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 رابیتشنه را س نیزم ،یاز دل آسماِن ابر ینم باران بهار  نم

کالس فرو  یاز پنجره  یباران به آرام زیکرد،. قطرات ر یم

کالس  یبسته، فضا یدرز پنجره  ینا از ال یو بو د یچک یم

ر کرده بود. مهش ُُ   ریتوجه به سخنان خانم دب یب د یدرس را ُپ

 یرسا نمونه سؤالها ییو با صدا ستادهیا اهیس یکه مقابل تخته  

کرد، از   یدانش اندوزان طرح م یآخر سال را برا یامتحان
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خود  یتفکرات آشفته  پنجره به آسمان چشم دوخته و در

  .مغروق بود 

از بند  ییرها یمحبوس که برا یکوچکش همانند پرنده ا قلب

بکوبد، در  نیقفس سرد و آهن واریو اسارت خود را به در و د 

از حزن و اندوه  ییردپا شی بایز ی. بر چهره د یتپ یم نهیس

تشنه ثیشد و نگاه سرگردانش حد  یم دهید    

و باران زا بود  یو آب. آسمان دلش همانند آسمان خدا ابر بود 

 یخون از آن جار البیس یرفت با تلنگر یآن م میکه هر دم ب

متوقف مانده و از آن فراتر   یکور یگردد. ذهنش در نقطه 

رفت ینم .  

بود، لب از گفتار فرو   ستادهیکه ا یاز همان نقطه ا ریدب خانم

. دختران کنجکاو رد نگاه ستیرا نگر یو رهیخ رهیبست و خ

  زیم ریاز ز یدوختند. دست د یرا دنبال کرده و چشم بر مهش یو

غفلتاً به خود آمد. نگاهش  د یتکان داد. مهش یاو را به آرام یپا

سرزنش بار خانم   ی رهو بر چه د یتک تک چهره ها را کاو

لب  دنیثابت ماند. سپس سر فرود آورد و با به دندان گز ریدب

خود  یرا براق کرده بود شرمسار شیشانیکه پ یو عرق شرم

  را از غفلت ناآگاهانه اش ابراز

  ز،یم یبا ضربات سر انگشت خود به رو ری. خانم دبداشت

سخنان خود  یمبهم دخترها را متوقف کرد و ادامه  یهمهمه 
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کالس  یسکوت و سکون بر فضا گرید را از سر گرفت. بار 

کرد افکارش را به سخنان خانم   یسع د یحاکم گشت و مهش

 یکه همچنان منفعل بود و سرخ یمتمرکز کند. در حال ریدب

که ی شرم بر گونه داشت به ورقه ا   

در برابرش نهاده بود چشم دوخت و با  لهیاش جم دخترخاله

 ادداشتید عقب مانده را در اوراق خو یسرعت متن سؤالها

  .کرد 

وقت آزاد اعالم کرد  ریزنگ خانم دب انیساعت مانده به پا مین

نشست و به دخترها فرصت داد تا اشکاالت  زشیو پشت م

به   ینگاه لهی. جمند یو پرسش نما یخود را بررس یدرس

آنچه را که در دل دارد بر  د یانداخت، انتظار داشت مهش د یمهش

  نیتر یمیرا به او که صمخود  یزبان آورد و علت حواس پرت

به  د یدهد اما مهش حیشناخته شده بود توض د یفرد در نزد مهش

اکتفا کرد و سرش را  یبه لبخند کوتاه یهر گونه جواب یجا

اوراقش فرو برد و وانمود کرد که قصد مطالعه دارد و با  انیم

مسدود  یهر گونه پرسش و پاسخ یواکنش راه را برا نیا

  .کرد 

به صدا درآمدن زنگ، دخترها با سر و صدا کالس را ترک  با

را بر دوش انداخته و از  فهای هم بند ک لهیو جم د یکردند، مهش
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از حد  لهیجم ییبایشک دند یکه رس ابانیکالس خارج شدند. به خ

د یکرد و پرس د یگذشت و رو به مهش :  

حواست کجاست؟ امروز  ییگو یچرا به من نم د یمهش -

 یبرا یلیدل گریکه د  د یشده؟ مهش یز ی! چیهست یگریطور د 

پاسخ داد یکتمان نداشت به آرام :  

همان مشکالت و همان   شهیمثل هم ،یدان یخودت که م -

  .دردسرها

را که در  نکشیشانه محکم کرد، ع یرا رو فشیبند ک لهیجم

چشم برداشت و گفت یشده بود از رو سیباران خ زشیاثر ر :   

 یپس نگران چ یعادت دار لیمسا لیقب نیتو که به ا -

؟یهست   

آورد، آن را به  رونیب یروپوش خود دستمال بیاز ج د یمهش

گرفت و جواب داد لهیطرف جم :  

 یلیسال تحص انیهر چه به شروع امتحانات و پا  -

شد به  ی. کاش مرد یگ یشدت م میشوم نگران یم کترینزد 

نقطه متوقف   نیا در همکه زمان ر  افتمی ی دست م یقدرت

قابل تحمل شده  ریناامن و غ م یبرا یخانه به قدر طیسازم. مح

بر دلم  ایدن  یرسم تمام غمها یمنزل م یبه حوال یکه وقت
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  میاز اندوه و هراس بر شانه ها یشود و کوه یتلنبار م

همه مأمن و پناهگاه است در  یکند. خانه برا یم ینیسنگ

من حکم زندان و شکنجه گاه را دارد یکه برا یصورت .  

را پاک  نکشیع یها شهیدستمال را از او گرفت، ش لهیجم

خود نهاد و در جوابش  فی بغل ک بیکرد و آن را داخل ج

   :گفت

را   تیکه با مشکالتت آشنا هستم، حرفها یدان یخودت م -

  ریکه تقد  یما در برابر سرنوشتکنم ا یفهمم و درکت م یم

 ستین یتوان کرد؟ به خدا روز  یم یرقم زده چه کار مانیبرا

. من و مامان د یاین انیبه م یما از تو حرف یکه در خانه 

تو  ینگران کننده  تیو از وضع میبه فکر تو هست شهیهم

با  یو به سخت یهست یکه تو تحت فشار روان میدان ی. ممیمتأثر

به   یاز حاال ه یاما اگر بخواه ییآ یمشکالت و موانع کنار م

از پس امتحانات  یتوان ینم یراه بده ید یو ناام أسیخودت 

 یدانش آموز موفق شهی. تو همیکسب کن  یو نمرات خوب ییبرآ

 ،یو کوشا هست یساع وزمکه هن یبه همه ثابت کن  د یو با یبود 

یبه خصوص به بدر .  

جمالت دستمال را به او برگرداند.  نیضمن گفتن ا لهیجم

خود فرو برد و گفت بیدستمال را مجدداً در ج د یمهش :   
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خوانم. تمام اوقات روز و  یدرس م یروزها به سخت نیا -

  یکتاب  میآ یشود، تا م یخانه م  یشبم در منزل صرف کارها

 یاز راه م ی را مرور کنم بدر یو صفحه ا  رمیبه دست بگ

کشد،   یعقب مانده را به رخم م یرسد و پرخاش کنان کارها

 یشود و ربط یاو محسوب م فیکه در اصل از وظا ییکارها

 ینشود همه  یریدرگ جاد یکه ا نیا یمن ندارد. من هم برا هب

روم   یمنزل م ی گذارم و به سراغ کارها یم نی را زم  میکارها

  نهایط هم. کاش فقیدار قال یو نشستن پا یبعد هم بچه دار

 زیآم نیو رفتار سرد و توه یبدر یمیبود، غرولند دا

بر علت است د یدخترانش هم مز  . 

از شب گذشته و من خسته و  یکه پاس میآ یبه خود م یوقت

 دنینفس کش ی نا گریروم. در آن هنگام د  یناتوان به بستر م

ام  یندارم و اگر بخواهم همت به خرج داده به امورات درس

شود که هنگام خواب و  یاعتراض همه بلند م یبپردازم صدا

 نیا بادهد و...  یاستراحتشان است و نور چراغ آزارشان م

توانم درس بخوانم و به قول خودت از  یم یاوصاف چطور

جا خاتمه  نی کاش مشکالت به هم یو ا م؟یپس امتحانات برآ

  یهفته  که تا چند  شمیاند  یموضوع م نیبه ا  یوقت افت،ی یم

 ،یلیتحص یتها یو کسب موفق لیادامه تحص یبه جا گرید 

  یبدر ی نهناعادالنه و ظالما یطبق اراده و خواسته  رمیناگز

منحرف و   یپسرعمو یو به همسر نمیعقد بنش یسفره  یپا
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تمام وجودم از خشم و  م،یایاو درب ی وانهید  مهیآبرو و ن یب

وسعت  نیریش ییشود و مرگ چون آرزو  یم زی نفرت لبر

رد یگ یام را در بر م شهیاند  .  

  ینانخور ب کیتوانستم به پدر بفهمانم که به عنوان  یم کاش

آب قناعت دارد سربار و  یوانینان و ل یمقدار که به قرص

برخوردار  یدر منزل ما از چنان اقتدار ی. بدرستمیاو ن یلیطف

و نفوذ خود طرهیاست که پدر را آمرانه تحت س   

راند. محال است که پدر  یما فرمان م یو بر همه  درآورده

 نیکند و در ا یداریپا اتشیها و نظر دهیبتواند در برابر ا

من است که به معامله گذاشته  ی هیراستا، تنها سرنوشت و آت

صرف است و پدر آلت  ی  رندهیگ میتصم یشود. بدر یم

 ادشیاعت یپدر، بخصوص مسأله  ی. ضعفهاستین شیب یدست

را  دشیکه عقا ییتا جا دهیگردان رهیرا بر او مسلط و چ یبدر

 ایکه مادرم از دن یکند. از روز یم لیبه ما تحم یبه راحت

روز هم از دست و  کیاو را گرفت حتا  یجا یرفت و بدر

 نیقابل تحمل است اما ا نهایا یزبان او در امان نبودم. همه 

خود  ی ندهیاز آ اً من واقع لهیرا چه کنم؟ جم یازدواج اجبار

کشد   یانتظارم را م ی دانم چه سرنوشت یو نم  مناکمیب .  

اظهار داشت یاو انداخت و با دلسوز یدست در بازو لهیجم :  
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خود  یکس از فردا چی. هیران باشنگ ندهیاز آ د یتو نبا -

تا   ،یندازیرا که هوا ب بیس کیخبر ندارد. به قول مادرم 

خورد! به خدا توکل کن و از او  یصد تا چرخ م د یایب نییپا

دهد. جز پروردگار قادر   تی اریبخواه که در رفع مشکالت 

ها مصون یتواند ما را از مشکالت و گرفتار یم  یمنان چه کس

باشد و بس زدانیفقط به درگاه  دتیبدارد؟ چشم ام .  

 ینگفت. پس از ط چیتکان داد و ه د ییبه تأ یسر د یمهش

هر دو  دند،یرس  لهیمنزل جم یبه حوال یبه نسبه طوالن یمسافت

گفت لهیو جم ستادند یسر کوچه ا :   

االن  د یشا یه ما بزن ب یسر  یکن یدانم که فرصت نم یم -

 یخوشحال م دنتیمامان از د  ،یچند لحظه با ما باش یبتوان

  .شود 

فشرد و جواب داد  مانهیدست او را صم د یمهش :   

بعد  یباشد برا - .  

داخل، تعارف نکن میبرو ایب - .  

  ستمین ل یهرچه زودتر به منزل برگردم، ما د یممنونم با -

مرافعه داشته باشم. سالم مرا  ی با بدر ریبر سر چند لحظه تأخ

  .به خاله برسان
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نمتیب یچشم حتماً، فردا م - .  

  .خداحافظ -

  .خدانگهدار -

محکم و شتاب زده  ییفاصله گرفت و با گامها یاز و د یمهش

گرفت.   شیراه منزل را که در همان محدوده قرار داشت در پ

بدل شده بود.  یه و به رگبار تند باران بر شدت خود افزود

یبان آجر هیدر پناه سا د،یبه خانه رس یوقت   

 قهیبه در وارد آورد. چند دق یو با مشت ضربات کوتاه  ستاد یا

به گوش  اطیبر کف ح  ییها ییشدن دمپا دهیکش یبعد صدا

 یدو لنگه  انیفاطمه از م  ی. در گشوده شد و سر برهنه د یرس

د یآن ظاهر گرد  .  

دو سال از او بزرگتر بود  یکی یکه از لحاظ سن نیا اب د یمهش

کند   افتیدر یکه پاسخ نیگرفت و بدون ا یشی در سالم گفتن پ

کرد و  ینگاهش م یفاطمه را که به سرد  یبا دست به آرام

از آن داشت که همانند او تازه از  تیروپوش مدرسه اش حکا

 اطیدر گذشت و وارد ح انیاست، کنار زد و از م دهیراه رس

توزانه او را برانداز کرد و پشت  نهیک یشد. فاطمه با حالت

نماند. سپس  یمخف د یمهش د ینازک کرد که از د  شیبرا یچشم

گذاشت،  اطیدر را بست و قدم به داخل ح ییاعتنا یبا ب
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سنگفرش   یرو یمباالت  یرا با ب شیها ییهمانطور که دمپا

د یاتاق دو  شتابان به سمت د ییسا یم اطیح .  

افتاد. به   یبه محض وارد شدن به اتاق چشمش به بدر د یمهش

 فشیکرد و ک زانیآو خیم یسالم کرد. روپوش خود را رو یو

دو پا نهاده و به  ینوزادش را رو ینهاد. بدر یرا گوشه ا

داد. با حرکت سر پاسخ سالم یتکانش م یآرام   

جنباند  یپا م یرا داد و در همان حال که کودک را رو د یمهش

و تنفر   یزاریکه ب یدوخت. نگاه د ینگاه سرد خود را به مهش

ازدواج کرده  د ی که با پدر مهش یکرد. از روز یاز آن فوران م

دختر کنار آمده و وجود او را تحمل  نیبود نتوانسته بود با ا

 اسیاولش بود ق او را با دختر خودش که از شوهر یکند. وقت

توانست حسادت را از خود دور یکرد نم یم   

  یم د یمهش یبه پا یو وجاهت صور ییبای. فاطمه نه در زکند 

 د یداشت ،مهش یشیو استعداد بر او پ تیو نه در خالق د یرس

سرآمد بود  شهیهم ...  

 یگذرد سر ی چه م یکه بداند در دل نامادر نیبدون ا د یمهش

مانده انجام دهد. قابلمه یاربه آشپزخانه زد تا اگر ک   

در  یکه از ال یاجاق گاز قرار داشت. بخار مطبوع یرو غذا

قابلمه در هوا متصاعد بود شکم گرسنه اش را قلقلک داد  و 

به او  یکامل یوقت صبحانه   چینمود. ه کیرا تحر شیاشتها
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نان  یآمد تکه ا یدلش به رحم م یلیخ یدادند و اگر بدر ینم

به مدرسه  تنداد تا در راه رف یو کپک زده به دستش م اتیب

  .آن را بخورد

نهاده و  نیکودک را زم یاز آشپزخانه خارج شد، بدر یوقت

د یپرس د ی. مهشد یکش یاش م نهیس یرو یچادر :  

هست که انجام بدهم؟ یمادر کار -   

با لحن  یاز کنار آن دو گذشت و به آشپزخانه رفت. بدر فاطمه

ادپاسخ د  یسرد  :   

کن   زیفرصت نکردم اتاقها را جارو کنم، اول اتاقها را تم -

پدرت آمد با او ناهار بخور یبرس، وقت  تیبعد به کارها .  

تکان داد، جارو را از پشت  یبه عالمت اطاعت سر د یمهش

همان دم دست  یدر اتاق برداشت و سرگرم کار خود شد. بدر

رفت. در را از دختر چهار ساله اش را گرفت و به آشپزخانه 

غذا و  یداخل بست که گرد و غبار حاصل از جارو بر رو

خود و  یسپس سه بشقاب غذا برا ند،یظروف آشپزخانه ننش

که کف آشپزخانه قرار   یسفره ا یو همانجا رو د یکش خترهاد 

دانست که  یم د یداشت نشستند و مشغول خوردن شدند. مهش

 د یشد  یاکنون آنها در حال صرف غذا هستند و به رغم گرسنگ

و  یکرد فکر شکم خال یهمچنان به کارش ادامه داد و سع
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 وتو تفا ضاتی تبع لیقب نیگرسنه اش را از سر به در کند .ا

سبب هرگز   نیشد به هم یم یتلق یعاد  یامر  شیبرا هایگزار

  یبدر زیگشود. رفتار خشونت آم ینم تیلب به شکوه و شکا

داستان  اد یاهانت بار فاطمه و فرشته او را به  یو برخوردها

که  نیانداخت. مضافاً به ا یاش م یو خواهران ناتن ندرالیس

  یِ و جفا رداشته و از جو کسانیکامالً  یطیهر دو شرا

در عذاب بودند  ینامادر .  

به خاطرش آمد که پنجره ها را نگشوده است. گرد و  کبارهی

خرسک نخ نما، در هوا متراکم شده  یها چهیقال یغبار رو

قرار   یمورد مالمت بدر یسهل انگار نیبا ا د یترد  یبود و ب

درنگ به طرف پنجره رفت و آنها را گشود.  یگرفت. ب یم

زودتر  هآلوده هرچ یباز گذاشت تا هوا زیاتاق را ن یدر ورود 

آنها به  یگفت و گو و خنده  یخارج شود. از آشپزخانه صدا

کار خود را   گریتوجه به اطرافش بار د  یب د،یرس یگوش م

  . از سر گرفت

آشپزخانه رفت  کرد به  د یاز آمدن پدر قطع ام یبعد وقت یساعت

 د یکش شیقرار داشت پ سیرا که داخل د  ییغذا یو پس مانده 

ظرفها را شست و  یو مشغول خوردن شد. پس از آن تمام

و  یبازگشت. بدر منیآشپزخانه را مرتب کرد و به اتاق نش

 رشتهنشسته و سرگرم بافتن بودند. ف یفاطمه پشت دار قال
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رون گهواره به هم د  یکرد و عل یم ینشسته و باز یگوشه ا

  یمدرسه اش را برداشت، کنج فیک د یخواب رفته بود. مهش

 نیو فاطمه در ح یپرداخت. بدر فشینشست و به انجام تکال

 یبلند م یکردند و با صدا یانجام کار با هم گفت و گو م

نتواند حواس خود  د یشد که مهش یمسأله سبب م نیو ا دند یخند 

 یهنگام عل نیمتمرکز کند. در هم یخاص ینکته  یرا به رو

آغاز  ستنیگر یشد و در گهواره اش بنا داریهم از خواب ب

کرد  یکتاب را مرور م یهرچه نوشته ها د یکرده بود. مهش

در یزیچ   

نشست. جمالت و عبارات معنا و مفهوم خود را ا  ینم مغزش

باخت یرنگ م  شیداد و اندک اندک دانسته ها یدست م .  

از   یفرار یا آن لحظه خوانده بود مانند ماده را که ت آنچه

و  نیسنگ یگشت. صدا یشد و در هوا گم م یذهنش بخار م

بر  ختهیآو یبر فرق قال  یفلز یعذاب آور تاپ و تاپ شانه 

که به طرز  یعل نقطعیال ونیش یسو و صدا کیدار از 

اعصابش را چنان تحت  گرید  یاز سو ستیگر یم یوحشتناک

هزارات سوزن گداخته بر  ییقرار داده بود که گو رفشا

کودک از حد گذشت،  ی هیگر یرود. وقت  یمغزش فرو م

نسبت به بچه   د یمهش ییاعتنا یو ب یکه از خونسرد  یبدر
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او را برانداز کرد  یبا خشم سر تا پا د یرس یبه نظر م یعصب

افکند  نیدر اتاق طن ادشیو فر .  

نکند کر  ؟یشنو یبچه را نم یصدا تیخاص یتنه لِش ب -

! زود باش بجنب، بچه از حال رفت؟یشد  .  

  یدمر کرد، با نگاه نیزم یکتابش را رو یبا دستپاچگ د یمهش

را  یکه هزاران حرف پر درد و پر معنا در آن نهفته بود بدر

بچه گام برداشت. او را از داخل گهواره  یو به سو ستینگر

با  یخود گذاشت و به آرام یشانه  ی، سرش را روبلند کرد 

شدت  ککود  ی  هیبه پشتش نواخت اما گر یکف دست ضربات

 د یمهش د،یدر به گوش رس دنیکوب یاثنا صدا ن یگرفت. در هم

بگذارد و  نیدانست که کودک را زم یمانده بود و نم فیبالتکل

 یکه نسبت به صدا نیا ایگشودن در از اتاق خارج شود  یبرا

با  گریبار د  یکند. بدر شهی پ ییاعتنا یآن ب یدر و کوبنده 

د یخود روحش را خراش ن یکلمات زهرآگ :  

 یزنند؟ م یدر م یشنو  یمگر نم د یچشم سف ی دهیورپر -

که دستم بند است. جان بکن برو در را باز کن یدان .  

آمد. بچه  شیاز جا برخاست و به سو د یا د او ر د یکه ترد  یبدر

  یرا با خشونت از آغوشش ربود و در همان حال با چشمان

د یغر دهیدرهم کش یو ابروها دهیدر :  
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!  یکش یزبان بسته را م نیا ینجوریبده من بچه را، ا -

به  لینان که آدم به تو بدهد. برو در را باز کن، انگار ب فیح

تیخاص یکمرش خورده! ب !  

 اورد یکه از سخنان عتاب آلود او خم به ابرو ب نیبدون ا د یمهش

دردِر اتاق را گشود و خارج شد. باران بند آمده بود اما هوا 

را به پا کرد و وارد  شیها ییبود. دمپا یهمچنان گرفته و ابر

 د یپد  یجمع شده و چاله ا اطید. آب باران در وسط حش اطیح

در  ی. وقتد یسمت در دو بهآورده بود. آن قسمت را دور زد و 

داشت که با پدرش مواجه خواهد شد  نیقی باً یگشود تقر یرا م

تا  ششیاو ن دنیمنفور قدرت که با د  یچهره  دنیاما با د 

به طرز  شیزرد و بدنما یبناگوش باز شده و دندانها

و  د یخورد، چهره درهم کش یم نندهیذوق ب یتو یند یناخوشا

یبه و ستنیکه از نگر یدر حال   

سالم کرد. قدرت پا به درون داالن کوتاه  یداشت به آرام اکراه

او را برانداز کرد ،سپس  اقینهاد. ابتدا با اشت دهیو سرپوش

سر داد و گفت یکوتاه یخنده  :   

که روز به  یخور یم یماهت. دختر تو چ یسالم به رو -

؟یش یروز خوشگلتر م   

چندش آور او منقلب شده بود در  د یو تمج فیکه از تعر د یمهش

بدهد با یتیرا بست و بدون آنکه به وجودش اهم   



Romanbook.ir   بهترین سایت دانلود رمان  

 

 

فاصله گرفت و دوان دوان خود را به اتاق  یاز و سرعت

داد  یم ریپستان گرفته و به او ش ریکه بچه را ز یرساند. بدر

د یپرس :  

زد؟ یبود در م یک -   

پاسخ  یبرداشت و با خونسرد  نیزم یکتابش را از رو د یمهش

  :داد

  .آقا قدرت آمده -

تو؟ د یایب یپس چرا تعارفش نکرد  -   

در ظاهر گشت و جواب داد  یدر آستانه  قدرت :  

خودم راه را بلدم ست،یتعارف الزم ن - .  

با  یآمد. بدر شیسالم کرد و تا وسط اتاق پ یبه بدر سپس

گفت ییاو گل از گلش شکفت و با خوشرو دنید  :   

  

خبر بودم گفتم البد ما   یاََزت ب ی. چند روزیخوش آمد سالم

یرا فراموش کرد  .  

خود  حیرا دراز کرد. تسب شینشست و پاها نی زم یرو قدرت

  :را دور دست چرخاند و جواب داد
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دمیرت، امروز صبح رسرفته بودم مساف  - .  

کنارش نشست و گفت یبدر :   

خوش گذشت؟ ر،یسفر به خ -   

 یبرا شتریبود، رفته بودم بندر ب یتان خال یهمگ یجا -

میو آمد  میهم کرد  یانجام کار بود. ُخُب گردش .  

کرد و با تحکم گفت د یرو به مهش یبدر :   

اریب  زیبر ییپاشو برو چند تا چا ؟یچرا نشست - .  

گذاشت و از جا برخاست.    نیکتاب را زم گریبار د  د یمهش

رفت چشمش به فاطمه افتاد که با  یبه سمت آشپزخانه م یوقت

انداخت و به  نییکرد، سرش را پا یپوزخند نگاهش م

کرد  یپر م یکه استکانها را از چا یآشپزخانه رفت. هنگام

 هیبلند گر یخواست با صدا یقلبش چنان گرفته بود که دلش م

لب   ریآسمان گرفت و ز یو دستش را به سو د یکش یکند، آه

د ینال :  

کن   یبگذار. کار میپا شی پ یراه نجات کیخداوندا خودت  -

کنم، خودت بهتر از هر   داینجات پ بتیو مص ی گرفتار نیاز ا

کمکم کن   ایذرد. خداگ یکه چه در قلب من م یدان یم یکس

را ندارم یمن که به جز تو کس ...  
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به  شانیکرد و صدا یدر اتاق با قدرت گفت و گو م یبدر

شد. قدرت گفت یم دهیوضوح شن :   

من که  ؟یندازیکار ما را راه ب یخواه  یم یباالخره ک -

خسته  دمینمانده، از بس امروز و فردا شن میبرا  یطاقت گرید 

  .شدم

گذاشت و در جوابش گفت نیزم یکودک را به آرام یبدر :   

االن هم که  نیبه خودت دارد، هم ی بستگ زیهمه چ -

امتحاناتش  گری. چند روز د میده یدختره را به تو م ییبگو

یو زنت را ببر ییایب  یتوان یشود آن وقت م یتمام م .  

اظهار داشت ینش را قورت داد و با خشنود آب دها قدرت :  

که  نیامشب با پدرش صحبت کن، به محض ا نیپس هم -

میندازیرا راه ب یشد عقد و عروس لیامتحانش را داد و تعط .  

خاطر  نانیپدرش با من، از حاال از جانب او به تو اطم -

یرا انجام بده  تیکارها یدهم. تا آن روز فرصت دار یم  . 

 یبدبخت بگذار یِ ه کف دست آن مردک مافنگپول ک یمشت

  یرا هم به تو خواهد فرخت. من او را بهتر از هر کس مانشیا

شناسم یم .  
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زد و با کنابه گفت  یلبخند  قدرت :   

دختر  نیهرچه زودتر از شر ا د یآ یتو هم که بدت نم -

یراحت شو .  

تکان داد و گفت د ییبه تأ یسر یبدر :   

از او  ی. به قدر ییگو یطور است که م نیدر واقع هم -

را ندارم  دنشیکه چشم د  نیتنفر دارم که جن از بسم هللا! با ا

خانه   یشوم و کارها یدست تنها م یبرود حساب یاما وقت

ارزد  یُخُب به نبودنش م یشود ول یهم تلمبار م یرو .  

 یآتش زد و بدر یگارینهاد، س بشیرا داخل ج حیتسب قدرت

  :اضافه نمود 

کردم و  شنهاد یدختر را به تو پ نیفراموش نکن که من ا -

.  یببر شیاز پ یکار یتوان یاگر من واسطه نشوم نم

  یمفت نیباشد که به ا ادتیبر سرت منت بگذارم اما  خواهمینم

آب  یکل تی. بردنش برایاوریاو را به چنگ ب یتوان یها نم

 نیابه وصال  یتوان یم ینگه داشت یخورد، اگر مرا راض یم

وگرنه یبرس دهیورپر ...  

سر داد و گفت یچندش آور یخنده  قدرت :   
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 ینکردم و تا به حال هر جور یدانم، من که ناشکر یم -

نگه داشتم یکه بود تو را راض .  

 یبه امورات داخل د یخودش، باالخره من هم با یآن به جا -

به   یباف  یکه از قال یریدرآمد بخور و نم نی. با اخود بپردازم

پنجاه تومان فقط  یکه روز یو با آن شوهر معتاد  د یآ یدستم م

درآمد داشته باشم.  نهایاز ا شتریب د یشود با یم ادشیخرج اعت

خرج و مخارج دارند  یبچه ها هم کل یوانگه .  

آورد و آن را مقابل  رونیاسکناس ب یخود مشت  بیاز ج قدرت

پولها را برداشت  یچنگ انداخت و با آزمند  ینهاد بدر یبدر

خود  ینیرا از ب گاریو در لباس خود پنهان کرد. قدرت دود س

فرستاد و گفت رونیب :   

دهم  یتو هستم، قول م ونیمد  نهایاز ا شتریدانم که ب یم -

و حساب و کتاب است ت یجبران کنم. من سرم تو شتریبعدها ب

غصه  ینباش، تا مرا دار  ینگران خرج و مخارج زندگ

یندار !  

و  دهیرا در حال بازگشت از آشپزخانه شن عیوقا نیتمام ا د یمهش

اش  ندهیو آ یبرده زندگ کیکه مثل  نیمشاهده کرده بود و از ا

پول  یرا به معرض داد و ستد قرار دهند و او را با مشت

وصف لب  نیبود با ا نیافسرده و خشمگ اریمعاوضه کنند بس
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ن نهاد و به طرف یرا مقابل آنها بر زم یچا ی نیفرو بست. س

دراز  نیزم یبه کودک که رو یرفت. قدرت نگاه شیکتابها

کرد. انداخت با  یم یبود و با انگشتان دستش باز دهیکش

کودک را چند بار فشرد و  یگونه  فشیانگشتان زمخت و کث

تبسم کرد. قدرت  یشکلک درآورد. کودک به آرام شیبرا

   :گفت

پله! انگار ش - ُُ پل ُم ُُ بهش  یحساب  رتیماشاهللا چقدر ُت

سازه یم .  

کرد، چشمانش را از هم دراند و به اعتراض  یاخم یبدر

   :گفت

تورو خدا بچه ام را چشم نزن، تازه چند روز است که  -

بود  ضیسرما خورده بود و مر یحالش خوب شده، طفلک .  

خودت هست هیبه قدرت خدا چقدر هم شب - !  

ها باشد  هیهمسا هیشب یخواست یپس م - !  

لب خطاب به  ریرا برانداز کرد و ز د یمهش یسر تا پا  قدرت

گفت یبدر :   

شود! فکر   یدختره هم روز به روز خوشگل تر م نیا -

سازد  یمن به همه تان م  یکنم پولها یم .  



Romanbook.ir   بهترین سایت دانلود رمان  

 

 

برداشت و  نیکودک را از زم د،یزلبش را به دندان گ یبدر

   :گفت

کهنه اش را عوض کنم د یکرده، با سیالبد خ - .  

سپرد و گفت د یرا به دست مهش کودک :   

کهنه اش را عوض کن و بخوابانش ایب - .  

 اطیشست و شو و نظافت به ح یکودک را برا د یمهش یوقت

به قدرت رفت و نجواکنان گفت یچشم غره ا یبرد، بدر :   

بارها به تو گفتم که   ؟یری زبانت را بگ یجلو یتوان ینم -

خواهم بفهمد که تو   یبودار نزن! نم  یدختر حرفها نیا یجلو

 یپدرش فضول شیو پ فتد یو آتو دستش ب ید یمدام به ما پول م

  .کند 

داد و گفت یحرکت  یتفاوت  یب یدستش را به نشانه  قدرت :   

راه  یجهت به خودت نگران یاست، ب یدختر ساده دلاو  -

  .نده

  کیاست. از  رکاهیو آب ز رکیز اریبرعکس، او بس اتفاقاً 

 انهیچه جورموذ  ینیب یفهمد. نم  یم شتریزن پنجاه ساله هم ب
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من و تو را  یزند! او صدتا  یم یخودش را به موش مردگ

دهد  یدرس م .  

فرو برد و  یبه داخل چا یحبه قند  د،یبلند خند  یبا صدا قدرت

بگذارد.  یبه داهان گذاشت. تعمداً قصد داشت سر به سر بدر

و به طعنه گفت د ینوش  یچا یجرعه ا :   

یبر ینکند از شوهرت حساب م - !  

ته   یآن مردک ب یدانند که من برا یمن؟! همه م  یک - ُُ ُب

از او حساب ببرم؟   د یبا یچ  یکنم. برا یتره هم خرد نم

کور و دندش نرم کار کند و خرج شکم صاحاب مرده  چشمش

دراز نکنم میپسرعمو شیما را بدهد تا من دستم را پ ی !  

که  یخود را سر داد به طور یخنده  کیبار شل نیا قدرت

  یو او را به سرفه انداخت بدر د یپر شیذرات قند به گلو

د یزده پرس رتیح :  

یوقت خفه نشو هیمواظب باش  ؟یخند  یم یبه چ - !  

درآمد و گفت یتا قدرت به حالت عاد  د یطول کش یقیدقا :   

من به خاطر  یکن یم الیاست که تو خ نیخنده ام از ا -

  نیکنم، شماها ا  یبه تو کمک م تیشکم تو و شوهر و بچه ها
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 یاگر او نبود من کار د،یدار د یبذل و بخشش را به خاطر مهش

  .به کارتان نداشتم

؟یکن یکار را نم نیثوابش ا یعجب! پس برا - !  

خدا  یدخترعمو جان! حتا گربه هم محض رضا  رینخ -

آمدم شوهرت را  یم نجایبه ا یوقت ی! راسترد یگ یموش نم

خورد  یم یسر گذر نشسته بود و چا یکه تو قهوه خانه  دمید  .  

رو ترش کرد و گفت یبدر :   

شود یم شیدایپ گریپس االن د  - .  

تا مواد به او  هایاز مشتر یکیفرستادمش سراغ  نه، -

خر داشته  میآ یم نجایبه ا یخواهد وقت یبرساند، دلم نم ُِ سِر

  .باشم

توست ی ندهیهرچه باشد پدرزن آ - .  

 اقتیمردک بوگندو ل نیخواهم سر به تنش نباشد، ا یم -

تواند آب دماغش  یرا ندارد، نسناس نم ییزن و بچه ها نیچن

  .را باال بکشد 

و گفت د یکش یآه یبدر :   
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پس من  ،یرا ندار یجانور نیتحمل چن یتو که مرد هست -

غرق در  کلیکه مجبورم شب و روز او را با ه میچه بگو

  .کثافت و تعفن تحمل کنم

  یکرد  یچشمت را باز م  د یخودت بود. از اول با ریتقص -

  یکیو زن  ریده، طالق بگنش ر ی. هنوز هم د یشد  یو زنش نم

بشو گرید  .  

بخت شد مرده  اهیس یآدم وقت ،یکی نیهم مثل ا گرانید  -

کند. قدرت تو را  یغسل و کفن و دفنش ناز م یشور هم برا

را  میمن و بچه ها یمرغها شد   یو قاط یزن گرفت یخدا وقت

گذرد  یها بهشان سخت م یطفلک نیاما ا یچینبر، من ه اد یاز 

یاگر تو کمکمان نکن .  

  

به  د یاما با ورود مهش د یدر جوابش بگو یزیخواست چ قدرت

 دانداختیبه طرف مهش یبالش  یکرد. بدر اریاتاق سکوت اخت

   :و گفت

  تیپاها ی بچه را رو یخوان یطور که درس م نیهم ایب -

  .بخوابان

رو به فاطمه کرد و افزود سپس :  
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تازه دم کنم،   ییمن بروم چا تو هم مشغول بافتن شو تا -

ینباف یمراقب باش رجها را اشتباه .  

 یبرخاست و به آشپزخانه رفت، فاطمه با خونسرد  یبدر

 یداشت و به صفحه ا ریهم سر به ز د یسرگرم بافتن شد، مهش

بر پا   ییشده بود اما در دلش شور و غوغا رهیاز کتابش خ

  یچشمانش فرو م یاز گوشه  یکه قطره اشک یبود. در حال

کتاب   یبه سطرها دهیداد و د  هیسرش را به دستش تک د یچک

ختدو .  

  

 * * * 

  

 2 

  

  

دچار  د یمدارس، مهش یلیو تعط یلیگرفتن سال تحص انیپا با

  یکه برا یگشته بود. به رغم تالش یناگوار و بحران تیوضع

 نیجهت انصراف از ا یبدر یشنود و خ تیکسب رضا

در منزلشان بر سر او،  شهیداد هم یانجام م یازدواج اجبار
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نزد پدر  یو تنش بود. بدر یریخانواده درگ یاعضا نیب

احساسات پدر و ابراز  کیکرد و با تحر  یاو را م تیشکا

زد.  یدامن م یریخشونت و درگ نیبه ا یرواقعیغ یلیمسا

نسبت به   یبه خاطر اعتراض بدر د ینبود که مهش یروز

نشود  هیپدر سرزنش و تنب ی لهیاعمال و رفتارش، به وس .  

او جبهه گرفته بودند و وضع به  هیدر آن منزل بر عل همه

مشارکت   سهیدس نیبود که حتا خواهرانش هم در ا یگونه ا

چند بار به   یتاختند. قدرت روز یرحمانه بر او م یکرده و ب

  یکرد و پدرش را تحت فشار قرار م یم یل آنها سرکشمنز

 ایمهرا  د یازدواج او و مهش یداد که هرچه زودتر برنامه 

نداشت به  یاز خود اراده ا  یری گ میسازد. پدر که در تصم

را خواهد  زیهمه چ  بیترت یداد که به زود یقدرت وعده م

از کرد و پدر   یم یداریتوانست پا یتا آنجا که م دیداد. مهش

روشن بود که با  شیمخالفت او آزرده خاطر بود. مثل روز برا

خورد و  یم قم ر شیبرا یمرد سرنوشت شوم نیازدواج با ا

کار تن بدهد. اگر  نیبه ا یطیسرا چیحاضر نبود تحت ه

 یبرا د ینبود شا انیقدرت در م یبود، اگر پا ی گرید  تیموقع

نهاد اما  یپدر گردن م میبه تصم یبدر تیاز آزار و اذ  ییرها

وجود او را در کنار  یتوانست دم یبود و نم  زاریاز قدرت ب

  .خود تحمل کند 
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و فروش مواد  د یدانست که قدرت از راه خر یم یخوب به

کند. بارها مشاهده کرده بود که  یم نیمخدر درآمدش را تأم

 نیسوءاستفاده کرده و از ا د یقدرت به مهش یاز عالقه  یبدر

یجهت خرج و مخارج منزل از و یالغمب قیطر   

 ینبود بر سر سفره ا لیوجه ما چیکند او به ه یم مطالبه

و فروش مواد مخدر به دست  د یکه نان آن از پول خر ند یبنش

آمد  یم .  

ناهنجار کسب   یبشود که از راهها ینبود زن مرد  حاضر

کند و دامنش به گناه و جرم و خطا آلوده باشد  یدرآمد م  . 

  یکه پدرش به طور مداوم او را تحت فشار قرار م یحال در

برداشته و به عقد قدرت  یداد تا دست از لجاجت و سرسخت

  یکار اجتناب م نیکرد و از ا  یم  یاو همچنان پافشار د یدرآ

روز به پدر گفت کی د،یورز :   

 یخودم کس یه درس بخوانم و برااست ک نیا م یتنها آرزو پدر

خواهم آموزگار بشوم تا بتوانم بادسترنج خودم به  یبشوم، م

مان سر و سامان بدهم و محبتها و زحمات شما را به  یزندگ

به  د یکنم اجازه بده یجبران کنم خواهش م لهیوس نیا

خود  یزوادامه بدهم. فقط سه سال مانده تا به آر التمیتحص

و افتخار   یخواهم باعث سربلند  یمن مجامه عمل بپوشانم 

د یکن یاریخانواده بشوم، لطفاً مرا   .  
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رفت به   یمحدودش از آنچه که بود فراتر نم ی شهیکه اند  پدر

  :او خاطر نشان کرد 

 یطی. من در شرایدان  یخودت که وضع ما را بهتر م -

تو را تقبل کنم لیتحص ی نهیهز نیاز ا شیکه بتوانم ب  ستمین  . 

او نبود ما حتا به  یباف  ینبود، اگر هنر قال یزحمات بدر  اگر

 ینم نیاز ا شیب گری. د مینان شب هم محتاج و درمانده بود 

میاز او توقع کار کردن داشته باش میتوان .  

کشم و با  ی خانه زحمت م  نیپدر من هم به سهم خود در ا -

 یمشکالت اقتصاد  گره از یتوانسته ام تا حد  یبافتن قال

 شتریپس هم قادر خواهم بود با کار و تالش ب نی. از امیبگشا

و د یخود را فراهم کنم. اگر اجازه بده  لیمخارج تحص   

دهم که سربار   یکه به درسم ادامه بدهم قول م د یکن موافقت

  ینباشم و بارم را خودم بر دوش بکشم، قول م یشما و بدر

ماز شما نخواه یزیوقت چ چیدهم ه .  

دختر را مشاهده کرد دلش به رحم  یعجز و البه  یوقت پدر

  یکه منافع خود را در خطر م یسست شد. بدر یآمد و اندک

از تزلزل  ینبود قدرت را از خود برنجاند وقت لیو ما د ید 

خاص خود او را  یکرد با ترفندها یشوهرش آگاه شد سع

   :مجاب کند لذا گفت
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ثبات   تیها یری گ میبار هم نشده که در تصم کیتا به حال  -

دختر عقل  نی. ا یباش بند یپا تیو به قول و قرارها یداشته باش

ندارد، هنوز آنقدر بزرگ نشده که خودش  یدرست و حساب

عقلمان  د ی. من و تو که نبارد یبگ میاش تصم ندهیآ یبخواهد برا

 نییتع شیبرا یو حق دار ی. تو پدرش هستمیست او بدهرا د 

از تو اطاعت کند  د ی. او هم بایکن فیتکل  . 

است.   یکاف شیاندازه که درس خوانده برا نینظر من تا هم به

میبه آنها برس د یکه با میهم دار یگرید  یما بچه ها  . 

خواهند وارد اجتماع  یخواندن مال پسرهاست که فردا م درس

اورند یزن و فرزند خود نان ب یبشوند و برا .  

  گریعاقبت کار خودش را کرد و پدر بار د  ی بدر کاتیتحر

یرمنطقیفشار غ نیخود را از سر گرفت. ا یپافشار   

رفع مشکل  یدانست برا یبود، نم دهیرا مستأصل گردان د یمهش

است.  اوریو  اری یکرد ب یپناه ببرد. احساس م یبه چه کس

سرگردان و واخورده مانند  د،ید  یخود را در برهوت م

 ییسر به سو یکه هر دم از لرزش باد سرد شبانگاه یمترسک

 میتسلبه  لی هنوز ما یپناه یو ب یخم کند. با وجود درماندگ

کند.  ینبود که از خواسته اش چشم پوش ینبود. قدرت هم کس
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پدر را چنان مسخ کرده بود که سرنوشت  شیاسکناسها یبو

د یارز  ینم یزیپش شیدخترش برا .  

عقد هم مشخص   خیگشت. حتا تار یم  ایمه زیهمه چ جیتدر به

یم  انیبه پا زیهمه چ گریگشته بود و تا دو روز د    

در  یبدر یکس به اندازه  چیدانست که ه یم د ی. مهشد یرس

  یکی قیتواند از طربود که ب دواریپدر نفوذ ندارد اما هنوز ام

 یخود منصرف کند. پس سع میپدر را از تصم ان،یاز آشنا

 نیترکش خود را در ح ریت نیو آخر شد یند یب یگرید  ریکرد تدب

از  یپنهان د صبح روز بع شهیاند  نیرها سازد. با ا ید یناام

خاله اش پناه برد  یمنزل خارج شد و به خانه   . 

درون خود را با او  یو دردها ستیدر آغوش خاله گر یساعت

تا مجبور  شد یند یب یخواست که چاره ا ینهاد و از و انیدر م

 ازهایدانست که پدر ن یم یازدواج نگردد. خاله به خوب نیبه ا

همسرش،   ریکند و تحت تأث یرا درک نم د یمهش یهایو دشوار

 شیوان رعن بهرا  یو کس رد ی پذ  یرا نم یمنطق و برهان چیه

را  د یکرد مهش یوصف سع نیو واسطه قبول ندارد، با ا د یسف

 یپرده به و یدعوت کند و صادقانه و ب ییبایبه صبر و شک

. همه از ستی ساخته ن یتذکر داد که حتا از دست او هم کار

خواست  یمتأثر بودند و دلشان م د یمهش یوضع نگران کننده 
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که عمالً ناممکن  یکاردر رفع مشکل او بکوشند،  یقیبه طر

  .بود 

داشت و در  د ی که نسبت به مهش یبا تمام عشق و عالقه ا خاله

که به   یکرد، از مواجه با بدر یم تیقبال او احساس مسئول

  یسوءرفتار و برخورد شهره شده بود اکراه داشت. از روز

نهاده بود با  د یپدر مهش یزن قدمش را به خانه  نیکه ا

 کیتمام اقوام و بستگان دور و نزد  یپا یاکاریو ر ییدورو

بود و از معاشرت با آنها سر باز   دهیشوهرش را از خانه بر

کار  گرانید  یهاو بدون مزاحمت یزده بود تا بتواند به راحت

بر اثر د یکه مادر مهش یببرد. هنگام شیخود را از پ   

هم از  یفقط هشت سال داشت، بدر د یجان سپرد، مهش یماریب

از  شیکه پ نیشش ساله را داشت. با ا یهمسر اولش فاطمه 

باشد و او  یمادر دلسوز د یمهش یعقد تعهد سپرده بود که برا

که همسر  نیرا همانند دختر خود تر و خشک کند، به مجرد ا

را  تشیاذ  وکرد آزار  تیخود را تثب تیو موقع د یآن مرد گرد 

  یبود تا سرپرست دهیآغاز نمود. خاله چند بار داوطلب گرد 

خودش و شوهرش کراراً به آنجا  رد،یرا به عهده بگ د یمهش

  مراجعه کرده و خواهان
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نبود که  لیم یگشته بودند. پدر چندان هم ب د ی شمه یسرپرست

  کیبار نرفته بود.  ریز یدخترش را دست به سر کند اما بدر

و به او گفته بود  ستادهیخاله ا یرو در رو  حانهیبار هم وق :  

 ینگهدار یتوانم از عهده  یمن نم د یکن  یشماها فکر م -

هستم؟   لیقا یاو و دخترم فرق  ن یمن ب د یکن یفکر م ام؟یاو برب

وگرنه  د یمرا ندار دنیاست که شماها چشم د  نیا تشیواقع

چون   یکن ی. شما به من حسادت مستین یرخواهیقصدتان خ

خواهرت را گرفتم، آخر مگر من مسئول مرگ او  یکه جا

شناختم. اگر من نبودم پدر  یمن که اصالً او را نم هستم؟

کار را  نیکاش ا یکرد که ا یازدواج م یگریبا زن د  د یمهش

اگر همسر  ستم،یازدواج خشنود ن نیهم از ا اد یکرده بود. من ز

افتادم که تا  یمرد  ریبود االن گ یاولم دائم الخمر و الکل

به من   یباارزش زیازدواج چ نیفرو رفته. ا اد یخرخره در اعت

 نیبدهد. هم یبکند و به من دلگرم یزندگ نینداد که مرا پابند ا

تشکر هم   یکنم جا یپدر و دختر را تحمل م نیقدر که وجود ا

د یکه شماها انگار از من طلبکار هم هست یدارد در حال !  

او را که نشانه  انیرا باال زده و تن عر د یمهش یلباسها خاله

و آثار زخم بر خود داشت به  یو کبود  یاز سوختگ ییها

نشان داده و گفته بود  یبدر :  



Romanbook.ir   بهترین سایت دانلود رمان  

 

 

 نیپس ا د،یکرد  یمادر د یمهش یبرا د یکن یشما ادعا م -

 ست؟یدر اثر چ یتاول و سوختگ یجا نیا ها،یزخمها و کبود 

القلب  یدرجه سنگدل و قس نیتواند تا ا یمادر م کیمگر 

رحمانه تکه و پاره  یب نیباشد که تن و بدن کودکش را چن

که دخترش را شکنجه و  د یرا سراغ دار یکند؟! کدام مادر

وانم قسم بخورم که در سر تا سر  ت یبدهد؟ به جرأت م آزار

زخم کوچک هم وجود نداشته باشد  کیبدن فاطمه حتا  .  

 اد یفر  تیکه از خشم کف بر لب آورده بود با عصبان یبدر

و گفته بود  دهیکش :  

فکر   ؟ یکن یم یرحم  یمرا متهم به ب   یشما به چه حق -

حق دارد بچه اش  یمن شکنجه گر هستم؟ هر مادر یکن یم

کند و  یم طنتیبچه ش یکند وقت هیتنب  یتیترب لیمسا لیرا به دل

گذرد به  یو آزارش از حد م تیاذ  یندارد وقت یحرف شنو

 کربه او تذ  د ینبا ایشوند آ یم یکه همه از دستش عاص یطور

را  تیوقت بچه ها چیاش کرد خود شما ه هیتنب تیداد و در نها

به  یچه ربط لیمسا نیاصالً ا ؟یاشان نکرد  هی تنب ،یکتک نزد 

  یمگر مجوز قانون ؟یهست د یمهش یوص لیشما دارد؟ مگر وک

سپس به جانب شوهرش  ؟یکن یکه در کار ما مداخله م یدار

  :برگشته و گفته بود 
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چرا سکوت  ؟ییگو  ینم یزیپس چرا چ ستمیمن زن تو ن مگر

 یدهم که هر کسو ناکس یاجازه م یکن یاگر فکر م ؟یکرد 

کند کور  نییتع فیتکل میما کرده و برا یسرش را وارد زندگ

اما اگر رمیگ یم دهیبار را ند  نی! ایخواند    

 یم نجایگذارم و از ا یوضع تکرار بشود تو را م نیا بخواهد 

که   یکاخ ساخت میمگر برا ؟یروم. مگر تاج گل به سرم زد 

 نیرا تحمل کنم؟ ا یو هر اهانت نمیساکت بنش یانتظار دار

خودت شکشیهم پ یزندگ .  

خواست همسرش را از دست بدهد  یکه نم د یمهش پدر

  :محترمانه رو به خاله و شوهرش کرده و گفته بود 

کنم   یخواهس م م،یکن یخودمان را م  یزندگ میما دار -

خودمان  د ی. بگذارد یکه هست بدتر نکن ینیوضع را از ا

میمشکلمان را حل کن .  

خود  یبه بعد خاله تالش کرده بود که فاصله  خیاز آن تار و

هم موفق به   کباری یکه حتا سال ییحفظ کند تا جا یرا با بدر

 نکیجستند. ا یم یگشتند و از هم دور ینم گریکد ی دارید 

مشکل  نیکرده و در رفع ا  یانیپادرم گریبود تا بار د  لیما

ل نداشت در ینظر مخالف بود و تما نیبکوشد. شوهرش با ا

داشته باشند. به همسرش گفت میمستق یمداخله  انیجر نیا :   
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حرف خود را به  یبدر میو چه نخواه میما چه بخواه -

دهد. پدر  یاست انجام م لیرا که ما ینشاند و کار یم یکرس

  ماتیهم آنقدر اراده و همت ندارد که در برابر تصم د یمهش

شده و  یمرد آلت دست بدر نیکند. ا یستادگینامعقول زنش ا

  میذارپا بگ ریخود را ز تیکه شخص نیجز ا م،ییما هرچه بگو

  شتریندارد. بهتر است ب یگریحاصل د  میشو خیو سنگ رو 

  یب ماتشانیو در کارها و تصم  میخودمان را خراب نکن نیاز ا

است و من  یمالحظه ا یزن هتاک و ب ی. بدرمیطرف بمان

دهن به دهن بشوم یاشخاص نیخواهد با چن یدلم نم چیه .  

عاقبت  دند،ی رس جهیکمتر به نت دند یشیو شوهر هرچه اند  زن

فرستاد  د یبه منزل پدر مهش لهیخاله پسر ارشدش را همراه جم

دخترشان نگران  بتیتا به آنها اطالع بدهد که از بابت غ

بردن او به آنجا  یتوانند برا  یم لینباشند و در صورت تما

باشند. خاله  تههم داش یمجدد، گفت و شنود  داریآمده تا ضمن د 

منزل کند   یروانه  ییرا به تنها د یدانست که اگر مهش یم

نتواند به  د یمورد سوءظن و تهمت قرار خواهد گرفت و شا

آنها اثبات کند که تمام طول روز را در منزل خاله اش بسر 

 ریت در منزل با شوهر خود درگدر آن لحظا یبرده است. بدر

و بدون اطالع رموجهیغ بتیبود. غ   
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او و شوهرش را نگران کرده بود.  لشیدل یب ریو تأخ د یمهش

کرد  یدود م گارینشسته و س یاو به شوهرش که کنج

گفت یو با لحن عتاب آلود  ستینگر :   

دختر گردن شکسته  نیا نیپاشو برو بب ،یمرد چرا نشست -

که چه یدست گذاشت یرفته؟ دست رو یات کدام گور   

  بشود؟

  ینیچرت پدر را پاره کرد. با انگشت سبابه آب ب یبدر اد یفر

ادامه  یو نگاه خمارش را به او دوخت. بدر دیاش را باال کش

  :داد

 روزیاز د  شتریمرد؟ هر روز ب ند یگو یآخر به تو هم م -

 سیاز کفر ابل م ی ات برا افهیق دنی! د یزن یمان گند م یبه زندگ

ات دلم خون است.  ییهم بدتر شده. از تو و آن دختر هر جا

؟یهم شد زندگ نیآخر ا !  

له کرد  نیمالم یگار یس ریرا با حرص در ز گارشیته س مرد 

   :و گفت

به   یتر  زمی. مگر ما چه هیغرولند کن یتو هم فقط بلد  -

ره دخت ؟ییگو یم راهیکه دم به ساعت به ما بد و ب میتو فروخت

 یخواهد درس بخواند. خودش م یخواهد شوهر کند، م ینم

 یاما تو نم اورد یخواهد زحمت بکشد و خرجش را درب
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  کی. یببند  تیپسرعمو شیاو را به ر یخواه ی. میگذار

 نی.آخر ا د یآ  یصد تا قدرت از دهانت درم یی گو یمقدرت 

و سنگش را به  یناز یهمه به او م نیقدرت چه دارد که ا

 هی داشتیمال و منال ،یباز اگر ملک و امالک ؟یزن یم نهیس

یزیچ !  

. دست چپش را به کمر ستاد یاز جا برخاست و مقابلش ا یبدر

او نشانه  یدست راستش را به سو یزد و انگشت اشاره 

گفت دکنانیگرفت و تهد  :   

کند که  یدختره غلط م ؟یحاال واسه من زبان درآورد  -

دارد؟ از سرش هم  یبیشوهر کند، مگر قدرت چه عنخواهد 

  یمافنگ کیاست. مگر مردم ُخُل و ِچِل هستند که دختر  یاد یز

را از سر بام  شانیمگر آبرو رند؟یپسرشان بگ یمعتاد را برا

نه یهمه س نیخودم ا ینفع شخص یبرداشتند؟ مگر من برا

خراب   یخانه  نیکنم؟ بگذار مثل جغد آنقدر کنج ا یچاک م

و  یخواستگارها در کو یکن  یده بماند تا بپوسد. فکر مش

را از دست   یجناب عال یتا تحفه  ستادند یبرزن به صف ا

کرده باشم و  یسرم دلم خواسته که صواب ریبقاپند. خ گریهمد 

که  تردخ ینجات دهم وگرنه قحط یبدبخت نیدخترت را از ا

ستین .  
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همه او را به  نیآخر مگر قدرت ملک التجار است که ا -

 یا گهیاز او مرد د  ریشهر به غ نیتو ا ؟ی کش  یرخ ما م

که دخترم را خواستگار کند؟ ستین   

کن! ملک التجار از هم  شیدایاگر هست بفرما، برو پ -

خودش دختر شیک   

را  نیا یتو که پدر باش ینه دختر من و تو را. وقت رد یگ یم

توان داشت؟ هر  یم یچه انتظار گریاز دخترت د  ییبگو

به تنش   انیانگار مور د یآ یم انیوقت اسم شوهر کردن به م

افتد! من که التزام ندادم که تا آخر عمر کار کنم و در شکم  یم

بارش  یاهلگفته اند درخت ک می. از قد زمیتو و دخترت بر

  یجان م یاست! اگر من نباشم شما دو نفر از گرسنگ نیسنگ

به  اهیپول س یناریزن قدرت نشود من هم د  د یاگر مهش د،یده

. برو جان بکن و یخودت بکن ی دهم که خرج زهرمار یتو نم

چشم و رو  ی. دخترت هم مثل خودت باورینان خودت را درب

شود  یم ختهاش شنا وهیاست. به قول معروف ،درخت از م !  

 د یشده. شا یکه دختره از خانه فرار یحرفها را زد  نیا -

کرده باشد  ستیتا به حال خودش را سر به ن .  

گفت هیزد و با تمسخر و کنا یپوزخند  یبدر :   
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سرش بلند شده. البد  ری! دختره زمیشانسها ندار نیما از ا -

با قدرت شانه  یبار عروس  ری گرفته که از ز یشخص قیرف

است! دختر که بر   گریکند. البد چشمش دنبال کس د  یم یخال

 یخواهد انگشت یو رو داشته باشد هر کس که از راه برسد م

اصالً  الهت! کی ستیببرد، تو هم که مرد ن یضیبه او بزند و ف

یریدخترت را بگ یها  یهرزگ یپشم ندارد که جلو .  

ستم؟یمن مرد ن یعن یزن!  ییگو ی ربط م یچرا ب -   

مید یاز تو ند  یزیما که چ - .  

  یسرش را تکان داد و به حالت قهر پشت دار قال یبدر

د یغر یبلندتر یگفت و با صدا ییلب ناسزا رینشست. ز :  

زن و بچه اش نان  یبرا دیجربزه داشته باشد، با د یمرد با -

یهست ی. مرد کار و عمل باشد اما تو فقط عملاورد یب !  

شد و به  یبودم، کاش زبانم الل م دهیقت تو را ند و چیه کاش

پدرم را که مِن چشم و گوش  امرزد یگفتم. خدا ن یتو بله نم

بوگندو شوهر داد تا سرنوشتم به  یمرد الکل  کیبسته را به 

  یکیاز  یکیسرم دو تا شوهر کردم  ریبشود. خ دهیکش نجایا

 ی زیگر چه چید  یتر! مگر من از دخترا تیخاص یگندتر و ب

شده؟ هم نیا بمیکم داشتم که قسمت و نص   
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بارد، فقط تنها    یو رو دارم و هم از هر انگشتم ده تا هنر م بر

جو شانس است. اگربخت و  کیکرده  غیکه خدا ازم در یزیچ

کردم  یم یاقبال بلند داشتم االن واسه خودم خانم !  

از سخن گفتن بازداشت. ابتدا را  یدر بدر دنیکوب یصدا

در برخاست چهره  یصدا گریکه بار د  یگوش فرا داد و وقت

و با انزجار رو به فاطمه کرد و گفت د یدرهم کش :   

 نیپاشو برو آن در صاحب مرده را باز کن، حتماً ا -

است که از گردش باغ و بوستان برگشته دهیورپر .  

 یبه سو ی. بدر برخاست و با اکراه به جانب در رفت فاطمه

   :شوهرش برگشت و با تحکم گفت

 هی نی. اگر امروز از پس امیگو یچه م نیگوش کن بب -

او رنگ ندارد. او  شیپ تیحنا گریفردا د  ،ییایالف بچه برن

که هر وقت دلش خواست  ستیکاروانسرا ن نجایبداند که ا د یبا

 نجایو حالش را بکند و دوباره به ا فیبدون اجازه برود و ک

  .برگردد 
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بدهم.  یبگذار خودم او را گوشمال یعرضه اش را ندار اگر

من ماست چقدر کره دارد وگرنه باز هم تکرار   کیبفهمد  د یبا

  .خواهد کرد

کرد و چشم به در  د ییاو را تأ یبا حرکت سر گفته ها مرد 

بعد فاطمه دوان دوان آمد و گفت یقیدوخت. دقا :   

است د یپدر دم در با شما کار دارند. در رابطه با مهش - .  

د یبه دخترش رفت و پرس یچشم غره ا یبدر :  

پشت در بود؟ یک -   

و برادرش لهیجم - .  

چکار دارند؟ ید ینپرس -   

خواهند با پدر صحبت کنند، تعارفشان کردم که   یگفتند م -

داخل اما عذرخواستند و همانجا ماندند  ند یایب .  

هم از سر   یبه جانب در رفت. بدر  لیبرخاست و به تعج پدر

او روان شد  یو از پ د یچادرش را به سر کش یکنجکاو  . 

سالم و  یبا و د،یپدر مهش دنیو برادرش به مجرد د  لهیجم

شرح دادند که شیکردند و به اختصار برا یاحوالپرس   
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به منزل آنها آمده است و ضمن آن اضافه کردند که  د یمهش

گفت و گو به یپاره ا یفرستاده که برا غامیپدرشان پ   

  نیغضبناک بود که کمتر  یبه قدر ی. بدرند یایب منزلشان

نداد. آن  زیبه آن دو نکرد و حتا پاسخ سالمشان را ن ییاعتنا

کرده  یآورند خداحافظ بر زبان یکه سخن اضاف نیدو بدون ا

گذشت و وارد اتاق شد و ضمن  اطیو دور شدند. پدر از ح

تبه زنش انداخت و گف  یلباس نگاه مالمت بار دنیپوش :   

که رفته   نیزن. او به منزل خاله اش رفته نه ا ید یشن -

یباشد دنبال ولگرد  !  

دستش را در هوا تکان داد و اظهار  یحوصلگ یبا ب یبدر

  :داشت

ندارد آنجا هم که رفته باشد از نظر ما کار   یریتوف -

بزرگترش از   یبدون اجازه  د ی . دختر که نباستین یا دهیپسند 

کاسه   مین ریز ی برود، هنوز هم معتقدم که کاسه ا رونیمنزل ب

کرده که سر از  دایپ یسر و سر شیاست البد با پسرخاله ها

  !آنجا درآورده

ستیزن، دختر من از آن قماش ن یزن یچه حرفها م  - .  

میآ یدر ضمن من هم با تو م د،ید  میخواه - .  
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؟ییایکجا ب یخواه یم گریتو د  -   

خواهم بر پشت تو سوار شوم که  یدارد؟ مگر م یاشکال -

د؟یآ یزورت م !  

شود سکوت  یزبان همسرش نم فیدانست حر یکه م مرد 

به فاطمه گفت یکرد. بدر اریاخت :   

  .تا من برگردم مراقب بچه ها باش -

د یپرس یبا دستپاچگ فاطمه :  

بکنم؟  د یکرد چکار با هیشد و گر داریب یاگر عل -   

روم. تا   یسفر قندهار که نم یبکن یخواهد کار ینم -

 داریگردم، اگر ب یراه است زود برم قهیمنزل خاله فقط چند دق

قنداغ به او بده بخورد، کهنه اش را هم  یکرد کم هیشد و گر

به او دادم که به  اکیحب تر کیبهتر است.  یعوض کن

نشود  داریب یزود  .  

 یسرش را به عالمت درک موضوع تکان داد. بدر فاطمه

چادرش را مرتب کرد و به دنبال شوهرش حرکت کرد، مرد  

  یبدر یقو یداشت و قامت بلند و جثه  یکوچک یقد و قواره 

ر و گردن از او باالتر بود. در طول راه تا آنجا که در س کی

پرداخت و آنقدر در  د یتوان داشت به مذمت و نکوهش مهش
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خشم و  گیخواند که د زیآم  کیشوهرش سخنان تحر وشگ

گرفت   میکه تصم یغضب مرد را به جوش آورد، به گونه ا

از او زهر چشم  یداده و حساب د یبه مهش یسخت یگوشمال

شوهرش را وادار  یبدر دند،یبه منزل خاله رس ی. وقترد یبگ

که به وضع  یکرد سر کوچه منتظر بماند سپس در حال

چادر همانند پاندول ساعت مدام به  ریاز ز رادستش  یناهنجار

  ی م نیزم یرو  یمباالت یرا با ب شیبرد و پاها یعقب و جلو م

به جانب منزل رفت و با خشونت مشت خود را به در  د یکش

با   یپشت در ظاهر گشت، بدر لهیبعد جم ی. لحظاتد یکوب

گفت یاو با لحن زننده ا یمشاهده  :   

بگو آمدم او را با خود ببرم د یبه مهش - .  

کرد و گفت یتبسم لهیجم :   

  د،ییکنم بفرما یداخل؟ خواهش م د یآور ی نم  فیچر تشر -

ن منتظرتان هستند بابا و ماما .  

رونیب اد یبگو ب د یالزم نکرده فقط به مهش - .  

که خاله و شوهرش  د ینکش یبه درون منزل رفت، طول لهیجم

با همان  ی. بدرافتند یدر حضور  یهمزمان با هم بر آستانه 

د یلحن غر :   
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ما کنار   یرا از زندگ تانیبارها به شما تذکر داده بودم پا -

اما انگار شماها گوشتان  د یمداخله نکن مانیو در کارها د یبکش

ستیبدهکار ن .  

او را  یاما شوهرش بازو د ی بگو یزیدهان گشود که چ خاله

با  د یاثنا مهش نیرا از سخن گفتن بازداشت. در هم یو و د یکش

  ریکه سر به ز یپف آلود در حال یگرفته و چشمان یچهره ا

رونیداشت از کنار خاله گذشت و قدم به ب   

  نینگاهش را بر زم نانهی. آهسته سالم کرد و شرمگنهاد 

از خشم به خود گرفت که پشتش به   یچنان حالت یدوخت. بدر

خطاب به خاله گفت  گریبار د  یلرزه درآمد. بدر :   

نکبت نمک به حرام را به  نیآخرتان باشد که ا یدفعه  -

از چشم خودتان  د ید یوگرنه هرچه د  د یده یمنزلتان راه م

د ید ید  .  

و او را به داخل برد و در  د یدست همسرش را کش شوهرخاله

د یکش اد یبلند فر یبا صدا ی. بدرد یرا محکم به هم کوب :  

سگم  یآن رو د یسراغتان، نگذار میآ یدفعه با آژان م نیا -

گذارم یآبرو نم تانیوگرنه برا اد یباال ب !  
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اما  ستیگر  یم یکنان به راه افتاد، به آرام هیگر د یمهش

بودکه  دهیبود. هنوز به سر کوچه نرس سیصورتش از اشک خ

 رانهیغافلگ یآمد و ضربات رونیب واریدست پدر از پشت د 

و زبانش  ستی نگر یهاج و واج پدر را م د ینثارش کرد. مهش

دست شوهرش را گرفت و گفت یاز ترس بند آمده بود. بدر :   

دلت خواست  یبعد هر کار مینه بگذار به خانه برس نجایا -

گزک دست  د یندارد. نبا تیها خوب هیدر و همسا یبکن، جلو

میبده یکس .  

از آنها خود را  عتریسر د ید  یم یرعاد یکه وضع را غ د یمهش

پنهان شد  منیبه منزل رساند و در اتاق مجاوِرر اتاق نش  . 

از فاطمه   ادزنانیفراوان وارد گشت و فر یبا سر و صدا پدر

د یپرس :  

رفته؟ یزبان نفهم کدام گور دهیبر سیگ نیا -   

با انگشت اشاره، در اتاق را نشان داد. پدر به همراه  فاطمه

باران خورده  یمانند جوجه  د یهشوارد همان اتاق شد. م یبدر

رنگش   د،یلرز یکنج اتاق پناه گرفته بود و از ترس به خود م

 یو هراس از نگاهش فوران م میشده بود و ب د یمثل گچ سف

  یرا از خشم به هم م شیافتاد که دندانها یکرد. چشمش به بدر

ل زده بود. مانند  دهیاز هم در یدگانیو با د  د ییسا ُُ به او ُز
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را در دام خود گرفتار کرده باشد  یمعصوم ی ه بره ک یکفتا

چپ و  یمحکم به گونه  یلیشد، دو س کی.پدر به او نزد 

د یآمرانه پرس یراستش نواخت و با لحن :  

من و  یبدون اجازه  ی چ یبرا ؟یتو آنجا چکار داشت -

نگاه ملتمسانه  د یمهش ؟یگذاشت رونیرا از خانه ب تیمادرت پا

فرستاد و با  رونیاز حنجره ب یاش را به پدر دوخت، آه

گفت یلرزان یصدا :   

  رمیبگ لهیپدر من فقط رفته بودم کارنامه ام را از جم -

بعدش خاله اصرار کرد که ناهار آنجا بمانم. آنقدر گرم  

چقدر از روز گذشته دمیکه نفهم میصحبت شد  .  

و گفت د یوباو ک ی نهیبه س یمشت محکم  پدر :   

 نجای. مگر ایما به آنجا رفت یبدون اجازه  یکرد  جایتو ب -

 یو کس ییایو ب یکاروانسراست که هر وقت دلت خواست برو

  اورمیبه سرت ب ییچشمت ابروست؟! بال یباال د یهم به تو نگو

،از دستت  یکرد  اهی. تو روزگار مرا سیکه خودت حظ کن

شدم یعاص .  

به لرزه درآمد.  د یپدر تمام وجود مهش یدهایتهد  دنیشن از

هرگز بدون اجازه و  گریداد که د  حیالتماس کنان به او توض

 یسر نزند اما التماسش از درجه  یاز و یآنها عمل د یصوابد 
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او حمله ور  یبه سو  یتهاجم ی خشم پدر نکاست بلکه با حالت

ضربات مشت و لگد خود را مانند صاعقه  گریشد و بار د 

بدن او کرد و در  یاعضا ریسر و صورت و سا یحواله 

کرد  یهمان حالت مدام تکرار م :  

. از یبشو مانیکنم که از غلط کردن خودت پش  یم یکار -

. یده یرا به باد م میو آبرو یکن  یاخالق خوبم سوءاستفاده م

  یشاخ م واریو د  شده که به در اد یات ز ونجهیالبد کاه و 

از آن همه زحمت. کاش تو هم همراه فی! حیکوب   

.  یکرد  یو خالصم م یگور به گور شده ات مرده بود  مادر

آبرو و  یتو رو به من داد؟ من دختر ب یچ یاصالً خدا برا

خواهم چه کنم؟ ینافرمان م    

کنان گفت هیچمباتمه زده بود گر واریکه کنج د  د یمهش :   

نکردم، رفتن به منزل خاله که  یپدر آخر من که گناه -

وقت مرا از رفتن به آنجا منع نکرده  چی. شما هستیجرم ن

و  ییآبرو یکار از نظر شما ب نیدانستم که ا یو من نم د یبود 

شود  یتکرار نم  گریشود. گفتم که د  یم  یتلق ینافرمان 

  تمسین ی. من راضد یکنم خودتان را ناراحت نکن ی،خواهش م

 یقول م د یو حرص و جوش بخور د یبه خاطر من عذاب بکش
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شما رفتار نکنم، به خاطر خدا مرا  لیدهم هرگز برخالف م

د یببخش .  

