنیم

.گشتم می
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 از کوفتـه  و خسـته . رسـیدیم  تبریـز  بـه ، بـود  نکرده نمایان را خودش نارنجی خورشید هنوز که زمانی، زود صبح

.بودم نگذاشته هم روي پلک و نخوابیده اي لحظه گذشته شب طول تمام در منکه بخصوص شدیم پیاده اتوبوس

 و کـرده  خبر تاکسی زحمت به. کرد می تهران از تر مطبوع و انگیز دل را هوا و پیچید می شهر میان خنکی نسیم

 و نصـیحت  هـم  سـر  پشـت  او. نشستیم عقب صندلی روي نزهت و من. شدیم آقارحمان خواهر اربابی خانه راهی

 براي. رسید می نظر به کبود و کرده ورم غایت به چشمهایش زیر و داد می بو شدت به دهنش. کرد می سفارش

 بـه  را خـودش  او خوشـبختی  و زنـدگی  تضمین براي مهربانش و مسن خاله که شد حسودیم فرخنده به اي لحظه

 تحملـی  قابـل  غیـر  موجـود  بـا  همدردي و تبریز تا تهران از مشقت پر و طوالنی راه این سختی و زده آتش و آب

 و کسـل ، باشـد  خـودش  رختخـواب  و خانـه  در زودي ایـن  بـه  صبح آنکه جاي به اینک و خریده جان به مرا چون

. کنـد  داشـتنم  نگـه  به مجاب را او شده که ترفندي هر با اینکه امید به، شد می شوهرش شوهر خانه راهی کوفته

 حکایـت  بود شده عارضش اتوبوس در طوالنی نشستن از که کمر و پا درد از و کشید می خمیازه مدام رحمان آقا

 جلـوي  آقارحمان راهنمایی یه تاکسی. بازگردد دوباره را آمده راه این باید که بود این غمش و هم همه. کرد می

 خـادمی  توسـط  بزرگ دروازه که بود نگذشته زدن در از اي دقیقه چند هنوز. کرد توقف طویلی و عریض عمارت

 خانـه  جـاري  جـوش  و جنـب . نبـود  اي میـوه  باغ به شباهت بی که. شدیم مشجري محوطه داخل همگی و گشوده

 دختـر  یـک  و مسـن  خـانم  یـک . نداشتند صبحگاهی خواب به عادت و بوده بیدار سحر از اهالی که داد می نشان

 باید که فهمیدم، بود برقرار آقارحمان و گذاشته سن به پا زن آن بین که صمیمیتی از. آمدند استقبالمان به جوان

 چـون ، گوینـد  مـی  چـه  که فهمیدم نمی و نیاورده در سر چیزي صحبتهایشان از که هرچند. باشند برادر و خواهر

 بـه  شـوهرش  خـواهر  بـا  تا کرد هم سر زحمت با را کلمه چند نزهت حتی. گفتند می سخن ترکی زبان به همگی

 زده سـر  ورود هیجـان  یعنـی . نداشـت  توجـه  مـن  بـه  کسـی . کنـد  احوالپرسی و سالم، شد می حالیش او که زبانی

 مهمـانی  اتـاق  بـه . بود کرده تنگ مرا چون مفلوکی حقیره روئیت چشم، خانه اهالی دل در همسرش و آقارحمان

 هرگـز  کـه  شـد  گشـوده  نعمـت  پر و گسترده چنان ناشتایی بساط که بود نگذشته چیزي هنوز و شدیم راهنمایی

 زن دو آن چهـره  دزدانـه  تا کردم می سعی سکوت ضمن در. نداشتم خوردن به اشتهایی،  بودم ندیده را نظیرش

 مـی  عهـده  بـه  را نگهـداریم  تعهد سروناز و السلطنه فروغ چون، شد می قسمت اگر که کسانی. بکاوم را ناشناس

 بـه  بـار  چنـد  را سرش محبت با و زد لبخندي رویم به نگاهمان تالفی محض به و بود مراقبم جوان دختر. گرفتند
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 و حرکـات  متوجـه  هـم  آقارحمان خواهر. ندادم بروز خود از واکنشی من اما، داد تکان آمد خوش و سالم عالمت

 اي سـقلمبه  بـا  نزهـت . داشـت  دیدگیش دنیا از نشان که بود کاوش و کند در خاصی منش و زیرکی. بود سکناتم

 همـین  براي. دهم قورتشان آنکه به رسد چه. گرفت می عقم دهانم در ها لقمه چرخش از. کرد خوردنم به وادار

 زن بـه  چیـزي ، کـرد  مـی  خطـابش  شـاباجی  نزهـت  کـه  پیـر  خانم آن. کشیدم سر اکراه و آرامی به را چایم فقط

.نکن پر خالی چاي با را شکمت: گفت و زد قر سرم تشر و توپ با نزهت سپس، گفت برادرش

 از نـه  را اینها. کنند شیرینش عسل با و ریخته برایم داغ شیر از پر لیوانی تا داد دستور رحمان آقا خواهر گاه آن

 آن از، افتـاد  چشـمش  بـه  چشـمم  کوتـاه  لحظهاي وقتی. میفهمیدم دستوراتش آمدن در اجرا به از بلکه، کلمهاش

 و نگـاه  در یعنی. کنم سرپیچی دستورش از نتوانستم که کرد خوردن به تاکید آمرانه اشاره با طوري سفره طرف

 و شـنیده  دیگـران  زبـان  و چشـم  از موقـع  آن تـا  کـه  هـایی  حرف همه با که بود حکمی باریکش ابروي دو کمان

 را شـیر  او دل رضـاي  براي و شده فرمانش محو، بترسم او از آنکه بی. میکرد فرق آسمان تا زمین، بودم فهمیده

 و رفتـه  دیگـري  اتـاق  به بزگترها صبحانه از پس. میزد موج صورتش در که بود محوي لبخند جایزهام و نوشیدم

 اتـاق  شـدن  خـالی  محـض  بـه . بـود  مـن  مـورد  در گفتگو قصدشان شک بی. گذاشتند تنها را جوان دخترك و من

 گسـترده  خـان  آوري جمـع  مشـغول  خدمـه  کـه  طـور  همان و برخاست، سیما خوش مشکی ابرو و چشم دخترك

 دسـتی  بـازوي  به را دستش. نشست پهلویم و رساند من نزد و سفره طرف این به را خودش بلند جستی با، بودند

 بـه  بار این اما، پرسید دوباره تامل کمی از پس. نفهمیدم را معنیش که پرسید چیزي و کشید بود گردنم وبال که

؟چیه تو اسم، جیرانه من اسم. فارسی زبان

 مهربـانیش  از. نبـود  خـودم  آن از هرگز که نامی. میخورد بهم دلم نوبر نام گفتن از دیگر راستش. ندادم پاسخی

 آقـا . غـزال ، آهو یعنی جیران میگویند. گذشته رویم قارداشم آقا را نام این. آمد حرف به دیگر بار و نشد کاسته

 و سـیاه  چشـم  جفـت  یـک  بـودي  آمـاده  دنیا به وقتی که گذشتهام جیران را نامت منظور این به میگوید قارداشم

.میزد ٔسو ٔسو صورتت میان آهو چشمان عین، کشیده و درشت

، شدم خوشحال بودم نگفته را نامم اینکه از. میرساند را منظورش اما، نمیکرد صحبت فارسی زبان به راحت خیلی

، دائـیم  زن سـابق  کلفـت  از گرفتـه  بـر  نامی یعنی نوبر و غزال، آهو یعنی جیران که میدانستم دیگر که بخصوص

.نسا
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 یـک  بـا  کوتـاه  مـدتی  از پـس  و برخاسـت ، نـدارم  او با ارتباط ایجاد و گفتگو به تمایلی و نمیزنم حرفی دید وقتی

. نشـاند  بستر میان مرا و گرفت را بازویم دو هر محبت با و کرد پهن اتاق کف را آن و برگشت رختخواب دست

.بخوابم قدري تا کرد تعارفم اش چهره مهربانی و لبخند با بلکه، نمیزد حرف دیگر بار این

 چهـره  هنـوز  کـه  حـالی  در و کشـیدم  دراز هم من. شد خارج آنجا از و کشید را اتاق بلند و مخملی پردههاي بعد

.رفتم خواب به میکرد بازي دیدگانم جلوي مخمور و سیاه چشم دو آن با جیران داشتنی دوست

 خوابهـاي  دچـار ، تشـنج  و کـابوس  مـاه  یـک  از پـس  کـه  بـود  بـار  نخسـتین  براي شاید. شدم بیدار ناهار از پیش

 تماشـا  را حیـاط  منظـره  و ایسـتاده  ایـوان  روي کـه  کودکانی و زنان ازدحام و بود شلوغ حیاط. نمیشدم دهشتناك

 را خـود  دو آن دیـدن  براي و شده آگاه همسرش و او ورود از رحمان آقا نزدیک اقوام که میداد نشان، میکردند

.بودند رسانده

 بـه . بـود  همسـرش  و رحمـان  آقـا  حضـور  و ورود یمـن  و مبارکی به گوسفند قربانی مراسم، حیاط تماشأي منظره

 رحمـان  آقـا  خـواهر  دامـن  بـه  زیـادي  قد نیم و قد بچههاي. کردم نگاهشان پرده درز از فقط. نپیوستم جمعشان

 آبـا . بودم بلد که بود ترکی کلمه تنها این و میکردند خطاب آبا را او و میرفتند باال کولش و سر از و شده آویزان

. میگفتنـد  آبـا  بزرگشـان  مـادر  بـه  دائیـام  خانـه  همسـایه  بچههاي که میدانستم آنجا از را این و بزرگ مادر یعنی

 دگرگـون  صـحنه  ایـن  دیـدن  از. کردند اش مثله و کرده آویزان درختی محکم شاخه به را شده سالخی گوسفند

 بـه  چقـدر  نمیـدانم . نداشـتم  را توحشـی  و خشـونت  هیچ طاقت دیگر ولی، چرا نمیدانستم. گرفت گریهام و شده

 داخـل  آرامـی  بـه  جیـران  و شـد  گشوده اتاق در ناگهان که کردم گریه و نشستم پنجره طاقچه روي حالت همان

 کـوچکی  مجمعه دستش در. کردم جور و جمع را خودم زود. است دیده را گریهام که نیاورد خودش روي به. شد

 همـه  شـده  کبـاب  گوشـت  خـوش  ٔرایهه. میکرد خودنمایی نان دستی کف بین شده پنهان سیخ دو آن در که بود

 آتـش  بـه  در فرامـرز  رحمانـه  بی شقاوت و قساوت آور یاد که بویی. کرد منقلبم کباب بوي. بود برداشته را خانه

.بود حیوانات کشیدن

. شـدم  آرام تـا  داشت نگهم آنقدر و کشید آغوشم در و گذشت کنار را مجمعه، وضع این مشده محض به جیران

.بود آشکار گفتارش مهربانی و مقصود اما، میزد حرف شکسته پا و دست. بود بخش ایمنی و گرم بازونش پناه
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 دارتـر  خـون  و گرفته بنیه تا بردارند تر خام تو براي را گوسفند جگر و دل کرده سفارش آبا! جانم بخور بیا، بیا"

".ندهی دست از را اشتهایت ناهار براي تا نخور را نانش. شوي

 غوغـاي  مشـاهده  با و زد کنار را پردهها بعد. میکرد اصرار و داد دستم به را سیخ او اما،نداشتم خوردن به تمایلی

 روي را خانـه  میشـوند  جمـع  هـم  بـا  همگـی  وقتی. اند آمده زادههایم خواهر و خواهرها همه: گفت ایوان و حیاط

 دوسـت  را بچههـا  بـس  از. را آبـا  الی، میآورند تنگ به را همه که میکنند وورجه ورجه قدر آن. میگذارند سرشان

. میگـذارد  الالشـان  بـه  لیلـی  و کرده حمایتشان آبا میدانند چون، میکنند بخواهند غلطی هر. کرده لوسشان، دارد

 دلـت  وقـت  هـر  راسـتی . میکنـیم  صـداش  آبـا  بچههـا  از تاسی به همه که است خودمان مادر همان آبا از منظورم

.نیستند بلد فارسی من مثل آنها فقط. کنم معرفیت خواهرهایم به تا بیا من با خواست

 دستشـان  بـه  کلفتی براي که بودند نگفته او به هنوز گویا. میکرد رفتار خانمها مثل من با که بودم شگفت در او از

 چنـین  کـه  میـآورد  حسـاب  بـه  داییش زن نزدیک خویشهاي و قوم از یکی عنوان به مرا هم شاید. میشوم سپرده

 چـه  هـر . رفـت  مـی  بعـد  و گذاشته چشمانش تخم بر قدم روزي چند که مهمانی. میکرد برخورد من با محترمانه

 اینکـه  بـه  رسـد  چـه ، کـنم  بـاز  را دهـانم  نمیتوانستم که چرا بود فایده بی بخورم جگر و دل کباب از لقمهاي کرد

.دهم غورتشان

 بقیه همچون نیز او کردم فکر بودم اش برازنده و رعنا قامت و قد محو که حالی در. شد خارج اتاق از دلخوري با

 شکفته خندانش صورت. برگشت قبل از تر بشاش که بود نگذشته دقیقهاي هنوز اما، رفت خواهد من صرافت از

 گفته آبا که بخور بیا. میشناسد دارویی چیزي هر براي، آبا به ماشااهللا: گفت کنان خنده. میرسید نظر به دلپذیر و

 سـینه  درد و قلـب  تـپش  و عصـبی  ناراحتیهاي و اشتهایی کم براي و است بخش نیرو و مسکن الطیب سنبل عرق

.است مفید

 همـه  و نداشـت  اعتنـایی  او امـا ، کشیدم هم در رو و شده دگرگون عصبی ناراحتیهاي عبارت از حرفهایش بین از

، باشـم  داشته کافی اشتهاي ناهار براي تا کشیده سر را الطیب سنبل عرق حاوي لیوان زود که بود این به توجهش

 سـامان  و گشـته  راه بـه  رو جوشانده یا عرق لیوان یک با روزگارم که بودم آن از تر بخت بد من نمیدانست انگار

.گیرد
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 خوشـگل  یکـی  از یکـی ، بودند اندام خوش و مشکی ابرو و چشم همه. دیدم را جیران خواهرهاي همه ناهار وقت

 و تـر  بلند من از همهشان قد. بود گیر چشم و نظیر بی صورتشان پوست سفیدي و سرشان سیاه لخت موهاي. تر

 خنـدان  و شـاد  همگی. داشت خوبشان بنیه سالمت از نشان بدنشان ورزیده و سفتی ماهیچههاي و بندي استخوان

 را آنهـا  زبـان  مـن  نـه  کـه  بـود  ایـن  اقبالیـام  خـوش  تنهـا . نمیماندنـد  و هم با گفتگو و خنده از لحظه یک و بودند

 حسـاب  بـه  بلکـه ، شخصـیتم  و روحـی  ضـعف  دلیـل  بـه  نه را خاموشیم و سکوت پس. مرا زبان آنها نه، میفهمیدم

 کلمههـاي  تنهـا . میـزد  حـرف  ترکـی  زبان به یکریز هم رحمان آقا. میگذاشتند ترکی زبان به آشناییم نا و غریبی

 مـورد  در کـه  بـود  جیـران  بیگـاه  و گـاه  اشارههاي و نزهت پنهانی و ریز زدنهاي قر میرسید گوشم به که آشنایی

 مـرا  دیـدم  وقتـی . میکـرد  ترجمه برایم را حرفهایشان یا میداد توضیحاتی زدههایش خواهر یا خواهرها از بعضی

 نکرده جرات نزهت هنوز فهمیدم، اند نکرده یکی خانه خدمه با و نشانده خانواده سفره کنار خودشان همراه هم

 و دلهـره  رو ایـن  از. دارد بیـان  تبریـز  بـه  آمـدن  از را اصـلیش  مقصود و گفته شوهرش خواهر به را دلش حرف

 برنداشـته  چشم من از لحظه یک آبا که خصوص به. کرد هراسان کار عاقبت از و افتاد جانم به بیشتري استیصال

 تـوي  شـده  کباب گوشت یا مرغ تا میکرد سفارش جیران به که وقت هر میداند خدا. بود احوالم مراقب مرتب و

 بـی  دختـرك  بـراي  بفهمـد  کـه  روزي به واي، گفتم خودم با. نمینشست که پیشنیم بر عراقی چه، بگذارد بشقابم

، نشـانده  سـفره  یـک  سـر  نوادگانش و دختران با را او و آورده عمل به تکریم و تعارف همه این من چون ارزشی

 او مـنش  و مهربـانی  مـورد  در تردیـدهایم  همـه . دارد حق بگوید نزهت به چه هر که الحق. کرد نخواهد که چهها

 انسـانی  نظیرترین بی او فهمیدم و شدم تنها نزهت با قیلوله استراحت براي ناهار از پس که گردید برطرف وقتی

 و شنسـی  حـق  بـر  مبنـی  را سفارشها آخرین خودش قول به که نزهت. ام کرده مالقات وي با روز آن تا که است

 و مـبهم  نکته هیچ و کرده تعریف شاباجی براي پیاز تا سیر از را زندگیم همه که کرد اضافه، میکرد راهیم به سر

 از ولـی  نبـوده  مـاجرا  گفـتن  بـه  مایـل  اول کـه  کـرده  اقـرار  صحبتهایش ضمن البته. است نگذاشته باقی را پنهانی

 کـم  بـی  هم آن، حقایق گفتن تنها او مساعد نظر جلب و شوهرش خواهر قلب به نفوذ شرط میدانست که آنجایی

 و حضـانت  قبـول  بـر  مبنی را او مثبت نظر توانسته و کرده تعریف بوده که چنان آن را ماوقع همه، است کاست و

.برود و بسپارد او دست به مرا راحت خیال با و کرده جلب تکلیفم
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. راحـت  خیالت: گفت، آماده فریاد به بزرگی سوال مرطوبم چشم اعماق در و میکنم نگاهش واج و هاج دید وقتی

 نبـود  درسـت  شـاید . ام کـرده  صحبت مفصال او با نیز شدهاي بیوه چگونه تو اینکه و کارهایش و فرامرز مورد در

 کـردم  منقلـب  را او حسابی خالصه. گفتم جواد و فرخنده جریان از هم حدي تا اما، بزنم حرف خواهرم سر پشت

 را دیگـران  محبـت  قدر و کنی جمع را حواست هم تو که میگویم را اینها. کنم جلب را ش مساعد نظر توانستم تا

 ظلـم  تـو  حق در میکنم تصور که آنجایی از. باشیم اعمالت شرمنده دیگر فرداي دو که کنی کاري اینکه نه، بدانی

 کـرده  کوچـک  را خـواهرانم  و خودم کمی تا دیدم الزم، اند کرده ستم تو حق در نحوي به خواهرم دو هر و شده

 پیـاز  و داغ سـیر  چنـان  اینکـه  تـر  جالـب . بگیـرد  سامان و سر کمی ات آینده زندگی شاید، شده مافات جبران تا

 مثابـه  بـه  بلکـه ، خدمتکار عنوان به نه را تو کرده قبول و آمده رحم به حسابی پیرزن دل که کردم زیاد را داغش

 و شـود  فـاش  دیگـري  کـس  نـزد  تـو  زنـدگی  راز ندهد اجازه و داشته نگاه برادرش باجناق نزدیک اقوام از یکی

 جسـمی  و روحـی  نظـر  از وقتـی  اسـت  بهتـر  میپرسی من از اگر اما، است آمده سرت به چه که بفهمند دخترانش

 ایـن . باشـی  حالشـان  کمـک  قـدري  هـم  تو و ننشینی باالها باال آن مهمانها مثل شودي روبراه و کردي پیدا تعادل

، نـوبر  کـن  جمع خوب را حواست. کنی ثابت را شناسیت حق و داده جواب را مهربانیشان و محبت میتوانی طوري

 خـدایی . کنـی  بـاز  حساب نمیتوانی هم شاغالم روي. نیست ساخته کاري من از دیگر، بدهی دست از را اینجا اگر

 زن و دائی از پس. کرد خالی شانه مسئولیت بار زیر از چطور خودت پدر ببین. داشته نگهت کافی قدر به هم نسا

 روز از بایـد . نبـودي  مقصـر  کـم  هم تو تازه. ببخش من لطف این به هم را ناهید قصور. نباش دلگیر خودت دائی

 شـروع  خـودت  براي جدیدي زندگی کن سعی. نمیانداختی دردسر به همه این را خودت و میآمدي تبریز به اول

 کلمـه  از کـه  میـدانم . نیست صالحت به هیچ، میزنی زل گوشهاي به ییها مالیخولیا مثل و نمیزنی حرف اینکه. کنی

 جـاي  به من شوهر خواهر همین روز یک شاید، دیدي چه را خدا اما، میترسی حسابی و میخورد بهم حالت شوهر

 دست که دارد رعیت و پیشکار و باغبان و مهتر و نوکر و حشم و خدمه قدر آن او. داد شوهرت حسابی و درست

 کـن  سـعی  فقط. مطمئنم را این، میکند پیدا برایت را است بقیه از دارتر خانواده و مناسب که را آنها از یکی آخر

 بگـذار . باش حالش کمک. نشکن را نمکدان میخوري نمک. کنی باز جا دلش در تا باشی راستگوي و خوب دختر

.میکند کمک وجودي با و مستحق آدم به که باشد خوش دلش هم او
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 او کـه  نمیکردم را فکرش هیچ. گشتند جاري اختیار بی دیدگانم آب که قدر آن، کرد نرم را دلم نهضت حرفهاي

 مـن  حـال  بـه  دلـش  هـم  قدري اش زده خواهر بر عالوه و گفته را حقایق بتواند که باشد منصف و شجاع قدر آن

 کـه  بـود  مانده باقی دوستی انسان و انصاف ذرهاي وجودش اعماق در هنوز دیگرش خواهر دو عکس بر. بسوزد

 سـر  قـدر  آن، وادارد تـپش  و طغیـان  بـه  لحظهـاي  بـراي  مـرا  منجمد و شکسته قلب و کرده تجلی موقع به بتواند

 و دهـم  تکـان  سپاسگزاري ٔنشانه به سري کم دست یا کنم تشکر او از زبان به نتوانستم که بودم مغموم و خورده

.باشم ممنونش

 نـزد  و بـود  پـذیرایم  مهربـانی  به همچنان و نکرده تغییري ماوقع به وقوف از پس حتی آبا رفتار میدیدم اینکه از

 دلـم  و بـودم  خوشـحال  بسـیار ، بـود  داشـته  عزیـزم  مهمانهـا  دیگـر  اندازه هم و گذاشته حرمت من به دخترانش

.کنم جبران، ناچیز چند هر را احسانش و نیکی فرصت نخستین در و کرده پیدا تعادل و قدرت تا میخواست

 مـن  حتـی  و دختـرانش  همه و نزهت براي و کرده خبر را اش مخصوص خیاط آبا، نزهت رفتن از پیش هفته یک

 بعـد  و میرفـت  زودي بـه  کـه  نزهت براي اول البته. داد خیاط به را آنها دوختن سفارش و خرید پارچه قواره چند

 کـه  حـالی  چـه ، میگرفـت  را انـدازهام  خیاط وقتی میداند خدا فقط. دخترانش دیگر و جیران ترتیب به و من براي

 پارچـه  انتخاب براي حتی. میشد دوخته لباسی تنم قالب و اندازه به هم آن، من براي که بود بار نخستین. نداشتم

 کـه  را چیـزي  آن فقـط ، نباشـم  آنها قیمت فکر به که بگوید من به تا خواست جیران از و پرسید را خودم نظر هم

 گـرده  بـر ، بود گرفته عهده به که باري آن از بیش نبودم مایل و میکشیدم خجالت من. کنم انتخاب دارم دوست

 راه بـه  پارچـه  انتخـاب  بـراي  دختـرانش  کـه  هیـاهویی  آن میـان  دید وقتی عاقبت. کنم رندي مرد و گذاشته اش

 شـد  کـار  به دست خودش، نمیدهم نشان خود از تمایلی و ایستاده مظلوم و ساکت، نمیشناسند پا از سر و انداخته

 ترکـی  بـه  و گذشـت  دسـتم  توي و گرفت را آنها، بزاز بریدن محض به و کرد انتخاب سنگین و زیبا قواره چند و

.میقاپند دستت از صلواتیها پدر این گرنه و بگیر را پارچههایت! شاهللا ان باشد مبارکت: گفت

 در جیـران . آمـد  در میکننـد  لـوس  مادر براي را خودشان بود معلوم که طوري، دخترها همه معترضانه فریاد بعد

: کـرد  اضـافه  پهلـویم  به دوستانه ضربه چند با و گفت باز برایم را آبا حرفهاي، بود تر خوش سر همه از که حالی

 از تـو  پارچههـاي  ببین. ندارد حرف اش سلیقه. کردي باز جا آبا دل توي حسابی که است معلوم. حالت به خوش

.میکنیم عوض تو با را پارچههایمان بجنبی دیر اگر میداند خوب خودش. است تر قشنگ و بهتر همه
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 بـه  دسـتی  مهربـانی  بـا  و دیـد  را خوب عالمت این آبا و بود دانیم قدر و سپاس از بلکه، غصه از نه، اشک تراوش

 دیگـر  و روسـري  و کفـش  خریـد  بـراي  را روزي، بـزرگش  خواهر، جمیله همراه تا گفت جیران به و کشید سرم

.برویم بازار به و کرده معین مایحتاجم

 تـا  سـریم  رو نشـدم  متوجه که بودم نوازشش و مهربانی محتاج و محو قدر آن، کشید سرم به را دستش آبا وقتی

 جیران که بود آنجا تازه. است شده نمایان، بودند آماده در تازه که پسرانهام موهاي و رفته عقب به سر نیمههاي

 امـا ، میکشـم  پـایین  پیشـانیم  روي تـا  را سریم رو ناپذیر وصف سماجتی با و همیشه چرا فهمیدند خواهرهایش و

 از نـه  میخوانـدم  نگـاهش  از را ایـن ، باشم امیدوار و محکم تا میخواست من از. میزدند دیگري حرف آبا چشمان

 هر و شال و روسري و جوراب و کفش، بود نزهت که وقتی تا خالصه. بود ترجمهشان به قادر جیران که حرفهاي

 در و صـورتی  و سـفید  سرویسم همه.برد می را دلم که بود حمامم ٔبقچه بیشتر همه از اما. شد مهیا میخواستم چه

 نقش دورش تا دور که ایم نقره دسته چوبی شانه خصوص به، بود شده پیچیده شده گلدوزي و زیبا بس اي بقچه

 مرتـب  و نظافـت  بـراي  هـم  من که رسد می فرا روزي یعنی گفتم خودم با. بود زیبا ظریف بسیار و داشت نگار و

.باشی شکیبا و منتظر باید، داد می ندا که بود آبا چشمان این باز و! ؟باشم شانه آن نیازمند موهایم کردن

 بـه  نیـازي  آنکـه  بـی ، کاسـت  و کم بی را هم دل حرف که بود شده برقرار آبا و من بین روحی عمیق رابطه چنان

 چنـد  نزهـت  مثـل  هم من که برسد فرا روزي خواست می دلم. کردیم می درك و فهمیده، باشد ترجمه یا واسطه

 و بـروم  حمام به دوبار اي هفته بود کرده مقرر او. کنم صحبت اي واسطه هیچ بی او با بتوانم و کرده سرهم کلمه

، بشـوید  و کشـیده  کیسـه  مـرا  مخصوصـش  دالك و برویم حمام به هم با داشت دوست که جیران اصرار برابر در

 و تـدبیر  از نیـز  ایـن .بگـذارد  راحـتم  و باشـد  نداشته کارم به کاري جیران مورد این در کرد امر و ورزید مخالفت

 نسبت و شود برگرفته اسرارم از پرده و افتاده بدنم هاي جراحت به جیران چشم خواست نمی که بود کاردانیش

!بکشد قرمز خط یک را خانواده تشکیل و ازدواج دور همیشه براي که گردد اعتتماد بی و حساس مرد جنس به

 مـن . شـدند  تهـران  راهـی  و بسـته  سـفر  بار ناگریز و نینجامید طول به دوهفته از بیش نزهت و رحمان آقا اقامت

 و تنهـایی  از و کـرده  خـداخاقظی  دو آن بـا  حسـابی  و درسـت  نتوانستم حتی استیصال و عزلت زندان در محصور

 کـه  بـودم  دلیسـته  آبـا  حمایـت  و محبـت  به آنقدر هفته دو آن طی واقع در. باشم متاسف، میشد نصیبم که غربتی

 داد نمـی  اجـازه  و داشـت  مـی  عزیـز  مرا باشد شده بدل و رد بینمان اي کلمه آنکه بی. کردم نمی غربت احساس
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 مـی  کـه  بـود  هنرمنـدي  باغبـان  او. بیندیشـم  زنـدگی  عادي جریان از غیر چیزي به و رفته فرو خود در اي لحظه

 اسـتحکام  و اسـتواري  امیـد  تـا  بزنـد  داربسـتی  وجودم فرسوده و لرزان هاي زیرپایه راهی چه از و چطور دانست

 کوتـاه  مـدت  آن ظـرف . گـردد  حاصـل  کامـل  بهبودي و شود پیش از بیش شخصیتم و روح شکسته درهم ارکان

 کـه  توجهی و محبت. باشد می جسمیم و روحی ضعف نگران شدت به و دهد می اهمیت سالمتیم به که کرد ثابت

.بود مادر همان پرورده دست نیز جیران که الحق. بودم ندیده هیچکس از هیچوقت

 بـا  معاشـرت  از اي لحظـه  حتـی  آنکه بی کرد می نثارم را انسانیش و ناب عواطف دریغ بی که جوانی و زیبا دختر

.کند کسالت احساس من چون منزوي و ملول دختر

 هـایی  مهمانی به. بودم دیده کسی کمتر در که خلوصی و ذات صفاي به، محبتشان به. کردم عادت آنان به کم کم

 بـا  چقـدر  که آخ.شدند می جمع هم دور دامادها و ها نوه و دخترها همه و شد می برپا اربابی خانه در هفته هر که

 آنـان  بـا  یـا  گفتـه  زور زیردسـتی  به خواهرانش و جیران و آبا ندیدم هم یکبار حتی. بودند صمیمی و مهربان هم

 بـه  زنـی  کـه  بودنـد  بـره  ارث آبـا  از شک بی را خلقی خوش این و بودند رو خنده و مالیم همیشه.کنند بدرفتاري

.بود بزرگزاده و مهربان و مودب غایت

 دریچـه  از و کشـیده  سـرك  هرازگـاه  کـه  ت اس پنهـان  جانسـوز  غمـی  دلـش  کنج در کردم می احساس همیشه

.گردد می هویدا چشمانش

، خویشـتنداري  و متانـت  همـه  بـا  کـه  اي غصـه . نبـود  انگاشتنش نادیده به موفق ترفندي هیچ به که جانسوز غمی

 کـه  حـالتی  هـر  در و داد مـی  مهربـانش  هاي چشم به نگاه خیرگی و لبها به مهرسکوت من مثل و کرده رسوایش

 و شد می شروع خواهرها پچ پچ که بود آنوقت.ماند می خیره اي گوشه به جانکاه دردي با و کرد می سکوت بود

 را آبـا  قـوي  جریـانی  دوباره اینکه تا شد می کاسته خاطرشان انبساط و شادي از و شده مکدر خود نوبه به هریک

.کرد می امیدوار فرزندانش زندگی به و کشید می بیرون تخیالتش از

 کـه  یکبـار  اي هفتـه  از غیـر  و بودیم تنها خانه خدمه با وآبا جیران و من ها وقت بیشتر. بودم راحت آنان خانه در

 میـوه  هاي باغ و امالك به رسیدگی کار. شد نمی اوقانمان مزاحم کسی،  شد می برگزار خانوادگی مهمانی مراسم

. رفـت  مـی  و داد مـی  گزارش و آمد می دوبار یکی اي هفته که بود شده سپرده مباشري به نیز مالی امور دیگر و
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 وقـت  که داشت دلنگرانی و دغدغه همیشه گویی. کاست نمی آبا پنهان اضطراب از اي ذره آرامش و سکوت این

 چیـزي  مـن  اما گفت می هایش ازغصه و نشست می جیران با ها وقت بیشتر حتی. آمد می سراغش به وقت بی و

 نـاراحتی  بـه  پـی  درددلشـان  کننـده  دلتنگ و انگیز غم رایحه استشمام با تنها و آوردم سردرنمی هایش حرف از

.بردم می دخترانش و او پنهان

، کـرد  مـی  حرکـت  راحتـی  به و بهتر دستم. کرد تغییر حدودي تا وضعم، بودم اربابی خانه در که چندماهی ظرف

 مـی  کناربسترم شدوآنقدر می بیدار جیران دیدم می بدي خواب اگر و شدم می دچار شبانه هاي کابوس به کمتر

 بـه  و خندیـد  مـی  آبـا . بـود  شـده  تنگ تنم به قدري بود دوخته خیاط که هاي لباس. ببرد خوابم دوباره تا نشست

 که حیف اما، آورده استخوان روي گوشت کمی طفلک.ایم رسیده خوب او به که شود می معلوم«:گفت می جیران

«.کند نمی استفاده خوریم می ما که چیزهایی از و کرده بدقلقی هنوز

 سـر  بـه  غذایی کم و تحریم و تنبیه در ها وقت بیشتر که من تغذیه روش با که داشتند خاصی غذایی عادت آنان

 و خـورد  بـه  اشـتهایی  و تمایـل  هیچ السلطنه فروغ خانه از خروجم از پس خصوص به، آمد نمی در جور، بردم می

 لقمه هم صبح ده ساعت در و کرده صرف مفصلی ناشتایی، صبح نماز از پس داشتند عادت آنان. نداشتم خوراك

 مفصـل  شـام  و چیلـی  و چـرب  ناهـار  و گذاشـته  دهان به گردو و پنیر و نان یا، سبزي و پنیر و نان مثل مختصري

.بود روبراه نیز چاي با همراه اریس و نوقا و باسلق، آجیل و شربت و شیرینی و میوه بساط تازه. بخورند

 وقتـی .بخـوانم  نمـاز  و برخاسـته  زود صـبح  آنـان  مثـل  دارد دوست که بگود من به تا گفت جیران به آبا روز یک

 خـودش  گرفـت  تصـمیم  و گردیـد  متاسـف  بسـیار  ام نشـده  نمـاز  فریضـه  فراگیري به موفق سن آن به تا فهمید

 جمـع ، جـواهر ، دومش دختر منزل در خوانی قرآن مراسم در که هردوشنبه عصر.  آموخته من به را نماز خواندن

 را اوبـودن  بـا  خـوش  هـاي  لحظـه  هیچوقـت . کننـد  قـرآن  روخوانی به ترغیب برده خود همراه نیز مرا شدند می

.آموخت من به را نماز خواندن و اقامه و اذان و وضو طمانینه و آرامش با که زمانی، کنم نمی فراموش

 چنـد  تـازه . میکـرد  معنـی  جیـران  باید را بقیه و فهمیدم می بود نزدیک فارسی به که را آنهایی حرفهایش بین از

 ترکی که بهتر چه بزنم حرف کم کم و شکسته را مهرسکوت بود قرار که حاال.بودم یادگرفته جیران از هم کلمه
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 مـی  ادا شـمرده  و آرام را کلمـاتش ، دید می ترکی زبان فراگیري به را ام عالقه که هم آبا.فارسی تا میزدم حرف

.باشم داشته را ها کلمه بهتر ضبط.  حفظ فرصت تا کرد

 و بـاغ  سـکوت  چقـدر  کـه  دانـد  مـی  خدا.زدیم می قدم باغ در قدري آفتاب دمیدن تا نماز خواندن از پس هرروز

.شد نمی خستگیم و مالل موجب هرگز که تفریحی.داشتم دوست را صبحکاهی رخوت

. شـدند  مـی  گـر  جلوه نظرم در همیشه از تر باابهت که بودند کرده سحر جادویی وانواري نوا با را باغ همه گویی

 گـل  مطبخ در هرپنجشنبه که خانم گلین آشپزي کالس در اما، گرفت می سبقت من از قرآن روخوانی در جیران

 بـود  پرکـردن  از نیکوکردن کار جهت به معروف قول به هم این و رسید نمی من پاي به بود برقرار خانه گشاد و

 بـود  او از بهتـر  پخـتم  دسـت  و کرده تمرین پیش سالها از را آشپزیم و کردن درست شیرینی و حلواپزي فن که

.رسید می پزشان و پخت و روب و رفت کار به دیگري کس همیشه که

 مـی  خـط  تمـرین  بـه  دیگـر  روز و گلـدوزي  تعلـیم  بـه  یکـروز . بـود  پر جیران یکشنبه و شنبه روزهاي بعدازظهر

 حضـور  بـه  ربـط  بـی  این و دارد دیگري هواي و حال جیران یکشنبه روزهاي در که شدم متوجه کم کم. پرداخت

 نمـی  خود روي پري شاگرد به نگاهی نیم حتی که محجوب و برازنده غایت به مردي. نبود اش خوشنویسی معلم

 مارشـان  اتاق در او با همراه مقرر ساعت در همیشه و گذاشت نمی تنها را معلمش و جیران هیچوقت آبا.انداخت

 دو آن تمـرین  و مشـق  شـاهد  و کـرده  همراه خود با نیز مرا ها وقت بعضی آمد نمی بدش تازه. یافت می حضور

 حرکـات  مراقـب  بافتن ضمن و گرفت می دست به پشمی نخ کالف و میل جفت یک خودش مواقع این در. باشیم

 آغشـته  قلـم  حرکت آهنگ از که زیادي شوق و لذت در و نشستم می دستش کنار هم من. بود دو آن سکنات و

 کـاش  اي اینکـه . اندیشـیدم  می نوشتن نیافتنی دست آرزوي به، شد می ایجاد من در کاغذ سفید دل بر دوات به

 ایـن  کـه  بـود  کسـی  تنهـا  آبـا  و. بخـوانم  خـود  با و یافته کتابی از را عبارتی یا نوشته اي کلمه نیز من توانستم می

.سوادم بی هنوز من بداند اینکه بدون، دید می من در را اشتیاق

 قـدم  کشـش  و جاذبه جیران براي که روزهایی.رساند پاییز نارنجی و سرد روزهاي به را ما تایشتان روزهاي گذر

. عصـرها  نه داشت زدن قدم به تمایل ها صبح نه او. نداشت را پاییزي ي زده خزان و پردرخت ي باغچه در زدن

 در رهـایی  و تنهـایی  بـراي  اي سرکنده مرغ مثل دید می که آبا. شد می خط تمرین و مشق صرف اوقاتش بیشتر
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 پشـتی  حیـاط  بـه  هواخوري براي تنهایی به تمایل صورت در تا داد می اجازه زنم می بال بال عمارت پشتی باغچه

 جوانیشـان  و طـراوت  از و نشسـته  زردي بـه  کـه  پیچکهـایی  و میـوه  درختان انبوه و باغ خلوت. باشم آزاد و رفته

 اي روحیـه  بـا  گـردش  هربـار  از پـس  که یافتم می دست آرامشی به بلکه، شد نمی هراسم موجب، شد می کاسته

 مـی  خـالی  را دلـم  هـوا  در موجود نم و میوه درختان و پاییز بوي. گشتم بازمی عمارت به تر بهتروتازه صدچندان

 زمزمـه . آوردنـم  در تـرنم  به براي بود نوایی پاییز گویی.داشت تازگی برایم که شدم می احساساتی دچار و کرد

 مـی  پنهـان  درختـان  حجـاب  پـس  در که زمانی اختیار بی.شد می جاري زبانم بر و برخاسته جان بن از مه آهنگی

 سـروناز  کـه  تصـنیفهایی  همان به شبیه چیزي، خواندم می زیبایی به و آورده زبان به را اي ترانه ناخودآگاه، شدم

.برد می فرامرز از دل و کرد می تمرین خودش با اتاق و حیاط در و خرید می

 در کـه  زد مـی  مـوج  چیـزي  مـن  صـداي  در. بود فاصله آسمان تا زمین خواند می او آنچه تا من صداي طنین بین

 بـه  و شـده  لـذت  در غـرق  هـایم  نغمـه  شنیدن از اینکه.بود خودم از مثبت کشف نخستین این.نبود سروناز آواي

.خوانم می خوش نوایی به که دانستم می فراست

 خودم با آنجا تنهایی و زده باغ به دل، برنجم جیران نکردن همراهی از آنکه بی و کردم عادت کار این به کم کم

 یادم خوب. شنید نمی را صدایم کسی که داشتم فاصله عمارت با آنقدر که بود این از خوشحالیم همه.خواندم می

 سـرونازاز  کـه  همـانطور  ومـن  بود اکثریت تحسین و موردپسند هایی خواننده چه هاي ترانه زمان آن که آید می

.شدم می شعف و شادي در غرق صدایم طنین و جاذبه شنیدن از خواندم می را هایشان ترانه،کرد می تقلید آنان

 جلسـه  در شـرکت  بـه  موفـق  عذرشـرعی  دلیـل  بـه  که اي دوشنبه عصر یعنی، پاییزي روزهاي ازهمین یکی عصز

 عادت راستش. بگذارد تنهایم آبا با هم جیران که نبود دلم توي دل. ماندم خانه، نبودم جواهر منزل خوانی قرآن

.نگذارد تنهایش دیگري، کند شرکت جلسه در توانست نمی یکی اگر که بودیم کرده

 دانسـتم  مـی  بـیش  و کم. کند ادا را نذرش و کرده شرکت انعام ختم مراسم در داشت دوست جیران روز آن اما

 را سـرم  طـوري  و نـرنجم  تنهـایی  از کـه  دادم قـول  او به لذا،  کرده نذر آرزویی چه به نیل و کسی چه براي او که

 خوانندگان اشعار خواندن و باغ در زدن پرسه ام عالقه مورد سرگرمی تنها که آنجایی از.  کردند باز تا کنم گرم
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 ترانـه  خوانـدن  مشغول درختی پر و دنج ي گوشه در و زده عمارت پشتی خیاط دل به،  بود صدا خوش و مشهور

.شدم اي

 برگهـاي  پس در مارمولکها ي محتاطانه تردد و کالغها پریشان پرواز جز جنبشی و بود خاکستري و نمور آسمان

 و حـد  کـه  بـودم  مسـرور  و سـرخوش  آنقـدر  تـراه  اولیـت  پایـان  از پس.  شد نمی احساس درختان ي افتاده فرو

 مـی  دیگـرانم  از تـر  برجسـته  و ممتاز،  مقایسه مقام در که بلدم کاري هم من دیدم می اینکه از.  نداشت حصري

.بودم خوشحال،  کند

 چنـین  ایـن  کـه  الحـانی  نیکـو  ي خواننـده  ایـن  کـه  شوم مطمئن و کنم امتحان را صدایم بارها و بارها خواستم می

 نبود مرقابم خانه خدمه از کسی،  پاییدم خوب را اطرافم ي همه دیگر بار.  دیگر کس نه منم،  خواند می دلنشین

.  کردم خواندن به شروع و نشستم اي افتاده فرو ي کنده بر،  داشت گسترده بانی سایه که انجیري درخت زیر. 

.گرفت ام گریه هم خودم که گذار تاثیر و انگیز غم قدر آن

 اطرافم در ناشناسی ي رایحه که شد تر قوي وقتی احساس این و کند می نگاهم کسی گفت من به مرموزي حس

 شـده  غـافگیر  کسـی  توسـط  مبـادا  اینکه ترس از،  هراسان و سراسیمه و کردم قطع را خواندن و گردید پراکنده

 در،  مـن  از انـدکی  ي فاصله در.  شوم روح قبضه بود مانده کم.  کردم برانداز خوب را جا همه و برخاستم،  باشم

 دسـت .  کـرد  می تماشایم مستقیم و راست که بود هویدا مردي ي سایه درختان ي پیچیده هم به هاي شاخه پناه

،  کـنم  می نگاهش شد متوجه وقتی.  نپرس و نگو که بود شده عارض من بر اي رعشه چنان و کرده گم را پایم و

 شـبیه  یعنـی ،  بـود  غریبـه  اش چهره.  آمد جلوتر،  کرد می ادا ترکی زبان به را کلماتی اینکه ضمن و جنبید کمی

 نمایـان  قامتش که همین اما،  گوید می چه نفهمیدم و نبود داشتند آمد و رفت عمارت به که مردمانی از یک هیچ

 بـه  را دهـنم  آب و لرزیـد  مـی  تـنم  ي همـه  کـه  حالی در بعد و رفتم عقب قدم چند.  ترسیدم او از دلیل بی،  شد

 خـانم  گلین از.  انداختم مطبخ توي را خود عمارت به رسیدن محض به.  گذاشتم فرار به پا،  دادم می فرو سختی

 کـه  طـور  همان،  آورد نمی در سر حرفهایم از چیزي او.  پرسیدم بودم دیده باغ در که اي غریبه هویت مورد در

 کـه  نخـورم  تکان جایم از و مانده اتاقی در جیران آمدن تا گرفتم تصمیم.  نشد دستگیرم چیزي سخنانش از من

 پـیش  از تـر  آشـقته  دیگـر  بـار  یـک  و برگشـتم .  گردیـد  پخش اطراف در صدایش ي مردانه و بم طنین ناگهان

 و پـت  سـبیلی  با،  مشکی ابرو و چشم و شانه چهار مردي.  بود بنیه قوي و بلند غایت به مردي او.  کردم نگاهش
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 او بـه  طـوري  خـانوم  گلـین .  بـود  ریخته پیشانیش روي که لخت و سیاه موهایی و افراشته گردنی و تابدار و پهن

 در مـرا  اینکـه  از.  بود گرامی و عزیز بسیار که آشنایی.  شناسد می را او سالهاست انگار که نمود تکریم و تعظیم

 تنهـایی  بـه  که هایی لحظه شرمندگی.  بودم متاسف بسیار بود شده باز او نزد مچم و بود کرده غافلگیر حالت آن

.  کـرد  می آبم قد به قد،  بود شنیده نیز را صدایم و دیده مرا و بوده اي ترانه خواندن مشغول دنجی ي گوشه در

 همیشه که اتاقی در.  گریختم مطبخ از،  گردد سرازیز اشکم آنکه از پیش و گرفت ام گریه،  حیا فرط از بار یک

 بـه  انتظـار  ایـن  و برگشتند آبا.  جیران.  شد مستولی شب تا نشستم قدر آن،  کردیم می سر آن در جیران و من

.انجامید طول به سالها قدر

 زوایاي از را ترس و غربت صدایشان زده ذوق و شاد لحن و کالم.  گرفت اي تازه رنگ خانه جیران و آبا ورود با

 گـویی .  نشـد  جیـران  از خبـري  سـاعتی  تـا  تصـورم  خالف بر.  نگاشت آن بر آشنا و شفاف نقشی و شسته روحم

 جـرات  امـا ،  شدم می دیوانه داشتم.  بود برده یاد از کل به مرا که بود مهم قدر آن،  بود آمده خانه به که مهمانی

 شاد جیران تا ماندم منتظر ساعت یک از بیش.  نداشتم نیز را بپیوندم آنان به و شوم خارج اتاق از اینکه جسارت

 مثـل  دیـد  وقتـی  امـا ،  پرسـید  را احـوالم  تمام رویی خوش با و گشود را در کنان خنده.  آمد سراغم به شنگول و

 قـدر  آن.  گرفـت  آغوشـم  در مهربانی با و آمد طرفم به،  لرزم می بید مثل و نشسته اي گوشه پرکنده اي جوجه

 افسـردگی  دچـار  که همین و شناختند می خوب را ضعفم نقاط همه آبا و او.  امانم در شدم مطمئن تا داشت نگهم

 قـدرت  وجودم لرزان پیچک به مهربان دستانی و باز آغوش با و رسیدند می دادم به موقع به شدم می استیصال و

،  گفـت  مـی  سـخن  خـودم  زبان به اما،  لهجه با و سختی به که او آشناي و گرم صداي.  دادند می استقامت امید و

بود بخش امید و کننده دلگرم

 نمـی  قـرآن  جمع بین وقت هیچ اینکه با.  پرسیدند می تو از همه!  ببخش مرا.  ماندي تنها خیلی!  بمیرم الهی اخ»

« .کرد می نمود حسابی خالیت جاي اما،  خواي

 نمـی  موقـع  بـه  و بـودم  گریـز  مـردم  و منـزوي  همیشـه  و نبـوده  معاشرتی آدم که آنجایی از.  گفت می راست او

 نـزد  بلنـد  صـداي  بـه  هم آن،  قرآن خواندن از،  بزنم حسابی و درست حرف کلمه چهار نفر چند جلوي توانستم

.بودم مستمع همیشه و رفته طفره جلسه خانمهاي
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 بینمـان  انـدکی  ي فاصله و کشید می عقب به را خود کمی که حالی در دوباره و ماند ساکت اي لحظه براي جیران

 ورود ي متوجـه  نبودیم ما وقتی البد!  پریشانی و مضطرب قدر این چرا فهمیدم حاال،  آهان«:  گفت کرد می ایجاد

 می تهی و سر بی چیزهاي خانوم گلین دیدم.  کردي هول آمده خانه به اي غریبه اینکه از و اي شده قارداشم آقا

« .گفت

« !؟ هستند شما برادر،  آقا آن پس« :  پرسیدم حیرت با و کشیدم بلندي نفس

« .بله« :  داد پاسخ

« ...مدت همه این چطور پس»

« :  گفـت  و کـرد  مکـث  کمـی » !  گردد می بر کی و کجاست دانتیم نمی هم خودمان« :  گفت و کرد قطع را حرفم

« ...برادرم بیچاره!  گنجد نمی پوستش تو خوشحالی از،  داره حالی چه آبا دانی نمی!  آمده که حاال،  بگذریم

،  همیشـگیم  عادت برخالف،  بخواهم آنکه بی و شد می افزوده حیرتم بر لحظه هر.  داد قورت را حرفش جیران

.کردم می سوال او مورد در و شده حرف پر

«!؟ کجاست برادرتان دانستید نمی چطور»

 کله،  یکدنده بسیار.  شناسی نمی را او تو.  خواست می طور این خودش اینکه براي خوب«: داد پاسخ عادي خیلی

 نیسـت  اي چاره خوب ولی،  بزنم حرف طور این بزرگم برادر مورد در نیست درست البته.  است راي خود و شق

 خواست می دلم.  بزنیم حرف سرش پشت کمی داریم حق که گذاشته نگرانمان دل وقته چند این توي قدر آن. 

 کـه  بـاش  بیچـاره  مـادر  ایـن  فکـر  بـه  کم دست،  کنی نمی رحم خودت به اگر که گفتم می او به دیدمش که حاال

 زبـانم  بـر  دیگري کالم،  دارم دوستش چقدر بگویم او به اینکه جز و است قاصر او بزرگی و ابهت مقابل در دیدم

 را تـو  کمـی  امشـب  شـوي  نمی ناراحت تو« : پرسید و داشت نگه دستانش توي را دستم دو هر بعد» . نشد جاري

 مـی  دلـش  بیشـتر  و شـده  گریز مردم و افسرده کمی او.  کنم تماشایش سیر دل یه خواهد می دلم؟  بگذارم تنها

 و کسـل  ي روحیه.  شوي آشنا با و بیایی من با تا کنم نمی تعارفت هم همین براي.  جمع توي تا بماند تنها خواهد

«.شد خواهد پریشانیت و ناراحتی سبب او مغموم
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 و» ...  و آبا به را من سالم.  بخوابم زودتر کمی مایلم هم من!  باش راحت تو!  "اصال، نه نه« : گفتم خواسته هدا از

.نکرد خطور ذهنم به حرفی دیگر

 از پاسـی  تـا  و رفته رختخواب به زد می دور جیران برادر پیرامون که مغشوش افکاري با و نخوردم شام شب آن

 و همسـر  و نشـنیده  او از اي کلمـه  هرگـز  اما،  گدشت می آبا ي خانه به آمدنم از ماه چهار سه.  ماندم بیدار شب

 بـود  ورودم روز نخسـتین  آن و گفـت  سخن برادرش از جیران بار یک فقط آمد یادم.  بودم ندیده را فرزندانش

 دچـار ،  دیده حالتی چه در مرا او اینکه یادآوري از پس.  هیچ دیگر و گذاشته رویم برادرم را جیران نام گفت که

.  گفـت  خواهد چه او به من مورد در آبا که بود این از نگرانیم.  گرفتم گر داخل از و شده مضاعف حیایی و شرم

 تـازگی  بـه  کـه  را آرامشـی  صـورت  ایـن  در چون نباشد همیشگی حضورش خواستم خدا از بخوابم آنکه از پیش

.دادم می دست از،  بودم آورده بدست

 تقـال  چقـدر  دانـد  مـی  خدا.  داد می آزارم قساوت با و بود شده زنده فرامرز،  شدم کابوس دچار دوباره شب آن

 سـرم  بـاالي  قدر آن.  کرد بیدارم همیشه مثل و رسیدم فریادم به و شد دار خبر جیران که کشیدم فریاد و کردم

.برد خوابم دوباره تا،  ماند بیدار

 بـرآورده  آرزویـم  که شدم متوجه،  جستم شرکت دختر و مادر جمع در و برخاسته نماز خواندن براي وقتی صبح

 نیست او از خبري و گفته ترك را خانه عزیزشان مهمان که داد می نشان دو آن مکدر و ملولم چهره.  است شده

.بودم خوشحال خودم براي اما،  گریست زار زاز و گذاشت سجاده روي را سرش آبا آنکه با. 

 طـی .  بازگشت همیشگیش حالت به و کرد عوض رنگ آبا دار غصه و غمزده ي چهره تا کشید طول روز دو یکی

 یکـی  بـود  ممکن چگونه که کردم می فکر مسئله این به مدام گذشت می جیران برادر رفتن از که روزي دو یکی

 گریـز  مـردم  و کسـل ،  گفـت  می جیران که چنان آن،  فامیل ي سرزنده و شاد ي روحیه برعکس آبا فرزندان از

شد کشیده او همسر و جیران برادر به حرفمان ناخودآگاه که شد عوش طریقی به صحبت مسیر روز یک.  باشد

.

 مـی  دلـش .  بـود  راضـی  کـارش  ي نتیجه از کمتر،  کرد می سعی بیشتر قدر هر و بود خط تمرین مشغول جیران

 غـیظ  بـا  ناگهـان .  کیرد قرار توجهش مورد و برانگیخته را استاد تمجید و تحسین شده که طریقی هر به خواست
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 خـط  که الحق!  کنم می غلطی چه دارم ببین کن نگاه خدا به را تو،  آه« : گقت حرف با و انداخت کناري به را قلم

« .بود بهتر،  کنم می کار ارسالن چون ماهري استاد نظر زیر هفته هر که منی از مارگل

 نام شنیدن از باید چرا.  پیچاند خود در را وجودم ي همه مرموزي حس.  شنیدم را مارگل نام که بود بار نخستین

 اشـتیاق  با،  بود گرفته قرار او نام بیان تاثیر تحت "کامال که حالی در جیران! ؟ شدم می حسی چنین دچار مارگل

 پـایش  بـه  کسـی  و بود تک نظر هر از،  ام دیده کون تا که بود زنی بهترین مارگل!  دیدي می را او کاش«:  گفت

.  بـود  کـرده  اسـتفاده  دیگـري  گـل  و آب لـز  استثنایی موجود آن آفرینش براي خدا باهللا نعوذ انگار.  رسید نمی

 او مثـل  یکـی  تـا  خواسـت  مـی  دلم همیشه و شناختم می که بود زنی هنرمندترین و ترین منش خوش،  زیباترین

.  بـود  اش دلباختـه  و شـیقته  قارداشـم  آقا که طور همان،  نشود اش شیقته و ببیند را مارگل که نبود کسی.  باشم

 مـی  خـدا  فقـط .  کـرد  رو و زیـر  را زندگیشان بناي بد چشم هم آخرش.  خوردند می غبطه دو آن زندگی به همه

 زیبا و خوب زن،  نداشت کم هیچی قارداشم آقا.  خوردند می را دو آن خوشبختی و عشق حسرت کسی چه داند

 منتظـر  چقـدر  دانـی  نمـی .  شـد  روشـن  قدومش به آبا خصوص به،  ما ي همه چشم که پسري و احترام و ثروت، 

 را قارداشـم  خصـوص  بـه ،  مـا  ي همـه  و آورد دنیـا  بـه  پسري مارگل پیش نیسم و سال یک اینکه تا،  بودند اوالد

« .نبود همشگی سعادت و بختی نیک این که افسوس اما.  نمود سرافراز و خوشحال

 گویی می سخن او از اسق و آه طور این که آمده برادرت زن سر بالیی چه؟  جیران شده چه« : پرسیدم حیرت با

«!؟

 و سـوخت  آتش توي داشتنی دوست و زیبا ي فرشته آن« :  گفت و داد حرکت راست و چپ به را سرش اندوه با

« .اش روزه پنجاه، چهل نوزداد هم او هم! رفت بین از

؟  افتـاد  اتفـاق  ایـن  که شد چطور!  خراش جگر چه من خداي آه؟  چه براي آخر،  سوختند« : گفتم بلند صداي با

«!؟ بود کجا برادرت پس

،  سـترد  مـی  انگشـتانش  سر با،  یافت می راه چشمانش ي دروازه به که را اشکی هاي قطره که طور همان جیران

 معاملـه  انجـام  براي و نبود تبریز قارداشم موقع آن.  پیوست وقوع به چگونه اتفاق این نفهمید کس هیچ« :  گفت

 طفـل  و او کـه  شـدیم  متوجـه  بـرادرم  هـاي  همسـایه  توسـط  لعنتـی  شـب  آن هاي نیمه فقط.  بود رفته ماکو به اي
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 ي نـوه  تنهـا  و مارگـل  چـون  مقبولی عروس دادن دست از غم.  اند رفته بین از و شده حریق ي طعمه معصومش

.  طـرف  یک،  برساند برادرم گوش به را دردناك حقیقت این باید کسی چه اینکه ي غصه،  طرف یک آبا پسري

 کـه  ایـن  تـا  کند می چه و کجاست نفهمید کس هیچ و گذاشت بیابان به سر،  شد متوجه که همین برادرم طفلکی

 بـود  خواسـته  آبـا  از او.  داد مـی  سـالمتیش  از خبـر  کـه  رسـید  دستمان به او از اي نامه حادثه آن از پس ماه چند

.  رفـت  دوبـراه  و مانـد  شـب  یـک  دفعه این مثل و آمد پیش ماه هفت شش.  نگردد دنبالش به و نباشد منتظرش

 بـه  و کشـیده  کاسبی و کار از دست،  رسد نمی خودش به.  کرده محروم چیز همه از را خودش.  قارداش بیچاره

 همـین  فقـط ،  دارد نشـر  و عشـر  کسانی چه با و کند می چه و خورد می چه نیست معلوم،  دهد نمی اهمین چیزي

 قـدر  آن.  روزگـاري  چـه  امـا .  گذرانـد  می روزگار و گزیده ماوا تبریز اطراف دهات از یکی در که دانیم می قدر

 جمع از و نداشته را دیگران با صحبتی هم و معاشرت حوصله وجه هیچ به.  نپرس و نگو که شده منزوي و افسره

 هـیچ  بـه  کـه  کـرده  داغـنش  و خـرد  قـدر  آن پسرش و مارگل مرگ.  است گریزان شدت به دوستانش و فامیل

.  کند قصاص را خودش حرمان و رنج همه این تحمل با خواهد می اینکه مثل.  اندیشد نمی خود تباهی جز چیزي

 فقـط  آمده که هم دوباري یکی این.  است نبوده فرزندش و همسر کنار حساس ي لحظه آن در چرا اینکه تقاص

 این ما ي همه قلبی آرزوي.  شده پیر او ي غصه از که آبا بیچاره.  است زده زل اي گوشه به و نشسته یکم و صم

 گذشـت  از پس تاکنون که افسوس. بازگردد عادیش زندگی به و کند فراموش را اسفناك ي فاجعه آن که است

 در اش آینـده  و باحـال  شدت به و نداده رخ زندگی با آشتی بر مبنی او جانب از واکنشی هموز،  اندي و سال یک

 مـردي  کنـون  تـا  کـه  الحـق  و دهـد  مـی  رنـج  را خودش و کند می سر گذشته خاطرات با تنها و است ستیز و قهر

« .بنشیدند سوگش در وفاداري با و بوده همسرش عاشق حد این تا که ام ندیده او همچون

 طفـل  بـا  همـراه ،  بـود  کـرده  توصـیفش  جیـران  کـه  خـو  فرشـته  زنی اینکه تصور.  کرد دگرگونم جیران سخنان

 آخـر « : پرسـیدم  تاسـف  و همـدردي  با.  برآورد نهادم از آه،  باشد شده خاکستر و سوخته آتس در شیرخوارش

«!؟ گرفت آتش اش خانه چگونه نفهمیدید کدامتان هیچ یعنی! ؟ افتاد اتفاق این چطور

 گرم براي که نفتی چراغ گویا.  بارید می سنگینی برف و بود زمستان موقع آن خوب« : داد پاسخ تردید با جیران

 بـه  خانـه  ي خدمـه  کـه  آنجـایی  از.  اسـت  کشـیده  آتـش  بـه  را جـا  همه و شده واژگون،  بوده روشن اتاق کردن

 یکی تازه.  کنند مهار را آتش و برسند خوارش شیر کودك و او فریاد به موقع به نتوانستند،  بودند رفته مرخصی
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 قارداشـم  فرزنـد  و زن سـوزي  آتـش  این قربانیان تناه اما،  دید آسیب و سوخت برادرم منزل همراه هم خانه دو

« .بودند

 رسید پایان به داشت جیران و من براي مارگل و یاشار زندگی داشتان بیان سبب به که اندوهی ي همه با روز آن

 پـر  ي قصه شدن مال بر انگار.  محسناتش و مارگل بود شده حرفهایمان اصلی موضوع روز آن از پس.  گذشت و

 تـا  بگویـد  قـدر  آن بـرادرش  زن از،  خفا در و آبا چشم از دور تا داد می اجازه او به برادرش زندگی گدار و سوز

،  نشـیدم  مـی  او بیشـتراز  قـدر  هـر .  کنـد  آمیـز  اسـرار  و زیبا موجود آن مفتون و شیفته دیگران همچون نیز مرا

 ایـن .  باشـد  شـده  خلق ظرافت و زیبایی و کمال حد در او همچون زنی بود ممکن چگونه که شدم می تر متعجب

 درخشـید  می شهر تارك بر بگویم بهتر با خانواده دل در فرد به منحصر اي ستاره چون مارگل که داشت حقیقت

 بود منش خوش و معاشرتی قدر آن جیران ي گفته به بنا چون،  شهر گویم می.  ساخت می خود مفتون را همه و

 و مجلـل  مهمانیهـاي  چنـان .  بـود  معاشـرت  و تمـاس  در تبریـز  دار استخوان و سرشناس هاي خانواده اکثر با که

 و بریـز  و مهمانـداري  و سـخاوت  در و انگیخـت  مـی  بـر  را همه تمجید و تحسین که انداخت می راه به باشکوهی

 و کشـیده  ابـروان  از،  گفـت  مـی  صورتش اجزاي تک تک از. گذاشت نمی نصیب بی را فقیر هم و غنی هم بپاش

 از،  تابـدارش  و بلنـد  و سـیاه  موهـاي  از،  وارش غنچـه  و قرمـز  لهـاي  از،  خمـارش  و مست چشمان از،  سیاهش

،  پسـندش  دل هاي کرشمه و انگیز دل هاي غمزه از،  پاها و دستها تناسب و کشیدگی و پوست لطافت و سفیدي

 از و شـد  مـی  یافـت  کسـی  کمتر در که معاشرتی و آداب و داري مردم از،  کالمش سنجیدگی و گفتاز شیوایی از

 بـه  رحمـت  هزار. (  ساخت می خود ي متوجه و شیفته را همه و داشد وجود او در که خاصی ي جاذبه تر مهم همه

(دریایی پري و سیندرال

 کارهـاي  در او تبحـر  تـا  کشـید  بیـرون  نظیـري  کـم  ي شده گلوزي دستمل داخلش از و آورد در اي بقچه روزي

 رسـید  نخواد او پاي به هرگر خوشنویسی خصوص به،  هنر ي زمینه در که کرد اقرار و گذارد نمایش به را دستی

 او بـه  کسـی  نظـر  این از و داده می خرج به را سلیقه نهایت خود آراستن و پیرایش در مارگل که گفت همچنین. 

 و هنرمنـدي  ي همـه  بـا  آبـا  خیاط.  شدند می او ي کرده بزك و زیبا ظاهر مسحور و محو همه.  کرد نمی برابري

 خـودش (  برآیـد  دوخـت  خـوش  لباس چند داشتن در او وسواس و سلیقه پس از توانست نمی وقت هیچ مهارت

 و مد طبق که زار الله دوزندگان بهترین از رفت می تهرات به یاشار با بار چند سالی همینهم باري) .  دیگه بدوزه
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 وقتـی  تمجیـدها  و تعریـف  ایـن  همه) .  اشتها کم چه(  میگرفت کمک،  میکردند خیاطی فرنگی ژورنالهاي روز از

 پاکـت  بقچـه  همـان  از جیـران  دیـدم  بار نخستین براي را اش العاده فوق و زیبا تصویر که گرید مجسم نظرم در

 کـه  شـدم  متوجـه  وقـت  آن تازه.  بود مارگل از جمعی دست و تکی عکس چند داخلش که کشید بیرون کوچکی

 زیبـا  بسیار مارگل).  بهت گفته دروغ "حتما(  بود فاصله آسمان تا زمین،  دیدم می آنچاه با جیران هاي گفته بین

 چشـمان  بـا ،  لونـدي  و برازنـدگی  نهایـت  در زنـی .  میکـرد  توصـیقش  جیـران  که بود چیزي آن از تر خواستی و

. (  میکـرد  خـود  گرفتـه  و مسحور،  شد می خیره عکسش به را هرکه شک بی و زده زل دوربین عدي به خمارش

. (خورد بهم حالم ولی شرمنده

 داشتنی دوست بتی.  بود دلبري و ظرافت،  زیبایی و عشق منشا که درآمد اي الهه صورت به برایم مارگل کم کم

(دیگه بسه مادرت جان. (  کرد می بندگی و عبودیت به مشتاق را مرد و زن از زیادي دلهاي که

****

 احسـاس  خود در فاحشی تغییرات روزها گذشت با و گذشت می دیگري از پس یکی پاییزي ي زده غم روزهاي

 بـا  همـدمی  و صـحبتی  هـم  بـه  تمایل بیشتر و بودم گذاشته کناز را انزوا و سکوت تدریج به اینکه اول.  کردم می

 در ام زده یـخ  و بـرزاو  پیکـر  و رفتـه  کنـار  به گذشته بد خاطرات و روزها کدر غبار گویی.  داشتم را آبا و جیران

 رفتـه  توانستم می.  شد می مطمئن و استوار،  کردند می نثارم دریغ بی جیران و آبا که آرامشی منور و گرم تابش

 هـاي  کلمـه  انـدك  انـدك  کـه  ایـن  دوم.  بشناسـم  و بیایم بهتر را خودم همه از تر مهم و احساسات و عالیق رفته

 و شـیرین  بـازي  یـک  مثـل  ابتـدا  امـر  ایـن .  کردم می استفاده آنها از مجاوره در بیش و کم و گرفته یاد را ترکی

 شـده  روزمـان  هـر  تمرینات جزو و گرفت خود به جدي صورت بعدها که بود جیران و من میان دار خنده شوخی

 اینکـه  سـوم .  شـدم  نمـی  غافـل  ام عالقه مورد هاي ترانه خواندن از آمد می پیش فرصتی وقت هر طرفی از.  بود

 او مـورد  در جیـران  از فرصـتی  هـر  در و شـده  حسـاس  او خاص ویژگیهاي و)  اومد که این باز(  مارگل به نیست

 بـه  هـم  او گـویی .  باشد مارگل صحبتهایمان بیشتر اصلی رشته که نبود میل بی هم جیران.  نمودم می جو و پرس

 آن شوهر خواهر زمانی که داشت را آن سعادت انیکه از و بود ناکامش و جوان برادر زن ي شیقته و مسخ نحوي

.بالید می خود به،  باشد نازنین موجود
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 را آبـا  و بازگشـت  خبـر  بـی  عصـر  روز یک دوباره که بود نگذشته مخفیگاهش به یاشار عزیمت از ماه یک هنوز

.کرد وصفی از خارج شادي دچار

 داده تکیه اي مخده به اتاق از اي گوشه آبا.  بود جیران خوشنویسی تمرین و تعلیم زمان و دوشنبه عصر روز آن

 آنـان  بـا  مـاه  چنـد  گذشـت  از پـس  کـه  هـم  مـن .  بودنـد  تمیـرن  مشغول هم جیران و ارسالن.  بافت می بافتی و

 کـه  بـودم  زده زل حیـاط  پـاییزي  و زرد ي منظـره  بـه  و نشسـته  پنجـره  طاقچه لب روي،  بودم شده تر خودمانی

 کـه  تصویري لمس براي را دستم ناخودآگاه و کردم دقت بیشتر.  شدم درشت و سیاه چشم دو ي متوجه ناگهان

.چسپاندم پنجره خنکاي به،  باشد ذهنم ي ساخته باید کردم می فکر

 خیـاالت  فهمیـدم ،  افتـاد  راه ایـوان  هاي پله طرف به و جنبید که همین اما،  ام شده تخیالت دچار کردم خیال اول

،  کـرد  مـی  نگـاهم  و)  کـرده  حـذف  جا بی رو فعال چقد(  ایستاده اتاق پنجره زیر مستقیم و راست آنکه و نیست

 مدت آن طی.  کاوید می را چنجره قاب سکوت و سردي به که آباست ي باخته خود و شده دل پسر یاشار همان

 را دو آن سـرگردان  شـبح  و تصـویر  میکردم نگاه که هرچیز و هرجا به که بودم شنیده یاشار و مارگل از قدر آن

بود حقیقی و شد می دیده تنها که بود یاشار بار این اما،  میگشتند عاشقانه و داده هم دست به دست که دیدم می

.

 و برگشـتم .  کـنم  خوشـحالش  پسـرش  آمدن خبر با معطلی بی خواست می دلم که داشتم دوست را آبا قدر آن

 آبـا  مـژده « : گفتم آبا به خطاب،  کنم را ارسالن و جیران کالس جدید و سکوت ي مالحظه آنکه بی،  زده هیجان

« .آمد پسرتان

 نگـاهم  حیرت با و کرد بلند را سرش،  دید می جانبمن زا اي زده هیجان و تند حرکت آبا که بود مرتبه نخستین

 حرفهـایم  از چیـزي  کـه  داد نشـان  شد نمی دیده آن در شوق و شور از اي بارقه که صورتش متحیر حالت.  کرد

 آبـا  آن متعاقـب  و گفـت  ترکی زبان به اي جمله خوشحالی با و پرید جا از فنر مثل سرعت با جیران اما؛  نفهمیده

 چهـره . شـد  خـارج  اتاق از و گفت سپاس و حمد و کرد بلند آسمان طرف به را دستش دو هر شعف و شور با هم

 خوشـحال  یاشـار  آمـدن  خبـر  شنیدن از که داد نشان، بود رسمی و شک وقتها بیشتر که هم ارسالن گشاده و باز

.است شده
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 بـا  اتـاق  در کـه  بـود  نگذشته یاشار ورود از دقیقه چند هنوز. بود کرده پر را خانه فضاي جیران و آبا خنده صداي

 در هـم  آغـوش  بـه  چنان ارسالن و یاشار. گشتند هویدا اتاق آستانه در نفر سه هر و شد گشوده ضربه چند اشره

 بـا  پـیش  مـدتها  از کـه  داد مـی  نشـان  دوستی و ارتباط این و بودند ندیده را یکدیگر بود سالها انگار که آمیختند

.اند بوده رفیق یکدیگر

 من با دو آن از دور را شامش شد مجبور جیران. داشتند نگه شام براي را ارسالن یاشار فراوان اصرار به شب آن

 شب همان. کند می تحمل را دوریش و است خوشحال اند داشته نگه را ارسالن اینکه از بود معلوم اما کند صرف

 او از روزي مغـرور  و خـوددار  مـرد  آن کـه  اسـت  ایـن  آرزویـش  تنهـا  و اسـت  منـد  عالقه ارسالن به که داد بروز

.کند سعادتمندش و کرده خواستگاري

 فـاش  بـرایم  را اش زندگی اسرار ترین خصوصی که بود شده صمیمی و گرم آنقدر جیران و من رابطه دیگر حاال

 یکـدیگر  بـا ، رفتنـد  مـی  مدرسـه  بـه  کـه  زمان آن یعنی، پیش سالها از برادرش و ارسالن که گفت او. ساخت می

 مـی  تـر  محکـم  یاشار و مارگل پیوند با که رفاقتی. کند می پیدا ادامه نیز بعد سالهاي تا رفاقت این و بوده دوست

 اش دلباخته و دیده عمویش پسر خانه در را او بار نخستین یاشار و بود ارسالن عموي دختر مارگل که چرا، شود

.بود شده

. اسـت  مانـده  یادگار به او از بسیاري خطی کتب و بوده خوشنویسی استاد ارسالن بزرگ پدر که گفت می جیران

 مـی  بـزرگش  پدر خانه به خانوادگی هنر این فراگیري و تمرین براي، آورد می دست به فرصتی وقت هر مارگل

 خویشـی  و قوم و ازدواج این. کند می مالقات را یاشار که بود آنجا و بوده همخونه مارگل بزرگ عموي با که رفته

 قـار  فشاري پا با، بسیار هاي استغائه و ها ناله از پس خوشنویسی به مندي عالقه بهانه به که من براي بود موهبتی

 تقاضـاي  این البته. دهد تعلیم مرا و آمده ما خانه به خط آموزش براي بخواهد ارسالن از که کنم متقاعد را داشم

 سـاعت  دو یکـی  اي هفته و شود دختري خانه سر معلم که بود ارسالن چون ذاتی به قادم و مغرور مرد از بزرگی

 ایـن  یاشـار  خـاطر  محـض  فقـط  ارسالن. نداشت کارش در پیشرفتی سال دو از پس هنوز که دهد هدر او براي را

 کـه  بکشد یاشار رخ به هم یکبار حتی اینکه بدون، است نینداخته زمین را برادرم روي و نموده اجابت را خواهش

 عـادت  همـه  بـراي  سـال  دو از پـس  خانه این به او آمدهاي و رفت گویا. اند سپرده او به را استعدادي بی شاگرد

 عالقـه  و عشق او با مالقات هر از پس اینکه با. گذرد می من بر چه دیدارها این در که داند می خدا فقط اما، شده
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 سـنگ  از را قلـبش  گـویی . ام نکرده مشاهده او در تغییري و تاثیر هیچ تاکنون اما، شود می چندان صد وي به ام

 خـدا  به. است شده عاشقم خود نوبه به نیز او دهد نشان که واکنشی و حرکت نه و کند می نگاهم نه! اند تراشیده

 بـی  هـم  او البـد . دارم دوستش که کنم می اعتراف و گذاشته پا زیر را غرورم بیابم خلوت در را او یکبار فقط اگر

 قابـل  پیشـرفت  و نتیجـه  بـدون ، دلیـل  بـی  همینطـور  سال دو گذشت از پس که دارد دلیلی چه وگرنه نیست میل

، خواست نمی دلش اگر مطمئنم، نیست خجالتی و ترسو آدم دانم می که آنجایی از! ؟برود و بیاید هی اي مالحظه

 از پـس  و اسـت  فایـده  بـی  دخترتـان  بـه  آمـوزش  کـه  گفـت  می آبا به دربایستی رو بی و ایستاد می راحت خیلی

.اند نساخته اینکار براي را او که باشد شده ثابت شما به هم خودش به هم باید سال دو این گذشت

 ارسـالن  نـزد  در را خـودش  عشـق  بـه  اعتراف با و ندن فریب ساخته خود خیاالت با را خودش جیران اینکه براي

 و کـرده  را رفاقـت  و خویشـی  و قـوم  مالحظـه  اگر خوب: گفتم نشود ناراحت که طوري، نکند مقدار بی و کوچک

 را خـود  عالقـه  ابراز با است ممکن کنی نمی فکر! ؟چه بخواهید را عذرش و شده منصرف خودتان تا است منتظر

!؟کنی ضایع او نزد

 شـاید : نالیـد  غصـه  و بغـض  با و نشست خون به زیبایش چشمان. دیدم می را جیران ي گریه که بود بار نخستین

 چـرا  دانـم  نمـی  امـا ، هسـت  چیـزي  یک چشمانش توي خدا به؟ بمانم منتظر باید کی تا آخر ولی! باشد تو با حق

!؟مارگل عموي پسر از بهتر کسی چه خب. ندارند حرفی هم یاشار و آبا مطمئنم. کند نمی ابراز را مهرش

 محسنات و ها خوبی همه که بود موجودي چگونه او آخر! کردم یخ دلیل بی، آورد زبان به را مارگل نام که همین

 حـس  اي لحظـه  بـراي ! بـود  گشـته  منـزوي  او سـوگ  در چنین این اش پیشه عاشق شوهر و سنجیدند می او با را

 از. کـرد  مـی  معـذبم  و کـرده  خوش جا دلم در دلیل بی که بدي احساس. خالند را وجودم نیشتر همچون عجیبی

، پیچیـد  ذهـنم  در بارهـا  و بارها پرسش این. بشوم اینطوري، آید می مارگل نام وقت هر باید چرا پرسیدم خودم

.باشد داشته مشخصی پاخ آنکه بی

 را آنهـا  تـا  کـرد  نمی خطور ذهنم به زیادي هاي کلمه. باشم اسرارش محرم تا گرفت قول من از جیران شب آن

 اسـرارش  محرمیـت  و دوستی لیاقت شود مطمئن تا کنم ارائه او به دلنشین و زیبا اي جمله قالب در و کرده دسته

.باشم اسرارش صندوقچه و صبور و سنگ که که دادم قول او به شکسته پا و دست کلمه چند با تنها. دارم را
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!خواهر دو مثل درست: گفت و بوسید مرا او

 بـه  دیگـران  مثـل  را قلبـیم  مکنونـات  توانستم نمی اینکه از. بودم شنیده روز آن تا که بود اي جمله زیباترین این

 کـه  رسد فرا روزي کردم می آرزو. بودم ناراحت بسیار، برانگیزم را دوستیشان و عالقه حس و کرده بیان راحتی

 ارتبـاط  اطـرافش  محیط با و گذاشت می قدم تر بزرگ جهانی به و آورده بیرون تخم از سر که اي جوجه همچون

 و جهل زندان از و شوم بودم ساخته گرفتار آن در را خودم که ضخیمی پوسته شکستن به موفق، کرد می قرار بر

.آیم در به نفس خردي و تزلزل و عقده و خودخوري

 نیـک  فـال  بـه  را رفتـار  تغییـر  ایـن  و بـود  خوشـحال  آیا. ماند و نرفت یاشار همه تصور برخالف، شب آن فرداي

 برنگشـته  و رفتـه  پشـتی  حیـاط  بـه  که دیده را آقا زود صبح که گفت خانم گلین. نشد او از خبري ظهر تا. گرفت

.شد شرمم او با برخوردم اولین یادآوري از دیگر بار یک. است

 بـه . شـد  مـانعش  آبـا  امـا ، برود برادرش دنبال به گرفت تصمیم افتاد قور و قار به جیران شکم وقتی، ظهر حوالی

 بـه  دوبـاره  مبـادا ، شـدند  مـی  دمـاغش  مـوي  مـدام  نباید بود نگذاشته تنها را آنان و نرفته یاشار که حاال او اعتقاد

 خـودش  میـل  به تا بگذارد تنها را برادرش تا کرد سفارش جیران به. رود فرو خود در و کند عزیمت خلوتگاهش

. آمد می خوشم درایتش و آبا از. بود کرده من براي پیش ماه چند که تجویزي همان یعنی. بپیوندد آنان جمع به

 و محبـت  جلد من که همانطور. کند اش خانه جلد را کرده گم راه ترسوي کبوتران باید چگونه دانست می خوب

 مـی  ناهـار  و نشسـته  سـفره  دور همـه . آمـد  در آب از درسـت  آبـا  بینی پیش و تدبیر. شدم اش خانه امنیت مقیم

 بـودم  کرده هول آنقدر. ترسیدم دلیل بی من اما، نبود شتابزده و تند حرکتش. شد اتاق وارد خبر بی که خوردیم

.شد پخش آن اطراف و بشقاب توي محتویاتش و افتاد دستم از قاشق اختیار بی که

 اینکـه  جـرات  امـا ، بود شده عرق خیس تنم همه و لرزیدم می بید مثل. نشاند لبانش بر محوي لبخند حرکتم این

 جلـوي  تصـویرش  مـدام . نکـردم  نگـاهش  دیگر و انداختم پایین را سرم. بود شده سلب من از بگریزم و برخیزم

 امـا ، بخورد ناهار آنان با تا خواستند می او از اینکه مثل. زدند می حرفهایی ترکی زبان به جیران و آبا. بود چشمم

 بـه ، آمـد  طـوالنی  خیلـی  نظـرم  به که دقیقه چند از پس و نشست بود دستش دم که صندلی روي. نداد پاسخی او
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 بـه  نگـاهی  جیـران . کرد تکرار را حرفش دیگر یکبار. بودند متحیر و کرده سکوت جیران و آبا. زد حرفی ترکی

!؟ترسی می من از چرا، پرسند می قارداشم: گفت و کرد من به رو سپس انداخت آبا

 منتظـر  دیگر که گفت پسرش به چیزي. رسید فریادم به دیگر بار آبا که افتادم پته تته به و شده غافلگیر حسابی

.نماند هم پرسشش پاسخ

 بـه  حرفـی . دارد نمـی  بـر  مـن  از چشم که کردم می احساس اما، کردم نمی نگاهش. کرد براندازم خردمندانه آبا

 تنها را آنان غذایش شدن تمام محض به خواست می او از اینکه مثل. شدم اش کلمه دو یکی متوجه که زد جیران

 تـا  خواستم او از بفهمد را نگاهم معناي که طوري، دردمندانه و دوختم جیران چشمان به را ملتمسم نگاه. بگذارد

 بلنـدم  سـفره  پـاي  از و گرفـت  را دستم و گفت شکري الهی و برخاست معطلی بی او. برویم بیرون اتاق از هم با

.نداشتم شدن بلند توان گرفت نمی را دستم اگر قسم خدا به. کرد

 آن بـا  مردم با رویارویی در همیشه که عجیبی حس، داشتم بدي احساس، شویم خارج اتاق از خواستیم می وقتی

 گـره  هـم  تـوي  پاهـایم . کـنم  مـی  قـوز  رفتن راه هنگام و شده کوتاه حد از بیش قدم کردم احساس. بودم مواجه

 بخصـوص  سـوخت  می درون از و گرفته گر تنم همه. اند شده آویزان و بلند غیرعادي طور به دستهایم و خورده

 شـدن  کنـده  هنگام و چسبیده زمین به اردك پاي مثل پاهایم کف رفتن راه موقع کردم می تصور خودم پیش که

 نمـی  خروج دهلیز به رفتیم می چه هر و گشته دراز و دور کیلومترها اتاق در تا قدم چند. دهد می صدا تلپ تلپ

.رسیدیم

 تردیـد  کمی با، بود گرفته دستش در را دستم هنوز که جیران. گشتم راحت، بستیم سرمان پشت را در که همین

؟ترسی می یاشار از واقعا تو یعنی: پرسید

؟زده را حرف این کسی چه نه: گفتم من و من با

.لرزي می دستم توي گنجشک بچه مثل، است معلوم خوب: داد پاسخ قاطعانه

.نیست طور این، نه: گفتم
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 طـور  آن چـرا ؟ زنـی  نمـی  حرف من با چرا! ترسی می چیزي از تو، گویم می که است طوري همین درست، چرا-

!؟دانی نمی غمخوارت و دوست مرا، دانم می خواهرم و انیس را تو که

 خـوب  را تـو  کـردم  می احساس که چرا، نیستم پشیمان هیچ دیشب جریان از: داد ادامه دوباره و کرد مکث کمی

. بمـانی  پاسـخش  تنگنـاي  در که ام نپرسیده تو از چیزي اي آمده که وقتی از. داري تردید هنوز تو اما ام شناخته

 کـاري  و کـنم  زنـدگی  حاالیت با که گفته من به آبا. پرسم می را این که مطمئنم، ترسی می پرسم می که هم حاال

 کنجکـاوي  وقـت  هـیچ  امـا ، زنـم  می حدس چیزهایی خودم اینکه با، پذیرفتم هم من، باشم نداشته ات گذشته به

 بـه  نیـاز  کـه  بیمـاري  مثـل  آبا قول به و باشی راحت تو تا خواستم. گویی می برایم خودت وقتش به گفتم. نکردم

 سـاله  دو ایـن  در باشـار  کـه  وضـعی  بـا  همانطور، کنیم می مدارا تو با ما. یابی بهبود رفته رفته، دارد بدنش ترمیم

 این تو. دارید حمایت و کمک به نیاز تنهایی و انزوا اوج در دویتان هر که است مشخص. سازیم می آورده بوجود

 ات چهـره  سراسر که اندوهی و شبانه کابوسهاي. خواندیم نگاهت از بگویی آنکه بدون را این. پذیرفتی را کمک

. نـداده  بـروز  خود از واکنشی امروز به تا یاشار اما، باشد تواند نمی دلیل بی که رفتگیت فرو خود در و پوشانده را

. بگویـد  کسی به شود می عارش که است شق کله آنقدر منتها، شده خسته تنهایی از که مطمئنم، برگشته که حاال

.کنم کمکت بتوانم شاید. کن خالی را خودت و بزن حرف. بگو تو کمی حاال خوب

 و بـوده  راحـت  کـه  جـایی . بیایـد  عمـارت  پشتی حیاط به من با تا خواستم او از، بودیم ایوان هاي پله نزدیک حاال

 از بلکه،  بود نکرده تعریف برایش آبا، که هایی حرف نه، بزنم حرف او با خواستم می. کردم می امنیت احساس

.شود می شرمم خودم از که ام آمده بار طوري و پایم و دست بی چقدر اینکه. بگویم خودم

 خـش  دیگر و گشته نمور و نرم سحرگاهی باران سبب به که درختان اي قهوه و زرد برگهاي از بود پر باغ صحن

 مـی  سـنگین  را ام سـینه  و کـرده  پـر  را فضا انجیر درخت غریبانه و مرموز بوي. داد نمی صدا پاهایمان زیر خش

 گـران  و مشکل بسیار برایم کلمه هر اداي حالیکه در و انداخته پایین را سرم. بود منتظر و مشتاق جیران. ساخت

 و لطـف  مـورد ، باشـم  مسـتحقش  آنچه از بیشتر که دانم می خوب خودم. قبول گفتی که اینها همه: گفتم آمد می

 و عهـده  از کـه  شـوم  مـی  اعمـالی  مرتکـب  ناخودآگاه بیچاره من که داند می خدا اما. ام گرفته قرار شما مهربانی

 افـراد  بـا  رویارویی قدرت چرا دانم نمی ولی، ترسم نمی شما برادر از من، امروز همین مثال، عاجزم آنها بر تسلط

 سرچشـمه  ام بینـی  کم خود و حقارت عقده از حتم طور به که دهد می دست من به بدي احساس. ندارم را غریبه
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 خواهـد  مـی  دلـم . بـرم  مـی  یـاد  از، بـودم  بلـد  کـه  را هـایی  کلمه و کنم می گم را پایم و دست دلیل بی. گیرد می

 درسـت  علیـک  سالم یک حتی، کاري هر قدرت گیرم می قرار جمع در که همین اما، باشم معاشرتی و زودجوش

 همصـحبتی  از یا ندارم دوستت که نیست دلیل این به، زنم می حرف کم تو با اگر. شود می سلب من از حسابی و

 اي گونـه  بـه  من گذشته. بزنم حرف درست نیستم بلد که است این اش اصلی دلیل بلکه، بیزارم تو با معاشرت و

 مـورد  کمتـر  بلکـه  تـا  کـنم  پنهان مردم چشم از را خودم ام کرده عادت و آمده بار خور سري تو همیشه که بوده

 خـواب  براي جایی است قرار اگر و زیادیم و سربار که شده تلقین من به که چرا، شوم واقع آنان آزار و نکوهش

 سـرپناه  بـی  و گرسـنه  تا بدهم اهانتی هر به تن و کنده جان سگ مثل باید، باشم داشته خوردن براي نانی لقمه و

 زیـاده  آمـوزش  و آرامـش  و آزادي درخواسـت  و باشـد  همین زندگی از توقعم تنها که اند داده یاد من به. نمانم

 بایـد  امـا ، باشـد  مشـکل  گفتـنش  شـاید . شـود  مـی  پـرواییم  بی و نافرمانی سبب که است جایی بی توقع و خواهی

 مـن  از را چیـزم  همـه  ام دایـی  زن و دایـی . دیگـر  چیـز  نه، اند داده آموزش کلفتی براي فقط مرا که کنم اعتراف

 بـی  بـزدل  بـدبخت  موجود ایستاده روبرویت که دختري حاال و اند ربوده من از را نفسم به اعتماد دو آن. گرفتند

 نـوعی  دچـار  کـه  دادند شوهر مردي به مرا ام باطنی میل برخالف. مانده دلش به چیز همه حسرت که سوادیست

 هـایی  شکنجه چنان بودم همسرش که ماهی چند. برد می لذت دیگران اذیت و آزار از. بود آزاري دیگر بیماري

 نـاراحتی  و بحـران  دچـار  نیـز  خـود  کـه  امیـدي  نـا  مفلوك بیوه از تو حاال. بودم نشنیده هرگز را نظیرش که شدم

 پوسـانده  کفـن  صـد  حـال  بـه  تـا  نبـود  آبا و تو دلسوزي و حمایت اگر قسم خدا به! ؟داري توقعی چه شده روحی

!محتاجم کمکت به کنی تصور آنچه از بیشتر اما، ندارم را تو با مصاحبت و دوستی لیاقت که دانم می. بودم

: گفـت  انـدوه  مهربـانی  بـا  و گرفت دستانش میان را دستم. بود متاسف بسیار و ریخت می اشک آرامی به جیران

 این کردم مجبورت که ببخش مرا. کنم ناراحتت خواست نمی دلم! کشیدي زجر همه این که تو براي بمیرم الهی

 و خوانـدن  تـو  بـه  خـودم . کـرد  نخـواهم  دریغ تو حق در کمکی هیچ از بعد به این از قسم خدا به. بزنی را حرفها

 است کافی فقط! باشی ات آینده فکر به و بریزي دور را هایت گذشته کنی کمک باید هم تو. دهم می یاد نوشتن

 بایـد  تـو . گـردد  مـی  آسـان  و سـهل ، اراده و توکـل  قـدرت  بـه  چیز همه که است وقت آن، کنی توکل خدا به که

 اعتمـاد  خـودت  بـه  کمـی  سـازد  می مصمم و قوي انسانی تو از خواستن این. کنی عوض را ات زندگی که بخواهی

.داشت خواهند قبولت هم دیگران، باشی داشته قبول را خودت اگر. باش داشته
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 بـا . شـد  جـاري  هـایم  گونـه  بـر  آینده به امید سبب به بلکه، اندوه واسطه به اشکی نه. بود اشک از لبریز چشمانم

؟بیاموزم نوشتن و خواندن توانم می هم من یعنی: نالیدم اي گرفته و بم صداي

 را کارمـان  بـاغ  در زدن قدم جاي به، نماز از بعد صبح فردا همین از! نه که چرا، البته: گفت راسخ عزمی با جیران

 کـه  جوانی با شهر همین توي عاقبت که شده برات دلم به بگیري یاد خوب هم را ترکی باید تازه. کنیم می آغاز

 قـرآن  وقتهـا  بعضـی  چطـور  نیستی بلد خواندن که تو راستی. کرد خواهی ازدواج، است برازنده و الیق نظر هر از

؟خواندي می

 بـا .کردم می حفظ، شنیدم می دیگر هاي خانم و شما از چه هر: گفتم بست نقش لبانم بر اختیار بی که لبخندي با

 دویمـان  هـر  بعد. خواندي می غلط کلی با که بود همین براي پس! اي حافظه چه، ماشاهللا: گفت تعجب و تحسین

.بود جاري نیز اشکهایم باران، خندیدیم می که همانطور. خندیدیم دل ته از

 ظهـر  از بعـد  سـه  به نزدیک ساعت. برگشتیم عمارت به کردن دل و درد و باغ در زدن قدم کمی از پس روز آن

 بـه  راجـع  کردم می احساس چرا دانم نمی. کردند می صحبت یکدیگر با و نشسته اتاق در هنوز یاشار و آبا و بود

 دوران دفترهـاي  و کتـاب  میـان ، نشـناخته  پـا  از سـر  و نـداد  دو آن نشست به اهمیتی جیران. زنند می حرف من

 زمین را کتابی تا و بودم زده هیجان هم من. بیاید من تعلیم و آموزش کار به که گشت می وسایلی پی دبستانش

 عجیبـی  شـوق  و شـور . کـردم  می نگاه خوب را هایش صفحه همه و برداشته آنرا ها زده قحطی مثل، گذاشت می

 و فـردا  صـبح  کالفـه  و کـرد  می قرارم بی که شعفی و امید احساس. داشتم خوبی حال و بود گرفته را وجودم همه

.سوختم می حسرتش در سالها آنچه همه آموختن لحظه

 آمـاده  زودتـر  چه هر خواسته آوا که آورد خبر و آمد جیران اتاق به گلین که بود ظهر از بعد چهار ساعت حوالی

 ذوق بسـیار  کـه  جیران. باشیم ایوان هاي پله کنار دیگر ساعت نیم تا شهر در خوري هوا و گردش براي و شویم

 مـی  قـاداش  البـد ! هواخـوري ! جـون  آخ: گقـت  و کوفـت  هـم  به را دستهایش خوشحالی با، رسید می نظر به زده

.ببرد گردش به اتومبیل با را ما خواهد

 بـا  رویـارویی  اضـطراب  و پریشـانی . شـد  مبـدل  استیصال و ترس به و رفت دست از لحظه یک در ام خوشی همه

 مقابل که من نزدیک خردمندي و مهربانی با. شد وحشتم متوجه، سنجید می را حالتهایم دقت با که جیران. یاشار
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. دختر معطلی چرا: کرد زمزمه گوشم زیر و آمد بودم زده زل حیاط پژمرده منظره به نگرانی با و ایستاده پنجره

، تـوام  بـا  من. دار نگه محکم را خودت و بگو یاعلی حاال همین از و بزار کنار را واهمه و تردید. شو آماده سریعتر

.اي برگشته عقب به قدم یک وگرنه بیایی گردش این به باید که بقبوالن خودت به. نباش نگران

.کرد آرامم همیشه مثل کالمش شیرین طنین و لهجه

-مـی  همیشـه . رفتیم می گردشها این به مارگل با چقدر بخیر یادش. شده شب بزنیم هم به چشم تا. باش زود د 

 و گـردش  صرف را تابستان و بهار عصراي ولی داد مهمانی و رفت مهمانی با باید را زمستان و پاییز شبهاي گفت

 زیادي فرصت شد می تاریک دیرتر هوا که تابستان و بهار در. بود او با حق بخواهی را راستش خوب!کرد تفریح

 شـب  بجنـیم  خودمـان  بـه  تا حاال اما. ماند می آن اطراف طبیعت و شهر دیدنیهاي از بازدید و گذار و گشت براي

 خنـک  و سـرد  هـواي  در گـردش  و پـاییزي  شبهاي عاشق مارگل برعکس یاشار که سریست چه دانم نمی. شده

.شبانگاهیست

 بـا . شد می عارضم نامش شنیدن با همیشه که شدم گنگی احساس همان دچار دوباره. آمد مارگل نام که همچین

 وحشـت  همـان . بـروم  گـردش  بـه  آنـان  بـا  کـه  کنم راضی را خودم توانستم نمی قالبا و بودم کشمکش در خودم

 هرگونـه  قـدرت  اش آمرانـه  کـالم  و آبـا  ورود امـا ! تـرم  راحـت  بمـانم  تنهـا  اگر که زد می نهیب من به همیشگی

 طـور  انگـار . کـرد  مـی  فرق همیشه با اش چهره، شد اتاق وارد وقتی. کرد سلب من از را اش خواسته از سرپیچی

 دسـت  از را فرصت و کرده عجله تا خواست جیران از و انداخت من به نگاهی محبت و دقت با. بود شده دیگري

 بـی  هـم  تـو  اینکـه  یعنـی  ایـن  و. دوشم روي انداخت و آورد که بود زیبا پشمی شال یک هم دستش توي. ندهیم

.مایی با چرا و چون

 بـزرگ  دروازه از و شـده  یاشار سیاه بنز سوار همگی که شد می محو تیره ابرهاي پس در پاییزي رمق بی آفتاب

 در را قلـبم  کوفتن صداي که چنان، زد می تند تند و افتاده تقال به ترسویی گنجشک سان به قلبم. گذشتیم حیاط

 کـرده  عـرق  دسـتهایم  کـف  همیشه مثل و داده فرو سختی به را دهانم آب. کردم می احساس خوبی به گوشهایم

 جیـران . پیچیـدم  مـی  انگشـتانم  دور را هـایش  ریشـه  عصبی حالتی با و گرفته دست در را پشمی شال گوشه. بود

 بـه  راجـع  و داد مـی  نشـانم  را رهگـذران . کنـد  پـرت  را حواسـم  تـا  کـرد  سـعی  و گذاشت پاهایم روي را دستش
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 را خیابـان  نـه . بـود  دیگـري  جاي حواسم انگار. شنیدم نمی درستی به را کدامشان هیچ که زد می حرف چیزهایی

 بـه  معطـوف  حواسم همه که شدم متوجه اي لحظه براي. زدند می حرف ترکی هم با مدام که را آبا نه و دیدم می

 مـی  فکـر  ولـی ، چـرا  دانـم  نمـی . بود یاشار هم او که، باشد شده استیصالم و کالفگی متوجه مبادا تا است نفر یک

.کند می نگاهم اتومبیلش جلوي آینه توي از ها وقت بعضی که کردم

 بـراي . نـه  یـا  بـوده  درست حدسم که شوم مطمئن و باشم او مراقب تا کرد می مجابم و بریده را امانم کنجکاوي

 از پس. انداختم می نگاهی، کرد می منعکس خود در را چشمانش تصویر که اي آیینه به دزدانه وقتا گاهی همین

.باشد می سکناتم و حرکات مراقب هم او شدم متوجه نگاهش مسیر و تعقیب و وارسی بار چند

 مـی  نگـاهش  آینـه  تـوي  از مـدام  کـه  بـود  اي وقیحانـه  کار نظرم به. انداختم پایین را سرم زود و کشیدم خجالت

 از یـا ، حـالیم  پریشـان  و عصـبی  حالتهـاي  گـرفتن  نظـر  زیـر  بـراي ؟ بـود  چـه  براي او کنجکاوي دانم نمی. کردم

 نزدیـک  از، بـود  شنیده که را داستانی بدبخت قهرمان خواست می اینک و شنیده من مورد در آبا از که حرفهایی

 باز اما، خورد می گره شهر آشناي نا خیابانهاي و اتومبیل از بیرون به پیوسته نگاهم آنکه با. بشناسد بهتر و دیده

 راننـدگی  وسـواس  و دقـت  بـا  او. باشد می حالتهایم بررسی و تعقیب در کنجکاو و سیاه چشم دو که بودم مطمئن

 فراتـر ، آمـد  مـی  اندازه به نظر به که حدي از سرعتش و زد می بوق کم خیلی. بود جا همه به حواسش و کرد می

!کرد می جلوه بود آنچه از تر اُبهت با و بزرگ، اشرافیش و زیبا اتومبیل فرمان پشت اینکه عجیب و رفت نمی

 منـاظر  بـه  آسـوده  خـاطره  بـا  دوبـاره  و انداخت می من بر پرعطوفتی نگاه و گشت برمی عقب به وقتها بعضی آبا

.شد می خیره اطرافش

 اتـومبیلش  یاشار. نامید) گلی ال( گلی شاه را آنجا جیران که رسیدیم جایی به که بود شده تاریک بیش و کم هوا

 روان و بـم  طنـین . گشـود  سخن به لب، بودیم شده ماشینش سوار که وقتی از بار نخستین براي و کرد متوقف را

 مـی  قلـبم  اعمـاق  بـر  بسـیار  اندوهی با و گذشته گوشها دریچه از، گفت می سخن ترکی زبان به آنکه با صدایش

 بـراي  تمـایلی  آنکـه  بی و شد پیاده. است دار غصه که بود مشخص اما. گوید می چه فهمیدم نمی آنکه با. نشست

 بـه  زدن پـک  مشـغول  سرما و سکوت در و زد آتش سیگاري ما از دورتر اي گوشه، باشد داشته را ما با همراهی

 و جـالل  از شـک  بـی  کـه  بـود  کـرده  محوم چنان و بود تصورم از دور، دیدم می که مکانی زیبایی و ابهت. شد آن
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 مـی  طاقـت  بـی  را اسـتخوانهایمان  و پیچیـده  گردمان گردا سرما و سوز. گرفت می نشات اش کننده خیره شکوه

 مـی  دلـم  هـم  من. شد ماشین سوار و زد حرفی آبا. بودم ضعیف بسیار و نداشته اي بنیه که مرا بخصوص، ساخت

. نکـدم  اقـدامی  بگیـرد  تصـمیم  بجـایم  کسـی  تـا  بـودم  منتظر همیشه که آنجایی از اما بکنم را کار همین خواست

. بنشـینم  جـایم  سر تا نمود اشاره و کرد باز را عقب در، خورند می هم به سرما شدت از دندانهایم دید که جیران

.پیوست یاشار به و نشد ملحق ما به تصورم برخالف خودش اما، کردم اطاعت خواسته خدا از هم من

. نداشـتم  عـادت  آن بـه  و نکـرده  تجربه تهران در هرگز که برودتی و سوز. یود خردکن استخوان تبریز سرماي

.بودند مقاوم و محکم کامال و نداشتند سرما و سوز به اعتنایی یاشار و جیران

 و افتـاد  تابیدن به مغزم در سوزانی هاي جرقه. شد می دیده خوب که بود پیدا یاشار سیگار آتش فقط تاریکی در

 بـر  هولنـاك  وحشـتی  و رعشه. نداشتم خود بر تسلطی. آورد یادم به سیگار آتش با را شدنم شکنجه بد خاطرات

، شـد  خـرابم  حـال  و تشـنج  متوجـه  دقیقـه  چنـد  از پـس  کـه  آبا. فهمیدم نمی را خود حال و بود شده مستولی من

 دیگـر  مـن . آمدنـد  مـا  سـمت  به سراسیمه یاشار و جیران. داد فشار آن به پیوسته و گذاشت بوق روي را دستش

 بـه  وقتی اما، بودم حالت آن به چقدر دانم نمی. بود برده خود با را حواسم همه خراب حال آن و دیدم نمی چیزي

 همـین . کرد می نوازشم و بود گذاشته اش زانو روي را سرم جیران و بود حرکت در شتابان اتومبیل، آمدم هوش

 بـه  وقتـی . انداخت می عقب به نگاهی و گشت برمی یکبار دقیقه هرچند که دیدم را او اول،کردم باز را چشمم که

 بـودم  آورده پـیش  کـه  وضـعی  از. کـرد  نگاهم شادمنی با و برگشت هم آبا آن متعاقب و زد حرفی، آمدم هوش

 اتومبیـل  در به نزدیک اي گوشه و برخاستم آرامی به،  شوند می بدي عمل مرتکب که هایی بچه مثل. شد شرمم

 اي گوشـه  را اتـومبیلش  دوباره که بودیم نرفته راهی هنوز. کردم کز کند نگاهم آیینه توي از نتواند او که طوري

 به من اما بودند شاد دو هر جیران و آبا. آورد من براي و گرفت قند آب لیوان یک اي خانه قهوه از و کرد پارك

 امـا ، گرفـت  مـی  عقـم  شیرینش مزه چشیدن از و نداشتم قند آب خوردن به میلی. بودم معذب و شرمنده شدت

. بـود  شـده  تـر  راحـت  هـم  او خیـال  اینکه مثل. نوشیدم آن از کمی، ام کرده رد را دستش نکند تصور آنکه براي

 و یکنواخـت  حرکـت . داد ادامـه  راننـدگیش  بـه  بـود  بازگشـته  او بـه  دوباره که آرامشی با و نشست فرمان پشت

 بـه  آوري رخـوت  و امـن  فضـاي ، بـود  روشـن  سـتونها  طرف دو که خوشرنگی قرمز دوچراغ و ماشین وار گهواره

 در گـردش  و پـاییزي  شـب  آن در هـم  آن سـواري  ماشـین  از امـا  نبـود  خـوش  حـالم  آنکـه  با. بود آورده وجود
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 بـه  زدنـی  هـم  بـر  چشـم  در کـه  بود نرسیده نهایت به ام خوشی و کیف هنوز و بردم لذت شهر خلوت خیابانهاي

 حرکـت . شدیم مشجر حیاط وارد همگی و گشود را دروازه بوق صداي شنیدن محض به نوکري. رسیدیم عمارت

 کـه  بـود  دلنشـینی  آهنگ، داشت امتداد عمارت تا دروازه از که باغ شده فرش سنگ جاده بر اتومبیل هاي چرخ

 تصنیفی خواندن براي را ام حنجره و کرد می غوغا من در عجیبی حس. کرد می خواندنم به تشویق اختیار بی که

.نبود خواندن خلوت در و تنهایی براي مجالی که افسوس. داشت می وا فغان به

 خـانم  گلـین  کـه  چکانی آب و تازه و تر قلیان با نخورده شام او که همانطور، نداشتم خوردن به اشتهایی شب آن

.بود برنگشته شب از پاسی تا و رفته عمارت پشتی حیاط به بود آورده فراهم او خاطر محض

 و یکـه  تـاریکی  آن بـه  شـب  کـه  باشد رفتن فرو خود در و تنهایی به محتاج باید چقدر او که اندیشیدم می خود با

 بـرده  پنـاه  بـود  انگیـز  وهـم  و مرموز هم روز در که درختی پر باغچه عمق به فانوسی داشتن دست در بدون تنها

 در مدام روز آن وقایع و او تصویر. برد خوابم دیر خیلی اما، رفتم رختخخواب به همیشه از زودتر شب آن. است

 صـبح  بـراي  افکارم و برد می خوابم زودتر خواست می دلم. شد می مجسم دیدگانم برابر در و شده تکرار ذهنم

، بـودم  شـنیده  مارگـل  از کـه  آنچـه  همـه  و او فکر اما، گشت می آرام و آزاد بود ام زندگی در مهمی روز که فردا

 را او چـون  مـردي  وجـودش  برجسـته  و مثبـت  نقاط همه با بود توانسته که مارگلی. گذاشت نمی راحتم اي لحظه

 و تـاریکی  دل در تنهـا  و یکـه  اینـک  کـه  مـردي . دارد محبـوس  خـود  عشـق  زندان در ابد تا و افکند دام به چنین

 مارگـل  بـا  اش عاشـقانه  خـاطرات  نشسـته  خاکسـتر  و سـوخته  هاي خرابه بر جغدي چون و نشسته حیاط سرماي

.ریخت می حسرت اشک

. خوردم می غبطه مارگل مرگ حتی و زندگی و عشق به ارادي غیر و عادي غیر طور به اما، دانستم نمی را دلیلش

 هـاي  ریـزه  سـنگ  روي اتومبیـل  هـاي  چـرخ  صداي که بود ندمیده آفتاب هنوز و برد خوابم سحر دم دما خالصه

 و تنهایی ساعتها از پس که بود مشخص. داد را رفتنش از خبر، شد می ختم عمارت بزرگ دروازه به که اي جاده

 و رفـتن  محـرك  ها گذشته سپردن فراموشی به و کردن زندگی و ماندن نیروي پر حس دو بین، خود با درگیري

 بـراي  خـویش  آزار و خـوري  خـود  بـه  سـال  دو کـه  همچنـان . است پسندیده را مارگل خاطرات با خلوت و انزوا

.بود کرده عادت فرزندش و همسر نشدنی فراموش خاطره و یاد نمودن زنده و سوگواري



www.98ia.com

92

 نخـواهم  یـاد  از هرگز، نگاشتم کاغذي سفید دل بر و گرفتم یاد جیران از اي کلمه زندگیم در که روزي نخستین

 هاي دروازه که بود کسی تنها جیران که چرا بود خواهم او مدیون و ممنون، هستم زنده وقت هر تا شک بی. برد

 گذشـت  مـی  کـه  روز هـر . آورد در بـه  سـوادي  بـی  و جهل تاریکی از را ذهنم و گشود رویم به را معرفت روشن

. بـود  غیرعـادي  حـدودي  تـا  و العـاده  فـوق  او نظر از فراگیریم و ضبط سرعت و کردم می توجهی قابل پیشرفت

 هـم  آبا. شد می تکرار و تمرین و مشق صرف وقتم همه که آنجا تا. شدم می تر تشنه گرفتم می یاد بیشتر هرچه

 حـرارت  و شـوق . بـود  خوشحال بسیار، دید می را ام اخالقی و روحی مثبت تغییرات اینکه از و کرد نمی اعتراض

 خـودم  همـه  از تـر  سرگشـته  و شـیفته  اما. شد می نیز جیران خاطر انبساط و شادي سبب یادگیري به من هیجان

 دیگـر  کـه  بـودم  امیـدوار  و مشـغول  آنقـدر . ام شـده  اي سـازنده  و بـزرگ  تحوالت چه دچار دانستم می که بودم

.دیکته و حساب و درس بود شده غمم و هم همه و ماند نمی باقی گذشته شوم خاطرات تجدید براي فرصتی

 و بسته بر رخت وجودم از، حقارت و بیهودگی احساس و استیصال و ترس و مالیخولیائی افکار و شبانه کابوسهاي

 مـی  مـن  بـه  نوبت قران قرادت جلسات در اینکه از دیگر. کرد می باز را جایش نفس به و اعتماد و اشتیاق و امید

 از تحسـین  بـا  و کـرده  تشـویقم  صـلوات  و تکبیـر  با همه. گشتم نمی دلهره و ضعف دچار و هراسیدم نمی، رسید

 گرفته را دستم جیران که راهی ادامه در، من به نسبت آنان تمایل و توجه این. کردند می تعریف صدایم گیرایی

.کرد می ترم مصمم، برد می تاتی تاتی و

 ازآتـش  بـرودت  سرماو این. داد زمستان رنگی یک و سادگی رابه جایش و رسید پایان پاییزبه رنگارنگ غوغاي

 صـد .کـرد  مـی  تـرش  ملتهـب  و داغ روز هـر  و کاسـت  نمـی  جیران چون دختري تفته و گرم قلب اشتیاق و عشق

 مـی  وحرمـان  یـاس  آتـش  بـه  را دختـرك  شـیفته  قلـب  و بود بیحس التهاب همه دربرابراین ارسالن که افسوس

 و سـوخته  پسرعمویش و مارگل عشق پاي به بردباري و صبر با که بود یاشار و جیران نسرنوشت اي گویا. نشاند

 یـک  اي هفتـه  هـاي  آمـد  و رفـت  و گرفـت  باریـدن  بناي زمستانی سنگین برف نخستین که همین. برنیاورند دم

. رسید آبا گوش به و برخاست جیران هاي شکوه و گله، شد درمیان یکی سرما و راه سختی ي بهانه به بارارسالن

 اسـف  و آه او فراق در چنین این که شده اش سرخانه معلم عاشق اش بیچاره دختر که شد خبردار شصتش مادر

 از بایـد  جیـران  بیقـراري  کـه  دریافـت  فراسـت  به، بود دیده دنیا و خردمند زنی که او. دهد می سر ناله و خورده

 تصـمیم  همـین  بـراي . مانـد  مـی  عقـب  تمـرینش  و مشق از اینکه دلواپسی نه، دارد استادش به که باشد اي عالقه
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 مهـم  مسئله. دهد فیصله را کار و کند صحبت او با دو آن مورد در بیند می را یاشار که فرصتی درنخستین گرفت

 بـه  و شـده  افـزوده  آن هرروزبرشدت که بود آبا وقت بی و وقت کسالتهاي، دخترش دلدادگی به او وقوف از تر

 دنیـا  از دسـتش  تـا  و زودتـر  هرچـه  کـرد  می احساس و داد می صدا گوشش بیخ خطري زنگ چون خودش قول

 کـه  آبـا  بیمـاري  و دهدضـعف  نیکـو  سـامانی  و سـر  را تهتغـاریش  دختـر  و زده باال را ها آستین باید نشده کوتاه

 از نگـران ، باشـم  ام آینـده  دلواپس که آن از بیشتر و انداخت می شور نیز من دل به، بود عمر گذران و ازکهولت

 مرورازیـادم  بـه  ازمهرمادرکـه  پـس  کـه  چـرا . آمد می حساب به زندگیم حامی بزرگترین که بودم او دادن دست

. بخشـید  می اطمینان و گرما قلبم به که بود نیرویی بزرگترین آبا عالقه و محبت بودم سپرده فراموشی به و رفته

 معـانی  و تلفـظ  تصـوري  از دور اشـتیاق  و هـول  با.بود شده غصه من براي همه از بیش او حالی بد هم همین براي

 کـه  را حرفهـایی  و شـده  همکـالم  آبـا  بـا  زودتر چه هر بتوانم تا میگرفتم یاد و پرسیده جیران از را ترکی کلمات

 و زمسـتان  شـدن  سپري با آرزو واین. کنم نثارش،بود شناسی حق و محبت از سرشار و جوشید می قلبم ازاعماق

 شیرین زبان به همه با نیاز حد در اما،شیوایی به نه گشتم قادر من و یافت می تحقق، نو سال آغاز به مان نزدیکی

.بگویم سخن ترکی

 و حـال  چنـین  زنـدگیم  در وقـت  هیچ. شدیم آماده نو سال از استقبال براي که بود نمانده عید به هفته ازدو بیش

 مـاه  یـک  از،آمـد  می یادم که تاجایی همیشه. بودم نرفته بهار و عید پیشواز به شکوه با چنین این و نداشته هوایی

 خـورده  ترك، وسابیدن شستن ازشدت که دستانی و خسته تنی با عاقبت و کندم می جان سگ مثل عید به مانده

 اسـتقبال  بـه  بود غصه و اشک از لبالب، نو کفش یا لباس دست یک درحسرت که باچشمانی،بود نشسته خون وبه

 خانم قدسی زودتر ماه یک از بلکه، بزنم سفید و سیاه به دست تا نداد اجازه آبا تنها نه سال اماآن. رفتم می بهار

 خانـه  بـه  اي مشـاطه  عیـد  بـه  مانـده  هفتـه  یک. بدوزد نو رخت دست دو یکی همه براي تا بود خبرکرده را خیاط

، رسید من به نوبت وقتی. بپردازد آبا دختران انداختن بند و پیرایش کار به روزي چند تا خواستند او از و آوردند

. بـود  آمـده  پـایین  گوشـهایم  زیـر  تـا  و شده بلند حدي تا موهایم که چرا، نشد شرمم روسریم برداشتن از دیگر

 را خـودم  بـودم  گرفته یاد ازجیران. کردم نمی پایی و دست بی و حقارت احساس گذشته مثل دیگر آن بر عالوه

.کنند باورم راحت بتوانند هم دیگران تا نکنم فرض مقدار بی



www.98ia.com

94

 فرنگـی  هاي ازخانم تأسی به را موهایتان هم شما": پرسید حیرت با دید را ام کله و سر مشاطه خانم راضیه وقتی

"!؟اید کرده کوتاه

"!؟چطورمگه": پرسید شگفتی با جمیله

 رابـه  سرشـان  هـا  خانم شده مد که ام شنیده تهرانی آرایشگر هاي نفرخانم دو یکی از آخر خوب: گفت درپاسخ

 مـد  بـا  مطـابق  و جدیـد  آرایـش  و کرده کوتاه پسرانه، خارجه هاي هنرپیشه تصاویر و فرنگی ژورنالهاي از تقلید

 اگـر  برسـد  دادم بـه  خدا واي: گفت کرد می نگاه دستی درآیینه اش چهره به که طور همان جواهر دهند می روز

.کنم کوتاه خارجی هاي هنرپیشه از تقلید به را موهایم کنم هوس

 هـاي  زن مـا  بـراي ، بکنند را کار این و کرده جرات هم تهرانی هاي خانم اگر تازه: گفت او حرف تایید به جمیله

: گفـت  بـود  نشسـته  که جا همان از آبا. کنیم کوتاه هایمان سرشانه تا را مان گیسوان اگر حتی، است حرام آذري

 بلنـد  یکنواخـت  و یکدسـت  تـا  کن مرتب را موهایش کمی فقط پس. کند بلند را گیسوانش باید هم دخترم این"

 ولـی ": انـداخت  جانسـوز  غمـی  یـاد  بـه  را همـه  و انـداخت  طنین جیران گرفته صداي ناگهان میان این در ".شود

 بـه  چقـدر  او دانیـد  مـی  خـوب . کرد می کوتاه روز مد مطابق را موهایش زود خیلی، بود زنده مارگل اگر مطمئنم

".داد نمی چه داد می اجازه یاشار چه حاال. داد می اهمیت نماند عقب تهرانی اشرافی خانمهاي از اینکه

 موهـاي  آن بـا ، بـودم  دیده عکس توي من که زنی آخرآن ".داد نمی اجازه یاشار هم باید": نالیدم خود با دل در

 مثـل  فرنگـی  هاي خانم از تاسی به را آنها آمد می دلش چطور، بود شده آویزان ش کمر زیر تا که پرپشتی سیاه

 دچـار  مارگل خاطره و نام شنیدن از کردم احساس دیگر یکبار. دهد روز مد مطابق آرایشی و کرده کوتاه مردها

.نبودم بیانش و درك به قادر که شوم می خاصی حس

.تغییرکرد ام قیافه کلی، شد گرفته اضافاتش و خورد موهایم به قیچی دو یکی که همین

 و سـرور  در غـرق  را آبا خصوص به، همه اش سرزده ورود با و آمد یاشار، سال تحویل به مانده شب یک درست

 مـی  حـالش  بـه  دلـم  خیلـی . رسـید  مـی  نظـر  به تر غمگین و افسرده گذشته هاي دفعه از خودش اما؛ کرد شادي

 مـی  خـودم  یـاد  کـردم  مـی  نگـاه  اش چهره به پنهانی وقتی. کردم می درك را احساسش همه از بیشتر و سوخت
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 مـی  را حـالش  رعایـت  همـه . رفـت  مـی  فـرو  بیشـتر  هرآن و افتاده گردابی در که داشت را کسی حکم او. افتادم

 و آبـا  دل بـه  خـون  اخمـویش  و عبـوس  قیافـه  و موافـق  نـا  رفتـار  بـا  و نداشـت  توجـه  کسی به خودش اما، کردند

.کرد می خواهرانش

 نمیـدانم . آوردم نمـی  در سـر  آن از کـه  کنـد  مـی  را چیزي مراعات من به نسبت رفتارش در شدم متوجه کم کم

 مـرد  هـر  یا او حضور در توانستم نمی که حالی در، باشم تر راحت او با داشت دوست کنم می فکر اما، بود چطور

.بودند شکسته را قلبم و داده آزارم طریقی به هریک که مردانی. کنم آرامش و امنیت احساس دیگري

 خیـل  از اي لحظـه  عمـارت  که خصوص به، داشت شهر اطراف در زدن گشت و خانه از خروج به عجیبی تمایل او

 بـا  او اینکـه  عجیـب  و بـود  داده دسـت  از را خـود  همیشـگی  خلـوت  و شـد  نمی خالی نوروزي مهمانان و دوستان

 تنهـایش  و شـویم  همـراهش  هـا  گـردش  ایـن  در نیز جیران و من کرد می اصرار اي مستبدانه و خشک سماجت

.نداشت مقاومت تاب کسی کرد می حکم وقتی انگار، نگذاریم

.بودند خشنود و خرسند رضایتش و تحرك از و دادند می تن گفت می او چه هر به آنان

 کـرده  اسـتفاده  فرصتها این از باید بود معتقد آبا اما، کنند معافم ها گردش این از تا کردم التماس آبا به بار چند

 کـرد  مـی  تاکیـد  و بـود  مشـوقم  هم جیران تازه. نسازم تباه و کدر خانه در شدن پنهان با را جوانیم زالل روحیه و

 صـندلی  در زیبـا  و شـاد  موجود آن، جیران. ترباشم معاشرتی کم کم و گذاشته کنار را گریزي مردم و انزوا باید

 گنجشـکی  چـون ، ترسـید  مـی  دلیـل  بـی  مردي هر از که ترسویی و ضعیف دختر من و برادرش دست کنار، جلو

 حـال  عـین  در و وقـت  بـی  و وقـت  نگاههـاي  مراقب دزدانه و گرفتم می جا اتومبیل عقب صندلی در خورده باران

 مـی  دور اتومبیـل  از سـاعتها  خودش و برد می گردش مارابه بزند حرف اي کلمه آنکه بی او. بودم یاشار کنجکاو

 او تـا  کـردیم  مـی  تلف وقت اي گونه به نیز جیران و من. شد می طبیعت محو و کشید می سیگار اي گوشه و شد

.کند را خانه به عزیمت قصد و گردد تهی هم شاید یا اشباع

 عمـارت  از میرفـت  خانـه  در مهمانهـا  حضور احتمال که وقتی تا زود ازصبح. گذشت منوال همین به عید اول هفته

 و رسید آبا بازدید و دید به نوبت که دوم هفته. ترسید می آشنایان و دوستان با شدن روبرو از گویی. بودیم دور

.کرد فرق ضع
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 کـه  حـاال  و رفـت  مـی  طفره خواهرهایش منزل به رفتن حتی و اقوام از دیدار براي آبا با شدن همراه از همواره او

 مـن  خلوتگاه یعنی، عمارت پشتی حیاط در را وقتش بیشتر داشت دوست، شد می همراه آبا با باید می نیز جیران

.بگذراند

، اسـت  ماندگارشـده  خانه در اي هفته براي غیبت سال دو از پس پسرش دید می اینکه از بود خوشحال بسیار آبا

.رفتارنکند میلش مخالف و نریخته هم بر را آرامشش و خلوت تا کرد می سعی و گنجید نمی پوست در

، آورم مـی  در سـر  ترکـی  زبان از بیش و کم میدانست که حاال و شد می همکالم من با مستقیم وقتها بعضی یاشار

 یـاد  از، دانسـتم  می که را هرآنچه و افتاده پته تته به ترسم از هم من. شد جویامی چیزها بعضی مورد در مرا نظر

 مـی  منصـرف  سـوالش  از و زد مـی  لبخنـدي  محبت با او لحظه این در.کردم نمی پیدا گفتن براي اي کلمه و برده

 و خرسـند  چنـین  لحظـه  آن تـا  را وي که چرا، کرد می مسرور و خوشحال رابسیار آبا که بود عالمتی این و گشت

 خصـوص  بـه ، برگرد نهانگاهش به و شده خسته عمارت از زودتر هرچه یاشار خواست می دلم. بود ندیده راضی

 گشـت  صرف وقتمان همه و گشته تعطیل تفرج و تفریح به جیران مندي عالقه واسطه به مشقم و درس کالس که

 بـه  کـه  چـرا ، پیچیـد  مـی  خـود  در را یاشار وجود غریبی نوعی نبودیم خانه وقتی. شد می اقوام از دیدن و گذار و

 و گلـه ، کـرد  نمـی  تجـاوز  سـاعت  دو یکـی  از وقتها بیشتر که طوالنیمان ازغیبت عصبی و کالفه مراجعتمان محض

.نبود کودکان لج و قهر به شباهت بی که داشت می ابراز طوري را ناراحتیش و کرده شکایت

 عنـق  چهـره  بعد. کند پیاده شیطان خر از و آورده راه به سر را او آبا تا شد می قلق بد مدتی براي و کرد می اخم

 را آنهـا  و کشـید  مـی  پریشانش و لخت موهاي به دستی و کرد نمی گله دیگر و شد بازمی رفته رفته ناراضییش و

 حـاال . شـد  مـی  همکـالم  مـا  بـا  آرامی به و نشست می مخصوصش صندلی روي اتاق از اي گوشه و کرد می مرتب

 بـا  یـا  زد می حرف من جاي به وقتها بیشتر جیران. نداشتم دادن پاسخ جرات اما، فهمیدم می را حرفهایش دیگر

 و ورود بـا  اما.بشکافم را رودربایستی و خجالت بلند و تنگ حصار و داده پاسخ خودم تا خواست می من از سقلمه

 مـورد  هـاي  ترانـه  و ازموسـیقی  بار یک دادم می دست از بودم آموخته جیران از که را شهامتی همه یاشار حضور

 نظـر  به. بود خواندنم مراقب دور از و شنیده مرا صداي که عصریست همان منظورش فهمیدم که پرسید ام عالقه

 دانستم می خوب من اما، نداشتند ربط هم به خیلی که پرسید می چیزهایی و گفت می پال و پرت برادرش جیران

 بـاغ  در هـم  آن غریبـه  یـک  حضـور  تنها نه و است شنیده مرا صداي و بوده پنهان باغ از اي گوشه در روز آن که
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 و کار از آوردن در سر و اختفا به را او نیز گیرایم صداي و سوزناك ترانه بلکه،بود کرده متعجبش عمارت پشتی

 جیـران  و آبـا  مثـل  را او روز هـر  اینکه،شـد  عـادت  و عادي یاشار حضور رفته رفته نمود می تشویق اصلیم هویت

 تـا  که بود مردي ترین افسرده و بدبختترین، تنهاترین بیشک که چرا نهراسم اش مردانه هیبت از دیگر و ببینم

 نوعی با که اندوهی. بود غمگین و رفته فرو خود در وقتها بیشتر و رسید نمی کسی به آزارش. بودم دیده روز آن

 را خـودش  داشـت  دوسـت  انگـار . ساخت می تحمل قابل غیر هم خودش براي را وجودش و شده همراه عصبیت

 درایـن . کنـد  جبـران  روحـی  مجازاتهاي ترین سخت با شد می فارغ دلش هاي غصه از که را لحظاتی و داده آزار

 آنقـدر . فراخواند دیگري کار هر یا غذا صرف براي را او حتی و شود نزدیک او به کرد نمی جرات احدي صورت

 خـانواده  جمـع  بـه  و گشـته  آرام دوباره تا رفت می کلنجار آشکارش و پنهان قراریهاي بی و خلوت در خودش با

 و خسـته . اسـت  بازگشـته  فرسـا  طاقـت  و سخت جنگی از که داشت را سربازي حکم گشت برمی وقتی. بازگردد

 دسـت  از غم با هنوز او که بودیم مطمئن همه. شد نمی خوانده سیمایش از چیزي حسرت و اندوه جز و بود ملول

.است دلشکسته و سوگوار و نیامده کنار مارگل دادن

 و سـالم  بـراي  که ارسالن دیدن محض به که چرا است کرده صحبت او با ارسالن و جیران مورد در آبا بود معلوم

 صـدها  و نبـود  جیران دل توي دل. گفتگوشدند مشغول ساعتها و کشاند خود اتاق به را او بود آمده عید ك تبري

 و افروختـه  بـر ، آمدنـد  بیـرون  اتـاق  از مردهـا  وقتی. برسد او به خوشایندي خبرهاي ارسالن از تا کرد نیاز و نذر

 چشـمان  به کردن نگاه تاب و افتاده سینه روي به سرش حیا و شرم فرط از که ارسالن خصوص به، بودند گلگون

 خـانواده  اسـت  قرار فهمیدیم که بود جیران و من زندگی هاي لحظه خوشترین از یکی این. نداشت را یاشار و آبا

 از بیش آبا اما، چرا دانم نمی. .دهند فیصله را کار و آمده عمارت به جیران از خواستگاري براي زودي به ارسالن

.گردد آسوده او بابت از و فرستاده بخت خانه به را جیران زودتر هرچه تا خواست می دلش و داشت عجله همه

 بزرگـان  و دختـران  چـه . بودنـد  عمـارت  مهمـان  ایـل  یک، جیران خواستگاري روز یعنی، فروردین دوازدهم روز

.داشتند بران بله قصد و آمده خواستگاري به او همراه که داماد طایفه از عظیمی خیل چه و فامیل

 فرامـرز  و جـواد  آقا خواستگاري یاد به و برد خود با ها گذشته تا مرا که روزي. بود سختی روز من براي روز آن

 و پلـوغی  شـلوغ  همه آن درمیان. گشتم خود بی خود از و داده دست از را اعصابم مهار و تمرکز کم کم. انداخت

 تعـادل  و نجابـت  و ارسـالن  از کـه  آن بـا . سـاخت  مـی  معذبم و پیچید می سرم در فرامرز صداي فقط صدا و سر
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 و بخنـد  و بگـو  و بیـا  و بـر  مشـغول  همـه . ترسـیدم  مـی  جیران براي دلیل بی اما، بودم مطمئن انسانیتش و روحی

.کرد می ام دیوانه و کشید می هوار سرم توي کسی. بودند معمول تعارفات

 بربایم بیان شیرین روي و بر خوش دارِ خانواده زنان همه آن بین از را ناچیزم وجود و کنم فرار خواست می دلم

 و آمـده  فامیـل  همـراه  نیـز  مارگل خواهر و ارسالن عموي دختر، گلنار که خصوص به، کنم پنهان خلوتگاهم در و

 و انداختـه  مارگـل  صرافت به مرا؛ کرد می ها خانم سایر از دلپسندتر را گفتارش و اعمال همه که هایش باطنازي

 دیگـر  مارگل پس، است گلنار این اگر من خداي واي: گفتم خود با. ساخت می حقیرم و وحشتزده پیش از بیش

.است بوده فردي منحصربه موجود چه

 خروشـان  دریـایی  از نـاچیز  اي قطره مثل لذا. کرد سیرمی ابرها میان که جیران حتی،شد نمی غیبتم متوجه کسی

.بردم پناه پشتی باغ به و گریخته جمع از توجهی جلب هیچ بی و افتاده کناري به

 و ترکیـده  بهاري ابرهاي مثل بخواهم انکه یب و کشیده راحت نفسی زیبایی و تغییر حال در چیز همه و بود بهار

 صـرافت  به کسی خواستگاري باشکوه روز ان در شک یب و بود مطمئن و امن پناهگاهم.  کردم باریدن به شروع

 ام گریـه  دانـم  نمی. کردم می خالی را درونم عقده و ریختم اشک بلند باصداي.  افتاد نمی دلگیر و دنج گوشه ان

 یـب  رفته من بر انچه اندوه با جیران دادن دست از و رفتن از غمگین.  غمگینم شدت به دانستم می اما بود چه از

 شـوهر  نام از حتی که یا ساله هفده دختر.  باشد مانده باقی برایم ان از تلخکامی و تنفر جز اي توشه و لذت انکه

 بـراي  یخواهـد  م دلم کردم احساس دید می خالصه فرامز رذیالنه امیال و توحش در را ازدواج و هراسید می نیز

 و انگیز حزن نوایی ترنم به را صوتیم تارهاي و شده تلمبار ام حنجره در که اندوهی از و غمهایم از بخوانم خودم

.خواندم اي ترانه و ریختم اشک و کردم نجوا خود با صدا ترین خفیف و ارامی به داشت یم وا جانگداز

.  گریسـتم  هـاي  هاي و ترکید دوباره بغضم و نداد خواندن مجال گریه دیگر که بود نرسیده پایان به ترانه هنوز

 او حجـاب  بـا  تا بودم کرده عادت.  بودم پوشش بی زنی چون او بی اینکه بود تکلیفیم بی و جیران رفتن از ترسم

 بـه  کـه  را راهـی  و ایسـتادم  مـی  خـودم  پاهـاي  روي باید رفت می شوهر خانه به او که حاال بپوشانم را کاستیهایم

.بود سخت این و رساندم یم انتها به بودم کرده شروع او کمک
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 گـاهی  تکیـه  و امیـد  چـه  دیگـر ؟  چه دادم می دست از هم را ابا اگر داد تکان را ذهنم تلنگر چون فکري ناگهان

.شنیدم داري غصه و بم صداي ناگهان؟  ماند می باقی اینده براي

 و لطیـف  صـداي  یـان  باید چرا؟  چیست واسطه به سال و سن این در هم ان اندوه همه این؟  ترسی یم چه از تو"

"کند می سحرم جادو چون که صدایی؟ بخواند غصه و غم از همش انگیز سحر

 مراتـب  بـه  و احـوال  پریشـان  بـود  یاشـار  کردم نگاهش برگرفته گریبان از سر حیران چندان صد و زده وحشت

115 و ایستاده روبرویم من از تر درا غصه

 واقـف  حدسـم  درسـتی  به انکه از پیش و رسید می نظر به جمع از رمیده و ترسان نیز او نظرم به گفت سم سخن

"دارند مارگل با نزدیکی خونی رابطه بیشترشان که ادمهایی نداشتم را ادم همه ان حضور تحمل": گفت بشم

.بود مارگل نام ان و خالند را قلبم نیشتر مثل چیزي

 را ات زمزمـه  وقیـت  امـا  نبـود  تـو  کـار  در فضولی و تجسس قصدم شدم یم دیوانه گرنه و امدم یم اینجا به باید"

 یـک  کـه  بـود  این ارزویم همه بودم شنیده را صدایت که اولی بار راستش دادم گوش و ایستادم اي گوشه شنیدم

اسـت  خوانده کنون تا که زن خواننده هر از گیراتر داري گیرایی صداي تو بشنوم را انگیز دل نواي ان دیگر بار

."

 و مستاصـل  و کـردم  پـاك  را اشـکهایم  سـرعت  به.  بود تصور از دور برایم این و کرد یم تعریف من از داشت او

 نـدارم  کـارت  به کایر که من نرو نه". کرد متوقفم سریع حرکتی با که گرفتم گریز به تصمیم اول بار مثل ترسان

"؟ گویم می چی شی یم متوجه ببینم.  کنم صحبت تو با خواستم می کمی فقط

"بله": دادم پاسخ صدا ترین ارام با

 کـه  مقدرا باهمان پس بزنی حرف ترکی یا گرفته یاد که دانم یم خوب؟  دهی نمی را جوابم وقت هیچ چرا پس"

"بزن حرف بامن دانی یم
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 یاشـار  ایـن  یعنی.  نداشتم باور شنیدم می که را حرفهایی رسید خود اوج به زد می که حرفهایی و یاشار از حیرتم

 مـی  نظـر  به خلق کج و رفته فرو خود در وقتها اغلب که مردي هم ان؟  داشت مرا با صحبیت هم تقاضاي که بود

.کرد می ابم باشد فهمیده را زندگیم حقایق اینکه تصور و؟  داند می چه من از او کردم فکر لحظه یک.  رسید

 شـرمندگی  بـا  گـردم  بـاز  عمـارت  بـه  تا دهد اجازه و کرده ول را دستم تا کردم تقاضا او از وحشت و پته و تته با

"نرو زودي این به فقط نیست مهم نزدي هم حرف نرو پس":  کرد تمنا مودبانه و گشود را دستش حلقه

 بـودم  نگرفتـه  یـاد  اطاعـت  و فرمانبرداري جز چیز هیچ انروز تا که من بود مصصم و امرانه سیاهش چشمان نگاه

 کـرد  مـی  اشـاره  اطـراف  به دستهایش با که حالی در و کشیدم راحت نفسی. شدم میخکوب برجا صامت و ساکت

 دهـد  یـم  را افکارم بندي دسته و تامل مجال من به که است جایی بهترین یعنی دارم دوست خلی را اینجا " گفت

 بیننـد  می مرا دیگران که گونه ان نه هستم که باشم طوري ان ساعتها و کرده خلوت غمهایم با توانم یم که جایی

 اسـت  ایـن  ان و شـده  اضافه احساساتم به نیز دیگري حس دیدم خواندن مشغول اینجا در را تو که روزي ان از. 

