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 :خالصٌ

داستان در نَرد اسفندیار پسر بزرگ خانَاد ى ای است کٌ تابستان يا در کنار پدربزرگ ٍ 
دیپلو داشت ٍ این سبب شد خان دى از اٍ . نادربزرگش در گالب درى بٌ ییالق نی پرداخت

ٌ ی اربابی خان در برابر عهارت با شکَى پدری . بخَايد بٌ فرزندش سَاد بیانَزد خان
اسفندیار چیزی نبَد؛ انا در آن خانٌ دختری زندگی نی کرد کٌ عشقش با گذر زنان در تار 

ٍ پَد اسفندیار رسَب نی کرد ٍ آن خانٌ را يزار برابر بزرگ تر ٍ با ارزش تر از يرجایی 
 .نی پنداشت

عشقی کٌ ذرى ذرى در رگ يایش نفَذ نی کرد ٍ اٍ را از ير چٌ غیر نعشَق بَد دٍر 
 .نی کرد

اسفندیار پس از سال يا بعد از انقالب برای سر زدن بٌ نزار پدربزرگ ٍ نادربزرگش رايِی 
گالب درى شدى ٍ یادآٍری آن رٍز يای جَانی ٍ آن طلسو سَزانندى عشق، زندگی اش را 

 ...تحت الشعاع قرار نی ديد

نَیسندى ير گَنٌ تشابٌ اسهی ٍ یا نکانی را با . تهام اسانی ٍ نکان يا نستعار نی باشد
 .اشخاص حقیقی ٍ حقَقی تکذیب کردى ٍ تهانا زاییدى خیال نَیسندى نی داند

*** 

َ يای رٍی پیشانی ام بازی نی کرد ٌ ی ٍسیع ٍ . نسیو خنکی با ن ٌ رٍی خان تهام قد رٍب
. پايایو سنگین شدى بَد ٍ نهی تَانستو قدم از قدم بردارم. زیبای آقابزرگ ایستادى بَدم

 ...ناگًان صدای خندى خفیف دخترکی بٌ اللٌ گَشو پیچید

ناگاى صدا از گَش چپو شرٍع بٌ خندیدن . نگايو را بٌ راست چرخاندم، کسی نبَد
 ...نبَد... نبَد... نبَد! نٌ. دى بار بٌ این طرف ٍ آن طرف نگاى کردم... کرد
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حاال ! نٌ... چشو يایو را رٍی يو گذاشتو. تصَیر نبًهی از چشو يایش در ذينو بَد
نژى  يای بلند ٍ فر خَردى اش ... نگايش را. چشهًایش را... نی تَانستو دقیق ببینهش

: يهین لحظٌ است کٌ رٍ بٌ نن گفتٌ بَد. انگار يهین االن است. نبًو نیست! نٌ... را
 " چرا حرف نهی زنی؟ نگٌ اللی؟"

 ...تًهینٌ...آخ تًهینٌ

ٌ ی افکارم را پارى کرد  .صدایی رشت

 نال این طرف يا نیستی نٌ؟. سالم آقا -

 .نَى حاج سیف اهلل يستو... حاج سیف اهلل... چرا... چرا... سالم -

پیرنرد کٌ بٌ زٍر دست يای يیزم را پشتش نگٌ داشتٌ بَد، چشو  يای تنگ از نَر 
جز بٌ جزء چًرى پرچین ٍ چرٍک . آفتابش را تنگ تر کرد ٍ بٌ چًرى ام دقیق شد

سرم را . نگذاشتو بیشتر بٌ خَدش فشار بیاٍرد. زحهتکشش، پر از سَال ٍ کنجکاٍی بَد
 ".اسفندیارم: "باال گرفتو ٍ با صدایی کٌ برای خَدم يو غربیٌ بَد، گفتو

ٌ جا کرد. پیرنرد بٌ ناگاى تکانی خَرد زیر لب استغفراللًی گفت ٍ . دٍبارى يیزم يا را جاب
آنگاى . تا جایی کٌ سر پیچ آبادی از نگايو نحَ شد. با چشو يایو دنبالش کردم. دٍر شد

صدای افتادن ساک دستی ام ٍ برخَرد زانَانو با . بٌ یک بارى رٍی زنین نشستو
باز صدای خندى بٌ گَشو . نحل شتری کٌ پی کردى باشد. سنگریزى يا در گَشو پیچید

 ...پیچید

ٌ الی گرد ٍ غبار اندکی کٌ از نشستنو بٌ پا شدى بَد، بٌ خانٌ  سرم را بلند کردم ٍ از الب
بٌ حصار چَبی دٍر باغ، بٌ علف  يای بلند حیاط کٌ نشان نی داد . پدربزرگ خیرى شدم

ٌ ی دٍ طبقٌ . سال ياست کسی بٌ این حیاط بزرگ چند يزار نتری رسیدگی نکردى خان
. خبری از آن گل  يای رنگارنگ ٍ زیبا نبَد. ٍسط این علفزاريا بیشتر بٌ خرابٌ شبیٌ بَد
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ٌ  يای چَبی اشارى کند ٍ يهزنان کٌ دٍد  دیگر آقابزرگ نبَد کٌ رٍی ایَان بنشیند ٍ بٌ پل
 " !از این جا آبادی رٍ نگاى کن. بیا باال پسر: "قلیانش را بیرٍن نی ديد بگَید

آندنو از . باید برنی گشتو. نهی تَانستو بهانو! نٌ. دست پیش بردم تا ساکو را بردارم
 .نباید دیگر گالب درى را نی دیدم. نن قسو خَردى بَدم. اٍل يو اشتباى بَد

بال  يای بلند . ناگًان چشهو بٌ سنجاقکی افتاد کٌ رٍی حصار کنار در چَبی نشستٌ بَد
 .خندى خفیفی کنج لب يایو نشست. ٍ بلَری اش زیر نَر آفتاب نی درخشید

االن بٌ آقا نعلهت نی گو بًت صفر بدى تا خان . ٍلش کن بًادر! بال ياش رٍ نکن! نٌ"
 "!چشو يات رٍ در بیارى

 !گفتٌ بَد آقا نعلو... آن يو نٌ اسهو را. اٍلین بار بَد کٌ اسهو را از ديانش نی شنیدم

عرق سرد رٍی پیشانی ام کٌ . با پریدن سنجاقک، گذشتٌ نیز از جلَی چشو يایو پرید
باید برای نزار . تصهیهو را گرفتو. نَيایو را سنگین کردى بَد، با سرآستین پاک کردم

دست . ساک را برداشتو. بلند شدم ٍ خَدم را تکاندم. آقابزرگ ٍ ننٌ سنگ قبر نی گرفتو
پیش بردم ٍ در کًنٌ چَبی را کٌ يو طراز حصار يا بَد، باز کردم ٍ بعد از سی ٍ چند 

 .سال قدم بٌ حیاط خانٌ آقابزرگ گذاشتو

قدم برداشتن رٍی زنینی کٌ حاال جزٍی از خاطرات نترٍک بٌ حساب نی آند، برایو 
نی دانستو نادر چندبار در سال، يرٍقت دلتنگ . نَعی حس گـ ـناى ایجاد نی کرد

انا این طَر کٌ پیدا بَد، گَیی يزار سال . نی شد بٌ این جا نی آید« پدرم»سرينگ 
چشو يا را بٌ اطراف کفش يایو . نی شد کسی قدم بٌ حیاط بزرگ این جا نگذاشتٌ

سر کٌ بلند کردم نگايو رٍی چاى . نی دٍختو تا جانَری نَذی بٌ ناگاى غافلگیرم نکند
ٌ  يای رٍستا بَد کٌ چاى آب داشت. جابت ناند باز نَجی از . خانٌ آقابزرگ از نعدٍد خان

گالبتَن يهیشٌ قبل از این کٌ از چاى آب بکشد تٌ ناندى . خاطرات بٌ ذينو يجَم آند
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آبی کٌ در سطل ناندى بَد را بٌ دٍرش نی پاشید ٍ نعتقد بَد آبی کٌ یک شب کانل 
بیچارى آبلٌ رٍ بَد ٍ کسی سراغش را . نايتاب بر آن بتابد بختش را باز نی کند

گالبتَن تنًا . اگر ننٌ اٍ را پیش خَد نهی آٍرد، بی شک از غصٌ دق نی کرد. نهی گرفت
ننٌ يهیشٌ از دستگاى ارباب ٍ نَکری . خدنتکار ننٌ بَد ٍ برادرش نعیو نگًبان خانٌ باغ

بدش نی آند ٍ با ٍجَد تهکن نالی يیچ ٍقت دٍست نداشت خدم ٍ حشو اطرافش را 
پر کنند ٍ شاید بٌ خاطر يهین بَد کٌ آقابزرگ با ٍجَد این کٌ نالک بزرگ رٍستا بَد، 

نی گفت . يرگز حاضر نشد زیر بار نظام ارباب ٍ رعیتی برٍد ٍ خان صدایش کنند
ظلو يایی کٌ باالدستی يا از خان یک رٍستا نی خَايند کٌ در حق نردم بیچارى کند 

این شد کٌ رقیب نلکی اش ساالر خان، با آن سبیل  يای . عرش خدا را بٌ لرزى در نی آٍرد
ٍ يای پًنش کٌ بٌ نژى يایش سنگینی نی کرد بعد از پدر آقابزرگ بٌ تخت  پرپشت ٍ ابر

پس از آن ان قدر بٌ اجبار ٍ ظلو زنین  يای رعیت يایش را تصاحب کرد . اربابی تکیٌ زند
بعد از نرگش يو پسرش حشهت خان انَر را بٌ . کٌ در نالکی از آقابزرگ جلَ زدى بَد

با یادآٍری اسو حشهت خان بی اختیار دندان يایو شرٍع بٌ ساییدن . دست گرفتٌ بَد
 .کرد ٍ نن رگ گردنو را نی دیدم کٌ از خشو دارد نی ترکد

ٌ ی ایَان کفش يایو را درآٍردم آن را کنار . بٌ رسو ادب قبل از باال رفتن از تک پل
کلید را با بی حَصلگی از جیب کتو . نردى  يای قطَر ٍ کَتاى چَبی ایَان جفت کردم

ٌ ای در چَبی باز شد ٍ اندکی . در را يل دادم. درآٍردى ٍ قفل در را باز کردم با صدای تق
ٌ ای سرم . دیگر عهر این خانٌ يو، چَن آقابزرگ، سرآندى. خاک پایین ریخت برای لحظ

نهی دانو چرا، انا یک قدم بٌ عقب برداشتو ٍ بی اختیار راى پلٌ چَبی . را پایین انداختو
آرام آرام . آخرین بار يهین جا بَد کٌ دیدنش. کٌ سهت چپ ایَان بَد را برانداز کردم

ٌ يا پایین نی آند ٍ شنل سبز رنگش را کٌ يهیشٌ نی گفت نانش اشارپ است، از  از پل
ير دفعٌ کٌ . دٍطرف بازٍ بٌ خَد نزدیک تر نی کرد تا شاید از ازدحام سرنا بکايد

ٌ ی پلٌ را بلند نی کرد شاید يو . پایین تر نی آند، صدای سنگینی پا يای کَچکش نال
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فقط پايایش را دیدم ٍ يهین طَر کٌ پایین تر نی آند . چَب  يای پلٌ دیگر تَان نداشتند
 ...دست يا، بازٍان پَشاندى شدى از سرنا ،گردن ٍ

حتی . دیگر سرم را پایین انداختٌ ٍ با عجلٌ ٍ برای يهیشٌ گالب درى را ترک کردم
... آخ چشو يایش... چشو يایش. نهی خَاستو دٍبارى نگايو بٌ چشو يایش بیفتند

 .نی ترسیدم طلسو چشو يایش دیگر بار، نٌ سر نن، کٌ سر اٍ را بٌ باد ديد. نی ترسیدم

طلسهی کٌ ينَز يو با گذر زنان، از يهین راى پلٌ بٌ سَیو حهلٌ ٍر شدى ٍ نفس يایو را 
 .در خَد نی سَزاند

بٌ نردى يا تکیٌ زدم ٍ اشک از گَشٌ چشهو سر خَرد ٍ خاطرات را با . بٌ خَدم آندم
نگايو بٌ راى پلٌ خشک شد ٍ اشک يا نهی گذاشتند راحت، بٌ آخرین . خَد بیرٍن ریخت

 .جایی کٌ تًهینٌ در خاطرم ناندى بَد خیرى شَم

. نباید نی آندم. نباید قسهو را نی شکستو. برای بار دٍم تصهیو بٌ برگشت گرفتو
 ...تًهینٌ. کجا برٍم کٌ نشانی از تَ نباشد. نستاصل بٌ اطراف نگاى کردم

ٌ ای نرا بٌ حال خَدم بگذار ٌ ای ريایو کن! برای لحظ نگايی بٌ کفش يایو . برای جانی
. یک عنکبَت بزرگ از سقف ایَان آٍیزان شدى ٍ نزدیک کفشو رسیدى بَد. انداختو

. پايایو را بلند کردم ٍ زیر جَراب يایو را نگاى کردم. ایَان غرق در گرد ٍ خاک بَد
نباید . گرد يای از خاک سیاى ٍ کحیف بٌ جَراب  يای سفید ٍ تهیزم کشیدى شدى بَد

انگار يهین دیرٍز . این جا يیچ ٍقت آن قدر نترٍک ٍ کحیف نبَد. کفشو را در نی آٍردم
حیاط . بَد کٌ برای اٍلین بار، تنًا ٍ بدٍن پدر یا نادر بٌ دیدن ننٌ ٍ آقابزرگ آندى بَدم

ٌ  يای گل. نگَ، بگَ باغ بًشت درختان سیِب گالب کٌ عطرش يهٌ جای . پر از بَت
ٍقتی پا بٌ حیاط گذاشتو نعیو داشت رٍی اسب را . گالب درى نی  پیچید نستو کردى بَد

درست ٍسط حیاط ایستادم ٍ . آنادى ی سَاری بَد. فرچٌ نی کشید ٍ تهیزش نی کرد
َ يای خرنایی رنگو را رٍشن تر از يهیشٌ  کالى از سر برداشتو تا آفتاب بٌ صَرتو بتابد ٍ ن
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آخر آن ٍقت يا این ندل رٍاج . کتیرا زدى ٍ از ٍسط فرق باز کردى بَدم. نشان ديد
ٌ ام جا داشت . داشت دستی بٌ سبیل  يای باریکو کشیدم ٍ چشو يایو را بستو ٍ تا ری

با عجلٌ بٌ سهت ننٌ . عجب عطری داشت سیِب گالب ٍ خاک نو دارش. نفس کشیدم
ٍ يای بزرگ ٍ . جَان ٍ خام. جَان بَدم. کٌ داشت ایَان را جارٍ نیزد رفتو پر از آرز

ٌ ی عزیزتر از جانو: "با لحن کشداری گفتو. کَچک خیز برداشتو کٌ بٌ ایَان " سالم نن
درار . نیا این جَری رٍ ایٍَن ننٌ. سالم بٌ رٍی نايت. قربَن سرت: "بیایو کٌ ننٌ گفت
يهان جا بَد کٌ یاد گرفتو خانٌ حرنت دارد ٍ عادت کردم کفش يایو . " کفشاتَ تصدقت

را دربیاٍرم ٍ با ٍجَد اصرار ننٌ کٌ نی گفت رٍی تک پلٌ نتصل بٌ ایَان جفتش کنو، 
صدای قل قل قلیان آقابزرگ . آنًا را کنار نردى  يای چَبی کٌ عاشقش بَدم بگذارم

سالم . عرض ادب آقابزرگ: "سرم را باال گرفتو ٍ گفتو. ننتظر بَد سالنش کنو. نی آند
. سالم پسر: "با صدای رسایی کٌ پر از شَق بَد گفت. نن را از زیر ایَان نهی دید." علیکو
ٍ باز صدای قل قل قلیانش ." بیا از این جا آبادی رٍ نگاى کن. بیا بنشین کنارم. بیا باال

چقدر سرخَش . چقدر چست ٍ چابک بَدم. با یادآٍری آن رٍز قلبو بٌ درد آند. بلند شد
ای کاش آقابزرگ ير رٍز آن يهٌ اصرار . ای کاش يیچ ٍقت نهی آندم. ٍ سرنست بَدم

 !تًهینٌ. ای کاش تَ را نهی دیدم... یا سادى تر. نهی کرد بیایو ٍ از باال آبادی را نگاى کنو

با حرکت دست . عنکبَت دیگر بٌ رٍی کفشو رسیدى بَد، نهی دانو داشت چکار نی کرد
پرتش کردم کٌ با تاری کٌ بٌ خَد داشت نعلق شد ٍ يهانطَر کٌ تلَتلَ نی خَرد خَد را 

کجاست ننٌ کٌ تعارفو کند؟ آقابزرگ . نگايی بٌ در نیهٌ باز اتاق انداختو. باال کشید
دست . کجاست کٌ صدایو کند؟ دستی بٌ صَرتو کشیدم ٍ رد اشک يایو را پاک کردم

یک . صدای لَال يای خستٌ ٍ نزار در بلند شد. پیش بردم ٍ در را کانال باز کردم
از ٍقتی یادم نی آید در يای چَبی ٍ خَشبَی خانٌ . ٍقت يایی عاشق این صدا بَدم

از رٍی عادت یااهلل گفتو ٍ داخل . آقابزرگ، ينگام باز ٍ بستٌ شدن این صدا را نی داد
درست نحل يهان . زیبا ٍ دلکش. تهیز ٍ نرتب. خانٌ انا، نتفاٍت از بیرٍن بَد. شدم
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کانال آندم . يهٌ چیز عادی بَد. انگار کٌ نادر فقط بٌ داخل خانٌ تَجٌ داشت. ٍقت يا
نهی دانو چرا انگار تهام آن رٍزيا با دیدن خانٌ، کٌ ذر ى ای . تَ ٍ در را پشت سرم بستو

بٌ در تکیٌ زدم ٍ باز يجَم اشک يا بَد . تغییر نکردى بَد، جلَی چشو يایو پدیدار شد
ٌ ام را بٌ لرزى در نی آٍرد ٌ  يای تنَنند ٍ نردان  نن از کی دیگر گریٌ نکردى بَدم؟. کٌ شان

. انگار اسباب ٍ ٍسایل خانٌ، شدى بَد دسِت نشتی خاطرى کٌ گلَیو را فشار نی داد
پايایو از سنگینی يجَم خاطرات . پردى  يای سنگین ٍ کلفت اتاق را کنار زدم تا نَر بیاید

یک پایو را دراز ٍ پای دیگرم را ستَن دست . يهان جا بٌ رٍی زنین نشستو. سست شد
نبل  يای رٍکش شدى از نخهل سرخ ٍ . ساکت شدم ٍ باز بٌ خانٌ نگاى کردم. کردم

َ يای نقاشی نادر . فرش يای دست بافت گالبتَن ٍ ننٌ. نیز يای عسلی چَب گردٍ تابل
در آن رٍزگار کٌ کسی ينر را نهی فًهید، ننٌ . کٌ يهان نَقع ننٌ بٌ دیَار ٍصل کردى بَد

ٌ ی جدی بَد  عاشق ينر بَد ٍ از نادر، پیش پدر کٌ یک نظانی اتَکشیدى ٍ عالی رتب
دفاع نی کرد تا بگذارد بٌ ينرش پر ٍ بال ديد ٍ يرکالسی کٌ الزم است ٍ نی خَايد 

ٌ رٍی چشهو، تابلَی بزرگی از آقابزرگ ٍ ننٌ بٌ دیَار آٍیختٌ بَد. برٍد . بٌ دیَار رٍب
َ يای حنایی از فرق باز کردى ننٌ از زیر رٍسری بلندش خَدنهایی نی کرد لبخند نًربان . ن

رٍی نبل نشستٌ ٍ دست  يای . ٍ گرنش زیبایی چًرى اش را دٍصد چندان کردى بَد
یک پایش را با شلَار . حنایی اش را رٍی دانن کَتاى ٍ چین دار گلگلی اش گذاشتٌ بَد

گشادی کٌ از نچ تنگ شدى بَد رٍی پای دیگرش انداختٌ ٍ نَک صندل قرنز رنگش را 
آقابزرگ يو با يهان جذبٌ ٍ . کهی باال گرفتٌ بَد کٌ شکَيی بٌ نشستنش دادى باشد

صالبت يهیشگی کٌ سبیل  يای سفید ٍ پرپشت ٍ اخو خفیف ابرٍيایش بٌ اٍ نی داد، 
کنارش نیو خیز ایستادى ٍ یک دست بٌ لبٌ نبل ٍ دست دیگرش بٌ لبٌ کالى پًلَی اش 

. انگار صاف در چشو يای نن نگاى نی کردند. گرفتٌ بَد ٍ سرش را اندکی خو کردى بَد
جای خالی شان را با يهٌ ٍجَد حس . نگاى شان برش داشت ٍ صاف بٌ قلبو نی خَرد

 .نن حتی برای نراسو خاکسپاری شان يو نیاندى ٍ پای قسهو ناندى بَدم. نی کردم
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نباید از آخرین باری کٌ نادر این جا بَد . گلدان برنجی گَشٌ اتاق تهیز بَد ٍ برق نی زد
يیچ ٍقت . يهٌ جا جارٍ زدى ٍ تر ٍ تهیز، آنادى سکَنت بَد. ندت زیادی گذشتٌ باشد

دٍست نداشتو فکر کند ينَز طلسو آن . از نادر نهی پرسیدم چٌ ٍقت بٌ این جا نی آید
ٌ ای گذشتٌ ريایو نهی کند نادر کٌ نَزدى سال با نن تفاٍت . رٍزيا نرا جادٍ کردى ٍ لحظ

از نگايش نی خَاندم کٌ چقدر دلش نی خَايد نن . سنی داشت، خَب نرا درک نی کرد
نیز سر ٍ يهسر داشتو ٍ در این سال يا کٌ پدر، تنًایش گذاشتٌ ٍ بٌ خَاب ابدی فرٍ 

ننٌ چًار . رفتٌ، نَى  يای قد ٍ نیو قد دٍرش را گرفتٌ ٍ جای خالی پدر را برایش پر کنند
در . پسر داشت ٍ نادرم را کٌ عرٍس بزرگ بَد، چَن دختر نداشتٌ دٍست نی داشت

زن عهَی . نیان نَى  يای پدربزرگ نن ٍ پسرعهَیو رضا بیشتر بٌ گالب درى نی آندیو
کَچکو کٌ پنج دختر داشت، يهیشٌ بٌ این خیال بَد کٌ نن با دخترش نگارین ازدٍاج 

از طرفی . چرا کٌ نن تنًا فرزند بَدم ٍ جرٍت پدرم از تهام برادريایش بیشتر بَد. کنو
چًرى ی نن بٌ طایفٌ نادری رفتٌ ٍ برخالف پسرعهَيایو کٌ بینی بزرگ ٍ گَشتی 

داشتند بینی خَش تراش ٍ چشو يایی کشیدى داشتو کٌ زن عهَ يهیشٌ نی گفت 
ترکیب چشو  يای کشیدى تَ ٍ چشو يای درشت ٍ گرد نگارین، دخترکی شًرآشَب 

َ ى ای شًر آشَب داشتٌ باشد از تٌ دل نی خندید ٍ دلش  نی آفریند ٍ نادر از این کٌ ن
 .غنج نی رفت

راستی االن نگارین کجاست؟ بعد از انقالب بٌ يهراى عهَجان ٍ خانَادى بٌ فرانسٌ رفتٌ 
ٌ  يای گاى گايش، ينَز با پاکت يایی کٌ يیچ ٍقت از جانب نن باز نشد، بٌ  بَدند ٍ نان

نی دانستو کٌ ازدٍاج نانَفقی داشتٌ ٍ بعد از طالق، دیگر يیچ . درب ننزل نی رسید
 .ٍقت نتَانست فرزندش را ببیند

چٌ رٍزيایی کٌ در این اتاق ٍ اتاق کناری کٌ درش تنًا با پردى نازکی از يو جدا نی شد، 
ٌ نان فضا را پر نی کرد رٍزيایی . نن ٍ عهَزادگانو نی دٍیدیو ٍ صدای خندى  يای کَدکان

ٌ ای يزار سال نی گذشت  .کٌ بٌ سرعت برق سپری شد ٍ اکنَن ير جانی
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قبل از این کٌ بٌ اتاق بیایید : " ننٌ يهیشٌ نی گفت. جَراب يایو را درآٍردم
از عکسش يو حساب . نبادا با جَراب کحیف بٌ اتاق بیایید." جَراب يایتان را نگاى کنید

در آغَشو نی گرفتی تا این دنل چرکی، . ای کاش بَدی ٍ در آغَشو نی گرفتی. نی بردم
ٌ رٍی عکسش ایستادى بَدم. این عقدى چند سالٌ بترکد تا شاید کهی آرام بگیرم . حاال رٍب

این چٌ ٍصیتی بَد آقابزرگ؟ چرا نخَاستی پدرم برایت سنگ قبر بگیرد؟ چرا خَاستی 
! ، این کار را کنو؟ نگر نهی دانستی نن قسو خَردى بَدم؟ یادت نیست؟ يهین جا" نن"

: دستو را گرفتی ٍ گفتی. انگار يهین دیرٍز بَد. کنار يهین گرانافَن. يهین گَشٌ اتاق
ٌ ی ٍسایلت تَشٌ. بیا این ساک رٍ بگیر. خبر ندارى این جایی" . " خَدم جهع کردم. يه

ٌ ی ساک را گرفتو کٌ بی يیچ حرفی برٍم نهی خَاستو صدا در گلَیو بگیرد ٍ بغضو . دست
نگايی بٌ دستًایهان کٌ يردٍ بٌ دستٌ ساک . ساک را کشیدم انا ريایش نکردی. بترکد

سپس آيستٌ سر بلند کردم ٍ بٌ چشو يایتان کٌ از ناراحتی ٍ . چنگ زدى بَدیو انداختو
 .غیرت سرخ شدى بَد نظر کردم

 .قسو بخَر کٌ این بار آخری بَد کٌ بٌ گالب درى آندی! قسو بخَر -

- ... 

قسو بخَر کٌ نظر : "ساک را کهی بٌ طرف خَدت گرفتی ٍ با جدیت برای بار دٍم گفتی
 " .بٌ نانَس نردم نداری

 نانَس نردم؟ تًهینٌ حاال دیگر تَ نانَس نردم شدى بَدی؟. گر گرفتو

 .بگَ کٌ دیگٌ این جا نهیای. قسو بخَر اسفندیار -

نگر نی شد؟ نگر نی شد . چطَر قسو نی خَردم؟ چطَر قسو نی خَردم دیگر تَ را نبینو
 راستی تًهینٌ، حاال تَ نانَس نردم شدی؟. نانًربان شد با آن چشو يا
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با . دیگر نٌ ابًتی در کار بَد، نٌ جدیتی. کیف را از دستو کشیدی ٍ بٌ زنین انداختی
 ...استیصال داشتی تهنا نی کردی

 بگَ ٍ خالصو کن. یاال پسر -

نهی خَاستو ابًت پدربزرگ قدرتهندم، در . نهی خَاستو شها را در این ٍضعیت ببینو
 .نظرم کو رنگ شَد

بٌ جان . تا زنانی کٌ نی دانو این جاست پا بٌ گالب درى نگذارم. قَل نی دم آقا بزرگ -
 ...تًـ

لبخند تلخی . نهی خَاستی اسهش را بٌ زبان بیاٍرم. دست يایت را رٍی لب يایو گرفتی
 .زدی، دست يایتان را بَسیدم ٍ نرا در آغَش گرفتی

 تَ االن نانَس نردنی؟! تًهینٌ

... از نبَد تَ... از پر پر شدن جَانی ام. سرم درد گرفت، ازيجَم یک بارى آن رٍز يای شَم
 ...تًهینٌ... تًهینٌ... تًهینٌ. از از دست دادن تَ... از نداشتن تَ

... نٌ خندى نیست... نٌ. بیشتر ٍ بیشتر شد. صدای خندى  يای دخترک بٌ گَشو پیچید
ٌ ی تَانو نانت را فریاد زدم. صدای جیغ  يای تَست تًهینٌ. نالٌ است  "...تًهینٌ: "با يه

تهام رٍزيایی کٌ کو کو داشت برایو جزئی . رٍحو تحهل حجو این يهٌ فشار را نداشت
ٌ ی سَزانندى بٌ حساب نی آند، با دیدن دٍبارى رٍستا قَت گرفت ٍ رنگ  از خاطرات کًن

دٍبارى بٌ . رٍیو را از تابلَی آقابزرگ برگرداندم. تازى یافت ٍ گَیی تاریخ در حال تکرار بَد
انگار اشیا دست داشتند ٍ دٍر گردنو يجَم آٍردى ٍ راى . در ٍ دیَار اتاق نگاى کردم

. کتو را درآٍردم ٍ رٍی نبل انداختو. دکهٌ باالی پیراينو را باز کردم. تنفسو را نی بستند
کهی طَل کشید تا چشهو بٌ تاریکی اتاق . پردى را کنار زدم. بٌ طرف اتاق کناری رفتو
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نگايی بٌ سقف . بٌ طرف پنجرى يا رفتو، پردى يا را کنار زدى ٍ يردٍ را باز کردم. عادت کند
. این جا تغییر کردى. جای النپ يا خالی بَد. باید برای اتاق يا النپ نی خریدم. انداختو

. ننٌ بٌ این جا صندٍق خانٌ نی گفت؛ انا االن کتابخانٌ ٍ بَم ٍ رنگ يای نادر در آن بَد
بٌ راستی نادرم . بٌ تابلَيایی کٌ ننظو ٍ گاى نانرتب گَشٌ ٍ کنار اتاق بَد، نگاى کردم

اگر نی تَانست ٍ سختی راى نبَد، حتو داشتو کالس يایش را يهین جا . ينرنند بَد
تصَیری نحَ از نردی کٌ نیان نٌ ٍ . تابلَی نیهٌ کار يای رٍی بَم بَد. برگزار نی کرد

. نردی کٌ چشو يایش با دست يای ظریف زنی پَشاندى شدى. دٍد غلیظ پیش نی آند
 .کاش تابلَ تهام بَد تا ببینو این نرد ٍ زن کیستند

 يای آقا  ...آقا  -

ٌ ای با سر از تٌ تراشیدى ٍ تی شرت رنگ ٍ رٍ رفتٌ ٍ . از پنجرى نگاى کردم پسرک ریز جح
ٌ رٍی ساختهان بَد  .شلَار گرم کن آبی، با سینی عدس پلَ ٍ سبزی خَردن، رٍب

 .سالم آقا، این رٍ حاج عهَ فرستادى -

 حاج عهَ کیٌ؟. سالم -

 .حاجی فتحعلی... حاج عهَ دیگٌ -

االن چقدر شکستٌ . تازى اٍ را بٌ خاطر آٍردم. آى آری. پیرنردی کٌ دم در دیدم را نی گفت
 .تنًا کربالیی رٍستا بَد. آن ٍقت يا کبالیی فتحعلی صدایش نی زدند. شدى 

 عهَتٌ؟. کبالیی حاجی شدى؟ خَش بٌ سعادتش... اِ  -

 .ظرف ياشو بذار يهین جا تا شب نیام نی برم. بیا آقا -

سینی را رٍی ایَان گذاشت ٍ بدٍن . انگار از يو صحبتی با نن ننع اش کردى باشند
ٌ ام. این کٌ جَابی ديد یا ننتظر تشکر نن باشد، رفت  .تازى فًهیدم کٌ چقدر گرسن
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حاال . از چاى آب برداشتو ٍ رٍی ایَان ریختو. بعد از غذا، جارٍ آٍردم ٍ ایَان را جارٍ زدم
گلیو را کٌ نادر لَلٌ کردى ٍ گَشٌ اتاق گذاشتٌ بَد . تر ٍ تهیز. نی شد رٍیش نشست

برایو گفتٌ بَد کٌ يرٍقت نی خَاست برگردد، این گلیو را از رٍی . رٍی ایَان پًن کردم
 .ایَان جهع نی کرد ٍ داخل اتاق برنیگرداند

نهی تَانستو بٌ پلٌ نزدیک شَم ٍ پا جای پای . ينَز قدم بٌ طبقٌ باال نگذاشتٌ بَدم
. آرام آرام با قدم يایی کٌ يرکدام بٌ سختی برداشتٌ نی شد، باال رفتو. تًهینٌ بگذارم

ٌ يا بَد ٌ ی نن آخرین باری کٌ در یادم ناندى رٍی يهین پل با یادآٍری اسهش، ! تًهین
. شکو را برنی انگیخت. ایَان باال فرش شدى ٍ تهیز بَد. نحل يربار قلبو تپیدن گرفت

سٌ رٍز بَد کٌ نی گفت نسافرتی دارد ٍ خانٌ . انگار يهین دیرٍز نادر این جا بَدى
با . حتو دارم این جا بَدى؛ چَن نی دانست نن نیایو، این جا را آنادى کردى. نهی آید

ٍضعی کٌ حیاط ٍ ایَان داشت حتها نی پنداشت دیگر طاقت ندارم اتاق  يای پایین را 
. برگشتو ٍ آبادی را نگاى کردم. کٌ گلیو را پًن نکردى بَد. ببینو کٌ نرتبش نکردى بَد

آن عهارت کٌ در ... يهٌ جا ٍ بٌ خصَص عهارت اربابی حشهت خان. يهٌ جا پیدا بَد
ٌ گاى . آن خراب يای کٌ گنج نًان داشت. زنان خَد بزرگ بَد ٍ باشکَى آن شکنج

. بی اختیار نشستو. آن کٌ بیشتر بٌ غسال خانٌ شبايت داشت تا عهارت اربابی. بی نانند
ٌ ام را نی شکافت گَیی نهی خَاست باٍر کند کٌ سی . قلبو از شدت کَبیدن، داشت سین

انگار . طَری نیزد کٌ انگار يهین االن است. ٍ چند سال گذشتٌ از رٍزی کٌ عاشق شدى
 .يهین لحظٌ است کٌ برای اٍل بار دیدنش

انگار ينَز يو نی دیدنش، کٌ آرام ٍ گايی با شتاب پا بٌ حیاط نی گذارد ٍ درست جلَ 
چتر . عجب رٍزی بَد ٍقتی اٍل بار دیدنش. چشو يای بی قرار ٍ شیفتٌ نن راى نی رٍد

نی دیدنش کٌ پسرک سر بٌ يَا ٍ . از آنجا چًرى اش نعلَم نبَد. آفتابی دستش بَد
. نغرٍر ٍ زیبا قدم برنی داشت. شیطان حشهت خان را در نحَطٌ باغ يهرايی نی کند

 .نی خرانید... راى نهی رفت
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درست جایی کٌ آقاجان ير رٍز نی نشست ٍ قلیان نی کشید ٍ اصرار داشت . نشستو
 .نن يو کنارش بنشینو ٍ گپ بزنیو ٍ آبادی را تهاشا کنیو

ٌ الی  کَچک تر کٌ بَدم آرزٍیو این بَد بنشینو ٍ آفتاب را کٌ ير رٍز، ذرى ذرى از الب
ٌ  يای رنگارنگ ارسی رٍی فرش نی تابید ٍ آرام آرام باال نی آند ٍ کل اتاق را رٍشن  شیش

کاش يیچ ٍقت تَ را . چقدر خَب بَد اگر ينَز کَچک بَدم. نی کرد را تهاشا کنو
ای کاش حشهت خان نهی فًهید نن دیپلو دارم ٍ بٌ صرافت . نهی دیدم تًهینٌ

ٌ گاى باز . نهی افتاد پسرک چهَشش سَاددار شَد ای کاش يیچ ٍقت پایو بٌ آن شکنج
ٌ ی تَان خَد نی خَاست نرا از پا درآٍرد ٍ با . نهی شد نهی خَاستو، انا گذشتٌ با يه

