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تحمل  کسالیگذراند،اوبعدازیرام شیآخر زندگ يلحظه ها"روزبه"ودرآغوش  دیکشیس منف یبسخت طلعت

به سمت  "زیگلر"آب ، :گفت رمقیب ییطلعت باصدا رد،یکه درآغوش مرگ آرام بگ رفتیجانفرسا م يماریب

م را بره شیلکهاشده بود آرام آرام پ رهیطلعت همانطورکه به چشمان پسرش خ اوردیتا آب ب دیآشپزخانه دو

 گفتیبغض آلودش م يباصدا دادویطلعت را مرتب تکان م يگذاشت ، روزبه خودراباخته بود، شانه ها

، هرچه بوداوخودرا درون تونل  یهوشیابیدرعالم برزخ  دیبود، شا يگرید يایطلت دردن........ مامان...مامان

 ياثر شیونه ازدردها اوردیفس کم منه ن دیدویم تبه سرع نکهیاما باا گذشت،یدوان دوان از آن م دکهید یکیتار

 د،یشن ییبود، ازدور صدا کیهمه جا تار... کجاست؟  نجایا: وجودش راگرفت، باخودفکرکرد يبود، وحشت سراپا

تعجب سه دختربچه را  تیدرنها کرد،یفقط نگاه م يکودکانه ، باکنجکاو يخنده ها يدقت کرد، صدا یکم

،  نمیبیخواب م "حتما: باخودگفت  د،یدیخودش رام یبود درواقع بچگازآنها طلعت  یکی د،ید یمیقد يدرخانه ا

 یطلعت راتکان داد، وقت ۀمحکم شان یلحظه دست نیبودند درا يخانه مشغول باز اطیدرح يبچه ها باخنده وشاد

 هی تورو خدا امانم: بغض آلود گفت ییروزبه باصدا زند،یاورا صدام یکه بانگران دیراد "روزبه"چشمانش رابازکرد

همه ...که....هستم یدرراه...دمنینگاه کرد وگفت نترس "زیگلر"و  "روزبه"به  یطلعت بسخت!... بزن یحرف

 نه،یبیش رودوباره م...یزندگ...ۀهم...ش...که هرکس موقع مرگ...بعدادامه داد درسته گذرند،یم...ازآن کروزی

مادرش راصدا زد اما  ریوصف ناپذ یجانیباهدوباره  روزبه. بسته شد فروغشیجمله دوباره چشمان ب نیباگفتن ا

،  ندیایباآن کنارب توانستندینم یلحظه بودندول نیبود که منتظر ا کسالی نکهیفرزندان طلعت باا د،ینشن یگرجوابید

آب ازدست  وانیحرف ل نیا دنیبا شن!!! نگاه کردو گفت مامان تموم کرد "زیگلر"اشکباربه  یروزبه باچشمان

 .شد هوشیودش هم ازحال رفت وبافتاد وخ "زیرگل"

مرگش  ۀولحظ ندیبیشد که خواب نم نبارمطمئنیوا افتیچشمانش رابازکردودوباره خودرادرون تونل  طلعت

بله خودش بود درسن شش ...دقت کرد یدختربچه ها اورامتوجه خودشان کردند، کم ةخند ي، صدا دهیفرارس

 .خودشد بیپرفرازونش یزندگلحظه بودکه طلعت تماشاگر هفتادسال  نیودرا یسالگ

 

 

 اول فصل

تهران سه  ۀسرچشم يازکوچه ها یکیواقع در يدرخانها صدوپانزدهیسال هزاروس يروزها نیازآخر یکی غروب

کودکانه  زیآم طنتیش يدختربچه حدود پنج ، شش ساله دور حوض خانه که پراز آب بود با سروصدا وخنده ها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يژاله صفر  –طلعت 

wWw.98iA.Com ٤ 

تا  شدیاندباعث م رنشدهیتعم ستخانه که ازضاهرشان معلوم بودکه سالها يهایکاش. بودند يباز دندومشغولیدویم

 ۀازمادران راکه درگوش یکی يوصدا فتندیوب رکردهیلق وخراب آنها گ ۀازبچه ها به لب یکی يپا یهرازگاه

شاهد  کردیمربوط م اطیخانه رابه ح وانیپله کان که ا نیا. پله کان نشسته بودندرادرآورد يرو اطیگرحید

که  يازآنها به دختربچه ا یکین پله کان دوزن جوان نشسته بودند ، یا يبود، رو ياریمستاجران بس يورفتهاآمد

 ؟یدقتیب نقدریجون دخترم مواظب باش چرا ا يزر:خورده بودگفت نیزم

خانه نقل مکان کرده بودند، اکرم زن  نیبه ا يباتفاق شوهرش وزر شیپ کسالیاکرم نام داشت واز يمادرزر

زن جوان بعدازچندسال  نیراازمادرش به ارث برده بود، ا نیهم ا يکه زر یبود باچشمان آب ییوخوشرو جوان

تازه عروسها  نیکار درب نیا روزهاکند ، درآن یگرفته بود که جداازآنها زندگ میشوهرش تصم ةباخانواد یزندگ

 يخاطر اکرم بعدازکشمکشها نیمتداول نبود به هم یلیمستقل خ یدرواقع زندگ امدیبه حساب م یسرکش ینوع

 .مستقل رابچشد یموفق شدتا طعم زندگ ادیز

. چقدرباهم جور شدن  نیسه تارو بب نیشوکت خانم ا: که کنارش نشسته بود وگفت یخانم روکرد به زن اکرم

حرف اکرم  دییپاك کرده وسبز کند درتا نیهفت س ةسفر يگندم دستش بود تابرا ینیس کیشوکت خانم که 

 میخونه بمون نیتوا یچندسال هی میسه تا هم که شده بتون نیا یآره اکرم جون فقط خداکنه بخاطر دوست: گفت 

فرصت مستاجرعوض کردن  گهیکه د نقدرگرفتارنیبنده خداها ا نیا: گفت  دویکش یاکرم آه. وعذرمونو نخوان

 يشوکت گفت دلم برا. ود حالش بدب یلیاومدن قمرخانم خ ضخونهیساعت دوازده بودکه ازمر شبید! روندارن

اکرم گفت !کنه؟ کاریچ یکیکوچ نیبچه به ا نیبشه ا يطوراگه مادره  سوزهیم یلیخ "طلعت"طفل معصوم  نیا

 یسع کهیدرحال دمیحال قمرخانم روازش پرس رفتیم رونیآقا داشت ازخونه ب یعل یامروز صبح وقت یخدانکنه ول

موقع دربازشد  نیدرهم! دکترا جوابش کردن نیراش دعا کنب: لرزان گفت ییکنه باصدا یبغضش رومخف کردیم

 .دردست واردخانه شد یافتاده ، بانان سنگک يآکنده ازاندوه ، شانه ها یباقلب زکارآقا خسته ا یوعل

زن محبوبش به  یخال يشد، جا نیشترغمگیآنها ب دنیباد یوشوکت زود ازجا بلندشدندوسالم کردند ، عل اکرم

 شترازجانشیوارماه طلعت که اوراب نشستیدرکنارآنها م امدیاوهم م نیازا شی، پ شدیساس مآندو اح نیدرب یخوب

اش سوخت ، اگرقمر اورا تنها  هبه حال دخترشش سال شتردلشیب نحالی، درا کردیمراقبت م داشتیدوست م

 .طفل معصوم خواهد آمد نیچه برسرا! بچه چه کند؟ نیگذاشت ورفت اوباا

بزرگ  ی، آندو وارث ثروت کردیم یبزرگتربود زندگ یه بود ، او با تنها خواهرش که ازعلآقا گُرد کرمانشا یعل

 یرابخوب یبودواز درآمد آن زندگ يکشاورز ينهایآن شامل زم شتریازجانب پدرومادرشان شده بودند که ب
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اجرت به تهران مه یزندگ ياگرفت بر میتصم یپرشورداشت درسن هجده سالگ يکه سر یاماعل گذراندندیم

 کیبا ارکردوتنهایترك د خبریشب ب کیکه به اوداشت  یعشق ۀبامخالفت خواهرش روبروشد ،باهم یکند ووقت

 .بود واردتهران شد شیشخص لیکه شامل وسا یساك دست

 کیبرلب داشت بعنوان  شهیکه هم يصاف وبراق بود ، اوبالبخند یمشک يخوش قدوباال باموها يپسر یعل

که قمر  يمردم شناخته شده بود، اوباورودش به تهران بالفاصله درکوچه ا نیبدر یدوست داشتن تییشخص

 شد،یاتاق قمرباز م يروروب یاتاق عل ةپنجر گشت،یاجاره کرد وروزها بدنبال کارم یاتاق کردیم یدرآن زندگ

با خو د  یلکه مشغول کاربود، ع دیدیرام ییبایاتاقش زن جوان وز ةازپنجر شدیدارمیازخواب ب یاوهرروزصبح وقت

 یبرجسته وچشمان درشت مشک يگونه ها با،یز یبلند قامت بااندام یقمرزن "باستیز یزن براست نیا " گفتیم

را  يا نندهیاودل هرب ییبایکند، ز غیراازاو در يزینخواسته چ یتخالق هس ییاوآنچنان بودکه گو ییبایبود، ز

 .امر مستثنا نبود نیهم ازا یوعل لرزاندیم

بود، کم کم  بایزن ز نیبخاطر روبروشدن با ا دیکه مرابه سمت تهران کش ییرویآن ن گفتیخود مبا شهیهم او

زن  نیبه ا قشیزود متوجه عشق عم یلیعادت شده وخ کی شیهرروزقمربرا دنیوباگذشت زمان متوجه شد د

وبش پرده بردارد، محب شگاهیرپتابتواند بااو حرف بزند وازرازدل د گرفتیاوهرروز سرراه قمرقرارم. جوان شد 

بزنند چراکه  یتامبادا مردم پشت سرش حرف کردیمراعات م یلیخ یبخود شده بود ول یعل لیقمرهم متوجه تما

 نیبنابرا ردیکه داشت مورد انتقادمردم قرارگ یطیبخاطر شرا خواستیشوهرش راازدست داده بود ونم یاو به تازگ

دلش  ییگو کروزی نکهیتا ا گذشتیمنوال م نیوزها به هم، ر شدیدورمبسرعت ازاو  یعل دنیهربار به محض د

 بیچراهرروز منو تعق: نگاه کردو بااعتراض گفت  یودرچشمان عل ستادیا یعل دنیبه حال پسرك سوخته بود باد

اما آن  دیدرونش بگو يحرف بزند وازغوغا خواستیم یعل! بزن وگرنه مزاحم نشو  يدار یاگرحرف ؟یکنیم

 ستاد،یاالن ازحرکت خواهد ا کردیکه فکرم دیطپیرافراموش کرد قلبش آنچنان م زیهمه چچشمها ، آن نگاه ، 

 يبرا یمعلومه که حرف: اوردوگفتیخود ن يبرو یمتوجه حالش شد ول یعل يزبانش بندآمده بود، قمرازرنگ و رو

 یشانیپ يکه رو اقشصاف وبر يدست درموها کهیدرحال یعل. کردورفت يغرغر رلبی، بعد ز يگفتن ندار

 دهیکش نیباال گرفته بودکه به زم يکه طور یدادورفتن قمرراباآن چادرمشک هیوارتکی، به د دیبود کش ختهیر

 .کردینشود نگاه م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يژاله صفر  –طلعت 

wWw.98iA.Com ٦ 

 کردیباخود فکرم زد،یم يومغموم به خانه برگشت رنگ صورتش ازشدت خشم به کبود دهیخم یباقامت یعل

به او کمک  "راکه درکرمانشاه رها کرد درکنارش داشت جتمابزرگش  داگرخواهرینبود ، شا کسیوب نقدرتنهایاگرا

 .خواهم کرد یخود راعمل مینشد وباخود گفت فردا تصم وسیما یول کردیم

 راهنیپ رآنیدعوت شده بود، ز یباشکوه یهمانیبه م ییگو دیراکه داشت پوش يآنروز تنها کت وشلوار يفردا

 نکهیها شده بود، بعدازا شهیهنرپ هیشترشبی، ب دهیوشانه کش زده نیپاراف يبه تن کردباموها يدیسف يآهار قهی

ازخانه خارج  یوبدون معطل عیآمد، سر رونیبکه ازخانه  دیتا باالخره قمرراد ستادیآماده شد آنقدرپشت پنجره ا

درمقابلش راه اورابست و یعل نباریا یبه راهش ادامه داد ول ییاعتنا یباب یعل دنیقمرباد. شد وبدنبال او براه افتاد

 دیتا بتواند حرفش راراحتتر بگو گرباشدیتگاهش به سمت د کردیم یسع کهیدرحال يدیناام تیدرنها ستاد،یا

 ةقمرباخند!!! یبامن ازدواج کن خواهمی، م دانمیشما م ةرادربار زیهمه چ: مقدمه گفت  ونجمله وبد کیدر

ودوباره ! به چشم فرداخوبه ؟! الفت کنم؟من که باشم که باشما مخ!  حضرتیاعل ایخدا: گفت  يزیآم طنتیش

و شش  هیعل ناسم م:شود پس ادامه داد میتسل خواستینم یانداخت ول نییسرخ شد وسرش راپا یعل. دیخند

 نترکرد،یریاورا ش ةچهر شیشگیآرامترشد ولبخند هم یکم شی، صدا کنمیم یشما زندگ ۀخون يماهه که روبرو

باشه به هرحال  نقدرسختیبرسه که حرف زدن برام ا کروزی کردمیفکرشم نم یگفت حت قینفس عم کیبعداز

که تا آخر عمرقراره کنارش باشم  یکس خوادیعنوان قصد مزاحمت ندارم دلم م چی، به ه رمیگیرونم ادوقتتونیز

 هیروزیهمون پسرك د نیا یعنی گفتیم کردوباخودینگاه م یقمرباتعجب به عل. دیبدون قیالبته اگرال د،یشما باش

قول  ستمی، پولدارن کنمینم دتیناام چوقتیادامه داد ه یکلمه هم نتونست حرف بزنه ؟ عل کی یه حتک

 ا. که خوشبختت کنم بامن ازدواج کن دمیقول م یول دمیپولدارشدن هم نم

که  دیقمر راد يبه چشمان او نگاه کرداشکها یعل یمحکم چنان درقمرنفوذ کرد که وقت یکلمات ساده ول نیا

قمربدون . زودترجوابمو بده  کنمیفقط خواهش م: وگفت  دیدلش لرز نوایپسرك ب!  ختیلحظه فروردرهمان 

 .رفت و باعجله ازاودورشد یخداحافظ

عجله  یلیازدستش دادم ، خ "، باخود گفت حتما شدیم وانهیداشت د ینبود عل يگذشت وازقمر خبر کهفتهی

 .احمقم یلیخ ایخدا کنه،یمه که قبول نممعلو دونهیازمن نم زیچ چیه یکردم ، حقم داره وقت

در به  يشده بود که باصدا رهیوبه سقف خ دهیدراز کش شیتختخواب فلز يدراتاق رو یغروب بود عل کینزد

 يکمر یچادرمشک کیقمربود با  ایخدا شد،یباورش نم!!!دررا باز کرد  یخود آمد بلند شد، به طرف دررفت ،وقت

 یعل دنیبرلب، به محض د يدبود بالبخن ستادهیزنان بود ،پشت درا نیمتداول درب یکه درآن زمان پوشش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يژاله صفر  –طلعت 

wWw.98iA.Com ٧ 

 یمهمتره اگه هنوزم سرقولت هست زیازهمه چ یمن خوشبخت يبرا: کوتاه گفت یلیبه او نگاه کردو خ یبامهربان

دادو  هیتک واریعقب عقب رفت و به د ربود،یناپذ فیتوص یحال یحال عل. باهات ازدواج کنم کنمیمنم قبول م

 .............رفت  يزدو فور يقمر هم لبخند. شکرت  ایفت خداگ

خانه ارث  نیخانه است نقل مکان کرد، ا نیقمرکه هم ۀبه خان یکردند و عل یبعد آنها باهم عروس کماهی

دستها راباز  شهیخوشبخت بودند ، قمرهم یلیآنها درکنارهم خ. بود دهیشوهراول قمر بود که بعداز فوتش به اورس

قمر . عشق آندو بود ةطلعت هم ثمر. خوشبختم "جان من واقعا یعل:  گفتیوم گرفتیرادرآغوش م یوعل کردیم

زن جوان  نیکه ا شیپ کسالیتا کرد،یرادوست داشت اورا ماه طلعت صدام نیریش يدخترکوچولو نیهم ازبس ا

 یخوب تییوضع یولتحت مراقبت دکتر بود  شهیشد وازآن به بعد هم يمغز ۀوبدنبال آن سکت جهیدچارسرگ

و با غم  کردیماه طلعت را بغل م یوقتها عل یکرده بودند ، بعض دیمدکترها هم ازاو قطع ا گرینداشت تا حاالکه د

 شدیم شیدخترکوچولو یباعث نگران نی، هم کردیم هیو گر خواندیم يو اندوه فراوان به زبان کُرد

خدانکنه دخترم وباخود  گفتیوم دیبوسیرت دخترش رامآقا صو یعل ره؟یمیمامان داره م! بابا: دیپرسیوازپدرم

 .........زرگهخداب گفتیم

خود را  يتمام قوا دیدیم کیبود قمرکه مرگ را نزد لی، روز مرگ قمر، شب سال تحو دیباالخره آنروز رس اما

،  دینگجیبازمان م ییگو دیکشینفس م مهین مهیراکناردختر وشوهر مهربانش باشد ، ن لیجمع کردتا سال تحو

برگونه اش روان  اریاخت یب شیشکها، ا دیبوسیگرفته و پشت سرهم م شیبود، دست قمررا دردستها دهیفهم یعل

مواظب ماه طلعتم باش : نجواکرد یمقطع درگوش عل یرا به او دوخته بود و باکلمات فروغشیبود، قمر چشمان ب

شانزده را اعالم کرد و توپ سال  صدویز سال هزاروسآغا ویراد ةندیگو. سپارمیشمارا به خدا م ياورا به تو وهردو

 يدستها انیازم یجان همسرش به آرام یب يبه قمر نگاه کرد، دستها ین موقع علیبه صدا درآمدودرهم لیتحو

 .افتاد نیاو رها شد و برزم

 

 

 دوم فصل

 يونه هاداشت ، گ یونمک خاص تیجذاب یوچشمان عسل ییلخت وخرما يموها ،یگندم ةطلعت باچهر ماه

بود  یباهوش و بااستعداد بود او ازآن دسته دختران اریکرده بود ، طلعت بس هیبه مادر شب اریبرجسته اش اورا بس

، اکنون  دانستندیم زیمتما االنشرفتار خاصش همه اورا از همسن و س لیوبه دل کردیکه همه را به خود جلب م
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حس بلوغ، حس کمال وبزرگ شدن راتجربه  یدرسن دوازده سالگ گذشتیکه شش سال از فوت مادرش م

بخت  ۀمتفاوت بود ، درآن سالها دختران دوازده ساله به خان اریاو با همسن وساالنش بس دی، عقا کردیم

 کردیصحبت م رایوحم يبا زر یدختران ازواجبات است وقت يبرا لیداشت تحص دهیماه طلعت عق یرفتندولیم

متاسف  گرفتیهمسرش را به باد کتک م يمرد هرروز به بهانه ا نیا نکهیزاوا کردیانتقاد م "دایشد رایازپدر حم

 ذارنیودانشگاه که م رستانیدخترا پاشونو تودب نیا " گفتیدادومینم رایرا هم به حم لیتحص ۀادام ةبود و اجاز

 گفتیماه طلعت به اونها م "شوهرشون داد دیفقط زود با شنیم ییهوا "قبول ندارن ، اصال رو چکسیه گهید

درس بخونم  خوامیبار برم من م ریحرفا رو بزنه و بخواد زود منو شوهربده محاله ز نیمن که اگه بابام ا

 .و نخواهم بود ستمیوحاالحاالهام به فکر ازدواج ن

کاش ما هم  يا گفتندیوبه او م دانستندیخود م يواورا الگو بردندیماه طلعت لذت م يازحرفها رایوحم يزر

شوکت خانم وناسزا گفتن به  غیج يموقع صدا نیدرهم.  میخودمون انتخاب کن مونوینوع زندگمثل تو  میبتون

 ي، موها دیدو رونیب رعتناگهان دراتاق بازشدو شوکت به س "یزنیدستت بشکنه چرا م "شوهرش بلندشد

بال شوهرداشت، حسن آقا شوهر شوکت بسرعت بدن یرحمیاز ب تیخون آلود اوحکا ینیدرهم ، صورت سرخ وب

تا اورا ازچنگ  گشتیم یناج کیهنوزآرام نشده بود، شوکت بدنبال  يگریوحش نهمهیبعدازا ییگو دیدو رونیاو ب

 "شیکشیم يبابابس کن دار "زد غیج راینبود، حم یکس اطینجات دهد، بجز سه دختر بچه درح یمرد وحش نیا

ازحسن آقا داشت  يفتاد اما طلعت که دل پرا هیازترس زبانش بند آمده بودوبه گر ياما گوش پدربدهکارنبود، زر

آندو قرارداد،  انیوبسرعت به سمت شوکت خانم رفت وخود رام دیپله ها پر يباال يناگهان مانند ماده ببر

پشت طلعت پناه گرفت تا ازضربات شوهردرامان بماند ، حسن آقا به طلعت  انیگر یپناه یب ۀشوکت مانند بچ

 زدتایکه شوکت خورده بود به آن مردم ی، طلعت که اگر قدرت داشت همان کتکگفت برو کناردختر دخالت نکن 

شوهرشوکت بانگاه  ، دیمنو بزن دیتونیاگه م: به اوکردوگفت ینگاه ظیدارد باغ يبفهمد کتک خوردن چه مزه ا

 حسن! بزن یتونیاگه م: به طلعت گفت برو بچه تاتوسرت نزدم ودستش را باال برد طلعت گفت يزیرآمیتحق

ازپشت محکم دستش راگرفت واورا به سمت  یکه ناگهان دست اوردیخواست دستش را برسر طلعت فرود ب

 یگفت مردناحساب ی، عل دیآقا راد یعل ینبرگشت وصورت ناراحت وعصبا یحسن آقا باناراحت. اتاقش پرتاب کرد

حسن آقا که .  یمن بلند کن دستتو رو دختر يخوایحاالمم یزنیم نواروکتکیزن ب نیا نطوریا یکشیتوخجالت نم

، آخه  کنهیزن خسته ام کرده همش توکارم دخالت م نیآقا ا: بودگفت دهیخجالت کش یپدرطلعت حساب دنیباد

 ........بچه ات روبزرگ کن نیبش يکارادار نیبه ا کاریزن بگه تو چ نیبه ا ستین یکی
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: ه زن محبوبش نگفته بود فقط گفتمشترکش باقمر هرگز ازگل نازکتر ب یکه درطول هفت سال زندگ یعل

نه با زبونشون ، اگر بازبونت  زننیکه بازورشون حرف م هییبدوره ، کتک زدن کارآدما یازمردونگ نیحسن آقا ا

بعد رو کرد به  ،یخود دان حاال یکنیفقط زن وبچه ات رو ازخودت دورم ينطوریا ،يمرد يزنتو متقاعد کرد

به  رلبیکزکرده بودو ز يوخجالت زده درگوشه ا کردیم هین گرشوکت همچنا. دخترم میطلعت وگفت بر

 رونیوازخانه ب دیهمه با اومخالفند باعجله به اتاق رفت لباس پوش دید یشوهرهم وقت گفت،یشوهرش ناسزا م

 .زد

بچه تو دستاشه ، دست وصورت زن  هیکه دست  نیطلعت دست شوکت را گرفت برد لب حوض و مثل ا ماه

از  رایوحم ياون منو کشته بود، زر يدخترجون اگه تو نبود ینیبب ریخ: رامش کرد شوکت گفتراشست و آ نوایب

طلعت را  سارتودردل شجاعت وج کردندیصحنه ها نگاه م نیشده بودند وبه ا خکوبیم شانیترس سرجا

 .کردندیم نیتحس

وفکره ، صورت کبود که لب حوض نشسته وت دیآمد شوکت خانم راد رونیطلعت ازاتاق ب یروز بعد وقت صبح

خود ،  یناج دنیشد و سالم کرد، شوکت با د کی، طلعت به اونزد زدیواشک آلودش راباال برده بودوباخدا حرف م

 گهیزن د هی ي، فکر کنم پا ومدیخونه ن شبید: بدون درنظرگرفتن سن وسال طلعت شروع به درددل کرد 

که باحسن  یهرکس يراستش دلم برا دونمیآره م:  گفت ومدیازحسن آقا خوشش نم "طلعت که اصال.  ونهیدرم

 چارهیاالنم اون ب "حتما: ادامه داد طنتیکنن، بعد باش یتنها زندگ دیبا نجورمردای، اصال ا سوزهیآقا باشه م

 یخوب ةندیمطمئنم که آ یهست یعاقل یلیتودخترخ: وگفت رخندهیحرف زد ز نیشوکت باا! روگرفته به باد کتک 

 .خوشحالم یلیمثل توداره خ يا دهیخترم دوست فهمد نکهیوازا يدار

جا  اطیدرح رایوحم يو عادت داشت هر شب باخدا حرف بزند آنشب هم بازر رفتیبه خواب م ریشبها د طلعت

ممنونم تو  روزتیوگفت ازت بخاطر کارد دیزدو طلعت را بغل کردو بوس یغلط رایانداخته بودند که بخوابند حم

 فتهیاتفاق ب نیاگه بازم ا وگفت دیماه طلعت خند.  يتوکرد کردمیدمیروکه من با يکار يمامانمو نجات داد

خود به  ۀدختران ياهایودررو دندیندارم ، هرسه خند یترس چیوازباباتم ه کنمیکارو م نیمطمئن باش بازم هم

نبود، او شبها  نیغمگ نقدریبود مادرش زنده بود وپدرهم ا تییواقع نترازیریش یلیطلعت خ يایخواب رفتند، رو

باصبرو وحوصله به او گوش  یشگیو قمرباهمان لبخند هم گفتیاش رام ترانهدخ يخود با مادر درددلها الیدرخ

 دی، پس اوهم خند کندیکه باغرورو افتخار به دخترش نگاه م دیرابست مادرش راد شیچشمها یوقت. دادیم

 .........زود به خواب رفت یلیوخ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يژاله صفر  –طلعت 

wWw.98iA.Com ١٠ 

 

بجز دخترمهربانش نداشت ، او  یدوست وهمدم چیه کردیم يراسپر یروزگار زندگ یلطف باکم کهیآقا ، مرد یعل

 نینچنی، هفت سال ا گشتیوشب هنگام به خانه برم رفتیهرروز صبح ازخانه به محل کارش درراه آهن م

 يجا گربهید یزن اردادنرا به قر ییتنها یفکرکرده باشد عل يگریبه زن د يلحظه ا نکهیشد بدون ا يسپر

داشت تا  میوتصم دانستیم شی، اوقمررا تنها زن زندگ کردیم تیبادخترش ابراز رضا یواززندگ دادیم حیقمرترج

 یول دینجامیبطول ن شتریمشترکشان هفت سال ب یکند، اگرچه دوران زندگ یاو زندگ ةادوخاطریآخرعمر با

سرش خراب  يرو ایدن ییتن قمر گوباقمر بود ، بارف یندگهمان هفت سال ز شیدوران زندگ نیباتریوز نیبهتر

ازدردپا رنج  یبودکه عل یومرتب درراه دکترومعالجه بود ، مدت شدیم ضیبود که مدام مر يبحد نیشده بود وا

 حیبود ترج یاگروقت کردیپادردش نم يمداوا يبرا یاقدام چیازدکتررفتن برداشته بود وه گردستید بردامایم

او برخالف  نکهیتاا شترشدیب شترویکم کم پادرد ب یکندول يزن محبوبش سپررا بارفتن برسرمزار انزم نیا دادیم

: شده بودبه او گفت  یعل ییدرخانه بماند واستراحت کند ، اکرم خانم که متوجه تنها یمجبور شد مدت لشیم

 شتریب دینتویاوضاع واحوال نم نیباا دی، قبول کن دییایدرب ییکه شما ازتنها دهیموقعش رس کنمیآقا من فکرم یعل

 یعل د،یکنیازدواج م دیدیو اگر پسند کنمیمن شماروبادخترعمه ام آشنا م دیباش یاگرشما راض دیتنها بمون نیازا

اکرم خانم : بزند پس باخنده گفت  دنیکرد خود رابه نفهم یرا نداشت سع یحرف نیچن دنیانتظار شن "که اصال

اورا به تمسخرگرفته  یعل نکهیازا ياکرم با دلخور!!! بوطن به هم مر نقدریا زدواجکه پادردو ا دونستمیاصال نم

اگر به فکرخودتون  د،یپس خودتونو به اون راه نزن گمیم یمن چ دیدونیآقا شما خودتون خوب م یعل: گفت 

بچه  نیطلعت مادربشه اما باالخره ا يکه باشما ازدواج کنه نتونه برا یزن دی، شا دیبه فکر دخترتون باش دیستین

مادرشه بزنه ودرددل کنه ، خالصه آنروز  يزن که جا هیداشته باشه که بخواد با ییحرفا هی دیبلوغه شا توسن

باالخره  نکهینرفت ، اما اکرم دست بردارنبودتاا رباریجوابش رادادو ز یوشوخ یبالودگ یاکرم هرچه گفت عل

رم بروند قرارراهم درمنزل اکرم اک ۀدخترعم دنیبه د تههمان هف ۀکند تا شب جمع یآقارا راض یموفق شدعل

 .خانم گذشتند

منزل آمد  ربهیطبق معمول هرشب د یاکرم آمدند اما آنشب عل ۀجمعه دخترعمه به همراه مادرش به خان شب

 نکهیازاوعذر بخواهدباا گریکباردیبه مزارهمسرمحبوبش زد تا  يبرود سر يبه مراسم خواستگار نکهیاوقبل ازا

سنگ  ينشست ودودستشرا رو یمبه قبرقمربه آرا دنیاو به محض رس کردیم انتیخاحساس  یقمرمرده بود عل

اش روان شد  گونهیبرو یبه آرام شیهمانطورکه اشکها,قبررابازکند وبه داخل برود  خواستیم یقبرگذاشت ،گوئ
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 يتنها عشقش کُرد يبرا یسنگ قبر گذاشت وکم يبدون توچکارکنم؟ بعدصورتش را رو نجایگفت قمر من ا

 واندوخ

 .........کرد هیگر زارزار

گذشته بود ودخترعمه ومادرش هم آماده شده بودند که بروند آنها مطمئن  9ساعت از دیبه خانه رس یوقت

اکرم خانم , کردند گرنگاهیهمه به همد یبا بازشدن در وورود عل, آقا قصدازدواج مجدد راندارد نیشدندکه ا

 کیدیموضوع بود نیمخالف ا اکهآقا شم یعل:کردوگفت  یروبه عل,د آم رونیبهحالت قهر دراتاق راباز کردوب

 "دیدیگفتم شما نشن"گفت  رلبیز یعل.  "نه" دیگفتیکالم م

تاپدر متوجه غم واندوه او نشودازاتاق  کردیراپاك م شیاشکها کهیکه دراتاق نشسته ومنتظرپدربوددرحال طلعت

 دنیترک يکردجلویم یسع کهیحلقه بست درحال ین علاشک درچشما,داماد يسالم آقا:رونآمدوبالبخندگفتیب

 زمیطلعت جان ، دخترعز تلرزان گف ییبه سمت حوض رفت تادست وصورتشوبشوره،بعد باصدا رهیبغضش رابگ

، پس  رودیم ایازدن کبارهمیو شودیم کبارعاشقی،  دیایم ایکباربدنی شیدرطول زندگ یرابدان که هرانسان نیا

، بعدبه سمت طلعت  ستیگذران زندگ يرامطمئن باش فقط برا نیج کنم ، اباردوم هم ازدوا ياگربرا

 یسع کهیدخترش رامحکم گرفت ودرحال ،بازوانسرخ بود  هی، چشمانش ازگر ستادیدخترش ا يآمدوروبرو

 يبه جا چکسویکه ه دمیشب رابه خاطربسپاربه تووبه خودم قول م نیا: حرفش راقطع نکندگفت  هیکردگریم

 . رمیراه ندم تابم مادرت درقلبم

 کیتار ياما برا ستیمن سخت ن يبرا یکنیبابافکرم: به حال او برد وگفت یبغض آلودپدرش پ يازصدا طلعت

که  میبر دییایحاال ب,ادامه داد یبه زندگ دیدر قلبتان محفوظ است اما با شیقمر شما جا دیجوان یلیشدن خ ایدن

 .راقانعکردکه بمانند مانانشبرگشت به اتاقش ومه عیاکرم هم سر.منتظر مانده اند  یلیمهمانها خ

به  کندیکه انگار قمراورا نگاه م یبه حرف دخترش گوش کردو باشرم رفتینم نیکه بغضش ازب یعل

اکرم که  ۀآقا تاچشمش به دخترعم یعل,سپس درزده وواردشدند , همراهطلعت به سمت اتاق اکرم به راه افتادند

 .به ما کرده یاکرم خانم عجب لطف نیاش کرد ا سهیباقمرمقا شهینم یحت: ت نام داشت افتاد دردل گف نیمه

شوهرش رادراثر تصادف ازدست داده  شیسال که چندسال پ یبودحدودس یزن مییبهتراست بگو ای يدختر نیمه

باخود  یعل.داشت  شینیب يهم رو یبزرگ یدرشت بود وخال گوشت یبود اوکوتاه قد وچاق باچشمان

 .کرده  غیزن در نیداده بود ازا ییباینقدرکه به قمرزگفتخداوندهما
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 گرفتیخنده اش را م يومدام جلو کردیم سهیبودودرذهنش اورا بامادرش مقا رنظرگرفتهیراز نیهم مه طلعت

 ییبایمادرز نکهیذهنش بود وآن ا ۀزملکیچ کی یشده بود ول ارکمرنگیقمردرخاطروذهن طلعت بس ةچهر نکهیباا

 .دادیبه اوحق م کردیزن ازدواج نم نیاداشت واگرپدرش با 

باشد  نیازدواج کند، بهتر که آن زن مه یاگرقراراست بعد ازقمربازن کردینم یآقا فرق یعل يهرحال برا به

 احساس گناه یرمنطقیاوبطورغ

 نیپس باا,است  یمنتف گریزن د کیدوبارهبه  یدلبستگ یۀکند قض یزندگ نیبامه کرداگریوباخودفکرم کردیم

 متوجه یوقت یاج موافقت کرد وحتازدو

که  یمیموضوع به تصم نیهم احساس کردکه ا دیاصال ناراحت نشد وشا لنگدیموقع راه رفتن م نیکه مه شد

 .خواهد کرد شترکمکیگرفته ب

 یبه عنوان همسرعل نیازدواج اعالم کرد و دوماه بعد آنها باهمازدواج کردند ومه نیبود که موافقت خودراباا نیا

 .آنها آمد ۀنبه خا

که طلعت  دانستیم یومراقب بودکه ماه طلعت راازخود نرنجاند اوبخوب کردیرفتارم اطیبااحت یلیخ لیاوا نیمه

 آقا دارد یدرقلب عل یگاهیچه جا

حس  نیباعث شده بودکه مه نیها به طلعت داشتند اورا شگفت زده کردهبود ا هیکه همسا یحس احترام یوحت

که  دانستیم یاحساس راپنهان کند اوبخوب نیا کردیم یسع یلعت داشته باشدولبه ط یباورنکردن یحسادت

که ساکت بماند تا زمان  دید نیانبود پسصالح در یعنوان مورد توجه عل چیبه ه رایتوانرقابت با طلعت راندارد ز

 .مناسب فرا رسد

که با  یرش بخاطر نامهربانباپد یحت سوختیداشت ودرواقع دلش به حال اوم نیبامه زیمحبت آم يرفتار طلعت

دررفتار  يریتاث کردیم حتیدختر جوان پدرش رانص نیداشتبارها جروبحث کرده بوداما چه کند که هرچه ا نیمه

 یوتا زمان شدوبسیم رقمرخالصهد زیمتانت وهمه چ, غرور,محبت,قمرعشق  یعنیزن  یازنظر عل, پدرنداشت 

 .دیطپبجز اون يگریزن د چیه يکه زنده بود قلبش برا

با هم مشورت  التیتعط دنیخوشحال از فرارس رایوحم يشد وطلعت وزر لیمدارس تعط دویرس تابستان

 ۀکه درمحل یمادام ، زن يکرد به کالس گلدوز شنهادیسه ماه راچگونه بگذرانند ماه طلعت پ نیکه ا کردندیم

 میخوایسه ماه م يدار ياحوصله چه : گفت  يزر, بروند و ثبت نام کنند  کردیم سیتدر يوگلدوز یاطیآنها خ

 ؟ینیبش گهیکالس د هیسر  يدوباره بر يخوایاونوقت تو م میاستراحت کن
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بابام از , ندارم رویکار چیه ۀاس ومن اصال حوصل ختهیبه هم ر یلیما خ ۀراستش بچه ها اوضاع خون: راگفتیحم

 خوادیم يدوره زمونه چطور نیتنها توا زن هی سوزهیدلم براش م یلیخ گردهیخونه رفته ومادرم داره دنبال کارم

انداخته بود تا نذاره دوستاش  نییکه سرش رو پا یاما ته دلش ازرفتن بابام خوشحاله وبعد درحال,  ارهیپول درب

 .حداقل ازهرروز کتک خوردن بهتره: لب گفت  ریز ننیاشکاشو بب

همونطورکه سرش  رای؟ حم یدتر نگفتخوب توچرا زو: طلعت که از رفتن حسن آقا خبرنداشت باتعجب گفت ماه

هم بود؟  يا گهیزدیشماهارو ناراحت کنم مگه چ نکهینگفتنش بهترازگفتنشه جزا زهایچ یلیبود گفت خ نییپا

 یخوب ةشنوند میتونیاما م ادیاز دستمون برن يبه سن وسال ما کار "چندتا دوست مخصوصا دیطلعت گفت شا

 هی میبتون دیشا يدیوخدارو چه د میباهم بهش فکرکن میتونی، م نهکیوقتا حرف زدن آدمو سبک م یعضی میباش

که  ستین یمشکل چیوه هیراحت یبه دنبال هرسخت گهیبابام م شهیهم میکن دایمشکل پ نیا يبرا یراه حل

ازت  یهست یتودوست خوب: به طلعت گفت  یمهربان گاهسرش رو بلندکرد وبان رایحم.بمونه  یباق نحلیال

حاال  هیفقط طلعت دوست خوب میشینم دهیماهم که اصال د:جو روعوض کنه گفت  خواستیه مک يزر. ممنونم 

حسود  يخنده اش گرفت وگفت ا رایحم. خانم حرف دلمو بزنم  نیا یبخوب ستمیکردم که بلد ن یمن چه گناه

کنم سخت روتحمل  یزندگ نیا شهیکه باعث م نیمن شما دوتا دوست خوب یوشدلخ ۀکه هم یدونیتوخودت م

 .دندیبغل کردندو خند ییسه تا گرویوبعد همد

وتمام هم وغمش گرفتن  کنندیصحبت م زیچه چ ةبودکه آنها دربار کردوکنجکاویاز پنجره داشت نگاه م نیمه

خالصه .اماتابه حال نتوانسته بودبه هدفش برسد .ندازدینقطه ضعف ازطلعت بود تا بتواند اورا ازچشم پدرش ب کی

 .مادام کند  يزبه رفتن کالس گلدو یراراض يراوزریموفق شدکه حم بعدازچندروز طلعت

اندك بدست  يراه درآمد نیاز ا کردیم یبود اوکه باتنها دخترش زندگ ییوخوشرو انسالیزن م انیقازار مادام

داشته  ینسبتا راحت یباعث شده بود که زندگ نیوهم گرفتیم زیالبته اوحقوق شوهر فوت شده اش ران اوردیم

 رنداویبگ ادیرااز او  یاطیهم خ یوکم يمادام بروند وگلدوز شیبچه ها قرار شد بعداز ظهرها پ. باشد

 شنهادیپ نیاو کارکنندو ا يبرا توانندیم يکارآموز ةباشند بعد از گذراندن دور لیبود که اگرآنها ما شنهادکردهیپ

 .کالس راغبتر شود نیشد تا به رفتن به ا يا زهیانگ راهمیحم يبرا

 نکهیبرگشتن بحث برسرا کروزموقعی.گشتندیرفتندوبرمیم ادهیمادام چند کوچه آنطرفتر بود وبچه هاهرروزپ زلمن

درس بسه وبهتره زودتر  گهید گهیگفت بابام م يآنها درگرفت زر نیکنند ب اازدواجیدرس بخوانند بهتراست 

من  یگفت ول رایحم,ازدواج کنم  عدمن دوست دارم اگرخواستم ازدواج کنم اول عاشق بشم وب یول یشوهر کن
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مادرم بردارم  ۀشان ياز رو يبتوانم بار دیدارم کارکنم تاشا میمن تصم,درس بخونم ونه شوهر کنم  خوامینه م

 نیمتوجه ا کردیوانمود م نکهیطلعت ضمن ا. مخارج  یۀخانه هم مشکل داره چه برسه بق ةدرپرداخت اجار یاوحت

وبه شماهم  کنمیوهم باعشق ازدواج م دهمیمن هم درسم راادامه م اام:گفت  رانشدهیقسمت از حرف حم

به  زیهرچ, دیازفرصتها استفاده کن دیتونیوتام دیزود سراغ شوهروبعدشم چندتا بچه نر کنمیم شنهادیپ

 خواهدیم نکهیا ۀازپشت سرشان شد اوبه بهان ییآرام قدمها يضمن صحبت طلعت متوجه صدا.وقتش

کنارآنها گذشت سرش رابلند  کنفرازیدیطلعت د ستادندیسرش ا يباال راهمیوحم يزر تبندکفشش روببندد نشس

 يحرفها نکهیازا یحاک يروشن برگشت وبالبخند يروباموها دیسال سف19 ای18بلند قد حدود  یجوان دیکرد د

پسره  نیطلعت دستپاچه شدو گفت ا, به طلعت انداخت و رفت یبودنگاه دهیسه دخترجوان راشن

 نیا هیرهگذرک:گفت  رایحم هیمگه ک گهیرهگذره د هیگفت خوب بشنوه  يزر م؟یکارکنیچ دحاالیشننوحرفامو

 ادیبهت م ایتو خبرنگار بش ستیگفت بدن يزر, کننیم یزندگ یپشت ۀکه کوچ هیپسرجناب سرهنگ قدوس

 میکه رفته بود وزر هی کنهیم یاون کوچه زندگ يمامانم تو ينه بابا پسرعمو راگفتیحم, يشهر خبردار ۀتوازهم

مامانم زود دستشو  يپسرعمو رونیپسره باباباش ازخونه اومد ب نیا میکردیم یخداحافظ میداشت یخونشون وقت

االن  نیهم يجناب سرهنگم جواب دادو رفتند برا,اش گذاشت و گفت سالم جناب سرهنگ  نهیس يرو

 چوقتیه گهید دوارمیام یول یچیهگفت طلعت چرازبونت بند اومده ؟طلعت گفت  يزر. شناختم  دمشیتاد

خوشحال  دیگفت خانم جوان شماکه با يزر د؟یدیکش شیحاالحرف قحط بود شمام حرف ازدواجو پ. نمشینب

من که همش از شوهروعشقو ازدواج  میخجالت بکش دیمابا دیزد يقشنگ وروشنفکرانه ا يحرفها دچونیباش

وارد خانه  یبه سمت خانه به راه افتادندوقت ییسه تا دطلعت خنده اش گرفت وبع.یپول یازب راهمیحرف زدم حم

 نمیطلعت گفت برم بب دیگفت فکرکنم مهمون دار يدزریجفت کفش زنانه پشت دراتاق د کیشدند ماه طلعت 

به مادرش داشت بلند شد  هیشب يکه ته چهره ا انسالیم یزن دیوارد اتاق شدد یوقت.چه خبره واز بچه هاجدا شد

نه؟  یشناسیماهت منو نم يطلعت سالم کرداوهم طلعت رادرآغوش گرفت وگفت سالم برو هماوبه طرف او آمد 

 ياموجایدلشو نداشتم که ب گهیمنم د يبود کیکوچ یلیمادرت به رحمت خدارفت توخ یوقت يخوب حقم دار

 نهیگل ورچ اخدخانم کردو ادامه داد  نیبه مه يدار یجمله نگاه معن نیباگفتن ا نمیبب نموینازن ۀدخترعم هیخال

 ..... نیآفر يکالس گلدوز يریم دمیمادر، خوب حالت که خوبه شن

مهربان  یقمر بود زن ییخانم دختردا ياو بدر ادآوردیکمرنگ ازاوبه  يزن خاطره ا يصدا دنیباشن طلعت

 نیهمبه .نبود یهم رفته زن عاقل يگرفته بودورو ياریاشتباه بس ماتیتصم شیهایودلسوز که البته بخاطر دلسوز
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 دوارمیفقط ام رکنهیخبر هم خوشحال شد وهم گفت خدا بخ نیا دنیآقا به خانه آمد ازشن یشب عل یوقت لیدل

 .مابه کارنندازه يخانم فکرخالقشو برا يبدر

 

 

 سوم  فصل

 گذشتیکه ساکت از کنارآنهام دیدیطلعت هر روز آن جوان رام رفتندوماهیدختر جوان هرروز به منزل مادام م سه

 زدویم يو پسرجوان هم لبخند شدیاو سرخ م دنیطلعت باد,  انداختیم يدار یاستثنا به طلعت نگاه معن وبدون

 نیبا سکوت همراه بود وب دارید نی، ا باشه یرستانیکه دب دیرسیکه دردست داشت به نظر م ییازکتابها شدیرد م

بزند  یت هرروز بدون آنکه حرفبه عادت شده بود وماه طلع لیتبد نیوهم شدیردوبدل م یآنها تنها نگاه

طلعت به خاطر سرما  کروزکهیحس راداشت چون  نیپسرجوان هم حتما هم.  کردیچشمانش اورا طلب م

 یآمد ول یکه باعجله به سمت آنها م دندیآن جوان راد رایوحم ينتوانسته بود به کالس برود در راه زر یخوردگ

خدا  يوا:گفت  يمتوجه شدند زر رایو حم يکند شد زر شیقدمها ستیمتوجه شد که طلعت همراه آنهان یوقت

 انیبا آب وتاب جر يزر دندیبه خانه رس یوقت. نگو دلم براش سوخت  یآخ راگفتیمرده؟ حم شیک نیبب افشویق

 يکرد کاریچ نوایپسرك ب نیباا یبگ شهیکرد وگفت خانم دانشمند وضد عشق و ازدواج م فیتعر طلعت يرابرا

 يکار چیمن ه دکهیطلعت گفت خوبه که من باخودتون بودم وشاهد گشتیکوچه دنبالت م يوار تو وانهیکه د

 رای؟حم گشتینممن  ای رای؟ چرا دنبال حم گشتیپس چرادنبال تو م!  ينکرد يکار چیه:گفت  ينکردم زر

بگم من هربارکه  دیبا هیحق بازر راینه حم: ؟ طلعت گفت يبشنو یچ يخوایم يگفت بسه دست بردار زر

 نیباورکن یول ستیکارم درست ن نیا دونمیم شمیازش چشم بردارم انگارگم م تونمیناخودآگاه نم نمشیبیم

 يپا يصدا نیدخترخوشگل ا: گفت  وبود طلعت را بغل کرد یمهربان یلیکه دخترخ رایحم! ستیدست خودم ن

با  دندپسرجوانیبه هم رس یقتو کروزیتا  دندیدیرام گریوآن دو هرروز همد گذشتندیهم م یروزها از پ!... عشقه

جا خورده بود بالفاصله  نکهیا نیطلعت درع رمیچند لحظه وقتتونو بگ تونمیم:گفت  دیلرزان وپراز ترد ییصدا

چه بالفاصله  يوا:گفت رایگوش حم ریمخصوص به خودش ز طنتیباش يزر د؟ییبفرما کنمیخواهش م:گفت 

راحت  الیدورشد تابتواند باخ رایوحم يچندقدم از زر دیباریپسرك که ازنگاهش فقط محبت واحترام م! قبول کرد

 یچرامن لب خون: گفت  يآنها را بشنوند زر يکردند نتوانستند صحبتها یهرچه سع رایوحم يحرفش رابزند زر

بعد از چند . کنهیم فیبرامون تعر زویخودش االن همه چ یفضول نقدریآخه دختر تو چراا: راگفتیحم! ؟ ستمین دبل
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 يکرد وبه سمت دوستانش براه افتاد آنچنان خوشحال وشاد که زر یطلعت از پسرجوان خداحافظ قهیدق

 رایبرام بدوزه حم یکیتا  بشمبه دامن مادام  ددستی؟ منکه با یپوشیم یتولباس چ گمیم:گفت  رایحم رگوشیز

 يبرا خوامیلباس م یفهمیم ينگاه به دوستمون بنداز هی یتوچقدر خنگ يوا: گفت  ي؟زریچ يگفت لباس برا

؟  راجانیگفت حم نباریجواب داد بله، طلعت ا عیسر يزر ؟يزر:به بچه ها گفت  دنیطلعت به محض رس ،یچ

گفت بگو طلعت جان  يزر.... يدوباره گفت زر ستیعالم ن نیدرا ییگفت جانم بگو، طلعت آنچنان که گو رایحم