آتش دامن  نیبه ا  گریبار د  ینرم شده بود اما بدر یاندک پدر

گفت انهیزد و موذ  :   

و خودت را به  اوریدرن یباز  بمیمن ننه من غر یبرا -

با   یدانند که تو به خاطر نامزدباز یمنزن. همه  یموش مردگ

با بچه   یکن یم الی. خی رو یبه آنجا م تیپسرخاله ها

؟یطرف !  

 کهیگرد شد. در حال یسخنان بدر دنیاز شن د یمهش چشمان

د یکش اد یداد فر یسرش را تکان م :  

  ی. بهتان مییگو یندارد. تو دروغ م قتیحق نینه، نه ا -

ستی گر ید  زیچ قتیکه حق  یدان یخودت هم م ،یزن .  

کژدم به تنش فرو رفته بود و حال خود  شیچون ن یبدر زبان

 گریزبانش را از کف داده بود. بار د  اریو اخت د یفهم  یرا نم

  :ادامه داد 

  یها یبدبخت یخواه یتو م  ،یهست یتو زن خودخواه -

 یعقده ها یخواه یتو م ،ی کن  یات را سر من تالف یزندگ

کردن و شکستن غرورم جبران  ریسرخورده ات را با تحق
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 ؟یکردم که از من نفرت دار ی. آخر مگر من به تو چه بد یکن

به تو احترام گذاشتم و حرمتت را  شهیتا به حال هم یاز بچگ

صبور و بردبار  شهیهم تی ها یحفظ کردم. در قبال بدرفتار

اما  دمیهمه را به جان خر یو هرچه خواست یبودم. هرچه گفت 

توانم تحمل کنم یتهمت جانسوز را نم نیا  . 

و خدا را  یانسان باش تیکن در زندگ یهم که شده سع کباری

یریدر نظر بگ .  

  تیبدون در نظر گرفتم موقع د یبار بود که مهش نینخست یبرا

گفت و او را به باد انتقاد  یسخن م یپروا با بدر یب نیخود چن

او را نداشت و  ی ها  ییکه تحمل درشت گو یگرفت. بدر  یم

و به  د یبود، با چنگ صورت خود را خراش نی خشمگ تیبه غا

د یکش اد یجانب شوهرش رو کرد و فر :  

جواب  ینیب یم د؟یگو یبه من چه م یشنو یمرد م -

اگر جوابش را  یندار رتیدهد؟ غ یم یمرا چطور یزحمتها

به من  یاگر اجازه بده ،یتعصب هست یرگ و ب ی. بینده

فردا با وقاحت و  یکند، اگر االن در برابرش سکوت کن نیتوه

هم خواهد زد  یلیگوش ما س یتو ییپررو .  

 ی را برم یسر داد که حس ترحم هر شخص یونیچنان ش یبدر

بود که به  ی حربه ا نیبهتر نیا یمواقع نی. در چنختیانگ
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توانست خود را ُمُحق جلوه دهد و شوهرش را  یآن م ی لهیوس

 د یپدر در گوش مهش نیسهمگ اد یسازد. فر میادار به تسلو

د یچیپ :  

! االن نشانت  رتیس یب  یا یح یب ینمک به حرام، ا یا -

و  یآدم بشو د یدارد. تو با یچه مزه ا یدهم که زبان دراز یم

یکه چگونه به بزرگترت احترام بگذار یریبگ اد ی .  

رحمانه به جان   یکمربندش را باز کرد و ب د ی تهد  نیا متعاقب

فرود  فشینح کریشالق که بر پ یافتاد. با هر ضربه  د یمهش

 یخاست. بدر یجگرخراشش به آسمان برم اد یآمد فر یم

که  نیکنان اتاق را ترک کرد. پدر آنقدر او را زد تا ا هیگر

لب آورده  برکه کف  یدستش از کار افتاد و ناتوان شد. در حال

به قصد خروج از اتاق به  د ی چک یم شیشانیو عرق از پبود 

به   ینیسمت در حرکت کرد. قبل از خارج شدن نگاه زهرآگ

انداخت و گفت د یمهش :   

خانه به  نیو ماندنت در ا یستیدختر من ن گریتو د  -

فردا صبح تو را به عقد  ن ی. همستیکدام ما ن چیصالح ه

گذارم که تو را  یآورم و دستت را در دست او م یقدرت درم

فتد یخواهم چشمم به چشمت ب ینم گریبا خود ببرد، د  .  
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همانجا که نشسته  د یرا گفت و از اتاق خارج شد. مهش نیا پدر

و مثل مار زخم   د یدراز کش یبود به حالت ضعف و سست

ر گرفته بود و م. تمام بدند یچیخورده به خود پ ُُ  یش گُ

اند. به هر طرف که   دهیبر جراحاتش نمک پاش ییسوخت. گو

شد. حالت تهوع  یجگر سوزش بلند م یآه ناله  د یغلت یم

که یرفت، ضربات  یم یاهیو چشمانش س شتدا  

معده اش وارد شده بود تا سرحد مرگ درد داشت و توانش  به

داد. درد  یسر م و ناله ستیگر یبلند م یبود. با صدا دهیرا بر

از جراحاتش سوزش داشت شتریازدواج با قدرت ب .  

عاقبت آرام   د یکش یو درد م ستیگر یهمچنان م یساعت تا

 یماند. صدا  یرمق بر کف اتاق باق یحال و ب یگرفت و ب

  یاو و قدرت گفت و گو م یآنها درباره  د،یشن یپدرش را م

 د یعقدکنان فردا بود و مهش یز یکردند. پدر در حال برنامه ر

 درتخود منصرف نخواهد شد. ق میداشت که پدر از تصم نیقی

به طور قطع  یچون بدر یپر و پا قرص یبا داشتن حام

خواندن  یگشت. قرار بود روز بعد آقا را برا یظفرمند م

 د یشکنند. مه کسرهیو کار را  اورند یعقد به منزل ب یخطبه 

گفت یم یکه خطاب به بدر د یپدر را شن یصدا :   

 یبگذار رو اوریرا ب د یمن و مهش ی برو شناسنامه  -

میو دنبالش نگرد  میمعطل نشو اد یطاقچه تا فردا ز  .  
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و   یمهر یهمه ب نیو قلبش از ا د یبه خود لرز گریبار د  د یمهش

  یو به فکر راه نجات د یشیقساوت پُُر درد شد. تا شب با خود اند 

صرف شام هم   یکس سراغش را نگرفت و برا چیبرآمد. ه

که  د یرس جهی نت  نینکردند. پس از ساعتها تفکر به ا شیصدا

گذاشت  یم د یترک کند، نبا شهیهم یبهتر است آنجا را برا

  یا قربانشوند و او ر لیو قدرت به مقصود خود نا یبدر

اما به عقد قدرت  رد یداد بم  یم حی. ترجند یخود نما یهدفها

ساخت و آنجا را  یخود را از چشم همه پنهان م د ی. باد یایدرن

به کجا برود و نزد چه  د یدانست با ینم قاً یکرد اما دق یترک م

اش  ییبرادر مادرش افتاد، دا اد یبه  کبارهیپناهنده شود.  یکس

کرد. قطعاً با  یم یساکن تهران بود و او در شهرستان زندگ

عد مسافت پدر نم نیا ُُ توانست محل اقامت او را حدس  یُب

و فکر کرد، درنگ  د یشی. تا شب اند د یایزده و به سراغش ب

  یم ینابود  یاو را به ورطه  یتعلل و سست ینبود. ذره ا زیجا

ت و مختصر را برداش یصدا ساک کوچک یکشاند. آرام و ب

  یمخف یرا که داشت در آن جا داد، ساک را گوشه ا یلباس

ساعت  ینمود و به انتظار فرصت مناسب چشم بر عقربه ها

چشم بر هم ننهاد و هر بار که   یقیدم دقا دهیدوخت. تا سپ

 یرو یو چشمانش از فرط خستگ افتی یغلبه م یخواب بر و

کف اتاق را   که  یزبر میگل یبر رو دنیغلت  اافتاد. ب یهم م
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کرد و درد خواب را از  یم کی فرش کرده بود زخمها را تحر

ربود  یچشمانش م .  

 یهوا ساکش را برداشت. در را به آرام یو روشن کیتار در

 نیپاورچ نیشد. پاورچ منیوارد اتاق نش اطیگشود و با احت

خود را به کنار تاقچه رساند شناسنامه اش را برداشت و در 

نظرش را جلب کرد  یپول بدر فیلباسش فرو برد. ک بیج

او را  اپول داشت ت یبه مقدار از ینقشه اش ن یاجرا یبرا رایز

در یبه مقصد برساند. چون فرصت کاف   

لباسش گذاشت و  گرید  بیرا هم درون ج فینداشت ک اریاخت

خانواده در  یاعضا یز اتاق عبور کرد. همه ا یبه آهستگ

پدر بود که سکوت اتاق را   رینف یخواب بودند و تنها صدا

که حتا خودش   د یتپ یچنان م نهیشکست. قلبش در س یدرهم م

از ترس و وحشت  د،یشن یضربان آن را به وضوح م یصدا

  یبدر ایسوخت. اگر پدر  یم شیخشک شده و گلو انشده

توانست نقشه اش  ینم گریشدند حسابش پاک بود و د  یم داریب

  .را اجرا کند 

رختخوابها گذشت و خود را  یاز ال به ال  یاریدقت و هوش با

 یم شیبه در رساند، هنوز نگران و وحشت زده بود پاها

  ی. هر قدم که برم د یچک یو عرق از سر و صورتش م د یلرز

داد و با  یو آگاهانه گوش فرا م ستاد یا یم یقیداشت دقا
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 یتنمود. وق ی اقدام م یبرداشتن گام بعد  یآسوده برا یخاطر

اش نهیدر را لمس کرد نفس در س رهیدستش دستگ   

را چرخاند و آن را به  رهیبود. محتاطانه دستگ دهیگرد  حبس

گشوده شد سپس از  ییصدا نیدر بدون کمتر د،یسمت خود کش

ر آن را به اگ د یترس ی. مستاد یپشت در ا د یآن گذشت و با ترد 

یاز سر و صدا یبرگرداند همگ هیحالت اول   

  

باز بگذارد و  مهیداد در را ن حیشوند لذا ترج داریدر ب قفل

را به دست گرفت و تا دم در  شیکفشها اطیبرود. در ح

پا برهنه حرکت کرد. دچار خوف و هراس  اطیح یخروج

به درآمده  نیاز آست یگشته بود و هر لحظه انتظار داشت دست

از   ییرها یبود که برا یرا بفشارد. مانند مجروح بانشیو گر

به تالش افتاده باشد تا خود را هرچه زودتر از  یریدستگ

به   یداشت اما بدر نانیپدر اطم نیخطر برهاند. از خواب سنگ

 د یخواب یم اریآگاه و هوش شهیاش هم رخوارهیش یر بچه خاط

داد  یخاست و بچه را تکان م یبرم ییصدا نیو با کمتر .  

را باز کرد و خود را به کوچه  اطیکه بود در ح یهر زحمت به

 یبود که در طول عمرش از و یعمل نیدشوارتر نیرساند، ا

کرد چند سال از عمرش کاسته شده  یزد و احساس م یسر م

را به پا کرد ،چادرش را به سر  شیاست. همانجا دم در کفشها
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 دنیبه دو عو بدون آن که در را ببندد با تمام قوا شرو د یکش

 . کرد تا هرچه زودتر از آنجا دور شود 

بود و  مناکیهنوز هم ب د یرس ابانیکه به سر خ یهنگام حتا

 یراه مودنی. جز فرار و پستینگر یمدام به پشت سر خود م

  یدر مغزش نم یگرید  ی شهیاند  چیکه در نظر داشت ه

د یگنج .  

  

 * * * 

  

 3 

  

  

رضا که تازه از سر کار به   ییبه صدا درآمدن زنگ در، دا با

سجاده نشسته  یرو به همسرش که یمنزل بازگشته بود نگاه

گشودن در از جا  یو مشغول ذکر دعا بود انداخت و برا

مذاکره  یصاحبخانه برا گریکه بار د  نیبرخاست. به تصور ا

منزل به سراغش  ی هیتخل ایاضافه کردن اجاره بها  یدرباره 

 یآمده است عزم خود را جزم کرد تا پاسخ کوبنده و دندان شکن
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 یگاه او خالص یگاه و ب یهابه او بدهد و از دست مزاحمت

 شیصاحبخانه برا یدر پ ی. مراجعات مکرر و پابد ی

مشکل  نیبا ا یق یدانست به چه طر یآزاردهنده گشته بود و نم

افتاد  یجوان تردر را باز کرد چشمش به دخ ی . وقتد یایکنار ب

 رهیخ رهیهر دو خ یقی. دقاستینگر یکه تبسم کنان او را م

منقلب گشته بود  ییدا دنیکه از د  د ی،مهش ستند ی را نگر گریکد ی

گفت یلرزان یبا صدا :   

رضا ییسالم دا - .  

 ،ییدا یکلمه  دنیزده براندازش کرد و با شن  رتیح رمرد یپ

د یپرس یرانیچشمان متعجب خود را به او دوخت و با ح :  

نم یب یشود، نکند خواب م ی! باورم نم؟یتو هست د یمهش - !  

تکان داد و گفت یسر د یمهش :   

جان خودم هستم ییبله دا - .  

نجایتو ا یول - ...!  

را  گریکد یمحابا او را در آغوش گرفت و هر دو  یب ییدا

او را از خود دور کرد، با پشت دست  ییسپس دا دند یبوس

به اطراف انداخت و چون  یرا سترد و نگاه دگانشیاشک د 

دیپرس د یرا همراه او ند  یکس :  
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 د یمهش ؟یهمه راه را تنها آمد نینکند ا ست؟یو نبا ت یکس -

حرکت داد و اظهار داشت د ییتأ یسرش را به نشانه  :  

ستیکس با من ن چیجان تنها آمدم، ه ییبله دا - .  

دست او را گرفت و گفت ییدا :   

که    یکن فیتعر میو مفصالً برا ینیبنش د یتو، بعداً با میبرو ایب

یافتاد  رتیپییدا اد یبه  کبارهی همه سال نیشده که بعد از ا یچ .  

گفت یبا خوشحال ییگذشتند دا یم  اطیاز ح یوقت :   

کجا؟! خوشحالم که  نجایشود تو کجا، ا یاصالً باورم نم -

نمتیب یم .  

 یرا نشناخته بود و به اندازه  د یهم ابتدا مهش ییدا زن

کنار زن  د یمتعجب بود. مهش یناگهان دارید  نیشوهرش از ا

نشست و چادرش را از سر برداشت، ساک خود را  ییدا

نهاد و گفت یکنار :   

 نجایخودم را به ا یراحت نیکردم بتوانم به ا  یفکر نم -

اتوبوس که نشسته بودم مدام نگران بودم که مبادا  یبرسانم، تو

رفته   نجاینکرده شما از ا یخدا ایکنم و  داینتوانم آدرس را پ

ماندم یم فی بالتکل بیشهر غر نیورت در ادر آن ص د یباش .  
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د یکرد پرس یاو را برانداز م اقیکه با اشت یدر حال ییدا :  

 ید ینترس ؟یو تنها به سفر آمد  کهیآخر چطور شد که  -

با مشکل مواجه  کریدر و پ یشهر ب نینکرده در ا یخدا

 د یمهش م؟یایکه الاقل تا گاراژ ب  یچرا به من خبر نداد  ؟یشو

و جواب داد  د یکش یآه :  

جان آنقدر در فشار و تنگنا بودم که به مشکالت  ییدا -

بود که هرچه زودتر منزل را   نیفکر نکردم. تنها هدفم ا یبعد 

پناه ببرم که دست آنها به من نرسد  ییترک کنم و به جا .  

با تأثر سر تکان داد و گفت ییدا :   

کنند؟ خدا ازشان نگذرد، آخر آنها از  یهنوزم ناراحتت م -

گفت یبا لحن بغض آلود  د یخواهند؟ مهش یجان تو چه م :   

خدا  دم،یکش یچ یسالها از دست بدر نیدر ا د یدان ینم -

 شبید  نینداشتم. هم یروز خوش در زندگ کیگواه است که 

کرد که با کمربند به جانم افتاد و تنم را  کیچنان پدر را آنتر

  .آش و الش کرد

  گاریچوب س یآورد آن را رو رونیب بشیاز ج یگاریس ییدا

کرد و گفت کینزد  گاریرا به س  تیگذاشت، کبر :   
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خدا  دوارمیتو را نداشت ام دنیزن از اول هم چشم د  نیا -

دارد  یآخر ظلم و ستم هم حد  رد،یتقاص تو را ازش بگ  . 

آدرسم را ازکجا  ؟یرساند  نجایخودت را به ا یچطور یسترا

؟یدانست یم   

شما را  یرفتم نامه ها  یم لهیوقتها که به منزل جم یگاه -

خواندم، آدرس شما را که پشت پاکت نوشته شده بود حفظ  یم

برسانم بدون  نجایگرفتم خودم را به ا میتصم شبیکرده بودم. د 

راساکم  میبگو یزیچ یکه به کس نیا   

خودم را  ی. با تاکسرونیو صبح زود از خانه زدم ب برداشتم

که عازم تهران بود سوار شدم  یبه گاراژ رساندم و در اتوبوس

دادم و مرا تا دم در  یتاکس کیآدرس شما را به  نجا،یو آمدم ا

  .منزل رساند 

زد و گفت گارشیچند پک به س ییدا :   

ما رحم   یاما خدا به همه  یمن آمد  شیکه پ یخوب کرد  -

ما  یتوانست ینم د یشا یآمده بود  رتریدو هفته د  یکیکرد اگر 

 گریچون که قرار است تا چند روز د  یکن دایپ یرا به راحت

است و آبمان با  یا لهی. صاحبخانه آدم بد پمیکن هیمنزل را تخل

رود  ینم یجو کیهم در   .  
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به  یدست ییت. دارف رونیاز اتاق ب یآوردن چا یبرا ییدا زن

و گفت دیاو کش یشانه  :   

. یبزرگ شد  ی . ماشاهللا حسابمیشود که تو را ند  یم یسال چند 

 د یکردم مهش یاصالً نشناختمت. فکر نم  دمتیدم در که د 

.  نمیشده پشت در بب یکوچولو را که حاال واسه خودش خانم

نه؟ ای یخوان یدرس م ؟یُخُب خودت خوب    

خواستم ادامه  یرا گرفتم. م کلمیجان، امسال س ییبله دا -

بدهم اما پدر موافقت نکرد  لیتحص ی .  

کاره  چی حتم دارم که زن بابات نگذاشت وگرنه پدرت ه -

  .است

او آب هم  یجان، پدر بدون اجازه  ییطور است دا نیهم -

خورد  ینم .  

نه؟ ایچطور است؟ ترک کرده  ادشیوضع اعت -   

و  د یشود االن خر یبه روز بدتر م جان، روز یینه دا -

که خودش هم  یبدر یکند. پسرعمو یهم م نیفروش هروئ

دام کشانده. پدر اصالً  نیقاچاق فروش خرده پاست او را به ا

به فکر ایتوجه ندارد و صبح تا شب  یبه خانه و زندگ   
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ر  یو فروش مواد. بدر د یخر ایاست  دنیکش ُُ هم که دل ُپ

 نیکند، ا یم یاش را سر من خال یاز او دارد دق و دل یخون

 میزن پسرعمو دیکفش کرده که با کیرا در  ش یروزها هم پا

یبشو .  

  !منظورت همان قاچاق فروش است؟ -

د یگو یبله او را م - .  

دارد؟ یبگذراند. پدرت چه نظر ریخدا به خ -   

خواهد که ترک  یهم صدا شده و از من م یاو هم با بدر -

است که قدرت   نیا قتشیکنم و زن قدرت بشوم. حق لیتحص

توانست خرج   یرسد اگر او نبود پدر نم ی به آنها م یلیخ

اورد یرا درب ادشیاعت .  

مرد  نیتو معامله کند؟! ا یپدرت حاضر شده رو یعنی -

دارد یعجب دل سنگ .  

تخت فشار   یجان از طرف بدر ییدا ستیدست خودش ن -

و ما را با هم عقد  اورند یصبح عاقد باست. قرار بود امروز 

خبر   یکه مبادا نتوانم مقاومت کنم ب نیکنند من هم از ترس ا

نجایگذاشتم و آمدم ا .  
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نهاد  نیزم یرا رو یچا ینیکه وارد اتاق شده بود س ییدا زن

   :و گفت

ما به خودت  یخانه  یآمد  نجایکه ا یکرد  یکار خوب -

بچه ها که   م،یتنها هست  نجایا شهیات هم ییتعلق دارد. من و دا

. تا هر وقت که  میازدواج کردند و رفتند حاال فقط ما دو تا هست

ی ما بمان  شیپ یتوان یم یبخواه .  

مزاحم باشم نجاینگران بودم که مبادا ا ،ییمتشکرم زن دا - .  

کرد و صادقانه گفت یتبسم ییدا زن :   

با ما   یوقت  ،یتو مثل دختر خودمان هست یمزاحمت چه -

 میندار ی. درست است که بضاعت چندانمیستیتنها ن گرید  یباش

میکن شکشتیکه پ میدار ریلقمه نان و پن کیاما  .  

گذاشت و گفت د یرا مقابل مهش  یاستکان چا ییدا :   

است، ما تو را مثل دختر خودمان دوست  ییحق با زن دا -

و من اجازه  یمال ما هست گری. از امروز به بعد تو د میدار

تو را از ما جدا کند  یدهم کس ینم .  

 ینشست. پس از تحمل سالها ب د یمهش دگانیشوق بر د اشک

 ییکرد. زن دا یاحساس آرامش م نکیا ماتیو نامال یمهر

د یپرس :  
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؟یار خورد ناه ،یستی گرسنه ن یراست -   

غذا خوردم ییبله زن دا - .  

تعارف نکن غذا  ،یبخور اورمیب یزیچ یاگر نخورد  -

  .هست

راه  یتو شیدو ساعت پ یکی. ستمیگرسنه ن د یباور کن  ممنونم،

  .غذا خوردم

به من  یخواست یزینوش جانت، به هر حال هر وقت چ -

یکن یبگو مبادا رودرواس .  

و در همان حال گفت د یرا جرعه جرعه نوش شیچا د یمهش :   

شما هستم،   شینفهمد من پ یاست که کس نیفقط خواهشم ا -

نکته  نیهم به ا د یفرست یخاله م یکه برا ییحتا در نامه ها

 یترسم محل اقامتم به گوش پدر برسد و برا ی. مد یاشاره نکن

 یخودش نم دینگو یزیبه او چ ی. اگر کسد یای ب نجایبردنم به ا

ابد یحدس و گمان آدرسم را ب یتواند از رو .  

گذاشت و جواب داد  نیاستکان را زم ییدا :  

درز  ییموضوع جا نیبابت آسوده باشد، ا نیاز ا التیخ -

کند  ینم دایپ .  
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از او تشکر کرد و افزود  د یمهش :  

سربار شما باشم اگر  یطیشرا نیدر چن ستمین لیمن ما -

داشته باشم یقصد دارم کار کنم و درآمد  د یاجازه بده .  

و گفت د یشیاند  یقدر ییدا :   

کار کردن  ،یریبگ پلمیو د  یدرس بخوان د یتو با یول -

ست؟یزود ن تیبرا    

دهم  یم حیدرس خواندن را ندارم و ترج یفعالً آمادگ -

  ایشرکت خودم دست و پا کنم، اگر بشود در  یبرا یشغل

صورت  نیا ریمشغول کار بشوم بهتر است در غ  یمارستانیب

دانم و  یم یرا به خوب  یباف ی کنم. هنر قال یباف  یحاضرم قال

میآ یکار برم نیاز عهده ا .  

و جواب داد د یکش یآه ییدا :  

استقالل  یخواه یاگر منظورت کسب درآمد است و م -

سربار ما   ییکه بگو نیاما ا  ستین  یحرف یداشته باش یمال

. ما تو را به چشم اوالد خود نگاه ستین یتصور درست یهست

ستیسربار خانواده اش ن یفرزند   چیو ه میکن یم .  

قدر  نیاز شما تشکر کنم، هم  یدانم با چه زبان یمن نم -

  یم یو تشکر دارد. من هم سع ریتقد  یجا د یکه به من پناه داد 
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را جبران کنم، دلم  تانیبتهاباشم و مح تانیبرا ی کنم دختر خوب

 دوارمیانجام ندهم. ام یخواهد عاطل و باطل بگردم و کار ینم

رد ی بگ قوتبودن در من  د یکه حس مف د یاجازه بده .  

حاال وقت  م،یندار یاست ما هم مخالفت نیاگر نظر تو ا -

  یموضوع با هم صحبت م نیاستراحت است بعداً راجع به ا

در  یبرو یتوان ی. میو خسته هست ید یفعالً از راه رس میکن

.  یسفر را  رفع کن یو خستگ یاستراحت کن یکم یاتاق بغل

کند  یم دارتیب ییزن دا ید یدو ساعت که خواب یکی .  

  ازیخسته بود و به خواب و استراحت ن تینها یکه ب د یمهش

استراحت به اتاق  یاستقبال کرد و برا ییدا شنهاد یداشت از پ

هم برخاست و به همسرش گفت ییرفت. دا گرید  :  

به او   شتریکن ب یسع دهیکش یناراحت یلیطفلک خ نیا -

احساس کند. او به محبت  یما کمبود  یدر خانه  د ی. نبایبرس

دارد  ازین یشتریب  .  

کرد و گفت د ییبا حرکات سر سخنان او را تأ ییدا زن :   

دختر  نیبکند. ا ییگذارم احساس تنها یراحت نم  التیخ -

را ندارد، خدا خودش مشکل هم  یاز ما کس ریمعصوم که به غ

  .ه را رفع کند 
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  ینیهم س ییرفت و زن دا اطیگرفتن وضو به ح یبرا ییدا

شد  اطیاستکانها را برداشت و پشت سر شوهرش وارد ح  . 

  نیزم یسر گذاشت و رو ری ز یدراتاق مجاور، بالش د یمهش

هم نهاد، فکرش به یچشمانش را رو یوقت د یکش دراز   

  

دانست که در منزل پدرش شور  یم د،یخانه اش پر کش یسو

آگاه یبرپا است. آنها تاکنون از فرار و ییو غوغا   

 یتالش و تکاپو د یگردند و مهش یو در به در دنبالش م گشته

کرد و خوشحال بود که به او  یچشم خود مجسم م شیآنان را پ

ندارند  یدسترس .   

  

 * * * 

  

 4 
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 یمنزل پدرش را ترک کرد اهال د یکه مهش یصبح روز در

خانه چند ساعت بعد از خواب برخاستند. پدرصبحانه اش را 

   :خورد و به همسرش گفت

و به قدرت بزنم و به اتفاق هم آقا را  یروم سر  یمن م -

دختره را صدا بزن که  نی. تو امیاوریعقد به خانه ب یبرا

میصبحانه اش را بخورد و آماده باشد تا ما برگرد  .   

با حرکت سر پاسخ مثبت داد و سرگرم کارخود شد. قلباً  یبدر

دختر زبان  نیاز شر ا یکرد که به زود  یم یاحساس خرسند

کرده بود تا از  زیشود. دندان طمع اش را ت یدراز خالص م

کند.  افتیدر یریزد چشمگدستم یخوش خدمت ن یقدرت جهت ا

 پشتبود که  ییطال یاز مدتها قبل چشمش به دنبال النگو

 یحسرت داشتنش را م شهیبود و هم دهید  یطالفروش نیتریو

گذاشت به  ی نم بینص یخورد. به طور قطع قدرت او را ب

دانست یخصوص که م   

. ستیگردان ن یرو یعمل چیاز ه د یتصاحب مهش یبرا قدرت

دخترها صبحانه شان را خوردند، رو به فاطمه کرد و  یوقت

   :گفت
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صبحانه اش را  د یایکن و بگو ب داریرا ب د یبرو مهش -

دارد تا لنگ ظهر  لیخودش باشد م اریکوفت کند اگر به اخت

  . بخوابد 

به ابرو انداخت و غرولندکنان گفت یگره ا فاطمه :   

! دلم د یآ یازش خوشم م یلیکنم؟خ دارشی چرا من بروم ب -

فتد ینحس او ب ی  افهیچشمم به ق یخواهد اول صبح ینم  .  

زد و گفت یپوزخند  یبدر  :   

شود.  یشرش از سر ما کنده م ینگران نباش به زود  -

امروز و فرداست که گورش را گم کند و برود  نیهم  .  

که به قدرت   یکنم اما به شرط یم شیروم صدا یم -

قشنگ بخرد  و کیدست لباس ش کی  میبرا ییبگو .   

و گفت د یبلند خند  یبا صدا یبدر :   

 نهیمطمئن باش قدرت دست رد به س م،یگو یباشد به او م -

زند   یما نم ی  .  

بعد  یخاطر به طرف اتاق رفت اما لحظات نانیبا اطم فاطمه

بازگشت و گفت مهیسراس :   

ستیآنجا ن د یمهش -  .  
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د یزده نگاهش کرد و پرس رتیح یبدر :   

؟ی مطمئن ست؟ین -    

ستیکس ن چیآن اتاق ه یبله، تو -  .  

نمیچه ،پس کجا رفته؟ بگذار بب یعنی - !   

  ست،یشتابان وارد اتاق شد و اطرافش را با دقت نگر یبدر

لب   ریبود ز دهیکه رنگش پر یحق با فاطمه بود. درحال

گفت افزود  ییناسزا :   

رفته؟ یردم! پس کدام گورآو یسر درنم چیه -    

  . مادر البد باز از خانه فرار کرده-

من امروز  م؟ی د یخارج شده که ما نفهم یک ؟یآخه چطور -

شدم. خدا لعنتت کند دختر،  داریاز خواب ب شهیزودتر از هم

یدردسر انداخت یباز ما را تو !   

اطراف را جست و جو کرد و غرولندکنان گفت یبدر :   

هم   یمشک یرا هم با خود برده. آن ساک سفر شیلباسها -

  ند یایب یپدرش رفته آقا را خبر کند وقت م؟ی. حاال چکار کنستین

شود  یبد م یلیو او نباشد خ  .  
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عروس خانم نباشد  ی! وقتد یحساب لباس من هم پر نیبا ا -

دهد  یاز خود نشان نم یسخاوتمند  گریاقا داماد د  !   

سنگ   ری از ز م،یکن یم شیدایغصه نخور مادر جون پ -

تواند رفته باشد  ینم یدور ی. جامیآور یم رشیهم که شده گ

گوشه کنار است نیهم .   

 یشد به جانب تاقچه رفت و با دقت رو منیوارد اتاق نش یبدر

د سپس گفتآن را نگاه کر :   

-  فیک یوا یدختر شناسنامه ها را هم برده. ا نیلعنت به ا

 شیفاطمه شانه ها  ؟ید یپول مرا ند  فیفاطمه تو ک  نمیپولم! بب

   :را باال انداخت و جواب داد

- برداشته د یالبد آن را هم مهش دم،ینه ند   .  

 نیپدر و مادر برسد با هم یب نیبه خدا قسم اگر دستم به ا -

زیهمه چ یدزد ب یکنم. دختره   یدستام او را خفه م !  

دمار   فتد یاگر به چنگم ب م،یرا کم داشت نیخانه فقط هم نیا یتو

کش  نهیکنم برود س یم یآورم. کار  یاز روزگارش در م

غلطها نکند  نیاز ا گریقبرستان ورِدِل ننه اش بخوابد تا د   .  
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 یکرد و حرص م یهرش مدام غرولند متا بازگشت شو یبدر

به  ادشیکه چشمش به شوهرش افتاد فر نیخورد. به مجرد ا

   :آسمان برخاست

ات باز هم گذاشته و از  دهیدختر ورپر ن یمرد! ا ییکجا -

  . خانه فرار کرده

د یبه قدرت انداخت و متعجبانه پرس ینگاه مرد  :   

چه  نجایشود پس تو ا  یفرارکرده! مگر م  ؟یگفت یچ -

؟یکاره بود     

چشم من  یجلو یکن یفکر م ،یهست ییعجب هالو -

اتاق نبود  یکنم اصالً تو دارشیرفتم ب یگذاشته و در رفته. وقت

شب   مهیرا داخل ساک گذاشته و فرار کرده. البد ن شی.لباسها

پول  فیکه ک نیرفته. ازهمه بدتر ا میکه ما خواب بود  یوقت

 لد داشتم. دو ج فیک یعالمه پول تو کی دهیمرا هم دزد 

 یکرده بودم و گذاشته بودم رو گریهمد  یشناسنامه ها رو تو

مال خودش. آنها را هم با خودش  یکیمال تو بود  یکیتاقچه. 

  . برده

. د یو به همه جا سرک کش دیناباورانه به سمت اتاق دو پدر

که به دنبالش آمده بود گفت یبدر :   



Romanbook.ir   بهترین سایت دانلود رمان  

 

 

  م؟یگو یبه تو دروغ م یکن  ی. فکر م ستین نجایا ید ید  -

سر تکان داد و گفت  یرانیمرد با ح :   

رسد  یاز راه م گریساعت د  کیحاال چکار کنم؟ آقا تا  -  .  

و گفت د یلبش را گز یبا ناراحت  یبدر :   

. یکرد   یقفل م شیدر اتاق را به رو د یبا یمقصر خودت -

ر به چنگم  دهد. اگ یجانور کار دستمان م نیدانستم ا یمن م

 نیقدر به ا نیکنم، چقدر به تو گفتم مرد ا یم زشیر  زیر فتد یب

هرزه رو نشان نده به خرجت نرفت. حتم دارم با نامزدش 

سرش بلند شده اما به گوشه  ریفرار کرده. بهت که گفته بودم ز 

برخورد  تی قبا ی  .  

آتش زد و  یگاریعرق کرده بود س یکه از فرط ناراحت قدرت

   :گفت

و رو  ریاگر شده تمام شهر را ز  م،یکن شیدایپ میبگرد  د یبا -

  یبا آبرو و احساسم باز یگذارم کس یآورم. نم یم  رشیکنم گ

  . کند 

روشن کرد و اظهار داشت ی گاریهم س پدر :   
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 میبرو د یبه گمانم باز هم به منزل خاله اش پناه برده، با -

 لیاقوام و فام یاگر آنجا نبود به منزل همه  میآنجا را بگرد 

از آنها باشد  یکی شیپ د یباالخره با م،ی زن یسر م  .  

گشته بود به طعنه گفت یکه از خشم چهره اش ارغوان یبدر :   

مرد   کی یاگرحدس من درست باشد چه؟ امکان دارد پا -

که  ستیولگرد  یاز همان جوانها یکیباشد. البد  انیدر م

برند. اگر  یم را اغفال کرده و از راه به در مدختران مرد 

یکن شانیدایپ یداده باشد مشکل بتوان شیپسره فرار  .  

و گفت د یرا به هم کوب شیاز خشم مشتها پدر :   

کنم   یم شانیدایپ ییگو یاگر ثابت بشود که تو راست م -

گذارم، به خدا قسم   یو حق هر دو نفرشان را کف دستشان م

  یزیچ ییبرم. ننگ و رسوا یسر جفتشان را گوش تا گوش م

که راحت بشود از آن گذشت ستین  .  

رو به قدرت کرد و گفت سپس :   

بشود  یزیو آبرور د یایترسم ب یتو برو به آقا خبر بده، م -  .  

م؟یبه آقا چه بگو -    
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 خی. بگو تارگهیبتراش د  یبهانه ا کیدانم  یمن چه م -

  مارستان،یعقد عقب افتاده، بگو دختره حالش بد شده بردنش ب

. عجله کن ممکن میبکن میتوان  یچکار م مینیبب  میبرو ایبعدش ب

راه باشد  یاست االن تو  .  

نشست و  نیزم یرو یاز در خارج شد. بدر  لیبه تعج قدرت

خودش هم که شده دست  یمال تی موقع یبه فکر فرو رفت. برا

 ریشود و به منزل برگردد در غ دایپ د یبه دعا برداشت تا مهش

به قدرت داشته باشد.  ید یتوانست ام ینم گریصورت د  نیا

ش یآب برا یوانینشست و به فاطمه امر کرد ل یپدر کنج

و به همسرش چشم دوخت.  د ی. آب را الجرعه سر کشاورد یب

گفت یبدر :   

. همان وقت که نمیب یرا از چشم تو م  نهایا یمن همه  -

دختر آب و  نیرا گرفت بهت گفتم مرد ا ییمدرک ششم ابتدا

دارد چشم و گوشش نسبت به دختران هم سن و سالش  یرنگ

جا که نیبازتر است نگذار درس بخواند. تا هم   

من با او  یفکر کرد  ینکرد است اما تو گوش  یکاف خوانده

ندارد. من تا  داریدارم چون زن بابا هستم حرفم خر  یدشمن

از راه به  گولهایژ نیدانستم ا یرا هم خوانده بودم، م شینجایا

  یکاسه است. تازگ  مین ریز یدانستم کاسه ا یکنند. م یدرش م
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 یم لیگاه بدون دل یسر به هوا شده بود گاه و ب یلیها خ

رونیرفت ب یگذاشت و م !   

و گفت ستیپدر با خشم او را نگر - :   

تو که به رفتارش  ؟ییگو یرا حاال به من م نهایا -

پس چرا زودتر  یزد  یم ییو حدسها یمشکوک شده بود 

؟یبه من نگفت یزیچ    

  

که  یبه حرف من گوش کرد  یتو ک  ؟یکن یبا من دعوا م چرا

رفته چون بار دومت باشه؟ اسم من بد در نیا  

 یشود آدم دست پرورده   یمگر م یهستم وانگه ینامادر

؟یپس انداخت یچه بچه ا یدانست یخودش را نشناسد؟ تو نم    

خودم هستم. مادر  یها یمن که شب و روز دنبال بدبخت -

را کنترل کند  شیبچه ها د یبا  .  

برف و از   ریز یسرت را مثل کبک کرد  ؟یکدام بدبخت -

  ی. هر بار میحاال از من طلبکار هم هست ،یجا خبر ندار چیه

سرم   ختنیر ی و عمه قز یخاله قز رمیرا بگ شیخواستم جلو

 میکشد! کم مانده بود برا یکه زن بابا دارد دختر شوهرش را م

پا نمیداشتم فقط هم یختی. کم بد اورند یآژان ب ُِ  یمانده بود که ِب
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اشد کالهش پشم نداشته ب یبشوم. آدم وقت یدختر جناب عال

دختر اصالً ذاتش خراب  نیزند! ا یکالغ هم به سرش نوک م

فاسد است.  عتاً یکند طب یکه از خانه فرار م یاست، دختر

چقدر با   ینیب یدختر، م  کیدختر است و او هم  کیفاطمه هم 

   !هم فرق دارند 

او را نداشت و برخاست و از  یکه تحمل زخم زبانها  پدر

منزل خاله  د یبه ذهنش رس که ییجا نیمنزل خارج شد. نخست

  یماجرا خبر نداشت اظهار ب نیبود. خاله که روحش از ا

نداشت تمام  نانیاطم یکرد اما پدر که به سخنان و یاطالع

از  یکرد و چون نشان یگوشه و کنار منزل خاله را وارس

 یبه و د ی شد که چنانچه مهش ادآوریبه خاله  افتین د یهشم

درنگ او را به منزلش برگرداند و اجازه ندهد   یمراجعه کند ب

او در آنجا بماند سپس منزل خاله را ترک کرد و او را در 

هم   د یمهش یبه جا گذاشت. حتا اگر خاله از محل اختفا ینگران

 نیو پدر ا ارد بگذ  انیاطالع داشت محال بود پدرش را در جر

دانست یرا به فراست م   .  

 یبستگان و اقوام سرکش ریزل سااز ترک منزل خاله به من بعد 

  لیفام انیدر م  یکس گری. د افتیکجا ن چیرا ه د یکرد اما مهش

دانستند که  یآگاه نباشد و همه م د ینمانده بود که از فرار مهش

گشته است. جست  یمتوار شی نامادر یهایاو از دست بدرفتار
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کس به  چی. هد یامپدر و قدرت هفته ها به طول انج یو جو

د یکرد که مهش یور نمذهنش هم خط   

اش پناه گرفته است. پدر به  ییتهران شده و در منزل دا یراه

در  یکرده بود. از بس که بدر د یاو قطع ام افتنیاز  جیتدر

 یامر به خودش هم ثابت شده و م نیگوش او خوانده بود ا

داده  بشیکه فر یاغفال شده و با پسر د یپنداشت که مهش

 رانیا یتمام شهر ها ستیدانست که قادر ن یاست. م  ختهیگر

دست از  یاو جست و جو کند لذا پس از چند  افتنی یرا برا

. هرچند که د یماجرا منصرف گرد  یریگیتالش برداشت و از پ

 یخود را نم فیو قدرت تحت فشار بود و تکل  یاز جانب بدر

  یشتریب یجست و جو ییوصف در خود توانا نیدانست با ا

د ید  یرا نم  .  

 د یکرد که چرا در مورد مهش یخودش را سرزنش م مدام

از حد متعارف به مراقبت از   شتریمسامحه و اهمال کرده و ب

 یو نکوهشها ییاو همت نگماشته است. در برابر درشت گو

گرفت یکرد و زبان به دهان م یم اریسکوت اخت یبدر  . 

او را در انظار  د یداد. مهش یحق م یبه بدر یدل تا حدود در

از آنچه که بود نموده بود. همه از فرار او مطلع  اهتریرو س

 یپچ پچ م یدر گوش دنشیها به محض د  هیگشته بودند و همسا

به ابانیدر کوچه و خ ییکردند و زمزمه ها   
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 ختهیگر یبا پسر جوان د یکه مهش نیاز ا یحاک د یرس یم گوش

و اساس را  هیپا  یب عاتیشا نیا یدانست که بدر یاست. او نم

ارائه  د یاز مهش یف یکث یها پراکنده است تا چهره  هیهمسا نیب

نبود  نهیاز حسد و ک یهم خال یبدر یهایدلسوز یدهد. حت  .  

 ریحرص و جوش نخور مرد! خود کرده را تدب نقدریا -

خودم کردم که  ،ییصد بار به خودت بگو یروز د ی. باستین

کردن   تیکه راه و رسم بچه ترب نیلعنت بر خودم باد. آخه ا

وقت نشد  چیبه امان خدا، ه ینشد. دختره را ول کرده بود 

 نیذره ب ریو اعمالش را ز یرفت و آمدش را کنترل کن

کند چه  یم  فیکفنش را کث ی. مرده را اگر رو بدهیربگذا

  ستیب یدو تا نمره  مثل اون! تا یبرسد به دختر بر و رو دار

دهر  یخواهد عالمه  یم ی. فکر کرد یآورد ولش کرد  تیبرا

به بار آمده. من و فاطمه از ترس  ییچه رسوا نیبشود حاال بب

ازخانه  ار مانیپا  میها جرأت ندار هیدر و همسا ثیحرف و حد 

 ی ندهی. آمیخاص و عام شد  ی. انگشت نمامیبگذار رونیب

کار خراب شده  نیفاطمه هم با ا  . 

سند ینو یما م یرا به پا د یمهش  یخطا همه  ...  

 نیپر شده بود با ا زیآم کیتحر یزمزمه ها نیپدر از ا گوش

 یرا مرده بپندارد و او را از زندگ د یکرد مهش یکه تالش م

گشت که به   یخود حذف کند لذا احساس پدرانه مانع از آن م
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. اغلب اوقات از منزل  شد یند ین سرنوشت نامعلوم دخترش

کرد.  یم یبود و وقت خود را در قهوه خانه ها سپر یفرار

شود و کمتر  یآفتاب یداشت کمتر در حضور بدر یسع

هم حال و  یاو را به جان بخرد. بدر یخرد کننده  یمالمتها

مثل سابق گرینداشت. قدرت د  یروز خوش   

را  سهیگذشته سرکهمانند  گریداد و د  یآنها توجه نشان نم به

را از خوان نعمت خود بهره مند  یکرد که بدر یشل نم

نشسته بود و  گیته د  یسخاوت قدرت به لجنها ریگرداند. کفگ

گشود و  یم یشد زبان به مذمت و یتنها م یهر بار که بدر 

د یخراش یخود م یروحش را با سخنان آزار دهنده   .  

از پس  دیبخارت عرضه نداشت ینه تو و نه آن شوهر ب -

تو  ی. مرا بگو که چقدر رود ییا یبرب یوجب میدختر ن کی

از آن همه محبت فیکردم. ح یحساب م !   

پاسخ  یکه از سخنان مالل آور او خسته شده بود به تند  یبدر

   :داد

انگار سقف آسمان  ،یتو هم انگار نوبرش رو آورد  -

  ستیافتاده. زن که قحط ن نییدختره پا نیقط اسوراخ شده و ف

همه  نیخورد که ا یولگرد به چه دردت م یدختره  نیاصالً ا

؟یزن یم نهیسنگ او را به س   
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 یم نیندارم دلم از ا  یکار  ایقضا یخانم من به مابق  -

 یکار از تو خواستم و نتوانست کی سوزد که در تمام عمرم 

نداشته باش یز یاز من توقع چ گریبه بعد د  نیاز ا یانجام بده  

.  

گفت ییبا یبا ناشک یبدر :   

فرار نکرده بود و  دهیدست شما درد نکند، اگر آن ورپر -

  یفقط وقت ؟ی زد  یحرفها م  ن یباز هم از ا یعقدش کرده بود

داشته باشد  تیبرا  یکه نفع  ییگو یآدم را م زیمج  .  

زد و با وقاحت گفت ی پوزخند  قدرت :   

 یاست! همه به دنبال منافع شخص نیهماصلش  ،یپس چ -

است؟ مگر از من قول  نیاز ا ریخودشان هستند حتا تو. غ

بهت   شتریبعدها ب ینگفته بود  ؟یطال نگرفته بود  یالنگو

بگو میگو ی! اگر دروغ مست؟ین ینفع شخص نیبرسم؟ ا  .  

کس  چی. همیکن ریدختره را زنج میتوانست یما که نم -

کرد او بخواهد فرار کند   یفکرش را نم  .  

و من اشتباه  یستیکاره ن نی. اصالً تو ایحاال نابلد ید ید  -

تو حساب باز کردم. مثل روز روشن بود که  یکردم که رو

زنم بشود تو  ستیو حاضر ن د یآ یعروس خانم از من بدش م
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.  یکرد  یازش مراقبت م شتریب د یو با یدانست یرا م نیهم ا

از چنگمان دربرود  یبه آسان یگذاشت  .  

  یزیوسط ضرر کردم. تو که چ نیاز همه من ا شتریب -

یازدست نداده ا  .  

که من خاطر خواهش بودم!  ید یچرا ندادم؟ هنوز نفهم -

شده میتیرا دارم که از مادر  یاالن حال کس  .  

که  نیا رم، یگ یزنم و زن م یباال م نیآست تیخودم برا -

   عزا ندارد 

 ینم د ی مهش میکس برا چیه ست،یکه گردو ن یهر گرد  -

هم   نجایبرم. ا  یتا آخر عمرم اسم زن گرفتن را نم گریشود. د 

  میآ یم نجای کنم کمتر رفت و آمد کنم هر وقت به ا یم یسع

شود  یداغ دلم تازه تر م  .  

 چیاست ه د ی. از تو بعیزن یشوهر مرده حرف م یزنها نیع

دارد و به تیاهم تیهمه برا نیا د یدانستم مهش  ینم   

 ی. مرا باش که دلم را به چه کسییآ یما م دنیاو به د  خاطر

میکه ما زنها چه ساده دل و زود باور یخوش کرده بودم. راست  

.  

جنباند و اظهار داشت یسر ییاعتنا یبا ب قدرت :   
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ز من هم . ایبدر یکن گذشته ها را فراموش کن یسع -

برسم من که   تیتوقع نداشته باش مثل سابق به تو و بچه ها

تواند تو را  یمرد نم نیا ی کن ی! اگرفکر مستمیشوهرت ن

و برو  ریسالم به تو بدهد طالقت را بگ یزندگ کیکند و  نیتأم

 نیسِر خرمن. ا ینه لولو یخواه یتو شوهر م تیدنبال زندگ

و او دسترنج تو  یو زحمت بکش یکه تو کار کن ستیدرست ن

  . را دود کند و به هوا بفرستد 

گفت یبا لحن بغض آلود  یبدر :   

هر ازدواج به  - ُُ تو بگو چه کار کنم؟ تا به حال دو تا ُم

شوهر عوض  کیشود که هر سال  یشناسنامه ام خورده، نم

  . کرد مجبورم بسوزم و بسازم

- خودت و بچه ها  ی ندهیبه فکر آ د یاباالخره از ما گفتن بود ب

روز به او  کی. اگر ستیشوهر بشو ن تیمرد برا نی. ایباش

  یاوریجوب درب یاز ته گل و ال د یدوا نرسد جنازه اش را با

افتد  یآنوقت خرج کفن و دفنش هم به گردنت م  .  

از  جیرا ترک کرد و از آن پس به تدر یروز قدرت بدر آن

را جهت   یبدر زیقدامات ترفندآمرفت و آمد خود کاست و ا

  یدانست که بدر یم ینمود. به خوب یخود خنث تیجلب رضا

دوخته و به جز کسب شیچشم طمع به پولها   
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اغواگرانه  یمزاحمتها یدر سر ندارد. وقت یگریفکر د  درآمد 

 یکه شهر را ترک کرده و مدت د یاز حد گذشت بهتر د  یبدر ی

کند  د یکامالً از او قطع ام یاز آن منطقه دور باشد تا بدر .  

 * * * 

   5 

  

  

خانواده، روزگار خود را در منزل  یاهویفارغ از ه د یمهش

  یشدن دو هفته اقامت و یگذراند. پس از سپر یرضا م ییدا

نشد خود را  شنهاد یکار به او پ افتنی یبرا ییدا یچون از سو

رضا با  ییوضوع را مطرح کند. دام گریکه بار د  د یملزم د 

 خداماست یبه سمت آبدارچ یوجود کهولت در شرکت معتبر 

کرد و  یمعاش خانواده تالش م نیتأم یشده بود و فعاالنه برا

مخارج   یدشوار طیداد در چنان شرا یدلش رضا نم د یمهش

بار به نیکند. ا لیخود را به آنها تحم   

رضا  ییکه دا یمسأله را طرح کرد بطور یتر یجد  صورت

گفت یکند لذا به و یاریراستا  نیدر صدد برآمد تا او را در ا :   
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کنم در  یم یسع یکارکردن مصر هست یحاال که برا -

دست و پا کنم. اگر بشود همانجا  تیبرا یشرکت خودمان کار

گردد  یبابت آسوده م نیاز ا المیبه تو ارجاع شود خ یشغل  .  

گفت د ی رس یخرسند به نظر م شنهاد یپ نیکه از ا د یمهش :   

به خاطر من خودتان را به زحمت   ستمین یمن راض -

  دایکار پ یگرید  قیتوانم از طر یم د یاگر موفق نشد  د یبنداز

مشغول بشوم. مهم  یباف یکارگاه قال کیتوانم در   یکنم. مثالً م

ستمی خودم با یپا یاست که رو نیا  .  

  

 تیتوانم برا یچه کار م  نمیعجله نکن دخترم بگذار بب اد یز

کنم.  یتو صحبت م یانجام دهم. فردا با معاون شرکت درباره 

کنم که   یبتوانم او را راض دوارمیاست و ام یجوان خوش قلب

اورد یتو را به استخدام شرکت درب  .  

معاون  ی شرکت به پدر آقا نیطور است. ا نیکامالً هم -

شرکت است   یو حقوق  یقیگذار حق هیو سرماعامل  ریکه مد 

تمام امورات  یماریکهولت و ب لیعامل به دل ریتعلق دارد. مد 

منش واگذار  رانیا نیفرز یعنیشرکت را به پسرش  ی هیجار

عامل به شخصه  ریشده است. مد  نیکرده و خود خانه نش

و اداره  تیریکه مد  یبود و تا مادام یو مقررات  ریسختگ یمرد 
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او بود کارکنانش جرأت و  می شرکت تحت نظارت مستق ی

را هم نداشتند اما پسرش جوان  ریساعت تأخ کیجسارت 

است ینیصبور و مت  .  

شرکت   نیرضا خود شما چند سال است که در ا ییدا -

د؟یکن  یکار م    

تا حضور ذهن خود را به دست آورد  د یشیاند  یقدر ییدا -

   :و بعد جواب داد

به  یاز آن چند سال شیشود. پ یم یحدود هشت سال -

  یکار م  یشرکت ساختمان کیدر  داریو سرا  یسمت نظافتچ

شرکت ورشکسته و منحل شد و صاحبانش  یکردم اما به علل

گفتند مسأله اخالس و یاز کشور خارج شدند. م   

شد  دهیو دادگاه هم کش تیبوده. حتا کار به شکا یکالهبردار

ماجرا را نگرفتم پس از چند ماه  ینفع نبودم پ یمن که ذ  یول

شرکت استخدام شوم و شکر  نیتوانستم درا یو دوندگ یکاریب

است و  یخوب و مطمئن یهستم. جا یخدا از کارم هم راض

  یکار  همانجادارد دعا کن بتوانم  یتیکارکنان مؤدب و باشخص

کنم دایپ تیبرا .   

به وجودش  ییکرد که دا  یم تیقلباً احساس رضا د یمهش

گذارد  یاحترام م التشی و تما اتیداده و به نظر تیاهم  . 
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 یو یکرد و جز خشنود  یاو را درک م طیرضا هم شرا ییدا

که از صحبت  یدر سر نداشت. چند روز یگرید  ی شهیاند 

ون گذشت به فکر افتاد تا در خصوص استخدام او با معا

 ینیس شهیانجام دهد. آن روز مثل هم ییشرکت گفت و گو

منش حرکت  رانیرا به دست گرفت و به جانب اتاق ا یچا

به در کوفت و وارد شد  یمکرد. به آرا  .  

د یقربان خسته نباش ریصبح بخ -  .  

منش بدون آن که او را بنگرد پاسخ داد  رانیا :   

ریصبح بخ -  .  

قرار داشت  ز یم یرا که روداخل گلدان  یرضا گلها ییدا

پر نشاط گفت یمرتب کرد و با حالت :   

 نیجناب معاون مانند ا دوارمی. امییبایز  یبه به چه گلها -

شاداب و پر طراوت باشد  شهی هم بایز یگلها  .  

منش را  رانیبشاش او ا یرضا و چهره  ییدا زیمبالغه آم لحن

با او خوش و بش کرد و گفت یبه وجد آورد. اندک :   
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!  یسرحال و قبراق هست یلیمش رضا انگار امروز خ -

و  د یآ یبه سر شوق م ند یب یخندانت را م یچهره  یآدم وقت

کند  یاحساس نشاط م  .  

را مقابل او نهاد و گفت یرضا فنجان چا ییدا :   

چاکرم قربان، خوشخالم که باعث انبساط خاطر شما  -

هم شلوغ  اد یخوشبختانه امروز سرتان ز نکهیشدم. مثل ا

ست؟ین    

است. چطور؟  او فرصت را مغتنم شمرد و  نطوریبله هم -

   :گفت

داشتم یراستش عرض مختصر -  .  

اشاره کرد و گفت ی منش با دست به نقطه ا رانیا :   

و  ینیآن مبل بنش یرو یتوان یباش مش رضا. م راحت

 ی! امروز من از دنده ییخواهد بگو یهرچه دل تنگت م

کنم یاجابت م یداشته باش ییراست بلند شدم و هر تقاضا  .  

سخن به خنده درآمد و گفت نیرضا با ا ییدا :   

کند  اد یمعاون. خدا عمر و عزت شما را ز  یممنونم آقا -  .  

مش رضا؟ ینینش یحاال چرا نم -    
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 یوقت شما را نم اد یخوب است. ز ستادمیکه ا نجایهم -

رمیگ  .   

یگفت یم یخوب. داشت اریبس -  .  

در حق من  یخواستم لطف  یم ف،یعرضم به حضور شر -

را که  کمیاز بستگان نزد  ی کیو در صورت امکان  د یبکن

اورند یکار است به استخدام شرکت درب یایجو  .  

 یدسته  یداد دست چپش را رو هیتک یمنش به صندل رانیا

خم کرد و  نییراستش را به سمت پا یکرد و شانه  زانیآن آو

د یپرس :   

؟یهماهنگ کرد  ین یرابطه با کارگز نیدر ا -    

مسأله  نیدادم ابتدا نظر شما را به ا حیقربان، ترج رینخ -

چه   ینیکارگز د یداشته باش فیکه شما تشر ییجلب کنم. آخر جا

کارکنان شرکت   یجناب معاون برا ی هیکاره است. توص

  . حجت است

به فکر فرو رفت سپس گفت یکرد، اندک یمنش تبسم رانیا :   

خواهم  یبده، م حیشخص توض نیدر مورد ا شتریب یکم -

گرید  یزهایتخصص دارد و چ ییها نهیبدانم در چه زم  .  
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شخص دختِر خواهر مرحوم من است.  نیجناب معاون ا -

کرد و در حال حاضر به خاطر  یم یسالها در شهرستان زندگ

به من پناه آورده  ینامادر تیو آزار و اذ  یها یبدرفتار

  یدر حد سوم متوسطه است و متأسفانه درکارها التشیتحص

 یاستخدام یتجربه  نیاول نیندارد و ا یهم سر رشته ا یادار

است و اگر امکانش  ی. البته دختر فعال و بااستعداد وستا

  یالزم را در اندک زمان ممکنه کسب م یتجربه  د یفراهم آ

  . کند 

بر لب آورد و گفت ییمنش لبخند پرمعنا رانیا :   

و ضوابط  نیبا قوان نیکه ا یدان یمش رضا خودت م -

 ی که تخصص یا رحرفهیدارد. کارمند غ رتیما مغا یاستخدام

من  یکامل دار ییتو که با مقررات آشنا ی دهیارد! به عقهم ند 

نکته را هم در  نیخانم ارجاع کنم؟ ا نیتوانم به ا یم یچه شغل

 لیتکم اضرما در حال ح ینظر داشته باش که کادر استخدام

ند یب ینم ید یبه استخدام پرسنل جد   یازین ین یاست و کارگز  .  

شود آب دهانش را فرو داد  وسیخواست مأ یرضا که نم ییدا

   :و در جواب گفت

 د یاست و نبا یاد یدانم که توقع ز یمنش م رانیا یآقا -

به   ستمین یداشته باشم. راض یاز جناب عال ییتقاضا نیچن
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 نیگزیگرفته شود و رابطه جا دهیناد  یخاطر من مقررات ادار

  نیا یبرا ییو جا د یدر حق من بکن یضابطه گردد اما اگر لطف

. د یکن یم انخودت ونیمرا تا آخر عمر مد  د یریتر در نظر بگدخ

گرفت د یاجرش را از خدا خواه د یمطمئن باش  .  

افزود د یمنش را د  رانیا د یرضا چون ترد  ییدا :   

دارد و من به او  ازیشغل ن نیبه ا قاً یدخترحق نیقربان ا -

 یانجام دهم. به او گفتم که شما انسان شیبرا  یقول دادم کار

و او به کرامات و الطاف  د یهست یالقلب مینفس و سل کین

محوله را  فی کنم که وظا یم نیدارد. تضم د ی سرکار چشم ام

است که  یکشبه نحو احسن انجام دهد. دختر کم توقع و زحمت 

را هم اضافه کنم که   نیشما را فراهم آورد. ا تیتواند رضا یم

  زیو همه چ ستیاصالً مد نظر ما ن ایحقوق و مزا زانیم

قدر که مشغول به  نیبه لطف و کرم سرکار دارد. هم یبستگ

است یخودش خدمت بزرگ د یایدرب یفیکار بشود و از بالتکل  .  

رضا ادامه داد  ییکرد و دا اریمنش سکوت اخت رانیا بازهم :   

که   دوارمیمن از شماست و ام یتنها تقاضا نیقربان ا -

 نیا قیرا که سالهاست خدمتگزار صد  رمرد یمِن پ یرو

د یندازین نیشرکت هستم زم   .  

منش سرانجام لب به سخن گشود و اظهار داشت رانیا :   
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- ندارم، تو به حق  ید یترد  نی تو کمتر ییدر صداقت و کارا

  رفتنیکنم با پذ  یو من تصور م یو پاداش هست نیدرخور تحس

جبران  قیطر نیزحمات تو را بد خانم در شرکت بتوانم  نیا

چه   نمی تا بب اورمیکنم فردا صبح او را جهت مصاحبه به دفتر ب

انجام داد  شیشود برا یم یکار  .  

  یزیپاسخ شادمان گشت که چ نیا دنیرضا چنان از شن ییدا

شناخت   یکه سر از پا نم ی. در حالد ینمانده بود به رقص درآ

خود را  یراتب قدردانم لهیوس نیکرد تا بد  یو مدام کرنش م

   :ابراز دارد گفت

 انیزبانم از ب د ییاز لطفتان سپاسگذارم قربان باور بفرما  -

محبت سرکار را   نیبتوانم ا دوارمیتشکر قاصر است. ام

  یغافل نم ییزبانم از دعاگو  د یایجبران کنم اگر از دستم برن

  . ماند 

 دایدرز پ ییمسأله جا نیباشد که ا ادتیمش رضا فقط  -

استخدام دوستان و  یندارم پرسنل از فردا برا لیم چینکند. ه

اورند یهجوم ب نجایخود به ا انیآشنا  .  

آسوده باشد.  التانیامر امر شماست قربان. از بابت من خ -

اگر اجازه  د یگذاشت ارمیکه وقتتان را در اخت نیممنونم از ا

شوم یمرخص م د ییبفرما  .  
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 یفنجان چا کیضمناً بهتراست  یبرو یتوان یبله م -

کامالً سرد شده یکی نیا ،یاوریب میبرا گرید   .  

نهاد  ینیرا درون س یفنجان چا یرضا ضمن عذرخواه ییدا

اتاق کنار معاون را ترک کرد. سرتاسر روز   یو با خرسند 

 یزد و برا یدر وجودش موج م ریوصف ناپذ  یشور و شعف

قرار بود. عصر که به منزل بازگشت به   یبه منزل ب دنیرس

بازگفت. چنان با آب و تاب به   د یمهش یرا برا انیجر لیتفض

حاصل کرد که  نیقی د یماجرا پرداخت که مهش رحش

قدم به   کیکه خود را  یشده است. در حال یاستخدامش قطع

رضا ییکرد از دا یسع د ید  یم کترینزد  تیموفق   

آن کسب کند. با  ت یو موقع شرکت یالزم را درباره  اطالعات

گوش فرا داد و قول داد که  یو یدقت به تذکرات و سفارشها

 یو کوشا باشد و نظر رؤسا یمحوله ساع فیدر انجام وظا

کند. او که همواره خود را دختر بدشانس و  ن یشرکت را تأم

 ین راحتیشد که به ا یباورش نم نکیپنداشت ا  یم یکم اقبال

را مرهون تالش و همت  نیکرده باشد و ا دای مناسب پ یشغل

بود  یشاد  نیدانست و قلبش قر یرضا م ییدا  .  

منش  رانی. اد یعازم شرکت گرد  ییبعد همراه دا یرو صبح

که یهنگام    
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السلطنه  نیکردم. خانم ام یسفر آماده م یخود را برا داشتم

سن و سال مسافرت   نیگفت: »در ا یم د یایحاضر نشد با ما ب

چند روزه که ما  نیشواره« به او اصرار کردم که اد  میبرا

از بچه ها برود ،گفتم:   یک ی یبهتر است به خانه  میستین

ما راحته و  الی هم خ د یباش یکس شی»دلواپس شما هستم! اگر پ

د یستیخودتان تنها ن نکهیهم ا »  

  

عادت دارم.  ییجواب داد: »نه ماد! من به تنها یمهربان  با

کردم، دخترم! تو نگران  یچه م د ییایشما ب نکهیمگر قبل از ا

بهتان خوش بگذره. از قول من  یمن نباش. انشاءهللا که عروس

کن که نتوانستم خدمتشان  یبگو! معذرت خواه کی هم تبر

  «برسم

دوقلوها  ی. عروسدمیگنج یدر پوست خود نم یخوشحال از

نواده بود و حاال محمود بعد از تمام خا یبتوان گفت آرزو د یشا

قصد  یبرگشته و با دختر خاله پر رازیبه ش یلیفارغ التحص

با   د یکه از خانم کوچک به دستم رس یازدواج داشت. نامه ا

 یداماد م تداش یبار خواندم. محمود فسقل نیشوق و ذوق چند 

  .شد 

را به تابستان موکول کرده بودند تا  یعقد و عروس مراسم

کردم ،تا   یم ی. لحظه شمارمیدور هم جمع شو مینبتوا یهمگ
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هفته   کی.  میامتحانات روزبه تمام شود و بار سفر را ببند 

انجام  د یهم از دستمان برآ  یاگر کمک مکهیزودتر راه افتاد 

.  نمیسو را ببی. تازه عجله داشتم که هر چه زودتر شوهر گمیده

کردند  ی م فیکه همه از او تعر یمرد   .  

  یب یلیاز همکارانش ازدواج کرده بود، البته خ یکیبا  سویگ

که داشتم نتوانستم خودم را به  ی ت یسر و صدا. و من هم با موقع

که همسر اولش فوت کرده بود  یانسالیعقد آنها برسانم. مرد م

کرد، او حضانت شهال را متقبل  یم یزندگ ییو سالها به تنها

زل آقاخان به من سویگ یشده بود و خود رسماً به خواستگار

او آنها  یکرد که پدر و مادر واقع یرفته بود چون فکر م

  .هستند 

و  سویهم بعد از پرس و جو و مشورت با آقاجون، گ آقاخان

 یزندگ کیکه داده بود  یشهال را به دست او سپرد و طبق قول

 شیدر نامه ها سویکرده بود. گ ایآنها مه یساده و خوب برا

فهمم   ی،حاال م دمیرا چش یوشبختخ ینوشته بود که تازه معنا

داشتن  بهدارد، شهال هم  یاتیمرد خوب چه خصوص کیکه 

کند  یافتخار م یپدر نیچن .  

السلطنه را به تک تک بچه ها کردم که   نی خانم ام سفارش

مرا صدا کرد و  یمبادا او را تنها بگذارند. وقت خداحافظ

سپارم، تو زن با  یگفت: »دخترم، کاووس و روزبه را به تو م
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خانواده  یهوا یتوان یم یو به خوب یهست یعرضه و باشعور

و با آن  هوقته در خودش رفت یلیکاووس خ ،یات را داشته باش

  یدانم چه م یتا آسمان فرق کرده، من نم نیزم یمیقد  کاووس

ام که تو هم  دهیرا فهم نیقدر از شماها دور شده، ا نیکند که ا

راه قدم  نیکه در ا یو خوشحال یهست یاز کار او راض

و قدر  د یبا هم باش شهیهم ند یک یبرداشته ... به هر حال سع

د یرا بدان گریکد ی »  

سخن  دانهیناام یلیخ ه،یحرفها چ نیگفتم: »مادر ا یدلخور با

روزبه  د ی. شما باستین ی. به خدا دلم به رفتن راضد ییگو یم

  یم یک د یباش د ی. اگه قرار باشد از حاال ناامد یرا داماد کن

  «خواهد روزبه را به دست همسرش بسپارد 

شدم و هر لحظه  ریپ گهیزد و گفت: »دخترم، من د  یا قهقهه

نوه ام  یسن و سال من به عروس گهیمنتظر مرگ هستم. د 

کس از  چیهمش تعارفه، ه یگ  یهم که تو م یینهایرسه. ا ینم

 د یبا ستیتا فرصت باق  نمیهم یخود خبر نداره! برا یفردا

که همه   اریناگفته ها را گفت. بلند شو، بلند شو به دلت بد ن

  «منتظرمان هستند 

محمود نگذشته بود که به ما خبر   یاز عروس هفته کی هنوز

که حال مادر  د یدادند که هرچه زودتر خود را به تهران برسان

 یبماند. دلم م  م،یحرکت کرد  یخراب است، با چه عجله ا
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فقط  نکهی. او هم مثل امیخواست لحظات آخر در کنارش باش

 شمانشچ یاز گوشه  یما اشک دنیچشم به راه ما بود، با د 

شما بروم« و  دنیخواستم بدون د  یشد و گفت: »نم ریسراز

ما رفت نیصدا از ب یآرام و ب یلیخ .  

روزبه زده شد.   فینحف کریهولناک بر پ یمردن او ضربه ا با

 د ید  یاو به مادر عادت کرده بود. هر روز صبح تا او را نم

 یشد و وقت برگشتن اول به سراغ او م یمدرسه نم یراه

یبه او خو گرفته بود که تا مدت ها نم رفت. آن چنان   

او را  یخانه بو یاو را تحمل کند. همه جا یخال یجا توانست

 یمتبسم اوروبرو م ی  افهیبا ق یگذاشت یداد. هرجا که پا م یم

گذشته را نداشت یآن خانه لطف و صفا گرید  ،یشد  .  

مان به  یکه اوضاع زندگ میسوخت یدر سوگ مادر م هنوز

از دوستان  یکیرا گرفتند و  یشد. مرد باراندگرگون  یکل

 د یکاووس خبر داد که هرچه زودتر و شبانه خانه را ترک کن

 یها و شب نامه ها و هر مدرک هیو اعالم د یشده ا ییکه شناسا

 انهکه ممکن است هر لحظه به خ د یببر نیاز ب د یکه دار

زند یبر .  

 یخشکم زد. اصالً نم میدر جا یخبر تا لحظات نیا دنیشن با

  یراحتم نم یطرف فکر مرد باران کیبکنم. از  د یدانستم چه با

وقت شب  نیخودمان، در ا یطرف آوارگ کیگذاشت و از 
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 یکاووس با خونسرد  یول ؟ی بروم د یو کجا با میبکن د یچه با

 تشیمرا که ممکن بود دال بر محکو یهرچه تمام تر مدارک

د یبه آتش کش اطیشود، در ح  .  

