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اگر انسااان ها میدانسااتند فهمیدن ره درد ع یمی اساات هرگز مر ک نمی کردند  کد ر   

 سر بگذارند ک بزرگ شوند رک های کودکی را پشت

رک های کودکی ام قشااانگترین دکران  ندگیم بود ن من کقت ها ن ااارر خان را پدرم        

سوب     ستم ک بانو جان را مادرم برای همین هم مهتاب ک ماهان خواهر ک برادرم مح میدان

میشااادند اما خی خیلی  کد ر ا   مانی که باید بزرگ میشااادم ک  کد ر ا  منبه که باید 

ندگی ام را درک کردم اما اینکه ن رر خان فقط دایی من بود نیز نتوانست ذره   حقایق  

ای ا  عالقه مرا نه به اک نه نسبت به بقیه کم کند فقط موجی شد با کجود کم سن ک سال      

بودنم برای بدست مکردن رضایت اک ک  الفی مهر ک محبتش به هر کاری دست بزنم ک با    

 ک ها ک سالهای کوکی ک نوجوانی را پشت سر بگذارمرکیای برمکرده کردن مر کهایش ر

شنگترین خاطرار کودکی ک نوجوانی ام       شتم  ادگاهم بود ک یادمکر ق ست دا اهوا  را دک

کارکن               نار مبی  تاب ک با مه های هر رک ه  یاده رکی  ها ک پ تان  پرساااه  دن در نخلسااا

به هر دکمان هدیه می کرد ک کجود شااااد ک جوانمان ر         ا طراکر  بزرگترین شاااادی را 

میبخشاااید ماهان هم قبز ا  رفتنش به فرنر هر ا  رند گاهی همراهمان میشاااد حتی            

یکبار منو مهتاب را به سااینما برد من رک ها فیلم دختر لر مدددا رکی پرده سااینماهای   

اهوا  بود ک همه ببه های مدرسه برای دیدنش رفته بودند ک همین باعث شده بود من ک    

ست به دامان ماه  شرط منکه ن رر خان بویی       مهتاب د شت به  شویم اک مخالفتی ندا ان 

ا  ماجرا نبرد من  ه دلم کمی نگران بودم برخالف میز اک رفتار کردن حتی اگر پنهانی        

بود ا  ن ر من گناهی بزرگ محساااوب میشاااد اک برایم با ابهت  رین ک مقتدر رین مرد 

جز منبه اک در حقم رکا  دنیا ک مهربانترین دایی رکی  مین محسااوب میشااد مهر پدری  

شتاق رفتن بودم که همه نگرانی        شت به هر حال منقدر م شت برایم معنی دیگری ندا دا

شیم ن رر          سینما با سانس فیلم در  شبی که قرار بود برای مخرین  هایم را ا  یاد بردم 
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شتند رند بار رند          شرکت دا شهر  شدار  خان ک بانو جان در مهمانی بزرگی در منزل بخ

شس    ست لبا سواس انتخاب کردیم ک برای اکلین بار   د پرک کردیم  ا باالخره یکی را با ک

ستی به        سان د شد هرا صدای اعتراض ماهان بلند  رژ لی به لبهایمان  دیم باالخره کقتی 

موهایمان کشیدیم ک برای مخرین بار در میینه نگاهی به خودمان کردیم برخالف من که 

شکی داشتم مهتاب پوستی گندمی ک موکهای بور موهایی سیاه ک لخت ک رشم ک ابرکیی م

شباهت دارد خاله ای      شت بانو جان معتقد بود که به عمه اش یعنی خاله من  ک ک ک ی دا

 که هیبکدام ا  ما حتی ماهان که رند سالی ا  من ک مهتاب بزرگتر بود ندیده بود یم

با دیدنمان ر              نان رهره ای  رش کقتی ا  ا اق بیرکن ممیدم بلقیس  نها خدمتکار خانه 

 : کرد که مهتاب در گوشم گفت

 به گمونم بیباره شدیم-

با این حال به اعتماد حضاااور ماهان به راه افتادیم فردای من شااای من ک مهتاب با خیال  

 راحت در گفتگوی ببه ها در مورد دختر لر اظهار ن ری کردیم

م رفتن کرد ا  مد ها یک سال قبز ا  فارغ التح یلی من ک مهتاب ماهان به طور جدی عز

قبز حرف فرنر را میزد اما ن زر خان کامال با این موضوع مخالف بود داییم به شدر     

مقید ک مذهبی بود ک به هیچ کجه ا  محیط بی بند ک بار غرب خوشاااش نمیامد با کجودی           

که رند بار سااافر فرنر رفته بود ک ساااوغا یهای  یبایی برایمان مکرده بود اما  رجی               

در مملکت خودمان به جایی برسیم با این حال ماهان حرف خودش را به کرسی   میداد ما

سال     شاند ک در بهار  سور ک کور بود ک    55ن ا  ایران رفت رک های بعد ا  رفتن اک خانه 

جای خالی اش بیش ا  هرکس بانو جان را رنج میداد اما ا  مندا که خودش برای راضاای  

 انست اعتراضی نمایدکردن ن رر خان کاسطه شده بود نمیتو
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هنو  دکره متوسااطه را  کمیز کرده بودیم که مهتاب نامزد کرد در جشاان نامزدی اش  

کامال متین ک موقر به ن ر می رسید ک هیچ شباهتی به مهتاب شیطان ک شلوغ من نداشت        

ن با کجودی که من ک مهتاب رکحیه مشااابهی داشااتیم اما اک ا  من کاقا گرا  ر بود عاشااق  

ستقبال         خانه ک   شقانه ا  اک ا سری که هر رک  عا شد ک هم ندگی بود که ا  من خودش با

کند اما من به هیچ کجه در این حال ک هواها نبودم ک شاااید هم به قول اک  یادی رکیای ک  

ها              به من ساااوی مب به رفتن فکر میکردم  هان  ما خیال پردا  بودم هرا  رندگاهی مثز 

نهایی ام شااد اما من با اشااتیاق به سااوی  حقق    نننا دکاج مهتاب گرره  ا حدی موجی  

اهداف خودم پیش میرفتم ک همه کقتم را با کتابهای درسااای پر می کردم ک شااااید هم        

شگاه          ستاری در دان شته پر شت ک من در ر همان  الش بی کقفه رند ماه  اثیرش را گذا

 بزرگ پایتخت پذیرفته شدم

شدگان دیدم گویی  شده بود     رک ی که نامم در میان پذیرفته  سمان ا  من من   مین ک م

ذکق  ده کنار کارکن میدکیدم ک فریاد میزدم من قبول شدم من قبول شدم بلقیس که در 

شود پریدم  وی بغلش ک منقدر   س را به رکیم گ شدمش که با اکراه مرا ا  خود جدا   بنکن

 کرد

 ریکار میکنید خانم یگانه ؟؟؟؟؟-

 : هیدان  ده گفتم

 قبول شدم قبول شدماگر بدکنید ری شده من -

 بانو جان ک مهتاب با شنیدن صدایم بیرک ممدند

 شادمان رک نامه را به سویشان گرفتم مهتاب فریاد شادی کشید
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دستمان را بهم دادیم ک مثز ببه ها در حیاط ررخیدیم ک خندیدیم نن من به رکیاهای دکر 

بود برق رضااایتی  ک درا م نزدیک شااده بودم اما منبه بیش ا  هر ریز خوشااحالم کرده 

 : بود که در رشمان ن رر خان دیدم شبی که اک سر میز اعالم کرد

 یگانه به  هران میره-

نگاه خندان من ک مهتاب به رکی هم نشست ا  فردای همان شی کار ما شرکع شد خرید  

های ضاارکری ک جما مکری منبه ال م بود بیشااتر رک ها همراه مهتاب به خیابان بزرگ  

 م ک منقدر خرید میکردیم که در ا وموبیز جایی برای خودمان نمی ماندکورکش می رفتی

کضیعت من در  هران مشخص نبود من ک مهتاب   ور میکردیم ن رر خان خانه ای با     

 خدمتکاری مطمئن برایم در ن ر گرفته است اما بانو جان ما را ا  اشتباه بیرکن مکرد

ک  ندگی جدیدی که خواهم داشاات   من شاای ما مثز شاابهای دیگر ا   هران ک رفتن من

ست          شته کالم را بد شیده ر سرد ک گرم ر صحبت میکردیم مهتاب مثز یک  ن کامز ک 

سته       گرفته بود ک رنان ن یحتم میکرد که گویی طرف صحبتش کودکی رشم ک گوش ب

سته            ش شاگردی حرف گوش کن پای حرفهایش ن ست   ورش را به هم نزده ک مثز  ا

 خوردبودم که ضربه ای به در 

 حرفش را برید بانو جان با رهره ای بشاش ک سرحال کارد شد

 رکار میکنید دخترها ؟-

داشتم کاسه یگانه میگفتم خیلی باید مراقی خودش باشه  نها  ندگی کردن کار راحتی     -

 نیست اکنم  و جایی مثز پایتخت

 : بانو جان ابرکیی بال انداخت ممد ک لبه  خت نشست ک گفت
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ایتخت خیلی با اینحا فرق داره اما حتم دارم یگانه جان خیلی عاقالنه با            قبول دارم که پ  -

کضااعیت جدید کنار می یاد نننگذشااته ا  این قرار نیساات یگانه  نهایی  نگی کنه یگانه    

 باید خودر رک برای رفتن به عمارر مماده کنی

 : من ک مهتاب ناباکرانه نگاهی بهم کردیم ک در یک من گفتیم

 عمارر ؟؟؟؟؟-

 هیس مرکم ننن بله عمارر خاله ار خانوم سیمین دخت این خواست خودم خانومه-

 : مهتاب با لحن گله مندی گفت

 ا  عمه جان سیمین دخت رنین حرکت خداپسندانه ای بعید به ن ر میرسه-

 : بانو جان با اخم ظریفی گفت

با پدرر    این طور راجا به عمه ار حرف نزن خانوم  ن مهربون ک محترمیه فقط کمی     -

کدکرر داره ننن به هر حال خودش ا  پدرر خواساااته یگانه  مام این رهر ساااال رک  و          

 عمارر باشه

من خاله سیمین دخت را هرگز ندیده بودم با این که اک  نها خواهر ن رر خان محسوب  

میشااد اما من دک سااالها پیش با هم قطا رابه کرده بودند ک با کجود رکابط حساانه میان     

 بود  یره همبنان  برادر ک خواهر ی رابطه  -خانوم  همسااار–فت  انننخان   ن ااارر خان ک 

  جا ا  که این ضمن  اک کردیم  عدی بانوجان حرفهای شنیدن  ا  ما دکی هر همین براین

 : گفت خاست می بر

 خدارکره دیدید شاید به این بهونه خانوم هم ا  در مشتی در بیاد-

 : مهتاب سری  کان داد ک گفت
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شنیدم نوه های خانوم همسن ک         من خدا رک - شد  شکر میکنم مشکز  نهایی ار هم حز 

 سال ما هستند مطمئن باش بهت بد نمیگذره

رند شاای قبز ا  حرکتم در یکی ا  شاابهای گرم شااهرکر ماه بلقیس به سااراغم ممد ک با 

همان رهره ع ا قورر داده ک لحن خشکش گفت ن رر خان میخواهد مرا ببیند مخر      

شد     شی بود ک میهم  سوب می انان خان  ا ه رفته بودند به ا اق بزرگی که ا اق کار اک مح

 رفتم رکی مبلی لمیده بود ک داشت

پیپش را رکشاان میکرد جواب سااالمم را با  کان ساار داد ک بعد ا  لح ه ای با اشاااره به  

 : مبلی گفت

 بشین-

 : نشستم ک رشم دکختم به گلهای قالی پکی به پیپش  د ک با  امز گفت

صطالح حدت رک  موم کنم این که    خو- ستم بیای که حرفهای مخر رک بهت بزنم کننن به ا ا

شد رها      ست خود ایشون ک خانوم بود البته خیلی بهتر   وی عمارر فت  اننخان میری خوا

شلوغ ک پر رفت ک      ست عمارر هم معموال  کردن یه دختر جون  و پایتخت کار راحتی نی

 نگی کنیممده فکر نمیکنم اکندا احساس دلت

 : پکی دیگر به پیپش  د ک ادامه داد-

شمسایی ها همه ا  کورک ک بزرگ  ح یز کرده ان کنارشون که باشی ا  درجا  دن        --

 .امتناع میکنی ک خواه ناخواه به پیشرفت فکر میکنی

اما در کنار این امتیا ار باید به یه مساائله هم  وجه کنی ننندکباره پکی به پیپش  د ک با -

 : امه دادمکثی اد
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داری کارد جما بزرگی میشااای ک ممکنه حداقز ماههای اکل همه رفتار ک حرکا ت به             --

نحوی  یر ذربین باشاااه نننخوب میدکنی که برای من  و با مهتاب هیچ فرقی نداری هر        

 طور باشی ک هر رفتاری داشته باشی که هیچ ایرادی بهت کارد نباشه متوجه هستی ؟

 اکن طوری باشم که شما میخواید بله نننبهتون قول میدم--

 خوبه نننحاال به من بگو برای رفتن مماده شدی ؟--

 بله--

 : سری  کان داد ک گفت-

 برای ساعت هشت صب  برار یه کوپه  و قطار ر رک کردم نننحاال دیگه میتونی بری--

صب  خواب به رشمانم راه نیافت قشنگترین لح ار  ندگیم را فکر دکری       - شی  ا  من 

سته                رند شان کاب شتم ک  ا حد  یادی به شان دا ست صمیم قلی دک سانی که ا   ساله ا  ک

بودم خراب میکردن دلم ا  همان شی برای بانو جان  نر شده بود ک برای مهتاب عزیزم 

 . ن رر خان هم که جای خودش را داشت

سااار میز صااابحانه نه من یگانه یکپارره شاااور رک های پیش بودم ک نه مهتاب دختر              -

اری که می شناختم مدام نگاهمان را ا  هم می د دیدیم ک هیچ کدام میلی به خوردن  خود

ضش  رکیده بود به         شد ک در حالی که بغ شتیم باالخره مهتاب طاقتش  مام  صبحانه ندا

ا اقش گریخت من هم به گریه افتادم گویی  ا ه پی برده بودم ره ا فاقی در حال کقوع           

ام گذاشت سرم را بلند کردم رشمان اک هم قرمز شده      است بانو جان که دست بر شانه    

 بود

 مرکم باش عزیزم--
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 فکری را که در یک لح ه ا  ذهنم گذشت بر  بان مکردم-

 بانوجان من نمیخوام برم--

 : لبخندی بر لی مکرد ک گفت-

کلی عزیزم برای این حرفها خیلی دیره حاال هم مبی به سااار ک صاااور ت بزن خان  و       --

 ه االر منت ر 

در حالی که هنو  رشمانم ا  اشک نمناک بود کارد  االر شدم خان پشت به من ک مقابز     -

 : پندره رک به حیاط ایستاده بود با صدای سالمم برگشت گفتم

 صب  بخیر--

 سالم صب   و هم بخیر--

 به سویم ممد-

 باالخره رفتی شدی ؟--

 بااجا ه شما--

 حاال در یک قدمی ام ایستاده بود-

 : کرد مزمه -

 برک ک با دست پر برگرد--

خم شدم دست بر پایش  دم ک بر لی نهادم دستش را پشت سرم گذاشت ک بر پیشانی         -

 ه  دبنکنسام 
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 درپناه حق--

مخرین خداحاف ی را در حیاط با مهتاب ک بانو جان کردم بلقیس ا   یر قران ردم کرد         -

ز را ا  جا کند ک به ساااوی    ک باالخره در ا ومبیز جای گرفتم راننده ن ااارر خان ا ومبی      

 ایستگاه راه مهن رکان شد

رک  بعد در  هران بودم شاااهری که همیشاااه در رکیاهایم جای خودش را داشااات پس       

پایتخت ایندا بود ره قدر شااالوغ ک رقدر مشااافته مردم در هم میلولیدند ک اساااتقبال              

نان  هباکنندگان با هیدان ک ساار ک صاادا مسااافرهایشااان را مشااایعت میکردند یکی ا  نگ

 : قطار رمدانهایم را کنار نیمکتی رید ک گفت

 خانم شایان خیلی مراقی رمدان ک کیف دستی  ون باشین من همین اطرافم-

 منقدر غرق  ماشای دکربرم بودم که حرفهای اک را درست نشنیدم

 : فقط لبخند به لی گفتم

 رشم مرسی ا  کمکتون-

ت اما خبری نشااد بانوجان گفته بود ک با  نگاهم میان جمعیت ررخید رند دقیقه گذشاا

سایی ام           شنا ستاده اند  ا به راحتی  سیمین دخت فر سی ا  من برای خانواده ی خاله  عک

رطوره اساامم رک رکی یه پالکارر بنویساام ک و ایسااتگاه   » کنند به بانو جان گفته بودم: 

یه کقت     بده اک لی به دندان گزیده ک گفته بود نخدا مرگم       « بگردم  ا راحتتر پیدام کنند   

 ا  این کارها نکنی ها

یده بودمش ک گفته بودم : شاااوخی کردم بانو جان شاااما که میدکنید یه پارره             بنکنسااا

 خانومم
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 خانم یگانه شایان ؟-

 سریا برگشتم مرد میانسال ک شیک پوشی در رند قدمی ام ایستاده بود

 بله خودم هستم-

 مسالم من جوادی هستم راننده خانوم بهتون خوشآمد می گ-

 ممنون-

 : با اشاره به رمدانهایم گفت

 با ید رمدان های شما باشن-

 ک رمدانها را  ا رسیدن به ا ومبیز به باربری سپرد

شود من محو       سفید ک مهنین باغ عمارر متوقف  شکی رنر مقابز در   ا کقتی کادیالک م

 خیابانها میادین ک مغا ه ها با من کیتریت های رنگارنر شده بودم

داشتم منقدر خوب که حداقز  ا رند ساعت دلتنگی را ا  من دکر ساخته       احساس خوبی 

بود مقابز در بزرگ باغ با بوقی که راننده  د پیرمردی که کاله سااابزی داشااات درهارا          

گشود ا ومبیز کارد باغ شد ک استخر بزرگ کسط خیابان عریض میان باغ را دکر  د ک در 

کد خود را به رخ می کشااید  وقف کرد در پنداه متری ق اار سااپیدی که ا  همان بدک کر

شتم ا  ا ومبیز پیاده          سپید ک قطور برنمیدا ستون های  ساختمان با من  حالی که رشم ا  

شاادم  عدادی  ن ک مرد در گوشااه ک کنار خیابان به رشاام میخوردند که کم کم یکدا ک  

ممد  مقابز پله ها جما شااادنددر همان حال  نی ا  در کرکدی روبی سااااختمان بیرکن           

عدوالنه پله ها را طی کرد ک رند قدم جلو ر ا  بقیه ایستاد کقتی نزدیکشان شدم جلو ر     

 : ممد ک با لحن رسمی ک پر غرکر گفت
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 سالم من فرخنده سر پرست خدمتکاران عمارر هستم بهتون خوش ممد میگم خانم-

 ممنونم-

 بفرمایید خواهش میکنم

داخز عمارر راهنماییی ام کرد ک کنار ایستاد   ا  میان بقیه راهی با  شد ک عبور کردیم به

ساس         شریفا ی اک کالفه ام کرده بود برای رند لح ه اح سمی ک   شوم برخورد ر  ا کارد 

بدی بهم دست داد اما با  هم شکوه ک جالل داخز عمارر منقدر حواسم را پرر کرد که    

کت کرد        نده جلو ر ا  من حر خانم فرخ یاد بردم  بت      حتی نگرانی ام را ا   با ا  این 

خوشاااحال بودم رون نمیتوانسااات نگاه پر کنکاش ک کندکاک مرا به اطراف ببیند دلم          

نمیخواست مدم ا  پشت کوه ممده ای به ن ر برسم اما ع مت عمارر کاقعا خیره کننده     

بود رلبراغ بزرگی که به سااقف بلند نشاایمن مکیزان بود شاااید صاادها الم  در خود     

سلطنتی  یبا    شت مبز های  ک مدسمه های قدی بزرگ ک بوفه های باریک که در جای    دا

 جای سالن دیده میشد صدای  ن مرا به خود مکرد

 خانومتو  االر منت ر ون هستند-

ا  ذهنم گذشاات  االر ؟ پس این سااالن بزرگ که رندین برابر  االر منزل ن اارر خان   

سیار بزرگی بود با  دم          سالن ب شد ؟  االر  سوب می  شیمن مح شتر  ا   ال ی ببود فقط ن ی

رسااایدن به  ن مسااانی که در انتهای  االر رکی مبلی لمیده بود ک حدس میزدم که باید            

سیمین       شمارش معکوس را مغا  کردم باالخره مقابز اک قرار گرفتمن خانوم  شد  خانوم با

با لبخندی                  به خود ممدم ک  دخت  نها خاله منننن رند لح ه نگاهمان درهم گره خورد 

ش برای جواب ا  هم گشوده شد اما حرفی نزد رشمانش که پر اشک       سالم کردم لبهای 

 : شد لبخند رکی لبهای من ماسید با بغض گفت
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 سالم عزیزم به خونه خودر خوش اکمدی-

ه  دم ساارم را میان  بنکنساابه سااویش رفتم خم شاادم ک به نشااانه احترام بر دسااتش   

شانی ام را       شمانم  ل  د ک پی ستانش گرفت لح ه ای بر ر س د به دعو ش رکی   یدبنکن

 : مبلی نشستم ک اک به  ن گفت

 بگو برای یگانه نوشیدنی خنک بیارن-

 الساعه خانوم-

 اک رفت خانوم نگاه مهربانش را به من دکخت

 خوشحالم که به ایندا اکمدی  ا کقتی من هستم  و نباید به  نهایی  و این شهر سر کنی    -

. 

 : شمرده شمرده گفتم

 ینممنونم شما به من لطف دار-

 :با لحن گله مندی گفت

 با خاله ار مثز غریبه ها رفتار میکنی البته حق داری-

صدای دختر جوانی در  االر        ستم دلدویی کنم که  سته اک را رندانده ام خوا فهمیدم ناخوا

 پیبید

 سالم نننمن اکمدم-

 نگاهمان به سوی اک کشیده شد

 سال-
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 جان مرجان نوه من سالم عزیزم بیا با مهمون عزیز من مشنا شو یگانه-

 مرجان دستم را به گرمی فشرد ک گفتم

 خوشوقتم-

 منم همین طور بی صبرانه منت ر اکمدنت بودم امیدکارم دکستای خوبی برای هم باشیم-

مرجان عزیزم حاال که اکمدی خودر یگانه جان رک به ا اقش راهنمایی کن راه طوالنی             -

 ستراحت کنهاکمده ک خسته اس بهتره  ا اکمدن بقیه کمی ا

 رشم-

بعد ا  نوشااایدن شاااربت خنکی که خانم فرخنده برایم مکرد همراه مرجان به طبقه دکم  

 رفتماک در حالی که در ا اقی را با  می کرد گفت ک

 این ا اق را من ک سالی برار انتخاب کردیم امیدکارم بپسندی-

 سالی-

 : در حالی که پرده ها رک کنار میزد  وضی  داد

ضلا غربی باغ متعلق به اکنهاس ع ر میاد ایندا ک       سالی دختر ع - شاختمون  خموی منه 

 باهاش مشنا میشی

 : ک با  امز ادامه داد

ما هر ری که فکر می کردیم ضاارکریه برار گذاشااتیم با این کجود اگر ریز ی کم بود -

 حتما بهم بگو
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 : ا  اک  شکر کردم قبز رفتن گفت

 ت در می رهاگه یه دکش بگیری ک کمی بخوابی خستگی-

خسااته راه بودم اما خوابم نمی برد دکش گرفتن را به کقت دیگری موکول کردم ررخی  

برابر ا اق خودم در منزل ن رر خان بود با سه پندره قدی که هر  4در ا اق  دم  قریبا 

یک به  راس کورکی در پشاات ساااختمان با  می شااد  خت روبی با کنده کاریهای  یبا  

زرگ که صاادها جلد کتاب را در خود جای داده بود ک مرا ساار ذکق  کتابخانه ای نساابتا ب

مکرد ک ا  ذهنم گذشاات حتما بین این همه کتاب می  ونم رند  ا رمان قشاانر هم پیدا   

کنم میز  حریر میان دک پندره قرار گرفته ک کمد لباسااها در دیوار  عبیه شااده بود بقیه  

یز  م بیشااتر ا  من کتابخانه بزرگ مکسااایز بیشااتر جنبه  ز ینی داشاات اما اعتراف میکن

سر       شانه  شده بود  وجه ام را جلی کرد رند برس ک   والت ک لوا می که رکی من ریده 

صی کنار هم        سلیقه ی خا شی که با  ضافه رند عطر ک ادکلن ک بیش ا  منها لوا م مرای به ا

ا ه  ریده شاااده بودند لوا می که من ک مهتاب عاشاااقشاااان بودیم اما  ا قبز ا دکاج اج           

 استفاده ا  منها را نداشتیم

سرم را بلند کردم               شان اما در یک من  سی  شرکع کردم به کار ستم ک  ش صندلی ن رکی 

 گویی در مینه بانوجان را دیدم ا  جا جستم

 رشم بانو جان فقط یک کندکاکی ساده بود-

 کبرای این که کسوسه نشوم رفتم که دکش بگیرم

سی کردم باالخره       بعد ا  حمام یکی ا  رمدانها را با   سهایم را کار سواس لبا کردم ک با ک

سفیدی را انتخاب کردم دکباره مقابز مینه قرار گرفتم موهایم را که     شلوار جین ک بلو  
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خوب خشااک کرده بودم شااانه  دم ک مثز همیشااه رکی شااانه ام ریختم باالخره خانوم    

 خدمتکاری را پی ام فرستاد  ا سر میز شام حاضر شوم

سه    صادرار        خانوم  شون کمپانی بزرگی داره ک  و کار  سر بزرگ سر داره امیر خان پ ا پ

شت اما          شراکت دا سهراب خان هم  ا کقتی خانومش  نده بود  و همون کمپانی  شه  فر

بعد ا  مرگ همسااارش برای یه مدر رفت فرنر ک بعد هم کار کمپانی رک همون جا             

شااد اما  نها دخترش مرجان  و   وسااعه داد ک بعدها هم هموندا ا دکاج کررد ک موندگار

ایرانه ک  و عمارر  ندگی می کنه من اااور خان پسااار کورک خانوم پزشاااکی خونده ک  

 ... صاحی یه درمونگاه بزرگ ک مدهز  و مرکز شهره

این  مام اطالعا ی بود که بانو جان در مورد خانواده ی خاله سیمین دخت به من داده بود 

همسر خانوم  قریبا شش ماه اکل سال را در رکستاهای      همبنین می دانستم فت  اننن خان  

صدای گرم      شدنم به  االر   حت مالکیتش می گذراند ک به امور مندا ن ارر دارد با کارد 

در همان حال رشم به عده ای دیگر فتاد که ا  جا   « این هم یگانه جان » خانوم را شنیدم  

سن ک     سال با موهای جوگندمی که هم ستند مردی میان سال ن رر خان به ن ر می     برخا

اک با « پساارم امیر خان »رسااید دسااتم را فشاارد ک در همان حال خانوم معرفی اش کرد  

 : ید ک گفتبنکنسلحنی پدرانه خوشآمد گفت همسرش با مهربانی مرا 

 خوش ممدی عزیزم-

 سالم من سالی هستم-

 منم همایون هستم ا  دیدنتون خوشحالم-

 مرسی منم همینطور-
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شام     قبز ا  اینک صحبت پیدا کنیم یکی ا  خدمتکارها ممد ک اعالم کرد که  ه مدالی برای 

 . حاظر است

 ...سالمنننسالمنننسالم-

 صدای مرد جوانی بود که کارد  االر شد

 متاسفم مثز این که دیر کردم-

ا  ن رم گذشاات اک باید من ااور خان باشااد اما خانوم مرا ا  اشااتباه درمکرد ک با نگاه پر   

 : خاری گفتغرکر ک افت

 هومن جان نوه بزرگ منه-

 : اک به سویم ممد ک ضمن فشردن دستم گفت

 پس میهمان عزیز خانوم شما هستید من هومن هستم ا  دیدنتون خوشحالم

 : با لیخند کمرنگی گفتم

 منم همین طور-

در منزل ن اارر خان حتی قبز ا  رفتن ماهان ک با کجود شاار ک شااور بودن من ک مهتاب  

غذا به احترام حضور ن رر خان سکور کامز حکم فرما بود ک گاه من حس      با  سر میز 

شی در ا اق بزرگ نهار       سد اما من  صدای جویدن لقمه هایم به گوش میر میکردم حتی 

خوری عمارر همه ریز با منبه من   ااورش میکردم متفاکر بود سااالی ک مرجان مدام  

 : ی کرد ک گاه می گفتسر به سر هم می گذاشتند همایون گاهی همراهی شان م
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شی جلوی مهمون مبرکداری کنید بذارید یه دک رک  دیگه یگانه خانم پی به   حداقز یه ام

 هویت کاقعی  ون ببره

نگاه دخترا که به سویش براق میشد خیلی سریا موضوع صحبت را  غییر میداد ک کانمود  

ی  ا پدرش خیلمیکرد که اصااال رنین جسااار ی به منها نکرده اساات حتی رابطه سااالی ب   

صمیمی بود در حالی که ن رر خان ره برای من ک ره حتی برای مهتاب همان      راحت ک 

خان بود ک احترامش کاجی ن بعد ا  شام ببه ها ا  دانشگاه ک رشته  ح یلی شان صحبت  

ستند هر رند هیچ          سالی دک قلو ه شدم همایون ک  شان متوجه  صحبتهای میکردند ا  بین 

مادر را به ارث برده بود با  ###مایون سفید رهره بود ک رشمان   شباهتی بهم نداشتند ه  

شباهت            شکی به برادر بزرگترش  شم ک ابرکیی م سالی با ر شت در حالی که  هیکلی در

داشت همایون مکانیک می خواند ک سالی ریاضی همون بیشتر به پدرش شباهت داشتن        

سالی ریاضی همون بیشتر به پدرش     با  شباهت داشت  قری   همایون مکانیک می خواند ک 

بلند ر ا  همه به ن ر میرسااید ک کت رهارخانه ای که به  ن داشاات اک را رهارشااانه  ر   

نشان میداد نموهای مشکی ک بلند ک کمی مدعدش  ا به سر شانه می رسید ک در نگاهش       

گرمی خاصی موج میزد اک لیسانس مدیریت داشت ک مدیریت بیمارستان ننن را عهده دار     

شگاه          بود مرجان سیدند ک این که در کدام دان شته  ح یلی ام پر سال مخر هنر بود ا  ر

 : پذیرفته شده ام کقتی گفتم دانشگاه  هران سالی گفت

 . عالیه خودم برای ثبت نام کمکت می کنم-

  ااور  « هاکیشااام »نمی دانم ررا قبز ا  امدن به  هران عمارر را جایی مثز ق اار خانوم 

  ور می کردم شاید به خاطر عالقه ی  یادی    « خانوم هاکیشام  » میکردم ک خانوم را خود

داشاااتم ک رندین بار خواندن ق اااه اش رکی ذهنم اثر « مر کهای بزرگ »بود که کتاب 

کرده بود اما حاال متوجه میشااادم نه  نها خانوم برخالف   اااور من ک حتی مهتاب  ن           
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رغم احساس من در بدک کرکد    مهربانی ک رئوفی ست که رکابط میان اعضا خانواده اش به  

 . گرم ک صمیمی است

کقتی برای خواب به ا اقم برگشااتم گویی دکباره ا  خواب خوش بیدار شاادم خواب کدا  

ست غلتیدم ک خوابم نبرد ک بعد     شمانم بیاید ره قدر رکی  خت به ر  ک را بود که به ر

رفتم ک  را بغز گحدکد دک ساعت کلندار رفتن با خودم باالخره نشستم کسط  خت بالشم  

 ا سپیده سر بزند به همه جا سر  دم برگشتم اهوا  به ا اق کورک خودم پیش بانو جان  

شتم مهتاب          شد حتم دا شک می  شمانم پر ا  ا ک مهتاب حتی به بلقیس فکر می کردم ر

به           ناراحت کننده فکرم را  هم مثز من امشااای بی خواب شاااده ننن برای فرار ا  افکار 

  دادم ک سااعی کردئم خودم را  سااکین دهم سااپیده که ساار  د ا     رک های مینده پرکا

 شدر خواب  قریبا بیهوش شدم

***** 

فردای من شاای که رک  جمعه بود  ا غرکب همراه مرجان ک سااالی به گشاات کگذار در  

شااهر پرداختیم ک حتی ننن با هم به سااینما هم رفتیم در حالی که هیچ یک ا  منها نگرانی   

ا نداشااتند ک همین مرا حیر زده می کرد شاای دکم برای اینکه  من شاای من ک مهتاب ر

سانی       شتن برای مهتاب ا  کردم به عمارر ا  ک شرکع کردم به نو بیخوابی کالفه ام نکند 

 . که بعد سالها دیدمشان ا  سالی ک مرجان ک دنیایشان که ره قدر با ما فرق داشت

همون رک به بهار خواب می برد   یادر میاد مهتاب شااابهایی که بلقیس با اکراه رختخواب       )

رقدر من ک  و ا  حرص خوردن اکن میخندیدیم بلقیس که می رفت با خیال راحت درا          

ستاره معمولی نزدیک          شمردیم یادر میاد  و همیشه یه  ستاره ها رک می  می کشیدیم ک 

ستی مردی که یه رک  با   به ماه رک انتخاب میکردی ک ماه رک هم مرد مینده خودر میدکن

ه اساای سااپید ا  راه می رسااید ک ننن اما من مثز  و نبودم نورانی  رین سااتاره رک ا  من   ی

خودم میدکنسااتم ک به  و می گفتم مدم قانعی هسااتی می گفتی مر کهای بزرگ  و  ا ه   
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هم پای ار کهای کوریک منه ک  و مثز گاهی کقتها می رفتی  وی اکن جلد پنهان  نانه              

یحت می کردی ا  عشق می گفتی ک ا   ندگی ننن کلی اگه   ار ک مثز یک  ن کامز منو ن  

امرک  ایندا بودی ننن مهتاب من خیلی خوشحالم خیلی خیلی  یاد ا  این که  و پایتختم ا    

این که همه ری برام فرقکرده اما ننن اعتراف می کنم که دلتنگم ای کاش شااما هم ایندا  

 ( ... بودید اکن کقت خوشبختی من  کمیز می شد

نوشتن خسته شدم رکی  خت افتادم اما خوابم نبرد مهسته در ا اق را با  کردم ک کارد   ا 

 االر شاادم عمارر در عین  یبایی گاهی کاقعا  رسااناک به ن ر می رسااید به خ ااوص    

مدساامه های قدی که در جای جای  االر قرار داشاات ک سااایه درختان باغ به رکی پرده   

ی  االر ک  کان خوردن مرام شااااخه ها من ره ی  های اطلسااای مکیخته بر پندره های قد

سایه ی مردی به رکی        شدن  شدن در  االر ک پیدا  صدای با   مخوفی بوجود مکرده بود با 

شتی بر جانم ریخت که هر لح ه حس می کردم ریزی نمانده قالی  هی   دیوار رنان کح

ستم رند قدمی    شی که کردم فقط  وان بردارم  به عقی کنم  بانم بند ممده بود با همه  ال

که با برخورد به مانعی نقش بر  مین شااادم در م ن حال برق  ده شاااد ک  االر رکشااان        

ستم ک رشمم به اک افتاد که  ل  ده بود به من رند       سریعی ا  جا بر خا گردید با حرکت 

 : قدمی جلو ر ممد ک نگاه عاقز اندر سفیهی گفت

  و باید یگانه باشی ؟-

 : ی  کان دادم ک گفتمپس هر که بود مشنا بود سر

 بله-

 فکر می کنم بهتره  کد ر به ا اقتون برگردین  ا دست گز دکم رک به مب ندادید-
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شده ک مدسمه ای          سرم کردم میز عسلی کاژگون   ا ه به خودم ممدم ک نگاهی به پشت 

 که رکی من قرار داشت به  مین افتاده بود اما خوشبختانه مسیبی ندیده بود

شتم اک داشت به سمت راهرک باریک پیش می رفت مستاصز ک ع بانی        کقتی دکباره برگ

شفته ا  برخورد مرد جوانی که        سر جایش قرار دادم ک با ذهنی م سمه را  شدم ک مد خم 

 . حاال حدس میزدم من ور خان باشد به ا اقم برگشتم

 پایان ف ز دکم

  ف ز سوم

با سرعت می راند ک هر  همراه سالی برای ثبت نام رفتم با  هم خودش پشت رل نشست  

سفالت خیابان مو بر          ستیک بر م شدن ال شیده  صدای ک ا  گاهی رنان  رمز می کرد که 

  نم راست می شد

شگاهای دیگه     - شحالم که اکمدی ایندا رون بین دان شگاه  هرانه خو ایندا بزرگترین دان

 ... مقبولتره ک ا  امکانار خوبی هم برخورداره

 : با مکثی ادامه داد

گاه پرستاری با پزشکی عمومی یکیه هر سال هم قراره ا  هم جدا بشن ک پزشکی       دانش -

 و ساختمون مدزایی باشه کلی همبنان در حد یه پیشنهاد مونده ک فکر نمیکنم مخرشم      

 . هیچ غلطی بکنند

 : کارمان خیلی طول نکشید سالی گفت

ام می دن اما ا   رون شااما  رم اکلی هسااتید خودشااان کار انتخاب کاحد را برا ون اند  -

  رمهای بعد این طور نیست
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 : ا ومبیز را که به حرکت در مکرد پرسید

 راستی  و رانندگی بلدی ؟-

 نه-

سعی کم یاد بگیری  و باغ همیه یکی دک  ا ماشین بال ستفاده هست اصال خودم بهت یاد -

اکنم   پهلویه می دم یه کم که راه افتادی می  ونی بری گواهینامه بگیری ایندا هم رهاراه        

ساختمون  ئا ر شهر برنامه های فوق العاده ای داره ن برای نهار به کافه  ریایی در میدان  

رفتیم صاحی کافه پیر نی بود با موهای نقره ای شیک پوش ک مراسته به گرمی      #####

با سالی احوالپرسی کرد سالی هم با لحن گرم ک صمیمی پاسخش را داد کبا اشاره به من        

 : گفت

ستند        - ستاد گرانقدر ما الله جان ه شون هم ا یگانه مهمون مخ وص خانوم یگانه جان ای

 که ا  دکستان خانوادگی هم محسوب می شن

 : الله جان دستم را به گرمی فشرد ک گفت

پس یگانه جان شاااما هساااتی مرجان برام گفته بود یه مهمون  ا ه دارن ننن ا  دیدنت             -

 خوشحالم

 ممنونم منم همینطور-

 . حت باشید دخترها ک ا  خود ون پذیرایی کنید امرک  مهمون من هستیدرا-

 : اک که ا  سر میزمان دکر شد سالی کصف حالش را کامز کرد

الله جان استاد خط ک نقاشیه مرجان رند ساله که پیشش  علیم نقاشی می بینه این کافه       -

شه که حاال خودش اداره اش میکنه     شوهر مرحوم برای ما ببه ها امن   ریا هم متعلق به 
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 رین ک دندترین جا ی دنیاسااات به خ اااوص که مرجان عاشاااق فضاااای شااااعرانه ک           

 رمانتیکشه

شاااید ا  همان رک  بود که مهر الله جان به دلم نشااساات ک فکر دکباره دیدن ک مشاانایی   

 . بیشتر با اک ملکه ذهنم شد

***** 

ته فت  اننن خان ممد اک را برخالف          ماه گذشااا دیگر اعضاااای عمارر     یک هفته ا  مهر 

شناختم رون رندین بار به اهوا  ممده بود ا  پشت پندره  االر طبقه دکم دیدمش که    می

ساعت پس ا           شنیده بودم خان حداقز  ا رند  شد ا  مرجان  سفید رنگش پیاده  ا  بنز 

کرکدش کساای را به حضااور نمی پذیر د برای همین رند ساااعت بعد فرسااتادند دنبالم   

شم ا  ا اقم          عدی نکردم در ح شته با سنگین دا سته ک  سعی میکردم ظاهری مرا الی که 

 بیرکن ممدم

همسرش را متوجه من کرد با  « این هم یگانه جان من » کارد  االر که شدم خانوم با گفتن 

لبخند کمرنگی به نشانه مشنایی سالم کردم اک هم با لحنی گرم که به قول مهتاب مدم را    

 وابم را داد ک به نشستن دعو م کردیاد پدر بزرگها می انداخت ج

 حالت رطوره دختر جوان ؟-

 خوبم ممنونم-

 پیپش را رکشن کرد

ا  شنیدن خبر ادامه  ح یلت خوشحال شدم  و ع ری که ما  ندگی میکنیم  ح یالر        -

 حتی برای نسوان هم اهمیت  یادی داره
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 : خانوم با لحن پر غرکری گفت

 پذیرفته شدهخان یگانه  و دانشگاه بزرگ  هران -

 : خان ابرکیی باال انداخت

عالی گوش کن دختر جوان من احترام خاصاای برای اهز قلم قائلم به خ ااوص اگر این -

جوینده علم مهمون عزیز عمارر هم باشه ایندا رک هم خونه خودر بدکن ک کامال راحت  

 باش

 : ا  اک  شکر کردم ک افزکدم

 امیدکارم بتونم محبتتون رک جبران کنم-

 بعد با اجا ه اش  االر را  رک کردمک 

***** 

دانشاااگاه برای من برگی ا  دفتر  ندگیم بود برگی متفاکر با همه صااافحار  ندگی ام    

خوب بود ک جذاب ک برای منی که همه ی کجودم مشااتاق شااناخت دنیای  ا ه ای بود که 

ردم اکل ک قدم به من گذاشته بودم هیدان انگیز رین جای دنیا به شمار می رفت رک های

شتر غرق بهت ک حیرر بودم ک منبه که در اطرافم میگذشت خ وصا رکابط دختران         بی

سالی م ادی در مخرین حد ممکن انگشت به دهانم میکرد برای منی       ک پسران ک به قول 

که در اهوا  ک میان قومی متدین ک مذهبی بزرگ شاااده بودم پذیرفتن نوع  ندگی منها          

ساااکنین اهوا  عرب بودند ک نقاب به رهره میزدند ک  سااخت بود به خ ااوص که اغلی  

بعضی شان به قدری رکی حداب  ع ی داشتند که با دیدن ما مدام غر میزدند حاال اگر      

ایندا بودند ک این صحنه ها را میدیدند به حتم رنر ا  رخسارشان می پرید ک به این که     

که ناخودمگاه به منها خیره  دکره ی مخر  مان شده ایمان می مکردند اکائز پیش می ممد 
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می شاادم اما کم کم یاد می گرفتم ا  کنار این مسااائز بی  فاکر بگذرم ک حتی ا  دیدن  

 خلو شان  یر یک درخت خدالت نکشم

ا اقم را سر ک سامانی داده بودم قاب عکسی ا  خودم ک مهتاب در حالی که ماهان میانمان  

یک سال قبز رفتن    53سی که عید سال   ایستاده بود رکی میز  حریرم گذاشته بودم عک  

ما یکی ا  من را              ته بود ک هرکدام ا   ما گرف کارکن ا   نار  هان عکاس دکره گردی ک ما

سی هم ا       شتیم حتی ماهان هنگام رفتن هم من را فراموش نکرد ک با خودش برد عک دا

ز  می بانو جان ک ن رر خان رکی میز عسلی کنار  ختم قرار داده بودم لوا م مرایش رکی

شکز دخترانی که در    شبها در خلور خودم را به   والت به قوه خود باقی بودند من اکائز 

دانشاااگاه میدیدم در می مکردم اما کم کم این موضاااوع هم لطف اکلیه اش را برایم ا         

دساات داد ساااختمان عمارر مح ااور در باغ رند هزار متری بنای عدیبی بود من قدر   

فکر میکردم همیشااه قساامتی ا  من کجود دارد که ا  ن رم  بزرگ ک من قدر  و در  و که 

شیمن می       سه  االر ا اق بزرگ غداخوری ک رند ا اق ن شامز  ست طبقه اکل  پنهان مانده ا

شااد ا اق خوابها در قساامتی جداگانه قرار داشااتند ک  وسااط راهرکیی به نشاایمن مربوط   

مهمانهایش را در  میشاادند قساامتی هم مختص خان شااامز ا اق کارش ک  االری که خان

مندا می پذیرفت ک ا اقی که اخت اص به حسنعلی مباشرش داشت طبقه دکم  االر بزرگ 

کتابخانه شاید صد متری ا اق با ی بیلیارد ا اق کورک غذاخوری بیش ا  ده ا اق خواب    

 ک همبنین  راس بزرگی رک به غرب باغ را شامز می شد

ند کورکتر ا  عمارر بود اما معماری درکن  شاختمان متعلق به سالی ک خانواده اش هرر  

من جلی  وجه میکرد برخالف عمارر  راسهای باریک ک بلند داشت به جای پندره های  

ساختمان هم کامال متفاکر بود ک برعکس     قدی دارای پندره هایی کو اه بود حتی داخز 

  م با فرشاااهایعمارر که با کجود مبلمان  االر ک حتی ا اق خوابهای غیر قابز اساااتفاده ه

به رشااام میخورد               یافته بود  نها رند  ابلو فرش رکی دیوار  دساااتبافت ایرانی  ینت 
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کتابخانه دک  االرک نشااایمن در طبقه پایین ک ا اق خوابها در طبقه باال به راهرکی باریکی              

 با  میشدند که به کسیله پله های مارپیچ به نشیمن مربوط می شد

اغ قرار گرفته بود این ساختمانحدکد بیست خدمکار  ساختمان مستخدمین در ضلا شقی ب

را به همراه همسااار ک فر ندانشاااان در خود جای داده بود خدمتکارانی که  عدادی در         

مشپزخانه مشغول بودند  عدای مسئول ن افت خانه دک راننده مامور خرید دک باغبان که    

رد دند ک دیگری میکی شااان مقا سااید پیر بود که با همساار پیرش در باغ  ندگی می کر

میانسالی بود که همسرش هم در قسمت مشپز خانه مشغول بود ک من اغلی ببه هایشان  

را همراه ببه های دیگر خدمتکاران در باغ ک در حال با ی میدیدم رفتار خانوم با همه                

 منها گرم ک صمیمی بود

 به هر حال به  ندگی در عمارر خو گرفته بودم

افتم حساار ی عمیق قلبم را می شااکافد ک  خم کهنه ام را  ا ه   حاال که یاد من رک ها می 

می کند ره ساده می  یستم ک ره ساده می اندیشیدم کجودم پر طراکر بود ک جوان می      

خواساااتم  ندگی کنم ک ا  لح ه لح ه ام لذر بیرم همه من خوشااابختی را ا  پذیرفته         

ستم با هم      ه کجودم موقعیتم را حفظ  شدنم در دانشگاه می دانستم برای همین هم میخوا

  هامن اما دیگر دانشاادوهای مثز –کنم رساابیده بودم به درس مثز بقیه ی دانشاادو ها  

اشاااتند این ریزی بود که رند کقت بعد به من رسااایدم ررا که          ند  را من رکیاهای   دیگر

 ده شاااده بودند کاژه ای که من قبز ا  ممدن به  هران حتی معنای           #####اکثر منها  

ن در ذهنم نداشاتم ن ارر خان هرگز اجا ه نمی داد ذهن ما به ساوی این    درساتی ا  م 

مسائز کشیده شود اما جو در پایتخت کامال متفاکر بود کجود دانشدویانی که بحث های  

خارج ا  کالس راه می انداختند  وجه ام را جلی می کرد حرف ا  م ادی بود ک اسااتقالل 

شیوع فقر بود ک  فاکر فاحش طبقا   شد کلما ی     حرف ا   سمی برده می  ی کقتی ا جایی ا

را که ا  دهانشان خارج میشد میبلعیدم ن رر خان گفته بود : این شهر هزار رنر است  
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اما  ا من موقا من فقط رکی خوب من را دیده بودم به هر حال شاارایط من رک   هران ک  

منبه  ان   مگاهی بیش ا  حد دانشادویان دکرکبرم بود که باعث شاد من خیلی  کد ر ا   

می برد به خود بیایم ک برای ارضا حس کندکاکیم که شده برای درک حقایق  الش کنم    

من کقت بود که فهمیدم  ا من موقا  ا ره حد در غفلت ک بی خبری بوده ام ک باکر کردم           

در پایتخت حرف ا  حذب ها بود نشاااریار مختز حرف مردم ا  رژیم ک دکلت کقت            

ه ای به صحبت در موردشان نداشتم حتی در اهوا   نها مدله    موضوعا ی که من قبال عالق 

شگی اش بودیم  ن رک  بود اما حاال ننن به معنای کاقعی      شتری همی ای که من ک مهتاب م

میان من ره میشاانیدم ک من ره می دانسااتم بهت  ده ک حیران می ماندم مهتاب راساات  

اه  متر افکار گذشااته به ذهنم رگفته بود رناند در بند محیط  هران شااده بود که بعدها ک

 می یافت این را رند ماه بعد ا  کرکدم به پایتخت فهمیدم

 ف ز رهارم

پاییز  هران کم کم خود را به رخ می کشید به ن رم این ف ز خیلی بیشتر ا   ابستان به     

این شاااهر هزار رنر می ممد من عاشاااق رک های بارانی بودم گاهی همراه مرجان جای  

شت ب  شتم ک     دندی را پ شی می کرد ک من برای مهتاب می نو اغ انتخاب می کردیم اک نقا

به بارانی که نم نم میبارید اهمیتی نمی دادیم کلی کقتی شدر می گرفت کاسه کو ه مان    

بار               یک  ند می کردیم  مارر   به ع یدن  مان را برای رسااا های قدم را جما می کردیم ک 

 : ر من حال با خنده گفتهمایون که  ا ه کارد باغ شده بود با دیدن ما د

 دک بانوی رمانتیک ک شاعر پیشه خانواده در حال فرار ا   یر باران-

 : مرجان با نگاهی به من گفت

کای پاک موقعیتمان را فراموش کرده بودم همایون در این مورد به کسااای ریزی نگی      -

 ها
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 ک هر سه  دیم  یر خنده

 یهبق مثز هم سااالی اما بودند ررعما در اکقار بیشااتر-فرنگیس خانم–سااالی ک مادرش 

 با شاد  می پا بر مهمانی عمارر در اگر خ اوص  به ک داشات  فرخنده با ناساا گاری  سار 

اک را به ستوه می مکرد در یکی ا  شبهایی که هوا سر سا گاری داشت با ببه  انتقادهایش

شان می گفت ک ا دکا          شکده  شت ا  دان سالی دا سته بودیم  ش   جها در مالریق میان باغ ن

یکی ا  استادان سختگیرشان با یکی ا  دختران همکالسی اش رنان با مب ک  اب جریان     

شان بوده من ک مرجان هم        شرح می داد که گویی لح ه به لح ه همراه شان را  شنایی  م

بدکن مژه بر هم  دن رشااام بر دهانش دکخته بودیم همایون ک هومن مشاااغولی با ی        

 : ک کالفه به هومن گفتشطرنج بودند باالخره همایون مار شد 

 این مخرین باره که شکستم میدی-

 : هومن لبخند  د ک مرجان گفت

 این رندمین مخرین بار ه همایون ؟-

 : هومن سیگاری م ش  د ک رک به من پرسید

 یگانه با درس ک دانشگاه ره میکنی ؟ مشکلی نداری ؟-

 : گفتم

 نه همه ریز خوب پیش میره-

 : سالی گفت

ن دانشدوهای پر حرف ک خودخواه بزارن ن ن ن بحث های سیاسیشون حسابی   البته اگه ای-

 برای یگانه سوال برانگیز شده
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 : ک با لحن پر کنایه ای ادامه داد

من که نمیفهمم این ها که اینقدر دم ا  دموکراسی میزنند ررا اصررار دارند افکارشون     -

 رک به مردم  حمیز کنند؟

 : همایون با اخم گفت

صال برام اهمیت نداره هیچ کدکم ا  حرفار رک قبول ندارم کسی ق د      طعنه نز- ن رون ا

 حمیز عقایدش رک نداره اکنها فقط ا  عقایدشاااون حرف می  نند هر کی خواسااات می          

  ونه بهشون ملحق بشه اجباری در کار نیست بستگی به خط فکری خود ون داره

 : مرجان مثز همیشه با لحن مرامی گفت

شون رک        کلی من فکر می- ست ست ک پا  دن  و با القه ک هر کی هم د شون مثز د کنم کار

بگیره همراه اکنها فرک میره ن ن ن کاری ا شاااون برنمیاد که هیچ  ندگی رند  ا ا  همه جا         

 بی خبر رک هم به باد میدن

 : همایون معترضانه گفت

 یعنی  ندگی دیگران برای شما ار ش نداره ؟-

 : سالی گفت

ش   - شته با شما        گیرم دا سا مانم به اندا ه  شریم ؟  ا ه خود  سا مان حقوق ب ه مگه ما جز 

 شعار نمیده

من شاای هومن خان با لحن دکسااتانه ای برایم گفت سااعی کنم  حت  اثیر جو موجود    

باره     #####قرار نگیرم ک کارد هیچ گونه بحث    نشاااوم پیشااانهاد هیچ کس را در این 

 میتینر باشدنپذیرم حتی اگر پیشنهاد در حد شرکت در یک 
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 : مرجان گفت

مثز اعتیاد میمونه شاااید هم بد ر ا  اعتیاد اکل جساام رک اساایر میکنه ک بعد رک  #####-

ها           که می افتن  و دام یکی ا  این گرکهک مایون  ثز ه ما کسااااایی م ذهن اثر میزاره ا

شستشوی مغزی میشن که اگه خدا هم بخواد دست ا  عقایدشون بر نمیدارن حتی اگه          

 ! . . . ک هم  و این راه بزارنجونشون ر

فکر کردم   #####من شاای  ا دم دمای صااب  به همایون عقایدش ک دیگر دانشاادوهای 

لر   برایم حکم فیلم دختر #####اعتراف میکنم بعدها که بیشااتر در محیط قرار گرفتم 

ست بیشتر ا  من بدانم ک در میان دکستانم که اغلی در      را پیدا کرده بود که دلم می خوا

این کادی بودند حرفی برای گفتن داشته باشم کاقعیت این بود که من در عمارر مهمانی  

ست کند مگر نه اینکه به       ست برای میزبانش دردر در ست ک نه میخوا بودم که نه میتوان

ن رر خان قول داده بودم پس بهترین کار این بود حرفهای هومن را ملکه ذهنم کنم ک   

 اشمدر همه حال  ماشاگری بیش نب

من ااور خان ا  ن ر من معمای بزرگ عمارر بود کورکترین پساار خانوم جان مرجاان   

شبانه رک ی اش میگذراند ک ا  دکندگی      شتر اکقا ش را در درمانگاه  برایم گفته بود اک بی

اش برای  بدیز من به بیمارسااتانی مدهز سااخن ها گفته بود اک مثز سااایه می ممد ک می 

 لخ ک سااارد می نمود که من برخالف انسااای که با ببه های  رفت کقتی هم بود به قدری 

دیگر گرفته بودم جرئت نزدیکی به اک را نداشاااتم من اکائز ا  رفتارش ک این که لحن          

صااحبتش با من پر نیش ک کنایه بود متعدی میشاادم اما کم کم به جایی رساایدم که ا     

ام   خطای ناخواسته  حضورش درار نگرانی می شدم ره اینکه فهمیده بودم با کورکترین  

یا پو خندی بر لبانش خواهد نشست ک یا مورد سر نش قرار خواهم گرفت درست مثز      

من شی که  ا ه ا  دانشگاه برگشته بودم ک خانوم میهمان داشت ک ا  مرجان خبری نبود  

سمان کبود کبود بود ک       شدم م ستم ک هماندا رکی مبلی کلو  به طبقه باال رفتم در  االر را ب
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شم       حدس م شتم کقتی ر شمانم را رند دقیقه ای رکی هم گذا یزدم باران خواهد ممد ر

گشودم با دیدن قطرار باران ذکق  ده ا  جا برخاستم ک کارد  راس شدم دستانم را باال       

شوید ره قدر به همان        شتم  ا باران خستکی  نم را ب شود ک گذا گرفتم  ا ا  باران خیس 

 دایی به خود ممدمحال ماندم نمی دانم  ا اینکه با ص

 یگانه شما ایندایید-

 به طرف صدا برگشتم

 سالم من ور خان-

 سالم لطفا ا  این به بعد قبز ا  خلور کردن درهارک پشت سر ون ببندید-

  ا ه متوجه شدم در  راس را با  گذاشته ام ک به حتم  مام طبقه سرد شده بود

 متاسفم فراموش کردم-

 : با لحن سرد ک بی  فاک ی گفت

 مهم نیست امیدکارم  کرار نشه-

شکر کردم ک ا         سی من اطراف نبود ک خدا را  شانه ای باال انداختم ک ا  این که ک ک رفت 

 سرخوشی لبخندی  دم

ستاد رفتم اما این بار به منزلش در کنک ن خانه ای     باالخره همراه مرجان به دیدن خانم ا

ست       ش سبکی که بر دل می ن شت ک قدیمی با    ، حتی داخز خانه هم بافتنی بزرگ ک درند

سنتی داشت ک  نها در ا اق نشیمن مقابز شومینه دیواری م یکدست مبز مخمز مشکی          

به رشاام میخورد ن همه دیوار های خانه ا  راهرکی کورک کرکدی  ا نشاایمن ک  االر پر   
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شگفت  ده         شکارا  شان م شی الله جانن که من ا  دیدن  ک  ک بود ا   ابلوهای خط ک نقا

 . دممی ش

ستم          ستادم ک این بار نتوان شت ای شومینه قرار دا شخوان  مقابز  ابلوی بزرگی که رکی پی

 ابلویی بود ا   نان رکساااتایی کنار     « کای خدای من این کاقعا قشااانگه   » خوددار باشااام  

 . رشمه

 : مرجان مهسته گفت

ق  انوم عاشاااین  ابلو رک الله جان به  ا گی کشاایده ننن میخواد به خانوم هدیه بده مخه خ-

 . رکستاست

 دخترا با رای موافقید ؟-

 . به سمت الله جان برگشتیم

 مانی که اک به مرجان  علیم نقاشاای می داد من در سااکور  ماشااایش می کردم باالخره  

 : کقتی کارشان  مام شد با لبخند کمرنگی ا  من پرسید

 یگانه جان  و میونه ار با هنر رطوره ؟-

 .ب نیست مطمئن هم نیستم که استعدادش رک داشته باشمخینننمن نقاشیم اصال خو-

 : با اخم ظریفی گفت

 بهتر نیست قبز ا  قضاکر حداقز یک بار خودر را محک بزنی ؟-

 : با لبخند کمرنگی گفتم

 نمی دکنم شاید !؟-
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به هر حال هر کقت که خواسااتی می  ونی بیای پیشاام ماهی رک هر کقت ا  مب بگیری   -

 .  ا ه اس

قطه عطفی شااد که مرا به الله جان نزدیک ک نزدیکتر کرد ن من به نقاشاای رکی  من رک  ن

سبت به الله جان پیدا      شیفتگی عدیبی که ن مکرم نه به خاطر عالقه ام  نها ک  نها به خاطر 

 .کرده بودم

به این  ر یی دنیای پیش رکیم گسترده شد با ی با رنگها سر شوقم می مکرد ک کجودم      

شید   شد    را گرمی می بخ ضور الله جان در  ندگی ام هر رک  پرنگتر ک پرنر  ر می  ک ح

 ن مهربانی که در  لخترین لح ار  ندگی به دادم رسید ک نگذاشت  ا  یر سنگینی بار    

 . حوادث خرد شوم

ماه محرم ا  راه رسااید ماهی که برای من ره در اهوا  ک ره در سااالهای اکلیه کرکدم به  

شار ا  خاطره بود د    سر ر اهوا  که بودیم هیئت های عزاداری ا  همان اکل محرم   هران 

بر پا بود ک برخالف مواقا دیگر من ک مهتاب رادرهای عربی را که ن رر خان ا  سوریه 

سته        شای د سر می کردیم ک همراه بانو جان ک بلقیس به  ما سوغار مکرده بود  برایمان 

ن می شدند ک ما  نها هر سال   های سینه  نی می رفتیم شبها مردها به سوی هیئت ها رکا   

در منزل یکی ا  همسایه ها که عهده دار پذیرایی ا  عزاداران می شد جما میشدیم ک  ا      

صحبت های  ن رکضه خوان          شورا ک گوش کردن به  شی به خواندن  یارر عا سی ا   پا

شست        ضه خوان مردی می ممد که البته در ا اق دیگری می ن می پرداختیم گاهی هم رک

 . ط صدایش را می شنیدیمک ما فق

در عمارر اما حال ک هوای متفاک ی به کجود ممده بود ا  رک  هفتم رهارده دیر عدس            

پلو قیمه ک قورمه بار گذاشااته بودند که پنج  ای من نذر امامزاده صااال  بود هر رک  ظهر 

 ا هفت امام حسین )ع( مقای جوادی ک پسرش احمد رضا دیر ها را سر پز  دریش می 
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دیر دیگر اضافه    5ند  ا میان عزاداران ک  ائرین پخش کنند شی عاشورا ک  اسوعا    برد

 .شد که همه ما من دک شی را در سر دیر ها بیدار نشستیم

من رک ها همه جا حرف ا  ا فاقی بود که رند رک  قبز رخ داده بود ن رندین رک نامه               

کرد راپ کرده  عکساای ا  اعلی حضاارر که دسااتمال به دساات اشااکهایش را پاک می  

 .بودند

 ا قبز ا  من حادثه کاقعا نمیدانستم هدف انقالبیون ریست ک در کرای من انتقادهای  ند    

ره خواسته ای دارند یک شی با ببه ها در  االر طبقه دکم جما شده بودیم من شی مرد 

صمیمی هومن ک          ست  شده بود نمرجان اک را دک ضافه  جوانی به نام پیمان هم به جما ما ا

ست کقتی هومن ما را به هم      م ضافه کرد که اک جراح عمومی ا ن ور خان معرفی کرد ک ا

 : معرفی کرد اک به گرمی دستم را فشرد ک گفت

 . عریفتون رک ا  هومن شنیده بودم ا  دیدنتون خوشوقتم-

من شاای کقتی همایون ساار صااحبت را با  کرد مر جان با نگرانی به بیرکن  االر ساارکی 

سپرد که    شید ک  شوند همایون رک نامه را رکی میز    ک هیچ یک ا  خدمتکاران کارد  االر ن

با  کرده بود ک هیدان  ده خبری را شرح می داد ک مردم را می ستود مردمی که رندرک   

قبز هنگامی که شاه ک شهبانو قدم به خاک ممریکا گذاشته بودند مقابز کاخ سفید دست      

 « ین لوس با ی ها ره معنی دارها»به   اهرار  ده بودند نسالی با گفتن 

حسابی  د  وی ذکق همایون ک همین باعث شرکع جر ک بحثشان شد پیمان خان نیز منها      

را همراهی میکرد هر رند مستقیما همایون را  ایید نمی کرد اما با  وضیحا ش سعی در     

 قانا کردن سالی داشت
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ث که نگاهم پنهان نبود بح نگاه شیفته مرجان به پیمان کقتی اک شرکع به صحبت کرد ا    

 : باال گرفت هومن خان دخالت کرد ک رک به سالی گفت

شون رک به خطر می اندا ند به خاطر     - شدوها ک یا حتی مردم عامی جون خود اگر این دان

سیه که شما ا ش حرف می  نید حاال این که می خواید بی طرف    برقراری همون دموکرا

ی خیال ما هم مسوده  ره اما به عقاید دیگران احترام  باشید نه  نها بد نیست که این طور

 .بگذارید

شغول درس خواندن بودم کنار میز      شی بعد ا  رفتن مهمانان مرجان به ا اقم ممد م من 

 :  حریرم ایستاد ک با نگاهی به عکس رکی میز پرسید

 : خیلی برار عزیزند ؟نگاهی به ماهان ک مهتاب کردم ک گفتم-

 ! مره خیلی  یاد-

 پس رطور  ونستی دل بکنی ک بیای ایندا ؟-

خوب منم رکیاهای خودم رک داشااتم ک برای رساایدن بهشااون باید ا  خیلی ریزها می   -

 . گذشتم اکایز دلتنگی میکردم اما خی  ندگی در ایندا مدم رک در خودش غرق میکنه

 : پرده ها را کنار  د ک در حالی که بیرکن را می نگریست گفت

 . تونی باهر شرایطی خودر رک کفق بدیمعلومه که می-

 : با مکث ادامه داد

میدکنی من مدم احساسا ی نیستم کلی گاهی اکقار  نهایی مدم رک ا  پا در میاره  نهایی     -

که گاهی حتی  و این عمارر شاالوغ هم میتونی حسااش کنی ننن کقتی خانوم بزرگ ا   و 
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ر  عتماد کنم ک شبهایی که دلم پ برام گفت فکر کردم  و همون هستی که می  ونم بهش ا 

 ... ا  غ ه اس با حرف  دن باهاش به مرامش برسم مخه  و هم مثز خودم بودی

 : با لبخند  لخی به سویم برگشت

شتفه  ر ا  اکنی بود که  وجهی       شدم به خ وص که پدرم م بعد ا  مرگ مادرم خلی  نها 

دند نمیدکنم اگه نبودند ره به بهم بکنه اما  ن عمو فرنگیس ک خان بزرگ به دادم رسااای

سعی کرد         سرم میومد کقتی هم که پدرم   میم گرفت بره هر کسی به نحوی  بالیی به 

من ر فش کنه اما اکن قبول نکرد ا  من هم خواست همراهش برم اما نتونستم حس می    

کردم با رفتنم خیلی ا  مامان دکر می شاام ک اکنون  نها می ذارم بابا رفت ک  نها دلخوشاای  

ن شااد اکمدن شاابهای جمعه ک رفتن به مقبره خونوادگی ساار خاک مامان  ا کقتی که ننن  م

عاشاااق شااادم ننن عشاااق یه موهبته موهبتی که منو به  ندگی برگردکند هر رند  ا حاال             

 ... جرار ابرا ش رک پیدا نکردم

 : با  ردید پرسیدم

 فکر می کنی اکن ریزی بدکنه ؟-

ار ک سیاسته البته نه مثز همایون افراطی ننن اما حس    درست نمی دکنم اکن بیشتر غرق ک  -

 میکنم نسبت بهم بی  فاکر نیست ننن و رطور یگانه  ا حاال عاشق شدی ؟

نه اما فک میکنم باید حس قشااانگی باشاااه که بتونه  ا این حد مدم رک امیدکرار کنه ک               -

 .دیدش رک به  ندگی  غییر بده

 د احساااس عمیق  نهایی که داشاات مرا   ا پاساای ا  شاای گذشااته مرجان برایم حرف  

متعدی کرد با کجودی که پدرش را داشت ک خانواده ی پدری اش را در خانه ای  ندگی  

میکرد که متعلق به پدر بزرگش بود ک در کاقا خانه خودش محسااوب میشااد اما با  هم 
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یچ هبه دنبال کانون گرم خانواده ای می گشت که ا  من خودش باشد به اک نگفتم که من 

گاه رنین حسی نداشته ام ره این که عاشق خانواده ی ن رر خان بودم ک غم ا  دست       

دادن پدر ک مادری که ریزی ا  منها به خاطر نداشاااتم را در کنار منها ا  یاد میبردم ک به 

 .اعتماد حضورشان دلم همیشه گرم بود

 5ف ز 

شدم  اهرگز من ا فاق       سه مرجان نمی  سو سلیم ک   نمی افتاد ک  لخی ای کاش هیبوقت  

 : من  ا امرک  در ذهنم نقش نمی بست یادم نیست رطور شدکه مرجان پرسید

  ا حاال ا اق عمو من ور رک دیدی ؟-

متعدی ا  ساااوال بی موقا اش به اک خیره شااادم ک ساااری به عالمت منفی  کان دادم ک  

 : گفتم

 ! نه-

 : با لحن شیطنت ممیزی پرسید

 می خوای ببینی ؟-

 : فتمکحشتزده گ

 ! نه نه اصال-

 : ا  عکس العملم  عحی کرد ک پرسید

 ررا این طوری حرف میزنی ؟-

 . . . من ور خان همین طوری میانه خوبی با من نداره ره برسه به این که-
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 : میان حرفم دکید ک گفت

ای بابا یه نگاه کورولو که ایرادی نداره عمو من ااور یه شاای که به عمارر بیاد دیگه  ا  -

 ک  پیداش نمی شه پریشبم که یه سر اکمد ک رفت ن ن ن خیالترا حت باشرند ر

 : ک با لحن کسوسه انگیزی گفت

 . ا اقش رک ببینی انگشت به دهن میمونی با همه ا اقهای عمارر فرق داره بیا-

 . . . نه-

ستم را کشید در ا اق را با  کردم رند لح ه حیرر  ده بر جای میخکوب      کلی مرجان د

ان راست گفته بود گویی من ا اق متعلق به من عمارر نبود ن  قریبا رهار برابر شدم مرج

ا اق من به ن ر میرسااید ک همه ریز در من  رکیبی ا  دک رنر مبی ک ساارمه ای داشاات   

قاب عکس                  ها حتی  ها رک ختی  فاکر بود ن مبز  ها مت جا با بقیه  حتی رنر دیوارها هم 

ک سااارمه ای داشاااتند ن در همان حال رشااامم به هایی که بر دیوار بودند همه رنر مبی 

 . پیانوی بزرگی نزدیک پندره افتاد ک فریادی ا  سر شوق کشیدم

 .مرجان خانم ، خانوم بزرگ با شما کار دارند-

 . یکی ا  خدمتکاران بود با نگاهی متعدی ک پرسشگر همراه مرجان ا اق را  رک کرد

شوق لمس پیانو را  مرجان با گفتن االن برمیگردم رفت ک من در   ردید بودم که ره کنم 

داشاااتم به سااامت من رفتم ک در همان حال رشااامم به قاب عکس ها افتاد در همه منها  

  ااویر دختر جوانی به رشاام میخورد دسااتم رکی پیانو لغزید که صاادایی مخاطبم قرار  

 .داد

 . یادم نمیاد به شما اجا ه کرکد به این ا اق رک داده باشم-
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من ااور بود کی اکمده بود که متوجه نشااده بودم ؟ ررا مرجان خبرم   هرسااان برگشااتم

نکرده بود ؟ نمی  وانم بگویم ره حالی داشاااتم نگاه پر ا  خشااام ک شاااما تش  وان هر 

حرکتی را ا  من گرفته بود  بان در دهانم نمی ررخید ک به جای هر حرفی فقط اصااوار  

مرجان را صااادا  د ک به صااادای    نامفهومی ا  دهانم خارج می شاااد اک با صااادای بلندی      

 :فریادش مرجان ک دک نفر ا  خدمتکاران ممدند مرجان مشفته ک هرسان به سویم ممد

 . متاسفم عمو من ور مق ر من بودم-

بغض گلویم را میفشرد ک به اشکهایم التماس می کردم جاری نشوند لحن  حقیر ممیز اک    

 . خردم کرده بود بی اختیار به ا اقم گریختم

 ر گلم ررا دیگه مثز سابق سر نده نیست ؟دخت-

 . نگاهم را ا  خیابان پوشیده ا  برف گرفتم ک به الله جان لبخند  دم

 : گفت

 بیا بشین یه رایی گرم بخور ک بعد هم برام  عریف کن ببینم دنیا دست کیه ؟-

 : در حالی که سعی می کردم لحن شادی داشته باشم گفتم

 .دست هر کی بخواد-

شکافانه اش رابه خودم خیره         رایم را  شمم که به اک افتاد نگاه مو شیدم ر سکور نو در 

 . دیدم

 ا فاقی افتاده یگانه؟-

 . نه کلی ننن الله جان من میخوام یه کاری بکنم-



                 
 

 

 لیال مردانی  |فراموشت خوهم کردرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

40 

 

 ره کاری ؟-

 : با  امز گفتم

 . میخوام ننن عمارر رک  رک کنم-

 : با کمی مکث گفت

شاامسااایی عالقه خاصاای به  و دارند ررا می   کلی  ا اکندایی که من میدکنم خونواده ی -

 خوای  رکشون کنی ؟

 . . . خی ن ن ن خی ن ن ن ببینید اکنا همشون خوبند کلی-

  و ا  کسی رندیدی ؟-

 من ور خان ؟-

 من ور پسر کورک خانم بزرگ درسته ؟-

 بله ن ن ن اکایز فکر میکردم اشااتباه میکنم اما حاال دیگه مطمئنم به رشاام یه مزاحم بهم -

 . نگاه میکنه

 کاین مسئله باعث م ار  و شده ؟-

 : در حالی که سعی میکردم رهره بی  فاک ی داشته باشم با لحن اغراق ممیزی گفتم

 .. . برای من اصال مهم نیست که اکن ا  من خوشش بیاد یا نه-

 : ک با نفس بلندی ادامه دادم

 اقعا نمیدکنم باید ریکار کنم ؟اما گاهی اکقار رفتارش کاقعا  وهین ممیز میشه ن ن ن ک-
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الله جان ا  در ن یحت در ممد اما خی اک الله جان بود نه یگانه ای که در عمارر  ندگی   

شد به خ وص بعد       میکرد ک نارار بود با موجود  لخ ک گزنده ای مثز من ور هم خانه با

 ا  ا فاق من رک  فکر رفتن ا  عمارر لح ه ای رهایم نمیکرد

در مورد من کرده بود من نیا ی به  ندگی در من عمارر نداشاااتم         من اااور ره فکری 

شته بودند       شتم اما ثرک ی که منها برایم به جا گذا درست بود که خانواده ای ا  خودم ندا

منقدر بود که بتوانم نه  نها دین خود را به ن ااارر خان ک خانوم ادا کنم که پس ا  من           

اینکه محتاج یاری کسااای باشااام ن ن ن مدام این هم  ا پایان عمر به راحتی  ندگی کنم بی 

 .حرفها را با خودم  کرار میکردم مبادا کارهای من ور اعتماد به نفسم را ضعیف کند

  ااامیم را برای رفتن گرفته بودم اما خی به همین ساااادگی ها نبود باید ا  هفت خان            

ه ها کسی بود ک رستم می گذشتم ن ن ن در بین اعضای خانواده خاله سیمین دخت هومن  ن    

 #####اعتماد خاصاای به اک داشااتم اک نه  بان  لخ من ااور را داشاات ن نه افکارک شااور    

همایون را که مانا ا   وجه اش به مسائز دیگر میشد همیشه ک در همه حال میانه رک بود    

ک احساس مسئولیت خاصی نسبت به همه حتی من ور که ا  اک بزرگتر بود داشت شاید          

شی در یکی ا        به همین دلیز ب شتم ا  اک کمک می گرفتم یک  شکلی دا ود که هر گاه م

خیابانهای شاان ریز باغ نشااسااته بودم که ا وموبیلش کارد باغ شااد در حین پیاده شاادن   

 . رشمش به من افتاد با سر سالم کردم دستی برایم  کان داد ک به سویم امد

 . سالم-

 سالم  و این سرما ک خلور میون درختهای باغ ؟

 . مستون ف ز قشنگیه حیفه که همه اش ا  پشت شیشه  ماشایش کنیم -

 : ابرکیی باال انداخت
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 . اینم حرفیه فقط امیدکارم سرما نخوری-

 : خواست برکد که صدایش کردم ک گفتم

 میتونم رند دقیقه ای کقتتون رک بگیرم ؟-

 .البته-

 : در ذهنم به دنبال کلما ی بودم که سر حرف را با  کنم پرسید

 بشینیم ؟-

 . رکی نیمکت نشستیم

 . هومن خان من می خوام ا  ایندا برم-

 : جا خورد اما با  امز پرسید

 می  ونم بپرسم ررا این   میم رک گرفتی ؟-

 .دلیز خاصی نداره جز اینکه ن ن ن می خوام مستقز باشم-

شکافانه       شمانش را ریز کرد کدر حالیکه مو سید ر گاهم  ن نها  وجیهی بودکه به ذهنم ر

 : می کرد گفت

 . کلی من فکر میکنم دلیز دیگه ای برای این کارر داشته باشی-

 . نه نه دلیلش همونیه که گفتم-

 : متفکرانه پرسید

 ایندا کسی محدکدر کرده ؟-
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 نه اصال-

 کسی در مسائز شخ ی  و دخالت کرده؟-

 .نه-

 کسی خواسته ای داشته که مطابق میز  و نبوده ؟-

 .نه-

 کر میکنی بودن  و ایندا استقاللت رک گرفته ؟پس ررا ف-

 . ایندا کسی برای من مشکلی ایداد نکرده کلی این یه کاقعیته که ایندا یه مهمونم-

 : ک با پو خندی ادامه دادم

شنهاد رک به ن رر خان           - سالها این پی سیمین دخت بعد ا   صال نمیدکنم ررا خاله  من ا

 داده؟

سوالت جواب بدم اما میخوام ا ر خواهش کنم که باکر کنی  خی ن ن ن شاید نتونم به این -