 رهـایم  معـذب  و پریشـان  و بربسـته  رخت وجودم از ست مدتها که ارامشی رسید ارامش به توان یم اینجا در که

 احسـاس  تـا  کـنم  مـی  بـد  خـودم  بـه  قـدر  ان و کنم می سرزنش و مالمت باشم که کجا هر را خودم.  است کرده

 رنجـی  و دیدم خواندن هنگام را ات معصومانه و پاك احساسات ان و شنیدم را صدایت که وقتی از.  کنم خستگی

 دوسـت  دیگـري  طـوري  را اینجـا  فهمیـدم  کردم حس را کند می نفوذ جان اعماق تا و زند یم موج صدایت در که

 اتـش  قلـب  گـداز  و سوز از تر دردمند که دیگري انگیز غم نواي به و گرفت ارام ان در توان یم که مکانی.  دارم

 درد نـه  و غـم  نـه  ان در کـه  اینجـا  از غیـر  جـایی  بـه  کرد سیر دیگري جاهاي به و داد فر ش گو است من گرفته

 بـر  نهـادم  از اه کـه  دردهـایی  همـان  کـنم  مـی  فراموش را خودم هاي غصه خوانی می وقیت راستش است مالمت

".کنند می مجنونم و اورده

 چقـدر  او مـن  خـداي  آه!  مارگـل  بـه  خـودم  غبطـه  بـود  کرده مجنونش چنین این که عشقی به بار هزار درون در

 نمـی  قطع اي لحظه مهاجر پرستوهاي هلهله صداي.  گشت نمی خاموش و سرد عشق ان داغ هرگز که بود عاشق

 بهـار  از رزو هر گذر با و کاشت می انسان وجود در را نابی احساس و امید که بود بهاري ترنم نخستین این و شد

.  بـود  بخـش  لـذت  و ناشـناخته  امیـدي  از ماالمال فقط که خاص و گنگ احساسی.  نشست می بار به و زده جوانه

.نداشتم جنبیدن توان باشد شده ماري نگاه مسخ که خرگوشی چون من گفت می سخن همچنان یاشار
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 یم فرو باتالق در سنگی چون که زمانی زندگیش هاي لحظه ترین سیاه در که باشد خوشبخت باید ادم دانی می"

 بـراي  و گرفتـه  را زنـدگیم  تصـمیم  تـرین  خطرنـاك  کـه  مـوقعی  شـود  دراز نجـاتش  براي گري یاري دست رود

 بـراي  گـر  یـاري  و محکـم  اما تکیده و لرزان چند هر دستی کردم احساس ناگاه به امدم اینجا به ابا با خداحافظی

 احسـاس . افتـاد  تابیدن به دلم در امیدي بارقه چون بود تو غریب و عجیب و سرزده حضور ان و شده دراز نجاتم

 فرصـتی  امـا  بـزنم  تـو  بـه  را حرفهـا  این خواست می دلم که بود وقت خیلی.  شوم منصرف تصمیمم از باید کردم

 بـه  سـر  و گرفته را دستم چطور اندیش خیر و خوب دوست یک مثل درست که بدونی خواستم می امد نمی پیش

".اوردي راه

 مهیـب  گـرداب  کـام  از مـرا  بـود  گفتـه  او کـه  گونه همان به که اندیشیدم می جیران و ابا به فقط لحظه ان در من

.بودند داده نجات و اورده در به نامرداي و ناکامی

 مـن  بـه  چقدر که ندانی هم خودت شاید:  گفت و زد کنار صورت از را انها و کشید لختش موهاي به دستی یاشار

 نجابـت  بـا  همراه. زند می موج سیمایت در که معصومیتی و پاکی و خلوص که بدان قدر همین اما اي کرده کمک

 کند می موضوع این متوجه را ادم خوداگاه نا که سازد یم زیري به سر و خجالتی دختري تو از ظاهریت سادگی و

 بـه  رنـگ  بار هزار کلمه یک شنیدن از حیا فرط از که هستند انسانهایی و دارد وجود شرافت و پاکی هم هنوز که

 قـدر  ان تـو  و هسـتند  نیـافتنی  دسـت  و پـاك  ابرها چون و زالل اب چون که ارزشمندي انسانهاي شوند می رنگ

 کنـی  درك کـه  محتـاجم  مـن  داري پنهان را باطنت حقیقت توانی نمی تدبیري و نیرنگ هیچ به که زاللی و شفاف

 و تـرس  خواهـد  مـی  دلـم  توام با دوستی محتاج و ارزمند کند خطور ذهنت به است ممکن که فکري هر از بدانی

 کنـی  احسـاس  و دانسته خود دوست مرا اي دیده جنسانم هم از گذشته در انچه برخالف و گذاشته کنار را واهمه

".دارد مساعدت تمناي خواهرش از که برادري مثل درست نیازمندم دوستی این به هم من که

.بود گرفته فرا مردانه بغضی را صدایش دیگر حاال سوزاند را چشمم اشکی قطره لهیب و شد ریش دلم

 پـاك  یـک  کـردم  مـی  مـرگ  ارزوي بـار  هزار روزي! ام نداشته که سگی زندگی چه سال دو این در که بدانی اگر

 هـا  بیغولـه  و هـا  خرابـه  در سرگردان و معذب روحی چون و برنیامده خود پس از که بدبختی معنا تمام به باخته

 اال دارد ناگئـاري  و تلـخ  طعـم  چه شکست و تلخکامی کند تصور تواند نمی کس هیچ پلیکید می هدف بی و اواره
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 التیـام  هـا  حـاال  حـاال  کـه  دردیست شکست و روزي سیه بداند و کرده مزه مزه را ان از اي ذره نیز خود که کسی

 تـاریکی  انـدکی  و شود گشوده امید از اي روزنه مگر تا داد نخواهد گرفتارانش به راحت خواب شب یک و نیافته

".سازد منور را اطراف

 و بـوده  انگیـز  ووهـم  تاریـک  جـا  همـه  او بـی  اینکـه  و گفت می مارگل با کوتاه زندگی در تلخکامیش از شک بی

 شـنونده  دلسـوز  خـوهري  چـون  خواسـت  مـی  مـن  از حـاال  و شـد  مـی  سـپري  بیهودگی درد به عمرش ي ساعتها

؟ بود کرده انتخاب مرا ابا مهربانی و هوشمندي به مادري و ها خواهر داشتن با چطور اما باشم درددلهایش

 از را عـرقش  کـه  حـالی  در باشـم  او صبور سنگ اینکه به رسد چه امدم نمی بر خویش از محافظت پس از که مرا

 صـورتی  در دوسـتی  ایـن  کـه  اسـت  معتقد او و ام گفته ابا به تو به راجع را نظرم من": داد ادامه سترد می پیشانی

 انگـارم  نادیـده  را تو و کرده فراموش را چیز همه باید من گرنه و باشی مایل قلبا تو که یابد ادامه و بگیرد پا باید

 زیـاد  مـن  ببـین ! اسـت  ارزشـمند  پسـرش  روحی سالمتی و زندگی نجات قدر به او براي تو روحی سالمت که چرا

 کـه  باشـم  مطمـئن  خواهـد  یـم  دلـم  امـا  برگـردم  خود بیغوله به زودي به است ممکن حتی شد نخواهم تو مزاحم

 دوسـتی  ان و خوانـد  مـی  فرا زندگی به مرا که هست عمارت این در امیدي روزنه رسید استخوانم به کارد هرگاه

"...وقتها بعضی و نترسی من از اینکه فقط. ست تو بت

 و هسـتند  تو منتظر همه که زمانی هم ان؟ اینجایی تو یاشار اه" دراند هم از را گفتارش رشته ظریفی زنانه صداي

"گردند می دنبالت به

.شد عصبی کمی و کرد گم را پایش و دست گلنار دیدن محض به یاشار بود امیز کنایه کالمش لحن

"؟ گردند می من عقب"

 تـو  که نبودم مطمئن اگر خواهند می را تو نظر همه و عروسی بزرگ برادر تو است معلوم خوب " داد ادامه گلنار

 اینجـا  کـردم  مـی  فکر خود پیش کند پر تو براي را او جاي تواند نیم اي زنده موجود هیچ و مارگلی عشق دیوانه

119"....... و اي کرده خلوت



www.98ia.com

103

 و بود شده عرق خیس بدنمن کرد انداز بر را تاپایم سر مشکوکی و فضول نگاه با و گذاشت ناتمام را حرفش باز

:  گفـت  سـایید  مـی  بـرهم  را دانـدانهایش  خشم فرط از که حالی در یاشار نداشتم را دارش معنی نگاههاي تحمل

 در مـا  برخـورد  اسـت  ارزشمند و محترم خواهرانم همه قدر به من براي خانم این گلنار باش زدنت حرف مراقب

"بود تصادفی اینجا

 و گـدازي  و سوز پر عشق ان از بعد باشد طور همین هم باید خوب" کرد زخمی را او دیگر بار گلنار کالم تیز تیر

"کنی رفتار هستی اینکه از غیر توانی می چگونه پسرت و مارگل مظلومانه مرگ

 انکـه  یـب  نبـود  تحمل قابل که اورد در اي تیره رنگ به و پوشاند خود در را یاشار سیماي همه خلقی کج و خشم

خواست می دلم شد دور ما از شتابان قدمهاي با و گرفت پیش در را عمارت راه بگوید کالمی

 اختیـار  بـی  امد می نامش وقتی که گفت می سخن کسی از او که چرا داشتم نگه را خودم گلنار جلوي اما کنم ریه

.شدم می گوش پا تا سر

 دو گذشـت  از بعـد  هـم  هنـوز ". واقعی مجنون و لیلی یک داشتند دوست را همدیگر چقدر انها که بدانی اگر اخ"

 نتوانسـته  ایـم  گشـته  بـاز  زنـدگی  عادي جریان به و کرده تحمل را او دادن دست از غم ما همه که حالی در سال

"بمیرد تا ماند می مارگل مرگ داغ با او شک بی گردد باز طبیعی زندگی به ادمها همه مثل کرده پیدا را خود

 و باختـه  را خـودش  یاشـار  کـه  بود این حقیقت اما بود عادي غیر مارگل به یاشار عشق تاکید و اشاره در او تعمد

 گفـتم  او بـه  اما گرداند باز عمارت به خود با هم مرا خواست می گلنار بود کرده اسیر حود با را ابا جمله از خیلیها

 چـرا  راستی هستی یاشار دایی زن نزدیک اقوام از تو ام شنیده " گفت رفتن وقت شد خواهم ملحق او به بعدا که

"؟ اند سپرده ابا به و اورده تبریز به را تو

 خواهـد  مـال  بـر  چیز همه زود یا دیر نیست مهم خوب؟  بزنی حرف خواهی نمی" داد ادامه گلنار نداشتم پاسخی

 بـا  خیلیهـا  نخـور  را ادمهـا  ظاهر گول و باش خودت مراقب راستی بود قبال که شده ان از تر دار تو تازگیها ابا شد

میش لباس
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 امـدن  محـض  بـه  شـنوي  می من از اگر اما باشد خواهد یم چه هر امدنت دلیل حاال. روند می ادمها شکار به-120

 کردند می مراقبت من بینواي خواهر از داشتند لیاقت اش خانواده و یاشار اگر. برگرد تهران به او با خانم نزهت

 خـود  دامـاد  و اورده چنـگ  بـه  هـم  را ارسـالن  چطور عاقبت ببین کن نگاه نشود جزغاله اتش توي ناکام انطور تا

 اگـر .  کـن  حسـاب  هـم  من دوستی روي.  نشنیدن خواه و شنیدن خواه تو از و بود گفتن من از حال هر به کردند

 نباشـی  چـه  و باشی اینجا تو چه! ندارم هم را چشمانت به خاك پاشیدن قصد کم دست نخواهم ذا صالحت و خیر

 بعـد  مارگـل  اول کنند می شکار یکی یکی را معصوم و مطیع هاي بره اینها که است این مهم نیست مهم من براي

"تو روزي هم شاید و ارسالن

".بود خوبیها همه امد سر که فرمانبرداري و مالیم موجود! مطیع بره داد صدا سرم توي دیگر بار یک مارگل نام

 رویـا  و خواب چون انچه به ساعتی و نشسته درختی کنده روي جا همان و برنگشتم عمارت به گلنار رفتن از پس

.کردم فکر بود گذشته من بر

 بـود  کرده نجابتم و خواندن من از که تعریفهاي نبودم منظورش متوجه و نیاوردم در سر یاشار حرفهاي از چیزي

 کـه  بـود  یگلنـار  ها کنایه همه از بدتر شوم ظاهر رویش در رو نتوانم دیگر تا شد می سبب و کرد می ام شرمنده

 خـود  فامیل نزد و تهران به فرصت اولین در تا کرد می پیشنهاد و دانست می دورو و مزدور را اش طایفه و یاشار

 افتـرا  و سـوءظن  گونـه  هر از را وي که بود نهفته سري چه یاشار غمگین و سیاه چشمان توي دانم نمی.  بازگردم

 بـا  کـردم  مـی  احسـاس  مـن  که طور همان.  کرد می جلب خود به نسبت را همه اعتماد و احترام و داشت یم مبرا

 دوسـتی  او بـا  بود خواسته او که طور همان دارم دوست و داشته اعتماد یاشار باغ در روز ان کوتاه گفتگوي وجود

 اي شـاخه  بودنـد  روانم و اعصاب شکسته هم در کان ار استواري و نجات موجب اش خانواده که چنان ان و کرده

 کـه  پـاکی  و ناب دوستی این باشم امیدي نا مهیب ازباتالق اش دهنده نجات اما تکیده و لرزان او قول به چند هر

121. بود داشته روا حقم در که خوبیهایی همه پاس به ابا به بود جوابی تنها بود خواهانش

 و حرکـات  در تجسـس  و تعقیـب  از اي لحظـه  شـب  اخـر  تا که گلنار اال. نیافتم منتظر را برگشتم عمارت به وقتی

 بـاز  را صحبت سر شده که فندي تر هر به و نشسته من کنار کرد می سعی دلیل هر به و برنداشته دست سکناتم

 هنـوز  اینکـه  بهانه به.  بفهمد را اربابی عمارت و تبریز به ورودم اصلی راز و ده بر ام قلبی مکنونات به پی و کرده
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 ان شـب  ان بـودم  سـخنانش  مستمع فقط و رفته طفره دادن پاسخ از کنم صحبت ترکی زبان به نیستم بلد درست

 و نشـده  خلـق  او فـردي  بـه  منحصـر  و کمـال  بـه  موجـودي  دنیا جاي هیچ که شدم مطمئن که گفت مارگل از قدر

.کردند می او از همه که تمجیدهایی و توصیف همان یعنی! شد نخواهد

 ایـوان  روي همگـی  و داشته را عمارت از خروج قصد مهمانها که وقتی هم ان.  دیدم را یاشار بار یک فقط شب ان

 قیافـه  افتـاد  چشمش به چشمم اي لحظه بودند ها بش و خوش اخرین و خداحافظی مشغول خانه طویل و عریض

 خـاطرش  انبسـاط  متوجـه  کسـی  انکه از پیش دوباره و شد شکفته اي دوستانه و مالیم لبخند با اش خسته و اخمو

 مراسـم  و بعـد  هفته سه براي جیران عقدکنان مراسم قرار. گشت باز همیشگیش پژمرده و عبوس حالت به شود

 باقیمانـده  توانتند می دخترانش و ابا که ماهی سه یعنی.  شد گذاشته گرما فصل شروع و تیرماه براي عروسیشان

.بفرستند بخت خانه به افرازي سر با را او و کرده راه به رو را جیران جهزیه

 بـرهم  را پلکهایمـان  اي لحظـه  و نخوابیـدیم  صـبح  تـا  عمـارت  در دیگـري  کسـان  هم شاید جیران و من شب ان

 حرفهـایی  و بـود  افتـاده  اتفاق باغ در روز ان ظهر از بعد انچه حیرت از هم من و خوشحالی از جیران.  نگذاشتیم

 شـدت  بـه  کـه  زمـانی  هـم  ان یاشـار  رمـق  بـی  و مالیـم  لبخندهاي داشتند تازگی برایم و بودم شنیده یاشار از که

 از پـیش  و گشت می هویدا او در من دیدن وقت فقط که گشادگی بود انگیز حیرت برایم بود خلق کج یا افسرده

 زنجیـره  و قـل  بـا  دوبـاره  و گشـت  می ازاد اي لحظه براي گویی شگت می نابود و محو شود متوجهش کسی انکه

 ملتمسـش  و پریشـان  لحـن  و غمزده و سیاه چشمان بار هزار شب ان.  شد می متصل اش گذشته به محکمی هاي

 نمـی  قد جایی به عقلم کردم می فکر هرچه نماندم غافل کالمش تمناي و منظور از اي لحظه و و اورده خاطر به را

 کـرده  دوسـتی  تمناي نداشت معلومی و روشن اینده و گذشته که دختري من از یاشار بود ممکن چطور اخر!  داد

؟ باشد گذاشته مان در ابا با را اش خواسته این حتی

 همـراه  ابا هاي نوه و دختران تجمع با باز که گشت اغاز روزي و رسید پایان به درازیش و طول همه ان با شب ان

 جـا  همـه .  شـد  مـی  برگـزار  انجـا  بهـاري  و مشجر حیاط و خانه در باشکوهی مراسم فروردین سیزدهم روز.  بود

 مـن  بـه  عـادي  غیـر  طـرز  بـه  را یاشار دحام از این کشیدند می سرك خواستند می کجا هر به ها بچه و بود شلوغ

 و بـود  رفتـارم  و اعمـال  مواظب و مراقب که دیدم یم را او چهره کردم می نگاه که طرف هر به بود کرده نزدیک

 بریا دلیلی که دیدم می.  شدم می خیره سیاهش چشمان به خفا در و مخفیانه وقتی.  ترساند می مرا شدت به این
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 هـیچ  هیبـت  و اعمـال  در موقـع  ان تـا  که بود مردانگی و نجابت از ماالمال او وجود سراسر.  ندارد وجود ترسیدن

 و غمگـین  و نجیـب  باشـد  شـرم  یـب  و هیز انکه از بیش که براقش و سیاه چشمان خصوص به بودم ندیده مردي

 و دوري مجـال  اي لحظه ابا و جیران که چرا بود فایده بی نگاهش تیر از ماندن پنهان براي تالشم همه بود ناامید

 چشـمانش  انگـار . داشـت  عجیبـی  حـال  جیران.  داشتند می نگه جمع میا در و خود همراه مرا مرتب و نداده انزوا

 ان میـان  روز ان.بود یارش ماواي و مسکن که جایی. بود دیگري جاي معطوف حواسش همه و دید نمس را کسی

 کسـی  عقدشـان  مراسـم  تـدارك  چگـونگی  و ارسـالن  و جیـران  بود شده همه نقل سرخوشی و بکوب و بزن همه

 کـه  انجـا  تـا  خواسـت  یم دلم.  کرد نمی من تعمدي گیري گوشه و استیصال و خجالت و یاشار کالفگی به اعتنایی

 درسـت  اسـتثنایی  لحظه یک در.  نباشم توجهش مورد دیگر و کرده دور یاشار غمبار هاي نگاه از را خود شد می

 زبـان  بـه  را اي ترانـه  شـیرینی  بـه  و کوفـت  ان بـر  تبحر و زیبایی با و گرفت دست به اي دایره جمیله که موقعی

 و ارامـی  بـه  و نشسـت  دسـتم  کنـار  و رساند من به را خودش یا وواهمه مقدمه هیچ بی و جنید یاشار خواند ترکی

 همـه .  گفـت  مـی  سـخن  مـن  بـا  اي گرفته و بم صداي با او اما نداشتم را انتظارش کرد صحبت به شروع طمانینه

 مـی  نشان را شگفتیش و کرده تغییر نیز جمیه خواندن طرز و ضرب ریتم حتی شدند ما تماشاي محو زده حیرت

 و ابـا  بـا  که انگار بود ارام و عادي خیلی او.  بود کرده گلگون را ام چهره درونم حرارت و لرزیدم می بید مثل داد

 قـدر  ان وحیـرت  شـرم . گفت می سخن امدم می حساب به غریبه یک هنوز که من جز دیگري کس ره با جیران

 مـی  سـخن  چیز چه به راجع نبودم متوجه درست و شنیدم نمی را حرفهایش از چیزي که بود شده مستولی من بر

.دهد می را جوابش من جاي به جیران دیدم که امدم خود به وقت یک فقط گوید

 کـه  حـاال  نکینـد  فکـر  ایـم  می شما با هم من یعنی اییم می شما با که است معلوم ندارد پرسیدن دیگر اینکه واه"

 مـی  خانـه  تـوي  بهاري مطبوع هواي این در و کرده پوشی چشم تفریحها و گردش این از شده عقدکنانم نزدیک

 و مـا  هـم  دیگر اوقات براي چون باشد اینده روز دو یکی همین طی باید البته کنید معین را روزش کافیست مانم

 خیر به یادش؟  ایم نرفته نیک پیک به هم با فرنگیها قول به که است وقت چند راستی گرفتارید حسابی شما هم

 بهـاري  بخـش  فـرح  و ازاد هواي و طبیعت دل در خوردن غذا و گردش عاشق همیشه شما اید می یادم که انجا تا

"...خدابیامرز ان اما بودید
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 خواهرههـایش  تـک  تـک  بعـد  و ابـا  و یاشـار  به نگران و گشاد چشمانی با و داد قورت را حرفش باقی سرعت به

 در دهـنش  از جایی بی و موقع بی حرف که داد می نشان اطرافیانش دلخور نگاه و جیران وارفته چهره ماند خیره

 خـود  بـه  خـورده  زخـم  شـیر  چون که کرد منقلبش چنان و ه برد یاشار چهره از رنگ سرعت به که حرفی.  رفته

 گشـاد  و گـل  دل در شـود  گـونیش  دگـر  متوجـه  ان از بیش کسی دهد اجازه انکه یب و برخاست شتاب با پیچید

 انکـه  بـی  و خاسـت  بـر  نیـز  ابـا .  شد برادرش بدرقه که بود جیران بغض ترکیدن صداي وقت ان شد گم عمارت

 خـوش  اواي نـه  و رسید می گوش به اي دایره صداي نه دیگر شد عمارت راهی زنان عصا کند مالمت را دخترش

.بود رسانده خود اوج به را شان بدر سیزده روز شادي و خواند می ترکی زبان به که جمیله

 شدم نمی افتابی دیگران چشمان جلوي داشتم چاره من اگر که طور همان نشد یاشار از خبري شام موقع شب ان

 خـارج  پـدري  خانـه  از شـان  خـانواده  بـا  همـراه  و کردند خداحافظی دختران تک تک تا کشید طول سالها قدر به

 از خوشـحال  تا بود نگران و ملول بیشتر و داده دست از را خاطرش انبساط دیگر جیران بود مشخص انچه شدند

.بود نمانده باقی عشقش وصال به دیگر ماه یک از کمتر اینکه

 رختخـوابش  میان افسرده حالتی با او کردیم می پهن زمین روي هم کنار در را تشکهایمان که زمانی خواب وقت

 هم ان انداختم نیم مارگل صرافت به را او هوا بی طوز این و بستم می را دهانم کاش": گفت حسرت با و نشست

 دو گذشـت  از بعـد  هـم  ان نیـک  پیـک  به او تمایل گفت می سخن تو با گشاده رویی با داشت که موقعی درست

 و پـرت  کـه  شـد  همین کرد ام زده ذوق حال عین در و گیج حسابی که بود تصوري از دور امر انزوا و دوري سال

 و گرفتـه  گـر  بزنی جرقه تا؟  شده الکل به اغشته پنبه مثل چرا دانم نیم اوردم می زبان به نباید که گفتم پالهایی

؟  کنـد  زنده را او دوباره تواند می مگر دارد اي فایده چه خود کردن معذب و سوگواري همه این اخر.  سوزد می

 و داده هـدر  بـه  را خـود  زنـدگانی  کـه  وفـادار  انقدر؟  دارند وفا حد این تا شوند می عاشق وقتی مردها همه یعنی

 دنیـا  تارك نباشم من روزي اگر؟  کرد خواهد را کار همین هم ارسالن یعنی؟  ببازند مفت را جوانی ناب روزهاي

"؟ شود می

 ناراحـت  خیـال  ایـن  و دارد تردیـد  ارسالن وار دیوانه و محض وفاداري و عشق در که داد می نشان مرددش نگاه

 بـا  و جاودانـه  عشـق  بـه  کـه .  کرد اعتراف خودش این داشت می وا اش مرده برادر زن با حسودي به را او کننده

 چنـان  ان نیز ارسالن حتی مردي هیچ دل در هرگز او ظن به که عشقی.  ورزد می حسادت مارگل به یاشار شکوه
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 پـیش  مـا  اینکـه  تـو  نظـر  بـه ": پرسید من از نگرانی با بعد.  داد نمی رخ بود افتاده اتفاق یاشار روح و قلب در که

 بایسـتی  در رو و منگنـه  توي نکند؟  نبود بدي کار ساختیم مطرح را ارسالن و من ازدواج موضوع و کردیم دستی

 مطمئنم کرد می خواستگاري من از و گذاشت می پیش پا خودش کاش! شد بد چقدر خدا واي.  باشد گرفته قرار

 تفـاوت  بی و سرد همیشه و نکرده عالقه اظهار مدت این طی داشت دلیلی چه گرنه و. بگوید نه یاشار به نتوانسته

 حـرف  هـم  بـا  کمی کاش؟  باشیم کرده مقدار بی و کوچک او نزد را خود و کرده اشتباه نکنه من خداي واي بود

 مارگل عین درست دارم اي مرتبه و مقام چه او نزد بفهمم و برده قلبیش مکنونات به پی توانستم می تا زدیم می

 ارسـالن  بـا  مـن  ازدواج.  اوسـت  شـیفته  قارداش دانست یم و بود خبر با یاشار عالقه شدت از ازدواج از پیش که

 مـن  بـا  بایسـتی  در رو و جبر روي از بفهمم که ترسم می روزي از مندم عالقه او به که حالی در.  شد دیگري طور

 زنـده  یعنـی  شود می یکی ادم نبودن و بودن که است موقع ان.  نیستم عشقش و عالقه مورد زن و کرده عروسی

 را مرد قلب در که اي مرده سرد پاي جاي واقع در.  ایی می حساب به مرده مثل شوهرت قلب در اصل در اما اي

.سازد می ناموافق و خشک را رفتارش و کشانده برودت و سرما به

 فرامـرز  کـرد  یـم  فرق فرامرز با ارسالن وضع اما "! موافق نا و خشک رفتار" جیران اخر کالم و افتادم فرامرز یاد

 که بود ي راه به سر و پاك جوان ارسالن اما گرفت یم نیرو و شده ارضا من خصوص به دیگران ازار بوده بیماري

 بـراي  جـایی  پـس .  بـود  شـده  ثابـت  همـه  به انان با خویشی و قوم و دوستی سالها از پس رفتارش و روح سالمتی

 می چه ارسالن دل در که دانست می خدا فقط و گفت می سخن ان از جیران که عشقی ماند یم تنها.  نبود نگرانی

.گذشت

 مـی  حکمفرمـا  زنـدگیم  در تـدریج  به که را نظمی و ارامش تا امده یاشار که اندیشیدم مسئله این به شب ان همه

 صـرف  هنگـام  وقتی شب ان فرداي که چرا بود درستی فکر این کند تالطم دچار را سرنوشتم و گرفته من از شد

 خودمـانی  نفـره  چهـار  نیـک  پیـک  یک مقدمات تدارك اندیشه در راسخ عزمی با شدم متوجه دیدم را او صبحانه

 روز دو واقـع  در کـرد  مـی  خسـتگی  اظهـار  و شد نمی راضی ابا شد می خودش و جیران و ابا و من شامل که است

 اوقـات  دوبـاره  کـه  بزند حرفی یا کند کاري نبود حاضر جیران.  ند بود او براي پرکاري و سخت روزهاي گذشته

 در شرکت براي صورت هر در که ماندم یم من تنها و کند بدقلقی و خلقی کج دچار را او و کرده تلخ را برادرش

 از وجـه  هـیچ  به دانستم می چون نداشتم عقیده ابراز جسارت و جرات بود کرده ریزي طرح یاشار که اي برنامه
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 و کـرد  می پیله جیران وقتی بودم فهمیده مدت ان ظرف.  امد نخواهم بر ابا امرانه تاکید و جیران اصرارهاي پس

 بـودي  فرمـانبرداري  به ناگزیر سرانجام خواست می پافشاري و ابرام با را چیزي و چسبید می ادم به سریش مثل

 بـا  موجـود  هـم  ابا ساخت می اطاعت به مجبور و قانع را ادم خودش منطق با و بسته را مخالفت راههاي همه چون

 دلیـل  بـی  گرنـه  و بـود  ادم صـالح  و خیـر  به شک بی}126{زد می حرفی هم اگر که بود داشتنی دوست و تدبیر

.گذاشت نمی منگنه در را کسی و کرد نمی اصرار

 و رفتـه  گردش به جیران با همراه است بهتر که فهماند من به اش امرانه و قاطع نگاه با همیشه مثل ابا هم روز ان

 افکـار  و داري زنـده  شـب  و بیخـوابی  از کوفتـه  تنـی  با من.  نسازم تباه را روزش و نکرده رفتار یاشار میل خالف

 شـد  مـی  خوانـده  ان از وضـوح  به وواماندگی رضایتی نا کدر رنگ که اي چهره با و شده همراه دو ان با مغشوش

 موشـکافی  بـه  قادر که کردم پنهان یاشار پشت را خودم طوري و گرفتم جا مبیل اتو عقب صندلی در همیشه مثل

.نباشد روبرویش ایینه از ام چهره

 خـارج  دهـنش  از حرفـی  هوا بی گذشته روز مثل مبادا تا زد می حف شمرده و دقت با انقدر جیران.  نیامد ما با ابا

 وزیـد  می دستها دور از مالیمی نسیم بود بخشی فرح بهاري روز.  گردد یاشار خاطر تکدر و مالل موجب که شود

 جوانی و بهار انگیز دل رایحه از پر را مشاممان و بود روییده تازه هاي سبزه و سیب هاي شکوفه عطر از مملو که

 و سـبک  و گرفتـه  بـر  در را وجودمـان  خاصـی  نشـاط  و سـبکی  احسـاس  شـدیم  یـم  دور شهر از قدر هر کرد می

 از را انهـا  بـه  اندیشـیدن  مجال بهار شکوه اینک بودیم اورده خود با که هایی غصه همه از رها ساخت یم رهایمان

 گـل  بـه  و یافتـه  زینـت  بهاري الوان پوشهاي تن به که بود اي میوه درختان احاطه در جاده طرف دو بود ربوده ما

 وري.تـص  از دور و بـدیع  هاي منظره چنین زندگیم در هرگز که بخورم سوگند توانم می جرات به بودند نشسته

داد نمی را انها از وافر حظ و کامل رویت مجال مبیل اتو سریع حرکت اما دیدم می که زیبایی بهشت بودم ندیده

.

 گسـتراندیم  را نیکمـان  پیـک  بساط و کرده توقف نبود دور شهر از هم خیلی که هایی منطقه زیباترین از یکی در

 هایش ریه کردن پر از پس و کشید اي خمیازه شدن پیاده محض به بود نزده حرف یا کلمه لحظه ان تا که یاشار

 از پـس  انگـار ! عالیسـت  چقـدر ": گفـت  زد مـی  مـوج  صدایش در که خفیفی لرزشی با شکوفه پر درختان عطر از
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 داد ادامـه  کـرد  مـی  نجـوا  خـودش  بـا  کـه  حایـل  در بعد" کنم می احساس ررا شمیمش و یافته را بهار تازه سالها

"؟ کنم احساسش انکه بی کرد می ظهور چطور؟ بود شده پنهان دنیا این کجاي بهار مدت این تمام راستی":

 مـوج  نگـاهش  در پرسشـی  گـویی  داشت خاصی معنی که نگاهی.  انداخت من به نگاهی یافتنم از پس و برگشت

 چنـد  بـودم  چسـبیده  ان بـه  همچنان و داده تکیه مبیل اتو عقب در به هنوز که من.  نبود بیانش به قادر که زد می

 موجـب  بودم ایستاده من که جایی یعنی جلو به او زمان هم حرکت گرفتم فاصله ان از کمی و داشته عقب به قدم

 چهـره  اي دوستانه و مالیم لبخند بیفتم زمین به بود نزدیک که کشیدم کنار را خودم هول با چنان گردید هرسم

 نمـی  طریقـی  هـیچ  بـه  کـه  بود گشته مسرور و بود امده وجد به رمیدننم از قدر ان.  نموود راضی و بشاش را اش

 بودنـد  داده جـا  مبیـل  اتو عقب صندوق طرف به یکراست دارد پنهان من از را خاطرش انبساط و خوشی توانست

 فـراهم  را تفـریحش  و خنـده  جبـات  مـو  پرد می جا از پقی صداي شنیدن محض به که ترسو کودکی چون من اما

 عروسـکی  چـون  توانستم می کی تا اخر امد می بدم خودم از نداشتم داري خویشتن اي ذره اینکه از.  بودم اورده

.ایم در رقص به و چرخیده کسی هر دستهاي در صاحب بی

 را او دلقکـی  چـون  اینکه از من و.  بود شده تا ر چها او دیدن از جیران چشمان که بود امده کیف سر انقدر یاشار

 انـداخت  پایین را سرش ام شده عنق کمی اینکه به وقوف با و شد کار به دست یاشار بودم راضی نا بودم خندانده

 یـم  جا بود کرده پهن ها سبزه روي بر که گلیمی روي ررا وسایل کرد می کممک او به هم کردن خالی مشغول و

 بـود  رویـم  پیش که گلی پر باغ در رهایی شدم دور انجا از کمب بشتابم مساعدتشان به انکه بی دادم ترجیح داد

 حتی زد نیم حرفی اما بود احوالم مراقب یاشار.  خواند می خود به را سرگردان دوزخی من جاویدان بهشتی چون

 تـر  دور کمـی .  گذاشـت  ازادم و برداشته دست کارم در دخالتی هم او که کرد زمزمه جیران گوش کنار ارامی به

 ااز کـه  هـایی  پروانه مثل بودند صدا بی و ارام چقدر دور از کردم تماشایشان و نشستم سیبی درخت پاي دو ان از

.کشیدند می پر دیگر گل به گلی

. کشـید  می سیخ به بودند اورده خود با که را اي تازه کبابی گوشتهاي جیران و کرد یم جمع چوب اطرف از یاشار

 اتـش  روي را کوتـاهی  فلـزي  پایـه  سـه  و سـیخ  یاشـار  شـد  تبـدیل  گداخته زغالهاي به و سوخت چوبها که همین

 هـم  در هـا  شـکوفه  رایحـه  بـا  کبـاب  دود و عطـر  کوتاهی مدت ف ظر و شد مشغول کبابها پختن بکار و گذاشت

 کـه  بـود  خوشـی  هـاي  لحظـه  اور پیام رسید می مشام به که خوشی شمیم گویی داد فضا به خاصی حالت و امیخت
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 صـداي  بـا  اطـراف  ارامـش  و سکوت بستم را چشمانم و دادم تکیه درختی تنومندي تنه به کشید می را انتظارمان

 چشـمانم  ترسـیدنند  نمـی  چیـز  هـیچ  از و کردنـد  مـی  پـرواز  مهابـا  بـی  انها شد می شکسته پرندگان خوانی نغمه

 محکـم  بـه  کـه  اي گربـه  و موش بوي!  کباب ي.ب کباب بوي.  کشیدم می نفس نیرو همه با و بود بسته همچنان

 جراحـت  بـه  و سـوخته  فرامرز سیگار اتش با گله گله که خودم بدن سوخته گوشت بوي شندند می کباب و بسته

...  مـن  خـداي .  بـود  گذشـته  تلـخ  هـاي  ه خـاطر  اور یـادر  بلکـه  خودش هایی لحظه نه دیگر که بویی بود نشسته

 همـان  کنـد  کبـابم  خواست می او کرد می تهدیدم سیگارش اتش با و کشیده سرك درختی هر از پس از فرامرز

 ترسـناك  هیبـت .  بکشد اتش به و بسته هم به حسادت و خشم فرط از را سروناز و فرهاد داشت دوست که طور

 امیـزش  جنـون  شهواتی امیال ارضاي پی در و گشته کبود رحمی بی و شقاوت از را اش چهره که حالی در فرامرز

 بیـدي  چـون  و شـده  خـود  بـی  خـود  از که بود شده واقعی نظرم در چنان دهد قرار شکنجه و ازار مورد مرا تا بود

 اورده هجـوم  پیکرم بر رحم بی غضبی میر چون که او از و زدم می ضجه کردم می التماس پیچیدم خود در لرزان

 همـان  مثـل  درسـت  خـورد  مـی  هم به شدت به دندانهایم و بود سردم انگار داشتم شفقت تمناي کرد یم اذیتم و

 و کـرخ .  ریخـت  مـی  رویـم  بـه  را حوض زده یخ اب سطل با و انداخته برفها در مرا برهنه که زمشتانی سرد شب

 یـم  هـم  طـوالنی  نظـرم  بـه  کـه  دقیقـه  چند گذشت از پس افتادم اي گوشه به جانی بی و لخت گوشت مثل ناتوان

 ارام جـا  همه کردم باز را چشمانم و امد جا حالم کم کم.  کردم احساس وجودم سراسر در مطبوعی گرماي رسید

 همچـون  امـده  خـود  بـه  شد می لرزشم از مانع و گرفته اغوش در سفت مرا محکمی و گرم دستان و بود روشن و

 وجودش ناب امنیت و گرما یافتم می جان گرفته جا یاشار بال و پر گرمی در اي اورده در تخم از سر تازه جوجه

 درختـی  به خوران تلو تلو و کشیدم بیرون بازوانش حصار از را خود موقییتم به وقوف محض به اما بود نجاتبخش

 حالت؟ چطوري".  پرسید را حالم و کشید ام شانه به را دستش نگران اما مهربانی با او دادم تکیه بود نزدیکم که

 بـري  مـی  لـذت  بهاري انگیز دل هواي از و راحتی که بودم مطمئن افتاد تو به چشمم لحظه یک براي؟  شده بهتر

 کـردي  زدن بـال  بـه  شـروع  سـرکنده  مـرغ  مثـل  و شـدي  زمین نقش و شد بلند فریادت و داد صداي ناگهان اما

؟ ترسی یم چه از تو.  شدي تشنج و رعشه دچار گلی شاه در که شبی مثل درست

"؟ دهد می ازارت و اورده در پا از را تو چیزي چه
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 بـود  فرسا طاقت و سخت برایم قدمی هر برداشتن که حالی در.  کرد می ابم شرمندگی داغ حس نداشتم پاسخی

 کنـار  در اي گوشـه  و رسـانده  اتومبیـل  بـه  را خـود  خواسـتم  می کردم حرکت به شروع رمق بی و لرزان پاهاي با

 بـا  مـرا  کشـان  کشـان  و گرفتـه  را ام شانه یاشار تا شد سبب ام تعادلی بی بنشینم او خوهرانه حمایتهاي و جیران

 کمـک  مـن  بـه  تـا  بـود  مصصم که چرا بود فایده بی دستانش از رهایی براي او با کشمکش و قراري بی ببرد خود

 تـرنم  گوشـم  در یاشـار  گرفتـه  و بم صداي خواندم را جیران عاجزانه شود احتمالیم سقوط یا تشنج از مانع و کند

.داشت خوشی

"بگو من به خواهی می چه کنارتوهر هستم اینجا من بشوید را دستهایش تا نهر کنار رفته او"

"جیران" نالیدم ضعیف صداي دیگربا بار یک

"اید می زود هم جیران. نترس هستم اینجا من": گفت و کرد تر محکم را دستانش پناه یاشار

 دور مـن  از اب لیـوانی  اوردن بـراي  خودش و نشاند زیرانداز روي مرا ارامی به رسیدیم اقامتگاهمان به که همین

 او گشـت  مـی  بـاز  مـا  سـمت  دوبـاره  دستها دور تا رفتن از پس و شد می پراکنده اطراف درفضاي صدایش.  شد

 نوشـیدنم  بـه  ووادار داد دستم به را اب لیوان و انداخت ام برشانه را کتش خواند می را جیران مضطرب اما امرانه

 پرسـید  و مانـد  خیـره  چشـمانم  بـه  دلسـوزي  و محبت با دادم دستش به را لیوان و نوشیدم جرعه یک فقط.  کرد

 کـار  در دیگـري  موضـوع  یاینکـه  یا داري ووحشت ترسی می اورده سرت به شوهرت که بالهایی از توهنوزهم":

 بـه  که یی مصیبتها یاداوري از اینکه یا شدي می رعشه دچار بودي بچه که وقتها ان مثال قبل از تو ببینم بگو است

 نمی ارام و قرار نکنند ارامت تا و پري می خواب از زده وحشت و پریشان و شوي می خود بی خود از امده سرت

"؟. نیست شدنی فراموش که اورده سرت به چه دیوانه وحشی ان گیري

 بلنـد  را سـرم  و گرفـت  را ام چانه دانست می را چیز همه او پس ریختم اشک قطره چند و انداختم پایین را سرم

 جـانم  گـوش  در مردانه و مهربان اما الود بغض صدایش بود مرطوب و نشسته اشک نم در سیاهش چشمان کرد

.پیچید
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 تـو  از خـدا  بـه  من خود همین نیست گفتنی که داریم دردهایی خودمان براي ما همه تنهایی نکن فکر وقت هیچ"

 را هـا  گذشـته  رفتـه  رفتـه  کنم می تاکید اما ام گذشته بد هاي خاطره گیر در و معذب هنوز اینکه با ترم بخت بد

 و بـد  دنیـا  ي ادمها همه که نیست طور این کنیم می حمایت تو از ما کنی عادت جدیدت زندگی به و بگذایر کنار

 شـود  نمـی  دلیل داده قراار اذیت و ازار ومورد را تو اندشوهرت کرده ظلم تو به نزدیکانت اگر باشند القلب قسی

"باشی مشکوك و بدبین چیز همه و کس همه به نسبت که

 تـو  چون گناهی بی و کوچک موجود توان می چطور اخر": گفت کند می صحبت خودش با گویی که حالی در بعد

 صـفت  یـب  و وحشـی  تنـدخو  و درنده گرگند مثل که شناسم می را زنهایی را گناه بی معصوم بره تو؟  داد ازار را

 ام دیـده  کنـون  تـا  کـه  انهایی همه با تو اما باشند سازگار و کرده درك را ادم محبت و مهر از اي ذره اینکه بدون

 شـتایان  امـدن  بـا  حـرفش  "... هست درتو که سادگی و پادگی االیشی بی و معصوم فاحشی طرز به! کنی می فرق

.ماند نصفه جیران

"رفت بین از و کبابهاسوخت همه؟ کنید می کار چه است معلوم هیچ؟ شده چه"

 بـودم  غافـل  او از لحظـه  یک فقط شد گلی شاه در شب همان مثل ": گفت و ایستاد جیران کنار و برخاست یاشار

 جوانی دختر براي ضعف و غش و رعشه شود درمان تا ببریم طبیعی نزد را او باید افتاد اتفاق این رفتی که همین

"فهمید را بیماریش علت باید نیست خوب او چون

 از گمـانم  بـه ! قـارداش  نـدارد  خاصـی  بیمـاري : گفت کشید می اغوشم در و نشست می کنارم که همانطور جیران

 سـالمت  در ازدواج از قبـل  گفـت  شنیدم نزهت دایی زن از را این. " افتد می حالت این به عصبی فشارهاي شدت

 کـه  باریسـت  دومـین  این شود می دچارش وقتها گاهی که یا شبانه هاي کابوس از غیر تازه برده می سر به کامل

"....و گلی شاه در بار یک افتد می روز و حال این به

 و تته با جیران " ام برده هواخوري و گردش به شمارا من که باري دو هر یعنی" گفت و پرید حرفش میان یاشار

 رت او کـه  ایـد  می پیش چیزي شاید بگویم خواستم می نبود ابن منظورم نه نه " کرد رجوع و رفع ره حرفش پته

"اندازد می هایش گذشته یاد به
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"است من یعنی مرد یک حضور هم ان " گفت دلخوري با دیگر بار یاشار

 دیده را شما تازه مگر! قارداش زنید می حرفیست چه این:  گفت شد می استیصال و هول دچار کم کم که جیران

"!افتد یم ها گذشته یاد که شود می چه ببینید گویم می برید یم گردش به مارا که دوباریست همین یا؟ 

:  گفـت  بخوابانـد  را غائلـه  و دهـد  تغییر را حرف مسیر انکه براي جیران!  بود کننده مشمئز سوخته کبابهاي بوي

"؟ کنیم کار چه ناهار براي حاال واي

 را بسـاطمان  اینکـه  جـز  بکنـیم  داریم کار چه هیچی:  گفت جزم عزمی با رفت نیم او از خویی تند توقع که یاشار

"برگردیم خانه به و کرده جمع

!نیامده خوشش جیران حرفهاي از داد می نشان که بود کالمش توي غیظی و حرص

 بـه  اصـرار  که نبودید شما خود مگر تازه انگیزي دل این به هواي خوبی این به روز اما:  گفت کنان من من جیران

"!؟ کنید می رفتن قصد نیامده هنوز و زده برهم را چیز همه دفعه یک که شد چطور؟  داشتید امدن

 را انهـا  و انداخت چنگ ها وسیله از یکی به حرص با.  ندید هم کلمه یک حتی دادن پاسخ به موظف را خود یاشار

 ریخـت  مـی  خـاك  اتـش  باقیمانـده  روي راسـتش  باپاي که حالی در و انداخت مبیل اتو عقب صندوق توي غیظ با

 جیـران  کممـک  بـه  شـرمنده  و معذب حالتی با و خاستم بر هم من.  انداخت جیران گردن به را مابقی اوري جمع

 عـذر  بـا  و رفتـه  یاشـار  جانـب  به کار هر از پیش نداشتند را وزنم تحمل فدرت زانواننم هنوز که حالی در شتافتم

 عـوض  حـالتش  افتاد من به چشمش که همین اما بود دلخور وضوح به اش چهره دادم دستش به را کتش خواهی

 کلمـه  اداي بدون و نکردم نگاهش.  شد می شرمش بود گذاشته اجرا به که اي مسخره نمایش از اینکه مثل.  شد

 کمکش وسایل اوري جمع در و رفته جیران طرف به باشد مساعدتش و دلسوزي بر مبنی تشکرم از حاکی که اي

 شـرایطی  بخواهـد  انکـه  بـی  متوالی روز دو کند مفصلی گریه و ترکیده بغضش بود مانده کم جیران بیچاره کردم

 کیـان  انی و گرفت فاصله ما از اتش کردن خاموش محض به یاشار.  کرد می کدر را روابطشان که بود امده پیش

 بنـاي  بهاري ابر مثل و ترکید بغضش بود مانده ساکت داري خود با لحظه ان تا که جیران شد گم درختها انبوهی
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 از ملـول  و مکـدر  شـد  سبک که همین نگرفت ارام نشد خالی بغضش تا اما شتافتم دلداریش به.  گذاشت باریدن

.کرد شکایت و گله من نزد یاشار

 دیگـري  طـور  طـرف  ایـن  بـه  من بران بله شب از نبود طوري این وقت هیچ خدا به؟  شده مرگش چه دانم نمی"

 گرنـه  و بـوده  وصـلت  ایـن  به مایل خودش حاال که است خوب کند می مگو بگو من با اي بهانه هر به الکی!  شده

 سـوخته  دل تاوان باید که یام کرده گناهی چه ما مگر! اخر دارد حدي هم ادایی بد اه کرد نمی که کارها چه ببین

 بـه  را چیـز  همـه  و جنبـد  می رگش ان زود ست ابرو چشمت باالي گفت او به شود نمی؟؟  بدهیم حد این تا را او

 دوسـت  را بـرادرم  زن خیلـی  اینکـه  بـا ؟  نیسـت  بـس  کردي مرگ دق مارا همه است سال دو بگو.  دوزد می هم

"اید یم بدم مارگل نام از دیگر اما داشتم

 بـا  کاش.  بودیید خرم و خوش همه حاال شد نمی بد حالم اگر است من متوجه تقصیرها همه" نالیدم شرمندگی با

"؟ بدهیم چه را ابا جواب حاال امدم نمی شما

 سال دو اقا که داند نمی! شناسد نمی را اش دردانه عزیز خودش مگر! بدهیم که داریم جوابی چه " زد غر جیران

 ولی بود تک مارگل که درست حاال؟  است اورده ننگ به را همه و رسانده نهایت به را خودخواهی که است ازگار

 مـی  نشـانت  برازنده و جوان زن صد رزو یک تبریز هین توي خدا به. نبود کند می اش گنده این که هم ها انقدر

 دار خویشـتن  و صـبور  کمـی  اگـر  بود نشده قحط که زن.  گذارند می جیبشان توي را مارگل مثل تا هزار که دهم

 شـده  رنجانـد  مـی  خوود از را همه و شده دنیا تارك چطور ببین اما امد می دنیا به هم دومش بچه باید حاال تا بود

 و خبـر  بـی  نکشید میلش هم وقت هر و اید می خواهد می دلش وقت هر!  لجباز و یکدنده!  خودش حرف حرف

 ایـن  تـوي  نبـود  طـوري  این که پیرزن کردده نصف را ابا عمر که است یاشار همین خدا به رود می خداحافظی بی

"؟.برخورد قبایش تریچ به که زدم بدي حرف من اصال بگو خدا به را تو گنده مرد اه شده اب او غصه از ساله دو

 یـاد  زد بهـم  را حـالم  ب کبـا  بـوي  چرا دانم نمی! مننم اصلی مقصر که " گفتم دادم پاسخ خجالت و شرمندگی با

"نزنیم انها از حرفی بهتراست که یافتادم هاي صحنه

 در نـداده  گـزارش  دختـرانش  از یـک  هیچ به گفته یاشار به که طور ان را زندگیم جریان ابا که دانستم می خوب

"دیدید را عاقبتش که کرد دهشتناکی توهمات همان دچار مرا سیگار اتش هم دفعه ان ": گفتم حرفم ادامه
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 کـه  هست چیزي یک! بود درست حدسم دیدي دیدي:  گرفت می خود به جانبی به حق قیافه که حالی در جیران

 مـی  او بـه  چشـمت  کـه  همین اما خوبی خیلی تو نیست یاشار که وقتی تا گرنه و اندازد می روز و حال این به را تو

 در و کـرد  مکـث  کمـی  " شـود  یـم  دار خنده هم زدنت حرف حتی بري می یاد از اي گرفته یاد را انچه همه افتد

 انکـه  براي شناسم می من که یاشاري این " گفت یافت می نقش ندامت ایند ناخوش رنگ به اش چهره که حالی

 حـاال  و کـنم  می اشتباه من و نبوده کسی ازار قصد که کند ثابت تا اید نیم هم عقدکنانم بفهماند من به چیزي یک

 ان عـروس  بـزرگ  بـرادر  بکن را فکرش شد نخواهد که بازاري اشفته چه کنم می مجسم چشمم پیش را روز ان

"نیاید پدرش نبود در هم

 کرد خواهم صحبت او با باش مطمئن:  گفتم و فشردم اطمنان و محبت با و گرفتم دستهایم میان در را دستهایش

"است نبوده اساس بی تو حرفهاي بفهمد تا افتاد اتفاق این دلیل چه به که دهم می توضیح او به و

 مـی  خیال! شود می هراس موجب اغلب که یاشار چون مردي با تو هم ان کنی یم صحبت هه" گفت پوزخندي با

 داده بیـرون  شجاعت و آزادي با کند می قرارم بی و جوشد می درونم در او مشاهد محض به که فهممم نمی کنی

«.میشود احساساتم بروز از مانع حیا و شزم همیشه که افسوس.کنم کسب زا زندگس حقیقی لذت و

 شـهامت  کـه  هسـت  تـو  وجـود  در چیـزي  چـه «:پرسـید  بـود  شـده  مند عالقه گویمان و گفت به کم کم که جیران

«!؟نداري را ابرازش

 کـرده  عـادت  سـختیهایش  و مشـقت  بـه  چون،خواهم نمی چیز هیچ زندگی از من دانی می«:گفتم رودربایستی بی

 و پـدر  نبـود  و مـادري  بـی  بـه .نـدارد  ام بنیـه  در چنـدانی  تاثیر گرما و سرما و میشوم سیر بیات نان تکه یک با!ام

 بـه . نمایم سرکوبشان حتی و کرده کم را توقعاتم اینکه به ام کرده عادت.ام کرده عادت هم دلسوز خویشاوندان

 آورده بد زناشویی زندگی در اینکه از حتی.ام کرده خو نیستم دلربا و طناز دیگر زنهاي همچون اینکه و ام چهره

 دختـران  ي همه براي که سعادتی نه و عشق نه دیگر که دانم می و ام کرده عادت،ام گشته تلخکام و مغموم و ام

 مـی  خود به مرا شدت به تازگی به که است چیز یک تنها اما،آمد نخواهد پیش برایم،است ممکن سالم و سن هم

 مهـم !شده که کجا هر حاال،بخوانم خواهد می دلم اینکه،عذابم و رنج در دهم پرورش توانم نمی اینکه از و خواند

 بـه  را اي ترانـه  کـه  رسـند  مـی  خـود  اوج بـه  وقتی احساساتم میسوزدو خواندن عطش در ام حنجره که است این
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 خـوبی  صـداي  که ام فهمیده و کرده امتحان بارها راستش.سازم می آزاد را درونم غمهاي و خوانم می بلند صداي

 کـار  ي نتیجـه  از و کـرده  تقلیـد  و تکـرار  خود با خورده گوشم به تاکنون که را هایی خواننده هاي ترانه.دارم هم

 دل بـراي  کـه  اسـت  این.باشم زندگی از واقعی معناي و لذت طالب اگر آینده در که دانم می و خشنودم و راضی

 دیگـري  هدف و پرورانده سر در که آرزویست ي همه این.شوم خواننده خواهد می دلم،جیران بله.بخوانم خودم

«.ندارم

 خجالـت  جمع دز زدن حرف از که تو هم آن؟شوي خواننده«:گفت بود مانده باز دهانش ناباوري شدت از جیران

 عـادي  کلمـات  و شـده  رنـگ  بـه  رنـگ  بـار  هـزار  حالیکه در بخوانی آواز مردم جلوي خواهی می چطور!کشی می

«!؟کنی می فراموش هم را خودت

 نگفـتم .پـرورانم  مـی  دل در که آرزویی عشق از هم من، گفتی خودت عشق از تو خوب«:گفتم و زدم تلخی لبخند

 کـه  شـود  باورم تا کنم شروع جایی یک از خواهد می دلم گفتم،شوم خواننده تا دوزم می بهم را زمان و زمین که

 بـا  و بسـته  را چشـمانم ،رسیده ارزویـم  بـه  روزي اگـر  هـم  شـاید .دارم آرزویـی  و عشـق  همه مثل و آدمم هم من

«.کنم صحبت برادرت

 یک گذشت از پس.گذاشت دوستانه مزاحمی پاي به را حرفهایم ي همه و داد سر اي خنده راحت خیال با جیران

 را خودش تصنعی دلخوري با جیران.آمد ما بسوي آرام آرام دست به سیگار او.شد پیدا یاشار ي کله سرو ساعت

 افتـادم  وقایعی صرافت به او دیدن محض به.بست سرش پشت محکم را در و انداخت اتومبیل عقب صندلی روي

 ترس،لرزانـد  مـی  شدت به را دلم یاشار قدم هر.بود زده بهم را دو آن میان و پیوسته وقوع به پیش ساعتی تا که

 جیـران  اخـم  و قهـر  بـه  چشـمش  کـه  همـین  یاشـار .بـود  رسـیده  آن بـه  وفـاي  زمان زود خیلی و داده قولی اینکه

 اتومبیـل  ي شیشه جیران که بود نشده دور خیلی هنوز.رفت دیگري بسوي و کرد عوض را قدمهایش مسیر،افتاد

 گـل  مـار  نـاز  بـود  بلـد  آقـافقط .ام ندیـده  حال به تا او از لجبازتر.بود من با حق دیدي،دیدي«:نالید و داد پایین را

 مـن  بـه  خواسـت  دلـت  چـه  هـر  نینـداخت  کـردن  غلـط  بـه  بقیـه  و آبا جلوي مرا یاشار این اگر.بکشد را خانمش

«؟کند عقد را ما او ي اجازه بدون عاقد میکنی فکر راستی.بگو
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 آنکـه  از پـیش  خواستم می.بود کرده عبور آن از یاشار که گذاشتم قدم مسیري همان در.نگفتم جیران به چیزیی

 جیـران  آخـر  کـالم .برگردم آسوده و رساندخ انجام به را دشوارم و شاق وظیفه و رسانده او به را خود،کنم گمش

 اقدام اگر که کرد می تاکید من به آخرش جمله با او.بود ناپذیر گریز که انداخت می پایم و دست به محکمی بند

 و ناچـار ،بود شـده  پـاك  کالمـی  هـر  از ذهـنم  و نبـوده  راضی قلبا حالیکه در.ریخت خواهد بهم چیزها خیلی نکنم

 بزرگـی  سـنگ  تکه روي من به پشت او.کردم پیدایش آب نهر از اندکی فاصله در و افتاده راه دنبالش به ناگزیر

 دقیقـه  چنـد .بـود  تفکـراتش  در غـرق  و گریبـان  سـردر ،باشد داشته اطرافش زیبایی به توجهی آنکه بی و نشسته

 جـا  جابـه  قدري،خورد تکان ناگهان.بودند انداخته دور به و درآورده بیخ از را زبانم گویی.ایستادم ساکت و مردد

 نگـاهی  بـود  زده خشـکم  هـا  شـده  طلسـم  مثـل  مـن  که جایی،سرش پشت به و برگشت اي مقدمه هیچ بی و شد

 یـاد .رسـید  می نظر به رحیم و مهربان ناباوري عین در چشمانش.شد میخکوب ام چهره در زده حیرت و انداخت

 و دلسـوزي  بـا  کـه  هـایی  لحظـه .بودم آمده هوش به دوباره و گرفته جان او وجود گرماي با که افتادم هایی لحظه

هاي گفته برخالف.بود حالم نگران و گرفته آغوش در مرا لذت

 بـا  خودخـواهی  از نشـانی  و رنـگ  کـه  دیدم می نرمشی و انعطاف خود به نسبت یاشار گفتار و حرکات در جیران

 کـرده  حمـایتم  و گرفتـه  آغـوش  در محتـاج  کـودکی  چـون  مـرا  او اینکه یادآوري.نمیشد مشاهده آن در لجبازي

 سـنگ  تختـه  روي که همانطور و جنبید یاشار.برگرفتم چشمانش از چشم و انداخته پایین را سرم.میکرد آبم،بود

 دسـتهایش ،دار غصه و کرده قوز دیدم می را او راحت اما،بود پایین سرم آنکه با.چرخید من جانب به،بود نشسته

 کـرده  رهـا  پـا  دو میـان  از را مشـتش  ي بسـته  ي حلقـه  و داده تکیـه  رانهـایش  به را آرنجها و کرده قالب بهم را

 و شـده  خسـته  انتظـار  از کـه  داد مـی  نشان،داد می تاب آرامی به را آنها اینکه و دستهایش ي بیهوده حرکت.بود

 و خاموشـی  در لحظـاتی  و رفتـه  دنبـالش  به دلیل بی اینطوري که من جانب از کالمی منتظر شاید!چیزیست منتظر

 کـه  ببخشید«:گفتم بد اي لهجه و پته تته با.بود گفتن سخن در من اجبار او سکوت.بودم حرکاتش مراقب سکوت

«.کنم صحبت شما با مهمی موضوع مورد در خواستم می راستش شدم ظاهر سرتان پشت سرزدع طور به

 عـذابم  و شـد  عارضـم  همیشـگی  بـد  احسـاس  همـان !ترکـی  نـه ،بود فارسـی  نه.خورد می بهم زدنم حرف از حالم

 به آن هر است ممکن که اند شده بلند حدي به دستهایم که بودم مطمئن و بود شده کوتاه پیش از بیش قدم.داد

 در بارهـا  و بارها اش مسخره انعکاس که بودم کرده بیان را کلماتی، ریزان عرق و کرده قوز!کنند برخورد زمین
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 آدمهـا  مثـل  و نبـوده  گفتارم در شیوایی و شیرینی هیچ که دانستم می.ساخت می ام شرمنده و کرد می صدا سرم

 هـم  در را اعصـابم ،ناقصم و بریـده  بریـده  کلمات.زدم می حرف بودند آموخته را گفتن سخن تازه حجرکه عصر

 اینکـه  تا،بودم تکلیف بی و بیچاره،وامانده گل در که جانوري مثل.دادم دست از را نفسم به اعتماد اندك و ریخت

.داد امانم قدري و گشود سخن به لب یاشار

 تـو .بـدهم  را جوابت نیستم بلد ولی،شوم می منظورت متوجه کنی صحبت فارسی اگر.بزن حرف راحتی طور هر»

«!دهم می جوابت خودم زبان به هم من.بزن حرف خودت زبان به

 از و کـرد  آرامـم  جمله یک با نیز او،بخشیدند می امنیت و پناه من به جیران و آبا که همانطور.شدم آسوده قدري

 دیگـر  کـه  چنـان ،داد مـی  جـال  را اش چهره محوي لبخند.داد نجاتم بودم شده مبتال آن به که حقارتی بد احساس

!سخنانم استماع براي بزرگ گوش دو بود شده وجودش ي همه انگار.رسید نمی نظر به گرفته و مکدر

 از کمـی  و خـورده  بهـم  مـن  خاطر به جیران و شما میان اینکه از راستش«آمدم حرف به کنان من و من دیر یکبار

 از زیـادي  حـد  تـا  ام داشـته  که شومی ي گذشته خاطر به که منم اصلی مقصر واقع در.متاسفم بسیار،دلگیرید هم

 بـه  نسـبت  کـه  ام دیده بد آنقدر زندگیم مردان ترین مهم از دیگر عبارت به.بیمناکم،بینم می که مردانی ي همه

 و بـوده  ضـعف  دچار عاطفی و روحی نظر از نیز خود که شوم نمی قضیه این منکر البته.ام شده بدبین آنها ي همه

 چـه  در نوجـوانیم  و کودکی که گفته شما به آبا البد.خورم نمی چیزي هیچ کارو هیچ درد به که ام آمده بار طوري

 و بـود  کـردن  اذیـت  جنون نوعی به مبتال که بوده جوانی با ناعالجی و جبر روي از نیز ازدواجم و گذشته شرایطی

 اذیـت  جنـون  ارضـاي  بـراي  کـه  کـرد  مـی  رفتـار  حیوانـاتی  چـون  من با و نداشت اعمالش و امیال بر مهاري هیچ

 جنـونی  آتـش  در خـودش  تا داد ادامه دیوانگی این به آنقدر و داد می شکنجه و گرفته اختیار در را آنها کردنش

 چشمم پیش که افتادم جانورانی یاد،رسید مشامم به کباب بوي وقتی امروز.رفت بین از و افتاد بود برافروخته که

 به مرا سیگارتان آتش روشنی،گلی شاه در شب آن.برد می لذت خراششان جگر فریادهاي از و کشیده آتش به

ــاد ــداخت هــایی شــکنجه ی ــدنم سراســر هــم هنــوز کــه ان  روزهــا آن از اي ســوزنده امــا،خاموش یادگارهــاي ب

 اگـر  شـاید  و. نداشـتم  جایی به راه و گرفته قرار او اذیت مورد جسمی و روحی نظر از که سیاهی روزهاي.هستند

 خـود  اینکـه  یـا  بـاختم  می جان لگدهایش و مشت زیر عاقبت و یافتم نمی نجات هم وقت هیچ نبود خداوند لطف

 مـی  رهـایی  و داده نجات،دیـدم  مـی  کـه  اي شـکنجه  و رنـج  همـه  آن از را حقیـرم  جان و گرفته انتحار به تصمیم
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 و درایــت اول روز از واقـع  در کـه  چرا،ببخشـید  را او و نکنیـد  قهـر  جیـران  بـا  کـنم  مـی  خـواهش  پـس .بخشـیدم 

 حـاال  کـه  ساختند انسانی من چون رنجوري و بدبخت موجود از و رسید دادم به موقع به که بود آبا و او خردمندي

«.گوید می سخن راحتی به و ایستاده شما روي به رو

 مـی  سـخن  او با باز چشمانی با و راحت و ام ایستاده یاشار مقابل راستی که انداخت صرافت به مرا آخرم ي جمله

 دچـار  را احساسـاتش  و آورده رحـم  بـه  نیـر  را او قلـب  که چنان،بغض به آلوده اما،پیوسته و محکم سخنانی!ویم

.بود کرده غلیان و جوشش

 کـتش  بغـل  جیـب  از را سـیگارش  پاکـت ،.نمود می اراده از توفنده دریایی حالیکه در و برخاست مردانه و محکم

 بـه  بود تعصب و بغض به آلوده که بمی صداي با و آمد من طرف به آنگاه.کرد لورده و له پاهایش زیر و درآورد

 در هـم  آن،دادم رنجـت  ناخواسـته  و شـده  خیالـت  پریشـانی  باعـث  اینکه از ببخش،ببخش مرا«:گفت ترکی زبان

 خوبی دوستان هم براي بتوانیم بلکه،کنی عادت حضورم به تا شوم نزدیک تو به که بود این سعیم ي همه حالیکه

 دنیـا  ایـن  از دل راحـت  کـه  بود زمانی درست،دیدمت که اولی بار؟هست یادت که پیشم چندروز حرفهاي.باشیم

 گـوش  صـداي  بـا  همراه،وجـودت  صـفاي  و سادگی.بودم آمده آبا با خداحافظی و دیدار آخرین براي فقط و کنده

 تو مورد در آبا از.ماندم مردد و شسته ازتصمیم دست که کرد سحرم چنان،گفت می غصه و غم از فقط که نوازي

 نجابـت  و پاکی و صداقت ي شیفته بیشتر دیدمت می که هربار روز آن از.بردم زندگیت حقیقت به پی و پرسیدم

 ماالمـال  آنقـدر  تو و میشود یافت زنی کمتر در تظاهري و تزویر هیچ بی که معصومیتی و سادگی.میشدم وجودت

 و درخشـیده  بـرق  و زرق بـه  آلـوده  زن صـداها  بین ناب جواهري چون که بودي تکلفی بی و حیا شریف حس از

 جـز  و گشـته  آسـوده  آنهـا  ارضـاي  بـا  کـه  هستند معنا بی و لوس هاي غمزه و آلود گناه هاي عشوه و خودنمایی

 از میشـوند  زنهـایی  چنـین  قربـانی  که مردانی.اندیشیدند نمی دیگري چیز به خود قربانیان افکار ایذاي و شکنجه

 و تفـاخر  و تجمـل  و تظـاهر  جـز  کـه  انـد  بسته زنها دوستی و عشق به دل که مردانی.عالمند مردان ترین بدبخت

 داشـتن  بـا  حتی که زنهایی.کنند نمی درگک را دوستی و عشق معناي و نبرده لذتی دیگران به خود نمودن عرضه

 خـون  حـس  و شـود  یافتـه  اي طعمـه  عاقبـت  تـا  گردانند می نامحرمان میان در چشم گرسنه گرگان چون همسر

 بـه  نه اما،تو همچون،قربانیم یک هم من اما،نشود باورت شاید.نمایند ارضا را خود جویی لذت و سفاکی و خواري

«.گشتم نابود و رفته قلتگاه به خود قلبی ي خواسته و رضا روي از بلکه،جبر
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 پـاك  و دار نسـب  و اصـل  همگی،داشـتم  خبـر  برش و دور زنهاي از که آنجا تا.گوید می سخن چه از دانستم نمی

 بـاقی  اعصـابش  ي پیکره بر زخمهایش جاي هم هنوز که بود نمایی آدم گرگ کدام قربانی او راستی.بودند دامن

؟بود آورده فغانش به و مانده

 هم من.کنی درکم باید تو اما،کردم بدقلقی که ببخش!ببخش«:گفت مهربانی با و برداشت من طرف به قدمی چند

«.آیم برنمی اعصابم مهار پس از وقتها اهی تو مثل

 تـا  که بود عطوفتی و گرما یادآور من به او نزدیکی که خصوص به.شد شرمم،کد می خطاب تو مرا راحت اینکه از

 مبتال آن به همیشه که حقارتی از را خود کمی و رفته باالتر پله یک اینکه مثل.بود داشته روا حقم در پیش ساعتی

 بـا  همراه چشمانش جاذبه.نگریختم،بود ایستاده من از اندکی ي فاصله در که او از دیگر.بودم کشیده باالتر،بودم

 مـی  چگونـه  که بودم شگفت در خود از.بودم شده محوش اختیار بی که بود باشکوه چنان رفتارش متانت و هیبت

 کـه  بـودم  نحیف و کوچک آنقدر او مقابل در.بگذارم فرار به پا یا بترسم او از آنکه بزنمبی زل چشمانش به توانم

 خودخوري و سوتغذیه.بود هم چنین واقع در،است ایستاده بنیه قوي و بزرگ مردي برابر خردسال کودکی انگار

 همـین  بـراي .داد مـی  ام جلوه تر کوچک،رنجور کودکان چون و کاسته جسمانیم رشد از،بود دامنگیرم همیشه که

 بـا  کـالم  هـم  کوچـک  دخترکـی  میکـردم  فکـر  بلکـه ،ام ایسـتاده  او مقابل در زن یک مثل کردم نمی احساس هم

 و دایـی  پسـر ،دایی،پدر از هرگـز  کـه  عطـوفتی  همان.است گرفته قرار او مهربانی و لطف مورد و شده مردبزرگی

 غـذاي  تا است بهتر«:گفت شیرینی لبخند با و گرفت را راستم بازوي،چپش دست با.بودم ندیده نیز شوهرم حتی

به.بازردیم عمارت به ایم نداده دست از را خانه

 اینهـا .کـرده  بهتـر  را حـالم  تـو  بـا  زدن حـرف  اینکه مثل.کنم می گرسنگی و ضعف احساس غریبی و عجیب طرز

«.بودم غافل آنها از سالهاست که هستند خوبی عالمتهاي

 کـه  چرا،بـودم  همـراهش  اعتراضـی  هـیچ  بـی .کشـاند  ماشـین  تـا  خود با مرا بود بازویم روي دستش که همانطور

 دسـت  گرمی.ام شده قدم هم و همراه ام دایی یا،پدرم با کردم خیال خود پیش.نداشتم او به نسبت بدي احساس

 عطوفـت  و مهـر .بـودم  آوردنـش  دسـت  بـه  محتـاج  همیشـه  و کـرده  گـم  کـودکی  از کـه  بـود  عطـوفتی  یادآور او

.بود سپرده فراموشیمان به و کرده رها را برادرم و من که پدري،پدرم
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 اطـراف  در را سـرزندي  و بهـار  عطـر  کـه  اي نشسـته  شکوفه به درختان و ریحان و گل از بود پر اطرافمان فضاي

 آن شادابی و بهار از باید و اي زنده اینکه حس!رساند می اي العاده فوق و جالب حس به را انسان و نموده پخش

 زنـدگیم  در شـده  کـه  هـم  یکبـار  حتی توانم می و ام زنده هنوز که کردم شکر را خدا بار هزار دل در.ببري لذت

 نمـی  خلـوتی  امـا ،بخوانم خواسـت  می دلم که چیزي تنها لحظه آن در.کنم احساسش و دیده دیگري طور را بهار

 کنـار  و جلـو  صـندلی  در کـه  کـرد  تعـارفم  احترام با و کرد باز جلورا در یاشار،رسیدیم اتومبیل به که همین.یافتم

 حیـرت  حـال  عـین  در و خوشـحال  او.افتاد جیران چشمان به چشمم اي لحظه براي و بودم مردد.بنشینم او دست

 دسـتش  کنـار  تـا  خواسـت  مـن  از تکـریم  و تعـارف  بـا  دیگـر  یکبار بود شده تردیدم ي متوجه که یاشار.بود زده

 دانم نمی.نداشت وجود گریز شاید یا خودداري براي راهی که گرفت قرار من کنار طوري حال عین در و بنشینم

 جسـتم  نمـی  و داشـته  انتظـار  پدري از که توجهی و مهربانی مثل درست.نشست می دلم به محبتش و احترام چرا

 پشـت  بـه  اگر مطمئنم.نزند حرف اي کلمه و کرده اختیار سکوت کامل شگفتی در که بود جیران نوبت دیگر حاال

شگفتی با که دیدم می را او ي زده جیرت چشمان،کردم می نگاه سرم

 و سـرچرخانده  هرازگاهی که میشدم متوجه،کنم نگاه یاشار به آنکه بی.بود یاشار و من حرکات کوکترین مراقب

 ضـرب  اتومبیـل  فرمـان  روي دسـتش  انگشـتان  بـا  چنـدبار  کـه  بـود  بشـاش  و سرحال آنقدر حتی.کند می نگاهم

 بـا  و غلـظ  خیلـی  نظـرم  به.بودند مشغول خواهر و برادر راه بیشتر که شد صحبت گرم جیران با انقدر بعد.گرفت

 مرکـز  از تـا  بـود  مجـالی  دو آن گفتگـوي .فهیـدم  نمـی  را حرفهایشـان  بیشـتر  کـه  چرا،کردنـد  مـی  صحبت لهجه

 مـن  بـه  اطـراف  منـاظر  و شـهر  خیانهاي از عبور سپس و جاده از گذر.باشم خود با قدري و آمده در به توجهشان

.رسیدیم عمارت به کی نفهمیدم طوریکه،داد می آرامش

 مهربـان  قلبـی  اما،فرسـوده  قامتی با که آبایی و داشته دوستش دنیا دو این در جایی هر از بیش که مکانی،عمارت

.آمد می استقبالمان به هنگاممان زود بازگشت از متحیر و ایستاده ایوان برفراز

 و آبـا  حیـرت  موجـب  که سرخوشی و شاد ي روحیه.داشت دیگري هواي و حال شام صرف هنگام یاشار شب آن

 از بـازدي  بـراي  فـردا  صـبح  تـا  خواست ما از ناگهان،گوناگون مسائل پیرامون گو و گفت کلی از پس.شد جیران

 کجـاي  هـیچ  در او ظـن  بـه  که باسمنج نظیر بی زیباییهاي از و شده همراه وي با،کرد می زندگی آن در که مکانی

 زد نمـی  حـدس  وجه هیچ به اینکه و ابسمنج کلمه شنیدن از حیرت اظهار ضمن ایا.کنیم دیدن،شد نمی یافت دنیا
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 کلـی  جیران کنان عقد براي که شد متذکر و کرد رد را تقاضایش درنگ بی.باشد شده مخفی آنجا در پسرش که

 گفـت  و زد را حـرف  همین هم جیران.است اندك بسیار شده معین که تاریخی تا انجامشان فرصت که مانده کار

 هفتـه  سـه .باشـد  آنهـا  شان درخور که عقدي ي سفره وسایل آوردن فراهم و دوز و دوخت و پارچه ي تهیه براي

 تنهـا  و زده دري هـر  بـه  یاشـار  اختفـاي  محـل  دانسـتن  بـراي  آنکه با بودند معتقد دو آن تازه.است کمی فرصت

 ایـن  بـه  نیـل  بـراي  مناسـبی  فرصت اما،کند می زندگی شرایطی چه با و کجا در وي بدانند که بود این آرزویشان

 دیـدن  باسـمنج  زیبـاي  منـاظر  از و داده انجـام  را اینکـار  توانسـتند  می هم جیران عقدکنان از پس و نیست آرزو

 مـی  خـود  کمـال  بـه  چیـز  همـه  و گشته ظاهر فروردین از تر رونق پر اردیبهشت موقع آن تا که خصوص به،کنند

.رسید

 هـم  تـو  البـد «:گفـت  دلخوري با و برگشت من جانب به یاشار،شد همه تحیر موجب که استثنایی ي لحظه یک در

 از آن ي بهانـه  به که ماند نمی باقی تو براي کاري خواهرانم و آبا وجود با که مطمئنم اما!بتراشی بهانه خواهی می

 آبـا  به رو موقع این در و».آوري نمی نه.است باشکوه و قشنگ چقدر باسمنج که بدانی اگر تازه،زنی سرباز آمدن

 او نیسـت  حیف؟ابـا  گوییـد  مـی  چـه  شـما «:داد ادامه،کند جلب را او مساعد نظر کردتا می سعی حالیکه در و کرد

 سـفید  و سـیاه  بـه  دسـت  داد نخواهیـد  اجـازه  دانـم  می حالیکه در زند سرباز آمدن از و مانده خانه توي بیخودي

«.ایم برگشته نشده تاریک هوا هنوز،کنیم حرکت که زود صبح تازه؟بزند

 تکـدر  موجـب  تا آورد لب به لبخندي کرد می سعی حالیکه در و انداخت من به نظري سپس و یاشار به نگاهی ابا

 هـواي  و حـال  انگـار  کنم مجبورش توانم نمی من،نباشد راضی اگر،گوید می چه خودش ببین«:گفت نگردد یاشار

 را تو تواند می او اگر.شوي می ابري و مکدر دیگر زمانی و آفتابی و صاف وقت یک.شده بهاري هواي مثل هم تو

 ورفتـار  اخمـو  ي قیافـه  گویی می تو که زیبایی مناظر خاطر به نیست مجبور وگرنه بیاید،کند تحمل شرایط این با

«.کند تحمل را تو ناموافق

 پسـران  مثـل  کـه  یاشـار .بـود  رسانده آبا گوش به،بودیم گذاشته سر پشت که را روزي ماوقع ي همه جیران گویا

 بـی  و رفته خندان و خوش که دهم می قول شما حضور د جا همین«:گفت بود بیقرار و سرخوش ساله هجده هفده

.«؟نه مگه،آیی می که تو«:گفت و کرد من به رو بعد».بازگردیم کدروتی هیچ
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 اول روزهـاي  از کـه  همـانطور .رسـیدند  مـی  نظر به خرسند و راضی آبا و خندان جیران.کردم نگاه جیران و آبا به

 و سـود  کـم  چشمان با،زد می را دلش حرف و کرد می برقرا ارتباط من با چشمها راه از تنها آبا عمارت به ورودم

 از بهتـر  را یاشـار  او گویی.ندهم راه خود به اي دلهره و رفته پسرش همراه است بهتر که فهماند من به مهربانش

 مـی  رفتـه  دست از بیش و کم که پسري.داشت کامل اعتماد مردانگیش و قول به و شناخت می دیگري کسی هر

!گشت می باز زندگیش و خانواده کانون به آرامی به اینکه و.نمود

 را خـود  بتـوانم  تا بتراشم اي بهانه چه یا بگویم چه دانستم نمی.بودم افتاده پته تته به و کرده گم را پایم و دست

 تمنا بر چشمانی با و نداد مخالفت مجال او اما.گردانم خالص و ساخته معاف تنهایی به هم آن، یاشار با گردش از

.زد زل چشمانم به

 و کـرده  مخالفت نظرش با توانستم نمی که بود اي گونه به اقتدارش و ابهت اما،نشد بدل و رد بینمان کالمی هیچ

 و تاریکی اعماق در که دردمندي نگاه.گریختم نگاهش افسون از و انداخته زیر را سرم.کنم رفتار میلش برخالف

 ملـتمس  و محتـاج  همیشه که من منتظر چشمان مثل درست.گشت می امیدواري و نجات از اي روزنه پی ناامیدي

 دانسـتم  می.بودم ندیده خانواده این جز کس هیچ از هرگز و کرده گم که محبتی.بود دیگران مهربانی و عطوفت

 و نبـود  خبري نیز مشق و درس از قطع طور به که چرا،داشت نخواهد دیگري ثمر پاگیري و دست جز ماندنم که

.بود عقدکنانش موضوع به معطوف جیران حواس ي همه

 ي بیغولـه  عبـارتی  بـه  یا باسمنج نام به شدیم جایی عازم ناشتایی خوردن و سپیده دمیدن محض به بعد روز صبح

.آبادي از دور مکانی.یاشار

 و مغشـوش  افکـار  و کـرد  مـی  خـوش  جـا  خزیدو می اتومبیل درون به پنجره و در از بهاري لطیف و سبک هواي

.داد می شکوفایی و تازگی مجال را پاییزیمان

 که آنجا تا،جاده طرف دو.بودم بیرون العاده فوق مناظر گر نظاره و چرخانده راست جانب به را سرم راه طول در

 گشـته  سـبز  و رسـته  تـازگی  بـه  کـه  چمنزارهـایی  و میـوه  باغهـاي  پرشکوفه درختان از بود پر کرد می کار چشم

 در آن چرخهـاي  چـرخش  و یاشـار  اتومبیـل  موتـور  صـداي  تنها که بود حکمفرما بینمان انگیزي دل فضاي.بودند

 بـا  آن در کـه  اي ویرانـه  و یاشـار  ي بیغولـه  بـه  سـفر .بـود  سـفر  آهنگ خوش ترنم،رویمان پیش خلوت ي جاده
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 هـدایت  جـاده  کنار آرامی به را اتومبیل که بود نگذشته حرکتمان از ساعتی هنوز.کرد می خلوت مارگل خاطرات

 از پـس  کـه  اي کلمـه  نخسـتین .بود شده پخش جا همه و سرزده کامل طور به آفتاب.شد متوقف اي گوشه و کرد

.گردید ادا یاشار توسط شد بدل و رد بینمان عمارت از خروجمان

 خوراکیهایمـان  سـبد  تـوي  خـوردن  بـراي  هـم  چیزهایی هوا از غیر تازه.بخوریم هوایی و شویم پیاده مایلی اگر»

.کرد آفتابی را اش چهره، صورتش پهناي به لبخندي آنگاه».اند گذاشته

 بـراي  و کشـید  اي خمیـازه  عـادت  طبـق  و شد پیاده من از بیش یاشار.نمودم اعالم را فرمانبرداریم سر حرکت با

 را تمرکـزش  توانست نمی چیز هیچ لحظه آن در گویی.ماند طبیعت مات اي مجسمه مثل طوالنی چندان نه مدتی

 از ماالمـال  لحـن  بـا .بـود  زده خشـکم  اتومبیل در کنار هنوز که چرخید من طرف به آمد خود به وقتی.ریزد برهم

 بـه  سـاعتی  و کـرده  توقـف  اختیـار  بـی  رسیدم اینجا به وقتی،جاده این از عبور هنگام بارها و بارها«:گفت حسرت

 فصـلهاي  در چـه  و بهار در چه!حفظم از را رویم پیش از چشمنو مناظر و درختان تک تک گویی.ام ایستاده تماشا

«.ام نبوده حاال آسودگی به وقت هیچ اما،دیر

.ایستادند نمی باز تالش از تمهیدي هیچ به انگار.بود صدا سرو پر و العاده فوق پرستوها غوغاي

ــه یاشــار ــا چــه«:داد ادام ــاعتهاي و روزه ــر س ــه را اي مشــغله پ ــا در ک ــت اینج ــده ســر پش  از منظــور.ام نگذران

 فراموشـی  به را چیز همه و شسته کار از دست که است سال دو به قریب وگرنه باشد می افکارم پریشانی،مشغله

 به هدف بی دوباره توقف ساعتی از پس و آمدم اینجا تا آبا دیدار قصد به که روزهایی چه،گفتم می بله!ام سپرده

 حالتی با دوباره و گشته تهی داشتم دل در که مقصودي و هدف ي همه از یکباره به اینکه مثل.بازگشتم ام بیغوله

 نمـی  آرامـم  اي لحظـه  بـراي  وگرنـه  نداشت آن از خبري کس هیچ که جایی. گشتم می باز ام ویرانه به بار اسف

 دیگـر  رسـند  مـی  خویشاوندیشـان  روابـط  اخـتالط  و گسـتردگی  نهایـت  به فامیل یک که وقتی دانی می.گذاشتند

 و رفـتن  فـرو  خـو  در مجـال  مـن  بـه  کـه  همـانطور .رسـد  مـی  صـفر  بـه  اندیشیذن و مندن خود به و تنهاي فرصت

 و انـزوا  براي فرصتی تا کنند مشغولم انقدر و گرفته را وبرم دور مدام باید کردند می تصور دادند نمی اندیشیدن

 بـراي  مجـالی  نابسـامانم  و مغشـوش  افکـار  اینکه از غافل.نیفتد دستم به،داشتم نیاز آن به که رفتگی فرو خود در
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 مـرا  کـه  چـه  هـر  از.گـریختم  آنان از هم همین براي.خواست می را بود گذشته من بر آنچه بندي دسته و تمرکز

داشت می نگه و گرفته نامرئیش تارهاي در عنکبوتی چون

 و رهـایی  از،افـزودم  مـی  تنهـاییم  بـه  چـه  هـر  گـویی .میشـد  بیشـتر  پریشـانم  شدم می دورتر چه هر اما،گریختم

 داشـته  نگـه  سـرپا  مـرا  امـروز  تـا  تـو  بـه  نسـبت  ام کنجکـاوي  و دیـدم  را تـو  اینکه تا.میشد کاسته نیز آسودگیم

 ي خانـه  شـلوغی  کـه  دیـدم  و آمـدم  خود به یکبار و شده ارضا عمارت به آمدهایم و رفت در که کنجکاوي.است

.دهم می ترجیح ام بیغوله انزواي و تنهایی به را پدري

 و معصـومانه  وجود از که ارامشی.نمیشد یافت ام بیغوله خلوت و آرامش در،بود پدر خانه در که امنیتی و تمرکز»

 بـه  تنهـایی  از کـه  بـود  غنـی  آنقـدر  نشسـت  می جانم به بخشت روح صداي خصوص به و تکلف بی و ساده رفتار

 تلخکـامی  بـا  سراسـر  کـه  را زندگیم انگیز مالل و سرد هاي لحظه اینکه براي تقال.افتادم تکاپو به و افتاده هراس

 ذهنم خطی خط و سیاه هاي نوشته دست ي همه بر پاکنی چون که اي دهنده نیرو و گرم هاي لحظه با،بود همراه

 هـوس  و پرسـتیها  تجمـل  و خودخواهیهـا  از مغزم یافته که هایی خاطره.گردم تطهیر و کرده عوض،میشد کشیده

 بـا .بـود  کرده عوض نیز انسانیت و شرافت حتی، کس همه و چیز همه به نسبت را نظرم و بوده اطرافیانم رانیهاي

 دسـت  از کـه  مدتهاسـت  سادگی و شرافت و نشده یافت دنیا کجاي هیچ در محبت و عشق که اندیشیدم می خود

 و شسـت  را پلیـدیها  تـو  وجـود  شفافیت اما.است گشته نابود تزویر و رویی دو و فساد تیرگی در چیز همه و رفته

«.گذاشت نمایش به را انسان یک وجود پاکی معصومیت،برانگیز تحسین و داشتنی دوست سیماي دیگر یکبار

 نجابـت ،زد می موج صدایش در که اشتیاقی ي همه با او.کند می تعریف من از کسی دیدم می که بود بار نخستین

.است ندیده من مظلومیت و شرافت به انسانی هرگز که انگار،ستود می را ذاتیم سادگی و

 مـردي  زبـان  از هـم  آن سـخنانی  چنـین  شـنیدن  آنکه با.کشتم آب،گفت می آنچه شرم از و انداخته زیر را سرم

 و تکـریم  مـورد ،نمود مـی  تحسـینم  او کـه  چنـان  آن خواسـت  نمی دلم اما،بود آفرین غرور و شیرین یاشار چون

 کـرد  مـی  رخنه افکارم به مدام مزاحمش تلنگرهاي با و گذاشت نمی راحتم لعنتی حس این.گیرم قرار احترامش

 مـن  چون بدبختی و مفلوك موجود به نسبت یاشار ترحم ي نشانه تمجیدها و تعریف این ي همه است ممکن که

.دارد را شخصیتم ي ریخته درهم بناي ي مانده باقی مرمت و دلجویی قصد سرگذشتم به وقوف با که باشد
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 سـیگار  حـال  بـه  تـا  دیـروز  از«:گفـت  کشید می بیرون را خوراکیها سبد اینکه ضمن و کرد باز را اتومبیل عقب در

 مـی  آجیـل  کمـی .دیگـر  عـادتی  تـرك  بـراي  شود می عادتی خوري هوله هله این.بجنبد دهنم مدام باید.نکشیدم

 مـی  تعـارفم  و گرفتـه  رویـم  جلـوي  بـود  مانـده  بـاقی  عیـد  شـب  از کـه  را آجیـل  پاکـت  حالیکـه  در بعد»؟خوري

 نیسـتم  بلـد  که افسوس!اي فهمیده را حرفهایم شوم مطمئن تا بگو چیزي،بزن حرفی هم تو کم دست«:گفت،کرد

«.کنی بیان خوبی به ترکی به را مقصودت توانی نمی تو که همانطور،بزنم حرف فارسی خوب

 را مقصـودتان  باشـید  مطمئن،نـه ،نه«:گفـتم  دهم راه دل به هراسی او با مصاحبت از آنکه بی، ناغافل چرا دانم نمی

«.کنم می درك و فهمیده خوب

 حرفهـاي  بـه  راجـع  را نظـرت  شروع براي پس«:گفت یاشار حین همان در.برداشتم آجیل مشتی اصرار و تاکید با

«!بگو من

 مـورد  در اما،اسـت  یکـی  شـما  بـا  مکـان  ایـن  انگیـز  شـگفت  زیبـایی  درمـورد  نظـرم «:گفـتم  تامل و تردید کمی با

 در پشـت  ناخوانـده  مهمـانی  مثل همیشه تنهایی،من چون کاري و کس بی آدم براي.دارم دیگري احساس،تنهایی

 شـرایط  تـرین  حسـاس  در مـن .کنـی  احسـاس  ابهتش و خوف ي همه با را آن تا بگشاي را دریچه کافیست.است

 خـانواده  بـا  اینکـه  تا،بودم محروم موهبت این از همیشه،داشتم دلسوز و خوب همدمانی به نیاز که زمانی،زندگیم

 کنیـد  احسـاس  و گرفتـه  نادیـده  را تـان  خـانواده  کـه  شماسـت  انصافی بی نهایت این نظرم به، شدم آشنا شما ي

 خویشـاوندان  و مـادر  و پـدر  نداشتن که کند درك تواند می من مثل کسی فقط.کردند می ایجاد مزاحمت برایتان

 انسـانی  هـیچ  محبـت .یابـد  نمـی  التیام مسکنی هیچ با که دردي.امانیست بی درد چه برادر و خواهر چون نزدیکی

 هیچ،داشـتم  مادر خصوص به و پدر اول روز از هم من اگر شاید.شود خانواده سرشار محبت جایگزین تواند نمی

 دو ایـن  حضـور  عـدم  بخـاطر  آیـد  مـی  یـادم  کـه  آنجـا  تا.نمیشدم روانی و روحی شدید صدمات چنین دچار وقت

 تازه.ام دیده جسمی و روحی هاي شکنجه عتاب و خویی تند با و شنیده سرکوفت شد می که آنجا تا، مهم موجود

خودتان میل به را تنهایی شما.کند می فرق آسمان تا زمین شما و من تنهایی معنی

 آن بـه  کـه  اسـت  تنبیهـی  بگـویم  بهتر.است ناخواسته و همیشگی مهلک درد این من براي ولی،اید کرده انتخاب

 دخالـت  و مزاحمـت  شما ظن به اما،کنند می حمایتان تدبیر با و خوبی به که دارید اي خانواده شما.ام کرده عادت
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 و خـاص  عنایـت  یـا  فـرج  بـه  امیـدي  آنکـه  بی،اندیشـم  مـی  بدبختیهایم به درتنهایی من ولی.آید می خلوتتان در

«.باشم داشته ام خانواده ي دلسوزانه

 حیـاط  در کـه  فهمیدم وقتی را این.رسی می آسودگی به تنهایی در هم تو که کنی توانیانکار نمی ولی«:گفت یاشار

 مـی  کـه  رسـی  مـی  آرامشـی  بـه  باغ آن در نهفته تنهایی و خلوت در و آنجا در تو.خواندي می آواز عمارت پشتی

 بـه  و خالنـده  را قلبت که دردهایی ي همه از آسوده.گردي خالص و داده بروز را درونت احساسات راحت توانی

 مـن  بـراي  و اسـت  تنبیـه  نـوعی  و اجباري تو براي همیشه تنهایی که بگویی توانی نمی پس.است نشانده جراحت

«.اطرافیانم از دلزدگی یا تفنن سر از و اختیاري

 خواسـتم  مـی  فقـط  نداشـتم  قصدي چنین کنید باور،نه آه«:گفتم میشدم پشیمانی دچار حالیکه در، کنان من و من

 که همانطور.یابد التیام انزوا و تنهایی در که نبود دردي،کشیدید زندگی از تلخکامیتان براي شما که رنجی بگویم

«.یافت شفا و ترمیم شما ي خانواده گرم کانون در بکه،تنهایی در نه،من روحی عمیق زخمهاي

 مـی  چـه  زندگی در من تلخکامیهاي از تو«:پرسید و زد زل چشمانم به مستقیم و راست و شد نزدیک من به کمی

«؟دانی

 ایـن  ي مشـاهده  محـض  بـه .چسـباندم  اتومبیـل  آهنی ي بدنه به را خودم و گرفته طرفین به را دستانم و ترسیدم

 عـوض  رنگ اش چهره لحظه آن.نمود تاسف و شرمندگی ابراز،تواضع و ادب با و گرفت فاصله من از کمی حالت

 قیـاس  قابـل  او پـیش  دقیقه چند افتابی و بشاش سیماي با که آیندي ناخوش رنگ.درآمد دیگري حالت با و کرد

 بـاردیگر .نکـرد  مـرتبش  و دوخت خودش لباس و سر به اعتنایی و نشست زمین روي من به پشت جا همان.نبود

«؟دانی می چه ام گذشته زندگی و من از تو«:پرسید

.کند پا به غوعا دوباره.  بکشد آتش به را او اي جرقه چون که بزنم حرفی ترسیدم می.نداشتم پاسخی

 مـرا  نمـود  مـی  مغشـوش  حسابی و نشسته زمین روي لجوجانه آنطور اینکه و من پاسخ براي او پافشاري و تحکم

 کـه  همین.دهیم ادامه راهمان به و گشته منصرف من پاسخ از تا خواستم او از دردمندانه و آلود بغض.ترساند می

 نتـرس «:گفـت  مالیمـت  با.انداخت من به نگاهی ندامت با و برگشت شنید را صدایم دردمندانه و آلود بغض تواي
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 در بـه  خـود  از مـرا  تـو  توهمات مثل که شوم می حالتهایی دچار وقتها بعضی فقط نیستم خوره خور لولو من،دختر

 مقصـد  بـه  ایم داده دست از را روزمان تا است بهتر شو سوار«:گفت و تکاند را خودش و شد بلند سپس».کند می

«.برسیم

 خـودش .نشسـتم ،بود گشـوده  برایم را درش او که اتومبیل جلوي صندلی روي آسودگی با و کشیدم راحتی نفس

 بـودم  مردد و دل دو.گرفتیم قرار رویمان پیش باریک و دراز ي جاده در و افتادیم راه معطلی بی و شد سوار هم

 شـده  دسـتم  و لـرزش  ي متوجـه  او،کردم نمی جرات اما،بازگردیم عمارت به که کنم خواهش،خواست می دلم و

 مـی  هـم  کوپـالی  و یـال  بـی  شـیر  هـر  از و مـانی  مـی  آهویی بره مثل تو«:کرد گفتن سخن به شروع آرامی به.بود

 شـده  داغـان  و شکسـته  مدتهاسـت  کـه  همانطور.شکنم می تلنگري خدا به،نکن نگاه من پورت و هارت به.ترسد

«.ام

 چـون  پـیش  لحظـه  چنـد  تا که انگار نه انگار،رسید می نظر به محبت با و آرام چقدر او.کردم نگاهش چشمی زیر

 و راننـدگی  در او اعتـدال  و سـکوت .نداشت رسیدن براي اي پله گویی،راند می آرامی به!غرید می مهیب هیوالیی

 وسـواس  با را مشتش سپس و گذاشت می دهان به و کرده جدا یکی یکی را ها تخمه،آجیل پاکت طمانینه با ینکه

 ي متوجـه  اطمینـان  و آرامـش  بـا  دوبـاره  و آمـده  خـود  به تا بود فرصتی،ریخت می دستش جلوي سیگاري جا در

 او دنـدانهاي  میـان  تخمـه  شـدن  شکسـته  صـداي ،حاکم سـکوت  ي زننـده  بهـم  صـداي  تنهـا .شـوم  بیـرون  مناظر

 بـه  دسـتی .گذاشـت  کنـاري  را آجیـل  پاکت و بست سیگاریرا جا در که بود نخورده تخمه کوچکی هنوزمشت.بود

 صـندلی  میـان  حسـابی  را خـودش .پرداخت صورتش و پر وارسی به آیینه توي از و کشید مشکیش و پر سبیلهاي

 آرامـی  به اتومبیلی در او با تنهایی.چسباند اتومبیل فرمان به و کرد دراز غایت به را دستش دو هر و کرد جا جابه

.کرد می خالی را دلم،کرد می حرکت رویمان پیش خلوت ي جاده در

 خـود  پرسش دوباره و رسید تعادل تا بود منتظر گویا.آمد حرف به دوباره که،بودیم ننموده طی چندانی راه هنوز

«؟اند گفته چه تو به ام گذشته من از«:سازد مطرح را

 مـن  بـراي  شـما  از بایـد  کسـانی  چـه .فهمـم  نمی را منظورتان«:پرسیدم جهل به تظاهر با و زدم راه آن به را خودم

«؟گفتند می سخن
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«؟اند گفته چه تو به مارگل و من به راجع.جیران و آبا خوب«:گفت راحت خیلی

 مـی  بهـم  مرا قدر همان مارگل نام بودم مردد.گذاشت نم باقی گریز راهی که بود شده بیان واضح آنقدر پرسش

.بکشاند تباهی و بهریشانی را او زندگی بود توانسته که ریخت

 دوبـاره ،بودم شنیده شان جاودانه عشق و او صفات مورد در آنچه از اي کلمه بیان ترسیدم می چون،داشتم تردید

 مـی  آن از شـدت  بـه  کـه  آلـودي  خشـم  و ترسـناك  هیبـت  یعنی.سازد ناموافق و تنگ را خلقش و تازه را داغش

 تکـرار  دیگر بار را خود پرسش و انداخت من به نظري غمزده چشمانی با و برگرفت جاده از را نگاهش.ترسیدم

.کرد

«؟دانی می چه مارگل و من از که بگو کنم می خواهش»

 آهنـگ  کـرم  مـی  احساس حالیکه در و طمانینه و تامل با.شد ریش دلم اختیار بی که بود طوري کردنش طرزنگاه

 چیزهـاي  خیلـی  خـوب «:گفتم،شـده  عـوض  جوشـید  مـی  درونـم  از کـه  اي ناشناخته حسادت ي واسطه به صدایم

ــوب  مــردم، تــرین بیــان خــوش،ترین باســلیقه،مهربانترین،ترین انــدام خوش،زیبــاترین او اینکــه مثــل!خ

 بیشـتر  جـان  از را او شـما  و شـناختند  مـی  همـه  کـه  بوده زنی فردترین به منحصر و. ترین لباس خوش،دارترین

 حتی،گذاشـتید  کنـار  وبه بوسیده را چیز همه که ریختید بهم چنان هنگامش نابه مرگ از پس و اید داشته دوست

 کجـاي  هـیچ  در دیگـر  و نیسـت  زد مثـال  یکدیگر به شما ي عالقه و عشق که گویند می همه. را خودتان زندیگی

 ام شـنیده .بینـدازد  زنـدگی  صـرافت  به را شما دیگر یکبار و بگیرد شما دل در را او جاي که نمیشود پیدا زنی دنیا

 و نـوازي  مهمـان  و داري مـردم  در کـه  چرا،باشـد  دلخـور  او از اینکه با،باشد دیده بدي وي از که نبوده کس هیچ

 و خوشنویسـی  هنـر  در کـه  زنـی  بوده او آن از گفتار ترین ناب و اعمال بهترین همیشه و نداشته نظر دانی آداب

 از کـه  کـرده  می جور بهم طوري را چیز همه همیشه و نداشته همتا خود وضع سرو به رسیدگی حتی و آرایی خانه

«.است داشته وامی تحیر به را همه و بوده خارج دیگران درایت و تصور

 شدن جمع تو نظر به؟ مارگل یا میزنی حرف ها فرشته از داري تو ببینم: گفت و کرد قطع را حرفم خندي زهر با

؟نیست آمیز اغراق و عادي غیر کمی ادم یک در هم ان بهینه صفات همه این
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 جـا  لبـانش  کـنج  مسـموم  و مسـخ  لبخنـد  ان و کـرد  مـی  نگاهم هنوزم. چرخیدم جانبش به و خورده سختی تکان

 اگـر :نالیـد  یاس با لب زیر و ماند خیره جاده دستهاي دور به و کرد عوض را نگاهش مسیر بعد. بود کرده خوش

 بـراي ! ؟کـردم  مـی  بـدبختی  و ناکـامی  احساس مرگ حد سر تا من چرا پس بود گویی می تو که طور این مارگل

 ماند خیره ناباورم نگاه و متحیر صورت در و چرخاند من جانب به را اش شکسته هم در و مغموم چهره اي لحظه

 اش چهـره . ببیـنم  چشـمانش  در را اشـک  تراوش خواست نمی گویی. کرد عوض را نگاهش مسیر سرعت به اما

 تصـورات  همـه  با که میزد حرف طوري او. بگویم چه دانستم نمی. شد کبود هم شاید یا قرمز و کرد عوض رنگ

 او از چیـزي  انکـه  بـی  چون نیافت دوام خیلی میانمان سنگینی سکوت.  کرد می فرق او زندگی و مارگل از ذهنیم

نشده چاپ با بپرسم

. بـود  او شـدن  شکفته زمان بهترین و من جوانی اغاز دیدم ارسالن خانه در اورا که بار اولین:(( گفت لب زیر نوار

 کـه  همـان . ام نشـناخته  و ندیـده . بـود  برازنـدگی  و زیبایی اوج در را او چون اي فرشته هرگز کردم می احساس

 برایم خوشی خواب سرنوشت که انجا از و بود او دیدار اشتیاق وجودم سراسر و شد زایل عقلم افتاد او به چشمم

دیدارهاي هاي فرصت و کرد بازي من با سخت بود ندیده

 تعلـیم  بـراي  او. شـدم  گفتـارش  و شیفته کالم یه در و باختم را دینم و دل یکسره که شده زیاد قدر ان کوتاهمان

 و مـن  کـه  انجـا  از. کنـد  تمرین مشق بزرگش پدر نزد تا امد می عمویش خانه به خوشنویشی فن فراگیري و خط

 انـان  خانـه  بـه  مـن  امد و رفت از مانع کسی اعتراض و شک داشتیم امد و رفت و رفاقت عادت کودکی از ارسالن

 کرشـمه  و هـا  عشوه. شود همسرم دارم ارزو و داشته دوستش قلب صمیم از فهمیدم که بود دیدارها این در نشد

 کـه  داشـت  دلیلـی  چـه  وگرنـه . است مند عالقه من به هم او که داد می نشان و کرد می اب را دلم او لوندانه هاي

 کـه  هرگاه. کند کم را اش شده ول رفیق شر تا خواست نمی ارسالن از عتاب و قهر با و داد می نشان خوش روي

 بـه . کـرد  می مسحورم محو جودش و جذبه با و شد می افتابی کشیدم می سرك ارسالن خانه حیاط به اي بهانه به

 پیـدا  را زنـدگیم  زن ترین نظیر بی خالصه و ترین اداب مبادي ترین شیرین زیباترین کردم می احساس تو قول

 کـه  انجـا  از. برد قلبیم مکنونات به پی و فهمید ابا که م شد رو ان به رو این از چنان کوتاهی مدت ظرف. ام کرده

 همـه  دیـدارش  از پس. رفتند او خواستگاري به ناچار به دیگر کس هیچ یا مارگل یا بودم گفته همه به یکدنگی با

 و گرفنـه  او از کوچـک  ایـراد  یـک  نتوانست حتی ابا که طوري. شدند سیما نیکو فرشته ان مفتون و محو من چون
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 جوانی قدر ان هم تو و است سال بچه خیلی او گفت کالم یک فقط.بتراشد وصلت این از جلوگیري براي اي بهانه

. نیسـت  آسـانی  کاري او چون روي و بر خوش مقبول زن داشتن نگه اخر. نیایی بر او کنترل پس از ترسم می که

 مـادر  چرا فکرمیکنم خود با راستی.کنیم تحقیق بیشتر بگذار اما شناسم می خوب را اش خانواده و ارسالن انکه با

(!؟است نخورده شیرینی خود پسر براي را لعبتی چنین کنون تا ارسالن

 و شـد  نمـی  راضـی  آبـا !)) ارسـالن  نـه  اسـت  من تقدیر و قسمت دختر این البد خوب: گفتم ابرام و خلقی کج با))

 کـه  اوردم در ادایـی  بـد  و کـردم  خلقـی  کـج  قـدر  ان مـن  اما خواست می تجسس و تحقیق براي بیشتري فرصت

 عروسـی  تـرین  باشـکوه  و بهتـرین . دهند فیصله را وصلتمان کار و کرده رفتار من میل طبق شدند مجبور ناگریز

 بـود  وسواسی نیازش مورد وسایل و جواهرات تهیه و خرید در او آبا ظن به. بود مارگل و من ازدواج جشن فامیل

 پـس  از مـا  ي خـانواده  تمـول  و ثـروت  تنهـا  کـه  دختري. بود دیده روز ان تا که بود دختري پسندترین مشکل و

 کـه  بـود  ایـن  عادیش غیر هاي خواسته از یکی. امد می بر غریبش و عجیب دستورات اجراي و ها خواسته تامین

 کـه  دیـد  نمـی  صـالح  ابـا . کنـد  زنـدگی  دیـدي  کـه  گشادي و گل عمارت همین در من ي خانواده با خواست نمی

 زندگی تنها خامی و جوانی اوج در تا دهد اجازه و کرده ول خدا امان به را ما چون سالی و سن کم داماد و عروس

 شده خانوادگی کشمکش این قاطی انکه بی و کرد قانعم بود که ادایی و ناز و ترفند هر با خفا در مارگل اما. کنیم

 بـه  عاقبـت  تـا  کـه  کـرد  تحـریکم  انقدر. فرستاد آبا با جنگ جبهه به مرا کند ضایع شوهر فامیل نزد را خودش و

 او بـا  خـواهرم  و مـادر  از دور و کـرده  تهیه او براي اي جداگانه خانه آبا حرف خوردن زمین و دلشکستگی قیمت

 و دیـدم  نمی را کسی او از غیر که بودم عاشق بسته گوش و چشم موقع ان اخر. کردم اغاز را زناشوییمان زندگی

 بـه  کـه  گـوش  بـه  حلقـه  غـالم  بودم شده. امد می حساب به خونین دشمن زد می حرف او میل خالف بر کس هر

 تـا  بـود  ایـن  هدفم همه گویی نداشتم اي اراده هیچ خودم از. خواست می بر او خواسته به و نشست می او دستور

 بگـویم  اسـت  بهتـر  یا من دلداگی و شیدایی که افسوس اما باشم عزیز نظرش در و کرده جلب را او خاطر رضاي

 و او از ذهنـیم  تصـورات  بـا  کـه  امـد  در رنگـی  بـه  و گرفت خود به تري زشت صورت روز هر کودکانه بازي این

 تـر  حـریص  و جسـور  نمـودم  مـی  بینـوایی  و عشـق  ابـراز  او به بیشتر چه هر. امد نمی در جور مشترکمان زندگی

 پـول  اوري جمـع  در پذیر نا سیري طمع و حرص و همسر یک نوان به من انگاشتن دیده به در جسارتش. میشدم

 و پـی  در پی مسافرتهاي و چنانی ان هاي مهمانی انداختن راه و تجملی و ضروري غیر اشیاي خرید و جواهرات و
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 بپـاش  و بریـز  او کـه  چنان ان نیز زادگان اشراف حتی که کرد می رفتار طوري آن او.بود کرده ام خسته وقفه بی

 بـاز  را چشـمم  کـم  کـم  او حالتهـاي  تغییـر  که بود نگذشته ازدواجمان از کوتاهی مدت هنوز. کردند نمی کرد می

. نداشـت  مرا حوصله بودیم تنها که وقتی. میزد پس مرا شدت همان با ورزیدم می عشق او به بیشتر چه هر. کرد

 می بش و خوش بیشتر خانه خدمه و باغبان و مهتر یک با. من اال دید می را چیز همه و کس همه چشمانش انگار

 میـان  بـه  جـایی  نابه خواسته یا بهایی گران جواهر پی که زمانی مگر. اورد نمی حساب به مرا واقع در. من تا کرد

 اینکـه  جـاي  بـه  کـنم  جلب را نظرش اینکه خاطر به هم احمق من. امدم می بر تامینش پس از من تنها که امد می

 بـه  پرستیش تجمل حس ارضاي براي هم هنوز که شود ثابت او به تا کنم جیگرش به خون کمی و کرده سماجت

 جمـع  میـان  و بـود  دار مـردم  شدت به. بدارد دوستم کمی شاید نمودم می اجابت را اش خواسته است محتاج من

. گفـت  مـی  سـخن  من با خوشایندي نا لحن با وقتها اي پاره و اعتنایی بی با خلوت در اما رفت می ام صدقه قربان

 هنـوز . شـد  می خشن و سرد یخی کوه مثل درتنهایی و شد می ظاهر دلبري و غمزه جور هزار با مهمانیها میان در

 و درد سر جمله از مختلف هاي بهانه به اول.  راند خوابش اطاق از مرا که بود نگذشته ازدواجمان از سال یک هم

 دار جریحـه  ام مردانـه  غـرور  که انداخت می راه قالی و قیل چنان دهنی بد و عتاب و قهر با بعدها و حوصلگی بی

 یـا  و کرده تندي او با امد نمی دلم که داشتم دوستش قدر ان هنوز.  شدم می دور از از غضب و قهر یا و بود شده

 خیلـی  و اسـت  سـال  بچـه  آبـا  گفتـه  به بنا که بودم کرده خوش دل مطلب این به تنها. دهم بروز خود از خشونتی

 کـه  کـرد  مـی  رفتـار  چنـان  او کند می درك را چیز همه شود تر خانم و تر بزرگ که رفته رفته و داند نمی چیزها

 عقـل  و اجتماعی برخورد و منش در که بود فهمانده همه به موتاهی مدت در چون. زند می گول را خود میدانستم

 دل درد آبـا  پـیش  توانسـتم  نمـی  حتـی  که بود کرده خود شیفته را همه چنان او. جئاست سرها ار سري درایت و

 زن ایـن  دسـت  بـه  را افسـارم  چنان او خردمندانه نصایح که چرا کردم نمی را کار این شد می هم اگر یعنی. کنم

 پا و پر طرفداران از همه دیدم که امدم خودم به وقت یک. ماند نمی باقی شکایتی و گله براي راهی که بودم داده

 کـردن  مسـخ  در او دانسـتم  مـی  کـه  مـن  اال بیننـد  می محسنات و خوبیها همه منشا و منبع را وي و شده او قرص

 جا هر بود حاضر انجا مارگل خواستند می کمک هرکجا. ماهریست جادوگر چه دلشان اوردن چنگ به و دیگران

 افـراد  بـراي  را هدایا بهترین. شتافت می خانواده ان کمک به بدیعش افکار و ناب سلیقه با او شد می پا به جشنی

 راه سـرگرمی  و بـازي  هـا  بچـه  براي. گذاشت نمی کم چیزي تکریمشان و زبانی شیرین در و کرد می جدا فامیل

 اگر که کرد می انعام و پول در غرق و داشته عزیز چنان را دستان زیر و خدمه و عبید و عبد همه که انداخت می
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 نگـه  راضـی  را مسـتخدمان  بایـد  چگونه دانست می خوب. مردند می پایش به و سپرده جان دم در بمیر گفت می

 و دوستان براي و کرد می جمع مان خانه در را همه گوناگون هاي بهانه به. نشود فاش جایی اش خانه راز تا دارد

 شـهر  سرشـناس  هـاي  خـانواده  بیشـتر  بـا . انگیخت می بر را همه تحسین که انداخت می راه مهمانیهایی اشنایان

 همـراه  از، شـوند  مـی  جمـع  هـم  دور خانمها فقط اینکه بهانه به و کرد می شرکت مهمانیهایشان در و شده دوست

 مـن  حضـور  بـه  نیـاز  کـه  پرداخت می تفریحاتی به و کرد سوا من از را خود راه کم کم. زد می سرباز من با شدن

 را خـودم  رو ایـن  از. شـود  آب شـکر  بینمـان  کمتر که کنم پر طوري را تنهاییم گرفتم یاد تدریج به هم من. نبود

 اینکه مثل آوردم می پول روي پول و کردم می کار روز و شب اما نداشتم نیازي انکه با. کردم تجارت و کار غرق

 شـدم  مـی  مـزاحمش  کمتـر  اینکه از. زد می تیغم بیشتر و گرفت می تحویلم بهتر بود تر راضی هم او طوري این

 تلـف  من را زندگیش مفید وقت همه انگار. داد نمی رنجش رفتنم سفر به یا امدن دیر رسید می نظر به تر راضی

 بـی  ایـن  و تـرك  مـرد  گویی می خودت پیش البد رسید می کارهایش همه به اسودگی با نبودنم در که کردم می

 چـرا ! ؟ کـردم  نمی زندگیم به بخشیدن سامان سرو براي اقدامی که بود رفته کجا تعصبم و غیرت پس! جربزگی

 مثـل  او!  چرا دانم نمی خودم بخواهی را راستش!؟ نشاندم نمی سرجایش و نگرفته تسلطم تحت عتاب و خشم با

 بسـته  گوش و چشم عاشق که اول روزهاي.  بلعدش می و شده ور حمله شکارش به ناگاه به که بود زیرکی افعی

 بـال  بی شیري. ام داده دست از نیز اقتدارم حتی را چیزم همه که دیدم امدم خودم به وقت یه بعدها "و بودم اش

 کـردم  زنـدگی  او بـا  مـن  کـه  طور ان نزدیک از و دیدي می را او باید تو! مترسک یک همچون مردي و پال کو و

. کـردم  مـی  طغیـان  و امـده  خشم به وقت هر بود سیاستی با زن او گویم می چه فهمیدي می تا کردي می زندگی

 پهـن  دامی مناسب فرصتی در بعد و شده روبراه چیز همه کردم می فکر که طوري کرد می ارامم و امد می کوتاه

 او نداشـت  اي فایـده  او بـا  مبـارزه . دیـدم  مـی  پیش از تر مغموم را خود و شده گرفتار پیش از پیش که کرد می

 وقـیحش  و رو پـر  خیلـی  ضـعفم  نقطه این داشتم دوستش که خصوص به بود شدن برنده سالحهاي همه به مجهز

 لونـدي  و کرشـمه  بـا  دیـد  مـی  بغـرنج  را اوضـاع  وقـت  هر و اورد می سرم خواست می دلش بالیی هر. بود کرده

 فکرم به زمانی. گرفت می پیش در را سابق رویه همان دید می گرم را سرم وقتی دوباره و زدود می را دلخوریها

 اش خـانواده  بـه  و بیفتـد  زنـدگیش  و شـوهر  صرافت به او و شود رو زیرو زندگیمان بشیم دار بچه اگه که رسید

 را مسـئله  ایـن  که کرد پا به قشقرقی چنان کارستان کرد کاري ساختم مطرح را موضوع که همان اما شود دلگرم

 مـدت  اینکـه  بـر  مبنـی  فامیـل  مکـرر  پرسش جواب در که فهمیدم بعدها سپردم فراموشی دست به همیشه براي
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 کنـون  تـا  بـزرگ  خداي اما مایلیم دو هر که کرد می ادعا باشد داشته ثمري انکه بی گذشته ازدواجمان از زیادي

.است نخواسته برایمان را سعادتی چنین

 زیبـایی  و پوسـت  طـراوت  بـارداري  سـبب  بـه  اسـت  ممکـن  اینکـه  و پـاگیریش  و دست و بچه از گفت می من به

 بـه  نداشتم دوست هم شبها حتی که میکرد خلقی کج قدر ان بهانه این به و است متنفر بدهد دست از را اندامش

 نمـی  اجـازه  غـرورم . میکـرد  قفل را خوابش اتاق در او و نداشتم او نزد جایی رفتم می هم اگر تازه. برگردم خانه

 راسـتش . دهـم  قـرار  زنـدگیم  وخیم جریان در را همه و کرده خبر را خانه مستخدمان صدا و سر و دعوا با تا داد

. بـودم  گرفتـه  خـودم  براي خودم که بود اي لقمه این. کند مالمتم و رسد ابا گوش به زندگیم خبر که ترسیدم می

 بـود  مارگـل  حرف اصل در که را خودم حرف و کرده مخالفت او نظرات همه با هم خواستگاري از بعد تازه. او نه

 نمـی  دلـم . ام خـورده  شکسـت  و کرده اشتباه بفهمد او که نداشتم دوست هم همین براي. بودم نشانده کرسی به

 نشـان  کـه  سـختی  سـر  و عجله با و رفته بیراه به انتخابم در، منم منم و پورت و هارت همه با که بداند او خواست

 ظـاهر  از همه که حاال گفتم می خودم با. بودم نشانده بدبختی به را خود و گرفته او از را تحقیق فرصت بودم داده

 دسـتی  و بمانـد  بـاقی  منـوال  همـین  بـه  وضع بگذار. برداشته را عالم همه چهش چه به به و بوده راضی زندگیمان

 سـر  هـم  کنـار  خوشـبختی  و عشـق  بـه  تظـاهر  بـا  سالها که شد این. نرسد کسی مشام به زندگیم گند بوي دستی

 زندگی از او که چرا بودم من اصلی مغبون هم شاید دانم نمی کند شیرین را کاممان حقیقی لذت انکه بی. کردیم

 سـختی  بـه  میـان  ایـن  در مـن  امـا  بود رسیده اش خواسته به من ثروت به تکیه با که خواست می را تجملش پول

 کسـی  چـه  پاي به را قلبم همه از تر مهم را احساسم و عشق نفهمیدم اینکه خوردم را تجربگیم بی و جوانی چوب

 منقلبم سخت اخرش جمله. دانی می را زندگیم تلخ حقیقت مارگل و من و خدا از بعد که تویی هم حاال. ریزم می

 چرا بپرسم او از خواست می دلم. کردم نگاهش سوخت می خوانده نا اشکی نم در که چشمانی با و برگشتم کرد

 و داد تغییـر  من جانب به را نگاهش مسیر او. نکردم جرات هم باز اما کرده تعریف من براي را زندگیش جریان

 احسـاس  کـم  کـم . فهمیدم نمی را معنایش درستی به که شد شکفته من در اي تازه حس هم به نگاهمان تالقی از

 مثـل  مـن  بـا  تـا  داشـت  دوست او چرا کردم درك که بود اینجا و دارم دوست برادرم مانند را یاشار که کردم می

 تفـاخر  و دوستی مال صفت از عاري که بودم کسی تنها من او ظن به. شود کالم هم و کرده دل و درد دوست یک

.کنم درکش و بوده دلش ي شده تلمبار دردهاي براي خوبی مستمع توانستم می جا بی
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 یگـانگی . داد می را جوانیش رفتن هدر به و بیهودگی معناي که لبخندي، بست نقش لبانش ي گوشه تلخی لبخند

 خبـر  آن از کسـی  کـه  را دلـش  هـاي  ناگفتـه  و دانسـته  الیق مرا او اینکه از. بود حکمفرما بینمان عجیبی همدلی و

.کردم می غرور احساس بود بازگفته برایم، نداشت

 بـه  اتومبیـل . گرفتیم قرار باریکی خاکی ي جاده در چپ سمت به و رسید حداقل به اتومبیل سرعت لحظه این در

 از. بـود  جـاده  خرابـی  ي دهنـده  نشـان  آن سخت تکانهاي و کرد می حرکت رویمان پیش خاکی مسیر در کندي

 ناپیـدا  و محو ماشین چرخهاي از پاخاسته به غبار و خاك در که دیدم می را سرم پشت مناظر دستم بغل ي آیینه

 کـه  اي گونـه  بـه ، بـود  زده جوانه تازه و پیچیده درهم درختان انبوه ي محاصره در مقابلمان خاکی راه. گشت می

 کـه  راهـی . شدیم می رد باران شکوفه و سبز داالنی از گویی شد نمی دیده وجه هیچ به اطرافمان محیط و آسمان

 ترسـیدم  نمـی  یاشار همراهی و تنهایی از اصالً. کرد نمی گذر آن از احدي و داده جاي خود در را یاشار و من تنها

 چـون  و گفتـه  مـن  به را زندگیش اسرار ترین خصوصی که او، بود شده عوض او به نسبت احساسم دیگر که چرا

.داشت می محترمم خواهرانش دیگر

 بیغولـه  به را ما که بود خاکی ي جاده همان شک بی جهان ي نقطه زیباترین. درآمد آب از درست یاشار ي گفته

 زیبـایی  فصلی هر در بینی می که را اینجا": گفت آرامی به که چرا، بود خوانده را ذهنم گویی. رساند می یاشار ي

 حیـث  از کـه  کنـی  انتخـاب  را فصـلی ، زمستانش و پاییز و تابستان و بینبهار توانی نمی تو و دارد را خودش خاص

 ایـن  تـو  با بلکه، تنهایی به نه امروز که است این از من خوشحالی ي همه. باشد داشته ارجحیت دیگري بر زیبایی

 تـرین  نـاب  کـه  تـویی . دهـم  نشـانت  را اینجـا  و آورده خـود  همراه را تو که بود مهم برایم. کنم می طی را مسیر

 در کـه  محیطـی  زیبـایی  و تنهایی از و تنهایی از و داده بیرون صدایت نواز دل ترنم با همراه را درونت احساسات

" .گیري می انگیزه و الهام داري قرار ان

 و تحسـین  و شـنیده  را صـدایم  خـودم  از غیـر  کسـی  عاقبـت  کـه  بودم خوشحال و کردم تشکر او از شرمندگی با

 کـه  چـرا ،  باشـم  اطـرافم  بدیع طبیعت مسحور و شیفته توانستم نمی استثنایی هاي لحظه آن در. کند می تشویقم

 واله او که بودم نفهمیده عاقبت. کردم می فکر یاشار حرفهاي به مدام و گذاشت نمی راحتم اي لحظه مارگل فکر

.بود کرده پیدا تنفر وي به نسبت شدت به اینکه یا بود مارگل شیداي و
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 خدا بهشت در سالها آن تمام در یاشار که انگار. شد افزوده محیط زیبایی بر، شدیم دورتر اصلی جاده از قدر هر

 جـایی  همـین  اینجا: گفت و کشید عمیق آهی او.  شد نمایان اي کلبه دست دور از. نداشت خبر و کرد می زندگی

 کلبـه  این نزدیکی در اما. است داده جاي خود در را من تمام سال دو که اي کلبه.  گفتم می سخن آن از که است

 کـه  طـوالنی  انزواي این در یارانم تنها یعنی. همسرش و سرایدار به است متعلق که دارد وجود هم دیگري کلبه، 

 و پـز  و پخـت  کـار  کـه  دارد نام باجی مریم، سرایدار همسر. نداشتم را دیگر کس هیچ حضور تحمل آنان از غیر

. دهـد  مـی  انجام را کارها باقی که است حرف کم و ساکت پیرمردي هم خان اصالن. اوست عهده به روب و رفت

، اسـبم  از همه از تر مهم و کند می باغبانی،  آورد می فراهم را مایحتاجمان و رود می شهر به، کند می خرد هیزم

 رأس چهـا  کـه  داشـتم  نظیـري  بی و جور و جمع اصطبل ام خانه در مدتی بخیر یادش. کند می نگهداري،  معجزه

 سـوزي  آتـش  آن ز پـس  که افسوس. شد می نگهداري ان در نژادها ترین اصیل از و شهر اسبهاي بهترین از آن

.یافت نجات آسایی معجزه طور به اسب کره یک فقط

 بـر  رخسارش از رنگ مهیب سوزي آتش آن تلخ هاي خاطره هجوم و شد کشیده هم در اش چهره لحظه آن در

 عاشـق  لحظـه  آخـرین  تـا  او قطع طور به:  گفتم خودم با که بود اینجا. نشاند جانکاه غمی در را وجودش و گرفت

.شود منقلب حد این تا ها گذشته آوري یاد با که شود می چطور نه گر و بوده مارگل

.  داد نمـی  او به عبور اجازة این از بیش خاکی راه گویی؛ ساخت متوقف را اتومبیل که بودیم نرسیده کلبه به هنوز

.  شـد  پیـاده  یاشار. بود باجی مریم همان شک بی که آمد جانبمان به شتابان زنی اتومبیل صداي شنیدن محض به

 کـه  آه. گشـود  شـدنم  پیـاده  براي را آن و رساند جلو در یه را خودش برسد در دستگیره به دستم آنکه از پیش

 بـه  بـاجی  مریـو . بودم ندیده کس هیچ از روز آن تا که احترامی و تکریم. نشست می دلم به حرکاتش این چقدر

 براي باید. داریم مهمان باجی مریم بیا: کرد صدایش آمرانه یاشار اسنکه تا شد میخکوب جا بر من دیدن محض

.ببري سر را ات چله و چاق هاي مرغ آن از یکی امروز نهار

 بـود  شـده  عارضـش  کـه  زیـادي  حیرت با، سرتاپایم کردن برانداز ضمن و آمد جلوتر و خورد تکانی باجی مریم

 دلـش  البد. بود حیرتش اوج نشانۀ اش آمده در حدقه از چشمان. شد آقایش و من از احوالپرسی و سالم مشغول

 و چـاي  تهیـه  بـري  را وي و نـداد  توضـیحی  هـیچ  هـم  یاشـار  کـه  بداند را اش ناخوانده مهمان هویت خواست می
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 و چـراغ  تهیـه  بـراي  ئی که داد پاسخ هم او و پرسید اصالن از رفتن از پیش.  فرستاد اش گلبه به من از پذیرایی

.است رفته شهر به شکر و قند مقداري

 بـود  اش کلبـه  عـازم  کـه  طور همان و نداشته بر من ار چشم اي لحظه که خصوص به بود دیدنی باجی مریم قیافه

 از گاه آن و کشید اي خمیازه معمول عادت طبق یاشار.  کرد می نگاهم بــِر و بـِر و برگردانده عقب به را سرش

 ایـن  در کمـی  شود آماده باجی مریم چاي تا اینکه یا؟ کنی استراحت و برویم کلبه به خواهد می دلت: پرسید من

؟بزنیم گشت اطراف

 شـروع  معجـزه  از اول اسـت  بهتـر  پس: کرد اضافه ام گفته از خوش سر نیز او.  کردم موافقت دومش تقاضاي با

 خواهنـد  خیـره  را چشـمانت  مطمئـنم  کـه  رویـم  می کلبه اطراف تماشاي به هم بعد بدهم نشانت را او باید.  کنیم

؟آید نمی بدت حیوانات از که تو ببینم. ساخت

.نه که البته: گفتم نبودم مطمئن اینکه با

 برد محلی جانب به و گرفت را دستم،  نه یا آید می خوشم کارش این از کند دقت آنکه بی و شد خوشحال خیلی

 گُـر  حیـا  شدت از حالیکه در.  شد وجودم همه شدن گرم سبب دستش گرماي. شد می نگهداري آنجا معجزه که

 اي لحظـه .  گـرفتم  فاصـله  او از کمی و کشیده بیرون انگشتانش الي از آرامی به را دستم،  شدم می آب و گرفته

 خـودم  حـال  توي اصال ببخش منو:  گفت کرد می خم راستش شانه روي را سرش که طور همان بعد و کرد مکث

.هستی خواهرانم از یکی هم تو کردم فکر اي لحظه براي قسم آبا جان به. نبودم

.خورد نمی قسم بیهوده را آبا جان دانستم می که خصوص به،  نشست دلم به حرفش

 کـره . شـد  سـرحال  و شـاد  دوباره و زد لبخندي هم او.  افتادم راه دنبالش دوباره کن گوش حرف دخترهاي مثل

 و آمـده  وجـد  بـه  اختیار بی که سرحال و زیبا آنقدر. بود تنومند و بزرگ غایت به اسبی، بود یافته نجات که اسبی

: گفـت  بـرد  مـی  اسبش جانب به مرا اینکه ضمن و فهمید را اشتیاقم یاشار گویا. نبود دلم توي دل نوازشش براي

 قشـوي  مشـغول  و برداشت برسی بعد. است شده تربیت و رام او نترس. کنی لمسش تونی می داري دوست اگر

. نمـودم  لـذت  احسـاس  لطـیفش  پوسـت  کمس از و کشیدم حیوان افراشته گردن به را دستم هم من. شد اسبش
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 شـده  هیجـان  ر دچا او به دادن سواري بریا و شناسد می خوب را صاحبش انگار که جنباند می سر طوري معجزه

.است

 بـاجی  مـریم  بـه  خطاب، بلند صداب به و رساند اصطبل دروازة به را خود حیوان جوي و آب بررسی از پس یاشار

؟نه یا برده سواري به را امروزمعجزه اصالن!  باجی مریم،  باجی مریم: گفت

.کرده را کار این الطلوع علی صبح،  راحت خیالتان،  آقا بله: کشید فریاد اش کلبه داخل از زن

 ایـن  در گشـتی  و نـداده  هـدر  بیهـوده  را وقت است بهتر پس خوب: گفت آم می من جانب به که همانطور یاشار

.برگردانم عمارت به را تو آفتاب غروب از قبل تا ام داده قول که مانده یادم خوب. بزنیم اطراف

 بـه  شانه. لطف سر از و مهریان اي خنده خندید من به هم او.  کردم نثارش لبخندي اختیار بی و شد راحت خیالم

 سراسـر . بـودیم  اطرافمـان  هـاي  زیبایی محو سکوت در و رفتیم می راه بود راهنمایش او که مسیري در هم شانۀ

. بودند داده باغ صحن به اي العاده فوق زیبایی که رنگارنگی و وحشی گلهاي و رسته تازه علفهاي از بود پر زمین

. کـنم  سـرور  و لـذت  در غرق را خود و داده سر جان بن از آوازي و نشسته زمین روي جا همان خواست می دلم

 مـی  کـاش .  بـودم  پریشان و قرار بی و سوخت می ام حنجره. شد می کار این از مانع یاشار حضور که افسوس اما

 دلـم  لـوح  در بودم زنده که روزي تا را پیرامونم شکوه و زیبایی همه و گرفته آرام قدري تا بخوانم کمی توانستم

 اشـتباه  بـه  آن هـر  رفـت  می ان خوف که داشت می بر قدم من به نزدیک قدر آن یاشار.  کردم می ضبط و حفظ

 مراقـب  او خوشـبختانه  امـا ، سـازد  گرفتـار  انگشـتانش  چنـگ  در را بـازویم  یـا  انداختـه  گـردنم  در دست دوباره

.زد می قدم ام شانه با شانه موقر و متین،  داشت نمی بر چشم من از اي لحظه اینکه با و بود حرکاتش

؟بخوانی اي ترنه خواهد نمی دلت:  کرد میخکوبم که پرسید من از چیزي لحظه یک در

نه:  دادم پاسخ قاطعانه! خواند می را ذهنم او

،  زیبایی چنین محیط در هم آن،  تصنیفی خواندن براي مطمئنم.  دهد نمی نشان چنین صورتت ولی: گفت دوباره

 شـنیدن  آرزویـم  تنهـا  اکنـون  اینکـه  با. شود می کار این از مانع که است من حضور فقط و اي شده بیخود خود از

.بمانم منتظرت جا همان و بروم کلبه به بگو خواستی که وقت هر تا،  توست صداي
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 بخـوانم  خواهـد  نمی دلم هیچ! هرگز،  نه،  آه:  گفتم بود کرده گلگون نیز را صورتم قطع طور به که شرمندگی با

.باشم تنها یا

 هـر ،  کـنم  مـی  بـاور  را حرفت: گفت و داد سر رضا و شوق سر از اي خنده که نشست دلش به چنان آخرم جملۀ

. رسـد  نمی کسی به صدایت،  بخوانی بلند که قدر هر. ندارد ترسی عمارت پشتی حیاط همچون نیز اینجا که چند

 مـی  تنهایـت  مـایلی  اگـر . ام کرده گریه صدا بلندترین به و کشیده فریاد اینجا در بارها و بارها من که طور همان

.رسی می کلبه به عاقبت بروي که طرف هر از باشد راحت خیالت.  گذارم

 گریسـته  بلنـد  صـداي  بـه  آنجـا  در بارها و بارها کرد می اقرار که بود آسان برایش چقدر. شد ریش برایش دلم

 سـر  از یـا  کـرده  مـی  گریه و آمده فغان به دلدادگی و شوق سر از که داد می عذابم پرسش این دیگر بار.  است

 حـرف  بـه  ناگهان. شد می جدا همسایه زمین از پرچین با باغ که رفتیم پیش آنجا تا خالصه؟ شکست و تلخکامی

 بکـري  زمین باید کردم می فکر که حالی در، است شخصی ملک زیبایی این به جایی من خداي آه:  گفتم و آمده

؟اید کرده پیدا را اینجا چگونه.اید ساخته اي کلبه ان در خود اختیار به که باشد

؟امده خوشت اینجا از:گفت و زد لبخندي

.گذاشت بهشت را اینجا نام باید،زیاد خیلی:گفتم بودم قرار بی و زده هیجان بسیار که حالی در

 بـه !شـد  خواهـد  تـو  مال اینجا بعد به فردا از:گفت قاطعیت با و امرانه که بود گسترده لبانش بر خنده بساط هنوز