داد و گفت: »من به   یبه سراغم آمد و مرا دلدار اووسک

!  یکنم؟ تو که خودت را پاک باخته ا هیتک د یبا یدستان چه کس

 میراه تنها نیکه در ا یتو به من قول داد  ،یمبارز کیتو زن 

من  ؟یرا فراموش کرد  زیهمه چ یزود  نی. به همیگذار ینم

کار من   زبه تو گفته بودم که کار تو به مراتب سخت تر ا

تو  ده،یاست. اون موقع فقط حرف بود و حاال وقت عمل رس

؟یمرا تنها بگذار یخواه یکه نم »  

  ینم  تیتکان دادم و گفتم: »نه، تنها  یرا به عالمت منف سرم

با تو هستم شهیگذارم. هم .»  

کننده است. حاال  دلگرم تی حرفها شهیگفت: »هم یلبخند  با

هر  د ی... وقت تنگه. ما با میخواهم بگو یچه م نیگوش بده بب

  میالزم دار ی کن  یهرچه که فکر م میبرو نجایچه زودتر از ا

و به  میشو یمخف  ییتا چند ماه جا میمجبور شد  د یآماده کن. شا

آرام شد دوباره  اعاوض ی. وقتمیبرو رازینظر من بهتره به ش

 رونیخانه را از سر ب نیفکر ا گهید  د ی. البته بامیگرد  یبرم

ستی ن یامن یما جا یبرا گهیکرد. د  »  



Romanbook.ir   بهترین سایت دانلود رمان  

 

 

 یزده ام را در دست گرفت و گفت: »خودت م خیدستان  و

مرا باور  نم،یوقت دوست نداشتم تو را ناراحت بب چیکه ه یدان

مبارزه  د یاب ست، ین یکن و به من اعتماد داشته باش! چاره ا

تا  میادامه ده د ی. راهمان را باگرید  یکیکرد. من نتوانستم 

  ریکه ز یاموزیب مو به روزبه ه یمقاوم باش د یتو با ،یروزیپ

نه تنها به   ینکن  یبار ظلم نرود و اگر در گرفتن حق پافشار

پس مقاوم   ،یکرده ا انتیهم خ یبعد  یخودت بلکه به نسل ها

  !باش

تنها مال   یزندگ ،یتو معلم روزبه باش ندهیخواهد در آ یم دلم

بهتر   ییایدن د یبه روزبه و امثال او تعلق دارد. با ست،یما ن

 یمن شروع شده و دلم نم ی. زمان آوارگمی آنها بساز یبرا

 رازیکه در ش ستی. معلوم ند یخواهد که شما هم پاسوز من شو

  یول میبرو یگرید  یجا هممکنه از آنجا ب میماندگار شو میبتوان

. ندازمیراه پرمخاطره به خطر ب نیتوانم در ا یشماها را نم

دارم شماها را به آقاجون بسپارم میتصم »  

گفتم: »نه، نه  یو نگران شیحرفش تمام شود و با تشو نگذاشتم

  ینم تیرا از من نخواه، تا آخرش با تو هستم و تنها نیا

! ریخودم را باخته ام، بر من خرده نگ نکهیگذارم. کاووس از ا

خانواده ام  یزن هستم و برا کی من  ،یبهتره منو درک کن
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بود گرفته اند  زیعز میرا که مثل برادر برا ینگرانم. مرد باران

آورند  یبر سرش م ییدانم چه بال یو نم  . 

کمک  د یمانده ام، تو با فیدهد و بالتکل یاو هم آزارم م فکر

! من شاگرد یاموزیسارت را به من بو شهامت و ج یکن

شاگرد  نی . از اازمندمیهستم که هنوز به آموختن ن یکودن

  «نخواه که استادش را تنها بگذارد 

  

  

 * * * 

  

 دنمانی. عذرا خانم از د مید یرس رازیبود که به ش روقتید 

از رفتنمان نگذشته بود که  یماه  کیتعجب کرد چون هنوز 

شد  یم اد یدوباره سر و کله مان پ .  

  

داد و تالشش را ناموفق  یپاسخ منف یبه و د ی بار هم مهش نیا

  یقیطر چیبعد هم نتوانست به ه یگذاشت. روز بعد و روزها

. هنوز هم حاضر نبود شکست رد ی مالقات بگ یوعده  یاز و

  یمقاومت م د یو احساس عجز کند. هرچه مهش رد یخود را بپذ 
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  قلبشگرفت و  یم یفزون اقشیداد اشت یم یکرد و پاسخ منف

بود که  یتنها مورد  نیشکار او آرام و قرار نداشت. ا یدر پ

و  یاحساس درماندگ یآور رتیح ی دهیپد  نیدر برابر چن

 یافزوده م د ی کرد. هر اندازه که بر مقاومت مهش یم یناتوان

و  میجز تسل ییگذشت گو یشد، حرص و طمع اش هم از حد م

همه  نیادر سر ندارد. از  یگرید  ی شهیاند  د یمهش یرضا

غرور و لجاجت به تنگ آمده بود. تاکنون سابقه نداشت که 

او مقاومت کرده و دست  ینفسان یدر برابر خواهشها یدختر

ها را که به  یلیاش بزند. چه آسان توانسته بود خ نهیرد به س

خود  میو غرور زبانزد بودند به زاتو درآورده و تسل یسرسخت

بود خواهش او را  النهاد مح یهر که م یسازد. انگشت رو

چنان   یدختر ساده دل شهرستان نیدختر، ا نیاجابت نکند اما ا

خواست  یغرور و تحمل او را در هم شکسته بود که دلش م

تکبرش بلکه با غرور و  د ی. او نه با مهشرد ی انتقام بگ یاز و

نمانده بود به انجام  ایدر دن یکار چیه ییدر حال نبرد بود گو

  ریکه نظ ینمودن دختر میبرساند جز به زانو درآوردن و تسل

بود  دهیو مانند آن را تاکنون ند  .  

  یابراز عالقه م د یداد به مهش یکه دست م  یهر فرصت در

بست تا عشق خود را به او  یرا به کار م شی کرد. تمام قوا

خود  یقلب یشدند عالقه  یکند. هر زمان که با هم تنها م  میهتف

و  نیریداشت و سخنان ش یم انیرا با ذکر عبارات شاعرانه ع
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 شیبرا یشکوه او ب بایز ی ندهیآورد. آ یبر زبانم م ییجادو

 یاحساس به گونه ا نیا انیکرد و هدف خود را از ب  یم میترس

با او را دارد.  یزندگ لیشمرد که قصد ازدواج و تشک یبر م

چاک او گشته و جز  نهیکرد که عاشق س یوانمود م لیاگر اوا

  ی فتهی ش قتاً یاکنون حق ستیدر نظرش ن یزیوصل او چ الیخ

گشته و هدفش جز یو   

 د ینبود مع الوصف همچنان پاسخ مهش یگرید  زیچ ازدواج

احترام  یدعوتش را با لحن رفت،یپذ  یرا نم شیایبود. هدا یمنف

کرد. در برابر جسارت او خود را  یموجه رد م یو عذر زیآم

  شتریب یزد، به او امکان ابراز عالقه  یبه حماقت و تجاهل م

را به  خود گذشت و  یاز کنارش م یرکیداد و با ز یرا نم

داشت. هر بار که   یمرتبط به شرکت مشغول م یانجام کارها

 یداد و م یتوجه نشان م یکرد و به و یابراز وجود م نیفرز

 اقشیاحساس و اشت یرا با او درباره  یشتریخواست لحظات ب

از  یرفت. با سادگ یکار طفره م نیماهرانه از ا د،یبگو یسخن

داد باب  یاجازه نم گریکرد و د  یم یاظهار لطف او قدردان

  . گفت و گو از آن فراتر رود 

 یدختر سنگدل و ب د یپنداشت مهش یم نیگونه که فرز آن

یعشق م نیدر آتش ا یپنهان زینبود، او ن یاحساس   



Romanbook.ir   بهترین سایت دانلود رمان  

 

 

ر صالبت در  یگداخت، عشق یو م سوخت ُُ شکوهمند و ُپ

بود که هر لحظه بر یریو شکل گ نیقلبش در حال تکو   

او را از  یمرموز یرویشد اما ن یو جاللش افزوده م عظمت

 یفاصله  نیخود و فرز نیداشت. ب یعشق بر حذر م نیا

به  ی. فاصله ایافتنیژرف و دست ن یفاصله ا د ید  یم ید یبع

و  ماتیقرون و اعصار! به قدر تمام نامال یهمه  یاندازه 

راه ناهموار و  کیدانست که  ی. مشیزندگ یهایو بلند  یپست

عشق  نی ا رفتنیدارد. باور داشت که پذ  شیسنگالخ در پ

کجا؟ نیمثل فرز  یتیناممکن است او کجا و شخص    

در  شیو حفظ و حراست از ناموس و آبرو برا ستنیز پاک

خواست خود را  یقرار داشت. نم یهست یمرتبه   نیباالتر

او تعلق نداشت. عشق  یایسازد که به دن ی مرد  ی چهیباز

دل سپرده بود و  ینهان به صندوقچه  یرا چون گنج نیفرز

شد و راز خود را برمال  یرنج گران گم م  نیا یاهویدر ه

  یتیسنخ چیعشق و عالقه ه نی. در نظر او ااختس ینم

سبب در برابر تاخت   نینداشت به هم شیباسرنوشت و باورها

جلب  یاو برا یوقفه  یو تالش ب نیامان فرز یب یو تازها

کرد. به عاقبت   یم یداریخود همچنان مقاومت و پا تیرضا

داشت که در  نیقی. د یشیاند  یو تبعات آن م فرجام یعشق ب نیا

او و امثال او  یبرا ییمنش جا رانیچون ا ییآدمها یایدن

و القاب  نیدارد و نه عناو یدانست که نه افتخارات یم ست،ین
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ابزار  نیاز ا ن یفرز یکه بتواند در برابر خانواده  یخانوادگ

نشان  یو خود  د یمهم بهره جو یدفاع ی لهیوس نیبرنده، از ا

منزل محقر   زچون او که ج یبدهد. دختر مستمند و آواره ا

توانست به  ینداشت چگونه م یگرید  یمأمن و مأوا ییدا

که در اجتماع صاحب نام بود و ثروت و  د یدرآ  یمرد  یهمسر

و فاکتورها را تحت الشعاع خود  ارهایمع یاش همه  ییدارا

داد؟ یقرار م !   

و  د ید  یفاصله ها را م نیا رفتنیذ پ تیخود شعور و درا در

گرفته و از منظر  دهیرا ناد  تهایواقع د یدانست که نبا یم

باشد  نیخواست منصف و واقع ب یبنگرد. م هیاحساس به قض

و تصورات خام شاعرانه نسازد  االتیو خود را دستخوش خ  .  

 نیو دلنش نیریشد و از او سخنان ش یمواجه م  نیبا فرز یوقت

وجودش ماالمال از  یهمه  ،یدار شتنیبا تمام خو د یشن یم

 نیافتاد با ا یگشت و لرزه بر اندامش م یم یلذت و خوش

 یداد و م ینشان نم یانعطاف نیوصف در مقابل او کمتر

اعتنا باشد  یخونسرد و ب د یکوش  .  

غرق  دارید  نیشد از ا یهم هر بار که با او مواجه م نیفرز

 یو شادمان جانیکرد ه ینم یگشت و سع یو سرور م یشاد 

 رشیو عدم پذ  د یمهش ییاعتنا یبدارد. ب دهیخود را از او پوش

  یآتش قلبش را مضاعف م یمکرر او شعله ها یدعوتها
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ساخت. در طول روز آرام و قرار نداشت و افکارش سمت و 

،  زیآم تیتبسم رضا  کی. افت ی ینم ییوس  

 د یمهش یاز سو دوارکنندهیام یجمله  کینگاه پرمعنا و  کی

درد جانکاه  نیو به ا زد یاو بر یبود که جان خود را به پا یکاف

که شب و روز آرامش خاطرش را سلب کرده و از او انسان 

بخشد  انیساخته بود پا یواله و سرگشته ا  .  

رابطه با جنس مخالف از او موجود  یدر برقرار افراط

کرد به آسان  یمساخته بود که تصور  یخودخواه و متکبر

را که اراده کرد در  یتواند هر دختر یراه ممکنه م نیتر

در  شهی طرز تفکر ناهنجار ر نیخود درآورد. ا اریاخت

 یگرید  ی شهیاند  نیاز ا ریتوانست غ یداشت و نم شیباورها

به او آموخته  د یمهش یخود راه دهد اما مقاومتها ی لهیبه مخ

 د یخر یتوان به راحت یو پاکدامن را نم فیبود که دختران عف

آنان را با ثروت و یانسان میو ارزشها، هنجارها و مفاه   

که  یگرفت. جوان اریتجمل مآبانه در اخت یو ظاهر مکنت

دوست  یبرا یهرگز عشق را نشناخته بود و ارزش و اعتبار

 نکیکلمه قابل نبود ا یواقع ی به معنا دنیداشتن و مهر ورز

در  یعشق گرفتار آمده بود که مانند تشنه ا نیچنان به دام ا

قلب   ینوران ینقطه  د یآب بود. عشق مهش یجست و جو

و سرد او را روشن و پر حرارت کرده بود به کیتار   
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خود با جنس مخالف کاست   یکه پس از آن از معاشرتها یحد 

و   یکه با هرزگ ییایبگذارد. دن ید یجد  یقدم در واد  د یو کوش

داشت. مسافر   یاد یز یفاصله  یبند و بار یو ب یهوسران

 یپاک و آسمان یمانست که عشق یرا م یا دهیتازه از راه رس

بود  دهیگردان شیراه خو یرا توشه   .  

را کم  د یتنها موافقت مهش  یروزیپ یبه قله  دنیرس یبرا

به  زینه آن را نممک قیداشت و در تالش بود که به هر طر

  .دست آورد

 * * * 

   7 

  

   میریبگ یدر کوچه باغ شهر احساس  شکست الله را جد  ایب

ر دردش بم ی برا   یزخم مید ید  یلوفریاگر ن ُُ   ایب  میریقلب ُپ

  ایب  میباش هیسا یبیهر غر یتنگ غربت  برا  یدر کوچه ها

میباش هیهمسا چکیشمع  به فکر پ کیهر شب کنار نور     

  

گذشت از  ینبود هر روز که م یداریقادر به پا گرید  نیفرز

  یعشق بر جانش چنگ م نیو عطش ا د یخروش یدرد م

گرفت   میاحساس خود گشت و تصم میانداخت. عاقبت تسل
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که در ذهن  یی خود درآورد. به باورها یرا به همسر د یمهش

 نیدانست که ا یراسخ داشت و م مانیداشت ا انیجر الشیس

او را سعادتمند کند و قلب هرزه گردش را با  استدختر قادر 

 یعشق م نیعشق خود به بند و حبس درآورد، ا ریزنج

 یزندگ کیو  دهیبخش ییرها منیتوانست او را از اسارت اهر

بود که  میتصم نیفراهم آورد. با ا شیدغدغه برا یآرام و ب

امورات  یبار نه برا نیرا به اتاق خود فراخواند اما ا د یمهش

که   یصرف م یتصم یبلکه برا یادار یو نامه نگار رکتش

تا دستورات الزم   ستاد یا زشی مقابل م د یمهش ی گرفته بود. وقت

خود را به او دوخت. در  یرا کسب کند نگاه سوزان و تشنه 

ه نگاه را لرزاند. خجوالن د یبود که قلب مهش ینگاهش صالبت

ماند  ظرشد و همچنان منت رهیاز او برگرفت و به کف اتاق خ

در   نیمعاون دستورات خود را به او ابالغ کند. فرز یتا آقا

 یکند، با لحن  انیتقال بود تا احساس خود را در قالب کلمات ب

   :شمرده و آرام گفت

  میخود نسبت به شما چه مستق ی عالقه  زانیهرچه از م تاکنون

از شما  یتوجه یو ب یابراز داشتم جز سرد  م یمستقریو چه غ

موضوع به طور مفصل با  نیا یحال قصد دارم درباره  دمیند 

 شانیدارم شما را از ا لیمش رضا صحبت کنم. به واقع م

با  عموضو نیاست که ا نیکنم اما صالح در ا یخواستگار

کنم   یم شنهاد یپ د یباش لیانجام شود. اگر ما یقبل  ی نهیزم



Romanbook.ir   بهترین سایت دانلود رمان  

 

 

فردا  د ییو بگو د یمذاکره کن شانیخصوص با ا نیامشب در ا

از   شیکنم ب ی. تصور نمد یایپاسخ نزد من ب هیصبح جهت ارا

تا هر  ابد یجا خاتمه  نیهم د یمسأله با نیباشد ا زیتعلل جا نیا

خداوند مقدر فرموده  که یخود را در برابر سرنوشت فیدو تکل

مین نهو رغبت به آن گرد  لیو با م میبدان  .  

  یعبارات را بر لب جار نیچنان آرام و مطمئن ا نیفرز

 د ینماند. مهش یباق یشک و شبهه ا نیکمتر  یساخت که جا

مسخ شده بود، حتا مژه بر هم   ییگو ستیبهت زده او را نگر

با همان لحن افزود  نیزد. فرز  ینم :   

 د،ییدر پاسخ درخواست من بگو یزیندارد االن چ یلزوم -

 شانیکند. به ا فایا یتواند نقش محوله را به خوب یمش رضا م

فردا  نیهم د یهستم و با یمن آدم عجول و کم حوصله ا د ییبگو

کنم افتیپاسخ خود را در  .  

نشسته بود  شیشرم بر گونه ها یکه سرخ د یبه مهش نیفرز

رد ک  یم یچشم دوخته و با دقت حاالت او را بررس  .  

بر   یرا به او دوخت و کالم شی نگاه پرسشگر و پرتمنا د یمهش

بر   یخواست سرپوش یبا سکوت خود م ییگو اورد یزبان ن

بگذارد  شیاحساس خودجوش خو  .  
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دانست چه  یسرگردان بود و نم یو سردرگم یرانیح یواد  در

او را  نیبدهد. فرز نیبه فرز یو درخور ستهیجواب شا

  ستیرا نگر یبا دقت و یکرده بود وقت ریمستأصل و غافلگ

  اریاخت یو صداقت را توأماً در نگاهش خواند ب یبرق شاد 

 کاتاق را تر نی فرز یچند بار سرش را تکان داد و با اجازه 

  . کرد 

با خروج او انگشتانش را درهم گره کرد و بر پشت  نیفرز

داد. نگاهش هیتک یسر خود نهاد و سرش را به صندل   

هنوز در  د یعطر مهش ی حهیبه در ثابت مانده بود. را همچنان

را برهم نهاد و به فکر فرو   دگانشیبود، د  ی اتاق باق یفضا

 رایعشق او را پذ  شنهاد یپ نیبا ا د یبود که مهش دواریرفت. ام

و لجاجت خود دست بردارد  یشود و از سرسخت  . 

او فراهم آورد و  طیمتناسب با شرا ید یجد  یداشت زندگ قصد 

آن را  یستگیدختر شا نی. ازد یعشق خود را با احسان درآم

 یهمانند او در برابرش زانو زده و همه  یداشت که مرد 

زد یبر شیاش را به پا یهست  .  

قلب مشتاقش   یلب آن را برا  ریافتاد و ز یشعر اد یبه  کبارهی

   :زمزمه کرد 
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 یم  دمید  یه به هر صبح تو را مبودم  ک یا نهیآن آ کاش

  چیهمه اندام تو را در آغوش  سرِو اندام تو با آن همه پ دمیکش

   آن همه تاب

دمیچ یاز باغ تنت م آنگه    

مصدق د یحم اد یناب (زنده  یصد بوسه  گل (   

  

خود در  ضیهم در اتاق مجاور با احساس ضد و نق د یمهش

و احساسات خفته در   د یجوش یکشمکش بود، قلبش از عشق م

 دهیتوانست آنچه را که شن ینهادش در جوش و خروش بود نم

گرداند و در  یباور کند. چشمان خود را به اطراف اتاق م

بن بست و تنگنا بود.  نیاز ا ییرها یبرا یراه یجست و جو

چنان به او هجوم آورده بود که قادر نبود   یمنف احساسات

 یکه فرا رو یا ندهیاز آ متمرکز کند. ییحواسش را به جا

وجودش راه  کیتار یایبود و در زوا مناکیب د ید  یخود م

کرد  یرا جست و جو م یو عقالن یمنطق یحل  .  

آن را داشت که به عشق خود پشت پا زده و به  یارای نه

که با  د ید  یبدهد و نه توان آن را در خود م یپاسخ منف  نیفرز

خود را به دست  ریو تقد  زدیشهسوار سرنوشت خود درآم

پندارد.  یم ریو حق  زیبسپارد که خود را در برابرش ناچ یکس
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 یم لباز او ط ی زیخاست چ یکه از اعماق قلبش برم یاد یفر

رفتیپذ  یکرد که عقل و منطق آن را نم  . 

با پسر حاکم   ندرالیازدواج س  یبه مثابه  نیاو با فرز ازدواج

بود تا کودکان   ینیریش یافسانه  یکیتفاوت که آن  نیبود! با ا

 یکی نیقرار را به خواب شبانه فرو برد و ا  ینافرمان و ب

 د یشیاند  ی. با خود مد یگنج یبود که در تصوراتش نم یقت یحق

جامعه غلبه کرده  یعیرطبیو غ لیعل تیتواند به ذهن یم ایکه آ

آن دو گروه، خط  نیکه ب یاجتماع نیریز یها هیو از ال

 یرا در دو خط مواز ریو فق یو غن دهیکش یمیعظ یفاصله 

 ابد؟یمورد نظر دست  یتالق یداده عبور کند و به نقطه  یجا

  ییناممکن وجود داشت که او به تنها لیمسا یلیخ د یبدون ترد 

آن بپردازد و  ریو تفس هیتوج وقادر نبود به حل و فصل 

م دو طبقه دره نیب زیوجه تما نیابداع کند تا ا ید یجد  یتئور

و وحدت به دست  مانیبه نام پ یو معجون زد یمتبلور شده، درآم

مطرح بود و  یکه همواره در جامعه به شکل ی. وحدتد یآ

به ظاهر متفکر و یانسانها   

نداشته و همه  یاز زندگ  یدرست و منطق لیکه تحل یشمند یاند 

به   یونابخرد  یبا ناآگاه ستند ینگر یم اتیرا از منظر ماد  زیچ

زدند  یتفکر دامن م نیا دنیاز هم پاش  ...  
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 یا ستهیتواند همسر شا یم یبه راست ایبود که آ شهیاند  نیا در

پر زرق و برق  یایتواند خود را با دن یباشد؟ م نیفرز یبرا

و ساده طلب خود  ریاو وفق دهد و روح ساده پذ  یو تجمل گرا

 یا و کاستاز کمبوده ،یکه از فقر و ندار یمرد  طیرا با شرا

در ناز و نعمت   یرنداشت و عم یاطالع نیکمتر یزندگ یها

و با اشخاص متمول و رنگ و لعاب دار معاشر بود،  ستهیز

گشته بود و با خود  الیدچار وهم و خ قتاً یسازگار کند؟ حق 

کرد  یم ییگو انیهذ   .  

هنوز دستخوش اوهام و  د یبه خانه رس یاز ظهر وقت بعد 

   تصورات

کنار  شانی منقلب و پر یکننده بود. با روح جیو گ دگرگونه

رضا نشست و آنچه را که در دل داشت به زبان آورد تا  ییدا

با او کنکاش کند. از عشق خود نگفت. هر آنچه که اظهار 

به او ابراز   نیفرز یبود که از سو یالتیداشت سخنان و تما

 لیداشت و ما یشتر یب تیاهم شیوضوع برام نیشده بود. ا

سخنانش به   یکند. وقت یمسأله را بررس ییدا دگاهیبود از د 

چشم در چشم او  رتیو ح ی رضا با شگفت ییدا د یرس انیپا

آنچه که در  انیسکوت کردند و از ب یدوخت. هر دو دقاق

 ییدلشان در حال گذر بود طفره رفتند عاقبت دا یمجرا
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 د بو تشیاز عدم رضا یکه حاک یلحن سکوت را شکست و با

  :جواب داد 

کنم بهتر است تو  یمورد اقدام م نیخودم فردا در ا -

با  شانی. پاسخ ای معطوف کن یفکرت را به موضوعات مهمتر 

  .من

اما از پاسخ  اورد ین انیبه م یمقوله سخن نیاز ا گرید  د یمهش

به ازدواج  د یچشم ام د یکه نبا افت یرضا در ییکوتاه و سرد دا

مختصرش مخالفت  انیرضا با ب ییداشته باشد. دا نیبا فرز

را بر   یخود را ابراز داشته و راه هر گونه اظهار نظر یضمن

 نیبود که ا افته یباتجربه هم در رمرد یآن پ یاو بسته بود. حت

 دواریبه انجام آن ام د ینخواهد داشت و نبا یدر پ یازدواج ثمر

خوش کرد. صبح روز بعد  یهودگیبود و دل را به غفلت و ب

رضا  ییساعات روز دا نیهر دو عازم شرکت شدند، در اول

منش شد. مؤدبانه سالم کرد و علت حضور  رانیوارد اتاق ا

  نیکرده بود مرتبط ساخت. فرز افتیکه در یغامیخود را به پ

که چه  د یقاطع از او پرس یبرود با لحن هیبدون آن که حاش

ستآورده ا شیبرا یپاسخ  . 

احترام   یبود با حالت ستادهیرضا همانگونه که سر پا ا ییدا

گفت زیآم :  
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که  نیبر ا  یکردم مبن ییاز شما تقاضا ی قربام من روز -

 نیکاش هرگز ا یکه ا د یرا به استخدام شرکت درآور د یمهش

آمدم  نجایبه ا د یام نیتقاضا را از شما نکرده بودم. اکنون به ا

را از  د یرا اجابت کرده و حکم اخراج مهش گرمید  یکه تقاضا

  یدختر به قدر کاف  نی. اد ییتان صادر بفرما یخصوص یزندگ

دلتان رضا نشود که باز هم   ده،ید  ماتیاش نامال یدر زندگ

  .دچار رنج و مرارت بشود 

فرو  رمرد ینمناک پ دگانیاز د  یعبارات قطره اشک نیذکر ا با

که  یو در حال د یکش یروشن کرد و آه یگاریس  نی. فرزد یچک

داد اظهار داشت یسر تکان م :  

درخواستت پاسخ  نیتوانم به ا یمش رضا متأسفم که نم -

قدرتم   د یکه در  یخواه یرا م  یزیمثبت بدهم تو از من چ

من   ،یکن یرا طلب م می. به واقع تو از من عمر و زندگستین

عشق نهادم بگذار با  نیام را در گرو ا یو زندگ اتیح یهمه 

از   کهکنم  ی. اعتراف ممیپرده سخن بگو یتو صادقانه و ب

کردم  یماجرا گذاشتم تصور م نیقدم در ا ییسو ستیابتدا به ن

که  یاو را تصاحب کنم. به همان سهولت یتوانم به راحت یم

آن زنان و  ی با همه  د یداشتم اما مهش اریرا در اخت گرانید 

و  ابیتفاوت داشت. او دختر آسان  شناختم ی که م یدختران

نبود که ینبود .کس یسهل الوصل   
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را بخورد و به کمال و جمالم چشم  میزرق و برق زندگ بیفر

 یکه همه  افتمیآشنا شدم در د یبا مهش یدوخته باشد. وقت

که   افتمیو بطالت گذرانده ام، در یهودگیعمرم را به ب یسالها

 د ی. مهشدمییسا  یم کریمه پ انیرو بایجهت سر به آستان ز یب

پاک و معصوم که از رنگ و  ی بود در قالب دخترک یفرشته ا

 یا شهیاند  ستنیبود و جز پاک ز  یبر بیاز مکر و فر ا،یر

هوا و هوس و   میبود که هرگز تسل یدر سر نداشت. او تنها زن

به زانو بود که مرا  ینشد. تنها موجود  میدهایوعده و وع

  .درآورد

خود گذاشت.  یرا سر جا وانیو ل د یآب نوش یجرعه ا  نیفرز

زد، دود آن را به هوا فرستاد و اضافه  گارشیمحکم به س  یپک

  :کرد 

و شکار داشتم اما خودم  د یکنم که قصد ص یاعتراف م -

خورم که بعد از   یسپردم. سوگند م یاو شدم و دل به و د یص

رد ه ییآشنا ُِ و عشرت  شینگشتم و از ع یزن چیبا او ِگ

به قول حافظ دمیخود چشم پوش یشگیهم :  
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زدم   ریعشق چار تکب ۀهمان دم که وضو ساختم از چشم من

بر هر چه که هست کسرهی   

  

او را  یو بخواه یاو باش ی ندهیدهم که نگران آ یتو حق م به

گار که من اما سوگند به پرورد  یاز معاشرت بام ن برحذر کن

است  نیاو در سر ندارم و هدفم ا یجز خوشبخت یا شهیاند  چیه

بخش  امیخود درآورم و مرهم زخمها و الت یکه او را به همسر

اش باشم یجراحات روح .  

گفت صالیو است یرضا با درماندگ ییدا :  

  

- را  شیرماف  نیکنم هرگز ا یمنش خواهش م رانیا یآقا

  د ی. ازدواج با مهشد ییگو یچه م د یستی. شما متوجه ند یینفرما

است یناممکن و نشدن یامر .  

به ابرو انداخت و  یاو را برانداز کرد، گره ا ریبا تح  نیفرز

د یپرس :  

و  اقت یمن ل ؟ییگو یرا م نیچرا مش رضا؟ چرا ا -

توانم زن دلخواهم را سعادتمند  یاو را ندارم؟ نم یستگیشا

  کنم؟
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چون  یقربان. بنده قصدم جسارت به شخص محترم ریخ -

انتخاب نه به صالح شماست و  نیمن ا ی دهی. به عقستیشما ن

 میشما تعلق ندار ی. ما به طبقه د ینه به صالح و مصلحت مهش

 یبه اندازه  د یکن یم یکه شما در آن زندگ ییایما با دن یایدن

شما به  گذارد   یتفاوت نم نیا کهکشان فاصله دارد و ات نیزم

داند او  ینم یز یشما چ یایاز دن د ی. مهشد یبرس تانیخواسته ها

. در شأن و منزلت شما و خانواده ستیاحسان ن نیا ی ستهیشا

. از د یچون او وصلت کن یریکه با دختر فق  ستیتان ن لیجل ی

گفته اند کبوتر با کبوتر باز با باز، کند هم جنس با هم   میقد 

که هم سطح  د یدر آ یمرد  ید به همسریبا د یجنس پرواز! مهش

باشد راه و رسم  نیکه کوچ نش یو هم طراز او باشد. کس

داند  یرا نم نانیمعاشرت با کاخ نش .  

گفت یحوصلگ یو با ب د یکش شیبه موها یدست نیفرز :  

  ینم ضی کنم عشق تفاوت و تبع یرد م را دهیعق نیمن ا -

چه معنا   نیو کوچ نش نیچه؟ کاخ نش یعنی لیاباط نیشناسد. ا

دارد؟ من از همسرم فقط توقع صداقت و نجابت دارم که هر 

افتمی د یآن را در وجود مهش یدو .  

 د یخواه یچگونه م د؟یده یقربان جواب مردم را چه م -

سرشناس و متشخص  یخود که افراد  یرا به خانواده  د یمهش
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آگاه  هیقض نیاگر پدر بزرگوارتان از ا د؟یکن  یهستند معرف

 . شوند به طور قطع شما را نکوهش خواهد کرد

 تیهم به فکر غرور و شخص یشود. کم یما هم بد م  یبرا

 یشود، م یاو در برابر خانواده تان خرد م د یدختر باش نیا

داسته و  یساده ا یزندگ شهیهم د ی. مهشزد یر یشکند و فرو م

و  انیاعیهمانیهم به مجالس و م کباریدر تمام عمرش حتا 

را به  گالداند که در آنجا کارد و چن یاشراف نرفته و حتا نم

 یبه زود  د یاو ساخت یکه شما برا ی! کاخرند یگ یکدام دست م

گذارد  یبه جا م شیشده و او را با خرابه ها رانیو .  

نکن، من قصد ندارم  هی تک  اتیبه جزئ نقدریمش رضا ا -

کند و  یببرم که در آن احساس ناامن یهمسرم را به قصر

که  یتوانم خودم بدهم. روز یم زیجواب خانواده ام را ن

جان در  یکار گرفتم با خود عهد بستم که تا پا نیبه ا میتصم

و  یرد مخالفان مبارزه کنم. م یو با همه  ستم یبرابر آنها با

عشق و  ن یب یکه نتواند در مبارزه  یکس یبرا یمردانگ

است یا هودهیعبث و ب یشود ادعا روزیپ ییجدا .  

شود  یحاضر نم د یکه مهش د یدان یم یقربان شما به خوب -

که شما را از  ستین ی. او کسرد یشما و پدرتان قرار گ نیب

  یمحقرانه  یایجدا کرده و به دن د یکه به آن وابسته هست ییایدن
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شما کسالت آور و خسته کننده  یما برا یایخود بکشاند. دن

  .است

خودم  یایدن نیمبارزه خودم را آماده کرده ام. ب یمن برا -

به  دنیپل و رس نیبسته ام و تنها راه عبور از ا یو خودتان پل

  یجز مبارزه نم یشماست. راه یایآن که ورود به دن یانتها

  تیبه حما یاز یهستم و ن ی.مش رضا من جوان مستقل نمیب

کاذب و  تیخانواده ام ندارم. من آن شخص یو معنو یماد 

ریکه تو در تصورات خود به تصو ستمین یمبتذل   

را  د یقصد دارم مهش نکیهم ا  میاثبات گفته ها یو برا ید یکش

 یاو را به عهده دار یرسماً از تو که در حال حاضر سرپرست

 نهیزم نیکنم. تو در ا یخواستگار یشو یاو محسوب م م  ی  و ق

ازدواج  یرا برا د یمهش عتریهرچه سر د یو با یمسئول هست

ندارم ی هم حرف نیاز ا شی. بیآماده کن .  

 د؟یخود فکر کرد  میبه عواقب تصم چیرادمنش ه یآقا -

 یله کرد و به تند  یگاریرسیرا در ز گارشیس  ظیبا غ نیفرز

  :گفت

جوان  کی که با  یکن یبله، بله فکر کردم. آقا چرا فکر م -

توانم از  یکه نم  یکن یفکر م ؟یکودن و احمق طرف هست

 یچرا اجازه نم م؟یساده و بدون تجمل برآ یزندگ کی یاداره 
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شما بگذارم و اراده و  یایرنگ و ر یب یایکه پا به دن یده

خودم را محک بزنم؟ یها ییتوانا   

ندارم اما  ید یترد  نیشما کمتر شاتیمن در صحت فرما -

 ینامعلوم ی ندهیدارد آ یکار برحذر م نیآنچه که مرا از ا

خواهد در  ی خورد. دلم نم ی دختر رقم م نیا یاست که برا

شوداش تباه  یگردد و هست یند یدچار سرنوشت ناخوشا ندهیآ .  

بس  یبه فکر فرو رفت و سکوت یبه نسبه طوالن یمدت نیفرز

اتاق را در برگرفت یمالل آور و آزاردهنده فضا  . 

آمد جام  رونیب نیفرز  ی نهیکه از اعماق س  یبعد آه یقیدقا

د یپرس یسکوت را در هم شکست. سپس با لحن قاطع :  

 یتوانم بدهم تا تو آسوده خاطر شو یم ی نیمن چه تضم -

 غیخود را از او در تیعمر حما قیدقا نیکه تا آخر یو بدان

  نخواهم کرد؟

گفت یفیتکان داد و با بالتکل یرضا سر ییدا :  

دانم ینم قتاً ی حق م،یدانم چه بگو یمن نم - .  

و چنان  یقرار داد  یبن بست فکر کیتو خودت را در  -

  یتارها نیا یتوان  یکه نم یهستو پوچ  یغرق تصورات واه
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کنم به   یخواهش م ،یخودت باز کن یرا از دست و پا ینیبدب

  .من اعتماد کن

بکنم؟ د یمن چه با د ییشما بگو -   

. رد ی بگ میخاطر تصم یبگو بدون دغدغه  د یبه مهش -

هم او است.  رندهیگ میبا اوست و تصم ییانتخاب نها

هم الزم   نیمحض هستم بعد از ا مینظرشهرچه باشد من تسل

. من به  یمردم بترسان ثیحرف و حد  ایمرا از پدرم و  ستین

  یم نییخودم را خودم به شخصه تع فیو تکل دمیسن بلوغ رس

است که مرا  نیتواند با من بکند ا یکه پدرم م  یکار  هاکنم. تن

مبارزه   یمن هم آماده خب  اریاش طرد کند. بس یاز زندگ

و همسرم   ستمیخود با یپا یهستم و آنقدر دارم که بتوانم رو 

بره نما دور کنم،    تیرا اداره کنم. حاال لطفاً برو و به کارها

و سرنوشت  ندهیدانم به تو هشدار بدهم که آ یخود م ی فهیوظ

که هنوز  نی. با اینساز گرانیهوا و هوس د  یخودت را فدا

عالج واقعه را قبل از  د یاما اعتقاد دارم که با هفتاد ی ن یاتفاق

نخواهد  یو ندامت سود یمان یوقوع کرد چون که بعدها پش

  .داشت

بر او دوخت و  دهید  گریآب دهانش را فرو داد. بار د  ییدا

  :ادامه داد 
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منش صحبت کردم، او تو را از من  رانیامروز با ا -

کرد  یخواستگار .  

از  شیو نفسها د یدرخش د یمهش یدر چشمان شهال یشاد  برق

گشته بود که  اقیبه شماره افتاد. چنان دستخوش اشت جانیه

 ییکرد. دا یرضا را درک نم ییو نگران دا شانیحال پر

   :گفت

 باشد  یخوشبخت تیو غا یشاد  ی هیتو ما یبرا نیا د یشا -

 یو مرد  یو اشراف داشته باش انیاز طبقه اع یکه خواستگار

موضوع  نیمنش خواهان ازدواج با تو باشد اما ا رانیمانند ا

توانم تو را وادار به  یمن نگران کننده است. من نم یبرا

که  رمتنها قاد  یبه انجامش ندار یلیبکنم که تما یکار

  انتیباشم و تو را آگاه گردانم که مراقب اطراف تیراهنما

 د یهرگز نبا مناکم،یب شنهاد یپ نی. دخترم من از سرانجام ایباش

 رانیاحساسات نگاه کرد. ا ی چهیاز در لیگونه مسا نیبه ا

کند که قلباً تو را دوست دارد و خواهان  یمنش ادعا م

را  تو  قتاً یحق دیاو ش د یاو راست بگو د یتوست. شا یخوشبخت

خدا  ییبایز نیو ا یهست ییبایدوست داشته باشد. تو دختر ز

 نیکشاند اما قبول کن که ا یخود م یرا به سو یداده هر جوان

به  یو سعادت ییکامروا تیندارد و برا یازدواج سرانجام خوش

 نی. اد یهم ساخته نشده ا یهمراه نخواهد داشت. تو و او برا
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  یشب م کیهزار و  یهادرد افسانه  بهعالقه ها فقط  لیقب

  !خورد و بس

او به  یستیمنش ن رانیا یزن زندگ نیکه اول یبدان د یبا تو

سرش با زنان و دختران طبقات مختلف حشر  یموها یاندازه 

به دنبال خود دارد که در  یاهیس یو نشر داشته و گذشته 

له و هوسران  یکارنامه  َُ اعمالش ضبط شده است. مردان َد

در   یزن بشوند آن هم زن کی بند یو پا د یتوانند مق یهرگز نم

و به  ییو نه مال و دارا یتو که نه منصب و مقام دار طیشرا

بود که  دواریتوان ام ینم  ییبایصرف داشتن جمال و ز

  بای ما زنان ز ی. در جامعه د یای و سعادت به سراغت ب یکبختین

و  یماد  یگونه پشتوانه  چیه یکه دارا یبه خصوص زنان

بهره اند همواره  یخود ب یخانواده  تِ یو از حما ستند ین یمعنو

و تعرض قرار دارند  یدر خطر تعد  .  

قرار گرفت و از   ینادرست ریما اگر در مس یدر جامعه  زن

خود را  یو اجتماع یعیطب  اتیتمام ح د یرس راههیراه به ب

 تیهو یارزش و ب یب یدهد و به موجود  یاز کف م  کبارهی

 یتن من هست یخواهد تو که پاره  یشود و من دلم نم یبدل م

گران قرار یدر دست د  یناآگاهانه و ساده دالنه به عنوان ابزار

 یدانم سخنانم تلخ و ناگوار است اما مجبور ی. میریبگ

  ی. عمر زندگیشو یتو با او خوشبخت نم ،یر یرا بپذ   قتیحق
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 رابیکه از وجودت س نیرسد، هم یشما حتا به دو بهار هم نم 

و طراوت  یکه تازگ  نیشد و گل وجودت را پرپر کرد، هم

با یاز دست داد شیخودت را برا   

 یخود م یجوان یکند و به دنبال هوسها یم تیرها یسنگدل

 ی ندهیآ د یو نبا ستند ین یمردان افراد قابل اعتماد  لیقب نیرود. ا

  .خود را به دست آنان سپرد 

گفت یحلقه زد و با لحن سوزناک د یمهش دگانیدر د  اشک :   

مرا  یاهایشما را به خدا رو د یکنم بس کن یخواهش م -

خودغرق  ییطال یهمچنان در خوابها د یبگذار د،یدرهم نشکن

  .شوم

را همان گونه که   قتیحق ستیبا یم فهیمن به حکم وظ -

بر   هیبا تک یخواه یچرا م. میبگشا تیرو شیهست پ

 ستمیمن مخالف ازدواج تو ن ؟ یفرار کن تهایاحساسات از واقع

است که بعد از آن همه رنج و مرارت سر و  نیا میو تنها آرزو

منش  رانی. به خدا سوگند ایو خوشبخت بشو یریسامان بگ

که بتواند خوشبختت کند تازه اگر هم او بخواهد  ستین یرد م

که انتظار  یگذارند تو به سکون و آرامش ینم انشیاطراف

یابیدست  یدار .  

د ینظر گرفت و پرس ریبا دقت حال منقلب او را ز ییدا :  
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خواهد  یدلم م ؟ینکند تو او را دوست داشته باش د یمهش -

؟یق او هست. تو عاشییرا به من بگو نیا یبدون پرده پوش !  

از  کبارهیچشمانش را فرو بست، گوهر اشک به  د یمهش

و با حرکت سر پاسخ مثبت داد  د یفرو چک دگانشیصدف د   . 

و با تأثر و تأسف گفت د یکش یآه بلند  ییدا :   

و  یراه نهاد جز تباه نیپس بدا به حالت! هر که قدم در ا -

  بی که فر یستین یدختر نینشد. تو اول دشیعا یزیچ ینابود 

بود  یهم نخواه نشیو آخر یخور یرا م یزرق و برق زندگ .  

د یبا تضرع نال د یمهش :  

من به تجمالت و ثروت او چشم  د یکن یشما اشتباه م -

 رانیدانم. اگر ا  ینم یرا عامل خوشبخت اتیندارم و ماد  یداشت

نداشت باز هم حاضر بودم با او  زیرا ن یفعل تیمنش موقع

دارد نه پول و  تیاهم میو منش او برا تیازدواج کنم. شخص

  .ثروتش

و  تیتواند شخص یو هرزه چگونه م اشیمرد ع کی -

شرافتمند و   ییداشته باشد؟ او در برابر انسانها ییمنش واال

  یزیهستند به پش یاخالق یبه اصول و مبان بند یمتعهد که پا

باشد و از  شیارزد. انسان اگر بتواند حاکم بر نفس خو ینم
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نگردد در نزد همگان شأن و   یته عتیقالب شرافت و شر

  یاجتماع ینه به صرف داشتن رفتارها  ابد ی یم منزلت

 د یآ یطور به نظر م نیاش. ظاهراً ا بانهیو عوام فر اکارانهیر

باشد  فتهیجوان با ظاهر کاذب خود تو را فر نیکه ا .  

از ازدواج  شیانسانها ممکن است پ یجان همه  ییاد  -

که در  د یرا سراغ دار یدچار خطا و لغزش بشوند. کدام جوان

کارها نگردد؟ ازدواج با خود تعهد  لیقب نیدوران تجرد گرد ا

از   زیآورد، ازدواج تنها راه گر یبه همراه م تیو مسئول

است یانحطاط اخالق .  

تکان داد و گفت مخالفت یسرش را به نشانه  ییدا :   

منش فقط مجذوب  رانی. ایتجربه هست یتو هنوز خام و ب -

  ییبایز نیرا با تو گذراند ا یکه مدت نیتو شده، هم ییبایز

رحمانه رها   یشود آن وقت است که تو را ب یم یعاد  شیبرا

مرد با   یرود. برا یم یتازه ا یکرده و به دنبال هوسها

 انند مثل تو م  یسرپناه یچون او طالق دادن دختر ب ینفوذ 

  ،ییرویآب خوردن است. تو با اتکا به چه ن وانیل کی دنینوش

در چنان  یخواه یم یدلسوز  یکدام منج تیبه پشتوانه و حما

؟یبا او مقابله کن یطیشرا   
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 شیپا شیقبل پ یقیرا که همسرش دقا یرضا استکان چا ییدا

سپس اضافه  د یاز آن را نوش یه اگذاشته بود برداشت و جرع

  :کرد 

با  د یدقت کن. تو با میگوش کن دخترم، خوب به حرفها -

عمر به تو وفادار بماند و  انیکه تا پا یازدواج کن یمرد 

بخواهد  یو اخالق یمعنو وند ی پ کی یکند. تو را برا تتیحما

گفته اند، آنچه را که  میتصاحب جسم و تنت. از قد  ینه برا

از  د یبا. تو ند ی ب یدر خشت خام م ریپ ند یب نهیجوان در آ

و صالح تو   ریکه من خ یو بدان یر یمن عبرت بگ اتیتجرب

خواهم یرا م .  

 یزده  خیسرد و  ینشسته بود دستها د یکه کنار مهش ییدا زن

آنها را فشرد. او ذاتاً زن  یاو را در دست گرفت و با مهربان

و  لیمسا یبود و به ندرت درباره  یکم حرف صبور و

 گریبار د  نیکرد. ا یخود اظهار نظر م رامونیموضوعات پ

دار  نهمسأله بگذرد و در بحث دام نیتفاوت از ا ینتوانست ب

گفت مانهیصم یآنها دخالت نکند پس با لحن :   

 رانیمن ا م،ی کن یات فکر م ندهیجان ما فقط به آ د یمهش -

که امروز   ییاز اظهار نظرها ریشناسم و غ یمنش را نم

دانم. او هر قدر هم  یاز او نم یگرید  زیچ دمیدرباره اش شن

 یزندگ طیشرا لیتو باشد به دل د ییمورد تأ یکه از لحاظ اخالق
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را از  نیو ا ایمثل تو را خوشبخت کند، ب یتواند دختر یما نم

کاذب به  ینیب خوش نیخودت را با ا ی ندهیو آ ریما بپذ 

با احتماالت به استقبال خطر برود  د ی. انسان نباندازیمخاطره ن

که همسر  یدار اریدر اخت  یو فرصت کاف یتو هنوز جوان

تو  یزندگ طیکه با شرا یمرد   ،یدلخواهت را انتخاب کن

مرد  یزود به  یکن  شهیمتناسب باشد. اگر صبر پ   

که سر و   یمرد زحمتکش و متق کیشود.  یم دایپ دلخواهت

مردم  سیگوشش نجنبد و چشمش به دنبال هوا و هوس و نوام

 یاحتمال هم وجود دارد که او از رو نینباشد در ضمن ا

تو را انتخاب کرده باشد. بر فرض که   یو تنوع طلب یهوسران

  ی. میبشو میتسل یبه آسان د یهم عاشقت باشد تو نبا یبه راست

از آن  یوا ند یب  یرا نم تهایاست و واقع آدم عاشق کور ند یگو

شود و تو را همان گونه که  نایمنش ب رانیکه چشمان ا یروز

شده و  مانیآن وقت است که از انتخاب خود پش ند یبب یهست

  زیغم انگ یماجرا نیا انیپا یدان یشود. م یم یدچار دلزدگ

را حرکت داد.  شچند بار سر د یشود؟ مهش  یبه کجا ختم م 

بود که مشاعرش به  یآن دو تخت فشار روان یچنان از سو

نبود  لیمردد بود. ما یر یگ میکرد و در تصم ی کار نم یدرست

که دفاع از  د یرس یاز آن با آنها بحث کند. به نظر م شیب

باشد لذا با اندوه گفت یمنش کار عبث رانیا :   
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خواهد  ینمگذارم و دلم   یشما احترام م یمن به هر دو -

جواب  ستم ین لیشما بشوم، ما یاسباب دردسر و ناراحت

بدهم. من  یو حق ناشناس یشما را با ناسپاس غی در یب  یمحبتها

شما هستم اگر به من لطف نکرده و  ونیخود را مد  زیهمه چ

مداشت یاالن معلوم نبود چه سرنوشت دیپناهم نداده بود  .  

زد و گفت یرضا زهرخند  ییدا :   

یو هوشمندانه عمل کن یباش نیکن واقع ب یپس سع - .  

و اظهار نمود د یکش ینداشت آه میجز تسل یکه چاره ا د یمهش :  

 یکنم در نحوه  یم یجان. سع ییدا د ییهرچه شما بگو -

پندآموز شما را   حینظر کنم و نصا د یرفتار و نگرش خودم تجد 

رمیبپذ  .  

نشست و گفت ییبر لبان دا یزیآم تیرضا لبخند  :   

اگر  یات باش هیو به فکر آت یقول بده او را فراموش کن -

 یباشد با سرنوشت خودت باز یخدا از تو راض یخواه یم

  .نکن

کنم که از کارت   شنهاد یخواهم به تو پ یم یموافق باش اگر

کار   تیشو خودم برا نیخانه نش  میگو ینم  ،یاستعفا بده

جا دار  نیدر هم یتوان یکنم، اصالً م یجست و جو م یگرید 
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 یتوان یو با فروش آن م یو مشغول بافتن بشو یبرپا کن یقال

به  گریبکن اما د  یکن یم ی. هر کاریامورات خود را بگذران

نرو یآن شرکت لعنت .  

را پاک کرد و جواب داد  شیبا پشت دست اشکها د یمهش :   

ندارم یمن هم حرف  د یده یم صیتشخ نطوریاگر شما ا - .  

  

  

 * * * 

  

  

 8 

  

  میباش اسی کی هم صحبت  یشب آرام و مهتاب کم کیدر  ایب

ما   ایب میبار با احساس باش کی ای ب میرا شکست یاگر صد بار قلب

 ی در باغ ب  ایب میُرُز تنها ببار  کی یمثل روح باران  به رو زین

م یبکار لوفرین یایرو یروح دل سرد کم   
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  ینگران به نظر م د یمهش ریکه از تأخ  نیروز بعد فرز صبح

 د یوارد اتاق گرد  ینیرضا با س ییکه دا نیبه مجرد ا د یرس

د یابتدا به ساکن رو به او کرد و پرس :  

 یسر کارش حاضر نشده تو م د یمش رضا امروز مهش -

االن ساعت از ده گذشته و  ست؟یچ رشیعلت تأخ یدان

که  ستیهم ن یشده کسهم تلمبار   یشرکت رو یکارها

افتاده بگو تا بدانم ی تلفنها باشد، اگر اتفاق یجوابگو  .  

کامالً خونسرد و مسلط به خود فنجان  یرضا با ظاهر ییدا

نهاد و آهسته جواب داد زیم یرا مقابل او رو یچا :  

کند، قصد   یکار نم نجایاز امروز ا گرید  د یقربان مهش -

خانواده اش برگردد امروز به شهرستان نزد  نیدارد هم .  

سخن مثل فنر از جا جست و بدون آن که  نیا دن یبا شن نیفرز

بلند گفت یرفتار و گفتارش داشته باشد با صدا یرو یکنترل :   

 یتو برا د یهم ترفند جد  نیدارد؟ البد ا یکار چه معن  نیا -

من است مگرنه؟ شنهاد یلوث کردن پ   

  ...قربان -
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رسد که بدانم  یآنقدر شعورم م ییبگو یز یچ  ستیالزم ن -

کند.  یگذرد، عذر و بهانه هم مرا قانع نم یدر اطرافم چه م

گرفتند  یم دهیمقررات شرکت را ناد  د ینبا شانیا نیگذشته از ا

 قیاز طر ستیبا یاگر قصد ترک شرکت را داشتند م

کردند  یاقدام م ین یکارگز .  

انداخت و پاسخ داد  ریرضا سرش را به ز ییدا :  

دانم که از جانب ما قصور شده اگر  یمتأسفم قربان، م  -

د ییبفرما خیبنده را توب د یدان یالزم م .  

و گفت د یکوب زیم یبا خشم مشت خود را رو نیفرز :   

  ی فهیبه وظ د یکار را خواهم کرد. شما با نیبله حتماً ا -

د یخودتان آشنا بشو  .  

خورد. با چنان  یاز کجا آب م هیدانست که قض یم نیفرز

که چهار ستون بدنش به لرزه   ستیرضا نگر ییبه دا یخشم

 یبرداشت و با حالت یصندل یپشت یدرآمد. کتش را از رو

 تیخود را تا وسط اتاق رساند، کت را با عصبان یتهاجم

رضا انداخت و به  ییبه دا یزینگاه تند و ت گریو بار د  د یپوش

گشود و خارج شد. طرف در گام برداشت و آن را به سرعت 

 رانیا زیدآمیاز نگاه تهد  ستاد،یوسط اتاق ا یرضا لحظات ییدا

کرد و  یم یجا خورده بود که احساس نگران یمنش به قدر
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 کیمنش قادر بود با  رانی. اد ید  یخود را در خطر م تیموقع

لحاظ  ازاشاره او را از شرکت اخراج کند که در آن صورت 

 دهیشیموضوع اند  نیگشت. قبالً به ا یدچار مشکل م یشتیمع

 هیپا نیمعاون تا بد  یکرد که آقا یبود اما تصورش را نم

 یچاره ا چیبروز دهد. ه یشده و واکنش نامطلوب نیخشمگ

واقبش را به جان بخرد و ع یشامدیبود هر پ رینداشت و ناگز

. با اندوه چند بار سرش را تکان داد و دفتر را ترک رد یرا بپذ 

  .کرد 

از خروج از شرکت به اتاق حسابدار شرکت که  شیپ نیفرز

 یامور مال یمقابل دفتر کارش قرار داشت وارد شد و از منش

او  یعهده دار کارها یچند ساعت د یمهش ابیخواست که در غ

  یبر و تیو عصبان که همچنان خشم یباشد سپس در حال

 یشد و ب لشیآمد، سوار اتومب رونیغالب بود از شرکت ب

را به  لیداشته باشد اتومب یهدف و بدون آن که مقصد مشخص

بعد از شهر خارج شد و در جاده ها به  یحرکت درآورد. ساعت

کرد و با  یدود م گاریخود ادامه داد. پشت سر هم س یشرویپ

و  یک یزیف ی. عالوه بر خستگد یگز یلبش را به دندان م ظیغ

 احساسبود و  یهم فرسوده و متالش یاز لحاظ روح یجسمان

که قصد نداشت فکر شکست را  نیکرد، با ا یم یسرخوردگ

   به ذهن



Romanbook.ir   بهترین سایت دانلود رمان  

 

 

زد.   یبه قلبش چنگ م یوصف حس مبهم نیراه دهد با ا خود 

در  د یدانست که رد درخواست او و عدم حضور مهش یم

مش رضا صورت گرفته است. چقدر   یشرکت فقط با مخالفتها

 یخواست به نحو یبود و دلش م یمرد عصبان نیاز دست ا

کند  یخودش را سر او خال یدق و دل .  

رفت و دهانش تلخ  یم جیبود که سرش گ دهیکش گاریس آنقدر

  .شده بود 

و خم دوخته و با سرعت  چیپر پ یرا بر جاده  چشمش

  ینم یکرد. خودش هم به درست یم یرانندگ ی کنترل رقابلیغ

 یگونه جنون آسا م نیا زیرود و از چه چ یدانست به کجا م

خواست در گرد و غبار جاده گم شود و  یفقط دلش م زد یگر

کند.  هیروح پرتالطم و منقلب خود را از خشم و غضب تخل

نگشته  یرعاد یو غ یحالت بحران نیگاه دچار چن چیه نونتاک

بود و مهار احساس از دستش خارج نشده بود. چنان از حاالت  

  یفاصله داشت که بدون در نظر گرفتن مقررات با ب  یعیطب

  یبرا نانهیگرفت. خشمگ یسبقت م لهایاز اتومب تمام یاطیاحت

زد تا راه را  یکه در برابرش قرار داشتند بوق م ییراننده ها

بدون آن که به  مود یپ ی. کالفه و سردرگم راه مند یبگشا شیبرا

و از  شد یند یدر حال تردد ب یخودروها ریخود و سا یسالمت
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 نیقبت از اتوجه کند. عا ینامه ا نییبه دستورات آ یمنیلحاظ ا

کاست لیحاصل خسته شد و از سرعت اتومب یب زیگر .  

سمت  هیال یرا در منته لیاتومب ،یروان یکاهش فشارها یبرا

راست جاده که مخصوص توقف خودروها بود و کنار 

شد و چند  ادهیپ لیقرار داشت متوقف کرد. از اتومب یپرتگاه

  یبا لبه  یاندک یکه فاصله  یبه جلو رفت. در نقطه ا یگام

و  عی. از آن ارتفاع مناظر بد ستاد یپرتگاه داشت از حرکت باز ا

چشمانش گشوده شده  شیپ ییبایز یرا که همانند تابلو یریدلپذ 

مرتب و شانه  یموها د یوز ی که م یمی. باد مالستیبود نگر

کرده بود  شانیخوده اش را پر  . 

  شیپاها ریکه ز یقیعم یکون و آرامش به دره در س یقیدقا

در کنارش احساس  د یمهش یخال یقرار داشت نگاه کرد. جا

او مشتاقانه در   یدوباره  دارید  یشد و قلبش در آرزو یم

بار بود که در برابر  نینخست ی. براد یتپ یاش م نهیس یقفسه 

  یم یخود شده و احساس ضعف و زبون یزن از خود ب کی

  .کرد 

قول و  اد یآتش زد و به فکر فرو رفت. به   یگرید  گاریس

که با مش رضا گذاشته بود افتاد که در صورت عدم  یقرار

صرف نظر کند، در  یخواستگار یاز مسأله  د یمهش لیتما

به عهد کند  یتوانست به قولش وفادار باشد و وفا یم یصورت
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 یالبشنود در ح د یود را صراحتاً از زبان مهشخ  یکه پاسخ منف

رابطه اظهار نکرده بود نیدر ا ی زیچ د یکه مهش  . 

رو  د یبا مهش ستیبا یم  افت،یبه ذهنش راه  یا شهیاند  کبارهی

خود را  یکرد که احساس قلب یدر رو قرار گرفته و وادارش م

صراحت و صداقت بر زبان    تیو در نها یبدون پرده پوش

توانست  یکرد بهتر م  یم  افتیآورد. اگر پاسخ خود را در

کرد و  هپا ل ریرا ز گارشیتفکر، س نیکند. با ا یر یگ میتصم

 کیحرکت کرد حاضر نبود حتا  لیشتاب زده به جانب اتومب

آمده بود که  شیهم فرصت را از دست بدهد. بارها پ قهیدق

او را به  قینزلش رسانده و آدرس دقبه م لیرا با اتومب د یمهش

او را به وجد  د یمهش یدوباره  داریخاطر سپرده بود. شوق د 

به حرکت درآورد و  دهرا در جا لیاتومب گریبار د  کیآورد، 

 نیتفاوت که ا نیکه آمده بود بازگشت با ا یبا سرعت از راه

زد و به انجام  یدر دل مشتاقش سوسو م ید یبار نور ام

بود دواریخود ام میتصم .  

  

  

 * * * 
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و سرگرم دعا و  افتهیرضا تازه از خواندن نماز فراغت  ییدا

چادرش را به  دی. مهشد یزنگ در را شن یبود که صدا شیاین

رضا  ییاز آن که از اتاق خارج شود دا شیسر کرد اما پ

   :سجاده اش را جمع کرد و گفت

کنم  یتو بمان، خودم در را باز م - .  

پاسخ فقط سر تکان داد، چادرش را از سرش  یبه جا د یمهش

را به پا  شی ها ییرضا دمپا یینهاد. دا یبرداشت و گوشه ا

 چیآن را گشود به ه یکرد و لخ لخ کنان به جانب در رفت وقت 

و  رتیاو ح دنیرا نداشت و از د  نیوجه انتظار مالقات فرز 

 کردندر سالم  نی. فرزد یچهره اش آشکار گرد در  یشگفت

متبسم گفت یشد و با چهره ا شقدمیپ :   

  .سالم مش رضا -

سالم از بنده است قربان! حالتان چطور است؟ با بنده  -

د؟یداشت یامر   

رم؟یوقتت را بگ قهیداخل و چند دق امیاجازه دارم ب -   

کنم یخواهش م د ییبفرما  ه،یشیچه فرما نیا د یدار اریاخت - .  
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 اطیقدم به داخل ح نیرضا از مقابل در کنار رفت و فرز ییدا

را گم  شیشده و دست و پا ریرضا که غافلگ ییگذاشت. دا

   :کرده بود گفت

د ی. قدم به چشم ما گذاشتد یقدم رنجه فرمود  - .  

محقر ما   یشد که شما به کلبه   بمیسعادت نص نیکه ا خوشوقتم

د یفرما بشو فیتشر .  

جواب داد ییبا گشاده رو نیرزف :  

اورمیکنم و از دلت درب یآمدم که با شما آشت - .  

قربان بنده کوچکتر از آن هستم که از شما مکدر شوم  -

از من سر زده باشد حاضرم تاوانش را بپردازم ییاگر خطا  . 

د ییطرف بفرما  نیاز ا لطفاً  .  

به   یاز پشت پنجره نگاه یاز سر کنجکاو ییو زن دا د یمهش

  یم شیسر تاپا جانیکه از فرط ه د یانداختند. مهش اطیداخل ح

گفت یرانیرا فشرد و با ح ییزن دا یبازو د یلرز :   

کند؟ یچه م نجایمنش ا رانیا - !  

را که همراه شوهرش به سمت اتاق  یبا دقت جوان ییدا زن

گفت یآمد برانداز کرد و با دستپاچگ یم :   
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هم که  نجایا یخبر آمده؟ وا یداد! چرا ب یداد ب یا -

 نجایرفت! خوب شد صبح ا مانیو پاش است، پاک آبرو ختیر

  .را آب و جارو کردم

هل داد و افزود  گریرا به سمت اتاق د  د یمهش سپس :  

رسند  یزود باش االن م ،ینباش نجایبهتر است تو ا - .  

بست و شتاب زده به  شیدر را به رو د یاز خروج مهش پس

که در اطراف اتاق پراکنده بود  یاضاف لیوسا یجمع آور

بلند ورود خودشان را اعالم  یرضا با صدا ییپرداخت. دا

  نیرا دعوت به داخل شدن کرد. فرز نیکرد و با دست. فرز

با  ییسالم کرد، زن دا ییوارد اتاق شد و مؤدبانه به زن دا

خوشامد گفت یپاسخ سالمش را داد و به و ییرو خوش :   

به ما افتخار   د،یفرمود  ضیمستف د،یخوش آمد  یلیخ یلیخ -

 نطوریا نجایکه ا د یبخش یکنم م یخواهش م د یی آقا! بفرما د یداد 

و پاش است ختیر .  

شده بود نشست  دهیپوش د یسف یکه با مالفه   ییپتو  یرو نیفرز

فرش مقابلش  یهم رو رضا ییداد. دا هیتک ی ابر یو به پشت

   :نشست و گفت
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 شتریب یتا با آمادگ دیداد  یقربان کاش قبالً اطالع م -

کردم یم ایرا مه ییرایپذ  لیوسا .  

  .مش رضا راحت باش و با من تعارف نکن -

بود کرد و  ستادهیا یکنار فیکه بالتکل ییرو به زن دا آنگاه

  :افزود 

که اسباب دردسرتان شدم د یبخش یم - .  

متعلق به خودتان است نجایآقا، ا د یدار اریاخت - .  

از اتاق خارج شد و آنها را با هم  یدم کردن چا یبرا ییدا زن

داده بود و قلب مشتاق و  هیبه در اتاق تک د یتنها گذاشت. مهش

داشت که آمدن  نیقیفشرد.  یزده اش را در مشت م جانیه

سبب آن را  د یشیاند  یشد اما هرچه مبا یعلت نم یب نیفرز

بر هم  دهی. شب گذشته هنگام خواب تا صبح د افتی ینم

 ی شهیو اند  اد ینتوانسته بود از  ینگذاشته بود و لحظه ا

بود  ریخارج شود. با تمام وجود خواهان او بود اما ناگز نیفرز

احساس درگذرد و  نیمفرطش از ا یبه رغم عشق و عالقه 

بسته بود که  مانیبسپارد. با خود پ یموشرا به فرا نیفرز

ممنوع را در  عشق نیو ا رد یو همسرش را بپذ  ییدا حینصا

 داریو د  نیکه آمدن فرز یقلبش مدفون سازد، در حال یگوشه 

کرده بود. زن  یاو را خنث یتالش و مساع یمجدد او تمام
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به  کبارهی د یزد، مهش شهیبه ش یاز پشت پنجره تلنگر ییدا

با تکان  ییخود آمد و نگاهش را به آن سمت چرخاند. زن دا

اتاق که  یاشاره کرد که از در پشت یدست به و عیدادن سر

نفس  د ی. مهشد یایبود خارج شده و نزد او ب اط یمشرف به ح

 ابد یکرد بر اعصاب متزلزل خود تسلط  یو سع د یکش یقیعم

 ییزن دا سپس به سرعت بدان سو شتافت و از اتاق خارج شد.

د یزده پرس رتیدست او را فشرد و ح :  

 یبرو تو ای! بدهیپر تیچت شده دختر؟ چرا رنگ و رو -

د یایآب خنک بخور تا حالت جا ب وانی ل کیآشپزخانه  .  

به صورتش   یدوان دوان به سمت آشپزخانه رفت، آب د یمهش

که پشت سرش وارد  یی. زن داد یاز آن نوش یزد و جرعه ا

آن گذاشت و  یرا رو یشده بود اجاق را روشن کرد و کتر

   :زمزمه کنان گفت

منش را  رانیا یزیاست! به نظر تو چه چ بیعج یلیخ -

نجاآمدهیتو به ا یکشانده؟! غلط نکنم به خاطر مسأله  نجایبه ا .  

تکان داد و افزود  یسر سپس :  

که   یهمان روز د،یهست یساده ا یچه آدما یتو و مشت -

رساند   یخودش به خانه م نیمنش شما را با ماش رانیا دمیفهم
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کاسه باشد به قول معروف  مین ریز یکاسه ا د یحدس زدم که با

یم د ی. باستیطمع ن یب  ییسالم روستا   

 دهیو شن دهید  یدارد. آخر چه کس یکه او منظور خاص د ید یفهم

 نِ یاش را با ماش یو منش یشرکت، آبدارچ کی سیکه رئ

آدمها جواب سالم آدم  نجوریخودش به خانه برساند! ا یشخص

دست  ریارباب است و ز شهیدهند. ارباب هم یرا به زور م

 ظورکه من نیبوده مگر ا نیدست. تا بوده هم ریز شهیهم هم

اظهار لطف داشته باشد  نیاز ا یگرید  .  

او را  از سخنان یچنان غرق افکار خود بود که کالم د یمهش

قرار داد، قندان را از  ینیاستکانها را درون س یی. زن داد ینشن

  یقند پر کرد و کنار استکانها گذاشت. با جوش آمدن آب کتر

را هم دم کرد و گفت یچا :   

 میاستکانها را پر کن و صدا د یدم کش یچا  یصبر کن وقت -

را ببرم  ین یس امیبزن ب .  

سخنان او حرکت داد و زن  دنی سرش را به عالمت فهم د یمهش

سرگرم  ییو دا نیاز آشپزخانه خارج شد. داخل اتاق فرز ییدا

همانجا کنار در نشست سپس  ییگفت و گو بودند، زن دا

خود را از سر گرفت و گفت یگفت و گو یادامه  نیفرز :   
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 نیهدفدار و تعهد آفر د یمن ازدواج با دهیمش رضا به عق -

کنم   یکند. کتمان نم جاد یدر فرد ا یریپذ  تیشد و حس مسئولبا

بودم و در قبال  یکاذب زندگ یها یغرق خوش روزیکه تا د 

اکنون که  یکردم ول یاحساس نم یتیتعهد و مسئول چیه ندهیآ

ها فاصله  تههستم که با گذش یگریحضور دارم انسان د  نجایا

شده از من  دجایکه در دلم ا یدارم. مهر و عالقه ا ید یبع ی

 یخواهد از خودباختگ یکه م یساخته. انسان یگریموجود د 

باورها بتواند  نیا یرها شده و خودش را باور کند و به اتکا

کند  یزیر یرا پ ید یجد  یزندگ .  

رضا از فرصت استفاده کرد و گفت ییمکث کرد، دا نیفرز :   

 نیکمتر یجناب عال  شاتیقربان من در صحت فرما  -

در  یشما واقفم، مشکل اصل ی قلب یندارم و به عالقه  ید یترد 

گروه  کیدر  یو خانوادگ یاست که ما از لحاظ اجتماع نیا

و تا  میدان یالواقع ما خود را هم شأن شما نم ی . فمیقرار ندار

است  یجارسلسله تفاوتها و تضادها در اذهان  نیکه ا یمادام

نخواهد شد ریعمالً امکان پذ  وند یپ نیا .  

را به طرف او دراز کرد و گفت گارشی پاکت س نیزفر :   

در نظر من کامالً مطرود است.  هایرده بند لیقب نیا -

شناسد  ینم  یعشق و عالقه تضاد طبقات .  
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رضا مؤدبانه دست او را رد کرد و گفت ییدا :   

کشم  ینم گاریمتشکرم قربان، س - .  

بکش یکیتعارف نکن مش رضا،  - .  

دکتر مرا از  قتشیممنونم، دست شما درد نکنه. حق -

شود که  یم یشش سال -منع کرده حدود پنج دنیکش گاریس

را ترک کردم گاریس .  

بکشم؟ گاریس نجایندارد من ا یپس اشکال -   

د یقربان، لطفاً راحت باش ریخ - .  

  

که  نجایباش، ا یکنم با من خودمان یمش رضا خواهش م -

شومیخوشحال م یرا به اسم صدا بزن. اگر مستیشرکت ن .  