اگه دوباره  رایگفت زهر ماروحم ینیریش تیباعصبان يزر نباریا...... رایطلعت دوباره گفت حم میماسراپا گوش

 گهیم:گفت ؟طلعت بعد از چند لحظه سکوت گفت یبهت چ نمیزود باش بگو بب کشمتیخودم م یصدامون کن

 يادخواستگاریب خوادیقبلش م گهیم, بره خارج خوادیم لیتحص ۀادام يبرا گهید کسالیتا گهیم, دوستم داره 

 یکوچه بامن صحبت کرد کل يتو نکهیگفت اصال قصد مزاحمت نداره وازااون  شهیبچه ها باورتون م

..............  کردیم رراتکراریودردل اسم ام رهیطلعت گفت اسمش ام هیاسمش چ راگفتیحم. عذرخواست 

مسافرتش بود اما به طلعت قول داده بود که قبل ازمسافرت حتما  يداده بود دنبال کارها حیکه توض رآنطوریام

دخترت  ادیآقاگفت بنظر م یبود به عل دهیرفتار ماه طلعت راد رییخانم که تغ نیمه. کنند  یخودشان رارسم ۀطراب

که از  ی؟ عل یچرا به من نگفت ینگ "باشه بعدا هشحواست ب کنهیدوتا پچ پچ م نیسربه هوا شده دائم با ا کمی

حرفها طلعت رو  نیباا یتونیو نمنسبت به دخترش خبر داشت گفت مواظب حرف زدنت باش ت نیاحساس مه

 میتصم یول دهدینم تییاهم نیمه يبه حرفها دادیحال که نشان م نیآقا درع یعل.  یمن خراب کن شیپ

 میپس تصم گهیربط نم یب ادهمیز نیکه مه دیرس جهینت نیوبه ا کندبه رفتار طلعت توجه  شتریگرفت تا ب

دخترش راصدازد وازاوخواست  یرفت عل رونیازخانه ب دیرخ يبرا نیکه مه کروزیگرفت تاباطلعت صحبت کنه، 

 یداشت دست درگردن پدرانداخت وگفت چ یمیوصم ارخوبیبس ۀطلعت که باپدرش رابط ندیکه کنارش بنش

مهربان گفت دخترم اگراالن  یبعد بالحن دیآقا دست طلعت راگرفت وبوس یمهربونم برم عل يشده قربون بابا

 خودشۀبه چشم بچ تونهینم چوقتیه نیکه مه دونمیم کردیمن باهات صحبت م يمادرت زنده بود اون به جا

 یچه سوال دیپرسطلعت با تعحب . را که توذهنمه خودم ازت بپرسم  یگرفتم سوال میتصم نیبه تونگاه کنه بنابرا

ند آمد طلعت چنان ازسوال پدرجاخورد که زبانش ب ه؟یچ یختگیوبهم ر یشانیپر نیگفت دخترم علت ا یبابا؟عل

خودش باقمرکرد  ییداستان آشنا فیشروع به تعر نیبه راز دل او برد بنابرا یدخترش پ ةدیاز رنگ پر یعل,

عشق  زانیبود وتازه به م دهینشن ینیریش نیبه ا یتابه حال داستان ییکه گو دادیگوش م یطلعت باچنان لذت

شده بود را گرفت دلش  نقدرشکستهیا که داشت یسوال که چرا پدرش نسبت به سن نیبرد وجواب ا یپدرش پ
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 یمامانو بهت برگردونم عل تونستمیقدرت داشتم وم کاشیگفت بابا ا دیسوخت او رادرآغوش گرفت وبوس شیبرا

وبدون که عشق پاك  کنمیبگم که من درك م خوامیکردن تونبود فقط م احتگفت بابا جون منظورمن نار

باشم که بهش  یکس نیبه سراغت اومد اول يروز هیرم اگه ودوست دا یازش خجالت بکش دیحرمت داره ونبا

 ۀوبعد هم کنمیمثل تو افتخارم يطلعت خود رابه آغوش پدرانداخت و گفت بابا من به داشتن پدر یگیم

 .کرد  فیپدرش تعر يماجرارابرا

 نمکینم غیدر یکمک چیباشه مطمئن باش که من ازه گهیجوون اونطور که م نیآقا گفت دخترم اگرا یعل

لخت وبلند دخترش  يموها کهیدرحال یوعل کردیم هیفقط گر یطلعت ازخوشحال کنمیم تیوازهردوتون حما

 . قمرخواند  ادیدخترش وبه  يبرا يگذشته به زبان کُرد ادیبه  کردیرانوازش م

 کیرا نزد يکوتاه قد حدود پنجاه شصت ساله ا يگشت ازدور مرد یآقا ازسرکاربرم یعل یگذشت وقت یمدت

 یکرده وجداشدند عل یازهم خداحافظ دندیراد یعل یخانم مشغول صحبت بود ، آنها وقت يکه بابدر دینزلش دم

آنها به اتفاق وارد خانه .  دیسنپر يزیآن مرد چ ةشد اما دربار کینزد يوبه بدر رکنهیگفت خدابخ رلبیآقا ز

 دییشمابفرما: خانم کردو گفت يبدررو به  یآقا بود جلوآمد وسالم کرد عل یشدند شوکت خانم که منتظرعل

 یآقا چه کاردارد ول یبداند که شوکت با عل خواستیکنجکاو بود و م "خانم ذاتا ي، بدر میایداخل منهم االن م

 دییگفت خوب خطر رفع شد بفرما یآقا به شوخ یشد ودررابست ،عل اقمجبوربود به داخل برود پس وارد ات

پرداخت اجاره به زحمت جمع کرده بود ،  يراکه برا یپول فشیز کشوکت خانم من درخدمتم شوکت خانم ا

خونه  نیآقاگفت شوکت خانم ماسالهاست که باهم درا یعل. رداشتیتأخ یلیآقا خ یدرآورد وگفت شرمنده ام عل

 يداره من که نتونستم برا یوهمدل یبه همراه اجیکه احت دیرودار يمن حکم خواهر ي،شمابرا میکنیم یزندگ

منهم خدارو  دیمعاف هست هیبه خواهر خوبم بگم شما ازپرداخت شش ماه کرا تونمیانجام بدم فقط م يشما کار

بود  يشوکت که زن مغرور. شهیشما باشه بهتر وبه جاتر خرج م شیپول ندارم پ نیبه ا یاجیاحت "شکرفعال

پول  نیم نکنه اما من اک يآقا خداشماراازبرادر یعل: گفت دیگنجیدرپوست خود نم یحال که ازخوشحال نیدرع

به غرور شوکت خانم  نکهیهم بخاطر ا یعل. گردونمیفرصت به شما برم نیودراول کنمیروبه عنوان قرض قبول م

آقا  یازعل یشوکت باخوشحال. دیعجله نکن رپرداختشاما د دیبر نخورد قبول کردوگفت هرطورکه شما راحت

باپدرش صحبت "مطمئنم که کارطلعته اوحتما دگفتیشنخبررا نیا یراوقتیحم. کردوبه اتاقش رفت یخداحافظ

فراموش  چوقتیطلعت روه يهایمن لطف ومهربون:مامان طلعت چقدرمهربونه؟ شوکت گفت  ینیبیکرده ، م

 .دعاگوش هستم شهیمن هم نهیرببیخ شیتوزندگ دوارمیام کنمینم
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 یعل یوقت کروزی،  کردیم رنگرانشتیراب یوعل شدیم شتریشتروبیآقا ب یخانم به منزل عل يبدر يوآمدها رفت

به  خواستمیم يزیچ هیآقا  یعل:آمدوگفت  رونیبدنبال اوازاتاق ب يبرود بدر رونیازخانه ب خواستیم

خوب  یلیخواستگارخ هی راستشطلعته  ةدربار رِیخ "گفت اتفاقا يخانم ،بدر يبدر رباشهیخ:گفت  یشمابگم،عل

سنش باالست که  یکمیفقط  هیبااصل ونسب ةخوانواد هیلداره ازهم پو یلیه،خیآدم خوب یلیکردم خ دایبراش پ

 قیراستش دق...راستش:باتته پته گفت  يخانم؟ بدر يراقطع کردوگفت مثال چندسالشه بدر يحرف بدر یعل....

 تیتواَم باعصبان يتحمل کرده بود باتمسخر یلیهم خ نجایتاهم که یعل...چهلو...دمیوپنج شا یدسیشا دونمینم

 یآدم نیچن ۀمن تابوت دخترمم روشون یخانم احترامت به جا ول يبدر...پنجاه وپنج دمیشا...پنجاه دمیگفت شا

آقا  یعل: زگفتیآم هیگال یبالحن يبدر.  هیکاف دیمادرِش کرد يکباربرای ریخ يکارها نیشما ازا ذارمینم

به  یبازعل...تازه...خبر نداشتم"اون مرد اصال يماریمن ازب یبااون ازدواج موافق بود درثان امرزخودشیدابقمرخ

اونو  نحالیباا یول دیشناختیاون مرد رونم یبه درست یشما حت نجاستیمسئله هم:  دوگفتیحرف او پر انیم

شوهرشوازدست  یازمدت کوتاه بعدکه همون دخترجوون  دیشد دوباعثیکرد یمعرف یازدواج به دخترجوون يبرا

 دیکرد يوبراش بزرگتر دیقمرشده بود میاگراون زمان شما ق دیبرنداشتکارها  نیهنوزم دست ازا نکهیبده وبدترا

 نیانتظار چن "خانم که اصال يبدر.شمانداره  يهم به دلسوز يازیکه دخترمن بزرگترداره ون دیروبدون نیا

ل ازم پره وباقهر به داخ نقدردلتیا دونستمینم: بعدازچندلحظه گفت  اخوردج یآقا نداشت حساب یراازعل يرفتار

 گرشدید یخانم منتظرفرصت يفراموش کردن موضوع نبودوبدر يبه معنا نیالبته ا.اتاق رفت

،  کردندیآماده م يچهارشنبه سور يخود رابرا يراوزرینوروزدرراه بود وطلعت وحم. ماجراگذشت  نیازا یچندماه

 يچهارشنبه سورخبرنداشت  يزر یآماده شد ول یادماندنیشب به  کی يبرا زیشکالت، همه چ دندیبته خر

 رایآن شب بودند حم نتظرهرسه دخترجوان م. خواهد شد شیشب درزندگ نیتریادماندنیاوبه  يآنسال برا

 دبهیکنفربایکه  یچ یعنی دمیرسم رونفهم نیا یگفت من معن يزر ستدیآنشب سرکوچه فالگوش با خواستیم

خوب  يداره اگه حرفها يشنویکه م یبه حرف یبستگ گهیمامانم م راگفتیگوش بده حم گرانید يحرفها

منکه  دوگفتیخند يزر. برعکس  يبشنو ياگه حرف ناراحت کننده ا یول افتهیم یبرات اتفاق خوب يبشنو

 نهایرسمها درسته؟ به نظرتوا نیا یکنیفکرم ؟یتوچ:رسمها ندارم بعد روکرد به طلعت وگفت  نیبه ا ياعتقاد

 کنمیفکرم یول دونمینم:طلعت چندلحظه فکرکردوگفت  کنه؟یدامیکه نسل به نسل داره ادامه پ ستیخرافات ن

داره بابام  ییمعنا کی "وذوق وشوق مردمه حتما يوباعث شاد شهیگزارمساله که داره بر يکه سالها یرسم

دردست ، اگراهل  یباظرف يپشت درخونه ا رنی، چندنفرم یقاشق زن "آدماست مثال تیمنظورن گهیهمبشه م
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رابخورندازفالن  ینیریاشیشکالت  نیکه اگرا تین نیرظرف آنها بگذارند آنها به اد ینیریاشیخانه شکالت 

اگربه  شنوندیراکه م ینطورحرفیهم هم ستادنی، فالگوش ا برندیرابه منزل م شوندآنیامشکل رهامی یضیمر

شب  کیکه ما شهیمراسم باعث م نیآمد ، تازه ا رخواهدیخ شانیبرا نطورهمیکنند هم یمعن یروخوبیخ

 نیهم ي؟برا داکنهیداره که ادامه پ یچه اشکال نیمثبت هم داره بنابرا ۀجیو نت میکن يونشاط روسپر يرازشادپ

خوب  میدانشمند بپرس دازخانمیگفتم با: گفت  یبه شوخ يزر.ستمیمراسم رودوست دارم ومخالف هم ن نیمن ا

خوب  يخانم هم مثل بچه ها يطلعت گفت زر.مردم گوش بده خوش بگذره يپس توبرو به حرفا راجونیحم

 .دکردییطلعت راتا يگرفت وبا سرحرفها خودبه  یمعصوم ۀافیهم ق يزر.تماشا  يبرا رونیب میریم ادیبامن م

هم که ازهمه عجول تربود  يبروند زر رونیازخانه ب شدندکهیسه دخترجوان آماده م دیآنشب فرا رس باالخره

هستند  یمتوجه شدند چندنفرپشت درمشغول قاشق زن دندیسکه ر اطیبه ح رشد،ید نیزودباش زدکهیهمش غرم

 رمیمن م دیکنیدررابازم ماگفت تاش يبود زر دهیچیهمه جاپ زدندیم شانیقاشقها که محکم به کاسه ها يصدا

بودند  دهیخود را پوشان يکه کامال رو یمشک يرفت دررابازکرد سه نفرباچادرها راهمی،حم ارمیبراشون شکالت م

فقط محکم  زدندیحرف نم چکدامیه یدربازشد آنها به داخل آمدند ول یوقت زدندیپشت درقاشق م

 یبامشت يبود زر دهیترس یکم راهمیوحم کردیطلعت باتعجب به آنها نگاه م دندیکوبیم شانیقاشقهارادرظرفها

باشه  رآوردهیگ یجالب ةبعدانگارکه سوژ اط،یح يتو دییآمد ، باتمسخرگفت دم دربد بفرما اطیشکالت به ح

ازآنها  یکیچادرش روبزنه کنار، دیبا خوادیشکالت م یهرک یمال شماست ول نایشکالتهارانشانشان دادوگفت ا

او  يپا يورفت جلو میکنیشروع م يخسته ا یلیگفت خوب ازتوکه خ ينشست زر وارچندكیکنارد

 يزده بودرو نهیبه ساونشست ودودستش راهمانطورکه  يزد وهمانطورچندك روبرو نهیرابه س ستاددودستشیا

 انیکه تعادل اوبهم بخوردوچادرش کناررود درهمان لحظه دودست ازم يگذاشت به طور يزن چادر يپا

چادرافتاد همه مات ومبهوت چشمشان به  یزد ،وقت نیراگرفت وباخود برزم يزر محکمآمدو رونیچادرب

 شانیچادرها گرهمیدونفر د دیخندیم به آنها یخاص طنتیافتادکه فاتحانه وباش یمشک يومو شیبار یپسرجوان

ولو شده  نیزم يکه رو يوازهمه بدترزر راوطلعتیحم يها افهیکه به ق یرابرداشتندوهرسه پسردرحال

 تیرودست نخورده بود باعصبان نینچنیا یکه تابه حال ازکس يخارج شدند زر اطیاز درح دندبسرعتیخندیبودم

که شوق و "من شدواقعا بیمثبتش نص ۀجیکه نت هییمون رسمهاازه یکی نیدانشمند ا: روکرد به طلعت وگفت 

که  میقربونت برم توعصبان: فتگ رهیخنده اش روبگ يجلو تونستینم گهیطلعت که ،د.وجودمو گرفته  ۀذوق هم
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 یول نیباشه بخند:گفت  رهیخندشو بگ يجلو تونهیهم نم رایحم دید یوقت يزر.  یزنیبازم بانمک حرف م یشیم

 .ستین يکارونکردم اسمم زر نیاگه ا ارمیسرش درب شویفتال دمیقول م

صبح  کروزیماه گذشت و فصل تابستان در راه بود ،  دچندیآن پسر را ند چوقتیه گرید يبعدازآن شب زر یول. 

که بسمت آنها  یاز ته کوچه چشمش به پسرجوان ياز منزل خارج شدند زر دیبه قصد خر رایوحم يطلعت و زر

و  گردمیجا گذاشتم االن برم موپول فیدگفت مطمئنم که خودشه روکرد به طلعت وگفت من کافتاد باخو امدیم

 یهمون پسر اونشب نیا رایطلعت گفت حم شدیم کتریونزد کیبسرعت به داخل خانه برگشت ،پسر جوان نزد

،  نهیبیپسررو نم نیوا ستینجانیا يکه زر اشکرتیگفت خودشه وبعد رو به آسمان کردوگفت خدا رایحم ستین

 يپس نابغه تون کجاست؟ زر سادنینجاوایا ایک نیبب: دوگفتیخند طنتیشد باش کیبه آنها نزد یپسروقت

کرد پسر موش  یپسرجوان خال يو بالفاصله سطل آب رارو نجامیپشت بام گفت من ا يپرازآب ازباال یباسطل

حساب تودختر پررو  یخنک شدم ولگرمه منکه  یلیهواخ: نداشت گفت  ياو هم کم از زر یشده بود ول دهیآبکش

 چیکه او بشنودگفت ه يرفته بود طور سهیکه ازخنده ر یهم درحال يسرعت رفت زر هراگفت وب نیا رسمیرو م

به نگاه سرزنش  یتوجه نکهیآمد وبدون ا رونیفاتحانه ازدرب يباخنده ا يبعدازچندلحظه زر.یبکن یتونینم یغلط

 رشدید یلیخ که میوبعد جلوافتادوگفت بر یم زدوگفت به به عجب روزخوبدوستانش داشته باشد دستها رابه زیآم

 .غرغرکنان بدنبال او براه افتادند راهمیطلعت وحم. 

راعوض  شیشده بود با عجله به خانه برگشت تالباسها سیسرتاپاخ يکه به دست زر ی،همان پسر جوان رضا

که  یوبااحساس بود،درحال ارمهربانی، بس دیرسیو بدجنس به نظر م طونیش یلیکند رضا برخالف ظاهرش که خ

چرا  دیازاو پرس رشماد یوقت. آمدیخوشش م يکند ازجسارت زر یرا تالف يکارزر دیبا کردچگونهیفکرم

مادررضا ازحالت صحبت .روم ختیسطل آبو ر هی رشدهینفر که ازجونش س هیگفت  یشوخ ؟بهيشد سینطورخیا

دنبال  ادیبوده پس ز حیتفر ینوع شیبلکه برا ستیمسئله ناراحت ن نیکردن پسرش متوجه شدکه اونه تنها ازا

 . ماجرارانگرفت

 يزر یوهرباروقت نندیگرراببیشترهمدیباعث شد که آنها ب نیبود وا شترشدهیرضا از آن کوچه ب يوآمدها رفت

طبق  یوقت کباریهم کارسازنبود  خوردیم رایکه از طلعت وحم ییسقلمه ها گرفتیاش م ارخندهیاخت یب دیدیاورام

: بردو گفت  يگوش زر کیرانزد صورتش شدیازکنارشان رد م یکه به آرام یرضا در حال دیخندیمعمول داشت م

 یکه منتظرجواب رایقطع شد وطلعت وحم يزر ةجمله خند نیباگفتن ا. ستیات نندازم اسمم رضا ن هیاگه گر

تعجب به راه خود ادامه دادند  تیودرنها دنیرود يبودن فقط سکوت زر طونشونیدندان شکن ازطرف دوست ش
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 دیازتهد ییگو شدیبلکه دستپاچه ونگران م دیخندیرضا نه تنها نم دنیعوض شد باد يازآن روز به بعد رفتار زر. 

روزها  میذاریکنه مگه ما م تیتورو اذ کنهیغلط م:  گفتیطلعت م اوردیخود نم يبوداما به رو دهیپسرجوان ترس

آنها  یوقت کباررضای.که دخترها حرف اورا فراموش کردند ينکردبطور یخود راعمل دیرضا تهد یگذشت ول

 دردستش پنهان کرده  يزیمصمم بسرعت به سمت آنها آمد و وانمودکردکه چ ۀافیباق دیزدوردراا

که رضا  يزیمتوجه چ يزر آمدیکه رضا مصمم به سمت آنها م نطوریرضا دوباره ساکت شد هم دنیباد يزر

 نیهم کندبهیراازآنها پنهان م يزیمطمئن شدکه او چ يشد زر کینزد "رضا کامال یت شد ووقتدردست داش

 چیبه پ یدوقتیدویم سرعتبود که متوجه اطراف خودنبودفقط به  دهیخاطر بسرعت پا به فرارگذاشت ، آنقدر ترس

 رایطلعت ،حم. دیوبک نیخورد و اورا محکم به زم يآمد و به زر رونیدوچرخه سوار ازکوچه ب کیدیکوچه رس

،طلعت روکرد به رضا  کردینم یحرکت چیافتاده بود وه نیبرزم هوشیب يزر دندیدو يورضا به طرف زر

که  ی؟ رضا درحال یکنیم تیاذ نقدریا معصومودختر  نی، چرا ا یکنیم یگفت معلومه چه غلط تیوباعصبان

چش شده ، بعدبه  نمیبب دیبذار "فعال میکنیصحبت م "درمورد معصوم بودنش بعدا: نداشت گفت  یشوخ ۀحوصل

 ترسوۀبلندشو نابغ" د،اوراصدازدیترس یمثل مرده افتاده بود ،رضاکم يرفت وخواست اورا بلندکند ، زر يسمت زر

 .افتاده بود  نیهوش بر زم یهمچنان ب ياما زر "تمنداش يمن که باهات کار

کردم  یکنم فقط شوخ يکار خواستمیمن نم دینباورک:گفت  راوطلعتیرنگ به صورت نداشت روکرد به حم رضا

بادورشدن رضا طلعت .  گردمیمن زود برم دیپهلوش بمون ارمیکمک ب رمیبعدباعجله بلندشد به دختراگفت من م

ش بلندشدوخوشحال وخندان یازجا عیسر کندبعدیدورشدن اورانگاه م یرچشمیز يزر دندکهید راباتعجبیوحم

 ي؟زریچ یعنی نکارایا يزر يشورش ودرآورد گهیگفت د تیعصبان رابایحم میابرنجیازا ومدهیدتانییگفت بچه بدو

 کهیحاال من شورش و درآوردم؟ بعددرحال دکردیرفته اون شروع کرد، اون منو تهد ادتیمگه  یگیگفت به من م

به راه هم به ناچاربااو رایوحم انه؟طلعتی نیافتیحاال راه م فتنشه گ داشیکه رضا پ کردیبه سرکوچه نگاه م

معلوم بود آنها دوستان  دندآنطورکهیررادیخود رضا وام يآمدند روبرو رونیازکوچه ب نکهیافتادند اما به محض ا

آمد رضا ازتعجب دهانش  رونیکه شادوخندان بادوستان خود ازکوچه ب يزر دنیبودند ،به محض د یمیقد

چشم  يغرغرکنان به زر رایکردوحمیاه منگ رورضایبه ام رتزدهیمحو شد ، طلعت ح يخنده ازلب زر ،بازماند

 ۀقیدق هیدختره تا نیمزاحمت شدم ا يخودیب رجونیام: گفت  خبربودیب ریطلعت وام ۀدوخته بود، رضا که ازرابط

،  شناسمیم یدخترخانم رو بخوب اسه ت نینه رضا من ا رگفتی، ام میابریب الیخیب....افتاده بودو نیکف زم شیپ

 ۀکه هم یراجع به کس ادتهی:روبه طلعت کردوادامه داد ریبعد ام داد،یود فقط گوش مجاخورده ب یرضا که حساب
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 يخوایبشم ، م کیباهاش شر ندمویآ خوامیکه م یفکرمنو به خودش مشغول کرده بود برات گفته بودم ، کس

 راخانمهیحم نمیماه طلعته ، ا نیسمت طلعت برد وگفت ا ه؟ بعددست رضا روگرفت وب یباهاش آشنابش

 ي، هرچه به زر يبعد آروم رفت به سمت زر شناسمیخوب م شونویا: ، رضاگفت  يبه سمت زر ررفتیتاام...و

به خودش  یمظلومۀافینگاش کن چنان ق: طلعت گفت  رگوشیز رایحم رفت،یقدم عقب م هی يزر شدیم کینزد

 ییوروجک چه کارها ةدختر نیکه ا شهیباورش نم ری، مطمئنم ام سوزهیبراش م لشنگاش کنه د یگرفته هرک

 یپسر مهربون"رضا که قلبا د،یچسب واریآنقدر عقب رفت که به د يشد ، زر کینزد ي، رضا به زر ادیازش برم

 وراا کردیکه با ترس به او نگاه م يرنگ زر یشد چشمان آب کینزد "کامال یسوخت وقت يزر يبود دلش برا

: گفت  دیلرزیصداش م کهیدرحال ي، زر هیکاف يدیترسکه  نقدریگفت ، هم یمجذوب خودکرد ، بالبخند مهربان

 کرداحساسیرضا نگاه م اهیمن ؟ازتوبترسم؟ خالف به عرضتون رسوندن ،همانطور که به چشمان درشت وس

بالگد ساق پاتو  ایعقب  يریحاال م: تباهمان لحن طلبکارانه گف اوردوبازیخودن ياما به رو زندیکردقلبش تندتر م

بسرعت ازاو دورشدو خود را به  يزر داشتیبرنم يعقب رفت اما نگاهش را از زر دوعقبیخوردکنم؟ رضا خند

حاال  هیپسرخوب ومهربون یلیماخ يآقا رضا نیخانم بخدا ا يزر: و گفت  يروکردبه زر ریام. رساند  هیبق

 من ازطرف  نیشد راحتاگه نا یچراشماروترسونده ول دونمینم

 گهیبارد هی شهیم دیرضا گفت ببخش....نبودم  ریتقص ینه راستش منم ب :گفت يزر خوامیازشمامعذرت م شونیا

خوردن آشفته شده  نیراکه دراثر زم شییبلند طال يکه موها يزر. دمیمن درست نشن دیجمله تونوتکرارکن

 کنهیبچه ها من پام دردم گفتبشنوه نه شمابعد روکرد به دختراو رخانیام خواستمیم: گفت  کردیبودمرتب م

 نطوریازآنها جداشدند ، هم يبه اتفاق زر رورضایازام یضمن خداحا فظ راهمیخونه؟ طلعت وحم میزودتر بر شهیم

 یکنیخانمونگاه م يزر نیبه رضاکردوگفت بدجور ا يدار یمعن رنگاهیام شدندیکه سه دخترجوان ازآنها دورم

 ......زبونش درازه  فیح یازش خوشم اومده ول یلی؟ رضا گفت راستش خ هیخبر

وقفه  یچشمانش ب رفتندیم رونیبا دوستاش ب یعوض شد ،ساکت ترشده بودوقت یلیخ يروز به بعدرفتارزر ازآن

داد  یدوباره ساکت به راه خود ادامه م افتیگمشده اش رانم یووقت گرددیم یدنبال کس ییگو گشتیاطراف رام

سه  نیا ونی،م نندیساکت بب نقدریا ور طونشونیرفتاراو دوستانش رانگران کرد ،آنهاعادت نداشتند دوست ش نیا

آنها رابه  يزر رحالتییتغ نیخاطرا نیبود ،به هم رایوحم ترازطلعتیپرحرف ، پرتحرك وپرانرژ شهیهم ينفرزر

اواخر تابستان بود . زود روشن شد یلیخ رییتغ نیا لیفکرواداشت تا تالش کنند وبفهمند موضوع ازچه قراره ودل

 لیتحص ۀجهت ادام هیاقدامات اول يبرا ریرفتندامیم يود که دخترابه کالس گلدوزب ییروزها نیآخر "بایتقر
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صبحها درکارگاه کوچک  راهمیدلتنگ او بودحم یلیخاطرطلعت خ نیبه آن کشورسفرکرده بود وبه هم کایدرآمر

 بابت نیامدوازایمادرش به حساب م يبرا یکمک زیهرچند ناچ یمشغول به کارشده بودوباحقوق انیمادام قازار

 یتابستان التیبارنزدمادام رفته وتعط نیآخر يسه دخترجوان برا نیکه قراربودا يکرد،تاروزیم یاحساس شادمان

به تن  یآب نیساده از جنس کرپ دوش راهنیپ کی یگ حوصلهیبرسانند آنروزطلعت با ب انیخود را به پا

 ةبودشانه زد وآماد ختهیکش روکوچ فیظر يشانه ها يرنگ خودراکه صاف ولخت رو ییخرما يکردوموها

 ياو باقدبلند دیخودش دوخته بود پوش يبرا یکه به تازگ یدومشکیهم لباس خالدارسف رایرفتن شد، حم رونیب

 کیوشکننده  فیبا آن اندام ظر يواما زر دیدرخشیم یبا آن دامن کلوش براست راهنیپ نیکه داشت درا

جذابترکرده بود درآن روزها به سبب قانون  شهیاورا ازهم ودب دهیپوش يا روزهیآن بلوزف ریکه ز یسارافون مشک

 يسه دخترجوان هم با ظاهر نیا لیدل نیوبه هم رفتندیم ابانیبه خ يبدون چادر و روسر دیمنع حجاب زنان با

 دیشا کنمیامروزبامادام صحبت م:  راگفتیراه حم نیرفتن به منزل مادام شدند ، درب ةکه گفته شدآنروز آماد

اگرقبول کنه  دیدونیکارکنم بچه ها نم اموبراشیب یکنم که بعدازظهرها هم چندساعت شیراضم بتون

بعد اگر خدا  رمیبگ ادیازش  دهمیجد يمتدها خوامیتازه م رم،یبگ يشتریحقوق ب تونمی، م شمیچقدرخوشحال م

 ۀنه طلعت حوصل یول دزیپشت سرهم حرف م رایحم.....خودم راه بندازم يبرا کیکارگاه کوچ هی ندهیبخواد درآ

. خودش متوجه شد وحرفش رو تمام کرد  قهیبعدازچند دق يداشت نه زر رارویحم يگوش دادن به حرفا

اوموافقت کرد، اما طلعت گفت  شنهادیباپ رامادامیخوشحال بود ز یلیخ رایآمدندحم رونیمادام ب ۀازخان نکهیبعدازا

فرصت درس خوندن رو ازدست  یاگرتمام وقت کارکن یول يدار اجیپول احت نیدرسته که تو به ا راجانیحم:

آخه طلعت گفت آخه نداره : گفت رایحم. درانتظارتوست  يبهتر ةندیآ یفراموش نکن که اگردرس بخون يدیم

طلعت جون ،باشه پس  یگیراست م:سکوت گفت  یبعد از کم رایحم.  ستیکه فقط پول ن زیهمه چ زمیعز

 .راحت شد  المیحاال خ نیآفر: خوبه؟طلعت گفت  امیب تونمیفقط بعدازظهرهام گمیبهش م

که ازروبرو به طرف  دیشدند طلعت ازدور رضاراد يزر یاضطراب ودستپاچه گ گشتندمتوجهیبه خانه برم یوقت

رفتار رضا دقت کند  شتربهیکرد ب یما ، سع طونیش ردردوستییتغ نهمهیا لیدل نهیپس ا:باخودگفت دیایآنها م

 نبارید،ایخودراتندکرد تابه آنهارس يخوشحال شدوقدمها یلیآنها خ دنیرضاهم باد کردیم ینیب شیهمانطور که پ

: گفت یچه کارکند ، رضا به شوخ دیبا دونستیسرخ شده بود نم يسالم کرد دخترا جواب دادند زر ارمودبانهیبس

 رگفتیراجع به سفر امبعد  داشتیبرنم يخانم آتش بس داده باشن ،او درضمن صحبت چشم از زر يزر دوارمیام

 میشرکت کن تونیدرجشن عروس يبزود دوارمیبشه وروبه طلعت کردو گفت ام یطوالن یکه ممکنه کم
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 یدوباره سرخ شد بعدرضا دوباره به شوخ يخانم ، زر يزر یانشااهللا عروس: گفت  طنتیوباش يبعدروکرد به زر.

نره ،  ادتونیفت آقا رضا آتش بس گ یخاص ینیریطلعت باش!  دیحساب نکن"البته رومن اصال: گفت

کردو متوجه سکوت  يبعد روبه زر کنهیگل م طنتمیارشیاخت یب نمیبیخانم وم يدتازریرضابالبخندگفت ببخش

سرش رابلندکردوبرخالف  يزر! دیباش نقدرساکتیا ادیبهتون نم "خانم اصال يزر: اوشد وباتعجب گفت 

 طنتیش يبه پسرجوان انداخت وبالبخند یمهربان دنگاهیخواهدشن یدندانشکن کردجوابیانتظاررضاکه فکرم

 رییرضا تغ. ادامه بدم  گهیندارم د میتصم رخانیفقط به احترام ام دیشیمن نم فیدشماحریمطمئن باش: زگفتیمآ

دستش رابه پشت  کیها  هیتواُم شده بود متوجه شد ودرجواب به سبک شوال يراکه بااحترام خانمانه ا يرفتارزر

که  یوباهمان ژست شمینم احمتونکرد بعدگفت خانمها مز میگذاشت وتعظ نهیس يرارو گرشیبرد ودست د

بانمکه، طلعت همانطورکه به  یلیخ دوگفتیراخندیحم.کرد  یخداحافظ ارمودبانهیگرفته بودعقب عقب رفت وبس

 يزر.ه که توجهش روجلب کن زهیریخانم م ينمکارو بخاطرزر نیتمام ا کنمیوفکرم: کردگفتینگاه م يزر

بود  یشوخ کیحرفش فقط  نیتالش کنه ،اما ا یلیخ دیبا یول: حرف طلعت گفت دییازتا یحاک يبالبخند

 .پسرجوان شده بود نیا ۀفتیش شتریپ يچراکه زر

 

 

 چهارم فصل

با  یوهنوزفرصت نکرده بودکه به پزشک مراجعه کند ول بردیپا رنج م دیآقا ازدردشد یکه عل میگفت"قبال

 ددرخانهیشتربایکرده وگفت ب تابیاوراب کیاتیدادکه درد س صیدکترتشخ نکارراکردیالخره ااصرارطلعت با

 ین اتفاق باعث شد که علیاعالم کرد ،ا یعصب ينطورفشارهایرافشارکاروهم شیماریب لیاستراحت کند و دل

 یکردوباالخره علن یاوکمک چندان يکارهم به بهبود نیا یحت یول. زودترازموقع بازنشسته شود ودرخانه بماند

 شتربهیخانم که بتواند خودراب يبدر يشدبرا یفرصت مارستانیدرب یشدن عل يبستر.شد يبستر مارستانیآقا درب

چند روز بعد . داشتیطلعت اورا مثل مادردوست م کردکهیکند و آنقدرمهربان ودلسوزانه رفتارم کیطلعت نزد

، تعجب کرد چون تنها  دیجفت کفش مردانه د کی طلعت ازمالقات پدرش به خانه برگشت پشت دراتاق یوقت

وارد اتاق شد ،  ستیکفشها ک نیبداند صاحب ا نکهیا يفقط پدرش بود پس برا امدیآنها م ۀکه به خان يمرد

طلعت حرف خودرا قطع کردند ،طلعت سالم  دنیبودند وباد انسالیم يسرگرم گفتگو بامرد نیبه همراه مه يبدر

! عروس خانم قشنگ ما  نهمیوگفت ا انسالیو روکرد به مردم يدیبه موقع رس گفت طلعت جان يکرد ،بدر
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 اوبهازطرف  یندگیشدن مسافرت پسرش به نما یکه به خاطر طوالن راستیپدرام "طلعت باخودگفت حتما

پرداخت ومنتظرشدتا  یبا آن مرد به احوالپرس يریوصف ناپذ یآمده ،قلبش به طپش درآمدباخوشحال يخواستگار

خانم راصدا زد  نیهمه سکوت کرده اند مه دید یوقت کندیکه مردفقط اورابراندازم دیرصحبت راباز کند اما داو س

 نیا یدونی، خوش به حالت م هینیمرد نازن جبطلعت جان ع: آمدوبه طلعت گفت  نیشد مه گرمنتظریودراتاق د

 نیمه ه؟یک شونیا دییمابفرماش:بداند گفت  خواستیسوال رام نیجواب هم صبرانهی؟ طلعت که ب هیآقا ک

که به  رهیمطمئن شدکه اوپدرام گرطلعتی، حاالد گهیگفت خواستگارد يریوصف ناپذ یباافتخاروخوشحال

دخترم : گفت نیمه.امدیم رهمی، طلعت انتظارداشت که مادرام ومدهخوب چراتنها ا دیآمده پرس شیخواستگار

طلعت حرف ....پدرومادرش به رحمت خدارفتن  یاره درثانبه بزرگتر ند اجیاحت گهیسن وسال که د نیباا يمرد

خودش  يپدربزرگ منه برا يمردکه جا نیا یعنی یگیم يدار یخانم چ نیمه نمیراقطع کردو گفت بب نیمه

که مرد درآنجا  یوارداتاق دیپررسیسوالها رام نیکه ا نطوری؟ هم شناسهیمنوازکجام نی، ا يگاراومده خواست

 ي، مردکه آقا دمیمثل شما جواب مثبت م يبه شما گفته که من به خواستگار یکس حضورداشت شد وگفت چه

 یجسارت نینمثل طلعت چ یدخترکم سنو سال کردیفکرنم "خورد واصال کهینام داشت بارفتارطلعت  يمحمد

: باخواستگارخود مشاجره کنددرجواب طلعت گفت  میکند ومستق یبزرگترها حاضرجواب يداشته باشد که جلو

چندسال داره، شما هم  ای هیکه داماد چه شکل دوننینم یحت یترخانم هم سن و ساالن شما تاشب عروسدخ

 طیپولدارتر، باشرا باتر،یز اردخترانیبس نیتهس يجدابافته ا ۀتافت نیکنیفکرم دیاشای نیکنیم یدوره زندگ نیدرهم

بلکه  چیه ستیکه ن بین وسال باال عس ان،یهستنن که من اگربخوام بالفاصله به ازدواج من درم يآلتر دهیا

به سن من  يمرد کیداشت با دیخواه یجوون کم سن وسال درطول زندگ هیکه با  ییهایحسنه چون سخت کی

کنم ،  ارتیوشماراز امیخانم ازشما بود که منومشتاق کردتا ب يبدر يفهایندارم فقط تعر يالبته من اصرار دیندار

خودمطمئنتر ومصرتر شد  میدبرتصمیکه طلعت راد يازهمان لحظه ا يمحمد ينداشت چون آقا تییواقع نیاما ا

.  ارمیدرمسرت  شویتالف يباهام ازدواج کرد یبکن ،وقت هاتویگربه رقصون یتونیدخترنادون تام: وباخودگفت 

که  یمن اظهارنظرکنند تنها کس ةندیآ ةدربار توننیخانم نم نیخانم ومه يبدر يمحمد يآقا: طلعت گفت

آمدن  "صحبتها وکال نیپس ا هیبستر مارستانیپدرمه که متاسفانه درب رهیبگ میمن تصم یزندگ ةدربار نهتویم

بعد . دهیشمارابه منزلش راه هم نم هیچ هیقضدارم اگرپدرم بدونه که  نانیمورده البته اطم یب نجایشما به ا

 !نده گفتن نمو يبرا یحرف گهیپدرجان د دییگفت بفرما هیدررابازکرد وبا کنا
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به  تییهم باعصبان نیانداخته بود ومه نییوازخجالت سرش راپا دیمالیخانم فقط دودستش رابه هم م يبدر! 

 رونیازدرب یبلند شد و بدون خداحافظ عیسر دهواپسهید یهم وقت يمحمد يآقا کردینگاه م یرچشمیطلعت ز

 يزدو ها نیزانو برزم شییتنها دوازدر رفته ازخشم ، ازغم رونیطلعت مطمئن شدکه آن مرد ازخانه ب یوقت.رفت 

به  یمدت يبرا يخاطر بدر نیوبه هم کردیصحبت نم يونه بابدر نینه بامه گریازآن روز به بعد د.کرد هیگر يها

سرگرم مراقبت از پدرمهربانش شد  شتریرا فراموش کردوب يمحمد يکم کم آقا امد،طلعتیآن خانه ن

 یبه هرحال عل.  رنشدیازام ياما خبر.او روشن شود فیوتکل گرددبر رانیهرچه زودتر به ا ریام دواربودکهیوام

 يدادندکه پا صیتشخ رودینم شیپ يبامداوا کار دندکهید یشد ، دکترها وقت مارستانیب یدوباره راه یبعدازمدت

 يرو یول رمیمن حاضرم بم: هم شروع نشده بود گفت  شیانسالیدوران م یکه حت یقطع شود ، عل دیبا یعل

بعد ازطلعت خواست که اورا به خانه ببرد وطلعت  دینکن نکاررابامنیا گفتیوملتمسانه م نم،یرخدارننشچ یندلص

زنده بودنش  لیاو که همواره تنها دل ر،یپذ تیپدرمهربان ومسئول نی، ا نیمردنازن نیا یعل. کارراکرد نیهم هم

آخر  ۀداده بود عمل کند؟ ، قمرلحظ مره به قک یبه بعد به تعهدش وبه قول نیازا توانستیدخترش بود چگونه م

 کی يبررو جیمرد افل کیسپرد وازاو قول گرفت که ازماه طلعتش مراقبت کند ، حاالاز  یدخترش رابه عل

من  میدخترم تصم: به طلعت گفت  ندپسیکه بب ستیحداقل ن ردیساخته بود ، اگربم يچرخدار چه کار یصندل

 یول. پدر احترام گذاشت وسکوت کرد  میطلعت هم به تصم. شد منخواه میبه قطع پا یاست وهرگز راض يجد

 ةرساندند وچون چار مارستانیبه ب هوشیکه اورا ب میشد آنقدروخ میوخ یلیخ یحال عل کماهیبعداز گذشت 

 ....راقطع کردند شیطلعت اورا به اتاق عمل برده وپا تینبود پس بارضا شیبجزقطع پا يگرید

 فیظر ينبود با جثه ا شیب يشده بود ، درواقع دختربچه ا شیسال زندگ نیه وارد پانزدهمزمان طلعت تاز درآن

قبول  يوکدام غلط است ، برا حیکدام صح دانستیانباشته ازفکر که نم يآکنده از غم و اندوه وسر یوقلب

 یمحکم یبمذه دیبود اوعقا تهاوگذاش يپا يرا جلو یکوچک بود اما روزگارراه سخت یلیخ یزندگ تیمسئول

که سربلند  دوارمیوحاال نوبت منه ام کنهیخداوند بنده هاشو امتحان م گفتیداشت ودرآن زمان به دوستانش م

 .امیب رونیامتحان ب نیازا

شد به  دیشد یافسردگ کیچه بر سرش آمده دچار نکهیا دنیبعد ازبهوش آمدن وفهم یگذشت وعل يچندروز

چون به پدرش قول  کردیطلعت احساس گناه وعذاب وجدان م زدیمحرف  یونه باکس خوردیکه نه غذا م يطور

جراُت  یصحبت کندول بااو خواستیبارها م.پدرش راقطع کنند ياونخواهد گذاشت پا فتدیب یداده بود که هراتفاق

تخت نشسته بود وارد اتاق شدآرام آرام به سمت پدررفت کناراو لب  يتنها رو یعل یکروزوقتی نکهیتاا کردینم
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: باهق هق گفت  هیگر انیدودرمیپدرش رادردست گرفت بغضش ترک يدستها نکهینشست وبه محض اتخت 

 یبرات باق یکه درزندگ یآدم نیپدرت، باارزشتر یگذاشتیم يکردیچه م يمن بود يبابا منو ببخش ، اگرتوبه جا

 ین وسال چه توقعس نیباا يدختر هی، ازمن ،  يکردیومرگ پدرت رو تماشام ینشستی،م يمونده روازدست بد

مانند سنگ شده بود وفقط  یاما عل دیپدررابوس ي، بابا توروخدابامن قهرنکن ، وبعدپشت سرهم دستها يدار

 یلیبابا خ: گفت شدیتمام نم شی، طلعت که اشکها دادیازخودنشان نم یعکس العمل چی، ه کردیروبرو رانگاه م

به سمت دراتاق رفت  یوبعدبلند شدوباناراحت یگردونیوبرموازمن ر یکنیبه من که ازتوتنهاترم پشت م یانصاف یب

شد اما  ریسراز شیضمن خواندن اشکها یعل خواندیم يلب کُرد ریکه آرام آرام و ز دیپدرش راشن يصدا یول

شده بودنگاه کرد مات ومبهوت به او  سیطلعت برگشت وصورت پدرراکه ازاشک خ ستادیازخواندن بازنا

 یگ ستادهیدم از صبرو ا شهیکه برسرش فرود آمده بود شکست ، اوکه هم ییهارباربالیز یعل. ستینگریم

را، عشقش راازدست  شیزندگ نز یوشش سالگ ستیطاقتش تمام شده بود اودرسن ب زدیدرمقابل مشکالت م

 کرد،خودرایدرك نم چکسیاحساس اورا ه دیراازدست بدهد ، شا شیپاها دیبا یو پنج سالگ یدادودرسن س

 نیربارایواورا ز اوردیبر اوواردم يمحکمتر ۀزمانه ضرب دیایبامشکالت کنارب خواستیهرطورم دیدیا متنه يتنها

 يشانه ها يشد وکناراو نشست دستش را رو کیپدرنزدطلعت به تخت . شکست  یکردومیضربه ها خوردم

 يررا که رولخت پد يکرد طلعت موها دنیشروع به لرز شیوشانه ها ستادیازخواندن بازا یپدرگذاشت عل

 یعنی،  ستمیدخترم من باتو قهرن: گفت  رلبیوز یبه آرام یبود نوازش کرد ، بعدازچند لحظه عل ختهیر شیشانیپ

که خدا ازم رو برگردونده ، چندروزه که  کارکردمیچ دونمیاازدست خودم ناراحتم نم من،  ستمیقهر ن چکسیباه

حقمه ،  ادیسرم م ییتا بتونم خودم روقانع کنم که هربال دمگریگناه بزرگ م هیدنبال  کنمیدارم به کارهام فکرم

 ی، عل ومدیادم نی يزیاماچ:سرشو باال گرفت ومظلومانه گفت  کنهیداره باخداصحبت م ییکه گو يبعدطور

 .افتاد  هیجمله دوباره به گر نیباگفتن ا

 کردیاورا نوازش م نطورکهیهمبده پس  يکرد اورادلدار یپدردلش آتش گرفته بود سع يازحرفها کهیدرحال طلعت

 یحاال اززبون آدم "کفره  نیع يدیناام "یگفتیوم دنشمیناام چوقتیکه ه ياددادیبه من  يعمر هیبابا تو: گفت

 گهید: دوگفتیکش یآه ی، عل دهیبع فاحر نیا دنیزبونزد همه بوده شن شیواستوار مانیوا يعمرصبور کیکه 

 ,.دمیبر گهید....بابا دمیبر
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نداشت کم کم ازحرف افتاد وفقط  يریدخترش ،تاث يدکتر، دارووصحبتها شدیتروناتوانتر م فیبه روز ضعروز یعل

وضع عادت  نیطلعت هم به ا یشدحت يهمه عاد يبرا تییوضع نیا نکهیکردتاایونگاه م نشستیم يگوشه ا

 .کرد

 یعل يکه ازگلو يخرخر يبا او صحبت کند، صدا یطلعت به اتاق پدررفت تا کم یصبح وقت کروزی وباالخره

شد، بابا ،با ترس گفت  یچ...بابا...بابا : زدیسرپدررابلندکرد فقط اوراصدام دیاوراترساند به سمت اودو دیشن

 نیا یبازکرد وبه سخت مهیران چشمانشبه زحمت  یلحظه عل کیفقط .کردیم هیتوروخدامنو تنهانذارومرتب گر:

 ...........هم افتاد يجشمانش رو شهیهم يوبرا. خشب..ب...منو...طلعتم ...ماه: جمله راگفت

قربون . کردیاوراسرزنش م زدیپدرش زنده است بااوحرف م ییپدربود ، گو ۀنیس يساعتها رو يبرا سرطلعت

 یدرسن س یپدرجداکردندوعل ۀنیبه زوراورا ازس رایوحم يباالخره زر کردیم هیوبعددوباره گر رفتیصدقه اش م

 .چشم ازجهان فرو بست یوان، دراوج ج یوپنج سالگ

که  يرازبدریبرگشتند به غ شانیوختم وشب هفت به سرعت گذشت وهمه به خانه ها يبه خاك سپار مراسم

تنها  دیراپرکند طلعت اکنون با یعل يجا توانستیدرآن خانه نم چکسیاما ه کردیم يودلسوز ياحساس بزرگتر

اوهنوزبه  یول ربودیام آنهممانده بود  یدردلش باق دیما ۀنقط کیفقط  کردیم يراسپر یگاه زندگ هیوبدون تک

 .برنگشته بود رانیا

درآمد، طلعت رفت ودررابازکردبا  يخانه نشسته بودندکه صدا اطیسه دخترجوان درح کروزی،  گرگذشتید کماهی

 تیطلعت بااحترام سالم کرد وضمن عرض تسل دنی، با د ستادهیا یشگیکه باهمان لبخندهم دیتعجب رضا راد

درخواست  نیالبته ا. کنم حبتخانم ص يبازر تونمیم نمیبب خواستمیم یجسارته ول دونمیطلعت خانم م: گفت

باهم صحبت کرده  يچندبار يازپدربود رضا وزر رمراقبتیکه طلعت درگ یهم بدون مقدمه نبود چون زمان یلیخ

، طلعت قبل  کردیفکرم نطوریرایام ةطلعت دربار يهمانطورکه روز دانستندیخودرانامزد هم م یبودندوبه شکل