.داد خواهم انجام را ثبتش کارهاي تبریز به رسیدن محض

 از را حیـرتم  خواسـتم  می فقط.نکنید پیشنهادي چنین هرگز!نیست ممکن،نه،نه!؟من مال چی:گفتم بلند صداي با

 و بـوده  راحت حیث هر از انسان ان در که جایی!ست فردي به منحصر جاي چه بگویم و داشته ابراز اینجا زیبایی

.کنم می ارامش و راحتی احساس من که طور همان کند می پیدا دست باشد می خواهانش که ارامشی به

 صـحبت  یاشـار  بـا  ارامـش  بـا  توانسـتم  مـی  و بوده راحت مکان ان در راستی اینکه به،اندیشیدم خود به اي لحظه

.برم می یاد از را ها کلمه و نیامده بر هم سر پشت ي جمله چند گفتن پس از که منی.کنم
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 کـه  افسـوس .ببینید نزدیک از را اینجا باید گفتم دیدي:گفت و نمود تصدیق را حرفم سر تکان با و خندید یاشار

 متوجـه  هیچ راستی.داري پنهان را درونت شوق توانی نمی که اي امده وجد به انقدر که هم تو.نیامدند جیران و ابا

؟گویی می سخن ترکی زبان به راحت که اي شده

 او مقابـل  در چقـدر  مـن  خـداي  اه.زد زل چشـمانم  بـه  اي لحظـه  بـراي  و ایستاد مقابلم.خنداند بیشتر را او حیرتم

 قـد  از انکـه  از پیـیش .یافتـه  رشـد  و بـزرگ  غایـت  به مردي او و ها بچه دختر مثل درست،بودم ظریف و کوچک

 تنهایی به ها دختر نیست رسم که دانم می!خوشحالم امدي من با اینکه از:گفت شود شرمم نارسم هیکل و کوتاه

 بـه  مطمئـنم  کـه  تو لطف این ولی،بروند گردش به نامحرمند عبارتس به و شناسند نمی را انها خوب که مردانی با

 یـک  بـا  تئانسـتم  مدتها از بعد که است این همه از تر مهم.شود عوض چیزها خیلی که شد سبب،بوده ابا خواست

 ایـن  حـاال .میدادنـد  عـذابم  و افتـاده  اعصـابم  روي بختـک  چـون  کـه  رازهایی.شوم سبک کمی و کرده درددل نفر

 نمـوده  جلـب  خـود  بـه  را اطمینـانم  و اعتمـاد  ي همـه  صـداقت  و پاکی نهایت در که تویی،توام مدیون را اسودگی

 ایینـه  عـین  تـو .ببري لذت انها به کردن نگاه از که شفاف و زالل انقدر،بودند خوب تو مثل مردم ي همه کاش.اي

 مهـم  بـرایم  هایـت  غصـه  و شـادي  هـم  همـین  بـراي ،بینم مـی  را خـودم  عکـس  انگار کنم می نگاه تو به وقتی،اي

 بگـویم  بهتـر  یا،غصـه  و غـم  اینهمـه  ظرفیـت ،کوچکت و پـاك  قلب که چرا،بخندي همیشه خواهد می دلم.هستند

 و شـهامت  درس تـو  از مـن .میدهـد  عـذابت  و شـده  تلمبـار  دلـت  در سـالها  طـی  که هایی غصه.ندارد را اضطراب

 و ساخته غولی هایم غصه از نباید،دارم تو به نسبت بیشتري توان و مردم چون گرفتم یاد.اموختم داري خویشتن

 تا بسازم زندگی با و اورده طاقت تو مثل باید بلکه.کند گریزم مردم و داده ازارم مدام که بیندازم اعصابم جان به

 روز همـان  از کـه  چـرا ،گیرم مـی  نیک فال به را تو ي خوانده نا دیدار من.باشد فرجی صبوریها این پس در شاید

 سـالها  از پـس  کـه  کـنم  اعتـراف  بایـد .ام افتـاده  زنـدگی  صـرافت  به دیگر بار.  شده عوض بکلی دیدمت که اولی

.قائلم ارزش زیبائیهایش براي و دارم دوست را زندگی که کنم می احساس

 کسـی  بـراي  هـم  مـن  وجود است ممکن کردم نمی فکر هیچ:گفتم و کردم پاك را امد چشمم گوشه به که اشکی

 رضـاي  سـبب  بـه  خرسندي این و خوشحالم بینم می زندگی به مشتاق و امیدوار را شما اینکه از.باشد مفید و مهم

 ادا او بـه  نسـبت  را دینم قدري و کرده جبران را محبتش و لطف طریقی به خواست می دلم همیشه که اباست دل
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 امیـدي  ي روزنـه  او ي گوشـه  جگر براي ناچیزم وجود و امد پیش فرصت این ناتوانیم ي همه با خوشبختانه.کنم

.نماید شاد را مادرش دل و بازگشته زندگی به دوباره که شد

 فکـر  چـرا !؟زنـی  می حرف طوري این چرا:گفت داري غصه و بم صداي با و گرفت را هایم شانه دستش دو هر با

؟ندارم ارزشی تو براي من یعنی؟ابا دل رضاي براي گویی می چرا؟ندارد ارزشی وجودت کنی می

 مـی  چـرا !خواسـت  مـی  چـه  من از او راستی به.بدهم او به پاسخی چه باید نمیدانستم و گرفتم گر خجالت فرط از

 امـده  گـردش  بـه  او بـا  کـه  نیسـت  ابـا  دل خشنودي و رضا براي و دهم می اهمیت او به که کنم اعتراف خواست

 و میـداد  اهمیـت  تراویـد  مـی  بیـرون  نگـاهم  از و جوشید می قلبم در انچه و شخصی نظر به راستی به او یعنی!؟ام

.دارم ابا به که دینی واسطه به نه باشد مهم برایم خودش که خواست می دلش

 زار و گذاشـتم  چشـمانم  روي را دستم دو هر.شد می جاري اشکهایم اوردم می کم که وقتی،همیشگی عادت طبق

.زدم زار

 جیـران  و ابـا  زحمتهـاي  ممنـون  و مـدیون  چقـدر  که بگویم خواستم می فقط،کنم ناراحت را شما خواستم نمی من

 مـن  ي سـرزده  حضور از شما که طور همان.بودم پوسانده کفن صد حال به تا نبودند دو ان اگر شک بدون.هستم

 و زنـدگی  بـه  و گرفتـه  جـان  انهـا  محبتهاي از هم من،دارید دوست دوباره را بودن زنده و شده امیدوار زندگی به

.شدم امیدوار و مطمئن خودم به همه از تر مهم

 البد.نگیر کم دست را خودت همه این:گفت داد می تکانم که حالی در و فشرد ام شانه به تر محکم را دستهایش

 ان،نیستی مهم کسی براي کنی می فکر چرا.ساختم فاش بریت را زندگیم اسرار مهمترین که داشتی ارزش انقدر

 دلـم .یافتی راه زندگیم زوایاي ترین خصوصی و خلوت به که مهمی انقدر نفر یک براي کم دست مه حالی در هم

 بـر  پیکـر  غول اختاپوسی چون که سخنانی.باشد نشده وقتش هنوز ترسم می اما،بزنم تو به حرفها خیلی میخواهد

.نماید می مغشوش و مسموم را افکارم اش کشنده و مهیب پاهاي با و افکنده سایه زندگیم

 گشـته  امیـدي  نـا  و یـاس  دچـار  دوبـاره  که کرد احساس شد می خوب.رفت دیگري طرف به و گشت جدا من از

 اشـعاري ،ترکی زبـان  بـه  خودش با لب زیر.ساخت می موافق نا را خلقش و پریشان را افکارش که اي غصه همان
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 بیـزاري  و انزوا از اي هاله در که دیدم می را او.فهمیدم نمی را باقیش معنی کلمه چند جز به که کرد می زمزمه را

 خـودش  بـا  لـب  زیر و ایستاده ملول و مکدر که دیدم می را رخش نیم.بود خودش با خلوت به محتاج و رفته فرو

 یـادم .بگـذارم  تنهـایش  تا دادم ترجیح.شد هراسم و خوف موجب شدت به حالتش این.کرد می تکرار را سخنانی

 عـازم  زنان قدم بودم ایستاده که جا همن از هم من.رسید خواهی کلبه به برگردي که کجا هر از بود گفته که امد

.شدم او زیباي ظاهر به ي کلبه

 درختـان  پـس  در گنجشـکها  مداوم جیک جیک و پرستوها پرواز و بود نورانی و منور،خورشید مالیم تابش با باغ

 و ریحـان  و گـل  جـز  افکنـدي  مـی  نظـر  کـه  سـو  هـر  بـه .ساختند می یادماندنی به و بدیع هایی صحنه نارون رفیع

 بخـش  فرح و لطیف بسیار و سرسبز جا همه.دیدي نمی دیگري چیز الو و البالو و سیب نشسته شکوفه به درختان

 نفهمیـدم  کـه  بـودم  اسـوده  و سـبک  قـدر  ان.کردم می نظاره اطرافم بهشت و کردم می سیر ابرها میان انگار.بود

.ام کرده گم را او و گرفته فاصله یاشار از متر صدها

 خـوش  جـا  بـاغ  دل در عمیـق  ارامـش  کمال در که دیدم می را کلبه دور از که چرا نشد هراسم موجب دوري این

 ازاد،کـردم  مـی  خوشی سر احساس روز ان که قدر ان عمرم طول تمام در وقت هیچ.بود مهمانانش منتظر و کرده

 حـدیث  و مارگـل  و یاشار حتی،چیز همه که بود کرده حالم سر و گذاشته تاثیر من بر طبیعت قدر ان.نبودم رها و

 داد مـی  قلقلـک  را ام حنجره و جوشید می ذهنم در غوغایی.اندیشیدم می خود به تنها و برده ازیاد را زندگیشان

 را اي ترانه،شـنیدم  می خودم فقط که طوري،صدا ارامترین به انگاه نبود یاشار از خبري.پاییدم را گرداگردم کمی

 ام ترانه دوروبرم وارسی از پس و کندم می را وحشی گلی باغ صحن واز شدم می خم وقتها بعضی.خواندم خود با

 از کـه  اي بیغولـه .بـود  اورده اش بیغوله به خودش قول به مرا که بودم ممنون یاشار از دل در.گرفتم می سر از را

.بود زیباتر دنیا تمام

 بلنـد  نفس چند با.بود مناسبی سایبان اش گسترده چتر.دادم تکیه محکمش تنه به و گرفته جا نارونی درخت زیر

 ایـن  و کـرد  مـی  ناشـناخته  امیدي از ماالمال را وجودم ي همه مرموزي حس.کردم پر بهاري هواي از را هایم ریه

 مـی  وا تکاپویشـان  بـه  و کاشـت  می موجودات ي همه دل در را داشتنی دوست بذر این سال هر که بهار خاصیت

.داشت
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 نگـاهش  خـوب  و شـدم  بودخـاموش  امـد  و رفـت  در مـردي  ي سـایه  مـن  بـه  نزدیـک  جایی،کلبـه  از دورتر کمی

 مـی  نظـر  بـه  اشنا رفتنش راه فرم و استخوانی هیکل چقدر.بود خاکستري موهاي با خمیده و سالمند مردي.کردم

 پنهـان  سیاهی بافتنی کاله زیر در که خاکستریش و سفید موهاي جز به.کردم نگاهش بیشتر و رفتم جلوتر.رسید

 و دیـده  را او پیش سالهل انگار.بود اشنا بسیار رفتنش راه طرز و حرکات خصوص به،صورتش اجزاي ي همه،بود

 داشـت  حقیقـت  بلـه .رفتم جلوتر،نشوم دیده که طوري بازهم.بودم کرده ضبطش و ثبت دلم لوح در همیشه براي

 چهـره .نکـردم  مالقـاتش  هرگز و بودم دیدنش منتظر سالها که اي چهره.خودم از بهتر حتی شناختم می را او من

 مـرور  بـه  کـه  اي چهـره .بـود  نیامـده  سر به طوالنی انتظار این هرگز و داشت را دیدارش حسرت چشمانم که اي

 و بارهـا  نـامش .بـودم  بیـزار  نـاجوانمردیش  و او از شدت به و شده دلم در شده ثبت مردان منفورترین جز زمان

 از دور نفرتـی  و وحشـت .خـان  اصـالن ،خان اصالن:خواند می را او مادرم که طور همان کشید سوت سرم در بارها

 ایـن  از کـردنم  دور بـراي  امن پناهی و واقعیت از گریز براي راهی.لرزاند را وجودم و گرفت بر در پیکرم تصور

 ي همـه  کـه  کـرد  مـی  اعالم،بیداریم از پس و داد می تکانم کسی خواست می دلم.خواستم می دهشتناك کابوس

 می جان ذهنم در که بود پنداري ان از غیر چیزي حقیقت و بوده همیشگیم هاي کابوس و خواب بودم دیده انچه

.گرفت

 باشـد  انجـا  یاشـار  رفـت  مـی  تصـور  کـه  چـایی ،پرچینها نزدیـک  و مـردم  دور کلبـه  از را خودم شد می که انجا تا

.یاشار،یاشار:خواندم خود به ملتمسانه و زدم صدا وحشت با را او.رساندم

 و استیصـال  نهایـت  در بارهـا  و بارهـا  بازهم.بود زده غیبش انگار اما،کردم می صدایش نام به که بود بار نخستین

 خواست می دلم.بدهید نشان را خودتان هستید جا هر کنم می خواهش،خان یاشار،یاشار:زدم صدایش درماندگی

 حصـري  و حد که بودم کرده وحشت قدر ان.نبود یاشار از خبزي.ام شده اوهام دچار که داد می اطمینان من به او

 مـن .بود یافته انتقال همسایه ایوان به و شده پیچیده پتویی الي که دیدیم می را مادرم بیجان و سرد پیکر.نداشت

 پدرم منتظر شب تا سماجتی چه با که دیدم می را خودم.زدیم می زار و چرخیدیم می جنازه گرد کوچکم برادر و

 خانـه  و کرده زنده را مادر!سازد گلستان را جا همه و کند خیر به ختم را چیز همه خودش قول به و بیاید تا ماندم

 گـرم  دسـتان  تماس اخرین.شدم می کشیده شاغالم منزل تا پدرم دنبال که دیدم می را خودم.بسازد نو از را مان

 کـرده  فرامـوش  هم را خودم اسم دیگر که دیدیم می را خودم.نگشت باز هرگز دیگر و رفت همیشه براي که او
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 دل تـه  از و بسـتم  را چشـمانم  و گذاشـتم  گوشهایم روي را دستم. شدم می خوانده نوبر منفور نام با مدام و بودم

 رفتـه  حال از بود مانده کم. ندارد حقیقت این، نه که کشیدم می فریاد. دادم سر را دریم دربه سالها زاري و گریه

 بـه  و گرفـت  مـرا  محکمـی  دسـت  ناگـاه  کـه  شوم رها دردناك هاي خاطره این شر از کوتاه هرچند مدتی براي و

.داد تکان سختی

"!؟شده آزارت و هراس موجب چیزي چه، بگو من به! بزن حرف! ؟شدي طوري این دوباره چرا، شده چه "

 کـه  انگـار . کـردم  نگـاهش  و کـردم  بـاز  را چشـمانم . بـود  دهنـده  گرمـا  و بخش امید یاشار ي گرفته و بم صداي

 بـه  کـه  طـور  همـان  و گـرفتم  جـا  بازوانش گرم پناه در اي جوجه مثل. دیدم می را زندگیم تصویر ترین محبوب

 مال بر را حقایق گرمش صداي با تا داشتم امید و زدم صدا را نامش. نمودم گریستن به شروع، لرزیدم می سختی

 مرتـب  و بـود  داشته نگهم محکم و کشید آغوشم در گرمی به نیز او. دیدم می کابوس که سازد مطمئنم و ساخته

.داد می دلداریم

".اي شده اوهام دچار دوباره البد، نترس چیزي از، هستم اینجا من. نیفتاده اتفاقی، جانم نکن گریه "

 خیـره  او بـه  اشـکبارم  چشـمان  بـا  و شده جدا اش سینه محکم گاه تکیه از. رسید می اش سینه به سختی به سرم

 و شـده  مالیخولیـایی  دوباره که بگو من به، یاشار هان؟ ام شده اوهام دچار که مطمئنی": پرسیدم ملتمسانه و شده

".ندارند حسابی و درست اساس و پایه که پرورانم می سر در افکاري

 یـک  راستش. گذاشتم تنهایت خلقی بد با که ببخشی مرا باید تو! است طور همین که البته": داد پاسخ گرمی با او

 اینکـه  تـا ، نکردم پیدایت اما، زدم پرسه طرف آن و طرف این کمی. نیست تو از اثري دیدم و چرخاندم سر وقت

".زنی می صدا مرا قشنگ چقدر تو راستی. خواندي می نام به مرا که شنیدم. شنیدم را زاریت و ضجه صداي

 بـه  را دسـتانم  دوبـاره  او امـا ، آمدم در به بازوانش ي حلقه از آرامی به، موقعیتم به وقوف از پس و شدم شرمنده

 سـبب  مـن  حضـور  کـه  آورم مـی  ایمـان  جیـران  ي گفتـه  به کم کم دارم": گفت آشکار انودهی با و گرفت چنگ

 دردمنـدي  و بـدبخت  انسـانهاي  دو هر تو و من.نیست تو آزار و اذیت قصدم کن باور. شود می احوالت دگرگونی

 که گذشت ما بین چه نمیدانم هم خودم.میدهیم کف از اختیار عنان و شده رو زیرو اي اشاره اندك به که هستیم
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 اتفـاق  ایـن  افسـوس  کـه  باشـد  تـو  بـراي  خـوبی  روز مـدتها  از پـس  امروز میخواست دلم.شد تنگ خلقم ناگهان

 لحظـه  بـه  لحظه باید و منی مهمان که رفت یادم هم بعد،  کردم پریشانت ام کننده کسل دلهاي درد یا اول.نیفتاد

".ام شده خودخواهی موجود که راستی.باشم مراقبت

 مقصـر ،  نکنید اشتباه،  نه،  نه":گفتم کشیدم می بیرون دستهایش الي از زرنگی و ظرافت با را دستانم حالیکه در

 هـایی  صـحنه  ناخودآگـاه .آیـم  نمی بر اعصابم پس از که ام شده مالیخولیایی و ضعیف آنفد من.شما نه منم اصلی

 چـون  اي شده خود بی خود از ام دیوانه هرگز کاش،  میشود عذابم و رنج موجب که میشود ظاهر چشمانم جلوي

".هستم نیز زخمهایتان پاش نمک بلکه نمیکنم کم شما دردهاي از دردي تنها نه که منی.آورید نمی خود با مرا

 وقت هر.مرهمی عین من براي تو که قسم خدا به!نزن را حرف این نه،  نه":گفت مهربانی با و کرد قطع را حرفم

 کـه  توسـت  وجـود  محـرك  و عجیـب  نیروي این،  گردم باز گذشته صراط به تا میکنم قصد و میروم فرو خود در

 وجـود  پنـاه  ام توانسـته  اینکـه  و تـو  بـدون  از کـه  حاال همین مثل و کشاند می زندگی این به مرا دستی دو دوباره

 چـون  میخواسـت  دلـم  اینکـه .بازمیگردانی من به را ام کرده گم احساس آن تو.بالم می خودم به باشم مستأصلت

 مـی  کنـار  بـه  پـوچی  هـل  چـون  و نیـاورده  حسـاب  به مرا او حالیکه در باشم همسرم امن پناهگاه واقعی مرد یک

 پـس ،  اسـت  گرفتـه  آرام تو وجود مسکن با رنج مدتها از پس که روحی مریض،  مریضم تو مثل هم من.انداخت

 تـا  کنیم دل درد هم با آنقدر بگذار.باشم تو داغان اعصاب ي دهنده کمک و یار میخواهد دلم که همانطور بگذار

".کنیم شروع نو از دوباره بتوانیم تا شویم خالی بگذار.نماند باقی اي نگفته درد هیچ

 کلبـه  بـه  تا کرد تعارف بعد کمی.همیشه از تر مهربان و ثابت،  میکرد نگاه هم او.نگفتم هیچ کردمو نگاهش فقط

.کند تر آرام را اعصابم میتوانست شیرینی با شربت لیوان یک خوردن او نظر به.بخوریم چیزي و برگردیم

 کـار  در خیـالی  مبـادا  بـود  این از ترسم ي همه اما.یافتم می باز را آرامشم کم کم.افتادیم راه هم ي شانه به شانه

 واقعیـت  بـه  وقتـی  اضـطراب  و دلشـوره  ایـن .باشـم  دیـده  یاشـار  ي کلبه اطراف در را پدرم راستی به من و نبوده

 راه بـه  چشم و دیدن منتظر سالها که تصویري،  پدرم صورت.دیدم اصطبل نزدیک را او دیگر بار یک که پیوست

 بـا  و گرفتـه  دسـت  به را عمرم ي شیشه که دمی و شاخ بی غول.میشد مجسم دیوي چون نظرم در،  بودم امدنش

 نمیخواسـت  دلم هیچ.بود داده باد به را آرزوهایم و شخصیت و غرور ي همه کودکی دوران همان از آن شکستن
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 نیاورده بر دم و شده خفیف و خوار اش کرده از سالها که همان.کنم نگاهش دیگر بار و افتاده چشمش به چشمم

 واقـع  در.بـودم  شنیده سرکوفت و خورده سري تو رندیش مرد و بدقولی سبب به چقدر که میداند خدا فقط.بودم

 از کـه  رنجهایی تحمل و فرامرز با ازدواج در شکستم اصلی مسبب.بود نامرادیهایم و بدبختیها همه اصلی سبب او

.میکرد سنگینی بدنم و تن بر هایش شکنجه پاي جاي هنوز و رسیده من به او جانب

 امـان  بـه  پـیش  سالها که هستم کوچکی دخترك همان من که بگویم و شوم رو روبه او با توانستم می چطور آخر

 رنجهـا  تـو  مسـئولیتی  بـی  و توجهی بی ي واسطه به که دخترکی.اي نگرفته او از سراغی هیچوقت و کرده ول خدا

 سـالها  را علـی  محمـد  که بگویم و ببینم را او میتوانستم چطور.است گرفته قرار ظلمها اقسام و انواع مورد و کشید

،  ببین میگفتم و میدادم نشانش را تنم روي مانده جا به داغهاي باید.تنهایم و تک من اینک و داده دست از پیش

 بلـد  اگر سوادم بی اگر.تویی رنجها این ي همه مسبب و باشد می مجروحش تن از بیمارتر دخترت روح که ببین

 جـوانیم  سـالهاي  ایـن  در اگـر ،  نـدارم  نفس به اعتماد اندکی و ام نیافته رشد خوب اگر،  بزنم حرف خوب نیستم

 ایـن  در کـه  تـویی .توسـت  ي پدرانـه  مرحمت از همه و همه دوستم انسان اي خانواده سربار اگر،  عصبیم و بیمار

 تـدریج  به و کاسته دلم در را نفرت و کینه تخم که تویی.اس نگرفته ما از سراغی و نبوده ما فکر به اي ذره سالها

 هـم .میهراسـم  تـو  جنسـان  هـم  ي همـه  از کـه  هسـتم  ترسـویی  موجـود  من حاال.کردي منزجرم مردها ي همه از

 و بکشـم  فریاد میخواست دلم.اند کشانده بیماري به را جسمم و روح و داده آزارم طریقی به یک هر که جنسانی

 خالی حرفها این با که بود زیاد آنقدر قلبم در شده تلمبار نفرت اما کنم خالی سرش را سالها این ي همه ي عقده

.ام شناخته را او که نیاورم خودم روي به که گرفتم تصمیم هم همین براي.نمیشد

 شـده  دفـن  ذهـنم  زوایـاي  تـرین  تاریـک  در و مـرده  خسـرو  و فرامرز و شاغالم که همانطور،  بود مرده برایم او

.کند رسوایم یاشار نزد و بشناسد مرا او مبادا که بود این از یترسم همه.بودند

 ي حملـه  شـد  تـر  نمایـان  قامتش و چهره که همین.آمد ما جانب به خضوع با اربابش ي مشاهده محض به اصالن

 بـه  قـدر  هر.آمدم نمی بر بدنم اعضاي لرزش و درون نفرت و حرص پس از که طوري.شد عارضم خاصی عصبی

،  نبیـنم  را اش چهـره  تـا  کـردم  پنهـان  یاشار پشت را خودم.میشد افزوده استیصالم شدت بر میشد تر نزدیک ما

 از بنـد  انـداخت  طنین میکرد احوالپرسی و سالم یاشار با که آشنایش صداي وقتی.بود کرده ام کالفه اشک هجوم

 از و بافـت  مـی  داشـتانها  مـادرم  تضـرعهاي  مقابـل  در شـب  همـه  کـه  آشـنایی  صـداي  همـان .شد جدا وجودم بند
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 و انداختـه  چنـگ  یاشـار  کـت  بـه .کـرد  خواهد گلستان را زندگیمان روزي عاقبت اینکه.میگفت سخن معجزاتش

 ي مشـاهده  از پـس  و برگشـت  مـن  جانـب  بـه  و شد متوجه او.بودم کرده پنهان سرش پشت سماجت با را خودم

.بودي خوب حاال تا که تو؟دختر شده چی دیگه":»پرسید اسفناکم وضع

 حرکـت  زودتـر  چـه  هـر  خـدا  رضـاي  محض":گفتم ساخت می مرتعشش و گرفته خود در را صدایم که بغضی با

".برگردیم عمارت به و کنیم

".نشده ظهر هنوز؟چی براي آخر":گفت حیرت با او

".کنم استراحت کمی باید،  نیست خوب حالم.برگردانید عمارت به مرا،  یاشار آقا خدا به رو تو":نالیدم

 بـه  گرفتـی  جـان  وفتی،  بخور چیزي کن استراحت همینجا قدري.برگشتن تا کو حاال":گفت دنیا از خبر بی یاشار

".میگردیم باز عمارت

 مهیـا  را چیـز  همـه  بـاجی  مـریم ،  کلبـه  تـوي  بفرماییـد  آقـا  بلـه ":کـرد  تأییـد  را اربـابش  حرف و آمد جلو اصالن

".ایم کشیده را ناهار کنید شیرین را دهنتان تا.است حاضر میوه و شربت و شیرینی و چاي.کرده

 اي لحظـه .میکـردم  حس خوب میشد متصاعد لباسهایش از که سیگاري تند بوي که بود شده نزدیک ما به آنقدر

 را هیزمـی  بخاري،  شده سرد قدري هوا دیدم.داخل بفرمایید،  بفرمایید".میکرد تعارفمان مدام و نمیشد خاموش

 آهـاي .اسـت  حاضـر  دم تـازه  چـاي ،  داخـل  بفرماییـد .میلرزند بید مثل که شده سردشان حکماًخانم.کردم روشن

 جـان  آقـا  آخ.اند شده بنیه کم قدري گویا کن درست بیدمشک و گالب شربت لیوان یک خانم براي باجی مریم

".افتند می پس دارند ناکرده خداي اینکه مثل،  باشید داشته را خانم هواي

 نمیخواسـت  دلـم .چرخیدنـد  مـی  سـرم  دور و افتاده دوران به رویم پیش مناظر ي همه و میرفت سیاهی چشمانم

 میـان  بخواهم آنکه بی گویا.نبود اي چاره اما باشم وابسته وي به و داده جلوه زبون یاشار نزد حد این تا را خودم

.رفتم وا دستانش

****
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 اتـاق  انگیز دل گرماي،شد می متصاعد آن از که مطبوعی و خوشی بوي و هیزمی بخاري در چوب سوختن صداي

.بود انگیز رخوت و دلپذیر همه و همه، بود داده جاي خود در مرا که نرمی بستر و

.کردند می صحبت من مورد در که شنیدم می وضوح به را صداها اما، نداشتم را چشمانم گشودن رمق هنوز

 از بعـد  آدم آخـر ؟کرده خـوش  او چیـز  بـه  را دلش ارباب بیچاره!دارد هم ادایی و ناز چه ایکبیري دختره، اُه اُه»

«؟بندد می دل کسی همچین یک به مارگل

 آنطورهـا  امـا ، نیسـت  طنـاز  و خوشگل مارگل مثل که است درست؟ایکبیري چرا«:آمد حرف به اعتراض با اصالن

 بـه  را هـا  وصله این که دیدي حرکتی تو مگر.دارد نظر او به آقا که معلوم کجا از تازه، نیست گویی می تو که هم

«؟چسبانی می آنها

 حـد  آن تا را پایش و دست آقا که همین؟ببینم چه خواستی می دیگر«:گفت و داد تکان گردنی و سر باجی مریم

 ایـن  بـه  اگـر  برم می را دستم خدا به! ؟نیست کافی،بود شده دیوانه دخترك ضعف و غش براي که بود کرده گم

 کـه  فهمـیم  مـی  خـوب  تو وهم من هم.نکردیم سفید آسیاب در را موهایمان این که ما.باشد نداشته نظر دخترك

 چیـز  چـه  دختـرك  ایـن  مگـر .اسـت  شـده  دختـرك  خـاطرخواه  خیـالم  بـه . بـوده  چه آقا قراري بی همه این دلیل

 یـک ، بـود  ندیـده  خـود  بـه  را مارگـل  چـون  زنـی  اقـا  اگـر  باز؟کرده جلب خود به را آقا توجه که دارد نظرگیري

«؟چرا دیگر حاال اما،چیزي

 همـه  و شـود  بیـدار  اسـت  ممکـن !سـاکت  هیس« :داد ادامه، گفت می سخن شیرین اي لهجه با را ترکی که اصالن

 از یکـی  شاید. نداریم خبر اینها پیک و جیک از که ما تازه!کن بتر باقالی و بیار خر وقت آن.بشنود را حرفهایمان

«.آمده اینجا او با گردش هواي به که باشد آقا دور اقوام

 را مـاردش  دوسال این در آقا مگر. دورش اقوام،باباش خاك ارواح آره«:گفت و پرید حرفش میان به باجی مریم

 بـه  را دختـرك  او. گفـتم  مـن  کـه  همان؟آورده صلوات و سالم با را دورش اقوام از یکی حاال که داده راه اینجا به

 از مـن  حیـرت  اما؟ باشد عزادار تواند می چندسال تا!دیگر است آدم خوب. کند بش و خوش او با تا آورده اینجا



www.98ia.com

150

 تـب  ایـن  آقـا  چرا، آباست دست توي رو برو خوش و خوشگل دختر و زن همه این؟ دختر این چرا که است این

«!؟آورده اینجا به خودش با را الزمی

 به تاجی چه زیبایی همه آن با مارگل! زن نیست خوشگلی که چیز همه«:بودگفت شده عصبانی که حالی در اصالن

 زیـر  را سـرش  کبک مثل آقا اگر که نکن مارگل مارگل هم همه این.بزند نتواند برگشته بخت این که زد آقا سر

«!نرفته یادمان که ما، کرده پنهان برف

 خرابمـان  خانـه  خـواهی  مـی . شـو  سـاکت ،هیس«:کـرد  سـکوت  به تهدید را او ترس از که بود باجی مریم بار این

. نکـردیم  دخالـت  کارهـایش  در کـه  اسـت  خـاطر  ایـن  بـه  فقط آوردیم دوام آقا پیش اگر هم وقته چند این.کنی

«.نبودیم معرکه بیار آتش و نداشته مارگل کار به کاري هم موقع آن که همانطور

 بـه  اي جرقـه  ترسـیدي  مـی  اینکـه  خـاطر  ایـن  بـه  فقط نبودیم معرکه بیار آتش آره«:آمد حرف به اصالن ناگهان

 کنـد  لعنتـت  خـدا «:گفـت  زد مـی  حـرف  خودش با که حالی در بعد» .کند اش وجزغاله گرفته پسرت قباي گوشه

 نـاز  در و کـرده  ترقی نوکرها و کلفت همه.خوریم می را تو کاري ندانم و ولنگاري چوب داریم چطور ببین،پرویز

 پرویـز  صـرافت  بـه  آقـا  تا جنبانیم می دم و کنیم می زندگی سگ عین دهات این ي گوشه ما وقت آن، نعمتند و

 خبـري  آزگار دوسال که زده غیبش گوري کدام باجی مریم غیرت بی پسر که نپرسد چیزي غیبتش از و نیفتاده

«.نشده او از

 مراعـات  بایـد  شده گور به گور آن، چه من بستۀ گوش و چشم پسر و من به«:گفت پیش از تر کالفه باجی مریم

 هـم  او خـوب .کـرد  نمی بدرش راه از تا آمد نمی قمیش و قر همه این پسرك این جلوي و کرد می را فرش و قر

 مـی  فکـر .شـد  مـی  هـوایی  و دید می را خانم اطوار و قر. بود باد از پر هم سرش، نیرومند و بود جوان، داشت دل

 مـی  الالیـش  بـه  لـی  لـی  و کند می پرویز پرویز خانم اینقدر که افتاده پرویز یه همین و شده سوراخ آسمان کرد

 او بـه  صدبار.نداشت خوراك و خواب پسرك. بود او چاك سینه دیوانه و عاشق که بگو منو پرویز بدبخت. گذارد

 خـون  گفـت  می خانم اگر خدا به. بود شده خانم دیوانه. نداشت که نداشت اي فایده اما، کردم نصیحتش و گفتم

«.کرد می قطعه قطعه هم را آقا گفت می اگر حتی. کشت می هم آدم او بخاطر، کن
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 دوسـال . باشد کنارها گوشه همین است ممکن.ببند را دهنت، شو خفه«:انداخت طنین بلندتر اصالن صداي بار این

. کنـی  خـراب  خانه را ما و بیندازي ات شده جوانمرگ پرویز صرافت به را او توانی می حاال ببین، درنیامد گندش

 حـاال .ایـم  گرفتـه  قرار تنبیه و توبیخ مورد که هستیم ما این، کرده گور و گم را خودش و برده را لشش تنه که او

 بـه  ناخواسـته  تـا  نـزنیم  حرفـی  اسـت  بهتـر ، کرده تحمل را ما حضور چندوقته این در و کرده اعتماد ما به آقا که

«.بدهیم دست از شده سرپناهمان که را اي پوسیده سقف و خرابه خشت همین و رسیده گوشش

 را چشـمانم .پرداخـت  مـن  حـال  بررسـی  به و و آمد تر نزدیک و کرد تایید را اش گفته سر حرکت با باجی مریم

 آلـوده  هـاي  نفـس  بوي و اصالن حضور از چقدر داند می خدا.خوابم هنوز کردم وانمود و فشردم هم روي محکم

 بـا  آرزو ایـن  و گذاشـت  مـی  راحـتم  و رفـت  مـی  زودتر کاش.بگیرد عقم بود مانده کم.آمد می بدم سیگارش به

 کـه  همـانطور ، شـد  خارج کلبه از و کرد جمع را پایش و دست اصالن، او ورود محض به. یافت تحقق یاشار آمدن

 افتـاده  اتفاقـاتی  چه و آمده پدرم سر بر چه سالها این در راستی.نکرد هم نگاه را سرش پشت و رفت پیش سالها

 مارگـل  و پرویـز  از طـوري .بـود  کـرده  دمخـور  باجی مریم با و انداخته هایش بچه صرافت از کلی به را او که بود

 و بـاجی  مـریم  پسـر  پرویـز  بـود  معلـوم  کـه  داد می قرار نفرین و لعن مورد را پرویز اصالن و کردند می صحبت

 روزهـاي  بـه  وقتـی .بود جوانمرگم مادر هووي باجی مریم پس. کشید تیر دلم توي چیزي.باشد می پدرم ناپسري

 آمـدنش  با که روزي. بود زندگیم روز کدرترین روز آن اما،دیدم می خطی خط و سیاه را همه کردم نگاه گذشته

 زنـدگیش  محـل  بـه  مـرا  یاشـار  وقـت  هـیچ  کـاش .داد مـی  آزارم و نهاد دوشم به همیشه از تر سنگین باري کوله

.بود باجی مریم و اصالن همچون جغدانی جایگاه که مأمنی، بود نیاورده

 و حالتهـا  بیـان  بـه  نگـران  و دلسـوز  پرسـتاري  قالـب  در و کـرد  عـوض  رنگ یاشار مشاهده محض به باجی مریم

 و خسـته  یاشـار  صـداي .بـود  نزده نامربوط حرف همه آن من سر پشت هرگز که انگار. پرداخت احوالم گزارش

 گفـتن  بـراي  اي تـازه  حـرف  او دیـد  وقتـی . پرسید می باجی مریم از من مورد در مدام.رسید می نظر به مرتعش

 مرخصـش  اتاق از، است اندك خودش اندازه به رفته هوش از که که کسی درباره او هاي دانسته واقع در و ندارد

.کرد

 قـالب  در را راسـتم  دسـت .کـرد  مـی  قـرارم  بـی  درونـم  غوغـاي . نشسـت  بسترم کنار و شد نزدیک من به یاشار

 بتقـی  جـراحتش  جـاي  و سـوخته  گداخته کفگیر با نسا توسط که آنجایی،دستم پشت آرامی به و داد جا دستانش
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 حرکتـی  بـا  و گشـودم  را چشـمانم .نداشـتم  را یاشار حضور گرماي تحمل آن از بیش. داد می نوازش را بود مانده

 و کشـید  جلـوتر  را خودش،بود نشسته که همانطور و نکرد رها را دستم او.بیدارم و آمده هوش به که دادم نشان

«؟آمده جا حالت، خوبی«.پرسید را حالم و انداخت چشمم در چشم

 بایـد  امـروز  همـین «:گفـت  آمرانـه  گرفت می جان قدري صدایش که حالی در.دادم امیدواري او به سر حرکت با

 بـه  دیگـر  و رفتـی  حـال  از دیـدي  وقـت  یک،شـود  نمی که طوري این.کند ات معاینه درست تا کنم خبر را طبیب

«.نیامدي هوش

 و داد اهمیـت  مـن  بـه  نباید هم خیلی که بگویم او به خواستم می ایمکه اینکه مثل، فهمیدم نمی را خودم حال اصالً

 نباشم که من.افتد می مهمی اتفاق کنید می خیال!بهتر،کمتر یکی،جهنم به«:گفتم حوصلگی بی به پس، بود نگرانم

«.ترند آسوده دیگر خیلیهاي هم و خودم هم

 و تمسـخرعام  مـورد  تـا  کردم می کاري باید. کرد می عادت من با بودم به کمتر و گرفت می فاصله من از باید او

 او همراهـی  یـا  عالقه.نبودیم کور که دیگران و من اما.بود بسته حقیقت به را چشمانش او.گرفتیم نمی قرار خاص

.داد می قرار مردم استهزاي و تمسخر مورد را او من از بیش، من با

 خـود  با من آنچه از تر رحم بی حتی،انصافی بی خودت مورد در چقدر تو«:گفت و کرد رها تغیر و قهر با را دستم

 احتـرام  آنـان  دلواپسـی  بـه  دسـتکم .باشـند  نگرانـت  خیلیها است ممکن که کنی نمی فکر این به حتی تو. کنم می

«.شوم می زنده و میمیرم صدبار افتی می روز این به که وقت هر، من خود.بگذار

 همیشـگی  ناراحتی و کسالت از تا آوردم گردش به خود با را تو مثالً«:زد می حرف همچنان او.شد کنده جا از دلم

 دسـتش  بعد» .اي برداشته عقب به قدم یک بلکه نکردي تغییري تنها نه بینم می اما،گردي شاد کمی و شوي دور

 که کنم ثابت او به توانم می چگونه!است بدتر من از که او،من خداي واي«:گفت گالیه با و گرفت آسمان به رو را

«.باشد مهم خیلیها براي است ممکن
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 صـرف  را وقـتش  و کرده توجه من به که قدر آن،مهمم او براي من یعنی. افتادم اصالن و باجی مریم حرفهاي یاد

 تمنـا  او از نـدارم  را اصـالن  بـا  رویـارویی  طاقت دیگر بودم مطمئن که حالی در و نشستم بستر میان! ؟کند می من

.بازگرداند عمارت به مرا زودتر هرچه کردم

«!؟نیامده خوشت اینجا از«:پرسید حیرت با او

«.ترم راحت عمارت در اما چرا«:گفتم کنان من و من

«.گردیم برمی زود خوردي که را ناهارت،گذشته ظهر از ساعت دو یکی«:گفت و گرفت را دستم مهربانی با او

 راه بـین  را ناهار«:گفتم آشکار تمنایی با.بود اصالن حضور دلیلش تنها البته که کردم حیرت خودم حاضرجوابی از

«.باشید موافق شما اگر البته،خوریم می

«.باشی داشته را حالش تو که شرط این به البته!نه که چرا، موافقم«:گفت خاصی شعف با او

".کنیم میل صفا و آرامش در را ناهارمان که میدهم قول":دادم قول اصالن از فرار براي

 مـی  کنـاري  به را اندازم رو که زور همان بعد.میشد جاري لبانش بر بار نخستین براي که اي خنده،  خندید یاشار

"؟نداري ضعف و شده خوب حالت مطمئنی":پرسید دیگر یکبار او انداختم

".شد خواهم هم بهتر شویم دور اینجا از همینکه!مطمئنم بله":گفتم قاطعانه

 تو وضعیت به زیاد که ام کرده عادت من ولی":گفت میشد نمایان اش چهره در شعف و شادي آثار کم کم که او

".میشود بارانی هوایت و حال و زده برقی کجا و کی نیست معلوم.مانی می بهاري هواي عین تو!نباشم دلخوش

 امـا  امد می بدم برم و دور مردان ي همه از آنکه با.میگرداند بر من به حاال و بود زده او به را حرف این آبا روزي

 مهمـی  ادم میکـردم  احسـاس  کـه  میکـرد  رفتـار  مـن  بـا  طوري او.امد می خوشم او تمجیدهاي و تعریف از چقدر

 کـه  بود شده خودمانی و نزدیک من با انقدر روز چند آن ظرف.کرد کمکم برخاستن در و گرفت را دستم.هستم

 ایـن  تا دادم اجازه چطور بودم شده دلخور و گریزان مردان ي همه از که منی گفتم خود با.نمیترسیدم او از دیگر

 اعتمـاد  او بـه .انگیخت برنمی را سوءظنم که داشت خاصی صداقت و یکرنگی یاشار اعمال.شود نزدیک من به حد
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 گفتـه  نـا .بـود  جـدا  عالم مردهاي ي همه از او حساب اینکه مثل.داشتم اعتماد جیران و آبا به که همانطور،  داشتم

 در اي جاذبـه .میکـرد  غـرقم  نگـاهش  گـرداب  همـه  از تـر  مهم و او دستان گرماي.میکردم تردي گاهی که نماند

 و تـرس  دچـار  حالیکـه  در هم آن آمد می خوشم او با زدن حرف از.بود ممکن غیر آن از رهایی که بود گفتارش

 مـردن  که بود شده پیدا کسی عاقبت.بالیدم می خودم به بود احوالم نگران اینکه از.نمیشدم فراموشی یا استیصال

 گرمـاي  بـا  و رسـیده  دادم بـه  میشـدم  بحـران  دچـار  وقت هر که بود یاشار این و نبود یکی برایش بودنم زنده و

 بـاجی  مـریم  از بخـوریم  راه بـین  بود قرار که را ناهاري.میگرداند بر زندگی به دوباره مرا زیادش محبت و وجود

 را بـاجی  مـریم  امـا  نمیکـردم  نگـاه  اصـالن  به.شوم اتومبیل سوار تا کرد کمکم و گذاشت عقب صندوق در گرفتو

 اربـابش  و مـن  بـین  اي رابطـه  چه بداند میخواست دلش و میکرد نگاهم زده بیرون حدقه از چشمانی با که دیدم

.میدارد گرامیم و عزیز چنین که است برقرار

 تـا  بـود  خـوبی  دلیـل  این و میرسید نظر به صبح از گرمتر هوا.رسیدیم اصلی راه به و گذشته خاکی جاده همان از

 دلم ته.نبود صبح مثل من حال اما بود زیبا صبح مثل جاده.بخوریم هوا کمی و کشیده پایین را اتومبیل هاي شیشه

 میدانستم اینک و یافته موجه عیر غیبت سالها از پس را پدرم اینکه تشویش.میداد آزارم که داشت وجود نگرانی

 بـه  مهربـانی  نگاه و برگشته گاهی از هر که مردي.است نشسته دستم کنار اکنون هم که مردیست یاشار نوکر او

 گرفتـه  بر آنها از را نگاهت توانستی نمی که طوري بود جذاب و قشنگ چشمانش میخندید وقتی.انداخت می من

 حالیکـه  در میـزنم  زل چشمانش به اختیار بی گفتن سخن هنگام میکردم احساس کنی دیگري جاي به معطوف و

 محـو  اي ثانیـه  گذشـت  از پـس  دوبـاره  ولـی  میکـردم  را خـود  سـعی  ي همـه  اغلب.نمیکنم درستی کار میدانستم

.بود نشین دل و مهربان وصفی قابل غیر طرز به او نگاه.میشدم چشمانش

 کـه  همیشـه  بـرعکس  او.خوردیم را ناهارمان و نشستیم پهناوري دشت وسط.بود همینطور هم ناهار صرف هنگام

 حـد  آن تـا  را او هرگـز  کـه  بـود  بشـاش  آنقـدر .بود حرکاتم مراقب و میکرد نگاه من به مدام میشد طبیعت محو

 مختلـف  هـاي  بهانه به او.نبود اي چاره اما بگریزم نگاهش رس تیر از میخواستم.بودم ندیده سرحال و سرخوش

 در را نظـرم  و میخواسـت  ام عقیـده ،  میگفـت  سـخن  دري هـر  از و گشود می را صحبت سر و خوانده خود به مرا

 کـه  بـود  ابهـت  بـا  و جـدي  آنقـدر  بعنـی ؛  کـنم  نگاهش بودم مجبور دادن پاسخ وقت.پرسید می چیزي هر مورد

 گرفتـار ،  میشـدم  گرفتـار  کـه  بـود  اي لحظه همان درست این و شود رنجشش موجب او به توجهی بی میترسیدم



www.98ia.com

155

 و راحـت  ناهار یک عاقب.بود توصیف قابل غیر و مرموز ي جاذبه دنیا یک اعماقش در که مرهبانی چشمان همان

 بـه  پـایی  و دسـت  بـی  تـرس  شـدت  از من یا شود غمگین یا گلو به بغض او آنکه بی خوردیم هم کنار دغدغه بی

 از خبـر  افشـانی  پرتـو  در خورشید ضعف و گذشتند می سرعت به ها ثانیه.کنم شرمندگی احساس و لرزیده خود

.میداد عزیمتمان هنگام

 گشـود  سـخن  بـه  لـب  وقتـی  بـود  کـرده  امیزي رنگ را اش چهره آشکاري اندوه اما بود خوشحال یاشار آنکه با

 خـدادادیش  زیباییهاي همه آن با پهناوري ان به دشت کردن رها و عمارت به رفتن از من همچون نیز او فهمیدم

.است عمگین و متأسف

 که حاال مثل ندهد دست از را موقعیتش و مانده حالت یک به ساعتها میخواهد دلش ادم که میرسد وقتها بعضی"

 را ناهارمـان  و نشسـتیم  مـی  همینجـا  مـا  میگذشـت  سـاعتها  کـاش .کنم عوض دنیا ي همه با را آن نمیخواهد دلم

 ي همـه  و بـود  مگـو  بگـو  و تشـویش  بـود  تا همیشه بودم نکرده احساس آرامشی چنین که مدتهاست.میخوردیم

 بـازي  را مفـت  حمـال  یـک  نقـش  دیـدم  و آمـدم  خـودم  به وقت یک.شد بیهوده مشاجرات و دعوا صرف جوانیم

 بـراي ،  همسـرم  بـراي .میکـنم  جـان  شـب  و روز سـگ  مثـل  چـه  بـراي  اصـال  میگفتم خودم به وقتها گاهی.میکنم

 از بریـدم  چیز همه از که شد این.است تظاهر و فریب آخرش که عشقی براي،  نامعلوم اي آتیه براي،  فرزندانم

"...اینکه تا گشتم امید نا چیز همه و کس همه

 قلـبم  تا اي روزنه اي واسطه هیچ بی که جایی آنها اعماق به.زد زل چشمانم به دوباره و گذاشت تمام نا را حرفش

 و میشـوم  مرتکـب  بزرگـی  گنـاه  میکـردم  احسـاس .شـد  می شرمم او به کردن نگاه از چرا نمیدانم.میشد گشوده

 نجـابتم  و پـاکی  از بارها و بارها که او میگفتم خود با.دیگریست شخص به متعلق که میکنم نگاه چیزي به دزدانه

 شـیرین  کالم.من چرانی چشم نه بود او نگاه گیرایی از گناه اما.میکند مالمتم میزنم زل او به اینکه از دل در گفته

 نگـاهش  و چرخانده را سرم میزد حرف وقتی میخواست دلم.میکرد منقلبم چشمانش گیرایی و خودمانی رفتار و

 متوجـه  او که بود این آرزویم ي همه.میشد گرفتار و افتاده هم به چشمانش دوباره که پایید نمی دیري اما،  نکنم

 مـن  کم دست،  میکشید نیز صورتم بر را میگذشت قلبم در آنچه نقاشی انگار که افسوس اما نشود حالتم این ي

 دوستی از که بودم مطمئن و میکردم فرض گناهکار را خودم ذهنم در افکار این آمدن با.میکردم احساس اینطور

 " میـداد  عـذابم  میپیچیـد  سـرم  در بـاجی  مـریم  حرفهاي وقتی خصوص به میکنم استفاده سوء آبا اعتماد و یاشار
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 میـدادم  قـول  خـودم  بـه  همیشه از تر مطمئن موقع این در و "!کند بش و خوش او با تا آورده اینجا به را دخترك

 بود زیاد انقدر ما ي فاصله!کجا یاشار بو کجا من آخر.نشوم مهربانش چشمان جذب و نکرده نگاه یاشار به دیگر

 بـه .میکـرد  تمجیـد  و تعریـف  مـن  از سـاعتها  او اگـر  حتی.میشدم خامی توهمات چنین دستخوش نباید هرگز که

 بـه  کلفتـی  بـراي  که هستم مفلوکی دخترك و فرامرز ي بیوه و اصالن دختر که نرود یادم هرگز دادم قول خودم

 بـه  را روزگـار  و کـرده  زنـدگی  خـانواده  اعضـاي  سـایر  مثل که است صاحبخانه مرحمت از و آمده اربابی ي خانه

.میرفت یادم از نباید وقت هیچ که بود مهمی اصل این و میگذراندم راحتی

 دزد بهـار  هـواي  یاشار قول به.شدیم اتومبیل سوار و کردیم جمع را بسطمان پیچید هوا در سردي سوز که همین

 من به سالمتیم به او توجه.شوم بستري روزها و خورده سرما نسیمی اندك به که میرفت آن احتمال آن هر و بود

.براند خود از را مردي چنین میتواند زنی چگونه اندیشیدم خود با.میداد قلب قوت

 ثمـر  بـه  را آنهـا  مـرگش  از پـیش  تـا  بـود  مصـمم  و بـود  نکـرده  کـه  کارهایی از.زد حرف چیزها خیلی از راه بین

 لحظه براي ولی چرا نمیدانم.اندیشد می نیستی و مرگ به جوانی عنفوان در او که آمد می عجیب نظرم به.برساند

 نیستی و مرگ از باید چرا.است عجیب من خداي":داشتم بیان بود زده که حرفی بخاطر را ام شکوه اختیار بی اي

"!؟اورید می بدست زندگی به را اشتیاقتان و امید کم کم حالیکه در هم آن بزنید حرف

 سـخن  بـه  لـب  بـود  بسـته  نقش اش چهره بر صورتش پنهاي به لبخندي حالیکه در کرد نگاه من به و برگشت او

".کد خواهم زندگی ابد تا است مهم کسی براي بودنم زنده که بدانم اگر":گفت خوشحال و زده ذوق و گشود

 خـواهران  ي همـه  و جیران،  آبا!مهمید همه براي که است معلوم خوب":گفتم همین براي نشدم منظورش متوجه

".هستند شرطتان و قید بی عاشقان و مند عالقه هایتان خواهرزاده و

"؟کنی اذیت مرا میخواهی یا میزنی راه آن به را خودت":گفت دلخوري با

"؟میکنید فکري چنین چرا آخر کنم اذیت را شما":گفتم پته تته و خوردم جا

 و عشـق  بـر  عـالوه  میرسـد  جـوانی  سن به وقتی آدم":گفت پس،  ام نفمیده را منظورش که کند باور میکرد سعی

 نمیشـود  یافت نیز مادر و پدر در حتی برادر و خواهر در نه که دیگریست ناب عواطف محتاج اش خانواده محبت
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 عشـق  این ي ثمره و میشود برقرار شوهر و زن بین فقط که است جسمانی و روحی لطیف کششهاي و عشق آن و

 کـه  تکـاملی  یعنـی  سانند میر فداکاري و محبت اوج به را او و شده انسان دل چراغ که میشوند کودکانی اشتیاق و

 نـارسِ  ي میـوه  فقـط ،  بـودم  گذاشـته  عشـق  را نـامش  کـه  سـخت  گذرگاه این از من.شیرین هم و است تلخ هم

 نوبهـار  در تـو  که همانطور میکنم احساس زبانم زیر را شکست تلخ و گس ي مزه هم هنوز که چیدم را تلخکامی

 روزهـاي  ایـن  در تـا  اي برنچیده اي توشه هیچ هم ات خانواده محبت از هرگز ام شنیده آبا از که آنجا تا و است

".باشد راهت روشن چراغ شکست انگیز عم و تاریک

 راه بـاقی  داشـت  دوسـت  کـه  میگفـت  جفتـی  بـه  عالقـه  و توجـه  و نیـاز  و عشق از او.فهمیدم را حرفش معنی تازه

 و بوده محروم آن از مارگل با پیوند در که نابی احساس.گردد سعادتمند گذر این در و کند طی او با را زندگیش

 پوستش و سوخته نسا کفگیر با که همانجا چپم دست روي را دستش ناگهان.بیابد دیگري زن در را آن بود مایل

 پشـت  سـوختگی  بـه  چشـمم  وقـت  هـر !کشـیدي  زجـر  چقدر که میداند خدا فقط":گفت و گذاشت بود شده جمع

"؟آورده سرت را بال این کسی چه.میشود ریش دلم افتد می دستت

".ام دایی زن":گفتم کالم یک در فقط آلود بغض

 معطـوف  نظـرش  بـار  ایـن  و کنـد  امتحان را اقبالش و بخت دیگر یکبار میخواهد که بود معلوم یاشار حرفهاي از

 بـراي  بایـد  دارم بـدنم  و تـن  بـر  کـه  جراحتهـایی  با کردم فکر.بود مارگل مقابل ي نقطه درست که شده دختري

 بـا  چـون  کـنم  فکر آن به نمیخواست دلم که چند هر کنم بیرون سرم از را خانواده تشکیل و ازدواج فکر همیشه

 ازدواج هـوس  روزي محـال  فرض بر اگر.بود محض دیوانگی سیاهم بخت امتحان،  بود آمده سرم به که بالهایی

 پـس  زود خیلی نیز او که بود دلسوز مردي ترجم و دوستی انسان حسِ تحریک ممکن فرصت تنها میزد سرم به

 کنـد  سـر  زنی با میتواند مردي چگونه آخر.میشد پشیمان اش کرده از و برده واقعیت به پی حجابها رفتن کنار از

.باشد شده زشت و رفته بین از سوختگی جراحت با بدنش گله به گله ظاهر زیباییهاي و ظرافت جاي به که

 بـود  اي لحظـه  درست این و شد جاري دیدگانم از شکستگی دل سر از اشکی ي قطره و سوخت خودم براي دلم

 بـا  و ترکیـد  بغضـم .کـردم  احسـاس  دسـتم  ي شـده  جمـع  و سـوخته  پوسـت  بر را یاشار لبهاي مطبوع گرماي که

 تسـکینم  چیـزي  کـه  بـودم  خـاطر  رنجیـده  آنقـدر .کشـیدم  بیـرون  یاشـار  لبـان  و دست میان از را دستم خشونت
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 کـه  بزنـد  حرفـی  میخواسـت .بـود  شده احساساتی شدت به که میکرد بازي را دلسوزي مرد همان نقش او.نمیداد

.شدم مانعش

 بوسـه  با که اید شنیده مادربزرگتان از که نیست داستانهایی آن از دیگر این.است واقعیت این؟کردید خیال چه"

 جمـع  و خشـک  پوست این ببوسید مرا هم بار صد اگر.میگردد باز اولش حالت به چیز همه و شده باطل جادو اي

 از و نرفتـه  بـین  از مانـده  بـاقی  بـدنم  و تن بر سیگار آتش سوختگی اثر بر که جراحتهایی دیگر و دستم ي شده

 حـال  بـه  بگذاریـد  و نکنیـد  بـازي  را دوسـت  انسـان  و فداکار آدمهاي نقش پس.نمیشود کاسته کراهتش و زشتی

 احساسـات  نـه ،  عشق نه.نمیخواهم چیزي هیچ هم زندگی از.راضیم دارم که وضعی همین به من تازه.باشم خودم

 و بوسـیده  را چیـز  همه پیش سالها من.روشنکند را دلم ي خانه شما قول به که چراغی نه و خانواده نه،  عواطف و

 پنـاه  در کـه  آرامشی،  باشم آرام میخواهم فقط حاال.را بودنم زن حتی و را احساساتم،  را عواطفم.ام گذاشته کنار

".نباشم شرمنده بودنم از دیگر که برسم حسی به و یافته را خود ان

 اینکـه  مثـل ،  بـبخش  مـرا ":گفـت  آلودي غم لحن با چون بودند ریخته یاشار صداي در را دنیا بغض ي همه انگار

 دل هـا  پیـرزن  هاي قصه به هم هنوز که نیستم لوح ساده و بچه میکنی تصور تو که هم آنقدرها.کردم روي زیاده

 و دریـایی  پري با،  ترنج و نارنج دختر،  پریان شاه دختر با من.اموخته من به زیادي چیزهاي زندگی.باشم خوش

 هـیچ  بـا  وقـت  هـیچ  و کردم عروسی اي شنیده ها قصه در حال به تا تو که اي افسانه و داشتنی دوست موجود هر

 چطـور  حـاال .نشـد  زیبـا  ذاتـاً  و نکرد عوض رنگ او هم غرورم و قلب انداخت پا زیر به و کندن با حتی،  اي بوسه

 اسیر که میزنم بوسه خانمی شاهزاده دستان بر که امیدم این بر میزنم بوسه دستت بر اگر که کنم فکر میخواهی

 رنـج ،  ترسـو  دخترکـی .میبیـنم  هسـتی  که همانطور را تو من که کن باور نه،  نه.شده طینتی زشت جادوگر طلسم

 کـه  است شاهد خدا اما.دردمند و بیمار همه از مهمتر و جوش دیر و منزوي،  رو کم و سواد بی،  محروم و کشیده

 مـن  بـراي  تـو .میبینم حرفها این از باالتر را تو که چرا نشده تحریک ترحمم حس و نسوزانده دل تو بر اي لحظه

.میرانی حکم دستت زیر متظاهر زنان ي همه بر و اي ایستاده صداقت و پاکی رفیع هاي قله اوج در

 آن ي همـه  الیـق ،  الیقـی  تو.است دور ها خیلی وجود ناصافی و کدورت از هست تو وجود در که جالیی و روشنی

 ي همـه  به میخواهد دلم که است آن ي واسطه به فقط و فقط دارم ارادتی و محبت تو به اگر،  نداري که چیزهایی
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 آن از بیشـتر  خـودت  به تو رسیدن در من آرزوي که نشود باورت شاید.برسی هستی مستحقش که چیزهایی آن

".پرورانی می دل در خود که چیزیست

 و بـم  باصـداي  کـه  چـرا  بـود  خوانـده  را فکـرم  همیشه مثل انگار.سوادیم بی حتی،  بود خبر با چیز همه از او پس

 شـلوغ  ایـن  در.بیایـد  خانـه  بـه  تو تعلیم براي استادي شنبه از است قرار،  ام کرده صحبت آبا با":گفت اي گرفته

 مشـقت  و درس کـار  بـه  کـه  آیـد  نمـی  پـیش  فرصـتی  کـرده  درست خودش براي جیران که اي مشغله و پلوغی

 یکـی  مدت ظرف میدهم قول.دارد برتري جیران آموزش بر لحاظ هر از جعفر استاد تدریس و تعلیم تازه.برسد

 را تابسـتان  بایـد  اوردیـم  می کم نمره کداممان هر که وقتها ان بخیر یادش.بسازد ممتاز شاگرد یک تو از ماه دو

"؟شوي نمی خسته زیاد کار از که تو ببینم.میکردیم سر او گیریهاي سخت با

 سـکوت  در.شـد  سـاکت  هـم  او.بـدهم  را پاسـخش  نتوانستم و ریختم اشک آرام و آرام و برگرفته او از را نگاهم

 از ببیـنم  تـا  کـنم  نگـاهش  نکـردم  جرأت حتی دیگر.رسیدیم عمارت به سپس و شهر به اینکه تا میکرد رانندگی

 و بنشـینم  کنـارش  داشـتم  دوسـت  هـم  بـاز  بـودم  زده او بـه  کـه  حرفهایی ي همه با.نه یا است ناراحت من دست

 پـس  در آفتـاب  هنـوز .ببیـنم  روز در را گلـی  شـاه  تـا  داشتم دوست چقدر که آه؛  بگردیم شهر در هم با ساعتها

 گرفـت  فـرا  را وجـودم  خاصـی  انـدوه .رسید عمارت ي دروازه به آبا با قرارش طبق او که بود نشده مخفی کوهها

 نشسـتم  صـندلی  روي مستقیم و راست طوري و کردم پاك را اشکهایم.جمعه روزهاي ي همه غروب مثل درست

 گشود را در شد متوقف حیاط فرش سنگ ي جاده بر اتومبیل که همین.بود نداده رخ بینمان اتفاقی هیچ انگار که

 گشـوده  شـدنم  پیـاده  بـراي  را جلـو  درِ بارهـا  و بارها که انگار نه انگار.رساند ساختمان به را خودش معطلی بی و

 ي چهـره  برابر در و شدم پیاده اتومبیل از مغموم و کسل.است عصبانی دستم از که میداد نشان حرکتش این.بود

 در.رفـتم  بـاال  سـنگی  هـاي  پلـه  از میکـرد  تماشـایمان  و بـود  ایسـتاده  ایوان باالي که جیران ي زده حیرت و مات

 چشـمش  کـه  همـین .گرفتم قرار دیدگانش برابر در دهم نشان خندان و خوشحال را خودم میکردم سعی حالیکه

 با گردش میدانستم هم اول از. آورده در را گندش یاشار این اَه":گفت دلخوري با و کشید آهی افتاد چشمانم به

 چـرا .آورده روزت به چه ببینم!میکرد اصرار همه این که بگو آبا این به،  ندارد دیگري ثمر کسالت و غصه جز او

 ببینـد  تـا  آبـا  پـیش  بـریم  بیـا ،  بیـا .شده متورم و قرمز چشمت ي همه ببین کن نگاه آخ آخ؟!کردي گریه اینقدر

 تـو  از یاشـار  اسـت  مطمـئن  میگفت آبا.میگردد بر من هزار و میرود من یک او با آدم.نکرده تغییر هنوز پسرش
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 او کـه  زمانی تا.فهمیدیم را کردن مراقبت معنی و نمردیم،  مادر ببین و بیا.کرد خواهد مراقبت چشمانش از بیش

 از آن.نـدارد  انـدوه  و غـم  جـز  اي فایـده  او بـا  صـحبتی  هـم  و گردش است مارگل فکر به فقط مالیخولیاییها مثل

".امروز از هم این دیروزش

 تقصـیر  و بـوده  گناه بی یاشار میدانستم که آنجایی از من ولی برویم آبا اتاق به هم با تا میکشید را دستم جیران

 و دسـت  بـه  آبی بگذار.کنیم ناراحت را آبا ندارد لزومی.جیران کن صبر خدا به را تو،  نه":کردم التماسش نیست

 کـه  نیسـت  حیـف ؟دارد غصه خودش براي کم.نگویی آبا به چیزي هم تو است بهتر.اید می جا حالم بزنم صورتم

".کنیم تلخ کامش به افتاده پا پیش حرفهاي با را روزها این شادي

 انجـام  روز آن بـراي  کـه  را کارهـایی  تـا  خواست من از.پذیرفت را حرفم و خورد فریب کودکی راحتی به جیران

 عمـارت  نیـزدر  آبـا  دختران که میداد نشان پنجدري و دري سه اتاقهاي صداي و سر.ببینم نزدیک از بودند داده

 و بخوابـد  پلکهـایم  ورم تـا  شدم پنهان جیران اتاق در ساعتی براي و شستم را صورتم و دست زود.اند شده جمع

 تـازگی  و نـویی  بوي.داد نشانم بودند کرده تهیه بازار از که را هایی پارچه فرصت این در هم او.شود بهتر ظاهرم

.بود کرده پر را اتاق فضاي ي همه ها پارچه

 از و نبـود  سـاکت  جیـران .کـردم  حـس  وجـودم  اعمـاق  تـا  را لطافتشان و چسبانده صورتم به را ها قواره تک تک

 بـاجی  مـریم  و اصـالن  از بعـد .گفـتم  میدانسـتم  چـه  هـر  هـم  من.پرسیئ می یاشار اختفاي محل و روز ان گردش

"!؟بودند همراه یاشار با اینها سالها این تمام در پس،  ااا":گفت حیرت با او.پرسیدم

 زمـان  آن از پیش سالها از خان اسداهللا شوهرش و باجی مریم که گفت او و بگوید آنان از بیشتر تا خواستم او از

 میـرود  خانـه  ان از و میکند ازدواج یاشار که وقتی.بودند یاربابی خانه ي خدمه جزء نبودند بیش کودکانی انان که

 داشـته  شـوهرش  و بـاجی  مـریم  چـون  بزرگتـري  خدمه دیگر تا میبرد خود ي خانه به را شوهرش و باجی مریم

 اسـداهللا  مـرگ  از قبل پیش سالها از که کرد اضافه همچنین او.نکنند تنبلی و آمده بر کارها پس از خوب و باشند

 مـی  اربـابی  خـانهی  بـه  نیـز  بوده سرگردان و ویالن همیشه و نداشته مناسبی کسب و کار که اصالن برادرش خان

 گذرانـدن  بـراي  پنـاهی  سر و خوراك میدهد او به که کمکی ازاي در تا میکند کار مریضش برادر وردست و آید

 جـاي  عمـل  در و آورد مـی  در خـود  عقـد  بـه  را باجی مریم مدتی از پس او مرد اسداهللا وقتی.باشد داشته زندگی
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 بـا  و گرفـت  خـود  به ناراحتی ي قیافه سپس.میکند حمایت و مراقبت هم پرویز پسرش از حتی.میگیرد را اسداهللا

 زنـدگی  انهـا  با قلچماق ي پسره ان هم هنوز ببینم بگو راستی":پرسید بود ناخشنودیش ي دهنده نشان که لحنی

"!؟میکند

"؟گویی می را پرویز":گفتم معطلی بی

 قـول  بـه .اسـت  رویـی  و بـر  خـوش  و مقبـول  جـوان  چـه  که دیدي؟دیدي را او هم تو!گویم می را پرویز بله،  بله"

 و بود قارداشم ي خانه در او داشتم نگه مخالفت همیشه آبا.است حریف را کلفت گردن مرد صد تنه یک اسداهللا

 آنقـدر  بـاجی  مـریم  امـا  بـارد  می پسرك این شور شر پر چشمان خصوص به قیافه از شرارت و جسارت میگفت

 کـار  بـه  نیـز  را او معـین  مواجبی و جیره مقابل در تا شد راضی قارداشم که داد سر استغاثه و ناله و ضغف و غش

".باشند جمع هم دور خانواده تا گماشته

 و میکـرد  چـه  پـدرم  میـدادم  جـان  همسرش و شاغالم دست زیر که سالهایی این ي همه در که فهمیدیم می حاال

 چطـور  تازه.باشد خودش هاي گوشه جگر فکر به انکه بی میکرد حمایت برادرش پسر از او.بود گرم کجا سرش

 بـالین  هـم  و همسـر  بـاجی  مـریم  چـون  زنـی  بـا  اش مظلومانـه  مرگ ان و نازنینم مادر از پس که بود امده دلش

 ایـن  در دیگـر  و مـرده  نیـز  او کـه  فهمیدم می روز یک کاش.نشست دلم به همیشه از بیش پدرم ي کینه!؟گردد

 را فرزنـدانش  جـان  و عقـل  سـالمت  و صـحت  کمـال  در ایکه نه نیامده برادرم و من دنبال به که ندارد وجود دنیا

.است نداشته سرنوشتشان به اعتنایی و کرده فراموش

 می انگلی چون را او و کرده یاد پدرم تنبلی و سرگردانی،  بیکاري از اي گونه به سخنانش در هم جیران اینکه از

 بـدم  اسـت  مانـده  پـا  سـر  و گرفتـه  جـان  بـرادرش  زنـدگی  فرسـوده  پیکر از نمودن تغذیه و چسبیدن با که دید

 را اعصـابم  و روح و چسبیده غرورم دامن بر ننگی ي لکه چون که را زندگیم بزرگ راز هرگز گرفتم تصمیم.آمد

 بـه  بیهـودگی  و عـاري  بـی  مهـر  پـیش  سـالها  از کـه  اصـالنی  نـدهم  بـروز  هرگز و نسازم فاش کسی نزد میخالند

 آنان از گرفتن کمک و اقوام به سرکشی قصد به که است من گمشده پدر بود کرده نامش بد و خورده پیشانیش

!است بازنگشته هرگز دیگر و شده تبریز راهی
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 گذاشـته  کنـار  را ادایـی  بـد  و نشسـته  آبـا  دسـت  کنار هم یاشار حتی.بودیم جمع هم دور همه شام وقت شب آن

 از داري ومعنـی  شـاد  لحـن  بـا  بـاري  چنـد  حتـی .نمیشد قطع اي لحظه آب دختران گویی بذله و خنده صداي.بود

 را حـرف  مسـیر  و شـده  سـاکت  آبـا  ي اشـاره  به و یاشار و من سکوت برابر در که پرسیدند روزمان آن گردش

 نمیشـد  دیده رفتارش در خلقی کج و کدورت از اثري.گرفتم نظر زیر را یاشار مخفیانه بار دو یکی.کردند عوض

.میرسید نظر به طبیعی و

 معطـوف  خـود  بـه  را حواسم همه بود گذشته که روزي وقایع.میکردم بازي غذایم با و نداشتم خوردن به اشتهایی

 و خوشـمزه  ناهـار  چـه  و زیبا دشت چه من خداي آه.بود انجامیده قهر به من ادایی بد با که زیبایی روز.بود داشته

 ي چهـره .بـود  داده جـا  خـود  دل در را نفـر  دو مـا  فقـط  که پهناوري و سبز سر دشت.بودیم نخورده که دلچسبی

 محـو  خـاطرم  از اي لحظـه  میگذاشـت  نمـایش  بـه  وصـفی  قابـل  غیر طرز به را چشمانش گیرایی که یاشار خندان

 میخندید همیشه کاش!بودند سیاهش چشمان بان سایه که صافی مژگان آن با او مهربان و جذاب چشمان.نمیشد

 بازگشـته  زنـدگی  بـه  و گرفتـه  جـان  وجـودش  گرمـاي  از که روز آن مثل درست.بود آفتابی اش چهره آسمان و

 کـه  بود بار نخستین این واقع در.شدم سرخ حیا و شرم فرط از است بوسیده را دستانم او که آمد یادم وقتی.بودم

.آمد می بر یاشار چون مردي وجود از که گرمایی و محبت با هم آن بوسید می مرا مردي

 ناخواه خواه که تمایالتی و ناب عواطف از،  گفت سخن آدمها بین طبیعی گرایشهاي و عشق از چطور که امد یادم

 قلمـداد  متظـاهري  ادم را او و گرفتـه  انتقـاد  به را احساساتش شرمانه بی چطور من و میرفت همه سراغ به روزي

 خود به و کرده اغنا را دوستیش انسان حسِ تا میداد قرار خود حد از بیش ترجم و لطف مورد مرا که بودم کرده

 بسـیار .گرفـت  را دیدگانم جلوي اشک از اي هاله.است نموده شاد مرا چون کوچکی و ضعیف انسان دل که ببالد

 نباید اما بودم گذاشته سر پشت را سختی روز اصالن دیدار ي واسطه به انکه با.بودم عصبانی خود دست از و نادم

 سرسـام  مرغـی  گـل  چینـی  بشقابهاي و چنگال و قاشق صداي و سر.میکردم خالی بیچاره یاشار سرِ را ام ناراحتی

 خشـکم  افتـاد  یاشـار  به چشمم که همین اما بودند آشامیدن و خوردن مشغول همه.کردم نگاه اطرافم به.بود آور

 پـایین  ریخـت  هـري  قلـبم .میکرد نگاه من به بود نخوزده اي لقمه هنوز حالیکه در دست به چنگال و قاشق او.زد

 صـبح  مثـل  نه بود بداخالق و خلق کج نه/نمیشد خوانده چیز هیچ نگاهش از.شد آب خیس تنم تمام و شدم سرخ

 بـی  و کـردم  یـخ .لرزاند را وجودم اعماق تا حسش از عاري و سرد نگاه.میرسید نظر به نگران فقط.سرحال و شاد
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 نگـام  حسـی  هـر  از عـاري  همچنـان  او کـه  همانطور،  بردارم چشم او از توانستم نمی.لرزیدم خودم به بخوام انکه

 هجـوم .بـود  نمانـده  باقی عذرخواهی براي مجالی دیگر اما متأسفم چقدر که بگویم او به توانستم می کاش.میکرد

 همـه  سـوءظن  و کـدورت  موجـب  شـام  صـرف  هنگـام  هـم  ان کـردن  گریـه  ولـی  سـوزاند  مـی  را چشمانم اشک

 جاذبـه  اما نکردم نگاه یاشار به دیگر همین براي بود ما مراقب هم آبا.کردم مهار را اشکهایم یاشار بخاطر.میشد

 بـا  کـه  کششـی .میکشـاند  بود نشسته یاشار که جایی سفره سوي آن تا مرا میکردم حسش من تنها که نامرئی اي

 بودم کرده خو جیران و آبا به که آنطور نداشتم حق من نه.بود بیهوده تقالیی او و من میان طبقاتی فاصله همه آن

.نمیشد پر چیز هیچ با ما بین ي فاصله که چرا کنم عادت او وجود به

 شـکایت  و گلـه  بـودیم  نـزده  دسـت  غـذاهایمان  بـه  اینکه و یاشار و من اشتهایی کم از همه سفره چیدن بر وقت

.کرد راحت را همه خیال جمله یک با آبا اما کردند

".نمانده باقی شب شام براي جایی که اند خورده ناهار براي آنقدر البد"

.میرسید نظر به محرمانه و سري که شد بدل و رد نگاههایشان با اي نگفته حرفهاي کردندو نگاه هم به خواهرها

 پرداخته سفره کاربرچیدن به تر راحت خدمه تا شدیم تاالر همان یا پنجدري اتاق عازم همگی شام صرف از پس

 را تـاالر  پیش از داشتند مهمان وقتی عادت طبق تازه.نگردد خانه اهل ناراحتی موجب صدایشان و سر و همهمه و

.ساختند می مهیا شام از پس پذیرایی براي

،  شـده  همیشه از تر کوتاه قدم اینکه.شدم همیشگی بد احساس همان دچار هم باز دري سه اتاقِ از خروج هنگام

 وگرنـه  میکند نگاهم چشمی زیر یاشار که بودم مطمئن.است خورده گره هم به پاهایم و دست و کرده قوز پشتم

 بـه  موقـع  بـه  آبـا  که بودم گرفته گر گرما فرط از و بودم کرده عرق و بودم کالفه.شدم نمی حالتهایی چنین دچار

 شنیدم می واضح را قلبم ضربان صداي که حالتی در و کردم اطاعت.بنشینم دستش کنار داد دستور و رسید دادم

 تـنِ  بـوي  اتگـار  امـا  نبودم اینطور هیچوقت.بود نشسته مادرش کنار معمول طبق هم یاشار.نشستم آبا دست کنار

 امـد  نظرم به.میکردم احساس خوب بود زده خوشرنگش آبی پیراهن به که را اي مردانه و مالیم ادوکلن و یاشار

 سـرایت  دیگـر  اتاقهـاي  بـه  آبـا  دخترهـاي  صـداي  و سـر  و شـد  تـر  خلـوت  تـاالر  دقیقـه  چند گذشت از پس که
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 و فعالیـت  در مـدام  و نگذاشـته  خـود  را آنـان  اي لحظـه  میرسـید  فرا زودي به که جیران عقدکنان ي مشغله.کرد

.بودند تکاپو

"؟گذشت خوش تو به امروز":پرسید تأمل کمی از پس و پرسید را حالم آبا

 مـا  کـه  را زیباییهـایی  و بودیـد  هـم  شـما  کـاش .زیـاد  خیلی... بله":گفتم کنان من و من کنم نگاه یاشار به انکه بی

".واقعیست بهشت یک انجا.دیدید می نزدیک از دیدیم

.کردند تیز گوش من سخنان شنیدن براي بودند یکدیگر با گو و گفت مشغول ظاهر به که آبا دامادهاي

ــا ــه را دســتش آب ــد آســمان طــرف ب ــت در و کــرد بلن ــی نهای ــدا فروتن ــت ســپاس را خ ــا،  الحمــداهللا":گف  اهللا ی

 اصـل  در و میکـرد  آن و پـا  ایـن  کـاري  انجـام  هـواي  به تاالر از اي گوشه در که جیران به خطاب سپس".شکرت

".بیاور ام گذاشته صندوق توي که را اي بقچه من اتاق برو":گفت بود گویمان و گفت مراقب

 سسـتی  با آبا.گذاشت مادرش جلوي را قشنگی ي بقچه و برگشت او.نینجامید طول به اي ثانیه جیران امد و رفت

 و مـن  بـه  کمـی .گرفـت  صورتم مقابل و کشید بیرون قشنگی طرحدار قرمز ي پارچه آن میان از و گشود را بقچه

 ایـن .گذشـته  سـالم  و سـن  از کـه  افسوس اما بودم قرمز رنگ عاشق همیشه":گفت سپس،  زد زل پارچه به کمی

 عاقبـت  کـه  میکـرد  تصور جیران همیشه و بود آورده سوغات برایم مکه از جیران بیامرز خدا پدر را پارچه قواره

 جیـران  کنـان  عقـد  بـراي  تـا  بـدهم  تو به را ان که ام گرفته تصمیم حاال اما.شد خواهد او نصیب پارچه این روزي

 بـه  خیلـی  که من نظر به؟ آید می خوشت قرمز رنگ از،  موافقی هم خودت تو ببینم.بدوزند برایت قشنگی لباس

"؟ یاشار چیست تو نظر.اید می پوستت

 لبخندي آبا.بود دستپاچه و شده سرخ لبو مثل.افتاد یاشار به نگاهم.بود شده تا چهار آبا دامادهاي و جیران چشم

 بعـد  امد خانم قدسی که فردا.باشد مبارکت":گفت و گذاشت بقچه در را پارچه بماند او پاسخ منتظر انکه بی و زد

".بگیرد را تو ي اندازه باید عروس از

 سـرِ  از اهـی  و گذاشـت  پسـرش  پـاي  روي را دیگـرش  دسـت  و مـن  ران روي را دسـتش  یک کنان خنده سپس

 نفهـم  و گنـگ  آدمهاي مثل.کنم تشکر او از نداد اجازه شعئرم حتی که بودم شده غافلگیر آنقدر.کشید آسودگی
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 درسـت  هنـوز  کـه  ادمهـایی  مثل،  ها وحشی مثل درست.گریختم تاالر از اجازه کسب بدون و برخاستم سراسیمه

.بودند نشده تربیت

 گم را شبم و روز.بودم یاشار احساسات ابراز و او دختران دار معنی نگاههاي و آبا اعمال فکر در صبح تا شب آن

 حـوالی  همـه  از بـدتر .بود رسیده پایان به ترتیب چه به و شروع چگونه مشغله پر روز ان که فهمیدم نمی و کرده

 تکـرار  و بـاجی  مـریم  و اصـالن  پیـداي  نـا  و محـو  ي چهـره  یـادآوري  بـا  و رفتـه  خواب به زحمت به که بود صبح

 و خسـته  روحـم .میشـدند  شـرمم  موجـب  بیداریم از پس که شدم کابوسهایی دچار دوباره،  مغزم در حرفهایشان

 حـد  سـر  تـا  اصـالن  دیـدن  از چـرا  و شده چه نمیدانستم.فهمیدم نمی را کارم عاقب و آخر و بود مفشوش افکارم

 اصـالن  افکندم می نظر که سو هر به و بودم شده گم باغ در.میزدم فریاد.میلرزیدم خود به و کرده وحشت مرگ

 همسـایه  بـاغ  به و بپرم پرچین روي از میخواستم.میشد ام سرگیجه و تهوع باعث سیگارش بد بوي که میدیدم را

 در پـرچین  سـوي  آن در و بـود  گرفتـه  فـرا  را جا را همه خون.نشاند خون به و خالند را پایم خاري اما،  ببرم پناه

 تـازه  نفسـی  هنـوز .میداشـت  بـر  آزارم از دسـت  و یافتـه  تسـکین  خون دیدن با که دیدم را فرامرز همسایه ملک

 درختـی  پشـت  از فرامرز دیگر سویی از او سو یک از.پرداختند تعقیبم به فرامرز و اصالن دوباره که بودم نکرده

 بــاال خـون  کـه  کشـیدم  فریـاد  آنقـدر .امدنـد  مـی  سـراغم  بـه  غضـبناك  و خشـمگین  شـاغالم  بـاغ  تـه  از و خسـرو 

 خورشـید  حرارت و میکرد داد بی گرما.نمیرسیدم جایی به میگریختم چه هر و بودند شده سنگین پاهایم.آوردم

 آمـده  بیـرون  جهـنم  آتـش  از که هیوالیی مثل درست.بود شده جمع و سوخته تنم پوست تمام که بود زیاد انقدر

 را ترسـناکم  هیبـت  یاشـار  تـا  بـودم  گذاشـته  صـورتم  روي را دستم دو هر.میکردم گریه و میکشیدم فریاد.باشد

 اتـاقم  بـه  همگـی  و شـنیده  را هـایم  ناله که بودند برخاسته نماز ي فریضه براي خانه اهالی و بود سحر گویا.نبیند

 را سـرم .میـداد  دلـداریم  و داشته نگه دستانش میان مرا محکم هم جیران و میکرد صدایم آبا.بودند اورده هجوم

 کـه  میپیچید گوشم توي اهنگش خوش صداي و مالید می را هایم شانه آبا.میزدم زار و گذاشته هایش شانه روي

".نترس چیزي از.هستیم تو پیش همه ما.دیدي خواب البد!جانم نترس،  نترس":میگفت

 جیـران  هـاي  شـانه  روي از را سـرم  ام یافتـه  رهـایی  دهشـتناکی  کابوس از و میدیدم خواب شدم مطمئن همینکه

 اطـراف  بـه  نگـاهی  هسـتم  خـودم  اتـاق  در و اربـابی  عمـارت  در اینکـه  و مـوقعیتم  حقیقت درك براي و برداشته

 کنـدنم  جان واویالي و اتاق ي منظره و ایستاده در قاب میان که یاشار ي افراشته قامت بر چشمم ناگهان.انداهتم
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 بـا  و کـرده  قـالب  هـم  بـه  سـینه  روي را دسـتش  دو هـر  متأسـف  و نگران حالتی با او.شد خشک میکرد تماشا را

 مـرا  او تـا  گذاشـتم  صـورتم  روي را دسـتم  دو هـر  بـودم  دیـده  کـه  کابوسـی  مثـل  درست.میکرد نگاهم افسوس

 را در قـاب  بریزد گلویم به قند آب قاشق قاشق تا برداشت صورتم روي از را دستهایم زور به جیران وقتی.نبیند

.یافتم رشیدش قامت از خالی

 او از خبـري  هـم  ظهـر  از بعد ساعت دو یکی تا حتی.نبود یاشار از اثري شدیم حاضر صبحانه براي وقتی بعد روز

 مقـدمات  تهیـه  سـرگرم  آنقـدر  هـم  جیران و آبا.برگشته پناهگاهش به خداحافظی بدون دوباره کردم خیال.نشد

 ام انـدازه  خـانم  قدسی وقتی حتی.بودم دار غصه و گرفته شدت به دلم.نبودند او غیبت متوجه که بودند عقدکنان

،  نـدامت  و دلتنگی احساس و میشد فشرده اختیار بی دلم.نمیکردم شعف و شادي احساس سابق مثل میگرفت را

 او بـه  حـد  ان تـا  رسـمی  و کوتـاه  دیـدارهاي  بـار  چنـد  با که بود ممکن چطور آخر.میکرد ام حوصله بی و افسرده

 براي ارسالن بود گفته که همانطور انگار.میکرد عصبانیم برادرش غیبت به جیران اعتنایی بی!؟باشم کرده عادت

.میکرد پر را همه جاي تنهایی به و بود کس همه و چیز همه او

 همـراه  او.بماند جا همان دوز و دوخت کارِ پایان تا بود خواسته او از و بود گذاشته خانم قدسی اختیار در اتاقی آبا

 بـه  را جیـران  عقـد  ي سـفره  داشـتند  زنـی  سـوزن  کـار  در که مهارتی با تا بود اورده نیز وردست دو یکی خود با

 هـا  پارچـه  زیبـاترین  و بهتـرین  از لباسـی  زودي بـه  اینکه و خیاطی چرخ ي دسته چرخش صداي.بیارایند زیبایی

.نمیکرد شاد را دلم شد خواهد دوخته نیز من براي

 بـاز  هایشـان  خانـه  بـه  شوهرانشـان  با شب آخر و امدند می مدام.نداشتند زندگی و خانه انگار که هم آبا دختران

 دسـت  به دست شربت و بادامی شیرینی و تَر نقل و بود شلوغ جا همه!)؟تو داري این دختراي به چیکار(میگشتند

 و شـادي  صداي جیران عروسی از خوشایندي حرف کردن بازگو یا اي پارچه بریدن یمن به گاه از هر و میگشت

 وقتـی  خصـوص  بـه  آوردنـش  سـرحال  بـراي  و میشدند جمع خانم قدسی اتاق در همگی.میشد بلند زنها ي هلهله

 تـن  از خسـتگی  و میدادنـد  قـري  هـم  شـاید  و گرفتـه  ضـربی  دنبک و دایره با بود شیرینی یا چاي صرف مشفول

 گـم  را مهمـی  چیـز  انگـار .میرفت فرو قلبم به نیشتر مثل کسی خالی جاي من براي اما؛  میکردند در خانم قدسی

.بود شده خشک باغ ي دروازده به انتظارش در چشمم و پرت حواسم مدام که بودم بودم کرده
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 در اثـري  آبا نوادگان و دخترها بکوب و بزن.بیاورم طاقت نتوانستم دیگر که بود گرفته دلم آنقدر غروب حوالی

 اگر حتی.نداشتم کاري هیچ انجام دماغ و دل،  بزنم قدم حیاط در تنهایی به گرفتم تصمیم.نداشت خاطرم انبساط

 فقـط .میترکیـدم  غصـه  از داشـتم .گـردم  آزاد و خوانـده  خـود  بـا  را اي ترانه نداشتم دوست آمد می پیش فرصتی

 میکـردم  فکر غیبتش و یاشار به آنقدر.کنم خالی را درونم ي عقده و کرده گریه سیر دل یه تا میخواستم خلوتی

 و شـده  کمرنـگ  نیز بود داشته روا حقم در که کوتاهی ي همه و باجی مریم با ازدواجش و اصالن دیدار دیگر که

 داده جـا  آن در را یاشـار  بـراي  دلتنگـی  فقـط  و شسته ها عقده ي همه و چیز همه از را دلم گویی.نبود مهم دیگر

.بودند

 همه.دیدم را یاشار بنز اتومبیل میشد ختم عمارت به که شنی ي جاده در که بودم نشده دور عمارت از زیاد هنوز

.بود نرفته او پس.شد شادي از لبریز و کشید پر یکباره به وجودم ي

 راننـدگی  ي حوصـله  هم شاید.بود کجا حال به تا صبح از نرفته اگر پس.میکرد زایل را شادیم ناخوشایندي حس

.نبود بعید کاري هیچ او از.رفته و گذاشته همینجا را اتومبیلش و نداشته

 شـتابان !کـرد  پیـدایش  میشـود  یکجـا  فقـط  باشـد  عمارت در است قرار اگر گفتم خودم با.شد آشوب دلم دوباره

 تلنگـر  ذهنم در فکري.کنم پیدا آنجا را او تا میکردم خدا خدا و نبود دلم توي دل.شدم عمارت پشت حیاط راهی

 نظـر  بـه  بعیـد  هـم  فکـر  ایـن  امـا  باشـد  مـی  عروسـیش  و جیـران  بـه  مربوط که رفته کاري پی هم شاید که میزد

 مـی  عمـارت  پشـتی  حیـاط  از دسـت  بـه  سـینی  سـالنه  سـالنه  خانم گلین دیدم که بودم نرفته راهی هنوز.میرسید

 خدمـه  که میدانستم کردم پنهان تنومندي درخت پشت را خودم.بود خلوتگاهش در او پس.گرفت آرام دلم.آید

.ندارند نظیر واهی خیاالت بافتن و چینی سخن در خانه ي

 حالـت  همـان  بـه  دوبـاره  او اینکـه .اسـت  برگردانـده  نخورده دست را ناهارش او که میداد نشان غذا از پر سینی

 آزار را خویشـتن  و کـرده  لـج  خود با ان در که حالتی به برگشتن.بود من تقصیر بود بازگشته دار غصه و محزون

.گردد خاطر آسوده و گرفته آرام قدري تا میداد

 آرام و قــرار و میپیچیــد خــود بــه ســرگردان ارواح مثــل آنجــا در همیشــه کــه رفــتم محلــی بــه پــاورچین و آرام

 اشـکهایم  او دیـدار  شـادي  فـرط  از و گرفت را گلویم بغض.شد آب دلم افتاد قامتش به چشمم که همین.نداشت
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 کـرده  عـوض  بـدبینیهایم  ي همـه  وجود با را احساساتم و نرم را قلبم که بود موجودي چه این خدایا.شد سرازیر

 مـی  ناگهـان  و میکرد زیاد را قدمهایش طول،  میپیچید خود به،  میرفت پایین و باال خورده زخم نر شیر مثل!؟بود

 چنـگ  سـیاهش  و لخـت  موهاي به،  میگذاشت پیشانیش روي را دستش.میزد خشکش دقیقه چند براي و ایستاد

 قـالب  گردنش پشت را دستش دو هر و میداد حرکت راست و چپ به را سرش وار دیوانه و کالفه و انداخت می

 مـی  زمـین  روي و میشـد  دوال شـود  پزمـرده  آنـی  به که گلی مثل و میداد بیرون سینه از سوز جگر آهی و میکرد

.میفشرد و گرفته قالب در دست دو هر با را زانوانش و نشست

 سـوراخ  را قلـبم  نیشتر مثل فکري.بود کالفه و قرار بی چنین که میداد عذاب حد این تا را او دردي چه من خداي

!؟دارد را اش نابخردانه تصمیم اجراي قصد و شده همیشگیش پوچ افکار گرفتار دوباره نکند.کرد

 اشـک  صـدا  و سـر  بـی  و داده قورت زمان آن تا که را اي خورده فرو بغض.بگیرم را خودم جلوي نتوانستم دیگر

 بـا  میگـرفتم  را دهـانم  جلـوي  دسـت  بـا  که هم قدر هر و شد خارج جانم اعماق از صدا و سر و عقده با میریختم

 زنـدگی  به و آمده تعادل صراط به او.میدانستم مقصر را خودم.میکرد رسوایم و شده خارج ام سینه از بمی صداي

 در ماههـا  کـه  منـی .بـودم  سـاخته  دگرگـون  را حالش دوباره که بودم من این اما بود گشته امیدوار زیباییهایش و

 کـرده  اقـرار  گیـري  اندازه موقع هم خانم قدسی حتی.بودم شده راه به رو و گرفته اشجان خانواده حمایت کانون

.نمیخورد کارش درد به سابقم الگوي و ام شده دارتر بنیه و تر چاق پیش دفعه از که بود

 و شـده  پنهـان  دنجی جاي در انکه با.کرد نگاه اطراف به و شد بلند و خورد تکان جایش از یاشار دیدم وقت یک

 نمـی  او از میتوانسـتم  اگـر  حتـی ،  نداشـتم  جنبیـدن  قـدرت .امـد  طـرفم  بـه  یکراسـت  امـا  آمـدم  نمی چشمش به

 زل چشـمانم  بـه  حیـرت  بـا .ایسـتاد  مـن  از انـدکی  ي فاصـله  در و کـرد  پیـدایم  ممکن زمان کمترین در.گریختم

 ناشـناخته  حسـی  از ماالمـال  را وجـودم  کـه  تراویـد  مـی  بیرون به چشمانش از برقی.نمیزد حرفی و بود ساکت.زد

.میکرد

 زاري و نالـه  بـا  و دادم دسـت  از بودم داده نشان خود از بغضم دادن قورت براي که را مقاومتی دیدنش محض به

.میشد سرازیر اشکم اي اشاره اندك به همیشه که بودم بنیان سست و ضعیف چقدر من خداي آه.زدم ضجه
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 درهمـی  و عبوس ي قیافه از نه،  بود خبري مهربان و گیرا چشمان آن از نه دیگر.نداد بروز خود از واکنشی هیچ

 ي کنـده  روي.بازگشـت  بـود  امـده  کـه  راهـی  همان از و کرد من به پشت.میساخت مغموم و کدر را سیمایش که

 گریه و ایستادم جا همان دقیقه چند.کرد پنهان دستهایش میان را صورتش و کرد قوز و نشست درختی ي افتاده

 توجـه  مـورد  کـه  میـداد  بـروز  خود از احساساتی تغییري اندك به که یاشاري هم آن،  من به او اعتنایی بی.کردم

.کرد داغانم میگرفت قرار همه

 دیـروزم  ربـط  بـی  حرفهـاي  البـد !؟بـودم  افتـاده  چشمش از حد این تا که بودم شده مرتکب گناهی چه من خداي

 را او آلـودي  خشـم  لحـن  بـا  و انگاشته نادیده دستم بوسیدن هنگام را محبتش اینکه؛  بود آورده درد به را دلش

 چنـان  را چیـز  همـه  و یافته دگرگون را رویش پیش حقیقت تا بود اي معجزه منتظر که بودم خوانده خیاالتی آدم

 و احساسـات  نـه ،  عشـق  نـه ،  نمیخـوام  چیـزي  هـیچ  زنـدگی  از کـه  بودم گفته او به تازه.میدید داشت دوست که

 گفتـه  او بـه  مـن ؛  کنـد  روشـن  را یـدلم  خانه او قول به که چراغی نه و خانواده نه،  جسمانی و روحی ناب عواطف

 و،  را بـودنم  زن حتـی  و را احساسـاتم ،  را عـواطفم ،  ام گذاشته کنار و بوسیده را چیز همه پیش سالها از که بودم

 شـرمنده  بـودنم  از دیگـر  کـه  برسـم  حسی به و یافته را خود آن پناه در که آرامشی،  میخواهم آرامش فقط حاال

 و نبـود  توجیه قابل بودم گریخته تاالر از ها دیوانه همچون که نیز ام گذشته شب ي نسنجیده حرکت حتی!نباشم

.بودم رنجانده و رانده سختی به خود از را او اینکه یعنی این

 دلـداریم  و انداختـه  ام شـانه  دور دسـت  زاریـم  و اشـک  ي مشاهده محض به او بود گذشته روز اگر بودم مطمئن

 چـون  نگـریختم  او از دیگر.نمیکرد احوالم دگرگونی به اعتنایی و نشسته اي گوشه خاموش و سرد حاال اما میداد

 فکـر  کـه  منـی .داشت حقیقت این بله.میشد افزوده دیگرم دردهاي ي همه بر که بود دردي او از شدن جدا دیگر

 کـرده  عـادت  حضـورش  و او بـه  کوتاهی مدت در بود خواهم منزجر و بیزار عالم مردان ي همه از ابد تا میکردم

،  پـدرم  محبت.میشد بارور من در او دیدن با و او وجود در بودم کرده گم که را مردانی ي همه محبت انگار.بودم

.بودم نشنیده او از هم امیز محبت ي کلمه یک حتی هرگز که شوهري و نزدیکم خویشاوندان،  برادرم

 حضـورم  بـه  تـوجهی  یـا  دهـد  تکانی خود به او آنکه بی گریستم و ایستاده حالت همان به و همانجا اي دقیقه چند

 بـه  اینکـه  داشـت  انتظـاري  چـه  مـن  از او آخـر  اما.میکرد خردم بودم آورده پیش خود براي که وضعی خفت.کند
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 اش عالقـه  ابراز آیا و دارم اي مرتبه و مقام چه او نزد بدانم انکه بی کرده دلدادگی و عشق اظهار اي اشاره اندك

.جوشد می دورن از که حسی یا است ترحم روي از

 پـاك  را چشـمانم  دسـت  پشـت  بـا .بزنـد  بهم را خلوتش کسی نبود مایل او شک بی.بگذارم تنهایش باید فهمیدم

 مـدتها  از پس دیگر یکبار اش گرفته و بم صداي که نمودم عزیمت قصد بودم امده که همانطور پاورچین و کردم

.کرد نفوذ جانم اعماق تا سکوت

".دارم کارت اینجا بیا"

 ترکی به هم من.کرد شادم و نشست دلم به چقدر بود شده ادا ترکی زبان به که جمله یک ان که میداند خدا فقط

".چشم":گفتم

 مـی  را ترکـی  زبـان  کـه  اي انـدازه  بـه  مـن  کـه  چرا کنیم صحبت خودمان زبان به کدام هر بودیم کرده عادت ما

 او کـه  همـانطور .میکـردم  گیـر  داشـتم  بایسـتی  در رو پیششـان  کـه  کسانی نزد هم آن کردن صحبت در فهمیدم

 سـرش  پشـت  کمی ي فاصله در هم من.نشد بلند جایش از.نمیکرد صحبت درست اما فهمیده خوبی به را فارسی

 پریشـانت  حـد  ایـن  تـا  مـن  حضـور  نکند!؟میکنی گریه اینقدر چرا":گفت کند نگاهم و برگردد آنکه بی.ایستادم

 که هم وقتها بیشتر.میوشی تشنج دچار و آید می یادت به گذشته بد هاي خاطره و میبینی کابوس مدام که میکند

".غمگینی و ساکت

 تـو  بـا  درسـتی  رفتـار  حـال  بـه  تـا  کـه  میدانم بهتر خودم بزنی حرفی نیست الزم":گفت بزنم حرفی انکه از پیش

 بـی  قـائلی  آبا براي که حرمتی و بایستی رودر از هم تو و داشتم خواستم چه هر خودخواه آدمهاي امومثل نداشته

 نمیکـردم  را فکـرش  هـیچ .آمدي گردش به من با میلت خالف بر که گذشته روز دو مثل.کردي قبول چرا و چون

 ي متوجـه  احمـق  مـن  و خـورده  بهـم  حالت بارها و بارها که آنقدر،  شوم ماللت موجب حد این تا است ممکن که

 حـرف  عاقبـت  و نیاورده طاقت هم تو و افتاد اتفاق آن عمارت به بازگشت راه در هم دیروز.بودم نشده کراهتت

 نمیتوانم چرا که است این از من ي غصه ي همه بلکه نیستم دلخور زدي را دلت حرف اینکه از البته.زدي را دلت

 میجوشـد  دورنـم  در چیزي.کنم ثابت و ابراز میخواهم که کسی به هست که گونه آن را درونم احساس و محبت

 حـال  هـر  بـه ؟دارم زیـادي  توقـع  و اسـت  مـن  از تقصـیر  یعنـی .است نداشته پذیرشش به تمایلی کسی هرگز که
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 روي از اینکـه  بـراي  را عـذرم  حـاال  همـین .نیامد پیش فرصتی ولی کنم عذرخواهی تو از دیروز بخاطر میخواستم

 را تـو  اینکـه  خـام  خیال نه و بود کار در ترحمی نه قسم خدا به!بپذیر ام بوسیده را دستت احساسم ي همه و قلب

 ام بـازي  مارگـل  مثـل  و گفتـی  مـن  بـه  صـادقانه  را دلت حرف اول از تو که شد خوب اما؛  کنم دلخوش جهت بی

 نادیـده  و قلب شکستن حاال.مالید می شیره سرم و میداد فریب مرا او اما بودم زنم عاشق وار دیوانه زمانی.ندادي

 من نیک موقعیت و نام از.میکرد بازي نیز حیثیتم و ابرو با که بود شده جسور آنقدر او کنار در احساساتم گرفتن

 دسـتمال  همـان  ي انـدازه  وقـتش  به حالیکه در میکرد استفاده کاریهایش کثافت کردن پاك براي دستمالی چون

 نشـان  مـن  به زود را صداقت این و بودي صادق اول از تو گفتم که همانطور.نداشتم اعتبار و ارزش نزدش چرك

 کـه  گفتـی  ریـا  بی و کردي روشن را تکلیفم اول ي لحظه همان از تو و بودم تو دوستی و محبت جویاي من.دادي

 مـی  ایـن  بـه  تنها و اي گذاشته کنار به و بوسیده را انسانیت ناب تمایالت و احساسات و عواطف جمله از چیز همه

 مـن  بـه  تکلـف  بـی  خیلـی  تـو !باشـی  افـرازي  سر و آرامش در بودنت از و کرده پیدا را خودت روزي که اندیشی

 مجـال  و شده سرکوب تو در که ارزوهایی به.اندیشی می خودت به چیزي هر از بیش حاضر حال در که فهماندي

 آرزوهایـت  بـه  رسـیدن  بـراي  پلـی  من از و کرده روشن را تکلیفم ریا بی خیلی که ممنونم تو از.میخواهند رستن

 بـراي  بخـواهی  تـو  کـه  مـوقعی  تـا  و هستم زنده که زمانی تا که میدهم تو به شرافتمندانه را قول این من.نساختی

 و سـرافراز  هسـتی  خـودت  اینکـه  از و بودنـت  از کـه  برسد روزي امیدوارم.کنم کمکت هایت خواسته به رسیدن

 در رنگهـایی  بـه  را خودشان باز اما داشتند چیزها خیلی مارگل مثل خیلیها.نیست کمی آرزوي این و باشی مفتخر

 همـان ،  حقیقتی جویاي تو اما بودند دیگران و خود فریب پی در آنها.نداشت خوانی هم ذاتشات با که آوردند می

 بـا  کـه  کسـی .خـود  بـا  یکرنگـی  و صداقت یعنی این.هستی یافتنش آرزومند و کرده گم زمانه جبر به که حقیقتی

 نادیـده  جرتحتهاي به تو میدانستم تو به راجع چیزها خیلی آنکه با.فریبد نمی نیز را دیگران باشد صادق خودش

"...که بفهمانی من به خواستی و کرده اشاره بدنت ي

 از":گفـت  و کرد پاك را اش گونه سرعت به خیلی و مالید را چشمانش دست دو با کمی.گذاشت نصفه را حرفش

 راجـع  و کـرده  خلوت خودم با و آمده اینجا به دیدم گویی هذیان و کابوس حالت آن در را تو که حال به تا صبح

 امـا  کـرده  تعریـف  بـرایم  بـود  شـنیده  نزهـت  دایـی  زن از کـه  را چـه  هر آبا انکه با.ام کرده فکر چیزها خیلی به

 مـرغ  مثـل  داري مـدام  امـا  نیسـت  حالیـت  خـودت  تـو .باشـی  حرفها این از تر کشیده رنج باید تو میکنم احساس
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 دردل کسـی  بـا  حـال  بـه  تـا  کـه  مطمئنم!ساله هجده هفده دختر یک هم آن.میدهی جان و زده بال و پر سرکنده

 کـه  همانطور،  کنم کمک تو به میخواهد دلم.باشیم دوست هم با میخواهد دلم کن باور.جیران با حتی،  اي نکرده

 مانـده  دلـم  به نگفته حرفهاي خیلی هنوز که همانطور،  باشیم هم صبور سنگ میخواهد دلم.کمکم به محتاج خود

 از بیشتر،  رنجم در من.کنم بازگویشان خواهرانم یا آبا براي نمیکنم جرأت که حرفهایی.میدهند آزارم هنوز که

 ضعف این نمودن پنهان و پوشاندن قدرت ضعیفت ي بنیه و رنجی در تو که همانطور،  میدهد نشان ظاهرم آنچه

".نمیدهد تو به را روحیت

.میشد مستولی دلتنگیش ي همه با غروب و شده تر رمق بی رفته رفته خورشید

 رو گنجیشـکها  هـا  پرستو غوغاي.میکرد کالفهام انجیر درخت عطر و بود پیچیده جا همه آن ي کننده مست بوي

 از شریف مرد آن مگر.نشستم زمین روي مقابلش و زده زانو یاشار مقابل و کرده حرکتی که میرفت خاموشی به

میگریختم او از بیهوده که میخواست چه من

 کـه  حالی در.شناسانه حق و مهربان نگاهی،کرد نگهم.اسرارش داشتن نگاه براي محفوظ ي سینه و محبت قدري.

 بـه  احتیـاج  حـاال  مثـل  وقت هیچ:گفت بود شده خون پر کاسه دو چشمانش و میساخت مکدر را آاش چهره اندوه

 بـه  هرگـز ،نمیکردم خـالی  را دلـم  ي عقـده  اگـر .تـو  چـون  مطمئنی شخص هم آن،نداشتم را کسی با صحبتی هم

برسد فریادم به کسی تا مینشستم اینجا آنقدر.نمیگشتم بر عمارت

نخوردي هم را ناهارت حتا تو ولی،آمد که خانم گلین خوب:گفتم خودمانی و آرام خیلی.

 فریـادم  بـه  نشـده  شـب  تـا  که دانستم می.میایی میدانستم.بودم تو منتظر:گفت و مالید را آاش قرمز چشمان باز.

 کـه  غمـانگیز  و سـر  غـروب  همـان .کردم پیدات حیات همین در فرشتهها مثل که فهمیدم روزي از را این.میرسی

بودم گرفته را زندگیام تصمیم احمقانهترین

 خودم با.شو بلند:گفت و زد لبخندي،راحتم که کردم اصرار هم من.بنشینم او جاي که کرد اصرار و شد بلند بعد.

 دختـر  پـس .باشـد  راحـت  من بابت از خیالت لحاظ هر از میخواهد دلم.نزنم دست تو به هرگز که گرفتم تصمیم

بشین من جاي سر درد بی و باش خوبی



www.98ia.com

173

 رفته بدنش گرماي.نشستم بود انجیر درخت به نزدیک که درختی ي رفته فرو ي کنده روي او جاي و شدم بلند.

 آرام و نشسـت  مقـابلم ،بودم نشسـته  مـن  که طور همان او.مییافت انتقال من به حاال و کرده سرایت چوب به رفته

کرد گفتن سخن به شروع آرام

 وجود جادوي ي بوسه یا تمحید هیچ با اما.کردم ازدواج بزرگم مادر ي قصه ي زده پري با که گفتم تو به دیروز.

 مـرور  بـه ،نیامد بـر  او روزي سـیاه  طلسـم  کـردن  باطـل  پـس  از نیـز  من حرص و حد بی عشق حتا و نشد باطل او

میشد چندشم دیدنش از واقعاً که شد پلید و زشت آنقدر مارگل من نظر از،زمان

 را خودش،میشـد  شـرافتم  بـه  مربـوط  کـه  موضـوع  نمودن مالی مست یا کردم کیسه سر هواي به که مواقعی حتا.

 و مینـداختم  دیگـري  اتـاق  بـه  را خـود  و شده جدا او از کراهت با،میچسبید من به لوندي با و میداد نشان مهربان

.میبستم محکم داخل از را در چفت

 و خـط  خوش مار آن فریب دیگر بار و شده نه او ي مزرانه غمزههاي تسلیم تا میگذشتم گوشهایم روي را دستم

 و کشـید  طول خیلی موضوع این فهمیدن البته.بود شده رو من نزد مارگل دست.نگردم مقمومم و نخورده را خال

 بگـویم  بهتـر  یـا  صـفت  حیوان شیطانی،میپرستیدم دل و جان از که را ي فرشته که شد باورم تا کشید طول مدتها

است لجن به آلوده انسانی

 بـویی  مـاجرا  ایـن  از احـدي  و میکـنم  گـو  بـاز  تو دیروز حرف جواب در فقط و فقط را حرفها این که باشد یادت.

 ذاتا،داشـتند  را وصلتش آرزوي خیلیها که همان،من پریان شاه دختر که فهمیدم کم کم بله.است خبر بی و نبرده

 دلبرنـه  اطـوار  و کرشـمهها  دام به را زیادي دلهاي،بدانم من اینکه بدون میبرده لذت دیگران تحریک و لوندي از

 و خوش و لوندي و میبخشیدم خود به نسبت را آاش ایتنایی بی که داشتم دوستش آنقدر من ولی،اندخته خود ي

 بـه  محرمانـه  بطـور  مرمـوز  ي نامه چند اینکه تا.میگذاشتم بودنش معاشرتی حساب به دیگران با را کردنش بش

 آدم گفـتم  خـودم  با.نمیآمدم بر رفتارم کنترل پس از که شدم دیوانه بقدري آن ي مطالعه از پس که رسید دستم

 عاقبـت  تـا  کنـد  بـازي  غرورم و عصب با آنقدر میخواهد و دارد را شخصیتم و غرور پاشیدن هم در قصد مغرضی

میکرد تائید را نامهها نویسنده عدههاي،مارگل عادي غیر رفتارهاي بروز اما،شوم دیوانه
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ــا معاشــرت و تحریــک از و بــود رویگــردان شــوهرش از همســرم کــه میکــرد ثابــت.  لــذت بیشــتر غریبههــا ب

 وجـود  بـه  لغـات  نگارش ي نحوه در تغیراتی عمد به اینکه با،نویسنده خط.شدم مشکوك نامهها به نسبت.میبرده

 بـا  خانـه  خانم من غیاب در که فهمید و کرد جوو و پرس نمیشد هم خانه ي خدمه از.بود آشنا بازم ولی بود آورد

 و حمایـت  از دسـت  هم جان پاي تا که بودند مارگل مدیون و خار جیره آنقدر آنها.میکند آمد وا رفت کسانی چه

.نمیداشتند بر داري راز

 هیچ که بود کرده عزیز آن و این پیش را خودش آنقدر.نمیداد تله به دوم که بود کاه روز آب آنقدر مارگل تازه

 بـه ،میدید نـامحرم  بـا  کـردن  بش و خوش مشغول را او خود چشم با کسی هم اگر یعنی.نمیچسبید او به ي وصله

خانم داري مردم قولی به یا مشربی خوش به نه،میکرد شک خود چشم

 ي همـه  از پیش،میـداد  هشـدار  مـن  بـه  همسـرم  عفـت  و دامنـی  پاك به نسبت و رسیده گاه بی گاه که نامههایی.

 بـام  و زیـر  با که هاست سال و میشناسم را نویسنده خط که میآمد نظرم به.میداد آزارم او به راجع تلخم تصورات

 مـو  دوستم نزدیکترین نگارش عادت با که مینوشت طوري را حروف از بعضی.ام دیده نزدیک از را نوشتههایش

نمیزد

 مـن  جـوانی  و کـودکی  دوران عزیـز  دوسـت  دهنـد  هشـدار  نامههـاي  ي نویسـنده  کـه  کـردم  پیـدا  یقین کم کم.

.است مارگل عموي پسر،ارسالن

 که مردي.میکردم حساب محبتش و دوستی روي و شناخته مردانگی و شرافتت و پاکدامنی به سال را او که کسی

بود او آن از عالم افکار پاکترین و دنیا چشمان نجیبترین

 مـردي  واقعی مایی به او.بزند سر او از قبیح عملی یا ناشایست گفتاري،پسند نا پنداري که بودم ندیده روز آن تا.

 خـود  روي بـه  آنکـه  بدون پس.میکرد فکر خود هنر به فقط و بود خودش کار به سرش.است کار درست و کامل

 رفـع  او از تـوان  بـه  کـه  نبود ي گونه به شدهایش و آمد.میشدم آمادههایش و رفت و مارگل رفتار مراقب،بیاورم

 از بـیش  آمدهاي و رفت و زنانه اصطالح به مهمانیهاي همان در که فهمیدم پیگیري با خالصه.کند ظن ٔسو یا اتهام

 آن مهمانیهـاي  گـذاري  بـر  و متعـدد  خانوادههـاي  و مـراود  و دوسـتی ،شهر شـناس  سر افراد و گندهها کله با حد

 او بـا  ناسـازگاري  و خلقـی  کـاج  سبب به همه که من ي روزه چند غیبتهاي همه تر مهم همه از و خرج پر و چنانی
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 عرصـه  خالصـه .بود داده قرار دیگران ریشخند مورد را حیثیتم و آبرو کم کم که بود آورد بار به را گندهایی،بود

 تنهـا  ي لحظـه .نمیخـورد  هـم  آب من ي اجازه بدون که طوري گرفتم نظر زیر را کارهایش و کردم تنگ او بر را

 و قهـر  مـدتها  تـا ،کرد کشـی  سـر  و انداخت راه هوار و داد اول.بودم آمدهایش و رفت مراقب و نمیگذاشتم آاش

میکرد الکی مردانگی و خشک تعصب به محکوم مرا او.داشتیم مرافعه

 امـا .کنـد  نشـینی  خانـه  بـه  وادار و حـبس  را زنهایش قجري مردان مثل و کرده نهی و امر بود بلد فقط که باال آقا.

 مهربان،شـد  رام.کـرد  عـوض  را روشش میباشم خودم حیثییت نهایت در و او مراقب راسخ عزمی و دید که همین

 اسـت  بهتـر  کـه  کـرد  پیشـنهاد  ناگهـان  حتا و خند خود به مرا،داشتم را آرزویش همیشه که همسري چون و شد

شویم دار بچه زودتر

 بیـرون  دل از را تردیـدها  و کینـه  ي همـه  و او بـه  عشـقم  شـدت  از و داشته بر تردید و شک از دست رفته رفته.

 چرخوانـده  انگشتش روي که بود بلد خوب او،بودیم خوش باهم مدتی.دادم جا دل در را محبتش و عشق و کرده

دهد بازي مرا و

 غمـزه  و مهـارت  بـا .میخواسـت  او کـه  شدم کشیده راهی به او گفتار و آعمال جادوي با دوباره احمق من اینکه تا.

 و مـن  بـه  او و شده دار بچه بزودي که بودم خوش دل این به هم من.شد آزاد دوباره و ربود دستم از را افسارش

شد خواهد خوش دل فرزندش

 و رسـید  فـرا  مارگـل  زیمان زمان داري بار ماه هفت از پس اینکه تا میکرد طی را آاش عادي روال یمان زندگی.

 تحمـل  را بچـه  سـنگینی  اسـت  مجبـور  اینکـه  از و میزد نگه مدام آاش بارداري مدتت تمام در.آورد پسري برایم

میکرد شکوه،کند شرکت آاش دوستانه مجالس در کمتر و بخورد تکان جایش از سخت و کرده

 اعضـاي  درشـتی  و انـدام  تغییـر  و بـود  بسـته  نقـش  آن بر رنگی قرمزي خطوط اینکه و شکمش پوست شدن باز.

 اهمیـت  آنهـا  بـه  کـه  انـدامش  از قسـمتهایی  شـدن  شـکل  بد،وقتش بی و وقت تهوعهاي و حاملگی ویار،صورتش

 مـن  بـراي  اینکـه  ي بهانـه  بـه .شـود  دنیـا  بـاردار  ظن عصبانیترین و عنقترین تا بود شده مسبب همه و همه،میداد

.میخاللند را عاشقانهام احساست و بghlمدام و گرفته من جانب به را کنایههایش و نیش،میآورد فرزندي
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 دوسـت  و زیبـا  پـیش  از بـیش  نظـرم  بـه  کـه  بـودم  خوشـحال  بارداري شریف هیبت در هم آن او دیدن از آنقدر

 بـه  اینکـه  و بـارداري  ي بهانـه  بـه  او.آاش زنـدگی  و شـوهر  براي معنا تمام به واقعی خانم یک.مینمود تر داشتنی

 شـده  حاملـه  مـن  مسـموم  افکـار  راحتی و من دل راحتی خاطره به و داده کار این به تان من سختگیریهاي عاقبت

 آنقـدر  بدنش قرمز و خورده ترك پوست و اندام مشاهده با گاه و میراند خود از مرا و میکرد قلقی بد مدام،است

 بـه  کـه  را جـواهراتی  همان،میخریـدم  را هدیهها بهترین برایش.میشودم پشیمان چیز همه از که میکرد سرزنشم

 از مـرا  میامـد  بـر  کـار  بد ظنهاي زبان از فقط که زشتی سخنان و رکیک حرفهاي و فحاشی با اما،بودند بند جانش

میماند تنها بیشتر و میکرد بیرون اتاقش

 تسدقش،بود او جاي فقط که آنجا دل در بر هزار امدوا در زندگی و خانه زنان هیبت در اینکه و هیکلش درشتی.

میرفتم

 بـراي  را شـهر  طبیب بهترین.میگردد باز اولش حالت به دوباره و میشود تمام دوران این عاقبت میگفتم خودم با.

 قطـع  اعـالم  مارگـل  کـه  بـود  مـاهی  از تـر  بـزرگ  بچـه  پـزش  نظر به.میآوردم خانه به جنینش و او سالمت برسی

 ایـن  و باشد همه قلو دو باید که میکردند تصور او شکم بزرگی و هیکل درشتی دلیل به همه و بود کرده قاعدگی

 دو،فرزنـد  یـک  جـاي  بـه  انتظار سالها از پس کرده لطف خداوند اینکه میکرد خوشحال مرا پیش از پیش احتمال

.میکرد نصیبمان قشنگ نوزاد

 فکـر  بچههایمان و خود به فقط که و افتاده چیز همه صرافت از که میکرد مشغول خود به را ما آنقدر که کودکانی

کنیم

 سـراغ  بـه  دسـتپاچگی  و حیرت در را ما ي همه و آمد سراغش به زایمان درد که بود ماهگی هفت اواخر درست.

 راحـت  خیلـی  ولی،بـود  ي بنیـه  پـر  ظـن  او.نکشـید  طول خیلی کشیدنش درد.فرستاد کار مقدمات تهیه و پزشک

 قبراق و بزرگ ي بچه.آورد دنیا به درشت و زیبا پسر یک دوقلو جاي به ما ي همه تصور خالف بر و کرد زایمان

نبود شبیه ماه هفت نوزادان به دکتر تصور به که
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 مثـل  و کرده رشد غایت به موهاهایش و پوست جمله از بدنش اجزاي تمام که بود ي یافته رشد و کامل نوزاد او.

 شـده  روشـن  مارگل عشق روشنی از که چراغی شد من دل چراغ او بود چه هر.بود رسیده و کامل ماه نه نوزادان

نبود شدنی تمام مارگل اطوارهاي.میکرد افشانی پرتو و بود

 شـکمش  پوسـت  اینکه و شود بلند جایش از نمیتواند که شده ضعف آنقدر زایمان از پس که میکرد شکوه مدام.

 هنگـام  پسـرمان  اینکـه  و،بـود  شـده  آاش زیبـایی  نا و آزار سبب که شیرش پر سینههاي از و شده آویزان و شل

 را مــادرش تــان عطــر فقــط و میکــرد گریــه مــدام اینکــه و میکــرد متحمــل او بــه را زیــادي درد شــیر نوشــیدن

 از و گذاشـته  سـرش  روي را خانه میبرد سر به پرستارش نزد که زمانی یعنی،او از شدن جدا محض به.میخواست

میشد کبود و سیاه گریه فرط

.نداشت را دیدنم چشم و شده متنفر من از اینها همه خاطره به که میکرد گل.

 کـار  و کـس  و مـادر  و خواهر کند درك اینکه بدون و دیگران حضور ي مالحظه بدون،میرفتم اتاقش به که همین

 کـولم  روي را دمـم  کـه  میکـرد  رفتـار  مـن  بـا  درشـتی  و وقاحـت  با طوري،شدند جمع گرداگردش خودش و من

 تنهـا  بـه  خـود  چشـمان  جلـوي  نمیخواسـت  دلـش  و بـود  کهزنخردمنـدي  آبـا .میشـدم  خـارج  اتاق از و میگذاشتم

 بعضـی  میگفـت  اشـاره  بـه  بسـته  سر و میآمد ما ي خانه به کمتر،شود تندي و توهین زنش توسط هم آن،پسرش

 رفع از پس و است موقتی البته که میشوند دچار روز و حل این به کردند زایمان تازه که ي زنانها از ي پاره وقتها

 آاش همیشـگی  روال زنـدگی  و گشـته  بر خود عادي حالت به چیز همه زایمان و بارداري کسالت و نقاهت دوران

کرد خواهد طی را

 گریهـاي  وحشـی  مقابـل  در و نکـرده  دخالـت  یمـان  زنـدگی  در هـم  او کـه  میآمـد  دیـدنمان  به مدام جیران فقط.

 همیشه از بیش اینکه عجیب.نمیگفت برادرش بهزن گل از تر باال،میافتاد من به چشمش وقتی خصوص به،مارگل

کنم نوازشش و نشسته تختش کنار در ي لحظه داشتم آرزو و بود دلم به مهرش

 میکـرد  کـاري  مـن  ي مشـاهده  بـا  مارگـل  امـا .اسـت  داده مـن  به را دنیا هدیه باالترین و برترین که بگویم او به.

 کـه  میگفـت  مـن  بـه  گلنـار .بودنـد  کـرده  تلمبـار  دلـش  در من به نسبت را عالم نفرت ي همه که گویی.کارستان

 تـو  بـه  نسـبت  و کرده نرمش کمی تو از دور شاید بگذار راحتش کمی شده اینطور زایمان فشار اثر در خواهرش
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 و چـون  بی،میشـد  مارگـل  سـالمتی  و سازش به مربوط که سوختی هر یعنی،کردم اطأعت هم من.شود تر مهربان

.میشد پذیرفته چرا

 نشـانی  تـا  میکردم دقت آاش چهره در موشکافنه که پسري.بود کوچکم پسر کشیدن آغوش به خوشیم دل تنها

 زیبـا  عروسـک  آن.بـود  نرفته من به هم کوچکش خون نا یک حتا که افسوس اما،گردم خوش دل و یافته خود از

.بود مارگل شبیه

 تحمـل  دیگـر  و شـده  تنـگ  مارگـل  بـراي  دلم میکردم احساس که بود گذشته مارگل زایمان از روز سی نزدیک

 بـه  تمایـل  و بـودم  مـرد  هـم  مـن  آخـر  خـوب .میکردم استشمام را تنش عطر و میدیدمش باید.ندارم را او دوري

 آن ظـرف  و نیسـت  کردنی باور،میکرد استراحت اتاقش در تنهایی به و بود خلوت اتاقش.بود طعبیئ امر همسرم

میکرد تغذیه دیگري زن شیر با را او و گرفتن شیر از را فرزندم کوتاه مدت

 بـه  رو معمـول  حد از زودتر را هیکلش خودش قول به تا میخورد غذا کم.میشد ولو تختش میان مدام هم خودش

گردد لوند و زیبا سابق مثل و کند راه

 خـالص  مـن  بـا  مصـاحبت  و دیـدار  از تـا  بـود  زده خـواب  بـه  را خـودش .رفیـتم  اتـاقش  به زیبا گل دست یک با.

 از تمهیدي هیچ با که بود کرده پیدا راه دلش ي خانه به و آماده کجا از انزجار و نفرت آنهمه نمیدانم آخر.گردد

نمیشد کاسته شدتش

؟پول خاطره به فقط یعنی؟بود کرده ازدواج من با چه براي نبوده کار در ي عالقه هم اگر.

 خـودم  خـالی  جـاي  در،متکایش سوي آن را گل دسته و کردم نوازش را موهایش آرامی به و نشستم تختش کنار

.بودم نکرده لمسش و ندیده درستی به را او که بود ماها.گذاشتم

 نشـان  دنـدان  و چنـگ  خاصـت  بر دندانی تیز پلنگ مثل که بنشانم آاش گونه بر بوسه یک فقط،بوسه یک آمدم

 آرامـش  خواسـتم .میانـداخت  چنـگ  رویم و سر به صفتی بی ي گربه چون و میگفت بیراه و بد و،میداد فحش.داد

 بـه  طریقـی  هـر  بـه  و نبـود  بـردار  دسـت  او اما،نشود دار خبر خابمان اتاق در افتاده راه قال و قیل از کسی تا کنم

کند منصرف و منزجر همیشه براي و رانده خود از مرا داشت قصد میخواست میشد
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 و آرام،میباشـد  فرزنـدم  مـادر  تـر  مهـم  همـه  از و کـرده  تحمل را عظیمی درد تازه و است ضعف میدانستم چون.

کردم خورد بر او با صبورانه

 نمیشـد  بـاورم  کـه  میـزد  حرفهایی و بود شده بیشتر جسارتش که بودم منعطف و آماده کوتاه برابرش در آنقدر.

شوند خارج مارگل دهان از که

 لحـن  بـا .بـود  آن باعـث  مارگل فقط که کرد ي قائله قاطی را خودش و شد اتاق وارد هم گلنار او صداي و سر از.

 او بـه  توانسـتم  نمـی .شـوم  مـزاهمش  زودي بـه  نیسـت  ساله و کرده زایمان تازه زنم که کرد اشاره من به رکیکی

 و گفتـه  سـخن  هـم  بـا  ي کلمـه  اینکـه  و دستانش لمس و او براي دلم فقط و نبوده مارگل آزار قسدم که بفهمانم

.است شده تنگ باشیم یکدیگر همدم

 شـکم  چنـد  مطبخـی  زنـان  مثـل  مـن  بازیهاي وحشی خاطره به که میکشید فریاد مدام مارگل و نمیشد قانع گلنار

ــده ــان و درب،زای ــده داغ ــکل از و ش ــاده ش ــه.افت ــورت ب ــاغش و ص ــه دم ــوز ک ــت ورم هن ــاره داش ــرد اش  و ک

 خـاطر  بـه  اینهـا  ي همـه .ببـین  را چشـمم  زیـر  ي قهوه لکههاي و کرده ورم بینی،ببین را دهانم و لب،ببین:میگفت

 سـر  را بال این عاقبت که ورزیدي حسادت و کردي بند من به آنقدر و شودي دماغم موي مراتب که تویی.توست

 کـرده  بـش  و خوش شوهرهایشان حتا یا دوستانم با ببینی نمیتوانستی که حسودي آنقدر،حسودي تو.آوردي من

 خـراب  ي خانـه  در سـال  یـک  به نزدیک مرا که حسودي آنقدر تو.میشوند اندامم برازندگی و زیبایی محو آنها و

باشد سرت زیر ناموست و شود ارضا مردانگیت حس مثال تا کردي زندانی شدههات

 اسـتخدام  دایـه  هـم  پسرت براي که است بهتر،.دارم دوست که میکنم زندگی طور همان من،آقا خوندي کور اما.

.ندارم را تو ي توله ي حوصله من.باشد آاش مواظب مدام که کنی

 امـا .متعصـب  حسـود ،بودم حسـود  من،میگفـت  راسـت  او،دادم دست از را رفتارم مهار که بودم شده دیوانه آنقدر

.میکرد فرزندم به که بود اهانتی براي تنها بلکه،غیرتم رگ خالندن یا،او از نامردي و ناکمی نبسبب تقیانم

 بـا .میشـد  افکنـده  دور ي تولـه  چـون  مارگـل  قول به و گشته محروم انسانی عواطف نابترین از که ي گوشه جگر

.نواختم گوشش بیخ ي جانانه سیلی و بردم هوجم طرفش به خشم
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 عصـبانی  او دسـت  از خیلـی  اینکـه  بـا  میدانـد  خـدا  فقـط  اما.دهد پایان را قایله تا نمود سعی و کرد وساطت گلنار

 و افتـاده  بسـتر  در هنـوز  کـه  را زنـی  میتوانسـتم  چطور آخر. شد خالی سیلی یک زدن همان با عقدهام فقط،بودم

 که بودم نشده پست آنقدر هنوز من و بود محض شرمی بی این؟بزنم میگذراند را زایمانش از بعد نقاهت دوران

.بزنم را فرزندم مادر

 حضـورم  نمیتوانـد  طریقـی  هیچ به و است متنفر من از شدت به که میکرد اقرار و میداد فحش و میکشید فریاد او

 این و کرده ازدواج من با خانوادهام شکوه و ثروت خاطره به فقط که کرد اعتراف بار اولین براي او.کند تحمل را

 فخـر  بازیهـایش  هـم  نـزد  کفایـت  قـدر  بـه  کـه  گفت.میافت پایان زودي به که میدانسته کودکانه بازي را وصلت

 بدسـت  ي اشـاره  بـه  میخسته چه هر و بود او تنها بازي فرد به منحصر و شرط و قید بی ي ملکه که است فروخته

 در،نیسـتیم  تنها دیگر که آورد بیاد و کند را فرزندمان تولد ي مالحظه اینکه به و راحت خیلی هم بعد.است آورد

 میکنـد  کاري ندهم سر درد بی و چرا و چون بی را طالقش اگر که کرد تهدید و کرد طالق تقاضاي وقاحت کمال

 میخواهـد  حاال و داده هدر من پاي به را آاش جوانی کافی قدر به که گفت او.بسوزم کردهام حسرت در ابد تا که

کند احساس کمال و تمام را مستی و عشق آاش لحظه هر در که کند زندگی چنان آن که

 هـیچ  بـا  کـه  تلخـی  کابوس،نیسـت  آسـانی  کـار  آن از رهـایی  که آمدم گرفتار بدي کابوس به که کردم احساس.

 بـا  واقعیـت  در هرگـز  و بـود  رویایی و خواب شنیدم که چه آن هر خیالم به.نمیشدم بیدار و نگشته آزاد ترفندي

نمیگشتم مواجه تلخی روزهاي چنین

 بـی  و خـوي  زشـت  حد این تا نمیتوانست،بود ربوده را دینم و دل که زیبایی دختر مارگل.نداشت حقیقت این نه.

 بـا  همـین  بـراي  بود ریخته هم به شدت به اعصابم،نداشتم را گلنار حرافی و مارگل صداي سر طاقت.باشد صفت

.میخواست مارگل که چیزي همان یعنی.شدم خارج خانه از،ببینم را پسرم حتا آنکه بی،قهر

 منـزل  یـا  عمـارت  ي حوصـله .نداشـتم  را گـردم  بر خانه به آنکه میل اما،زدم گشت خیابانها در اتومبیلم با ساعتها

نداشتم را خاهرانم

 او مرافعـه  در کـه  میشـد  بـاورش  کسـی  چه واقع در.میکفتند سینه به را سنگش و کرده مارگل مارگل مدام آنها.

 و ویـران  بسـت  پـاي  از بـدبخت  مـن  نسیمی اندك به که بود دواند ریشه همه دل در آنقدر او؟من نه،است مقصر
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 آزارم،دهــد قـرار  ظلــم مـورد  و ســپرده دایـه  بــه را آن و نرسـیده  کــودکم بـه  اینکــه فکـر .او نه،میشــودم خـراب 

نبود ي چاره.میداد

 پالهـایی  و پـرت  از و گرفته آرام است ممکن،کنم رها خودش حال به و مانده دور او از مدتی اگر میکردم تصور.

شود منصرف است گفته که

 بایـد  پـس .نمیکـرد  درك را آاش فعلـی  موقعیت دوست و بود زایمان عوارض دچار او.بود گلنار با حق هم شاید.

 در شـاید .نکنـد  خـالی  فرزندم سر مرا ي عقده تا میشودم دور چشمش جلوي از مدتی براي و میگذاشتم راحتش

 روي را پـایم  همـین  بـراي .میشد نوزادش طالب عاقبت و شده تحریک نیز آاش مادرانه حس میافت که آرامشی

 بـه  وقـت  یـک .باشم داشته معینی مقصد و هدف آنکه بی،شدم دور تبریز از میشد که آنجا تا و گذاشتم گاز پدال

ام آورده در ماکو از سر دیدم که آمدم خودم

دادم قرار کاریم ي برنامه و سفر جریان در را آبا تلگرافی و ماندم تجارت و کار ي بهانه به جا همان روزي چند.

 ي چـاره  بی،شـهر  آن مـرد  سـرگردانترین  که حالی در،ام رفته ماکو به تجارت براي من که میکردند تصور همه.

 محـو  خـاطرم  از ي لحظـه  مارگـل  حرفهـاي .کـردم  زنـدانی  ي خانـه  مسـافر  در را خـودم  شـب  و روز.نبود من جز

 مغمـوم  و خـورده  شکسـت  حـد  آن تا که نمیشد باورم و میکردم فکر گفتههایش به بیداري و خواب وقت.نمیشد

باشم

نمیبرد خوابم و میکندم جان سگ مثل شبها.

 افسـوس .بگیـرم  جـان  وجودشـان  گرمـاي  از و ببیـنم  را آنهـا  میخواست دلم.بود کرده را بچهام و زن هواي دلم.

 خـر  از و یافتـه  آرامـش  مارگـل  روح آن بسـبب  کـه  ي چـاره .بود نماند باقی برایم دوري جز ي چاره که افسوس

 اینکـه  تـا  مانـدم ،بود کـرده  حـبس  خـود  در مـرا  زندانی چون که لعنتی شهر آن در روز پانزده.آید پایین شیطان

شد طاق طاقتم و رسید استخوانام به کرد عاقبت

 پـر  هوایشـان  بـه  دلـم  و نداشـتم  قـرار  و آرام.بـودم  دور دو آن از بیشـتر  هـم  شـاید  یا سال پانزده از بعد گویی.

.نمودم تبرییز به را عزیمت قصد،بودم رفته ماکو به که ي عجله همان با.میکشید
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 بـر  خانهـام  بـه  هرگـز  و میمـردم  کـاش .نمیرسید لعنتی شهر این به پیام هرگز و کردم می تصادف راه بین کاش

نمیگشتم

 کاشانهام به وار مجنون و کرده بچهام و زن تاب بی گسیختهها افسار چون مرا که بود سرنوشتی چه این نمیدانم.