لب نهاد و با فندک آن را آتش زد.  یرا رو گارش یس نیفرز

  نیزم یرا مقابلش رو یگاریرسی درنگ ز یمش رضا ب

   :گذاشت و گفت

 د یقادر د ی که دار یتیبا موقع یمنش، جناب عال رانیا یآقا -

  د ییباور بفرما د،یخودتان انتخاب کن یبرا یهمسر مناسب
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 نیکند حتا ا یو دردسر م یریشما را دچار درگ د یانتخاب مهش

از اشکال نباشد  یما هم خال  یکار ممکن است برا .  

و در  ختی ر  یگاریس ریرا در ز گارشیخاکستر س نیفرز

  :پاسخش اظهار داشت

و گمان  یاز من ندار یا نانهیواقع ب ریمتأسفانه تو تصو -

در سر درد  ییسو االتیکه خ  یستطرف ه یبا مرد  یبر یم

توانم در  یهستم و نم ییدست و پا یآدم ب یکن  یتصور م ای

ستمیجامعه با یمحتوا یب یبرابر خانواده و قراردادها  . 

بردار، من  ینیو بدب د یترد  نیکنم دست از ا یم خواهش

 ینفع شخص ییبه تنها انیم نیکنم و در ا یآگاهانه اقدام م

آرام   یزندگ کی  لمیما شتریبلکه ب رمیگ یخودم را در نظر نم

او  یفرد  یفراهم کنم. من به ارزشها د یمهش یدغدغه برا یو ب

مثل عدم بضاعت و نداشتن  یدهم نه به موضوعات یم تیاهم

قصد به  نی. امروز هم به ایکن یکه به آنها اشاره م ییزهایچ

تکرار کنم   د یا و مهشآمدم که مجدداً درخواستم را از شم نجایا

روم ینم نجایاز ا رمیو تا پاسخم را نگ .  

بر وجودش  د یحس ترد  ست،یاو را نگر دانهیرضا نوم ییدا

پک   نیبه او بدهد. فرز یدانست چه پاسخ یحاکم بود و نم



Romanbook.ir   بهترین سایت دانلود رمان  

 

 

فرستاد و  رونیب یزد، دود آن را به آرام گارشیبه س یمحکم

   :گفت

  

اجازه بده من پاسخم را از  یدار د یاگر در دادن پاسخ ترد  -

با او تنها باشم اگر نتوانستم   یقیبشنوم. بگذار دقا د یزبان مهش

چون و  یدهم ب یقول م رمیاو را قانع کنم و جواب مثبت بگ 

بروم نجایچرا رفع زحمت کرده و از ا .  

به همسرش انداخت و با زبان  یبود، نگاه همچنان مردد  ییدا

را به هم فشرد و  شیپلکها یی. زن داد ینگاه از او استمداد طلب

 یرضا آه ییبا عالمت سر موافقت خود را اعالم کرد. دا

و گفت د یکش :   

د یی شما بفرما یمنش، هرچ رانیا  یُخُب آقا اریبس - .  

خانه وارد آشپز یبرخاست و از اتاق خارج شد وقت ییدا زن

. چنان غرق در افکار خود بود د یرا در حال تفکر د  د یشد مهش

گفت یخورد و با دستپاچگ یتکان ییزن دا دنیکه با د  :   

خواستم االن صداتون بزنم یم ده،یدم کش یچا - .  

او را فشرد و متبسمانه گفت یبازو ییدا زن :   
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  یببر، آقا شانیو برا زی بر ییحاال چند تا چا ستیمهم ن -

خواهد با تو صحبت کند  یمنش م رانیا .  

 فیشد و بالتکل رهیخ ییزن دا یدر چهره  ی با شگفت د یمهش

د یپرس :  

با من چکار دارد؟ ؟یچه صحبت -   

را باال انداخت و جواب داد  شیشانه ها ییدا زن :  

. زود باش دختر بجنبیفهم یدانم باالخره خودت م ینم - .  

به   ختیرا داخل استکانها ر ین چالرزا یبا دستان د یمهش

داخل  شیدر اثر لرزش دستها یاز چا یکه مقدار یطور

سر داد و گفت یکوتاه یخنده  یی. زن داختیر ینعلبک :   

و تو  دهیقاپت را دزد  یقدر دستپاچه نباش انگار حساب نیا -

 ریرا به خ ان یجر نیرا عاشق خودش کرده. خدا عاقبت ا

ایروم تو هم دنبالم ب یبگذراند. من م .  

حرکت   ییرا به دست گرفت و به دنبال زن دا ینیس د یمهش

که  یتالطم یبا همه  د یمهش دند یکرد. به داخل اتاق که رس

را به طرف   ینیسالم کرد، جلوتر رفت و س یداشت به آرام

او شدت گرفت.   دنیبا د  نیبرد، ضربان قلب فرز شیپ نیفرز

را  د کرد و در همان حال استکان خو یو احوالپرسسالم  یبا و
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  یو همسرش هم چا ییبه دا د یبرداشت. مهش ینیاز داخل س

منقلب به   یاندک جانیکه از شدت ه یتعارف کرد و در حال

داغ و تب دارش گلگون گشته بود،  یو گونه ها د یرس ینظر م

  نیفرز یینشست. از نگاه به چشمان نافذ و جادو ییکنار زن دا

و به دامن  بود نشسته  ریو همچنان سر به ز د یورز  یاجتناب م

. اتاق در سکوت کامل فرو رفته بود و ستی نگر یلباسش م

کرد   ینم یبر لب جار یکالم یکس .  

به  دهیو پس از آن د  د یرا در سکوت نوش شیابتدا چا نیفرز

گام   یکه با تأن یاست و در حالرضا برخ ییدوخت. دا ییدا

اتاق را ترک کرد. همسرش هم  یداشت به بهانه ا یبرم

ساعت در  می. زن و شوهر حدود نوستیبعد به او پ یقیدقا

ش یقدم زدند و به نحو اطیح ُُ  نکردند تا آن دو جوا یوقت ُک

گفت و گو و تبادل نظر  گریکد یبتوانند با  یو بند  د یق چیه یب

با در نظر  دیداشت که مهش  نیقی  باً یتقررضا  یی. داند ینما

دهد. تصور  یم  یمنش پاسخ منف رانیگرفتن تمام جوانب به ا

وجه  چیکرده است که ه میتفه د یکرد به قدر لزوم به مهش یم

و  یاز تصورات واه د یمنش ندارد و با رانیبا ا یاشتراک

خود دست  کیرمانت    

در را  د یرضا غرق در افکار خود بود که مهش یی. دابردارد 

دست از آنها خواست که به داخل اتاق  یگشود و با اشاره 

نشست احساس کرد  نیرضا کنار فرز ییدا  یبازگردند. وقت
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  ی. در چهره ستیرفته ن  یکه انتظار م یاوضاع به گونه ا

 ییشد، گو یم دهیخاطر د  نانیآرامش و اطم ینوع نیفرز

است.  دهیخواسته و طالبش بوده رس یآنچه که مبه  فرمندانهظ

او را منتظر نگذاشت و ضمن روشن کردن  اد یز نیفرز

گفت یگاریس :   

که بدون در  مید یرس جهینت نیبه ا د یمش رضا، من و مهش -

  میببند  ییزناشو وند یپ گریبا همد  یا هیحاش لینظر گرفتن مسا 

و   یبا ما همکار نهیزم نیکه تو و همسرت هم در ا دوارمیو ام

دیمساعدت الزم را به عمل آور .  

انداخت و او با   د یبه مهش یرضا نگاه پر معنا و پرسشگر ییدا

را ابراز داشت اما  شیخو یفرود آوردن سر خود شرمسار

رضا  یی. دااورد یبر زبان ن ن یفرز  یگفته ها د ییدر تأ یکالم

نداشت میجز تسل یبود و چاره اکامالً خلع سالح شده   . 

به وجود آورد و  یخود جو ناآرام ینداشت با مخالفت علن قصد 

  فهیمنش گردد. او به حکم وظ رانیو کدورت ا یباعث دلخور

وصلت  نیدانست که مخاطرات ا یخود را مسئول و مکلف م

بکوشد. حال  تشیگوشزد کند و در ارشاد و هدا د یرا به مهش

  رب یلزوم گریاتخاذ کرده بود د  میتصم نیچن د یکه مهش

 د یسکوت به درازا کش ی. وقت د ید  یو مخالفت نم یپافشار

د یپرس نیفرز :  
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ب مش رضا، نم - ُُ و  یینظرت را به ما بگو یخواه یُخ

؟یخاتمه بده یو سردرگم ی فیبالتکل نیبه ا   

اند و سپس رضا ابتدا نگاهش را در سر تا سر اتاق چرخ ییدا

بر او دوخت و در پاسخش اظهار داشت دهید  :  

و خالف  ستد یتواند در برابر مقدرات با یکس نم چیه -

 یسرنوشتش رقم زده عمل ی آنچه که پروردگار در کتابچه 

  یافتخار نیبود که چن ن یقسمت ما هم ا د یانجام دهد. شا

چون شما قوم   یشده و با شخص محترم و بزرگوار بمانینص

میگرد  شیو خو .  

متواضعانه سر خم کرد و گفت نیفرز :   

سن ن - ُُ کنم و  یباطن شما تشکر م یو صفا  تیاز ُح

 یباشم و بتوانم به گونه ا یلطف اله نیا ی ستهیشا دوارمیام

خود  یمعنو تیام را تحت حما ندهیمطلوب شما و همسر آ

  .قرار دهم

و اضافه نمود  د یکش یآه سسپ :  

 یو خم چیبه اهدافمان راه دشوار و پر پ دنیرس یما برا -

 نیخاطر داده که در ا نانیبه من اطم د یو مهش میدار شیدر پ

باشد و از مشکالت و موانع  اورمیو  اری بیفراز و نش
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درخواست کردم که تا   د ینهراسد. در ضمن از مهش یاحتمال

  کتاج کماکان به کار خود در شرمراسم عقد و ازدو انیپا

  نیگزیرا جا یریپذ  تیادامه بدهد تا من بتوانم فرد مسئول

بازگو کردن و طرح  یکه برا نیا گرید  یکنم و نکته  شانیا

زمان دارم تا بتوانم پدرم را   یبه اندک ازیازدواج، ن یمسأله 

اش که به طور قطع پس از  یو واکنش انفعال یریاز موضع گ

کرد ،خارج  خواهد بروز  شانیا ی هیاز ناح انیاطالع از جر

بقبوالنم شانیرا به ا اتمیکرده و نظر .  

رضا سر فرود آورد و گفت ییدا :   

دارم.  تی موفق یآرزو تانیکنم و برا یبله قربان درک م -

و نظر  د یپدر بزرگوارتان را مجاب کن د یبتوان دوارمیام

  یتمند یرضا ار،یما مالک و مع ی. براد ین را جلب کنمساعدشا

است شانیا .  

و گفت د یشکم خود کش یبا کف دست رو نیفرز :   

 اری. در ضمن من ناهار نخوردم و بسدوارمیمن هم ام -

رود اگر  یضعف م یکه دلم از گرسنگ یگرسنه هستم به حد 

  یبرا یز ی چ کیخواستم خواهش کنم  یجسارت نباشد م

بشود  یکه رفع گرسنگ  د یاوریخوردن ب  .  

دستپاچه گفت ییو زن دا ستیرضا به همسرش نگر ییدا :   
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شما  یما مناسب ذائقه  ی رانهیفق یکنم غذا یگمان نم -

  .باشد 

اظهار نمود  یزد و به سادگ  یلبخند  نیفرز :  

که من از امروز جزو بستگان شما هستم   د یفراموش نکن -

خواهد خودتان را به  ینم د یتعارف نکنخواهد با من  یو دلم م

املت ساده در جمع  کی. د ینیتدارک بب ییو غذا د یندازیزحمت ب

غذاها گواراتر است نیاز بهتر میشما برا .  

مش رضا با دست  ست،یبه شوهرش نگر یبا نگران ییدا زن

خوردن آماده   یبرا یزیبه او اشاره کرد که هرچه زودتر چ

شتاب زده به آشپزخانه رفته و با تخم   د یو مهش ییکند. زن دا

سفره مقابل   یو غذا را رو دندیتدارک د  یمرغ املت ساده ا

خورد.  ار شیفراوان غذا یبا اشتها نیگذاشتند و فرز نیفرز

  ریداشت که همه را تحت تأث  یفتکل یو ب ایر  یچنان رفتار ب

سپس  د ینوش یچا یقرار داده بود. بعد از صرف غذا استکان

بعد برخاست   یقیکرد و دقا یاز آنان تشکر و قدردان مانهیصم

رضا را ترک کرد  ییو منزل دا .  
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 * * * 

  

  

 9 

  

  

من و تو را قلب   

ما  یجاودانه  وند یست در نهان پ یمهر یجاودانه  وند یپ

عهد بسته باد نیمن ا نیدم از نفس واپس نیسسته باد تا آخرناگ   

  

  

از  د یرفت با طرح موضوع مهش یگونه که انتظار م همان

منش بروز کرد  رانیا یاز آقا یواکنش نامطلوب ن،یجانب فرز

  یتحکم م نیکه به فرز  ینبود. در حال ند یکه چندان هم خوشا

   :کرد گفت

 ی! ازدواج با دختریبه نظرم تو عقلت را از دست داد  -

ما   یبه پا یدارد و نه از لحاظ اجتماع یکه نه اصالت خانوادگ
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را   یزن نیچن  یدر زندگ کباری رسد دون شأن ماست. من  یم

وجه  چیکه عمالً ناموفق بودم. مادرت به ه دمیتجربه کردم و د 

حال تو   رفتگ  یرا در نظر نم تمیکرد و موقع یمرا درک نم

؟یتلخ را دوباره تکرار کن یهمان تجربه  یخواه یم   

کرد  یو تواضع با پدر برخورد م یکه همواره با فروتن نیفرز

احترام  تیبار هم با رعا نیبا او داشت. ا یو رفتار محترمانه ا

   :گفت

جوانب آن   یکار گرفتم همه  نیبه ا میتصم یپدر من وقت -

شما به   تیدانستم که کسب رضا یرا هم م نیحتا ا دمیرا سنج

خواهد برخالف  یدلم نم چیانجام خواهد گرفت. ه یدشوار

انجام دهم و موجب تکدر خاطرتان گردم. خود   ینظر شما کار

 نیا رکردم و تصورم ب یمثل شما فکر م شیپ  یمن هم تا چند 

به طور قطع  د یقصد ازدواج داشته باشم با یبود که اگر زمان

  یکه از جهت اجتماع نمیبرگز یخانواده ا نی از ب همسرم را

 د یو هم سطح خودمان باشد اما اکنون در نگرشم تجد  فیهم رد 

  .نظر کردم و تفکرم با گذشته تفاوت دارد 

منش متعجبانه گفت رانیا یآقا :   

 نیهست که حتماً با ا یآورم! چه اجبار  یسردرنم چیه -

خودت را در فشار  ندارد که  یلزوم چی! ه؟یدختر ازدواج کن
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نسبت به   یکه من نظر مساعد  یدان یم ،یو تنگنا بگذار

مورد  نیرا در ا یهر گونه بحث نیانتخاب تو ندارم بنابرا

را به  یشوم که دختر یدانم. من خوشحال م یمردود م

الزم و یامر نیا ،یخانواده بده لیو تشک ین یبرگز  یهمسر   

است که ازدواج  یعیجوان کامالً طب کی یو برا ستیضرور

. هر  یریگ یرا در نظر م یکند اما مراقب باش که چه کس

خانواده  نیرا ندارد که عروس ا نیا اقتیو ل یستگیشا یدختر

بکشد  دکیخود  یما را به رو یبشود و نام خانوادگ  . 

خواهم که هم شأن و هم طراز ما باشد  یم یعروس من  .  

درست است  د،یدختر ندار نیاز ا یشناخت چیپدر شما ه -

 نیندارد و از مال و منال و القاب و عناو یکه بضاعت چندان

بهره است اما در عوض موجود پاک و دوست  یب یخانوادگ

که من در کمتر   یزیاست. وقار و نجابت دارد چ یداشتن

دمیمعاشر بودم د  یکه با و یدختر .  

گفت یمنش با لحن زننده ا رانیا یآقا :   

  یسرش بخورد، نجابت به چه کار ما م ینجابتش تو -

 یدوست و آشنا آبرو و اعتبارم خدشه دار م شی! فردا پد؟یآ

م و  یشوم که فالن یمردم م یشود و مضحکه  َُ با آن َد

 یاصل و نسب و ب یدختر ب لشیو طو ضیدستگاه عر
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 یو چنان... تو م نیرا به عقد پسرش درآورده و چن یخانمان

و مقام مرا   تیخودت شخص ی رمنطقیغ ساساتبا اح یخواه

  ؟یریگ یما را در نظر نم طیچرا شرا ،یسؤال ببر ریز

با سر به طرفت   یدراز کن یهر دختر یانگشت اشاره به سو

 یفرصت به نفع خودت استفاده نم نیکند، چرا از ا یپرواز م

پاسخ داد  یبه آرام نیفرز ؟یکن :   

. سالها از فرمان  ستمیخودم ن انیپدر من به فکر سود و ز -

رمیخواهم شعورم را به کار گ یکردم و حاال م یرویدل پ .  

بار  نیزد ا یدر اتاق قدم م  یانفعال یمنش که با حالت رانیا

گفت یتیمقابل او توقف کرد و با نارضا :   

 نیبودم. آخر ا دهیمنطق ند  یحد ب نیتا به حال تو را تا بد  -

! اگر نوجوانِنوجوان ؟یده یم لمیکه تحو ستی پرت و پالها چ

گرفتم و آن را به  یبر تو خرده نم یبود  یخام و احساسات

خودت  یگذاشتم اما تو االن برا یات م یتجربگ یحساب ب

  یم یو هفت ساله به خوب ستیجوان ب کی. یهست یمرد مستقل

درک کند و صالح و مصلحت خودش را  تیتواند موقع

  یمخالفت التتینفسه با تما  ی. من ف رد یخودش را در نظر بگ

جهان خوش باشد و دو روز  نیشده که در ا دهیآفر یندارم. آدم

ازدواج  یکند اما مسأله  یسپر یعمرش را با لذت و شادکام

 ی م ،یدانم هست ی که م  ی. اگر زرنگ باشستیگرید  یمقوله 
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که دلت  یو بعد از مدت یبا او ارتباط داشته باش انهیمخف یتوان

! اگر هوس ازدواج یگریسراغ د  یو برو یکن شیرا زد رها

ازدواج کن که هم شأن تو و خانواده  یبه سرت افتاده با دختر

  .ات باشد 

توانست پدرش را متقاعد  ینم  یو منطق لیدل چیبا ه نیفرز

پنداشت  یم کرد و ینم یتلق یکند. پدر هم احساس او را جد 

فکر خام منصرف خواهد شد. همان شب  نیاز ا یکه به زود 

را از ذهن او  یافکار نیکه چن نیا یتنوع و برا جاد یا یبرا

را  فنتل یوارد اتاق خوابش شد، گوش یبه بهانه ا د یبزدا

  یارتباط تلفن ی را گرفت. پس از برقرار یبرداشت و شماره ا

با شخص مورد نظر گفت و گو کرد، آنگاه گفت یقیدقا :   

 لیخواهم وسا یگرفته م یجان امشب دلم حساب یعقوبی -

. بر و بچه ها را یما را هرچه زودتر فراهم کن یسرگرم

برسان نجایخودت را به ا عاً یبردار و سر .  

سر داد و گفت یبلند  یخنده  یعقوبی :   

ن را جور کنآسوده باشد تو فقط سور و ساتشا التیخ - .  

 نجایکن زودتر خودت را به ا یپس منتظرتان هستم. سع -

 اد ی لشیو ظاهراً ف نجاستیپسره امشب ا نی. ایبرسان

به سرش افتاده تا مرغ از  یناپلئون یهندوستان کرده و هوسها
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که از فکر آن  میگرم کن یسرش را به نحو د یبا دهیقفس نپر

ش برگردد دختر خارج بشود و دوباره به آغوش پدر .  

  یشود، الساعه برو بچه ها را خبر م یچشم اطاعت م -

میکن یکنم و حرکت م  .  

بازگشت و تا  نیمنش مکالمه را قطع کرد و نزد فرز رانیا

متفرقه گرم کرد.   یرا با گفت و گوها نیسر فرز یعقوبیآمدن 

به همراه چهار تن از  یعقوبینگذشته بود که  یهنوز ساعت

 رانیمنش بودند وارد شدند. ا رانیوفادار ا ارانیدوستانش که 

به محض   نیز مقدم گفت. فر ریبه آنان خ ییمنش با خوش رو

 نیو از ترفند پدر آگاه شد، با ا افتیرا در زیآنها همه چ دنید 

دست داد و  ی و دوستانه با همگ اورد یخود ن یوصف به رو

  . کنارشان نشست 

همه  نیمؤدبانه داشته باشد با ا یرفتار د یکوش  یم نیزفر

جهت شرکت در   یلیتما نیمعذب بود و برخالف گذشته کمتر

را شناخته و دل  د یکه مهش یآنها نداشت. از روز یبرنامه ها

سابق دست  یدر گرو عشق سوزان او نهاده بود از کارها

گشت. تا حد  یو قمار نم یگرد شرابخوار گریو د  دهیکش

شده بود و حتا از یو منزو ریگوشه گ یاد یز   
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جست. در آن لحظه در جست و  یم یبا پدر هم دور معاشرت

بود تا هرچه زودتر منزل پدر را ترک کند و  یراه فرار یجو

  .به آپارتمان خود بازگردد 

نه کنار بساط دود و دم پدر نشست و  ن،یشیجلسات پ برخالف

  .نه لب به مشروب زد 

گرم   یبه خمره زد و سرش از باده گسار یدم  یوقت یعقوبی

هم درخواست  نیو از فرز د یکش شیرا پ یباز  یشد کارتها

سردرد را بهانه قرار داد و  نی کرد به آنها ملحق شود اما فرز

و  د یاش به حول محور مهش شهی. تمام اند د یخود را کنار کش

  یم گانهیو خود را در آن جمع ب د یچرخ یو نجابت او م یپاک

را چرخاندند  یدودور باز یضمن خنده و شوخ انیپنداشت. آقا

بود و فکرش در حول و  دهیمبل لم یهمچنان رو نیو فرز

داشت رانیط ندهیو آ د یحوش مهش .  

با اصرار فراوان او  یعقوبیمنش و  رانیا ،یدور سوم باز در

  یترک مجلس را به منزله  نیقمار کشاندند. فرز  زیم یرا پا

 نیدوم یوصف برا نیکرد با ا یم یبه پدر تلق  میاهانت مستق

  یدرنگ از جا برخاست و به بهانه  یبار عذرخواست و ب

کرد و  یخداحافظ همانانشیاز پدر و م یکسالت و رفع خستگ

از آنجا خارج شد و پدرش را در بهت و خشم به جا گذاشت. 

 نیکه با ا افتیرفتار پسرش در نیمنش پس از مشاهده ا رانیا
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 یتواند او را از فکر عشق و عاشق ینم رکانهی ز یحقه ها

  .خارج کند 

روز که   کیو  د یگرائ یرفتار پدر و پسر به سرد  جیتدر به

دو روزه به شهرستان اعزام شده بود،  تیجهت مأمور نیفرز

به  یشمرد و بدون اطالع قبل مت یمنش فرصت را غن رانیا

برخورد نمود. از  د یکرد و در آنجا با مهش ی شرکت سرکش

 د یبه شدت نسبت به مهش ری اخ یهفته ها یکه در ط ییآنجا

یکرده و از نقش او در زندگ دایپ تیساسح   

او را به باد سرزنش  یحیتوض چینفرت داشت بدون ه نیفرز

کرد که همان لحظه امر  ینیبه کارگز  یو انتقاد گرفت و تلفن

رضا را صادر کرده و عذرشان را  ییحکم اخراج او و دا

را به جا آورد و  رعاملیدرنگ امر مد  یب ینیبخواهند. کارگز

منظور کرد  یکارکنان اخراج ستیاسم آن دو را در ل .  

رضا من باب اعتراض  یینشان نداد اما دا یواکنش چیه د یمهش

خود  میکرد در تصمتقاضا  یرفت و از و رکلیبه حضور مد 

منش بدون توجه  رانینظر کند. ا د یبر اخراج آن دو تجد  یمبن

رضا را از محل  ییدا نیاو، با تحکم و توه حاتیبه توض

را  کتراند و آمرانه دستور داد همان لحظه شر رونیکارش ب

کرد که در صورت مقاومت و   د یتأک نیهمچن یترک کنند. و

متوسل خواهد شد  سیپل یرویدستور او به ن یعدم اجرا .  
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به جار و جنجال نبودند و دلشان  لیرضا که ما ییو دا د یمهش

جو شرکت را دچار اغتشاش و  نیفرز  ابیخواست در غ ینم

همان دم شرکت را ترک کردند  ند ی نما ینظم یب .  

 شانیافسرده و پر اریسکه به منزل بازگشتند ب یدو هنگام هر

شده  یروح یبود که دچار ضربه  د یاز همه مهش شتریبودند. ب

کرد و  یم یو شرمسار یرضا اظهار نگران ییو از اخراج دا

 حیهمسرش توض یاخراجش را برا انیرضا جر ییدا یوقت

در  و ختیر ینشسته بود و با اندوه اشک م یداد او کنج یم

کرد  یدل خود را مالمت م .  

زن و  دگانیدر د  ستنینگر یارایمنفعل بود که  یقدر به

شوهر را نداشت و هر لحظه انتظار داشت که از جانب آنها 

رو  ییاما برخالف انتظارش زن دا رد یمورد نکوهش قرار گ

کرد و با تأثر گفت یبه و :   

بل ما از ق ؟ی کن یم یهمه خودخور نیا یچ  یدخترم برا -

اتفاق  نیکه ا میدانست یو م میکرده بود  ینیب شیرا پ زهایچ نیا

چندان هم دور از انتظار نبود  نیافتد بنابرا یزود م ای رید  .  

و در  د یخود کوش یشانیرضا هم در کتمان اندوه و پر ییدا

 رد یبه خود بگ یتفاوت یداشت ظاهر آرام و ب یکه سع یحال

  :اظهار داشت
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تعجب   یجا مید ید  یمنش م رانیاز ا یگریاگر واکنش د  -

داشت یو شگفت .  

بردن به ماجرا  یکه او به محض پ میدانست یاز اول هم م ما

بروز خواهد داد  ید یعکس العمل شد .  

غم  یاست که افتاده غصه خوردن و زانو یهر حال اتفاق  به

کنم که   یکند. خدا را شکر م یرا حل نم یبغل گرفتن مشکل

شماها را  تیتوانم مسئول ینوز چار ستون بدنم سالم است و مه

 دایکار پ یگرید   یکنم در جا ی. از فردا تالش مرمیبه عهده بگ

  د ی. ما باینکن یهمه خودخور نیکنم، تو هم بهتر است ا

میبمان نیفرزیو منتظر واکنش و اقدامات بعد  مینیبنش .  

کل تو از مش یدر اظهاراتش ثابت قدم باشد به زود  چنانچه

اراده و  ینکرده فرد ب یشود و اگر خدا یاو حل م قیطر

ب تکل یسست عنصر ُُ شود  یما هم معلوم م فیباشد که ُخ .  

کرد و  یم یهمچنان اظهار نگران ییدا حیبه رغم نصا د یمهش

بود  ختهیزن و شوهر را بهم ر نیا یکه آرامش زندگ نیاز ا

مشکل  نیدر رفع ا یقیخواست به طر یشرمنده بود و دلش م

رانیگرفت به مالقات ا میبکوشد. چند بار تصم   

رضا را  ییرفته و عاجزانه از او درخواست کند که دا منش

دوباره به استخدام شرکت درآورده و حکم اخراج او را لغو 
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تعهد بسپارد  یدرخواست به و نیا یکند. حاضر بود در ازا

خارج شده و هرگز به   نی فرز یاز زندگ  شهیهم یکه برا

رضا  ییخود را با دا میتصم  ی. وقتد یایدرن یو یهمسر

سرسختانه مخالفت کرد و گفت ینهاد و انیدرم :   

  ریغرورت را ز د یتو نبا ست،ی ن یکار درست نیبه نظر من ا -

ترحم و  یکه از رو ستی ن یمنش فرد  رانی. ایپا بگذار

گونه  نیهم که شده درخواست تو را اجابت کند ا یدلسوز

ندارد و  یدر نهادشان راه یافراد رحم و شفقت و انسان دوست

بهره هستند  یب یانسان یکوین لیاز خصا  .  

را کور کرده که  شانیو جاه و مقام چنان چشمها و ثروت پول

را مد نظر ندارند  یگرید زیخود چ یبه جز منافع شخص .  

تو را به خاطر لقمه  ستمیهم حاضر ن طیشرا ن یتحت بدتر من

ما یرزق و روز زمینان نزد او بفرستم. دختر عز  یا   

دست  یکسب روز یندارد برا یپروردگار است لزوم دست

او خودش ما را  میلوقات پروردگار دراز کنمخ  یبه سو ازین

  لیمسا لیقب نیبه ا گریخواهم که د  یکند. از تو م  یم یاری

چه   مین یتا بب یکن شهیپ ییبایصبر و شک یو چند روز یشیند ین

د یآ یم شیپ ...  
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بازگشت و  تیاز مأمور ن یواقعه فرز نیروز بعد از ا دو

از اخراج   افتیکه در شرکت حضور  یصبح روز بعد هنگام

. د یمتأثر و نگران گرد  اریحادثه بس نیآن دو مطلع شد و از ا

پدر که همواره خود را متشخص و  ستیرفتار ناشا    

  نیقابل هضم نبود و هرگز چن شیدانست برا یاداب م یمباد 

مبارزه  شیکرد. از هفته ها پ ینم ینیب  شیرا پ یزیچ   

داشت وارد مرحله  میتصم نکیخود را آغاز کرده بود اما ا ی

خود  ماتیاز مبارزات خود شده و سرسختانه تصم ید یجد  ی

به انجام برساند. همان هنگام شرکت را   یرا به صورت عمل

رضا رساند تا از آنان  ییترک کرد و خود را به منزل دا

کند  ییدلجو .  

بدون آن که خم به ابرو  د یکش یا که انتظارش را مرض ییدا

استقبال   یبه گرم نیو از اخراجش گله مند باشد از فرز اورد یب

نسبت به او به جا  یزیکرد و همانند سابق رفتار احترام آم

احترام کردند  یادا یهم با بزرگ منش ییو زن دا د یآورد. مهش

  یمجال یچا دنیشپس از نو نیشدند. فرز ییرایو سرگرم پذ 

اظهار تأسف کند و  د یاخراج او و مهش یتا از حادثه  افتی

پدرش  ی ردوستانهیکه شده رفتار غ یوعده داد که به هر نحو

در  یکرد و با فروتن یرضا تبسم یی. داد یرا جبران نما

   :پاسخش گفت
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همه نسبت به ما لطف  نیکه ا نیمنش از ا رانیا یآقا -

 چیه یسپاسگزارم. من به شخصه از جناب عال مانهیصم د یدار

مشکالت  ییتوانم به تنها یندارم و م یتوقع و چشم داشت

شما به   ستین ستهیام را حل و فصل کنم. شا یزندگ یداخل

بر   انت یو با پدر گرام د یندازیخاطر ما خودتان را به زحمت ب

  د یبا زی. گذشته از هر چد یکن دایمسأله اختالف نظر پ نیسر ا

در حال حاضر  شانیکار را هم در نظر گرفت ا نیواقب اع

نشان دهند  یواکنش نیاست که چن یعیهستند و طب یعصبان .  

. ستینگر د ی روشن کرد و متفکرانه به مهش ی گار یس نیفرز

او نشسته بود و غم  یبایز یاز اندوه بر چهره  یهاله ا

را  نیاو قلب فرز  یکرد. حاالت افسرده  یازنگاهش فوران م

خود را بدهد و او را آن گونه  زیلرزاند حاضر بود همه چ

  ییمعنا شیبرا یزندگ د ی.بدون مهش ند ینب شانیو پر نیغمگ

نداشت و عشق او تار و پود وجودش را به اسارت خود 

 شیلبخند خو د یاو سبب شد تا مهش یدرآورده بود. نگاه پُُر تمنا

  .را نثارش کند 

رضا را مخاطب قرار داد و در  ییخاطر دا اننیبا اطم نیفرز

  :پاسخش اظهار داشت

شما  یمن به علو طبع و بزرگوار ن،ی شما مت  شیفرما -

 اتیو به ماد  دیهست یدانم که آدم با گذشت و صادق یواقفم و م
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دانم  یاما من خودم را در قبال شما مسئول م د ی ده ینم یتیاهم

پدرم را   یتوزانه  نهیکه شده عمل ک یقیبه هر طر د یو با

تنها  یطیراش نیشما را در چن ستمین لیما چ یجبران کنم. ه

بگذرم. من در قبال خود  هیقض نیتفاوت از ا یبگذارم و ب

که آرامش  یو تا وقت بندمیبه آنها پا اً یدارم که قو یتعهدات

خانه باز نگردد و اوضاع به حالت نیدوباره به ا   

 تیامن یهستم و دم ریمن با وجدان خود درگ د یایدرن یعاد 

با پدرم گفت و گو   گریبار د  کینخواهم داشت. امشب  یروح

بار  نیخواهم با او اتمام حجت کنم و اگر ا یکنم، به واقع م یم

شخصاً و بدون در  رمیرابطه بگ نیرا در ا شانیا د یینتوانستم تأ

 یعقد خود درم هرا ب د یمهش یمالحظه ا چ یظر گرفتن هن

  .آورم

بود. به  رهیخ ی به نقطه ا نانهیداشت و غمگ ری سر به ز د یمهش

  رهیخ نیفرز دگانیسخت سربلند کرد و در د  نیا دنیمحض شن

د یلبخند زد و در همان حال پرس نیشد. فرز :  

هنوز بر سر عهد و  ایخواهم نظرت را بدانم، آ یم د یمهش -

موجود به  یهایبا تمام دشوار یو حاضر یخود هست مانیپ

؟ییمن درآ یهمسر   

 یبود به آرام اقشیاز اشت یکه حال یلرزان یبا صدا د یمهش

  :جواب داد 
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رمیپذ  یم لیبله، با کمال م - .  

زن  ی لهیرا که به وس یگرید  ی و چا د یکش یقینفس عم نیفرز

تعارف شده بود به دست گرفت و جرعه جرعه آن  یبه و ییدا

مفصل با   یپس از گفت و گو یبعد و ی. ساعتد یرا نوش

رضا گفت ییخانواده، برخاست و به دا یاعضا :   

د یکن یاگر امکان دارد مرا تا شرکت همراه - .  

جواب داد د یکرد و با ترد  یرضا مکث ییدا :  

من   ستیصالح ن یفعل طیمنش، در شرا انریا یآقا -

  .دوباره به شرکت برگردم

حرکت داد و گفت د یی تأ یسرش را به نشانه  نیفرز :   

که تو دوباره  ستین نیقصد من ا یدانم ول یرا م نیبله ا -

 یبه زود  ییای اگر همراهم ب ،یدر شرکت مشغول به کار شو

یبر یم یپ  تمیبه ن .  

به  نیلباس همراه فرز دنیپوشرضا برخاست و پس از  ییدا

کرد و از  یخداحافظ ییو زن دا د یاز مهش نیراه افتاد. فرز

رضا را  ییرا گشود و دا لیمنزل خارج شد. سپس در اتومب

را روشن کرد و به طرف  نیداد، ماش یدر کنار خود جا

  .شرکت حرکت نمود 
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خود را نسبت به   یاحساسات قلب گرید  کباریطول راه  در

کرد و عنوان نمود که جز انیرضا ب ییدا یبرا د یمهش   

در سر ندارد و  یگرید  ی شهیاند  د یمهش یکبختیو ن سعادت

  ینیریشیاو باشد و زندگ یبرا یا ستهیکوشد که همسر شا یم

فراهم آورد  شیبرا .  

اش تشکر کرد  رخواهانهیو اهداف خ تیرضا از حسن ن ییدا

 نیبها یمتوال یمشورتها  یدر پ د یو و مهشو اضافه نمود که ا

مراسم عقد و   نیاند که در صورت موافقت فرز دهیرس جهینت

و  رد یزائد صورت پذ   فاتیساده و بدون تشر اریبس یعروس

  از نینگردد. فرز جاد یرابطه ا نیدر ا یاد یز یسر و صدا

 زیاظهار داشت که او ن یاو استقبال کرد و با خرسند  شنهاد یپ

 ییبوده و خوشحال است که دا یموضوع نیدرصدد طرح چن

موضوع را مطرح کرده است نیرضا زودتر ا .  

را پارک کرد و هر دو  لیاتومب نیفرز دند یشرکت که رس به

به دفتر  کسرهیرضا را  ییدا نیوارد ساختمان شدند. فرز

   :کارش برد و گفت

کارها را بدهم بی تا من ترت نیبنش نجایا قهیچند دق - .  

کارش قرار   زی هم پشت م نیمبل نشست، فرز یرضا رو ییدا

گرفت یتلفن را برداشت و شماره ا  یگرفت و گوش  . 
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 یبا مخاطبش که از رؤسا یارتباط برقرار شد لحظات یوقت

شرکت مربوطه بود گفت و گو نمود و درخواست کرد مش 

قول  یاز و ی. وقتاورد یرضا را به استخدام آن شرکت درب

 یرا گذاشت سپس رو یکرد و گوش یمساعد گرفت خداحافظ

نوشت و خطاب  یادداشتیقرار داشت  زیم یکه رو یورقه ا

گفت ضار ییبه دا :   

که از طرف آدرس مراجعه کن و بگو  نیاالن به ا نیهم -

که در حضورت شد  یبا توجه به تلفن یمنش آمده ا رانیا

الزم   یاستخدامت را خواهند داد من سفارشها بیخودشان ترت

  ینیاستخدامت از طرف کارگز  یرا کردم و قرار شد پرونده 

با  یکنم از صبح فردا بتوان یبه آنجا فرستاده شود، گمان م

یمشغول به کار شو یبهتر طیشرا .  

در نظر   یشتر یب یایحقوق و مزا تیکرده ام برا هیتوص

رضا ورقه را از دست او  ییکند دا نیکه نظرت را تأم رند یبگ

گفت یگرفت و با لحن بغض آلود  :   

.  ستمیبه زحمت شما ن یمنش، به خدا راض رانیا یآقا -

خواهد به  یدلم نم چیاز شما تشکر کنم ه یدانم با چه زبان ینم

به ما لطف  یشما به قدر کاف  د یخاطر ما دچار زحمت بشو

د یکرد  .  
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متبسمانه نگاهش کرد و گفت نیفرز :   

  ستیحداقل کار نیندارد مش رضا .ا میبرا  یزحمت چیه -

 یدار یانجام دهم تو همسر خوب و فداکار تیتوانم برا  یکه م

ش او معا نیدر تأم یهم هست و موظف یقابل یکه ضمناً کدبانو

 یخاطر یدغدغه  یزندگ ی نهیهز یتا درباره  یبکوش

 نیا گرید  ینشود و نکته  لیتحم یبه و ینداشته باشد و مشکل

نرو، کار   ییکه اگر امکان دارد بعدازظهر خانه باش و جا

 یتوان یدهم حاال م یم حیبا شما دارم که بعداً توض یمهم

یبرو .  

 نیدفتر را ترک نمود. فرز یرضا تشکر کرد و با شادمان ییدا

داد  هیتک یو به صندل د یکش یقیپس از خروج او آه عم

 یادار یدو مورد از پرونده ها یکیروشن کرد و به  یگاریس

امضا کرد  زیاز نامه ها را ن ینمود و تعداد  یدگیرس  . 

شد و  لشیرفت سوار اتومب رونیبرخاست و از شرکت ب آنگاه

که در نظر داشت حرکت کرد  یمحل یسو به .  

که در نظر گرفته بود  یدو ساعت از وقتش را به کار یکی

رفت و   یاختصاص داد و بعد از ترک آن محل به رستوران

سفارش غذا داد. بعد از صرف ناهار ،از رستوران خارج شد 

را پر  لشیو باک اتومب ستاد یا نیدر صف پمپ بنز یقیو دقا
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شاخه  ند و چ ینیریو ش وهیم یکرد و دوباره به راه افتاد. مقدار

 ییبه منزل دا کسرهیکرد و از آنجا  یداریشده خر نیگل تزئ

د یرضا رهسپار گرد  .  

داشتند و  یدغدغه ا یآرام و ب  یچهره  یصبح، همگ برخالف

از وجودشان رخت بربسته بود  یتا حدود ینگران  . 

 سیبرخورد رئ یمورد چگونگرضا در  ییاز دا نیفرز

کرد و  یو استخدامش سؤاالت رشیپذ  یو نحوه  یشرکت با و

اظهار داشت که برخورد آنها کامالً  یرضا با خشنود  ییدا

را به عنوان کارگر   یو یمحترمانه بوده و بدون مشکل

اند و قرار است که از صبح فردا کار خود را  رفتهیدپذ یجد 

کند  غازرسماً آ .  

تشکر کرد و همسرش به  نیبار هم از فرز  نیرضا ا ییدا

مشغول شد  ییدعاگو .  

 ینمود و خشنود  یقدردان نیخود از فرز یهم به نوبه  د یمهش

  نیخود را نسبت به احسان و لطف او ابراز داشت. فرز

 یو ادا فهیخاشعانه سر فرود آورد و گفت که جز انجام وظ

و  یانجام نداده است و خود را در خرسند  یگریکار د  نید 

و  وهیم یداند، آنگاه مقدار یم کیآنان شر یقلب یرضا

یصرف کردند و سپس به آنان اعالم کرد که همگ ینیریش   
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 یگردند. در مدت زمان اندک رونیو با او عازم ب دهیپوش لباس

به  لیاتومب یآماده شده و از منزل خارج شدند. وقت یهمگ

رضا گفت ییبه دا نیفرزحرکت درآمد  :   

شما را  یحیتوض چیه یمقدمه و بدون ادا یکه ب نیاز ا -

است که  نیا  قتشیخواهم. حق یآوردم عذر م رونیاز منزل ب

و  میبرو ییخوش آب و هوا یقصد دارم به اتفاق هم به محله 

 د ییاگر منزل مورد پسندتان بود نظرتان را بگو  می نیرا بب یمنزل

منزل  شیشاپیپ منآن اقدام کنم، هر چند که  د ی تا نسبت به خر

اما نظر شما در  دمیو با مالک آن به توافق رس دهیرا پسند 

قرار دارد  تیالو .  

د یپرس ریتح یرضا با اندک ییدا :  

آماده  د یخودتان و مهش یمنزل را برا د یالبد قصد دار -

مورد نظر بدهد نیدر ا د یبهتر است خود مهش نیبنابرا د،یکن .  

چشم دوخته  یکه به و د یبه مهش نهیتبسم کنان از داخل آ نیفرز

و پاسخ داد ستیبود نگر :  

  یاما تصور م ستمیآشنا ن د یمهش ی قهیمن چندان به سل -

منزل نباشد   ضیبه تعو یازیکنم او آپارتمان مرا بپسندد و ن .  

د یخود را پنهان کند پرس رتیرضا بدون آن که ح ییدا :  
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 د؟یدر نظر دار یسکونت چه کس یمنزل را برا نیپس ا -

پاسخ داد ی به آرام نیفرز :  

از جانب من به شما و همسرتان که  ستیا هیهد  نیا -

 چیهستم و ه یمورد قبول واقع شود. من آدم مغرور دوارمیام

  یمهر ینشود و مورد ب رفتهیام پذ  هیهد که  د یآ یخوشم نم

رمیقرار گ .  

را  یا هیهد  نیچن میتوان یمنش ما چگونه م رانیا یآقا -

،در  د یخودتان کرد  یما را شرمنده  یشما به قدر کاف م؟یریبپذ 

خودتان را به  نیاز ا شتریندارد ب یضرورت یفعل طیشرا

میرا از شما ندار یکار نی. ما هرگز توقع چند یندازیزحمت ب .  

و همانطور  د یدانم که توقع ندار یبله مش رضا من هم م -

  یبا من تعارف م اد یاست. شما ز هیهد  کیفقط   نیکه گفتم ا

تر از   مانهیدهم رفتارمان صم ی م حیکه من ترج یدر حال د یکن

را که در کنار   یباورتان نشود اما من آرامش د یباشد، شا نیا

  ینم یمکان  چیکنم در ه یاحساس مشما  یشما و در خانه 

د یری. لطفاً احساس مرا در نظر بگابمیتوانم ب .  

منش زبانم از تشکر قاصر است شما ما را  رانیا یآقا -

کاش توان جبرانش را داشتم تا از  ی. اد یکن یشرمنده م

م یایخجالتتان درب .  
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شما و  یمش رضا، خشنود  ستیحرفها الزم ن نیا -

 د یکن  یبا من تعارف م یمن هم هست. وقت یهمسرتان خشنود 

از   ستیکنم و معذب هستم. بهتر ن ینم یچندان احساس راحت

تر  یمیو صم مییایب رونیب یحالت خشک و رسم نیا  

م؟یبشو   

اجرتان را از خداوند  دوارمیشماست، ام لیهر جور م -

د یریبگ .  

  

را پشت سر  ابانهایپاسخ فقط لبخند زد و خ یبه جا  نیفرز

و  ادهشدند یپ یهمگ دند یبه محل مورد نظر رس یگذاشت. وقت

گفت اما از    ینم یسخن ییکردند. زن دا دنید  د یاز منزل جد 

بشاش و ذوق زده اش مشخص بود که آنجا را  یچهره 

 گاهزده بود و همه جا را با دقت ن جانیاست. کامالً ه دهیپسند 

هم قرار گرفته   د یرضا و مهش ییکرد. منزل مورد پسند دا یم

موضوع، به دفتر معامالِت   نیاز ا نانیبا اطم نیبود و فرز

فروش خانه را به عهده داشت مراجعه  ی فهیامالک که وظ

کرد و قرار شد  میرضا قولنامه را تنظ ییکرد و در حضور دا

سند به نام   می ظمراجعه به دفترخانه نسبت به تنروز بعد با 

رضا اقدام کند. پس از اتمام کار و خروج از دفتر امالک  ییدا

زد و  ابانهایدر خ یگشت نیشدند. فرز لیسوار اتومب گریبار د 
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برد و شب خوب و  یصرف شام آنان را به رستوران یبرا

  نیرا در کنار هم گذراندند. اواخر شب فرز یزیخاطره انگ

منزل  یبه سو یخداحافظ ازآنان را به منزل رساند و بعد 

خود را با  میبار تصم نیآخر یپدرش به حرکت درآمد تا برا

کند  فینهاده و از خود رفع تکل انیاو درم .  

  

که   یعقوبیداشت و  همانیم یمنش آن شب تعداد  رانیا یآقا

خود در آنجا  یشگیبا همراهان هم زیثابت مجلس او بود ن یپا

  کیکایبا  نیآنها به راه بود. فرز شیحضور داشت و بساط ع

به طور  یق یکرد و از پدرش خواست که دقا یآنها احوال پرس

که در  شمن رانیداشته باشد. ا  ییگفت و گو یبا و یخصوص

به   د یرس یسرخوش و شاداب به نظر م اریبس یاثر باده نوش

خلوت و دنج و   یباال رفت تا در مکان یاتفاق پسرش به طبقه 

 نیبه سخنان پسرش گوش فرا دهد. فرز گرانیبدون حضور د 

رضا  ییو دا د یبرود و به اخراج مهش هیحاش اد یبدون آن که ز

اطالع داد که قصد  شداشته باشد به اختصار به پدر یاشاره ا

ازدواج خود  را به عقد و د یهمان شب مهش یدارد فردا

 انیدرآورد و به صرف اطالع پدر به آنجا آمده تا او را در جر

را از حضور خود مفتخر  یبگذارد که اگر صالح بداند و

  .گرداند و چراغ فروزان محفل انس شان گردد 



Romanbook.ir   بهترین سایت دانلود رمان  

 

 

و  یسر رهیرا نداشت از خ یسخن نیمنش که انتظار چن رانیا

پسرش چنان برآشفت که نعره اش به آسمان برخاست   ینافرمان 

کرد که در  د یو به شدت او را به باد انتقاد گرفت و تهد 

کار شدت عمل نشان خواهد داد و او و  نیصورت انجام ا

 چونخواهد کرد و  هیتنب یوجه نیدختر دلخواهش را به بدتر

پرخاش  د،یمقاومت کرد و بر اقدام خود اصرار ورز نیفرزز

او را از خود راند وکنان    

 یاسم گریداد هرچه زودتر منزلش را ترک کرده و د  دستور

د یایو هرگز به سراغش ن اورد یاز او به زبان ن .  

  یپدر م تیدانست که حضورش بر خشم و عصبان یم نیفرز

از آن جو را آشفته و متشنج سازد لذا  شیو صالح نبود ب د یافزا

  عیوقا نیرج شد. تمام اکرد و از منزل خا یخداحافظ یبه سرد 

کرده و به وضوح واکنش  ی نیب شیو برخوردها را از قبل پ

 نیخود مجسم نموده بود اما با ا الیپدر را در خ یجنجال

و مغموم بود و کنترل اعصاب خود را از  یوصف عصب

لرزان فرمان  یروشن کرد و با دستان یگاریدست داده بود. س

را به دست گرفت و به سرعت از آن مکان دور شد.  لیاتومب

بامداد هم گذشته بود،  کیساعت از  د یبه آپارتمان خود که رس

و در  رفتنشست و به فکر فرو  یمفرط کنج ی به رغم خستگ

کرد. به طور قطع بعد از  یدود م گاریهمان حال مرتب س

نشست و دست از مخالفت و  یپدرش آرام نم دیازدواج با مهش
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 سهیداشت. حتا ممکن بود به توطئه و دس ی تراض برنماع

  یزندگ ریدر مس یآنها متوسل شود و مشکالت هیبر عل ینیچ

او و  نیشان به وجود آورد که منجر به بروز اختالف ب

  . همسرش گردد 

منش خودخواه و متکبر  رانیپدرش آشنا بود. ا یخلق و خو به

همواره  شیخو ییبود و با استبداد و زورگو یو خودرأ

داد و در  یخود قرار م ی طرهیرا تحت نفوذ و س گرانید 

دانست که پدرش با  یم نیبود. فرز دانیتاز م کهیاقداماتش 

د و یآ یکنار نم  هیقض نیبا ا یبه راحت یاخالق  صیخصا نیچن

از خود  یدترینه چندان دور واکنش شد  یا ندهیدر آ   

پدر تنها از  یکردن اقدامات احتمال یخنث یدهد. برا یم بروز

فاصله  جیکه بهتدر نیتوانست استفاده کند و آن ا یم وهیش کی

اش را با او کم کرده و رابطه اش را محدود کند، حتا اگر الزم 

در آن امتناع ورزد و به  تیبود از حضور در شرکت و فعال 

تهاجم پدر    عرضآورد تا کمتر در م یرو ی گرید  یحرفه 

او در امان باشد. با  یروان یو از نکوهش و آزارها د ریقرار گ

به بستر رفت و شب را به صبح رساند  ی ماتیتصم نیچن .  

و بدون  د یروز بعد خونسرد و مطمئن عازم شرکت گرد  صبح

 چیبه رتق و فتق امور پرداخت. تا ظهر ه  یفکر  یریدرگ

ساعت   کیتماس نگرفت.  یرخ نداد و پدرش هم با و یاتفاق
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ذشته شرکت را ترک کرد و ناهارش را در از ظهر گ

آپارتمانش شد ابتدا دوش  یرستوران صرف نمود آنگاه روانه 

به تن   یو مرتب کیرا اصالح کرد. لباس ش ورتشگرفت و ص

آراست. شناسنامه و  ینحو نینمود و ظاهر خود را به بهتر

را برداشت و از آپارتمان خارج   ازشیمدارک مورد ن ریسا

رضا به  ییمنزل دا یشد و همان دم به سو لیشد. سوار اتومب

سوار  لیحرکت درآمد. بدون آن که وارد شود آنان را به تعج

دفترخانه شد. در آن زمان در نظر داشت دو کار  یکرد و راه

شده  یداریسند منزل خر لیتکم یکیانجام دهد،  یمهم و اساس

او و  نیب ست یبا یکه م یعقد  یگریرضا و د  ییبه نام دا

سند را به انجام رساند و  می. ابتدا کار تنظرد ی انجام بگ د یمهش

د یسپس نوبت به انجام مراسم عقد رس .  

پدر  یبه اجازه  ازیثبت عقد در دفتر ن یکه برا ییآنجا از

کرده بود که  شنهاد یرضا پ ییبه دا شیشاپیپ نی دختر بود، فرز

کند.  یمعرف د یشده و خود را پدر مهش یجالب ی هلیمتوسل به ح

یهنگام فرار از منزل به طور اتفاق د یمهش   

خود برداشته بود و  یپدرش را همراه شناسنامه  ی شناسنامه

مسأله در  نیبود که ا یدر حال حاضر هر دو شناسنامه نزد و

گذاشت  یم ریسهولت کار آنان تأث .  
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 یقیگشت آن بود که دقا یم یاقدام نیکه مانع چن یمشکل تنها

رضا به  ییدا  یمنزل را به نام واقع تیقبل سردفتر، سند مالک

 نکیبود و آنها ا افتهیاو اطالع  یواقع تیثبت رسانده و از هو

توانستند همان شخص را به عنوان پدر ینم   

رضا داشت به  ییبا دا یمتفاوت یکه نام خانوادگ د یمهش

  میپس از شور و مشورت تصم نیرزکنند. ف  یدفتردار معرف

رضا  ییانجام دهد، دا یگرید  یگرفت عقد را در دفترخانه 

دفترخانه را ترک کردند  یهم موافقت کرد و همگ .  

و وارد آنجا   افتهی یگرید  یباالتر دفترخانه   ابانیدو خ یکی

داشتند. محضردار بدون  انیخود را ب یشدند و علت مراجعه 

را   یمقدمات یبه دل راه دهد کارها یسوءظن نیآن که کمتر

درآورد و خطبه را  گریکد یانجام داده و آن دو را به عقد 

 قد شهادت ع یکه برا یبه افراد  نیساخت. فرز یجار

کرد و از  میتقد  ییایبودند هدا افته یداوطلبانه در آنجا حضور 

مراسم همراهانش را سوار  نایآنان تشکر نمود. پس از پا

کرد و به منزل بازگرداند  لیاتومب .  

کند.   یاسباب کش د یرضا به منزل جد  ییبعد قرار بود دا روز

او قرار داد و  اریوجه نقد در اخت یمقدار قابل توجه نیفرز

و لوازم  لیخودش با آن مبلغ وسا ی قهیکرد بنا به سل هیتوص

ببرد. از  د یبه منزل جد  کسرهیکرده و آن را  یداریخر یزندگ
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نو و جا به  منزلو نقل مکان به  یآن روز اسباب کش یفردا

همه را سرگرم نمود  یتا چند روز لیوسا دنیو چ ییجا .  

 ییبود و دا یو نوساز کیبزرگ و ش یخانه  د یجد  منزل

 ارشیدر اخت نی که فرز یهمسرش و با پول ی قهیرضا طبق سل

حو آراستن نیگذاشته بود منزل را به بهتر .  

در همان منزل برپا   یساده ا یهمان هفته عروس انیپا در

  ییبا زندا یکه به تازگ  گانیاز همسا یو تعداد معدود  د یگرد 

آنها شرکت   یدر مراسم عروس زیگشوده بودند ن ییباب آشنا

  .کردند 

کرد و  یو همسرش خداحافظ ییاز دا د یمراسم مهش انیپا در

را  ید یجد یود شدند تا زندگآپارتمان خ یراه نیهمراه فرز

  .آغاز کنند 

  

  

 * * * 
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زمان با  یدلم آن سو یعشق تو در جان و تن من جار یا آه،

دارد  ایتو آ   

؟یدارید  یوعده  -   

؟ یآر - ؟یتو چه گفت دم؟یچه شن - !  

) مصدق د یحم اد یزنده  (  

  

  

آرامش و با عشق و عالقه کانون  تیدر نها د یو مهش نیفرز

کرده بودند. تمام لحظاتشان آکنده از عشق  یزیر  هیرا پا یگرم

. دند یورز یمهر م گریکد یوجود به  یو محبت بود و با همه 

گذراند و در جلب  یخود را با او م یکاریتمام اوقات ب نیفرز

 ن یکه به چن شتندا نیقی زیحتا خودش ن د،یکوش یم تشیرضا

قابل   یزن مهربان ،فداکار و کدبانو د ی. مهشابد یدست  یابیکام

 شیرفاه و آسا نیبود و با جان و دل در تأم یا قهیو خوش سل
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 نی بود که فرز یدرست همان سعادت نیو ا د یکوش یهمسرش م

  .به آن معتقد بود 

 یطیآمد و در مح یگل به خانه م یروز عصر با شاخه ا هر

ر صفا به گفت و گو م یمیصم ُُ پرداختند و در گوش  یو ُپ

حتا در  د یدادند. مهش ی عاشقانه سر م  یهم زمزمه ها 

کرد  یرا تصور نم یو تفاهم یخوشبخت نیهم چن شیاهایرو  . 

 نکیباشد و ا دهیمانست که در دل مرداب روئ  یرا م یلوفرین

،غرق  هایو دشوار ماتیپس از پشت سر نهادن آن همه نامال

اش با حضور  ی زندگ ییبود و خالء و تنها یسعادت و شادکام

ر م یمهربان و دوست داشتن ی پرشور همسر ُُ گشت و   یُپ

و لذت بود  یسرشار از خوش شیلحظه ها .  

ازدواجش را تنها با همسرش گذراند  نینخست ی روزها نیفرز

و پس از آن بار  د یگرد  یآن در ماه عسل سپر  یهفته   کیکه 

ت از سر گرفت. در طول خود را در شرک یکار تیفعال گرید 

با پدرش  یتماس و برخورد  نیماه ازدواجش کمتر نیاول

ن بار یاول نیا د ینداشت و حتا به مالقات او هم نرفته بود. شا

شده و از رفتن به منزل پدر  جاد یوقفه ا شیدارهایبود که در د 

که سابق  یکرد. در مجموع ارتباط خود را با افراد  یامتناع م

کرد گسسته بود و در حال حاضر  یعاشرت مبا آنها م نیبر ا

 ییکه به طور مستمر ارتباط و مراوده داشت. دا یبا تنها افراد 
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 یو با احترام از و یبه گرم هرضا و همسرش بودند که هموار

کردند  یاستقبال م .  

 یزود  نیبه ا نیفرز د ینبود شا د یمهش قیو تشو بیترغ اگر

و  یدانست جز ناخرسند  یم  رایگرفت ز یاز پدر نم یسراغ

از او نخواهد  یگریبرخورد د  یجنگ روان جادیسرزنش و ا

توأم   تیمیو صفا و صم یرنگ کیو  یاش با همدل ی. زندگد ید 

به دست پدرش  یآرامش و خوش نیخواست ا یبود و دلش نم

 یکه قلب پاک و ب د یپر تنش مبدل شود اما مهش یطیبه مح

بر   افتی یراه نم رشیدر ضم نهیداشت و کدورت و ک یشیآال

به مالقات پدر رفته و با  نیبود که بهتر است فرز دهیعق نیا

نسبت به او  ،ییروابط حسنه و اجتناب از قهر و جدا  یبرقرار

بکوشد  تشیاحترام کند و در جلب رضا یادا .  

که نسبت به   یعاطف یعالقه و وابستگ لیهم به دل نیفرز خود 

و انزوا  ییجدا نیبود که هرچه زودتر به ا لیپدر داشت ما

خاطر به اموراتش بپردازد. با  یخاتمه داده و بدون دغدغه 

  یپافشار  ییداشت پدرش بر قهر و جدا نیقیکه  نیعلم به ا

کرد  هد و مخالفت خود صرف نظر نخوا ماتیکرده و از تصم

شود و  شقدمیپ زیآم مناسبات صلح جاد یگرفت در ا میلذا تصم

خود را به ثبوت  تیحسن ن فه،یاحترام و وظ یعالوه بر ادا

  .برساند 
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که با منزل پدر برقرار کرد، به محض   یتماس تلفن نیاول در

ارتباط  یسخن چیداد بدون ه صیرا تشخ شیکه پدر صدا نیا

دستگاه قطع کرد و عمالً نشان داد  یبه رو یگوش دنیرا با کوب

بدون آن که از  نیگفت و گو با او ندارد. فرز  یبرا یلیکه تما

و هر بار عکس   تگردد چند بار تماس گرف  وسیواکنش پدر مأ

که  یمنش همان بود که در اول نشان داد. در مدت رانیالعمل ا

کارکنان   قیبرد او از طر یدر ماه عسل به سر م نیفرز

برده و به شدت  یازدواج پسرش پ یشرکت به مسأله 

  یو آشفته بود و با خود عهد کرده بود هرگز رو نیخشمگ

تلفن  قیطر ازموفق نشد  نیفرز یخوش به او نشان ندهد. وقت

 یرفته و حضور دارشیمصمم گشت به د  د یرا بگشا یباب آشت

دوستانه اعتماد  یبود در نشست داوریبا او گفت و گو کند. ام

ر پدر را به خود جلب کرده و او را متقاعد کند که در کنا

را   یو سرشار از عشق و تفاهم زیسعادت آم یهمسرش زندگ

به اعتبار و  یچ خدشه ایه د یگذراند و ازدواج او با مهش یم

  یکه راه یو نخواهد آورد. شب اوردهیپدرش وارد ن تیشخص

 یکه برا د یشیاند  ینکته م نیمنزل پدر بود در طول راه به ا

به  یداتیپدر چه تمه ریتوز و نفوذ ناپذ  نهیدر قلب ک افتنیراه 

پدر باشد  ند یکه خوشا د یسخن بگو یکار برده و از چه موارد  .  

را مقابل در پارک کرد و  لیاتومب د یبه منزل پدر رس یوقت

زده بود.  جانیه یداشت نگران و اندک یشد. حالت خاص ادهیپ
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خانه انداخت و از  یبه پنجره ها یسرش را باال گرفت و نگاه

 داریحاصل کرد که پدرش ب نی قیروشن منزل  ینور چراغها

و  یاربه شب زنده د  گرید  یهمانند شبها اناً یاست و اح

 نیچن یمشغول است که خاصه برا یهمانانیاز م ییرایپذ 

را سرگرم   یو یدر نظر گرفته شده بودند تا به نوع یاوقات

و سخاوتش بهره مند  یاز دست و دلباز زیو خود ن ند ینما

از همان  ش،یاز سالها پ یطرز زندگ نیروش و ا نید. اشون

پدر  کنارخردسال با مادر و خواهرانش در  نی که فرز یدوران

منظم و   یبرنامه  کیمنش به صورت  رانیا ی برا ستیز یم

را از  یویدن ذیو لذا یدرآمده بود. پدر هرگز خوش ریرناپذ ییتغ

مرام و مسلک  نیکرد و به ا یخود حذف نم یزندگ یبرنامه 

اقناع روح جان طلب و هرزه  یآنچنان خو گرفته بود که برا

و  د یورز ینم غیدر شنفوذ  یریگردش از نثار پول و به کارگ

اش در  یبود که سالمت مودهیرابطه راه افراط پ نیچنان در ا

مبتال   یمقاربت   یهایماریمعرض خطر قرار داشت. به انواع ب

 یتاکنون به خاطر ابتال به عارضه  شیشده و از سال پ

 نیقرار گرفته بود با ا یتحت عمل جراح یاپیدو بار پ ،یچشم

و ناشناخته که خطر  رموزم  یمار یب کیوصف همچنان از 

برد  یداشت رنج م شیرا در پ  یینایناب ...  

که به همراه داشت در را گشود و داخل شد.   ید یبا کل نیفرز

ساختمان را  یشده عبور کرد و در ورود  یگلکار اطیاز ح
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گفت و گو و قهقهه  یگشود، همانگونه که حدس زده بود صدا

  یقیموس زیطرب انگ یهمراه با آوا همانانیم  یمستانه  یها

 جانشبر  ید ی. همان دم ترد د یرس یخانه به گوش م یاز فضا

گرفت مالقات را به فرصت میمنشست و تص   

و در حضور  یطینبود در چنان شرا لیموکول کند. ما یبهتر

مورد  اناً یخود را مطرح کند و اح یداخل ل یمسا یا گانهیب

عقب   یبرا گریاما د  رد یپدر قرار گ یهایشماتت و تند رو

که در سالن را گشود و  نیبه مجرد ا رایشده بود ز رید  ینینش

چشم  کبارهیبود  ستادهیدر ا یو سردرگم در آستانه  فیبالتکل

 رانیبه او افتاد. دست از خنده و مزاح برداشت و ا یعقوبی

کرد  نیورود فرز یمنش را متوجه  .  

از  یعقوبی رد یخود را بگ یینها میتصم نیاز آن که فرز شیپ

 یفتن تلو تلو مجا برخاست و به جانبش آمد. در حال راه ر

که در   یهمانانیشد و م یم لیخورد و به چپ و راست متما

 یاتاق حضور داشتند با دقت شخص تازه وارد را برانداز م

به او  رمنتظرهیغ دارید  نیمنش بهت زده از ا رانیکردند. ا

نشان بدهد اما  یدانست چه عکس العمل یشده بود و نم رهیخ

به خون نشسته اش  یاز چهره  تیحاالت خشم و عدم رضا

خاست   ینبود همان دم برم همانانشیبود. اگر حضور م دایهو
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دستش را به  یعقوب یراند.  یرا از در م نیو پرخاش کنان فرز

دراز کرد و گفت  نیطرف فرز :   

قربان! از مالقاتتان خوشوقتم ریشب بخ - .  

و اکراه از معاشرت با او، محترمانه   یلیم یبه رغم ب  نیفرز

دست داد و متقابالً گفت یبا و :   

آقا ریشب بخ - .  

فشرد با نگاه  یکه همچنان دست او را در دست م یعقوبی

 ستیقرمز و پف آلودش ابتدا حاضران را نگر دگانیخمار و د 

نی فرز یبازو اقیو سپس با اشت    

و سماجت   متیمال گرفت و در همان حال که دست او را با را

افزود  د یکش یبه وسط سالن م :  

- بودم دارتانیمشتاق د  د یخوش امد  یلیخ !  

با او دست داده  یکرد همگ یمعرف  نیریرا به سا نیفرز سپس

چاپلوسانه  ی عقوبیکردند  یاظهار خشنود یبا و ییو ازاشنا

  :گفت

- خودتان به محفل  ییفرما فیبا تشر د ییکنم بفرما یخواهش م

د ید ی بخش یما روشن .  
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منش پاسخش را نداد و به  رانیبه پدر سالم کرد اما ا نیفرز

 رهیاز سالن خ یازاو برتافت و به نقطه ا ی حالت قهر رو

هم کنارش قرار گرفت   یعقوبیمبل نشست و  یرو نیشد.فرز

  :و گفت

- سرکار   ارتیبه ز  گریبود که بار د  اریامشب سعادت با من 

  یرنگ یلبخند ب نیچطور است؟ فرز فیشوم.احوال شر لینا

  :زد و جواب داد 

- مصدع اوقات نشده باشم دوارمیام ستمیبه لطف سرکار بد ن !  

به   یگرفت و با کف دست به ارام دهیاو را ناد   ی  هیکنا یعقوبی

دوستانه جواب داد  یکوفت و با لحن نیران فرز :  

-  دنتانتیاست؟ما را از د  یشیچه فرما نیقربان ا د یدار اریاخت

حال سرکارهستم اگر  یایجو شهیهم دبندهیضفرمود یمستف

  یم یب یشدمقطعا ترت یمطلع م یجناب عال ییفرما فیازتشر

برپاشود که  یدادم که به مناسبت ورودتان جشن و سرور

  .انبساط خاطرتان فراهمم گردد 

زد و گفت یپوزخند  نیفرز :  

- ممنون و متشکرم د یده لطف دارکه نسبت به بن نیازا .  
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  زبانیمالک و م خود ییکرد که گو یرفتار م  یبه گونه ا یعقوبی

ازاو خوشش  چ یه نیمهمانش هستند فرز نیریمنزل است و سا

  رد یقرار گ یمورد خطاب و نیازا شیامد و راغب نبود ب ینم

او خالص  یها یان که هرچه زودتر ازدست چاپلوس یبرا

د یپرس متیشود رو به پدر کرد و با مال :  

-   ریپوزشمرا به خاطر تاخ دوارمیپدر حالتان چطور است؟ام

د یو ازقصورم بگذر دیریبپذ  دارتانید  .  

به او انداخت و سکوت  ییو گذرا یسطح یمنش نگاه رانیا

جواب بگذارد و  یکرد قصد داشت سخنان او را ب اریاخت

و اشارات پررمز و راز   مایکند اما ا شهیپ ییاعتنا یو ب یسرد 

بار نگاه نافذ خود را در چشمان  نیدر او موثر افتاد و ا یعقوبی

گفت یدوخت و به سرد  نیفرز :   

- به خاطرعمل  یدار ؟انتظاریامد  نجایچه به ا یبرا

  ؟یریو شجاعت بگ اقتیکه ازتو سر زده مدال ل یستیناشا

گفت یانداختو با شرمسار ریسرش را به ز نیفرز :  

- و بخشش شما ندارم جزعفویانتظار چیه .  

زد به او چشم غرهرفت و معترضانه  یمنش زهرخند  رانیا

  :جواب داد 
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- که در وهله  یانجام داد  یتو عمل یدار ازمنییانتظار نابجا

گردد  یات برم ندهیاول اثراتش به خودت و ا ی .  

را  یمسائل نیچن نگراینداشت که درحضور د  یلیتما  نیفرز

 یم دهیبحث کش نیبه ا شیبکشد اما ناخود اگاه پا شیپ

با لحن شمرده   ستینگر یازسالن م یکه به نقطه ا یشد.درحال

اظهار داشت ینیو مت :  

-   میدفاع از خودم ندارم که بگو یبرا یزیمن چ زیپدر عز

 د یکردن درمورد عملکردم فرصت دار یداور یشما هنوز برا

باشد.انسانها نوعا  اتیواقع یایخود گو ندهیکنم ا یو تصورم

شدند و من همان  دهیدر انتخاب سرنوشت خود مختار افر

 یمانجا  یطیشرا نیدر چن یرا انجام دادم که هرجوان یکار

با من  د یشا د ی بنگر یگرید  ی هیدهد.اگر شما مساله را از زاو

د یشو دهیهم عق .  