. يجَم بی ٍقفٌ خاطرات تلخ ٍ شیرینش کانو را بٌ این سفر کَتاى، تلخ ٍ تلخ تر کند
يهانجا نشستو ٍ تهام گذشتٌ را از نَ نرٍر . دیگر تَان نقابلٌ با فشار افکارم را نداشتو

 ...کردم

نرکز . سرخَش ٍ سرنست. خَش بر ٍ رٍ. رشید ٍ رعنا. خَش قد ٍ باال. يجدى سالو بَد
آرزٍی يرکسی بَد برای . تک فرزند سرينگ عالی رتبٌ، نصراهلل عدالت خَاى. تَجٌ

ٌ ای يو کالنو شَد نَى ی بزرگ نبَدم؛ انا پدرم پسر بزرگ تر بَد ٍ نن بٌ این خاطر، . لحظ
. تابستان آن سال تنًا بٌ گالب درى رفتو. ارج ٍ قرب بیشتری نزد آقابزرگ ٍ ننٌ داشتو

ٍقتی با آقا بزرگ نشغَل دیدن آبادی بَدم نردی کَتاى قد کٌ سیبیل يای پرپشتش بٌ 
 :با لحنی کشیدى گفت. قد ٍ يیکلش نهی خَرد یااهلل گَیان ٍارد حیاط شد

 ...حاج سیف اهلل يای -

 .آن رٍزيا آقابزرگ تازى حاجی شدى بَد

 !صدات رٍ رٍی سر انداختی... چیٌ... يای غالنعلی-

 .ٍ دٍد قلیان از ديان ٍ بینی اش بیرٍن زد
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بگَ بیاد ببرم دست . ارباب نن رٍ فرستادى عقبش. چشهت رٍشن پسر سرينگ اٍند -
 .بَسی

چشو يایش دٍ کاسٌ خَن . آقا بزرگ سر باریک ٍ بی جان شلنگ قلیان را در دست فشرد
 .شد

ٍ با يهان دست کٌ شلنگ را گرفتٌ بَد بٌ " یادت رفتٌ نن کیو؟ .. يَی غالنعلی"
 "نَى نن رٍ ببری دست بَسی؟ نَى سیف اهلل رٍ؟. " خَدش اشارى کرد

. نا چاکر شهاییو، دست شها رٍ نی بَسیو. دستَر اربابٌ. شرنندى حاج سیف اهلل -
 .گفتن با آقا زادى برم خدنتشَن... بی ادبیٌ

آقابزرگ از این کٌ بٌ راحتی کنار کشید تا حشهت خان ارباب شَد احساس گـ ـناى 
با صدایی کٌ غیرت ٍ ناراحتی در آن نَج ! چٌ نی شد کرد؟ کار از کار گذشتٌ بَد. نی کرد

اگر خَاست . ببین چٌ کارت دارى این نرتیکٌ. برٍ پسر: "نی زد رٍ بٌ نن کرد ٍ گفت
يیچ خَش ندارم تخو ٍ ترکٌ نن . براش حساب کتاب کنی ٍ نشق بنَیسی انتناع کن

 " .برای این افعی کاری کنند

برخالف آقا بزرگ، نن دٍست داشتو زٍدتر . کالى را کٌ در دست داشتو رٍی سر گذاشتو
از تهام دختر يای . نظرم را جلب کردى بَد. برٍم تا دخترک چتر بٌ دست را ببینو

دستی بٌ . بی پرٍایی کٌ تًران دٍر ٍ برم بَدند، تا شاید نرا جذب کنند، بیزار بَدم
گفتو ٍ در برابر چشو  يای بی قرار ننٌ کٌ حاال باال " با اجازى. "سبیل يای باریکو کشیدم

آنقدريا يو نشتاق نبَدم برای دیدن آن دخترک . آندى بَد، با غالنعلی يهراى شدم
بٌ دنبال فرصت بَدم تا تحقیرش . بیشتر چترش بَد کٌ تَجًو را جلب کرد. رٍستایی

يرچٌ باشد این نن بَدم . تا ادای دختران شًری را برای این رعیت بیچارى درنیاٍرد! کنو
 !نٌ اٍ. کٌ اگر آقا بزرگ نی خَاست االن در عهارت اربابی قدم برنی داشتو
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پر از خدم . تقریبا دٍ برابر خانٌ آقا بزرگ. عهارت از نزدیک خیلی بزرگ تر ٍ باشکَى تر بَد
یکی ایَان را جارٍ نی زد، یکی لباس پًن نی کرد، یکی از چاى آب نی کشید، . ٍ حشو

یکی پَست يای سیب زنینی را زیر درخت نی ریخت، یکی اسب يا را بٌ اصطبل نی برد، 
خیلی يا يو يهین طَر از این . یکی نردى يا را دستهال نی کشید، بٌ يهٌ جا نظر انداختو

زنی کٌ ندام بٌ ! دخترک انا نبَد. پر از سر ٍ صدا ٍ رفت ٍ آند. اتاق بٌ آن اتاق نی رفتند
بٌ نا کٌ حاال ٍسط حیاط رسیدى بَدیو . يهٌ تشر نی زد با اخو ٍ اندکی غرٍر پیش آند

 :رٍ کرد ٍ گفت

 !چیٌ غالنعلی -

این شًری فکلی کیٌ؟ نًهَن : "ٍ آرام کنار گَشش طَری کٌ نن يو نی شنیدم گفت
 " انرٍز اربابٌ یا نَى حاج سیف اهلل؟

ٌ ای زد ٍ بلند گفت  :غالنعلی لبخند نرنَزان

 .ارباب فرستادى برم بیارنشَن. ایشَن پسر حاج سیف اهلل يستن -

زن کٌ گَیی خیالش راحت شد از نًهانان نَر چشهی ارباب نیستو، چًرى 
ٌ ای بٌ خَد گرفت  .سرش را باال برد ٍ اندکی سرتا پای نن را برانداز کرد. خَدخَايان

يهین جا بایست تا ببینو خان تَ رٍ نی بینٌ، یا ! خیلی خب! پس نعلو تابستَنٌ تَیی -
 !باید بعد بیای

جایگاى خَد را ! آن چنان نتکبرانٌ حرف نی زد کٌ انگار صاحب این عهارت يهسر اٍست
ٌ ای شریف برخَرد نهی کرد  .فرانَش کردى ٍ چَن خدن
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تصهیهو . يیچ از رفتار زن خَشو نیاند. غالنعلی نن را گذاشت ٍ سراغ اصطبل دار رفت
بٌ حرف آقابزرگ گَش نی کنو ٍ حشهت خان يرکاری داشت، نی گَیو از . را گرفتو

 .عًدى ام خارج است

با تکبری کٌ بی نیلی در . سرگرم تهاشای فعالیت خدنتکاران بَدم کٌ يهان زن برگشت
 " .ارباب ننتظرن. دنبالو بیا: "آن نَج نی زد گفت

حاال کٌ فکر نی کنو کهی يو ابًت آنجا نرا تحت تاجیر قرار . بی يیچ حرفی راى افتادم
ٌ يا رفتیو. دادى بَد ٌ يا را جارٍ نی زد، . از ایَان یک راست بٌ سهت راى پل دختری کٌ پل

 :راى را برایهان باز کرد ٍ آيستٌ گفت

ٌ  يای اٍن سهت نی رفتین -  .این جا رٍ کٌ ينَز جارٍ نزدم! زینت خانَم، خب از پل

 :زن کٌ حاال فًهیدم نانش زینت است، با چشو غرى گفت

 حاال کارم بٌ جایی کشیدى کٌ تَ بًو بگی پام رٍ کجا بذارم؟! بلٌ بلٌ؟ چٌ غلط يا -

سپس با يهان . را با چنان تحقیری بٌ کار برد کٌ نن يو از خجالت سرخ شدم" تَ"ٍ 
 "بیا: "اخو ٍ تخو رٍ بٌ نن گفت

از این جا نهی تَنستو آقا بزرگ ٍ ننٌ را . ایَان با فرش دست بافت پَشاندى شدى بَد
شاید از جای دیگر نی شد آنًا را . درخت جلَی ایَان راى دید را نحدٍد کردى بَد. ببینو

ٌ اند  .دید کٌ با نگرانی ٍ دلَاپسی بٌ عهارت چشو دٍخت

ٌ ای بٌ در زد ٍ بدٍن این کٌ ننتظر جَاب باشد در را باز کرد  .زینت تق

 اجازى نی دین بیاد داخل ؟. آٍردنش ارباب -

 " .ارباب ننتظرند. بیا: "زینت بلند گفت. صدایی نیاند
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با احتیاط ٍارد شدم . نهی دانو ترس بَد یا نگرانی. نهی دانو چرا انا قلبو نحکو نی کَبید
ٌ ای سالم کردم  .ٍ با صدای خف

بدٍن این کٌ . حشهت خان يهانطَر کٌ رٍزنانٌ نی خَاند، با سر جَاب سالم نن را داد
. اتاق پر از ٍسایل قیهتی بَد. نگايی بٌ اتاق انداختو. نگايو کند گفت بنشینو

گلدان  يای نقرى، نبل  يای نخهل، رادیَ کٌ رٍیش را با ترنٌ آبی رنگ سٌ گَشی کٌ 
عکس  يای نتعدد از حشهت خان ٍ چند نرد دیگر با . يو رنگ فرش بَد پَشاندى بَدند

 .يهان يیبت ٍ سبیل يای پرپشت بٌ دیَار قاب شدى بَد

جلیقٌ ٍ . پا رٍی پا انداختٌ. باالخرى بعد از ندتی رٍزنانٌ را تا کرد ٍ رٍی نیز گذاشت
ٌ ای رنگس کٌ زنجیر طالی ساعت بٌ آن جلَى خاص بخشیدى را نرتب کرد . شلَار سرن

 .انگشت يا را بًو گرى کردى ٍ رٍی زانَ نًاد

 اسهت چیٌ َجٍَن؟ -

 .اسفندیار -

نن يو سر بٌ سرش . فقط آداب رعیتی رٍ بلد نیست. پدربزرگت نرد شریفیٌ -
 سرينگ چطَرى؟ نیَندى گالب درى؟. نهی گذارم

دندان يا . از این کٌ با گستاخی آقابزرگ را رعیت خطاب نی کرد، خَنو بٌ جَش آندى بَد
 :با تسلط گفتو. را بًو ساییدم ٍ زیر لب استغفرللًی گفتو

از نن خَاستن بٌ گالب درى . پدر بٌ علت نانَریتی کاری، بٌ يهراى نادر بٌ شیراز رفتن -
 جسارتا با نن انری داشتین؟. بیام تا تنًا نهَنو

ٌ ای کنج لبش نشست  .لبخند رضایتهندان

 چند کالس درس خَندی؟. از حرف زدنت نشخصٌ باسَادی... خَبٌ... خَبٌ -
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از ٍقتی شنیدى بَد نی خَايو بٌ گالب درى بیایو ير رٍز . نی دانست دیپلو دارم
 .نی فرستاد خانٌ آقابزرگ دنبالو ببیند آندم یا نٌ

 .نی خَام اگر خدا خَاد برم دانشگاى. نن دیپلو دارم -

. در باز شد. یک ابرٍیش را باال انداخت ٍ سرش را بٌ نشانٌ تایید حرف يایو تکان داد
. چقدر زیبا بَد. از چتر بستٌ شد ى ای کٌ بٌ دست داشت فًهیدم. يهان دخترک بَد

بینی . سیايی چشو يایش برق از سرم پراند. چشو يایش جادٍ نی کرد... چشو يایش
بلند ٍ سیاى، . نَيایش را از دٍ طرف بافتٌ بَد. خَش تراش ٍ لب يای کَچک قلَى

آب ديانو را بٌ زحهت . بی اختیار در برابر این يهٌ زیبایی، از جا برخاستو. يهچَن قیر
 :حشهت خان کٌ نتَجٌ نگاى تحسین آنیز نن شد، با تندی رٍ بٌ دختر گفت. قَرت دادم

 !نگٌ نگفتو تَ رٍستا از سرت برندار! چارقدت کَ تًهینٌ؟ -

 !پس اسهش تًهینٌ بَد... تًهینٌ

با صدایی کٌ . دخترک، دستپاچٌ ٍ نگران، یک دستش را باال برد ٍ رٍی سرش گرفت
 :نالحت ٍ زیبایی در آن نَج نی زد، با لحنی آرام گفت

 .نهی دٍنستو نًهان دارید. ببخشید آقا.. ای ٍای -

نگايی بٌ نن انداخت ٍ نانند خانو  يای نتشخص غربی نیهٌ تعظیهی کرد ٍ در را 
 .بست

 .حشهت خان رٍ بٌ نن کٌ يهان طَر خشکو زدى بَد، کرد

 تا کی گالب درى نی نَنی؟ -

در دل، از این کٌ بٌ رٍیو . بٌ طرفش برگشتو ٍ رٍی صندلی نشستو. بٌ خَدم آندم
 .نیاٍردى بَد چطَر نات دخترک شدم، از اٍ سپاسگزار شدم
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 .احتهاال یک ناى. نعلَم نیست -

ٌ ی پسرم از نًر نیاد گالب درى. ير کاری داری تعطیل کن - نی خَام تا اٍن . نعلو سرخَن
شاید نجبَر باشی تا آخر . ٍقت بًش حساب کتاب ٍ خَندن نَشتن رٍ یاد بدی

اگٌ شهار ى ای ازش داری بدى بٌ . اجازى ت رٍ از پدرت نی گیرم. تابستَن این جا بهَنی
 .غالنعلی

. بعد بدٍن این کٌ ننتظر جَاب نن باشد، بلند شد ٍ پشت بٌ نن رٍ بٌ پنجرى ایستاد
 "نی تَنی بری: "سیگاری آتش کرد ٍ دستش را در يَا چرخاند ٍ گفت

شاید چَن سرينگ بَد ٍ گايی بٌ دردش . برخالف آقابزرگ با پدرم رابطٌ خَبی داشت
 .نی خَرد؛ انا نهی دانو چرا رفتارش با نن نانند رعیت يا بَد

ٍقتی از . باید اعتراف کنو ابًت اربابی نرا کٌ حتی دربار را يو دیدى بَدم، گرفتٌ بَد
ٌ يا پایین نی رفتو بٌ دخترک فکر نی کردم . بٌ تعظیو کردنش کٌ نحل شايزادى يا بَد. پل

. دستش را کٌ رٍی سرش گرفت، بٌ نظرم شیرین آند... لحن صدایش... بٌ چشو يایش
ٌ يا نرا دید  :قری بٌ سر ٍ گردن داد ٍ گفت. انگار رعیتش را دیدى. زینت پایین پل

چیٌ آرٍم آرٍم راى نیای؟ نگٌ اٍندی سیزدى بٌ در؟ رٍزانٌ صدتا آدم نیاد این جا ٍ  -
 !نیرى، يهٌ بخَان نخ تَ فس ٍ چس کنن کٌ نهی شٌ این جا رٍ جو کرد

ٍ تر از این حرف يا بَد! نخیر ٌ  ای باشرافت نبَد. باید ادبش نی کردم. پرر . نحل خدن
فکر کردى نن يو نحل رعیت يای . جایگاى خَد ٍ نن را نهی دید. فرٍتنی نهی کرد

چرا کٌ تصهیو داشتو . اگر االن دنش را قیچی نهی کردم، دیگر حریفش نبَدم. آبادی ام
ٍجَد این عفریتٌ . برخالف رغبت آقابزرگ، نسَلیت تعلیو پسر حشهت خان را تقبل کنو

ٌ  ی نَر چشهی بسیار . نهکن بَد، جلَی ارادى ام برای يو صحبتی با دخترک را بگیرد خدن
 .بر خانَادى ارباب يا ٍ ايل عهارت نفَذ داشتند
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ٌ رٍیش ایستادم گردن کج کردم ٍ درست بٌ چشو يایش خیرى شدم ٍ با جدیت . رٍب
 :گفتو

ٌ ای کٌ اسهتٌ - نن نٌ ايل این . گَش کن خانَم کلفت، نَکر، کنیز یا يرچیز دیگ
از انرٍز . پس با نن نحل رعیت يای اربابت رفتار نکن. آبادی ام نٌ دٍست دارم کٌ باشو

اگر تا حاال . سعی کن سرت تَ کار خَدت باشٌ. يو نعلو سرخَنٌ پسر اربابو
پدر نن سرينگ . نهی دٍنستی نن بچٌ کدٍم پسر حاج سیف اهلل يستو، حاال بدٍن

حاال نی دٍنی کٌ پدر . سرينگ عدالت خَاى بزرگ. يهَن کٌ رفیق اربابٌ. عدالت خَايٌ
 !نن چیکارى ست

بیًَدى سعی داشت آب . تحکو نن اٍ را ترساندى بَد. یک آن لرزی بٌ جانش افتاد
.. نـ.. نـ. این حرف يا چیٌ... این... آقا... آ.. آ: "با لکنت گفت. ديانش را قَرت ديد

ٍ يهانطَر کٌ نحترنانٌ با دست نرا بٌ طرف .." بفرنایید.. بـ. نگفتو... چیزی... نن کٌ
بیا کفش يای آقا رٍ . اشرف کجایی ذلیل نردى.. اشرف"پلٌ ایَان سَق نی داد، داد زد 

 " .جفت کن

 .خَدم نی پَشهش. نن عادت ندارم کسی رٍ اجیر خَدم کنو. الزم نیست -

ٌ ی کلفت يهراى با تحقیر ناراحت بَدم تربیت نن بر پایٌ . خَدم يو از بٌ کار بردن کله
باید یک جَری نجبَرش نی کردم حساب . برابر دانستن انسان يا بَد؛ انا حقش بَد

. يرچٌ باشد نن يو نَى حاج سیف اهلل بَدم يو پسر سرينگ. نن را با بقیٌ جدا کند
خَد لسان الغیب يو کٌ این يهٌ بٌ اٍ ارادت . حاال يو کٌ نعلو بٌ حساب نی آندم

ٍ ننظَرش از گدا، يهین ! " یا رب نباد آنکٌ گدا نعتبر شَد" داشتو، نعتقد بَد 
ٌ اند ٍقتی داشتو از در حیاط خارج نی شدم، صدای . انسان يای بی فضیلت ٍ بی بت

خیلی دٍست داشتو برگردم ببینو چارقدش . دخترک را شنیدم کٌ دنبال زینت نی گشت
. را سر زدى یا نٌ؛ انا این رفتار بٌ دٍر از آداب اشرافی بَد کٌ نن در آن بزرگ شدى بَدم
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رٍی ایَان بَد ٍ از باال برای . برگشتو. یک دفعٌ بٌ یاد غالنعلی ٍ شهارى پدر افتادم
ٌ ای نگاى نان بًو گرى خَرد . زٍد بٌ اتاق برگشت. چارقد قرنز کَتايی بٌ سر داشت. لحظ

 .شهارى يتل پدر را بٌ غالنعلی دادم ٍ گفتو ارباب خَاستٌ

ننٌ تا نن را دید . آقابزرگ دست يا را از پشت گرى کردى بَد در طَل ایَان راى نی رفت
 .صدایش زد

 .حاج سیف اهلل، اٍند.. حاج سیف اهلل -

 .آقابزرگ با يَل ٍ ٍال پیش آند

 .چی شد بابا؟ اٍندی، چی نی گفت اٍن نردک -

از يهان خندى يا کٌ ير ٍقت بٌ لب داشتو نگارین نحل . خند ى ای از سر شیطنت زدم
 .پرٍانٌ دٍر ٍ برم نی چرخید

 .گفت یٌ دختر کَر ٍ کچل دارم ننت بٌ سرم بذار ٍ عقدش کن. يیچی -

 .ٍ از تٌ دل قًقٌ زدم

 :ننٌ کٌ زٍد باٍر بَد گفت

ٌ ام کٌ . بزرگٌ رٍ فرستادى فرنگ. دٍ تا پسر دارى! حشهت خان کٌ دختر ندارى. ٍا - کَچیک
 .تازى باید شیش یا يفت سالٌ باشٌ

 .دارى سر بٌ سرنَن نی ذارى. شها چقدر سادى اید! ای خانو -

 :با خندى ٍ شیطنت گفتو

 .سر بٌ سرت گذاشتو کالى بٌ سرت گذاشتو. آرى ننٌ جَن -

 :گفتو. این بار ننٌ ٍ آقابزرگ يو با نن خندیدند
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نن يو گفتو . گفت اگر برام نقدٍرى ندتی نعلو سرخَنٌ پسرش باشو. نگران نباشید -
 .باید با آقابزرگو صالح نشَرت کنو

نگفتو با بی شرنی اٍ را کٌ باید ارباب بَد رعیت خطاب . نگفتو چقدر نتکبرانٌ حرف زد
 .آقابزرگ سر جایش رفت ٍ بٌ پشتی کناری اش زد ٍ خَاست آنجا بنشینو. کردى

 خَدت چی؟ خَدت حاضری قبَل کنی؟ يا؟. خَب پسرم -

 .اگر اجازى بدین برم. راستش رٍ بخَايید بٌ نظرم خَبٌ -

آن . تا شب خَدم را کشتو تا باالخرى رضایتش را گرفتو. اخو  يای آقابزرگ در يو رفت
يو بٌ این شرط کٌ پیش حشهت خان گردن کج نکنو ٍ فرانَش نکنو، پسر ٍ نَى چٌ 

نهی دانو . حاال آقابزرگ خیال نی کند احترانش يو حفظ شدى. خَب شد. کسی يستو
ننی کٌ نصف دختران شًر برای ! نن. چرا، انا از فکر دیدن دٍبارى دخترک شَق داشتو

نن کٌ تا قدم بٌ اللٌ زار نی گذاشتو، تهام . يو صحبتی ٍ يو نشینی ام رقابت نی کردند
نهی دانو چٌ در آن . دختران برایو غش ٍ ضعف نی کردند ٍ از ذٍق ریسٌ نی رفتند

شاید . نگايو بٌ اٍ یک سرگرنی بَد. چشو يا بَد کٌ نرا بٌ سَی خَد نی کشید
ير چند، در تًران . نی خَاستو حاال کٌ تًران نیستو از نعهت زیبا رٍیان بی نصیب نهانو

. يو تا بٌ حال بٌ يیچ کسی بًا ندادى بَدم؛ انا این نحبَبیت يهیشٌ برایو جذاب بَد
از این کٌ نرکز تَجٌ تهام دختران یک نجلس قرار نی گرفتو، لذت نی بردم ٍ بیشتر کٌ بٌ 

انا حاال، کارم شدى بَد کشف دخترکی کٌ بٌ دیگر دختران . يیچ کدام نگاى نهی کردم
اٍل از يهٌ باید نی دانستو، . نٌ ظايرش، نٌ لباسش، نٌ رفتارش. آبادی شبايت نداشت

. اٍ کٌ دختر حشهت خان نبَد پس کیست؟ نشخص بَد با آداب اشرافی آشنایی دارد
نحل يهان يا کٌ در نًهانی  يای . تعظیو کردنش خیلی بٌ نظرم دلنشین آند ٍ بٌ جا بَد

بٌ . خانَادگی دربار از خانو يا، در جهع نظانیان عالی رتبٌ ٍ اشراف زادگان نی دیدم
ير چند آقابزرگ ٍ ننٌ ٍ يهین طَر . لطف پدر، نا در این نًهانی يا شرکت نی کردیو
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نادر، اصال راضی بٌ این کار نبَدند؛ انا برای پدر يیچ چیز نًو تر از نَقعیت شغلی اش 
 .نبَد

ير چند کٌ . ٍاقعا کٌ رٍز يای پر از شر ٍ شَر جَانی بی تکرار است. چقدر سرنست بَدم
 .بسیار کَتاى. برای نن عهر شادی جَانی کَتاى بَد

. جَان ٍ چابک بَدم. کار ير رٍزم بَد. دٍر حیاط نی دٍیدم ٍ ٍرزش نی کردم. صبح شد
با حَلٌ دٍر گردنو، عرق از سر ٍ رٍ . گفت صبحانٌ حاضر است. ننٌ از ایَان صدایو کرد

ٌ يا را دٍ تا یکی باال رفتو. پاک کردم ٌ ام را تحریک . صَرتو را شستو ٍ پل بَی نان شان
پنیر ٍ پیاز را با يو نخلَط کردى ٍ گَجٌ . صدای قل قل سهاٍر ننٌ بلند بَد. کرد

سرشیر تازى گاٍ يو با نربای سیب سر . گیالسی  يای تازى چیدى شدى را دٍرش چیدى بَد
آنقدر بَی نان ٍ خاک نو خَردى باغ اشتًایو را تحریک کردى بَد کٌ تا . سفرى گذاشت

گالبتَن کٌ تازى قلیان آقابزرگ را چاق کردى ٍ جلَی اٍ نی گذاشت، بٌ . جا داشتو خَردم
ٌ ت رٍ : "ننٌ رٍ بٌ اٍ گفت. دستَر اٍ سر سفرى نشست ٍ با نا يو سفرى شد ننٌ صبحَن

از صبح علی الطلَع تَ اصطبل دارى بٌ این حیٍَن يا . خَردی یٌ لقهٌ يو برا نعیو ببر
 ".نی رسٌ

 .چشو نی برم براش. صبحَنٌ بًش دادم عزیزخانو -

نادر يو دٍست داشت نن ننٌ را . گالبتَن، ننٌ را نحل دیگر نردم آبادی عزیز صدا نی زد
 ."ننٌ. "عزیز صدا بزنو؛ انا نن اٍ را با لفظی کٌ نازم نی کرد دٍست داشتو

 .از سر سفرى بلند نشدى بَدم کٌ سر ٍ کلٌ غالنعلی پیدا شد

 يای آقا اسفندیار-

ٌ ام -  .چیٌ غالنعلی؟ سالم یاد تَ ندادن؟ دارى صبحَنٌ نی خَرى بچ
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 .اٍن جا صبحَنٌ يست. بگید بیاد، ارباب زادى ننتظرى. سالم عزیز خانو -

سیر بَدم انا گفتو برٍد، نن بعد از . حاال باید لنگ یک الف بچٌ نی نشستو. دنیا را ببین
ننٌ ٍ آقابزرگ، بعد از کلی سفارش . نهی خَاستو، اٍ نرا يهرايی کند. صبحانٌ نی آیو
 .رايی ام کردند

گَیی خبر داشت کٌ بٌ زٍدی، ! قدم گذاشتن بٌ عهارت يهانا ٍ تپش  يای قلبو يهانا
این جا جز الینفک زندگی ام خَايد شد ٍ تا سال يا خاطرى اش را در سینٌ حبس خَايو 

 .کرد

. از دٍر چشهش بٌ نن خَرد. زینت نشغَل رسیدگی بٌ کلفت يا بَد ٍ گايی تشر نی زد
چَن نَشی سرش بٌ کارش . دیگر خبری از اخو ٍ تخو ٍ تکبر نبَد. بٌ رٍی خَد نیاٍرد

 :یکی از کلفت يا کٌ داشت ایَان را جارٍ نی زد گفت. گرم بَد ٍ جو نهی خَرد

از این . بفرنایید ببرنتَن خدنتشَن. ارباب زادى ننتظرتَنن. سالم علیکو آقا نعلو -
 .طرف بی زحهت بیاید

ٍسط ایَان رايرٍیی بَد کٌ دٍ طرفش را اتاق يا تشکیل . با يو بٌ طبقٌ باال رفتیو
نن را بٌ اتاقی نجاٍر اتاق دیرٍز يدایت کرد کٌ ناگاى در اتاق باز شد ٍ پسر . نی دادند

ٌ ای کٌ از ننجنیق ريا شدى بیرٍن پرید ٍ پشت بندش دخترک آند، کٌ با  ارباب نحل گلَل
 .دیدن نا سر جایش ایستاد

با دیدنش باز شَقی . ٍ بٌ پایین دٍید! " دیدی حاال: "پسر حشهت خان با خندى گفت
چرا کٌ حاال درست از . بسیار زیباتر از دیرٍز بٌ نظر نی رسید. نیان رگ يایو دٍیدن گرفت

ٌ نان دٍ قدم بَد نَيایش را کٌ تا کهرش نی رسید، نحل . نزدیک نی دیدنش ٍ فاصل
ٍقتی پلک نی زد لشگر . دیرٍز بافتٌ ٍ انتًایش را با ربان آبی، يو رنگ لباسش بستٌ بَد
اگر بخَايو صادق . نژگان بلندش طَری بًو نی خَرد کٌ طنازی اش را بیشتر نی کرد
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باشو، باید بگَیو ابتدا تنًا زیبایی بی حد ٍ حصرش بَد کٌ نرا اینچنین شیفتٌ، بٌ خَد 
 :رٍ بٌ نن گفت. نیخکَب کرد

 تَ این جا چیکار نی کنی؟ تَ يهَنی کٌ قرارى بٌ شًاب الدین درس بدى؟ -

آنقدر نحَ حرکات زیبایش بَدم کٌ . ٍ نشغَل نرتب کردن لباس ٍ داننش شد
 :سرش را باال گرفت ٍ با جدیت پرسید. نتَانستو جَاب ديو

 نگٌ اللی؟! چرا حرف نهی زنی -

 :دستو را بٌ طرفش دراز کردم ٍ گفتو

 .بلٌ، نن اسفندیار عدالت خَاى يستو. ببخشید -

با اخهی کٌ جذابیت چشو يایش را دٍ چندان کردى بَد ٍ صَرت کو سن ٍ سالش را با 
 :سیاست نشان نی داد گفت

 !گستاخ. تا حاال دست یک نرد غریبٌ بٌ نن نخَردى. الزم نکردى ادبت رٍ نشَن بدی -

 :بٌ اتاق برگشت ٍ قبل از این کٌ در را بًو بکَبد، خطاب بٌ کلفت گفت

 .ٍقتی يو اٍند، ایشَن رٍ راينهایی کن بیاد تَ. شًاب الدین رٍ بیار -

ٌ ای بَد کٌ . از این کٌ اجازى نداد دستش را لهس کنو خَشو آند ٍ شاید این، اٍلین جرق
 .ٍ اٍ را از دیگر دختران زندگی ام نتهایز کرد! چیزی را نٌ در فکرم، کٌ در قلبو تکان داد

شاید چند . آن رٍز کلفت يا ير چٌ کردند، شًاب الدین از زیر درس خَاندن در نی رفت
ساعت در نًهان خانٌ عهارت نشستو تا بیایند دنبالو؛ انا حریف آن پسر شیطان 

از طرفی، چَن تًهینٌ، از بٌ قَل خَدش گستاخی نن ناراحت شدى بَد، از . نهی شدند
. اتاقش بیرٍن نهی آند ٍ این، جسارت شًاب الدین در سر بٌ يَایی را بیشتر کردى بَد
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ٍ يهسرش پریچًرخانو کٌ - نادرش- حشهت خان يو بٌ شًر رفتٌ بَد تا از خانو بزرگ 
يهٌ . از زیارت حضرت نعصَنٌ برنی گشتند استقبال کند ٍ آنًا را بٌ گالب درى برگرداند

ير چٌ شربت، کلَچٌ، نیَى ٍ باقلَا بَد . چیز برای سَءاستفادى شًاب الدین نًیا بَد
کو کو . حتها بٌ خاطر پدرم بَد. خیلی تحَیلو نی گرفتند. انا لب نزدم. برایو آٍردند

 .آنادى رفتن شدم

صدای جنب ٍ جَش اعضای عهارت بلند بَد؛ انا نن در فکر دخترک بَدم کٌ حاال تنًا 
از ابًتی کٌ بٌ عنَان یک . نرا سبک نی کرد. تعلل جایز نبَد. در اتاقش بٌ چٌ فکر نی کند

ٍقتی داشتو حیاط را ترک نی کردم، بٌ غالنعلی سپردم . تحصیل کردى داشتو، نی کاست
يرٍقت خَد حشهت خان حضَر داشت ٍ کالس با حضَر شاگرد دایر بَد، بٌ دنبالو 

 !بیاید ٍ نرا این طَر عالف یک بچٌ بٌ سر بٌ يَا نکند

ٍقتی داشتو با اٍ صحبت نی کردم نگايی را حس کردم کٌ از اتاق تًهینٌ ٍ پشت آن 
 .پردى سپیِد تَرِی گران قیهت، رٍیو سنگینی نی کرد

با صدای بريو . تا عصر، کلی با خَدم کلنجار رفتو کٌ از ننٌ در نَرد دخترک سَال کنو
از . خَردن استکان ٍ نعلبکی ٍ قل قل سهاٍر فًهیدم بساط عصرانٌ عزیز بٌ پا شدى

باید یک . خداحافظی آقابزرگ فًهیدم دارد با نعیو بٌ سرکشی یکی از زنین يا نی رٍد
. جَری از ننٌ حرف نی کشیدم تا بفًهو نسبت دخترک با حشهت خان چیست

خَدم . از اتاق بیرٍن آندم. نهی خَاستو خَدم نستقیو بپرسو تا بَ ببرد برایو نًو است
 :را بٌ خَاب آلَدگی زدم ٍ گفتو

 چرا تنًایی؟ آقا بزرگ چای نهی خَرن؟. سالم ننٌ عزیزم -

برٍ اٍن تشت ٍ پارچ رٍ از . چرا پیش پای تَ خَرد ٍ رفت. سالم بٌ رٍی نايت ننٌ -
 .گَشٌ ایٍَن بردار، یٌ آب بٌ صَرتت بزن فضَالت شیطَن رٍ بشَر برى
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بعد از شستن صَرتو، آيستٌ . از افکار قدیهی ٍ سادى اش لبخند کو رنگی بٌ لبو نشست
حرکاتو را زیر چشهی . قَری گل سرخی را برداشت ٍ برایو چای ریخت. کنارش نشستو

 .نن يو خَدم را بیش از آن چٌ بَد، بی نیل ٍ کالفٌ نشان دادم. نی پایید

 چرا بق کردی؟. اسفندیار ننٌ تَ دیگٌ چتٌ. ٍا -

 .يیچی ننٌ -

 پس چرا این جَر نحل بچٌ الکپشت رفتی تَ الک خَدت؟. چی چیَ يیچی -

 .آخٌ صبح، تَی عهارت، یک دختر بچٌ سرتق ننَ سکٌ یٌ پَلو کرد رفت -

ٍ يو زنان قندی بٌ ديان انداختٌ ٍ استکان کهر باریک چایو را یکسرى خَردم ٍ در 
 .نعلبکی گذاشتو

 دختر؟ کیَ نیگی ننٌ؟ -

 .تا پی بٌ کنجکاٍیو نبرد. نن از اٍ نپرسیدى باشو. نی خَاستو خَدش بگَید اٍ کیست

نَياشو از دٍ . يهٌ جا دنبالشٌ. با پسر حشهت خان جیک تَ جیکٌ! چٌ نی دٍنو کیٌ -
 .طرف نی بافٌ

 :ننٌ سرش را تکان داد طَری کٌ انگار کشف بزرگی کردى، گفت

ٌ ست دیگٌ - . نهی دٍنی چٌ خانَنیٌ، با کهاالت، با شخصیت. خَب ننٌ اٍن تًهین
حاال این کٌ چرا تَ رٍ اینجَری سَزٍندى در . يیچی اش بٌ تخو ٍ ترکٌ اٍن يا نکشیدى

 !عجبو

گايی فکر نی کنو، شاید این تعریف  يای ننٌ بَد کٌ نیلش را در دلو بیشتر کرد ٍ 
 .احساسی خفیف در قلبو شرٍع بٌ تپیدن ٍ جَانٌ زدن کرد
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ناگًان با نَک انگشت پنجٌ بٌ صَرت نًربان ٍ . ناجرا را برای ننٌ تعریف کردم
 .چرٍکیدى اش زد

. رعنایی... رشیدی... خَب ننٌ تَ ٍاسٌ چی دست دراز کردی؟ تَ جٍَنی. خدا نرگو بدى -
 ناشاهلل با این يهٌ حسن ٍ کهال نهی دٍنی اٍن نانحرنٌ؟