 و برای همه ما بخ اااوص خانوم عزیز هساااتی هر رند  ا قبز ا  این بنا به دالیلی هیچ          

کقت به عمارر نیومده بودی اما ا  کقتی اکمدی ناخواسته کضعیت ایندا رک عوض کردی    

سال بر باغ حاکم بود خا م   ه دادی مطمئنم هیچ کس دلش  ک به اکضاع بدی که  و این یه 

 . نمی خواد ایندا رک  رک کنی

ستم ؟ اک ا  علت         ست که من نمیدان سته حرف میزد میا اک ریزی میدان سرب هومن خیلی 

شته بود باخبر بود ؟ این     سالها این خواهر ک برادر را ا  هم دکر نگه دا این کینه کهنه که 

سالها در     سر به مهری بود که خانوم بزرگ  ن ر من ک مهتاب بد جلوه داده بود ؟ ره را  

 : مستاصز گفتم
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 نمیدکنم ری بگم ؟-

شهر هزار رنر اکنقدرها هم که  و فکر میکنی     - شتر فکر کنی  ندگی  وی این  بهتره بی

 . ساده نیست به خ وص با شرایط موجود ک ناامنی که  و همه جای کشور حاکمه

 . د به اک قول دادم بیشتر فکر کنمدر حالیکه سوالهای  ا ه ای در ذهنم نقش بسته بو

رند شی بعد مرجان به سراغم ممد ا  من رک  ک ا فاقی که افتاده بود کمتر نزدم می ممد 

 : خودم فهمیده بودم خدالت میکشد اما من ا  اک دلگیر نبودمن گفت

اکمدم رسااما ا ر معذرر خواهی کنم من باعث شاادم من ااور اکنطور باهار رفتار کنه  -

 .صال متوجه نشدم کی اکمدهباکر کن ا

 . باکر میکنم فراموش کن من هم بی  ق یر نبودم-

 : یگانه باکر کن من ور اکنطور هاهم که نشون میده بد نیست ن ن ن ک با  ردید پرسید-

 اکن عکسهارک دیدی ؟ اکن دختره رک میگم که  و همه عکسها کنار من ور بود ؟-

 . مره دیدم-

 .به خاطر اکنههمه بداخالقی های من ور -

 : نفس بلندی کشید ک ادامه داد

اسااامش کتایونه ، کتایون مریا مهر ، من اااور خیلی دکساااش داشااات هر کاری هم که -

 ونسااات کرد  ا باهاش ا دکاج کنه اکنا بی نهایت به هم عالقه داشاااتند در عوض خان               

س  یحاضاار بود همه  ندگیشااو بده  ا من ااور رک من اارف کنه  ا اکندایی که امکان  اساا

درمانگاه رک براش فراهم کرد اما با  هم نتونساات خللی  و   اامیم من ااور ایداد کنه ک  
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سید ک مخرش هم     شاری کرد هررند که به جایی نر اکن همبنان برای ا دکاج با کتی پاف

شدند          سمت بود یا به قول من ور بزرگترها باعث  شدند حاال اینکه ق به نارار ا  هم جدا

کز اکنو ا  ما گرفت بعد ا  جداییشون من ور کامال  غییر کرد به   بماند اما این جریان به 

خاطر احترامی که برای خونواده قائز بود نتونسااات کاری کنه اما راهش رک ا  ما جدا             

 . کرد

 مخه ررا ررا خان  ا این حد رک جدایی اکن دک  ا پافشاری کرد ؟-

ا  خواننده های معرکف ک     به خاطر خونواده کتی ، مادر کتی قبز ا دکاج با پدرش یکی       -

پر طرفدار  هران بود اما بعد ا  ا دکاج با مقای مریامهر کارش رک رها کرد با این حال              

یامهر هم             خانواده مر بار  گذشااات بود ک حتی اعت بز  قا خان غیر  این موضاااوع ا  ن ر 

نمیتونست رکی این مسئله سرپوش بزاره مخه خان به اصز ک نسی خیلی اهمیت میده ن       

شید ک اجا ه نداد هیبکس به      ن ن به هر حال بعد ا  اکن من ور ح اری به دکر خودش ک

خلو ش راه پیدا کنه ن ن ن فعال که دنبال  اساایس یک بیمارسااتان بزرگ ک مدهز  و قلی   

 هرانه هومن ک پیمان هم اعالم همکاری کردند ن من میگم من اااور با اینکارها میخواد ا   

سالی م    شه ن اما  یگه اکن همه این کارها رک به خاطر کتی میکنه با این فکر  یاد کتی غافز ب

 . که یه بار با دست پر به سراغش بره

جریان عشاااق ناکامی من اااور ک کتی رنان منو  حت  اثیر قرار داده بود که ان شااای           

ناخوداگاه من ور را بخشیدم ک حتی برایش دل سو اندم باکرم نمیشد فت  اننن خان رنین      

رفتار بد من ااور با من بی دلیز نبود فعال من  نها راه برای انتقام   مردی بوده باشااد پس

جویی اک بودم هررند دیگر ا  اک دلخور نبودم کلی ا    وری که اک ا  من داشت احساس  

 . بدی پیدا کرده بودم
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ناپدید شاادن همایون همه را مشاافته کرده بود رند رک  اکل کساای جریان را جدی نمی   

گفت قبز ا  من هم پیش ممده بود رند رک ی ا  اک بی خبر       گرفت خانم فرنگیس می   

بماند ، اما خی اک ا  فعالیت های پسااارش ریزی نمی دانسااات   منبه که ببه ها می               

 . دانستند ک همین باعث کحشتشان می شد

به خ ااوص سااالی که ا  شاادر نگرانی در بسااتر بیماری افتاده بود حتی من ااور هم من  

ش متوجه نگرانی اش می ینکنس ف همیشه ا  کرای رهره ی ع رک ها مشفته بود ک بر خال 

 هم – جوادی مقای رسر –شدی ن عدیی این که همزمان با نا پدید شدن اک ا  احمدرضا 

 مه خانم  فرنگیس رکی را  اثیرش  باالخره  اک مادر  مشااافتگی ک ناراحتی ن  نبود خبری

 . تگذاش

موضوع ا  خان ن باالخره مرجان  خانوم سعی در مرام کردن اک داشت ک البته پنهان کردن  

اک را  ا حدی در جریان گذاشاااته بود ن اما هومن به ما اطمینان می داد همایون گرفتار               

ساااکاک نشااده ن می گفت اگر این طور بود  ا حاال هزار بار مامورین ساااکاک به خانه می 

 . ریختند ک  ندگیمان را  یر ک رک می کردند

سای  شخ ی را به دنبالم حس کردم ن دک رک ی بود    در همین رک ها بود که حرکت  ه کار 

که به محض خارج شاادن ا  دانشااگاه متوجه اک می شاادم که با کاله ک شااال گردن ساار ک  

 . صورر خود را خوب پوشانده بود

شاالوغ   #####رک  اکل اهمیتی نمی دادم اما رک  دکم نگران شااده بودم ن من رک  خیابن 

هم افتاده بودند ک  رافیک ساانگینی به کجود ممده بود شااده بود دکباره دک رگوه به جان 

قدم هایم را  ند کردم مقابز دکه ی رک نامه فرکشای همه به دنبال خبری ا   بریز بودند   

 . رند رک  قبز دکلت دست به سرکوب عده ای شورشی در  بریز  ده بود
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 ند دسته در من میان جوانی که به شدر ا  خواندن خبر درج شده خشمگین شده بود ر     

ا  رک نامه را برداشاات ک میان م ش ریخت ک شاارکع کرد به شااعار دادن ن بقیه هم ا  اک   

 .  بعیت کردند

در همان حین رشااامم دکباره به مرد غریبه افتاد ن قدم هایم را  ند کردم ک بنای دکیدن          

  گذاشتم ن به خیابان خلو ی که رسیدم ایستادم  ا نفسی  ا ه کنم رند لح ه بعد برگشتم     

 ا سااارکی بکشااام که اک در مقابلم قرار گرفت اک هم به نفس نفس افتاده بود رنر ا            

 : رخسارم پرید ن قدمی به عقی برداشتم ک با لحن ع بی ک فریاد گونه ای پرسیدم

  و کی هستی ؟ ا  جون من ری می خوای ؟

 . خواهش می کنم مرکم باشید

 : ا  شنیدن صدایش جا خوردم ممدم حرفی بزنم که گفت

شال گردن را لح ه ای با  کرد  ا مرا ا          ستم ن بعد  ضا ه ست حدس  دید من احمدر در

 . این بابت م مئن کند

 . خدای من ! شما حسابی منو  رسوندید

 . شرمنده ام ، اصال نمی خواستم مزاحم شما بشم ، اما نشد

 . کدا بودید ؟ همه نگرانتون هستند

 . گانه ، همایون می خواد شما رک ببینهمی دکنم ، کلی راره ای نیست ننن خانم ی

 . ا  شنیدن نام همایون من هم با من لحن صمیمی یکه خوردم

 شما ا  همایون خبر دارید ؟
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 . بله ، ما با هم هستیم ،  وی شرایط بدی قرار گرفتیم ک به کمکتون نیا  داریم

ا  ضااارع  م ، بمشاااتش را با  کرد  ا من انگشاااتر عقیقی را که متعلق به همایون بود ببین

 : گفت

 . به من اعتماد کنید خواهش می کنم

به حتم اک نمی  وانست به من درکغ بگوید اما در هر صورر ا  همراهی با اک می  رسیدم     

ن اگر درکغ می گفت ره کسی می فهمید ؟ هیچ کس نمی  وانست بودن مرا با اک شهادر  

برخالف منبه من فکر می دهد اگر این رفتن برگشااتی در پی نداشاات ننن اگر احدرضااا  

 : کردم ننن افکار مختلف قدرر   میم گیری را ا  من گرفته بود با نا امیدی گفت

باید حدس می  دم موافقت نمی کنید ، البته حق داری فقط ننن خواهش می کنم به کساای  

 . درمورد امر ک حرفی نزنید

 : خواست برکد که گفتم

 . باها ون می یام

* * * 

یم که حتی نمی دانساااتم در کدای  هران قرار دارد ن ا  من خواسااات با      به محله ای رفت  

حفظ فاصااله به دنبالش برکم ن به خواسااته اش عمز کردم کقتی مقابز در خانه ای که اک    

کارد شد ایستادم با دستان لر ان در  دم ن در را با  کرد در حین گذشت ا  حیاط ک کارد      

ورر درکغ بودن حرفهایش می کشاایدم در شاادن به ا اق مدام نقشااه ی فرار را در صاا 

روبی را با  کرد ک من متوجه راه پله های مخفی شدم که در پس من قرار گرفته بود ن اک   

کارد شااد ک من هم با قدم هایی نامطمئن به دنبالش ، حاال دیگر جدا  رساایده بودم یک   
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سورم را به حالت دفاع باال گرفتم ک مماده ی ف      شت کال سمتم برگ شد لح ه به  م که رار 

 . صدایش در  اریکی بر گشوم نشست

 ! دیگه ریزی نمونده

سی      شت اما با کاردش دن به من دالن  اریک رنان  ر با کجود لحن مرام ک مطمئنی که دا

به جانم افتاده بود که مرا به شدر ا  حماقتی که به خرج داده بودم پشیمان کرد ن بغض   

ق دیگری شاادیم ن با دیدن همایون با همه ی  به سااختی گلویم را فشاارد باالخره کارد ا ا

 : خودداریم نتوانستم جلوی جاری شدن اشکهایم را بگیرم ن اک نگران جلو ممد

 ! متاسفم یگانه ، کاقعا معذرر می خوام

شا بدهم        سعی می کردم خود را بی  فاکر ن شکهایم را پاک کردم ک در حالی که  سریا ا

 : فتمبا صدایی که ا  بغض دک رگه شده بود گ

 . مهم نیست

داخز پستو که شدیم موجه دک مرد ک یک  ن شدم احمد رضا برایم لیوان مبی مکرد فکر      

 : می کنم رنگم به شدر پریده بود رون  نی که بین شان بود به طعنه ک لبخند گفت

 ! مثز اینکه احمدرضا بدجوری این کورولو رک  رسونده

 : ون با لحن ع بی گفتحرف اک اخم هایم را حسابی درهم برد ن همای

 . یگانه  ا حاال  و همبین برنامه هایی نبوده

 : یکی ا  مردها با طمانینه گفت
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مرکم باش همایون سااارا که ریزی نگفت ، کلی  و فکر می کنی این خانوم بتونه ا  عهده 

 ی کاری که ما میخوایم بر بیاد ؟

 : رند لح ه همگی سکور کردند با لحن حق به جانبی گفتم

 ر  ونستم  ا به ایندا بیام پس می  ونم ا  عهده ی کاری هم که شما می خواید بر بیام  اگ

. 

نگرانی رشاامان همایون ، جای خود را به رضااایت داد ن گویی لحن قاطعم که بیشااتر به  

 : خاطر به رخ کشیدن  واناییم به من  ن بود  ردیدشان را کم رنر کرد ن همایون گفت

سته ک نوار رک ب  شه هومن      رند  ا ب سونی ، البته ا  طریق من ور ، یادر با اید به هومن بر

 . به هیچ کجه نباید متوجه بشه پای  و رک کسط کشیدیم

 : متعدی گفتم

 ... مگه هومن خان هم مثز شما

نه ، اکن ا  ما نیساات کلی در حال حاضاار اکن  نها کساایه که می  ونه بهمون کمک کنه ،  

 . ببه های ما رک می شناسه

 : دست بردم بسته ها رک بردارم دستش را رکی دستم گذشار ک گفتکقتی 

 می دکنی ره خطری رک داری به جون می خری ؟

 . سری به عالمت پاسخ مثبت  کان دادم

 ! هیچ کقت این محبتت رک فراموش نمی کنم
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من شای سااعت ا  دک بامداد گذشاته بود ک من به انت ار ممدن من اور بیدار مانده بودم     

کهایم ساانگین شااد که با صاادای با  شاادن در  االر ا  خواب پریدم ک عدوالنه   کم کم پل

سااالم کردم ن نگاهی به من کرد سااالمی گفت ک به ساامت ا اقش رفت ن ا  من شاابی که   

مرجان ا  اک برایم گفته بود بیشااتر ا  من که ا  اک هراس داشااته باشاام دلم برایش می   

به بهانه های مختلف نوش جان می       ساااوخت ، هررند همبنیان نیش ک کنایه هایش را       

 . کردم اما به دل نمی گرفتم ! قدمی به سویش برداشتم

 ! من ور خان

 . سر برگرداند

 . من باید با شما صحبت کنم

 . بفرمائید

 : مردد پرسیدم

 می شه بیاید ا اق من ؟

 : جا خورد عدوالنه گفتم

 ! مسئله مهمیه ننن در مورد همایون خان

 :  مزمه کرد

 !ون ؟! خبری ا ش داری ؟همای

 . برا ون می گم

 . بسیار خی ننن بریم
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شانده بودم رکی            ستیک رو سته نوارها را که با رند پال ستم ب سرمان ب شت  در ا اقم را پ

 . میز  حریرم گذاشتم

 . این ها رک همایون داد  ا بدم به شما

 : با نگاهی مشکوک پرسید

  و همایون رککدا دیدی ؟

ا فاق افتاده بود برایش  عریف کردم کقتی ساکت شدم کتمال مماده  همه ی من ره را که 

 : بودم نیش ک کنایه هایش را به این بهانه بشنوم اما این طور نشد ن گفت

 . خطر بزرگی رک به جون خریدی

 . ق دم دردسر مفریدن نبود باکر کنید

 باکر می کنم ننن به من بگو مدرس اکن خونه رک به خاطر داری ؟

 . کرککی راهی رک که رفتم بکشم می  ونم

کرککی را کشیدم ک به دستش دادم ن نگاه مو شکافانه ای به من کرد ک در حالی که بسته     

 : نوارها را بر می داشت گفت

 ! به هر حال ا ر ممنونم دختر کورولو

ک رفت ن ا  اک متحیر بودم ، حتی هنگام  شااکر کردن هم  عنه می  د ! دلم می خواساات   

 (( ! قابز شما رک نداشت پدر بزرگ  ارک دنیابگویم )) 
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رک  کارم نبود اما ا  مندایی که کارم را رکی مخرین  ابلو  مام کرده بودم   میم گرفتم  

یک رک   کد ر به منزل الله جان برکم ن هنو  در نزده بودم که در با  شااد ک من با دیدن 

 . جا خورده بودپیمان بهت  ده بر جای ماندم ن گویی اک هم ا  دیدن من 

 سالم پیمان خان شما ایندا ره می کنید ؟

 من ؟! شما ایندا ره کار می کنید ؟

 . خی ، مغلومه اکمدم پیش الله جان

 . ک با سر به  ابلو پیبیده در لفافه اشاره کردم

 اجا ه می دید بیام  و ؟

شااد ن  عذرخواهی کرد ک کنار رفت ن کارد که شاادم در را بساات گویی ا  ررفتن پشاایمان

 : پرسیدم

 شما الله جان رک می شناسید ؟

 اما حواسش به من نبود مسیر نگاهش را دنبال کردم ن سایه ای ا  پشت پرده کنار رفت    

. 

 !پیمان خان ننن ؟

 ! بله ننن بله

ستقبالم ممد ن نگاه معناداری که میان اک ک پیمان رد ک بدل شد ا  نگاهم دکر    الله جان به ا

د  االر شااادم بهت  ده  ا ه پی به علت رفتار عدیی منها بردم ک ا             نماند اما کقتی کار   

 . دیدن همایون ، احدرضا ک هومن خان در  االر متحیر شدم
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 ایندا ره خبره ؟

 : الله جان گفت

 . ررا ایستادی عزیزم ، بیا بشین

سکور سنگینی حکمفرما بود همایون سر به  یر داشت ک هومن خان در حالی که ع بی  

می رسااید مر ی به ساایگارش پک می  د ن الله جان رفت  ا رایی بیاکرد ن پیمان   به ن ر 

برایم  وضی  داد که ببه ها به پیشنهاد من ور به خانه الله جان منتقز شده اند با به صدا       

در ممدن در خانه نگاه همه هراسان شد پیمان با گفتن : )) نگران نباشید حتما من وره ((  

 : مایون که کنارم نشسته بود به مرامی گفتا   االر خارج شد ن ه

 ! معذرر می خوام یگانه  و به خاطر من خیلی اذیت شدی

 مهم نیست کلی ررا همه  ون اینقدر ناراحتید ؟

 . هومن حسابی ا  من دلخوره ، قضیه  و رک فهمیده ک حسابی غضی کرده

 . من ور با رهره ی ع اقورر داده اش کیف به دست کارد شد

ن برای شام  دارک دیده بود اما من کامال بی حوصله شده بودم ره این که هومن    الله جا

 . نیز من شی  داعی گر من ور شده بود

 : باالخره مردد ا  اک پرسیدم

 ا  من دلخورید ؟

 مگه اهمیتی داره ؟

 : دیگر مطمئن شدم که ا  من دلگیر شده مگر نه این که بد قولثی کرده بودم   گفتم
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 من نباید به همایون کمک می کردم ؟به ن ر شما 

با کمکت به همایون منو  ا ابد مدیون خودر کردی کلی می خوام بپرساام اگر کساای که 

 به سراغت اکمد بهت درکغ گفته بود ری کار می کردی ؟

 . کلی من که احمد رضا رک می شناختم

د قبز  ؟ بهتر نبوبله ، کلی اکن موقا که باهاش می رفتی به اندا ه حاال بهش مطمئن بودی 

 ا  هر کاری یک نفر رک در جریان می ذاشتی ک احتمال کقوع هر ا فاقی رک می دادی ؟

صال فکرم        شرایط ا حرف حساب جواب نداشت من بی فکری کرده بودم اما خی در من 

 : درست کار نمی کرد ن اک با مکثی ادامه داد

 نشی درسته ؟  و به من قول داده بودی  حت هیچ شرایطی کارد این مسائز

بله ، درسااته ن اما باکر کنید من هر کاری کردم به خاطر همایون بود ک نگرانی بقیه ، نمی  

خواستم پشت پا به قولم بزنم کلی خوب قبول دارم که اشتباه کردم ک ا  ون معذرر می    

 . خوام

 . با اشاره به سکور دعو م کرد

گه این حرف رک نزن فقط ا ر خواهش می کنم   قی   هیس ! دی ، خواهش می کنم مرا

 . بیرکن بیا #####خودر باش ک ا  کادی 

 . رشم ، هر ری شما بگید به شرطی که شما هم اخم ها ون رک با  کنید

 . با لبخندی که  د فهمیدم مرا بخشیده است
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قرار بود پیمان ، احمدرضااا را  ا مسااافتی همراهی کند ن جای امنی برای اک در ن ر گرفته  

شی به    شده بود که مد   سر کند ن اما همایون که رندان در خطر نبود نیمه  ی را مندا را 

عمارر بر می گشاات کقتی ا  الله جان خداحاف ی می کردم  ا همراه هومن ک من ااور به 

شم ندوا کرد : )) این من ور خان  و ،      شیطنت ممیزی در گو عمارر بر گردم اک با لحن 

ست به   ینکنساکنقدرها هم که فکر می کنی ع عکس خیلی هم خوش قلی ک مهربونه نی

، فقط دساات یافتن بهش صاابر ک حوصااله می خواد هر رند هسااتند کسااانی که برای      

 (( داشتنشون به همین صبر ک حوصله هم نیا ی نیست هوم ؟

شت ؟ این که من      شی با گیدی به حرفر های الله جان فکر کردم ن اک ره   وری دا من 

ه اصال ننن من هرگز به خودم اجا ه نمی دادم به حریم   به من ور  وجه خاصی دارم ؟ نه ، ن  

 ... عشق دیگری  داک  کنم ، هرگز

فردای من شی فرنگیس خانم هیدان  ده خبر مکرد که همایون برگشته می گفت صب     

که به ا اق اک ساار  ده متوجه شااده همایون ا  شاادر خسااتگی بیهوش رکی  خت افتاده  

 . است

 7ف ز 

 : هومن پشت  لفن گفت

امرک  بهترین فرصت برای  وئه ،  ا هم با مردم محله ی فقیر نشین مشنا بشی هم برای       

 . اکلین بار خودر رک به عنوان یه پرستار محک بزنی

 : ذکق  ده گفتم

 می خواهید منو به حلبی مباد ببرید ؟
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شدند ، ما داریم می      سرخک مبتال  سفانه  عداد  یادی ا  ببه های حلبی مباد به   بله ، متا

 . رکیم اکندحا اگر مایلی می  ونی همراهمون بیای

 . البته که می یام

ساااعت رهار ک نیم بعد ا  ظهر ممد پریشااان به ن ر می رسااید ن ا ومبیز را که به حرکت  

 : در مکرد ، گفتم

 ! خیلی مشفته اید

 : سری  کان داد ک گفت

ه ه به شاایوع یاین ساارمای اساافند خودش برای مردم اکندا بزرگترین م اایبته ره برساا

 ! همبین بیماری ، فاجعه اس

صحنه         شای  شته ی افکارم را  ما ساعتی بعد ر ا ومبیز خیابن رهلوی را پایین می رفت ن 

 . هغایی که  ند ک  ند ا  مقابز رشمانم می گذشتند ا  هم گسیخت

ا  مقابز محله هایی عبور می کردیم که برای من یاد مکر محله های فقیر نشاااین اهوا            

د ن خیابانها  نر ک باریک بود ک کوره ها باریک  ر ک بلند ک پر ا  ببه های قاد ک نیم    بودن 

شه ها را باال کشیدیم ک میان گرد ک غباری که بیرکن         شی شدیم  قد ن کارد جاده خاکی که 

شد ن      شده بود محله ای به نام حلبی مباد را جستدو کردم ن باالخره ا ومبیز متوقف  بر پا 

شدم  سو ک من      کقتی پیاده  شفته به این   ا رند لح ه مار ک مبهور اطرافم بودم ن همه م

 . سو می رفتند در حالی که فقر ک فالکت ا  سر ک رکیشان می بارید

خانه هایی که کاقعا با قوطی هایی درساات شااده بودند ک یا ا  رادرهایی با هزاران کصااله  

 : رنر رنر ن هومن گفت
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 . همین جا باش  ا من برگردم

 : قبز ا  اینکه برکد رشمش به  ن جوانی افتاد ک صدایش کرداما 

 ! پونه

 .  ن سرش را برگرداند ک به دیدن هومن سالنه سالنه به سویمان ممد

 . سالم هومن خان

ست ننن هومن حالش را پرسید ،       شته ا ا  ذهنم گذشت هومن به این مکان رفت ک ممد دا

 :  ن دستانش را به طرفین گشود ک گفت

 . ؟ می بینید بد بخت که بودیم ، بیباره هم که شدیم ری بگم

 : بغش  رکید ک ادامه داد

 . ببه ام داره می میره ک ما هیچ کاری نمی  ونیم بکنیم

 . هومن ا  در دلدویی در ممد

 . گریه که مشکلی رک حز نمی کنه دختر خوب ارامشت رک حفظ کن

ست ن رقدر دکتر من ور گف    شید ،  مخه دردم که یکی دک  ا نی ت با این مامورها درگیر ن

کو گوش شاانوا ؟ دیشاای رند نفر رک با شااوهر من گرفتند بردند حاال رند رک  باید  و  

 . پاسگاه بمونند خدا می دکنه ننن من موندم ک یه ببه ی مریض

درست می شه ن دلیلی برای نگه داشتنشون ندارند ، فقط می خوان  هر رشم بگیرند ننن        

 دی ؟دکتر من ور رک ندی
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 . ررا ،  و ملونک طرالنه ، پیر  ن داره نفس های مخر رک می کشه

ست ؟! من من ور          شت یعنی من ور هم ایندا اک رفت ک ما راه افتادیم ک با  ا  ذهنم گذ

کدا ک ایندا کدا ؟ اما در میان راه به اک برخوریدم ن رشمان خسته ک پف کرده     ینکنسع

 . اش حکایت ا  بی خوابی داشت

 . سالم

 . م اکمدینسال

  نهایی ؟

 . نه ، پیمانم هست ، اکضاع بدی پیش اکمده

 . پونه برام گفت

 . پونه ؟! هنو  فرصت نکردم سری به دخترش بزنم ، اکل برک پیش اکن

 . الساعه

 . یگانه  و با من بیا

هومن که رفت همراه من ور کارد رادری شدیم مردی  خمی ک دک کودک بیمار هر یک    

بودند ن  ن بی نوایی یکی ا  دک کودک را در مغوش داشاات ک رنان در گوشااه ای افتاده 

اندکه خود غرق بود که حضور ما را ندیده گرفت ن من ور به سراغ مرد مدرکح رفت که    

همبنان ا  جریان درگیری شی قبز ع بانی بود ک منقدر حرف  د که باالخره من ور با    

 : عتاب گفت

 . ید این طوری کاری ا  پیش نمی بریدبهتره دست ا  دعوا ک درگیری بردار
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 خم هایش را شااسااتشااو داده ک پانساامان کردیم ن بعد نوبت ببه ها بود که یک به یک  

معاینه شدند ن من ور ضمن خوراندن دارک به  ن درمورد ساعت م رف دارکها  وضی          

ا داد ن هوا کامال  اریک شاااده بود ک من در ملونک پونه بودم ن به اک که پاک خودش ر          

باخته بود کمک کردم  ا کودکش را بشااوید ن  مام بدن طفز مع ااوم قرمز شااده بود ک   

شد ن کتم را در مکردم ک دخترک را در من      شهود بود ن دلم ریش  مثار بیماری به خوبی م

 : پیبیدم در این حال  نی کارد شد ک رک به من گفت

 . خانم شما ایندایید ؟! دکتر من ور دنبالتون می گشت

برخاسااتم کودک را به مادرش سااپردم نگاه  ن بیباره گویای درد ک رندی جانکاه  ا  جا 

 . بود

 . حالش خوب می شه پونه

 . خدا ا  دهانتون بشنوه خانم

 . ا  رادر که بیرکن ممدم من سه در حال گفتگو با اهالی بودند

اه  ن همرساافارشااار ال م را کردند ک به ساامت ا وموبیز ها به راه افتادیم ن پیمان با هوم 

صندلی          شتی  سرم را به پ شد ک من با من ور به محض این که ا ومبیز به حرکت در ممد 

 .  کیه دادم ک رشمان خسته ام را رکی هم گذاشتم

ستاده بودم خانه ای          ... صداب ببه های قد ک نیم قد ای سر ک  شلوغ ک پر ا   کسط حیاطی 

ستاده بود  که دکر  ا دکرش ا اق بود ک ا اق ن پونه را دیدم که د ر درگاه یکی ا  ا اق ها ای

 : ک گفت

 . با من بیاید
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برای فرار ا  من ا دحام به ساااویش رفتم ن ا اق  اریک  اریک بود ک راه پله های مخفی           

 اریک  ر ن پله های  یادی را طی کردم اما رساایدنی در کار نبود فکر کردم   حتما جایی  

اساات ن این بار هرگز گریه نخواهم کرد به  در انتهای این  ونز  اریک همایون به انت ار

ن افتادم ن پونه ایساتاد ک به ساویم برگشات ن )) یگانه دساتم رک بگیر (( اما اک  ن      8هن ه

نبود مرد بود ن پونه نبود ، بلکه هومن بود دسااتم را گرفت ک فریاد  د ن )) بیا ، عدله کن  

سایه هایی که به دنبالمان بودند با    شتزده ا   شوده   (( ک من کح   هم دکیدم دری ا  هم گ

شد کسی مرا ا  پشت به سوی خود کشید دستم ا  دست هومن رها شد ن فریاد  دم اما           

سی گفت : )) یگانه ، این کتی یه   کتایون مریا مهر (( ، کدا      صدایی ا  من در نمی ممد ک

شناختم ن گفتم : )) من می      صدای من ور را  س بودم ؟ رهره ی کتی را نمی دیدم اما  م   ر

ننن (( اما اک در حال حرف  دن با کتی بود هر رقدر فریاد  دم ک کمک خواساااتم  وجهی        

 نکرد ن عاجزانه به گریه افتادم ررا صدایم را نمی شنید ؟

 ... یگانه ننن یگانه

 : رشم گشودم ک رشمم به من ور افتاد ن بی اختیار گفتم

 . کمکم کنید ، خواهش می کنم

 : ددستم را رها کرد ک پرسی

 می دیدی ؟ بنکنسکا

 : منر نگاهش کردم ک  ا ه متوجه موقعیت خود شدم ن گفت

 . ببه ها   میمشون عوض شده برای شام با ما هستند

 شام ؟
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  و گرسنه نیستی ؟

بودیم نزدیک به یک سااااعت ک نیم خوابیده بودم ن برف ارام مرام می  #####در میدان 

 . بارید ک  مین را سپید پوش می کرد

 کتت کو ؟ یگانه

 : من ور کاپشنش را ا  ماشین بیرکن مکرد ک به دستم داد ک گفت

 . خودر رک خوب بپوشون امرک  به اندا ه ی کافی در معرض ابتال به کیرکس بودی

سر میز غذا همه ی  وجه من به خوابی بود که دیده بودم ن رنان       شدیم ن  کارد کافه  ریا 

شتم ن انقدر با غذا با ی کردن که    حت  اثیرم قرار داده بود که حتی میلی به غذا هم ندا

 : باالهره پیمان گفت

 . یگانه فکر می کنم بیشتر ا  غذا به لستراحت نیا  داری

 : سری  کان دادم ک گفتم

 . بله ، همین طوره

 : من ور این بار با سرعت به سمت خانه راند ن با  ردید گفتم

 . ممن ور خان من می  ونم فردا هم با شما بیا

 امرک  به اندا ه ی کافی کمک کردی ، گذشته ا  این دانشگاه رک ره می کنی ؟

 . اکضاع دانشگاه  ق ک لقه ک رند رک  غیبت  اثیر خاصی نداره

 : با  امز گفت
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 . بسیار خی ، فردا ساعت ده ص  بیا درمانگاه

 : نفس راحتی کشیدم ک  مزمه کردم

 . ممنونم

سین  سیدگی ب        رک های بعد عده ای دیگر کاک صرف ر شتر کقتم را  شدند ن بی سیون  ه  8ا

ساله مردم      شش ماهه ک دختری دک  سوم مرگ نو ادی  ببه های کورکتر می کردم رک  

را در اندکه ک نا امیدی فرک برد ن خدای من ! سااایاه رک ی  ا بدان حد ؟ به همه امید می             

دم ن کم کم  دادم کلی خوب که فکر می کردم جز سااایاهی در مینده منها ریزی نمی دی      

 . داشتم به این باکر می رسیدم که همیشه هم پایان شی سیاه ، سپید نیست

پونه بی حال  ر ا  رک های قبز بود ن عذابی که لح ه به لح ه به خاطر بیماری دخترش               

می کشید همه انرژی اش را به  حلیز برده بود ک ا  من هیچ کاری ساخته نبود جز  کرار  

ک  کرد  بانم بودند کقتی می خواسااتم ا  رادرش خارج شااوم  حرفهایی که در من سااه ر

 : گفت

 می خوای بری ؟

 ! نارارم ،  و هم اینقدر نا امید نباش ، خدا بزرگه ، خیلی بزرگ

لبخند  لخی بر لبانش نشست دکباره محله به قور م ش رکشن شده بود ، کاپشنم را به      

ه بود ک پیمان هم در درمانگاه  خود پیبیدم ن هوا سااو  داشاات من رک  هومن  کد ر رفت 

 . مانده بود

  درمانگاه  قریبا بیمارستانی کورک ک مدهز بود
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شامز سه طبقه ، حتی ا اق جراحی نیز داشت ن البته مختص جراحی های ساده ک سرپایی       

سال دیگر من ور بیمارستانش را هم  اسیس خواهد کرد        ن مرجان برایم گفته بود  ا دک 

 . پرداخته بود  ا نام کتایون را ا  ضمیر من ور پاک کند ن این بهایی که خان

 خانم دکتر ، دنبال دکتر من ور می گردید ؟

 : پسر ببه ای بود ن گفتم

 مره عزیزم ،  و می دکنی کداست ؟

 . با من بیایید

به رادر طرالن رفتیم پیر  نی که محبوب همه ی اهالی محز بود ن من اااور که مشاااغول   

 : بود با دیدنم گفت زریق مسکنی به اک 

 . االن  موم می شه

ست ا  رادر که بیرکن ممدیم من ور با        شود ک دکباره ب شمانش را لح ه ای گ پیر  ن ر

رند  ا ا   نهای ابادی در مورد ببه ها صااحبت کرد ک گفت که فردا رند  ا رادر بر نتی  

 : برایشان خواهد مکرد ن بعد به سویم برگشت ک پرسید

 مماده ای ؟

 . بله

ا  پونه خداحاف ی کردم ک در حالی که دلم پیش  ک  ک اهالی  یره رک  محله مانده                

سهم مدم ها ا   ندگی باید  ا این     شی بی اختیار گفتم ررا  بود مندا را  رک کردم ن من 

ستش             سابش ا  د شد که ح شته با شد ؟ ررا یکی باید اکنقدر دا شته با حد با هم فرق دا

 ... دربره ک یکی مثز مردم ایندا
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 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

 : هیدان  ده شده بودم ن من ور با لبخند گفت

 . مرامشت رک حفظ کن ،  و اآلن  حت  اثیر قرار گرفتی

 کلی این یه حقیقته ، غیر ا  اینه ؟

اکن ره  و می بینی ظاهر قضاایه اس ، هیچ کس خوشاابختی کامز رک نداره ، کار هر کس  

ا  یه جایی می لنگه ننن گذشاااته ا  این شااااید خیلی ا  اکنایی که من ک  و حس می کنیم           

 .  ندگی بدی دارند خیلی بیشتر ا  ما احساس خوشبختی می کنند

 مگه می شه ننن یکی مثز اهالی ایندا ننن ؟

ست نه       البته  سعاد مندی  وی ذهن ما شون رک دارند ،  شه ، اکنها هم  ندگی خود که می 

 ...  و اکن ره داریم یا  وی اطرافمون می گذره

شاید حق با من ور بود کلی برای من من همه بد بختی قابز درک نبود ن ای کاش می شد     

 ... ! برایشان کاری کرد ! ننن ای کاش

رسیدم همه در بیرکن عمارر بودند ک در خیابان میان  شی رهارشنبه سوری کقتی به باغ 

باغ در رند قسااامت ا ش به پا کرده بودند خانوم بزرگ ک فت  اننن خان ک امیر خان رکی           

شعله کر ر کردن           شور ک هیدان  سته بودند اما بقیه در  ش صندلی های فلزی در  راس ن

 . م ش بودند ک مدام دست در دست هم ا  رکی م ش می پریدند

 ه ا  راه رسااایده بودم ک به  ماشاااای بقیه ایساااتاده بودم باالخره  اب نیاکردم به ا اق   ا

برگشااتم  ا  عویض لباس کنم ن با من دامن  نر مشااکی نمی شااد ا  رکی م ش پرید ن  

دامن رین داری بهتن کردم ک موهایم را نیز دم اسااابی بساااتم  ا مزاحم نباشاااند ن کقتی  

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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من ااور نبود اما هومن ممده بود دیدمش که یکی دکبار دکباره به باغ برگشااتم خبری ا  

 : دست در دست مرجان ا  رکی م ش پرید با دیدنم گفت

 پرنسس افتخار می دن ؟

 : در حالی که دستم را به سویش درا  می کردم با لبخندی گفتم

 . البته

سوی نیمکت    سیگاری م ش می  د به    یرند بار ا  رکی ا ش پریدم ک بعد اک در حالی که 

رفت ن اما من دکباره با ببه ها ک رند بار هم با دختران ساختمان خدمتکاران همراه شدم    

 . کقتی باالخره ا   ی ک  اب افتادم به سوی هومن رفتم

 . هومن خان

 . بله

 من ور امشی نمی یاد ؟

 ! نه

 : نشستم ک مردد پرسیدم

 . می  ونم یه سوالی ا  ون بپرسم

 ! البته

 : با  امز گفتم
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دکنید یه ریزی برای من خیلی عدیبه ! ننن شاااما ها  و این عمارر رابطه صااامیمی ک          می 

نزدیکی با هم دارید ،  و همه ی مساااائز حامی هم هساااتید ک به هم کمک می کنید پس  

 !ررا درمورد جریان من ور خان ننن ررا ا شون حمایت نکردید ؟

 : رهره اش درهم رفت بی انکه نگاهم کند پرسید

 ن من ور با خبری ؟ و ا  جریا

 . بله ، مرجان برام گفت

 : ک با نگرانی پرسیدم

 ناراحتتون کردم ؟

نه ، ناراحت نشدم ،  و درست می گی ، خودمم خیلی کقت ها فکر می کنم ما حامی خوبی  

که               جایی  ده نگرفتیم  ا  ما نتی مد کردیم ا کاری ا مون بر می اک ند هر  نبودیم ن هر ر

شه اما در نهایت پدر کتی مخالفت کرد مقای     من ور   میم گرفت به  نها    شقدم ب یی پی

ست اکن همه اهانتی رک       شت البته اگر می  ون مریامهر من ور رک با خونواده اش قبول دا

 ! که ا  جانی شمسایی ها متحمز شده بود ببخشه

هومن ناگهان سااکور کرد ک این بار کقتی دکباره دهان با  کرد مساایر صااحبت ها را با  

 . یر دادمهارر  غی

 8ف ز 

سفند ماه نامه           شتیمنبیست ک هشتم ا سال یکی ا  قشنر  رین عیدهایی که دا نورک  من 

ای بلند باال ا  مهتاب به دستم رسید ک مرا غرق شادی کردنشاید ده ها بار من را خواندم      

ک بوی مهتاب را ا  میان کلما ش اسااتشاامام کردمنن اارر خان مبل  قابز  وجهی برایم   
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د ک متذکر شااده بود برای  شااکر ا  شاامسااایی ها هدیه ای هر رند کورک  فرسااتاده بو

یدم ک              یه ای خر هد مک اک برای هر کس  به ک جان ک  یه کنمنهمراه مر برایشااااان  ه

شتنخان ا  میان قرمن عیدی            ضور دا شی عید حتی من ور هم ح شان کردمن کادکپیب

شتم ره کنم؟خان با    سید  ردید دا   نگاهی گرم ک پدرانه همه را داد ک کقتی نوبت به من ر

 :ک با همان  حکم همیشگی در صدایش پرسید

 دخترم نمیخواد ا  من عیدی بگیره؟

  ه  د ک اسکناس صد  ومانی  بنکنس مردد ا  جا برخاستم ک به سویش رفتمنبر پیشانی ام    

ستش را     شدم ک د س نویی نیز به من دادنخم  شی همه در  االر پایین جما   بنکن یدمنمن 

به طبقه ی      به  االر ایساااتاده           شاااده بودند  باال رفتمنمن اااور مقابز یکی ا  درهای رک 

بودنمهسته به سمت ا اقم رفتم ک با دست پر برگشتمنکادکها را رکی میز گذاشتم به جز       

هدیه ای که برای اک گرفته بودمنبه ساامتش رفتم اما اک گویی در دنیای دیگری ساایر می 

نزدیک شااوم اکیی که کماکان با کردننمی دانم من رک ها ره حساای باعث می شااد به اک 

من سااارد بود البته رفتارش خیلی بهتر ا  قبز بود هفته ای یک رک  با هم به محله های           

سرد اما  وام با         سر می  دیمنرفتار اک  شهر ک حتی رکستاهای اطراف  شین حومه ی  فقیرن

ته اگر مثز قبز هم بود من دیگر ا  اک      کافی بود الب گیر  دل احترام بود ک برای من همین 

سینه داشت ک  نهایی ع یمی که در رشمش بود         شدمنبیشتر دلم برای غمی که در  نمی 

می سااوختنمن نه عشااق را  دربه کرده بودم ک نه طعم غمش را رشاایده بودم  ا بتوانم  

 .احساس قلبی اک را درک کنم اما دلم میخواست به نحوی کمکش کنم

 !من ور خان

ندنجعبه ی عطریرا که     به ساااویش گرفتم ک       سااارش را برگردا فافه ی  کرقی بود  در ل

 !گفتم:عید ون مبارک
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 نگاهی به جعبه ک نگاهی به من کرد ک پرسید:این ریه؟

 ....یه هدیه کورولو

 :ک عدوالنه ادامه دادم

انتخاب هدیه برای خانم ها خیلی راحت بود اما درمورد مقایون مرجان کمکم کرد اگر            

 .مطابق سلیقه  ون نبود ببخشید

 .نم کلی غیرمنت ره بود همیشه عادر داشتیم ا  بزرگترا عیدی بگیریمممنو

 وجیه خوبی بود اما من به خوبی متوجه شاااده بودم ا    اااور ره موضاااوعی رند لح ه  

اخمهایش در هم رفتندر من حین در  االر با  شد ک دخترها کارد شدند اما با دیدن ما به 

سر جایشان ایستادند ک مردد به ما ر     شم دکختندنبا لبخندی پرسیدم:ررا اکندا    من حال 

 ایستادید؟

 :شاید برای اکلین بار من شی بود که سالی را متفاکر با همیشه دیدم با پو خندی گفت

 !این یعنی اینکه راهمون رک بکشیم ک بریم-

کالمش بوی طعنه میداد ک نگاهش حتی معنادار ر ا  نگاه من ور بودنا  من ور دکر شدم     

 :کادکها پرسیدم ک با اشاره به

 نمی خواهید کمکم کند؟-

 :سالی که  ا ه متوجه منها شده بود نفس راحتی کشید ک پرسید

  و ریکار کردی دختر؟-
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من شاای بعد ا  رفتن خانواده ی امیرخان  کقتی همراه مرجان به ا اق هایمان رفتیم اک با 

 :خنده گفت

 !ریزی نمونده بود گرفتار غضی سالی بشی-

 رطور؟-

صحنه رک دید مطمئنم که در   مخه - شت  و برای همه هدیه گرفتی کقتی اکن  اکن خبر ندا

 .یک من عدیی  رین فکرها به ذهنش رسید

 !فکر نمی کردم که سالی  ا این حد نسبت به من ورخان حساس باشه-

کلی هساات مخه خیلی کتایون رک دکساات داشاات با اینکه سااالی به هیچ کجه احساااساای  -

ن کتی خیلی ناراحت شاااد!ک برای همین همیشاااه ک در همه حال      نیسااات کلی بعد ا  رفت 

من اااور رک حق مسااال م کتی میدکنه کلی من به اندا ه ی اکن  ع ااای ندارمنحاال که  و         

ساارنوشاات اکن دک  ا نقطه ی مشااترکی کجود نداره   دلیلی نداره  ندگیشااون رک خراب  

 کنند نه؟

 .ا اقم رفتم به "فعال شی بخیر"شانه ای باال انداختم ک با گفتن 

با احساااس بدی ا  خواب بیدار شاادمن ساارفه امانم را بریده بود با بی حالی دسااتم را به  

به  مین افتادنسااارجایم           به لیوان ک  ما هولش دادمنخورد  پارب مب درا  کردم ا ساااوی 

نشستم ک سعی کردم خواب را ا  رشمانم دکر کنمنسرفه های شدید ک پی درپی سینه ام         

احساااس ساارما می کردم کتم را به خودم پیبیدم ک ا  ا اق بیرکن   را می سااو اندنعدیی

ممدمنلیوان مبی سرکشیدم ک رکی مبلی افتادم ک در من حال رشمم به مرجان افتاد که با    

 .لباس سفید بلندش ا  ا اق بیرکن ممده بود

 .معذرر میخوام که بیدارر کردم-
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 :به سویم ممد ک گفت

  و انگار حالت خوب نیست؟-

 .می کنم سرما خوردمفکر -

 :دست بر پیشانی ام گذاشت ک گفت

 !داری  و  ی می سو ی دختر -

کمکم کرد  ا به ا اقم برگردم پتو را  ا بیخ گلویم کشاایدم ک پتوی دیگری رکیم انداخت  

 :ک ا  ا اق بیرکن رفتندکباره برگشت کنار  ختم نشست ک گفت

 !االن من ور میاد-

گرگ ک میش بود که رشااام گشاااودمن با کالفگی سااار    اما من دیگر هیچ نفهمیدمنهوا   

شده ام            شد بیدار  شسته بودن متوجه  برگرداندم ک رشمم به من ور افتاد که رکی مبلی ن

 .برخاست ک به سویم ممد

 بیدار شدی؟حالت بهتره؟-

 .خوبم اما  موم بدنم کوفته اس-

 :دماسنج را  یر  بانم گذاشت ک گفت

 .باشی به خ وص اینکه بهار هوای فریبنده ای دارهباید بیشتر ا  این مراقی خودر -

 :صدای  نر  لفن بلند شدنبرخاست ک رفتنمرجان به ا اقم ممد

 حالت رطوره یگانه؟-
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 .بهترم-

 کلی امرک  نمی  ونی همراه ما بیایی نه؟-

 ا ه به یاد مکردم من رک  قرار بود دسته جمعی به کوه برکیمنرشمانم را بستم ک  مزمه    

 "ای من !االن ره کقت مریض شدن بود؟خد"کردم: 

 ! موم شی رک هذیون گفتی-

 خیلی اذیتتون کردم؟-

 :مرجان با دلسو ی گفت

که بهتره خودم پیشااات            - یا این به هم بزنم؟ مه رک  نا یه عزیزم؟میخوای بر ره حرف این 

 بمونم؟

 .نه  و برک-

 .اردمی دانستم با کجود پیمان که در من رک  همراهشان بود  مایز به رفتن د

 .من ور گفت:من  ا هشت صب  هستمنبعد هم به ساره سفارش می کنم مراقبش باشه

 .مرجان با عذرخواهی ا  جایش برخاست ک رشم های من دکباره سنگین شد

ع اار من رک  حسااابی ا  ماندن در رختخواب کالفه شااده بودم خانم ظهر که به دیدنم    

م  ا من اااور یک بار دیگر معاینه ام        ممده بود  اکید کرده بود ا  رختخواب بیرکن نیای    

کندنبر خالف شاای بدی که گذرانده بودم دیگر اثری ا  بیماری نبودنبا ضااربه ای که به  

 :در خورده شد فکر کردم حتما ببه ها برگشته اند اما من ور بود

 سالم-
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 سالم حالت رطوره؟-

 !خوبم-

 :با نگاه موشکافانه ای گفت

 !کالفه به ن ر میرسی-

 !نبودنخیلی حیف شد که نتونستم با ببه ها برم رک  خوبی-

 :دماسنج را که برداشت گفتم

 ! ی ندارم-

 درد یا کوفتگی رطور؟-

 !هیبکدکم-

 !کلی هنو  سرفه می کنی-

 !خوب میشه-

 دارکها و سر کقت خوردی؟-

 !بله حالم کامال خوبه-

 !هنوردیبرای ری به این موضوع اصرار داری در هر صورر دیگه نمی  ونی بری کو-

 .می دکنم کلی خونه ی الله جون که می  ونم برم-

 !ابرکیی باال انداخت ک گفت:عدی
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 .اگر شما اجا ه بدبد ک خانوم هم قبول می کنند ا  رختخواب بیام بیرکن-

  .بسیار خوب!فقط خوب خود و بپوشون به جوادی میگم برسونتت -

یکباره ا    "م ادامه می یافتن   ای کاش بیماری ا   "اک که رفت ناخودمگاه ا  ذهنم گذشااات     

فکرم کحشت کردمنرنان سریا ا  عمارر خارج شدم که گویی با این کار ا  افکارم نیز      

 .می  وانستم فرار کنم

 ندگی جریان خودش را داشااات ک اینکه هر رک  مبساااتن ره حوادثی بود فرقی به حال  

شتنمن هم همراه  ندگی ک غرق در منبه پیرامونم م  شت رک ها   گذر لح ه ها ندا ی گذ

را یکی پس ا  دیگری پشت سر می گذاشتمنمن رک ها حرفی ا  درس ک دانشگاه نبود با 

کجود جاسااوسااانی که در همه حال کدر همه جا کجود داشااتند دانشاادویان بی پرکا ک بی 

هیچ بیمی کار خود را اندام می دادندندر هفته حداقز یک رک  را با من ور می گذراندم ک  

شمان        اک را در رفتن ستم ا  کرای ر شین همراهی می کردمننمی  وان به محله های فقیرن

خاموش ک جدی اک پی به کاقعیت کجودی اش ببرمنفقط ا  من همه دلسو ی ک شفقتی که   

در نگاه  رفتار ک حرکار اک نسااابت به بیماران بود می فهمیدم برخالف منبه نشاااان می     

  نسبت به بیمارانش احساس مسئولیت     دهد سنگدل نیست! بعد ا  بیماری ام پی بردم اک  

خاصااای داردنهرگز من شااای را که دختر جوانی برای  نده ماندن  قال می کرد ا  یاد          

نمیبرمنمن ااور به محض دیدن اک رنگش پرید ابتدا علتش را نفهمیدم کلی کقتی در پر و  

نور فانوس به رهره ی دختر جوان دقیق شااادم پی به شاااباهت عدیبش به کتی بردم به 

اما بی فرکغش!من ور مرامبخش به اک  زریق کرد ک ا  ملونکشان     ###وص رشمان  خ  

بیرکن ممدیمن همان اطراف رکی کنده ی درختی نشست نمی دانستم ره کنم! هر بار به    

رنین مواردی برمی خوردیم من بودم که رکحیه ام را می باختم ک اک بود که به من  ذکر       

درگیر رنین مسائلی خواهم شدناما من شی خودش      می داد با  وجه به شغلم ناخودمگاه 

منقلی بود حتی کقتی پشت رل نشست ک ا ومبیز را به حرکت درمکرد رهره اش درهم     
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بودنباالخره هم ا ومبیز را کنار جاده متوقف کرد ک پیاده شاادن می دیدم که کیران اساات  

ه اش ر ناراحت کننداما نمی دانسااتم که باید ره کنمن میا  نهایش می گذاشااتم  ا با افکا 

 !دست ک پنده نرم کند یا برای دلداری اش حرفی می  دم؟

هوا بهاری بود ک باد خنکی که می ک ید بوی بهار را به مشااام می رساااندنپیاده شاادم ک به 

ا ومبیز  کیه دادم ک به اک رشااام دکختم اما با صااادای  رمز مو وری در یک قدمی ام           

 :سوار با لحن کریهی گفت کحشتزده قدمی به عقی برداشتمنمو ور

 !خانم خوشکله می  ونم کمکتون کنم؟بفرمایین سوار شین برسونمتون-

 :ا  بوی  ند نفسش حالم به هم خورد ک گفتم

 !گمشو کثافت-

 :اما اک پیاده شد ک با لودگی ک لحن نفرر انگیزی ادامه داد

 .........اکمدی ک نسا ی هاننننننننمبدی ما که-

را به پشاات برگرداند ک مشااتی حواله ی صااور ش کردنمن ااور بی  در من حال دسااتی اک

اینکه به اک مدال اعتراض دهد مشااات ها را یکی پس دیگری حواله اش می کردنمرد به 

التماس افتاده بود اما من اور انگار نمی شانیدنشااید هم دنبال کسای بود که خشامش را      

ناالن رکی  مین        که مرد خونین ک  با کجوی  تاده بود ک حتی حرکتی   رکیش خالی کندن اف

هم برای دفاع ا  خودش اندام نمی داد همبنان کتکش می  دن کحشاات  ده ک لر ان بی 

 :اختیار جی  کشیدم

 .!کلش کن کشتیش-
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اشک هایم جاری شده بود اما من ور کل کن نبودنبه ن ر می رسید که ق د کشتن اک را        

 :فریاد گفتم داردنجلو ر رفتم ک به شانه هایش مکیختم ک با گریه ک

 .کلش کن میگم کلش کن کشتیش کلش کن-

من ور انگار  ا ه به خود ممده ک متوجه من شدنبه شدر می لر یدم ک بی محابا اشک می 

 .ریختم

 ......داری می کشیش بیا بریمننننخواهش می کنم-

 .به هق هق افتادمنقدمی به سویم برداشت ک سرم را رکی شانه اش گذاشت

 .دم رشمان اک هم غرق خون بودکقتی سر بلند کر

 !....من ور-

 .متاسفمنننننبیا بریم-

شدر جراحت می    شاند ک بی  وجه به مرد که رکی  مین افتاده بود ک ا   مرا در ا ومبیز ن

 .لر ید سوار ا ومبیز شدننگاهک به دستانش افتاد که ملوده به خون بود

 !دستا ون رک پاک کنید-

گرفت ک  ا جایی که ممکن بود دسااتانش را پاک کرد ک  نگاهی به من کرد ک دسااتمال را 

 .ا ومبیز را به حرکت درمکرد

نار نیز شاااده            حا که درگیر امت به خ اااوص  یدم  ا  فردای من رک  اک را کمتر می د

بودمنرک ی که مرجان به ساااراغم ممد مشاااغول درس خواندن بودم با عذرخواهی کارد  

 .شد
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 !مثز اینکه مزاحم درس خوندنت شدم-

 .نیست بیا  ونفرصت  یادی دارممهم -

شست کمی من من کردنمرجان معموال با        شهود بودنرکی  خت ن شمانش نگرانی م در ر

 :من راحت بود اما من رک  به خوبی  ردیدش را برای گفتن حرفی حس کردم پرسیدم

 ریزی شده؟-

 .یگانه  وننننننا  من ور خبر نداری؟رند شبه که خونه نیومده-

شده ب  ستمنرون      خودم متوجه  شد نمی  وان سم جما درس با ودم هر کاری می کردم حوا

شی در میان به عمارر می ممدنننناما غیبت رند رک ه اک ره     من اکاخر من ور حداقز دک 

 :ار باطی به من داشت؟!با این حال برای اینکه مرجان را ا  نگرانی درمکرم گفتم

 .بوده کلی این اکلین بارش نیستنمن ور خان قبال هم اینطور-

بله کلی این اکاخر بهتر شاده بود ا  اکن شای کهنننننننا  اکن شابی که با هم برگشاتید ک      -

من ور با اکن کضانننننننیگانه باکر کن ق د دخالت ندارمنمن نه  ع ی سالی رک در مورد      

شه  باالخره من ور هم باید جایی         ستی  ارک دنیا ب من ور دارم ک نه عقیده اینکه اکن بای

 .ق ه کهنه خا مه بدهبه این 

 :گره ای به ابرکیم  دم ک گفتم

 مرجان  و ری میخوای بگی؟

 .......هیبی فقط-

 :با  ردید پرسید
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 بین  و ک من ور ا فاقی افتاده؟-

 :ک عدوالنه افزکد

 ........خواهش میکنم ا  من دلگیر نشو من-

 :ا    وری که به ذهنش راه داده بود  عدی کردم ک با لبخند گفتم

یز       م- ما مرجان   اااورر ا  دل ن دلگیر نیساااتم نگرانی  و رک هم کامال درک می کنمنا

ناراحتی اکن شاای من ااور کامال اشااتباههنپریشااون خاطری اکن به خاطر کضااعیت بیمار   

 !جوان ک مبتال به سرطانی بود که به کز ا  معالده کردنش قطا امید کرده بود همین

 . در نگاهش ناباکری موج می  د

 مطمئنی ؟

سته با خودش خلور کنه      شاید خوا بله ، مطمئنم ، نگرانی  و بی دلیله ن این رند رک  هم 

 ک یا شیادم به عکس ، سرش خیلی شلوغ بوده ؟

 : نفس راحتی کشید ک با لبخند ملیحی گفت

 . یگانه ما باید ا   و ممنون باشیم

 !ررا ؟

اش که من ور  ا این حد باه خی ننن بعد ا  اکن ا فاق ک رفتن کتی ،  و اکلین کسی هستی   

سالی فکرهای        شده  سیم می کنه ، همین هم باعث  گرم گرفته ک لح ا ش رک باهاش  ق

 . دیگه ای بکنه ک رک من هم اثر بذاره

 : حرفش گرره با خنده ادا شد اما مرا ناراحت کرد ن با پو خند  لخی گفتم
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  رشم داشتی بهش ندارم   ا  طرف من به سالی بگو نگران این امانتی نباشه رون من هیچ  

، علت این نزدیکی هم شاااید لطف من ااور خان که به من فرصاات اندام کارهایی رک که 

 . دکست دارم داده ، همین

 اک رفت در حالی که مرامش مرا بهم ریخته بود سالی درمورد من ره فکری کرده بود ؟

 : پرسیداین سوالی بود که رند رک  بعد ا  الله جان پرسیدم ک اک با لبخند 

 خودر ری فکر می کنی ؟

 : کالفه گفتم

الله جون من ااور اکنقدر غرق مزه مزه کردن خاطرار گذشااته اس که خودش رک هم ا   

 . یاد برده ره برسه به اطرافیانش

 : الله جان با نگاهی موشکافانه پرسید

 ک  و ؟

 : ا  سوالش مشکارا جا خوردم با این حال گفتم

 . حداقز ا  ن ر من لطفی ندارهمطمئن باشید عشق یک طرفه 

 خی پس بذار هر کی هر فکری می خواد بکنه هوم ؟

نا خود مگاه                    با الله جان می افتادم  یاد گفت ک گویم  به  به بعد هر کقت  ما ا  من رک   ا

افکارم به هم می ریخت ک کسی در گوشم می گفت )) داری خودر رک گول می  نی ؟ ((  

نگار می خواسااتم   ااورا ی را که پا می گرفت بهم  کحشااتزده ساارم را  کان می دادم ا 

 . بریزم
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باید ا  پس دلی که بنای ناسااا گاری گذاشااته بود بر می ممدم من اگر ره مثز سااالی به 

دکر ا  احساسار ک عواطف من رنانی نبودم اما مثز مهتاب ک مرجان هم خودم را درگیر    

گونه موارد  ماشاااگری بیش  رنان مسااائلی نمی کردم ن بیشااتر  رجی  می دادم در این  

سی برکم حتی اگر من            شق ک ستم به گدایی ع ستم ک نه حتی می خوا شم ن نه می  وان نبا

شخص مرد جذاب ک خاصی مثز من ور باشد ن من یگانه بودم  ربیت شده ی بانو جان ک        

ن اارر خان ، بزرگ شااده ی جنوب نه ننن به این راحتی ا  میدان به در نمی شاادم ن باید 

ا با همه ی جذابیتش به خاطرار کتایون ار انی می کردم ک  ندگی ام را به دکر من ااور ر

 . ا  رنان  نش هایی سر می کردم

 9ف ز 

سال نزدیک به دک ماه ا         سید ن مرجان برایم گفته بود هر  ستان ا  گرد راه ر باالخره  اب

شنی   ود بعد ا  ج ابستان را در رکستایی به نام )) کیک (( می گذرانند کلی من سال قرار ب   

 . که خانوم به مناسبت فارغ التح یلی مرجان در عمارر  ر یی می داد عا م شوند

صرار می کرد        شن ا شرکت در ج مراجم مدام با پدرش در  ماس بود ک برای ممدن اک ک 

من رک ها من ور هم درگیر خرید  مین مناسبی برای ساختن بیمارستانی بود که در ن ر    

 . داشت بسا د

ن میان رک های گرم  ابساااتان برای من خساااته کننده ک کساااالت اکر می گذ ش ن در ای

شنبه بود که به خانه ی الله جان      سی برای خواندن نبود همه ی امیدم به رک های پنج  در

می رفتم ک شاابش که با ببه ها یا در  االر طبقه دکم ک یا در مالرشااق  یبای میان باغ می 

 . گذشت

 . غم ممد ا  رهره ی پر اندکه ک پرشانش یکه خوردمشبی مرجان مشفته به سرا
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 ! یگانه به دادم برس ، دارم دیوکنه می شم

 . اکلین فکری را که به ذهنم رسید به  بان مکردم

 پدرر برای اکمدن راضی نشد ؟

 : با پو خند  لخی گفت

  النه ، فقط گفت که هدیه ام رک می فرسااته می دکنسااتم اصاارارم بی نتیده اس اما ننن حا  

 . من ور هم می گه نمی یاد

 مخه برای ری ؟

به همون علت که  وی مهمونی های دیگه ای که خان باشااد ، شاارکت نمی کنه ، ا  کقتی  

شاانیده پدر بزرگ یکی دک هفته ای به  هران میاد ک شاای جشاان هم  و عمار ه ، هزار  ا  

داره اما مخه ا  من   بهونه برای نیومدنش می  راشاااه ، انگار اکن ا  همه ی ما کینه به دل        

شون هم حرفی        شون نکردم بر علیه  شه بی طرف بودم اگر کاری برا ررا ننن من که همی

نزدم اما حاال من ور حداقز به خاطر منم شده حاضر نیست دست ا  لدبا ی برداره ن من   

شی همه ی  الشم را برای مرام کردن اک به کار بستم ک در مخر به اک قول دادم هر کاری  

 ساخته باشد اندام دهم اما ره کاری ؟ ا  من

 خمی که اک خورده بود عمیق  ر ا  منی بود که   اااور می کردم ک به ن ر می ممد هیچ     

 ... ریز دردهای اک را  سکین نمی بخشد حتی گذر  مان

صد اندامش      ستم کاری که ق   مانی به خود ممدم که در نزدیکی درمانگاه بودم ن می دان

رایم گران  مام شود هر رند من ور دیگر برایم لولوی سر خرمن      را دارم ممکن است ب 

ست اک می داد حذر       سندیده ای که بهانه د سواس ا  کار یا حرف ن نبود اما هوک  هم با ک

 . می کردم
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قبز ا  اینکه کارد درمانگاه شوم اک را دیدم که همراه پیمان ا  ساختمان بیرکن ممد با هم 

 . ومببیز خود رفتند ن قدم هایم را  ند کردمدست دادند ک هر یک به سمت ا 

 . من ور خان

 : سرش را برگرداند سالم کردم ن متعدی گفت

 سالم ،  و این کقت شی ایندا ره کار می کنی ؟

 . اکمدم باها ون صحبت کنم

 : با  امز گفت

 . بسیار خی ، فعال بیا سوار شو

 . در ا ومبیز سکور میانمان را خودش شکست

 ره می کنی ؟با  عطیالر 

 . هیچ ! هر رک  کسز کننده  ر ا  رک  قبز می گذره

 ررا خودر رک مشغول نمی کنی ؟

دلم می خواد اما نمی دکنم رطوری ؟ البته نقاشی  ا حدی کقتم را پر می کنه اما رکی هم  

 . رفته  یادی بیکارم

 . خیلی طول نمی کشه ،  ا رند رک  دیگه می رید رکستا

 . ننن اما امشی نیومدم راجا به اکقار فراغتم باها ون صحبت کنم بله ا  مرجان شنیدم

 ! می دکنم
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 : ا ومبیز را متوقف کرد ک گفت

 ! ن رر راجا به پیاده رکی ریه ؟ هوای خوبیه

کارد پارکی شدیم که نسبت به رک های مخر هفته خلور  ر بود ن هوا دم کرده ک شرجی     

باریک پارک انتخاب کرد ن در قساامتی که  بود من ااور جای دندی در یکی ا  خیابانهای

دک نیمکت سنگی  قریبا مقابز هم قرار گرفته بودند ن رکبرکیم نشست ک من باالخره دل    

 : را به دریا  دم

 ررا نمی خواید  و جشن فارغ التح یلی مرجان شرکت کنید ؟

 : منت ر جواب دندان شکنی بودم اما اک فقط  مزمه کرد

 !ررا شرکت نمی کنم ؟

 : ا  امز ادامه دادب

ناراحتی  و رک به خاطر مرجان درک می کنم اما هر کدکم ا  ما برای کاری که می کنیم            

 . دالیز خودمون رک داریم

 : با برخورد مرامش نفس اسوده ای کشیدم ک با شداعت بیشتری گفتم

 . بله ، کلی دالئز شما منطقی نیست

 : با لبخند محوی گفت

 ک بزنی ؟رطور می  ونی این حرف ر

ا  اکندایی که مطمئنم ، رون  و قضااایه ی شاااما ک خانم کتایون ، مرجان هیچ دخالتی            

 . نداشته این درست نیست به جرم نا کرده مدا ا ش کنید ک ا  اکن طفلک انتقام بگیرید
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 : با  با همان لبخند گفت

 !حاال کی گفته من می خوام انتقام بگیرم ؟

 رید ؟اگر این طور نیستپس ره دلیلی دا

 : حرفی نزد ن ا  سکو ش سود جستم ک گفتم

شما رک درک کنم کلی اینم         شاید من هیچ کقت نتونم احساس کاقعی  ببینید من ور خان 

سته اس ، در حالی که این       شما ب نمی فهمم که ررا   ور می کنید همه ی درها به رکی 

ساسی هم که دارید طور نیست هنو  کتی هست ، نه اکن ا دکاج کرده ک نه شما ، حتما اح

هنو  دک طرفه اس   پس ررا به جای  الش بیشااتر ، فقط با اطرافیانتون اجاجت می کنید  

 . ؟ فقط  مانی کار ون قابز  وجیهه که خدا نکرده مرگ بین  ون فاصله انداخته باشه

 . بعد ا  رند دقیقه به حرف ممد این بار رهره اش کامال در هم بود

  دست دادن همیشگی نیست ، کقتی اکن کسی یا ریزی که      فقط مرگ کسی به معنای ا 

ست رفته ، غیر ا  اینه       شه ا  د ستش داری به  ملک دیگری در بیاد با  هم برای همی دک

 ؟

ک ا  جا برخاساات رند لح ه با گیدی به حرفهای اک فکر کردم ن با صاادایش که رند قدم  

ستم ک به راه افتاد      ستی برخا س سنگین میانمان   جلو ر بود به خود ممدم با  سکور  را  م ن 

 . شکستم

 ! من ور خان

 : بی این که نگاهم کند گفت

 . بله
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 ... من ، متاسفم ! نمی دکنستم که ننن یعنی خبر نداشتم

 . مهم نیست  و ا  خیلی ریزها خبر نداری

ررا می دکنم که عالقه ی  یادی بهش داشتید می دکنم عشقتون فدای غرکر اطرافیانتون  

ا  این ها می دکنم رقدر خو گرفتن به کضا موجود برا ون سخت بوده ننن     شده ، گذشته  

اما  ندگی همینه ، خود ون گفتید همیشه بر کفق مراد مدم نیست ، همیشه این ما هستیم  

 . که مدبوریم با همه ریز کنار بیایم ،  مان به انت ار ما نمی مونه ، باکر کنید

 : بان من ور نشست ک گفتهیدان  ده بودم ن لبخند بی رنگی بر ل

 خیلی قشنر حرف می  نی ، اینو می دکنستی ؟

 : بهت  ده بر جای ماندم ن رند لح ه بعد صدایش کردم ن برگشت گفتم

ندان بدید ، نمی شااه ا  عزیز رین یادبودها گذشاات اما با  بنکنسخود ون رک ا  این کا

 .  الفی هم مرکم نمی شید ، مطمئن باشید

 :  سلیم باال برد ک گفت دستانش را به عالمت

 . این طور که معلومه ا  پس  بون  و بر نمی یام راجا به حرفار فکر می کنم

 : نفس مسوده ای کشیدم ک گفتم

 . ممنونم

 برای شکرر  و مراسم فارغ التح یلی برادر اده ی خودم ؟

 : با سر خوشی سری  کان دادم ک گفتم
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کم ریزی نسااات که بدکن کقت قبلی جایی  و نه برای این که به حرفهام فکر می کنید ،  

 . افکار ون بشه با  کرد

ک خندیدم   اک هم خدید ن کقتی گفت : ))  و در مورد من ری فکر می کنی ؟! (( نگاهش        

 . مهربان بود ک کجودم را گرمی عدیبی بخشید

 : در باغ کقتی ا  ا ومبیلش پیاده می شدم گفت

رکونگاه ، فکر می کنم با  دربیار این رند      راساااتی هر کقت خواساااتی می  ونی بیای د  

 . کقت پرستار حاذقی شده باشی ، ما به همبین نیرکی فعالی نیا  داریم

 : با ناباکری گفتم

 این یه پیشنهاد کاریه ؟

 ! البته

 ! کای خدای من ! این عالیه

شدم ن امیدکار بودم من     شغول  ستا در درمانگاه م ور    ک به این  ر یی  ا  مان رفتن به رک

شده ا  حرف خودش برگردد        شد ک به خاطر مرجان هم که  شته با دست ا  لدبا ی بردا

اما   ورم بیهوده بود ره این که اک در مراسم شرکت نکرد ن خوب به یاد دارم که منش     

شی کقتی  االر را  رک می     شی حتی نگاه خان در میان میهمانان اک را می کاکید ک مخر 

 . متفکر بود کرد رره اش کامال در هم ک

هر ره به رک  مسافر مان نزدیک می شدیم بیشتر پی می برم  مایلی به این سفر ندارم ن 

رفتن به درمانگاه برایم لذر عدیبی داشاات به خ ااوص که خیلی  کد با پرساانز گرم     

 . گرفته بودم ک با محیط غریبی نمی کردم



                 
 

 

 لیال مردانی  |فراموشت خوهم کردرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

87 

 

ر خان جلو ر رفته بود ن سف با این حال پندم مرداد  هران را به ق د رکستا  رک کردیم ن

ما دخترها هم در              نه بود ن اخنوم بزرگ ک فرنگیس خانم در یک ا ومبیز ک  ما کامال  نا

شتی  کیه دادم ک      سته به پ ا ومبیز دیگری جای گرفتیم ن بعد ا  دک بار  وقف میان راه خ

شودم ک       شم گ شانه ام می داد ر صدای مرجان ک  کانی که به  گاه  ن خوابم برده بود که با 

 : منگی به اک انداختم ن سالی با لبخندی گفت

 . بمیرم برار ، می  رسم مخرشم این بی خوابی کار دستت بده

 رسیدیم ؟

 !  قریبا

 . کلی قبز ا  کردک به رکستا باید بریم برای ادای احترام

 !ادای احترام ؟

سمه این   سری رک بگیر   مره جونم ، اکل می ریم امام  اده ک  یارر می کنیم ، این یه ر رک

 . سر کن

مرجان برایم گفته بود در رکسااتا به خاطر فضااای خاص مندا همگی باید حتی االمکان ا   

رکسااری های کو اهمان اسااتفاده کنیم حتی فرنگیس خانم که به مرایش موهایش حتی   

بیشااتر ا  سااالی اهمیت می داد رکسااری مبی بر ساار کرده بود ن امامزاده رکی سااکوی    

حدکدا ده ، دکا ده پله با  مین فاصله داشت ، قرار گرفته بود ن در کاقا    مربعی شکلی که  

دک ا اق  و در  و بود که ضاااری  مقدس در ا اق دکم من قرار گرفته بود ن پیر مردی در      

ا اق اکل نزدکی در کرکدی رهار  انو نشسته ک با صدای خوشی قرمن می خواند ن حال ک       

 . ما با صفاهوای غریبی بود ن  یار گاهی کورک ا
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در دک طرف جاده ی خاکی که به رکستا ختم می شد  ا رشم کار می کرد باغ بود ن سالی      

برایم گفت که همه این باغ ها به خان  علق دارد ن ا ومبیز ها رکساااتا را دکر  دند ن خانه  

  ی اربابی  قریبا در شمال رکستا قرار

ستائ    شدیم  عداد  یادی ا  رک   یان ا  خانه بیرکن ممدند ک به گرمیرفته بود ن کقتی پیاده 

ا  ما اساااتقبال کردند حدس می  دم همه ا  خدمتکاران باشاااند ن خانوم به گرمی با منها  

 . احوالپرسی کرد ن در یک من دکر ک برمان پر ا  مدم شد

با خانه های  هران ک حتی خانه                     منزل خان به قول ببه ها خانه ی اربابی کامال متفاکر 

ود ن دک قساامت مدزا  ، اندرکنی ک بیرکنی که به کساایله ی داالن بلندی   های نخلسااتان ب

بهم مر بط می شاادند ن بیرکنی شااامز  نور خانه ، اصااطبز ، مشااپزخانه ک یا به قول منها    

مطبخ بزرگ خانه ، محز نگهداری ماکیان ک احشاااام ک همین طور در قسااامت مدزایی           

 . شامز رندین ا اق که مختص خان بود

ما در من مستقر شدیم فقط شامز رندین ا اق بزرگ بود که بیشترشان بهم       اندرکنی که

راه داشتند ن در هر دک حیاط سکویی کجود داشت که راه مب را در میان گرفته بود خان     

را مثز همیشااه کمتر می دیدیم ن یا میهمان بود یا میهمان داشاات ک حساانعلی مباشاار هم 

مانی اک     جا ک در هر   ثز        طبق معمول در هر  بابی م نه ی ار خا را همراهی می کرد ن در 

عمارر هر کس کار خودش را داشت ن احمد پسر نوجوانی که به سختی فارسی صحبت        

می کرد ک اغلی باعث خنده ی ما می شد صب  به صب   خم مرغ ها را جما می کرد ک به    

 . مطبخ می برد ن اک مسئولیت ماکیان را بر عهده داشت

سئول گله ی    ضان م سفندها بود ن جورمان با اک جور بود ن هر ا  رند گاه دکر   مش رم گو

ا  رشااام بقیه ا  اک می خواساااتیم برایمان نی بزند ن به قدرس ساااو ناک می نواخت که 

ریزی به درممدن اشکمان نمی ماند ن سلیمه خانم مسئولیت مطبخ را به عهده داشت ک با     
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سیدگی می کرد ن ا     شپزخانه ر سرگردم کننده      ده نفر دیگر بر امور م سالی فرهاد  ن ر 

 رین فرد خانه ی اربابی بود ن پسااار جوان مغرکری که مسااائولیت اصاااطبز را به عهده       

 . داشت ک سالی علی رغم میز من ک مرجان ، ا  م ار دادن اک لذر می برد

 . دک رک  بعد ا  کرکدمان سالی ک مرجان سراغ اسبهایشان رفتند

 ی ؟یگانه  و نمی خوای اسی سواری کن

 . ررا کلی من  ا حاال سوار اسی نشدم

 ... من خودم یادر می دم

 ببینم کدکم اسی رک می خوای ؟

 : همان موقا فرهاد کارد شد ن سالی به سویش رفت ک گفت

فرهاد ما برای یگانه اسی می خوایم ، اکن  ا حاال سواری نکرده ، به ن رر کدکم یکی ا     

 اینها براش مناسی  ره ؟

 : نکه نگاهش کند گفتفرهاد بی ای

همه ی این اساابها خوبند اگر فنون سااوارکاری رک خوب یاد بگیرند با هیچ کدکمشااون    

 . درار مشکز نمی شن

 : سالی دست به کمر شانه ای باال انداخت ک گفت

خی ، مثز اینکه فرهاد خان نمی خوان ما رک ا  ن ر خودشااون مسااتفیض کنند ! اما یگانه  

سی دیگه      جان  و غ ه نخور ، من ح  شم ک در عوض یه ا سی خودم رک بهت ببخ اظرم ا

 انتخاب کنم ، ن رر ریه ؟
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معلوم بود   ااامیم جدی گرفته ن نگاه مرجان نگران بود ن ساااالی ررخی  د ک به اسااابی 

 . اشاره کرد

 این اسی رطوره ؟ اسمش ری بود فرهاد ؟

 : نگاه فرهاد به  ندی به سوی اک برگشت   مرجان دخالت کرد

 . اسی فرهاده کلی اکن

خی ره ایرادی داره ؟ فکر نمی کنم فرهاد اکنقدر دلبسته ی مال دنیا باشه که نتونه حتی  

 !ا  یه اسی بگذره ، گذشته ا  این من ک فرهاد نداریم ، داریم ؟

افسااار اساای را گرفت مقابز در روبی اصااطبز فرهاد رکبرکیش قرار گرفت سااالی با    

 : لبخندی گفت

 نداری مانا من بشی ؟اکه ننن  و که ق د 

 : مرجان  مزمه کرد

 ! کای خدای من

اما اک کنار رفت ن شااخ اایت عدیی ک ساارکش سااالی هم حیر زده ام می کرد هم باعث  

شباهتش به من ور می بردم ن خیلی            شتر پی به  شت  مان بی شد ک با گذ ناراحتی ام می 

شخ یت دیگران را نادیده می گرفت اگر پایش می افتا    ز  د حتی حمله نیراحت کجود ک 

می کرد ن بی اینکه حتی درک درسااتی ا  موقعیت کرده باشااد این را کقتی فهمیدم که به 

دفاع ا  کتی مد ی ا  من فاصاااله گرفت ک من گاهی در رشااامانش اعالن جنر را می           

 . خواندم
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اغلی رک ها در مزارع اطراف سااوارکاری می کردیم ن خیلی  کد با اساابی که در اختیارم  

باعث شاااد بیشاااتر برای یادگیری فنون          گذاشاااته ب   به من  ودند خو گرفتم ک عالقه ام 

سوارکاری  الش کنم ن گاهی که دکر ک برم خلور می شد ک خانم ها برای گشت ک گذار     

می رفتند کقتم را با خانوم می گذارندم ن یک بار اک را دیدم که  نها رکی نیمکت دار قالی         

زمه می کرد که کارد شدم با دیدنم اشکش را  دکد  نشسته بود ن مرارم مرام مهنگی را  م

 : ک گفت

  و با ببه ها نرفتی ؟

 نه   مزاحمتون شدم ؟

 ! نه عزیزم ، بیا بشین

 : کنارش رکی نیمکت نشستم اک دستی به قالیبه کشید   پرسیدم

 ررا نیمه کاره مونده ؟

 : حسرنش را با مهی سرد ا  سینه بیرکن داد ک گفت

 . ر بافنده ی خودشهاین قالی هم منت 

 !بافنده ی خودش ؟

 . مره

 : ک با درنگی افزکد



                 
 

 

 لیال مردانی  |فراموشت خوهم کردرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

92 

 

در عدبم ! عمر ره  کد می گذره ، خیلی  کد ننن انگار همین دیرک  بود که بساط ع رکنه  

رک  و همین ا اق به راه انداختیم ، رقدر جای عرکس خا ون خالیه که با اقتدار  مام باالی  

 . ای که داشت نفسمون باال نیاد  االر بشینه ک ما ا  قدرر ک جذبه

 : بغض کرده بود دستش را گرفتم ن رشمانش پر ا  اشک بود کلی لبخند شد ن گفتم

 . برام حرف بزنید

 : ادامه داد

کقتی بهمون می گفتند قدر جوکنی رک بدکنید که کقتی بره هزار مه ک حسااارر به دنبال          

، ب بی جان رک دسااات می   داره ، حرفشاااون رک جدی نمی گرفتیم ، با دخترهای عمه     

انداختیم ک گاهی عینکش رک که موسااای خان براش گرفته بود ا  جلو دساااتش بر می       

داشااتیم ک ساارگردکنش می کردیم ن طفلک داد می  د ک عمه رک صاادا می کرد اکن کقت  

دکباره عینک رک ساار جاش می ذاشااتیم در رشاام به هم  دنی  االر رک  رک می کردیم   

: )) بی بی جان عینک که دم دسااتتونه (( بی بی بیباره دسااتش   عمه می اکمد ک می گفت

رک درا  می کرد ک عینکش رک بر می داشت ک می گفت : )) نه ، دیگه معلوم می شه پیری  

 (( . بی برک برگرد ا  راه رسیده ننن راستی دخترها کدان ؟ بگو بیان که دلم گرفت

ست کارد  اال  شدیم ن من ک نیم  اج می  دیم   اکن کقت بود که ما دایره ک  نبک به د ر می 

ک فرخ لقا می خوند ن دخترهای عمه می می رق اایدند  و رشاام به هم  دنی همه ی اهز 

خونه می ریختند  وی  االر ،  نها مینشااتند پشاات دار قالی می خوندن ک نقش می  دن ک  

رغ  ر مکلفت ها سفره ی ع رکنه رک پهن می کردند ن ا  این سر به اکن سر ک  وش ا  شی

شت نه ا  پاییز ذلگیر می       شنگی خودش رک دا شد ن هر ف لی ق  ا جون مدمیزاد پیدا می 

شدیم ک نه سردی  مستون غ ه دارمون می کرد شی های  مستون به دستور عرکس           

خا ون  و همین  االر ، دک  ا کرسی برقرار می شد ک همه  ا بیخ گلو می رفتیم  یر لحاف    
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ه ق ه گفتن ، ق ه ی دختر شاه پریون ، ق ه ی شاهزاده        ک بی بی جان شرکع می کرد ب 

قورباغه ، ق ه ی دختر نارنج ک  رنج ک هزار هزار ق ه دیگه ، که هر سال  مستون  کرار  

 می شد ن اما با  هم به اندا ه ی همون دفعه ی اکل که شنیده بودیم برامون  ا گی داشت

. 