حرکت داد و گفت یمنش سرش را به عالمت نف رانیا :  

- را ندارم  یگونه بحثو مجادله ا چیه یمن امکشب امادگ

کامال واضح و روشن است .تو نه درقبال  تیموضعمن برا

 یمن هم به نوع اراتیو اخت ماتیخودت بلکه درمورد تصم

را  یو با رفتارت حرمت پدرفرزند   یمسامحه کرد 

که   یاما تو ثابت کرد  دمیکش تی برا یاد یت ز.من زحمایشکست
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را  یپاسخ ناسپاس یستین لیزحمات من قا یابر یارزش چیه

داد  د ینبا ییاعتنا یجز با طرد و ب .  

اتش زد سر فرود  یگارینگاهش را به پدردوهت.س نیفرز

  :اورد و در جوابش گفت

- خودتان  د ید  ی هیو زاو د یدر عقا د یستیحاظر ن  یپدر شما حت

 هیقض نیدانم و به ا یمن قدر زحمات شما را م د ینظرکن د یتجد 

شما  یو را اتیمعترفم که بدون در نظر گرفتن نظر

 نیا قتشیخودم گرفتم اما حق ی ندهیو ا یزندگ ی برا یماتیتصم

 غیخودتان را از من در تی حما نهیزم نیاست که شما درا

وصف  نیباا د یاز خودتان راند  یوجه نیو مرا به بدتر د یکرد 

ازشما طلب  گریو بار د  رمی گ یمن گناه خود را به گردن م

کنم یبخشش م .  

ازدوستانش که  یکیخود را ازدست  السیمنش گ رانیا

  عیحرکت سر کیکنارش نشسته بود گرفت و ان را با 

که با  یپرتقال به دهن خود فرو برد و در حال کی.سپس د ینوش

  یبا لحن کرد یو پشت لبش را پاک م یشانیپ یدستمال عرق رو

گفت  نیسرد و خشن خطاب به فرز :  

- پا نهادن   ریتوانم تو را به خحاطر ز یمتاسفانه من هرگز نم

صورت  کیببخشم.فقط در  یحرمت و احترام و قانون شکن



Romanbook.ir   بهترین سایت دانلود رمان  

 

 

اصل و  یکه ان زن ب رمیبگ دهیتو را ناد  ی حاظرم نافرمان

سابقت  گیند و دوباره به ز ینسب را سه طالقه کن

  یکن تیثیح یبه من اعاده  یتوان یکار م نی.تنها با ایبرگرد 

یرا به دست اور تمیرضا و .  

و   ختیر یگاریس ریرا درون ز گارشیخاکستر س نیفرز

پاسخ داد  یباخونسرد  :  

-  تانیبرا یاد یشما هستم و احترام ز ونیرا مد   زمیمن همه چ

حاظرم شاهرگم را به فرمان شما قطع کنم   د یقائلم اگر اراده کن

 ایدن یکه به اندازه  یازهمسرم اززن د یاما ازمن نخواه

  یبستم و تا زمان یابد  وند یدوستش دارم جدا بشوم من با او پ

کنم یم تیحما یکه جان در بدن دارم از و .  

و  د یکوب زیم یسخن براشفت مشتش را رو نیمنش از ا رانیا

گفت تیبا عصبان :  

-  یده یم  حیبدان معناست که تو او را به پدرت ترج نیا

 یبهتر است که منزلم را ترک کرده و نزد او برگرد  انیبنابر

که او را  یهمان روز ییایب دنمیندارم که به د  ن یبه ا یازیمن ن

یمرده بود  میبرا یبه عقد خودت دراورد  .  

و  را خاموش کرد  گارشیرنگ باخت ته س یازناراحت  نیفرز

  :گفت
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- روم و تا  یشماست من م لیخوب پدر هرطور که م اریبس

گردم یبر نم د یکه شما نخواه یوقت .  

برخواست و چروک شلوارش را مرتب کرد هنوز  نیفرز

او را گرفت تا   یبلند شد و بازو یقوبیبرنداشته بود که  یقدم

ممانعت به عمل اورد درهمان حال گفت یازرفتن و :  

- د؟یما را ترک کن د یخواه خیم یزود  نیخان به ا نیفرز   

-  دواریامدم.ام  یم نجایبه ا د یبروم ظاهرا اصال نبا د یبله اقا.با

اختالف  یو به گونه ا میبرس  یجینشست به نتا نیبودمدرا

کردم یکه اشتباه م نیاما مثل ا میموجود را حل و فصل کن .  

- برخورد تند ما  د یداشته باش  فیکنم تشر یقربان خواهش م

باشد اما شما که ماشاهلل  مانیو کم حوصلگ اد یز ازسنیناش د یشا

 نهایصبر و تحملتان بش تر ازا د یو با د یهستت یجوان و پرانرژ

  .باشد 

به طرف او دراز کرد و گفت یدنینوشیالسیگ سپس :  

- به  یاست شب  فیاست!ح د یاعصاب مف نیتسک  یبرا د ییبفرما

میناراحت کننده خراب کن  یرا با گفت و گوها یقشنگ نیا .  

دست اورا پس زد و گفت نیفرز :  
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- ندارم اگر اجازه  یدنیبه نوش یلیمتشکرم درحال حاظر م

شوم  یازحضورتان مرخص م د یبده .  

-   ارتیشما را ز یما هنوز به قدر کاف د یکنم بمان یخواهشم

مینکرد  .  

گفت  زیاهانت ام یمنش با لحن رانیا :  

- من   یبرا گریبرود اود د یبگذار  یعقوبیجناب  د یر نکناصرا

ندارد یوجود خارج .  

 د یبگو یزیبه پدر زل زد خواست چ رهیخ رهیخ  یقی دقا نیفرز

را   یکرد و دست همگ یخداحافظ انیاما منصرف شد از اقا

کرد و در انجا  یتا کنار در سالن او را همراه یعقوبیفشرد.

  :سر درگوشاو نهاد و اهسته گفت

-   یتماما ازرو شانیا یحرف ها د یریبه دل نگ کنمیخواهش م

 نیهرچه زودتر ا دوارمیاست ام یرخواهیو خ یدلسوز

  لیسرکارنا ارتیشده و بنده مجددا به ز حلییاختالفات جز

  .شوم

و گفت د یکش رونیدست خود را ازدست او ب نیفرز :  

- شب خوش دوارمیمبنده هم ا .  
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  .شب خوش و خدانگهدار-

 یمنشبا حالت رانیدر سالن را گشود و خارج شد.ا نیفرز

تخت   یباال رفت رو یازجا برخواست و به طبقه  یعصب

گرفت.دستانش اشکارا  شیدست ها انینشست و سرش را م

را ازدست داده است.احساس  نیدانست که فرز  یم د یلرز یم

او  یهایده بود.دربرابر ناسپاسبه او حمله ور ش یمتضاد 

 گرید  یتوانست نشان بدهد و ازسو  ینم یگرید شواکن نیجزا

 یبرا یسببگشته بود که چاره ا نیبه فرز دشیشد  یعالقه 

 رانیو ا وستیبه جمع انها پ  یوقت یعقوبی.شد یند یبازگرداندناو ب

د یمتعجبانه پرس د یمنش را درانجا ند  :   

- جواب داد  نیدر ان ب یکیمنش کجاست؟  رانیا یاقا :  

- قرار است یب ویبه شدت عصب ایباال رفته گو یبه طبقه  .  

گفت یتکان داد و با ناراحت یسر یعقوبی :  

- خواهم  یامده متاسفم و ازشما عذر م شیکه پ یمن ازوضع

گردم یالساعه بر م اورمیرا ب شانیروم ا یم .  

حفظ کند دستش را به  یان که تعادلش را به خوب یبرا یعقوبی

 د ینرده ها گرفت و ازپله ها باال رفت پشات دراتاق که رس
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منش با  رانی.استاد یبه در وارد کرد و منتظر ا یضربه ا

لرزان گفت ییصدا :  

  بله؟-

- منش اجازه دارم وارد شوم؟ رانیا یاقا   

- یعقوبی یتو اقا ایب .  

منش با  رانیپشت سر خود بست.اداخل شد و در را  یعقوبی

تخت نشسته بود و بهخ او  یرنگ و محزون رو یب یچهره ا

گفت متیشد و با مال کینزد  یبه و یعقوبیچشم دوخته بود. :  

- منش با  رانیا ست؟یمنش؟حالتان خوب ن رانیا یشده اقا یچ

د یغر تیعصبان :  

دانکم ازدست او چه کارکنم؟بعد   یپسره...نم نیپسره...ا نیا

را به  نوایولگرد ب کدختریدمئیکش شیکه برا یزان همه زحماتا

داد و مرا به او فروخت حیمن ....به پدرش ترج .  

جواب داد  ینشست و به ارام کنارشیعقوبی :  

بابت متاسفم.ازجوان  نیکنم و ازا یحال شما را درک م من

استکه تابع احساسات باشد  د یبع شانیمثل ا یعاقل و روشنفکر

  .و اعمال نامعقول انجام دهد 
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گرفت و گفت شیدست ها انیمنش سرش را م رانیا :  

-  یرا برد.همه  میپسر ابرو نیشوم ا یم ووانهیدارم د 

  یبرا ییچه نقشه ها یدان  یرا نقشبر اب کرد نم میارزوها

و   کنامین یخواست با خانواده  یبودم دلم م دهیاش کش ندهیا

د یفزایماب یناس وصلت کند .و برافتخارات خانوادگسرش   

به دوست و همکار و رفقا   گرانیکنم به د  یجرات م چطور

و نسب گدا گشنه ازدواج  اصلیدختر ب کیکه او با  میبگو

به   میمستق نیو توه ریمن خفت است تحق یبرا نیکرد؟ا

من است تیشخص .  

- راه حل مخصوص به خودش را  یمنش هرمشکل رانیا یاقا

و دچار  د یاوریکه به اعصابتان فضار ب نیا یداردشما به جا

د یشیند یب یبهتر  ریبهتر است تداب د یبشو یشانیاسترس و پر .  

شد و جواب داد  رهیاو خ دگانیمنش به د  رانیا :  

- دست من ساخته است ؟او قلبا به ان دختر عالقه  ازیچه کار

من او را  تیبه خاطر جلب رضا یحت ستیدارد و حاظر ن

را به عنوان   یو نشان نامیدختر ب نیچن کهیرها کند.توقع ندار

زد  یخند یلیعقوبیو با او مراورده داشته باشم؟  رمیعروس بپذ 

  :و گفت
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- شما ندارم  از ییانتظار نا به جا نیقربان من هرگز چن ریخ

و  ستین د ییو مورد تا دهینظر پسند  چیخان ازه نیعمل فرز

کذارم اما  یصحه نم شانیاعمال ا یعنوان رو چیبنده به ه

  نیکند .فرز یراحل نم یشما هم مشکل یخود خور ویشانیپر

کرد  دارابا او م د یماند که با ی را م یو کج خلق ماریکودک ب

 د یتوان یوران نقاهت را پشت سر گذاشت مکه د  نیبهمحض ا

د یخود جذب کن یو ترفند او را به سو لهیبا ح .  

گفت د ینگاهش کرد و با ترد یمنش به طرز خاص رانیا :  

- ؟ییبگو یخواه یفهمم چه م  یمن منظورت رت نم   

اش را صاف کرد و اظهار  نهیجابه جا شد س یاندکیعقوبی

  :نمود 

- است و  د یفعال درتبو تاب عشق جد   نیاست فرز نیعرضمنا

 نیکنم ا یکند اما تصئر نم یعشق تا مدتها او را سرگرم م نیا

که دختره دلش را  نیادامه داشته باشد به مجرد ا شهیوضع هم

 لیبه دل نیاو ازدست داد فرز یخودش را برا یزد و تازگ

 نیجز ا رد ندا یکه در او سراغدارم چاره ا یروح تنوع طلب

که راه  ستین یبرود.همسر او کس یکه به سراغ عشق تازه تر

را بداند و بتواند  یو عشوه گر یطناز ویو روش دلبر

جوان خوشگذران را ارضا کند  کی یهوسها .  
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- دست بگذارم و به احتماالت  یمن دست رو ییگویتو م یعنی

شد ه و  ریدختره س نیازا نیرزف یروز د یدل خوش کنم تا شا

هم بله و هم نه قربان-نزد من بازگردد؟  .  

  چطور؟-

- و زود دارد اما ما  ریکه من گفتم محتمل است و د  ییزهایچ

و  میانجام ده یپنهان یاو اقدامات یذائقه  کیتحر یبرا د یهم با

من  ی دهیبه عق میاو را به سمت خودمان سوق بده یقیبه طر

 یو صبر و تحمل م استیس  ی.باکمد یتند رفت یلیشماامشب خ

د یمالقات کسب کن   نیازا یبهتر ی جهینت د یتوانست .  

و گفت د ییبه هم سا شرایمنش ازخشمدندانها رانیا :  

-   یکهاوانجام داده تا عمر دارم نم یکار نیبا ا

  یکردم.به اوتذکر دادم که به جا حتشیبخشمش.چقدرنص

 شیرا با او خوش بگذراند و بعد رها یمدتتواند  یازدواج م

مقام   ایچن یقدر خودت را ارزان نفروش تو دارا نیکند .گفتم ا

به خاک   تیپا ریحاظر است ز ی که هردختر یهست  یتیو موقع

مرفه و شاخص جامعه.ازان قشر  یازطبقه  ی.دختران فتد یب

که  نیا یاو به جا یارزد.ول ی که سرشان به تنشان م یافراد 

گرفتارکرد.من  یگرگ  نیخود را به دام چن رد یمرا بپذ  حینصا
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دارمخ که ان دختر بهطمع پول و ثروتش او را انتخاب  نیقی

اقتیداند که ل یکرده .خودش هم م   

  یاد یازسرش هم ز یزندگ نیرا ندارد و ا نیچون فرز یپسر

 شیدایباره ازکجا پ کی  یپاپت ی  تهیعفر نیدانم ا یاست.من نم

  یگنج نیچن یشد و مثل مار خوش خط و خال خودش را رو

د ید  یدرخوابش هم ان را نم یانداخت که حت .  

لبخند زد و گفت  انهیموذ  یعقوبی :  

- کنم یعرض م د یباش  لیدارم که اگر ما یمن نقشه ا .  

- گذشته اش  یرا به زندگ نیکه فرز نیبه خاطر ا یعقوبیبگو 

نمزن را ازسرشکمک نیبرگردانم و شر ا   

 نیا یباشد پول خرج کنم.اگر بتوان ازین حاظرمهرقدرکه 

 ینزد من خواه یریپاداش چشمگ یانجام بده نیکاررابرا

ماند  یارج نم یداشت.مطمئن باش خدماتت ب .  

اش نهاد و کرنش کنان گفت نهیس یدستش را رو یعقوبی :  

- است که  یهستم عمر  یقربان بنده چاکر خانه زاد جنابعال

  یکنم و شما به هم به قدر کاف یخدمت م تانیه برادارم صادقان

  یانتظار نیازا شیب گرید  د ینسبت به بنده لطف داشت

ندارم یازجنابعال .  
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- ینشو مانیکنم که پش یمی به هرحال کار   

- است که نقشه   نیتذکر بدهم ا د یکه با ینکته ا ن یقربان مهمتر

شما ثمربخش نخواهد بوداگر به بنده قول  یمن بدون همکار ی

 یذهن دارم که اعجابم دریماهرانه ا ینقشه  د یبده یهمکار

  .کند 

منش ذوق زده گفت رانیا :  

-   ییبگو کهیجان من به تو اعتماد دارم و هرکار یعقوبیبگو 

ولگرد و طمع  یدختره  نیخواهد دماغ ا یدهم.دلم م یانجام م

پسرم   یاززندگ یبا خفت و خوار کار را به خاک بمالمو او را

  کیازثروتم را بدهم و او را همانند  یمیکنم.حاظرم ن رونیب

ود ش یم یعنی ایلگد کوب کنم.خدا رپایکرم ز !  

-   شتری.هرچه ب د یخودتان را حفظکن یخونسرد  د یشما با

د یرس یم جهی کمتر بهنت د ینشان بده تیحساس .   

- به   یسر و پا برا یزن ب نیا نمیتوانم خونسرد با شم و بب ینم

پسرم چنگ و دندان  یدست اوردن ثروت و اندوخهته ها

به ثروت پسرم   یابیزن به طمع دست نیبه طور حتم ا زکند یت

  .همسراو شده
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- به   نیکه فرز  میکن یکار د یدانم ما با  یرا م نیبله من هم ا

ازاو دلسرد شود جیتدر .  

د یپرس یقرار یبا بمنش  رانیا :  

- موجود  یراهها  یهمه  بایتقر ؟مایا لهیچگونه؟به چه وس

  یها یقمار و پارت نعاشقی.فرزمینگرفت جهینت مامایکرد  یراط

  اختباریگرفت ب  یرا به دست م  یباز یکارتها یشبانه بود وقت

شد محال بود تا صبح ازپشت  یداد و مسخ م یعنان از کف م

یتمام اززن اشنا شد  نیکه با ا یاما ازروز زد یبرخ زیم   

  نیدوباره فرز مینه محال است ما بتوان د یچشم پوش حاتشیتفر

میکن بند یپا نجایرا درا .  

-  د یما با د یدارد شا یینقطه ضعفها یقربان هرمرد 

را  یراه د یبا میجستوجو کن یگرید  ینقطعضعف او را درجا

م یکه تا به حال نرفت میبرو  .  

-  یدهد تو بگو چه نقشه ا یقد نم  ییعقلم به جا گریمن که د 

 ی.مشتاقمازاقداماتت اگاه شوم هرلحظه که میدر سر دار

شود حاال  یم شتریزن ب نیام نسبت به ا یگذرد نفرت و دشمن

یدار یبگو چه برنامه ا  .  
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- جلباعتماد  روش نیو موثرتر  نیکنم بهتر یالساعه عرض م

و  د یریتماس بگ شانیشخصا با ا د یاستوشما ابندا با نیفرز

بدون ان که احساستان را بروز  د ید یاو را بخش دکهیوانمود کن

و د ی ازبابت برخورد و رفتارتان اظهارتاسفکن د یده   

با او مراوده داشته  د یهست لیو ما د یگذشت شیکه ازخطا د ییبگو

بدون  تواند یبود م لیهروقت ما دکهیکن یشانتفهمی.بهاد یباش

  بیباشد که فر یلحنتان طور د یبا د یایاشکال بهمالقاتتان ب

 یرا درک کرده و ازو طشیخورده و مجاب بشود که شرا

اور  اد ی لبتها د یاورا شب به منزلتان دعوت کن دبعد یستیمکدرن

 ینقشه به عهده ینجایتا ا د یایکه تنها به حضورتان ب د یشو

دوم نقشه امرا به  یامد من مرحله  نجایبه ا یشماست اما وقت

گذارم یمورد اجرا م  .  

- ؟یحبدهیتوض شتریمورد ب نیدرا یخواه ینم    

  

-   زیاسوده باشد من فکرهمه چ فیمنش خاطر شر رانیا یاقا

شناسم که   یم راییبایخانم محترم و ز انیاشنا نیرا کرده ام درب

گذارم ازان جا که بنده و ان خانم  یسخت به او احترام م

 ونیو بههم مد  میاندازه نسبت به هم ارادت دار کیهردوبه 

ازاو  خواهدکرد  یارینقشهمارا  یدارم که دراجرا نیقی میهست
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او  میکشان یجا م نیرا به ا نیکه فرز  یخواهم دران شب یم

در منزل شما حظور داشته باشد  زین  .  

  . بازهم من منظورترا درک نکردم-

-  یکامالواضح استما به انم خانم ک نامش هاله است وانمود م

 دهیپسرتان پسند  ی ندهیرا به عنوان همسر ا شانیکه شما ا میکن

خان   نیفرز ی همسر فعل نیگزیرا جا شانیا دیدار الیو خ د یا

ریهاله خانم تحت تاث  نیبنابرا د ییبنما   

مناسبات ساده و دوستانه  نیکند با فرز یم یو سع قرارگرفته

را   نیبهظاهر ساده فرز یمعاشرت ها  نیبرقرار کند و هم

شود واندک اندک  یم یو یکندئ که دلباخته  یاغوا م یطور

خان و همسرش  نیفرز نیب ی.وقترد یگیازهمسرش فاصله م

و  کرد  میدست به سر خواه ی قیهاله را هم به طر افتاد ییجدا

  تی ما موفق ینقشه   یکنیتو فکر م-شود   یرمیغائلهختم به خ

باشد ؟ زیام    

  

- خانهرقدر هم که به   نیفرز د ینیکامل دارم بب نانیبنده اطم

 یم یعاد  شیزن برا نیا جیهمسرش عالقه مند باشد به تدر

دارند و  یطبع پرشور و تنوعطلب شانیکه ا نیشود با توجه به ا

  یو طناز ییبایهم هستند هاله هم ازلحاظ ز یا قهیادم خوش سل
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 یطو.ر د یبا اعروس شما خواهدبود مک یبرا یخوب نیجانش

او  نکردنیگزیکه باورش شود که شما قصد جا  میبیهاله را بفر

او جلب شود که  نانیاگر اطم د یعروستان را دار یبه جا

 رانیا لیندان دور عروس خاندان محترم و جلنه چ یا ندهیدرا

کشد تا  یکنار نم نیفرز  یاززندگ یمنش خواهد شد به راحت

به در برود  دانیکامال ازم فیحر  .  

و  تیمنش به خنده گشوده شد و عالئم رضا رانیا یلبها

و  د یاو کوب یبا دست به شانه  د یاشکار گرد  یدر و یخرسند 

   :گفت

- یکرد  یکه فکر بکر  واقعایعقوبیمرحبا   .  

- تا  د یموضوع ممکن است زمان ببرردو ما با نیقربان ا

.امکان  میکن شهیپ ییبایمقصود صبرو شک یبه قله  دنیرس

و  دهیازمعاشرت با ما امتناع ورز نیفرز هیدارد درجلسات اول

کند اما قول  وسیاو شما را دلسرد و ما یتفاوت یو ب یخونسرد 

 نیچون فرز ی.مردانرد یقرار بگ  ریاثدهم کم کم تحت ت یم

شوندو درعرض مدت یزود اغفال م یلیخ   

خود  یهوا و هوسها اریچشم و گوش بسته دراخت یکوتاه

  شیما پ یطبق نقشه  زیدهم همه چ یقرارخواهند گرفت.قول م

  . برود 
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-  غیدر یدهم هرچه که تو بخواه یجان من هم قول م یعقوبی

زن  نیا اورمویبه دست بنکنم.مهم ان است که پسرم را 

اش خارج بشود  یاززندگ  .  

سر داد و اضافه فرمود  یخنده ا یعقوبی :   

-   ینقشه همچنان باق گرید  میماست و ن یازنقشه یمیتازه ن نیا

نسبت به صداقت و  نیکنم که فرز یم یکار ندهیاست در ا

 ینیو سوئ ظن گشته و حس بدب د یدچار ترد  همسرشیوفادار

کند  جاد یای قیاو و همسرش شکاف عم نیب :   

- که   رایدهم که هرکار یتام م اریخوب من به تواخت اریبس

یانجام بده یدان یصالح م  .  

برخاست و گفت یعقوبی :   

- م؟یبه انها ملحق شو ستیدوستان درانتظار ما هستنئ بهترن    

فتگ اقیهم بلند شد و با اشت رانمنشیا :   

-   میابرویها را ازخاطر برده بودم .ب انیبله حقبا توست حساب

 شنهادتینداردوپ وجود یناراحت یبرا لیدل گریجان د  یعقوبی

میخوش باش میبرد برو نیمرا ازب یها  ینگران یهمه   ....  
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  یازچهره  د یبه منزل بازگشت مهش نیفرز یشب وقت ان

شربت به   یوانی.با لافتیرا در زیاو همه چ ینگران و اشفته 

گفت یسراغش امد کنارش نشست و به ارام :   

-  سیتو و پدرت چه گذشته.م ن یتوانم حدس بزنم امشب ب یم

ینیازحد افسرده و غمگ شیکه ب نمیب  .  

بران  یو نرم او را به دست گرفتبوسه ا فیدست لط نیفرز

جواب داد  ینهاده و بالحن محزون :   

- او مرا  امد یبا من کنارن یطیشرا چیبودپدر تحت ه دهیفا یب

پا   ریکرده کاش هرگز غرورم را ز اشحذفیاززندگ یبه کل

گذاشتم ینم  .  

  یرا در بر گرفتو نم د یمهش یازغم و اندوه چهره  یا هاله

روشن کرد و  یگاریس نی اش نشست فرز دهیازاشک بر د 

   :افزود 

-   رمیتوانست تحق یکهمییتا انجا همانانشیم انیامشبدرم

و با  د یکش یاه د یبودم  مهش دهیدر او ند  یحالت ن یکرد.هرگز چن

ابراز داشت یناراحت  :   

-  یتو به خاطر من دچاردردسر شد  نیبابت متاسفم فرز نیازا

نداشتم  تیبرا یز یچ  یمن بجز مشکل و گرفتار  .  



Romanbook.ir   بهترین سایت دانلود رمان  

 

 

دست او را فشرد و جواب داد  نیفرز :   

- بود که من با  یزیچ نیا  یخودت را مالمت کن د یتو نبا

  نیب د یدانستم که با یانتخاب کردم.ازقبل هم م یواگاه اریاخت

و من تو  نمیبرگز یگریرابرد   یکیو  رمیشما دو نفر قرار بگ

  . را انتخاب کردم 

د یانداخت و پرس ریرا به ز دسرشیمهش :   

- زده گفت رتیح نیفرز  ؟یستین مانی پش ازانتخابت :   

- باشم؟نه امروز  مانیپش د یاست؟چرا با یچه حرف نیا زمیعز

سوال را ازمن نکن نیو نه هرگز ا  .  

- دتنم که ارامش  یم ستمیتو ن قیدانم که ال  یمن م نیفرز

 ییتو و پدرت فاصله و جدا نیات را برهم زدم و ب یزندگ

  تیکه بههمسر نیروز مرا به خاطر ا کیترسم تو  یانداختم.م

یدرامدم مالمت کن  .  

- حرفها را نزن مندرکنار تو خوشبختم و جزبودن  نیا د یمهش

زود به اشتباه خودش  ای ریندارم پدرم د  یگرید  یبا تو ارزو

او  یشود ناراحت یکاسته م تشیبردو ازخشم و عصبان یم یپ

که مطابق   یارسراغد رایکدام ازدواج یوانگه نداردیمنطق لیدل

 ود؟هرخانوادهخانواده انجامش یاعضا یهمه  ی قهیو سل لیم
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هستند مرور زمان همه   ریمشکالت درگ نیبا ا یبه نوع یا

  می خودمان فکرکن ی ندهیفقط به ا د یکند.ما با  یراحل م زیچ

که قلبا   یکرد درحال د ییبا حرکات سر سخناناو را تا د یمهش

مرموز به او  یبود.حس ندهنگرانیداشت و ازا یگریاحساس د 

رانیداد که ا یهشدار م   

که زبانزد همه بود  یا انهیو خصلت انتقام جو یبا ان خو منش

به  یروان ویروح یرینخواه گذاشت انها بدون تنش و درگ

همچنان صبور   نیبود کهفرز دواریخود ادامه دهند و ام یزندگ

تو   نهینفوذ و احساسات ک ور یبماند و تحت تاث یباق داریو پا

رد یپدر قرار نگ یزانه   .  

  

  

  00 

  

 لوفریماند  شعر من ن مهتابیب یدر چشم من شبها یزندگ

باران اندوهم  یپژمرده درمهتاب ماند  ابر ب    

کوهم ی نه یس خارخشک    
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است اغوشم  نغمه پرداز  یرفته است کزهرارزو خال سالها

ازخاطر  اد یخاموش خاموشم   ایحال  -اه-جمالو عشق بودم

   !فراموشم

  یبه منزل بازگشت حالت نیکه فرز یروز که عصر هنگام ان

کرد و  میبه همسرشتقد  یشاخه گل یدگرگون داشت با بشاش

برگونه شا نهاد  یبوسه ا  .   

- زمیسالم عز  .  

- یسالم خسته نباش  .  

- یمتشکرمتو هم خسته نباش  .  

کاناپه   یهطرفمبل کشاند روراب یو و د یدست او را کش نیفرز

با دقت نگاهش کرد  د یرا کنار خود نشاند مهش د ینشست و مهش

د یو پرس :   

- ؟یا یخوشحال به نظر م یلیزم؟خیشده عز یزیچ    

زده جواب داد  جانیه یروشن کرد و با لحن ی گار یس نیفرز :   

- یباورنکردن زویانگ رتیح  یدارم خبر تیبرا  یخبر خوب  .  

- بودم دهیزده ند  جانیه نجوریتو را ا چوقتیه ن یشدهفرز یچ  

.  
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- زده هستم بگذارازابتدا  جانیه یکامال درست است حساب

بامن  یپدرم تلفن شیدو ساعت پ یکی نیشرح دهم هم تیبرا

دارد  یکه قصداشت میشود اگر بگو یتماس گرفت باورت نم !   

د یگرد شد و ناباورانه پرس رتیازح د یمهش چشمان :   

- ؟ییگویراست م    

گذاشت.به جانب    یگاریس ریز یلبه  یرو گارشرایس نیفرز

   :او خم شد و گفت

کردو گفت  یازمنعذرخواه اقیانچنان بااشت ی وقت زمیعز بله

شدم  ریشده راستش منهم مثل تو غافلگ مانیکهازبرخورشان پش

به من چه گفت یدانیزبانمبند امده م یو ازشگفت :   

سرش را تکان داد و گفت د یمهش :   

- دانم ینه نم    

  ریزد و دوباره ان را در ز گارشیبه س  یپک نیفرز

کرد و جواب داد رهایگاریس :   

-  مانهیو دوباره صم میکدورتها را فراموش کن  ای به من گفت ب

کنم و    یمثل گذشته فکرنم گریگفت د   ی.ممیبا هم رفت و امد کن

نظرکردم د یتجد  دمیدرعقا  .  
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دیو مردد پرس د یکش یاه د یمهش :   

-  دهیعق رییسرعت تغ نیشده که پدرت به ا یچ  یکنیتو فکر م

گرفته؟ شیپ دریزیداده و رفتار مصالحت امک    

- حاصل کرده که منادم مصمم و  نیقی د یشا دانمیخودمهم نم

.به  رمیگ ی قرار نم ریتحت تاث یهستم و به اسان یسرسخت

برده و درصدد  یخودش پ یاست که به خطا نیهرحالمهم ا

  . جبران برامده

 ینگاهش کرد در ذهن اشفته اش عالمت سوال د یباترد  د یمهش

   :نقش بسته بود اهسته گفت

-   یبه نظرم بیمنتظره عج  ریغ ویطرز رفتار ناگهان نیا

را ازخودم  ینیو بدب د یترد  یتوانم لحظه ا ی رسد!من که نم

  . دور کنم

نهفته بودادامه  د یدر کالم مهش کهیه به ظرافتتوج  یب نیفرز

   :داد

- بروم دنشیدرضمن ازمن خواست که امشب به د   .  

د یسکوت کرد و پرس یقیدقا د یمهش :   
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-  نیکه مراهم مالقات کند؟  فرز د؟نخواستینپرسیزیازمن چ

   :دست او را فشرد و گفت

  . ازمن خواست تنها به مالقاتش بروم-

او مشاهدهکرد افزود  یاندوه را درچهره  ی هیچون سا و :   

- گام را  نیکه پدرم اول نیهم یخودت رو ناراحت کن  د یتو نبا

  یبه حساب م ازیامت کی ما  یبرداشت برا یاشت یبرا

تو  لیمطابق م زیدهم همه چ یبگذرد قول م ی.بگذار مدتد یا

برود  شیپ  .  

 ینهاد و با لحن محزون اویشانه  یسرش را رو د یمهش

هارداشتاظ :   

- نگرانم ی لیمننگرانم.خ  .  

د یرانوازش کرد و متعجبانه پرس  شیموها نیفرز :   

- نمیب ینم  ینگران یبرا یکه مورد  ؟منینگران یازچ  .  

سرتکان داد و گفت د یمهش :   

- ترسم اوضاع ان گونه کهما  یزند م  یدانم اما دلم شورم ینم

نباشد   میکن یتصور م  .  



Romanbook.ir   بهترین سایت دانلود رمان  

 

 

 ریخود بلند کرد دستش را ز یشانه  یسر او را ازرو نیفرز

شد.لبخند زد و  رهینمناک او خ دانیچانه شا نهاد ودرد 

گفت یبخش نانیبالحناطم :   

- بخه خودت مسلطباش تو تنها  کنمیمن!خواهش م یکوچولو

 قیمجدد با پدر تشو ارتباطیمدت مرا برا نیکه در ا یبود  یکس

ار تو بودکه من ان شب و اصر شنهاد یبنا به پ یکرد  یم

شده که  یپدرم رفتم.حاال چ دنیگرفتم و به د  دهیغرورم راناد 

باطل به سرتافتاده؟ االتیو خ یکنیم یاحساس نگران    

- زند  یجهت دلم شور م یدانم چرا ب  یخودم هم نم .   

- که به   ستمین یادم یشناس یتو که مرا خوب م زمیعز نیبب

 نیات و نفوذ پدرم از اپشت پا بزنم و تحت القائ امیزندگ

هستم   یازینیچشم بپوشم.من ادم مستقل و ب یسعادت و خوشبخت

 یدرباره  گرانیدهم که د  ینم  نیبه ا یتیالقاعده اهم یو عل

داشته  ردمدرمو یو چه قضاوت شند یند یمن چگونه ب ماتیتصم

یاشت یباشند.حال که پدرم خودش برا   

  میاش بزن نهیندارد دست رد به س یشدهلزوم شقدمیپ

رد ان صورت منهم   کهیارتباطنباش نیبه ا لی...تو مانکهیمگرا

کنم یرا سرکوب م لمیتما  .  

ازاو فاصلهگرفت و جواب داد یاندک د یمهش :   
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-  د یسرکوب بشود.شا التتیبه خاطر من تما ستمیمن حاظر ن

من سد راهت هستم؟  یکن یتصور م   

-  یبرداشت م یگریطور د  می چرا ازحرفها زمیعز

 میکه تو  هستند ییزهایمن همان چ یو خواستهها التی.تمایکن

  یگرید  یمقوله  یروابط پدر فرزند  یاما مساله  یخواه

من همچنان به قطع  ینباش لی اگر تو ما میگو  یاست.بازهم م

ابراز   یخود او تلفن کهیطیدهم اما در شرا یرابطهادامه م

بکشد ما  دشیبر عقا یبطالن و درنظر دارد خط کردهندامت 

کدورتهموارهمشکالت  م؟قهرویفرصت استفاده نکن نیچرااز ا

ان با   ازتبعاتیبه دنبال دارد کهتو هم به خوب یو روان یروح

یاطالع هست  .  

کرد تبسم کند  یو سع د یکش یو پرسوز قینفس عم د یمهش

   :سپس گفت

- تو   اتیو نظر ماتی.تصم ییهرطور که بگو ارخوبیبس

ارزشمند است میهرچه که باشد برا  .  

او نهاد و گفت یشانیبرپ یبوسه ا نیفرز :   

- ییایهمسر دن نیتو بهتر د یمتشکرم مهش  .  

ازجا برخاست و ادامه داد  سپس :   
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-  یدوش م عای من هم سر یخنک اماده کن یدنینوش کیتاتو 

گردم  یو بر م رمیگ  .  

شپزخانه شربت  هم در ا د یحمام رفت و مهش  یبه سو نیفرز

اماده یخنک    

و در همان حال با احساس متضاد خود را متقاعد کند که  کرد 

آنها  یبه زندگ یخدشه و خلل چیپدر و پسر ه یرابطه  جاد یا

 یو خوش یبه خوب یبه فضل اله زیآورد و همه چ یوارد نم

اصالح کرده  یبا صورت نیساعت بعد فرز میختم خواهد شد. ن

 رو مرتب کنار همسرش نشست. د  آراسته یو سر و وضع

 د یمهش دگانیبه د  یزیشربت نگاه محبت آم دنینوش نیح

   :انداخت و گفت

اگر حوصله ات در  م،ی ا یب رترید  یممکن است شب کم -

 ییرود لباس بپوش تا سر راه تو را به منزل دا یخانه سر م

  ؟یدنبالت، موافق میآ یرضا برسانم. شب موقع برگشتن م

گفت یجنباند و با خونسرد یسر د یمهش :   

دهم در منزل خودمان منتظر بمانم یم حیترج - .  

حوصله ات سر برود؟ یکن  یفکر نم -   

کنم یسرگرم م ینگران نباش باالخره خودم را به نحو - .  
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ب پس من رفتم اریبس - ُُ ُخ .  

 یو آماده  د یبوس اقیبرخاست، همسرش را با اشت نیفرز

دستش داد. گره کراواتش را  کتش را به د یحرکت شد. مهش

بعد  یکرد. لحظات یرا تا کنار در همراه نیمرتب کرد و فرز

را روشن کرد و هنگام  لشیاز منزل خارج شد، اتومب نیفرز

 یکه از پشت پنجره او را م د یمهش یبرا یحرکت دست

یدور شد. چهره  یتکان داد و به آرام ستینگر   

بود  دواریدر او اثر گذاشته بود، ام د یو نگران مهش محزون

آماده کند و به  دیمهش داریو قبول د  رفتنیپذ  یبتواند پدر را برا

ماجرا خاتمه دهد  نیا .  

انتظار داشت او را تنها مالقات کند   د یبه منزل پدر رس یوقت

 د یگرد  یو شگفت رتیو همراهانش دچار ح یعقوبی دنیاما با د 

وصف  نیه اش نشست، با ابر چهر یتیو گرد مالل و نارضا

  کیکایبا  ییو به رسم ادب و با خوشرو اورد یخود ن یبه رو

منش  رانیآنها دست داد و تعارفات معموله را به جا آورد. ا

را  نیشد. فرز شقدمیپ یروبوس یقبل برا یبرعکس جلسه 

و به  د یمحکم در آغوش گرفت، دو طرف صورتش را بوس

او را گرفت و در کنار  یبازو ریخوش آمد گفت. سپس ز یو

. د یحالش گرد  یایشاد و سرزنده جو یخود نشاند و با حالت

گرم و  ییرایکرد که پذ   یحتا تصورش را هم نم نیفرز
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 یا اکارانهیو ر زیخدعه آم یپدر بر طبق نقشه ها ی مانهیصم

و موقر  نیمت یصورت گرفته باشد. در آن لحظات با رفتار

توجه   یقیدقا یو برا د یر گرد پد  همانانیسرگرم گفت و گو با م

همانند  همانانیکه در جمع م ییبایاش به خانم فوق العاده ز

 یم رهیخ راچشمها  تشیو جذاب د یدرخش یفروزان م یشمع

با پدر گفت و گو  یعاد  یکرد، جلب شد و پس از آن با حالت

  .کرد 

از باب شرکت و گزارش کار  شتریبود ب لیمنش ما رانیا

را از همه  دانیم شهیمثل هم یعقوبیا مطلع شود ام نیفرز

  رفتنیبه سبب پذ  نیپرداخت و از فرز ییربود و به تملق گو

  :دعوت پدر و حضور در جمع شان تشکر کرد 

  یخان خوشحالم که دوباره سرکار را مالقات م نیفرز -

  ی هیهمواره ما یو مجالست با جناب عال ین یکنم. همنش

د ی آ یمباهات بنده بوده و از افتخاراتم به حساب م .  

کرد و دوستانه پاسخ داد  یتبسم  نیفرز :  

نسبت به من لطف  شهیشما هم ،یعقوبی  یممنونم آقا -

بودم یحضرت عال داری. بنده هم مشتاق د د یدار .  

به او تعارف کرد و ادامه داد ی گار یس یعقوبی :  
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 د ییدارم، باور بفرمابنده قلباً به شما ارادت خالصانه  -

مرا به  زیچ چیسرکار شدم که ه یواال تیچنان مجذوب شخص

 دارهاید  نیا دوارمیکند. ام یخشنود نم دارتانید  یاندازه 

  یتداوم داشته باشد و بنده از فضل و کماالت جناب عال شهیهم

  .بهره مند شوم

 نیا ی ستهیبنده خودم را شا د،ییفرما یقربان شرمنده م -

دانم یهمه لطف نم .  

سرکار است که در کمال  یاز طبع واال یهم نمودار نیا -

خودتان را از  یاخالق یایخضوع و خشوع محسنات و سجا

است نیسرکار قابل تحس ی. فروتند یدار یم دهیحاضران پوش .  

منش کرد و با همان لحن چاپلوسانه اش  رانیرو به ا سپس

  :افزود 

و  ستهی فرزند شا نیکه چن میگو یم کیبنده به شما تبر -

  یو افتخار م دیرا در دامان پر مهرتان پرورش داد  یارجمند 

در جمع شما محشور شدم.  ری دوست حق کیکنم که به عنوان 

  نیاست که هرگز کدورت و مفارقت بر ا نیمن ا یقلب یآرزو

 نو همواره لحظاتتا فکند ین هیسا یمیجمع دوستانه و صم

باشد  یو شادکام یسرشار از خوش .  
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 السیچند گ دنیبا نوش یعقوبیدانست که  یمنش م رانیا

سکر، دچار ز ُُ شده و کنترل زبان   یو پر حرف ییگو ادهیُم

او  یو افراط  زیخود را از دست داده است. تعارف مبالغه آم

 شبرد یپ یکه برا یینبود اما از آنجا ند یخوشا شیچندان هم برا

و  تداش ازیمرد حراف و چاپلوس ن نیمقاصدش به وجود ا

 د،ید  یموجود م طیاو را متناسب با شرا یها ییخودنما

کرد و خاموش ماند  شهیپ  یمالحظه کار .  

را  نهایماهر و کار کشته بود آست ییرایکه در امر پذ  یعقوبی

را   یباز یبعد کارتها یقیگشت. دقا ییرایباال زد و سرگرم پذ 

در حال  همانانیکه با م نیبه دست گرفت و خطاب به فرز 

  :گفت و گو بود اظهار داشت

و  د یرا کنار بگذار یامشب کم لطف دوارمی خان، ام نیفرز -

د ینبرد باش دانیم فیهمانند سابق حر .  

منش به طعنه گفت رانیا :   

 حاتیمدتهاست که به صومعه پناه برده و تفر نیفرز -

کرده است میحرما را ت  یشگیهم !  

  یشدستیپ یعقوبیپاسخ گشوده شد اما  یجهت ادا نیفرز  یلبها

درنگ گفت یکرد و ب :   
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از  یرفع کسالت ناش یما برا یشبانه  ییگردهما -

 لیقب نیماست. ا یروزانه  یخسته کننده  یتهایفعال

 چیچون ما نشاط آور است و ه یافراد  ی هیروح یحاتبرایتفر

سازد. به نظر  یما وارد نم یداخل یبه زندگ یانیخدشه و ز

ست؟یگونه ن نیشما ا   

  یبا لحن یعقوبیتعلل کرد اما  یدر دادن پاسخ اندک نیفرز

و بر  د یآنها شرکت جو یاز او تقاضا کرد در باز بندهیفر

 یانجوان آداب د  نیکه فرز  یی. از آنجاد یفزایمحفل ب تیمیصم

آگاه نبود بهتر  یعقوبی یها و انحرافات فکر سهیبود و از دس

 نیبنابرا ،پدر همرنگ جماعت بشود  ند یخوشا یکه برا د ید 

و ورقها را به دست گرفت د یکش شیخود را پ  . 

اش راه نداشت فکر  شهیکه در اند  یآن لحظه تنها موضوع در

تا از  د یکش یانتظار آمدنش را م یبود که با دلواپس د یمهش

منش آگاه شود رانیبرخورد و واکنش ا .  

حاضران،  یمباحث در خور توجه  دنیکش شیبا پ یعقوبی

را در بند و حصار خود درآورده بود. او هاله را به  نیفرز

کرد و آن دو   یمعرف نیخود به فرز نیاز منسوب یکیعنوان 

ه گفت و شنود پرداختند. ب گریکد یکامالً دوستانه با  یطیدر مح

  نیفرز وآنها تا طلوع آفتاب ادامه داشت  یو سرگرم  یباز

دانست که چگونه شب را به روز ینم چیه   
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است. غافل از آن بود که همسرش تمام طول شب را  رسانده

بر هم ننهاده است.  دهید  یقیکرده و دقا یبه انتظار آمدنش سپر

زد  یه لب به مشروب مبار بود ک نینخست نیپس از هفته ها، ا

کرد  یو قمار م .  

 یگریپس از د  یکیمنش  رانیا همانانیطلوع آفتاب م با

استراحت که به   یپس از لخت نیمنزلش را ترک کردند و فرز

به خود آمد  یاز بستر برخاست. وقت د یانجام یخواب کوتاه مدت

به سراغش  یمانیندامت و پش د یاز سرش پر ی و حالت خمار

که با او نهاده  ییو قول و قرارها د یمهش اد یباره به  کیآمد و 

 لیبود افتاد. همان دم منزل پدر را ترک کرد و سوار بر اتومب

کرد و دهانش تلخ و  یبا سرعت از آنجا دور شد. سرش درد م

روشن کرد و به فکر فرو رفت یگاریخشک شده بود. س .  

سر تا سر   یمان یت پشزد و حاال یم بیبه او نه وجدانش

بود و احساس ضعف و  زاریوجودش را آکنده بود. از خودش ب

 دهیو رذالت رس یدانست که به سرحد پست یکرد. م یم یزبون

انحطاط و ظلمت  ی راههی به ب یعفت و پاک یو از جاده 

سقوط کرده است. آنچنان از عملکرد و ماحصل رفتارش  

سرش را به  خواست یبود که دلش م نیشرمسار و خشمگ

که  د یشیاند  یکند با خود م شانیو مغز خود را پر دهیکوب وارید 

و آرزومند  بینج دگانیتواند به د یم ییبا چه رو گرید 
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  اد یبه  یشرف و وجدان کند. وقت یهمسرش بنگرد و ادعا

 یرا م شیافتاد بغض گلو یو صداقت او م یکدلیو  د یمهش

  .فشرد 

 نیهم یاز ازدواج آنها نگذشته بود اما در ط یچند ماه هنوز

خود را رو کرده و به زن  فیزشت و کث  تیمدت کوتاه او ماه

از  د یروا داشته بود. حتا اگر مهش انتیو وفادارش خ بینج

  یاغماض م ی دهیرا به د  شیگذشت و خطا یگناهش م

 د او قادر نبود خودش را ببخشد و وجدان منفعل خو ست،ینگر

راند و در دل هزاران  یم لید... همچنان اتومبده نیرا تسک

قادر نبود به  یکرد. از فرط شرمسار  یبار خود را نکوهش م

 ینبود به سِر کارش حاضر شود، ب لیمنزل برگردد حتا ما

  یم نینهاد و بر خود لعن و نفر یرا پشت سر م ابانهایهدف خ

  .فرستاد 

نسبت به اقدامات پدر و  یشک و شبهه ا نیآن لحظه کمتر تا

 عیبرد که وقا یبود و گمان نم افتهیاش راه ن لهیدر مخ یعقوبی

شده  یحساب شده و از قبل طراح یو رخداد شب قبل با نقشه 

از دوستان معلوم  ییرایو پذ  یپدر مرتبط باشد. شب زنده دار

آمد و  یمنش به حساب م رانیا  یبرنامه ها  نفکیالحال جزء ال

از  شیاز عدم تعادل، مصرف ب یود را ناشخ  یخطا نیفرز

آن  تیدانست و مسئول یم یمنیاهر یحد مشروب و تسلط قوا
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پدر  یها لهینسبت به ح ینوشت. اگر ذره ا یخود م یرا به پا

گذاشت  یهرگز دوباره قدم به آن خانه نم د یشد شا یبدگمان م

  ییزناشو یزدن زندگ رهمکه قصد ب یباپدر شهیهم یو برا

که هنوز به   ییکرد اما از آنجا یاش را داشت قطع مراوده م

ماجرا  نینبرده بود او را در ا ی پدر پ یطانیو ش د یپل ینقشه ها

دانست یپاک و مبرا م .  

که بر جسمش عارض شده بود تمام روز را   یوجود کسالت با

بر او غلبه  یراند و عاقبت ضعف و خستگ لیهدف اتومب یب

و خود را در مکان  زد یست از شهر بگرتوان یم د ی. شاافتی

 یزیکند اما از وجدان مشوش خود گر یمخف یدور افتاده ا

شرم و ندامت بر وجودش چنگ انداخته بود.  ی هینداشت و سا

را مقابل لیعصر اتومب یعاقبت حوال   

به   ازین ،ی متوقف کرد. عالوه بر رفع گرسنگ  یرستوران

رفته اش را دوباره  لیتحل یداشت تا قوا یاستراحت کوتاه مدت

سفارش داد. به رغم   یی. وارد رستوران شد و غذاابد یباز

به خوردن نداشت. چند لقمه که  یاد یز یاشتها د یشد  یگرسنگ

 ییدرنگ به طرف دستشو یخورد، حالش دگرگون شد و ب

دیود  .  

 یوانیقرار گرفت و ل یغذاخور زیبعد دوباره پشت م یلحظات

  یظرف سوپ داد. وقت  کیسپس سفارش  د،یآب نوش
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سوپ داغ را مقابلش گذاشت چند قاشق از آن را  شخدمتیپ

به خوردن ندارد.  یلیوجه م چیفرو داد و احساس کرد به ه

صورت حسابش را پرداخت کرد و از رستوران خارج شد. 

به  د یدانست که مهش ینبود، م زیجا ریتأخ ناز آ شیب گرید 

 شانیاو پر یطوالن بتیت و از غشدت نگران و دلواپس اوس

احساس شرم و  د یکه از برخورد مهش نیخاطر است. با ا

داد به منزل بازگردد و او را از  حیکرد اما ترج یخجالت م

اورد یدرب ینگران .  

  

 * * * 

  

مانده و  داریتمام طول شب را در انتظار بازگشت او ب د یمهش

و گاه  مودهیچشم به در دوخته بود. گاه طول و عرض اتاق را پ

  یهم رو ی . گاهد یکش یسرک م ابانیاز پنجره به داخل خ

دهیسپ یزد. وقت ی کاناپه به حالت نشسته چرت م   

روز بر همه جا  یاتاق سر برآورد و روشن یاز پنجره  صبح

  یروو همانجا  د یگرد  وسیمأ نیحاکم گشت از بازگشت فرز

 دنیبه خواب رفت. ساعت ده صبح با شن یمبل چند ساعت

به ساعت  یاز جا جست. نگاه کبارهیزنگ تلفن  یصدا
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را  یاست گوش نیکه فرز نیانداخت و به تصور ا یوارید 

  .برداشت

شده  یمزاحم تلفن کیکه گرفتار  افتیشروع مکالمه در با

 یپرخاش کرد و گوش یبه و یاست. از شدت خشم و خستگ

به   یرفت آب ییخود گذاشت. بلند شد و به دستشو یسر جا را

دست و صورت خود زد تا خواب و کسالت را از خود دور 

شرکت را  یتلفن را برداشت و شماره  یکند سپس گوش

  ن،یاز عدم بازگشت فرز یو ناراحت ینگران ود گرفت. با وج

. رد یبه خود بگ یکرد بر خود مسلط شده و لحن مهربان یسع

شب را در منزل پدرش گذرانده است.  نیدانست که فرز یم

نبود او را  لیرفتار او مکدر بود اما ما نیهر چند که از ا

  .مورد بازخواست قرار دهد و از اعمالش انتقاد کند 

خود را در  یو رضا د یورز یعشق م نیتمام وجود به فرز با

شب   کیداد که  یم یدانست. به خود دلدار یاو م یارض

کردن اوقات خود با پدر  یاز منزل و سپر نی دور بودن فرز

اختالف و  جاد یا یبرا یا زهیتواند عامل و انگ ینم

حق را  نیا نی فرز یاو و شوهرش گردد. برا نیب  یناسازگار

را با پدرش بگذراند اما  یکه پس از ماهها اختالف شب بود  لیقا

تلفن به  لهیخود را به وس امدنیبود که چرا ن رینکته دلگ نیز اا

شده است. بعد خود را  شیاطالع نداده و موجب نگران یو
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 نیوجود نداشته و فرز یمتقاعد کرد که البد امکان تماس تلفن

پدرش بوده است  یکارها ریدرگ  . 

شرکت به او اطالع  یتماس با شرکت برقرار شد منش یوقت

معاون امروز سر کارش حاضر نشده و تا آن  یداد که آقا

از او  د یهم با شرکت نگرفته است. مهش یتماس چیلحظه ه

  یبه و نیتشکر کرد و تذکر داد که در صورت آمدن فرز

اطالع دهد که حتماً در اسرع وقت با منزلش تماس حاصل کند 

د. عدم حضور کرد و مکالمه را قطع نمو یخداحافظسپس 

افزود و  شیکارکنانش بر نگران  یخبر یدر شرکت و ب نیفرز

  .دلش شور افتاد 

  نیکه فرز نیکرد تا ا یعصر با دلشوره اوقات خود را سپر تا

نامرتب و آشفته وارد  یافسرده و سر و وضع یبا چهره ا

حال  دنیاما با د  د یشادمان به جانب او دو د ی. مهشد یمنزل گرد 

را  شیشد و با تعجب سر تا پا  رانیاو ح شانینزار و پر

  .برانداز کرد 

؟یحال و روز درآمد  نیشده؟ چرا به ا ی. چ نیسالم فرز -   

آن ولو شد. کتش را  یخود را تا کنار مبل کشاند و رو نیفرز

 یکراواتش را شل کرد و با چشمان یانداخت. گره  یگوشه ا
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را  د یشد. سکوت او مهش رهی خ یفروغ به نقطه ا یمات و ب

د ینگران کرد پس کنارش نشست و پرس شتریب :  

چرا  ؟ینکرده تصادف کرد  یافتاده؟ خدا یاتفاق نیفرز -

؟ییگو  ینم یزیچ !  

. د یکش شیبه صورت و موها یدست شانیکالفه و پر نیفرز

مرتعش آن را  یآورد و با دستان رونیب بشیاز ج یگاریس

زد و بدون آن که  ارشگیروشن کرد. چند پک محکم به س 

را نگاه کند جواب داد د یمهش .  

با تو صحبت کنم د یآرام باش. با د ینشده مهش یزیچ - .  

  یاز کنارش برخاست و به سرعت در آشپزخانه شربت د یمهش

را به دست  وانیو پارچ و ل  ختیآماده کرد و داخل پارچ ر

را پر کرد و به دستش داد  وانیگرفت و نزد او بازگشت. ل

   :سپس کنارش نشست و گفت

 دهیپر  یلیتازه کن. رنگت خ ییرا بخور و گلو نیا ایب -

یانگار ضعف کرد  !   

 زیم یآن را رو دنینوش یرا گرفت اما به جا  وانیل نیفرز

ل زُ  شیرا گرفت، در چشمها د یمهش یدستها کبارهیگذاشت.  ُُ

گفت د یبار یکه اندوه و ندامت از آن م یزد و با لحن :   
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تو شرم دارم. من  یرو دنیمرا ببخش، من از د  د یمهش -

چون تو  یبیزن خوب و نج افتیهستم که ل یفیآدم پست و کث

  ...را ندارم من... من

د یاو را تکان داد و پرس یدستها د یمهش :  

 نقدریبه سرت آمده؟ چرا ا  یچ  ن،یفرز ستیچه حرف نیا -

شده یبه من بگو چ ؟یمشوش و آشفته ا .  

گفت صالیرا پر کرد. با است نیاز اشک چشمان فرز  یا حلقه :   

که از  یدانم در قبال عمل زشت ینم د،یلعنت بر من مهش -

به تو بدهم. من شرم   یقانع کننده ا حیمن سر زده چه توض

  .دارم به چشمان تو بنگرم

افتاده؟ مگر تو  یآورم! آخر چه اتفاق ینمسردر چیه -

؟یچکار کرد    

ممکنه را مرتکب شدم.  یکارها نیو زشت تر نیبدتر -

کردم که شهامت ابراز آن را ندارم یکار .  

 یدود م یگاریرسیدر ز گارشیو س د یلرز یآشکارا م  نیفرز

او را مرتب کرد و  یشانیپ یرو یبا مالطفت موها د یشد. مهش

   :گفت
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 یبهتر است کم  ستیخوب ن چیتو حالت ه نیفرز -

. لطفاً یبده حیتوض میبرا یتوان یبعداً هم م  ،یاستراحت کن

جا استراحت کن نیو هم  ریآرام بگ یکم .  

مقاومت کرد، دست او را محکم گرفت و گفت نیفرز :   

بگذار حرفم را بزنم. بگذار هرچه در دل دارم  د ینه مهش -

من خجالت زده هستم و  د یو سبک بشوم. مهش زمیبر رونیب

ما   نیکه ب  یکنم. اتفاق یاز تو عذرخواه یدانم با چه زبان ینم

شبید  شب،ی. د ستی ن ریو تفس هیواقع شد قابل توج ...  

 یسکوت رو یخود را به نشانه  یانگشت اشاره  د یمهش

ذاشت و لبخندزنان گفتاو گ یلبها :   

دانم یم زم، یدانم عز یم - .  

جواب  یخود دور کرد و به تند  یدست او را از لبها نیفرز

  :داد

یدان ینم زیچ چیتو ه د،ینه مهش - .  

گفت یو ساده دل یبا خونسرد  د یمهش :   
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من فقط   ،یامد یکه شب را به منزل ن ستیاصالً مهم ن -

و  یهست یمطمئن  یدانستم که جا ینگرانت شدم اما م یکم

فتادهین  تیبرا ینکرده اتفاق یخدا .  

شده بودم. پدر و  منیگرفتار اهر شبیمن د  د،ینه مهش -

روم   یبه آنجا م یدانستم وقت یبودند، نم  فتهیدوستانش مرا فر

کشد. من به تو قول داده بودم هرگز  یانتظارم را م یزیچه چ

زنم و طرف قمار نروم. قول داده بودم در لب به مشروب ن

داشته  وردر آن حض یا بهیکه زن جوان و غر نمیننش یمجلس

من به تعهداتم در قبال تو عمل نکردم و نشان دادم  د یباشد. مهش

  هیهستم، اما به خدا قسم من از نفس قض یاراده ا یکه آدم ب

قرار  لهیپدرم بود، او با وس ینقشه ها  نهایا یآگاه نبودم. همه 

من و تو  نیداشت ب یمار خوش خط و خال سع کیدادن 

کند جاد یفاصله ا .  

 د یپنهان کرد. چشمان مهش شیدستها انیصورتش را م نیفرز

زد  یگرد شده بود و حتا پلک هم نم  ی از فرط ناباور  . 

کرده و خون در عروقش  رشیغافلگ نیبهت آور فرز سخنان

منش نفرت داشت رانیچقدر از امنجمد شده بود.   . 

و  یکه شده خوشبخت یا لهیمرد در صدد بود تا به هر وس نیا

کند  یسعادت آنها را متالش .  
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ک محکم به آن زد  یگری د  گاریس نیفرز ُُ روشن کرد، چند ُپ

  :و ادامه داد 

زدم و به  میدانم که پشت پا به قول و قرارها یمن م -

 یخودم بازگشتم. من خودم را محکوم اعالم م  فیکث یگذشته 

از  د یاراده هستم. مهش یو ب فیکنم و معترفم که رذل و ضع

را  میخورم که خطا یمتأسفم و به شرافتم قسم م انیجر نیا

  .جبران کنم

. د یشربت را برداشت و آن را به سرعت سر کش وانیل نیفرز

 انیزد و دوباره سرش را م گارشیچند پک محکم به س

چنان به او عالقه داشت که حتا در آن  د یگرفت. مهش شیدستها

باشد پس مچ دستش را  شیهم حاضر نبود شاهد ناراحت طیشرا

گفت متینوازش کرد و با مال :   

را  شبید  یکن ماجرا یلطفاً آرام باش. سع زمیعز -

رم تو را ندا لیقائلم و م  یاد یاحترام ز تی. من برایفراموش کن

ما ممکن است مرتکب   ی. همه نمیو نگران بب یهمه عصب نیا

میخطا شو .  

من یول - ...  

کنم فراموشش کن یخواهش م - .  
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. من آدم ی تو فرشته ا ،یستین یزن معمول کیتو  د یمهش -

چون تو دارم ی هستم که همسر یخوش شانس .  

 یآدم خوب یکن یمن آنقدرها هم که تو تصور م زمیعز -

  یوار دوستت دارم و تا پا وانهیدانم که د  یرا م نیاما ا ستمین

  ازیمرگ به تو وفادارم. تو در حال حاضر فقط به استراحت ن

را ندارد یهمه ناراحت نیاعصابت تحمل ا ،یدار .  

 یو درون مبل فرو رفت. سرش را به پشت د ی کش یآه نیفرز

لب زمزمه کنان گفت ریداد و ز هیمبل تک :   

راندم و  لینخوردم، فقط اتومب یزیاز صبح تا به حال چ -

پرسه زدم ابانهایدر خ .  

  

  یبه منزل برم عاً یسر د یبا  زم،یعز ینکرد  یکار خوب -

  اورمیب یدار لیم یزی. حاال چیکرد  یو استراحت م یگشت

یضعف کرده باش یکنم از گرسنگ یفکر م  ؟یبخور .  

 ادهیمشروب ز دنیدر نوش شبی. د ستمینه اصالً گرسنه ن -

دارم جهیکردم. االن معده ام آشوب است و سرگ یرو .  
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نهاد و  یدرنگ برخاست. کوسن ها را به کنار یب د یمهش

را وادار به  نی کاناپه قرار داد. با فشار دست فرز یرو یبالش

کرد و گفت دنیدراز کش :   

که  ین یب یم یشد  داریب یاستراحت کن. وقتجا  نیهم -

  .حالت کامالً خوب شده

. دست او را گرفت و گفتد یدراز کش  نیفرز :   

یست یبگو که از من متنفر ن  ،ید یبگو که مرا بخش - .  

و پاسخ داد  د یاو را بوس یبه آرام د یمهش :  

فکر نکن و فقط بخواب زیچ چیلطفاً بخواب، به ه - .  

خوابش  اریاخت ی هم نهاد و ب یرا رو نشیسنگ  یپلکها نیفرز

کرد.   کیتار یو سالن را تا حد  د یپرده ها را کش د یبرد. مهش

 نیخارج کرد و پاورچ  زیتلفن را هم از پر یدو شاخه 

 ستاد یا ابانیرفت. کنار پنجره رو به خ گرید  یبه اتاق  نیپاورچ

 ی دهیسر به آسمان کش  یبه ساختمانها شهیو از پشت ش

تاطراف چشم دوخ .  

  

 * * * 
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از توان  یزند موج در تو غرور یها م یهودگیمن غم ب در

  یزیدر تو گر اد یفر وستهیکشد پ  یم یازیمن فزونتر در من ن

ُُ مهرت نم  یهر زمان پر ا د یگشا یم   یکاش در خاطر گِل

ست ا ُُ کاش  یا افتی یجان نم تیکاش در من آرزو یُر

عمرم   ۀرشت ی بیدست روز و شب با تار و پودش از هر فر

است من بر تو بستم   نیا وستهیروز و شبم پ ۀشیاند  تباف  ینم

از دل که بستم غیدل؟ در   

  د یکه با ییبت ها یبر من، گوهر خود را فشاندم در پا افسوس

مرا با  گرید  ن یریگرم و ش یخاطرات روزها  یشکستم ا یم

با   زییپا زیغروب سرِد دردانگ نیدر ا د یتنها گذار شتنیخو

نقش بر آب   یآرزو غایدر نکیا د یواگذار بمیگنگ غر  یمحنت

بََر در من،   یبرگ و ب  یب ،ینهال عاشق  نکیا  

از توان من  یزند موج در تو، غرور یها م یگ هودهیب غم

مصدق د یفزونتر (شادروان حم (  
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 یروال عاد  نیکه فرز  یدر حال انیجر نیروز بعد از ا و

  یرفت که ماجرا یم جیکرد و به تدر یم یخود را ط یزندگ

منش که هنوز  رانیبسپارد، ا یرا به فراموش ییآن شب کذا

  یدلخواه را کسب نکرده بود درصدد برآمد تا بزم ی جهینت

 یعقوبیرا دوباره به آنجا بکشاند اما  نیکرده و فرز ایمه گرید 

ار داشتمخالفت کرد و اظه شنهاد یپ نیبا ا :  

و ظن و گمان  میوارد عمل بشو میبه طور مستق د یما نبا -

کامالً محتاطانه گام   د یبلکه با میزیاو را نسبت به خود برانگ

میبردار .  

منش عجوالنه جواب داد  رانیا :  

جا ختم شود  نی ماجرا به هم ستمین لیاما من ما - .  

دانم. من به شما قول دادم اسباب   یم یرا به خوب نیا -

آن زن و شوهر را فراهم آورم و بر عهد و قرار خود  ییجدا

و حساب شده عمل  دهیاست که سنج نیاما اعتقاد من ا بندمیپا

 جاد یا نیشما در دل فرز یاز سو ید یترد  نی . اگر کمترمیکن

و  زد ی گر یما م  بی پا از دام مکر و فر زیگر ییشود مانند آهو

شود  یو نفوذ دوباره به او مشکل م یدسترس .  

م؟یوارد شو یاز چه راه ییگو یپس م -   
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تنوع هم که شده بهتر است هاله را به سراغ او  یبرا -

  یزنانه  یها لهیح د یبه بعد تنها اوست که با نجای. از امیبفرست

خود  یرا به سو نیفرز ازیو توجه و ن رد یخود را به کار گ

 یبه حساب ما نوشته نم یزیصورت چ نیجلب کند و در ا

  .شود 

را بده بشیپس خودت ترت - .  

منش به او واگذار  رانیا یکه از سو یبانک یبا حواله  یعقوبی

خود آشنا کرد.  فیرا به وظا یهاله رفت و و دنیشده بود به د 

  یوجه نیکه خود را به بهتر یبعدازظهر روز بعد هاله در حال

نقشه اش به سراغ  یمراحل بعد  یاجرا یسته بود براآرا

 د یمنزل، مهش هب نیاز آمدن فرز شیساعت پ م ی رفت. ن نیفرز

  که آماده بود بعد از بازگشت شوهرش

زنگ در آن را  دنیرضا بروند با شن ییاتفاق هم به منزل دا به

 یکه سراغ شوهرش را م ییبایزن جوان و ز دنیگشود و از د 

شد  یو شگفت رتی گرفت غرق ح .  

کار   نیاظهار داشت که با فرز یبه و یحیتوض چیبدون ه هاله

 یو اینشان دهد و  یواکنش د یاز آن که مهش شیدارد و پ یمهم

او را کنار زد و داخل  ییپروا یرا به داخل دعوت کند با ب

راه سالن  کسرهی. با نگاه خود به تفحص پرداخت و د یهال گرد 

 ینشست و ب هااز مبل یکی ی گرفت. رو شیرا در پ ییرایپذ 
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 یزن ناشناس را م نیزده ا رتیکه ح د یاعتنا به حضور مهش

شده بود،  یو سردرگم یجیو از رفتارش دچار گ د ییپا

خارج کرد، آن را فشیاز ک یگاریس   

را روشن کرد. با عشوه  گاریلب نهاد و با فندکش س ی گوشه

شم گرداند دودش را به هوا فرستاد و به اطراف چ یگر  . 

از مالقات   یو چه منظور ستیزن ک نیدانست ا ینم د یمهش

درصد هم به ذهنش خطور نکرده بود  کیشوهرش دارد، حتا 

را با همسرش به صبح رسانده  یباشد که شب یکه او همان زن

زن زیاست. رفتار مرموز و سؤال برانگ   

و شربت به   وهیوصف با م نیشده بود با ا  ییمعما شیبرا

قانع  حیتوض نیداشت که فرز نیقیاز او مشغول شد.  ییرایپذ 

د یخواهد داشت. سپس از زن پرس شیبرا یکننده ا :  

خواهم علت  یخواهم اگر جسارت نباشد م یعذر م -

منش را بدانم رانیا یمالقات با آقا  .  

به او انداخت و پاسخ داد  یزینگاه تند و ت هاله :  

ستیمرتبط ن یانوادگخ لی کار من به مسا - .  

د یپرس یخود را نباخت و با خونسرد  د یمهش :  

د؟یهست شانیالبد از بستگان ا -   
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خانم ریخ - .  

  فیدر رابطه با شرکت تشر یانجام کار یپس البد برا -

د؟یآورد    

بر لبش نقش  یبا کبر و غرور براندازش کرد، پوزخند  هاله

جواب داد  زیآم نیتوه یبست و با لحن :  

موظفم به  ایدارد. آ یکار من کامالً جنبه خصوص ر،یخ -

تکان داد و گفت یسر د یبدهم؟ مهش یحیشما توض :   

  ینم ی زیاز شما چ گرید  د یجواب ده د یستین لیاگر ما -

  .پرسم

با وقاحت جواب داد  زن :  

بهتر است ینطوریبله، ا - .  

برانداز کرد و  نهدارایخر یاو را با حالت یدوباره سر تا پا بعد 

د یپرس :  

د؟یهست شانیشما همسر ا -   

  .بله -

زد و گفت یپوزخند  هاله :   
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آدم خوش  شانیزدم! به من گفته بودند که ا یحدس م -

است نطوریهستند و ظاهراً که ا یا قهیسل .  

 یزیآورد. تا دهان گشود که چ یاز سخنان او سر درنم د یمهش

. از جا د یباز و بسته شدن در به گوشش رس یصدا د یبگو

را در  گارشیمبل بلند شد. س یبرخاست و زن هم از رو

خاموش کرد و گفت یگاریرسیز :   

آوردند  فیتشر ایگو -  .  

سرش را تکان داد و خواست به جانب   د ییتأ یبه نشانه  د یمهش

کرد و  یشدستیدر برود و از شوهرش استقبال کند اما زن پ

 داریاز د  نیرساند. فرز نیو خود را به فرززودتر از ا

شد و رنگ باخت. هاله به او  ریاو کامالً غافلگ ی رمنتظرهیغ

گفت یشد و با عشوه گر کینزد  :   

منش رانیا  یآقا ریروز بخ - .  

به  د یبا ترد  نیدستش را به طرف او دراز کرد. فرز و

و دست هاله را به ناچار فشرد و گفت ستیهمسرش نگر :   

خانم ریر بخعص - .  