 .احترانٌ... ادبٌ! بد نیست کٌ. خَب ننٌ، نا تَ شًر این رٍ نشَنٌ احترام نی دٍنیو -

 .اخو  يای ننٌ در يو رفت؛ انا این کار يو چیزی از نًربانی چشو يایش کو نهی کرد

ايٌ؟ از کی تا حاال نرد ٍ زن اجنبی دست بدن نی شٌ احترام؟ خَبٌ ٍاالا نعنی احترام  -
 !يو فًهیدیو

 .خندى ی ریزی کردم

 !اگٌ یک بار بیای ببرنت نًهَنی تَ دربار، دیگٌ از این حرف يا نهی زنی -

يهین يو نَندى سر پیری خَدم . يهچین نیگٌ دربار دربار انگار نال باباشٌ. الزم نکردى -
 .رٍ بندازم تَ آتیش جًندم

 ".ای نن قربَن جًندم گفتنت بشو ننٌ عزیزم. " سر بٌ عقب بردم ٍ از تٌ دل قًقٌ زدم

ينَز . داشتو از نقصَد دٍر نی شدم. ننٌ با ناز یک دختر بچٌ، از نن رٍی برگرداند
 :دٍبارى پرسیدم. نفًهیدى بَدم اٍ کیست

. خَب اٍن کٌ نهی خَاد برى جًندم، پس چرا نحل بقیٌ زن يای آبادی لباس نهی پَشٌ -
 !نن کل نَياش رٍ دیدم انرٍز

ننٌ کٌ انگار یادش رفتٌ بَد قًر کردى، یک دفعٌ نحل نادری کٌ نگران دختر نَجَانش 
 :باشد، شرٍع بٌ گفتن کرد
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تًهینٌ از ازدٍاج پنًَنی . این دختر رٍ این جَری نگايش نکن. آخٌ تَ کٌ نهی دٍنی -
نهی بینی نگٌ يو سن ٍ سال پسر بزرگ حشهت . نادرشٌ با پدر حشهت، ساالر خان

. نادرش تَ دربار آشپز بَدى. دختر بیچارى نعلَم نیست بٌ چٌ زجری بزرگ شدى! خانٌ
االن یک . نی گن تًهینٌ يو بازی دختر يای اعال حضرت بَدى. نن کٌ ندیدم، خدا عالهٌ

اٍن يو با اٍن سن کهش تَ . چند سالی نیشٌ کٌ نادرش يو بٌ رحهت خدا رفتٌ
نحال سیب زنینی پَست نی گرفت، یا . بٌ آشپزيا کهک نی کرد. آشپزخَنٌ دربار نَند

! چیکار نی کرد. جارٍ نی زد، ظرف يا رٍ نرتب رٍی نیز نی چید، از این کاريای سبک
ندرکی ام نداشتٌ کٌ برى سراغ . نادرش عقد کٌ نبَدى صیغٌ بَدى! جایی رٍ نداشت کٌ برى

ٌ ای کٌ ساالر خان قبل نرگش بٌ زن ٍ  فانیل ياش کهکی چیزی بخَاد، جز صیغٌ نان
ٌ ياش نشَن نیدى ٍ ناجرای ازدٍاجش رٍ فاش نی کنٌ کٌ اٍن يو دست حشهت . بچ

. رفت تَ جلد حشهت خان. اٍن بزرگی کرد. نَر ببارى بٌ قبر پدر پریچًر خانَم. خانٌ
اگٌ تَ دربار بهَنٌ . گفت این دختر نانَستٌ، خَايرتٌ، بیارش این جا پیش خَدنَن

اٍل کٌ نگفتن این . این قدر گفت ٍ گفت تا حشهت خان آٍردش این جا. خراب نی شٌ
از ترس این کٌ نبادا خانَم بزرگ حسادتش گل کنٌ ٍ . تًهینٌ يهَن دختر ساالر خانٌ

ٌ ست. بالیی سر این بیچارى بیارى تَ يو کٌ ننٌ تا حاال ندیدى . گفتن این پرستار بچ
ٌ ش تَ خَنٌ بَد. دیدى بَدیش؟ از در بیرٍن نهی اٍند. بَدیش نن يو یک . يه

اجازى عزاداری يو کٌ نداشتیو بتَنیو . چندباری تَ شب يای قدر تَ نسجد دیدنش
چقدر . يو کالم شدیو. تَ فاصلٌ دٍتا نهاز دیدنش. قشنگ بنشینیو ٍ يو رٍ ببینیو

یٌ ٍقت يایی نیاد این جا با نن درد دل . از اٍن ٍقت آشنا شدیو. خانَم چقدر با کهاالت
اگٌ حشهت خان بفًهٌ . بٌ يَای رفتن لب چشهٌ نیاد بیرٍن. نی کنٌ، البتٌ یَاشکی

این دختر بزرگ تر کٌ باال سرش نبَدى ! نادر. نیاد این جا، یک دٍنٌ نَ رٍ سرش نهی ذارى
دیدى اٍنجا يیچ کی نَياش رٍ نهی پَشَنٌ، گفتٌ حتها اینو . راى ٍ چاى رٍ نشَنش بدى

از اخالقیاتش پیداست کٌ نادرش، زن با . انان از عادت. انان از عادت ننٌ. کار درستیٌ
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یٌ عیب تَ ظاير دارى ٍ . آبرٍ ٍ نتشخصی بَدى کٌ يهچنین دختری رٍ تربیت کردى
نطهئنو خدا بٌ خاطر دل پاکش راى راست رٍ نشَنش نی دى بٌ . صدتا اخالص تَ دل

 .االن باید حدٍد شَنزدى باشٌ. ٍقتی آٍردنش این جا سیزدى چًاردى سالش بَد. حق علی

فقط . فقط تًهینٌ بَد. دیگر اٍ برایو دخترک نبَد. باٍر نهی کردم. گیج شدى بَدم
 " ...تًهینٌ"

 :با ناباٍری پرسیدم

 چطَر دختر یک آشپز، نی تَنٌ يهبازی دختريای اعال حضرت باشٌ؟ -

ٍاالا اٍن جَر کٌ خَدش تعریف نی کرد، نادرش عالٍى بر آشپزی، نسئَل سرٍ غذا يو  -
. یک ٍقت يا با نادرش نی رفتٌ ٍ دٍتایی برای اعالحضرت ٍ بقیٌ غذا نی کشیدن. بَدى

تًهینٌ يو کٌ یک دختر دٍازدى سیزدى سالٌ نََجٍَن ٍ نارس بَدى ينَز؛ انا تا دلت 
نی گفتٌ غذای نن رٍ تَ باید . نلکٌ نادر عالقٌ بٌ خصَصی داشتٌ بًش. بخَاد خَشگل

جَاب کرد . يهَن جا يو بًش اجازى دادى گايی با شايزادى خانَم يا بازی کنٌ. بکشی
آخٌ نادر، دختر بٌ این . پریچًر خانَم کٌ نگذاشت بعد فَت نادرش اٍن جا بهَنٌ

. يزار تا کار ازش نی خَان. خَشگلی ٍ قشنگی تَ یٌ جایی نحل دربار سالو نهی نَنٌ کٌ
ير کی . َکس ٍ کار کٌ نداشت کٌ ننٌ جَن! از خدم ٍ حشو بگیر، تا خَنَادى ی سلطنتی

اٍن یک نايی يو کٌ بعد فَت نادرش اٍنجا . بٌ خَدش اجازى نی داد يرکاری بکنٌ
یک چیزيایی برای نن . نَندى بَدى ، خدا کهکش کردى کٌ نشکلی براش پیش نیَند

 .تعریف کردى کٌ بٌ سنگ بگو آب نی شٌ

 .ٍ با دنبالٌ رٍسری گَشٌ چشو يایش را پاک کرد
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این دختر بٌ قد خَدش کو . یک ٍقت اٍن جایی سر بٌ سرش نذاری يا. نی گو نادر -
. اٍن يو اگر چیزی گفت، تَ دنبالش رٍ نگیر. بیشتر از سنش کشیدى. نشکل نکشیدى

 .حَاست باشٌ، دختر نجیبیٌ، دیگٌ دست دراز نکنی طرفش يا. آفرین ننٌ

تًهینٌ را تصَر نی کردم، کٌ از ترس دست درازی . حرف يای ننٌ دٍر سرم نی چرخید
دیگر اٍ را دخترک نغرٍر . دلو برایش سَخت. ايالی دربار شب يا تا صبح بٌ خَد نی لرزد

 .دیدم بٌ اٍ عَض شدى بَد. ٍ نتکبر نهی دانستو

 حَاست کجاست؟ نیگو درس دادی بٌ آقا شًاب الدین؟. چیٌ ننٌ جَن -

 .از فردا ان شاءهلل. بازیگَشی نی کرد. نٌ ننٌ -

گالبتَن . پاشو این يا رٍ جهع کنو کٌ يیشکی نیست کهک کنٌ... پاشو. خیلی خب -
گفتو . خدا کنٌ یٌ شَير خَب يو گیر این بچٌ بیاد. يو رفتٌ پای دار، دارى قالی نی بافٌ

دختر بیچارى آرٍم آرٍم نی بافٌ کٌ تهَم نشٌ، . این قالی رٍ نی خَام بکنو جًیزى ات
 .نی ترسٌ تهَم شٌ ٍ انیدش ناانید شٌ

سعی کردم از بین آن يهٌ آدنی کٌ آنجا در تکاپَ بَدند . از آنجا بٌ عهارت خیرى شدم
باید زٍدتر از این يا نی فًهیدم کٌ برای پیدا کردنش، . عجب خَش خیال. پیدایش کنو

اٍ . الزم بٌ گشتن نبَد. اگر بَد، تپش  يای قلبو اٍ را پیدا نی کرد. چشو نهی خَايو
 .آن قدر دلربا ٍ نتهایز از دیگران بَد کٌ بین آن آدم يا نانند نرٍاریدی نی درخشید

اخهش کٌ نَقع دست دادن نن بٌ صَرتش نشست، دلو را . تا شب بٌ حال خَد نبَدم
نکند فکر کردى نن يو نانند نردان بی قید ٍ بند دربار بٌ اٍ نظر سَ دارم ٍ . لرزاند

نکند از ادای احترام نن، برداشت بد . نی خَايو با دست دادن صهیهیت را بیشتر کنو
نهی دانو . حتها يهین طَر است! آى. انا چرا احترام نن را بی ادبی خطاب کرد.. انا. کردى

ٌ ام بَد تا بٌ حال . تب داشتو ٍ نداشتو. بدحال بَدم ٍ نبَدم. خَب بَدم ٍ نبَدم. چ
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باید فردا از اٍ عذر . تصهیهو را گرفتو. يیچ کسی نانند اٍ، فکر نن را نشغَل نکردى بَد
باید بگَیو کٌ گستاخ . باید بٌ اٍ نی فًهاندم کٌ دربارى ام اشتباى فکر کردى. خَايی کنو

آخ ننٌ چٌ نی کنی؟ پايایو را ! آن نگاى آخرش از پشت پردى پنجرى برای چٌ بَد. نیستو
ٌ ای از نَر ٍ دٍد . صدايا دٍر سرم نی پیچید. آخ ننٌ. در آب نگذار آقا بزرگ را در يال

 .دیدم کٌ باالی سرم چیزی نیگَید، انا نن صدایش را نهی شنَم

سعی کردم بلند شَم؛ انا سنگینی سرم ٍ درد . آفتاب چشو يایو را اذیت نی کرد
با پشت دست . ننٌ با سینی صبحانٌ آند ٍ کنارم نشست. استخَان يایو نانع شد

 .پیشانی ام را لهس کرد ٍ زیر لب خدا را شکر کرد

نحل کَرى سر ٍ . دیشب اگٌ خدا رضا رٍ نرسَندى بَد از دست نی رفتی. الًی بگردم ننٌ -
نهی خَاستو صدات کنو، رضا گفت باید پاشی چیزی بخَری ٍگرنٌ . تنت نی سَخت

 .این رٍ بذار دينت. بیا دٍرت بگردم. بیا ننٌ. ضعف نی کنی

رضا پسر . بٌ زٍر شیر قَرتش دادم. لقهٌ سر ديانو گیر کرد. ٍ لقهٌ را در ديانو گذاشت
ٌ ی نا بٌ گالب درى نی آند زن . عهَیو کٌ دانشجَی سال آخر پزشکی بَد، بیشتر از يه

عهَ نًین اصال راضی بٌ این کارش نبَد ٍ در نقابل ننٌ کٌ نی پرسید چرا دٍست ندارد 
 .رضا بٌ گالب درى بیاید جَاب سر باال نی داد

از خیال دخترک نَ نشکی غافل بَدم کٌ صدای غالنعلی . بٌ زحهت صبحانٌ خَردم
 .آندى بَد دنبالو کٌ ببرتو برای درس. تهانش را بٌ خاطرم آٍرد

 .صدای رضا ٍ آقابزرگ نی آند کٌ نی خَاستند انرٍز را در خانٌ بهانو ٍ استراحت کنو

 .تَ رخت خَاب بهَنو بدتر نیشو. نی تَنو برم. بًش بگَ ٍایستٌ. نٌ ننٌ -

 چی ؟ تَ خَبی؟ تَ کجات خَبٌ؟ ننٌ از ترس حشهت خان نی گی؟ -
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 !پسر سرينگ عالی رتبٌ نظام. حشهت خان نگٌ ترس دارى ننٌ؟ اٍن يو ٍاسٌ نن -

 .ٍ سر ٍ گردنو را بٌ زحهت باال گرفتو

 .بٌ نظر نن انرٍز رٍ بهَن استراحت کن. ٍاالا چٌ نی دٍنو ننٌ، خَد دانی -

بلند شد ٍ از ایَان بٌ غالنعلی گفت صبر کند تا نن بیایو ٍ در نقابل آقابزرگ ٍ رضا کٌ 
ٌ ام ٍ عقل ندارم، گفت خَدش نی داند  .نی گفتند دیَان

البتٌ کٌ حالو خیلی بًتر شدى ٍ يَای . با زحهت لباس پَشیدم ٍ با غالنعلی يهراى شدم
تازى از يَای اتاق خیلی بًتر يو بَد؛ انا اگر استراحت نی کردم، يهین قدر کَفتگی يو 

 .خَب نی شد

پشت بٌ نن ٍ رٍ بٌ . با اجازى ی کلفتی کٌ جلَی در بَد، ٍارد شدم. تًهینٌ ننتظرم بَد
با احترام سالم کردم ٍ بی این کٌ نرا ببیند تعظیو . نیز تحریر نشستٌ بَد ٍ نشق نی کرد

 :با تحکو شرٍع کرد. کردم

انا انالی خَبی ندارى، درست نَشتن ! شًاب الدین حرٍف الفبا رٍ از نن یاد گرفتٌ -
تَ حساب ٍ کتاب يو با ذکاٍتٌ، نی تَنی راحت باياش کار ! کلهات رٍ بًش یاد بدى

 .کنی

رٍ بٌ نن کرد ٍ با تعجب سر تا پایو را . بعد ندادش را رٍی نیز گذاشت ٍ بلند شد
 .برانداز کرد

 حالتَن خَش نیست؟ -

. از این کٌ رٍ در رٍ نرا شها خطاب نی کرد ٍ ٍقتی نگايو نهی کرد، تَ نی گفت لذت بردم
با زحهت . انا یک آن دلو خَاست عکس العهلش را ببینو. حالو آنقدريا يو بد نبَد

 :گفتو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  35  

 .خَبو؛ یعنی بًترم. نٌ -

راستی، ٍقتی تنًایین نی تَنی بًادر صداش . شًاب الدین رٍ نی فرستو تَ. بسیار خب -
 .اسهش رٍ دٍست ندارى. کنی

 "!يرٍقت تنًایید: "ٍ با تاکید تکرار کرد

چشو يایش رازی . درست بٌ چشو يایش خیرى شدم. جرات کردى ٍ سرم را باالتر گرفتو
. طَری بَد کٌ نهی تَانستی نگاى از نگايش برداری. نرنَز ٍ عجیب در خَد داشت

پریشان . نَيایش را نبافتٌ بَد. نفست را بند نی آٍرد. تَ را نی کشت. غرقت نی کرد
لَلی ٍش در اطراف صَرتش پخش شدى ٍ نَج ظریفی آن را تا کهرش يدایت . بَد

چطَر نی تَانستو از آن . چطَر نی شد این يهٌ ظرافت ٍ زیبایی را ندید. نی کرد
 .چشو يا بگذرم

بی اختیار دست برد ٍ طر ى ای از خرنن نَيایش را از پیشانی . نتَجٌ نگاى خیرى ام شد
اگر . دیدم کٌ صَرتش سرخ شد ٍ سر بٌ زیر انداخت. کنار زد ٍ پشت گَش جای داد

نن کٌ تَان نداشتو از اٍ . این چنین نهی کرد تا آخر عهر در چشو يایش غرق نی شدم
باز يهان تًهینٌ قدرتهند ٍ نغرٍر شد ٍ با صدای . پشت بٌ نن ایستاد. نظر برگیرم

 .رسایی از خدنتکار پشت در خَاست تا شًاب الدین را بفرستد داخل

نحترنانٌ سالم کرد ٍ پشت نیز جای . شًاب الدین، این بار نَدب ٍ سر بٌ زیر بَد
تًهینٌ، یکی از دٍ . کاغذ يای تًهینٌ را نرتب کنار نیز گذاشت ٍ دفترش را باز کرد. گرفت

صندلی جلَی پنجرى را بلند کرد ٍ بی اعتنا بٌ نن کٌ خَاستو کهکش کنو، کنار 
درس را شرٍع کردم؛ انا تهام حَاسو . خَدش از اتاق بیرٍن رفت. شًاب الدین گذاشت

در کهد چَبی ننبت کاری گَشٌ اتاق . سر چرخاندم تا نشانی از اٍ بیابو. بٌ تًهینٌ بَد
رٍی دیَار، در چند قسهت، . از آن زاٍیٌ، کالى ٍ چتر آفتاب گیرش پیدا بَد. باز بَد

ٌ  يای نلیلٌ . تابلَيایی با خط خَش نستعلیق آٍیزان بَد دٍ نخدى يو بَد کٌ پارچ
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یک تخت خَاب ٍ . دٍزی نرتب ٍ تهیزش، نشان نی داد کهتر نَرد استفادى قرار نی گیرد
چند دست رخت خَاب کٌ در شکاف اتاق بَد ٍ رٍیش را با پارچٌ سفید گلدٍزی شدى 

 .سنجاق زدى بَدند

ٌ ای بٌ در خَرد ٍ . نهی دانو چطَر درس را شرٍع کردم نیو ساعتی نشغَل بَدیو کٌ تق
يهان طَر سر بٌ زیر لیَان . کلفتی سر بٌ زیر بدٍن این کٌ ننتظر جَاب باشد، داخل شد

برگشت ٍ . نَشیدنی را کنار پنجرى، رٍی عسلی پایٌ بلند ٍ خَش رنگ چَبی گذاشت
 :پرسید

 انری ندارید؟ -

 "!نٌ. "خَاستو لب باز کنو کٌ صدای زیبای تًهینٌ بند دلو را پارى کرد

لحن صدایش طَری بَد کٌ انگار صد . صدایش نحکو ٍ با قدرت بَد. نگايش کردم
رفتارش، کالنش، صدایش، لحن آينگش، ! سال است نلکٌ یا دست کو شايزادى بَدى

دستش را بٌ پشت گرى کردى ٍ گردنش را باال گرفتٌ بَد ٍ با تحکو . سنگ را نی شکافت
صاف، بٌ بدن نحیف ٍ لرزان کلفت نگاى . چقدر نسلط ٍ دقیق بَد. کلفت را نگاى نی کرد

دختر، . آن بااليا سیر نی کرد. حکَنت نی کرد، تحکو داشت. فخر نهی فرٍخت. کرد
. سینی نسی يشت ضلعی لبٌ دالبر را، آرام زیر بغل گرفت ٍ سر بٌ زیر از اتاق بیرٍن رفت

 :شًاب الدین کف دٍ دستش را بٌ يو کَبید ٍ يیجان زدى گفت

 !باالخرى ساعت استراحت شد... آخیش -

تًهینٌ بی تَجٌ بٌ اٍ بٌ طرف پنجرى رفت ٍ دست بٌ سینٌ نشغَل تهاشای جنب ٍ 
 :آرام ٍ نقتدر گفت. جَش خدنٌ در حیاط عهارت شد

 .تَ این فصل سال دیگٌ گیرتَن نهیاد، از فرنگ فرستادن. بخَرید تا تلخ نشدى -
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آب . در دٍ قدنی اش رٍی صندلی کنار نیز نشستو. نانند کَدکی نَدب اطاعت کردم
پس فًهیدى ناخَشو ٍ . پس احَالو برایش نًو بَد. دلو غنج رفت. لیهَی شیرین بَد

پس کار دیرٍز نن اٍ را . پس نن برایش بی ايهیت نیستو. بٌ فکر بًتر شدنو است
نتنفر نکردى ٍ فًهیدى قصد بی ادبی نداشتو ٍ يزاران تَجیٌ دیگر، برای کار عادی ٍ 

جرعٌ جرعٌ آب لیهَ را چَن ! نعهَلی کٌ اٍ نهکن بَد برای ير انسان دیگری انجام ديد
گَیی . يهان طَر ایستادى بَد ٍ بیرٍن را تهاشا نی کرد. شًد گَارای بًشتی نَشیدم

انگار قلبو در حال پَدر شدن بَد، خَن . نی خَاست نطهئن شَد تا تٌ لیَان را نی خَرم
َ يای دستو نَر نَر . تازى یافتٌ بَد ٍ بی ٍقفٌ تپش  يای تند ٍ گاى ناننظو داشت ن

َ يای . نهی دانو چٌ حالی است کٌ از دیدن تَجٌ اٍ بٌ نن دست دادى بَد. نی شد ن
سیاى براق ٍ زیبایش کٌ چَن صَفی پریشان بَد از نسیو نالیو پنجرى با تکان  يای ریز 

کت ٍ دانت جذب ٍ خَش رنگ کرم رنگش، بی نًایت بٌ اٍ . این سَ ٍ آن سَ نی رفت
نهی تَانستو نگاى ! نهی شد. نی آند ٍ اٍ را چَن شناگران ٍ سَارکاران ناير نشان نی داد

نن کٌ دختريایی بٌ نراتب زیبا تر ! نهی تَانستو. نٌ، نٌ! نهی تَانستو جذب نشَم! نکنو
از اٍ را در نیًهانی يا ٍ نجالس نی دیدم ٍ تَجًی بٌ آنًا نداشتو، حاال چَن نقاشی کٌ 
ساعت يا بٌ نقاشی اش خیرى نی شَد ٍ نحَ نی شَد، نحَ اٍ شدى بَدم ٍ کنترل نگاى ٍ 

نن در این رٍستا ٍ در این عهارت، داشتو ذرى ذرى در اٍ ذٍب . قلبو را از دست نی دادم
 .نی شدم

 .نا کٌ رفتیو -

نگاى از پنجرى برداشت ٍ چشو  يای . صدای شًاب الدین ير دٍی نا را بٌ خَد آٍرد
با اخو ظریفی رٍی پیشانی بلندش رٍ بٌ اٍ کرد ٍ . زیبایش بٌ آنی خشهگین شد

 :کهی گردنش را جلَ داد ٍ گفت. يهانطَر یک دست را بٌ کهر گرفت

 اٍن ٍقت با اجازى کی؟ -
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شًاب الدین کٌ انگار از جلد آن کَدک نَدب ٍ با استعداد خارج شدى بَد، جلَی تًهینٌ 
 :سینٌ سپر کرد ٍ ير دٍ دست را بٌ کهر گرفت ٍ گفت

 باید برم یا نٌ؟! اصال شاش دارم، باید برم نستراح. خب چیٌ؟ خستٌ شدم -

. بی درنگ دیدم کٌ چشو يای تًهینٌ آتش گرفت ٍ با تهام قدرت از حدقٌ بیرٍن زد
آنچنان گَش راست اٍ را پیچاند ٍ بٌ تبعیت از آن سرش را باال آٍرد، کٌ شًاب الدین با 

ير دٍ دست ٍ پرش  يای کَتاى ناشی از درد يو نتَانست گَشش را از دست تًهینٌ 
 .نجات ديد

حاال دیگٌ ٍاسٌ نن ادای اٍن غالنعلی پدر سَختٌ رٍ در نیاری؟ چند بار ! چٌ غلطا -
بًت گفتو بٌ جای نستراح بگَ تَالت؟ يا؟ چند بار گفتو اٍن کلهٌ سخیف رٍ بٌ زبَن 

 نیار؟

انگار نن يو یکی از اشیای اتاق . انگار ٍجَد نن حس نهی شد. کار داشت باال نی گرفت
 !نحل فرش دست بافت زیر پايایش. نحل آن قاب يا. نحل يهان نیز تحریر. بَدم

جَن ... آخ نکن نکن کر شدم... غلط کردم... آی ٍلو کن... آخ آخ کندی گَشو رٍ -
 ..خانَم جَن ٍلو کن

 :گايی يو بٌ جای التهاس دستَر نی داد

 ...آی آی آی نکن... نگٌ تَ کی يستی کٌ گَشو رٍ کندی... بًت گفتو ٍلو کن -

 !نن کی يستو يان؟ نشَنت نی دم -

 .ٍ نحکو تر گَشش را پیچاند

بًش نی گو پیش آقا نعلهو ... بذار خان بابام بیاد نی دم گیست رٍ بکنٌ.. آخ نکن -
 !چارقد سرت نذاشتی



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  39  

 .انگار کلهٌ آقا نعلو، تازى اٍ را نتَجٌ نن کرد کٌ با بًت بٌ آن دٍ نی نگریستو

شًاب الدین کٌ حاال از دست تًهینٌ ريا شدى بَد، با یک دست گَشش را نالید ٍ با 
: قبل از خرٍج از اتاق با انزجار فریاد زد. پشت دست دیگرش اشک يایش را پاک کرد

 " !ددى نطبخی"

با . تکان نخَرد. سریع بٌ تًهینٌ نگاى کردم تا ٍاکنش اٍ را از شنیدن این تَيین ببینو
گَیی اٍلین باری نبَد کٌ این تَيین را ! ناباٍری ٍ بًت فقط بٌ نسیر رفتنش خیرى ناند

ٌ ای نگايو بٌ نگاى غهگین ٍ نهناکش . عکس العهلی نشان نداد. نی شنید برای لحظ
خَاستو . نی دانستو از این کٌ در حضَر نن کَچک شدى، شرنگین است. تالقی کرد

حرفی بزنو، چیزی بگَیو یا آرانش کنو؛ انا نی دانستو کٌ حضَرم، بیش از يرچیز 
زینت . بی يیچ کالنی کاليو را برداشتو ٍ از اتاق بیرٍن رفتو. دیگری آزارش نی ديد

بٌ تتٌ پتٌ افتاد ٍ خَاست استراق . پشت در ایستادى ٍ با دیدن نن غافلگیر شد
در بین راى، تنًا . بی تَجٌ بٌ یاٍى گَیی يایش بٌ طرف خانٌ رفتو. السهعش را پنًان کند

بٌ . بٌ اشکی کٌ ناغافل بٌ گَشٌ چشهش غلطید. ٍ تنًا بٌ نگاى آخرش فکر کردم
التهاسی کٌ در نگايش خَاندم ٍ تنًا گذاشتهش، تا بیش از این در حضَر نن تحقیر 

چٌ بٌ سرم آندى بَد کٌ . در این چند رٍز چقدر این دختر برای نن نًو شدى بَد. نشَد
ٌ ای از یادش غافل نهی شدم  نرا چٌ شدى بَد؟. لحظ

آقابزرگ ٍ نعیو بٌ يهراى رضا بٌ سرکشی باغ يا رفتٌ ٍ گالبتَن ٍ . نفًهیدم کی رسیدم
رٍی ایَان نشستو ٍ سرم را بٌ پشتی ترنٌ دٍز ننٌ . ننٌ بٌ پخت ٍ پز نشغَل بَدند

 .صدای ننٌ رشتٌ افکارم را پارى کرد. تکیٌ دادم

 .الحهدهلل از تب ٍ لرز ٍ سرفٌ خبری نیست. برات سَپ درست کردم، بخَر. بیا ننٌ -

نگايش کٌ سرشار از . گَیی تهام غو عالو، بٌ قلبو يجَم آٍردى بَد. تکیدى نگايش کردم
باید نی پذیرفتو کٌ . نهی شد تَجیٌ کرد. غصٌ بَد، نو چشو يایش، دلو را آشَب نی کرد
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با آن يهٌ . برای تنًا پسر سرينگ... برای نن. این دختر زیبا رٍی بی یاٍر برایو نًو شدى
 .ننٌ کٌ کو کو پی بٌ احَالو نی برد، ترسید. دبدبٌ ٍ کبکبٌ

 چتٌ ننٌ؟ چرا نشَشی؟ -

 :ٍ چَن جَابی نشنید ادانٌ داد

چٌ خبرى تَ اٍن خراب شدى کٌ يردفعٌ نیری اینطَر ٍالٌ ٍ شیدا برنی گردی؟ چی  -
 .شدى تصدقت؟ بگَ بٌ نن

 .لبو را گاز گرفتو تا از يجَم دردی کٌ بٌ چشو يایو دٍ دٍ نیزد جلَگیری کنو

چی بٌ سرت آٍردن ! صبح کٌ نی رفتی این طَر نبَدی. چتٌ پسر. یا انام زادى قاسو -
 اٍنجا؟

 .بلند شد ٍ دست پاچٌ دٍر خَدش چرخید

 نی گی یا چادر سر کنو برم اٍنجا؟ -

 .دست پیش بردم ٍ بٌ گَشٌ داننش چنگ زدم

فقط دلو بٌ حال تًهینٌ ...فقط... فقط. چیزی نیست. قیل ٍ قال نکن. تَ رٍ خدا ننٌ -
ٌ اش تَيین نی کنٌ. نی سَزى  .حتی پسر حشهت خان يو با اٍن سن ٍ سال کهش بٌ عه

 ".تًهینٌ تنًاست ننٌ: "با بغض گفتو. نگاى از اٍ برداشتو

ننٌ را دیدم کٌ . نباید بٌ این زٍدی ٍا نی دادم. تیر از چلٌ ريا شدى بَد. خَدم را لَ دادم
نی خَاست صداقت . نشکَک ٍ با دلًرى، سر کج کرد ٍ بٌ عهق چشو يایو خیرى شد

باٍر نداشتو کٌ دل از کف . خَدم يو ينَز باٍر نداشتو. کالنو را از چشو يایو ببیند
 .دادى ام
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نٌ اٍ چیزی نی گفت نٌ نن . تا شب، نٌ نن نٌ ننٌ، يیچ کدام بٌ رٍی يو نهی آٍردیو
. آقابزرگ نعیو را صدا زد تا اٍ يو با نا سر سفرى بنشیند. نَقع شام بَد. حرفی نی زدم

رضا يهانطَر کٌ داشت تربچٌ . يَا خنک ٍ نطبَع بَد ٍ نا رٍی ایَان غذا نی خَردیو
 :بٌ ديان نی گذاشت گفت

برای دٍ يفتٌ بعد، پنج . راستی اسفندیار، تَ باید با نن برگردی شًر، آقات پیغام دادى -
نانَریتش يو تا دى رٍز دیگٌ تهَم . شنبٌ شب یٌ جشن شب نشینی دعَتید تَ دربار

 .پیغام دادى تَ نًهَنی تَ يو باید حتها باشی. نی شٌ

 ...شاید ير زنان دیگری بَد استقبال نی کردم انا االن

 .ٍلی نن باید بهَنو تا بٌ پسر حشهت خان درس بدم، نهی تَنو -

تنًا صدای بريو . کسی چیزی نگفت. آقابزرگ بٌ گالبتَن گفت برایش دٍغ بریزد
 .کهی گذشت. خَردن قاشق ٍ چنگال بَد کٌ سکَت را نی شکست

 .ٍقتی نیگٌ باید باشی یعنی باید باشی. نٌ پسر، رٍ حرف پدرت نٌ نیار -

اٍلین بار . يهٌ بٌ ننٌ کٌ يهان طَر جدی نشغَل لقهٌ گرفتن شانی اش بَد، نگاى کردند
يهیشٌ، حتی اگر پدر پیغام يو . بَد کٌ اٍ، خَدش را نایل بٌ رفتن نن نشان نی داد

ٌ ای کٌ بٌ زٍر . نی فرستاد، اٍ کلی خَايش ٍ تهنا نی کرد تا نن کهی بیشتر بهانو لقه
این حرف زنگ . غذا بٌ ديانو ناسید. نی خَاستو قَرتش بديو، از گلَیو پایین نهی رفت

 .زنگ خطری کٌ ننٌ با آن يهٌ سادگی اش داشت بٌ صدا در نی آٍرد. خطر بَد

زنانی کٌ نن آنجا بَدم از اتاقش . در طَل دٍ يفتٌ اٍ را ندیدم. دیگر حرفی زدى نشد
خَد حشهت خان . حشهت خان ٍ يهسر ٍ نادرش برگشتٌ بَدند. بیرٍن نهی آند

پریچًر خانو، زنی . شخصا بٌ کار يای شًاب الدین ٍ درس خَاندنش نظارت نی کرد
اٍ با نادر بٌ . از يهان برخَرد اٍل با نن، يو چَن نادر بَد. نتشخص ٍ نًربان بَد
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. ٍاسطٌ رابطٌ حشهت خان ٍ پدرم، دٍست بَد ٍ بسیار بٌ نن احترام نی گذاشت
شب . برخالف اٍ، خانو بزرگ ير ٍقت نرا نی دید، لب برنی چید ٍ اخو ٍ تخو نی کرد

صبح خرٍس . آخری کٌ گالب درى بَدم برایو چَن شب اٍل قبر سخت ٍ طاقت فرسا بَد
ٌ ای از ٍجَدم در آن رٍستا، ال بٌ . خَان، بٌ يهراى رضا رايی تًران شدم در حالی کٌ تک

ٌ  يای تنگ ٍ باریک ٍ درختان چنار ٍ نارٍن، در کنار عطر سیب  يای گالب ٍ  الی کَچ
دختری در عهارت اربابی حشهت خان بَد کٌ . پیچک  يای شاد انین الدٍلٌ ناندى بَد

ٌ ای از آن دل بکنو  .نهی تَانستو لحظ

َ ى ای رضا، خَدم را بٌ خَاب . با خستگی زنگ در را فشردم تهام طَل راى در شٍَرلت قً
 .زدى بَدم

 .بفرنایید... بفرنایید. خَش آندین. سالم آقا. اِ  -

با خستگی قدم بٌ . يهانطَر کٌ نی دٍید صدای نشتلق نشتلق اش دٍر ٍ دٍرتر شد
از داالن گل  يای رٍندى جلَی در کٌ رٍی نردى  يای نحرابی شکل را در . حیاط گذاشتو

برای . دلو برای خانٌ يو تنگ شدى بَد. قدم بٌ حیاط گذاشتو. برگرفتٌ بَدند، گذشتو
يهٌ چیزش، برای درختان تنَنندش، برای استخر بزرگ ٍ تهیزش، برای گل يایی کٌ عهَ 

ٌ نان آنًا را کاشتٌ بَد حتی برای سنگ چین يای زیبای دٍر . عهر، باغبان باسلیق
ٌ يا . بٌ ایَان بزرگ ٍ باشکَى رٍ در رٍی استخر نزدیک نی شدم کٌ صدای نادر آند. باغچ

 .ٍای کٌ چقدر دلتنگش بَدم

 !چی شدى؟ خَنٌ رٍ گذاشتی رٍ سرت. چیٌ خدابخش -

لبش بٌ . ذٍق ٍ شَق در چشو يایش پرید. داشت غرغر نی کرد کٌ چشهش بٌ نن افتاد
 :خندى باز شد ٍ گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  43  