 بتیغ نی؟ رضا که مانندطلعت ازا ستین يرخبریازام دآقارضایببخش: دیخجالت پرس یراصداکند باکل يزر نکهیازا

اماجواب  گرددیبرم یکردم که اون ک رسوالیاز مادر ام ينه طلعت خانم من چندبار: بود گفت  رمتعحبیام

حتما  دمیرشنیازام يهرخبر دمیبه شما قول م یبه من بگه ول خواستینم کنمیراستش فکرم دمیازاو نشن یدرست

 شیپ اطیح يهم تو يزر دیصحبت کن اطیح يتو دییطلعت تشکرکرد وبه رضا گفت آقا رضا بفرما. گمیمبه شما

بلندشدوبه سمت  یباخوشحال يخوبه طلعت رفت وچندلحظه بعدزر نجایهم شمیرضاگفت مزاحم نم. ماست 

صحبت آنها  وعآنروز موض یوباهم صحبت کردند ول ستادندیدرا يجلو یمانند دوکبوتر عاشق مدترضارفت آندو 
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رضا گفت آره بابا خودم ازمادرش  گرده؟یبرنم رانیبه ا گهیردیکه ام یتومطمئن یعنیگفت  يزر.طلعت بود 

وهم  خونهیهم درس م اونجا رجانیبه گلو انداخته بود به رضاگفته بود که ام يباد کهیدرحال ریمادرام دمیشن

 يزر.  هیاونجاموندن یچهارپنج سال هیحداقل  گردهیبرنم رانیبه ا گهینامه اش نوشته که د يوتو کنهیکارم

که باطلعت  يقول وقرار نهمهیا یعنیکرده  الیخ یپسره چ نیشدوگفت ا یعصبان یلیموضوع خ نیا دنیباشن

به  ریرضا هم که ازدست ام میدبگیبا یاونه چ شیدلخوش ۀگذاشته بودروفراموش کرد حاال به طلعت که هم

 رو بدونه  قتیحق دیاون با:به طلعت کردوگفت  يازدورنگاه دلسوزانه ا بود یناراحت وعصباان يزر ةانداز

 نیچن ستمیحاضرن "نه من که اصال... دیاون هنوزتوشوك ازدست دادن پدرشه حاال با يآخه چطور:گفت  يزر

 .دیبهش بگ "بعدا یول دیچندوقت صبرکن هیخوب :  رضاگفت.روبه اون بدم  يخبر

طبق معمول نشسته بودند  اطیآنها درح ندیرابه طلعت بگو تییگرفتند واقع میتصم يوزر رایکروزحمی باالخره

عقب افتاده ؟  یلیخ رانیبه ا ریاومدن ام یکنیطلعت جان توفکرنم: گفت  رایکردندحمیوازهمه جاصحبت م

من  ينامه هم برا کی یحت کسالی نیدرا نکهیمهمترا: ضوع متعجب بود گفت مو نیازا زیطلعت که خودن

، اون  امدیپسره خوشم نم نیازا ادیچون من ازاولشم ز ادین "خداکنه اصال هیچ یدونیم: گفت  يزر! نفرستاده

 یاتفاق هی دیشا: طلعت گفت .  خورهیبره بدرد نم ادشی یفرنگ همه چ دنیکه باد یکس ادیبه تونم "اصال

که راجع به من بامامانش صحبت  گفتیبه من م شهیرهمیآخه ام م؟یازمادرش بپرس میبده اگر بر گمیم...افتاده 

کنم ودرضمن  یموضوع خوشحال بوده چطوره من برم درخونه شون وخودمو معرف نیازا یلیکرده ومامانشم خ

 دنیامروز به د نیگفتند آره بهتره هم دندیدیرانم قتیباخبربشم؟ دخترا که درخودجراَت گفتن حق رهمیازحال ام

گرفت همان  میتصم خبریطلعت ازهمه جاب.طلعت روشن شود فیهرچه زودتر تکل خواستندیآنها م.يربریمادرام

به  نطوریبه کوچه وهم یخاص ییبایشب قبل ز نیفصل زمستان وبارش برف سنگ. ربرودیمادرام دنیروزبه د

کوچه درست  وسطدر یواربرفید کیخاطر  نیهم کردندوبهیهاراپارو مدرختان داده بودمردها پاروبدست پشت بام

 ي، موها دیکه خودش بافته بود راپوش یبه تن کرد وکاله وشال گردن یمشک یپالتو پشم کیشده بودطلعت 

به رنگ بنفش  رزانویچکمه تاز کی،  کردیراصدچندان م شییبایبود وز رونیب رکالهیازز دیرسیبلندش که تاکمرم

مرددشد  یکم دیبه آنجا رس یوقت.  ررفتیمنزل ام هب دیام ایدن کیوبا دیگ کاله وشال گردنش بود پوشکه همرن

درافکار خود غوطه ور بود و راه  نطورکهی، هم کنندیاوچه فکرم ةردرباریام ةبود ؟ خانواد کرددرستیکه م يکار ایآ

ناگهان درمنزل بازشد  یبرگردد ول تخواسیشد وم مانیهمان لحظه پش یول دیرس ریام ۀبه پشت درخان رفتیم

 یشما باک دیطلعت پشت درخانه باتعجب پرس دنیازمنزل خارج شد باد رباشدیمادرام دیرسیکه به نظر م یوخانم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يژاله صفر  –طلعت 

wWw.98iA.Com ٣٠ 

. کار داشتم  یسالم من طلعت هستم باخانم قدوس: فکرکردن نداشت پس گفت گرفرصتید د؟طلعتیکار دار

،پسرم  شناسمیارامشم "کامال دمیشماراند نکهیبله باا: گفت  دیافهمر زینام طلعت همه چ دنیباشن یخانم قدوس

 یلیانداخت وگفت خ نییسرش راپا يطلعت بالبخند.  یهست یحق داشت که عاشق شما بشه دخترخوشگل

 يبرا دونمینداره خودم م یگفت نه اشکال یخانم قدوس. رونیب دیبر دیخواستیممنونم من مزاحمتون شدم شما م

 گهید ریام: گمیجمله بهت م کیرمکث گفت دخترجون د هی، بعدازچندثان يدار یسوال وچه ياومد یچ

توجه  ربدونی، مادرام شدیم نینقش برزم "حتما وارنبودید کیزانوان طلعت سست شدچنان که اگرنزد گرده،یبرنم

دا فارغ من تورو امروزعاشقه وفر ریتوسن ام يپسر هیکه  یبدون دیتوبا زمیعز نیبب: به حال دخترك ادامه داد 

 يا انهیموذ ة، بعد خند تی، وقتتو تلف نکن ، برو دنبال زندگ گمیم نوبهتیکه ا دونمیمثل دخترخودم م

اسمتم  دتاحاالی،شا فرستهیمام يدخترش برا يهایخودشوباهمکالس ينشده عکسها یچیهنوز ه:کردوگفت 

برسر طلعت  یپتک رمانندیجمالت مادرام.برو وپشت سرتم نگاه نکن  يشنویرفته باشه برودخترم ازمن م ادشی

 درانگاهیرفتن دخترك ناام رازدوریکه آمده بودبرگردد مادرام یطلعت خودراجمع وجورکردتابتواند ازراه. امدیفرودم

 .شدوبه راننده دستورحرکت داد نیسوارماش دهیبه هدفش رس نکهیازا یوراض کردیم

طلعت  یبه موضوع بردندووقت یاو پ دنیباد رایوحم يرمق واردشد زر یروح وب یبازشد وطلعت ب درخانه

بعداز آنروز طلعت . ستیآنها ن ةندیبه آ يدیام چیکرد آنها متوجه شدندکه ه فیآنها تعر يبرا ررایمادرام يحرفها

 گهید " گفتیپدرش افتادکه م ادحرفی، به  رفتینم يکار چیترشده بود دست ودلش به ه زهیانگ یب شهیازهم

گرفته  ادی يکُرد يشعرها یاز پدر کم. دادیپدرش حق م کردوبهیدرك م "راکامال دنیبر يعناحاال م "دمیبر

 .خواندیم يکُرد ایپدردن نیبهتر ادیبه  کردیم یاحساس دلتنگ یبودروزها وقت

 کیکه دوباره خودرابه طلعت نزد کردیم یسع دانستیخودرابزرگترطلعت م یکه درنبود عل يگذشت وبدر یمدت

برخالف  دیکرد ود يمحمد يازآقا فیبحث ازدواج رادوباره مطرح کرد ودوباره شروع به تعر کند ، کم کم

 یراض "باخودفکرکرد حتما کندیبه او نگاه م تفاوتیفقط ب دهدیم یونه جواب شودیم یطلعت نه عصبان شهیهم

زمان ومکان  "اصالشده بود ،  جیطلعت گ.باره ادامه داد نیبه صحبت درا لیدل نیوبه هم زنهیشده که حرف نم

بازنده  کیبود ، اوخودرا یکی شیبرا یمهم نبود ، خبرفوت باخبرعروس شیبرا زیچ چیگرهی، د کردیرااحساس نم

 یوقت لیدل نیاوراهم تلخ کرده بود به هم یزندگ يهایلخازدست دادن نداشت، ت يبرا يزیوچ دانستیم

بودکه  یتنهاکس يو، بدر نینه غمگ شدیدمگفت مبارکه وبس انگارنه شا دفقطیورضا راشن يزر یخبرعروس

 .رفتیمقاصدش جلوم ياجرا يوقدم به قدم برا کردیحال طلعت سوء استفاده م نیازا
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 نیوا شدندیطلعت نم یروح تییوضع گرمتوجهیآن دوآنقدرخوشحال بودندکه د دیورضا رس يزر یعروس روز

لحظه طلعت راتنها  کیهم  یدرروزعروس د،شدنیلحظه ازطلعت غافل نم کیوالبته شوکت خانم بودندکه  رایحم

 دیباآن لباس سف يرز یدخترمعصوم عقلش راازدست داده ،وقت نیا کردندکهیاوقات فکرم ینگذاشتند، گاه

ناراحت؟  ایخوشحال بود؟ ایآ شدینم دهیدراو د یحس چیاما ه کردیعروس به سمت طلعت آمد ، طلعت به اونگاه م

 دنیباد يدودستش گرفت وگفت خداروشکر، زر انیرادرم بایعروس ز نیت انگاه کردبعد صور يبه زر یاول کم

 هیخودراکنترل کند ، طلعت رادرآغوش گرفت وبه گر تنتوانس ينگاه بهت زده طلعت ، آن دخترپرشوروپرانرژ

آن دوراازهم  عیگفت وسر يزیچ يزر رگوشیصحنه بود خودرا به آنها رساند وز نیافتاد ، رضا که ازدورشاهدا

دوستش آنقدرناراحت باشد  يبرا دادکهیهم حق م يازاوضاع واحوال طلعت باخبربودوبه زر "رضا کامال.کرد جدا

مردم  خواهدیونم ستیببرند چون مطمئن بودکه طلعت دخترآبرودار ییموضوع بو نیازا گرانید خواستینم یول

 میاوکمک کن دبهیرد مابارفتارش کنترل ندا يداشت حاالکه طلعت رو دهیباخبرشوندوعق شیازمسائل خصوص

 رامشترك خود یورضا زندگ يبرگزارشد وزر یبه خوب یمراسم عروس.را ازآنجادورکرد  يزود زر یلیپس خ

 .گرفته بودشروع کردند شانیکه پدررضابرا يدرخانه ا

رضا با یاززندگ يرااداره کند ، زر شیزندگ توانستیم یراحت گربهیبه استخدام ارتش درآمد ود یخوب رضاباحقوق

 .خوشبختم یلیخداروشکرمن خ گفتیم شهیبودوهم یراض یلیخ

 

 

 پنجم فصل

 يمحمد يخانم وآقا يمانده بودکه طلعت پانزده سالش تمام شوداودرخانه نشسته بودکه دربازشد وبدر چندماه

به  ياومده من مرد یک نیگفت سالم عروس خوشگل خودم پاشو بب يسبدگل بزرگ وارد خانه شدند بدر کیبا

به ما  دیبا گهید يزد نینازنمرد نیکه توبه ا یی،راستش طلعت جون بااون حرفها دمیاندازه باگذشت ند نیا

وکدورتارو  اریآقا ب يبرا ییچا هیبلندشو  ؟يخوایم یچ گهیاومده د دنتیبازم باگل به د یول کردینگاهم نم

 یعکس العمل چیاوه دنیچون باددخترمسخ شده بود نیخورد انگارا کهیطلعت  دنیباد يمحمد يآقا.  زدوریبر

 يروکرد به آقا ي، بدر اوردیب يسمت آشپزخانه رفت تا چا بهازجا بلندشدو یآدم آهن کینشان ندادومثل 

خوب پس کاش : مردگفت .نداره  یازدست دادن پدرش توشوك وحال خوب يطفلک هنوزبرا: وگفت يمحمد

 يخودرابه آقا يبالبخند فاضالنه ا يبدر د؟یانتخاب کردکه حالشون بهترباشه چراامروز رو يروز يدبرایگذاشتیم
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 شهیودوباره م کنهیشمارو قبول نم گهیخوب اگه حالش بهتربشه که د:گفت  یآرام وبهکرد کینزد يمحمد

 ینیریش هیبشه  نکاردرستیخانم اگه ا يبدر:  دوگفتیهم خند يمحمد يآقا. نیدید "که قبال يهمون دختر

به  دتعارف کرد وبع يمحمد يوارداتاق شد وبه آقا يچا ینیطلعت باس قهیزچنددقبعدا... يمن دار شیخوب پ

 نییدرتمام مدت سرش پا. کز کردونشست يدردستش بود درکنار يچا یخال ینی، همانطور که س نیومه يبدر

کالم هم متوجه  کیاما او زدندیآنها حرف م یکساعتی دیخودش غرق بود شا يایدردن دیشنیبود صحبتهارا نم

هم  يوبدر دیپاشیم سرطلعت ينُقل رو نیبه خودآمد، مه يبدر دنیکل کش يساعت باصدا کینشدفقطبعداز

 یکه ازخوشحال يمحمد يآقا یمصنوع يلحظه سرش رابلندکرد ودندانها کیفقط  دیخندیم یباخوشحال

نزده سال به عقدهم درآوردند وچون سن طلعت پا يبعدآنها را درمحضر هفتۀ …راجلب کرد دتوجهشیخندیم

پول هم آنها راعقد کرد وهم سند ازدواج راتا  فتنمحضردارباگر امدیجرم به حساب م یازنظر قانون نیتمام نبود وا

 .داد لیطلعت پانزده ساله شد سندرا به اوتحو یچندماه نزدخود دردفترخانه نگه داشت ووقت

 شیپ شدکرداوهفتهینم يگرکاریداشته اما د یحال زار اوچه عقوبت نیطلعت متوجه شد که ا یعروس شب

 دیشنیرام شیصدا یکس کردچهیاگرمخالفت هم م کردیم یچه فرق یمرددرآمده بود ول نیدرمحضر به عقد ا

 نیبه ا یوکدام انسان باوجدان دادیقرارم تیعشق وتفاهم را دراولو یوچه کس گرفتیم نکاررایا يکدام قانون جلو

تا حال  دادیطلعت قرارم يچندلحظه به جا يبرا یخودراحت ی، چه کس کردیچهل ساله اعتراض م یتفاوت سن

ومهمانها رفتند شوکت خانم که ازاول  دیرس انیجشن به پا. اورادرك کند پس بازهم ساکت ماند وفقط نگاه کرد

گرگها نجات  نیوتورو ازدست ا امرزهیآقاروب یخداعل: جلوآمدودرگوش طلعت گفت کردیم هیفقط گر یتاآخرعروس

 توانستیطلعت رابسته بود نم يمن بروت بازه ، بغض راه گلو ۀبدون درخون یخواست یهروقت کمک بده دخترم

 دیپناه وناام یدوروبرش را نداشت ب يحرف بزند فقط سرش را به عالمت تشکرتکانداد ، قدرت مقابله با آدمها

 کهی انوسیه دروسط اقراداشت ک یقیساله تنها شد احساس غر55داماد  يمحمد يباآقا یوقت ودشده ب میتسل

 يآقا کردیم يپس نقش شوهراوراباز نیپدربزرگش بود ازا يکه جا ينبودمرد یناج چیه دبهیوتنها مانده وام

 .پانزده ساله ازترس فقط چشمانش رابست ۀشد وطلعت دختربچ کیبه اونزد يمحمد

 رونینه برودازپنجره بشده بود بلندشدتابه سمت آشپزخا سیبالشش که ازاشک خ يازرو یشب وقت يها مهین

گرفته بود ،  شیدستها انیکه نشسته وسرش رادرم دیاتاقش د ةپنجر يراکنارکوچه وروبرو یرانگاه کرد جوان

آب خورد به رختخوابش برگشت  نکهیخودشه وبعدازا گفتمیاگرخارج نبود م رهیام هیباخودگفت چقدرازدورشب
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آمدوازخداخواست که زودتر خوابش  ادشیه کابوس آنشب ب ۀهم يمحمد يخروپف آقا يصدا دنیوباشن

 .افکاررهاشود نیببردوازا

شده بودندآنها زوج خوشبخت  نیریارشیدختربس کیپسرو کیورضا صاحب دوفرزند يگذشت ، زر چهارسال

 يهنوز نگاه رضا به زر شدیشترمیگربیکدیچهارسال روزبه روز عشقشان نسبت به  نیبودندکه باگذشت ا یوموفق

 کروزیآمد یدرموقلبش به تپش  شدیرضا همچنان سرخ م دنیهم باد يل عاشقانه بودوزراو يمثل روزها

 میکردیخوندن باهم بحث م ادرسیکوچه سرازدواج بهتره  يتو ییکه سه تا ياون روز ادتهی يزر راگفتیحم

 یآه ي؟زريدیبهش رس یروکه اونروزخواست يزیچ ي، حاال متوجه شد یباعشق ازدواج کن یتودوست داشت

منو تو برآورده  یطلعت درزندگ يهاکه آرزو کنمیتعجب م کنمیبه اونروزو حرفامون فکر م یوگفت وقت دیشک

 دیازخواسته هاش نرس چکدومیبده وهم باعشق ازدواج کنه به ه لیتحص ۀهم ادام خواستیشد خودش که م

شوهرش دائم  دمیشن های، تازگ یطلعت چ یول يمن باعشق ازدواج کردم وتوبه لطف خدا وارددانشگاه شد یول

نشد؟  يرنامردخبریازاون ام يگفت زر رایحم. رمردیپ هیرستارسن کم شده پ نی، دختره باا ضهیومر رهیدکترم

 .کرد نکارروباطلعتیوازش بپرسم چراا نمشیخوادببیفقط دلم م ینه ول: گفت  تیباعصبان يزر

 يباز اطیهم درح شانین ناهاربودند وبچه هادرحال آماده کرد يظهر روزجمعه بود رضاوزر. دیآنروزرس باالخره

اتاق  ةورضاهم ازپنجر يزر دند،یزنگ درشدند وهردوباهم به سمت دردو يمتوجه صدا يباز نیدر ح کردندیم

سالم کرد  یباخوشحال رکهیام ةچهر دنیوداما بابازشدن در بردندیفرزندانشان لذت م دنیکردندوازدیآنها رانگاه م

شد  اطیواردح تیلبخندش راگرفت وباهمان عصبان يرضا جا ةفروخورد ارخشمیاخت یوآندو رادربغل گرفت ب

ازدوستت  ينجوریمعرفت بعدچهارسال ا یرضا باتعجب گفت ب ةچهر دنیباد یسالم کرد ول یرباخوشحالیام

وقع وت افتادهین یاتفاق چیه ییحدخونسرد بودکه گو نیتاا رکهیدن امیداشت باد يرضا که دل پر ،یکنیاستقبال م

 يذوق زده شد دنمیازد دونمیم رگفتیهمچنان سکوت کرد، ام یشدول یعصبان شتریراداشت ب یاستقبال گرم

 رنواختیبه صورت ام یر ضامشت محکم یکنه ول یبوس دهیبسه ، صورتشو جلوآوردکه بارضا د گهیخوب د لهیخ

 يبه خاطر کار چوقتیه یول ، درسته که من دوستتم یجواب سالمت عوض نمیکرد وگفت ا نیزم برواورا نقش 

ولو شده بودچشمش به  نیزم يرو نطورکهیرهمیام رونیمن بروب ۀحاالم ازخون بخشمتینم يکه باطلعت کرد

بلندشد  شی، ازجا کردیم هیشدکه بلندبلندگر يوبعد متوجه زر کردندافتادیرضا که باتعجب به اونگاه م يبچه ها

نامرد  کی،جواب  کردمینکارومیتوبودم هم يه منم به جاخاك لباسش راتکان دادبعدخطاب به رضاگفت اگ

 . ستمیمن نامردن یول نهیهم
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 هیرکیتقص نیا نمیبه من بگو بب رمردیپ کیآرزو شده پرستار ایدن کیاگردوست جوان من با: گفت  يزر. 

 میکردیمافکرم ۀوهم زدیحرف م الش،یها باخودش، باروح پدرش، باتودرخ وونهیازغصه مثل د یوقت يتوکجابود

حق به جانب گرفتن تباه شدن  ۀافیساعت حرف زدن وق میبان يخوایتوم شهیخوب نم چوقتیه گهیکه اون د

 يکردن اشتباهته ، زر هیازنظرمن فقط توج یبگ یهرچ رخانی، نه ام یکن هیعمرطلعت روتوج يسالها نیبهتر

روبه دوست  دیهم خودرامحکوم د يردردادگاه ز رکهیام. پشتش رابه اوکردوبه اتاقش رفت شیبعدازگفتن حرفها

به  کهی؟رضادرحاليصادرکرد شیحکم روازپ يمثل زر ای يدیتوبه حرفام گوش م ؟یتوچ: کردوگفت  شیمیقد

صداقت ،  يالگو يدوستت داشتم برام الگو بود یلیرخیام: گفت  ریخطاب به ام کردینگاه م يگریسمت د

به صورتت مشت  لمیکه برخالف م یکن يدکاری، حاال با مادگرفتی، من عاشق شدن روازتو ی، مردونگ يوفادار

که هنوزنتونسته باورکنه  یبزن یحرفاتوبه اون خوادیدلم م یول یگفتن داشته باش يابر ییحرفها دتوهمیبزنم ، شا

منم بروت  ۀ، اونموقع درخون دیاون توروبخش یفرورفته ، وقت یتمام نشدن یکه تورو ازدست داده وهمچنان دربهت

همون خونه  يهنوزتو نمیبب خواستمیبود م نیهم نجایاومدنم به ا لیدل هی:  رگفتیام.  ي، حاال بهتره که بر بازه

برگشت وباتعجب  کردینم رنگاهیآدرسش عوض شده ؟ رضا که تاآنموقع به ام ایبود  شیاست که شب عروس

فقط جواب  گمیبه خودش م نمیگفت ا يربادلخوری؟ ام يتواونجا روازکجا بلد! ؟ شیشب عروس ۀخون:  دیپرس

حرف بدون  نیا دنیباشن ریام. کنهیم یندگسوالموبده؟ رضا باتعجب گفت نه عوض نشده هنوز همونجا ز

 .رفت رونیرضا ب ۀازخان یخداحافظ

بودکه درمنزل استراحت  یمدت شد،یم جهیبودودائم دچارسرگ مارشدهیخون باال ب یچرب لیبه دل يمحمد يآقا

شده بود  تیاراذیبس کردیم یکه طلعت بااو زندگ یچهارسال نیدرا. ت ازاورا به عهده داشت وطلعت مراقب کردیم

 یتالف يجور کی کردیم یسع اونداردبه  يعالقه ا چیطلعت ه دانستیم نکهیباتوجه به ا يمحمد يآقا راکهیز

 ۀرده بود ، طلعت که همدوستانش منع ک شیرفتن پ یرفتن ، حت رونیطلعت راازب "رادرآورد مثال هاینامهربان نیا

البته  نشستیدرخانه م یزندان کیدرددل خودراسبک کند مثل  یدباکمیبود تاشا رایوحم يزر دنید دشیام

به شوکت خانم سرزده بود اما  کبارهمیآنهارفته بود  شیپ یدوساعت یکیشوهرش متوجه نشود  کهیچندباربطور

 دادیرابه اوم يمحمد يآقا يداروها یکروزوقتی.  مدایم عیوسر رفتیباترس ودلهره م کردیکاررام نیهربارا

 شهی،هم يبامن نبود یبه زندگ یراض چوقتیکه ه دونمیبه طلعت کردوگفت طلعت م يازسردلسوز یمردنگاه

 دحاللمیاگرمردم منوحالل کن ، وبعدپرس یکردم ، ول تتیاذ یلیخ لیدل نیوبه هم يازم متنفر دونستمیم

راگرفت و  شیگلو یبغض ادآوردیخانه رابه  نیحرفها چهارسال زجروشکنجه درا نیطلعت که باگفتن ا ؟یکنیم
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وقت دکترداشت  ماههر يمحمد يبردن اوآمد آقا يهمانموقع راننده برا. رابدهد يمحمد ينتوانست جواب آقا

نه خارج به اتفاق راننده ازخا يمحمد يآقا قهیبعداز چنددق نیبنابرا رفتینزدپزشک م نهیمعا يقراربرا دطبقیوبا

افکارش درخاطرات  کهیدرحال یبعدازمدت کوتاه. گذشته غرق درافکارخودبود يسالها ادیطلعت هم به .شدند 

رافراموش کرده وبرگشته بلندشد وبه  يزیچ"حتما اخودگفتبه درخورد ب يکردضربه ا زداحساسیگذشته پرسه م

راازاوبشنود ،  شیتاجواب سوالها که پنج سال منتظرش بود دیراد یدررابازکرد کس یسمت دررفت اماوقت

، دوباره نگاه کرد بله خودش  دیپشت درد یمردانه شده بود،دستپاچه وعصب"که کامال يا افهیرراباقیام

 رهیخاطر چندلحظه به صورت اوخ نیبود ، به هم هاکردهیپرداز ایرو نیازا دبارهاباورکن توانستیبودامانم

بازوانش گرفت وبغضش که به  انیوهوا اورام نیزم نیربی،امازحال رفت  راستیکه مطمئن شد ام نیشدوهم

 نقدرآ ستیگر توانستیطلعت گذاشته بود تام ۀهمانطورکه سربرشان دیبزرگ شده بود ترک يپنج سال دور ةانداز

 هیگر کهیافتاد ، درحال هیطلعت هم به گر ریصورت اشک آلود ام دنیاوطلعت بهوش آمد وباد یۀگر يکه باصدا

 نهمهیهرلحظه ممکن بود شوهرش به خانه برگردد پس ا ياماچطور دیتمام ناگفته هارا بگو ستخوایکردمیم

برگونه  وقفهیکه ب ییواشکها شدیمخارج  شیازگلو یصدا بسخت کهیشده بود درحال جیوقت کم ، گ نیحرف باا

 اش روان بودند

کنم ازتو، ازپدرم که نتونست  تیشکا دیبا ی؟ازک ییکنم ازرفتن تو ، ازمرگ پدرم ، ازتنها دشروعیازکجابا:  گفت

 رمرداجازهیپ نیکه به ا ی، ازقانون زنهیپدربزرگمه وهوس دخترچهارده ساله به سرش م يکه جا يادامه بده ازمرد

 دیشنیبود نم یقاط هیطلعت راکه باگر يگرحرفهایردیام ؟یکه هوس دخترچهارده ساله به سرش بزنه ، ازک دهیم

خواست دوباره طلعت رادرآغوش گرفته  دادیکه پشت سرهم ادامه م دیدیطلعت رامفقط بازوبسته شدن دهان 

طلعت بدون توجه به . اجازه بده تامنم حرف بزنم نمینازن رگفتی، ام دیطلعت خودراکنارکش یوبااوصحبت کندول

کردند ،  چرا چون همه ازتنهابودنم سوء استفاده یدونیم رمردشدمیپ نیچهارساله که همنفس ا:  رگفتیحرف ام

بودم ،  ی، چهارسال زندان يکه ازش نفرت دار یکن یزندگ یکه چقدرسخته باکس یبکن یتونیتصورشم نم یحت

شوهرمه بخصوص  شدنیبعدکه متوجه م یبابامه ول کردنیاولش فکرم رفتمیچرا چون هرجاباهاش م یدونیم

، من شدم  هیش باعث ناراحترفتن رونیب دید یوقت نداختنیبه متلک گفتن ودستش م کردنیجوونا شروع م

 يزیاو چ يحرفها دنیباشن رکهیطلعت کم کم ساکت شدوام....برم  رونیدادبیتنها هم اجازه نم ی، حت شیزندان

: بودگفت  نییسرش پا که کهیکرددرحالیم هیدوگریبوسیگفتن نداشت فقط دست طلعت راگرفته بود م يبرا

 فرستادمیوبرات م نوشتمیتوم ينامه برا کی ی، من ماه من نه نامردم ، نه توروفراموش کردم زمیطلعت عز
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نامه  ۀکه هم نوشتیم میبه دستت برسونه واوهم برا خواستمیمنوتوموافقه م کردباازدواجیوازمادرم که ادعا م

 تونستمینم گهید يمن کرد ةراکردم که تودربار يهمان فکر يدتوجواب نامه هاموندا یوقت یهارابه توداده ول

 فمیبرگشتم تاتکل رانیگرفتم وبه ا یبه زحمت ازدانشگاه مرخص نکهیتاا کردیفکرم درست کارنمدرس بخوانم 

 کنهیم یامشب داره عروس يزدیم نهیرابه س نقدرسنگشیکه ا يبرگشتم مادرم گفت دختر یراباتوروشن کنم وقت

 ۀهفت کیبه من گفت  تینامادر یرابه هم بزنم ول زیاومدم تاهمه چ یبه محل عروس مهیشد ، سراسی، باورم نم

که چه  یفکرشم بکن یتونینم یحت دمیعروس د دیلباس سف يتورا درمحضرعقدکرده اند ،بعد تورا ازدورتو شیپ

 ی، گفت پس اون تاداف شیعروس ادشبیطلعت .کردم  هیداشتم ، فقط تاصبح پشت درخونه ات نشستم وگر یحال

کاش : گفت  زدیباخودحرف م ییاش گرفت گو هیره گرکه دوبا ی، درحال يتوبود دمیاتاقم د ةکه من ازپنجر

 ریام...زنش بودم  گهید شدینه نم.... گهیچهارسال هم د نی، ا رونیب ومدمیکاش م دمت،یند ،يکردیسرتوبلند م

دخترچقدراورادوست داشته وحاال که  نیا دکهیوتازه فهم شتهچه به اوگذ "واقعا دکهیحال طلعت تازه فهم دنیباد

حرف بزندکه  خواستیم.ورضا حق دادکه بااو آنطوررفتارکنند يبه زر دیاو رابه چشم خودد یروح طیشرا کیازنزد

 !!!آمد باتعجب به طلعت نگاه کرد رونیازاتاق ب يبچه ا یۀگر يصدا

به  تونمینم یشده حت ادیز یلیخ گهیما د نیب ۀفاصل!  ینیبیشش ماهه دارم ، م ۀبچ هیبله من :گفت طلعت

:  رگفتیهرلحظه ممکنه اون برگرده ام يبر گهیگفت بهتره د ریبه ام لشی، بعد برخالف مطالق هم فکرکنم 

من  يتوهنوزم برا: طلعت رو دردست گرفت و گفت  يامشب روشن بشه ، بعد دستها یبزار همه چ ستیمهم ن

طلعت دستش ...نترس من یچی،ازه دمیبهت قول م کنمیخودم بزرگ م ۀبچه ات رو مثل بچ یهمون طلعت

که امکانش  يزیبه چ خوادیادامه نده دلم نم کنمیخواهش م: ، حرفش راقطع کردوگفت  رگذاشتیرابردهان ام

حرف بزند اما طلعت  رخواستیام. صحبت نکن  هشراجع ب گهید "اصال...بچه  هیبا... دواربشمیوجودنداره ام

 ۀشان يبعد سرش را رو. اتفاق نخواهد افتاد  نیبه ازدواج بامن فکرنکن ، هرگزا چوقتیهرگزه:گفت 

سفر  کیبه  يدار کنمیم الیخوام به گذشته برگردم ، خ ی، م قهیدق کیگفت فقط  یوبه آرام رگذاشتیام

طلعت بردومرتب  يموها انیدست درم ری، ام مینیبب گررویم همدینتون چوقتیه گهیددیوشا يریم یطوالن

 کاشیفکرکه ا نیردرایخودبود وام يایعت درروسکوت بود ،طل انشانیفقط م قهیدودق یکی، تا کردینوازشش م

رارهاکنندباران اشک  يگرید يدستها خواستندینم چکدامیه یموقع خداحافظ.زمان رابه عقب برگرداند شدیم

 گرداشتندیکدیکه به  یعشق ۀبود ، پس به ناچار آندو باهم نطورخواستهیرایتقد یبودول آنهاروان يبرصورت هردو

 . فراموش کنند گررایکدی توانندیبه آن معنا نبودکه م نیم جداشدنداما اازه شانیقلب لیبرخالف م
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که باگذشته  یبودبرگشت وتنها فرق شیدخترکوچولو"زیگلر "شیکه تنها دلخوش یدوباره به همان زندگ طلعت

مادرش شده ،  يهایخودخواه یبود که اوهم قربان دهینبود حاال فهم رناراحتیازام گریبود که د نیداشت ا

 داکردیپ يبهتر یۀروح ییگو داردیروزاول اوراعاشقانه دوست م رمثلیمتوجه شدهنوزهم ام یصوص وقتبخ

عشق راقابل احترام بشمارد واوعشق  نیا تواندیکه م دانستیحاالم.شکست خورده هارا نداشت گراحساسیود

چه بود  ییجدا نیا یت واقععل دانستیاونم.کردیادمیازاو بااحترام  شهیدرقلبش حفظ کرد وهم شهیهم يبرا ررایام

 کرد،یازغصه دق نم شد،اگرپدرشیبه آن خانه باز نم شیپا انمخ يزنده بود، اگربدر کرداگرمادرشیباخود فکرم

 يمحمد يآقا ةو رشو دانستیم یرقانونیعقد آنها غ يبودوسن کم طلعت رابرا فیانسان شر کیاگرمحضردار

خاطردخترش  دبهیاوبا کردیم زراحلیمسائل چه چ نیرکردن به ابود اما فک يگریطورد ی،حاال زندگ رفتیپذیرانم

است  کینزد يمحمد يمشترکش باآقا یزندگ انیاماخبرنداشت که پا داد،یادامه م یهم که بود به آن زندگ

شب  يها مهیفوت کرد ، طلعت ن يمغز ۀدراثرسکت يمحمد يشد آقا کسالهی زیگلر یشش ماه بعدوقت "قایدق

 اطیح به مهیصحنه سراس نیا دنیزده اوباد رونیکبود شده وکف ازدهانش ب يمحمد يقاآ دصورتیود دارشدیب

 .تمام کرده بود يمحمد يتاکمک برسد آقا یهاراخبرکرد ول هیوهمسا دیدو

 ةچهر دنیاو رفتندوباد ۀباطلعت به خان يهمدر يبه همراه رضا وشوکت خانم برا رایوحم يروزبعد زر صبح

 دبه حالش بردن یپ شانشیپر

نداشت حاال بدترشده بود  یفیتعر یاتفاق هم ازنظرروح نیجلو آمدوطلعت رابغل گرفت ، طلعت که قبل ازا يزر

 یگیم یچ: گفت  کردیم هیکه گر یبردودرحال کیگوشش رانزد دیگویم يزیچ رلبیاحساس کردطلعت ز يزر

مثل قبل  تونمیم یعنی؟،  مشدآزاد  گهید یعنی ؟يزر:  شدگفتیم دهیشن یکه به سخت ییطلعت باصدا زدلم؟یعز

چرا خوشحال  یول...؟ امیشماها ب دنیهروقت دلم خواست به د تونمیدرس بخونم ؟، م تونمیکنم، م یزندگ

چون  دمیدوباره گفت فهم یطوالن یبعدازسکوت....چرا نمیروبب يروز نیچن کردمیآرزوم شهیمن که هم ستم؟ین

نشاند وگفت طلعت  شیطلعت راگرفت وسرجا رایبشه حم ربزرگپدبدون  دیحاال اون با...بچه ام.. رشدهید یلیخ

 زیچ چیمن ه یزندگ يچرا تو ایخدا: گفت  رلبیطلعت ز.روعذاب نده به خودت مسلط باش  نقدرخودتیجان ا

 !افته؟ یبه موقع اتفاق نم

دهد ،  لیمراسم سفارش داده بود تحو يراکه طلعت برا ییها وهیدرزد تام یفروش وهیموقع شاگرد م نیدرهم

چشم  کهیگذاشت ودرحال نیهارازم وهیبه سمت طلعت رفت وم میها وارد شد مستق وهیدربازشد وجمال با م

طلعت دست . ارمید براتون بیبگ دیداشت يطلعت خانم ، اگربازم کم وکسر دییبفرما: گفت  داشتیازطلعت برنم
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بابچه  یراازبغل طلعت گرفت وکم زیرجمال گل. هیکاف نیممنون هم: به جمال دادوگفت  یبردو پول فشیدرک

طلعت  يحال وهوا خواستیکه م يزر.ازخانه خارج شد  عیخوش وبش کردوبعد اورا به بغل مادرش دادو سر

 گه،یطلعت خانم، طلعت خا نم م یلیکرده خ ریگ شتیجمال آقا هم گلوش پ نیفکرکنم ا: راعوض کند گفت 

 ....مارو رهیگیهمه روبرق م...دیشا: رده بود گفت پسرك توجهش راجلب ک نیحرکات ا "طلعت که قبال

هم آمده بودند وتازه طلعت  يمحمد يآقا ةمراسم خانواد نیتمام شددرا رهی، شب هفت وغ يخاکسپار مراسم

شوهرش باکلفت خانه ارتباط  شودکهیمتوجه م یمتوجه شدکه شوهرش قبل ازاودوبارازدواج کرده، زن اولش وقت

راازجانب  یحرمت یب نیبوده وطاقت چن یبااصل ونسب ومتمول ةازخانواد ییزن که گو نی، ا شودیدارد ازاوجدام

او به منزل  کندیبا طالق مواقت نم يمحمد يآقا یطالق کرده و وقت يتقاضا یشوهرش نداشته بدون معطل

مراه دختربزرگ داشت که به ه کیازاو  يمحمد يآقا کندیم یزندگ شیرفته و جدا از شوهر و بچه ها شیپدر

 دیهمسن وسال طلعت بودند راد "بایکه تقر يمحمد ياآق ينوه ها يزر یآمده بود وقت شیشوهروبچه ها

 !!!داشته باشد يگریبوده احساس د شیکه همسن نوه ها يمردچطورتوانسته به دختر نیباخودفکرکردا

چند  کهیدرحال زدندیکه همه اورا عموجان صدام يمحمد يبزرگ آقا کروزبرادریکه گذشت  یدوماه یکیبعداز

 يمحمد يکوتاه قد وبرخالف آقا يعموجان مرد.دردست داشت به منزل طلعت آمد  ینیریوش وهیپاکت م

 زخطابیباگلر يو باز حوالحال و ا قهیاو بعداز چنددق دادیخاطر جوانترازسنش نشان م نیالغراندام بود وبه هم

 نکهیا ي، برا دیدخترتونو بزرگ کرده وبه ثمربرسون دیبتون نکهیا يطلعت خانم به نظرمن شمابرا: به طلعت گفت

 کنمیمن فکرم دیوناتوان ارجوونیمراقبت ازخودتون بس تییمسئول رفتنیپذ يبرا یوحت نیایمخارجش برب ةازعهد

رفت واورا به  زیبه طرف گلر اریاخت ی، طلعت ب رمیبه عهده بگ رابندهجان  زیمراقبت ازگلر تیبهتراست مسئول

 يسختتر یبچه زندگ نینفع شماست ، شماباوجود ا نکاربهیکه ا دیباورکن: عموجان گفت . دیسمت خود کش

به خودگرفت  يتریمی، بعدلحن صم رمیگیوصالح شمارادرنظرم دانمی، من شمارامثل دخترخودم م دداشتیخواه

 لیتشک ،،یکن دواجدازیبود ، توبا نینظر من هم افتادیدخترخودم هم م ياتفاق برا نیدخترم اگه ا نیبب: وگفت 

بچه هستم  نیا میق ی، من ازنظر قانون يدیازدواج مناسب راازدست م کیبچه شانس  نیباا ،يخانواده بد

 نییسپس سرش راپا عموجان.بزرگ کنم یمن امانته بچه ات رو بخوب شیامرزپیکه ازاون خداب یباپول تونمیوم

 دونمیعموجان نم فشردگفتیم نهیرابه س زیگلر هکیبا خودته ، طلعت درحال میاما تصم: انداخت وادامه داد

عوضش  دیجد یزندگ کی ای یثروت چیبچه رودارم وبا ه نیفقط ا یبزرگ نیبه ا يایدن نیمن توا انهی دیخبردار

وبس ازشماهم انتظارکمک ندارم  شهیبچه خالصه م نیدرا نم يایمن قصد ازدواج ندارم دن "،اصال کنمینم
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که مراقب بچه ام  دمیبه شماقول م دمنیشمانگران نباش ارمیدرب مموازآبیگل ونمتیم یدرسته که سنم کمه ول

 نیالبته ظلعت ا.دیفهمیکه م دیهست یکس نیشما اول دیداشتم مطمئن باش اجیهستم واگربه کمک احت

که  يمرد ةخود وخانواد نیهرچه زودتر ارتباط ب خواستیچون م گفتیعموجان م ردنک یراض يحرفهارافقط برا

 يادآقایاورابه  یدندولیرسیبه نظر م یخوب يآدمها نکهیآنها باا ۀراتباه کرده بودقطع شودچراکه هم شیزندگ ۀهم

 يبرا اداشتر شیآرزو شهیکه هم يا ندهیآ گرنتواندآنیکه باعث شده بودطلعت د ی، کس انداختندیم يمحمد

 .دیخودم بگذارمرابه حال  کنمیتاآن موقع ازشماخواهش م یول: خودبسازد پس ادامه داد

که برادرش بااوکرده  يبود وبخاطرکار ارمتاسفیدخترجوان بس نیبود دربرابر ا ییوباخدا نیکه مردمتد عموجان

 نینخواهدکردوبنابرا غیزدریطلعت وگلر يبرا یکمک چیقول دادکه ازه کردپسیم یبود احساس شرمندگ

 شیزندگ خواستیوم شتزعمو جان رانداطلعت قصد کمک گرفتن ا یول.کردند یازهم خداحافظ اردوستانهیبس

بهتربتواند  يتاازلحاظ ماد ردیبچه اش راازآنها بگ دحقیبه اوگفت که با رایحم یاداره کندووقت ییرابه تنها

 کی یحت یخواستینم چوقتیبه من گذشت ه یپنج سال چ نیدرا یدونستیاگرم رایحم: رابگذراندگفت شیزندگ

کابوس پنج ساله  نیا تونمیارتباط داشته باشم نم يدمحم ةرباخانوادلحظه به گذشته ام نگاه کنم ، من اگ

 .روتجربه کرده باشه يزیچ نیکه مثل من چن فهمهیم یفقط کس یشیکه متوجه نم دونمیروفراموش کنم ، م

داشت  اجیبودفقط به آرامش احت دهیرا چش یزندگ يهایزود تلخ یلیوخ نییپا نیکه درسن یدخترجوان طلعت

وگرفتن حق  زیحق وحقوق گلر نییتع يکباربرای، فقط  کردیآوردن آن به سبک خودش تالش مبدست  يوبرا

 يودامن کرپ قهوه ا کت کیبود، او باتروجذابترشدهیز شهیآنروز طلعت ازهم.به منزل عموجان رفت  یسرپرست

 یحجاب یب نیومتعصب بود وا نیبودوازآنجاکه عموجان متد دهیرنگ پوش زکرمیشوم قهی راهنیپ کیبه همراه 

رنگ هم به سرکرد ،آنروزطلعت  يریش ریحر يروسر کی، پس به احترام او دانستیم رهیگناه کب کیرا  ياجبار

 فیوتکل رفتیم دینبود با ياماچاره ا رفتیل شوهرش میفام ۀباربه خان نیاول ينگران بودچراکه برا یلیخ

 .و ازدرخارج شد دیکش قیعم یفسکردوسپس ن زرابغلیگلر نیبنابرا کردیراروشن م شیدخترکوچولو

آنجابود  یبود ، آنروز همه مشغول مرتب کردن منزل بودند، زن مسن رانیشم يابانهایاز خ یکیعموجان در منزل

 يمحمد يآقا ۀغیص مییابهتربگوی يمحمد ياوزن دوم آقا رنظرداشتیز یرچشمیبه نام ملوك خانم که همه راز

که  يمحمد يآقا يونوه ها ختر، ساکنان خانه بخصوص د کردیت مبود که قبل ازازدواجش درآن خانه خدم

 نکهیبود وباوجوا يمحمد يدخترآقا نت،یزیۀنداشتند، ملوك دا یدلخوش چیازهمسراولش بودند ازملوك خانم ه

نداشت  يا دهیعق نیکرده بود البته ملوك چن ینابخشودن یانتیخ نتیدرحق مادرز یول کردیدرآن خانه کارم
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که  یآزرد ، ازوقت یرام شترآنانیحرف ب نیبردارنبودوباا تآقابودکه عاشق من شدودس نیا: تگفیم شهیوهم

ازآن  شهیهم يبرا زیکرد ،بعدازآن خودن رونیبچه اش شد ملوك راازخانه ب یۀشوهرودا انتیمتوجه خ نتیمادرز

 يبه خانه ا ملوك هم د،یهرگز شوهرش رانبخش یساکن شد اوطالق نگرفت ول شیپدر ۀخانه رفت ودرخان

 دایملوك پ ۀفوت کردوبازسروکل يمحمد يآقا نکهیتاا کردیم یرفت ودرآنجا زندگ يحمدم يآقا ۀخان کینزد

طلعت که  دنیشتربخاطردیآنروزهم ب کرد،یشرکت م یودرهرمراسم ونشست دانستیشد، اوخودراجزو وراث م

 . آمدازظهربود که زنگ خانه به صدادرساعت سه بعد. به آنجا آمده بود ستیبایوز ارجوانیبوددختربس دهیشن

 نتیز دیبه گوش همه رس دیخوش آمد دییبفرما گفتیکه م شیدررابازکرد،صدا يمحمد يآقا يازنوه ها یکی

 .ندیمنتظربود تاطلعت رابب صبرانهیبه استقبال آمدند وملوك پشت سرآنها ب شیبه اتفاق بچه ها

کرد ، اوکه  ییراهنما همانیطلعت را به اتاق م مانهیصمسالم گرم و کیطلعت جلو آمد وبعداز دنیباد نتیز

طلعت ازتعجب انگشت به دهان  دنیگرم گرفت ، ملوك با د شترباطلعتیملوك باخبربود ب يازحسادتها یبخوب

 کیشود ، به طلعت نزد يمحمد يزن آقا يدختر نیچن شودیمانده بود ، باخودگفت مگرم

به  ییشد وضمن خوش آمدگو ییرایموقع عموجان وارداتاق پذ نیمکند دره یمعرف کنفراورایشدومنتظرماندتا

کرد،  نتیراوبعداشاره به دوپسروسه دخترز شیبچه ها نی، همچن دیا دهیجان راکه د نتیدخترم ز: طلعت گفت 

 میدبگویملوك خانم که با مونهی، فقط م یشناسیم یمزاحم شدم وبخوب يعموجان ادامه داد بنده هم که چندبار

 نیاجازه بد نقدرسختهیکردن من ا یحاج آقااگه معرف: ملوك کالم اوراقطع کردوگفت..."قبال...شونیه االبت...