به همسرش سالم کرد و گفت د یمهش :   

خانم منتظر آمدن شما بودند  نیا - .  
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  یانداخت که سرخ نیبه فرز  یو پرسشگر رهیچنان نگاه خ و

رو به هاله کرد و با اکراه  نیاو نشست. فرز ی شرم بر گونه 

   :گفت

 نیا ی زهیانگ د یده یاما اجازه م د یخوش آمد  یلیخ -

زد و  یمالقات را از حضورتان درخواست کنم؟ هاله پوزخند 

گفت انهیموذ  :   

را از جانب شما   یبرخورد  نیمنش انتظار چن رانیا یآقا -

بود. البد  یگریرفتارتان با من طور د  نینداشتم. سابق بر ا

شده یو کم لطف  یمهر یب نیحضور همسرتان باعث ا !  

گفت یتکان داد و با ناراحت  یسر نیفرز :   

فهمم یبنده منظور سرکار را نم - .  

را گرفت و   ش یبازو ریپروا به او چسباند، ز یخود را ب هاله

داشت گفت یدر دلبر یکه سع یدر حال :   

هستم!   یکه من نامزد جناب عال د یالبد به همسرتان نگفت -

  درست حدس زدم؟

به   ینگاه  نیخارج شد. فرز د یمهش یاز گلو یف یخف ی ناله

 یانداخت، سپس بازو د یمهش ی دهیمات و رنگ پر یچهره 

گفت یو به تند  د یکش رونیخود را از دست زن ب :   
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  یسرکار پ ییفرما فیطور! حاال به علت تشر نیکه ا -

  .بردم

داد. تمام  هیتک واریچند قدم از آنها فاصله گرفت و به د  د یمهش

 یارایو  د یلرز یو حس حسادت م یوجودش از ناراحت

 یخود م زیو فتنه انگ بایز بی نداشت و با دقت به رق ستادنیا

او را مأمور برهم زدن   یزد که چه کس ی. حدس مستینگر

بود  دهاش کرده است اما زبان در دهانش قفل ش یآرامش زندگ

اش را نداشت شهیافکار و اند  انیو قدرت ب  . 

در آپارتمان را گشود. رو به زن کرد و گفت نیفرز :   

  یدانم به شما تذکر بدهم که اگر برا یسرکار خانم الزم م -

. بنده به د یکامالً در اشتباه هست د یآمد  نجایبه ا یمنظور خاص

 یعالقه ندارم و قاطعانه اعالم م یگریجز همسرم به زن د 

و  کنم که برخورد کوتاه آن شب من و شما که در حد گفت

 یناخودآگاهبود، معلول غفلت و  یدوستانه و معمول یگوها

از   یحماقت نیدهم که هرگز چن  یم د یبنده بود و به شما قول اک

د یجانب من تکرار نخواهد شد. حاال لطفاً ما را تنها بگذار .  

بود  یزیچشمانش چ ین ینگاهش کرد، در ن رهیخ رهیخ هاله

  قتاً یزن افسونگر حق نیرا تکان داد. چشمان ا نیکه قلب فرز

کرد. زن گفت یجادو م :   
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دانستم و  یآداب م یجنتلمن و مباد  یمن شما را فرد  -

مواجه هستم  یکردم با انسان متشخص و محترم یتصور م .  

به جانب در اشاره کرد و گفت نیفرز :   

 د یشیاند  یمن چگونه م یکه شما درباره  ست یمهم ن میبرا -

 نجایکنم از ا ی. حاال خواهش مد یاز من دار یو چه تصور

د یشناخت یمرا م یکه زمان  د یو فراموش کن د یبرو .  

به جانب   یداشت چند قدم یکه چشم از او برنم یدر حال هاله

گفت یتوقف کرد و به آرام نیدر رفت، مقابل فرز :   

کرد که مرا حداقل به  یمتأسفم آقا، ادب و نزاکت حکم م  -

ریروز بخ د،یکرد  یقهوه دعوت م فنجان کی دنینوش .  

با نخوت از در گذشت و حتا به پشت سر خود هم  سپس

کرده  جاد یا نیکه نگاه سوزان او در دل فرز ی . آتشستیننگر

 یدر را بست و به سو ینبود. با خونسرد  فیبود قابل توص

داده و با اندوه به آن صحنه  هیتک واریکه همچنان به د  د یمهش

  یمرا گرفت و به نر شیبازو ر یگام برداشت، ز ستینگر یم

   :گفت

د یایب شیپ یوضع نیکرم چن  ی. فکر نمزمی متأسفم عز - .  
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زن اعصابش را  نیکرد لبخند بزند، حضور ا یسع د یمهش

با نیبود. فرز ختهیبرهم زده و حس حسادتش را برانگ   

خود  یبه جبران خطا دیاو کوش یبه وضع روح توجه

چسباند و  نهیرا در آغوش گرفت، سرش را به س یبپردازد. و

   :گفت

. مطمئن باش من هنوز عاشقت  یخودت را بباز د یتو نبا -

پرستم. حاال بهتر است  یهستم و تو را از دل و جان م

. قرار  میموضوع آن زن را فراموش کرده و به خودمان بپرداز

 نیهم یاگر آماده هست م،یرضا برو ییبود امشب به منزل دا

میکن ی االن حرکت م .  

به طرف مبل رفت   د،یکش رونیخود را از آغوش او ب د یمهش

گفت یو خود را درون آن انداخت و به سرد  :   

کنم اما قبول کن که  تیخواهم از تو گله و شکا یمن نم -

که  یبر اعصابم گذاشته به طور یزن اثر نامطلوب نیمالقات ا

کنم مشاعرم را از دست دادم. اصالً حال و  یاحساس م

تنها باشم یدهم کم یم حیرفتن ندارم، ترج رونیب یحوصله  .  

او را به  یخود را به او رساند و کنارش نشست. دستها نیفرز

گفت  یدست گرفت و با مهربان :   
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بابتش که از  ییمرا به خاطر خطا یتو عمالً دار -

من است که   ری. تقصیکن یهم کردم سرزنش م  یعذرخواه

آمده؟ مگر من او را دعوت کرده بودم؟ به  نجایزن به ا نیا

 نیخاطر ندارم که حتا آدرس آپارتمان را به او داده باشم. بب

 امانج یا دهیکنم که عمل نکوه یمن صادقانه اعتراف م د یمهش

به من اعتماد  د ی. باینآن موضوع را فراموش ک د یدادم اما تو با

هرگز مرتکب خطا و لغزش  گریکه د  یو بدان یداشته باش

من  یبه پا د یآن زن را هم نبا ینخواهم شد. عمل خودسرانه 

از آمدن او به  یاطالع نی. خدا گواه است من کمتریسیبنو

خود  یاو را در خانه  یکردم روز ینداشتم و تصور نم نجایا

نمیبب .  

او گذاشت و گفت یسرش را بر شانه  د یمهش :   

خاطر دارم. مرا ببخش  نانیبابت اطم نیدانم و از ا یم -

دچار خشم و حسادت شدم یلحظات یکه برا .  

د یپرس رانهی متح نیفرز :  

  حسادت! چرا حسادت؟ -

ورزم.   یمن نسبت به آن زن حسادت م ن،یبله فرز -

است و قشنگتر باتریکنم که او از من ز یاعتراف م .  
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تو را با  ی تار مو کیحرفها را نزن، من  نیا د ینه مهش -

و  بایکنم. قبول دارم که او فوق العاده ز یعوض نم  ییایدن

طناز است اما نجابت و صداقت تو را ندارد. تو زن پاکدامن و 

یده یم لیمرا تشک یزندگ یو همه  یهست یفیعف  . 

جالب و  ی حرفها  یاو را فراموش کن ما به قدر کاف لطفاً 

میی هم بگو یکه برا میدار یدنیشن .  

از سخنان  ی گرفت. به قدر کاف  یجا د یبر لبان مهش یتبسم

 یمورد  گریبود و د  افتهیخاطر  نیشوهرش قانع شده و تسک

. همان موقع برخاست و به د ید  یقهر و اعتراض نم یبرا

د یرضا گرد  ییعازم منزل دا نیاتفاق فرز .  

  

 * * * 

  

منش  رانیاز ا ینقش خود مبالغ هنگفت یفایا یکه برا هاله

  زیو رفتار اهانت آم ییاعتنا یکرده بود به رغم ب افتیدر

 قینداشت و درصدد بود تا به طر  ینیعقب نش الیخ ن،یفرز

ظهر به  یدو روز بعد حوال یکیاو را جذب خود کند.  یگرید 

 یکه بود از منش  یبیمراجعه کرد و به هر ترت نیشرکت فرز

  او وقت مالقات گرفت و همان دم وارد دفتر کار
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او با  یمحرمانه و به نسبه طوالن یشد. گفت و گو نیفرز

پس از آن  د یبه طول انجام یدر پشت دِر بسته، ساعت نیفرز

  .هر دو به اتفاق هم از شرکت خارج شدند 

صبح  ،یپزشک ناتیانجام معا یکه برا د یمهش رگید  یسو از

که از  یآن روز به پزشکش مراجعه کرده بود هنگام

تلفن رفت،   یبه سو یبا شادمان د یبه منزل رس مارستانیب

شرکت را گرفت. قصد داشت  یرا برداشت و شماره  یگوش

هم اطالع  نی خبر مسرت بخش را به فرز نیهرچه زودتر ا

جوان شرکت که  یخود آگاه کند. منش پدر شدن ازدهد و او را 

به آن قسمت منتقل شده بود  یگریاز بخش د  ریچند ماه اخ یط

یبود وقت یو دختر ساده لوح و حراف   

معاون را گرفت بدون آن که از عواقب  یسراغ آقا د یمهش

  یقیمعاون دقا یاطالع داد که آقا یسخنان خود آگاه باشد به و

 د یمهش یشرکت را ترک کرده است. وقت یقبل به اتفاق خانم

آن زن یدرباره مشخصات ظاهر شتریب   

رفته و با هم   نی که هاله به مالقات فرز افتیکرد، در یکنجکاو

موضوع نگران شد  دنیرفته اند. چنان از شن رونیاز شرکت ب

 دگانشیبه فکر فرو رفت و د  یقیرا گذاشت دقا  یگوش یکه وقت

زن سرسخت و مقتدر  نیداشت که ا نیقینمناک شد.  از اشک

را به دام خود  نیو خارق العاده اش فرز بندهی فر ییبایبا آن ز
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آتش افروز احساس  بیرق نیکه از وجود ا نیخواهد افکند. با ا

 یداشت و م زیبلوا و آشوب پره جاد یکرد اما از ا یخطر م

کند  مشکل خود را حل و فصل یبا متانت و خونسرد  د یکوش .  

گونه قضاوت   چیه نیفرز یکاف حاتیتوض دنینبود تا شن لیما

  نیداشته باشد. همچنان به فرز یناعادالنه ا یشداوریو پ

به او قول داده  نیکرد. فرز  یاعتماد داشت و عشقش را باور م

کرده بود که نسبت به او صادق و وفادار بماند و  اد یو سوگند 

تواند  ینم نیاجز  قتیکرد که حق یم نیبه خود تلق د یمهش

  یخود را سرگرم کرد. ورقه   یقیبه طر نیباشد. تا آمدن فرز

 نیقرار داده بود که فرز زیم یرو یرا تعمداً طور شگاهیآزما

 شیابه مجرد نشستن آن را مشاهده کند. پس از اتمام کاره

لباسش را  نیو خوش دوخت تر نیتر کیدوش گرفت و ش

مبل  یآراست و رو وجه نیخود را به بهتر نهی. مقابل آد یپوش

نشست نیبه انتظار آمدن فرز .  

مطابق معمول سر ساعت وارد منزل شد. آمدن به  نیفرز

را از  نانهیو بدب زیآم د یافکار ترد  د یموقع او سبب شد تا مهش

 یی. با رود یباطل را از ذهن بزدا االتیخود دور کرده و خ

  یزیگرم و محبت آم یگشاده به استقبالش رفت و بوسه 

بهره   یبار از رموز عشوه گر نینخست ینثارش کرد. برا

برخورد و  یاز نحوه  نیپرداخت. فرز یو به دلبر جست
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 د یشگفت زده شد. تاکنون مهش یاو اندک شیطرز پوشش و آرا

بود دهیند  یحاالت نیرا در چن .  

. د یرا د  شگاهیآزما یمبل نشست همان ابتدا برگه  یرو یوقت

 یبرد که به زود  یآن پ یکاغذ را برداشت و با مطالعه 

را  د یخواهد شد. چنان ذوق زده شد که مهش ی صاحب فرزند 

 د یبوس یدر بغل گرفت و چند بار صورتش را با وجد و شادمان

 نیآفر یاتفاق شاد  نیا منتی. آن شب به مگفت ک یتبر یو به و

صرف  تونیشام را در رستوران لوکس و مجلل هتل شرا

 د یگذراندند. تا آن زمان مهش یکردند و اوقات خود را به شاد 

بود موضوع هاله را مطرح کند اما شب،  افتهیفرصت ن

که  یو با لحن یبا خونسرد  د ی که به بستر رفتند مهش یهنگام

در آن وجود نداشت گفت یسوءظن و ابهام نیکمتر :   

 دنیآنقدر از شن دمیبه منزل رس مارستانیظهر که از ب -

گرفتم همان موقع  میخودم ذوق زده بودم که تصم یخبر حاملگ

شرکت گفت که از  یخبر را به تو بدهم اما منش نیا یتلفن

یرفت رونیشرکت ب .  

پاسخ داد  یکرد و با خونسرد یمکث  نیفرز :  

 رونیب  یمهم یشرکت در جلسه  یبرا یبله چند ساعت -

  .رفته بودم
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؟یبه شرکت برنگشت یپس تا آخر وقت ادار -   

هنوز ادامه داشت  دمیکه به منزل رس ینه. جلسه تا وقت -

جلسه آنجا حضور داشته باشم اما   انیالبته قرار بود من تا پا

بود که  نیا ینگران بشو رمیز تأخفکر کردم ممکن است ا

  .زودتر جلسه را ترک کردم

 لیرود و ما یطفره م قتیاز گفتن حق نیبرد که فرز یپ د یمهش

دانست صالح است تذکر  یاز هاله برده شود. نم یاسم ستین

که او با هاله از شرکت خارج شده،  نیبر ا یرا مبن یخانم منش

را   ینه. احساس کرد فرصت مناسب ایشود  ادآوری نیبه فرز

ن خسته و یفرز  رایانتخاب نکرده است ز هی طرح قض یبرا

سبب موضوع را مسکوت نهاد و  نیخواب آلود بود به هم

 یانجام نداد. دروغ پرداز یی باب گفت و گو نیدر ا گرید 

خوابش  یکرد که تا ساعت شیتشو چنان ذهنش را دچار نیفرز

خود دست و پنجه نرم کرد  شانینبرد و با افکار پر .  

به رغم تظاهر به  نیفرز  ،یآت یروزها و هفته ها در

 د یکرد. مهش  یبه طور مرتب هاله را مالقات م ،یوفادار

آنها آگاه بود و به مدد  یپنهان یدارهایاز د  ختهیجسته و گر

که هاله  افتی یدرم یخانم منش  یو ساده انگار یحراف

  ی از آنجا خارج م نیو همراه فرز د یآ یبه شرکت م یگاهگدار

شرکت در   یبه بهانه  نیافتاد که فرز یو گاه اتفاق م ود ش
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هنگام به منزل   ریو انجام امورات شرکت د  یجلسات ادار

آثار جرم و سند  افتنی یه برانبود ک یزن د یگشت. مهش یبازم

را جست و جو کند، به دنبال  نیلباس فرز  یبهایج انت،یخ

را  کتشسر شانه  ایعاشقانه باشد و  یشماره تلفن و نامه ها

که  ی. با وجود رد یبگ نیذره ب ریز ییکردن تار مو دایپ یبرا

صبر و   نیداد و در قبال فرز یمورد به خرج نم یب یکنجکاو

ناراحت کننده و  یتهایکرد اما گذشت زمان واقع شهیمتانت پ

ساخت  یرا برمال م یرنج آور .  

همانند سابق با او مهربان و خوش رفتار بود. همواره  نیفرز

خود را  یابراز عشق کند و عالقه و وفادار یداشت به و یسع

 که نیبه ثبوت برساند. با ا نیو دلنش نیریبا الفاظ و عبارات ش

رفت اما اواخر شب خود را ملکف  یبه مالقات پدرش م یگاه

در کنار او به  ادانست که نزد همسرش بازگردد و شب ر یم

را در  د یمهش ینیو بدب د یهمه، ترد  نیصبح برساند. با ا

را از او پنهان  یزیدانست که همسرش چ یبرگرفته بود و م

 قرار تیدر اولو نیفرز یکه هنوز برا یکند. موضوع یم

نبود  یژگیو و تیاهم یدارا شینداشت و چندان برا .  

کرد و از  یخود حس م یرا در زندگ بیحضور رق د یمهش

کرد دانسته  ینم یگاه سع چیبرد. ه یوضع موجود رنج م
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خاص خود  ینهاده و با ترفندها انیدرم نیخود را با فرز یها

قت یزود حق ای ریدانست که د  یکند. م  یریمچ گ   

و  د یگشا یرخ م رهیت یخواهد شد و ماه از پشت ابرها آشکار

اش  ییزناشو یزندگ انیکه به حفظ سالمت و ک ییاز آنجا

 جاد یا نیدر روابط او و فرز ینبود تزلزل لیاعتقاد داشت و ما

و آشوب گردد، همواره در  انیاش دستخوش طغ یشده و زندگ

 ز ی چ همه ییبایکرد و با شک یم یداریبرابر هجوم احساسش پا

و توفان به سراغ  د یینپا یریوضع د  نیکرد. اما ا یرا تحمل م

که او با چنگ و دندان در  یا یاش آمد، همان زندگ یزندگ

یحفظ و حراستش م   

اوقات خود را در خارج از   شتریب نیاواخر فرز نی. اد یکش

  یاز شبها تا صبح به خانه برنم  یکرد و بعض ی م یمنزل سپر

 یآخر باردار یگشت و همسر جوان و باردارش را که ماهها

داد  یقرار م یو کم توجه ی مهر یکرد مورد ب یم یرا ط  . 

موجه و قابل قبول ارائه  یعذر امدنشین ای ریتأخ  یبرا هرگز

،بهانه  د یتراش یم یواه یبهانه ها شیبتهایغ یداد و برا ینم

داد و  ینم بیوجه فر چیرا به ه د یکه مهش یری ذ انکار ناپ یها

کرد   یقانع نم .  

داشت که حاضر نبود حتا در آن  یاش دلبستگ  یبه زندگ آنقدر

شد و زن  یگرفته م دهیناد الشیکه عواطف و ام طیشرا
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کرد لب به شکوه  یاش را لگدمال م ییزناشو میحر یولگرد 

به باد  یورز انتیخ لیو همسرش را به دل د یبگشا تیو شکا

ن با  یو با خشونت و قهر از حقش دفاع کند. فرز رد یانتقاد بگ

همسرش،  اتیبه روح یدگیوجود مسامحه و اهمال در امر رس

دانست و چهره  یهمچنان خود را مدافع حقوق خانواده اش م

کرد  یخود را رو نم یواقع ی  . 

و  اورد یو رفتار او سردربگاه نتوانست از اعمال  چیه د یمهش

 یپ یدر باب صداقت و وفادار نیفرز یبه صحت و سقم ادعا

  .ببرد 

افزود و بر اعصابش ضربات  ی م د یمهش یکه بر نگران یزیچ

آورد، موضوع تلفن کردن شخص  یوارد م انبار یمهلک و ز

و هاله  نیفرز  ی انهی مخف یبود که او را از مالقاتها یناشناس

کرد.  یعنوان م یرخواهیکرد و هدف خود را خ یمطلع م

 ازفرد  نیداشت که ا نیقیشناخت اما  یآن مرد را نم د یمهش

او  یکردن زندگ رانیو و بی منش مأمور تخر رانیجانب ا

هم موضوع را مسکوت نهاده و  طیگشته است. حتا در آن شرا

  یم یبه ک وضع تا نیابراز نداشته بود اما ا ن یبه فرز یزیچ

به آن واقف نبود  زیتوانست ادامه داشته باشد، خودش ن .  
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 * * * 

  

 03 

  

پر و بال  پر پروازم   میمرغم به قفس تا گشا  ختهیو پر ر بال

ستین   

گذرد  یتنگ قفس چه به مرغان چمن م نیکه در ا میبگو تا

ستیرخصت آوازم ن .  

) مصدق د یحم اد یزنده  (  

  

آورد که  ایبه دن یطیرا در شرا نیپسر خود، شرو د یمهش

و شب  یاوقات خود را صرف خوشگذران  شتریهمسرش ب

لیکرد و کمتر به مسا یم یزنده دار    

با غم و اندوه  د یراستا، مهش نیکرد. در ا یخود توجه م یداخل

اش که محرم اسرارش  ییخو گرفته و جز با زن دا انشیپا یب

 یم دهیراز دل از همه پوش ش،یبود و سنگ صبور غمها

و حرارت وجود  یرا با گرم نیداشت و خأل حضور فرز

هم نتوانسته بود  نیساخت. حتا تولد شرو یکودکش پُُر م
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فاصله را  نیخود بازدارد و ا رمتعارف یرا از رفتار غ نیزفر

بردارد  انیاز م .  

شد به  یم یمستول یبر و یو پوچ أسیزمان احساس  هر

 ییاش را با زن دا یبرد و اندوه روح یرضا پناه م ییمنزل دا

داد. بار غم از شانه اش  یم شیدلدار رزنیکرد. پ یقسمت م

به اوج  د یو اضطراب مهش شیکه تشو یگرفت و گاه یبرم

گشود و او را به خاطر  یزبان به مزمت م د یرس یخود م

 یدار مکرد و هش یدر کنترل شوهرش مالمت م یسهل انگار

را به او گوشزد کند  فشیداد که وظا .  

 یو کوتاه م یکن یاو را م یاز حد مالحظه  ادهیتو ز -

کند و تو هم  یخطا و سست شهیاگر قرار باشد که او هم ،ییآ

یرس ی نم  جهیوقت به نت چیه یکن یچشم پوش شهیهم .  

ورزد و نسبت به من  یعشق م نیاو به شرو ییزن دا -

  یدارد که جرأت نم یاحترام مرا نگه م یمهربان است، طور

خارج از منزلش  یو از رفتارها  ستمیبا شیکنم رو در رو

اش وجود  یبه جز من در زندگ یدانم زن یانتقاد کنم. من م 

مرا  هیو سا رد یگ یمرا در قلبش م یدارد که اندک اندک جا

که نسبت به او قائلم  یدهد اما به پاس احترام یجلوه م مرنگک

دهم با اعتراض و انتقاد آرامش موجود را  یبه خود اجازه نم

  .خدشه دار کنم
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 یژگیو نیو او از هم یهست یتو دختر ساده دل و مهربان -

 یرا سرسر یزندگ د ی. نبارد یگ یبه نفع خودش بهره م تیها

اش  یکه شوهرت دوباره به زندگ یخواه  یگرفت. اگر م 

را در  یریپذ  تیحس مسئول د یز آن تو باشد بابرگردد و فقط ا

آشنا شود  فشیکه به وظا یو او را موظف گردان یکن تیاو تقو

کار  نیخاتمه بدهد، ا ییو به رابطه خود با زنان هرزه و هرجا

 یو اندک یبردار ییشود جز آن که دست از نرم خو ینم سریم

باشد  یمردان پیاز آن ت نی. به گمانم فرزینشان بده تیقاطع

 یسرش نباشد سر به راه نم ی که تا زور و فشار و تحکم باال

  .شود 

 ،ییزن دا یو گفتار  یکالم یهایو دل سوز ح ینصا برخالف

خود  زیکرده و حالت انعطاف آم شهیپ ییبایهمچنان شک د یمهش

در  شیدانست که رفتارها  یم نیکرد. فرز یرا حفظ م

 چیحال ه نیکرده است با ا یتوهم و بدگمان جاد یهمسرش ا

داد و بدون  یخود انجام نم یجهت بهبود روابط عاطف یکوشش

خود را با هاله ادامه  یرابطه  د یدر نظر گرفتن احساسات مهش

  یطانیش یو گرفتار وسوسه ها ریداد و دست و پا بسته اس یم

  .او قرار گرفته بود 

با هاله از  ییبعد از آشنا نیکرد فرز یمنش که تصور م رانیا

و طالق  ییشان در مرز جدا یو زندگ دهیهمسرش دست کش
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 ینقشه  د یگرد  د یبابت ناام نیاز ا یقرار خواهد گرفت، وقت

 نیکه شده فرز  یقیبه هر طر ست یبا یطرح کرد. م یدتریجد 

 ضربه نیکرد و آخر یاز خانه و کاشانه اش دور م یرا مدت

شرکت  یآورد. از سو یآنها وارد م یندگز  ی کرهیرا بر پ

ارسال  شیبرا یطرف قراردادشان در دانمارک دعوت نامه ا

 یاز عارضه  یو کسالت ناش  یماریمنش ب رانیبود، ا دهیگرد 

و  نیرا به عنوان جانش نیخود را بهانه قرار داد و فرز یچشم

دوره و یمسئول جهت ط ریمد    

و  د یکه در بهبود تول یمهندس یدر جلسات و کنفرانسها  شرکت

 یداشته و به روند رشد مال  ییبسزا ریاقتصاد شرکتشان تأث

  یبه شرکت مربوطه معرف د یبخش  یم یشتریشرکت سرعت ب

مقدمات سفرش را   عتریخواست که هرچه سر نیکرد و از فرز

  .آماده کند

نهاد او با  انیدر م د یخبر مسافرت خود را با مهش نیفرز  یوقت

 یچند ماهه دل نگران بود و تحمل دور ییجدا نیکه از ا نیا

از خود بروز نداد.  یگونه مخالفت چیرا نداشت. ه نیاز فرز

خاطرش را فراهم آورد وعده داد  تیکه رضا ن یا یبرا نیفرز

خواهد  یرا طور اکاره بیدو هفته اقامت، ترت یکیکه پس از 

سفر به  نیاش هم بتوانند در ا ساله کیو کودک  د یداد که مهش

را فراهم آورد  د یمهش تی رضا بیترت نیو بد  وندند یاو بپ .  
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از  یکیشرکت را به   یمربوط به اداره   یکارها نیفرز

در  شیمورد اعتمادش سپرد و پس از اتمام کارها نیمعاون

 یدوره  ت،یتا عالوه بر انجام مأمور د یتهران، عازم سفر گرد 

کارها   یهمه  ب یکند. پدر از قبل ترت یرا هم ط یشش ماهه ا

 یهتل جارا چه در تهران و چه در دانمارک داده بود و در آن

مدت اقامت خود را در آنجا  نیرزرو کرده بود که فرز شیبرا

در رفاه باشد  ثیبگذراند و از هر ح .  

گذاشت.  یمفارقت را پشت سر م یروزها یبه سخت د یمهش

 نیزدهمیوارد س نکهیبود که ا شیبایزاو کودک  یتمام دلخوش

آموخته بود  زیراه رفتن را ن یاندک یماه تولدش شده و به تازگ

تمام مدت  د یگرفته بود. مهش اد یهم سخن گفتن  یو چند کلمه ا

کرد و  یم یسپردر خانه  نی تماس فرز د یشبانه روز را به ام

شد  یبه ندرت از منزل خارج م   

کرد و  یبا او گفت و گو م یتلفن یهر از چند گاه نیفرز

با  د ینمود که مراقب خود و بچه اش باشد. مهش یسفارش م

گفت یم یلحن محزون :   

رفتنت نگذشته اما در  خیکه هنوز دو هفته از تار نیبا ا -

ادتهستمیبه  شهیتنگ شده و هم تیدلم برا یمدت حساب نیا .  
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خسته و گرفتار   یقت. هر شب ود یمهش نطوریمن هم هم -

و به عکس تو و  نمینش یگردم کنار تختم م  یبه هتل برم

کنم یبا شما درددل م اباً یکنم و غ ینگاه م نیشرو .  

همه به  نیکردم که بدون تو ا یفکرش را نم چیه نیفرز -

خود راز و  یمن سخت بگذرد. من هم هر شب ساعتها با خدا

را به  ییجدا نیخواهم که عمر ا یکنم و از او م یم ازین

من   - ؟یبر یحداقل برساند. پس چه وقت ما را نزد خود م

 باانتقالتان را بدهم اما  بیترت دنیقصد داشتم به محض رس

چندان خوش  نجایکنم به شما در ا یموجود تصور نم طیشرا

کارها هستم   ریبگذرد. من از صبح تا شب سخت گرفتار و درگ

  یشود ،آن وقت تو ناچار م یم یمؤسسه ط اوقاتم در شتریو ب

یدر هتل بگذران هودهیاز صبح تا شب وقت خودت را ب یشو .  

 حیمن که به قصد گردش و تفر ن،یفرز ست یمهم ن میبرا -

  یکاف  میکه شبها در کنارت باشم برا نیسفر ندارم. هم الیخ

  .است

محدود شود،  تیهایکه آزاد  ستین حیصح  نهایا یبا همه  -

را بردار و به اتفاق  لی. اتومبیکن کمتر در خانه بمان یسع

رفت و آمد  شتریرضا ب ییبه گردش برو، به منزل دا نیشرو
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تنها   اد یکن که ز دایپ یسرگرم کیخودت  یکن. خالصه برا

ینمان .  

گذرد  یکجا به من خوش نم چیبدون تو ه - .  

آمدنت  نمی ب یکنم م یاما من هرچه فکر م د یدانم مهش یم -

یخودت را ناراحت کن د ی. به هر حال نباستیالح نص  . 

شود.  یمدت سپر نیا یهم بگذار یدهم تا چشم رو یم قول

یمرا درک کن تیکن وضع یسع .  

ندارم یمن هم حرف یطور بخواه نیاگر تو ا - .  

 ی. برایهست یتیو با مسئول میدانستم که زن فه یم -

اوقاتت را با رفتن   یتوان یفراهم کن. م یسرگرم کیخودت 

. من معموالً یتأتر و موزه پر کن ،یباشگاه ورزش نما،یبه س

  افتنی یو تو تمام روز را برا رم یگ یاواخر شب با تو تماس م

 ازضمناً مراقب بچه هم باش، اگر  یفرصت دار یسرگرم

تواند مثل سابق  یم ییزن دا یاو مشکل دار یلحاظ نگهدار

بسته با پست   کی تیز براکمک حالت باشد. در ضمن امرو

  یرسد م یبه دستت م گریفرستادم که تا چند روز د  یسفارش

ام  هیاز هد  دوارمیام ،یرا به من خبر بده دنشی رس یتلفن یتوان

ات باشد  قهیو مطابق سل د یایخوشت ب .  
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خواهم ینم  یزیتو چ یمن به جز سالمت -  .  

که قصد  نیا گرید  یدانم و متشکرم، اما نکته  یرا م نیا -

بفرستم اما  یکوچک ی هیرضا و زنش هم هد  ییدا یداشتم برا

را به تو  فهیوظ نیجهت ا نیآنها باخبر نبودم به هم ی قهیاز سل

 یا هیچه هد  یو بفهم یکن پرس و جو کن یکنم. سع یمحول م

تا آن را مطابق  د یآ یآنهاست و به کارشان م ازیمورد ن

کنم هینظرشان ته .  

ان دارد لطف کن و شماره هتل را در اگر امک نیفرز -

تلفن  تیکردم برا یکه احساس دلتنگ یبگذار تا گاه ارمیاخت

  .بزنم

  ستمیدر هتل ن یگریهرچند که من به جز شبها مواقع د  -

 مهیبعد از ن شهیکن و هم ادداشتیندارد. شماره را  یاما اشکال

رد یشب به وقت تهران با من تماس بگ .  

  یاو نهاد و پس از سفارشها اریر اختتلفن هتل را د  نیفرز

کرد و مکالمه را قطع نمود. او به طور مرتب   ی الزم خداحافظ

 یبا پدرش در تماس بود و ماحصل عملکرد و گزارشها

رساند و از یخود را به نظر پدر م تیمربوط به مأمور   
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منش درصدد بود تا  رانیشد. ا یاو بهره مند م یها ییراهنما

را نسبت به همسرش دگرگون  نیذهن فرز یمقتض یدر فرصت

  یو شکاک ینیخالف واقع حس بدب یکرده و با طرح موضوعات

  تیشدن سه ماه از مأمور یرا در او بارور کند. پس از سپر

ذهن و  رتا ب دیگرانه کوش لهیو ح النهیمنش رذ  رانیا ن،یفرز

 یبا او تماس م نیکه فرز او رسوخ کند. هر زمان ی شهیاند 

کرد همسرش در  یخاص خود وانمود م یگرفت با ترفندها

دهد و روابط مشکوک و  یانجام م یاو اعمال ناهنجار ابیغ

 جاد یشده اند ا دایاش پ یدر زندگ راً یکه اخ یبا جوانان یمرموز

را   ینیام صاظهار داشت که شخ نیکرده است! او همچن

گمارده و هر روز  د یبه مراقب از اعمال و رفتار مهش انهیمخف

خالف عفت از یگزارشها   

از آن است که  یدارد که حاک یم افتیآن شخص در یسو

 جاد یشوهرش سوءاستفاده کرده و در حال ا بتیاز غ د یمهش

است ییآبرو یو ب ییرسوا .  

 یکرد و م یاظهارات پدرش را محترمانه رد م  لیاوا نیفرز

مسرش دفاع کرده و پدر را متوجه اشتباه خود کند. از ه د یکوش

همتا و مانند  یدر نجابت و پاکدامن د یداشت که مهش نیقیاو 

کند. در طول مدت  انتیتواند به همسرش خ یندارد و نم

داشت  نیقیو  د او را آزموده بو ت یبه قدر کفا  یو نامزد  ییآشنا

و  نخواهد نشست اما وسوسه ها یکه بر ناموس و شرفش گرد 
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 ینقطه  جی پدر به تدر ی رخواهانهیبه ظاهر خ کاتیتحر

بر دلش  ینیشک و بدب یها هیدر ذهن او گشود و سا یاهیس

  .رسوخ کرد 

 یاز رفت و آمدها یمنش هر روز گزارشات مختلف رانیا

  نیداد و در ضمن سفارش کرده بود که فرز یمشکوک او م

به موارد فوق نکرده  یاشاره ا نیاش کمتر یتلفن  یدر تماسها

منش با  رانیرا از وجود جاسوس خود باخبر نسازد. ا د یو مهش

داشت یاظهار م یلحن دلسوزانه ا :  

  

 ی شهیپسرم، من جز صالح و مصلحت تو اند  یدان یم -

درست است که سابقاً با ازدواج شما مخالف  نیندارم ا یگرید 

بردم که مخالفتم سبب برهم زدن  یپ یبودم اما بعد از مدت

شود  یم تیتو شده و باعث دغدغه و نگران الیآرامش خ

 ی که شده در افکارم اصالحات یکردم به هر نحو یسع نیبنابرا

صورت دهم و انتخابت را محترم بشمارم اما قلباً نسبت به  

داشتم تا  د یترد  یبود  دهیبرگز یکه تو به همسر یزن یوفادار

و  یمیصم یدوست یکه درصدد برآمدم با همکار ییجا

که   افتمیدست  جهینت نی. بعد به امی ازمایصادق، همسرت را ب

 یم یمالتو به نفع خودش سود جسته و دست به اع بتیاو از غ

دارد  رتیما مغا یزند که با شئونات خانوادگ .  
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را در منزل به  یافراد ناشناس یدر ساعات بخصوص اغلب

و  نیجز و منسوب نیقیکه به طور قطع و  رد یپذ  یحضور م

رفتارها را   نیتوانم منطقاً ا یتوانند باشند. من نم یبستگانش نم

خواهد باعث یدلم نم چیکنم، ه هیخود توج یبرا   

کند تو   یبه من حکم م فهیتو بشوم اما وظ یو ناراحت ینگران

یفرصت نیبهتر نیا د یآگاه سازم. شا اناتیجر نیا از ار   

و از  یقرار ده شیهمسرت را مورد آزما یکه بتوان باشد 

کن برخوردت با او کامالً  ی. سعیاو آگاه کرد  یقی حق تیماه

نگردد چون در آن  جاد یدر دلش ا یباشد و سوءظن یعیطب

  یرا با پنهان کار شیصورت محتاطانه عمل کرده و ضعفها

دارد  یم دهیاز تو پوش  .  

 انتیمستدل و قانع کننده دال بر خ یکه مدرک یتا مادام  نیفرز

پدرش  یتوانست به گفته ها یآورد نم یهمسرش به دست نم

  یم یموضوع را به خوب نیمنش هم ا رانیاعتماد کند. ا

 یبه مدارک شیاثبات گفته ها یداشت برا میصمدانست و ت

باشد.  ارانک رقابلیو غ یرفتن یپذ  نیاستناد کند که از لحاظ فرز

 یکسب راه حل یبرا یعقوبی ی شب و روز با کمک و همفکر

روش  نیو مؤثرتر نیو عاقبت بهتر د یو مطمئن نقشه کش یعمل

نی. ابتدا به فرزد یرا برگز   
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همسرش  یبردن به اعمال خالفکارانه  یپ یکرد برا شنهاد یپ

او را از خود  یبکاهد و مدت یخود با و یبهتر است از تماسها

را به دام انداخته و  د یمناسب مهش یبگذارد تا در فرصت خبریب

مسدود کند   یرا بر و یراه هر گونه انکار .  

پدر را  اتینظر قتیبه حق یابیدست یناچار بود برا نیفرز

رساند، به  یرا به ثبوت م د یمهش انتیاگر پدر خ رد،یبپذ 

راند و در  یخود م یهمسرش را از زندگ یوجه نیبدتر

به   یگشت پ یاش مسجل و محرز م یگناه  یکه ب یصورت

کرد. در هر حال  یپدر برده و با او قطع مراوده م تیسوءن

برود.  شیگام به گام پ یینها ی جهیبود تا حصول به نت ریناگز

داده و  رییاقدام او آن بود که محل اقامت خود را تغ نینخست

کار  نی. با ارد یرا جهت سکونت در نظر بگ یگریهتل د 

را  دشیو شماره تلفن هتل جد   افتی ینم یبه او دسترس د یمهش

دانست ینم  .  

بود که پدرش در نظر داشت. به  یزیاو همان چ یبعد  اقدام

تماس خود  نیرخود کاست و در آخ یتلفن یاز تماسها جیتدر

رود  یدو ماهه به کشور هلند م  تیعنوان کرد که جهت مأمور

  یتواند ارتباط تلفن یاقامتش نم تیو تا روشن شدن وضع

اطالع بود و  یب زیکه از همه جا و همه چ د یبرقرار کند. مهش

 یدرباره  یا سهیدس نیکه چن د ی گنج یحتا در تصورش هم نم
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 رفتیسخنان همسرش را پذ  عانهیدارد. مط انیاش جر یزندگ

او را باور کرد  یو عذر و بهانه ها  . 

از روزها به  یکند گاه یکه کمتر احساس دلتنگ نیا یبرا

  یماند. بعض یرفت و تا شب نزد آنها م یرضا م ییمنزل دا

رضا و همسرش با اصرار فراوان او را نزد  ییاوقات هم دا

در  د یشکه مه ییشبها بیترت نیداشتند و بد  یخود نگه م

 یاش گذاشته م یانتکار یمنزلش حضور نداشت به حساب خ

د یرس یم نی گزارش آن به گوش فرز وشد  .  

  یمنش که مجر رانیشده توسط ا نییتع شیاز پ ینقشه ا طبق

به  یزن و مرد جوان یبود، روز یمزورانه ا  یطرحها نیچن

  کیآمدند. آن دو خود را عکاس و خبرنگار  د یمهش دنید 

کرده و عنوان نمودند که  یمعرف  یمعتبر اقتصاد  ی هینشر

  امصاحبه ب یاز آمستردام آنها را برا یتماس تلفن یط نیفرز

ساده لوحانه سخنان  د یهمسرش به آنجا دعوت کرده است. مهش

در   یقیو به داخل آپارتمان دعوتشان کرد. دقا رفتیآنان را پذ 

و  یبا چا د ینار هم دوستانه به گفت و گو پرداختند و مهشک

کرد. کودک را که در خواب بود به اتاق  ییرایاز آنان پذ  وهیم

تعجب   ییرایو ضمن پذ  تخوابش برد و دوباره نزد آنها بازگش

دادن مصاحبه ابراز داشت و گفت که هرگز   بیخود را از ترت

ت نداشته و با همسرش مشارک یاقتصاد  لیمسا  ی نهیدر زم
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داند که به عنوان مطلع از آن  یخصوص نم نیدر ا یزیچ

اظهارنظر کند  ایو  د یسخن بگو .  

و  یمال لیخبرنگار گفت که گزارش مربوط به مسا مرد 

 ارشانیدر اخت ی همکار  تیدر نها نیشرکت را فرز یاقتصاد 

باشد  یرابطه نم نیدر ا د یبه اظهارنظر مهش یازیگذاشته و ن

  تیریو طرز مد  نیفرز یکه قرار است درباره  ییاما از آنجا

 هداد  صیتشخ ریشود لذا سردب  هیته هیجهت نشر یاو گزارش

 زیآن دو ن یو روابط عاطف یخصوص لیکه در رابطه با مسا

اضافه  نیمقاله درج گردد و همچن یو در دنباله  هیته یگزارش

سلسله از مقاالت جزو نیکرد که درج ا   

است و  یسوابق یشان دارا هیکار آنهاست و در نشر الرو

و  نیخود به موفق تر صیدارد بنا به تشخ  میتصم ریسردب

اهدا و عکس و  یزیجوان جوا یزوجها نیسعادتمندتر

خود درج کند  یخانوادگ یمشخصات آنان را در بولتن هنر .  

از حد عکاس  شیخبرنگار و اصرار ب زیوسوسه آم سخنان

گرفت با آنان   م یکه تصم ینهاد به طور ریتأث د یدر مهش هینشر

خبرنگار پاسخ  یالزم را انجام داده و به پرسشها یهمکار

نشسته بود ضبط  د یدهد. جوان خبرنگار که در کنار مهش

 زیم یرا که به همراه داشت مقابل خود رو یصوت کوچک

ا آغاز کرد و آن مصاحبه ر یو با روشن کردن دکمه  شتگذا
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که داشت از فرصت استفاده  یا فهیخانم عکاس هم مطابق وظ

گرفت.  یمختلف عکس م یدر حالتها د یکرده و مرتب از مهش

او جواب داد و از  یبا حوصله و متانت به پرسشها د یمهش

 ه،یخبرنگار قول گرفت که پس از چاپ مصاحبه اش در نشر

مصاحبه که به  پست کند. شیاز همان شماره را برا یا هنسخ

کرده  یتشکر و خداحافظ د یاز مهش مانهیآن دوصم د یرس انیپا

درصدد بود در صورت  د یخارج شدند. مهش یو از آپارتمان و

بگذارد اما  انیدر م یموضوع مصاحبه را با و نیتماس فرز

اقامتش  لداشت و نه آدرس مح اریاز او در اخت ینه شماره تلفن

تماس  یتلگراف با و اینامه  ی لهیدانست که به وس یرا م

رد یبا او تماس بگ نیصبر کرد تا فرز جهیحاصل کند، در نت .  

به آنها   یعکسها مدت  افتیمنش با در رانیا گرید  یسو از

که در نظر داشت  یکار یاز آنها را برا ییشد و چند تا رهیخ

پرد انتخاب کرد. عکسها را به دست همان زن و مرد جوان س

شده و  یآنها نمونه بردار یاز رو یعکاس یتا با ترفندها

 بلغم یخوش خدمت نیو از بابت ا رد یصورت گ ییمونتاژها

به آنها پاداش داد و سفارش کرد که کارشان را به  یریچشمگ

  یبه حقه   یپ یکه کس یبه انجام برسانند به طور ینحو مطلوب

به  کار رفته در عکسها آگاه  ینبرده و از حقه ها فشانیکث

از  د یمنش رس رانیعکسها به دست ا ینشود. چند روز بعد وقت

به  یپاداش خوب گری. بار د د یماحصل تالش خود خشنود گرد
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عکاس که آنچنان ماهرانه عکسها را مونتاژ کرده بود داد و 

 یماقدام نمود. هنگا نیفرز یدرنگ به ارسال عکسها برا یب

عکسها را مشاهده کرد چنان دستخوش هراس و  نیکه فرز

به جوش آمد و وجودش به آتش  رتشیکه رگ غ د یوحشت گرد 

 یبحث و ابهام هگون چیه یعکسها جا یشد. مشاهده  دهیکش

کرد  یرا کامالً اثبات م د یمهش انتیگذاشت و خ ینم  یباق  .  

داد  ینشان م یرا در کنار مرد جوان د یاز عکسها مهش یتعدا

 ییبودند. همان عکسها وهیکه سرگرم گفت و گو و صرف م

و مرد خبرنگار در منزل  د یکه تحت نام مصاحبه از مهش

دانست به  یرا نم  قتیکه حق نیگرفته شده بود و فرز نیفرز

باشد با خشم و  یمرد از دوستان همسرش م نیتصور آن که ا

به او وارد شده  یشد. چنان ضربه ا رهیبه عکسها خ تیعصبان

. احساس د یو تار گرد  رهیت دگانشیدر برابر د  ایبود که دن

کرد و راه نفسش بند آمده بود  یخفگ  . 

را باز کرد و از فرط خشم چشمانش  راهنشیپ  ی قهی ی دکمه

 ریفشرد. سا شیدستها انیرا فرو بست و صورتش را م

داد و  یانه نشان مشرم یکامالً ب یرا در حالت د یعکسها مهش

 انیعر مهین یعکسها دنینمود. د  یاو را مسلم م یهرزگ

و  گرید  یهمسرش در حاالت زننده و مشمئزکننده با چهره ها

ساخت. آنجا بود که به  یاو را محرز م انتیخ گر،ید  یردانم
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  انتیگرفت از همسر خ میبرد و تصم یصدق گفتار پدرش پ

و  دهیگردان لی. خشم و غضب عقلش را ذارد یاش انتقام بگ شهیپ

 ن یکه کمتر یاش را مختل کرده بود به حد  یری گ  میقدرت تصم

 و افتینسبت به صحت و سقم عکسها در دلش راه ن یشک

پنداشت یمدرک فوق را واقع .  

 رانیعازم ا یپدرش تماس گرفت و اطالع داد که به زود  با

و بدون اطالع خبر  یمنش به او سفارش کرد ب رانیشود. ا یم

 نیا رامونیبه منزل او برود تا پ کسرهیوارد شده و  یقبل

  یبه قدر نیانجام دهند. فرز یمذاکرات نیو ننگ دهیچیمعضل پ

در کنارش  ینبود لحظه ا لیمتنفر شده بود که ما د یاز مهش

را به اتمام   شیکرده و با او هم کالم شود. کارها یزندگ

شد و  رانیخبر وارد ا یکرد و ب هیته مایهواپ تیرساند، بل

به مالقات او رفت. پدر  کسرهیهمان گونه که پدر خواسته بود 

داده و  یرا دلدار یو د یاز او استقبال کرد و کوش یبه گرم

بداند میخود را در اندوه او سه .  

انکار  رقابلیآشکار و غ  انتیکه به خ یاز زمان  نیفرز

کنترل اعصاب  شده و یروح یبرد دچار ضربه  یهمسرش پ

و مالل از چهره  یو اعمال خود را از دست داده بود. افسردگ

 نیفشرد. تحمل ا یو غم او را در چنگال خود م د یبار یاش م

نمود و قادر به تحمل آن وضع  یدشوار م شیبار گران برا
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 یینبود. از بازگشت به منزل اکراه داشت و ننگ و رسوا

که با پدرش  یمدت هضم بود. تمام رقابلیغ شیهمسرش برا

گرفته و احساس حقارت و   بانیگفت سر در گر یسخن م

را شاهد  یو چنان ننگ رد یکرد، حاضر بود بم یم یبدبخت

  .نباشد 

کرد  یسع د ید  یخاطر م شانیمنش که او را مغموم و پر رانیا

 افکار نگران کننده را از ذهنش دور کرده و او را به

 یدعوت کند تا آن لحظه تمام نقشه ها یو بردبار صبر

را   نیگشته و خرسند بود که فرز تیموفق نیاش قر  یمنیاهر

رفع کسالت  ی. همان شب برارد یگ یم اریدوباره در اخت

ن و هاله هم در آ یعقوبیرا داد که  یبزم  بیترت نیفرز یروح

بر    یقیزخم عم د یمهش یکه از جفا کار نیشرکت داشتند. فرز

از بار اندوهش کاسته شد و خود  یهاله اندک دنیدل داشت با د 

  ییزناشو یدانست که زندگ یم  یعقوبیسرگرم نمود.  یرا با و

و در حال سقوط و  دهیخط رس یبه انتها نیو فرز د یمهش

 نیا یتجام شرابش را به سالم نیاست، بنابرا یسرنگون

آن  یصلو گردانندگان ا نانیاز نقش آفر یکیکه خود  یروزیپ

 یبه باده گسار یمنش زد و خرسند و راض رانیبود، به جام ا

به   یمشغول شدند. دو روز بعد مقارن نه صبح، مرد ناشناس

تلفن زد و اظهار داشت د یمهش :  
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  یامیاز آمستردام به تهران بازگشتم و حامل پ شبیمن د  -

همسرتان هستم یاز سو .  

د یپرس یاطالع بود با نگران یب نیکه مدتها از فرز د یمهش :  

را مالقات   شانیا راً یآقا حال همسرم چطور است؟ شما اخ -

د؟یکرد    

را در دفتر شرکت  شانیاز پرواز ا شیبله خانم، پ -

  .مالقات کردم

د یپرسذوق زده  د یمهش :  

خبر   یاست که مرا از خود ب یحالشان چطور است؟ مدت -

رد یگ  یبا ما نم یگذاشته و تماس .  

پاسخ داد  یبا لحن موقر مرد  :  

 یم یاظهار دلتنگ تانیحالشان کامالً خوب بود و برا -

  .کردند 

نگرفت؟! ما نگران  یمدت با ما تماس  نیپس چرا در ا -

میحالش بود  .  

 شانیباشد. ا یکار یو مشغله   یبه علت گرفتار د یشا -

هستند، به هر حال بنده  دشانیجد  یاز حد گرفتار پروژه  شیب
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دارم که موظفم   اریدر اخت شانیاز جانب ا یامانت یبسته  کی

کنم میآن را به شما تقد  .  

گردند؟ یبرم رانیبه ا یکه ک د یشما اطالع دار -   

اما  ستمیمطلع ن شانیا یبرنامه ها  یاز چگونگ قاً یدق -

امروز  نیباشند. بنده هم رانیدر ا ندهیکنم تا ماه آ یتصور م

  ستیبا یم نیترک کنم بنابرا ه یناچارم تهران را به مقصد ترک

 ارتانیرا در اخت یامانت د یدان یکه شما صالح م یقیبه هر طر

  .بگذارم

و گفت د یشیاند  یقدر د یمهش :   

توانم شما را در منزلمان مالقات کنم.   یم د یباش لیاگر ما -

د یاوریب  فیتشر نجایدهم به ا یآدرس م .  

کرد و جواب داد یمکث مرد  :  

از منزل  ریبه غ یشما را در مکان د یاگر صالح بدان -

  .مالقات کنم

شماست لیندارد هر جور که م یاشکال - .  
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ار را در رستوران فرودگاه محل قر د یپس اگر اجازه بده -

مقدور باشد که قبول زحمت کرده  تانیالبته اگر برا م،یکن نییتع

د یاوریب فیتشر نجایو تا ا .  

لیالبته آقا، با کمال م - .  

کرد و از او تشکر نمود،  افتیمشخصات مرد را در د یمهش

تا وقتمالقات   د یرا گذاشت. مهش یکرد و گوش یمرد خداحافظ

رضا رفت و   ییفرصت داشت، ابتدا به منزل دا یچند ساعت

سپرد و سفارش کرد تا بازگشتش  ییرا به زن دا نیشرو

شرح داد که به  ییزن دا یمراقب پسرش باشد. سپس برا

ن یرود که از نزد فرز یم یدوستمالقات   

در   یاوست. چون فرصت کاف یبرا یو حامل امانت بازگشته

درنگ با   یو ب د ینوش یینزد زن دا یچا ینداشت فنجان اریاخت

خود را به محل قرار رساند   نیفرز لیاتومب .  

 یدنج و خلوت زیمنش در رستوران فرودگاه م رنیو ا نیفرز

قرار گرفته بودند که به تمام سالن  یبودند و طور دهیرا برگز

که  یافراد  د یاحاطه داشته باشند اما خودشان در معرض د 

منش به او سفارش کرده  رانیشدند نبودند. ا یوارد و خارج م

 یواکنش نیمترآنچه که ممکن است مشاهده کند ک دنیبود با د 

قول داد  ن یخود را حفظ کند. فرز ینشان نداده و خونسرد 

 یآن عکس العمل انیشاهد ماجرا باشد و تا پا یزیبدون آبرور
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واضح و  شیهمسرش برا انتیکه خ نیاز خود بروز ندهد. با ا

را  یمورد  ن یکرد هرگز چن یآشکار بود اما در دل آرزو م

ند یجرم به چشم نب ابارتک نیرا در ح د یشاهد نباشد و مهش .  

 یرا متوجه  یمنش با فشردن دست او، و رانیبعد ا یلحظات

وارد  یپیهمراه مرد جوان و خوش ت د ینمود. مهش د یورود مهش

مجاورت در در  یزیپشت م یرستوران شد و به دعوت و

گفت و   گریکد ی با  مانهینشست و به مجرد نشستن صم یورود 

 یسخنانشان را نم نیفرز اد یز یفاصله  لیگو کردند. به دل

 یرو شیمسجل شده بود آنچه را که پ شیبرا گریاما د  د یشن

دود  گاریمتشنج مدام س یمحض است با اعصاب قتیدارد حق

داشت. مرد جوان قصد  یآنها برنم  زیکرد و چشم از م یم

تشکر  د یسفارش غذا بدهد اما مهش د یخود و مهش یداشت برا

به منزل بازگردد  عاً یکرد و اظهار داشت که ناچار است سر

 شخدمتی . پرفتیقهوه پذ  دنینوش یاما دعوت او را برا

آن،  دنینوش نیح د یگذاشت و مهش زیم یقهوه را رو یفنجانها 

. د یپرس شیو کارها  نیفرزمرد را به باد سؤال گرفت و از 

نهاد  ارشیتوانست اطالعات خود را در اخت یمرد تا آنجا که م

  یبسته بند  یرا که در لفاف کاغذ کادو به طرز جالب یو بسته ا

نگران و  د یعمل از د  نیکرد که ا میتقد  یشده بود به و

که مرد ناشناس  نیپنهان نماند و به تصور ا نی غضبناک فرز

به او داده است قصد  یا هیسرش، هد هم تیجلب رضا یبرا
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 رانیعکس العمل داشت که با مخالفت پدرش مواجه شد. ا

   :منش او را به سکوت دعوت کرد و گفت

و از  یخوددار باش یآرام باش پسرم، تو به من قول داد  -

یکن زیجار و جنجال پره .  

 انیرا هم روشن کرد، سرش را م یبعد   گاریس نیفرز

رنگ  دهیپر یلرزان و چهره ا یگرفت و با لبان شیدستها

   :گفت

است. او چگونه جرأت  یشرم یو ب ی پست تینها نیا -

کند. آخ که من چقدر ابله و نادان بودم  انتیکرده به من خ

 نیحاال با ا ایدانستم. خدا ی،چقدر او را پاک و مقدس م

... پدر اجازه بده از شرف و ناموسم دفاع چه کنم؟ پدر ییرسوا

  .کنم و حقشان را کف دستشان بگذارم

اما پدر مچ دستش را گرفت و  د یبا خشم از جا جه نیفرز

ند یوادارش کرد بنش .  

به خودت مسلط باش، جار و جنجال اصالً  یکم  نیفرز -

د یشیعاقالنه اند   یریتدب د ی. باستیبه صالح ما ن .  



Romanbook.ir   بهترین سایت دانلود رمان  

 

 

از  یپدر؟ به من بگو چکار کنم؟ چه جور  یریچه تدب -

به خود گرفت  یغمزده ا ی افهی و شرفم دفاع کنم؟ پدر ق تیثیح

   :و گفت

به  ،یشو یمتحمل م یدانم تو چه رنج و درد یمن م -

من  یکه نبود  یکنم. در طول مدت یخدا قسم حال تو را درک م

 دشوار و می برا انشیکه ب دمیو شن دمیزن د  نیاز ا ییزهایچ

قلب پاک تو را مسخکرده  ریو تزو ایحقارت بار است. او با ر

. بردهتو به نفع خودش استفاده  یو از صداقت و خوش باور

چون تو را   یفیمرد شر اقتیدانستم او ل یمن از اول هم م

خواست خدا بود که  نیا د یندارد اما قادر به اثباتش نبودم، شا

.  یزن ببر نی ا فیتکثیبه ماه  یو پ یبرو تیمأمور نیتو به ا

نجابت و عفاف    یرا سراغ دارم که با حربه   یاد ی ز یمن زنها

و چون زالو از  اختهچون تو را به دام خود اند  ییمردها

کنند.  یو مقام و منصب همسرانشان سوءاستفاده م تیموقع

  نمونه اش مادر خودت بود، چقدر

نجات دادم اما  یحقش محبت کردم، او را از فقر و ندار در

مرا ترک کرد و  یشرم یحاصلم شد؟ با ب یزیآخرش چه چ

  .رفت

و جوان همراهش چشم  د یبه مهش یزاریبا نفرت و ب نیفرز

زد و با اندوه و حزن گفت گارشیپک را به س نیدوخت. آخر :   
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  یرتیغ یب نیجگر بگذارم و ا یدندان رو د ییگو یشما م -

  را تحمل کنم؟

امروز به منزلت برگرد و او را با خفت   نینه پسرم، هم -

ات بران. محکم و استوار در برابرش  یاز زندگ یو خوار

ات، مرد و مردانه  ییزناشو یلکه دار شده  میو از حر ستیبا

  .دفاع کن

را درهم فشرد و غضبناک اظهار داشت شی مشتها  نیفرز :  

ننگ جز با   یلکه  نیکنم، ا یش مدستام خفه ا نیبا هم -

  یهم م زشیهمه چ یکشم و پا یشود. او را م یخون پاک نم

ستمیا .  

زن ارزشش را ندارد که به خاطرش  نی نه، ا نینه فرز -

است که او را از  یفقط کاف ،یخودت را دچار دردسر کن

عجز و البه  ریو تحت تأث ی. مبادا خام شویات طرد کن یزندگ

و  یاست که با پست نیا یزن نیچن ی. سزای ریاش قرار بگ

  .حقارت از در رانده شود

  شیها قهیگرفت، شق شیدستها انیسرش را م گر یبار د  نیفرز

د یلب نال ریرا با انگشت فشرد و ز :  
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از  شتریب د یبود! به مهش یبتیچه مص نیا ای... خداایخدا -

شود؟ بچه ام را  یپسرم چه م فیاعتماد داشتم. تکل میچشمها

  چه کنم؟

به خود گرفت و گفت یتأثر بار  ی افهیق پدر :   

بچه   ینگهدار یستگیزن شا نیاز بابت او نگران نباش. ا -

و  یات را ندارد و بهتر است بدون وجود بچه به ولگرد 

و به من بسپار   ریاش ادامه دهد. بچه را از او بگ یهرزگ

شود  یوجه از او پرستار نیدهم که به بهتر یم  یبیترت خودم  . 

  یپرستار را در خدمت م نیکرده تر لیو تحص نیتر مجرب

طالقش   بیترت د یتا از او مراقبت کند بعد هم به سرعت با رمیگ

ما پاک  یننگ را از دامان خانواده  یلکه  نیو ا یرا بده

یکن .  

و پشت لبش  یشانیعرق پ د یچیپ یکه مثل مار به خود م نیفرز

پاک کرد و زمزمه کرد  یرا با دستمال کاغذ  :  

کاش هرگز با او ازدواج نکرده بودم، کاش هرگز   یا -

خوردم. او تنها  یاعمال و رفتار اغفال گرانه اش را نم بیفر

من چه  ایو صداقتش را باور داشتم. خدا یبود که پاک  یزن

هستم یموجود بدبخت .  
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زود به  یلیکه خ یهست یبرعکس تو آدم خوش اقبال -

. فکرش را بکن اگر یبرد  یزن پ نیا یطانیو ش د یپل ریضم

 یگشت خدا م یبرمال نم قتی شدم و حق یماجرا نم ریگیمن پ

 نیاز ا یماند و کس یم یپشت پرده باق  قتیداند تا چند سال حق

به   و یریغم بغل بگ یآن که زانو یشد. به جا یراز آگاه نم

یریقاطع بگ ماتیکن تصم یسع یگذشته افسوس بخور .  

تحمل  یمرد  چیخودم را گرفتم پدر، ه میمن تصم -

کنم و او را  یم کسرهیامروز کار را  نیرا ندارد. هم ییرسوا

گردانم که استحقاقش را دارد  یبرم ییبههمان جا .  

لبخند زد و گفت انهیمنش موذ  رانیا :   

فراموش  د یکار است. تو با نیعاقالنه تر نیبله پسرم، ا -

  یات وجود داشته و زمان یدر زندگ یزن  نیکه چن یکن

 نیاز وجود چن ندهیدر آ د یهمسرت بوده، حتا پسرت هم نبا

با اطالع شود و از داشتن او احساس حقارت و  یمادر

 یو اجتماع رو میهست یمحترم یکند. ما خانواده  یسرافکندگ

کند  یم حسابما  !  

 یدر ط نی بود که فرز ییگارهایمملو از ته س  یگاریرسیز

ساعت حضورش در رستوران آنها را به طور  کیهمان 

 شانیبرا شخدمتیمنش پ رانیا یبود. با اشاره  دهیمتناوب کش
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 وانشیل نیمرتب کرد. فرز یرا تا حدود زیآورد و م یدنینوش

  یگرید  گاری. سد یاز آن را نوش یرا پر کرد و چند جرعه ا

را  وانشیمنش هم ل رانیدوخت. ا د یکرد و چشم به مهش روشن

و گفت د یسر کش :   

ارزش محبت و  یزن چ یمادرت به من ثابت کرد که ه -

 یکه من به اندازه  یرا ندارد. خودت شاهد بود  یفداکار

ما تا به حال حتا سرم با زنان متعدد معاشر بودم ا یموها

. هر ندازد یآنها نتوانست مرا به دام خود ب نیباتر یو ز نیبهتر

. بسخورند و  یم یشب خوشگذران کیکدام آنها فقط به درد 

یات باش یکن فقط به فکر لذت بردن از زندگ یتو هم سع .  

 یداد و حواسش کامالً رو  یگوش به سخنان پدر نم نیفرز

اثنا مشاهده کرد که آن دو از  نیمتمرکز بود. در هم د یمهش

که  یکنند در حال یبرخاسته و رستوران را ترک م زیپشت م

قرار داشت از در عبور  د یمرد جوان در دست مهش ی هیهد 

نفس  امنش با خروج آنه رانیاو پنهان شدند. ا د یکرده و از د 

و خرسند بود که مرد جوان نقشه د یکش یراحت   

نقش   یماهر ی  شهیمانند هنرپرا مو به مو اجرا کرده و ه اش

را  شخدمتی پ گریکرده است. بار د  فایا یخود را به خوب

  .فراخواند و سفارش غذا داد 
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 * * * 

  

 04 

  

است یکند در یم  یاریمن تا چشم  یرو شیپ به .  

داستیها در افق پ یساحل آسودگ چراغ .  

دلم  است،یغمم در -ساحل، تا که من افتادم، خاموش نیدر

  !تنهاست

تعلق هاست نِ یخون ریبسته در زنج وجودم !  

 ایکند نجوا که: »هر کس دل به در یموج، با من م خروش

افت ی ییزد، رها ...!  

افتی ییزد رها ایهر کس دل به در ... ...!»   

ستیزنم، ن  ایآِن دل که بر در مرا    

ست یبر کنم ن نیبند خون نیپا ا ز !   

ستیساحل افکنم ن دهیآن که جاِن خسته ام را  به آن ناد  د یام !   
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) یریمش دونیفر (   

  

بعد از صرف ناهار به اتفاق پدر رستوران را ترک  نیفرز

خود او را به منزل رساند. هنگام  لیمنش با اتومب رانیکرد. ا

شد  ادآوری یخود را به و د یاک  یسفارشها  گریبار د  یخداحافظ

در را باز کرد و  نیاز آنجا دور شد. فرز لیو همان دم با اتومب

را گشود همه جا را  انآپارتم یدِر اصل یداخل منزل شد. وقت

از   یرفت اثر یو همانطور که انتظارش م د ی و مرتب د  زیتم

مبل انداخت،  یرمق خود را رو ینبود. بدن ب نیو شرو د یمهش

گرفت و به فکر فرو بانیسر در گر   

کرد و تمام توش و توان  یم ی. به شدت احساس خستگرفت

مسموم و نفرت یزندگ نیخود را از کف داده بود. از ا   

 لیمطابق با م ز یهمه چ نیخورد. سابق بر ا یحالش بهم م  بار

مرد  نیکرد کامرواتر یرفت و تصور م یم شیاش پ قهیو سل

  ایدن شهیخائن و جفا پ یکه با داشتن همسر یدر حال استیدن

کرد  یچشمانش زشت و بد منظره جلوه م شیدر پ  . 

  یم ستیرا سر به ن د یبه پدرش قول نداده بود قطعاً مهش اگر

 اد یفرستاد اما به  یرا با او به گور م ییرسوا نیکرد و ا
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و روح  ختهیکرد بر اعصاب درهم ر یپدر افتاد و سع حینصا

د یفائق آ شانشیمشوش و پر  ...  

 ییدرنگ به منزل دا یمرد جوان را ترک کرد ب یوقت د یمهش

با زن   یرضا برگشت. ناهار را در آنجا صرف کرد، ساعت

به بازگشت گرفت. با  میبه گفت و گو پرداخت و بعد تصم ییدا

شوهرش را هرچه  یارسال یکه کنجکاو شده بود تا بسته  نیا

 حیترج فوص نیاآن آگاه شود با  اتیو از محتو د یزودتر بگشا

به  دنیخود را مهار کرده و تا رس اقیو اشت یداد کنجکاو

 یکند. خوشحال بود که اخبار یمنزل از باز کردن آن خوددار

را  یو یو خبر سالمت دهیرس یاز جانب شوهرش به و

کرده است افتیدر  .  

را با  یرضا از سِر کار به منزل بازگشت و ساعت ییدا عصر

 د یکرد پس از آن مهش یبگو بخند سپر به گفت و گو و د یمهش

رضا مصر بود که شب را  ییبرخاست که به منزل برگردد. دا

با او  نیگفت که ممکن است فرز د ینزد آنها بماند اما مهش

مکالمه  وشود با ا یو اگر منزل نباشد موفق نم رد یتماس بگ

اصرار نکرد  نیاز ا شیرضا هم ب ییکند و دا  . 

بلند کرد و در آغوش  نیپسرش را که خواب بود از زم د یمهش

 لیکرد و خارج شد. سوار اتومب یخداحافظ یگرفت، از همگ 

  یم نیفقط به فرز ریو عازم منزلش شد. در طول مس د یگرد 
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کرد.   یو افکارش در حول و حوش او تاخت و تاز م د یشیاند 

 شکاو ا اد یشوهرش تنگ شده بود که به  یبرا یدلش به قدر

حلقه زد  دگانشید  در  .  

که  نیکه در آپارتمان را گشود و چشمش به فرز نیمحض ا به

به او  دهیعبوس و رنگ پر یمبل نشسته بود و با چهره ا یرو

از سر  یاد یشد و فر ریغافلگ کبارهیافتاد،  ستینگر یم

را به  شیخارج شد. چند بار پلکها شیاز گلو ی و شگفت رتیح

 نیقی یوقتدهد و  صیرا از هم تشخ تیهم فشرد تا توهم و واقع

  قتیو حق ستیو تصور ن ایرو نیفرز داریحاصل کرد که د 

رها کرد و شتاب زده خود را به  نیزم یدارد. بچه را رو

گفت زیآم اقیاشت یرساند و با لحن نیفرز :   

شود! انگار که  یاصالً باورم نم ؟یتو برگشت زمیعز -

نمیب یخواب م !   

  افتهین یی، هنوز از اسارت خشم رهااز جا برخاست نیفرز

آمد و در آغوش او فرو رفت.   شیبا شوق به سو د یبود. مهش

که با   یاو را با اکراه از خود دور کرد و در حال نیفرز

به صورتش یاپیپ یلیکرد دو س یانزجار نگاهش م   

جست و  رونیب د یاز چشمان مهش یکه برق  یبه طور نواخت

 ییبا صدا نیشد. فرز یلبش جار یاز خون از گوشه  یرگه ا
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خود را از دست داده بود به او  یعیو آهنگ طب د یلرز یکه م

   :گفت

و  یمن شد  یبر تو که باعث سرافکندگ نیشرم و نفر -

یفساد کرد  یخانه ام را النه   .  

از بهت و  یا هیو سا دهیاز چهره اش رم یکه شاد  د یمهش

قدرت درک خود را  یلحظات یود برابر آن نشسته ب یناباور

 یو با لحن غم زده ا ستاد یاز دست داد. مفلوکانه در برابرش ا

د یپرس :   

 نیگناه ا نیشده؟ مگر من چه کردم؟ به کدام یچ نیفرز -

چشمان خود را از  نیفرز  ؟یکن یگونه از همسرت استقبال م

   :هم دراند و بانگ زد 

  اقتیبشنوم. تو ل یزیخواهم چ یرا ببند، نم فتیدهان کث -

یکه خودت را همسر من بدان یآن را ندار  .  