 کـه ،میتپید خانـه  آن در کـوچکی  قلـب  آخـر .نبود طالبم مارگل اگر حتا،میدیدم نزدیک از را دو آن باید.میکشاند

.بود من خون و گوشت و پیا و رگ از وجودش ي همه

 را بغضـش  و میکرد گریه چنان.نمود خیس را آاش مردانه صورت اشک باران و نداد مجالش گریه لحظه این در

 سـال  دو از پس اینکه مثل.داشت ي افتاده دام در شیر نعره به شباهت آاش گریه هاي صدایهاي که میکرد خالی

کند خالی بود شده تلمبار آن در که غمی انبوه از را آاش سینه تا بود یافته فرصت اینک داري خود و خفقان

 روي را دسـتهایش  مدت آن تمام در.شد آرام کم کم تا کرد گریه بلند صداي با دقیقه شیش پنج از بیشتر شاید.

 میـان  را دسـتش ،شد خـالی  دلـش  ي عقـده  و گرفت آرام که همین.نبینم را صورتش تا بود گذاشته آاش پیشانی

.شد خیره چشمانم به و زد کناري را آنها و برد فرو لختش موهاي

.کند راخشک صورتش تا دادم او به و کشیده بیرون دستمالی پیراهنم جیب از

"است تمیز،  بفرمائید "

 گـویی . شـد  مـی  شرمش خودش در انگار. ماند ساکت اي دقیقه چند و کرد راپاك صورتش و گرفت را دستمالی

 او از انکـه  بـی  ولی،  چرا خواهم نمی.  کاست می اش مردانگی و ابهت از زن یک حضور در هم آن،  کردن گریه

،  شـویم  غـافلگیر  عمـارت  پشتی حیاط در کسی توسط است ممکن که بترسم اینکه یا و دهم راه دل به اي واهمه

 رسـانده  آرامـش  به و کرده آرام مرا بارها که طور همان. گیرد آرام تا دستانم کوچک قالب در را دستش دو هر

.  نداشـت  را انـدوه  و غـم  همـه  آن تحمـل  تـابو  اش سینه انگار که بلند قدر آن،  کشید می عمیقی هاي نفس. بود

 زیـاد  قـدر  آن تسـکین  و همدردي این به نیاز.  شد می نابودیش موجب و آورده در پا از را او عاقبت که اي غصه

 و گیرکـرده  گلـویش  بـیخ  بزرگـی  بغـض  هنـوز  کـه  حـالی  در و فشـرد  می محکم و گرفته را دستم نیز او که بود

.  بودنـد  بادرایـت  و مهربـان  تـو  مثـل  همه کاش.  ممنونم تو از خیلی،  متشکرم ":  گفت داد می تغییر را صدایش
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 امشـب  که آنم از تر سرگشته من.  گرداند می ساکتم و کرده آرام را درونم مذاب دهی می من توبه که آرامشی

" .نریزم بیرون،  دارم دل به که هرجه و نکرده طغیان

 اسـرار  افشـاي  و دل و درد تشـنه  او کـه  طـور  همان بود بریده را امانم کنجکاوي اما،  کنم ناراحتش خواستم نمی

.بود زندگیش

 بـود  زده کـه  هـایی  حـرف  از آیا؟  پذیرفت را شما مارگل آیا؟  شد چه بعدش خوب ":  پرسیدم محبت با و آرام

"؟ ورزید می عشق فرزندتان و او به و دارید دوستش چقدر که فهمید آخر دست؟  بود پشیمان و منصرف

 بـم  همیشه از صدایش که حالی در و گذاشت صورتش روي و کرد ول را دستهایم و ترکید بغضش ردیگر با یک

 شـهرمان  بـه  کـه  بـود  سرشب.  راندم تبریز طرف به ماکو از گاز تخت شب آن ":  داد ادامه بود دارتر غصه و تر

 دچـار  جـاده  در بار چند که داند می خدا فقط.  بود کرده پوش سفید را جا همه و بارید می سنگینی برف.  رسیدم

 تلـخ  روزگـار  این شر از و بمیرم و افتاده ها دره این از یکی در که نخواست خدا اما،  بودم شده انحراف و لغزش

.شوم راحت عذاب پر و

 بـا  و انـداختم  چرخ زنجیر.  کرد می العبور صعب را جاده و بارید می که برفی حتی،  نبود دارم جلو چیزي گویا "

 آمـد  یـادم  آهـان .  رفـتم  خانـه  طرف به یکراست.  کرد می بیداد سرما و سوز.  رساندم تبریز به را خود سماجت

 کـه  میدانسـتم .  بـردم  خانـه  بـه  خود با کرده تهیه نرگس از بزرگی گل دسته راه سر،  بروم خانه به انکه از پیش

 قلـب  صمیم از.  داد می نوازش را روحم و پیچیده ماشین در نرگس هاي گل عطر است نرگس گل عاشق مارگل

،  کردنـد  مـی  قضـاوت  زنـدگیمان  مورد در همه که چنان آن نه حاال،  گردم اومواجه خوش روي با که کردم آرزو

 کوچـه  چـون ،  کـردم  پـارك  سـرکوچه  را ماشـین .  کـنم  می خوشبختی و آرامش احساس حدي تا کم دست ولی

 سـردر  چـراغ . نبـود  اتومبیـل  بـراي  تـردد  قابـل  دیگر برف همه آن ریزش با یشد م ختم مان خانه به که باریکی

 خـود  هـاي  سوراخ به همه البد،  برفی هوا و است زمستان گفتم خود با بود رفته فرو سکوت در خانه بود خاموش

 در بزرگی آن به گل دسته آخر بگشاید رویم به را در دیگر کسی یا اصالن خواستم می.  زدم در چندبار خزیدند

 بـود  کـه  زحمتـی  هـر  بـا .  نشد پیدایش کسی اما.  نداشتم هایم جیب در را کلیدم کردن پیدا حوصله و بود دستم

.گشودم را آن و چرخاندم در قفل در و یافتم را کلید
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 نـام  بـه  را پرویـز .  بود خاموش هم باجی مریم و اصالن اتاق چراغ.  بود تاریک و خلوت همیشه برعکس حیاط "

 یـک  فقـط .  ترسـناك  و کـور  و سـوت .  بودنـد  پاشـیده  مـرده  خـاك  جـا  همه انگار.  نبود هم او از خبري خواندم

 بـرف  در زانـو  تـا  بـود  باال طبقه در تاالر روشن هاي المپ آن و خورد می چشم به بزرگی آن به خانه در روشنایی

.اند نکرده پارو را برفها خدمه از دیگر یکی یا پرویز چرا که بود این از حیرتم رسیدم ساختمان به تا رفتم فرئ

 بود پرشده برف ریزش با اندکی که شد می دیده ساختمان تا نیز دیگري کسی پاي جاي،  من پاي جاي از غیر "

 و پـالتو .  نشـنیدم  پاسـخی  امـا .  زدم صـدا  را نـوکر  و کلفـت  و درآوردم را پالتویم شدم ساختمان داخل که همین

 حتـی .  بودنـد  کور و سوت و خاموش اتاقها همه.  شدم باال طبقه راهی خودم و کردم آویزان جالباسی به را کالهم

 اتفـاق  ام بچه و زن براي که کردم می خدا خدا و بود افتاده دلم به عجیبی شور آمد نمی هم فرزندم گریه صداي

،  انـد  رفتـه  گلنـار  منـزل  یـا  اربابی عمارت به شاید،  گفتم خودم با.  کرد آرامم فکري کمی.  باشد نداده رخ بدي

 فکـر  اول شـدم  تـاالر  وارد در به ضربه چند آوردن وارد با آرامی به خواند می خود سوي به مرا تاالر روشن چراغ

 راحتـی  مبـل  روي اي گرفنـه  و عبـوس  قیافه با که دیدم را مارگل اتاق گوشه ناگهان نیست کس هیچ آنجا کردم

 دیگـري  عـالم  در انگـار  بـود  دار غصـه  و مغموم قدر آن.  بود نشده ورودم متوجه است زده زل اي گوشه نشسته

 لبـاس  و کـرده  بـزك  را خـودش  اي زننده و وقیح طور به بود غیرعادي کمی ظاهرش وضع نظرم به.  میکرد سیر

 پـاك  چشـمش  سـیاهی  چـون  است کرده گریه که بود معلوم نداشت تن به باشد عفیفی زن شایسته که نامناسبی

 چنـین  به را لبهایش هرگز موقع آن تا بود زننده ماتیکش تند و سرخ رنگ بود ماسیده هایش پلک پایین و شده

 که عطري تند بوي. بود قجري کوچه زنان دوزك بزك مثل درست و تند هایش گونه سرخی.  بودم ندیده رنگی

،  نقـل ،  شـیرینی  از پـر  دیسـی  و میـوه  از پـر  ظرفـی  اتاق وسط میز روي.  بود آورده بند را نفسم بود زده خود به

 بـا  نفـر  دو بـراي  هـم  آن میخورد چشم به بود نخورده دست هنوز که شربتی و چاي،  نوقا و اریس باقلوا،  آجیل

.  نبود خودش حال به انگار اما نکند پا به آشوب دوباره و نترسد ورودم از تا کردم اعالم را حضورم سرفه دو یک

.گرفتم صورتش جلوي را گل دسنه کردم می صدایش که حالی در و رفتم نزدیکتر

 جـایش  از هـا  گرفتـه  بـرق  مثل بعد و کرد نگاهم مبهوت و مات اول باشد شده بیدار خواب از تازه که کسی مثل

 بـراي  هرگـز  کـه  لباسـی  کرد می جلب خود به را چشمهایم اختیار بی رانهایش سفیدي و دامن کوتاهی برخاست

،  کنـی  مـی  چکـار  اینجا تو:  گفت و کرد سروصدا به شروع بیفتد گربه به چشمش که سگی عین بود نپوشیده من
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 چشـمم  دیگـر  خواهد نمی دلم که بودم نگفته من مگر؟  چکار آمدي؟  گشود رویت به را در کسی چه آمدي کی

؟بیفتد چشمت به

 بهـم  را حالم.  کن گم را گورت گفت و زد پس مرا قصاوت و تندي با که کنم آشتی او با و بگیرم بغلش خواستم

 امالکی و مهریه.  ندارم را دیدنت چشم که نشده حالیت هنوز مثالینکه.  کنی می موس موس دنبالم که بس زدي

!سالمت به تورا و خیر به مارا و بده را طالقم خودت ارزانی انداختی ام قباله پشت که

 خـواهی  مـی  حـاال  کردي زندگی من با همه این؟  همین:  گفتم نریزد بهم اعصابش که طوري همیشه از تر مالیم

 مـی  مـن  بـه  هـم  اورا،  میکنـی  چـه  را زندگیت سرمایه بزرگترین؟  برگردي خالی دست و کرده رها را چیز همه

 کـرد  تقسـیم  شـود  نمی که اورا گویم می را پسرمان خوب:  گفتم؟  چیست منظورت: پرسید خشونت با؟  بخشی

؟ بپوشی چشم او از توانی نمی توهم شک بی است بند جانم به او؟  شود می

 کلمـه  آن هـم  بـاز .  نـدارم  تـو  تولـه  کردن بزرگ به تمایلی هیچ من.  خودت مال هم پسرت:  گفت راحت خیلی

 معصـوم  و پاك فرشته یک او مارگل باش زدنت حرف مراق:  گفنم شدم عصبانی کمی.  بود کرده تکرار را لعنتی

 بـاوري  خوش چقدر تو هه گفت و سرداد ناجوري خنده هست هم تو باشدتوله من توله باشد قرار اگر تازه است

 صـحبت  او بـا  تـر  مالیـم  کمـی  اما بودم عصبانی آنکه با.  میزند بهم را حالم حماقتت و خیالی خوش همین همیشه

 عقلت هنوز آخر جان مارگل باش عاقل کمی:  گفتم پس بود او به زندگیمان حساس موقعیت تفهیم قصدم کزدم

 یـک  مـا  کنـد  مـی  فـرق  قدیم با تو و من وضع دیگر حاال؟  گویی می که چیست پالها و پرت این نیامده سرجاش

 به اي عالقه اول روز از اگر اصال.  شود بزرگ مادر و پدر بدون باید؟  کنی می چه را کوچکمان پس.  ایم خانواده

؟ کردي ازدواج من با چرا بود شده تلمبار دلت توي تنفر همه این و نداشتی من

 نمـی  مـرا  اگـر ،  چـی  بچه این لی و کردي عروسی من با پول براي که دانم می خوب:  گفتم و کردم سکوت کمی

؟ شدي دار بچه چرا پس خواستی

 نمـی  حـاملگی  زیربـار  هرگـز  گرنـه  و شـدم  مجبور نشدم دار بچه تو عالقه یا تو بخاطر:  بود آمیز کنایه پاسخش

 مـی  دسـتم  به مدتها که هایی نامه مثل درست.  داد ام شکنجه و افتاد ذهنم روي بختک مثل فکري ناگهان.  رفتم

 کدامشـان  هـیچ  چـرا  هسـتند  کجـا  خانـه  خدمـه :  پرسـیدم  او از عتـاب  با.  بود کرده ام دیوانه و پریشان و رسید
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 اي مردانـه  ردپـاي  برفها توي؟  بود که مهمانت؟  داشتی مهمان،  ببینم؟  کردي مرخصشان تو؟  نیست پیدایشان

 روسـپی  زنهـاي  مثـل  را خـودت  چشـمش  پـیش  کـه  بود که این.  برگشته دوباره و آمده ساختمان به که دیدم را

؟ گذاشتی نمایش به و درآورده

 تو با مگو بگو حوصله که نکن تجسس و سوال مفتشها مثل هم خود یب.  نبود اینجا کسی:  گفت درشتی و قهر با

.ندارم را

 حضـور  مالحظـه  بـه  امـا  بکشم فریاد سرش خواست می دلم که مواقعی همه عقده به و کردم بلند را صدایم کمی

 قـدر  آن امـا ،  نـداري  که هم مرا با زدن حرف دماغ و دل نداشتی که مهمان:  گفتم،  آمدم می کوتاخ مستخدمان

؟ کنی دوزك و بزك را خودت طور این خانه دیوار و در براي که داشتی حوصله

 دلـم  کـه  طـور  هـر  مـن .  نیست مربوط تو به دیگر این:  گفت نبود شبیه دار نصب و اصل زنان به هیچ که لحنی با

 تـو  از کـاري  هر براي توانم نمی که من؟  دارد تو به ربطی و دخل چه داشتنم مهمان تازه.  کنم می رفتار بخواهد

 آن امـا  نبـود  حرفـی ،  کـردي  مـی  دعـوت  مهمـان  آدم بچـه  مثل اگر:  کشیدم فریاد بیشري خشم با بگیرم اجازه

 حـرف  بـاش  زود؟  مارگـل  دارد معنایی چه پوشیدنت لباس و آرایش وضع این،  خانه این خلوت،  مردانه ردپاي

 مالحظـه  حـال  بـه  تا خانم نه.  است غیرت بی شوهرت کردي خیال.  بزن حرف داري دوست را جانت اگر،  بزن

،  نـدهی  توضـیح  را خانـه  ایـن  مشـکوك  ضع و و نکنی دفاع خودت از و نزنی حرف اگر حاال ولی کردم می را ات

 اولـی  روز همـان  از.  بـار  یک هم شیوت یکبار مرگ.  کشمت می که قسم خدا به شوي مبرا سوءظن از که طوري

 در کـه  خلوتی در و من غیاب در،  بگو را راستش.  کردم می روشن تو با را تکلیفم باید بودم کرده شک تو به که

 شـدي  مجبـور  کـه  بـود  تـو  مهمـان  کسـی  چـه ؟  بـودي  کرده دعوت اینجا به را کسی چه انداختی راه به خانه این

؟ کنی جلو خوش چشمش تادر بیارایی حیا بی مفلوك خورده کتک زنهاي مثل را خودت

 مـی  را انـدامت  غصـه  کـه  بـود  همـین  بـراي :  گفـتم  و خالنـد  را اعصابم و رفت فرو قلبم به نیشتر مثل فکري بعد

 غمـزه  و کرده دعوت مهمان تا راندي ام کاشانه و خانه از عتاب و قهر با مرا و گرفتی شیر از را ام بچه؟  خوردي

 چـرا  پـس  داشـتی  لونـدي  حوصـله  اگـر  تـو .  درنیـاوردي  اداهـایی  چنـین  شوهرت براي حال به تا که بیایی هایی

؟ رانی می خودت از را شوهرت
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.نداشتم دوستت اول از که حالی در بیایم غمزه و کنم لوندي تو براي باید چرا:  کشید فریاد وقیحانه

 کـه  ریختـه  شـهر  ایـن  توي متمول و سرشناس آدم همه این؟  کردي ازدواج من با داشتی مرض پس:  زدم نعره

؟ کند شنگولت و نشسته دلت به هم کمی که نکردي انتخاب را یکی چرا داشتند تورا صل و و زیبایی حسرت

 او امـا .  بـزنم  کـاري  هـر  بـه  دسـت  بود ممکن که بود کرده ام دیوانه چنان و رسیده نهایت به حسادتم و خشم "

 هرگز بود وجودش در حیا و ترس کمی اگر.  بهراسد همسرش عصیان و خشم از که بود آن از حیاتر بی و وقیح

 چیـزي  مالحظه دیگر چون. بود شرم بی خیلی. کند بازي دویمان هر شرافت و آبرو با که شد نمی اعمالی مرتکب

 کـردم  انتخـاب  را تـو :  گفـت  خیالی بی با.  برد میان از و درید هم از بود بینمان که را هایی پرده همه و نکرده را

 نشان خوش روي تو به.  نشدم موفق متاسفانه که بسوزانم،  بود نزدیک تو به هم خیلی که را کسی دل انکه براي

 بـی .  تـو  بـرعکس  درست.  بود نشدنی رام و سرسخت او اما بکشانم خود عشق راه به و تحریک را او تا دادم می

 همـه  و نشسته عقد سفر سر تو با که دیدم و آمدم خودم به وقت یک که انجا تا کرد می تحریکم بیشتر او خیالی

 حتی دیگر ندارد اي فایده هم با بودنمان دیگر که کن قبول حاال پس.  ام گذاشته گرو به او نزد را احساسم و دل

 او دل سـوزاندن  بخاطر،  جوانی و لطافت اوج در که هستند سالهایی آن همه شهم نیستند مهم برایم هم پولهایت

.نشد قسمتم اي عاشقانه احساسات و عشق و سرکرده تو با

 آزاد اگـر  حـاال ؟  چـی  حـاال :  پرسـیدم  شـدم  مـی  خفه حسادت فرط از که حالی در همیشه از تر شکسته و مغموم

 بـه  را مـردي  دانـد  مـی  کـه  حـالی  در بـداري  دوستش سابق مثل توانی می هم باز؟  پذیرفت خواهد تورا او باشی

 خـداي  اه.  توسـت  جگرگوشه که اي بچه هم آن،  اي ساخته مبتال مادري بی درد به را کودکی و نشاندي بدبختی

 شـده  کـه  طریق هر به و گرفته نادیده را وقاحتش کردم می سعی که داشتم دوستش قدر آن احمق من هنوز من

 ام مردانـه  تعصـب  و غرور از کردم می احساس.  بود آوري چندش و بد حال چه.  کنم سازش و ماندن به مجاب

 جنبیـد  نمی کثیف هرزه آن مقابل در غیرتم رگ که بود آمده سرم بالیی چه دانم نمی.  است نمانده چیزي دیگر

.بودم بسته گفتارش و اعمال همه روي به را گوشم و چشم ها شده جادو مثل و

 را حضـورم  کـه  حالی در و بود نشسته ذاحتی مبل روي بود شده مالیخولیایی هاي آدم مثل.  بود او به حواسم همه

 بـه  موفـق  اگـر  کـرد  خـواهم  را تالشـم  همه من شدم موفق شاید:  گفت زد می حرف خودش با و بود برده یاد از
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 بـه  ام داده را جـانم  او عشـق  خـاطر  بـه  بدانـد  او کـه  بهتر چه و میکوشد من نابودي را در عشق این شدم او وصل

 مردانـی  بـا  خودمـانی  بسـیار  و صمیمانه روابط برقراري بعد،  تو با ازدواج اول.  ام زده کاري هر به دست او خاطر

 اگـر  کـردم  مـی  ثابت او به باید. کرد خواهند غیرتیش و رسانند می گوشش به را دوستیمان شرح دانستم می که

 از را خـودش  خودخواهانـه  و دلیـل  بـی  که اوست تنها و افتاد خواهد دام در تو مثل بگذارم مردي هر روي دست

 از کـه  دیـدم  و آمـدم  خـودم  بـه  وقـت  یـک  نشـد  من تمناهاي تسلیم سنگدل آن.  سازد می محروم وجودم لذت

.  بـودي  او آوردن دسـت  به براي ام طعمه اولین که تو اال،  برم می لذت مردها همه با کردن بش خوشو و لوندي

 مـن  چـه  حـاال ،  ببـري  لذت و پرداخته گذرانی خوش به من با فقط اینکه کردي می فکر خودت به،  تنها که تویی

.قجري کوچه زنان مثل خودت قول به چه و باشم پاك

 اینکـه  کـردم  می احساس خود که ناخوشایندي واقعیت همان یعنی بود کرده اصابت هدف به درست کالمش تیر

 و تاریـک  خـواب  از مـرا  حرفهـایش  تلنگـر .  بـودم  زده غیرتـی  بـی  به را خودم مارگل آوردن دست به براي من

 حـرف  عشقش از من حضور در او بودم شده دیوانه خشم و تعصب فرط از.  بودمراند شده مبتال آن به که طوالنی

 بـودم  ندیده او از چیزي اعتنایی بی جز و ورزیده عشق او به سالها که حالی در گفت می هرزگیهایش از و زد می

 هـر .  گفـت  می من روي جلوي را سخنان این خیال بی و هپروت در اینکه یا بود خودش حال به واقف دانم نمی. 

 خود از چنین این که بود رفته و کرده رها ناکام و مایوس را او بود خوانده فرا خانه به که عزیزي مهمان،  بود چه

 او در جسـنهبود  او از پذیرایی نیز و خانه کردت خلوت براي مارگل که تمهیدي همه که کسی.  بود شده خود بی

 بـیش  خـویش  حیثیت و اخالق به و بود گفته ترك را او تحریک و وسوسه همه آن با اعتنایی بی با و مانده اثر بی

.  بـود  ترکیـدن  حال در داخل از مخم انگار.  فشردم می و گرفته دستانم میان را سرم.  بود پایبند نفس ارضاي از

 جلـب  براي وقیحش قیافه و هیکل آن با اینکه تصور.  نبود خیالش عین و بود نشسته مبل روي مجسمه مثل او اما

 گلـویش  دور را دستم دو هر تا گرفتم تصمیم چندبار کرد می ام دیوانه،  بود نکرده که ها فتنه چه مرد آن توجه

 آن،  نفـر  یک حضور تنها اما برهانم خواري و خفت همه این شر از نیز را خودم بعد و بفشارم حرص با و انداخته

 بـه  زندگیمان از بایدم که رفت می مارگل اگر حتی.  شد می مانعم بودم کشیده را انتظارش سالها که فرزندي هم

 رشد تا کردم می تربیتش آداب بهترین با و گردم می بزرگ خود نزد سرافرازي با باید را او شد می افکنده دور

.شد می مباهات مایه نیکو خلقی با و یافته
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 بـر  کـه  خـالی  در کـردم  احسـاس  چشـمانم  در را اشـک  سـوزش  و کشید تیر شدت به قلبم،  فرزندم یادآوري از

 بـودم  داده دسـت  از را عقلـم  بودم شنیده آچه اثر در و تپید می پسرم براي شدت به قلبم،  دل سنگ آن عکس

 و خطرنـاك  افعـی  یک ف مادر جاي به که حالی در دنیاآوردي به را معصوم طفل این چرا...  بچه این پس:  گفتم

نداشتی هم را مادرشدن لیاقت که بودي سلیطه

 دیوانـه  تو حد از بیش حماقت که:  گفتم نکن بچه بچه همه این،  من خداي واي:  گفت و سرداد اي رذیالنه خنده

 کـودکی  نشـده  مـاه  هفـت  و داده بارداري به تن مخالفتهایم همه عکس به چرا نشد حالیت احمق توي کند می ام

...تو مال بچه این بدبخت.  زاییدم برایت ماه نه نوزاد یک قدر رسیده و کامل

 و کـرد  پـاك  را لـبش  دسـت  پشـت  بـا  شـد  جـاري  لبانش از خون که زدم او به محکمی دهنی تو و ندادم فرصت

 کبـک  عـین  را سـرت  تـو ؟  گریزي می حقیقت از چرا:  گفت کرد می نفرت از ماالمال را وجودم که بازهرخندي

...براحتی را همسرت توانند می که دانستند می خیلیها اما بودي برده فرو برف زیر

 و درد احساس که نبود تنش به رگ یک انگار زدم کتکش شد می تا و گرفته پایم زیردستو اورا ندادم امانش باز

 بگیـرم  انتقـام  او از تـا  کردم می را کارها این همه:  گفت واویال همه آن میان و گشود را اش هرزه دهان کند رنج

 عاشق من نجات براي حرکتی هیج او اما هستم کارهایی چه مشغول تو عنایت در که رساندم هم گوشش به حتی

 زهـر  نـیش  میـان  ایـن  در.  بروم فرو لجن در گردن تا گذاشت و نکرده بودم آمده گرفتار آن به که بالیی دام از

.کرد مسموم و تلخ را تو کام من انتقام آلود

 مـن  عشـق  قربـانی  تـو  گوینـد  نمی که حرفها ه سرت پشت دانی نمی و گردي می همه بین سرافرازي با که تویی

 تـو  چشـم  بـه  دودش کـه  کـردم  می کاري عاقبت معبودم بدقلقی جبران به من و نشد پذیرفته که قربانی،  شدي

 او بـه  را ضـربه  آخـرین  تا کرد خواهم را کار این خودم نکشی مرا هم اگر.  است حالل تو بر من خون حاال. رفت

 کمـی  کـم  دسـت .  اسـت  آورده زنـدگیم  و من سر به بالیی چه اش سردي و سري خیره با که بفهمد باید او بزنم

.بستان من از را دلت داد و باش داشته مردانگی

 هـاي  عقـده  با او آمد نمی بر اعمالش بر تسلط پس کهاز بودم شده اي دیوانه،  بود گرفته را چشمانم جلوي خون

 بی.  بیندازد من گردن به نداشت را اجرایش جرات که کاري انجام گناه خواست می کرد می تحریکم شیطانیش
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 مـایوس  کـردنش  رام از و آمـده  تنـگ  بـه  مـرد  آن خویشتنداري و شرافت اصل در و اعتنایی بی از قدر آن شک

 بـه  را دسـتم  منکه از بهتر کسی چه و نبود قائل خود زندگی براي ارزشی ثمر بی هاي تالش از پس که بود گشته

 گـونش  فرشته خوي قربانی او که بسازم مظلومیت و خوبی از اي اسطوره او از همیشه براي و آلودهکرده خونش

.بمیرد وار مظلوم هماتی بی و خوبی به تظاهر با داشت دوست همیشه طورکه همان و گشته

 در را دسـتم  دیگـر  لحظـه  یـک  اینکه از دیگر خورم نمی را دغلبازیهایش فریبت دیگر!  نه بار این کردم رهایش

 غیرتی بی بر عالوه که من داد می را اش کرده تقاص بهتنهایی باید او شد می چندشم ببینم کثیفش بدن با تماس

 بـود  مرادنگـی  و غیـرت  عـین  خـود  زنی چنین کشتن خیلیها ظن به البته خورد می پیشانیم به هم بودن قاتل مهر

 دشوار بس کاري کثیفش خون به دستانم کردن نجس بودم ناپاکش جسم آلوده کافی اندازه به که من براي ولی

.نمود

 جـزء  چیـز  هـیچ  دیـدن  بـه  قـادر  کـه  رفت می فرو چشمم به مسموم خاري جون هنوز چیز یک.. .  چیز یک فقط

 موهـاي  دور را دسـتم .  بود آورده دنیا به مارگل که بود فرزندي هویت فهمیدن آن و نبودم خودم ونابودي مرگ

 و درشـتی  بـا .  شـنیدم  مـی  را تارهـایش  دانه دانه جداشدن صداي که کشیدمش ـنقدر و پیچیدم تابدارش و بلند

 خـاطر  محض،  پذیرفتم چرا و چون بی گفتی هرچه،  آوردي سرم به خواستی که بالیی هر حال به تا:  گفتم خشم

 تـو  از سـوال  یک...  سوال یک فقط اما،  کردم تحمل را ات بداخالقی و سردي سالها،  ایستادم آبا درروي روي تو

 چـرا  و چـون  رابـی  طالقـت  و رفته بیرون زندگیت از همیشه براي دهم می قول بگویی را راستش اگر که کنم می

 متعلق بچه این.  بگو را راستش داري دوستش همه این که کس آن خاطر محض،  خدا رضاي محض فقط.  بدهم

 الي بـه  ال را موهـایش  و انداخت دستانم دور را دستش؟  کنی اذیت خواستی می فقط یا است من مال؟  کیست به

 گفـت  و کرد برانداز اي وقیحانه طرز به را سرتاپایم و نشست راحتی مبل روي قیدي بابی و کشید بیرون دستانم

 تـا  بـودي  مـراقبم  ومرتـب  گذاشـتی  نمـی  راحـتم  اي لحظه نگهبان سگ عین که موقع آن نیست یادت تو یعنی: 

 از اي هفتـه  هنـوز  و بـودم  یـار  و و تهـوع  دچار مدام،  کنم آرامت تا درآمده آشتی در از تو با شدم مجبور عاقبت

!بودم باردار دوماهه موقع آن من بدبخت؟  ام شده حامله دادم مژده تو به که بود نگذشته مان آشتی

 چشـمانش  ذر را تـرس  کـه  قدر آن نبود جلودارم چیز هیچ بود گرفته خون را چشمانم جلوي و بودم شده دیوانه

 مـی  خردشـان  زمـین  بـه  کـوفتن  از پـس  و کـرده  بلند را صندلیها.  کردم داغان و خرد بود دستم دم هرچه دیدم
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 را میـزي .  شکسـتم  را بـود  کرده آوري جمع حمت و وسواس با که را اي عتیقه هاي مجسمه و ظروف همه کردم

 بود بند هایش عتیقه به جانش هنوز اینکه مثل.  کردم داغان و درب بود ساخته مهیا عشقش از پذیرایی براي که

.شد نمی عارضش تحولی چنان من سیلیهاي از که خورد می سختی تکان کریستال یا مجسمه هر شکستن با

 بـه  واحترا او!  کن تسویه من با را حسابت داري جرات اگر،  کنی می خالی آنها سر را حرفت چرا:  گفت تندي با

 بهتـر .  گردد نجس و خورده تو آلوده بدن و تن به که من پاك دستهاي حیف:  کفتم پرده بی بود رسانده نهایت

 سنگسـار  بایـد  تـورا  کـنم  ثابت را مردانگیم و غیرت تو کشتن با من اینکه تا بریزي را کثیفت خون خودت است

 بـی  بعـد  کمـی  بستانند را جانت ذره ذره باید شهر همه نیست کافی نفر یک تو چون اي عفریته کشتن براي کرد

 کـم  چیـز  هـیچ  کـه  تـو : گفـتم  و گرفـت  ام گریه اختیار بی دهم نشان ضعف او ارزش بی حضور در بخواهم آنکه

 تـو .  کـردم  مـی  پـر  دلـت  در را عـالم  مردان همه جاي،  بودي عفیف ذاتا اگر که داشتم دوستت قدر آن نداشتی

 تـو  در که ي نجیبانه و پاك احساسات یعنی عشق،گذشت یعنی عشق،شرافت یعنی عشق.نمیفهمی را عشق معنی

 بـودي  معصوم و پاك،پاك،نجیب قدري اگر.آوري بدست را عالقههات مورد مرد نشدي موفق همین براي.نیست

.من با ازدواج از پیش حتا،کنی رامش میتوانستی

 تـو .کـرد  دوري ازت کثیفـی  دسـتمال  مثـل  ذاتت در دقت با و نخورد را تو ظاهر گول که بود من از تر عاقل او اما

 تعفن در باید تو.کرد نخواهم آلوده خونش به را دستم هرگز که خوبی زشت ناماي انسان حیوان،مارگل شیطانی

 کـه  طـور  همـان ،کرد نخـواهم  آلـوده  تـو  خون به را دستانم من نه نه.بمیري آوردي وجود به خودت که کثافتی و

 موضـوع  یک همین براي.نداشتیم هم با تماسی هیچ و مانده دور آلودههات جسم نجاست از هاست مدت جسمم

 هـم  از زنـدگی  اول کوتاه صباح چند جز وقتها بیشتر و نمیدادي راه بسترت به مرا که بود خواهم ممنونت همیشه

.بودم همبستر و تماس در تو چون ي آلوده زن با که میکشتم را خودم تو جاي به حاال وگرنه شدیم جدا

 آلـودگی  بـر  عـالوه  حـاال ،بودي من مسئول و شوهر تو حال هر به:میخندید شیاطین مثل هم باز ولی نداشت رمقی

 مترسـک ،زاده بـزرگ  یاشار که داند می،میکردند بش و خوش من با که کسانی و رفته سوال زیر غیرتت،جسمت

 بـه  که را حرومزاد آن بعد را زنم اول.میکشتم را خودم بودم تو جاي اگر من بدبخت اي.نیست بیش جالیزي سر

.را خودم هم بعد و اندخته گردنم
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 دیـواري  بخـاري  بـر  عالوه که نفتی بخاري به عصبانیت و جنون فرط از.افتاد لرزه به ساختمان که کشیدم فریادي

.شدم خارج آنجا از دیوانهها مثل و زدم لگدي میسوخت اتاق در

 نقـش  حـاال ،بودم داده گـوش ،بود گفتـه  چـه  هـر  حـال  به تا،دقیقه یک براي حتا،نداشتم را حضورش تحمل دیگر

 کـودك  مـن  تـا  میخواسـت  پلیـد  شیطان آن.نبودم اجرایش به حاضر واژه هیچ به که میخند گوشم در را جدیدي

کنم آلوده خونش به را دستم و کشته نداشت گناهی هیچ که را روزه چهل

 از و زده مارگـل  ي آلـوده  جسـم  بـه  را دسـتم  اینکه از اما،میکشتم را خودم باید غیرت بی من میگفت راست او.

هرگز،کنم ساقتش هستی

 و گرفتـه  را تصـمیمم  کوتـاهی  زمـان  در.کنم نگاهش دیگر بار یک حتا،بودم زنده که روزي تا نمیخواستم دیگر.

.برهانم بار خفت زندگی این ازشر را خود تا نمودم قصد

 اتـومبیلم  وسـوار  گذشـتم  کوچـه  و حیـات  از زدنـی  بـه  چشـم  وادار شـدم  خـارج  تاالر از بد و برق مثل معطلی بی

 خـالص  و میکوبیـدم  مـانع  اولـین  بـه  را خـودم  سرعت با وگرنه میکرد حرکت کندي به اتومبیلم بدم ازقبال.شدم

.میشدم

 پـارك  بـود  تعطیل که ي مغئزه کنار،ها خیابان از یکی رادر اتومبیل.بود کرده سد را آمد و رفت راه سنگین برف

.شدم خیابان و کوچه ي آواره شبگردان چون خودم و کردم

 بلنـد  صـداي  بـا  و میـزده  زانو زمین روي بوران و برف میان یا و میکشیدم عربده مستها بد مثل غصه فرط از گاه

.نمیکست درونم آتیش از بیرون سرماي.میگریستم

 تا زدم زار و نشستم خیابان از ي گوشه جا همان ازشب پاسی تا.میسوخت آبد تا و خورده قلبم بر که خیانتی داغ

کرد وارامم لمس،کرخی و خستگی احساس کم کم اینکه

 تصـمیم  همـه  از تـر  مهـم  و میسـاخت  پریشـان  را فکرم و میآزرد مرا که غمهایی ي همه وجود با میخواست دلم.

 آن.میگشـتم  آسـود  و رسـیده  آرامـش  بـه  آمـاده  سـراغم  بـه  که خوابی با،بودم گرفته انتحار براي که ي قاطعانه



www.98ia.com

193

 خـواب  بـه  آرامـی  به من.نمیکنم فراموش هرگز،عالجی نا و ماندگی وادار هیاهو همه اذان پس را رخد و شیرینی

.نمیکردم فکر چیز هیچ به دیگر که حالی در رفتم

 خـوب  را اطـرافم  و کـردم  بـاز  را چشـمم .اسـت  نـرم  و گـرم  بسـترم  و راحت جایم دیدم خواستم بر که خواب از

 گرمـا  وجودم به،میجشید رویش قول قول که کتري با روشن اجاق یک آن از ي گوشه که بود محقري اتاق.پایدم

 بـه  یـک  هـر  و کـرده  اشغال را اندکی جاي قد نیم و قد ي بچه سه اتاق دیگر ي گوشه درس.میبخشید اطمینان و

 تـا  میخوانـد  الیـی  اله و گذاشـته  پـایش  روي را کـودکی  فرسوده اما جوان زنی و بودند مشغول مشقشان و درس

.ببرد خوابش

 فـرط  از کـه  بلنـد  و الغـر  مـرد  موقـع  همین در.کرد منصرفم پاهایم وسستی کرخی احساس که خیزم بر خواستم

.آمد سراغم به خندان و خوشحال من ي مشاهده محض به و شد اتاق وارد بود کرده قوز و ضعف رنجوري

 را مهمـی  کـار  کـه  کسی مثل بعد.دادم را پاسخش باشم آگاه هویتش از آنکه بی.کرد گرمی پرسی احوال و سالم

 سـرما  فـرط  از داشتی.رسیدم دادت به موقع به که برادر اقبالی خوش:گفت و داد را گزارشش تابع و آب با کرده

هستی حسابی آدم که میداد نشان لباست و سر.میزدي یخ

 یا شبگردان به تان وضع و سر اگر خوب.آوردم خانهام به و کشیده دوش به را تو و نکردم شک هم همین براي.

.نمیگذاشتم جا یک بچهام و زن با را شما که میخورد آسمان و الت آدمهاي

 و رفتگـرم  من برادر راستش.مینشاندمت جا همان و کرده پا به آتیش کناري گوشه،دوستی انسان روي از فرقش

 تـر  امـن  نظـر  ایـن  از زمسـتان  شـبهاي  امـا ،دارم کـار  و سـر  زیاد،میشوند مردم مزاحم شبها که آدمها قبیل این با

.زدن الف و گویی پال و پرت به میکنند شروع و میشوند جم هم دور و کرده پا به آتیش ي گوشه آنها.است

 همـین  رفتگـر  علـی  غالم من.ام نکرد معرفی هم را خودم حتا.زدم حرف زیاد اینکه مثل.میکرد فرق شما وضع اما

 آب بـا  آنهـارا  بزند یخ آنکه از قبل.کردم وارسی خوب را آنها،نزده یخ پایتان که خدا شکر؟آقا چطورید،ام محله

ــرم ــابی گ ــدم حس ــید.مالی ــه ببخش ــهایتان ک ــوض را لباس ــردم ع ــن و ک ــوش ت ــه پ ــود ي حقیران ــه را خ ــان ب  تنت

.بودم بیدار سرتان بال صبح تا.میداشتم نگاه گرمتان باید.بودند تر و خیس حسابی لباسهایتان.کردم
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 آن خـانم .کردم پیدایتان موقع به.همان مردن و همانا زدن یخ آخر.شوید گرم تا مالیدم را بدنتان جاي همه خوب

 مرگ که این از تشکر.تشکر حتا نداشتم گفتن براي حرفی هیچ.کن گرم آقا براي شیر کمی و بگذار کنار را بچه

 زده کـه  حرفهایی و مارگل فکر.بود کرده همراهم سر و درد پر دنیاي این با دوباره و گرفته من راز راحتی آن به

.میدیدم شده مال لگد و ضایع را غرورم،ام شکسته قلب از بیشتر اما،میسوزاند را دلم بود

 بـا  همـراه  درشت و مشتاق چشم جفت سه،شد آماده شیر وقتی.نمیکردم تحمل را خفت همه این و میمردم کاش

.ماندند خیره آن به زده حسرت و آمد من دهان تا لیوان

 بلکه،باشـد  شـده  مـن  نسیب کودکان آن اندك ي جیره بود ممکن اینکه ي واسطه به نه البته،شد بسته گلویم راه

بود بسته من بر را بلع راه و بود بار حسرت نگاههاي آن از تر سنگین بود انداخته جانم به مارگل که را ي عقده

 و کـرده  جبـران  را جانم نجات براي پدرشان مورد بی زحمت و کودکان آن فقر فرصت اولین در گرفتم تصمیم.

.نداشتم هدفی هیچ و جا هیچ انگار.دریام خجالتشان از

 هـایمم  رگ در را خـون  کـه  آورد خبرهایی آمد علی غالم که شب.نکردند اعتراضی هیچ هم آنها.ماندم جا همان

 کوچـه  فـالن  و خیابـان  فـالن  در خودشـان  محله از تر باال خیابان چند،گذشته شب که آورد خبر او.ساخت منجمد

 آن بـا  همـراه  هـم  را دیگـر  ي خانـه  چنـد  و گشـته  حرییـق  دچار بود متمولی شخص به متعلق که بزرگی ي خانه

.اند دیده صدمه و سوخته

 معطلـی  بـی .میبردند سر به خانه در تنها که بودند ماهیش دو یکی نوزاد و خانه جوان زن حادثه این قربانیان تنها

 داده را آاش نشـانی  علی غالم که رساندم محلی به را خودم نبود دلم تو دل که حالی در،پیاده پاي با و خواستم بر

.بود نماند باقی اثارش از اثري و سوخته دیگر ي خانه دو با همراه من ي خانه،بود درست بلع.بود

 سـوخته  آتـیش  کـام  در بـود  شـده  آغـاز  ازآنجـا  حریـق  کـه  ساکنانی اما،بودند یافته نجات همسایهها خوشبختانه

 تـوي  و میدادنـد  سـر  شـیونی  و میزدنـد  حرفـی  کـدام  هـر  و بودند اطراف همان وکسبه محل واهالی فامیل.بودند

 مشـاهده  محـض  بـه .بودم زده زول شدهام ویران ي خانه به و ایستاد مبهوت و مات که من اال.میکوبیدند سرشان

 تسـلی  باعـث  کس هیچ همدردي و تسلیت.میکنم احساس گوشم توي صدایش هنوز که شد پا به غوغایی من ي
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 مـدام  فکـر  یـک ،فکر یـک  فقـط .بودم گشته بود نا و سوخته ي فاجعه آن از پیش ساعتها من که چرا،نبود خاطرم

 حریـق  سـبب ،بودم کـرده  واژگون عصبانیت فرط از که را چراغی نکند اینکه آن و میخورد را وجودم خورده مثل

.گریختم ازآنجا فقط.نماندم چیز هیچ و کس هیچ منتظر دیگر بود شده

نکردم شرکت هم مارگل مراسم دیگر و هفت شب،ختم در حتا

 کـرد  نخـواهم  شـرکت  داري عـزا  ایـن  در من کنند داري عزا برایش میشناختند را او که طور همان بگذار گفتم.

 مـرد  من براي شتابد به باقی جهان به آنکه از پیش او.بودم منزجر و متنفر شدت به نیز او ي مرد از حتا که چگرا

بود

.بود کم برایش هم دوزخ آتیش حتا که ي مرده.

 را ام سـالمتی  خبـر  ي نامه طی ابا دل خاطر محض بار یک فقط.بودم گور و گم شود من از خبري آنکه بدون ماها

 روزگـار  شـهرهایی  چـه  در و بـودم  اسـیر  کجاهـا  مـدت  ایـن  در اینکـه .نگردنـد  من پی که خواستم آنها واز دادم

بماند،میگذراندم

 و اصـالن .گـردم  آسـود  کمـی  و گزیـده  سکنی،بود خودمان به متعلق که باقی در گرفتم تصمیم سال یک از پس.

 سختی،میکردند یافت در که خوبی مواجب ازاي در هم دو آن.کردم همراه خود با و کردم پیدا هم را باجی مریم

.بودند راز و خریده جان به را دهات آن در زندگی

 هرگـز  و بودنـد  دار راز مـدت  این در الحق و شود دار خبر اختفایم محل نبیدز احدي که گرفتم قول آنان از البته

شود آزارم موجب که نکردنند کاري

 دیگـر  کـه  زدم پرسـه  دیـدي  کـه  باقی در آنقدر سال یک این در.اند کرده تحمل را خویم تند و قلقی بد همیشه.

.میشناسم نیز را عالفهایش وهات ودرختچهها درختها ي همه

ــا شــبها و روز بلکــه ســاعتها ــا صــبح ت ــاریکی در خــودم ب ــاغ تنهــایی و ت  مــرور را گذشــتهام.میکــردم خلــوت ب

 مثـل  فکـرش  کـه  لعنتـی  چـراغ  آن شـدن  واژگون تر مهم همه واز مارگل اعترافات،را نابسامانم زندگی،میکردم

میدهد عذابم،باشم نفر دو آن مرگ مسبب من اینکه تصور.میخاللند ٔرا جانم خوره
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 معـذبم  همیشـه  و کـرده  نفـوذ  جـانم  عمق تاا که دردي.ام نگذاشته میان در تو جز کس هیچ با تاکنون که رنجی.

میفهمید را را حالم که بود نفر یک کاش.میگردادند

 آمـاده  دنیا به گناهی هیچ بی که مفلوك ي بچه امان میکشتم خودم هاي دست با را مارگل باید که است درست.

 را دلم پاییز گیرایی یا بهار لطافت اگر حتا.ام برده رنج و کشیده عذاب میشد که آنجا تا مدت این ظرف؟چه بود

 آورده فــراهم خــود کــه زنــدانی بنــد در را خــودم فاجعــه آن یــادآوري بــا،میکرده خــودم بــی خــود از و ربــوده

 بـه  لـب  وقـت  هـیچ .باشـم  شکنجه و زجر حال در همیشه و نبرده لذت زندگی از ي ذره تا میساختم گرفتار،بودم

میکردم روشن قبلیم سیگار آتیش با را سیگارم سال دو این در که این تا نمیزدم سیگار

 تحویـل  را خـودم  تـا  گرفتم تصمیم بارها حتا.کردم محروم را خودم کنی به را فکرش که بخشی لذت چیز هر از.

 کـار  ایـن  از مـانع  فکـر  یـک  فقط،بـودم  مردد.میترسیدم میآمد در آن از حرفهایی و آبرویی بی از اما بدهم قانون

.میشد

 پـا  بـه  آتیشـی ،بودم زده لگـد  آن بـه  مـن  کـه  موقـع  همـان  چرا پس بود چراغ شدن اژگون و سبب به حریق اگر

 و داد کـم  دسـت  یـا  شـده  حریـق  متوجـه  تـا  بـود  زیـادي  وقـت  اتاق از شدنم خارج تا لحظه آن ببین؟بود نگشته

 آن بـه  حریـق  ایجـاد  ولـی ،کنم توجیـه  را خـودم  نمیخـواهم  البته،بشنوم حیات از عبور هنگام را مارگل فریادهاي

 از سـوزي  آتـیش  آنکه مگر،شود خارج خانه از نزادش با همراه فوریت به نتواند مارگل که نبود ي حادثه ترتیب

.باشد شده شروع دیگري جاي

 او.بـود  خفتـه  دیگـري  اتـاق  در هـم  مارگـل  فرزنـد .داشـت  زیادي ي فاصله تاالر اصلی در با و بود اتاق وسط چرا

.کند خبر هارا همسایه و بگریزد حیات به پسرش همراه و گریخته تاالر از خطر ي مشاهده با میتوانست

 آتـیش  این من نظر به.کند سرایت هم دیگر خانه دو به حریق و بسوزد خانه آنکه نه،برسد فریادشان به کسی تا

.است مرموز خانه شب آن خلوت مثل هم سوزي

 قـدري  هـم  زده فلـک  مـن  و میشد مال بر حقیقت که میرسید فرا روزي کاش؟بود او نقشههاي اینها ي همه یعنی

 و دنیـا  ایـن  در هـم  که افتاده گردنم به سنگینی گناه،باشم مقصر ماجرا این در هم درصد یک اگر حتا.گیرم آرام
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 فکـر  چیـزي  به جانکاه بقمی و بود آاش شقیقه اطراف و پیشانی روي هنوزدستهایش.میدهد عذابم اخرت در هم

بودند سردرگم و مبهم برایش که میکرد

 به اطرافمان و شده خاکستري جا همه.میکرد ریش ریش را دلم درشتش چشمهاي از اشک دانههاي آرام سقوط.

.میشد تاریک تدریج

 شـتاب  شـتاب  پـرواز  و بـود  جیرکهـا  جیر صداي فقط.میکشید پر اطراف به پرستویی نه میخند ي پرنده نه دیگر

 راز آاش زیبـایی  ي همـه  نظـرم  به.بودم ندیده غروب وقت آن در را عمارت پشت حیات وقت هیچ.خفاشان زده

 اسرارش از من براي و بودیم نشسته هم روي به رو ساعت یک از بیش.میرسید نظر به انگیز خوف و داده دست

 کاش.نمیگذاشتند راحتش نیز لحظه یک که پندارهایی و کرده آاش معذب مرگ حد تاسر که رازهایی.بود گفته

.بدانید مقصر را خودتان نباید شما:گفتم آلودي بغض صداي با.بکاهم اندوهش از کمی میتوانستم

 حال هر به.کرده را کار این خودش شاید.میرسد نظر به عادي غیر کمی حریق ایجاد گفتید که طور همان که چرا

 میخواسـت  خـودش  ي گفتـه  بـه  کـه  میدیـد  مغموم را خود وچنان بود خورده شکست آاش زندگی و عشق در او

 مـن  بـودي  نـا  در،نباشـد  وصلش در عشق معنی اگر که بود نگفته او مگر.سازد وارد معبودش به را ضربه آخرین

 و برداشـت  سـرش  اطراف از را دستش.دادم ازدست را جانم او عشق خاطره به بداند او که بهتر چه و بود خواهد

کرد نگاه من به

 تـان  زندگی ي ناگفته اسرار به که طور همان.بشنود هم باز میخواست دلش.میداد قلب قوت او به حرفهایم گویا.

 هـیچ  بـراي  کـه  روحـی  شـکنجههاي .ایـد  کشیده عذاب من از بیشتر شما که کردم فکر نکته این به،میدادم گوش

اید آورد طاقت و کرده صبر میشد ناشی عشقتان از که فداکاري با شما و نبوده تحمل قابل کس

 دسـت  زیـر  اینکـه ،بود سرنوشـتم  طعبیـئ  قانون،شـده  مـن  بـه  ستمی اگر و بودم بار سر و دست زیر همیشه من.

 شـکنجه  و ي اعتنـا  بی مورد حد این تا نباید بودید بزرگی و اقتدار اوج در شما اما،میگیرد قرار ظلم مورد همیشه

 را شما عاشقتان قلب.کنید عوض را وضع و کرده دفاع خودتان از داشتید را قدرتش چرا،میگرفتید قرار روحی ي

 امیـال  و احساسـات  بـا  جنگ در را شما او.کند تان داغان و خورد تا میداد اجازه حریف به و بود کرده سالح خاله

 بـه  کـه  طعمـه  معاوصه آراي به روزي شاید تا میداد تان شکنجه رحمی بی با و گرفته اسارت به تان عاشقانه ناب
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 شـمارا  کـه  داشـتید  ارزش خیلـی  مارگـل  معبـود  بـراي  البد،کند سازش و صلح به را مابودش،بود گرفته گروگان

 انحراف و خوي زشت جریان در را شما آاش محرمانه نامههاي با دوستی نهایت در که همان،بود داده قرار طعمه

 خلـوت  به وقوف با،بود ساخته مهیا او تصاحب براي را چیز همه مارگل آنکه با هم بعد و بود داده قرار همسرتان

بود رفته و کرده رها مأیوس و مغموم را او،شما غیبت و خانه

 یـک  از حـتم  بطـور  کـه  همان.میداد اهمیت زن یک انگیز هوس ازفتنههاي بیش شرافتش و دوستی به که همان.

 کـه  اسـت  وقـت  آن،بود کسی چه اطمینان وقابل محترم شخص آن ببینید باید شما.است تر نزدیک شما به برادر

 قـبالن  کـه  طـور  همان.میشناسم را او میکنم فکر:گفت تأسف با.میگیرید آرام قدري نیز شما و شده مال بر حقایق

 شـده  رو به رو او با اینکه اما،بودم دیده را آاش نوشته ها بار که میانداخت کسی کسی یاد مرا خطش دست گفتم

میدهد عذابم،میخالند مرا غیرت رگ مستقیم که سازیم مطرح را حرفهایی دوباره سالها پساز و

 دیگـر  کـه  دیـدهام  اهانت و شکنجه مارگل توسط مردم جوان رقیب از کافی ي اندازه به.ندارم را طاقتش من نه.

 طـور  بـه .نشسـت  خاکسـتر  بـه  و سـوخت  زندگیام تو خاطره به بگویم او به و کنم نگاه چشمانش در ندارم تحمل

 دیگـران  که کنم احساس و کرده پنهان برف زیر را سرم کبک مثل مارگل قول به بگذار اما،میشناسم را او قطعه

.نمیبینند مرا هم

 خـاطراتی  بـا  بلکـه ،من زنـدگی  سـیاه  کـابوس  با نه را آاش زندگی میخواست دلم که است شخصی عزیزترین او

 من حاال.است شهر دخترهاي بهترین الیق شرافتش و پاکی سبب به که او.گردد مند سعادت و کرده آغاز خوش

.شوند خوشبخت هم کنار تدر میسپارم او دست به را خواهرم عزیزترین

 منظورش متوجه وضوح به من اما،بود کرده اشاره ارسالن نام به هم قبال که آمد یادم؟ارسالن:زدم فریاد حیرت با

بودم نشده

ارسالن بله: کرد تکرار را حرفم سوزي جگر اه با او.

 میترکیـد  آاش بغض که بود بار چندمین این،بودیم هم با که دقیقههایی آن طی. ترکید آاش بغض لحظه این در.

میکرد گریه مرد شوهر زنان وچن
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 طاقـت  پـر  و وار بـزرگ  چقـدر  او مـن  خداي،یاشـار  زبان از هم آن ارسالن نام شنیدن.شدم خارج طعبیئ حال از.

 حـد  آن تا او حضور سبب به که کند مالقات را مردي میتوانست چگونه.بود کشیده رنج و دار خویشتن چقدر.بود

 بـه  سر که داشت حق پس.بود دیده اهانت و ي اعتنا بی همسرش از و افتاده زبانها سر نامش و شکسته غرورش

 خـود  درمـورد  را دیگـران  پـچ  پـچ  و بمانـد  میتوانسـت  چگونـه .نمیکرد ظاهر انظار در را خودش و گذاشته بیابان

 نسبت همیشه همچون و بیندازد دوستش عزیزترین چشم در وچشم بماند میتوانست چگونه.کند تحمل و شنیده

باشد داشته دوستانه غش و غل بی و ناب احساسات او به

 نـا  حرفهاي خفا در و ساخته بتی مارگل از ظاهر در که مردمی از فرار.بود نماند او براي گریز جز راهی که الحق.

.میزدند سرش پشت پسندي

 فرامـرز .بـود  مـن  بـه  نسبت فرامرز توهم و سادیسم تراز بد بار هزاران،بود ساخته یاشر به مارگل که ي شکنجه

 حیثییـت  و نـام .بـود  نداشـته  بـر  شوهرش آزار از دست هم هنوز مارگل اما.یافت پایان چیز همه مرگش با و مرد

 کشـته  در را خـود  و کنـد  گنـاه  احساس مدام میشد سبب که افکاري.بود عذاب در همیشه یاشار روح و وشرافت

.بداند مقصر فرزندش و مارگل شدن

 و تمسـخر  مـورد  حیثیـتم  و آبـرو  اسـت  ممکـن  اینکه فکر و گناه احساس کم دست.بود او از بهتر خیلی من وضع

 روزگـاري  صراحت به را او کالمی یا نگاهی مبادا تا بود گریزان همه از او.نمیداد رنجم،گیرد قرار مردم استهزاي

.بود مارگل مسببش که بیندازد

 زنـدگی  ظـاهر  و افتـاده  نـه  زبانهـا  سـر  نـامش  تـا  بود کرده تحمل را آن برودتش و تلخی ي همه با که روزگاري

 بیراهـه  همسـر  انتخـاب  در او کـه  کنـد  تائیـد .کنـد  تائید را انتخابش و تصمیم تر مهم همه از و آبرو پیش زنانشو

.میشد مال لجن و خورد مارگل توسط خفا در که غروري حفظ یعنی.است خوشبختی مرد خدا وشکر نرفته

دادم داریش دل میریختم اشک نیز خود که حالی در و گرفته سرش دور را دستم،میکنم چه فهمم به آنکه بی

 کمـی  فقط،شـد  خواهـد  راه به رو و درست چیز همه زودي به مطمئنم.نزنید صدمه خودتان به اینقدر خدا به را تو.

 سـر  عشق و تجربگی بی و جوانی فرط از فقط که ي گذشته.سپارید به فراموشی به را گذشتهها و کنید صبر دیگر
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 سـپرده  فراموشـی  بـه  را مارگـل  و شما خیلیها.شده عوض چیز همه دیگر حاال.آماده سراغتان به دوران آن گشته

 را شـما  تـا  انـد  کـرده  بـاز  چشـم  همه که میکنید خیال و میسازید معذب را خودتان که هستید شما تنها این و اند

 حتا،کنیـد  شروع نو از را چیز همه میتوانید شما.بزننند حرف تان سر پشت که ندارند این جز کاري و کنند تماشا

 میکـنم  تصـور  مـن  تـازه .نباشـد  تان گذشته زندگی خوشایند نا روزهاي یادآور که شهري،شهر این از خارج شده

 نظر به بعد،باشد ارسالن راستی به نامهها آن ي نویسنده اگر.است زده را حرفها شمان تحریک براي تنها مارگل

 حـد  بـی  ي عالقه و مارگل بر او حد از بیش نفوذ شک بی.باشد آماده در صدا به جایی رسوایتان کوس که میرسد

 او پسـند  مـورد  که شود مرتکب کاري کند جرات مارگل که میشد آن از مانع پاکتان دوستی و شما به حصرش و

.کند آاش آزرده و نگشته واقع

زد زار هم باز و گذاشت زانوهایم رري وسرش دست،بود نشسته زمین روي رویم به رو که طور همان

 خــوب را آذري مردهــاي مــا تــو.نــدارم را قــدرتش من،واقعیــی ي فرشــته یــک،ي فرشــته تــو:مینالیــد عاجزانــه.

 بـه  مارگل که چیزهایی آن ي همه یعنی.است مردانگیمان و غیرت،تعصب و غرور مجودیتمان ي همه.نمیشناسی

.کشاند نابودي

 بلنـد  پاهـایم  روي از را سـرش  او خـاطر  محـض  و میشـد  شـرمم  بـود  آمـاده  وجود به که وضعیت از که حالی در

 درونـش  از کـه  میدهـد  نشـان  را چیـزي  کسـی  هـر .را تـو  نه،کشـاند  نـابودي  به را خودش مارگل:گفتم،نمیکردم

 قـول  بـه .بریانـد  مارگـل  ذاتی ي حیله و مکر پس از نمیتوانستند هم تو از تر متعصب و غیرتمند مرد صد.میتراود

 مارگل که من.میکند را خودش کار هم باز،ببندي را درش و کرده پنهان صندوق هفت توي اگر را دزد داییام زن

.بود قراري بی و ناراحت زن او که رسیدم نتیجه این به میزنید شما که حرفهایی از اما،ام ندیده را

 کـه  طریقـی  هـر  بـه  و نیسـتند  آرامش طالب بعضیها.میچزاند را آن دیگري طور،میرسید هم معبودش به اگر حتا

.میکشند آشوب به را زندگیشان شده

 کسـل  یکنـواختی  از مـدتی  از پس،بدارند دوست را جفتشان هم قدر هر.بیزارند نواختی یک و سادگی از واقع در

 غـش  و غـل  بی و آرام عشق که شد زنی هم تو قسمت.ببخشند هیجان زندگیشان به تا میگردند راهی پی و شده

 وقـایع  و هیجـان  و حرکـت  در همیشـه  داشـت  دوست یعنی.میخواست را تاب و تب و هیجان او.نمیخواست را تو
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 خصیصه هم این.میکشاند بدبختی به هم را چاره بی آن میکرد ازدواج هم بارسلن اگر شاید.باشد نظیر کم و تازه

بود نخورده شیرینی پسرش براي را لعبتی چنین آبا قول به و بود دیده او در عمویش زن که بود ي

 دیگـر  ي دسـته  کـه  همـانتو ، انـد  آمده بدنیا داري زداگی و وسازگاري شدن مادر و فداکاري براي زنها از بعضی.

 شـده  آفریـده  دیگـران  و خود ي کاشانه زدن هم بر و دیگران به خود دادن نشان و انگیزي فتنه و شرارت براي

 کـه  میخورنـد  ضـربه  قدر همان بگیري آنان از را جا بی و لوس کرشمههاي و لوندي و وسواسهها و فتنهها اگر.اند

.بایی بر مادرش از را فرزندي

 و خـوب  چقـدر  تـو :گفـت  و کـرد  نگـاه  چشـمهایم  بـه  مستقیم و راست و کرد بلند پاهایم روي از را سرش یاشار

 چهار که نداري نفس به اعتماد آنقدر و نیستی بلد زدن حرف میکنی تصور که حالی در میزنی حرف شده حساب

 را زنـدگیهات  میتـوانی  بخـواهی  هـم  تـو  اگر دیدي پس.بدهی را مخاطبت جواب و کرده هم سر را مناسب کلمه

نداري را ابرازش جرات ولی،هست هم تو در توانایی این پس.کنی عوض

 همـان :گفـتم  کـردم  نگـاه  میـزد  برق تاریکی در که سیاهش چشمان به که طور همان و کردم استفاده فرصت از.

 و گرفتـه  سر از را ي تازه زندگی دیگران حرفهاي به توجهی بی و گذشتهها کردن فراموش با میتوانی تو که طور

 چیـز  چـه  تو براي راستی.نه یا داري را جسارتش و جرات هم تو که دید باید اما،کنی اباد نو از را ویرانیها ي همه

؟شود می ات افرازي سر و شادي موجب که درونیت احساس یا مردم حرف،یاشار است مهم

.  شـما  نگـو  هم این از بعد!  خوانی می یاشار نام به مرا قشنگ چقدر:  گفت و انداخت من به اي تازه و عمیق نگاه

 مهـم  چیـزي  چـه  تـو  بـراي : پرسید و کرد بلند را سرم و گذاشت ام چانه زیر را دستش.  گرفتم گر و شد شرمم

.بشناسمت بهتر خواهم می نکش خجالت؟ است

 ام احاطـه  کـه  بـدي  احساسـات  از کـه  اسـت  ایـن  مهم من براي: گفتم کردم می من و من حیا فرط از که حالی در

. باشـم  راضـی  و شـاد  مـن  کـه  است این مهم. بگویند خواهد می دلشان هرچه مردم حاال.  شوم خالص،  اند کرده

 کـودکی  از کـه  باشـد  آن خـاطر  بـه  ایـن  هم شاید. نیستم سرافکندگی و شرمساري مایه اینکه و بودنم از خرسند

.شده کلفت پوستم زیادي حدود تا و ام شنیده را همه حرف و خورده سرکوفت
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 را دسـتانم . کـرد  مـی  مهربـان  و گیـرا  را آنهـا  و بـوده  ارتبـاط  در چشمانش با مستقیم که اي خنده، خندید یاشار

 و شـرم  موجـب  کـه  نکـنم  کـاري  دیگـر  بودم داده قول خودم به آنکه با:  گفت و نشاند آنها بر اي بوسه و گرفت

 آوار انگـار  گذاشـتی  سـرم  روي را دسـتت  وقتـی .  زدم می بوسه دستانت به باید. نبود اي چاره اما،  شود هراست

 نمـی  بـر  کلفـت  پوسـت  آدم یک از ظرافت و لطافت همه این. داشتند بر سرم از را عظیم عمارت یک ریخته فرو

 کـه  بـدي  احساسات آن اما و. ام دیده کنون تا که هستی دختري ترین حساس بلکه نیستی کلفت پوست تو. آید

 اعتمـاد  خـودت  بـه  قـدري  است کافی. آشکار حقیقتی نه،  هستند خودت ذهن زاییده همگی زنی می حرف آن از

 مثـل . بگذارنـد  راحتـت  و شـده  دور تـو  از دهنـد  مـی  رنجت که ناپسندي توهمات و افکار آن همه تا باشی داشته

 دیگـران  حرف اما!  باشی داشته معاشرت و ارتباط مردم با و بزنی حرف کلمه چهار نیستی باد کنی می فکر اینکه

 خیـال  در مـن .  چرخیده دهن به دهن و افتاده اتفاق که است حقیقتی بلکه نیست خودم ذهن زاییده من مورد در

.اند کرده رسوایم بلکه،  ام نشده زسوا افکارم و

 لمـس  را سـرش  اینکـه  از و کـرده  پنهـان  او از را دسـتانم  و شد می شرمم چشمانش به کردن نگاه از حالیکه در

 آن مارگـل  و باشـید  اشـتباه  در هـم  شـما  شـاید : گفـتم  بودم پشیمان ببوسم را دستانم تا بودم داده اجازه و کرده

را اعصابتان تا زده را ها جرف

 مـردم  از قـدر  آن سـاله  دو این در هم خودتان.  ام نشنیده شما به راجع بدي حرف کنون تا که من. کند تحریک

 و تمسـخر  مـورد  بـود  قـرار  اگـر . شـده  زده هـایی  حـرف  چه سرتان پشت راستی به دانید نمی که بودید گریزان

 وش بـه  ناگـاه  خـواه  و چرخیـده  مردم بین دهان به دهان حرفتان کنون تا گرفتید می قرار عام و خاص استهزاي

 ناخواسـته  خـداي  نارگـل  هم اگر دهد می نشان هستید احترام مورد هنوز اینکه اما. رسید می تان خانواده و خود

 را اش گنـدکاري  و اسـرار  و نگشـوده  سخن به لب خود آبروي ترس از که بوده شخصی با،  شده خدایی مرتکب

 اعمـالش  بـا  مارگـل  کـه  طور همان،  است شخصییتان معرف شما خانواده رفتار تازه. است ننموده فاش کسی نزد

 نـزد ،  داده جـا  هـا  خیلـی  دل در را خود سازي ظاهر و خودنمایی با که او.! است داده نشان دیگران به را خودش

 اعنـال  مـراب  بایـد  کـس  هـر .  بـرده  سـوال  زیـر  را خـودش  ذات و شخصیت،  شده مرتکب خبطی اگر هم کسی

 زندگیشان و کار صبح از عالم مردهاي همه مگر.  بودید می او مواظب و مراقب مدام نباید که شما.  باشد خودش

 آبرومنـد  و محتـرم  هـاي  خـانم  ایـن  اینکه یا؟ نزند سر آنان از خطایی تا هستند همسرانشان دنبال و کرده ول را
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 خـانواده  جسـم  و روح سالمت مراقب و داشته نیز را شوهرانشان حتی و فرزندان و زندگی و خانه هاي که هستند

.باشند می شان

 اي فرشـته  خـدا  انگـار !  کنـی  آرام مـرا  تـا  اي آمـده  تـو :  گفـت  شناسانه حق و آمد حرف به دیگر بار یک یاشار

 محبـت  کـالم  بـا  اینکـه  و وجـودت  صفاي و پاکی بري.! برهاند دهند می آزارم که شیاطینی شر از مرا تا فرستاده

 زخمهـاي  بـر  مرهمـی  توانسـتم  مـی  هـم  من کاش. سپاسگذارم تو از،  کنی آرامم داري سعی ات صادقانه و آمیز

.باشم دلت ي کهنه

 چهـره  دور چنـدان  نـه  اي فاصله از نوري ناگهان که دیدمش می سختی به که بود شده تاریک قدر آن دیگر حاال

 از هراسان و شدم دستپاچه.  شد می نزدیک ما به دست به فاوس خانم گلین. ساخت آشکار را منقلبش و هم در

 مانـد  منتظر و برخاست هم او.  گشتند می من پی شک بی که بود گذشته غیبتم از آنقدر من خداي. برخاستم جا

 بهتر تا بود گرفته باال را فانوس حالیکه در و شد متوقف ما از اندکی فاصله در او. خواهد می چه خانم لین ببیند تا

 اینجـا  را شـما  بایـد  کـه  کردند می تصور خانم. گشتیم تان پی را مارت همه؟ اینجایید هم شما: گفت،  ببیند را ما

!کنیم پیدا

 مـی  گفتـه  زبـانش  از و جوشـید  می درونش در که بود احساسی آور پیام او لحن اما. نیامد خوشم کالمش نیش از

،  آقـا . انـد  آمـده  هـم  خـانم  دامادهاي.  است آماده شام بساط:  گفت و انداخت ما به فضولی و مشکوك نگاه. شد

.بیاورید تشریف هم شما که است بهتر اند گفته خانم

.آییم می خودمان ما،  برو تو: گفت آمرانه یاشار

؟آقا بگذارم برایتان را فانوس:  نبود بردار دست گلین

 ایـن  بم و زیر تاریکی در حتی من که دانی می!  برو تو نه: گفت،  بود آلود بغض و گرفته صدایش هنوز که یاشار

.گردیم می بر عمارت به دیگر دقیقه چند بگو هم آبا به،  شناسم می کسی هر از بهتر را حیاط

 بـزرگ  خـانم  اگـر : پرسـید  و کـرد  تـر  نزدیـک  اربـابش  به را خودش کمی،  داشت خدمتی خوش قصد که گلین

؟بودند شما با اینجا هم خانم که بگویم،  پرسیدند
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 کـار  بـه  اسـت  بهتـر  دیگـر . بگـویی  دروغ نـدارد  دلیلی!  البته:  نشاند جایش سر را او زوذ خیلی یاشار کالم تندي

.برسی خودت

 اطرافمان ظلمت،  شد محو فانوس نور که همین. شد دور آنجا از سالنه سالنه و انداخت من به داري معنی نگاه او

.یاشار آقا،  یاشار آقا: کردم صدایش لرز و ترس با. دیدم نمی هم را یاشار سایه حتی دیگر که شد زیاد قدر آن

 و داشـت  نگـه  را دستم محکم و گرفت را بازویم وقت آن. کنارت درست هستم اینجا من نترس: گفت محبت با

.خورد نخواهی بر مانعی به بیایی که من شانه به شانه:  گفت

 در بعـد . باشـند  نزدیکمـان  بـود  ممکـن  کـه  بـودم  درختـانی  یا موانع مراقب و گرفته بدنم از جلوتر را چپم دست

،  لرزیـد  مـی  صـدایم  بودند شده آن متوجه همه که غیبتی و یاشار گرم دستان با تماس و تاریکی ترس از حالیکه

:گفتم

 حـاال . گشـتیم  مـی  بر عمارت به دیدید می شما با را ما کسی یا،  برخوریم تاریکی به آنکه از پیش و زودتر کاش

 بـه  کـه  نحیفـی  ي گربـه  آبـا  ظـن  به البد؟ کرد خواهند فکري چه من به راجع شما نظر به؟ بدهم چه را آبا جواب

.کشد می پنجول همه به که شده رو پر و وقیح قدر آن آورده خانه

 شـد  چـه  نفهمیـدم  که گفتم می او براي ام کرده از دخترانش و آبا تصورات از التهاب با و بودم مستاصل قدر آن

 اي جوجـه  مثـل . خـوردم  مـی  زمـین  به بود نگفته مرا اگر.  دادم دست از را تعادلم و لغزید سنگی بر پایم ناگهان

 کرد رهایم سرعت به و محترمانه خیلی گاه آن،  داشت نگه مرا کمی. لرزیدم می دستانش میان کوچک و نحیف

 و گرفتـه  جـان  او آغـوش  در بـودن  از کـردم  مـی  احساس! بزرگی گناه چه من خداي. چسبید بازویم به دوباره و

 در بمـش  صـداي  دیگـر  بـار  یک که بودم منگ هنوز. انجامد طول به ابد به تا داشتم دوست که شد عارضم حسی

 صـورت  بـه  و آیـی  مـی  عمارت به من با استوار و محکم خیلی. نباش نگران و نترس چیز هیچ از ": پیچید گوشم

 پشتی حیاط به که خواستم تو از من گویم می.  من با جوابش زد حرفی هم کس هر.  کنی نمی نگاه هم کس هیچ

.شد شب کی نفهمیم که انجامید طول به قدر آن دلمان درد و بزنیم حرف کمی هم با تا بیایی
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 مـن  مثـل  نـه  وگر نشدید خانم گلین فضول و مشکوك هاي نگاه و زده بهت قیافه متوجه شما پس: گفتم بغض با

 بـراي  و رفتـه  اتـاقم  به اي بهانه به من نیست بهتر.  است دامادهایتان حضور همه از بدتر.  شدید می تردید دچار

؟نشوم حاضر شام

 زمـین  زد مـی  را ها حرف ترین ارزنده پیش ساعاتی تا که دختري با آید می نظر به. نه:  گفت اقتدار با و قاطعانه

.  بگویـد  خواسـته  دلـش  چه هر هم خانم گلین بگذار. من با هم آن. آیی می شام براي تو. داري فاصله آسمان تا

 را پایـت  و دسـت  آنکـه  یـا  بترسی اگر. ببرند لذت مسائل به دادن تاب و آب از که است مستخدمان خصلت این

 مشـکل  برایـت  کـه  کـن  کارهـایی  انجـام  بـه  مجبـور  را خودت کمی.  گناهکاري که کنی می ثابت همه به کنی گم

.ام گفته ترك را سیگار تو خاطر به که من مثل.. هستند

 نـوا  تـرین  شناسـانه  حـق  با. بودم نشده خوشحال قدر آن،  روز آن تا وقت هیچ که نشست دلم به چنان گفتارش

.باشید تنگنا در و انداخته زحمت به را خودتان من خاطر محض نبود الزم اما متشکرم: گفتم

 مـن  نجات براي اي فرشته مثل تو که گفتم ". داد می اش خوشرویی از خبر صدایش اما. شد نمی دیده صورتش

".بود افتاده جانم به ناخواسته که بود افیونی هم سیگار. اي آمده

 آثـار  و شسـت  حـوض  زالل آب بـا  را رویـش  و دست ساختمان به ورود از پیش. رسیدیم عمارت به کی نفهمیدم

 جاي هنوز که صورتی و کرده پف چشمان تا زدم صورتم و دست به آبی هم من. نمود محو اش چهره از را اشک

 هایمـان  چهـره  تـا  نشسـتیم  ایوان هاي پله روي کمی او ي گفته به.دهم التیام کمی را بود مانده باقی آن بر اشک

 ي نشسـته  خـون  بـه  و کرده پف چشمان از هم من و دید می مرا او. گردد سابق مثل دوباره و بگیرد عادي حالت

، شـدیم  دیگري ي آیینه کدام هر و نشستیم جا همان اي دقیقه چند. هراسیدم می، شد می رسواییش سبب که او

 بـی  ظـاهر  بـه  کـه  را مـا  و بیاید ایوان به سرزده کسی که بود آن از من ترس ي همه. ندیدیم خود در تغییري اما

 ":گفـت  و زد دریا به را دلش و برخاست اینکه تا بود یاشار حرف حرف اما. ببیند بودیم نشسته ها پله روي خیال

 آدم از. نبـودیم  بش و خوش مشغول پشتی حیاط توي تو و من که است معلوم! بگویند خواهند می هرچی، باداباد

 و کـرده  پـف  چشمان با را ما اگر باش مطمئن.رود می دیگري انتظار چه اسف و آه جز تو و من مثل بداقبالی هاي

".کرد خواهند تعجب،  نبینند قرمز
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 کـه  چـالی ! بخنـدي  همیشـه  کـن  سعی ":گفت و کرد نگاهم کمی. نشاند لبانم بر لبخندي که بود اي بامزه شوخی

".است داشتنی دوست و شیرین بسیار شود می ایجاد لپت روي خندیدن هنگام

 صـدایی  بـا  و کـرد  بلنـد  را سـرم  و گرفـت  را ام چانـه  یاشـار . انـداختم  پـایین  را سرم حیا فرط از و گرفتم گر باز

 مـی  گلگـون  را ات چهـره  کـه  حیاییسـت  و شـرم ،  لپت کنار کوچک چال دو آن از تر قشنگ اما ":گفت دلنشین

 دسـت  از را اش گونـه  فرشـته  و مظلومانـه  هـاي  حالـت  داشـتنی  دوست و معصوم چهره این وقت هیچ کاش.کند

".ندهد

!؟داشت شک عالم هاي زن همه به او یعنی. نشدم منظورش متوجه

 دور همـه  بـود  معلـوم .رسـید  مشام به دري سه اتاق از خورشت و چلو چندجور بوي شدیم عمارت وارد که همین

 اتـاق  وارد بایـد  کـه  کـرد  تاییـد  مـن  به سر حرکت با او و انداختم یاشار به نگاهی.بودند ما منتظر و نشسته سفره

 جـاي .نکـردم  نگـاه  کس هیچ به بود گفته او که طور همان. شد ما معطوف ها نگاه همه ورودمان محض به. شویم

 تـا  کـرد  امـر  اي آمرانـه  صـداي  با آبا که بشینم جیران دست کنار خواستم. بود خالی آبا نزد و سفره باالي یاشار

 بـودم  نشسته من دیگرش طرف و، یاشار آبا طرف یک. بنشینم او دست کنار و آمده سفره باالي به یاشار همراه

 بیکار چرا ":گفت و شکست را سکوت تندي لحن با آبا که بودند مبهوت و منگ همه. آمد نمی در احدي از صدا.

".بکشید شوهرانتان براي نیفتاده دهن از غذا تا؟ نیستید گرسنه مگر، اید نشسته

 بشـقاب ، دادم دستش به را بشقاب که همین. بکشم قیمه خورشت چلو کمی او براي تا داد من به را بشقابش بعد

"؟پسرم خوري می چی تو ":پرسید یاشار از و داد دستم به دیگري خالب

 آن در وضـوح  به نامرادي و اندوه آثار هنوز که اي چهره با و انداخت من به نظري سپس و سفره به نگاهی یاشار

"کوفته ":گفت آرام صداي با،بود نمایان

، بـود  بزرگ پالستیکی توپ یک غایت به کدام هر که بودند گذاشته تبریزي کوفته بزرگ دیس دو سفره سر دو

 که بود وقت آن تازه، بریدم اش گوشه از کمی اول. بکشم او براي را دیده تازه غذاي این باید چگونه بودم مانده

 آبـا  بـه  نگاهی درماندگی با. شد می تقسیم باید هم آن که اند داده جا درسته جوجه یک کوفته میان شدم متوجه
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 را آن بایـد  چگونـه  کـه  نیسـتم  بلد حتی. ام نخورده و ندیده غذایی چنین حال به تا من راستش ":گفتم و انداختم

"؟بکشم برایشان خورشت چلو،  کوفته جاي به خواهید می؟ کنم چکار باید حاال، کشید

 مـی  تکـرار  یکـدیگر  بـراي  شـادي  بـا  را حرفم و خندیدند می دقیقه چند تا که قدر آن.شد بلند همه خنده صداي

 تقسـیم  معـین  هـاي  انـدازه  بـه  را هـا  کوفتـه  کوتـاهی  زمـان  در و شدند کار به دست یاشار خواهران بعد. کردند

 شب به تبدیل یاشار خواهران سکوت و اتاق به ما سرد ورود که شد این. بود اي خوشمزه غذاي که الحق. کردند

.شد ماندنی یاد به و گرم

****

 مردانـه  غـرور  و غیـرت  گریبـان  که درماندگی،  سوزناکش هاي گریه،  یاشار چهره. نبرد خوابم صبح تا شب آن

 و زده حـرف  او بـا  سـاعت  ربـع  یـک  از بیشـتر  اینکـه  همـه  از تـر  مهـم  و مارگل هاي کرده،  بود چسبیده را اش

 لحظـه  همه، بود بوسیده را دستم وقتی خالصه و بودم کرده ادا روان و خوب را کلمات ي همه و کرده راهنماییش

 حـس  آن بـاز . کـردم  مـی  تکرار خود با بارها را اش کلمه هر و حرکت هر و شده تداعی ذهنم در که بودند هایی

 او و بـودم  نکـرده  احساس را مردي هیچ آغوش محبت و گرما، اقتدار لذت هرگز روز آن تا. آمد سراغم به گناه

 مـن  بـراي  او به نزدیکی و گرما این هم شاید. است نیفتاده اتفاقی هیچ انگار که کرد می رفتار شرافتمندانه چقدر

 حکـم  من، بود گرفته آغوش در بارها را مارگل مثل اي الهه که او چون مردي براي و بود وصف غیرقابل و جالب

 در هنـوز . بود شده زشت و خیس باران هاي دانه درشت بارش زیر که داشتم را جانی بی کوچک ي جوجه همان

.نبودم مطمئن احساسم این مورد

 فامیـل ، هـایش  نـوه  و آبـا  دختـران  هجـوم . بودم دیده اربابی عمارت در که بودند روزهایی ترین شلوغ زمان آن

 بـرا  خانـه  مسـتخدمان  ي زده شـتاب  و عجوالنـه  تـردد ، خانم قدسی خیاطی چرخ مداوم صداي و ارسالن نزدیک

 خرید براي خواهرانش و یاشار وقفه بی آمدهاي و رفت، جواهر.  جمیله دنبک و دایره نواي، نظافت و پز و پخت

 عقـد  ي وعده به که روزهایی گذشت و شد می برگزار آبا دامادهاي حضور با که شبانه مهمانیهاي، ضروري لوازم

.کرد می ترمان نزدیک کنان
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. جوشـید  مـی  خـواهرانش  بـا  بیشـتر  و بـود  تـر  راحـت . بود کرده پیدا دیگري هواي و حال شب آن از پس یاشار

 بـی ، انجامیـد  مـی  طول به زیادي مدت که لوازمی خرید و بازار به خواهرانش بردن براي و شده بیشتر اشتهایش

 فرصت دیگر و شد می کالم هم خواهرهایش شوهر با و گرفت می گرم هایش خواهرزاده با. کرد نمی حوصلگی

 اش خـانواده  بـا  وقتـی ، ارسـالن  با او رفتار بار دو یکی. کند خلوت خود با و رفته عمارت پشتی حیاط به یافت نمی

 و بـود  دوسـتانه  و عـادي  بسیار رفتارش. گرفتم نظر زیر را بودند آمده عمارت به عروس آالت زیور خزید براي

 خانـه  به من آموزش و تدریس براي را جعفري استاد یاشار. بود قائل او براي زیادي احترام اینکه همه از تر مهم

 چـه  هـر . بـود  فـرد  به منحصر و العاده فوق تدریسش ي شیوه اما، بود خو تند بسیار و مسن مردي او. بود آورده

 را چیـز  همـه  او تـدریس  روش با، گذاشتم می باقی ذهنم لوح در همیشه براي و کرده ضبط و حفظ زود گفت می

 و نگـو  کـه  بـود  قائـل  احتـرام  اسـتادش  براي قدر آن یاشار. داد می آموزشم جیران که زمانی تا فهمیدم می بهتر

 بـه  بـودم  ورودش منتظـر  کـه  مرا و کرد می راهنمایی جیران و من مشترك اتاق به صلوات و سالم با را او. نپرس

 مؤدبانـه  و زد مـی  در و آمـد  مـی  خودش، رسید می پایان به مقرر زمان که همین و رفت می و سپرد می او دست

، دیـد  مـی  خرسـند  و راضـی  را خلقـش  کـج  و اخمو استاد وقتی.پرسید می پیشرفتم از و نشست می استادش نزد

 راضـی  یاشـار  ي گفتـه  به. بود تر ارزش با و دلنشین اي جایزه هر از برایم که داد می تحویلم اي جانانه ي خنده

 حـال  دیگـر  و رفته او از سنی که حاال به رسد چه، بود سختی کار بود بنیه ژر و جوان که زمانی جعفر استاد کردن

 و خـط  بـه  دقـت  بـه  و گرفـت  می را مشقم دفتر اجازه با. بود شده تر سختگیر و نمانده باقی برایش اي حوصله و

 روز هـر  تـا  داد می دلگرمی من به او توجه این. کرد می نگاه، نوشتم می کاغذ سفید دل بر که هایی کلمه درستی

 سـر  به که کرد می تاکید من به او. آورم فراهم را رضایتش موجبات و داده ادامه کارم به پیش از تر دقیق و بهتر

 سالهایی و بود کم بسیار فرصت چون بپردازم مشقم و درس به تنها و باشم نداشته کاري خانه ي همهمه و صدا و

 مـی  اطالعـت  هـم  مـن . گشتند نمی باز دیگر و رفته دست از، شد می پرداخته درس و آموزش کار به باید می که

 کـار  در و رفتـه  بازار به آنها با تا خواستند می من از کدام هر که جواهر و جمیله و جیران اصرار مقابل در و کردم

 پس و دارم درس که گفتم می عذرخواهی با و ورزیده امتناع، باشم همراهشان کنان عقد تدارك و دوز و دوخت

.ندارم هم خاراندن سر فرصت که شود می خراب سرم روي شب مشق و تکلیف قدر آن جعفر استاد رفتن از



www.98ia.com

209

 آمـد  مـی  من به قدر آن آبا طرحدار قرمز ي پارچه. بود آمده بند حیرت فرط از زبانم، رسید که لباسم پرو موقع

 کمـرم  گودي و باسن، کمر دور ظریف چینهاي که خصوص به، بودم ندیده گیر چشم چنان آن را خودم هرگز که

 زنانـه  حـالتی  هیکلم به و کرده رشد ام سینه و سر که داد می نشان لباسم ساسونهاي و گذاشته نمایش به بهتر را

 هیکـل  درشـت  و قامت بلند دختران میان که خصوص به؛ شدم سرور و شادي در غرق خودم دیدن از. است داده

 جـواهر  دیـدم  که رسید نهایت به وقتی خوشحالیم. رسیدم می نظر به داشتنی دوست و ظریف عروسکی چون آبا

 را آنهـا  تـا  خواسـت  مـن  از لباسم آوردن در از پیش و آورد خانم قدسی اتاق به بلندي پاشنه ورنی کفش و کیف

 شـده  زار اللـه  خیابـان  لبـاس  خـوش  هـاي  خانم مثل درست. بسنجم لباسم با را هماهنگیشان و کرده امتحان نیز

.بودم

 که است خودت تقصیر": گفت کرد می لوس برایم را خودش که حالی در، نمود می راضی انتخابش از که جواهر

 بـا  تازه. کنم انتخاب را کفشت و کیف خودم شدم مجبور هم من. نیامدي بازار به ما با و کردي مشق و درس هی

".کنیم عوضشان، نپسندیدي را آنها اگر ایم کرده شرط فروشنده

 جـا  همـان  و بـردم  پنـاه  آغوشـش  بـه  اختیار بی. آمدم برنمی هایم اشک مهار پس از خوشحالی و هیجان فرط از

.گریستم هایش شانه روش

 شـب  اصـالح  از ماه یک.آوردند عمارت به را خانواده مخصوص مشاطه دوباره،جیران کنان عقد به مانده روز چند

 و انداختنـد  بنـد  نوبـت  بـه  همـه .بپـردازد  آبـا  دختران آرایش و اصالح به دوباره خواستند او از که میگذاشت عید

 دیـدم  کـه  بـودم  تکالیفم انجام مشغول اتاقم در هم من.کردند همیشه از تر باریک قدري و میزان را ابروهایشان

 اسـتاد  این،مشـق  و درس چقـدر ،دیگر اسـت  بس؟دختر میکنی کار چه:گفت امرانه و آمد دنبالم به زنان عصا آبا

 کـار  کلی که شو بلند،شو بلند.رسیده تو به نوبت و شده تمام همه کار،نیست بردار دست نکند ات دیوانه تا جعفر

 و سر به و کرده کوتاه پیش را موهایم.ندارم کاري دیگر که من جان آبا:گفتم شناسی حق و رویی خوش با.داریم

 ي نقشـه  سـرت  بـراي :گفت و خندید آبا.باشد موهایم کردن کوتاه به نیازي دیگر نمیکنم فکر.ام رسانده سامان

 بـراي  ي نقشـه  چه نمیدانستم که حالی در و کردم اطاعت.بیا من با و ببند را کتابت دختر پاشو،پاشو.دارم دیگري

 نشسـته  تمیـز  و تر،چهـارده  شـب  مـاه  مثـل ،ورگل ترگل آبا دختران که شدم اتاقی وارد او همراه،کشیده موهایم

 احـوال  از پـس  و داد را او سـالم  جـواب  هم آبا.خاست بر جا از احترامش به،افتاد آبا به مشاطه چشم وقتی.بودند
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 زد زبـان  کـه  بزنـی  ات جانانـه  فرهاي آن از شده بلند موهایش حاال که را دخترم این سر خواهم می:گفت پرسی

 در چیزي،گویـد  تـرك  را اتـاق  آنکـه  از پیش.ها بگذاري تمام سنگ خواهم می،کن دقت خیلی.است عام و خاص

 کـه  بـود  نگذاشـته  آبـا  رفـتن  از ي دقیقه هنوز.بود خبر با آن از جمیله فقط که کرد سفارش و گفت جمیله گوش

 میـزانش  فقـط .نشـود  باریـک  خیلـی  که طوري،بردار را ابروهایش از نخ دو یکی:گفت و کرد مشاطه به رو جمیله

 دلقکهـا  عئن عروسیم شب مثل دیگر بار اگر،من خداي.افتاد دلم به عجیبی شور.بینداز بند هم را لبش پشت.کن

 صـورتم  جلـوي  را آینه وقتی پایان در ولی کشید طول ساعتها.شد کار به مشغول دست زبر ي مشاطه؟چه میشدم

 میشـناختم  خـودم  از کـه  تصـویري  با،بود آینه توي کسی.نمیشد باورم.زد خشکم حیرت از دیگر بار یک،گرفتند

 ظـریفم  صورت به بسیار که کرده فر ي کله و سر با،یکدست و پهن کمان ي ابرو دو.میکرد فرق آسمان تا زمین

 حضـور  بـه  وقتی.نمیشناختم را خودم که بودم کرده تغییر آنقدر.بودند گذاشته سرم روي گیس کاله انگار.میآمد

 و کـرد  انـداز  بـر  را شـکلم  و سر خوب.درخشید و یافته ي تازه برق فروغش بی چشمان خوشحالی از،رسیدم آبا

 ایـن  حـاال .کنـد  نگـاه  صورتت سر به ساعتها طور همین میخواهد دلش آدم.جان دختر شودي نمک با خیلی:گفت

 زنجیـري  با هم کلیدش و بود قفل درش که کمدي از و خاست بر زحمت با.دارد کم چیز یک فقط قشنگ موهاي

 از و گشـود  را صـندوقچه  دختـرانش  حضـور  در و نشسـت  جـایش  سر.آورد ي صندوقچه،بود آویزان گردنش به

 نوههـایش  از یکی به بعد.آویخت گوشم به لرزانش دستان با و آورد در دار اویز ي گشواره جفت یک آن داخل

 فـر  موهـاي  اون الي.کـنم  تماشـا  را خـودم  تـا  داد دسـتم  بـه  را آینـه .بیـاورد  را ایـش  نقـره  دسته ي آینه تا گفت

 خـودم  هرگـز  روز آن تا.بودم آینه محو مدتی براي.بود زیبا و نظرگیر بسیار آبا اویز گشوارههاي درخشش،شده

 بـزرگ  کـم  کـم  خـودم  اینکـه  تـا  بود آویزان کوك نخ گوشهایم به سالگی دوازده ده تا.بودم ندیده گوشوار با را

 را چشـمانم  جلـوي  اشـک  از ي پـرده .بودم گوشواره بی همیشه و کردم قیچی را سفید نخهاي آن شرم از و شدم

 را دسـتم  دو هـر  و گذاشـت  کنـاري  و گرفـت  دستم از را آینه آبا.کرد پیدا نا و محو آینه در را تصویرم و گرفت

 باریـک  و ظریـف  النگـو  شـیش ،بود سـالم  و نشـده  جمـع  پوسـتش  کـه  دسـتم  آن به آنها نوازش از پس و گرفت

 تنـدي  بـا  آبـا .شـدم  اوردنشـان  در مشـغول  درنـگ  کمـی  بـا  و گذاشـتم  النگوهـا  روي را دستم ناباوري با.انداخت

 جراتـی  چنـین  کسـی  حال به تا؟میآوري در را انداختم دستت به که را النگوهایی،دختر میکنی کار چه داري:گفت

 بـدهم  تـو  بـه  طال تیکه چند خسته دلم که دارم دوست البد.نیست دلیل بی بدهم هدیه کسی به اگر.نداده خود به

 را کارت این من.من به توهین یعنی.هاست هدیه این فرستادن پس همه از تر بد اما،نکرده مجبورم کسی وگرنه
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 و بـال  زیـر  زخمی پرستویی بچه مثل را تو من.میشدم دلگیر تو از کلی وگرنه میگذارم جوانیت و خامی حساب به

 دارد ارزشی چه النگو دانه تا چند این حاال.بودیم هم با خالصه و کردم مواظبت تو از دخترانم همچون،گرفته پرم

 بـراي  بدانـد  کـه  دادم تو به را طالها این نیز دخترانم جلوي.میگیرم دیده نا را عملت این من؟میدهی پسشان که

 کـار  گریسـتن  از غیـر  انگـار .شـد  سرازیر اشکم اختیار بی.نباشی چه و باشی اینجا چه.هستند خودت مال همیشه

 را اشـکهایم  چروکیـدهاش  دسـتهاي  بـا  و گرفـت  را صورتم.نداشتم را آبا عتاب و تندي طاقت.نبودم بلد دیگري

 دختـرانم  مثـل  هـم  تـو .نیسـت  تـو  بـر  منتـی  هـیچ .جانم نکن گریه:گفت تري مالیم و مهربان لحن با و کرد پاك

 تهیـه  روز آن بـراي  هـم  سفید طوري شال یک.باشد خالی بالت و دست جیران کنان عقد در ندارد خوبیت.هستی

 جلوهـاش  بـه  قـدري  و کننـد  دوزي سـنگ  را رویـش  قدسـی  کـارگران  دادم.بیایـد  خوشـت  کـنم  فکر که کردیم

 آغـوش  در را سـرم  نیـز  او.کردم بوسه را عطوفتش پر دستان و شدم خم،نمیداد مجالم گریه که حالی در.بیاورند

 سـینه  به،میشـد  که آنجا تا را تنش آیند خوش عطر و گرفته جا آغوشش امنیت در.زد بوسه پیشانیم به و گرفت

 شب آن.محتاجم اش مادرانه محبت و آغوش گرماي به چیز هر از بیش که میگفتم او به موقع همان باید.کشیدم

 مـن  به حیرت با،چشمی زیر و کنجکاوانه گاهی آبا دامادهاي حتا.بود من متوجه نگاهها ي همه م شا صرف هنگام

 دلم ها النگو جیرینگ جیرینگ،میدادم تکان را دستم که همین.میانداختند نگاهی،بودم کرده تغییر حد آن تا که

 کـه  داشتم ي جاذبه و یافته رونق زنها ي همه مثل هم من انگار،داشتم خوبی احساس چه من خداي.میکرد آب را

 بـود  سـیاه  چشـم  جفـت  یک فقط همه انگیز بر تحسین و راضی نگاههاي میان.میکردم جلب خود به را همه توجه

 نشسـته  سـفره  کنار حوصله بی و اخمو که بود یاشار آن و نداشت برقم و زرق به توجهی و نمیکرد نگاه من به که

 اخمـو  و عنق چنین این که باشد ناراحت دیگري جاي از باید باید البد:گفتم خودم با.میکرد بازي غذایش با و بود

 بهانـه  بـه  و رفت اتاقش به خورد آن از قاشق چند تنها که م شا صرف از پس و بود داغان اعصابش.میرسد زار به

 بـه  مربـوط  کارهـاي  مشـغول  را خـودش  و شـد  خـارج  خانـه  از زود صـبح  هـم  روز آن فرداي.خوابید خستگی ي

 اسـتاد  نـزد  پیشـرفتم  و درسـی  برنامـه  بـه  سرکشـی  براي،  بود عمارت در آنکه با هم ظهر از بعد. کرد عقدکنان

.نیامد جعفر

 لبخنـدي  بـا  و امـد  کی کاش. نداشت معنایی او حضور بی پیشرفت این و بودم گرفته بیست را ام دیکته نخستین

 کـرد  مـی  رفتار طوري یاشار. بود نفس به اتکا و اعتماد اش جوانه که کاشت می دلم در امیدي و کرد می تشویقم
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 تبـاه  مـن  بـر  را گذشـته  روز چنـد  خوشی،  برودتش و اعتنایی بی این. نمیدید مرا و نداشتم وجود وجود انگار که

 و اسـرار  ترین خحصوصصی که بودیم شده صمیمی و نزدیک به چنان پیش وقت چند تا که انگار نه انگار. میکرد

 روز یک. فهمیدم می را اش اعتنایی بی و خلقی بد دلیل باید. بود ساخته فاش برایم را اش زندگی نگفته دردهاي

 دنبـال  و زده بغل زیر را ام دیکته دفتر،  یافتم که فرصتی نخستین در. بود نمانده باقی جیران کنان عقد به بیشتر

.رفتم حیاط تا او

 بـا  تـا  دارد قصـدد  یاشـار  کـه  بـود  گفته من به صبح نماز هنگام جیران. بود نزده سر هنوز آفتاب و بود زود صبح

 سجاده کرن جمع محض به. کنم صبر بغازگشتش تا آورد نمی طاقت دلم. بازگردد ظهر از پیش تا و برود سمنج

.رساندم آو به را خودم،  کند روشن را اتومبیلش موتور که آن از پیش و برداشتم را امالیم دفتر شتابان ام

 مـی  بـودم  داده خـرج  بـه  کـه  جسـارتی  و حیـا  فرط از تنم که حالی در و رفتم جلو. بود پایین راننده سمت شیشه

. بگـویم  چـه  دانستم نمی داد را جوابم حسی گونه هر از عاري و سرد خیلی. ماندم منمتظر و گفتم سالمی،  لرزید

 چنـد  امـا ، شدم مزاحمتان زودي این به صبح که ببخشید‹:گفتم و دادم دستش به را دفترم تعلل با و کنان من من

 که بود این،  نمانده باقی فرصتی دیگر و گرفتاري دیدم. بدهم نشان شما به را این خواست می دلم که بود روزي

 خیالتـان ،  ایـم  کـرده  شـروع  هـم  را ریاضـیات  که ست روزي دو یکی. شدم مزاحمتان و کرده دستی پیش خودم

‹.داشت برنخواهم تمرین و مشق از دست هم صبح فردا حتی من،  باشد راحت

 صـداي ،  دادم مـی  دسـتش  بـه  را ام دیکتـه  دفتر که همانطور. نبودم بردار دست من اما،  داشت عجله رفتن براي

 دسـتم  از را دفتـر  اکراه با،  سماجتم مشاهده ضمن و کرد صبر کمی. کرد می آرامم النگوهایم جیرینگ جیرینگ

 گفـت  مـن  بـه  را آفـرین ،  نبـود  گفتـارش  در نرمشی هیچ که حالی در،  رسمی و خشک خیلی و زد ورق و گرفت

.کرد روشن را اتومبیلش موتور سپس

! آمـد  مـی  نظر به بعید او از من به نسبت حوصلگی بی و خشم همه آن. بزند خشکم حیرت فرط از بود مانده کم

 نمـی  نـاراحتی  و تعجیـل  همـه  آن براي دلیلی و کردم نگاه برزخش چهره به مبهوت و الل.  نداشتم جنبیدن توان

 مقـدار  بـی  و خـار  او نزد را خودم اینکه.  کردم می حقارت و پوچی احساس که بود برخورده من به آنقدر.  دیدم

 قطـره .  شد می ناراحتیم سبب،  بودم شده اوقاتش مزاحم اهمیتی کم مطلب براي زودي آن به صبح و داده نشان
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 و آشـفتگی  دلیل یا انداخته من به نگاهی نیم حتی سنگدل آن آنکه بدون،  شد جاري صورتم روي به اشکم قطره

.  انـداخت  جانم به یاشار که بود دردي از این از کمتر دردش،  زدند می زده دلم به کارد اگر.  بپرسد رل تضرعم

 تـرین  مخفی که او.  شده اعتنا بی و سرد اینطور که داده رخ پیشامدي البد:  گفتم خودم با و خوردم فرو را بغضم

،  بـوده  تصـور  از دور برایم که داشته نشان محبت و عالقه من به نسبت آنقدر و گفته باز برایم را زندگیش اسرار

 را تلـونش  و بـرودت  ایـن  دلیل باید.  بزند تفاوتی بی به را خودش و کرده ترش رو چنین این که دارد دلیلی چه

 بـا ،  انـدوهناك  و آلـود  بغـض  پـس .  ام گرفته قرار بیزاریش و خشم مورد اي ناکرده گناه چه به بدانم تا بپرسم

؟! کنی می رفتار من با چنین این که ام کرده بدي کار چه بگویید شود می:  پرسیدم او از لرزان صداي

 نـرم  کمی اینکه مثل.  کنم می گریه که شد متوجه تازه و انداخت صورتم به پریشانی نگاه و برگشت لحظه همان

 مطمئنباشـید ،  هیچـی :  گفـت  پیش از تر رسمی و خشک باز اما،  افتد فوران به درونش خاموش احساسات و شد

.است من شده تباه و درهم ذهن و مسموم افکار از تقصیر و گناه و نزده سر شما از بدي کار که

،  اید شنیده حرفی نکند؟  کنید می اخالقی بد فقط من با چرا پس:  گفتم کرد می آهنگ بد را صدایم که بغضی با

 شـما  کـه  طـور  همـان ،  میشناسـم  خوب را شما حالتهاي من؟  شده تان ناراحتی موجب که زده سر من از عملی یا

 گونـه  ایـن  شـما  وگرنـه  افتـاده  اتفـاقی  که مطمئنم،  شناسید می دستتان کف مثل را عواطفم و روح هستید مدعی

،  نیسـتم  شـما  فامیـل  از کـه  من.  خواندن درس حتی،  ندارم را کاري انجام دماغ و دل دیگر قسم خدا به.  نبودید

 بـدانم  نباید،  دارم حقی هم من خوب.  زیادیم و سربار که کنم می احساس،  کنید می رفتار گونه این من با وقتی

!؟ کرده تغییر حد این تا رتارتان که شده چه

 و آمرانـه  و کرد باز را جلو در و شد خم،  بود ناراحتیش اوج نشانه این و زد کبودي به و کرد تغییر پوستش رنگ

.بشین بیا:  گفت عبوس

 و بـود  عصـبی  شـدت  به که او.  گرفتم جا دستش کنار اتومبیل صندلی روي و گذشتم ماشین جلوي از سرعت به

 دوبـاره  اما،  کردم پاك بودم انداخته سر به که شالی گوشه با تند تند را اشکهایم.  لرزید می وضوح به دستهایش

 گذاشت می تاثیر عواطفم و اعصاب بر مستقیم یاشار مهربان نا و تنگ خلق انگار. شد آلود اشک و خیس صورتم

 تـو :  گفـت  سـکوت  اي لحظـه  از پس و داد تکیه دستهایش به را سرش و گذاشت فرمان روي را دستش دو هر. 
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 انگـار .  دانم می جدا عالم زنهاي باقی از را تو حساب که است احمق من از تقصیر.  اي نشده مرتکب گناهی هیچ

 شـود  می جدا بدنم از روح،  آیی جنسانتدر هم رنگ به است ممکن که کنم می احساس وقتی.  اي بافته جدا تافته

 مـن  بـه  و آمـدي  تو اینکه تا،  چرخیدم می آدمها بین متحرك مردگان چون که هایی سال این همه مثل درست. 

.چه یعنی بودن زنده که دادي یاد

 کـار  چـه  مـن ،  مگه چطور:  پرسیدم لرزانی صداي با.  فهمیدم نمی درست را حرفهایش معنی و بودم منگ و گیج

؟ ام کرده عوض رنگ کنید می احساس و برخورده شما به که زدم مربوطی ما حرف چه یا کردم بدي

 یـا  ماگـل  مثـل  نـدارم  توقـع  تـو  از.  کند می خرد را اعصابم هایت النگو جیرینگ جیرینگ صداي:  گفت پرده بی

 مـدام  و بـود  واجـور  و جور النگوي دوازده ده مارگل دست هر به!  شود شنیده تو از صداهایی چنین دیگر زنهاي

.شد می بلند صدا او از ها مسگر بازار مثل

 صـدا  جیرینـگ  جیرینـگ  همیشه که دارند دست به النگو نیز تان دیگر خواهران و جیران خوب:  گفتم مظلومانه

؟ نشده خرد صداها این از اعصابتان کنون تا چطور،  دهند می

.بود منقلب بسیار اش چهره.  برداشت فرمان روي از را سرش

،  شـوي  گناهی مرتکب آنکه بی تو.  دانم می جدا عالم زنهاي باقی از را تو حساب که است من از تقصیر که گفتم

.داشتم کردنش فراموشی در سعی تو امید به که کسی.  است آور زجر من براي این و انداختی مارگل یاد به مرا

 دسـتم  بـه  را اینهـا  آبـا  اصـرار  بـه  مـن  ولی:  گفتم فشرد می را گلویم سختی بغض هنوز که حالی در و معصومانه

 شـده  طـور  ایـن  کـه  حـاال .  شدند مکدر و دلخور من از و کردند دعوایم که بدهم پسشان خواستم حتی.  انداختم

.آورم می درشان حاال همین

 مـه  آورم در هـم  را هایم گوشواره تا بردم شالم زیر دست.  کردم خارج دستم از سختی به را آنها یکی یکی بعد

 از دیوانه من اعصاب که هستند النگوها این فقط!  نه ها گوشواره،  نه:  گفت و گرفت را دستم جلوي و شد مانعم

 آالتشـان  زیـور  بـه  چقـدر  زنها که دانم می.  ببخش مرا خدا به را تو.  کنند می داغان و خرد را شده خود بی خود
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 از بـیش  سـادگی  بـا  کوچولـو  خـانم  فرشـته  تـو .  ام شده حساس تو به نسبت چرا دانم نمی اما،  دهند می اهمیت

.اي کرده عادت بد مرا حدت

 زنهاي مثل دارم دوست هم من دارم دوست من ولی:  بود زده را دلش حرف او که طور همان،  زدم را دلم حرف

 دختـر  احسـاس  نیـز  بلـوغ  و نوجوانی در حتی.  ام شده بزرگ نما پسر کلفتهاي مثل عمر یک.  کنم زندگی دیگر

 تمـام  و بـودن  زن معنـاي  من.  زن یک اال،  بودم چیز همه شوهرم براي کردم ازدواج هم وقتی.  کردم نمی بودن

 بـا  آنفـدر  بگـویم  اسـت  بهتر.  ام کرده فراموش و برده یاد از را شود می زنان به مربوط که تمایالتی و احساسات

.بیاموزم را بودن زن نکردم فرصت وقت هیچ که شده رفتارها پسر مثل و خشونت به من

 او از دلیـل  بـی  چـرا  دانـم  نمی.  شدم خارج مبیل اتو از النگوها با همراه و داشتم بر دستش کنار از را دیکته دفتر

 بنـد  النگـو  دانـه  چند همین به تنها و نکرده تعجب یا رضایت ابراز نیز ام چهره تغییر از حتی که او.  بودم دلخور

 از:  گفـت  و کـرد  نگـاهم  دیگـر  بار یک و شد خم،  ببندم سرم پشت را در آنکه از پیش.  بود داده آزارم و کرده

؟ شدي دلگیر من

 ناراحـت  شـما  از نـدارد  دلیلـی !  اصـال  نـه :  گفتم باشم وقار با تا کردم می آرام را خودم که حالی در،  عادي خیلی

 پاشـنه  کفش یا نایلون جوراب جفت یک و النگو دانه چند هم حاال،  ام کرده عادت وضع این به عمري من،  باشم

.گذارد نمی ام روحیه بر تاثیري،  بلند

.عمارتشدم راهی،بمانم منتظر آنکه بی و کرده سردي خداحافظی بعد،میگفتم دروغ

 دسـتش  تمـاس  از دیگـر  بـار  یـک .کرد متوقفم ایوان پلههاي نزدیک.نکردم اعتنا عمد به اما،کرد صدایم بار چند

.زد خشکم ها گرفته برق مثل

 آنقـدر ،ناراحتی تـو  چـرا :گفـت  و زد زول چشـمانم  بـه  مسـتقیم .بـود  پریشـان  لختش موهاي و هم در آاش چهره

.رفتی قهر با که ناراحت

 همـه  وقتـی ،کنم قهـر  شـما  با ندارم حق من،نه:گفتم تندي لحن با،میداشت واا سرکشی به مرا غرورم اندك اندك

 مـن  ایـن .باشـم  ناسـپاس  و انداختـه  چنـگ  صـورتتان  به صفت بی گربههاي مثل میتوانم چگونه،شماست از چیزم
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 یـک  فقـط  اما.کنید اممعین حدود و داشته ابراز را تان ناراحتی که شماست حق بلکه،باشم ناراحت باید که نیستم

 اندامشــان ي همــه کــه طوري،میپوشــند چســبان و قشــنگ لباســهاي کــه هســتند زنهــا از خیلــی.بدانیــد را چیــز

.میکنند آویزان فرد به منحصر مرواریدهاي و زیبا جواهرت خودشان به،میکنند بزك.پیداست

 بـه  دسـتکش ،میپوشند بلنـد  پاشنه کفش،میگذارند سر بر را کالهها زیباترین و میکنند آرایش را سرشان موهاي

 در همیشـه  مـن .باشند صفت شیطان و فاسد همهشان که نمیشود دلیل اما،میپوشند پوست پالتوي و میکنند دست

 لبـاس  کـه  حـالی  در و موزون و کشیده اندامی،مواج و بلند موهاي با شوم زنی چنین روزي میکردم آرزو یاهامٔرو

 بیـرون  بزنـی  باد زیبایم چرمی کیف از و انداخته گردن به نشانی زمرد الماس گردبند و پوشیده چشمگیري شب

 ایـن  شـما  نظـر  به آیا.شود من برازندگی متوجه نگاهها ي همه که حالی در میزنم بعد آرام آرام را خودم و بکشم

.میشود من خوئی زشت و دلی سیه دلیل ها رویا

 کنـار  و بوسـیده  را چیـز  همـه  خـودت  قـول  بـه  میکـردم  فکـر  مـن  ولی:گفت بود شده غافلگیر که حالی در یاشار

 همـین  هـم  حـاال :گفتم قاطعیت با.میشوند شخصیت و روح ي ارتقا موجب که میاندیشی مسایلی به تنها و گذاشته

 آنقـدر  روزي مشـتاقم  اینکـه  یا دارم آموزي سواد به که عمیقی حس مثل.هستند واقعی همه اینها.میزنم را حرف

 رویاهـایی  همـه  گفـتم  کـه  هـم  آنهایی ببرند لذت من با مصاحبت از دیگران که باشم شده تربیت و آداب مبادي

.میروند کسی هر سراغ به که هستند

ــم شــما کــه همــانطور ــر عــالوه ه ــه ب ــد آنچ ــراي رویاهایی،میکنی ــود ب ــد خ ــی یاشــار.داری ــران کم ــه نگ ــر ب  نظ

؟میروي هم رویاهایت دنبال،رسیدي ذهنت داشتتی دوست حقایق به وقتی آیا:پرسید،میرسید

.شاید:گفتم صادقانه

 از آبـا  کـه  شـدم  متوجـه .سـاخت  دگرگـون  و مـأیوس  را آاش چهره و آمد سراغش به دردمند نگاه همان دوباره

 پـیش  در را پلههـا  راه و کشـیدم  کنار،بود شده راهم، سد که یاشار مقابل از را خودم.است مراقبمان پنجره پشت

.شد جدا من از بگوید ي کلمه آنکه بدون نیز او.گرفتم
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 هنـوز .شد نزدیک دروازه به و گذشت حیات از آرامی به که شنیدم را اتوموبیلش موتور صداي دقیقه چند از پس

 وابسـته  او به مرا که بود حسی چه این آخر.شدم پشیمان،بودم زده که حرفهایی از و شده تنگ برایش دلم نرفته

.میکرد

 خـودم  تا بود منتظر و داده تشخیص سیمایم در را اندوه انگار.میکار نگاهم دیگري طور آبا،صبحانه صرف هنگام

 پیدا دیگري از پس یکی آبا دختران ي کلّه و سر آنکه از پیش و ناشتایی از پس.کنم تعریف برایش را چیز همه

 و اسـت  شـلوغ  سـرتان  دانـم  می،داشـتم ،عرضی ببخشـید :گفتم آرامی صداي با بعد و رساندم او به را خودم،شود

 مـن  منتظـر  گویـا .شد راحت خیالش کمی.بگذارم میان در شما با باید که آمده پیش موضوعی اما،دارید کار خیلی

.بود

.گرفتم رویش جلوي و آوردم در را النگوها پیراهنم جیب از و نشستم کنارش آرامی به

؟بودیم نرسیده توافق به تو و من مگر،دیگر چیست ادا این:پرسید حیرت با

 از میانـداخت  بودنم زن یاد به مرا و میداد صدا جیرینگ جیرینگ که را نازنینم النگوهاي نمیخواست دلم آنکه با

 را گـردادنش  بـر  دلیـل  میکنم خواهش.آمد خوشم آنها از هم خیلی،آبا نیست من از تقصیر:گفتم کنم جدا خودم

.بگیرید من از را آنها فقط.نپرسید

 ایـن  کار،فهمیـدم ،آهان:گفت،دید میامد چشمم به که را اشکی نم که حالی در و انداخت من به ي خردماندنه نگاه

 کلکـل  تـو  بـا  هـا  پلـه  کـه  هـم  صـبح .نمیکند توجه تو به و شده عنق است روز دو که دیدم.است شق کله ي پسره

 نـازنینم  دختـران .میکنـد  معلـوم  تکلیف که نیست پدرش ارث،هستند خودم مال النگوها این.کرده بیخود.میکرد

.داري من پیش هم گردنبند یک شد طور این که حاال.میکند اعتراض او حاال،اند نگفته چیزي

 دیگـري  دلیـل .میکنیـد  تصور شما که نیست این موضوع،جان آبا،نه نه:گفتم شتاب با،آید در اشتباه از آنکه براي

.است کار در

؟دخترم دلیلی چه:پرسید حیرت با

.نگویید چیزي کسی به و دارید نگه خودتان پیش را موضوع میدهید قول:گفتم و کردم نگاهش ملتمسانه
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.کن حساب همیشه همیشه من قول روي:گفت امرانه

 بـه  صـدائی  چنـین  مـن  از نـدارد  دوست.میریزد بهم را اعصابش النگوها جیرینگ جیرینگ صداي:گفتم آرامی به

 دسـتم  بـه  را االنگوهـا  ایـن  دیگـر  میخواهـد  فقـط .شـد  مـانع  کـه  بیـاورم  در گوشم از را گشوارهها خواستم.شنود

 دارد دلیلـی  چه اند گرفته آرام کمی و آمده زندگی صراط به کم کم ایشان که حاال.کردم اطاعت هم من.نیاندازم

 اول از،تـو  بـر  آفرین:گفت محبت با و گرفت را دستم آبا.بدهیم آزارشان شده حساس آنها به که چیزهایی با که

 خـود  به یا خواهرانش به حال به تا چرا که است این از حیرتم اما،هستی خردمندي و الیق دختر که میدانستم هم

.نکرده اعتراضی چنین من

.پرسیدم را همین هم من:گفتم مودبانه

؟گفت چه اون خوب:پرسید ٔعجله با آبا

.جداست زنها باقی از تو حساب که چرا،حساسم تو هاي النگو صداي به فقط میگوید

 همـان ،کرده جلـب  را تـوجهش  تو آالیشی بی و سادگی که فهمیدم هم اول از:گفت طمانینه با و کرد فکر کمی آبا

.نبود مارگل در که خصلتی

 چـه  شـوهر  و زن آن بین روابط و مارگل از او یعنی،کردم نگاهش،بود بازمانده حیرت فرط از دهانم که حالی در

.میدانست

 دانـی  نمـی .همـین  فقط،نباشـی  مارگـل  مثـل  تـو  میخواهد فقط او:گفت میداد جا مشتم توي را النگوها که همانطور

 می.میبرد رنج دیدنش از و میامد بدش،بود آمده باال دستش دو هر آرنج تا موچ از که مارگل هاي النگو از چقدر

 رسـوا  انـداختن  النگـو  ایـن  بـا  را خـودت  نـاجور  هاي زن مثل خانوادگی موقعیت و شخصیت این با نباید تو گفت

 نـه  امـا ،میکنیم دسـت  النگـو  هـم  ما خوب.نمیکرد شوهرش ي خواسته به اعتنایی و میکرد لج بیشتر او اما.میکنی

.میآورد همه چشم به را خودش مارگل که آنطور
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 بـه  تـوهین  نـوعی  مـن  بـه  هدیه برگرداندن که گفتم.نیانداز دستت به ولی دار نگاه خودت براي را اینها،جانم بیا

 ي همـه  و آمـاده  جـا  سـر  عقلـش  کم کم مطمئنم.میاید پیش چه عاقبت بیبنم تا نشو ناراحت هم تو.میآید حساب

.ممنونم تو از هم من.میگذارد کنار را حساسیتها

 و شـده  خانـه  ایـن  پایبنـد  تـو  هـواي  بـه  فقـط  او که میکنم درك خوب.نمیکند کار درست عقلم و پیرم نکن خیال

 را پسـر  یـک  همـین  فقـط  من.شود بهتر حالش تا کن مدارا او با کمی میکنم خواهش.است داده تغییر را رفتارش

 ایـن  حاال.میداد گوش حرف کمی اول از اگر.نشاند بدبختی به را خودش سري خیره و بازي لج با که پسري.دارم

 دلیـل  بـی  و نمیفهمند چیزي بزرگترهایشان میکنند فکر که است این ترها جوان عیب منتها،نبود بخت سیاه طور

.میاندازند پایشان جلوي سنگ

 اختیار بی.نیست اطالع بی هسرش و یاشار زندگی حقایق از هم خیلی که بود معلوم آبا ي بسته سر هاي حرف از

 راحـت  خیالتـان .چشـمام  روي بـه ،آبا چشـم :گفـتم  میـریختم  اشـک  که حالی در و گذاشتم زانوانش روي را سرم

 آرام و یـابم  بهبـود  تـا  بودیـد  مـراقبم  و داشـته  عزیـز  شـیرین  جـان  چـون  و پذیرفتید مرا شما که همانطور.باشد

.کرد خواهم پسرتان روحی سالمت براي را تالشم ي همه،گردم

 هرگـز  کـه  اسـت  شـق  کلـه  آنقـدر  اما،کشـیده  زجر چقدر او که میداند خدا فقط:گفت حسرت با و بوسید مرا آبا

 رفتـار  مـیلش  بـه  زنـش  کـه  نمـیفهم  جداست هم از خانههایمان که آنجایی از و خرم من میکرد فکر.نکرد عنوان

 دل تنهـا  اما،بودم ندیده او از بدي و داشتم دوستش هم من.بودند عاشقش و میکردند مارگل مارگل همه.نمیکند

.خواند نمی را پسرم خط که بود این نیاوردم رویش به وقت هیچ که او از خوریم

.نکرد راست کمر هرگز که خورد فرزندش و زن داغ از ي ضربه چنان بیچاره این و افتاد اتفاق آن که هم بعد

 خیـز  بر حاال:گفت و کشید کردهام فکر موهاي به دستی.نمیداند را حقایق ي همه اما،میداند چیزهایی آبا فهمیدم

 خوشـبخت  میکنم دعا.تو براي زودي به انشااهللا.بدیم انجام باید که داریم کار کلی فردا براي.برس کارهایت به و

 فعـال  و بـود  بـزرگ  دسـتم  بـراي  بگو،پرسـید  النگوهایـت  از کسـی  هـم  اگـر .داري را لیـاقتش  چون،دخترم شوي

.کردم قایمشان
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 چـون  و گرفتـه  آغـوش  در مـرا  دیگـر  بـار  یـک  تـا  خواسـتم  او از ریـا  بـی  بار نخستین براي و بوسیدم را دستش

 در طـوالنی  مـدتی  بـراي  و گرفـت  آغـوش  در مـرا  میریخـت  اشک که حالی در نیز او.بچسباند سینه به فرزندش

.داشت نگاه بغلش

 این.کردم نگاه آیینه توي را خودم و خواستم بر زود.داد آمدنش از خبر یاشار اتومبیل صداي که بود ظهر حوالی

.میدادم اهمیت ظاهرم به که بود بار نخستین

 و ایسـتادم  پنجـره  پشت.آمد خوشم،بود زده بیرون شالم ي گوشه از که کرده فر موهاي آن با خودم ي چهره از

.شدم هایت تماشاي مشغول و زدم کنار را داري پشت آرامی به

 آبـا  اتـاق  بـه  را خـودش  و میرفـت  بـاال  ایـوان  پلههـا  از سراسـیمه  کـه  دیدم را خانم گلین اما،نبود یاشار از خبري

 بـه  کـه  را ي منظـره .شد پیدا هم یاشار ي کله و سر.شدند حاضر ایوان در آبا و خانم گلین بعد دقیقه چند.رساند

.نداشتم باور،میدیدم چشم

 خـودش  آبـا  ي مشاهده محض به.میکرد حرکت آقایش متعاقب،بود بسته کمرش دور را چادرش که باجی مریم

 کـه  کـرد  پـاك  چـادرش  پـر  بـا  را اشـکش  قطره چند و بوسید را خانمش دست بار چند و رساند پلهها باالي به را

.است دلتنگ خبري بی و دوري همه آن از میداد نشان

 ي نشـاندهنده  کـه  میکـرد  پـاك  را اشکش بافتنیش سیاه کاله با و میشد راست و خم مدام او پاي به پا هم اصالن

.بود سابقش ارباب دیدار از شوقش اوج

 بـا  را پرده. بود زده بیرون خانه از زودي آن به صبح دو آن آوردن براي یاشار پس.بود زده خشکم مجسمه مثل

 تحمـل  را نامـادریم  و پـدر  حضـور  بایـد  چگونـه  خـدا .گـرفتم  بغـل  غم ي زانو اتاق از گوشه و انداختم کنار اکراه

 تیـره  و کرده عوض رنگ چیز همه انگار.آمدم نمی بر تحملش پس از که بود روحی فشار سختترین این.میکردم

 و داده را آنهـا  مطالعـه  دسـتور  جعفر استاد که کتابهایی و دفتر از پر که تحریرم کوچک میز حتی، بود شده تار و

 بـراي  بـود  گرفتـه  تصمیم یاشار یعنی. بود جیران کنان عقد فردا انگار نه انگار که بود کرده بارم تکلیف قدر آن

 نـوکر  و کلفـت  همـه  آن بـا . باشـند  آبا حال کمک روزي چند تا آورده را دو آن اینکه یا، بماند عمارت در همیشه
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 آمـده  یاشـار  دسـتور  به پس. بیندازد عقب به یا لنگ را جیران عقدکنان کار زنش و اصالن نبود دانستم می بعید

 مـورد  مسـتخدمان  سـایر  از بـیش  کـه  کسـانی . باشند آبا دست دم و اربابی خانه سرایدار ها گذشته مثل تا بودند

!بودند خانواده اعتماد

 مـی  مـدام  هـم  بـاجی  مریم. نداشتم توجه چیزي به من اما؛ کرد می نگاهم دیگر طوري یاشار ناهار موقع روز آن

 هنـوز  کـه  مـادرم  هـوري . نداشتم غذا به میلی. نباشد کسر و کم سفره سر چیزي تا بود مراقب و رفت می و آمد

 مـی  خدمتی خوش و اندام عرض مدام، بود چشمانم جلوي داشت بغل را نوزادرش که حالی در اش زده یخ چهره

.بودند مسرور و خوشحال آمدنش از همه که کرد خدمتی خوش و رفت همه تصدق قدر آن. کرد

 گوشـه  هم من.شد وارد اتاق در به ضربه چند با یاشار، شود پیدا جعفر استاد کله و سر آنکه از پیش ناهار از پس

 را جـوابش  آرامـی  به.  کرد سالم خودش. بود خورده را زبانم گربه انگار. بودم کرده بغل غم زانوي و نشسته اي

؟ببینم را امالیت دفتر توانم می: پرسید بعد و چرخید اتاق دور کمی. دادم

.است طاقچه روي جا همان، بله: گفتم میلی بی با. نبود مهم برایم دیگر

 از! عالیسـت  خیلـی ، مرحبـا : گفـت  دیگـر  بـار  یک و کرد نگاه دقت با و برداشت را دفترم و رفت طاقچه طرف به

 کـه  راسـتی ! کـرده  دیکتـه  برایـت  هـم  سختی هاي لغت چه. نیست کسی هر کار گرفتن بیست نمره استاد دست

.است نظیر بی و چشمگیر، کوتاه مدت این در پیشرفتت

 کـردم  می زندگی خانه یک در او با باید این از بعد. بود بندآورده را زبانم اصالن با رویارویی ترس. نگفتم هیچی

، بـودم  گرفتـه  وسـامانی  سر که حاال و بود زده غیبش، داشتم احتیاج وجودش به که زمانی. بود بزرگی درد این و

: گفـت  و گذاشـت  جایش سر و بست را دفتر، زنم نمی حرف دید که یاشار. کند نامتعادلم و پریشان تا بود آمده

 خواسـتی  وقت هر تا ببندد درخت به برایت تابی، داري دوست که جایی، عمارت پشتی حیاط در گفتم اصالن به"

".بگیري آرام و بروي آنجا به

. نیسـت  نیـازي ، ممنون خیلی": گفتم شدم می سرما دچار اصالن نام شنیدن از که حالی در، گرفت بغضم دلیل بی

".بیفتد عمارت پشتی حیاط به گذرم هرگز دیگر کنم نمی فکر
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 چـه  خـوب ؟ دلخـوري  هنوز اینکه مثل": گفت آشکار تکدري با و کرد بلند را صدایش اما، بود نادم آنکه با یاشار

 مـی ، نخـوردي  کـه  هـم  را ناهارت. نباشی ملول و مکدر همه این و گذاشته کنار را دلخوري که کنم چه یا، بگویم

"؟بدهم پس را تقاصش مدتها تا باید که است مهم قدر آن النگو دانه چند یعنی، کنی اذیتم خواهی

 کـار  در النگوهـا  موضوع. نکنید اشتباه نه": گفتم غمگین. داد تغییر را صدایم و کرد گیر گلویم بیخ بزرگی بغض

".سازم مکدر و کرده عصبانی را شما ناخواسته خداي خاطرش به که نبود مهمی مطلب یعنی. نیست

 کـه  شـاهدم  خـودم ؟ ملـولی  حـد  ایـن  تا و کرده بغل غم زانوي طوري این چرا، شده چه پس ": پرسید مالیمت با

 هـم  ایـوان  هـاي  پلـه  پاي حتی. شدي جدا من از قهر با و شده دگرگون من گفته از بعد اما،بود خوب حالت صبح

".رسید می مشام به آن از دلخوري تلخ و تند بوي که زدي حرفهایی

 بـه  نـه  ": شـد  می اشکهایم ریزش شاهد ماند می بیشتر دقیقه چند اگر که طوري، شد می تر بم صدایم لحظه هر

 مـی  احساس. نیست خوش حالم اصالً. بسپارید فراموشی به افتاد اتفاق صبح که هم را چه هر. نگیرید دل به، خدا

".نیست صبح شده مطرح حرفهاي و شما به مربوط این. دارم کسالت کمی کنم

. نویسـی  مـی  حسـاب  و مشـق  مدام و نشسته اتاق توي خوبی این به هواي در که است این مال": گفت قاطعیت با

".آورد می جا را حالت بهاري لطیف هواي. بزنیم قدم باغ در کمی هم با تا آیم می دنبالت استاد کار اتمام از پس

".شوم می بهتر کنم استراحت کمی. نیایید است بهتر، نه، نه": گفتم اصالن با رویارویی ترس از

 اگـر . نیسـت  درسـتی  کار تراشی بهانه همه این وگرنه، کنم خبر طبیب برایت مریضی اگر": گفت تعجب با یاشار

".کنم کم را شرّم تا بگو زودتر نیایی من با خواهی می

 تکـدري  که گفتم بار یک! من نه، کنید اذیتم خواهید می که هستید شما این". شد اشکهایم ریزش موجب عاقبت

".دیگریست چیز موضوع. کنید باور را حرفم دارید اعتماد من به اگر. نیست کار در

"!؟موضوعی چه": پرسید نگرانی با او و پرید بیرون دهانم از دفعه یک آخر جمله
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 و نیفتـاده  اتفـاقی . بگذاریـد  راحـتم  و نکنیـد  پیلـه  خدا به را تو": کردم التماسش ریختم می اشک که حالی در باز

".نیست کسی به مربوط که دارم بدي احساس خودم فقط. نشده بدل و رد هم حرفی

 هم با تا آیم می دنبالت به جعفر استاد درس از بعد پس": گفت گفتند می سخن آن از همه که شقی کله همان با

 داشته خاصی دلیل باید ها گریه این. نیستی دلخور من از که شود می ثابت هم من به طوري این. بزنیم قدم کمی

 و ریختـه  هـم  در را اعصابت که شده چیزي. شناسم می را تو حالتهاي من. لرزي می جوجه عین داري ببین. باشد

".نیستم بردار دست نبرم پی موضوع این به تا یاشارم من اگر

 گرفـت  را دسـتم . داشتم ابا گفتنش از زدم می داد او به اگر که حقیقتی. داد می آزارم حقیقت کشف در او اصرار

 تو از من": کردم می احساس را نفسهایش عطر که طوري،ایستاد رویم در. کرد بلندم زمین از بخواهم آنکه بی و

 دوسـت  اگر. کنم می تحمیل تو به را نظرم که است من خودخواهی کمال این. خواهم عذرمی صبح رفتار خاطر به

 مـی  من و کرد شروع جایی یک از باید آخرش. کردم عادت هم من شاید. بینداز دستت به را النگوها آن داشتی

 هـر  بـا  الکل به آغشته پنبه مثل و بازیابم را روحم سالمت، تو خاطر به خواهم می. کنم شروع جا همین از خواهم

 تـو  چشـمان ": گفت شد می دقیق چشمانم عمق در و سترد می را اشکهایم که حالی در و ".نگیرم آتش اي جرقه

 وقتـی  خصـوص  بـه ، روشـن  روز امـا ، سـیاهند  چشمانت است کم نور وقتی شب هنگام. اندازد می کسی یاد به مرا

"!اند تیره سبز رنگ به چشمانت تابد می خورشید

 بـود  نیامـده  پیش فرصتی واقع در. بودم نبرده پی موضوعی چنین به خودم حال به تا، جالب چه: اندیشیدم خود با

 کـه  بـودم  افکـار  همـین  در. باشـد  داشته چشمانم در کردن نگاه به تمایل کسی یا، کنم نگاه خودم به آیینه در که

 پیرمـرد  ایـن  کـه  الحـق . اصـالن  چشـمان  رنـگ  مثـل  درست. آمد یادم آهان": گفت کوتاهی مکث از پس یاشار

".سیاه شبها و سبز روزها، تو چشمهاي مثل درست. دارد زیبایی چشمان

 زودي بـه . کشـید  فریاد درونم چیزي. فشرد می شدت به را آن و گذاشته اعصابم روي پا بخواهد آنکه بی یاشار

 و فالکـت  همـه  ایـن  مسـبب  کـه  القیـدي  مـرد  همان. توست پدر اصالن که فهمید خواهند همه و شد خواهی رسوا

 و زن و کـار  مـردنش  محـض  به و گرفته را برادرش جاي که خدمتی خوش نوکر. شد برادرت و تو براي بدبختی

.بود نموده تصاحب را هستیش همه
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 مـی  سـرگیجه  و ضعف احساس. کرد می جدا وجودم بند از بند که شد عارضم لرزشی. فهمیدم نمی را خودم حال

.کرد هوشیارم یاشار خشن صداي ناگهان. کردم

"؟شوي وارد نزده در داد اجازه تو به کسی چه"

 نـان  و شـیرین  چاي برایشان، نخوردند ناهار دیدم. هستند تنها خانم کردم خیال": گفت کنان من من باجی مریم

".آوردم یوخه

 اینکـه  تـا ،کردم نمـی  درك را مشـکوکش  هـاي  نگـاه  دلیـل . شـد  نمی کنده ما از اي لحظه باجی مریم فضول نگاه

 نصـف  که لرزید چنان یاشار نعره ترس از باجی مریم. دارم جا بازوانش پناه در و یاشار دستان میان شدم متوجه

 و مانـدم  مـن  بعـد . گریخـت  اتاق از و کرد قرض هم تا دو و داشت پا دو. بود شده خالی نعلبکی در شیرین چاي

 مثـل  و نداشتی خوبی حال، افتادي می داشتی": گفت بود چسبیده من به که طور همان و نکرد رهایم یاشار. یاشار

 که کردي می زمزمه خودت با لب زیر هایی حرف،شوند می هذیان و تب دچار که آدمهایی مثل. لرزیدي می بید

 خواسـتم  فقـط .نداشـتم  بـدي  قصـد  آبـا  جـان  به، قسم خدا به. کنم کمکت خواستم فقط. داشت آمیز جنون حالتی

 یـک ؟ شـوي  مـی  حالتهـایی  چنـین  دچـار  جهـت  بی و دلیل بی چرا آخر. داري نیاز طبیب یک به تو. کنم حمایتت

 خیلـی  کـه  رویـم  مـی  طبیبـی  پـیش  هم با جیران کنان عقد از بعد. کند می داغانت که هست وجودت توي چیزي

".است سرشناس و حاذق

 هـم  هنـوز . شـدم  می آب داشتم که بودم کشیده خجالت قدر آن. خزیدم بیرون بازوانش حلقه از ماري آرامی به

 و نشـاند  بود استاد مخصوص که صندلی روي کشان کشان و گرفت مرا دوباره. بایستم پاهایم روي توانستم نمی

".بیاورند قند آب برایت گویم می": گفت

".آید می جا حالم بنشینم کمی. نیست احتیاجی، نه، نه"

 اول. هراسـیدم  مـی  بـاجی  مـریم  چینـی  سـخن  از چیز هر از بیش اما، شد می شرمم چشمهایش به کردن نگاه از

 کـه  هایی حرف آن. گفتند نمی سرمان پشت که حرفهایی چه داند می خدا فقط. باجی مریم هم حاال و خانم گلین
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 از هـم  ایـن  و کنـیم  بش و خوش هم با که آورده خود با مرا یاشار که بود گفته من مورد در باجی مریم دفعه آن

.بود دیده او آغوش در وضوح به مرا که حاال

 و رفـت  اسـتاد  بوسـی  دست به یاشار. برخاستم جایش از. داد می استاد آمدن از خبر پی در پی ضربه چند صداي