به غبغب انداخت  يملوك باد.دییگفت بفرما کردیعموجان که باتعجب به ملوك نگاه م. هستم  یخودم بگم ک

بودم، وبعدمنتظر عکس  که من همسردوم اون مرحوم نهیآقا سختشه بگه ا جکه حا يزیطلعت خانم چ: وگفت 

درکمال تعجب  یول کندیدارم حهیطلعت راجر ۀحرف احساسات زنان نیباا کردکهیالعمل طلعت شد ، ملوك فکرم

به او دارد ملوك باطرز فکرطلعت آشنا نبود وهمه  يکه نه تنها طلعت ناراحت نشد بلکه نگاه دلسوزانه ا دید

 دهیشن یشده وقت یچه حال چارهیزن ب نیخودفکرکرد ااو با دنیطلعت باد کهیدرحال دیدیرامثل خودش م

که شوهرش باملوك ازدواج  دهیشن یوقت نتیهمان حال را مادرز "ازدواج کرده وحتما یشوهرش بادخترجوان

با  نیشترازایسالم کردوب مباملوك داشته باشد ، فقط بااحترا يبرخورد دچهیبا دانستیکرده داشته ، طلعت نم

مرحوم برادرمه  ةخانواد نیطلعت خانم ا:جان همه رابه نشستن دعوت کردوادامه دادعمو.ملوك همصحبت نشد

هستند ،  زیگلر لیفام نهایباآنها معاشرت کند باالخره ا دیبا ندهیدرآ زیشد، به هرحال گلر یکه به حضورتان معرف

نسبت به  یحسادت چگونهیبود وه یزن مهربان "اوقلبا دیبوسیاورام دومرتبگرفته بو زرابغلیگلر یباخوشحال نتیز
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فرزندانش  نیزن جوان وهمچن نیرابه ا یخاطرطلعت ازهمان اول حس خوب نی، به هم زنداشتیطلعت وگلر

پس  دیوشماهم نظرتون روداد میصحبت کرد زباهمیگلر یسرپرست ۀمسئل ةدربار "ماقبال: عموجان گفت.داکردیپ

من امانت گذاشته  شیکه برادرم پ یمن باپول دیباشنمانده فقط اگرشماموافق  یباق یموضوع حرف نیا ةدربار

پول  نیا دیاگرشما موافق نباش یبه شمابپردازم ول زجانیمخارج گلر يبرا یراشروع کنم وسرهرماه مبلغ يکار

 لیاست به دل دوممکنیجوان یلیاخچون شم دالبتهیازآن استفاده کن دیدانیرابه شماخواهم دادتاهرطورکه صالح م

من  شیپول پ نیا یکه مدت کنمیم هیمن به شما توص دیکن نهیبه ةپول استفاد نیدازاینتوانتجربه بودن  یب

 دیهمانطورکه شمافرمود: گرفت ، طلعت گفت میخواه یمیآنروزچه تصم مینیبزرگترشودتابب یبچه کم نیبماندتاا

هم به  "قبال نمدایارمیپول ندارم پس شماراصاحب اخت نیا رآوردنبه گردش د يبرا يتجربه ا چگونهیمن ه

شما  دنید يبرا "اوال نجاآمدمیازبچه ام مراقبت کنم اگرامروزبه ا توانمیهم م ییشماگفتم که خودم به تنها

توقع  چگونهیدخترم به بنده مطمئن شوم ،من ه یحق سرپرست يازواگذار نکهیا يمحترم بوده ودوم برا ةوخانواد

 رقراردادواحترامیگفته شد همه راتحت تاث ارصادقانهیطلعت بس يکه حرفها ییازآنجا.ازشماندارم  یمال ۀا مطالبی

به ملوك  یعموجان نگاه. ستندیطرف ن یآدم معمول کیشد آنهامتوجه شدندکه با شترازقبلیهمه نسبت به او ب

منقرض نشده ، بعدروکردبه  فیشر يانهاخداراشکرکه هنوزنسل انس: که دهانش ازتعجب بازمانده بودکردوگفت 

ومطمئن باش که  یپدرحساب کن کیمن مثل  يرو یتوانیکه من زنده هستم م یدخترم تازمان طلعت وگفت

 یکس نیشمااول دیبودمطمئن باش یهرمشکل: زدوگفت  يطلعت لبخند.نخواهم کرد غیدر یکمک چیمن ازه

کردورفت ، رفتاراو  یخداحافظ ذراندوبعدازهمهرادرآن خانه گ یدوساعت یکیطلعت .دیفهمیم دکهیهست

 یامدمحبتیحساب م زبهیکه درواقع خواهربزرگترگلر نتیگذاشته بود، ز شیوبچه ها نتیز يرو یارمثبتیربسیثتا

 شهیکردوهمیمحکوم م شهیاورفتارپدرش راهم کرد،یدردلش احساس م نیریدخترکوچولووش نینسبت به ا قیعم

حرف ناراحت  نیپدرش ازا کبارکهیو کنهیبه زن ورفتارتان باآنها منوشرمنده م مانگاه ش: گفتیخطاب به پدرش م

 نیشکستن ا يبرا يمحمد يآقا نکهیبرنداشت تاا یآشت يبرا یقدم چیه نتیبااوقهرکرده بودز يشده وچندروز

 هزن جوان قائل شد نیا يرابرا يادیطلعت هم ازهمان برخورداول احترام ز.شودیقدم م شیقهرچندروزه پ

 .خانواده رانداشت نیت طلعت قصد ارتباط باا، درهرصور ستیزن روشنفکر نتیبودکه ز دهیوفهم

 

 

 ششم  فصل
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قول دادکه  نینقل مکان کرد ،او بعدازفوت پدرش به مه کردیم یدرآنجازندگ نیبه منزل پدرش که مه طلعت

گذاشت  نیمه اریآن رادراخت یۀنداشته باشد وچون ازدواج کرده بود ،خانه واثاث شیپدر ۀدرمورد خان ییادعا چیه

 توانستیگرنمیکه شوهرش مرده بود د الحا ی، ول یکن یزندگ نجایا یتوانیم یکه بخواه یتازمان: وبه اوگفت 

کردوگفت  یبابت اظهارخوشحال نیازا "هم ظاهرا نیپس به منزل پدربرگشت، مه دیاجاره خانه برآ ةازعهد

 شیوباآن زندگ رفتگیرام یحقوق عل نیمه. يخودت خوش اومد ۀدراومدم ، به خون ییطلعت جان منهم ازتنها:

 میگذرونیدوران رو م نیباهم ا يجور هی، غصه نخور  امرزتهیپدرخدابحقوق  نیا: وبه طلعت گفت  گذراندیرام

دخترهرگز سرباراونخواهدشد  نیکه ا دانستیوخوب م شناختیم یطلعت رابه خوب نیالبته مه. خدا بزرگه

 "رفت وازاودرخواست کارکرد مادام هم که کامال مادام رانزدیدوروزبعد طلعت باحم رایحدسش هم درست بود ز

کارهم  نیمشغول به کارشد، ا رایطلعت بود بالفاصله قبول کرد وازهمان روزطلعت درکنارحم یزندگ انیدرجر

رادردلش احساس  يدیطلعت خوب بود وهم باعث شدکه اوکم کم گذشته رافراموش کند،برق ام يبرا یازنظرمال

 گذشتندیهم م یازپروزها . شکل دخترش را پرورش دهد نیبه بهتر نکهیبودوا هندیبه آ دشیام کردوحاالیم

 بردیراباخودبه منزل مادام م زیگلر شتراوقاتیب گشتیوچهاربعدازظهربه خانه برم زدیم رونیوطلعت صبح ازخانه ب

ارگاهش گذشت ، کارطلعت آنقدرخوب بودکه مادام ک کسالی،  گذاشتیاورا درمنزل م نیهم به اصرارمه یگاه

کوچک او  ةبود، خانواد ادشدهیخاطر حقوق او هم ز نیکرد ، به همیرابه اوسپرده بودودرواقع طلعت آنجا را اداره م

دست  دادتابهیوبه شاگردش م گذاشتیرادرپاکت م ی، البته سرهرماه عموجان مبلغ کردندیم یراحت زندگ یلیخ

 . طلعت برساند

بود درآن حال ازهمه  یآرامش راازدست ندهدو چون دخترقانع نیا کردکهیم یداشت وسع یآرام وراحت یزندگ

 .وخوشنود بود  یراض زیچ

 یی، از ظاهرش متوجه شده بودکه گو دیدیرام یفروش وهیدرراه جمال شاگردم گشتیکه به منزل برم هرروز

 یکیم وعلبا اوهم سال زیخوش وبش باگلر ۀبهان آمدوبهیطلعت به سمت او م دنیمنتظر اوست چون به محض د

 یی، روزها کردیم یحافظصحبت راکوتاه کندوخدا کردیم یوسع شدیطلعت ازنگاه جمال معذب م کردیردوبدل م

هم که شده  يوبازچندلحظه ا گرفتیرام زیوسراغ گلر رفتیبازهم جمال به طرف اوم بردیراباخودنم زیکه گلر

رفت وآمدش  ریت مسباعث شد تاطلع يرعادیرفتارغ نی، به هرحال ا کردیباطلعت صحبت م

، دوسه روز گذشت ، روزچهارم متوجه  دراتحمل کن ياجبار یسالم واحوالپرس نیا گرمجبورنباشدیردهدتادییراتغ

عمل تکرارشد برگشت  نیبعدا يروزها یوقت یاشتباه کرده ول "باخودگفت حتما کندیم بیاورا تعق یشدکس
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 کردطلعتی، جمال که هرگز فکرنم ستادیا د،یایال اومبه دنب هیکه دورادور مثل سا دیودرکمال تعجب جمال راد

گفت  دهیطلعت راد یکه اتفاق یومثل کس اوردیخودن يبه رو یجاخوردول یبرگردد وپشت سرش رانگاه کندحساب

 يآقا جمال حدخودت روبدون وبفهم دار: جواب سالم اورابدهدگفت  نکهیطلعت بدون ا. سالم طلعت خانم : 

، جمال که  يکه دنبال من راه افتاد يندار یمتوجه نشدم ، تومگه کاروزندگ ینکن الیخ یکنیکارمیچ

طلعت .نکردم طلعت خانم فقط خواستم ازشما مراقبت کنم  يمن که کار: رانداشت گفت يرخوردب نیانتظارچن

 گهیآقاجمال د: گفت  تی، من ازت کمک خواستم؟ بعدباهمان عصبان ؟یمن ةکاریمگه توچ: گفت  تیباعصبان

 . شهیتکرارنم گهیطلعت خانم د دیبه خودگرفت وگفت ببخش یمظلوم ۀافیجمال ق. تکراربشه نمینب

 ۀرانداشت وهم چکسیاودرتهران ه.بودکه بدنبال کاربه شهرآمده بود  یپسرکم سن وسال شهرستان جمال

راعوض  شیگرفته بود طرز زندگ میبود که تصم ياوجوان خودساخته ا کردندیم یخانواده اش درگرمسارزندگ

به تهران  شیآرزوها هب دنیبدهداوبه دنبال رس ییروستا یمانندخواهروبرادرانش تن به زندگ خواستیکندونم

آلش  دهیدختر ا کردیزنده بود احساس م يمحمد يهنوزآقا نکهیبود باا دهیکه طلعت راد ياز روز یآمده بود ول

چطور خودرابه طلعت  دانستیبود امانم شیزندگروز نیفوت کرد بهتر يمحمد يدآقایکه شن ی، وزمان داکردهیراپ

 نکهیا يبودکه به جا نیرابلدنبود ا يدختر شهر کیبا ناشدنتجربه بود وهم راه ورسم آش یکند هم ب کینزد

زن جوان خوشش  نیشترازایاوب شدیازاودورم تیطلعت باعصبان یدادوقتیم يخودرادردل طلعت جاکندبدتراورافرار

 .ارمیخره دلت رو بدست مباال: گفت  يآمد وبالبخند

شده  یچ دیطلعت پرس يرنگ ورو دنیبازکرد وباد شیدررابرو رایبه منزل آمد حم یعصبان یلیطلعت خ آنروز

 یکیدنبال من راه افتاده  کشهیهاشم خجالت نم وهیپسره ازگ: گفت  تیطلعت باعصبان ؟یختیهم ر نقدربهیچرا ا

 یهرکس ادیروآدم م وهیاسم ب یادامه داد وقت ی، بعدباناراحت میربه هم دا یبهش بگه آخه منو اون چه ربط ستین

؟ طلعت گفت  دمیتونفهم يازحرفا یچیمن ه هیپسره ک نمیگفت بب رایاعالم وجود کنه حم دهیبه خودش اجازه م

من باور نکردم  یاونروزگفت ول چارهیب يزر نیگفت بابا ا دویراخندیحم.  گهید گمیروم یفروش وهیشاگردم نیهم

 یآه کردیم سهیدوراباهم مقا نیبود ودردل ا رافتادهیادامی؟ طلعت که  ینقدرناراحتیاچرا  ياال توکه جوابشودادح

 . گرفتم  يپسرروجد نیا يحرفا يادیدزیشا دونمی،نم یچیه دوگفتیکش

آنها رفت  ةبه مغاز خبریازهمه جاب نیمه کروزکهیخانم شد و نیکه دست بردارنبود دست به دامن مه جمال

 بمیشهرغر نیا يخانم دستم به دامنت من تو نیمه دوگفتیکش يرابه گوشه ا نیمه دکندجمالیخر یتاکم

 اد؟یازدست من بر م يآقاجمال چه کار: باتعجب گفت  نیمه یربشیکارخ هی ۀوواسط یکن يبرام مادر خوامیم
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که دلش  نیمه. دیکن ينفررو برام خواستگار هی خوامیراستش م...جمال باخجالت گفت راستش  ؟يریچه کارخ

؟ جمال که  شناسمشیهست ؟من م یکه دلتو برده ک يدختر نیجمال سوخته بودگفت باشه پسرم حاال ا يبرا

گفت  نیمه. گمیبله خانم، دخترخوندتون طلعت خانم روم:  دادگفتیرابه هم فشارم شیدستها جانیازشدت ه

 یبروخداروشکرکن ول ياریهاشوتادرخونه ب وهیممن اگه اجازه دادپاکت  ةدخترخوند يرشدیمگه ازجونت س ؟یچ

 هی یعنی: خانم ناراحت شده بودگفت  نیمه يجمال که ازحرفا. فکرشم نکن  "ازدواج اونم باتو ، اصال

درباره ااش  نیبنابرا یشناسیتوطلعت رونم: گفت  نیپوله ؟ مه یسالم ب نجوو هیپولدار بهتراز ضیرمردمریپ

جمال گفت .اتفاق ناگوارکه سرنوشت براش رقم زده بود هیاتفاق بود ،  هی گفت شهیقضاوت نکن ازدواجشم م

 يکار دمیبراش جونمم م دمنینیتابب نیکه خوشبختش کنم شما به من کمک کن دمیخانم من قول م نیمه

 ياحرفام بر ۀهم دیدفکرکنی، شا ادیام ن افهیق دبهی، شا فتهین شیتوزندگ چوقتیناگواره ياتفاقها نیکه ازا کنمیم

 نیمه. ستیبه ظاهرن زیکه همه چ کنمیبهتون ثابت م نیفرصت بد هیاگه بهم  یکه به مقصودم برسم ول نهیا

بااونه نه  میتصم گمیروبه طلعت م يکه زد ییحرفا ۀپسرم من هم نیبب: پسرك سوخته بودگفت يکه دلش برا

معجزه بشه  هی نکهیمگرا شهینممطمئنم که اون زن تو یدلسردت کنم ول خوامیگفت نم یمن ، بعدبالحن آروم

 .کردوبه خانه برگشت  یخداحافظ نیحرف مه نیبعدازگفتن ا.

کرد طلعت هم درجواب گفت  فیطلعت تعر يماجرارا برا ۀباآب وتاب هم نیطلعت ازسرکارآمد مه بعدازظهرکه

 .برداره يخودیباشه ودست ازاصرارب دهیکه حرفت رو فهم دوارمیخانم ام نیمه یخوب گفت

جمال متوجه اشتباهش شده ودست  کردکهیگذشت طلعت فکرم يچندهفته ا.دست بردارنبود مالاماج

 ر،ی، پدرش، ام خوردیدرافکارخود غوطه م يباز نیزبود،اودرحیباگلر يمشغول باز کروزدرخانهیازسراوبرداشته ، 

پشت  یدررابازکردکس یقترفت و اطیزنگ دراورابه خودآورد، طلعت بلندشدوبه ح يبربادرفته، اماصدا يآرزوها

خواست  یداشته اماوقت طنتیقصد ش گوشیباز ۀبچ هیدیدرنبود باتعجب به اطراف نگاه کرد باخودگفت شا

 افتاده بودشد نیزم ينامه که رو کیدرراببنددمتوجه 

بشه  یعصبان نکهیاش گرفت تاا شترخندهیچشمش به داخل کاغذ افتاد ب ینامه رابرداشت وبازکردوقت يباکنجکاو

زن خوش  کیگریبودودرطرف د دهیدرگوش کش يباحلقه ا اهیغالم س کیبودتا نامه  ینقاش هیشترشبیمه ب،نا

بنده غالم  دیبد زاگراجازهیخانم عز تزن نوشته بود طلع یرنقاشیغالم نوشته بودجمال وز یرنقاشیز با،یاندام وز

طلعت جان  دیپرس زاوشدیتمسخرآممتوجه لبخند  نیطلعت وارداتاق شدمه یوقت. حلقه به گوش شما خواهم بود

بگه  یچ دیبا دونهیپرروئه آدم نم یلیپسره خ نیا: جمال گفت یطلعت ضمن نشان دادن نقاش يخندیم یبه چ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يژاله صفر  –طلعت 

wWw.98iA.Com ٤٥ 

 کرد،یبودوفقط نگاه م ستادهیا نبارساکتیا یسرراه طلعت سبز شدول دوبارهآنروزجمال  يفردا.که راهشو بکشه بره

محکم نثارش  یلیس کی دیایگرفته بودکه اگرجمال جلو ب میتصمبزند باخود  یطلعت منتظربودتااوحرف

 گذشتندیهم م یروزها وهفته ها ازپ.ساکت ماندودست ازپا خطا نکرد اربودچونیکنداماآنروز شانس باجمال 

 میطلعت بگذارد ، باالخره تصم يرو يریتالش تاث نهمهینتوانسته بودباا رایشدزیدترمیروز ناام وزبهوجمال ر

برود خودرابه  رونیرضا ازخانه ب نکهیکارراهم کرد ، صبح زودقبل ازا نیورضا صحبت کند وهم يگرفت بازر

موضوع نبود باتعجب  انیاددرجریاوکه ز دیورضارساند وباعجله درزدرضا دررا بازکردوجمال راپشت درد يمنزل زر

مزاحمتون  یلیسرکارخ دیریم دیکه دار دونمیآقام: جمال زود سالم کردوگفت کردینگاه م یفروش وهیبه شاگردم

؟ جمال گفت آقا  یچه کمک دی،رضاباتعجب پرس دیفقط اومدم بهتون التماس کنم که به من کمک کن شمینم

 ستیآدم ن یعنیپول بود یب یبشه جرمه ؟ هرک یبااصل ونسب خانممثل من عاشق  ییالقبا هیازنظرشما اگه آدم 

 ینه بابا بستگ:  دوگفتیبودخند طونیضا که هنوز مثل سابق شازدواج کنه ؟ ر دیمثل من تنها بود نبا ی؟ هرک

 هیبه من داره من  ی، حاال عاشق شدن توچه ربط انهیدهنت باشه  ةانداز یکه برداشت يداره که لقمه ا

 هیچرا آقا :جمال زودگفت . یروندارم تا توعاشقش شده باش یکس گهیکه چندساله شوهرکرده د مخواهرداشت

رضا گفت خانم من دوتا دوست .هستن  یمیهم باهم صم یلیخ دونمیان خانم شماست ومنفرهست که ازدوست

بودطلعت  ارضا که ساله. شما ةالبته بااجاز گمیگفت طلعت خانم رو م عیداره منظورت کدومشونه جمال سر

کنترل شد ، به سمت  رقابلیغ یبه خشم لیتبد شیدخترجوان بود شوخ طبع نیا يوشاهد رنجها شناختیرام

 نیبدون ا یول يکه دست به دامن من شد یبرداشت یبزرگ ۀگفتم لقم: پسرك راگرفت وگفت ۀقیجمال رفت و

 ینکن یهوس عشق و عاشف گهیکه د نقدربزننتیا دمیم یغلطا بکن نیازا گهیبارد هیاگه  کنهیرمیلقمه توگلوت گ

رضا  دیآمده بود پرس رونیزاتاق برضا ا يکه باصدا يزر.بست  شیبعد جمال رابه وسط کوچه پرتاب کردودررابرو

 مشینفروکه ازگل هی يداشتم پا یچیگفت ه دیلرزیم شیدستها تیرضا که ازعصبان ؟یکنیدعوام يدار یباک

 .کردمیدرازترشده بودکوتاه م

حرفها بودکه  نیاما جمال لجبازترازا کردیم رونیازسرش ب شهیهم يجمال بودفکرطلعت رابرا يبه جا هرکس

جواب به  کیودست به دامن آنها شداما همه  شناختندرفتیکه طلعت رام یتمام کسان شیدست بردارد اوپ

 چوقتیطلعت خانم ه".طلعت نوشت  يبرا يبارنامه ا نیدوم يبرا کسالیباالخره بعداز. "نه" دادندیاوم

 نیا د،شویوشغل من باعث حقارتم م پیکه لباس وکفش وت دانستمی، نم رمیاندازه کوچک وحق نیتاا دانستمینم

،  ادگرفتمی زهایچ یلیکه درشهرشماخ یبراست شدمیوبعدعاشق شمام گرفتمیاجازه م دیکه اول با دانستمیراهم نم
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بارخواستم شانسم  نیآخر ي، اما برا نجایتا ا شودیم افتیشتریب تیکوچک خودم انسان يکه درروستا ادگرفتمی

 تانیکنم ، دستم رابه سو یدراضیشمارابا فقط دمیفهم نطورکهیکنم ا يراامتحان کنم وازشما خواستگار

که اگرقبول  دهمیقول م دیرابده نبارجوابمیا "که خوشبختتان کنم لطفا دهمیقول م ی، پول ندارم ول کنمیدرازم

پدرش افتاد که به  ادینامه به  نیطلعت باخواندن ا ".غالم حلقه به گوش شما جمال.دیددیگرمرانخواهید دینکن

 کردیازدواج موافقت م نیاگرپدرش زنده بود باا ایآ "که خوشبختت کنم دمیقول م یرم ولپول ندا"قمرگفته بود

 دمنی، شا رابهتربداندعشق  يکه درشهربزرگ شدند معنا ییآنها ۀازهم یپسرشهرستان نیدایباخودگفت شا

 نکهیتاا سوختیجمال م يدلش برا شتریبودب یکه طلعت دخترمهربان یی، البته ازآنجا کنمیمخالفت م يادیز

 یمیگفت که چه تصم نیبه مه یگرفت که جواب جمال را بدهد ووقت میتصم نیبه اوداشته باشدبنابرا یاحساس

 هیبعد  هیچه جورآدم نیخودت باهاش حرف بزن بب "کاره اصال نیبهتر نیطلعت جون ا نیگفت آفر نیداردمه

 دهیرانشن نیطلعت حرف مه!  یکنیتوم که کننینقدرنازنمیواهللا دختراشم ا:که طلعت ناراحت نشه گفت  يجور

جمال درمغازه .جمال به راه افتاد ةاکنون سه سال داشت بغل گرفت وبه طرف مغاز زراکهیآنروزگلر يگرفت وفردا

 یول رهیم ییجا "حتما دباخودگفیازکارکش ددستیایکه به سمت مغازه م دیازدورطلعت راد یمشغول کاربود وقت

 خوادبامنیم یعنیبعدگفت  گذشتیم نجایرازایغ يریازمس رفتیون که هرجا م؟ ا رندادهییرو تغ رشیچطورمس

بود، رفت  وردهبال درآ ی، ازخوشحال شدیطلعت به سمت اوآمد، باورش نم دیافکاربودکه د نیصحبت کنه ؟ درهم

ال طلعت گرفت ، طلعت جواب سالم جمال رادادوگفت آقاجم زراازبغلیداشت سالم کردو گلر یبیعج ةجلو ، دلهر

 دیشماجون بخواه دییگفت امربفرما نهیبیخواب م کرددارهیجمال فکرم. تا سرت خلوته اومدم باهات حرف بزنم 

ما به دردهم  کنمیجمال من هنوزم فکرم اآق نیدلش به حال پسرك سوخته بودگفت بب بیطلعت که عج

فرق  یلیباهم خ يازنظر فکرما کنمی، من فکرم یشهرستان ۀبچ ای يتوپول ندار نکهینه به خاطر ا میخورینم

 زهایچ نیهم چند سال ازتوبزرگترم ، تابه حال به ا یازنظر سن کنمیکردم وفکرم کبارازدواجی، من  میدار

جمال که احساس . میبهش نرس چوقتیدهیشا میازدواج کن گرماباهممهمه که ا یلی؟تفاهم خ يفکرکرد

 يطلعت خانم شما فقط به من اجازه بده من نوکر: گفت کندینرمترازگذشته صحبت م یلیبه هردل کردطلعتیم

، من  ستیهواوهوس ن يفرصت به من بده تابتونم ثابت کنم حرفام ازرو هی، فقط  کنمیخودت وبچه ات روم

لبخند  چوقتیه تیزندگ يکه تو کنمیم يکار یجوونم ول یلیفرق دارم درسته خ گهید يردابام کنمیثابت م

اش  هیآب به دلت تکون بخوره شما ماروقابل بدون بق ذارمینم شمیخواهروبرادرمازلبت دورنشه ، برات پدر،مادر،

بزرگترباشه  ازشوهرشزنه که  رادیا نیفکرکنن ا هایلیخ دیشا ستیمهم ن "من اصال يهم برا یتفاوت سن.بامن 
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 نهکاربکیچ ادبدهیشوهرش  دبهیوبا فهمهیشترمیب چارهیاون زن ب شهیکه هم رادمردیا کنمیمن فکرم یول

شما آب هم نخورم  ةاجاز یکه ب دمینه مرد البته من قول م شهیبراش سخت م یزنه که زندگ نیوا کارنکنهیوچ

 یطلعت باق يحرف برا کردیکه ازخودم ییفهایوتعر یجمال با چرب زبان...کنم تتونییاذ نکهیچه برسه به ا

 یون وچراقبول کردوباخوشحالچ یجمال ب.باره فکرکند  نیدرا ينگذاشت پس طلعت ازاوخواست تاچندروز

 .کرد یازطلعت خداحافظ

 نیا ةدربار يکه بخوا شهیباورم نم "ورضا مشورت کرد رضا باتعجب گفت طلعت جان اصال ياول بازر طلعت

 دیشا سوزهیدلم براش م یلیخ یول دونمیطلعت گفت م. ازدواج  يچه برسه به مشورت برا یفکرکن یپسره حت

 میهرطورکه توتصم نیببرضاگفت . بشه  یبچه ام پدرخوب يو خوشبخت کنه وبراباشه که بتونه من یاون کس

هم که  يازدواج مخالفم زر نیاعتمادندارم وباا "پسره اصال نیمن به ا یول میماهم درکنارت هست يریبگ

دست  نکهیطلعت جون تومثل ا: حرف رضاگفت  ۀبه هم برسند درادام ریطلعت وام يروز دواربودکهیهنوزام

 چیکه ازه یکه ازدواج ، اونم با کس ينبود یدمآ نیوگرنه توهمچ یدونیشده م توتمومیوزندگ یدت شستازخو

،  ستین یمهم شنهادیپ نیقبول چن يبرا یموجه لیدل نی؟ ا سوزهی، دلت براش م يریرو بپذ ستینظرباتوجورن

شده  يت که متوجه منظورزرطلع....یول يدیوعجوالنه جواب ردم يریگیم میتصم یبه راحت گرانید ةچرا دربار

 کهیدرحال... اما هیمنظورت ک دونمیجان گذشته ها روفراموش کن من م يزر: بودحرف اوراقطع کردوگفت

روکه  یعمرکس کی تونمینم یبهش فکرکردم ول شترازتومنیب ستین یداد اما شدن دادامهیلرزیم شیصدا

 ستمیط اونوداشته باشم؟ نه من اونقدرخودخواه نفق نکهیا يدوستش دارم درمقابل مادرش قراربدم ، چرا ؟ برا

 "راصالیام...ستین یبودگفت ول نییسرش پا کهیرضا درحال.هیمن کاف يوشادباشه برا رخوشحالینکه امیهم

 کنمیالتماسکنان به رضا گفت آقا رضا خواهش م دیموضوع قلبش لرز نیا دنیطلعت ازشن.  ستیخوشحال ن

من ازدواج  خورمیاست ، من به درد اون نم دهیفایروعذاب نده ب رخودشنقدیا دیبهش بگ دیباهاش صحبت کن

که  رسهیخودم عقلم نم یعنی ر،یبهترازام یک: ادامه داد هیدوباگریلحظه بغضش ترک نیبچه دارم ، درا هیکردم 

 ینبودم ، بعد آه یعاشق واقع چوقتی؟ اگرندونم ه دونمینونمی؟ا شمیاگربااون ازدواج کنم خوشبخت م

جمعش کرد تنها اختالف  شهینم چوقتیه ختیر هک یوآب رشدهید یلیخ گهیکه د دونمیم نمیا یول وگفتدیکش

 کی رهیپذیکه فرهنگ مانم دیکن دقبولی، با نیپنج سال ازدواج من چشماتونوبست يکه شما رو نهیمنو شما هم

: گفت  رلبیز نوبگهیامدایش نمدل کهیازدواج کنه ، بعددرحال ریام طیباشرا يسه ساله باپسر ۀبچ کیزن با وهیب

اون تورو  یول دوگفتیوسط حرف طلعت پر تیرضا باعصبان.....ازدواج با اون هستن  يرآرزودخترا د نیاالن بهتر
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 شدیم رتنگیام يبرا شتردلشیب کردیم شتربحثیندادچون هرچه ب یگرپاسخیطلعت د. بفهم نویدوست داره ا

 .فروخورد شهیرا مثل هم شیپس فقط سکوت کردو غصه ها

 یدرست لیدل يحق داشت، دلسوز يخودراگرفته بودزر میتصم رفتیجمال م ةبه سمت مغاز یآنروز وقت يفردا

 يطلعت برا دانستیراگم کرده بودم شیدست وپا دیجمال ازدورطلعت راد. قبول ازدواج طلعت باجمال نبود يبرا

 یوقت شدیکترمیونزد کیشست ، طلعت نزدن یصندل يآرام رو ستدیبا توانستینم دیایجواب آخربه سمت او م

و ازته گلو سالم کرد طلعت هم جواب سالمش راداد وگفت آقا جمال درمورد  فیضع ییجمال باصدا دیرس

 یپسرخوب ومهربان یلی، شما خ میخوریمتاسفانه ما بدرد هم نم دبگمیبا یفکرکردم بارها وبارها ، ول شنهادتانیپ

 توانستیجمال نم. است  یوجواب من منف میتفاهم ندار باهم ینظرفرهنگهمانطور که گفتم ما از یدولیهست

نتوانست  یطلعت چندبارسرش راتکان دادول يصحبتها دییبودبه عالمت تا نییصحبت کند همانطورکه سرش پا

 . آمدوبه طرف کارگاه مادام به راه افتاد رونیازمغازه ب عیسر یلیبه اونگاه کند طلعت هم خ

رفتن به کارگاه ازخانه خارج  يطلعت طبق معمول برا یروز وقت کی. رقم خورده بود يگریسرنوشت جورد اما

 .دیپشت درخانه اش د ررایسال مادرام نهمهیتعجب بعدازگذشت ا تی، درنها شدیم

جلوآمدو طلعت رابغل  يمهربان وملتمسانه ا ربالحنیمادرام! نجا؟یا!شما؟ یسالم کردو گفت خانم قدوس باتعجب

حاال  دینبود شیب يدختربچه ا دمیبار که شماراد نی، اول دیباشدیبعدگفت طلعت خانم شماچقدرز د،یگرفت وبوس

 دونمیمن به تووپسرم بدکردم خودم م اددخترمادامه د ي، بعدبالحن مهربان ومادرانه ا دیشد یخودتان خانم يبرا

که مات ومبهوت وباتعجب به  طلعت.  یباش دهیکه مرابخش دوارمیام دیشما دونفرقسمت هم نبود دیشا یول

 نیگفتن ا يندارم اما مطمئنم که برا يکناراومدم ، ازشماهم گله ا رمیوتقد یمن بازندگ:  کردگفتیاونگاه م

 ! دیا امدهیمن ن دنیحرفها به د

حال  نیباا ی،ول دیکشیبزند خجالت م خواستیکه م یاوهم ازحرف یبودول ی، زن متکبروخودخواه یقدوس خانم

قلب طلعت به لرزه درآمد باخودگفت ...بگم  يچجور دونمیراستش دخترم نم...راستش: صحبت کرد شروع به 

شده که  نیبه ا یراض ستین رخوشحالیام نکهیبه خاطرا یعنیکنه،  یانیجبران گذشته پادرم ياومده برا یعنی

 يبرا یمناسب یلیخمورد کیادامه دادراستش  یافکاربودکه خانم قدوس نی، درا میازدواج کن رباهمیمنوام

 میکن ررومتقاعدشیام میتونینم یکرده وبااصل ونصبه ول لی، تحص هیخوب یلیخ ة، دختره ازخونواد داشدهیرپیام

من تاآخرعمرم ازدواج  گهیپسرسرجنگ بامن داره م نیطلعت جون ا یدونیدختربشه ، م نیبه ازدواج باا یکه راض

 یخانم قدوس. " ذارمیمنم بهش احترام م رهیکه پسرم بگ یمیهرتصم "باباشم باهاش همصداشده که کنمینم
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 یمنم مادرم آرزودارم که خوشبخت ی،درست، ول ربدکردمیطلعت جان من به تو وام: گفت  یباشرمندگ

خانم محترم : گفت  تیدست برداشت باعصبان ياپردازیازرو یخانم قدوس يحرفها دنیباشن تطلع... نمیپسرموبب

گرفت وبالحن  دهیطلعت راند تیعصبان یخانم قدوس اد؟یربرمیرتون ازمن حقپس یخوشبخت يبرا يچه کار

که شوهرت فوت کرده ، من  دهیوفهم رانیا ربرگشتهیبشه ام دیکن که ازتوناام يکار زمیعز: گفت  یمهربان

ن راحت باشه م التونیطلعت گفت متوجه شدم خانم، خ...بتونه  دیکه شا دوارشدهیبازام نیبه خاطرهم کنمیفکرم

که  نطورباشهیهم دوارمیام:گفت  کردیحرف طلعت راباورنم رکهیمادرام.  دینگران نباش کنمیبا پسرشما ازدواج نم

 نکهیبدون ا دویوبعددوباره طلعت رابوس.دخترجون بده رتیخداخ. کنمیتاآخرعمرم دعات م ینکاروبکنیاگه ا یگیم

 . کردورفت یمنتظر جواب طلعت بشه خداحافظ

زن که  نیا کردکهیو سرگردان به سمت کارگاه به راه افتاد ، باخودفکرم جیه مرداد،طلعت گبود، ما تابستان

من توجه  یلحظه به بدبخت کی یچراحت دونهیپسرش م یوخوشبخت ندهینگران آ يخودرامادر

 یمات مهم زندگیوبعدتصم گذاشتندیطرف مقابل م يآدما اول خودرابه جا ۀنکردوخودرامسئول ندانست؟ ، اگرهم

 کردوبعدبایم يکار نیبادختراوچن ی، اگرکس میداشت يباتریز يایدن گرفتندیم گرانید يخودوچه برا ياچه برار

ازدواج  ربهیچه بود؟ اماطلعت متقاعدکردن ام یداشت نظر خانم قدوس یخواهش نیازدخترش چن ییکمال پررو

 یخوشبخت یعنیریام یچراکه خوشبخت ش،یمرد زندگ هابه خاطرتن ربلکهیراقبول کرد،نه به خاطرمادرام يگریباد

خودراگرفت ، واردمغازه شدوجمال  میلحظه تصم کیدر دیجمال د ةافکاربودکه خودرامقابل مغاز نیخودش درا

؟  دییگفت بفرما کردیبه طلعت نگاه م يدیوناام يبادلخور کهیراصداکرد ، جمال باتعجب به سمت اوآمد ودرحال

 دیاریب فیصحبت تشر يبرا دیهرروزکه تونست. کنمیباشما ازدواج معوض شد من  نظرمطلعت گفت آقا جمال 

 .به اونگاه هم نکرد وبالفاصله ازآنجادورشد یمنتظرجواب جمال نشد، حت یول.

 ............... دیاشک آلود به منزل مادام رس یشکسته وچشمان یبا دل طلعت

، ماه طلعت  یلیازدواج ناخواسته وتحم نیازدواج کرد دوم یوسه سالگ ستیبار و درسن ب نیدوم يبرا او

 رایز گرفتیم میآداب ورسوم تصم يبرمبنا داد،ینظرم يگریمنطق طورد ییبوداما درآن دوران گو یدخترعاقل

بودکه پدرومادرها در  نگونهیکه فرهنگ حاکم برجامعه ا کردیم یزندگ یفراموش کردکه طلعت دردوران دینبا

طلعت  ماتیتصم دی، پس شا کردندیم فایراا یارمهمیانشان نقش بسپسر يوانتخاب همسر برا يریگ میتصم

 ماتیتصم نیاوقات ا یگاه یبود ول یحداقل ازنظرخودش درست ومنطق شدویفرهنگ گرفته م نیرهمیتحت تاث

که  یکس دتنهایبود وشا شیاشتباه زندگ نیبزرگتربه همراه داشت وازدواجش باجمال  يریجبران ناپذ ۀجینت
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انسان  کیبود جمال خودرا زخوبیمشترکشان همه چ یچندماه اول زندگ...... بودرضا بود دهیفهم را نیا یبدرست

 یلیکند اوخ تیکه گرفته بوداحساس رضا یمیباعث شده بودکه طلعت ازتصم نیدادوایمهربان وعاشق نشان م

سش را ادامه دادو بااصرار طلعت جمال در ی، حرف زدن ،حت دنیلباس پوش طرزرفتار،به جمال آموخت ،  زهایچ

بعدازچندماه که ازازدواج .جمال بود تیظرف ةکه طلعت از آن خبر نداشت انداز يزیشداما چ رستانیوارددب

هم  لعتگرمساربرود وط یعنیخانواده اش بااوبه زادگاهش  دنید ي، جمال ازطلعت خواست که برا گذشتیآنهام

ده شد  یاه جمال شدند طلعت متوجه نگاه پرازتعجب اهالکه آنها به اتفاق وارد شهرستان وزادگ يروز.قبول کرد 

درمقابل طلعت کم آورده بود،طلعت  ییفرق کرده بودبازهم گو یلیجمال ازنظر ظاهرباگذشته خ نکهیباا

ازجنس ژرژت به  یروستا شونداوچادرمشک کیخواستندواردیم نکهیبود آنروزبه احترام جمال وا یپوش کیدخترش

طلعت  يسنگالخها را برا يپاشنه بلند که راه رفتن رو ينشان دهد باکفشها باتریز سرکرد که باعث شد اورا

 ارمحترمانهیبلکه رفتارباوقاراو که بس کردیدشوارکرده بود اما فقط ظاهر طلعت نبود که توجه همه راجلب م

 يدرون کفشها همراه آنهابود اوازبس خاك به زکوچولوهمی،آنروزگلر کردیادمیزاووجمال را ۀوباادب بود فاصل

 یراتکان دهد،جمال متوجه خستگ شیوخاك داخل کفشها ستدیبا یهرازگاه شدکهی،باعث م رفتیم شیبند

 نیراازرفتن ا زیاجاره کردوطلعت وگلر یازاهال یکیاسب از کی عیخاطر سر نیشدبه هم شیطلعت ودخترکوچولو

و بلند که  یچوب يود خانه ها با سقفهاب یدنیجالب ود یلیطلعت خ يجمال برا يروستا.نجات داد  یطوالنراه 

 يراهنهایروان توجه طلعت رابه خودجلب کرده بودند، زنان پ يهایدراطراف جو دیرسیدراز به نظرم یلیخ رونیازب

جالب  یلیطلعت خ يبرا نیوابرسرداشتند یدنخیاز همان جنس به تن وچارقدسف ییگلدار وشلوارها ینخ

بامنقل  یدخترجوان دندیجمال رس ۀبه خان یوقت. گذاشتندیبر سرم یهم کاله هایبعض راهنیزشلواروپیبود،مردان ن

 یکردنام اوهمدم بود، همدم دخترمهربان وخوش قلب یاسپندجلو آمدوخوش آمدگفت وخودراخواهرجمال معرف

به دنبال او مادرش جلوآمدوطلعت رادرآغوش گرفت .بودکه ازهمان روزاول نظرواحترام طلعت رابه خودجلب کرد

طلعت وجمال  يپا يجلو دوبالفاصلهیرس يازدور باگوسفند يموقع مرد نیوخوش آمدگفت درهم دیبوسو

را نداشت به  یاستقبال گرم نیانتظارچن "به راه افتاد جمال که اصال یکوبیخالصه جشن وپا د،یگوسفندراسربر

بود  يمادرجمال که زن ساده ا!گرم رونداشتم  ییرایپذ نیمادرازشما توقع ا دیتنها شد پرس شبامادر نکهیمحض ا

 يآبرودار یخواستیاومده زن توشده م یچ ۀواس دونمینم "که اصال یگرفت يوامروز يشهرزن شهر یرفت: گفت 

براش  کیکوچ جشن هی میحداقل ماخواست یکه بکن ینداشت یعنی يبراش نکرد يتورو که خبردارم کار م؟ینکن

 يبد رییتغ تویوزندگ یزن وبدون نیدررحمتشو بروت بازکرده قدراحرفا بهتره حاال که خدا  نیا ي،به جا میریبگ
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که مادرمون  میکارکردیماچ نیبب کنهیوفکرم شنوهیآرومتراالن م کمیمادر: جمال گفت  یکن یدردسر زندگ یوب

داداش اگه : ازپسرت بکن ، همدم ازپشت سرگفت فمیتعر اخوب بزن دوت يکم حرفا هی،  کنهیبارمون م نقدریا

 نیهم: دنبال همدم کردوگفت  یجمال به شوخ!  یستین یفیکه تاحاال گفته بودخوب البد تعر یاشتد فیتعر

گفت خانم خوشگلم  يزیووروجک، بعدباخنده وارداتاق شدوبانگاه محبت آم يمونده بودتوهم مارودست بندداز

هرچه  بردیخوابش نم "الاما طلعت اص.فرورفت  یقیبه خواب عم قهیدوبعدازچنددقی؟ ببخش میروتنها گذاشته بود

 نکهیوبعدازا دارشدیصبح زود مادرجمال ب دارماند،یخاطر تاصبح ب نیتالش کرد نتوانست موفق شود وبه هم

مادرجمال  ،رفت  اطیبرخاست وبدنبال او به ح شینمازخواند مشغول آماده کردن صبحانه شد، طلعت هم ازجا

که  یدختررامالقات کند ،اوباشناخت نیرده مشتاق بودکه اازدواج ک يدختر شهر کیکه خبردارشدجمال با يازروز

 دید کیطلعت راازنزد یوقت یکرده ، ول دایمانند خودش را پ یداشت که جمال زن نانیازپسرش داشت اطم

، !داشته اماچرا جمال ؟ يمناسبتر خواستگاران "بودنش مطمئنا وهیمتوجه شدبا وجودب رنظرگرفتیورفتاراورا ز

راست  کیبود  یکه زن ساده ورك وراست ییگرفتن جواب سوالش بودوازآنجا يموقع برا نیآنروز صبح بهتر

؟ بعدانگارکه  یتوزنش بش دانشدکهیبهترازجمال من پ يشهرشما مرد يرفت سراصل مطلب وگفت دخترجون تو

روکه  يزی، چ خورهیراستش به شما نم یول ستین يجمال پسربد هپسرش سوخته باشدگفت البت يدلش برا

طلعت .  نیخوریبه زن وشوهرها نم "اصال نیریکنارهم راه م ی، شمادوتا وقت گمیبگن خودم م خوانیم گرانید

وقت  یلیجمال خ ستیکه به ظاهرن زیمادرجون همه چ دوگفتیمادرجمال خوشش آمده بودخند یکه ازسادگ

 يجواب منونداد یال گفت ولمادرجم. ستمین یفیتعر نیگیمنم اونقدرکه شمام ربدهییتغ خودشوداره که رشدکنه و

پسر من زبون چرب  نیا دونمیم یول شه،یباورم نم "که اصال ينگوکه عاشقش شد يچرا پسرمنوقبول کرد

 خوادنکنهیروکه م يتاکار نکهیکنه جمال معروفه به ا یزبونش تونسته راض نیتوروهم باهم "داره حتما یونرم

ادرشوهرش خوشش اومده بود به سمت اورفت ، طلعت که ازحرف زدن م گم؟یدرست م ست،یدست بردارن

اومد ، اونم به من قول داده که  یبه نظرم پسرخوب ینه مادرجون عاشقش نشدم ول: وگفت  دیاورابغل کردوبوس

 .ادهیوقت ز...ومقام هم  پولکه سالمه وچشم پاکه بسه  نی،هم هیمن کاف يبرا نیمنو خوشبخت کنه هم

 .طلعت ازخداصبرو تحمل خواست يپسراورانشناخته ودردل برا "ن اصالزن جوا نیمتوجه شدکه ا مادرجمال

که حاال پسرش  يبعد از فوت پدرش، مادر او بامرد یبوده ول یمتمول ةنام داشت ازخانواد میکه مر مادرجمال

 نیکندوهمیراتصاحب کرده وبه نام خودثبت م میمردتمام امالك وثروت مادر مر نیکند،ایارباب ده بود ازدواج م

 میمر يدق کرده وفوت کند ، ناپدر بزرگ انتیخ نیازغصه ا یدرهمان دوران جوان میمادرمر شودکهیامرباعث م
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 یالیکه به دست آورده بود ر یدختر است او ازثروت کیازدواج دو پسر و  نیکه حاصل ا کندیم گرازدواجید یبا زن

 میمر نیبنابرا رود،یم ایگذاردوازدنیمثروتش رابه فرزندان خود وا ۀوهم دهدیودوبرادرش نم میهم به مر

 ردویگیدرم یسخت يجمال باپسران ارباب دعوا نیکباربی یداشتند ، حت يارساده ایمحقر وبس یوبرادرانش زندگ

 وهیبودکه درتهران درآن م لیدل نی، به ا رودیدست شسته وبه تهران م ارخودیجمال ازد يریدرگ نیهم ۀجیدرنت

 دهیشن لبودکه طلعت اززبان جما یحرف نیالبته ا. شودیباطلعت آشنام نکهیااداده ت يتن به شاگرد یفروش

 .داشته هنوزمعلوم نبود يگرید لیادلیبوده  نیآمدن جمال به تهران هم لیدل نکهیا یبودول

حوصله  یلیدرروستا بزنند، طلعت که خ یگشت ییدوتا شنهادکردکهیصبحانه همدم به طلعت پ آنروزبعدازصرف

 يوارد ده شدند همدم باصبروحوصله مزارع وخانه ها یوقت گذرون يبرا یید زودقبول کردو دوتااش سررفته بو

بود وانگارسالهاست که  اگرفته، دست طلعت ر بردیکارلذت م نیو ازا دادیبه طلعت نشان م کیبه  کیآنجارا

، بعدنفس  رفتیرفروموبه فک ستادیایجاها م یبعض کردیم فیوتعر زدیمرتب حرف م زدیبااوقدم م شناسدیاورام

درهم وبرهم دورکند دوباره به صحبت کردن ادامه  يخودرا از فکرها خواهدیم ییوگو دیکشیم یقیعم

دقت آنهاراشناخت پسران  یبعدازکم آمدندیسمت آنها م بهکه  دیحال ازدوردونفرسواربراسب راد نیداددرهمیم

کردو بالفاصله ساکت  دنیطلعت شروع به لرز همدم دردست ي، دستها شدندیم کیارباب بودندکه به آنها نزد

 یبود وقت دهیشدند وازآنجا که واردشدن طلعت به روستا به گوش آنها هم رس کیشد، دو پسرجوان نزد

ازآنها که حسن نام داشت ضمن سالم کاله ازسربرداشت  یکیشدند ادهیازاسب پ فاصلهبال دندیاوراکنارهمدم د

 هایشما تهران يما برا يروستا دنید:شد وگفت  کینزد یکم دبعدیوش آمدخ یلیکردوگفت خ یمیوبااحترام تعظ

 کرکردطلعت تش دیایشماهم ازده ما خوشتان ب دوارمیام نجاهستمیمن عاشق ا یجالب نباشه ،ول یلیخ دیشا

حسن روبه همدم کرد وگفت پس آقا جمال کجاست ؟ چراخانمشو  اد؟یهم باصفاست چراخوشم ن یلیوگفت خ

او آنقدردستپاچه  م،یبگرد یکم میاون خونه مونده من وطلعت اومد: گفت  ی؟ همدم بادستپاچه گ تنها گذاشته

متوجه حال  یحسن خود راباخته ، اما وقت دنیشده بودکه توجه طلعت رابه خودجلب کرد، اول فکرکرد او باد

محسن ،  ةدی، رنگ پر سکوت همدم! بهتر از همدم ندارد  یکه او هم حال دیمحسن برادر حسن شد فهم شانیپر

آشنا وملموس  یطلعت حس يبود که برا یاز احساسات یرفتن همه حاک يمحسن برا ۀلرزش دست همدم وعجل

 یشدند ووقت شانیدرشت بوداو وبرادرش سواربراسبها یوچشمان یمشک ییقدبلند باموها يبود، محسن پسر

نهارفردا به منزلشان دعوت کردند ،همدم  يجمال برا ةکنند حسن طلعت رابه اتفاق خانواد خواستندحرکتیم

پسران  نهایا: ، همدم گفت  يکردیطلعت گفت همدم جان کاش قبول نم.قبول کرد وآنها رفتند  یباخوشحال
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بود بعد دوباره دست  یاحترام یب ۀبه مااحترام گذاشتن ردکردن دعوتشون نشون یکل نارباب ده هستن بادعوتشو

شده خانم  یچ زگفتیآم طنتیش يطلعت بالبخند.فرداحاضرشوند يتابرا میخبربد میطلعت راگرفت وگفت بر

طلعت  یچیگفت ه رلبیوز دیکش یسرخ شده بودآه شیهمدم که گونه ها يخوشحال شد یلیدعوت خ نیازا

به  گمیهمدم گفت باشه برات م. کن  فیبرام تعر یاگه دوس داشت: به گذشته هاست، طلعت گفت  مربوطجون 

 يدعوا نهایباا دمیشن نطورکهیدعوت موافقت کنه چون ا نیجمال باا کنمیفکرنم یول طلعت گفت...موقش 

که  ییداستانها نیااجمال ب نیامان ازا: دوگفتیهم به تهران اومده همدم خند لیدل نیداشته وبه هم یسخت