محابا   یرا پوشاند. ب د یاز غم و اندوه صورت مهش یا هاله

د یپرس یکرد و با درماندگ ستنیشروع به گر :   

انسان  کیشده؟ من به عنوان  یچ ییگو  یچرا به من نم -

ست؟یشوم و جرمم چ یمؤاخذه م لیحق دارم بدانم به چه دل    

د ینعره کش گر یبار د  نیفرز :   
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. زن دمیکه به عمرم د  یهست یموجود  نیتو پست تر -

مرا  ی چارهی قلب ب بیو فر  رنگیکه با ن یو هرزه ا فیکث

ام پشت پا بزنم. مگر   یزندگ ز یو وادارم کرد به همه چ د یدزد 

 ؟یداد  نیچن نیمرا ا یمن به تو چه کرده بودم که پاسخ محبتها

  یمشت یرا در ازا دتیکه تن هرزه و پل یداشت یچه کمبود 

مرا لکه  تیثیو ح  یپول به مردان هرزه تر از خودت فروخت

؟یدار کرد     

نهفته در دل صدف بر  ید یغلتان اشک چون مروار یها دانه

 یو چون اختر د یدرخش یم د یمردمک چشمان مهش  سیقاب خ

را نداشت.  یسخنان نیچن دنیزد. تحمل شن یتابناک سوسو م

د یکش اد یکنان فر هیگر :   

 انتیندارد، من هرگز به تو خ  قتیحق نیا نینه فرز -

من شاهد است که  یشرمانه است. خدا یب یتهمت  نینکردم ا

و  اد یهم از  یحتا لحظه ا یکه دور از من بود یدر تمام مدت

. من روحم دمیشی ند ین یگریمنفک نبودم و به جز تو به د  التیخ

 نینخبر ندارد. هر کس چ یدار یاز آنچه که تو اظهار م

به تو گفته به طور قطع هدف  یو شرم آور ف یکث یدروغها

بوده یرتیس ویو د  د یداشته و انسان پل ییسو  .  
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 واریرا به د  یگرفت و محکم و  یاو را به سخت بانیگر  نیفرز

 گرید  یلباسش را گرفت و با دست ی قهیدست  کی. با د یکوب

د یغر نیبه گونه اش فرود آورد و خشمگ دهیچند کش :   

که  یمدارک ،یکن یتظاهر به عفت و پاکدامن ستین یازین -

چون   یو واضح است. من شرم دارم که زن ایدر دست دارم گو

ام گذاشته یتو پا به زندگ  .  

ناله سر داد و گفت ید یبا نوم د یمهش :   

ندارد، من هرگز به تو  قت یبه خدا کذب محض است حق -

 رنگیبر هم زدن سعادت ما به توطئه و ن ینکردم. برا انتیخ

را  می حرفها د یبا ،یریسخنانم را بپذ  د یمتوسل شده اند. تو با

یباور کن  .  

که کنار پسرش   د یمهش یکرد و به طرف کادو  شیرها نیفرز

ا پاره کرد و گفتافتاده بود رفت با خشم کاغذ دور آن ر :   

که آن  دمیخودم د  یمن امروز ظهر آنجا بودم و با چشمها -

 یکه با هم قهوه م دمیکرد. د  هیبسته را به تو هد  نیمرد ا

د یگفت یسخن م یو از عشق و دلدادگ د ید ینوش  .  
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 یاست. آن مرد فرستاده   یگرید  زیچ قتیحق نینه فرز -

رده. گفت شب قبل از طرف تو آو یپغامیتو بود، به من گفت 

که به من برساند  یبسته را در آمستردام به او داد  نیتو ا  .  

به همراه  ییبا یو ز کیبسته را گشود، لباس خواب ش نیفرز

را  ادداشتیابتدا  نیدرون جعبه قرار داشت. فرز ادداشتی کی

خواند نیبلند چن یباز کرد و با صدا :   

که با  یزیخاطره انگ یبه پاس شبها د،ی: مهشبندهیفر  یبایز به

 ی هیهد  نیا یبعد  داریشوم در د  ی. خوشحال ممیهم داشت

گردد  نتیمرمر کریپ نتیز زیناچ  .  

تو: هوشنگ ی وانهیو د  عاشق    

و  د یکوب د یلباس خواب را با شدت به صورت مهش نیفرز

   :گفت

 نی. به من بگو اتیهای از کثافتکار گرید  یهم سند  نیا -

 د یمهش  ؟یکن  انتیکه اغفالت کرده تا به من خ ستیمرد ک

د یکش اد یوار فر وانهید  :   

از طرف  یا سهیدس نیندارد، به خدا ا قتیحق نیا -

چگونه به تو ثابت کنم که   ا،ی... خداایدشمنان ماست. خدا

م؟یگو یرا م  قتیحق    
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پا درآمده زد. کامالً از  یم یلیس شیاشک بر گونه ها ضربات

شکسته رو به  یچکیچمباتمه زد و چون پ واریبود، کنار د 

سر داده بود  هیتوجه به پسرش که گر  یب نیخم شد. فرز نیزم

زد و گفت یرفت، پوزخند  ییبه سو :   

 یا دهینمانده، انکار فا یباق  یگونه ابهام چیه یجا د یمهش -

 نمیخواهم تو را بب ینم گریکامالً رو شده، د  میندارد. دستت برا

رونیهرچه زودتر از خانه ام برو ب  .  

از جا برخاست و به جانب او گام برداشت. کامالً خلع  د یمهش

لب  ریکرد. ز  یم یسالح شده بود و احساس عجز و درماندگ

فقط به گوش خودش آشنا  شیادا کرد که صدا یکلمات مبهم

  . آمد 

را   قتیسته حقخوا یکیحتماً    ن،یفرز یکن یتو اشتباه م -

ما  یکه سعادت و خوشبخت یتو وارونه جلوه دهد. کس یبرا

رود. آن شخص هر  یبه قلبش فرو م نیزهرآگ یشتریچون ن

خواهد  یتو را نم یصلح و خوشبخت  ناً یقیکه هست   .  

گفتن   یبرا  یحرف گریبرو، ما د  نجایلطفاً خفه شو و از ا -

خواهد چشمم به   یکه زنده هستم دلم نم یو تا روز میندار

ما بوده تمام شده. تو به من  نیکه ب ی. هرچفتد یب دتیصورت پل

اعتماد کنم. تو تمام   ییسر و پا  یبه هر ب د یکه نبا یاثبات کرد 
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تو را از فقر و  تی. با خلوص نیمن هست ونیات را مد  یزندگ

م که داشت یبه تو ارزان یشینجات دادم و رفاه و آسا یبدبخت

شرمانه و در  یاما تو ب ید ید  یحتا در خوابت هم آن را نم

 ی. حتا نتوانستی سعادت پشت پا زد  نیبه ا یاوج رذالت و پست

خودت  ید یو تا چشم مرا دور د   یمرا تحمل کن یشش ماه دور

یکرد  دهرا به فساد و گناه آلو  . 

 نیو چرک اهیس رتتیاما س ی دار ییبایظاهراً صورت ز تو

یمرا تباه کرد  یبه تو که زندگاست. لعنت   .  

توان مقاومت ندارد، همان گونه  گریاحساس کرد که د  د یمهش

گام برداشت و او را نیشرو یبه سو  ستیگر یکه م   

با چند  نیدر حرکت کرد. فرز یآغوش گرفت سپس به سو در

 رونیرا از آغوش او ب نیگام بلند خود را به او رساند و شرو

و گفت د یکش :   

دهم پسرم   یاما بدون بچه. اجازه نم یرو یم نجایتو از ا -

آن را ندارد که  اقتیمثل تو ل ی. زن فاسد یرا با خودت ببر

رد  یمادر فرزند من باشد. تو برا ُُ برو و  نجای. حاال از ایما ُم

  . مرا تنها بگذار

کنان از   هیپنهان کرد و گر شیدستها انیصورتش را م د یمهش

بود بدون  دهیکه از خشونت پدر هراس نیشد، شرودر خارج 
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به حال خود رها  نیزم یاو را رو نی. فرزستی گر یانقطاع م

لرزان یمبل انداخت. با دستان یکرد و خود را رو   

  

فرستاد.  هیآتش زد و با حرص دود آن را به داخل ر یگاریس

 یاش م یشانیو عرق از پ د یلرز یتمام بدنش از خشم م

اما  د یبار یم تیصداقت و معصوم د ی. از نگاه مهشد یجوش

کرد  یاش گذاشت و سع یبکار یآن را به حساب فر نیفرز

شد یند یبه او ن گرید   .  

جدا  د یداد و از مهش یخاتمه م وند یپ نیهرچه زودتر به ا د یبا

خود را به او رسانده  ست،یگر  یکه همچنان م نیشد. شرو یم

را  گارشیس نیه بود. فرزشد  زانیشلوار پدر آو یو به پاچه 

له کرد، کودک را در آغوش  یگاریرسیدر ز  یبا ناراحت

 یم شدتچسباند. قلب کودک به  نهیگرفت و سر او را به س

کرده بود  سیو اشک صورتش را خ د یتپ  . 

آب به او نوشاند،  یو به آشپزخانه رفت، جرعه ا برخاست

 یدست و صورتش را شست و او را به اتاق خواب برد و رو

و  ختیرا درون ساک ر شیاز لباسها یتخت خواباند. مقدار

 . سپس کودک را در بغل گرفت و از منزل خارج شد 

پدر به راه افتاد  یخانه  یرا روشن کرد و به سو لشیاتومب  .  
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با  ستیگر یکه مهم پس از خروج از منزل همانطور  د یمهش

یتاکس یقیرساند، پس از دقا ابانیشتاب خود را به خ   

رضا که تنها مأمن او بود حرکت  ییمنزل دا یو به سو گرفت

رمق  یپا به درون منزل آنها نهاد بدن مرتعش و ب یکرد. وقت

. زن  ستیگر یرها کرد و به تلخ ییخود را در آغوش زن دا

 ینگاهش م یرانو با نگ رت یبهت و ح انیو شوهر در م

 راآن  یارای د یاما مهش د یپرس یم  یزیکردند. و هر کدام چ

اش آمده و  یدهد که چه بر سر زندگ حینداشت که به آنها توض

 یبر او مستول یچه گذشته است. چنان ضعف نیاو و فرز نیب

که حال او را  ییافتاد و ناله سر داد. زن دا یشده بود که کنج

 د یکرد و کوش  ایمه شیشربت برا یوانیدرنگ ل یب د ید  نیچن

بعد  یآن را به او بخوراند. ساعت   

  

و توانست بر ضعف خود  افتیتوان از کف رفته را باز  د یمهش

خود پرده برداشت  یبحران تی. آنگاه بود که از وضعابد یغلبه 

رضا با  یینهاد. دا انیمو راز دل پر درد خود را با آنها در 

داد و از آنچه که به سرشان  یگوش م د یانفعال به سخنان مهش

گفت او  یسخن م د یشمه یآمده بود به شدت ناراحت بود. وقت

 یچشمانش سوسو م ین یداشت و اشک در ن بانیسر در گر
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و   ستیگر یم زیهم مضطرب و نگران بود. او ن ییزد. زن دا

سوزاند  یدل م د یمهش یبرا  .  

  ینم نیتسک یکالم چیبا ه د یمهش یدار شده  حهیجر احساسات

وضع نداشت. خود را از هر گونه  نیبه بهبود ا ید یو ام افتی

هرچه   نیکرد فرز یدانست و آرزو م یم یبر یعمل مذموم

برده و در صدد رفع یاو پ یگناهیزودتر به ب   

ه شده بود به خاطر کودک دلبندش هم ک لی. ماد یبرآ کدورت

اش را با چنگ و دندان حفظ کند. تمام   دهید  بیآس یزندگ انیک

و شوهرش  ییگذراند. زن دا هیطول روز و شب را به گر

در رفع مشکلش  دند یکوش یدادند و م یم یمرتب او را دلدار

که  بودند مسأله آگاه  نیکنند اما خودشان هم به ا ییچاره جو

است هودهیتالششان ب  .  

  نیرضا آماده شد که به مالقات فرز ییآن روز دا یفردا

کرد و از   یمرخص یتقاضا د یبه شرکت رس یبرود، وقت

اظهار داشت  نیفرز  یشد. منش نیشرکت فرز یهمانجا راه

  انیرضا تا پا ییمعاون هنوز مراجعت نکرده است. دا یکه آقا

قدم زد و  یشرکت کنار در ورود  یدر محوطه  یوقت ادار

نشد. همان شب به آپارتمان   ی خبر  نیاما از فرز د یکشانتظار 

آپارتمان   یپاسخش را نداد. چراغها یمراجعه کرد اما کس یو

 یی. داد یرس یبه گوش نم ییصدا چیخاموش بود و از داخل ه
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در منزل حضور ندارد، بدون آن که  نیکه فرز افتیرضا در

گرفت روز بعد  میگردد به منزل بازگشت و تصم وسیمأ

برود  نیسراغ فرز به رهدوبا .   

بار هم موفق به   نیشرکت شد اما ا یروز بعد مجدداً راه صبح

افتینشد و او را ن نیفرز دارید   .  

منش را در  رانیدرخواست کرد آدرس منزل ا ینیکارگز از

کار سر باز زدند و عنوان  نیبگذارند اما آنها از ا ارشیاخت

را نداشته و در قبالش   یکار نیچن ینمودند که اجازه 

رضا هر روز صبح به  ییهفته دا کیدارند. به مدت  تیمسئول

  یبه منزل بازم د یو ناام وسیکرد و مأ یم ی شرکت سرکش

داد با  یم کی نکشیآپارتمان فرز یگشت و شب دوباره حوال

قات کند را مال یو د یحال موفق نگرد  نیا  .  

اطالع بود و  یکه از حال فرزندش ب د یمهش انیم نیا در

افتاد و  یمارینزار به بستر ب یکرد با حال یم یدلتنگ شیبرا

راند نام کودکش بود یکه بر زبان م یتنها کالم  .  

زیستاره ن یوقت    

  یآن چشم شب نخفته، چرا پا ست ین ییبه رها یروزن یسوسو

د یکاو یتا ژرِف آسمان را م نیپنجره  با آن نگاه غمگ   

و د،یگشت، نوم یگاه، بازم آن   
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ستیگر یم !  

) یریمش دونیفر (  

  

رضا تلفن  ییبه منزل دا نیروز عصر فرز   کیبعد  یچند 

به  گریدو ساعت د  یکیرضا تا  ییکرد و درخواست نمود دا

صورت  نیا ریکرد که حتماً تنها باشد در غ د یو تأک د یایآنجا ب

را  یرضا خواست مطلب یی. دارفتیرا نخواهد پذ  یجز او کس

 نیرزف د یاز آن که دهان بگشا شیشود اما پ ادآوریبه او 

در فکر   یرضا مدت ییرا گذاشت. دا یکرد و گوش یخداحافظ

 رایز د ینگو د یبه مهش یزیبابت چ نیاز ا د یفرو رفت و بهتر د 

را  یبا اصرار از او خواهد خواست و د یداشت که مهش نیقی

قول داده بود تنها   نیکه او به فرز یهمراه خود ببرد در حال

  ابانیشد، سر خ خارجاز منزل  یبعد به بهانه ا یبرود. ساعت

د یرس نی ساعت بعد به آپارتمان فرز میگرفت و ن یتاکس .  

با   یرسم یلیگشود، خ شیدر را به رو نیزنگ زد فرز یوقت

را به داخل  یکرد و و یسالم و احوال پرسرضا  ییدا

مبل نشست و چشم به  یرضا به دعوت او رو ییفراخواند. دا

  ند یرا در گوشه و کنار منزل بب نیشرو د یاطراف گرداند تا شا

در منزل حضور نداشت.  ی کس  نیاما در ظاهر به جز فرز

ینیبازگشت س یاو را ترک کرد و وقت یقی دقا نیزفر   
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 زیم یرضا را مقابلش رو ییرا به دست داشت. فنجان دا یچا

آتش زد و چند  یگارینشست. س شیگذاشت و خود رو به رو

منتظر  نیاز ا شتریرضا را ب ییآن که دا یپک به آن زد و برا

   :نگذارد گفت

ممنونم. قصد داشتم  د یکه دعوتم را قبول کرد  نیاز ا -

  رییکنم اما بعد تغو زحمت شما را کم  میایشخصاً به آنجا ب

دادم به خاطر او هم که شده از آمدن  حیدادم و ترج دهیعق

کنم یخوددار .  

سکوت کرد، دو حبه قند داخل فنجانش انداخت و با  نیفرز

و ادامه داد د یرا نوش شیاز چا یقاشق آن را هم زد. جرعه ا :  

که بهتر از است  نجاستیاز لباسها و لوازمش ا یمقدار -

 یاو م اد یکه مرا به  یزی. از هر چد یببر شیاشما آن را بر

  !اندازد تنفر دارم

و آهسته جواب داد  د یکش یرضا آه ییدا :  

و  یمن حق مداخله در زندگ د یمنش شا رانیا یآقا -

  ای د،یمهش ییشما را نداشته باشم اما به عنوان دا ماتیتصم

پدر او را به عهده  ی فهیکه وظ یبه عنوان مرد  میبهتر بگو

 یاز زندگ لیخود قائلم که بدانم به چه دل یحق را برا نیدارد ا
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 ندهیآ یبرا یمیو در مجموع چه تصم د ید یخودتان بر ییزناشو

آنگاه گفت د،یشیاند  یلخت نیفرز د؟یدار :   

  یزیعلتش از من چ یمش رضا بهتر است درباره  -

دارم واضح است  ندهیآ یبرا یمیکه چه تصم نیاما ا ینپرس

هم  یدارم هرچه زودتر طالقش بدهم اگر حق و حقوق می،تصم

  .مطالبه کند همه را تمام و کمال پرداخت خواهم کرد 

و اظهار داشت د یکش یرضا آه ییدا :  

 نتانیب یچه اتفاق د ییبه من بگو د یخواه یشما حتا نم -

عوض شده د یبدانم چرا نظرتان در مورد مهش د یافتاده؟ من با .  

؟یپرس یرا از خودش نم لشیچرا دل -   

اما باور  دمیاز هزار بار از او پرس شتریب د یشا دمیپرس -

داند  یعلتش را نم یخود او هم به درست د یکن .  

زد و به طعنه گفت یپوزخند  نیفرز :   

را بر زبان   قتیشود حق  یکه شرمش م نیا ایداند  ینم -

او بود از فرط  یاگر به جا یگریآورد؟ حق هم دارد! کس د 

را با   نیننگ یماجرا نیزد و ا ی دست به انتحار م یشرمسار

 ریهستم در غ یبرد. خوشبختانه من آدم منطق یخود به گور م

. شما  تمبفرس رونیصورت محال بود او را زنده از منزل ب نیا
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به بار  ییکند و رسوا انتیکه به همسرش خ یزن یبگو، سزا

ست؟یآورد چ   

 د یآن سخنان را نسبت به مهش دنیل شنرضا که تحم ییدا

جواب داد  ینداشت برآشفت و با لحن تند  :  

  

 یکه من م ید یمهش د،یکن یشما در مورد او اشتباه م -

و  فی. او زن عفند ینش یبر دامنش نم یگرد  چیشناسم ه

شما  دوستتان داشته و نسبت به  شهیاست، او هم یپاکدامن

حتا  د ید ید  یم کیو او را از نزد  د یآمد  یوفادار بوده. کاش م

افتاده شب و روز نام شما را بر   یماریاالن هم که در بستر ب

آورد  یزبان م .  

تکان داد و گفت  یسر نیفرز :   

 نیدارد؟ ا یبعد از مردن سهراب نوش دارو چه حاصل -

و  تیثیکرد که ح یرحمانه قلب مرا شکست. کار یزن ب

  .اعتبارم لکه دار شود 

ندارد! دروغ محض   قتیحق نیمنش، ا رانیا ینه آقا -

 ییرا به شما گفته قطعاً نظر سو فیاراج نیا  یاست! هر کس

سخنان شما را  د یمرتکب قتل نفس شده شا د یگفت یداشته اگر م
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 نیجابت او کمترو ن یکردم اما در مورد پاکدامن یباور م

 رمسوگند بخو میندارم. حاضرم صد بار به قرآن کر ید یترد 

است. نه، محال است... امکان  ی گونه اتهامات بر  نیکه او از ا

و  د یاشتباه به عرضتان رساندند. مهش ناً یقیندارد... قطعاً و 

به خدا محال است انت؟یخ .  

من آنقدر مدارک و شواهد بر  ؟ییگو یمش رضا چه م -

از آن که به  شیگذارد. پ ینم یباق  د یترد  یاو دارم که جا هیعل

و به نجابت   دمیشیاند  یمن هم مثل تو م ابمیمدارک دست  نیا

محرز شده که او در  میو اعتقاد داشتم اما اکنون برا مانیاو ا

حتا تو و  داده بیما را فر یهمه  رکانهی مدت ز نیتمام ا

در ذهنم  د یترد  نیا شمیاند  یبه گذشته اش م یهمسرت را. وقت 

نبوده که پدر و مادرش او را  لیدل یکه البد ب رد یگ یشکل م

پشت پرده وجود  یلیخود طرد کردند، البد مسا یاز زندگ

و متأسفانه من آنقدر خام   میاطالع یداشته که من و تو از آن ب

گذشته و صحت و سقم  یرباره د  که نیو ابله بودم که بدون ا

و پرس و جو کنم  قیتحق یخانوادگ لیمسا رامونیاظهاراتش پ

  .او را به عقد خود درآوردم

از جا برخاست و گفت یرضا با ناراحت ییدا :   

 میاحترامتان برا د یکه هست یتیشما در هر مقام و موقع -

دختر  نیرحمانه به ا یب نیدهم چن یواجب است اما اجازه نم
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  نجایا د یکن ی. اگر تصور مد ییو به او ناروا بگو د یمعصوم بتاز

مانم سخت   یتفاوت م  یشما ب  یو نسبت به اهانتها نمینش یم

که به   ییمحبتها طربه خا د یکن  یفکر م د ی. شادیدر اشتباه هست

رمانیکه تحق د یاجازه را دار نیا د یما کرد    

د؟یکن   

خاموش کرد. بدون آن  یگاریس ریرا در ز گارش یس نیفرز

گفت یکه از اظهارات او ناراحت بشود با خونسرد  :   

از کوره  نیدهم که چن یمش رضا، به تو حق م نیبنش -

ُخُب   اریگناه است. بس یاو پاک و ب یکن ی. تو ادعا میدر برو

 تیادعا یده یاثبات کردم قول م  تیاگر من خالف آن را برا

رضا همانطور  ییدا ؟یکن یو از من عذرخواه یریرا پس بگ

بود گفت ستادهیکه سرپا ا :   

 د یبه شرفم قسم اگر گناهکار بودنش را به من ثابت کن -

کنم    یم یفرستم. کار یاو را به درک م میدستها نیخودم با هم

ند یکه صبح فردا را هرگز نب .  

اظهار داشت زیتمسخرآم یزد و با لحن یزهرخند  نیفرز :  

مش رضا! مردها قول   یزن  یحرف م نانیبا اطم یلیخ -

باشند  بند یدهند مگر آن که به قول خود پا ینم .  
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را ثابت   تانیکه شما ادعا یدر صورت بندم،یمن به قولم پا -

د یکن .  

ب، بس اریبس - ُُ ب، پس لطفاً بنش اریُخ ُُ نیُخ .  

 یمبل بلند شد و برا یاز رو نیرضا نشست اما فرز ییدا

در   یبازگشت پاکت یرفت. وقت  رونیب ییرایاز اتاق پذ  یلحظات

آتش زد و گفت یگاریمبل نشست، س یدست داشت، رو :   

کردم خودم با  رونیکه او را از منزلم ب یهمان روز -

شاهد بودم که در رستوران فرودگاه با دوست پسرش  میچشمها

م آنجا حضور داشتم و قرار مالقات داشت. در واقع خودم ه

 ینشسته و با هم قهوه م  یز یکه به اتفاِق هم پشت م دمید 

 یم ،کرد  هیبه او هد  یکه همراهش بود بسته ا ی. مرد دند ینوش

جنباند و در جوابش  یرضا سر ییاش چه بود؟ دا هیهد  یدان

   :گفت

که به  دمیبودم، همان روز فهم دهیاز او شن ییزهایچ -

خودش از طرف شما  یرود که به گفته  یم  یمالقات مرد 

بود  یامانت کیآمده و حامل  .  

دروغ است مش رضا، من هرگز در عمرم آن جوان  نیا -

به منزل آمد هنوز آن  یبودم و با او تماس نداشتم. وقت دهیرا ند 

همراهش بود، آن را در حضورش گشودم و چشمم به  هیهد 
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را  ییایهدا نیچنافتاد که معموالً مردان جوان  یلباس خواب

. از رند یگ یخود در نظر م ی معشوقه ها ایهمسر  یفقط برا

بود که در جوف پاکت و درون  یادداشتیآن بدتر و دردناکتر 

به وضوح از  ادداشتیقرار داشت.  ییاهدا یهمان جعبه 

کرد  یم تیآن دو حکا یروابط پنهان .  

سخن را به دست  یو رشته  دهیرضا کالم او را بر ییدا

فتگر :  

که  یکس یباشد از سو یهمه نقشه ا نهایامکان دارد ا -

. د یدر کنار همسرتان داشته باش  ینیریش یشما زندگ ستین لیما

که همواره درصدد ضربه زدن به  ییدشمنان دوست نما

  .اشخاص هستند 

بر لبانش نقش بست  یزد، پوزخند  گارشیبه س  یپک نیفرز

   :سپس پاکت را به طرف او گرفت و گفت

 نیا ؟ییگو یرا چه م نیاما ا ییتو راست بگو د یشا -

انکار است رقابلیغ گریمدرک د  .  

  

پاکت را از او گرفت. آن را گشود و  د یرضا با ترد  ییدا

، نینخست ی. عکسهاد یکش رونیعکس از داخلش ب یتعداد   



Romanbook.ir   بهترین سایت دانلود رمان  

 

 

 نیداد. فرز یبرنگار جوان نشان مرا در کنار همان خ د یمهش

عکسها  رامونیاش آگاه نبود پ یکه از نقش آن جوان در زندگ

داد و گفت یحاتیتوض :   

اوست. همانطور که مالحظه  نیاز معاشر یکیجوان  نیا -

 یاتاق گرفته شده اگر باور ندار نیعکسها در هم نیا د یکن یم

کسها کامالً منزل که در ع ونیبه شکل و فرم مبلها و دکوراس

  .مشخص است دقت کن

  نیو در دل سخنان فرز ستیرضا با دقت به عکسها نگر ییدا

اظهارات او مردد بود.  رفتنیکرد اما هنوز در پذ  قیرا تصد 

را در حاالت زننده  د یکه مهش د یرس ییآنگاه نوبت به عکسها

به عکسها  دهیاز هم در یرضا با چشمان ییداد. دا ینشان م

. گشت یو خشمش افزون م رتیو لحظه به لحظه ح ستینگر

  نیدر آن لحظه حتا به چشمان خود هم اعتماد نداشت. فرز

   :گفت

 نهای. مش رضا راجع به ایخواست یکه م یهم مدارک نیا -

؟ییگو یچه م   

را به هم فشرد و آب دهانش را به  شیرضا چند بار پلکها ییدا

را بر سرش خراب کرده ایدن ییفرو داد گو یسخت   
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کرد و رنگ چهره اش دگرگون شد.  خی کبارهی. بدنش اند 

که با   نی. فرزد یچک یاش م یشانیخود از پ یعرق به خود 

زد و گفت ینظر داشت زهرخند  ریدقت حرکات او را ز :   

 نهایا دنیتو هم مثل من از د  نمیب یمش رضا! م ید ید  -

  ینیب یرا که در عکس م ی. به من بگو کسیشد  ریغافلگ

و  یخورد  یبه صداقتش قسم م شیپ یکه لحظات ستین یهمان

  یشانیو حال پر دهیرنگت پر  نمیب یم ؟یشرفت را گرو نهاد 

 ییو ناموسم بر باد رفته؟ دا تی ثیکه ح میپس من چه بگو یدار

لب  ریگرفت و ز شیدستها انیسرش را م صالیبا است رضا

د ینال :  

توانم باور کن؟  یندارد! چگونه م قتیحق نیا ایاخد  -

بود که به بار   ییچه رسوا نیا ؟یتو با ما چه کرد  د یمهش

یآورد   .  

و گفت د یکش یبار آه سوزناک نیا نیفرز :   

 نی! ارد یاز من انتقام بگ لهیوس نیاو خواسته بد  د یشا -

در  یبود که زن دهیبروم او فهم رانیاز آن که از ا شیاواخر پ

بود اما  افتهیکه فقط در خلوتم راه  یام وجود دارد، زن یزندگ

قلب و روحم فقط متعلق به همسر و پسرم بود. مش رضا تو 

از منزل   جمرد ممکن است در خار کی. یمرد هست کیهم 
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دهد  یاز کارها دست بزند اما هرگز به زنش اجازه نم یلیبه خ

ج شده و خود را به ننگ و خار یعفت و پاکدامن یاز جاده 

د یاالیب یآلودگ .  

عکسها کامالً  دنیرضا حلقه زد، با د  ییدا دگانیدر د  اشک

. مغلوب و افتی یجهت انکار نم یمحکوم شده بود و راه

مرتعش عکسها را  یمبل بلند شد و با دستان یمنکوب از رو

دورگه گفت ییانداخت و با صدا زیم یرو :   

از خدمتتان مرخص   د یمنش، با رانیا یآقا د یمرا ببخش -

ستیشوم. حالم اصالً خوب ن .  

فرو برد. سرش  بیرا در ج شی. دستهاستاد یبلند شد و ا نیفرز

   :را تکان داد و گفت

از تو  ی فهمم من هم دست کم یفهمم مش رضا. م یم -

گرفته بود. مش رضا تو  یما را به باز یزن همه  نیندارم. ا

مسأله به  نیخواهد ا یدلم نم یحترم و م زیعز  میهنوز هم برا

وارد کند. حساب تو و همسرت از او جداست،  یروابط ما خلل

یی ایب دنمیبه د  یتوان یم یبود  لی هر زمان که ما .  

د یفرو داد و پرس یرضا آب دهانش را به سخت ییدا :  
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دارد، حالش  یشود؟ االن چه وضع یبچه چه م فیتکل -

  خوب است؟

گرفتم که از هر نظر  یپرستار  شینگران او نباش برا -

مادرشدلتنگ  یکند و برا یم  یتاب یب یاست البته کم ستهیشا

  یدهم به مرور زمان فراموش کند که زمان یاست اما قول م

قصد دارم  د یکه به سن مدرسه رس نیداشته. به مجرد ا یمادر

 رانیخودم هم از ا د یستم، شااو را به خارج از کشور بفر

  .خارج شدم

د یپرس نیرضا به طرف در حرکت کرد، فرز ییدا :  

رضا سر جنباند و  ییدا ؟یرا ببر لشیوسا یخواه ینم -

  :جواب داد 

ندارم اگر امکان دارد آنها  یتوانم، حال مساعد  یاالن نم -

کار  نیرا مأمور ا یگریشخص د  ای د یپست کن شیرا برا

به آنها داشته   یازین گریکنم د  ی. هر چند که تصور نمد یبکن

  .باشد 

انجام   یمبادا کار ر،یرا از من بپذ  نیمش رضا دوستانه ا -

خودت و همسرت به   یو زندگ یفتیکه به دردسر ب یده

 ریزن ارزش آن را ندارد که خودت را درگ نیبکشد. ا یرانیو
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به قدر   کنم ی. من تصور میحبس و زندان و جار و جنجال کن

تر از اهمادر دردآورتر و جانک کی یشده باشد. برا هیتنب یکاف    

محروم  دارشیجدا کنند و از د یکه فرزندش را از و ستین آن

  یگردد. او را به حال خود رها کن و بگذار از شرمسار

رد یبم .  

کرد و از  یرضا چند بار سرش را تکان داد. خداحافظ ییدا

  . در خارج شد 

  یم ریداشت و قلبش ت یقدم برم زانیفتان و خا ابانیخ در

که به  نیشد و به خانه برگشت. به مجرد ا ی. سوار تاکسد یکش

کرد و او را به  یخال د یخشم خود را بر سر مهش د یمنزل رس

دانست چه واقع شده  ینم د یباد سرزنش و دشنام گرفت. مهش

به  سرشبر سر خشم آورده، هرچه هم نیرضا را چن ییکه دا

دختر معصوم که در تب  نیاو تذکر داد که حق ندارد با ا

او را در برگرفته   یماریو ب یغرق است و ناخوش یسوزان

پرخاشگرانه رفتار کند. افاقه نکرد  نیچن .  

خشم بود که بر اعمال و رفتارش تسلط  ریرضا چنان اس ییدا

از دهانش اریختا ینداشت و کلمات زشت و ناروا ب   

نکته اشاره  نی به ا شیگفته ها یشد. او در ال به ال یم خارج

را از  د یمهش انتیرفته و مدرک خ نیکرد که به مالقات فرز

کرد که روحش از  اد یسوگند  د ی است. هرچه مهش دهید  کینزد 
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خالف منافع همسرش  یماجرا خبر ندارد و هرگز قدم

. او رفتیرضا نپذ  ییانکرده است د  انتیخ یبرنداشته و به و

را به شدت مورد لعن و سرزنش قرار داد و به همسرش 

تمام  د ینپردازد. مهش د یپرخاش کرد که ندانسته به دفاع از مهش

زد  یو ضجه م ستیگر یمدت فقط م  . 

از آنجا برود و  د یبا د یبود که مهش نیرضا ا ییکالم دا نیآخر

اورد یاز آنها به زبان ن یاسم گرید  .  

و لحظه  ستیشب به اتاق خود رفت تا صبح گر یوقت د یمهش

به او هجوم  ی شمار یبر هم نگذاشت. رنج و اندوه ب دهید  یا

 یعشق و عالقه ا ،ییزناشو یزندگ  یدگیآورده بود، از هم پاش

از جگر گوشه اش، طرد شدن  یکه به همسرش داشت. دور

 یافترا کی یه به واسطه ک یرضا و ننگ ییدا یاز سو

اش حک شده بود  یشانیبرانداز بر پ مانخان  . 

به  ید یام گریخود را از دست داده بود و د  زیهمه چ یآن در

. د یو پناه از که جو د یدانست غم دل با که گو ینداشت. نم ندهیآ

او بود. به  یبرا یریانکار ناپذ  یروح یضربه  عیوقا نیا

که فکر مردن و به هالکت  د یاش منزجر گرد  ی از زندگ یقدر

و  د یخدا نال رگاهبه ذهنش خطور کرد. تمام شب را به د  دنیرس

اش را به  یگناه یب ای رد یجانش را بگ ایاز او درخواست کرد 

  .اثبات برساند 
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 * * * 

  

 01 

  

بگذارد  انیرا در جر یبدون آن که کس د یروز بعد مهش صبح

هم  ییرضا را ترک کرد، حتا با زن دا ییمنزل دا ماریب یبا تن

نبود با اصرار او فشار ماندن را  لیما راینکرد ز یخداحافظ

که  د ید  یبه خود هموار سازد. صالح کار خود را در آن م

شان تنش و یبرا نیاز ا شیاز آنجا برود و ب شهیهم یبرا

آمد ساعتها فقط در   رونیاز منزل ب ینکند. وقت جاد یا ینگران

قدم زد و فکر کرد، عاقبت بدون آن که بداند به کدام  ابانیخ

 یمعطل یرود سر از راه آهن درآورد. پس از ساعت یسو م

شد که عازم شمال کشور بود  یگرفت و سوار قطار تیبل .  

در سر  یجز فکر خودکش یا شهیاند  چیطول سفر ه در

او را نشناسد و یکه کس رد یبم  ییخواست در جا ینداشت، م   

  مانهیرضا که صم ییدا ای نیاش به گوش فرز یخودکش خبر

که   یگرفت هنگام میهم تصم کباریدوستشان داشت نرسد. 

قطار با سرعت در حال عبور است در قطار را گشوده و خود 
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قصد از کوپه  نیبا ا یاما وقت ندازد یآن ب یچرخها ریرا به ز

و  د یار رساند در را قفل د خارج شد و خود را به در قط

به کوپه اش  ید یو نوم أسیببرد لذا با  شیاز پ ینتوانست کار

 یدگانیگرفت و با د  بانیقبل سر در گر یبرگشت. همانند ساعت

دوخت رونیاشکبار از پنجره چشم به مناظر ب  . 

 یهم بودند، زن و شوهر مسن یگریاو مسافران د  یکوپه  در

تمام مدت هر کدام سر به  رایقهر بودند ز گری کد یبا  ییکه گو

هر دو  یگفتند. چهره  یبا هم سخن نم یداشتند و کالم ییسو

  ریسبب حتا با سا نیبه اخم و کدورت بود و به هم ختهیآم

زن و  اماگفتند.  یشان هم سخن نم یهم کوپه ا یمسافرها

هم در کوپه حضور داشتند که برخالف  یشوهر جوان

مذکور، چنان عاشقانه و پر   یگذاشته پا به سن  یزوجها

 ییاز آشنا یمدت کوتاه ییگفتند که گو یحرارت با هم سخن م

را در آغوش  یخردسال یگذرد. زن جوان دختر بچه  یشان م

 نیریو ش ختیآو یداشت و کودک مرتب به گردن مادر م

کرد   یم یبانز .  

نداشت و  انشیبه اطراف یتوجه نیکه تا آن زمان کمتر د یمهش

یطنتهایسر در الک خود فرو برده بود در اثر ش   

قلبش فرو  کبارهیاو  دنیجلب شد و با د  یو یبه سو کودک

اریاخت یکودک دلبند خودش افتاد و ب اد ی. به ختیر   
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. مادر کودک که د یفرو چک دگانشیاشک از د  قطرات

نظر داشت اندک اندک باب گفت و گو   ریکنجکاوانه او را ز

  کیزن مرموز و کم حرف نزد  نیو خود را به ارا گشود 

  .کرد 

نسبت به دخترش کنجکاو شده  د یکه از توجه خاص مهش زن

به او د یکه مهش نیکرد تا ا چیرا آنقدر سؤال پ یبود و   

  یتمام ماجرا یصداقت و ساده دل تیکرد و در نها اعتماد 

که به شدت  یکرد و در حال ف یزن تعر یاش را برا یزندگ

اظهار  ختیر یاشک م  یمنقلب بود و همانند ابر بهارمتأثر و 

نداشته و قصد دارد انتحار   یبه زندگ ید یام گریداشت که د 

را  خود دهد. زن که  انیسراسر رنج خود پا یبکند و به زندگ

کار بر حذر داشت و زبان  نیکرد او را از ا یمعرف  زیمهرانگ

گشود  حتشیبه نص :  

 ماتشیارزش آن را ندارد که آدم به خاطر نامال یزندگ -

زود به  ای ریو د  میهست یما فان یخود را فنا کند، البته همه 

 ینابود  ی لهیکه انسان خود وس نیاما ا میشتاب یم  یباق ارید 

  یکند گناه عیاش را فراهم آورد و مرگ خود را تسر

 به آن ام یکه همه  یشرع لیاست. گذشته از مسا ینابخشودن

 یانسانها به نوع ینفس عمل محکوم است. همه  م،یمعتقد 
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  یبدبخت ای یو درشت هستند، خوشبخت زیمشکالت ر ریدرگ

است ینسب زیمطلق وجود ندارد و همه چ .  

و بدون در نظر گرفتن حضور  ستیگر یمحابا م یب د یمهش

با  شیپ  یقیکه تا دقا رمرد یو پ رزنیکرد. پ یهق هق م گرانید 

کرده و از مصاحبت   گریکد یپشت خود را به  زیقهرآم یحالت

 د،یمهش ی هیگر یصدا دنیهم اکراه داشتند به محض شن

نجواکنان در گوش هم  یزده به او چشم دوخته و گاه رتیح

تمام هوش و حواس  رزنیکردند. پ یادا م  یمبهم یزهایچ

هم به   رمرد یآن دو متمرکز کرده بود. پ یخود را به گفت و گو

آورد تا بهتر بشنود و سر از  یخود فشار م نیسنگ یگوشها

دخترش را در بغل جا به جا کرد  زی. مهرانگاورد یکار آنها درب

  :و ادامه داد 

را  یکس یخصوص یمن حق مداخله در زندگ د یشا -

که بتوانم   ییاما جا ستمین ینداشته باشم. هر چند ذاتاً آدم فضول

  ییبایکنم. تو زن ز ینم غیانجام دهم در یبه هم نوع یخدمت

 یخواه یم یهمه وجاهت صور نیبا ا ستیتو ن فی. حیهست

 التبا مشک د ی انسان تا دم مرگ هم با ؟ییدست بشو یاز زندگ

  ی. همه د یجبران نما یقیگذشته را به طر یمبارزه کند خطاها

و  نیباشند حتا در بدتر داریدر برابر مشکالت پا د یانسانها با

. میاز دست بده ندهیرا به آ دمانیام د یهم نبا طیشرا نیوارتردش
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که مشکالت و  د یخواهد رس ی تو هم روز یمطمئن باش برا

.  یابیات را باز یختو خوشب یها را پشت سر بگذار یسخت

همه دو رو  یسکه برا ن،یهم یعنی یزندگ بیفراز و نش

  ...دارد

گفت و گو کرد و هرچه برهان و  د یساعتها با مهش زیمهرانگ

 ندهیدانست به خوردش داد تا موفق شد او را به آ یاستدالل م

که از  یرا در قلبش بکارد به حد  د یسازد و بذر ام دواریام

منصرف شد و به پروردگار توکل کرد تا  یخودکش ی شهیاند 

را  نیفرز ومشکالت و موانع موجود را از سر راهش بردارد 

و به حالت  افت ی نیتسک یاندک یگرداند. وقت  واقف قیبه حقا

را که ملوسک نام  زیبازگشت دخترک خردسال مهرانگ یعاد 

  .داشت در آغوش گرفت و محبت خود را نثارش کرد 

 یمشخص یمنزل و مأوا د یبود که مهش افتهیدر زیمهرانگ

به   یاست. وقت بیکند که آنجا غر یسفر م ییندارد و به جا

با اصرار فراوان از او خواست که شب را در  دند یمقصد رس

خود به او  ی هم به نوبه  زیمنزلشان سر کند. شوهر مهرانگ

اصرار کرد و دعوت همسرش را تکرار کرد. زن و شوهر به 

شد  رفتنیناچار به پذ  د یکردند که مهش  یپافشار یقدر  . 

 ادهیمسافران پ یگرگان توقف کرد و همه  ستگاهیدر ا قطار

کرد  یکه ساکها را حمل م یدر حال زیر مهرانگشدند. همس
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کرد و خانمها به دنبالش روان  یجلوتر از همه حرکت م

مراجعه کرد و  یتاکس ستگاهیبه ا زیبودند. شوهر مهرانگ

 د حدو یسوار شدند و تاکس یکرد، همگ هیکرا یدربست لیاتومب

همراه زن و  د یبعد آنها را به مقصد رساند. مهش یربع ساعت

رفتار کردند  یبا و یارد منزلشان شد و آنها به گونه اشوهر و

که چندان  یاز ساکنان منزل است به طور یکی ییکه گو

 یآنها را متقابالً پاسخ م متیکرد و صم ینم یبیاحساس غر

ار او گذاشت و یدر اخت یاتاق دن،یبه مجرد رس زیداد. مهرانگ

را به جا آورده و نظر او را  ی نواز همانیرسم م دند یکوش یم

کنند  نیتأم .  

کار  یگرفت به جست و جو میتصم د یروز بعد مهش صبح

کسب کند. هنگام صرف صبحانه یبپردازد و درآمد   

 ینهاد و گفت ناچار است شغل ان یدرم زیرا با مهرانگ موضوع

در پاسخ او  زیاجاره کند. مهرانگ یو اتاق افتهیخود  یبرا

گفت  یربانزد و با مه یلبخند  :  

راجع به  شبیموضوع نباش، من و شوهرم د  نینگران ا -

 جهینت نیو به ا میمسأله با هم بحث و تبادل نظر کرد  نیا

  ارتیدر اخت یاتاق میتوان یم یباش لیکه اگر ما مید یرس

در ضمن از  ،یکن  یبا ما زندگ یکه تا هر وقت خواست میبگذار

که همسرم در  یدان یراحت باشد. م التیبابت کار هم خ
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  یمشغول به کار است اگر برا مارستانیب یامور مال قسمت

 بیتواند ترت یم یداشته باش یآمادگ مارستانیکار کردن در ب

  .استخدامت را بدهد 

گفت یو با خرسند  د یدرخش د یدر چشمان مهش یخوشحال برق :  

مر دارم از شما تشکر کنم. تا ع یدانم با چه زبان یمن نم -

کنم. در واقع من  یشما را فراموش نم یوقت محبتها چیه

با تو آشنا  روزیتو و شوهرت هستم اگر د  ونیام را مد  یزندگ

را  د ینشده بودم معلوم نبود که امروز زنده باشم و طلوع خورش

نمیدوباره بب .  

به شانه اش زد و گفت ی دست زیمهرانگ :  

بود که شامل  لطف خدا نیا د،یحرف را نزن مهش نیا -

 ی. به هر حال اگر موافق باشمیهست لهیحالت شد ما همه وس

کارها را   بیکنم تا ترت یباره صحبت م نیمن با شوهرم در ا

دوست ،  کی تیو بدون حما بیغر یبدهد. در شهر  

  ریگ یو اتاق اجاره ا یکن دایپ یکار مناسب یبتوان مشکل

حداقل  یکه باش نجایارزد اما ا ینم شیهای. به دشواریاوریب

 ییکدام احساس تنها چیو ه میاست که با هم هست نیحسنش در ا

 ستهیدوست خوب و شا د یآ ی. راستش من هم بدم نم می کن ینم

میایدرب ییچون تو داشته باشم و از تنها  یا .  
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باشم یهمه خوب نیا قیال دوارمیام ز،یمتشکرم مهرانگ - .  

  مارستانیو در ب د یدر منزل آنها ساکن گرد  د یمهش  بیترت نیبد 

به مرور با  د یبه کار گمارده شد. هفته ها و ماهها گذشتند، مهش

از پسرش سخت  ییخود خو گرفته بود اما جدا د یوضع جد 

  ی. وقتزد یاشک نر ادشینبود که به  یداد و روز یآزارش م

در  لبندشگرفت او را چون کودک د  یملوسک را در آغوش م

دهد. هر  یپسرش را م یکرد بو یفشرد و احساس م یبغل م

 یاو خوراک  یگشت برا یروز که از سر کار به منزل برم

و تا هنگام د یخر  یمتنوع م یها   

گذاشت. ملوسک هم به او  ینم نیاو را زم یلحظه ا خواب

از یاخت شده بود که به راحت یانس گرفته و چنان با و   

و   زیدر کنار مهرانگ د یشد. در مجموع مهش یجدا نم آغوشش

را  یآرام یگذاشتند زندگ یاحترام م یشوهرش که به و

کرد  یم یسپر .  

  یکار  یبود و اکثر اوقات ب دشیجد  یهم سرگرم زندگ نیفرز

  یدر هفته ها نیکرد. شرو  یم یاش را در منزل پدر سپر

 یکرد و دم یم  یقرار یمادر ب یبرا د یاز مهش ییجدا نینخست

منش با کوشش فراوان در همان  رانیگرفت. ا یآرام نم

را در خدمت  یپرستار مجرب و کار آزموده ا هیاول یروزها

از  یکرد که مراقب طفل باشد و دم د یو به او تأک رفتگ
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هم و غم خود را به  زیمنفک نشود. پرستار ن یو یپرستار

را آرام  نیموفق نشد شرو شیکار گرفت اما به رغم تجربه ها 

 ی شهیگرفت و ش یآرام نم یطیشرا چیتحت ه نیسازد. شرو

و   افتی ی. وزن کودک هر روز کاهش مد ینوش یرا نم رشیش

 یمنش از نحوه  رانیبه تب و اسهال مبتال شده بود. ا

خانم پرستار اعالم عدم یپرستار   

استخدام کرد و به  یگریدرنگ پرستار د  یکرد و ب تیرضا

خاتمه داد. پرستار دوم هم هر چه در توانش بود به  یخدمت و

  یو همچنان به ب رفتینپذ  زیاو را ن نیکار بست اما شرو

او را  یتوانست لحظه ا یکس نم چیخود ادامه داد، ه یقرار

و  ریشکرد و از خوردن  یآرام کند. به طور مرتب وزن کم م

  یانقطاع م یزد و تمام طول روز را ب یسوپ سر باز م

داد  یسر م ونیو ش ستیگر .  

هر دو مستأصل و نگران در صدد چاره  نیمنش و فرز رانیا

کودک  تیرضا  یقیدانست از چه طر ینم یبودند و کس ییجو

بار دکتر بر   ستیدو ماه متجاوز از ب یرا جلب کند. در ط

کرد و  یم نهیاحضار کردند. پزشک مرتب او را معا نشیبال

 یکرد و علت ب یمشاهده نم یدر و یخاص یمشکل جسمان

دانست.  یاز مادر م یو دور یکودک را مشکل عاطف یقرار

به ذهن خانم پرستار خطور کرد. به او گفته  یعاقبت فکر

 یفوت کرده است و او م یبودند مادر طفل در اثر سانحه ا
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 یکرد لباسها شنهاد یندارد لذا پ یدانست که به مادر دسترس

  ییچند دست از لباسها نیرند. فرزبگذا ارشیرا در اخت د یمهش

کرد انتخاب نمود  یغالباً در منزل آنها را به تن م د یرا که مهش

 . و آنها را به خانم پرستار داد 

هر بار که قصد غذا دادن و خواباندن کودک را داشت  پرستار

مادر خود  یکرد و کودک که بو یرا به تن م د یمهش یلباسها

شناخت یرا م   

  یپرستار م اریگرفت و خود را در اخت یآرام م لهیوس نیبد 

داد که تر و خشکش کند. اندکاندک چهره  یگذاشت و اجازه م

جا افتاد و به حضور او عادت کرد. سرانجام  شیپرستار برا ی

به روال زیپس از هفته ها تالش همه چ   

و فراغ بال  یتا به آسودگ افتی   یفرصت نیدرآمد و فرز یعاد 

پدر   یشبانه  یافتهایخود بپردازد و ض یبه امورات خصوص

د ینما یرا با حضور خود و در کنار هاله سپر .  

افراط کرده و به  یدر باده گسار یعقوبیاز شبها که  یشب

بود حالش چنان دگرگون  دهیرس یخبر یو ب  یمست تینها

لش به منز لیرا با اتومب یکرد و شنهاد یپ ن یکه فرز د یگرد 

 یمنش و هاله به قدر رانیمن جمله ا همانان،ی م ریبرساند. سا

به  یافتاده و توجه یکنج کیبودند که هر  عقلیمست و ال

 ی را تا پا یعقوبیکه بود  یقیبه هر طر نینداشتند. فرز گرانید 
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داد سپس سوار  یعقب جا یصندل یکشاند و او را رو لیاتومب

را به حرکت درآورد  لیشد و اتومب  . 

شد و با کمک  ادهیپ لیاز اتومب ریچند بار در طول مس یعقوبی

آب رساند و هرچه را که از سِر  یخود را به کنار جو نیفرز

  .شب خورده بود از معده اش خارج کرد 

و  د ید  یم یحال نیاو را در چن نیبار بود که فرز نینخست نیا

و در اثر د یایبه سرش ب یینگران بود که مبادا بال   

پس از آن که چند بار  یعقوبیتلف شود اما  د یشد  تیمسموم

 لینمود، درون اتومب یکرد احساس راحت یمعده اش را خال

  اریاخت یبود که زبانش ب نجاینشست و دستور حرکت داد. در ا

بر زبان آورد که مو بر  یقیحقا یبه کار افتاد و در عالم مست

را که  نچه. آد ی از سرش پر یو مست د یراست گرد  نیتن فرز

  یعقوبیدانست سخنان  یو نم  د یگنج یدر باورش نم د یشن یم

آن که همه را  ای د یاش نما یاریو عدم هوش یرا حمل بر مست

بگذارد  ییگو قتی به حساب حق  . 

پرده  یبیگفت و از اسرار عج یوار سخن م یطوط یعقوبی

منش  رانیا ینیو توطئه چ سهیکه با دس یداشت، اسرار یبرم

 نیگشته بود. آن شب فرز نیفرز یزندگ یدگیموجب از هم پاش

را به منزلش رساند و بدون آن که نزد پدر برگردد  یعقوبی

رفت   مبه حما  یبه آپارتمان خود رفت. قبل از هر کار کسرهی
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که لرز  یبه طور ستاد یدوش آب سرد ا ریساعت ز میو حدود ن

و  د یچیبه دور خود پ یبدنش را فراگرفت. سپس حوله ا ید یشد 

  وارد اتاق شد. پس از

تخت استراحت کرد آنگاه برخاست و  یرو یمدت کوتاه آن

پدر در  یکه از سو د یمهش ی. به سراغ عکسهاد یلباس پوش

بود که  افتهیقرار گرفته بود و تا آن زمان فرصت ن  ارشیاخت

ببرد، رفت نیآنها را از ب .  

آنها را مقابل   یساعت  افت،یجست و جو عکسها را  یکم از پس

ل زد و همه را مورد  ُُ خود گذاشت و به تک تک آنها ُز

بودند و  یعیقرار داد. عکسها در ظاهر کامالً طب قیدق یبررس

توانست در  یهم نم  یگذاشت اما از طرف ینم  یباق  یشک یجا

 سرد خون یعقوبی یمورد اعترافات هولناک و تکان دهنده 

موضوعات را در کنار   یاز آن بگذرد. وقت یماند و به راحتب

 یبا هم جور درم زیکه ظاهراً همه چ  افتی ینهاد درم  یهم م

. به خاطر آورد که پدرش همواره احساسات او را بر ضد د یآ

 د یمهش هینموده که او را بر عل یکرده و سع کی همسرش تحر

در سر داشته  یهدافمسأله ا نیپدرش از ا د یبشوراند. بدون ترد 

او مجهول بود یکه برا .  

. اگر د یکش گاریتا صبح در اتاقش قدم زد و س نیشب فرز آن

توطئه کرده و  د یمهش هیشد که پدرش بر عل یمحرز م  شیبرا
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  یب ستیبا یشان را داشته است م یقصد برهم زدن زندگ

  یرفت و او را به منزل بازم یم د یدرنگ به سراغ مهش

بود  رفتهیرضا را به حضور پذ  ییکه دا ی. از همان شبگرداند 

هم با او تماس  ینداشت و کس یکدامشان خبر چیاز ه گرید 

 یکیرفتن به شرکت به سراغ  ینگرفته بود. روز بعد به جا

نهاد.  انیاز دوستانش رفت و مشکل خود را با او در م

 یو تبادل نظر، او را نزد شخص یدوستش پس از هماهنگ

داشت و غالباً   ییمهارت بسزا  یعکاس یکه در حرفه فرستاد 

  یم هیعکس و پوستر ته نمایس یمشهور و نام هنرمنداناز 

  .کرد 

  

آن شخص را مالقات کرد و پس از طرح موضوع،  نیفرز

گذاشت و درخواست کرد با تجربه و  یو اریعکسها را در اخت

که دارد در مورد صحت و سقم عکسها نظر دهد و  یمهارت

 یکه کامالً واقع نیا ایعکسها جعل شده اند  ایکه آ د یبگو

دستگاه  ریساعت عکسها را ز  میهستند. مرد مذبور به مدت ن

شد سرانجام پس از  رهیگذاشت و با دقت به آنها خ خصوصم

عکاس  کی ی لهیالزم نظر داد که آنها به وس یها یبررس

که  یماهرانه مونتاژ شده به گونه ا اریبس یبه طرز یاحرفه 
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افراد خبره هم به  ی لهیبودن آن حتا به وس یجعل صیتشخ

با دقت و ن ی. فرزستین ریامکان پذ  یآسان   

به سخنان مرد گوش سپرد و لحظه به لحظه بر خشم  وسواس

را که   ییاز ترفندها یشد. مرد شمه ا یو انزجارش افزوده م

  یگونه موارد به کار م نیدر ا یعکاسان ماهر و حرفه ا

کرد  حیتشر شیشدند را برا یم نندهیب یبردند و موجب گمراه

 برشمرد تا بهتر از روش کارِ  شیبرا زیرا ن یگریو موارد د 

گذاشت  نیفرز اریکه او در اخت یآگاه شود. اطالعات ینیچن نیا

گشود قی حقا یپرده ها را کنار زد و چشمانش را به رو .  

خاطر  شانیو پر نیآن مرد را ترک کرد چنان اندوهگ یوقت

نداشت و قادر نبود به  ستادنیبود که قدرت راه رفتن و ا

کم رفت و  در مکان یمسافت یبراند. پس از ط لیاتومب یدرست

فرمان   یرو یو درماندگ أسیتوقف کرد، سرش را با  یآمد 

  ام. تمستیگر یبار به آرام نینخست ینهاد و برا لیاتومب

از اعماق قلبش  ندهیفزا یپارچه آتش بود و خشم کیوجودش 

 یدامان پدرش را م یکه به زود  یخشم د،یکش یشعله م

در  یظلم نیتوانست به خود بقبوالند که پدرش چن یگرفت. نم

بود  یاز دست پدر عصبان یروا داشته است. به قدر یحق و

خواست هرچه زودتر او را مالقات کرده و دق و  یکه دلش م
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گرفت   میتصم ز یکند اما قبل از هر چ یاش را سرش خال یدل

بخواهد  یشتریب حاتیبرود و از او توض د یمهش دنیابتدا به د  .  

  

اجازه نداده  د یکرد که چرا به مهش یرا سرزنش م خودش

بدهد و از  یحاتیتوض گرید  یزهایچ ریعکسها و سا یدرباره 

و  شانیاز ظهر گذشته بود و او پر یخود رفع اتهام کند. ساعت

و در دل خود را به باد  د یچیپ یمنفعل همانند مار به خود م

 کهآمد  یگرفت، از خودش شرمش م یدشنام و سرزنش م

رحمانه همسرش را از خود رانده و راه هر گونه  یب نیچن

سلب کرده است. عاقبت خسته و درمانده به  یرا از و یدفاع

کرد  یم یرضا رفت و همانطور که رانندگ ییمنزل دا یسو

 یکرد و م یم تیشهامت اعتراف به خطا را در خود تقو

عالوه بر حفظ د یدر برخورد با مهش د یکوش   

از  یبر زبان آورد که حاک یجمالت و عبارات یخونسرد 

را عفو  یو د یبود که مهش دواریو ندامتش باشد و ام یشرمسار

  .کند 

از   شیپ یقیدقا زیکه او ن د یرضا رس ییبه منزل دا یهنگام

خارج نکرده  سِر کار به منزل برگشته و هنوز لباس از تن

  کهی یو ناگهان رمنتظرهیغ دارید  نیاز ا ییو زن دا ییبود. دا

را نداشتند با   یمالقات  نیوجه انتظار چن چیخوردند، آنها به ه
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 یکرده و و  رخورد وصف همانند سابق با او محترمانه ب نیا

به محض داخل شدن با  نیرا به درون دعوت کردند. فرز

صبرانه انتظار  یکه ب یو در حال د ینگاهش اطراف را کاو

نشست و به احوال نیزم یرو د یکش یرا م د یمهش دنید    

آماده کرد  یبه سرعت چا ییبا آنان مشغول شد. زن دا یپرس

که تحمل  نیسرگرم گفت و گو شدند. فرز ییو دا نیو فرز

خود را از کف داده  را نداشت و صبر و قرار دنیانتظار کش

رضا که از   ییرا گرفت. دا د یسراغ مهش یبود با شرمسار

از انزجار   یکه حاک  یدانست با لحن ینم یزیاصل ماجرا چ

بود اظهار داشت که همان شب پس از مالقات او به منزل 

خواسته که  یرا به باد سرزنش گرفته و از و د یبرگشته و مهش

 ادآوری نیرضا همچن ییهرچه زودتر منزلش را ترک کند. دا

از آنجا رفته و   شهیهم یآن روز برا یفردا د یشد که مهش

  ینم یدرستاز خود به آنها نداده و آنها به  یخبر چیتاکنون ه

  نیبرد و چه بر سرش آمده است. فرز یدانند که کجا به سر م

اظهار داشت یسخنان برآشفت و با نگران نیاز ا :  

صورت  یاقدام چیمش رضا من که به تو گفته بودم ه -

یو آرامش خودت را حفظ کن یو خونسرد ینده .  

گفت یاو جا خورد و با دستپاچگ یرضا از لحن کوبنده  ییدا :   
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است اما من آدم  نیشما کامالً مت شیمنش فرما رانیا یآقا -

بگذرم یناموس یب نیاز ا یکه به راحت ستم ین  یرتیغ یب  . 

کردم   یرفت احساس م یراه م دگانمیکه او مقابل د  یادامم تا

. به خدا تحمل ند یگو یم راهیخانه به من بد و ب نیا واریدر و د 

اغماض   رقابلیانجام داد غ د یکه مهش یرا نداشتم، کار دنشید 

  .بود 

را که به لب داشت روشن کرد.  یگاریو س د یفندک کش نیفرز

   :با تأثر سر تکان داد و گفت

از تمام  د یمهش میما همه در مورد او دچار اشتباه شده بود  -

  ینکته پ نیبه ا ریوارده مبرا است، افسوس که د  یتهمتها

آمدم که دست همسرم را   نجایبه ا د یام نیبردم. امروز هم به ا

بودم او را در  دواریمو او را به منزلش برگردانم، ا رمیبگ

 یبخواهم در حال وزشبه خاطر حماقتم پ یو از و نمیبب نجایا

داند تا  یفقط خدا م یاو را از منزلت راند  یرحم یکه تو با ب

 یچه وضع ستیبه حال چه بر سرش آمده، اصالً معلوم ن

  .دارد

د یزده پرس جانینگاهش کرد و ه یرضا به تلخ ییدا :  

گناه است؟ یکه او ب د یود فرم د؟یشما چه فرمود  - !  
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او  م،یما در مورد او خطا کرد  یبله مش رضا همه  -

 کی ریگناه است. مِن ابله اس یپاک و ب لوفریگل ن ۀمانند غنچ

نقشه ها را پدرم  نیا یزشت و شرم آور بودم، همه  یتوطئه 

من و همسرم بشود و  ییکرده بود تا باعث جدا یزیطرح ر

بردم ینکته پ نیبه ا شبیمن تازه د  .  

 یگشاد شد، احساس کرد مهره  رتیرضا از ح ییدا چشمان

کشد. دور لبش را با زبان تر کرد و من من   یم ریکمرش ت

   :کنان گفت

پس آن عکسها د؟یی گو یشما چه م - ...  

بود. من به طور مبسوط از  یف یکث یآن عکسها حقه  -

نحو بوده  نیاطالع ندارم اما ظاهراً ماجرا بد  ا یضاق یچگونگ

آورد و به  یبه دست م د یاز مهش ییعکسها یقی که پدرم به طر

را  د یمهش یکرده بوده چهره  ری که اج یعکاس ماهر ی لهیوس

  ایقضا یکند. متوجه  یمونتاژ م یگریاندام شخص د  یرو

جنباند و اظهار نمود  یرضا سر ییدا ؟یشد  :  

 نیآورم، فقط ا یسردرنم زهایچ نیمتأسفانه من از ا ریخ -

گناه  یمن، دختر معصوم من کامالً ب دِ یکه مهش دمیرا فهم

  .است
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 دهیو رنگ از چهره اش پر د یلرز یرضا آشکارا م ییدا یلبها

بغض آلود گفت یبود. با لحن :   

هم و کماالت  همه ف نیمنش، شما با ا رانیا یآخه آقا -

دختر  نیسر ا ییبال نینکرده چن قیو تحق دهیچگونه نسنج

د؟یآورد  چارهیب   

مونتاژ شده بود که  یعی طب یمش رضا عکسها به قدر -

کنم که شتاب زده و  یخوردم. اعتراف م بی حتا من هم فر 

 ش یکاش آن روز به حرفها د،یعمل کردم .طفلک مهش دهینسنج

کس به اندازه  چیخواستم، ه یم حیدادم و از او توض یگوش م

انجام دادم که تا عمر   ی. من عملستیمن در خور نکوهش ن ی

بخشم یخودم را نم دارم .  

همسرش که در سکوت به  هیگر یصدا دنیرضا با شن ییدا

درآمد. تمام  هیبه گر زیداد ،خود ن یسخنان آنان گوش م

د. چند بار با دست بر بو یمانیندامت و پش کپارچهیوجودش 

و با تأسف اظهار داشت د یکوب یشانیپ :  

 یخدا ابم؟یپروردگارا! حاال چه کنم؟ چگونه دخترم را ب -

به لطف و کرم توست. هر کجا   دمیبزرگ خودت کمکم کن ام

 ایکه هست او را سالمت بدار و در پناه خودت حفظش کن. خدا

اش رحم کن ییو تنها یکس یبه ب .  



Romanbook.ir   بهترین سایت دانلود رمان  

 

 

که با چادر  ییروشن کرد و به زن دا یگری د  گاریس نیفرز

گفت ستیگر یصورتش را پوشانده بود و همچنان م :   

هرچه زودتر  د یدعا کن د یتوان یفقط تا م  د،ینکن هیلطفاً گر -

شود  دایپ .  

و افزود  د یکش یآه سپس :  

از صبح تا  د،یآب به من بده وانیل کیاگر امکان دارد  -

  یم میها هیخشک شده و ر میگلو دمیکش گاریحاال از بس س

  .سوزد 

را پاک کرد، از جا  شیچادر اشکها یبا گوشه  ییدا زن

د یبرخاست و به طرف آشپزخانه رفت. مش رضا پرس :  

د؟یالبد ناهار هم نخورد  -   

شده.  اهیتا به حال روزگارم س شبیبله مش رضا از د  -

شوم وانهیفهمم کم مانده که د  ینماصالً حال خودم را  .  

نهاد و در حال برخاستن  نیرا بر زم شیرضا کف دستها مش

   :گفت

د یبخور اورمیب تانیبرا یزیچ د یاجازه بده - .  

دست او را گرفت و مانع برخاستنش شد و گفت نیفرز :   
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 د یبه غذا ندارم، با یل ینه مش رضا زحمت نکش، م -

  افتنی یشود برا یم یچه اقدام نمیهرچه زودتر بروم و بب

غفلت کرد  د یلحظه را هم نبا کیصورت داد، حتا  د یمهش .  

آب  یوانیبا ل ییخود نشست. زن دا یرضا سر جا ییدا

رضا با  یی. داد یتشکر کرد و آب را سر کش ن یبرگشت. فرز

خود را پاک کرد و اظهار  سیخ ینوک انگشتان مژه ها

  :داشت

  یهم با ما تماس نگرفته. م کباریچند ماه حتا  نیا یدر ط -

را  یشب طفلک نیبه سر خودش آورده باشد. آخر ییترسم بال

کوفت  یخود م یاز خودم رنجاندم. مرتب به سر و رو یلیخ

گناه است اما مِن نادان سخنانش را  یکرد که ب یم اد یو سوگند 

  .باور نکردم

گذاشت و جواب داد  نی زم یرا رو یخال وانیل نیفرز :  

که  یهر جور م،یخودمان را از دست بده د یام د یما نبا -

. مش رضا به نظر تو امکان دارد نزد میکن شیدایپ د یشده با

  خانواده اش به شهرستان رفته باشد؟

نگاه پرسشگر خود را به همسرش  د،یشیاند  یرضا قدر ییدا

رضا  ییداد و دا سر تکان یبه عالمت نف  ییدوخت. زن دا

  :پاسخ داد
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دوباره نزد آنها  یطیشرا چیکنم تحت ه یگمان نم -

بکند  یکار نیدانم چن یم د یبرگردد. نه... بع .  

خاموش  یگاریس ریرا در ز گارشیس یمانده  یباق نیفرز

شد و سپس گفت رهیخ یقال یدر سکوت به گلها یکرد. مدت :   

بشود به او  قیطر کیکنم از  یُخُب تصور م اریبس -

اطالع  سیامروز گم شدن او را به پل نیکرد. هم دایپ یدسترس

کنم و   یدهم و صبح فردا به دفتر روزنامه مراجعه م یم

در  راالنتشاریکث  یچاپ در روزنامه ها یرا برا د یعکس مهش

  نوبتدهم، حتم دارم با چند  یمسئوالن مربوطه قرار م  اریاخت

 یان از او اطالعاتبتو یسراسر یدر روزنامه ها یآگه

 د یسر بزن شا یتوان یبهدست آورد. تو هم به هر کجا که م

یریسراغ او را از بستگان بگ یبتوان  .  

 نیکنم اما ا وسیخواهم شما را مأ یمنش نم رانیا یآقا -

  یاز اقوام و بستگان کی چیبه منزل ه د یدارم که مهش نیقیرا 

هم که با ما   یرود، حتا وقت یکه در تهران ساکن هستند نم

 ابد یاو را ب یکه مبادا پدرش نشان نیکرد از ترس ا یم یزندگ

  یبه من سر نم هم کباری یکه سال میکس ولو با پسرها چیبا ه

کنم   یخودم را م یزنند رفت و آمد نداشت. در هر حال من سع

میبلکه موفق شد  .  
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 یقول م  م،یتالش خودمان را بکن د یبله مش رضا ما با -

جست و  یکنم و تا وقت شیدایسنگ هم که شده پ ریدهم از ز

به هر  د یلحظه هم آرام نخواهم نشست. با کیجو ادامه دارد 

ب من د  میکه شده خطا ینحو ُُ بروم   د یبا گریرا جبران کنم. ُخ

از من  تراگر زود  ،یکن ارتباط خودت را با من قطع نکن یسع

مرا در  عاً یو سر ریحتماً با من تماس بگ ی د یرس جهیبه نت

بگذار انیجر .  

بشود  یچشم حتماً، توکل به خدا که رفع گرفتار  - .  

  نیگذاشت، از زم بیو فندکش را داخل ج گاری پاکت س نیفرز

رضا را ترک کرد.  ییمنزل دا یبلند شد و پس از خداحافظ

رضا داده  ییکه به دا یدواریشد به رغم ام لیسوار اتومب یوقت

 ینبود. با تأثر آه نیخوشب د یمهش افتنیبود در دل چندان هم به 

را به حرکت درآورد و به سرعت از آنجا دور  لیو اتومب د یکش

او منزل پدر بود  یشد، مقصد بعد .  

  

 * * * 

  

دو تن مغرور هر دو از هم دور ما   
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خاطر من را  التیخ یا ستین یدر من تاب دور یوا

  یتو من تنها ی ب ستین یدر من صبور نیاز ا شیب ارینوازش

مصدق) من مرگ  د یحم اد ی(زنده  میآ یتو م داریمن به د  میتنها

کنم ینور را  باور نم    

  یکه م  یبهار شهیرا  مرگ گل هم یمیقد  یمرگ عشق ها و

ُملُتهب ما یشکفت در قلبها    

  

* * * 

  

ذره مانند    

مشتاق ۀذر   

َُ شکسته  نیآغاز کرده بودم با ا د یرا به جانب خورش پرواز پِر

نور پرواز کرده بودم انیتا آش   

  

* * * 

  

با چه شور و شوق من   
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داشتم شیآن عشق پاک را در خو ۀجاودان ریتصو   

  

* * * 

  

منم گسسته ز  نکیغم ا یرانسرایمنم نشسته به و نکیا

پا ریشسته زمستان د و نور و عشق در قلب من ن د یخورش ...  