 : ه دادمکثی کرد ک با نگاهی پر ا  حسرر به  االر ادام

ای کاش اکن رک ها هیچ کقت نمی گذشااات ! ای کاش خدا ا  عمر ما می  د ک به عمر            

 ! ... عرکس خا ون اضافه می کرد

صدای  االر در ذهنم پیبیده بود خانوم را که  نبک می  د ،       سر ک  شی موقا خواب  من 

قدرها هم دک              بافتند ن پس پیری من قالی می  هایی که  ند ک  ن قا که می خوا د ن ر نبوفرخ ل

رقدر دلم می خواسااات خانوم بزرگ ا  مادرم بگوید اما هیچ حرفی نزد ک گذاشااات  ا          

 ! معمای رندین ک رند ساله ی ذهنم به قور خود باقی بماند

 10ف ز 

رشم گشودم هنو  هوا  اریک بود ک صدای جیرجیرکها به گوش می رسید ن غلتی  دم ک     

پرید ن من کقت شاای کدا می  وانساات  با دیدن جای خالی سااالی یک ان خواب ا  ساارم 

رفته باشااد ؟ خواب ملود ا  پندره به بیرکن ساارک کشاایدم ن دیدمش که رکی پله های   

کاهگلی ایوان نشااسااته ک غرق افکارش اساات ن فکر کردم به سااراغش برکم اما خواب    

مدالم نداد ن این ا فاق شاای بعد هم  کرار شااد اک را دیدم که قدم می  د ک شاااید هم با  

ش کلندار می رفت ن هیچ کقت این طور ندیده بودمش در کاقا هیچ ریزی برای اک       خود

منقدر حائز اهمیت نبود که موجبار ناراحتی اش را فراهم ساااا د کارد حیاط که شااادم          

 . شالم را ا  سرما به خود پیبیدم

 . سالی
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 : هراسان به سویم برگشت با دیدنم نفس راحتی کشید ک گفت

 .  ویی یگانه ؟  رسیدم

 . ا  پله ها پایین رفتم

 ری شده ؟ بی خواب شدی ؟

 مره ،  و رطور ؟

 . نه ، االن ا  خواب بیدار شدم

 . ممد ک رکی پله ها نشست

 . بیا بشین ، به قول مرجان شبهای رکستا هم عالمی داره

 . نشستم

 سالی  و اشفته ای ، درست می گم ؟

 . سری به عالمت مثبت  کان داد

بهم ریخته ،  ا حاال شااده یه با ی رک شاارکع کنی ک بخوای  مومش    مره فکرم بد جوری

 کنی حتی اگه بزرگترین سدها پیش پار باشه ؟

 . نه ، حداقز نه به اکن شد ی که  و ا ش حرف می  نی

کلی من اآلن  و همبین کضااعیتی ام ، می دکنی یگانه هیچ کقت ریزی کجود نداشااته که  

 !  نده ی میدکن نبودم هیچ کقتنتونم به دستش بیارم ، هیچ کقت با

 مگه حاال هستی ؟
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 . اگر بذارم همه ری همین طور پیش بره مره

 : گویی با خودش حرف بزند ادامه داد

هر کاری می کنم محاساابا م غلط ا  مب در میاد ، پسااره ی مغرکر دها ی ، الحق که به  

ه اینقدر اصرار   درد هم صحبتی با همون اسی ها می خورده نه معاشرر با بزرگون کگرن   

به موندن  و این ده کوره ک اکن دخمه نداشاات ن ررا یگانه ؟! ررا بعضاای ا  مدمها به بد  

 بختی قانعند   ررا ؟

برایم مساالم شااده بود اک ا  فرهاد حرف می  ند کلی کقتی گفت )) من دکسااش دارم اما  

با من رکحیه ی         سااارکش ک  اکن احمق نمی خواد اینو بفهمه (( کاقعا جا خوردم ساااالی 

غرکری که سر به فلک می گذاشت رطور عاشق پسری مثز فرهاد شده بود انگار فهمید       

 :  عدی کرده ام با لبخند  لخی گفت

شتیم می      شدی ؟ اما این یه کاقعیته ننن ما ا  ببگی همدیگه رک دکست دا  و هم بهت  ده 

د می بری دکنی این یعنی ری ؟ اگر پدربزرگ می فهمید سر هردکمون رک گوش  ا گوش

سالی         شدیم من همون  سر های مبادی ، بزرگتر که  شه مون رک می انداخت جلوی  ک ال

سابق بودم اما اکن عوض شده بود می گفت )) این عشق به جایی نمی رسه ، بهتره  و هم  

به همه ریز اعتراف           مثز من همه ریز رک فراموش کنی ن (( اما درکغ می گفت مادرش 

 . مر کی فرهادم اما بین ما ا   مین  ا مسمون فاصله اسکرد گفت که من بزرگترین 

گفتم می شااه فاصااله ها رک برداشاات بیاد  هران ک درسااش رک ادامه بده اما حاضاار نشااد  

گفت به هیچ قیمتی مادرش رک  نها نمی ذاره ، دک ساااال  مام هر بار که اکمدیم ایندا  و          

  گیت در جا بزنی ، جلو رک نگاهگوشش خوندم ک گفتم  ا کی می خوای  و این نقطه ا   ند

کن به پیشاارفت فکر کن به پیشاارفت فکر کن اما  یر بار نرفت گفت : )) من به رکش   
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سرنوشتمون نداریم        ندگی خودم ایمان دارم ن گفت : من ک  و هیچ نقطه ی مشترکی  و 

 ... (( این حرف رک سال قبز موقا برگشتنم به  هران گفت

 : با مکثی ادامه داد

 ! بی لیاقت دها ی نمی خواد بفهمه این  ندگی نیست   حماقته پسره ی

 10ف ز 

رشم گشودم هنو  هوا  اریک بود ک صدای جیرجیرکها به گوش می رسید ن غلتی  دم ک     

با دیدن جای خالی سااالی یک ان خواب ا  ساارم پرید ن من کقت شاای کدا می  وانساات  

دم ن دیدمش که رکی پله های  رفته باشااد ؟ خواب ملود ا  پندره به بیرکن ساارک کشاای 

کاهگلی ایوان نشااسااته ک غرق افکارش اساات ن فکر کردم به سااراغش برکم اما خواب    

مدالم نداد ن این ا فاق شاای بعد هم  کرار شااد اک را دیدم که قدم می  د ک شاااید هم با  

خودش کلندار می رفت ن هیچ کقت این طور ندیده بودمش در کاقا هیچ ریزی برای اک       

ائز اهمیت نبود که موجبار ناراحتی اش را فراهم ساااا د کارد حیاط که شااادم        منقدر ح  

 . شالم را ا  سرما به خود پیبیدم

 . سالی

 : هراسان به سویم برگشت با دیدنم نفس راحتی کشید ک گفت

 .  ویی یگانه ؟  رسیدم

 . ا  پله ها پایین رفتم

 ری شده ؟ بی خواب شدی ؟

 مره ،  و رطور ؟
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 . خواب بیدار شدمنه ، االن ا  

 . ممد ک رکی پله ها نشست

 . بیا بشین ، به قول مرجان شبهای رکستا هم عالمی داره

 . نشستم

 سالی  و اشفته ای ، درست می گم ؟

 . سری به عالمت مثبت  کان داد

مره فکرم بد جوری بهم ریخته ،  ا حاال شااده یه با ی رک شاارکع کنی ک بخوای  مومش   

 ن سدها پیش پار باشه ؟کنی حتی اگه بزرگتری

 . نه ، حداقز نه به اکن شد ی که  و ا ش حرف می  نی

کلی من اآلن  و همبین کضااعیتی ام ، می دکنی یگانه هیچ کقت ریزی کجود نداشااته که  

 ! نتونم به دستش بیارم ، هیچ کقت با نده ی میدکن نبودم هیچ کقت

 مگه حاال هستی ؟

 . مره اگر بذارم همه ری همین طور پیش بره

 : گویی با خودش حرف بزند ادامه داد

هر کاری می کنم محاساابا م غلط ا  مب در میاد ، پسااره ی مغرکر دها ی ، الحق که به  

درد هم صحبتی با همون اسی ها می خورده نه معاشرر با بزرگون کگرنه اینقدر اصرار      

ی ا  مدمها به بد به موندن  و این ده کوره ک اکن دخمه نداشاات ن ررا یگانه ؟! ررا بعضاا 

 بختی قانعند   ررا ؟
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برایم مساالم شااده بود اک ا  فرهاد حرف می  ند کلی کقتی گفت )) من دکسااش دارم اما  

با من رکحیه ی سااارکش ک          اکن احمق نمی خواد اینو بفهمه (( کاقعا جا خوردم ساااالی 

  دغرکری که سر به فلک می گذاشت رطور عاشق پسری مثز فرهاد شده بود انگار فهمی     

 :  عدی کرده ام با لبخند  لخی گفت

شتیم می      شدی ؟ اما این یه کاقعیته ننن ما ا  ببگی همدیگه رک دکست دا  و هم بهت  ده 

دکنی این یعنی ری ؟ اگر پدربزرگ می فهمید سر هردکمون رک گوش  ا گوش می برید 

سا       شدیم من همون  سر های مبادی ، بزرگتر که  شه مون رک می انداخت جلوی  لی  ک ال

سابق بودم اما اکن عوض شده بود می گفت )) این عشق به جایی نمی رسه ، بهتره  و هم  

به همه ریز اعتراف           مثز من همه ریز رک فراموش کنی ن (( اما درکغ می گفت مادرش 

 . کرد گفت که من بزرگترین مر کی فرهادم اما بین ما ا   مین  ا مسمون فاصله اس

اشاات بیاد  هران ک درسااش رک ادامه بده اما حاضاار نشااد  گفتم می شااه فاصااله ها رک برد

گفت به هیچ قیمتی مادرش رک  نها نمی ذاره ، دک ساااال  مام هر بار که اکمدیم ایندا  و          

گوشش خوندم ک گفتم  ا کی می خوای  و این نقطه ا   ندگیت در جا بزنی ، جلو رک نگاه  

کش نرفت گفت : )) من به رکن به پیشاارفت فکر کن به پیشاارفت فکر کن اما  یر بار   

سرنوشتمون نداریم        ندگی خودم ایمان دارم ن گفت : من ک  و هیچ نقطه ی مشترکی  و 

 ... (( این حرف رک سال قبز موقا برگشتنم به  هران گفت

 : با مکثی ادامه داد

 ! پسره ی بی لیاقت دها ی نمی خواد بفهمه این  ندگی نیست   حماقته

 : منفس بلندی کشیدم ک گفت

 . پس اکمدی که  الفی کنی
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 . رند رک  اکل مره کلی حاال دیگه نه ، هر رقدر فکر می کنم می بینم ا ش متنفر نیستم

یادم افتاد که مهتاب همیشااه می گفت : )) شاااید به میز خودر عاشااق بشاای اما به میز   

 : خودر نمی  ونی دل بکنی (( سالی با لحن مالمت باری ادامه داد

ررا من باید عاشق این پسره ی یه القبا بشم کخ به قول خودش  و هفت     اصال نمی فهمم 

 مسمون به ستاره هم نداره ن مسخره اس نه ؟

شیم ننن اما این فقط         شق ، ما انتخاب نمی کنیم بیلکه انتخاب می  ست  و ع سخره نی نه ، م

 . درمورد عاشق شدن صدق می کنه نه  و انتخاب همسر

 : نگاهم کرد ک گفت

 م ری می گی ؟نمی فهم

من ورم کاضااحه  و می  ونی یاد فرهاد رک همیشااه  و قلبت داشااته باشاای اما باید به اینم  

فکر کنی که هیچ کقت نمی  ونی ا   ندگی  و اکن رفاه ک  و اکن شاااهر بزرگ دل بکنی ، 

 بیای ایندا ک با مادر فرهاد  ندگی کنی ، غیر ا  اینه ؟

 : با اکراه گفت

مبین کاری بکنم ! فرهادم داره ایندا  لف می شااه اکن کقت منم  مگه دیوکنه شاادم که ه

 . پاشم بیام ایندا که ری بشه

شق         ست داره ، ع ست دک ضیه ، همه ری رک همین جوری که ه کلی فرهاد ا   ندگیش را

کقتی به یه سااراندام می رسااه که دک طرف ا  عالئقشااون به خاطر هم بگذرند کاری که  

ته ا  اینها اگر هم بخواد عکس العمز          فرهاد اگر هم بتونه نمی خوا   بده گذشااا د اندام 

خونوادر ری ؟ یا اگر خان بفهمه ! هیچ کقت نمی  ونی این باکر رک بهشاااون بدی که  و       
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شته ، همه فکر می کنند اکن  و رک        ستی ک فرهاد ق د من رف کردنت رک دا خودر خوا

سابقت رک  ادامه می دی ک نهایت هر  ا  راه به در کرده ن  و بر می گردی  هران ک  ندگی 

ا  رندگاه ا  یاد فرهاد غ ه دار می شی اما ایندا مبرک ، موصعیت  ندگی ک کاری ک حتی     

 جون فرهاد ممکنه به خطر بیفته ، فرهاد کامال عاقالنه داره پیش می ره هوم ؟

 : شانه ای باال انداخت ک متفکرانه گفت

ست می گی ! اما به جای ا    شایدم  و در ین حرفها می  ونی یه کاری برام بکنی نمی دکنم 

 ؟

 : با  ردید گفتم

 .  ا ره کاری باشه ، اگر بتونم ک ا  عهده اش بر بیام

شنیدم این     ضه ک  حتما بر میای ، می خوام به دیدن مادر فرهاد بری اکن یه  ن پیر ک مری

 ... رک ها حال رندان خوشی نداره می دکنی اگه اکن نباشه

 : با خنده گفتم

 . ه نمی خوای بکشمش و ک

 . خودش هم خندید

نه دیوکنه ! فقط می خوام بدکنم حالش رطوره ؟ خودم نمی  ونم اکن طرفا برم کافیه باد         

صال با این         شه ، مرجان هم که ا به گوش این پسره برسونه  ا ا  اینم که هست پررک ر ب

 ... قضیه مخالفه ننن فقط می مونه  و ننن یگانه

ار می رفتم نمی  وانستم احساس سالی را به فرهاد عشق  لقی کنم       هر ره با خودم کلند

شتر به یک         شت این رابطه به ن رم بی سم اک هم عار دا سالی حتی ا  بردن ا در جایی که 
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ست مثز همیشه          سالی می خوا شاید هم یک با ی که  شباهت داشت ن  لدبا ی ببه گانه 

شد ن به هر حال  الش من برای ان راف     اک مثز کوبیدن مب در هاکن بود برنده ی من با

ک در مخر هم اک مرا به کاری که می خواسااات مداب کرد ن خانه ی فرهاد را دیده بودم          

باغی بود در خارج ا  رکسااتا که شاااید بارها ا  کنارش عبور کرده بودیم ن برای اینکه به 

سبم را به درخت نارکن کنار      شود    نهایی رفتم ا سالی ، مرجان متوجه ن ست  مه  رش  خوا

ی نزدیک به باغ بسااتم ن در باغ نیمه با  بود بعد ا  رند ساااعت کلندار رفتن با خودم ک   

شدم ن   گردش در اطراف با  هم درار  ردید بودم ن به هر حال دل را به دریا  دم ک کارد 

شنیده می شد صدای غار غار کالغ ها بود ن جلو ر رفتم باغ  اریک  ر ا          نها صدایی که 

 .  ر می رسید با این کجود درختان متنوع ،  یبایی خاصی به من می بخشیدبیرکن به ن

البته اگر  ا من حد خوفناک نبود ! رشاامم به ساااختمان کاهگلی افتاد ن ساااختمان بساایار 

کورکی بود ایوان یک پله با  مین فاصله داشت ن ا  رندره نگاهی به ا اق کردم که حاال    

ف رکشاان بود ن پیر  نی که در بسااتر مرمیده بود  به قور رراغ  نبوری مکیزان بر سااق

رقدر رندور به ن ر می رسید ! قبز ا  اینکه   میم به کارد شدن بگیرم دیدم که فرهاد      

کارد ا اق شد ن خدای من اک ایندا ره می کرد ؟ شاید مق ر خودم بودم منقدر کقت کشی  

را د دیدم ک همان جا   کرده بودم  ا شاای ا  راه رساایده بود ن به هر حال عدوالنه ساارم  

ستاده        ستم ک به دیوار  کیه دادم ن در من حال با دیدن مردی که مقابلم ای ش رکی  مین ن

صور ش گرفت ن با     شیدم ن مرد فانوس را باال ر مکرد ک مقابز  بود ا   رس جی  بلندی ک

 هدیدنش  بانم بند ممدم ن فرهاد شتابزده ا  ا اق بیرکن ممد ک نگاه پرسشگرش را اکل ب   

 . من ک بعد به من ور دکخت

 !یگانه خانم شما ایندا ننن؟

 . فرهاد یه لیوان مب بیار ، فکر کنم  رسیده باشه
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 : اک رفت   من ور مقابلم  انو  د ک با پو خندی گفت

 این نتیده کندکاکی بی موقا اس نه ؟

 : لبه پندره را گرفتم ک ا  جا برخاستم ک در من حال با  ندی گفتم

 . رستی نکردیداصال کار د

 : یک دستش را باال گرفت ک گفت

 ... اینقدر  ند نرک ! من کاری نکردم که درست باشه یا نباشه ، ا  این گذشته کاری که  و

با ممدن فرهاد حرفش را برید ک کاساااه مب را ا  اک گرفت کمی مب خوردم ک ا  فرهاد         

 .  شکر کردم

 . خی فرهاد جان ، مواظی مادر باش

 . که اکمدیدرشم ممنونم 

 . کاری نکردم ، سعی می کنم قبز ا  رفتن با  هم سری بهشون بزنم ننن فعال خداحافظ

سنگینی نگاه پرسشگر فرهاد را هنو  حس می         سبش رفت ک من در حالی که  سمت ا به 

 : کردم خداحاف ی عدوالنه ای کردم فرهاد گفت

 . می  ونید با اسی من برید

 : به سرعت پاسخ دادم

 . اسی خودم بیرکن باغه ممنونم ن



                 
 

 

 لیال مردانی  |فراموشت خوهم کردرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

103 

 

سی !        شنا سبم نبود ن ا  ذهنم گذشت خدای من ره بر  ا  باغ بیرکن ممدیم اما خبری ا  ا

شت اک نیز من رنان  ند می رفت           نها منبا رکشنایی فانوسی بود که من ور در دست دا

که گویی کساای دنبالش کرده اساات ن لدم گرفته بود ک ا  طرفی هم ا  هموار نبودن راه  

سر  ا       نگر صورر به  مین افتادم ک  شد که پایم پیچ خورد ک با  ان بودم ن نفهمیدم رطور 

 . پایم گلی شد ن با صدای فریادم برگشت

 ری شده ؟

 : به  حمت ک ناراحت ا  جا بر خاستم ک گفتم

شما ره اهمیتی داره ن بهتره به راهتون ادامه بدید که یه موقا این کقت شی کسی       برای 

 . من خودم می یام مزاحمتون نشه !

 . ا  لبخند  د ک من ع بانی  ر شدم

 . برای ری کایستادید منو نگاه می کنید ، خی برید دیگه

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

 . ر ک کضا که نمی  ونی به خونه برگردیبیا بریم سر رشمه ، با این س

جلو ر راه افتاد ک من ناگزیر ا  پی اش رکان شاادم ک ضااعفم بد  ر ا  من بود که در رند  

صور م را              سر ک  شستم کنار مب ک با خشم ک بغض  سامان بخشم ن ن سر ک  دقیقه به من 

 . خیس کردم

 . فایده ای نداره ، همه ی لباسام گلی شده

 . ت به این قبیز کارها نزنی ا  و باشی که دس

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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نمی دانم ررا یک لح ه به ن ر رسید دکباره من ور سال پیش شده ک با هر حرفی ق د        

شکنی به اک بدهم اما ننن       ستم  ا جواب دندان  سریعی ا  جا برخا ا ارم را دارد ن با حرکت 

اه  رند لح ه نگاهمان بهم خیره ماند ن نور فانوس رهره اش را رکشااان کرده بود ک نگ          

 : گرمش مرا خلا سالح می کرد ن دستمالی به سویم گرفت

بگیر دختر کورولو ننن این قدر هم با نگاهت اعالن جنر نکن که من  ا ه ا  راه رساایدم 

 . ک خسته  ر ا  اکنی ام که بتونم ا  خودم دفاع کنم

 . من اعالن جنر می کنم یا شما که  ا ه یاد قدیم ها افتادید

 : ند خندید بعد دکباره مو شکافانه نگاهم کرد ک گفتخندید   با صدای بل

پیداساات یکی یک دکنه ی خانوم رک خیلی اذیت کردم که همه ی ملکه ی ذهنش شااده   

 هوم ؟

به                یاد مکری من رک ها حال بدی پیدا می کردم ک ناخود مگاه ا  اک که منقدر راحت  ا  

ممد اه خ اااوص ا  من رک    خودش اجا ه می داد هر  وهینی را به من رکا کند ، بدم می    

 : کذایی ننن سرم را برگرداندم ک گفتم

 . بهتره بریم من ور خان ، اآلن همه نگران می شن

 . رشم بفرمائید

ست دیگر فانوس را گرفته         سی ک با د سار ا ست اف راه افتادم اک هم در حالی که با یک د

سگها ک  ک ه ی گرگها باعث کحشتم می     شد هر رند لح ه    بود راه افتاد ن صدای پارس 

 : یکبار نگاهی به دکر ک بر می کردم ن بی اینکه نگاهم کند با لحن مرامی گفت

 . نگران نباش ا  ما خیلی دکرند
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 : سکور میانمان معذبم می کرد گفتم

 کی اکمدید ؟

 . یکی دک ساعتی می شه

  نعا ؟

 . نه ف هومن هم اکمده

گار نه انگار که  ا رند دقیقه قبز مثز  اک دکباره ح ااار را به دکر خودش کشاایده بود ، ان 

یک دکست صمیمی با من صحبت می کرد حاال دکباره رهره ی سردش با  بان بی  بانی      

 (( ! می گفت : )) سکور کن ک خلو م را بهم نزن

 (( ! رفتار دکگانه اش در  نگنا قرارم می داد با خودم گفتم : )) به جهنم

 11ف ز 

خاصااای برای ساااالی اندام دهم متاساااف بودم ن حتی نمی      ا  این که نمی  وانساااتم کار   

 وانسااتم اک را به اشااتباه بودن راهی که در پیش گرفته متوجه کنم ن برای همین به حال   

خودش گذاشااتمش ن حداقز می  وانساات بپذرید عمر ک  ندگی دساات خداساات معلوم  

رهاد  مرگ اک ف نبود من پیر  ن رندور  ا کی در قید حیار باشااد حتی معلوم نبود بعد ا 

با سااالی به  وافق برسااد یا نه ن به فرض محال هم که من دک به  وافق می رساایدند ، این  

 ! ا ه مغا  م یبت بود ن کاقعا  ا سالی  عدی می کردم مگر اک من ور را ندیده بود ؟

هومن ا  اکضاع ک احوال  هران برایم گفت این که  ا قبز ا  ماه رمضان اکضاع کمی مرام    

ه بود ک جا به جایی رندین مهره ا  جمله ن یری ، مردم را کمی مرام  ر کرده بود   ر شد 
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ضد             سار  سا ضا گرفته اند ک هم رنان اح ضان دکباره رکحانیون مو شرکع ماه رم اما با 

 : رژیمی مردم را بیدار می کنند ن با لحن پر حسر ی گفتم

 . ای کاش  هران بودم ! ایندا انگار ا  همه ی دنیا بی خبرم

 : ابرکیی باال انداخت ک با لبخند گفت

بی جهت نیساات که همایون عیالقه ی  یادی به حضااور  و ،  و رگوهشااون داره ، مطمئنا  

 . مهره ی فعالی می شدی

 : هر دک خندیدیم   گفتم

 . کلی من  رسو  ر ا  این حرفهام که به درد سیایت بخورم

 .  رسو نیستی پرنسس محتاطی ک این خیلی خوبه

  م به حومه ی شهر می رید ؟هنو

البته کلی نبود  و بدجوری من ور رک درار مشکز کرده رکستایی ها همکاری نمی کنند ،    

 . مثز همیشه  ع ی کاذبشون کار رک خراب می کنه

 . منم که بوم همین طور بود رون اکنها خانم ها رک به عنوان پزشک قبول ندارند

د من ااور نگاه هردکمان به سااوی اک برگشاات  سااری به عالمت  اسااف  کان داد ن با کرک

 : هومن پرسید

 رفتند ؟

 . نه ، من اجا ه ی مرخ ی گرفتم ، هنو   و دهه ی اکل  ندگی می کنند
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به  ندگی بربابی عادر دارند ، مسلما به این راحتی حاضر نمی شن ا  موقعیتشون رشم       

 . پوشی کنند

  سته به کجود اربابشون ک به حرف  مق ر خود رکستایی ها هستند که انگار  ندگیشون ب     

 .  کر عادر دارند

 : ک با درنگی ادامه داد

 . هومن مماده باش که امشی برگردیم

 : بی اختیار گفتم

 ! نه

 . با نگاه خیره من دک به خودم امدم

 ! من ورم اینه که ننن ای کاش رند رک  بیشتر می موندید

 : من ور پریسد

 ایندا دلتنگی می کنی ؟

 : گفتم

 . ندا همه ری خوبه کلی گاهی کقتا کاقعا حوصله ی ادم سر می رهای

 : هومن در خالی که سیگاری م ش می  د گفت
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شه        ستی من ور یادر با صحنه رندش می ده ننن را یگانه ا  جمله انقالبیونیه که دکری ا  

شکنی کردیم ک یکسره به         سنت  سری به  یار گاه بزنیم به خ وص که  قبز ا  رفتن یه 

 . اکمدیم رکستا

کامال موافقم ، اگر خانوم پی ببرند قلبشون می ایسته ننن این پسره ررا اینقدر  و خودشه      

 ... ؟

 . بیرکن را نگاه می کرد

 کی رک می گی ؟

 ! فرهاد ، خیلی ساکت شده

 : بعد به سمت ما برگشت ک پرسید

 بریم ؟

ساع    شدم ن اما اده در یک  ت مانده به افطار خلور  با منها برای رفتن به  یار گاه همراه 

شدند ن هوا رک به  اریکی می        ستا جما می  سدد رک شد ک مردم قبز ا  اذان همه در م می 

 . رفت که کارد شدیم

سمت من دک       سوره ای که قرائت می کرد ا  جا برخاست ک به  پیرمرد قاری بعد ا  پایان 

صدا ب       شان که ادامه یافت بی  صحبت  سی کرد ن  اد یرکن ممدم ن بممد ک به گرمی احوالپر

خنکی می ک ید ن مب ک هوای رکسااتا حتی در من ماه که اکج گرما بود همبنان خنک می 

 . نمو جحاده کم کم میان  اریکی محو می شد

 یگانه  و ایندایی ؟

 : در حالی که گره ی رکسری ام را محکم می کردم اک را نگریستم جلو ر ممد ک گفت
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 . تر بود با اسی می اکمدیمپاک فراموش کردم که  و رک ه ای به

 مهم نیست ، می  ونم  ا رسیدن به خونه طاقت بیارم ننن امشی بر می گردید  هران ؟

 . باید برگردیم

 ... ا  من دلخورید ؟ بابت اکن شی

 ! فراموشش کن

به قول           نده  الفی  ندیده بودم اکن طور ا  کوره در بری ، فکر کردم ریزی نمو حاال   ا 

 ! جا سرم در بیاری خودر گذشته رک یک

شتم میا  یبایی من غرکب      شیرینی دا ک لبخند  د   من هم لبخند  دم ن مرامش عدیی ک 

 رکستا که هیچ گاه ا  ن رم محو نمی شد به خاطر حضور اک نبود ؟

 ببه ها بریم ؟

 . هومن بود ن در  اریکی به سمت رکستا راه افتادیم

عادی را ا  یاد برده بودند اکضاااع بلبشااو   به  هران برگشااتیم اما در  هران مردم  ندگی

بود ک راهپیمایی ک   اهرار رک  عید فطر   کشااتاری که رند رک  بعد ا  من ا فاق افتاد ، 

شدر  حریک کرد ن خوب به یاد دارم همایون       سار ملت را به  سا همه را  کان داد ک اح

ست حرفی ا  من رک  بزند به گریه می افتا  ستانی    ا مدر ها هرگاه می خوا د ک به یاد دک

 . می افتاد که در من حادثه ا  دست داده بود

شگاهها به ظاهر کار خود      سیدن به  هران کارم را در درمانگاه مغا  کردم دان به محض ر

را ا  سااار گرفته بودند اما عمال محز فعالیت حزب های مختلف شاااده بودند ن در  رم          

به بیمارساااتان هم می       ما اکضااااع طوری بود که      جدید برای طی دکره ی عملی  رفتیم ا
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بالفاصااله باید دساات به کار می شاادیم در یکی ا  همان رک ها مشااغول رساایدگی به     

 : مدرکحی بودم که ا  ناحیه ی پا  یر خورده بود که ناگهان کسی مخاطبم قرار داد

 ! ببخشید خانم

 : بی منکه نگاهش کنم گفتم

 . بفرمائید

 . من می خوام دکتر شمسایی رک ببینم

سرک به         صدای ناله ی پ شدم ن با  سرم را برگرداندم ک رند لح ه بهت  ده به اک خیره 

 : خود ممدم ن دختر جوان به   ور این که متوجه نشده ام  کرار کرد

 . دکتر من ور شمسایی

 : با صدای خفه ای پرسیدم

 شما ؟

 . مریامهر هستم

 . برید ننن انتهای راهرک سمت ر 

 . ممنونم

 . در حالی که فکرم به هیچ کجه متمرکز نمی شد به کارم ادامه دادم اک رفت ک من

پسااار نوجوان را به جای بهتری در یکی ا  ا اقها منتقز کردیم اما اک همبنان ا  درد به          

 : خود می نالید در حالی که نگاهم به اک بود ا  ذهنم گذشت
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هم به دیدن من ااور ممده  خودش بود ، کتایون ، اما ایندا ره کار می کرد ؟ یعنی قبال ))

 (( ... ؟

 ! خانم پرستار یه کم مب ، فقط یه کم

 . لبهایش را با دستال مرطوبی خیس کردم

 . مرکم باش عزیزم ، االن برار یه مسکن  زریق می کنم

ک با  ا  ذهنم گذشاات : )) اگر مد ها ا  اخرین دیدارش با من ااور می گذشاات حداقز     

شمانش  شاید در  مام این   هیدانی در لحن کالمش یا ر بود ن در حالی که اینطزکر نبود ن 

 (( مدر با هم در ار باط بوده اند ک من ور فقط با یگر خوب یمقابز دیگران بوده

شیدم در همان حال          شد نفس راحتی ک سرک  زریق کردم ن مرام  ر که  سکنی برای پ م

شااید ن  صادای درگیری که ا  خیابان به گوش می رساید موجی شاد هراساان رشام بگ     

ستم ک به ارامش دعو ش کردم ن ا  ا اق که بیرکن امدم متوجه من ور        سریا پندره را ب

سمتم می ممدند ن پیمان حرف می      شدم که کیف به دست همراه پیمان ک دختر جوان به 

 د ک دختر جوان با دلربایی می خندید ن دکباره کارد ا اق شااادم  ا منها عبور کنند ن من            

ودی که درگیر کارهای بیمارستان بود اما  مام  الشش بر این بود که   رک ها من ور با کج 

در درمانگاه هم حضور داشته باشد با این حال من رک  به درمانگاه با نگشت ن ساعت ا         

شکافانه           سراغم ممد ک با نگاهی مو شده بود که پیمان به  ضاع مرام  ر  شته ک اک هفت گذ

 : پرسید

 !مرک  اینقدر  و خودشه ؟دختر شلوغ ک فعال بخش ما ررا ا

 : با لبخندی   نعی گفتم

 . ریزی نیست ، کمی خسته ام
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به خودر           یه رحمی  ما فعال بهتره  نذاشاااتی ننن ا کامال حق داری کقت م اد برای خودر 

 . بکنی  عویض لباس کن  ا برسونمت منزل

 . ممنونم ، خودم می رم ، مزاحمتون نمی شم

 . سفارش اکید کرده  ا در منزل همراهیتون کنماکال مزاحم نیستی ، ثانیا من ور 

حرفش به مذاقم خوش نیامد که هیچ ، لدم را هم در مکرد گویی  ا ه متوجه شدم رقدر 

ا  دسااتش ع اابانی هسااتم ن به  بانم ممد بگویم : )) من ااور برای خودش گفته ! (( اما    

ا ا  افکارم جدا  نگفتم پیمان در طول راه ا  موضوعار مختلفی حرف  د کلی هیچ یک مر 

نکرد ن پس  مام این مدر من اااور نقش با ی کرده بود ، امرک  خیلی عادی ک عاری ا         

هر هیدانی کنار کتی راه می رفت ، پس هومن هم با اک همدسااات بوده با این فکرها کم    

کم اخم هایم در هم رفت ن کقتی پیاده شاادم ا  پیمان  شااکر کردم اک با لحن شاایطنت    

 : گفتممیز همیشگی اش 

شده پیدا کنم ، حاال اخم ها و با          سنگم که  شی من ور رک ا   یر  بهت قول میدم فردا 

 . کن

بوقی  د ک قبز ا  اینکه مدال اعتراضاای بیابم ا ومبیز را به حرکت درمکرد ن حرفر اک که 

شاااید بی هیچ من ور بدی گفته بود کمی مرا به خود مکرد ن کساای در گوشاام گفت : ))    

که  و اینقدر ناراحت شده باشی ،  ندگی خ وصی من ور به  و ربطی نداره ن دلیلی نداره 

داره ؟! (( کارد عمارر که شادم احسااس ناشاناخته ای را که به شادر منقلبم کرده بود     

به محض           ما  به ا اقم برکم اکضااااع بهتر بود ا کمی ا  خودم دکر کردم  ا موقعی هم که 

را گول بزنم ن ناراحت بودم ک به شااادر ا  اک      اینکه  نها شااادم فهمیدم نمی  وانم خودم   

دلگیر ننن هر ره در رختخواب به ر  ک راسااات غلتیدم نتوانساااتم بخوابم ن صااادایی در 

مغزم می پیبید : ))  و ا  ری ناراحتی ؟ ا  اینکه فهمیدی من ور  نها نیست ؟ (( جوابش    
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، دلم نمی خواساات کساای  را قاطعانه دادم : )) نه اصااال ،  و نمی فهمی من ا  ری دلخورم 

به           با ی کرده ک کلی هم  مدر برام فیلم  مام این  نه ن من اااور   یه احمق فرض ک منو 

شفته        صدا خندید : ))  و داری درکغ می گی ، اکنی که  و رک م سادگی هام خندیده ننن (( 

 (( ... کرده نیش حساد ه

سته بود               ش شانی ام ن سردی بر پی ستم ک در حالی که عرق  ش  مزمه کردم :سر جایم ن

خدایا کمکم کن ن خودر که می دکنی من اصااال دکساات ندارم کارد این با ی ها بشاام ننن  

کاقعا نمی خواستم ن ره این که خوب می دانستم مسائز عاطفی به این شکز   دردسرهای 

 . بسیاری به دنبال خواهد داشت من ره که من به هیچ کجه طالبش نبودم

رگیری با درس ک دانشااگاه ک دکره ی ممو شاای دیگر به ا  فردای من شاای به بهانه ی د

درمانگاه نرفتم اک هم  ا سه شی بعد به عمارر نیامد ن شاید نیمه شی بود که ضربه ای        

 . به در خورد ن در را  ا نیمه با  کردم

 . سالم

 . سالم من ور خان

 خواب بودی ؟

 : موهایم را پشت گوشم  دم ک گفتم

 . نه

 : با لبخند محوی گفت

 . نگران نباش ، ق د کرکد به ا اقت رک ندارم

 .  ا ه متوجه موقعیت خود شدم ، ا  جلو در کنار رفتم ک من را  ا مخر گشودم
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 . معذرر می خوام ، بفرمائید

 . نه ، فقط اکمدم حالت رک بپرسم ، سایه ار سنگین شده ک خبری ا  ما نمی گیری

 : ای دیگری پرسه می  د گفتمنگاه گذرایی به اک کردم ک در حالی که فکرم ج

 . ممنونم

 بابت ری ؟

 . بابت ری ؟! ننن مهان برای اینکه خواستید حالم را بپرسید

 : قدمی به سویم برداشت ن سنگینی نگاهش را حس می کردم پرسید

  و کاقعا حالت خوبه ؟

 : قاطعانه گفتم

 . بله ف فقط کمی خسته ام

ت ک رفت ن احساااس انزجار می کردم ررا  با ناباکری سااری  کان داد ن شاای بخیری گف 

نداشاااتم ن           جایی  که هیچ کدای ذهن اک  حالی  کانمود می کرد برایش اهمیت دارم در 

مدبور نبود رل بایز کند ن صاادا دکباره در گوشاام پیبید : )) قرار هم نبود  و ذهنش جا   

 (( ! داشته باشی مگه این که  و این طور   ور کنی

 ! چ   وریمن هیچ   وری ندارم ن هی

 ! صدا خندید ن با صدای بلند خندید
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ستم می داد ک من کم کم باکرش کردم ک می فهمیدم ا فاقی که در  مام         شک شت  صدا دا

ماههای گذشته گاه به خاطر موقعیت خودم ک گاه ا   رس سالی ک حتی کجود کتایون ، ا   

ستم این طور شود   افتادنش حذر می کردم ، دارد رخ می دهد ن کحشتزده بودم ن نمی خوا 

 ... ن ا  افکاری که مدام دکره ام می کردند می گریختم

حال ک ححوصله شیطنت ک شلوغ کردن نداشتم به خ وص اگر من ور بود ،  رجی  می         

دادم خودم را پشت کتابهای درسی پنهان کنم ن مثز من شی که پیمان هم حضور داشت       

ا  رک کردم ک به ا اقم رفتم ن مخر شی  جما ر 9اما علی رغم اصرار مرجان  کد ر ا  بقیه

 : کقتی صدای در ممد بی  امز گفتم

بفرمائید ننن فکر کردم به حتم مرجان اساات که حاال بعد ا  رفتن پیمان ممده بود  ا ا  اک   

برایم بگوید ن ای کاش من هم می  وانسااتم برای کساای حرف بزنم  ا ساابک شااوم ! اما   

باشم ن در که با  شد سرم را ا  رکی میز برداشتم  خوب عادر کرده بودم بیشتر شنونده 

 . من ور بود

 . سالم

 . نگاهی به من ک نگاهی به بوم نقاشی انداخت

 ! ا  کی  ا حاال رشته ی پرستاری کاحد نقاشی هم داره !؟ اکنم  ا این حد پیشرفته

صلگی رکی بوم پیاده کرده ب    سر بی حو دم   وجلو ر ممد ک با نگاهی به با ی رنگی که ا  

 : به طعنه ادامه داد

کاقعا ساااخته اکنم با این موضاااوعار فلسااافی ن حق داری ا  حاال به  کاپو بیفتی هر رند  

 . امتحانار دی ماه باشند

 : خودم را نباختم ن با قیافه ی حق به جانبی گفتم
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 ! گاهی برای رفا خستگی خوبه

 ! ک گاهی هم برای فرار

 . نداشت ن گره ای به ابرک انداختملحنش کمی  ند بود اما برایم اهمیت 

 فرار برای ری ؟

کقتی گفت : ))  و رته ؟ (( کلما ش رنان با  حکم ادا شد که نا خواسته ک ا  سر کحشت       

 :  کانی خوردم اما اک بی  وجه ادامه داد

 بهتر نیست به جای قهر ک این با ی ها بگی ره ا فاقی افتاده ؟ ررا ا  من دلخوری ؟

 : با لداجت گفتم

 . من ا  شما دلخور نیستم

 : با پو خندی گفت

 ! جدا ، پس حتما من به احمقم

 ! من ور خان

 ! اینقدر من ور خان ، م نور خان نکن

این بار کاقعا بهتم  ده بود خودش به صااارافت افتاد ن رنگی به موهاش  د ک با لحن ارام  

 :  ری گفت

 . یمتاسفم ! کلی  و با این رفتارر پاک منو کالفه کرد

 : شرکع کرد به قدم  دن ن  یر رشمی نگاهش کردم دکباره یاستاد ک گفت
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 . این طور که معلومه نمی خوای ریزی بگی ، بسیار خوب مهم نیست  و هم مثز بقیه

 : حرفش رون نیشتری بر قلبم نشست ن داشت به سمت در میر فت که با خشم گفتم

 . حرف نزدن من خیلی بهتر ا  درکغ گدفتن شماست

 : حیرر  ده به سویم برگشت ک من با غیظ ادامه دادم

 . حتی اگر من با کندکاکی احمقانه ام مدبور ون کرده باشم حق نداشتید درکغ بگید

 : جلو ر ممد

  و ا  ری حرف می  نی یگانه ؟

ا  کاقعیت  ندگی شاااما ، ا  رلی که برای همه با ی می کنید ، ا  کتایون مریمهر که ب           

ود ننن همه رک فریی دادی ک بیشااتر ا  همه من احمق ساااده  حت  اثیر   دیدنتون اکمده ب

ق ه ی دراما یک  ندگیتون قرار گرفتم حتی ننن حتی برا ون گریه کردم ، خنده داره نه  

 ؟

بغض گلویم را به سختی می فشرد اما من را فرک می دادم ک با لداجتی ببه گانه در مقابز 

 .این حال همه ی کجودم می لر ید با کانم را گرفتاشک هایم مقاکمت نشان می دادم با 

که خودم ا ش                مده  یدن من اک به د ره درکغی گفتمنکتی کی  نه! من  گا باش ی مرکم 

 بیخبرم!اصال اگر همبین ا فاقی افتاده باشه ررا باید ا   و پنهون کنم؟

 :با پو خندی گفتم

مده بود خانم مریامهر بسااایار خوب قبول می کنمناکن خانمی که اکن رک  به دیدنتون اک-

 .نبودناصال این موضوع ره ربطی به من دارهن  ندگی خ وصی شماست
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گذشااات:         فتنا  ذهنم  به فکر فرک ر میخواد  "ابرکانش در هم گره خورد ک رند لح ه 

 اما ررا؟مگر من ره خطری برایش داشتم؟ "خودشو  وجیه کن!

پیش برای دیدن من به    نکنه من ورر کیمیاسااات؟درساااتهنننننننکیمیا بود که رند رک        -

 درمانگاه ممده بود خواهر دکقلوی کتی مگه  و ریزی راجا بهش نشنیدی؟

شنیده بودم اما نقش کتی همیشه در ذهنم پررنر  ر می نمودنره طور به ذهنم نرسیده     

بود!نناین همه شاااباهت! اماننننننن گویی غافلگیر شاااده بودم ک نمی دانساااتم که ره باید            

 .اک با رند لح ه درنر شی بخیری گفت ک رفت بگویمنسکور کردم ک

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

  12ف ز 

سااعی می کردم حداقز با خودم یکرنر باشاامنکاقعیت همان بودنهر رند  لخ ک هر رند  

شده بود ا  یاد کسی که در رک های اکلین       دکر ا    ور اما ا  مد ها پیش  ندگی من پر 

سیدنکسی که به هر بهانه ای مورد    کرکدم  نها نقطه ی  اریک ک  لخ عمارر به ن  ر می ر

 مسخرم قرار می داد ک مشکارا ناراحتی اش را ا  حضورم ابرا  می کردندرست نمی دانم  

ره کقت ک ررا این ا فاق افتاده بود نشاید هم همان حساسیتی که سالی به خرج داده بود 

که داشتننننن نمی   وجهم را به سوی اک جلی کرده بود ک شاید هم ق ه ی عشق ک  نهایی 

دانم به هر حال هر ره بود اک جایگاهش را در قلبم یافته بود اما من خوب می دانساااتم           

ستم  نهایی  لخش را ا  بین     ست! اک متعلق به من نبود حتی اگر می خوا  نها این کافی نی

ستند      ستنمن ک اک مانند دک خط موا ی بودیم دک خطی که هرگز می  وان ببرم اک نمی خوا

صدا می گفت:      هیچ  شندن شته با شتراکی با هم دا ستش داری! "نقطه ی ا ن من  "کلی  و دک

  "!قبول  اما این یک را ه را ی که حتی من ور هم نباید بهش پی ببره"می گفتم:
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سد          سرپوش بگذارمناینطور  نشستم ک فکر کردم به اینکه رطور رکی قضیه ی من شی 

شتم ک قبز ا  اینکه کارم     را مغا  کنم به ا اق من ور رفتم در حالیکه که به درمانگاه برگ

 .به ظاهر رهره ی بشاشی داشتم

 اجا ه هست مقای رئیس؟-

 .البته بفرمایید-

 . نر  د ک دک فندان قهوه خواست

 !ا  من که دیگه دلخور نیستی؟-

 !دلخور؟! نه اصال برای ری؟-

 :با لحن شیطنت ممیزی پرسید

ت همین حاال رکشااان کنم  ا دکباره رند      فکر کردم اگر مس له ی مبهم دیگه ای هسااا  

 !رک ی بخش رک ا  حضور پرستار فعالم محرکم نکنم هوم؟

شااما ید طوالنی  و بار کردن گوشااه ک کنایه دارید اما رند رک  غیبت من هیچ ربطی به  -

ست که من      ستار حاذق ه شته ا  این  و این درمانگاه اکنقدر پر اکن نقاط مبهم نداره  گذ

 .گم هستم  ا ه کار  وشور

 :ابرکیی باال انداخت

نهننننننخوب مثز اینکه شی  نده داری دیشی کار خودشو کرده ک فکر نمی کنم حداقز     -

 .یه امرک  ا  پس  بون  و بربیام

 :ضربه ای که به در خورد خودش ا  جا برخاست نسینی را گرفت ممد ک رکبرکیم نشست
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  لخ یا با شکر؟-

 !با شکر لطفا-

 .م  دن قهوه کردم  ا نگاه کردن به اک  سلطم را نگیردخودم را سرگرم ه

درست متوجه شدید دیشی خوابم نمی برد؟ یعنی راستش رک بخواهید ا  خودم دلگیر       -

سته              شما محق دکن صی  سا ل خ و ک ع بانی بودم ا  اینکه خودم رک برای مگاهی ا  م

تر ساده   و یک دخبودم  کلی باکر کنید ق د کندکاکی نداشتم فقط نمی خواستم کسی من    

 .فرض کنه با این حالنننننننننمی دکنم که  وقا بیدایی ا  ون داشتم

نگاهم که به رشااامانش افتاد ا  حرف  دن با ایساااتادمنناباکری در نگاهش موج میزد             

خادایاا دیگاه ری باایاد بگم؟نکناه فهمیاده         "نگااهم را گرفتم ک ا  ذهنم گاذشاااات:  

 "کهنننننهننننهننننا  کدا میتونه بفهمه؟

 .غرق افکارم بودم که صدایش را شنیدم

 یگانه اکمدی رک ری سرپوش بذاری؟-

گویی یک لح ه فقط یک لح ه  مان ا  حرکت با ایساااتادنهمه ی کجودم یخ کرده ک             

فکرم اصاااال کار نمی کردنخدای من!حماقت کرده بودم  اگر فقط کمی خوددار ر بودم      

 :مه سر به  یز داشتم گفتمنننندر حالیکه سعی می کردم صدایم نلر د همانطور 

کار بودمننننننننا  ون خواهش می کنم           - بده عذرخواهی بهتون  یه  حالننننننننن من  به هر 

 !همه ری رک فراموش کنید می شه؟

 ! و کاقعا اینو می خوای؟-

 .لحن پرکنایه اش م ارم می داد ک کالفه ام می نمودننمی دانستم ره باید بگویم
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 !یگانه به من نگاه کن-

ه ی جرا م را یکدا جما کردم ک رشم به رشمانش دکختم اما در نگاه اک نه خشم بود هم

 :نه دلگیری ک نه حتی رنر  مسخر داشت گفت

  و اکمدی عذرخواهی کنی رون فکر می کنی من ا ر دلگیرم؟-

 :با ناباکری  مزمه کردم

 ا  من دلگیر نیستند؟-

 :با لبخند گفت

ا   و به این نتیده رسااایدم که  و رقدر به بودنت         ررا باید باشااام؟کقتی خیلی  کد ر    -

 !عادر کردم ک به کجودر  و  ندگیم نیا  دارم

حیران به اک  ل  دمناک ره می گفت که هضمش منقدر به ن ر سنگین می رسید؟هنو  به    

 .خودم نیامده بودم که ضربه ی دکم را کارد مکرد

 یگانهننننننبا من ا دکاج می کنی؟-

ا مطابق با شااارایطی که در من هساااتیم معنا می کنیم مثز همان کاژه ی  همه ما کاژه ها ر

که رک ی برای من به معنای بزرگترین کابسااتگی ها بود ک سااالها بعد به معنای   "عادر"

حسی که خیلی ساده می شد ا  من گذشت ک در  ند باد  مان به فراموشی اش سپرد اما         

ن پذیر بود؟نهنننننننبود همانطور که من     به هر جهت مگر گریز ا  با ی های رک گار امکا      

 .خواه ناخواه اسر سرنوشتی شدم که برایم رقم خورده بود

من ااورنننننمن ااورنننننمن ااور این بت  یبای من این یادگار خوش عاشااقی امنناین مرد   

رکیاهای من که  مانی  مانی باال رین خوشی ک قشنر  رین لح ار  ندگی ام را ار انی    
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ستم ا  کی منقدر شیفته اش شده بودمنننننننا  ره  مان قلبم      داشت ک من که ح  تی نمی دا

سرکنده خودم را به   برایش لر یده بودنننننننرند کقت بود که اگر نمی دیدمش مثز مرغ 

این در من در می  دم ک این من ریزی بود که حتی ا  خودم هم پنهان می کردمنمگر نه    

حائز شده ک گذشتن ا  من ممکن نیست؟مگر     اینکه حس می کردم میان ما دیوار سنگی  

نه اینکه رکی من دیوار ساانگی رهره ی  نی را می دیدم که من ااور سااالها دل در گرک    

شت     شقش دا سم       "کتایون مریامهر"ع شه پیش ا سم که در ناخودمگاه ذهنم همی این ا

شده بود ک من هر رقدر که با خودم کلندار می رفتم قدرر پس  دنش را     من ور حک 

 ...........شتم اما حاالندا

ستنپاییزی که برای من ا       شی  ندگی ام متعلق به پاییز ا بگذار اعتراف کنم  یبا رین 

هر بهاری ساابز ر به ن ر می رسااید ک ریزش برگ های ساارخ ک  ردش برایم نه غزل    

 !جدایی که سرکد عشق بود

ثز من وری که من شبی که همرا من ور ساعت ها در پارک قدم  دیم ک اک حرف  د نه م

در من یک سال می شناختم   من شی گویی اک من ور دیگری بودنمهربان  ر ا  همیشه        

 .....با نگاهی گرم که هر لح ه قلبم را می لر اند ک با دنیایی حرف

خودمم باکرم نمی شد که رک ی به دختری که سایه اش را با  یر می  دم دل ببندمناکایز  -

ناخودمگاه دسات ا  جنگیدن برداشاتم ک گذاشاتم همه ریز     با خودم می جنگیدم اما بعد 

همون جوری که باید پیش بره  ا اینکه به رکساااتا رفتین ک اکن کقت فهمیدم که رقدر               

 ...بهت عادر کردم

 :با درنگی افزکد

دختر خوش ساار ک  بان عمارر امشاای ساااکت ک سااربه  یر شااده!یگانهننننننمی خوای   -

 حرف بزنی؟
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به  یر داشااتم ک همبنان ا  نگاه کردن به رشاامان اک حذر می   در حالیکه همبنان ساار

 :کردم گفتم

 !رراننننکلی خدالت می کشم-

 ! د  یر خنده

 منو نگاه کن ببینم  مگه این اکلین باره که داریم با هم حرف می  نیم؟-

نه اکلین بار نبود یک ساااال کنار هم  ندگی کرده بودیمنرک های بد رفته ک لح ه های             

سی را  دربه می کردم        شیرین جا  شتنح شی رنگی دیگر دا شان را گرفته بودناما من  ی

که  ا من موقا نسابت به هیچ کس نداشاتمن ا من  مان حضاور من اور در  ندگی ام من      

هم منقدر نزدیک رکیایی بود که گاهی خودم هم ا  فکر کردن به من حذر می کردم کلی  

یستاده ک ا  دکست داشتن حرف می  د ک همه   حاال من رکیا کاقعیت یافته بود ! اک مقابلم ا

ست نگفته       شتیاق بودناگر این عشق نبود پس ره بود؟! میا مرجان را ی کجود من غرق ا

 بود که هیچ موهبتی باال ر ا  عشق نیست؟

کدام کاژه می  واند در با  کردن درکا ه های امید به رکی  و همبون عشاااق قدر مند            

 !باشد؟

شته های  ندگی ام بکنمنبرای    ا  ببگی مموخته بودم رگ شته هایم را جایگزین ندا ونه دا

همین هرگز ا   ندگی در کنار خانواده ی ن رر خان غم ک اندکهی بر دلم سنگینی نمی    

ضای خانواده بودنبا پا      کردنهر رند این به خاطر گرمی ک مهربانی خال انه ی  ک  ک اع

منقدر دکر ک برم شلوغ بود که  گذاشتن در عمارر دیگر منقدر سرگرمی کجود داشت ک    

با  هم حس نیا  به عشق در کجودم پیدا نشدنحتی با کجود  وجه خاصی که من اکاخر به    

من ااور پیدا کرده بودم اما من شاای گویی یکباره ا  خواب بیدار شاادمنناین طور بود که 
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  عشااق من ااور دریبه ای  ا ه ا   ندگی به رکیم گشااود ک من  ا ه می فهمیدم که  ا من 

 مان رقدر  نها بوده امن ا صااب  خواب به رشاامانم راه نیافتنقلبم غرق لذ ی شاایرین    

ضور مردی مثز        ست رخ دهدنح شیریت  ر ا  این هم می  وان بودنمن رک ها مگر ا فاقی 

ضور  و می داند ک ا   و        شش را ا  کجود ک ح ست دارد ک همه ی مرام من ور که  و را دک

اشینننننناما شیرینی این افکار فقط  ا دمدم های صب      می خواهد  ا همراه همیشگی اش ب 

با من بودنکی خوابم برد نمی دانمنکقتی رشم با  کردم احساس خاصی داشتم ک ا  علت       

ک ناگاه با یادمکری شاای قبز هراسااان   "ره ا فاقی افتاده؟!"من بیخبر! ا  ذهنم گذشاات:

اما لباس خواب به  پریشااان ا  رختخواب بیرکن ممدم "خدای من!"ساار جایم نشااسااتم  

شم          سی در گو ستادم ک سرگردان رکبرکی مینه ای پایم گرفت ک به  مین افتادمنکالفه ک 

رطور  وئنستی اکنقدر حماقت کنی؟رراننننننن  و اکمدی ایندا درس بخونی   و که  "گفت:

ادعا می کردی هیچ کقت حاضاار نیسااتی  ندگی ک مر کها و به احساااسااا ت بفرکشاای ک   

تابننننکای که اگر فت  اننن خان بفهمه به اهوا  برم می گردکنه نننرطور  شدی یکی مثز مه

صال رطوری ثابت می کردم که ا  من هیچ خطایی      به رکی ن رر خان نگاه می کردمننننا

ما حرفی بهش نزده        های من اااور گوش کرده بودم ا به حرف  سااار نزدهنننننمن فقط 

ی کردم؟ ا  این فکر مخر حسابی کحشت  بودمنننناصال ا  همه ی اینها گذشته با کتی ره م

 و ا  خودر شرم نمی کنی؟رطور  ونستی به حریم  "برم داشتنصدا با شما ت ادامه داد:

ما  ا "کلی مخه منم من ور رک دکست دارم   "نالیدم: "اک  کنی؟ ج عشق یه دختر بیباره ر 

پذیر    صااادا برنده شاااده بودن ردید ک دکدلی به جانم افتاده بود ک رهایی ا  من امکان         

نبودنعاشق بودم ک بی  اب! اما مگر  ربیت شده ی  نی مثز بانوجان نبودم؟شک ک  ردید 

منقدر ادامه یافت که همه ی اشتیاق مرا  حت الشعاع قرار داد ک موجی شد ناخواسته ا        

من اااور دکری کنمناعتراف می کنم خیلی ساااخت بود! اکل راه ک در اکج اشاااتیاق کنار      

ه هر لح ه مرا به سوی اک  رغیی می کردننننن ا اینکه یک شی  کشیدن با کسوسه هایی ک

 .باالخره خودش به سراغم ممد
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 :سکور سنگین میانمان را خودش شکست ک پرسید

 کدا بریم؟-

 :اما گفتم"هر جا شما می گید!"ا  ذهنم گذشت:

 مگه قراره جایی بریم؟ همین جا نمی شد حرف  د؟-

در مهار کردن خشامش داردندیگر حرفی    با همه ی کجودم حس کردم به ساختی ساعی  

 .نزد  ا کقتی که به دربند رسیدیمناکل شی بود  یکی ا  شی های خلور ک دلنشین دربند

 خانم خانم ها نمی خوان پیاده بشن؟-

لحن گرم اک با  هم قلبم را لر اند اما اخم هایش ا  هم با  نشدنا   رس بود یا نا ؟!نا ی   

 .......داشتکه من رک ها بدجوری خریدار 

 :سفره ی شام که رکی میز ریده شد با لبخند مهربانی گفت

  و نمی خوای اخما و با  کنی؟باکر کن کقتی می خندی خیلی قشنر  ر می شی هوم؟-

 :لبخند بی رنگی بر لی راندمندستش را رکی دستم گذاشت یخ کردم! مزمه کرد

 فته اش کرده؟ و اکن سر کورولوی یگانه ی من ری میگذره که انقدر مش-

 :در حالیکه با غذا با ی می کردم گفتم

 !هیبی-

یعنی بعد ا  این همه مدر نشاناختمت؟ یه ریزی هسات که م ارر میده ک مطمئنم هر   -

 .ری که هست به منم مربوطه
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 :بی منکه نگاهش کنم گفتم

 من ور خان ره ا فاقی داره میفته؟-

 .یه ا فاق ساده که خیلی کقت پیش افتاده نه حاال-

 .کلی من میدکنم که نباید اینطور می شد یعنی من این رک نمیخوام-

 می خوای بگی من در موردر اشتباه کردم؟-

 :با درماندگی گفتم

 .من می  رسمننننخیلی هم می  رسم!من نمی خوام دختر بدی باشم-

 :با خنده گفت

 مخه عزیز دل من کی گفته  و دختر بدی هستی؟-

 ........کتی خودم   من نباید با کجود-

 :کالفه رنگی در موهایش انداخت ک با  امز گفت

 و کاااری نکردی این منم کااه بهاات پیشااانهاااد ا دکاج دادم    ااا مخرشااام پاااش              -

 .استادمننننگذشته ا  اینها کتی رفته ک دیگه برنمی گرده

 :با لحن ع بی گفتم

 کاگر برگرده؟-

 ....تبرنمی گرده حتی اگر یک درصد هم این احتمال کجود داش-
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حرفش را خورد ک با ساااکو ش  لخی عدیبی را به جانم ریختنرند لح ه بعد دکباره به        

 :حرف ممد

 .یگانه  و با  ردیدهار همه ری رک خراب می کنی   و باید به من حق بدی-

به فکر فرک رفتنسرگردان بودم نمی دانستم رکار کنم ک رطور به  ردیدهایم غلبه کنم    

م اک هنو  به   میمی که گرفته اعتماد نداردنبا نفس بلندی    کقتی خیلی خوب می فهمید

 :گفتم

سی        - سم ا  اینکه یه رک ی ک ست می  ر ست خودم نی من نمی خوام ناراحتت کنم کلی د

که رند ساااال ا   ندگیش رک به پا ون گذاشاااته ک خیلی هم برا ون عزیزه برگردهناگر          

 همبین ا فاقی بیفته شما بهش نه می گید؟

ی که رفت کتی بود نه مننخودش خواست بره پی  ندگیش رون ادامه راه   کلی اکن کس -

سیدنپس می بینی که من هیچ دینی      صرار منم به جایی نر ست ک حتی ا رک بی ثمر می دکن

نساابت بهش ندارمنهر رند برام عزیز بوده ک هساات ک خواهد بود اما اینکه نشااد با هم  

شه که  ندگیمون رک به به   انه های کاهی  باه کنیمنفکر می کنم نها دکاج کنیم دلیز نمی 

 فقط من ک کتی  هر کسی  و این شرایط حق انتخاب مددد داره    و منکر این هستی؟

 !خیننننننه-

پس من هم در این مورد محق هساااتمن و هم مطمئن باش اگر حتی ذره ای نسااابت به    -

 احساس قلبی خودم نسبت به  و شک داشتم هیچ کقت با

کاج رک باهار مطرح نمی کردم یگانه ننن ا ر خواهش می کنم به من قاطعیت موضوع ا د

 . اعتماد کن ک نذار با فکرهای بد ، شک ک  ردید بهت غلبه کنه

 ... با بقیه رکار کنم ؟ اگر خان متوجه بشن
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 : با  امز گفت

ستم فقط ننن باید        شتت ه شه هر ا فاقی که بیفته من پ سپار به من ک یادر با همه ری رک ب

 . بهم فرصت بدیکمی 

 فرصت ؟

گوش کن یگانه من نمی خوام یه اشتباه رک دکبار  کرار کنم ننن  و خوب می دکنی اآلن  و 

شاریط خاصی هستم  اسیس یه بینارستان بزرگ ک مدهز کار راحتی نیست ک متاسفانه با        

کجود سااارمایه گذاری هومن ک پیمان با  هم  و مضااایقه قرار می گیرم ، می خوام اجا ه  

دی این بحران رک پشاات ساار بگذارم اکن کقت دیگه هیچ مانعی نمی  ونه سااد راهمون  ب

 . بشه

 : عدوالنه پرسیدم

 رقدر طول می کشه  ا  اسیس بیمارستان ؟

 : با لبخندی پرسید

 ! و عدله داری ؟

ا  شرم سر به  یر انداختم اما حرف عدله نبود حرف ا   رس بود  رسی که مرا فلج می    

 . کرد

 ، یک سال به من مهلت بده ، قول می دم خیلی  کد بگذره ! می  ونی ؟یک سال 

شدنی بود       شعله کرش کرده بود مگر خاموش  شی که اک خود جرقه اش را  ده بود ک  م 

؟ من ساااده ، دل به اک بسااتم ک اساایرش شاادم ن اساایری که میز به ا ادی نداشاات ک ننن    

  . ت با دل ک جان می پذیرفتماعتراف می کنم اگر ده سال هم ا  من مهلت می خواس
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مگر نه اینکه پایان این انت ار به یک  ندگی مرام ک مملو ا  عشق در کنار اک ختم می شد    

؟ پس ا  انت ار ره باک ! کقتی اک بود با حماسااات ک با عشاااق بی شاااائبه اش حالکر ک          

که نه  امرامش خاصی به رکح  شنه ام می بخشید ن قدم دکم را برداشتم ن پذیرفتم منبه ر

 ...  نها اک ، که قلبم خواهانش بود

 13ف ز 

مرجان اکلین کسااای بود که ا  جریان مطلا شاااد ن خوشاااحال در مغوشااام گرفت ک مرا  

 : ید ک گفتبنکنس

رند کقتی بود که حس می کردم یه ریزهایی  و ساار این من ااور مب  یر کاه می گذره  

 . یلی خوشحالمکلی فکرشم نمی کردم مربوط به  و باشه ننن به هر حال خ

 : ک با درنگی پرسید

 سالی که ریزی نمی دکه ؟

 . نه

 . خوبه سعی کن فعال ا  جریان بویی نبره ن اکن عاشق کتیه ک ممکنه ناراحت کنه

 : حرفش مرا به فکر فرک برد ن دست رکی شانه ام گذاشت ک گفت

ست همین حاال راه بیفتیم بریم پیش الله جان ک      صال بهتر نی شو ا سه    یه ج ناراحت ن شن 

 نفره بگیریم ؟

 : به محض رسیدن به منزل الله جان ، مرجان هیدان  ده گفت

 الله جان حدس بزنید ره ا فاقی افتاده ؟
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 : الله جان با لبخند محوی گفت

 ! خوش خبر باشید دخترها

 . خوش خبریم ، ره جورم ! یکی پیدا شد یخ قلی من ور کله شق ما رک مب کنه

 . اهی به اک ک به من کردالله جان پرسشگر نگ

 جدا ؟ حاال این دختر خوشبخت کی هست ؟

 ! معرفی می کنم ، خانم یگانه شایان که به  کدی به خانم شمسایی  غییر نام می دن

 : الله جان حیرر  ده پرسید

 یگانه ، مرجان درست می گه ؟

 : شرمگین گفتم

 . بله

مشاااپزخانه رفت ن من  وی مبلی فرک   مرجان با گفتن )) همگی که با رای موافقید ؟ (( به

 . رفتم ک سر به  یر انداختم

 !  عریف کن ببینم ره ا فاقی افتاده دختر جان

در لحن الله اثری ا  شااادی نبود ن اک بیشااتر کندکاک بود  ا مشااتاق ک همین حس بدی به 

 . من می داد

 . خی ننن من ور ننن ا  من خواستگاری کرده الله جون

 ؟ و بهش ری گفتی 
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 . خی ننن بهش جواب مثبت دادم

 !رطور به این سرعت  ونستی اینقدر قاطعانه   میم بگیری ؟

 : جوابی ندادم ک اک گفت

 فردا بیا  ریا    نها ، باشه ؟

 . رشم

 . با ممدن مرجان دیگر نه اک ریزی پرسید ک نه من حرفی  دم

می  بود من هم نگاهش ن حتی در کافه  ریا هم الله جان با رهره ای متفکر مقابلم نشسته  

 : کردم باالخره گفت

ررا ساااکتی یگانه ؟ اگر به درسااتی کاری که اندام دادی ایمان داری ررا ساارر رک باال   

 <نمی گیری ک با اطمینان ا ش حرف نمی  نی 

 . نمی خوام فکر کنید ببه گانه رفتار کردم به خدا من خیلی فکر کردم ، به همه ری

شه ، اما     حی این خیلی خوبه اگر فک ر می کنی من ور می  ونه بهترین انتخاب برای  و با

شه ، حاال       شده با دلم نمی خواد  و این میون فقط عالقه باعث گرفتن به همبین   میمی 

 بگو ببینم   میمتون ریه ؟ من ور در رابطه با  و با خانوم هم حرفی  ده ؟

 . کار بیمارستان صبرکنیمنه الله جان ف حاال نه ، من ور می گه باید  ا  موم شدن 

 بیمارستان ؟! همون بیمارستانی که قراره پیمان ک هومن هم رکش سرمایه گذاری کنند ؟

 . بله
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خدای من ! کلی  ا اکندایی که من میدکنم اکنا  ا ه  مین خریدند ، االنم که با این اکضاااع  

نر کی  ک احوال کار ساااختمون سااا ی راکد شااده ، ا  طرفی هیچ معلوم نیساات این ج   

 . خا مه پیدا کنه ک کار ساخت این بیمارستان شرکع بشه

ا  این که الله جان اینقدر موضاااوع را با نکته ساااندی ک نگاهی منتقدانه ار یابی می کرد   

 : هیچ راضی نبودم با لحن  دافعی گفتم

ستقز عمز کنه ، می       شما درست می گید ، اما من ور هم می گه می خواد این بار کامال م

 ! خوام به جایی برسم که خان نتونه کورکترین مخالفتی بکنه ، ره می دکنم گه می

 : دستش را رکی دستم گذاشت ک با لحنی که شرمنده ام می کرد گفت

عزیز دلم من فقط نگران  وام ، برام اهمیت نداره من اااور ره فکرهایی برای مینده اش 

می گم من ور برای مطرح کردن   داره مهم اینه که این میون به  و صدمه ای نخوره ن اگر

سالی  و        صیه که پدرش داره ، نمی خوام دک  این موضوع درنر نکنه به خاطر  ع ی خا

رک دنبال خودش بکشونه ک بعد معلو نیست خونوادش ره عکس العملی می خوان نشون     

بدن ، به هر حال ا ر می خوام که خوب رشااما و با  کنی ، قدم به راهی گذاشااتی که به 

جه معلوم نیست مخرش به کدا ختم می شه ،  و  ندگیت رک به قمار گذاشتی ، من هیچ ک

مخالفش نیسااتم ،  ندگی همه اش ریسااکه ، اما باید ممادگی پذیرش هر ا فاق دیگه ای  

 رک هم داشته باشی هوم ؟

من رک   نها با  کان سااار حرف های الله جان را  ایید کردم اما کاقعیت این بود که من             

ای اک را نمی فهمیدم ا  ن ر من من ور مقتدر رین مرد دنیا بود مردی که دیگر نگرانی ه

 . نمی خواست  یر بار جبر مردی به اسم فت  ا ننن خان برکد
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من ااور من قادر بود هر ساادی را بشااکند همان طور که من حاضاار بودم به خاطر اک هر  

شته     کاری بکنم مگر این که ننن فکر می کردم  نها یک مانا می  وا سر راه ما کجود دا ند 

باشااد ، مانعی که حتی من ااور هم نمی  وانساات حریفش شااود ن کتی برای من حقیقت    

 .  لخی بود که حتی یک لح ه رهایم نمی کرد

ساااالی به درمانگاه ممد مرجان هم همین طور ،  قریبا دانشاااگاه را  عطیز کرده بودم ک           

شتر اکقا م را در درمانگاه می گذراندم ن همرا  ه ببه ها ک یکی دک پزشک ، گرکه امداد   بی

 شکیز می دادیم ک در شهر می گشتیم در  مام من لح ه ها متوجه می شدم سالی با همه 

ی ساااا  مخالفی که می  د  ا ره حد برای خدمت ک امداد رساااانی به مدرکحین دل می           

سه ن           شباهت اک به من ور می بردم ن گاهی  شتر پی به  شت  مان بی ری  فسو اند ک با گذ

برای جما مکری کمک به در خانه ها می رفتیم در حالی که بلو  ک شلوار ساده ک رکسری  

 . کو اهی به سر می گذاشتیم

به راساااتی در من رک های پر  نش که بیشاااتر  مان ما در خیابان های جنوب شاااهر می 

گذشت من دک هیچ شباهتی به دک دک اشراف  اده من هم ا  خانواده شمسایی نداشتند ن        

لحن ساده ک مهربان مرجان رنان  اثیری می گذاشت که خانواده ها بی هیچ مقاکمتی من   

ره را که داشااتند در طبق اخالص می گذاشااتند ن یک بار هم پیر  نی که با رادر ک مقنعه 

گلدار در را برکیمان گشود همراه دارک برایمان سه  ا مقنعه مشکی مکرد که استفاده اش 

 : شده بود ن پیر ن گفتمن رک ها خیلی معمول 

 فکر نمی کنید با اینها خیلی خانوم  ر می شید ؟

ا  اک  شااکر کردیم ک مقنعه ها را گرفتیم اما فقط به یادگار نگهشااان داشااتیم ره این که 

حتی  ا دک ساااه ساااال بعد ا  انقالب هم فرکر فتن در قالی من حداب متداکل برایمان          
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هدفمان کمک به مردم بود ک مدرکحین ، انقالب  سااخت بود ن ما عقاید خود را داشااتیم ن 

 . ا  ن ر ما  نها به معنا پیدا کردن راهی برای ایداد دموکراسی بود

حس می کردم باغ عمارر امن  رین جای شااهر اساات ن یا به خاطر کجود خان بود یا ا    

شفته ی           ساکنین باغ که گویی داخز ح ار باغ خبری ا  انقالب ک با ار م سی  شان خوش 