دلو برات یک ذرى شدى بَد . الًی قربَن قد ٍ باالت برم، بیا... تَیی نادر... اسفندیار... اِ  -
 .جاِن نادر

. آخ کٌ چقدر بٌ گرنای آغَشش نیاز داشتو. دستان ظریف ٍ غرق در النگَیش را باز کرد
اٍلین بار بَد کٌ . انگار کٌ سال ياست از اٍ دٍر بَدم. بٌ حضَرش، بٌ لهس بَدنش

بَی خَِش عطر . دلو برایش لک زدى بَد. بدٍن اٍ ٍ پدر بٌ گالب درى نی رفتو
این عطر برایو، . يهیشٌ يهین عطر را نی زد. فرانسَی اش را با يهٌ ٍجَد نفس کشیدم

ير گاى . از کَدکی تا بٌ االن با این عطر تنش خَ گرفتٌ بَدم. تنًا تداعی نادر بَد ٍ بس
سر کالس بَد ٍ یا بٌ دلیلی خانٌ نبَد ٍ دلتنگش نی شدم در شیشٌ عطرش را باز کردى ٍ 

این عشق ٍ ٍابستگی البتٌ کٌ دٍ طرفٌ بَد ٍ نادر يو طاقت دٍری ام . نفس نی کشیدم
 .را نداشت

بٌ خاطر این . برات یٌ دست لباس نی خرم. نشتلق ات سر جاش... صبر کن خدابخش -
نی تَنی بری شاى عبدالعظیو دیدن قَم ٍ . خبر خَش، انرٍز کاری نهی خَاد بکنی

 .خَیشت

 :دستو را دٍر کهر نادر حلقٌ کردم ٍ خَاستو با يو بٌ داخل برٍیو کٌ گفت

تَ کٌ بری تَ، نیری تَ . بیا يهین جا بشینیو، بذار یک دل سیر نگايت کنو. نٌ نادر -
 .اتاقت دیگٌ نهی بینهت

يهان طَر کٌ لعبت، نستخدنش را صدا نی زد، نن را بٌ طرف صندلی  يای فرفَرژى 
کتو را در آٍردم ٍ رٍی یکی از صندلی يا کٌ . سفید رنگ رٍی ایَان يدایت کرد

بالشت  يای نرم نارنجی داشت ٍ برای راحت تر نشستن نان بَد ٍ البتٌ، سلیقٌ نادر را 
 .بیشتر نشان نی داد، گذاشتو

 .آقا اسفندیار اٍندن. اسباب پذیرایی بیار رٍ ایٍَن... لعبت... لعبت -
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پیراين خَش دٍخت ابریشهی بلند آبی بٌ تن . نشستیو ٍ با شَق بٌ يو نگاى کردیو
داشت ٍ با آن چشو  يای نیشی رنگ ٍ لب ٍ ديان خَش تراش، بٌ راستی چَن ناى 

اندکی بعد، لعبت با نجهع بزرگی کٌ نیَى ٍ شربت ٍ . نادرم ٍاقعا زیبا بَد. نی درخشید
زن فرز ٍ تر . از يهان جلَی در کٌ ظاير شد، بٌ صَرتو لبخند زد. شیرینی در آن بَد آند

ٌ تر بَد. ٍ تهیزی بَد ٌ ی با سابق با . حدٍد پنجاى ٍ پنج سال سن داشت ٍ از يهٌ خدن
. ٍسَاس نجهع را رٍی زنین گذاشت ٍ ٍسایل را یکی یکی برداشت ٍ رٍی نیز چید
نادر، اٍ را زیر نظر یک نعلو فرنگی تربیت کردى بَد تا بتَاند چیدن نیز غذا ٍ شیَى 

 .پذیرایی را، نانند نتد ارٍپایی بیانَزد

 .خَش آندید آقا، این جا بدٍن شها صفایی نداشت. چشهتَن رٍشن خانو -

داشتو بٌ آب . با اجازى از نادر، از حضَر نا نرخص شد. با لبخندی از اٍ تشکر کردم
استخر کٌ از تهیز ٍ زاللی برق نی زد ٍ آبی آسهان را در آغَش کشیدى بَد ٍ بٌ نناظر 

از ال بٌ الی . حیاط، بٌ آن باغ بزرگ ٍ پر دار ٍ درخت ٍ گل يای زیبایش، نی نگریستو
درختان، راى يایی سنگفرش شدى قرار داشت کٌ نا برای قدم زدن، گلًا ٍ چهن يا را لگد 

 .دٍر تا دٍر این سنگفرش يا گل  يای زیبا ٍ در جايایی آفتابگردان کاشتٌ شدى بَد. نکنیو

 :نادر پرتقالی برداشت ٍ يهان طَر کٌ برایو پَست نی گرفت، گفت

 گالب درى چٌ خبر؟ آقابزرگ ٍ عزیزخانو خَب بَدن؟. تعریف کن. خَب، بگَ -

 .بٌ دست يایش نگاى کردم کٌ داشت پرتقال يا را در بشقاب از يو باز نی کرد

 شها چطَرید؟ شیراز خَب بَد؟. سالم رسَندن. خَب بَدن -

ٌ ش دلو يَای تَ رٍ نی کرد. آرى نادر، جات خالی - اگر تَ بَدی، بیشتر خَش . يه
تَ حرم شاى چراغ دعا کردم دانشگاى، رشتٌ خَبی قبَل بشی ٍ یٌ عرٍس . نی گذشت

 .ترگل ٍ ٍرگل برام بیاری
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سیب قرنزی برداشت ٍ بَ . از شَق نادری کٌ نی رٍد تا پسرش را داناد کند، لبخند زد
 .کرد

نهی خَايو . یکو باياش خَب تا کن نادر، دختر خَبیٌ. انشب نگارین نیاد این جا -
. بًت اجبار کنو؛ ٍلی تَ دیگٌ ناشاهلل يزار ناشاهلل، چشهو کف پات، بزرگ شدی نادر

َ يای خَدم بزرگ  دیگٌ دیپلو داری، با سَادی، نگارین يو کٌ غریبٌ نیست، رٍ يهین زان
 .شدى

َ يای شرابی خَش حالتش کشید ٍ با شَخی . ٍ با دست رٍی پایش زد بعد دستی بٌ ن
 :گفت

حَاسو . نی دٍنو تَ يو بًش بی نیل نیستی. نن این نَيا رٍ تَ آسیاب سفید نکردم -
 .بَد قبل رفتنت بًش جزٍى ٍ کتاب دادی تا سال بعد ازش استفادى کنٌ

اسو نگارین، خیال تًهینٌ را بٌ ! کار سادى نن را بٌ چٌ تعبیر کردى بَد! عجب خیال خانی
. قلبو کٌ تا آن لحظٌ آرام بَد، حاال با شدت ٍ بی تابی بٌ سینٌ نی کَبید. خاطرم آٍرد

نادر کٌ . دست پیش بردم ٍ کهی از شربت نزى نزى کردم. گلَیو نی سَخت... گلَیو
تهام حرکاتو را در نظر داشت، کهی انگَر يو کنار نیَى  يای پَست گرفتٌ گذاشت ٍ 

 .پیش دستی را بٌ طرفو گرفت

 !چی شد؟ تا اسو نگارین اٍند يَل کردی -

 .ٍ با شادی خندید

 !از قدیو گفتن عقد دخترعهَ ٍ پسر عهَ رٍ تَ آسهَن يا بستن. خَبٌ دیگٌ -

 .با این خیال اخهی کردم کٌ يهیشٌ با آن چًرى ام جدی ٍ نتکبر نشان دادى نی شد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  46  

نن تا جَاب دانشگاى نیاد، يیچ قصد . در این نَرد حرفی نزنید! خَايش نی کنو نادر -
 !االن يو اگر کاری ندارید برم لباس يام رٍ عَض کنو. ٍ خیالی ندارم

آندم بلند شَم کٌ نادر، دست سفید ٍ ظریفش را رٍی دست نردانٌ ٍ ستبر نن گذاشت 
 .ٍ نانع شد

بشین نیَى ٍ شربتت رٍ بخَر بعد ير جا . خیلی خب پسر نغرٍر ٍ یک دندى ی نن -
 .نی خَايی برٍ

برای حفظ احترانش کهی از شربت را يهان طَر سرپا خَردم ٍ یک تکٌ از خیار برداشتو 
ٍ بدٍن این کٌ ننتظر حرف تاز ى ای بهانو، چنگ زدم کتو را برداشتو ٍ بٌ طرف سالن 

 .رفتو

اصال حال ٍ . صدای نادر را نی شنیدم کٌ از لعبت نی خَاست چهدانو را داخل بیاٍرد
دٍست داشتو این چند رٍز تهام شَد ٍ نن . حَصلٌ رٍیارٍیی با يیچ کسی را نداشتو

آنجا باشو ٍ زنانی . بٌ گالب درى برگردم ٍ پا بٌ عهارت اربابی بگذارم. بٌ گالب درى برگردم
نن، آری نن، . نحَش شَم... کٌ تًهینٌ ارسی  يای اتاقش را باال نی ديد، نگايش کنو

یک راست خَدم را . اسفندیار عدالت خَاى، نحَ ٍ نیست آن دخترک نَ نشکی شَم
ال بٌ الی . سر چرخاندم ٍ نگايی بٌ کتابخانٌ گَشٌ اتاقو انداختو. رٍی تخت پرت کردم

ٌ يا، قسهت يایی را بٌ جای کتاب، قاب عکس يای کَچک ٍ لَح  يای تقدیر  قفس
تار قدیهی پدربزرگ کٌ حاال بٌ نن رسیدى بَد، گَشٌ . آزنَن  يای علهی را گذاشتٌ بَدم

يــ ـَس کردم بنَازم؛ انا فکر این کٌ ابتدا . اتاق، کنار نیز تحریر، بٌ دیَار آٍیزان بَد
آخر کلی راى رفتٌ بَدیو تا از پیچ ٍ خو . دٍش بگیرم ٍ لباس عَض کنو، پشیهانو کرد

باید دٍش . باریک جادى ننتًی بٌ راى اصلی، خارج شَیو ٍ بٌ ناشین رضا برسیو
 .نی گرفتو تا خستگی از تنو بیرٍن برٍد
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داشتو نَيایو را با کالى تن پَش خشک نی کردم ٍ يهانطَر از پنجرى بٌ حیاط ٍ جنب 
با دکلتٌ کَتاى . ٍ جَش عهَ عهر در رسیدگی بٌ باغ نگاى نی کردم کٌ نگارین را دیدم

بنفش کٌ اندانش را بیشتر نهایان نی کرد، درحالی کٌ کتش را رٍی دست گرفتٌ بَد ٍ 
آرام ٍ با ناز با آن . ظریف ٍ زیبا بَد. با دست دیگر پاکت کادٍیی شکلی را نی آٍرد

ٌ دار، بٌ طرف سالن نی آند سر بلند کرد کٌ بٌ پنجرى اتاقو نگاى . کفش  يای بندی پاشن
 .کند کٌ پیشدستی کردم ٍ زٍد خَدم را کنار کشیدم

 !نادر کٌ گفتٌ بَد اٍ شب نی آید. از حرص دندان يایو را رٍی يو فشردم

قبال . قصد داشتو پایین نرٍم. رٍبدٍشانبر خاکستری ام را پَشیدم ٍ رٍی تخت افتادم
ير چند، نن از ابتدا يو يیچ گَنٌ تهایلی . اینطَر نبَدم، دیدن نگارین خَشحالو نی کرد

نا از بچگی با يو بزرگ شدى بَدیو ٍ نن اٍ را نانند خَاير . بٌ ازدٍاج با اٍ نداشتو
شاید اگر يهان اسفندیار یک ناى پیش بَدم، نی تَانستو بٌ اٍ . نداشتٌ دٍست داشتو

حتی . فکر کنو ٍ پیشنًاد نادر ٍ زن عهَجان را برای آشنایی بیشتر با اٍ نی پذیرفتو
شاید با ازدٍاج يو نَافقت نی کردم؛ انا حاال با این دلی کٌ دیگر دربند شدى بَد، 

 .نهی تَانستو بٌ نگارین، یا يیچ دختر دیگری فکر کنو

پلک يایو کٌ بٌ زٍر خستگی . دراز کشیدى ٍ دست راست را رٍی پیشانی گذاشتٌ بَدم
ٌ ای بٌ در، از يو باز شد بی تَجٌ بٌ پًلَ دراز کشیدم . داشت سنگین نی شد با صدای تق

 .صدای گالب، یکی از خدنٌ از پشت در آند. ٍ حرفی نزدم

 .آقا، خانو نادرتان نی فرنایند تشریف بیارین پایین برای صرف عصرانٌ -

 :آرام طَری کٌ صدا بٌ طبقٌ پایین ٍ بٌ گَش يای تیز نادرم نرسد، گفت. نکحی کرد

 .آقا سرکار خانو نگارین خانو يو تشریف آٍردى اند -
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گالب کٌ یک دختر کَچک داشت ٍ نجبَر بَد برای خرج خانٌ ٍ تریاک شَيرش کار 
کند، خیلی با احتیاط ٍ سنجیدى رفتار نی کرد تا نادرم از اٍ راضی باشد ٍ اٍ را بیرٍن 

. اٍ يو فًهیدى بَد نهکن است نگارین، بٌ زٍدی خانو دٍم این خانٌ باشد. نیندازد
" سرکار خانو نگارین خانو " بسیار بٌ اٍ احترام نی گذاشت ٍ حاال يو در حضَر نن اٍ را 

ٌ ام کند کٌ بٌ يهسر آیندى ی نن  خطاب نی کرد تا دل نرا يو بٌ دست بیاٍرد ٍ يو نتَج
 .يو، آنادى خدنت کردن است

 .ٍ چَن صدایی نشنید نجدد بٌ در زد

 آقا، بیدارید؟ -

زن احهق، خب ٍقتی . با بی حَصلگی بالشت را بلند کردم ٍ رٍی گَش يایو فشار دادم
البد پیش خَدش فکر کردى حتی اگر خَاب . نی بینی جَاب نهی آید یعنی خَابو دیگر

باز يو بٌ . يو باشو ٍ بیدارم کند، برای خبر خَبی کٌ دادى، نشتلق خَبی از نن نی گیرد
 .در زد

 آقا؟ -

داشتو از کَرى در نی رفتو کٌ صدای نادر، از طبقٌ پایین آند کٌ از اٍ . طاقتو طاق شد
ٍگرنٌ این زن احهق تا شب ! اٍف، راحت شدم. نی خَاست اگر خَابو بیدارم نکند

 .نی خَاست رٍدى درازی کند ٍ آقا آقا بٌ ریشو ببندد

ٌ ام کرد  .این بار خَد نادر بَد. نهی دانو چقدر خَاب بَدم کٌ باز يو صدای در، کالف

 عزیزم بیدار نیستی؟ نی تَنو بیام تَ؟ -
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نَر . برق را رٍشن کرد. ٍ بدٍن این کٌ ننتظر پاسخ بهاند، دستگیرى را چرخاند ٍ ٍارد شد
کنار تخت نشست ٍ نشغَل . اذیتو کرد ٍ چشو يایو را نحکو تر رٍی يو فشار دادم

 .نَازش نَيایو شد

پاشَ تا کسلی خَاب غرٍب نگرفتت، ! تا غرٍب چیزی نهَندى يا. بیدار شَ دیگٌ پسر -
 .پاشَ نادر

 .شها برید نن نیام پایین -

 .چرا این يهٌ صدات زدم جَاب ندادی؟ آخرش نجبَر شدم بیام تَ! تَ کٌ بیداری... اِ  -

داشت لباس يایو را . صدای باز شدن در کهد کٌ آند، چشو يایو را باز کردم. چیزی نگفتو
خالٌ جان از آنریکا . یک دست لباس ٍ شلَار اسپرت ست بیرٍن کشید. بررسی نی کرد

 .ترکیبی بَد از دٍ رنگ طَسی ٍ آبی. برایو فرستادى بَد

ٌ ت بکش. بیا - َ يای شلخت این رٍ . یٌ آب بٌ سر ٍ صَرتت بزن، یٌ دست بٌ اٍن ن
 !صبر کن پف صَرتت بخَابٌ بعد بیا دخترى زيرى ش نترکٌ. بپَش بیا پایین

 .خَدم را بٌ نادانی زدم

 دخترى؟ دخترى دیگٌ کیٌ؟ -

 :با شیطنت کنارم رٍی تخت نشست ٍ با ذٍق گفت. چشو يای نادر خندید

 بٌ يهین زٍدی یادت رفت انشب نًهَن داریو؟ -

 .نادر خَايش نی کنو این دختر رٍ بی خَدی انیدٍار نکنین -

 اٍن نی خَاد عرٍس شٌ ناز ٍ نَزش رٍ تَ نیدی؟. بازارگرنی ام حدی دارى. خَبٌ خَبٌ -
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ٌ ی حال خرابو کرد انگار اسو ٍ حرف نگارین برابر بَد با یادآٍری دخترک . ٍ چشهکی رٍان
 !نَ نشکی عهارت اربابی حشهت خان

انگشت يا را رٍی زانَان بًو گرى کردم، سرم را پایین گرفتو . بلند شدم ٍ کنارش نشستو
نادر دستی بٌ سر ٍ گردنو کشید ٍ آرام کنار . ٍ در خیال ٍ تشَیش آیندى غرق شدم

 :گَشو گفت

 !بدٍ پسر حاضر شَ کٌ رنگ رخسارى خبر نی ديد از سر درٍن -

 .ٍ آرام خندید ٍ از اتاق بیرٍن رفت

دلو يَای گالب . دٍست نداشتو در بازی بزرگتريا بسَزد. دلو برای نگارین نی سَخت
ٌ ی جَشان ٍ رٍد خرٍشانش کٌ از تهام نحلٌ گذر نی کرد ٍ . درى را داشت يَای چشه

ٌ يا را سیراب دلو نی خَاست در پنجدری خانٌ آقا . يَای عطر سیب گالب. يهٌ خان
َ يای  بزرگ بنشینو ٍ بٌ صدای ترق تَرٍق يیزم گَش کنو ٍ تًهینٌ برایو چای بریزد ٍ ن

ٌ اش را ريا کند تا نن از عطرش سیراب شَم آخ کٌ چٌ رٍیای دٍر ٍ . بلند ٍ آشفت
 ...درازی

ٌ ای بٌ خَدم نًیب نی زدم ٌ ای دلو يَای تًهینٌ را داشت ٍ لحظ آخر پسر نگر . لحظ
خَاير ! عقلت را از دست داد ى ای کٌ خیال اٍ را در سر نی پرٍرانی؟ دختر یک آشپز را

نگر ندیدی آن شًاب الدین سرتق يو آدم ! ناتنی یک خان ظالو ٍ رعیت ستیز را
ٌ ی سرينگ، با این يهٌ اين ٍ تلپ، با این ! حسابش نهی کند حاال تَ، پسر یکی یک دان

يهٌ دم ٍ دستگاى، نی خَايی چطَر خَاستنش را بٌ زبان بیاٍری؟ اصال کسی بٌ حرفت 
ٌ ات نی رٍد ٍقتی فًهید کٌ را  گَش نی کند؟ يهین نادری کٌ االن کلی قربان صدق

نی خَايی از تَ رٍ برنهی گرداند؟ نهی گَید یا نن را انتخاب کن یا این دختر کٌ نعلَم 
 نیست نادرش چطَر پیدا شدى ٍ زن دٍم یک نرد زن دار شدى؟
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ٌ ای بعد بی تابش نی شدم چٌ ربطی بٌ تًهینٌ ! خَب زن ساالرخان شدى کٌ شدى. لحظ
... دارد؟ نگر نٌ این کٌ در آن نحیط پر از ٍسَسٌ دربار سالو بیرٍن آندى؟ چشو يایش

چشو  يای نشکی ٍ پر رنز ٍ رازش کٌ بٌ خاطرم نی آند دیگر يیچ چیز نهی تَانست 
باید پی بٌ آن نگاى نرنَز ٍ راز درٍن آن عدسی  يای سیاى . نانع فکر ٍ خیالو بٌ اٍ شَد

یک نًهانی نی رٍی ! آخر پسر برای تَ کٌ دختر قحط نیست. باز بٌ شک نی افتادم. ببرم
نًهانی يایی کٌ ! بخَاى ٍ اشارى کن تا یک نفر را انتخاب کنی. يهٌ دٍرت حلقٌ نی زنند

دست رٍی يرکدام بگذاری پدر ٍ نادرت ! نی رٍی، دختران ٍکال ٍ ٍزرا دٍرت را نی گیرند
نستاصل، . نهی خَاستو، این تشَیش ٍ دلًرى ٍ دٍ رايی را نهی خَاستو. با سر نی دٍند

خدا را شکر در . لباسو را عَض کردم ٍ آن اسپرت يایی را کٌ نادر گذاشتٌ بَد پَشیدم
. آب سرد بٌ صَرت پاشیدم ٍ نَيایو را شانٌ زدم. اتاقو، يو حهام داشتو يو تَالت

ٌ يایو نرتب کردم ٍ آرام . کهی رٍغن بٌ آن نالیدم ٍ حالتش دادم لباس را رٍی سر شان
ٌ يا پایین رفتو  .آرام از پل

از پیچ پلٌ پایین نی رفتو کٌ از ال بٌ الی نردى  يای چَبی رٍغن خَردى، نگارین را دیدم کٌ 
با آن لباس کَتاى پا رٍی پا انداختٌ ٍ لیَان شربت را در دست گرفتٌ ٍ با نادر گپ 

دست راستو را در جیب شلَار گذاشتٌ ٍ با اخو کو عهق يهیشگی، سالنٌ سالنٌ . نی زند
ٌ  يای آخر را نی رفتو کٌ نگارین نرا دید يهانطَر کٌ لیَان شربت را در . سریع بلند شد. پل

ٍقتی با . دست داشت، دست دیگرش را دراز کرد ٍ خندى ی گرنی رٍی صَرتش نشست
اٍ دست نی دادم، چشو يایش نی درخشید ٍ نن فکر نی کردم اٍ يو نی تَاند، چَن 

 !تًهینٌ ادعا کند کٌ دست يیچ نردی بٌ اٍ نخَردى

در حضَر نن . نشستیو. نادر بٌ بًانٌ سر زدن بٌ خدنٌ ٍ آشپزخانٌ نارا تنًا گذاشت
نی فًهید درست نیست در برابر پسر عهَی . پايا را کنار یکدیگر گذاشت ٍ کهی کج کرد

این يو از تربیت درست زن عهَ جان . جَان ٍ رشید خَد نحل چند دقیقٌ پیش بنشیند
ٌ يایش یک ساز نی زدند  .بَد، کٌ البتٌ کانل نبَد ٍ يرکدام از بچ
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کاش این ندت بٌ جای گالب درى ! چقد خَابیدی. خیلی ٍقتٌ ننتظرتو اسفندیار -
 ...نانان ٍ بابا خیلی اصرارت کردن ٍلی تَ. نیَندی پیش نا

 :ٍ چشو يایش را ریز کرد ٍ سر پیش آٍرد ٍ با شیطنت گفت

 .دارى برات! دیگٌ رٍ حرف بابا حرف نیاری دیگٌ -

ٍ با ناز ٍ عشَى دست ظریفش را کٌ با یک دستبند ٍ انگشتر نرٍارید نشان زینت دادى 
نن يو از قالب آن اسفندیار عنق طبقٌ باال بیرٍن . بَد، جلَی ديان گرفت ٍ خندید

ينَز آنقدر خام ٍ جَان بَدم . ٍ نحل یک ناى پیش با اٍ بٌ گپ ٍ گفت پرداختو. آندم
با ذٍق نگايو . کٌ این شک ٍ دٍ دلی در نَرد تًهینٌ، ينَز بٌ یقین استَار نرسیدى بَد

چیزی کٌ از بچگی رٍیای . اٍ يو در دل، نرا يهسر آیندى خَد نی دانست. نی کرد
سعی کردم نسبت بٌ این نسالٌ، فعال ٍاکنشی نداشتٌ . ٍالدینهان ٍ حاال تصهیهشان بَد

 .پس نحل قبل برخَرد کردم. باشو تا در درٍن خَد بٌ یقین برسو

 چرا نَيات رٍ کَتاى کردی نگارین؟ -

لب يای قرنز از ناتیکش را . با لَندی دستی بٌ نَيایش کشید ٍ قری بٌ سر ٍ گردن داد
 :غنچٌ کرد ٍ گفت

ٌ يا ٍ خَانندى يا ! ندى جَنو - َ يای يهٌ يهین طَر کَتايٌ، بیشتر ينرپیش االن ن
 .يهینطَرن

يهین ! عهَ جان چیزی نگفت؟ این کٌ خیلی جذب ٍ کَتايٌ! این چیٌ تنت کردی؟ -
 جَری تَ خیابَن راى اٍندی؟
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ير چند نگارین يهیشٌ لباس يایش يهین شکلی بَد؛ انا عهَ ٍ زن عهَ جان اجازى 
نگارین دستی بٌ لباسش . نهی دادند در خیابان ٍ اناکن عهَنی این طَر ظاير شَد

 :کشید ٍ گفت

نحض اطالع يو بگو کٌ بابا با ناشین . اٍن کت حریر رٍ ببین، اٍن رٍ تنو کردم. نٌ بابا -
 !نن رٍ تا دم در رسَند

 :ٍ اغَاگرانٌ ادانٌ داد

 !ٍقتی غیرتی نی شی خیلی جذاب نیشی -

بی تفاٍت نشغَل پَست کندن سیب . داشت بحخ را بٌ جا يای دیگر نی کشاند! نخیر
 .شدم

ٌ ات برای تابستَن چیٌ؟ کالس نیری؟ تفریح قرارى کجا برین؟. خَب -  بگَ ببینو برنان

 :تا اسو تفریح آند دٍ دستش را بًو کَبید ٍ با شیطنت ٍ شادی گفت

 !خیلی خَش نی گذرى. تَ يو باید بیای اسفندیار. بابا گفتٌ نیبرتهَن ٍیالی رانسر -

 .یک تکٌ از سیب را بٌ چاقَ کشیدم ٍ بٌ طرفش گرفتو

نگٌ نانان بًت نگفتٌ؟ نن بٌ پسر حشهت خان درس نیدم، ٍقتو . نن کٌ نهی تَنو -
 .پرى

. ٍ طَری کٌ انگار کار شاقی نی کنو، گردنو را باال گرفتٌ ٍ سیب را جلَتر بردم تا بردارد
. حاال کٌ خَب نگايش نی کردم، چشو يایش گرد ٍ زیبا بَد. چًرى اش در يو رفت

. لب يای کَچک انا قلَى ای داشت. بینی اش نعهَلی بَد، نٌ بزرگ بَد نٌ کَچک
ادب این بَد کٌ بٌ جای خردى گرفتن از لباسش، از اٍ . لباسش بی نًایت بٌ اٍ نی آند

يهیشٌ سر بٌ سرش نی گذاشتو ٍ از شیطنت يا ٍ قر . تعریف کنو؛ انا دست خَدم نبَد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  54  

با بی نیلی داشت سیب را از . ٍ اطَارش، ٍقتی حرص نی خَرد یا شاد بَد، لذت نی بردم
 :با لحن شیطنت باری يهراى با خندى گفت. چاقَ بیرٍن نی کشید کٌ نادر ٍارد شد

 !آفرین اسفندیار، حقا کٌ پسر يهَن پدری -

ٌ ای کٌ جهالتش را از قبل آنادى کردى اند ٍ اٍ آن را از حفظ ادا  ٍ درست نانند ينرپیش
 :نی کند، گفت

 .سرينگ يو ينَز کٌ ينَزى برای نن نیَى پَست نی گیرى -

ير دٍ نتَجٌ کنایٌ کالم اٍ شدیو ٍ بايو سر بٌ زیر . ٍ با شادکانی بٌ نا نگاى کرد
عصبانیت بٌ خاطر . نگارین از سر شرم ٍ خَشحالی ٍ نن از سر عصبانیت. انداختیو

خَب است گفتو تا جَاب دانشگاى نیاید، قصد . نطرح کردن دٍبارى ازدٍاج از جانب نادر
 :نادر ادانٌ داد. فکر ندارم

 ! يهیشٌ تا يفت خَنٌ بَد ى يا! نهی دٍنو چرا سرينگ این قدر دیر کردى -

بنا بٌ درخَاست نادر، گفت کنار پنجرى . گالب، بساط تخهٌ ٍ تنقالت را بٌ پا کرد
یک دست نبل سلطنتی استیل با . سالن خانٌ نا دٍ دست نبل داشت. بنشینیو

ٌ  يای اعال ٍ یک دست نبل راحتی اسپرت برای تهاشای تلَزیَن ٍ نشیهن . پارچ
ٌ ای بزرگ  ٌ رٍی پنجرى بزرگی کٌ تا یک قدنی زنین ارتفاع داشت، کنار در شیش رٍب

نشرف بٌ نحَطٌ باغ، یک دست نبل ٍ نیز دٍ نفرى قرار داشت کٌ نخصَص پدر ٍ 
پدرم از آن دست . نادر بَد در زنانی کٌ نی خَاستند قًَى بنَشند ٍ نظانی بخَانند

از صدای شعر خَاندن نادر لذت نی برد ٍ . سرينگ يایی بَد کٌ بٌ ادبیات عالقٌ داشت
نادر ! البتٌ با يهرايی نگارین. حاال، این اجازى بٌ نن دادى شدى بَد کٌ رٍی آن بنشینو

. بٌ طرف گرانافَن رفت ٍ یک صفحٌ، از يهان يا کٌ پدر گَش نی داد، رٍی آن گذاشت
 .صدای فریدٍن فرٍغی بلند شد
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 پشت این پنجرى يا دل نیگیرى

 غو ٍ غصٌ دل رٍ تَ نیدٍنی

 ٍقتی از بخت بدم حرف نیزنو

 چشام اشک بارٍن نیشٌ تَ نیدٍنی

 عهریٌ غو تَ دلو زندٍنیٌ

 دل نن زندٍن دارى تَ نیدٍنی

 يرچی بًش نیگو تَ آزادی دیگٌ

 نیگٌ نن دٍست دارم تَ نیدٍنی

ٌ ای کٌ لحظٌ بٌ لحظٌ، قلبو بیشتر بٌ سَیش پر . دلو بی يَا، يَای تًهینٌ را کرد تًهین
... نی خَاستو. نهی تَانستو بگَیو دٍدلی... نٌ نهی تَانستو بگَیو شک. نی کشید

ٌ اش بَدم... نی طلبیدم  .یقین بَد. شک نبَد! نٌ... نَيایش، چشهًایش. تشن

 نی خَام انشب با خدا شکَى کنو

 شکَى  يای دلهَ تَ نیدٍنی

 بگو ای خدا چرا بختو سیاست

 چرا بخت نن سیاست تَ نی دٍنی

 پنجرى بستٌ نیشٌ،شب نی رسٌ

 چشام آرٍم ندارى تَ نی دٍنی

 اگٌ انشب بگذرى فردا نی شٌ
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 نگٌ فردا چی نیشٌ تَ نی دٍنی

فکر نی کرد حتها از . نگارین نحَ تهاشای نن بَد ٍ پی بٌ تشَیش ٍ حال خرابو نهی برد
 .عشق ٍ سَز اٍست کٌ این چنین نحَ این صدا شدى ام

 عهریٌ غو تَ دلو زندٍنیٌ

 دل نن زندٍن دارى تَ نیدٍنی

 يرچی بًش نیگو تَ آزادی دیگٌ

 نیگٌ نن دٍست دارم تَ نیدٍنی

 :نگارین، رٍ بٌ نادر، کٌ کنار نا بٌ پنجرى تکیٌ دادى بَد ٍ باغ را نگاى نی کرد، گفت

ٌ يا کٌ برای تَلد اسفندیار ! زن عهَ جان، این چیٌ آدم دلش نی گیرى - از اٍن صفح
 !نی خَام یٌ کو براتَن ينرنهایی کنو. نی گذاشتین پخش کنین

 .چشهکی بٌ نن زد ٍ دل نن را کٌ نٌ؛ انا دل نادر را برد

تا پارک کند، نا رٍی . پدر بلند شد" فَرد " ينَز بلند نشدى بَد کٌ صدای ين ٍ ين 
نانند يهٌ نظانی يا؛ . پدرم، البتٌ تا حدی رسهی ٍ خشک بَد. ایَان بٌ استقبالش رفتیو

يهان طَر کٌ پیش نی آند، کالى نظانی اش را برداشت ٍ . انا بسیار خَش نشرب بَد
شاید پدر، از نعدٍد سرينگ  يای اتَکشیدى ٍ ننضبطی بَد کٌ . برای نادر تعظیو کرد

نادر لبخندی زد ٍ با . يهسر خَیش را بسیار تکریو نی کرد ٍ قدرش را نی دانست
 .چشو يایش، شیطنت بار بٌ نادٍ نفر اشارى کرد

 .بٌ بٌ آقا اسفندیار نشتاق دیدار -

 .سالم پدر: دست پیش بردم ٍ با لبخند گفتو
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 .دستو را بٌ گرنی فشرد

 !تَام این جایی کٌ پدر سَختٌ. نگارین... ايٌ -

 :با نَک انگشت بٌ بینی اش زد ٍ گفت

 !بَ کشیدى بَدی انشب این شازدى برنی گردى يا -

 .ٍ با دست بٌ پشت نن زد

 :نگارین با خجالتی کٌ البتٌ تهانش سیاى بازی بَد سر بٌ زیر انداخت ٍ گفت

 !کی بٌ این پسر کَر ٍ کچل شها کار دارى! عهَجان -

نن انا، يهان طَر دست بٌ جیب بردى ٍ . يهٌ خندیدند ٍ با يو بٌ طرف سالن رفتند
بٌ این . بٌ ناى، کٌ چَن نن کهر خو کردى بَد. گردن را باال گرفتٌ ٍ بٌ ناى نگاى نی کردم

بعد از آن رٍز، رٍیش نشدى . فکر نی کردم کٌ االن تًهینٌ در چٌ حال است ٍ چٌ نی کند
ٍای بٌ حالی کٌ . تهام این ندت ندیدنش ٍ اینطَر بی تابو. بَد جلَی نن ظاير شَد

 !ير رٍز نی دیدنش

 .صدای لعبت بلند شد کٌ نرا بٌ سالن دعَت نی کرد

چٌ آنًا کٌ ازدٍاج . پدرم کٌ دختر نداشت، بی اندازى دختر يای برادرش را دٍست داشت
. کردى بَدند ٍ چٌ نگارین کٌ برای نن لقهٌ گرفتٌ بَد ٍ بیش از دیگران عزیزش نی کرد

خیلی دٍست داشتو سر از . نادر اٍ را بین خَد ٍ پدر نشاندى بَد ٍ ير سٌ گپ نی زدند
ٌ شان دربیاٍرم بی شک داشتند از نن ٍ آیندى نی گفتند کٌ نگارین اینطَر سر بٌ . نکاله

نی دانستو نادر از قبل با زن عهَ جان حرف زدى ٍ . زنین انداختٌ ٍ سرخ ٍ سفید نی شد
ٌ رٍی آنًا نشستو. آنًا از خدا نی خَاستند نگارین ساق  يای بلَری ٍ زیبایش را در . رٍب
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عهَ نانحرم ٍ : پَزخندی زدم ٍ زیر لب گفتو . حضَر پدر، با کت حریرش پَشاندى بَد
 !پسرعهَ نحرم

 آقا شربت نیل دارید یا چای بیارم؟ -

 .بٌ جای پدر، نادر جَاب لعبت را داد

دیگٌ اسباب تنقالت ٍ خَرد ٍ . برای آقا چای ٍ برای بقیٌ شربت خیار سکنجبین بیار -
ٌ  يو بساط شام رٍ بچین  .خَراک رٍ جهع کن ٍ تا یک ساعت دیگ