. کنـد  تعطیل همیشه از زودتر را کالس و گرفته سبک کمی را روز آن درس تا خواست او از معمول تعارفات طی

.بودم ندیده چشمانش در موقع آن تا که بود حسی از ماالمال که انداخت من به نگاهی بعد

 درس گـرفتن  فـرا  بـه  که عشقی با ".کند تعطیل کل به را امروز کالس تا کنم می خواهش استاد از ناراحتی اگر"

 روزي چنـد  براي طوري این. است جیران کنان عقد که هم فردا! نیست الزم، نه": گفتم داشتم روخوانی و حساب

".افتم می عقب مشقم و درس از

 آش از تـر  داغ کاسـه  هـم  بـاز ! یاشار نکردي تغییري هیچ": گفت و داد تکیه صندلیش بر حوصله بی و پیر استاد

 از مطمئـنم  هـم  آن که است کرده ورم و قرمز چشمانش کمی فقط. بینم نمی کسالتی خانم این در که من؟ شدي

".توست کردنهاي پیله و یکدنگی

 و جـدي  بسـیار  کـارش  در او. اسـت  گرفتـه  را کـالس  وقت که فهماند یاشار به و انداخت جیبش ساعت به نگاهی

 کـه  یاشار. داد می آموزشم معمولی معلم یک تعلیم ماهها قدر به جلسه هر در که ماهري استاد. بود شناس وقت

: گفـت  ببنـدد  سـرش  پشـت  را در آنکـه  از پـیش  ولـی ، شـد  خـارج  اتاق از عذرخواهی با، شناخت می را استادش

".نینجامد طول به ساعت یک از بیشتر امروز درس کنم می خواهش، استاد"

 خـانم  دختـر  حال دیدم وقت هر، هستم اینجا من، نباش نگران": گفت شد نمی سرش استثنا و خواهش که استاد

".داد خواهیم ادامه را کارمان روز هر مثل وگرنه، کنم می تعطیل را کالس نیست خوش

 و منـگ  طـوري . نبـود  هـایش  گفتـه  بـه  حواسم همیشه عکس بر من اما، داد می درس روز هر معمول طبق استاد

 یا صدایش تُن کردن بلند با بار هر. نداشتم پیش و پس راه و آمده گرفتار برزخی در انگار که بودم زده وحشت

 طـول  بـه  اي دقیقـه  از بـیش  هـم  آن که انداخت می هایش گفته به توجه و درس صرافت به مرا عمدي اي سرفه

 خـود  بـا . آمـد  مـی  سـراغم  بـه  یاشار همه از تر مهم و خانم گلین و باجی مریم و اصالن فکر دوباره. انجامید نمی
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 النگـو  دانه چند خاطر به چنان! شود می مشاهده او از اکنون که بوده تلونی چنین دچار یاشار اول از آیا اندیشیدم

 تـرین  نزدیـک  و صـبور  سـنگ  کـه  انگار نه انگار. بودم خونیش دشمن انگار که بود برگفته من از رو و داد رنجم

 دسـتم  بـه  را النگوهـا  تـا  داد مـی  اجـازه  مـن  جانـب  از اندك تکدري به حاال. آمدم می حساب به اسرارش محرم

 ایـن  یعنـی ؟ شد می پیش از جسورتر و وقیح روز به روز که کرد می رفتار طور همین هم مارگل با یعنی. بیندازم

 ایـن  از او جانـب  از کردنـی  نازك چشم پشت به و برآید همسرش پس از توانست نمی که بود یاشار ضعف نقطه

 صـبح  امـروز  همـین ، گفتم خودم با! ؟کرد می لوسش تا داد می هدیه و امتیاز او به قدر آن و شد می رو آن به رو

 دوبـاره  تـا  کـنم  قایمشـان  سـوراخ  هفـت  در باید که کردم فکر و درآوردم دستم از را النگوها، او خاطر به که بود

 باشـم  راحـت  و انداخته دست به را آنها خواست می من از مهربانی با حاال اما، نشود برانگیخته او بدخلقی و خشم

.کند آسودگی راحتی احساس من راحتی با و کرده سازگار را خود شده که طریقی هر به داشت دوست چون

 بی من و"؟ گفتم چه فهمیدي": پرسید عتاب با. کرد استاد جمع را حواسم، دستم پشت به آلبالو ترکه چند ضربه

."بله": گفتم باشم شنیده را حرفهایش از اي کلمه آنکه

 آشناییمان از کوتاهی مدت هنوز من خداي واي: گفتم خودم پیش دوباره. گرفت سر از را درس باقی آزردگی با

 و زده بوسـه  آن بـر  حتـی  و گرفتـه  را دسـتم . اسـت  چسبانده سینه به و گرفته آغوش در مرا بارها او که نگذشته

 و بازیافتـه  سـریعتر  چـه  هـر  را روحـیش  سالمت است حاضر من خاطر به که کرد اعتراف پیش دقیقه چند همین

؟؟بپذیرمش من که باشد طوري خواست می که بودم مهم برایش انقدر یعنی گردد متعادل

 کلمـه  اي گرفته یاد تاکنون که حرفی چند این با " پراند جا از مرا و کرد اصابت ام شانه به استاد ي ترکه بار این

"ببینم بنویس تازه اي

 هـایی  کلمـه  اینهـا  نشـد  نـه  ": گفت و شد تنگ استاد خلق نوشتم و کرده هم سر میدانستم پیش از اي کلمه چند

 اي کلمـه  قبلـی  حرفهـاي  کمـک  بـا  و یـادگرفتی  امروز که حروفی با ایم کرده کار رویشان ان از پیش که هستند

"بنویس

"بدهید فرصت کمی استاد چشم ":گفتم پته تته و ترس با
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 چنـد  کلمـه  یـک  جـاي  بـه  تـازه  حرف هر از و! بودي جواب حاضر و زنگ به گوش همیشه که تو ":گفت طعنه با

 مثـل  کـه  راسـتی ؟ میخواهی بیشتر وقت حاال گذاشتی می رویم پیش زدنی بهم چشم در و ساختی می جدید کلمه

 کـه  بـودي  فهمـی  زود و بـاهوش  دختـر  تـو  مـن  گمـان  بـه  بود تو ي درباره من ظن از بهتر یاشار تشخیص اینکه

 امـا  بـود  اسـتاد  محضر از سیرابی آرزومندت و تشنه ذهن شفاي تنها و شد نمی سرت تنبلی و حالی بی و مریضی

"کنی می رفتار دیگري طور امروز

 هـر  حـاال  همین ندهید تغییر من مورد در را نظرتان آمده پیش اشتباهی کنم می خواهش نه نه ":گفتم خجالت با

"بدهید وقت کمی فقط آورم می کاغذ روي به گفتید چه

 ي کلمـه  آن بـا  کـه  رسـد  چـه  نبـودم  بلـد  را کـردنش  هجی و نام که دیدم استاد روبروي کاغذ بر را حرفی شکل

 بـود  کرده تعریف من چشمان از او نمیگذاشت راحتم یاشار فکر رفتم ور مدادم و دفتر با کمی بنویسم معناداري

 باهوش و زرنگ چقدر بودم نیفکنده نظر خودم به خودم کنون تا که آنچنان کرد می نگاه من به دقیق چقدر پس

 سـیاه  شـب  در و تیره سبز روز در که چشمهایی بود فهمیده رو پدرم چشمهاي و من چشمان شباهت زود که بود

 بـا  بـاجی  مـریم  مثآل یا شد می چه هستم شان خانه نوکر دختر من فهمید می اگر من خداي واي رسید می نظر به

 آمـده  در اسـتاد  کفر گرفتیم می قرار همه تمسخر مورد و فروخته فخري چه باشد می مادرم جاي اینکه به وقوف

 جـان  بـه  اسـتولی  کافی امروز براي تعطیل کالس ":گفت و داد عبایش به تکانی و برخاست غضب و حرص با بود

 و آمـد  نخـواهم  تدریسـت  و تعلیم براي دیگر باشد کاسه همین و آش همین هم دیگر ي جلسه اگر پسرم یازده

 آن نیـایم  اینجـا  بـه  انـان  خواست و میل به که دادند حرصم کافی اندازه به جواهر و جمیله و جیران و یاشار گرنه

 بـه  روز دو دختـر  کـن  جمـع  خـوب  رو حواست شده الهی عذاب مثل برایم آمد و رفت که سال و سن این در هم

 کـه  هـایی  زاده ارباب این مثل نه زرنگ و زبر و تیز و تر بودي که شوي می همان بعدي جلسه دهم می مرخصی

"کردند سرم به جان

 رفـتن  راه در سـختی  و کهولت از آنکه با کنم خواهی عذر او از نداد اجازه او حتی تازه نداشتم گفتن براي حرفی

 طعنـه  با بود ایستاده منتظر در پشت انگار که یاشار به و کرد باز را اتاق در زدنی بهم چشم ه اما کرد می شکایت

 کرد خواهم تعطیل را کالس نبینم تعلیم و درس مناسب را شاگردم اگر گفتم!؟در پشت چرا داخل بفرما ":گفت

 دختـر  گرنـه  و کـرده  اثـر  او در نشینی هم کمال اینکه مثل کردم خسته بیخودي را ام چانه اول دقیقه همان از هه
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 دانـم  می میکند خود بی خود از هوا به سر را ها جوان همه که بهاري هواي این به لعنت است مستعدي و باهوش

 تـا  بـاش  مواظـب  امـا  ببـري  خـوري  هوا به و داده نجاتش اتاق خفه هواي از مثآل که اي ایستاده اینجا پا لنگه یک

 ازش ام داده او بـه  را الزم تـذکرات  کـه  چند هر نکشاند هپروت به را شاگردم ذهن هوا لطافت و بهار سرخوشی

 وسـالت  سـن  از کـه  بیهـوده  هـاي  حـرف  بـا  را مغـزش  اسـت  بهتر پس ام کشیده برایش نشانی و خط چه بپرس

 از سرمسـتیش  و بهار و بگذرد که صباحی چند است بهاري هواي خیاالت و باد از همه اینها نکنی پر است گذشته

"...یا است بهتر برایش علم که فهمد می بیفتد سکه

"؟استاد ثروت ":گفت و خندید یاشار

 انشـاي  یـک  تـو  هنـوز  ":گفـت  کوفـت  مـی  یاشـار  ي شانه به محکم بار چند را آلبالویش ترکه که حالی در استاد

 و پیـر  نکـن  خیـال  اي نـداده  بدسـتم  و ننوشـته  بـرایم  ثروت یا است بهتر علم موضوع پیرامون حسابی و درست

 زیـر  از شـیطون  پسـرك  همـان  شکل و سر به هنوز چشمم به آنکه با راستی رفته یادم از چیز همه و شده خرفت

"باش خودت مراقب یاشار اي شده پیر کنم اقرار باید اما آیی می رو در کار

 دادم قـول  خود به و نشست دلم به پیش از بیش جعفر استاد مهر بود نشین دل استادش و او بین دوستی و مزاح

 کـه  او خصـوص  به نرنجانم خود از را ارزشمندي استاد چنین و برده او ازمحضر را استفاده جداکثر اینده جلسه تا

.بود بسته امید ذکاوتم و هوش به

 از یکـی  رسـاند  جیـران  و مـن  مشـترك  اتـاق  بـه  را خـودش  و برگشـت  سراسیمه یاشار استاد مشایعت محض به

 بـازي  مـن  بـا  خواست می دلش و پرسید می چیزي هر از بود زبانی شیرین مشغول و آمد اتاق به جمیله دختران

"؟کنی می چیکار اینجا خانم فضول تو ا ا ":گفت و کرد اخم افتاد اش زاده خواهر به یاشار چشم که همین کند

"کنم بازي جانم خاله با تا ام آمده ":گفت زبانی شیرین با او

 خـوب  خالـه  حـال  ":گفـت  اسـت  یکدنده و سمج چقدر دانست می و شناخت می را جمیله کوچک دختر که یاشار

"کنی پیدا امروزت بازي براي را دیگري کس است بهتر هم تو نیست
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 صـداي  و شـلوغ  خانـه  محیط بود عصبانی حدي تا و کالفه یاشار نداشت هم رفتن قصد و بود چسبیده دامنم به او

 یافتـه  راه اتـاق  درون به بیرون غوغاي باز اما بست را اتاق در یاشار شد می شنیده جا همه از کو و گفت و همهمه

.کرد می آرام نا را محیط و

 قدم کمی هم با بیا نیست مناسب خواندن درس براي حالت گفتم دیدي ":گفت و پرسید را حالم نگرانی با یاشار

"شود آرام اعصلبت شاید بزنیم

 کمـی  و بمـانم  اتـاقم  در خواهم می ندارم زدن قدم به تمایلی... متشکرم نه ":گفتم شهامت با اما کردم می پته تته

"کنم استراحت

 کـه  اسـت  آن بـراي  البـد ؟ کنـی  می ضعف احساس ":گفت کنم مخالفت اش خواسته با شد نمی باورش که یاشار

"اي نخورده نهار

"باشم آرام کمی خواهم می فقط و ندارم غذا به میلی اما شاید ":گفت باشم زده حرفی اینکه براي

 و دنـج  آنجـا  بـرویم  عمارت پشتی حیاط به هم با بیا؟ آرامشی طالب شلوغی این در ":گفت و زد پوزخندي یاشار

"نمیشود مزاحممان کسی و است راحت

"ایم می شما با هم من ":گفت و انداخت چنگ دامنم به جمیله دختر

 کننـد  کمـک  آنکـه  جـاي  بـه  شـویم  راحـت  مـا  تا شود می تمام جیران کنان عقد این کی" زد غر خودش با یاشار

"لولند می آدم پاي و دست توي بیشتر

 هـواي  چـه  ببین ":گفت و گشود را پنجره و زد کنار را اتاق پرده بود مورد بی زاده خواهر و خواهر از عصبانیتش

 بـه  تمـایلی  تـو  اینکـه  و ":گفـت  و نشسـت  پنجره لبه بعد و "شود می پیدا کمتر نظیرش که هوایی است مطبوعی

 نـزد  بـا  تـو  بـا  بلکـه  تنهـا  نه اما میروم هم من خوب بروم اینجا از باید که معناست ان به نداري من با زدن گشت

 رنـج  چیـز  چـه  از تو بفهمم باید میکردیم اقدام اینها از زودتر خیلی باید بودم زده را حرفش که رویم می دکتري

"باشد سالمت در آدمی تا باشند سالم باید دو هر جسم و روح دارد تقویت به نیاز هم جسمت تازه کشی می
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 نمـی  بـاز  حـرفش  از هـم  صـراطی  هـیچ  بـه  و میکرد اصرار او ولی شوم خارج خانه از نیستم حاضر که گفتم او به

 قصـد  نداد خبر هم کسی به حتی کرد روشن را اتومبیلش و شد حیاط راهی بدهد اهمیتی نظرم به آنکه بی گشت

 بـا  چه حاال بکشد بیرون اتاقم از مرا شده که طریقی بهر خواست می کنم چه که بودم مانده مردد برود کجا دارد

 بـه  تمایلی و نبودم راضی آنکه با فهمیدم می را یکدندگیش معناي کم کم دکتر به رفتن با چه حیاط در زدن قدم

 ":گفـت  و کـرد  دلـداریم  بـه  شروع هم او و دادم شرح برایش را ماوقع و رسیدم آبا خدمت نداشتم او با همراهی

 ببین است ماندن خانه از بهتر حال هر به بروي او با است بهتر ندارد تو کمک به نیاز کسی هم اینجا نباش نگران

 بـه  شـده  زایل عقلش نکرده خداي اینکه مثل زند می دیگر حرف حاال و حرف یک صبح چرا چیست دهنش مزه

 کـاري  کـه  او بـراي  و اسـت  شلوغ اینجا کرد نمی اصرار باش مطمئن گرنه و باشد تنها تو با خواهد می او جال هر

 دکتـر  یـک  کـه  بهتـر  چه نباش نگران برو دخترم برو است شده یکنواخت و کننده کسل ندارد دادن انجام براي

 دارید فرصت شام وقت تا شود راحت تو بابت از هم او خیال بگذار کنی نمی ضرر حال هر به ببیند را تو هم قابل

"برگردید دامادهایم آمدن از پیش ولی

 از هـایی  حـرف  البـد  بـود  دخترهـایش  شـنیدن  سـرکوفت  و مـن  آبـرو  نگـران  او چیسـت  آبـا  منظور دانستم می

 در آبـا  یکدانـه  یکـی  پسر اینکه بودند رسانده گوشش به را دامادهایش نارضایتی و گله که بود شنیده دخترانش

 کـه  ترکهـا  بـراي  ایـن  کند می دوستی و معاشرت آزادانه نیست مشخص هویتش هنوز که دختري با راحت خانه

 کـه  بـود  مهمـی  مسـئله  بودند گیر سخت محرم نا و محرم بین رابطه ایجاد زمینه در و بوده اخالقی اصول به مقید

 حیـاط  در معطـل  همینطـور  هـم  یاشـار  کـردم  آمـاده  را خود و پوشیدم لباس اکراه با جنباند می را غیرتشان رگ

 کشـاند  حیـاط  بـه  را جمیلـه  یاشار خروش صداي ناگهان تا آمد نمی بر سمجش خواهرزاده پس از و بود ایستاده

 کـه  بـود  ورزیـده  سـماجت  مـا  با شدن همراه براي و بود برده سر را داییش حوصله قدر آن فضول حرف پر بچه

 عمـارت  به خود همراه شده ترفندي هر به را دخترش تا خواند جیاط به را جمیله ترسناکی غرش با یاشار عاقبت

 افتـاده  جوش و جنب به او نعره با نداشتم رفتن در اي عجله و اراسته را خود تعلل با لحظه آن تا که هم من ببرد

 یـک  مثـل  بـود  رفتـه  کلنجـار  دختـرك  با بس از رساندم اتومبیل به را خودم آماده و حاضر زدنی بهم چشم در و

 آغـوش  در را گربـانش  و لجـوج  دختـرك  عجلـه  بـا  جمیله سوزنده و قرمز رسید می نظر به گداخته آتش گلوله

 شـود  سـوار  او آنکـه  از قبـل  و گشـوده  را اتومبیـل  جلـوي  در خـودم  ترسـم  از هـم  من شد عمارت راهی و کشید
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 سـوییچ  شد ملحق من به بود خشمش خوردن فرو براي شک بی که تامل اي لحظه از پس هم او نشستم سرجایم

 را دروازه کـه  افتاد اصالن به چشمم که همین گذراند عمارت دروازه تا حیاط شنی جاده از را اتومبیل و گرداند را

 را او من نه و مرا او نه تا برگرداندم او از را ام چهره شد دگرگون حالم بود شده خم ارباب براي کمر تا و گشود

.نماند برایم رمقی و پرید ام چهره از رنگ ببینم

 رسـید  مـی  نظـر  بـه  کالفـه  و حشـمگین  لحظـه  آن تـا  که او گشود سخن به لب یاشار شدیم که اصلی خیابان وارد

 خواسـتم  مـی  هـی  داد دیگـري  طـور  را جـوابم  گفـتم  او بـه  چـه  هر رساند لبم به را جانم شیطان وروجک ":گفت

 قـدر  آن حـاال  و ترسـاندم  سـگ  مثل را او میلم خالف بر و نگذاشت عاقبت اما کنم آرام را خودم و باشم خوددار

"نپرس و نگو که پشیمانم

 چقـدر  ":گفـت  حیـرت  بـا  و انـداخت  بهـم  نگـاهی  برگشت شد تعجبش باعث سکوتم نداشتم گفتن براي حرفی

"نیستی سرحال اصال انگار پریده رنگت

 و برزخ نگاه از کردم نمی نگاهش کرد می نگاه من به باشد خیابان و جلو به حواسش آنکه بی و میگشت بر مدام

 قیافـه  طاقـت  کـه  بـودم  دیـده  خشـمگین  و کشـیده  هم در هاي چهره قدر ان عمرم به تازه ترسیدم می عصبیش

"ساکتی خیلی ":گشود سخن به لب دیگر بار یک نداشتم را او عصبانی و درهم

"اتاقم توي چه اینجا چه حاال باشم آرام خواهم می که گفتم ":دادم را پاسخش سردي با

 اصـرار  و اجبـار  بـه  فقط حاال و نداري جسمیت و روحی وضع بررسی به اي عالقه تو یعنی ":گفت عتاب و تندي با

"اي شدي ها مرده عین کن نگاه خودت به و بچرخان را آیینه کمی؟اي نشسته اینجا من

"بمانم خانه در داشتم دوست باز باشم شده هم اشباح به شبیه اگر حتی ":گفتم پرده بی رنجیدم حرفش از

"فهمم نمی را منظورت؟ چه یعنی ":گفت و کرد تر تند را کالمش لحن

 دکتـر  هـواي  بـه  چـه  حـاال  شوم خارج اتاقم از خواست نمی دلم اینکه یعنی ":دادم را جوابش خودش مثل هم من

"همین باشم تنها خواستم می فقط تفریح و گردش هواي به چه رفتن



www.98ia.com

232

.شد کامیم تلخ موجب کالمش زهر کنم داغان را اعصابش بخواهم آنکه بی

 مـی  هایی حالت دچار و لرزي می خود به غشی هاي آدم مثل بار یک وقت چند هر که نیست مهم تو براي پس "

 البـد  آمـد  می سرت بالیی چه نبود معلوم بودمت نگرفته بار چند اگر دانی می؟ آیی نمی بر خود پس از که شوي

 همـه  و آوري دهـان  بـه  کـف  و بیـوفتی  زمـین  روي غشـی  هـا  آدم مثل تا کنی انگاري سهل قدر آن داري دوست

"بکشند خط دورت

 او نبینـد  را ام گریـه  تـا  برگرداندم را صورتم بودم دلگیر او از حد این تا چرا دانم نمی آورد در را اشکم حرفش

 سـرعت  حـد  ان تا که بودم نشده ماشینی سوار موقع آن تا فشرد حرص با و گذاشت گاز پدال روي را پایش هم

 ناگهـان .کنـد  ناکار و گرفته زیر را اي بیچاره عابر بود نزدیک بار چند حتی مردم می ترس از داشتم باشد داشته

"شدي موفق مرحبا بگویم باید است من ترساندن قصدت اگر ":کشیدم جیغ سرش کنان فریاد و شدم عصبانی

 را سـرعتش  شـد  خاموش بریزند آتش رو که آبی مثل سرانجام بی و طوالنی اي گریه، گریه زیر زدم دوباره بعد

 داد تکیـه  دسـتهایش  به را سرش همیشگی حالت همان با و گذاشت فرمان روي را دستش کرد توقف و کرد کم

"کنی می دیوونم تو اینکه یا شم می دیوونه دارم انگار متاسفم واقعا متاسفم ":گفت لحن ترین نادم با و

 نشـان  پزشـک  بـه  را خودتـان  من جاي به است بهتر ":گفتم ریختم می اشک هنوز که حالی در غضب و حرص با

 کنم نمی خالی کسی سر را ناسازگاریم و بدخلقی زنم نمی زور حرف رسد نمی کسی به من آزار کم دست بدهید

"کنم نمی یکدندگی حرفم نشاندن کرسی به براي و گذارم می احترام دیگران ي خواسته به

 بگـو  قدر آن بشناسم را خودم بهتر کالمت آیینه در بگذار بگو هم باز بگو ":رسید می نظر به آلود بغض صدایش

"شوي خالی هم خودت تا

 بـار  یـک ؟ دلگیـرم  چیـزي  از که بقبوالنی من به خواهی می همش چرا "بود نشده کاسته صدایم شدت و تندي از

 و خوشحال النگو یک با که نیستم مامانی تیتیش دخترهاي ان از من کنم می تکرار دیگر بار هزار شده اگر گفتم

 جنـازه  ایـن  بـدوزم  بهـم  را زمـان  و زمـین  و شـده  رو آن بـه  رو این از مهمانی دو در لباس دست یک پوشیدن با

 و کفـش  و کیـف  اسـت  تـر  سـخت  هـم  دیـده  آب فوالد از ماند می ها مرده به خودت قول به که لرزانی و رنجور
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 زده فلـک  و داالن و درب روح ایـن  دهید می آزارم طریقی به هرکدامتان است این مهم نیست مهم برایم ظواهر

 سـمت  کـه  مـردي  هـاي  شکنجه و محرومیت و گرسنگی و بودن بار سر و پدري بی و یتیمی با سالگی 5 از من ي

"دهید می آزارم دیگري طور محبت اسم به هم شما حاال و گشته آشنا داشته را شوهریم

"؟دهم می آزارت من ":پرسید حیرت با و گذاشت دستم روي را دستش

 پروایـی  بـی  باشـید  رفتارتان مراقب بیشتر این از بعد ":گفتم و کشیدم بیرون دستش زیر از را دستم خشونت با

"نیست شایسته که بگویند هایی پال و پرت سرمان پست همه شده سبب شما

"بدهم را جوابش خودم تا بگو؟ کرده هایی غلط چنین کسی چه "بود ترسناك صدایش لحن

 نمـی  دیگـر  نـه  حـاال  ":گفتم هم همین براي ترسیدم می بریزد بهم را خانواده و شود پا به بود ممکن که شري از

 ایـن  شـر  از و رفتـه  حـال  از آن هـر  است ممکن که برسانی لعنتی دکتر این به مرا زودتر چه هر است بهتر توانم

"یابم خالصی مصیبت پر زندگی

 و آمـد  سـراغم  بـه  اتومبیل توقف از پس و کرد می حرکت سرعت به او کردم احساس نبودم خودم حال به دیگر

 صـداي  شـنیدم  مـی  کـه  چیـزي  تنها رفت معاینه اتاق به راست یک بیماران ازدحام به توجه بدون و کرد بغل مرا

.خواست می مرا شفاي و کرد می التماس دکتر به که بود یاشار ي زده وحشت

 بـا . کـرد  مـی  نـوازش  و گرفته دستانش در را ودستم نشسته چوبی صندلی روي کنارم یاشار آمدم هوش به وقتی

 زده یـخ  تـن  عارض گرمایی و آمد خوشم قدر آن کارش این از اما باشد رفتارش مراقب بودم خواسته او از آنکه

.برد خوابم دوباره که شد ام

 و آرام سـقوط  بـه  و نشسـته  تخـتم  کنـار  متـاثري  قیافـه  و پریشـان  موهاي با دیدمکه را او و گشودم چشم دوباره

 قـدرت  بار این ولی رفتم هوش از دوباره بودند متورم و قرمز هایش چشم بود زده زل سرم هاي قطره یکنواخت

 را صـدایم  ":گفت آرام دید باز را چشمانم تا نداشت رو به رنگی و ریخته هم به لختش موهاي برخاستم بیشتري

"؟شنوي می
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 تـرك  را اتـاق  تـا  خواسـت  یاشـار  از و آمد هم او و زد صدا را دکتر هوشم به که فهماندم او به سر آرام حرکت با

 بـه  تقـویتی  آمپول چند ":گفت دکتر کرد می ام معاینه که بود باري چندمین خودش گفته به و کرد ام معاینه کند

"بپرسم را هایم پرسش تا بگو توانستی وقت هر آورد می جا را حالت که شده تزریق تو

 که سوختگی هاي لکه از بلوغم و نوجوانی و کودکی از پرسید چیز همه از ام آماده که فهماندم او به سر عالمت با

 از بـود  نخـورده  جـوش  خـوب  نظرش به که اي شکسته هاي دست از بود کرده مشاهده معاینه هنگام بدنم روي

 از طبیبـی  او بـودم  نکـرده  عنـوان  کسی نزد و بود دلم در که هایی درد همه خالصه و شوهرم نامتعادل هاي رفتار

 شـده  طبابـت  مشغول و آمده تبریز به آذري دختري با ازدواج از پس که بود فرنگ کرده تحصیل و تهران اهالی

 محـرم  توانست نمی دنیا این در او مثل کس هیچ انگار آمد می خوشم او با زدن حرف از چقدر من خداي آه بود

 و دلسوزي نه داشت درمانی گفتم می او به که اي کلمه هر بگذارد دلم کهنه هاي زخم بر مرحمی و باشد اسرارم

 را دل و درد همـه  ایـن  شـنیدن  وقـت  اسـت  ممکـن  کـه  کـه  کـردم  نمی را این مالحظه هیچ شود نثارم که ترحمی

 وارسی را سرُمم و کشید سرَم به دستی مهربانی با او شدم سبک و خالی تا گفتم می و گفتم می فقط باشد نداشته

 کمـی  جسـمی  نظـر  از ":گفـت  و گرفـت  را خونم فشار و کرد گوش را قلبم ضربان دیگر بار یک گوشی با و کرد

 امـا  بزنـی  را همـه  بایـد  کـه  نوشتم تقویتی آمپول البته است عصبی حمله یک فقط نبود مهمی چیز آمده جا حالت

 قدم باید که دارد اي چاره نیز کردند توصیف برایم بیهوشیتان هنگام همراهتان آقا آن که هایی حالت آن روانت

 مـی  بـاقی  طور همین همیشه براي کنی فکر که نیست طوري این گیریم پیش در را سالمت ره و رفته جلو قدم به

 کسـی  از اینکـه  یـا  ترسـی  مـی  چیزي از تو دخترم ببینم راستی کنی همکاري من با باید که باشد یادت فقط مانی

"؟داري واهمه

 ممکن وجه هیچ به و است مریض اسرار محرم پزشک دهد توضیح برایم تا واداشت را او دادن پاسخ در تردیدم

"نه ":گفتم آوردم چشم به که اشکی قطره با کند درز جایی هایم حرف از اي کلمه نیست

 و هـا  سـفارش  بیمـارم  روح بهبـودي  و مـن  از دفـاع  بـراي  ترسـیدم  می گفتم دکترم به دروغ یک دروغ یک فقط

 بی است من پدر اصالن که بفهمد و برده ماجرا به پی ذکاوتش و هوش به توجه با که بدهد یاشار به هایی دستور

 یـا  مـرا  فرصت اولین در یاشار تا کرد می سازي زمینه طوري عذابم و حرص در پدر دیدن از فهمید می اگر شک
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 گشـت  می پروار او هاي دارو با روز به روز که گوسفندي عین مدام تا سازد خارج خانه آن از را اصالن طریقی به

.نماند فایده بی و کاره نیمه روحم تیمار کار و نگشته آب تنم گوشت همه گرگ دیدن یا

 از پـیش  او. شـدیم  مـرخص  دکتر معاینه بار چند و سرم شدن تمام و او مطب در بودن بستري ساعت سه از پس

 را سفارشاتم اگر باش مطمئن ":گفت پدرانه محبتی با بود نداده راه اتاق به را یاشار هنوز که حالی در برویم انکه

 احتیـاج  مـن  بـه  وقـت  هـر  نترس فقط شد خواهد راه به رو چیز همه بخوري وقت سر را داروهایت و کرده عملی

 بـه  خـودت  پاي با و شد نخواهی حال بد قدر آن دیگر مطمئنم بیایم بالینت به خودم کن خبرم یا مطب بیا داشتی

 و مراقبـت  و گیـري  پـی  بـا  مـا  گفـتم  هـم  آقـا  آن بـه  را این هستم منتظرت دیگر هفته نرود یادت آیی می اینجا

"رسیم می نتیجه به تو جانب از همکاري

 او بـا  و گذاشـت  دکتـر  میـز  روي پول کلی یاشار بیچاره شدم خارج مطب از راحت خیال با و کشیدم عمیقی نفس

 دارو آرامـش  هـم  بـاز  و، آرامـش ، آرامـش  فقـط  نـرود  یادتان " شنیدم را یاشار به دکتر جمله آخرین داد دست

 هـا  شـادي  در بیشـتر  و بگیـرد  فاصـله  تـنش  پـر  و انگیـز  غم موضوعات از بزند را هایش آمپول بخورد را هایش

 و گـردش  تـر  مهـم  همـه  از شد خواهد نیز چنین ها دارو این با البته که بخوابد خوب و بخورد خوب کند شرکت

 نکنیـد  دریـغ  ازش است عالقمند چیزي به بینید می اگر باشد روزش هر برنامه باید که آزاد هواي در روي پیاده

 کنیـد  پیـدا  را راهـش  طوري یک خودتان موسیقی به دادن گوش تئاتر به رفتن دانم می چه یا خیاطی نقاشی مثل

"هستم منتظرتان دیگر ي هفته که نرود یادتان

 و گرفتـه  را دکتر دست، دست دو هر با کرد می خداحافظی زندگیش شخص عزیزترین با داشت انگار که یاشار

 جـاي  نشسـتن  موقع کرد کمکم اتومبیل به شدن سوار براي و گرفت را بغلم زیر مطب از خروج هنگام فشرد می

 سـمت  ي شیشـه  بودنـد  کـرده  تزریق من به امپول چند هوشی بی و خبري بی در اینکه مثل گرفت درد ها آمپول

 تغییـر  چیـز  همـه  انگـار  کند آرام را روحم وزید می که مالیمی باد و بهاري هواي دادم اجازه و داده پایین را خود

 و دکتـر  بـا  دل و درد همه آن با انگار آمد می چشم به همیشه از تر قشنگ شهر بود گرفته دیگري رنگ و کرده

 مـی  امنیت و راحتی احساس حد ان تا که بودم ریخته دور به و شسته را ها کدورت همه بود داده او که هایی امید

.کردم
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 دگرگـونی  و کـرد  مـی  نگـاهم  مـدام  بـود  دسـتپاچه  و دلـواپس  بودنـد  سپرده او به را نوزادي که کسی مثل یاشار

 خـود  در کـه  چـرا  نباشد حالم نگران و کرده را رانندگیش راحت خیال با که گفتم او به هراسید می حالم ناگهانی

 و شـده  ارام دکتـر  دیدن با، باشد مریض هم چقدر هر ادم انگار.نبود من در گز هر که کردم می احساس نیرویی

.گردد می باز اسوده و گذاشته جا مطب در را دردهایش همۀ

، اند می را اصلیش درمان و شناخته را درد که طبیبی.میکنی مراجعه او به که است پزشکی دانایی و تبحر از این و

. کند می موکول دیگري زمان به را درد موقت مسکنی با و کرده اي معاینه پزشک نام به که خوانده درسی هر نه

 دکتـري . کردهبـود  ارامم و داده صیقل را درونم راستی به برده او نزد مرا و بود گفته قابلیتش از یاشار که طبیبی

 او کـه  مانـد  مـی  درد یک فقط اما. بود حالم مراقب تمام ساعت سه و کرده معاینه مرا بارها وسواس و دقت با که

.بود اصالن با رویارویی ترس ان و بود ننموده تجویز را درمانش

 و مـوجی  هـیچ  و کرده حرکت باد مالیم نسیم وزش با که بادبانی قایق مثل ارام. نداشت راندن در اي عجله یاشار

 حـرف  هـم  با هم کلمه یک حتی. کرد می حرکت، شد نمی تعادلش و ارامش خوردن برهم و تکان موجب مانعی

 و ارامش از دو هر بلکه، دارد وا قصه و درد به را دلهایمان که نبود اي خصمانه فضاي اتومبیل بر حاکم جو. نزدیم

 و شـده  مسـتولی  شهر بر اندك تاریکی در و کرده وزیداستفاده می که اي کننده سرمست و لطیف باد و،  سکوت

. جسـتیم  می بهره، گذاشت می نمایش به نورانی و کوچک ستاره هزاران چون را خیابانها و خانه روشن چراغهاي

. رسـید  خواهیم عمارت به ابا دامادهاي امدنِ از پیش براند ارام که هم قدر هر دانستم می چون، بود راحت خیالم

 گلی شاه منظرة که همین. رسیم نمی عمارت به رویم می که راهی از دانستم نمی و نمیشناختم درست را خیابانها

«؟گلیست شاه اینجا« :پرسیدم حیرت با و جستم جا از گرفته برق مثل، شد نمایان دور از

.گلیست شاه اینجا بله: گفت بود رسیده ارامش و مهربان نهایت بی صدایش که یاشار

.شد خواهد ناراحت ابا وگرنه برگردیم عمارت به باید زودتر چه هر: گفتم هراسان

 خانـه  از بیـرون  را شـام  دارم دوسـت  امشـب . مـن  با ابا جواب، نباش ناراحت: گفت راند می جلو به که طور همان

 تقویـت  بایـد  میگفت دکتر که نشنیدي مگر. مناسبیست غذاي تو براي؟ موافقی جیگر و دل سیخ چند با. بخوریم

.بخوري ساز خون غذاي بیشتر و بشوي
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 ایـن . ایـم  بـوده  دور خانـه  از کـافی  انـدازه  بـه .ندهید دست از را وقت، برگردیم تروخدا: گفتم و کردم التماسش

.شد خواهد برانگیخته همه ظن سو طوري

 را عصـیانش  و خشـم  همه گویی. بود داشتنی دوست و مهربان اتومبیل داخل قرمز نور در چشمانش. کرد نگاهم

بودند داشته ارزانی عطوفت و مهربانی جایش به و گرفته

 نمی بر خانه به نبرم لذت ان از کفایت قدر به تا و دارم دوست را تبریز شبهاي من داند می ابا« ::گفت اسودگی با

«.ام برده گردش به را تو کنند می خیال خودشان پیش البد، رویم می دکتر به گفتیم که ما تازه. گردم

. ببریـد  دکتـر  به مرا دارید قصد شما گفتم ابا به من ولی« :گفتم نشود تنگ خلقش دوباره که طوري کنان من من

 عقـدکنان  بـه  بیشـتر  شب یک که شبی چنین در هم ان تازه. اند شده نگران و افتاده دلشوره به کلی کنون تا البد

«....نیز ابا دامادهاي که خصوص به.....نباشیم خانه نیست صالح،  نمانده جیران

«.باشیم خانه در ما ایند می عمارت به وقتی است بهتر« :دادم ادامه و کردم کوتاهی مکث

 به ربطی و دخل چه ما نبودن یا بودن، داري کار چه من هاي خواهر شوهر به تو؟  ابا دامادهاي« :پرسید حیرت با

«؟دارد انها

«.است مهمی موضوع این، بفهمی کن سعی،  یاشار دارد ربط« :نالیدم عاجزانه

 طـور ، کنـی  مـی  صـدا  مـرا  وقـت  هـر . خوانی می اهنگ بهترین به را نامم که هستی کسی تنها تو« :شد نرم دوباره

«؟چیست از نگرانیت دل ببینم بگو شمرده و ارام خوب دختر حاال.شوم می دیگري

.نکنی پا به قشقرق و کنی گوش فقط دهی می قول« :گفتم معصومانه

.نیست من در کنی می تصور که خشونتی و جنون ان از اي ذره باش مطمئن، دهم میی قول» :گفت سریع خیلی

«.کنی قبول را حقایق و بوده خودار که بدهی قول باید« : کردم تاکید دیگر بار یک
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 کـه  طـور  همـان . بگیـرم  برایت گر و دل سیخ چند کنی صبر باید ولی. دهم می قول باشه« :گفت و کرد فکر کمی

 اسـت  بهتـر  سـرم  و امپـول  و بـد  انحـال  از بعد.است تر راحت خیالم طوري این. بزن هم را حرفهایت، خوري می

 نمـی  را شـام  شوهرخواهرهایم امدن وقت تا برویم عمارت به که هم االن. نباشد خالی ات معده تا بخوري چیزي

«دهند

 جـوري  و جمـع  دکـۀ  حـوالی  ان در کـه  جگرکـی  بسـاط  سراغ به و شد پیاده ماشین از، بماند پاسخ معطل انکه بی

 بـا . بود خواستنی، خاست می بر ان از که هایی جرقه و منقل گداختۀ زغالهاي روشنایی در رخش نیم رفت داشت

 سـاعت  چنـد  مشـاجرات  همـۀ  کـه  انگـار  نـه  انگـار . است راي خود و مزاج دمدمی چقدر او خدایا: اندیشیدم خود

 هـم  مارگل با یعنی. باشد خودش حرف حرف دارد دوست او. بود یکدندگیش و ها مگو بگو همین براي پیشمان

؟میکند خالی دیگرام سرِ را روزها ان عقده حاال یا، کرد می رفتار طور همین

 خـواهی  مـی  یـا  بخـوري  ماشـین  از بیـرون  را جگرهـا  خواهـد  می دلت: پرسید و امد طرفم به جگر و نان سینی با

 احسـاس  اگـر  امـا ، شـود  مـی  دیـده  بهتر نیز گلی شاه استخر و بنا منظرة تازه. است محشر بیرون هواي. بنشینی

.کنم نمی اصرار، میکنی ضعف

 منظـره  العـادهو  فـوق  بیـرون  هواي، بود گفته او که طور همان. شدم اطراف تماشاي محو و ایستادم و شدم پیاده

 مـی  نگـاه  اطـراف  بـه  و ایسـتادیم  می اینجا مدتها کاش« :گفتم بخواهم انکه بی. بود تصور از دور و زیبا گلی شاه

.اند شده منعکس اب در چطور کن نگاه ستارگان نور به. بردیم می لذت بهاري هواي از و کردیم

 بـه  و ایستسـم  مـی  جـا  همـین  بخواهی که وقت هر تا هم حاال خوب: گفت کرد می تعارفم و گرفته اي لقمه که او

 تـازة  و لطیـف  هـواي  از پـر  را هایت ریه و بکش نفس، بکش نفس فقط. کنیم می نگاه زیبایش منظره و گلی شاه

.بگیر را لقمه این بیا. بهارکن

 لقمـه  سـه  دو از پـس . گـرفتم  دسـتش  از را لقمـه  عاقبـت  تا کرد اصرار انقدر اما، شد نمی دراز دستم حیا فرط از

«.هستم قوي کافی اندازه به من، نخور مرا غصه« :گفت او. بگذارد خودش دهان به هم لقمه یک کردم مجبورش
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 عمـارت  بـه  رفـتن  والي و هـول  و دغدغـه  امـا ، بردم می لذت دیدم می که اندازي چشم هر و لحظه هر از انکه با

، بگـو  خـوب « :گفـت  شد تمام جگرها وقتی. شد می اشفتگی سبب تعجیلم. کرد می زهر من بر را شب ان خوشی

.گرفتی قرار و قول من از همه این که شده چه ببینم بگو. منتظرم

 او بـه  تمنـا  بـا  دیگـر  بـار  یـک  و برگشتم. ها شده طلسم مثل درست، امد دنبالم به هم او. شدم زدن قدم مشغول

«.ها دادي قول که باشد یادت« :گفتم

باش مطمئن

 بـه  جـواهر  و جمیلـع  شـوهر  گمان بی«: که دادم توضیح و رساندم گوشش به را ابا گفته، کارم درستی از تردید با

 سرو ناغافل که هستم کی من یا، هستیم هم کاره چه شما و من که زنند می نق سرشان مدام.  کرده اعتراض انان

 دایـی  زن کـه  شـده  چـه  یـا ، دارم شـما  بـا  نسبتی چه و هستند کسانی چه کارم کس و پدر مادرو. شده پیدا ام کله

 هفتـه  از پـس  و گذاشـته  اربابی خانه در و اورده تبریز به ناگهان را شکسته و دست مالیخولیایی دختر یک نزهت

 مشکوك نگاه بمیرم که روزي تا، خانم گلین همین مثال یا. است نیامده هم سراغش دیگربه و رفته کارش پی اي

 عارضم کردنش نگاه طرز از که بدي احساس و بود دوخته من به فانوس اندك نور و تاریکی در که را فضولش و

 حیـرت  و مشـکوك  هـاي  نگاه. بود دار معنی و شده حساب همه که استاد هاي کنایه یا. برد نخواهم یاد از را شد

 روز ان تـازه . نیسـت  تـوجیخ  قابل وجه هیچ به که دید حالتی در را ما که باجی مریم بدتر همه واز خواهرانت زده

 زدنـد  می شما و من به راجع هایی حرف، امدم هوش به بدانند انکه بی، بردي برده باسمنج در ات کلبه به مرا که

«.دید هم اغوشت در مرا اشکارا طور ان باجی امروز دیگر که حاال شود می شرمم کردنش بازکو از که

 گرفـت  اغـوش  در مرا دیگر بار یک. گریه زیر زدم اختیار بی که بود ناگوار برایم قدر ان اخر جملۀ کردن بازکو

.بود کننده سرمست بهار هواي از بیش او وجود جاذبۀ و گرما. چسباند سینه به و

«.شود می کنده جا از قلبم کنی می گریه وقتی« :خواند گوشم بیخ بمی صداي با

 صـدایش . »یاشـار  دارم تـو  از خـواهش  یـک ، خـواهش  یک فقط« :گفتم و کشیده بیرون دستانش الي از را خودم

بگو. لرزاند را دلم که بود طوري
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 بـی  و خـود  بـی  که نکن کاري. نکن بغلم حالم بدترین در وقتی حتی،  جا هیچ و وقت هیچ دیگر«.کردم التماسش

 را اینهـا  اگـر . ابرویم و عفت جز به دادم دست از را چیزم همه من. دراید صدا به جا همه رسواییمان کوس جهت

 ابرویم بی به محکوم زنند می حرف سرم پشت نهانم و اشکار ضعفهاي بر عالوه بفهمم اگر و،  بدهم دست از هم

 مـال  سوختگی جاي این« :گفتم و دادم نشانش را دستم بعد».گذاشت نخواهم زنده رت خودم اي لحظه، کنند می

 کرد داغم چنان او. بردم داییم زن نزد را شکایتش و امده تنگ به پسرداییم ولنگاریهاي دست از که است زمانی

 زوایـاي  در را تلخـش  طعـم  نـوز  که اي زننده لحن با بعد. نزنم ناروا تهمت او به هرگز،  هستم زنده که روزي تا

 خـاطر  بـه ، دارد را تـو  بـا  کـردن  بـش  و خـوش  توقع و افتاده دنبالت هم اگر« :کنمگفت می احساس ذهنم و روح

 کلفتـی  از و شـوي  خانـه  ایـن  خانم و عروس شده که ترفندي هر بر تا منتظري اینکه. توست زیرکانۀ هاي غمزه

 کتک و تنبیه قیمت به من.  نبود اسانی کار او چون دندانی تیز هرزة گرگ از جستن داند می خدا اما، یابی رهایی

 را دلـش  و کـرده  تالفـی  را ناسازگاریهایم انکه براي او. نمودم حفظ را حیثیتم و ابرو و کرده تحمل را ان خوردنم

 اذیتشـان  و ازار مـورد  و رفته فرو خاري چون دایی وزن دایی چشم در تا زد می کاري هر به دست، گرداند خنک

 شـما  دل بخاطر یا کرده غش بغلتان توي مدام روحیم ناتوانی و ضعف خاطر به است اگرقرار هم حاال. گیرم قرار

 قـدر  ان میدهم ترجیح، گیرم قرار کسی ظن سو مورد بزنیم قدم باغ در یا رفته گردش به هم با دارید دوست که

.  بکنیـد  را مهـم  موضـوع  ایـن  مراعـات  یاشـار  اقـا  کـنم  می خواهش، کنم می خواهش. بپوسم تا بمانم اتاقم توي

 و گلـه  و اعتـراض  بـا  مـا  بخاطر معصومتان خواهران انکه یا،  بیفتد زبانها سر بیخودي بدبخت من حرف نگذارید

«.گردد تلخ کامشان به زندگی، شده مواجه شوهرانشان

: گفـت  بود من به پشتش که حالی در بعد، شده خیره دستها دور به و نشست زمین روي اي گوشه مغموم و کسل

مراقب همیشه دهم می قول تو به. شود پریشانیت و رنج موجب که کرد نخواهم کاري دیگر،  راحت خیالت

 بـه  لحظـه  چند فقط. گردیم می بر عمارت به خواهرانم شوهر ورود ار پیش، نباش ناراحت هم حاال.  باشم رفتارم

.کنم تماشا خوب را اینجا دیگر بار یک بده فرصت من

 یـک . بـود  شـده  خیـره  گلـی  شـاه  منظرة به و نشسته روي من از اندکی فاصله در را واو داده تکیه اتومبیل به من

 و گلـی  شـاه  مـن  قـدر  هـر . نداشتیم تفاهم هم با وقت هیچ« ؟:گفت غصه با میزد حرف خودش اینکهبا مثل دفعه

. بـود  متنفـر  و بیـزار  تفریحـات  از او، داشـتم  دوسـت  را شب خلوت در زدن قدم و شهر اطراف در گذار و گشت
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 مـی  دلـم . یمگشتم بر خانه به دل در ناگفته حرف هزاران با و نشستم می اینجا ساعتها و امدم می یی تنها همیشه

 دیـده  چشـم  به که طبیعی زیبایی از و گفته برایش اب در ماه نور انعکاس و ها ستاره همین درخشش از خواست

 میکـرد  اي مشـغله  هـر  از رهـا  و ازاد را ذهـنم  کـه  انگیـزي  سحر سکوت و بودم کرده استشمام که پاکی هواي و

 جـواهرات  از، میشـد  بـدل  ردو بینمـان  حرفـی  اگر، رسیدم می خانه به وقتی.  نداشت شنیدن حوصله او که بگویم

 سـرو  ارایـش  و لبـاس  مـد  و فرنگـی  جدیـد  ژورنالهـاي  و شـهر  مهم شخص فالن منزل ناب تزئینات و خانم فالن

 بـه  انکـه  بی میکردم نگاهش فقط شدگان مسخ مثل فقط هم من. بود تهرانی خانمهاي یا فرنگی خانمهاي صورت

 بـا  حـاال  اما، نداشتم راه دنیایش به من که بیگانهبود من دنیاي با انقدر او یعنی بدهم اهمیت حرفایش از اي کلمه

 میبینـی  پـس . اند شده راهمان سد دیگري موانع چون، برگردیم زود مجبوریم بري می لذت اینجا از هم تو انکه

 را روزهـایی  از استفاده فرصت دیگري به کداممان هیچ وقت هیچ.ناکامن ارزوهایشان به رسدن در چقدر انسانها

 مـا  کـه  باشـد  طـوري  همـان  چیـز  همـه  خـواهیم  مـی  فقـط . گردنـد  نمـی  بـر  هرگز دیگر و ایند می که دهیم نمی

 تـو  بـا  صحبتی هم به مند عالقه و یافته را تو که حاال. دهیم نمی اهمیت دیگران عاقه به میان این در و میپسندیدم

 مخـزن  ام سـینه  کـه  منـی ، کنم خفه سینه در را ام وخواسته شسته کار این از دست مالحظاتی سبب به باید هستم

 فـرت  موهـاي  گفـتم  تو به راستی. دهد می تسکینم کمی تو با گفتگو کم دست.دهند می رنجم که شده هایی غم

«.میاید تو به خیلی،  میزند بیرون شالت از گاهی که

 ام شـنیده  را حـرفش  کـه  بیـاورم  خـود  روي بـه  انکه بی. بود کرده عوض را حرفش ناگهان او. خوردم جا حسابی

؟فرارسیده رفتن وقت کنید نمی فکر« :گفتم

 نمـی  کـه  مـن . کنـیم  مـی  حرکـت  حاال همین تو خاطر به ولی،نه بخواهی مرا نظر اگر: گفت و برخاست معطلی بی

.برنجانمت دستی دستی و انداخته دلهره به را تو خواهم

 داشـته  ادامـه  وضـع  ایـن  بایـد  کـی  تـا « :گفت و شد متوقف من قدمی چند در و تکاند را خودش و برخاست جا از

«؟باشد

؟وضع کدام

«.باشم راحت تو با باشم نداشته منحق اینکه« :گفت واضح و رك خیلی
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 محـیط  و تـاریکی  ان در حـد  ان تا اینکه از. میکرد ام کالفه و میخورد صورتم به نفسهایش عطر.  نداشتم پاسخی

 را ام سـینه  بـودو  کـرده  خـوش  جا قلبم در که بود احساسی از بلکه او از نه ترسم.  میترسیدم باشم تنها او با دنج

 پـیش  ش سـوار  نـاگریز  هـم  او. نشسـتم  منتظرش و انداختم صندلی روي را خودم و شده جدا او از. میکرد تنگ

 بـار  اخـرین  براي و چرخاندم را صورتم. سوزاند را جانم اعماق تا که کرد من به نگاهی بچرخاند را سوییچ ازانکه

 حسـرت  در هنـوز  گویـا . بـود  نابسـامانش  احساسـات  و او بـه  حواسم هنوز که حالی در،  کردم تماشا را گلی شاه

 خـوش  دل بینـی  مـی  انچـه  بـه  اینکـه . دا یمـی  دیگر پیام چشمانش به قلبش حاال اما، سوخت می مارگل با زندگی

.باشم غنیمت عبارتی ه یاب ارزشمند بیابان در کفشی لنگه چون که میداد رنجم این. باش

 او جـاي  بـه  اما، ستاند می را جانم اصالن دیدن که دانستم می رسیدیم عمارت دروازه به تا شد طی سرعت به راه

 دامادهـاي  فهمیـدم  که رسید اوج به وقتی ارامش این کشیدم راحت نفسی. شد گشوده غالمعلی توسط دروازه در

.اند نگشته باز حجره از هنوز ابا

 مقـیم  مهمانهاي که خصوص به، بارید می ان دیوار و در از مسرت و شادي انگار. داشت دیگري وهواي حال خانه

 را کدامشـان  هـیچ  کـه  وتـردان  تازه بین. کردند می خوشحال را صاحبخانه و رسیده راه از دیگر شهرستانهاي در

و دایی،  رحمان اقا و خانم نزهت ان و لرزاند را دلم بند نفر دو دیدن، شناختم نمی

 نشـان  ایـن . اید می نظر به بنیه پر و سرحال خیلی من نظر به ولی« :گفت بود شده گیج ناباوري فرط از که نزهت

«.اید رسانده نهایت به را او حق در محبت و کشیده زحمت بسیار شما دهد می

 اصـالن  رحمـان  اقا یا نزهت اگر من خداي. لرزاند را دلم شیرینی و چاي سینی با باجی مریم ورود موقع همین در

.شدند حالتم تغییر متوجه همه که طوري، پرید ام چهره از رنگ. شناختند می را او شک بی، دیدند می را

«.کن استراحت کمی و بشین بیا، بیا؟ پریده رنگت چرا، دختر شده چه« :پرسی ابا

 زده او بـه  هـم  امپـول  چنـد  و بـوده  سرم زیر. بدهید او به شیرینی و شیرین چاي کمی« :گفت دستپاچگی با یاشار

«.باشد سرحال فردا براي که کند استراحت تا دهید اجازه و راداده او شام زودتر امشب. اند
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 دسـتور  بـاجی  مـریم  به هم بعد. داد خوردم به شیرنی چاي زور به و نشاند خود نزد مرا. کرد تاکید را حرفش ابا

 از جیـران . نـدارم  اشـتها  و خورده جگر و نان که بگویم نکردم جرات ترس از. بکشند مرا شام زودتر چه هر داد

 بهتـر  و خـوبم  کـه  گفـتم  او بـه . پرسید می را حالم و میچرخید وبرم دور مدام. گنجید نمی پوست در شادي فرط

 ابروهـاي  و انداختـه  بنـد  صـورت . گشـت  نخواهند باز شبها این دیگر که باشد شادیهایش خود فکر به فقط است

.بودد اصالن حضور من دغدغۀ هنوز اما، بود ساخته زیبا اهوي یک او از که راستی به زیبایش

 از غافـل  یاشـار  کـه  دیـم  مـی  افتـاد  مـی  دو ان بـه  چشمم که وقت هر اما، بود گرفته حرف به را یاشار رحمان اقا

 مقصودشـان  و کـرده  صحبت ترکی انان با توانم می راحت میدید که نزهت. کند می نگاه من به اش دایی سخنان

 پریـد  گلویم به شیرین چاي عاقبت که کرد نگاهم شگفتی با و زد زل من به قدر ان. بود زده خشکش،  بفهمم را

 دوبـاره ، باشـد  افتـاده  مهمـی  مطلـب  یـاد  اینکـه  مثـل  امـا ، شـد  بلنـد  جـا  از معطلی بی یاشار. شد ام سرفه باعث و

.امد بند نفسم تا زدند پشتم به انقدر جیران و ابا. نشست سرجایش

 و خجـالتی  انقـدر  من دانست می او.بگسترانند جیران و من مشترك اتاق در جداگانه مرا شام بساط داد دستور ابا

 مـن  از چشـم  اي لحظـه  نزهـت  کـه  بخصـوص  بخـورم  را شـامم  دیگـران  حضـور  در توانم نمی که هستم حساس

 بـود  ممکـن  آن هر که بودم اتفاقاتی دلواپس و نگران هنوز.داشت نظر زیر را سکناتم و حرکات همه و برنداشته

.کند رسوایم و پیوسته وقوع به

 چیـزي  باشد خوددار و آرام میکرد سعی که یاشار نگاه در اما کردند خداحافظی من با همه اتاقم به رفتن از پیش

 میکـرد  نفـوذ  روحـم  اعمـاق  تا و مینشست بدل که داشتنی دوست و عمیق حس یک.نبود شدنی فراموش که بود

 مـریم  خـانم  گلین بجاي.کردم احساس آنرا سوزندگی اتاق در شدن تابسته که کردند ام بدرقه چنان او چشمان.

 کـه  بخصوص میگرفت عقم میخورد بمن که غذا بوي.آورد اتاقم به و گذاشته مسی مجمعه در را شام بساط باجی

 خـوش  تـا  وبـد  عـادتش  انگـار .نمیداشت بر من از چشم اي لحظه و گرفته نظرم زیر مشکوکی نگاه با باجی مریم

 خورشـت  ظرف و بود سفره اراستن مشغول که همانطور.بگیرد باالدستیها از مفصلی انعام موقع به و کرده خدمتی

 اقـا  پـیش  خاطرتـان  خیلی انگار:گفت مقدمه بی میگذاشت قلمکار سفره روي و برداشته مجمعه از را چلو دیس و

.است عزیز
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 مارگـل  حتی باشد کسی پریشان و دلواپس اینطور بودم ندیده هیچوقت:داد ادامه و نبود کن ول اما نگفتم چیزي

 گربـه  مثـل  دیـدم  خـودم .شماست حال نگران دیگري طور آقا اما بودند مجنون و لیلی مثل آندو.بیامرز خدا خانم

 و نبـوده  غافـل  شـما  راحتـی  و سـالمت  از اي دقیقه میبرد بام آن به بام این از و گرفته دندان به را اش بچه که اي

 چـه .میشـدیم  جمـالش  عاشـق  بـودیم  زن کـه  ما.بودند نابی جواهر چه خانم مارگل نمیدانید.است نگران دل مدام

 خـانم  نمیکـرد  کـاري  و میکـرد  رفتار دلش به میگفت چه هر و میداد جا چشمش روي را او هم اقا!مردها به رسد

 را وجـودش  و افتـاده  اقـا  جـان  بـه  آتشـی  چـه  ساله دو راین د که میدانید هم خودتان البد.شود عصبانی و دلخور

.ندارید خانم مارگل از کمی دست آقا نظر در هم شما که بگویم باید است سوزانده

 بـراي .دارم نظـري  چـه  یاشار یا مارگل به نسبت ببیند تا کند تحریکم.بفهمد را دهنم مزه دارد قصد بودم مطمئن

 را نظرتـان  که پرسیده چیزي شما از کسی تازه؟دارد بمن ربطی چه حرفها این چه یعنی: گفتم عتاب با هم همین

 هـم  شـما .نیسـت  کار در دیگري حساب وگرنه است من حال نگران برادري و دلسوزي روي از هم آقا؟میگویید

 اسـت  چشمشـان  بـه  مـردم  عقـل .نزنید جار آنجا و اینجا الکی و دارید نگه خودتان براي را حرفها این است بهتر

.بشوید آخرتتان گرفتار و خریده خود براي معصیت ناخواسته خداي که نکنید کاري

 مـن  کـه  بگـویم  شما به میخواستم فقط. جان خانم میزنید حرفیست چه این عالم خاکه واه:گفت زبانی چرب با او

 محبتـی  شـما  بـه  نسـبت  آقـا .بـودم  دیوانگیشان جانشان از دور و تنهایی همدم تمام یکسال میشناسم خوب را آقا

 مثـل  و یافتـه  را زندگی راه اینکه به امید.است کننده امیدوار شدنشان دنیا تارك و خدابیامرز آن از بعد که دارند

.گیرند پیش در را اي تازه زندگی عادي آدمهاي همه

 مثـل  مـن  بـا  نمیخواسـت  دلـم  اما آمدم می حساب به خودش طبقه از بیش و کم و نبودم باالتر او از خیلی آنکه با

 بـزرگ  آبـا  خـانواده  بـاقی  مثل من که بود فهمیده هم او شاید.باشد راحت اینچنین و زده حرف خودشان از یکی

.خودشان ردیف هم و پایین خانواده از دختري. نیستم دار نسب و اصل و زاده

 آخ:گفت مقدمه بی باشد داشته حرافی براي موضوعی همچنان و نگشته قطع او و من بین ارتباط رشته آنکه براي

 اصـالن  بحالـت  خـوش .ام کـرده  کـار  و ایسـتاده  دوپـا  همین روي مدام آمدیم که تاحاال دیروز از.شدم خسته خدا

 صـبح  تـا  راحـت  و میخـوردم  را شـامم  بـودم  شـما  جـاي  مـن  اگـر  خـانم .اسـت  مـن  بـراي  بـدبختیها  همـه  همیشه
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 رایـن  د که زده فلک من حکایت شده حاال!لنگه پاي مال سنگه چی هر اند گفته قدیم از که اید شنیده.میخوابیدم

 همیشـه . اسـت  اقبالتر خوش ما همه از بخدا میگویم را اصالن ریقو پیرمرده این.ام مانده تنها دست پلوغی شلوغ

 کـرده  کاله و شال او آنوقت ریخته ما سر کار اینهمه. باشد اسوده و رفته در کار زیر از تا میشود باز راهی برایش

.رفته ارومیه به و

 جـور  و جمـع  را خـودش  باجی مریم.نبود رعمارت د او پس. بکشم فریاد شادي و حیرت فرط از تا بود مانده کم

.شود خارج اتاق از تا کرد

 چیـزي  اگـر  برمیگـردم  سـفره  برچیـدن  بـراي  دیگـر  سـاعت  نـیم  تـا  و میروم من؟جان خانم ندارید دیگري کار

.بگویید خواستید

 کـه  آیـد  مـی  یـادم ؟میگردد بـاز  چوقـت  و رفتـه  کی اصال رفته شوهرت چرا.ندارم کاري نه نه:گفتم دستپاچگی با

.بود ایستاده بزرگ دروازه مقابل که دیدم را او غروبی دم همین

 هـم  بزرگ خانم و اقا به. بود گذاشته پیش روز چند از را سفرش قرار اما.بود همینجا عصر تا بله:گفت غرولند با

 بـاالي  از خـواهرم  شـوهر  کـه  آوردنـد  خبـر  ارومیـه  از پـیش  روز چنـد  همـین  آخـر .نکردند مخالفت آنها و گفت

 همگـی  کـه  دارد کوچـک  بچه هشت هفت خواهرم طفلکی. دارند کمک به نیاز و شکسته لگنش و افتاده داربست

 آن در نیسـت  سـزاوار  افتاده روزي چنین به خواهرم شوهر که حاال.نیست خانه آور نان هم یکیشان و خورند نان

 از تـومنی  چنـد  و انداختـه  بـاال  آجر دو یکی میتواند اما نیست بلد بنایی که اصالن اقا خوب.بماند تنها غریب شهر

 از نیسـت  پنهان خدا از. کنند سیر را شکمشان تا بگذارد خالیشان سفره توي و گرفته شوهرم خواهر کار صاحب

 از مـن  بخـاطر  خـان  اصـالن  دلیل بهمین. بگذاریم راختیارشان د تا نداریم اي اندوخته که ما نباشد پنهان هم شما

 خـانواده  ایـن  بـه  آنقـدر  مـا  تـازه .باشـد  خرجشان کک و رفته کمکشان به روزي چند تا گرفته اجازه بزرگ خانم

.نیندازند زمین را حرفمان حاال که ایم کرده خدمت

؟برمیگردد کی حاال:پرسیدم جوشید درمن که پنهانی شعف با
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 تا دید باید!خداست با:گفت میدهم نشان خود از خاصی عالقه اصالن رفتن موضوع به نسبت شود متوجه آنکه بی

 چـه  نرسـد  دادشان به اصالن اگر!دیگر آدمند آنها آخه خوب.است گیر زمین و علیل ام بیچاره خواهر شوهر کی

 دوبـاره  و کـرد  مکـث  کمـی .هسـتند  هـم  مستاجر ها بیچاره تازه.بگذارد دستشان توي قرانی چند میخواهد کسی

 ایـن  یهو که شد چطور نمیدانم.کنم ناراحت را شما که نزدم را حرفها این جان خانم بده مرگم خدا واي:داد ادامه

 من مثل میشود طاقت کم و غرو غر آدم آورد می فشار آدم به زیاد کار وقتی میدانید.پرید بیرون دهنم از حرفها

 فـردا  بـراي .برسد فریادمان به خدا.میشد سبک کارها از کلی بود اصالن اگر. شد باز دلم درد خستگی فرط از که

 خـورد  مراقب خودم کرده سفارش آقا.بخوابید راحت خیال با و کنید جان نوش را شامتان هم شما.کارداریم کلی

 کـه  اسـت  همـین  بـراي  خـوب .برسـانم  عرضشـان  بـه  برگردانید نخورده دست را غذایی اگر و باشم خوراکتان و

.دارند دوست را شما همه همینطور هم بقیه و بزرگ خانم! دیگر هستید عزیز اقا نزد میگویم

.متشکرم گفتم اختیار بی که بودم خوشحال آنقدر

 رسـیده  فریـادم  بـه  موقـع  به که گفتم سپاس را خدا و خوردم را غذایم اشتها با.رفت و چید را سفره رضایت با او

 بـا  و اسـودگی  با آنشب.بود همراهم اقبالی خوش همیشه آن از پس و بود رسیده پایان به سختیها زمان انگار.بود

.برخاستم خواب از آرام روانی و اسوده تنی با زود صبح و رفته بخواب یاشار خاطره

 آخـرین  کنـان  عقـد  در و آمـده  ایـران  کنـار  و گوشـه  از آبـا  اقـوام  همـه .بودنـد  انداخته تاالر در را ناشتایی سفره

 حـرف  ترکـی  بزبـان  همـه .نپـرس  و نگـو  که بود پا به غوغایی صبحانه صرف وقت.بودند جسته شرکت فرزندش

 که بود تغییراتی و سکناتم و حرکات مراقب مرتب و نشسته من پیش هم نزهت.میخندیدند و میگفتند و میزدند

 را فرصـت  کـه  گـاهی  از هـر  و میخـورد  را ناشـتاییش  ارامـی  بـه  همیشه از تر ساکت یاشار.بود شده ایجاد من در

 حالـت  تغییـر  و نگاههـا  این متوجه که کسی تنها.میکرد پاره را دلم بند که انداخت می بمن نگاهی میدید مناسب

 بـود  گذشـته  کـه  مـاهی  چنـد  مـورد  در تجسـس  و تحقیـق  از دسـت  اي لحظـه  کـه  بـود  خـانم  نزهـت  میشـد  من

.برنمیداشت

 عمـارت  بـه  مسـنی  خـانم  بـا  کـه  بـود  نگذشـته  سـاعتی  هنـوز  و زد غیـبش  یاشـار  صـبحانه  شـدن  تمـام  محض به

 او.بـودم  دیـده  زنهـا  آمپول دست آنرا مشابه بارها که داشت بدست کوچکی چرمی کیف موسفید پیرزن.برگشت
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 روز یـک  دکتـر  کـه  نمـود  آمپولی تزریق به اقدام سرنگ جوشاندن از پس او و کردند راهنمایی جیران اتاق به را

.بود کرده تجویز میان در

 کـه  لحنـی  بـا  شدیم تنها هم با که فرصتی نخستین در موقر و سنگین بسیار.بود همیشه از تر ساکت یاشار آنروز

 کـه  همـانطور  دادم اطمینـان  او بـه  مثبـت  جـواب  از پس من.نه یا ام خورده را داروهایم پرسید میکرد آب را دلم

 دلنشـین  و عمیق نگاهی با سپس.میخورم وقت سر نیز را داروهایم میدهم انجام بموقع عالقه و عشق با را تکالیفم

 کـه  قـولی  به توجه با میدانستم حالیکه در کردم اطاعت.بزنم قدم باغ در کمی کاري هر از پیش تا خواست من از

.شد نخواهد من همراه داده

9

 بجـاي .بـودم  دیـده  آنروز تا که بود عروسی زیباترین او بود من زندگی روزهاي بهترین از یکی جیران کنان عقد

 همـاهنگی  قشـنگش  صـورتی  شـیفون  و تـاج  بـا  کـه  پوشـیده  زیبایی شده دوزي سنگ صورتی لباس سفید لباس

 مشـکی  شـلوار  و کـت  در او همینطـور  نیـز  ارسـالن .میسـاخت  خیره بخود را چشم که بود شده زیبا آنقدر.داشت

 عـالوه  کـه  مردي.میرسید بنظر لباس خوش و برازنده غایت به مردي زرشکی کراوات و سفید پیراهن با دامادي

 آنچـه  به و بود پاك نظرش و دل.بود برخوردار نیز باطن پاکی و انسانیت و شرافت و ذات زیبایی از برازندگی بر

 دام از رهایی از پس و بود داده پس یاشار براي را نجابتش امتحان که مردي.نداشت طمع چشم نبود خودش مال

.بود شده تغاریش ته خواهر وصل الیق میداشت وا خیانت به را او که مارگل چون شیطانی

 اي سـتاره  چـون  گلنـار  میـان  رایـن  د و بودنـد  شـده  دعوت کنان عقد به که میشد مدعوینی از پر کم کم عمارت

 شـال  و پوشـیدم  را دوخـتم  خـوش  و زیبا لباس منهم.بود رسانده نهایت به را طنازي و لوندي و میتابید درخشنده

 خوشـم  خـودم  از دیـدم  جیـران  اتـاق  قـدي  آیینـه  در را خـودم  وقتـی .انداختم بسر را ام شده دوزي سنگ توري

.میخورد چشم به بیشتر اندامم تناسب و بودم شده خانمها مثل ورنی بلند پاشنه کفشهاي آن با بخصوص.آمد

 مـریم  شـدم  متوجـه  شـلوغی  آن میان.بود مهیا و آماده چیز همه آمد عاقد زمانیکه و بود شکوه با و زیبا عقد اتاق

 جـاري  را عقـد  خطبـه  و آمـد  صـلوات  و سـالم  بـا  عاقـد .میکنـد  پچ پچ گلنار با هیجان با و ایستاده اي گوشه باجی

 مـن .بودنـد  عقـد  اتـاق  در ارسـالن  خوشـبخت  البتـه  صد و نزدیک فامیل اتفاق به هم ابا و جواهر و جمیله.ساخت
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 سـراپا  وجـودم  همـه .نمیدهنـد  راه اتـاق  بـه  را بخـت  سیاه یا بخته دو افراد که میدانستم و بودم ایستاده اي گوشه

 کـه  را آنچـه  لیاقت چون میکردم دعا او خوشبختی براي دل ته از بشنوم جیران زبان از را بله صداي تا بود گوش

 در.افتـاد  خـواهم  گریـه  بـه  تلنگـري  با میکردم احساس اما بودم خوشحال خیلی آنکه با.داشت بود شده نصیبش

 از کـه  کرد تعریف موهایم و لباس زیبایی از و کرد وبش خوش من با آنقدر و شد نزدیک بمن گلنار زمان همان

.شدم سرخوش اندکی و آمده بیرون آنحال

 سالها که بود مردي با وصال آن و بود رسیده دلش مراد به جیران عاقبت آورد در را اشکم شادي و هلهله صداي

 گریـه  چـرا :گفـت  زبانی شیرین با و کرد پاك را اشکهایم خوشبویی و سفید دستمال با گلنار بود عاشقش رخفا د

 و نـور  راینهمـه  د حـاال  ولـی  نفهمیـدم  دیـدمت  کـه  اول بار.نیست قشنگت سبز چشمهایی آن حیف؟نازنین میکنی

.سبزند چشمانت که شدم متوجه روشنایی

.شوقند اشک اینها نشوید ناراحت:گفتم برمیخاست دل ته از که لبخندي با

 و جـوانی  خیلـی  هنـوز  تو.باشد داشته را لیاقاتش که کسی با البته!تو براي زودتر چه هر که انشااهللا:گفت پاسخ در

 یـا  نگـاه  هـر  کـه  نکـن  فکـر  ولی نشو ناراحت گوییم رك از.نمیدهی تشخیص هم از را خوب و بد معنی بدرستی

 کـه  هسـتند  خیلیهـا .گردانـد  سـعادتمندت  و بیـاورد  خوشبختی و عشق تو براي میتواند اي عاشقانه ظاهر به رفتار

.نخور را آدمها ظاهر گول زود خیلی. میشوند دیگري طور و کرده فرق ازدواج از پس رفتارشان

 اي ذره و مینشسـت  بدلم حرفهایش که بود بیان شیرین آنقدر و کند نصیحتم سربسته داشت سعی آمد می بنظر

.نمیرسید مشام به آن از بدخواهی یا بدبینی ناخوشایند بوي

 جـا  همـه  کردنـد  شادي و هلهله به شروع دنبک و دایره با و اورده هجوم تاالر به فامیل زنهاي عقد مراسم از پس

 آنچـه  وجـود  بـا  که میداد نشان این و بود جدا هم از زنانه و مردانه مجلس.من کوچک قلب حتی بود شادي از پر

 پایبنـد  دینی اصول به مابانه فرنگی و تجددگرایانه ظاهر به و متداول عقاید خالف بر ترکها بود شده مد روزها ان

.میکردند رعایت ها گذشته مثل را چیز همه و بوده
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 غریبـی  احسـاس  تـا  بـود  نشـانده  خـود  کنـار  مـرا  هـم  جیـران .میرقصـیدند  و میزدنـد  و شـده  جمـع  رتاالر د زنها

 قشـنگ  را آن و کـرده  استفاده دایره از بودند بلد دخترها و زنها بیشتر.میداد قلب قوت بمن او با همنشینی.نکنم

 صـدایی  بـه  را دایره و خوانده اي ترانه نوبت به و چرخانده خود بین آنرا دست به دست یک به یک پس.بنوازند

 بـه  دایـره  صـداي  و ترکـی  دلنشین و زیبا هاي ترانه آنهمه شنیدن از چقدر که میداند خدا فقط. مینواختند خوش

 را دایره است رسیده بمن نوبت شدم متوجه. بودند سرخوش و سرحال همه و بود گرمی مجلس.بودم آمده وجد

 را صـدایم  اطرافیانم فقط که طوري صدا ضعیفترین با کنان من من بخوانم برایشان خواستند من از و داده بدستم

.بخوانم ترکی بزبان یا زده دایره نیستم بلد من ولی:گفتم مینشنیدند

 از یکـی  میدانم چون نگویی نه و بخوانی باید من خاطر محض ولی بزنی دایره نیست الزم:گفت معطلی بی جیران

 را چشـمهایت .باشـد  داشته شگون برایت من عروسی در خواندن شاید کن امتحان پس.است خواندن آرزوهایت

 نفست به اعتماد. بدهی بمن کنانم عقد براي میتوانی که است اي هدیه تنها این.بخوان میگفتی که همانطور و ببند

.خواهم می را همین فقط من کن امتحان را

 بـه  شـروع  پـیش  راه نـه  داشـتم  پس راه نه رحالیکه د و بستم را چشمهایم.بودند مشتاق نیز جواهر و جمیله و آبا

 بـا .بـود  گرفتـه  فـرا  را تـاالر  سکوت که شرایطی در آنهم نوایی خوش خواننده از اي ترانه خواندن کردم خواندن

 تـوانش  حـد  در که جیرانی.بخوانم جیران خاطر محض باید اما میلرزم بخود خجالت و ترس از آنکه با:گفتم خود

.میخواست من از چیز یک تنها حاال و داده بمن را چیز همه

 مـنهم . بودنـد  شـنیده  هـم  از هویتش به راجع هایی زمزمه که بودند اي غریبه صداي شنیدن منتظر و مشتاق همه

.خواندم و کرده انتخاب بود همه زبان ورد روزها آن که را معروفی بسیار ترانه

 و حیرت با همگی. انداختم تاالر به نگاهی و کردم باز را چشمهایم بودند ساکت همه هنوز اما بود شده تمام ترانه

ــین در ــال ع ــین ح ــاهم تحس ــد نگ ــتم. میکردن ــذض داش ــدم روح ق ــه میش ــداي ک ــویق ص ــاي و تش ــع غوغ  جم

 ترانـه  چنـین  کـه  بود بار نخستین انگار که میگفتند تبریک بمن چنان و برخاسته همه تمجید و تحسین.برخاست

 و بوسـید  کرد بغل مرا آورد بچشم اشکی قطره که بود گرفته قرار تاثیر تحت آنقدر جیران حتی.میشنیدند را اي

.هستی چیز همه الیق که میدانستم کردي سرافرازم که ممنونم ممنونم تو از مرحبا:گفت
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 فارسـی  بزبـان  کـه  ناشناسـی  مهمان.بخوانم دیگر اي ترانه تا میکردند اصرار مدام و نبودند بردار دست مدعوین

 آنقـدر .بـود  توجـه  جالـب  بسیار میخواند گرمی و شیوایی به را زمان آن الحان نیکو خوانندگان اشعار قشنگترین

 کـه  میخوانـدم  رسـا  و بلند آنچنان و رفته کفم از اختیار.خواندم برایشان نیز را ام ترانه دومین که ورزیدند اصرار

 از خـروج  اجـازه  مالحظـاتی  بـه  بنـا  و بـود  افتـاده  تالطم به درونم در همیشه که اي همهمه میخواست دلم همیشه

.میخواست دلم که خواستم آنچنان اینبار اما نداشت را ام حنجره

 ایـن  پـس .شـدم  امیـدوار  بخـود  کـه  کردنـد  تحسـینم  چنـان  و افتاده شوق و شور به همه شد تمام ترانه که همین

.بود فرد به منحصر که بود کرده عطا بمن صدایی بزرگ خداي که داشت حقیقت

 از خـدادادي  بطـور  یا ام دیده تعلیم استادي نزد آیا بدانند میخواست دلشان و میگفتند سخن من با نوبت به همه

 بـه  او. برنخاسـت  دیگـر  و نشسـت  کنـارم  و رسـاند  بمـن  را خودش گلنار میان این در. برخوردارم موهبتی چنین

 و ترقـی  از.داشـتند  تـازگی  برایم که سخنانی از.گفت چیزها خیلی از نشنود را صدایش نیز جیران طوریکه آرامی

 بـه  و رسـانده  اوج بـه  را خـود  دارد را صالحیتش و میتواند که نظر هر از است موظف زنی هر اینکه از زنان تجدد

 چنـین  بحـال  تـا :گفـت  او.دارد را چیزها خیلی شایستگی ایرانی زن که کند ثابت قجري عهد راي خود مردان این

 تـاثیر  تحـت  را شنونده و کرده نفوذ جان اعماق تا که صدایی.بودم نشنیده باشد گذار تاثیر حد این تا که صدایی

 و نباشـم  چـاپلوس  کـه  قـائلم  ارزش خـودم  بـراي  انقـدر  و نمیکنم تعریف کسی از بیخودي کن باور.میدهد قرار

 برسـی  اوج بـه  و کنـی  ترقی باید تو.نمیزنم گزاف و بیهوده حرفی شدي آفریده خواندن براي تو میگویم وقتیکه

 صداي نصف آنها از خیلی تازه اند شده خواننده چگونه دیگران میکنی خیال. داري را شایستگیش که جایی یعنی

 مـن  بـا  رسـیدي  نتیجـه  به وقتی و کن فکر ات اینده و خود درباره.بدان قدر و کن پیدا را خودت.ندارند هم را تو

 را اش ترانه امشب که اي خواننده همین با تازه.کند کمکت راه این در میتواند که دارم دایی یک من.بگیر تماس

 خواننـده  بـا  و دارد شـاگرد  صـدها  خـود  براي که است زبردستی نوازنده من دایی.است همکار و دوست خواندي

 خیلـی .میخوانند دیگري مناسبت هر یا تولد و عروسی جشن خصوصی مجالس در که میکند کار الحانی نیکو هاي

 شـروع  چگونـه  میکنـی  خیـال  میخواننـد  رادیـو  در که همینها مثال.اند یافته راه رادیو به طریق همین از هم آنها از

 راه رادیو به و شده شناخته کم کم و کرده شروع است بزرگان مخصوص که خصوصی مجالس همین از.اند کرده

 خیـال .میشـود  فـروش  و خرید سیاه بازار در بلیتشان و شکسته دست و سر کنسرتشان براي مردم حاال.اند یافته
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 زنـدگی  اي ابرومندانـه  راه از دایـیم  بقـول  که میشناسم را خیلیها.دارد منافات پاکدامنی و عفت با خوانندگی نکن

 خوانـدي  را اش ترانـه  کـه  اي خواننده خانم همین مثال.میدهند نیز را مستمند هاي خانواده از خیلی خرج و کرده

 فـرق  آسـمان  تـا  زمین میخوانند و میرقصند ها کافه در که زنهایی با اینها.میکند کمک نیازمندان به چقدر میدانی

 هـا  کافـه  در و شـده  برهنـه  نیمـه  کـه  زنهـایی  بـا  اینهـا . لونـدي  و فروشـی  خود نه است هنرشان اینها کار.میکنند

 را ترقـی  راه مـن  دایـی  حمایت با میتوانی هم تو بخواهی اگر.دارند فرق خیلی میکنند عر عر خر عین و میرقصند

.برسی اوج به آنها همچون روزي و کرده طی پله پله

 تا نشستهام پایت زیر کنند تصور است ممکن چون،نکنی صحبت کسی با موضوع این مورد در میخواهد دلم البته

.کنم منحرفت

 مـن  پیشـنهاد  این.باشند نشین خانه و خور سري تو باید همیشه زنها میکنند فکر،میشناسی بهتر که را ما مردم تو

 و نمیکنـد  فرقـی  مـن  بـراي  تو نخواندن و خواندن وگرنه است خواندن در تو ي فوقالعاده نبوغ خطره به فقط هم

.ندارد حالم به منفعتی یا ضرر

 حـالم  بـه  فرقـی  بـدانم  هـم  اگـر ،ي آمـده  اربـابی  عمـارت  بـه  دلیـل  چه به تو دانم نمی،گفتم اول بار که همانطور

 نـه ،کنی انتخـاب  بـاز  چشـم  بـا  را راهـت  دارم دوسـت  و نشسته دلم به مهرت اول روز از که کن باور فقط.نمیکند

.باشی دیگران دست در عروسکی همچون اینکه

 و کـرده  بـازي  تـو  بـا  نـده  اجـازه  و بـاش  یاشـار  آبرومنـد  و مهربـان  ظاهر به ي خانواده مراقب میگویم دوستانه

 شـق  کلـه  و یکدنـده  یاشـار  خصوصـیات  از این که نرود یادت،میپسندند آنها که کنی رفتار طوري کنند مجبورت

 مهـم  بـرایش  کسی خواست میان این در و میخواهد خودش خودخواهی حس ارضاي بخاطر فقط را آدم که است

.کرد را کار همین هم من ي بیچاره خواهر با.جهنم به دیگران و است حرف خودش حرف فقط.نیست

 راه دعـوا  و قهر،نمیآمـد  خانـه  بـه .میکرد بازي لج و لج.کرد رفتار او با مطبخیها دده مثل بعد و کرد تصاحبش اول

 او به ماهها،میرود خطا راه به استغفراله خواهرم اینکه جرم به و بود شده شکاك و بددل بدتر همه از و میانداخت

.نزد دست
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 فقـط  و بـود  گریـزان  تو از شوهرت که کنی تحمل میتوانی باشی تو؟است تحمل قابل زن یک براي این تو نظر به

 مهـر  خـواهرم  مـرگ  از بعـد  هـم  مـن .دخترانش و آبا حتا،نمیداند کسی را حرفا این؟بیاندیشد کاسبیش و کار به

 ي همـه  و نبـرده  دیگـران  نـزد  را مـرگم  جـوان  خـواهر  آبروي بگذار گفتم.ماندم خاموش و زده لبانم بر سکوت

.میدیدند ظاهر به که کنند ثبت حافظه در طوري را دو آن زندگی

 بـاش  خـودت  مراقب.هستی تو بعدي ي طعمه که رسیدم نتیجه این به که شنیدم زمزمههایی باجی مریم از امروز

 کمـالی  و رشد طالب اگر.کن مراجعه،میدهم دستت به و نوشته برات که نشانی به،داشتی کمک به نیاز وقت هر و

 و زیبـا  صداي که میرسد فرا روزي انشااهللا.بسپارم او دست به را تو و کرده داییام به را سفارشت خودم بده اجازه

 روزي کـه  میکنـیم  افتخار خود به و شنیده رادیو پشت از زن الحان خوش خوانندگان دیگر همچون تو نشین دل

 مهـم  برایم،برسـد  دیگـران  و آبـا  گـوش  بـه  را حرفـا  ایـن  اگـر .ایـم  کـرده  صـحبت  تو با و دیده را تو نزدیک از

.است آنان سر صدقه از سرم باال سقف نه،میدهند را خرجیم نه.ندارم آنان به وابستگی چون،نیست

 نظـر  بـه .گذاشـت  دلمان به آبد تا را داغش و رفت بین از که بود من نازنین مرگ جوان خواهر میان این در فقط

 بـراي  آنهـا .میزننـد  را رأیـت  کـه  نکن صحبت مورد این در کسی با،نگرفتی را آات نهایی تصمیم که زمانی تا من

 ارسـالن  کـه  همانطور.نمیدهند دستش از سادگی این به که اند یافته مظلومی ي طعمه متعادلشان نا و مریض پسر

.انداختند دام به عاقبت و اند کرده تور مرا نظیر بی عموي پسر

 میدانم چند هر.است تصور از دور و زیرکانه العاده فوق معصوم و ناب طعمههاي بلعیدن و شکار در آنها سیاست

 بـه  رو خواهی خود و رأي خود مرد چه با میفهمی و میاید دستت اخالقش کنی معاشرت یاشار با صباحی چند اگر

 دیگر،کننـد  تعریـف  دیگـران  بـراي  و ببینند چیزي خانه ي خدمه وقتی ولی کنم ناراحتت خواستم نمی.هستی رو

 کنی تمنا آنها از زاري و منّت با شوي مجبور که برسد راضی مبادا.باش نداشته خود حیثیت و آبرو حفظ به امیدي

.یابی رهایی بدنامی از بلکه،دراورند یاشار عقد به را تو که

 بسـته  هـم  بـه  جانمـان  انگـار  کـه  سـاله  چند و شفیق دوستی چون مدام و نشد جدا من از مراسم پایان تا شب آن

 زنی که کرد اظهار و گفت خوبش زندگی و شوهرش و بچههایش،خودش از.کرد نیاز و راز و بخند بگو من با،بود

 شـال  و کـاله  و ژاکـت  بچههایش و شوهر براي.دارد عالقه گلدوزي و خیاطی به گفت می.است خوشبخت و موفق
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 فقـط  میخواسـت  دلش اما،است دار خانه و نظیف بسیار زنی و است زدنی مثل و نمونه پختش دست.میبافد گردن

 محو،انـد  کرده حبس سینه در را نفسها که حالی در را اذهان همه که باشکوهی ي لحظه.باشد من جاي لحظه یک

.کند سحرشان خود جادویی صدائی با و ساخته خود

 دنبـالش  بـه  همیشـه  کـه  احساسی همان یعنی.میکردم افتخار خودم به و مینشست دلم به تمجیدهایش و تعریف

 گلنـار  بـا  صـحبتی  هم از،داشت تعلق مدعوین ي همه به شب آن و نبود خود حال به جیران که آنجایی از و بودم

.نداشتم آشنایی او از غیر که چرا،میبردم لذت

 بعضـی .میکردنـد  رسیدگی خدمه خصوص به،ها کار ي همه به.نداشتند قرار و آرام لحظه یک نیز جمیله و جواهر

 از.نیسـت  راضـی  خیلی شدهام سخن هم و همدم گلنار با اینکه از میکردم احساس،میافتاد آبا به چشمام که وقتها

.بروم دو آن نزد نمیخواست دلم،بود شده شوهرش خواهر نشدنی جدا همنشین نزهت که آنجایی

 و ورزیـدم  امتنًـاع  مـن  اما،برقصـم  تـا  کرد بلند خود با همراه نیز مرا گلنار،رقصیدند و برخاستند زنها بیشتر وقتی

.برقصم نیستم بلد که کردم اعالم

 انگـار  کـه  میخـورد  تـاب  و پیچ طوري گلنار.آمد خوشم او از گذاشت راحتم زود و نکرد پیله خیلیها مثل اینکه از

 یکی یکی همگی که طوري،نداشت نظیر رقاصی و دلبري در او.اند نموده دعوت جیران جشن به را ماهري رقاص

.شدند او رقصیدن محو و نشسته

 هـم  خـداحافظی  وقـت .بـودم  شده شرمنداش و خجل حسابی که کرد پذیرایی من از آنقدر،خوردیم باهم را م شا

.شد خواهد ناراحت و تنگ دل بسیار من دوري از انگار که بوسید و گرفت آغوش در مرا چنان

 دایـی  چـون  قرصی پا و پر آشناي که حاال.عزیزم کن فکر خوب زدم که حرفهایی به:خواند گوشم بیخه آرامی به

 مـرد  او.باشـد  راحـت  خیالت داییام بابت از.رود هدر به مفت و بیهوده گونه این صدایت که است حیف،هست من

 کـه  است گروه ي نوازنده دستترین زبر او که گفتم. میشناسند را او همه ببري را نامش.است مندي عیال و مسن

 از ي لحظـه  کـه  دارد سـینه  بـه  دسـت  مریـد  و شـاگرد  صـدها  نیز خود و مینوازد خوانندهها شناسترین سر براي

 او.باشد راحت خیالت نیز مکان و جا بابت از.نمیگذارند تنهایش هنرش یادگیري هواي به و نشده دور محضراش
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 محـض  کـه  مانـده  بـاقی  بـرایش  زاده خـواهر  یـک  همین تنها خودش قول به چون،داد خواهد چیزرا همه ترتیب

.کرد خواهد کاري هر من خطره

 هنـر  ایـن  ي عرصـه  بـه  ورود محـض  به میدانم اما،ندارم تهران در کارت و کس و خانواده از درستی خبر آنکه با

 و سـر  برایـت  کـه  میمـانی  مردمـی  با تنها.ماند خواهی تنها و کرد خواهند طردت همه،خانندگی دنیاي و ارزشمند

 از لبهـایی  چـه  و میشـیند  اشـک  به خواندنت از چشمهایی چه که بکن را فکرش.میدارند عزیزت و شکسته دست

.شد خواهد گشوده خنده به تو جادویی نواي

 تـو  مـن  نظـر  بـه .دهـم  فـرا  گـوش  میباشد عالقهام مورد که ترانه به میکنم سعی دلگیرم و پریشان وقتی من خود

 برایـت  کـه  دیـواري  چـار  ي گوشه را خودت پس.داري تعلق مردم ي همه به بلکه،نیستی خودت به متعلق دیگر

.نکن زندانی،اند ساخته

 دل در بخواهی آنکه بی تو و بکشاند خانهها ي همه به و دراورده پرواز به را تو تا داده تو به صدائی بزرگ خداي

 از را همـه  و میکشـد  سـرك  جا هر به که باد وزش مثل درست.داشت خواهی جا ایرانیان ي همه ي خانه و روح و

.میکند مسرور و خوش سر دلنشین گذر

 در حرفهـایش  فکر از ي لحظه سحر به تا شب آن که آنچنان،نمود تسخیر را جانم و روح ي همه کالمش جادوي

.نبودم خود به و نیامده

 هـر .میخواهنـد  آنها که کنی رفتار طوري کنند مجبورت کرده بازي تو با نده اجازه:میداد صدا سرم در حرفهایش

 میـان  در خودشـان  رضـاي  تنهـا  کـه  بودنـد  نکـرده  کـاري  انجـام  بـه  وادار مرا وقت هیچ میدیدم میکردم فکر چه

.بود میان در سالمتیم پاي که ورزیدند سماجت وقتی بلکه،باشد

 مگر؟بـود  چـه  آبرومنـدي  از مقصودش یعنی.باش یاشار آبرومند و مهربان ظاهر به ي خانواده مراقب میگفت او

؟میداد هشدار بسته سر و داشت خبر او که بود زده سر آنان از آبرویی بی چه



www.98ia.com

255

 مـرا  تازه.عالجی نا جبر نه،بود دوستانهشان انسان و پاك طینت از،بودند داشته نثارم اول روز از آنان که مهربانی

 از پـس  بـود  قـرار  بلکـه .باشـند  مهربـانی  و تظاهر به مجبور که بودند نسپرده دستشان به شاه دختر عنوان به که

.باشم حالشان کمک و کلفت بهبودي

 خاطرهـاي  به فقط را آدم و است بودنش شق کله و یکدندگی یاشار خصوصیات از یکی که نرود یادت میگفت او

 ثابـت  خودش حرف فقط.نیست مهم برایش کسی خواست میان این در و میخواهد خود خودخواهی حس ارضاي

 بـا  مطبخیها دده مثل بعد و کرد تصاحبش اول.کرد را کار همین هم من ي بیچاره خواهر با.جهنم به دیگران،شود

 شـده  بـددل  و شـکاك  تر بد همه از و میانداخت راه دعوا و قهر.نمیآمد خانه به،میکرد بازي لج و لج.کرد رفتار او

 تحمـل  قابـل  زن یـک  بـراي  این تو نظر به.نمیزد دست او به ماهها،میرود خطا راه به خواهرم اینکه جرم به و بود

؟است

 بـد  و رأي خـود  و یکدنـدگی  بارهـا  بارهـا  خصـوص  به،نمیرسـید  ذهنم به یاشار از دفاع براي فکري مورد این در

 مسـایل  مـورد  در امـا .باشد خودش حرف حرف دارد دوست که بود شده ثابت من به و دیده چشم به را اداییاش

.نداشتم نظري،مارگل با او زنانشوي و خانوادگی

 مارگـل  مورد در یاشار که حرفهایی مشابه او.بود نشسته دلش درد پاي و شنیده حرفهایی خواهرش از هم او البد

.میکرد محکوم همسرش به اعتنایی بی و خلقی بد و شکاکی به را او و گفته یاشار ي درباره،میگفت

 و عـور  و بیجـا  خواسـتههاي  و نـاز  همـه  آن پـس  میکـرد  رفتـار  مطبخیهـا  دده مثـل  مارگـل  با او اگر:گفتم خود با

 چنـد  دوخـتن  بـراي  و کـرده  نفـیس  هدایاي و جواهرات در غرق را او کسی چه.میخرید کسی چه را اطوارهایش

.مینگیخت بر را همه حسادت و حیرت که میزد سر او از کارهاي و میبرد تهران به صورت آرایش و لباس دست

 را یاشـار  حرفهـاي  عئن درست توانسته چطور پس،ندارد حقیقت گلنار حرفهاي اگر:میکشید فریاد درونم چیزي

 کـه  کنـد  اقرار و کرده دار لکه یاشار ظن به نیز را مرگش جوان خواهر حیثیت حتا کرده تکرار او ضد و من براي

 قسـم  دو آن خوشـبختی  و سـعادت  روي همـه  کـه  حـالی  در هـم  آن،داشـت  شـک  خواهرش نجابت و پاکی به او

؟میخوردند



www.98ia.com

256

 و کـرده  تعریـف  بـرایم  میدانستم من فقط خودش و مارگل جز یاشار قول به که را حرفهایی دلیل چه به و راستی

 ي نویسـنده  جـز  کسـی  یاشار ي گفته طبق که بود بددلی و شک چه این.میگفت همسرش مورد یاشار ظن ٔسو از

.هشدارش آخرین مورد در و.بود رسیده گلنار گوش به چطور و نداشت خبر آن از احدي،خودش و نامهها

 نخواهنـد  دسـتش  از سـادگیها  ایـن  بـه  کـه  انـد  یافتـه  مظلـومی  ي طعمـه  متعادلشـان  نـا  و مریض پسر براي آنها

 نظـر  بـه  رویی و سرو خوش و برازنده مرد اول نگاه در که متعادل نا و مریض جوان.افتادم فرامرز یاد ناگهان.داد

 جنایـت  و پلیـد  انسـان  هـیچ  از کـه  شـد  عملـی  مرتکب بعدها اما،نمیشد مشاهده او در بیماري از آثاري و رسیده

.نمیزد سر نیز کاري

 کـه  بدنم سوختگیهاي جاي یادآوري با.میگشت اسوده و یافته آرامش دادنم شکنجه با که خبیثی و وحشی حیوان

 توسـط  خنـه  اسـت  ممکـن  میـداد  احتمال که افتادم یاشار وجدان عذاب یاد میداد رنجم و میسوخت همیشه انگار

 کـه  آتشـی .باشد نشسته خاکستر به و شده کشیده آتش به بود کرده واژگون غضب و حرص با او که نفتی چراغ

 یاشـار  و فرامـرز  میـان  فرقـی  آیـا  لرزیـد  تنم ناگهان.بود نمانده باقی آثارشان از اثري و سوخته انسان دو آن در

 همسـرش  بـه  حسـادت  و حـرص  بـا  کـه  یاشـار  و میداد عذاب را زنش روح بیماري رنهایت د که او؟داشت وجود

.بود گردیده ختم اسفناك فاجعه آن به که بود شده روندي موجب

 جلـوي  جانسـوزش  نگاههـاي  آن بـا  یاشـار  چهـره  حتـی  و نکنم فکر دیگر اینکه براي و کشیدم سرم روي را پتو

 روح رهایی تا بود کابوس به شبیه بیشتر که خوابی.بخوابم کردم سعی و بستم را چشمهایم نگردد پدیدار چشمم

.روزانه پریشان افکار و مشغله از

 از جیـران  جملـه  از مهمانهـا  از خیلی البته. شدند جمع تاالر در ناشتایی صرف براي همگی رسید راه از صبح وقتی

 خـانم  قدسـی  کـه  پیراهنهایی آن از یکی من.نشدند حاضر صبحانه براي و نکرده رها را بستر هنوز خستگی فرط

 بمـن  خیلـی  خـوبش  و ظریف دوخت با لباس آن میکردم احساس رحالیکه د و کرده بتن بود دوخته برایم تازگی

 ساسـون  لباسـهاي  بـا  چـرا  نمیدانم.شدم خارج اتاق از برنخیزد خواب از جیران که طوري پاروچین و آرام اید می

 نمایــان پــیش از بهتــر انــدامم و شــده بزرگتــر کــه میکــردم احســاس میــدوخت بــرایم خــانم قدســی کــه داري

 کــرده دوزي ملیلــه را اســتینهایش ســر و یقــه دور کــه بــود رنــگ خــوش لیمــویی پیــراهن یــک لباســم.میشــود
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 و خـورد  تکـانی  دیـدنم  محـض  بـه  بـود  گرفتـه  اش چهـره .بود حاضر سفره سر هم یاشار تصورم برخالف..بودند

 میکـردم  سـالم  جمع به که همانطور. پوشیدم اضافه یا کم چیزي کردم احساس که کرد برانداز را سراپایم طوري

 او. نشسـتم  کنـارش  اکـراه  بـا .کـرد  بـاز  بـرایم  جـایی  خودش پیش زرنگی با خانم نزهت. دزدیدم او از را نگاهم

 چـرا  میزدنـد  نـق  او بـه  مـدام  و کـرده  تحریـک  را نسـا  ناهیـد  با زمانیکه.بود ام کودکی تلخ روزهاي همه یادآور

 نیـز  را دیگران بچه کردن بزرگ دردسر مشغله و بچه همه آن با و آورده سرش را دیگري توله شاغالم گذاشته

 بـه  مـرا  دیگـري  نیت به که است درست.بود نکرده خوبی رحقم د کم ناهید و نسا با مقایسه در البته.گیرد بعهده

.شر نه بود خیر برایم قدمش اما بود آورده تبریز

 یکـی  میپوشـی  لباس رنگ یک روز هر خانمها خانم به به:گفت طعنه با و زد بمن اي سقلمه نشستم کنارش وقتی

 رنـگ  اب و خـوش  و دار بنیـه  نـوبر  کـردي  فـرق  خیلـی .دیگریسـت  چیـز  ایـن  خودمانیم.قشنگتر و بهتر یکی از

 مثـل .رفـتم  و سـپرده  بدستشـان  پـیش  یکسـال  به نزدیک که هستی الزمی تب نبور همان که انگار نه انگار.شدي

 هروقـت  کـه  هـم  یاشـار .میخـوانی  هـم  درس و داري خصوصـی  اسـتاد  ام شنیده.میکنی خانمی کلفتی بجاي اینکه

 ضـعت  و سـر  بـه  اینهمه که کرده خواستگاري او براي را تو شاباجی ببینم.میشود رنگ هزار افتد می بتو چشمش

؟اند رسیده

 فقـط  میشناسید را آنها من از بهتر که شما؟خانم نزهت میزنید حرفیست چه این:گفتم شرمندگی با و شدم سرخ

 درست روحیه و اعصاب که هم آقا تازه.دادند امان مردنی مفلوك بمن دوستی انسان روي از و خدا رضاي محض

 و کـرده  عـوض  رنـگ  مـن  دیـدن  محـض  به اینکه نه ایند می در اي تازه هواي و بحال هروقت و ندارند حسابی و

.میشوند دگرگون

 آمـد  مـی  اتـاق  بـه  چـاي  سـینی  بـا  کـه  گلـین  بـه  خطـاب  سفره طرف آن از یاشار که بود نشده تمام حرفم هنوز

؟کرده سفارش دکتر که مخصوصیت صبحانه همان این:گفت

.نیست آماده هنوز آقا نه:گفت پته تته با گلین

.نکن تعلل پس توست وظیفه این گفتم بتو یکبار:گفت تندخویی با یاشار
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.االن همین اقا چشم:گفت بود کرده گم حسابی را پایش و دست که گلین

 دیگـر  مخصوص صبحانه این.نیست حالیت تو مننتها!گفتم دیدي دیدي.میکرد خرد را اعصابم نزهت هاي سقلمه

؟است اي صیغه چه

 و زیبـا  چقـدر .بود نشسته آبا نزد من جاي که افتاد دختري به چشمم سفره اینطرف از.نداشتم گفتن براي حرفی

 یـک  جـان  دایـی  زن جـان  دایـی  زن کلمه و میزد برق سیاه و گنده گیالس دو مثل چشمانش بود داشتنی دوست

.ریخت شیر یاشار براي و برداشت را داغ شیر چینی قوري او. افتاد نمی دهانش از لحظه

 مـاچش  بیـدلیل  هی و انداخته ابا گردن دور مدام را دستش.کجا من و کجا او اما آمد می من سال و سن هم بنظر

 خـانم  بفرماییـد :خورد بگوشم خانم گلین صداي لحظه این در.آمد می او به ادایی هر که بود بانمک آنقدر.میکرد

.جانتان نوش شما صبحانه اینهم

 چـون  آبـا  صـداي  که بودم مانده مردد.میکند فرقی چه آنها با من صبحانه ببیند تا کشید سرك سینی توي نزهت

 خـانم  فاطمـه  دیگـر  ساعت دو یکی!مادرجان بخور کامل را ات ناشتایی همه:پیچید گوشم در آهنگی خوش طنین

 بـا  تـا  اسـت  بهتـر  کنـی  تقویـت  را خـودت  خـوردن  بـا  مـن  بنظـر .میکنـد  سـوراخ  سوراخ را بدنت و تن و آید می

 بایـد  همش هم آن بعد.میکند آب را تنت گوشت همه سختگیریهاش با و اید می جعفر استاد که هم عصر!آمپول

 از پـیش  تـا  و صـبحانه  صـرف  از پـس  اسـت  بهتر.نمیماند باقی برایت وقت دیگر اینطوري.کنی تمرین و بنویسی

.بخوري تازه هواي و بزنی قدم باغ در کمی پاتالها و پیر ما با همنشینی بجاي خانم فاطمه آمدن

 یاشـار  میگوشـم  درسـت :گفـت  و کـرد  یاشار به رو بعد.میشد پاپیچم مدام که بود خانم نزهت به منظورش شاید

؟گفته همینطور دکتر

 چـون  بـود  شـده  اشفتگیش سبب موضوعی و بود ناراحت چیزي از اینکه مثل.کرد تایید را حرفش ارامی به یاشار

.است نخوابیده که میداد نشان قرمزش چشمان و ریخته اش پیشانی در همه لختش موهاي

 کـور  را اشـتهایم  یاشـار  عصبی و دمق قیافه اما بخورم را همه داشتند انتظار و گذاشته رویم پیش تکمیلی صبحانه

 بـاغ  به هواخوري براي آبا دستور به خانم فاطمه رسیدن از پیش و خوردم را ناشتاییم آبا اصرار با عاقبت. میکرد
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 پیـدا  آنجـا  هـم  یاشـار  کلـه  و سـر  کـه  میرفـت  احتمـال  چـون  بـروم  عمارت پشتی حیاط به نمیخواست دلم.رفتم

 و سـعی  در مانده باقی امور انجام و نظافت براي که بود اي خدمه و مهمان از پر هم ساختمان روبروي حیاط.شود

.بزن قدم درختان البالي و عمارت جلوي باغ دل در تا دادم ترجیح باشم دید معرض در آنکه بجاي.بودند تقال

 دیگـر  یکـی  و بـرنج  یکـی  و نشسـته  درختی سایه زیر در که مستخدمه دو گفتگوي صداي که بود نگذشته چیزي

.بودند زلیخا و لیال میشناختم را آندو.خورد بگوشم میکرد پاك عدس

 بـه  رسد چه شدیم صدایش محو بودیم کار گرم و حیاط توي که ما.دارد صدایی چه مرده زلیل دیدي:گفت زلیخا

.بودند نشسته تاالر توي که آنها

 و میگیرنـد  سـرخانه  معلـم  او براي وقتی!دارند خیاالتی انگار؟ میرسد ضعش و سر به چقدر خانم دیدي:گفت لیال

.است کاسه نیم زیر اي کاسه بدان میشود مخصوصش خیاط هم خانم قدسی و میزند فر را سرش

 تـو  بنظـر .بودند کرده خلوت پشتی حیاط توي شب تاریکی در دیده را آقا و او که میگفت خانم گلین:گفت زلیخا

؟نیست عادي غیر کمی این

 کـرده  گیـر  او پـیش  گلـویش  اقـا  اینکـه  مثل. میروند گردش به هم با نفري دو که است این عادي غیر:گفت لیال

.نمیرفت زن آمپول پی خانم براي وگرنه

 ایـن .میدهـد  جـان  بـزرگ  خـانم  براي آقا.نکن زیاد را داغش پیاز داغ سیر اینهمه دیگر نه:یگفت دلخور با زلیخا

 آورده رخ بـه  رنگی و آمده رو کمی که درست.کند باز آقا قلب در جایی مارگل از بعد نمیتواند هرگز هم دختره

 هی الکی که است حسابی چه نمیدانم. نیست کور الل زبانم که آقا!کجا خدابیامرز مارگل مثل لعبتی و کجا این اما

 اگـر .نـه  یـا  میبـرد  خـودش  با را او میرود تهران به اینبار که خانم نزهت این دید باید. میگذارند الالیش به لی لی

...مثال کند تربیتش تا داشته نگه را او آبا که بدان نبرد

 یکـی  خالصـه !واویـال  میکنیم دخالت کارشان توي بفهمند اگر.شنیدم صدایی اینکه مثل.شو ساکت هیس:گفت لیال

 سرشـان  روي و کـرده  حلـوا  حلـوا  او مثـل  را دیگـري  و کنـد  کلفتـی  و بسـابد  دیگچـه  و دیـگ  تو و من مثل باید
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 بهانـه  بـه  مردانـه  طرف از آقا میخواند او وقتی دیشب میگوید فخري.است اقبال خوش شده گور به گور.بگذارند

.میداد گوش صدایش به و ایستاد تاالر در نزدیکی در و آمد در اي

 همچـین  وگرنـه . کنـد  تـور  نیسـت  بخـودش  حواسـش  و شده مجنون که را آقا صدایش همین با مگر:گفت زلیخا

.نمیزند بدل چنگی هم خیلی

 آغـوش  بـه  خـانم  جیـران  اتـاق  در پنهانی را او آقا شنیده باجی مریم از زري!باشه خیر دیدي خواب.هه:گفت لیال

 کـه  انـداخت  راه فریـادي  و داد چنـان  شـدند  غـافلگیر  او توسـط  وقتی تازه.بود چسبانده سینه به محکم و کشیده

 تـوي  وقتهـا  بیشـتر  میگویـد  خـانم  گلین.گریخت اتاق از و گرفت قرض هم تا دو داشت دوپا بیچاره باجی مریم

 مثـل  دیگـر  و مانـده  عمـارت  توي که شده خوش چیزي به دلش هم آقا.میکنند خلوت هم با عمارت پشتی حیاط

 رفتنـی  دیگر که شد خبردار شصتم آورد خود با را اصالن و باجی مریم که همین.نیست عزادار و آواره ها گذشته

 دختـره . میـرود  پشـتی  حیـاط  بـه  حاال همین میدهم قول. میکشد سرك باغ توي دارد چطور ببین کن نگاه.نیست

.اوست منتظر همانجا البد هم موذي

 بـراي  و کـرده  غـش  آقـا  جلـوي  کـه  دیده خود بچشم اصالن و است غشی دختر که گفته باجی مریم:گفت زلیخا

.است رفته حال از ساعتی

 ردمـان  و هسـتی  مسـلول  میگوینـد  بکنـیم  تـر  اضافه عطسه یا سرفه یک ما اگر حاال.بخواهد خوب خدا:گفت لیال

.میکنند

 حسـادت  او بـه  نشـده  چیـزي  هنـوز  و میکنـیم  غیبت سرش پشت اینهمه ما چرا اصال:گفت مالیمت کمی با زلیخا

 ایـن  و نکـرده  فرقی هیچ آقا آمدن با او آخالق که من بنظر.نرسیده کسی به آزارش تابحال که بدبخت؟میورزیم

 مـرگ  از بعـد  کـافی  انـدازه  بـه  جوان و است مرد باالخره.ندارد گناهی او تاز.کرده عوض را اش رویه که آقاست

.است کرده عزاداري زنش

 را او و بسـته  دل دختـري  چنـین  بـه  آقا است حیف مارگل از بعد که گفتم فقط ینگفتم چیز منهم بابا نه:گفت لیال

.باشد قیاس قابل قبلی خانم با کمی که باشد کسی اقال.کند اولش همسر جانشین
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 کـه  وقـتش .نمیشناسی را مردها تو.است کردن تلف وقت براي هم بیاها برو این. نزن جوش بیخودي:گفت زلیخا

 وردل چطـور  آقـا  عمـه  دختـر  ظریفـه  ندیـدي .کرد خواهد انتخاب پسرش براي اي لقمه خوب بزرگ خانم برسد

 اسـت  اي شایسـته  و زیبـا  دختر نظر هر از که هم الحق؟میکرد جان دایی زن جان دایی زن و نشسته بزرگ خانم

 غنچـه  عـین  قرمـزي  و کـوچکی  فـرط  از هم لبانش. خمار و کشیده نعلبکی یک اندازه به دارد چشم یک ماشاهللا.

 همـین  بـزرگ  خـانم  گرفـت  ازدواج بـه  تصـمیم  و آمـد  زنـدگی  بـراه  و شد گرم کمی سرش آقا که همین.میماند

 ایـن  بـراي  بـزرگ  خانم مطمئنم تازه. میشوریم را دیگران گناه بیخودي هم ما. میگیرد او براي را اش برادرزاده

.کند خوشبختش یکه کس کرد خواهد پیدا قابلی شوهر هم دخترك

 مـا  فکـر  بـه  بـزرگ  خـانم  سـاله  سه دو این تو چرا نمیدانم فقط.نیستیم بخیل که ما کند خدا:گفت قیدي بابی لیال

 تهیـه  دسـتور  و خریـده  پارچـه  وارنگ رنگ هی دختره این براي وقت آن.نکرده زیاد هم را مواجبمان حتی.نبود

.میدهد لباس

 نزهـت  بـا  کـه  هـم  دختـره  ایـن .میشود روبراه مان همه وضع آمد که آقا!نخور جوش و حرص اینهمه:گفت زلیخا

.میشوي پشیمان حرفهایت از و میشود راحت تو خیال رفت خانم

 کـر  و کـر  و زدنـد  هـم  پهلـوي  بـه  انـدو .رفـت  پشـتی  حیاط به باغ وارسی از پس یاشار میگفتند اندو که همانطور

 دیگـر  حـاال .میشـد  شرمم گیرم قرار خاص و عام استهزاي و تمسخر مورد که بود افتاده اتفاقی اینکه از.خندیدند

. دارد وجـود  وسـري  سـر  یاشـار  و مـن  بـین  کـه  میدانسـتند  خانم خدمه باقی تا گرفته باجی مریم و گلنار از همه

 سـخنان  و ابرویـی  بـی  اینهمه و میکرد رسوایم و میچرخید دهن به دهن نیز فامیل بین بیشک که ناروایی سخنان

 کنـار  کـه  ظریفه تصویر پشتی حیاط به یاشار رفتن بمحض چرا نمیدانم.میگریختم آن از بشدت که بود ناپسندي

 او از چیـزي  شـاید  اما نبود مارگل لوندي و زیبایی به البد.بست نقش چشمانم مقابل بود نشسته داییش زن دست

 آبا بخصوص همه تایید مورد نجابت و اصالت و زیبایی در که یافته تربیت و زیبا غایت به دختري.نداشت کم هم

 آورد فـراهم  را رسـواییم  موجبات که کند کاري یاشار نمیخواست دلم آنکه با.میداد ازارم بدي حس.بود یاشار و

 خـورده  حـرص  نیز شود دیگري کس متوجه و گراییده خاموشی به سوزان و گرم نگاههاي آن روزي اینکه از اما

 بـراي  کـه  داشـتنی  دوست و زیبا دختر ظریفه به حساد.بودم آمده گرفتار حسادت پلید و موذي حس به دل در و
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 گربه بچه عین که ظریفش صداي اي لحظه. میدیدم یاشار با همسري مناسب نظر هر از و دیده را او بار نخستین

.میخواند اي خانومانه طنازي با و میزد آهنگی بدست دایره.پیچید گوشم در بود داشتنی دوست ملوس هاي

 خانـه  آنجـا  بـه  چـرا  میفهمیدم حاال.کردم فراموش را برگشت راه که گشتم زده جوانه تازه درختان البالي آنقدر

.بودم ندیده خوب را آنجا و بود عمارت پشتی حیاط پاتوقم مدت این تمام در من.میگفتند اربابی

 حیـاط  بـدل  و کـردم  دنبـال  را صدایش موج. کنم پیدا را راهم شد سبب میخواند مرا که باجی مریم فریاد صداي

.آمده خانم فاطمه که است وقت خیلی.گشتیم تان پی کلی؟خانم بودید کجا:گفت عجله با او.رسیدم مشجر

.بود من منتظر گویا و ایستاده ایوان فراز بر که دیدم را یاشار. رساندم عمارت به را خودم شتاب با

 اتاق به یکراست و نکرده اعتنایی.بود حرف از پر نگاهش.داد رو جوابم هم او و گفتم سالم او به بار دومین براي

 ریخـت  داخلـش  اب کمی و درآورد چرمیش کیف از مخصوصی ظرف من دیدن محض به زن آمپول.رفتم جیران

 اب کـه  همین.کرد روشن الکلی چراغ را زیرش و گذاشت ظرف درون و کرد جدا هم از را سرنگ اجزاي همه و

 آمـد  مـی  دردم آنکـه  با.کرد تزریق را آمپول خدا نام گفتن با و کرد آماده را سرنگ زد قل دو یکی و آمد جوش

 بیـرون  اتـاق  از مـن  و رفـت  خـانم  فاطمـه  کـه  همین.بود سیگار آتش با سوختن از بهتر بود چه هر.نمیزدم دم اما

 خـودم  ببیند مرا آنکه از پیش.میزد پرسه جیران و من اتاق وبر دور سرگردان ارواح مثل که دیدم را یاشار آمدم

.آمد سراغم جیران تا ماندم آنجا آنقدر و نشود خروجم متوجه او تا انداختم اتاق تو را

 را خـودش  سـرعت  بـه  بـود  خوابیـده  روز نیمـه  تا که او.داشت خاصی رنگ و اب بودو کرده تغییر کلی اش قیافه

 کمکـش  نباشـم  بیکـار  آنکـه  بـراي  مـنهم .میکـرد  آماده باشد آنها خانه مهمان نیز ارسالن بود قرار که ظهر براي

 از دوبـاره  او.بـود  شده نصیبش که خوشبختی و جاللش و شکوه از.میزد حرف کنانش عقد شب از مرتب او.کردم

 صـداي  از اي داده نشـان  خـود  از جمـع  در خوانـدن  براي که جراتی و شهامت بر عالوه گفت.کرد تعریف صدایم

.گفت تبریک تو به باید موضوع دو هر سبب به که برخورداري دلنشینی و گیرا العاده فوق

 آنـروز .داد خـواهم  دسـت  از را او بـزودي  انگـار  که بوسیدم و گرفته آغوشش در چنان و کردم تشکر او از منهم

 بنظـرم .بـود  نشسـته  یاشـار  روبروي درست جیران دست کنار ارسالن.بودیم جمع هم دور همه ناهار صرف وقت
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 و میداشـته  دوسـت  وار دیوانـه  را او معبـودش  روزي که کند نگاه مردي چهره به که بود سخت خیلی یاشار براي

.بود داده باد به را زندگیش همه او خاطر محض

 توقع او از و نشسته اش دایی پسر و ابا دست کنار که ظریفه بخصوص شد همه تلخکامی موجب یاشار تنگ خلق

 و نمیدیـد  را کسـی  چشـمانش .بـود  نفـوذ  غیرقابـل  و سـخت  سـنگ  تکه یک مثل یاشار.داشت مالطفت و مهربانی

 چشـمها  دروازه بـه  نگفته حرف صدها جانسوز نگاهی با بار هر که من اال افتاد نمی غلیان به کسی براي عواطفش

 عمـارت  پشـتی  حیـاط  در مـرا  صـبح  میخواسـت  دلش که میدانستم.میکرد حبس اش سینه درون ناگفته و آورده

.کند دردل کمی و کرده مالقات

 قرقـی  چنگـال  از کوچـک  اي پرنـده  کـه  بگریـزم  او از همـانطور  ابـرویم  حفـظ  بـراي  بـودم  گرفته تصمیم من اما

 مـدام  او.بخواننـد  لغـز  سـرم  پشـت  بـزرگ  و کوچـک  از همه که اید پیش شرایطی میدادم اجازه نباید.میگریخت

 بـه  هـی  و نایسـتد  سـرمان  بـاالي  بیخـودي  همینطور که میفهماند خانم گلین به اي اشاره با و بود خوردنم مراقب

 مناسـبی  مقـدار  بـود  کـرده  سـفارش  کـه  همانطور و کرده پذیرایی من ویژه به مهمانها از بلکه نزند زل بشقابمان

.بگذارد بشقابم در مرغ و گوشت

 نگـاهم  دیگـري  طـور  همـه .بـود  کـرده  جلـب  بخـود  را همـه  توجـه  امـا  بود رخفا د اینکه با بمن او توجه و محبت

 میکـردم  پـایی  و دسـت  بـی  و ضـعف  احساس نبودند کناردستم هیچکدام جیران نه و آبا نه دیگر منکه.میکردند

.مینمود حیرت ابراز و میکشید برخم را یاشار الطاف و توجه مدام خانم نزهت که بخصوص

.میکرد مارگل براي که میخورد را جوشت و حرص و میکند رفتار همانطور تو با خدا بر پناه وا

 دده مثـل  بعـد  و کـرد  تصـاحب  را مارگـل  بـود  ترفنـدي  هـر  به اول:میگفت که میزد زنگ گوشم تو گلنار صداي

!کرد رفترا او با مطبخیها

 دیگـر  کـه  مـن  حسـاب  بیفتـد  او چشـم  از و گشته زبون و خوار چنین یاشار با ازدواج از پس مارگل بود قرار اگر

 اینکـه  یا میشناسم راي او براستی نمیدانستم.نبودم یاشار به نسبت عواطفم درك به قادر.بود جدا همه از و روشن

 نقشـهایی .میکـرد  بـازي  نقـش  و بـوده  بیمـار  نامحسـوس  اي بگونه اما فرامرز مثل نه که طرفم خودخواهی مرد با
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 کـه  بهـاري  روزهـاي  اسمان مثل درست.میخورد بچشم و بود هویدا خوب احساساتش تلون آن در که گوناگونی

.بود آفتابی دیگر زمانی و ابري دم یک

****

 عروسـی  بـراي  دوبـاره  تـا  رفتنـد  خـود  دیـار  و شهر به یک هر و کردند خداحافظی یکی یکی آبا منزل مهمانهاي

 آیـد  مـی  یادم. برگشتند تهران به و بسته سفر بار اي هفته از پس هم رحمان آقا و خانم نزهت. برگردند جیران

 کلمـه  یـک  حتـی  مدت این ظرف! دختر داري دلی عجب تو«:گفت من به خانم نزهت رفتنشان به مانده شب یک

 و خـوب  چـه . انـد  کرده بزرگت و کشیده را زحمتت سالها که انگار نه انگار. نپرسیدي ات دایی زن و دایی از هم

، شـد  مـی  چـه  تکلیفت نبودند آنها اگر، نیامد سراغت به پدرت که دیدي؟نبود بیابانها در خوابیدن از بهتر. بد چه

«!خیابانی ولگرد یک شدي می! ؟هان

 آقـا  و شـما  ایـن  تنهـا  و مادرم و پدر مثل درست، خانم نزهت اند مرده آنها همه من نظر از«:گفتم حوصلگی بی با

 وضـعیت  از کامـل  آگـاهی  بـا  که رفته یادتان. هستید شومم گذشته از من یادگارهاي تنها خوبیتان با که رحمانید

 کفـن  صـد  حـاال  تـا  نبودنـد  محترمشـان  خـانواده  و شـما  شـاباجی  اگـر . فرستادند اش خانه به مرا چگونه، فرامرز

«.بودم پوسانده

 قـدر  بـه . نکـن  نفرینشـان  و نالـه  زیـاد  خـدا  به تورا«:گفت و گذاشت کنار را کدورت و شد نرم کمی حرفم این با

 کـه  دیـدي  دنیـا  کجـاي  آخـر . کشـند  مـی  زجر طریقی به کدامشان هر. اند خورده را زشتشان عمل چوب کفایت

 ایـن  زن کـه  کـن  شـکر  را خـدا  بـرو ! ؟کننـد  زنـدگی  راحت و خوشبخت مادر و پدر و باشد بخت سیاه آدم دختر

 اگـر  شـود  نمـی  بـاورت . رسانده نهایت به را لجبازي و خرابی کله و بدقلقی او. گویم می را جواد... نشدي مردك

. نـداده  نشـان  دختـر  ایـن  به خوش روز یک. زند می سرکوفتشان مدام و نیامده پایین شیطان خر از هنوز بگویم

 گلشان دسته دختر، آقا از خبري بی ها هفته از پس مجبورند بیچاره شاغالم و نسا و هستند دعوا و قهر در مرتب

 را بیچـاره  فرخنـده  دیگـري  طـور  گرفتـه  یـاد  آقـا  تـازه . بدهنـد  آشتیشـان  و بـرده  داماد خانه در به تفاله مثل را

 کـه  وقتـی  و مانـد  مـی  خانـه  از بیرون شب هاي نیمه تا کرده عادت تازگیها. برآید شان همه نهاد از آه بچزاندکه

 شـب  هر که فهمیده و کرده تعقیبش خسرو. خورده زهرماریها آن از خرخره تا و است مست، آورد می را لشش
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 ایـن ، بیـا . کنـد  مـی  مست و نشیند می رقاصه هرزه زنان بساط پاي شب از پاسی تا و کشد می سرك کافه یک به

 تمنـا  مـن  از. گرفتـه  را دامنشـان  یتـیم  توي ناله و آه شاید، گفتم خواهرم به! بیچاره فرخنده عاقبت و آخر از هم

 کشـی  طالق و طالق به کارشان برود پیش که طور همین خدا به. بطلبم حاللیت تو از و ببوسم را دستانت تا کرده

 اش عطـاري  در، شـده  کالفـه  پاك پسرك! گذر در آنها تقصیرات سر از و کن رحمی خدا رضاي محض. کشد می

 ایـرادي  و عیـب  فرخنـده  مگـر ، کنـی  می را کارها این چرا پرسیم می او از. خورد می کیسه از و کرده تخته که را

 هسـتم  دلی ساده جواد همان من. کنید جو و جست خودتان نزد را دلیلش گوید می؟ خبریم بی آن از ما که دارد

 حـاال . آوردیـد  در عقـدم  بـه  را او تزویر و دروغ با که کردم ازدواج دختري با و خوردم را شما فریبکاري گول که

 زنـدگیم  و مـن  بـا  شـما  کـه  کـنم  مـی  را کـاري  همان من! کنم رفتار ها بره مثل صفتی گرگ جاي به دارید انتظار

 آتشش و گرفت دامن بیشتر وقتی از غوغا این البته. اید کرده بد که بفهمید هم شما، کنم می بد اگر حاال. کردید

 متوجـه  او و رسـاند  گوشـش  بـه  را فرامرز و تو زندگی جریان خبري بی خدا از کدام دانم نمی که سوزاند را همه

 از سـر  و شـد  دیوانـه  دفعـه  یـک  کـه  شـد  ایـن . بودي افتاده روزي سیه چنین به فرخنده با او عقد از پس که شد

 و هـا  کافـه  ویـالن ، نسـب  و اصل با و دار خانواده و پاك، جواد مثل جوانی بکن را فکرش. درآورد ها خانه کثافت

، بـود  خـوب  کـه  پسره این. کند اعتماد خود چشمان به حتی تواند نمی آدم دیگر. باشد هرزه و رقاصه زنان مرید

 الحـق . انـد  آمـده  عمـل  به اي بته کدام زیر از نیست معلوم که التهایی و لش حال به واي، آمد در آب از طور این

 بـه  خـدا  از بعـد  دسـتم  فقـط  حـاال ، دخترجان بگذریم خوب. برد باطنشان به پی آدمها ظاهر روي از توان نمی که

 سروسامان پروردگار لطف به حاال اما، نکشیدي زجر کم که دانم می. درگذر گناهشان از و بیا. است بند تو دامن

«.گذراندي ات دایی خانه در تو که روزگاریست از بدتر فرخنده روزگار که خدا به. گرفتی نیکویی

 کـامی  تلخ و شکست دانستم می اینکه و فرخنده خاطر محض فقط اما، نداشتم خوشی دل نسا و شاغالم از آنکه با

.کردم تهران روانه راحت خیال با را او و دادم رضایت، درمانیست بی درد چه زناشویی زندگی در

 همگی هم آبا دختران. نرفت مراغه به و ماند اش دایی زن نزد مادرش و پدر اجازه با که بود ظریفه میان این در

 مـی  جیـران  دیدن براي آفتاب غروب روز هر که بود ارسالن فقط. آمدند می عمارت به کمتر و یافته سروسامان

 حتـی  کـردم  مـی  سـعی  که حالی در هم من. گشت بازمی پدریش خانه به آن از پس و خورد می را شامش و آمد

 یـک ، خـوردم  می غذا دکتر گفته طبق. کردم می طی را زندگیم عادي برنامه، دارم پنهان یاشار از را خود االمکان
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 پـاي  عصـر  روز هـر  و رفته هواخوري به یاشار چشم از پنهان و دزدانه روز هر، زدم می را آمپولهایم میان در روز

 بـا  ناگزیر شام وقت. شدم می، بود گفته آنچه تمرین و فراگیري مشغول هنگام شب تا و نشستم می استاد درس

 او عالقـه  و عشـق . نبود خودش حال به دیگر جیران. خوردیم می شام و نشسته سفره یک دور خانواده افراد همه

 نمـی  را اطرافیانشـان  و یاشـار  و آبـا  کـه  بود بسته را چشمهایشان خدا انگار. شد می شرمساریم موجب ارسالن و

.بودند سرگشته و واله عاشق کبوتران عین و دیدند

 مـی  خـودم  با! شد خسته تقریبا که کشید زحمت، مهر بی یاشار عالقه و توجه جلب براي آنقدر هم نازنین ظریفه

 پوشیده چشم، ندارد نظیر ظرافت و زیبایی در که معصومی و پاك موجود چنین از آدم شود می چطور آخر گفتم

 بـا  آبا شدن سرگرم و جیران عقد از پس که کسی. باشد من چون دیگري کس سکنات و حرکات مراقب مدام و

 پـاي  بـودم  مجبور که آمد می بدم خودم از. کرد می بازي غذایش با و نشسته سفره پاي غریبانه و مظلوم، ظریفه

.باشم خلوتشان مزاحم و خورده غذایشان از، نداشتم آنان با قرابتی هیچ که حالی در و نشسته دیگران سفره

 و هواخـوري  بـه  هـم  بـا  یـا  چرخانـده  شـهر  در را او کمی تا کرد می اصرار یاشار به اطوار و عور با روز هر ظریفه

. بـرد  مـی  مهربـانش  دایـی  زن نزد را شکایتش و شد می مواجه یاشار خلقی کج و سردي با اما، بروند زنی گشت

 آبـا  خـواهش  و ظریفـه  خواسـته  از اي بهانه به روز هر و رفت نمی یاشار خرج به کرد می اصرار چقدر هر هم آبا

 ات عمـه  دختـر ! جـان  یاشار ندارد خوبیت: گفت می کرد می دعوایش دلخوري با که حالی در آبا. رفت می طفره

 کـه  پـدرش  خانـه  وگرنـه  مانـده  اینجـا  دلخوشـی  به او. باشد زندانی خانه توي همش نیست خوب، ماست مهمان

.گذشت می خوش او به بیشتر

 هـر . رنجانـد  مـی  خـود  از را زیبارو دخترك و کرد می ناسازگاري مدام و نبود بدهکار حرفها این به یاشار گوش

 مـرغ  مثـل  عاقبـت  و مانـد  مـی  جـا  همـان  سـاعتها  و رفت می پشتی حیاط به جعفر استاد رفتن از پس غروب روز

 بـه  و فهمیـده ، بود خلوتگاهش واقع در که را اختفایش محل ظریفه فهمید که آنجایی از. گشت می باز پرشکسته

 هفتـه  یـک  یاشار. رفت نمی پشتی حیاط به دیگر و کرد نظر صرف نیز آنجا از، شود می سبز راهش سر دلیل هر

 و حـال  روز آن. فرارسـید  دکتـر  به رفتن موعد اینکه تا، آورد طاقت و گذاشت جگر روي دندان و کرد صبر تمام

 تنهـا  کـه  دانستم می چون، نداشتم رفتن به اشتیاقی من. کرد می شماري لحظه رفتن براي و داشت دیگري هواي

.همان درآوردن سرم پشت ناروا و تازه حدیث و حرف صدها و همانا او با رفتن
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 امـا ، بـود  پوشـیده  را شـلوارش  و کت بهترین و کرده شانه خوبی به را لختش موهاي و بود تراشیده را ریشش او

 مـی  سـماجت  مـا  بـا  شـدن  همـراه  براي روز آن که جمیله کوچک دختر مثل ظریفه که کرد نمی تصور وقت هیچ

 بـه  یاشـار  غضـب  و حرص. نگردد منصرف تصمیمش از هم طریقی هیچ به و باشد داشته آمدن در اصرار، ورزید

 آدمهـاي  جاي که هم دکتر مطب، رویم نمی گردش به که ما آخر«:زد حرف ظریفه با بدي لحن با و رسید نهایت

«.شوي می گرفتار و گرفته مرضی، بیمارها از یکی از ناخواسته خداي و آیی می! نیست سالم

 پسـردایی  نمالیـد  شـیره  را سـرم . خطرید معرض در هم شما خود باشد طور این اگر خوب«:گفت زبانی بلبل با او

 خانـه  در کـه  بس پوسید دلم. باشم بستري و مانده خانه در ها هفته که باشد قرار اگر حتی، آیم می هم من. جان

. نچرخاندیـد  شـهر  در مـرا  هـم  بار یک حتی مدت این ظرف. مانید می پیرمردها عین ماشااهللا که هم شما. ماندم

«!؟شد می چه رفتیم می گلی شاه به هم با شب یک اگر مثال

 بـودیم  رفتـه  گلـی  شاه به هم با که باري آخرین خاطره به شک بی. لرزاند را دلم که انداخت من به نگاهی یاشار

.اندیشید می

 و شـاد  آهـویی  بـره  مثـل  ظریفـه . پوشـاند  را نگاهش خاصی مالطفت، افتاد من به چشمش که همین اما، بود عنق

 فـرط  از اش آرواره اسـتخوانهاي  کـه  حـالی  در یاشـار  و انـداخت  اتومبیل جلوي صندلی روي را خودش، سرزنده

 بـار  مثـل ، دروازه از گذشتن هنگام. گذشت عمارت دروازه از حرص با و کرد روشن را اتومبیل، جنبید می غضب

. بـود  برگشـته  دوبـاره  او پـس . کرد روحم قبضه اصالن خمیده قامت. شدم زده حیرت رفتیم می دکتر به که اولی

 صـندلی  پشـت  همیشه مثل. لرزاند و گرفت خود در را قامتم همه، شد می عارضم نفرت فرط از که تشنجی همان

 مـی  راحـت  کـه  بـود  کـرده  تنظـیم  طـوري  را اتومبیـل  بغـل  آیینه او اما، نبیند را حالتم تغییر تا شدم پنهان یاشار

 میـل  و اشـتیاق  با او. نداشت ظریفه وقفه بی و مداوم حرفهاي به توجهی و بود پرت حواسش. کند نگاهم توانست

 بلبلـی  مثل. داشت می ابراز بهاري انگیز دل عصر آن از را شادیش و شعف و کرد می تعریف چیز همه از فراوان

 دسـت  کنـار  اینکـه  از حتـی ، بـرد  مـی  لـذت  چیز همه از. بود سروصدا پر و سرزنده، کنند رهایش گلستان در که

.است نشسته یاشار
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 یاشـار . شـد  نمـی  خسـته  انتظـار  ایـن  از ظریفه. رسید ما نوبت عاقبت تا شدیم معطل خیلی. بود شلوغ دکتر مطب

 عمومیم وضع مورد در خواست ما از و پرسید را حالم خوشرویی با دید مرا تا دکتر. آمد معاینه اتاق به من همراه

 روحـیم  فشـارهاي  احیانـا  و روزانه گردش و داروها موقع به مصرف و خوابیدن و خوردن از اعم، گذشته هفته در

، نبـود  کـار  در مشـکلی  و رفته پیش دکتر برنامه طبق و موقع به چیز همه که داد اطمینان او به یاشار. دهم توضیح