بیرکن نبود ن اما با ا فاقی که افتاد حدسم غلط ا  مب درممد شبی ا  شبهای سرد دی       من

 . ماه بود در خواب نا  بودم که با صدای مرجان رشم گشودم

 ...  و رک خدا بیدار شو یگانه

 : خواب ملود پرسیدم

 ری شده مرجان ؟ این کقت شی بی خواب شدی ؟

 . یه فکر می کنه یه سربا  فراریهطلعت یه پسره رک  ه باغ پیدا کرده  خم

 . خواب ا  سرم پرید سر جایم نشستم

نترس ، کساای ندید ش ، طلعت برد ش همون کلبه ی انتهای باغ ، اما اکن نیا  به کمک  

 . داره ، پاش  یر خورده ،  و حتما می  ونی کاری براش بکنی

 من ور نیومده ؟

 . نه

 . ن دکر خودم ررخیدما  رختخواب بیرکن امدم ک رند لح ه سرگردا

 . اما من که کسایز ندارم فقط یه جعبه ی کمک های اکلیه س

 . من ور که داره ، خودم یه بار دیدم ،  وی رمدکن  وی کمدش
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شیدم ن به طلعت که در       شلوار  یره رنگی پو سفیدم را ا   ن کندم ک بلو  ک  لباس خواب 

ستاده بود گفتم نگهبانی        صز ک کحشتزده ای ستا سر ن    االر م رسد ن  بدهد  ا کسی ناغافز 

ست بود در رمدان قهوه ای رنر من ور ابزار اکلیه ی جراحی ک بخیه     حدس مرجان در

سرمان راه افتاد ، در حالی که هوای دکر ک      شت  را یافتم ن من ک مرجان جلو ر ک طلعت پ

ش ابر را داشت ن باالی سر مرد جوان که رسیدیم اک بیهوش شده بود ا  پای  یر خورده     

خون  یادی رفته بود با  ا  طلعت خواساااتم نگهبانی دهد با نور رراغ قوه ای که مرجان  

در دساات داشاات کارم را شاارکع کردم ن در من ساارمای  مسااتان عرق بر پیشااانی مان   

 : نشسته بود با صدای ندوا مانند طلعت که گفت

 . خانم جان انگار یکی داره میاد

معلوم بود پریشااان شااده ، دسااتان سااردش را  مرجان سااریا رراغ قوه را خاموش کرد

 : رکی دستم گذاشت ک  مزمه کرد

 کای یگانه ره کار کینم ؟

 ! هیس

ا  جا برخاساااتم ک کنار پندره کورک کلبه ایساااتادم ن حق با طلعت بود  یر نور مهتاب         

  کلبه قدمی رند درن  شاااناختم را – خدمتکاران سااااختمان سااااکنین ا  –رهره ی هادی 

  داشت  تدس  در که را شیئی ن   مین کندن به نشست   بعد پایید را بر ک دکر میکن  ایستاد 

ه  ت کحشتزد طلع خدمتکاران ساختمان  سمت  به افتاد راه دکباره ک نمود پنهان خاک  یر

 : گفت

 . دیدین خانم جان اسلحهبود ، به خدا اسلحه بود

 . یواش ! خودم متوجه شدم ، فعال باید به فکر مریضمون باشیم
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صله پارره         هنگا شود ن بالفا شم گ شاید ا  درد بود که مرد جوان ر م خارج کردن گلوله 

سمان بلند نشود مرجان          سته صدای فریادش به ا شتم نا ناخوا ای را میان دندانهایش گذا

 : با ناراحتی گفت

 ! با م بیهوش شد

 ! ریزی نیست

 . نزدیک به سحر بود که باالخره کارم  مام شد

 (( . ، االن ا  ضعف بیهوش شده ف باید حسابی  قویت بشهطلعت حواست باشه  ))

 . بعدش ری خانم جان ؟ می  رسم کسی بو ببره

 . نترس ، من همین امرک  با من ور صحبت می کنم

 : کحشتزده گفت

 ... من ور خان

 : مرجان گفت

 . نترس ، هیچ کس ا  ماجرا خبردار نمی شه به شرطی که  و هم حرفی نزنی

ستی   شودم ن نگاهم به من ور افتاد که      با  ماس د شم گ که موهایم را نوا ش می کرد ر

 . لبه ی  خت نشسته بود

 ... سالم عرکسک نمی خوای پاشی ؟ لنر ظهره

 : خواب ملود گفتم
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 ... خیلی خوابم می یاد من ور ! یه کم

کقتی دکباره بیدار شدم اک رفته بود ن جلوی مینه نشستم ک بر موهای ژکلیده ام شانه ای       ن

 .  دم که  قه ای به در خورد ن خودش بود

 .سال م

 . به سویش رفتم

  و هنو  نرفتی ؟

 !با کجود این ا فاقی که افتاده ؟

 . خدای من ! پاک فراموش کرده بودم

 . دستش را به طرفم درا  کرد

 . یه خانم دکتر  مام عیار شدیشنیدم 

 !  دربه ی کحشتناکی بود من ور ، طفلک مرجان هم خیلی اذیت شد

 . معلوم بود ! حتی کقتی برام  عریف می کرد با  نگرانی  وی رشماش موج می  د

 : با خنده گفتم

 ! درضمن به ا اق  و هم دستبرد  دیم

 نترسیدی ا  اینکه دکباره بیام ک مبت رک بیگرم ؟

یادمکری خاطرار گذشاااته رهره ام در هم رفت ک ساااعی کردم خودم را کمی کنار ر   با

 : بکشم که نگذاشت ن نگاهم را ا  رشمانش گرفتم ن با نگرانی گفت
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 ری شد یگانه ناراحتت کردم ؟

 : جوابی ندادم دست  یر رانه ام برد سرم را برگرداند )) عرکسک ! (( گفتم

 ! ان هم نمی  ونه کمرنر کنه لخی بعضی خاطرار رک حتی گذر  م

کاقعا فکر نمی کردم  ا این حد بابت اکن قضاایه رندیده باشاای ! من ا  صاامیم قلی ا ر   

 معذرر می خوام ، می  ونی منو ببخشی ؟

 : به جای جواب با  ردید پرسیدم

 هنو م اکن عکس ها به دیوار ا اقته ؟

 : با لبخند ک نگاه گرمی  مزمه کرد

 نن ررا خودر یه سر به اکندا نمی  نی  ا جوابت رک بیگری ؟کورولوی حسود من ! ن

 ... معلوم بود رون ا  دیدن منبه نمی خواستم دکباره ببینم می  رسیدم اما حاال

 ... یگانه

 : نگاه  بدارش را به رشمانم دکخت ک ندوا کرد

 ! من دکستت دارم ، کی می خوای اینو باکر کنی

  ساکنین باغ باال بود که  وانی برای ادامه ی راه   حدس طلعت درست بود سربا  فراری ا  

نیافته ک به باغ ما پناه مکرده بود ن من ااور گفت نیمه شاای همایون ک پیمان برای بردن اک  

شده بود پیمان هم     سلم  ست ک به نحوی با همایون    #####می میند ، حاال دیگر برایم م

 : با کالفگی گفتدر ار باط است ن برای من ور جریان هادی را هم گفتم 
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 . ایندا ره خبره ؟ ننن در عدبم خان رطور با همه  یرکی ا  اکضاع بی خبر مونده

برای اینکه همه شااون هوای هم رک دارند فقط  رسااشااون ا  حساانعلی خان مباشاار ک      

 . فرخنده اس ک همین باعث می شه یه ریزایی رک حتی ا  خودشون هم پنهون کنند

 : ور قاطعانه گفتاین را مرجان گفت ، اما من 

به همایون می گم  کلیف این پسااره رک رکشاان کنه ، قرار نیساات عمارر رک به پایگاه    

 بدیز کنه ، اگه سااااکاک بو ببره همه ی سااااکنین باغ به دردسااار می افتند ک این اصاااال  

 ! من فانه نیست

 14ف ز 

د ، اساافندر بیشااتر خیابانها ک به خ ااوص در محله های نزدیک به میدان بیساات ک رهار 

سنگرهای دفاعی مردم به رشم می خورد ن  قریبا  ندگی عادی کردم  عطیز شده بود ک     

سالی همبنان به درمانگاه می ممدند ک       شی همه در خیابانها بودند ن مرجان ک  صب   ا  ا  

شرایط           سی ا  نیمه شی گذشته مشغول کار بودیم من اکاخر به خاطر  بیشتر اکقار  ا پا

نارار می شدیم  ا صب  در گوشه ای دنج شی را به صب  برسانیم ن حکومت ن امی گاهی 

کم کم نگاه سااالی را به خودم ساانگین حس می کردم حتی رفتارش ساارد شااده بود ک    

گاهی نگاه پرسااشااگر ک متعدی مرجان را به رکیم می نشاااند ن باالخره هم  اب نیاکرد ن 

 : فتدر یکی ا  شبها به ا اقم ممد رهره اش سرد ک خشک بود گ

می دکنم دیر کقته اما این رک ها سر هردکمون شلوغ  ر ا  اکنیه که بشه حتی یه فرصت       

 . کوریک برای حرف  دن پیدا کرد

 . مهم نیسم ف راحت باش ، بشین

 : با ابرکیی درهم گفت
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 . نه ، همین طوری راحتم

ود با  پندره نگاهی به بیرکن انداخت کقتی به سااامتم برگشااات کامال مماده ی  هاجم          

 : پرسید

 دکستش داری مگه نه ؟

مه         غافلگیرم نکرده بود ن ا  همان رک های اکل مت ر رنین دقایقی بودم حرفی نزدم ادا

 : داد

 . اکنم همین  کر ، خیلی خوب نقش یه عاشق کاقعی رک برار با ی می کنه

 : با  هم حرفی نزدم جلو ر ممد ک ادامه داد

ندارم ، هر رند کتی همیشااه برام عزیز بوده ک   گوش کن یگانه ، من با  و هیچ دشاامنی 

شه ،           سبی برای  و با شوهر منا ست ک خواهد بود اما قاطعانه می گم من ور نمی  ونه  ه

شه اما من یقین دارم دکباره فیلش         سته با شاید موقتا دل به  و ب شق کتایون بود ن  اکن عا

 ! یاد هندکستان می کنه ، اکن کقت علی می مونه ک حوضش

 : ا نباختم ک گفتمخودم ر

شه  و قلی من ور جایگاه            سلما همی شق اکل من ور بوده ک م ست می گی ، کتی ع  و در

شنهاد ا دکاج داد ن من دلیلی      خاص خودش رک داره اما این خود من ور بود که به من پی

نمی بینم که عالقه اش رک به خودم باکر نکنم ، فریی دادن من ره نفعی می  ونه برای          

 ته باشه ؟من ور داش

 : با نیشخندی گفت
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یا کاقعا متوجه حرفهای من نشدی یا این طور کانمود می کنی ، این که من ور کاقعا به  و   

عالقه داره یا نه کقتی معلوم می شااه که اکن دساات ا  فرار ا  گذشااته اش برداره ، می    

هم   و فهمی یگانه ؟ من ااور فقط داره ا  خاطرار  لخ گذشااته فرار می کنه ک این میون 

براش یه دساااتاکیزی اینو یقین بدکن که اگر یه رک ی راهی برای برگشاااتن به رک های  

سم یگانه            شق موقتی به ا شتن ع شه لح ه ای  و کنار گذا شنر بودن کتی براش با  ب ق

 .  ردید نمی کنه

این را گفت ک راهش را کج کرد که برکد در حالی که حرفهایش ک  وهینی که به راحتی          

می کرد داشت دیوانه ام می کرد ن صدایش کردم برگشت ک به رشمانم  ل       در حقم رکا

 :  د ن قاطعانه گفتم

من من ور رک دکست دارم بیشتر ا  هر کسی  و این دنیا ، نمی خوام ا  دستش بدم حتی       

 . اگر به قیمت  ندگیم  موم بشه

 : با لبخندی که ا  سر  حقیر بود گفت

م که بهت اعالن جنر می کنم ،  و هم قرار نیست با من  اشتباه نکن یگانه ، این من نیست  

سو کن ، اگر           شق کتی رک  و قلی من ور ب شه ی ع شقی ، ری مبار ه کنی ، اگر اینقدر عا

 ونساااتی این کار رک بکنی منم همه ی حرفهام رک پس می گیرم ک ا ر عذرخواهی می      

 ... کنم البته اگر  ونستی

 : کباره گفتقبز ا  اینکه ا  ا اق بیرکن برکد د

 و این با ی با نده ی اکل ک مخر  ویی یگانه ، ره من ور رک بدست بیاری ک ره ا  دست    

بدی ! رون هر مدمی فقط یک بار طعم عشااق رک می رشااه ، اکن ره که من ااور یک بار 

 .  دربه کرده   مطمئن باش عالقه اش به  و ا  اکن جنس نیست
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لمه به کلمه حرف هایش رون پتکی بود که ک باالخره رفت ک در را پشت سرش بست ن ک

هرلح ه بر سااارم فرکد می ممد ن اک افکاری را به ذهنم  زریق کرد ک رفت که رند ماه          

شتر ا      شان ا  ذهنم  الش کرده بودم حقایق  لخی که من خود بی  مام برای بیرکن کردن

ساخته نبود  ا  مانی که من ور خ         شان می کردم اما کاری ا  من  س سی ح سته ی هر ک ا وا

ناخواسته مورد محک قرار بگیرد ن من فقط به یک موضوع اطمینان داشتم ک من عالقه ام     

صب  ا  بی          شی  ا  شد ن من  شور  ر می  شتر ک پر  به اک بود ن عالقه ای که رک  به رک  بی

ست       سیدم : )) داری ری کار می کنی یگانه ؟ اگر را شدم ن ا  خودم می پر خوابی دیوانه 

لی ثابت کن می  ونی ، نه ، معلومه که نمی  ونی ،  و حتی خودر هم باکر       می گی به ساااا 

شته باشه این عالقه بوی عشق نمی ده           نکردی من ور دکستت داره ، اگر هم دکستت دا

ننن (( حرفی که سالی  ده بود ن خنده دار بود که اک   ور می کرد من  نی به اسم کتایون     

که کتی در ذهنم رنان جایگاه مسااتحکمی داشاات  را به فراموشاای سااپرده ام   در جایی 

شتباه        ستم اک را ا  یاد ک  ندگی مردی مثز من ور حذف کنم ؟ میان من ا رطور می  وان

 ! می کردم ؟ خدایا کمکم کن ! دیگه نمی  ونم بد ک خوبم رک  شخیص بدم ، کمکم کن

فت : ))  حکومت ن امی ها بیشااتر شااده بود ک حاکی ا  کحشاات دکلت بود همایون می گ 

اینها می خوان قضایه ی ساالها پیش رک  کرار کنند ک با یه کود ا هر ری مردم رشاته اند     

 (( . پنبه کنند

 . اما پیمان عقیده داشت خشم این ملت دیگر مهار شدنی نیست

رک ی که علی رقم همه ی  الش نخسااات ک یر کقت اما کارد ایران شاااد در درمانگاه ا   

ن مدرکحین گویی  خم های خود را ا  یاد بره بودند ک      لویزیون شااااهد کرکدش بودم  

عده ای همان کسااط به رقص ک پایکوبی پرداختند ک حتی من ااور هم با همه ی مقررا ی   

بودنش مانا شادی شان نشد ن رک های بعد اکج شور ک اشتیاق ک مبار ه برای رهایی بود       



                 
 

 

 لیال مردانی  |فراموشت خوهم کردرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

143 

 

ر به مردم می پیوستند ه ن هر رند دکلت سر  سلیم شدن نداشت اما  عداد سربا انی که      

 . رک  بیشتر می شد ک مردم با امیدکاری کامز قدم هایشان را بر می داشتند

در بهار سااال پنداه ک هشاات ، سااالی با فر ین خلعتبری ، که خانواده اش ا  دکسااتان     

خانوادگی محسااوب می شاادند نامزد کرد ن این خبر باعث خوشااحالی همه شااد ن مرجان  

مکرد ک می گفت : )) من بدکن فرهاد نمی  ونم  ندگی کنم ن (( ک        گاه ادای اک را در می 

سااالی فقط لبخندی  حویلش می داد ن هر رند به اکضاااع حاکم اعتراضاای نداشاات اما      

رضایتی هم در رشمانش نمی خواندم ن همایون ، فر ین را سوژه کرده بود ک اک را خوش  

نن خان قرار گرفته ک شااایسااتگی  شااانس  رین مرد دنیا می دانساات که مورد  ایید فت  ان

دامادی خانواده شاامسااایی را یافته اساات ن در طول جریان نامزدی سااالی بود که متوجه   

 شدم ببه 

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

ستند ن به خ وص         ها هر کدام به نوعی ضی ه ضای دیکتا وری حاکم بر خانواده نا ا ا  ف

که ساااالی برایم گفت همایون به یکی ا  دختران هم گرکهی اش در فعالیت های قبز ا   

انقالب عالقه مند اساات اما حتی جرار بیان این موضااوع را ندارد یک شاای که همه در  

 : با  مسخر گفتمالریق جما شده بودند ک پیمان هم حضور داشت همایون 

این همه ساااال مبار ه برای برقراری حکومت دموکراسااای ، ما رک ا   ندگی شاااخ ااای  

خودمون غافز کرده ن پدربزرگ به  نهایی یه رژیم دیکتا وری قدر منده که دساااتهای             

مبارک هیتلر رک ا  پشت بسته فکر می کنم ما باید به فکر ندار  ندگی خودمون باشیم     

 . نرفتیم  ا همگی ناکام ا  دنیا

 : سالی که گویی داغ دلش  ا ه شده بود گفت

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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کامال موافقم ! ررا پدربزرگ نمی خواد قبول کنه همه ریز عوض شاااده االن دیگه بین       

 . فقر ک غنی فرقی نیست ، گذشته ا  این ها ما حق انتخاب داریم

 : هومن با لبخند کم رنگی گفت

ه رطور می شه  غییر داد ، مگه این  کسی رک که هشتاد سال با این طر  فکر  ندگی کرد   

 . که ما خودمون عوض بشیم

 : مرجان گفت

 . کاری که من ور کرد

 : سالی در حالی که به ن ر می رسید مخاطبش من هستم گفت

 . اگر پدر کتایون مخالفت نمی کرد بله ننن به نتیده می رسید ، حاضرم قسم بخورم

 : ایون گفتسعی کردم خودم را بی  فاکر نشان بدهم ن هم

حرف مخر این که ما یک راه بیشتر نداریم ، این که حتی قبز ا  عاشق شدن شدره نامه      

ی معشااوقه ی گرامی رک بررساای کنیم  ا مثال صااد سااال قبز جد بزرگ ایشااون مر کی  

 . خطایی نشده باشه ک یا مادر محترم مادربزرگشون بی پدر بزرگ نشده باشه

مد ها من شااای با حرف همایون به پدر ک مادرم فکر      حرفش مرا به فکر فرک برد بعد ا   

کردم ک جای خالی عزیزانی را که هیچ خاطره ای ا  منها در ذهن نداشاااتم حس کردم ن       

 نها ریزی که ا  منها برایم باقی مانده بود ثرکر بی حساب امانت در دست ن رر خان   

 : بود ن با نگرانی به الله جان می گفتم

 اهی هم  و  ندگی پدر ک مادر من کجود داشته باشه ؟یعنی ممکنه نقطه ی سی
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 : به فکرم می خندید ک می گفت

 و  حت د اثیر قرار گرفتی ، نگه نه اینکه مادر  و یه خان  اده ی اصااایز بوده ک پدرر             

سته بر خالف عرف ک        شون هم نمی  ون سر یکی ا  ثرک مندان اهوا  ، پس ا دکاج  نها پ

 ن  و نگران ری هستی عزیزم ؟شئونار خونوادگی بوده باشه 

 ... نمی دکنم ، شاید نگران هر ریزی که بخواد مانعی باشه برای داشتن من ور

 : دستم را در دست فشرد ک گفت

گوش کن یگانه ی من   حاال که قدم  و این راه گذاشتی باید محکم ک استوار پیش بری ،   

شه باید مبار ه کنی البته اگر ننن اگر  شرایطی پشتت     حتی اگه ال م با رک  من ور  حت هر 

 ... خالی نکنه ک  و رک فقط ک فقط برای خودر بخواد

 !ک اگر غیر ا  این بود ؟

در این میان با ار شااایعه ی  عطیز شاادن دانشااگاهها داغ شااده بود این موضااوع باعث   

سال به       شد اگر این ا فاق می افتاد ره باید می کردم ، در حالی که هنو  دک  شتم می  کح

 : غ التح یلی ام مانده بود ! یک شی ا  من ور پرسیدمفار

فکر می کنی کاقعا همبین ا فاقی بیفته ؟ اگر این طور بشاااه ننن همه ی مر کهام نقش بر  

 . مب می شه

 : با لحن شیطنت ممیزی پرسید

 یعنی همه ی مر کهای  و خالصه می شه  و درس ک دانشگاه ؟
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شه برگردم اهوا  دلتنگی    ری داری می گی من ور خودر خوب می دکنی  که اگه قرار با

برای  و بیشتر ا  هر ریزی ناراحتم می کنه به خ وص که با این اکضاع ک احوال حداقز      

 . یک سالی طول می کشه  ا شرکع دکباره ی کار دانشگاهها

 : متفکر گفت

این یه امر مسلمه ، در جایی که  و ادارار کوریک به قول خودشون پاکسا ی رک شرکع      

ساسی می کنند به خ وص که دانشدوها          شگاهها که حتما یه اقدام ا کردند ، درمورد دان

هنو  به هم کورکترین بهونه ای به جون هم می افتند ک اشوب به پا می کنند اما ننن دلیلی  

شگاه فقط یه بهونه بود عزیزم ، یه بهونه برای اینکه مادر   نداره  و به اهوا  برگردی ، دان

شده محاله        و رک کنار خ شه ، مطمئن باش حاال که اینقدر بهت عالقه مند  شته با ودش دا

 . اجا ه بده عمارر رک  رک کنی

 : با حس موذش  نانه ام گفتم

 اگر مدبور بشم برگردم ری ؟ ننن اکن کقت ری می شه ؟

 : لبخندی  د ک گفت

 . دامان ا  دست شما  نها که  و هر شرایطی به فکر محک  دن مرد بی نوا هستی

 : با اخمی   نعی گفتم

 ! کا من ور ننن ا  یه سوال ساده ی من ره استداللی می کنی ها

 . دلخور نشو ، نگران هم نباش

 : به طرفم خم شد
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خاطر نقش بر مب نشااادن            به  نه فقط  دا بری ،  حت هیچ شااارایطی نمی ذارم ا  این  

 . مر کهای  و ، به خاطر خودم که حاال دیگه نمی  ونم بی  و سر کنم

 : کقتی نگاهم را پر ا  ناباکری دید پرسید

  و هنو  منو باکر نداری ؟

 . ررا ، کلی می  رسم

 : دستهایم را فشرد ک گفت

مطمئن باش دیگه نمی ذارم با ی گذشاااته رک  کرار کنند حتی اگر خدا هم بخواد نمی          

 ! ذارم  و رک ا  من بگیرند

م را یادمکر باشااندنخاطرا ی که با کوه های  یبای دربند شاااید قشاانر  رین خاطره های

حضور من ور پررنر  ر می شدنننننک شیرین  رینش مربوط به جشن  ولد بیست سالگی  

ام بودنننننمن شی که همگی حتی الله جان به دعور من ور به دربند رفتیم نمن ور حتی      

 :کیک  ولدی هم علی رغم میز من  هیه کرده بود گفتم

 . مکافا ه یه کقت مب میشهمن ور جان بردنش  ا باال -

 :ابرکیی باال انداخت ک گفت

اکال خیلی باال نمیریم ک  و یکی ا  رستوران های پایین  وقف می کنیم در ثانی شی  ولد    -

 .یگانه ی من نباید ریزی کم باشه

 :پیمان ک هومن  کد ر ا  ما رسیده بودندنسالی با دیدن من دک به طعنه گفت
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ر درمانگاه امشاای بدجایی خورده که ساانگر رک خال کرده ک   مثز اینکه ساار مدیر مقتد-

 !همه رک به کوه ک کمر کشونده

شستیم اعالم کرد این جشن       اما من ور معتقد بود کم کاری کرده ک کقتی همه دکر هم ن

سال های بعد جبران مافار           ست ک حتما در  سایی نی شم شآن خانم   ولد به هیچ کجه در 

بیشاتر ا  من کا نرکد شاما هایی را که مرجان ک من اور      خواهد کردنبرای اینکه کیکمان

رکشن کرده بودند فور کردم ک کیک را بریدمنشی قشنگم را نگاه های سنگین ک پر ا       

 مسخر سالی خراب می کرد اما  رجی  دادم به  لخی من  مانی دیگر فکر کنمنمن فانه      

نم!نوبت کادکها که نبود  الش من ااور را برای خاطره انگیز شاادن ساااعا مان خراب ک  

رسید مثز ببه ها ذکق  ده شده بودم به خ وص به خاطر پالتو پوست  یبا ک گرانقیمتی      

که کادکی هومن بود ک همین طور هدیه الله جان که جعبه ای با نقش مینیا وری  یبایی     

ت  یدمنک باالخره نوببنکنسکار اصفهان بود منقدر خوشحالم کرد که پریدم ک صور ش را 

ور رسااید که خودش می خواساات مخرین نفر باشاادنهنگام با  کردن کادک حتی  به من اا

خودم هم ا  سر کندکاکی دلم می خواست کاغذ  یبای  کرقی را  کد ر بشکافمنباالخره  

جعبه را با  کردمنجعبه ی  یبای مو یکالی که در یک ساااو پالک ک  ندیر  یبایی را در          

ه حتی خودم را هم باه حیرر   خود داشاااات ک در ساااوی دیگر ساااوئیچ ا ومبیلی کا  

کاداشااتنموهایم را پشاات گوشاام  دم ک رشاامان حیرر  ده ام را به اک دکختم که در    

 .رشمانش دنیایی ا  محبت موج میزد

 ....کلی من ور جان این-

 .میان کالمم دکید

 .این برای  و خیلی کمه عرکسک-
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به  بیرکن کشید ک بعد جع مرجان باالخره طاقت نیاکرد جعبه را ا  دستم قاپید ک سوئیچ را   

 .ی مو یکال را به دست من ور داد  ا پالک  ندیر را به گردنم بیاکیزد

من شاای کقتی به مرجان ک من ااور شاای بخیر گفتم ک به ا قم رفتم ا  دیدن گز های ر  

قرمز رکی عساالی کنار  ختم حیران ماندمنذکق  ده بغلشااان کردم ک  ا ه متوجه کارر  

شدم     شان  شته بود  کورکی در میان سکم  ولدر مبارک "که رکی من نو شوق  "عرک ا    با 

شدمندر  مام من ا اق      ا اق بیرکن دکیدم ک ناخودمگاه بی منکه در بزنم کارد ا اق من ور 

به من بزرگی فقط رراغ خوای کم نوری رکشان بود ک در پناه همان نور بود که متوجه اک   

صندلی ننویی لمیده ک ا  پندره ی قدی     سمان دکخته بودنرنان     شدم که رکی  شم به م ر

در خود فرک رفته بود که گویی ساعت های مدیدی است  ک ک نها ک بیخود ا  خود رکی    

صندلی افتادهندر رند قدمی اش ا  حرکت ایستادمن ا  رهرهپر ا  خنده ک بشاش من ور     

رند لح ه پیش من اثری نبودنمردی که حاال فقط رند قدم ا  من فاصااله داشاات غریبه  

غریبه ای که در رهره اش غمی سااانگین موج میزدننمی دانساااتم ره کنم برکم یا       بود

 :بمانم؟باالخره  اب نیاکردم ک صدا کردم

 .......من ور جان-

  ا ه متوجه ام شدنبه خود ممد ا  جا برخاست به سویم ممد

 عزیز دلم  و کی ممدی ایندا که متوجه نشدم؟-

 :به  ته پته افتادم

شته بودی اکنقدر ذکق  ده ام کرده بود که حتی   همین االن اکمدمن- گز هایی که برام گذا

 .یادم رفت در بزنم

 : شانه هایم را گرفت
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 .قشنگم مدم برای کارد شدن به خونه ی خودش اجا ه نمی گیره-

 :لی به دندان گزیدم ک ا  صمیم قلی گفتم

شی ا ر ممنونمنکاقعا غافلگیرم کردی من ور اما من ور جان      -   من که رانندگیبابت ام

 !بلد نیستم

خودم یادر می دم البته باید کمی صبر کنی رون اگه خان بشنوه ا  من ور بداخالق ره    -

امر محالی سر  ده اکن کقته که دردسر سا  می شه بنابراین فعال ماشین خانم خوشگلم         

 پیش من امانت می مونه اشکالی نداره؟

 :لمس می کردم گفتمسری  کان دادم ک در حالیکه پالک  ندیرم را 

 .کاسه من همینم کافی بود

 :با اخم ظریفی گفت

 !برای عرکسک من همه ی اینا هم کمه

 :گرمی کالمش مرامش غریبی را به جانم می ریختنادامه داد

 .دیر کقته برک بخواب که فردا کلی کار داریم-

 :با لبخندی گفتم

 رشم قربان شی بخیر-

 .شی  و هم بخیر   خوب بخوابی-
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ش  شده         بی ضوع باعث  شاید همین مو تر ک م در درمانگاه می گذشت ک در کنار من ورنک 

بود کابستگی عمیقی به اک پیدا کنمناک که بهتر ک بیشتر ا  هر کسی مرا می فهمید ک حرف  

ها  عدی می               گاهی کقت  که  قدر پر بود ا  اک  ته ام را ا  بر بودن ندگی ام من ناگف های 

نه  ندگی می کرده ام؟من ور برای من فقط یک عشق نبود    کردم ا  اینکه قبز ا  اک رگو

سرد گور       سالهای پیش در مغوش  سم بود برای منی که پدر ک مادرم  همه ریز ک همه ک

جای گرفته بودند اک پدر ک مادرم بودن مانی که اشااتباها م را متذکر می شااد پدرکار مرا   

بگانه ی من لبخند میزد ک  رکی  انوهایش می نشاند ک برایم حرف میزد ک به  وجیهار ب 

 :باعث می شد من هم خنده ام بگیرد ک به اعتراض بگویم

 من ورننننخوب حاال مگه ری شده؟-

 :من کقت به نرمی ک مهربانی می گفت

 هیبی عزیزم اصال من اشتباه کردم   کار  و کامال درست بوده  خوبه؟-

 :ک من با قیافه ای حق به جانی ک با گستاخی  مام می گفتم

عیبی نداره من ور جان  اصال بد نیست که مدم با صداقت اشتباهش رک گردن بگیره منم  -

 ا  اکندایی که خیلی خانومم قول میدم ببخشمت خوبه؟

بعد مسااااله به خنده  مام می شاااد در حالیکه من برخالف منبه کانمود می کردم متوجه  

وغی ساختمان عمارر ک   اشتباهم می شدم نخواهر ک برادرم می شد کقتی که علی رغم شل    

محیط کارم احساس  نهایی می کردم ک عشقم بود  مانی که  شنه ی محبتش بودمنداشتم  

کم کم باکر می کردم منبه که ساااالی مرا ا  من می  رسااااند ک منبه که خودم هم برای  

هولناکی کرده بودم کاقعبت نداردنداشتم باکر می کردم کتی رفته کاقعا   بنکنسخودم کا

ستنمگر نه        رفته حتی ا شتم باکر می کردم که من ور من:فقط مال من ا   یاد من ورن دا



                 
 

 

 لیال مردانی  |فراموشت خوهم کردرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

152 

 

اینکه هر لح ه همه ی حواسش به من بودنفقط کافی بود در رشمانم خستگی را بخواند      

حتی اگر خودم هم نمی خواسااتم کار را  عطیز می کردنمهم  رین کارهایش را به  مانی  

ی               ب رکن می  دیمنگاااهی دربنااد ک گاااه       دیگر موکول میکرد ک بااا هم ا  درمااانگاااه 

شده         سته  شتیم ک به یاد کافه  ریای اک که حاال ب شیدیهنگاهی هم الله جان را برمی دا جم

 :بود به  ریایی می رفتیم ک شی هنگام برگشتن به عمارر می پرسید

 خستگی ار در رفت؟-

 :می گفتم

 .کقتی پیش  وام اصال خسته نمی شم باکر کن من ور-

 :ی افزکدمک با لبخندی م

 ! و با این کارر کاقعا داری لوسم می کنی-

 !من فقط نمی خوام  و اذیت بشی-

شتن نبود پس      ست دا من همه مهربانی در نگاه ک من همه گرمی در لحن کالمش اگر دک

ره بود؟داشاااتم مثز خودش من گذشاااته ی  لخی را که می  رسااایدم مثز بختکی رکی  

س یم بیفتد می  ندگ سور          بنکن شنبه  شی رهار شی لعنتی! شتم کنا  ا من  یدم ک می گذا

 ..رند رک  مانده به سال جدید

کقتی ساعت ا  هفت شی گذشت ک ببه ها مثز هر سال رند جای خیابان میان باغ م ش      

رکشاان کردندنننننننناما من ااور نیامدنمن  کد ر ا  اک همراه هومن به باغ برگشااته بودم   

با              خودش اینطو ما گفته بود به محض  مام شااادن کارش خواهد ممدن ر خواساااته بود ا

هراسان   "پشت سر شما رفتند بیرکن دیگه هم برنگشتند    "درمانگاه  ماس گرفتم گفتند:

 .ا  عمارر خارج می شدم که به هومن برخورد کردم
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 ری شده یگانه؟ ررا پریشونی؟-

رمانگاه گفتند رفته بیرکن یعنی  هومن خان نمی دکنم من ااور کدا رفته االن  نر  دم د-

 کدا رفته؟

 !نگران نباش هر جا رفته دیگه پیداش می شه-

شتناگر اک می گفت نگران نباش یعنی      سا دا شه در من  اثیری معدزه م کالم هومن همی

 :کاقعا نگرانی بی معنا بود ادامه داد

 ....پرنسس با خیال مسوده برک پیش ببه ها که سراغت رک می گیرند-

شم "بخند ک با گفتن با ل شیدنخیلی       "ر ستم اما این مررامش خیلی طول نک به ببه ها پیو

شدم با  هم دلم           ستم رکی نیمکت ک غرق فکر  ش شدم رفتم ن سته   کد ا  م ش با ی خ

من ااور را می خواسااتندلم می خواساات  کد ر بیاید  ا با هم ا  رکی م ش بپریم که در 

گذشااات ا   ل    که طلعت       یک من فکری رون برق ا  ذهنم  جا پریدم  خی من رنان ا  

 :پرسید

 ری شد خانم جان؟-

 :بی  وجه به به سوی هومن که گوشه ای ایستاده بود دکیدم

 .........هومن خان-

 :در حالیکه سیگاری م ش می  د  یر رشمی نگاهم میکرد با مکث گفت

 بله-
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وم لر یدم نبغض مثز گلوله ی سااربی گلویم را بسااته بود ا  فکر اینکه جواب مثبت بشاا

 !فهمید مشفته ام خیلی مشفته

 .یگانه-

فقط خواهش می کنم راسااتش رک بگید رون به هر حال خودم متوجه می شاامننننننفقط    -

 !راست بگید

 ری رک یگانه؟-

من ور االن یه گوشه نشسته ک داره یاد رهارشنبه سوری های قدیم رک  نده می کنه نه؟  -

 عشق اکن ک کتیه درسته؟ خود ون بهم گفته بودید امشی شی  ولد

 :بهتش  ده بودنکالفه پکی به سیگارش  د ک من این بار فریاد  دم

 درسته؟-

با نگاه رند نفری که به سااویمان برگشااتند فهمیدم اگر بمانم همه را متوجه حال خرابم   

خواهم کرد پریشاااان به ا اقم گریختمنمیان هق هق گریه ام هومن ممدنهیچ نگفت  ا           

ره ا  هق هق بیهوده خسااته شاادم کلی اک ا  ساایگار کشاایدن نه شاااید    مرام شاادم باالخ

 ......رهارمی بود یا پندمی

 :پرسید

 مرکم شدی؟-

 :با لبخند  لخی گفتم

 ره اهمیتی داره؟-
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خیلی مهمه  رون اگه با این حال ک رک  به استقبال من ور بری ا  امشی برای هر دک ون  -

 !خاطره ی  لخی به جا می مونه

اینطور نیسااتنننننرقدر احمق بودم که فکر می کردم اکن قضاایه برای من ااور   مگه حاال-

 !. موم شده است

 :با  بغض به سراغم ممدنمن ور دستمالی به دستم داد ک مقابلم نشست

 و کامال درساات فکر کردی اکن قضاایه  موم شااده اساات ک اکنبه که ا ش به جا مونده   -

ت رک فراموش کردی؟مسااالما نه! حتی    فقط یه مشااات خاطره اسنبه من بگو  و خاطرا      

 دکست داری گاهی بشینی ک به  لخ  رینشونم فکر کنی غیر ا  اینه؟

نه کلی این فرق می کنهن من فکر می کردم اگر من اااور اکمده ساااراغ من  ونساااته با       -

 .خودش کنار بیاد ک گذشته ها رک بذاره کنارنفکر می کردم کاقعا دکستم داره

 ت ثابت شده؟ ا حاال غیر ا  این به-

 :با  امز گفتم

 نه کلی امشی ری؟-

 :با طمانینه گفت

گوش کن پرنساااس همه ی ما دردهای نگفتنی ک پنهانی داریم که گاهی باعت رندمون  -

سبک می کنن ک         شون رک  شون خود شن  دردهایی که گاهی مدمها با به  بون مکردن می 

شن    ضی هم  رجی  میدن با پنهون کردنش باعث رنج دیگران ن ستثن   بع ی  نمن ور هم م

ضایت  و         شدی برای ر صاحی یه قلی  خمیه اما ا  کقتی  و کارد  ندگیش  ستناکنم  نی

 هم که شده این  خمو سرپوش گذاشته  به من بگو اگه این عالقه به  و نیست پس ریه؟
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 :با مکث ادامه داد

شده پس       - شته ره رندی رک متحمز  سال گذ اما  و که می دکنی خوب می دکنی  و رند 

با         نه ی قلبش ک من مطمئنم می  ونی  های که ها مرهمی برای  خم  کمکش کن  و  ن

گرمای عشاااقت کوه های غم من اااور رک مب کنی به شااارطی که این عشاااق ا  سااار        

 !خودخواهی نباشه

 :با صدایی که هنو  ا   اثیر گریه می لر ید گفتم

 !کلی این خیلی سخته هومن خان-

تماد کنه همونطور که  و به اکن  کیه کردی اکنم  شااااید کلی نتیده بخشاااهنبذار بهت اع   -

 .بتونه گاهی بهت  کیه کنه حتی باهار درد ک دل کنه

 :مردّد گفتم

 .سعی خودمو می کنم-

 16ف ز 

باالخره ممد اما کقتی که همه داشااتند به سااالن غذاخوری می رفتندن مخرین نفری بودم  

اغ  کنم دیدم مقاسید باغبان در ب  که باغ را  رک کردم دکباره برگشتم پشت سرم را نگاه   

را گشود ک ا ومبیز کادیالک مشکی رنگش کارد باغ شد ک با  قلی من لر یدننمی داستم      

ستم ره    ره کنم حتی اگر می بایست راهی را که هومن گفته بود در پیش بگیرم نمی دان

ه باید می کردمن با اکیی که همه ی  ندگی ام بود ک عشاااقش همه ی هساااتی امنبا اک ک           

ستم مالمتش            شته بودننه نمی  وان سته ک خاطرا ی  لخ ا  رک گاران گذ شک صاحی دلی 

 .....کنم حتی اگر مق ر بودنحتی اگر



                 
 

 

 لیال مردانی  |فراموشت خوهم کردرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

157 

 

 .به سویش رفتمنا  ا ومبیز که پیاده شد ا  من همه مشفتگی ظاهری اش دلم گرفت

 سالم-

 ,سالم   مثز اینکه خیلی دیر کردم نه-

 .م یش بپریماکنقدر که نتونستیم با هم ا  رکی -

 :سری  کان داد

 .کاقعا معذرر میخوام

 : دستم را رکی دهانش گذاشتم ک گفتم

 . مهم نیست ، بیا بریم  ا غذا ا  دهن نیفتاده

 . صبر کن ببینم

 : با نگاه موشکافانه ای گفت

 ررا رشمار پف کرده ننن  و گریه کردی ؟

 : با اخم   نعی گفتم

شلوغ با ی با گریه جور در میاد ؟ ک دیگر نگذاشتم     به ن ر  و ،  و یه همبین شبی ک این 

اعتراض کند ک جلو ر ا  اک راه افتادم ک در حالی که نگاه پرسااشااگر ک کندکاک اک  ا کقتی  

عمارر ا  حضااور میهمانان خالی شااد ، به رکیم ساانگینی می کرد ن همان طور که حدس  

 : را پوشیده بودم ن پرسید می  دم دکباره به سراغم ممد  ا ه لباس سفید ک بلند خوابم

 داشتی کاسه خواب مماده می شدی ؟
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 . مره ، امشی اکنقدر با ببه ها شلوغ کردیم که همه ی انرژیم  حلیز رفت

ممده بود  ا ا  رشاامانم همه ریز را بخواند اما نگذاشااتم ن خود را به شااانه  دن موهایم   

 : ر م ن با لبخند گفتممشغول کردم ن پشت سرم قرار گرفت ک در مینه  ل  د به صو

 ری شده من ور ؟ ررا این طوری نگام می کنی ؟

 ! دختر کورولوی من اصال درکغگوی خوب ینیست ک نمی شه

 : با خنده گفتم

 ! دقیقا ! درکغ گفتن خیلی کار  شتیه

 پس قبول داری کار امشبت خیلی  شت بود ؟! ننن حاال بگو برای ری گریه کرده بودی ؟

 ؟ من ؟! من کی ننن

نگو اشااتباه کردم رون می دکنم این طور نیساات ، ری شااده ؟ با  سااالی حرفی  ده که  

 باعث ناراحتیت شده ؟

 سالی ؟

مره ، می دکنم به هیچ کجه ا  کضاااعیت پیش اکمده رالضااای نیسااات ، مرجان برام گفته  

 . گاهی نمی  ونه جلوی  بونش رک بگیره ک  و رک می رندونه

 . خاطر عالقه اش به کتیه ،  و نباید اکنو سر نش کنی شاید حق داشته باشه اکنم به

به جای دیگران فکر کنه ک                 باید حد خودش رک بدکنه ، اجا ه نداره  با این کجود ، اکنم 

 .   میم بگیره
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 : شانه هایش را گرفتم ک گفتم

مهم نیست ! یسپار به گذشت  مان ، همه ری درست می شه ، گریه ی منم فقط به خاطر       

 ه بدجوری دلم هوای اهوا  رک کرده بود ، این که ا  ن ر  و اشکالی نداره ؟این بود ک

 : ا  سر ناباکری پو خندی  د ک گفت

سفم ا  این که به موقا نرسیدم ، قول می         نه ! برک بخواب ، امشی خسته شدی ، با م متا

 دم دیگه هیچ کقت ک هیچ سالی  کرار نشه خوب ؟

 . بغض مدال حرف  دنم نداد

 !ه بغض کردی ؟با م ک

 : لبم را به دندان گزیدم ک با صدایی که به  کر ا  گلویم در می ممد گفتم

 ... دکستت دارم من ور هر ا فاقی که بیفته حتی اگر یه رک  بری ک

 : دستش را رکی دهانم گذاشت ک با لبخند  لخی گفت

د رک ا  دراینقدر راحت حرف ا  رفتن نزن کقتی نمی دکنی به دنبالش ره بار سااانگینی        

 ! دکشت می ذاره

لحن ک نگله من ور پر بود ا  غم ک من می دانستم بار دردی که ا  من می گوید هنو  هم   

شتم        ست گفته بود باید خودخواهی را کنار می گذا سنگینی می کند ن هومن را بر قلبش 

ی   باید این بار را سبک می کردم من ور هنو  هم مثز من کقت ها به من نیا  داشت ن نیا

که من در مدر مغا  عشقمان نادیده انگاشته بودمش ننن خیلی کقت بود با من درد ک دل   

شود اما ننن باید همه ریز را جبران می کردم ن         شم  سید باعث رند شاید می  ر نمی کرد 

 : بغضم را فرک دادم ک گفتم
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 . من ور من می دکنم امشی کدا رفته بودی

 : جا خورد ن ادامه دادم

اد ا م پنهان کنی ، من ناراحت نمی شااام خی ننن  و هم حق داری ننن هیچ      دیگه نمی خو 

کس نمی  ونه ا  خاطرا ش ببره ، به خ وص اگر اکن خاطرار شیرین هم باشند ننن من    

 !  و این مدر خیلی خودهواهی کردم ک دکست خوبی کاسه ار نبودم ، متاسفم

 ... گذاشت دستش را دکر کمرم حلقه کرد ک سرم را به رکی شانه اش

 لعنت به من ! من امشی با  و ری کار کردم ؟

 : میان گریه گفتم

شه من       سبک می  ست ، باکر کن ، برای من  و مهمی ، اگر این طوری گاهی دلت  مهم نی

 . حرفی ندارم ، به خدا راست می گم

 : رشم در رشمانم دکخت ک گفت

 ... کلی دیگه  کرار نمی شه عرکسکم ، باکر کن

 : نکرد ک گفت دیگر رهایم

 . می خوام  ا رشمار رک رکی هم می ذاری کنارر بمونم

شااااید خودش فهمیده بود پایش را که ا  ا اق بیرکن بگذارد هدوم افکار  لخ دیوانه ام           

خواهد کرد کنار  ختم نشست ک دستم را در دست گرفت ن حرف  دیم ک بیشتر اک گفت   

بود ک من گوش کردم ک نفهمیدم کی      ا  مینده ، ا  رک های قشااانگی که پیش رکیمان     

 ... رشمانم را رکی هم گذاشتم
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ا  ان شاای به بعد نه  نها میان ما حرفی ا  کتی پیش نیامد که  وجه من ااور به من حتی   

بیشتر ا  گذشته شد ا  این بابت ا  هومن ک نکته سندی به موقا اش کاقعا ممنون بودم ن     

 : این را به خودش هم گفتم با لبخندی گفت

 . همیشه یادر بمونه با صبوری نه نیمی ا  مشکالر که همه ی مشکالر حز می شه

همین شااد که گاهی ساار حرف را با اک با  می کردم ن به هر حال هومن خیلی بهتر ا  من 

 . من ور را می شناخت ک همین شناخت ک راهنمایی هایش کمکم می کرد  ا در نمانم

ر می گذاشتم ن بهار سال پنداه ک نه  یبا رین    قشنر  رین رک های  ندگی ام را پشت س   

ستان رک به ا مام بود ک من ور پیش بینی     بهار  ندگیم بود مگر نه اینکه کار احداث بیمار

می کرد  ا پایان  یر ماه بایسااتی  ر یی مراساام اختتامیه را بهدند ن ساارش شاالوغ بود ک  

ستان می دکید ن اما ا فاقی که   سال رخ    مدام در پی  دهیزار بیمار شت ماه ان  در اردیبه

داد همه ی خوشی ام را  ایز کرد ن دانشگاهها رسما به  عطیلی کشیده شد یاد رک هایی       

شم را به کار گرفته بودم     شتیاق ک هیدان درس می خواندم ک همه ی  ال می افتادم که با ا

 برای پذریفته شااادن در دانشاااگاه بزرگ پاییتخت رک هایی که راه ک  ندگی مهتاب را          

قبول نداشاتم ک مثز ماهان فکر می کردم عشاق ک ا دکاج درهای پیشارفت ک  رقی را به    

رکیم خواهد بست اما حاال در جایی که دانشگاهها  ع یز شده بودند نگرانی من بیشتر        

ا  این که بابت نیمه کاره ماندن  ح اایال م باشااد ، ا  برگشااتنم به اهوا  ک دکری ام ا      

ی به درمانگاه رفتم ن خوشبختانه من ور در ا اقش بود ن با دیدنم  من ور بود ن با حال خراب

 : پرسید

 ری شده ؟

 . ری می خواستی بشه من ور جان ؟ دانشگاهها  عطیز شد
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 : نفس راحتی کشید ک گفت

 و پاک منو نگران کردی دختر خوب ! خی نعطیز بشاااه ، یه مدر بعد همه ری بر می         

 . گرده سر جای اکلش

 !باید ری کار کنم ؟ باید برگردم اهوا  ؟  ا اکن موقا من

 : گریی  ا ه متوجه علت مشفتگی ام شده بود با این حال گفت

شه ،       شه ره نبا شگاهی در کار با نه برای ری اهوا  ؟  و ایندا  و عمارر می مونی ره دان

من دلیلی برای برگشااتنت به اهوا  نمی بینم ، خودم با خانوم صااحبت می کنم ، سااختی   

 ن رند ماهه ، کمی صبر کن فقط یه کم دیگه باشه ؟فقط ای

 . لحن قاطا ک اطمینان بخش اک مرامم کرد

اکاخر خرداد ماه ، فت  اننن خان به  هران برگشت ک دستور فراهم کردن مکقدمار جشن    

عرکسااای ساااالی ک فر ین خلتعبری را داد ک من این در حالی بود که من نگرانی را در    

رر می خواندم ن باالخره هم مرجان را  این نگرانی را برایم  رشمان  ک  ک اعضا  عما  

 . اشکار کرد

سالی می  رسه ا  این که من ور حاضر نشه  و جشن عرکسیش شرکت کنه مثز جشن            

 ... فارغ التح یلی من

 : ک ادامه داد

البته اآلن اکضاع با اکن موقا فرق کرده اما ا  من ور هیبی بعید نیست !  و باهاش حرف  

  نی ؟می 
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مره اما ننن نمی  ونم بهت قول بدم ، خودر که بهتر ا  من می دکنی ، دلش با خان صاااف  

 . نیست

سریا هم رفت در حالی که کامال      فردای منرک  من ور را  نها نیافتم ن به درمانگاه ممد ک 

کالفه ک بی حوصااله بود ن میفهمیدم فشااار کار  یادی را متحمز می شااود ن قبز ا  رفتن    

 : گفتم

 . می خواستم باهار حرف بزنم اما مثز اینکه حالت خوب نیست

 دقیقا ، بی حوصله ام ، ایرادی نداره بذاریم یه کقت دیگه ؟

 . نه ره ایرادی داره

 . من می رم ، فکر نمی کنم امرک  برگردم به پیمان می گم شی برسونتت عمارر

لگی هاشااو دیگه خوب   ک رفت ن ا  ذهنم گذ ش خدایا )) با  ری شااده ؟ این بی حوصاا  

 (( میشناسم با  سالرک  کدکم رک  لعنتیه ؟

شته بود ک من بی  اب ک بی قرار در  االر قدم می  دم هر ا  رند        شی گذ ساعت ا  نیمه 

را کنار می  دم اما خبری نبود ن دیگر حدسم به یقین  بدیز شده بود شاید     9گاهی پرده

بار به  بانم ممد : )) لعنت به          و کتایون که ساااایه ار مثز بختک به رکی          برای اکلین 

 (( !  ندگیم افتاده ، لعنت به  و

هر ا  رند گاه اشااکم بی اختیار جاری می شااد ن منها را می  دکدم ک سااعی می کردم به  

خودم دلداری دهم ن ))  و ررا اینقدر بد دل شدی دختر شاید موضوع اصال ربطی به اکن      

سه بامداد که قرار گرفت بلند شدم  ا ابی به سر ک   نداشته باشه ن (( عقربه ی ساعت رکی

صور م بزنم ن ا  دستشویی که بیرکن ممدم صدای بسته شدن دری را شنیدم ن در  االر           

با  بود ننن به سااوی ا اق من ااور دکیدم اما ا اقش  اریک بود ن نگاهی به راهرکی ساامت  



                 
 

 

 لیال مردانی  |فراموشت خوهم کردرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

164 

 

 اق من ور رفتم ن ممده بود  ر  کردم ن در ا اق مرجان هم بسته بود بی اختیار به سوی ا  

سایه اش را رکی پرده های سا ن دیدم ن ره کار داشت می کرد سرجایم خشکیده بودم      

ک نمی دانستم باید ره کنم ! باالخره سعی کردم کلید برقی را پیدا کنم ن ا اق رکشن شد      

دیدمش که رکی  خت نشسته بود اما به سویم برنگشت نزدیک  ر که رفتم جا خوردم ن    

انه هایش می لر ید ن خدای من اک داشت گریه می کرد ! قلبم همبون قلی گندشکی    ش 

به               های لر ان  قدم  با  خت  ندا نر می ا به گلویم ر در قفس بی  ابی می کرد ک بغض 

سویش رفتم ننن با دیدن قاب عکس هایی که پایین  خت دکر  ا دکر خودش ریده بود با  

صدا کردم ن لبه  خت  شوم اما من ور     همه ی کجودم خدا را  را گرفتم  ا نقش بر  مین ن

گویی مرا نمی دید ن با صدایی که به  کر ا  گلویم در می ممد صدایش کردم حاال مقابلش  

 و هم اکمدی ننن می بینی اینها عکسهای کتی منه امشبم جشن  ولدشه     قرار گرفته بودم ن 

 ، جشن  ولد عشق من اما خودش که ایندا نیست ، یگانه دارم داغون می شم می فهمی ؟

سرش را رکی  انوهایم گذاشت ک گریست ، به  لخی گریست من هم گریه می کردم ن      

ه برای رهایی ا  من دست ک پا می ی کبنکنسمی مانست من شی ، کا بنکنسخدایا به کا

 .  دم اما بیدار شدنی در کار نبود

 . مرکم باش من ور جان ، کمی بخواب  ا حالت جا بیاد

به هر  حمتی بود رکی  خت خواباندمش ن به محض این که درا  کشید خوابش برد ن من 

به جز  من متنفر بودم ک عک           به قدم من ، ا  جز   س هایی که   ماندم ک ا اقی که ا  قدم 

عدز ک استی الم را به رخم می کشید ن در حالی که بی محابا اشک می ریختم ک عکس ها 

 . را به رمدان مخ وصشان بر گرداندم ک در کمد جای دادم ک ا  ا اق گریختم

 . با  ماس دستی که موهایم را نوا ش می داد رشم گشودم

 بیدار شدی ؟
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 . ا  دیدن من ور هراسان سر جایم نشستم

 حال دختر کورولوی من رطوره ؟

 : جوابی ندادم ن با نگاه مو شکافانه ای پرسید

 یگانه جان حالت خوبه ؟

 : بی رمق جواب دادم

 مره ، خوبم ،  و رطوری ؟

 . خوبم   دیشی خیلی دیر برگشتم خونه حتما خیلی نگران شدی

 !دیشی ؟

 : حتی ا  یادمکری اش دیوانه می شدم ن گفتم

خیلی بیدار بمونم ن گویی همین جمله را می خواست بشنود رون نفس     مره کلی نتونستم 

 : راحتی کشید ک گفت

 . نمی خوای صبحونه بخوری ؟ امرک  خیلی کار داریم

 . میز ندارم ،  ا صبحونتو بخوری من حاضر می شم ک میام

ست ک بی حال ا         س ساس دلتنگی می کردم !  نگاهی عمیق به من کرد ک رفت ن رقدر اح

ساخته       جا ب شمان پف کرده ای برای خودم  ستم ک مقابز مینه قرار گرفتم ن عدی ر رخا

بودم کحسی در گوشم گفت : )) درکغه ، همه ری درکغه ، یه درکغ قشنر  و دل برک ننن     

سش دارم رون می خوام    ک من اینو می دکنم ک با  این راه لعنتی رک ادامه می دم رون دک

 ... مال من باشه اما نیست
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له ی مخر به گریه افتادم گریه ای که ا  ساار عدز بود ک درماندگی در مقابز رقیبی  با جم

 . که حتی در نبودنش ک با کجود فرسنر ها فاصله مرا خلا سالح می نمود

 17ف ز 

دلم می خواسااات با  همه ریز را ا  سااار بگیرم ک همان طور که هومن گفته بود ا  کنار         

دل من در گرک مردی بود که  مانی هررند دکر دل  مسائز ، ساده عبور کنم اما رگونه ؟  

به دیگری باخته بود ک شاید عالقه اش به من درکغی بیش نبود که خودش هم باکر کرده  

 . بود

ا  این که کانمود کنم هیچ ا فاقی نیفتاده ک حتی برای خودم هم نقش با ی کنم   منزجر      

 . هم درکغ بگویم بودم ن نمی شد خودم را هم بفریبم ، نمی شد به خودم

 : ع ر همان رک  به سراغم ممد ک گفت

 . امرک  می خوام به جایی ببرمت

 . ا  درمانگاه بیرکن ممدیم اما در ا ومبیز با همه ی سعی ام نتوانستم حرفی بزنم

 یگانه ننن حالت خوبه ؟

بی لبخندی بی رنر سااری  کان دادم ک شاارکع کردم به کر رفتن با پخش ماشااین ن باغ   

 : س را که رد کردیم پرسیدمفردک

 کدا داریم می ریم ؟ دربند ؟

 . نه عزیزم ، اگر کمی صبر کنی متوجه می شی
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کارد یکی ا  خیابانهای فرعی نرسیده به میدان  دریش شدیم ن ا ومبیز سر باالیی را طی   

کرد ک مقابز در مشکی رنر بزرگی  وقف کرد خودش پیاده شد ن در را گشود ک ا ومبیز  

 . داخز هدایت کردرا به 

 نمی خوای پیاده بشی ؟

 : با گره ای به ابرک پرسیدم

 ایندا کداست ؟

 : با نگاه گرمی گفت

 . ق ر کوریکی که من ک عرکسک قشنگم قراره  وش رندگی کنیم

پیاده شد ک در را به رکیم گشود ن حیرر شده در حالی که رشم به ساختمان سفید یک         

 . اده شدمطبقه میان باغ کورک داشتم   پی

 ! من ور

قابز مقایسه با باغ عمارر نبود اما در ن ر من با شکوه  ر ا  هر عمار ی به ن ر می رسید 

 : ن ا  میان باغ گذشتیم در روبی خانه را گشود ک گفت

 . به خونه ی خودر خوش اکمدی

با دک  االر غذا خوری ک رندین ا اق            خیلی خیلی کورکتر ا  عمارر با ن ر می رساااید 

ب اما با دکوراسیون  یبایی که ا  سلیقه ی من ور حکایت می کرد ن نمی دانم ررا اما  خوا

در همه جا به دنبال نشانی ا  رنر مبی ک سورمه ای می گشتم ک کقتی نیافتم نفس راحتی     

 : کشیدم ن پرسید
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 رطوره ؟ می پسندی ؟

 : با لبخند گفتم

 ! هنو  شوکه ام ! کاقعا غافلگیرم کردی

 : گرفت ک گفتبا کانم را 

ستان باقی نمونده یک ماه فقط یک ماه دیگه ن هوم     سم اختتامیه بیمار دیگه ریزی به مرا

 ؟

در یک لح ه با یادمکری خاطره ی  لخ شی گذشته ، نگاهم را ا  اک گرفتم ک رشمانم را    

 : بستم ن مشفته پرسید

 یگانه ننن ریزی شده ؟

نم ن (( گذاشتم  ا اشکی را که در رشمانم     با گفتن : )) این همه خوشبختی رک باکر نمی ک 

حلقه  ده بود ا  سر شوق بداند در حالی که نمی دانست بغضم ا   لخی کاقعیتی ست که      

هردکمان می دانسااتیم ک به رکیش ساارپوش می گذاشااتیم ن خدایا رگونه باکر می کردم  

سته       شته ها بریده ک دل به دختری رون من ب ستاده ا  گذ ه ؟   رگونمردی که مقابلم ای

 ... بهتر نبود  نهایش می گذاشتم ؟ عقلم جز این حکم می کرد اما

 . من ور

 . جانم

 ...  و ننن  و مطمئنی که

 . پرسشگر رشم در رشمم دکخت
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 !که دکستم داری ؟

 : خندید ک گفت

 بعد ا  دک سال این ره سوالیه که می پرسی ؟

 : با  ردید ک  امز پرسیدم

 بخوام  و جشن عرکسی سالی شرکت کنی ، قبول کنی ؟ اکنقدر دکستم داری که اگر

 لبخند رکی لبهایش ماسید ن رکی مبلی افتاد ک سیگاری م ش  د مقابلش نشستم ک گفتم   

: 

 ری شد ؟ ررا جوابم رک نمی دی ؟

 .  و که خوب می دکنی

ری رک ؟ این که  و با پدرر قهری ؟ درسااات کلی علت این کدکرر مربوط به گذشاااته  

 !ای که ادعا می کنی  موم شده ، درسته ؟ اس ، گذشته

ما برای ری دک ساااال  موم همه ری رک ا  بقیه پنهون کردیم ، برای این که من          یگانه 

شم اگر می بینی رابطه     شته با بتونم خودم رک جما ک جور کنم ک نیا ی به حمایت خان ندا

ف خودم  ی من باهاش محدکد شاااده برای اینه که بهش ثابت کنم من همبنان رک حر          

 . هستم ک هیچ حقی بهش نمی دم ن حقی بهش اجا ه بده  و  ندگیم دخالت کنه

شده بودند ،  و اگر  مام عمرر         شن  ا حاال  شون ب شتباه کلی اگر قرار بود خان متوجه ا

هم به این با ی ادامه بدی بی فایده اس ن خان هم دالیز خاص خودشاااون رک دارن ننن             

های  و ک رفتار خان ندارم ن دک ساااله که میگی دکسااتم   من ااور ننن من کاری به اسااتدالل

مه ی                بار ه یز برای اث ما بهترین دل بت نکردی ا ثا گه بگم بهم  یه ا داری ، بی ان ااااف
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حرفهار همینه من ااور ننن اینه که نشااون می ده همه ری رک فراموش کردی کگرنه این  

 . خونه ک اکن ماشین ک همه ی ریزهای دیگه ظاهر قضیه اس

 ! ی ان افیخیلی ب

 : با صدای گرفته ای گفتم

شم که مال منی ، فکرر ،       ستم ، فقط می خوام مطمئن ب نه من ور جان ، من بی ان اف نی

ذهنت ، قلبت ننن برای منی که می خوام شاید برای یه عمر  ندگیمو بهت بسپارم خواسته     

 ی  یادی نیست ، هست ؟

با رهره ای درهم ک متفکر ن  ا رسیدن  ا  ساختمان خارج شدم ک در ا ومبیز نشستم ن ممد

 . به عمارر هیچ یک سخنی نگفتیم

شاید من ور راست گفته بود شاید من فانه نبود محبت های ناب ک بی دریغش را به هیچ 

بشااامارم ک ا  اک من ره را که نباید بخواهم ، اما من هم بی گناه بودم ن ا   ندگی که یاد             

اشااد   می  رساادم با این حال کجود خودم هم پر ا     نی دیگر به رکیش سااایه افکنده ب

 رس ک هراس بود اگر من ااور نمی ممد مثز جشاان فارغ التح اایلی مرجان ننن حتی ا     

فکرش هم پریشان می شدم  ا رند شی بعد که خواست به ا اقش برکم ن در کمدش را      

 : با  کرد ک با اشاره به  عداد بی شماری کت ک شلوارهای رنگارنگش گفت

 . ه نگاهی بهشون بندا  اگر مناسی نبود باید سفارش دکخت بدمی

 : با نگاهی پرسشگر پرسیدم

 برای ری ؟

 : با نگاه مهربانی گفت
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 مگه خانوم ، امر نکردند دعور خان رک به جشن ، لبیک بگم ؟ ما هم اطاعت امر کردیم 

. 

 : هیدان  ده گفتم

 ! من ور

شت !     نبود ؟ ممدن من ور   بنکنسمیا این پایان کا سمی که خان در من حضور دا به مرا

 : خبر مثز بمی در عمارر صدا کرد ن مرجان گفت

 ! با یه  یر دک  ا نشون  دی ، حداقز رکی این سالی کم شد

 : لی به دندان گزیدم ک گفتم

 ! این حرفها رک نزن ،  بعدش هم دعا کن  ا اکن شی من رف نشه

سالها مش       کارا موجی شادی فت  اننن خان گردید ن  اما اک من رف نشد ک حضورش بعد ا  

 . این را ا  برق رضایتی که در رشمانش مشهود بود ، می شد خواند

سی موقر ک جدی             سپید عرک شد ک اک در لباس  سالی در عمارر برگزار  سی  شن عرک ج

 .  عر ا  هر  مانی به ن ر می رسید

 حالت رطوره ؟

 : وشی گفتمهومن بود ن لیوانی نوشیدنی  عارفم کرد ن با سرخ

 ! خوبم ، خیلی خوب

 . من ور کداست ؟ ندیدمش

 . نگاهی به دکر ک برم کردم
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 . همین جا بود

 . در همین حال نگاهم به پیمان ک مرجان افتاد ک لبخندی بر لبم نشست

 .فکر می کنم باید منت ر یه جشن عرکسی دکه هم باشیم

 : این را هومن گفت ن گفتم

 . اناکن دک  ا کاقعا به هم می ی

 : بعد با خنده ادامه دادم

شما نمی          سبزه گره بزنند ،  شمسایی ها مقایون باید برای بخت گشایی  مثز اینکه میون 

 خواید کاری کنید ؟

 : ابرکیی باال انداخت ک گفت

 . فعال که شرایطش مهیا نشده

 : با اشاره به دختران  یادی که در سالن حضور داشتند گفتم

 . دکر ک بر ون خلور نیست

بی جهت خودر رک خسااته نکن عزیز دلم ، هومن منت ر دختر شاااه پریونه که با اساای   

 . سفید ا  راه برسه

 : من ور بود ، هومن گفت

 من منت رم ،  و که دختر شاه پریون رک داری ررا دست دست می کنی ؟
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دساات دساات ؟ من در حضااور هردک ون قول می دم ماه مینده ،  و همبین رک ی یگانه  

 ، عرکس عمارر شده باشه هوم ؟ عزیز من

 : همه ی کجودم غرق لذ ی شیرین شد ن صدای مرجان در گوشم طنین انداخت

 یگانه  و کدایی ؟

در صاادایش شااادی محسااوساای بود همان شاای برایم  عریف کرد که پیمان باالخره      

 . خواستگاری کرده ک ن رش را در مورد خود جویا شده

ی کرد خودمم نمی دکنم این دک ماه ا  کدا به    ا ش دک ماه مهلت خواساااتم خیلی  عد    

 ! ذهنم رسید

 . ک لبخند شد

شته            ستان حضور دا سم اختتامیه ی بیمار ست در مرا سالی با کجود این که دلش می خوا

شد ن        سز را به  عویق بیندا د ک به همراه فر ین راهی پاریس  ست ، ماه ع شد اما نتوان با

شتنش را  ا    سم اختتامیه به نعویق انداخت ک این   بر خالف   ور ما ، خان برگ بعد ا  مرا

خود بشتر باعث خوشحالی ساکنین عمارر گردید ن به ن ر می ممد ابرهای  یره کدکرر  

کم کم ق ااد گذشااتن ا  باغ عمارر را دارند ک خورشااید مشااتی ،  ابیدن را مغا  کرده    

اس طبقه ی  اساات ن در یکی ا  همان شاابها که همراه من ااور رکی صااندلی های فلزی  ر

ش رک به ینکنساادکم نشااسااته بودیم فرخنده ممد ن با لحن همیشااه خشااک ک قیافه ی ع 

 : من ور گفت

 . خان با شما کار دارند

 : من ور با  امز گفت
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 . الساعه می رم پیششون

 . فرخنده که رفت نگاه متعدی ما به هم خیره ماند ، نمی دانم ررا دلم به شور افتاد

  و داشته باشه ؟خان ره کاری می  ونه با 

 : ابرکیی باال انداخت ک گفت

 ! نمی دکنم

 : سیگارش را در  یر سیگاری خاموش کرد ک ا  جا برخاست ن نگران صدایش کردم

 ! من ور

 : به نگاه مشفته ام خندید ن کنار صندلی ام  انو  د ک گفت

 و اینمطمئن باش اگر اجا ه دادم خان دکباره بتونه حضااور پسااری به اساام من ااور رک  

عمارر حس کنه فقط ک فقط به خاطر  و بوده ، اینک بدکن که هیچ کقت نمی  ونه اکضاع  

ست که بخواد  و رک هم ا م      سابق کنه ، حداقز دیگه برای من اکن خان مقتدر نی رک مثز 

 بگیره ، پس نگران هیبی نباش ، باشه عرکسک ؟

نمی داد  مانی که به خود   ساااری به عالمت مثبت  کان دادم ک اک رفت ننن دلشاااوره امانم

ستادم مگر بانو جان نگفته بود این  نها ریزیه که       صلوار می فر شتم  ند ک  ند  ممدم دا

می  ونه  و لح ه های ساااختی مرکم  رم کنه ، دلم رگونه بی  اب شاااده بود که بعد ا           

  اگهانمد ها حرف بانو جان در ناخود مگاه ذهنم  نده شده بود ! باالخره به دیدنم ممد ن ن

ا  حرکت ایساااتاد گویی درعالم دیگری بود ک به دیدنم یک باره به خود ممد ن جلو ر             

 . رفتم

 ری شده من ور جان ؟ خان ری کارر داشت ؟
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شه کم ک کسری کجود        ست مطمئن ب هیبی عزیز دلم در رابطه با بیمارستان بود می خوا

 . نداره

 : نفس مسوده ای کشیدم ک با لبخند گفتم

 . ن قلبم اکمد  وی دهنمبه قول مرجا

 . اما اک نخندید ن شاید اصال حرفم را نشنید

 می رم استراحت کنم ، یاردی نداره ؟

 : متعدی گفتم

 ! نه

 .  و هم برک  کد بخواب ، این هفته ، هفته ی پر مشغله ای برای هردکمونه

 . ک رفت

اشت ن درست    من ور من ، کالفه بود ، سردرگم ک سعی در پنهان کردن حال ک هوایش د   

سته بود ک من دیگر یقین یافته بودم       سالها اک را به ا اقش خوا شی که خان بعد ا   ا  ان 

من ره بین من دک گذشته ریزی فرا ر ا  صحبت های معمولی بوده است ، من ور  غییر      

کرده بود ن اگر  مانی دیگر بود حتما کندکاکی ام نتیده می داد اما من رک ها کاقعا سااار 

شااالوغ بود ک باالخره مراسااام اختتامیه برگزار گردید ک من اعتراف می کنم        همه ی ما  

شتر ا  اینکه به دلیز نتیده بخش بودن  حمار من ور ک بقیه      شادی من در من رک ها بی

سیس ، به        ستان  ا ه  ا شرکع کار این بیمار شد به خاطر خودم بود ک اینکه در هر حال  با

 . ی شدنحوی هم مغا ی در  ندگی من محسوب م
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ستا کرد اما قبز ا   رک عمارر دکباره          شت به رک سم خان ق د برگ دک رک  بعد ا  مرا

من ور را به حضور طلبید ن دیگر  ردیدی نداشتم ا فاقی در شرف کقوع است ن شاید با        

هم خان من اااور را در  نگنایی دیگر قرار داده بود اما ننن رطور ممکن بود ؟ فکرم کار      

 . نمی کرد

 . رفتن خان همراه من ور عا م بیمارستان شدم دیگر نتوانستم خودداری کنمبعد ا  

 ! من ور

 . اما اک اصال حواسش به من نبود با صدای بلند ری صدایش کردم که یکباره به خود ممد

  و حالت خوبه ؟

 : با نگاه گذرایی گفت

 . مره عزیزم ، بگو

 مورد بیمارستان نبود درسته ؟خان باهار ری کار داشت ؟ مطمئنم این دفعه دیگه در

 . نه ، نبود

 خی ، پی رس ؟ ننن نمی خوای بهم بگی ؟

 ررا ، اما حاال نه ، به کقتش   باشه گلم ؟

 : نگران پرسیدم

 راجا به من که نبود ؟

 : با لبخند کمرنگی گفت
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 . نه

 . متوجه شد سماجت خواهم کرد

 بذار برای یه کقت دیگه ، باشه ؟

 . دیگر حرفی نزدم

  من رک  دیگر حرفی نزدم ن مگر نه اینکه  ا خودش نمی خواسااات نمی شاااد ریزی ا   ا

جریان فهمید ، صبر کردم  ا خودش به حرف بیاید هررند سکو ش م ارم می داد اما نه   

منقدر که رکیاهای شااایرین من رک هایم را ا  من بگیرد ن مگر نه اینکه بزرگترین مانا           

شده بود ف هررند  مان      شته  سال مدر کمی نبود اما اگر این  بردا یادی برده بود دک 

انت ار به رنان پایان خوشی می اندامید دیگر ره جای گله بود ن گذشت رک ها من ور را    

ساکت ک ساکت  ر ا  پیش می کرد ، من که می دانستم با  ا  موضوعی رنج می برد یک      

شی گذشته بود ن دید       شی ا  نیمه   مش که رکی یکیشی در  راس غافلگیرش کردم ن 

 . ا  مبلهای فلزی لمیده ک معلوم نیست رندمین سیگارش را م ش  ده

 من ور  و هنو  بیداری ؟

 . در جایش  کانی خورد

  و ایندا ری کار می کنی ؟

 . منم خوابم نمی بره

 : نشستم رکی صندلی مقابلش ک با لبخند ک اخم   نعی پرسیدم

 ق شده ؟ری شده که با  من ور من اینقدر بد اخال
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 . هیبی عزیزم یه کم فکرم مشغوله

 : با  امز گفتم

 . کلی من طور دیگه ای فکر می کنم

 : با نگاه مهربانی گفت

 عرکسک من با  نشسته ک  و اکن سر کورولوش ق ه پردا ی کرده ؟

 : نفس عمیقی کشیدم ک گفتم

کقت   ی که  ا رندامیدکارم فقط یه ق ه پردا ی باشه اما من فکر می کنم  و ا  این ناراحت

دیگه ما با هم عرکسی می کنیم ک  و نارار می شی خواه ناخواه کامال گذشته رک فراموش     

 کنی ، این طوره من ور جان ؟

نگاهش را ا  من گرفت ک در فکر فرک رفت ن یک من دیدم خاکستر سیگار به انگشتانش  

 : دمرسیده اما رنان در خود فرک رفته بود که متوجه نشد ، ا  جا پری

 . من ور

 . به خودش ممد ک سیگار را ا  میان انگشتانش رها کرد ن دستش را در دست گرفتم

 . ببین با خودر ری کار کردی

 . ریزی نیست ، نترس

 . نشستم پیش پایش
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ری شده من ور جان ، هر ری هست بهم بگو ، با  یاد گذشته ها رک کردی نه ، اگر این      

 . شم ، باکر کن می  ونم درکت کنمطور باشه به خدا من ناراحت نمی 

 : سرم را میان دستانش گرفت ن با نگاهی که اندکهی غریی در من موج می  د گفت

 عرکسک من  و رطوری می  ونی بفهمی  یر ره بار سنگینی هستم ؟

 . این را گفت ک خواست که ا  جا برخیزد اما نگذاشتم

ک ، به خدا دیگه دارم دیوکنه می شااام ، نه من اااور ، اکل بهم بگو ره ا فاقی افتاده بعد بر

اآلن دک هفته اس همه اش  و فکری ، اگر اعتراضااای نکردم برای این بود که خودر ا م  

 خواسته بودی مگه ننن مگه دکسم نداری ؟

 : با صدای گرفته ای گفت

 . مگه می شه  و رک دکست نداشت ن  و فرشته کورولوی  ندگیمی

 پس بر ری شده ؟

 : داشت خودش را حفظ می کرد ن گفتشاید به سختی 

باکر کن که این مساله کامال شخضیه ک من خودم باید حلش کنم ن فقط ا ر خواهش می     

 کنم رند کقتی این بی حوصلگی منو  حمز کنی ، می  ونی ؟

ررا نمی  ونم ، اگه بدکنم  و این طوری حالت خوب می شااه اصااال رند کقت دکر ک برر 

 نمی یام خوبه ؟

 : ه  د ک گفتبنکنسنی ام بر پیشا

 ! برام دعا کن
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دیگر نتوانستم جلوی رفتنش را بگیرم ، اک رفت ک من پریشان ک سرگردان رکی صندلی      

 افتادم ، خدایا ره ا فاقی داشت می افتاد ؟

 18ف ز 

ستان می رفتیم اما کمتر        شتم با هم به بیمار من ور را علی رغم میلم به حال خودش گذا

مرا به عمارر بر میگرداند ک بیشاااتر مواقا این کار را به پیمان یا هومن محول می کرد ن 

 ... هفته ی اکل یک شی در میان ، هفته ی دکم دک شی در میان ک هفته ی سوم

شگر بود    س سوالی می کردند ک نه من حرفی می  دم ن   نگاه هومن ک پیمان پر اما نه منها 

شفته  ر نمود ن اما هر بار       ست ک مرا م سبت ا  رفت ک امدش به عمارر هم کا به همان ن

که   ااامیم به اعتراض می گرفتم قولی را که داده بودم خاطر نشاااان می کرد ک به این       

 ...  ر یی یک ماه گذشت

دادم ن هومن هر ا  رندگاه نگاه گذرایی به من می  کالفه ک مساصز به پشتی صندلی  کیه

کرد اما حرفی نمی  د در  مام این مدر اک همیشه کمکم کرده بود ک در مواقعی که صبر  

ک قرارم را ا  دست داده بودم با طمانینه به صبوری دعو م کرده بود ن صبری که همیشه      

 ... نتیده داده بود اما این بار

مشکلی پیش اکمده ؟ ری شده که من ور کمتر به عمارر می یاد    یگانه بین  و ک من ور  

 . ؟ خانوم خیلی نگران شده ؟ فکر می کنم  و باید دلیلش رک بدکنی

 . نه من ریزی نمی دکنم

 : سیگاری م ش  د ک پرسید

 با هم قهرید ؟
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 . نه

 : مردد نگاهم کرد گفتم

ته بی حوصاااله اس ا  منم    باکر کنید راسااات می گم ن فقط اینو می دکنم که اکن رند کق     

 . خواسته کمتر دکرکبرش باشم  ا ا  این حال ک هوا در بیاد

 : کالفه رنگی به موهایش انداخت ک گفت

شه ، اما  ا اکندایی که من می       سم اختتامیه مطرح ب ساله ا دکاجتون بعد ا  مرا قرار بود م

 ن وره ؟دکنم ا  اکن رک   ا حاال ا  هم دکر ر هم شدید ، ره فکری  و سر م

شاید        فکر می کنم شما بدکنید ره ا فاقی افتاده که من ور این طور ا  من فاصله گرفته ! 