 : پدر، دستی بٌ بازٍی نگارین کشید ٍ سرنست گفت

... گالب. نن يو برم این لباس يا رٍ دربیارم. برٍ پیش اسفندیار بشین. برٍ عهَجان -
 .این لباس يا رٍ نی ذارم پشت در، بردار ببر بشَر... بیا... گالب

يرشب لباسش را نی شستند ٍ صبح، اتَکشیدى ٍ نرتب برایش . ٍ بٌ طرف اتاق رفت
چطَر تا صبح خشکش کند . گالب خَب نی دانست لباس را چطَر بشَید. نی گذاشتند
ٌ ی لباس . ٍ اتَ بکشد ٌ يا ٍ نشان يا را کنار يو ردیف بٌ سین ٍ بعد از شستن چطَر درج

 .بزند، يهیشٌ نسَلیت این کار با اٍ بَد

نهی دانو پیش تر يا . نگارین از خدا خَاستٌ، زٍد کنارم نشست ٍ خَد را بٌ نن چسباند
 !يو اینطَر بَد یا نن تازى داشتو بٌ رفتاريایش تَجٌ نی کردم

نادر با این کٌ خَد را با نرتب کردن گل يای گلدان سرگرم نی کرد، انا زیر چشهی نا را 
 :آرام گفت. نگارین سر کج کرد ٍ بٌ صَرتو نزدیک شد. نی پایید

 !نکنٌ از این کٌ نن این جام پکری. چتٌ انشب! چیٌ اسفندیار؟ راى بٌ خَدت نهی بری -

چٌ ! حتها خیال نی کند نن يو يهان قدر نی خَايهش! دختر بیچارى. ٍ ریز ریز خندید
یا بگَیو نٌ، تَ کٌ ! دلیل بی تفاٍتی ٍ پکر بَدنو شخص تَست! بگَیو؟ باید بگَیو بلٌ
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نن بٌ دختر دیگری فکر نی کنو ٍ چَن نگاى خیرى نن را بٌ ! داخل آدم يو نیستی
 :خَدش دید، خَدش را نزدیک تر کرد ٍ آرام گفت

 !چشو يات رٍ درٍیش کن پسر -

برای رفع سَتفايو ! آخ کٌ نن دارم، تًهینٌ را در صَرت تَ نی بینو نگارین بینَا ... آخ
 :گفتو

 !آخٌ تا حاال نَرچٌ از نزدیک ندیدم -

نهی دانو چرا از بچگی اٍ را نَرچٌ صدا نی زدم ٍ اٍ يربار قًر . ٍ پخی زدم زیر خندى
نادر با چشو ٍ ابرٍ از نن . بٌ طرف پنجرى رفت. این بار يو اخو کرد ٍ بلند شد. نی کرد

. اصال حَصلٌ این ادايا را نداشتو. پرسید چٌ شدى؟ ٍ باز يو با اشارى گفت برٍم پیشش
نهی دانو در این یک ناى، نادر ، پدر ٍ عهَجان ٍ زن . دلو نی خَاست نحل قبل باشیو

ٌ اند انگار راستی راستی داشتند کار را تهام . عهَ جان، چٌ از نن بٌ این دختر گفت
با عقل کَچک ٍ جَان خَد اندیشیدم اگر االن بٌ سراغش برٍم یعنی طاقت . نی کردند

یعنی نی خَايو اٍ دلبری کند ٍ ... یعنی دلو نی رٍد برای ناز ٍ ادایش...قًرش را ندارم
البتٌ کٌ اٍ را چَن خَاير یا حداقل يهان دختر عهَ دٍست داشتو ٍ . نن نازش را بخرم

کاری . نهی خَاستو ناراحتش کنو؛ انا اگر االن خَدم را ببازم باید با احساساتش بازی کنو
 .کٌ از نن ساختٌ نبَد

 .برای شام صدام کنین: "بی تَجٌ بلند شدم ٍ يهان طَر کٌ از پلٌ باال نی رفتو بلند گفتو
" 

نادر کٌ از لحن صدایش نعلَم بَد از رفتارم ناراحت شدى ٍ نی خَايد طَری جهع ٍ 
 :جَرش کند، رٍ بٌ نگارین گفت

 .برٍ پیشش بشین. برٍ باال اسفندیار نی خَاد تار بزنٌ! پس چرا دم پنجرى ای -
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چنگی بٌ . نادر بنای ناسازگاری ٍ لجبازی گذاشتٌ بَد. نخیر، انشب از آن شب يا بَد
نَيایو زدم ٍ سرم را چرخاندم ٍ از البٌ الی نردى يا نگاى خشهگینی بٌ نادر انداختهف بٌ 

 .رٍی خَد نیاٍرد

بازش کردم تا يَای تازى حالو را . در اتاق را باز گذاشتو ٍ نستقیو بٌ طرف پنجرى رفتو
نن کٌ ينَز با خَدم کلنجار نی رٍم ٍ گايی بٌ ! آخر چرا این طَر نی کردند. جا بیاٍرد

شک ٍ گايی بٌ یقین نی رسو، چطَر نی تَانو برای ازدٍاج، آن يو با دخترعهَی خَد 
کٌ بعد از ير تصهیهی در ير صَرت، باز يو تا آخر عهر چشو در چشو يو نی شدیو، 

ٍ ٍای ... دل یک چیز نی گفت ٍ عقل یک چیز دیگر. تصهیو خطرناکی بَد! تصهیو بگیرم
يهان قدر ! يهان قدر سخت. از آن رٍزی کٌ بین عقل ٍ دل، باید یکی را انتخاب کنی

 !دشَار

با این کٌ ازت دلخَرم ٍ اصال يو ازت خَشو نهیاد؛ ٍلی چَن زن عهَ جان گفتٌ اٍندم  -
 .ينَز يو بايات قًرم! حاال فکر نکن خبریٌ يا. باال

. ای دختر سادى دل. پَزخندی گَشٌ لبو جا خَش کرد. پشت بٌ اٍ ٍ رٍ بٌ پنجرى بَدم
اگر ير زنان دیگری بَد، این کار را نی کردم؛ انا . حاال حتها باید نازش را يو نی کشیدم

چرا . االن کٌ بحخ ازدٍاج نا جدی شدى باید نراقب کَچکترین عکس العهل خَد باشو
 .کٌ از ریزترین کار نن يو، نهکن است برداشت سَء کند ٍ برای خَد خیال ببافد

گَشٌ تخت نشستٌ بَد ٍ با دست با گردنبند ظریف نرٍاریدی اش بازی بازی . برگشتو
چٌ . بی شک زیبا بَد ٍ دلربا کٌ ير نردی خَايان يهچین زنی برای ازدٍاج بَد. نی کرد

بسا کٌ خانَادى عهَجان يو از آن خانَادى  يای سرشناس ٍ با اصالت بَدند کٌ این خَد 
نحل تًهینٌ نبَد کٌ حاصل یک ازدٍاج پنًانی باشد ٍ سر آخر . بٌ انتیاز نگارین نی افزٍد

يو از سر بی کسی ٍ بی چارگی بٌ ننزل برادر ناتنی خَد پناى بیاٍرد ٍ ير تَيین ٍ رفتاری 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  61  

راستی کٌ چقدر خانَادى ٍ اصالت نًو بَد ٍ برای ازدٍاج، بٌ . را بٌ دیدى  ی ننت بپذیرد
 .کنارش نشستو. اقبال دختر یا پسر کهک نی کرد

 نگارین زن عهَ جان با تَ حرف زدند؟ -

بی اغراق، نحل کسی کٌ دستش را بٌ برق ٍصل کردى بٌ خَد لرزید؛ انا زٍد بٌ خَد 
 .نسلط شد

 با نن؟ در نَرد چی؟ -

. نهی خَاست سبک سری کند ٍ خَد را بیش از حد نشتاق نشان ديد. خَب حق داشت
بٌ چشو يایش نگاى کردم کٌ التهاس . يرچند کٌ اشتیاق از رفتارش کانال پیدا بَد

آن قدر اضطراب داشت ٍ گردنبندش را بٌ چپ ٍ راست . نحبت داشت ٍ دٍ دٍ نیزد
 .نی کشید کٌ گفتو االن پارى نی شَد

 .باشٌ، فرانَشش کن. پس ينَز جدی نیست. خب، عیبی ندارى -

ٌ اش را از حرص جهع کرد چرا کٌ بٌ خَبی دریافتو، نهی خَايد خَد را نشتاق . لب ٍ لَچ
. پس نجبَر بَد سکَت کند. نشان ديد ٍ چیزی بپرسد یا دنبالٌ حرف را بگیرد

نی خَاستو خَدم بٌ اٍ بگَیو کٌ فعال يیچ تصهیهی برای ازدٍاج ندارم ٍ اٍ نباید بٌ 
باید نی گفتو دلو نی خَايد نحل قبل بايو رفتار . اصرار  يای پدر ٍ نادرنان تَجًی کند

اصال از کجا . بی غرض، بی ننظَر ٍ بدٍن خیال باطل؛ انا زٍد پشیهان نی شدم. کنیو
اٍ کٌ در نقابل نگارین انتیازی ندارد تا . نعلَم کٌ احساسو بٌ تًهینٌ زٍد گذر نباشد

انا نٌ، . خانَادى ام بٌ خاطر آن انتیاز دست از دختر نسبی بکشند ٍ بٌ غریبٌ رجَع کنند
تًهینٌ . با کاريا ٍ رفتارش نرا تشنٌ کردى بَد. تًهینٌ ارزش داشت. تًهینٌ انتیاز داشت

تًهینٌ اگر چٌ نَی خَد را از نن . اجازى نداد لهسش کنو ٍ با نن دست ندادى بَد
برعکس . ينَز ساق پا یا دستش را ندیدى بَدم. نهی پَشاند؛ انا لباسش پَشیدى بَد
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نگارین، اٍ بٌ جسو خَد بسیار ايهیت نی داد ٍ این دست نیافتنی بَدن، نرا بیشتر 
دلو نی خَاست نن اٍلین ٍ تنًا کسی باشو کٌ جسو ظریف ٍ زیبای اٍ را . جذب نی کرد
 ...البتٌ، اگر اٍ يهسرم باشد. کشف نی کنو

يجدى سال داشتو ٍ ينَز نهی دانستو برای انتخاب . یک يهچین جَانی بَدم. بلٌ
آنچٌ تًهینٌ را نزد نن عزیز کردى بَد، غــریـ ـزى . يهسر دقیقا چٌ نالک يایی نی خَايو

ٍ فطرت نن بٌ عنَان یک نرد بَد کٌ در نقابل یک بانَی عفیف ٍ نتشخصی چَن اٍ 
. سر تعظیو فرٍد آٍردى بَدم ٍ این دٍر از دسترس بَدن اٍ، نرا بیشتر شیفتٌ نی کرد

 :نگارین نن ٍ نن کنان گفت

 تار نهی زنی؟ -

حال خَد را نهی فًهیدم، ينَز با این شَریدگی ٍ . خَدم يو دلو نی خَاست بنَازم
نگارین بٌ طرف تار رفت . سرم را بٌ نشانٌ رضایت تکان دادم. بی تابی عجین نشدى بَدم

ٌ ای بیش نبَد، نگاى نی کردم . ٍ نن، يهان طَر کٌ بٌ راى رفتنش، با آن لباس کٌ تکٌ پارچ
يو باید درست فکر ! " نٌ سیخ بسَزى نٌ کباب. کاری بکن بًر جَاب: "در دل گفتو

رفتاری کٌ . يو باید درست تصهیو نی گرفتو ٍ يو باید درست رفتار نی کردم. نی کردم
 !زیانی بٌ کسی نرساند

. کنار طاقچٌ پنجرى نشستو ٍ پای راست را رٍی پای چپ گذاشتو. شرٍع کردم
سرم را از سر شیدایی کهی . دست يایو رٍ تار نی لغزید ٍ آٍای شَریدگی سر نی داد

نگارین یک بری رٍی تخت نشستٌ بَد ٍ با . عقب تر از بدن گرفتٌ ٍ غرق در اٍيام شدم
با ير نَای تار، دلو بند بند نی شد ٍ تًهینٌ را نی دیدم با آن . شیفتگی نرا نگاى نی کرد

با يهان نگايی کٌ با اشک . نگاى بًت زدى ای کٌ بٌ رفتن شًاب الدین خیرى ناندى بَد
گَشٌ چشهش بٌ نن دٍختٌ بَد ٍ با التهاس نی خَاست بیش از این خجلش نکنو ٍ 

باید پردى از راز چشو يایش . تَ چٌ نی کردی با این دل! آى دختر. اتاق را ترک کنو
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ری کٌ در سیايی چشو يایش ناندى بَد نی بردم. برنی داشتو کو کو . باید پی بٌ سا
چشو يا را بستٌ بَدم ٍ . آرام آرام نی زدم ٍ حافظ نی خَاندم. شرٍع بٌ خَاندن کردم

صدایو سَز . بی تَجٌ بٌ نسیو خنکی کٌ از پنجرى نی آند، لب پنجرى نشستٌ ٍ نی نَاختو
راى بٌ . يهیشٌ ٍقتی نی خَاندم يهٌ لذت نی بردند. داشت، دل شنَندى را نسخ نی کرد

چشو يایو را بستٌ ٍ در تاریکی فقط چشو  يای تًهینٌ بَد کٌ خیرى . حال خَد نداشتو
 .خیرى بٌ نن زل زدى ٍ نی خَاست بٌ عهق جانو نفَذ کند

 نرا نًر سیٌ چشهان ز سر بیرٍن نخَايد شد

 قضای آسهان است این ٍ دیگرگَن نخَايد شد

این ساز آشفتگی ٍ . آٍای تار نبَد، آٍای حنجرى نبَد، این آٍای دل بی قرار نن بَد
 .بیچارگی نن بَد کٌ بلند بَد

 شــ ـراب لعل ٍ جای انن ٍ یار نًربان ساقی

 دال کی بٌ شَد کارت اگر اکنَن نخَايد شد

چشو يا را باز کردم ٍ نگارین را . آن قدر این بیت را تکرار کردم کٌ صدا در گلَیو خفٌ شد
بٌ نحض این کٌ دید . دیدم کٌ بٌ پًنای صَرت اشک ریختٌ ٍ نحَ بٌ نن خیرى شدى

چشو يایو را باز کردم، با پشت دست صَرتش را پاک کرد ٍ با لبخند ساختگی، يهانطَر 
 :کٌ فین فین نی کرد گفت

انگار جگرت خَن بَد ٍقتی . خیلی نلتًب بَدی. انشب خیلی سازت سَز داشت -
 .انگشت بٌ سیو يا نی بردی
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نادرم دستهال يایی گلدٍزی کردى . کشَی نیز را باز کردم. تار را رٍی نیز تحریر گذاشتو
یکی را برداشتو ٍ بٌ . يهٌ تهیز ٍ اتَ کشیدى. ٍ گَشٌ ير کدام گل سرخی طرح زدى بَد

 .تشکر کرد ٍ زیر پلک يایش را پاک کرد. طرفش گرفتو

انگار بار اٍلی بَد کٌ تار . خَدم يو نهی دٍنو انشب چرا این قدر از تٌ دل خَندم -
 .نی زنو

آرام طَری کٌ بٌ گَش ير نردی نالیو . نگارین لبخندی زد ٍ با طنازی تکانی بٌ خَد داد
 :نی نهَد، گفت

 !شاید انشب شب نًهی تَ زندگی تَ بَدى کٌ این حال رٍ داشتی -

داشتو کو کو نطهئن نی شدم کٌ انشب، حضَر اٍ، تنًا، بدٍن عهَ ٍ زن . یکٌ خَردم
شاید در حضَر پدر شرم نانع . عهَ جان در این خانٌ، یعنی نزدیکی بیشتر اٍ با نن

تنًا آندى تا بدٍن خجالت از آنًا، نرا بٌ خَد ترغیب . نی شد، خَد را بٌ نن نزدیک کند
نفس ! برای يهین، انشب شب نًهی بَدى. کند ٍ رضایت نرا برای نانزدی بگیرد
باز يهان . عزنو را راسخ کردم. تصهیهو را گرفتو. عهیقی کشیدى ٍ گَشٌ لبو را گزیدم

یک تای ابرٍ را باال دادى ٍ انگشت اشارى را . اخو کو رنگ، رٍی پیشانی ام جا خَش کرد
 :بٌ طرفش گرفتو ٍ آرام گفتو

نی خَايو یک چیزی رٍ . ببین نگارین، نی دٍنو کٌ زن عهَ جان با تَ صحبت کردى -
ٌ ای بٌ در زد ٍ گفت. صدای لعبت رشتٌ کالنو را قطع کرد... ٍ اٍن این کٌ ! بدٍنی  :تق

 .آقا، تشریف بیارین برای صرف شام -

چنگی بٌ نَيایو زدم، ٍ بدٍن این کٌ . ير دٍ بٌ در نیهٌ باز اتاق خیرى شدیو. ٍ زٍد رفت
با چشو  يای پرسش گر . ایستادم تا نگارین يو بیاید. حرفو را کانل کنو بٌ طرف در رفتو
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ٌ رٍیو ایستاد ٌ ی نن بَد. دٍ طرف بازٍیو را گرفت. رٍب يهان طَر کٌ با نگاى . قدش تا سین
 :بین دٍ چشهو دٍ دٍ نیزد، آرام پرسید

 چی نی خَای بگی اسفندیار؟ -

 .صدای نادر، رد نگايش را شکست ٍ بٌ راى پلٌ داد

ٌ يا، بیاید -  !آقا ننتظرن يا. بچ

آيستٌ دست يایش را از رٍی بازٍانو برداشت ٍ سر بٌ زیر، نانند سرلشگری کٌ شکست 
. چنگی بٌ نَيایو زدم ٍ نفسو را بیرٍن دادم. را پذیرفتٌ، سالنٌ سالنٌ پایین رفت

دلو بٌ حالش . تَجٌ بٌ نگارین یا عدم تَجٌ بٌ اٍ. نهی دانستو کدام کار درست است
راضی بٌ خرد . نی سَخت، دختر عهَیو بَد، دٍستش داشتو، با يو بزرگ شدى بَدیو

چٌ باید نی کردم؟ سر . شدن ٍ شکستنش نبَدم؛ انا از طرفی، دلو با نن بی قراری نی کرد
ٌ ام را تحریک کرد. نیز شام حاضر شدم . بَی برنج اعالی زعفرانی ٍ قرنٌ سبزی، شان

انَاع اشربٌ ٍ ساالد را . گالب بٌ تٌ دیگ  يای پر رٍغن سیب زنینی، کنجد پاشیدى بَد
. نًیا کردى ٍ با نًایت سلیقٌ، نیز را با شهعدان  يای نقرى ٍ گلدان  يای پر گل آراستٌ بَد 

غذا . قاشق ٍ چنگال يا را بٌ ترتیب سرٍ، کنار بشقاب ٍ رٍی دستهال سفرى قرار دادى بَد
البتٌ کٌ نن، گالب درى را برای . خَردن در خانٌ نا آدابی داشت کٌ باید رعایت نی شد

. خَد نادر برای ير سٌ نفرنان سَپ ریخت. فرار از يهین تشریفات ترجیح نی دادم
نادر چنگالش را در خیار فرٍ . گالب را نرخص کردى بَد تا راحت بتَانیو صحبت کنیو

ديانش را با دستهال . برد، آن را آغشتٌ بٌ سس گَشٌ بشقابش کرد ٍ بٌ ديان گذاشت
 :پاک کرد ٍ شرٍع کرد

 .خَشهزى است؟ انشاءهلل شام عرٍسیتَن رٍ يو نی خَام بدم گالب بپزى -
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بٌ سرفٌ افتادم، بٌ زٍر دٍغ نعنایی خنک، تَانستو لقهٌ را قَرت . غذا در ديانو ناسید
 پس اجبار چیست؟! خَب است گفتٌ بَد نهی خَايو اجبارت کنو. ديو

نادر بٌ . نگارین کٌ زیر چشهی نرا نی پایید، با غذایش بازی نی کرد ٍ سر بٌ زیر داشت
 :شَخی گفت

 !از االن نهی خَاد يَل کنی! خَب حاال -

جرات نداشتو . با خشو چنگال را در دست فشردم. ٍ بٌ تبع حرفش، اٍ ٍ پدر خندیدند
نادر بدٍن پرسیدن نظر نن . داشتو جان نی دادم. در حضَر پدر، نیز غذا را ترک کنو

از دید اٍ، نن تنًا از آیندى نانعلَنو نی ترسیدم ٍ جای نگرانی . داشت کار را تهام نی کرد
انقدر نلک ٍ انالک داشتیو کٌ نی تَانستو تا ! نبَد اگر دانشگاى يو قبَل نشدى باشو

کارخانٌ رنگ سازی کٌ ارجیٌ پدرِی نادر بَد يو، رٍی ! تازى. اخر عهر با خَشی زندگی کنو
پیش خَد فکر نهی کرد کٌ نن، دل سپردى باشو ٍ عهارت . این جرٍت، اندٍختٌ نی شد

در يهین فکر يا بَدم کٌ صدای ! اربابی حشهت خان، برایو حکو بًشت را پیدا کردى
 :نگارین نرا بٌ خَد آٍرد

 .نهنَن از شها. عهَجان، زن عهَ جان، خیلی غذای لذیذی بَد -

 :ديانش را پاک کرد ٍ ادانٌ داد

باید ببخشید کٌ ينَز نیز غذا جهع نشدى ٍ شها . اگر اجازى بدید نن رفع زحهت کنو -
 !يو این يهٌ تدارک دیدین؛ ٍلی اگر اجازى بدین نن برم دیگٌ

 .صدای نادر ٍ پدرم يردٍ بلند شد
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" يهین یک ذرى خَراک، شد شام؟ يهینٌ این قدر الغری دیگٌ"، " تَ کٌ چیزی نخَردی "
ٌ ای" ،  حاال یک کو " ، ." نا کٌ ينَز غذا نخَردیو، تازى شرٍع کردیو! آخٌ چی شد یکدفع

 "از این نرغ سَخاری شدى بردار، تَ فقط قرنٌ کشیدی، اٍن يو درست نخَردی

نی ترسیدند نن چیزی بٌ اٍ گفتٌ . ير دٍ يَل کردى بَدند. صدايا دٍر سرم نی چرخید
از این کٌ دل خَری . باشو کٌ ناراحت شدى ٍ حاال شام خَردى ٍ نخَردى نی خَايد برٍد

برای اتهام تهام این سَءظن يا بلند شدم ٍ . بین آنًا ٍ عهَجان پیش بیاید، بیو داشتند
 .بٌ بحخ خاتهٌ دادم

 .نن نی رسَنهت -

این طَری يو دل نادر ٍ پدر را بٌ دست آٍردى ام ٍ از جنجال بعد از نًهانی خَد را 
جهلٌ دٍم را کٌ گفتو دیدم چًرى ير سٌ . يو نگارین زٍدتر نرخص نی شَد. ريانیدى ام

 .نفر شاد شد

 !سَییچ فَرد رٍ ببر تَ حیاط تا نن بیام. با این لباس پیادى نیا. نی رم حاضر شو -

 .گذاشتند پای غیرتو

*** 

صدای شًاب الدین ندام تَی گَشو زنگ . چند رٍز است، خَد را در خانٌ حبس کردى ام
 .نی خَرد

 "ددى نطبخی... ددى نطبخی "

اصال تصَرش را يو نهی کردم، . تنًا کسی کٌ تا بٌ حال بٌ نن تَيین نکردى بَد، اٍ بَد
. يهان جَانک ژیگَل شًری کٌ خیلی يو ادعایش نی شد. آن يو جلَی یک غریبٌ

چند . شًاب الدین را، نن بٌ این سن رساندم. خجالت کشیدم، خیلی خجالت کشیدم
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. تر ٍ خشکش نی کردم. سالی نی شد کٌ تهام کاريایش را نحل یک نادر انجام نی دادم
 .تنًا کسی بَد کٌ دٍستو داشت ٍ با نن ٍقت نی گذراند

نیگٌ چند رٍزى نیَندی عرض ادب، بلند شَ . تًهینٌ؟ بیا دست بـ ـَسـ خانو بزرگ -
 .دخترم

ٌ دری نجات داد. نگايی بٌ پریچًر انداختو خَب بَد؛ انا اٍ يو . زن برادری کٌ نرا از درب
نرا آزار نهی داد؛ ٍلی سلسلٌ نراتب را . اٍ يو از باال بٌ نن نگاى نی کرد. خان زادى بَد

يهین کٌ . انا نن را دختر خَاندى نیز قبَل نداشت" . دخترم"نی گفت . رعایت نی کرد
ٌ ی  ندام یادآٍری نی کرد باید برٍم دست بـ ـَسـ خانو بزرگ، یعنی نن را يهان َلِل

ٌ اش نی شناسد  .بچ

نَيایو را نرتب کردى ٍ . چشو يایو دیگر فرٍغ نداشت. خَد را در آینٌ برانداز کردم
 : با تردید پرسیدم. چارقد کَچک گل گلی را کٌ پریچًر برایو خریدى بَد سر انداختو

 شًاب الدین کجاست؟ کالسش تهَم شد؟ -

ٌ ان. ينَز دارن نی خَنن. نٌ -  .تَ نًهَن خَن

خدا خدا کردم تا بٌ اتاق خانو بزرگ برسو، سر ٍ کلٌ جَان پیدا . آيستٌ قدم برنی داشتو
ٌ رٍ شَم. نشَد خجالت نی کشیدم، از تَيینی کٌ در حضَر اٍ، بٌ . نهی تَانستو با اٍ رٍب

خانو بزرگ رٍی نبل نخهل بزرگ کنار پنجرى در خَد . پریچًر در را باز کرد. نن شدى بَد
. فرٍ رفتٌ، پايایش را دراز کردى ٍ نچ پای راست را رٍی نچ پای چپ قرار دادى بَد

چشو  يای نرنَز ٍ نانًربانش را ریز کرد ٍ با خشو، عصای چَب گردٍیش را بلند کرد ٍ 
 :بٌ طرفو گرفت

این چند رٍز کدٍم گَری بَدی گیس بریدى؟ نهیگی این جا صاحاب دارى؟ نباید بیای  -
 دست بَسی؟
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پايایو بٌ زنین . يربار دیدن این زن، قلبو را نی فشرد. لب يایو را رٍی يو فشردم
. پریچًر از پشت نرا تقریبا يل داد ٍ بٌ جلَ يدایت کرد. چسبیدى بَد ٍ جلَ نهی رفت

 .خانو بزرگ عصا را رٍی زنین گرفت ٍ با پنجٌ ندام سر آن را نی فشرد

 .سالم خانو بزرگ، عرض ادب -

. خو شدم ٍ دست چرٍکیدى ٍ از فشار نشت شدى اش را کٌ رٍی پایش بَد بَسیدم
صبر کرد ٍ بعد از این کٌ بَسیدنش با نفرت . انگشتر عقیق جدید بٌ دست داشت

. البتٌ کٌ نن بٌ دست بَسی عادت داشتو. يهیشٌ يهین طَر بَد. دستش را پس کشید
رٍزانٌ چندین بار بٌ دست نلکٌ نادر، نلکٌ ٍ شايزادى يا بـ ـَسٌ نی زدم ٍ ادای احترام 

کٌ بٌ نن يیچ برتری ... شايزادى يایی کٌ تقریبا يو سن ٍ سال خَدم بَدند. نی کردم
نگر نٌ این کٌ يهٌ نا انسان بَدیو ٍ خدا خَدش در قرآن گفتٌ است کٌ . نداشتند

پس اگر قرار بَد بـ ـَسٌ بر دست کسی * ٍاالترین شها نزد نن، با تقَاترین شهاست؟ 
نٌ این يا کٌ خدا را فرانَش کردى ٍ . بزنو باید بٌ دست باتقَاترین انسان بـ ـَسٌ بزنو

 .این طَر دیگران را آزار نی دادند

ٌ ی حرٍنی اٍن زنیکٌ رٍ نیار این جا! نکن. صدبار بٌ این خانو گفتو نرٍ تَ جلد آقا - ! تَل
فکر کردید يهَن ٍقت کٌ گفتین این رٍ آٍردین ٍاسٌ َلِلگی شًاب الدین، نن نفًهیدم 

ٌ اش ٌ ست؟ بفرنا خانو، بفرنا، این يو نتیج باید بفرستیو ! این تخو ٍ ترکٌ يهَن کلفت
 !عقبش تا شاید حالیش بشٌ ٍ بفًهٌ این جا بی سر ٍ صاحاب نیست

. از حرص نهی تَانستو بٌ اٍ نگاى کنو! ای کاش تَان داشتو تا دندان يایش را خرد کنو
 !خدا را شکر کٌ شًاب الدین نیست ٍگرنٌ این کلهٌ نحس را يو یاد نی گرفت

ٌ است، نهی فًهٌ. ای خانو - ان شاهلل زیر . شها چرا اٍقات خَدتَن رٍ تلخ نی کنید؟ بچ
شها خَن خَدتَن رٍ کحیف نکنین بٌ خاطر این . سایٌ شها، کو کو تربیت نی شٌ

 .بی تجرگی يا
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خانو بزرگ خیلی . ٍ آرام لب پایین را گزید ٍ با چشو ٍ ابرٍ بٌ نن اشارى زد چیزی نگَیو
 .پریچًر رگ خَاب اٍ را داشت. زٍد نرم نی شد

نن سن این بَدم حشهت خان رٍ پا راى ! تازى کو کو نی خَاد تربیت بشٌ؟ خانو -
 !نی رفت

ير چی . خانو بزرگ شها کٌ يزارناشاهلل نباید خَدتَن رٍ با این دختر نقایسٌ کنید -
 .باشٌ شها دختر عزت اهلل خانین

خانو بزرگ رگ ٍ ریشٌ درست ٍ حسابی نداشت ٍ بٌ اجبار از يهٌ خَاستٌ بَد پدرش را 
شنیدى بَدم پدرم، ساالرخان، عاشق اٍ شدى ٍ اٍ را بٌ جای طلبی . عزت اهلل خان بنانند

بٌ چین ٍ چرٍک ٍ بینی بزرگش نهی خَرد، رٍزگاری زیبا . کٌ از پدرش داشت برداشتٌ بَد
خالصٌ کٌ با این حساب، از ! پدرم عاشق چٌ چیز اٍ شدى بَد، نعلَم نیست! بَدى باشد

این کٌ دیگران اٍ را اصل ٍ نسب دار بدانند غرق شادنانی نی شد ٍ پریچًر این را خَب 
اینًا را پیش تر، عزیزخانو برایو تعریف . عزت اهلل، پدرش، یک اصطبل دار بَد. نی دانست

ای کاش زٍدتر نرخصو کنند ٍ بٌ اتاقو . راستی االن نَى عزیز خانو این جاست. نی کرد
 .برٍم تا اٍ نرا نبیند

نعذرت بخَاى بٌ خاطر . پاشَ یٌ بار دیگٌ دست خانو بزرگ رٍ ببَس. پاشَ تًهینٌ -
 .بی ادبی

چشو يایش . خانو بزرگ چشهانش را بٌ نن دٍختٌ بَد. نانند نسخ شدى يا بلند شدم
. جلَ رفتو. با آن ابرٍی پر کٌ رنگ آرایشگر را بٌ خَد ندیدى، با اخو ترسناک تر نی شد
دستش را پس . پایش را بلند کرد ٍ آن را رٍی بالشتک کَچک نخهل قرنز رنگ گذاشت

 .کشید

 !این جا رٍ ببَس... این جا نٌ -
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چندشو شد، . پایی کٌ يو چرٍکیدى بَد يو کک ٍ نک داشت. ٍ بٌ پایش اشارى کرد
قاب عکس يا ٍ . نلتهسانٌ نگايی بٌ دٍر ٍ بر اتاق انداختو. حالو داشت بًو نی خَرد

ٌ  يای نزین بٌ ترنٌ ٍ نخدى يا، يهٌ دٍر سرم نی چرخید از پنجرى يهان جَان . طاقچ
خدا را شکر کٌ نن را در این حالت ٍ این . ژیگَل را دیدم کٌ داشت حیاط را ترک نی کرد

 .اتاق کدر ٍ تاریک نهی دید

دٍ پنجرى بزرگ داشت کٌ ارسی  يای رنگارنگ باال زدى اش، نَر را کانل بٌ . تاریک نبَد
از تعلل . رنگ از رخ پریچًر پرید. اتاق پًن نی کردند؛ انا برای نن يهٌ جا تاریک بَد

یک بار دیگر نگايو از رٍی دانن سبز رنگش، با آن . نن ٍ خشو خانو بزرگ بیو داشت
پنجٌ پا را در بالشتک فرٍ بردى ٍ . گل يای ریز نارنجی، سر خَرد ٍ بٌ پایش رسید

نهی دانو خَش رقصی . انگشت يای نافرم ٍ بدترکیبش را باال گرفتٌ بَد ٍ تکان نیداد
عصایش را بلند کرد بٌ . نی کرد یا کًَلت سن باعخ نی شد نتَاند جابت نگًش دارد

 .صدایش نحل پتک نغزم را خراش داد ٍ بًو کَبید. زنین کَبید

 !یاالا تا ندادم اٍن گیسای بَگندٍت رٍ بٌ دم اسب ببندن -

حاال پايایش . بٌ ناچار نشستو. نی دانستو کٌ پایش بیفتد يهین کار را يو خَايد کرد
خو شدم ٍ سرم . ناخن  يای زرد ٍ شکنندى ی بلندش حالو را بًو زد. را از نزدیک نی دیدم

يهان طَر کٌ سرم پایین بَد، چشهو را باال گرفتو ٍ بٌ صَرتش نگاى . را نزدیک پا گرفتو
. نتکبرانٌ لبخند بٌ لب داشت ٍ لب يایش از شَق با لبخند بٌ يو فشردى نی شد. کردم

نچ دستش رٍی عصا نی لرزید ٍ عصا را فشار نی داد ٍ از لرزش دستش عصا يو 
نهی دانو در نگايو چٌ دید کٌ . نی لرزید ٍ در انتًا، نحکو بٌ زنین جابت نی ناند

 :چشو يایش آتشی شد ٍ با فریاد غرید

 !زٍد باش حرٍم زادى ی نادر بٌ خطا -
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خشو در تک تک سلَل  يای بدنو نی جَشید ٍ اٍ این . يهٌ تنو شرٍع بٌ لرزیدن کرد
آرام سر پایین بردم ٍ با لب سرد ٍ غضبناکو، . خشو را از دریچٌ چشو يایو نی دید

ٌ اش گَشو . پا يای چرٍکیدى ٍ لرزانش را لهس کردم دیگر ننتظر نهاندم تا قًقًٌ نستان
را کر کند، بٌ تندی اتاق را ترک کردم ٍ بٌ صدای پریچًر کٌ نی خَاست از خانو بزرگ 

در را کٌ بستو، رٍسری را از سرم کشیدم ٍ خَد را . اذن نرخصی بخَايو تَجًی نکردم
بعد از آنکٌ برادرزادى ام بٌ فرنگ رفتٌ بَد اتاقش . رٍی تخت کًنٌ نجدالدین پرت کردم

حال در این اتاق صدای قًقًٌ آن پیرزن نکار عبَس، . را در اختیار نن قرار دادى بَدند
 .تنًا صدایی بَد کٌ دٍر سرم نی چرخید

بار اٍلی نبَد کٌ نرا حرانی ٍ . ندام بٌ خَد ٍ بخت نفرین شدى ام لعنت نی فرستادم
ٌ ی نادرم نًر ٍ انضای عاقد شرعی داشت . نادرم را خطاکار نی نانید ٌ نان با این کٌ صیغ

 .ٍ پدرم جلَی چشو يای ٍقیح يهین زن، آن را نشان يهٌ دادى بَد

خَشحال بَدم کٌ نَيایو دٍ . از رٍی تخت بلند شدم ٍ نشستو. پریچًر در را باز کرد
سکَتی بین نا . طرف صَرتو را احاطٌ کردى ٍ اٍ چشو يای خیس از اشکو را نهی بیند