وپدرحسن بوده  شیکه درواقع متعلق به مادرشماوبرادرها یکدوم دعوا ؟ طلعت گفت سرامالک سازهیازخودش م

 ییجمال پسردعوا "دعوانکرده اصال یباکس نیا يجمال برا یدرسته ول نیهمدم گفت ا.آنهاراتصرف کرده 

ماراخورده  يهایپدرحسن حق مادرودائ گهیاد ومیخوشش نم نهایالبته جمال ازا:مکث کردوگفت  یبعدکم.ستین

حرفامال گذشته  نیا گهیم یهرچ دنمادرمیخودمون مپزاموال ماروبه  نایا گهیوم میآنها باش يبه جا دیواالن مابا

 ادتی رومیمادرجان من به آنجا نم: ارباب دعوت شده گفت ۀخان دبهیشن یجمال وقت..... رهیاس توگوشش نم

. نه اونا  يکردیم یاون خونه زندگ يتو دیاالن توبا یمحقر راداشته باش یزندگ نیتوا دکهشدن نهاباعثیرفته ا

 يریتقص چیاون ه ياشتباه از طرف پدرشون بوده بچه ها نیفراموش نکن که ا یه ولمادرجمال گفت درست

بحث نکن  نیابرااس بن یآشت يفرصت برا نیبهتر نیرفع کدورتها مارادعوت کرده اند ا يندارند، حاالهم که برا

ت را مجذوب خود بود ، او بارفتارش طلع يمادر جمال زن با گذشت و بخشنده ا.  میریم یمهمون نیما فردا به ا

که دعوت شده بودندرفتند، به آن محله قلعه  یآنروز طلعت باجمال وخانواده اش به منزل يفردا. کرده بود 

 نیازا یکیساخته شده بودکه همه متعلق به ارباب بود در یگبزر يبوددرآن قلعه خانه ها اربزرگیکه بس گفتندیم

بزرگ که به سبک شهرساخته شده بود ، طلعت ازآنجا  يخانه ا کردندیم یخانه ها حسن وخانواده اش زندگ

طلعت به  یزودبا مادروخواهرحسن ارتباط برقرارکرد ، جمال متعجب ازخونگرم یلیخوشش آمد وخ یلیخ

که شکارکرده وشکم آنهاراپرکرده بودرابه  یپرندگان ایودرخانه اش سرگوزن  کاربود، حسن اهل ش ستینگریاوم

بودند ، همدم  دهیراتدارك د یبودند ونهارمفصل يمهمان نواز ةخانواد ی، بطورکل دادیطلعت نشان م

 دویلرزیم شیدستها شد،یم نینگاهش غمگ افتادیدرکنارشوهرش نشسته بود ، هربارکه چشمش به محسن م

 کردیبه همدم نگاه م یرچشمیمتوجه اظطرابش نشود ، محسن هم کم ازاونداشت مرتب ز یکس کردیم یسع

 .دیرسیبه نظر م یعصب دیدیکنارشوهرش ماورادر نکهیوازا
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 نطورآنیوهم کردیدرك م "زود متوجه رفتارآندوشد، احساسات همدم راکامال یلیبود خ یکه دخترباهوش طلعت

، همه خوشحال بودند بجز جمال بخصوص که ازتوجه  گذشتیبه همه خوش م "بایپسرجوان رابه هرحال تقر

 شناختیم یرا به خوب شمادرجمال که پسر داد،یهم فشارم يرارو شیبودومدام دندانها یحسن به طلعت عصبان

 هیاخم واداهاروبذارکنارو نیبه جمال گفت ا رلبیز ندیرابهتروبرترازخودش بب یکه اوتحمل ندارد کس دانستیوم

نکرد ، تاآن لحظه طلعت  ییروبه خودت وزنت تلخ نکن ، جمال به سخنان مادرش اعتنا یبخند،مهمون یکم

: گفت  یشدوبه شوخ کیبه آنها نزد کندیباپسرش صحبت م یدرگوش دمادرجمالید یه بود وقتمتوجه نشد

وبااخم  دی؟ جمال ازفرصت استفاده کردودست طلعت راگرفت ومحکم به طرف خودش کش نیگیم یمادروپسر چ

بود  دهیند نیخشمگ نیطلعت باتعجب به جمال نگاه کرد تابه آنروز اوراچن! خونه میریم عیسر میگفت ناهارخورد

 نیهم: چه ؟ جمال نتوانست خودراکنترل کند وبلندگفت  یعنیکارا نیا زمیعز رفتدستم دردگ: گفت  متیبامال

رفت ،  رونیلحظه جمال بلندشد وازاتاق ب نیجمال همه به طرف اوبرگشتند ودرا يبابلندشدن صدا. که گفتم 

 وعفقط شر دانستیرفتارجمال رانم نیا لیدلهنوز  یبود ول دهیکارکند خجالت کش دچهیبا دانستیطلعت نم

 نیا لیکه ازجمال داشت متوجه دل یجلب کندحسن باشناخت يدیرابه مطلب جد هیکردبه صحبت تاتوجه بق

زودسفره پهن  یلیکردتاآنجاکه ممکن است ازطلعت دورشود وکمترصحبت کند ، خ یرفتارشد وازآن پس سع

بلندشدوروبه مادرش گفت مادرکم کم  شیزودازجا یلیمال خج يشدومراسم ناهاربسرعت گذشت بعدازصرف چا

جمال گفت  میشترآشنابشیباخانمت ب میخوایزوده تازه م یلیآقاجمال خ: ، مادرحسن گفت  میرفع زحمت کن

 یخداحافظ عیحرف سر نیوبعدازگفتن ا میبد دانجامیکه با میتهران چندتاکاردار میدبرگردیممنون مافردابا یلیخ

ازهمه  یکه طلعت باناراحت يطور ربودبهینکارناپذجمال ا ةخشم وحسادت درچهر. منتظرم رونیکردوگفت من ب

اتاق رفت  دندبهیبه خانه رس یکالم باطلعت صحبت نکردوقت کیآمد ، درطول راه جمال  رونیکردوب یخداحافظ

 .وخودرابه خواب زد

مراقب  شهیوهرش نداشت ، اوکه همرااز ش يرفتار نیطلعت گران تمام شد اوهرگز توقع چن يرفتاربرا نیا

آوردو  کیرانز دسرشیطلعت راد یشانیپر ی، همدم وقت اوردیسردرنم "ازاوسرزده بوداصال ییرفتارش بودچه خطا

: ، بعدباخنده گفت  کنهیم يحسود یلیخ هینطوریداداش من اخالقش هم نیطلعت جون غصه نخورا: آرام گفت

اون به حسن  زمیهمدم گفت آره عز... ؟منظورتی؟ به ک یچ به يآخه حسود: دوست دارهطلعت گفت  یلیخ

 يازجمله جمال فکرها گرانید کنندیباهم صحبت م يطرزفکرکه هروقت زن ومرد نیکرده ، طلعت ازا يحسود

 نکهیدسته ازافرادهم کوته فکرند وهم ا نیا گفتیم شهیشداوهم ارمتاسفیبس کندیبه سرشان خطورم فیکث
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 گرانیاست که به د نیبه خاطرهم کنندیرابازم شوندوسرصحبتیم کینزد یبه زن هدف نیخودشان باا "حتما

همدم جون ناراحت نباش  شهیرفتارشم درست م نیبه مرورزمان ا: گفت  یالیهم اعتمادندارند ، اوباخوش خ

 هیچ يپس برا دیپرس ادطلعتیکه بدش م ستین راثیارث وم لیدل بهفقط  نایهمدم گفت راستش جمال ازا.

راگفت  نیا ی، همدم وقت میباهم ازدواج کن میخواستیبرادرحسن ومن م شیم گفت راستش دوسال پ؟همد

: لرزان ادامه داد  ییمکث کرد تابتواندادامه دهدبعدازچندلحلظه سکوت باصدا یکم دیلرز شیصدا

 یباش عاشق دیدرواقع با انهی یاحساسمودرك کن یتونیم دونمیطلعت جون نم شراست میداشت گررادوستیهمد

تجربه راداشت دست همدم  نیزایطلعت که خودن.  یودرك کن یبفهم یواقع يتاحرف عاشق روبه معنا

 دهیچون شن یدولیهمدم گفت ببخش کنمیودرکت م فهممیم زمیگفت ادامه بده عز یرادردست گرفت وبامهربان

 . یاشق نشده باشتابه حال ع دیگفتم شا یازخودت بزرگتربوده ودوستش نداشت یلیخ حومتبودم شوهرمر

 نیدرا یجالب ۀازدوستام تجرب یکی،  دونمیازعشق م يحدود هیمنم تا یزدو گفت درسته ول یلبخند تلخ طلعت

: گفت  رلبیشده بود آرام و ز رهیبه روبروخ کهیموردداشت البته اونها خوشبختانه باهم ازدواج کردندبعددرحال

 ی، وقت یدرکنارمعشوق باش تویزندگ ۀلحظه لحظ يدوست دار یستیمال خودت ن گهید یشیعاشق م یازوقت

 یواحساس نوع زنهی، قلبت تندتندم يبخور یتونیآب هم نم یحت شهی، اشتهات کورم ادیزبونت بندم شینیبیم

 "اصال یستیرو که درکنارش ن یوزمان یکنیم یزندگ یکه بامعشوقت هست یفقط زمان...یکنیورخوت م یجیگ

سکوت خواست ادامه بده که به خودش آمدوگفت  زچندلحظهغرق شده بودبعدا طلعت درافکارش ،ياریادنمیبه 

 یدرست نیا شودبهیهمدم ازتعجب دهانش بازمانده بودمگرم. گوشم باتوئه زمیکردم بگوعز ینقدرپرحرفیدایببخش

 دنیمشتاق شن دطلعتیکه د یاوردوقتیخودن ياما به رو!؟ یهرگزعاشق نشده باش کهیدرحال یکن فیعشق راتعر

 یمخالفت کردندول دنداولیخانواده ام ماجرارافهم یوقت میخواستیگررامیبودکه همد کسالی: است پس ادامه داد

، نه اصرارآنها ونه  میوصلت کن دیکه حق ماراخوردند نبا یبا کسان گفتیشدند، همه بجزجمال اوم یکم کم راض

هرگز ازدواج  تهکه اوهم گف دمیشنمن را شوهردادند و کسالیمن دل جمال رانرم نکرد بعد از يها هیگر

محسن  یسکوت وکم حرف نیبود بغضش رافروخوردوگفت پس ا رافتادهیوام ادخودشیطلعت که به .نخواهدکرد 

 نکهیبعدازا یپسر خانواده بود ول نیکم حرف نبود پرشوروحال تر "محسن اصال: خاطراست همدم گفت  نیبه ا

 شهیهم"بایوتقر رشدیوگوشه گ ساکتاست کم کم  دهیفایتالش ب گریمن ازدواج کردم ومطمئن شدکه د

که  کنمیاعتراف م یخودم هستم ول یگفت من مشغول زندگ دوتو؟همدمیطلعت پرس. يدیکه د نطوراستیهم

همدم گفت  يطلعت گفت پس هنوزم دوسش دار.وتاچندروزشارژم  ارمیبال درم یازخوشحال نمیبیهرباراورام



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يژاله صفر  –طلعت 

wWw.98iA.Com ٥٦ 

به  يگریکه کس د یاماتازمان کردمیم یوبااوزندگ ودموداالن درکنارش بدست خودم ب ارمیطلعت جان اگراخت

ازدواج کردم خوب  يگریبامردد لمیمن االن برخالف م ستیخودش ن يدرجا چکسیه ردیگیم میماتصم يجا

 دعشقیاست وهرچه زودتربا دهیفایکه دوست داشتن ب دانمیراهم م نیا یمعلومه که هنوزم اورادوست دارم ول

دل ببندم  میزندگ شتربهیب تونمیبچه ام کم کم م اآمدنیبابه دن: ش کنم بعدبه شکمش نگاه کردوگفت اورافرامو

 يا دهیاوراگرفت وگفت همدم جان تودخترفهم يطلعت دستها.کنهیخداکمکم م: بعدسرش راباالگرفت وگفت 

 .ینیبیحاال م. بود میهخوا یهم دوستان خوب يبرا ندهیخوشحالم که باتوآشناشده ام و مطمئنم درآ یلیخ یهست

مادروخواهرجمال را دعوت  یآنروزطلعت وجمال به طرف تهران حرکت کردندوطلعت ضمن خداحافظ يفردا

 .زود نزدآنها به تهران خواهندرفت  یلیآنها بروند ، آنها هم قول دادندکه خ شیفرصت پ نیکردتادراول

 ستندیهم ن ۀکیناتیا گهیتجربه به من م: به دخترش گفت کردیرامحکم م دشیچارقدسف کهیدرحال مادرجمال

که وعده  سوزهیطفل معصوم م نیا يدلم برا دوگفتیکش ی، بعدآه شناسمشیجمال پسرمنه ومنم خوب م

سرش  دبادشهربهیشا تنباش ، بعدباخنده گف نینقدربدبیمادرجون ا: همدم گفت .پسررو باورکرده نیا يدهایووع

 .خدابزرگه! خورده وآدم شده باشه

 

 

 هفتم لفص

برود  يگرفته بود به سرباز میرابه جمال داداو تصم شیکه طلعت خبرباردار یازازدواج آنهاگذشت ،زمان دوسال

 ییکه درراه است دوسال به تنها يگریکوچک وآن د ۀبچ کیبا دانستیبود ونم رمنتظرهیطلعت غ يخبربرا نیا

استعفا داده بودحاال  نزدمادامز کارش به خواست جمال ا شیرابگذراند اوکه دوسال پ یزندگ دیچگونه با

بهترباشه  ينطوریدایشا: شوهرش احترام گذاشت وگفت  میحال به تصم نیمدت را بگذراند باا نیا دچگونهیبا

 يمن برا "جمال گفت معلومه اصال.  یداکنیهم پ يکاربهتر يسرباز ةبعدازگذروندن دور یجمال جان وتوبتون

 نیطلعت جان فقط توا رمیبهتردارم م ةندیآ دیبه ام یسخته ول یلیخخودمم  يبرا ذارمیدارم شماروتنهام نیهم

حرفها دلگرم شدو به جمال گفت  نیطلعت هم باا.  کنمیدرست م یمن برات چه زندگ نیدوسال وتحمل کن بب

 نکهیدرا.زهستمیمن مراقب همه چ یکن یط تییدوسال روباموفق نیکن ا ینگران نباش فقط سع "تواصال

 یلینبود چراکه خ یشک چیاوردهیب رونیخودراازآب ب میگل توانستیم یطیبودودرهرشرا يدر باوجوطلعت دخت

 یکیسه ماه گذشت، در.کردیبطورتمام وقت کارم شیمشغول به کارشد وباوجود باردار شگاهیآرا کیزوددر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يژاله صفر  –طلعت 

wWw.98iA.Com ٥٧ 

ازدواج  باجمال یاوازوقت دیرارادیوحم يدرراه زر گشتیکه ازسرکاربرم یوروقتیشهر يروزها نیازآخر

، سه  شیکار ۀمشغل يگریمخالفت آنها باازدواج اوباجمال ود لیبه دل یکی ندیکردکمترتوانسته بوددوستانش رابب

 يکردندزریساعت فقط درکوچه باهم صحبت م کی کیهم خوشحال شدندکه نزد دنیآنقدرازد یمیدوست قد

 يآلها دهیو ا ودآرزوهاب نیت اخسته اش کردوگف ةنطورچهریبه شکم طلعت وهم یزنگاهیگله آم يبالبخند

که  هیچه شوهر نیخودش بزنه دخترجون ا ۀشیبه ر شهیت نیبودم که چن دهیراند یطلعت ما ، به عمرم کس

بزنه وبره ، طلعت  يسر هیادیکباربی ياونم هفته ا یکارکن يبر تییوضع نیباا یتوروگذاشته رفته اونوقت جنابعال

،هزاران  دمینجارسیکه چطوربه ا شهیهنوزخودم باورم نم جان يفت زربودگ دهیهمعق يکه خودش هم دردل بازر

 میشناختیکه من وشمام یاون طلعت کنمیاوقات فکرم یگاه پرسمیسوال دارم که درطول روزازخدا وازخودم م

بزرگش  يطلعت وآرزوها هیا گهیکس د زنهیوباشماحرف م سادهیوا نجایکه ا نیگم شدورفت وا ییجا کی

 ۀمادرم ، مادردوتابچ دمنی،به من نگاه کن رشدهید یلیخ یول...همون طلعت سابق  شمواستم بکجاست ؟ بارهاخ

 ۀقی میاریگفت ماآدماهروقت کم م یراباتلخیحم. دونمیبوده نم نیخداا دخواستیشا گناهیمعصوم وب

 میخوایچرا چون نم یدونیم میکه مابدشانس میگیم می،گاه میکنی، ازخداگله م میریگیروزگاروسرنوشت روم

به عالمت  دکهیطلعت رود ةوشکست خورد وسیما ۀافیق ی، وقت میریاشتباهاتمونوبه عهده بگ تیمسئول

 یدونیدادم راادامهیحم.افتاد  هیهم به دنبال او به گر يدزریبغضش ترک دهیاوسرش راتکان م يدحرفهاییتا

 يکردیم لیتحص ادرکنارمنی نم يجا هدبی، توبا يرودار نهایشترازایتواستحقاق ب نکهیا يبرا سوزمینقدرمیچراا

، طلعت گفت من ناراحت  يبادست خودت ، به خاطرغرورت خودتو بدبخت کرد یول يدیرسیوبه آرزوهات م

 يمال منه ،زر یکه اون خوشبخت نهیروکه دوست داشتم خوشبخت شده مثل ا یکس نمیبب یچون وقت ستمین

 نطورکهیا: خوشبخت شد؟ طلعت گفت  یداشت وستشروکه د یحاال اون نمیخانم دانشمندبگوبب: دیپرس يبادلخور

کاروکرده باشه  نیا یتیخودشون ازدواج کنه ممکنه اولش بانارضا ۀازطبق يدختر هیمادرش به من گفت قراربودبا

تااومدجواب  يزر.  هیمن کاف يبرا نیسروسامون گرفته هم "کم کم بهش عالقه مندشده وتااالن حتما یول

 .ادامه بده يبه اوزد ونگذاشت که زر محکمرایطلعت روبده حم

 رخوشبختیکنه ام الیبذارخ ادیبرم يرو بدونه ازاون چه کار قتیحق يخوایچرام: ازطلعت جداشدندگفت  یووقت

بااون  چوقتیرهیتازه اگرم بدونه که ام يریروهم ازش بگ یدلخوش نیا يخوایخوشه م نیشده حداقل دلش به ا

 رومثلیسراغ ام رهیبدوبدوم یکنیکرمپسره حامله اس ف نیکه ازا يدیند کنهیکارمیچ یکنیدخترازدواج نکردفکرم
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 هیدوستمون کله خرترازاون نیگفت معلومه که نه چون ا يزر. کننیم یدرکنارهم زندگ یوخوش یبه خوب لمایف

 .............اس دهیفایدختر ب نیحرف زدن باا یگی، توراست م دهیکه نشون م

که  یزن جوان يبرا تییگذشت دوسال کارو مسئول یطلعت بسخت يزودوبرا یلیمال خج يبرا يسرباز دوسال

دوم پسربود وطلعت اسم اورا  ۀسخت بود بچ یلیخ ییازآنها به تنها يآمده بودونگهدار ایبچه اش هم بدن نیدوم

ل خدمت جما انیپا کارتکه  يروز شدیم زبزرگیآزاردرکنارگلر یساکت وب یلیگذاشت روزبه خ "روزبه"

 ردیگرفت جشن بگ میخوشحال بودند طلعت تازه حقوقش راگرفته بود پس تصم یلیآنها خ دیبدستشان رس

 یجشن درست وحساب کی ییبرپا يموقع برا نیبهتر نیهمدم خواهرجمال هم باشوهرش به تهران آمده بودندوا

  .دعوت کند انراهم به اتفاق خانواده ش يوزر رایگرفت حم میبود طلعت تصم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (تاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیااین ک

 

 دیجمال آن راپوش یبود به اودادتابپوشد وقت دهیجمال خر يراکه بعنوان کادو برا يطلعت کت وشلوار آنشب

بود  نطورهمی، هم ادیبهت م یلیباشه خ جمال جان مبارکت دوگفتیصورت جمال رابوس یطلعت باخوشحال

، طلعت دردل  شداوراشناختیگرنمیطلعت ازاوخواست که کراوات هم بزند د یداشت ووقت يبلند يجمال قدوباال

 نیاومتوجه ا ةدوستانش هم به انداز خواستیبابت خوشحال بود، اوم نیچقدرباروزاولش فرق کرده وازا گفتیم

 .دواج آنها مخالف بود وتاآنروزهم نظرش عوض نشده بودتفاوت بشوند بخصوص رضا که بااز

 یوقت. ....که ازسر غروربه لب داشت شد  يلحظه متوجه لبخند کیبه خودنگاه کردوطلعت در نهیدرآ جمال

 نقدرخوشیبودکه ا یفروش وهیهمان پسرك ، شاگردم نیا ایجمال شگفت زده شدند آ دنیآمدندهمه باد همانهایم

مراقب باش  یرفته ول وپوستشآب ت یحساب: طلعت گفت  رگوشیخانم ز نیبود، مه ستادهیدرمقابل آنها ا پیت

 !پوست واستخون يشد يریم نیازب يخودت دار

دختره  نیا ارمیسرازمنطق طلعت درنم "اصال:  راگفتیبه حم يمسئله شده بودند زر نیهم متوجه ا يراوزریحم

 یکنه ول نودركیطرف مقابلش بتونه ا دوارمیفقط ام: راگفتی، حم شهیترمیاش روزبه روز قو ثارگرانهیا تیشخص

بخداجمال  دینباش نینقدربدبیا: گفت  نشدوستا رگوشیبودآروم ز دهیراروشنیآخرحم ۀ، طلعت که جمل دونمیدمیبع

 ینیبدب نهمهیا لیهنوزدل یول:  راوگفتیبعدروکردبه حم.نیکنیکه اشتباه م کنمیمن بهتون ثابت م هیپسرخوب

 یلیخ زمیطلعت عز: معذب شد ودردل گفت  یکم دارهیجمال ازاوچشم برنم دکهیود رابرگشتیحم. دمیتورونفهم
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معلومه : ازاوگرفت وگفت  یشگونین یندادبه شوخ یشدوجواب راساکتیدحمید یطلعت وقت!یفهمیزود خودت م

درفت به طرف همش ازعالقه است وبع دونمینداره م یبیع یشماها ول یباف یامان ازمنف يندار یکه جواب

 شد ییرایومشغول پذ همانهایم

دوسال  نیا یوبه طلعت گفت طلعت جان توط گشتیآنروز جمال به دنبال کارم يشب هم گذشت ازفردا آن

تابه  داکنمیکارخوب پ هی دمیحاال نوبت منه بهت قول م یکن یوخانم ینیدبشیبا گهید يخسته شد یلیخ

بودکه درخانه  يزمنتظر رو صبرانهیخسته شده بودب تییوضع نیازا ی، طلعت هم که براست یشوهرت افتخارکن

مشغول به کارشد  یفرش فروش ةوجمال دربازار درحجر دیآنروز رس.مراقبت کند شیازبچه ها ندوفقطیبنش

 یراض یداشت ول یگذشت جمال درآمدخوب یوطلعت هم ازکارش استعفا دادو درخانه مشغول شد،دوماه

 ینقدردرهمیدست جمال راگرفت وگفت جمال جان توچته چراا کروزطلعتی بردیرنج م يازمسئله ا یینبودگو

 یلیپسره خ نیجمال گفت راستش ازدست ا.کمکت کنم  دبتونمیبه من بگوشا یناراحت يزیشده ؟اگرازچ يطور

به باباش  ادیوقتا م یپسر صاحب مغازه بعض نیکدوم پسره؟ جمال گفت هم:دی، طلعت باتعجب پرس میشاک

روکردبه طلعت وگفت  تیبعدباعصبان... کنهیم بتصح یسیفرنگ بوده ، مثل بلبل انگل یامدتیوگ زنهیسرم

 دم،یرسیم ییجا هیدنبال درس وزبان وبه  رفتمینرفته بودم م یاگه منم دنبال عشق وعاشق یول ایناراحت نش

 سشیه پسررئجمال ب یعنیطلعت ازتعجب دهانش بازمانده بود. کردینم یپسره به من فخرفروش نیاالن ا

 "ندیبب تواندیبرادرمن باالترازخودش رانم"همدم افتادکه گفت  ادحرفیودبعدب يچه طرز فکر نیکردایحسادت م

کرد  دعجلهیاماکم کم ، نبا یبه همه جابرس یتونیخوبه توهم م شرفتیجمال جان پ: گفت  متیبامال ی،ول

، خوشحال باش تابه لطف خدا توهم  یبش یانعصب گرانید تییازموفق شهیهم نکهیا يبه جا: وبعدباخنده گفت 

اگه  گمیم کنمیمن حسودم آره؟اشتباه م یگیتوم یعنی ترشدوگفتیحرف جمال عصبان نیباگفتن ا!  یش موفق

کردم  یغلط هیمن  ی؟، طلعت جون بهت برنخوره هاول شتربودیمن ب شرفتیپ دامکانیدوتابچه نبود نیتووا

بدهدپس  یچه جواب دانستینم دیبگو دچهیبا دانستیطلعت نم.م جوابتودادممن يدیندارم توپرس یتیحاالم شکا...

 نکهیخانه برگشت طلعت باا ربهید یلیرفت آنشب خ رونیجمال هم ازخانه ب. نزد  یحرف چیساکت شد وه

 .دیایبوجودن نشانیب يخواب زد تا برخورد داربودخودرابهیب

نبود  یناراض "نباراصالیبه خانه آمدا یام کردوباخوشحالثبت ن یسیآموزشگاه زبان انگ کیآنروز جمال در يفردا

 :  دوگفتیطلعت رابغل کردوبوس
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طرفه ،  یباک فهمهیم گهیروگرفتم د یازخودراض ةپسر نیحرف زدم وحال ا یسیمثل بلبل انگل یحاالوقت

نتوانسته  به اتاق رفت ، طلعت فکرکردکه تابه حال یمنتظر عکس العمل طلعت باشد باخوشحال نکهیبعدبدون ا

باتمام کم  بودکه يطلعت دختر مار؟یب کیایجاه طلب است؟ ، حسوداست؟،  کیشوهرش رابشناسد ، او

 چیبه ه شدیم نیغمگ شانیهایشادوبا ناراحت گرانید ي، اوکه باشاد کردیم يازین یاحساس ب یزندگ يهایوکاست

 .بازهم ساکت ماند نیجمال رادرك کندبنابرا توانستیعنوان نم

رابه رخ  نیکه توانسته بودا يوروز کردیصحبت م یسیانگل یچنان بودکه بعدازگذشت چندماه بخوب جمالاستعداد

به طلعت  دیخندیکه م یخوشحال به خانه برگشت ودرحال یلیبود،آنروزخ شیروززندگ نیبکشدبهتر سشیپسررئ

 کندگفتیصحبت م یوک یچ ةاراودرب دانستیبچه ننه روگرفتم ، طلعت که خوب م ةپسر نیامروزحال ا: گفت 

ثابت کنم که  يبه توکه منوقبول ندار خواستمیآرزو؟ من فقط م: جمال گفت. يدیخداروشکرکه به آرزوت رس:

 يبه من حسود ينکنه حاال تودار نمیغرورزدوگفت بب يازرو يبعدلبخند...انجام بدم  تونمیروبخوام م يهرکار

باعث افتخارمنه مگه آدم به  یبرس ییکه توبه جا نیا زمیزع: طلعت باتعجب روکردبه جمال وگفت  ؟یکنیم

تومن بودم ، حرف من  یمشوق اصل يدرست روادامه داد ی، تازه فراموش نکن وقت کنهیم يشوهرش حسود

 يگریگرفتن حال د يدادن خودت باشه نه برا رییکردن وتغ شرفتیپ يبرا يریادبگی يزیچ يخوایکه اگرم نهیا

شوهرت دادن  یتوآرزوت درس خوندن بوده ووقت گفتنیخودت م يآخه دوستا بودگفتجمال که قانع نشده !

،  خورمیمسئله روم نیا ۀکه زنده ام غص یمن تازمان: طلعت گفت  يموضوع غصه خورد نیبه خاطرا یلیخ

 يریتاث شدارشین يدحرفهایجمال که د.  ستمیکه خوشبختانه بهش مبتال ن هیماریب کیاماحسادت ازنظر من 

 .باپسرش شد يندادومشغول باز گرادامهیرد دندا لعتدرط

فصل  نیکرده بودند،باآمدن ا ختنیشروع به ر يزییپا يدرختان به همراه بادها يدرراه بودوبرگها زییپا فصل

حسش نداشت وهرکه  نیا يبرا یلیادلی یفی، او تعر بردیناشناخته طلعت را درخود فروم یاحساس غم شهیهم

 يفصل برا نیبودکه ا نیا رستشد یول زهییفصل پا تییدخاصیشا دانمینم گفتیم دیپرسیحالش م ةازاو دربار

درواقع . که بودرسانده بود یینجایکه اورا به ا ییونشدنها هایتلخ ۀهم ادآوریبود،  شیهایناکامۀهم يطلعت معنا

بستندوبه  مانیپبودکه باهم عهدو يزییبعدازظهر پا کیردریافتاده بود اووام زییدرفصل پا شیمهم زندگ ياتفاقها

 یآهنگ نینتریودلنش نیباتریخش خش برگها ز يشود آنروز صدا وندآنهایپ تواندمانعیزنمیچ چیهم قول دادندکه ه

 چیکه ه ییخاطراتش وآرزوها ادیبرگهابه  نیا يحاال باراه رفتن رو یبودکه تاآنوقت به گوشش خورده بود، ول

دوست نداشت ، نم نم  شیرقدمهایخرد شدن برگهاراز يداگرصیحاالد افتاد،یبه خودنگرفت م قتیوقت رنگ حق
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 يگرید يتلخ معنا يروزها يادآوریطلعت بجز  يبرا زییفصل پا یترنم عاشقانه نبود ، وبطورکل کیگریباران د

 ... نداشت 

 دادچونیحق م یکم ي، به زر زدیبه اوسرنم نکهیدلخوربودبه خاطرا رایبودکه ازدوستانش خبر نداشت ازحم مدتها

گرفت علتش  میبه هرحال تصم دیدیم يزر راراکمترازیحم یداشت ول يوقت آزاد کمتر شیباوجود بچه ها

 .برودآنها  دنیگرفت به د میازدست اوناراحتند پس تصم ددوستانشیشود، شا ایراجو

 دنیبازکرد ، باد شیرفت آنروز شوکت خانم دررابرو رایبه منزل حم شیبعد طلعت به همراه بچه ها چندروز

وسپس به داخل دعوت کرد شوکت که مدت  دیخوشحال شد آنهارادرآغوش گرفت وبوس یلیطلعت وبچه ها خ

به  نمیبیبارتورام، هر يزیراعزیحم ةمن به انداز يبودگفت طلعت جان بخدا توبرا دهیطلعت راند يادیز

 هیشترشبیزنان ما ب کاشینجات داد ، ا یمردوحش کیکه منوازدست  افتمیم یشجاع ۀدوازده سال ۀاددختربچی

شوکت  یبودگفت راست ادآنروزافتادهیطلعت که .امدیعمرم فقط کتک خوردم وصدامم درن ۀتوبودندتامن که هم

که دوباره ازدواج کرده،  هیسال کی دونمیفقط م رمنه دخت دوگفتیکش ی؟شوکت آه دیدار يخانم ازحسن آقا خبر

که  دنیسوادشم ندارم ،اماچطوراجازه م یعنی،  ارمیسردرنم قانونها نیازا "من که اصال: زدوگفت  یبعدلبخندتلخ

 ستیبرام مهم ن "ازشوهرم نداشتم واصال ی؟البته من دل خوش رندیبگ يا گهیمردها بدون اطالع زن اول زن د

 یاونو باکس شنینم یرودوست دارندوهرگزراض شونیهم هستن که برعکس من زندگ ییزنا یول کنهیکه چکار م

 ه؟طلعتیجواب چ "اوناس؟ واصوال يجوابگو یکس ه؟چهیزنان کجاست؟ حقشون چ نیا گاهیکنند جا میتقس

،  چرخهیپاشنه نم کی يدررو شهیعوض خواهدشد وهم نیکه قوان نهیزدوگفت شوکت خانم جواب ا يلبخند

 يکالم بانفوذ د،یشدیزبردست م لیوک کیمطمئنم  دیداشت تییشمااگرموقع یول دگفتیخندیم نطورکهیعدهمب

 . دیردا

 میابریب گرفتمیزنان عالم روم ۀحق هم تونستمیبه خدااگرم دبعدگفتیرابغل کردوبوس "روزبه "خانم شوکت

 یوقتها کم یبعض ادهیکارش ز زمی؟ شوکت خانم گفت نه عز ومدهین راهنوزخونهیدحمیطلعت پرس.تواتاق دخترم 

به اتاق  یبودباخوشحال دهیطلعت راشن يصدا راکهیموقع دربازشدوحم نیدرهم.دبرسهیبا گهید یول ادخونهیرمید

 یبعدازشوخ يخفه ام کرد يگفت وا یبه شوخ کردطلعتیطلعت رادرآغوش گرفته بودورهانم قهیآمد وتاچنددق

شماهم  ارمیبراتون ب ییچا هیوگله واظهارمحبت هردوآرام کنارهم نشستند ،شوکت گفت خوب بهتره من برم 

 یشماهم کم میبر اطیباهم به ح نیایبچه هاراگرفت وگفت ب ستبعدد دیبه هم بزن دکهیحرفا دار یلیخ دونمیم

به منزل اوآمده ،  یلیطلعت به چه دل دانستیم راخوبیباهم تنها شدند، حم یمیباالخره دودوست قد.  دیکن يباز
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 يوبذاربه حساب مشغله کار ادهیباورکن کارم ز یول يازم دلخور دونمیبعدازچندلحظه گفت طلعت جون م

حرفها  نیا دانستیطلعت که م. هستم  ادتونیب شهیوهم کنمینم اعوضیروبادن يتووزر چوقتیه نم بدوننویوا

 یومنوراض یقشنگ به من بزن يکه باتوتعارف کنم وتوحرفا امدمیهمه راه ن نیمن ا راجانیبهانه است گفت حم

شده  توازمن يریگ زدم که باعث کناره یاحرفیکردم  يکار امنی، آ خوامیروم قتیبرم من حق یبفرست

مهمه ومطمئنم  یلیمن خ يبرا يمنوتووزر نیب یدوست نیراحت به من بگو تاخودم رواصالح کنم ا نطورهی؟اگرا

 رایهرچه حم.  یروبگ یواقع لیسراصل مطلب ودل يپس بهتره بر ستیکمرنگ شدنش ن لیدل يکار ۀمشغل

 کردبهیم یسع کهیدرحال.قت رابگهیکه حقکردطفره بره نتونست طلعت رامتقاعد کنه باالخره مجبورشد یسع

ازدستم ناراحت  يبد دقولیبا یول گمیم یبدون يراستش طلعت جان حاالکه اصراردار: طلعت نگاه نکنه گفت

 ستمیمن ازدست توناراحت ن راگفتیحم ؟یچراازدستم ناراحت نمیزودباش بگوبب دمیطلعت گفت قول م ینش

طلعت هاجوواج به !! طلعت مسئله شوهرته راگفتی؟ حم قدرسختهنیکه گفتنش ا هیطلعت گفت چ...راستش ...

اشتباه  "گفتم حتما کردباخودمیم تینگاهش مرااذ ینیسنگ دمیدیدادهربارکه اورام راادامهیحم کردیم رانگاهیحم

 راگفتیحم ؟یچ نکهیگفت تاا صبرانهیطلعت ب... نکهیحس رادارم تاا نیوچون ازاول بااومخالف بودم ا کنمیم

 ینه من نه توهرچ یرااگرنگیروفراموش کنم بخداحم یبگم طلعت گفت چ تونمیکن نم راموشطلعت ف یچیه

رفتن به محل  يروزکه برا کی نکهیتاا: اجبارادامه داد  رابهیحم دیهست به من بگو زودباش جونم به لب رس

آمدوسالم  کیدونزدیودشدم من کینزد یبودوقت یانگارمنتظرکس دمیرفتم سرکوچه جمال رود رونیکارم ازخونه ب

 نجایهم عرض کرده باشم ، من گفتم آقاجمال چراا یسالم هیگفتم  گذشتمیم نجایازا راخانمیکردوگفت حم

طلعت . زودرفت یلیوخ شمیمزاحم نم گهیگفت نه د شهیخوشحال م دنتونیمنزل مادرم ازد دیاوردیم فی؟تشر

 نیراگفت طلعت جان شوهرت چندبارایحم. يبزرگش کرد نقدریتوا ستین يمسئله ا نکهیخوب ا ن؟یگفت هم

باطلعت وبچه  دینیدمراببیاگرخواست ندفعهیبااعتراض من روبروشد به اوگفتم آقاجمال ا نکهیکارش راادامه دادتاا

اودرجواب به من چه گفت؟ طلعت  یدانی، م ادیکارتون خوشم نم نیازا "چون من اصال دیاوریب فیهاتشر

منو  دیفکرکردم شماهم دوست دار یگفت ول یپرروئ باکمالشوهرت  راگفتیحم دچه؟یباحرکت سرپرس

راگفت به اوگفتم خجالت بکش اگربه خاطرطلعت  نیا یوقت.  دیکردینم یاعتراض امدمیهربارم دچونینیبب

 دمتینشه وگرنه به جرم مزاحمت م داتیپ نطرفایا گهید گمیفقط بهت م یچه کارکنم ول دیبا دونستمینبودم

 .بسرعت ازآنجادورشدم بعدهم سیدست پل
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 یگرفت وبه آرام شیدستها انیجان ازبدنش خارج شده بود رادرم ییگو يطلعت که از شدت سرد يرادستهایحم

 کنمیم یاحساس سبک یول گفتمیبهت نم يکردیسخت بودواگراصرارنم یلیموضوع برام خ نیگفتن ا: گفت 

 نیناراحتت کنم وا خواستیاما دلم نم گفتمیت مزودتربه دبهتربودکهیشا. گذاشتم نیراازدوشم زم يوانگاربار

باورم ...شهیباورم نم:  گفتیم رلبیز کردومرتبیم رانگاهیبه حم يطلعت باناباور.نمیبب يروکه االن دار یحال

 شهینم

 

 نیاول دوارمیام یول. گمیبه تودروغ نم چوقتیطلعت راگرفت وبه چشمانش نگاه کردوگفت من ه يها راشانهیحم

باالخره همه : طلعت گفت  يدلدار يبعدبرا.سرش داشته  يبه توروتو انتیباشه که شوهرت فکرخ يبار نیوآخر

طلعت . ياریبروش ن "، بهتره اصال مونهیکه کرده االن پش يمطمئنم اونم ازکار کننیاشتباه م شونیتوزندگ

زودوباعجله  یلی، خ رمدبیازجابلندشدوگفت با"، وفورا تونمینم دوگفتیکش رونیرابیحم يدستها انیدستش راازم

 .کردوبه سمت خانه اش به راه افتاد یراگرفت وازشوکت خانم خداحافظ شیدست بچه ها

نگاه  دنیعمرگذشت تاباالخره دربازشدوجمال واردخانه شد باد کیمانند شیتاآمدن جمال به خانه برا هیهرثان

چرامزاحم  دیت باهمان نگاه پرسطلع اد؟یم یطلعت تعجب کردوگفت خانم خوشگله چشه به نظرعصبان یعصبان

 کنه؟یم انتیمن خ همن ب یدوست دوران بچگ ي؟ فکرکرد يکرد يدرمورددوست من چه فکر يشد رایحم

 کردم؟ نقدردرموردتواشتباهیا یعنی دونستم؟یومن نم يپست بود نقدریتوا یعنیجمال 

آرام جلوآمدوگوشش رابه  رامدآیمادرش راشن يبودصدا شیبابرادرکوچولو يباز گرمشغولیدراتاق د زکهیگلر

حق به  ۀافیرابلندکردوباق شیجمال صدا.درگرفته است  یمادرش وجمال جروبحث نیکردمتوجه شدب کیدرنزد

بهت بگم  خواستمیندبارم، چ یتوباورکن دهیاون دوست ترش يازتوانتظارنداشتم حرفا "جانب گفت طلعت اصال

، معلوم شدکه حدسم درست بوده اون  ومدیدلم ن یول هکنیتوحسادت م یکن اون به زندگ يدختره دور نیازا

.  دمیتورو به صدتا مثل اون نم يمو هی، من  ستین تیتوحال یول زهیبر توبهمیدروغ خواسته زندگ نیباگفتن ا

 رای، تازه هم به حم ستمی، طلعت گفت آقاجمال من احمق ن یدختره رفت وآمدکن نیباا يحق ندار گهید "اصال

منوداره توبه  یزندگ ختنینه حسوده ونه قصدبهم ر رای، حم دمیم صیوراست روهم ازهم تشخ، دروغ  دمینرس

 کاردارمیبسه زن من به اون دختره چ ادگفتیجمال بافر. یزنیبه اون تهمت م يدار يجواب منوبد نکهیا يجا

نه ات هم دست زنو يحسادتها نیازا یدونیقدرنم یسرت ول يرو يدبذاریمثل منوبا يرتوشوهردست ازسرم بردا
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 شهیهم زودترازهم دصبحیاعتنا به طلعت شام نخورده خواب یبخوابم بعدب رمیبگ خوامیبردارحاالم ساکت شو م

 .زد رونیازخانه ب

اواخررابطه  نیموضوع خوشحال نبودا نیطلعت درراه بودامااوازا ۀبچ نیمتوجه شددوباره بارداراست ، سوم طلعت

ازدواج چه خواهدشد امادکترخبردادکه دوماه  نیعاقبت ا دانستینمو رفتینم شیخوب پ یلیاش باجمال خ

باگذشت زمان  دیشا وگفتبکندخودرابدست سرنوشت سپرد  دیچه با دانستیگرنمی، د گذردیم شیازباردار

 نیباهم احتالف دارند، ماهم ازا یزندگ لیهمه اوا دادکهیم يگرمتروبهترشود ، اوبه خوددلدار مانیزندگ

 .سوم حال وروزماهم بهترشود ۀبچ دباآمدنیشا میستیامرمستثنا ن

راازپدرش به ارث برده بود ، طلعت نامش را ژاله  نیا دروکهیوسف ییطال يباموها ياآمددختریسوم هم بدن ۀبچ

 .داکندیپ يگرید يآنها رنگ ورو یژاله زندگ اآمدنیبابدن دواربودکهیگذاشت وام

گرفت، اودرفروشگاه ارتش مشغول به کارشد درآن دوران  یحساب ، کاروبارجمال یشدالبته ازنظر مال نطورهمیهم

خوب بودطلعت هم  یلیخ "روبه راه شده بودرفتارجمال هم ظاهرا شانیبودوزندگ ارخوبیاوبس یاوضاع مال

 نیازا ندطلعتیایب تهرانبه  یزندگ يتوانست کمک کندتا همدم وشوهرش هم برا کردجمالیم تیاظهاررضا

جمع  گربهیدوست د کیباشد و یاودوست خوب يتواندبرایهمدم م کردیدچون فکرمخوشحال بو یلیبابت خ

 يبوداومرد لیوک راهمیازهمکارانش ازدواج کرد، شوهرحم یکیبا راهمیحم نیب نیدرا.شدیدوستانش اضافه م

 نیازا یبه طلعت نگفت ول رایآنها رفت ، حم یروسوبدون جمال به ع ییوبااخالق بودطلعت به تنها ارمحترمیبس

 .خوشحال شد یلیبابت خ

 یکه اکنون س يباهم درددل کنندزر یداکردندتاجسابیپ یوطلعت فرصت يزر)یعروس يفردا( یپاتخت درمراسم

کامل  شییبایز یسالگ یدرست است که زن درس نیبود ،ا شییبایدراوج ز گذاشتیراپشت سرم یسالگ

 نیبهتر ندرآغوشش فشردوگفت طلعت جاطلعت رابغل کردو يزر دیپرس شیراجع به زندگ ياززر شودطلعتیم

که  ییهایهمان لجباز کردافتادیم يبارضا لجباز يکه زر یاددورانیطلعت به . من ازدواج بارضاست  یاتفاق زندگ

 نیمانده بودطلعت ازا دبهترازروزاولیمحکم وپابرجامثل روزاول وشا نینچنیشدکه بعدازسالهاا یمنجربه عشق

 چوقتیبودکه ه نیا کردیتوجه م ارجلبیسه دوست بس نیکه درا يزیکردچیم یموضوع احساس خوشحال

 يزر. یشگیوهم یارجدانشدنیسه  کردند،یبهم افتخارم یطی، ودرهرشرا کردندیحسادت نم يگریبه د چکدامیه

 گهیبه گذشته اس ماهم د رمربوطیجان ام يزر: بدهداماطلعت مانع شدوگفت  دیجد يرخبرهایازام خواستیم

 یوقت نکهیا ۀبه اضاف میدائم از اون دوران صحبت کن میتونیسالمون شده ، نم یس گهی، د میستیبچه ن
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 رهیم شیخوب داره پ یلیخ مونی، حاالکه زندگ کنمیم انتیدارم به شوهرم خ کنمیاحساس م زنمیم رحرفیازام

گفت  يزر. افتاده ؟ یداتفاقی، طلعت وحشت زده پرس یدبدونیبا یول: حرف طلعت روقطع کردوگفت  يزر.....