 احمقانه باشه اما نمی دکنم ررا حس می کنم هر ری هست مربوط به کتیه ؟

 . حرفی نزد ن شاید با سکو ش حرفم را  ایید می کرد

که خودر ضااعیف  بشااین باهاش حرف بزن ،  کلیف خودر رک رکشاان کن ، در جایی  

 . عمز می کنی کاری ا  بقیه ساخته نیست

 . کلی من نمی خوام برندونمش

 : ا ومبیز را کناری پارک کرد ک به سویم برگشت ک گفت

  ا حاال این من بودم که ا ر می خواستم حوصله ی بیشتری به خرج بدی ، درسته ؟

 : سری به عالمت  ایید  کان دادم ک اک ادامه داد
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هت میگم ببین ، این حق مسااالم  وئه که  کلیف خودر رک  و  ندگی من اااور  کلی حاال ب

بدکنی ن همین طوری هم همه  ا حدکدی متوجه جریان شاادند ک این اصااال برای  و خوب  

 . نیست ، بهتره قبز ا  این که خان متوجه بشه ، من ور خواسته اش رک مطرح کنه

 . شاید متوجه شده

ا فت  اننن خان برایش  عریف کردم که اک را عمیقا در فکر  ک قضیه ی دک دیدار من ور را ب  

 : فرک برد ن با لحنی که ا  استی ال ک اندکهم نشان داشت گفتم

هومن خان من نمی دکنم ره ا فاقی داره می افته فقط این رک می دکنم که من ور همه ی   

 .  ندگی منه ، نمی خوام ا  دست بدمش ننن اکنم منو دکست داره ، مطمئنم

مرکم باش یگانه ، معلومه که دکستت داره فقط این دست دست کردنش کمی منو نگران  

 ! می کنه ،  و حرفهای خودر رک بزن  ا ببینم ری می شه

شاید ا       سراغش برکم خودش مرا به ا اقش دعور کرد ن فکر کردم  اما قبز ا  اینکه به 

 . ه نزدش رفتمپیله ی  نهایی اش درممده ک ا  این فکر با احساس مرامش ب

 . سالم خانوم ، خانومها

 سالم ف خوبی ؟

 . مره ، بیا بشین ، کرار دارم

نشستم ک اک هم رکی مبلی مقابلم نشست ن نگاهی به اکراقی که در دست دااشت کردم ن        

 . منها را رکی میز مقابلم گذاشت

 اینا ریه ؟
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 . خانه ک دست بردم ک برشان داشتم ن یکی سند ا ومبیز بود ک دیگری سند

ست ک دک          شی  ولدر بهت هدیه کردم ، اکن یکی هم هدیه ی  ولد بی شینی که  سند ما

 . سالگی ار

 : متعدی گفتم

 . کلی  ا  ولدم یک ماهی مونده

 : سیگاری م ش  د ک گفت

 . ره فرقی می کنه ؟ به هر حال بایستی این کار رک می کردم

ی منو بد عادر می کنی ، هیچ فکر  کلی این خیلی  یاده من ااور !  و با این کارر حساااب  

 . کردی برای  ولد بیست ک سه سالگی ام دیگه هیبی منو راضی نمی کنه

 رنگش مشکارا پرید ن ا  جا برخاست ک به کنار پندره رفت ن کنارش ایستادم ک پرسیدم    

: 

 . من ور  و کاقعا حالت خوبه ؟ مداقز اکنقدر که ا  غار  نهایی ار بیای بیرکن

 خیلی اذیتت کردم نه ؟  و این مدر

 : لحن بی دفاعش نرمم کرد ن گفتم

کار کنم  ا          باید ری  مهم نیسااات ! فقط کقتی این طوری می ری  و کما ، نمی دکنم که 

 . دکباره سر حال بشی ک گاهی ا  اینکه هیچ کاری ا  دستم بر نمی یاد کالفه می شم

 : نگاهش را به بیرکن دکخت ک گفت
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کردی خیلی بیشتر ا  اکن ره که من الیقش بودم ، می دکنم اگه    و هر کاری که  ونستی  

 ... یه رک  نباشی

 . حاال که هستم

 : با  امز گفت

یگانه اگه یه رک ی به این نتیده برسم که  و در کنار من خوشبخت نمی شی بهتر نیست      

 ا  خیال داشتنت بگذرم ؟

 : بی حوصله گفتملبخند رکی لبهایم ماسید ن خدای من این سا  جدیدش بود ؟ 

 ! بس کن من ور ، در این مورد من باید   میم بگیرم نه  و

 : با لحن خشکی گفت

من دارم کامال جدی صاااحبت می کنم یگانه ،  و این مدر خیلی فکر کردم )) به  و (( به 

اینده ، به   ااامیمی که می خواساااتم بگیرم ننن خوب ننن گوش کن ننن قبز ا  هر ریز می     

بدک  عد ا  رفتن کتی ک       خوام اینو  نی کحه برام خیلی عزیزی ،  و  نها کسااای بودی که ب

ضورر بهم مرامش می         سی که ح ستی ندا م بدی  نها ک شدنم  و اکن بر خ  ون گرفتار 

که  و در حقم کردی      داد ک من اگر  ا مخر عمرم هم  الش کنم نمی  ونم محبتی رک 

 . جبران کنم

صله گرفت ک رکی مب    سوی اک       سکور کرد ن ا  من فا سرگردان به  شد ک من هم  لی کلو 

 : رفتم ن ادامه داد
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 و  مام این دک سااال سااعی خودم رک کردم  ا خودم بقبولونم  ندگی رک باید  و مینده ای  

دید که داره می یاد ن همه ی سعی ام رک کردم  ا  ندگیم پر بشه ا   و ،  مام سعی ام رک     

 ... ردکمون باشه ننن  و هم کمکم کردی اماکردم برای اینکه مینده ی خوبی در انت ار ه

 : در حالی که قلبم به شدر می طپید گفتم

 اما ری ؟ اما ری من ور ؟

 ... اما نشد ! من با همه ی  الشم نتونستم ک نمی  ونم گذشته رک فراموش کنم

یک لح ه حیران به اک خیره شاادم ، گویی سااقوط کردم ا  بلندی ها پر اب شاادم ک ا     

سعی کردم مب دهانم را فرک دهم اما گلویم خشک خشک بود با     خواب خوش پ ریدم ن 

 : صدایی که به  کر ا  گلویم در می ممد گفتم

 !حاال ننن حاال اینو فهمیدی ؟ بعد ا  دک سال ؟

 ! متاسفم

 . بی حال رکی مبز افتادم

  و که خودر رک خوب میشناختی ررا منو کارد این با ی کردی ررا بهم درکغ گفتی ؟

 ... ن بهت درکغ نگفتم ، کاقعا دکستت داشتم ک دارمم

بله ، دکسااتم داری اما نه اکنقدر که بخوای باهام  ندگی کنی ، نگو باهام رک راساات بودی  

 . من ور که نبودی

 . اک سکور کرده بود ک من بی محابا اشک می ریختم
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شتری        صت بی شیم ، نیا  به فر شکز ب کاقعا   دارم ،من نمی خوام بعدها  و  ندگی درار م

ممادگی شاارکع یه  ندگی مشااترم رک ندارم ، فعال بذار همین طوری پیش بریم  ا ببینیم   

 . ری پیش می یاد

 : ا  جا برخاستم مقابلم ایستاد

 کدا می ری ؟

 . خونه

 . صبر کن خودم می برمت

 . خودم می  ونم برم

 با این حالت ؟

 . گفتم ک به ا اقم رفتم ره فرقی به حال اک می کرد ! من شی  کد ر شی بخیر

ساس حقارر ک           شتر اح سناد رکی میز  حریرم بی ستم ا  دیدن ا صب  که ا  خواب برخا

گه می        های دک ساااال ا   ندگی ام بود ؟! اگر این درد را در خود ن انزجار کردم ن این ب

ستان            سی حرف بزنم برای همین به جای بیمار شتم با ک شدم ن نیا  دا شتم میوانه می  دا

انه ی الله جان شدم ن با کلیدی که ا  مد ها پیش الله جان در اختیارم گذاشته بود راهی خ

 . در را با  کردم ن الله جان مشغول گردگیری بود سالم کردم هراسان به سویم برگشت

 . یگانه  ویی ؟ منو  رسوندی

 . سعی کردم لبخند بزنم کلی نتوانستم

 . ، حالت خوبه ؟ رنر پریده به ن ر می رسی حاال ررا اکندا ایستادی ن بیا  و عزیز دلم
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 . نه ، خوبم

 . بشین  ا برار یه فندون رای بیارم

 . نه ، شما بشینید ، خودم می یارم

به مشااپزخانه رفتم ک خودم را به مالمت گرفتم : )) ایندا دیگه حق مبغوره گرفتن نداری  

 (( . ها

 . ن سعی کردم نگاهش نکنمالله جان صندلی میز ناهارخوری را عقی کشید ک نشست 

 خی  عریف کن ببینم ره خبر ؟

 . هیچ ، هیچ خبری

 پس این همه اشفتگی  و رشمار ری کار می کنه ؟

 . لبخندی  دم ک مقابلش نشستم

 من ور رطوره ؟

 . اکنم خوبه ، خیلی خوب

هومن می گفت کارهای بیمارستان خیلی خوب پیش می ره ، کقتی شنیدم خیلی خوشحال  

 . ته بیشتر به خاطر  و ، موندن  و این کضعیت اصال به صالح  و نیستشدم الب

 . کلی پیشرفت  و کارهای بیمارستان هیچ  اثیری  و کضعیت من نداره

 من ورر ریه ؟ مگر قرار نبود بعد ا  اختتامیه من ور رسما ا ر خواستگاری کنه ؟

 . قرار بود کلی حاال دیگه نه
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 شده ؟یگانه درست حرف بزن ببینم ری 

هیبی الله جان ، فقط دیرک  من ور رسما بهم گفت ا  خواب خوش بیدار شم ن همه ریز     

دکد شااد ک رفت هوا الله جان همه ی اکن لح ه هایی که من فکرمی کردم قشاانر  رین 

دقایق  ندگیمونه اکن داشااته مبار ه می کرده برای فراموش کردن کتی ننن راسااتی شااما  

؟ خنده داره کلی منم همین اشاااتباه رک کردم البته خی   هم فکر می کردین من اااور منه

شااااید هم همین طور بود اما اکن اکئز ، بعد می فهمه فقط کتی رک می خواد اما رون می       

شده نمی  ونه        شکنه  ا حاال همه ری رک کش داده ک حاال دیگه مطمئن  سته دل من ن خوا

 . ه ا  هم جدا بشیممنو جایگزین اکن بکنه ک می گه عاقالنه  رین کار اینه ک

 : نمی فهمیدم ررا نگاه الله جان به من ، کحشت  ده است  مزمه کرد

 . مرکم باش یگانه جان

شتن که         شم ، اکن دیگه دکستم نداره ، دکست دا صال دلیلی نداره ناراحت ب من مرکمم ، ا

  کری نیست ف هست ؟

 . اک ا  جا برخاست ک لیوان مبی برایم مکرد

 . اکل اینو بخور

یوان مب را گرفتم کلی رکی صور م خالی کردم ن الله به سویم خم شد ک هراسان  مزمه ل

 : کرد

 . یگانه

کقتی رشم گشودم در ا اق اخت اصی ام رکی  خت بودم ن یادم ممد الله جان مرامبخشی      

را به من خورانده بود باید ا  اک  شااکر می کردم که رند ساااعتی ا  دنیا بی خبرم کرده   



                 
 

 

 لیال مردانی  |فراموشت خوهم کردرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

189 

 

کی ؟ نمی شااد فرار کرد باید با همه ریز کنار می ممدم حتی با نبودن من ااور   بود کلی  ا

ننن رقدر  ندگی ام بی سااار ک  ه بود رقدر خساااته بودم ! ننن با با  شااادن در سااارم را          

 . برگرداندم الله جان بود

 بدار شدی عزیزم ؟

 خیلی کقته که خوابیدم ؟

 . دک سه ساعتی می شه

 . ممد ک رکی لبه ی  ختم نشست

 االن حالت رطوره ؟

 . خوبم

 : با درنگی گفت

 . فکر نمی کردم اینقدر خودر رک ببا ی

 : با لبخند  لخی گفتم

 . خودمم فکر نمی کردم

یگانه نمی خوای یه کم کاقا بین  ر باشااای ک کمی هم به من اااور حق بدی ننن فراموش         

نیست    ، بهترکردن گذشته به خ وص کقتی که پر ا  خاطرار شیرین باشه کاقعا سخته      

 همون طور که خودش خواسته کمی دیگه بهش فرصت بدی ؟

الله جان حق داشاات این طور قضاااکر کند اک که نمی دانساات در  مام این دک سااال هم  

شبهایی که     شت ا   خاطره ی کتی گاه ک بی گاه  ندگی ام را  لخ می کرد ن اک کدا خبر دا
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شق کتی ا فری     سی می  من ور بی خود ا  خود در حضور من ع اد می  د ، جز خودم ره ک

فهمید ن صبوری ک  حملی را که دک سال  مام صرف اک کرده بودم را ره کسی می دانست       

 : ؟  مزمه کردم

 ... دیگه رقدر ؟ پنج سال ، ده سال

با         نه که می گذره ، مطمئن باش اگر کمکش کنی خیلی  کد  عزیز دلم این فقط یه بحرا

 . شتیاق بیشتری پیشت بر می گردهاین بحران کنار می یاد ک با ا

 کلی خیلی سخته الله جون ! اگر اکن جای من بود می  ونست  حمز کنه ؟

 . مسلمه که نه ، اکن یه مرده

ست اما ا ش می خوان مثز کوه      ضعیفه ا پس گناه من ،  ن بودنمه ؟ الله جون میگن  ن 

مگه من رفته بودم دنبالش   استوار باشه ، رطور ؟ من ور همه ی امیدهای منو به باد داد ،   

شقم کرد خودش           سی که عا شد اکن ک شرکع  سادر ببه گانه  ؟ برای من اکلش با یه ح

 ! بود ، شایدم من همراه خوبی براش نبودم ، نمی دکنم

 . خودر رک مالمت نکن ،  و هر کاری  ونستی براش کردی

که دیگر برایم  دسااتهایم را در دساات گرفت ک با  مرا به مرامش دعور کرد   کاژه ای  

 ! معنا نداشت

 و باید قوی  ر ا  این حرفها باشی ، دنیا که به مخر نرسیده ، حتی اگه من ور رهار کنه     

 . اکنه که باخته نه  و ، اکنه که جواهری مثز  و رک ا  دست داده

اما من احساس دیگری داشتم ن این من بودم که در صحنه ی شطرنج  ندگی مار شده        

 . بودم
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 . ن رک  به بیمارستان رفتم باالخره که ری ؟ نمی شد  ندگی را متوقف کردفردای م

 . سالم

 . سالم

کت ک شاالوار به  ن داشاات ک معلوم بود  ا ه ا  راه رساایده اساات حالم را پرسااید   لحن  

 . مهربانش دلم را نیش  د

 دیرک  منزل الله جان بودی ؟

 . بود ####دلم 

 . ، حالم خوب نبود مره ،  رجی  دادم کمی استراحت کنم

 حالت خوب نبود یا ا  من دلخور بودی ؟

 : با لبخند  لخی گفتم

 برای ری باید دلخور باشم ؟

 . درنگی کرد ک بعد هیچ حرفی به سمت ا اقش رفت

من شاای هم خودش مرا به عمارر رساااند ن در ا ومبیز سااکور محض بود نه اشااتیاقی   

 : با نیم نگاهی پرسید برای حرف  دن داشتم ک نه حرفی برای گفتن  

 ا  من دلخوری ؟

شده    ره فرقی می کنه ؟ فرض کن دلخورم   ره کاری ا ر بر می یاد ؟ به خاطر من هم 

 !عاشقم می شی ک  رکم نمی کنی ؟
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کی گفته من می خوام  رکت کنم من فقط گفتم نمی خوام به این  کدی   ااامیم جدی       

خودر رک اذیت نکنی ک  ندگی رک راحت     برای  ندگیمون بگیرم ننن  و هم بهتره اینقدر   

 .  ر بگیری

 . دارم همه ی سعی خودم رک می کنم

 19ف ز 

شته باش ، اما        ست دا شقمان را می گویم ن دک من با من دنیا غریبه بودم ن دنیای جدید ع

لح ه به لح ه بی هیچ امیدی به مینده بی این که مر کی همیشه داشتنش را داشته باشی  

خود را محک بزند اگر ا  عهده دکریت برممد جدا خواهید شاااد ک اگر  ک صااابر کن  ا اک 

 ابش را نداشاات به سااویت با  خواهد گشاات ن حاال اگر در این میان  و نابود هم شاادی  

هیچ اهمیتی ندارد مهم این اساات که اک بخواهد اما رطور ؟ برای من قبول به ساار بردن   

ه ی بیساات ک دک سااالگی ک شااور   در رنین شاارایطی سااخت بود ن ببه نبودم ندر اسااتان 

 . نوجوانی که موجی شود در راه عشق حیثیتم را به باد بدهم در من رخت بربسته بود

شتم اما نه منطور که بپذیرم نقش معشوقه را برایش با ی کنم حتی        من ور را دکست دا

ا  مرگ هم سااخت  ر بود ک این دردی بود که دیگر حتی با هومن هم نمی  وانسااتم در 

 . بگذارم میان

خودم را بیشاااتر در کارم غرق می کردم ، با اینکه به خوبی حس می کردم به پایان راه          

نزدیک شده ام با  هم باکرش برایم سخت بود ک عدیی این که رفتار من ور با مالطفت    

بیشتری همراه شده بود ا  رفتار کامال ضد ک نقیض اک خسته شده بودم گویا خودش هم       

ه بود ن گاهی به خودش لعنت می فرسااتاد که ررا باعث عذاب من ساار کالف را گم کرد

ستم ره کنم اگر  ا من موقا          شد نمی دان صله می  شود ک گاه با  همان من ور بی حو می 

سامان می گیرم کلی حاال که من ور می       سر ک  صبر کرده بودم به این امید بود که رک ی 
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اشاایم ک به انت ار  قدیر بمانیم ن خواساات مثز دک سااال قبز فقط دخترخاله ک پساار خاله ب

 قدیری که  مانی خود به من اعتقاد نداشت ک می گفت : )) خان به اسم  قدیر کتی رک ا     

من گرفت ن (( پس حاال رطور بود که عنان  ندگی مان را به دساات  قدیر ک ساارنوشاات  

 ... سپرده بود ؟ ای کاش گفته بود ده سال دیگر منت ر بمانم کلی ا  من نمی خواست

 : حتی ا  یادمکری من رک ها درار انزجار می شوم ن الله جان می گفت

باید   میم بگیری ، یا به همین صورر ادامه بدی به امید اینکه رک ی من ور   میم        ))

 . درستی بگیره یا اینکه ا   ندگیش بیای بیرکن

 . نمیتونم  نهاش بذارم

 (( . کلی این کسط خودر رک ا  بین می بری

می گفت خرد ک کیران بودم عدیی اینکه گاهی در خیالم ا  اک انتقام می گرفتم ن  راساات

 : یک بار کحشتزده به الله پناه بردم ک به اک گفتم

باکرم نمی شاااد کلی با همه ی کجودم دلم می خواد یه رک ی ا ش انتقام بگیرم ن دلم می      

شکنم ، الله جون پس من رطور ادعا می کن  ستم ننن نه    خواد منم غرکرش رک ب شق ه م عا

 . دیگه نمی  ونم ننن مخه ادامه ی این راه ره فایده ای داره

 : ک هراسان ادامه دادم

 ! الله جان عاقبت من به کدا می رسه ؟ خیلی نا امیدم خیلی

 : شانه ام را فشرد ک با  امز گفت

 ! بذارش کنار یگانه ، خودر رک خالص کن
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ی      ک بار که هزار بار در ذهنم طنین انداخت ن       حیرر  ده نگاهش کردم ک جمله اش نه 

من رک  ا  کنک پیاده راهی خانه شااادم حال خودم را نمی فهمیدم بارها ک بارها به حرفی  

که الله  ده بود فکر کردم ن درسااات می گفت می گفت ادامه ی این راه مرا ا  پا در می       

نر بود ک برای   مکرد ک من اااور را هم خساااته می کرد باید کاری می کردم رقدر دلم        

خودم می سوخت برای من همه بی دست ک پایی ک سردرگمی ام ک برای عشقی که هنو       

در دلم بود ک  بانم را  ندیر می کرد ن من ااور می گفت اگر عاشااقی باید غم های عشااق  

هم برایت شیرین باشه ننن پس ررا برای من نبود ؟ اگر قرار بود بمانم باید دلم را صاف     

ار کینه ک نفرر را ا  من می  دکدم ک گرنه ، به همه ی خاطرار خوب ک       می کردم ک  نگ 

 . بدمان پایان می دادم

 ... باالخره   میم خودم را گرفتم ن یک شی که دیر ر ا  من به عمارر برگشت

در  االر نشسته ک منت رش بودم ن مرجان نگاه سنگین ک پرسشگری داشت بو برده بود        

سرباال بود دیگر کندکاکی نکرده بود ن     ا فاقا ی افتاده اما ا  ا  شه  اندا که جوابهایم همی

سالی ا  قضیه با خبر شود کحشت         مرجان دختر قابز اعتمادی بود اما من ا    ور اینکه 

 !داشتم ن مگر نه اینکه همه ی پیش بینی هایش داشت به کاقعیت می پیوست ؟

 . سالم

 سالم ،  و هنو  بیداری ؟

 . ار کار داشتممنت ر  و بودم ن باه

 اینقدر مهم بود که  ا این کقت شی بیدار نشستی ؟

 . خیلی مهم  ر ا  این حرفها

 : ممد ک مقابلم نشست ک گفت
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 . هر رند خیلی خسته ام کلی بفرمائید

 . من ور من فکر می کنم بهتره به این کضعیت خا مه بدیم

 : حرفی نزد ن با  امز گفتم

یا  کد منو      که  و دیر  یده اس ننن من همه ی        در جایی  فا مه ی راه بی  می  اری کنار ادا

 ...  الشم رک کردم ن خواستم اما  و نخواستی که

 : با رهره ای در هم گفت

 . من فقط نمی خوام  و رنج های خودم شریکت کنم

 . با پو خندی میان حرفش دکیدم

ی بخت نمی ش نمی خوام  و رنج من شریک بشی ، من لیاقت  و رک ندارم ،  و با من خوش   

 . ، این حرفها ، کلیشه ای ک  کراریه ک حاال بهترین  وجیه برای کار  و

 . این  وجیه نیست کاقعیته

سیدم ننن بهم می     سیدی به همون اندا ه که من دیر به  و ر بله کاقعیتی که  و دیر بهش ر

 . گفتی عرکسک نه ؟ راست می گفتی من  و  ندگی  و فقط یه عرکسک بودم

 : ریاد  دبا  حکم ف

این طور نیساات ، من هیچ کقت نخواسااتم با احساااس  و با ی کنم ، همیشااه برام عزیز  

 . بودی ک هستی

اکج دکساات داشااتن می دکنی ریه ؟ اینه که در کنار هم بودن رک مر ک کنی ن  و دکسااتم  

ستم ، به خیالم  و رک        شم ننن من ور من ببه نی شریک  ندگیت با داری اما نه برای اینکه 
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رشاام با  انتخاب کردم کلی ررا ننن ررا بهت اعتماد کردم ، ررا اینقدر دل بسااته ار  با 

ساختی که هر لح ه  و  ی ک  اب بودن با        ستی من ور ،  و ا  من یگانه ای  شدم  و خوا

 ...  وئه

 : با مکث ادامه دادم

کن  ا کقتی مرجان ق ه ی  و ک کتی رک برام گفت دلم برا ون سوخت ک بیشتر ا   و ، برای

پدرر  رد           بز  رحم  رم ، کتی رک  قا حاال می فهمم خودم  ما  ، حتی براش گریه کردم ا

 ... کرد ک من  و رک

 . انرژی ام رک به  حلیز بود

که معلوم          نده ای  به می با فکر کردن  هت داری خودر رک رنج می دی ، اکنم   و بی ج

 . نیست ری می شه

ش  شنش کن من ور ، حرفی     مینده برای من مبهمه کلی برای  و کامال رک نه ن برای منم رک

رک که قراره رند کقت دیگه بهم بزنی حاال بگو ،  و می دکنی می خوای ری کار کنی فقط        

 نمی دکنم ررا اینقدر برای گفتنش دست دست می کنی ننن هر ری که هست ، ب

 . ک من طاقتشو دارم

 : با پو خند  لخی گفت

  و طاقتش رک داری !؟

 . رری که باشه من رک ا  عذابی که  و این دک ماه کشیدم ندار می دهمره ، حرف  و ه

این حرف را در حالی می  دم که همه ی کجودم می لر ید ک قلبم رون گندشاااکی در      

 : قفس بی  ابی می کرد نفس عمیقی کشید ک گفت
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ساله ما رک پیش        صحبت کرده ک دکباره م شه ، پس خوب گوش کن ، خان با پدر کتی  با

 . رضایت خودش رک اعالم کرده کشیده ک

سعی کردم حرفش را هضم کنم با صدای خشک ک دکرگه ای که برای خودم هم نا مشنا       

 : بود پرسیدم

  و ری گفتی ؟

 : در حالی که سعی می کرد نگاهمان به هم نیفتد گفت

خی ا  من ره انت اری داشااتی ؟ قضاایه ی من ک  و علنی نیساات ک با بهم خوردنش هم   

شااما ت نمی کنه در حالی که اکن جریان علنیه ، اگر حرفی ا   و بزنم یعنی کساای  و رک 

خرد شدن کتایون پیش خونواده اش ، اکنم بعد ا  این همه سال انت اری که اکن کشیده     

 ... ، اصال من فانه نیست

 : با جرار بیشتری ادامه داد

هم همین انت ار  گوش کن یگانه  و همیشااه کمکم کردی ن همیشااه ک در همه حال ن حاال 

شم ک حتی اگر با         شتم ک دارم ک هر جایی که با ستت دا سم می خورم دک رک ا ر دارم ن ق

کتی خوشاابخت  رین مرد دنیا هم باشاام با  هم جایگاه  و ک خاطرار قشاانگی که با هم 

 . داشتیم  و قلی ک یادم محفوظه

کنند   ک ا  من حمایت پس گناه من این بود   نداشتن خانواده ای که مقابز من ور بایستند

پس صدای شکستنم را هم کسی نمی شنید ک با خرد شدنم کسی ا  من ور نمی رندید ن          

ساله ام  ا ه فهمیدم دایی ام هرگز         ست ک دک  شاید برای اکلین بار در طی عمر بی شاید ، 

نمی  واند جای پدر نداشاااته ک بانو جان جای مادر نداشاااته ام را بگیرد ن برای اکلین بار              

کردم دلم می خواست بودند  ا شاید این مردی که دک سال  مام در گوشم ا  عشق        حس
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خوانده بود ک حاال این طور بی پرکا مقابلم ایساااتاده بود اگر ا  من خدالت نمی کشاااید          

 : حداقز ا  نگاه کردن به منها شرم می کرد ن حال خودم را نمی فهمیدم ن به  بان مکردم

 شتن خونواده ای که ا  من حمایت کنند ؟من ور گناه من همینه ، ندا

 . نه یگانه

پس ررا ؟ اگر این طور نیست برک بهشون بگو همه ری عوض شده ، بشون بگو که منم       

 هستم ، اصال ررا خان باید االن به این فکر می افتاد ررا ؟

 . نمی دکنم شاید برای جبران مافار

 به ره قیمتی ؟ به قیمت  ندگی من ؟

 : ممیزی گفتبا لحن مالمت 

 . اکن در رابطه با  و ریزی نمی دکنه که با این کارش در حق  و ظلمی کرده باشه

 . کحشت  ده به اک رشم دکختم

  و می خوای ری کار کنی من ور ؟

 .  ل  د به رشمانم ک با مخرین حرفش خرمن هستی ام را به م ش کشید

  و اگر جای من بودی به گذشته ار بر نمی گشتی ؟

 : ی حرفش این بود ! رند دقیقه بعد دکباره به حرف ممد پس همه

ست      سختی ها سخت می گذره اما خی ننن گاهی ال مه ی  ندگیه ننن همین  می دکنم بهت 

سرگرم      سا ه یگانه ننن ا ر خواهش می کنم خودر رک م ار نده ، خود و  که مدم رک می 
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شه  ا اکن موقا م      شرکع می  شگاهها  ی  ونی یه مدر بری اهوا   کن ، دیر یا  کد کار دان

 .  ا ا  این حال ک هوا در بیای

 : اشکهایم بی صدا جاری بود نالیدم

 خال   و رک رفتن به داشنگاه یا برگشت به اهوا  پر می کنه ؟

 . من ار ش این رک ندارم که برای رفتنم خودر رک عذاب بدی

 کقتی خان برگرده شما با هم عرکسی می کنید نه ؟

 : ا هم به کجودم رنر می انداخت ک کیرانم می کرد گفتبغض ک حسادر ب

 . هنو  هیبی معلوم نیست یگانه

ستم اک هم ا         شده بودم ا  جا برخا صیف کنم ن  هی  نمی  وانم حالم را در من لح ار  و

 . جا جست

 . یگانه

 . ا  پشت پرده ی شفاف اشک نگاهش کردم

 ! منو ببخش

ندارم ن رند لح ه ای پشت در ا اق کلو شدم ک بعد  رطور خودم را به ا اقم رساندم به یاد

ست بر دیوار          سست ک کرخت بود ن د سانم همه ی  نم  سعی کردم خودم را به  خت بر

سیاهی رفت ک در مخرین        شمانم  شوم اما قبز ا  اینکه قدمی بردارم ر  دم  ا ا  جا بلند 

 . لح ه درد شدیدی در پیشانی ام احساس کردم
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شودم هنو    شم گ شدم  کقتی ر   همه ریز در هاله ای ا  ابهام بود ن باالخره متوجه مرجان 

که رکی صندلی کنار  ختم نشسته بود ک با نگرانی نگاهم می کرد ن کقتی دید بیدار شده       

شد ن بی حال  ر ا  من بودم که حرفی        سریا برخاست ک دکر  ام رهره اش ا  هم با  شد 

شانی برد       ست بر پی سنگین بود د سرم عدیی  سابی ک   بزنم  شده بود ح الفه  م باند پیبی 

شت کردم  ا          ستانم را م شت همراه من ور ننن به دیدنش بی اختیار د بودم ن مرجان برگ

 . شاید ا  فشار درکنم بکاهم ن نشست رکی لبه ی  خت

 . یگانه ننن یگانه جان

 : با دست سرم را برگرداند با انزجار گفتم

 دیگه ری می خوای ؟

اندکه موج می  د اما من دیگر من نگاه را باکر نداشااتم ن هیچ در رشاامانش پریشااانی ک 

 : ریز را باکر نداشتم گفتم

نگران نباش ، برار دردساااری درسااات نمی کنم ،  ا خودر نخوای خانوم ا  موضاااوع      

 . خبردار نمی شه برک ، خواهش می کنم برک ، نمی خوام ببینمت

 : ان جایش را گرفت ک پرسیدرفت بی منکه اصراری برای ماندنش داشته باشد ن مرج

 ری شده یگانه ؟ بین  و ک من ور ره ا فاقی افتاده ؟

 . یه ا فاق ساده ! ریزی که رک ی بیش ا  هزار بار بین هزاران نفر می افته

 . حرفم را نفهمید

 : خانوم به دیدنم ممد با شرمندگی گفتم
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 . باعث  حمت شدم

ه سااار خودر مکردی ! رقدر بهت گفتم به     و مایه ی برکت این خونه ای ننن ره بالیی ب      

 ... خودر فشار نیار

یکباره ساکت شد نمی دانم در نگاهم ره دید که حرفش را خورد ن موشکافانه نگاهی به    

مرجان انداخت که غرق در فکر رکی مبلی افتاده بود رند لح ه ای به فکر فرک رفت ن            

ن  ا شاای من ک مرجان بی هیچ  اما بی هیچ سااوالی فقط با ساافارشااا ی کو اه ،  رکم کرد 

 . حرفی در ا اق بودیم ک حتی به غذایی که برایمان مکردند لی نزدیم

سرم را برگرداندم        شده بود ا  مرجان خبری نبود اما کقتی  شدم هوا  اریک  کقتی بیدار 

متوجه هومن شاادم که رکی مبلی متفکرانه ساایگار می کشااید یک لح ه رشاامش به من 

شد بی  شت ای کاش مرامبخش قوی  ری خورده     افتاد ک متوجه  شده ام ن ا  ذهنم گذ دار 

سید         شیدم ن اما اک ریزی نپر ضیحی بدهم عذاب می ک سی  و بودم ن ا  فکر اینکه برای ک

 : فقط پانسمان پیشانی ام را عوض کرد ن ا  سکو ش بی قرار شدم ک پرسیدم

 هومن خان ، من ور راست می گه ؟

 : سانه نگاهش کردمدستانش ا  حرکت ایستاد ن ملتم

 نمی  ونه مگه نه ؟

 : دکباره به کارش ادامه داد ک در همان حال قاطعانه گفت

 . معلومه که نمی  ونه ، حق رنین کاری رک نداره

 . دیدی بهتون گفتم هر ری هست به کتی مربوط می شه ، مطمئن بودم

 . کارش که  مام شد سیگاری م ش  د
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 .  و نباید خودر رک ببا ی

 : بغض ک گریه گفتممیان 

 . اصال نمی دکنم باید ری کار کنم

 حمز کن ، اکنم حال خوبی نداره ، نگران  وئه اما انگار سر کالف رک گم کرده بهت قول   

 . می دم همه ری درست بشه

من شاای مرجان کادار به اعترافم کرد حیرر  ده بود که رطور خان رنین کاری کرده ، 

صب  رشم بر ه     سپیدی  شتر ع بانی بود  ا ناراحت ! ناگهان      هر دک  ا  شتیم اک بی م نگذا

 : گفت

مثز اینکه سالی خیلی بهتر ا  من ک  و من ور رک می شناخت ننن خدای من ! ننن باکرم نمی      

 . شه

 : ک بعد با عتاب ا  من پرسید

  و می خوای به همین راحتی خودر رک کنار بکشی ؟

 ری کار می  ونم بکنم ؟

 . اید میدکن رک برای رقیی خالی کنیمعلومه مبار ه ، نب

 : با لخند  لخی گفتم

 مانی باید مبار ه کرد کگه رقیی به جنر بیاد کلی حاال این من ااوره که می خواد منو ا   

 میدکن به در کنه ، با این اکضاع ره کاری ا  من ساخته ست ؟
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به  اید  و رککلی اکن رنین حقی نداره ، اگه اینقدر به گذشااته اش  علق خاطر داشاات نب 

 ! با ی می گرفت

نمی دکنم شاااید خودش هم نمی دکنسااته کتی  ا این حد براش عزیز بوده ، شااایدم می  

 . دکنسته ک فکر نمی کرده یه رک ی امکان ا دکاجشون مهیا بشه

 . من که باکرم نمی شه پدربزرگ بدکن مشورر با من ور دست به رنین کاری  ده باشه

کن بیایم ک در باغ قدم بزنم بلکه ا  من حال کحشاااتناک         ساااعی کردم ا  رختخواب بیر

بیرکن بیایم اما حتی قدم  دن در باغ هم  اثیری به حالم نداشااات ک فقط موجی شاااد با      

 . یادمکری خاطرا م دیوانه کار به خلور خودم پناه ببرم

ساعتی با من ور بوده ، )) یگانه بهش فرصت بده ، اکن       هومن  لفن کرد ک گفت که رند 

 (( . ودشم پریشونخ

اما با گذشاات یک هفته نه خبری ا  من ااور شااد ک نه حتی  لفنی ا  اک ، مرجان سااعی در 

دلداری ام داشااات اما پیدا بود خودش هم رندان اعتمادی به حرفهایش ندارد ن باالخره           

که               باری بود  ته دکمین  یک هف مد ا  ممدنش متعدی شااادم ن در ان  خانوم ا یک رک  

 : ممد شرمزده گفتم خودش به ا اقم می

 . خانوم بزرگ می فرمودید من می اکمدم پیشتون

رکی مبلی نشست ن نمی  وانستم هیچ حرفی را ا  رشمانش بخوانم بعد ا  مکث طوالنی       

 : پرسید

 حالت رطوره ؟

 . بهترم
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 : کقتی دکباره نگاهم کرد غم در رشمانش موج می  د ن پرسید

 می دکنی رقدر برام عزیزی ؟

 : دم ادامه دادجوابی ندا

کقتی می بینم ره حالی داری ک هیچ کاری ا م بر نمی یاد ، می دکنی ره عذابی می کشاام  

؟ به خیالم می خواساااتم ظلمی رک که در حق مادرر کردم با کجود  و جبران کنم اما با         

 ! خودخواهی هام  ندگی  و رک هم خراب کردم ننن لعنت به من

 ! خانوم بزرگ

 . حرف ممد انگار که با خودش حرف بزندبا مکثی دکباره به 

 وی رکستا کمی  عداد ببه ها ننر ک عار بود ، به خ وص اگر میون همون رند  ا ببه ،   

دختر هم پیدا می شااد کاکیال بود ، برای همین هم مادر من جز  نها  نهای بد بخت  مان  

صاحی     سالها  شد خودش بود  نی که ببه ی اکلش دختر بود ک بعد ا  اکن هم   ببه ای ن

.  

  مقاکمت – خا ون عرکس –پدرم موساای خان عاشااق مادرم بود خیلی هم مقابز مادرش 

رکسی من ،  ع ا  بعد سال  یک ، بده دکم ا دکاج به  ن شد  نارار هم باالخره خی اما کرد

شدیم ن امیر خان ک ن رر خان ،          سر  صاحی پ شد ن هر دک  مادرم همزمان با من باردار 

  جشااان گرفت ن طفلک مادرم انگار دکباره متولد شاااده بود ا          پدرم هفت شااابانه رک     

 . خوشحالی  و پوست خودش نمی گندید

 که –پوران دخت  -رند سااال بعد دکباره باردار شااد ک این دفعه دختر  ایید ، مادر  و ، 

  -خانب سااهرا اکمدن دنیا به ا  بعد بود برده ارث به رک مادرم  یبایی ، بود  یبا نهایت بی

  ک بود فرنر ی شااده بزرگ خی بیاد  هران به گرفت   اامیم خانننن ا فت  – جانمر در
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ستا   و  ندگی شته  ایران به اگر بود سخت  براش رک شتن گ احترام برای فقط بود برگ   ذا

سااانن قوم بود ک ا دکاج با من که دختر عمو ک ناف بریده اش بودم ن اما رند         ک مداب به 

اهی شااهر شااد ن به عکس من  ا مدر ها بعد ا   صااباحی بیشااتر نتونساات دککم بیاره ک ر

شم    اکمدن به پاییتخت مریض بودم ن اکن کقتها  ا رند کیلومتری ایندا هم خونه ای به ر

نمی خورد فقط باغ بود ک باغ ن  نهایی برای من دیوکنه کننده بود اما راره ای هم جز کنار  

شد حرف  د بعد ا     شتم رکی حرف خان نمی  شریط ند ا   اکمدن ما بقیه هم کم  اکمدن با 

 . کم به  هران مهاجرر کردند ک جمعیت خونه ی اربابی کمتر ک کمتر شد

جریان اصاااالحار ارضااای رضااااشااااه که پیش اکمد بزرگان طایفه هم   ااامیم گرفتند  

شون            ستاهای  حت مالکیت شدن رک سیم کنند ، رون با کمتر  شون رک بین کرثه  ق امالک

بود که مالکیت رند  ا رکستا هم به خان رسید بعدها  دکلت نمی  ونست کاری بکنه ن این

رند نفر ا  عمو اده ها ک عمه  اده ها هم امالکشون رک به خان کاگذار کردند رون یا می  

ستا        سر دن به رک شون ذلیلی برای  ستند به فرنر برند یا به خاطر مرگ پدر ک مادر خوا

 . نداشتند

به  نده نگهداشتن یاد ک نام پدر ک مادرش  اما خان به حفظ اصلت اهمیت  یادی می داد ک

افتخار می کرد ک حاضاار نبود امالکش رک کاگذار کنه ن بعد ا  مرگ پدر ک مادرم ن اارر  

شد ک پوران دخت رک   خان با یکی ا  خان  اده های اهوا  ا دکاج کرد ک هموندا موندگار 

خان اختالف افتاده  هم برد پیش خودش بعد ا   قساایم ارث ک میراث بین اکن ک فت  اننن 

بود ک با مرگ بزرگترها رکابطشون به کلی  یره شد ن من  مایز  یادی به اکمدن پوری به 

 .  هران داشتم دلم می خواست اکن با من  ندگی کنه اما ن رر خان قبول نکرد

ننر می دکنساات که خواهرش  و خونه ی داماد ، بزرگ بشااه ننن من  ا مد ها ا  هردکی  

بودم ن سالها بعد شنیدم پوری  و اهوا  به پسر یکی یک دکنه ی ثرک مندی     اکنها بی خبر 
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دل بسته ن هم پدر اکن پسر ک هم ن رر خان شدیدا با این کصلت مخالفت کرده بودند        

 . کلی پوری ک کجیر رک حررف خوشدکن ایستاده بودند ک برای ا دکاج م ر بودند

ساایدم خیلی دیر ! پوری رفته بود ن ن اارر  باالخره  اب نیاکردم به اهوا  رفتم کلی دیر ر

خان اکن بیباره رک ساار دکراهی قرار داده بود که بین برادر ک مرد مورد عالقه اش یکی 

رک انتخاب کنه ک پوری ک هم انتخابش رک کرده بود ن دیگه به اهوا  نرفتم البته با بانو در         

خان قدمی برای مشتی بر    ماس بودم برای هم نامه می نوشتیم اما ا  اکندایی که ن رر  

 ... نداشت ما سالها به همون حالت قهر باقی موندیم  ا اینکه

 رنر خانوم مشکارا پریده بود ک دستانش به کضوح می لر ید با بغض سنگینی ادامه داد    

: 

 .  ا اینکه خبر مرگ پوری ک حمید رک بهم دادند

 : با بی قراری پرسیدم

 اکنها   دف کردند ؟ررا ننن دایی ن رر راست می گه که 

مره عزیزم ، اکن درساات گفته ننن بانو می گفت خدا  و رک بعد ا  سااالها بهشااون می ده ، 

شن بلکه اکندا       شتند ک اخرش هم  رجی  دادند راهی  هران ب سختی دا می گفت  ندگی 

به نوایی برسااند اما مد ی بعد ککیز پدربزرگت خبر می ده که پدربزرگت فور کرده ک  

به که ادعا می کرد ، پدرر رک ا  ارث محرکم نکرده ، ا  اکنها می خواد هم      برخالف اکن

برای مراسم خاکسپاری ک هم رکشن شدن  کلیف ارث ک میراث به اهوا  برگردند ن اکنها  

ی که  وش بودند  و یه پیچ به یه کامیون برخورد  بنکنسااهم شاابونه راه می افتند اما ا و

 ... می کنه ک
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سرپرستی  و رک به من کاگذار         ن رر خان با  رکی حرف  خودش ایستاد ک حاضر نشد 

کنه اما این بار شااااید به خاطر عذاب کجدانی بود که گریبان گیرش شاااده بود ننن  و              

موندی  و اهوا  ک من با دلگیری بیشااتری به  هران برگشااتم ک دیگه هیچ کقت به اهوا    

ت بود ری پذیرفته شدی ، اکن کق نرفتم ن  ا اینکه بانو برام نوشت  و ،  و دانشگاه پرستا    

که برای اکلین بار با ن اارر خان  ماس گرفتم ک بهش گفتم   )) اگر یگانه رک به عمارر 

 (( . نفرستی  و این دنیا ک اکن دنیا ا ر نمی گذرم

شده        شون خوب  صحبت کرد ن ا  مرگ پوری به این کر ، رکابط فت  اننن خان هم باهاش 

ه اهوا  می رفت اما هیچ کقت نتوسااانت منو برای مشاااتی       بود ک خان هر ا  رند گاهی ب    

راضی کنه ، با هردکشون لج کرده بودم ن خودم رک مالمت می کردم که به خاطر  رس ا     

فت  ا نن خان مد ها ا  ن اارر ک پوری بی خبر مونده بودم نکقتی به سااراغشااون رفتم که 

 . خیلی دیر شده بود

وری رک ا  دساات دادم اما درمورد  و نمی  یک بار  ساالیم خودهواهی هاشااون شاادم ک پ 

سالها     ستم این ا فاق بیفته ، یان طوری بود که  و به ایندا اکمدی ک با اکمدنت بعد ا   خوا

ضا نداد به      شد با  هم دلم ر شگاهها  عطیز  مرامش رک به من برگردکندی ، کقتی هم دان

 .  و شده بودم اهوا  برگردی به خ وص که ا  همون اکل متوجه دلبستگی من ور به

 : با درنگی ادامه داد

ست کاری رک       شناخته بودم ، اگر فت  اننن خان می خوا سرم رک این طور ن من هیچ کقت پ

که با کتی کرد با  و بکنه ، دکدمانش رک به باد می دادم ،  و  نها کسااای هساااتی که به             

س       شتت می سم ا  خان رک هم فراموش می کنم اما ره کنم که من ور پ ت ننن  خاطرش  ر

سخته ک اگر  ا حاال موندی به خاطر من بوده    می دکنم موندن  و این عمارر رقدر برار 
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ننن با الله جان صحبت کردم ، رند کقتی پیش ایشون باش  ا خان برگرده ، شایدم  و این 

 . مدر فرجی بشه ک این پسره پی به اشتباهش ببره

 :   بغض گفتمبرخاستم مقابلش  انوانش نشستم ک با صدایی لر ان ا

 رطور می  ونم این همه خوبی شما رک جبران کنم ؟

خوبی ؟! به خیالم گذشااته رک جبران کرده بودم ، صااد برابر ا  گذشااته شاارمنده پوری    

 ... شدم

 . ک به این  ر یی بود که رند صباحی به منزل الله جان رفتم

گذشااات ک من همبنان در ان         مان می  با هم بودن ته ا  مخرین رک   ت اری  لخ ک   دک هف

بود گاه الله جان با صاادای گریه ک   بنکنسکشاانده غوطه می خوردم ن خوابهایم پر ا  کا

فریادم به ا اقم می ممد ک  ا صب  نزده می ماند ک من شرمسار ا  اک با درد درکنم دست ک  

های              به ب ما  هایش را جبران کرده بود ا بدی  باالخره  خان  پنده نرم می کردم ن فت  اننن 

 .  ندگی من ننن ک من ور هیچ کاری نکرد خراب شدن

شق دیرینه اش را پر        سکی خال  کجود ع شد در  مام این مدر فقط مثز عرک باکرم نمی 

کرده بودم کسااای که همیشاااه ا  عقز ک منطق دم می  د ره راحت به خاطر دل خودش  

افتاده   همه ریز را  یر پا له کرده بود هر من ا  یادمکری خاطرا مان ک  لخی ا فاقی که           

بود کحشاان  ده ا  جا بر می خواسااتم ن طول ک عرض ا اق را می پیمودم ن به کنار پندره  

می رفتم ک با  رشم به حیاط می دکختم به امید اینکه بیاید ک به اشتباهش اعتراف کند ننن  

 . به راستی ره کسی جز خودم مق ر بود ن خودم که  ا بدان حد اک را باکر کرده بودم
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نم ممد اما ما هیچ حرفی برای گفتن نداشااتیم حتی کقتی الله جان  نهایمان  سااالی به دید

گذاشت باالخره بعد ا  سکور طوالنی با لحنی که سعی می کرد موجی رندش من نشود  

 : گفت

شه که با  و همدردی کنم اما نمی  ونم ، خیلی پیش       شاید قائده اش این با سفم یگانه  متا

شدار دادم اما گوش نکردی ک   ا  اینها این رک ها رک پیش بین ی کرده بودم ، بارها به  و ه

شتم ، من ور رک        سته من عالقه ی  یادی به کتایون دا شتی پای عالقه ام به کتی   در گذا

حق مسااالم اکن می دکنساااتم ک می دکنم ، اما اگر به  و حرفی  دم به خاطر خودر بود ، 

 ... برای این که یه همبین رک ی پیش رکر قرار نگیره

 : کقتی برخاست بورد گفت

به ق ااد شااما ت نیومده بودم یگانه ، فقط اکمدم بهت بگم بذار همه ریز اکن طوری که  

باید پیش بره ، من ااور موندنی نیساات ن شااوق رفتن نمی ذاره بفهمه   اامیم درسااتی    

یان بهترین راه          نه ، پس بیشاااتر ا  این خودر رک کوریک نکن ،  یا  درمورد  و گرفته 

 .  ونم بهت پیشنهاد کنم حلیه که می

دردم را ساانگین  ر کرد ک رفت ن مرجان اما حرفهای کامال متفاک ی داشاات ن ا  من ااور    

 ... گفت که حال پریشانی دارد

 ! من ور پشیمون می شه ، قسم می خورم

حرفش مانند مبی بود که فقط برای رند دقیقه م شاای را که حرفهای سااالی در درکنم به 

می کرد ن اما بعد ا  رفتنش در خلو م به حرف اک خندیدم ن ساااالی        پا کرده بود خاموش  

درست گفته بود با یک بار در مغوش کشیدن کتی ، همه ریز رک به فراموشی می سپرد ن     

ا  این فکر انقالبی در درکنم بر پا می شاااد می فهمیدم این که )) در عشاااق فقط  علق      
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ا    ور  علق جسم اک به دیگری    رکحی کافی ست (( درکغ محض است این من بودم که   

 . می سوختم

هدده رک  ا  جدایی ما گذشااته بود ک من بیشااتر ا  طریق هومن ا  حال من ااور با خبر    

بودم هر رند این اکاخر هومن هم حرف امیدکار کننده ای نداشااات  ا این که یک رک          

شت با هم در دلم ماکا کرده بود ن مطم  ئنا حرفهایی  گفت به دیدنم می مید ن هیدان ک کح

صدا در         صحبت کند ن کقتی  نر در به  ست حضورا با من  شت که می خوا برای گفتن دا

 . ممد پله های  راس را دک  ا یکی پایین رفتم ک پریشان در را شودم

 . سالم

 . سالم

 : بی هیچ حرفی نگاهش کردم ن پرسید

  عارفم نمی کنی بیام  و ؟

 . سری  کان دادم ک کنار رفتم

 ه ؟حالت رطور

 می بینید که ننن رکی این اکضا  ک احوال ره اسمی می شه گذاشت ؟

 ! می فهمم

نه ، نمی فهمید ، هیچ کس نمی  ونه حال منو درک کنه حتی شاااما که همیشاااه فکر می         

 کردم حامی خوب برام هستید اما حاال ننن ایستادید ک دارید
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شا می کنید  هیچ کدکمتون من ور رک مق ر نمی دکنیدناین      سط گناهکار منم  منم     ما ک

صبر ک        شما هم فکر کنید کم  ست حتی اگر  که به اکن اعتماد کردمنننن دیگه برام مهم نی

 حملم  مره من کم  حملم   من نمی  ونم مثز کتایون باشااام رون خودمم  یگانهنننیگانه  

 ....ی ابله یگانه ی

 :به سویم ممد با کانم را گرفت

نم  و کااامال حق داری این حفقط حرف من            مرکم باااش یگااانااه ا ر خواهش می ک      -

 ...نیست خرف خود من وره

 :میان گریه خندیدم

من ور؟ من ور کدکم حق رک به من میده؟ ا  ن ر اکن  نها کسی که مستحق خوشبختیه       -

کتایونه رون الهه ی صاابر بوده   رون این همه سااال منت رش بودهناما من یه دختر کم   

عد ا  این همه مدر برام سخته ا ش جدا بشم  رون نمی    طاقتمننننمی دکنید ررا؟ رون ب

 ... ونم ادای عاشقای فداکار رک در بیارم رون

شت  ده لیوان مبی برایم مکرد ک به مرامش دعو م کردن    هق هق امانم ندادن الله جان کح

سنگفرش حیاط قدم            ستانم گرفتمناک رکی  سرم را میان د ستم ک  ش رکی لبه ی باغبه ن

 :ن شاید برای  غییر فضا گفتمیزدن الله جا

 !پاشین بریم  و هوا گرمه-

حتی در  االر هم سکور سنگینی میانمان حکمفرما بودنا  رفتار  ندی که با هومن داشتم     

 :شرمسار بودم ک حتی نگاهش هم نمی کردمنباالخره گفت

 کقتی من ور گفت ره ا فاقی افتاده ره کار کردی؟-
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 :فتما  سوالش جا خوردم با پو خندی گ

 .گریه کردم   باهاش حرف  دم   گفتم نباید این کارک بکنه-

  هدیشم کردی؟-

 .یکه خوردم  الله جان هم همینطور

  هدید! ره  هدیدی؟-

 به من بگو حاضری برای داشتنش مبار ه کنی؟ -

 :این سوال را یک بار هم مرجان ا  من پرسیده بودنبا  ردید گفتم

 ره جوری؟ -

 .و گرفتهناکن میره مگه اینکه ا  کتی ناامید بشهمن ور   میم خودش -

 :نگاهم با نگاه الله جان گره خورد ک هومن ادامه داد

کافیه کتی ا  کجود  و باخبر شاااه ک بدکنه  و    و این مدر  و  ندگی من اااور بودی           -

 .دیگه به هیچ قیمتی من ور رک نمی پذیره

 ک اگر اکنم خواست مبار ه کنه؟ -

وب میشناسم اگه جریان رک بشنوه غرکرش جریحه دار میشه ک همه ریز   من کتی رک خ -

 به نفا  و  غییر پیدا می کنه  خوب حاال بگو ن رر ریه؟

 .نمی دکنم! باید فکر کنم -
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بساایار خوب  ا  حاال  ا فردا همین موقا که به دیدنت میام فرصاات داری که فکرها و    -

 .کنی

مال مشااغول کرده بودن الله جان ن ری نداشاات   اک رفت در حالیکه فکر مشاافته ی منو کا

 :فقط گفت

من  ا اکندایی که  ونسااتم راهنماییت کردمن این  و هسااتی که باید   اامیم نهایی رک    -

 .برای  ندگیت بگیری

 این که همیشااه "من شاای  ا صااب  خواب به رشاامانم نیامدنیک بار الله جان گفته بود: 

ستنگاه    ست نی شتباهار طرف  جواب بدی رک با خوبی بدی در ی اکقار نادیده گرفتن ا

ساری نکنه بلکه دفعه ی          شرم شه ک نه  نها احساس  شه اکن بی پرکا ر ب مقابلت باعث می

ضربه ی کاری  ری بهت بزنه  میا من هم با نادیده گرفتن بدی من ور ک راه دادن    "بعد 

به اک فرصااات دیگری برای ضاااربه  دن به خودم نمی دادم         به  ندگی ام  ؟  دکباره اش 

شته ا          شتم بودن با اک نهایت مر کی من بود اما به ره قیمت؟ ک گذ ست دا من ور را دک

اینها داشااتن جساامش به  نهایی مرا راضاای می کرد؟ مگر نه اینکه همیشااه معتقد بودم  

ضور دکباره ی کتی محک می خورد! حاال       ستم دارد فقط در ح ادعای من ور در اینکه دک

ه بود حاال که ثابت شده بود مت ور اک را به من  رجی  می   که این ا فاق ناخواسته رخ داد 

دهد   حاال که به راحتی پشااات پا به  مام قول ک قرارهایمان  ده بود ک طردم کرده بود           

رنین مردی ار ش مبار ه را داشت؟ به ره قیمتی می خواستم دل دختری را که سالها به 

ا نداشاات که به خاطرش باعث  عشااق اک دلخوش بوده بشااکنمنننننه من ااور ار ش این ر

 .م ار دیگری شوم
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این کار هرگز ا  من ساااخته نبودن میا این ا فاق بهترین فرصاات را برای شااناخت مرد   

مینده ام به من نداده بود؟ ره  مانی بهتر ا  من می  وانساااتم اک را محک بزنم؟ کی می       

 !ناسمش؟ وانستم من ور را نه منطور که ادعا می کرد بلکه منطور که بود بش

صدای اذان که در گوشم طنین انداخت  ا  ا اق بیرکن ممدم ک کضو گرفتم ک بعد ا  مدر 

سدناما ا  اک           ست به دادم بر سی بود که می  وان شودم به حتم اک  نها ک سداده ام را گ ها 

ست را پیش پایم بگذاردن        صبر ک مرامش طلبیدم ک اینکه راه در ستم  نها  من ور را نخوا

 .ر  د مرامش عدیبی را در خود حس کردمکقتی سپیده س

ع ر که هومن ممد ا  هیدان رک  قبز اثری نبودنالله جان برایمان رایی مکرد ک بی هیچ  

 .حرفی نشست

 فکرا و کردی؟ -

 بله -

 !خوب من مماده ی شنیدنم -

 :بی منکه نگاهش کنم با صدای خشک ک دکرگه ای که برای خودم هم غریبه بود گفتم

خوام بیشااتر ا  این ادامه بدم  نمی خوام به گدایی عشااق برم  اکنم گدایی ا   دیگه نمی  -

کسااای که نه  نها عشاااقم رک بلکه غرکر ک عزر نفسااام رک جریحه دار کرده ک یک بار         

امتحانش رک به بد رین نحو ممکن پس دادهنگذشاااته ا  نمی خوام به خاطر کسااای مثز           

بهترین راه اینه که ا  داشااتن این  من ااور دل دختری مثز خودم رک بشااکنمننننفکر کنم

 .عشق بگذرم

کقتی سرم را بلند کردم در رشمان الله جان برق رضایت را دیدمنخودم هم عدیی مرام    

 .ک راضی بودم
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 .هومن خان این مخرین حرف منه -

با شااناختی که ا   و داشااتم مطمئن بودم جز این حرفها رک ا ر نمی شاانومنبا این حال   -

 . میم نهایی رک بگیریال م بود خودر  

 یعنی شما کار منو  ایید می کنید؟ -

البته! و همون قدر برام عزیزی که من ور   مام دیشی به این فکر می کردم که اگر و     -

این پیشاانهاد رک قبول کنی ک کارد  ندگی من ااور بشاای بعدها با پیش ممدن مشااکالر   

انتخاب کردی  ا  خدا کمک   ناشاای ا  این   اامیم شااما تم نمی کنی؟  و بهترین راه رک 

 .بگیر ک همه ریز رک بسپار به گذشت  مان که بزرگترین مرهم برای  خم هاست

الله جان که  ا من موقا سااکور کرده بود به حرف ممدناکل ا  هومن به خاطر صااراحت  

 :کالمش عذرخواهی کرد ک بعد رک به من گفت

  یک لح ه به این فکر می کرد یگانه کاقعیت اینه که من ااور نسااندیده عمز کرده  باید 

 که اگر ا دکاجش با کتی به هر دلیلی صورر نگیره میخواد رکار کنه؟

 :با لبخند  لخی گفت

 .خوب حتما فکر کرده در این صورر میتونه دکباره به سمت من برگرده -

حتما همین فکر رک می کنهنننبا شناختی که ا   و داره ک عالقه ای که  و بهش داشتی جز   -

به  و می       ای ن هیچ   اااوری نمی کنه رون خوب می دکنه حتی اگر اهانتی بد ر ا  اینم 

 !کرد  و همبنان شیفته اش می موندی

 ا  این فکر احساس انزجار کردم  مگر من عرکسک بودم؟

- 
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 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

عزیز دلم می دکنم که هنو  هم لبریز احساااساای  می دکنم علی رغم ا فاقا ی که افتاده    

 .هنو  هم مهرش رک به دل داری اما دختر گلم م موده را م مودن خطاست

 :هومن گفت

  کهمیشه همین طور بودهننن قدر اکنبه رک که ساده ک راحت به دست میاریم نمی دکنیم     -

 ا کقتی که برای داشااتنش  جر نمی کشاایم ا    ااور ا  دساات دادنش هم کحشاات نمی  

سختی            شتن کتی  شته ک داره اما برای دا ستت دا صادقانه بهت بگم من ور دک کنیم بذار 

شه کنارش بودی ک حتی اگه فرصت هم دست داده          ست به عکس  و که همی شیده در ک

شی  ق دم ناراحت کردن  و        شدی ا ش جدا ب ضر ن ست کلی  و این میون  و هم   حا نی

مق رین در هر حال حاال که فرصتی دست داده  ا بعد ا  مدر ها کنار هم بودن به دکر     

 !ا  من ور به خودر ک  ندگیت فکر کنی فرصت رک ا  دست نده  ناامید هم نباش

  21ف ز 

 :دک رک  بعد سر میز صبحانه به الله جان گفتم

 !ام  حمت رک کم کنمالله جان اگه اجا ه بدید میخو -

 :فندان رایش را رک میز گذاشت ک با نگاهی پرسشگر گفت

 ررا؟ خانم ا ر خواسته یا ایندا احساس راحتی نمی کنی؟ -

 .نه الله جان هیچ کدکم خودم   میم گرفتم برم  ابته نه عمارر به اهوا  -

 اهوا ؟ حاال ررا اکندا؟ -

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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رگردمن و این مدر هم خیلی شااما رک اذیت  راره ای ندارم دیگه نمی  ونم به عمارر ب -

 .کردم برای همه ریز ا  ون ممنونم

 :دستانم را در دست گرفت ک با صدای لر انی گفت

این حرف رک نزن عزیز دلم این منم که باید ا   و ممنون باشااام که  و این رند ساااال  -

دخواهیه اما  جای دختر نداشااته ام را پر کردی اما در مورد رفتنتننننشاااید فکر کنی خو 

 .دلم نمی خواد هیچ کقت ایندا رک  رک کنی

شماست به من منی که این همه باعث       - نه این خودخواهی نیست الله جان  لطف بی حدّ 

 .ناراحتی  ون شدم

الله جان معلوم بود که بغض دارد  دل خودم هم گرفته بود کابساااتگی های  یادی در         

ا رد کردم احساس غریبی داشتمندلم عدیی     هران داشتمن ا  رک ی که پیشنهاد هومن ر  

ستم           سلیم فرکد مکرده بودمندیگر نمی خوا سر   شت  سرنو مرام گرفته بود ک در مقابز 

موجودی قابز  رحم ک دلسااو ی باشاام ک اطرافیانم را نگران خودم کنمن ندگی من بود   

 .مدانتخابی بود که خودم کرده بودم پس باید  ا به مخر پای بد ک خوبش می ایستا

ست که رخ       سیده بودم که   ور افتادن یک ا فاق خیلی  لخ  ر ا   مانی  به این نتیده ر

دهدن  ااور من این بود که بی من ااور حتی یک رک  هم دکام نمی مکردم اما حاال اک رفته 

بود من هم به بد رین نحو ممکن ک با خواساات قلبی خودش  اما من  نده بودم ک  ندگی  

ابی کحشتناک رک های اکلم هم خبری نبود پس نبودش هم پایان   می کردمن حتی ا  بی  

 ندگی نبود! شاید گذشت  مان غ ه ای را که حاال در دلم  ه نشین شده بود می  دکد ک    

غمم را کم رنر  ر می کردندر هر حال باید صاابوری بیشااتری به خرج می دادمن با قدم   

شدم  ا راجا به رفتنم با خا    سنگینی راهی عمارر  صحبت کنم عمار ی که برایم   های  نم 

من مامن سااابق نبودنخانوم مثز همیشااه رکی صااندلی ننویی در  راس نشااسااته بودن ا     
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با  ک  کشاااان ساااالم ک             به اک سااانگینی نگاه خدمتکاران را حس می کردمن رسااایدن 

احوالپرساای کردم اما مدال پرساایدن هیچ سااوالی را بهشااان ندادمننگاه خانوم اما رنگی   

 :گفتم ممده ام  ا راجا به رفتنم با اک حرف بزنم  مزمه کرد دیگر داشتنکقتی

پس باالخره   میمت رک گرفتی؟ننننیگانهننن با اکمدنت رراغ این خونه رک رکشن کردی    -

 ...ک با رفتنت

 متاسفم  برای همه ریز -

 .ررا  و ؟ من باید متاسف باشم که ا  عهده ی مسئولیت  نها یادگار پوری برنیومدم -

 رفتن باید منت ر اکمدن خان بمونم؟ برای -

نه عزیزم  همه ی اکنبه که در مورد  و باشه مربوط به منه  منم دلم نمی خواد بیشتر ا    -

 .این باعث رندت بشم می  ونی بری ک کسایلت رک جما کنی

کارد  االر طبقه ی دکم که شدم همه ی کجودم می لر ید حتی جرار نکردم نگاهی به در 

من ور بکنمنحتی در حین جما کردن کسایلم رند بار دست ا  کار کشیدم       بسته ی ا اق 

ک ق د  رک عمارر را پیدا کردم اما باالخره رهار رمدان بستم ک کندی گذاشتمنرمدان  

 !هایی که رک ی ذکق  ده با مر کهای در سر برداشته ک راهی پایتخت شده بودم

صورر خانم ا  هیدانی پنهان    شتم  شت جوادی        کقتی به  راس برگ صرار دا سرخ بودن ا

 :مرا برساندنگفتم

 !میخواهم کمی قدم بزنم -

 :با  امز گفت

 .برار یه کوپه  و قطار ر رک می کنم ک سر کقت جوادی رک می فرستم دنبالت -
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 :بعد رند قدم به سویم برداشت ک  مزمه کرد

شتم کل      - - سیر نگاهت کنم   ا نیومده بودی غ ه ی پوران رک دا   ی حاال غ ه ی بذار  ا 

 !هر دک ون داره ا  پا درم میاره

این حرف رک نزنید  دلم نمی خواد هیچ کقت به خاطر من ناراحت باشااید رون حالم    - -

 .خوبه ک مطمئنم با رسیدن به اهوا  بهترهم می شم

 .با حال پریشان ا  باغ خارج شدم -

 :همان شی هومن  ماس گرفت ک با  ردید پرسید

 ت میگه یگانه؟کاقعا ق د داری به اهوا  برگردی؟خانوم بزرگ درس -

 !بله فکر می کنم اینطوری خیلی بهتره -

 :با مکث گفت

 .متاسفم برای همه ریز ک بیشتر برای اینکه نتو نستم هیچ کاری برار بکنم - -

بیشااتر ا  این منو شاارمنده نکنید  هنو  نمی دکنم ره طور بابت رفتار اکن رک م ا  ون   -

 .بابت همه ی خوبی ها ون  شکر کنم عذرخواهی ک

ر   کد  بنکنسهمه ی ما دلتنر میشیم کلی اگر اینطوری راحت  ری برک  شاید این کا   -

 .دست ا  سرر برداره

 هومن خان می خوام بهم یه قولی بدید یه قول مردکنه  می شه؟ -

 .شما امر بفرمایید -
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هر دلیلی عزیزی رک ا  دساات نمی دکنم شااما ررا ا دکاج نمی کنید اما اگرشااما هم به  -

به دساااتش نمیارید   ا کقتی  و قلبتون جا داره ا دکاج             دادید  حتی اگر مطمئنید دیگه 

 .نکنید

 :حرفی نزدنپرسیدم

 کار سختیه؟ -

 .نه  به رشم  قول میدم   یه قول مردکنه -

 دفردای من شااای مرجان ممد قبز ا  اینکه حرفی بزند به گریه افتادناک را که معلوم بو          

سالی بزرگتر بود اما          سالی ا   ست به مرامش دعور کردمنمرجان دک  شفته ا منقلی ک م

شرایط خاص  ندگی اش ا  اک دختر نسبتا احساسا ی ساخته بودنمطمئن بودم ا فاقی که       

برای من افتاده رنان اک را متاثر کرده که حتی در مورد پیمان هم درار  ردید شاااده           

 :استن به خ وص کقتی گفت

سر       حیف - شتند یک عمر  وی  ضعیف گذا سم مرد که رکی این موجودار خودخواه ک  ا

 ن می  نند که ری؟ که  ن ساده نفهمه با ره موجود حقیر ک کورکی طرفه! سختی های    

ست اکن کقت اکنها رکی  مین خدایی می کنند  راه می رن ک     ندگی رکی دکش  ن بینوا

 !یکسانه ره معنی دارهننننفقط خدا می دکنه دستور میدنننننحاال عدالتی که بین  ن ک مرد

 :الله جان گفت

مرجان عزیزم  خدا صبر  یادی داره که اگر نداشت با این همه ظلم که هر رک  در حق     -

 !فیکون می کرد ###هزاران نفر مثز  و رکا می شد باید دنیا رک 

کرد یا خودش  خدا صبرش  یاده اما بنده اش نه ای کاش یا ما رک مثز خودش خلق می  -

ها                    کاممرد به  ید  با مه ریز  نر نمی کردن ا کی ه مه ظلم در هم برای  الفی این ه
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بگرده؟!مردهایی که هرک  قلبشااون یه سااا  میزنهننننمگه پدر من ادعا نمی کرد عاشااق   

مادرم بوده مگه نرفت فرنر که مدبور نشه جای خالیش رک  حمز کنه؟پس ررا نه  نها   

سرش ا  خیر داشتن منم گذشتنمنی که یادگار اکلین عشق     ا دکاج کرد که به خاطر هم

 .ک ا دکاجش بودم

داغ دلش  ا ه شده بودن ا من رک  نمی داستم ره استدالل  لخی ا  رفتن ک ماندگار شدن      

 :پدرش در فرنر داردنبا بغض ک غیض ادامه داد

 ....این هم ا  با ی من ور -

 :باالخره سکو م را شکستم ک گفتم

 یک طرفه به قاضی بری مرجان و نباید  -

 :با لحن سر نش ممیزی گفت

 می خوای قهرمان فداکار این ق ه باشی یگانه؟متانت کسایی مثز -

 .  و باعث می شه کسایی مثز من ور هیچ گناهی رک به گردن نگیرند

 : نفس بلندی کشیدم ک گفتم

کاسااه اینه که نه مرجان من همبین ق اادی ندارم ، اگر هم االن می بینی کشاایدم کنار  

ست ، اما می       ساخته نی راره ای ندارم ، در جایی که خود من ور ا  من بریده ، کاری ا م 

ست می گه ، من ور با         سالی را خوام بدکنی منم بی  ق یر نبودم خودم باید می فهمیدم 

شه ، نبود               سبی برای من با ست همسر منا شته نمی  ون شی که به کتی دا ستای عشق قابز 

شده  سفانه هر دکی ما این  وجه رک با      کتی باعث  شه ک مت بود  وجه من ور به من جلی ب

عشاااق اشاااتباه گرفیتم ک نتیده اش شاااد کضاااعیتی که حاال پیش اکمده ، من نباید عنان  
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 ندگیم رک به دست احساسم می دادم ، البته حاال هم پشیمون نیستم ن یه  دربه بود که       

که به لطف خدا ک محبت شماها دکباره سر پا     اکان سنگینی هم پاش پرداختم ن مهم اینه  

ایسااتادم ، مهم اینه که حاضاار نیسااتم به گدایی عشااق برم ک با این کار خودم ک  قدس    

عشقم رک  یر سوال ببرم ، اگر قراره من برای من ور یه خاطره باشم بزارید اکن خاطره      

شه این خودش یه رک ی ، هررند دکر اکنو م ار می ده ننن ک ه   مین برای ارامش  قشنر با

 . دل من کافیه

ست ن (( پیمان        شت خط ا صدایم کرد ک گفت : )) پیامن پ حوالی غرکب بود که الله جان 

 . گله مند بود

 <ما رک برای یه خداحاف ی کو اه هم قابز ندکنستی 

 . شرمنده ام نکنید پیمان خان ، ق د داشتم باها ون  ماس بگیرم

به من می دی ؟ خواهش می کنم بهانه نیار که نمی   برای شااام امشاای افتخار میزبانی رک 

 !  ونی قانعم کنی

پذیرفتم ک ساااعت هشاات شاای به دنبالم ممد ن ا  دیدنم لح ه ای جا خورد اما به رکی    

خودش نیاکرد ن دلتنگی عدیبی م ارم می داد ن کمی در خیابانها گشااات ک گذار کردیم ک  

ستورانی متوقف کر  صحبت را با     باالخره ا ومبیز را مقابز ر سر  د با کجودی که رند بار 

کرده بود اما من با کم حرفی نگذاشاته بودم صاحبت ا  هیچ موضاوعی با درا ا بکشاد ن     

 . غذا را در سکور صرف کردیم ، درکاقا هر دک با غذایمان با ی کردیم

 : باالخره گفت

ستی      با اکن ره  ک شنیدم   میم به رفتن گرفتی ننن فکر نمی کنی بهتره به جای گریز بای

 پیش اکمده مقابله کنی ؟
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 . شاید کلی برای من سخته ! ننن متاسفانه اکنقدر ها شداعت ندارم

 : با  امز گفت

یگانه  و برای من یه دکسااات ک یا باال ر ا  اکن مثز خواهر نداشاااته ام عزیزی ، من ا             

سفم ، نمی خوام بگم  و این میون    ق ری یا   و م صمیم قلی به خاطر ا فاقی که افتاده متا

اکن ، شاااید من ااور هم برای خودش دالئز قانا کننده ای داره ، حداقز اکنقدر که بتونه   

کارش رک برای خودش  وجیه کنه ، اما می خوام بگم ، عکس العمز  و هم درست نیست  

ن هیچ فکر کردی اگر نتونی  و اهوا  دککم بیاری ری کار باید بکنی ؟ ایندا کسااایی دکر 

د که حتی اگر کاری ا شاااون بر نمیاد حداقز هرکدکم به نحوی باهار             ک برر هساااتن 

ساعار  ندگیت رک      همدردی می کنند ، گذشته ا  این کاری داری که می  ونه بیشترین 

پر کنه ، این امتیا ار رک  و ،  و اهوا  نداری ، می دکنی اگه به محض رسااایدن به اهوا           

 پشیمون بشی هیچ کاری نمی  ونی بکنی ؟

می دکنم ، همه ی اینها رک می دکنم ، اما هر بخوام بمونم نارارم به عمارر برگردم          بله  

ک   ااور این ا  همه ریز برام سااخت  ره ! کضااعیت بدی دارم ن نه راه پیش دارم نه را   

 . پس

شتنت به         شتی ، کمی دیگه  اب بیار ، برگ سر گذا شت  سخت  رین رک ها رک پ یگانه  و 

ا  میون بد ک بد ره ننن فقط  ا رفتن من اااور صااابر کن ، فقط  ا    اهوا  در کاقا انتخاب بد   

 . رفتن من ور صبر کن

 رفتن من ور ؟ کی ؟ کدا می خواد بره ؟

 . به احتمال  یاد می ره انگلستان ، رون کتی حاضر نیست برگرده ایران
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پس حرفهایشان را با هم  ده بودند ، حسادر به دام رنر می انداخت ک شدیدا احساس  

 . ی می کردمخفگ

 می شه بریم بیرکن ؟

 کد ر ا  اک ا  رسااتوران خارج شاادم رند دقیقه بعد اک هم ممد ن بی هیچ حرفی کنار هم 

راه افتادیم خوب می دانساااتم پیمان درسااات می گوید ن با ماندن در  هران فقط شااااهد  

شد کلی ره می کرد    ؟  مرفتن من ور بودم اما با رفتنم همه ی رکیاهایم نقش بر مب می 

 سکور سنگین میانمان را پیمان شکست ک گفت ؟

یگانه به عمارر برگرد ، برگرد ک نه به من ور ، بلکه به خودر نشون بده ا  این امتحان    

شی ،       سرخورده ک مغموم با سربلند بیرکن اکمدی ، به همه ثابت کن نمی خوای یه دختر 

اری سخته اما حتم دارم  این  نها راهه که بتونی مرهمی رکی احساس  خم خورده ار بز 

 . که می  ونی

پرده ی اشکی که در رشمانم حلقه  ده بود نمی گذاشت اک را خوب ببینم دکباره  کرار      

 : کرد

 ! حتما می  ونی

کقتی مقابز منزل الله جان رساایدم ا  داشاابورد ، بلیط قطاری را بیرکن مکرد ک به سااویم  