) مصدق د یحم اد یزنده  (  

  

تند و  یها هیبه گال یمنش در سکوت و با خونسرد  رانیا

  قتیکه حق نیداد. ابتدا از ا یگوش م نیفرز زیاعتراض آم

 یاحساس نگران یلو رفته بود اندک شیبرمال شده و نقشه ها

 جهینت نیخود فائق آمد و به ا ی بر نگران جیکرد اما به تدر یم

کند و کار از  ینم  نیبه فرز  یکمک  چیه  قتیکه کشف حق د یرس

خود را  یباز استیداد از راه س حیکار گذشته است لذا ترج

  .تبرئه کند 

مؤاخذه  یآتش بود با حالت یبر رو یکه همانند اسپند  نیفرز

و توأم با عجز و التماس گفت زیآم :   



Romanbook.ir   بهترین سایت دانلود رمان  

 

 

 یرحمانه دشنه  یب نیپدر از شما انتظار نداشتم چن -

د یام را از هم بپاش یو زندگ د یبه قلبم فرو کن ینیزهرآگ  . 

و خواهان سعادتم  د یکردم به من عالقه دار یتصور م شهیهم

 د یکه شما ناآگاهانه از پشت به من خنجر زد  یدر حال د یباش یم

. آخر د یو آرامشم را فراهم آورد  یزندگ یو موجبات فروپاش

شما مهم   یمن برا ی ندهیسرنوشت و آ یعنیچرا پدر؟ چرا؟ 

نه عاطفه،   ت،ندارد، نه محب تیاهم تانیبرا ز یچ چیه ست؟ین

خود  پیبه پ قیمنش چند پک عم رانیا ت؟ینه عشق و انسان

اظهار داشت یتفاوت  یزد و با ب :  

من هرچه  ی کن یدر مورد من اشتباه قضاوت م یتو دار -

را  یواقع یبود که خوشبخت نیا یکردم به خاطر تو بود، برا

نگران سرنوشت تو  یاز هر کس شیبه تو برگردانم. من ب

تو را  یستگی. آن زن شایاستفاده کن اتمیاز تجرب د یبودم، تو با

ما نبود  ینداشت و هم شأن خانواده  .  

 مود یآتش زد، با خشم طول و عرض اتاق را پ ی گار یس نیفرز

  :و جواب داد

! پدر لطفاً بس یشگیپوچ هم یباز هم همان استداللها -

ارزد. شأن و مقام   ینم یزیپش گریفاکترها د  نیا د یکن
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 نیبا ا ستمین لیما گریاست. من د  یو مهوع آور ثکهنهیحد 

عذر خودم را موجه جلوه بدهم یو ارتجاع دهیابزار پوس .  

جواب داد  یمنش با همان خونسرد  رانیا :  

ات را به تو  یکه دوباره آزاد  یاز من ممنون باش د یتو با -

 یکه مانند زنان شو یدار یبرگرداندم. مگر االن چه مشکل

! برو خوش ؟ییسا یو سر بر خاک م یده یسر م هیمرده مو

که انسان آقا  ست یات لذت ببر. حتماً الزم ن یباش و از زندگ

مرد  یدست و پا ریزنج کیته باشد! ازدواج مثل باال سر داش

کشد  یرا به بند م .  

تکان داد و گفت یبا تأثر سر نیفرز :   

شما   م،یفهم  یرا نم گریکد یمتأسفم پدر من و شما زبان  -

من   یعیطب یازهایو به ن د یکن یاصالً احساس مرا درک نم

وضع را تحمل کنم،   نیتوانم ا ینم گری. من د د یستیواقف ن

کنم و او را به  دایکه شده همسرم را پ یقیقصد دارم به هر طر

 زیچ چیه وکس  چیکه ه میبگو د یسابقش برگردانم و با یزندگ

دهم  یاجازه نم گریبشود. د  یکار  نیتواند مانع انجام چن ینم

کند  نییتع یخط و مش میو برا رد یبگ میتصم میبه جا یکس .  

خود را  پیرا نداشت پ یگستاخ نیمنش که انتظار چن رانیا

برخاست و گفت ت یانداخت، با عصبان زیم یرو :   
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  کباری یخواه یم ؟یزحماتم را به باد بده یخواه یتو م -

 یما سرافکندگ یو برا یاشتباهات سابق را تکرار کن گرید 

و دست از  ییای به سر عقل ب یخواه یپس چه زمان م ؟یبخر

؟یردارب تی حماقتها   

که  نیگذشته را جبران کنم ولو ا یخواهم خطاها یمن م -

توانم به   ینم  گریدر نظر شما حماقت جلوه کند. متأسفم پدر د 

ام  ندهینفسه به من و آ یشما اعتماد کنم، شما ف تیحسن ن

در مظان  یگناه ی. زن بد یوارد کرد  یریلطمات جبران ناپذ 

ده شد، کودکم ی هم پاش اتهام قرار گرفت، خانه و کاشانه ام از

بر سر آن  ستیکه معلوم ن نیو از همه مهمتر ا د یمادر گرد  یب

و در  میآمده. پدر هرچه باشد ما انسان ییچه بال چارهیزن ب

. چگونه  میکن یم تیقبال اعمال و رفتار خود احساس مسئول

  یحرمت یب نیرا که کمتر یا چارهیشد زن ب یوجدانتان راض

از جانب او به شما  یبیآس نیبه شما روا نداشته و کوچکتر

سوق  یستی رحمانه و ناعادالنه به پرتگاه ن یب نیچن دهینرس

د؟یده !  

نزد وجدان  یاعمالم اعتماد دارم و ذره ا یمن به درست -

دوباره آن زن را به  ی. اگر بخواهستمیخود سرافکنده و خجل ن

تا  یاو بگذار یما را رو یو نام خانوادگ یات برگردان یزندگ

سر باز  دارتیاز د  شهیهم یبخشم و برا یعمر دارم تو را نم
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 یکه دار  یامکانات یخواهم زد، در آن صورت از همه 

؟یشیند یخردمندانه ب یخواه ی. چرا نمیشو یمحروم م !  

 یخاموش کرد، زهرخند  یگاریس ریرا در ز گارش یس نیفرز

  :زد و جواب داد 

ام را  انهیآش یکند که تکه پاره ها یخرد و عقل حکم م -

خود بسازم  یبرا ید یجد  ی انهیو از نو آش نمیدر کنار هم بچ

بر دوش  ینی. شما بار سنگگرانیبار بدون دخالت د  نیالبته ا

بار گران را به مقصد  نیکه ا یو من تا مادام د یمن گذاشت

روم   یفعالً م نآرام و قرار نخواهم داشت. م ینرسانم لحظه ا

 دایپ یفرصت دوارمیگذارم، ام یو شما را با وجدانتان تنها م

و در  د یشیند یبه عملکرد خود ب ییکه در خلوت و تنها د یکن

د ینظر کن د یتجد  قاً یخود عم د یرفتار و عقا  . 

 یگفته اند، از مکافات عمل غافل مشو. من دلم نم میاز قد  پدر

 ایاز رو یخود قصر یبرا گرانید  یزندگ یخواهد با نابود 

بشوم و چه  د یمهش  افتنیکه چه موفق به  د یرا هم بدان نیبسازم ا

و خدانگهدار ریگردم. شب بخ  یبازنم نجایبه ا گرینشوم د  .  

خبر گم   پدر را ترک کرد. همان شب زیقهرآم  یبا حالت نیفرز

اطالع دادو صبح  یآگاه یو اداره  یرا به کالنتر د یشدن مهش

و  د یدر اکثر روزنامه ها چاپ گرد  د یروز بعد عکس مهش
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 یکه از او نشان یافراد  ای ابندهی  یهم برا یقابل توجه یمژدگان

رضا  ییو دا  نیدر دست داشته باشند در نظر گرفته شد. فرز

دست از تالش و جست و جو برنداشته و به هر کجا که  

آنها  یمراجعه کردند اما تا آن لحظه تکاپو د یرس  یفکرشان م

نداده بود  جهینت .  

  

 * * * 

  

عکس   یبه طور اتفاق زیاز روزها شوهر مهرانگ یکی غروب

  تیرا در روزنامه رؤ د یو مطالب چاپ شده در مورد مهش

 انیرا با خانمها در م انیشت جر به منزل برگ یکرد، وقت

و د یشتاب زده روزنامه را از دست او قاپ د یگذاشت. مهش   

زده بود که  جانیشد. آنچنان ه رهیبه عکس خود خ ناباورانه

. زن و شوهر که تا آن لحظه ستیگر یو به تلخ د یبغضش ترک

او را  مانهیخود را نثارش کرده و صم یهمه جانبه  تیحما

 یحادثه اظهار خرسند  نیده بودند از امورد لطف قرار دا

  ینم یاز فرط شادمان د یگفتند. مهش کیتبر یکرده و به و

نشسته بود و به  یکنج فینشان دهد، بالتکل یدانست چه واکنش

 نیبار اشک او اشک شوق بود و از ا نی. استیگر یم یآرام
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شده  یاش اثبات شده و از اتهامات وارده مبر یگناه یکه ب

 نی. پس از شور و مشورت به اد یگنج یبود در پوست خود نم

همسرش  بهرا  د یکه تلفن محل سکونت مهش دند یرس جهینت

و همان  د یکار داوطلب گرد  نی ا یبرا زیاطالع دهند. مهرانگ

گفت و   نیبا فرز د یشب پس از چند تماس مکرر موفق گرد 

دهد  انجام ییگو .  

آگاه نمود و  د یمهش یفعل تیرا از وضع نی فرز زیمهرانگ

او اقدام کند  دنید  ینهاد تا برا ارشیآدرس خود را در اخت  . 

با همسرش  یقیدرخواست کرد دقا نان،یجهت اطم نیفرز

گذاشت و  د یمهش اریرا در اخت یگوش زیصحبت کند. مهرانگ

را تنها گذاشتند  دیبه اتفاق شوهرش از اتاق خارج شدند و مهش

 . تا با آرامش خاطر با همسرش گفت و گو کند 

 کبارهی د یشن میس یرا از آن سو نیفرز یصدا یوقت د یمهش

با لحن بغض   نیامانش نداد. فرز هیحالش منقلب شد و گر

 گفت و از رفتار و کردارش اظهار یسخن م یبا و یآلود 

کرد   یم یمانیپش .  

بود و از قضاوت  یدر حال پوزش خواه نیکه فرز یمدت تمام

بلند  یبا صدا د یکرد. مهش یم ی خود اظهار ندامت و شرمسار

بر زبان آورد.  یقادر نبود کالم جانیو از فرط ه ستیگر یم

او را  یسرعت دعاها نیشد که خداوند به ا یباورش نم
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. باشد  دهیبازگردان یبه ومستجاب کرده و سعادتش را دوباره 

بر خود مسلط شد سراغ پسرش را گرفت و   یاندک یوقت

 نیداد که شرو نانیبه او اطم نی. فرزد یحال او گرد  یایجو

گفت و گو   یندارد. پس از ساعت یو سالم است و مشکل حیصح

حرکت شود و  یقول داد که بعد از قطع مکالمه آماده  نیفرز

صبح خود را به آنجا برساند  دهیاز سپ شیتا پ .  

 ی به قطع تلفن نبودند. هر دو به قدر تمام روزها  لیکدام ما چیه

عاقبت   ند،یبگو گریکد یعمرشان حرف و سخن داشتند که به 

را  د یکه مهش یشد و در حال  شقدمیپ یخداحافظ یبرا نیفرز

داد گفت یم یدلدار :   

تعلق دارد  به ما یپس زندگ نینکن، از ا هیگر  گرید  زمیعز -

زند. مطمئن باش تا دم مرگ  یما لبخند م یبه رو یو خوشبخت

تواند ما را از هم جدا کند.  یگذارم و فقط مرگ م ینم  تیتنها

  یکنم. همه  یتوانم بدون تو زندگ  یهم نم یمن حتا لحظه ا

از حضور  آکنده میکشد و لحظه ها یم اد یوجودم تو را فر

تا   میگشا ی پر م تیبه سو اقیپر اشت یتوست. امشب با قلب

خود  یو تن تشنه  رمی احسانت برگ یآب از چشمه  یجرعه ا

موعود چشم به  یکنم، پس تا لحظه  رابیرا با عشق تو س

  .راهم باش
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زدود و  د یدل مهش ی نهیزنگار غم از آ نیفرز نیدلنش سخنان

آسانترنمود.  شیرا برا ییتلخ جدا یاو لحظه ها داریشوق د 

حرکت شد،  یکرد و آماده  یعاشقانه از او خداحافظ نیفرز

پسرش را هم با خود  د یابتدا قصد داشت بنا به سفارش مهش

درآوردن  طربه خا نیببرد اما پرستار به او تذکر داد که شرو

وضع  یکسالت دارد و ممکن است مسافرت برا یدندان اندک

تحمل انتظار  گریکه د  نیآور باشد. فرز انیاو ز یجسمان

الزم را به پرستار کرد و پس از  ینداشت سفارشها دنیکش

را روشن کرد و به حرکت   لشیاتومب شیرتق و فتق کارها

و شتاب  رعتکرد و با س یم یکه رانندگ یدرآمد. در تمام مدت

و  د یشیاند  یم د یفقط به مهش د ینورد  یجاده ها را درم

. به  افتی یدر ذهنش پرورش م یزیانگ الیتصورات خ

و احساس  د یشیاند  یم یو ناگسستن داریپا ی عشق  یبرقرار

صبح   مینس د،یمهش یدوباره   افتنیکرد. با  یو نشاط م یشاد 

 د یشو ظلمات سر به در آورده و خور یکیتار یعشق از ورا

او نعره  لینمود. اتومب یاش را تابناک م یسعادت افق زندگ

  یرا م یو خم کوهستان چیپرپ یجاده ها رکشانیزنان و صف

رفت یم شیشکافت و پ  .  

زدند و  یشب هجر در دل آسمان کبود سوسو م یها ستاره

خلوت و خاموش را در یجاده  یسکوت وهم آور   
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به   یمیمال کیموز یصدا لیبود. از داخل اتومب  برگرفته

هر لحظه بر  د یمهش دنیکه از شوق د  نیو فرز د یرس یگوش م

فشرد، چشم   یافزود و پا را بر پدال گاز م یم لیسرعت اتومب

داد و در همان حال  یگوش م کیبر جاده دوخته و به موز

 افتیشب خواب بر او غلبه  مهین دنیبود. با فرارس ایغرق رو

وصف همچنان به راه خود ادامه  نیشد، با ا نیسنگ شیو پلکها

 یحتا لحظه ا جانیپر ه قیدر آن دقا د یدانست که مهش یداد. م

کشد،  یصبرانه انتظارش را م یچشم بر هم نگذاشته و ب

که شده شبانه خود را به آنجا   یبیداشت به هر ترت میتصم

آغوش  رهمسرش را د د یاز طلوع خورش شیبرساند و پ

رد یبگ .  

و  د ید  یم یرا تمام نشدن ریت بود که مسصبر و طاق یب چنان

 یو خواب آلودگ ینداشت. به رغم خستگ یان یپا شیشب برا

خود  نیریش یاهایکرد و در افکار و رو یم یهمچنان رانندگ

بود که  یشوم یکه آن شب آبستن حادثه  یغرق بود، در حال

  یعتکه با سر ینداشت... در لحظه ا یکس از آن آگاه چیه

  یپلکها یقیدقا  یگذشت برا یم  یخطرناک چیپسرسام آور از 

را  لیهم افتاد و نتوانست به موقع فرمان اتومب یخسته اش رو

به سمت پرتگاه   لیاتومب یبه کنترل خود درآورد. چرخها

 لیقرار داشت متمابل شد و اتومب چیکه در سر پ  یو ژرف  بیمه

  یبه داخل دره سقوط کرد. حادثه به قدر یدر چشم بر هم زدن
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مهارتش در امر  ینتوانست با همه  نیاتفاق افتاد که فرز عیسر

از  یناش ی هیخود را از مهلکه برهاند. با ضربات اول یرانندگ

که به سرش  ،یبیدر سراش لیاتومب یاپ یپ یسقوط و چرخشها

 یدفتر عمرش برا بیترت نیوارد آمد در دم جان سپرد و بد 

بسته شد  شهیهم .  

دره به صورت  یپس از چند بار معلق زدن در انتها لیاتومب

و بعد از آن... تنها سکوت  ستاد یواژگون از حرکت بازا

قلب   شیپ یقیکه تا دقا یشب بود و جسد خون آلود مرد  نیسنگ

تالطم داشت و عشق و جنون  نهیمشتاق و آرزومندش در س

بود   یجار شیسرعت مانند روغن مذاب در رگها ...  

  

 * * * 

  

 ... 

نشان با سر   ینام و ب یب ۀرا نشانده اند من را به قعر در من

  کشانده اند 

من یدست و پا بر   
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ند ن ریزنج ُُ ست در نهان   ی من زخم ۀنیاما درون س ستیو ُک

؟یشعر   

 نه،  -

ست یآتش   

موج اضطراب نیده در دلم اناسرو نیا   

  

* * * 

  

ست  یست شعله ا یآن دورها هنوز نور یمانده ام ز پا ول من

خواندم مدام یست که، م یروشن د یخورش   

کاهدم مدام یکه م  -ست  یمن زخم کهنه ا ۀنیدرون س نجایا   

  

* * * 

  

روز  ایقعر دره مانده خبر دارد؟  نیز د ییرشِک نوبهار بگو با

 د یحم اد یبر عاشق شکسته گذر دارد؟ (زنده  یو روزگار

  )مصدق
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 یمانده بود. گاه داریتمام طول شب را در اتاق خود ب د یمهش

که خواب به چشمانش  یو هنگام د یکش یتخت دراز م یرو

  یخاست، کنار پنجره م یتخت برم یآورد از رو یفشار م

دوخت. شب در  یخلوت و ساکت چشم م ابانیو به خ ستاد یا

شد.  یهرگز صبح نم ییبود که گو ینظرش آنچنان طوالن

شد برخاست  دهیمسجد شن یاذان صبح از بلندگو یداص یوقت

خود خلوت کرد  یبا خدا یق یو دقا ستاد یوضو گرفت، به نماز ا

پرداخت. پروردگار را  ازیبا او به راز و ن تیو با خلوص ن

نت نمود. پس از آن و استعا تیکرد و از او طلب حما شیستا

سجاده را جمع کرد و گوشه  د یرس انیبه پا ششیایکه نماز و ن

 یکنار پنجره به انتظار نشست. ساعت گریگذاشت و بار د  یا

 ز یبه در اتاقش نواخته شد و متعاقب آن مهرانگ یبعد ضربه ا

ف   شیدر را گشود و وارد شد. موها ُُ آشفته و چشمانش ُپ

  .کرده و خواب آلود بود 

؟ید یتو هنوز نخواب د،یمهش  ریصبح بخ - !  

به طرف او آمد و تبسم کنان جواب داد  د یمهش :  
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نگران  نقدریدانم چرا ا ی کردم خوابم نبرد، نم یهر کار -

جا   کیتوانم  یاضطراب دارم و نم یزده هستم. کم جانیو ه

نمیآرام بنش .  

گفت زیتخت نشستند، مهرانگ یه لب یدو رو هر :   

 نیبه صبح نمانده و با ا یزیچ گریسر زده د  دهیسپ -

رسد.  یم نجایشوهرت به ا گریدو ساعت د  یکیحساب تا 

ات خسته و خواب آلود  افهیق  ،یاستراحت کن  یبهتر است کم

تو را از پا درآورد  یخواب  یترسم ب  یرسد. م یبه نظر م .  

چشمانم   ی فقط کم د یآ یتوانم بخوابم، اصالً خوابم نم ینم -

رسد  ینم  انیانتظار به پا نیدانم چرا ا یسوزد. نم یم !  

توان  گرید  یانیپا قیدقا نیرا تحمل کردم اما در ا ییجدا ماهها

  .مقاومت ندارم

مطمئن باش   ،یبزن یبه هر حال بهتر است چرت کوتاه -

کنم یخبرت م دنشیبه محض رس .  

تخت بلند شد و گفت یو از رو د یکش یا ازهیخم زیمهرانگ :   

به  نقدری. ایچرت بخواب کی یروم تا بتوان یمن م -

و چقدر  یدار  یدانم که چه حال یمن م اور،یاعصابت فشار ن 

و  ند یبشاش بب ی  افهیتو را با ق د ی. شوهرت بایزده ا جانیه
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و با او راز و   ینیتمام روز کنارش بنش یتوان ی نم یاگر نخواب

کنان  یتروز خجسته جشن آش نیا منتی. امشب به میکن ازین

استراحت کن یروم تو هم ساعت یم گری. ُخُب من د می ریگ یم .  

  یپاسخ گفت، وقت ینیمحبت او را با تبسم دلنش د یمهش

و چشم بر  د یتخت دراز کش یاز اتاق خارج شد رو زیمهرانگ

شد و به خواب فرو  نیسنگ شیدک اندک پلکهاسقف دوخت. ان

ده صبح را  یواریچشم از خواب گشود ساعت د  یرفت... وقت 

که  د یام نیآمد و به ا نییداد با عجله از تخت پا ینشان م

مالقات کند خود را به آنجا رساند.  ییرایرا در سالن پذ  نیفرز

 در اتاق را باز یآمد وقت یگفت و گو م یصدا منیاز اتاق نش

به جانبش برگشت، به او لبخند زد و گفت زیکرد مهرانگ :   

؟یشد  داریب ر،یصبح بخ -   

پاسخ سالمش را داد. چشم به اطراف گرداند و با  د یمهش

د یپرس ید یناام :  

ده؟یهنوز نرس نیفرز -   

تکان داد و گفت یسرش را به عالمت نف  زیمهرانگ :   

کردم، ما همه منتظر او  ی م دارتینه اگر آمده بود حتماً ب -

میهست .  
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از   نیاز فرز ییرایکه جهت استقبال و پذ  ز یمهرانگ همسر

به ساعت  ی گرفته بود نگاه  یمرخص یمحل کار خود تلفن

گفت د یخود انداخت و خطاب به مهش یمچ :   

شود  یم شیدایپ گریاالن د  د ینگران نباش - .  

نشست. ملوسک را در آغوش گرفت و  زیانگکنار مهر  د یمهش

او  یشانیبر پ یبلند دخترک را نوازش کرد. بوسه ا یموها

   :نهاد و گفت

نگران هستم ینکرده؟ من کم ریبه نظر شما د  - .  

  

جواب داد  زیمهرانگ شوهر :  

که به ما وعده داده از  یاز ساعت رتریاحتمال دارد د  -

تهران حرکت کرده باشد، حتا امکان دارد که شب را در اثر 

 یدر جاده ها یدر جاده استراحت کرده باشد. رانندگ یخستگ

خسته کننده  قتاً یشب حق مهیو خم چالوس آن هم در ن چیپر پ

  .است

د یرو به همسرش کرد و پرس سپس :  
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 ؟یاو داد  و واضح به قیکه آدرس را دق یتو مطمئن -

سر تکان داد و گفت دکنانییتأ زیمهرانگ :   

و درست دادم، حتا شماره تلفن هم دادم که  قیآدرس را دق -

دچار مشکل شد به ما اطالع بدهد تا  ینشان افتنیاگر از بابت 

سر راست   یآدرس ما به قدر یوانگه م،یاش کن ییراهنما

کند  دایتواند آن را پ ی چشم بسته م یاست که هر کس .  

و گفت د یکش ینفس راحت شوهرش :   

میکن  یباز هم صبر م ست،ین ینگران  یپس جا - .  

تلفن زد و  مارستانیصبحانه اش را صرف کرد و به ب د یمهش

  یرد کنند. تا هنگام ظهر همگ یمرخص شی تقاضا کرد برا

اما از  دند یکش یصبرانه انتظار م یگوش به زنگ بودند و ب

کرد شوهرش با شنهاد ی پ زینشد. مهرانگ یخبر  نیفرز   

  

دادند که مسأله  یآنها احتمال م رایز رد یتماس بگ نیفرز منزل

او را  شنهاد ی گشته است. همسرش پ نیفرز ریسبب تأخ یا

  یرا گرفت اما کس نیمنزل فرز یو کراراً شماره  رفتیپذ 

هم زن و شوهر متناوباً مشغول شماره پاسخ نداد. بعد از ظهر 

را   نیمنزل فرز یشماره  کباریساعت  میبودند و هر ن یریگ

آن را به  ایاز مسافرت منصرف شده  اناً یگرفتند تا اگر اح یم
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  رتیح ی هیسا جی. به تدررند یقرار گ  انیانداخته در جر ریتأخ

د یظاهر گرد  شانیبر چهره ها یو نگران  . 

رخ داده است. اما  یناگوار یداشت که حادثه  نیقی د یمهش

  ینقص فن لیاز قب  یلیبنا به دال نیمعتقد بود که فرز زیمهرانگ

انداخته و  قیسفرش را به تعو  یگرید  یجانب لیمسا ایخودرو 

د یایب دنشانیاحتمال دارد که روز بعد به د  .  

مشاهده کرده  نیکه در فرز یوافر اقیبا توجه به اشت د یمهش

رخ نداده بود او به   یداشت که اگر اتفاق نانیبود. کامالً اطم

زد و  یرساند. دلش شور م یسرعت خودش را به شمال م

کرده  تیهم سرا گرانیاو به د  یآرام و قرار نداشت، نگران

  یقیطررا به  نیبود و هر کس در ذهن خود عدم آمدن فرز

را  امدنشیعلت ن  یکه او حتا تلفن نیکرد و از ا یم یحالج

  ایزد  ینداده بود نگران بودند. هر زمان تلفن زنگ م حیتوض

 یم دهیشن ابانی مشرف به خ یاز پنجره  یلیبوق اتومب یصدا

آوردند  ی بدان سمت هجوم م یشد همگ  .  

که به رغم   یشد، تنها کس  یکه بود سپر یقیشب به هر طر آن

بود.  د یمهش اسود ین یاتا صبح لحظه  یشانیو پر یخستگ

زد اما بر اثر کابوس   یشب چرت کوتاه مهین یحوال

و منگ  جی گ یقی. دقاد یبود از خواب پر دهیکه د  یوحشتناک

تخت نشست و به ضربان قلب کوبنده اش گوش فرا داد  یرو
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توانست دعا خواند  یرا به آسمان گرفت و تا م شیهاسپس دست

به   زینمود. روز بعد شوهر مهرانگ یاریو از پروردگار طلب 

سر کار رفت اما به همسرش سفارش کرد در صورت آمدن 

خود را به منزل برساند.  عاً یبه او اطالع بدهد که سر نیفرز

شد  نیکرد و خانه نش یمرخص  یتقاضا  یتلفن گریبار د  د یمهش

 د،یاق شد و جان به لبش رس. عاقبت طاقتش طد یو انتظار کش

به ذهنش خطور کرد. شماره تلفن  یدر همان حال بود که فکر

به گفت و گو  ییرضا را گرفت و با زن دا ییمنزل دا

 یکه مرتب قربان صدقه اش م یدر حال ییپرداخت. زن دا

   :رفت گفت

االن مدتهاست  ؟یو رفت یگذاشت خبریدخترم چرا ما را ب -

بر ما   یمدت چ نیدر ا یدان ی. نممیتدنبال تو هس یکه همگ

  .گذشت

که در گلو داشت اظهار نمود  ی با بغض د یمهش :  

بابت متأسفم، مرا ببخش اگر  نیو از ا ییدانم زن دا یم -

کردم تتانیاذ  .  

تنگ شده،  تیبرا یلیحرف را نزن دخترم. دلمان خ نیا -

و گفت د یکش یآه بلند  د ی مهش ؟یگرد  ینزد ما برم  یک :   
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دنبالم اما  د یایب نیبود قرار بود فرز نیعلت تماس منم هم -

 ینشد. دلم بدجور یاز او خبر دمیهرچه انتظار کش روزیاز د 

جواب  یزند، چند بار با منزلش تماس گرفتم اما کس یشور م

د؟یندار یدهد. شما از او اطالع ینم   

داد، شدنت را  دایبه ما تلفن کرد و خبر پ شبیراستش پر -

  یداشت و چقدر خوشحال بود. گفت م یچه حال یدان ینم

 ییخواهد همان لحظه به طرف شمال حرکت کند. من و دا

اما گفت که عجله دارد و  مییایهمراه او ب میمشتاق بود یلیخ

 بهفرصت تو را  نیبه سرعت حرکت کند. قول داد در اول د یبا

اورد یما ب دنید  .  

کند اما تا به  یرد حرکت مبه من هم گفت که دا ییزن دا -

ترسم   ی. ممیاز او ندار یاطالع چیو ما ه دهیحال هنوز نرس

افتاده باشد شیبرا یاتفاق .  

 یالبد باز هم پدرش با طرح نقشه ا میدانم چه بگو ینم -

مانع حرکتش شده، خوب است با شرکتش هم تماس   د یجد 

آنها از او خبر داشته باشند  د یشا یریبگ .  

. د یکرد  یادآوریکار را بکنم، ممنونم که  نیهم د یبله با -

 ییحال دا ی! راستد یفکر به ذهن خودم نرس نیدانم چرا ا ینم

  جان چطور است؟
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صبرانه منتظر بازگشتت    یحالش خوب است. ما همه ب -

؟یکن یحرکت م یک م،یهست   

بمانم در  نینتظر فرزم د یفعالً با ییدانم زن دا ینم -

نشد شخصاً به  یاز او خبر گریدو روز د  یکی که تا  یصورت

کنم شیدایکه شده پ یهر طور د ی. با میآ یتهران م .  

با   یخواه ینگذارد، اگر م خبریپس ما را از خودت ب -

او از  د یبعد از ظهر زنگ بزن. اصالً شا یصحبت کن ییدا

خبر داشته باشد  نیفرز .  

 یدرنگ شماره  یکرد و ب یخداحافظ ییاز زن دا د یمهش

را  یگوش یتا خانم منش د یطول کش یشرکت را گرفت، مدت

  یرا از او گرفت خانم منش  نیسراغ فرز  د یمهش یبرداشت وقت

اطالع داد که  یاظهار تأسف کرد و به و یبا لحن غم زده ا

شمال کشته  یر جاده د  لیاتومب یمعاون در اثر سانحه  یآقا

باشد و  یم یو یشده و امروز بعدازظهر مراسم خاک سپار

درآمده است لیتعط مهیفاجعه به حالت ن نیا لیشرکت به دل .  

بر  هوشیو ب د یکش یاد یخبر هولناک فر نیا دنیبا شن د یمهش

که در آشپزخانه حضور داشت با  زیکف اتاق افتاد. مهرانگ

 دنیدوان دوان خود را به او رساند و با د  د یمهش اد یفر دنیشن

مدهوش او کنارش زانو زد و درصدد به هوش آوردنش  کریپ
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 یوجود م مامنشسته بود و با ت یکنج د یبعد مهش یبرآمد. ساعت

هرچه در توان داشت به کار گرفت اما   زی. مهرانگ ستیگر

شوهرش را به منزل احضار  یآرام کند. تلفننتوانست او را 

همسرش پا به درون خانه یکرد و وقت   

در حال آماده شدن  د یمهش د،یو از عمق فاجعه آگاه گرد  گذاشت

خود را به  عتر یفرودگاه بود تا هرچه سر یو حرکت به سو

  .تهران برساند 

اشک و آه او را تا فرودگاه  انیو همسرش در م زیمهرانگ

  شیقول گرفتند که بعد از انجام کارها یند و از وکرد  یهمراه

را در فرودگاه گذراند  یساعت د یبه آنها بزند. مهش یحتماً سر

پرواز عازم تهران شد. به محض ورود به  نیآنگاه با اول

نزار و  یحالرضا رساند و با  ییتهران خود را به منزل دا

 نیفرو رفت و هر دو به خاطر ا ییدر آغوش زن دا شانیپر

رضا که از رفتار سابق خود  یی. داستند یگر یبه سخت  بتیمص

دانست  یم  میغم و ماتم سه نیشرمسار بود و خود را در ا

را در بغل گرفت و ضمن اظهار ندامت از گذشته، به  د یمهش

را باور کند و نسبت  نی. او قادر نبود مرگ فرزستیگر یتلخ

را  یروزنامه ا د یبود اما مهش نیک و بدبمشکو انیجر نیبه ا

عکس  دنیرضا با د  یینشان داد و دا یداشت به و فیکه در ک

تلخ و شرنگ   قتیحق نیروزنامه ا  میترح یدر صفحه  نیفرز

آرام  یکه لحظه ا د یمهش یو تسال یو به دلدار رفتیآلود را پذ 
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مدام  د یپرداخت. مهش ستیگر  یم یو قرار نداشت و به تلخ

کوفت. سرانجام   یزد و بر سر و صورت خود م یضجه م

 یکه در آگه یهر دو لباس عزا به تن کرده و طبق آدرس

 ریمنش رفتند و همراه سا رانیدرج شده بود به منزل ا میترح

بهشت زهرا   یراه نیو عزادار فرز اهپوشیاقوام و بستگان س

  .شدند 

شمال  یسودر زمان حرکت به  نیکرد فرز یتصور م د یمهش

که   افتیهمراه خود برده باشد اما بعد در زیپسرش را ن

و سالم نزد  حی و صح افتهی ییفاجعه شوم رها نیکودکش از ا

نزار و  یرا با حال یبرد. چند روز یپرستارش بسر م

 دنینمود و بعد به قصد د  ی رضا سپر یینزد دا مارگونهیب

که او منش  رانیمنش مراجعه کرد. ا رانیمنزل ا بهکودکش 

و   نهیک نیدانست بعد از فوت فرز یرا مسبب مرگ پسرش م

او را به  ی. به سرد د یمضاعف گرد  د یعداوتش نسبت به مهش

مکرر و التماس  یو در برابر درخواستها رفتیحضور پذ 

دشنام داد  یفرزندش، به و یری بر باز پس گ یمبن  د یمهش زیآم

 میتصم د یکرد. مهش رونیکنان او را از منزلش ب شو پرخا

پدرشوهرش آغاز کند و  هیخود را بر عل یداشت مبارزه 

 نیا ی. در پرد یکودکش را شخصاً به عهده بگ یسرپرست

دادگاه نمود و خواهان حضانت  میتسل یدادخواست میتصم

رضا ماند  یینزد دا فیبالتکل ی. تا روز دادرسد یپسرش گرد 
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 رانیو غصه خوردن بود. ا ستنیگر وزرو کارش شب و 

 هیکه در اثر فوت پسرش خورده بود روح یمنش با ضربه ا

داشت و اعصاب و روانش یمتزلزل ی   

بود و حتا در همان حال هم حاضر نبود ذره  یماریب دستخوش

در  یزبده ا لیعطوفت نشان دهد. وک د ینسبت به مهش یا

دادگاه را به  یکه داشت توانست رأ یگرفت و با نفوذ  اریاخت

را همچنان عهده دار  نیشرو یداده و سرپرست ریینفع خود تغ

  .شود 

حتا  یطیشکست خورده بود و در چنان شرا گریبار د  د یمهش

کرد اما به خاطر کودک دلبندش  یبه او نم ی قانون هم کمک

 یگرید  قیداشت و درصدد بود از طر یدست از تالش برنم

خبر   یثمرش روز یب یاقبت در کشاکش تالشهاوارد شود. ع

 یضربه  نیو ا د یمنش از کشور به گوشش رس رانیخروج ا

ابتدا  د یوارد ساخت. مهش د یاز جانب او بود که به مهش یگرید 

داشت اما پس از  د یخبر ترد  نینسبت به صحت و سقم ا

از  نیمنش به همراه شرو رانیکه ا افتیمفصل در قاتیتحق

خارج شده رانیا .  

منش را تا  رانیداشت و نه قادر بود ا ینه توان مال د یمهش

کودکش را از او طلب  داریخارج از کشور دنبال کرده و د 

داشت و  یاو به وجود پسرش بستگ یکند. تمام دلبستگ
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دادگاه او  یکوتاه مدت پسرش بود. طبق رأ داریاش د  یدلخوش

آن هم فقط به مدت چند ساعت در  کباری یتوانست ماه یفقط م

منش با خروج   رانیحضور پرستار پسرش را مالقات کند و ا

سلب کرده بود و  یاز و زیرا ن ییجز ازیاز کشور حتا آن امت

نداشت ییره به جا گرید  د یمهش .  

  

* * * 

  

سرکش و سوزنده هنوز  یست آتش یخاکستر ذهنم باق  ریز

گرم و فروزنده هنوزسوزان که بود  یاست ز عشق یادگاری   

  

* * * 

  

و خاکستر کرد  شهیمرا  سوخت تا ر انیآن گونه که بن یعشق

که چرا مانده ام زنده هنوز نیاز ا  رتمیغرق در ح   

  

* * * 
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آن که جانم را   میگو یخود م  شیپ رد یگ یکه دلم م یگاهگاه

بنده هنوز؟ نیآرد از ا یم اد یسوخت    

  

* * * 

  

  یکه نمردم از هجر مرگ صد بار به از ب  نیرا ب  یجان سخت

تو بودن باشد گفتم از عشق تو من خواهم مرد چون نمردم، 

چشمان تو شرمنده هنوز شیهستم پ   

  

* * * 

  

پس از  کیبعد تو ل ختینر دهیاز فرط غرور اشکم از د  گرچه

به لبم خنده هنوز دهیآن همه سال کس ند    

  

* * * 
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برفت سال هاست که  دهیچو از د  اری بودند که از دل برود  گفته

دلم از مهر تو آکنده هنوز کیل ،یمن رفت ۀد یاز د    

  

* * * 

  

عمر مرا دفتر   

بار غم عشق ریورق ها زده است ز امیا دست   

اما المیخم شد و پشتم بشکست در خ قامتم    

آن قامت بالنده هنوز ییچنان روز نخست تو هم   

  

* * * 

  

قمار غم عشق در   

منم آن عاشق بازنده هنوز یو با دست ته یمن برد  دل   

  

* * * 
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« عشق پس از مرگ نگردد خاموش« گر که گورم  آتش

 یاست آتش ی خاکستر جسمم باق  ریز نند یب یم انیبشکافند ع

  .سرکش و سوزنده هنوز

) مصدق د یحم اد یزنده  (  

  

سال از آن زمان  ستیشدند. ب یم یبه سرعت سپر سالها

آن را پشت  یبا صبور د یکه مهش یسخت یگذشته بود، سالها

بود. چند  افتهی  رییتغ زهایچ یلیمدت خ نینهاد. در ا یسر م

رضا را از دست داده و با همسرش در همان  ییدا شیسال پ

 رگذراند. د  یبود روزگار خود را م نیفرز  ادگاریمنزل که 

چند، هرگزتن به ازدواج  یمدت با داشتن خواستگاران نیا یط

از دست رفته را همواره در ذهن  زیو خاطر عز اد ینداد و 

  .خود حفظ کرد 

بود و بعد از  مارستانیامرار معاش همچنان در خدمت ب یبرا

از شهرستان به تهران منتقل شده و  ن،یتصادف فرز یواقعه 

کار به عنوان پرستار به  یسال سابقه  ستیاز ب شیبا ب نکیا

  یکرد. به علت حسن سلوک و قلب رئوف یخدمت م رانمایب

  یککه داشت مورد توجه و محبت همگان بود و کادر پزش
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ستودند و  یرا م یزن مهربان و دلسوز ن یچن مارستانیب

کردند. چنان  یم یاو احساس راحت یدر ساعات کار مارانیب

که   یبخش حاکم بود که زمان مارانیاو و ب نیب یانس و الفت

احساس  مارانیهمراهان ب د یرس یاش فرا م ینوبت کار

مطلوب و  یبه نحو یداشتند که و نیقیکردند و  یآرامش م

گمارد و به آنان  یهمت م  مارانیاز ب یبه پرستار ستهیشا

منتقل شده بود  یگریبه بخش د  یبه تازگ یدهد. و یم هیروح

ت در آن بخش زبانزد گشته حسن رفتارش به سرع یو آوازه 

که مرهم روح   نیو از ا د یورز یبه کارش عشق م د یبود. مهش

و  یلقب گرفته بود احساس خرسند  مارانیرنجور ب

داشت که  ییکرد. ظاهر شوخ و بذله گو ی م یتمند یرضا

افراد در برابرش به وجد آمده و  نیو ترش روتر نیعبوس تر

جوانتر   یدادند. پرستارها یاز خود نرمش و انعطاف نشان م

و  ییدلجو یبردند و غالباً او را برا یاز مصاحبت او لذت م

کردند. چنان محبوب پرستارها بود  یدرد دل گفتن انتخاب م

. به  ستند ینگر یرا م یو نیاحترام و تحس ی دهیبه د  یکه همگ

 شتریبود که ب ییبایپرستار جوان و ز د یخش جد خصوص در ب

کرد  یم  متیو صم یکیبه او احساس نزد  نیریاز سا .  

محزون و افسرده  شهیبود هم یپرستار که نامش مژده خالق نیا

بود که کمتر با  ییو دختر تودار و درونگرا د ی رس یبه نظر م
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 یحشر و نشر داشت و اغلب سر در الک خود فرو م گرانید 

داشت ینسبت به او احساس خاص د یشبرد و مه  . 

 اتیبابت به خصوص نیبود و از ا ریخجول و سر به ز مژده

 یبود. اندک اندک با خلق و خو هیشب د یمهش یدوران جوان

 یدختر راه نیخود توانست در قلب ا یو معاشرت ریدوست پذ 

و مونس او گردد و از آنچه که در  سیخود باز کند و ان یبرا

گذشت آگاه شود  یدل دختر جوان م .  

 د یمهش جیگفت اما به تدر یکمتر از خودت سخن م لیاوا مژده

 . را طرف اعتماد قرار داد و پرده از اسرارش برگرفت 

که بار  نیبود و به خاطر ا یتیاز خانواده متوسط و پر جمع او

را رها  یرس دانشگاهخانواده را بر دوش بکشد د  تیمسئول

 یحرفه شده بود و آن طور که خودش ادعا م نیکرده و وارد ا

پدر و مادر و برادر و  یزندگ ی نهیکرد با درآمد خود هز

و از  ود ب یپرداخت. دختر فعال و زحمتکش یخواهرش را م

  نیب یبیشباهت غر د یکرد. مهش یم تیکارش ابراز رضا

به  د،ید  یمژده م یکنون تیگذشته خود و وضع یزندگ

 لیخصوص که او اعتراف کرده بود که عاشق جوان تحص

ازدواج در  الیاست و هر دو خ یکرده و از فرنگ برگشته ا

 نیو مخالفت والد  یفاصله طبقات لیپرورانند اما به دل یسر م

که  یمگر در صورت ستین سریم شانیامکان ازدواج برا سرپ
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وصلت موافقت کرده و دست از  نیزدش با اسرپرست نام

بردارد  یلجاجت و سرسخت .  

روزگاران گذشته  اد یرا به  د یمژده، مهش یشائبه  یب سخنان

  یزندگ یهمه  لیبه همان دال زیکه خود ن یامیا اد یانداخت. به 

اش را از کف داده و سالها در فراق جگر  قیو عشق و عال

هر زمان که به   د یبود. مهش  ختهیگوشه اش اشک حسرت ر

 نیرا در دام چن یبرخورد کرده و دختر نیچن نیا یموارد 

 یاو گشوده و سع حتیزبان به نص د ید  یگرفتار م یسرنوشت

 نیتلخ خود او را از ا اتیها و تجرب افتهیکرد براساس  یم

را که از طبقه و  یمنع کند و خاطرات ازدواج با کس میتصم

حس  یاز رو زیبار ن نیگوشزد کند. ا یبه و ستیمقام او ن

نسبت به   یخاص یقلب یکه عالقه  لیدل نیو به ا یانسان دوست

 یبا پند و اندرز و بازگو نمودن شمه ا د ید  یمژده در خود م

کرد او را از فکر  یخود سع یگذشته   اتیاز خاطرات و تجرب

بود بر  یو نافرجام یبتش ناکامازدواج ناممکن که عاق نیا

  .حذر دارد

بر زبان آورد که  ییزهایبا ذکر خاطرات گذشته، چ د یمهش

قیو او را با حقا ختیمژده را برانگ ی و شگفت رتیح   

 دشیشک و ترد  د یشن یم شتریرو به رو نمود. هرچه ب یعیبد 

را آنقدر  د یمهش شتریب نانیاطم یگشت. برا ی مبدل م نیقیبه 
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 ابد یدست  یبه اطالعات ارزشمند  لهیوس نیکرد تا بد  چیسؤال پ

از خود بروز نداد و به  یواکنش چیاما در آن لحظات ه

 خصوص نیصرافت افتاد تا در اسرع وقت با نامزدش در ا

همان روز به  جهیحصول به نت یمذاکره و مشاوره کند. برا

 یبا او در پارکو  افتینامزدش را  یکه بود تلفن  یبیهر ترت

  .قرار مالقات گذاشت

به محل قرار  کسرهیمرخص شد  مارستانیاز ب یوقت عصر

 جانیاز لحن ه نی. شرود یرا در انتظار خود د  نیرفت و شرو

با  ید یجد  یبود که مژده خبرها افتهیتلفن در یاو پا یزده 

او شتاب زده به جانبش گام  دنیخود آورده است و با د 

 یدنج و خلوت یدر جا یبرداشت. پس از سالم و احوال پرس

مالقات عجوالنه را  نیعلت ا نیگفت و گو نشستند و شرو هب

دانست ماجرا را چگونه آغاز کند  یسؤال نمود. مژده که نم

اظهار داشت ینیمقدمه چ یپس از کم :  

وجود دارد  یقی مادرت حقا یکنم درباره  یمن تصور م -

را  یآن به تو سر باز زده و مطالب ییکه پدربزرگت از بازگو

  .از تو کتمان کرده است

د یمتعجبانه نگاهش کرد و پرس نیشرو :  
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من منظورت را متوجه  ؟ی کن یصحبت م یچ یدرباره  -

  !نشدم

را که   ییزهایچ گرید   کباریخواهم  یاز تو م نیشرو -

  یکن فیتعر میبراپدربزرگت راجع به فوت مادرت گفته 

از من نپرس و فقط جوابم را بده.  یز یکنم فعالً چ ی،خواهش م

دهم یم حیتوض تیبرا لیبعداً به تفص .  

 یخواه یرا م زیآورم! تو چه چ یسر در نم چیمن ه -

؟یبدان   

مادرت تا چه اندازه اطالعات  ۀخواهم بدانم تو دربار یم -

یدار .  

شد و جواب داد  رهیخ یبه نقطه ا د،یکش یآه نیشرو :  

از دو سال  ستریپدر و مادرم فوت کردند من ب یوقت -

آورم یوجه آن دو را به خاطر نم چینداشتم و به ه .  

فوت کردند؟ سبب مرگشان چه بود؟ یآنها چطور -   

داده بودم حیتوض تیبرا  کباریمن که  - .  

ائز  و ح یاتیح اریمسأله بس نیا ن،یباز هم بگو شرو -

است. لطفاً به من اعتماد کن تیاهم .  
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انگشتانش را درهم گره کرد و گفت نیشرو :   

اما هر   اورمیتوانم از منظورت سردرب  یهر چند که نم -

کرده که   فیتعر میدهم. پدربزرگ برا یانجام م یچه تو بخواه

مسافرت به شمال در اثر تصادف با  نیپدر و مادرم در ح

جان باختند و من که نزد پدربزرگ مانده بودم از  لیاتومب

افتمینجات  یمرگ حتم .  

مادرت در کجا به خاک سپرده شده؟ یدان یتو م -   

و  میرو  یاوقات به مزار پدرم م یمن و پدربزرگ گاه -

 یاما از محل دفن مادرم اطالع میکن یدسته گل نثار گور او م

  .ندارم

؟یمسأله کنجکاو نشده بود نیتا به حال نسبت به ا -   

محل دفن مادرم  یچرا، چند بار از پدربزرگ درباره  -

او را  یمادرم جنازه  یپرس و جو کردم. او گفت که خانواده 

به شهرستان انتقال داده اند. پدربزرگ از  یخاک سپار یبرا

کهاو  یدان یکند، آخر م  یم یاطالع یظهار بمحل دفن او ا

نداشته و یخوب یمادرم رابطه  یوقت با خانواده  چیه ...  
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وقت به   چیه نی. شرویداده بود حیرا قبالً توض نیبله ا -

سخنان پدربزرگ کذب بوده و  د یذهنت خطور نکرد که شا

باشد؟ اتیح د یمادرت هنوز در ق   

پدربزرگ  د یموضوع فکر نکرده بودم، چرا با نینه! به ا -

د؟یبه من بگو یدروغ نیچن   

پدربزرگ  ،یدان یجوابش را خودت بهتر از من م  -

 یآمد و نسبت به او احساس خوب یهرگز از مادرت خوشش نم

که به خاطر حفظ  ستیچندان دور از ذهن ن نینداشته بنابرا

رونه جلوه بدهد تو وا یرا برا  قیحقا شیپسر متوفا ادگاریتنها 

  ...و

در  یبده چه افکار حیتوض می کنم برا یمژده خواهش م -

مبهم را چگونه به دست   یهایریگ جهینت نیو ا یسر دار

؟یآورد    

 نیو آن ا میتوانم به تو بگو یم  زیچ کیمن فقط  نیشرو -

است و سالهاست که چشم   اتیح د یدر ق قتاً یاست که مادرت حق

  .به راه بازگشت توست

برداشت و گفت زیخ مکتین یاز رو نیوشر :   
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مرا  یقصد دار د ی! شا؟یگذار یمژده سر به سرم م -

یندازیدست ب .  

افکند و گفت ریغم زده سر به ز یبا حالت مژده :   

خبر زنده بودن مادرت  دنیکردم تو از شن یمن تصور م -

یده ینشان م یو واکنس بهتر یشو یخوشحال م .  

 د یدر ق قتاً یمسأله صحت داشت، اگر مادرم حق  نیاگر ا -

به من تعلق  ایتوانستم ادعا کنم که دن یبود آن وقت م اتیح

  .دارد

محض است. تو   قتیدارد، حق قتیمسأله حق نیا نیشرو -

آنقدر ابله و  یکن یتصور م ؟یشیاند  یمن چگونه م یدرباره 

  نجایجهت به ا  یب  تیهای گرفتار یکودن هستم که تو را با همه 

 یبه تو مژده م نیبدهم؟ شرو لتیتحو لیاباط  یبکشانم و مشت

است. من  یدهم که مادرت زنده و در کمال صحت و سالمت

 یرو به رو شدم حتا باور کردنش برا تیواقع نیامروز با ا

معجزه است،  کی نیمن هم دشوار بود. به خدا سوگند که ا

  یبا زن مارستانیبپروردگار. امروز در  یاز سو یمعجزه ا

است که   یمارستانیزن از پرسنل همان ب نیگفت و گو کردم ا

که   یخونگرممن در آنجا مشغول به کار هستم. زن مهربان و 
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از دل و جان دوستش دارند و به  مارانیپرستارها و ب یهمه 

باطن او معترفند  یصداقت و صفا  . 

 زیرا نمن نسبت به تو که حتا اسمت  یاز عشق و عالقه  یوقت

کرد مرا از  یگشود و سع حتیداند، آگاه شد زبان به نص ینم

  ییازدواج با تو بر حذر دارد. بعد به بازگو یعنیاقدام  نیا

و  ستیکرد که ب فی تعر میخاطرات گذشته اش پرداخت و برا

  نینام فرز هدر اوج فقر با معاون شرکتش ب شیچهار سال پ

 نیبه نام شرو  یمنش ازدواج کرده و از او صاحب پسر رانیا

او باعث  هیپدر شوهرش بر عل ینیو توطئه چ تیشده اما سعا

او و همسرش شده و ییجدا ...  

شرح  نیشرو یبود برا دهیشن د یهر آنچه را که از مهش مژده

به  نیمادرش آگاه نمود. شرو یکنون تیداد و او را از وضع

هم به قدر   یماد نداشت و از طرفاعت د یشن ی که م  ییزهایچ

  یدانست که دختر یمژده شناخت داشت و م  یدرباره  یکاف

 یبر زبان آورد. وقت یو مدرک سخن لیکه بدون دل ستین

جا نشستن  کیتحمل  گرید  نیشرو د یرس انیسخنان مژده به پا

گفت جانیرا نداشت. با التهاب و ه :   

زن را مالقات کنم نیتوانم ا یمژده به من بگو چگونه م - .  
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 مارستانیو او را در ب یتا صبح صبر کن یتوان یم -

یمالقات کن  .  

توانم صبر کنم. تحمل  ی توانم، تا صبح نم ینه مژده نم -

ندارم دنیانتظار کش .  

گفت یبر لب مژده نشست با خشنود  یتبسم :   

دانم و اگر موافق  یخوشبختانه من آدرس منزل او را م -

برم یاالن تو را نزد او م نیهم یباش .  

شوم یممنون م یاگر لطف کن - .  

 لشیدِر اتومب نیدو به سرعت از پارک خارج شدند. شرو آن

دِر سمت راست را باال زد و  یرا گشود و سوار شد. دکمه 

به سرعت به  نیسوار شد و کنارش نشست. شرو زیمژده ن

مام طول که مژده داده بود حرکت کرد. در ت یآدرس یسو

 یکردند. وقت ی موضوع با هم گفت و گو م نیا رامونیپ ریمس

خود را از  ی تمام قوا نیشرو دند یرس د یمنزل مهش یبه حوال

. هنوز کامالً د یلرز یم جانیدست داده و بدنش از فرط ه

قت یمادرش حق ینداشت که مسأله  نانیاطم   

و خوش  جانیجهت دستخوش ه ینبود ب لیباشد و ما داشته

 یو آرزو م د یتپ یم نهیدر س  اریاخت یشود اما قلبش ب یباور
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شدند و  ادهیاز آنجا برنگردد. هر دو پ د یو ناام وسیکرد که مأ

  ی دهیرنگ پر  یبه چهره  ینگاه ستاد یمقابل در ا یمژده وقت

کرد که بر   ونثار ا یبخش نانیانداخت و لبخند اطم نیشرو

ده زنگ در را به صدا او افزود. مژ یداریقوت قلب و پا

از  د یمهش یبعد صدا هی. چند ثانستاد یمنتظر ا یقیدرآورد و دقا

شد  دهیپشت در شن .  

ه؟یک -   

هستم یخالق د،یلطفاً باز کن - .  

مژده گل از گلش شکفت دنیدر را گشود و از د  د یمهش :  

  سالم دخترم، حالت چطور است؟ -

! مزاحمتان که د یمرا نداشت دنیمتشکرم. البد انتظار د  -

  نشدم؟

بفرما تو، چرا دم در  ه؟یچه حرف نیا یدار اریاخت -

در   بهیغر زمی تو عز ایب ،یآمد  دنمی. خوشحالم که به د یستاد یا

ستیما ن یخانه  .  

نامزدم هم با من است  ستم،یمن تنها ن د یدان یآخر م - .  
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و رعنا افتاده بود به  باین جوان زکه تازه چشمش به آ د یمهش

فرو داد و به او  یآب دهانش را به سخت نیلبخند زد. شرو یو

  .سالم کرد 

بودم. لطفاً  دارتانیمشتاق د  د،یخوش آمد  یل یسالم پسرم خ -

داخل د ییبفرما .  

  ییو آن دو وارد شدند و با راهنما د یخود را کنار کش د یمهش

نیگذاشتند. شرو ییرایقدم به داخل اتاق پذ  د یمهش   

داشت. تا آن روز حتا عکس   یبرنم د یچشم از مهش یا لحظه

نام و  یادآوریبود. پدربزرگ همواره از  دهیمادرش را هم ند 

  یم اد یو شرارت  یکرد و از او به بد  یمادرش اجتناب م اد ی

و شربت از اتاق خارج شد و  وهیآوردن م یبرا د یکرد. مهش

. به د یگان وارد اتاق گرد عصا زنان و لنگ لن ییزن دا

خوشامد گفت و کنارشان نشست همانانیم .  

از  ییرایوارد اتاق شد و به پذ  وهیشربت و م ین یهم با س د یمهش

آنها مشغول شد و از مالقات مژده و نامزدش اظهار مسرت  

 ینداشت و دلش م یستادگیتحمل ا گریکه د  نیکرد. شرو

گفت متیروشن شود به مال فشیخواست هرچه زودتر تکل :   

از شما بپرسم؟ یخانم اجازه دارم سؤال -   
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بار بود  نینخست یشد، برا رهیدر چشمان پسر جوان خ د یمهش

را   یزیچ نی. در نگاه شروستینگر یکه با دقت او را م

خودش هم مجهول بود. به  یکرد که برا یجست و جو م

است. اوکه  دهید  ییجوان را جا نیکه قبالً هم ا د یرس الشیخ

 یرامکرد و به آ یافکند. تبسم ریبود سر به ز یذاتاً آدم خجول

  :جواب داد 

لی البته، با کمال م - .  

 د یبه مژده انداخت سپس به جانب مهش ینگاه کوتاه نیشرو

شد و حس کرد قلبش  رهیمحزون او خ یبرگشت. در چهره 

دانست چگونه  یشود. نم یلرزد و ضربان آن تندتر م یم

 یرا طرح کند که سبب سوءتفاهم نگردد. به آرام موضوع

د یپرس :  

 نیبه نام شرو یدارد که شما پسر گم شده ا قتیحق نیا ایآ -

د؟یدار   

و رنگ از چهره اش  ختیسخن فرو ر نیاز ا د یمهش قلب

مژده سرش را به عالمت  ست،یبه مژده نگر د ی. با ترد د یپر

   :مثبت تکان داد و گفت

 د،یپرسد جوابش را بده یکنم هر چه م یخواهش م -

د یکن یموضوع مهمتر از آن است که شما تصور م .  
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گفت نیجنباند و خطاب به شرو یسر د یمهش :   

دارد  قتیبله آقا حق - .  

  یدارد که شما همسر مرحوم، آقا قتیمسأله حق نیخانم، ا -

د؟یمنش بود  رانیا نیفرز   

یبله آقا درست است ول - ...  

کالم او را قطع کرد و گفت نیشرو :   

شما را بشناسم اما  یخانم ممکن است من پسر گم شده  -

شما مطلع شوم. امکان دارد  تیخواهم ابتدا کامالً از هو یم

 د ییکه صحت اظهارات شما را تأ د یبه من نشان بده یمدارک

 دواریام یزیرا به چ نیخواهم شرو یمکند؟ تا مطمئن نشوم ن

  .سازم

 ی سپس با لبان ستینگر ییزده به زن دا رتیبار ح نیا د یمهش

مرتعش و بغض آلود گفت یلرزان و لحن :   

و از محل  د یشناس یمرا م یشما پسر گم شده  قتاً یحق ایآ -

کنان جواب داد د ییتأ نیشرو د؟یاو آگاه هست یزندگ :  

از جانب شما مطمئن شوم د یبله امکان دارد اما اول با - .  
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به  ییدرنگ برخاست و از اتاق خارج شد. زن دا یب د یمهش

چشم دوخته و کنجکاوانه او را نیبه شرو یبیطرز غر   

بعد از در وارد شد. شناسنامه  یقیدقا د یکرد. مهش یم برانداز

 یاو را مسجل م تیعکس در دست داشت که هو یو تعداد 

گرفت و گفت نینمود. شناسنامه اش را به طرف شرو :   

نام و نام  د یکن یآقا، همانطور که مالحظه م د ییبفرما -

در  نینام پسرم شرو نیشوهر مرحومم و همچن یخانوادگ

باشد  یکاف تانیمدرک برا نیا د یشناسنامه ثبت است. شا .  

بار با دقت   نیا د ی. مهشستیبا دقت شناسنامه را نگر نیشرو

 شیاز گلو یکوتاه اد یفر کبارهیبه او چشم دوخت و  یشتریب

داشت و  نی به فرز  یاد یجوان شباهت ز نیجست. ا رونیب

نبرده  یمسأله پ نیدانست که چطور تاکنون به ا ینم د یمهش

 ندگرگو نیاما حال شرو د یبگو یزیاست. دهان گشود که چ

گام  د یشمه یداشت. او به سو دهیبود و اشک شوق بر د 

لرزان گفت ییبرداشت و با صدا :   

زمی مادر، مادر عز - .  

لب  ریاز حدقه درآمده او را برانداز کرد و ز یبا چشمان د یمهش

   :گفت
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من  نیدارد؟ تو شرو قتیحق نیپس ا نم؟یب یچه م ایخدا -

محابا خود را در آغوش او رها کرد و  یب نیشرو ؟یهست

کنان گفت هیگر :   

  

شما  دنیو در آغوش کش دنیسالها بود که د  زمیمادر عز -

  اتیح د یکردم، به من گفته بودند که شما در ق یرا آرزو م

دانستم یدانستم... اگر م ی... اگر مای... خداای. آه خداد یستین ...  

ند، پسرش را سخت افک نیدر اتاق طن د یمهش ی هیگر یصدا

د یدر آغوش فشرد و صورت غرق در اشک او را بوس .  

همه سال  نیپسرم، پسر دلبندم. خدا را شکر که پس از ا -

همان  ؟یمن هست نیتو شرو  یعنی ا،ی. خداافتمیدوباره تو را 

توانم باور  یمن! اصالً نم یکوچولو و دوست داشتن نیشرو

  .کنم

  نهی. بگذار سر بر سریمادر، مادر مرا تنگ در آغوش بگ -

سر دهم. من سالها در  هی ات بگذارم و همانند بچه ها گر

  یشما زندگ  الیبودم، سالها فقط با خ یلحظات نیحسرت چن

چقدر دوستتان دارم و تا چه حد  یدان ینم زی کردم. مادر عز

  .محتاج نوازش و محبت شما هستم
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 د ی. مهشستند یگر یبلند م یه همه با صداپر شکو قیآن دقا در

کنار او زانو زده و سر بر دامن  نیمبل نشسته بود، شرو یرو

 د ی. مهشد یچک یفرو م دگانشیمادر نهاده و قطرات اشک از د 

 یاو فرو برده و بر فرق او بوسه م یانگشتانش را در موها

  .زد 

  ییرا باور کنم گو ینیریلحظات ش نیتوانم چن یپسرم نم -

است  نی. ترسم از انمیب یم نی ریش ییایر خواب هستم و رود 

رو   یتلخ و جانکاه قیشوم و دوباره با حقا داریکه از خواب ب

یتو را سپاس م ای... خداای. خدارمیدر رو قرار گ   

درمانده  یبنده  نیرا به ا یکبختیسعادت و ن گریکه بار د  میگو

فرزندم بهره مند  داریو مرا از نعمت د  یبازگرداند    

  

کاش زمان از حرکت   یاست! ا ینیری. آه چه لحظات شیکرد 

  امیداشت که تا ق یم یارزان یو خداوند به من قدرت ستاد یا یم

و بر صورتت گل  رمیو تو را در آغوش خود بگ نمیبنش امتیق

و حسرت بار  ییجدا یتمام آن سالها یبوسه بنشانم به اندازه 

محروم کردند  دارتیکه تو را از آغوشم ربودند و مرا از د  .  

نزدت  شهیکنم و هم ی مادر، مادر... هرگز ترکت نم -

را با هم  یو زندگ میپس ما به هم تعلق دار نیخواهم ماند. از ا
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و رو شود و  ریز ایکرد. بگذار دن میخواه یو در کنار هم سپر

و جز  دمیبودم رس شیمن به آنچه که در آرزو زد،یدرهم بر

خواهم ینم یزیچ گرید  نیا .  

مژده ثابت ماند. دستش را به  انیبه صورت گر د یمهش نگاه

گفت یطرف او دراز کرد و با مهربان  :   

تو  ونیسعادت را مد نیبه ما ملحق شو، ما ا ایدخترم ب -

کردم و همه را  دایر دوباره پپسرم عم افتنی. من با میهست

با تو هستم ییلطف پروردگار و آشنا ونیمد  .  

دست او را  د یدست او را گرفت و کنارش نشست، مهش مژده

گذاشت و گفت نیشرو یدستها انیم :   

شاهد ازدواج شما دو  یمبارک باشد، به زود  وندتانیپ -

 چیشما از ه یکبختیسعادت و ن ینفر خواهم بود و برا

فروگذار نخواهم کرد  یکوشش .  

  یگذاشت و اشک بر پهنا د یمهش یسر بر شانه  مژده

به ساکنان آن  یصورتش نقش بست. در آن لحظه خوشبخت

منش که ده سال آزگار در  رانیخانه تعلق داشت... آن شب ا

هر دو چشم  یینا یکرده و از نعمت ب یمطلق زندگ یکیتار

بر هم  دهید  نیمحروم گشته بود تا صبح به انتظار ورود شرو

بود که نوه اش دور از خانه اوقاتش را  یشب نینخست نیاننهاد. 
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  یم یاو احساس نگران بتیاز غ رمرد یکرد و پ یم یسپر

  .کرد 

به مالقات آمده  یبعد خدمتکار به او اطالع داد که زن روز

به   یاهیس نکیل فرو رفته و عمنش که درون مب رانیاست. ا

. زن در سکوت رفتیچشم داشت زن ناشناس را به حضور پذ 

او خاطرات  دنیشد و با د  رهیبه او خ یق یدقا ستاد،یمقابلش ا

رفت.   ژهر دگانشیاز مقابل د  نمایس یتلخ گذشته چون پرده 

آزار جلوه  یسالخورده که در ظاهر مهربان و ب  رمرد یپ نیا

و  دهیکش یاو را به تباه یبود که زندگ یکرد همان شخص یم

 شیبرا یسرنوشت دردآلود  شیها یو جاه طلب هایتوز نهیبا ک

بلندش  یمنش که حضور او را از نفسها رانیرقم زده بود. ا

گفت یغرور پرو با لحن  د یحس کرده بود چهره درهم کش :   

  ینمپس چرا حرف  د،یا ستادهیدانم که آنجا ا یخانم م -

با من چکار د ییبفرما د؟یکن  ینم یو خودتان را معرف د یزن   

د؟یدار   

و جواب داد  د یکش یقینفس عم د یمهش :  

که  میرا به شما بگو نیمنش فقط آمده ام ا رانیا یآقا -

دستها وجود دارد و آن دسِت   یباالتر از همه  یهمواره دست

  .پروردگار قادر متعال است
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زن  نیا یکرد و با دقت به صدا زیرا ت شیمنش گوشها رانیا

گفت رانهیناشناس گوش فرا داد و متح :   

فهمم خانم، لطفاً واضح تر صحبت  یمن منظورتان را نم -

د یکن .  

گفت هیزد و با کنا یپوزخند  د یمهش :   

تا  د یندار رتیمنش خوشحالم که چشم بص رانیا یآقا -

. هر چند د یداشته باشسابق خود  یها یبر زشت کار یمرور

هنوز عقل و شعورتان را  نای،پروردگار در قبال دو چشم ب

 د یاوریکه به خاطر ن د ینشد  ینکرده و دچار فراموش لیزا

و چگونه در کمال قساوت و  د یچه به روز من آورد  یزمان

. امروز آمده ام به د یشقاوت جگر گوشه ام را از من جدا کرد 

و  یسال دور ستیاز بشما بشارت بدهم که خداوند پس 

دلبندم را به من بازگرداند و  یجگرگوشه  گری مفارقت، بار د 

مراسم  گریرا از آن من نمود. دو روز د  یسعادت و خوشبخت

که   می ریگ یازدواج پسرم را با دختر مورد عالقه اش جشن م

. د یمراسم حضور بهم رسان  نیدر ا د یتوان یم د یبود  لیاگر ما

شوم شما را به عنوان پدربزرگ پسرم به   یخوشحال م

کنم یمعرف نیمدعو .  
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  نیخورد که عصا از دستش بر زم یمنش چنان تکان رانیا

از اعماق وجودش برخاست یاد یافتاد. فر :  

د؟یمهش - !  

سر تکان داد و گفت د یمهش :   

د یخود را به خاطر دار ی هنوز هم قربان   نمیب یبله آقا، م - !  

زنان  اد یو فر د یمبل کوب یچوب یبر دسته  یمنش مشت رانیا

   :گفت

 یپسرم را به کشتن داد  ؟یخواه یتو از جان ما چه م -

با  ؟یرا از من جدا کن زمیعز یکه نوه  یبس نبود، حاال آمده ا

اون االن کجاست؟ ؟یچه کرد  نیشرو   

است که به آن تعلق دارد  ییمنش، او االن جا رانیا یآقا -

تواند پسرم را از من جدا کند. نه پول،  ینم یقدرت چیه گریو د 

 یو نه زور و بازو ینه اعمال نفوذ و قانون شکن  ،ینه پارت

ندازد یب ییما جدا نیب ستیقادر ن نهایاز ا کی چیشما، ه  . 

که شما   یزیو به سراغم آمده، چ افتهیخودش مرا  لیبه م او

 نیمنش، او فرز رانیا ی. آقاد یآن واهمه داشتسال از  ستیب

من جوان  نِ یشما باشد. شرو ی طرهیکه تحت نفوذ و س ستین

دارد بدون کمک شما   میاست که تصم یشیمستقل و آزاد اند 
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 ی ندهیبه خاطر سعادت و آ دوارمیو ام ستد یخود با یپا یرو

و با ما  د یبردار یو خودخواه نهیاو هم که شده دست از ک

دیهمراه شو .  

د یمنش برخاست و نعره کش رانیا :  

شومت  یخواهم صدا ینم گرید  رونیاز منزل من برو ب -

جغد را دارد. برو  یحکم ناله  میصدا برا نیرا بشنوم، ا

بر  نیصفت. نفر  طانیو ش د یزن پل یلعنت خدا بر تو ا رون،یب

ر دارم . تا عمیبود  یما چون سم مهلک یخانواده  یتو که برا

د یتو را نخواهم بخش .  

انگشتان  انیبرداشت و م نیاو را از زم یخم شد، عصا د یمهش

منش  رانیاز سالن خارج شد. ا یفرو کرد و به آرام رمرد یپ

مبل  یفشرد رو  یعصا را در مشت م یکه دسته  یدر حال

  یاز منزل خارج شده بود اما او همچنان نعره م د یافتاد. مهش

  یحال و افتنزد او شت یداد... خدمتکار وقت یو دشنام م د یکش

و پزشک را به آنجا  د یدرنگ به سمت تلفن دو ی. بد ید  میرا وخ

منش در حال  رانیا د یکه دکتر به آنجا رس یاحضار کرد. زمان

بعد  یاعت. ربع سد یکش یرا م شینفسها نیاحتضار بود و واپس

   :دکتر از اتاق خارج شد و خطاب به خدمتکار گفت
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تمام کرد،   شیپ یقیبود. دقا یمهلک یمتأسفم خانم حمله قلب -

د یبه بستگانش اطالع بده د یتوان یم .  

رفت، خدمتکار در را پشت سر او  رونیاز منزل ب پزشک

تلفن رفت یبست و به سو ...  

  

  

  

  پایان

 