.بود شده عجیبی پریدگی رنگ و لرزش دچار که خانه از خروج هنگام اال

«؟کردید بگومگو کسی با خانه از خروج هنگام«:پرسید دکتر

«.نزد حرف کلمه یک هم اینجا تا و شد اتومبیل سوار آرام و ساکت خیلی، خیر«:گفت یاشار

«؟است قهر شما با مگر«:گفت شوخی به دکتر

 هـم  بـه  تمـایلم  بـه  اعتنـایی  و گرفتـه  کنـاره  من از شدت به که شود می هفته یک گمانم به«:گفت پرده بی یاشار

«.گریزد می من از حدي تا، گفت توان می حتی. کند نمی خود با زدن قدم با صحبتی

 تفـاهم  بـه  شـود  مـی  کردن صحبت با همیشه که بدانید. است پر دلتان خیلی اینکه مثل«:گفت و زد لبخندي دکتر

 بـار  ایـن . کنـد  می بیمار را روح که است نهفته آفتی فرار یا دوري و قهر در. گویم می دویتان هر به را این. رسید

 بیمـارم  تـا  بمانید منتظر بیرون کنم خواهش شما از شود می. بینم می ملول و مریض را دویتان هر روان و اعصاب

«؟کنم معاینه را

 نگرانـی  فرط از دفعه آن بیچاره جوان«:گفت دکتر او خروج محض به. شد خارج اتاق از ادب با و برخاست یاشار

. کنـد  مـی  شـکایت  درونـش  غمهاي از و گشوده زبان اش چهره تمام بار این، بود رفتن دست از حال در تو براي

«؟آزاري می را او عمد به تو ببینم

 ام زنـده  تـا  کـه  انـد  کـرده  محبـت  مـن  بـه  آنقدر اش خانواده و او. نیست طور این دکتر آقاي نه«:گفتم پته تته با

 در، باشـم  داشـته  آنان با قرابتی آنکه بی من که دانید می و باخبرید زندگیم اسرار همه از شما. هستم مدیونشان

 ظـن  سـوء  تـا  کنـیم  صـحبت  هـم  با یا دیده را همدیگر کمتر ام خواسته او از دالیلی به. کنم می زندگی شان خانه
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 حسـاس  مـان  دوستانه روابط و ما به نسبت، خدمه و خودي از اعم، خانه اهل همه راستش. نشود برانگیخته کسی

«.باشد آبرویم و من خوشایند که نیست چیزي این و اند شده

 حـرف  فرصـت  او بـه  بایـد  ولـی «:گفت نمود می بررسی را جسمیم وضع و کرد می معاینه مرا که طور همان دکتر

 وضـع  بـه  و بسته را چینی سخن باب که مسائلی. شود حل مهم مسائل از خیلی گفتگوها این در شاید. بدهی زدن

«.بزند را حرفش تا بده فرصت او به. بخشد نیکو سروسامانی نیز او روحی

«.ام برده پی اش قلبی مکنونات به بیش و کم چون، بزند را دلش حرف او خواهم نمی ولی«:گفتم قاطعانه

«.نداري دوستش پس«:گفت آرامی به دکتر

 مـی  اش دربـاره  هایی حرف وقتها بعضی. ام نشناخته را او درست هنوز چون، دانم نمی هم خودم«:گفتم پرده بی

 سـابقم  شـوهر  همچـون  نیز او اینکه از. شود می هراسم موجب زند می سر او از که اعمالی با مقایسه در که شنوم

 دچـار  و داده دسـت  از را تعـادلش  نیـز  او نظـرم  بـه . ترسـم  مـی ، شـود  آزارم موجب دیگر نوعی به و بوده بیمار

 و چنـگ  اي خـورده  زخـم  شـیر  چـون  زمـانی  و مهربان و آرام خیلی گاهی. شده اعمالش و احساس در دوگانگی

 ندارم دوست چون، بشنوم را دلش درد یا بزنم حرف او با خواهم نمی که است همین براي. دهد می نشان دندان

 بـه  دسـت ، دارد کـه  بـدي  روحیـه  بـه  توجـه  بـا  او اینکـه  از راسـتش . شود رنجشش موجب که آید پیش شرایطی

«.ترسم می خیلی بزند خطرناك کارهاي

 اینقـدر  کجـا  از«:گفـت  بـود  بسته نقش لبانش بر داري معنی خنده و داد می باال را ابرویش یک که حالی در دکتر

 اسـت  ممکـن  تو پاسخ که سازد مطرح را سخنانی چه خواهد می دانی می و دانسته را قلبیش مکنونات که مطمئنی

«؟شود رنجشش موجب

 نسـبت  اینکه از، قراریهایش بی از. است من متوجه فقط که مخصوصی نگاههاي از، چشمانش از«:گفتم خجالت با

 بـا  را روزش سـاعتهاي  تـرین  بخـش  لذت و بهترین دارد دوست اینکه از! من اال است کالفه و حوصله بی همه به

«؟نیستند مدعا این بر کافی دالیل اینها. کند سپري من
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 بـا  هـم  آن. کـرد  برقـرار  ارتبـاط  کسی با شود نمی این از تر واضح، چرا، چرا«:گفت و داد تکان را سرش چندبار

. سـوزد  مـی  حـالش  بـه  دلـم . است دردناك. دهد نمی آدم احساسات به اهمیتی و زده جهالت به را خود که کسی

«؟گردي می رعشه و ترس دچار، دهد بروز را احساساتش و زده را دلش حرف او اینکه خاطر به تو پس

«.عاجزم گفتنشان از که است کار در دیگري مسائل بلکه، نیست او از من اصلی ناراحتی، نه«:گفتم

«؟من براي حتی«:پرسید شگفتی با دکتر

 چیـزي  دیگري کس هر یا شما به اما، نشوم خوب وقت هیچ و بمانم مریض همیشه حاضرم! شما براي حتی، بله»

 راز این روحم سالمتی براي نیستم حاضر اما، کافیست برایم، گردم تقویت و شده راه روبه کمی که همین. نگویم

«.سازم برمال را

 دادن تـو  کـار  و اسـت  طبابت من کار راحتی که طور هر«:گفت بود نیامده خوشش کاریم پنهان از گویی که دکتر

 حرف زور به توانم نمی که من. دهم می تو به که دستوراتی و داروها مصرف و روحت و جسم از صحیح اطالعات

 طالـب  که کنم کمک کسانی به توانم می فقط من و. هستند تو مثل نفر صدها شهر این در. بکشم بیرون دهنت از

 صـدمه  هـم  او بـه  خودت بر عالوه تو که بدان ولی. ندارم حرفی هم من، خواهی نمی خودت که حاال. باشند کمکم

 اگـر . شما نسخه از هم این بفرمایید... بیاید بیرون سرگردانی این از تا کن روشن را تکلیفش کم دست. زنی می

«.نیایی اینجا به دیگر است بهتر، دهند می آزارت حرفهایم و شده بهتر ات بنیه دیدي هم

«؟گفت نخواهید او به که را حرفها این«:پرسیدم نگرانی با

 دو یکـی  دیگـر  مـاه  یـک  تـا  دهم می قول تو به. ندارد اي فایده چون، باش مطمئن جانم نه«:گفت حوصلگی بی با

 بـدتر  روحی نظر از است ممکن. دانم نمی را روحت اما، شود شکفته و زیبا سرخ گل مثل رنگت و شده چاق کیلو

 روشن خودت با را تکلیفت وقت هر، کالم ختم. گردد می گرفتار دوباره هم جسمت که است وقت آن. بشود هم

«.سالمت به«:گفت و داد دستم به را نسخه» .کنم کمکت تا بیا من پیش کردي

 و آمـد  جـانبم  بـه  مـن  دیـدن  محض به یاشار. آمدم بیرون اتاقش از دلخور و دمق. کرد ناراحتم سردش برخورد

«.گذشته دستورات و ها حرف همان فقط، نگفت چیزي«:گفتم دلخوري با. پرسید را ماوقع
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«.بپردازم را ویزیتش باید؟ندارد کاري من با»

«.شود پرداخت ویزیتش باید فقط، نزد حرفی، نه»

«؟گذاشت زمانی چه براي را بعدي قرار»

«.نباشد مراجعه به نیازي دیگر هم شاید، نیست معلوم»

 اتـاق  در طـوالنی  زمـان  نظـرم  بـه . رسـاند  دکتر اتاق به را خودش سراسیمه، بماند دیگري توضیح منتظر آنکه بی

«.برد نمی وقت همه این دادن ویزیت یک«:گفتم کالفگی با. ماند

 اتـاق  بـه  نشـده  دقیقـه  دو یکـی  هنوز، دختر طاقتی کم چقدر، خدا بر پناه واه«:گفت خندید می همچنان که ظریفه

. رسـید  مـی  نظـر  بـه  عجـول  کمـی  فقط، نداشت خاصی حالت. شدم دقیق اش چهره در آمد که همین» .رفته دکتر

 بـه  را او کـه  کند اش راضی کرد سعی بود تمنایی و ترفند هر به و نشست یاشار دست کنار ظریفه برگشتن موقع

 نمی رضایت طریق هیچ به و نشسته محکم و سخت یاشار. بزنند گلی شاه حوالی دوري کم دست یا برده گردش

 ظریفـه . برسـاند  انجام به باید که دارد مهمی کار گفت می. برگردد عمارت به زودتر هرچه داشت دوست او. داد

، داروهـایم  گـرفتن  از پـس . نداشـت  یاشـار  تصـمیم  در تـاثیر  اطـوارش  ایـن  اما، برگرداند رو او از تصنعی قهر با

 بـود  آهنـگ  خـوش  و شـیرین  بسـیار  کـه  اي لهجـه  با و فارسی زبان به راه هاي نیمه. شد عمارت راهی یکراست

«؟بخوریم جگر و دل سیخ چند و برده گلی شاه به را تو یا، بزنیم دور شهر در کمی خواهد می دلت«:پرسید

 نـدارد  دوسـت  فهمیـدم . کند می صحبت شکسته پا و دست چند هر، فارسی زبان به دیدم می که بود بار نخستین

 اگـر  ولـی ! ندارم را اش حوصله، ببخشید مرا باید، نه«:گفتم بودم ملول آنکه با. شود گویمان و گفت متوجه ظریفه

«.برساند عمارت به مرا تا بگیرید دربستی تاکسی توانید می، بروید گردش به خانم ظریفه با خواهید می

 نمـی  حرفهایمان متوجه که ظریفه. داد ادامه راهش به توجه بدون و انداخت من به آلودي اخم نگاه آیینه توي از

 اصـالن  توسـط  دروازه، بـوق  صـداي  بـا  رسـیدیم  عمـارت  بـه  که همین. کرد می نگاه ما به متحیر و سردرگم، شد

 بـه . گذشـتیم  حیـاط  شـنی  باریـک  راه از آسـودگی  بـا . نبینم را او تا، گذاشتم چشمانم روي را دستم. شد گشوده
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 عمارت راهی، آمد می خیلی او به که اطواري و قهر با و بست سرش پشت محکم را در ظریفه، شدن پیاده محض

.ببرد او نزد را یاشار شکایت تا رفت می اش دایی زن پیش فرصت نخستین در البد. شد

 کـارت ، کـن  صـبر «:کرد صدایم که شوم ایوان راهی خواستم و کرده یاشار از تشکري عجله با اما، آرام صدایی با

«.دارم

«.بفرمایید، بله«:گفتم بود او به پشتم که طور همان

«.کنم صحبت تو با خواهم می. بزنیم قدم هم با کمی باید«:گفت آمرانه

 چنـد  تـازه . انـد  شـده  تلمبـار  هـم  روي همه که دارم دادن انجام براي زیادي تکالیف، متاسفم«:گفتم محکم خیلی

«.گیرد می را وقتم کلی که بدهم استاد به و کنم طرح باید هم ریاضی مسئله

«.دارم کار تو با گفتم، کرده هم استاد باباي گور«:کوباند سرم به چوبی مثل و کرد بلند را صدایش

.بود او به پشتم هنوز. شد هراسم موجب کالمش خشن و تند لحن

«.کن نگاه من به و برگرد«:توپید من به عتاب با

 نمـی  نگـاهش  و انداختـه  پـایین  را سـرم . او از تـرس  خاطر به بلکه، رضا روي از نه بار این اما، برگشتم آرامی به

«.نکن تراشی بهانه پس، کنم صحبت تو با باید«:گفت و آمد جلوتر کمی. کردم

. دارم کـار  کلـی  که گفتم. دیگر وقت یک براي باشد«:گفتم لرزید می صدایم که حالی در و کنم نگاهش آنکه بی

«.بزنم قدم باغ در تاریکی توي ندارم دوست. شود می تاریک هوا زود خیلی و است غروب تنگ

«.نکن بحث و جر من با دیگر پس، کنیم صحبت هم با حاال همین باید«:گفت چندان دو خشونتی با و آمد جلوتر

 از پس آبا. کردند صحبت به شروع و آمدند ایوان به ظریفه و آبا موقع همان. ترساند می مرا تهدیدآمیزش لحن

 دلـش  طفلـک  ایـن . چرخیدیـد  مـی  شـهر  توي کمی کاش، برگشتید زود چقدر«:گفت یاشار به، من حال پرسیدن

 شـب  تـا  حـاال . بزنیـد  قدم هم با باغ توي کمی، نبردي شهر دیدنی جاهاي به را او که حاال کم دست! یاشار پوسید
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 پـا  تـا  نـدارم  حسابی و درست و سالم پاي که هم من. رود می سر اش حوصله تنهایی از دانی می. مانده وقت کلی

«.بیایم شما پاي به

 با باید که نگفتم مگه ": شدم متوقف یاشار غرّش با که بودم نرفته باال پله چند هنوز.  شدم ایوان راهی معطلی بی

" !؟ کنم صحبت تو

 محـو  زده حیـرت  ظریفـه  و آبـا .  بود شده رو آن به رو این از گویی!  بود کنترل قابل غیر و خشن او!  زد خشکم

 بـراي  بگذاریـد  پـس ،  برسـم  کارها به باید من ": گفتم بغض با.  بگیرد ام گریه بود مانده کم.  شدند ما تماشاي

".دیگر وقت یک

.بود کرده اثر هم من به او یکدندگی و شقی کله گویی

".است کردن صحبت براي وقت بهترین حاال،  ام کرده صبر کافی اندازه به ": گفت تري بلند صداي با یاشار

.بودند بگومگویمان و ما تماشاي مشغول کمر به دست،  باجی مریم و گلین

`؟ زده حرفی دکتر،  یاشار آمده پیش چیزي ": گفت و کرد وساطت او،  کردم نگاه آبا به عاجزانه

".بگویم باید که دارم حرفهایی خودم،  نگفته چیزي دکتر خیر ": گفت نداشت دادن پاسخ حوصله که یاشار

 سـراغ  او کـردن  راضی براي بهتري راه!  پسرم بودم ندیده اینطور را تو؟  خشونت با اینقدر چرا پس ": گفت آبا

"؟ نداري

 بـه  بـار  هـر  امـا ،  هستم فرصتی چنین منتظر که شود می هفته یک ": گفت مینمود عصبی و کالفه بسیار که یاشار

".میبرد سر را ام حوصله دارد دیگر،  است کرده پنهان را خودش آمد به و گریخته طریقی

.بود شده تا چهار حیرت فرط از ظریفه قشنگ چشمان

 چشمان جلوي مدام که طفلک این.  اي شده رنج زود خیلی تو!  پسرم میکنی اشتباه البد ": گفت خردمندي با آبا

"؟ایم نشده متوجه ما که کرده پنهان را خودش کی،  بود ما
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".کند پنهان من چشمان از را خودش است بلد خوب او ": گفت غضب با یاشار

 کجـا  هـر  بعـد ،  گیـرم  نمـی  را وقتت خیلی. آیی می پشتی حیاط به من با حاال همین ": گفت و کرد من به رو بعد

".بنویس را مشقهایت میتوانی هرچقدر برو، برو خواستی

 اه ": گفـت  و آمـده  راهم به آبا دل اشک قطره چند ریزش با.  میکردم نگاه ظریفه و آبا با و بود او به پشتم هنوز

 رو بـه  رنـگ  ببـین .  بنوشـد  شربتی و کرده تازه نفسی دخترك بگذار!  یاشار اي شده یکدنده و شق کله چقدر تو

 بـه  آبی بگذار.  باشد لجوج و آزار مردم که است بعید تو مثل اي گنده مرد از؟  میکنی اذیتش اینقدر چرا.  ندارد

 حسابت حرف ببیند تا پایین فرستمش می آمد جا حالش وقتی،  کند عوض را لباسهایش،  بزند صورتش و دست

،  میگـویم  را زلیخـا  و لـیال ،  هـا  دریـده  چشم آن ببین.  ندارد خوبیت که نکن سختی سر اینقدر هم حاال.  چیست

 اسـت  آنوقـت ،  عزیزم میگردي آرام و افتی می بیجا عصبانیت از هم تو بگذارد که کمی.  اند زده زل ما به چطور

".نشیند می آدم دل به منطقی حرف که

 امیـد  بـه  ملـوس  اي گربـه  بچـه  ایـن  و بـود  کـرده  تر نزدیک یاشار به را خودش و رفته پایین پله چند که ظریفه

 ایـن ،  شوم همراه تو با میتوانم هستی ناراحت تنهایی از اگر ": گفت چسباند می اش دایی پسر به را خود نوازش

".آییم می بیرون تنگی دل از دویمان هر طوري

"!نکرده الزم نه ": نبود مودبانه یاشار لحن

".بفرستیدش زودتر،  آبا منتظرم جا همین من ": گفت و کرده آبا به رو بعد

 پلـه  دو یکـی  آبا،  میسوخت حالش به دلم.  نداشت جنبیدن توان و ایستاد یاشار کنار،  یخ روي سنگ مثل ظریفه

 دختـر  کـن  پـاك  را اشکت ": گفت مالیمت با و برد دري سه اتاق به خود با همراه و گرفت را دستم و آمد پایین

 در را سـرم  شـد  مجبور که دار غصه و بلند آنقدر،  ترکید بغضم "! میکنی گریه بیخودي که نگفته چیزي او،  جان

.کند آرامم و گرفته دامن

"؟ برخورده تو به که زده حرفی راه بین ": پرسید مهربانی با

"نه ": گفتم میآمد باال سختی به نفسم که حالی در
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 شما نفهمیدم که بودم مشغول خودم به آنقدر هفته دو یکی این؟  شده شکراب میانتان اینطور که شده چه پس "

"!کنید پر ناراحتی و کدورت از را دلهایتان همه این یافتید فرصت کی جوان دو

 یا شما آزار موجب که هستم شناس حق آنقدر یعنی،  ام نشده خطایی مرتکب من که میدانید شما ": گفتم ناله با

 هـم  خودتـان ،  شـویم  ظـاهر  انظـار  در هـم  با یا رفته گردش به کمتر کردم خواهش او از فقط!  نشم تان خانواده

"....دامادهایتان که واقفید

".تست با حق بله،  بله ": گفت و پرید حرفم وسط

 جـرات  آبـرویم  تـرس  از قسـم  خـدا  بـه  کـه  ام شنیده خانه مستخدمین از ناروایی حرفهاي کنار و گوشه از تازه"

".کنم علیکی سالم او با یا،  بوده تنها یاشار آقا با لحظه یک حتی ام نکرده

 عقـد  بـراي  که خویشهایی و قوم همین.  خبرچینند و فضول مردم.  تست با حق ": گفت بود تدبیري با زن که آبا

 دسـت  حـاال  که هم خانم گلین همین.  بودم شده کالفه که کردند پیچم الٔسو تو درباره آنقدر،  بودند آمده کنان

،  خـانواده  آبـروي  حفـظ  خودش قول به و خدمتی خوش خاطر به کرد می تماشایمان و ایستاده حیاط توي کمر به

 مـن  خـوب .  بودیـد  کرده خلوت هم با عمارت پشتی حیاط در که دیده را یاشار و تو تاریک شب که گفت من به

 نیست اي چاره حال هر به،  ندارند تو معصومیت از شناختی که آنها اما،  میشناسم خوب خودم دختران مثل را تو

 اگـر .  چیسـت  حسـابش  حـرف  و میگویـد  چـه  ببین،  کن گوش حرفش به من خاطر محض یکبار فقط،  بار یک، 

".بنشانم جایش سر را او تا بگو خودم به،  بود بیجا اش خواسته و ناروا سخنانش

 جریـان  و کـرده  دل درد خواسـت  مـی  خودش او،  آبا نبود من از تقصیر خدا به ": گفتم میزدم زار که طور همان

.  گرفـت  فرا را جا همه تاریکی و شد شب کی نفهمیدیم اما،  کند تعریف برایم را شدنش عاشق عاقبت و زندگی

 گربـه  مثـل ،  محبـت  همه این از بعد میتوانم چطور،  میشناسید مرا که شما.  بودم ترسیده خیلی هم من خود تازه

،  بـروم  پشـتی  حیـاط  به او با ندارم دوست بخواهید را راستش اگر هم حاال.  بیندازم چند صورتتان به ناسپاس اي

".نیست خودم دست که افتاده دلم به او از عجیبی خوف.  کنار به مردم حرف حاال

.بودم شده خالص و گفته او به ردربایستی بی یاشار به راجع را احساسم
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،  نیسـت  پـذیر  رنـگ  کـه  است صداقت در شفافیتی!  باش صادق طور همین همیشه،  آفرین ": گفت و خندید آبا

 به آبی و برخیز،  برخیز.  ماند خواهی باقی زالل و پاك همچنان،  بمالند سیاه تو به بخواهند که هم چقدر هر حاال

 بـا  تـا  آورم می اینجا به را او خودم.  بخور شربت و شیرینی کمی و کن عوض را لباسهایت،  بزن صورتت و دست

 بـه ،  میآیـد  دیگر ساعتی هم جیران شوهر تازه.  هستم اوضاع مراقب من.  نباش چیزي نگران.  کنید صحبت هم

 نبایـد  امـا  میشناسـد  را مـا  قدیم از ارسالن است خوب.  است بهتر همه براي نروید پشتی حیاط به اگر میگویم او

".شود زایل تو از آبرویی که کرد کاري

 را او،  بـود  کـرده  آرام مـرا  کـه  طور همان تا برخاست خوشرویی با نیز او.  شد راحت خیالم و بوسیدم را دستش

.آورد براه و کرده رام نیز

 و شـیر  و کـردم  شانه خوب را سرم،  پوشیدم را لیمویی پیراهن،  کردم عوض را لباسم و شستم را صورم و دست

.  کـردم  نگاه خودم به آیینه در کمی.  گرفتم اي تازه جان و خوردم بود آورده خانم گلین که را یوخه نان و عسل

 شـال .  میگذاشـت  نمـایش  بـه  بهتر را چشمانم سبز رنگ،  بود شده عارضم زیاد گریه اثر در که چشمانم سرخی

 را ام چهـره  بـود  زده بیرون آن گوشه از که ام شده فر موهاي و انداختم سر به داشتم دوست خیلی که را سفیدم

 بـه  و کـرده  داري غصـه  خنده زور به بود گفته یاشار که طور همان.  نمیشناختم را خود که ساخت می اي گونه به

،  در بـه  ضـربه  چند صداي موقع همان.  گرفت گریهام اختیار بی دوباره.  کردم نگاه لپم طرف دو ظریف چالهاي

 ایسـتاده  در ٔآستانه در یاشار و آبا.  گشودم را در و کردم پاك را اشکهایم.  شد کنده جا از قلبم.  رسید گوش به

 حالی در آبا.  بود شرمنده و پشیمان اش کرده از حدي تا اینکه مثل.  میرسید نظر به منطقی و آرام یاشار.  بودند

 پشـتی  حیاط در هم آن،  نیست زدن قدم وقت حاال که ام گفته یاشار به ": گفت فرستاد می اتاق داخل به را او که

 راه از اسـت  ممکن هم ارسالن ": گفت و کرد یاشار به رو بعد ". شد خواهد تاریک جا همه بزنید بهم چشم تا که

 به وگرنه،  باشد آرام اعصابت کن سعی.  شود آبروریزي و رسیده بیرون به صدایت که نکن رفتار طوري،  برسد

 مـرده  یـک  آمـد  اینجـا  وقتـی ،  بکـن  هـم  را معصـوم  طفل این مالحظه.  نمیبخشم را تو هرگز پدرت خاك ارواح

.  ایـم  رسـانده  اینجـا  بـه  را او تـا  کشیدیم زحمت خیلی جیران و من.  نمیرفت بهبودش به امیدي که بود متحرك

".کنی آب را تنش گوشت ذره ذره که نیستم راضی حاال
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،  قسـم  بخـدا ؟  بـرم  می لذت آزارش از من میکنید خیال ": گفت بود دار غصه نهایت در که بلند صدائی با یاشار

".هستم او حال نگران با دلواپس شما از بیشتر

،  آمـد  ارسـالن  کـه  وقتـی  میخـواهم  یاشار نده طولش زیاد.  کنیم تعریف و ببینم،  خوب ": گفت خردمندي با آبا

".باشد شده تمام تو صحبتهاي

.رفت و داد دلداري من به مهربانش نگاه با بعد

 استیصـال  و دلهـره .  میانـداخت  آشـوب  دلـم  به،  بسته در اتاق یک در هم آن،  او با تنهایی،  شد اتاق وارد یاشار

 بـه  کـه  حـالی  در و نشسـتم  پنجـره  طاقچـه  روي، شـوم  بند پاهایم روي نمیتوانستم که طوري،  بود بریده را امانم

.بودم حرفهایش منتظر کردم می نگاه بیرون زیباي منظره

 درسـت .  ایـد  می تو به پیراهن این چقدر ": گشود سخن به لب عاقبت اینکه تا شد برقرار بینمان طوالنی سکوتی

".صحرایی زرد الله مثل

 دچـار  اي گونـه  بـه  فرامـرز  مثـل  هم او اینکه از.  نمینشست دلم به تمجیدهایش و تعریف دیگر.  نکردم اعتنایی

 باختـه  جان نفر دو آن در که سوزي آتش میرفت احتمال که خصوص به،  داشتم وحشت باشد روحی تعادل عدم

.باشد گرفته پا او خشونت و حرص از،  بودند

 شـال  این از بگویم تو به میخواستم گذشت که اي هفته در بارها و بارها ": رسید گوشم به اش گرفته و بم صداي

 بـا  جیران کنان عقد شب که بگویم میخواستم.  ندادي فرصت اما،  آید می خوشم خیلی میکنی سر بر که سفیدي

 آن کـه  بگـویم  میخواستم.  کردي پنهان را خودت اما،  بودي شده زیبا خیلی داشتی تن به که قرمزي پیراهن آن

.  بگـویم  برایت اي کلمه تا ندادي اجازه اما، دادم گوش صدایت به و ایستاده تاالر در پشت دقیقه چند براي شب

 مـی  تجارتشـان  و کـار  و کسـب  از و بودند صحبت و خوردن مشغول همه که مردانه قسمت همهمه میان شب آن

 ناگهـان ،  میخواندند آذري زبان به و بودند اقوام از همه که خانمهایی خوانی آواز و دنبک و دایره صداي و گفتند

.بود دیگران با متفاوت که صدائی،  واداشت سکوت به را همه دلنشینی صداي
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 و برخاسـتم  هـا  شـده  جـادو  مثـل  کـه  من اال.  نداشت خبر بود کرده سحر را همه که اش خواننده هویت از کسی

 کـه  خوانـدي  می دلنشین و گیرا آنقدر تو.  بشنوم را صدایت بتوانم بهتر که رساندم جایی نزدیکترین به را خودم

 بـه  تـا  مجبـورم  و شـنید  نخـواهم  را صدایت دیگر اینکه غصه.  گرفت ام غصه ترانه پایان با.  بود آمده بند نفسم

 سـفید  پیشـانی  گـاو  مثـل .  انـداخت  طنـین  صدایت دوباره که،  برگردم پالگو و پرت مردان آن کننده کسل جمع

 نیـاز  تو دهنده نجات صداي به من،  نبود مهم برایم. نمیداشتند بر من از چشم اي لحظه مستخدمین و بودم شده

 پـر  پـا  شلوغ جمع در تو صداي یاداوري با را شب همه.  میداد صیقل را روحم که انگیزي سحر صداي به.  داشتم

 و سـفید  شال زیبایی و لباس برازندگی و ملیح چهره و تو فکر به سحر سپیده تا و کرده سر مهمانان صداي و سر

 بـه  مـرا  رفتـارت  وقار و چهره مالحت همه از بیشتر.  بودم صدایت گیرایی و لپ دو کنار زیباي و کوچک چالهاي

 همـه  از تـر  مهـم  رفتـارش  سـنگینی  و وقـار ،  باشـد  زیبـا  که هم چقدر هر زن یک اینکه فکر به.  میداشت و فکر

 روي دنـدان  هفتـه  یـک .  میکنـد  جلب را مرد یک چیز هر از بیشتر و است آشکار اش چهره در که است مالحتی

 هسـتی  اي عشـوه  پر زنان از تر چشمگیر خیلی وضع و سر این با تو که بگویم تو به و ببینم را تو تا گذاشتم جگر

 طـوري  و آویختـه  خـود  به آنچنانی جواهرات و انداخته بیرون را هیکلشان،  برق و زرق پر چسبان لباسهاي با که

 انصاف بی توي که بود تلمبار قلبم در ناگفته حرف هزاران.  دارند تعلق دنیا مردان تمام به انگار که میکنند رفتار

 را مـا  فضـول  چشم دهها که شام و ناهار موقع مگر.  کنم پیدایت نمیتوانستم که کردي می پنهان را خودت طوري

".پاییدند می

 هـاي  حـرف  یـاد .  میکـرد  فـرق  آسمان تا زمین از پیش ساعت یک یاشار با یاشار این، نگفتم هم کلمه یک حتی

 بـه  و نشسـتم  پنجـره  کنار صامت و ساکت هم همین براي.  نخورم را حرفهایش فریب کردم سعی و افتادم گلنار

.کردم نگاه حیاط

 دو هـر  حـاال .  نشسـت  مـن  روي بـه  رو درسـت ،  پنجره طاقچه دیگر طرف و زد کناري را پرده.  آمد تر نزدیک

؟  آمـده  بـدت  مـن  از! ؟؟ بیندازي من به نگاهی نمیخواهی ": پرسید عاجزانه.  میگذراندیم نظر از را حیاط منظره

 صـداي  گفـتم  تـو  بـه  کـه  روزي آن از میـدانم  خـوب ؟  دلخـوري  ام کـرده  رفتار تو با خشونت و تندي با اینکه از

 شـده  کـه  ترفندي هر به تو و ایم نداشته هم با اي دوستانه و خوب رابطه دیگر،  میزند بهم را اعصابم النگوهایت

 میخواهـد  دلـم  بگـویم  تو به چطور،  نمانده باقی برایم چیزي اعصاب پریشانی جز حاال که آنقدر!  گریختی من از
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 مـن  بـا  کـه  بدانم بگذار،  بگو چیزي یک؟ کنم تمنایت باید؟  هان،  بیندازي من به گذرا و کوچک نگاه یک حتی

 مـن  بـا  تـو  کـم  دست.  متنفرم اعتنایی بی و قهر از چقدر که میدانی،  باخبري زندگیم چیز همه از تو،  نیستی قهر

".نکن را اینکار

.  کـردم  نگاه اش چهره به و برگرداندم را سرم.  سوخت حالش به دلم،  اندوهبار و مظلومانه سکوتی،  شد ساکت

.مینمود تمنا پر و غمگین بسیار،  صافش مژگان سایبان در سیاهش چشمان

 تـرین  یکدنـده  و تـرین  شـق  کله،  لجبازترین،  ترین خودراي او.  نمیشد محو خاطرم از اي لحظه گلنار حرفهاي

 او بـا .  نشـد  قایـل  بـرایش  ارزشی دیگر،  کرد تصاحب را خواهرم بود که ترفندي هر به که همین!  دنیاست مرد

!بود شده شکاك و دل بد همه از بدتر و انداخت می راه دعوا و قهر،  کرد لجبازي

 از خاصـی  بـرق .  کردم می فکر گلنار هاي حرف به اما،  زده زل او به که افتاد چشمانم به اي لحظه براي نگاهش

 با همراه عشقی؟ ! داشتم او به نسبت من که بود احساسی چه این آخر.  میکرد آب را دلم که تراوید می نگاهش

.سوظن

 خوانـدي  مـی  کـه  شب آن بخواهی را راستش ": گفت و زد زل ام چهره به یکسره و برنداشت من از چشم دیگر

 نواي این که کردم می احساس.  شنیدند می را صدایت که مردانی تمام به حسادت.  شد حسودیم اي لحظه براي

 کـردن  آرام بـراي  و مـن  به متعلق.  است من به متعلق تنها و تنها،  ام کرده کشفش من بار اولین که را انگیز دل

"!من

 میکـرد  تصـور  او!  نـزد  دسـت  زنـش  بـه  مـدتها  بـددلی  و شکاکی فرط از:  آمدند نظرم در حرفهایش و گلنار باز

.رود می خطا راه به ام بیچاره خواهر

 انگـار  خـوانی  مـی  وقتی تو ": گفت می سخن همچنان او،  کردم معطوف دیگر سوئی به و برگرفته او از را نگاهم

 کسـی  نمیخـواهم  هـم  همـین  بـراي . نـدارد  را خلـوت  این در حضور حق کسی و هستیم دنیا این در تو و من فقط

 آینـد  نـاخوش  بـوي  حرفهـایم  از کـه  میـدانم .  میبـرم  لذت آن از من که باشد نابی احساسات خلوت این شریک

 داري آنچـه  همه و تو به نسبت.  توست به نسبت من احساس همه این اما،  میرسد مشام به تعصب و خودخواهی
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 ام شـناخته  تـاکنون  که هستی دختري بفردترین منحصر تو.  میشود یافت کسی درکمتر که خوب چیزهاي همه، 

 احسـاس :  بـود  گفته برایم مارگل مورد در را حرفها همین مشابه آمد یادم. قایلم احترام تو براي قلبم صمیم از و

 پیـدا  را زنـدگیم  زن فردتـرین  به منحصر خالصه و ترین آداب مبادي،  ترین بیان شیرین،  زیباترین که میکردم

!ام کرده

 از گـرمش  سـخنان  بـه  اعتنـایی  بـی  حال عین در و برودت و سردي.  نکردم خوش دل خیلی هایش گفته به پس

 گزیـده  افعـی  از یکبار اما بود نمایان اش چهره از بدبختی و نگرانی.  میداد آزارش موضوع این و بود پیدا ظاهرم

 خـوش  هـاي  حـرف  و یاشـار  از مـن ،  داشـت  حقیقـت  بله.  ترسیدم می سفید و سیاه ریسمان از حاال و بودم شده

 کلمـه  آنکـه  بـی  نشستیم هم کنار مدتی براي.  بودم گلنار مدیون را بینی واقع و ترس این و ترسیدم می آیندش

 ناگهـان  امـا ،  گویـد  تـرك  را اتـاق  زودتـر  و گشـته  مـایوس  و دلسرد خواست می دلم.  شود بدل و رد بینمان اي

 مـی  گویی پریشان به را او بود کرده تعیین برایش آبا که کمی وقت اینکه مثل،  ساخت مطرح را جدیدي موضوع

.کشاند

 سیگار آتش که گفتی؟  آید می یادت شدي رعشه و غش دچار گلی شاه در که باري اولین ": گفت بمی صداي با

 از هـم  دوم بار،  گرفتی می قرار شکنجه و آزار مورد نامرد آن سیگار آتش با که انداخت روزایی یاد به را تو من

 فریادهـاي  از و کشـیده  آتـش  بـه  چشـمانت  پـیش  کـه  افتـادي  جـانورانی  یـاد  بـه  رسید مشامت به که کبابی بوي

 قـول  به و ها شکنجه تداعی تا ام گذاشته کنار را سیگار تو خاطر به آنروز از من،  اي کشیده زجر جگرخراششان

 چرا روز آن؟  چطور بردم ام کلبه به را تو که روز آن اما،  نشم روزها آن سوزنده اما خاموش یادگارهاي خودت

 حملـه  دچـار  اصـالن  مشـاهده  محـض  به اما،  بودي حال سر و خوب که آید می یادت؟  شدي ضعف و غش دچار

 اصـالن  مشـاهده  محـض  به برویم دکتر به خواستیم می وقتی هم چهارم بار!  رفتی وا دستانم میان و شدي عصبی

 بـودي  نشسـته  عقب صندلی در آرام اینکه با هم امروز.  بودي خوب آن از پیش که حالی در ریخت بهم اعصابت

 بازگشـت  موقـع  حتی،  بودم مراقب اتومبیل بغل آیینه از من،  شدي پریدگی رنگ و لرزش دچار اصالن دیدن با

 شـدن  خـود  بـی  خـود  از و ها پریشانی این بین بگو من به.  نبینی را او تا گذاشتی چشمانت روي را دستهایت هم

 کسـی  یـاد  بـه  تا تو اش چهره اینکه یا کشی می زجر او دیدن از.  است برقرار اي رابطه چه اصالن دیدن تو هاي

 نمی دلم من،  بخواهم را عذرش است درست حدسم اگر بگو.  بگو من به،  کرده اذیتت روحی نظر که اندازد می
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 از دور و سـاده  حرکـت  یـک  بـا  اسـت  ممکـن  کـه  حالی در.  شوي آب شمع چون صدا و سر بی و آرام تو خواهد

".داد نجات را تو تصور

 مراقب تا است رسانده یاشار بگوش طوري را موضوع او کردم می فکر گمان بی،  بودم گفته دکتر به را رازم اگر

 بـه  پـی  کـه  باهوش آنقدر.  باشد باهوش و دقیق حد این تا او که بود تصور از دور برایم.  باشد من روحی سالمت

 از واکنشـی  خواست نمی دلم.  خواست می هایش گفته براي واضحی توضیح اینک و برده گذشته روز چند وقایع

 چنـان  هـایم  حالـت  در او حـد  از بیش دقت و هوشیاري اما،  است بوده درست حدسش بفهمد که دهم بروز خود

 از غیـر  شـما  ": توپیـدم  او بـه  پرخاشگري با.  آمدم نمی بر اعصابم مهار پس از که بود کرده ام عصبانی و متحیر

 از تـر  هـوش  بـا ،  هسـتید  بـاهوش  خیلـی  کنیـد  مـی  خیال؟  ندارید دیگري کار شوید دقیق من کارهاي در اینکه

 احساسـاتم  و مـن  مـورد  در تان هوشمندي همه با کنم اعتراف باید نه.  ندارد مداوایم به تمایلی دیگر که دکتري

 بافته هم به را چیز همه دارید دوست که است خودتان ذهن توهمات همه اینها.  آید رفته راه بی اصالن به نسبت

".بسازید شنیدن براي توجهی جالب داستان آن از و

 بـه  رسیدن و او موشکافی از ترسم بیشک.  میکردم صحبت مالحظه بی و تند حد این تا چرا نمیدانستم هم خودم

 شـده  خـو  تنـد  و جسـور  و گذاشـته  کنار را ام همیشگی عادت اراده بی که بود کرده ام زده وحشت چنان حقیقت

.بودم

 راسـتش ،  شـوي  احـوال  پریشـان  و ناراحـت  حد این تا حرف این شنیدن از نداشتم توقع ": گفت حیرت با یاشار

 میکنـی  کـدورت  و دلخـوري  ابـراز  حـد  این تا که ام گفته چه من مگر!  میرسد نظر به عادي غیر کمی تو برخورد

"!؟

 به یکبار،  نه ": میشد ناشی ترسم از که خاص لرزشی با همراه و بلند،  میرسید بنظر معمول حد از تر بلند صدایم

 همـه  کـه  حـالی  در هـم  آن،  نشـم  ناشـناس  قدر و ناسپاس حقتان در یا شوم ناراحت ندارم حق من که گفتم شما

 و داشـته  ابراز را ناراحتیتان که شماست حق بلکه.  باشم مکدر و دلخور باید که نیستم من این،  شماست از چیزم

 زنـده  بـه  امیدي که بودم جانی نیمه مرده آبا قول به.  نداشتم چی هیچ که میدانم خوب.  کنید مشخص را حدودم

،  میخـوانم  درس خـودم  براي.  ام شده چیز همه صاحب تان خانواده و شما سر صدقه از حاال و رفت نمی ماندنش
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 و خوانـدم  آواز خانمهـا  از گروهی براي حتی و میشوم حاضر جمع در واهمه و ترس بدون،  پوشم می نو لباسهاي

 وقیحانه را دلم حرفهاي و ایستاده مقابلتان گرگی ماده چون میتوانم حاال و ام گرفته یاد زدن حرف مهمتر همه از

.بکوبم صورتتان توي بلند صداي با و

 در وضـوح  بـه  را اشـک  تـراوش .  بـود  آلـود  بغض و مرتعش صدایم اما،  کنم گریه او روي پیش نمیخواست دلم

 پریـده  رنـگ  چهـره .  داشـت  دلـش  هاي غصه بارش نمودن پنهان در سعی مردانه غرور با که میدیدم چشمانش

 بـی  اش چهـره  و هـم  در و ژولیده لختش موهاي.  گرایید قرمزي به چشمانش سفیدي تمام و گشت گلگون اش

 اي مخمصـه  بـد  در.  میشـد  ریـش  دیدنش از آدم دل که اندوهناك و مایوس آنقدر.  بود غمگین و عبوس نهایت

 آنقدر او! ؟ چه دیگر صباح چند اما.  بودم داده سرباال پاسخی و یافته رهایی دستش از عاقبت،  بودم شده گرفتار

 کـه  بود فهمیده را یکدیگر به ما چشمان رنگ تشابه حتی او،  میبرد چیز همه به پی عاقبت که بود دقیق و باهوش

 آنکـه  براي هم من،  ندارد گفتن براي حرفی دیگر که میداد نشان سکوتش.  بودم نکرده دقت آن به خود هرگز

 اتـاق  از ارسالن آمدن از پیش و کرده خداحافظی او از ادب با تا برخاستم مقابلش از،  نشوم رسوا و نترکد بغضم

 و داده گیـر  قاب به را دستم.  ندارم آنها بر تسلطی و لرزاند می پایم و دست کردم می احساس اما،  گردم خارج

 ام شـانه  و سر و شد دیوار به برخوردم موجب گیجه سر که بودم برنداشته قدمی هنوز اما،  برخاستم آن کمک به

.گرفت درد

 آمـده  سراغم به لعنتی رعشه همان دوباره.  داشت نگهم،  بیفتم زمین به اینکه از پیش و برخاست هراسان یاشار

.  کـردم  راحتـی  و گرمـی  احسـاس  تـدریج  بـه  کـه  میفشـرد  خـود  بـه  چنان و گرفته آغوش در محکم مرا او،  بود

 ایـن  آخر،  من خداي؟  نشکسته که سرت ببینم؟  است خوب حالت ": نالید می غصه با که شنیدم می را صدایش

".بدهد پس را ها گذشته تقاص و بکشد رنج باید کی تا،  است افتاده دختر این جان به که است دردي چه

 گـرفتم  قـرار  بازوانش پناه در کنم مقاومت آنکه بی.  داد من به اي دوباره جان کالمش مهربانی و آغوش گرماي

 ": پیچیـد  گوشـم  در،  بـود  دردهایم بر مرهمی مواقعی چنین در که مالیمش صداي طنین.  شوم استوار دوباره تا

،  رنجانـد  مـی  مـرا  تـو  حالتهاي این و لرزي می داري تو،  نیست اي چاره اما،  کنم بغلت نداري دوست که میدانم

".بیفزایم تو توان به و کاسته خود سالمتی از میخواهد دلم که آنقدر
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 رسـوا  او نـزد  عاقبـت ،  گریسـتم  هـاي  هـاي  بخواهم آنکه بی و ساخت جاري اختیار بی را اشکم کالمش صداقت

 چـون  آمـد  نمـی  بـدم  کـارش  ایـن  از.  کـرد  نوازش را موهایم مهربانی با و چسبانده اش سینه به را سرم،  گشتم

 چنـد  کردم احساس حتی،  میافتم باز تدریج به را ام رفته دست از توان گویی،  میکردم آرامش و امنیت احساس

 کـه  بـود  مـن  از تـر  بلنـد  آنقـدر ،  بود گرفته سینه به محکم را سرم او.  چکید صورتم به چشمانش از اشک قطره

 و نشاند موهایم بر بوسه دو یکی،  باشد داشته واهمه چیزي یا کسی از اینکه بدون.  ببینم را صورتش نمیتوانستم

"؟ کنی می ازدواج من با ": گفت شد نخواهد محو خاطرم از هرگز که احساس از سرشار صدائی با آنوقت

 مـرده  مثل،  کرد تکرار را حرفش دیگر یکبار وقتی اما،  ام شده توهم دچار او آغوش آرامش از کردم تصور اول

 و مشـتاق  چشـمان .  کـردم  نگـاه  اش چهـره  بـه  و برداشـته  اش سـینه  از سـر  سرگشـته  و حیـران .  کـردم  یخ ها

.بودند سخنش کننده تایید آرزومندش

"!!؟ کنم ازدواج تو با ": کردم تکرار را حرفش منگ هاي آدم مثل

 خوشـبختت  میـدهم  قـول .  است من آرزوي آخرین و تنها این،  کن ازدواج من با،  بله ": گفت فراوان شوق با او

 هسـتم  زنده که روزي تا سوگند شرافتم به. شود رنجشت و آزار موجب چیزي یا کسی ندهم اجازه هرگز و کنم

".داشت برنخواهم حمایتت از دست

 و انداختـه  پنجره طاقچه لبه روي را خودم دوباره و گریخته آغوشش از،  میگریزد گربه چنگال از که موشی مثل

 منـی ،  من با میخواست آبا دلبند پسر،  بزرگ یاشار،  یاشار.  نداشتم باور بودم شنیده که را حرفی هنوز.  نشستم

 مجنـون  آدمهـاي  مثـل !!! ؟ کند ازدواج،  آمد نمی یادم به نوبر جز نامی و کرده فراموش نیز را اصلیم نام حتی که

 سـر  گریـه  میخندیدم که طور همان بعد.  میشد نگرانیش سبب که وار دیوانه اي خنده.  کردم خندیدن به شروع

 نـزن  دست من به! کن ولم ": کشیدم فریاد سرش که بگیرد را دستم خواست و نشست کنارم. بودم متاثر.  دادم

".باشد داشته را شنیدنش ارزش که کسی براي دار نگاه هم را جایت بی شوخی این،

"!تري ارزش با دنیا همه از من براي تو ولی ": گفت صادقانه
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 ایـن  به مایل من ولی ": گفتم وقاحت با.  کرد می ام دیوانه شوم واقع او ترحم مورد اینکه فکر.  بودم شده وحشی

 و شما درشان که کنید انتخاب همسري و باشید تر عاقل و بوده خود فکر به کمی است بهتر هم شما نیستم پیوند

".دارد دوستتان هم خیلی گمانم به که ظریفه مثل یکی. باشد تان خانواده

"؟ خودم یا کنی انتخاب همسر من براي باید تو ": گفت بلندي صداي با

".بدهم رد جواب شما به که دارم را حق این ولی ": گفتم قبل از تر وقیح

".کنی مال لگد و بگذاري پا زیر را سعادتت اینکه بجز داري حقی هر تو ": گفت همیشه از تر آرام

 و داشـته  مارگـل  مثـل  همسـري  کـه  شمایی؟  شماست با ازدواج در من سعادت گفته کسی چه ": غریدم عتاب با

 در باشـم  سـعادتمند  و خوشـبخت  شـما  با میتوانم چطور آخر!  میکند موس موس دنبالتان به ظریفه چون عاشقی

 من مسخره یا است ترحم یا پیشنهاد این از شما قصد!  بود نخواهم برایتان مناسبی همسر هرگز میدانم که حالی

 داریـد  قصـد  و میسـوزد  حالم به شدت به دلتان و میورزید ترحم من به شما که میگوید من به احساسم!  جمع در

 شـما  کـه  اسـت  این مردم نظر ولی.  کنید خوشبختم خودتان زندگی کردن فنا قیمت به حتی،  شده که طوري هر

.  داریـد  را مـن  مسخره قصد،  میخورد چشم به دومتان و اول همسر مابین فاحشی فاصله و فرق که ازدواج این با

 مارگـل  کـه  کسانی همه،  بزرگ و کوچک از همه،  خود به خود،  باشید نداشته را احساس این شما اگر کم دست

 تفـاوت  کـه  چـرا ، میخندنـد  انتخابتـان  سبب به نیز شما به و داده قرار ریشخند مورد مرا میشناختند و اند دیده را

 انظـار  در را مارگـل  جـاي  حـدي  تـا  کـه  مقبولیسـت  دختر ظریفه من عقیده به.  است روز و شب فرق مثل ما بین

".کند می سرفرازتان و گرفته

 بـه  نیز ظریفه حاال که بود کم مارگل. میریزي بهم را عصابم که نکن مارگل مارگل همه این ": آمد خروش به باز

 و داشـت  چیـز  همه زمان هم که داشتم زنی من.  است زن یک لوندي و خوشگلی چیز همه مگر!  شده اضافه آن

 را ازدواج ایـن  ارزش که میدانم.  میشناسم را او حدي تا که کنم اختیار همسري میخواهم حاال.  نداشت چیز هیچ

".نیست غمی دیگر بداري دوستم هم تو اگر و دارم دوستت که میدانم.  کنی خوشبختم میتوانی و داري
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 وصـلت  ایـن  بـا  هرگـز ،  باشم داشته دوست نیز جان و دل از را شما اگر من ": گفتم میلرزید صدایم که حالی در

".نمیکنم موافقت

"!؟ چرا ": پرسید تعجب با

.  نمیخـورم  مـردي  هـیچ  درد به دیگر که ام شده زنی به تبدیل،  بودم فرامرز همسر که ماهی چهار آن در چون "

 مـی  سـرم  بـه  او کـه  بیـاورد  سرم را بالهایی همان میترسم چون،  کنم تحمل نمیتوانم را مردي هیچ روحی نظر از

 ازدواج هـوس  دیگر هستم زنده که روزي تا و ام دیده توحش با بلکه،  عشق به نه را زناشوئی زندگی من.  آورد

 چـون  را پیکـرم  او.  باشـم  سـاله  هفـده  نمیشـود  باورتان که داغانم آنقدر هم جسمی نظر از.  زد نخواهد سرم به

 بـی  و عاشق هم قدر هر،  نه،  نه.  دارد وجود بدنم روي زیادي هاي سوختگی.  کرده منظر بد و زشت اي عجوزه

 روي دنـدان  و کرده تحمل سختی به را خودم نیز خودم که طور همان.  کنید تحمل مرا نمیتوانید،  باشید من قرار

 رو پري یک با عمري که کسی.  نیستم شما براي مناسبی همسر من که کنید باور و باشید عاقل.  فشارم می جگر

 من.  باشد حرفها این از تر عاقل کمی باید،  دارد ظریفه چون اندام خوش و زیبا خواهانی هم حاال و کرده زندگی

 حاال.  بگیرید تصمیم تجربه با و ٔپخته آدمهاي مثل و بگذارید کنار را ترحم تا کردم صحبت شما با پرده بی خیلی

 پشـیمان  تـان  کـرده  از طـوالنی  چنـدان  نه زمانی گذشت از پس ولی،  کرده غلبه عقلتان بر احساساتتان و گرمید

 عـام  و خاص نماي انگشت را خودتان انتخابتان در خواري با دیگر بار و اوج به یکبار میخواهید چرا.  شد خواهید

 ظریفـه  میگـویم  هـم  بـاز .  بگیریـد  را وسـط  حـد  شده که هم یکبار نمیخواهید چرا.  کنید بخت سیاه عبارتی به و

".کند خوشبخت را شما میتواند که است وسطی حد همان

 تـو  از ولـی ،  چـرا  نمیدانم هم خودم،  شدم عاشقت دیدم باغ در را تو که اول روز همان از من ولی ": گفت ریا بی

 کـار  در ترحمـی  نـه  پـس .  بود آمده خوشم تو از ولی،  نداشتم تو زندگی وضعیت از اطالعی آنوقت.  آمد خوشم

.  کشـید  آتش به را احساساتم زده حسرت خرمن که کوچک جرقه یک و بود لحظه یک فقط.  تمسخر نه،  است

".ام گفته ترك را ام کلبه و کرده آمد و رفت عمارت به همه این چه براي میکنی خیال

 سـوخته  و ملتهب نیز دیدید را مارگل که وقتی باشد یادتان اگر،  میشوید گرمایی چنین دچار که نیست اولی بار"

"....سوختید حرارتش در و گذاشته عشق نام آن بر که بودید حسی چنین از
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 حـاال  مـن .  رفـت  خـودم  چشـم  بـه  دودش و سوخت تر هاي شاخه چون که احساساتی ": گفت و پرید حرفم بین

 هیـزم  نـه ،  میکنـد  گرمـا  تولیـد  و میسوزد که خشکی خرمن.  است شده تر عمیق و ناب احساسم و ام شده ٔپخته

".سازد پشیمانم و کرده کورم دودش که تري

 اصـرار  کـه  هـم  دیگـر  سـال  صـد  تا،  ام زده را حرفم من حال هر به ": شود پشیمان حسابی که زدم حرف طوري

 خـواهم  بـاقی  شـما  براي دوست یک عنوان به همیشه که کنید باور.  شنید نخواهید من از،  نه از غیر جوابی کنید

".هرگز همسر اما ماند

 کـن  بـاور .  میکند ام دیوانه تو سماجت ": گفت و گرفت را دستم کند توجه ام خواسته به یا،  بخواهم آنکه بدون

".نیستم بردار دست،  مندم عالقه تو به که نشود باورت تا،  ترم سمج تو از من

 روزي کـه  کـرد  نخـواهم  ازدواج مـردي  بـا  هرگـز  که کرد خواهم ثابت شما به هم من ":گفتم قاطعیت با هم من

".بوده او آن از شهر زن بفردترین منحصر و زیباترین

"...بودن تو با شیرینی اما،  بود تر تلخ زهرماري هر از من براي او ": گفت مالیمت با

 ازدواج در زندگی شیرینی که میشوید متوجه زود خیلی.  نبافید داستان خودتان براي ": گفتم و بریدم را حرفش

"....که نبود زنی با

 نمایـان  از اینکـه  از،  گفتـی  جسـمت  از تـو .  بگـویم  برایـت  کمال و تمام را احساساتم بگذار.  نکن قطع را حرفم"

 همـه  میکنـی  خیـال  کـه  گفتـی  روحـت  از و میشـوي  شـرمنده  خود از و کشیده خجالت دیگري مرد بر آن کردن

 تـو  بـراي  تصـوراتم  از و زنـدگی  از هـم  مـن  بگذار حاال.  صفتند حیوان و دیوانه سادیسمی مردك آن مثل مردها

 آلوده که اي فریبنده و زیبا جسم اما.  بود نقص بی و تک اندام تناسب و زیبایی نظر از که داشتم زن من.  بگویم

 زنـدگی  زن از مـرد  یک میکنی خیال.  کنم لمسش خودم دلخواه به یکبار حتی داشتم حسرت من که جسمی. بود

 مـرا  او کـه  اسـت  ایـن  از غیـر ؟  کند زندگی نمیتواند تنهایی به مگر،  میکند جان قدر این چرا؟  میخواهد چه اش

 چیست براي تالش و زحمت همه این میکنی خیال.  ساخت می محرومم ام خواسته ترین طبیعی از و داد می آزار

 توسـط  فقـط  کـه  داریـم  نیازهایی مردها ما همه،  خانم نه؟  کند سیر را شکم که نانی لقمه آوردن دست به براي. 
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 خبیثتـرین  او،  او روح امـا  و ام بـوده  محروم حوایج این ارضاي از همیشه احمق من و میشود برآورده همسرانمان

 و هـرز  تمناهـاي  بـه  را بـاطنش  خلـوص  و پـاکی  و زده خـالف  کارهـاي  بـه  دست اش شیطانی روح با که بود زنی

 احسـاس  او بـه  بـودنم  بـا  کـه  منـی .  مـن  از غیر،  بود کسی هر جاي هوسش پر قلب.  بود فروخته قلبش هوسباز

 در انظـار  در را او اینکـه  بـراي .  میخواسـتم  چـه  بـراي  را زنی چنین من میکنی خیال پس.  میدادم خفقان و نفرت

".برسند آرامش به را جسمم و روح و بوده جانم آرام اینکه یا،  بفروشم فخر او با و آورده

 مجـدد  ازدواج بـا  مـن .  کنید قانعم نمیتوانید،  بیاورید دلیل و ٔآیه که هم فردا تا حال هر به ": گفتم مطمئن خیلی

 بیاییـد .  کـنم  خوشـبختتان  نمیتونم که میدانم چون،  خودم با نه اما،  موافقم جسمتان و روح آرامش کسب و شما

 توقع زن یک از که را احساساتی و ناب تمایالت و گرما و عواطف،  بیابید مویی توانستید اگر،  من دست کف این

 حتی،  ام گذاشته کنار و بوسیده را چی همه من که گفتم شما به یکبار!  کنید جستجو میتوانید من در نیز را دارید

 خـود  بـراي  هـم  مـن  کـه  بدانیـد  پـس .  نباشـم  شرمنده بودنم زنده از که اندیشم می روزي به تنها.  را بودنم زن

".است تناقض و ضدیت در شما با هم آن،  ازدواج با که دارم آرزوهایی

 را ات زنانـه  احساسـات  و نکـرده  فراموش را تمایالتت تو نمیکنم باور،  نه ": شد شرمساریم موجب که زد حرفی

 مطلـب  ایـن  و مردم من!  ام کرده احساس وجود تمام با ام گرفته آغوشت در که بارها را این.  اي نداده دست از

 فـرق  تو اما،  بود میل بی و سرد چقدر که مانده یادم مارگل آغوش برودت و سرما هنوز.  کنم می درك خوب را

 میترسـی  فقط تو،  میکند انکار را حرفت که نشیند می قلبم به و برخاسته وجودت از خاصی تمایل و گرما.  میکنی

 بـی  و کوچـک  را خـودت  و نداري نفس به اعتماد که است آن خاطر به فقط و فقط هم ترست این.  بس و همین، 

 بـا  را تنهـائیم  تا بودم مشتاق و دادم جا دستانم در را دستت و کردم بغلت که اول بار همان از.  پنداري می مقدار

 ام زنـدگی  و خـود  سـر  به چه که بگویم تو به تنها و،  کنم فاش را ام زندگی اسرار خصوصیترین و کنم تقسیم تو

 عالقـه  تـو  بـه  کـه  میفهمیدي باید،  محتاجم تو همدمی و تو به که کشیدم می فریاد نگاهم با که بار هر و ام آورده

 بـه  بایـد  تـو  و میکـنم  تکـرار  را تقاضایم دیگر یکبار حاال.  کرد خواهم ازدواج تقاضاي تو از روزي عاقبت و مندم

".نداري من به اي عالقه که شود باورم تا بزنی را دلت حرف و کنی نگاه چشمانم

 امـا ،  نمیدیـدم  یاشـار  همسـري  شایسته را خود طریق هیچ به طرفی از و بود پر گلنار هاي حرف از ذهنم آنکه با

 بـر  هنوز که حالی در و برخاستم پنجره لبه از دلخوري و قهر با.  آمد نخواهم بر امتحان این پس از بودم مطمئن
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.  داشـت  نگـه  محکـم  و گرفـت  مـرا  قرقی چون و برخاست او که نمودم را اتاق از خروج قصد،  نبودم مسلط خود

 سـرم  و گرفت دستش با را ام چانه.  بود من بیهوده تالش از بیشتر ام محاصره در او توان،  بود فایده بی مقاومتم

"؟ میکنی ازدواج من با ": پرسید عاشقانه و گرم لحنی با.  کنم نگاه چشمانش به تا کرد مجبورم و آورد باال را

 اي لحظـه .  بـود  شـده  سـلب  مـن  از گفـتن  سخن حتی و جنبیدن توان.  بودم زده زل چشمانش به مبهوت و مات

 سـرم  از دسـت  خـدا  به را تو ": کردم تمنایش دیگر یکبار.  بود پاسخم منتظر اشتیاق با و نداشت بر من از چشم

".کرد نخواهم ازدواج دیگري مرد هیچ با بلکه،  شما با نه من که گفتم؟  میدهید آزارم اینقدر چرا،  بردارید

 هـاي  جراحـت  مشاهده با شوهرت است ممکن اینکه از؟  گفتی که موضوعی همان براي؟  چرا ": گفت محبت با

!.گردد پشیمان و گشته منزجر بدنت

 و میخـواهم  را تـو  مـن !  دیگـر  چیـز  نـه ،  مهمی تو من براي ولی ": داد ادامه و کرد تر تنگ را اش محاصره حلقه

 ایـن  از بـدتر  وضعت اگر خدا به،  نیستند مهم ها سوختگی این.  دارم قبول نیز را چیزت همه،  باشم طالبت وقتی

 ازدواج مـن  بـا  کـه  بگـو  و کـن  نگـاه  چشـمانم  بـه  حـاال .  دارم دوستت قلبا که چرا خواستمت می هم باز،  بود هم

"!نمیکنی

 دور از جـادوگري  چـون  گلنـاز .  نمیدیدم درستی به را او و بود گرفته را گانم دیده جلوي اشک هاي قطره هجوم

 ارزشـی  و کـرد  رفتـار  ها مطبخی داده مثل او با بعد کرد تصاحب را خواهرم بود ترفندي هر با اول ".  بود مراقبم

"!نبود قایل برایش

.نشاند ام گونه بر اي بوسه میکرد پاك را اشکهایم که همانطور

 صرافت از و کرده رهایم،  دارید دوستش که کسی هر جان به را تو،  خدا به را تو ": کردم تمنایش البه و عجز با

 بگذاریـد .  کنیـد  مـی  تحقیرم بیشتر کار این با،  کنم می حقارت و کمبود احساس خود در همیشه من.  بروید من

،  باشـد  جوش خود و محکم اي اراده و جزم عزمی با کنم محبت ابراز شما به است قرار اگر و باشم خودم حال به

 دوستتان هم من که کنم اعتراف و آمده سراغتان به ناپذیر تزلزل و محکم اعتمادي و مهر از پر قلبی با بگذارید

 و تـرس  هـیچ  بـی  و کامـل  عتمـاد  و روشـن  دلـی  با تا بدهید من به را فرصت این یاشار آقا میکنم خواهش.  دارم
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 قلـب  صـمیم  از نیـز  مـن  کـه  بگـویم  و کـرده  نگـاه  بچشمانتان دهد می آزارم اکنون که تردیدي و شک یا واهمه

".کنم ازدواج شما با آرزومندم

 و تـرس  هـیچ  بـی  کـه  بـدهم  فرصت تو به ": پرسید دلخوري با.  شد کاسته دستانش قدرت از و رفت واا ناگهان

 عالقـه  ابراز و آمده سراغم به روشن قلبی و کامل اعتماد با،  میدهد آزارت اکنون که تردیدي و شک یا اي واهمه

 مـن  که میکنی تصور خودت پیش البد؟  میدهد آزارت دلی دو و شک و نداري اعتماد من به هنوز تو یعنی،  کنی

 کـه  دردهـایی  از که برسد تو به من جانب از رنجی روزي است ممکن که هستم سابقت شوهر مثل اي دیوانه هم

 تـا  ام سـوزانده  آتـش  در مـن  را فرزنـدش  و مارگل مشکوکی که طور همان.  باشد باالتر انداخته جانت به شوهر

 وگرنـه ؟  میترسـی  مـن  از نمیکنـی  اعتراف چرا!  وجدانم عذاب دچار حاال و باشم گرفته او از طریقی به را انتقامم

 پـس .  کـردي  نمـی  رد را پیشـنهادم  هرگز،  ام عالقه ابراز با توجه با،،  داشتی من به اطمینان و اعتماد اي ذره اگر

 خـرمن  بـر  کـه  آفتـی ،  اي شـده  سوظن و شک دچار قبال تو چون بوده بیهوده کردنت راضی براي من تالش همه

 را وجـودم  خـوره  مثـل  و بـوده  مبـتال  آن بـه  نیـز  خودم که دردیست این.  سازد می تباه را همه و افتاده احساست

 ممکـن  ایـن  و گـردد  برطرف تو سوظن و شک است محال صادقم احساسم در که نکنم ثابت تو به من تا،  خورد

 مـن ،  نمانـده  بـرایم  طاقتی دیگر که حالی در،  میگردد آزارم موجب که مدیدي مدتهاي.  بکشد طول مدتها است

 مـی  فشـار  روحـم  زوایاي همه به و گرفته خود در مرا اختاپوس مثل تنهایی چون،  کنم ازدواج زودتر چه هر باید

.  شـوم  امیـدوار  زنـدگی  بـه  کـم  کم و کرده فراموش را گذشته تلخ روزهاي که هستم همدمی نیازمند من،  آورد

 ام گرفته تصمیم حتی،  باشم هایم بچه پدر،  بدهم خانواده تشکیل میخواهد دلم،  کردي من با تو که کاري همان

 بـه  مشـاور  و کمـک  بـدون  و کنم باز نو از مانده بسته هاست سال که را هایی حجره در و رفته بازار به فردا از که

 ببخشـم  نیکو سامانی و سر کردم زیادشان ذره ذره و کنده جان که خودم هاي اندوخته به و کنم رسیدگی امالك

 گریبـانم  تجارت و کار در شدن غرق و دوستی پول حس دوباره؟  چیست براي تالشها این همه میکنی خیال تو، 

 مـادر  میخـواهم  که زنی،  دارم دوستش که زنی کردن خوشبخت براي اند تازه امیدي همه اینها!  نه؟  چسبیده را

 زنـدگی .  بسـازم  اي تازه زندگی میخواهم.  ام شده خسته تکلیفی بی و آوارگی همه این از دیگر،  باشد فرزندانم

 زنـدگی  تـو  با میخواهم کالم یک در.  باشد داشته را خودش مخصوص مقام نیز زن و خودش جاي مرد آن در که

".برسیم آرامش امن ساحل به دو هر تا گرفته سر از را



www.98ia.com

290

،  میکـرد  فکـر  نشکوه و زیبا من مورد در چقدر او. بود بریده را امانم غصه و رسیده نهایت به اشکم لحظه این در

 سـرم  خـود  میل به.  میکرد منصرفم و پریشان آید در آب از درست گلنار حرفهاي از نمی حتی اینکه اندیشه اما

 فکـر  هـزار .  میکـرد  نوازشـم  مـدام  و بـود  شـده  نـرم  هـم  او دل.  گریستم هاي وهاي گذاشتم اش سینه روي را

 مهم راز این آمد به من و بوده پدرم اصالن که میفهمید روزي عاقبت.  ساخت معذبم و آمد سراغم به جورواجور

 کـه  مـردي  پدرم.  میشد بازي آنها خانواده اصالت و آبرو با شدنش برمال با که راضی.  بودم ساخته پنهان او از را

 دوم همسـر  زن پـدر  حـاال .  انـد  بـوده  اربـابی  خانـه  خـدمتکار  زنهایشان و سرایدار جدش اندر جد و برادر و خود

 یاشـار  دوم همسر مارگل از بعد که بفهمند همه و چرخیده دهن به دهن حرف این روزي اینکه فکر!  شده ارباب

 رحمـان  آقـا  و نزهـت  زود یـا  دیـر ،  داشـت  حقیقت بله.  میداد رنجم آمده در آب از خانه نوکر و سرایدار دختر

 و غمگـین  چهـره  و کـه  یاشـار  بـه  و کـردم  بلنـد  را سرم.  میشد مال بر چیز همه و آمدند می جیران عروسی براي

 تصـمیم  و کـردم  نگـاه ،  بودنـد  درستش چشمان سایبان که سیاهی مژگان و درهم و لخت موهاي آن و منتظرش

 کـه  ترسـی  سـایه  و بـود  کـرده  النـه  دلم خانه در مردان از همیشه که نفرتی و دلی دو و شک.  گرفتم را ام نهایی

 در کمان چله از که تیري مثل.  شوم خارج اتاق از و گریخته آغوشش از تا کرد مجابم،  آمد می دنبالم به همیشه

 خنـک  را درونـم  و گرفتـه  را صـورتم  حـرارت  آب خنکـاي  با بار چند.  نشستم حوض لب و زدم حیاط دل به رود

 فاصـله  مثـل  او و مـن  بـین  فاصـله  کـه  افسـوس .  میکشاند التهاب و گرما به را وجودم او هاي حرف آتش.  کردم

 درختـان  الي بـه  ال و زده عمـارت  جلـوي  بـاغ  دل به بلکه،  پشتی حیاط نه،  جدیدم پناهگاه به.  بود غرب و شرق

 و جمـع  را خـودم  عمارت شنی راه از عبورش و ارسالن ورود مشاهده محض به.  آمد جا حالم کمی تا شدم پنهان

 سـاختمان  به میشد موستولی جا همه بر که کنندهاي تنگ دل غروب و خورشید شدن پنهان از پیش و کردم جور

 او.  خوردم حسرت او به دل در بار نخستین براي.  عشقش منتظر.  بود او منتظر مشتاق و شفته جیران.  برگشتم

 پی و سخت امتحانات پس از که جوانی.  بود شده نصیبش هم دنیا جوان بهترین و بود دار خانواده و اصالت با که

.بود نموده حفظ را اش مردانگی و جوانمردي و برآمده مارگل پی در

 جیران و من مشترك اتاق به شوهر و زن،  آمد می ارسالن هروقت،  میگشت او پی آبا.  نبود یاشار از اثري انگار

.نداشتم شدن پنهان براي جایی هم من طور این.  میماندند جا همان شام موقع تا و میرفتند

"؟ کجاست یاشار ": پرسید دیدنم محض به.  بود پسرش تنها دلنگران آن از بیشتر و میرسید نظر به خسته آبا
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.شد چندان دو نگرانیش.  کردم اطالعی بی اظهار

"؟ زد را حرفهایش ": پرسید ناچار به اما،  نداشت فضولی قصد آنکه با

"بله ": گفتم خجالت با

 شده مگویتان بگو ببینم اي کرده گریه کلی که پیداست تو چشمان و صورت از؟  بود چه حسابش حرف خوب "

"؟

 غـم  زانـوي  و کـرده  بیتویـه  پشتی حیاط در دوباره البد ": گفت سوزي جگر آه با او،  ماندم ساکت و ندارم جوابی

 بـه  رو بعـد  ". کـن  کمکـش  خودت اما،  نمیدانم من،  میشود عاقل کی پسر این من!  من خداي!  است گرفته بغل

".نمیزد غیبش وقت بی طور این وگرنه نبوده میلش باب تو هاي حرف البد ": گفت و کرد من

 میـزد  پرسـه  عمـارت  گشاد و گل فضاي در که خانم گلین به لحظه این در.  نگفتم او به چیزي اما،  بودم شرمنده

 مـن  بـه  رو بعـد .  کـرد  اطاعـت  هم او.  بگذارد مخصوصش اتاق در و انداخته آتش را ذغالی سماور تا داد دستور

 بـا  بایـد  کـه  هاست حرف خیلی،  تنها هم آن،  بنوشم چاي استکان دو یکی تو با تا ام کرده هوس ": گفت و کرد

".بگذارم میان در تو

 زنان عصا آبا؟  میگرفت صورت خفا در با تنهایی باید که داشت من با کاري چه دیگر او،  پایین ریخت هري دلم

 بـود  ایـن  از او حیـرت  همه.  است منتظر خانم که داد اطالع من به ساعت نیم از پس خانم گلین و رفت اتاقش به

 دسـتش  بغـل  سماور داشت دوست که بود دفعاتی معدود از این و نمیریخت چاي خودش هرگز بزرگ خانم که

.بریزد چاي خودش و بوده

 مصـدع  خـودي  بـی  وقـت  هیچ و است تدبیري با و خردمند زن او میدانستم.  شدم نزدیک اتاقش به وال و حول با

 کـه  خـانم  گلین.  بود ثمر بی اما زدم در دوباره،  نشنیدم پاسخی اما،  زدم در به ضربه چند.  نمیشود کسی اوقات

 و کنـد  دخالـت  کارهـا  همـه  در داشـت  عادت که معمول طبق میشد رد اتاق هاي نزدیکی از کاري انجام هواي به

"هستند شما منتظر خانم،  نکنی تعلل،  خانم تو برین ": گفت بدهد اضافه توضیح چیزي هر براي
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 تـاالر  در کـه  نمیکنـی  فکـر  یعنی! ؟ کند مالقات خودش اتاق در مرا خواسته بزرگ خانم مطمئنی ": پرسیدم او از

"؟ باشد نشسته منتظرم

 کـه  اسـت  گذشـته  دقیقه ده از بیشتر حاال.  ام برده اتاقش به را سماور پیش ساعت نیم خودم ": گفت قاطعیت با

".هستند شما منتظر

 تکّیه مخده به آبا.  شدم اتاق داخل و گشوده را آن،  نشنوم صدائی در سوي آن از آنکه بی و زدم در دیگر یکبار

 سـماور .  بـود  کـرده  پـر  را اتـاق ،  دم تـازه  چـاي  عطـر .  بود نشسته وقار با اتاق در روي به رو درست و بود داده

 چـاي  خـودش  بـراي  دیگـر  اسـتکانی  و مـن  بـراي  باریـک  کمر استکان یک.  میجوشید قلقل دستش کنار برنجی

 هـیچ  امـا ،  کـردم  سـالم ،  بود نشده آب بود گذاشته لپش گوشه که قندي هنوز و بود در به چشماش.  بود ریخته

 بـه .  نمیـداد  نشـان  واکنشی و بود ثابت چشمانش.  کردم نگاه صورتش به دقت با و نشستم دستش کنار،  نگفت

 کـه  طور همان وري یه و کرد حرکتی من تکانهاي شدت از او " آبا،  آبا ".  دادم تکانش و انداخته چنگ بازویش

 بـا ،  صـامت  و سـاکت  او.  کـردم  تکـرار  بـار  چنـد  را نامش و زدم فریاد.  شد زمین پخش،  بود نشسته زانو چهار

 پرنده،  گذاشتم قلبش روي را گوشم.  میکرد نگاه جلو به مستقیم،  بود لپش گوشه هنوز که قندي و باز چشمانی

 اش ریـه  بـه  هـوایی  هـیچ  شد و آمد.  گرفتم اش بینی جلوي را دستم.  بود ساکت قلبش خوان خوش اما رمق بی

.بود کشیده پر ملکوت به جانش مرغ و مرده که بود سالها انگار.  شد نمی احساس

 آتـش  را ذغـالی  سـماور  تـا  بـود  خواسته خانم گلین از که بود پیش ساعت نیم همین درست،  نمیشد باورم خدایا

،  بود گذاشته لپش گوش که قندي هنوز و ریخته چاي دویمان هر براي که انگار نه انگار،  ببرد اتاقش به و کرده

 صـحنه .  آمدنـد  آبـا  اتـاق  بـه  و شده خبردار همه عاقبت که زدم سرم توي و کشیدم فریاد آنقدر.  بود نشده آب

 و آرام مرگـی .  بود شده مرگ تسلیم و داده جان،  تصور از دور آرامش با و راحتی به عزیزم آباي.  بود دردناکی

 تـا  که اي ناگفته حرفهاي با،  من راه به چشم!  بود من راه به چشم و منتظر لحظه آخرین تا که حالی در،  صدا بی

 را یاشار،  مستخدمن و جیران و من زاري و شیون و خانه اهل صداي و سر.  میماند پنهان دلش صندوقچه در آبد

 آدمـی  آن دیگـر  افتـاد  آبـا  جنـازه  به چشماش وقتی اما.  بود احوال پریشان و آشفته بسیار او،  کشاند عمارت به

.زد زل مادرش چهره به حسرت با و نشست جنازه کنار عبوس و ساکت.  میشناختم که نبود
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.شدند باخبر آبا فوت از،بودند تبریز در که اقوامی و آبا دختران کوتاهی زمان در

 جیرانی.بود همه از تر سوزناك و تر بلند جیران و من فغان و ناله اما،میشد شنیده ٔسو هر از زاري و شیون صداي

.میدادم دست از را مادرم دوم بار براي حقیقت در من و میپوشید سیاه جامعه باید،نکنده عروسی رخت هنوز که

.زدیم زار و نشستیم جنازه سر باالي سحر تا

.میکردند نگاه هم به اسف و اه با و برده گریبان در سر گوشه و بودند شده ساکت و خسته گریه فرط از خیألیها

 جانگـداز  صـداي  ناگهان،میشـد  آماده نماز ي فرضیه براي و میخواست بر آبا که هنگامی،سحر حوالی در درست

.شد بلند،بود نشسته ساکت لحظه آن تا که یاشار ي گریه

 بـراي  او و راه از سحر که همین اما.نداشت باور را مادرش مرگ و میبرده سر به حیرت در موقع آن تا اینکه مثل

 صـرف  و نمـاز  بـراي  را خـانواده  اعضـاي  و خـود  کـه  نیسـت  ابـایی  دیگر که شد دستگیرش،بود نخواسته بر نماز

.کند بیدار خواب از ناشتایی

 عزیزم آباي بعد روز.رفت حال از مادرش دست کنار جا همان که کرد گریه جنازه سر باالي و کشید نعره آنقدر

 بر یاشار پس از کسی.شدند حاضر هم آبا ختم براي،بودند آمده جیران کنان عقد براي که اقوامی.کردند دفن را

.بود آبا دختران هاي ناله و شیون از بدتر او زاري و گریه و نمیآمد

 بـر  همـه  نهـاد  از اه کـه  میداد سر نالههایی چنان چنان گاهی و کرده زندانی آبا اتاق در را خودش و نمیخورد غذا

 روز آن جریـان  از بعـد  امـا ،دهم آاش دلـداري  و گفتـه  تسـلیت  و شـده  نزدیـک  او به میخواست دلم..میخواست

.شوم آفتابی چشمانش جلوي نمیکردم جرات،عصر

 و شـده  دار خبـر  تلگراف توسط که رحمان آقا و نزهت با رویارویی وحشت،طرف یک آبا دادن دست از ي غصه

 بـرمال  رازم و شـناخته  را او،میافتـاد  اصـالن  به چشمشان که همین،شک بدون.دیگر طرف یک بودند تبریز راه در

.میشد
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 مـن  قیـدي  بـی  و رحم بی پدر،خانه سرایدار،اصالن میفهمیدند همه و میشد آشکار زود خیلی که دردناکی حقیقت

.بود نگرفته آنان از سراغی هرگز و کرده رها کودکی از را فرزندانش که است

 حـاال  و نداشـتم  را مردم پنهانی پچ پچ و فضول هاي نگاه تحمل.یابم نجات خفت این از که میگشتم راهی پی باید

 گـریختن  بـراي  جـایی .بمـانم  امـان  در مردم استهزاي و تمسخر از تا نداشتم پناهگاهی و حامی دیگر،نبود آبا که

 و اجبـار  فرط از که داشتم را غریق حکم،کسی بی عئن در و نمیکرد خطور ذهنم به او به بردن پناه براي یاشنایی

 بخصـوص ،مردم نگـاه  ازسـنگینی  نجـات .دهـد  نجـات  را خـودش  تا میانداخت چنگ ي پاره تخته هر به عالجی نا

.باشد نداشته توقع ما از را قرابتی چنین و بزند ذول اصالن و من به ناباوري و کنجکاوي عئن در که یاشار

 که عزیزي مهمان و،بود برانگیخته را همه زن ٔسو و حسادت که یاشار ي عالقه مورد دختر بود ممکن چطور آخر

 بـه  گـوش  نوکر؟باشـد  زده فلـک  و سـاده  سـرایردار  یـک  دختر،داشت ارزش دخترانش ي همه قدر به آبا براي

.میشد راست و دوال کمر تا همه براي و کرده زندگی اربابی ي خانه در که فرمانی

 ندیـده  را نظیـرش  کـه  بـود  راه به واویالیی و شیون و نمیگشت خالی آبا آشنایان و اقوام شد و آمد از لحظه خانه

.کرد خطور ذهنم به ي تازه فکر افتاد گلنار به چشمم تا،ازدحام آن میان.بودم

 بـود  داده که را قولی و کرده وفا عهدش به که بود رسیده فرا آن زمان حاال پس،بود داده مساعدت قول من به او

 بـه  خـود  سپردن و عمارت از گریز.است مانده باقی برایم که است راهی تنها این کردم فکر خودم با.سازد عملی

.برساند آرزوهایم مقصد سر به مرا بار این شاید تا سرنوشت ي قافله

 همه از رها انسانی.میشدم دیگري آدم و یافته آرامش حالت آن در که خوانندگی تصور از دور و مهیج هاي آرزو

.زادیم زار و انداخته یکدیگر گریبان در دست گلنار دیدن محض به.روحش هاي حقارت و غصهها ي

 و نشسـتیم  ي گوشـه ،شدیم ساکت که همین.است دیگران توجه جلب براي فقط و تعصنی او شیون میآمد نظر به

.پرسید من از را ماوقع

 از بنوشـد  را چـایش  تـا  میشد آماده که حالی در راحت آبا گفتم و کردم تعریف برایش مو به مو را ماجرا هم من

.است رفته دنیا
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؟میگردي بر تهران به خانم نزهت با آیا،میشود چه تو تکلیف حاال:کرد پچ پچ گوشم کنار،گذشت کمی که بعد

 همـین  بـه  راجع شما با میخواستم هم خودم بخواهی را راستش:گفتم بود ساخته مطرح خودش اینکه از خوشحال

 نیسـت  صحیح دیگر،میشود بخت ي خانه راهی زودي به جیران و رفته بیامرز خدا آبا که حاال.کنم صحبت مطلب

 خانـه  در همیشـه  براي آن گرفته تصمیم یاشار آقا که حالی در هم آن،کنم زندگی عمارت این در تنها و تک من

 بـی  هم باز اینطوري،کنند تقسیم خودشان میان را اموال و بفروشند را خانه است ممکن تازه.بماند آاش پدري ي

 بـا  و.نیسـت  امکـانش  یعنـی ،برگردم تهـران  بـه  نزهـت  بـا  ندارم دوست هم طرفی از.میشوم سرگردان و تکلیف

.بمانم خانه این در روز یک حتا نیستم حاضر ایگر آمده پیش برام که وضعیت

؟وضعیتی چه:پرسید شگفتی با

 درد بـا  و خوانـد  را افکـارم  او امـا .کـرده  خواسـتگاري  مـن  از سـابقش  خـواهر  شـوهر  که بگویم او به میآمد شرم

 از رنگ که حالی در.باشیم اتفاق این منتظر باید زود یا دیر دانستم می.کرد خواستگاري تو از عاقبت،هان:پرسید

؟گفتی چه او به تو خوب:پرسید میرسید نظر به عصبی بسیار و پرید آاش چهره

 یعنـی .هسـتم  شما کمک به نیازمند مورد این در اما.شوم همسرش نیستم حاضر که گفتم او به،است معلوم خوب

.برسید فریادم به تر زود چه هر باید

؟کنم کار چی باید:پرسید میکرد گلگونش و میگشت باز آاش چهره به رنگ دوباره که همانطور

 روشـن  بـرایم  کـه  را راهـی  و کـرده  معرفـی  تـان  دایـی  بـه  مرا،بودیـد  گفتـه  جیـران  کنـان  عقد شب که همانطور

 دادي رد پاسـخ  یاشـار  بـه  کـه  همین.هستی عاقلی دختر آفرین:گفت و زد لبخندي.بگذارید پایم جلوي،میدیدید

 بـه  میـل  و گرفتـه  آینـده  بـه  راجـع  را تصـمیمت  کـه  ایـن  بـه  رسد چه،توست باالي درایت و عقل ي دهنده نشان

 بـراي  صـالح  بهتـرین  تـو  صداي چون،شد خواهی موفق مطمئنم،داري شهرت رفیع قلههاي به رسیدن و پیشرفت

.است رفتن پیش و ترقی

 از را فرصـت  و کـرده  تلـف  را وقت نباید که است کار در مهمی ي مساله اما:گفتم و گرفتم دستانم در را دستش

بدهیم دست



www.98ia.com

296

؟مسلهاي چه:پرسید حیرت با.

 بایـد  همیشـه  بـراي  بیوفتـد  مـن  بـه  چشمشـان  اگر،میرسـند  اربابی عمارت و تبریز به رحمان آقا و نزهت امشب

.برد خواهند تهران به زور به مرا.ببرم گور به را خوانندگی آرزوي

 میشـد  گـیج  حرفهـایم  شـنیدن  از کـم  کـم  کـه  او.بـود  گلنار بیشتر تحریک براي مصلحتی دروغی آخرم ي جمله

؟کنیم کار چی باید حاال خوب:پرسید

 مـن  بـه  اینهـا  چشـم  کـه  ببریـد  جـایی  بـه  مـرا  امشب همین است بهتر:گفتم و دادم درسش راحت دیگر بار یک

.است بهتر برایم شوم گور و گم نظرشان از اگر.نیفتد

 نخسـتین  در هـم  تـو .میـدهم  را کارهـا  همـه  ترتیـب  خودم،نشـو  ناراحت خوب خیلی:گفت و کار فکر ي لحظه او

 پنهانـت  آبـا  هفـت  شـب  تـا ،بیا میدهم که نشانی به تاکسی با و بزن بیرون عمارت از پنهانی،آمد پیش که فرصتی

 بـه  آنجـا  از.میبـرام  داییـام  نـزد  و تهران به را تو خودم هم آن از پس.کنم شرکت مراسمش در باید چون،میکنم

 کار،بکشـی  بیـرون  آب از را گیلیمـت ،داري کـه  صـدائی  از اسـتفاده  بـا  چگونه اینکه،است خودت با دیگر بعدش

 بـه  یـا  بگـردي  خواسـتی  و شدي پشیمان روز یک اگر باشد یادت اما،میخواهد شجاعت و شهامت که است مهمی

 تـو  بـه  کـه  بـودم  مـن  ایـن  کـه  کنی فراموش را این باید.بکشی وسط مرا پاي نباید اصال،بدهی مثبت جواب یاشار

؟میدهی قول من به.کردم کمک

 مطمـئن  را این،رانـد  نخـواهم  زبـان  بر تو از نامی هرگز که قسم مادرم روح به:گفتم و فشردم را دستش صادقانه

.باش

؟بدهم تو به را راه ي کرایه یا داري پله و پول ببینم:پرسید و برد کیفش در دست او

.میشم ممنونتان بدهید اگر:گفتم شرمندگی با

 گذاشـت  دستم کف تمانی دو اسکناس یک،نشود حرکتش متوجه کسی تا میپایید درست را اطرافش که حالی در

 حسـاب  او بـا  را آاش کرایه،گشـودم  رویـت  به را در من وقتی و بده رانند به را نشانی:کرد نجوا گوشم در آرام و

.کن
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.باشد راحت خیالتان چشم

 آاش خانه به و نرفت بار زیر ي بهانه به،بماند م شا براي تا کردند اصرار او به قدر هر.رفت بعد ساعت یک گلنار

.گشت بر

 و جیـران  و جمیله به.سازم عملی را نقشام تا میگشتم فرصتی پی،میخواست آشفته بازار به که دزدي عئن هم من

 خـود  حـال  بـه  آنان.کردم خداحافظی دل در نفرشان سه هر با،میریختم اشک که همانطور و میکردم نگاه جواهر

میکوبیدند خودشان سر توي و میکردند زاري و گریه من همچون و نبوده

 را تـنش  مخصوص عطر و رفتم آبا اتاق در پشت تا،نبود دیگري به حواسش کسی که شلوغی آن در و شدم بلند.

 از یاشـار  آرام هـق  هـق  صداي.کردم خداحافظی آاش مادرانه هاي محبت همه با و کرده احساس در سوي آن از

 داشـت  میـل  اصـرار  با که او،کردم خداحافظی دل در هم او با.بود تنها و بدبخت چقدر که اه.میشد شنیده آبا اتاق

.باشم فرزندانش مادر من و شود شوهرم

 و زدم پشـتی  حیـاط  بـه  هم سري حتا.سپردم حافظه به را زوایایش و دیوار رو در ي همه و زده چرخی عمارت در

 نزدیک که درخت ي کنده روي.شد اشک پر چشمانم،بودم دیده آنجا در را یاشار که روزي نخستین یادآوري با

.ریختم اشک گذاشته هاي روز یاد به و نشستم بود انجیر درخت به

 راه از رحمان آقا و نزهت آن هر بود ممکن اینکه ي دلهره،میانداخت آشوب دلم به انجیر درخت مخصوص بوي

.گردد نابود و افشا چیز همه و رسیده

 از پـاورچین  و یواشکی،انداختم سر به سیاهی شال و کار تن به سیاهی لباس که حالی در و شدم کار به دست زود

 عمـارت  از دوان دوان.شوند خروجم متوجه اصالن و باجی مریم یا خدمه از یکی حتا اینکه بدون،گریختم عمارت

.دادم را گلنار منزل نشانی و کرده صدا تاکسی دیگري خیابان در و شدم دور

.کرد توقف خانه مقابل و گذشت خیابان چند از راننده

بماند منتظرم گفتم او به
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.شدم خوشحال.شد گشوده گلنار توسط زود خیلی در.زدم را در زنگ.

 و دادم را شـوفر  ي کرایـه .میـداد  بخش لذت امیدي و گرما دلم به که میدیدم آشنایی نور غربت ظلمات در انگار

.کردم مرخصش

 گونـه  بـه  نوازیش مهمان و پذیرایی تازه.بروم آاش خانه به تا کرد دعوتم تصوري از دور محبت و گرمی با گلنار

میشدم مدیونش و شرمند پیش از بیشتر لحظه هر که بود ي

.بود هم آمد سر نوازي مهمان و داري مردم در او بودم شنیده که آنطور،نه اما؟بود او مثل هم مارگل یعنی.

.میدرخشید ذهنم در ي ستاره چون یاشار هاي بدگویی ي همه وجود با هنوز که گوهري

 شـوهرش  بـا  رویارویی و آشنایی.است مفصلی حدیث خود،آوردم دوام گلنار ي خانه در آبا هفت تا چگونه اینکه

 همیشه همچون من و نبود ي چاره.میداد رنجم،کند تحمل را غریبه حضور همسرش خاطره محض بود مجبور که

 و کـرده  سـنگینی  آنـان  آسـایش  برگرده هم هفته یک،باشم ي خانواده بار سر صباحی چند هر داشتم عادت که

 شـکل  و میچرخیـد  همسـرش  دسـتان  در مـوم  چـون  و بود خوبی مرد گلنار شوهر حال هر به.گرداندم معزبشان

داشتنی دوست و گرم غایت به ي خانواده.داشت نیز مودب و مطیع دختر او چنین هم.میگرفت

 شـب  مراسـم  و گذشـت ،بود مانـده  دلـم  بـه  آبا دادن دست از ي واسطه به که اندوهی و درد ي همه با هفته یک.

 بـرایم  را مهـم  هـاي  خبر،داشـت  آمـد  و رفـت  اربـابی  ي خانـه  بـه  که گلنار مدت این در پذیرفت پایان نیز هفت

 تـو  ناگهـانی  شـدن  مفقـود  کـه  گفت،کنـد  رحمان آقا و نزهت توسط اصالن شناسایی به ي اشاره آنکه بی.میآورد

 شدن پدید نا فکر به مدام و کرده فراموش حدي تا را آبا دادن دست از درد که طوري،کرده گیج را همه حسابی

.هستند تو ي مقدمه بی

 و رنجـش  موجـب  کـه  آن زده حرفی کدامشان اینکه یا دیده را تو کسی چه بار آخرین میپرسند یکدیگر از همه

.است شده عمارت از تو گریختن

 خدمـه  تمـام .است شده هراسشان و حیرت موجب دیگر طرف از تو شدن غیب و طرف یک از آبا ناگهانی مرگ

.اند کرده اطألعی بی اظهار همه اما،اند کرده خواست باز را خانه ي
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 تـو  پی اند خواسته ماموران از و داده خبر هم کالنتري به.اند دیده کجا در و چگونه را تو بار آخرین نمیدانند حتا

.بگردند

 کـه  طوري،نمیدهـد  شـدنت  گـم  به اهمیتی و نداده بروز خود از واکنشی که است یاشار فقط میان این در:گفت او

.نماید تأسف و حیرت اظهار یا گفته تو از سخنی رویش پیش ندارد هق کسی

 همـه  اینکـه  به نه،جمیله قول به،شده همه دلزدگی و ناراحتی موجب آمیزش خشونت و متعادل نا رفتار که راستی

.نمیدهد اهمیت مهمی این به ي حادثه به که حاال به نه،تو سالمتی و تعلیم بود شده ذکرش و فکر ي

 از تـو  کـردن  خـارج  تفاصـیل  ایـن  بـا  خالصه:گفت کند پنهان را ناراحتیش و دلهوره میکرد سعی که حالی در بعد

.بود خواهد مشکلی بسیار کار تبریز

 در کـار  گنـد  تـا  و شـده  کار به دست فردا همین است بهتر.اند داده ماموران به را تو مشخصات آبا دختران چون

 و جلـزّ  بـه  آتـیش  روي اسپند عئن که مدت این در بفهمند اگر حالم به واي.ببریم تهران به مخفیانه را تو نیامنده

 مـن  کـاري  پنهـان  ایـن  و فـامیلیم  هم با ما باشد چی هر خوب.بودي شده پنهان من ي خانه توي بودند افتاده ولز

.است بخشودنی نا و ناشایشت کاري که پشت از زدن خنجر یعنی،توست خاطرهاي محض فقط

 بسـته  تبریـز  بـه  زنجیـر  و قـل  بـا  را پاهایم و دست انگار.داشتم عجیبی هواي و حال بودیم تهران عازم که روزي

 روزگـار  آن در آرامـش  و خوشـی  بـا  یکسـال  بـه  نزدیـک  کـه  شـهري . شـوم  جدا شهر آن از نداشتم دل و بودند

 رفتـار  مـن  با طوري و ورزیده محبت من به آن در که شهري.فهمیدم را بودن آدم و زندگی معنی تازه و گذرانده

 داري آدم یـک  عنـوان  بـه  هـم  مـن  کـه  بـودم  کـرده  درك.بـودم  فهمیـده  را بـودنم  انسان معناي که بودند کرده

 داده جـا  پـاکش  دل در را عزیـزم  آباي که شهري.بودم محروم آن از همیشه که هستم حقوقی و حق و شخصیت

.میکشیدند نفس آن در داشتند دوستم و گذاشته حرمت من که کسانی همه که شهري،بود

.بودم عزیزم عزادار هنوز چون،نیاوردم در را سیاهم لباسهاي گلنار اصرار وجود با

 دلشـوره .بـدبختیهایم  شـهر  تهـران .شـدیم  تهـران  راهـی  دختـرانش  و شوهرش و گلنار اتوبوسهمراه با زود صبح

 دل تـوي  و بـود  بهـاري  هوا،میشـد  شدیدتر احساس این،میشد نزدیکتر رفتن زمان چه هر و میداد آزارم عجیبی



www.98ia.com

300

 چقدر.بودیم آمده تبریز به رحمان آقا و نهضت با که افتادم روزي یاد رسیدیم گاراژ به وقتی.میکرد خالی را آدم

 نمـی  اهمیتـی  بـود  انتظـارم  در کـه  نـامعلومی  سرنوشـت  بـه  روان پریشـانی  فـرط  از و بودنم ترسو و بیمار رنجور

 دیگـري  آدم چون،بود دیگري طور برایم گاراژ محیط حاال اما.بود شده یکی برایم بودن زنده و مردن انگار.دادم

 بیچــاره و مفلــوك بیــوه آن دیگــر و گرفتــه تــوانی و بنیــه.شــناختم مــی را عالیقــم و خــود حــدي تــا،بودم شــده

 بهتـر  وضـعم  و سـر .هسـتم  کردن حساب و نوشتن و خواندن به قادر و آمده در به کوري از کردم احساس.نبودم

 ام گرفتـه  یاد نیز را دیگري معانی،تنفر جز میکردم احساس.نداشتم را کلفتها شکل و سر سابق مثل دیگر و شده

 به گذاشتن حرمت و ورزیدن مهر و داشتن دوست معناي.بودم خوبشان خانواده و جیران و آبا مدیون را همه که

 انسـانیت  معناي همه از مهمتر و باطن رضاي و میل روي از بلکه، باشی کار این به ملزم و مجبور آنکه بی دیگران

 و شـوم  آثـار  و گشـته  جـاري  احساسـم  رگهـاي  در سـرم  یک دهنده شفا و شفاف هاي قطره چون ذره ذره که را

 گرفته پیش را سالمت و شفا راه حدي تا اینکه تا بود ریخته دور خود با و شسته را دیگران و خود از تنفر مسموم

.بودم شده متکی خود به و

 و کـنم  سـکوت  داشـتم  دوسـت .نشسـت  من کنار بنشیند شوهرش پیش اینکه جاي به گلنار،شدیم اتوبوس سوار

 را خیابانهـایش  بیشـتر  و چرخیـده  آن در بـار  چنـد  یاشار با که را شهري.بگذرانم نظر از را شهر بار اخرین براي

 و میشـوم  جدا بودند داده پناه من به که کسانی از بیرحمانه چقدر و سنگدلم چقدر کردم فکر خودم با.بودم دیده

 بیـرون  منـاظر  محو،باشـم  داشـته  تـوجهی  گلنـار  به آنکه بی سنگین و سرد سکوتی در.نبود شناسی حق رسم این

 تهـران  بـه  داشـت  پنهـان  خود در که آرزوهایی همه با را جسمم.میگذاشتم جا تبریز در را قلبم که حالی در،بودم

.بردم می

 واقـع  بـه  کـه  کسـانی  همـه  و جیـران  و آبا با.شد جاري چشمانم از اشکی قطره، شد دور شهر از اوبوس که همین

 مـی  دلـم .کـرد  سـکوت  هم او ساکتم دید وقتی اما میکرد پرحرفی کمی گلنار.کردم خداحافظی داشتم دوستشان

 رو بـه  رو و رحمـان  آقـا  و نهضـت  آمـدن  و شـدنم  مفقـود  از پـس  و میگـذرد  چه اربابی عمارت در بدانم خواست

 ایـام  گذشـت  و دوري سـالها  از پـس  را پـدرم  کـه  مـن  همچون نیز دو آن آیا.افتاده اتفاقی چه اصالن با شدنشان

 ریختـه  دایـره  روي را ام پتـه  و بودنـد  شـاغالم  نـاجوانمرد  و عهـد  بد خواهر شوهر تشخیص به قادر بودم شناخته

.نه یا بودند
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 هـوایی  و حـال  چـه  یاشـاردر  همه از مهمتر و میکرد چه شد تبدیل عزا به خویشش و جشن که عروسی نو؛جیران

 طـوري ،بود نـداده  گمشـدنم  به اهمیتی و نداده بروز خود از خاصی واکنش،بود گفته گلنار که همانطور یعنی، بود

 او بـه  اینکـه  بـا  چـرا  دانـم  نمی.گرفت دلم،کند نظر اظهار و زده من از حرفی او روي جلوي نداشت حق کسی که

 یاشـار .میکرد ملولم و مکدر گلنار خبر این و باشم داشته اهمیت برایش خواست می دلم اما، بودم داده رد جواب

 بـراي  کـه  اي صـمیمانه  و داغ احساسات همه آن از پس هم آن، نبود کردنی باور این نه، بود نداده اهمیتی من به

 بـی  ایـن ، بـودم  دیـده  او از کـه  عنقـی  و سرسـخت  روحیـه  به توجه با.بود داده بروز خود از من با ازدواج تقاضاي

 پاسـخ  او بـه  و کـرده  مقابلـه  او بـا  هم من چون.نمیرسید نظر به بعید خیلی نبودنم و بودن از توجهی بی و اعتنایی

 فراموشـی  بـه  و مرده نظرش از گمان بی هم من پس.بود کرده او با مارگل که کاري همان یعنی، بودم داده منفی

 ریـزش  پس از دیگر.نمیماند باقی حسرتی و گله هیچ جاي دیگر حاال.بود حقم که چیزي یعنی، بودم شده سپرده

 بدي حالت آن از مرا و کرد دخالت گلنار بودیم شده دور شهر از حسابی که مدتی از پس.آمدم نمی بر اشکهایم

.دراورد بودم گرفته خود به که

 سرنوشـت  از همـه  از مهمتر و بودند انتظارم در که روشنی و طالیی روزهاي از آینده از، زد حرف چیزها خیلی از

 بـی ، میامـد  او نام که وقت هر اما، بود یاشار با ازدواج منظورش. بودم رهانیده آن شر از را خود که نامعلومی و بد

.بگویید بد سرش پشت گلنار حتی کسی نداشتم دوست و گرفت می دلم اختار

 بـزرگ  خانـه ، رسیدیم گلنار دایی خانه در جلوي طوالنی چندان نه مسافتی از پس،رسیدیم تهران به که بود شب

 هـم  آن ناخوانـده  مهمـان  دیدار آنانار زدیم در. بود شده تزیئن فتاح یا نوشته با رنگی آبی کاشی با درش سر که

. کردنـد  راهنمـایی  داخـل  بـه  را مـا  گـرم  بسیار اما، زده حیرت تامل کمی از پس. کردند حیرت شب وقت آن در

 رگ و خـون  در مـورثی  نوازي مهمان و داري مردم که شد می مطمئن آدم که بودند نواز مهمان و خونگرم آنقدر

 مـی  حرفهایشـان  متوجـه  وضـوح  به من و گفتند سخن دري هر از. است شده گذاشته ودیعه به خانواده این پی و

 و قـوم  تهـران  در کـه  کرده فراموش اصال و میرود سراغشان به دیر به دیر چرا که کردند می گله گلنار از. شدم

 افتـاد  گلنار دست به گفتن سخن مجال لحظه این در که پرسیدند او از هم من هویت مورد در حتی.دارد خویشی

 کـه  حـالی  در.دارم خواننـدگی  هنـر  بـه  کـه  زیادي عالقه و من صداي گیرایی از تمجید و تعریف به کرد شروع و

 هر و نکرده مضایقه من حق در کاري هیچ از تا خواست او از طنازي با میکرد لوس جلیلش دایی براي را خودش



www.98ia.com

302

 آهنـگ  خـوش  طنـین  از سـرزمینم  خوب مردم هم و برسم آرزوهایم به هم من تا گیرد کار به دارد توان در چه

.شوند بهرمند صداي

 تصـمیم  صـدایم  امتحـان  از پـس ، فرصت نخستین در که داد قول او،گلنار پنهان و آشکار تمناهاي از پس خالصه

.ننماید دریغ کمکی هیچ از و گرفته را الزم

 و دمیـد  سـپیده .اندیشـیدم  بود من زندگی در سازي سرنوشت و مهم زمان که روزي به و بودم بیدار را شب همه

 بـی  و تعجیـل  مشـاهده  بـا  جلیـل  دایـی  صبحانه صرف از پس.پیوست روز روشنی به ام زندگی شب ترین طوالنی

 بـی  کـه  کـارش  اتاق.کرد آغاز،آورد عمل به بود قرار که را امتحانی و برد کارش اتاق به را او و من، گلنار قراري

 بـادي  و کـوبی ، زهی سازه نوع چند.بود دلنشین اما ساده بسیار.بود شاگردانش تمرین و تعلیم براي مکانی شک

 مـی  و.اسـت  رسـیده  اسـتادي  مقـام  بـه  تـا  بوده وارد آنها همه نواختن به استاد که میداد نشان و میخورد چشم به

.بنوازد پروین و مرضیه،دلکش چون کسانی براي توانست

 دسـت  از را آرامشـم .بـود  افتـاده  تکـاپو  بـه  و تپید می سینه در کودکی دست در آمده گرفتار گنجشک مثل قلبم

 "گفـت  مالیمـت  بـا .بـود  شده والیم و هول و استیصال متوجه او.بودم شده عرق خیس هیجان فرط از و بودم داده

 ببیـنم  و بشـنوم  را صـدایت  کمـی  خـواهم  مـی  فقط،بخوانی مرضیه و قمر و دلکش مثل دارم توقع تو از نکن خیال

"نه یا خوري می خوانندگی درد به و داري را کار این جوهر میگوید گلنار که آنطور

 کـه  دیـده  کسـی  چـه  حاال تا میزنید که حرفیست چه این جان دایی آه"کرد شکوه جلیلش دایی از عشوه با گلنار

 کـه  ام دیـده  او در چیـزي  البـد ؟ دهـم  جلـوه  مهـم  و بزرگ را موضوعی بیخودي و کرده کالغ چهل کالغ یک من

 جیـران  کنـان  عقـد  شـب  کـه  بخـوان  را شعري همام "گفت و کرد من به رو سپس "کنم می شما به را سفارشش

"خواندي

 کارمـان  بگـذار ،گلنار باش ساکت لطفا: گفت رودربایستی بی نمود نمی راضی کارش در مداخله از که جلیل استاد

"؟اري د آشنایی زبانهاست ورد که معروفی هاي ترانه با "گفت طمانینه و آرامی به بعد "بکنیم را

"بله"گفتم
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"بخوان خود دلخواه به را یکی"گفت آمرانه

خواندم لرز و ترس با بود آمده بند نفسم و رسیده لبم به جان که حالی در من

 کرده خواندن به شروع و کرده باز زبان بود غریبه یک که او جلوي و کرده جرات چگونه نداشتم باور هم خودم

بودم

 نمـی  جـور  هـم  بـا  خوانـدن  و ترس،شـدي  رد اول امتحـان  از،نشـد  نـه  "گفـت  و کرد قطع را خواندنم جلیل دایی

 کنـار  را خجالـت  و تـرس  بایـد  شـوي  خواننـده  داري دوسـت  اگر.  نشدم صدایت متوجه که لرزیدي آنقدر.آیند

 خلـوت  در کـه  باشـی  پـروا  بی و راحت همانقدر، بخوانی شاه مجلس در روز یک اگر شد قرار که طوري، بگذاري

 امـا . بخوان داري دوست که را اي ترانه نو از و کن تمرکز، بکش عمیق نفس دوم بار براي حاال.خوانی می خودت

"کرد خواهی غش حتما آدم نفر ده جلوي،بترسی من جلوي اگر باشد یادت

 اي ترانـه  چنـان ،کرد پـا  بـه  غوغایی چه جیران کنان عقد شب دانی نمی، جان دایی آه "گفت و کرد دخالت گلنار

"ترسیده شما ابهت از حاال.بودند مانده مبهوت و مالت همه که خواند

 شـاگردانم  کلـه  و سر که است ممکن لحظه هر "گفت حوصلگی بی با و نیامده خوشش او دخالت از باز جلیل آقا

 حاال همین و همینجا از را اول قدم باید کاري این طالب اگر بدان و بخوان بودي آماده که وقت هر پس،شود پیدا

".منتظرم من خوب،برداري

 همان،میدیـدم  رو پـیش  که راهی تنها.بود شده ویران نیز سرم پشت پلهاي همه.بود نمانده باقی برایم راهی هیچ

 مـی  آن از تابنـده  و گرم اما اندك نور که اي روزنه.میکرد کار آن به تشویق اصرار به مرا گلنار که بود اي روزنه

 خواندن به شروع دوباره و بودم کشیده عمیقی نفس و بسته را چشمانم بودم گفته جیران به که همانطور.تراودید

 بـا  عمارت پشتی حیاط در که زمانی مثل درست ببیند مرا نیست کسی و هستم تنها میکردم خیال اینطوري.کردم

.انداخت طنین پیش از تر استوار و محکم صدایم میکردم خلوت خود

"شد بهتر،شد خوب "گفت بود شده پیش از تر امیدوار کمی که صدایی با و کرد قطع را ام ترانه باز
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 نمـی  چیـز  هیچ از دیگر و شده جمع خیالم که من. دراورد را صدایش و رفت ور آن با کمی و برداشت سازي بعد

 کمـی  حـاال "خـوردم  جـا  اش دوبـاره  سـخنان  از بودم خود حال به،پذیرفته پایان امتحانش اینکه تصور به،ترسیدم

 مـانعی ،نبود هماهنگی من نواختن و تو خواندن میان و شد پیش و پس کمی اگر.کنم می امتحان ساز با را صدایت

 خـاطر  بـه  و شـنیده  را آهـنگش  بارهـا  کـه  بخـوان  را اي ترانـه . بکـن  را سـعیت  اما،است سخت که مبدانم. ندارد

 هنـر  یـک  هـم  خواننـدگی  کـه  باشـد  یادت. شد خواهد برطرف تمرین و تعلیم با کار نقص شوي موفق اگر.داري

 را فکـرش .گرفـت  نظـر  در باید هم را استعداد البته.دارد نیاز ممارست و تمرین دیگربه هنرهاي همه مثل، است

 بـه  و بریـده  را پارچـه  و گرفته کار به را آمده دست به الگوي معین هاي اندازه و قاعده طبق اگر خیاطی در بکن

 آن از و راببـري  پارچـه  و برداشـته  را قیچی، سرخود و همینطوریلخی که میکند آن با فرقی چه کنی تبدیل لباس

"؟بنوازم برایت را آهنگ کدام حاال؟ بدوزي لباس

"بخوان را خواندي جیران کنان عقد شب که را اي ترانه همان "گفت و کرد قاطی را خودش گلنار باز

.نمودم اعالم را موافقتم و انداختم استاد به نگاهی ببندم را چشمهایم آنکه از پیش

 از و کـرد  نفـوذ  جـانم  و روح اعمـاق  در نمیدانسـتم  را نامش که ساري صداي.نواخت ساز یک با تنها را آهنگ او

 چیـز  همـه  کـه  بودم آمده وجد به چنان.داشت نواختن در جادویی دستی و بود استاد که الحق.کرد خودم بی خود

 همـانطور  خوانـدم  مـی  باید من.اندیشیدم می بود آمده فغان به خواندن براي که اي هنجره به تنها و رفت یادم از

 بـه  شـروع .گشـتم  مـی  تهـی  تعب و رنج از و ساخته نهان را ام سینه در نهفته آرزوي هزاران صدایم با همیشه که

.کردم خواندن

 نگـاه  اش چهـره  بـه  شـدیم  سـاکت  دو هـر  وقتـی .خواندم هم من و نواخت پایان تا و نکرد قطع را خواندنم اینبار

 خـود  از بهتـر  حتـی .آفـرین ، مرحبـا  "گفـت  و کـرد  مکـث  کمـی .بود آمده هیجان به و برافروخته صورتش.کردم

 کـه  اسـت  ایـن  دارد وجـود  تـو  در کـه  چیـزي .نشسـت  دلـم  به همیشه از بیشتر اینبار که طوري،خواندي خواننده

 صـداي  از هایشـان  ترانـه  خوانـدن  در و نیسـت  خوانـده  کنـون  تـا  کـه  زنـی  خواننده از یک هیچ به شبیه صدایت

 فوق که نویی و تازه صداي یعنی.  خوانی می است خودت به مخصوص که آنطور تو.کنی نمی تقلید هیچکدامشان
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 کمـک  هسـتی  جدیـدي  پدیـده  کـه  تـو  به حاضرم دل و جان با من.دارد پرورش و تعلیم به نیاز و زیباست العاده

".کنم

 اسـتاد  شـاگرد  نخسـتین  ورد بـا . بـود  گرفته قرار تاثیر تحت هم گلنار حتی گنجیدم نمی پوست در خوشحالی از

.بود آداب موبادي بسیار و مهربان زنی او.پیوستیم گلنار زندایی به و شدیم خارج کارش ازاتاق

 بـه  را او و میکـرد  گلنـار  بـه  رو کـه  حـالی  در اسـتاد .شدیم جمع هم دور همه وقتی شام صرف از پس هنگام شب

 نظـر  هـر  از را او و کـرده  دختـر  ایـن  نجابـت  از که تعریفهایی همه با "گفت شناخت می من بزرگتر و قیم عنوان

 دارد نظیـري  بی العاده فوق صداي اینکه به توجه با و کنی می را رفتارش و اخالق ضمانت و داده قرار تایید مورد

 نوازنـده  هـاي  گـروه  بـا  همـراه  را او کـم  کـم  میکنم سعی،است تصور از دور و زیاد رشدش و شکوفایی درصد و

 به.شود آشنا و کرده عادت کارش به تدریج به تا داده شرکت سوران ختنه و عروسی و عقد مجالس در، معمولی

 تـا  میکـنم  معرفـی  آنها به را او و شناسم می که اساتیدي توسط گروه این با کار ضمن.بریزد باید ترسش عبارتی

 مثـل  تـري  سـنگین  مجـالس  در و کـرده  کـار  باالتري سطح نوازندگان گروه با تا میدهم ترتیبی دهند آموزشش

 او خوانـدن  و شـرکت  خواهـان  همـه  که طوري، شود شناخته و مشهور رفته رفته و خوانده اشراف و عیان مجالس

 اش آوازه و شـده  مشهور معروف هاي خواننده همه مانند هم او که نمیکشد طولی اینطوري.باشند مجالسشان در

 مـی  باالهـا  بـاال  آن بـه  و کـرده  طـی  یکـی  یکـی  را شـهرت  و طرقـی  هـاي  پله که است وقت آن،پیچد می جا همه

 تـو  خاطر محض،مدت این در میدهم قول هم من.بفروشند سیاه بازار در را کنسرتش بلیت روزي هم شاید.رسد

 زیـادي  مـدت  مـا  کـه  دانی می خودت جان گلنار اما.کنم حمایتش و نبوده قافل او از،هستی ام خواهرزاده تنها که

 حسـابی  و درسـت  مکـان  و جـا  زودتـر  چـه  هر اما،ندارد مانعی افتد بی جا که زمانی تا.داریم نگه را او توانیم نمی

".است بهتر کنید تهیه برایش

.رسید می نظر به همیشه از بازتر اش چهره و شد تر راحت خیالش اینکه مثل.افتاد گلنار زندایی به نظرم ناگهان

 تحـت  را او و کنیـد  مـی  لطـف  کـه  هـم  قـدر  همین خوب،بدانید صالح شما که طور هر،البته"گفت مایوسانه گلنار

 بتـوانم  روزي امیـدوارم .سپاسگزاریسـت  بسـی  جاي،سـپارید  مـی  فـن  اسـاتید  دسـت  بـه  و داده قرار خود حمایت

 و درسـت  مکـان  و جا و آیم می تهران به فرصت سر... انشاا.نباشید هم بعدش نگران.کنم جبران را شما زحمات
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 مـی  تقبـل  را آنها همه هزینه که دارد هم مجلسی لباس دست چند به نیاز او تازه.سازم می فراهم برایش حسابی

 بـه  بخشیدن سامان و سر و شما با صدایش تعلیم و آموزش که،زندایی و شما گردن به افتد می زحمات باقی.کنم

 سـر  آرایـش  و وضع و سر نظر از باید این از بعد تو"گفت و کرد من به رو بعد ".عزیزم زندایی با صورتش و سر

 نگـران . کنـی  مـی  شـرکت  مجالسـی  چه در که دانی می خوب خودت چون.باشی فرد به منحصر همیشه صورت و

 خسـتگی  و کـرده  جبران را چیز همه کنی می دعوت کنسرتت به مرا که روزي باش مطمئن، نباش هم اش هزینه

".کنی می در تنم از را

 کـه  کسـی  بـراي  توانس می چطور آخر.بود نکردنی باور و تصور از دور برایم گلنار دلسوزي و فداکاري همه این

 در کـه  او؟بـود  خـوب  او مثل هم مارگل یعنی.کند ولخرجی و کرده محبت همه این شناخت نمی خوب را او هنوز

 و عشـق  کـه  او.کـرد  دگرگـونم  دیگر یکبار مارگل نام.بود شهر شهره و آمد سر دیگران به رسانی کمک و خوبی

 شـده  واژگـون  یاشار خشم با که نفتی چراغ فکر.بود سوخته آتش در جانگداز طور آن و بوده یاشار آرزوي همه

 داشـتم  دل در یاشـار  بـه  نسبت احساسی تفاصیل این همه با.میکرد ام دیوانه بود کشیده آتش به را جا همه و بود

.محبت و ترس با آمیخته احساسی نبود وصف قابل که

 کسـی  آنکـه  از پـیش  بایـد  گفـت  مـی  او.نینجامید طول به هفته یک از بیش فرزندانش و شوهرش و گلنار اقامت

 و پارچه خرید براي و برد می زار الله به مرا روز هر کوتاه مدت آن ظرف.گردد باز تبریز به شود غیبتش متوجه

 همـه  آن بابـت  از و شـدم  مـی  شـرمنده  قدر چه که داند می خدا.میکرد صرف وقت کلی مایحتاجم دیگر و لباس

 بـه  را اینهـا  همه نکن ناراحت:میگفت طنازي و خنده با او اما میکردم تاسف و ناراحتی اظهار میکرد خرج که پولی

.کن پرداخت را قرضهایت، آوردي دست به حسابی پله و پول و شدي مشهور حسابی وقتی،کنم می حساب پایت

 پـیش .میـداد  امیـد  و دلگرمی من به،درآورم را خرجم و بایستم خودم پاهاي روي بتوانم روزي هم من اینکه فکر

 کـار .بکشـد  صـورتم  و سـر  به دستی و آورده خانه به را مخصوصش آرایشگر تا خواست اش زنداي از رفتنش از

 گلنـار  دسـتور  بـه  او.میکـرد  فـرق  آسـمان  تـا  زمـین ، آورد می خانه به آبا که اي مشاطه با گلنار زندایی آرایشگر

 کـرده  آرایـش  و آراسته همیشه باید این از بعد که گفت می او.کرد باریکتر را ابروهایم و انداخت بند را صورتم

.کنم جلوه برازنده و خوب همه نظر در تا،باشم
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 بسـیار  آنـان  حـق  در کـه  الحق،میشـد  شـرمم  بـودم  رسـیده  خـودم  بـه  اینطور من و نشده آبا چهلم هنوز اینکه از

.بودم نشناس نمک و ناسپاس

 در زن خواننـده  دومـین  عنـوان  بـه  آینـده  جمعه شب براي باید که آورد خبر جلیل دایی،گلنار رفتن از پیش روز

 مـرا  گلنـار  کننـده  دلگرم سخنان و دلداریها پایین ریخت هري قلبم.بخوانم و کرده شرکت عروسی مجلس یک

 همـه  و بـرده  حملـه  ضـعفهایم  نقطـه  قلب به نداشتم سراغ خود در هرگز که شهامتی با تا میکرد مصمم و امیدوار

 رفـتن  زمـان .نباشـم  معـذب  و شرمنده ازبودنم که بسازم انسانی خود از و انداخته کناري به را بزدلیهایم و تردید

 و داده ادامـه  نامرادیهـایش  گـاه  و سختی همه با را راهم گرفت قول من از که حالی در میرفت او رسید فرا گلنار

.نماند غافل وضعیتم از و بوده احوالم مراقب دورادور تا داد قول همچنین و نشوم تسلیم هرگز

 سـفره  از، آب لیـوان  یـک  کشیدم می خجالت حتی که طوري شد چندان صد من به تنهایی و غربت رفت او وقتی

 فاصـله  ایـن  زود خیلی که بودند نواز مهمان و گرم خون آنقدر آنان اما.بردارم اش خانواده و جلیل دایی گسترده

 حـدي  تـا  و گرفتـه  انـس  آنـان  بـا  باشـم  کسی سربار یکبار وقت چند هر داشتم عادت که هم من و رفت میان از

 همـه  امـا .  میشـد  افـزوده  مـن  دلشـوره  و اضـطراب  بـر  شـدیم  مـی  نزدیکتـر  جمعـه  شب به قدر هر.شدم راحت

 فرامـوش  و بـزرگ  شـب  کـه  مهـم  شب آن عاقبت.بخوانم زنانه مجلسی در بود قرار که بود این از من خوشحالی

 بـا  همـرا ، بود شده تهیه برایم که قشنگی لباس با کرده آرایش و آراسته من.رسید فرا بود من زندگی در نشدنی

 مـن  شـد  قـرار .رفتیم عروسی جشن به،شدم می آشنا آنان با بار نخستین براي که نوازندگانی گروه و جلیل دایی

 امـا .بـودم  عصـبی  کمـی  و مضـطرب  بسـیار .نخـوانم  ام بـوده  کرده تمرین ساز با را خواندنش که ترانه دو از بیش

 مـی  برطـرف  زود خیلـی  و اسـت  طبیعـی  وضـع  ایـن  کـه  گفـت  می و میداد دلداریم، بود همکارم که زنی خواننده

 دسـت  بـه  مرا.میرفت زودتر چه هر باید و داشت قرار معروفی خواننده کنسرت براي شب آن جلیل دایی.گردد

 مـرا  مجلـس  شدن تمام از پس گرفت قول بود هم شاگردش که جوانی زن ویولون از و رفت و سپرد همکارانش

.برساند خانه به

 در نوازنـدگان  گـروه .داشـتم  تهـوع  حالـت  و انـداخت  دوران به را سرم مدعوین هیاهوي، بود قلقله زنانه قسمت

 و امتحـان  بـه  شـروع  یکـدیگر  از جـدا  و ناهماهنـگ  و انـدك  اندك یک هر و گرفته جا خود به مخصوص جایگاه

 با،داشـتند  اختیـار  در کـه  سـازهایی  مجموعـه  بـا  نوازنـدگان  گروه شدند آماده همه وقتی.کردند سازشان نواختن
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 پـس  و گرفـت  قرار ارکستر جلوي،بود شب آن زن خواننده که لیال.کردند اجراء موسیقی قطعه یک هم همکاري

 همـه  بـاهوش  شـاگردي  مثـل .کـرد  خوانـدن  بـه  شروع،مدعوین و داماد و عروس به شادباش و تبریک عرض از

 بـی  نیـز  ارکسـتر  و خوانـد  سـاعت  دو از بیش او. کردم می ضبط و ثبت ذهنم در را گفتارش و سکنات و حرکات

 لـیال  اشـاره  بـا  اینکـه  تـا ، بودنـد  عرق خیس و خسته لیال جمله از گروه همه. کرد می پا به غوغا و نواخت می وقفه

 را نـامم . بخـوانم  ترانـه  دو و گرفتـه  را او جـاي  تا خواست مستعار نامی با من معرفی ضمن او. رسید من به نوبت

 نـام  نـوبر  او ظـنِ  بـه . بـود  کرده معرفی گروه به نام همین به مرا هم اول از و بود کرده انتخاب برایم جلیل دایی

. بـود  نمانـده  برایم برنامه بقیه اجراي و رفتن جز اي چاره اما، پرید رخم از رنگ. نبود خواننده یک براي مناسبی

 شـده  سـفارش  آنهـا  بـه  جلیل دایی توسط قبل از که را آهنگی دوباره، خستگی رفع و تأمل اندکی از پس ارکستر

 بـه  شـروع ، کـردم  می فرض تنهایی و خلوت در را خودم و بستم می را چشمانم که طور همان من و نواختند، بود

 چند تا که آنان. ترساند می مرا جمع سکوت. نبود شاد لیال هاي ترانه همچون خواندم که اي ترانه. کردم خواندن

 موجـب  اینکـه  از خـوف . دادند می گوش و نشسته جایشان سر آرام، رقصیدند می هم با و زده دست پیش دقیقه

 اینکـه . بـود  انداخته چنگ وجودم به عجیبی دلهره و غصه. آورد برمی نهادم از آه، باشم شده دلزدگیشان و مالل

، رسـید  پایـان  بـه  ام ترانـه  وقتـی . داد مـی  رنجـم ، بـودم  خـورده  شکست اول شب همان از و نبوده موفق کارم در

 پـس . خوانـدم  بیشتري حال و شور با را دومم ترانه که کرد ایجاد من در نیرویی چنان خانمها حد از بیش تشویق

 خواسـتند  مـی  و نبودند بردار دست مهمانها. بودند پسندیده، بودم خوانده غمگین اي ترانه که چند هر را صدایم

 برچیـدن  مشـغول  همـه  و شـده  تمـام  شـب  آن بـراي  ارکستر شده معین قبل از وقت اما. بخوانم برایشان هم باز

 گرفت وعده من از و شد نزدیک ما به که دیدم را مرتبی و لباس خوش خانم ناباوري عین در. بودند سازهایشان

 بـود  ترقـی  پلکـان  همان این و بخوانم عروسش پاتختی مجلس در نوازندگان گروه با همراه آینده شنبه براي تا

 کـم  غـرور  فـرط  از و بـودم  سـرور  و شادي در غرق. رسیدم می شهرت به و رفته باال آن از یکی یکی باید می که

.بگشایم پر تا بود مانده

 و کـرده  هماهنـگ  همکارانم با تا خواستم او از. داد می گوش گفتگویمان به حسادت کمی با و مبهوت و مات لیال

 مجلس چند در شرکت وعده مجلسی هر در ماه یک ظرف که شد چنین این. بگیرد آنها از را برنامه اجراي وقت

.بود نظیر بی موقع آن تا گروه ظنِ به که بود ترقی این و. شد می گرفته ما از دیگر
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 رفتـه  رفتـه  کـه  او کردنهـاي  نـازك  چشم پشت و بدخلقی. شد شروع لیال حسادتهاي که بود نگذشته چیزي هنوز

 مـدت  ایـن  در. کـرد  مـی  ام کالفـه ، شـد  می اجرا من توسط ها ترانه بیشتر باید او جاي به و شد می گذاشته کنار

.دیدم می آواز تعلیم جلیل استاد نزدیکان از استادي محضر در روزها و نبوده بیکار

****

 خـوش  نـواي ، ورزیـدم  مـی  عشـق  و بسـتم  دل کـه  چیـزي  تنها به. شد عادي امري برایم جمع در خواندن کم کم

 کسـی  تصـویر  ناخودآگاه، کردم می خواندن به شروع و بستم می را چشمانم وقتی همیشه. بود صدایم و موسیقی

 چهـره  آن و داد مـی  قـرار  تـأثیر  تحـت  را احساسـاتم  و فشرده شدت به را قلبم که شد می ظاهر دیدگانم جلوي

 چشـمان  بـان  سـایه  کـه  سـیاهی  و صاف مژگان و پریشان و لخت موهاي آن با که بود یاشار دار غصه و زده ماتم

، بخوانم او براي تنها دارم دوست و شده تنگ برایش دلم کردم می احساس. شد می مجسم من بر، بود درشتش

.بود صدایم عاشق که او

 از و کـرده  فرامـوش  همیشه براي را یاشار باید که کردم نصیحت را خودم و زدم می حرف خودم با بارها و بارها

 نگـاه  و عمـارت  پشـتی  حیاط و او یاد ناخودآگاه، خواندم می وقت هر که چرا، نبود اي چاره اما؛ کنم بیرون ذهنم

 تـا  و گذاشـته  صـدایم  در عمیقـی  تأثیر دلتنگی و غصه این و گرفت می دلم و افتادم می گرمش آغوش و غمگین

 مـی  را صـدایم  کـه  کسـانی  دل در انـدك  اندك که شد چنین این. کرد می متأثرش و کرده نفوذ شنونده جان بن

.ماندم یاد به و کرده باز جا شنیدند

 و کـرده  جمـع  را وسـایلم  باید که آورد خبر روز یک، گذشت جلیل دایی منزل در اقامتم از ماه دو یکی که همین

 کـه  شـدم  متوجـه  عاقبـت  اینکـه  تـا  فهمیـدم  نمی وسایلم کردن جمع از را منظورش. شوم ملحق دیگري گروه به

 و تعریـف  شنیدن از پس و پذیرفته مرا، داشتم دوست را هایش ترانه و صدا همیشه که عزیزي و بزرگ خواننده

. باشـد  راهنمـایم  و معلم واقع در و گرفته عهده به را سرپرستیم و دیده نزدیک از مرا است مایل دیگران تمجید

 بـراي  کـه  اسـت  جلیـل  دایـی  پدرانـه  تقالهـاي  و محبـت  از پروردگـار  لطـف  از پس موهبتها این همه دانستم می

 حمایـت  تحـت  مـرا  تا بود خواسته او از جلیل دایی شک بی. کرد نمی مضایقه تقاضایی و کوشش هیچ از پرورشم

 کـه  بـودم  شـنیده  جلیل استاد از آن از پیش. برسم بودم الیقش که جایی به روزي تا، دهد پرورشم و گرفته خود
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 قسـمتی  کـه  او، دانست می دوستی انسان و خیر زن را وي و کرد می تعریف، بود بزرگی خواننده که او از همیشه

.کرد می مستمند مردم و یتیمان صرف را درآمدش از

 به متعلق که تري سنگین جا مجالس در تا شد سبب کم کم که بود بزرگی امتیاز جدیدم قیم با همدمی و آشنایی

.بیفتد زبانها سرِ نامم و کرده شرك، بود بزرگان

 جز کس هیچ از اما؛ کرد می شاد را دلم تبریز از اي نامه با گاهی از هر و نبود غافل من از هم گلنار مدت این در

 کـردم  مـی  احساس بود کرده من به که محبتی همه با. نوشت نمی دیگري چیز، مارگل از وقتها اي پاره و خودش

 و نفـرت  و شـود  ذهـنم  ملکه معروف قول به تا کند می پیگیري و تکرار مدام را مشخصی موضوع هایش نامه در

 و پلیـد  دیـو  یاشـار  و خـوبی  الهـه  مارگـل  کـه  نـرود  یاد از هرگز و کرده پیدا مطلب آن به نسبت خاصی سوءظن

 فرسـنگها  کـه  حـاال . آمـد  مـی  غیرعادي کمی نظرم به این و داده فنا باد به را خواهرش زندگی که بود زشتخویی

 و گفت می بد او از مدام که داشت دلیلی چه، بود شده ویران برگشتم پلهاي همه و افتاده فاصله یاشار و من میان

 امـا ، بـود  شـده  تنـگ  آبـا  مـزار  حتـی  و جمیلـه  و جواهر و جیران براي دلم! ؟دارد حذر بر او از مرا کرد می سعی

 آبـا  مرگ از پس روز دو یکی هم آن، دزدکی و خبر بی آنطور که وقتی. نداشتم برگشتن روي دیگر که افسوس

. نداشـتم  نامـه  نوشتن حتی یا بازگشت براي رویی دیگر، بودم گذاشته نگران و خبر بی را همه و گریخته خانه از

.بودم مدیونشان را شدنم باسواد حتی، را چیزم همه که آنان

 را شـدن  مشهور و رفتن باال راه، ورزد حسادت من به آنکه بی و بود خوبی زن کردم می زندگی نزدش که بانویی

 کـل  بـه  وضـعم  و سـر  و کافی درآمدم. ایستادم خودم پاهاي روي و شده متکی خودم به رفته رفته. داد می نشانم

 دختـر  آن دیگـر . بـود  صـاف  بقیـه  و فـر  سر نصف از و شده بلند هایم شانه روي تا سرم موهاي. بود کرده تغییر

 رشـد  خـوبی  بـه  انـدامم . نبـودم  مانسـت  مـی  پسرها چون اندام ناقص رشد و الغري فرط از که رنجوري و مردنی

 سـبزي  و انداختـه  گـل  پوسـتم  و شـده  چاق کمی. بود نمایان هیکلم دلپذیر هاي برجستگی زنها همه مثل و کرده

 جـز  اي چـاره  امـا ، انداخت آتش دلم به دیگر بار یک یاشار یاد من خداي آه. بود همیشه از تر مشخص چشمانم

 مقابـل  در. هراسـیدم  مـی  نیـز  یاشـار  به کردن فکر از حتی که بود ترسانده مرا چنان گلنار هاي نامه. نبود تحمل

 و حرفهـا  آخـرین  بـا  کـه  او. بد او پیش کمال و تمام قلبم، کرد می منع او با شدن درگیر از مرا شدت به که عقلم
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 نمـی  پژمـرده  هرگـز  کـه  بـود  کاشته قلبم در اي جوانه، بود گرفته آغوش در مرا که حالی در، ازدواجش تقاضاي

.گشت بازنمی هرگز و یافته پایان چیز همه دیگر که افسوس. شد

****

 طـور  بـه  رادیو توسط، جا همه در ام آوازه پیچیدن و اشراف و اعیان خصوصی مجالس در خواندن سال دو از پس

 این اعظم قسمت. بخوانم ایران مردم براي جدید اي ترانه و کرده کار مجرب ارکستري با تا شدم دعوت رسمی

 بـار  نخسـتین  بـراي  بـود  قـرار  اینکه. بود داده جا اش خانه در مرا که بودم خوانی آوازه بانوي مدیون را موفقیت

 رسـد  چه، دیدم نمی هم خواب در هرگز که بود موهبتی بگذارند آن روي شعري و شود ساخته من براي آهنگی

 مـی  آدمـی  همـان  مـن  حـاال . کنم تقلید آنان از و خوانده را دیگر خوانندگان ترانه نبودم مجبور دیگر! بیداري به

.نبود شرمنده بودنش زنده از که خود به متکی انسانی. خواستم می همیشه که شدم

 امـا . کـرد  مـی  سـرافرازي  احساس و برد می لذت آن از و ساخته فردي منحصربه زندگی خودش براي که آدمی

 بـر  عـالوه  و جوشـید  می من در اي زنانه حس. کردم می بودن تهی و نامرادي احساس دلم کنج باز چرا دانم نمی

 هـم  خـودم  بـراي . شـدن  دار بچـه  و ازدواج و عشـق  چـون  تقاضـاهایی . داشت دیگري تمناهاي، افتخار و شهرت

 در یـک  بـه  یک، بودم متنفر آنها از عبارتی به یا، بودم گذاشته کنار و بوسیده که را چیزهایی تمام اما، بود عجیب

 و بـوده  دور او از سالها که فهمیدم وقتی را این. بود یاشار بیقراریها این همه مسبب. بود زده جوانه و جوشیده من

 مـن  از که او. شتافت نمی یاریش به دستی و زد می پا و دست هایش غصه گرداب در که او. نداشتم وي از خبري

 احسـاس  دلـم  در خـالیش  جـاي . بود کرده رهایش رحمی بی با من و دانسته اسرارش محرم مرا و خواسته کمک

 بـدگویی  جـز  خبري هیچ اما، است آمده سرش به چه سال دو این در بدانم بودم کنجکاو. داد می رنجم و شد می

.رسید نمی من به او درباره گلنار جانب از

 الزم سفارشـهاي  همـه  قبل از جلیل دایی. رسیذد فرا بخوانم رایو در بار نخستین براي بود قرار که باشکوهی روز

.بود کرده ام آماده و داده من به را

 اتـاق  بـه  رو کـه  حالی در نیز من و نمودند آمادگی اعالم مشتاق و زده هیجان مختلف سازهاي با نوازندگان گروه

 شـدت  بـه . نمـودم  آمـادگی  اعالم سر اشاره با، بودم عالمتشان منتظر و ایستاده مخصوص بلندگوي پشت، فرمان
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 سـاخت  مـی  مفتخرم و بود کرده من به رو سعادتی چنین زندگیم در بار نخستین براي. بودم دلواپس و مضطرب

 تنظـیم  و سـروده  من براي فقط که اي ترانه هم آن. بخوانم را ام ترانه هموطنانم براي رادیو بلندگوي پشت از تا