 : گرفت

واسااتم این کار رک به من محول کنه ن حاال  هومن می خواساات برار بیاره اما من ا ش خ

سا  یگانه ،     دیگه   میم گیری با خود ه ، اما فقط به مینده فکر کن ،  ندگیت رک ا  نو ب

 ... ا  نو
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حرفهای پیمان مرددم کرد ن می دانستم برگشتن به اهوا  مینده ی مبهمی را پیش رکیم    

شتم اما مان     شداعت   قرار میدهد که حتی ا    ورش هم کحشت دا دنم هم ننن میا منقدر 

سبت به     شتم که به عمارر برگردم ؟ به حتم این بهترین راه بود برای  وهینی که اک ن دا

شم ! نه           ست خورده ک مایوس این ق ه با شک ستم قهرمان  من رکا کرده بود ن نمی خوا

 ! هرگز نمی خواستم

 22ف ز 

یی که دیگر نه  نها خانه ی       در میان بهت ک حیرر اطرافیانم به عمارر برگشاااتم ن به جا       

امیدم نبود بلکه جای جای من یادمکر خاطرا ی بود که حاال موجی م ارم می شاااد ، اما              

برگشتم ن خانوم در سکور رشم در رشمم دکخت ن گویی می خواست ا  نگاهم حرفی        

 : بخواند اما نمی  وانست گفتم

 مهمون ناخونده نمی خواید ؟

 : ا  شد اما صدایی ا  گلویش بلند نشد ن دکباره گفتملبانش برای گفتن حرفی ا  هم ب

 اکمدم بمونم ن برای همیشه ننن می شه ؟

رشاامانش را لح ه ای رکی هم گذاشاات کقتی گشااود پرده ی شاافافی ا  اشااک منها را  

 : پوشانده بود  مزمه کرد

 . خوش اکمدی عزیزم ! به خونه خودر خوش اکمدی

 .  د هبنکنسرم را بلند کرد ک بر پیشانی ام م ، نگذاشت ن سینکنسخم شدم دستش را ب

 اریک بود ، همه ی جای عمارر  اریک بود حتی در رک  رکشن ، ان باغ بزرگ ک دلگشا    

 ندان ک شااکندا گاهم بود ، من باال ، من  االر ، ا اقم ک ا اق من ااور ننن همه ی خاطرا م   
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ار رفتم من شااای که  فریاد می  دند ک صااادایم می کردند ک من ننن رقدر با خودم کلند       

ست          سوی پله ها رفت ن همه ی کجودم اک را می خوا شد ک ه  شیمن  دیدمش کقتی کارد ن

این که فقط یک بار فقط یک بار دیگر بگوید دکسااتم دارد ، نه برای همیشااه فقط همان   

یک شاای عاشااقم باشااد ، حتی  ا کنار پله ها رفتم بوی ادکلن همیشااگی اش در نشاایمن  

ه ام می کرد ن دیوانه کار به باغ پناه بردم ک  ا ساااپیده پریشاااان حال          پیبیده بود ک دیوان  

 ! میان در ان به خود پیبیدم ن رقدر نزدیک بودم به اک ک رقدر دکر ا  اک

رند رک  بعد که مثز همیشه خودم را در ا اق  ندانی کرده بودم ممد ن کقتی صدای در را   

 : ن است گفتمشنیدم به   ور اینکه مرجان یا یکی ا  خدمتکارا

 . بفرمائید

 : اما نن ا  دیدنش یکه خوردم کقتی گفت

 ! سالم خانمی

 : بی اینکه جواب سالمش را بدهم پرسیدم

 برای ری اکمدی ایندا ؟

 . دلم برار  نر شده بود

 . به مسخره گرفته بود مرا ؟ ره دلتنگی ؟ به اشکهایم التماس می کردم جاری نشوند

 ؟ می دکنی  و این رند کقت ری کشیدم ؟اکمدی دردم رک بیشتر کنی 

 . می دکنم ! منم  جر کشیدم ، پا به پای  و ،  و این سه هفته عذاب کشیدم
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سیاه کردی ، مر کهامو به باد دادی ،  و ک کتی به   دردی ا  من دکا می کنه ؟  و  ندگیمو 

 . اکنبه که می خواستید رسیدید ، این من بودم که با نده شدم

م نمی خواد خودر رک اذیت کنی ، برگرد ساار کارر ، بیمارسااتان در انت ار    یگانه ننن دل

 .  وئه

 : با پو خند  لخی گفتم

برک دنبال  ندگیت ک  ندگی منم به خودم بسااپار ، مطمئن باش اگر قرار بود ا  دکری  و 

بمیرم ،  ا حاال مرده بودم ، حاال که هساااتم ک برخالف اکنبه که   اااور می کردم با همه 

کنار اکمدم ، می  ونم بقیه ی راه رک هم برم ف نیا ی هم به دلساااو ی  و ندارم ،         ریز

 . عذاب کجدانتم برای خودر نگهدار رون دردی ا  من دکا نمی کنه

 . اک رفت ک مرا با اشک هایم  نها گذاشت

باالخره خان ممد ن اکاخر شهریور ماه بود که مساله خواستگاری مطرح شد ن ا  جمعه ای       

شدند حال بد خود را به خاطر دارم رقدر همراه مرجان   که من ها به منزل مریامهر دعور 

پیاده در خیابانهای شااهر قدم  دیم ن در سااکور ک بی اینکه با هیچ جمله ی درکغی خود  

شی        شتم ن ا  همان  شکی برای ریختن ندا را فریی دهیم ن ا فاق افتاده بود ک من دیگر ا

شکم خشکید ک همه ی ان     سالها در گلویم گره خورد بی     رشمه ی ا شد که  دکهم بغضی 

 . اینکه بشکند ک خالصم کند

خبرها را سااالی مکرد که در مراساام خواسااتگاری حضااور داشاات این که کیمیا در ایران  

سته به اک بپیوندد ن           ستان را ندارد ن ک ا  من ور هم خوا ست اما کتایون ق د  رک انگل ا

شرط کر    ستان به عقد هم در میند ک در  سالی می گفت که مقای مریامهر  ده منها در انگل

صراحت گفته : )) به  و ررا ،       سیده : )) به من اعتماد ندارید ؟ (( با  جواب من ور که پر
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کلی این که این نحوه ی ا دکاج اصاااالت خونوادگیتون رک ا  ن ر خان  یر ساااوال نبره ،  

 (( . نگرانم می کنه

 سالی  رکم کرد نگاه مرجان به رکیم نگران بودپس من ور به انگلستان می رفت ن کقتی 

شتم ن گویی ریزی در   اما عدیی این که من مرام بودم ، حتی مرام  ر ا   مانی که اک را دا

 . درکنم مرده بود

حاف ی در پیش بود ن                خدا مانی  حال میه به هر  ند ن  در عمارر همه در  ی ک  اب بود

، رک هایی که شااایعه ی جنر همه را در خداحاف ی من ااور ، میهمانی در اکیز مهر ماه 

کحشااات ک نگرانی غرق کرده بود ، برگزار شاااد ن به جرار می  وانم بگویم من شااای    

سیاهترین شی  ندگیم بود ن  ندی که می کشیدم به یک سو ک  الش برای برمال نشدن        

شی         سویی دیگر کیرانم می کرد ن من  شید ا   شی که خرمن کجودم را به م ش می ک م 

نگاه اندکهگین من ور به رکیم نشست ک مرا بیشتر درار نفرر ک انزجار می کرد ن      بارها

در میان خانواده ی مریامهر کیمیا ن رم را جلی کرده بود  ا مخر میهمانی با سالی همراه   

سنگین می        شان می خواندم ن هوای  االر به ن رم  شادی را به کضوح در رهره  بود ک من 

ی یکی ا  صااندلی های فلزی افتادم ن رقدر در من حالت ماندم  ممد ن به  راس رفتم ک رک

 : ک با افکار  لخم دست ک پنده نرم کردم  ا صدایش در گوشم طنین انداخت

 می  ونم خلو ت رک بهم بزنم ؟

 : بی من که نگاهش کنم گفتم

 ! خولد م رک هم بهم بزن ، رکی همه ی ریزهایی که بهم  دی

 : ست ک بی مقدمه گفت وجهی به  عنه ام نکرد ن نش

 ا  من متنفری ؟
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 ره فرقی می کنه ؟

 . حتما برام مهمه که ا ر می پرسم

 : با نفس عمیقی گفتم

 . مره ، ا ر متنفرم من ور ، به اندا ه ی همه ی بدی که بهم کردی ا ر متنفرم

 : بعد ا  سکو ی طوالنی در حالی که سر به  یر داشت گفت

اطر  و بوده ، برای خوشاابختی  و ، مطمئنا نمی خوای با باکر کن من هر کاری کردم به خ

کساای ا دکاج کنی که هنو  با یاد گذشااته اش  ندگی می کنه ک نمی  ونه به هیچ قیمتی    

رهاشاااون کنه ، گذشاااتن ا   و برای من هم سااااده نبود اما این بهترین راه ممکن برای  

 . هردکمون بود

 : با غیظ گفتم

سعی نکن با این حرفها   ستم داری رون نداری ، اکن ره که باعث     من ور  شون بدی دک ن

ناراحتی  و شده عالقه ار به من نیست ،  و ناراحتی رون با این جریان شخ یت خودر      

 ...  یر سوال رفته همین

 : نگاهش کردم ک ادامه دادم

ا  من نخواه ا  گناهت بگذرم رون نمی  ونم ، فقط یه کار ا م بر میاد ، اینکه بی سااار ک         

ا برم کنار ک  ندگیت رک بهم نریزم اکنم نه به خاطر  و بلکه به این خاطر که این قبیز  صد

 ! کارها در شان من نیست

سی نبودم          سکور  نها راه راره بود من ک شتم ن  ستم ک اک را به حال خود گذا ا  جا برخا

صا در مورد من ور که با کجود من ره ا ف       سخ دهم مخ و ق  اکه بتوانم بدی را با بدی پا
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شت بود       سرنو ست  افتاده بود هنو  هم برایم عزیز بود ن اگر به قول مرجان اختیار به د

من ره کاره بودم ن پس بهتر بود این  خم را در اعماق قلبم مدفون کنم  ا در رک ی که       

 یاد هم دکر نبود ، با ی رک گار این بار رنین رک یی را پیش پای من اااور قرار دهد ن        

  . جود عشق بی نهایتی که به اک داشتم هرگز نتوانستم اک را ببخشتماعتراف می کنم با ک

شی بود که من ور به همراه بقیه عمارر را به ق د فرکدگاه  رک کرد         ساعت دکا ده 

 . بی اینکه با هم خداحاف ی کنیم ، همراهشان نشدم

 گی در مرجان هم به بهانه ی من ماند ن کقتی کارد ا اق شااادیم ، ا اقی که خانوم به  ا              

سلی کنار  ختم نفرر ک      سناد خانه ک ا ومبیز رکی میز ع اختیارم قرار داده بود ا  دیدن ا

 : انزجارم رند برابر شد ن مرجان با نگاهی به اکراق پرسید

 این ریه یگانه ؟

 : بغضی را که نه ا  سر استی ال که ا  سر غیظ ک نفرر بود فرک دادم ک گفتم

مرمه که همراه من ااور گذشاات ، بهای عشااقی که   این بهای قشاانر  رین سااالهای ع 

صاااادقانه به پاش ریختم ، بهای همه ی صااابوری که به خرج دادم ن بهای احسااااسااام ،           

 ... شخ یتم ، عزر نفسم

 23ف ز 

شده بودم        شد بر مالمم ک مرهمی بر  خم دلم ن با اینکه مرام  سکینی می  شت  مان   گذ

ها در هیالم ا  اک انتقام می گرفتم ک دلم را اما ذهن سااتیزه جویی یافته بودم نگاهی ساااعت

شااااد می کردم کلی کقتی ا  خواب ک خیال بیدار می شااادم ک یادم می ممد که اک رفته ک         

 . شاید هرگز نبینمش ره برسد به انتقام جویی ک نا امیدی به مر  جنونم می کشاند
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  کرد ک ساااعتی سااالی می ممد اما دیگر حرفی نمی  د حتی گاهی میان باغ غافلگیرم می

با             که حتی کقتی  با اک  نه  نداشاااتیم ن  ما هیچ حرفی برای گفتن  قدم می  دیم ا کنار هم 

مرجان هم بودم ا  کجود مالل مکر خودم عذاب می کشااایدم ن خوب می فهمیدم هر رک  

بیش ا  پیش  حلیز می رکم اما نمی  وانساااتم خود را ا  من حال کحشاااتناک برهانم ،       

اس گرفت ، سااعی می کرد برای برگشااتن به بیمارسااتان راضاای ام  پیمان یکی دک بار  م

کند اما من حتی ا  قدم گذاشتن به رنان مکانهایی کحشت داشتم ن ا  فکر هدوم دکباره      

ی خاطرا م می  رسیدم ن به خ وص ا  من بیمارستان  ا ه  اسیس به طر  عدیبی متنفر      

 : نده ممد ک گفتبودم ن در همان رک ها بود که هومن  ماس گرفت ن فرخ

 . هومن خان پشت خط هستند

 : صدای گرمش در گوشی پیبید

 حال پرنسس ما رطوره ؟

همان طور که گوشاای را در دساات داشااتم در مینه نگاهی به خود کردم ن هیچ نشااانی ا   

شتم          شباهت دا شتر به بیوه  نانی  شت ک به قول مرجان بی سس در من کجود ندا یک پرن

صاحی رند ببه ی قد ک  ستند ن این حرف را رک ها قبز گفته ک با ع بانیت      که  نیم قد ه

 . ا  ا اقم بیرکن رفته بود

 . خوبم

 برای دیدنت باید کقت قبلی گرفت ؟

 . قدمتون رکی رشم

 می یام دنبالت بریم بیرکن ، موافقی ؟
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 . موافقت کردم

  شهومن ا ومبیز را به حرکت درمکرد ک من در سااکور به صاادای دلنشااین خواننده گو

 . سپردم

 ره غمی ای کعده شکن که بشکستی این دل من

 که نگهدار دل من ، خدای من باشد

 نشناسی قدر کفا    و دیدم جور ک جفا

 که گناه من به خدا ، کفای من باشد

 : با کم شدن صدای پخش نگاهی به اک کردم

 ! قشنر می خوند

 رون غمگین بود ؟

 . ست داشتم ن ما کدا داریم می ریمنه ، من همیشه مهنگهای این خواننده رک دک

 به یه جای خوب امرک  می خوام یه نفر رک به جما دکستار اضافه کنم ، ن رر ریه ؟

می خواین یکی دیگه رک هم به جما کسااایی که به خاطر من مدام  و دردساارند اضااافه    

 کنید ؟

 . یمشنایکلی من اینطور فکر نمی کنم ،  و هم بهتره ن رر رک موکول کنی به بعد ا  

 . باالخره ا ومبیز را مقابز  ریایی متوقف کرد

 . در داشبور را با  کن ک اکن پاکت رک بیرکن بیار



                 
 

 

 لیال مردانی  |فراموشت خوهم کردرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

233 

 

پاکت را بیرکن کشاایدم ک عکساای را که داخلش بود برداشااتم ن در کهله ی اکل  یبایی   

صاحی عکس یکی ا     رهره ی دختری  وجه ام را جلی کرد ن به جرار می  وانم بگویم 

دخترانی بود که دیده بودم ن مرد جوانی کنارش ایسااتاده بود ک شااانه هایش را  یبا رین 

 . گرفته بود

اسمش سو انه   سو ان ک یری ،  و  ریا منت ر ه ، بلو  ک دامن بلند مبی رنگی پوشیده ک      

 . رکسری سفید سر کرده انتهای سالن نشسته

 (( خودش همراهم نشد ک گفت   )) منت ر می ماند  ا برگردم

شدم نجای دنج ک مرامی که در من به       شتم کارد  ریا  ست دا همان طور که عکس را به د

شده بود ن در من کقت رک  خلور به       ستفاده  صندلی ا  مبز های پایه کو اه ا جای میز ک 

ن ر می رسید ن به انتهای سالن رفتم ن کقتی به رند قدمی اک که پشتش به من بود رسیدم     

سمتم برگشت با دیدن     ، ایستادم ن گویی حضورم    را حس کرد ن ا  جا برخاست کقتی به 

رهره اش ناخود مگاه فریاد خفه ای ا  گلویم بلند شاااد ن رند لح ه طول کشاااید  ا به            

 : خودم ممدم ک دکباره نگاهی به عکس اک انداختم ن صدایش در گوشم طنین انداخت

 گانه باشید ، درسته ؟اشتباه نکردید ، من سو ان هستم ، سو ان ک یری ک شما باید ی

شخدمتی به         ستم ن رند دقیقه بعد پی ش سری  کان دادم ک به دعور اک رکی مبلی ن فقط 

 : سویمان ممد ن سو ان پرسید

 عزیزم ری میز دارید ؟

 . هیبی ننن ریزی میز ندارم

 . خی ننن فکر می کنم  و این هوای سرد هیبی بهتر ا  یه فندون قهوه نیست
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 شکر یا شیر ؟

 . سلیقه ی مهمونم ریزی نمی دکنم ، پس هردک لطفامن ا  

 : پیشخدمت که رفت گفت

 حالتون رطوره خانم یگانه ؟

 : بی پرده گفتم

 !مخه ررا ؟

 . فهمید ا  ره حرف می  نم

 . یه حادثه ، مثز هزاران حادثه ای که در رک  برای مدمها می افته

 . اما این اصال من فانه نیست

یم قضاکر کنیم ، ما فقط باید مدارا کنیم ک با هر شرایطی همرنر  در این مورد ما نمی  ون

 . بشیم ک فرصت ها رک برای شناختن ک ساختن خودمون ا  دست ندیم

 : باکر رنان مرامشی در کالمش عدیی بود گفتم

 ! رکحیه ی شما قابز  حسینه

ید ک  را  لخ نوش  لبانش ا  هم با  شد ن شاید به نشانه ی لبخند ننن برایمان قهوه اکردند من   

 : بعد ا  سکور طوالنی گفت

به هومن گفتم من راکی خوبی نیساااتم ، اگر بخوام ا  خودم ک  ندگیم حرف بزنم ، حتی  

 ! نمی دکنم ا  کدا ک ردوری شرکع کنم
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 : دکباره مکث کرد ، مکثی طوالنی ن گفتم

 ... اگر حرف  دن ا   ندگیتون شما رک ناراحت می کنه

 :  کان داد ک گفت سری به عالمت منفی

شق حرف  د اما        شه ا  ع شه ننن نمی دکنم رطور می  این  خم کهنه  ر ا  اکنیه که  ا ه ب

در موردش اجحاف نکرد ! کقتی که دیگه عاشق نیستی ننن حتی نمی دکنم رطوری عاشق     

بودم ، رطور یه غریبه اکن طور  و  ندگیم جا با  کرد فقط می دکنم که خیلی دکساااش         

 رج رک می گم ، عکسش رک دیدی ؟داشتم ن  و

 : دکباره نگاهی به عکسم انداختم ک اک ادامه داد

سالی         شدوی عمران بودیم ، البته اکن رند  شدیم ن هردکمون دان شنا  شگاه با هم م  و دان

ا  من بزرگتر بود ک برخالف من رند ساااالی پشااات کنکور مونده بود ن یه پسااار جوکن  

متین ک ساانگین ، اکنقدر خدالتی که حتی پیشاانهاد   شااهرسااتانی کم رک ک خدالتی ک البته

ا دکاجش رک یکی ا  دکسااتان مشااترکمون ا  طرفش مطرح کرد ن ا  اکن همه شاارم ک     

کقاری که  و کجودش بود خوشاام می اکمد ا  این که مثز بقیه ی کسااایی که ساار راهم   

سائز رک می کرد ن   س  قرار می گرفتند ، پررک ک گستاخ نبود ک رعایت خیلی ا  م تمون  به د

گفتم برای یک بار هم شده باید باهاش حرف بزنم ن قبول کرد ک رند کقت بعد با هم به  

یه کافه  ریا نزدیکی دانشااگاه رفتیم ن خیلی منت ر شاادم  ا شاارکع به حرف  دن کنه ک   

همه ریز رک ا   بون خودش بشنوم ، اما اکن ا  خدالت عرق می ریخت ن باالخره حوصله    

 : ودم گفتمام سر رفت با خ
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سر هم کرده ن (( با این فکر            )) شته ک همبین درکغی رک  سرم گذا سر به  ستم  نکنه دک

خانم ک یری ،           نه  تابزده گفت : ))  ندارید من برم ؟ شااا گفتم مقای مالیری اگر حرفی 

 (( . خواهش می کنم بشینید

این رک  م ا بعد بی اینکه نگاهم کنه گفت : )) باکر کنید ا  رک ی که شااما رک دیدم  ندگی

به اکن رک شااده نمی دکنید رقدر دل دل کردم  ا باالخره   اایم گرفتم بهتون پیشاانهاد   

ا دکاج بدم ، یعنی راسااتش رک بخواید جرا ش رک نداشااتم کلی باالخره دل به دریا  دم ن 

فکر می کردم اگر بشاانوید من بهتون عالقمندم ع اابانی می شااید حتی یک درصااد هم  

اید یه همبین قراری با من بذارید ن خی من ببه ی شااهرسااتانم ،  احتمال نمی دادم بخو

خوب می دکنم که به هیچ کجه در شان شما نیستم ک  فاکر ما  مین  ا اسمونه رققدر  و     

این رند ماه با خودم کلندار رفتم اما نتونساااتم خودم رک قانا کنم که ا  فکر ون بیرکن         

خ یت ما رک  ایید می کنه انسانیت ماست     بیام ن گفتم مقای مالیری اکن ره که شان ک ش  

شفتگی بیرکن ممد       شت ک کمی ا  من م شکارا  اثیر خوبی بر اک گذا نه اهلیتمون ن حرفم ا

 ... گفت خوشحالم ا  این که شما دید با  ک رکشنی دارید ، همه این طوری نیستند

یادی داره ک      که خواهر ک برادرای   فت ا  این  خودش  ه   ورج برام ا  خونواده اش گ

 غاری خونه اس گفت  نها دارایی اش سااه هکتار  مینه که میتونه بفرکشااه ک یه خونه ی  

نقلی باهاش بخره ، ا  رشته ی  ح یلی اش ک اینکه مینده ی خوبی در انت ارشه گفت ک      

 . قول داد با کمی صبر ک  حمز منو به  ندگی که در شانم باشه ، برسونه

ساده ک     ساده ، خیلی  شنایی  سوند که  یه م ه مد ها ادامه پیدا کرد ک من رک به این نتیده ر

کاقعا می خوام باهاش ا دکاج کنم ن اکنقدر قاطعانه که درموردش بدکن کاسطه قرار دادن  

شنفکری بود ک رابطه ی عاطفی عمیقی با من     صحبت کردم ن پدرم مرد رک مادر ، با پدرم 

  دا ا  در مخالفت دراکمد ک مخالفتشکه  نها فر ندش بودم ، داشت ف با این  فاسیر شدی

با دیدن  ورج ک صااحبت با اکن شاادر گرفت ن البته نه اینکه بخواد اکنو پیش من  حقیر  
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کنه نه ، حتی برخورد خوبی هم با  ورج داشت اما می گفت شما به درد هم نمی خورید ن   

الف  ختهر کدکم  و یه شاارایط ک با فرهنر متفاک ی بزرگ شاادید ن پدرم عقیده داشاات ا

قا ی ن             ندگی مشاااترک می ذاره  ا اختالف طب بد ری رکی   به مرا ی  اثیر  فرهنگی 

بگذریم ا  اینکه رقدر طول کشید  ا برخالف میلش رضایت داد ن  ورج هم با مشکز من    

مواجه بود رون خونواده اش ا  دخترهای  هرکنی خوشااشااون نمی اکمد باالخره مدبور   

به  نهایی منو ا  پدرم خواسااتگاری کنه ، پدرم جشاان   شااد به دیدن پدرم بیاد  ا رسااما ک

نامزدی بزرگی برامون گرفت ن کقتی بین ببه های دانشااکده شاایرینی پخش می کردم   

ست مار ک مبهور می موند ک با ناباکری می         شیرینی به د سم داماد  شنیدن ا هر کس با 

مت بار من رک متوجه  پرسااید : ))  و کاقعا با این پسااره ا دکاج کردی ؟ (( کقتی نگاه مال 

خودشون می دیدند با لبخند ساختگی بهم  بریک می گفتند ن حرف ک حدیث پشت سرم 

شد به      سخرم قرار می دادند کلی هیچ حرفی باعث ن سرها مورد  م  یاد بود حتی گاهی پ

انتخابم شک کنم ک ا  بابت  ورج احساس خدالت ک سرشکتگی کنم رون عاشق سادگی        

ر ا  راه رساااید برای فرکش  مینش به شاااهرساااتان رفت دلم می       ورج بودم نکقتی بها 

خواساات همراهش برم  ا بلکه   ااور بدی که خونواده اش ا  من داشااتند ا  بین بره اما  

مخالفت کردند ، هم اکن ک هم پدرم ن به نارار موندم ک منت ر شاادم  ا برگرده ن سااو ان  

 : ساکت شد ک من عدوالنه پرسیدم

 برنگشت ؟

شتم که  و خوابگاه  ندگی می کرد ن هر ا  رند گاهی می    ررا کلی خی ستی دا لی دیر ! دک

رفتم پیشااش ک  ا صااب  باهاش می موندم ن اکن شاای لعنتی هم یکی ا  همون شاابها بود 

خوابگاه درار حریق شاااد ک ما کقتی متوجه شااادیم که دیگه راهی برای فرار نبود ن بین        

سو ی    شد ن خیلی    شعله های م یش گیر افتاده بودیم م ش  که حتی دلیلش هم معلوم ن
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ها ا  جمله دکسااات خودم ا  شااادر جراحت فور کردند ک خیلی ها هم ساااوختند مثز  

 ... خودم

اکن سااال بد رین سااال  ندگیم بود ن غم ا  دساات دادن بهر ین دکسااتام ا  یه طرف ک    

س    شونده بود ن  بود  ختا فاقی که برای خودم افتاده بود ا  طرف دیگه ، به مر  جنونم ک

کلی نارار بودم یا باید مدارا می کردم یا ا  خیر  ندگی کردن می گذشتم ن اکن ره باعث  

می شااد امیدم رک ا  دساات ندم  ورج باالخره هم اکمد ، رنان کحشااتزده به گریه افتاد    

 . نتونست حرفی بزنه ، این بار که رفت دیگه برنگشت

 رفت شهرستان ؟

خبری نشاااد ک با ساااکو ش بهم فهموند اکن ره رک که       نه  و  هران بود ن  ا مد ها ا ش    

شتنم به خونه یه رک   نر  د ک همه ی    خودم ا  اکل باید می فهمیدم رند ماه بعد ا  برگ

 ندگی ک مینده مون رک  و یه کلمه خالصااه کرد ک گفت متاساافم ! سااو ان با مکث ادامه   

 : داد

مقابله با سااختی ها شااناختم  اما خودم متاسااف نیسااتم ، خوشااحالم که ظرفیتش رک برای 

بیشتر ا  من ، پدرم ضربه خورد به خ وص بعد ا  رفتن  ورج قاطعانه   میم گرفت به      

شک متخ ص که اکلین جراخی  یبایی       شده  یبایی من رک بهم برگدکنه ن پز هر قیمتی 

رک ، رک صاااور م اندام داد کقتی به مشااافتگی پدرم پی برد اعتراف کرد با رندید عمز         

دیگه فقط می  ونه رهز درصاااد  یبایی رک بهم برگردکنه اما جراحی رک به پدرم          یبایی  

معرفی کرد که به کارش اطمینان داشت کلی  و اکن ماهها با جنر داخلی ک اکضاع مشفته  

 . ی شهر نتونستیم ایران رک  رک کینم

 حاال رطور ؟
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شدیم ا      شکز  سفانه با ا افاقا ی که اخیرا افتاده با  هم درار م عانه  ما این بار پدرم قاطمتا

 .   میم به رفتن گرفته ما هفته دیگه عا م فرانسه هستیم

 ا   ورج ری ؟ خبر ندارید ؟

ثز خیلی ا                عد ا  اکن فکر می کنم م ما ب ها ررا ، ا گاه بز ا   عطیز شااادن دانشااا  ا ق

 . دانشدوها ، اکنم به شهرش برگشت

 : به فکر فرک رفت ، گفتم

 . م این خاطرار رک دکباره  نده کنیدباید منو ببخشید باعث شد

شته ا            شه ن گذ شون باعث رندم ب شدند که یادمکری ست ، بی اهمیت  ر ا  اکنی  مهم نی

این ، من بهانه های  یادی برای خوشاابختی دارم که حضااور  ورج بین شااون کمرنگه ،   

شت              سرنو شمندی مثز پدرم با  هم ا   ندگی ک  سرمایه ی ار  شتن  ست با دا ان اف نی

هانه جویی کنم ننن قهوه  ون رک هم که نخوردید ن هومن شاااماره ی  لفن من رک داره ،       ب

 . البته شش ماهی نیستم کلی کقتی برگشتم ا  دیدن دکباره  ون خوشحال می شم

 ! منم همین طور ننن برا ون دعا می کنم خیلی  یاد

یادی دارم ، م          قاد   عا اعت به  اثیر د ید ، من  ره    ممنونم ، دل گرمم کرد نه  عدزه می ک

 . برمکرده بشه ک ره نشه

 : ا  جا برخاستم ک گفتم

 . اجا ه می دید برسونیتمون منزل

 . ممنونم ،  ا رند دقیقه دیگه راننده ی پدرم میاد دنبالم
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 . دستش را به گرمی فشردم ک  رکش کردم

ی         ند رک  پس ا  د خاب کرده بود ن  ا ر یدار کردنم انت دن هومن بهترین راه را برای ب

سو ان در خود فرک رفته بودم اما باالخره بی منکه ق د فریی خود را داشته باشم به این     

شبختی را حس کنم حتی بی من ور ، فقط        سیدم که هنو  هم می  وانم طعم خو نتیده ر

کافی بود خودم بخواهم ک با  هم با   ااامیم ناگهانی پا به بیمارساااتان گذاشاااتم ن همان   

امید به انت ار  اساایس من بودم ن همان ننن ک من به اختیار خود   بیمارسااتانی که با عشااق ک

 ! دکباره به مندا با گشتم

  24ف ز 

باالخره خانواده پیمان برای خواساااتگاری به عمارر ممدندنمن رک  به خاطر مرجان در             

عمارر ماندمنرقدر هیدان  ده به ن ر می رسااید!نزدیک به ده دساات لباس پرک کرد  ا  

ساااده ی مبی رنر ک دامن مشااکی کلوش ک کو اهی را انتخاب کردنمرایش  باالخره بلو  

ساعتی قبز ار        شانه اش ریختن ساده رکی  صور ش اندام داد ک موهایش را  محوی رکی 

سالی هم ممده بود خوشحال ک هیدان       ستگاران خانواده ی امیر خان هم ممدندن  ممد خوا

شاپیش  بریک گفتنم  رجان در جواب اک با خنده ک   ده مرجان را در مغوش گرفت ک پی

 :شوخی گفت

 .صبر کن ببین من قبول می کنم یا نه بعد مبارک باد راه بندا  -

 :ک سالی به شوخی ک مسخره گفت

ا  حال ک هوار که نمیشااه ریزی رک حدس  د فقط حس شااشاامم بهم میگه که رفتنی   -

 !هستی
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  دانستم پیمان هم مثزهومن اما بیشتر به خواهش پیمان در مراسم شرکت کرده بودنمی 

همه ی ببه های خانواده ی شاامسااایی ا  شااخ اایتی به اساام فت  اله خان هراس دارد ک  

 .شاید حضور هومن  نها قور قلی برای اک در من ساعار محسوب می شد

من ک ساااالی دکرادکر اکضااااع را می پاییدیمنبا رفتن مرجان به میان مهمانان ساااکور           

بود!من ک سااالی دیگر خیلی کقت بود که حرفی   ساانگینی میانمان حکمفرما شااد عدیی 

برای گفتن نداشااتیم نمی دانسااتم اک در ره اندیشااه ای بود اما ذهن من پر بود ا  افکار   

ما نمی شاااد ک دکباره             لخ که هر رند دقیقه یکبار ساااعی می کردم ا شاااان بگریزم ا

م فی ا  ه سلیمشان می شدمنلح ه ای نگاهمان در هم گره خورد لبانش برای گفتن حر   

گشوده شد اما گویی من رف شد  می دانستم با کتی در ار باط است شاید برای همین ا   

صراحت       سالی دختر بی پرکا ک رک گویی بود   صحبتی با اک حذر می کردم ره اینکه  هم 

که بی خبری             نه این نده بود مگر  دا به شااادر مرا رن ناخواه  مدر خواه  کالمش در من 

سوی اک بودند     خودش نوعی خوش خبری بود  سانی که پلی به  پس ره بهتر ا  همه ی ک

 .ببا رم

****** 

قرار ک مدارها خیلی سریا گذاشته شد ک جشن عرکسی  نها به سه ماه بعد موکول شدنا          

شتر اکقا ش      سالی هم بی من رک  به بعد در گیر ک دار کارهای مرجان بودیم به این بهانه 

 .حسابی دست فر ین را در حنا گذاشته بودرا با ما می گذراند ک به قول همایون 

سالها سکو ش را شکسته   غرکرش را کنار           شایعه جنر  خانوم بعد ا   با پررنر شدن 

شده خانه          شت ن رر خان موقتا هم  صرار دا شته ک مر ی با اهوا  در  ماس بود ک ا گذا

ده بود  یاش را به  هران منتقز کند حداقز  ا کقتی خطر رفا گرددنالبته  الشاااش بی نت        

شت رندی بعد با اعالم         شتن اعتقاد دا شهرش را ندا ررا که اک به هیچ کجه ق د  رک 

 .م ش بس عراقی ها نارار به عقی نشینی خواهند شد
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اما انت ار برای اعالم م ش بس بی نتیده بود! باالخره فت  اله خان به اصااارار خانوم اهی          

شد بلکه رضایت ن رر خان را برای ممدن به       صبرانه به  اهوا   هران جلی کند ک ما بی 

انت ار اک ماندیمندر همان رک ها بود که فرنگیس خانوم کحشااات  ده ک گریان به داخز             

 :عمارر ممد ک به محض کارد شدن گفت

  !خانوم بزرگ به دادم برسید-

ظاها همایون برای اعزام شدن به خدمت سربا ی من هم در رنان اکضاع ک احوالی پا در    

 :بودن فرنگیس خانم با استی ال به خانوم می گفت یک کفش کرده

شااما باهش صااحبت کنید بلکه من اارف بشااه!هنو  امیر خان نمی دکنه!اگه بفهمه الم    -

 .شنگه ای به پا می کنه

مان هم حضاااور           بت می کردم پی مایون صاااح به رفتن ه کقتی در دفتر هومن راجا 

 :داشتومتعدی ا  هومن پرسید

 ده؟جدی جدی همایون رفتنی ش -

کقتی هومن هم حرف مرا  ایید کرد من کقت شاارکع کرد به  مدید ک سااتودن شااداعت  

 :اکن ع بانی شدم ک گفتم

 ...من برا ون گفتم که هر طور شده ا  رفتن من رفش کنید اکن کقت شماها -

 :هومن گفت

 و که همایون رک خوب می شناسی   رطور رنین انت اری داری!گذشته ا  این  اکن دیر    -

 .کد باید خدمت کظیفه رک بگذرکنهیا  

 بله اما نه  و این شرایط  هیچ می دکنید مادر ون به ره رک ی افتاده؟ -
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بله می دانم اما کاری ا  ما برنمیادنهمایون اعتقادار خودش رک داره رند سال جنگیدن   -

ن ایبرای جمهوری اسالمی، حاال این جمهوری اسالمی به خطر افتاده، مسل ما نمی خوان به 

 .راحتی حاصز  الششون به باد بره

 :پیمان حرف اک را ایید کرد ک گفت

به  کدی اعالم م ش بس نشاااه ک جنر ادامه پیدا کنه نه  نها               - بهتره اینم بدکنی اگه 

همایون بلکه همه باید بسااایج بشااان  این یه قاکنه ک به خاطر دل ما هم  غییر پیدا نمی                

هم میشااه رون سااا مان ملز ق ااد هیچ گونه    کنهناینطوری هم که معلومه همین طوری

 !دخالتی نداره

 :کحشت  ده گفتم

 !خوبه مدم برای رسیدن به مرامش ا  شماها کمک بگیره -

عدیی بود هنو  دک ساااال ا  پایان جنر داخلی در ایران نمی گذشااات ک با  هم همه جا  

یه ی              ما رکح مه ی  های انقالب را می گویم،ه ها،رک  ما من رک  ته بود ا دیگری  مشاااف

  59داشتیمنهمه پر ا  شور ک امید بودیم ک هراسی به دل راه نمی دادیم اما در اکاخر سال     

کاممان را  لخ می              تاده بود  مان اف جان که  فاکر بودنرعی ک کحشاااتی  کامال مت شااارایط 

کردن لویزیون هر شی صحنه های دلخراشی ا  مدرکحین جنگی ک به خ وص کودکان       

در غم ک اندکه فرک می بردن دک هفته بعد ا  ممدن فت  اله       جنوبی نشاااان می داد ک ما را  

خان خانواده ی دایی ام به  هران ممدندننمی  وانم حالی را که من شاای داشااتم  وصاایف  

کنم کقتی مهتاب را در مغوش کشاایدم حتی نتوانسااتیم کلمه ای حرف بر  بان بیاکریم    

   رر خان ک بانو جان ک بلقیس فقط گریه کردیمن همسرش نیامده بود ک اک به  نهایی با ن 

 :همراه شده بود ن کقتی به سوی بانو جان رفتم با اشتیاق در مغوشم گرفت ک گفت
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 هیچ عوض نشدی یگانهنهنو  یه دریا اشک  و مستین داری -

میان گریه خندیدم ک در من حین صاادای خشااک ک دک رگه ی بلقیس در گوشاام طنین   

 : انداخت

 .سالم خانم یگانه -

 بلقیس خانمکای !  -

 :اک حیرر  ده  مزمه کرد

 خانم یگانه -

شوق  ندگی موج       شتند دکره ی نوجوانی ک رک هایی که در من  شته ها را دا منها بوی گذ

 .میزد

 :مهتاب با نگاهی موشکافانه گفت

رقدر عوض شدی یگانه  خانمی شدی برای خودر درست مثز مهمونهایی که ا   هران     -

 .به اهوا  می اکمدند ک ما عاشق این بودیم که خودمون رک به شکز اکنها در بیاریم

راساات می گفت،من ک مهتاب رقدر خوبختشااان می دانسااتیم!اگر اینطور بود ک اگر من -

وشاابخت نبودم؟ررا همه ی غم های عالم رکی  حاال به منها شااباهت داشااتم پس ررا خ 

 دلم سنگینی می کرد؟

ها خانه ای مناسااای در همان حوالی                   - پایین  ا  مانیکه من ساااه  ا ا  ا اق های طبقهی 

خریداری کنند به خانواده ی دایی  علق گرفتنمن شی  ا سپیده صب  در ا اق مهتاب به    

 .حرف  دن نشستیمنمهتاب دل پر ری داشت
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شتی داره دیگهننننمهم خود       فکر ببه  -- سرنو سرم بیرکن کردمنخوب هر کس یه  رک ا  

سعوده اگه مادرش بذاره یه مب خوش ا  گلومون پایین بره با کورکترین ناراحتی که   م

پیش بیاد میگه من دنبال بهونه ام برای جدا شاادن، مسااعود هم که الم  ا کام حرف نمی   

ن ک هم در برابر مادرشن و ببین ره کضاااعی    نه مثز یه بره مطیا ک رام  هم در برابر م   

پیش میاد دیگه،مثز همین حاالنهر رقدر گفتم همذاهمون بیاد  هران قبول نکرد، رون          

قرار بود مادرش رک ببره شااایرا  پیش خاله اشنبهم قول داد  ا یکی دک هفته دیگه بیاد         

دکنم مخر این  هران کلی من حاضاارم قساام بخورم همبین ا فاقی نمی افتهننننکاقعا نمی  

 ... ندگی ری می شه

ا  من دختر پرشاااور ک شااار خبری نبودنمهتاب با رهره ای پخته  ر ک نگاهی مشااافته ک  -

 :نگران کامال متفاکر بودن در حالیکه اشک هایش را می  دکد گفت

حاال هم که این جنر لعنتی همه مون رک مکاره کرده،خوب شاااد نبودی که ببینی ره         --

 ......بالیی سر شهر ممده

با ممدن خانواده ی ن رر خان عمارر حال ک هوایی دیگر گرفته بودناقوام ک مشنایانی     -

که خبر را شاانیده بودند به دیدنشااان می ممدند ک بیشااتر برای نهار یا شااام مهمان می    

شاادندنخریداری خانه در گیرکدار عرکساای مرجان ک پیمان به  عویق افتاد ک به این بهانه 

باس          مهتاب هم کمی ا   به انتخاب ل الک پریشاااانی اش بیرکن ممدنهنو  هم نسااابت 

حساس بود برای همین  هیه ی لباس مناسی برای جشن عرکسی رند رک ی کقت ما را      

پر کردنباالخره دک هفته مانده به مراساام سااهراب خان ممدن نهاننننشاای قبز ا  ممدنش   

را دیده بود می   مرجان شااادیدا هیدان  ده بودنپنج ساااال ا  مخرین باری که پدرش        

 .گذشت
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ه کرد رشاامان   بنکنساا کقتی در فرکدگاه گریان پدرش را در مغوش کشااید ک غرق   -

مهتاب ا  من همه صاامیمیت بین پدر ک دختر گرد شااده بود مثز رک های اکلی که خودم  

اگر ده سال هم پدرم رک نبینم محال ممکن  "به عمارر ممده بودمندر گوشم  مزمه کرد: 

 ".دنش بندا ماینطوری دست دکر گر

شتم، انگار در خال بودمن راه رفتنم ،         - سی مرجان احساس عدیبی دا شی جشن عرک در 

حرف  دنم ، خندیدنم همه گویی در خواب بودندن دعور مردان جوان فامیز را به رقص  

با قهر ک ناراحتی رد می کردم ن انگار  ک  ک منها در  نهایی من شبم مق ر بودندنبه هر   

دا  وی قلبم غوغایی به پا بود که نمی  وانستم حریفش شومندستان گرم  دری می  دم من

 :الله که بر دستان سردم نشست بی اختیار گفتم

 !دارم خفه میشم الله جان - -

 !مرکم باش عزیز دلم - -

اما رگونه؟بغض به سااختی گلویم را می فشاارد ک هر دم ا  یادمکری شاای عرکساای    - -

شی        ضور من ور در من  سویی     سالی ک ح سویی به  سیدمنکالفه ک گیج ا   به جنون می ر

 !دیگر می رفتم ن گویی ا  خودم هم می گریختم

********* 

  25ف ز 

کقتی هومن گفت سو ان ک یری به ایران با گشته است اکلین سوالی که به ذهنم رسید       

 : این بود که

 به همون  یبایی قبز شده؟ -
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 :با لبخند محوی گفت

حدس می  نم جوابت مثبت باشااهنخودش که خیلی راضاای به ن ر   هنو  ندیدمش کلی  -

 .می رسید اینو ا  صداش فهمیدمن فردا یه سر میاد بیمارستان می  ونی ببینیش

ا  فکری که در ذهنم جوشید شادی به رهره ام نشستن شادی ای که ریشه خ م ک کین  

دمنرکیاهایی که بودنرشاام دکختم به خیابانی که پیش رکیم بود ک غرق در رکیاهایم شاا 

شق بود یا نفررننننانتقام جویی های ببگانه،        شیرینننننا  ع ستم  لخ بود یا  دیگر نمی دا

مان را کورک                   مان را، احسااااسااا ما را، عشاااق مانی  که   هایی  به من گاه کردن  باال ن ا  

شمردندننمی دانم که هومن ا  سکو م ک لبخند ا  سر رضایتم ره برداشتی کردن فکرم را 

 :یا نه که به حرف ممد خوانده بود

 !یگانه -

 !بله -

به             - نه، نمی  ونه مدم رک  بک ک  هی کی یه دل سااا ندا ه ی  به ا یا  هیچ ریز  وی این دن

شرایط با  هم خودر رک         شه،  وی بد رین  شی که اگه ا  من  و با سونهنمرام مرامش بر

 مالک  ام خوشبختی می دکنی! و که نمی خوای ا  این سعادر محرکم بشی؟

سرم       نگاه شرمزده  ستم را خوانده بودن شه د مهان رند لح ه در هم گره خورد نمثز همی

  :را به  یر انداختم ک گفتم

 ....حق با شماست اما متاسفانه با اینکه ذا ا مدم کینه ای نبودم اما - -

خودر رک مالمت نکننفقط سااعی کن این بار ساانگین رک ا  رکی قلبت بردارینمطمئن   -

ی  یادی داره فقط کافیه رشااما و خوب با  کنی ک اجا ه ندی هیچ باش دنیا قشاانگی ها

 پیش ممد ناخوشایندی خدشه ای  وی ایمانت به کجود بیاره،هوم؟
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ک من ایمان داشتم به اینکه  ندگی ا  من من است ک هر لح ه که ا  گذشته ام دکر ر می    

سبک  ر می       سوی مرامش برمی دارم ک غمی که به دل دارم  شدمنرقدر   شوم قدمی به 

 !باید خدا را شکر می کردم به خاطر لطف بی نهایتی که به من داشت

شون          "الله جان می گفت: شده هیچ کقت برای ن شقت هم  شدی به حرمت ع شق  اگر عا

که            له می کنی بل پا  ها شاااکوهش رک  یر  نه  ن که  دادن ع متش خودر رک کورکنکن 

که  قدّس عشااقم رک حفظ  مهم این بود  "خودر ک احساااساات رک هم بی ار ش می کنین

 !کرده بودم همین

سنگینی می کرد؟با  هم باید ا  خدا کمک      ست می گفتن  ا کی این بار به قلبم  هومن را

شن دکباره اش،بار دیگر رای فراموش کردن      شهننننیک بار برای برگ می کردم مثز همی

تم؟  وانس عشقش، این بار هم برای بخشیدنشن باید ا  خدا یاری می جستم کلی میا می      

شعاع قرار          ساله مان را  حت ال سه  شنر  رین خاطرار  ستم هم اک را که حتی ق می  وان

صال اک الیق بخشش بود؟ اما       شان بیزار کرده بود نادیده بگیرم؟ ا داده ک مرا ا  یادمکری 

شتمنحداقز برای دل خودم ک به حرمت       شقش گذ شتم همانطور که ا  خیر ع باید می گذ

 .من مقدس بود عشقمان که هنو  برای

کقتی به مدیریت پیج شااادم، حدس می  دم که ساااو ان ممده باشااادن بی نهایت دلم ی   

خواست رهره ی  ا ه ی اک را ببینم منقدر هیدان  ده شده بودم که حتی فراموش کردم    

، در بزنمنکقتی در را گشااودم  ا ه به صاارافت افتادم ک خواسااتم عذرخواهی کنم که با   

کبرکیم ایسااتاده بود من هم فراموشاام شاادنلبخندی به نشااانه ی  دیدن خانم جوانی که ر

 .مشنایی بر لبش نقش بست

 .سالم خانم یگانه -

 ....خدای من باکرم نمی شه -
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 :هومن پرسید

 نمی خوای بیای  و؟ -

سو ان دیگری به           شت،  شردمن رهره ای متفاکر اما  یبا دا سو ان را به گرمی ف ست  د

 .ن ر می رسید

 !ه همیشه به یاد ون بودمنخیلی خوشحالم، خیلی  یاد و این رند ما -

ممنونم،شما خیلی بامحبت هستیدنننن امرک  اکمدم  ا رسما ا  شما ک هومن برای مهمونی       -

ید         نده برگزار می کنیم دعور کنمن هومن اکی رک داده فقط می مون ته ی می که هف ای 

 !شما

 :با نگاهی به هومن گفتم

به من نگفته         خینننن غافلگیرم کردید م    - ثز دفعه ی قبزنهومن خان ریزی ا  مهمونی 

 .بودند

 !ره ایرادی داره! حاال من میگم، کاقعا خوشحالم می کنید -

 : با  امز لبخندی  دم ک گفتم

 . فکر می کنم دلم می خواد دعو تون رک قبول کنم

 . ممنونم

 : ک رک به هومن گفت

بدی من فعال برم ،      جا ه  جان ، اگر ا که این رک ها سااارم خیلی     خوب هومن  می دکنی 

 . شلوغه
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 . متوجه هستم ، ممنونم که اکمدی

 . یگانه جان  و مهمونی می بینمت

میهمانی که مقای ک یری ، پدر سو ان  ر یی داده بود نقطه ی عطفی شد برای مستحکم  

 ر شدن دکستی ما   به خ وص که سو ان هم  خم خورده بود ک ما به خوبی یکدیگر را     

ی کردیم ن من اکیز پیش می ممد ساااعتها ا  گذشااته مان حرف بزنیم اما رندی   درک م

یاکردیم ک در               یان ن به م مان  خاطرا  یک ، حرفی ا   ته دیگر هیچ  ناگف عد طبق قراری  ب

عوض هردک برنامه ی کاریمان را فشااارده  ر کردیم ن ساااو ان که قبز ا  جریان  عطیز  

ست      شگاهها ک با رخ دادن من حادثه د سمت        شدن دان شیده بود حاال در ق ا   ح یز ک

اداری مارخانه ی پدرش مشاااغول شاااده بود ن بعد ا  ظهر ها هم هر ا  رند گاهی به             

بیمارسااتان می ممد ن ا  محیط مندا خوشااش می ممد ک هررند سااررشااته ای ا  کار ما    

شنایی پیدا کرد ک ب      ضاع ک احوال ا شت اما رفته رفته با بودن در محیط  ا حدی به اک  هندا

اندام امور مسلط شد  ا جایی که در سال ش ت که بمباران هوایی  هران هو شرکع شد         

ک نه  نها بیمارساااتان ما که همه جا شااالوغ ک نا به ساااامان بود ، اک نیز ا  نیرکهای کمکی  

خوب ما محسوب می شد ن به خ وص که هر ا  رند گاهی  یمی ا  پزشکان ک پرستاران       

شااادیدا با کمبود نیرک مواجه مش یدم ن پیمان به اک لقی   رکانه ی جنوب می شااادند ک ما  

 . ارار فرانسه بیمارستان را داده بود

در نیمه ی دکم سال ش ت ، اکضاع به کلی  غییر کرده بود ک خانم ها کامال محدبه شده        

 . بودند ن اکضاع ارامتر شده بود ک دیگر ا  من  شندار نشانی نبود

اش ادامه    #####می داسااامتم کما بیش به فعالیت های      همایون را به ندرر می دیدم ن     

ها جایی برای خودش با  کرده اساات شاااید به  #####می دهم ک به قول سااالی در بین 

همین دلیز بود که می خواست عا م جبهه شود به حتم مسائلی کجود داشت که ما ا  من      
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ا که بود ن منه بی خبر بودیم ن با کشاایده شاادن جنر به  هران نگرانی ها بیشااتر شااده   

 وانسته بودند بار سفر را بسته ک راهی کشورهای دیگر شده بودند ک منها که بضاعتشان          

رنین اجا ه ای را نمی داد به شهرهای دکر دست کوب کی ردند ن اعالم کضعیت قرمز که 

پیش  رها حالت ممو شااای داشااات حاال دیگر همه را متوجه خطری جدی می کرد که          

ی نمود ن با هر بار اعالم کضعیت سفید شماره ی  لفن الله جان را می     جانشان را  هدید م 

 : گرفتم  ا ا  حالش با خبر شوم ن الله جان می گفت

 . عزیز دلم بادمدان بم مفت نداره

 : می گفتم

 . این حرف رک نزنید الله جان

 : یک بار که به دیدنش رفتم با بغض گفت

 . ادهخدا  و رک جای فر ند نداشته ام به من د

 : خودم را در اغوشش انداختم ک گفتم

 . ای کاش می دکنستید که رقدر دکستتون دارم ! شما حکم مادرم رک دارید

همایون که راهی جبهه می شاااد بی حال ک حوصاااله شااادن فرنگیس خانم همه ی ما رک          

نگران اک کرد ن سااالی می گفت بهتر اساات رند هفته ای به رکسااتا برکیم اما کساای ا      

ش اسااتقبال نکرد برای همین هم  ر یی یک میهمانی  نانه را در عمارر داد ن پیشاانهاد

یک هفته ا  رفتن خان به رکسااتا می گذشاات ک ا  حال ک هوای دیکتا وری عمارر که به 

 . کاسطه ی حضور اک بوجود می ممد خبری نبود
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سو ان به همراه مادرش نیز   شده   میهمانی کامال  نانه بود ن الله جان ک همین طور  دعور 

بودند ن در میان رهره شااااد میهمانان ،  نر پریده ی مهتاب ک رشااامان پر ا  اندکهش  

ستم میان پدر ک         سالها پیش در اک خبری نبود ن می دان شاط  شور ک ن ناراحتم می کرد ن ا  

ضر به جدایی ا  مادرش ک ممدن به  هران        سعود حا سرش ، قدرر انتخاب ندارد ن م هم

اجا ه نمی داد در من اکضاع نا امن  هران را  رک کند ک به جنوب  نبود ک ن رر خان هم 

برگردد ن برای همین به قول خودش میان  مین ک هوا معلق بود ن در طول میهمانی نگاه      

خانم به سااو ان خریدارانه بود ن سااو ان به خ ااوص ا  ساابک معماری ساانتی عمارر   

 :خوشش ممده بود ک گفت

جا     قا ید پیبک بزنه ننن کی          مدم حس می کنه  و دکره ی  با که بیرکن بره  ره ک ا  ایندا 

 ایندا رک ساختند ؟

حدکد پنداه سااال پیش ، طرحش رک خود خان دادند ن ایشااون عاشااق معماری ساانتی    

 . هستند

 ! عدی حسن سلیقه ای

فرنگیس خانم خیلی  کد اعتراف کرد که ا  سااو ان خوشااش ممده ک مدام سااوال پیبم   

 . )) مطمئنم خانواده ی ک یری مورد  ایید خان قرار می گیرند      کرد ن کقتی به اک گفتم ، 

)) 

 : برق شادی در رشمانش درخشید ن هیدان  ده پرسید

 . راست می گی یگانه جان ؟ بیشتر ا شون برام بگو

 : مخت ری ا  سو ان ک خانواده اش برای اک گفتم ن فرنگیس متعدی می گفت
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ایه ، قشنر ک خوش سر ک  بون هم هست      ا  برخوردش معلومه دختر مهربون ک عاطفی

 !، فقط متوجه نمی شم هومن ررا  ا حاال در موردش حرفی نزده ؟

هومن اما شااادیدا با   ااامیم کادرش ا  در مخالفت درممد ن این را ا  حرفهای ساااالی           

فهمیدم ن فرنگیس خانم در حال صااحبت با خانوم بزرگ در این مورد بود ک من ک سااالی 

 : به ظاهر مشغول  ماشای  لویزیون که سالی گفت در گوشه ای دیگر

شه ،        سر بزرگ ست هومن کالفه ک دلگیره ، خی حقم دداره ، پ سابی ا  د طفلک مامان ح

شده   شته به قمار ، منم    #####همایون که همه ی  ندگیش  ، حاال هم که جونش رک گذا

 ... که سرم به  ندگیمه

 : برای خالی نبودن عریضه گفتم

 . س خانم حق داره اما هومنم حتما دالیز خاص خودش رک دارهالبته فرنگی

 : ابرکیی باال انداخت ک گفت

مخه ره دلیلی ؟ به ن ر من سو ان ا  هر ن ر مناسبه ، به خ وص که حتی خانوم بزرگ     

هم  اییدش کرده ن اصااال عدیبه با کجود این همه صاامیمیت رطور می شااه بهش عالقه   

 نداشته باشه عدیی نیست ؟

صل  در ممده بود ، اما دکباره حرفش      نم ستم حرف مخرش ریست که با من ا  در  ی دان

 : را  ایید کردم ن بعد ا  سکو ی طوالنی ک با  ردید به حرف ممد

 می  ونم ا ر یه خواهشی بکنم ؟

 : ک بی انکه جوابی ا  من بشنود ادامه داد
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سر ا  افکار هومن درمر        ستی ، می  ونی  ست ه شون دک ی ، ما که نمی دکنیم   و با هردک

 ! ری  و اکن سرش می گذره

  . ا  درخواستش جا خوردم

من ا  کدا باید می فهمیدم در درکن برادر اک ره می گذرد ؟! اما می دانساااتم هر ساااا          

مخالفی که بزنم مساااکی خواهد بود با برداشاات بد سااالی ، حوصااله ی اعالن جنگش را  

قوا دادم ، به قول خودش  ه ک  وی قضه را در   نداشتم ن پس ا  در  سلیم درممدم ک به اک  

 . مکرم

هومن خوددار ر ا  من بود که بتوان ساار ا  افکارش درمکرد ن باالخره یک شاای گیرش  

 . انداختم ک اک را به  یر سواالر رنگارم بستم

 می  ونم یه سوال خ وصی ا ر بپرسم ؟

 . شما رند  ا سوال بپرس

 : با  امز گفتم

 ن ننن رطوری باهاش مشنا شدید ؟در رابطه با سو ا

 : با لبخندی گفت

 برای پرسیدن این سوال اینقدر مردد بودی ؟

 . خی فکر کردم شاید به حساب کندکاکی بی جا بزارید

یه مهمانی          ها ریه دختر خوب ننن من ک ساااوا ن ساااه ساااال پیش  و  همین ! این حرف

 . خداحاف ی با هم مشنا شدیم
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به خ وص که اکن کقتها سو ان حتی خیلی جذاب  ر ا  حاال    حاال ررا یه مشنایی ساده ؟   

 بود ؟

 برای این که اک نامزد داشت ن گذشته ا  این منم  و فکر ا دکاج ک  شکیز خونواده نبودم

. 

کلی حاال که نه سو ان نامزدی داره ک نه شما ننن به هر حال شما هم باید یه رک ی ا دکاج     

 کنید ، غیر ا  اینه ؟

 : مافکر گفت

 این حرفهای خود ه یا به نمایندگی ا  خانم های خونواده صحبت می کنی ؟

شااما فرض کنید هردکش ، مادر ون حق داره برا ون نگران باشااه ، سااو ان هم اکقندر   

 . خوب هست که برای ا  دست ندادنش یک لح ه هم درنر نکنید

ما  امین اکن مسااا            نه ی عزیز ا مه خانم یگا بز احترا قا بدقولی    ن ر  و برای من  یه  تلزم 

 . بزرگ به خود ه

 : ا  حرفش جا خوردم ک اک ادامه داد

 کقتی می خواستی به اهوا  برگردی ا  من یه قولی گرفتی درسته ؟

هام ک              له ای اب ها که هنو  هم در ن رم در  یاه  به خاطر اکردم در من رک های  لخ ک سااا

 :  اریکی بود ، ره قولی ا  اک گرفته بودم ن گفت

 .  د یادمکری اکن رک ها رک نداشتممتاسفم ! ق

 : با لبخئ  لخی گفتم
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 . مهم نیست ، حاال دیگه هیبی مهم نیست

 حاال اگه شما جای من بودی ری کار می کردی ؟

 : با قاطعیت گفتم

 . سر قولم می موندم

اش ادامه    #####همایون را به ندرر می دیدم ن می داسااامتم کما بیش به فعالیت های          

ها جایی برای خودش با  کرده اساات شاااید به  #####ول سااالی در بین می دهم ک به ق

همین دلیز بود که می خواست عا م جبهه شود به حتم مسائلی کجود داشت که ما ا  من      

بی خبر بودیم ن با کشاایده شاادن جنر به  هران نگرانی ها بیشااتر شااده بود ن منها که    

ان  دیگر شده بودند ک منها که بضاعتش    وانسته بودند بار سفر را بسته ک راهی کشورهای     

رنین اجا ه ای را نمی داد به شهرهای دکر دست کوب کی ردند ن اعالم کضعیت قرمز که 

پیش  رها حالت ممو شااای داشااات حاال دیگر همه را متوجه خطری جدی می کرد که          

ی م جانشان را  هدید می نمود ن با هر بار اعالم کضعیت سفید شماره ی  لفن الله جان را     

 : گرفتم  ا ا  حالش با خبر شوم ن الله جان می گفت

 . عزیز دلم بادمدان بم مفت نداره

 : می گفتم

 . این حرف رک نزنید الله جان

 : یک بار که به دیدنش رفتم با بغض گفت

 . خدا  و رک جای فر ند نداشته ام به من داده

 : خودم را در اغوشش انداختم ک گفتم
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 . رقدر دکستتون دارم ! شما حکم مادرم رک دارید ای کاش می دکنستید که

همایون که راهی جبهه می شاااد بی حال ک حوصاااله شااادن فرنگیس خانم همه ی ما رک          

نگران اک کرد ن سااالی می گفت بهتر اساات رند هفته ای به رکسااتا برکیم اما کساای ا      

اد ن رر دپیشاانهادش اسااتقبال نکرد برای همین هم  ر یی یک میهمانی  نانه را در عما

یک هفته ا  رفتن خان به رکسااتا می گذشاات ک ا  حال ک هوای دیکتا وری عمارر که به 

 . کاسطه ی حضور اک بوجود می ممد خبری نبود

شده     سو ان به همراه مادرش نیز دعور  میهمانی کامال  نانه بود ن الله جان ک همین طور 

اب ک رشااامان پر ا  اندکهش  بودند ن در میان رهره شااااد میهمانان ،  نر پریده ی مهت

ستم میان پدر ک         سالها پیش در اک خبری نبود ن می دان شاط  شور ک ن ناراحتم می کرد ن ا  

ضر به جدایی ا  مادرش ک ممدن به  هران        سعود حا سرش ، قدرر انتخاب ندارد ن م هم

نبود ک ن رر خان هم اجا ه نمی داد در من اکضاع نا امن  هران را  رک کند ک به جنوب  

برگردد ن برای همین به قول خودش میان  مین ک هوا معلق بود ن در طول میهمانی نگاه      

خانم به سااو ان خریدارانه بود ن سااو ان به خ ااوص ا  ساابک معماری ساانتی عمارر   

 :خوشش ممده بود ک گفت

ید پیبک بزنه ننن کی               با که بیرکن بره  جاره ک ا  ایندا  قا مدم حس می کنه  و دکره ی 

 ختند ؟ایندا رک سا

حدکد پنداه سااال پیش ، طرحش رک خود خان دادند ن ایشااون عاشااق معماری ساانتی    

 . هستند

 ! عدی حسن سلیقه ای
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فرنگیس خانم خیلی  کد اعتراف کرد که ا  سااو ان خوشااش ممده ک مدام سااوال پیبم   

 . کرد ن کقتی به اک گفتم ، )) مطمئنم خانواده ی ک یری مورد  ایید خان قرار می گیرند      

)) 

 : برق شادی در رشمانش درخشید ن هیدان  ده پرسید

 . راست می گی یگانه جان ؟ بیشتر ا شون برام بگو

 : مخت ری ا  سو ان ک خانواده اش برای اک گفتم ن فرنگیس متعدی می گفت

ا  برخوردش معلومه دختر مهربون ک عاطفی ایه ، قشنر ک خوش سر ک  بون هم هست     

 !را  ا حاال در موردش حرفی نزده ؟، فقط متوجه نمی شم هومن ر

هومن اما شااادیدا با   ااامیم کادرش ا  در مخالفت درممد ن این را ا  حرفهای ساااالی           

فهمیدم ن فرنگیس خانم در حال صااحبت با خانوم بزرگ در این مورد بود ک من ک سااالی 

 : در گوشه ای دیگر به ظاهر مشغول  ماشای  لویزیون که سالی گفت

ساب  شه ،      طفلک مامان ح سر بزرگ ست هومن کالفه ک دلگیره ، خی حقم دداره ، پ ی ا  د

شده   شته به قمار ، منم    #####همایون که همه ی  ندگیش  ، حاال هم که جونش رک گذا

 ... که سرم به  ندگیمه

 : برای خالی نبودن عریضه گفتم

 . البته فرنگیس خانم حق داره اما هومنم حتما دالیز خاص خودش رک داره

 : ی باال انداخت ک گفتابرکی
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مخه ره دلیلی ؟ به ن ر من سو ان ا  هر ن ر مناسبه ، به خ وص که حتی خانوم بزرگ     

هم  اییدش کرده ن اصااال عدیبه با کجود این همه صاامیمیت رطور می شااه بهش عالقه   

 نداشته باشه عدیی نیست ؟

صل  در ممده بود ، اما      ستم حرف مخرش ریست که با من ا  در  دکباره حرفش  نمی دان

 : را  ایید کردم ن بعد ا  سکو ی طوالنی ک با  ردید به حرف ممد

 می  ونم ا ر یه خواهشی بکنم ؟

 : ک بی انکه جوابی ا  من بشنود ادامه داد

سر ا  افکار هومن درمری ، ما که نمی دکنیم          ستی ، می  ونی  ست ه شون دک  و با هردک

 ! ری  و اکن سرش می گذره

  . وردما  درخواستش جا خ

من ا  کدا باید می فهمیدم در درکن برادر اک ره می گذرد ؟! اما می دانساااتم هر ساااا          

مخالفی که بزنم مساااکی خواهد بود با برداشاات بد سااالی ، حوصااله ی اعالن جنگش را  

نداشتم ن پس ا  در  سلیم درممدم ک به اک قوا دادم ، به قول خودش  ه ک  وی قضه را در    

 . مکرم

ر ر ا  من بود که بتوان ساار ا  افکارش درمکرد ن باالخره یک شاای گیرش  هومن خوددا

 . انداختم ک اک را به  یر سواالر رنگارم بستم

 می  ونم یه سوال خ وصی ا ر بپرسم ؟

 . شما رند  ا سوال بپرس

 : با  امز گفتم
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 در رابطه با سو ان ننن رطوری باهاش مشنا شدید ؟

 : با لبخندی گفت

 ن سوال اینقدر مردد بودی ؟برای پرسیدن ای

 . خی فکر کردم شاید به حساب کندکاکی بی جا بزارید

یه مهمانی          ها ریه دختر خوب ننن من ک ساااوا ن ساااه ساااال پیش  و  همین ! این حرف

 . خداحاف ی با هم مشنا شدیم

حاال ررا یه مشنایی ساده ؟ به خ وص که اکن کقتها سو ان حتی خیلی جذاب  ر ا  حاال      

 بود ؟

 ای این که اک نامزد داشت ن گذشته ا  این منم  و فکر ا دکاج ک  شکیز خونواده نبودمبر

. 