پردى يا را کنار زد تا باد . کهی قدم زد. حاکو بَد کٌ گٌ گاى، با فین فین نن نی شکست
 .بیاید

حاال نٌ کٌ . پیر شدى، دیگٌ حال ٍ حَصلٌ سابق رٍ ندارى. از حرف ياش ناراحت نشَ -
قبل يو اخالقش با االن تَفیری کردى باشٌ يا، نٌ فقط با تَ، بلکٌ با يهٌ يهین برخَرد 

حاال این کٌ تَ دختر يٍَی اٍنی نزید بر علت شدى ٍ بیشتر از بقیٌ تَ رٍ . رٍ نی کنٌ
با . يفت جدم خان ٍ خان زادى اند. نن خَدم خان زادى ی شهرٍنو. ناراحت نی کنٌ

تَ نیشی دختر . این حال، با اصرار نی خَاد بٌ نن بقبَلَنٌ کٌ حشهت از نن اصیل ترى
شَير نرحَنش؛ ٍلی نن حتی نهی تَنو بگو تَ از اٍن، کٌ پدرش اصطبل دار بَدى 

 .چَن نهی خَاد حتی بٌ زبَن آٍردى شٌ! بااصالت تری
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 :با صدایی کٌ از زٍر گریٌ چندرگٌ شدى بَد گفتو

 .آدنی باید باشرافت باشٌ. اصالت بٌ اصطبل دار بَدن یا خان زادى بَدن نیست -

شاید اٍ يو از این کٌ رٍزی خَاستٌ بَد تا نرا از کاخ سعدآباد بیرٍن . ُبراق نگايو کرد
دستش را در . رٍی صندلی جلَی نیز تحریر نشست. چیزی نگفت. بیاٍرد، پشیهان شدى

 :يَا تکان داد ٍ بی حَصلٌ گفت

تَ نی تَنی در غیاب اٍن . نعلو شًاب الدین نی خَايد چند رٍزی برى نرخصی. بگذریو -
ٌ اش نیاد ٍقت شًاب  با شًاب الدین کار کنی؟ دلو نی خَايد نًرناى کٌ نعلو سرخَن

 .الدین رٍ بٌ خاطر حرٍف الفبا ٍ انال نگیرى

*** 

برگ . نَر چراغ ناشین، خیابان را رٍشن تر نی کرد. در بین راى ير دٍ سکَت کردى بَدیو
حَاسو بٌ . درخت يایی کٌ دٍطرف خیابان قد علو کردى بَدند، با نسیو خنک نی رقصید
ٌ رٍ بَد کٌ دستان یخ زدى ٍ لرزان نگارین دستو را از رٍی فرنان لهس کرد قلبو بٌ . رٍب

ينَز جَان تر از آن بَدم کٌ بتَانو خلَتی خیابان ٍ دست  يای لرزان عهَزادى . تپش افتاد
نٌ از رٍی ناراحتی کٌ از رٍی . اخو يایو در يو رفت. خَد را پای اظًار لطف نگذارم

 .صدایش نحل یک الالیی رٍح انگیز، گَشو را نَازش کرد. اضطراب

 .نهی دٍنو چرا انشب اٍن طَری کٌ دلو نی خَاست نشد -

حتها انتظار داشت بپرسو چطَر دلت نی خَاست باشد، تا اٍ از دلدادگی ٍ تهایل بٌ ٍ 
 .رغبت بٌ نن حرف بزند ٍ نن بٌ خاطر بی تَجًی از اٍ دلجَیی کنو

 !چرا؟ خَب بَد کٌ نَرچٌ -
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با حرص دستش را از رٍی دستو . ٍ خند ى ای شیطنت بار گَشٌ لبو جا خَش کرد
ٍ . از رٍی شیطنت، اتَنَبیل را بٌ چپ ٍ راست کشاندم. برداشت ٍ گَشو را کشید

 "!یا انام زادى داٍٍد" طَری کٌ انگار حَاسو را پرت کردى با يَل گفتو 

خَدش را جهع کرد ٍ نحکو در صندلی خَد فرٍ رفت ٍ ندام جیغ . نگارین ترسید
شلیک خندى  يای نن، جیغ اٍ را قطع کرد ٍ حتها اگر عابری نا را نی دید، بٌ . نی کشید

دیگر جلَی درب ننزل عهَ جان رسیدى ! حال خَش ٍ سرنستی نا غبطٌ نی خَرد
. نگارین کٌ دٍست نداشت پیادى شَد، بٌ نرنی بازٍی نن را در آغَش گرفت. بَدیو

 :يهان طَر کٌ سعی داشت خَد را بٌ نن نزدیک تر کند، با طنازی گفت

 نهیشٌ یکو دیگٌ بچرخیو؟ نهی خَای نن رٍ ببری بًو بستنی بدی؟ -

شاید ير نَقع . چنگی بٌ نَيایو زدم ٍخَدم را در آیینٌ جلَی ناشین برانداز کردم
نهی دانو چرا در تهام لحظاتی کٌ نی خَاستو . دیگری بَد، حتها نی پذیرفتو؛ ٍلی االن نٌ

نحل قبل، برای نگارین کاری انجام ديو، چًرى نعصَم ٍ چشو يای نرنَز ٍ سیاى تًهینٌ 
 :با بی نیلی گفتو. آخ کٌ چقدر یادش قلبو را بٌ آتش نی کشید. بٌ خاطرم نی آند

ٌ ام، باید برم خَنٌ. انرٍز رٍز سختی داشتو. نن باید برم... نٌ... نٌ - باشٌ . خیلی خست
 .برای یٌ ٍقت دیگٌ

ٌ اش را جهع کرد ٍ با قًر گفت  :نگارین لب ٍ لَچ

 !تَ کٌ عصر این يهٌ خَابیدی -

دختری ریز . تا بٌ حال کٌ حرف ازدٍاج نا جدی نبَد، این قدر بٌ حرکاتش تَجٌ نداشتو
نقش ٍ دلربا کٌ نی تَانست، يهسر خَب ٍ زیبایی برای نن باشد؛ انا حاال کٌ فکر 
از . نی کنو، نی بینو دلو نی خَايد يهسرم، ٍقار ٍ نتانتی يهچَن تًهینٌ داشتٌ باشد

دلو نهی آند اٍ را کٌ يو بازی تهام . طرفی، باز يو دلو يَای بچگی يایهان را نی کرد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  75  

. این دٍرايی ٍ استیصال، بیش از ير چیز دیگری نرا آزار نی داد. لحظاتو بَد، دلخَر کنو
در دل نی دانستو کٌ جز تًهینٌ را نهی خَايو؛ انا عقل نًیب نی زد کٌ بٌ دست آٍردن 

دلو نی خَاست نن ٍ . این دختر، جز نشقت، چیزی برای تَ بٌ بار نخَايد داشت
نٌ دٍ کاندید برای ازدٍاجی . نگارین یکدیگر را بٌ يهان چشو پیشین نگاى کنیو

یکی شـراب ناب بَد ٍ خیالش سکر آٍر ٍ دیگری . چٌ نی شد کرد! قریب الَقَع ٍ حتهی
نگارین نستاصل بٌ بازٍیو چنگ زد . عهَزاد ى ای دلنشین بَد، پر از خاطرات خَب کَدکی

 .لب يا را پایین داد ٍ با التهاس بٌ نن خیرى شد. ٍ چشو يایش را با عشَى ریز کرد

ٌ ای -  !حقا کٌ نَرچ

شاید تنًا چراغ  يای عقب ناشین بَد کٌ زیر نَر . ٍ ناشین را رٍشن کردم ٍ راى افتادم
 .نالیو تیر چراغ برق سَسَ نی زد ٍ کو کو نا را در انتًای خیابان ناپدید نی کرد

*** 

 .صبح، با برخَرد نَر گرم ٍ شدید خَرشید بٌ چشو يایو بیدار شدم

. نن نهی دٍنو شها عدالت خَاى يا چرا تَ ظل گرنا يو شب يا پردى رٍ کنار نهی زنین -
 .پاشَ دیرى، انرٍز يزاری کار داریو

رٍزيایی کٌ باید زٍد بیدار نی شدم، نادر با . سرم را در بالشت فرٍ بردم ٍ چیزی نگفتو
 .کشیدن پردى يا بیدارم نی کرد

جلَی عهَت زشتٌ دخترش رٍ بعد از نیهٌ ! دیشب يو کٌ گذاشتی نصفٌ شب اٍندی -
ٌ اش  کجا رفتین حاال؟. شب ببری در خَن

 .داشت لباس  يای دیرٍز نرا نرتب سر جایش نی گذاشت. چشو يا را باز کردم
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از . يو خدا رٍ نی خَايی يو خرنا رٍ! ٍاالا آخرش يو نفًهیدم تَ با خَدت چند چندی -
یٌ طرف نیگی زٍدى از یٌ طرف دخترى رٍ نی بری، نی گردٍنی ٍ آخر شب نی ذاریش در 

ٌ اش اداست. خَنٌ . نن کٌ نی دٍنو این، زٍدى ٍ باید فکر کنو ٍ جَاب کنکَر بیاد، يه
 .بشین قشنگ فکريات رٍ بکن پس فردا نگَ اجبارم کردین

چرا فکرم را راحت نهی گذاشتند تا ! برای بار دٍم از خَد پرسیدم پس اجبار چیست
 .در کهد را کٌ بست، برگشت ٍ صاف بٌ چشو يایو نگاى کرد. تصهیو بگیرم

خَشو نهیاد خدنٌ پاشَن . صد بار گفتو این اتاق رٍ این جَری بًو نریز. علیک سالم -
نن کٌ نهی تَنو . خَدت جهع ٍ جَرش کنف نذار کحیف شٌ. بٌ اتاق پسر جٍَن باز شٌ

 .يی بیام بٌ این جا برسو

 .دستش را رٍی طاقچٌ لب پنجرى گذاشت ٍ سرش را بیرٍن برد. بٌ طرف پنجرى رفت

بٌ خدابخش بگَ تا نیو ساعت دیگٌ ناشین نن رٍ ... آيای نش نراد.. نش نراد -
 .آنادى کنٌ

 .برگشت ٍ يهان جا، لب طاقچٌ نشست

خدابخش نن رٍ نیبرى آرایشگاى، شًال نهیتَنٌ بیاد خَنٌ، . پاشَ پسر، پاشَ دیگٌ ظًرى -
. از اٍنجا يو نیرم طرحو رٍ کٌ دادم قاب بگیرن تحَیل نی گیرم. نجبَرم خَدم برم

. بٌ گالب گفتو غذات رٍ آنادى کنٌ. تَ يو بٌ خَدت برس. نی خَايو پیشکشی ببرنش
سرينگ گفتٌ ساعت شیش ٍ نیو ناشین نیاد در خَنٌ، باید . برا نايار ننتظر نن نهَنید

 .حاضر باشیو

يیچ گاى دٍست نداشت بٌ این . آجار بی حَصلگی ٍ ناراحتی در صَرتش نَج نی زد
نادرم نحجَب ٍ آرام بَد ٍ بٌ این نَع . نًهانی  يای ٍقت ٍ بی ٍقت دربار برٍد

ٌ ای نداشت نی گفت يیچ سر در نهی آٍرم چطَر نی شَد زنان ٍ نردان . نیًهانی يا عالق
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از طرفی، . در حضَر يهسران خَد با دیگری برقصند ٍ نشـ ـرٍب ٍ نخدر نصرف کنند
نادرم بٌ خاطر نقاشی  يای بی نظیر خَد، نَرد تَجٌ اکحر زنان دربار بَد ٍ يهٌ بٌ خاطر 

 .خَی نردم داری ٍ نًربانی دٍستش داشتند

داشتو در حیاط ٍرزش . ٍقتی دیر پانی شدم نیلی بٌ خَردن صبحانٌ نداشتو. نادر رفت
ٌ يایو را از عطر چهن ٍ خاک ٍ گل يایی کٌ عهَعهر خیس کردى ٍ بٌ آنًا  نی کردم ٍ ری

. از خستگی کنار استخر نشستو. آفتاب، نالیو ٍ نطبَع نی تابید. رسیدى بَد، پر نی کردم
بٌ آب خیرى شدى بَدم ٍ نفس يای تند از تحرکو را با . دلو یک شنای اساسی نی خَاست

 .صدا بیرٍن نی دادم

 .تلفن دارید، از طرف حشهت خان. آقا -

ٌ ی پسرش شدم ٍ شیفتٌ ٍ  باز اسو حشهت خان یادم آٍرد ندتی است نعلو سرخان
قبل از این کٌ . بلند شدم ٍ سالنٌ سالنٌ بٌ سالن رفتو! دلباختٌ چشو  يای رازدار خَايرش

 .تلفن را بردارم گالب حَلٌ نخصَص ٍ کَچک ٍرزش را دستو داد

 .اسفندیار عدالت خَاى يستو. الَ -

براتَن یٌ نانٌ آٍردم از عهارت، چطَر بٌ دستتَن . سالم آقانعلو خَبی؟ غالنعلی ام -
 برسَنو؟

نانٌ؟ برای نن؟ از . عرق سر ٍ صَرت را پاک کردم. حَلٌ را کٌ دٍر گردنو بَد برداشتو 
نانٌ برای ! طرف چٌ کسی؟ حشهت خان کٌ اگر کاری داشت بٌ يهین غالنعلی نی گفت

 .چٌ

 شنیدید چی گفتو؟! الَ؟ آقانعلو -

 :با تردید گفتو
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 آرى شنیدم، نهی دٍنی کی این نانٌ رٍ نَشتٌ؟ -

. فقط آقا، کسی در جریان نیست. خانو ارباب نَشتن، گفتن برسَنو دست شخص شها -
ٌ ست، ارباب يو نباید چیزی بفًهٌ  .خانو گفتند نحرنان

 !یعنی چٌ. اخو يایو در يو رفت

 کجایی االن غالنعلی؟ -

 .نذرنهک خانو بزرگ رٍ ادا کنو ٍ برگردم. نن اٍندم انام زادى صالح -

 .يهَن جا باش یک نفر رٍ نی فرستو ازت بگیرى -

 .نن يهَن لباس يهیشگی تنهٌ، برای نشَنی. باشٌ آقا -

 .باشٌ، خداحافظ -

ٌ ی فکرم درگیر کلهاتی بَد کٌ پریچًر در نانٌ نَشتٌ یعنی چٌ رازی بٌ نیان آندى، . يه
 !کٌ دٍر از چشو حشهت خان باید افشا نی شد؟

ٌ ی نا تا انام زادى صالح یک ربع . نش نراد را نانَر رسیدگی بٌ این کار کردم فاصلٌ خان
خَاستو بٌ نادر چیزی . بٌ اٍ گفتو تا دٍش بگیرم برٍد ٍ يرچٌ زٍدتر برگردد. راى بَد
ندام فکر نی کردم نهکن است چٌ اتفاقی . با فکری آشفتٌ ٍ خراب دٍش گرفتو. نگَید

اتفاقی کٌ نرا بٌ آن خانَادى نزدیک نی کرد ٍ حشهت خان نباید از آن . افتادى باشد
ترسی نرنَز ٍ ناخَدآگاى کٌ شاید يو اندکی تشَیش ٍ اضطراب ! چیزی نی فًهید

طبق نعهَل تن پَشو را ! چاشنی اش بَد گَشٌ قلبو جا خَش کردى ٍ نضطربو نی کرد
شاید . پَشیدم ٍ جلَی پنجرى بٌ خشک کردن نَيایو نشغَل بَدم کٌ نش نراد رسید

سریع حَلٌ را انداختو ٍ با ! يیچ ٍقت بٌ اندازى آن رٍز، از آندنش خَشحال نشدى بَدم
َ يای نرطَب لباس پَشیدم کٌ صدای در زدن آند  .ن
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 .آقا، نش نراد اٍندى نیگٌ پایین ننتظرتَنٌ، گَیا کار ٍاجب دارى -

 .بًش بگَ بیاد باال گالب -

 ..آخٌ -

 :نیان حرفش پریدم ٍ با تندی گفتو

 !گفتو بگَ بیاد باال -

برای این کٌ اتاق خَاب يا طبقٌ باال بَد ٍ نادر نعهَال با لباس راحت در این طبقٌ رفت 
ندتی گذشت ٍ . ٍ آند نی کرد، ٍرٍد نردان غریبٌ بٌ این قسهت را نهنَع کردى بَد

 .دٍبارى گالب در زد

آقا نش نراد گفت خانو از اٍندن بٌ طبقٌ باال ننعش کردى، اٍن يو انتناع نهی کنٌ از  -
 .این بستٌ رٍ داد بدنش بٌ شها. دستَر خانَم

با . با اشارى ی سر گالب را نرخص کردم. جلَ رفتو ٍ با خَنسردی بستٌ را گرفتو
ٌ ی کَچک ننبت . دست يایی کٌ از شدت يیجان نی لرزید بستٌ را باز کردم یک جعب

یک پاکت نانٌ بَد ٍ ! از دیدن نحتَیات داخل جعبٌ گیج شدم. بازش کردم. کاری بَد
. گل سر را برداشتو ٍ خَب نگايش کردم! یک گل سر نقرى بٌ شکل گل رز ارغَانی رنگ

. دیدى بَدنش... آری.. آى. آشنا بَد، انگار قبال آن را دیدى بَدم. زیبا بَد، زیبا ٍ ظریف
َ يای چَن قیر سیايش را ! این گل سر تًهینٌ بَد يهانی کٌ بٌ نَيایش نی زد ٍ گیس

َ يای تًهینٌ را . بی ارادى آن را بٌ صَرت نزدیک بردى ٍ بَ کردم. دلرباتر نی کرد انگار کٌ ن
حالت نستی را داشتو کٌ اجر سکرآٍر شــ . انگار کٌ عزیزترین کسو را نی بَیو. نی بَیو

 .ـراب، حالش را دگرگَن کردى
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نَر خَرشید کٌ از پنجرى بٌ اتاق نی تابید ٍ صدای تکان خَردن برگ يا . نانٌ را باز کردم
 .بٌ شیدایی نن نی افزٍد

 سالم"

 از شها خَايش نی کنو شبی کٌ بٌ کاخ شرف یاب شدید،

 .از آشپزخانٌ سلطنتی سراغ خانهی بٌ اسو عشرت را بگیرید

 .این سنجاق را نشانش ديید ٍ از اٍ بخَايید انانتی را بديد

 بدٍن شک اگر این کار را بکنید نن ٍ خَاير يهسرم را تا ابد،

 شک ندارم کٌ اگر تهایل ندارید این لطف. ندیَن خَد کردى اید

 را در حق نا بکنید، احدی از شرح ناٍقع نطلع نخَايد شد،

 .چرا کٌ نن بٌ شها اعتهاد کردم

 ".پریچًر شهیرانی

پریچًر با زنی بٌ نام عشرت چٌ سر ٍ کاری ! سر در نهی آٍردم. نانٌ را چندین بار خَاندم
حتها نی خَاست بٌ نن ! چرا نام تًهینٌ را در نانٌ آٍردى؟! نی تَاند داشتٌ باشد؟

! نادرش ندتی آشپز دربار بَدى. بٌ خاطر آٍردم... آى. بفًهاند ناجرا بٌ اٍ نربَط نی شَد
این چٌ انر نًهی بَدى کٌ آنًا را بٌ این حد از استیصال ! ٍلی انانتی دیگر چیست؟

یعنی اٍ چٌ چیز نًهی از تًهینٌ در ! رساندى کٌ بٌ نن اعتهاد کنند ٍ از نن بخَايند؟
کهی فکر ! دست دارد کٌ حاال دست بٌ دانن نن شدى اند ٍ خَد را ندیَن نن نی دانند؟

بٌ این نتیجٌ رسیدم آنًا کسی را ندارند کٌ بٌ دربار راى پیدا کردى باشد ٍ حاال نن . کردم
شاید يو اصال بٌ يهین ننظَر، . تنًا کسی بَدم کٌ نی تَانستو حاجتشان را برآٍردى کنو

ٌ ی پسرش کند . پریچًرخانو از حشهت خان خَاستٌ بَد کٌ نرا تا نًر نعلو سرخان
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نی خَاست بٌ نن نزدیک شَد ٍ بٌ خلق ٍ خَی نن پی ببرد تا ببیند نی تَاند بٌ نن 
زنانی کٌ نن نعلو سرخانٌ بَدم، اٍ نرا زیر نظر داشتٌ ٍ ! شاید يو نٌ! اعتهاد کند، یا نٌ

زنانی کٌ فًهید برای رفتن بٌ نًهانی دربار نی خَايو بٌ تًران برگردم، بٌ صرافت این 
ٌ اند . افتادى کٌ نن نی تَانو از عًدى این کار بربیایو ٍ با نشَرت تًهینٌ این نانٌ را نَشت

ٌ ی آنًا بٌ  ندتی انَاع ٍ اقسام فکر  يای جَرٍاجَر دٍر سرم شرٍع بٌ چرخیدن کرد ٍ يه
 .یک نفر ختو نی شد

 ...ای ٍای از تًهینٌ... تًهینٌ

تًهینٌ را نی دیدم کٌ خرنن . باز آن نگاى نرنَز ٍ سیاى جلَی چشو يایو ظاير شد
گل . نَيایش در باد تکان نی خَرد ٍ دست يایش را برای کهک بٌ طرف نن دراز کردى

تا جایی کٌ نی تَانو . يرکاری کٌ از دستو بربیاید برایش نی کنو. سر را در دست فشردم
باز يو آن جادى استیصال ٍ دٍرايی کنار رفتٌ ٍ راى خَد را . بٌ خاطرش يرکاری نی کنو

حاال، باز نطهئن شدم کٌ فقط اٍ را نی خَايو ٍ برای کشف راز چشو يایش . یافتٌ بَدم
 .از يیچ کاری فرٍگذار نخَايو کرد

ٌ ی افکارم را پارى کرد ٌ ای بٌ در خَرد ٍ صدای لعبت از پشت آن، رشت  .تق

فقط، فقط اگر با نن کاری . بٌ گالب گفتو براتَن سرٍ کنٌ. آقا، نايارتَن رٍ پختو -
ٌ ی خَايرم یٌ سر بزنو؟ تازى فارغ شدى، خدا رٍ  ندارین، نی تَنو یٌ تَک پا برم خَن

 .خَش نهیاد، زن بیچارى دست تنًاست

حاال کٌ شام خَنٌ نیستیو شب يو پیشش بهَن؛ ٍلی صبح خرٍس خَن خَنٌ . برٍ -
 .باشی يا

 .چشو آقا، خدا از بزرگی کهتَن نکنٌ -
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نادرم خیلی کو بٌ خدنٌ اجازى . نی دانستو صبر کردى نادر برٍد، تا از نن اجازى بگیرد
فکر این کٌ تًهینٌ از . نايار را با اشتًا خَردم. قار ٍ قَر شکهو بلند شد. نرخصی نی داد

یادش کٌ نی افتادم انگار خَن . نن چیزی خَاستٌ، شَر ٍ شعف عجیبی بٌ قلبو نی داد
نش نراد را صدا کردم ٍ گفتو نهی خَايو نادر ٍ بقیٌ چیزی از . تازى بٌ رگ يایو نی دٍید

پدر بٌ يهراى رانندى . کو کو، نادر يو آند ٍ آنادى رفتن شدیو. ناجرای بستٌ بفًهند
از قضا، پدر گفت قرار بر این است، ساعت حرکت بٌ بعد از اذان نغرب نَکَل . رسیدند

نَقع رفتن، نادرم کالى کرم رنگش را کٌ پر بزرگی از شتر نرغ داشت بٌ سر گذاشت . شَد
از خانٌ نا تا کاخ راى زیادی نبَد؛ انا خیال این کٌ سعدآباد بٌ گالب درى . ٍ بٌ راى افتادیو

جلَی در ٍرٍدی، رانندى کارت دعَت را بٌ نگًبان . نزدیک تر است، قلبو را نالش نی داد
سعدآباد با آن درخت  يای سر بٌ فلک کشیدى ٍ . در بزرگ آينی را باز کردند. نشان داد

صدای رقـــص برگ يا در باد ٍ . گل يای رنگارنگ بدٍن شک، زیباترین جای ایران بَد
صدای آب کٌ از زیر درخت يا رد نی شد، از شیشٌ پایین کشیدى شدى ی ناشین بٌ گَشو 

دٍ . جلَی یکی از کاخ يا ایستادیو. آشناترین صدایی بَد کٌ نرا یاد گالب درى نی انداخت
. نگًبان کٌ از ير حیخ شبیٌ يو بَدند، نرتب ٍ اتَ کشیدى جلَی درب ایستادى بَدند

پیش از این کٌ در را باز کنند، نجدد کارت دعَت را دیدند ٍ این بار آن را نزد خَد نگٌ 
در را کٌ باز کردند، نَجی از . نادر تقاضای خدنتکار کرد تا تابلَ را برایش بیاٍرد. داشتند

نردان ٍ زنان، يهٌ در لباس يای فاخر ٍ . شکَى ٍ عظهت بٌ چشهانو سرازیر شد
ٌ  يای . گرانقیهت، در رفت ٍ آند ٍ گفت ٍ شنَد بَدند لَستر  يای بزرگ، شهعدان يا ٍ الل

طال کٌ سر تا سر سالن را پر کردى بَدند، زرق ٍ برق ٍ جلَى خاصی بٌ تصَیر پیش رٍ 
نستخدنین کٌ يهٌ یک شکل ٍ يو لباس بَدند سینی  يای نَشیدنی ٍ . نی دادند

با ٍرٍد نا چند . صدای نَسیقی زندى از ير طرف سالن بلند بَد. پذیرایی را نی گرداندند
خانو يا گرد نادرم جهع شدند ٍ نی خَاستند . نفری کٌ بٌ در نزدیک بَدند، پیش آندند

آنًا شیفتٌ . بدانند تابلَی کاغذ پیچ شد ى ای کٌ در دست نستخدم بَد چیست
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برعکس پدر کٌ نی گفت این کار در شان يهسر سرينگ . نقاشی  يای طبیعی نادر بَدند
نادر انا، زرنگ تر از آنًا بَد ٍ گفت . استداللش يو فقط خَدش را تَجیٌ نی کرد! نیست

 .تا زنانی کٌ خانَادى سلطنتی نیایند حاضر نیست تابلَ را بٌ نهایش بگذارد

خدا خدا نی کردم دردسر ساز . نن انا تهام حَاسو بٌ آشپزخانٌ سلطنتی ٍ عشرت بَد
 .نشَد ٍ انانتی بزرگ نباشد ٍ نن بتَانو بدٍن ترس آن را از کاخ خارج کنو

 خاطرتَن يست؟. نن دختر سرينگ احتشام يستو. سالم -

يهیشٌ يهدیگر را در این نًهانی يا . سَدابٌ، دختری نَ بلَند با چشو يای آبی
 .نادرش آلهانی بَد. نی دیدم

 .بلٌ، سالم... آى -

 :دستو را گرفت ٍ گفت

 !نطهئن باش اگر از نن تقاضای رقصیدن کنی جَابو ننفی نیست -

این را تهام کسانی کٌ نرا نی شناختند نی دانستند ٍ اٍ . يیچ ٍقت با کسی نهی رقصدم
از سینی در حال گردش، لیَانی آب پرتقال . يو نستحنا نبَد ٍ این را خَب نی دانست

پدر ٍ نادر ير . آن را باال گرفتٌ ٍ با لبخند کهرنگی تشکر کردم، ٍ از اٍ دٍر شدم. برداشتو
این بار خانو کرنانی، يهسر . کدام در حلقٌ يو صحبتان خَد نشغَل گپ ٍ گفت بَدند

ٌ گَ ٍ بانهکی بَد. چند سالی بَد اٍ را ندیدى بَدم. دٍست پدر نن را دید با . زن بذل
ٌ ای کٌ داشت تند ٍ فرز بَد نرا با شَق نادرانٌ در آغَش . ٍجَد يیکل درشت ٍ فرب

 .کشید

یادتٌ نغهٌ رٍ؟ . بیا دخترم رٍ ببین... نادرت کجاست اسفندیار؟ اٍندى دیگٌ؟ بیا -
 !خانَنی شدى برای خَدش
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. نچ دستو را با آن دست يای چاق ٍ گَشت آلَدش گرفتٌ بَد ٍ دنبال خَد نی کشید
دخترش نغهٌ با دکلتٌ قرنز کَتاى، شبیٌ يهانی کٌ نگارین داشت، در حال گفت ٍ گَ با 

چند دختر بَد کٌ با دیدن نادرش ٍ بٌ تبع آن نن کٌ چَن گَسالٌ دنبال نادى گاٍی 
 .کشیدى نی شدم، خندى ی ریزی کرد ٍ از جهع دٍستانش جدا شد

 .البتٌ، بٌ از شها نباشٌ! نی بینی يزار ناشاهلل چقدر برازندى شدى! این يو نغهٌ... بیا -

با ير . ٍ دست يای چاقش را کٌ غرق در طال ٍ جَاير بَد، جلَی ديان گرفت ٍ خندید
لباس بلند زرد رنگی کٌ بٌ تن کردى بَد، بیش از حد چاق . خند ى ای تنش ریز ریز نی لرزید

خانو کرنانی لیَان را از دستو گرفت ٍ پشت ير . با نغهٌ دست دادم. نشانش نی داد
 .دٍی نا زد ٍ نا را بٌ پیست رقـــص يل داد

ٌ ش با يهدیگٌ . برید با يو برقصین... برید... خَب دیگٌ - کَچیک کٌ بَدین يه
 .نی رقصیدین

 !یک کالم، خَدش بَد. سیاس نبَد، نقش بازی نهی کرد. زن بی شیلٌ پیلٌ ٍ نًربانی بَد

از طرفی يهسر دٍست بابا . نغهٌ کٌ از خدا نی خَاست؛ ٍلی نن طاقتو طاق شدى بَد
نغهٌ بٌ آرانی انگشتان یک دستش را در انگشتانو گرى کرد ٍ . بَد ٍ نهی شد حرفی زد

ٌ ام گذاشت . داشت شرٍع نی کرد کٌ خَدم را از اٍ جدا کردم. یک دست را رٍی شان
خدا را شکر نادرش رفتٌ بَد ٍ تَانستو بٌ . دست يا را باال گرفتو ٍ عذرخَايی کردم

برای نغهٌ يو بد نشد، چرا کٌ یک افسر خلبان جَان، با رفتن . راحتی خَد را نجات ديو
َ يای نفیس کٌ اجر ينرنندان نطرح دنیا بَد، نگاى ! نن، خَد را بٌ اٍ رساند داشتو بٌ تابل

یک آن از تٌ لیَان دختری . یک لیَان آب نیَى گرفتو ٍ داشتو سر نی کشیدم. نی کردم
َ يای نشکی بلند ٍ لباس خدنٌ دست يایو لرزید، نفسو بٌ شهارى افتاد ٍ . را دیدم با ن

کهترین شبايتی بٌ . در يهان حال، دختر برگشت. قلبو بٌ شدت بٌ سینٌ نی کَبید
حتها . قلبو بٌ درد آند. عرق رٍی پیشانی را با دستهال پاک کردم. تًهینٌ نن نداشت
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پیش تريا، اٍ يو در بین این نردان چشو چران ٍ يیز، پذیرایی نی کرد ٍ تیر زيرآلَد 
آن يو با شناختی کٌ از . نگاى يایشان را بر اندام زیبا ٍ چشو  يای شًالیش تحهل نی کرد

یکی از نًهان يا . اٍ پیدا کردى بَدم، نی دانستو چقدر برایش سخت ٍ عذاب آٍر بَدى
دختر، سینی را در نیز گردان گذاشت ٍ . چشهکی بٌ دختر زد ٍ بٌ طبقٌ باال رفت

آرام آرام، يهانطَر کٌ . دست يا را با پیشبند سفیدی کٌ بٌ کهر بستٌ بَد، پاک کرد
از لبخندی کٌ بٌ صَرت داشت نعلَم بَد از این کٌ . اطراف را نی پایید، بٌ طبقٌ باال رفت

از خیال این کٌ . قلبو درد گرفت. نَرد تَجٌ یک بزرگ زادى ٍاقع شدى، خَشحال است
 ...تًهینٌ يو

لبو . بیًَدى سعی داشتو آب ديانی را کٌ نبَد قَرت بديو. این انکان نداشت! نٌ
با یادآٍری يهین . نٌ، اٍ حتی اجازى ندادى بَد نن با اٍ دست بديو. خشک شدى بَد

دست در جیب کت کردى ٍ . احساسو بٌ اٍ صد برابر شد. حرکتش، قلبو پر از انید شد
ينَز شلَغ بَد ٍ نبَد نن در سالن بٌ چشو . االن ٍقتش بَد. گل سر را لهس کردم

 .نهی آند

دٍ خدنتکار . سعی داشتو جلب تَجٌ نکنو. آرام آرام بٌ طرف در ٍرٍدی حرکت کردم
داشتو بٌ . درست شبیٌ يهان يا کٌ جلَی در دیدم، این بار داخل سالن ٍ کنار در بَدند

 :طرف آن يا نی رفتو کٌ کسی نرا خطاب کرد

شنیدم سرينگ قرارى . یک دٍنٌ پسر سرينگ عدالت خَاى! ببین کی این جاست! اٍى -
 ترفیع بگیرى، درستٌ؟

ٌ ای ٍ نَيای کَتاى، درحالی کٌ . بٌ سهت صدا برگشتو زنی حدٍدا سی سالٌ با لباس حلق
آرایش زیادش بٌ سنش . جانی از نَشیدنی در دست داشت بٌ صَرتو لبخند نی زد

 .نهی خَرد ٍ اٍ را جلف نشان نی داد

 .شًنازم، خَاير بیژن. خیلی ٍقت نیشٌ ندیدنت. حق داری! نشناختی نٌ -
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 .دست پیش بردم. برادرش از تجار نعرٍف نقرى بَد. حاال اٍ را بٌ خاطر آٍردم

 .بلٌ نن ٍقتی شها رٍ دیدم چًاردى پَنزدى سالو بَد. شرنندى بٌ جا نیاٍردم. سالم -

. سینی سینی شیرینی ٍ نیَى ٍ نَشیدنی نی گرداندند. کهی با يو گفت ٍ شنَد کردیو
طبق يای پر از باقلَای گرم ٍ تازى، شیرینی نخَدچی ٍ گردٍیی، از ير نَع نیَى چندتا 

چند خدنٌ پردى يای قرنز ٍ بلند پشت جایگاى . چندتا در ظرف نی چیدند ٍ نی خَردند
انگار فضا داشت رسهیت . سلطنتی را بٌ یک بارى باز کردى ٍ شکَى جایگاى را بیشتر کردند

بٌ یک زٍری، از زیر بار . پیدا نی کرد ٍ برای حضَر خانَادى سلطنتی آنادى نی شد
ندام از خَاستگاريایش نی گفت کٌ ير کدام ٍکیل ٍ . صحبت يای زن پرچانٌ در رفتو

ٍزیر ٍ صاحب ننصب بَدند؛ انا نهی دانو چرا با ٍجَد این يهٌ خَاستگار باکهاالت، تا 
. سر چرخاندم. بٌ طرف در رفتو. دیگر داشت دیر نی شد! آن سن ينَز نجرد ناندى بَد

ٌ ام نبَد حتها در حال نعاشرت با . پدر ٍ نادر يو بٌ چشو نهی آندند. کسی نتَج
 .دٍستان بَدند

. ٍقتی بیرٍن رفتو آن دٍ کٌ بیرٍن بَدند، نگايو کردند. دٍ خدنٌ در را برایو باز کردند
 :یکی از آنًا با نًایت ادب گفت