 پـا  و کـرده  خراب را چیز همه است ممکن آن هر کردم می احساس که بودم قرار بی و دستپاچه آنقدر. بود شده

 نـام  کـه  دانسـتم  مـی . کـردم  مـی  احسـاس  گوشهایم در را قلم ضربان شدت و نبود دلم توي دل. بگذارم فرار به

 تـازه  خواننـده  آواي شـنیدن  منتظـر  شنوندگان اینک هم و نموده اعالم را نبود من به متعلق که نامی، را مستعارم

.خوانم می باد با نام به اي ترانه منتظر. بودند نشنیده او از نوایی روز آن تا که بودند کاري

 تلـخ  هـاي  خـاطره  داغ و دیـده  را آنهـا  حجـابی  هـیچ  بی انگار اما، بود پنهان سیاهم توري دستکش زیر دستهایم

 را حواسـت ! ؟هاسـت  گذشـته  یـادآوري  وقـت  چـه  حاال، آه: کشیدم فریاد خود با. کرد می تازه دلم در را گذشته

 عاشـقانه  و مطمـئن  باید تو، شوي می معرفی مردم به خواندنت با که است باري نخستین این. کن متمرکز و جمع

 کیفیـت  از هـا  گذشـته  بـه  نابههنگامـت  سـفر  و تردید و ترس همه این. کنی باز جا همه اذهان و دل در تا بخوانی

 آنقدر تو. نشانی دل بر و خوانده دل از تا کن توجه آن مضامین و ترانه به فقط و باش رها و آزاد. کاهد می کارت

 یـاد  کـه  همانطور. دهی هدر دودلیت و استیصال با را چیز همه حاال است حیف که اي کشیده زحمت خودت براي

 مـی  کـه  هسـتند  هـایی  لحظه، حاال خصوص به، اینک و گذشته ها گذشته. باش نفس به اعتماد با و مطمئن گرفتی

.هستند مهم خیلی پس، گردند برنمی دیگر و آیند

 و چسـبیده  گلـویم  بـیخ  بختـک  مثـل  بغضی و درآمد رقص به چشمانم جلوي یاشار تصویر دلیل بی چرا دانم نمی

 و وجـود  آهـنگش  خـوش  طنین و کرد نواختن به شروع ارکستر که بود اي لحظه درست این. سوزاند را چشمانم

 داده عـذاب  و کرده پنهان آنجا در را خودش آزاگار سال دو که یاشار کلبه به. برد خود با دوردستها تا را افکارم

 و گلـی  شـاه  و تبریـز  بـه ، شـنید  را صدایم و دید آنجا مرا بار نخستین براي که اربابی عمارت پشت حیاط به، بود

.بود یافته راه دلم به که مردي تنها محبت و یاشار آغوش جاذبه

 هـیچ  کـه  حالی در و کردم مرتب و گرفته دست دو هر با، بودم کرده تن به که را دوختی خوش کرپ کت پایین

 آنقـدر  بلکـه ، همیشـه  مثـل  نـه  خوانـدنی . کردم خواندن به شروع، نداشتم بودم آمده که راهی ادامه جز اي چاره

 بـه  را چشمها و سوزاند می را جان که شد می احساس غمی آنچنان ام ترانه کلمه به کلمه در که دار غصه و عمیق

 خاسـت  برمـی  جانم اعماق از که غمی. ام برآمده کارم پس از خوب خیلی کردم احساس همانجا. نشاند می اشک
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 و سـوز  همـان  ایـن  و کـرده  تأثیرگذارتر چندان صد را ام ترانه و دربرداشت را گذشته هاي خاطره سوزان لهیب

 آن در غـم  از هـایی  رگه که راس صدایی با. ساخت می برجسته و موفق را هنرمند، هنري هر در که بودذ گدازي

 کوچـه  و غمهـایم  از خوانـدم  برایشـان . خوانـدم  برایشان و یافته راه مردم هاي خانه به رادیو طریق از، بود پنهان

 تـرك  قصـد  گـاه  هـیچ  و کـرده  النـه  جـانم  اعماق در که گدازي و سوز و عشق و جوانی و گذشته آلود مه باغهاي

نداشت را نهانگاهش

:دارم یاد به را ترانه آن هنوز

کوتاه چه عشاق شب و است بهار

ما پیوستن زمان و است بهار

جا هر غصه، آنجا تو و اینجا من

دریا و کوه هزاران ما میان

نمایان صورت، دلبرم اي، کنم می صدایت

پریشان، است پریشان دوري غم از جانم که

بخوانم باد با تا بگذار بیا

جانم آرام بشنوي را ام ناله شاید که

باغ بلبل نواي و است بهار

جا هر به خواند مرا عشق غم

نمایان صورت،؛ دلبرم اي، کنم می صدایت

پریشان، است پریشان دوري غم از جانم که
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بخوانم باد با تا بگذار بیا

جانم آرام بشنوي را ام ناله شاید که

تنهاترینم من تو عشق در که

رقیبم بی غصه و تنهایی به

بخوانم باد با تا بگذار بیا

جانم آرام بشنوي را ام ناله شاید که

 روي، بودنـد  نواختـه  شیوایی و تبحر نهایت در که ارکستر انگیز شگفت غوغاي شدن خاموش و کار پایان از پس

 سـخت  انگـار . نداشـتند  را هـیکلم  داشـتن  نگـه  یاراي و شده ضعف دچار پاهایم. نشستم، یافتم که صندلی اولین

 و تحسـین  و محبـت  از سپاسـگزاري  و تشـکر  ابـراز  و شـدن  بلند توان اکنون و رسانده انجام به را دنیا کار ترین

.نداشتم را گروه تبریک

 گـویی . آزرد مـی  را روحم و قلب، بودم خوانده که اي ترانه غم و کرد غصه از ماالمال را وجودم جانگداز اندوهی

 صـداي . ببخشـد  مرا و شنیده را ام ناله شاید تا بودم فرستاده او براي باد با را دلم پیغام، بودم گفته که طور همان

 و کـرد  مـی  زنـدگی  او کـه  جـایی . بـود  دیگري جاي معطوف حواسم و شنیدم نمی درستی به را اطرافیانم تبریک

 را دلم پیغام و برخاسته قلبم از که اي ترانه. شنید می را ام ترانه نخستین خواست می دلم چقدر. کشید می نفس

 داد مـی  نشـان  آورد مـی  درد به را قلبم که احساسی این. بود شده تنگ برایش دلم چقدر که آه. رساند می او به

 کـرده  رد را تقاضـایش  که مردي عاشق! ام شده عاشق زندگیم در بار نخستین براي، تردیدهایم همه وجود با که

، کردم می عالقه احساس او به نسبت روانش و روح تعادل به اعتمادي بی عین در که مردي. بودم گریخته او از و

 آه: نالیـدم  خـود  بـا . شـد  نمـی  عـوض  او بـه  نسـبت  احساسم هم باز بود درست گلنار هاي بدگویی همه اگر حتی

!شد نمی پیدات وقت هیچ، بودي گور و گم سالها که طور همان کاش، اصالن

. کردم نمی شعف و لذت احساس اما، بودم رسیده داشتم آرزو همیشه و خواستم می که چیزهایی همه به آنکه با

.بود شده تفاوت بی و یکسان برایم چیز همه گویی
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 و اجتمـاعی  درسـت  روابـط  برقـراري  و ظـاهر  برازنـدگی  و سـواد  و نفـس  بـه  اعتمـاد  و شهرت و خواندن مشتاق

 امـور  همـه  در کـه  بودم آدم یک عنوان به دیگران به خود کردن ثابت و روحی تعادل و دیگران با نیکو معاشرت

 را بیچـارگی  و بیهـودگی  احساس همان باز تفاصیل این همه با اما، بودم رسیده سربلندي و توفیق به و شده موفق

 دوزك بزك و خودنما زنهاي از او که دانستم می. بود شده یاشار تقاضاي و احساس پذیرش از مانع که کردم می

 پیگلـی  و شـیله  بـی  و نجابـت  و سادگی تنها و آید می بدش، هستند مردها همه به متعلق انگار که اطواري و قر و

 روز بـه  روز و پیچیـده  جـا  همـه  ام آوازه و شـده  مارگل از بدتر من که حاال و بود کرده مندش عالقه و شیفته من

 هرگـز  کـه  بـود  متعصـب  آنقـدر . رفـت  نمی او محبت به امیدي دیگر، شدم می تر شناخته سفید پیشانی گاو عین

 شـب  اینکـه  از بـود  گفتـه  مـن  به صحبتهایش آخرین در آید می یادم. بخشید نمی مرا بودم کرده که کاري براي

 تنهـا  انگیز دل نواي این کرده می احساس و شده حسادت دچار، شنیدند را صدایم دیگر مردان جیران عقدکنان

 کجـا  هـر  و رادیـو  و مجالس در که بود رسیده جایی به من کار حاال و. باشد می او کردن آرام براي و او به متعلق

 فکـر  جـور  هـزار  خودش پیش مطلب این به بردن پی از پس البد. خواندم می و کرده شرکت، بودند خواهانم که

 کـه  دانـد  می خدا اما؛ گرفت می اشتباه، خواندند می و رقصیدند می ها کافه در که زنهایی با مرا و کرد می ناپسند

 عامـل  تنهـا  و بودم نزده بیراهه به و نرفته بیرون خویشتنداري و نجابت صراط از سال دو آن طول تمام در هرگز

 پرسـتویی  چـون  کـه  بـود  نیکوالحـانی  خواننده و جلیل دایی حمایتهاي و گیرایم و ناب صداي، شهرتم و پیشرفت

 سـهم  و کنـیم  اجـرا  هـم  بـا  مشـترك  کنسرتی تا بود گذشته قرار حتی که او. بود داده پناهم، خانمان بی و زخمی

 در بـار  یـک  کـه  یاشـاري  بـه  را حرفها این شد می زبانی چه با اما. کنیم خیریه امور صرف را درآمدش از اعظمی

!کرد حالی، بود دیده جفا و خیانت پرستیدش می که زنی از و خورده شکست زندگی

 مـن  کـه  را راهـی  کـه  چـرا ، کـنم  بیرون سرم از را فکرش همیشه براي باید که قبوالندم خودم به هم همین براي

 ناخوشـایند  و بد چقدر. نداشت سازگاري یاشار تعصب و غرور با، بودم رسیده موفقیت به آن در و کرده انتخاب

 مـی  سـوزیم  مـی  حسرتشـان  در مشـتاقانه  کـه  آرزوهـایی  همه به که وقتی و نبوده قانع هرگز انسانها ما که است

 کـه  درازي سـالهاي  از پـس . خـواهیم  می را دیگري چیز و نبوده این هایمان خواسته غایت فهمیم می تازه، رسیم

 همـه  از مهمتـر  و شـدن  معاشـرتی  و بـودن  خجـالتی  و انـزوا  از دوري و نفـس  بـه  اعتمـاد  و خودباوري آرزوي در

 یـک ، بـار  یـک  فقـط  اینکه، بود مهم برایم چیز یک فقط که بودم رسیده اي مرحله به حاال، سوختم می خوانندگی
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 مـردم  بـراي  رادیـو  بلنـدگوي  پشـت  از آنکـه  جـاي  بـه  خواسـت  می دلم. کند تکرار را تقاضایش یاشار دیگر بار

 الالیـی  خـوش  صداي با را هایم بچه و بخوانم فرزندانم و همسر براي خودم خانه تاالر و ایوان و حیاط در، بخوانم

 کـه  بود این مشکل! نه. کنم ازدواج توانستم نمی دیگر اینکه نه! بود گذشته چیز همه که افسوس. بخوابانم خودم

 یـاد . بـود  یافتـه  راه دلـم  باریـک  و تنگ روزنه به که بود یاشار تنها و بوده اعتماد بی و سرد مردها همه به نسبت

 محتـب  ابراز او به است قرار اگر دهد اجازه و بگذارد راحتم گفتم او به ازدواج تقاضاي پاسخ در که افتادم روزي

 تزلـزل  و محکـم  اعتمـادي  و پرمهـر  قلبی با و رفته سراغش به خودجوش و محکم اي اراده و جزم عزمی با، کنم

 بـه ، دهـد  مـی  آزارم اکنـون  کـه  تردیـدي  و شک یا واهمه و ترس هیچ بی و دارم دوستش که بگویم او به ناپذیر

 بـودم  بـرده  پـی  دلـم  تمناي و کشش این به که حاال. بپذیرم را ازدواجش تقاضاي آزادانه و کرده نگاه چشمانش

.بود شده دیر خیلی دیگر

 جملـه  از گـروه  نوازنـدگان  همـه  کـه  بود داده ترتیب کوچکی مهمانی من موفقیت براي مهربانم همخانه شب آن

 مـی  اي ترانـه  و شـده  دعـوت  رادیـو  بـه  بار یک اي هفته بعد به روز آن از. داشتند شرکت آن در نیز جلیل دایی

 در کـه  شـد  چنـین  این و بودند کرده آمادگی اعالم من با همکماري براي شاعران و آهنگسازان بهترین. خواندم

 قـیم  اتفـاق  بـه  هـم  کنسـرتی . شـد  اجرا رادیو از من توسط و تنظیم فرد منحصربه و زیبا ترانه چند کوتاهی مدت

 بـازار  در بلیـتش  شـد  مـی  بینـی  پـیش  که همانطور که شد برگزار هتل گراند بزرگ سالن در خوشنامم و مشهور

.شد فروش و خرد اصلی قیمت برابر چند به و شد معامله سیاه

 زیور تنها غلتان سفید مروارید رشته یک که بودم پوشیده اي بسته یقه و بلند آستین سیاه ماکسی لباس شب آن

 نمـی  چشـم  بـه  کـه  آرایشـی  کمترین با و شده شینیون مخصوصم آرایشگر توسط موهایم. آمد می حساب به آن

 صـحنه  روي به تشویقی چنان با رسید من به نوبت وقتی. کرد اجرا را اش برنامه او اول. شدم ظاهر سن روي آمد

 حسـادت  فـرط  از، بـود  العـاده  فـوق  زنِ آن جـاي  دیگـري  کـس  هـر . رفت نمی تصورش هرگز که شدم خوانده

.کرد می قطع من با همیشه براي را دوستیش

 کنسـرت  بلیـت  کـه  کسانی همه. بودم مواجه موسیقی و شعر عاشق مردم و اعیان از عظیمی جمعیت با رویم روبه

 و برخاسـتند  جـا  از همگـی  دیـدنم  محـض  به بودند محبوبشان خواننده و من برنامه اجراي منتظر و کرده تهیه را

.کردند تشویقم، آمد می طوالنی نظر به که مدتی
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 ایـن  کـه  هستم من این یعنی. شکرت بار هزار من خداي آه. فشرد می را گلویم خوشحالی و غرور فرط از بغضی

 حـق  و فروخـورده  بغضـی  و شـعف  و شـوق  از سرشـار  صـدایی  با. ام گرفته قرار جمع تحسین و لطف مورد چنین

 و بسته معمول طبق را چشمهایم. خواندم را ام عالقه مورد ترانه ارکستر نواختن با و کردم تشکر آنان از شناسانه

 مـی  نظـر  بـه  عصـبی  و بـدخلق  ظـاهر  بـه  و نشسـته  اي گوشه پریشان و محزون که او، دیدم می را او صورت تنها

 نیـز  را تـنش  عطـر ، شـد  مـی  مجسـم  چشـمانم  جلوي همیشه که تصویري بر عالوه کردم احساس بار این. رسید

، شـده  خـود  بـی  خـود  از و متشـنج  من به و خاست برمی او آغوش از فقط که انگیزي دل شمیم. کنم می احساس

 هـواي . کـردم  می احساس را حضورش وجودم همه با و بودم قرار بی و کالفه. بخشید می آرامش و امنیت و گرما

 اصالح از پس همیشه که خوشی بوي همان. جستم را تنش آیند خوش عطر و کشیدم سینه به را سالن در موجود

 مـی  بـاد  بـا  ترانـه  کـه  همـانطور  و گشـودم  را چشمهایم. رسید می مشام به شلوارش و کت و پیراهن و صورت از

 چهـره  تـک  تک به. گشتم دنبالش به جمعیت میان اشک به آلوده و مرطوب دیده دو با، کردم می اجرا را خوانم

 بـه  خوانـدم  مـی  کـه  اي ترانـه  از اندوهم و غصه که حالی در. یافتمش نمی اما، جستم می را او و کردم می نگاه ها

 خـارج  سـالن  از عجلـه  با که دیدم را مردي کشیده و بلند سایه، بود داده قرار تأثیر تحت را همه و رسیده نهایت

 و شـد  خـارج  سـالن  از سـرعت  بـه  کـه  اي مردانـه  و افراشته قامت آن! ؟بود کسی چه او یعنی، من خداي آه. شد

 احساس را تنش عطر که بود او یعنی! ؟بود یاشار، نداشت شب آن باشکوه کنسرت ادامه شنیدن به تمایلی دیگر

 را هـایم  ترانـه  بـاقی ! ؟گشـت  مـی  جمعیـت  انبـوه  میان در او پی از سرگردان ارواح مثل منتظرم چشمان و کرده

.داند می خدا فقط خواندم چطور و چگونه

 آن شـوم  مطمـئن  تـا  دویدم می سایه آن پی از و کرده رها را کنسرت داشتم اي چاره اگر و نبود کارم به حواسم

.بود انداخته یاشار صرافت به مرا وجودش انگیز دل رایحه که همان، بوده کسی چه مرموز شخص

 و گرفته قرار تأثیر تحت نیز افراد ترین سنگدل حتی که داشتند می اظهار و بوده راضی شب آن کنسرت از همه

 همـان  ایـن  و یافتـه  راه چشمشـان  دریچه به اشک قطره چند و کرده طغیان وجودشان زده یخ و سرد احساسات

!نشست می شنونده دل به و برخاسته جان بنِ از که بود غمی

 حسـب  بـر  را او جـایی  روزي شـاید  تـا  نخوانـدم  بسـته  چشمهاي با هرگز و نداشتم آرام دیگر بعد به شب آن از

 بـه  گلنـار  روز یـک  اینکـه  تـا  نشـد  او از خبري وقت هیچ اما، گردد خاموش اندکی اشتیاقم آتش و دیده تصادف
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. سـوزاند  حرفهـایش  آتش به را وجودم و کشید پیش را یاشار حرف تمسخر با، من با مالقات ضمن و آمد تهران

 تبریـز  از بعد. بالد می خود به داند می پیشرفت این اصلی عامل را خودش اینکه از کرد اظهار و گفت موفقیتم از

 وقیحـی  و مسـخره  طور به که حالی در آخر سر و است باردار ماهه دو جیران اینکه و گفت هایش بچه و شوهر و

 و سـرد  سـرگردان  ارواحِ عـین  که مزاجی عصبی و عنق یاشار ام شنیده! جالب خبر یک راستی«: گفت خندید می

«گرفته فراش تجدید و ازدواج به تصمیم، ندارد را او با همنشینی تحمل کسی و است نفوذ قابل غیر

 بـه  آن در حسـادت  تنـد  بـوي  کـه  بدي حالت با، دادم می قورت سختی به را دهانم آب که حالی در و خوردم جا

«؟کسی چه با«: پرسیدم رسید می مشام

 مهـم . کنـد  مـی  هـم  فرقی مگر«: گفت بود حسادتش و عصیان و خشم اوج دهنده نشان که آمیزي جنون خنده با

 ظریفـه  از تـر  احمـق ، هه. دادي رد جواب او به که بودي عاقل تو. کند می بدبخت را خودش بیچاره که است این

 اش دایـی  پسر کرده خیال بیچاره؟ بدهد مثبت جواب یاشار چون تندخویی دیوانه به که داري سراغ را کسی چه

 از هـم  آیینـه  اینکـه  از غافـل ، کنـد  مـی  حلـوا  حلوا و گذاشته سرش روي را او و است متعادلی آدم سابق همچون

 خـواب  خـانم ، هـه «: گفـت  و کرد خنده به شروع بعد» .شکند می و خورده ترك یاشار عبوس و ترش روي دیدن

 بنـد  در و اسـیر  اسـت  زنـده  که روزي تا. بگیرد او دل در را مارگل جاي تواند می کند می خیال. باشد خیر، دیده

 بـه  مارگـل  از دوري سـال  چهـار  از پـس  کـه  خواهد می حسی ارضاي براي را ظریفه تنها و اوست خاطره و عشق

 هم را بدبخت این شناسم می من که یاشاري این تازه. نیست کار در اي عالقه و عشق هیچ گرنه و آمده سراغش

. ذارد مـی  فـرار  بـه  پـا  و کنـد  می قرض هم دیگر تا دو و داشته پا دو که چزاند می و کند می جگر به خون آنقدر

 خـواهر  شـوهر ، شناسـی  نمی را یاشار تو. اوست انتظار در سرنوشتی چه نیست معلوم وگرنه، باشد عاقل اگر تازه

 سـر  به جان را دخترك بدخلقی و خودرأیی و شکاکی با آنقدر. باخبرم اخالقش بمِ و زیر از که منم این، بوده من

 خـواهر  آن. آدمیـزاد  بـه  رسـد  چـه ، سـازد  نمی او با هم سگ. شود می جدا او از و نیاورده ماندن تاب که کند می

 مـی  گرمیشـان  کشمش یک با و سردي غوره یک با حاال دخترهاي اما. زد نمی دم و آورد تاب که بود من بیچاره

«آمده بار نارنجی نازك و مامانی تیتیش خیلی که ظریفه این خصوص به. شود

 کـه  بـودم  شـده  حسـود  و عصـبی  آنقـدر . بریـد  را امـانم  حسـادت  و حرص جوشش و گرفت گر تنم همه ناگهان

 رفتـه  اربابی خانه به تازه که روزها آن مثل و بود بسته را تنفسم راه بزرگی بغض انگار. کردم می خفگی احساس
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 افتادم روزي یاد. کرد می ام دیوانه یاشار ازدواج خبر. شدم استیصال و رعشه دچار، بودم کرده مالقات یاشار با و

 و درآمـده  بالتکلیفـی  و آوارگـی  از تـا  داشـت  دوست اینکه از. گفت می اش تازه امیدهاي از فراوان اشتیاق با که

 کـه  زنـدگی  یـک . باشـد  داشته را خودش مخصوص جایگاه زن و خودش جاي مرد آن در که بسازد نویی زندگی

.رساند می نیکبختی و سعادت امنِ ساحل به را همسرش و او نهایت در

. بـود  گریختـه  رخـم  از رنـگ  و لرزیـدم  مـی  بید مثل. کرد می صدا را خانه خدمه مدام و بود شده دستپاچه گلنار

 رختخـواب  در اي هفتـه  تـا  گـران  خبـر  ایـن  امـا . دانـم  نمـی ، برگشتم عادیم حالت به دوباره تا کشید طول چقدر

 باید این از پس و بودم داده دست از همیشه براي را یاشار دیگر. بودند حالم نگران همه که طوري، کرد بستریم

 ایـن  و بـودم  کـرده  گم را عواطفم و قلب اما، بودم رسیده دلم آرزوي به من. کردم می سر هایش خاطره و یاد با

. بـودم  عـذاب  در و کشـیده  رنـج  ناتوانیم و پایی و دست بی از که زمانی مثل درست. داد می رنجم که بود چیزي

 مـن  زنـدگی  کـه  قبوالنـدم  خـود  به و آمدم کنار، بود افتاده دلم به که اي غصه و حسادت با تا کشید طول ها هفته

.بود ظریفه شأن در و نرفته پایین من گلوي از که بود بزرگی لقمه یاشار و دارم حاال که است همین

****

 دیگرم دردهاي روي دردي بلکه، کاست نمی هایم غصه از تنها نه رنگارنگیش و تلون همه با و رسید راه از پاییز

 نبود اي چاره. آورد می بر نهادم از آه، عمارت پشت پاییزي باغ آن در یاشار با دیدارم نخستین یاد. گذاشت می

 خـود  بـراي  دختـري ، همسـري  بی و تجرد سال چهار از پس داشت حق حاال و داده رد جواب او به پیش سال دو

 گرفتـه  پـیش  در را خواننـدگی  راه و زده پا پشت چیز همه به که من مثل درست. کند خوشبختش تا کند انتخاب

 مـی  احسـاس  خـود  در کـه  کمبودهـایی  و ضـعف  بخـاطر  هم باز، شد نمی پیدا اصالن کله و سر اگر مطمئنم. بودم

 مـی  بایـد  پـس . دادم مـی  تـرجیح  چیزي هر به، بود آرزویم تنها که را خوانندگی و داده رد پاسخ یاشار به، کردم

.گفتم می شکر، بود فرموده عطا من به و داشتم که چیزهایی همه براي را خدا و ساختم می و سوختم

. بـودم  نکـرده  اعتنـایی  و ربودنـد  دسـتم  از راحـت  را جـواد  که همانطور کنم بیرون ذهنم از را یاشار کردم سعی

 به که بود شده حک چیزي قلبم ته اما، بودم برنیاورده دم و بودند کشانده تباهی به را بختم و جوانی که همانطور

.شد نمی پاك راحتی
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 بـا  خصوصـی  مجـالس  در و رفـتم  مـی  رادیـو  بـه  یکبار اي هفته. یافت التیام کمی دردم و گذشته پاییز از ماه یک

 اینکـه  تـا  کردیم می اجرا کنسرتی بود داده پناهم که اي آوازه پر خواننده با هم گاهی و خواندم می باال دستمزد

.زد هم بر را زندگیم عادي روال و کشاند گذشته به مرا دوباره مهم اتفاقی روز یک

 اي ترانـه  اجراي از پس. سوزاند می را استخوانها و پیچید می هوا در سردي سوز و بود پاییز خاکستري روز یک

 بـا  ناگهـان  کـه  داشتم را خانه به عزیمت قصد و شده خارج رادیو از، بودند کرده تنظیم و تهیه برایم تازگی به که

.شدم میخکوب جا بر مردي شکسته و پیر صداي

مارگل-

 کرده النه جانم و روح در کودکی از که صدایی همان. بود آشنا صدایش! دیدم می را الموتم ملک انگار، کردم یخ

 بـرآوردن  پـس  از داره کـه  قـدرتی  همـه  با او که بودم امیدوار و داشته طلب اش گوینده از را دلم آرزوي هزار و

.سوزاند هم با را آرزوهایم و وجود رسیده نو نهال او که افسوس اما، برآید هایم خواسته

!دخترم مارگل: کرد صدایم دوباره او اما. دادم ادامه راهم به و برنگشتم

 را اصـالن  صداي شاید. برد شَکَم. کنم سکته بود مانده کم! آورد می زبان به را مارگل نام اما، بودم من مخاطبش

.کرد می خطابم مارگل اشتباه به دیگري شخص و نداده تشخیص درست

 نگـاهش . بـود  سـیما  خـوش  و بهـادر  بـزن ، قامـت  بلند جوانی همراه او. بود خودش نه، کردم نگاهش و برگشتم

.بود مشتاق اما پریشان بسیار او، کردم

. دهـم  نشان تفاوت بی و آرام را خودم کردم سعی، لرزید می داخل از وجودم و شد می جدا تنم بند از بند انکه با

.نیستم نظرتان مورد شخص من، گرفتید اشتباه؟ مارگل: گفتم اراده با و محکم صدایی با

 ترکـت  کـه  بـودي  بچـه  خیلـی  چـون ، نشـناختم  را تو من: گفت گالیه با و کرد نگاه صورتم به و آمد جلو عجله با

؟هستی من دلبند و عزیز دختر، مارگل همان که نگفتی چرا شناختی مرا که تو، کردم

؟کنم خبر پاسبان یا گذارید می راحتم: زدم فریاد سرش تغیر با و شدم عصبانی
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 زنـدان  بـه  ابـد  تـا  و بگیرنـد  مـرا  بگـو  اصـال ! کـن  خبـر  خواهـد  می دلت که را کس هر: گفت انگیزي غم نواي با

 عـوض  کـه  هسـتم  تـو  غیرت بی و وفا بی پدر من و منی دختر تو اینکه؟ دخترم شود می چه حقیقت اما، بیاندازند

.نیست شدنی

 مـادرت  شبیه چقدر تو! عزیزم، ببوسم را رویت بگذار دختر آخ: کرد تمنا عاجزانه و درآمد اشکش لحظه این در

.ندانستم را قدرش که اي فرشته، هستی

 و خانـه  فکـر  بیشـتر  تا کرد می التماس خیالم بی و کار بی پدر به که زد زنگ گوشم در مادرم هاي استغاثه و ناله

.باشد بود راه در که کودکی و خانواده

 و نسا و شاغالم اینکه فکر. باشم امان در سرما و سوز از تا کشیدم باال را پالتوام یقه و برگرداندم او از رو نفرت با

 سد دوباره، کنم خبر تاکسی آنکه از پیش. گذاشت نمی راحتم اي لحظه بودند آورده سرم به بالهایی چه فرامرز

.شد راهم

. کن صبر خدا رضاي محض اما، نداري مرا دیدن چشم و توست با حق دانم می. کن صبر، من عزیز جان مارگل-

 آرام تـو  بـا  زدن حـرف  و دیدن با قدري، کرده خم را پشتش گذشته گناهان بار که دلشکسته پیرمرد این بگذار

 فرشـته  مثـل  مـادرت  عین که تو؟ کنی می مجازاتم داري که مهربانی قلب این با چرا تو، بودم رحم بی من. گیرد

 مـی  التماسـت ؟ بگیـرم  را وقتـت  دقیقه چند که ندارم را آن ارزش حتی من یعنی؟ شدي سنگدل چرا مانی می ها

 و شـوم  آسوده کمی هم پیرمرد من بگذار. بزنم حرف تو با کلمه چند بده اجازه، افتم می پاهایت به، دخترم کنم

.باشم دلت هاي زخم بر مرهمی، کردم برادرت و تو حق در که جفایی عوض به

 ایـن  بـا  کـه  آننـد  از تـر  کهنه و عمیق من هاي زخم! ندارم شما مرحم یا دلسوزي به نیازي من: گفتم نامهربانی با

.یابند التیام حرفها

 کـه  کرد می نگاهم چنان وقیحش و درشت و سبز چشمان آن با، بود او همراه که اي چهره خوش و قلدر جوانک

.دخترم توست عموي پسر پرویز این راستی: گفت ام شده جوانک متوجه دید که همین. شد می چندشم



www.98ia.com

322

 متنفر باشم او دختر اینکه از مرا، بودم کشیده که زجرهایی و ها گذشته یاد. شد می چندشم دخترم کلمه از حتی

 بـی  و سردي با. کرد می خطاب مارگل نام به مرا چرا که بود این شد می حیرتم سبب که چیزي. کرد می بیزار و

 مـی  را خـودم  زندگی من و کرده تغییر چیز همه حاال اما، بودم شما دختر روزي که کنیم فرض خوب: گفتم میلی

 طاقـت  دیگر و است پر دلم روزها آن از کفایت قدر به. ندارم گذشته حرفهاي شنیدن براي هم تمایلی هیچ. کنم

 محبـوبی  و سرشـناس  زنِ پـدرِ  من چون مفلوکی مرد پیر اینکه از پس: گفت دلخوري با. ندارم را اضافه حرفهاي

 پـدرت  مـن  بگویی یاشار آقا به شد شرمت که همانطور؟ زدم حدس درست! هان. شود می شرمت باشد تو چون

.هستم

 یـا  بـودن  از اینکـه  به رسد چه، ام کرده فراموش را پدر نام به موجودي هویت که است وقت خیلی من برعکس-

 کـه  موقـع  همـان ، مردید من براي پیش سالها شما، خان اصالن کنم راحتتان. باشم سرافرازي یا شرم در نبودنش

.مرد محمدعلی

 را دسـتش  مـن  اما، شتافت دلداریم به او. شد جاري اختیار بی اشکم هاي قطره و سوزاند را چشمم محمدعلی نام

 جـایی  همـان  به برگردید، ندارم کاري شما با که گفتم؟ شوید می مزاحمم چرا. بگذارید راحتم: گفتم و زدم پس

 نامرادیهـایش  و زجـر  همـه  بـا  را تلـخ  روزهاي آن کنم می سعی هم من و گذشته ها گذشته. بودید حال به تا که

.آقا ندارد اي فایده دیگر گذشته سال هاي خرمن دادن باد. کنم فراموش

.بزنم را دلم حرف بگذار عزیزم مارگل،دخترم بده من به کوچک فرصت یک: نالید التماس با

 مـی  صـدا  را اربابتان متوفاي همسر نام دانید می که درحالی، زنید می صدا مارگل مرا دلیل چه به: توپیدم خشم با

.زنید

 یـادت ، عزیـزم  رفتـه  یـادت  مگـر ! اسـت  مارگل او همسر نام مثل هم من گوشه جگر نام اینکه براي: نالید درد با

 مارگـل  بابـا ، پرسـیدي  می من از زبانی شیرین با و نشستی می زانوانم روي شبها! ؟بود مارگل هم تو نام که رفته

 روي داشـتم  آرزو همیشـه  که نامی ترین قشنگ یعنی، دلم عزیز یعنی، تو یعنی مارگل گفتم می من و؟ چه یعنی

 را تو من. هستم بابا گل من پس گفتی می و نشاندي می ام گونه بر اي بوسه خوشحال و راضی تو. بگذارم دخترم

.هستی دنیا گل ترین قشنگ تو بله گفتم می و فشردم می آغوش در
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 مـی  راسـت  او. درآمد رقص به چشمانم جلوي، زنده تئاتر یک نمایش چون گفت می چه هر. افتاد دوران به سرم

 کوچـک  آنقدر منتها. بود مارگل نامم، بخوانند شاغالم خانه کلفت نام به مرا اینکه از پیش...  آمد یادم حاال. گفت

. شـناختم  نـوبر  اسـم  بـه  را خـودم  و کـرده  فرامـوش  نیـز  را خودم نام حتی که بودم پناه بی و بدبخت و گرفتار و

.مارگل: کردم تکرار را خود نام دیگر یکبار زده حیرت

 مرا دخترم. کردم وفایی بی برادرش و او حق در و کرده ولش خدا امان به که عزیزي دختر مارگل! مارگل، بله-

 عهـدي  بـد  چوب هم من. ام داده را ها گذشته تاوان هم من. نکشیدم بدبختی کم قسم خدا به! کن حاللم، ببخش

 بـه  بالهـایی  چـه  فهمیـدم  وقتـی ! معـذبم  و اسیر که سالهاست. ام خورده را مادرت و برادرت و تو به اعتنایی بی و

 زنـدگیم  به خودم دستهاي با بود نزدیک. کردم نفرین و لعن را خودم بار هزار. شدم آب درون از آوردند سرت

.نگذاشت یاشار آقا که دهم خاتمه

 کـه  کنـد  مـی  رفتـار  گونه آن اش خواهرزاده با دایی که دانستم می چه من: داد ادامه او. لرزاند را قلبم یاشار نام

 وقتـی  خـدا  بـه . باشـید  اسـیر  مـن  با اینکه تا است تر راحت آنها پیش شما جاي کردم می خیال. کردند تو با آنها

 و روز. کـنم  دق غصـه  از بود مانده کم، دادند شوهرت اي حرامزاده چه به و اند داده رنجت چطور چطور فهمیدم

 فـرو  زمـین  دل در آب اي قطـره  مثل تو اما، بطلبم حاللیت تو از و بیفتم پایت به خواستم می. بود اسف و آه شبم

 روز یـک  اینکـه  تا، شدیم دلسرد همه عاقبت تا گشتم تو پی آنقدر. نداشت خبر تو از کسی. شدي ناپدید و رفتی

 شـنیدن  محـض  بـه  که بود او فقط. فهمید نمی بود آقا جاي دیگري کس هر اگر. شنیدم آقا رادیوي از را صدایت

 دوبـاره  و کـرد  مکـث  کمـی . آورد زبـان  بـر  را تو مستعار نام ناله با و زد خشکش شد پخش رادیو از که اي ترانه

 بـی  شـدن  مفقـود  و بزرگ خانم مرگ از پس. بودم رفته آقا اتاق به چاي استکان بردن براي روز آن:کرد شروع

 خـدمتی  و رفتـه  اتـاقش  بـه  کردنـد  نمـی  جرات خدمه از یک هیچ که بود شده بداخالق و منزوي قدر آن تو دلیل

 اتـاقش  بـه  آرامی به و سروصدا بی که کسی تنها. شدند می مواجه او عتاب و خشم با که چرا، دهند انجام برایش

 روزي از هـم  و کـرد  می را سفیدم موي و سال و سن مالحظه هم آخر. بودم من گشت می بر پاورچین و رفت می

 زل اي گوشـه  به مبهوت و مات همیشه مثل. گذاشت می احترام من به دیگري طور هستی من دختر تو فهمید که

 کـه  شـنیدم ،  شـدم  اتـاق  وارد کـه  همین. بود همین سرگرمیش تنها اواخر این. داد می گوش رادیو به و بود زده

 زنـی  هـاي  خواننـده  صداي که بودیم کرده عادت ما خوب داشت تازگی برایم که اورد را زنی خواننده نام مجري
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 بـرده  مجـري  توسـط  دیگـري  زن نـام  روز ان اما بودیم صدایشان با و کرده خو نامشان به که بشنویم رادیو از را

 خوانـده  کـه  اي ترانـه  داشـتم  دوسـت  مانـدم  اتاق در بیشتر کمی. کند اجرا را خوانم می باد با ترانه بود قرار. شد

 صـداي  کـه  جدیـدي  خواننـده  نـام .مونـده  دلـم  بـه  رادیو یک داشتن حسرت که سالهاست اخر. بشنوم را میشود

 بـه  تـا  کـرد  خوانـدن  به شروع زنی ان از بعد و شد پخش زیبایی بسیار اهنگ ان از پس و اوردند را دارد مقبولی

. بـود  گرفته قرار تاثر تحت من مثل هم او. شدم یاشار حرکت متوجه.  بودم نگرفته قرار تاثیر تحت همه ان حال

 دقـت  بیشـتر  و کـرد  بلند کمی را صدا. بشنود بهتر را خواننده صداي بودتا کرده تر نزدیک رادیو به را خودش و

 بلنـد  را رادیـو ، بودم ندیده او از موقع تاان که غضبی و خشم با ها دیوانه مثل و برخاست و برخاست ناگهان کرد

.کوبید زمین به محکم و کرد

 حرکـت . کنـد  مـی  پـاره  را دلم بند و مانده گوشم توي بزرگی ان بن رادیو شدن خرد و شکستن صداي هم هنوز

 مـی  که بود شده دیوانه قدر ان. داد فراریم اتاق از، دارد می بروز خود از که غضبی و خشم و یاشار اقا عادي غیر

 منتظـر  و شـدم  پنهـان  راهـرو  از اي گوشـه . کنـد  خمیـر  و خرد ان یک در رادیو ان مثل و گرفته هم مرا ترسیدم

 بـا  بلنـد  بلنـد  کـه  حـالی  در و هراسـان  دیدم که، باشد گشته مجنون واقع به ارباب ترسیدم می. ماندم کار عاقبت

 کـه  بـود  عـادي  غیـر  و عصـبی  قـدر  ان. برد پناه عمارت پشتی حیاط به و شد خارج اتاق از، زد می حرف خودش

. یگفـت  م ناسـزا  زمـان  و زمـین  به هم شاید،  بختش یا خودش به اینکه مثل. شدم نمی حرفهایش متوجه درست

 جـا  همـان ، بگـذارد  بـالین  به سر اینکه یا، بیاشامد یا بخورد چیزي انکه بی تمام روز دو. دارد طاقتی عجب راستی

 وضـع  و بیایند تا بودیم کرده خبر را انها! خواهرهایش حتی. نداشت را او به شدن نزدیک جرات کس هیچ. ماند

 را او بـه  شـدن  نزدیـک  شهامت او جهت بی خروش و خشم و ترس از انها اما، ببینند نزدیک از را برادرشان تنها

 حرفهـاي  همـان  هـم  مـن . خواسـتند  مـی  توضـیح  بـودم  دیـده  ارامـش  در را او بار اخرین که من از همه. نداشتند

 ودر رفتگـی  فـرو  خود در خلوت روز دو از بعد خودش میل به عاقبت. کردم می تعریف دیگر بار یک را تکراري

 او از معینی فاصله در وقتها بیشتر. بازگشت عمارت به، شد می شنیده دردناکش نالۀ صداي وقتها بعضی که حالی

 سـرش  و داد سـر  اي نالـه  بعد، زد می حرف خودش با. بودم احوالش مراقب دورادور و ایستادم می تماشایش به

 درخت کنده روي، میگرفت ارام وقتی بعد. گریست می زار زار بزرگی این به مرد. گرفت می دستش دو میان را

 عمـارت  بـه  اش روزه دو انـزواي  تـرك  از پـس  خالصـه . زد مـی  زل اي گوشه به حرکت بی ساعتها و نشست می
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 راسـتی . شـد  خـارج  عمارت از و شد اتومبیلش سوار بخورد چیزي اینکه بدون و داد صفا صورتی سرو و بازگشت

 و زده سـرش  بـه  دوبـاره  کـردیم  می فکر همه که حالی در،  ساعتی از پس. ام ندیده او بنیۀ و طاقت به مردي که

 بـرایش  داد ودسـتور  زد بـرق  را ان. امـد  خانـه  به جدیدي رادیوي با و برگشت، است کرده گور و گم را خودش

 گوشـش  هایش برنامه و اخبار همه به و بنشیند رادیو پاي ساعتها روزي بود شه کارش روز ان از. ببریم غذا کمی

 غیـر  حرکـاتش  اخـر . ترسـیدند  مـی  او غضـب  و قهر از کننداما خبر طبیبی برایش خواستند می خواهرانش. دهد

 خواننـدة  همـان  فهمیـدم  هـا  بعـد . کـرد  نمی پیدایش بیرون که خواست می چیزي رادیو از انگار. بود شده عادي

 شـروع  وقتـی  و گرفته قرار اقا توجه مورد، است کرده شروع را رادیو در خواندن تازگی به که الحانی نیکو جدید

 بـه  دقـت  وبـا  نشسـت  می سرجایش صامت و ساکت. کند می بلند غایت به را رادیو صداي اقا کند می خواندن به

،  بـود  رسیده فرا خواننده ان خوانده زمان که قاعده طبق روز یک رفت می فرو خود در وبعد داد می گوش ترانه

. نشسـتم  زمـین  روي اي گوشـه  و کـرده  اطالعت هم من.  بنشینم تا داد دستور.  بروم اتاقش به تا فرستاد من پی

 طغیـان  از مـانع  و دهـد  فـرو  را بغضـش  کـرد  مـی  سـعی  کـه  حـالی  در او،  کـرد  خوانـدن  به شروع خواننده وقتی

 ایـن  انکـه  ببـین ،  کـن  گوش صدایش به خوب. خواند می که توست دختر این، االن ببین: گفت شود احساساتش

 را صـدایش  توانی نمی دانم می هرچند کن گوش خوب! رسیده جایی چه به و کجاست حاال، گشتیم دنبالش همه

 مـی  کـه  حـالی  در بعد! توست شده گم دختر همان اند کرده معرفی مستعار نام با که زنی این اما بدهی تشخیص

؟است اورده در رادیو از سر کسی چه توسط و چگونه من خداي اه: پرسید خود از نالید

: پرسـیدم  اقا از دردمندي با.  غمگین یا باشم خوشحال یافتنش از باید دانستم نمی. کردم زدن زار شروع هم من

 می خواننده زن هزاران میان که باش مطمئن: گفت غصه با او؟است من دختر خواننده خانم این مطمئنید جان اقا

!اوست خود این!  بدهم تشخیص را صدایش توانم

 چیـزي  انگـار  و بـود  قـرار  بـی ، میـزد  حرف لب زیر خودش با وقتها بیشتر. ریخت بهم حسابی اقا زندگی خالصه

 طـول  روز دو برگشـتش  و رفـت .شـد  تهـران  راهـی  مقدمه بی و کرد کاله و شال روز یک اینکه تا،  میداد رنجش

 را خـود  بـردن  میـان  از قصد انگار و گشت می اب اندك اندك.بود رفتنش موقع از تر داغان امد وقتی اما، کشید

 ان بـا  ازدواج از که روحی بیماري از، بودي کشیده که هایی رنج از، میزد حرف من با تو راجع وقتها بیشتر داشت

 کـرده  ازدواج تقاضـاي  تو از گفت من به حتی. داشت تو به نسبت که احساسی از حتی و بود شده عارضت مردك
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 را هسـتم  پـدرت  مـن  اینکـه  یعنـی ،  زنـدگیت  بـزرگ  راز او اگـر  میکردي فکر تو، او ظن به. ادي رد جواب تو و

 او بـه  دلیـل  همـین  بـه ، گردد می پشیمان و منصرف تقاضایش از و شده شخصیت خردي و دلزدگی دچار، بفهمد

 چگونـه  و کـرده  چکـار  مـدت  این در که بود این غمش و هم همۀ اما. بودي گریخته خانه از و نداده مثبت جواب

 خـودش  اینکـه  از، گفـت  برایم تو حالتهاي از او. بودي دراوردیه رادیو از سر عاقبت و ایستادي خودت پاي روي

 رنـگ  شـباهت  از، شـوي  مـی  خـارج  طبیعـی  حالـت  از و شـده  استیصـال  دچـار  من مشاهده محض به شده متوجه

 از و اي یافتـه  مـرا  دوري سالها از پس و هستم تو پدر من اینکه به بودن اگاه با تو اینکه و گفت هم به چشمانمان

 همـه  از دست، دلیل همین به نکردي برمال را رازت و گریختی من از. بود کرده جا دلت خانۀ در که نفرتی شدت

!بودي داده ترجیح فرار به را قرار و شسته چیز

 حرفـی ، بـود  انداخنه راه ارسالن اقا براي خانم جیران که تولدي جشن در گلنار با اتفاقی مالقات یک در روز یک

 به یاشار از که ترسی سبب به تو که پریده گلنار ذهن از گویا. کشاند اتش به را او که شنید سابقش زن خواهر از

 م ان! اي کـرده  رد را تقاضـایش  و گریختـه  خانـه  از اي داشته او اخالقی و روحی تعادل نداشتن و بدخلقی واسطه

.اي شده خواننده. ت که بودند فهمیده نیز خانه خدمۀ حتی و فامیل همۀ دیگر وقع

 مـی  جـایی  بـه  کردنشان کل گل کار، رسیدند می هم به وقت هر. بود مگو بگو همیشه خانم گلنار و یاشار اقا بین

 نـق  اقـا  سر انقدر خواهرش خاطر به خانم مارگل وقت ان. شدند می جدا هم از کدورت و قهر با عاقبت که رسید

 مـی  ارام کمـی  امـد  مـی  وقتـی  و گشـت  برمـی  ساعتی از پس. میکرد ترك را خانه عصبانیت فرط از او که زد می

.کرد می تنگ را خلقش و تلخ پیش از بیش را کامش خانم مارگل ارز جدایی و قهر اما، گرفت

 جـایی  بـه  و گرفت باال قدر ا همیشگیشان هاي مگو بگو و لفظی مشاجره و زدن حرف کار عادت طبق هم روز ان

 بـدبختها  ایـن ! شد نمی جگر به خون دستت از که بیچاره مارگل بودي خوب اگر تو: گفت گلنار ناگهان که رسید

 بـه  تو از اي کینه چه که دانستم می بودم اسرارش محرم که من اما، بودید مجنون و لیلی عین شما کنند می خیال

 را زنـدگیش  راز کردو سر باتو اخر تا که بود ابرودار انقدر او! بود متنفر تو با کردن زندگی از چقدر و داشت دل

 نمـی  دور خـواهرم  از اي هفتـه  بـراي  غضـب  و قهـر  با و بودي خانه در هم تو شب ان اگر. نکرد فاش کسی پیش

 پس تو که بدانند همه بگذار کشیده اینجا به کار که حاال! بود زنده او حاال و افتاد نمی شوم اتفاق ان هرگز،  شدي

 گـور  و گم اي هفته براي تجارت و کار بهانۀ به و کردي قهر مارگل با بودم ش شاهد من که مشاجراتی و دعوا از



www.98ia.com

327

 حرفـی  بزنی گول را خودت خواهی می اگر.  هستی کجا گفتی ابا به تنها و گذاشتی خبري بی ازخود را او و شدي

 مثل هم او،  گذاشتی نمی تنها را نوزادش او و کردي نمی لجبازي اگر که بدهد ندا تو به باید وجدانت ولی نیست

 عاقـل  مانسـت  مـی  الزمیها تب عین که ریقو دخترة ان برد می در به سالم جان سوزي اتش ان از ها همسایه بقیه

.زد ات سینه به رد دست و شناخت را تو مدتی اندك در که بود من بیچاره خواهر از تر

؟ زده حرفی تو به اصالن. کردم ازدواج تقاضاي او از من دانی می کجا از تو: کرد غرش شیر مثل ناگهان یاشار اقا

 شـده  الل خـانم  گلنـار . ام نـزده  منحرفی که باشید مطئن، قربان خیر: گفتم و پریدم اقا حرف میان لرز و ترس با

 تعـادلی  بـی  از که گفته تو به خودش او: پرسید او از کنان فریاد دوباره یاشار اقا. نداشت گفتن براي حرفی و بود

 پر را مارگل که طور همان ببینم. خواندي رگوشش د را همیشگیت دروغهاي تو اینکه یا، ترسد می من بدخلقی و

 که گفتی او به من راجع چیزهایی چه؟ کردي خام نیز را او،  دادي می یاد او به تازه کارهاي و حرفها و کردي می

 من پرسی می من از چرا: گفت کنان من من خانم گلنار؟ شد فراري عمارت این و من از،  انزجار و ترس فرط از

 فـوت  از بعـد  هـم  بـار  یک و عقدکنان شب یکی، جیران خواستگاري روز یکی. بودم ندیده را او بیشتر بار سه که

 پـچ  او بـا  گوشـی  در هی و میچسبیدي او به سیریش مثل همیشه ولی: گفت و پرید حرفش وسط خانم جمیله!. ابا

 کـه  مـن . بزند کسی هر به را دلش حرف که نبود دختري او: گفت و کرد مداخله هم خانم جیران. کردید می پچ

 عرضـت  بـه  تـو  بـا  مالقـات  بار سه در که شد چطور حاال.  دانستم نمی رو چیزها خیلی بودم صمیمی او با همه این

 دانسـتیم  نمی اکنون هم تا ما از یک هیچ؟ است کرده ازدواج تقاضاي او از اینکه یا، ترسد می یاشار از که رساند

 پـس . کنـد  مـی  تکذیب را موضوع و است حاضر و حی هم او که اصالن اال، کند عروسی او با خواسته می قارداشم

؟هراسیده می او خلقی کج یا بدقلقی از یا داده رد جواب یاشار به او که فهمیدي کجا از تو

 پـچ  پـچ  هـم  بـا  خیلـی  بـودي  امده خدابیامرز اباي فوت براي که بار اخرین: گفت و نماند ساکت هم خانم جواهر

 بعـد  ساعت یک درست و ندادي رضایت،  بمانی شام براي کردیم اصرار تو به قدر هر و رفتی تو شب ان. کردید

 اي چـاره ،  کـنم  کـار  چـه  خوب: گفت بود شده محاصره طرف هر از که خانم گلنار. زد غیبش هم او، تو رفتن از

 او رفتارهـاي  گفـت  مـی .  میترسـد  او از میکرد اظهار و گفت می بد یاشار از دائما دخترك. بود نمانده باقی برایم

 مـن  بـه  کـه  خصوص به،  بمانم باقی خانه یک در او با ابا مرگ از پس میترسم است عادي غیر و مشکوك طوري

 تـازه .  نـدارم  مانـدن  بـراي  جـایی  چون. برگردم تهران به خانم نزهت با هم ندارم دوست.  داده ازدواج پیشنهاد
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 ان و یاشـار  بارها که بودند داده من به را نفر دو ان الپورت مخفیانه اورم نمی را نامشان که خانه خدمۀ از تن چند

....وبشو خش مشغول که اند دیده هم با خلوت در هم با را دختر

 گلنـار ؟ دادي فـراریش  چطـور  بگـو  فقـط  ببنـد  رو کثیفت دهن گلنار شو خفه: گفت و پرید حرفش بین یاشار اقا

 اي چـاره  خـوب . دادم قـرض  او بـه  هـم  مـن . خواسـت  من از پول مقداري فقط او، ندادم فراریش من: گفت خانم

 قـرض  او بـه  پـول  مقـداري ؟میکردم باید چکار، کرد نمی امنیت احساس خانه یک در تو با بودن از وقتی. نداشتم

 معلـوم  خـوب .  خواند می رادیو در که شنیدم شما خود از اینکه تا میکند چکار و رفت کجا به نفهمیدم بعد و دادم

 هـم  حق از تازه. شد باز رادیو به پایش عاقبت که ریخت فرو عشوه دادو باج ان و این به قدر ان البد، دیگر است

.داشت هم خوبی صداي نگذریم

 از انگـار  کـه  خـانم  گلنـار . بـود  شده کبود خشم فرط از یاشار اقا.  بود امیز طعنه کالمش و وقیحانه صدایش لحن

 اي نامـه  طـی  جلـیلم  دایـی  از، خوانـد  می رادیو در او شنیدم شماها از وقتی: داد ادامه یبرد می لذت غیظ و حرص

 کـم  کـم  و حوضـی  رو مجالس در اول او که نوشت برایم هم او کنه تجسس و تحقیق او مورد در کمی تا خواستم

 بـه  در سال دو طی و کرده رو اوو به اقبال اینکه تا خوانده می عشرت و عیش مجالس و پایین سطح هاي کافه در

 بـه  و داشـته  دسـت  رادیو در که انها از یکی توسط توانسته عاقبت پست کار نوع هزار به خود کردن الوده و دري

.بخواند صدا وخوش محبوب خوانندة یک عنوان به مردم براي مستعار نام با اکنون هم و رسیده شهرتی

 تعصـبی  با امدو نمی بر خشمش مهار پس از کسی. خورد می را خونش خون که بود شده غیرتی قدر ان یاشار اقا

 از پـس  وقتـی . نشد خبري او از هم تادوهفته و گفت ترك را مهمانی، داد می جلوه ترسناك همه نظر در را او که

 حوصله و رسید می نظر به خسته و پیر.  شناختیم می ما که نبود یاشاري اقا ان دیگر،  برگشت عمارت به دوهفته

 تـو  کـردن  پیدا براي چطور اید می یادم وقتی. کرد می کار زیاد و خوابید می کم و خورد می کم. نداشت را کسی

 نهـادم  از اه، بـود  شـده  کالنتریهـا  همـۀ  دامـن  بـه  دسـت  و گشـته  خوب را جا همه و اورده در سوراخی هر از سر

 مضـایقه  کوششـی  هـیچ  از کردنـت  پیدا براي و داشت دوست را تو جانش و دل اعماق از و راستی به او برخاست

 حرفهـاي  ان وقتی. بود کالنتریها اوارة و کرده رها نیز را بزرگ خانم عزاداري مراسم حتی که انجا تا، بود نکرده

 اخـر  خـوب . بـود  شکسته را کمرش شک بی که بود شده وارد وي به محکمی ضربۀ شنید خانم گلنار از را رکیک

 دانسـتم  مـی  خـوب  مـن . خبریم با پیکشان و جیک از، بفهمد اربابانمان همیشه خدمتکاران ما،  دخترم ي دان می



www.98ia.com

329

 و پنهان کاریهاي کثافت با بار یک. دید می دار لکه را حیثیتش و غرور و خورده شکست زندگی در دوم بار براي

 و مـن  خصوص به خانه خدمۀ بیشتر. بود رسیده او به تو جانب از که ناهنجاري خبرهاي با بار این و مارگل اشکار

 دلسـرد  او تـا  کـرد  مـی  رفتـار  اقا با چطور و بود وحشتناکی و کثیف موجود چه مارگل که دانستیم می باجی مریم

 داشـته  کثـیفش  امیـال  ارضـا  بـراي  بیشـتري  فرصت و وقت او تا باشد گریزان زندگیش و خانه از مرتب و گشته

. نداشـتند  لنگـه  کـه  بودنـد  گري حیله پلید و موجودات خواهر دو هر.  نداشت او از کمی دست خانم گلنار. باشد

 را سرشان م نگشودیم لب از لب و دیدیم اینها از چیزها چه ما که داند می او فقط! بگذرد تقصیراتمان سر از خدا

 وبـش  خـش  او بـا  و داد مـی  گیر داشت شکلی و سر که هرکس به که بود شده وقیح قدر ان مارگل.  داشتیم نگه

 را او کـه  امـد  مـی  پسـرك  براي اطواري و قر چنان و گذشت نمی هم پسرعمویت، پرویز همین از حتی، کرد می

 هـم  ان، نگرد زنها جور این وبر دور. کن ول پسر خواندم گوشش بیخ بار هزار. بود کرده بیخود خود از و هوایی

 را دان نمـک  میخـوري  نمـک  بـاش  شناس حق کمی. دهد می را نانت که اربابت زن هم ان، گنده کله ادمهاي زن

 یـاد  از را مـادرش  و من نصیحتهاي همۀ و شد می بیخود خود از دید می را مارگل اطوار و قر که همین اما؛ نشکن

 با کنار و گوشه در مدام و کرده جلب خود به را خانم نظر پسرك درشت و سبز چشمان و مقبول شکل و سر برد

 فقـط  او اینکـه  از غافـل .  شده عاشقش خانم کرد می فکر هم احمق برگشته بخت این. ایستاد می زدن الس به او

. کـرد  مـی  پـرتش  کوچـه  بـه  اي تفالـه  چـون  زد مـی  را دلـش  وقتـی  و خواست می سرگرمیهایش براي را پرویز

 نشـان  را راسـت  راه و بزنـد  خـواهرش  دهـن  توي اینکه جاي به و شده مارگل هاي کرشمه متوجۀ هم گلنارخانم

 هـم  ات خانـه  نـوکر  که اقبالی خوش قدر ان بال اي: گفت می مهابا بی و خندید می او با کر کر و هرهر هی، بدهد

 دل یـک  نـه  هـم  نـادان  بدبخت این!  درامده اب از هیکل خوش و قیافه خوش فرنگی فرنگی هاي هنرپیشه عین

 عشـق  هواي به و بوسیده را چیز همه او خاطر محض خانم کرد می فکر که طوري، بود شده مارگل عاشق دل صد

. نداشـت  را اقا دیدن چشم خانم و بوده اب شکر میانشان وقتها بیشتر که را ارباب حتی، گذارد می کنار را همه او

 مریم و من هرچه.  ارباب زنِ بود شده ایمانش دین و دید نمی را جا هیچ چشمش که بود دلبسته مارگل به انقدر

. نداشـت  فایـده ، بیفتـد  هوسـباز  زنـک  ان صـرافت  از بلکـه  تا کنیم دور لعنتی خانۀ ان از را او خواستیم می باجی

 غـالم  بود شده هم بینوا این.  نبود بردارش دست و داشت می نگه خانه در را او شد می که ترفندي هر به مارگل

 قدر ان و برده لذت بسته گوش و چشم پسر این بابازي که خانم کننده کسل روزهاي رفیق. خانم گوش به حلقه

 ا که دانستیم می خوبی به باجی مریم منو. میشد دیوانه داشت بیچاره که بود داشته نگه مشتاق و زده عطش را او
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 جـز  اي چـاره  که افسوس اما، داد خواهد دستمان کار پسرك این پاك احساسات با مارگل مسخرة روابط عاقبت

 بـه  و گرفـت  را ارباب جلوي رفت شود می چطور اخر بود اقا از هم سرمان باال سقف و شب نان. نداشتیم سکوت

 خیلـی  مـدتی  یـک  اقا بیچاره.  داشت دوست بیشتر چشمانش از را او که کسی به هم ان.  زد خیانت تهمت زنش

 بـود  شـنیده  خبرهـایی  وکنار گوشه از اینکه مثل. بود مارگل مراقب و ماند می خونه توي ومدام بود شده پریشان

 شـده  حامله خانم فهمیدیدم بعد و اومد کنار اقا با دردسر بی هم خانم بود برانگیخته خانم به نسبت را شکش که

 شـروع  اطوارهـایش  و ادا دوبـاره  و زایید خانم اینکه تا میدارد بر پرویز از دست که کردیم شکر بار هزار را خدا

 کنـارش  مـدام  هـم  خـانم  گلنار داد نمی شیر هم اش بچه به و راند می خود از را او و کرد می خلقی کج اقا با. شد

 کـار  خالصـه . داد مـی  یاد او به تازه حرفهاي و کرد می پچ پچ گوشش توي مدام کند ساکتش اینکه جاي به و بود

 بـراي  شـدو  اتـومبیلش  سوار عصبانیت و دلخوري با اقا گرفت در اقا و خانم بین مفصلی دعواي که رسید جاي به

 ان و طـرف  ایـن  به فنر عین و برخاست رختخواب از شد جمع اقا رفتن از مارگل خیال که همین زد غیبش مدتی

 خـودش  کـرد  سعی و رسید وضعش سر به. کرد می ناراحتی و درد اظهار اقا روي پیش انگار نه انگار پرید طرف

 را خانـه  خدمـه  همـه  او، شـد  پـا  بـه  سوزي اتش خانه در که شبی از پیش روز.اورد در انگیزي وسوسه شکل به را

 داد تومانی پنج اسکناس یک یکی همه به که حالی در هم خانم دادگلنار مرخصی روزي دو یکی همه به فراخواند

 کـه  مـواجبی  از خوشـحال  همـه . بزنیـد  حرفی کسی به انکه بی گردید وبرمی روید می مرخصی روز دو: گفت می

 راهـم  پریـوز  و خواسـتند  نیـز  بـودیم  خانـه  سریدار که باجی مریم منو عذر حتی انها. گفتند ترك را گرفتندخانه

 مدتها از وپس برویم، بود تبریز ساکن هم او که باجی مریم خواهر خانه به گرفتیم تصمیم هم ما. کردند مرخص

. امـد  اش خالـه  خانه ما با دلشکسته و غمگین، بود شده کالفه مارگا اعتنایی بی از که هم پرویز کنیم تازه دیداري

 یبـه  اي نامـه  مارگـل  کـه  دیـده ، بـود  بازمانده که در الي از، خانه ترك از پیش روز ان خورد می قسم باجی مریم

 خـارج  خانـه  از همـه  ما. برساند خان ارسالن عمویش پسر دست به را ان تا خواسته او از و داده خانم گلنار دست

 روز دو اینکـه  تا. کرد خواهد چکار خدمه از خالی و خورده شیر بچه یک با خانم دانستیم نمی که حالی در شدیم

 سـرش  تاسف با و انداخت پرویز به نگاهی و شد ساکت لحظه این در. رسید گوشمان به وحشتناك حادثۀ ان بعد

 دنبـالم  مـدت  ایـن  تمـام  او پـس « :پرسـیدم  شـگفتی  با لرزیدم می خود به که حالی در. داد تکان راست و چپ را

«؟نبود تفاوت بی شدنم مفقود به نسبت و میگشت
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 و نکـرد  شـرکت  هـم  مـادرش  عزاداري مراسم در حتی او گفتم برایت را واقعیت عین قسم خدا به« :گفت اصالن

«.داد می را تو نشانی رسید می که ماموري و پاسبان هر به و بود سرگردان کالنتري ان و کالنتري این در مدام

 مـورد  در چرا. شدم ناامید یاشار از قدر ان شکست را دلم و منگفت به دیگري طور گلنار چرا پس: گفتم خودم با

 جلوه فاسدي و منحرف زن مرا و کرده تعریف یاشار براي جلیل دایی زبان از را رذیالنه و پست ي حرفها ان من

؟داشت معنایی چه دورویی و بدگویی و دروغ اینهمه؟ بود داده

 گرفتنـد  تاکسی من سفارش به. بود شده عابران فضولی و حیرت موجب اصلی خیابان در نفر سه ما طوالنی توقف

«؟هستی من پدر تو فهمیدند چطور« :پرسیدم اصالن از راه بین رفتیم پروین خانه به نفري سه و

 رحمـان  اقـا  و خـانم  نزهـت  کلـه  تو رفتن از پس ساعت دو« :گفت بود شده جمع چشمانش در اشک که حالی در

 بـه  چنگی افتاد من به خانم نزهت چشم که همین. کردند نمی پیدایت و گشتند می تو پی خانه اهل همۀ. شد پیدا

 خانـه  اهـل  همـۀ  کـه  بود وقت ان او؟ میکنی چکار اینجا تو خان اصالن،  خدا بر پناه واه: گفت و انداخت صورتش

 مـن  فهمیدینـد  رحمـان  اقـا  و خـانم  نزهـت  توسط، بود مانده باز دهانشان تعجب فرط از که حالی در، زده حیرت

 بـا  هسـتم  تـو  پـدر  مـن  فهمیـد  ووقتی بود یاشار اقا نکرد تعجب خیلی که کسی تنها. هستم شاغالم خواهر شوهر

 بـا  و شـک  بـی  چـون ، نگردیـد  دنبـالش  عمـارت  در دیگر گفت و کوبید ش پیشانی بر را دستش بدبختی و اندوه

 پـس . نگـردد  برمال رازش او حضور در تا گریخته خانه از، اید می تبریز به خانم نزهت دانسته می اینکه به توجه

 بـه  کـه  بـود  همـین  بـراي . بـود  داشـته  نگه مخفی دلش در را راز این و شناخته را پدرش زدم حدس که همانطور

 احتمـال  وبـه  عمـارت  بیرون باید دیگر. افتاد می ضعف و غش حالت ان روحیبه فشار فرط از اصالن دیدن محض

.بگردیم دنبالش پاسبانها توسط زیاد

 خصوصـیات  از بارهـا  و بارهـا  هسـتم  تو پدر من بود فهمیده وقتی« :داد ادامه دوباره دید را تاسفم و سکوت وقتی

 خـاکی  کـرة  ایـن  و زمین روي در فرشته یک اگر که کرد می اظهار و گفت می برایم تو نجابت و خانمی و اخالقی

 و کنـد  حیـرت  حرفها ان شنیدن با که داشت حق نداردپس نظیر صداقت و پاکی در که توست دختر هم ان باشد

 هـم  بعـد ، همسـر  ناسـازگاري  و نامهربـانی  اول. اسـت  بـدبختی  موجـود  ارباب اصال. رود فرو خود الك در دوباره
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 او مگـر  اخـر  بود گفته تو مورد در خانم گلنار که ناپسند حرفهاي شنیدن سپس و مارگل جفاي و خیانت فهمیدن

؟شد بازي ابرویش با باید، بست می دل کسی به بار هر که بود شده مرتکب گناهی چه

«؟کند می باور را حرفهایش چرا شناسد می را گلنار که او! است محض دورغ گلنار حرفهاي اما« :نالیدم درد با

 او از خبـري  و شود می گم تمام سال دو بسته گوش و چشم دختري وقتی. بگذار او جاي را خودت« :گفت اصالن

 و رادیـو  از سـر  دوسـال  از بعـد  وقـت  ان ببـرد  پنـاه  انهـا  بـه  کـه  ندارد اي خانواده و خانه هیچ و رسد نمی ادم به

 هـر  بـه ؟ شـدي  نمـی  مشـکوك ، میکردي فکري چه بودي او جاي تو؟ دهد می معنایی چه، اورد می در خوانندگی

 ازدواج ظریفـه  با دارد قصد که کرد اعالم اي مقدمه هیچ بی یکدفعه او اینکه تا گذشت منوال همین به مدتها حال

 نـه  دیـده  را او نـه  یاشـار  آقا مدت این طی و گذاشتند پسغام و پیغام با و دورادور را هایشان قرار و قول انها کند

روز تا کرده قدغن او.بیایند اربابی عمارت به عمهاش دختر و عمه که درد این به تمایلی

 را پـولش  فقـط  او.بخرنـد  خودشـان  است الزم عروسی براي و میخواهند چه هر و نیاید عمارت به ظریفه عروسی

 یـک  کـه  ندارد قصد او تو نظر به؟دخترم میدهد معنایی چه تو نظر به این خوب.ندارد آنها کار به کاري و میدهد

 دوري او از طـور  ایـن  کـه  باشـد  زنـی  طالـب  مـردي  وقتی؟کنـد  تبـاه  را زندگیاش و کرده لج خودش با دیگر بار

 هـم  حـاال .اسـت  شـده  او گمـانی  بد سبب خانم گلنار سخنان فقط و دارد دوست را تو هنوز او مطمئنم من.نمیکند

 بـدبخت  را بیچـاره  دختـرك  آن هـم  و خـودش  هـم  کـه  شود عملی مرتکب و کند لج زندگیاش و تو با میخواهد

 آقـا  از کلـک  بـا  و فریفتـه  را تـو  خـانم  گلنـار  شدم مطمئن که شنیدهام باجی مریم از حرفهایی مدت این تی.کند

 و بـود  مارگـل  و گلنار خبرچین باجی مریم آخر.داند خدا،داشته کار این از قصدي چه حاال.است کرده دور یاشار

 چـه  منه خطاکاریهاي سبب به توست فامیل که فهمید و دید را خانم نزهت وقتی.میداشت نگاه را سرشان همیشه

 میفرسـتاد  نفـرین  و لعن خودش به مدام،نپرس و نگو که گردید متأسف و نادم چنان،نیامده سرت به که بالهایی

 عاقبـت .است نرساند خانم گلنار گوش به یاشار آقا و تو از که خبرها چه و نگفته که لیچاردها چه سرت پشت که

 گوشـش  به مو به مو را یاشار آقا و تو رفتارهاي و حرکات ي همه تا بود کرده مأمور را او خانم گلنار که داد بروز

 را او بتوانیم اگر،است نفس ضعف دختر این که بود گفته باجی مریم به او.نگذارد خبر بی مطلبی از را او و رساند

 مارگـل  جـاي  بـه  را او دارد قصـد  آبـا  میکنم احساس چون.دادیم انجام را مهمی کار،کنیم بدبین یاشار آقا نسبت

 میـل  بـی  هـم  یاشـار  آقـا  اینکـه  مثـل .بگیـرد  را خواهرم جاي پا و سر بی ي دختره این ندارم دوست هیچ.بنشاند
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 دختـر  اینکـه  بـه  توجـه  بـا .ام گرفته را مچشان و دیده عمارت پشتی حیاط در دخترك همراه به را او چون،نیست

 حـدي  تـا  و کـرده  منصـرف  را او میتوانیم یاشار آقا به نسبت او کردن بدبین و ترساندن با،است ترسویی و بزدل

 خـاطره  بـه .کن رسوایشان کاران خدمت میان و بنداز زبانها سر را حرفشان میتوانی آنجا هم تو.بدهیم فراري هم

 گذشـته  جبـران  بـه  تـا  آمادهـام .بـزنیم  حـرف  تـو  بـا  تا ایم آماده و هستیم اینجا پرویز و من حاال که است همین

 از اینکه یا و باشی بدبین یاشار آقا به نسبت شده موجب که تردیدي و شک از را تو و ساخته مال بر را حقیقت،ها

 و آورده در بـه  شـده  زده دل و منصرف،تو زندگی بزرگ راز فهمیدن سبب به او که کنی گمان احیانا و بترسی او

 و گذاشـته  عروسـی  و عقـد  قـرار  دیگـري  دختـر  بـا  میـدانم  کـه  حـالی  در،دارد دوسـتت  هم هنوز او که کنی باور

 رفتـه  اتـاقش  به پنهانی پیش روز چند دیدم که فهمیدم وقتی را این.سازد تباه را زندگیاش دستی دستی میخواهد

 را گوشـم  وقتـی .توست صداي شنیدن منتظر و زده برق به مقرر ساعت سر را رادیو و کرده قفل داخل از را در و

 تـو  بـراي  دلـش  شـدم  مطمـئن  کـه  بود وقت آن.میخواندي شیوایی به که شنیدم را تو صداي چسباندم در درز به

 چشـمانش  چون کرده گریه که دیدم هستم مراقبش بفهمد آنکه بی،آمد بیرون اتاقش از که هم وقتی.شده تنگ

 رفت پشتی حیاط به که هم بعد.نپرس و نگو که بود ریخته هم به طوري و میرسید نظر به نشسته خون به و قرمز

 معطلـی  بـی .کنـی  امتحـان  را بختـت  دیگـر  بـار  یک که کنم خواهش تو از تا آمادهام حاال.ماند جا همان شب تا و

 کـه  حالی در آنهم،کنم امتحان را بختم باید چرا من،میکند او با عروسی مهیاي را خود ظریفه که حاال،هرگز:گفتم

 هرگز یاشار تعصب و غرور که رفتهام راهی به من تازه.است من از تر برازنده و مناسب یاشار براي نظر هر از او

 بـاقی  بـدبین  و مشـکوك  مـن  بـه  نسـبت  ابـد  تا شنیده گلنار از که هم حرفی با و نمیدهد من به بخشش ي اجازه

 قفـل  در را کیلیـد .شـدیم  پیـاده  مـا  و کـرد  متوقف راننده،من خواهش به.رسیدیم خانه به موقع همان.ماند خواهد

 آدمی،بـود  سـاخته  دیگري آدم من از سال دو آن انگار.کردم تعارف داخل به را دو آن،نبود خانه کسی،چرخاندم

 کـه  او،بودم متنفر او از هنوز اما،نمیترسیدام اصالن با شدن مواجه و کردن نگاه از.نمیترسید کس هیچ از دیگر که

 قلـبم  بـه  نیشـتر  چون فکري.میزد آتیش و آب به خوشبختیم براي را خودش حاال بود بدبختیهایم ي همه مسبب

 و خـود  خـاطره  محـض  هم شاید:گفتم خودم با.باشم بین خوش او به نسبت هم لحظه یک نداد اجازه و رفت فرو

 او صـورت  این در.برساند هم به را ما و کرده عوض را نظرم میکند سعی باشد روغن در نانشان اینکه و همسرش

 و میشود محسوب آنان براي فراوانی امتیاز که،نامادریم حقیقت در و عمو زن باجی مریم و ارباب زن پدر میشود

.دهد می هلشان صاحبخانگی به سرایداري از



www.98ia.com

334

 بیـا «:گفـت  و زد صدا مرا او اما، رساندم آشپزخانه به چاي کردن دم هواي به را خودم ببینم کمتر را او اینکه براي

 تهـران  بـه  آمـدنم  متوجـه  آقـا  تا برگردم تبریز به زودتر هرچه باید من.نداریم وقت زیاد،دخترم بیا،جان مارگل

«.گردم برمی زود و روم می ارومیه به کاري انجام براي ام گفته او به.نشود

«؟است مارگل هم من نام که گفتی او به«:پرسیدم او از ناخودآگاه

«.دارد دل به کینه زنش از چقدر دانستم می چون!هرگز»

 روزهـایی  چـه  دانسـته  مـی  او خوب: گفتم خود به بدهد پاسخ آنکه از پیش و» ؟یافتی مرا چگونه«:پرسیدم دوباره

 و کشـاند  اتاق به مرا اصرار به بعد. زد را حرف همین هم او. شد پیدایم تا مانده منتظر آنقدر،خوانم می رادیو در

 تـو  بفهمـد  یاشـار  آقـا  اینکه از قبل.سازد برمال تو براي را حقایقی تا آوردم بود که اي بهانه هر به را پرویز«:گفت

 تعصـب  و خشـم  فـرط  از حادثه شب او اي فهمیده اینکه از تو کرد می تصور وي که شنیدم او از اي شده خواننده

 دلسـرد  او از، بودنـد  شده کشته دونفر آن در که شده سوزي آتش موجب و ساخته واژگون لگد با را نفتی چراغ

«.نداشتی وي با صحبتی هم به تمایلی دیگر و گشته

«؟زده شما به خودش را حرفها این»

 آنکـه  بـا  هیچوقـت  مـن  ولی. کند آشتی مارگل با تا آمده خانه به حادثه شب که گفت من به او، بله« :گفت اصالن

 دو مـرگ  مسـبب  کـه  خیال این با را خودش دارد و کشد می رنج که کردم می احساس و دیدم می را پریشانیش

«.بوده دیگري چیز ماجرا حقیقت که ندادم بروز جیزي هرگز، برد می بین از شده انسان

«!؟حقیقتی چه« :پرسیدم حیرت با

 زبان از خدا رضاي محض تا ام آورده اینجا یه مخفیگاهش از مکافات و زحمت هر به را پرویز« :داد پاسخ اصالن

 داري شـریف  مـرد  ایـن  بـه  نسـبت  کـه  بدبینی و سوءظن از دست و کرده باور شاید تا بشنوي را حقیقت خودش

«.برداري

«!؟مخفیگاهش«:پرسیدم حیرت با
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 از هرگـز  و کـرده  پنهـان  جـایی  در را خـودش  حادثه آن از بعد یاشار آقا همچون نیز او چون! مخفیگاهش، بله»

 دخترعمویـت  بـراي «:گفـت  و کـرد  پرویـز  بـه  رو لحظـه  ایـن  در» !اسـت  ندیده خوش روزگار وجدان عذاب فرط

«.ببخشد را تو و کند کم گناهانت از قدري خداوند شاید تا افتاده اتفاقی چه حادثه شب که کن تعریف

 تـر  خوشرنگ اصالن و من از چشمانش. رسید می نظر به برازنده و سیما خوش جوانی.کردم نگاه پرویز چهره به

 بـود  او مردانـه  و ورزیـده  هیکل تر مهم همه از. بود کرده فرنگیها چون را او سرش روشن خرمایی موهاي و بود

 جوانـان  از را او آذریش لهجه زد می حرف وقتی تازه. ساخت می چابکی مرد او از نیرومندي و جوانی عین در که

 هرچـه  بایـد .اسـت  کـم  وقـت ، دیگـر  بـاش  زود د« :زد غر سرش، تشر و توپ با اصالن.ساخت می متمایز فرنگی

«.برگردیم زودتر

 بـا ، سـاخت  مـی  پردردسري و شرور جوان او از و زد می موج سبزش چشمان در که وقاحتی و جسارت همه با او

 گرفتـارم  و نـداده  خبـر  کالنتـري  بـه  گفـتم  را حقیقت اگر دهید می قول«:کرد زدن حرف به شروع اصالن سلقمه

«.نسازید

؟ترسید می مجازاتش و قانون از که کرده چه او مگر. بودم مانده متحیر و مات

. دهد نمی لو را پسرعمویش هرگز او. بگو را حقیقت فقط تو. دهم می قول او عوض من« :گفت من جاي به اصالن

 آتشـها  همه و نیست القلبی قسی مرد آقا که بداند باید او. کند روشن زندگیش با را تکلیفش هم او تا بزن حرف

«.شود می بلند مارگل گور از

 مـی  تـو  بـا  بعـد  و گفتم می ننه به باید«:گفت بود مردد و مشکوك عمویش قرار و قول به نسبت حالیکه در پرویز

 حـرف  فقـط  تـو .کـرد  نخواهـد  کـاري  چنـین  او« :گفت کالفگی با اصالن» ؟چه سپرد پاسبانها دست مرا اگر. آمدم

«.بزن

 خیلـی  خـانم « :شـنیدم  مـی  را صـدایش  سختی به که طوري.کرد زدن حرف به شروع تردید با اما،آرامی به پرویز

 و ریخـت  می جیبم توي پول، داد می من به که مواجبی از بیشتر آقا از پنهان همیشه، داشتند محبت من به نسبت

 وضـعت  سر بینم می را تو وقتی خواهد می دلم. نباشی ها مهترزاده مثل اینطور که برس خودت به کمی گفت می
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 بـزن  ادوکلن خودت به همیشه گفت و داد من به را آقا ادکلن بزرگ شیشه یکروز حتی. باشد چشمگیر و آراسته

 ادوکلـن  خودم به و رسیدم لباسم و سر به او پولهاي با که بعد اما. کشیدم خجالت اول. ندهی پهن بوي اینقدر که

 هوشـیارم  و پرانـده  گرانی خواب از مرا او انگار. کردم دعا خانم جان به دل در و آمد خوشم خودم از خیلی، زدم

 فکـر  دیگـري  چیـز  بـه  خانـه  ریز و خرد کارهاي و مهتري جز و بود خودم الك توي سرم همیشه آخر. بود کرده

 را جـا  همـه  و شـد  بـاز  چشمانم، بود شده ایجاد من در که فاحشی تغییر و وضعم و سر به رسیدگی از. کردم نمی

، کـرد  مـی  سـنگینی  ام گٌـرده  بر که کارهایی و خوابیدن و خوردن بر عالوه کردم می احساس. دیدم دیگري طور

 برخاسـتم  خـواب  از، خانم تلنگرهاي با و درآورده تخم از سر که اي جوجه مثل. خواهم می هم دیگري چیزهاي

 سـیمایی  خـوش  و برومنـد  جوان کردم می احساس. دوختم چشم ها زیبایی همه به همیشه از هوشیارتر و بیدار و

 مـی  او بـه  بـاز  چشـم  بـا ، همـه  از تـر  مهم و بودم فهمیده خانم هاي تمجید و تعریف از را مطلب این یعنی. هستم

 مـی  سـرك  حیـاط  توي، نبود منزل آقا وقت هر. بودم دیده روز آن به تا که بود زنهایی همه سرآمد که نگریستم

 کـه  بود طوري زدنش حرف. پرداخت می من با زدن حرف به و کرده مرخص کار از مرا یافتنم محض به و کشید

 و هیکـل  متوجـه  همـش  کـه  بود طوري اطوارهایش و ادا بلکه، نداشتم حرفهایش به توجهی یعنی. کرد می محوم

 مـن  از. بخـورم  ناهـار  او بـا  خفـا  در و رفتـه  اتـاقش  بـه  تا داد اجازه من به دوبار یکی حتی. بودم او زیباي صورت

 چنگـال  بـا  را کلمـی  و کـاهو  یـا  خیـار  وقتهـا  اي پـاره  و گذاشت می بشقابم توي گوشت و مرغ. کرد می پذیرایی

 است ممکن اینکه ترس از و کشیدم می خجالت اول. داشت برنمی چشمم از چشم. گذاشت می دهانم به خودش

 کـم  احساسـاتش  ابـراز  در او آزادي اما، لرزیدم می خودم به بگذارد ام سینه روي را سرم و برسد سر آقا آن هر

 شـرمانه  بـی  و زده زل وقاحـت  بـا  او بـه  اینکـه  آیـد  مـی  خوشش جسارتم از فهمیدم بعد. کرد جسور نیز مرا کم

 مـی  میـدان  من به او پزوایی بی. کرد می خوشحال را او بسوزم حسرتش در مشتاقانه و کاویده نگاه با را هیکلش

 مـی  را بازوهایم. کند لمس را ام ورزیده عضالت هم گاهی و بزند الس من با دارد دوست کردم می احساس. داد

 حصـري  و حـد  کـه  کـردم  مـی  احسـاس  خـود  در هیجـانی  و شـوق  حرکات این از و فشرد می سختی به و گرفت

 بـود  شده ذکرم و فکر همه. نبود کارم به حواسم دیگر. کردم می خرج هم من و داد می پول من به مدام. نداشت

 مـی  منتظـرم  خانـه  کنـار  و گوشـه  در زدن قـدم  هـواي  به و آمد می حیاط به، رفت می بیرون خانه از آقا وقتی. او

 بـوي  تیزچنگـالی  شیر چون و نشناخته پا از سر که شدم می هیجانی چنان دچار او با پنهانی مالقاتهاي از من.ماند

 و کـرد  مـی  بـش  و خـوش  مـن  بـا . کردم می پیدایش بود شده مخفی هرکجا و کردم می حس مشامم با را شکار
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 و بـرد  مـی  لـذت  استیصالم و ضعف از. افتادم می نفس از و شده خسته که کرد می ام زده هیجان و مشتاق آنقدر

 جـرات  هرگـز  امـا . کشـیدم  مـی  را منتش و کرده عوعو و موس موس دنبالش به اي خورده کتک سگ چون من

 ماندنم زنده به امیدي دیگر، شود برمال رازمان اگر و است ارباب زن او که دانستم می.دادم نمی خود به جسارت

 کـه  کـرد  مـی  دلبـري  آنقـدر  فقـط  و سوزاند می خود بوسیدن و کشیدن آغوش در عطش در مرا او. بود نخواهد

 رهـا  بعـدي  دیـدارهاي  امیـد  به و گذاشته جا به جان بی و مسخ، حرکت بی اي مرده بسان مرا چون قلدري جوان

 خـود  از و گنـگ . شـدم  مـی  تـر  ضـعیف  امـا ، تر حریص روز به روز و داده دست از را نیرویم همه انگار. کرد می

 تـن  بـه  سـر  خواستم می. شد می ارباب وقتها اي پاره و عمو خشم موجب پرتیم حواس و کاري کم و بودم بیخود

 بـازي ، رفـت  مـی  او وقتی. بگذارد تنها زیبایش زن با مرا و کند گم خانه از را گورش زودتر هرچه و نباشد ارباب

 و هـا  ادا عاشـق  هـم  من. برد می لذت دادنم زجر از و آورد درمی اي تازه بازي مرتب. شد می شروع هم مارگل

 بیاید من دنبال به که داشت دلیلی چه وگرنه خواهد می مرا او که بود شده ثابت من به. بودم او دلبرانه رفتارهاي

 خـواهرش  نشـان  مرا روز یک حتی. داشتند بگومگو هم با مدام و راند می خود از را شوهرش که درحالی هم آن

 پـیش  را بـدنم  ورزیده عضالت طوري بعد و پرداخت ام قیافه و هیکل و من از تعریف به او حضور در و داد گلنار

. کردنـد  مـی  کرکـر  و هرهـر  هی و نبود خیالشان عین خواهر دو. شد حیرتم و شرم موجب که کرد لمس او روي

 مـن . شـنوا  گـوش  کـو  امـا . داشـت  می برحذرم پنهانی مالقاتهاي این از و بود برده بو موضوع او حدودي تا ام ننه

، کـردم  نمـی  عـوض  دنیـایی  بـا  را آوردنـش  دست به و گرفتن آغوش در سعادت. بودم مارگل واله و مسخ دیگر

 کـه  کنـد  بیـرونم  خانـه  از خواسـت  چنـدبار  و کـرد  می منعم عمو. شد می تمام مرگم یا ضرر به کار این اگر حتی

؟ گذاریـد  نمـی  راحـتش  چرا، دارید جوان این کار به چکار که توپید ام ننه و عمو به خشونت با و نگذاشت مارگل

 کلـی . من با مخارجش و خرج این از بعد. سرتان توي بخورد هم آن؟ خواهد می شما از بیشتر نان لقمه یک مگر

 حیـف ، گفـت  می و کشید می نشان و خط عمو. دارد دوستم او که بودم مطمئن دیگر و بودم شده مغرور خودم به

 کسـی  کـه  شـود  ریختـه  دایره روي آقا جلوي طوري اش پته که کردم می کاري وگرنه است من دختر نام هم که

 مـی  لذت آنقدر مالقاتها این از. داشت ادامه همچنان او و من پنهانی دیدارهاي خالصه. است من کار نشد خبردار

 تـوي  مـدام  و داد ترجیح تجارت به را نشینی خانه آقا ناگهان که شد چه دانم نمی. شناختم نمی پا از سر که بردم

 تر غمگین و تر افسرده روز به روز. شده حامله مارگل که فهمیدم هم آن از بعد. شد خانم دماغ موي و ماند خانه

 دستهاي با را آقا خواست می دلم.نداشتم صبوري و انتظار جز اي چاره اما، کشید می پر او هواي به دلم. شدم می
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. بـود  کـرده  بیتـاب  و دیوانـه  مـرا  او وصال عطش عشقو. بودم شده خونخوار آنقدر چرا دانم نمی. کنم خفه خودم

، بـودم  کـرده  عـادت  او بـه  مـن . باشم داده دست از را او ترسیدم می. بود کرده پریشانم و کالفه آقا با او سازش

 بسـتر  در و کـرده  زایمان تا کشید طول سالها قدر به خالصه. شدم می دیوانه دیدمش نمی روز یک اگر که طوري

 توصـیه  به ارباب و شد پا به آقا و او بین دعوایی روز یک اینکه تا. ببینم را او تا آمد نمی پیش فرصتی دیگر. افتاد

 دسـت  بـه  را روحـیش  تعـادل  تـا  واگـذارد  خـود  حال به را او و کشیده خانم از دست مدتی براي کرد سعی گلنار

 خـود  بـه  مـرا  او تـا  سـاختم  مـی  آن مهیـاي  را خـودم  و شـد  مـی  آب دلم توي قند. گردد مهربان دوباره و آورده

 پـس ، آقا مدت طوالنی رفتن و قهر او شدن مطمئن محض به او. نیامد در آب از درست حدسم دیدم که بازخواند

. شـدم  مـی  دیوانـه  داشـتم . کـرد  مـرخص  مـن  جمله از را خانه خدمه همه، بگیرد من از سراغی آنکه بی، مدتی از

 او جانـب  از اي اشاره منتظر و آمد می یادم آوردنم وجد به در او اشتیاق و شوق. بگیرد نادیده مرا شد نمی باورم

.نیامد در آب از درست حدسم اما.بدوم سویش به سر با نا بودم

 کـه  حـالی  در، نشـناخته  پـا  از سـر  و خوشـحال  مسـتخدمان  و کـرد  مـرخص  را همه او که بارید می سنگینی یرف

 هـم  عموجـانم  و ننـه  حتـی . رفتند مرخصی به روز دو یکی براي، بودند کرده دریافت خانم گلنار از خوبی مواجب

 امـا . بردنـد  خود همراه خشونت جبرو با، ناباوري عین در هم مرا. شدند ام خاله منزل راهی و بستند را شان بقچه

 بچـه  و گلنـار  تنهـا  و کـرده  مرخص را همه که سردارد در اي نقشه چه او بدانم خواستم می. آورد نمی طاقت دلم

 خانـه  از گلنار.  دادم کشیک ارباب خانه اطراف و زدم بیرون خانه از اي بهانه به دلیل همین به. اند مانده خانه در

 و پریـده  حیاط داخل به دیوار روي از داشتم قصد و پلکیدم می خانه بر و دور.  گذاشت تنها را آنها و رفت بیرون

 قفل در را کلید او.  شدند کوچه وارد ارسالن آقا با همراه شتابان خانم گلنار شدم متوجه که کنم مالقات مارگل با

 از ترسـی  هـیچ  بـی  و عجلـه  بـا .  بازگشـت  بود آمده که راهی از خودش و برد حیاط به را خان ارسالن و چرخاند

. رسـاندم  سـاختمان  بـه  را خـودم ، نشوم دیده که طوري،  کنار و گوشه از و پریدم حیاط داخل به و رفته باال دیوار

 طـوري  و آراسـته  را خـودش  طـوري  مارگـل . بودم مراقبشان پنجره پشت از. شد خانه وارد هراسان خان ارسالن

 از و تمنـا  مارگل حرکات از اما،  شنیدم نمی را صدایشان. ساخت می طاقت بی را مردي هر که بود پوشیده لباس

 بلکـه  کـرد  زاري گریـه  و زد دیـوار  و در بـه  را خـودش  مارگـل  آنقـدر . بود نمایان اجتناب و امتناع ارسالن رفتار

 نمـی  را او چـون  اي فرشـته  که بود کور یا،  بود سنگ از او که انگار اما، گردد تسلیم و داده رضایت خان ارسالن
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 گرفـت  در بینشان بحثی و جر،  ارسالن طرف از کراهت و دوري و مارگل جانب از تقاضا و تمنا کلی از پس. دید

 و گنـگ . بازگشـت ،  بـود  آمـده  کـه  راهـی  از شـتابان  و زد بیـرون  ساختمان از او قراري بی به توجه بی ارسالن و

 بـاورم .  گشـت  تار و تیره آسمان و شد مستولی کم کم تاریکی. نداشتم جنبیدن توان و نشسته اي گوشه مبهوت

 و گریه پایش به همه آن و آراست می او براي را خودش و فرستاد می خان ارسالن پی مارگل باید چرا.  شد نمی

 دانسـتم  نمـی ،  بـودم  دل دو.  ورزد مـی  عشق من به و دارد دوست مرا کردم می فکر که حالی در، کرد می زاري

 کـرده  فروکش اندوهش و خشم تا کنم صبر قدري اینکه یا و بزنم حرف او با و رفته مارگل سراغ به موقع همان

!  بـود  برگشـته  دوبـاره  یعنـی . کـرد  میخکـوبم  جا بر دروازه در به اي ضربه صداي ناگهان که گیرد آرام اندکی و

 خانـه  به او.  شدم خان ارباب متوجه آمد جلوتر وقتی.  نبود خان ارسالن که شد حیاط وارد مردي که نپایید دیري

.ام نزده آب به گدار بی که کردم شکر بار هزار را خدا و ماندم،  بودم پنهان که جا همان.  بود برگشته

 خـودش  بـودو  گذاشـت  بـاز  را سـاختمان  ورودي در. کردنـد  صـدا  را مستخدمان و شدند ساختمان داخل آقا››

 بـه  یکراسـت  او.  رسـاندم  بـاال  طبقـه  بـه  را خـودم  صدا سر بی و پاورچین هم من.  بود رفته باال ٔطبقه به سراسیمه

 بحـث  و جـر  بینشان مارگل با گو و گفت کمی از پس.  گویند می چه ببینم تا دادم گوش خوب.  رفت تاالر طرف

.  گفـت  مـی  آقـا  بـراي  کاریهـایش  خطـا  از مهابـا  بـی  و بـود  شده دیوانه مارگل، شد نمی باورم.  گرفت در سختی

 بـه  و بود باز تاالر در.  شود کشته او دست به خواست می دلش شاید. بود ارباب کردن دیوانه و تحریک قصدش

 و شـوق  همه آن و خان ارسالن رفتن از بعد.  شد می خوانده امیدي نا و یأس مارگل نگاه از.  دیدمشان می خوبی

 بـا  را آقـا . بـود  زده عصـیان  و دیوانـه  عجیبـی  طـور  بـه ،  بـود  گشـته  مـأیوس  و امیـد  نـا  و ریخته پایش که شوري

 نـزد  او.  اسـت  حرامـزاده  و نیست او مال بچه گفت او به حتی.  جنباند می را غیرتش رگ.  رنجاند می حرفهایش

 ایـن  تمـام  در و اسـت  کرده ازدواج ارباب با او چزاندن براي تنها و بوده عمویش پسر عاشق که کرد اعتراف آقا

 در از او با شکمش در حرام تخمی کاشتن از پس و داشته پنهانی روابط خواسته می دلش که کس هر با نیز مدت

 مـی  وا طغیـان  بـه  را او عصـیان  و جنـون .  زد کتک را او آقا! نیاید در کارش گند تا کرده مدارا و آمده در سازش

.  کـرد  داغـان  را وسایلش ٔهمه و ریخت هم به را اتاق. برد بین از و شکست،  بود خانم عالقه مورد چه هر. داشت

 مارگـل  وقاحـت  امـا ،  داد می نشان را غضبش و حرص.  کرد داغان را وسایلش داد می نشان را غضبش و حرص

 مـی  کفـري  را اربـاب  بیشـتر  و خندیـد  می شیطان مثل، خود کردن جور و جمع و ترس جاي به که بود زیاد چنان
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 مـی  تحریـک  را آقا.  ندارم ماندن زنده به تمایلی ارسالن از بعد دیگر چون،  بکش مرا مردي اگر گفت می. کرد

 لگـدي  غضـب  و خشـم  با او اما،  کشتم می را او،  بودم ارباب جاي من اگر. خواند می تعصبش و غیرت بی و کرد

 بـود  کالفه و عصبی قدر آن.  شد خارج اتاق از بودم ندیده او در هرگز که جنونی با و زد اتاق وسط نفتی چراغ به

 هـر .  بسـت  سـرش  پشـت  محکـم  را در و شد خارج خانه از غران و خشمگین او.  نشد من حضور ٔمتوجه حتی که

 در و داشـت  رابطـه  هـم  دیگري اشخاص با من بر عالوه مارگل یعنی.  شدم می منگ و گیج پیش از بیشتر لحظه

 مـی  تفـریح  و داده قـرار  خود ٔبازیچه مرا مدت این تمام در او پس! ورزید می عشق ارسالن به همیشه حال همان

،  عالقـه  و عشق نه قصدش که حالی در هم آن،کنم خیانت ارباب به شوم راضی تا بود کرده لوندي قدر آن؟ کرد

 یـاد . بـود  گرفتـه  را چشـمانم  جلـوي  خـون ! بـود  خـان  ارسـالن  عبـارتی  بـه  یا آقا از جویی انتقام و هوسرانی بلکه

 بـه  و بـرده  چشـمه  لـب  تشنه مرا همیشه او.  کردم می موس موس و افتاده دنبالش سگ مثل که افتادم روزهایی

.گرداند می باز دیگري روز امید

 و چرخانـد  مـی  عروسکی چون و کرد می بازي غرورم و من با خودش از تر وقیح خواهر روي جلوي اینکه از››

 برگـردم  سـاختمان  به گرفتم تصمیم.  خورد می را خونم خون،  گشتند می شعف و لذت دچار ضعفم و خواري از

 بود داده نشان عاشق و مشتاق را خودش دروغ به و بود داده بازي مرا روز آن تا او.  کنم تسویه او با را حسابم و

 پایـان  بـود  انداختـه  راه کـه  اي گربه و موش بازي و داده را ذاتیهایش بد ٔهمه تاوان تا بود رسیده آن نوبت حاال. 

 دلخـواهش  مـردان  ٔهمـه  بـا  او بـودم  فهمیـده  حـاال  ولی، است من عاشق و ندارد عالقه آقا به کردم می خیال! دهد

 می او از را حقم باید. بودند بازیچه بقیه و داشته دوست دنیا این در را نفر یک اما و کرده هرزگی و بش و خوش

 واژگـون  آقـا  کـه  هـم  نفتی چراغ.  بود یخته هم به جا همه. شدم تاالر وارد. دادم می را بدذاتیش جواب و ستاندم

.بود شده پخش اتاق کف،  بود درآن که نفتی اندك و بود خاموش قبل از، بود کرده

. بـودم  شـده  هیجـان  و تـرس  دچـار  او بـا  تنهایی از.  زد می زار گاه و خندید می گاه.  بود نشسته اي گوشه ماگل

 کارهـاي  بـه  دست تا کرد وادارم، شد می عارضم دیدنش از که هیجانی و بود شده شکسته او دست به که غرورم

 مـی  ارضـا  را درونـم  ٔنهفتـه  آرزوي هـم  و کـرد  مـی  جبـران  را حقارتم و خردي هم که کارهایی. بزنم آمیز جنون

.ساخت
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 سـرم  تنـدي  بـا ، بـود  شـده  تـا  چهار دیدنم از چشمانش که حالی در.  کردم بلند جا از را او و رفتم طرفش به››

 ببنـدي  را دهنت بهتراست! شو خفه وگفتم کوفتم دهنش به دست پشت با! ؟ کنی می چکار اینجا تو کشید فریاد

.بگیرم ازتو را حقم ام آمده.

 هـم  حقـی  مگر دهی می پهن بوي فقط که پا و سر بی ٔپسره تو؟ بگیري را حقت که انداخت سرش را صدایش››

:  گفتم آلودي خشم صداي با مسخره احمق،  نکردم پرتت کوچه توي تا گمشو برو؟ اي آمده طلبش به که داري

 بـه  را خـونم  کـه  اي خنـده ، خندیـد ؟ بـود  تو عالقه و عشق مظهر روزي که همان؟ مسخره احمق گویی می من به

 که بودي اي بازیچه فقط تو بیچاره احمق هه؟  بودي من عالقه و عشق مورد تو: گفت هرزگی با.  آورد می جوش

‹‹...چطور رفته یادت! برد می لذت تو دادن بازي از هم گلنار بلکه،  من نه.  کردم می گرم را سرم آن با

 شـدت  بـه  و گرفتـه  محکم را دستش.  بود شده جاري دماغش و دهن از خون.  زدم دهنش توي دیگر یکبار››

 امـا ، بود رفته حال از که بود شده کوبیده ارباب لگد و مشت زیر قدر آن.  بود نمانده باقی او در رمقی.  چرخاندم

 چطـور ؟ هسـتی  که کردي خیال.  شعور بی احمق کن ولم: زد می داد.  کرد می کار خوب هنوز تیزش و تند زمان

 چـه ، من با صحبتی هم به چه را لیاقت بی ٔزاده نوکر تو.  بگویی زور و بزنی دست من به دهی می اجازه خودت به

 اظهـار  اربـاب  زن بـه ،  مـن  بـه  دهـی  مـی  جرأت خودت به چطور. گیري قرار ام عالقه و عشق مورد آنکه به رسد

‹‹.کنی عشق

 سـقوط  تـو .  نـداري  قربـی  و ارج اربـاب  نزد دیگر که دانی می خوب هم خودت.  پست ٔهرزه،  شو خفه گفتم››

 و گفـت  مـی  وبیـراه  بـد  مـدام  اما،  نداشت مقاومت تاب.  نامی بد لجن در سر با هم آن! سقوط،  مارگل اي کرده

 شـد  حال بی.  زدم صورتش و سر به محکم مشت سه دو و رسیده نهایت به حرصم.  آورد می جوش به را غیرتم

 دیگـر .  شـدم  نزدیک او به.  ستانم باز او از را ام شکسته غرور انتقام تا بود فرصت بهترین. نکرد حرکت دیگر و

 گذاشـت  مـی  جا بر مرا مند آرزو و زده حسرت مرگ حد سر تا که افتادم روزهایی یاد.  بود نمانده من در طاقتی

 تکـان  و افتـاده  اتـاق  کـف  آرام و حرکـت  بی همچنان او. گشتم آسوده و گرفتم دل کام او از. رفت می وعده با و

 بلنـد .  کشـید  نمـی  نفـس  انگـار ،  گذاشتم اش سینه روي را سرم. بود بیهوش کردم صدایش!ترسیدم. خورد نمی

 برسـد  راه از کسی آن هر ترسیدم می.  کشیدم سرك اطراف به ها دیوانه مثل کردم جور و جمع را خودم و شدم
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 ببر بین از را چیز همه. داد درسم درون از ندایی.  داشت را خانه کلید او؟ چه آمد می گلنار اگر. شود باز مشتم و

.است راه بهترین این، کن فرار هم بعدش و

، کـردم  نفـت  بـه  آغشته و آلوده را جا همه پایین ٔطبقه همین از و برداشتم نفتی پیت.  رفتم انباري به عجله با››

 فـرار  بـه  پـا  آتش افروختن از پس و کرده روشن کبریتی بعد.  ریختم نفت تاالر در همه از بیشتر و ها اتاق توي

 بـه  و شـدم  پنهـان  اي گوشه. شد حریق ٔطعمه اتاق ٔهمه و شد کشیده آتش به جا همه کوتاهی مدت در.  گذاشتم

 آنهـا  بـه  و کـرد  سرایت هم دیگر ٔخانه دو یکی به که بود زیاد آنقدر سوزي آتش شدت.  کردم نگاه ارباب ٔخانه

.رساند خسارت نیز

 اتاقهـاي  از یکـی  در کـه  را نـوزادي  ٔگریه صداي هم اماهنوز،  گذرد می شوم ماجراي ازآن سال چهار آنکه با››

 آتـش  بـه  هـم  را پایین طبقه ساختمان از خروج از قبل که بودم ترسیده آنقدر. دارم یاد به را زد می زار باال طبقه

 مخفـی  همانجا،  پاسبانها توسط محل سرسري بررسی و اقوام رسیدن و صبح تا و نرفتم خانه به شب آن.  کشیدم

 مشـکوك  و غیرعادي،  حریق موقع به نکردن مهار و خانه در خدمه نبودن موران مأ نظر از.  بودم مراقب و ماندم

 شـب  روحـی  فشـار .  بـود  سـرایدار  و خـدمتکار  پر همیشه که ارباب ٔخانه چون اي خانه هم آن،  رسید می نظر به

 مـورد  مرا و شدند غیرعادیم حالت ٔمتوجه همه ورود محض به. کشاند ام خاله ٔخانه به مرا وجدان عذاب و گذشته

 محـض  بـه . بـودم  کـرده  سـر  اي شـده  خـراب  کدام در را گذشته شب که بدانند خواستند می و دادند قرار سؤال

 تـا  کردنـد  جـو  و پـرس  و ورزیـده  سماجت آنقدر، شهر در ارباب ٔخانه سوزي آتش جریان صداي و سر پیچیدن

 مـی  خـودش  بـه  مـار  عـین  اصـالن  و کوفـت  مـی  صورتش و سر توي ام ننه. دادم لو را خودم و کرده اقرار عاقبت

 کـار  شـمال  قـر  ٔ زنیکـه  آن و تـو  مشـکوك  روابـط  عاقبـت  کـه  دانستم می،  گفت می و کرد می گریه ننه.  پیچید

 بـه  حساب حرف اما، ارباب زن به چه تورا آخر که گفتم نفهم لندرهور ٔپسره این به بار هزار. داد خواهد دستمان

 و سـر  عاشـق  و داشـت  نمی بر سرش از دست هم اطواري و فري قري ٔدختره آن آخر. نرفت که نرفت خرجش

؟ اصـالن  کنـیم  چکـار  بایـد  حاال؟ شاباجی بدهیم چه را مردم جواب حاال. بود شده حرام به نمک این مقبول شکل

 شـود  گور و گم مدتی است بهتر،  گفت بود خالنده ناخنها با را صورتش ٔهمه اش زاده خواهر ٔکرده از که ام خاله

 مـی  رسـوایش  و ریخته دایره روي را اش پته پسرك این ٔقیافه وگرنه گیرد آرام اوضاع و بیفتد آسیاب از آبها تا

.کند
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 از اي لحظـه  و افتـاده  اززندگی.  ام مانده گور و گم و مخفی حاال همین تا یعنی،  مدتها تا آنها ٔگفته به هم من››

کشاندي بدبختی به را ما ٔهمه که مارگل کند لعنت خدا. نیستم امان در وجدان عذاب و ناراحتی و شب آن ٔکرده

.››

 ازهـیچ  و نداشـت  کـم  چیـزي  کـه  بیچـاره  اربـاب  آخـر ‹‹: کرد تمام را حرفش اصالن.  بود اش جمله آخرین این

 نخواسـته  و خواسـته  مـا  خالصـه . بـود  نشـناس  نمـک  و خـراب  ذاتاَ و اصالًَ او اما، کرد نمی دریغ او حق در چیزهم

 بـا  خـودش  اینکه خیال به بیچاره آن. آقا دشمن درباطن و دوست ظاهر در و نفهم ٔپسره این جرم شریک شدیم

 پنهـان  اش کلبـه  در را خودش و کشیده وجدان عذاب سالها،  شده سوزي آتش سبب نفتی چراغ کردن واژگون

 بـر  دم مـذهب  ال ایـن  خـاطر  بـه  و بـودیم  روزیـش  شـبانه  شدن آب و سوختن شاهد هم باجی مریم و من و کرد

 آن کـه  نکـردیم  اعتـراف  امـا ، بخـورد  را خونش خون و افتاده خودش جان به خوره مثل ارباب گذاشتم.نیاوردیم

 و داد مـی  سـر  ناله و کشید می ضجه او شبها چه که داند می خدا فقط. کیست مقصراصلی و افتاده اتفاقی چه شب

 دم و بـودیم  شدنش پرپر ناظر و شاهد باجی ومریم من و زد می زار، بود رفته زندگیش و او بر آنچه ماتم در من

‹‹.آوردیم نمی در

.  گفـت  نمـی  اي کلمه دیگر و نشسته صامت و ساکت هم پرویز. نمود مغفرت طلب خدا از و افتاد گریه به اصالن

 بـه  شـاید ! برسـانیم  گـاراژ  بـه  را خودمـان  زودتـر  چـه  هر باید شده دیر خیلی‹‹ :گفت اندوه با و برخاست اصالن

 روز از اگـر .نکـن  معطل قدر این؟  زده خشکت مجسمه مثل چرا! پسر دیگر باش زود د. برسیم اتوبوس آخرین

 کـه  را بیچـاره  آن خصـوص  به. انداختی نمی سر درد به اینطور را همه حاال، شد می سرت حساب حرف کمی اول

 بـه  نمـک  غیـرت  بـی  تـوي ، کرد می تعصب و خشم فرط از باید او که را کاري. توست دست از کشد می چی هر

 گنـاه  تقـاض  و بکشـد  رنـج  بایـد  کـی  تـا  حـاال .  انداختی بینوا آن تن به آزگار سال چهار را دردش و کردي حرام

 از را آبـرویش  و جـوانی  و عشـق  کـه  مـردي .  اسـت  باخته پاك انسان یک او واقع در‹‹ ، بدهد پس را اش نکرده

 بـه .  بزن حرف او با کمی و بیا خدا رضاي محض دخترم! است نچیده بر حرمان و درد جز اي توشه و داده دست

 امـا ،  کـنم  مال بر را چیز همه و بروم زده سرم به بار هزار.  ندارم را او شدن آب طاقت این از بیش دیگر که خدا

 بـه  و بگذار کنار زا ترست. ام کرده نادان این جرم شریک را خودم و بسته را زبانم باجی مریم خاطر محض فقط

 دیـر  تا. ام دیده کنون تا که مردیست ترین شریف او چون، کن اعتماد او به و بگذار کنار زا ترست کن اعتماد او
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 اگـر  قسـم  خـدا  به.  بده نجات، اندازد می آن در دستی دستی را خودش دارد که منجالبی این از را او و بیا نشده

 شـرو  پـر  دختـر  خـانم  ظریفه.شود می حاال از تر خراب وضعش و نکرده تغییري،کند عروسی خانم ظریفه با هم

 تو پیش دلش دانم می خوب. خورد نمی او با همدمی درد به که است اي دلمرده و حوصله بی هم آقا،  شوریست

‹‹.دهد نمی راه دلش متروك ٔخانه به تو جز را کسی و است

 یـک  شأن در که خجالتی با و رفت ور قالی قرمز گلهاي با، پایش انگشتان نوك با کمی و انداخت پایین را سرش

 ٔواسـطه  بـه  دانـم  مـی  چـون  کنم حاللیت و بخشش طلب تو از توانم نمی وقت هیچ! دخترم اما و‹‹ :گفت نبود پدر

 بخشـودنی ، ام شـده  مرتکـب  بـرادرت  و تـو  حـق  در که گناهی.  نیامده سرت که ها بال چه من کوتاهی و بیعاري

‹‹...اند سوزانده را بدنت و تن گله به گله ام شنیده که طور آن.سوزاند می مرا ابد تا آتشی چون و نیست

 بیـرون  کـتش  جیـب  از اي رفتـه  رو و رنگ دستمال که حالی در.  گریست هاي هاي و ترکید بغضش دیگر یکبار

 دلخوشـی  تنهـا  حاال. ام نبوده پدري شایسته من عزیزم ببخش مرا‹‹ : گفت کرد می پاك را اشکهایش و آورد می

 بـراي . شـوي  سـعادتمند ،  بسـامانت  نـا  کـودکی  و گذشته جبران به و شوي خوشبخت آینده در که است این من

. کنـد  خوشبختت تواند می که است کسی تنها واو دارد دوستت آقا هم هنوز بگویم تو به ام آمده که هست همین

 مـی  کـه  آنجـایی  از امـا .  کـردم  نمی تو به را پیشنهاد این هرگز،  نداشتم اطمینان ذاتیش صفاي و شرافت به اگر

 دسـت  از را او بـا  کـردن  زنـدگی  فرصـت  که کنم می نصیحت تو به،  است دوستی خانواده و مهربان مرد او دانم

‹‹.ندهی

 بمانند نکردم تعارفشان اما،  بمانند گردان سر و ویالن را شب ٔهمه و نکنند پیدا اتوبوسی رفت می احتمال آنکه با

 کـن  فرامـوش  هم خودت حتی،  است مارگل من اسم که نگو او به هرگز‹‹ : گفتم اصالن به بروند آنکه از پیش. 

‹‹.داشتی مارگل نام به دختري که

‹‹.خانم چشم‹‹ : گفت سترد می اش شکسته و پیر ٔ چهره از را اشکش که همانطور

 پـدري  حقـم  در هرگـز  کـه  پـدري  بـراي ، سـوزد  مـی  حـالش  به دلم کردم احساس لحظه یک در و شکست قلبم

 کـوزه  مثـل ، رفتند که همین! من انکار حتی، نبود واقعیت این کردن عوض به قادر چیز وهیچ بود پدرم اما،نکرده

 از اي لحظه.  نداشت قرار و وآرام رفته راه هزار به فکرم.  شکستم درهم بشکنن و کنند رهایش بلندي از که اي
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 مـادرم  کـه  آمـد  یـادم  تازه بله! مارگل.  آمدم نمی بیرون خودم حتی و ظریفه، یاشار، مارگل،  پرویز،  اصالن فکر

 آخ. کرد می خطابم گل خانم یا،  گلم مدام،  آمد می خانه به شبها وقتی پدرم و زد می صدا گلم دختر مرا همیشه

 خـود  بـراي  را نـامی  چنـین  که بکنم توانستم نمی هم را فکرش حتی، نه.  بود مارگل من نام فهمید می یاشار اگر

 حسـرت  در و شـده  دلتنگـیش  پـیش  از بـیش .بـود  سـوزانده  یاشار جان و روح اعماق تا که زنی نام.  باشم داشته

 و داده دسـت  از گلنـار  موزیانه تلنگرهاي و خود نفسانی ضعف ٔواسطه به که شریفی انسان.  سوختم می دیدارش

 جواب تقاضایش به هرگز کاش. طلبیدم می را یاشار تنها مقبولیت و شهرت همه با حاال. بودم آمده آرزوهایم پی

 بـه  دست و نیامده تهران به هرگز کاش. بودم نساخته محروم عطوفتش پر و گرم آغوش در را خودم و نداده رد

 نمـی  مـرا  هرگـز  او،  بود فایده بی، نه،نه.  مردم براي هم آن خواندن!بود متنفر آن از شک بی که زدم نمی کاري

 و متنفـر  ام کـرده  و مـن  از و پرورانـده  سـرش  در ناپسند فکر هزار شدنم خواننده به وقوف از پس البد. بخشید

 کـام  در خانه و شد مستولی شب اینکه تا، کرد نمی ترکم اي لحظه اسف و آه و داد نمی مجالم گریه.  بود منزجر

 بـه  قـادر  قـدرتی  هـیچ  بـا  و داشـتم  بدي حال.  کنم روشن المپی نداشتم را آن دماغ و دل حتی. رفت فرو تاریکی

.نبودم مافات جبران و زمان برگرداندن

 مـن  بـا  کـه  اي خانواده،  آبا مردن محض به اینکه. زد نمی سر ابلهی هیچ از بودم شده مرتکب که اي احمقانه کار

 گذاشـته  تنهایشـان  مـادر  دادن دسـت  از غـم  و پریشانی اوج در و گفته ترك بودند کرده مداوایم و بوده مهربان

 و روزهـا  کـه  حـالی  در،  پنهانی و خفا در آنطور هم آن. بود محض دیوانگی و رویی و چشم بی ٔنشانه این و. بودم

 پـایین  را سـرم  شـناختی  هیچ بی که، گلنار با ام احمقانه فرار همه از بدتر.بودند نگرانم و گشته دنبالم به ها هفته

 بـه  مرا علف اي دسته با که خال و خط خوش مار این کنم فکر آنکه بی، دویدم دنبالش به گوسفند مثل و انداخته

 و شـریف  انسـانهاي  کـه  پـروین  و جلیـل  دایـی  جـز  اگـر  راستی. دارد را خانه سالخ به بردنم قصد، کشد می خود

 چشـم  کـه  طـور  آن بـودم  توانسته چطور؟ شد می چه سرنوشتم،  افتاد می اهالن نا ٔخانه به گذرم، بودند محترمی

، نبـود  خطـر  پـر  هـاي  گردنه از خالی گشود رویم پیش او که راهی که حالی در،  کنم اعتماد او به عجوالنه و بسته

 ثابـت  دیگـر  حـاال . نداشـتم  را آنها از توان هرگز، بلعیدند می مرا و گشوده دهان اگر که نامی بد عمیق هاي دره

 بـود  گذاشـته  رویم پیش راهی و خواسته خیر برایم که بود بزرگ خداي این و نبوده خیر گلنار نیت که بود شده

 ارسـالن  بـا  وصـل  در من براي زندگی معناي: زد زنگ گوشم در جیران حرفهاي. نشوم شرمسار و سرافکنده که
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 زنـدگیمان  شـیرین  ثمـره  کـه  کودکـانی  و داشت خواهم اي فایده پر زندگی باشم او با وقتی میکنم احیاي.  است

 خـدا  شکر که کنم انتخاب خود براي مناسبی جفت که بینم می این در را زندگیم معنی و هدف من و بود خواهند

.ام رسیده ام خواسته این به

 خـانواده .  بـود  مهمتـر  چیـز  هر از برایم خانواده تشکیل و نبوده خوانندگی من آرزوي نهایت که فهمیدم می حاال

 زن آن در کـه  اي خـانواده .  باشـد  داشته را خودش نیزجایگاه زن و خودش جاي مرد یاشار قول به آن در که اي

 آن بـه  خـانواده  ٔهمـه  که بود عطوفتی ٔهمه کانون و توجه ٔهمه مرکز،مادر یک آن از مهمتر و همسر یک عنوان به

.بودم محروم آن از همیشه که گرمی خانواده. داشتند نیاز

 ورو چشـمان  قرمزي و اسفناك وضع.دید حالت آن در مرا و رسید راه از ام همخانه که بود تاریکی در غرق خانه

 را دگرگـونی  همـه  آن علـت  داد می دلداریم اینکه ضمن، مهربانی به و نشست.  داشت وا حیرت به را او ام کرده

 حقیقـت ،  بـودم  نکـرده  تعریـف  بـرایش  بـود  گذشته من بر آنچه و زندگیم از هرگز موقع آن تا که من.  پرسید

 او. گفتم برایش را کردم فرار تبریز از گلنار همراه که روزي تا گشتم مادر بی که اولی روز از،  مو به مو را ماجرا

.گفتم هم پرویز اعترافات و اصالن آمدن از او براي حتی. شد مبتال اندوه و غم به هم

 برایش من که آنچنان را یاشار منفی و مثبت نقاط و رفت می پایین و باال را اتاق طول.  رفت فرو فکر به سخت او

 اسـاس  بر‹‹ :گفت متفکرانه و ایستاد باز زدن قدم از اي لحظه. کرد می تکرار خود با لب زیر، بودم کرده تعریف

 جداگانـه  ٔکفـه  دو در را ضـعفش  نقاط و خوبیها و پرداخته مرد این کردن سنگین سبک به چه هر،  گفتی تو آنچه

 مـی  وجـودش  پنهـان  و آشکار ضعفهاي به عبارتی به یا،  بدیهایش بر او مثبت نقاط که بینم می، سنجم می هم از

 را چمـدانهایت  زودتر چه هر است بهتر،  مندي عالقه او به که حاال. دارد را فداکاري هر لیاقت نظر هر از و چربد

 دسـت  بـه  راحتی به که نیست کیمیایی، عشق کمیاب گوهر بدانی و گردي باز او نزد فرصت نخستین در و ببندي

 محـروم  وشـریف  نـاب  احساس وازاین بدهی ازدست را فرصت نباید،توست عاشق راستی به اگر. بیفتد کسی هر

.بسوزي ات کرده حسرت در را وعمري بمانی

 تبـاه  را زنـدگیت  دهـم  نمـی  اجازه اما، گذارم می احترام گیرایت وصداي هنر به و دارم دوستت خیلی آنکه با››

 در پرواز به را روحت که است خواندن در شوري و لذت که دانم می. بیازمایی را بختت دیگر یکبار باید تو.  کنی
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 لـذتهاي  کـه  حـالی  در، کنـی  کیـف  و بخوانی مردم براي خواهی می کی تا؟ کی تا اما،  برد می آسمانها به و آورده

 تـازه  تو. ایم ساخته محروم آن از را خود ما اکثر که شدن مادر و ازدواج مثل، دارند وجود زندگی در هم دیگري

 خواهی روزگارت زن هاي خواننده ٔهمه آمد سر دهی ادامه اگر دانم می که راهی. راهی آغاز و شده سالت نوزده

 یکـی  کن خیال. کنی نمی ضرر. کن امتحان را بختت و بگیر سر از را چیز همه دیگر یکبار و برو تبربز به اما، شد

 هـر  سـعادت  کـه  اینهاسـت  از بـیش  او ارزش،  باشـد  گـویی  می تو طورکه این اگر.  اي رفته مرخصی به هفته دو

‹‹.شوي محروم او با زندگی از و ساخته تباه خود واهی تصورات با را دویتان

‹‹.شده تمام کار تقریباَ و گذاشته را اش عمه دختر با ازدواج قرار او ولی‹‹:گفتم دردمندانه

 را خطبـه  کـه  شود می تمام وقتی کار‹‹ :گفت کرد می نگاهم خاصی طور و داد می باال را ابرویش یک که حالی در

‹‹.کنی عوض را تصمیمش توانی می است آزادي مرد او که زمانی تا و داري وقت هنوز تو. باشند خوانده

‹‹؟شود می چه ظریفه پس‹‹ : گفتم درماندگی با

 ذره کـه  اي دایـی  پسر با کننده کسل و یکنواخت زندگی شریک از خدا لطف به هم او، هیچ‹‹ : گفت تفاوتی بی با

 کـه  بهتـر  چه پس،  خورند نمی هم درد به گویی می تو که طور این.  یابد می خالصی ندارد او به عالقه و عشق اي

 ‹‹ .بزند محک او به نسبت را احساسش دیگر بار یک یاشاز

****

 کـه  را کـاري  نادرسـتی  و درسـتی  و کردم فکر اصالن و پرویز و او هاي گفته به مدام و نخوابیدم صبح تا شب آن

.سنجیدم خواست می من از پرآوازه و مشهور زن آن

 راهـی  دیگـر  بـار  مـن  و آمـد  گـاراژ  تا هم خودش حتی.کرد رفتنم به وادار،قاطع و مصمم و برخاست زود صبح او

.بود انتظارم در نامشخص سرگذشتی گذشته چون که حالی در،شدم تبریز

 بـراي  کـه  خفتـی  بـا  چگونه؟کنم چه کرد طردم اگر؟ چه نپذیرفت مرا اگر"پرسیدم شوم جدا او از اینکه از پیش

"؟برگردم زبون و خوار،  خرم می خود
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 فقط،اسـت  حـق  بزنـد  سـر  او از کـه  هرواکنشـی  کردي او با تو که کاري با "گفت مهربانی با و گرفت آغوشم در

 امـا ،مزاج آتشـین  و سخت و غیرتی، متعصب،ترك مردهاي که بدان و نزن جا زود.بده فرصت او به و باش صبور

 تـا  بمـان  منتظـر  و نشـو  منصرف، نداد نشان خوش وروي گرفت سخت تو به اگر. مهربانند و رئوف حال عین در

 وثابـت  کرده گوشزد تو به را اش مردانگی و خشم معروف قول به و کرده فروکش غضبش و حرس فرصت سر

 خواهـد  بهتـر  اوضـاع  کـه  بـاش  مطمـئن  گرفـت  آرام کـه  بعد.میزند او را اول حرف و است مرد هم هنوز که کند

".بده فرصت او به و نکن عجله فقط.شد

 گـاراژ  از عقـب  عقب،شـوفر  شاگرد صداي و سر پر راهنمایی با که اتوبوس آرام حرکت.کردیم خداحافظی هم با

 بـه .میکـردم  فکـر  بـود  گفته او که چیزهایی به و بودم ساکت راه طول تمام در.کرد جدا هم از را ما،شد می خارج

 کـه  تقالهایی و کشیده که عذابهایی به، بود رفته من بر که سالهایی آن همه و ها گذشته به،کارمان عاقبت و یاشار

 را همـه  و نیسـتم  متنفـر  هـم  نسـاء  و شـاغالم  حتـی  و اصـالن  از دیگر کردم احساس.بودم کرده خود نجات براي

 گذشـت  و بخشـش  محتـاج  خـود  حاال که همانطور.نبود انتقام در که بود لذتی بخشش عفوو در چون. ام بخشیده

 و بـودم  ناراحـت  بـود  کشـیده  زجـر  قدر چه و آمده یاشار روز به چه مدت آن تمام در آنکه تصور از. بودم یاشار

.گردد سعادتمند تا افتد بی اتفاق اوست صالح به چه هر میکردم آرزو

 سـرد  و پاییزي شهر.رفتم اربابی عمارت به دربست تاکسی یک با و گرفتم را چمدانم. رسیدیم تبریز به سرشب

 یکـی  بودنـد  اي خـاطره  بـرایم  یـک  هـر  که را تبریز داشتنی دوست و آشنا خیابانهاي.بود درخشنده و روشن اما

 از خواسـت  مـی  دلـم . داشـتم  بدي احساس و نبود دلم توي دل.رسیدیم عمارت به و کرده طی دیگري سر پشت

 برایشـان  عمـارت  بـه  آمـدن  از را قصـدم  چگونـه  و ام آمده رویی چه با دانستم نمی. بازگردم بود آمده که راهی

.کنم توجیه

 بـزرگ  دروازه بـه  تـا  کـرد  مجابم شب از ساعت آن در هم آن،  کوچه در ماندن هراس اما بودم پشیمان و مردد

 عجیبـی  شـوق  دیـد  مـرا  کـه  همین. گشت نمایان اصالن چهره و شد گشوده دروازه که بود نگذشته چیزي.بکوبم

 مـی .تـو  بـه  مرحبـا ، آفرین،آمـدي  عاقبـت ، دخترم تویی "گفت لرزانی و مالیم صداي با. کرد آفتابی را اش چهره

"خویی فرشته و مهربان مادرت مثل هم تو چون،آیی می که دانستم



www.98ia.com

349

"خوري می سرما نکرده خداي وقت یک است سرد هوا، عزیزم تو بیا،تو بیا "گفت و گرفت دستم از را چمدان

"؟هست یاشار "گفتم پته تته با بودم نداده را اش احوالپرسی و سالم جواب حتی و بود ساکت موقع آن تا که من

"میرسد کتابهایش و حساب به و نشسته خودش اتاق توي بله"

 ببـین . آدم مـن  بگـو  او بـه  بـرو  "گفتم بودم یافته سال دو آن ظرف و نداشتم سراغ خود در هرگز که اي اراده با

"شوم عمارت وارد میدهد اجازه

 قـامتی  بـا  و شکسـته  دل کـه  نگذشـت  چیـزي .شد راهی شتابان اما،تردید با و گذاشت زمین را چمدان معطلی بی

.میکرد پا آن و پا این مدام و نداشت زدن حرف جرات.بازگشت خمیده

 هـر ، نتـرس  "گفتم دارم پنهان ناخوشایندش هاي خبر شنیدن با را ترسم کردم می سعی که حالی در، قاطعیت با

"ام کرده آماده حرفی هر شنیدن براي را خودم من. بگو من به گفته که را چه

 گچ عین رنگش. زد خشکش، ام داده را آمدنت خبر ارباب به که اول "گفت و آمد حرف به عاقبت اما، بود مردد

 در تامـل  اي لحظـه  از پس.نداشت زدن حرف براي رمقی و لرزید می جوجه مثل.شد کبود هم بعد و سفید دیوار

 و شـود  عمـارت  وارد ندارد اجازه بگو او به "گفت و گرفت عبوسی و خشک قیافه میکرد پیدا را خودش که حالی

".گردد باز آمده که راهی هر از

 بـا . کشـید  مـی  رخـم  بـه  را اش مردانگی و تعصب و غرور و کرده آغاز را مبارزه او بود گفته دوستم که همانطور

.شوم پیروز خدا لطف به شاید جنگم می او با هم من گفتم خودم

 و ببیـنم  را پدرم تا ام آمده. ام نیامده عمارت به گذار و گشت براي بگو او به برو "گفتم اصالن به هم همین براي

 همـراهم  خیابان خلوت و تاریکی این در تا بفرستند را کسی پس ندارم را حق این اگر.باشم مهمانش روزي چند

".بگذرانم آنجا در را شب و کنم پیدا اي مسافرخانه تا باشند

 عمـارت  سـمت  بـه  و کـرد  اطاعت،دیـد  را سـماجتم  وقتـی ، کـرد  تامـل  اربـابش  اعتـاب  از ترس و خشم با اصالن

 بیـا  " گفـت  راحتـی  با بود قبل از تر آسوده نظرم به آمد که همین.کشید طول سالها قدر به برگشتن و رفتن.رفت
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 در بـه  خلقـی  کج و خشم همه آن از ناگهان کردو آرامش آتش روي آب مثل حرفت.خودم اتاق ي تو بیا دخترم

:  گفـتم  پـاچگی  دسـت  و ترس با؟ باشد تو نزد روزي چند آمده دخترت گفتی "گفت و کرد تامل اي لحظه. آمد

: گفـت  آمرانـه .باشـد  مهمـان  عمـویش  زن و مـن  نزد را روزي چند دارد قصد و پذیرفته مرا اینکه مثل، ارباب بله

 هـم  مـن . شـود  آفتـابی  و گذاشـته  قـدم  پشـتی  حیـاط  و عمـارت  و بـاغ  در نـدارد  حـق  بگـو  او به اما، ندارد مانعی

 زیـاد  را افتخارتان و عزت خدا.  نیاید بیرون آنجا از و بماند خودمان اتاق در فقط میدهم قول شما به، چشم:گفتم

"دادید اجازه کردید لطف،  ارباب کند

 را آن کشـان  کشـان  بـودو  اصـالن  دست چمدانم که حالی در. گرفتم را خودم جلوي اما، میگرفت ام گریه داشت

 کـه  داشتند عمارت از مجزا و نقلی توي در تو اتاق دو خود براي دو آن. شدیم اتاقش وارد، کشید می خود دنبال

.بود بزرگ دروازه به نزدیک

 ایـن : گفـت  میشـد  روح قـبض  داشـت  که حالی در و ماند حیران دهان به انگشت، من دیدن محض به باجی مریم

؟اصالن توست دختر

".باشد ما مهمان را روزي چند تا آمده که است من دختر این باجی مریم بله "گفت سرافرازي و افتخار با اصالن

 و آمـد  طـرفم  بـه ، نمیامـد  بـر  اشـکهایش  پـس  از که هم باجی مریم.گریست هاي هاي و ترکید بغضش هم بعد

 اینجـا  بیـا  بیـا .نشـناختمت  اول.شـدي  عـوض  چقـدر ، ننه شوم مرگت پیش الهی"گفت و گرفت آغوشم در سخت

"ننه کردي یخ،بریزم برات چاي استکانی تا بشین

 بـا  و گذاشـت  تمیـزي  اسـتیل  سـینی  توي را آن و شد چاي ریختن مشغول خودش و نشاند نفتی بخاري کنار مرا

.گذاشت دستم کنار تواضع و ادب با، سرخی گل چینی قندان

 با نه او با نه نداشتم گفتن براي حرفی. بود سکناتم و حرکات مراقب مرتی و داشت نمی بر من از چشم اي لحظه

 بـوي  و شـده  عمـارت  وارد و آمـده  اینجـا  تـا  کـه  حـاال . میشدم غرق افکارم در مدام و نبود آنان به حواسم.اصالن

 وارد نداشـتم  حـق ،بودم گشـته  سرمست و کشیده سینه به بودم گذرانده آنجا در که روزهایی خوش هاي خاطره

 انـدکی  فاصـله  در یاشار.بگیرد ام گریه بود مانده کم من خداي آه.میشد رفتار من با ها غریبه مثل و شوم عمارت
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 داشـتم  قربـی  و ارج خود براي و بودم کرده زندگی آن در که جایی به بود نداده اجازه و نشسته اتاقش در من از

 دنبـالم  بـه  مـدتها  تـا  او بـود  نگفتـه  اصـالن  مگـر . میداشـت  روا حقم در که این از بدتر توهینی چه و بگذارم قدم

 بـه  حتـی . گفـت  آنمـی  از اصالن که اشتیاقی و عالقه همه آن کو،  کو پس.باشد می ام دلباخته هم هنوز و میگشته

 دلگیـر  او از آنکـه  از پـیش . بکشـد  رویـم  پیش را نشانهایش خط و شود رو روبه من با بود نداده زحمت خودش

باش صبور: زد زنگ گوشم در دوستم حرفهاي، شوم

 شـدي  خانمی خودت براي... ماشاا هزار.. ماشاا! جان ننه کردي تغییر چقدر "آورد خود به مرا باجی مریم صداي

 و وقـار  چـه ! لباسـی  و سـر  چـه  بـه  بـه  شـدي  قشـنگ  هم خیلی تخته به بزنم و شدي چاقتر کمی کشیدي قد... ها

 امـا ، نـداریم  رادیـو  که ما راستش.شدي قابلی اننده خو خودت براي شنیدم.کرد افتخار تو به باید که الحق.متانتی

 رات هایـت  ترانه صفحه اینکه یا،شود می پخش رادیو از که شنوم می آقا اتاق در پشت از را صدایت وقتها بعضی

"کند می گوش و گذارد می گرامافون روي

 بـا  یعنـی . شـد  بـاز  کـم  کـم  بـود  انداختـه  چنـگ  گلـویم  به که بغضی و داد قلب قوت من به باجی مریم حرفهاي

میداد گوش صدایم به گرامافون

؟ بیایـد  گـاراژ  تا اصالن ندادي خبر چرا.کردي یخ، جان ننه بخور را چایت " میزد حرف هم سر پشت باجی مریم

 شـدي  زنـی  شـیر  خودت براي ماشاهللا؟ بیایی اینجا تا تنها و تک تاریک شب، غریب شهر تو کردي جرات چطور

"ها

 سـرت  بـه  قشـنگی  کـاله  چـه  بـه  بـه : میچرخید زبانش همچنان، نیامد خوشم بود نهفته کالمش در که اي طعنه از

".شدي خانومها شازده مثل درست، زیبایی هاي دستکش چه، گذاشتی

 بـه  شـروع  دیـد  را سـرم  کـه  همین.گذاشتم کناري به و اورده در را آنها و افتادم دستکشم و کاله صرافت به تازه

.کرد موهایم آرایش از تعریف
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 کـردي  خـوب  چـه .بـودم  ندیـده  زیبـا  اینقدر را تو هیچوقت،کردي آرایششان قشنگ چه، قشنگی موهاي چه به"

 بـر  لجبـازي  از دست شناختی و دیدي را پدرت که موقع همان باید تو. شویند نمی خون با که را خون آخه.آمدي

"..همه این تا پذیرفتی می را او و داشتی می

 کـه  دانسـت  نمی و نداشت خبر تهران به پرویز و اصالن آمدن از او اینکه مثل.کرد ساکتش تشر و توپ با اصالن

 کـس  همیشـه  را بـزرگ  گنـاه  ایـن  بـار  و بـوده  انسـان  دو قاتل شمشادش و شاخ پسر که دانستم می هم من حاال

 داده آزار و رنجانده را یاشارا زیرکانه روز آن تا که دو آن از دوباره.است کشیده رنج و کشیده دوش به دیگري