کلی حاال که نه سو ان نامزدی داره ک نه شما ننن به هر حال شما هم باید یه رک ی ا دکاج     

 کنید ، غیر ا  اینه ؟

 : مافکر گفت

 کنی ؟ این حرفهای خود ه یا به نمایندگی ا  خانم های خونواده صحبت می

شااما فرض کنید هردکش ، مادر ون حق داره برا ون نگران باشااه ، سااو ان هم اکقندر   

 . خوب هست که برای ا  دست ندادنش یک لح ه هم درنر نکنید

بدقولی                یه  ما  امین اکن مساااتلزم  نه ی عزیز ا مه خانم یگا بز احترا قا ن ر  و برای من 

 . بزرگ به خود ه
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 : ادا  حرفش جا خوردم ک اک ادامه د

 کقتی می خواستی به اهوا  برگردی ا  من یه قولی گرفتی درسته ؟

هام ک              له ای اب ها که هنو  هم در ن رم در  یاه  به خاطر اکردم در من رک های  لخ ک سااا

 :  اریکی بود ، ره قولی ا  اک گرفته بودم ن گفت

 . متاسفم ! ق د یادمکری اکن رک ها رک نداشتم

 : با لبخئ  لخی گفتم

 . ت ، حاال دیگه هیبی مهم نیستمهم نیس

 حاال اگه شما جای من بودی ری کار می کردی ؟

 : با قاطعیت گفتم

 . سر قولم می موندم

 26ف ز 

خانم ، خود برای           به خواسااات فرنگیس  هه ک جواب منفی هومن  به جب مایون  رفتن ه

ک  ا ا  ادلگیری اک کافی بود اما انتقال فر ین ا  طرف ار ش به کرمانشااااه  اب ک قرار ر       

گرفت ن به خ ااوص که دک ماهی بیشااتر به موعد  ایمان سااالی نمانده بود ن اک به اصاارار  

مادرش برای ماندن در  هران ، حداقز  ا بعد ا   ایمان  وجهی نکرد ن می گفت : )) من           

با هیدان ک عالقه ا                قدر  یام ن (( کقتی من باشااام می  ونم ا  عهده خودم بر ب هر جا که 

برد متعدی می شدم ن اک به همسرش عشق می کر ید با همه ی کج خلقی     فر ین نام می 

های اکایز نامزدی شان ک با کجود عالقه ای که سالهای پیش به فرهاد داشت حاال سرش     

به  ندگی خودش گرم بود پس ررا برای من اینطور نبود ، ررا گذشته ها دست ا  سرم    
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کردم ن من که هرگز قدم به من  االر ک  بر نمی داشااتند ن مئ که داشااتم  ندگی ام را می  

من ا اق نمی گذاشااتم ن من که ا  هر جمعی که در من نامی ا  من ااور برده می شااد می  

گریختم مثز من رک  که سااالی رند  ا ا  عکس های مشااترک من ااور ک کتی ک کیمیا را  

شاید رند ماه بعد ا  رفتن من ور بود ننن مئ که همه ی رشته ها ر     ه  ا گسست  مکرده بود ن 

بودم ننن سااالی یکی دک رک  قبز ا  رفتن به دیدنم امد ن  ا ه به عمارر رساایده بودم ک در 

 . ا اقم مشغول  عویض لباس بودم که ممد

 . خسته نباشی

 ممنونم ، حالت رطوره ؟

 . خوبم

 . خانوم بزرگ گفت قراره برید کرمانشاه

 : مغموم ک بی حوصله گفت

به یه ار شی شوهر کنم ن می دکنستم یعنی مکارگی ، مگه     مره ، ا  اکلم دلم نمی خواست 

 ما جنر داخلی رک ندیده بودیم ؟

 . خیلی هم بد نیست ، حداقلش اینه که  ندگیت درار سکنواختی نمی شه

 : شانه ای باال انداخت ک گفت

لدی مدم رک  و              ما خوب ب قدی ها نیومدم هررند  و مثز  ما برای این حرف یه ! ا اینم حرف

 . شرایط به ارامش برسونی بد رین

 . دست به کمرش گذاشت ک نالید
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ا  من دختر خوش قد ک باال خبری نبود ن این اکاخر دست ک پایش هم کرم داشت ک گاهی  

شده بود ن یک خط در میان هم     شان ن ا  دردهایی می نالید که پیش ا  من هرگز گرفتار

(( ک در این مواقا نگاه مهتاب  می گفت : )) عدی غلطی کرم ! ببه می خواستم ره کنم ؟ 

 . به اک غرق خسرر می شد ک دل من برای اک م ش می گرفت

 ا  من دلگیری ؟

 : به خودم امدم ن قبز ا  اینکه حرفی بزنم ادامه داد

متاسفم ! اما من هیچ کقت نتونستم  و اکن قضیه به  و حق بدم برای همین هم  ا مخرین     

شدار دادم      لح ه رک حرفم موندم ن من من ور رک  شناختم ن یگانه بارها به  و ه خوب می 

که مخر این راه به ناکدا مباد ختم می شاه ، اما عشاق من اور رشامار رک گرفته بود  و     

نه من ، مطمئنم همه اکن ره رک که من می دکنساااتم می           ما من می دیدم ،  نمی دیدی ا

ه حتی همین مرجان  فهمیدند ک درساااتی اکن رک  ایید می کردند ن ره هومن ک پیمان ک ر  

شتند کار به جایی که       سکور کردند ک گذا سا ی خودمون ن اما اکنها به خاطر دل  و  احسا

نباید کشاایده بشااه ، اکن اکئز رفتن من ااور ، حس شاایطنت باعث می شااد دائم به  و     

ست ا  مب در اکمده برای همین مدام حرف اکن دک  ا رک پیش      سم در یادمکری کنم حد

شیدم ک باعث م  سیدم نه  و اکنقدرها که    می ک شدم اما  ا گی ها به این نتیبه ر  ارر می 

فکر می کردم مق ر بودی ک نه من ور اکن قدرهابی نق ر ننن به هر حال ا فاقیه که افتاده  

ستن ک با یاد اکن رک ها ،  ندگی         ش شته کاگذار کنی ، یگانه ن شته ها رک به گذ ، بهتره گذ

با  کردن ، دردی رک دکا  نمی کنه ، می دکنم  ه دلت ممکنه هنو  منت رش        رک ا  سااار 

باشاای اما بذار یه ریزی رک صااادقانه بهت یگم ، من ااور برگشااتنی نیساات ، اکن ک کتی    

 ندگی خوبی دارند فکر می کنم اکنا یا حداقز کتیاداش عشاااق پاک ک بی مالیشاااش رک         

ال  ن به هر حگرفته ، پاداشاای که به حتم  و هم به خاطر صاابوری ک مقاکمتت می گیری نن 

 . خداکند هیچ کقت بنده هاش رک فراموش نمی کنه
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سالی گفتم ا  اکن ناراحتی ندارم ،   ممده بود برای دلدویی اما دلم را م ش  د ک رفت ن به 

ستم اک همان جایگاهی را در      شتم دیگر ندارم ن گفتم بخشیدمش ، اما می دان حتی اگر دا

ده بود ن خوشاابخت بود ک ا  عدل خدا ننن ؟! قلبم دارد که من ااور ن پس اک به عافیت رساای

سوال بی جواب     سعی ام را کردم  ا بگریزم ن ا  خودم ، ا  ندای قلبم ک ا  هزاران  همه ی 

 ! ذهنم ننن ره اهمیتی داشت

 ندگی ام جریان خودش را داشاات ن من ااور ره خوشاابخت ک ره بدبخت دیگر مرهم    

 . ا مرام نمی کرد خم هایم نبود ک  یره رک ی اش دل مشفته ام ر

 : مرجان پریشان حال به بیمارستان امد ن ا  دیدنش  عدی کردم

 مرجان  و ایندا ره کار می کنی ؟

 . می خوام هومن رک ببینم

 ا فاقی افتاده ؟

 : با بغض گفت

یعنی  و خبر نداری ؟ حضاارر مقا برای دفاع ا  میهن داکطلی شااده ، فقط همین رک کم  

اگه می خواست بره جبهه برای ری ا دکاج کرد ؟ به دادم برس   داشتیم ، اصال نمی فهمم   

 . یگانه

به مرامش دعو ش کردم اما اک در ا اق هومن هم همانطور مشااافته حرفهایش را  کرار         

 : کرد ک با گریه گفت

مخه ررا ؟ این ره بدبختیه که گریبان گیر ما شاااده ، انگار سااارنوشاااتمون با کلمه ی              

 . منحوس جنر عدین شده
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 : کنارش نشست هومن

 ! عمو اده ی کورولوی من اینقدر کم صبر ک  حمز نبود

 . نمی خوام ا فاقی براش بیفته

کلی عزیزم ، این فقط  و نسااتی که نگرانی ، همه ی اکنهایی که رفتند حتما برای کسااانی   

شده           سی  و کقت  عیین  ست ک هر ک ست خدا شته ا  این مرگ ک  ندگی د عزیزند ، گذ

دا  و     راهی می شاااه ، یک نه ی خودش ک  و جما خونواده اش ک یکی اکن دا  و خو ی این

که ک                 یه پزشااا مان  بد رک ا  خودر دکر کن ، پی نه ی جنر ، فکرهای  ها به ب غربت ک 

 .  عهددار خاص خئدش رک داره ، اکنم می خواد به نحوی ادای دین کنه

شدم    شانی ن نگرانش  شاره ی     با همه ی من حرفها نگاه مرجان پر بود ا  غم ک پری ک به ا

 . هومن همراهی اش کردم ن اما اک به خانه نرفت ن گفت می رکد به خانه الله جان

مرجان نزد الله جان ماند ، در راه با گشااات به بیمارساااتان با خودم در جدال بودم این             

مسااائله مربوط به  ندگی خ اااوصااای پیمان ک مرجان می شاااد ، اما ننن من که خوب می 

ره را درک کنم ن مگر نه اینکه اک هم مثز خودم بود ؟ داشتند با اک   وانستم من دختر بیبا

 همان کاری را می کردند که با من کردند ننن پیمان را 

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

تم هر دک متفکر به ن ر می رسااایدند ن حال مرجان را که پرسااایدند با            در ا اق هومن یاف  

 : پو خند  لخی گفتم

 ره اهمیتی داره ؟

 : ک در حالی که  وپم پر بود ادامه دادم

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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پیمان خان به ره قیمت می خواید ادای دین کنید ؟ برای ارکم شاادن کجدان کاریتون به 

 رند نفر می خواید صدمه بزنید ؟

 : هومن گفت

 . نه ،  و ک مرجان دارید کامال احساسی با این قضیه برخورد می کنیدیگا

احساسی ؟ شاید ! اما ررا فکر می کنید همیشه این احساسه که باعث اشتباهار می شه            

شونه ن ررا        سیاه می ن ست ، یه کقتایی هم منطق غلط مدم رک به خاک  ؟ به خدا اینطور نی

 ن رک درک کنید ؟متوجه نیستید ؟ ررا نمی خواید حال مرجا

سااکور ساانگینی میانمان حکمفرما شااد ن بغض به سااختی گلویم را می فشاارد لعنت به  

 . جنر ک لهنت به من همه مشفتگی که گویی مرامشی در پی نداشت

 ... گوش کن یگانه

 : با غیظ گفتم

 . ن یحتم نکنید هومن خان رون من مرجان نیستم

 : با لبخندی گفت

قط یگانه ای ، اما من یادم نمی یاد که مرجان رک هم ن ااایحت           مطمئنا همین طوره ،  و ف 

کرده باشم ننن شما ا  ری نگرانید ؟ نسز ما یه جنر رک پشت سر گذاشته ، اینم یه نوع          

 . دیگه شه

 : با صدای دک رگه ای گفتم
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 رس ؟! یه  مانی این کاژه با بند بند کجودم قرین شااده بود ن اکن کقتها که ا  یک لح ه  

من ااور کحشاات داشااتم اخه اکن یه عشااق نبود ن پدرم ، مادرم ، خواهر ک برادر  نداشااتن

نداشااته ام بود ن مطمئن بودم اگه یه رک ی بره ، یا می میرم یا اگه خیلی صاابوری نشااون  

بدم کارم به جنون می کشه ، اما اکن رفت ن پیمان خان یاد ونه بهم گفتید با همه ری کنار  

رم کارم به جنون ک  باهی بکشاااه ، منم برگشاااتم ن به  ندگی        بیام ، گفتید برگردم ک نزا  

برگشتم اما حاال فقط  نده ام ننن با همه ی حرفهایی که شماها  دید ، یا همه ی  الشی که    

خودم کردم حاال فقط  نده ام اما  ندگی نمی کنم رون اصاااال مفهوم این کاژه رک ا  یاد       

یگانه ی دیگه می ساااا ید ن دارد خاطره ی        بردم ن حاال شاااما دارید ا  مرجان بی نوا یه       

من اور رک لح ه به لح ه  و ذهنم  داعی می کنید ، می خوایید به داد خلق خدا برساید ،   

سی بهتون           شتر ا  هر ک سی که حاال بی سر ون رک  و این راه فدا نکنید ، ک سید اما هم بر

 ... نیا منده ، ا  ون خواهش می کنم مرجان رک بفهمید

ودند ک به ن ر می ممد حرفی برای گفتن ندارند ن به  لخی ا  ذهنم گذشت  هر دک ساکت ب

: )) هیچ کدکمتون اهز موندن نیستید ، هر کدکم به یه بهونه ، گاه قشنر ک گاه  شت ننن     

 (( ... باالخره می رید ، نه ! موندنی در کار نیست

مد ن یکی دک هفته ی  پیمان هم رفت ک با رفتن اک مرجان ، با رکحیه ای خراب به عمارر م

اکل بی حوصله بود ن می فهمیدم اگر کمکش نکنم هر رک  مغمو  ر ک افسرده  ر می شود  

  . خواهد شد برای همین   میم گرفتم هر طور شده ا  من حال ک هوا بیرکنش بیاکرم

پیشنهاد دادم مواقا بی کاری به بیمارستان بیاید ن مرجان با سو ان رابطه ی خوبی داشت  

کان         در م به همراهی یکی دک  ن ا  پرشااا با هم ک  که فرصاااتی دسااات می داد  واقعی 

بیمارساااتان ا  جنر  ده هایی که به نارار خانه ک  ندگی خود را رها کرده ک  هران یا                

جومهشهر ممده بودند دیدار می کردیم ک  ا جایی که ا  دستمان ساخته بود مشکال شان       

حشان م رده بود ، بسیاری عزیزانشان یا ا      را برطرف می کردیم هررند منها بیشتر رک 



                 
 

 

 لیال مردانی  |فراموشت خوهم کردرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

268 

 

دنیا رفته ک یا به اساارر درممده بودند که دکمی در ن رشااان به مرا ی بد ر می نمود ن ک  

در کنار اینها ا  دسااات دادن خانه ک  ندگی شاااان ک مکارگی ، مانند نمکی بر رکی  خم          

د ک من گفتن داشتن هایشان بود ن گاهی که میانشان می نشستیم منها ساعتها حرف برای      

شدم ک  نها      شان خاطرار حلبی مباد را  نده می کردم هر رند دیگر منقلی نمی  در کنار

ست ن حس عدیبی پیدا کرده بودم به ن رم می ممد من ور        ش لبخند  لخی بر لبانم می ن

خواب ک خیالی بیش نبوده ن انگار هیچ کقت حضور کاقعی در  ندگی ام نداشته ! الله جان    

ی گفت : )) مدم ها طوری  ندگی می کنند که انگار هیچ کقت نمی میرند ک کقتی  همیشه م

هم می میرند انگار هیچ کقت به دنیا نیومدند ن (( ک این حکم من اااور بود نخاطرا م را           

 . دستکاری نمی کردم ک دنیایم را به منبه در اطرافم می گذشت ، محدکد کرده بودم

مشفته کرد ن  ابستان سال ش ت بود ن بعد ا  برگشتن        سکته ی قلبی فت  انن خان همه را  

ا  رکساااتا مرامتر ا  قبز به ن ر می رساااید اما اثری ا  بیماری در رهره اش نبود ک برای  

همین هم ا فاقی که افتاد همه را غافلگیر کرد ن نیمه شااای اک را به بیمارساااتان منتقز              

کارم به یکی ا  پرسااتاران   کردیم ک سااپیده ساار نزده بخش پر بود ا  اقوام شاامسااایی ن 

شدم ن باکر نمی کردم مردی که منگونه        ستاری ا  خان را عهده دار  سپردم ک پر مدرب 

بی جان ک رندور ک در یک قدمی مرگ رکی  خت افتاده خان باشاااد ن مردی که همه ی            

که همه ی              نده بود ، مردی  ما با  ن کاپو  یده ک حتی لح ه ای ا   الش ک   عمرش را دک

شمسایی بود ک بس ن حتی اگر به قیمت شکستن هزاران هزار نفر  مام       فکرش حفظ  نام 

 ! می شد ن مهم این بود که نام شمسایی پاک ک نحفوط بماند که مانده بود

شتر دکام نیاکرد ن در       شک معالدش فت  انن خان رند رک ی بی ضاعف پز با کجود  الش م

شدند ن به هر حال    مام من رند رک  نه خانوم ک نه ن رر خان حتی لح ه ا  ی ا  اک دکر ن

خان هم رفت ک با رفتنش امارر به ما مکده  بدیز شااد ن سااالی ممد همایون هم ، اما با  

کجود  ماس های مکرری که با من ور گرفتند خبری ا  اک نشد ک مراسم  شییا جنا ه ی   
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سریا رخ داده بود که حتی در       شد ن ا فاق منقدر  سر کورکش برگزار  ضور پ  خان بی ح

شمسایی           سرد در مقبره ی خانوادگی  شد کسی که در من گور  گورستان هم باکرم نمی 

سالی مدام در اغوش من جی  جی  می      ست ن دختر کورولوی  شود فت  انن خان ا دفن می 

سالی رنان مغموم ک مشفته بود که حتی به اک هم  وجهی نداشت اک هم مثز همه      کرد اما 

ع بانی بو د منقدر که حتی نزد من به این موضوع   ا  نیامدن من ور ک همسرش دلخور ک

 . اعتراف کرد

باکرم نمی شاااه ! مخه رطور ممکنه  ا این حد به این موضاااوع بی اعتنا باشاااند ن حداقز              

یکیشون بایستی می اکمد ن اما اک نیامد حتی بعد ا  مراسم رهلم که می باست کصیت نامه  

شد به خانو     شتی به مال ک    در حضور همه ی فر ندان گشوده می  م گفته بود هیچ رشمدا

منال خان ندارد ک حاضاار اساات غیابا ک با دادن حق ککالت من ره را قانونا به اک  علق می 

 : گیرد  مام ک کمال به خانوم ببخشد ن یک شی سالی پرسید

 یعنی کتایون هنو  ا  خان دلگیره ؟

 : مرجان با لحن ع بی گفت

سته     سه ری ؟ اکن که به خوا ست که      دیگه کا شه می  ون سید ، گیریم دلگیر هم با اش ر

 . من ور رک  نها راهی کنه ، این کارشون اهانت به خونواده شمسایی به حساب می یاد

 : سالی دیگه به دفاع ا  منها حرفی نزد ن جو را  غییر دادم ک پرسیدم

 سالی  ا کی ایندایی ؟

  ابی کالفه شاااده بود  نهاییدیگه خیلی بمونم یکی دک رک ه ، بیباره فر ین دیرک  حسااا 

 ... بهش سخت می گذره ، هررند بیشتر کاسه هدیه دلتنر شده بود  ا من

 : ک با نگاهی به هدیه گفت
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 !  حفه طال

 : گفتم

سک  و رک داشات        شتر بدکن اگر مهتاب یه کورولو مقز این عرک قدر  حفه طالر رک بی

 . خوشبخت  رین  ن رکی  مین بود

ست می گی اکن طفلک ه  شه همه اش هم به خاطر خودخواهی   را م خیلی داره اذیت می 

ن اارر خانه ، مهتاب که نمی  ونه  ا ابد دکر ا  شااوهرش بمونه یا منت ر بمونه ببینه کی  

 ! جنر  موم می شه ک بعد بره پی  ندگیش

مرجان هم ن ااارر خان رک متهم می کرد اما من ناخواساااته به اک حق می دادم ن مهتاب         

ماهان رک هم پر کرده بود ک به حتم رشاام پوشاای ا  اک دل پر جرا ی   برایش جای خالی 

 . می خواست

اما باالخره مهتاب هم بعد ا  یک ساااال طاقتش طاق شاااده بود ن یک رک  با دلی پر به             

 : عمارر ممد مستاصز ک درمانده بود ن با بیتابی به خانوم بزرگ گفت

شاااما یه راهی پیش پای من  عمه خانم باکر کنید دیگه ا  این کضاااعیت خساااته شااادم ن

 . بزارید

 : خانوم پرسید

 ررا شوهرر رک راضی نمی کنی بیاد  هران ؟ پدرر حق داره نگران  نها دخترش باشه   

. 
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مخه ، عمه خانم دردم که یکی دک  ا نیساات ، مادر مسااعود راضاای نمی شااه بیاد ایندا ،   

اگه می خوای ا   مساااعودم که کامال  حت سااالطه اکنه ننندیرک  پشااات لفن به من گفت         

 مسعود جدا بشی رک ک پوست کنده بگو ن این با ی ها ریه ؟

 : با حرف مخر مهتاب اخم های خانوم در هم رفت ک مرجان با لحن ع بی گفت

 ! پسر اکن مشکز داره ، اکن کقت دک قورر ک نیم اش هم باقیه

 : خانوم با عتاب گفت

 : مرجان ! ک رک به مهتاب ادامه داد

ر ک مادرر حق می دم کلی مسااالما  و هم نمی  ونی ا   ندگیت بگذری ،       هررند به پد   

شه ن من با پدرر        شوهرش با شرایطی رفیق راه  شوهر م منطقیه ،  ن باید  و هر  حرف 

 . صحبت می کنم امیدکارم مدابش کنم

 . برق شادی در رشمان مهتاب درخشید

 27ف ز 

سته ام ک قبز ا  نیمه      سو ان گفتم که خ شت  لفن به  ستان را  رک خواه    پ م  شی بیمار

 :کرد گفت

 .اگه ممکنه منم برسون   بعد ا  ظهر که می اکمدم ماشینم درار نقص فنی شد-

 .باشه منت رم-
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رند رک  پیش دکباره  یم دیگری ا  پرسااتاران به جنوب اعزام شااده بود ک ما شاادیدا با  

باعث خساااتگ         ی مفرطم شاااده  کمبود نیرک مواجه بودیمناندام دادن کار رند نفر خود 

 :بودنسو ان با دیدنم گفت

 !خسته به ن ر می رسی-

 :سرس  کان دادم ک گفتم

انرژی سابق رک ندارم اکن کقت ها اگه رند شبانه رک م کشیک بودم انقدر بی رمق نمی     -

شاادمنننبریمنمخ کامال داشاات فراموشاام می شااد  باید به بیمار  خت بیساات یه مسااک ن   

 . زریق کنم

 نم  و بشین  ا خانم فتاحی بیاد ایندا رک بهش بسپریمن اینکارک می ک-

اک رفت ک من رشاامانم را رکی هم گذاشااتم خیلی کم پیش می ممد رنین دقایق مرامی   

 .داشته باشیم

 !یگانه-

 .رشم گشودم ک ا  دیدن رنر پریده ی سو ان خواب ا  سرم پرید

 !ری شده؟  و  زریق مشکلی پیش اکمد؟-

 .ان داد نفس مسوده ای کشیدمسرش را به عالمت منفی  ک

 این بیمار  خت بیست رک کی مکردن ایندا؟-

 .نگاهی به دفتر پذیرش کردم ک در همان حال خانم فتاحی ممد

 شما هنو  نرفتید؟-
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 نه خانم فتاحی این بیمار  خت بیست امرک  پذیرش شده؟-

 بله ا  کردستان مکردنشناسمش ری بود؟مالیریننن ورج مالیری رطور مگه؟-

سو ان لح ه ای رشمانش را رکی هم گذاشتنحیران مانده بودم ک نمی دانستم ره باید     

 !بگویم

*****  

 :ا ومبیز را به حرکت درمکردم ک در من حال با  ردید پرسیدم

 ............ و مطمئنی که اک-

شان ا ومبیز را متوقف کردم      سری به عالمت مثبت  کان دادنهنگامی که مقابز در خانه 

 .و ی سنگین فرک رفته بوددر سک

 سو ان خواهش می کنم مرامش رک حفظ کنننننناصال می خوای رند رک ی نیای؟-

 :در حال پیاده شدن گفت

 .نگران نباش حالم خوبه-

 .اما حتی فراموش کرد خداحاف ی کند

 .حدسم درست بود سو ان  ا رند رک  پیدایش نشد ک بقیه را هم متوجه غیبتش کرد

سوخته بیش        ورج مالیری با صور ی مفتاب  شان ک ریش بلند ک  موهای  قریبا بلند ک پری

ا  سی ساله به ن ر می رسیدنا  ناحیه ی دک دست مدرکح شده بود ک پزشک معالدش ا   

شان        شیدن سخن می گفت ک اینکه امکان بیرکن ک کجود رند  رکش در ناحیه ی کمرش 

رنان در خودش غرق بود که  کجود نداردن در من دک سااه رک  هر بار به سااراغش رفتم 
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به         به گفتن ذکری می جنبیدنمرام ک متین  هیچ کس ک هیچ ریز را نمی دیدنلبانش مدام 

ن ر می رسااید ا  یکی ا  پرسااتاران خواسااته بود برای نما  خواندن کمکش کند ک اگر    

فرصاااتی بود هر ا  رند گاهی ا  قرمن کورکی که به همراش داشااات برایش بخواندن        

 .د من جوان دائم الذکر مرام ک متین همان  ورج سو ان باشدباکرم نمی ش

هومن که خواسااات به ا اقش برکم حدس  دم هر ره که هسااات به ساااو ان مربوط می 

 .شود

ره خبر شااده یگانه؟ سااو ان نه به ایندا میاد ک نه به  لفنام جواب میده؟ ا فاقی افتاده؟  -

  و حتما ا ش خبری داری درسته؟

بی افتاده   ورج  و این بیمارسااتان بسااتری شااده  و بخش ما  رند   ری بگم؟ا فاق عدی-

رک ی می شااهننیا  فوری به جراحی داشااتهنرند  ا  رکش هم نزدیک به نخاع که ساار   

 .جاشون باقی هستند

  ورجننن؟ نامزد سابقشننن؟-

********** 

ه  در رک  رهارم ساااو ان ممد با رهره ای به ظاهر بی  فاکر به بخش کارد شاااد ک اجا          

خواست  ا خودش پرستاری  ورج را عهده دار شودن من نمی  وانستم با اک مخالفتی کنم       

اما کاقعا ا    اامیمش متعدی بودمنهومن اما کامال ناراضاای به ن ر می رساایدن صااریحا    

 :گفت

 . و نباید همبین اجا ه ای بهش میدادی-

 !رقدر حسّاسهکلی هومن خان رنین کاری ا  من ساخته نبود،می دکنید که سو ان  -
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 !دقیقا به همین خاطر میگم -

 :با حس موذی  نانه ای گفتم

 شما براش نگرانید؟ -

معلومه که نگرانشم،سو ان دنیایی ا  مربانی ک گذشتهنهیچ بعید نیست ا  سر محبت ک        -

 .دلسو ی کاری رک که ا ش بعیده،اندام بده

 :گفتمسیگاری م ش  د ک شرکع کرد با قدم  دنندل به دریا  دم ک 

 شما که این قدر نگرانید ررا این همه دست دست کردید  ا این ا فاق بیفته؟ -

 :با  عدی گفت

 من ورر ریه؟ ره کاری ا  من ساخته بود؟ -

ره کاری؟ رقدر مادر ون اصرار کرد کلی شما مدام پشت گوش انداختید،سو ان کاقعا       -

 .برا نده ی شما بود

 :با لبخند سری  کان داد ک گفت

دای من!  و ا  کدکم قساامت حرفای من همبین برداشااتی کردی؟ من کی گفتم به   خ -

 این مرد حسادر کردم؟

 :با صراحت گفتم

نیا ی به گفتن نیساااتناگر  و این رند رک  نگاهی  و مینه به خود ون می انداختید به           -

ونم    من حق می دادیدنننن  ا کی می خواید این قضااایه رک انکار کنید نمی دکنمننننفقط می
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بگم اگر همینطور دساات رک دساات بذارید ک فرصاات رک ا  دساات بدید کاله گشااادی     

 .سر ون میرهن به قول شما دیگه هیبی ا  سو ان بعید نیست

 :با  امز گفت

  و اگر جای سو ان بودی ریکار می کردی؟ -

 :ا  سواش جا خوردم

 .....کلینننشرایط ما کامال متفاک ه - -

 ....گفتم اگر -

 .کنم، یعنی  ا حاال راجا بهش فکر نکردم،اگر اجا ه بدین من برمنمی د -

 :سری  کان داد ک بی اینکه نگاهم کند گفت

 .برک -

 : لفن مهتاب ک خبری که داد هیدان  ده ام کرده بودندر حالیکه می گریست گفت

 .باکرر می شه یگانه؟ ماهان برگشته -

کند ک دیداری با خانواده اش  ا ه کند        ما م برده بود ،رطور  وانساااته بود دل ا  فرنر ب   

 .من هم بعد ا  این همه سال

 کدام سراغت رک می گیره،میای ایندا؟ -

 .البته -

 .سو ان که به استیشن ممد پی شادی ام برد
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 !خیر باشه یگانه -

 خیر خیره! پسر داییم برگشته ایراننخیلی کقت بود ا ش بیخبر بودم -

 !رشمت رکشن -

 ی ا  بیمارر ره خبر؟ممنونمننننراست -

 .خوبه،حسابی با هم رفیق شدیم -

 !جدّا؟ -

 :سری  کان داد ک گفت

سی میندا ه که خیلی براش     - صدای من اکنو یاد ک دل پری ا  دنیا داره،مثز مننننننمیگه 

 .عزیز بوده،اما دست سرنوشت ا  هم جداشون کرده

 :با پو خند  لخی  کرار کرد

 .م داده  ا به همسرش خبر بدم اینداستدست سرنوشت!شماره  لفنم به -

 همسرش؟ -

 !مره ا دکاج کرده -

 ا  شنیدنش ناراحت شدی؟ -

نمی دکنم!احساس عدیبی دارم ، انگار  و خال هستمنخالی ا  هر حسی نسبت به مردی        -

که رک ی قرار بود شریک  ندگی ام باشهنیگانه همه رکال عادی  ندگیشون رک در پیش     

 .کر می کنم باید به معنای کاقعی ا  ح ار خاطرار بیرکن بکشیمگرفتند ک مانننن ف
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شبم در     شتمنا  کدام خاطره می گریختم کقتیکه رک  ک  اما من هیچ حرفی برای گفتن ندا

من عمارر می گذشااات ک در این بیمارساااتان که جای جایش یادمکر اک بودننننمن ا  در         

ی که به دلم ساانگینی می کرد ک   ساالیم درممده بودمنبا ساارنوشااتم مدارا کرده بودمنغم

ستم دیگر کنار ممده بودمنجایی برای       حتی با خوشبختی من ور که  مانی حقش نمی دان

 .جنر ک ستیز نمانده بودنمن خیلی پیش ا  اینها باخته بودم

 :صب  که به عمارر برگشتم، مرجان گفت

 .رشمتون رکشن سرکار خانوم،پسر داییتونم که  شریف مکردند - -

 .،دیشی ا  مهتاب شنیدممره -

قت              - با رفتنش مواف خان  ید اینطوری ن ااارر  حالمنشااااا تاب خوشااا خیلی برای مه

ست    ستی امرک  ماهان خان میاد ایندا برای د س کنهننننرا ی خانوم بزرگ،خانوم بزرگ ینکن

یه مهمونی                 یه،البته بعد ا  این جمعه که ن ااارر خان  یه مهمون به فکر  دارک  ا  حاال 

 .بزرگ برگزار می کنه

ماهان برای من یادمکر رک های شااایرین بودنرک هایی که فارغ ا  هر خیال نومید کننده            

ای در کنار هم بودیم ک بزرگترین  فریحمان قدم  دن کنار کارکن بود ک یا پرساااه  دن        

سینما رفتننن لی  رک های مخرش را به خوبی به      ستان ها ک گاه به گاه پنهانی  میان نخل

خواهر  " مزمه نامزدی مهتاب در خانه پیبیده بود به اک گفت:          یاد دارمنمن رک هایی که   

بعد با نگاهی به هر  "کورولوی من  و سااانی نداری کهنننننا  حاال خود و  وی هبز نندا  

درستون رک بخونید ک بگردید ک  ا جوکنید ا  نیرکی جوکنیتون استفاده    "دکمان ادامه داد:

ار که می  ونه دنیای کساااعی  ری رک پیش     کنیدنبرید به پایتخت ره می دکنم هزار  ا ک        

رشما ون با  کنهندنیا داره عوض می شه، گذشته اکن رک هایی که دنیای شما  نها میون      

حرفهی ماهان دنیای دیگری را حداقز پیش رشاام  "دیوارهای اندرکنی خالصااه می شاادن
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  هخودش میر "من گسااتراندنخوب به یاد دارم کقتی که  نهایمان گذاشاات مهتاب گفت: 

کم نیسااات،می خواد ما هم دساااتس دساااتی خودمون رک مکاره کنیم ک پدر یباره ام رک 

اما من که حاال به حرفهای اک رسااایده بودم به پایتخت ممده ک  ندگی              "خوب دق بدیمن 

کامال متفاک ی را مغا  کرده بودمن حاال دکساااتان  یادی داشاااتم که کجودشاااان باعث            

شکستی که ب     شد ک  دربه ی  سر نهاده بودمن    دلگرمی ام می  شت  ا همه ی  لخی من را پ

گاذشاااتاه ا  اینهاا خیلی ریزهاا یااد گرفتاه بودمنهومن ک حتی من اااور باا هماه ی          

بدیهایش،اسااتادان خوبی برای من بودندنرفتن به حلبی مباد ک شااناخت ک لمس  نج ها ک  

 .مالم مردم خدمت بزرگی بود که منها به من کرده بودند

ته بود،با بنز سااافید رنگی که ن ااارر خان در اختیارش  ماهان ممد،سااار سااااعتی که گف

گذاشااته بودنخودش پشاات رل نشااسااته بودن من ک مرجان گوشااه ی پرده را کنار  ده    

ایستاده بودیم به  ماشای اکنکت ک شلوار نوک مدادی ک پیراهن سفید به  ن داشتنحتی        

 .کراکار هم  ده بود ک ا  همیشه برا نده  ر به ن ر می رسید

 ا ریکار می کنید؟دختره -

 :هول برگشتیم،خانوم ع ا به دست کارد  االر شدنمرجان گفت

 .ماهان خان اکمدند -

پس ررا ایساااتادید؟نمی خواید به اساااتقبالش برید؟ یگانه،عزیزم بهتره  و بری که             -

 .باهار غریبی نمی کنه

 .رشم خانوم بزرگ -

 .در روبی  راس را که با  کردم مقابز پله ها رسیده بود

 !سالم خوش اکمدید -
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 :با لبخند مهربانی گفت

 سالم ،ممنونم،حالت رطوره؟ -

 .خوبم،ممنونم،بفرمایید خانوم بزرگ منت ره -

صمیمی ک گرمی به             سالم  سرم ممدندر  االر رنان  شت  شوم ک پ ستاد  ا من کارد  کلی ای

ستش را           شد ک د سدنخم  شنا ست اک را می  سالها س خانوم کرد که گویی  ست   بنکن یدن د

ان را به گرمی فشاارد ک ابرا  خوشااوقتی کردنکاقعا متشااخص ک برا نده به ن ر می   مرج

 :رسیدن خانوم بزرگ ا  همان بدک کرکد اک حرف دلش را  د

هر رند نسااابت به فامیز ک به خ اااوص پدر ک مادرر کم لطف بودی اما در هر حال              -

 .خوشحالم که برگشتی

 :اک  یزکانه جواب داد

ید خانوم بزرگ،بودن میون رنین اقوامی سااعادر بزرگیه که به حساااب کم لطفی نذار -

 .من  ا به امرک  ناخواسته،خودم رک ا ش محرکم کرده بودم

در نگاه خانوم بزرگ برق رضااایت را دیدمنمرجان مشااکارا حرکار اک را می پاییدنبرای  

 .نهار نزدمان ماند ک بعد رفت بی اینکه فرصتی برای صحبت کردن بیابیم

 28ف ز 

رکساااتا بودمن در همان رمنزارهای اطراف رکساااتا که باغ ک خانه ی فرهاد را احاطه              در 

باغ فرهاد سااارجایش بود درخت نارکن هم اما رشااامه ای نبودنپای نارکن               کرده بودن

ه  ایندا یه رشم "نشستم ک شرکع کندن کردمنصدای شر شر مب می ممدن با خودم گفتم:      
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شک بودن    "بود! شک خ سالها رنر باران به خود ندیده   اما بی فایده بود خاک خ انگار که 

 :بودنکسی گفت

  شنه ای یگانه؟ - -

 :سر بلند کرد -

 من ور ایندا یه رشمه بود،گوش کن صدای مب رک میشنوی؟ - -

 !با م خیالبافی - -

 :ا  جا برخاست ک با عتاب گفتم -

 .کلی من راست می گم - -

لج کردم ک سرم را برگرداندمنکقتی   کاسه ی مبی را که در دست داشت به سویم گرفتن -

دکباره نگاهش کردم داشااات می رفتندر پی اش دکیدم اما حتی نفهمیدم رطور رفت ک        

 ......... کدا رفتنکقتی پشت سرم را نگاه کردم

من اااور، رک خدا  "حتی ا  نارکن ک باغ فرهاد هم خبری نبودنمیان گریه فریاد کشااایدم: 

ا  گلویم بلند نمی شااد منقدر دکیدم  ا همه ی    اما هیچ صاادایی"برگرد من می  رساام!

رمنزارهای اطرافم محو شدن به هر جا نگاه می کردم م شی برپا بودنرک  رکشن ک در من  

 !گرما ره م شی؟

خانم دکتر دیدید دسته گلم پرپر شدننننمردهامونم که برنگشتندنپونه بود که  اری می    -

 :کردنکسی گفت

 .ندکتر من ور گفتهمه ی مرده هامونو سو کندیم -
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پاهایم می سوختننگاهشان کردم برهنه ک  اکل  دهننننکای خدایا!رقدر مرده ،مگر حلبی  

شتم ک فریاد             سه مب را بردا سته کا شک شدم ک  که های  شت!خم  مباد رقدر جمعیت دا

 .... دم:من ورننننمن ور

بم    کردمنقلا  خواب پریدمنهراسان در جا نشستمندکباره لح ه ای رشمانم را بستم ک با

رون گندشکی در قفس بی قراری می کرد ا  جا جستم ک ا  ا اق بیرکن دکیدمناما کقتی    

در را گشودم  ا ه متوجه شدم در ا اق سابقم نیستمن مگر نه اینکه بیش ا  یک سال بود      

که حتی رنر مندا را هم ندیده بودمندر رابسااتم ک به من  کیه کردم قلبم ا  غ ااه رنان  

شد که یک لح ه احساس کردم االن است که ا  طپش بایستدن یک نفر در  به هم فشرده

 "!یگانه من ور رفته خیلی کقت پیش ا  این"گوشم گفت:

اک رفته بود خیلی کقت پیش، یادمکری دکباره اش م شم میزد اما من اشکی برای ریختن   

گاهی  ینه ننداشتم ا  همان شبی که رفته بود رشمه ی اشک من نیز خشکیده بودنننندر م     

موهایم را شانه میزدم که  "من حالم خوبه، همه ریز  موم شده،همه ریز "به خودم کردم:

 : لفن  نر خورد رند دقیقه بعد مرجان ممد

 !یگانه بیداری؟ماهان پشت خط هننننبا  و کار داره -

 :صدای گرم ماهان در گوشم پیبید

 سالم به یگانه ی عزیز -

 سالم ماهان حالت رطوره؟ -

 .وبم کلی اینطور که پیداست  و رک ا  خواب بیدار کردمخ -

 .نه بیدار شده بودم -
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 نر  دم  ا به یه گ  کورولو ک یه نهار دعو ت کنم ، در ضاامن هیچ بهونه ای هم نیار   -

 .که پذیرفته نیست

 :با خنده گفتم

 !پس یه دعور اجباریه -

یه اگر بعد ا  این همه ساااال    فکر می کنم به عنوان  نها پسااار داییت این  وقا به جای      -

 !دکری،به دیدنم نیومدی ،حداقز دعو م رک برای رند ساعت با هم بودن بپذیری

حرف حساااب جواب نداشاات در من رند رک  کاقعا فرصااتی برای دیدنش نیافته بودمن   

 .قرار شد بیاید بیمارستان دنبالم

ان بخش برایم گفت  ا اق  ورج شاالوغ بود ک ا  سااو ان خبری نبودنخانم مدد ا  پرسااتار

خانواده ی  ورج ممده اند ک می خواهند اک را با خود ببرندنسو ان با رهره ای متفکر کارد  

 .بخش شدنرکی نیمکتی نشستیم

 .حالت رطوره؟خانم مدد برایم گفت که خانواده ی  ورج می خوان ببرنش -

 :مهی کشید ک گفت

صب  اکمدند،خواهرش رک یک بار دیده بودمناکا  - یز عرکسی شون یک بار همراه    امرک  

 !شوهرش،همین مقایی که همراهشونه،اکمده بود  هران، دختر مهربونیه

سلما           شد اما م ستگیرم ن سرد ک بی  فاکر اک ریزی د ستم ره بگویم ا  رهره ی  نمی دان

 .منطورها که کانمود می کرد نبود
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تی  هومن مخالفاینا اکمدن که  ورج رک ببرندنبا دکتر جراحش صااحبت کردم گفت اگر  -

شون اینکارک بکنند، باید  ر یی  رخی ش رک           سئولیت خود شه می  ونند با م شته با ندا

 .بدم

 !کلی اکن نیا  به ممبوالنس داره -

خواهرش پرساااتار یکی ا  بیمارساااتان های مالیره،یه ممبوالنس در اختیارشاااون قرار   -

 .دادندنا  این بابت مشکلی ندارند

 .تراحت کن بقیه ی کارها رک به من بسپاربسیار خوب،پس  و برک اس -

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

ساار ظهر کقتی به اسااتیشاان برگشااتم  ا همراه سااو ان به نهارخوری برکیم اک غرق در  

 .افکارش بود

 !سو ان -

 اکمدی یگانه؟ -

 .مره،  ا کنار ممبوالنس مشایعتشون کردمنفکر نمی کنم مشکلی براشون پیش بیاد -

 !ایی اکمده بود گفت با  و کار دارهامیدکارم،راستی یه مق -

سته بودن      ش شدم که در انتهای راهرک رکی نیمکتی ن   پاک "خدای من" ا ه متوجه ماهان 

غذای خوبی را             که نمی شاااد انت ار  تان  مارسااا غذاخوری بی فراموشااام شاااده بودنا  

 :داشتنهمراه اک به یکی ا  رستوران های همان حوالی رفتیمنمی گفت

کرده! باکر نمی کردم مردم  ا این حد به دین ک مذهی رک مکرده        رقدر اکضااااع  غییر   -

 !باشند
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 !گفتم:این خواست خود مردم بوده

 :با لحن جدّی گفت

کلی این اصااال درساات نیساات ، و خیابون به رشاام یه  بهکار بهم نگاه می کنندنررا!   - -

 !رون کراکار  دم هر ریزی در حد اعتدالش قشنگه

 .یز رکند عادی خودشو پیدا کنهطول می کشه  ا همه ر - -

 :با ناباکری گفت -

 !امیدکارم - -

 :ضمن غذا خوردن پرسید -

یگانه بین  و خونواده ی من مشاااکلی پیش اکمده،ررا  و عمارر  ندگی می کنی؟         - -

 !ناسالمتی دختر مایی

 :با لبخندی گفتم -

شته ام بودید ک هستیدنمن برا      - - ی موندن  و عمارر نه،شما همیشه مثز خونواده ی ندا

 .دالیز خاص خودم را دارم، این باعث نمی شه جایگاه شماها  و قلبم  غییر کنه

 :لبخند  د،گفتم -

 به ری می خندی؟ - -

شدیننننن یگانه کورولوی ما که گاهی ا  فکر حرفی      - - سفم!برام عدیبه کاقعا بزرگ  متا

ثز یه خانم به  مام معنا  که می خواسااات بزنه ا  یه هیدان پنهان سااارخ می شاااد، حاال م

 .مقابز من نشسته ک به این قشنگی ک ف احت صحبت می کنه
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نمی دانم ررا ا   عریفش دلم گرفتناین حرف را  مانی دیگر جایی دیگر ک ا   بانی       -

 .دیگر شنیده بودم

برای الله جان خیلی حرفها داشتم ا  سو ان ک  ورج،ا  ممدن ماهان ک همین طور همایون   

ست     که ممده  شفته با ار ره کاره ا بود  ا بماند ک اینکه مخرش هم نفهمیدیم اک در این م

ک در خدمت کدام نهاد ا  دهها نهادی که اخیرا برپا شاااده بودند ک باالخره ا  فکری که             

رند کقتی فکرم را مشااغول کرده بود ا  اینکه رند کقت پیش دایی ام ن اارر خان همه 

می گرفت به نامم  ده بود ک من فقط باید برای امضاااای  ی منبه را که قانونا به من  علق 

 :مدارک می رفتم  ا اسناد را  حویز می گرفتمنالله جان پرسید

 حاال می خوای رکار کنی؟ -

کاری به خونه ک  مین ها ندارم، یعنی در حال حاضااار با اکضااااعی که پیش اکمده هیچ  -

شون قیمتی ندارند ک به درد کاری که من میخوام ا  ندام بدم نمی خورند اما بانوجان  کدکم

می گفت دایی همه ی اموال منقول رک  و بانک برام به امانت گذاشاااته ، میخوام به کار               

 .بندا مشون

  و سرر ری میگذره یگانه؟ -

شون حتی یه جای        - ضی ها شده ا  مکاره های جنگی بع الله جان در جایی که همه جا پر 

صرف اکنها کرد بی م رف      مبرکمند برای خوابیدن ندارند برای ر شه  ی پولی رک که می 

 .نگه دارم

 :برای  وجیه بیشتر کارم ادامه دام

دلم میخواد برای یک بار هم که شاااده با من به دیدن اکنها بیاید،نمی دکنید ره غم                 -

ساانگینی  و رشااماشااونهناکنها قربانی های کاقعی جنگند ، اکثرا یه ا اق  کار دررفته رک   
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کمترین امکانار دارند رک گار می گذرکنندنفکر می کنم کمک به اکنها      اجاره کردند ک با   

 هم به اندا ه ی رسوندن مهمار به جبهه ها مهم باشه،شما ره ن ری دارید؟

 :با  امز گفت

 .....این عالیه عزیزم کلی -

 کلی ری؟ -

گوش کن یگانه،می دکنی که خیلی برام عزیزینا  کاری که می خوای بکنی بی نهایت          -

خوشااحالم کلی به من بگو  ا کی می خوای خوشاابختی رک  و کجود ک حضااور اطرافیانت    

ببینی؟ررا به فکر خودر نیساااتی؟این لح ه هایی که داری به این راحتی ا  کف میدی         

 .هیچ کقت برنمی گرده

 :حرفی نزدم ا  سکو م سود جست ک ادامه داد

قشااون، این قانون  ندگیه! و  اطرافیانت هر کدکم رفتند پی  ندگیشااون،اهداف ک عالی -

 !هم باالخره باید راه  ندگیت رک پیدا کنی

 !کلی الله جون من ا  کضعیتم کامال راضی ام -

بله رون  و االن جوانی ک پر ا  شااور ک هیدان خاص این دکره کلی  مان یک جا  وقف   -

سااتی  ننمی کنهنبه خودر بیا یگانه!من  و رک خوب می شااناساام یگانه می دکنم هنو  نتو 

من ااور رک فراموش کنی کلی باالخره ری؟ اکن داره اکن ساار دنیا  ندگیش رک می کنه ک  

اکنوقت  و برای اینکه درد ا  دساات دادنش رک کمتر حس کنی  ا  ونسااتی خودر رک  و 

 کار غرق کردی ک غ ه ی اطرافیانت رک میخوری؟
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عدل خدا شاااک  شاااماننننفکر می کنید اکن االن خوشااابخته؟شاااما گفتید هیچ کقت به  -

 نکنم،نگفتید الله جان؟

 .حاال هم میگم،فقط باید صبور باشی -

 :با مه بلندی گفتم

یه کقتایی خیلی دلم می گیره!برای اکن رک ها خیلی دلتنر میشمن برای اکن جما شدن   -

های شی جمعه،رقدر عشق ساست داشتمنسرم داغ بود ک شور ک حال عدیبی داشتم اما           

شه که اکن      حاال انگار یه ریزی   شه،باکرم نمی  شه اما نمی  و کجودم مردهنننننباید باکرم ب

 .دیگه مال من نیست

 !پس هنو  نتونستی با خور کنار بیای -

الله جان حرفی را که هومن یک بار به  بان ممرده بود گفتندر مقابز هومن ساااکور             

 :کرده بودم اما برای الله جان گفتم

نداره ک        نه هنو  نتونساااتم قبول کنم  وی    - طه ی مشاااترکی کجود  ما هیچ نق ندگی 

به هم نمی          جا  قت ک هیچ  که هیچ ک سااارنوشاااتمون حکم همون دک خط موا ی داره 

رسندنحتی فکر اینکه باالخره باید یکی رک جایگزینش کنم قلبم رک به درد میاره،البته بی  

شدم اما ا        شت  سرنو سلیم  ستم ک بی  ابی اکن کقتها رک هم ندارم ن  اهم  نگار رقرار هم نی

 .رک گم کردم

 .خودر رک م ار نده،همه ریز رک بسپار به گذشت  مان - -

 .هر دک سکور کردیمنا  پندره به بیرکن خیره شدم -

 !اکلین رک های  مستان بود،دکمین  مستان بی اک بودن،دلم عدیی  نر بود -
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 29ف ز 

 اااد ماندن دارد یا     دک ماهی ا  ممدن ماهان به ایران گذشاااته بود ک هنو  معلوم نبود ق        

رفتننهر ا  رند گاهی به بیمارساااتان می ممد ک اگر سااارم خلور بود با هم بیرکن می         

 .رفتیمن گاهی سو ان ک هومن هم که خیلی با اک گرم گرفته بود همراهی مان می کردند

در شاای رهارشاانبه سااوری که خانواده ی ن اارر خان هم به عمارر دعور بودند در  

 :فرصتی که دست داد گفت

یگانه مساله ای هست که میخوام باهار در میون بگذارمنننننالبته شاید بهتر بود در این     -

صریحی هستم اما ا  اکندایی         شدم به خ وص که خودم مدم کامال  رابطه مزاحم  و نمی 

که با حسااااسااایت ک  کدرندی خاص دخترهای ایرکنی به هیچ کجه نمی شاااه کنار اکمد          

 .ضررم  موم بشه  رسیدن خطا کنم ک صراحتم به

 .برام بگو،خوشحال میشم اگر بتونم برار کاری اندام بدم - -

لی                  - - جه ام رک ج مدم  و نت اک ید به د که  یه، ا  رک  همون اکلی  خانم ک یر به  راجا 

کردنبار دکم که دیدمش مطمئن شاادم که  مایز بیشااتری برای مشاانایی باهاش دارم اما  

 .تاب عرکسک هی فرنگی فرق دارندخوب دخترهای شرقی کامال با به قول مه

 :با لبخندی گفتم -

جدّا؟!ن اارر خان ک بانو جان منت رند  ا  و اشاااره کنی  ا ساایندرالی شااهر رک برار  - -

بت                    با به اساااارر دراکمده ننننا  این  باالخره  خان  هان  ما فز ا  اینکه دل  غا ند  یدا کن پ

سو ان  نها دخت    شحالم!کلی  و باید یه ریزی رک بدکنی ، ر مقای ک یریه، من فکر نمی  خو

 .کنم با اکمدن دخترش به فرنر موافقت کنه
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شرایط موجود،کنار ممدن        - ستم دل ماندن ندارد به خ وص با  به فکر فرک رفتنمی دان

 :برای کسی مثز ماهان کاقعا سخت بودنبه شوخی پرسیدم

 من رف شدی؟ - -

ر بخوام ایندا بمونم باید همه     نه!کلینننننمی دکنی که من کار ک  ندگیم اکنداساااتناگ      - -

 ری رک ا  صفر شرکع کنم اکنم با این اکضاع

به هر حال در این مورد باید خودر   میم بگیری اما من یه راه برای مشنایی بیشتر      - -

 .با سو ان دارم

 ره راهی؟ - -

سو ان هم مثز  و ، وی رشته ی مهندسی عمران  ح یز کرده البته نیمه        - - گوش کن 

 !اکاخر سال سوم ان راف میدهکاره 

ا  طرحی که برای ساااختن خانه هایی برای جنر  ده ها داشاات برایش گفتم ک اینکه   -

برای عملی شاادن این طرح به کجود مهندس مدربی مثز اک نیا  دارم ک اگر سااو ان هم  

ستفاده کند ک در     صتی یافته  ا ا  مموخته هایش ا قبول به همکاری با اک بکند هم خود فر

نار ماهان  دربیار جدیدی به دست مکرد ک هم ماهان فرصتی برای شناخت اک خواهد     ک

 :داشتنبا  امز گفت

 !پیشنهاد خوبیه اما اجا ه بده رکش فکر کنم - -

 !هر طور مایلی - -

************** 
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اکاسط فرکردین با ممدن پیمان، مرجان هم سر خانه ک  ندگی اش برگشتنخال حضور اک  

شد ک  حمز عمارر را برایم راحت      که من رک ها  بهترین دکست ک همدمم محسوب می 

 ر می کرد خود باعث رندشم شدندر همان رک ها ن رر خان باالخره موافقت خود را با 

 .  میم من اعالم کرد ک اختیار اموال منقولم را به خودم سپرد

سایر اع        شرکت  شتم برای اینکار بگذارم با   ضای خانواده به سرمایه ای را که ّمدن ر دا

سااارمایه ی هنگفتی  بدیز شاااد ک در اختیار ماهان ک ساااو ان قرار گرفت که به  وافق             

رسایده ک پرکژه را به عهده گرفته بودندنشااید این  نها راه کمک به ساو ان بود مگر نه    

اینکه اک   میم گرفته بود به  ندگی عادی برگرددنمی دانستم ماهان مرد ایده ملی برای  

ست ک می  واند به راحتی ن ر اک را نسبت به خود جلی کند شاید به خاطر اک     هر دختری 

 .هم شده ا  رفتن صرف ن ر کرده ک ماندنی می شد

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

به دیدنم ممدندر ا اق هومن یکدیگر را دیدیم نکقتی               در یکی ا  همان رک ها همایون 

شان نداد ک مرا ب     سویش درا  کردم عکس العملی ن شیمان    دستم را به  شدر ا  کارم پ ه 

 :کردندر حالیکه سعی می کردم خودم را بی  فاکر نشان دهم گفتم

 !ا  دیدنت  عدی کردم -

 :ک به طعنه افزکدم

 !کاقعا سرافرا مون فرمودید -

 ......هومن لبخند مهار شده ای به رهره داشتنهمایون هم متوجه کنایه ام

 : شد ک با ابرکیی گره خورده گفت
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 . یگانه خانم ، می دکنید که سرم شلوغهطعنه نزنید 

 . بله ، کامال خبر دارم

 : هومن رشته ی سخن را به دست گرفت ک گفت

 . همایون  ا ه ا  جریان کاری که  و می خوای اندام بدی باخبر شده

بله ننن کار ون کاقعا قابز  حساااینه ! اما  عدبم ا  اینه که ررا با کجود این همه مهندس               

 دایی  ون دعور به همکاری کردید ؟مدرب ، ا  پسر

 : می دانستم دل خوشی ا  ماهان ک رفتار ارکپایی اش ندارد گفتم

ماهان هم جز  همون مهندساین مدربیه که شاما درموردش حرف می  نید به خ اوص     

 . که فارغ التح یز یکی ا  بهترین دانشگاههای پاریسه

 : با لحن  لخی گفت

گانه خانم ، ره اهمیتی داره ؟ اینها یک مشاات افراد  این موضااوع رک به رخ من نکشااید ی

 . غرب  ده اند که حاال جایی برای خودنماییشون نمونده

 . هومن خواست دخالت کند اما به اک مدال ندادم

شکارا دارید به ماهان  وهین می کنید ، فکر نمی کنم نه  و فرهنر      شما م همایون خان ، 

 . رفته باشهما ک نه  و مذهی شما همبین ریزی پذی

 . به صرافت افتاد

ق د ناراحت کردنت رک نداشتم غرضم ا  اکمدن هم این بود که اجا ه بدید مام یه قدمی  

 .  و این کار خیر برداریم
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دلم می خواست  کد ر حرفهایس  مام شود ک ا  من ا اق بگریزم به خ وص که ا  صب       

د که خود رفت سراغ اصز    من رک  هم حال مساعدی نداشتم ن گویی هومن هم متوجه ش   

 . مطلی

 . همایون می خواد  مینی رک که شما می خواید در اختیار ون بذاره

 : با رشمانی گشاده همایون را نگریستم ن اک بادی به غبغی انداخت ک گفت

بله در حال حاضر  مین های  یادی دست دکلته که بال استفاده مونده ، شما فقط مکانش      

 .  یبش رک می دمرک  عیین کنید ، من  ر

 متوجه نمی شم ، شما دارید ا   مین های غ بی حرف می  نید ؟

 : گره ای به ابرک انداخت ک گفت

 . بهتره بگید  مین هایی که حاال دیگه بیت المال هستند

 ! متاسفم

 : مشکارا جا خورد ن فندان قهوه اش را در نعلبکی گذاشت ک گفت

 متاسفید !؟

رک بپذیرم همه ی ما خوب می دکنیم  مین هایی که شما ا ش  من نمی  ونم پیشنهاد شما 

 . حرف می  نید مالکی داره ، ق د ما اندام کار خیره نه غ ی مال دیگران ا  راه قانونی

 . همایون برمشفته ا  جا برخاست

 . من ور ون رک نمی فهمم
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ی  پیشدستاما خوب می فهمید فقط به رکی خود نمی مکرد ن خواستم حرفی بزنم اما هومن 

 : کحرد

یگانه من وری نداره همایون فقط نمی خواد ا  ن ر شرعی مشکلی پیش بیاد ، درست می    

 گم یگانه ؟

 . بله ف همین طوره ن در هر حال ا  پیشنهادر ممنونم

 : با رهره ای در هم ا  جا برخاست ک گفت

 ! هر طور مایلید

ادم ک ا  ذهنم گذشت : )) رطور  کقتی رفت من هنو  متحیر بودم با ناراحتی رکی مبلی افت

اصاااال به خودش اجا ه داده یه همبین حرفی رک به  بون بیاره ن (( هومن ا  در دلدویی       

 : در ممد

فکرش رک نکن ف همایون بدجوری درار جو گرفتگی شاااده به خ اااوص که قراره به        

 .  کدی داماد یکی ا  همین حاج مقاها ، هم بشه

 جدی می گید ؟

شن کنم  ا مثال بهم بی    کامال ، برای همی صرار داره من  کد ر  کلیف خودم رک رک ن هم ا

 . حرمتی نشه

ک با لبخند سری  کان داد ن نمی دانم ررا حرفش به مذاقم خوش نیامد با لبخند م نوعی  

 : گفتم

 . پس همایون داره همه ی  الشش رک می کنه  ا شما این سد رک بشکنید
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اما رشااامانم سااایاهی رفت ک اگر هومن خودش را  ا  جا برخاساااتم  ا ا اق را  رک کنم

 . نرسانده بود به حتم نقش  مین می شدم ن کمکم کرد  ا دکباره بنشینم

  و حالت خوب نیست ؟

 . ریزی نیست ، نگران نباشید

 : با نگرانی گفت

 . باید کمی ا  این فشار کاری کم کنی ، خیلی داری خودر رک خسته می کنی

 . که مراقی خودم خواهم بودبه اک اطمینان بخشیدم 

می دانسااتم نیا  مفرطی به اسااتراحت دارم اما دساات ا  کار نمی کشاایدم ره اینکه می   

دانساتم دکری ا  کار برای من فراغت خیالی به همراه ندارد مگر نه اینکه خساتگی ام ا     

 ساار دلتنگی بود ن دلتنگی ا  رک هایی که میگذشااتند ک می رفتند بی اینکه مبسااتن حادثه

 . ای باشند

دلگیر بودم ا  من  ندگی یکنواخت ک کسز کننده ، حتی ا  مرکر رک های رفته ، خاطرار  

شته ، یاداکری  خم های کهنه ک دکباره ک دکباره ک دکباره مرهم نهادن      شیرین گذ  لخ ک 

 . بر منها ننن دست ک پا می  دم  ا در سیاهی غرق نشوم اما مگر رک نه ی امیدی هم بود

ندگیم گویی به هیچ بهانه ای رنر غ ه را به خود گرفته بود ن رهره ی بشاش   ق ه ی   

شادی ام       صدای خنده اش را ا  اید برده بود ک گاه ا  من همه   نعی بودن  یگانه ، حتی 

یدن حتی نفس            ند خاطر دیگران حرف  دن ، راه رفتن ، خ به  حالم بهم می خورد ن 

بودم  هی ننن همه ی  الشاام برای  غییر ک   گشاایدن ، نه ننن ا  خودم ریزی نداشااتم  هی 

 حولم گویی داشت نتیده ی عکس می داد ن دیگر حتی نمی دانستم ا  خودم ، ا   ندگی    

ک حتی ا  خدای خودم ، ره می خواهم ؟  مانی عشااق به من ااور ک  مانی دیگر نفلرر ا   



                 
 

 

 لیال مردانی  |فراموشت خوهم کردرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

296 

 

سبت به اک هم     سی ن شتم این ر اک برای  ندگی به من انگیزه می داد اما دیگر هیچ ح ا ندا

کقتی فهمیدم که مثز هر  مان دیگری که دلم می گرفت ساااری به خانه مان  دم ن خانه            

ای که قرار بود رک ی ق ر خوشبختی ام باشد ن مخرین باری که قدم به اندا گذاشتم نه      

خاطره ای ا  ذهنم گذشااات نه  لخی به جانم ریخت ننن ک من فهمیدم دیگر طالی اجرای  

 . ا  خدا می خواستم نبودم عدالتی که رک ی

الله جان راسااات می گفت اطرافیانم همه پی  ندگی خود بودند حتی هومن هم گویی ا          

در  سااالیم درممده بود ک ا  فرنگیس خانم  نها رند هفته مهلت گرفته بود  ا   ااامیم           

به          نهایی اش را برای ا دکاج بگیرد ن هومن که همیشاااه ک در همه حال ا   مان کرکدم 

حتی در سالهای حضور من ور در  ندگی ام ، بهترین دکست ک حامی ام محسوب   عمارر

می شد اکیی که با  وجه ک محبت های بی دریغش  لخی رک های  نهایی بعد ا  من ور را   

برایم راحت  ر کرده بود   حاال داشااات می رفت دنبال  ندگی خودش ن احسااااس می       

ته بیش ا  منبه باید به اک متکی شده ام   کردم پشتم خالی می شود ک می فهمیدم نا خواس   

ن ا کایی که دیگر نمی بایست کجود داشته باشد برای همین هم سعی کردم کم کم ا  اک      

فاصله بگیرم اکیی که در  مام این مدر سختی هایم را به دکش کشیده بود ک هیچ کقت      

 . لی به گله با  نکرده بود مگر من شی که با هم به عمارر برگشتیم

را به پشتی صندلی  کیه دادم ک رشمانم را رکی هم گذاشتم ن من رک  دکباره حالم       سرم 

بهم خورده بود ک درار افت فشاااار شاااده بودم برای همین ، هومن اجا ه نداده بود به        

 :  نهایی به خانه برگردم ن با رهره ای در هم ک لحنی جدی گفت

 . ا  فردا  ا یک هفته استراحت مطلق داری

 : گفتم

 ... ی من حالم خوبه ، لزکمی نداره کهکل
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 . نمی خوام ریزی بشنوم

شد به جای هر     سرد ک مالمت ممیز دکر ا  ذهن اک بود یا دل  نر خودم که موجی  لحن 

 حرفی بغض کنم ک نتوانم جلوی جاری شدم اشک هایم را بگیرم ناگهان به صرافت افتاد

: 

 یگانه ننن  و داری گریه می کنی ؟

 . کناری  د ک به سویم برگشت ا ومبیز را به

 . مرکم باش خواهش می کنم ننن من معذرر می خوام

اما کاقعا کنترل اشااکهایم را نداشااتم شاااید اک هم فهمید ره دل پری دارم که ا  ا ومبیز  

پیاده شد ک  نهایم گذاشت ن ا  رفتنش در من موقعیت بیشتر ع بانی شدم شاید هم اک          

ک در مواقا نیا  بی اینکه بگویم در کنارم بود ن ا  دساات  بد عاد م کرده بود که همیشااه 

خودم کفری شده بودم  ا کی با این سرگردانی خودم را نقطه ی  وجه دیگران می کردم    

ن باید با  هم  الش می کردم برای ندار یافتن ، برای اینکه خودم باشاام بی هیچ رشاام  

مه ام را می ساختم ، باید ا  این ه داشتی به کمک دیگران ن این بار باید به  نهایی  ندگی

 ! ضعف رهایی می یافتم اگر می  وانستم رقدر خوب بود

 : پیاده شدم ، اک در فاصله ی رند قدمی ام قدم می  د ن به سویش رفتم

 ! هومن خان

 . برگشت

متاسفم ! مثز همیشه بی حوصلگی هام سر شما مکار شدند من انگار ننن هنو  یاد نگرفتم         

لتنگی هام رک به دکشاام بکشاام ناین رک ها مدمها حوصااله خودشااون رک هم   خودم بار د
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شی  ون رک خراب کردم        شون ننن معذرر می خوام ا  اینکه  سه به اطرافیان ندارن ره بر

 . قول می دم رند رک ی استراحت کنم ک با رکحیه ای خوب به بیمار ان برگردم

کردم ن سرم را بلند کرد ن موج  مقابلم ایستاد منقدر نزدیک گه هرم نفس هایش را حس  

 : غمی که در رشمانش بود دلم را لر اند ن گفت

 !  و بی ان اف  رین دختر دنیا هستی

دهانم برای گفتن حرفری ا  هم با  شاااد اما صااادایی ا  گلویم درنیامد ن اک به سااامت          

سیدم به عمارر دیگر هیچ یک کالمی      شکیده بودم ن  ا ر ا ومبیز رفت اما من بر جای خ

 . بر  بان نیاکردیم

 30ف ز 

با  امز             به خانوم گفتم : )) می خوام مد ی ا   هران دکر باشااام ن (( به فکر فرک رفت ک 

 : گفت

 من باعث شدم ا  عمارر گریزکن باشی ؟

 . کای نه به خدا ! این طوری نیست ، ا فاقا این فرصتیه که بتونم فکرهامو بکنم

 : بعد ا  رند دقیقه سکور به حرف ممد

یگانه می دکنم این همه  ردید  و برای ا دکاج ا  ری سااررشاامه می گیره ، می دکنم ک   

عذاب می کشاام ن این رنج رک من به  و  حمیز کردم ن منی که خواسااتم پا به این عمارر 

ستم ره ا فاقی داره بین  و ک من ور می افته ، کلی بی اینکه ذره     بذاری ، منی که می دکن

شااام گذاشاااتم همه ریز همون طور که بود پیش بره ننن با خودم  ای ا  عواقبش نگران با

سته بودی اکنو دکباره به عمرار ک        شته ی ندار من وری رون فقط  و ،  ون گفتم  و فر
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به خونواده اش برگردکنی ننن به خودم می گفتم فت  اننن خان نمی  ونه کاری رک که با کتی  

ت ک خون من ، بعد ا  پنداه سااال  ندگی  کرد با  و بکنه ، مخه  و ا  من بودی ، ا  گوشاا

انتخاب  و به عنوان عرکس خونواده حق  یادی نبود ن اما ا  بخت بد من اکن کسااای که         

مر کهای قشنر  و رک به باد داد خود من ور بود نه کس دیگه ای ک نه حتی خان ننن اکن    

 . بود که منو یک عمر شرمنده ی پدر ک مادرر کرد

 : داشتم گفتم در حالی که سر به  یر

این حرفها رک نزنید خانوم بزرگ ، اکن جریان فقط یه  دربه بود اگر هم اشاتباهی شاده    

ا  من بوده ، منم پاش کایستادم ک  اکانش رک پس دادم ، حاال هم  ندگی خودم رک دارم ،  

 . بهتون قول می دم بعد ا  برگشتن یه   میم اساسی برای  ندگیم بگیرم

 : مانش برق رضایت گرفت ک با لبخند بی رنگی گفتجای اندکه را در رش

ممنونم ننن کلید کیالی رامسر رک بهت می دم ، ابلته ما به ندرر ا  اکندا استفاده می کنیم    

با این حال رون ساارایدار داره هر کقت که بری قابز اسااتفاده اس اگر هم خواسااتی برک 

 . رکستا ، در خونه ی اربابی همیشه برکر با ه

ت رفتن به بمیارستان را هم به خودم ندادم ک  رجی  دادم پشت  لفن هومن را   حتی  حم

 : ا  رفتنم با خبر کنم ن با لحن جدی گفت

 .  نها نرک ، دخترها که کاری ندارند ، فکر نمی کنم ا  مسافرر هم بدشون بیاد

 . ا فاق سر هردکشون شلوغه ا  طرفی پیمان  ا ه اکمده ، سو ان هم درگیر پرکژه شه

ست مدال اعتراض ندادم اک  اکید کرد کقتی رسدیی بهم      ضی ا با این حال معلوم بود نارا

 .  نر بزن
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صب   کد حرکت کردم ک به رامسر رفتم ن خوشبختانه همان طور که خانوم گفته بود کیال    

مماده بود ن سرایدار ک همسرش به گرمی استقبال کردند ک برایم ع رانه مف لی مکردند     

 : همسر سرایدار ضمن ریدن میز گفت ن گلی خانم

 ! پیش پای شما هومن خان  لفن کرد ، می خواستند بدکنند شما رسیدید یا نه

ساااعتی نگذشااته بود که خانوم بزرگ  ماس گرفت به منها حق می دادم نگران باشااند    

 : کقتی صدایم را شنید گفت

اره ، با این حال خیلی  دلم شااور افتاده بود خدا رک شااکر که اکن طرفها امنیت بیشااتری د

 . مراقی خودر باش

کیالی بزرگ ک  یبایی بود مح ور میان باغ بزرگی که ا  سویی به جاده ک ا  سویی دیگر 

 : به دریا راه داشت همان شی مهتاب  نر  د

 خوش می گذره ؟

 ! جار خیلی خالی

شم ،  نر  دم که ا ر خداحاف ی کنم ن پدرم موافقت     شی منم خو   کرده و که خوش با

به شاایرا  برگردم ، البته اینو مدیون ماهانم رند شاای پیش به مادرم گفته خیال موندن   

 . داره

 . لبخند رکی لبهایم ماسیده بود

 . نمی دکنم ری بگم ! ا  رفتنت خوشحال باشم یا ناراحت ؟! ما  ا ه بهم رسیده بودیم

 : با مهی گفت
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ک می کرد رک های قشاانر ک بی غز  ندگی همینه دیگه ، اکن ریزی که ما رک بهم نزدی

 . ک غش ببگی بود

 . ک اکن ره که همه ری رک ا مون گرفت رک ای دلگیر بزرگ شدن

 : با بغض گفت

 . هنو م به اندا ه ی همون رک هایی که  و اهوا  بودیم دکستت دارم یگانه

 . منم دکستت دارم

م رشم دکخته بود شی ا  نیمه شی گذشته بود ، نشسته بودم رکی شن های نرم ساحز         

به نقطه ای بی انتها ن پیش رکیم سیاهی بود ک سیاهی ن مهتاب هم می رفت ننن من هم باید 

می رفتم ن کاری در  هران نداشااتم ن نه  ندگی کساای در گرک بودن من بود ، نه رشااام    

 . انت اری داشتم ک نه حتی منبنان دلبستگی

 سالم ننن لنر ظهره ننن رقدر می خوابی ؟

م خواب می بینم اما کقتی پرده ها کنار رفت ک نور رشااامانم را م رد فهمیدم         فکر کرد

 : بیدارم ک رشمم به مرجان افتاد که به رکیم خندید دست به کمر  د

ببین  و رک خدا شی  ا صب  شوهر بیباره ام رک  و جاده ها سرگردکن کردم ، اکن کقت      

 . با یه همبین استقبال گرمی مواجه می شم

 : ستم ک با لبخندی پرسیدمسرجایم نش

  و کی اکمدی ؟
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یک ساااعتی می شااه ، به محض اینکه ا  هومن شاانیدم اکمدی ایندا ننن حاال دیگه بی خبر  

 ! می ری سفر خانم خانم ها

 : پیمان سر میز صبحانه به انت ارمان بود به گرمی دستم را فشرد ک گفت

 . ارهمرجان اکن قدر که به  و عادر کرده به من کابستگی ند

 : مرجان با اخم ظریفی گفت

بی جهت رک یگانه حساب با  نکن ، این دفعه بذاری بری دیگه  و عمارر هم راهت نمی  

 ! دن ، گفته باشم

ع ر به شهر رفتیم ک مرجان منقدر سوغا ی خرید که کقتی می خواست  فکیکشان کند        

شام ا        سر میز  ست !  سی خریده ا اخبار  هران می  فراموش می کرد کدام را برای ره ک

 گفت ک ا  همایون ک این که رک  قبز فرنگیس برای دیدن دختر مورد ن ر همایون رفته       

. 

 .  ن عمو فرنگیس می گفت ا   موم صورر دختره فقط دماغش رک دیدم ک بس

 : پیمان به جانبداری ا  دخترک گفت

ی می بهتر یقینا اگر خانم فرنگیس به منزل اکن دختر خانم  شااارف می برند نتیده ی       

 . گرفتند

 : مرجان با غیظ گفت

فکر نکنم حرفت اصااال هم درساات باشااه ن بعدش هم فردا این دختره پاشااو به عمارر  

حال  ن عمو فرنگیس ا دکاج هومن رک            به هر  کافریم !  ما  نه همه ی  بذاره فکر می ک



                 
 

 

 لیال مردانی  |فراموشت خوهم کردرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

303 

 

شی نیم جدی      ##بهونه کرده ک ا  بخت بد انگار هومن هم ا   شده ، دی   ک شیطون پیاده 

 ! نیم شوخی می گفت برادر نباید پشت برادر رک خالی کنه

کقتی به ا اقم برگشااتم کالفه ک سااردرگم بودم نمی دانسااتم ره ام شااده ! شاااید هم می 

با خودم هم یکرنگی نمی          که حتی  به رکی خودم نمی مکردم ن عدیی بود  ما  دانساااتم ا

 . کردم ن با اکلین  نر  لفن گوشی را برداشتم

 : اش در گوشی پیبیدصدای خسته 

 ! سالم به بی معرفت  رین پرنسس دنیا

 سالم ، حالتون رطوره ؟

 خوب ننن  و رطوری ؟ خوش می گذره ؟

 ... خیلی

 : ک به طعنه افزکدم

ررا خود ون هم همراه بادیگاردهایی که برام فرسااتادید نیومدید ، این طوری خسااتگی  

 . یاری برادر ون می رفتیدخستگی  ونم در می رفت ، ک با انرژِ بیشتری به 

 : با خنده گفت

اخبار  هران ره  کد به گوشااتون رساایده ! اکال نمی خواسااتم خلو ت رک بهم بزنم فقط     

بدکن             ثانی من  تان منی در  تار بیمارسااا باشاااه  و بهترین پرسااا نت بودم ن هرری  نگرا

 ردی ؟استراحت هم انرژی کافی برای حمایت ا  برادرم دارم ننن بگذریم ، کی بر می گ

 : با لدبا ی گفتم
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 . متافسفم ، خود ون امر فرمودید  ا هر کقت که می خوام بمونم

 : خندید ک گفت

 حاال ررا ا  کوره در می ری ؟

 . من ا  کوره در نرفتم ، فقط ق د یاداکری داشتم

 .  سلیم مثز همیشه ،  ا هر کقت که می خوای بمون

عوض شود غرق افکارم بودم که مرجان    گوشی را گذاشتم پندره را گشودم  ا هوا ا اق    

 : ممد

 خواب که نبودی ؟

 . نه ، کار  و بیمارستان ساعت دخوابم رک بهم  ده

 . نشست رکی لبه ی  خت

ا  خانوم شاانیدم بهش قول دادی بعد ا  برگشااتن جواب خونواده ی احتسااام رک بدی ننن  

 ... اکن بیشتر رنج می بره می دکنی خانوم خیلی نگرانته ، یعنی همه ی ما نگرانتیم ، اما

 : میان حرفش دکیدم ک گفتم

 ! خانوم بی جهت خدشون رک مالمت می کنند ، گذشته ها گذشته

 : با سماجت گفت

 . کلی همون گذشته داره باعث می شه مینده ار هم خراب بشه

 : با لبخند سری  کان دادم
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 .  و اشتباه می کنی عزیزم

 : ز گفتمحرفی نزد ن کنارش نشستم ک با  ام

سر ک  بون ک گاهی لوس     می دکنی مرجان ، عشق مدم رک ببه می کنه ، یه ببه ی خوش 

ک لدبا  ! اما کقتی یکهو به خودر می یای ک به هر دلیلی اکن عشااق رک ا  دساات می دی  

شه ننن          شبه طی می کنی ، ذهنت ، فکرر ، رفتارر عوض می  ساله رک یک  صد  انگار ره 

ن ک البته با کمی کسااواس ک نکته سااندی ، همین ها باعث می یک مر به بزرگ می شاای نن

شااه دیگه نتونی مثز قبز راحت انتخاب کنی ، عاشااق بشاای ک ا دکاج کنی ننن این حکایت  

ساله می دیدم اما حاال ننن        ست  شم یه دختر بی منه ننن اکن کقتها ا دکاج رک ا  دریبه ی ر

شته ، منم ادم     سالها ا  اکن رک ها گذ شدم با معیارهای دیگه ، ننن   حس می کنم  دیگه ای 

 . خیال رفتن دارم مرجان

 . رشمانش گرد شد

 کدا ؟

می خوام یه مدر برم جنوب ، برای رند کقتی ننن فکر می کنم این بهترین   ااامیمیه که 

 . در حال حاضر می  ونم بگیرم

 ... کلی یگانه

بود برخاساات که  اما حرفش را خورد انگار خودش هم فهمید اعتراضااش بیهوده خواهد

 : ا اق را  رک کند ، دکباره برگشت ک گفت

می دکنم  و هر   ااامیمی که بگیری ما نمی  ونیم من ااارفت کنیم اما ا ر خواهش می     

 . کنم بیشتر در این مورد فکر کن
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 . اما من فکرهایم را کرده بودم ن خودش هم این را فهمید

ید نمی  وانستم دلداری اش بدهم رک های بعد مرجان بی حوصله ک دلگیر به ن ر می رس

اما حتم داشاااتم بعد ا  مد ی اک هم به همه ریر خو خواهد گرفت ن مگر نه اینکه به نبود       

پیمان که همسرش بود خیلی  کد عادر کرده بود ک مگر نه اینکه این یک رسم بود ؟ ما 

ه کنیم هممدم ها  کد ر ا  منبه فکر کنیم کابسته می شویم ک  کد ر ا  من فراموش می   

 ... رشته های پیوند را

 : شی قبز ا  برگشتنماندر  راس نشسته بودم که پیمان ممد

 احوال یگانه خانم رطوره ؟

 سالم ، برگشتید ؟

 . کیسه ای را که به همراه داشت گوشه ای گذاشت ک ممد مقابلم نشست

 . رند نفری ا  قلم افتاده بودند

 : ک با خنده افزکد

 ! شهر سوغا ی نگیره به  هران بر نمی گرده مرجان  ا برای همه ی

 . مرجان فوق العاده با احساس ک عاطفیه

 ... همین طوره ، گاهی کاقعا پیشش کم می یارم

 : ک با مکثی ادامه داد

حاال هم برای رفتن  و ناراحت ک پریشاااونه   حرفی که رند رک  پیش  دم  عارف نبود ،        

 . کابستگی خاصی به  و داره
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سش د  شی ک نا      منم دک سالها بوده ن  و لح ه های خو ستم  و این  ارم ، مرجان بهترین دک

 . خوشی

به عمارر           یگانه   ا   و  عدی می کنم ننن اکن رک هایی که هیچ کس   اااور نمی کرد 

برگردی ، برگشاااتی ک با همه ی رندی که برار داشااات اکندا موندی ک حاال که دکره ی  

 سختی گذشته می خوای بری ؟

م ری بگم!نننننننباکر ون نمی شه اگه بگم اکن کقت ها انرژی بیشتری نسبت به    نمی دکن -

حاال داشااتم ،فکر می کنم عشااق ک نفرر هر دک به یه اندا ه به مدم نیرک میدن ک انگیزه   

 .ای می شن برای ادامه ی  ندگی!دک حسی که حاال من دیگه هیچ کدکمشون رک ندارم

 :سیگاری م ش  د ک گفت

 و اکن رک های کذایی هومن برای برگردکندن من ور ره پیشنهادهایی  خاطرر هست  -

 .بهت داد؟اینکه با کتایون راجا به  و صحبت کنه

 بله،ره طور مگه؟ -

اکن رک  قبز ا  اینکه به دیدنت بیاد با من صاااحبت کرد،بهم گفت نمی خواد اشاااتباه              -

موم شااادن نمی  خودش رک  و هم بکنی ، اشاااتباهی که به قمت خراب شااادن  ندگیش      

 !خواست  و هم با سکو ت بذاری که حقت رک پایمال کنند

 ره اشتباهی!هومن خان ره اشتباهی کرده بود؟ -

می دکنستی هومن ک من ور هر دک عاشق یه نفر شده بودند؟با این  فاکر که عالقه ی        -

من ور ا  جنس عادر ک دکست داشتن بود ک عالقه ی هومن ا  جنس عشق، برای همینم  

 .کد ر پی به احساسش برد اما خوب من ور  رنگی کرد 
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 :حیرر  ده پرسیدم

 یعنی هر دکی اکنها به کتی عالقه داشتند؟ -

نه، کسی که دارم ا ش حرف می  نم شمایی یگانه ی عزیز،شمایی که هیچ کقت متوجه   -

نشااادی  و اطرافت ری میگذرهنننننشااااید نمی بایسااات حرفی در این مورد می  دم ،ا        

نی که هون هنو  هم ا  برمال کردنش حذر می کنه اما حاال می بینم  و با   ااامیم         جریا 

صبوری هومن با  هم     سالها  جدیت دکباره داری همه ریز رک خراب می کنی ک نتیده ی 

 .داره به باد میره

 :هنو  حرف هاب اک را کامال هضم نکرده بودم که مرجان ممد

 اننننننننپیمان  و ممدی؟

 .یم ساعتی می شهمره عزیزم ن -

 هوا خیلی خنکه!به گلی خانم بگم رایی بیاره؟ -

نه بیا بشین ایندا،می خوام برای یگانه خالنم یه ق ه  عریف کنم که شنیدنش برای  و     -

 .هم خالی ا  لطف نیست

 :مرجان متعدی نشست ک با ایما ک اشاره ا  من پرسید

 ری شده؟ - -

 :پیمان دکباره به حرف ممد -

مون رک های اکل ممدنت به  و دل بسااته بودنا  سااادگی  و خوشااش می اکمد ک   ا  ه - -

رکحیه ی بی غز ک غشت،من ور هم متوجه احساس اکن به  و شده بود اما نه به اندا ه ی  
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من،با این کجود ا  م ار  و لذر می برد ک باعث رندش هومن می شااادنهومن الی منگنه  

تار  عزیز بود اعتراضی بکنه نه می  ونست رف بود نه می  ونست به من ور که خیلی براش

بد اکن رک با  و  حمز بکنه، برام عدیی بود که یه  ا ه کارد ناخواساااته بین اکن دک  ا               

فاصاااله انداخته  ا اینکه باالخره  و عمارر دیدمت ک بعد ا  اکن هم جریان حلبی مباد                

تی حرف رفتن دکباره به   پیش اکمدنهومن امیدکار بود با یک بار اکمدن به اکندا دیگه ح          

ست به       شد که حتی د شدن نه  نها پای  و به اکن محله با   اکن محله رک نزنی اما اینطور ن

به مر  جنون             با اکن کارر هومن رک  به دیدن همایون رفتین  اکن کار خطرناک  دی ک 

 :کشوندین کقتی می دیدم رقدر ع بی ک ناراحته می گفتم

حتی ا    ور اینکه ممکن بود ره بالیی سرش بیاد دیوکنه  می گفت: "ا فاقیه که افتاده" -

می شاام!در هر حال همون جریان باعث شااد رابطه ی  و با من ااور  ا حدی بهتر بشااه ک   

سایه       شد، اما ما هیچ کقت فکر نمی کردیم من وری که  خیال هومن هم  ا حدّی مسوده 

 .ی  و رک با  یر می  د بهت عالقمند بشه

سوال در ذهن     مبهور حرف های پی - سکور کرد در حالیکه هزاران  شده بودیمناک  مان 

 .من سر بلند کرده بود

 :مرجان گفت -

 !پس ررا هومن حرفی نزده بود؟قبز ا  من ور - -

معلومه به خاطر یگانه که با هزار امید به  هران ممده بود ک می خواساات درس بخونه   - -

سرش به رکیاهای خودش گرم بو    سه ک  ضمن اینکه  دربه ی من ور  ا     ک به جایی بر دن 

حدّی اعتماد به نفس شاااماها رک کم کرده بودنهومن نگران بود اگر حرفی ا  یگانه بزنه        

،خان اکنو به اهوا  برگردکنه ک  ندگی یگانه رک ناخواسته خراب کنه برای همینم سکور  

 !کرد؟،سکو ی که به قول خودش  ا حاال هم پای  اکانش ایستاده
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 :ه ای گفتمبا صدای خف -

 ......من ور ری؟ من ور می دکنست که هومن - -

بله می دکنساات اما فکر نمی کرد خیلی جدی باشااه به خ ااوص که هومن هم  یاد    - -

سش کنه،من ور هم به خاطر            سا سبت بهت ح ست ن راجا به  و حرف نمی  د،نمی خوا

  یچ کقتغرکر عدیبی که داشاات حتی با خودشاام رکراساات نبود ره برسااه به دیگراننه

حرفی نزد که نشااونی ا  عالقه اش به  و باشااه، ا کقتی هم ا  جانی  و مطمئن نشااد هیچ 

عد ا  اکن هم هومن          تاش بودیم نزدن ب که مثال ا  نزدیکترین دکسااا ما  به  حرفی حتی 

علیرغم اصرار من حرفی ا  خودش نزدن می گفت کقتی یگانه به من ور عالقه پیدا کرده    

رد بی فایده اسنبه هر حال سااارنوشااات با ی عدیبی به راه    دیگه حرف  دن در این مو 

انداخت ک همه مون رک انگشت به دهان کرد  ا  مانیکه من ور   میم به رفتن ک ا دکاج      

سعی کرد من ور رک ا        با کتی گرفتن هومن دیگه نتونست خودش رک کنترل کنه،خیلی 

ا هیچ ی  الش م  اامیمش من اارف کنه به خ ااوص کقتی پی به مشاافتگی  و برد اما خ 

 : اثیری نداشتن سومین سیگارش را م ش  د ک ادامه داد

نمی شه کسی رک محکوم کردنهر کسی برای کاری که کرده دالیز خاص خودش رک      - -

داره،ما در حدی نیستیم که بخوایم در اینباره قضاکر کنیمن اما دیشی کقتی مرجان بهم    

اری که با هومن داشااتم،بمونم!خانم  گفت خیال رفتن داری دیگه نمی شااه ساار قول ک قر

یگانه ی عزیز بیشااتر فکر کن،هومن کاقعا بهت عالقه داره ک اگه ال م باشااه  ا مخر عمر  

 !هم به انت ار می مونه

 :مرجان عدوالنه گفت -

 !....ره کاریه  ا مخر عمر به انت ار بمونه،خواستگاری کنه ک خالص - -
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 :پیمان با لبخندی گفت -

باش  - - ما خوب نگران           مطمئن  یدا کنه ا بدش نمیاد ا  این سااارگردکنی ندار پ اکنم 

 ....کاکنش یگانه است

 :نگاه مرجان به سویم برگشتنبی حوصله گفتم -

 .ا  ون معذرر می خوام - -

 .ک ا  جا برخاستم ک به ا اقم گریختم -

  31ف ز 

مانم           به رشااا های رک گار!من شااای حتی لح ه ای خواب  با ی  راه  گیج ک مبهور ا  

نیافتنبه حتم مرجان هم  ا صب  پیمان را به  یر سواالر رنگارنگش می بستنبه حال اک     

سی به       سواال ش را بگیرد اما ره ک ست جواب  غبطه می خوردم که خیلی راحت می  وان

به راستی ررا در جایی که کسی می "ررا خدایا ررا؟"من پاسخ می داد؟ا  ذهنم گذشت:

بار قلبم را ا  حرارر عشااقش گرمی بخشااد،باید گرفتار   وانساات برای اکلین ک مخرین 

عشق من ور می شدم ک  اکانی رنین سنگین می پرداختم؟ررا هومن هیچ کاری نکرد ک      

قدمی برای به دست مکردنم برنداشت،مگر دکستم نداشت؟مگر سالی نمی گفت نه فقط       

  یگران هیچ، کلیاک که همه من ااور را می شااناختند ک ا  عالقه اش به کتی خبر داشااتند،د

ررا اک گذاشاات من ااور مرا هم کارد این با ی کند؟میا این بدین معنا نبود که من ااور    

برایش عزیز ر بوده ک برای خوشی هر رند کو اه مد ش مرا به اک پیشکش کرده نننن در 

با یبه ای بین عمو ک           جاییکه من اااور ک هومن ا  دل هم خبر داشاااتندننننمیا من حکم 

دخواه را نیافته بودم؟میا هومن هم به اندا ه ی من ور گناهکار نبود؟میا   برادر اده ی خو



                 
 

 

 لیال مردانی  |فراموشت خوهم کردرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

312 

 

حق نداشااتم ا  کساای که  ا من رک  اک را بهترین دکساات ک حامی ام می دانسااتم دلگیر    

 .باشم

***** 

شی ها که دیر         شدمن  سر جلوی رشمش مفتابی نمی  شتن ا  رام  ا رند رک  پس ا  برگ

صب  ها ه   شدنباالخره هم   کقت به باغ برمی گشت ک  م به نارار  کد راهی بیمارستان می 

 :با عمارر  ماس گرفت نیمه شوخی ک نیمه جدّی گفت

 یک هفته مرخ ی  موم نشد؟ -

 ...رسما یه هفته بود اما شما خود ون گفتید  ا هر کقت -

 :به میان حرفم دکید

سر خطای من بگذرند     - شتباه کردم،خانم خانم ها می  ونند ا   س اگه بگم ا تان  ک به بیمار

 برگردند؟

 !ق د اقرار گرفتن نداشتم -

 شاید!ننن به من بگو کی برمی گردی؟ -

 :به طعنه گفتم

 !لنر موندن کار بخشم ناراحتتون کرده -

 :با  علز گفت

نهننن  نها ریزی که ناراحتم می کنه،جای خالی  و ، و این بیمارستان لعنتیه،حاال بگو کی    -

 برمی گردی؟
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******** 

ان غرق خودم بودم که نه صااادای کارد شااادن ا ومبیلش را به باغ شااانیدم ک نه حتی   رن

 :صدای قدم هایش رانکقتی سالم کرد ا  جا جستمنگفت

 ا  طبیعت شمال سیر نشدی که دل ا  دار ک درخت نمی کنی؟ -

 !ایندا؟،جای دندیه - -

را بابت  اریکی     نزدیک  ر ممد ک من ناخودمگاه سااارم را پابین انداختم ک در دل خدا         -

 :هوا شکر کردمنگفت

 بعد ا  دک هفته با  هم داری منو ا  دیدنت محرکم می کنی؟ - -

 :سرم را باال گرفت رشمانش رنر همان شی را داشت  مزمه کرد -

 .دیگه نباید حتی برای یک رک  هم ا م دکر شی - -

 :حال عدیبی داشت -

 فقی یگانه؟با کمی خیابون گردی ک شاید هم شامننننموا - -

در ا ومبیز با رهره ای گرفته سااکور کرده بودنبا همه ی  الشاام نمی  وانسااتم حرفی   -

برای شااکسااتن سااکور پیدا کنمندلم برایش می سااوخت برای رندی که سااالها به خود  

بان           به   خاطرش  جا ه نمی داد کالمی برای  ساااالی  ما دلگیری ام ا  حمیز کرده بود ا

 :مکرمنخودش به حرف ممد ک گفت

شه،اگر       - - ساله ام اینقدر راحت ک ظرف رند دقیقه لبریز ب صبر رندین  فکر نمی کردم 

 !رندوندمت منو ببخش
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 :با پو خند  لخی گفتم -

اگر این رندشااه،ای کاش رند سااال  کد ر به فکر رندوندنم می افتادید کلی نه  نها   - -

سکور به  ماشای خراب شدن  ندگی من نشستید        حق    ا مبادا در حرفی نزدید ،که  و 

 .عموی عزیز ون گناهی مر کی شده باشید

طعنه نزن یگانه در جایی که  و راهت رک انتخاب کرده بودی کاری ا  من سااااخته              - -

خاطر  رس ا  برخورد            به  که  که کو اهی ا  منم بوده، منی  حال قبول دارم  با این  نبود!