درست  کنمیطلعت گفت فکرنم. يایخوادبیدلت م میریم میفرداهم مراسم دارن منورضادار دهکر رفوتیمادرام

 قهیبعدازچنددق.  میگردیو زود برم میگیم تیتسل هی میریگفت باهم م يزر.به اونا ندارم  یربط گهیباشه من د

جان  يزر:گفت  يبه زر رپسیرراوست وهم اممجلس ختم هم به ض نیکه رفتن به ا دیرس جهینت نیطلعت به ا

 .گراصرارنکردید شودیطلعت عوض نم دنظرید یهم وقت ي، زر ستیاومدن من درست ن دیشمابرو

ورضا هم به اتفاق درمجلس حاضرشدند،  يبهارستان مراسم ختم برگزارشد زر دانیم یحوال يدرمسجد

که داشت  یشیبه آنهاخوش آمدگفت،باته ربغض داشت  کهیآنها رضارادرآغوش گرفت ودرحال دنیربادیام

 مانشخبرهرقدرکوچک ازطلعت رادرچش کی دنیعطش شن دیدیررامیهربارام يجذابترازقبل شده بود ، زر

کرد  یگفت اماعذرخواه تیطلعت سالم رسوندوتسل "ظمنا:  روگفتیروکردبه ام لیدل نیهم کردبهیاحساس م

به هرحال سالم منوبهش  کردمیم امدتعجبیاودارم اگرمکه از یباشناخت: رگفتیام. ادیب تونستیچون نم

کردوباخودگفت اوازکجا  رنگاهیباتعجب به ام يزر.گرفتاره  یلیخ "کوچک ، حتما ۀالبته باوجودبچ.دیبرسون

 !کند؟یم بیطلعت راتعق یزندگ یعنیداندیم

 "به اوبزند ، اتفاقا يطلعت رفت تاسر ۀداشت به خان یسال ازدهیبه اتفاق دخترش که حدود يآنروز زر يفردا

 يدزریدار یوگفت ماشااهللا دخترخوشگل يجمال روکردبه زر قهیآنروزجمال هم زوتربه خانه آمده بودبعدازچنددق

 ينداد زر یباشه اماجمال جواب دمخوش ق دوارمیخوشگله آقاجمال ام یلیشماهم دخترتون خ:تشکرکردوگفت 

چه  دانستینم دیترس یلینبود، خ یعیکه طب یاهچشم به دخترش دوخته ، نگ دجمالیسرش رابلندکردد

به  مارگونهیدرراه مدام صورت جمال باآن نگاه ب یکردوبادخترش ازآنجارفت ول یزودخداحافظ یلیخ یدولیبگو

 .امدیخاطرش م

کارش  یشبها وقت یژاله گذشت ، جمال درهمان فروشگاه ارتش مشغول به کاربوداوبعض اآمدنیماه ازبدن شش

طلعت هم  امدیبودکه کمتربه خانه م یچندوقت لیدل نیوبه هم دیخوابیدرفروشگاه م شدهمانجایمتمام  روقتید

کم به فکرخودت باش  هی ، یکنیم ضیرومر ادخودتیجمال جان آخه باکارز گفتیشوهرش نگران بودوم يبرا

کن ساعت  یع، س ستمین ی، من که زن پرتوقع میکن یزندگ میتونیماباپول کمتر هم م ستیپول ن زکهیهمه چ

دارم  دونمیتونگران من نباش من م:  گفتیاما جمال م.  یبچه هاباش شیشترپیتاب یکارت روکم کن

عوض شده بودتوجهش به طلعت وبچه ها  همرفتارجمال  یمنوال گذشت ول نیبه ا یمدت دوماه.کنمیکارمیچ
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زنگ  يبودندصدا يول بازمشغ اطیو بچه هادرح یاطیطلعت مشغول خ کهیکروزدرحالی نکهیشدتاایکم وکمترم

دررابازکرد دوزن راکه  یدووقتیبودبه سمت دردو اطیدرح زکهی، گلر دیکش رونیدرطلعت راازافکارمغشوشش ب

گفت منزل  انسالیزن م ن؟یکاردار یباک دید بالحن کودکانه پرسیبودپشت درد انسالیم يگریجوان ود یکی

مادرش پشت  دکهیبرگشت د یوقت کنم،یدادبله االن صداش م زجوابی؟ گلر نجاستیطلعت خانم ا

طلعت گفت  میریوقتتون رابگ قهیگفت اگراشکال نداره ماچنددق انسالیزن م.طلعتم  دمنییبفرما: دوگفتیسراورس

 یداخل خودمونومعرف میایب دیبد رامااگراجازهی؟ زن گفت خ میشناسیگررامیاوردم ، ماهمدیاما من شمارو به جان

بودکه  یآندو با اوچه کاردارند، مدت ندیمنتظربودتابب يکردوباکنجکاو ییل راهنماطلعت آنهارابه داخ. میکنیم

همراه آن دوزن  به زوطلعتیبه جمال ربط داره؟ به هرحال گلر یعنینبودطلعت باخودگفت  يازجمال هم خبر

تن  که خوددوخته بودبه یساتن یطلعت رب دشامبرزرشک.کردیواردخانه شدند زن جوان فقط به طلعت نگاه م

 يا نندهیافزودوهربیاوم ییبایبود برز ختهیر شیشانه ها يبررو شمیرنگش که مانندابر ییخرما يداشت وموها

دهند  حیآمدنشان راتوض لیدل دومنتظرماندتاآنهاخنک آور یشربت همانانیم ي، طلعت برا کردیرامجذوب خودم

بودم  دهیفتونوشنیکه تعر ينطوراو "اصال: گفت  دیطلعت راد ۀرفتارمحترمانه ومودبان یزن جوان وقت

 نیتا ا يشما که زن مرد فیح: گفت  انسالی، به دنبال اوزن م دیباهستیز یلیجوان وهم خ یلیخ دشماهمیستین

گفت خانم من  انسالی؟ زن م دیشناسیشماشوهرمنوازکجا م دیپرس باتعجبطلعت ! دیاندازه هوسران شد

به دختر جوان  يطلعت درسکوت باناباور! دخترهم هست  نیقصدناراحت کردن شماراندارم اماشوهرشما شوهرا

 روبااجبارشما نکهیازشما وا یینامردبابدگو نیا ابهتربگمیمرد نیحدود هجده سال ، زن ادامه دادا يشد دختر رهیخ

 نکهیبوده وا یکارتون دائما دعواوخرج تراش نویزن بود وهیوب دیدار یتفاوت سن یلیشماخ نکهیبه عقداودرآوردندوا

،  میمنه بش ةدخترکه خواهرزاد نیبه ازدوجش با ا یباالخره موفق شده وشماراطالق داده مارو متقاعدکردکه راض

طلعت شوکه . که دوماهه بارداره ول کردورفت  ترودخ نیا یحیتوض چیشب بدون ه کیامابعد از گذشت دو ماه 

 یامکان نداره ، ماباهم مشکل نیگفت ا یت، به سخ دیلرزیبود ، ازدرون م دهیشده بودزبانش بندآمد، رنگش پر

شدم  زرومتوجهیاول همه چ ۀشما درهمون لحظ دنیباد: گفت  دیکه حال وروز طلعت راد انسالیزن م م،ینداشت

 نیا فیوتکل میداکنیتااونو پ میاومد نجایکردگفت مابه ا یازطلعت عذرخواه نکهیا ضمنو ادهیش کهیمرد نیا

حداقل بخاطربچه هاش باشمادرتماس  کردمیفکرم. دیخبریکه شماهم ازش ب میدونستینم میدخترو روشن کن

،  شتندتنهاگذا دانستیکه فقط خودش م یآندوازآنجارفتندوطلعت راباحال یدوساعت یکیباشه به هرحال بعداز

 یکم زکهیتنهاگلر.کردندیامان برگونه روان بودوبچه هاهم باتعجب به مادرشان نگاه م یب شیاشکها
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کوچکش  يکه بادستها یشدواورابغل کردودرحال کیاوبه مادرش نزد ند،یگویتوجه شدکه آنها چه مبزرگتربودم

 .افتاد هیگر کردبهیپشت مادررانوازش م

پسره آدم  نیکه ا دونستمیشد وگفت من م ارناراحتیخبربس نیا دنیطلعت آمدوازشن ۀروزبعد همدم به خان دوسه

مطمئن باش ، طلعت گفت  نهیبیروم کنهیکه م ییکارها ين سزاطلعت جون توخودتوناراحت نکن او یول شهینم

 يهمراهه آخرش معلومه پس کار انتیکه بادروغ وخ ی، زندگ خورهینم داکنهیادامه پ نکهیبدردا یزندگ نیا یول

؟طلعت  هیگفت طلعت جون منظورت چ یهمدم باناراحت.بهتره االن انجامش بدم  دبکنمیبا گهیروکه چندسال د

 .زودترتمومش کنم دهرچهیمن ازاول راهمواشتباه رفتم با!طالقه گفت منظورم

 ییدردست به خانه برگشت ، گو یاوبعدازحدود شش ماه باچمدان داشد،یجمال پ ۀسروکل یازهراقدام اماقبل

فراوان  میپهناوروبدست آوردن غنا ينهایدرجنگ وفتح سرزم يروزیپس ازپ یپادشاه

 مگرم ازطرف مقابل بودوجمال ه یمنتظر استقبال یپادشاه نیبته چنال شد،یم نشیباغروروافتخارواردسرزم

مقابل جمال آن دخترشجاع دوازده  گرطرفیراازخانواده اش داشت ، اماد یوقاحت انتظاراستقبال گرم تیدرنها

 فیازدرون ضع یزندگ يهایساله که بخاطرسخت یس یزن ستادنبوددرعوضیایماننداو م یمردان يکه جلو يساله ا

طلعت .بود  ستادهیبودنددرمقابلش ا هبرد نیوجمال اعتمادبه نفس اوراازب يمحمد يمانندآقا یودومردانشده ب

پدربابا  دنیبچه هاباد!  رونیمن بروب ۀازخون امدگفتیم رونیب شیازگلو یکه به سخت ییجمال باصدا دنیباد

درطول  شهیهم نکهیکرده ، اوباا درحق آنان چه شیناپدر دانستیخوب م زکهیبه سمت اورفتندبجز گلر انیباباگو

به ذات  یپ شتریوب شدیاما حاال روزبروز بزرگترم داشتیواورادوست م دانستیچندسال جمال راپدرخودم نیا

دلم برات  نمیبوس بده بب هی ایب کنهیبه مامانت نترس فرارنم يدیتوچراچسب زوگفتیجمال روکردبه گلر بردیاوم

تکان نخورد ، بعدجمال روکردبه طلعت وگفت  شیطلعت راگرفته وازجا اهنریهمچنان پ زیتنگ شده بود ، اماگلر

عمل کنم ، بعدبه  چکدامیداده بود نتونستم به ه يادیز يکه به توقولها ی، من ، جمال یناراحت باش يحق دار: 

کردم ازهمه  يدرحقت بد دونمیوگفت م ستادیا شی، جمال سرجا دیسمت طلعت رفت ، طلعت خودراعقب کش

منو سمت خودشون  رنگیون بیبافر هشدم ک يلحظه کورشدم ، گرفتارخانواده ا کیدر دمیعذاب کش رخودمشتیب

تازه متوجه حماقتم شدم  خوانیفقط بخاطر پولم منو م دمینشون دادن وفهم شونویواقع ةچهر ی، وقت دنیکش

لحظه بدون خجالت  نیبرگشتن به خونه رو نداشتم، درا يطالقش دادم امارو یابیبصورت غ یمدت کوتاه یط

 هیبچه هاهم به گر. کردیفقط طلب بخشش م هیوهمراه گر دطلعت افتا يپاها يچشمان بچه ها رو يدرجلو

ساکت شدوچون  نحالیندارد باا یکارجمال بخشش دانستیم نکهینداشت باا یافتادند ، طلعت که حال وروز خوب
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باعث شد که درآن لحظه ازگناه جمال بگذرد ، نداشت  يادیاش عمرز نهیخشم وک چگاهیدلسوز بود وه "ذاتا

 يواگربرا خورهیرو م یهرکس بیزود فر یلیکه خ ستیساده ا یپسر شهرستان کردجمالیطلعت باخود فکرم

 نیکم کم توانست ازا یشدکه بعدازمدت نیا. به اون داد گهیفرصت د کیدیبارش باشه پس با نیوآخر نیاول

 یسع یجمال هم تامدت.دیموضوع رابه رخ شوهرش نکش نیا کبارهمی یحت نکهیکندوجالب ا یچشم پوش انتیخ

 .....به خانواده اش توجه کند بخصوص به طلعت  شیازپ شیب کردکهیم

 

 

 هشتم فصل

روزها بعدازگذشت ده  نیازهم یکیگذشت ، طلعت همچنان چشم به عوض شدن جمال دوخته بود  یچندماه

 شتردورادورباآنهادرتماسیت باجمال ازدواج کردعموجان بکه طلع یآنهاآمدازوقت دنیسال عموجان به د

که مزاحم  خواستینم وجانآنهابرساند، عم دادتابهیبه راننده اش م زراهمیگلر يومقرر شدیبودوازحال آنان باخبرم

البته  اشود،یازاحوال آنان جو کردفقطیم یباآمدن اوموافق نباشد پس سع دجمالیکردشایآنها بشود وفکرم

بازکرد،  شیطلعت دررابرو ی، وقت دیدیآنروزطلعت را بعدازگذشت ده سال م یمنزل آنها رفته بودول زبهیچندبارگلر

والغر ،البته سن وسالش  دهیخم یبود ، کم رشدهیپ یلیخ عموجانخوردند ، به نظرطلعت  کهیهم  دنیهردوباد

طلعت نبود  يوضع ظاهر رییتع لیطلعت خورد به دل دنیکه عموجان باد يا کهی یبود، ول يقانع کننده ا لیدل

 باتروجذابترشدهیز شیسالگ ستیازدوران ب یبه وضع ظاهرش توجه داشت وحت شهیزن جوان هم نیچراکه ا

به  "پنهان کند، طلعت کامال یبودبراحت ستادهیکه دربرابرش ا يا دهیادیرا ازمرددن شیشانحالیپر توانستیبودامانم

افتاده؟ طلعت  یاتفاق یرسیبه نظرآشفته م ددخترمیعموجان پرس یوقت لیدل نیموضوع واقف بود به هم نیا

 نیکه ا ییرسشهاپ ۀجواب هم شیاشکها نیبنابرا پرسد،ی، پدرمهربانش ازاوم یسوال راعل نیفکرکردا

 . مردسالخورده درسرداشت راداد

که اشتباه کردم  ونمدیم: مردمهربان بازگوکرد وادامه داد نیا يدرده سال گذشته رابه طورکامل برا شیزندگ شرح

درست بوده  نجایتابه ا ماتمیتصم ایوآ دونمیداشته باشم رو نم يکنم وچه رفتار دچهیبه بعدبا نیکه ازا نیاماا

بفهمم منو  نکهیبوده که بدون ا يگردباد ثلمن م يبرا یسردرگمم زندگ یلیخ:  دوگفتیکش ی؟ بعدآه اغلطی

خودمو  یکرده که حساب رمیروزگار آنچنان غافلگ. ادرو ندارمگردب نیاومدن ازا رونیوقدرت ب دهیدررخودش کش

 .احساس ضعف نکرده بودم نقدری، تا به حال ا نمیبیرو در خودم نم يکار چیباختم ، قدرت ه
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را درست  گرانید ةقضاوت کردن دربار شهیبودوهم ییوباخدا نیگفته شد عموجان مردمتد "قبال همانطورکه

 یسخت يمورد امتحانها شهیوبندگان خوب هم ییتوجزو بندگان خوب خدا گفت دخترم نحالیباا دانستینم

ومدام درحال  ستین کجوری شهیهم یوبدون که زندگ یکن يدوران راباآرامش سپر نیبهتره ا رند،یگیقرارم

 یدل خبرم،یمرتکب شدم که ازاون ب یگناه ددرگذشتهیتاوانه، شا کی نیا کنمیمن فکرم یطلعت گفت ول. رهییتغ

بابرادرشما مهربون نبودم  چوقتیراستش من ه دوگفتیکش یبعدآه رکردمیرو تحق یستم، کسرو شک

 کیریروزبااون ز کی یمن بودحت ستدوستش نداشتم واگرد چوقتی، ه دونستمیم هامیاونومقصرتمام ناکام

 ردکیم یسع کهیبعد سرش رابلندکردوباچشمان اشک آلودش خطاب به عموجان درحال... کردمینم یسقف زندگ

گناه  نهایا ایبگم خوشحال هم شدم آ تونمیم یناراحت نبودم حت "مرد اصال یوقت: گفت یبه اونگاه نکندبه آرام

 یدرست ۀنشان یزنیکه االن م ییحرفها نیدخترمهربانم هم نمزدوگفت طلعت خا يلبخند ست؟عموجانین

برادرمن  نیتارراداشت درواقع ارف نیتوبودهم هم يبه جا دهرکسیشا يوصداقت توست ، البته که گناه نکرد

رو مرتکب شد وباچهل سال اختالف سن، بازورو بارشوه به  شیاشتباه وگناه زندگ نیبودکه باازدواج باتوبزرگتر

اشتباه برادرمن  ۀتودرادام یفعل یزندگ ینامعلوم بدون پشتوانه رهاکرد ، حت یو تورو باسرنوشت دیمقصودش رس

هم  نیا"بودگفت دخترم  شترشدهیکه لحن پدرانه اش ب یبعددرحال.  ياهکارگن یگیاتفاق افتاد حاال بازتوم

کنم فرزندانت صالح وعاقل یگرفت ،دعام یرو ازخداخواه هاتیصبورباش توپاداش خوب گمیفقط به توم "گذرهیم

 فتکردوازآنجا ر یبعدخداحافظ یراگفت وساعت نیا. یغمهات روفراموش کن ۀباشند آنقدرکه بالذت وجود اونا هم

آرام شده بود،اوفقط توجهش رامعطوف به فرزندانش  شیازپ شیعموجان چنان درطلعت اثرکردکه ب يحرفها

اتفاقات  نیبه ا توجهیدادوبیراشروع به نواختن کرده بوداوصبورانه ادامه م ییوفایدوباره جمال ساز ب نکهیکرد، باا

 لیبوددل نیاست ، پس ا خوددرآوردهقد رابه ع یخبرآوردندکه جمال دوباره زن شیکردبرایم يروزهاراسپر

 سوختیجمال م يبرا شتردلشی، ب خوادیم یچ یاززندگ هیچه موجود گهید نیباخودگفت ا!  ررفتارشوهرشییتغ

،  ستیمردن نیدرانتظارا یعاقبت خوب دانستیم نکهیوا شیجهالت ونادان يباشد برا یتاازدستش عصبان

دلم براش  شهیکه هم یشوکت خانم بشه ، زن یزندگ هیرشبنقدیا میزندگ کردمیفکرنم چوقتیباخودگفت ه

پستترورذلترازشوهراوروزوشب  يشده حاال خودم بامرد بشیمردنص نیورذلتر نیبدتر کردمیوفکرم سوختیم

گفت  ییاعتنا یدبابیخواهدبگویم يزیشب که جمال به خانه برگشت متوجه شدکه طلعت چ گذرونم،یم

 کیوبا یگرفت شیکه چندوقت پ یتواززن یهست یگفت توچطورآدم عتطل.بخوابم  خوامیم یغربزن يخوایبازم

 دبزرگیاون بچه چطوربا یکنی؟فکرنم کشهیموضوع عذاب نم نیوجدانت ازا"؟ اصال يخبردار يبچه رهاش کرد
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متوجه شدکه طلعت  یجمال وقت. یوونیح هیتو یستیاس؟توانسان ن گهیخبردیبدبخت ب کیبشه؟ حاال نوبت 

کردم  یتیخر هیبار هیمزخرفات روبه توگفته ؟ من  نیا یخوردوگفت ک کهی دهیاش رافهم رهوباموضوع ازدواج د

رانشنوند به  شیبچه ها صدا کهیدروغ بسه بعد بطور...بسه : طلعت گفت  کنمیکاررو نم نیمطمئن باش دوباره ا

 ۀعالق یونستنت روزهم شده کی يبرا یبودکه حت نقدرزشتیشش هفت سال ا نیگفت رفتارت درطول ا یآرام

 انیجمال م.....بلکه  يوندار ینداشت ییکه نه تنها درقلب من جا ی، حاال بهتره بدون یمنوبه خودت جلب کن

؟ چندباربگم اشتباه کردم همه به من  یزنیحرف م نطوربامنیا یهست یک يتوفکرکرد دوگفتیحرف طلعت پر

عاشق شدم  کردمیفکرم دیرسیعقلم نم دمبو بچه یزمان هیخسته شدم  گهی؟ د يبامادرت ازدواج کرد گنیم

 هیبچه شهرستان یخودت گفت شیپ يروبه پاکرد یزود بساط عقدوعروس يمن سواستفاده کرد یتوهم از سادگ

 گفتیباخودم دیشنیاورانم يگرصدایکرددیطلعت هاج وواج بادهان بازبه جمال نگاه م! ...ستین شیحال یچیوه

 ی؟ ازحماقت وسادگ هیچه موجود گهید نیدادم ا بشیمن فر گهیوم کنهیمرد داره توچشم من نگاه م نیا

ازمن عاقل تربودند  یلیمن مقصرم اگربه حرف دوستام که خ یگیبود درجواب گفت تودرست م یخودعصبان

قبولش  چوقتیکه ه یحرفارو از زبون کس نیا دمیحقمه با دمیشنیحرفها راازتونم نیاالن ا کردمیگوش م

ته  ۀکه داشت تخت زواردررفت ییبودوتنها جا وهیجفت گ کی شییکه دارا یکس ززبونم انداشتم وندارم بشنو

متقاعدشودگفت آقا جمال وقتشه که  "که جمال کامال ی، بعدبالحن دادمیم بتیفر دمیبود، با یفروش وهیم ةمغاز

 تییعموق نیجمال که منتظرا. برنگرد چوقوقتمیه گهیبرو ود يودست ازسرمن بردار تیدنبال زندگ يبر

لحظه بچه ها به اتاق  نیانداخت درا نیبه طلعت زدچنان که طلعت رادومترآنطرفتربرزم یمحکم یلیبودس

شده بود به طرف طلعت هجوم برد، دست  یوحش وانیح کیصحنه بودند جمال که مثل  نیآمدندوشاهد ا

گوش  ۀشدوالل دهیکش طلعت ازگوشش ةبلندش انداخت واورا کشان کشان به سمت دربرد ، گوشوار يدرموها

مامانمونزن ... شرفیوباهمان زبان بچه گانه خطاب به جمال گفت ب غیاوراباخودکندوخون فوران زد ژاله باج

 نیفکرکردا زیبه ژاله انداخت گلر ینگاه غضبناک دیباریکه شرارت ازآن م یجمال ناگهان برگشت وباچشمان

وهمانطورکه  دیوروزبه رابه سمت خودکش هژالراهم بزندپس بسرعت  شیخواهدخواهرکوچولویم یمردوحش

طلعت ازشدت دردتوان بلندشدن نداشت آنچنان شوکه شده بودکه  کرد،یبانفرت به جمال نگاه م دیلرزیازترس م

،  ینکن يزبون دراز گهید یحق به جانب گفت تا توباش يا افهیهمانجا جانش راگرفته بودند، جمال هم باق ییگو

که درکمدبودرا برداشت ،پرازلباس  یبعد ساک يروازدست داد یچه کس یبفهمتا  رمیخونه م نیحاال ازا

 ............رفت  رونینگاه کندازدرب شیبه بچه ها یحت نکهیوبدون ا یکردوبدون خاحافظ
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 یدگیبه اوضاع واحوال فرزندانش رس کردوهمیکارم شترهمیمدت طلعت باآرامش ب نیگذشت درا کسالی

سوال که باباکجاست دست برداشته وبه  نیگرازایزندش حاال چهارسال داشت بچه هادفر نیکوچکتر کردژالهیم

جمال  "النبود اصو ياز جمال هم خبر یمدت طوالن نیدرا نکهیجالب ا. نبودنش عادت کرده بودند

که  يزی، و به تنهاچ کردیبه پشت سرش نگاه نم رفتیم یبدنبال زن یبود که وقت یجزومعدودمردان

 نیبردوخودراازایم اررنجیاست بس نگونهیا شیپدربچه ها نکهیخودبود طلعت ازا يوخواسته ها لایکردامیفکرم

پدرشان راپرکندکه  یخال يجا همفرزندانش هم مادرباشدو يکردبرایم یخاطرسع نیوبه هم دانستیبابت مقصرم

 ....نبود یکارراحت نیا

 نیشده بودوا ییاشتها یوب جهیچارسرگبودکه شوکت خانم د یمدت رفتینم شیخوب پ رایحم ۀدرخان اوضاع

متوجه وجود غده  شاتیآزما يکسری یشوکت خانم به دکترمراجعه کردوط نکهیکردتاایآشفته ونگران م رارایحم

 نیبه ا تیرضا دیترسیارمیبس یشوکت خانم که ازعمل جراح. شدیعمل م ستیبایدرسرش شدندکه م يا

موضوع  نیوطلعت دورهم جمع شدندا يکه بازر يراروزیحم شدیدخترش م ینگران شترباعثیب نیدادوایکارنم

اگه عمل نکنه به مرورزمان  گهیگفت دکترم یراباناراحتیحم.گذاشت  انیدوستانش درم يبرا یرابانگران

 شیاراشکهایاخت یحرف ب نیباگفتن ا شهیاول بارعشه ولرزش دست وپا شروع م یول شهیفلج اعضا م یدچارنوع

 شهیهم دانستیم یبودبه خوب کیاوازنزد یوشاهدزندگ شناختیشوکت رام یگکه ازبچه  رشدطلعتیسراز

باهم  میبودکه روح وجسم درارتباط مستق دهیشن ییدرجا کندیرمیانسان راغافلگ یزندگ ماتینامال یدرپ هایماریب

العالج وسخت خواهدشدپس روکردبه دوستانش وگفت به  يهایماریب دآمدنیهستندوغم وغصه موجب پد

که خودمونو  میآنقدرغصه بخور هایدرمقابل سخت سادنیحل مشکالت وا يدرسته که ماآدما بجا نینظرشما ا

من  یمادرتوست ول هیشب یمن هم به نوع یزندگ: راوگفتی، بعدروکردبه حم میندازیگوشه ب هی ماریوب ضیمر

بچه هام  تی، درعوض وقت وعمرم راصرف ترب کنمیعاطفه نم یمردب کی يدامثل شوکت خانم خودم روف

که  يزر. قماش ارزش غصه خوردن رو ندارن  نیازا ییبه نظرمن نه حسن آقا ، نه جمال ونه مردا کنم،یم

 گهینطق کردنت تنگ شده بود خوب د يچقدردلم برا يوا: شود گفت  راعوضیحم يحال وهوا یکم خواستیم

خنداندن  يوجه شدکه به جامت يزر.... یانداخت مایادقدیمنو یزنیخوب حرف م یلیتوخ یدونی؟م يبلد یچ

شکست خورده است  کی "فقط خوب حرف زده وعمال ینکته که درطول زندگ نیدوستانش طلعت را متوجه ا

زود حالش خوب  یلیناراحت نباش انشاهللا شوکت خانم خ رایحم:کرده پس بسرعت حرفش راعوض کردوگفت 

دوست  نیگفت قربون ا دیخندیم کهیدودرحالرابغل کر يکرد، طلعت زر رانگاهیبه طلعت وحم یرچشمیبعدز شهیم
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 دکهیدرموردفرزندانم مطمئن باش یول فمیودرعمل ضع زنمیکه فقط حرف م دونمیبانمکم بشم ، من خودمم م

 .سرقولم هستم 

که  یتالش ۀبشدت نگران حال مادرش بوداو باهم رای، حم شدیوحال شوکت روزبه روز بدترم گذشتیم روزها

 راهمیکردند ، حم يبستر مارستانینداشت باالخره اورادرب يا جهینت چیمتاسفانه ه ردکیشوکت م يبهبود يبرا

محمد شوهرش  ياوقات برا یگاه د،خودش رافراموش کرده بو یدرکناراوماند اوآنقدرنگران حال مادربودکه زندگ

درحال حاضر  جانرایحم:  گفتیبودبه اوم یو مهربان دهیکه مردفهم راازآنجایشوهرحم کردامایم یاحساس دلتنگ

 . نباش وفقط به اوبرس زیچ چیداره پس نگران ه اجیبه تواحت شتریمادرت ب

بودند  دهیبودکه طلعت ودوستانش به خودد ییسالها نیازسردتر یکیچهل وسه بود آنسال  صدویهزاروس زمستان

طلعت  نحالیباا یولداشتند تیهمچنان ازسرما شکا یدندولیپوشیآنها لباس گرم م نکهیوباا دیباریهرروزبرف م

 نیازهم یکیتنها نگذارند در الدرآن ح رارایکردندحمیم یرفتندوسعیهرروز به مالقات شوکت خانم م يوزر

 مارستانیهم به ب يراازمدرسه به خانه برساند سر زوروزبهیگلر نکهیداشت بعدازا میطلعت تصم یبرف يروزها

طبق  دیکه خودبافته بودپوش درنگیسف یوشالگردنکرم ازجنس آنقوره وکاله  يپالتو کیبزند آنروز طلعت 

مانند فرشته هاشده بود،  دیباریکه م يبرف تند انیزده بوداو درم رونیب رکالهیرنگش ازز ییخرما يمعمول موها

 يروز ادی کردیرا تابه آنروز مرورم شیدرحرکت بود کل زندگ مارستانیدرهمان حال که آرام آرام به سمت ب

روان شدند  شیاراشکهایاخت یراازسرراه بردارندتا به هم برسندب یهم قول دادندکه هرمشکل هربیافتادکه او و ام

با  یبعنوان داماد کنارش نشسته بود، و حاال زندگ یصندل يکه رو دیرا د يمحمد يآقا ةچون بالفاصله چهر

 شیرپاهایبرف زقرچ قرچ  يکردصدایبود وفقط به سمت جلوحرکت م نیینامعلوم ، سرش پا یجمال و سرانجام

،  ییهوا نیکباردرچنیبودکه  وچهک نیدرهم رفتیرمیام دنیبردکه به د ییصدااورابه روزها نیا داشتیرادوست م

 مارستانیبه ب یدکیآنقدرغرق درافکارش بودکه نفهم! بود امااحساس آنروزش کجا وامروزکجا دهیاوراد یسردوبرف

 دیردیخودرامقابل رضاو ام يندسرش رابلندکرد و باناباورناگهان احساس کرددونفر راه او راسدکرده ا. دیرس

بود فقط به آنها نگاه  دانکردهی؟ طلعت که هنوزخودراپ یگفت طلعت خودت بخورد باتعج کهیطلعت  دنیربادیام

بالحن  کندیطلعت هاج وواج به آنها نگاه م دید یراداشت وقت یدوران نوجوان طنتی،رضاکه هنوزش کردیم

اززمان  شهیاسمو من روش گذاشتم چون هم نیالبته ا فهیربالتکلیدوستم ام شونمیضام اگفت من ر ینیریش

 دنیباشن)بود يمحمد يطلعت باآقا یربعدازعروسیرضا به آمدن ام ةالبته اشار(  رسهیوبه موقع نم مونهیعقب م

 یول شهیرمیکم پرضا داره کم  رگفتینکند ام رنگاهیام کردبهیم یزدوسالم کرد اماسع يحرف طلعت لبخند نیا
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امادرونش پرازغوغابود،  زدیبودلبخندم نییطلعت همانطورکه سرش پا.برنداشته  ییهنوزدست ازمزخرف گو

 گهیم رسهیرمیبسه، هروقت د یشوخ گهیم ارهیمزخرف ، هرجاکم م گهیبه حرف درست م شهیرهمیرضاگفت ام

 قسمت نبود گهیم رسهیآوردم هروقتم که به خواسته هاش نم یبدشانس

ازخودم بدم اومد رضا  یکه توگفت هینیرایشدوگفت رضا جون اگرام دهیاش درهم کش افهیحرف ق نیا دنیرباشنیام

؟ بعد  شهیسرت نم میوگفت باباشوخ رانداختیرنجونده دستش رادورگردن ام شویمیانگاردوست قد دیکه د

نگه داره  یرو ازخودش راض انگریاومده تا د ایماه طلعت فداکاره که فقط بدن شونمیروکردبه طلعت گفت ا

بهش  میکه وقت نجاستیفداکنه ، وجالب ا گرانید هیخوشبخت يکه خودشوبرا نهیاش ا فهیکه وظ کنهیوفکرم

، رضا که درواقع  دهیجوابمونم نم یوحت شهیم رهیبه آدم خ هیبا نگاه عاقل اندرسف یکنینکارارومیچراا میگیم

 نیوطلعت هم ا گفتیحرف دلشو به طلعت م یشوخ یشوخ تداش يبخاطرازدواج طلعت باجمال ازاودل پر

مرتکب شدم  يادیاشتباهات ز میکه درزندگ کنمیآقا رضااعتراف م: پس درجواب گفت  دانستیم یرابخوب

رارنجانده ومطمئن  شیمیحرفها دوستان قد نیحرف رضادلش به حال آندوسوخت ومتوجه شدکه باا نی،باگفتن ا

برودآندوراتنها گذاشت وبه طرف  يزر شیدزودترپیبا نکهیا ۀبه بهان نیواهدشدبنابرابودکه اگرادامه دهدخرابترخ

 نمتیبیهربارکه م یبه طلعت انداخت وگفت سالهاگذشته ول یرنگاهیبعدازرفتن رضاام. به راه افتاد  مارستانیب

 يزمان به جا تکه باگذش هیچه احساس نیا یدونیچهارده ساله جلومه ، توم زدهیهمون ماه طلعت س کنمیفکرم

االن  ستمیساله ن زدهیمن س کنهیروعوض نم يزیحرفاچ نیگفتن ا: ؟ طلعت گفت نقدرپابرجاستیکمرنگ شدن ا

که هرکلمه  گفتیجمالت رام نیطلعت چنان باحرص ا( وچهارسالمه ، سه تا بچه دارم ودوبارازدواج کردم  یس

 يسرنوشت برا. دهیرنمییمنوتغ ی،زندگ کنمانیتوفرق کنم  يحاالاگربرا)آمدیرفرودمیبرقلب ام يریچون ت

 يحرف راحت باشه چون تودار نیگفتن ا دیتوشا يگفت برا يربادلخوریام. میریدبپذیخوردو با نطوررقمیماا

وسط فقط سرمن  نیا نکهیمثل ا! نمیعقد بش ةسرسفر يا گهینشدم بادخترد یراض یمن حت یول یکنیتومیزندگ

توبودم وحق  يبجا خواستیچقدردلم م: به دردآمدگفت  ردلشیام ۀمانرحیطلعت که ازقضاوت ب. کاله رفته

که تنها  دهیاجازه رونم نیزن ا کیکنم اما اجتماع مابه  یعمرم روچطورزندگ یباق نکهیانتخاب داشتم ، انتخاب ا

 می، به جات تصم کننیکارات دخالت م ي، تو شنیهمه دلسوزت م دنیکنه ، همه درباره ات نظرم یزندگ

 هیتادست ازسرت بردارن اگر بخوام  يکه متقاعدشد ينشون بد "ظاهرا یشی، وبعدکم کم مجبورم نریگیم

من هم  نکهیسه تابچه قبولم ندارند باا نیباا یاگربگم نه حت ؟يکه شوهردار نهیسوالشون ا نیخونه اجاره کنم اول

 نکهیهم ندارم اماازا يگله ا هستمپا  يروزها دوازده ساعت رو یشتر،بعضیمردب هیاز کنم،یمادرم وهم پدر،کارم
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 نیقبول ندارن درعذابم هم ییمنوبه تنها نکهیازا رنجمیگردندمیسرپرست م هیبازهم درکنارم دنبال 

قضاوتهاوطرزفکرها بودکه منو به سمت اشتباهاتم سوق دادمطمئن باش منم اگرحق انتخاب داشتم راه 

 شترادامهیکه من بااونا ازدواج کردمه ، طلعت هرچه ب ییدابامر یکه تنهابودن صدهاباربهتراز زندگ رفتمیتوروم

ماه طلعتم من  رگفتیام. شود  ریساکت شدتامبادادوباره اشکش سراز نیبنابرا شدیبغض آلودترم شیدادصدایم

 یعصبان يدوباره ازدواج کرد دمیشن یووقت دونستمیخودمو م یاصل ةبازند شهیکه هم خبربودمیآنقدرازتودوروب

عمرش رو  يروزها نیآخر يماریکه مادرم دربسترب یزمان یازت متنفرشدم ول یگفت حت رلبیزریشدم ، ام

که من فراموشت کنم درجواب مادرم گفتم  یکن ياعتراف کردکه به منزل شماآمده وازتوخواسته کار گذروندیم

 یلیخ یلپسرم و دونمینومیمادرم گفت ا.  کنمیمن هرگزماه طلعتم رو فراموش نم یخداتورو ببخشه ول

 يبرا کطرفهیمثل من عمل نکنه و يمادر چیه کنمید،آرزومیشما حاللم کن يکه هردو دوارمیفقط ام دمیرفهمید

 .رهینگ میفرزندش تصم ةندیآ

 یزندگ یول دمشیشد ودرهمان حال گفت خدارحمتش کنه ، من بخش ریفروخورده اش سراز ياشکها طلعت

درحال صحبت بودندکه رضاباعجله به سمت آنان آمدوگفت  طلعترویام. دیغلط ازهم پاش يمنوتو بخاطرطرزفکر

 مهیرضا سراس اههمر ربهی، طلعت وام ستیخوب ن "هم اصال رایشوکت خانم فوت کرد ،حال حم دییایزوترب

، هرسه نفرباهم  دیرسیازداخل اتاق به گوش م رایحم ونیش يصدا دندیبه راهرو رس یشدند وقت مارستانیواردب

 ةصحنه خاطر نیا دنیدوبادیتخت افتاده بود د يشوکت راکه رو جانیکربیاخل شدند، طلعت پدررابازکرده ود

رفته بودکه به محض  لیرتحلیاخ راتفاقاتیتحت تاث نطلعت آنچنا.شد  یاو تداع يبرا نشیازدست دادن پدرنازن

 ......صحنه ازهوش رفت نیا دنید

 يدرمراسم ختم که درمسجد گذاشتینم اتنهاراریلحظه حم کیخانم هم به خاك سپرده شد ،طلعت  شوکت

طلعت  يبچه ها کیرازنزدیفخرآبادبرگزارشدطلعت به همراه سه فرزندش شرکت کرد آنروز ام ابانیواقع درخ

دخترکوچکترطلعت  به یوقت کردیآنها نگاه م رازدوربهیام.کاش اوپدرآنها بود  يوافسوس خورد که ا دیراد

 شترازروزبهیباعث شدکه ژاله ب نیزده کرد وهم رتیرراحیادرش اماوبه م ةانداز یشباهت ب ستینگریم

بچه به  نیشباهت ا:به طلعت گفت  یموقع خداحافظ کهیمردعاشق رابه خودجلب کندبطور نیا زتوجهیوگلر

رابغل کردودرآغوش  رژالهیام.نباشه  رششانسش مثل ماد دوارمیزدوگفت ام یطلعت لبخندتلخ! هیتوباورنکردن

 رراکهیام شیکوچکش ر يژاله بادستها کردیکه اشک درچشمانش حلقه زده بود به اونگاه م یفشرد ودرحال

 .گذاشت وازمسجدخارج شد نیبعداورابرزم یرکمیام دیکشیشده بود دست م گرجوگندمید
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آندورادرکنارهم  يروز دواربودندکهیورضا هنوزام يزر دندیرادیحم ۀگررادرخانیهمد روطلعتیگرامیچندبارد بعدازآن

طالق  يسوال که چرااوتقاضا نینداشت ا يبودکه ازشوهرش خبر يادیز یلیطلعت مدت خ نکهیباا نندیبب

بود  نیجواب طلعت ا یکرد ول طرحموضوع رابااو م نیا یبه نوع یهمه رامشغول کرده بود ، هرکس کندذهنینم

 یمطلّقه چه فرق ایوهردارزن ش کیکه درکناربچه هام باشم که هستم حاال  نهیمهم ا کنهینم یمن فرق يکه برا

  کند؟یم

 دواربودکهیودرآن روزها ام داشتیهنوزهم طلعت رامانند سابق دوست م رکهیام يبرا کردبخصوصیم امافرق

نجات خواهدداداما  هایسرخوردگ نیدرنگ نخواهدکردوخودراازا يا گرلحظهیاگرطلعت ازشوهرش جداشودد

 ..................نبود  یبود که باز شدنزده  ریشوم بربخت طلعت وام یسرنوشت قفل ییتوگو

 

 

 نهم فصل

شوهرهمدم که ناصرنام داشت هنوزبه خانه برنگشته بود، همدم ازشدت دلشوره  یگذشت ول مهیازن شب

 شی، بچه ها داشتیکردندبرنمیخانه ترمزم يکه جلو یینهایازماش کردوچشمیرانگاه م ابانیوازپنجره خ دارماندهیب

 ي، زن جوان هم چاره ا دش یمستول يگریپس ازد یکیبود وخواب برآنها  دهیفا یب هرچه منتظر پدرشدند

 دیرسیسرگردان ومظطرب درانتظارماند ، به هرجاکه فکرش م بیترت نیجزانتظارنداشت ،او سه روز به هم

 یشدکه اتفاق گرمطمئنینداشت همدم د يازناصر خبر چکسیبوده جهینت یمتاسفانه ب یسرزدوپرس وجوکردول

 مارستانیب یراه ونیکام کیناصر دراثرتصادف با وردندکهواتفاق افتاده بود روزسوم خبرآ....شوهرش افتاده  يراب

داده وتوانسته بودند به همدم اطالع  صیراتشخ تشیکه همراهش بوده هو یازمدارک سیاست ، پل هوشیشده وب

 دهند

آورد، بسرعت به طرف دررفت،  رونیشش بزنگ دراوراازافکارمغشو يهمدم درخانه نشسته بودکه صدا آنروز

 .که حدثش رازده بودافتاده یمطمئن شدکه اتفاق دیراد سیدررابازکرد وپل یوقت

 يدیگرامید داکردکهیپ یسرشوهرش حاضرشد واورادرحال يتهران باال یهزارتختخواب مارستانیبعداودرب یساعت

شددکترمعالجش گفت خانم متاسفانه  ایهرش جوبه زنده ماندش نبود، بالفاصله به سراغ دکتررفت و ازحال شو

مکث  یبعدازکم....داره یبستگمعجزه  کیشوهرشما زنده بمونه به  نکهیبوده وامکان ا يدیارشدیتصادف بس

وارده ، قطع نخاع شده وتاآخرعمرفلج خواهد بود وبعد به همدم  ۀضرب لیاگر زنده بمونه به دل یوحت: ادامه داد 
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باخداست توکلتون به خداباشه  یباق میانجام داد امدیازدستمان برم يگفت ماهرکار ستینگریکه هاجوواج به اوم

... . 

زن جوان  نیسراغ همدم ا نباربهیوا دیایشکل باهم به سراغ انسان م نیاست که دربدتر یدووجه ییوتنها غم

 يبهتررابرا ییتواندفردابهترازشهرخود به تهران آمده بود تاب یدزندگیوچهار ساله آمده بود،اوکه به ام ستیب

 کندیبامرگ دست وپنجه نرم م رزندشپدرچهارف ش،یزندگ کیکه شر دیدیم يناباور تیفرزندانش بسازد درنها

چگونه  ییغربت وتنها نیبود اوبدون شوهرش درا روروشدهیز شینطورزندگیلحظه ا کیکه در شدیباورش نم

 دیدیرانم یاراده وتوان نیاودرخودچن رد،یابه عهده بگوبزرگ کردن فرزندانش ر یزندگ ةادار تیمسئول توانستیم

افکاربودکه  نیشوهرفلج بهترازنداشتنش است ، درا کیداشتن  کردیناصربوداوفکرم يبهبود شیتنها آرزو

 کهی، همدم درحال نهیشمارو بب خوادیشوهرتون به هوش اومده وم دوگفتیبه سمتش دو مهیپرستارسراس

 ریغ یداخل اتاق شد ، او ناصرراباحال یباخوشحال اشکرتیراباالبردو گفت خدا شیدستها کردیراپاك م شیاشکها

بود،آرام آرام به سمت ناصرقدم برداشت  ریسراز وقفهیب شیاشکها دیلرزیبدنش م دیتخت د يقابل باور رو

نشست دست  یصندل يبه تخت رو دنیبه محض رس فتدین نیخودراکنترل کردکه ازحال نرودوبرزم یبسخت

همدم اشک درچشمانش حلقه بست  دنیچشمانش رابازکرد وبا د یدردست گرفت ونوازش کردناصربسختناصررا

 نیا گشتمیبه منزل برم....اون زن ۀازخون...داشتم  یوقت...وفادارنبودم...به تو...من ...همدم حاللم کن  گفتو

پناهش جان  یجوان وب جمله اش راتمام کند وهمان لحظه درمقابل چشمان زن گرنتوانستیناصرد....تصادف

 .گذاشت یپناه باق یباخت واورابه همراه فرزندانشان تنها وب

لب  ریومرتب ز. کردیجمالت او فکرم نیشده بود و به آخر رهیشوهرش خ جانیمات ومبهوت به بدن ب همدم

 .بود گرید یتی، درك آن حکا اوردیبه زبان ب توانستینم یرا حت انتیخ ۀهمدم کلم! گفت؟ یاون چ: دیپرس یم

 .برساند عییخاطر توانست خودرابه مراسم تش نیاتفاق باخبرشد وبه هم نیزود ازا یلیخ طلعت

شد همدم  هیکه اورادربرگرفته بودواردگورستان ابن بابو یسال بودطلعت باچادرژرژت مشک یانیپا يروزها

ودرابه خواهرشوهرش ، بسرعت خ ستندینگریمات ومبهوت به مادرم شیها کردوبچهیم ونیکه ش دیراازدورد

مادرجمال هم طلعت رادرآغوش . ستندیطلعت همدم اورادرآغوش گرفت وهردوباهم گر دنیرساند ، به محض د

طلعت کمترازغم همدم  ۀغص میمر ي، برا ستیاش فشردوگر نهیس يهمانطور اورارو یگرفت وتامدت

 ............نبود
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دست همدم را  يصحبت کنند طلعت ضمن دلدار یمطلعت و همدم توانستند ک قهیبعد از چند دق باالخره

بار  هی: گفت  کردیرا پاك م شیکه مدام بادستمال اشکها ی، همدم درحال دادیم يدردست داشت و به او دلدار

 شدهیما رد م ۀخون يکه داشته از جلو نهیبیبود محسن رو م دهیخونه که رس کیناصراز سرکار برگشت خونه نزد

،  ندازهیراه م یزدو خورد حساب هیو  رهیگیمحسنو م ۀقی لیمن خبر داشت بدون دل محسن به ۀوچون از عالق

شک  هیتوهم ،  هی لیاونروز فقط به دل: زدو سرش را با تاسف تکان دادو گفت  يپوزخند دیکه رس نجایهمدم ا

قبول  کنهیهرچقدر بهش گفتم که اشتباه م ختیمحله رو بهم ر هیناصر اون دعوا رو راه انداخت و  لیدل یب

 نییهمدم سرشو پا.... دونمیمن احمقم ونم نیفکر کرد نهیاومده بود تورو بب یعوض ةنکرد وگفت اون پسر

 انتیبه زنش خ یبه راحت تونهیم يمرد نیچطور چن یول: گفت قهیانداخت و نتونست ادامه بده بعد از چند دق

گفت ناصرجان راحت بخواب  دادندیامان نم به او شیاشکها کهیقبرگذاشت و درحال يرا رو دودستشبعد ! کنه؟

 ياون تا زنده بود منو به خاطر کار یبعد سرشو بلند کردو به طلعت گفت ول. وحاللت کردم  دمیمن تورو بخش

 .دینبخش.... و  دونستیکه نکرده بودم گناهکار م

 یکینزددرآن  یاحساس کرد کس ی، طلعت هنگام خداحافظ دیرس انیبه پا نیبعدمراسم تدف یساعت

 رنظرداشتیکه طلعت متوجهش نشود اوراازدور ز يالبته حدسش درست بودجمال بطور رنظردارد،یاوراز

 يروجمال روبه حساب خانواده اش نذار من از يمادرجمال دست عروسش رادردست گرفت وگفت دخترم کارها

 دیلعت رابوس، بعدصورت ط بخشمینم چوقتیکه درحق توکرده ییتوشرمنده ام وپسرم روبخاطرکارها

راحتترم  یلیخ ينطوریا دمنیمادرجون شماخودتونو ناراحت نکن: خواست طلعت هم درجواب گفت  تیوازاوحالل

هستم، بعدصورت  یراض ناونا درآرامش باشن م نقدرکهیوهم کنمیم یدرحال حاضرباآرامش درکناربچه هام زندگ

 يطلعت دستها...کارکنم؟یحاال چ دکریتکرام رلبیشدهمدم ز کی، به همدم نزد دیمادرشوهرش رابوس

ازدستم  يدوست هرکار کیمن حساب کن به عنوان  يرو شهیاورادردست گرفت وگفت همدم جون هم

طلعت ... کارکنم؟یحاالچ کرد، همدم دوباره تکرار زنمیبازم بهت سرم کنم،ینم غیباش که در ادمطمئنیبرب

خانه  اوردوبهیخودن يبه رو یول کردیداحساس مرا بدنبال خو هیکرداماحضورآن سا یخداحافظ دویاورابوس

 . برگشت

فرستادکه  غامیطلعت پ يبرا يبرگشتن نزدطلعت به سرش زده بودچندبار يبودکه جمال بازهم هوا نیا موضوع

راکه  يازآنجا که جمال کار یداده بود ول یطلعت قاطعانه مخالفت کرده وجواب منف یقصد برگشتن دارد ول

 .دست به کارشد  "ننشست وخودش شخصا ي،ازپا رساندیبه انجام م خواستیم
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 یکوچک نیهفت س ةبود طلعت سفر انیوسه روبه پا صدوچهلیروزسال هزاروس نیبود آخر لیسال تحو شب

جمع شده وبه شعله  نیهفت س ةدرکنارکتاب قرآن گذاشته بودو دوشمع کوچک روشن کرده بود، بچه ها دورسفر

به سمت سال  راداشت ذهن مغشوش مادر یوسع کردیرتب به مادرش کمک مم زیکردند،گلریشمع نگاه م يها

 ةچهر کاشیپدرش درکنارآنها بود وا کردکاشیمعطوف کند، روزبه درافکارکودکانه اش فکرم روتحوالتشیینووتغ

 .درحال چرت زدن بود کردیشمع نگاه م يکه به شعله ها ینبود،وژاله درهمان حال نینقدرغمگیمادرا

 زگفتیگلر ه؟یک یعنی: نگاه کردوگفت زیزنگ دربصدادرآمدطلعت باتعجب به گلر يگذشته بودصدا هازدیاز ساعت

 رونیطلعت هم بدنبال اوازاتاق ب د،یبه سمت دردو اطشدیدرروبازکنم وواردح رمیمن م

شب  نیازخود درآخر یهیوکر رزشتی، جمال تصو دیتعجب جمال راپشت درد تیزدررابازکردودرنهایآمد،گلر

 نیآخر دیفهمیشترمیبزرگتربود وب زکهیگذاشته بود ، بخصوص گلر يتک تک افراد خانواده اش برجا درذهن

به مادرش حمله ورشده  یرحمیبودکه باب یوحش وانیح کیریکه اوازجمال درذهنش داشت تصو يریتصو

به سمت عقب عقب  لیدل نیتاخوشحال شودوبه هم دیشترترسیاوب دنیولگد گرفته بود،پس باد رمشتیواوراز

من  ۀبه خون ییتوباچه رو: بلندگفت  يخورداما برخودمسلط شدوباصدا کهیجمال  دنیمادرش رفت ، طلعت باد

سالم،  کیتمام گفت عل ییداشت باپررو ربغلیز دیگرفته تاتنقالت شب ع یپاکت ازماه ی، جمال که کل ياومد

گناهکارم  دونمی، م نیدیمنو بخش یوالنمدت ط نیا تچقدردلتون برام تنگ شده بود، من فکرکردم بعد از گذش

 نیهم دیرسیطلعت گفت اگر زورم م. صاف وسراپا بخشش  نهیبزرگ مثل آ یدارم باقلب یکه زن دونمیم نمیا یول

باتورا  یکه زندگ نیا يهستم نه ، برا ییایشرم وح یزن ب نکهینه ا رون،یب انداختمتیخودم م ياالن بادستها

 يمدت بود نیکه ا ییبه همون جا ي، پس بهتره بر نمیبیوهرگز به بچه هام روا نمر نیو ا دونمیم یگناه بزرگ

رو  یومهربون يتوچشماش دلسوز گهیجمال ازلحن محکم طلعت جاخوردوباخودگفت چقدرعوض شده ، د.