 .نسیَ اگر نی خَايند از سرٍیس بًداشتی استفادى کنند، داخل ساختهان يست -

 .خَاستو يَایی بخَرم... نٌ... نٌ -

 :دیگری گفت

 .نشکلی نیست اگر آقا تهایل دارند، نی تَنند تَ سالن يو سیگار بکشند -

باید چارى ای . انگار بًانٌ نی تراشیدند تا نن را از قدم زدن در نحَطٌ ننع کنند! نخیر
ٌ ای زدم ٍ گفتو. اگر بیشتر طَل نی دادم، حتها شک نی بردند. نی کردم  :پَزخند دٍستان
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راستش نن با دٍستانو شرط بستو شام انشب، نايی سرخ کردى ٍ سبزی پلَ با ! نٌ -
. گَشت ٍ خاٍیار کبابی باید باشٌ ٍ اٍن يا سر یک زنین تَ رشت بانن شرط بستن

 .نی خَام پیش از سرٍ شام بٌ آشپزخَنٌ برم ٍ ببینو شام چیٌ

 .يردٍ نتعجب بٌ يو نگاى کردند

. اٍن جا فقط نخصَص ٍرٍد پرسنل يست. انا نسیَ اجازى ندارند بٌ آشپزخَنٌ برن -
 .نی دٍنید کٌ غذای اعلیحضرت اٍنجا طبخ نیشٌ. جسارتا برای اننیتٌ

نن عدالت خَاى يستو، پسر . نن خَدم رٍ نعرفی نکردم. باید نن رٍ ببخشید. اٍى -
 .حتها دیدید کٌ بٌ يهراى پدر ٍ نادرم اٍندم. سرينگ عدالت خَاى بزرگ

ٌ ای خَرد ٍ خَدش را جهع ٍ جَر کرد انگار تازى . آن کٌ کنارم بَد با شنیدن نام پدر یک
 .نرا بٌ خاطر آٍرد

نن شرنندى ام کٌ نشناختو؛ ٍلی شها اجازى ندارید، لطفا بٌ ساختهَن . جسارتٌ آقا -
 .برگردید

ٌ يایی در يهین . چارى ای نبَد، ناگریز برگشتو. کارشان را خَب بلد بَدند. عجب کن
فاصلٌ کَتاى خانَادى سلطنتی از در پشتی آندى ٍ در جایگاى نخصَص نشستٌ بَدند ٍ 

 .بٌ حرکات نَزٍن دٍ رقصندى ناير خیرى شدى ٍ لبخند نی زدند

کسی بٌ راى پلٌ ٍ . صدای نَسیقی غربی ٍ دٍد سیگار ٍ رقـــص نَر در يو آنیختٌ بَد
اٍ زٍد در تاریکی ٍ . دختر خدنتکار کٌ با ٍضع آشفتٌ از آن پایین نی آند تَجٌ نداشت

دلو نی خَاست آن صاحب ننصب را گیر بیاٍرم . شلَغی از تیررس چشو يایو ناپدید شد
فکو ننقبض شدى بَد ٍ دندان يایو را رٍی يو فشار . ٍ دندان يایش را خَرد کنو

. تا پایان برنانٌ رقـــص ٍ آٍاز تهانا بٌ راى ٍرٍد بٌ آشپزخانٌ فکر نی کردم. نی دادم
نباید تعلل نی کردم، انا چٌ نی کردم؟ چطَر کارم را راى . داشتو ٍقت را از دست نی دادم
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بار دیگر . نی انداختو؟ دٍ تا قلچهاق جلَی در بَدند ٍ نهی گذاشتند دست از پا خطا کنو
انگار نفس . انگار قلب داشت ٍ نی تپید. دست در جیب بردم ٍ گل سر را لهس کردم

ای ... ای ٍای نن... ای ٍای تًهینٌ. انگار خَِد خَد تًهینٌ بَد. داشت ٍ حرارت نی داد
 .ٍای دلًانان

باید کاری نی کردم؛ انا با ٍجَد آن دٍ قلچهاق چگَنٌ؟ زنان بٌ سرعت در حال سپری 
ٌ ای از یاد تًهینٌ غافل کرد. شدن بَد . صدای جیغ ٍ دست ٍ يَرا، نن را برای لحظ

با ٍجَد تابلَيای نفیس از ينرنندان . داشتند تابلَی ايدایی نادر را تقدیو نی کردند
نشًَر جًان کٌ بٌ دیَاريا آٍیختٌ بَدند؛ انا يهیشٌ از ينر نادر تقدیر نی کردند ٍ اٍ را 

 .دٍست داشتند

نردان ٍ زنانی کٌ تا آن لحظٌ فريیختٌ ٍ شیک بٌ این طرف . نَقع سرٍ شام يو رسید
انگار طعام بًشتی بَد کٌ تا آن . ٍ آن طرف نی رفتند، بٌ طرف نیز شام حهلٌ بردند

... نی ترسیدم. غذا از گلَیو پایین نهی رفت! لحظٌ از آن بی نصیب ناندى بَدند
نی ترسیدم تًهینٌ نن را بی لیاقت ٍ بی عرضٌ بداند یا بدتر، فکر کند برایو بی ارزش ٍ 

دیگر . چارى ای نداشتو! چٌ نی شد کرد. ناچیز بَدى ٍ نن ايهیتی بٌ درخَاستش ندادى ام
ٌ ی حضار ٍ خداحافظی کردن يا ٍ  نراسو در حال اتهام بَد ٍ صدای يهًه

نن بٌ نادر اشارى کردم کٌ کنار ناشین ننتظرشان نی نانو ٍ . دست بَسی يا بٌ راى بَد
ٌ ای دیگر. بیرٍن رفتو لبخندی از سر شادنانی گَشٌ . دیگر چارى ای نبَد جز کشیدن نقش

ٌ دار ٍرنی، نن را نتَجٌ نادر کرد. لب يایو نقش بست . صدای کفش يای پاشن
 .دستکش يای تَری کرم رنگش را درآٍردى ٍ در يَا تکان داد

چرا خداحافظی نکردی؟ سرينگ نی خَاست تَ رٍ ! حَاست کجاست اسفندیار؟ با تَام -
یٌ کارى سرت رٍ انداختی پایین ٍ . اصال ننتظر نهَندی نن جَابت رٍ بدم. نعرفی کنٌ

 رفتی؟



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  89  

 .حاال زنان اجرای نقشٌ بَد

 .نی خَاستو برای دختر گالب کهی غذا بگیرم؛ ٍلی نن رٍ تَ آشپزخَنٌ راى نهیدن -

ٌ ی نا قحطیٌ کٌ نحل نخَردى يا از اینجا ٍرداریو  - غذا؟ غذا برای چی؟ نگٌ تَ خَن
 ببریو؟

ٌ اس دیگٌ،  - آخٌ قبال بًو گفتٌ بَد دلش نی خَاد دربار رٍ ببینٌ ٍ از غذاش بخَرى، بچ
 .دلو نی خَاد براش ببرم. گـ ـناى دارى

چًرى دخترک نَطالیی گالب دل . زٍد دلش نرم نی شد. نادر نًربان ٍ دلسَز بَد
 .يرکسی را بٌ رحو نی آٍرد

 .بذار ببینو سرينگ نی تَنٌ برى بگیرى. باشٌ -

فقط باید پدر بٌ نگًبان جلَ . نن خَدم نی گیرم. برای شخصیت پدر خَب نیست... نٌ -
 .البتٌ يهین کٌ ببیننش نن نی تَنو برم تَ. در آشپزخَنٌ بگٌ نن رٍ راى بدن تَ

فقط خدا . نن نی شینو تَ ناشین، سرينگ يو االن نیاد، بًش نیگو. نهی دٍنو ٍاالا  -
 .کنٌ اٍن رگش باال نزنٌ بذارى بری

ٌ ای ريایو . تا پدر بیاید تهام ٍقت راى رفتو چًرى ی تًهینٌ ٍ آن نگاى آخرش لحظ
پدر را کٌ از . داشتو ذرى ذرى در چشو يایش غرق نی شدم ٍ خَدم نهی فًهیدم. نهی کرد

دٍر دیدم، انگار پیک خَش خبری را نی دیدم کٌ با ير قدنی کٌ پیش نی آند، نن را بٌ 
 !نقصَد نزدیک تر نی کرد

نن ٍ رانندى بیرٍن . صبر کردم تا نادر راضی اش کند. خَدم جرات نداشتو حرفی بزنو
با کهال تعجب دیدم پدر بدٍن يیچ نقاٍنتی سرش را از پنجرى بیرٍن . ایستادى بَدیو

 .انداخت
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 .برٍ سهت آشپزخَنٌ. کهالی بیا بشین -

ٍقتی جلَی آشپزخانٌ ایستادیو . نادر لبخند پًن ٍ گرنی بٌ رٍیو زد. ير دٍ سَار شدیو
داشتو آخرین . پدر بٌ کهالی گفت برٍد، نقدار کهی از غذای انشب بگیرد ٍ بیاٍرد

دستو را نشت . عرق سردی رٍی پیشانی ام نشست. فرصت پیرٍزی را از دست نی دادم
 .کردم ٍ سعی کردم بٌ اعصابو نسلط باشو

نی ترسو از تٌ نَندى غذايای دينی . اگر اجازى بدین خَدم برم براش بگیرم... نٌ پدر -
 .شدى بًش بدن

بٌ نَر . پدر سیگاری آتش زد ٍ بی خیال دستش را در يَا تکان داد ٍ فًهاند عیبی ندارد
. این بًترین فرصت بَد. سرخ رنگ سر سیگار کٌ با ير پک پدر سَسَ نی زد، خیرى شدم

خَد را بٌ نگًبان جلَی در نعرفی کردم ٍ گفتو ! نن کجا ٍ این کاريا کجا. پیادى شدم
نگًبان در را باز . بٌ اٍ گفتو کٌ نی خَايو غذا را عشرت بکشد ٍ بیاٍرد. چٌ نی خَايو

نرد کٌ حدٍدا پنجاى . کرد ٍ بٌ نردی نرتب با لباس يای یکدست سفید پیغام نرا رساند
اشارى کردم کٌ بٌ . سالٌ بَد گفت انرٍز شیفت کاری عشرت نیست؛ انا خَايرش يست

حتها خَايرش نشانی از اٍ ! عشرت را چطَر پیدا کنو؟! حاال چکار کنو؟. يهان بگَیند
 .دارد

غذا را کٌ تحَیل داد خَاست برٍد کٌ سراغ . خَاير عشرت زنی سی ٍ چند سالٌ بَد
با تعجب نگايو کرد، حتها با خَد فکر نی کرد یک بزرگ زادى با خَاير . خَايرش را گرفتو

برایش تَضیح دادم کٌ نسالٌ خیلی نًهی در نیان است ! اٍ چکار نی تَاند داشتٌ باشد
ٌ اش را بٌ نن داد ٍ در یک چشو بًو . ٍ حتها باید اٍ را ببینو با شک ٍ تردید آدرس خان

ٌ ی ذينو شَد. زدن بٌ آشپزخانٌ برگشت  .آدرس را با خَد تکرار کردم تا نلک

بٌ غذا نگاى . سَار ناشین کٌ شدم، بی يیچ حرفی از جانب کسی، رانندى حرکت کرد
آیا این نن بَدم؟ نن بَدم کٌ بٌ خاطر تًهینٌ، قید غرٍر ٍ شخصیت خَد را زدم . کردم
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ٍ از آشپزخانٌ غذا طلب کردم؟ این نن بَدم کٌ بٌ خاطر اٍ داشتو بٌ آب ٍ آتش 
 نی زدم؟ نن بَدم؟

بٌ . پیش از يهٌ بٌ طرف ساختهان رفتو. بٌ جز حیاط، تهام چراغ يای خانٌ خانَش بَد
ٌ يای دیَاری کٌ از راى رٍی ننتًی بٌ آشپزخانٌ نشات  کهک کَرسَی نَر نالیو الل

. غذا را داخل یخچال گذاشتو ٍ پاٍرچین پاٍرچین باال رفتو. نی گرفت، بٌ آشپزخانٌ رفتو
پنجرى باز بَد ٍ پردى بٌ آرانی تکان . آباژٍر را رٍشن کردم ٍ رٍی تخت دراز کشیدم

ٌ ای از خاطر تًهینٌ غافل نبَدم. نی خَرد آن قدر فکرم نشغَل بَد . نشَش بَدم ٍ لحظ
صبح سرپایی صبحانٌ خَردم ٍ آنادى . کٌ بدٍن این کٌ لباسو را عَض کنو، خَابو برد

خانٌ . دستی بٌ نَيایو کشیدم ٍ راى افتادم. سَییچ ناشین را از نادر گرفتو. رفتن شدم
کَچٌ باریک بَد ٍ نجبَر شدم . عشرت یک خانٌ کلنگی در ناحیٌ فقیرنشین شًر بَد

نقداری پَل کف دست کفاشی کٌ سر کَچٌ بَد گذاشتو . ناشین را سر کَچٌ پارک کنو
پردى ای . آرام در را کنار زدم. در خانٌ باز بَد. ٍ خَاستو نراقب ناشین باشد تا برگردم

زنگ زدم، . ضخیو ٍ بلند پشت در بَد کٌ نانع از نگاى نانحرم بٌ داخل خانٌ نی شد
 .صدای زنگ چٌ چٌ بلبل بَد

ٌ ای يشت نٌ سالٌ پردى را کنار زد ٍ با تعجب بٌ نن نگاى کرد  .پسربچ

 با کی کار دارین؟. بفرنایید. سالم -

 خَبی؟ شها پسر عشرت خانَنی؟. سالم پسرجَن -

 "!فرنایش: "پسر پشت دست را بٌ بینی اش کشید ٍ با جدیت گفت

 نیشٌ صداشَن کنی؟ -

. خیرى خیرى بٌ نن زل زدى بَد ٍ لب باز نهی کرد. عجب پسر تخسی بَد. حرفی نزد
 .صدای زنی از پشت پردى بلند شد
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 کیٌ بًرام؟ -

 ".با عهٌ کار دارى: "پسر، سرش را بٌ عقب چرخاند ٍ با صدای نسبتا بلندی گفت

پردى کنار رفت ٍ زنی کٌ داشت دست يای خیسش را با پشت چادری کٌ بٌ کهر بستٌ 
ٌ ای بٌ لب داشت. بَد خشک نی کرد، پیش آند  .لبخند شرنگین ٍ نتعجبان

 بلٌ آقا؟ -

از : "بعد با صدایی آرام کٌ شَق در آن نَج نی زد، با لبخندی کٌ پر رنگ تر نی شد، گفت
 " دربار تشریف نیارید؟

لب . حیاط کَچکی داشتند. تعارفو کرد ٍ داخل شدم. گفتو کار نًهی با عشرت دارم
زن تشت بزرگ نسی پر از کف را پشت . حَض یک عالو رخت چرک رٍی يو تلنبار بَد

لباس يا گذاشت ٍ چند تکٌ لباس نخصَص زنانٌ را برای این کٌ جلَی دید نن نباشد، 
دستش را با آب حَض شست ٍ يهانطَر کٌ با نَک انگشت، . زیر لباس يا پنًان کرد

ٌ ی تختی . آب جهع شدى در دست يایش را بٌ حَض نی تکاند تعارفو کرد بنشینو بر لب
پسر کٌ . سایٌ درخت کنار تخت بٌ سرم سایٌ افکندى بَد. کٌ گَشٌ حیاط بَد، نشستو

پس از . حاال فًهیدم نانش بًرام است، گَشٌ حیاط ایستادى ٍ چشو از نن برنهی داشت
 .دقایقی، زن با ظرفی يندٍانٌ قاچ زدى سرخ رنگ بٌ طرفو آند

 .یٌ تک پا صبر کنین االن نی فرستو عقبش. قابل دار نیست. بفرنایید -

چیٌ يی بر ٍ بر نگاى نی کنی؟ برٍ، برٍ دم حهَم قبلٌ : "رٍ بٌ پسر کرد ٍ با تشر گفت
 ".پیغَم بدى عشرت آب دستشٌ بذارى زنین بیاد خَنٌ کارش دارن

 "د برٍ پدر سگ. " ٍ در نقابل نگاى خیرى پسر دنپایی اش را درآٍرد ٍ بٌ طرفش پرت کرد
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زن، بار دیگر بٌ طرف نن . پسر جا خالی داد ٍ در یک چشو بًو زدن از در بیرٍن رفت
ٌ اند، تعارفو  برگشت ٍ با ذٍق طَری کٌ انگار تا بٌ حال نیًهانی بٌ نحترنی نن نداشت

ٌ يا بخَرم لب حَض نشست ٍ نشغَل چنگ زدن بٌ لباس يای کفی . کرد از يندٍان
بدٍن . گايی عرق پیشانی اش را بی تَجٌ بٌ کفی بَدن، با پشت دست پاک نی کرد. شد

 .این کٌ نن بخَايو، از خصایص خَب ٍ انسان دٍستانٌ عشرت گفت

نرغ بٌ این . عشرت نٌ این کٌ خَارشَيرم باشٌ ٍا نٌ، خدایی دستپختش حرف ندارى -
بَی غذاش يفت در يهسایٌ رٍ . بزرگی رٍ رٍی عالالدین شکو پر بار نی ذارى بیا ٍ ببین

ٌ ش پای عشرتٌ. برنی دارى آخرش يو . تَ نحل غذای عزا ٍ عرٍسی ٍ ختنٌ سرٍن يه
از زنانی . از خدا کٌ پنًَن نیست، از شها چٌ پنًَن. چی؟ چندرغاز نی ذارن کف دستش

البت، ٍاسٌ این بدبخت بیچارى يا کهتر . کٌ تَ دربار کار گرفتٌ، نرخش يو بردى باال
خرج نن ٍ این . رٍزيایی يو کٌ کار آشپزی ندارى، نیرى حهَم قبلٌ دالکی نی کنٌ. نی برى

از بس رخت چرک يای نردم رٍ شستو ٍ چیزی عایدم نشد، . پسر نادر نردى ام پای اٍنٌ
 .خدا خیرش بدى. خَدش اٍند ٍ زیر بال ٍ پرنَن رٍ گرفت

نیو ساعتی . کالفٌ شدى بَدم. یک ریز حرف نی زد. زن پرچانٌ ٍ حَصلٌ سر بری بَد
نی شد کٌ ُصوا بکو نشستٌ بَدم تا این کٌ پردى کنار رفت ٍ زنی چاق ٍ قد کَتاى با 

 !عشرت. خَدش بَد. چًرى ای شکستٌ ٍ صدالبتٌ نًربان ٍارد شد

*** 

زینت، زیر بغل خانو بزرگ را گرفتٌ بَد ٍ اٍ را بٌ اتاقش . از الی در یَاشکی نگاى کردم
رٍسری ام را سر . ننتظر شدم تا در را از پشت ببندند. چند رٍزی بَد حال نداشت. نی برد

از این کٌ در نزدى ٍارد شدم، شَکٌ شد؛ انا . انداختٌ ٍ دٍان دٍان بٌ اتاق پریچًر رفتو
 :يهان طَر کٌ داشت رٍی کت آقا را برس نی کشید، گفت. چیزی نگفت

 .چیٌ تًهینٌ؟ يَل کردی -
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 .از پنجرى نگايی بٌ بیرٍن انداختو ٍ بٌ طرفش خزیدم

 چٌ خبر؟ خبری ازش نشدى؟. دستو بٌ داننت خانو ارباب -

از رٍی نیز، قَری گل سرخی را . پریچًرخانو کت را آٍیزان کرد ٍ رٍی نبل نشست
 .برداشت ٍ چای را در فنجان يای چینی ریخت

تَقع نداری بال در بیارى ٍ . تازى دیشب قرار بَدى برن نًهَنی دربار. صبر داشتٌ باش -
 .تا گالب درى یٌ کلٌ بیاد؟ دندٍن رٍ جیگر بذار ببینو چی نیشٌ

 .ٍ نشغَل نَشیدن چای شد

 .کنارش رٍی زنین نشستو ٍ دست يایو را رٍی زانَيایش گرفتو

ٍای پریچًر نن چٌ خاکی تَی سرم ! اگٌ نخَاد کهکو کنٌ چی؟ اگٌ بٌ ارباب بگٌ... اگٌ -
 !کنو

از این کٌ گاى نحل دیگران، خانو ارباب صدایش نی زدم ٍ گاى، بٌ نام نی خَاندنش 
نادرانٌ دستی بٌ سرم کشید ٍ بٌ پنجرى خیرى . يهیشٌ يهین طَر بَدم. تعجب نهی کرد

ٌ ی بزرگ نان گَش نان است. شد سکَت اٍ . اٍ يو نی دانست اگر ارباب باخبر شَد تک
 .نرا نشَش نی کرد

 نیگو نی خَايی دٍبارى غالنعلی رٍ بفرستی عقبش؟... نیگو -

 :دستش را از رٍی سرم برداشت ٍ جلَی ديان ٍ بینی اش گرفت

تَ يهین . چند رٍز صبر نی کنیو. دیگٌ نباید در این نَرد حرف بزنی. ساکت... يیش -
 .اٍن نَقع يهٌ چیز نعلَم نیشٌ. يفتٌ قرارى باز بیاد گالب درى برای درس شًاب الدین
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کاش اصال . نی ترسو، دل تَ دلو نیست، تَ دلو رخت نی شَرن. نهی تَنو صبر کنو -
 ...ٍای... اگٌ خان بفًهٌ. اصال نا چرا بٌ اٍن اعتهاد کردیو... اصال. بًش نهی گفتیو

رگ . اٍن نَى ی حاج سیف اهلل يست. نن نی دٍنو دارم چیکار نی کنو. گفتو چیزی نگَ -
اگر نخَاد برات کاری کنٌ، نهی کنٌ؛ انا رسَانَن . ٍ ریشٌ اٍن يا ايل خــ ـیانـت نیستن

حاال يو . نن اگر ذرى ای تردید داشتو با دست خط خَدم براش نانٌ نهی نَشتو! نهی کنٌ
یک . اگر يو نهی خَری پاشَ برٍ نی خَام استراحت کنو. اگٌ چایی نی خَری بیا بخَر

بگَ غذای خانو بزرگ رٍ انرٍز زٍدتر حاضر کنن، پیرزن رنگ بٌ . سر يو بٌ آشپزخَنٌ بزن
 .رٍ ندارى

. بٌ جًنو کٌ حال ندارد، ٍلی شرم نانعو شد. خَاستو بگَیو بٌ درک کٌ رنگ بٌ رٍ ندارد
 :ٍقتی در را باز کردم، گفت. بی صدا بلند شدم کٌ برٍم

 .نگران نباش -

رٍی ایَان ایستادى ٍ دست يا را بٌ نردى گرفتو ٍ نشغَل . چیزی نگفتو ٍ بیرٍن آندم
از يهان جا بٌ زینت کٌ حاال داشت بٌ کارگريا تشر نی زد، پیغام . تهاشای حیاط شدم

نهی دانستو چطَر خَدم را . بٌ اتاقو برگشتو ٍ رٍی تخت دراز کشیدم. پریچًر را رساندم
یعنی آن پسر، حاضر بَد بٌ خاطر نن خَدش را بٌ خطر بیندازد؟ اگر این طَر . آرام کنو

در دل نسبت بٌ اٍ حس اعتهاد داشتو؛ انا فکر . باشد تا آخر عهر ندیَنش نی شَم
ٌ ام نی کرد اصال اٍ چرا باید بٌ خاطر نن خطر . این کٌ ارباب از جریان بَیی ببرد، دیَان

نی کرد؟ پریچًر نی گفت اگر نردی بٌ خاطر زنی خَدش را بٌ خطر بیندازد، حتها 
راستی یعنی اٍ خاطر نن را نی خَاست؟ با این فکر لبخند . خاطرش را نی خَايد

یعنی اگر کاری کٌ از . لبخندی کٌ تٌ دلو را قلقلک داد. کهرنگی بٌ صَرتو نشست
شاید فقط بٌ خاطر حس ! خَاستٌ بَدیو را انجام ديد، خاطر نن را نی خَايد؟ نٌ

نهی دانستو چرا دارم بٌ . شاید يو نٌ. انسان دٍستانٌ ٍ جَانهردی بخَايد کهکو کند
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نهی دانو چرا از خیال این کٌ نَرد تَجًش قرار بگیرم، تٌ دلو ! این چیزيا فکر نی کنو
از این کٌ کسی نانند اٍ در کنارم باشد حس اننیت پیدا نی کردم؛ انا ! غنج نی رفت

پسر یکی یک دانٌ یک سرينگ را با نن چکار؟ با ننی کٌ . این يا يهٌ خیال باطل است
برای ننی کٌ تهام عهر حس تنًایی را ! نادرم آشپز بَد ٍ يهسر دٍم یک نالدار رٍستایی

چشیدى بَدم، تَجٌ یک نرد نٌ از رٍی غــریـ ـزى، بلکٌ بٌ عنَان یک انسان، نن را شاد 
حس این کٌ کسی را داشتٌ باشو کٌ بٌ خاطرم خَد را در تنگنا قرار ديد تا . نی کرد

اٍلین بار بَد کٌ بٌ اٍ این چنین فکر . خاطرم را آسَدى نگاى دارد، قند در دلو آب نی کرد
نی دانستو کٌ نباید بٌ خَد انید ٍايی ديو؛ انا تٌ دلو نَری در حال رٍشن . نی کردم

 "اسفندیار" با انگشتو رٍی دیَار نَشتو . بٌ پًلَ خزیدم. شدن بَد

*** 

ٌ يا را دٍتا یکی طی کردم ٍ ٍارد اتاق شدم، بستٌ را زیر تخت  بٌ خانٌ کٌ رسیدم، پل
ٌ يا باال نی آند، نزدیک ٍ . پنًان کردم ٌ ی دختر گالب کٌ از پل صدای شعرخَاندن کَدکان

 .نزدیک تر نی شد

 .برا نن غذا آٍردی؟ خانَم گفتن برا نن غذای درباری آٍردی... سالم عهَ اسفندی -

بینی کَچکش را بین دٍ انگشت . بٌ طرفش رفتو ٍ نَيای طالیی اش را نَازش کردم
 .گرفتو ٍ آرام فشار دادم

 بدٍ بگَ ببینو پایتخت فرانسٌ کجاست؟. بلٌ کٌ آٍردم خَشگل خانَم -

 "ریس...پا: " با لحن کشداری گفت

نادر داشت بٌ گالب کٌ . دستش را گرفتو ٍ با يو بٌ طبقٌ پایین رفتیو. ٍ غرق خندى شد
نگايش کٌ بٌ . رٍی چًارپایٌ رفتٌ بَد ٍ قاب يا را دستهال نی کشید، راينهایی نی داد

 :نن افتاد، پرسید



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  97  

 آستٌ نیای؟ چی بَد دستت؟... کجا بَدی ؟ آستٌ نیری -

 !حاال چٌ بگَیو. فکر نهی کردم بستٌ را دیدى باشد... ٍای

ٌ ی . سالم علیکو بر نادر نهَنٌ ٍ خانو خانٌ - ٍاالا عرض بٌ خدنت شریفتَن کٌ یک بست
 .انانتیٌ کٌ باید برسَنو دست صاحابش

قاب يا کٌ تهَم شد یٌ دست بٌ نبل يا يو . قربَن دستت گالب جان: "رٍ بٌ گالب گفت
ٌ ٍار گفت. " بکش  "!نن کٌ سر از کار تَ در نهیارم: "بٌ طرف حیاط رفت ٍ زنزن

سفارش کردم نًار نن را يو زٍدتر آنادى کند؛ چَن . بٌ لعبت گفتو غذای گالب را گرم کند
حدس نی زدم االن تًهینٌ ٍ خانو ارباب . نی خَاستو يهین انرٍز بٌ گالب درى برگردم

 .ننتظر نن يستند

نی گفت صبر کنو ٍ فردا صبح برٍم؛ انا نن دل در دلو نبَد تا زٍدتر برق . نادر نگران بَد
 .شادی ٍ انید را در آن چشو يای نرنَز ٍ سیاى ببینو

گالبتَن . صدای ننٌ نهی آند. آقابزرگ نبَد کٌ قلیان بکشد. ٍقتی رسیدم، کسی خانٌ نبَد
 .از اتاق بیرٍن نی آند کٌ نرا دید

عزیز خانو ٍ آقابزرگ ٍ بیشتر ايالی رفتن زیارت . سالم آقا اسفندیار، خَش اٍندین -
 .بیا آقا اسفندیار اٍندن... داداش نعیو.. نعیو. بفرنایید داخل. انام زادى قاسو

 خَبی؟ نگفتن کی برنی گردن؟. سالم گالبتَن -

قبال کٌ نی رفتن . صبح خرٍس خَن رفتن، گفتن نايارم يهَن جا نی خَرن. ٍاالا نٌ آقا -
 .تا غرٍب نی اٍندن

 .نعیو با دست يای گلی از اصطبل بیرٍن آند
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یٌ طرفش انگار . سالم آقا اسفندیار، ببخشید داشتو دیَار اصطبل رٍ کاى گل نی نالیدم -
 .دیگٌ ریختٌ

 .اگر کهک خَاستی بگَ نن بیام. خستٌ نباشی نعیو جان -

بٌ ير حال . نهی دانستو تًهینٌ ٍ پریچًر خانو يو رفتٌ اند یا نٌ. ٍ بٌ طرف اتاق رفتو
 .اگر حاال کٌ ننٌ ٍ آقا بزرگ نیستند بستٌ را ببرم، بًتر است

 .بٌ گالبتَن گفتو نی رٍم دیدن شًاب الدین

بستٌ را کٌ زیر کتو رٍی دست گرفتٌ بَدم نحکو نگٌ . حیاط عهارت يو خلَت بَد
. جلَی ایَان ایستادم. صدای نَکر ٍ کلفت يا نی آند؛ انا حیاط خلَت بَد. داشتو

صدای گیرا ٍ نلیح . سر گرداندم شاید زینت را پیدا کنو. نهی شد بدٍن اجازى ٍارد شَم
 .صدایش بلند بَد ٍ تقریبا داد نیزد. دختری گَشو را نَازش داد

بٌ آقا نعلهت نی گو بًت صفر بدى تا خان . ٍلش کن بًادر! بال ياش رٍ نَکن! نٌ -
 !چشو يات رٍ در بیارى

چشو چرخاندم ٍ دیدم کنار حصار . قلبو بٌ تپش افتاد. تًهینٌ نن بَد. خَدش بَد
ٌ اش نشدى بَدم. حیاط، نزدیک بٌ نن ایستادى اند اٍلین بار بَد ! نهی دانو چطَر نتَج

انگار نتَجٌ سنگینی نگاى . گفتٌ بَد آقا نعلهت. کٌ در حرف يایش بٌ نن اشارى کردى بَد
خیرى ام شدى بَد کٌ در جستجَی چشو يای نشتاقو سر گرداند ٍ باالخرى نن را دید کٌ 
ٌ رٍی ایَان، يهان طَر کٌ آفتاب بٌ صَرتو نی تابید ٍ باد با نَيایو بازی نی کرد، بٌ  رٍب

. آری اشتباى نهی کردم. اٍلین بار بَد کٌ برق چشو يایش را نی دیدم. اٍ خیرى شدى ام
بی اختیار . برقی کٌ بٌ عهق قلبو خَرد ٍ لبخندی بٌ لب يایو نشاند! چشو يایش برق زد

نَيایش در يَا نی رقصید ٍ چًرى اش را زیباتر از . با لبخند... با شَق... بٌ طرفو دٍید
چقدر دلو نی خَاست آغَش باز کنو ٍ این آيَی گریز پا ٍ زیبا را در بر . يهیشٌ نی کرد
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آن گاى طَری کٌ تازى بٌ خَد آندى باشد، با ترس نگايی بٌ . تا ٍسط حیاط دٍید. بگیرم
ٌ يا ٍ باال رفت. دٍید. سر بٌ زیر انداخت. دٍر ٍ بر انداخت ٍ لب گزید . این بار بٌ طرف پل

شًاب الدین کٌ از کار . يهان طَر نات ٍ نديَش بٌ رفتنش، بٌ دٍیدنش خیرى ناندم
ٌ اش حیرت کردى بَد، بٌ طرف نن آند ٍ با بی ادبی گفت  :عه

 یعنی دٍبارى درس شرٍع شد؟! باز يو کٌ اٍندی. ای بابا -

 :ٍ با بی نیلی یک پایش را بٌ زنین کَبید ٍ گفت

بیا بٌ نانانو بگَ ير ٍقت آقام اٍند، . با رعیت ياش رفتٌ زیارت. خان بابام نیست -
 .بگَ انرٍز تعطیل. نیای ٍ درس رٍ شرٍع نی کنی

پس پریچًر خانو ! نصف قد نن يو نبَد، آن ٍقت بٌ نن انر ٍ نًی نی کرد. پسر تخس
با آن يیکل ٍرزیدى ٍ قد بلندم، بٌ دنبال يیکل ریز ٍ قد کَتاى شًاب الدین . خانٌ ناندى

بدٍن این کٌ . انگار نَکر ٍ کلفت يا نشغَل استراحت ٍ گپ ٍ گفت بَدند. بٌ راى افتادم
صدای شًاب الدین . نن انا خَدم را کنار کشیدم ٍ ننتظر اجازى ناندم. در بزند، ٍارد شد

طَلی . آند کٌ داشت خبر ٍرٍدم را بٌ نادرش نی داد ٍ از پی آن شرٍع بٌ غر زدن کرد
با . نکشید کٌ پریچًر خانو، شخصا دم در آند ٍ با دیدنو لبخند انیدٍارانٌ ٍ گرنی زد

پشت سرم . نًربانی تعارفو کرد ٍ خَدش از يهان جا، زینت را صدا زد ٍ دستَر چای داد
تعارفو کرد ٍ يردٍ کنار صندلی يای چًار نفرى، دٍر نیز عسلی . داخل شد؛ انا در را نبست

پریچًر خانو رٍ بٌ شًاب الدین کرد ٍ گفت نگران نباشد، نن را انرٍز نرخص . نشستیو
 :بعد رٍ بٌ نن گفت. نی تَاند برٍد بازی کند ٍ اٍ را پی نخَد سیاى فرستاد. نی کند

 نادر خَبن؟ سرينگ حالشَن چطَرى؟. خَش اٍندی اسفندیارخان -

 .يهٌ خَبن، سالم رسَندن -
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زینت يهان لحظٌ ٍارد شد ٍ سینی چای ٍ شیرینی نخَدچی را رٍی نیز گذاشت ٍ 
 .نَدبانٌ خارج شد

 .نیل کنید. بفرنایید -

 :کهی دست دست کرد ٍ لرزان پرسید

 .چٌ نی کنید با زحهت يای نا. خَب -

آرام بستٌ را کٌ رٍی پایو زیر کت نگٌ داشتٌ بَدم . ٍ لبخند شرنگین ٍ کو رنگی زد
در ِتقی . بٌ یک آن، حیرت را در صَرتش دیدم. بیرٍن آٍردم ٍ کنار فنجان يا گذاشتو

پریچًرخانو با شادنانی ناشی از . انگار کسی داشت یَاشکی نا را نی پایید. صدا داد
 :دیدن بستٌ گفت

 !در رٍ باز گذاشتو کٌ بیای تَ تًهینٌ، بیا فالگَش نایست -

دستو را رٍی پایو نشت کردى ٍ سعی کردم بٌ خَد نسلط . باز تپش قلبو قَت گرفت
آرام آرام خَد را کنار کشید ٍ با شرم ٍ سری بٌ زیر انداختٌ، يهان طَر کٌ با . باشو

درست نحل بار اٍلی کٌ دیدنش، بی اختیار . ناخن يایش بازی نی کرد جلَی در ظاير شد
 .بٌ پایش بلند شدم

پریچًر . رٍیش نهی شد قدم داخل بگذارد. این پا ٍ آن پا نی کرد. خجالت نی کشید
خانو کٌ از ذٍق بستٌ اصال نتَجٌ حال نن نبَد، بلند شد ٍ دستش را گرفت ٍ بٌ داخل 