سته        بهت نزدیک بشه،باید به  خان دست رکی دست گذاشتم ک اجا ه دادم من ور ناخوا

این فکر می کردم  و در هر حال یه دختری ک با احساسار خاص خودر،ا فاقی که برای    

 و افتاد نه عدیی بود ک نه غیر قابز پیش بینی فقط نمی دکنم ررا هیچ کقت   ورش رک  

 .هم نمی کردم یه رک ی من ور به  و عالقمند بشه

 : ی می کردیمنگفتدر رستوران هر دک فقط با غذایمان با -

 هنو  ا  من دلخوری - -

نه،گاهی اکقار مدم دکساات داره کمی ا  ساانگینی اشااتباها ش رک به دکش دیگران    - -

 .بگذاره بلکه  یر این بار خرد نشه

 و فقط یه  دربه رک پشاات ساار گذاشااتی،من بودم که اشااتباه کردم ک  اکانش رک هم  - -

زها رک، و گذشااته ها جا بذاریم،غیر ا  این پرداختم، به گمونم کقتش رساایده بعضاای ری

 فکر می کنی؟

اگر همراه اکن رک ها،ریزهای دیگه ای هم دفن بشااه ری؟اگر اعتماد ک باکر مدم  و  - -

 همون گذشته جا بمونه ری؟

 :ابرکیی باال انداخت ک گفت -
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 !سوال سختی پرسیدی - -

ر ک بی غز ک غش جنوبی   متاسااافم کلی کاقعیت همینه!من دیگه اکن دختر خوش باک       - -

 .نیستم که شما دل به سادگیش بستید

شاااید! اما من هنو  مع ااومیت نگاهت رک با دنیا عوض نمی کنمنشاااید برای اینکه    - -

 باکرم کنی به  مان بیشتری نیا  داشته باشم،می  ونی این فرصت رک بهم بدی؟

 :سر به  یر انداختم گفت -

ار کنم به اندا ه ی همه ی سالهایی که کنارم بودی   سرر رک پایین نگیر،می خوام نگ  - -

 !ک فرسنر ها دکر ا  من

 :یاد حرف سو ان افتادم من شی که با درماندگی پرسیده بود -

 !یعنی هستند مدم هایی که بشه باکرشون کرد؟ - -

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

قرار شااده بود ماهان به کاسااطه ی پرکژه ای که در دساات داشاات  مان بیشااتری را با   

  ...........و ان بگذراند  ا هم بیشتر با اک مشنا شود ک هم   میمش راس

برای رفتن یا ماندن بگیرد،اگر رفتنی شااد کارها رک به سااو ان بسااپارد ک به قول خودش  

ساار خانه ک  ندگی اش برگردد ک گرنه ا  سااو ان خواسااتگاری کند ک همین جا ماندنی   

ماهان حرف  د ، ا  خواستگاری اش همه شودنبرای همین شبی که سو ان پشت  لفن ا  

 .ی کجودم لبریز ا  شادی شد

   و ری گفتی؟ - -
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فعال که هیبی!خودر خوب می دکنی من هر   ااامیمی رک در این مورد به عهده ی      - -

 .پدرم گذاشتم ،اینو به خودش هم گفتم

 ن ر خودر ری؟ - -

 هیچ حرفی راجااه بهش ماااهااان،مرد ایااده ملی بااه ن ر میاااد امااانننننمی  ونم فعال - -

بزنم،مطمئنا اکل این راه هیچ مدمی بد نیسااات شااارایطه که همه ری رک عوض می کنه ک  

 باطن هر کسی رک مشکار می کنه، یگانه درکم می کنی؟

 !البته - -

اک را بهتر ا  هر کسی می فهمیدم مگر نه اینکه خودم در سیاهی به دنبال نوری بودم  ا     -

 .باکرش کنم

می گفت کقتی قسااامت به افتادن ا فاقی باشاااه همه ریز خیلی ساااریا پیش         الله جان   -

میرهنحکایت سااو ان ک ماهان بود ک ا دکاجشااانننن دک ماهی طول نکشااید  ا همه ی ما به 

شی من ک هومن دیر ر      شدیم نمن  سم نامزدی من دک در منزل مقای ک یری دعور  مرا

 :می رسیدا  بقیه عمارر را  رک کردیم نهومن متفکر به ن ر 

  !هومن، و فکری؟ - -

 :با نیم نگاهی گفت -

 مرهننننن دارم فکر می کنم بهتره ما هم قضیه رک علنی کنیم،ن رر ریه؟ - -

 .جواب ندادم -

 ررا ساکتی؟ -
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یک طرفه نشستم ک  ل  دم به نیمرخشنبعد ا  مدر ها من شی کامال مر ی ک مراسته  -

شلوار نوک م   سفید ک کراکار ، صورر کامال    به ن ر می رسید ک با کت ک  دادی ک پیراهن 

 :اصالح شده،موهای کمی مدعد ک براق، جداب  ر ا  هر  مانی شده بودن با لبخندی گفت

 داری سبک سنگین می کنی؟ - -

 :ا  دهانم در رفت -

  و که این همه عدله داشتی رطور این همه سال صبر کردی؟ - -

در دسااتانش فشاارد یکباره ا  سااوالی که کرده  لبخند رکی لبهایش ماسااید ک فرمان را  -

 :بودم پشیمان شدمندستم را رکی دستش گذاشتم ک گفتم

 .معذرر می خوامننننسوال احمقانه ای بود - -

 :سری  کتن داد ک گفت -

ها حرفی بزنیم هیچ      - - یدم فقط دلم نمی خواد ا  اکن رک  مهم نیساااات، ا   و نرند

 کقت!ننننباشه؟

جان همیشاااه م    - که می خواین کنار هم      "ی گفت: الله  قی خودر،هومن ک  ندگی  مرا

 "!شرکع کنید باش رون هر دک ون این خوشبختی رک به قیمت گزافی به دست مکردید

حق با اک بود مگر نه اینکه هردکمان مدر ها با من درد بی درمان دسااات ک پنده نرم             -

 .کرده بودیم

 .....هومن - -

 .....بگو عزیزم - -
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 :ندی گفتمبا نفس بل -

که در حق خودمون کردیم          - - گه کقتشاااه کو اهی رک  با  وئهننننننفکر می کنم دی حق 

 ...........جبران کنیم، من حرفی ندارم هر کقت که می خوای می  ونی با

 . خانوم صحبت کنی

صحبت می        صبر می کنیم بعد با مادرم  سالگرد خانه ،  ا اکن رک   سم  رند رک  دیگه مرا

 . کنم

 .  ا اکن موقا سالی هم میاد خوبه ،

ستم این       شحالی می کردم نمی دان سالی   اهر به خو اما اعتراف می کنم در مورد ممدن 

 بار ره عکس العملی خواهد داشت ؟ این بار در ن ر اک کدای قضیه اشتباه خواهد بود ؟

شنوندگان عزیز  وجه فرمایید      شنای گوینده ی رادیو افکارم را بهم ریخت ))   ، صدای ا

شنوندگان عزیز  وجه فرمایید این صدای مژیر قرمز است ننن ارام ا ومبیز را کناری  دم    

ک در سااکور ک  اریکی مطلق به انت ار ساافیذ شاادن کضااعیت ماندم ن ساارم را به پشااتی   

صندلی  کیه دادم ک دکباره کارهایی را که می خواستم اندام دهم مرکر کردم ، قبز ا  هر 

رساااتان می  دم ک بعد به عمارر بر می گشاااتم ، احتماال  ا حاال       ریز باید ساااری به بیما    

شدند  هیه        سالگرد فت  اننن خان به عمارر دعور می  سم  ست میهمانانی که برای مرا لی

 . شده بود ک کارهای  یادی برای اندام داشتیم

با اعالم کضاااعیت سااافید دکباره ا ومبیز را به حرکت درمکردم ک بر سااارعتم افزکدم ن         

با کارد شدن به حیاط بزرگ ک درندشت بیمارستان ، رند ممبوالنس مژیر کشان      همزمان

شدم            ضاع  شفتگی اک ساختمان اکرژانس می گذشتم متوجه م شدند ن هنگامی که ا   کارد 
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اما بخش جراحی هم کم ا  مندا نداشت ن دک ا ا  پرستارها را در ایستگاه پرستاری یافتم    

 : اع خبر گرفتم ن خانم فتاحی گفتن سالم ک احوالپرسی کردم ک ا  اکض

یکی دک ساااعت پیش منشاای دکتر شاامسااایی  ماس گرفتند ، می خواسااتند بدکنند شااما  

 اکمدید یا نه ؟

منشی هومن مثز همیشه به گرمی مرا پذیرفت ن هومن با سر ک رکیی مشفته رکی صندلی  

 . اش افتاده بود با دیدنم لبخند خسته ای بر لبش نشست

 طوره ؟حال پرنسس من ر

 ! خوبم ، کلی  و خیلی خسته به ن ر می یای

 مهم نیست ، من ک خستگی بد جوری بهم عادر کردیم ، حاال الله جان رطور بود ؟

 . خوب ف اکمدم یه سر بزنم ک برگردم عمارر

 . ایرادی نداره ، این رک ا خانوم بیشتر بهت احتیاج داره  ا ما

 ... ا مماده شده باشه ف حدکد پان د نفراکهوم ، فکر می کنم  ا حاال لیست مهمون

 : اما اک انگار فکرش جای دیگری بود گفت

 . یگانه باید موضوعی رک باهار درمیون بزارم

 . بگو ، گوش می کنم

 . دیشی کیمیا باهام  ماس گرفت

 !کیمیا ؟
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 . مره ، کیمیا مریامهر ، اکمده ایران

 . جدا

  : سری به عالمت مثبت  کان داد

 . ایندا بود اکن ننن می خواد  و رک ببینهامرک  هم 

 : در من حال سرش را بلند کرد نگاه نافذ ک پرسشگرش را به رشمانم دکخت ک پرسید

 . ن رر ریه

 : شانه ای باال انداختم ک گفتم

نمی دکنم ! مخه من ک کیمیا برخورد رندانی با هم نداشااتیم ، برای ری می خوا منو ببینه  

 ؟

خود ه این شااماره  لفنشااه ، در حال حاضاار  ک ک  نها  و خونه ی   به هر حال   اامیم با

 . قدیمی شون  و  خت طاککسه ، اگر مایز بودی یه قراری باهاش بزار

 فکرهامو می کنم ، خی فعال بهام کاری نداری ؟

 . به سالمت

 ... هومن جان

 . هومن به خودش ممد

 . ریزی شده ؟ گرفته به ن ر می رسی

 . کحشتناک دارک نگرانم می کنه نه ، نه فقط اکضاع
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اینقدر خودر رک اذیت نکن ،  و که داری همه ی  الشااات رک می کنی ، همه ریز رکبراه       

 . می شه

 ! امیدکارم

کقتی پشااات رل نشاااساااتم نگاهی به برگه ی شاااماره  لفن انداختم ک رکی داشااابورد         

 ک پلی بود به گذاشاااتمش ن خودم هم نمی دانساااتم  مایلی به دیدن کیمیا دارم یا نه ؟ ا        

گذشاااته ، گذشاااته ای که حاال دکر شاااده بود ک من دیگر نه می  وانساااتم ک نه حتی می 

 . خواستم لمسش کنم

سعی        شبحالم را دگرگون می کرد ن  سیاهی  سکور خیابان خلو ی که پیش رکیم بود ک 

فاکر          یان بی   نار این جر نده بگریزم ننن بهتر بود ا  ک کار موذی ک م ار ده کردم ا  اف

 . گذرمب

 . سابق شدم ک به سوی باغ فردکس راندم #####به دست ر  پیبیدم ک کارد خیابان 

 32ف ز 

 ا دک رک  برای  ماس به کیمیا  ردید داشتم کلی باالخره دل به دریا  دم ک شماره اش را   

 : گرفتم

 . بله

 خانم کیمیا ارامهر ؟

 . بله خودم هستم بفرمایید

 . من یگانه هستم ، یگانه شایان
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 . سالم ، حال شما ؟ خوشحالم که  ماس گرفتید ، دیگه داشتم نا امید می شدم

 . هومن بهم گفت می خواید منو ببینید

 . بله ، همین طوره

 . ررا به عمارر نمی یاد ن مطمئنم که همه ا  دیدنتون خوشحال می شن

ا  ید راجحتما می یام کلی قبز ا  اکن می خواسااتم شااما رک ببینم ، مسااائلی هساات که با  

 . بهشون صحبت کنیم

نه ی            خا ها سااااکنین من  یا  ن مد اک ک کیم به ن ر می م پیرمردی در را برکیم گشاااود ن 

 : درندشت باشند ، حتی کیمیا خود ا  من پذیرایی کرد ک گفت

 . من  یاد اهز  عارف نیستم ، راحت باشید ک ا  خود ون پذیرایی کنید

 . ممنونم

 : دمک برای خالی نبودن عریضه پرسی

 رطور شد  نها برگشتید ؟

راستش رک بخواید بابا ک مامانم هنو  ا  برگشتنم خبر ندارند می دکنید که اکنها یه سالی     

می ش مقیم پاریس شااادند ، کتی هم که دل ا  لندن نمی کنه ، اما من هر جایی دکر ا           

 . ایندا نفسم می گیره ! رند رک  هم رند رک ه

 . شه حتی با کجود شرایط سختی که حاال داره حق دارید ، هیچ جا ایرا نمی

 : سری به عالمت  ایید  کان داد ک با مکثی گفت
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صز            سر ا ست می رم  سه همینم یه را ستم ، کا یگانه خانم من خیلی اهز مقدمه رینی نی

 ... مطلی

 : با نفس بلندی ادامه داد

اکن   ن هم بر خالفا  کقتی رفتم ، ق د موندن نداشتم فقط به خاطر کتی بود ن برای همی  

که  و این سالها یک بار هم به ایران نیومد ، من یه پام اینداست ک یه پام اکندا ن قرار بود 

یکی دک ماه دیگه بیام ایران اما این که  کد ر راهی شاادم به خاطر من ااور بود ، به خاطر  

 ... من ور ک شما

 . یقهوه به گلویم پرید ک رنان به سرفه افتادم که اشکهایم جار

 . کیمیا نگران برخاست ک لیوان مبی به دستم داد ک مرام به پشتم  د

 بهتر شدید ؟

 . بله

 ! متاسفم صراحت کالم من گاهی صدای خودم رک هم در میاره

 : نشست ک با لحن دکستانه  ری گفت

له               ید من ا  همه ریز خبر دارم ، همون رک هایی که خان مساااا بدکن نه خانم بهتره  یگا

 . کباره رک مطرح کرده بود ، مرجان همه ریز رک برام  عریف کردخواستگاری د

 با  ردید پرسیدم ؟

 یعنی کتایون هم خبر داره ؟

 : سری به عالمت منفی  کان داد
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نه ننن نه کتی ا  اکن ره بین شما گذشته خبر داره ک نه شما ا  اکن ره میون کتی ک من ور      

 . گذشته باخبری

 : گی کند یکی ا  پندره های قدی را شگودا  جا برخاست گویی احساس خف

رک های عدیبی رک پشت سر گذاشتیم ، ما به  ندگی خودمون خو گرفته بودیم با جدایی   

ها ک دلتنگی هامون ن کقتی خان همه ری رک بهم ریخت ک کتی ک من ور ا  هم جدا شدند    

شد     ضربه خوردیم ن پدرم  یر بار اهانت ها ک حرفهای خان خرد  شق   همه ی ما  ن مخه عا

نار            ند  ا ک به اکن راحتی دل ا  هنرش نمی ک نه  مادرم هم همین طور ، کگر مادرم بود 

پدرم یه  ندگی کامال متفاکر رک ا  سااار بگیره ، خودش برام  عریف می کرد که رقدر         

کنار اکمدن با این مسااائله براش ساااخت بود ن اما به خاطر پدرم این میز ک رغبت رک  و            

خان ا  مادرم به عنوان  ن خواننده ی بد نام اسااام برد صااادای         خودش کشاااته ، کقتی  

شکستن پدرم رک شنیدم اکن ا  اکندا که عاشق من ک کتی بود برای اینکه عذاب کتی رک      

شتر ا          ست بی شد ، نتون شتر نکنه حرفی نزد اما خی باالخره طاقت خود کتی هم طاق  بی

 . حمز کنهاکن ، اهانتی رک که در حق خونوادمون رکا می شد ،  

خیلی سخت بود ! با این حال خودش ا  من ور خواست همه ری رک  موم کنند می گفت      

: )) ما به یه امر محال اصرار داریم ، نه خان حاضر می شه منو به عنوان عرکسش بپذیره     

نه پدر ، من ااور رک بدکن خونوادش قبول می کنه ، ادامه ی راه بی فایده اس ، (( من ااور 

احتی نمی خواست کنار بکشه ، خیلی سعی کرد کتی رک ا    میمی که گرفته      اما به این ر

من رف کنه کلی حرف کتی یکی بود ک برای این که راحت  ر این جدایی رک  حمز کنه ، 

بالفاصااله راهی لندن شاادیم ن کتی منطقی بود ک به درساات بودن کاری که اندام می داد   

 . که البته نمی  ونستیقین داشت ک سعی می کرد منم متقاعد کنه 
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شتم ک همین طور به من ور ، ا  این که اکنو با اکن حال        صی به ببه ها دا من عالقه ی خا

 و ایران رها کرده بودیم خیلی ناراحت بودم ک کتی رک که بی  فاکر نساابت به گذشااته   

شرکع کرده بود به درس خوندن مالمت می کردم  ا این که یه شی دیدم داره  و نشیمن  

شاید داره  و خواب راه می ره اما          قدم شته بود فکر کردم  شی گذ شی ا  نیمه  می  نه 

اکن خواب نبود کالفه بود رند بار رفت ساامت  لفن حتی گوشاای رک هم برداشاات اما ننن  

من اارف شااد نشااساات رکی  مین ک دیدم که شااونه هاش داره می لر ه ، دیگه طاقت    

 . نیاکردم ک رفتم پیشش ن یه هو بغضش شکست

ودشااو انداخت  و بغلم ک به هق هق افتاد ک من احمق  ا ه فهمیدم رقدر بهش سااخت  خ

می گذره اما به رکی خودش نمی یاره ! ا  اکن شااای به بعد ساااعی کردم به جای نمک            

پاشیدن رکی  خم هاش ، دردش رک  سکین ببخشم ن دردی که اکن هیچ کقت ا ش دم     

ن خوشاابختانه ندوه ی  ندگی در اکندا  نمی  د به هر حال  ندگیمون رک ا  ساار گرفتیم 

شی ن کار کنی ک       شی  و  الش ک  کاپو با صب   ا  کامال با ایندا متفاک ه ن اکندا مدبوری ا  

ست ، خود ی ک خودر    یک لح ه ار هم هدر ندی ن مثز ایندا ا  کلفت ک نوکر خبری نی

ن  دا کنیک همین باعث می شاااه حتی اگر هم بخوای نتونی فرصاااتی برای م ار خودر پی 

 . سال سوم اقامتمون کتی با مارک مشنا شد

یه پساار  نها ک اهز بر یز که  و لندن  ح اایز می کرد کاقعا بی ن یر بود ک حتی من هم 

شدند ک مارک     ستای خوبی برای هم  ا  حرف  دن باهاش لذر می بردم ن اکن ک کتی دک

  ا درس ک کتاب خفهبا حضاااورش  ا حدی  ندگی اکنو  غییر داد ن کتی دیگه خودش رک ب

نمی کرد ک حتی برای  عطیالر مخر هفته برنامه ریزی می کرد ن هررند به رکی خودش     

شتر        ست به مارک  علق خاطر پیدا کرده بود   به خ وص که بی نمی مکرد اما فهمیدم نب

ستای کتی ک      شتم  قریبا همه ی دک کقتش رک هم با اکن می گذرکند کقتی من به ایرا برگ

 ا رک نامزد می دکنستند حس ششم منم بهم می گفت کتی باالخره شریک    مارک اکن دک
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 ندگیش رک پیدا کرده ن مارک مرد ایده مل ک فهمیده ای بود ک با رکحیه ی سرکش کتی   

 . خیلی خوب کنار اکمده بود

مادرم                  دا بی خبریم ، کقتی  ما اکن تاده ک  فاقی اف ره ا  یدم  مدم  ا ه فهم که اک به ایران 

تگاری دکباره رک برا گفت ، بیشتر ا  هر ریز ا  این خوشحال بودم که خان    جریان خواس 

شکستن خودش  خمی رک که به پدرم  ده التیام بخشیده ک بعد به خاطر خودمون ، با      با 

شحال نبود باالخره        شوقی با مرجان  ماس گرفتم اما اکن بر خالف   ورم خیلی خو ره 

ک ا فاقی که افتاده بود خیلی نگران  و بود ، منم     کقتی همدیگه رک دیدیم برام ا   و گفت     

ا  شاانیدن جریان  و ناراحت شاادم اما کاقعا نمی دکنسااتم ره ن ری باید بدم ! همه ی ما 

می دکنستیم کتی ک من ور رقدر بهم عالقه دارند ک من حتم داشتم اگر کتی ریزی راجا     

با مارک     به   ااامیم دکبارهی خان بدکنه حتی یک لح ه هم برای بهم  دن          نامزدیش 

سالها        ستم با کجود رندی که خواهرم  و اکن  صادقانه می گم ، نمی  ون درنر نمی کنه ن 

به جون خریده بود به  و حق بدم کلی ا  کار من اااور هم رضاااایت نداشاااتم ن اکن عدم          

کفاداریش رک ثابت کرده بود ک حاال انگار که هیچ ا فاقی نیفتاده باشه می خواست  ندگی  

 . بسا ه خودش رک

یه رک  برای دیدنش به بیمارساااتان رفتم اما ندیدمش ن به ا اق هومن رفتم اکن رک  ما             

خیلی با هم حرف  دیم ک در نهایت من بهش گفتم کتی سااختی  یادی کشاایده ک باید به 

حقش برسه ک حاال که همه ریز داره درست می شه لزکمی نداره که ریزی راجا به یگانه  

قیه نمی دکنستند من که می دکنستم ، کتی هم کسی رک کارد  ندگیش  بدکنه ننن خی اگه ب

کرده بود پس اکنها بی اینکه بدکنند با هم بی حساب می شدند ک برای شرکع  ندگیشون  

بهتر بود که نه کتی در مورد  و ریزی بدکنه ک نه من اااور در مورد مارک ن همون شااای  

 (( حقیقت داره ؟ کتی باهام  ماس گرفت هیدان  ده گفت : )) کیمیا



                 
 

 

 لیال مردانی  |فراموشت خوهم کردرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

327 

 

شحال        شحالی ؟ (( گفت : )) نمی دکنم ! من ور که خیلی خو گفتم : )) مره ننن کتی  و خو

 (( . بود ، اما من اکنقدر متعدی بودم که حتی نمی  ونستم حرفی بزنم

همه ریز اکنقدر سریا ا فاق افتاد که کتی حتی نتونست درست فکرهاش رک بکنه ن خان     

شرای   ط پدرم رک پذیرفت ک من ور رکانه ی انگلستان شد در حالی که     بر خالف   ور ما 

کتی هنو  بین احساسش به مارک ک من ور مردد بود ن به مارک دلبستگی خاصی داشت         

سیده بود ک با کمک اکن  خم های کهنه رک ا        شرایط بدی هم بهش ر به خ وص که  و 

د   کساای که کتی سااالها به یاد برده بود ن مارک ، کتی رک می پرسااتید اما من ااور هم بو

 . خاطرش جنگیده بود ک رند سالی هم به انت ارش مونده بود

کاقعا انتخاب سااختی بود اما اکمدن من ااور مثز صااادر شاادن یه حکم بود ن حکمی که    

صرافت افتاده بود ن ا  من ور          سته باید بهش  ن می داد ن کتی  ا ه به  سته یا نا خوا خوا

ده ، با همه ی دالیلی که مکرد این خواسااته به من ااور   خواساات رند ماهی بهش مهلت ب

شدم ک  ا ه متوجه      خیلی برخورد ! دک ماه بعد ا  رفتن من ور من هم دکباره راهی لندن 

مشفتگی رکحی کتی شدم ن دلم براش می سوخت نتونسته بود با مارک قطا رابطه کنه ننن      

ک  اما باالخره رند ماه بعد نزدی ا فاقا ی که ظرف سه ماه افتاده بود غافلگیرش کرده بود

صی نبود ن من ا  کارهاش     سال نو میالدی ا  مارک برید در حالی که قلبا به این کار را به 

 عدی می کردم یه رک  بهش گفتم : )) مگه  و نبودی که حاضااار بودی همه ی دنیا رک         

سته ی دلت رسیدی ، این همه        شته باشی پس حاال که به خوا ردید   بدی  ا من ور رک دا

 (( برای ریه ؟

با        گفت : )) خودمم نمی دکنم ، کاقعا نمی دکنم ! (( این طوری بود که همه ی کقتش رک 

من ور پر کرد هر رند قرار ا دکاجشون رک به هزار بهونه به  عویق می انداخت ن من ور     

هم برای راحتی اکن اعتراضااای نکرد شااااید هم با شاااناختی که ا  کتی ک عالقه اکن به         

ش داشاات هیچ کقت به ذهنش نمی رسااید که دلیز اکن همه  علز ریه ؟  ا این که  خود
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شن بزرگ ایرانی های مقیم          شی  و ج شی عید ،  ا نیمه های  سید ن  عید نورک  ا  راه ر

شتیم ن          شدیم ک به خونه برگ صب  بود که ا  من ور جدا  شرکت کردیم ک نزدیک  لندن 

ودش مباله شااده بود یک لح ه به هم بیرکن مپار مان متوجه کساای شاادیم که  وی خ 

 . نگاه کردیم ک صدای جی  کتی بلند شد حدسش درست بود

مارک بود که  وی برفها ،  وی خودش مباله شاااده بود در حالی که جعبه ی کادکیی که 

به حتم به عنوان عیدی برامون اکرده بود پوشیده ا  برف شده بود با عدله به بیمارستان     

سوندیمش می  ونم ق  شت ن        ر شباهت دا شتر به یه معدزه  سم بخورم  نده موندنش بی

 . بعد ا  اکن شی کتی رک دربایستی رک با خودش ک من ور کنار گذاشت

فهمیده بود نمی خواد به هیچ قیمتی مارک رک ا  دست بده ن می گفت اشتباه ا  خان بوده    

ور  ، من ور رطکه دکباره این مسئله رک پیش کشیده ، رهار سال دکری مدر کمی نیست 

صله ها رک ا  یاد برد      شه همه ریز رک به جای اکلش برگردکند ک این فا    ور کرده می 

... 

شته ها رک  نده کنند اما بعد حقیقت ا       ستند گذ این طوری بود که اکنها فقط رند ماه  ون

پس ابر بیرکن اکمد ن هیچ کقت اکن شاابی رک که من ااور کارفته ک پریشااون ا  خونمون    

یادم نمی ره ، براش ناراحت بودم رند بار ا  کتی پرسااید : )) داری شااوخی می  رفت ا  

کنی مگه نه ؟ (( ک کتی خیلی صااری  گفت : )) نه من ااور من دارم جدی بهار حرف می 

 نم ، نمی  ونم ا  مارک جدا بشااام ن (( کقتی من اااور رفت من هم به دنبالش ا  خونه         

فتم هررند اکن انگار منو نمی دید ن  ا خود       بیرکن اکمدم ک بی هیچ حرفی کنارش راه ر  

صااب  کنارش راه رفتم ک راه رفتم ننن اما نتونسااتم حتی کلمه ای برای  ساالی خاطرش به 

 کن بیارم من ننن بین اکن دک  ا مونده بودم ن هم به کتی حق می دادم که نتونه ا  مارک         

  اکندا اکمده بود به خ وصببره ک هم به من ور که به خاطر کتی ا  همه ریز گذشته ک به 

 . که جریان  و هم در بین بود ن برای همین به  الفی کار خواهرم به من ور نزدیک شدم
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شنیدم ن         شما ا  من ور  یاد  ستان خوبی برای هم بودیم ن در مورد  سال ما دک  و این دک 

شد ا      شیمونه اما خی همه ی این دردها رک می  شتباه کرده ، نمی گفت که پ    نمی گفت ا

نگاهش ، ا  حرفهاش ک ا  رفتارش فهمید ن کضاااعیتش رندم می داد ن ا  طرفی دختری      

رک که به قول خودش  و ساااخت  رین شااارایط با حضاااورش به  ندگیش گرمی دکباره  

بخشاایده بود به راحتی ا  خودش رکنده بود ک ا  طرفی ا  دختری که به عشااقش ایمان   

م دردی رک دکا نمی کرد ن بهش گفتم : داشاات طرد شااده بود ن اما موندش  و انگلیس ه

)) برگرد ایران ، یگانه ای که  و ا ش حرف می  نی اکن قدر گذشااات داره که بتونه ا           

سر اشتباهت بگذره ن اما به شدر ا  در مخالفت در اکمد ن یه رک  ع بانی شدم ک گفتم :      

 ، یه کقت به)) می خوای اکنقدر دساات رک دساات بذاری که یه  دربه دکباره  کرار بشااه 

فکر برگشااتن بیفتی که یگانه هم مال یکی دیگه شااده باشااه ؟ (( به حرفم پو خند  د ک  

گفت : ))  و یگانه رک نمی شناسی ، کقتی  رکش می کردم بیشتر ا  این ناراحت بودم که    

 (( . نمی  ونه کسی رک جایگزین من کنه  ا راحت  ر فراموشم کنه

 : اک خیره ماندم ن با مکث ادامه داد کیمیا سکور کرد ک من بهت  ده به

یگانه خانوم من شااما رک ا  طریق من ااور شااناختم ک این طوری بود که ن رم درموردر  

شتی ،       شتی ، حقی که ا ش گذ سیدم که به حتم  و هم حقی دا  غییر کرد ک به این باکر ر

ی  دمخرین باری که با سالی حرف  دم مطمئن شدم هنو  کسی رک جایگزین من ور نکر    

ک باالخره من ور رک قانا کردم به ایران برگرده ک همه ریز رک ا  نو بسا ه ننن خانم یگانه    

 ... می خوام به عنهوان یه دکست ا  ون خواهش کنم

ببینید من ااور  و این دک سااال به اندا ه ی کافی  جر کشاایده ، باهاش رفتاری نکنید که  

د  ان اشتباهار گذشته رک ا ش نگیری  بیشتر ا  این خرد بشه ، اگر می  ونید فرصت جبر   

کگرنه همون طوری که ا  ون انت ار می ره مثز یه دسور نه مثز کسی که ا ش کینه به   

 . دل دارید ننن بهش جواب منفی بدید
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پو خند  لخی  دم ن کیمیا ا  ره نگران بود ؟ این که اک را خرد کنم ک برای برگشتنش به 

 : ه بود ؟ با گیدی رپسیدمباد شما تش بگیرم ؟ مگر ا  من ساخت

 اکن داره بر می گرده ؟

 . بله ، فقط رند رک  دیگه ، برای مراسم سالگرد خان اینداست

 :  مزمه کردم

 ! فقط رند رک  دیگه

 33ف ز 

به سااامت             ا ومبیلم را فقط رند خیابان ان طرف  ر ا  منزل کیمیا پارک کردم ک پیاده 

رقدر فکر کردم ! مثز همان رک  که با مرجان         عمارر به راه افتادم ن رقدر قدم  دم ک       

ساعت ها بی اینکه حرفی بر  بان مکریم خیابانهای شهر را  یر پا گذاشتیم ک من خاطره     

ی سه ساله ی با اک بودن را مرکر کرده بودم حاال ننن من بودم ک خاطرار رنج دک ساله ای     

سم را ، باکرم را ، اعتمادم را ن    ابود کرده بود ن من بودم ک قلبی  که خردم کرده بود ن احسا

جایی برای این            نه ننن دیگر  نداشاااتنش ،  نه ا   نه ا  رفتنش ،  که هو  هم میساااوخت 

احساااسااار نمانده بود ن  لخی اهانتی که در حقم رکا شااده بود یادمکری ساااده به با ی   

شیده        شدنم بود که کیرانم می کرد ن رقدر انت ار ک ساده  ر ا  ان طرد  شدنم ک    گرفته 

شت می     بودم ! رقدر در رکیاهای دکر ک بعیدم رنین رک ی را   ور کرده بودم ! حاال دا

ممد با کوله باری ا   نهایی ن حسی داشتم که حضمش حتی برای خودم هم سنگین بود ن      

کقتی به خودم ممدم رند ساعتی ا   اریک شدن هوا گذشته بود ک من به جای عمارر در 

سر ب  سته بودم ن ا  همه ی حرفهایی که    منزل الله جان بودم ن  ش ه  یر ک متفکر مقابز اک ن

 : ا  کیمیا شنیده بودم فقط یک جمله بر  بان مکردم
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 ... اکن داره بر می گرده الله جان ،  ک ک  نها ))

 : الله جان منت ر  وضی  بیشترم بود اما با سکو م خودش پرسید

 کی عزیزم ؟ کی داره بر می گرده ؟

ان ، من ور داره بر می گرده ن بی اینکه به مر کی دیرینه اش رسیده باشه  من ور ، الله ج

 ... بی اینکه

 : الله جان حیرر  ده ک مبهور  مزمه کرد

 رطور ممکنه ؟

 . اکن طوری که هیچ کقت حتی یک لح ه هم به ذهنم نمی رسید

به  خوابمن شی نزد اک ماندم اما کقتی به ا اق اخت اصی ام هم رفتم با همه ی خستگی      

صور م را            سر ک  شستم ک  شدم ن کنار حوض ن شی کارد حیاط  رشمانم راه نیافت ن نیمه 

 . خیس ا  مب کردم

 خوابت نمی بره ؟

 : سرم را برگرداندم الله جان رکی یکی ا  پله های  راس نشست ک گفت

 ! منم پاک بی خواب شدم

 : رکی لبه ی حوض نشستم ک با شرمندگی گفتم

 . ه هام رک سر ون خراب می شمهمیشه با غم ک غ 

 . قربونت برم این ره حرفیه ؟  و که خوب می دکنی رقدر برام عزیزی
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 : سکور طوالنی میانمان را خودش شکست

 بهت گفته بودم خداکند خود عدله ، نگفته بودم یگانه ؟

 : با پو خند  لخی گفتم

با همه ی کجودم م        نت رش بودم ن منت ر  کلی حاال دیگه ره اهمیتی داره ؟ یه رک ی من 

 ... که برگرده ک بگه بی من دککم نیاکرده اما حاال

این هم ا  حکمت خداست عزیز دلم ، شاید این اراده ی خدا بوده که اکن  مانی برگرده  

 که  و بتونی در موردش یه   میم عاقالنه بگیری هوم ؟

 . سری به عالمت  ایید حرفش  کان دادم ک به فکر فرک رفتم

 :  ا  رفتن به عمارر با بیمارستان  ماس گرفتمصب  قبال

 . سالم هومن جان

 سالم عزیزم ، حالت رطوره ؟

 . خوبم ، معذرر می خوام که دیرک  نتونستم بیام بیمارستان

 مهم نیست ! هنو  پیش الله جان هستی ؟

 . مره ، کلی دیگه دارم بر می گردم عمارر

 . سس منباشه ، شی می بینمت ، مواظی خودر باش پرن

 : گوشی را که گذاشتم احساس بدی داشتم به الله جان گفتم
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هومن دیرک  می دکنسااات می خوام به دیدن کیمیا برم اما هیبی ا م نپرساااید ، فکر می 

 . کنم ا  همه ریز خبر داره

 بعید نیست اما ننن  و کاقعا می خوای ری کار کنی ؟

 : بی پریشانی گفتم

 ! ی دکنمنمی دکنم الله جان ف کاقعا نم

شنیدن خبر ممدن من ور           سالگرد خان ، اما  سم  سالی رند رک   کد ر ممد به خاطر مرا

رنان هیدان  ده اش کرده بود که موقعیت را ا  یاد برد ن بر خالف منبه من ور خواسته  

بود خبر ممدنش مثز  وپ  وی فامیز صاادا کرد ن خانم مسااتاصااز بود ن مساالما اگر من   

ای ممدن اک ک نو عرکسااش جشاانی به پا می کرد ن این عقیده ی  مراساام در پیش نبود بر

مرجان بود اما کیمیا همه را ا  اشتباه بیرکن مکرد ن یک رک  ع ر به عمارر ممد ن مرجان  

هم ممده بود ک جما دکستان قدیمی حسابی جما بود ن به  راس پناه بردم ک رکی صندلی    

 ... ا رکی هم گذاشتمننویی خانوم کلو شدم ک با نفس بلندی رشمانم ر

 با  با خودر خلور کردی ؟

 . هومن بود

 کی اکمدی ؟

 رند دقیقه ای می شه ، حالت خوبه ؟

سااری  کان دادم ن رقدر دلم می خواساات با اک حرف بزنم ن مثز همیشااه فکر را خوانده  

 . بود

 ! می دکنم
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 : گفتبه سویش رفتم ن در حالی که سیگاری ا ش می  د ناهم کرد ک با لحن گرمی 

 . گوش می کنم بگو

اما من رگونه ا  افکار  لخم می گفتم در حالی که می دانسااتم هر حرفی که بزنم بردار  

هد کرد هررند طور دیگری          هد شاااد ک موجبار م ار اک را فراهم خوا بدی ا  من خوا

 : کانمود می کرد ن سرم را باال گرفت ک گفت

 م که یه رک ی سنر صبورر می دکنستیهنو  هیچ ا فاقی نیتاده یگانه ! من همون هومن

. 

 . خواستم حرفی بزنم که مرجان ممد

 و ایندایی یگانه ؟ ننن سالم هومن ، کی اکمدی ؟ ببه ها ، شماها می دکنستید من ور  نها      

 می یاد ؟

 . بله

 : مرجان گویی با خود حرف بزند گفت

 . عدیبه ! ننن راستی یگانه ساعت شامه ، خانوم گفت یادمکری کنم

 . ک بی هیچ فرصتی برای حرف  دن کارد  االر شدیم

حس عدیبی به من می گفت من شی فقط من سرگردان ک مشفته نیستم ف کس دیگری  

هم بود که حالی بهتر نداشاات ، کیمیا با بی حوصاالگی با غذایش با ی می کرد ک گاه در  

اهش  در نگ حالی که کامال مشااخص بود فکرش جایی دیگر اساات به بقیه لبخند می  د ن 

می خواندم که با من حرفی برای گفتن دارد ، اما فرصتی پیش نمی ممد برای همین کقتی  
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عزم رفتن کرد  ا هنگام خرکج ا  باغ بدرقه اش کردم ن در حالی که ارام ک قدم  نان به            

 : سوی ا ومبیلش می رفتیم گفتم

 .  نهایی گاهی کاقعا خسته کننده اس ، بیشتر به ایندا بیاید

شنر       حت ضی خاطرار ق ما این کار رک می کنم ، به خ وص که بعد ا  اکمدن به ایندا بع

 . گذشته هم برام  ددید می شه

 : ک بعد مردد گفت

 امشی احساس کردم هنو  نتونستید   میم بگیرید درست حدس  دم ؟

 . بله ، کامال ننن خی ننن راستش رک بخواید شما حسابی منوغافلگیر کردید

ا فاقی بود که باید می افتاد ن من ور گم شده ک یک نفر باید کمکش می کرد   متاسفم ! اما

 .  ا اکن خودش رک پیدا کنه

 : گفتم

 . امیدکارم من ور قدر دکست دلسو ی مثز شما رک بدکنه

 : با لبخند بی رنر ک  لخی گفت

 . من هر کاری می کنم به خاطر دل خودمه ، نیا ی به قدر دانی ینست

ت ن در حالی که به جمله ی مخرش فکر می کردم صدای بوق ا ومبیلش  ک پشت رل نشس

شاره کردم درهای باغ را بگشاید اک         سید باغبان ا شانه ی خداحاف ی بلند شد ن به اقا  به ن

 . رفت ک من متفکر به سوی عمارر راه افتادم

 : سو ان ممد به همراه خانواده ی ن رر خان ، ا  من پرسید
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 ؟ من ور با کتی می یاد

 . نه  نها

 خوشحالی ؟

 . نه ، یعنی احساسی ندارم

با ناباکری ابرکیی باال انداخت ن ساعت هفت شی که همه عا م فرکدگاه شدند مرجان که    

به قول خودش نمی خواساات رفیق نیمه راه باشااد نزد من ماند ن بعد ا  ر فن میهمانان به 

به طر  عدیبی مرام شاااد ک ساااکور سااااختمان ر        مد     فرکدگاه عمارر  ها رفت ک ا ا  ن

شسته       شیمن ها ن شان بر هم می  د ن در یکی ا  ن خدمتکاران ک اندام باقیمانده ی کارهای

 . بودم که مرجان باالخره ا   ردیدهایش حرف به میان مکرد

برای من که خیلی عدیبه ! کتی هیچ جوری نمی خواد قبول کنه عرکس این خونوادس ؟    

ی خانوم ک خان بیاد ن خان هم که فور  بنکنس ست  کظیفه اش بود بعد ا  عرکسی برای د 

کرد جای اینکه من ور رک کادار به برگشتن کنه ، با یه  سلیت گویی  لفنی سر ک  ه قضیه  

رک سااار هم اکرد ن حاال هم که من اااور رک  نها رککنه کرده ، خان کداسااات که این همه 

ئله ای هساات که ما اهانت رک ببینه ؟ من احساااس می کنم یه جای کار می لنگه ، یه مساا

 ا ش بی خبریم ،  و ری می گی یگانه ؟

ساااعت ا  یا ده شاای گذشااته بود که ا ومبیز ها یکی پس ا  دیگری کارد باغ شاادند ن   

 ... گویی  اریخ  کرار می شد ن شبی بود مثز ان شی که می رفت

  معدیی منکه من مرام بودم ک منقدر مسلط که بر خالف   ورم کقتی مقابلش قرار گرفت  

 : بی اینکه هیدان  ده شوم دستش را فشردم ک گفتم

 . سالم به خونه خوش اکمدید
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که در خود هزاران حرف          گاهی  با ن خودمم ا  من همه ساااردی کالمم متعدی بودم ن 

 : داشت گفت

 . ممنونم

کقتی ا  اک رک گرفتم  ا بنی میهمانا برگردم نگاهم به کیمیا افتاد که رشااام به ما دکخته              

 . یا سرش را برگرداند ک مشغول صحبت با فرنگیس خانم شدبود اما سر

 . دمدمه های صب  بود که به ا اقم رفتم ، من ور در حال صحبت با هومنو پیمان بود

 . خسته افتادم ک نفهمیدم کی خوابم برد

 . شا ده خانوم نمی خوادبیدار بشه

 : رشم گشودم ن مرجان به سمت پندره رفت گفتم

نه ! مرجان    یه         کای ،  ثز  تابگیره نپس خودر م ها رک نکش ، این ا اق عدیی مف پرده 

 . دختر خوب ا  رخت خواب بیرکن بیا

 ! ا  دست  و ننن  سلیم

 . با رشم های پف کرده مقابز اینه نشستم ک شانه ای به موهایم  دم

 اکن بیرکن ره خبره ؟

خان رفته باالی      امن ک امان ف هیچ کس هم خیال نداره کم بیاره اآلن هم جناب همایون      

منبر ک ا   اریخ اسااالم نقز قول هایی می کنه که خود پیامبر هم ا شااون بی خبره ! ننن  و 

که امرک  ساار کار نمی ری ؟ به هومن گفتم امرک  هم باید ا  خیر داشااتن این پرسااتار    

 . دلسو  منضبط ک پر کار بگذره
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 هومن رفت ؟

 . مره ، صب   کد هم رفت

 : مینه به رشمانم  ل  د پشت سرم ایستاد ک در

من ااور ا  صااب  رند بار سااراغت رک گرفته ، نمی دکنم ررا ! کلی حس می کنم فیلش    

بدجوری یاد خندکسااتان کرده که پا شااده اکمده ، امرک  کقتی یه ساار رفتم باال دیدم در 

گانه  ی ا اقت با ه ، من ور اکندا بود ا م پرسید : )) ایندا بال استفاده اس ؟ (( گفتم : مره ،   

 . دک سالی می شه به یکی ا  ا اق های پایین اسباب کشی کرده

 : به مرجان گفتم

 . فکر بد نکن ، اینها همه اش به خاطر عالقه ی من ور به مرکر خاطرا شه

 : با رهره ای متفکر گفت

می دکنی یگانه ما  نها موجودار خوشبختی هستیم رون خوشی رک  و اکن ره داریم می    

ه ساعی می کنیم  شاتی های  ندگی رک به قشانگی هاش ببخشایم اما این     بینیم ک همیشا 

مردها نه ، موجودار مفلوکی هساااتند که هیبی  و این دنیا راضااایشاااون نمی کنه حتی     

 ! باال رین خوشبختی ها رک گاهی ا  سر  یاده خواهی پس می  نند

 : جما ببه ها در ا اق نشیمن جما بود فرخنده به سویم ممد ک گفت

 یز صبحانه رک برا ون مماده کنند ؟بگم م

 . نه ، فقط یه لیوان شیر به من بدید ، عدله دارم

 : من ور پرسید
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 کدا با این سرعت ؟

 . باید برم بیمارستان یه سر به بخش بزنم ک برگردم

اما خودم هم خوب می دانساااتم این فقط یک بهانه اسااات ن دل نگران هومن بودم اک که 

 ! ا بر رهره  ده بود ک با  خدا می دانست ره در قلبش می گذرددکباره نقاب من سالها ر

 . لیوان شیر را سر کشیدم ک با عذرخواهی ا  بقیه ا  جا برخاستم

 . بعد ا  ظهر می بینمتون

 : من ور گفت

 . صبر کن منم همراهت می یام ، می خوام یه سری به بیمارستان بزنم

ود ک  الش من هم برای شااکسااتن بی  در ا ومبیز سااکور ساانگینی میانمان حکمفرما ب 

 : نتیده ن باالخره خودش گفت

 . دست فرمون خوبی داری

 . با لبخند بی رنگی  شکر کردم

 ! مرجان می گفت سرر  و بیمارستان خیلی شلوغه

 . با این اکضاع ک احوال بله ، به خ وص که با کمبود نیرک مواجه ایم

 ررا نیرک نمی گیرید ؟

ی که هر ا  رند گاه به مناطق جنگی اعزام می شن ، برامون دردسر می گیریم اما  یم های

 . درست می کنند
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 ا  دانشگاهها ره خبر ؟ ریزی نگفتند ؟

 . ررا به احتمال قوی مهر ماه کارشون رک شرکع می کنند اما با  هم در حد شایعه اس

 ! عدی بساطی شده

شده         سال پنداه ک هشت بهتر  سبت به اکایز  ضاع ن  ، حداقلش اینه که دیگه هیچا فاقا اک

 . حزبی اجا ه ی فعالیت نداره

 : با درنگی پرسید

 هنو  هم عاشق سیاستی ؟

 : لبخندی  دم به یاد من سالها ک گفت

نداره ، جنر هم فرصاااتی برای فکر کردم به این     #####نه ، حاال دیگه هیچ کس  ی     

 . مسائز نمی ده

 : قرار گرفته بود ن گفت در بیمارستان اک شدیدا  حت  اثیر جو موجود

 . فکر نمی کردم کضا این قدر بحرانی باشه

 . اک را  ا ا اق هومن همراهی کردم ک با ذهنی پریشان به بخش برگشتم

 : پیمان خواست به ا اقش برکم ن کالفه به ن ر می رسید پرسید

  و می دکنستی ره ا فاقی برای من ور افتاده ؟

 . بله ، کیمیا بهم گفته بود

 : نگرانی گفت با
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 اکن به خاطر  و برگشته ، می خوای ری کار کنی یگانه ؟

 . من   میمم رک گرفتم ، بهم فرصت بده ، به موقعش بهت می گم

 : سری  کان داد ک گفت

 . هر طور که راحتی فقط امیدکارم   میم عاقالنه ای گرفته باشی

 . با قولی که به اک دادم  ا حدی مسوده اش کردم

 34ف ز 

شده بودم     کی شد   فقط برایش نگران  شاد ن میا برایم همه ریز را گفته بود اما دل من که 

 . ک ا  اینکه کقتی خوشبختی به من رک کرده اک به بن بست رسیده بود   ناراحت

سیده بود هزاران       سوالی که خودش ا  من پر ستیز بودم ک   ا قبز ا  ممدنش با خودم در 

 (( ) اگر  و جای من بودی به گذشته بر نمی گشتی ؟بار در ذهنم جان گرفته بود : )

ا  خودم می پرسیدم کدای این ق ه ام ننن یگانه ی کدام دکره ا   ندگی ام هستم ؟ یگانه  

ی عاشاااق ک شااایدای من اااور یا این یگانه که ار کی یک  ندگی مرام را در کنار هومن 

بود ن داشااتم می شاادم  داشاات ؟ هومنی که شاااید جایگاه ان کقت های من را پیدا کرده 

من ااور ق ااه ؟  اریخ داشاات  کرار می شااد اما به نحوی دیگر ؟ ننن اما من که هومن را  

دکست داشتم ، دک ماهی ا  برگشتنم ا  شمال می گذشت ن دک ماهی که در من سرنوشت     

صفحه ای دیگر پیش رکیم گسترده بود ک در نهایت خودم با   میم اک برای علنی شدن      

 ... کرده بودم ک در مخرین لح ه جریان موافقت

اعتراف می کنم می  رساایدم ک ا  این که با دیدن من ااور  ردیدم برای پذیرفتن دکباره  

اش به یقین  بدیز شااود ن می  رساایدم ا  جادکی نگاهش که دکباره کارگر شااود ن می   
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شقی که  مانی به    سیدم ا  یاد ع شانده بود ن اما ه    8 ر شم ن مه عرش ک  مانی دیگر به فر

ی اینها  ا لح ه ی دیدنش بود ن ا فاق باالخره افتاد ن  مانی که ننن اک ممد ن من مقابلش               

  . قرار گرفتم ن نگاهش گرم بود ک لحنش مهرابنی من کقتها را به یادم می مکرد

اما نه نگاهش قلبم را لر انده بود ک نه لحن مهربانش در دلم احساسی را بیدار کرده بود   

ک در نهایت حیرر به این باکر رسااایدم که دیگر اک را نمی خواهم ، نه         ک من در یک من  

دیگر نمی خواسااتمش ننن در این میان حقایق دیگری را هم با شاام  نانه ام حس کردم ن  

 وجه خاص کیمیا به من ور حتی ا  دید الله جان هم در مراسم سالگرد خان پنهان نماند     

 . ، فهمیدمن این را رند رک  بعد که به دیدنش رفتم 

 : پرسید

 یگانه ن رر راجا به کیمیا ریه ؟

 بی من که منت رش ب

 : ذارم گفتم

 به ن ر می رسه  وجه خاصی به من ور داره نه ؟

یی بود اگر         یه ریزایی برام عد یان رک برام  عریف کردی  که جر ا  همون رک  اکلی 

ست بدکن این که  و این    رناک  شرایط خط  من ور کیمیا فقط کمک به من ور بود می  ون

به ایران برگرده ، به طریق دیگه ای ، نامه یا ره می دکنم  لفنی با  و صااحبت کنه ن به  و 

گفته بود نسبت به من ور احساس گناه می کرده اکنم به خاطر رفتار  لخی که خواهرش     

نساابت به من ااور داشااته   اما من می گم یه احساااساای فرا ر ا  گناه یا ادای دین اکنو     

ه که به ایران بیاد ن یه جور نگرانی که قرار موندن رک ا ش گرفته ک شاااید هم دک  کاداشاات
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دلی برای موندن ک رفتن ننن هر ری که باشااه مربوط به من ااوره اما نه اکن طور که کیمیا   

 . کانمود می کنه

 : با  ردید گفتم

 یعنی به من ور عالقه داره ؟

نهایی اکن باعث نزدیکی  و بهش شده بود  خودر رک به یاد بیار ،  ندگی کنار من ور ک   

 . ن شرایطی که نا خواسته برای کیمیا هم پیش اکمده بود

کلی اکن داره عاقالنه  ر برخورد می کنه به خ اااوص که ا  جریان من هم باخبر بوده ننن  

 . در کاقا اکمده  کلیف خودش رک رکشن کنه نه من رک

د برای اکنم  کرار بشاااه ، من اااور رک خوب  بله   رون می  رساااه ا فاقی که برای  و افتا

 . شناخته ک نمی خواد در موردش ریسک کنه

 یعنی این احتمال رک هم داده که من من ور ک دکباره بپذیرم ؟

 الله جان مار نگاهم کرد ک در حالی که مضوضا صحبتمان را فراموش کرده بود پرسید    

: 

 !ره کار کنی ؟

 : با هول گفتم

 ... گفتم اگر

 : ی که سعی می کرد نگرانی اش را برک  ندهد گفتدر حال

 .  کد ر به این با ی خا مه بده یگانه
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می دانستم اک ا  ره می هراسد ا  این که جادکی عشق قدیمی دکباره کارگر شود ن اما اک      

نمی دانساات من یگانه ، یگانه ی من سااالها ، جایی در  مان جا مانده ، نمی دانساات که    

 ... ی خواهم ک نه می  وانم دکباره بیابمشگمش کرده ام ک نه م

شاای ها من ااور را می دیدم که در باغ قدم می  ند ن منقدر غرق در افکارش می شااد که 

حتی  وجهی به اطرافش نداشات ن ییکی ا  من شابها کقتی به عمارر برگشاتم در  راس     

 . دادنشسته بود ،  یر سیگاری مقابلش لبریز شده بود ک خبر ا  حال مشوش اک می 

 . سالم

 سالم شما هنو  نخوابیدید ؟

 نه ، ساعت خوابم بهم خورده ، همیشه این کقت شی میای خونه ؟

 کد ر می خواساااتم بیام اما یه پرکرشاااگاه رک  ده بودند ک نزدیک پنداه  ا ببه رک به             

 . بیمارستان مکرده بودند

 ! پس باید خسته باشی

 . نه   عادر کردم ، فعال شی بخیر

 . شی بخیر

 : اما قبز ا  اینکه کارد عمارر شوم صدایم کرد ن برگشتم ن بی اینکه نگاهم کند گفت

 . اگه خسته نیستی رند دقیقه ای بشین

 : بی هیچ حرفی نشستم ،  ه سیگارش را در  یر سیگاری فشرد ک بی مقدمه گفت

 ررا کانمود می کنی ا  همه ریز بی خبری ؟
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 ره اهمیتی داره ؟

حداقز برای من مهمه ن  مام این دک هفته رک با خودم کلندار رفتم که          خی ، می دکنی که  

 . رطور باهار صحبت کنم غافز ا  اینکه کیمیا کار خودش رک کرده

 . اکن من وری نداشت

بدقولی دیگرکن ادم رک            تایی  یه کق قا  فا به من بوده ننن ا  می دکنم ق ااادش فقط کمک 

 . خوشحال می کنه

 . نمی کردم یه همبین ا فاقی افتاده باشه کاقعا متاسفم ! اصال فکر

 : پو خندی  د

 متاسفی ؟  و که باید خوشحال باشی مگه همین رک نمی خواستی ؟

سنگینی        شم باید بگم مره ننن اکن  مانی که کینه ار رکی دلم  صادق با اگر بخوام باهار 

لم مرکم می کرد ،  وی رئیاهام هزار مر به یه همبین لح ا ی رک   اااور کردم بلکه د        

بگیره اما بعدها همه ی  الشم رک کردم  ا دلم سبک بشه ، بلکه ا  ح ار غم ک غ ه رها       

شم اما خی گذر  مان هم کار خودش رک کرد ،  و شدی یه خواب ، یه سایه که رک ی ا      

 ندگیم عبور کردی ک رفتی ، انگار که هیچ کقت نبودی ، حاال هم کجودر کمرنر  ر ا         

 . ا خوشحالیت به حالم فرقی کنهاکنی شده که غم ی

 : با  امز گفت

 ک هیچنجوری هم پر رنر نمی شه ؟

 : نگاهش کردم ک پرسیدم
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 برای ری برگشتی من ور ؟

 . می خوای کقعیت رک بدکنی ننن به خاطر  و یگانه

 : رند لح ه در سکور نگاهمان را بهم دکختیم ن باالخره به حرف ممدم

 ! یلی دیرخیلی دیر به صرافت افتادی ! خ

 ... نمی  ونستم یگانه ن خیلی سعی کردم خودم رک راضی به برگشتن کنم کلی

 : غرکرر اجا ه نداد درسته ؟ به جای جواب گفت

 . ما می  ونیم دکباره بسا یم ، ا  اکل ک با کمک هم

با ری من ور ؟ با ری ؟ با دست خالی من ؟ با قلی یخ  ده ام ؟ با اعتماد ا  دست رفته ام  

 انت  و ؟ با ری ؟ ی ا با خاطره ی  لخ خ؟ ی

 . جبران می کنم یگانه ن به من فرصت بده ن یه فرصت دیگه

موضااوع فرصاات دکباره نیساات ، مهم خاطذه ی کتیه که حاضاارم قساام بخورم ا  ذهنت  

 . پاک نشده ، می دکنی ررا رون دکباره اکن  و رک طرد کرده

 : نفسی  ا ه کردم ک ادامه دادم

با  باشاااه اما منو برای            حرفهار کقتی ب  با کتی  رام قابز قبول بود که راهت برای بودن 

 ندگیت انتخاب کنی ن حاال می گی می شه دکباره ا  نو ساخت ، ظمی شه من ور اگه هر      

 کاری کرده بودی جز بیرکن کردنم ا   ندگیت ، من هزار جور نقشه برای  ند

 . یمون داشتم ، رکیاهایی که  و خرابشون رکدی
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 : ر به  سلیم شدن نبود گفتحاض

 و هیچ کقت نخواسااتی به من حق بدی ، من اکن موقا  و دک راهی بدی قرار گرفته بودم 

،  و هم برام عزیز بودی اما کتی عشااق اکلم بود ، خیلی سااعی کردم فراموشااش کنم اما  

ضیه         شت ن اکن ق شرایط بددی قرار دا شته ا  اینها حداقز ا  ن ر من ، کتی  و  شد ! گذ   ن

 . علنی بود ک مخالفت من کضعیت بدی رک برای کتایون به کجود می مکرد

 : سکور طوالنی میانمان را شکستم ک گفتم

اکن رک ها خیلی بی قراری می کردم ! هومن می گفت : )) به م ااانور حق بده ، اکن به       

سعی کردم این رک بفهمم ، حاال هم      سی رک داره که  و به من ور ن (( ک من   کتی همون ح

حس می کنم حاال همون رک های من رک داری پس با م بهتر ا  هر کسی می  ونم درکت  

شناختی ، هنو  هم برام     کنم ن اما ا  من نخواه همون یگانه ای باشم که قبز ا  رفتنت می 

سی که     سی که قلبم رک به طپش درمکرد  و بودی ، اکلین ک عزیزی مگه نه اینکه اکلین ک

ور گرمش قشاانر  رین لح ه ها رک برام به ارمغان مکرد ، حرفهای عاشااقانه اش ک حضاا

خاطره ی همه ی اکن رک ها برام عزیزه ، خیلی عزیز ! اما  رجی  می دم ا شااون فقط یه 

 . خاطره باقی بمونه

 : با رشمانی قرمز ک خسته نگاهم کرد ک گفت

 ... باکر نمی کنم کسی که کنار من نشسته یگانه ی من باشه کسی که ادعا می کرد

 . حرفش رک فرک خورد

شنیدی کاقعیت بود ن یه رک ی همه ی  ندگیم بودی      شتم هر ری گفتم ک  من ادعایی ندا

شیم ن کقتی رفتی هر لح ه هزار بار ا          شه با هم با ستی که برای همی ستم اما  و نخوا خوا

ست که      شتباه کردی ، اکن ری ا   ندگی می خوا سیدم یگانه کدای راه رک ا خودم می پر
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 ونمی  ونساات بهش برسااه اما کم کم به این نتیده رساایدم حتی اگه هزار هزار برابر  با

عاشق  ر بودم با  هم  و رفتنی بودی ک اکن کقت بود که دست ا  شما ت خودم برداشتم  

،  سلیم  قدیر شدم ک سعی کردم گذشته ها رک فراموش کنم ، این کارم کردم ننن  و هم      

من ور ، این به صالح هردکی ماست که هرکدکم بریم پی   باید همه ری رک فراموش کنی 

شق ک اعتماد طرفین داره ، ریزی که      شترک نیا  به ع شرکع  ندگی م  ندگی خودمون ، 

حاال دیگه من ا  کجودش مطمئن نیسااتم ، نه به عشااق  و ک نه به اعتماد خودم ، خواهش  

 . می کنم درکم کن

 : با پو خند  لخی  مزمه کرد

 ! درکت می کنم

هوا گرگ ک میش بود ک هر دکی ما خسته ا  ان همه هیدان پنهان کجودمان بودیم ن حال  

خوبی نداشتم ک بغض عدیبی گلویم را می فشرد ن طراقت دیدن رهره ی اندکهگینش را   

نداشتم ن کاقعیت همان بود ن  لخی که  مانی می خواستم گریبان گیرش شود حاال باعث     

شیرینی     شد خودم حالکر ک  سعی می کردم ا      می  صدایی که  لح ا م را درک نکنم ن با 

 : بغض بی  اثیر باشد گفتم

من ور جان می شه حتی جدا ا  هم  ندگیمون رک ا  سر بگیریم ک خوشبخت باشیم اگر        

به اکنبه که در مقابز داده ها ، به دسات میاریم ، قانا باشایم ک نذاریم ساایه ی خاطرار     

 . ع قرار بدهگذشته مینده مون رک  حت الشعا

 :  مزمه کرد

 ! شاید

 ! منقدر غرق خودش بود که حتی کقتی برخاستم ک  رکش کردم حرفی نزد
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 35ف ز 

 . خدای من ! پیمان من نمی خوام رابطه اکنا با هم  یره بشه

 . همه ریز دست  و نیست ن اما دست کم می  ونی همه رک ا  این سرگردکنی ندار بدی

 هومن اآلن کداست ؟

 . قش و ا ا

 : اما نبود ، منشی اش گفت

 . پیش پای شما رفت ، حالشون اصال مساعد به ن ر نمی رسید

 : به عدله پله ها رک دک  ا یکی کردم ، در رند قدمی ا ومبیلش بود که به اک رسیدم

 . هومن صبر کن

 : نفس نفس  نان گفتم

 . منم باهار میا یام

 . بی هیچ حرفی ا ومبیز را به حرکت درمکرد

 وبی ؟خ

 : با لبخند بی رنگی سر  کان داد

 هومن ننن پیمان همه ریز رک برا گفت ن ا  من دلگیری ؟

 ررا باید ا   و دلگیر باشم ؟
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 : سیگاری ا ش  د ک به فکر ففرک رفت ن رند دقیقه بعد دکباره به حرف امد

شادی  و برای من با یه دنیا برابری می ک  ، ره  نهمی دکنی رقدر برام عزیزی ؟ یه لح ه 

در کنار من ک ره دکر ا  من ن یگانه ننن می خوام بدکنی  و هر   ااامیمی که بگیری هیچ        

 .  اثیری  و جایگاهت پیش من نداره

 : با پو خندی گفتم

 !با م حس فداکاریت گز کرده ک می خوای پیشکشم کنی ؟

 ، رنر ا  رخسارش پرید ن رنان  رمز کرد که صدای کشیده شدن الستیک ها بر  مین      

 : مو را بر اندامم راست کرد ن با لحن ع بی گفت

 ررا سعی می کنی با این حرفها دیوکنه ام کنی ؟

 . من هیچ ق دی ندارم ، این  ویی که نمی دکنی می خوای ری کار کنی

 : در حالی که سعی می کرد بر اع ابش مسلط شود با لحن مرام  ری گفت

شتم به خاطر من ور بود اما حاال مسئله  ویی ررا ؟ گوش کن یگانه ، بار اکلی که ا ر گذ

ننن راحتی ک مرامش  و ا  هر ریزی برام مهتره ن حتی ا  خواساااته ی قلبی خودم ، امرک    

اگر  و رکی من ااور ایسااتادم فقط برای این بود که بدکنی  حت هر شاارایطی پای حرفم  

ر  این که ننن خود هستم ک این بار در راه رسیدن بهت هیچ کس نمی  ونه مانعم بشه مگه

 . نخوای

 ک اگر من بخوام ننن بخوام که با  و بمونم ننن !؟

 : باالخره نگاهم کرد ن در نگاهش موجی ا  غم بود ک با  ردید ک ناباکری پرسید
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  و کاقعا اینو می خوای ؟

 . مره هومن ، من اینو می خوام

 : پرسیداشکی را که رکی گونه ام غلطید با انگشتانش  دکد ک با لبخندی 

 حاال دیگه ررا گریه می کنی ؟

نمی دکنم نگرانم ! نمی خوام کساای ا م برنده به خ ااوص خانوم بزرگ ، نمی خوام  و ک  

 ... من ور

 عزیز دلم نگران هیبی نباش ، همه ری رک بسپار به من ، باشه پرنسس ؟

ی ا   فمن ااور به همراه کیمیا به انگلسااتان برگشاات بی اینکه حتی منت ر جواب ک یا حر 

جانی من باشد ن هیچ کس نفهمید اک برای ره ممد ک ررا با من سرعت ایرا را  رک کرد    

ن شاای بدرقه اش در فرکدگاه یک بار دیگر خاطرار رند ساااله مان پیش رشاامم جان   

گرفت ک غم غریبی را بهدلم نشاااند ن کیمیا ساارحال ک بشاااش بود ک ا  ان نگرانی که ا    

و سو می  د خبری نبود ن خودم را در کجود اک می دیدم ن  اکلین دیدارمان در رشمانش س 

خود سالها پیشم را ننن مه اگر منرک ها خبر نامزدی کتی را می شنیدم ننن ا  ذهنم گذشت      

ای کاش کتی هم کمی سااندیده  ر عمز می کرد ! ای کاش با  ردید ک دک دلی اش م ش  

حرفها دیر شاااده بود ن با   به  ندگی کسااای نمی کشاااید ن اما خی حاال دیگر برای این        

سااارنوشااات نمی شاااد جتگید گذشاااته ا  اینها مگر نه اینکه با همه ی این ا فاقار حاال  

 خوشبخت بودم پس دیگر ره جای گله بود ؟

من ور  ا اعالم شماره ی پرکا ش با هومن مشغول صحبت بود ک من موشکافانه به ان دک       

 : خیره شده بودم ن مرجان کنار گوشم گفت

 . دل من ور به رفتن رضا نیست ، اینو با  مام کجودم حس می کنم یگانه ،
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 : اما سالی هنگام خداحاف ی  اکید کرد

 . دفعه ی بعد دیگه حق نداری  نها بیای

دلم می خواساات اک را که نا خواسااته نمک به  خم های من ااور می پاشااید ساااکت کنم ن 

هره داشاات ن دسااتم را فشاارد ک  کقتی برای خداحاف ی مقابلم ایسااتاد ، لبخند  لخی بر ر

 : گفت

 . مراقی پسر ما باش

 : با بغض گفتم

 ! متاسفم من ور برای همه ریز

سنگینی بار          سوندن  و کمی ا   سامون ر سر ک  شکر که با به  این حرف رک نزن ، خدا رک 

 . گناهم رک کم کرد ن خوشبختی  و قلبم رک  سکین می ده ، اینو باکر کن

شعر  سمتش یادم مونده ،  کد ر ا  من که فکر   اکن کقتها برام یه  ی می خوندی فقط یه ق

کنی دیر می شااود ننن من ااور دکباره به خوشاابختی که در انت ار ه پشاات نکن ، اکنم به   

 . خاطر ، خاطرار کهنه ای متعلق به دیرک ند

 : سری  کان داد

 . مواظی خودر باش

 : دست کیمیا را به گرمی فشردم ، با  ردید پرسید

 مئنی که   میم درستی گرفتی ؟ و مط

 ... بله ، من به قولی که بهت داده بودم عمز کردم کیمیا  و هم باید یه قولی به من بدی
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 : پرسشگر نگاهم کرد   ادامه دادم

 . من ور اآلن بیشتر ا  هر  مانی بهت نیا  داره ، بهم قول بده هیچ کقت  نهاش نذاری

 : با مکث گفت

 . م حتی اگه خودش بخواد ، بهت قول می دمالبته که  نهاش نمی ذار

خداحاف ی دسااات جمعی کردند ک ا  ما دکر شااادند ن دخترها به گریه افتادند ن کقتی به             

خودم ممدم شاااانه هایم می لر ید ن کقتی دساااتان هومن بر با کانم نشاااسااات سااارم را 

 : برگرداندم ن رشمان اک هم به خون نشسته بود ن پرسید

 حالت خوبه ؟

 : که ا   اثیر گریه می لر ید گفتم با صدایی

 : مره ننن خوبم ن سر به  یر انداختم ن پرسید

 به ری فکر می کنی ؟

ک من به اک می اندیشاایدم ن به اکیی که  مانی همه ی  ندگی ام بود ک حاال با دساات خودم  

ر را ا  اک به یادگار داشتم ن با غم    ان ی رانده بودمش ن به اک که حالکر عشق ک  لخی خ 

کری اش ک رنج ساافرش بزرگ شااده بودم ن ا  خامی به در ممده ک همان فوالد مبدیده  د

ای شااده بودم که اک می خواساات ن به اکیی که  مانی ق اار سااپیدم را در کنارش ساااخته  

سمان برده بودم ننن اما      ست بر م بودم ک  مانی دیگر برای کیرانی کاخ بلند مر کهایش د

خواساااتم بیش ا  من رندش ندهد ک ارامش را به    در من لح ار ا  صااامیم دل ا  خدا   

  . قلبش برگرداند
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رند رک  بعد ککیز خانوادگی شاامسااایی ها به عمارر امد امانتی ا  من ااور برایم مکرده  

بود که متعدبم کرد گفت : )) دکتر من ااور اصاارار داشاات بعد ا  رفتنش این امانتی رک  

 (( . بهتون بدم

رک ک اساااناد بیمارساااتان متحیر ماندم ن کنار اکراق  کقتی پاکت را گشاااودم ا  دیدن مدا

 : پاکت سفید ک کورکی به رشم می خورد ن با ش کردم

 یگانه ی عزیز ))

می دانم برای التیام  خمی که بر قلبت نشاااندم ک بخشاایدن همه ی دنیا به  و عزیز ، کم   

 ... است ، اما ا   و می خواهم با پذیرفتن این  حفه ناقابز بر من منت گذاری

پیشاپیش ا دکاجتان را  بریک می گویم ک امیدکارم این پیوند مستحکم ک همیشگی باشد  

 (( ن من ور

 پااایااان

  

 : در حال  ای  در اندمن

 ۱۳۷۳نگار  |رمان مندر باس 

  hannaneh20 |رمان ا  فراموشی  ا عشق

 Fatemeh.M | !رمان بقا: مرگ دکباره
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