.آمد بدم بودند

 رمـق  کـه  آنجـا  تـا  و زده حیاط دل به پاییزي سرد هواي آن در خواست می دلم، گرفت دلم تنگ اتاق دو آن در

 خـوش  روزهـاي  یـاد . خواندم می اي ترانه خود براي لب زیر و چرخیدم می عمارت بزرگ باغ و حیاط در داشتم

 مخفیگـاه  بـه  اینکـه  تـاب  بی. میکرد تابم بی، بودم گذرانده آن پشتی حیاط در خصوص به،عمارت در که گذشته

 سـینه  بـه  را پـاییز  خـوش  عطـر  و بنشینم بود انجیر درخت نزدیک که درختی افتاده فرو کنده روي و رفته یاشار

 این کی تا.بود کرده منع کارها این همه از مرا او که افسوس. کند خالی را دلم توي انجیر درخت رایحه و کشیده

 رفتـار  مـورد  در خانـه  خدمـه  چینـی  سـخن  و پـچ  پـچ  از دانسـتم  مـی . دانسـت  می خدا یافت می ادامه قرق و منع

 مـی  عزیـزم  روزي کـه  یاشـاري .نبـود  ایـن  از بـاالتر  و بـدتر  خفتـی  هـیچ  و بـود  نخـواهم  امـان  در من با اربابشان

.بود کرده خفیفم و خار چقدر،داشت

 مـی  دیگـري  کـس  هـر  از بهتـر  را او مـن  "گفت گوشم بیخ و فهمید اصالن که بود چطور صورتم حالت دانم نمی

 اي خانـه  مسـافر  بـه  را تو میداد دستور زدنی هم به چشم در، بمانی عمارت در تو خواست نمی دلش اگر، شناسم

. بـروي  اینجـا  از تو خواست نمی دلش که داد نشان بمانی من نزد داد رضایت که همین. کنند جایت به جا و برده

 پـدرم  نـزد  و اینجـا  نیستید مایل اگر گفته خانوم گفتم وقتی،شد حالی چه دانی نمی رساندم او به را پیغامت وقتی

 باشد آرام کرد می سعی که حالی در بعد و شد قرمز اول، برساند اي خانه مسافر به مرا تا بفرستید را کسی بمانم

 وقـت  هـر  تا توانی می. باشد می مهمانهایت و همسر و تو به مخصوص که داري اتاق دو عمارت این در تو "گفت

 حیـاط  در که دهم نمی اجازه او به و گذرم نمی خود حق از اما،شوم نمی مانعت من.کنی پذیرایی او از خواستی که
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 فـردا  تـا  مطمئنم.حرفهاست این از تر مهربان او.نگیر دل به تو. شود آفتابی عمارت پشتی حیاط بخصوص و باغ و

".شود می عوض اش عقیده

گفت می او که باشد همانطور کردم دعا دل در و ندادم اصالن هاي گفته به پاسخی

 تـا  کـرد  پهـن  اتـاق  کـف  را تشـکها  هـم  بعـد  خـوردیم  هـم  دور و کـرد  مهیـا  شـامی  دسـپارچگی  بـا  بـاجی  مریم

 منـزل  موقعها آن که افتادم خودم یاد.خوابیدند می زودي آن به که بودند خسته روزانه کار از بود معلوم.بخوابیم

.گرفت می خوابم خستگی فرط از شام خوردن محض به شاغالم

 در هـم  را چمدانم و انداخته دیگرشان اتاق در، بود مهمانهایشان مخصوص که رختخواب دست یک هم من براي

 تنهـا .کـردم  نگـاه  بـود  پیدا دور از که عمارت منظره به و ایستادم اتاق پنجره پشت مدتها تا. گذاشتند اتاق همان

. بـودم  ندیـده  فاصـله  آن بـا  و آنجا از را عمارت وقت هیچ. بود یاشار اتاق چراغ هم آن که بود روشن چراغ یک

 چقـدر ،بود گشته نامهربان هم یاشار و رفته هم جیران و مرده آبا که حاال.رسید می نظر به ابهت با و بزرگ چقدر

 بـه  افتخـار  و عزت با مرا و بیایی که کجایی عزیزم آباي آبا آخ. کرد می جلوه نظرم در ترسناك و بزرگ عمارت

 کـه  همـین  امـا . بودم راحت بودي که زمانی تا. شماري محترمم و داده نجاتم تنگ اتاقهاي این از و ببري عمارت

 مثـل  دلـم .اسـت  نگذاشته ارزش و نداده قدر هم پشیزي قدر به مرا پسرت ببینی که کجایی. گشتم متواري رفتی

 و تسـکین  اشـک  ریختن با تنها که بودم خاطر رنجیده چنان یاشار خیالی بی از و تپید می سینه در گنجشک قلب

 بـا  و خسـته  هم من. نکرد را کار این اما شود خاموش اتاقش چراغ بلکه تا ایستادم پنجره پشت انقدر.یافتم التیام

 را خودم،گرفـت  می عقم خواست می بر آن از که نامطبوعی بوي از که حالی در و رفتم رختخواب به شکسته دلی

 آفتـاب  رنگ که بود مدتها رختخواب یکدست آن که بود معلوم. شدم پنهان گرم لحاف زیر و داده عادت آن به

.میداد ماندگی و نا بوي که بود مانده گنجه در نخورده دست همانطور و ندیده خود به آزاد هواي و

 و نخوابیـده  هنوز. بودم او اتاق و عمارت مراقب پنجره پشت از و خواستم می بر گاهی هراز و بودم بیدار صبح تا

 بـا  کـه  بـود  نشـده  سنگین خوابم و بود نگذشته چیزي هنوز اما برد خوابم خستگی فرط از صبح دمادم. بود بیدار

 بـه  موفـق  آنکه از پیش. رفتم پنجره پشت هراسان و برخاستم خواب از یاشار اتومبیل موتور شدن روشن صداي

 روحیـه  از کـه  شناختی به توجه با. بود شده خارج عمارت بزرگ دروازه از و انداخته راه را اتومبیل شوم دیدارش
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 پـدرم  مهمـان  مـن  کـه  زمـانی  تا و گفته ترك را عمارت غضب و قهر با بودم مطمئن. داشتم او سرسخت و لجوج

 تمـام  روز ده براي شدنش غیب و همانا او رفتن چون آمد در آب از درست حدسم. گشت نمی باز آنجا به، بودم

 بـود  نخواسـته  حتـی  کـه  بـود  رحـم  بـی  چقدر. برد می خود با و کنده جا از مرا قلب که حالی در میرفت او. همان

 شـهر  به خانه مسافر به؟ رفته کجا به آخر گفتم خودم با کنار به بخشش حاال. کند تازه دیداري و دیده مرا نظري

 آورده فـراهم  را عروسـی  مقدمات زودتر چه هر تا رفته نامزدش نزد هم شاید؟ برده پناه اش کلبه به یا دیگري

.گردد خالص من شر از و دهد فیصله او با را ازدواجش کار و

 قـدر  و شـده  دلـم  روشن چراغ دوستم خواهانه خیر حرفهاي اما. کردم گریه توانستم تا و نداد امنم گریه و بغض

.کردم پیشه صبوري بود گفته او که همانطور.میکرد آرامم

 بـود  گفته او که همانطور و ماندم سرایداري اتاق در مرتب،انجامید طول به سال دهها قدر به که روز ده آن ظرف

 اي گوشـه  و آمدم می بیرون اتاق از غروب وقتها گاهی فقط.نگذاشتم قدم عمارت پشتی حیاط و عمارت و باغ در

 روزهـاي  یـاد  و کـردم  می نگاه رفت می پیش عمارت تا که شنی باریک جاده به و ایستادم می دروازه به نزدیک

. بودم نینداخته سرایدار اتاق به نگاهی نیم هرگز و کرده طی را مسیر این یاشار سیاه بنز اتومبیل با که افتادم می

 کـه  را جیـران  و آبـا  انگیـز  دل عطـر  و بستم می را چشمانم و کرده پاییزي انگیز غم و سر هواي از پر را ام سینه

.کشیدم می سینه به کردند می سرور و شادي در غرق را جا همه و بوده خانه این در روزي

 خبـر  کـه  طلبیـد  حاللیـت  مـن  از قلب صمیم از یکبار حتی و گذاشت کنار را من با دشمنی و خصومت باجی مریم

 نهضـت  از وقتـی  "گفت او.بود انداخته زبانها سر را آقا و من حرف خانه خدمه بین و میکرد گلنار براي مرا چینی

 فرار خاطر به تو میزد حدس که بود آقا تنها و شد راست مان همه تن به مو اصالنی آقا دختر تو که شنیدیم خانم

 توسـت  پـدر  اصالن فهمید آقا وقتی! گردي خفیف و خوار خانه اهل چشم پیش مبادا تا گریختی خانه از پدرت از

 کلمـه  آنکه بی هم خانوم نهضت.کرد زده حیرت را ما همه و گفت او به دانست می تو به راجع که را حقایقی همه

 برخاسـت  نهادش از آه مرده مادر اصالن که بود آنوقت. میکرد تایید را آقا فرمایش سر دادن تکان با، بگوید اي

 چـه  تـو  کـه  دانستم نمی هم من. نمود تسلیم آفرین جان به جان و مرد جا در گفتم که کوبید سرش توي چنان و

 گانـار  بـراي  پنهـانی  که خبرهایی و داشته روا تو حق در که کارهایی از هستی اي کشیده ستم و دیده رنج موجود

 شـرمم ، بـودم  انداخته زبانها سر مستخدمان بین را آقا و تو حرف و کرده کالغ چهل کالغ یک و برده مرده زلیل
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 بطلـبم  حاللیـت  و ببیـنم  را تـو  بایـد  یاشد مانده باقی ام زندگی از روز یک اگر حتی،گفتم خودم به که طوري.شد

 قـرار  و آرام و افتـاده  ولـز  و جلـز  بـه  برشـته  گنـدم  مثـل  که بگو را آقا. شد خواهم جزغاله جهنم آتش در وگرنه

 ول را آبـا  عـزاداري  و خـتم  کـه  نیسـت  تو از عزیزتر کسی آقا براي که بودیم شده مطمئن ما همه دیگر. نداشت

. اي شـده  خواننده که فهمید و شنید رادیو پشت از را صدایت اینکه تا.میگشت تو پی کالنتریها توي مدام و کرده

 تـو  گفـت  جیـران . زد خـواهی  کاري هر به دست آن به رسیدن براي بودي گفته جیران به گویا که آرزویی همان

 حرفهـاي  آن آقـا  وقتـی  کـه  شـد  همین. داري دوست دنیا این در کاري هر از بیش را خوانندگی بودي گفته او به

 بـا  تـا  گرفـت  تصـمیم  بـدخلقی  مـدتی  از پس و شد رو آن به رو این از شنید گلنار زبان از تو به راجه را نامربوط

 روز تـا  کرده غدقن و ندیده را بیچاره عروس هم یکبار کنون تا که ازدواجی چه هم آن.کند ازدواج خانوم ظریفه

 اینکـه  یـا ، دهـد  مـی  اربـاب  به که دارد زیادي دختر آقا عمه مگر دانم نمی. نیایند اینجا به هیچکدامشان عروسی

".خبریم بی آن از ما که است کار در دیگري مسائل

 چینـی  سـخن  به عادت او صورت هر در. بزند حرف یاشار و ظریفه سر پشت آن از بیش باجی مریم ندادم اجازه

 بـا  کـه  رسـید  مـی  فـرا  روزي هم شاید.کرد می توطئه دیگري علیه و گرفت می را یکنفر جانب وقت هر و داشت

.میکرد بدگویی او براي من از و گفت می را ظریفه مجیز، اش پشتیبانی وجود

 و ببیند مرا نبود حاضر و کرده فرار من از او داشت حقیقت بله.رسیدم نتیجه به کمتر کشیدم انتظار بیشتر چه هر

 و تعصـب  و خشـم  تنهـا  نه او.نبرد پیش از کاري بود گفته سخن آن از صدایم خوش همکار که تحملی و صبوري

 پـس .بـود  کـرده  بیـزاري  اظهـار  و داشـته  ابـراز  نیز را خود تنفر بلکه بود کشیده رخم به را اش مردانگی و غرور

 بـراي . نباشد تنم به سر خواست می دلش و نداشته عالقه من به هم خیلی میگفتند باجی مریم و اصالن که آنطور

 خـودم  بـا .گردم باز تهران به و بسته سفر بار تا گرفتم تصمیم خوردن دل خون و انتظار روز ده ار پس هم همین

 از ترسـم  حتـی .نشـوم  سرافکنده خانه اهل نزد آن از بیش تا است بهتر، برده پناه کجا به دانم نمی که حاال گفتم

 باشـد  داشـته  من با یاشار همچون برخوردي و آورده در عمارت از سر اي بهانه به آبا دختران از یکی که بود این

.بود بودنم زنده از بهتر مردنم صورت این در که
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 بـزرگ  دروازه از یاشـار  دسـتور  خـالف  بـر  که بود گرفته دلم آنقدر اربابی عمارت در اقامتم روز آخرین غروب

 خـاطره  همـه  بـا  بار آخرین براي خواست می دلم.شدم نزدیک عمارت به و کرده فرار سرایداري اتاق و عمارت

 بیـرون  دلـم  خانه از را او همیشه براي و کرده خداحافظی داشتم یاشار و جیران و آبا با و عمارت آن در که هایی

 سـد  هـا  پلـه  همـان  جلـوي  او که افتادم روزي یاد و نشستم ها پله روي. رفتم پیش ایوان هاي پله نزدیک تا. کنم

 ناراحـت ، کنـد  مـی  خـرد  را اعصـابم  النگوهایت جیرینگ جیرینگ گفتم تو به اینکه از بود گفته و بود شده راهم

.کردي عادت بد مرا حدت از بیش سادگی با کوچولو خانوم فرشته تو آخه! شدي جدا من از قهر با و شدي

 نـزد  حـاال  کـه  سـرایداري  دختر مراقب.  بود مراقبم خانوم گلین.جهید بیرون چشمانم گوشه از اشکی هاي قطره

 جـاي  هـواي  دلـم  امـا . زدم قدم عمارت روي روبه باغ در کنم توجه او به آنکه بی. ارزید نمی هم پشیزي به آنان

 که جایی به خلوتگاهش به. شکست می را پایم قلم، ام رفته آنجا به فهمید می یاشار اگر که جایی. داشت دیگري

 بـودم  نشـده  خفیف و کثیف،آلودگی و گناه هیچ با و بوده مبرا من که دانست می خدا. بود محترم و عزیز برایش

 بـا  بار آخرین براي و رفتم می عمارت پشتی حیاط به باید. باشم نداشته را یاشار خلوتگاه به رفتن ارزش حاال که

.آمدم می بیرون شد می مربوط او به که چیزهایی همه و یاشار فکر از همیشه براي و میکردم خداحافظی آنجا

 خـانم  گلـین . دارد هردویمـان  براي خاصی حرمت دانستم می که جایی. شدم یاشار خلوتگاه راهی، وقار با و آرام

 او غیـاب  در تـا  بـود  کـرده  مـامورش  یاشـار  هم شاید. نداشت زدن حرف جرات اما، بود من مراقب چهارچشمی

 دلـم  رسیدم قسمت آن زده خزان مشجر محوطه به که همین، باشد شده منع قسمتهاي به من آمد و رفت مراقب

 زیـر  درختـان  نـارنجی  و زرد برگهاي روز همان مثل. بودم غافلگیرشده یاشار توسط که افتادم روزي یاد. گرفت

 در. شـد  نمـی  احسـاس  صـدایی  مارمولکهـا  محتاطانه حرکت و باد وزیدن نواي جز و داد می صدا خش خش پایم

 عجیبی ي غصه. کرد نفوذ جانم اعماق تا، آورد می بند را نفسم که انجیر درخت عطر و نشستم همیشگیم جایگاه

 از را بهشـتی  چنـین  هرگـز  دیگـر  اینکـه  غصـه . خالنـد  مـی  را روحم شدت به و گرفته خود در را وجودم سراپاي

 نگـاه  انجیر درخت به. گذراندم نظر از را برگشان بی و مرده هاي شاخه و درختان تک تک. دید نخواهم نزدیک

 حسـرت  بـا ، بـودم  دیده آنجا در را یاشار بار نخستین که جایی به. کردم احساس را پایم زیر خاك نرمی و کردم

 هـیچ . آوردم خـاطر  به بودم گذرانده آنجا در که را زمستانی و پاییزي و بهاري روزهاي تمام خاطره و کردم نگاه

 در کـه  بغضـی . نداشـتم  هـم  کـردن  گریه قدرت حتی که آنقدر، نبودم غمگین و متاثر حد ان تا زندگیم در وقت
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 خـارج  دهـانم  تنـگ  روزنه از فریاد با و باریده چشمانم دریچه از که بود آن از تر عظیم، بود شده مخفی ام سینه

.شود

 ژاکـت  و تیـره  دامـن  و بلـوز . کـرد  می پریشان، بود آمده پایین کتفهایم زیر تا که را بلندم موهاي و وزید می باد

 و وزید می همچنان باد. لرزیدم می خود به، وزید می که سردي سوز فرط از. داشتم تن به اخرایی رنگ به بافتنی

 یـاد  بـه  خوانـدم  مـی  را آن کـه  بار هر که ام عالقه مورد ترانه همان زمزمه. کردم خواندن به شروع اختیار بی من

.افتادم می یاشار

جا هر غصه، اونجا تو و اینجا من

دریا و کوه هزاران ما میان

نمایان صورت دلبرم اي کنم می صدایت

پریشان، است پریشان دوري غم از جانم که

بخوانم باد با تا بگذار بیا

.جانم آرام بشنوي را ام ناله شاید که

 مکثی خواندن وسط بارها. بود نشده مشاهده صدایم در موقع آن تا هرگز که خواندم گدازي و سوز با را ام ترانه

 مـن ! بـودم  داده دسـت  از مفـت  چـه  را یاشار من خدایا. خواندم می را ام ترانه باقی دوباره و گریستم می و کرده

 بـه  اسـف  و آه جـز  اي نالـه  خواندنم و صداها از،  این از پس و بردم نمی لذت نیز خواندن از حتی حاال که احمقی

 انـدوه  و غصـه . نماند من در رمقی دیگر که آنجا تا و زدم زار و خواندم را ام ترانه بارها و بارها. رسید نمی گوش

.زدم می ضجه صدا بلندترین به و نیاورده طاقت که بود فشرده هم در را روحم حدي تا

 بـی  را دلـم  عقـده  و نـداده  اهمیتـی  اما، برسد هم خانم گلین گوش به زاریم و ناله صداي است ممکن دانستم می

 آن کنـار  و گوشـه  در شخصـی  کـردم  احساس. گرفت خود در را وجودم ناگهان مرموزي حس. کردم خالی مهابا

 غـافلگیر  کسـی  توسط مبادا اینکه ترس از زده حیرت که روزي همان. است من رفتار و اعمال مراقب، دنج محیط
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 بـرگ  و شاخ الي به ال را یاشار کشیده و بلند سایه ناگهان و کردم برانداز خوب را اطرافم و برخاستم، باشم شده

.بود شنیده نیز را ام ترانه شک بی و نگریست می مرا دور از که بودم داده تشخیص درختان پیچیده هم به

 رعشـه  و تـرس  دچار بودمش ندیده روز آن تا که او با ناگهانی برخورد از دید وقتی! بود روزي چه من خداي آه

: گفـتم  خـودم  بـا . آوردم نمی در سر هیچ من و زد می حرف ترکی به که درحالی، آمد طرفم به آرامی به، ام شده

 چقـدر  کـه  آه. کردم جور و جمع را خود کمی! کنم می چه اینجا آقا اجازه بی ببیند آمده که است خانم گلین البد

 و آورده در ژاکـتم  جیـب  از، بـودم  خریـده  زار اللـه  خیابـان  از تـازه  کـه  را اي شده گلدوزي دستمال. بود فضول

 بـر  بـاد  وزش بـا  دوبـاره  اما، پیچیدم دستم دور یکبار و کردم جمع را موهایم. شدم اشکهایم کردن پاك مشغول

 کـه  جایی. کردم خداحافظی آنجا با همیشه براي و کردم نگاه آرام و دنج خلوتگاه به بار آخرین براي. ریخت هم

 تصـمیم  راسـخ  عزمی با و برخاستم. سوزاند را استخوانم مغز تا حسادت! بود ظریفه و یاشار به متعلق این از پس

 خـاطراتش  و حیـاط  آن بـه  زنجیر و غل با مرا انگار. نداشتن را جنبیدن توان پاهایم اما، برگردم تهران به گرفتم

 بـراي  یاشـار  بـا  ظریفـه  وقتی؟ بداند را زیبا را بهشت این قدر من مثل که بود کسی چه من خداي آه. بودند بسته

 و خسـته ؟ کرد می کیف، بردم می لذت داشتنی دوست محیط این از من که قدر همان، آمد می اینجا به زدن قدم

 همیشـه  و بـرده  سر به عمارت در که روزهایی همان مثل درست. دادم می دست از را توانم رفته و رفته و منقلب

 در و گذاشـته  آنها روي را سرم و کرده جمع را زانوهایم و نشستم زمین روي. کردم می سستی و ضعف احساس

.ریختم اشک خود خلوت

، کـردم  مـی  احسـاس  را حضـورش  واضـح  انطـور  کـه  اي بیهوده خیا. کرد پر را مشامم یاشار ادکلن خوش رایحه

 واهمی خیال احساس این اما، بود انداخته او وجود صرافت به مرا آشنایی شمیم که کنسرتم نخستین مثل درست

 جـدا  تـنم  بنـد  از بنـد  و پیچیـد  اطـرافم  فضاي در خاصی برودت و خشکی با اش گرفته و بم صداي که چرا، نبود

.کرد

 آمـده  بیرون پدرت اتاقهاي از نداري حق بودم نکرده غدغن من مگر؟ بیایی اینجا به داده اجازه تو به کسی چه-

!بگردي عمارت بر و دور و
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 پس من خداي آه. دیدم خود از اندکی فاصله در را اش افراشته قامت و کردم بلند را سرم متحوش و زده حیرت

 بـه  حدسـم  و کـرده  احسـاس  را او حضـور  کـه  موقعی همان درست، بود آنجا او. گفت نمی دروغ من به احساسم

 در چقـدر ، مـن  خداي. زده حسرت و طوالنی نگاهی، کردم نگاهش. بود رفته خانم گلین کشیدن سرك و فضولی

 سـنگی  صـورت  بـه  و نبـود  او در آدمیـزاد  روح کـه  انگـار ، مسـتبد  و خشن. رسید می نظر به شکسته و ریخته هم

.رسید می نظر به نفوذ غیرقابل و سخت

 اینجـا  بـه  کسـی  چـه  اجازه به! ؟گفتم چه نشنیدي: پرسید عتاب با و آمد خشم به دوباره که کردم نگاهش آنقدر

 مـرا  حریم به شدن نزدیک حق بودم نکرده امر تو به مگر! ؟کنی رفتار میلم برخالف کردي جرات چطور! آمدي

، شـود  گرفتـه  مچـت  اگر دانستی می که اي گذاشته قدم انجایی به و رسانده نهایت حد به را جسارت تو! ؟نداري

 سـفارش  و است محترم و عزیز برایم که جایی همان. گرفت خواهی قرار من حسر و حد بی غضب و خشم مورد

.نگذاري قدم اینجا به تو که بود این بر اکیدم

، نداشـتم  او بـا  چندانی فاصله که درحالی و درخاستم. کرد دار جریحه را غرورم و کند جا از را قلبم آخرش جمله

 و گذاشـته  پـا  شـما  سـفارش  و دسـتور  روي من! شماست با حق: گفتم دلخوري و بغض با و گرفته قرار روبروش

 محترمـی  و مقدس محیط که اینجا به که ندارم را ان پاکی یا لیاقت اینکه مورد در اما. شکستم را حریمتان حرمت

 بـه ، کـنم  خـداحافظی  بـوده  هم من خلوتگاه که جایی با بار آخرین براي و گذاشته پا آید می حساب به شما براي

 بـه  و گرفتـه  نادیده را حرفتان که دارم قبول. کنم می دفاع خود حیثیت و حرمت از و ایستاده مقابلتان جدي طور

 بـراي  حتـی  را اینجـا  ارزش کـه  هسـتم  محتـرم  و پاك قدر آن هم هنوز اما، ام گذاشته پا زیر را فرمانتان طریقی

.باشم داشته خداحافظی آخرین

 و شـده  بلنـدتر  گذشـه  بـه  نسبت قدم. رفتم جلوتر کمی. کرد براندازم باز نیمه دهانی با و کرد حیرت شهامتم از

 مقابـل  کـه  حـاال  و بـود  شـده  زنانـه  و درشت قدري هیکلم. نبودم خورده باران هاي جوجه مثل او مقابل در دیگر

: گفـتم  و زده زل چشـمانش  بـه  مسـتقیم . کردم نمی کمبود و ضعف احساس بودم ایستاده یاشار صالبت به مردي

 بـه  نداریـد  حـق  امـا ، کنید خالی سرم بر دستورتان گذاشتن پا زیر واسطه به را خشمتان خواهید می که چقدر هر

.کنید نگاه من به. کنید جسارت یا توهین، ام داشته نگه محفوظ را آن تاکنون که عفتی
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.گرفتم قرار چشمانش مقابل دوباره و چرخیدم. برگرداند من از را صورتش

 گوشتان به من مورد در نامربوط حرفهاي خیلی و ام شده خواننده که است درست! کنید باز را چشمانتان خوب-

 یـا  هرزگـی ، وقاحـت  از اثـري  صـورت  ایـن  در اما، اید پرورانده ذهن در فکرناروا جور هزار خود براي و رسیده

؟بینید می فساد

، لحظـه  آن تا ورودم ابتداي از رفتارش که خصوص به، درآورد را لجم. برگرداند دیگري طرف به را صورتش باز

 دیگـري  زن بـه  متعلق زودي به که بدانم فراست به و کرده نگاه او به اینکه از حاال. بود خردکننده و آمیز اهانت

 بغـض  خـوردن  فرو جز اي چاره و پیچیده خود به، ام داده دست از همیشه براي را عشقش و او من و، بود خواهد

 او از توانسـتم  نمـی  من که همانطور. بگیرد ام نادیده تواند نمی که کنم ثابت او به اینکه براي. نداشتم حسادتم و

 کـه  بـاري  اولین از بگو و کن نگاه! کن نگاه من به: نالیدم دیگر بار یک و شده ظاهر روبرویش. کنم پوشی چشم

 نجابت و پاکی آن حاال، بودي شده من صداقت و پاکی محو خودت قول به که تو؟ ام کرده هم فرقی اي دیده مرا

. مانـد  می فاسد زنان وقیح چشمهاي به من چشمان ببین کن نگاه! یاشار کن نگاه من به؟ بینی نمی ام چهره در را

 زحمـت  سـالها  ایـن  تمـام  در مـن . اسـت  شبیه بار و بند بی هرزه زنان به سکناتم و حرکات و قیافه ببین کن نگاه

 کـرده  دفـاع  قائلم ارزش آن براي که عفتی و آبرو از حال همه در شناس وظیفه و شریف پاسبانی چون و کشیده

 بـه  نکـرده  بررسـی  و ندیـده  که دهی می جرات خودت به چطور؟ هستم توهین و بدگمانی این مستوجب حاال. ام

 و عروسـی  و عقـد  مراسم در و کرده شرکت خصوصی مجالس در اگر. بگذاري پا زیر را حرمتم و زده تهمت من

 و اعیـان  مجلـس  بـه  و کـرده  ترقی ام داشته که خوبی صداي واسطه به و ام خوانده دیگري زهرمار و کوفت هزار

 دسـت  از و خودفروشـی  با را ترقی هاي پله که نیست آن بر دلیل، ام شده دعوت رادیو به بعد و یافته راه اشراف

 بـر  ناظر و حاضر که خدایی از واهمه و ترس هیچ بی که دهی می اجازه خودت به تو! باشم کرده طی شرفم دادن

.ندارد تورو مقدس خلوتگاه لیاقت که موجودي. بخوانی ناپاکم و زده تهمت، است اعمالمان

 چـه  سـاله  دو این در تو که نیست مهم من براي: گفت فریادکنان و رسید نهایت به غضبش و خشم لحظه این در

 نـام  هنـوز  کـه  هرچنـد ، تو نام به شخصی دیگر چون، کردي ترقی چگونه و خواندي می کجاها و کردي می غلطی

 مـی  رویـت  بـه  جدیـد  نـام  یـک ، کند می عوض رنگ که بوقلمونی چون یکبار وقت چند هر و دانم نمی را اصلیت

!اي گشته نابود و حذف همیشه براي و نداشته جا من دل در، گذارند
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 پنهـان  او از را ام چهـره  پریشـانم  موهـاي . لرزیدم می خود به بید مثل که بود شده زیاد قدر آن باد وزش و سوز

 در را پشـیمانی  و حسـرت  آن ار بـدتر  و ناخشـنودي  کـدر  و تیـره  رنـگ  توانست می راحتی به وگرنه، بود داشته

 را او کمـی  هـم  مـن  کـه  نداشت مانعی پس. بود گذاشته دستم کف و درآورده را قلبم قصاوت با او. ببیند صورتم

 موجـب ، عمـارت  بـه  او کلبـه  از برگشتنمان هنگام بهاري روز آن در که افتادم سخنانی یاد میان این در و بیازارم

.بود شده حدش از بیش ناراحتی و تکدر

 مـی  هم اول از اینکه کما! دارد را خودش دل اختیار کسی هر: گفتم بود او کردن مکدر آماده که لرزانی صداي با

 ازدواج پیشـنهاد  و عالقـه  ابـراز  مـن  به دوستی انسان حس و ترحم واسطه به و نداشته شما قلب در جایی دانستم

.کردید

 کـه  همانطور گرفتم نادیده را اش عاشقانه داغ احساسات و ناب عواطف همه و بودم گشته آسوده و زده را حرفم

.انگاشت نادیده را پاکدامنی و عطف او

 ضـربه  هنـوز  و سـوخت  می صورتم بزرگشروي دستان جاي. زد زمین به مرا که نواخت گوشم بیخ محکمی سیلی

.نداشتم باور بود شده وارد من بر او طرف از که را

 دو آن در خصـوص  بـه ، من درباره که نابی احساس هدفمند و موذیانه نشاندن جراحت به و خالندن در که راستی

 گوشـزد  او بـه  عمـد  به. بودم کرده خشمگینش و آزرده دل مرگ حد سر تا و بودم کرده عمل خوب داشت سال

 و دوسـتی  انسـان  حـس  زاییـده  عبـارتی  بـه  و دروغین و پوچ او صادقانه و لطیف احساسات و عشق همه که کردم

 جانـب  از کـه  نـاروایی  سخن. ساخت وارد لطمه حقانیتاحساسش به که بود ناپسندي دروغ این و است بوده ترحم

 ایـن  و سـاخت  مکـدر  و آلـوده  مـن  بـه  نسبت را احساسش منور و پاك چهره و شد تف صورتش در مستقیم من

.بود کرده پروین که بود سفارشی برخالف

 او سـیلی  ضـربه  گرمـاي  روي را سردم دست و افتاده زمین روي ذلیل و خوار که اي گوشه همان از متحیر و محو

 دو و داشـته  دوسـتش  دنیـا  تمام قدر به که مردي همان! ؟بود من یاشار این یعنی. کردم نگاهش، بودم داده قرار

 مـی  من از حمایت به لرزشم اندك به که مردي! ؟بود او نام ام روزانه هاي زمزمه و شبانه رویاهاي همه تمام سال
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 راحتـیم  و سالمتی براي که مرا! ؟بزند مرا آمد دلش چطور.بود مستاصلم وجود مطمئن و گرم پناهگاه و پرداخت

.کرد نمی مضایقه و دریغ کوششی هیچ از

 از اي گلـه  هـیچ  بـی  و آرام و تکانـدم  بـود  چسبیده لباسهایم به که را برگی و خاك و برخاستم زمین از سختی به

 کسـی  چـه : کـرد  پاره را دلم بند، لرزید می خشم شدت از که ترسناکش صداي ناگهان. شدم دور چشمش مقابل

 اینجـا  مـن  مگـر ! روي مـی  هـم  خودت میل به و آیی می خودت براي! شدي خودسر خیلی! بروي داد اجازه تو به

 بـه  کسـی  چـه  اجـازه  با و حقی چه به که بدهی توضیح باید تو؟ کنی می رفتار من با طفیلیها مثل که چغندرم برگ

.بودم کرده منعت کار این از شدت به که درحالی، اي آمده اینجا

 آماده دارش غصه و مرطوب چشمان. کردم نگاهش و ایستادم رویش رودر. رفتم طرفش به آرامی به و برگشتم

 را لـبم  دسـت  بـا . سـوزد  مـی  لبم گوشه کردم احساس. دیدم می چشمانش در هنوز را مهربانی من و بود باریدن

. بودند کاشته دلم در را دنیا بغض همه. ندادم اهمیتی. آمد می خون لبم گوشه از. شدند تر انگشتانم. کردم لمس

 کـردم  نگاه او به، زدم می کنار را ام ژولیده موهاي که حالی در مستقیم و راست. نشود سرازیر اشکم کردم سعی

 رازش اگـر  دانسـت  مـی  هـم  اول از کـه  کسـی  همان! شما نه، شود می رفتار اینگونه من با که طفیلیم من: گفتم و

. افتـد  مـی  همـه  چشـم  از و کرده برخورد او با طفیلیا از بدتر حتی، باشد می پدرش سرایدار اصالن که شود برمال

 کـه  بگـویی  و کرده سربلند دشمن و دوست جلوي خواستی می چگونه بودي داده ازدواج پیشنهاد من به که تویی

 بـاجی  مـریم  همسـرش  و کـرده  را ام خـانواده  نـوکري  عمـري  که است خودمان سرایدار اصالن دختر همان این

 خـودم  میـل  بـه  و رفـتم  خـودم  میـل  بـا  که بود همین براي. شود می راست و خم همه روي جلوي بار هزار روزي

...چون آمدم

 حـرفم  باقیـه . شناختم می من که یاشاریست همان یاشار که نبودم مطمئن دیگر چون، دادم قورت نصفه را حرفم

 و شـریف  آدمهـاي  نـزد  مدت این تمام در، آفریده را دویمان هر که خدایی به باش مطمئن: گفتم دیگري طور را

 شـما  خـانم  گلنـار  جلیـل  دایـی  همان، داد پناه من به که کسی. اصالتند با و اشان همه که ام کرده زندگی محترمی

 و معلـم  و سـپرد  اي پـرآوازه  خواننـده  دسـت  مـرا  آن از بعـد  و است دار خانواده و محترم بسیار مردي که است

 و حمایت تحت سرپرست بی خانواده چندین استکه دوستی انسان و شریف بسیار خانم و خوانندگی در راهنمایم

 همـه  که بدانید است بهتر، زده شما براي حرفهایی جلیل دایی زبان از دروغ به گلنار اگر! باشند می او سرپرستی
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. اسـت  نخـورده  مـن  به شما جز مردي هیچ دست فرامرز از بعد زندگیم طول تمام در. است محض کذبِ و دروغ

 بـرخالف  تا ام داده اجازه خود به اینکه از و خواسته عذر شما از هایم شکنی حرمت و ادبیها بی همه براي هم حاال

 اگـر  حـاال . پشـیمانم  و نـادم  بسـیار ، کـنم  خداحافظی خاطراتم با بار آخرین براي و گذاشته قدم اینجا به شما میل

.برگردم تهران به و برچینم را چمدانم خواهم می. بروم بدهید اجازه، ندارید امري

 فکـر  که حالی در ماندي پدرت خونه در تمام روز ده: گفت دارد را رنجاندنم قصد بود مشخص که لحنی با یاشار

 و من عروسی تا کن تحمل و بگذار جیگر رو دندان هم روزي چند. باشی برگشته تهران به باید تاکنون کردم می

 خواننـده  کـه  ایـن  به کنیم افتخار هم ما کم دست، بخوانی دهنی چند وصلتمان افتخار به و باشی تبریز در ظریفه

!است خوانده مراسممان در تو چون الحانی نیکو

 می درسم و شد می جا به جا سرم در مدام دوستم حرفهاي که آنجایی از. گذاشت دستم کف و کند جا از را قلبم

 تـا  را کالمـش  زهر او. شدم دور چشمانش مقابل از ریزان اشک و شکسته دلی با، کنم پرخاش او به آنکه بی، داد

 گوشـم  در صـدایش ، شـوم  دور او از کـامال  انکـه  از پیش! بود کرده تلخ را کامم و خورانده من به شد می که انجا

 را تـو  تـا  بود بهتر دیدم می را الموتم ملک اگر. گشتم نمی باز هرگز عمارتی در هم هنوز دانستم می اگر: پیچید

!دیدم

 تـا  را راه همـه  ایـن  چـرا  پـس  گـویی  می راست اگر: گفتم لرزیدم می روحی فشار شدت از درحالیکه و برگشتم

؟کردي شرکت کنسرتم در و آمدي کوبیدي تهران

.کرد انکار او اما. بودم زده حدس درست که کرد مطمئنم حیرتش و هت! زد خشکش ناگهان

.شدي می چنین این همیشه که همانطور. اي شده توهم دچار-

 شـناختی  مـی  کـه  النفسی ضعیف ساله هفده دختر آن با بینی می رو پیش که را زنی، قربان خیر: گفتم قاطعیت با

 رعشـه  و غـش  دچـار  هرگـز  ام رفته عمارت از که روزي از، برسانم اطالعت به باید و کرده فرق آسمون تا زمین

 همـین . کـردم  احساس را حضورت اما، بود بسته چشمانم چه اگر. ام دیده کنسرتم در را تو که مطمئنم. ام نشده

!شدي می خارج سالن از که دیدم را تو سایه و کردم باز چشم که بود
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!بود نفوذ قابل غیر و خشن اماهنوز، دیدم چشمانش در را اشک تراوش

.کنم تحمل را حضورت این از بیش توانم نمی. برگردي تهران به حاال همین است بهتر: گفت خشم با

 وقـت  ایـن  کـه  نیسـتم  زنـی  مـن . شو خارج خانه از و کن قهر همیشه مثل، ندارد کاري اینکه خب: گفتم جدیت با

!بگذار جگر رو دندان تو هم شب یک! بمانم جاده توي و شده تهران عازم شب

.پیچاند و گرفت خشونت با را دستم که رفتم می داشتم و کردم او به پشت

؟دهی می نشان دندان و چنگ من به-

 رسمی و خشک حال عین در و کنان فریاد و کشیدم بیرون نیرومندش و محکم دستان میان از حرص با را دستم

 و باشـید  رفتارتـان  مراقـب ! دیدید خودتان چشم از دیدید چه هر، بخورد من به دستتان دیگر بار یک اگر: گفتم

 زور با فقط که درآورده سبیل تازه نوجوانان مثل نه، باشد مقامتان و درشان که کنید کاري! دارید نگه را حرمتتان

.برند می پیش را حرفشان قلدري و

 را دسـتم . ریخـت  لباسـم  و چانه روي و زد بیرون ام بینی از سرعت به خون و نواخت گوشم بیخ دیگر سیلی یک

 از را دسـتمالی .شـد  نـادم  و پریشـان  و کـرد  هـول  او. شـوم  خـونریزي  از مانع کردم سعی و گرفتم ام بینی جلوي

 انگـار ، شـتابان  و کنـان  گریـه  و زده کنار را دستش که بگیرد را ریزي خون جلوي خواست و آورد بیرون جیبش

 رد عمـارت  جلـوي  از وقتی. رساندم سرایداري اتاق به را خودم و دویدم، گریختم می قلدري شبگرد دست از که

 مـن  متوجـه  خواسـتم  خدا از. زدند می حرف هم با و ایستاده ایوان روي که دیدم را یاشار عمه و ظریفه، شدم می

 کسـی  آزار و تـوهین  مـورد  چنـین  را خـود  هرگـز  روز آن تا و گرفت آتش جگرم. نبینند حال آن با مرا و نشده

!بودم فرامرز همسر اینکه یا بوده شاغالم خانه در که زمانی حاي، بودم ندیده

 کـه  را عشقی همه. بود ننموده داغانم و نکرده خردم احدي، بود کرده له پا زیر و شکسته مرا یاشار که طوري آن

 نیامـده  تبریـز  به و نداده گوش پروین حرف به هرگز کاش. ریختم دور به و کرده جمع دلم خانه از داشتم او به

.نداشت دیگري ثمر خفت و سرافکندگی جز که آمدنی. بودم
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 هـم  اصـالن  که زد صورتش و سر توي انقدر و کرد فریاد و داد به شروع، افتاد من به باجی مریم چشم که همین

 جلوي و آورد می تمیزي دستمال مدام و بود دستپاچه باجی مریم. رفت وا اي گوشه و کرد هول دیدنم با او. آمد

، دختـر  شـده  چـه : پرسـید  بود نمانده آن در رمقی دیگر که اصالن. آمد نمی بند خونریزي اما، گرفت می ام بینی

؟شدي اینطوري چرا، امده سرت بالیی چه

 و کـرد  گیـر  پایم به درختی شکسته شاخه که زدم می قدم باغ توي: گفتم ضعف با! زده مرا یاشار که ندادم بروز

.افتادم زمین به

 روي کـه  نامردیسـت  کدام انگشتان جاي این؟ دختر زنی می گول بچه: گفت و کرد ریز را چشمانش باجی مریم

؟شده کبود صورتت

؟زده را او خان یاشار کنی می گمان یعنی: گفت باجی مریم به خطاب حرص با و برخاست اصالن

 مهمانتـان  کـه  پرسـید  من از آمد عمارت به که همین! مطمئنم؟ گمان: گفت و داد باال را ابرویش یک باجی مریم

 عمـارت  پشـتی  حیـاط  بـه  میرغضـبها  مثـل ، برنگشـته  تهران به هنوز فهمید وقتی؟ است خانه این در هنوز یا رفته

.رفت

. مانـده  دختـرم  صـورت  روي دستهایش جاي، گویی می راست: گفت و کرد نگاه ام چهره به و آمد جلوتر اصالن

.زده را او رحم بی که است معلوم

!بودم بیزار جمله این از چقدر که داند می خدا فقط

.کند بلند دست دخترم تنها روي ندارد حق او! بینی می حاال، کنم می حالیش: داد ادامه اصالن

؟کنی مان آواره زمستان سیاه سر و بیفتی در ارباب با خواهی می! مرد بردار دست: نالید باجی مریم

. برگشـت  دقیقـه  چند از پس و شد خارج اتاق از غضب با. نبود بردار دست اما، گفتم او به را حرف همین هم من

 ایـن  که بود گوسفند مگر؟ کردي چه ام بیچاره دختر با ببین کن نگاه: گفت پورت و هارت با و گشود را اتاق در

.آید نمی بند ریزیش خون؟ کردي سالخیش طور
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.دکتر ببریمش کنشد بلندش: گفت که رسید گوشم به یاشار نگران صداي

 هم قدر این! روم نمی جایی او با من: کشیدم فریاد که کند بلندم تا گرفت را بغلم زیر و آمد جلو شتاب با اصالن

.آید می بند دیگر هم خونریزي این، نکنید شلوغش

 بـا . چکیـد  مـی  خـون  ان از هنـوز ، داشـتم  می بر ام بینی از را دستمال وقت هر ساعت نیم از پس و نشد چنین اما

 را او دروازه در دم تـا  و کرد خبر تاکسی اصالن بلکه. یاشار با نه اما شدیم دکتر راهی اصالن و باجی مریم تمناي

 در پاکیزه تنظیف مقداري دکتر. شد تمام مداوایم تا کشید طول ساعتی. رفتیم و شدیم سوار هم با و آورد خود با

 جـا  همـه  تـاریکی  و بود شده شب، برگشتیم عمارت به وقتی. شود خونریزي از مانع تا بود چپانده ام بینی سوراخ

 مـی  قـدم ، شـد  مـی  ختم عمارت به که شنی جاده در که دیدم را او، گشودیم را دروازه که همین. بود فراگرفته را

 او. انـداختم  اتاقم توي را خودم، بیفتد چشمش به چشمم آنکه از پیش من اما، آمد پیش ما مشاهده محض به. زد

.رفت و شد دور سخنی هیچ بی سپس، پرسید اصالن از را حالم و ایستاد در کنار کمی هم

. بـود  شـده  تـرحم  قابل و مسخره، ام کرده ورم بینی و یاشار سیلی کبودي با ام قیافه، کردم نگاه خود به آئینه در

 سـخن  داد بـود  کشـیده  فریـاد  سرش تشر و توپ با و رفته ارباب سراغ شتاب با چطور اینکه از اصالن شام وقت

. کـنم  نگـاه  مـردم  روي تـوي  و. برگردم تهران به باید چگونه صورت این با دانستم نمی و کرد می درد سرم.داد

 را رختخوابم تا خواستم باجی مریم از چمدانم برچیدن از پس. نداشتم غذا به میل. بودند زده کتکم بود مشخص

 ام بینـی  ورم و صـورت  کبـودي  تـا  کـنم  اسـتراحت  و مانـده  بیشتر روز دو یکی تا کردند اصرار دو آن. بگستراند

 براي گفت من به او. بست را اتاق دو مابین درِ و کرد پهن را رختخوابم باجی مریم. نرفتم بار زیر من اما، بخوابد

 از، بخـوابم  آنکـه  از پـیش  و کـردم  تشـکر  او از. خوابـد  می بعد و کند می درست کتلت مقداري راهم بین غذاي

 خشـک  چشمانم اشک دیگر! یاشار اتاق چراغ اال، بود روشن چراغها همه. انداختم عمارت به نگاهی پنجره پشت

 بسـیار  کـه  بـدي  حـس . کـرد  می زنده من در را حسادت بد احساس که جوشید می درونم در چیزي اما بود شده

 یـه  حتـی  امـا . زدم زل عمـارت  بـه  و نشسـتم  پنجره لب همانجا سحر به تا شب آن. بود کننده خفه و دهنده آزار

 عمـارت  پشـتی  حیاط تا خانم گلین همراه دست به فانوس که دیدم را ظریفه بار دو یکی. نریختم هم اشک قطره

 یاشـار  انکه با. بود کرده خلوت خودش با همیشه مثل بلکه، نبود عمارت در او پس. برگشت مدتی از پس و رفت

 عقـد  بـه  و شـده  شـوهر  و زن دیگـر  روز چنـد  تا دو آن اینکه از اما، بودم افکنده دور به و کنده قلبم از زور به را
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 یاشـار  از دیگـر  آنکه با؟ بود حسی چه از ناشی حسادت این من خداي آه. کشیدم می رنج آمدند می در یکدیگر

.شد حسودیم کند ازدواج دیگري زن با او اینکه از بودم کرده نظر صرف

 گـاراژ  راهـی  اصـالن  همـراه  به و برداشتم را چمدانم صبح دمیدن محض به.رساندم سحر به سختی به را شب آن

 دمـاغم  سـوراخ  تـوي  هـم  را تنظیفـی .باشـد  پیـدا  کمتـر  صورتم کبودي تا بودم انداخته روسري سرم روي.شدیم

 بایـد .نیامنـد  بـر  سـفر  ایـن  از کـردنم  منصـرف  و داشـتن  نگاه پس از سالن و باجی مریم.آوردم در،بودند چپانده

 کـه  اصالن.میرفتم و بسته را بارم کوله باید میشدم جنون دچار حسادت فرط از خانه آن در اینکه از پیش.میرفتم

 عـاقبتش  و آخر از هم این،کردم بد دانم می،دخترم کن حاللم:گفت میبوسید مرا بار نخستین براي سالها از پس

 را چیـز  همـه  دیگـر  بـار  یـک  و برگـردي  کـه  نمیکـردم  اصرارت همه آن کاش،شودي ضایع همیشه از بیشتر که

 گـل  خانم،دلم عزیز ببخشی مرا.پشیمانم کردهام از و خجل رویت از هستم زنده که روزي تا،آباد تا.کنی امتحان

 و بوسـیدم  را اش گونـه ،کنم راحت را خیالش اینکه براي.کن حالل هستم نامرادیهایت ي همه مسبب که مرا.نازم

 نگـاه  بودنـد  مقصـدي  عـازم  یـک  هـر  کـه  مسـافرانی  و او به،شیشه پشت از.شدم اتوبوس سوار کلمه گفتن بدون

 و پـاییزي  خورشـید  منـور  تـابش  در شـهر .افتـاد  راه اتوبوس که بود کرده طالیی را جا همه و دمیده آفتاب.کردم

 خـداحافظی ،نمیدیدم را آن هرگـز  دیگر شک بی که شهري با شکسته دلی با.میدرخشید پاکیزهاش و سرد هواي

 از بـود  نشسـته  دسـتم  کنـار  کـه  زنـی .رسـیدیم  اصلی ي جاده به تا کرده طی دیگري پشت یکی را خیابانها.کردم

 شـب  یـک  از پـس  و چسـبانده  شیشـه  خنکـاي  به را سرم.بود شگفت در کردهام ورم و کبود صورت و سر دیدن

 راحـتم  یاشار اعتنایی بی همه از بدتر و خشونت کابوس.ربود را چشمانم خوشی خواب،داري زنده شب و بیداري

 و گـیج  هنـوز .پریـدم  خـواب  از اتـومبیلی  مـزاحم  و ممتد بوق صداي با که بودم الود خواب اما معذب.نمیگذاشت

 کـه  دیدم را یاشار سیاه بنز آلودگی خواب و خماري در که میپیچید سرم توي بوق ي پیوسته صداي و بودم منگ

 کـه  بـود  بـاالیی  چه دیگر این من خداي.سازد متوقف را آن تا میزد بوق ممتد و میکرد تعقیب را اتوبوس شتابان

ــازل ســرم ــه چنــین ایــن کــه میخواســت چــه دیگــر او؟میشــد ن ــه را راننــده و میــزد بــوق وار دیوان  واا توقــف ب

 و کشـید  جـاده  کنار،میراند او بغل به بغل یاشار که حالی در بعد و گفت ناسزا کمی زبان ترك ي راننده.میداشت

 توقـف  یاشـار  تـا  ماند منتظر راننده و بودند متحیر مسافران ي همه.کردم آماده اتفاقی براي را خودم.شد متوقف

 اول.شـد  نمایان افراشتهاش قامت و کرد باز او براي را در شوفر شاگرد که نکشید طولی.بگوید را کارش و کرده
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 بغـل  ي شیشـه  از و چرخانـد  را سـرم .گشـت  مـن  پـی  مسافران بین بعد و گفت راننده به ترکی به چیزي مودبانه

 تـا ،میزد حـرف  شکسـته  پـا  و دست فارسی زبان به.کرد پر را مشامم به تنش عطر که کردم نگاه بیرون به دستم

 خـود  همراه را تو آمادهام،شو پیاده لطفا:گفت.نشوند گویمان و گفت متوجه،بودند آذري اکثرا که مسافران سایر

 تلـف  را وقتتـان  است بهتر هم شما.است تهران من ي خانه:گفتم عتاب با.کنم نگاهش آنکه بی.برگردانم خانه به

 منصـرف  آن از صـراطی  هـیچ  به و گرفتهام را خود تصمیم من.ندارد ي فایده که نکنید اصرار خودي بی و نکرده

؟کنی نگاه من به نمیخواهی حتا:گفت شوریدگی با.نمیگردم

"!کنم نگاه او به نمیخوام حتی، نه "!  پایین ریخت هري دلم

 مـانع  آن از بـیش  و داده انجـام  زودتـر  را کـارش  تـا  داد مـی  تـذکر  یاشار به و میزد غر اتوبوس جلوي از راننده

.نشود اتوبوس حرکت

".بزنم حرف تو با میخواهم!  نیست رفتن وقت حاال ": آمد حرف به دوباره یاشار

 گوشـزد  مـن  بـه  را مانـدنم  یا رفتن زمان مدام که سازید می مقید را خودتان قدر این چرا ": توپیدم او به خشم با

 از کـافی  قـدر  بـه  دیروز نمانده گفتن براي هم حرفی تازه!  حاال همین هم آن.  گردم می بر تهران به من؟  کنید

".شنیدم شما

"!شوم تسلیم زودي این به که توام از تر لجباز من اما. کنی تالفی میخواهی فهمیدم"

"!دید خواهیم ":گفتم عتاب به من

 او از رو لحظه آن تا که من و کند بلندم زور به تا کرد قصد و گرفت را دستم. بود آمده در مسافران صداي و سر

 مـن  به دستت دیگر یکبار اگر ": گفتم با زدم ذل چشمانش توي و برگشتم کردم می نگاه را بیرون و برگردانده

 سـیه  مفلـوك  دختر که کن فراموش همیشه براي و برو!  کارستان کنم می کاري،  بگویی زور بخواهی یا،  بخوره

".داشته وجود زندگیت در من چون نامی بی روز

 کـه  اي کرده رخنه جانم و روح در آنقدر تو.  نبودم اینجا حاال که کنم فراموشت توانستم می اگر ": گفت اندوه با

".نیست آسانی کار راندنت بیرون
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 و بـار  خـودم  مـن  چـون ،  نیست کردم بیرون به نیازي تازه.  میکنم کمکت من،  نباش ناراحت ":گفتم خشونت با

"!ام گریخته ام داشته تو با که هایی خاطره و تو از همیشه براي و کرده جمع را ام بنه

 گفـت  ترکـی  زبان به مسافران به خطاب و برگشت رندي با یاشار که بودند شده خسته ما مگوي بگو از مسافران

 اگـر  و خـوش  زبـان  به اول دهید می اجازه من به.  برود تهران به دارد قصد و کرده فرار اش خانه از خانم این ":

"؟ گردانم باز زندگیش و خانه به را او خشونت و زور با نشد هم

 به است آمده فراریش و خاطی همسر دنبال به و است من شوهر او کردند خیال همه که بود طوري زدنش حرف

 و برخاسـتم  هم من!  گرفته صورت هم مفصلی دعواي شوهر و زن بین میکرد تائید من کبود صورت که خصوص

 و اسـت  تهران من خانه و شهر.  نداریم هم با نسبتی هیچ ما،  میگوید دروغ ": گفتم آنان به خطاب ترکی زبان به

".ندارم کاري هم آقا این و تبریز با

 او کـه  میکرد ثابت،  میزد حرف ترکی من از بهتر که گفتارش مودبانه لحن و یاشار اشرافی و مناسب وضع و سر

 همشهریشان از طرفداري به مردم!  میگوید او را راست حرف است مرد چون و دارد را ناموسش از حمایت قصد

.  گـردم  بـاز  زندگیم و خانه به و گذاشته کنار را شقی کله تا کردند سفارش و زدند می حرفی یک هر و برخاسته

 بـه  همچنـان  مـن . کـرد  بـاز  رفتنم براي را راه و شد بلند اش صندلی روي از بود نشسته دستم وبغل که زنی حتی

.  شـدند  جمـع  مـن  صـندلی  دور و برخاسـتند  جایشـان  از دیگر نفر دو یکی.  خوردم نمی تکان و چسبیده صندلی

 جـا  از سـریع  حرکتی با و گذشت یاشار دستان توي قلدري با و گرفت را دستم،  بود آذري که داري هیکل خانم

 و چسبیده من به محکم که یاشار دستان از دستم آوردن بیرون براي تالشم همه.  داد قرار او مقابل و کرد بلندم

 کشـان  کشـان  کـرد  می تشکر کمکشان جهت به مسافران از و خندید می اینکه ضمن. ماند اثر بی نمیکرد رهایم

 کـف  تومـانی  پـنج  اسـکناس  یـک ،  کـرد  مـی  تشکر راننده از که حالی در و برد اتوبوس جلوي تا خود همراه مرا

 اطاعـت  نشـناخته  پـا  از سـر  نیـز  او. بدهد او به و کند پیدا را چمدانم خواست او از و گذاشت شوفر شاگرد دست

 از مسـافران  کـه  حـالی  در. شد اتوبوس سوار باالفاصله و داد یاشار دست به را چمدانم زدنی بهم چشم در و کرد

 یـادم  بـه  بارشـان  مالمـت  و فضـول  هـاي  نگاه هنوز. شدند دور ما از آرام آرام. میکردند نگاه را ما بغلشان شیشه

.کردند می نکوهش را ناپسندم عمل و کرده نگاهم تخم با اخم با که مانده
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 مـن  بـه  سـریش  از تـر  بـد  و بـود  تـر  قوي او اما،  بکشم بیرون او دستان از را دستم داشتم سعی و کردم می تقال

 اما،  بود بعید من از.  شد ام پشیانی سبب که شدم عملی مرتکب ناگهان چرا نمیدانم،  نمیکرد ولم و بود چسبیده

 دندان به را فرامرز دست پشت که موقعی مثل درست.  گرفتم گاز را دستش پشت و شدم ور حمله او به ناگهان

 بودم شده تعادلی بی و توحش دچار و داده دست از را اعصابم مهار هم من یعنی،  بودم گزیده شدت به و گرفته

 روي دنـدانهایم  جـاي . بود تفاوت بی و نداد بروز خود از واکنشی او اما. شد شرمساریم شد موجب زشتم عمل! ؟

.شد قرمز سرعت به و ماند باقی دستش

 روي محترمانـه  مـرا ،  عقـب  صندلی روي چمدانم انداختن ضمن و برد سیاهش اتومبیل طرف به مرا کشان کشان

 را حرصـم  موفقش و بشاش قیافه که خصوص به،  بنشاند کرسی به را حرفش نمیخواست دلم. نشاند جلو صندلی

 به نه و دیروز پورت و هارت به نه: گفتم خودم با. میکرد رفتار من با میخواست دلش که طور هر او. آورد می در

، کند رفتار خور سري تو کنیزان مثل من با ندارد حق او و آدمم هم من که کنم ثابت او به باید!  امروز کشی منت

 صـحبت  بـه  اصـرار  چـرا ،  آورده خـود  بـا  را ظریفه که حاال. باشد او حرف حرف همیشه که داشت دلیلی چه اصالً

؟دارد من با کردن

 بیـرون  ماشـین  از را خودم و کردم باز را در،  شد اتومبیل سوار که همین.  کردم تمرد او از افکار این تحریک به

 بـه  چنگـالی  تیـز  قرقـی  چـون ،  حـرکتم  ایـن  مشاهده با نیز او.کردم دویدن به شروع جاده کنار شتابان و انداخته

 در طـرف  از نه بار این اما،  کشاند اتومبیل طرف به دوباره و آورد چنگم به زدنی بهم چشم در و کشید پر دنبالم

 را دسـتم  محکـم  هنـوز  کـه  حـالی  در هـم  خودش و چپاند اتومبیلش داخل به مرا راننده سمت در از بلکه،  خودم

 انـداخت  راه را ماشین و چرخاند را سوئیچ و بست را در دستی یک و نشست فرمان پشت نمیکرد ولم و چسبیده

 در و مانـد  ثمـر  بـی  او محکـم  و مردانه انگشتان الي از دستم کشیدم بیرون براي حدم از بیش تقالي و مقاومت. 

 محکـم  طـور  همـین  میخواي کی تا ":گفتم و گرفتم آرام کمی،  است گرفته درد مچم کردم می احساس که حالی

 کنـار  را لجالـت  اسـت  بهتـر  پـس ، اسـت  ممکـن  غیـر  این که میدانی خودت؟  آبد تا،  نکنی ولم و چسبیده من به

 از اي کلمه به میکنی خیال اگر. است ثمر بی و بیهوده تالشت باش مطمئن.  واگذاري خودم حال به مرا و گذاشته

 پایـان  خوشی و خیر به چیز همه بگذار،  اشتباهی در سخت میکنم رفتار میلت به اي ذره و کرده گوش حرفهایت

".نشود اینها از بدتر وضع و یافته
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 از بـدتر  هـم  آن،  جـدایی  ": گفـت  غصه با و انداخت من به اي عاجزانه نگاه و برگشت او،  افتاد سرم از روسري

،  گـردم  آسـوده  و گفتـه  برایـت  را دلم حرف ندهی اجازه تا خدا به.  نیست ممکن ام آورده بوجود من که وضعی

".بردارم سرت از دست است محال

 تبریـز  تـا  آوردنـش  بدست براي و سوختم می آرزویش در تمام سال دو که بود مردي همان او که انگار نه انگار

 دو او دسـت  از که بودم شده مقدار بی و کوچک آنقدر.  بودم کرده خفیف و خوار را خودم کفایت قدر به و آمده

.شدم می شهرم راهی مفلوك و خورده کتک حاال و کرده جان نوش نیز جانانه سیلی

"؟ میکنی گوش حرفهایم به ": نالید دیگر بار یک او

".کنی ول را دستم اگر": گفتیم زرنگی با

 قصـد  و گشـییده  را اتومبیـل  جلوي در، بود شده غافلگیر حسابی که طوري زدنی هم به چشم در.  کرد اطاعت او

 کـه  را تـنم  از نیمـی  و گرفته را بازویم اینکه ضمن و کرد محکمی ترمز.  بیندازم بیرون اتومبیل از را خودم کردم

 گفتـیم  کـه  بست طوري را در و شد خم بعد "! دیوانه اي": گفت خشونت با.  کشید داخل به بود ماشین از بیرون

.شکست هایش بست و چفت همه

 سرجایم آدم بچه مثل و پشیمان ام نابخردانه کرده از. شد عصیان و خشم سراپا و کرد عوض رنگ لحظه یک در

 از را مـنطقم  چـرا  نمیدانم میکرد کجی دهن من به مدام دستش پشت بر دندانهایم جاي که خصوص به،  نشستم

 نگذشـته  شـدنمان  رو بـه  رو از اي دقیقـه  چند هنوز.  کردم می رفتار عاصی و لجوج کودکان از بدتر و داده دست

 بـر  دوبـاره  را خلقـیش  بـد  و خشـم  و شـده  وحشـیانه  حـال  عـین  در و کودکانه و خام اعمال مرتکب مدام که بود

.بودم انگیخته

 آرام و آورد در حرکـت  بـه  را اتومبیـل  دوبـاره ،  بـود  شـده  عصبی غایت به و میخورد را خونش خون که حالی در

.  نداشـت  رانـدن  در اي عجلـه  هـیچ  گـویی ،  بـود  پشـت  الك عـین  و محسوس نا مان سرعت. راند جاده در آرام

.  کـردم  نمـی  حرکتـی  هـیچ  نشسـته  سـاکت  ترسـم  از. بود الکل به آغشته پنبه چون خودش قول به که میدانستم

 بـود  معلوم که او خصوص به،  نداشتیم گفتن براي حرفی کداممان هیچ و بود حاکم ما بین طوالنی و سرد سکوتی
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 شـهر  وارد و گشـته  تبریـز  دروازه از.بـود  تفکـراتش  در غـرق  و نمیدید درستی به نیز را رویش پیش جاده حتی

.میرود کجا به بدانم آنکه بی،  میکرد طی دیگري از پس یکی را خیابانها.  شدیم

 چه برگرداند عمارت به مرا اگر! ؟ میکند اذیتم قدر این چرا؟  چیست کارها این از قصدش خدایا:  نالیدم دل در

.بزنم عاري بی به را خودم و کرده نگاه خانه اهل چشم در که نمانده باقی برایم آبرویی دیگر؟ 

 که میدهم قسمت پرستی می آنچه همه به را تو،  قسم آبا پاك روح به را تو، خدا به را تو ":گفتم و کردم التماس

 نمیـدانم . بود اشتباه آمدنم اول از. شود کنده قضیه این قال و بازگشته تهران به بده اجازه!  نگردیم بر عمارت به

 خاطره با اینطور که ام شده عملی متکب اینکه از پشیمان،  پشیمانم حاال؟  برگشتم تبریز به دوباره که شد چطور

 آخرین براي که طور همان کاش. بسوزاند را جگرم کردي من با که کاري داغ همیشه براي و شده جدا هم از بد

 آن،  ام سـرزده  آمـدن  اما.  ردم میک زندگی عمر یک خوشت هاي خاطره با و ماندم می بودم شده جدا تو از بار

".بوده ي احمقانها کار اي کرده پیدا را ات زندگی زن و دادري ازدواج قصد که زمانی هم

.میراند و چسبیده اتومبیل فرمان به ثابت و خشک و نگفت هم کلمه یک حتی

 و برسـان  گاراژ به مرا. برنگرد عمارت به، داري دوستش که کسی هر جان، یاشار قسم خدا به را تو ": کردم تمنا

 حکـم  کـه  اي محـدوده  از تـو  اجـازه  بی که کردم بیجا،  کردم اشتباه،  کردم غلط من.  کن فراموشم همیشه براي

 خـود  حـال  به و رفته خود سرنوشت پی گذاري می! ؟ میکنی ولم حاال،  شدي راحت حاال.  شدم خارج بودي کرده

"؟ بمیرم

 غـرور  تمام او!  میگفت راست دوستم. بارید نمی اما،  بود اشک از پر چشمانش.  انداخت من به نگاهی و برگشت

 دیـدم .  فهمیـدم  گریسـتنش  آمـاده  چشـمان  از را ایـن .  بود شده مهربان و گذاشته کنار را خشونتش و تعصب و

 سـر  این با مرا مستخدمان و خانم عمه،  ظریفه تا بگذار!  بروم بگذار ": کردم تمنا دیگر بار یک،  شده نرم دلش

".شود حفظ ابرویم و برگردم تهران به اند ندیده صورت و

 و بـوده  عاشـقش  کـه  خیابـانی  همـان . آمد آشنا نظرم به که دیدم را راهی کردم نگاه اطرافم به وقتی.  نزد حرفی

 اختیـار  بی را اشکم گذشته هاي خاطره تداعی که حالی در و گرفتم آرام کمی، میشود ختم گلی شاه به میدانستم
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 نگـه  گلی شاه به مشرف هاي تپه فراز بر آرام را اتومبیل او.  کردم گریستن به شروع آرامی به ساخت می جاري

 صـدا  بـی  و گذاشت اتومبیل فرمان روي را سرش،  رویمان پیش زیباي انداز چشم به گذرا نگاهی ضمن و داشت

 آنطـور  هـم  آن،  آبا دادن دست از غم ": بود الود بغض صدایش اما،  نمیدیدم را صورتش. کرد باریدن به شروع

 هـا  دیوانـه  مثـل  و کرده رها را چیز همه. شکست را کمرم دیگر طرف از تو شدن گم فاجعه،  طرف یک ناگهانی

 اي لحظـه  اي کـرده  نیسـت  بـه  سـر  را خـودت  اینکه یا اي کرده فرار،  اي شده گم اینکه فکر. گشتم می دنبالت

 کجـا  کنـون  تـا  مـرد  کـه  کشید فریاد سرش و شناخت را اصالن و آمد نزهت دایی زن اینکه تا نمیگذاشت راحتم

 از اصـالن  دیـدن  بـا  که بود برده شکم حدي تا که جایی آن از. بود برده ماتشان همه. شد چنان و چنین که بودي

 فـاش  رازت مـا  پـیش  آمـد  نزهـت  وقتـی  که اي گریخته عمارت از که شد دستگیرم،  شوي می رو آن به رو این

 و گریختـه  کجـا  بـه ،  کجـا  بـه  آخـر  کـه  بـود  این میخورد مرا خوره مثل که فکري همه اما،  گردي خجل و نشده

.نماست آدم گرگهاي از پر جا همه که زمانه و دوره این در هم آن؟  میگذرانی روزگار چگونه

 را جـایی .  بـودم  تـو  از خبـري  منتظـر  و راه بـه  چشـم  اش ثانیـه  و لحظـه  هـر ،  شدم آب شمع مثل تمام سال دو `

 بـا  کـه  بود این دردم همه.  باشم نفرستاده آنجا به را کسی یا باشم نرفته کردنت پیدا براي که ببري نام نمیتوانی

 بـا .  میکنـی  چکـار  و میگـذرانی  روزگار چگونه،  داشتی که دردي پر زندگی و داغان اعصاب و حساس روحیه آن

 خطـر  کـام  بـه  دسـتی  دستی را خودش که بود ناگوار آنقدر است تو پدر اصالن اینکه فهمیدن آخر میگفتم خودم

 سـرم  بـه  دیگـري  افکـار  کـم  کـم  بعـد .  تو سال و سنّ به سرپرست بی و مکان و جا بی دختري هم آن.  انداخت

 همیشـه  کـوچکی  خرگوش عین که تویی!  اي گریخته خانه از من ازدواج پیشنهاد محض به اینکه، آوردند هجوم

 از بـدتر  هـم  مـن  بـا  کـردي  فکر و ترسیدي عاقبتت و آخر از ام زندگی راز فهمیدن با بودي لرز و ترس حال در

 به مشکوك که همانطور،  کشید خواهم آتشت به رویت به نفت ریختن با و بسته را پایت و دست روزي،  فرامرز

. اسـت  عـالم  خدا فقط،  گذشت من بر چگونه سال دو این خالصه.  بودم انسان دو نیستی و مرگ در داشتم دست

 تا!  بودم بریده همه از و کرده پنهان کلبه در را خود مارگل مرگ از بعد که سالی دو از بدتر مراتب به روزگاري

 نـام  مجري که دادم می گوش آن برنامه به حوصلگی بی سر از و نشسته رادیو پاي دنیا از خبر بی روز یک اینکه

 خواننـده  آن وقـت  آن.  کـرد  اش جادویی نواي شنیدن به دعوت را شنوندگان همه و آورد را کاري تازه خواننده

 روزي نخسـتین  یـاد  و بـرد  عمارت پشتی حیاط به آورد در پرواز به خود با مرا روح و خواند صدا خوش کار تازه
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 نخسـتین  بـراي  را نـامش  که اي خواننده صداي.  بودم کشیده ام احمقانه تصمیم از دست و شنیدم را صدایت که

 وار دیوانـه .  گرفـت  خود در را وجودم دنیا اندازه به خشمی ناگهان. بود روانم و روح مونس و آشنا،  میشنیدم بار

 قصـاوت  همـان  بـا  بـودي  دسـتم  در تـو  اگـر  که طوري،  کوبیدم زمین به محکم و کردم بلند را رادیو و برخاستم

 میخواسـتم . کـرد  مـی  ام دیوانـه ،  بود شده باز رادیو به پایت و شدي خواننده چگونه اینکه فکر.  میکردم نابودت

 درجـه  آن بـه  چگونه و اي کرده زندگی چگونه،  بودم کشیده خاطرات به را دنیا زجر همه که سالی دو این بدانم

 کـه  گلنـار  زبـان  از هـم  بعـد . خواندي می رادیو در و داشتی مستعار نام خودت براي که بودي رسیده موفقیت از

 مینواخت مشهوري هاي خواننده براي و داشت بسیاري شاگردان و بود ماهري و دست زبر نوازنده جلیلش دایی

 مجـالش  در و نبوده مشهور چنین ابتدا از تو که فهمیده نامهاي طی،  او از جو و پرس و تحقیق از پس شنیدمک، 

 کسـی  و آورده رو تـو  بـه  اقبـال  اینکـه  تـا  میخوانـدي  ها کافه و عشرت و عیش محافل و حوضی رو و پایین سطح

 از. شـدي  مشـهور  و یـافتی  راه رادیـو  به فرد آن با ناپسند و نامشروع روابط ایجاد با و کرده کشف را استعدادت

 و نجابـت  کـه  تـو  مثـل  رو کـم  و خجـالتی  دختر بود ممکن چطور آخر!  سوختم و گرفتم آتش حرفها این شنیدن

 و شـهرت  بـه  رسـیدن  بـراي  و شـده  پسـتی  کارهـاي  چنـین  انجام به حاضر،  میریخت پایش تا سر از حیا و شرم

 خـودم  بـا . کـرد  داغـانم  و افتاده جانم به خوره مثل پرسش این! ؟ باشد شده،  زشتی عمل هر مرتکب ارزوهایش

 نـو  رادیوي یک دوباره هم همین براي. میزند حرف دیگري کس از جلیل دایی شاید،  میکنم اشتباه شاید،  گفتم

 صـدائی  و بـود  درسـت  حدسم اما،  شدم کار تازه خواننده آن صداي شنیدن منتظر ساعت هر و روز هر و خریدم

 تهـران  در اسـت  قـرار  فهمیـدم  مـدتی  از پـس .  نمیـزد  مـو ،  بـود  مانده خاطرم در تو از که صدائی با میشنیدم که

 طـور  هـر  را بلـیط ،  رسـاندم  تهران به را خود شتابن.  کنی اجرا سرشناس اي ه خواننده از یکی اتفاق به کنسرتی

 نابـاوري  عـین  در کـه ، برسد کار تازه خواننده به نوبت،  او اجراي از پس تا ماندم منتظر انقدت و کردم تهیه بود

 چـه  هـم  آن،  میخـوانی  جمع براي خجالتی و ترس هیچ بدون با بودي پوشیده سیاهی بلند پیراهن که دیدم را تو

 اشـک  نـم  به را چشمانشان و کرده تحریک را احساساتشان و لرزانده سینه در را همه قلب که صدائی!  خواندنی

 پاکـدامن  و نجب اما،  آراسته و مرتب زنان از برایم ایوان پاي روز آن که روز آن که بودي هیبتی در تو.  نشانده

.بود خودت قلبی آرزوي که چیزي همان یعنی!  بودي کرده تعریف
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 بـی  و سـاده  دختـر  با میدیدم که اي برازنده و زیبا و لباس خوش زن،  شدم خارج سالن از نیاوردم طاقت دیگر "

 دل بـراي  کـه  بـود  پیدا و نبود سبک و جلف حرکاتت آنکه با.  میکرد فرق آسمان تا زمین،  میشناختم که االیشی

 گفتـه  تـو  به جیران عقدکنان از بعد. شد حسادت از ماالمال وجودم همه و جنبیده غیرتم رگ اما میخوانی خودت

 بـراي  بلکـه ،  جمـع  بـراي  تنها نه تو و میشوم حسادت و خشم دچار بشنوند را صدایت دیگر مردان اینکه از بودم

 مـی  زنـدگی  طـوري  و کـردي  عـوض  رنگ مارگل مثل اینکه از. میرنجاند مرا این و خواندي می ایران مردم همه

 کـه  را االیشی بی و پاك دخترك میخواست دلم. آمد می بدم،  هستی دنیا مردهاي تمام به متعلق انگار که کردي

 و داشـته  خود براي همیشه،  داشت را دنیا صداي نابترین و لرزید می خود به و بود شده سرخ حیا و شرم فرط از

 بـه  نسبت را نابم عالیق و ها خاطره همه که کردي پا به سیلی و شکستی را سد این تو اما،  نشوم شریک احدي با

 و آیـم  بیـرون  انزوا از گرفتم تصمیم میلم برخالف همین براي.  کرد ویران را چیز همه و برد خود با و شست تو

 خـدا  بـه .  بـودم  نگرانـت  دل و کشـیدم  زجـر  و ریختم تو پاي به که سالی دو آن حیف گفتم خود به. کنم ازدواج

".کشیدم مارگل دست از که نبود رنجی از کمتر رسید من به تو جانب از که رنجی

.  شـنیدم  مثبت پاسخ،  شوم پشیمان آنکه از پیش و دادم ازدواج پیشنهاد رسید فکرم به که دختري نخستین به "

 آنکـه  بـا !  دیـدي  مـی  خـود  از تـر  مناسـب  جهـت  هـر  از را او مارگـل  از بعـد  که بود کسی!  بود ظریفه دختر آن

".پذیرفتم را ظریفه تو لج از اما،  شده جدا هم از راهمان همیشه براي میدانستم

 بـا .  بود کرده معتادم و افتاده جانم به افیون چون که صدائی از.  آوردي سرم که بالیی و کن گوش ماجرا بقیه به

 و کـردم  تهیه را ات صفحه اولین حتی،  دادم می گوش رادیو به مدام اما،  بودم ناخوشنود و دلگیر خودت از آنکه

.نشدم خسته آن از هرگز و کردم گوش بارها و بارها

 و عقـد  وعـده  کـه  روزي تا کردم قدغن هم همین براي،  نداشتم عمارت در تو جاي به را زنی هیچ دیدن طاقت "

 داشـتم  دوسـتش  براسـتی  و شده ذهنم ملکه که کسی با او آخر.  نکنیم مالقات را همدیگر،  ایم گذاشته عروسی

 یـک  اینکـه  تـا .  ریخـت  هـم  بر هوارهایش و صدا و سر با او دادي می من به تو که را آرامشی. میکرد فرق خیلی

 سـادگی  همین به،  بمانی عمارت در روزي چند داري قصد و اي آمده تو که داد خبر مقدمه بی و آمد اصالن شب

 دوبـاره  و بیـایی  سـرزده ،  بـودي  رفته و بسته را بارت ناغافل که تویی که بقبوالنم خود به میتوانستم چطور آخر! 

. زدنـد  مـی  سـرت  پشـت  کـه  بودي ناروایی سخنان به آلوده و مشکوك که تویی. کنی تازه برایم را چیز همه داغ
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 تـو  که حالی در میشود زنده من در عاشقانه احساس همان دوباره،  بیفتد چشمت به چشمم و بمانم اگر میدانستم

 را اصـالن  ناگهـان  تـو  اینکـه  امـا .  گریختم خانه از همین براي.  نبودي میشناختم که همتایی بی موجود آن دیگر

 اصـالن  یا بودم من عمارت به آمدن از هدفت نمیدانستم. بود عادي غیر کمی،  بودي آمده سراغش به و پذیرفته

 بـه  حسـی . آورم در کـارت  از سر عمارت در بودنت صورت در و برگردم دوباره گرفتم تصمیم هم همین براي. 

.  آوردم خـودم  بـا  هـم  را خـانم  عمـه  و ظریفـه ،  نشوم اسیرت دوباره اینکه براي و تبریزي هنوز تو گفت می من

،  میشـدم  خوشـحال  بسیار میسوزاند را دلت کارم این اگر و کنم ازدواج او با است قرار میفهمی عاقبت میدانستم

".بودي سوزانده مرا که طور همان

 اصـالن  دیـدن  تبریـز  بـه  آمـدن  از قصـدت  فهمیـدم ،  اي برنگشته تهران به هنوز گفت من به باجی مریم وقتی "

 میـدادي  نشان را شوقت و ذوق باید بودي کرده پیدایش که موقع همان بودي پدرت پذیراي اگر که چرا،  نبوده

 کـه  همـین  امـا ! ؟ بـودي  کـرده  صـبر  تمام روز ده که بودم من هدف پس،  خبري بی و دوري سال دو از پس نه، 

 نادیده را دستورم مارگل چون اینکه از.  شوم دیوانه بود مانده کم رفتهاي باغ به زدن قدم براي گفت باجی مریم

 از پس که خصوص به. آمد بدم،  بودي رفته بودم کرده منع که حدودي به تاکیدم و میل برخالف آمد به و گرفته

 و نگـذاري  قـدم  آن به بودم کرده سفارش اکیدا که جایی یعنی.  شنیدم پشتی حیاط از را صدایت باغ در جستجو

.نداري من پیش را سابق حرمت دیگر بفهمی میخواستم ترتیب این به،  نشکنی را حرمتش

 بـه  آمـدنم  از پـیش .  آمـدم  پشتی حیاط به،  کنم عات خفه و گرفته را گلویت میکرد وادرم که جنونی و خشم با"

 سست پاهایم.  میشد تر دلنواز تر نزدیک لحظه هر صدایت. نشوند خارج عمارت از کردم سفارش ظریفه و عمه

".کرد خاموش را درونم آتش آبی چون خواندي می که ها ترانه آن و صدایت انگار،  شدند

 نالـه . ، شـنیدم  را هایـت  ضـجه  و ترانه،  دادم گوش صدایت به خفا در که اولی روز مثل و شدم پنهان اي گوشه "

 بـه  خـودم  همیشـه  کـه  احساسـی  همـان ،  میکـردم  درك آنجـا  به نسبت را احساسات،  میکرد خون را دلم هایت

 برایـت  چقر دانستم می.  میکردي ترك را آنجا همیشه براي باید تو و بود من آن از که جایی.  داشتم خلوتگاهم

 بـی  و خشـمگین  هم همین براي.  میدادي پس بودي کرده که را جفایی تاوان باید تو اما،  است آور درد و سخت

 احمـق  مـن  و پیوسـت  وقـوع  بـه ،  افتـاد  می اتفاق باید نمی که هایی اتفاق آن همه و آمدم فرود سرت بر مالحظه

".نخاالند را پایش اما ترفت چشمم به خار بودم حاضر که کسی عزیزترین روي،  کردم بلند تو روي را دستم
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 و نبـودي  بـردار  دست تو اما،  دادم ناسزا و فحش خودم به بار هزار دل در،  شده جاري لبت از خون دیدم وقتی"

 میخواسـتم  که بود زیاد آنقدر خونریزي شدت بار این و زدمت دوباره اینکه تا،  کردي می ام کالفه و عاصی مدام

 دکتـر  بـه  را تـو  نـدادي  اجـازه  حتـی !  گریختـی  و زدي پـس  را دسـتم  تو اما،  کنم فدایت نیز را جانم موقع همان

 پنهـان  را خـودت  و برگرفتـی  رو مـن  از هم موقع آن. برگشتید تا رفتم پایین و باال را حیاط طول آنقدر.  برسانم

 بـراي  میدانسـتم .  بـودي  شـده  منزجـر  و متنفـر  من از تو که حالی در آمد می تو راه به اختیار بی من دل.  کردي

 از یکبـار  چـون ، بپـذیري  را محبـتش  و ببینـی  خشـونت  مـردي  از کـه  نبـودي  زنـی  تـو .  ام داده دستت از همیشه

".ترسیدي می سفید و سیاه ریسمان ها گزیده مار چون و کشیده را رنج و درد نهایت شوهر نام به موجودي

 بینمـان  کـه  وقـایعی  و تـو  چهـره  مـدام .  نخوابیدم، شد طی که سالی چهار این هاي شب بیشتر مثل گذشته شب"

 قـد . بـودي  شـده  خـانمی  خـودت  بـراي .  بودي کرده تغییر خیلی نظرم به،  گذشت می نظرم از، بود افتاده اتفاق

 زدن حـرف  موقع و نبودي بنیه کم و ضعیف گذشته مثل دیگر. بود شده عوض هم ات چهره حتی،  بودي کشیده

 کـه  را بنفسـی  اعتمـاد  و بـودي  مطمـئن  خودت به. ترسیدي نمی ات عقیده ابراز از دیگر و بودي استوار و محکم

 و ترسـیدي  نمی من هاي بازي دیوانه حتی و فغان و داد از دیگر.  بودي آورده بدست،  بودي ارزومندش همیشه

 گذشـته  مثـل  میخواسـت  دلـم .  استیصـال  و ترس نه،  میوزید که بود باد سوز و سردي واسطه به لرزیدي می اگر

!  لرزیـدي  نمـی  بـادي  هـر  بـه  و بودي استوار و محکم تو اما.  میکردي غش دستانم در و میشد تحریک اعصابت

، مـورد  یـک  اال،  کردهـاي  تغییـر  نظـر  هـر  از و اي یافتـه  دست بوده آرزویت در آنچه همه به کردم می احساس

 دنبالـت  بـه  برگـردي  تهران به تا اي رفته گاراژ به اصالن با فهمیدم وقتی،  زودي این به صبح مرا چیز یک همان

 ات مظلومانـه  نگـاه  و معصـوم  چشمان آن.  آمدم می هم تهران تا نمیکردم پیدایت اگر است شاهد خدا و کشاند

 صـورتت  بـه  وقتی،  میگفتی راست تو.  بیایم دنبالت شد باعث است نکرده تغییر و دارد وجود تو در هم هنوز که

 مـوج  ات چهـره  در پـاکی  و صـداقت  آن هم هنوز و نمیدیدم آن در فساد یا هرزگی،  وقاحت از اثري کردم نگاه

 شـبیه  بـار  و بـد  بی و جلف زنهاي به سکناتت و حرکات و نیست فاسد زن یک وقیح چشمان،  تو چشمان.  میزند

".نیست

 بـا  سـابق  مثـل  هم هنوز،  کردي حفظ را کالمت عفت و نکردي هیاهیاهو بی و شرم بی زنهاي مثل،  زدمت وقتی"

"!حیایی و حجب
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 حـاال  و ": گفـت  و نـداخت  نظري،  بود نمایان دور از که گلی شاه بدیع و زیبا منظره به و شد ساکت لحظه این در

 دنیـایی  تـارك  یـا  سـعادت  بـه  مرا و کرده عوض را ام زندگی مسیر میتواند تو جانب از کلمه یک تنها،  کلمه یک

 و میکـنم  زندگی،  باشی تو اگر،  نمیدانم را واقعیت نام هنوز که عزیزي اي، ام گرفته را خود تصمیم من! بکشاند

 نگـاهش  ". کـنم  زنـدگی  نمیتـوانم  زنـی  هـیچ  بـا  تو از بعد.  شد خواهم نشین خرابه جغد مثل بروي کنارم از اگر

 بـا  و مهربـان  چشـمان  از تأسـف  و شـرم .  کاویـد  دقت به بود نشسته کبودي به که را جاهایی خصوص به صورتم

.بارید می محبتش

 چشـمانی  آن بـه  مانـدن  خیـره  از منـع  حیـا  و سـرم  چون،  کنم نگاه چشمانش به طوالنی مدت براي توانستم نمی

 بعـد  انـداخت  نظـري  زیبایش اندازهاي چشم و گلی شاه به دیگر بار یک،  بود عاطفه و عشق از ماالمال که میشد

،  آورد در بـود  دسـتم  بـه  کـه  را سیاهی دستکش و گرفت را دستم،  باشم او جانب از عملی چنین منتظر آنکه بی

 و کـرد  نزدیک لبانش به را آن،  بود نازیبا و شده جمع پوستش و سوخته نسل توسط پیش سالها که دستی همان

".شود عوض چیز همه و گردد باطل جادو اینکه امید به تو قول به ": گفت و نشاند آن بر اي بوسه

 کوچـک  رفتـه  رفته قامتش!  شد دور و پیاده اتومبیل از ببارد چشمانش آسمان آنکه از پیش و شد منقلب ناگهان

 تنگ برایش بیشتر دلم میرفت دورتر قدر هر،  میرسید نظر به سیاه اي نقطه چون که آنجا تا میشد تر کوچک و

 همـین .  میلرزانـد  را دلـم  نشوم مجددش دیدار به موفق و نگشته بر هرگز دیگر است ممکن اینکه تصور.  میشد

 بودم نداده دست از را او اینکه از و داشتم دوست را یاشار من،  بله،  دارم دوستش شدت به هنوز که میداد نشان

.  بـود  خداونـد  هـدایاي  از دیگـر  یکـی  و تصـور  از دور سعادتی بود بخشیده مرا او که همین.  بالیدم می خودم به

 تمـام  بـا ،  یاشـار  بـا  گـرفتم  تصمیم موقع همان. است محفوظ پروردگارم نزد بودم معتقد همیشه که سهمی همان

 موجـب  کـه  چـرا .  بگـذارم  کنـار  همیشه براي را خوانندگی و کرده سر وقتش بی و وقت هاي خلقی کج و خوبیها

 که بود محبتی این و میفهمید را ورزیدن عشق و عشق ارزش که مردي. میشد ام زندگی فرد عزیزترین حسادت

 از بـاالتر  لـذتی  هـیچ  چـون ،  باشم فرزندانش مادر و داده مثبت پاسخ او به گرفتم تصمیم.  نمیشد زنی هر شامل

.کنند زندگی خوشبخت و باشند هم دور اعضایش همه که خانوادهاي تشکیل.  نبود شدن مادر با همسري

 امـا  مانـدم  منتظـرش  سـاعتی .  گشـت  خاکسـتري  شـهر  آسمان و شد پنهان تیره ابرهاي پس در طالیی خورشید

 از اختیـار  بـی  چـرا  نمیـدانم .  گرفت باریدن بناي تندي و ریز باران و پیوسته بهم تیره ابرهاي.  نشد او از خبري
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 بـود  سرد هوا.  کردم قفل داخل از را درها همه!  ترسیدم یاشار طوالنی غیبت از پس هم آن،  آنجا در ماندن تنها

 پـاك  دسـتم  با را شیشه ها وقت بعضی. نبود پیدا بیرون منظره و بود گرفته بخار داخل از را اتومبیل شیشههاي و

 رفتـه  کجـا  بـارانی  و سـرد  هواي آن در آخر.  بود فایده بی اما.  گشتم می او از نشانی یا سایه دنبال به و میکردم

 ویـالن  روح مثل و بیمار هنوز یاشار اما،  بودم یافته شفا تو لطف و خواست به من خدایا؟  گشت نمی بر چرا و بود

 بـی  هـاي  محبـت  گـاه  و خشونت،  وقتش بی و وقت هاي تخم و اخم،  او ناگهانی گریزهاي این. بود سرگردان و

 کـه  میداد نشان سالش و سنّ هم مردان دیگر همچون هایش خوشی و زندگی به نداشتن تمایل و انزوا، دریغش

 را مـرگش  خبـر  فـردایش  و گفتـه  ترك را مارگل بار آخرین براي که شبی از رنج در. است رنج در و بیمار هنوز

.میدانست مقصر نفتی چراغ کردن واژگون سبب به را خود و شنیده

 نـام  هنـوز  که عزیزي اي": میزد سوت سرم توي اش جمله این خصوص به میچرخید سرم در هایش حرف هنوز

".نمیدانم را واقعیت

 نـا  مـردي  بـا  همیشه وگرنه میداشتم ابراز او به را احساسم باید،  گفتیم می او با باید که بودند حقایقی من خداي

 کـه  فرجام بی ستیزي. بود جنگ در خودش با مدام او.  نمیشدم سعادتمند واقع به و کرده زندگی ملون و متعادل

 کنـار  بخـودش  و برداشـته  مبـارزه  از دست میکردم کمک او به باید.  بود همیشگی مغلوب و معذب او نهایت در

.یابد رهایی تکلیفی بی این از و بیاید

 در و آلـودگی  خـواب  موجـب  اتومبیل داخل گرماي و بیرون بارانی و الود مه فضاي.  دادم تکّیه صندلی به را سرم

.شد کوچکی چرت نهایت

 و برخاسـتم  هراسـان ،  کـرد  پـاره  را چـرتم  اتومبیل شیشه به هایی ضربه صداي که بودم دنیا از خبر بی و آسوده

 و کـردم  پـاك  را شیشه.  میشد هویتش تشخیص از منع داخل بخار و کوبید می ششه به کسی.  دادم گوش خوب

 عـین  و خـیس  پـایش  سـرتا .  شـود  سـوار  تـا  گشودم را قفل معطلی بی.  دیدم را اش خورده باران و خیس چهره

 ": گفـت  و انـداخت  مـن  بـه  عطـوفتی  پـر  و مهربـان  نگـاه  بنشیند جایش سر آنکه از بیش. بود کشیده آب موش

 مثل سرگردانی آدم،  شناسی می که مرا.  دارم لباس مقداري ماشین عقب صندوق توي همیشه من،  نباش نگران

".باشد داشته همراه را نیازش مورد وسایل باید همیشه من
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 مـدت  از پـس  و رفـت  هـایش  لباس چمدان و عقب صندوق سراغ و برداشت را سوویچ!  داشت عجیبی شخصیت

 و گشـود  را چمـدان  خـواهی  زور از پـس  و جرفـت  اتومبیلهـا  عقـب  صندلی در و کرد باز را در.  برگشت کوتاهی

 را تـرش  موهـاي .  بـودم  شگفت در حرکاتش از و نشسته مستقیم و راست.  شد لباسهایش کردن عوض مشغول

 پشت دوباره و شد پیاده عجله با و بست را چمدان و آید خود به ادوکلن خود به کمی.  کرد شانه سپس و خشک

 پـر  و گرم آغوش یادآور و آشنا،  خواست می بر تنش از همیشه که مخصوصی عطر. نشست جایش سر و فرمان

" !؟ کردي قفل را درها چرا ": گفت مقدمه بی و کرد عذرخواهی دیگر بار یک مادبانه.  بود محبتش

"اطمینان براي ":گفتم ام ترسیده نفهمد اینکه براي

".ترساند ترا کمی و شد طوالنی غیبتم اینکه مثل،  کردي خوبی کار،  آفرین ": گفت و خندید

 و میداشـتم  بـر  را چمدانم بارید نمی باران اگر که آنجا تا،  بود کننده کسل و طوالنی قیبتتان البته ":گفتم غرور با

".نترسیدم چیز هیچ از باشید مطمئن اما میرفتم

 مـن !  نمیترسـی  کـه  حالـت  به خوش ": گفت و انداخت صندلیم پشت را دستش.  دیدم را لبخندش مدتها از پس

"!؟ کنم چه نبینم را تو و برگردم اگر داشتم دلشوره مدام

 تـا  کردم سعی و کرده جور و جمع را خودم کمی.  میرسید نظر به خودمانی و نزدیک بسیار که بود نشسته طوري

 شیشـه  و کـرده  پـر  را اتومبیـل  فضـاي  اش مردانـه  ادکلن.  کنم بیشتر او با را ام فاصله و دهم تکّیه اتومبیل در به

.  میانـداخت  شـور  دلـم  به، میخورد سقف به که بارانی هاي ضربه صداي و اتومبیل بسته محیط و گرفته بخار هاي

 ": گفـت  و نمـود  نـوازش  را ام گونـه  و کرد نزدیک صورتم به را از و برداشت ام صندلی پشت از را دستش آرام

"؟ دلخوري هنوز یا اي بخشیده ام کرده که کاري خاطر به مرا

 کنـاره  متوجـه .  میکـردم  رطوبـت  و سـرما  احسـاس  و بود شیشه به پشتم که بودم چسبانده در به را خودم آنقدر

.نشستم تر راحت هم من.  رفت فرو فکر به و کشید کنار را دستش و شد گیریم

 کـاش .  مشکوکی من به نسبت و هستی دلخور من دست از هنوز تو ": گفت غصه با و آمد حرف به دیگر بار یک

 کـه  بشـنوم  تو از پاسخی اینکه از اینقدر حاال کم دست.  نمیکردم تعریف برایت را لعنتی شب آن ماجراي هرگز
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 طـور  ایـن ،  ام رسـانده  حد کمترین به را خود فرصت کار این با حقیقت در.  هراسیدم نمی کند مایوسم و دلسرد

 امـا ،  توسـت  ذاتـی  نجابـت  و پاکی نشانه صورتت برافروختگی و بارد می حیا و شرم چشمانت از آنکه با؟  نیست

 و هسـتی  آزادي زن تـو ،  میترسـی  مـن  از مطمئنم بگویم است بهتر یا اندازد می شک به مرا تو هاي گیري کناره

 طـور  بـه ،  بـدهی  رد پاسـخ  مـن  به است قرار اگر سوگند آبا روح به را تو ولی،  ماند خواهی باقی آزاد هم همیشه

 تـو  تـا  زدم قـدم  اطـراف  ایـن  سـاعت  یک از بیشتر من!  نگو صورتم توي خودت زبان با را لعنتی کلمه آن واضح

 تـرك  را اتومبیـل  رفتنم محض به نباشد مساعد نظرت اگر میدانستم.  باشی داشته کردن فکر براي کافی فرصت

 ببیـنم  را ات خالی جاي اینکه اما.  لرزید می سینه در باشد شده گرفتار که کبوتري مثل قلبم آنکه با، کرد خواهی

 قفـل  را درهـا  و کـرده  زنـدانی  اینجا را خودت دیدم و آمدم وقتی.  بشنوم را نه پاسخ خودت زبان از تا بود بهتر، 

 و کـرده  تحمـل  را ام طـوالنی  غیبـت  تـو .  کـنم  پرواز و و آورده در پر بود نزدیک که شدم شاد آنقدر،  اي کرده

 مشکوك دلخوشیهایم همه به نسبت میکنم نگاه چشمانت به که حاال اما،  است خوبی عالمت این و ماندي منتظرم

 بیمـار  سـابقت  شـوهر  مثـل  هم من میترسی. بگو من به میکنم خواهش؟  چیست از تو ترس این.  میشوم مردد و

"؟ کنم ات شکنجه و باشم

 آسـمان  تا زمین او با تو!  هرگز ": گفتم اعصابش تسکین براي و آرامی به. لرزاند را قلبم اش گرفته و بم صداي

. نینـداز  وحشتناك روزهاي آن و او یاد به مرا هم قدر این.  نکن مقایسه او مثل حیوانی با را خودت.  داري فاصله

 قـرار  اگـر .  توسـت  متعـادل  نـا  رفتارهـاي  این خاطر به فقط،  میزند موج سیمایم در تردید و شک که میبینی اگر

 بـا  و زده غیبـت  اسـت  موجه خودت براي که دلیلی هر به بر هر تو و شوم همسرت و کرده عادت تو به من باشد

 خواهـد  چه من تکلیف،  نشود پیدایت هم مدتی تا و کنی قهر و شود سردیت غوره یک با و گرمی کشمکش یک

 باشـم  شدنش بزرگ و رشد شاهد روز هر و کرده سر میروي و میکاري دلم خانه در که غمی با باید چطور؟  شد

،  میـدهی  شـکنجه  و عـذاب  را خودت اینقدر چرا و چیست خاطر به تو رفتار تلون این که میکنم درك و میدانم؟ 

 و میترسـیدم  تـو  از وقتها گاهی افتاده اتفاق مارگل و تو بین شب آن که جریاناتی شنیدن از بعد که نمیکنم پنهان

 قهر و خوئی تند به عادت و بوده تو در اول از اخالق این مبادا که میبرد شکم هایت اخالقی بد و خشونت دیدن با

 شـدم  مطمـئن ،  میدانی مقصر را خودت خودي بی تو و بوده چه ماجرا حقیقت فهمیدم وقت از اما،  داري غضب و

 نداري قرار و آرام و میکنی رفتار چنین این شده نصیبت آن از پس که روحی بیماري و وجدان عذاب سبب به تو
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،  نـدهی  بـروز  خـودت  از واکنشی و بوده خوددار بدهی قول باید اما.  سازم برمال تو براي را رازي میخواهم حاال. 

 برایـت  را حقیقـت  که مجبورم شدنمان سعادتمند براي میبینم حاال اما نکنم فاش را راز این ام داده قول من چون

 بـوده  واویـال  ایـن  اصلی مسبب که کسی آن چون. داري نگاه مخفی سینه در را آن همیشه اینکه شرط به،  بگویم

 خـودت  بـه  نسـبت  تـو  که شکی برابر در میکشد او که رنجی.  کرده بدبخت را خودش و کشیده رنج تو از بیشتر

 خـود  بـراي  کـه  جهنمـی  در او و بمانـد  بـاقی  منـوال  همین به وضع بگذار. است بوده تر کن خرد استخوان داشتی

".بسازد و بسوزد ساخته

 شـد  جلب من به بیشتر توجهش و شده زیاده میگفتم سخن آن از من که رازي شنیدن براي کنجکاویش و عالقه

 دارم دوسـت  و دارم قبول شرف با مرد یک و انسان یک عنوان به را تو من یاشار بیبین ":گفتم چی هر از پیش. 

".بدهی قول باید،  کنم حساب قولت روي

"میدهم قول بله ": گفت صادقانه

 دسـتان .  گرفـت  هـم  او،  بگیرد را دستم خواستم او از و گرفتم مقابلش و کردم دراز را دستم بار نخستین براي

 و دوختـه  چشـمانش  در چشـم  بعـد ،  فشرد را دستانم اشتیاق با و محکم.  بود زده یخ و سرد او دست و گرم من

 بـروز  خـود  از واکنشـی  هـیچ  و داشـته  نگاه سینه در ابد تا را راز این که سوگند آبا روح و شرافتم به بگو ":گفتم

".داد نخواهم

 بـه  و آبـا  روح بـه  ": کـرد  تکـرار  را ام گفته میسپارد ذهن به را سخنانش و گرفته درس معلمش از که کسی مثل

".داشت خواهم نگه سینه در ابد تا را رازت که شرافتم

 تـا  پرویـز  و اصالن آمدن از که را آنچه همه،  میشد گرم و یافته انتقال او به رفته رفته وجودم گرماي که حالی در

 شـده  کبـود  حسـادت  هـم  شاید یا نفرت و خشم فرط از رنگش.  کردم تعریف برایش بود افتاده اتفاق رفتنشان

.شد می من عارض ها وقت آن که اي رعشه همان مثل.  میلرزید بید مثل و بود
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 و کـنم  راحـت  را خیالـت  کـه  گفتـیم ،  کـنم  ناراحتت که نزدم را حرفها این،  یاشار باش آرام ": دادم اش دلداري

 در تـو  و شـده  کشـیده  آتـش  به پرویز توسط خانه و بوده خاموش کردي واژگون تو که نفتی چراغ آن که بدانی

".دیگریست شخص گردن به دو آن مرد گناه و منزّهاي و پاك تو.  نداري تقصیري هیچ میان این

 نگـاهم  مبهـوت  و مـات  امـا .  بلـرزد  اي جوجـه  چون بزرگی آن به مرد نداشتم دوست،  فشردم محکم را دستش

"؟ مطمئنی ": پرسید نداشت باور بود شنیده آنچه هنوز که حالی در بعد،  کرد

 چـون  بـود  آمـده  تهران به پرویز همراه،  رود می ارومیه به بود گفته تو به اصالن که پیش وقت چند!  کامال.  بله"

 نـا  آدم بـا  ازدواج از فـرار  خـاطر  بـه  زیـاد  احتمـال  بـه  و ترسـیده  تو راز دانستن سباب به من که بود شنیده تو از

 مسـبب  و زنده شاهد عنوان به را پرویز میشد که ترفندي هر به که بود این،  ام گریخته خانه از تو چون متعادلی

".کند قانعم تا بود آورده خود با ماجرا اصلی

 هـاي  ضـجه  مقابـل  در و میدانستند زنش و اصالن مدت این تمام از پس ": غرید خشم با.  نمیشد قطع رعشهاش

 دو و ناشـناس  نمـک  کـه  الحـق .  نمیزدنـد  حرفی و میشوم آب شمع چون که میدیدند آنها؟  بودند تفاوت بی من

".رویند

 فریـاد  و گذاشـت  بـود  فرمـان  بـه  کـه  چپـیش  دست روي را سرش و کشید بیرون دستم از را دستش ناراحتی با

 مارگـل  رازنگهـدار  و خبـرچین  بـاجی  مـریم  میدانستم.  شکستند نمکدان و خوردند نمک سال همه این ": کشید

 از میگزد مرا که ماري دانستند می اینکه اما میزند نفهمی به را خودش و بیند می را هایش خطا هم اصالن و است

 درونـم  آتش و بوده انصافی بی. آوردند نمی بر دم و است خودشان پرورده دست و آمده در به خودشان آستین

"....خانهام نوکر،  پرویز که کنم باور میتوانم چطور من خداي اه. میسازد ور شعله را

 نگفتنـد  تـو  بـه ،  ببیـنم  بگو ": پرسید خشونت با میپیچید خود به مار مثل که حالی در و داد قورت را حرفش باقی

"؟. است کرده قایم را خودش موش مثل و شده پنهان سوراخی کدام در فطرت پست پرویز این

 مـن ؟  بگیـري  نشـنیده  را حرفهایم ندادي قول من به مگر؟  داري او کار به چکار ": پرسیدم ناباوري و وحشت با

.  ام داده دو آن بـه  کـه  ام کـرده  قـولی  مـدیون  را خـود  و کـردم  فـاش  تو خاطر به فقط و فقط را دردناك راز این
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 یـاد  فیلـت  تـازه  تـو  آنوقـت ،  گـذارد  نمـی  ارامـت  اي لحظه که است وجدانی عذاب از تو رهایی و آرامش قصدم

 حـاال  اما،  اي کرده داغان را اعصابت و خوردي را خودت که حاال تا؟  کنی چکار میخواهی مثال و کرده هندوستان

 بـاجی  مریم نمیدانی مگر؟  کنی ویران و ریخته بهم را آنها محدود و حقیر زندگی میخواهی شده جمع خیالت که

 او تـازگی .  اسـت  قانع بودنش زنده به اما میبرد سر به بدبختی و فالکت در آنکه با و دارد را پسر یک همین فقط

 میگفـت  جـوانیش  و هیبت از اصالن آنچه با،  دیدم من که مالیخولیایی جوان.  ام دیده من اما.  یاشار ندیدهاي را

 و ادا بـا  و گرفتـه  را مارگـل  چـون  خالی و خط خوش مار چشم که دندانگیري طعمه.  میکرد فرق آسمان تا زمین

".نبود سابق مثل دیگر بود کرده هوایی را بیچاره پسرك اطوارهایش

 بـه ، چیسـت  دروغ و خیانـت  جـواب  کـه  بفهمنـد  و بدهنـد  را پنهانکاریشـان  و ریا تقاص باید آنها ": غرید دوباره

".آوردم نمی حسابش به نیز ام خانه سگ که نامرد پرویز آن خصوص

 بسـته  گـوش  و چشـم  کـه  تـو  بـه  میتوانسـتند  چطور. نداشتند پنهانکاري جز چارهاي آنها ": گپفتم بلند صداي با

 کـه  سـگی  همان تازه.  سوزاند می اتشی چه خفا در و رفته خطا به زنت که بگویند بودي مارگل چاك سینه عاشق

 اي لحظـه .  بـود  کـرده  بیچـاره  را پسرك اطوارهایش و ادا و پول با که بود زنی توجه مورد،  میگویی سخن آن از

 تـوي ،  میفروخـت  عشـوه  و میشـد  سـبز  راهـت  سـر  مـدام  مارگـل  چـون  زنـی  اگر ببین،  بگذار او جاي را خودت

بازي احساست با خامی و جوانی اوج در و میکرد عالقه اظهار تو به،  میریخت اسکناس مشت مشت جیبهایت

 و گرفتـه  را خودت جلوي سال و سنّ آن در بتوانی که باشی فرشته مگر؟  کردي می اي معامله چه او با،  کرد می

 و سـرد  روابـط . نیسـت  بـیش  اي بازیچـه  نفهمیـده  و خورده را مارگل هاي غمزه گول هم او خوب. نروي خطا به

 مرد تنها شد متوجه که همین اما. است دلبسته او به خانه خانم میکرده خیال و میدیده هم را مارگل و تو پریشان

 را گریبـانش  هـم  هنـوز  کـه  زد عملی به دست ناخواسته و شد خود بی خود از وار دیوانه،  نیست مارگل رویاهاي

 از جـوانی  اوج در که انسانی.  نیست بیش متحرکی مرده ام دیده من که جوانی کن باور. میکند اش خفه و گرفته

".میکند نرم پنجه و دست هایش نامرادي با و شده محروم زندگی هاي لذت همه

 مـریم  و اصـالن  و او با را حسابم تا هرحال به ". بود شده منطق بی و شق کله و یکدنده ها وقت بیشتر مثل یاشار

".نمیشم راحت نکنم تسویه باجی



www.98ia.com

385

 ایـن  هـم  شـاید . میکـرد  جسـارت  و تـوهین  من به انگار داد می قرار سرزنش مورد را دو آن وقتی چرا دانم نمی

.داشت جریان رگهایمان در که بود مشترکی خون از احساس

 خواهـد  مـی  دلـت  کـاري  هـر  ": خروشیدم او به عتاب با.  نمیفهمیدم را خود حال دیگر و بودم پریشان و عصبانی

 کـه  شـد  ثابـت  من به حاال.  انداختم دردسر به را همه،  دودلی و رنج از تو راحتی براي که بگو را احمق من!  بکن

 بـا  و گشـوده  را اتومبیـل  در سـپس  ".نیسـت  مهـم  برایـت  میان این در دیگري کس و اندیشی می خودت به تنها

 اي معامله چه نمیشناسیشان که آنهایی با،  میکنی تسویه پرویز با را حسابت ":گفتم داشتم دل به او از که هرسی

"؟ کرد خواهی

 دسـتم  از کـاري  دیگـر  امـا !  گشتم پشیمان ام گفته از و شدم ام کننده تحریک و زشت حرف متوجه موقع همان

 واضح و مستقیم من.  بازیابم،  بودم افکنده چاه ته به وار دیوانه که را سنگی نمیشد ترفندي هیچ با و نبود ساخته

 و کـرده  کوتاهی همسرش پنهان و آشکار وقاحت و پروایی بی مورد در که بودم شده یادآور و کردم توهیم او به

.است کرده غیرتی بی و انگاري سهل خودش گفته به،  عبارتی به یا

 زهـر  تیـر  آنکه از پیش گرفتم تصمیم.  کرد پاره را دلم بند که غضبناکی نگاه،  انداخت من به آلودي خشم نگاه

.بگریزم نگاهش تیرس از سازد مجروحم و کرده اصابت من به عصبانیتش آلود

 راهـی  از معطلـی  بـی  و برداشتم را چمدانم و گشوده را اتومبیل عقب در زدنی برهم چشم در و شدم پیاده فوري

.گریختم دستش از باران امان بی و تند بارش زیر میشود ختم کجا به نمیدانستم که

 نظـر  بـه  ترسـناك  و درشـت  چشـمانش  و کبـود  رنگـش .  انـداخت  مـی  وحشـت  به مرا که بود طوري یاشار قیافه

 زیر و شکسته آن هر بود ممکن که فشرد می را آن و چسبیده فرمان به غضب با طوري لرزانش دستان. میرسید

.شود خرد دستش

 کلـه ،  مزاج دمدمی که کرد ثابت او اما بردارم خوانندگی از دست و کرده ازدواج او با بودم گرفته تصمیم آنکه با

 قصـد  و گذشـته  پـا  زیـر  را قـولش  حتـی  او نمیشـد  بـاورم .  کرد سر او با بتوان که است آن از تر خودخواه و شق

 مـن  و بود خاکستر زیر که اتشی از. بگذارد دستشان کف تا باجی مریم و اصالن حق و کرده پیدا را پرویز داشت



www.98ia.com

386

 بـود  الزم اگـر  و میکـرد  نصـیحت  را پسـرش  و بود آبا کاش.  افتادم هراس به بودم ساخته ور شعله دوباره را آن

.میداد گوشمالی

 خـتم  اصـلی  جـاده  بـه  ام گرفتـه  پـیش  در که راهی نبودم مطمئن.  شد می احساس لباسهایم زیر تا باران رطوبت

 کالفـه  و خسـته  دیگـر  سوي از میکردم طی که الودي گل راه سختی و طرف یک از چمدان سنگینی.  نه یا میشود

 موتـور  صـداي  ناگهـان  کـه  کـنم  گـور  و گـم  را خـودم  و رفتـه  بیراهـه  بـه  که بود این از ترسم همه.  بود کرده ام

 افـزوده  استیصالم و وحشت بر، آمد می من طرف به یکراست او.  کردم نگاهش و برگشتم.  شنیدم را اتومبیلش

 بروز را پرویز اختفاي محل که کند استنطاقم آنقدر و آورد چنگ به مرا تا داشت قصد البد،  من خداي واي،  شد

. بـود  مـن  اهانت به دادن پاسخ قصدش پس. بکند توانست می هم باجی مریم و اصالن با را کار این،  نه اما.  دهم

 از تلنگـري  بـه  و نداشـته  را اعصـابش  مهـار  دیگر که بود شده ٔله گوناگون فشارهاي زیر ساله چند این در آنقدر

 شـروع  و کردم رها را چمدان ترسم از. نبود بینی پیش قابل که میزد سر او از اعمالی وقت آن و میرفت در کوره

 حرکـت  نـاهموار  مسیر از. رسید من به زدنی بهم چشم در و گذاشت گاز پدال روي را پایش او،  دویدن به کردم

 و افـزود  مـی  راه سـختی  بر پایم زیر کلوخ و سنگ از پر و ناهموار زمین،  نباشد اتومبیل با تردد قابل که میکردم

 بـا  و رفتـه  بـاال  هـا  بلنـدي  از پـا  و دست چهار آوردم می کم که جا هر و افتاده نفس از.  کرد می ام خسته حسابی

 و بـود  گرفتـه  ام گریـه . بـود  اسفناك بسیار وضعم و آلود گل لباسم همه.  خوردم می سر ها سرازیري از مشقت

 وحشـت  و تـرس  همان با.  بود نیامده سراغم به بود مدتها که شدم استیصالی و ترس همان دچار سال دو از پس

 آورد چنـگ  به مرا، رسید من به کی بفهمم آنکه بی ناگهان. هراسیدم می فرامرز آزار از که گریختم می یاشار از

 مـن  از اگـر ! ؟؟شـدي  عملـی  چنـین  مرتکـب  چـرا ،  دختـر  شدي دیوانه": گفت کنان فریاد و داشت نگه محکم و

 قصـد  انگـار  کـه  گریـزي  مـی  مـن  از طـوري ؟ دارد معنایی چه اداها این. بگویی کلمه یک است کافی فقط بیزاري

 خشـونت  بـا .  بپیچـد  من دور به که آورد در را کتش بعد "! انداختی روزي چه به را خودت ببین! دارم را کشتنت

 نامتعادلت رفتارهاي و تو دست از دیگر.  باشم خودم حال به بذار کن ولم. کن ولم": گفتم و زده کنار را دستش

 خـواهی  مـی  حـاال  امـا . کـردي  می نابودم خشم فرط از گمان بی بودم دستت دم پیش دقیقه چند اگر. شدم خسته

 حسابت نشده دیر تا که ها بدبخت آن سراغ برو کن ولم،  یاشار کن ولم.  باشی مراقبم و بپوشانی من به را کتت

 انـد  کشـیده  آشـوب  بـه  را زنـدگیت  کـه  خاطیـانی  بـا  کـه  توست مسلم حق این حال هر به. کنی تسویه آنها با را
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 زنـدگی ،  اسـرار  ایـن  گفـتن  بـا  چـرا  شـگفتم  در خـودم  از فقط. بگذاري دستشان کف را حقشان و کرده برخورد

 مسـبب  نفـر  سـه  ایـن  تنهـا  و داشـتی  مشـکل  مارگـل  با که کنی فراموش نباید هم تو. انداختم خطر به را دیگران

" .نیستند تو هاي نامردي

 شود می ختم مجا به نبود معلوم که راهی از قهر با و آمده در چنگش از دانستم می بعید خود از که قدرتی با بعد

.شدم دور او از، 

 واکـنش  خـودم  از و شـوم  ناراحت که بده حق،  بده حق من به": گفت و چسبید بازویم به دستی دو دیگر بار یک

 مرد یک عنوان به و آدمم هم من که کنی درك خواهی نمی چرا! نیستم چغندر برگ که من بابا آخر. دهم نشان

".شود گرفته بازي به نباید که دارم تعصبی و غرور خود براي

".بودي داده قول من به تو ولی ":گفتم و پریدم حرفش بین

 را دیـده  و مـانم  مـی  قـولم  روي خواسـتی  تـو  کـه  طـور  همان.  نیفتاده اتفاقی که هم حاال خوب": گفت مالیمت با

 یک که تعصبی و غرور حتی،  قائلم ارزش چیزي هر از بیش تو براي بدانی اینک خاطر به فقط. انگارم می نادیده

".شد شکسته تو توسط هم بار

. انـداخت  سـرم  روس را کـتش  بـود  ترفنـدي  هر به. کردم محبت احساس او به نسبت دوباره و شد راحت خیالم

.بود شده تر و آلود گل حسابی که هایی لباس و خیس که سري

".بخوري سرما است ممکن، شدي آب خیس، جانم برویم بیا ":گفت خاست برمی صدایش از که محبتی با

 سـال  چنـد  از یعنـی . شـده  پـر  صبرم پیمانه دیگر! بگذار راحتم، یاشار نه ":گفتم اما، بودم مند عالقه او به اینکه با

 تـاکنون  کـه  روزهـایی  تمـام  از تـر  آسـوده .ام آسـوده  مـن . نـدارم  را ها بازي این طاقت دیگر، بود شده پر پیش

 آتــش در دســتی دســتی دوبــاره را خــودم و بــدهم دســت از را راحتــی ایــن خــواهم نمــی هــم حــاال. ام گذرانــده

 بـا . بـود  تـو  آوردن بدسـت  بـراي  فقط، اصالن خاطر به نه، آمدم تبریز به دیدي اگر، بود درست حدست.بیندازم

 تـو  بـا  فرصـت  و کـرده  امتحـان  دیگـر  بـار  را بختم تا آمدم اما،  کنی ازدواج ظریفه با است قرار دانستم می آنکه

 گفتم.گفتم چه تو با ازدواج تقاضاي جواب در زمان یک آید می یادت. ندهم دست از را شدن خوشبخت و بودن
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 و پرمهـر  قلبـی . باشـد  خودجـوش  و محکـم  اي اراده و جـزم  عزمـی  با باید، کنم محبت ابراز تو به است قرار اگر

 هـیچ  بـی  و کامـل  اعتمـادي  و روشـن  دلـی  با تا دهی فرصت من به خواستم تو از. ناپذیر تزلزل و محکم اعتقادي

 دارم دوسـتت  بگـویم  و کنم نگاه چشمانت به و بیایم سراغت دهد می آزارم که تردیدي و شک یا واهمه و ترس

 بودم مطمئن خودم از. آمدم تبریز به احساس همین با هم من خوب. موافقم ازدواجت تقاضاي با قلبم صمیم از و

 مـورد  و ترسـانی  مـی  مـرا  بینم می ناباوري عین در حاال. توست بخشش و عفو ام خواسته تنها و دارم دوستت که

 نرفتـه  پایین گلویم از خوش آب روز یک حتی و گذرد می تبریز به آمدنم از روز ده. دهی می قرار اذیت و آزار

 در و کـردم  مـی  احسـاس  را کمبـودت  مـدام  و نبـودم  غافل یادت از اي لحظه آنکه با،  تمام سال دو که حالی در، 

 روزهـا  این تنش و بودم حاال از تر راحت، ریختم می اشک برایت هایم ترانه خواندن هنگام حتی تنهایی و خلوت

 حـال  و رنـگ  یک به را تو لحظه هر که را نابسامانی زندگی و داده مثبت پاسخ تو به خواهی می چطور. نداشتم را

 مـی  را کـار  ایـن  بـودي  مـن  جـاي  اگـر  تـو . سـازم  مبتال گذشته روحی تالطم به را خود و کرده آغاز، آورد می در

"؟کردي

. زنـد  مـی  خطـري  هـر  بـه  دسـت  معشـوقش  نجات براي عاشق آدم و بودم عاشق چون، کردم می بله ":زد فریاد

 مـی . باشـم  تـو  براي مطمئن و امن پناهگاهی داشتم دوست وجدان عذاب و روحی پریشانی اوج در که طور همان

 کـاري  انجام به مجبور را کسی شود نمی. ندارد مانعی، نداري را احساس این تو اگر.بودم عاشقت چون، چرا دانی

 هرگـز  دیگـر  و دارم برمـی  سـرت  از دسـت  تـو  راحتی براي فقط میلم برخالف هم من.است بیزار آن از که کرد

 شناسـی  نمـی  که راهی در را خودت باران این در و بیا من با و بگذار کنار را شقی کله فقط. شد نخواهم مزاحمت

 می گاراژ به را تو، شد راه روبه وضعت و سر که همین، بیا من با. نیستم لولوخورخوره من، نترس.نکن سرگردان

 کـه  داشـتم  اقبـال  و بخـت  من اگر! کرده هم من باباي گور. باش خوش راحتی آن در که زندگی با و برو. رسانم

"!کردي می صدایم اهللا شانس باید، نبود یاشار نامم حاال

، رسـیدیم  ماشـین  بـه  کـه  همـین . بازگشـتم  بودم آمده که راهی از. نیاوردم خودم روي به اما، بود گرفته ام خنده

 و نشسـت  سـرجایش  هـم  خـودش  و نشـاند  صـندلی  روي مـرا  و انـداخت  دورم و درآورد عقب صندوق از پتویی

 بـود  معلوم. بود شده خیس هم باز، بود کرده عوض را هایش لباس بار یک آنکه با. درآورد حرکت به را اتومبیل

"؟باشی نداشته بیچاره دو آن کار به کاري دهی می قول راستی به ":پرسیدم نگرانی با.رود می عمارت به
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"بله ":گفت دلسرد و آرام

 خـوش  روي اگـر  و دارم دوسـتش  افتـاده  کـه  اتفاقـاتی  ي همه وجود با کردم می احساس. سوخت حالش به دلم

.کردم می دق غصه فرط از شک بی، داد نمی نشانم

 بـا  انگـار  کـه  حـالی  در بعد "؟کنی چکار خواهی می، شد مرتب وضعت و سر اینکه از بعد ":پرسید ناغافب یاشار

 کنـی  مـی  را کـاري  همـان  و بودي که گردي برمی جایی همان به، است معلوم خوب ":گفت زد می حرف خودش

 مـن  از را سـخنانی  و کـرده  تـازه  مـرا  دل داغ دیگر بار یک خواستی وسط این تنها! بودي آرزومندش همیشه که

 تـا  بازگشـتی  خبـري  بـی  و دوري سال دو از پس اینکه از.گردد من دوباره شکستن و تو غرور موجب که بشنوي

 را تـو  راحتـی  همـین  به اینکه از؟ نه، بالی می خود به مانده باقی نخورده دست قلبم در جایت و یاد هنوز که ببینی

 کـه  کنـی  مـی  افتخـار  خـودت  بـه  البـد ؟ داري احساسی چه کشم می را منتت و افتاده پایت و دست به و بخشیده

 قـدر  بـه  برایـت  کـه  کنـی  سـخنانی  اعتراف و اقرار به وادار و چرخانده انگشت روي را شق کله یاشار اي توانسته

 آرزوهایـت  به تو اینکه از! اي گذاشته کنار و بوسیده پیش ها سال را همه خودت قول به و نداشته ارزش پشیزي

 لـرزم  مـی  بیـد  چون و افتاده گریه به رویت جلوي بارها بدبخت من و اي شده استوار و محکم کوه مثل و رسیده

 اصال؟ شوي می من اذیت و آزار موجب آید نمی چشم به که طوري، عمد به هم تو کنی نمی فکر؟ داري حالی چه

 من پریشانی قصدت هم اگر، هستم پذیرایت جان و دل از خوب خواستی می مرا اگر؟ داشت معنایی چه آمدنت

 آرامـم  اي لحظـه  و شـدي  کـار  ایـن  انجـام  بـه  موفـق  کـه  است تمام سال دو برسانم عرضت به باید بود افکارم و

"؟خواهی می چه جانم از حاال. اي نگذاشته

 متوجـه  راسـتی  بـه . شـوي  مـی  اطرافیانـت  و خـود  نـاراحتی  موجب خودت یا، دهم می آزارت من ":گفتم غصه با

، گـردي  می ور شعله که شدتی همان به دانی نمی! ؟نیستی وگفتارت اعمال وقت بی و وقت تلون رفتارو دوگانگی

 مـرا  پیش از بیش که درحالی، نترسم تو از توانم می چگونه آخر؟ شوي می سرد و گراییده خاموشی به سبب بی

 همـه  نهاد از آه که گردي مبتال خشمی چنان به لحظه هر است ممکن اینکه به شک؟ اندازي می تردید و شک به

"!گردي پشیمان هم بعد و برآورده
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 بـروي  اینکه از پیش ":گفت نمود می ناامید کامال که حالی در! سوزاند را وجودم سراسر که انداخت من به نگاهی

".بگو من به را حقیقیت نام

".نیستم مطمئن یعنی. دانم نمی درست ":گفتم اندوه با

 مـی  خوانـده  آن بـا  داییـت  منـزل  بـه  رفـتن  از پیش که نامی! ؟دانی نمی را حقیقیت نام تو یعنی ":گفت حیرتزده

"!؟شدي

 عـادت  نـوبر  بـه  زود خیلـی  کـه  بـودم  گرفتار و غمگین، درمانده، کوچک قدر آن راستش ":گفتم و نالیدم درد با

".بود چه اصلیم نام که آورد یادم به اصالن اینکه تا، کردم فراموش را خود نام و کردم

 وقتـی  خـواهم  می! آید نمی خوشم مستعارت نام و نوبر از ".آورد درد به را دلم اختیار بی که زد می حرف طوري

".بخوانم را حقیقیت نام کنم می خلوت تو با ام خاطره در

" !؟کرد خواهی خلوت من هاي خاطره با هم باز،  ظریفه با ازدواج از پس یعنی "

" !؟گفته چه را نامت اصالن راستی، کرد نخواهم ازدواج هرگز دیگر ":گفت قاطعیت با

 کـه  نـامی  هـر  بـا  رفـتم  کـه  وقتـی . شود شکرآب میانمان تا کنی پا به شر خواهی می همش چرا ":نالیدم عاجزانه

".نگوید تو به را حقیقت ام خواسته او از، نپرس هم اصالن از. بیاور یاد به مرا داشتی دوست

 ایـن  تـا  تـو  نام دانستن باید چرا! ؟چه براي آخر ":گفت و انداخت من به نگاهی حیرت و کنجکاوي با و برگشت

"؟باشد مرموز و سري حد

".حساسی نام این به نسبت تو اینکه براي ":گفتم ریا بی

 نمـی  خـوب  را جلویمان هم پاکن برف ي شتابزده حرکت با که بود زیاد قدر آن باران شدت. کاست سرعتش از

"؟دارد را کردنم اذیت و بازي قصد تقدیر یعنی ":پرسید و کرد پارك اي گوشه. دیدیم
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 همچـون  بود معلوم و لرزیدند می هایش شانه. رفت فرو خود در و داد تکیه فرمان به را سرش باز. نگفتم چیزي

.بارد می تبریز ي گرفته آسمان

"؟مارگل ":پرسید آلودي بغض و بم صداي با ناگهان

"بله ":گفتم احتیاط نهایت در هم من

 را نامـت  و بـوده  تنهـا  تـو  با نیز رویاهایم در حتی ندارم حق که بگو پس ":گفت اندوه با و رسید غایت به بغضش

"؟است مارگل نامت راستی به یا کنی می محرومم مانده باقی برایم که امیدي تنها از عمد به تو؟ هان، بخوانم

 است مارگل نامم که کنم فراموش همیشه مثل کنم می سعی و ندارم دوست را ام حقیقی نام هم خودم راستش "

".خوانی می نام به مرا رویاهایت در بدانم که کنی انتخاب برایم نامی رفتنم از پیش دارم دوست ولی! 

 مـی  تـوفیري  چـه  تـو  براي! بگذار کنار را ها بازي مسخره این، دختر کن بس اه ":گفت کند نگاه من به آنکه بی

 از راحـت  که بودي تو خود مهم. خوانمت می نامی چه به رویاهایم در اینکه یا،  نه یا اندیشم می تو به من که کند

 جـدایی  این تحمل آنکه با.آورم دست به، پرستم می که را مارگلی سماجت با خواهم نمی بار این اما، دادم دستت

 گذشـته  بـا  روزگارم وگرنه سرکنی من با که بخواهی وجودت ي همه با و قلبا باید اما، است ناگوار و سخت برایم

".کرد نخواهد فرقی

 و دوري سـال  دو از پـس  داشـت  دلیلـی  چـه  وگرنـه  خواهم می را تو دلم و جان از هم من ":پرید دهنم از ناغافل

 در بیـایم  سـراغت  بـه  و کوبیـده  تبریـز  تـا  تهران از را راه همه این،  موفق خواننده یک عنوان به موقعیتم تثبیت

 ایـن  امـا . گـردد  خفـتم  و غصـه  موجـب  همیشـه  براي که بزند سر تو از واکنشی است ممکن دانستم می که حالی

 پاسـخ  تقاضـایت  بـه  معطلـی  بـی  و نکرده تردید اي لحظه وگرنه ترساند می مرا تو بینی پیش غیرقابل رفتارهاي

".دادم می مثبت

 و نکـرده  شـک  پـیش  سـال  دو من که طور همان، گذاشتی می کنار را تردید بودي عاشق اگر ":گفت تأمل بدون

 رویـم  پـیش  حـاال  کـه  دختري موقع آن هم تو باشد یادت اگر. بودم مطمئن و محکم تقاضایم و تصمیم به نسبت

".نبودي نشستی
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 محبـت  و نجابت و آشفته لخت موهاي. بود خورده باران و خیس کشیده آب موش مثل. کردم نگاه اش چهره به

 نگـاه  هم به قدر آن.خورد می حرص اینکه یا بود سردش دانم نمی، لرزید می او. کرد می جذبم سیاهش چشمان

.افتاد باریدن به دو هر چشمان که کردیم

 تـا  کنـی  تحملـم  بتوانی کنی می فکر؟ چه باشم تر منطقی و دهم تغییر را رفتارم بدهم قول اگر ":پرسید عاجزانه

".بسازم را خودم کم کم

؟ بـودم  نیامـده  مقصـود  همـین  براي من مگر. کرد خوشحالم و نشست دلم به حرفش چقدر که داند می خدا فقط

 خـودش  اگرهم تازه. دهم نجات سرانجامی بی و ویالنی از را دویمان هر و آورده دست به را یاشارم بودم نیامده

 نـام  بـا  حتـی ، بـود  پذیرفتـه  مـرا  او.بـودم  کـرده  عادت رفتارهایش به و داشتم دوستش هم باز، داد نمی تغییر را

 خـودش  خاطر به که نیست خودخواه قدر آن و گذارد می احترام شخصیتم و من به که داد می نشان این و مارگل

.بگیرد نادیده را هویتم

 قطـره  بـا  کـه  مانـد  خیـره  اتومبیـل  جلوي ي شیشه وبه برگرفت من از را نگاهش. کرد مأیوسش طوالنیم سکوت

.نبود پیدا بیرون منظره از چیزي و بود شده پوشیده باران درشت هاي

 منـور  و گـرم  تابش چون و درخشید می که اي نقطه تنها و بست نقش ذهنم در گذشته هاي خاطره لحظه یک در

 و سـرکرده  اربابی عمارت در که بود سالی یک همان بخشید می امید و گرما دارم غصه و سرد وجود به خورشید

، سـاختند  دیگري انسان من از و بودند کرده نثارم یاشار و جیران و آبا که بودم شده آشنا نابی عواطف و عشق با

 سرافکنده بودنش زنده از که کند زندگی اي گونه به و بایستد خودش پاهاي روي بود توانسته عاقبت که انسانی

.نباشد شرمسار و

 مـی  عشـق  دریـغ  بـی  کـه  همـان . کـردم  نگاه بود فرورفته خود در و بود نشسته دستم کنار که مردي به دیگر بار

 محبـت  و عشـق  محتـاج  نیز خود که دریافتم فراست به من و نداشت التفات و محبت اي ذره جز تمنایی و ورزید

 روزانـه  هـاي  زمزمه و شبانه رویاهاي جزو او پرعطوفت آغوش و وصل آرزوي که مردي همان، هستم او سرشار

 بـا  کـه  همان، ساخت می گرفتار غصه و حسرت عالج بی درد به ابد تا پذیرفت نمی مرا اگر که همان، بود شده ام

 مـی  پنهـان  را درونـش  شـورانگیز  غوغـاي  و کـرد  مـی  توجه من تمایل و خواست به تنها نیاز و شوریدگی ي همه
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 آسـتان  بـر  سـر  تردیـدي  و تـرس  هـیچ  بـی  و کـرده  عالقه اظهار او به خود میل به تا بود نشسته ساکت و داشت

.کنم می آغاز را زندگیم دوران ترین مهم و ترین شکوه با که دانستم می. گیریم آرام دو هر و گذاشته عشقش

 سـر  ببر مرا یاشار ":گفتم و کردم لمس را بازویش و آوردم بیرون بود پیچیده دورم به که پتویی الي از را دستم

".ببندیم او مزار کنار در جا همان را پیمانمان باید ما. دارم او از را چیزم همه که عزیزي همان.  آبا خاك

 و بـود  شـده  غـافلگیر  کـه  حـالی  در، یافـت  می راه بیداري روشن دنیاي به و برخاسته گرانی خواب از انگار که او

 تغییـر  را رفتـارم  بـدهم  قـول  اینکـه ؟  پیمـانی  چه ":پرسید شد می همیشه از تر شفاف و باز اش چهره کدر رنگ

"؟باشم تر منطقی و داده

 زن ي پـرورده  دسـت  و فرزنـد  کـه  مـردي . دارم قبولـت  هسـتی  کـه  طـور  همـین  را تو من،  نه ":گفتم شیدایی با

 و دارم دوسـتت  کـه  کـنم  مـی  اعتراف وجود ي همه با من.باشد نامهربان یا بد تواند نمی آباست چون بزرگواري

 او خیـر  دعـاي  همراه و او مزار کنار را عشقمان پیمان باید ما!  یاشار کن عجله. هستم تو همدمی و محبت محتاج

".ببندیم

 شـوق  اشـق  کـه  حـالی  در هم آن، کشیدنم آغوش در از پس و کرد قالب ام شانه دور را دستش دو شوریدگی با

 بـراي  بایـد  که جایی. شد آبا آرامگاه راهی تصور از دور سرعتی با و کرد روشن را اتومبیل درنگ بی، ریخت می

.بستیم می عشق پیمان و داده وفاداري قول هم به همیشه

****

 تماشـاي  به دعوت مرا که بودم دادنش شیر مشغول و آورده دنیا به را فرزندم سومین من و است گذشته ها سال

 بـود  دوسـتم . یافت می راه ما خانه به که تلویزیونیبود نخستین این. شد می پخش تلویزیون از که کرد اي برنامه

 شب پیش ها سال که را اي ترانه همان مخصوصش نوازندگان گروه با همراه و گشته ظاهر تلویزیون قاب در که

 خـاطرات  تـداعی  و خـورد  پیونـد  هـم  بـه  یاشـار  و مـن  نگاه. خواند می شیوایی به،  بودم خوانده جیران عقدکنان

 او همچون، بودم نکرده رها را خوانندگی نیز من اگر شک بی. برانگیخت ما در را اشک و عشق جوشش، گذشته

 پشـیمان  هـیچ  مـن  امـا ، کـرد  می پیدا راه مردم هاي خانه در صدایم همچون تصویرم و شده دعوت تلویزیون به

 از دنیـا  هاي لذت بزرگترین اند گرفته را گرداگردم که قدي ونیم قد کودکان و یاشار با ازدواج با که چرا نیستم
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 عشـق  همـه  از تر مهم و بود مهرشان به بسته جانم که هایم بچه کردن بزرگ و مادري خوش لذت. است من آن

 خانـه  در مـن  که مقامی. شد نمی کاسته دلدادگیش شدت از و داده جا هایش چشم روي مرا که مردي ي عالقه و

 عـوض  دنیـا  در چیـز  هـیچ  بـا  که منزلتی.ارزید می عالم هاي شهرت باالترین به داشتم فرزندانم و شوهر نزد، ام

!کردم نمی

 از کـوچکم  دختـر  دو که حالی در، کشیدم سینه به جان اعماق تا را تنش خوش عطر و چسباندم سینه به را پسرم

 چقـد  کـردم  فکر خود با. دادند نمی را اش موردعالقه ي برنامه تماشاي ي اجازه او به و رفته باال یاشار کول و سر

 وقـتش  بـه  تـا  ماند محفوظ پروردگار نزد که بود سهمی همان این و هستم سعادتمند و آسوده چقدر،  خوشبختم

.آوردم بدست را آن عاقبت که نیکبختی ارزشمند کیمیاي. گردد نصیبم

پایان