 يبد یوآشتومار یکن یانیپادرم يخواینم: وگفت  زیروکردبه گلر. به من سردشده نقدرنسبتیا یعنی د،ید شهینم

: طلعت گفت . نمیبچه هاموبب خوامیقبلش م یول رمیخوب ، م لهیجمال گفت خ. امدیازترس صداش درنم زیگلر ،

 يتا حس پدر يدار اجیزمان احت نهمهیتوا یعنی؟ زنهیسرزدن به بچه هابه سرت م کبارهوسیهردوسال 

 یحرف گهیاموشت کردند ، دفر "بایبچه ها تقر: گفت  ی؟ بعدبه آرام یهست يدروجودت زنده بشه ؟ توچه موجود

به طلعت  يباناباور کهیگذاشت ودرحال نیجمال پاکتها رابرزم. برگرد يکه اومد ی، پس ازهمان راه زنندیازتونم

آمد وصدازد بابا ، جمال  رونیلحظه روزبه ازاتاق ب نیبرگشت وبه سمت درحرکت کرد ، درهم کردینگاه م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يژاله صفر  –طلعت 

wWw.98iA.Com ٧٩ 

آمد  رونیلحظه ژاله ازاتاق ب نیادرآغوش گرفت ، درهموپسرش ر رفتروزبه به سمت او دنیبرگشت وباد

 !يمرد کردمی، فکرم يگفت باالخره آمد یباخوشحال "روزبه "صحنه بود، نیشاهدا زیودرکنارمادرش وگلر

 نیکه شاهدا زوژالهینداره ، بعدبه گلر یبشه بامرده فرق داشیکبارپیکه دوسال  يپدر: افتاد وگفت  هیبه گر جمال

 ییدخترم بابا...دوستون دارم  یلیمن خ یول يحق دار...؟  یترسیاه کردوخطاب به ژاله گفت ازبابامصحنه بوندنگ

پاك کرد جمال دستش رابه طرف  کوچکشجمال رابادستان  يروببخش ژاله به سمت پدرش رفت واشکها

 .طرف جمال رفت وجمال هرسه رامحکم درآغوش فشرد زبهیگلر ایب زدرازکردوگفتیگلر

 .افتاد وبه داخل اتاق رفت  هیصحنه به گر نیا دنیباد طلعت

 يگریباز ایفرزندانش تنگ شده بود؟  يدلش برا "واقعا ایآ گذشتیآن لحظه درفکرجمال چه م داندکهینم یکس

 يماریب نکهیا ای؟  شدیدر واردم نیشود ازا دهیبخش خواستیم ااوهربارکهیخوب بلدبود، آ یلیبود که کارش راخ

اوتوانست  لیبه هرحال وبه هردل شد؟یم مانیزود پش یلیزدوخیم انهیوحش يست به کارهابودکه ناخواسته د

بچه  نباربخاطریوالبته ا دیبارجمال رابخش نیدوم يزن دلسوزبرا نیوطلعت ا ردیقرارگ گرموردبخششیکباردی

 !حس ترحم یدردل به شوهرش نداشت حت یاحساس چیگرهیچراکه د شیها

که بااوازدواج کردجدا شده وآن زن نگون بخت راهم بابچه  یزوداززن یلیه چراکه خدوسال تنها بود نیدرا جمال

وبعد اسم خودت  یداشته باش يرفتار نیچن یتونیتوچطورم: گفت  دیراشن نیا یرها کرده بود ، طلعت وقت يا

واست جواب خ ؟جمالیدادم، اونا چ بیفرانسان؟ به من بگو اگه من بد بودم ، ازتوبزرگتربودم، تورا يروبذار

درونت  طانیلحظه باش کیکه در ییتو نیا مینه من ونه اونا بدنبود:  دوگفتیحرفش پر انیطلعت م یبدهدول

اون زنا بدبودن ، بچه ها، ازآنها !  ادیدبرمیروح پل کیکه فقط از یزنیم ییودست به کارها یشیهم صدام

ازشون  ياثر چیکه ه دشدنیآنچنان ناپداونا  ي؟ جمال گفت هردو یتازشون گرف یتابه حال سراغ ؟يخبردار

آرام وخسته  ییطلعت باصدا. خودشونوگم وگورکردند لیدل نیبه هم ننیمنوبب خواستنینمونده، درواقع نم یباق

 . کنهیمهربون پنهان نم يخودشوازشوهروپدر یزن چی، ه کنمیحالشون رودرك م: گفت

فکرکردم ومتوجه شدم  یلیمدت خ نیدرا که عوض شدم من خورمیاماطلعت قسم م یگیگفت درست م جمال

روز  هیکنم که تو  يکار دهمیوقول م دارمیمن هرگز دست ازتوبرنم ستیزودگذر ن يفقط زن ولذتها یزندگ

 .یقلب مراببخش میازصم

به زبان  ییآشنا لیداشت اوبه دل یخوب یلیخ کردوحقوقیکارم یشرکت ژاپن کیازفروشگاه استعفا داده ودر جمال

شروع به  سییر ةشرکت بازکرد جمال که درابتدابه عنوان رانند سییر شیخودراپ يزودجا یلیخ یسیانگل
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بودکه درآن  نیا. ختیر یتطرح دوس سشیزودبارئ یلیکردوخیکارکرده بودکم کم بعنوان مترجم به اوکمک م

 .برخورداربود یودرآمدخوب تییزمان جمال ازموقع

 

 

 دهم فصل

خبربازگشت  یوقت امدیمردان جزو نوادر بحساب م انیبخصوص درم یاکخ ةکر نیمردعاشق که درا نیرایام

که  یماتیوتصم شیدوآرزوهایام ۀهم دازیطلعت راازرضا شن يشوهرطلعت به خانه وبخشش مجددجمال ازسو

طلعت رو  ماتیتصم تونمینم: روبه رضاکردوگفت دیلرزیم شیکه ازخشم صدا یودرحال دکردیدرسرداشت قطع ام

 ارهیبه سرش م یکه هرچ ترسهیازش م دیاشایداره،  یمرددلبستگ نیبه ا کنمیاوقات فکرم یگاه! درك کنم 

اش تونستن  گهید يمگه زنها دونه،یم یزندگ نیومستحق ا اخودشوباورندارهی کنه،ینم یاعتراض چیبازه

به اوقول ؟منکه  زنهیمردرونم نیدای؟چراق هیطلعت بااونا درچ ونیاونوتحمل کنن ؟ پس فرق م کسالیشترازیب

بعدسرش ...  ده؟یزچسبیرآمیتحق یزندگ نیبه ا خوادکهیم یچ گهیدادم خودش وبچه هاشوخوشبخت کنم ،پس د

 خوامیرضاجان نم: سپس دوباره شروع به صحبت کرد...ساکت ماند يادیدودستش گرفت وتا مدت ز انیرا درم

، باورکن اگرمطمئن بودم  گرانمید یبه برهم زدن زندگ یراض یواهخودخ يهستم که ازرو یمن آدم یفکرکن

 رونیوفکرطلعت رو ازسرم ب رفتمیم رانیپروازازا نیوبااول کردمیدرنگ نم يمردخوشبخته لحظه ا نیطلعت باا

رضاکه تاآن .  دونهیم یزندگ نیا ۀازدواج شده وخودشومحکوم به ادام نیکه اومجبوربه ا دونمیم یول کردمیم

به خودگرفت  يجد "ظاهرا ۀافیق دادیگوش م شیمیقد قیرف يهالحظه ساکت مانده بودوباحوصله به حرف

طلعت ، اوبا  يخودت روبذارجا یراحته ول یلیزدن خ زحرفیدوست عز: وگفت  رگذاشتیام ۀشان يودستش رارو

مثل  یوناکسکه به خاطرهرکس  ارهیرادرب ییدختربچه ها يادا تونهینم یوپنج سالگ یسه تابچه درسن س

لحظه  کیردریام یواحساسات يبحث جد نگونهیحمله کردبه سمت رضا وا یشوخ ربهیام...شیتوازخونه وزندگ

 يدرواقع رضا پسر.داکنهیپ امیالت یعاشق کم ۀمردچهل سال نیا يغصه ها دیشد تاشا یبه شوخ لیتبد

 يربودبرایام يجا داگراوبهیکردوشایدوستش رادرك م يحرفها "بودکه کامال ی، مهربان واحساسات دهیارفهمیبس

به بن بست  گشتیهرچه بدنبال راه حل م روطلعتیدرموردام یول زدیم يدست به هرکار يبه زر دنیرس

 قتیحق نیا رفتنیمتقاعدبه پذ رراهمیداشت ام یبودوسع دهیهاکشییچاره جو نیومدتها بودکه دست ازا دیرسیم

 زدیبودندمرتب دادم دهزشیرگالویباام نکهیخاطرضمن ا نیاست کندبه هم هودهیتلخ که فکرکردن به طلعت ب
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اتاق آمدوگفت خجالت بکش رضا چرامثل بچه ها  ندوبهیا يازسروصدا يقبول کن ، زر...قصه تمام شد نیباباا

عاقل وبالغ ؟  یگیم نیتوبه ا رگفتیرضابااشاره به ام.دیدوتا مردعاقل وبالغ هست گهی؟ شماها د يزشدیرگالویباام

، پسره  یشیم مونیپش يکه زد یازحرف دمی، بهت قول م يبه حرفاش گوش بد قهیچنددق کنمیشنهادمیپ

موضوع دلش به حال  نیا دنیباشن يزر!  ششهیسال پ ستیبدست آوردن عشق ب يهنوزدنبال راه حل برا

 ۀچکه ازکو دمیدیررامیهرروزام یوآرام گفت وقت رلبیافتاده بودز میقد اددورانی کهیودرحال رسوختیام

طلعت تا گوشاش سرخ  دنیباد رکهیصورت ام دنید........... طلعت  ةدیپر وبعدلرزش دست ورنگ گذشت،یمام

 دنیود: کردگفتیم رنگاهیبه ام کهیآرام برگشت ودرحال يزر... دیدیازدورم رویام یطلعت وقت نیریش ةخند...شده

ق عش نهمهیا یهمراه مانبود، وقت تطلع کهیشماوقت يکندشدن قدمها دنیود د،یدیکروزشمارونمیحالش اگه 

 ردگفتیرابگ شیاشکها يجلو گرنتوانستیکه د يزر کردم،یروهم نم يروز نیفکرچن ی،حت دمیدیراازشمادونفرم

آرامش داشته باشدتاحداقل به  تونهینم يلحظه ا یطلعت چون اوحت يشترازشمابرایوب سوزهیم یلیدلم براتون خ

 .خوشش فکرکنه يروزها

 یب ياما زر! کمال تشکررادارم  دیبنده رشته بودم شماپنبه کردهرچه  نکهیازا نم،یخانم، همسرنازن يزر رضاگفت

 .رفت رونیب ردازاتاقیاش رابگ هیگر يجلو توانستیگرنمید کهیتوجه به رضا درحال

،  ستیبگه رو بلدن یچه موقع چ داد،ینم صیروتشخ تهاییقربونش برم ازاولشم موقع: گفت یدوباره به شوخ رضا

جوون فکرکن  نیا ةندیکم به آ هی زمیجون گذشته هاگذشته عز يزر: دگفت بلن يببخشش ،بعدباصدا رجونیام

 یوچ دنیکش یدونفرچ نیا دونمیم منآقارضا : دوباره وارداتاق شدوبابغض گفت  يزر! بردار يزار هیودست ازگر

 "رجوندخت ":رضا گفت .ازاتاق خارج شد هیکردوباگر رنگاهیبعددوباره به ام یخودتو گول بزن يخوایچرام کشنیم

کارت  گهیوبره د ادتواتاقیب گهیجون خودم دوبارد روگفتیبعدروکردبه ام ادشمن؟ی یتودوست دمیمن که نفهم

 یبودازرضاخداحافظ ختهیر اربهمیبس کهیدرحال رهمونموقعیام بودچون دهیفایرضاب يهایاما شوخ! تمومه

 .کردورفت

سرپوش  یولودگ یزراباشوخیضابودکه همه چازر ااشتباهیپرده سخن گفته بود یکه ب کردیاشتباه م يازریآ

که  میکنیوانمودم يکه مشکالت را پنهان کرده وطور نهیا میکه ماآدمهابه آن عادت دار يکار گذاشتیم

 میکنیووانمودم میده انومحکم نش يخودمان را درظاهرقو میکنیم یسع گرید ی، بعض فتادهین یاتفاق "اصوال

ومحکم نشان  ياودرظاهرخودراقو کرد،یبودکه طلعت م يکار نیوا میرادار یزندگ ماتیکه قدرت مقابله بانامال

 خوردندیاززنان همسن وسالش به اوغبطه م ياریداشتندکه اواز جنس فوالداست ، بس دهیهمه عق کهیبطور دادیم
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 يزر را نیزدوایوخودراگول م کردیفرارم قتیفقط ازحق نطورنبودطلعتیا چوجهیماجرابود ؟ به تییواقع نیاایاماآ

هم مانند  يعده ا..... کردن طلعت خسته شده بود يازنقش باز يدرواقع زر دانستیم یبخوب شیمیدوست صم

هر چه بادا  ندیگویو م شوندیبا مشکالت مواجه م می، از روبرو و مستق اورندیهر چه در دل دارند را بر زبان م يزر

 کیچون وچرا یاو ب کردیفکر نم يطلعت مانند زر یهستند ول " چوقتیه ایحاال  ای "شعار  رویباد در واقع پ

 نیشده که اگرچن نهینهاد شترمادرانیخداوند بزرگ درب يحس ازسو نیمادربه تمام معنا بودکه خوشبختانه ا

 !مانندجمال داشته ودارند یکه پدران یبه حال فرزندان ينبودوا

 يرفت اوآنشب برا رانیازا شهیهم يربرایچهل وچهارام صدویهزاروس نیدرفرورد یباران يازشبها یکی

 شیرباریام. کند  یخداحافظ یدوست داشتن ةخانواد نیدوستش رضا آمده بودتا با ا نیبه منزل بهتر یخداحافظ

رابه خودگرفته بود ،  نیسیقد ۀافیشده بودق یبلند روشن که حاال آنها هم جوگندم يوموها شیبلندجوگندم

رضارازد  ۀافسرده زنگ خان یباحال یبه تن داشت ول رآنیدرز یطوس راهنیباپ يکت وشلوارسرمه ا کدستی

 نیرازایکه اگرغ رفتهیراپذ نبارشکستشیا ییکه گو دیشکست خورده راد يبازکرد مرد شیرضا دررابرو یوقت

 کردبهیدرك م یخوب ررابهیام تیموضوع بودووضع نیرضاکه متوجه ا. خارج شود رانیبودامکان نداشت که ازا

آمدتاازاواستقبال کند،  رونیهم ازاتاق ب ي، زر رواردشودیبفرما، وعقب رفت تاام پیوش تگفت سالم خ یشوخ

 یبگ يخوایکه م یجون مادرت اون: بزند رضا گفت یحرف دوتاخواستیکش یکت وشلوارآه رباآنیام دنیباد

 !رونگو

گفت  يوش زررضادرگ!  يخوش آمد یلیخ رنشودگفتیراگرفته بودتا سراز شیاشکها يجلو یکه بسخت يزر! 

 !!!هیمنطق یلیبده، بعدبلندگفت خانمه ، خ نطورادامهیبه همسرمهربونم ، هم نیآفر

 دونمیدرستکردم م يقورمه سبز رخانیام: گفت يبرات درست کرده ، زر يچه شام خوشمزه ا یبدون راگهیام

رضا !  کنهیبرات غذا درست م یک گهیغربت د يگفت تو رلبیدوزیکش ی، بعددوباره آه يدوست دار یلیخ

 ستین يخبر رگفتیامچه خبر؟  رجونیخوب ام: نزنه گفت  یموقع حرف هی کردکهیاشاره م يبه زر نطورکهیهم

بتونم  کنمیفکرنم نیندارم بنابرا يادیباشم وقت ز دفرودگاهیدورشدن ازشما من امشب ساعت دوازده با ۀجزغص

که بغض امان  يوبرم زر نمیم شماوبچه هاروببخانم فقط اومد يزر نیازدستم ناراحت نش دوارمیشام بمونم ام

 نیشود درواقع رضاهم هم ریسراز شیاگرحرف بزند اشکا دیترسیداداومیم دادباسرجوابیصحبت کردن به او را نم

 کردکمترحرفیم یسع یکنار آنها ماند ول يا قهیرچنددقیخودش را گرفته بود ام يجلو یحال را داشت وبسخت
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حالش بودند ،  کردندومتوجهیم ررادركیام یورضا کالفه گ يرضا گرم کرد ، زر يهارابابچه  شترسرشیبزند و ب

 وشمارااز سمینویبراتون نامه م "من حتما دیمراقب خودتون باش رگفتیام دیرس یخداحافظ نزما یدرآخروقت

 هیوباشرف بی، اوزن نج دیمراقب طلعت باش یلیخانم خ يزر: وگفت  ي،بعدروکردبه زر کنمیباخبرم حالم

به خدا وبعدبه  زترهیاونو که ازجونم عز دیتنهاش نذار "نداشتم، لطفا نقدردوستشیکردایرفتارم نیرازایداگرغیشا

 یب دیلرزیم شیشانه ها کهیالشود درح شیاشکها رشدنیلحظه نتوانست مانع سراز نی، درا سپارمیشما م

 يا قهیبلندچنددق يهرسه باصدا نیبنابرا رندیخودشانرا بگ ينتوانستند جلو گریهم د يرضا وزر کرد،یم هیصداگر

 ریشده بودرا به ام يآن گلدوز يررویکوچک که نام ام يزیروم کی يزر یموقع خداحافظ. کردند  هیگر

 یزندگ یدواربودتاوقتی، اون ام انهیمادام قازار شیپ يگلدوز ادگرفتنیکارطلعت بعداز نیاول نیدادوگفت ا

به  نویازدواج کردا يمحمد يواونم باآقا یشمابه سفررفت یوقت یده ، ولاونو بهت ب نیمشترکتون رو شروع کرد

ببره  نیومداونوازبینگهش داره، درضمن دلش نم تونستیشده بودنم ياون گلدوز يمن داد، چون اسم شما رو

رو ازم گرفت  يزیروم نیاومدوا کروزطلعتی ارفتیازدن يمحمد يآقا نکهیمن امانت گذاشت تاا شیپس پ

 يبهش بدم ، زر نویروز بتونم خودم ا هیدیشا دگفتیچشماش به وضوح د يتو درویام شدبرقیه مک یودرحال

ن امانت بهتره یبه من برگردوند حاال ا دودوبارهینرس چوقتیکه اونروزه: راپاك کردوگفت  شیدواشکهایکش یآه

 نیسهم ازا نیکمتر نیا نهیداره مطمئنم کاردرست هم يکه طلعت چه نظر ستیصاحبش باشه برام مهم ن شیپ

نگاه  يرضا باعشق به زر. دیبگذرون يعمرتونو درآرامش وشاد یباق دوارمیشماشده ، ام بیعشق بزرگه که نص

 گفت پاساو را درکنارش داشت دردل خداوند راس نکهیو به خاطرا کردیم

 یمین ییگو دیشن يخبررااززر نیا ی، وقت دیرس انیطلعت به پا یاززندگ يگریفصل د رانیرازایام بارفتن

با مشکالتش  يبهتر هیتا بتواند با روح دادیم رویوتوجهش ، به طلعت ن ریازوجودش راازدست داد چرا که وجود ام

 شیبرا کردیم یشهر زندگ نیدر ا ییجا کیاو  نکهیهم یول دیدینم ررایاصال ام نکهیدست وپنجه نرم کند با ا

 رایوحم ي، اگرچه هر وقت زر کردیبشنود آرامش م هرچند کوچک ازاو يخبر دیفکر که شا نیبود هم یکاف

توچهش  یبود که بر خالف ظاهر ب نیا قتیاما حق دادیتوجه نشان م یاو خود را ب کردندیصحبت م ریراجع به ام

 شهیطلعت عادت داشت که هم یول دادیبا جان ودل گوش م ررایام ادر ارتباط ب يهر خبر ۀکلمه به کلم

که  یبازهم باهمان نقاب نیبه اواحمقانه است بنابرا گرفکرکردنیبوده ود یجوان دوران رعشقیوانمودکند ام

. نداشت  ينجاکاریاونجاس ا شیرزندگیام افتاد،یازودمیریاتفاق د نیبه هرحال ا: برچهره داشت درجواب گفت 

 آقاجمال نیعشق ا نکهیطلعت خانم مثل ا:شده بود گفت یطلعت عصبان يخونسرد نهمهمهیاز ا هک يزر
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 یطلعت به چشمان آب!  نجارفتیازا یچ ينجابودوبرایا یچ يربرایام يدیشماروکورکرده که ند يبدجور

 شودمتوجه طوفان درونش ن يکردزریم یسع کهیسکوت درحال یدوست مهربونش نگاه کردوبعدازکم نیوخشمگ

ازکارش ...ول کردتعجب اونوقب تیرفت ،درنها نیمه يکه پدرم به خواستگار یشب: گفت یآرام دوبهیکش یآه

که قبل  ادحرفشیکنه ؟ بعدها  یزندگ نیمثل مه یبعدازمادرم بازن تونهیباخودم گفتم بابام چطورم اوردمیسردرن

 گفتیم یکه اون چ فهممی، حاالم "ادیم یهرانسان کبارسراغیفقط  یعشق واقع"بهم گفت افتادم  نیمه دنیازد

مثل تو  يدیوبهش رس ياگر عاشق شد تیزندگ يجون تو يزر: رادردست گرفت وادامه داد يزر ي، بعددستها

وجود نداره ، منم  یبدون که عشق دوم ياگه مثل من از عشق محروم شد یشکلشه ول نیو بهتر هیکه عال

 يبچه هاموفدا تونمیمادرم و نم هینکن که منم مثل تو شامادوست خوبم فرامو ستمیعاشق آقا جمال ن

 ریارسرازیاخت یطلعت ب يهستند، اشکها یزندگ نیا ۀادام يبرا میها دلخوشخودم بکنم ، بچه هام تن یخوشبخت

طلعت  يکه قلبم ازدرون تکه تکه اس ، زر دیبه زخمم نپاش نقدرنمکیدایشد ، اوادامه داد حالم رادرك کن

 هیگر انی، طلعت در م خواستیازطلعت معذرت م کردیاورا پاك م يمرتب اشکها کهیودرحالرادرآغوش گرفت 

 دونمیتوهم قبول کن م دهیقصه به آخررس نیجون ا يزر: گفت  دادیرا م یکه انگار داشت خبر مرگ کس يطور

 !شتریبوده نه ب نیهم یسهم من از زندگ یول ینگرانم

 

 

 ازدهمی فصل

 یدوستانش رامالقات کرده بودول يخبربودند اوبعد ازفوت مادرش چند بار یب رایمدتها بودکه ازحم يو زر طلعت

دودوست خوبش رافراموش  نیا چوقتیه شیهایطلعت که باتمام گرفتار شدینم دهیبودکه درانظارد یمدت

 رای، منزل حم ردیازاوخبربگگرفت به سراغ دوستش رفته و میکروزتصمیو راشدیحم یطوالن بتیغ کردمتوجهینم

 شیسالخورده در را برو ین، ز رارازدیحم ۀزنگ خان ینگران یطلعت باکم. ژاله بود  دانیم یشکوفه حوال ابانیدرخ

دارند؟  فیکارداشتم تشر راخانمیمن باحم دیببخش دیبود باتعجب پرس دهیزن راتابه حال ند نیبازکردطلعت که ا

گفت خانم من طلعت ازدوستانشون هستم  یشوهرشم ، طلعت بانگران دربزرگمن ما مارستانهیب رایزن گفت حم

واالن بامرگ دست وپنجه  ضهینوه ام سخت مر دیت چطورخبرندار؟زن گف یچ يبرا مارستانیافتاده ؟ ب یاتفاق

به هم  یرا ازنگران شیدستها کهینشست ودرحال نیزم يجمله آرام آرام رو نی، زن باگفتن ا کنهینرم م

اول مادرش حاالم  چارهیپوست واستخوون دخترب راشدهی، حم ستیبه زنده بودنش ن يدیام فشردگفتیم
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طلعت گفت نگران . ندارم که برم کمکش  میدرست يدست و پا کارکنم؟یچ وزهسیاونم م يشوهرش دلم برا

 .به راه افتاد مارستانیآدرس را از زن گرفت به سمت ب نکهی، بعد ازا دیرو به من بد مارستانیفقط آدرس ب دینباش

ا برساند زودخودش را به آنج یلیدورنبود و طلعت توانست خ یلیبودخ يبستر رادرآنیکه شوهرحم یمارستانیب

شده  دهیوتک ارالغریرابسیشناخت حم یرا بسخت شیدوست دوران بچه گ دیرس رایبه اتاق محمدشوهرحم یوقت

گرفت ، طلعت  يجان تازه ا تطلع دنیباخته ، باد "خودش را کامال دکهیفهم شدیم یبود و ازظاهرش به راحت

 .رفتند رونیزاتاق بنکند باهم ا یدرحضورشوهرش صحبت نکهیا يوبرا دیرامحکم درآغوش کش

او کارساز نبوده  يگرفتار شده که مداوا برا یالعالج يماریمتوجه شدکه محمد به ب راطلعتیحم يباصحبتها

منزل  داورابهیرابایبودند وازقرارمعلوم حم دکردهیو قطع ام امدهیازدست دکتراهم برن يکار "وظاهرا

 .کرده بودند دیمکند ، و درواقع از او قطع ا بردتادرهمانجازاومراقبتیم

 رادوستشیحم.کردینگاه م دادویچکار کند او آنقدرشوکه شده بودکه فقط به حرفها گوش م دیبا دانستینم طلعت

خسته  ییدهد باصدا حیدوستش توض يشتربرایکرد ب یومتوجه حال طلعت شدپس سع شناختیم یرابه خوب

 يسر کیاونجا  ،دکتر داکردبردمشیموضوع ادامه پ نیا یشد، وقت دیدچارضعف شد شیازشش ماه پ: گفت

،  دترشدیاش شد جهیضعف وسرگ یبرحالش نگذاشت دادندوبعد ازمدت يریتاث چیکه ه ییوداروها نیتامیو

درمغزش وجودداره  يمتوجه شدندکه غده ا شاتیآزما يسر کی یوط میمنتقلش کن مارستانیبه ب میمجبورشد

 رونیدکترازاتاق عمل ب یساعت وقت ندتاق عمل وبعداز چبشه ، بالفاصله بردنش ا عترخارجیسر دهرچهیکه با

 شی،اوناگفتن که تالششون راکرده اندوباق ستین يدواریام يکرده که جا شرفتیاومدگفت متاسفانه آنقدرپ

چرابه : اورادردست گرفت وگفت  يطلعت دستها زدیحرف م یآنقدرخودراباخته بودکه بسخت رایباخداست ، حم

خودت خوب  هیچه حرف نیا راگفتی؟حم مینداشت یدر دوران سخت ونودوستم یهمراه اقتیمال یعنی يماخبرنداد

که توهم بامشکالت خودت دست وپنجه نرم  دمی،همون موقع شن یدولیمن يدوستا نیبهتر يکه تو و زر یدانیم

درمشکالت  رکردنیبلکه بادرگ دارمیدوشت برنم يازرو يکه نه تنها بار هیانصاف یوباخودم گفتم که ب يکردیم

غصه  نکهیساخته بودجزا يچه کار يازریدوشت اضافه کنم ، به هرحال طلعت جون ازتو يرو يرخودم با

 یهرچ ممیکه منم به خودش سپردم من تسل دیایبرنم يکس جزخداکار چیازه ینیبیهمانطورکه م دچونیبخور

 رد،محکم اوغبطه خو نمایکاسته شد وبه ا شیازنگران یراکمیحم يطلعت باصحبتها.رمیپذیاون بخوادم

داره که خداوندازآن باخبره وچون ماازاون  یلیدل یبودواعتقادداشت هراتفاق یوخداشناس مانیدخترباا "راذاتایحم

که  یتنهاکس نکهیبودوباا یواقع يبه معنا میتسل نیبنابرا میدرباره اش قضاوت کن یبدرست میتوانینم میاطالع یب
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وبس وتنها منتظر  دونهیرافقط خداوندم شوهرشداشت که صالح  دهیداشت محمد شوهرجوونش بودبازهم عق

 زدلمیاعتقاد راسخ به وجدآمده بودگفت عز نیا دنیاوباد کردیافتخارم یدوست نیطلعت به داشتن چن.بود جهینت

 یلیخ رمیادبگیازتو دیکه من با يبلد زهایچ یلیقلب بزرگت خ نیتوباا نمیبیم یبدم ول يمن اومدم که به تودلدار

تنها :  کردگفتیبه باال نگاه م کهیراباالگرفت درحال راسرشیحم. نمیبیبااراده م نقدریا روخوشحالم که تور 

 .خودش بخواهد یشفادهنده اوست ، هرچ

شوهر جوانش  ۀازدست رفت يجبران قوا يرابرایشده بود حم فیضع یلیروز بعدمحمد را به خانه بردند، او خ دو

 گذاشتند یراه تنها نم نیاو ر ادرا يهم لحظه ا يتانش طلعت وزردوس کردیم توانستیم يهرکار

 يباخدا ازکردنیهمه درخواب بودند او درحال رازون یاو درحال دعاکردن بود شبها وقت دندیدیرام رایهربارحم آنها

خبرفوت محمدروزها را  دنیوطلعت نگران بودندوهرلحظه منتظرشن يماجراگذشت زر نیازا کماهیخودبود 

 يدیهرگز ناام گفتیوبه دوستانش م شدیدنمیراناامیاما حم شدیمترمیچراکه او روزبه روز حالش وخ اندندگذریم

تا  راهرشبیروزها وهفته هاگذشت حم.صورت خداراازخودم دورکردم  نیدرا دونمیچراکه م کنمیرومونسم نم

ان همسر مهربانش نگاه هربارکه محمد به چشم کرد،یومراقبت م يوازمحمدپرستار ماندیدارمیصبح ب ةدیسپ

 ....... دادیبه کارش ادامه م یضعف وخستگ چگونهیابراز ه رابدونیحم د،یدیعشق را درنگاه او م کردفقطیم

محمد تازه به خواب رفته بود،  يوخوندن دعا برا ازباخدایبعدازساعتها رازون رایکه حم یصبح وقت کیکروزنزدی

 ......افتاد یبیاتفاق عج دهندینو را م يروز خبرازشروعکنندویکه چلچله ها شروع به خواندن م یزمان

به سمت  یدوبانگرانیازخواب پر راهمیاون حم یۀگر يباصدا دارشدیعرق بودازخواب ب سیخ کهیدرحال محمد

شده ؟  یچ زمیمحمد عز:گفت  دویشده بوددست کش سیصورتش که ازعرق خ ي، رو زبرداشتیمحمدخ

تمام  نینبودم که متوجه شدم سرم وهمچ يداریخواب وب يتو:  دادگفتیمحمددرهمان حال که اشک امانش نم

،  کردمیمرگ احساس م ۀقدرتمند فرشت يدرپنجه ها "بدنم داغ شده اول فکرکردم موقع مرگمه ، خودمو کامال

 ر،ینفس گ يماریب نیازا یحس خالص یطرف ترس وازطرف کیکه تابه حال تجربه نکرده بودم ، از یحس

 کهیزده بود ودرحال جانیارهیحرف بزنم ، محمدبس تونستمیکنم اما انگارزبونم بند اومده بود نم صدات خواستمیم

بگو  کنمیمن باورم زمیعز دوگفتیحرفش پر ونیرامیحم... یول یکنیباورنم دونمیم رایحم:گفت  دیلرزیم شیصدا

بلند شو ، محمد ... شو محمد  دلنی:  گفتیاون صدام......چندبارپشت سرهم .... دمیشن ییمحمدادامه داد صدا. 

و  شرایآمده بود ، مرتب دستها ایدوباره بدن یینفس آخربودحاال گو دنیوکش رگکه هرلحظه درانتظارم یکس

و  راافتادیچشمش به حم یو وقت... بخدا بهترم .... بخدا فرق کردم  رایحم گفتیوم دادیرا حرکت م شیپاها
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 مارشیشوهربحرفا از زبون  نیا دنیراباشنیحم. افتاد هیبلند به گر يدوباصدایبغضش ترک دیاو را د ةدیصورت تک

تخت ازحال  يشدو همونجا کنارمحمدرو هوشیب جانینبود ازفرط ه شیبه بهبود يدیام چیه شیپ یکه تاساعات

 .رفت

 رایبلندحم يو الغرش موها فیضع ينشسته و آرام آرام بادستا دکهیتعجب محمد را د تیبهوش آمد درنها یوقت

 يدستها دادمرتبیامانش نم هیگر یازشدت خوشحال کهیدرحال راهمی، حم زدیریو اشک شوق م کندیرا نوازش م

 .کردیدوخداراشکرمیبوسیمحمدرام

 يهم برا رایخداوند باشند حم ةشاهد معجز کیرفتند تا از نزد رایخبر به منزل حم نیا دنیبا شن رایطلعت وحم. 

عکس  يکسریکه محمد رو دکتربردم واونا هم ضمن  دیهم بدون نرویکردوگفت ا فیماجراراتعر ۀآنها هم

 .برگشته یخدا به زندگ طفو محمدبه ل ستین يماریازب ياثر چیه گهید دکردندکهییمجدد تا شاتیوآزما

 مارانیبه ب یدگیازوقت خود را صرف رس يادیآنها بخش ز رکردییتغ یاتفاق بکل نیومحمد بعد ازا رایحم یزندگ

نوع  نیا يهم که شده برا یتا هرچند کارکوچک زدندیسرم مارستانهایوب یومرتب به مراکزدرمان ردندکیم یسرطان

 شیمحکمتر خود را مسئولتراز پ يبا اعتقاد حاال نداربودیمعتقد ود يدختر شهیکه هم رایانجام دهند ، حم مارانیب

 .م و جامعه انجام داده باشدمرد يهرچند کوچک برا یدرجواب لطف خداوند خدمت خواستیوم کردیاحساس م

 

 

 دوازدهم فصل

با  یخوب ۀاشاره شد رابط "وهمانطورکه قبال کردیکارم یمدت جمال درهمان شرکت ژاپن نیگذشت درا دوسال

هر بار که طلعت از  زدیو مدام ازرفتن به شرکت سرباز م نشستیبود که در خانه م یشرکت داشت اما مدت سیرئ

اما از آنجا که طلعت .  فتمگر یمرخص يخسته شدم چند روز یلیخ نروزهایا : گفتیدرجواب م دیپرسیاو م

روز به  کیبه هر حال ! کنه  ریخدا به خ: حرف او را باور نکرد و در دل گفت  نیا شناختیم یشوهرش را بخوب

 ادیظر مبه ن یکنیمنو نگران م يدار ندفعهیاما ا يمرتکب شد يادیتو تا به حال اشتباهات ز نیبب: جمال گفت 

 ریبتونم کمکت کنم ، جمال اول ز دیهست به من بگو شا یهر چ!  يشد میخونه قا يو تو يفرار کرد يزیاز چ

به  یول گمیخوب بهت راستشو م لهیخ: طلعت را قانع کند گفت  تواندیبا دروغ گفتن نم دید یاما وقت رفتیبار نم

به  یدسته گل هیرست حدس زده بودم دوباره طلعت در دل گفت پس د!  يدست از سرم بردار گهیکه د یشرط

خوب : شروع کرد نطوریجمال با تته پته کردن ا. بعد رو کرد به جمال وگفت باشه حرفتو بزن ! آب داده 
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جمله طلعت  کی نیباهم......زن داره که همه جا باهاشه ؟  هیشرکت  سییبهت گفته بودم ر ادتهی...راستش ...

 یکنیباور نم دونمیم: گفت  مالصبر کرد تا عجوالنه قضاوت نکند گفت خوب؟ ج داستان را حدس زد اما شتریب

موضوع رو کش داد تا  نیا حانهیوق نقدریچرا به من بند کرده بود ا دونمینم سیمثل رئ ياما اون با وجود شوهر

به طلعت  کردیم یبود و سع نییکه سرش پا نطوری، بعد هم رونیمنم مجبور به استعفا شدم و از اونجا اومدم ب

 یخوب نیشوهر به ا....  ارمیسردر نم یخارج يزنا نیمن اصال از کار ا خودتبه جون : نگاه نکنه ادامه داد 

خنده  يجلو گرنتوانستید یباشد ول يجد کردیم یو سع کردیطلعت به جمال نگاه م! بگه؟ یچ دونهیآدم نم....

 شودکه جمال متوجه  يتکان داد و طور ي، بعد سر دیخندیبهت وتعجب جمال فقط م انی، او درم ردیاش را بگ

روز به  کی اوردیجمال ن يبه رو نکهیطلعت با ا..... او را باور نکرده  يکالم از حرفها کی یوانمود کرد که حت

از مستخدمها که  یکیخارج از شهر بودند ،  يکار يو همسرش برا سیآنروز رئ. شرکت رفت  سیمنزل رئ

با خانم کار داشتم ، مستخدم که زن  فتکردو گ یطلعت باز کرد ، طلعت خود را معرف يبود در را برو یرانیا

طلعت !  نیاومد نجایکه شوهرتون به بار آورده به ا يزیکه بعد از آبرور دیشجاع یلیبود گفت شما خ یانسالیم

م سرکارش شوهر دمیراستش من از ماجرا خبر ندارم فقط د دیبعد پرس! لب گفت پس حدسم درست بود ریز

است گفت خوب پس  خبریمتوجه شد که طلعت از همه جا ب یخانه وقت دممستخ. بشم  ایوجو امیگفتم ب رهینم

واهللا چند : با آب تاب شروع به صحبت کرد  کنهیم فیرو داره تعر یجیداستان مه نکهیبذار برات بگم بعد مثل ا

 جمالبه منزل برگشتند خانم از  ی، وقت دیخر يبراآقا طبق معمول خانمشو به همراه آقا جمال فرستاد  شیروز پ

و  بندهیدر اتاق رو م کدفعهی شهیآقا جمال داخل اتاق خانم م یداخل ، وقت ارهیب لویکه کمکش کنه ووسا خوادیم

متوجه  میکردیجابجا م لویوسا میداشت رونیابراز عالقه کردن به خانم ، ما که ب کنهیشروع م یسیبه زبون انگل

 دیاونم رفت تو اتاق و تا خانم آقا مرادو د میبالفاصله آقا مراد نگهبان رو خبر کرد میز داخل اتاق شدسرو صدا ا

طلعت که از اول هم به .... آقا مرادم بالفاصله دستور رو اجرا کرد!  رونیرو بندازش ب کهیمرد نیگفت ا ادیبا فر

 انسالیزود از زن م یلید پس خش لیتبد نیقیمستخدم ، شکش به  يجمال شک کرده بود با صحبتها

نگفت چرا که معتقد بود اگر جمال قابل  يزیمورد به جمال چ نیاما در ا. به خانه برگشت  وکرد  یخداحافظ

 زیلغزش او ن نیاشتباه جمال نبود ، آخر نیاول نیو همانطور که ا کردیخود را اصالح م نیازا شتریبود پ رییتغ

 .نخواهد بود 

 

 .نکردم  تیشرکت بالفاصله جمال رااخراج کردوبه اوگفت خداراشکرکن که ازت شکا سیخبررئ نیا دنیباشن
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را آنطورکه بلد بود  سیکار رئ نیگرفت جواب ا میدتصمیوشکست خورده د رشدهیکه خودراتحق جمال

بودکه همسرشما  نینامه بطورخالصه ا ينوشت محتوا سیجناب رئ يبلند باال برا يآنروزنامه ا يفردا.بدهد

هم نوشته  انیاد،درپاحفظ آبرو مرا مقصرجلوه د يبا ورود مستخدم وبرا یول دیبه داخل خانه کش بیابا فرمر

جمال ... دیراادامه ده یزندگ نیدایخواهیم انتیخ نینگران شماهستم که چطورباا یبودکه ازمن گذشت ول

 سیرئ ین هم خواهندافتاد ولبه جا يبزود ینامه انتقام خودراگرفته وزن وشوهرژاپن نیا کردبانوشتنیفکرم

که دارد  یاجتماع تییموقع لیکه او به دل دانستیوم شناختیم یبودوهمسرش را به خوب دهید ایدن يمرد

 نیمناسبترازجمال ا یوبا کس نیزودترازا یلیکند خ انتیبه اوخ خواستیپس اگرم کندیکارم ياریبامردان بس

 .گذشت یوازآن به سادگ ترفیتهمت را نپذ نیعنوان ا چیپس به کردیکاررا م

نسبت به طلعت داشت  یتعصب خاص شهیرضا که هم یاتفاقات باخبرشده بودند ول نیازا شیکم وب يوزر رضا

گفت  دیلرزیم شیازشدت خشم صدا کهیخبر درحال نیا دنیوازهمان ابتدا با ازدواج او با جمال مخالف بود باشن

 ي، واهللا بخداطالق رابرا کنهیراچراتحمل م یسخت نهمهیا دهیادامه م یزندگ نیطلعت چرا به ا دونمیمن نم

گذشت وچشم  نهمهیمجبوره بسوزه وبسازه ، ا میکه بگ ستیدست وپا ن یگذاشتن ، اونم که ب ییآدما نیچن

 دهیصحبت کردم اما اون عق یلیباره باطلعت خ نیبودگفت من درا دهیکه با رضا همعق يزر ه؟یچ يبرا یپوش

 نیرضا گفت بچه ها خبرندارن اگراز ا. کنمیم یباجمال زندگ منبچه هام پدرشونو بخوان  که یداره که تازمان

 يزر زنهیطرفه چراخودشوگول م یباک دونهیهستن، اما تعجبم ازطلعته ،اون که م يشتریب تیپدردورباشن درامن

باشه  رنشدهید یلیکه اونروزخ دوارمیفقط ام شهیم قتیحق نیروزمتوجه ا کیمطمئنم که طلعت  زمیگفت عز

 دونهی، نم شهیطلعت گذشت زمان رومتوجه نم یول رشدهید یلیجان االنشم خ يگفت زر یعصب يرضاباخنده ا.

 نیدرواقع ا میگفت میگفتیدمیماهرچه با: دوگفتیازسرتاسف کش ی، بعدآه کنهیتلف م یچه کس يعمرشو داره برا

 .رهیبگ میدتصمیطلعته که با

 نتیدررابازکرد ز یاوبه سمت دررفت ووقت دیکش رونیخاطرات گذشته اش بزنگ درطلعت را ازاعماق  يصدا

 "خورداصال کهی نتیز دنی، ازد دیدرمقابلش د نیغمگ يوچهره ا اهیس یرا بالباس يمحمد يدخترآقا

 نتیتو، ز دییبفرما "لطفا رباشهیانشاهللا که خ خبر؟یچه ب دییخانم شما نتیگفت ز یانتظاراورانداشت ، باخوشحال

 میدیگررادیطلعت جون شرمنده ام که بعدازسالها که همد: بغض آلود گفت  ییت رادرآغوش گرفت وباصداطلع

بودهر چندکه لباس  نتیخبرازدهان ز دنیمنتظرشن یبه شمابدم، طلعت درسکوت وبانگران يمجبورم خبربد

موجان نباشه آن شخص ع کردکهیخداخدام طلعت زبود،فقطیهمه چ يایخودگو نتیز ةوچشمان پف کرد یمشک
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پدرمهربانش  یداشت واونو مانندعل یقی، محکم وعم یومهربان ارتباط عاطف دهیادیدن رمردیپ نیچراکه طلعت باا

طلعت رادردست گرفت وگفت  يدستها نتیخودش صحبت کند، ز نتیمنتظرموند تاز نیبنابرا داشتیدوست م

 نمینازن يوشب گذشته عمو میروازدست داد بگم ، درسته متاسفانه ما عموجان یچ خوامیم یدونیمطمئنم که م

 .به رحمت خدارفت 

گفت حدس  رلبیدادندزیگونه اش رانوازش م یاشکها به آرام یگرم کهینشست ، درحال نیآروم آروم برزم طلعت

 .خدارحمتشون کند ، روحشون شاد ادگرفتمیزهایچ یلیخ شونیباورکنم ، من ازا خواستمیامانم زدمیم

 لیکارگران به دل دند،ینالیشده بودندوازحکومت م یاسیس شترمردمیکه ب یاه ودو دردورانپنج صدویهزاروس سال

به  کیاوضاع هر نیوسروسامان دادن به ا تییوضع نیبهبودا لیوروشنفکران به دل یشتیاربدمعیبس تییوضع

داشت  فهیمعروف بودهم وظ " كساوا"که به  تیسازمان امن زدند،یدست به اعتراض واعتصاب وانتقادم ینوع

که  ییها هیبود اعالم روببنددرکشورداغیبازاربگ نیخواه راقلع وقمع کندبنابرا يآزاد يروشنفکران وانسانها ۀتاهم

، زندان ، شکنجه همه وهمه  گفتیکه ازدردورنج مردم محروم م یی، ترانه ها شدیمردم پخش م نیب انهیمخف

 شینگران نان شب بچه ها یکه هرمردزحمت کش یاندردور!درراه است بانقال نکهیمهم بودوآن ا يحامل خبر

هم وجودداشتندکه ازنان  ی، مردان گذشتندیازجانشان م یفرزندانشان حت يبوجودآوردن امکانات بهتربرا يبودوبرا

 .افرادجمال شوهرطلعت بود نیازا یکی،  کردندیخود م يهایزده وخرج خوشگذران شانیشب بچه ها

همسن  يداشت با دختر میتصم یعنیشده بود  یعاطف يماجرا کی ریدرگ بود که جمال باز هم نیا موضوع

از  تیبرخورده بود ، در آن دوران قانون حما یمشکل اساس کیبه  یازدواج کند ول "روزبه  "وسال پسرش 

را به عقد خود  دومهمسر  توانستیهمسر اول نم ةبدون اجاز يمرد چیشده بود وطبق آن ه بیخانواده تصو

مسئله را  نیکه ا يروز. از طلعت شود یرسم ةجمال کسب اجاز ۀدغدغ نیباعث شد که بزرگتر نیدرآورد هم

. تنزل داده است  يبا جمال خود را تا چه درجه ا یزندگ ۀدرکمال وقاحت مطرح کرد طلعت متوجه شد که با ادام

کند حاال مات  یانم زندگمانند حسن آقا شوهر شوکت خ يدبتواند با مر کروزی کردیفکر نم یاو که درگذشته حت

او هنوز  یکرده ول دیحسن آقا را سف يکه جمال به واقع رو دانستیو خوب م کردینگاه م شیومبهوت به زندگ

 نباریگرفت ا می، آنروز طلعت احساس کرد که از خودش متنفر شده است پس تصم دهدیبا او ادامه م یبه زندگ

 .دهد انیپا یشرمیب نیو به ا ستدیجمال با يجلو

 . و ارعاب متوسل شد دیبه تهد رسدینم جهیبه نت دید یو براه انداختن دعوا شروع کرد ووقت یابتدا با بدخلق جمال
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جمال بزرگ شده  يهایبه کارمشغول شده بوداوکه بابدخلق يگرفته ودرشرکت معتبر پلمید زتازهیسال گلر اون

مامان :  گفتیخسته شده بود و مدام به مادرش م يهمه بدرفتار نیاو بود ، ازا یعیرطبیغ يومدام شاهد رفتارها

طلعت هرباردرجواب  ؟یشیچراجدانم؟  یکنیرو تموم نم یزندگ نیچراا رمیبزرگ شدم سرکارم گهیجان من د

رااز من بخواهندومطمئن شوم هرسه  نیا يدخترم خواهروبرادرت هم بزرگ شدند اگرآنها هم روز گفتیم

 .کرد نکارراخواهمیکه ا دهمیم نانیواطمت دبهیکارهست نیبه ا ینفرتان راض

مبارزه جمال را بزانو درآورد ،  نیتا بتواند درا کردیتالشش را م ۀبود، طلعت هم شترشدهیجمال ب يهایناسازگار

او . خود بنشاند  يشود و جمال را سر جا روزیجنگ پ نیدرا خواستیبشدت از جمال متنفر بود م نکهیطلعت با ا

که باعث بال و پر  تشیخسته شده بود از دست خودش ، از مظلوم.  ستادیا ییقابل زورگودرم دیداشت با دهیعق

به طلعت انداخت و بعد  يزیآم ریجمال به خانه آمد اول نگاه تحق یوقت کروزی. گرفتن جمال شده بود خسته بود 

 یکیمن .  یکنیلم م، اگه بگم غلط کردم و خوامتیبگم نم ی، به چه زبون يخوایاز جونم م یگفت چ ادیبا فر

شد و فقط به  کی، طلعت آرام آرام به جمال نزد کردیم یفحاش ادیکه با داد و فر نطوریمدوست دارم ، ه گروید

: گفت  يشد ، طلعت درکمال خونسرد رهیطلعت تعجب کرده بود و به او خ ياو نگاه کرد، جمال از خونسرد

بگو  یکنیفکرم نطوریازت دل بکنم ؟ اگر ا تونمینمعاشقت شدم و  یکنی؟ فکر م يفکر کرد یراجع به من چ

 هیتو  دونهی؟ م يا وونهیتو د دونهیزن تو بشه م خوادیکه م یشدم ؟ بعد گفت اون احمق تیعاشق چ نمیبب

 قتیدادم ؟ من تشو ادتیکه من خواستم ؟ من  نهیبخاطر ا یهست یو هرچ ينبود یچیه دونهی؟ م یوونیح

اگه اون بچه : گفت  یبه آرام شگوش ریتر شدو ز کیدم ؟ بعد به جمال نزدکردم ؟ من راهو بهت نشون دا

 کروزمی یپس چطور عاشقتم ، بزار بهت بگم که حت کنمیم یدارم زندگ یوونیباچه ح دونمیمن که م دونهینم

 حرفا خونش بجوش آمده بود دستش رو باال برد تا بر سر طلعت نی، جمال که با ا کروزی یدوستت نداشتم ، حت

 نیبنابرا کردینگاه م رهیبود و به او خ ستادهیاتاق ا رونیشد که از ب زبهرو نیمتوجه نگاه خشمگ یول اوردیفرود ب

 يو درواقع ادا اوردیدر مقابل جمال کم ن کردیم یطلعت که سع. رفت  رونیآورد و ازخانه ب نییدستش را پا

نشست اما طلعت فراموش کرده بود که  نیت و بر زمرا درآورده بود با رفتن جمال او هم از حال رف يقو يآدمها

به مقاصد  دنیرس ينخواهند بود چرا که امثال جمال برا دانیم روزیدرمقابل امثال جمال پ چوقتیامثال او ه

او به  دیگرفت تابا ترساندن وتهد میکردن طلعت تصم یراض يجمال برا. را دارند  يانجام هر کار ییخود توانا

،  شدیم نیسنگ شیهم آرام آرام پلکها طلعتکه بچه ها به خواب رفتند و  یوقت کشبی .خواسته اش برسد

که دهانش راگرفته ، برق  دیبود باوحشت برگشت جمال راد دهیطلعت ترس. دهانش را گرفت  يجلو یدست
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 یکه فقط طلعت بشنود به آرام يکه در دستش بودتوجه طلعت را به خودجلب کرد جمال طور ییچاقو

سرشون  ییبال يخوایپس اگه نم يدار شتردوستیب يزیهرچاز ایدن يکه بچه هاتو تو دونمیم: گفت  درگوشش

االن سربچه هاتو  نیهم يایدختره ازدواج کنم اگرم ن نیاجازه بده تا من باا میبر ایفردا ب نیخانم باش وهم ادیب

وجواب  ياریدرب يخربازکله  يخوایهنوزم م ای يایبامن م یگیم یحاال چ... ذارمیشون م نهیس يرو

 !؟يسرباالبد

 ۀازگوش یکند ، ازشدت ترس زبانش بند آمده بود فقط قطره اشک یبودقالب ته کینزد زدکهیطلعت چنان م قلب

مطمئنم که  زمیزده بود جمال هم که متوجه ترس طلعت شدگفت خوب عز رشد،درجاخشکشیچشمانش سراز

 یخودبه راحت يدرجا فتادهین یاتفاق چیانگاره دویعت روبوسطل یشونیبعدپ ریپس شب قشنگت بخ يایفردابامن م

 .دیخواب

 دارنشستیب شیسربچه ها يمژه هم نزد وباال یآنشب تاصبح حت طلعت

 نیچهارم يطلعت ، شوهرش توانست برا یرسم ةرفتند و بااجاز رونیجمال صبح زود باهم از خانه ب ۀگفت طبق

 تواندینم یقانون چیاز جنس جمال ه ییازانسانها ، البته انسانها یبعض يبرا دادکهینشان م نیبارازدواج کند وا

 .شود شانیبه خواسته ها دنیمانع رس

بحث  نیگرمتر يطلعت درهرخانه ا یماجرا باخبرشدند وزندگ نیمحل ازا یاهال ۀزود هم یلیگذشت خ یچندماه

طلعت به . ه بودبه خانه آمد که ازشدت خشم قرمزشد ییوباچشما یباسروصورت زخم "روزبه"کروزی. روز بود 

 تیو عصبان ادیه ؟ روزبه با فریا افهیچه ق نی؟ ا يدعواکرد یشده ؟ باک یگفت چ یپسرش باناراحت دنیمحض د

،  کردنیمدرسه دوستام مرتب راجع به زن گرفتن بابام سوال م يامروزتو میهمه بابا دارن ماهم بابا دار: گفت

گفت اگه  گهید یکیوگفت راسته که بابات چهار، پنج تا زن گرفته ؟ اومدجلو  شونیکی،  کردنیمسخره ام م

!  هیرتیغیگفت عجب زن ب رلبی، بعدز گرفتیم کردوطالقیام صبرنم قهیه دیکاروکرده بود مامانم  نیمن ا يبابا

کردم که راجع به  یمنم بهش حال کردگفتیباچشمان معصوم واشک آلودش به طلعت نگاه م کهیروزبه درحال

مادررا نوازش  کهیافتاد ، روزبه درحال هیو به گر دیمن درست صحبت کنه ، طلعت روزبه را درآغوش کش مامان

اگه طالق گرفته .  ینیزم يمادررو نیرتتریتوباغ دونمیبگن من م خوانیم یگفت مامان بذار اونا هر چ کردیم

که  کردیم ینیقلبش سنگ يان روحرف بزند ، غصه چن توانستیطلعت نم.  میکردیم کاریما چ يورفته بود يبود

که بدوخوب راازهم  یودرسن بلوغبود،دردوران  یروزبه پسرنوجوان. درد پسرش نداشت امیالت يبرا یجواب چیه

 ي، بعد دستا یستیتنها ن گهید میما بزرگ شد گهیبه طلعت نگاه کردوگفت ، االن د ياو بادلسوز دادیم صیتشخ
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مثل  يطلعت که سالها با داشتن شوهر. ذارمیتنهات نم چوقتیتم ، همواظب شهیمن هم: طلعت روگرفت و گفت 

مطمئن باش به همه ثابت : شدن فرزندش به خشم آمد و گفت  ریتحقدر مقابل  نباریشده بود ا ریجمال تحق

 یجمال باورکردن يخبربرا نیا دنیطالق داد، شن يروزبعد تقاضا ی، طلعت بدون معطل ستمین رتیغیکه ب کنمیم

عزمش جزم  نینچنیباعث شده بودکه ا زیچ شدچهیم دهیبازهم ازطرف اوبخش اوردیسرطلعت م ییکه هربالنبوداو

تابه : بودگفت  دهیقاطع ومحکم که جمال تاآنروزند یانیطلعت با ب دیسوال راازطلعت پرس نیهم ی، وقت دشده بو

امششونو به هم بزنم و اونا رو از آر خواستمیونم خوانینطورمیبچه ها ا کردمیکردم چون فکرم یحال با توزندگ

 یبگ يخوایم یعنیمن بشناسند ، جمال گفت خوب  یشدم که اونام توروبه خوب يپدرشون جدا کنم ، منتظر روز

کنن ، اونا  یروز هم در کنار تو زندگ کی ستنیمنوشناختن؟ طلعت گفت نه تنها شناختن بلکه حاضر ن گهیاونا د

 .مثل تو شرم دارن  ياز داشتن پدر

او با  دیرا نقش برآب د شیاهایکوچکش رابه راه انداخته رو يوحرمسرا دهیرس شیآرزو کردبهیکه فکرم جمال

 يبه بچه ها یصحبت کرد هرچند که جمال احساس زیبه سراغ تک تک بچه ها رفت ، اول با گلر يناباور

بود و آنقدر بزرگ  یجتماعا دختر جوان و زگهیاز او شروع کرد ، گلر یول زیخودش هم نداشت چه رسد به گلر

در جواب  انهیمشترکش باجمال حق دارد که طالق بخواهد  یبود که بداند وبفهمد مادرش در طول زندگ

که با باباهاشون  دمیدیدوستامو م یوقت دونستمیسالها شما رو پدر خودم م نیراستش در تمام ا: گفت  شیناپدر

 یول نیستین میاگه پدر واقع یبودم که شمارو دارم حت حالوشمنم خ کننیم فیاز اونا تعر ای انیبه مدرسه م

 یدارم ، چ يچه کمبود نیدیازم پرس کباری نیبه مدرسه ام سرزد کباریتا به حال  یبود ول یوجودتون برام کاف

ادامه داد و جمله  یبسخت یول دیلرزیم شیبغض کرده بودو صدا زی، که احساس کنم براتون مهمم ، گلر خوامیم

 یوقت.... جمله بالفاصله از اتاق خارج شد  نیبعد از گفتن ا. که احساس کنم منم پدر دارم : کرد املک اش را

غضب آلود به پدرش جمال را متوجه  ی، او که هنوز خشمش آرام نگرفته بود با نگاه دیرس "روزبه  "نوبت

باعث  نیتا دوستش داشته باشند هم دندیترسیاز او م شتریاحساسش کرد البته ناگفته نماند که فرزندان جمال ب

انزجارشان را از  ياما تا حد ندیبگو توانستندینم یکه در دل داشتند را به راحت ییاز حرفها یلیخ دیشده بود که شا

شباهت به طلعت در  یساله بود و رفتارش ب زدهیفرزندش ژاله که آن زمان س نیپدر نشان دادند بخصوص آخر

به پرنسس خودم ، تو  میرسیگفت خوب م يا انهیمت دخترش رفت و با لبخند موذجمال به س. نبود نیهمان سن

نشنود  یکه کس يبه سمت جمال رفت و طور کقدمیداشت ؟ ژاله  دیبهت ام شهیم ای یمنو فروخت نایهم مثل ا

 شزیژاله نگاه نفرت انگ ؟یوگفت خوب که چ دیاش را درهم کش افهی، جمال ق ادتونهیگفت دوستم سودابه رو 
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با من قطع کردبعد با همان  شویکه دوست يکرد يتو کار یدوستم بود ول نیاون بهتر: به جمال دوخت وگفت  را

نتوانست جمله اش را تمام کند و به سمت طلعت رفت وآرام گرفت جمال  یول....... گنیلحن گفت به تو هم م

 ......و به فکر فرو رفت شستن يهم از خود نکرد، ساکت در گوشه ا یدفاع چیگفتن نداشت ه يبرا یحرف

که هرگزدوستش نداشت جداشد  يبار ازمرد نیدوم يباجمال برا یوسه سال زندگ ستیطلعت بعدازب ماه

که  یاحساس کرد،ینم ياماحاال احساس آزاد افتیبودکه خود را آزادومستقل  یچهل وپنج سالگ نباردرسنیوا

وخجالت  یخوردگ، سردر ییشکست ، تنها باراحساسنیفوت کرده بود را هم نداشت ، ا يمحمد يآقا یوقت

 دی، وشا گرفتیم میکه داشت تصم ییوتوانا ییدانا ةقبول کردکه طلعت به انداز دیاما با دادیعذابش م شتریب

 .همان بودکه طلعت گرفته بود میتصم نیبهتر کردیم یکه اوزندگ یدردوران

که با دختر مورد نظرش ازدواج  یتازه کند وتا زمان ياردیبعدازطالق به منزل همدم خواهرش رفت تابااو د جمال

را با طلعت  یقیعم یهمدم که دوست دیند یشگیبرخالف انتظارش همدم راآن خواهرهم یکند نزد او بماند ول

آزرده خاطر بود با  اریداشته بود بس واکه بر خانواده اش ر ییهایعدالت یو از برادرش بخاطر ب کردیاحساس م

 ادتیچته ؟همدم خانوم  گهیتود فهممینم: ؟ جمال باتعجب گفت  ياومد نجایبه ا ییتوباچه رو: گفت  تیعصبان

ازداداش جمالت  يدار ینرفته که هرچ ادتیشهرآورد؟  نیدستتو گرفت وبه ا یکمکت کرد ، ک یکه نرفته ک

من  دطرفیتوروسنَنه؟ توباکه باخونوادم اختالف دارم  رمیگ "روم بشه به تونگاه کنم ؟اصال دی؟حاال من نبا يدار

شوهرم  ي، درست ، برا يجمال توماروبه تهران آورد نیبب: اس؟ همدم گفت بهیغر هیطلعت که  ای یباش

ازت  یبرادرم نکهیفقط بخاطر ا يکرد يتوقع نداشته باش که هر کار ی، دستت دردنکنه ول يداکردیکارپ

طلعت خجالت  يتوازرو يمن به جا...  يدرآورد شورشو گهیدوست دارم اما د یلیکنم ، درسته که خ تیماح

به جمال گفت  يبعد با سرد دونمیمن نم یرفت یبه اوکردوگفت توبه ک يزیبعدنگاه سرزنش آم کشمیم

به  نیازا رمیبگمن چون خواهرتم طرف تورو  یبکن یانصاف یمثل طلعت هرب یاگردرحق زن باگذشت ستیقرارن

اگه  رتیبهت بگم خوش غ دمتیگفت اگه د... کنهیست توداره دق مبعد فکرکن خواهرت مرده، مادرمون ازد

 يوکتک کار شهیزمیتو بامردم گالو يپسرجوونت خجالت بکش که به خاطرکارا يازرو یکشیاززنت خجالت نم

خوب  ةخانواد هی کردمیادامه داد فکرم گهینم يزیچ دجمالید یسکوت کردو بعدوقت ی، همدم کم ندازهیراه م

همدم  "بداست  ادشیزانکه بن کونگرددیذات بدن" گنیراسته که م یول ربدهییتغ تتویینه وشخصعوضت ک تونهیم

بود  یباق ياگرعمر خوامیگفت م نیبنابرا شدیترمیبودکه لحظه به لحظه ازدست جمال عصبان جانزدهیچنان ه

 .ادکنندی ینداشتندحداقل ازعمه شون بخوب یکنم واگرپدرخوب نگاهبرادرزاده هام  يچشما يبتونم تو
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: شدوگفت  ارناراحتیبس لیدل نیوبه هم دانستیازطرف تنها خواهرش را حق خودنم يمهر یب نیا جمال

 بهیغر هیکه  ی، کس يمنوندار دنیوچشم د یکنیتوبه من حسات م هیچ یدونی، م يتوازاولشم بامن خوب نبود

، جمال متوجه شده  کنهفراموش  شورتیغ یبه مادرمونم بگو پسرب خورهیبدردمن نم دهیم حیروبه همخونش ترج

را گرفت وخطاب به همدم  شیارزش شده پس دست پ یآورده ب ایکه او را بدن یکس یبودکه درچشم همه حت

 .رفت  رونیهمدم ب ۀازخان شهیهم يوبعدبرا امتیق داربهید نمیبب چکدومتونویه خوامینم گهید: گفت

 

 

 زدهمیس فصل

تا درکنار  گررفتید یمکان کرداوبه محل گرنقلید يخانه ا دندبهکریم یکه درآن زندگ يازخانه ا طلعت

مشکل  شیرودرروشدن باآنها برا یکند، اوازدوستانش هم فاصله گرفت ، حت یزندگ يشتریفرزندانش باآرامش ب

 نهمهیخودت باعث ا "که  جمله نیا دنیجواب دهد خسته شده بود، ازشن گرانید يبه سرزنشها نکهیگرازایبود د

 یخانواده واجتماع طیگرفتن شرا دهیکه با ند نیانصاف یب یلیخ":  گفتیدلش شکسته بود دردل م "يدعذاب ش

مامان راستش اگه نظرمنو : به طلعت گفت  زیگلر کباری " دیدونیحال وروز انداخت منومقصرم نیکه منوبه ا

 ادیوصداشونم درنم نکنیسرم یمارروحیوب ضیمرد مر هیمثل توکه سالها با  ییحق آدما گمیبهت م يبخوا

و دارم  مارهیمرد ب نیکه ا دونستمیآخه من نم یگیراست م: زدوباتمسخرگفت  یطلعت لبخند تلخ" نهیهم

بغض آلود  ییوصدا یبودبه آرام نییسرش پا کهی، بعد درحال بردمی، اززجردادن خودمم لذت م کنمیتباه م مویزندگ

راست  دوگفتیکش یبعدآه....کردم  يشمار هیازش جداشم ثانکه  نیکه شماها ازم بخوا يروز يبرا: ادامه داد 

توام  هیمادرش که با گال يصحبتها دنیزباشنیگلر. به همه فکرکردم جزبه خودم  شهیحقمه چون هم یگیم

جمالت  نیکه با گفتن ا يبودمتوجه قضاوت عجوالنش درمورد او شد اما هرچه تالش کرد نتوانست از درد

 .م کند بردل طلعت گذاشته بود ک

 دوختیجمال چشم بدرم دنیهرروزمنتظرد کهیاودرحال ارفتیازدن یبعدمادرجمال ، درسن هفتادسالگ دوسال

 .راوداع گفت یزندگ

طلعت ازجمال عروسش  ییباربودکه او بعدازجدا نیاول نیطلعت آمد ، ا دنیقبل ازفوتش به د کماهی "قایدق میمر

 کهیدرحال میمر! طرفا  نیمادرجون شما ؟ ازا دیهاجوواج شده بودپرسبازکرد  میمر يطلعت دررا برو یوقت دیدیرام

 نیبخوام ، بعدازگفتن ا تیوازتون حالل نمیوبببارشماها ر نیآخر يراستش اومدم برا:گفت  داشتیچادرازسربرم
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 میمر نیکُندوسنگ يونشست ، ازقدمها کتربودرفتیکه به اونزد یصندل نیحرف آرام آرام به طرف اول

 نیدرا.میماشماروحاالحاالها الزم دار: دوگفتیخند ی، طلعت هم متوجه شد ول ماراستیلوم بودکه اوبمع"کامال

 .هنگام زنگ درزده شد

به طرفش  یمادربزرگشون باخوشحال دنیبچه ها ، امروز زودتراومدن ، ژاله وروزبه باد نهمیا: گفت  طلعت

 یپ يصاف کردنها نهیوبغضش را با س فشردیم هنیس يهم سرآندورا رو میمر دندیبوسیومرتب اورا م دندیدو

اعمال راانجام  نیخودش ا نکهیا کردومانندیم يجمال احساس شرمسار يبخاطرکارها میمر. کردیپنهان م یدرپ

 . نیو حالل کن نیببخش رتونویبچه ها مادربزرگ پ گفتیداده مرتب م

 يطلعت درددل کرد خاطرات گذشته اش رابرامدت بارها با نیرانزدآنها ماند ودرا يبه اصرارطلعت دوروز میمر

 رهیاوقات به صورت طلعت خ یگاه.دادیگوش م میمر يبه صحبتها اقیکرد ، طلعت هم با اشت فیاوتعر

 ! نبود نیزن ا نیحق ا یول ارمیازحکمت خداسردرنم:  گفتیباخود م شدودردلیم

او باطلعت  دارید نیآخر نیگشت واکردوبه گرمساربر یخداحافظ شیبعدازگذشت دوروزباطلعت ونوه ها میمر

 . وبچه هابود چراکه دوماه بعددراثرفشارخون باال چشم ازجهان فروبست 

کرده بود هرطورشده حفظ کند ، او اوقاتش  ارتالشیبدست آوردنش بس يراکه برا یداشت آرامش یسع طلعت

که مشغول دعاکردن  یحال شب در همان يها مهیاوقات ن یگاه گذراندیبا عبادت وخواندن قرآن م شتریراب

ازفرهنگمان است ؟  رادیا کردیکرمصحنه بود ، او باخود ف نیژاله بارها شاهدا بردویباخدا بود خوابش م ازیورازون

ختم  نجایمانند مادرش به ا زهیو با انگ بایبااستعدادوز يازما آدما که عاقبت دختر ایحاکم برجامعه ؟  نیازقوان

 کی يچندجمله بررو نیقوان راکهیآن بودند ز انیکه مجر ییاازآدمهای نیازقوانکرد  تیدشکایبا شود،ازکهیم

 ارایدن میتوانی، ما آدمها م میخودمان هست یپس مقصراصل میرسانیآن رابه انجام م که میکاغذند وما انسانها هست

 گرانید یردن زندگ، باخراب ک میکنیکه عملمان و راهمان را انتخاب م مییما نیا میکن اجهنمیبه بهشت  لیتبد

عوامل بخصوص نسبت به پدرش روزبه  نی، به هرحال خشم ژاله نسبت به ا میخود رابساز یزندگ میخواهیم

 .بمب برسرجمال فرودخواهدآمد کیمانند يخشم روز نیا گفتیوباخودم شدیشترمیروزب

: آنها گفت  کباربهی،  ناراحت شدوهمیهم شادم دنشانیطلعت آمدند ، طلعت ازد دنیبه د رایوحم يزر يچندبار

ازته  ي، خنده ها یغم یوب یسرخوش ي، روزها ارمیادمیرابه  یجوون يشما روزها دنیدوستون دارم باد یلیخ

که درهمون دوران برسرم  ییبالها ادی هحال ماروخراب کنه اما بالفاصل تونستینم یاتفاق چیکه ه ییدل ، روزها

لحظه طلعت  نیزود شروع شد درا یلیخ یلیمن خ یزندگ يهایه تلخک دیقبول کن ارهینازل شد قلبم رو به دردم
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مثل گذشته زوداشکش  کردکهیم نیاوتمر ردیاش رابگ هیگر يجلو کردیم ینتوانست ادامه بدهد مدتها بودسع

 دونمیطلعت جون من م: متوجه منظورطلعت شد وگفت  يکرد زر تخاطر سکو نینشود پس به هم ریسراز

 يخوایم یتاک یکن دقبولشیتوست وبا یزندگ نیا ستیراهش ن نیا یول مینیرروکمترببگیکه همد نهیمنظورت ا

 ۀوونیخانم دانشمند؟ طلعت باتمسخرگفت دانشمند د یکه گرفت هیمیچه تصم نیا یازخودت وازگذشته ات فرارکن

؟  شهیما درست م دنیباند نایا ۀگفت هم یبه شوخ يزر.باشه  یکی نیدرست بوده که ا مشیمشما کدوم تص

و  ادیز یلیدوستون دارم خ یلیخ دوگفتیطلعت خند.کارات وارونه اس ۀچون هم ياومد ایتوبرعکس بدن "اصال

 .را بغل کرد ودرآغوش محکم فشرد رایوحم يبعد زر

 نیهم يپرشوربرا يبود باسر يساله ا ستیسال انقالب ، درآن سال روزبه جوان ب دیپنجاه وهفت رس سال

 میهمانطورکه گفت زهمیبود گلر اشعاردادنیپخش کردن  هیمشغول اعالم ابانیوخ وچهگردرکیبدنبال جوانان د

نبود و  استیطلعت اهل س "صوال، ا گذراندیرا م رستانیمشغول به کاربود وژاله هم سال آخردب يدرشرکت معتبر

رم تو به درست پس:  کردیم دیوبس و بارها به روزبه تاک ارنیسردر م استمدارهایفقط س استیازس گفتیم شهیهم

روزبه دست بردار نبود  ی، ول نیبهش دل نبند چوقتیپدرو مادر نداره ه استیس گفتیم شهیبرس بقول بابام هم

 يرویمسلح درپادگان ن يمردم وگروهها يریدرگ دیودوم بهمن رس ستیوب کمیو ستیروزب نکهیتاا............

 يازروزبه هم خبر شدیقطع نم يراندازیت ينروز صداآ....... پادگان توسط مردم  ریوبدنبال آن تسخ ییهوا

 . خواندیدعا م رلبینبودطلعت نگران بود ومدام ز

 دندیشنیم ونیزیووتلویبودکه مردم از راد يخبر نیودوم بهمن مهمتر ستیانقالب درروزب يروزیخبرپ

او ازفرط  دنی، طلعت باد دیازراه رس ارخستهیحال بس نیشاد ودرع يباچهره ا "روزبه"وبعدازظهرهمان روزبودکه 

 .راسجده کردوخداوندرا سپاس گفت نیزم یخوشحال

آنچنان که فرزندانش  دادیوجودش به سه فرزندش انتقال م ۀرا باهم نیسراپا عشق ومحبت بود وا طلعت

 یثروت نیوباارزشتر نیبهتر نیکمبودپدررااحساس نکردند آنها فقط عشق ومحبت راازمادرآموختند وا چوقتیه

 .ازطلعت به ارث بردند بودکه

زمان ازدواج  کردکهیم يادآوریوهربارکه مادرش به او دیرسیبه نظر م یشادوراض اریدرکنارخانواده اش بس زیگلر

به طلعت گفت  کروزی، باالخره  کردیباطفره رفتن وبهانه آوردن خواستگارانش راردم ردیبگ میتصم دیوبا دهیفرارس

حرف  نیا دنیمادرش ازشن یمتوجه نگران یتووق کنمیعمرم ازدواج نمروگرفتم من تاآخر ممیمامان من تصم

 یاکمیبهترو یکم نندیمردها هم ۀبودم ازنظرمن هم يدیکش یکه درزندگ ییزجرها ۀمن شاهدهم: شدگفت 
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 هیمنف دمید دونمیباورمن وبرداشت من ازمردهاست ، م نیبه خود گرفت وگفت ا يا لسوفانهیف ۀافیبدتر ،بعد ق

 الیبه ام دنیشکم ورس رکردنیهستندکه بدنبال س هیاول يازنظرمن مردها همان انسانها ستیودم ندست خ یول

 یراض نیمردمان نخست نیازهم یکیبا یبه زندگ تونمینظرمن باشه نم نیکه ا یبودند وتازمان یوانیح زیوغرا

طبق  کنمیم یوخش یکنیفکرم زگفتیگلر ردیخنده اش رابگ يحرف طلعت نتوانست جلو نیباگفتن ا. بشم 

ماده اکتفا  کینرها به  واناتیدرح یموجوداتند، اگردقت کرده باش نیکه گرفته شده مردها شکموتر يآمار

 دنیواجازه نم میماقانون دار یدبگیزن اکتفا کنند شا کیازاونا کمتره که به  شونیچ ونیآقا نیحاال ا کنندینم

خودشونوعاشق زناشون  "ظاهرا همردها ک نیکه هم نهیم اباشه منظور یدقانونینبا زکهیهمه چ! ،خوب مادر من 

به  یک نهیتابب رهیکنند حاال قانون دنبال همه نم انتیراحت به زنشون خ یلیدرپشت پرده خ توننیم دنینشون م

 نیبه ا يسر هی يمنوقبول ندار ياگه حرفا دوگفتیبعدطلعت روبغل کردوبوس!  رهیکرده تامچشوبگ انتیزنش خ

مردها چه  نیکه ا یبزن تابدون رنیدنبال گرفتن حقشون م چارهیب يهاکه زن نجورجاهایا دونمیدادسراها وچم

کردکه صحبت روعوض کنه وفکرمادرشو  یسع کردیبامامانش خوش وبش م نطورکهیهستن بعدهم یموجودات

 هدیگوش م زیگلر يبه صحبتها کردیوانمود م نطورکهیطلعت هم.منحرف کنه  نجورصحبتهایازازدواج وا

که دردو  ییهایسخت ۀاست ازنظرطلعت باهم نانهینسبت به مردها چقدربدب دخترشباخودفکرکرد که افکار

زن  کی يامن برا یگاه هیهم وجودداشتند که بتوان به آنها اعتمادکرد وتک ییبود ،مردها دهیازدواجش کش

 خوردینهابرممانندآ یکیبه  يهم روز زیاگرگلر دیبودکه شا دهید یررادرزندگیمانندپدرش و ام یاومردان رایباشند ز

 .دادیرمییبطورقطع نظرش راتغ

 کسالی کهیدرحال یو دوسالگ ستیبه نام مهتاب آشنا شد و درسن ب يبادختر"روزبه  "که دینکش یطول درعوض

 نیا ياتفاق برا نیبهتر ژنیپسر شدند ، تولد ب کیزود صاحب  یلیازدواج کردند و خ گذشتیباهم م شانییازآشنا

بود  رکردهییتغ یکرد اوبکل یآشت ایوبا دن دش گرمتولدیکباردیطلعت هم  ژنیآمدن ب ایکوچک بود ، بابه دن ةنوادخا

شروع شد ، ژاله هم بدنبال روزبه و  شیانسالیآرام طلعت در دوران م یدر واقع زندگ.امدیوبه ظاهرسرحال وشادم

 کیچهار نفره را ترك کرد او بدنبال برادرش  ةخانواد نیشصت و پنج ازدواج کرد و ا صدویدر سال هزارو س

 ایمادر دن نیو با بهتر گشودندیپر م کیبه  کیداد ، آنزمان که فرزندان طلعت  لیمستقل را تشک یزندگ

 دانستیمادر زحمتکش و فداکار خوب م نیاما ا بردندیاز قلب او را با خود م يتکه ا ییگو کردندیم یخداحافظ

سه  ذشتژاله بعد از گ " رنیم يروز هیبچه ها باالخره " گفتیباخود م شهیماست وه نیهم یکه رسم زندگ

بچه ها  نیآمدند ، وجود ا ایشصت وهشت و هفتاد بدن يدر سالها بیسال صاحب دو فرزند پسر شد که به ترت
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و  گذراندیاوقات خود را م شیبا فرزندانش باشد با نوه ها نکهیاز ا شتریدگرگون کرد او ب "طلعت را کامال یزندگ

کماکان سر حرف خود مانده بود و از قبول ازدواج سر  کهبود  زیگلر شیخرسند بود، تنها نگران اریبابت بس نیاز ا

 ۀهم به خان زیکه گلر يروز. نتوانست با سرنوشت بجنگد و باالخره اوهم ازدواج کرد زیاما باالخره او ن زدیباز م

 شهیندارد، او به همدم که هم ایدن نیدرا ییآرزو چیه گریدبخت رفت ، طلعت آرام گرفت و احساس کرد که 

 .........رمیراحت بم الیبا خ تونمیم گهید: خوب درکنارش بود گفت  دوست کیمثل 

 

 . از دست داد یقلب ستیشوهرش را دراثرا زیمتاسفانه بعدازگذشت حدودپنج سال ازازدواج آنها گلر یول

اما  اراستیآنان بس يهایعشقها ، شکستها ، غمهاوشاد ارداردیبس صحبت يسه فرزند طلعت هرکدام جا یزندگ

 .خاطربطورخالصه به آنان اشاره شد نی، به هم ستیآنان ن یکتاب قصدو هدف پرداختن به زندگ نیدرا

به دور از فرزندان ، خواهر  گرید يتنها در شهر شهیهم يهمسرش جداشد و برا نیو ششم نیهم از آخر جمال

نه او  گذشت،یسال م ستیبود ب دهیکه فرزندانش را د يبار نیادامه داد ، از آخر یه زندگدوستانش ب یوحت

وجود نداشته است  یآدم نیچن گزهر ییکردند ، گو یپدرشان دلتنگ ياز بچه ها گرفت و نه بچه ها برا یسراغ

.... 

 ابانهایکوچه ها وخ به یخاص ییبایسرد ، بارش برف طبق معمول ز یسال هفتادوهفت بودزمستان اواخربهمن

قدم  یبرفها کم انیگرفت درم میآنروزتصم دانستیبرف نم باترازبارشیراز يمنظره ا چیداده بود طلعت که ه

 يرو يبه خودنگاه کرد ، خطها نهیبه همان رنگ، درآ یبافتن يروسر کیو یمشک يپالتو دیبزند لباس گرم پوش

که گذشته  یکه به زمان یزدودرحال يبخندگذشته است ، ل يادیز يکه سالها گفتیصورتش به اوم

 بردیلذت م شیرقدمهایقرچ قرچ برفها ز يوازصدا داشتیقدم برم اطیازدرخارج شد آرام آرام وبااحت کردیبودفکرم

 دهینجاکشیبه ا اریاخت یب نینچنیامااو چگونه ا افتی ادگاهشوز یمیقد ۀخودرا درمحل يرو ادهیساعت پ میبعدازن

دوتا ازخانه ها که خراب شده  یکیرازیهمانطوردست نخورده بودبه غ یمیقد ۀ، کوچ شدیشده بودباورش نم

 کیوقمر، پدرومادرش ، به خانه نزد یعل ۀمانده بودند ازجمله خان یبه همان شکل ، دست نخورده باق هیبودبق

 دیدست کش شواریسر نزده بود، به درود یمیقد ۀسالها بود که به محل دیلرزیم جانیازشدت ه نششد تمام بد

مرتب  ختیریصورتش م يامان برپهنا یراکه ب شیدادو اشکها هیتک وارخانهی، سرش رابه د دیرابوس وارخانهید

اش احساس کرد ،  ابرشانهر یحال دست نیدرهم... مهربونم ، باباجون  يبابا: کردیزمزمه م رلبیوز کردیپاك م
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 نیبرزم هوشیزده شد که ازحال رفت وب جانیهآن شخص آنچنان  دنیباد یاست ول یچه کس ندیبرگشت تا بب

 .افتاد 

شده؟ژاله  یچ دیبودباتعجب پرس ستادهیسرش ا يوژاله که نگران باال دید مارستانیچشم بازکردخودرادرب یوقت. 

تلفن  ةشمار فتیک يتو یبوده ول یک میدیورفته نفهم مارستانیب کنفرتورورسوندهی يشد هوشیگفت مامان ب

که برشانه  یشدبه خاطرآورد دست هوشیراکه ب يدادن منم زودخودمورسوندم ، طلعت لحظه اوخبر داکردنیمنوپ

اوبوده که مرابه  "ازحال رفته بود، باخودگفت حتما جانیازشدت ه دیبرگشت و او راد یبود وقت ریاش زد دست ام

بوده  یازخستگ "حتما ستین میزیچ دونمیدخترجون من م: رسانده بعدرو کرد به ژاله وگفت  مارستانیب

برات نوشتن جوابش  شیآزما يسر هی یدصبرکنیگفت مامان جون با ژالهخونه ، میمنو بده بر يازودترلباسهایب

شده؟ مامان چشه؟ ژاله خواست جواب  یدندچیپرس یبانگران دندیو روزبه هم رس زیموقع گلر نیدرهم "ادبعدایب

 کیفقط  نیا کردیاماطلعت اشتباه م...رفت جیفقط سرم گ ستین میزیبابا چ یچیبده که طلعت زودگفت ه

نشان  شاتیطلعت شدند، جواب آزما يماریبه دکترمراجعه کردندمتوجه ب ینبود دو روز بعدوقت ادهس جهیسرگ

 دیایازدست پزشکان برنم يکار چیاست وه شرفتهیپ يماریب نکهیماه طلعت مبتال به سرطان کبد شده وا دادکهیم

 نیا برسراوخراب شد ژاله که آخریدن دیژاله رس کردندبهیم هیگر کهیو روزبه درحال زیگلر قیخبرازطر نیا ی، وقت

 .خاص به مادرداشت یبه مادرداشت ، اوباوجود پدرام وپرهام دوفرزندش ، عشق یخاص یفرزندطلعت بودوابستگ

طلعت رفت  ۀبه خان مارستانیقبول بود، اوبه همراه مادرش ازب رقابلیغ شیاوراازدست خواهددادبرا يبزود نکهیا

از  ماندهیزمان باق نیشوهرش سپردتا بتواندا یکوچک بودندرا به عل یلیوهمانجا ماند وفرزندانش که آنزمان خ

ازهوش  یکمخون لیبه او گفتند به دل نداشتاطالع  شیماریکند،طلعت ازب یعمر طلعت ،مادرمهربانش را همراه

 چوقتیآنچنان که ه رکردیطلعت راغافلگ دیضعف شدو يماریب ست،یازکم خون یکه داردناش یرفته وضعف

رفته  مارستانیخودرانشان دهدازب نکهیوچرا بدون ا کردیچه م رآنجایسوالش که آنروزام نینتوانست جواب ا

توان صحبت کردن راهم نداشت فقط  یحت شدیفترمیروزبه روزضع عتروزها وماهها گذشت طل داکند،یبودراپ

مرگ حقه فقط بعدازمن شماسه تامواظب  زمیعز:  گفتیبدهد وم يه دلدارژال کردبهیم یاوقات سع یگاه

به زبان  رلبیکه ز دیشنیمادرش رام ۀزمزم يژاله صدا ی، گاه دیازهم دورنش یطیشرا چیدودرهیباش گهیهمد

ماه .دیچکیچشمانش فروم ۀازگوش یقطراشک ادپدرشیاوقات به  یآرام ونامفهوم وبعض اریبس بتهال خواندیم يکُرد

ودر صبح  دیرادرخودند یزندگ ۀادام گرتوانید شیماریباب ریجدال نفس گ میون کسالیطلعت بعدازگذشت 
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روزبه جان  غوشژاله و درآ ابی،درغ زوروزبهیدر کناردوفرزندش گلر صدوهفتادونهیروزهفدهم مردادسال هزاروس

 .............سپرد نیبه جان آفر

آمدن و  لیکرددلیفکرم کهیرساند درحال انیمرورکرد و به پا کباریراخود  یزندگ کیطلعت درون آن تونل تار ماه

 ییتونل شدکه همه جاراروشن کرده بودو گو يدرانتها اردرخشانیبس يچه بوده متوجه نور ایدن نیرفتنش به ا

 ..........وبه سمت نورقدم برداشت دهیکند، طلعت باخود گفت وقت رفتن فرا رس یتازه وارد را همراه نیآمده تا ا

دوست مهربانش  مییابهتربگویازدست دادن زن برادرش  يدرتمام مدت درکناربچه ها حضورداشت وبرا همدم

 يخبرواثر چینه طلعت ونه بچه ها ه شانیینبود درواقع بعدازجدا يازجمال خبر کردامایم يعزادار

 يازشهرها یکیبوددر کردهدواج بااواز یازاونداشتندامامدتها بعدباخبرشدندکه جمال به همراه همسرش که به تازگ

 .کردیم یشمال زندگ

بامادر درددل  هیگر انیدرم کهیجمعه ژاله به مزارمادرش رفته بود،درحال يطبق معمول شبها یبعد وقت دوماه

سرش  یوقت خواندیو آرام آرام فاتحه م رلبیسرش احساس کرد که ز يکنفرراباالیحضور کردیم

که  يدیسف تمال، دس کندیراپاك م شیاشکها یخواندن مرتب بادستمالضمن دعا دکهیراد يرمردیرابلندکردپ

 ...ماه طلعت...ماه طلعت: کردیتکرارم رلبیکرده بودند ، مردسالخورده ز يراگلدوز یگوشه اش اسم

تو : بغض آلودگفت  ییدوباصدایکش یرمردآهی؟پ دیشناسیمردناشناس گفت شما مادرمنو ازکجام ستادوبهیا ژاله

 یچ دونمیکنم نم یدخترکوچکتر طلعت بعدازچندلحظه سکوت گفت اگربخوام خودمو معرف یشژاله با دیبا

پدرت باشه  تونستیم رفتیم شیبروفق مرادش پ ایکه اگردن یکس! هیسا هی ایعاشق ؟  هیدوست؟  هی،  دبگمیبا

لرزان  ییدباصدابه اوامان ندا هیگر کهینشد؟ بعددرحال یباشه ول نیزم يمردرو نیخوشبختر تونستیکه م ی؟ کس

 دبگمیشده با يدستمالتون گلدوز يگفت اگراسمتون همونه که رو دویحرفش پر انیژاله م...گفت من 

 .ژاله نگاه کردومنتظربود تا ژاله ادامه دهد شمانسرش رابلندکرد ، به چ رباتعجبیام!  شناسمیشماروم

کرده بودافتاد ،  فیاو تعر يبرا شیجوانکه طلعت ازدوران  یادخاطراتیدستمال به  يرروینام ام دنیباد ژاله

و  کردیانگار زمان رو فراموش م گفتیازشمام یمادرم وقت: رمردزدوگفتیبه پ يددلسوزیازسرمحبت وشا يلبخند

سالها هنوزدرقلبش آروم  ذشتبودکه باگ یگونه هاش نشان عشق یهمون دخترك چهارده ساله ،سرخ شدیم

 رلبیدوزیکش یکه فراموشتون نکرده بود ، بعدآه دمیبهش حق م نمیبیحال م نینگرفته بود حاال که شماروباا

 نداشت ، یتیوجود هرگز گله وشکا نیروگذروند ، باا یارسختیبس یمادرم زندگ: گفت 
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و  یکن دایتوقراربودقبروپ ییمعلوم هست کجا یجناب قدوس: از دور اورا صدازد یبپرسدکه کس یسوال رخواستیام

 شد؟ یپس چ يبه ماخبربد

ببخش رضاجان مشغول صحبت باژاله  رگفتی، ام امدیزن به سمت آنان م کیبه همراه  دکهیراد يمرد ژاله

 نهمهیا یعنی،  يچقدربزرگ شد شهیبه سمت ژاله آمدند رضاگفت باورم نم يخانم دخترماه طلعت بودم رضاوزر

 دمیسالهاس ند نکهیا باخانم رو  يبعدازچندلحظه گفت شماوزر کردیوقت گذشته؟ژاله مات ومبهوت نگاه م

کرد و  ریبه ام یبعد نگاه کردیم فیبود که از شما تعر ییلحظه هاش لحظه ها نی، مامان بهتر شناسمیم یبخوب

رضا با ! فاصله افتاده  نتونیچند سال ب نیکه ا هیرکیتقص دونمی، اما نم شیزندگ يروزها نیبهتر: ادامه داد 

و  میقبول کرد عیماهم سر نهیروبب خوادکمترمایمادرت گفت م یوقت معرفته که یب يدوستا رمایتاسف گفت تقص

مادرت  هیگفت چقدرشب یبعدازچندلحظه به آرام یول کردیساکت بود و فقط به ژاله نگاه م يزر م،یتنهاش گذاشت

 .ستندیهردوباهم گر دویآرام آرام روان شدند ،ژاله رادرآغوش کش شیلحظه اشکها نیدرهم يشد

 زیبه منزل طلعت آمدند آنروز روزبه به اتفاق خانواده اش و گلر راومحمدی،رضا، حم ياتفاق زر ربهیآنروز ام يفردا

 و ژاله هم آنجا حضورداشتند

ماه طلعت  يفقط برا یبزرگ نیبه ا يایدن: کوچک طلعت قلبش فشرده شدوگفت  ةخانواد دنیباد يزر

 ! ماجانداشت ؟

مادرت  زجانیگلر:  راگفتیکردحمیم ییرایپذ همانهایمرتب ازمسال گذشته شوهرش راازدست داده بود زکهیگلر

 !که داشتم  یسخت یپنج سال زندگ يلطف خدابود درازا زیاومدن گلر ایبدن گفتیم شهیبودوهم یازتوراض

ازدواج خود را  نیبخاطرا شهیگرفت چراکه اوهم شیدستها انیرادرم ارسرشیاخت یحرف ب نیا دنیرباشنیام

 زجانیگلر یکردصحبت راعوض کند پس ادامه داد راست یسع دیرا د ریحال ام یوقت رایحم.دانستیمقصرم

خدارحمتش کنه  راگفتیحم! که به رحمت خدارفته  هیجواب دادمتاسفانه چندسال زیگلر يخانم خبردار نیازمه

 یلیم خخانم ه يبدر یبودمش ول دهیمن ند زگفتی؟ گلر انهیادیم ادتیاونو "تواصال دونمیخانم چطور نم يبدر

متاسف  یلیشوهرت فوت کرده خ دمیشن یبعدادامه داد وقت امرزهیخداهمشونوب راگفتیوقته که فوت کرده حم

به  یرچشمیصحبت ز راضمنی، حم میبهتون سربزن میایم بیتا بتون مینبود رانیبودکه ا یما چندسال یشدم ول

 شیمرتب بادستمال اشکها کهیدرحال.احت بوداوهمچنان افسرده ونار دیدیدرحال اونم يرییتغ یول کردیم رنگاهیام

 يباموها بایازاوگرفته شده بود طلعت جوان وز یجوان نیکه درسن زشدیم يمتوجه عکس طلعت رو کردیراپاك م
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به  یخداحافظ ۀو تا لحظ داشتیازعکس برنم رچشمیام کرد،یم رنگاهیبه ام ییکمرنگ گو يندفرزده وبالبخ

 .شده بود رهیاوخ

خودت اونو  يتو که با دستا میحاال ما از طلعت خبر نداشت:  دیپرس ریآمدند رضا از ام رونیلعت بط ۀاز خان یوقت

 !؟يدنبال قبرش بگرد دیو االن با ينموند ششیچرا پ يرسوند مارستانیبه ب

، من همون شب پرواز داشتم و  مینیرو بب گریبار همد نیآخر يکه ما برا خواستیگفت اونروز انگار خدا م ریام

 یبزنم و خاطرات گذشته رو زنده کنم ، وقت میقد ۀبه محل يسر هیبا خودم گفتم برم  یول رفتمیم رانیاز ا دیاب

 ی، وقت کردیم هیداده بود و گر هیتک خونه واریکه به د دمیرو د یطلعت شدم از دور زن يپدر ۀخون کینزد

 يدستمو رو نکهیشدم که طلعته اما هم، مطمئن  کردیم هیو گر زدیلب با باباش حرف م ریشدم داشت ز کینزد

و از پرستارا  مارستانیکردمو رسوندمش به ب نشیسوار ماش عیاز حال رفت ، منم سر دیشونه اش گذاشتم و منو د

 ........بدن رخواستم که به بچه هاش خب

 یغم و ناکام ایدن کیکه  ییرا نداد ، بعد از چند لحظه سکوت با صدا ریصحبت به ام ۀادام ةبغض اجاز نجایدرا

 مارهیو طلعت ب دارمونهید نیکه اون آخر دونستمیاگه م یکنیتو فکر م:رو کرد به رضا وگفت  شدیم دهیدر آن د

طبق  دیرضا که د! نیحال رفته ، هم از جانی، من فکر کردم اون فقط از شدت ه ذاشتمیلحظه تنهاش م کی

 یجان زندگ ریانداخت وگفت ام ریدور گردن ام یمعمول عجوالنه قضاوت کرده دستش را به رسم دوران جوان

 چکسیه دیشا یکن فیتعر یکس يبرا يرمان عاشقانه اس که اگر بخوا کیتو و طلعت  یزندگ "، واقعا نهیهم

 ! اونو باور نکنه

تلفن  شدکهیرفتن برمزارمادرش آماده م يبعدازظهرپنجشنبه ژاله طبق معمول برا دارگذشتید نیازا دوهفته

صحبت  یسخت ربهیام دیرا از پشت تلفن شن ریمارامیحال و درواقع ب یب يرابرداشت صدا یگوش یزنگ زد وقت

خودت  رگفتی، ام شمینم توجهمن م فهیضع یلیحالتون خوبه صداتون خ رخانیگفت ام دیترس یلیژاله خ کردیم

 .رو برسون و تلفن قطع شد

 يبودحاضر شد وخودرا به سرعت باال شیکه درواقع همان منزل پدر ریساعت بعد ژاله درمنزل ام مین

دستش  یناتوان تیدرنها دیشده بود آرام به طرف ژاله چرخ رنگیب يماریحاال دراثرب رکهیام ررساندصورتیسرام

 یربسختیشده؟ ام یچ تادهاف یچه اتفاق:را در دست گرفت وگفت رمردیرابه سمت ژاله درازکرد ژاله دست پ

 شمیدخترم آقا ازهمون جوون: آمدوگفت  کردجلویآنها کارم ۀخاندر یکه ازبچه گ یرزنیکردپیصحبت م

 زنهیکرده ، نه حرف م یخونه خودشو زندان نیا يدو هفته تو اقهرکردهیکردانگاربادنیباخودش قهرم یلجبازبودوقت
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 یبعدبه آرام دبرهیکن شی، توروخداشما راض کنهیوقبول نم شهیم یدکترعصبان میبر گمیم میوقت خورهینه غذام

تابه  زبرداشتیبه سمت تلفن خ یژاله بانگران. خطرناکه تشیآخه آقا دوبارسکته کرده وضع: ژاله گفت  رگوشیز

ژاله ! به حرفام گوش بده  کنمیگفت دخترم خواهش م یژاله راگرفت وبه آرام ردستیاورژانس زنگ بزند اما ام

 ری، ام رسهیدکتر هم م دیزنیم تاشمابامن حرف ستیحالتون خوب ن "شمااصال یباشماست ول وشمگفت من گ

 ةموند یلحظات باق نیدرآخر خواستمیتمومه ، م گهیدخترم کار من د کردگفتیصحبت م یبسخت کهیدرحال

 دیکش یرنفسیام.... نمیبیمهربون وباگذشت مادرت روم ةچهر کنمیبه صورت تونگاه م یعمرم با توحرف بزنم وقت

فرزندنداشته ام  يتورو انتخاب کردم که بجا...روندارم  یچکسیه ایدن نیا يکه من تو یدونیم: تابتواندادامه دهد

نفس نفس افتاد  ربهیام... دینشن چکسیمنو طلعت روه ۀمضلومان يصدا...یدونیم...بااون لحظات آخررو بگذرونم 

ژاله رامحکم دردست گرفته  يدستها...که مپرس.. ده امیکش یدردعشق: گفت یآخربودبسخت ينفسها ییگو

 انیهذ ربهیام...سالها ...چقدرمنتظرت بودم... ياومد...طلعت:ناگهان به سمت دربرگشت ،نگاه کردوگفت ...بود

 گفتیرابه سمت دراتاق درازکرده بودومرتب م ردستشیکردامیتصورم نگونهیژاله ا دیشا ایافتاده بود ییگو

 کهیزدودرحال رمردبوسهیزده ومهربان پ خی اربردستانیاخت یب دیراند یژاله به سمت دربرگشت کس...باالخره...اومد

نبودا نگار  ایدن نیدرا "اصال رکهیام!  يتوپدرم بود کاشیا: اوگفت  رگوشیردزیرابگ شیاشکها يجلو توانستینم

چشمش  ۀآرام آرام ازگوش یکلحظه قطره اش نیبرلبان کبودشده اش ظاهرشدودرهم يلبخند دیجمله راشن نیا

 رهیعمرمنتظربود به درخ کی ییژاله رهاشد وچشمانش که گو يدستها انیازم جانشیب يدستها دویلغز نییبه پا

 .ماند

 

 

 انیپا

 )يجواد( يصفر ژاله

 

 

 

  93آبان   : یینها انیپا

  93 دي: انتشار در سایت نودهشتیا 
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