 .يدایت کرد

دیدی بٌ خَب . دیدی گفتو نگران نباش! اٍن جاست. نگاى کن. خجالت نکش. بیا تَ -
 .خَدت يو باید باشی... بیا بشین... بیا. کسی اعتهاد کردى بَدیو
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با دست تعارفو کرد . تازى نتَجٌ نن شد کٌ نیخکَب ایستادى ام. بعد رٍ بٌ نن کرد
يهانطَر کٌ دست تًهینٌ را نحکو گرفتٌ بَد ٍ . بنشینو ٍ تًهینٌ را يو سر نیز نشاند

 :نَازش نی کرد، با شعف گفت

چطَر بستٌ رٍ از کاخ خارج کردید؟ کسی نانعتَن نشد؟ . تعریف کنید. بگید! خَب -
 ينگام خرٍج نگشتنتَن؟

پریچًر خانو گايی از این کٌ زحهتو برای . با خَنسردی تک تک اتفاقات را بازگَ کردم
گرفتن بستٌ دٍ چندان شدى ٍ تا کجا بٌ دنبالش رفتٌ بَدم، با نتانت پنجٌ بٌ صَرت 

ٌ يایش از شرم گل انداختٌ، زیر . نی کشید ٍ ابراز شرنندگی ٍ قدردانی نیکرد تًهینٌ گَن
با ير نگايش انگار پارچی آب داغ بٌ قلبو . دلو را نی برد. چشهی نگايو نی کرد

 .نی ریختند

نهی دانستو جایز بَد بیشتر بهانو یا باید زحهت را کو . تهام ٍ کهال بازگَ کردم. تهام شد
دل در دلو نبَد تا بدانو این بستٌ حاٍی چیست کٌ این قدر ارزش دارد؛ ٍلی . نی کردم

ٌ ی . گَیی نهی خَاستند آن را پیش چشو نن باز کنند بلند شدم ٍ از جیب کتو نان
 .پریچًر خانو را درآٍردم ٍ رٍی نیز، کنار بستٌ گذاشتو

اگر انری ندارید رفع . پیش خَدتَن باشٌ خیالتَن راحت ترى. این يو دست خط شها -
 .زحهت کنو

نا اگر ذرى ای در جَانهردی شها تردید داشتیو يیچ ٍقت ! این چٌ حرفیٌ آقا اسفندیار -
حاال کٌ تا اینجا آٍردینش، چشو، نی گیرم؛ انا حهل بر . این خطر رٍ نهی کردیو

 .لطفتَن کو نشٌ. بی اعتهادی نگذارید

داشتو بیرٍن نی رفتو کٌ پریچًر خانو با صدای قیل ٍ قال . خداحافظی کردیو
 .شًاب الدین، نحترنانٌ از نن عذرخَايی کرد ٍ جلَتر از نن رفت ببیند چٌ شدى
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نگايش رٍی زنین بٌ این طرف ٍ آن طرف دٍ دٍ نی زد . حاال نن ناندى بَدم ٍ اٍ. رفت
درست نانند دختر . ٍ گاى، نَيایش را بٌ پشت گَش نی انداخت ٍ ناخن نی جَید

ٌ يای نضطرب آرزٍ نی کردم . يهانطَر ایستادى بَدم ٍ تَان قدم برداشتن نداشتو. بچ
ٌ  ای کاش تَان داشتو ٍ زنان را در يهان لحظٌ نتَقف نی کردم نتَقف نی کردم ٍ تا . ک

نا نی ناندیو ٍ حرارت تپندى قلب از . اٍ نی ناند ٍ نن. بی نًایت نن نی ناندم ٍ اٍ
 ! " اٍ" دست رفتٌ نن، ٍ شاید يو 

 " خدانگًدار: "با صدایی کٌ نی دانستو از زٍر تشَیش چند رگٌ شدى گفتو

ٌ ای نبَد کٌ نن پیش از . کهی این پا ٍ آن پا کردم. چیزی نگفت فرق کردى بَد، تًهین
این بی تاب بَد، رام بَد، نًار . اٍ نغرٍر بَد، سرکش بَد، چهَش بَد. رفتن دیدى بَدم

این بار انا، سر بٌ زیر . آرام سر بلند کردم ٍ اٍ را دیدم کٌ زیرچشهی نگايو نی کند. بَد
انگار در یک لحظٌ . خجالت نی کشید انا تیر نگايش را از چلٌ ريا نهی کرد. نینداخت

بین چشو يایش . نحَ شدم. نَری بران ٍ باریک از چشو يایش، صاف بٌ قلبو فرٍ رفت
ير دٍ . نهی تَانست رد نگايش را بُبرد. نهی تَانستو رد نگايو را بُبرم. دٍ دٍ نی زدم

. ناگٌ نفس عهیقی کشید ٍ آرام، سر بٌ زیر انداخت. نجذٍب ٍ شیدای يو شدى بَدیو
حرف يایی . حرف يایی کٌ حاال، دیگر راز نبَد، نرنَز نبَد. نگايش خیلی حرف يا داشت

حاال دیگر این نگاى، داشت راز چشهان سیايش . کٌ حاال دلو، زبان نگايش را نی فًهید
 :با صدایی کٌ بی نًایت بٌ گَشو نلیح نی آند گفت. را کنار نی زد ٍ آشنایی نی داد

 گل سر نن را نهی ديید؟. دست خط خانو ارباب را دادید -

... جان داشت... گرم بَد. دست در جیب کردى ٍ لهسش کردم. قلبو از نَ بٌ تپش افتاد
این خَد خَد تًهینٌ ... این نَيایش بَد... این چشو يایش بَد... این گل سر نبَد

بٌ خَدی خَد . در این چند رٍز این گل سر نن را بٌ شدت بٌ خَد ٍابستٌ کردى بَد. بَد
این . دلو نی خَاست بگَیو این تحفٌ را نزد نن بٌ یادگار بگذار! نٌ، بلکٌ بٌ صاحب خَد
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تا ير بار کٌ . گنج از آب گذشتٌ را بٌ نن بسپر، تا با آن شَریدگی خَد را تسکین ديو
نتَجٌ . تَ را نزد خَد داشتٌ باشو؛ انا زبان در ديانو نهی چرخید. نی بینهش، تَ را ببینو

 :نگاى خیرى ٍ التهاس در آن شد کٌ دیگر بار گفت

 .بٌ رسو تشکر. اگر دٍست دارید پیش خَدتَن باشٌ -

تیر را از چلٌ ريا . حرفش را زدى بَد. ٍ دیگر ننتظر نهاند تا بداند نن دٍست دارم یا نٌ
ٍ نن را با آن حال خراب تنًا ... چَن برى ای آرام ٍ رام از کنارم گذشت. کردى بَد
با قدم يایی کٌ انگار نال . عهق جانو را بٌ لرزى انداخت. کلهاتش دٍ پًلَ بَد. گذاشت

ٌ يا پایین رفتو بی تَجٌ بٌ چاکران ٍ نَکران ٍ کلفت يا، کٌ حاال در . خَدم نبَد، از پل
شنیدم کٌ در گَش يو . حیاط ٍ پلٌ نشغَل بٌ کار شدى بَدند، بٌ طرف خانٌ راى افتادم

 :نی گفتند

این چٌ " ، ! " دیٍَنٌ شدى. چرا این جَری شدى"، . " این چرا جَاب سالم نهیدى انرٍز"
ٌ ایٌ خدا بٌ دٍر عین حلیو ٍا رفتٌ  " .قیاف

. نشاعرم را از دست دادى بَدم. دیَانٌ شدى بَدم. راست نی گفتند. چیزی نگفتو ٍ رفتو
در شگفت بَدم کٌ چرا زنین ٍ زنان بٌ . نگر کو چیزی بَد؟ تًهینٌ بٌ نن یادگار دادى

 !يو نهی کَفت ٍ يهٌ چیز نحل ير رٍز طبیعی ٍ عادی بَد

پا بٌ ایَان گذاشتو کٌ صدای گفت ٍ گَی گالبتَن با . خانٌ يهچنان سَت ٍ کَر بَد
ٌ يا بَدند. کسی را شنیدم  .گَیی در اتاق پایین پل

کیٌ کٌ . نن کٌ از خدانٌ بختو باز شٌ. نٌ کٌ دلو نخَاد... بٌ خدا نهیشٌ... نهیشٌ"
شها؛ ٍلی آقا بٌ ... اٍن يو یکی نحل... اٍن يو! نخَايد یٌ نرد باجنو سایٌ سرش شٌ

تَ رٍ خدا، تَ رٍ خدا نذارین دلو . حق يو دارى. نادرتَن براتَن آرزٍيا دارى. خدا نهیشٌ
 " .يَایی شٌ
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دستو را جلَی ديانو گرفتو کٌ . یعنی با کٌ حرف نی زد؟ آرام آرام بٌ طرف پنجرى رفتو
گالبتَن در جَاب سکَت طرف . صدای نفس زدن يای ناشی از يیجانو بلند نشَد

رٍزيای اٍل کٌ بًو تَجٌ نشَن نی دادید، با خَدم خیال نی کردم : "نقابلش ادانٌ داد
بٌ حال این آبلٌ رٍی بد اقبال؛ ٍلی کو کو یٌ چیزيایی . البد دلتَن بٌ حالو نی سَزى

بٌ حرف يام گَش . فًهیدم کٌ رفتارتَن فقط از رٍی ترحو نیست. دست گیرم شد
نحل بقیٌ فقط از دار قالی ٍ آشپزی ٍ این کٌ چرا صَرتو این جَریٌ حرف . نی دادین

ٍاالا بٌ خدا اگر نی دٍنستو تًش نیشٌ این کٌ این حرف رٍ بزنین، الل نی شدم ٍ . نزدین
 ".باياتَن يو کالم نهی شدم

ٌ اش بلند شد سعی کردم یَاشکی از پنجرى نگايی بٌ داخل . ٍ صدای يق يق گری
گالبتَن . نی تَانستو از کنار پردى کٌ بٌ گل نیخ ٍصل بَد، خَدم را استتار کنو. بیندازم

کنار دیَار نشستٌ بَد ٍ یک پا را قائو کردى، آرنج دستش را رٍی زانَ گذاشتٌ ٍ با دست 
با دست دیگر، دنبالٌ رٍسری اش را جلَی بینی اش گرفتٌ بَد ٍ گریٌ . سرش را گرفتٌ بَد

با این يهٌ، دٍبارى تالش . نی ترسیدم نن را ببینند. نهی تَانستو بیشتر نگاى کنو. نی کرد
ٌ ی چپ نردی را دیدم کٌ پشت بٌ نن ٍ رٍ بٌ دیَار، دست يا را بٌ پشت گرى . کردم نیه

 :تًهینٌ ادانٌ داد. کردى ٍ تکان نهی خَرد

نن يو قسو . يهین جا چالش کنید. شها رٍ بٌ خدا نذارید حرف بٌ بزرگتريا برسٌ. آقا"
انگار نٌ انگار کٌ این حرف يا . نی خَرم، بٌ رٍح نادرم کٌ نٌ خانی اٍندى ٍ نٌ خانی رفتٌ

ٌ ست نی شنَم فقط نذارید حرف بٌ بزرگتريا برسٌ ٍ بشٌ لق لق . ٍاالا بٌ خدا. رٍ چند دفع
آخٌ کی باٍر نی کنٌ؟ پسر نعقَل ٍ پیشرفت کردى ای نحل شها، خاطر نِن . دين نردم

ترشیدى رٍ بخَاد؟  يا؟ کی باٍر نی کنٌ؟ بیست ٍ دٍ سالهٌ ٍ ينَز یک خَاستگار 
يهٌ نیگن حتها این گالبتَِن گیس بریدى یک ریگی بٌ کفشش بَدى، یک ! نداشتو

تَ رٍ خدا نن ... نندازین! خطایی کردى ٍ حاال خَدش رٍ انداختٌ گردن این نرد باکهاالت
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... نعیو. اگر عزیز خانو عذر نن رٍ بخَاد، نن کجا رٍ دارم برم. رٍ از نَن خَردن نندازین
 ".نعیو زندى زندى پَست از سرم نیَکنٌ

ٌ اش شدت گرفت ٍ آرام بٌ سر ٍ . با بردن نام نعیو انگار داغ دلش تازى شدى باشد گری
این نرد کیست؟ گالبتَن ! راستی نعیو کجا بَد؟. يهان جا نشستو. سینٌ نی کَبید

چطَر نترسیدى ٍ جرات کردى اٍ را بٌ خانٌ دعَت کند ٍ خَدش يو پای درد ٍ دلش 
تا ! بنشیند؛ یعنی ير ٍقت عزیز نبَد، اٍ نًهان داشت؟ گالبتَن کٌ ايل این حرف يا نبَد

ايل نعاشرت ٍ يو صحبتی با نرد غریبٌ . اٍ را نی شناختو، اٍ دختر نظلَم ٍ آرانی بَد
. گالبتَن يهان طَر بَد. سر بلند کردم ٍ یَاشکی دٍبارى نگايی بٌ داخل انداختو. نبَد

دست بٌ سینٌ شد ٍ بٌ . نی خَاستو دیگر نگاى نکنو کٌ ناگًان نرد برگشت. نرد يو
 .گالبتَن نگاى کرد

... اٍ. نهی تَانستو قبَل کنو. چند بار پلک زدم! چیزی کٌ نی دیدم را باٍر نداشتو...! نٌ
 !چطَر نهکن بَد خَدش باشد... نٌ

*** 

ٌ يا پایین رفت دل در دلو نبَد تا بستٌ . آى، چقدر لفت اش نی داد. ننتظر ناندم تا از پل
م خَدش است ََ با این کٌ پايایو سست ٍ . آى، باالخرى رفت. را باز کنو ٍ نطهئن َش

حال نحتضری را داشتو کٌ تشنٌ . ناتَان بَد، با يهٌ ٍجَد بٌ طرف اتاق پریچًر دٍیدم
يهان طَر کٌ از پنجرى بٌ رفتنش . با دست يایی لرزان، بستٌ را برداشتو. آب بَد

 .نی نگریستو، تقال نی کردم زٍدتر کاغذ دٍر بستٌ را پارى کنو

 .نهکنٌ بًش آسیب برسَنی، بدى دست نن! یَاش، چٌ خبرى -
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ٌ يای پاکت را از يو  پریچًرخانو آرام رٍی صندلی نشست ٍ با چاقَی نیَى خَری گَش
اخو ظریفی بٌ پیشانی اش چین . ٍرق بٌ ٍرق نگاى کرد. بازش کرد. خَدش بَد. باز کرد

 .انداخت؛ ٍلی زٍد خَدش را جهع ٍ جَر کرد

 .چی شد پریچًر؟ درستٌ؟ بدى خَدم يو ببینو -

 .ٍ دستو را بٌ طرفش دراز کردم؛ انا اٍ دستو را پس کشید ٍ بلند شد

تَ نی بریش تَی اٍن اتاق، نعلَم يو . درستٌ؛ ٍلی دست خَدم باشٌ خیالو راحت ترى -
نیست کجا نی ذاریش، سر آخر يو نی بینیو شًاب الدین برش داشت، رٍش خرسک 

 .برٍ ببین کسی نیاد بتَنو یٌ جا قایهش کنو. نقاشی کرد

نکند . نکند، نکند نی خَايد دستو را کَتاى کند. حرف يایش بَدار بَد. قلبو لرزید
 .پریچًر کٌ این طَر نبَد. نٌ. نی خَايد نن را از حقو ننع کند

در رٍ يو پشت سرت . چرا ٍایستادی پس دختر؟ برٍ بیرٍن نراقب باش کسی تَ نیاد -
 .ببند

چرا سند شش ! چرا نهی گذاری خَدم ببینو؟! جرات نداشتو بگَیو چرا بیرٍنو نی کنی؟
! دانگی را کٌ پدرم بٌ نادرم دادى بَد تا نن بی سرپناى نهانو، از چشو نن دٍر نی کنی؟

با خَد فکر . کسی نبَد. بی يیچ کلهٌ اضافی بیرٍن رفتو ٍ در را بستو! جرات نداشتو
کردم بًتر است از سَراخ کلید نگاى کنو؛ انا کلید، پشت در، بٌ قفل بَد ٍ راى دید را 

صدای پای پریچًر باعخ شد کنار برٍم ٍ خَد را . تقریبا يیچ نهی دیدم. نحدٍد نی کرد
در را باز کرد ٍ بی يیچ حرفی، در پیچ انتًای رايرٍ . در حال نراقبت از اتاق نشان ديو

 .ناپدید شد

*** 
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نیو خیز از زیر پنجرى رد شدم ٍ بٌ حیاط . نهی خَاستو با دیدن نن شرنندى شَند
ٍ يهان طَر کٌ . " ننٌ، ننٌ"صدا زدم . طَری کٌ انگار، تازى از راى رسیدى ام. برگشتو

در اتاق باز شد ٍ رضا با . کفش يایو را در نی آٍردم، زیر لب شرٍع بٌ آٍاز کردم
 .خَنسردی يهان طَر کٌ لبخند کجی گَشٌ لب داشت بیرٍن آند

 چیٌ؟ کبکت خرٍس نی خَنٌ؟! يا!  دیگٌ تنًا تنًا نیای دیگٌ -

يرچند، ينَز در تعجب دیدن ٍضعیتی کٌ چند دقیقٌ قبل . خَدم را بٌ تعجب زدم
 .داشت بٌ سر نی بردم

 .تَ يو اینجایی رضا؟ علیک سالم... اِ  -

نهی دانستو . سینٌ بٌ سینٌ يو ایستادیو. کفش يایو را رٍی ایَان کنار نردى گذاشتو
ناخَدآگاى در . از این کٌ این يهٌ جَانهرد بَد ٍ با کردار. این قدر رضا را دٍست دارم

رضا کٌ تا دیرٍز جز دست دادن ٍ نًایت دیدى بَسی برخَرد دیگری از . آغَشش کشیدم
 .نن ندیدى بَد،  ياج ٍ ٍاج ناندى بَد

 .نی دٍنستو نی خَای بیایی خبرت نی کردم بايو نی اٍندیو. خیلی نردی داداش -

لبخند کجکی اش پر . با دست چند ضربٌ نردانٌ بٌ پشتو زد ٍ نن را از خَد جدا کرد
چندتار از نَيایش، خیلی خَش حالت بر پیشانی بلند ٍ سفیدش افتادى . رنگ تر شد

ٌ اش چًرى اش را دلنشین تر کردى بَد. بَد دٍ بازٍیو را گرفتٌ ٍ رخ بٌ رخو . تٌ ریش نردان
 .ایستادى بَد

 يا، چیٌ؟ چی شدى نًربَن شدی آقای نغرٍر خان؟ خَاير يو نداری بگو نی خَای  -
 .ببندی بٌ ریش نا
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ٌ اش کَبیدم ٍ . ٍ از قًقًٌ سرش بٌ عقب خو شد یی " برٍ گهشَ" با دست بٌ سین
ٌ اش کردم  .رٍان

 .برم خَدم رٍ طالپَش کنو. آقا اسفندیار عدالت خَاى یکی را بغل کنٌ باید طال گرفتش -

ٌ يا باال رفتو از باال دیدم گالبتَن، آرام ٍ نخفیانٌ از ایَان خارج شد . چیزی نگفتو ٍ از پل
آخر چطَر بٌ . رضا راستی راستی نرد بَد. خَد را بٌ ندیدن زدم. ٍ بٌ طرف نطبخ دٍید
ٌ نند شد گالبتَن کٌ این يهٌ در گالب درى حرف از صَرت ٍ پَست . گالبتَن عالق

دختر . رضا کٌ این يهٌ نَقعیت يای طالیی برای ازدٍاج داشت. نازیبایش بَد
ٌ يایش يهگی تحصیل کردى ٍ زیبا بَدند تازى دٍ . يهگی آنًا دیپلو ریاضی داشتند. خال

آخر چرا گالبتَن؟ . نی تَانست آنًا را انتخاب کند. تای آنًا دانشگاى درس نی خَاندند
البتٌ حاال کٌ فکر نی کردم، گالبتَن آنقدر يا يو کٌ نردم نی گفتند از آبلٌ ! گیج شدى بَدم

ٌ يایش ٍ یک جای بزرگ رٍی . صدنٌ ندیدى بَد فقط چند جای آبلٌ رٍی گَن
ٌ رٍ خطاب نی کردند، آدنی نهی تَانست از  پیشانی اش بَد؛ ٍلی از بس يهٌ اٍ را آبل

جای خَايری نهی شد گفت آبلٌ زیبایی صَرتش . پیش تصَر زیبایی در اٍ داشتٌ باشد
این چند تا لک يو نی شد نادیدى گرفت ٍ با خَد اندیشیدم، چرا تا . را بٌ کل از بین بردى

بٌ حال بٌ این چیزيا فکر نکردى بَدم؟ يرچٌ بَد بًتر از صَرت اعظِو ننیر خانو بَد کٌ 
نصف صَرتش ناى گرفتگی داشت؛ ٍلی با پسر یکی از فرش فرٍش يای نعتبر اراک 

دیگر يو کسی از ناى گرفتی اش . ٍصلت کردى ٍ حاال پنج تا بچٌ قد ٍ نیو قد داشت
 .حرف نزد

گالبتَن بیچارى بیشتر از این کٌ از آبلٌ آسیب دیدى باشد از حرف يا ٍ قضاٍت يای 
ٌ رٍ . بی رحهانٌ یک نشت خالٌ زنک از خدا بی خبر آسیب دیدى بَد آنقدر گفتٌ بَدند آبل

بٌ راستی حرف يایی را کٌ نی شنَیو ٍ . ٍ ترشیدى کٌ این برای يهٌ ٍحی ننزل شدى بَد
برایهان تکرار نی شَد تاجیر زیادی در دید ٍ نگرشهان نی گذارد ٍ این تکرار اجر فکر کردن 
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ٌ رٍ، بلٌ. طَری کٌ ير چٌ نی شنَی نی پذیری. را از آدنی نی گیرد نا يو ! نی گفتند آبل
بدٍن این کٌ باخَدنان بیاندیشیو، آیا بٌ راستی يهان طَر است کٌ . نی پذیرفتیو

ٌ رٍ بَدن گالبتَن در چٌ  نی گَیند؟ ٍ نن تا انرٍز يیچ ٍقت با خَد فکر نکردى بَدم، آبل
رضا از اٍل يو بٌ حرف نردم ايهیتی نهی داد ٍ برای يهین رٍز بٌ رٍز بیشتر . حد است

 .پیشرفت نی کرد

خیال رضا ٍ گالبتَن . يهانجا رٍی ایَان نشستو ٍ نشغَل تهاشای عهارت اربابی شدم
یک نگاى . دست در جیب بردى ٍ گل سر را درآٍردم. نبضو با فشار نی زد. از خاطرم رفت

اگر . " باز طنین صدایش در اللٌ گَشو پیچید. بٌ ان نی انداختو، یک نگاى بٌ عهارت
ٍ اٍ چقدر ! نعلَم است کٌ دٍست داشتو... " دٍست دارید پیش خَدتَن باشٌ

 .يَشهندانٌ حرف را از ديانو کٌ نٌ، از قلبو بیرٍن کشید

ير ٍقت بٌ عهارت . دٍ يفتٌ از این ناجرا گذشت ٍ نن در این ندت اٍ را ندیدم
نی رفتو، يهٌ جا را در پی اٍ از نظر نی گذراندم؛ انا اٍ حتی پردى پشت پنجرى اتاقش را 

از طرفی نهی دانو حساس شدى بَدم، یا حاال کٌ پردى از راز رضا افتادى . يو کنار نهی زد
بَد این قدر حرکات ٍ برخَردی کٌ با گالبتَن داشت بٌ چشهو پر رنگ تر نی آند ٍ 

گالبتَن بٌ ير طریقی . نتعجب بَدم کٌ چرا ننٌ ٍ آقابزرگ چیزی دستگیرشان نشدى
ٌ رٍ شَد  .سعی نی کرد جلَی چشو رضا ظاير نشَد یا کهتر با اٍ رٍب

چند سالی . دیگر بٌ نیهٌ تابستان رسیدى بَدیو ٍ نن ننتظر جَاب کنکَر خَد بَدم
نی شد کٌ برای ٍرٍد بٌ دانشگاى باید آزنَن نی دادیو ٍ نن از این بابت نگرانی نداشتو؛ 

رضا بٌ نن دلگرنی نی داد ٍ نی گفت حتها . چرا کٌ يهیشٌ جز دانش آنَزان نهتاز بَدم
 .يهان طَر کٌ دٍست دارم نًندس نی شَم

نی خَايو آن رٍز را بٌ یاد بیاٍرم کٌ بعد از دٍ يفتٌ . بًتر است از نطلب دٍر نشَم
 .باالخرى دیدنش
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حشهت خان کهی بی حَصلٌ بَد ٍ آن رٍز، زٍدتر نرخصو . داشتو از عهارت برنی گشتو
لحظٌ بٌ لحظٌ کالس يا . کرد تا از این کٌ باالی سر نن ٍ شًاب الدین باشد، خالص شَد

از راى باریک عهارت تا خانٌ کٌ از دٍ . را خَدش شخصا در غیاب تًهینٌ پیگیری نی کرد
طرف با درخت حصار شدى بَد ٍ در چلٌ تابستان نطبَع تر ٍ خنک تر از يهیشٌ بَد، 

نی گذشتو کٌ صدای شرشر آب ٍ خنکای نطبَع گالب درى نن را بر آن داشت تا کهی 
کنار آب قدم بزنو ٍ با دل تنگو کٌ از درد ٍ بی تابی تًهینٌ بٌ سینٌ فشار نی آٍرد، خلَت 

ٌ ی راى فرعی بٌ سهت چشهٌ رفتو. کنو آب بٌ قدری شفاف ٍ زالل بَد کٌ خاک . از باریک
در قسهت يایی کٌ ریگ ٍ سنگ يا درشت بَد از شدت . ٍ چَب زیر آن کانال پیدا بَد

بٌ جایی کٌ آب دٍ شاخٌ نی شد . برخَرد با آنًا، بٌ سفیدی نی گرایید ٍ کف نی کرد
چشهٌ . بٌ طرف چشهٌ باریک تر کٌ از درختان تَ در تَ عبَر نی کرد راى افتادم. رسیدم

يهان . باریک از جَش ٍ خرٍش افتادى ٍ آرام آرام يو گام با قدم يای نن در حرکت بَد
طَر کٌ پیش نی رفتو، داالن راى باریک تهام شد ٍ نن بٌ برکٌ آرانی رسیدم کٌ تا آن رٍز 

ٌ ای کٌ با یک راى خیلی باریک، بٌ سرازیری راى داشت. ندیدى بَدنش تقریبا بزرگ . برک
ٌ يا ٍ آٍاز پرندگان از ير سَ شنیدى نی شد آفتاب رٍی آب . بَد ٍ صدای قَر قَر قَرباق
عجب ننظرى بکر . برق نی زد ٍ از ال بٌ الی شاخ ٍ برگ درختان خَد را بٌ زنین نی تاباند

. دست در جیب کردى ٍ گل سر را کٌ يهیشٌ بٌ يهراى داشتو، درآٍردم. ٍ زیبایی بَد
کهی کٌ گذشت از . يهان جا کنار آب، رٍی یک تختٌ سنگ، زیر سایٌ درخت نشستو

ٌ يای خفیف زنی بٌ گَشو رسید دست پاچٌ گل سر . نیان صدای بکر طبیعت صدای گری
لباس نردانٌ آستین کَتاى چًارخانٌ رنگی با شلَار دم . را در جیب فرٍ بردم ٍ بلند شدم

برگ يای ضخیو درختان را از جلَی صَرتو . بٌ طرف صدا رفتو.پای نشکی بٌ تن داشتو
بٌ فاصلٌ بیست قدم دخترکی را دیدم کٌ در خَد نچالٌ . کنار نی زدم ٍ پیش نی رفتو

. قلبو گَايی نی داد کٌ اٍ تًهینٌ است. شدى ٍ رٍی کندى درختی نشستٌ ٍ گریٌ نی کند
شاید صدای قدم يایو . چارقد بٌ سر کردى ٍ نَيای نَاج ٍ پریشانش را پَشاندى بَد
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ٌ اش قطع شد ٍ آرام سر از زانَ برداشت. بَد کٌ نرا نتَجٌ اٍ کرد خَدش . صدای گری
ٌ ی نن... تًهینٌ. بَد چشو يای زیبای نشکی اش بٌ سرخی گراییدى ٍ از پس ... تًهین

با دیدن نن ٍحشت . نژى يای بلند ٍ فر خَردى اش قطرات اشک، چَن شبنو نشستٌ بَد
. آرام آرام عقب رفت. صدای نفس يای نانرتبش را نی شنیدم. کرد ٍ از جا برخاست

ترس را . پایش بٌ ریشٌ درخت ستبری کٌ از زنین درآندى بَد گیر کرد ٍ بٌ زنین افتاد
. گَیی جانی نداشت تا دٍبارى بلند شَد. در تک تک اعضا ٍ جَارح صَرتش نی شد دید

دست چپ را ستَن بدن کردى ٍ دست راست را بٌ عالنت ایست باال آٍرد ٍ بٌ طرف 
با ناانیدی ٍ بیچارگی سرش را از بغل، بٌ یقٌ لباسش فرٍ برد ٍ با صدایی کٌ از . گرفت

 :تٌ چاى در نی آند گفت

 ...نٌ -

بٌ يهان حالت چشو يایش را بستٌ ٍ نحکو رٍی يو . نفس نفس نی زد. ترسیدى بَد
ٌ رٍ شدن با چیزی قریب الَقَع ٍايهٌ داشت. فشار نی داد لرزى ای بٌ جانو . گَیی از رٍب

. از نن کٌ این يهٌ برایش ارزش قائل بَدم، ترسیدى بَد! از نن. اٍ ترسیدى بَد. افتاد
از خَدم . چرا باید فکر نی کرد نن نی تَانو بٌ اٍ کٌ يهٌ جانو است، دست درازی کنو

. بٌ طرفش رفتو ٍ جلَیش زانَ زدم. از این کٌ اٍ را این چنین آشفتٌ کردى ام. بدم آند
ٌ اش . نتَجٌ حضَرم شد ٍ آرام چشو باز کرد. تهام تنش بٌ رعشٌ خفیفی افتادى بَد چان

با کهک دست ٍ کشیدن پا بٌ عقب خیز برداشت ٍ . از زٍر ترس ٍ بغض نی لرزید
 :آرام، بیش از حد آرام، گفتو. نی خَاست خَد را از نن دٍر کند

 ...نن... نن. نترس -

ٌ ام را تهام کنو  :دٍبارى گفتو. نفسو را بیرٍن دادم ٍ چنگی بٌ نَيایو زدم. نتَانستو جهل

 .آرام باش... نگران نباش. نن بًت آسیبی نهی رسَنو. نترس -
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کهی آرام تر شد، نفس يایش داشت حالت طبیعی بٌ خَد . صداقت را از کالنو پذیرفت
 :جرات پیدا کردم ٍ گفتو. نی گرفت

 نهی ترسی؟. نهی دٍنستو نیایی اینجا -

 .چیزی نگفت

 .گل سر را از جیبو درآٍردم ٍ بٌ طرفش گرفتو

 آرى؟. بًو گفتی اگر دٍست دارم نی تَانو پیش خَدم نگًش دارم -

گل سر را . خیرى خیرى با آن چشو يای غو زدى، سیاى ٍ نو دارش نگايو کرد. چیزی نگفت
بلند . دیگر چیزی نگفتو. نگاى از نگايو دزدید. صَرتش سرخ شد. باال آٍردم ٍ بَسیدم
نانند کسی کٌ از يو صحبتی شخص پیش رٍیش لذت نی برد، . شدم، خَاستو برٍم

 :گفتو

ٌ ی پیج ٍ خو يای اینجا رٍ بلدن. انن نیست. دیگٌ تنًا نیا اینجا - . ايل آبادی يه
بلند شَ، برٍ تا خیالو . نداریو تَی دى آدم بی نانَس؛ ٍلی تَ باید نراقب خَدت باشی

 .راحت بشٌ ٍ بتَنو برم

باز يو چیزی . خَدم يو نهی دانستو کٌ چٌ شد این قدر با اٍ احساس راحتی کردم
نگفت؛ ٍلی آرام از جا برخاست ٍ طرى ای از نَيایش را کٌ از رٍسری بیرٍن زدى بَد، با 

 :دٍبارى گفتو. نرفت. سر بٌ زیر داشت. دست تَ برد

 .فردا یک ساعت بعد از ظًر نیام اینجا یک يَایی بخَرم -

. برگشتو ٍ با لخند کجی کٌ با آن، نگارین برایو غش ٍ ضعف نی کرد، بٌ اٍ نگاى کردم
فقط برای . این بار دیدم کٌ ریز خندید. باز يو از خجالت سرخ شد. نتَجٌ ننظَرم شد

نحل يهان بار ! یک لحظٌ، آنقدر گذرا کٌ ينَز يو فکر نی کنو شاید بٌ نظرم آندى بَد
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سپس آرام آرام بی يیچ . اٍل، گَشٌ داننش را گرفت ٍ نانند یک شايزادى تعظیو کرد
ٍقتی داشتو بٌ رفتنش نگاى نی کردم، چند بار برگشت ٍ بٌ نن . کالنی از کنارم رد شد

انگار نی خَاست نطهئن باشد کٌ نن رٍیا نبَدى ام ٍ ٍاقعا این حرف يا را از . خیرى شد
 .نن شنیدى

خَبی تابستان این بَد کٌ بیشتر نی تَانست بٌ . بٌ خانٌ کٌ رسیدم رضا رفتٌ بَد
گفت بیایو باال ٍ کنارش رٍی ایَان . آقابزرگ از يهان حیاط صدایو کرد. گالب درى بیاید

ننٌ داشت دستهال يای گرد گیری اش را رٍی نردى پًن نی کرد . بنشینو تا کهی گپ بزنیو
 .آقابزرگ کهی گرفتٌ بٌ نظر نی رسید. تا خشک شَد

 آقابزرگ این يهٌ قلیان نی کشید خستٌ نهیشید؟ -

پک نحکی بٌ . آقابزرگ با اکراى خندید ٍ از پس آن، دٍد از بینی ٍ ديانش بیرٍن آند
 .سر شلنگ قلیان زد ٍ صدای قل قل آن را بلند کرد

نا دیگٌ بٌ درد الی جرز ! چٌ کنو پسر؟ چٌ کار دارم بکنو؟ سیف اهلل يو سیف اهلل قدیو -
 .نی خَریو

 :ادانٌ داد. يرٍقت زیادی احساس ناتَانی نی کرد، خَد را حقیر نی شهرد. نگران شدم

زن ٍ . انرٍز این نردک حشهت خان، یٌ بابایی رٍ فرستادى بَد سر باغ يا، برای نظارت -
ردى کردن ََ کٌ چی؟ کٌ بچٌ از بغل نادر . بچٌ این ننصَر از يهٌ جا بی خبر رٍ لٌ ٍ َل

ٌ ی باغ این حرٍنی رٍ کٌ از پرچین افتادى بیرٍن،  دست دراز کردى ٍ یک سیب از شاخ
نردم يو کٌ رفتن . زدن بچٌ پنج سالٌ ٍ زن این بندى خدا رٍ سیاى ٍ کبَد کردن. چیدى

. بٌ اعتراض، بًشَن گفتن يرکی بیاد جلَ باید کل نحصَل سالش رٍ بدى پای خراج
ننصَر يو يو زنان . ٍقتی نن رسیدم رفتٌ بَدن پدر نانرديا. يهٌ يو کشیدن کنار

نَندى بَد از بدبختی کتک خَردن ايل ٍ عیال بزن تَی سرش، یا از ترس زیاد . رسید
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نفَذ پدرت، دين . حرفو برش داشت. قدیو تر يا ارج ٍ قرب داشتو. شدن نالیات
قبل يا اگر خالفی نی کردن، اگر نی گفتن سیف اهلل دارى نیاد، . حشهت خان را بستٌ بَد

دیگر ترى يو خرد نهی کنن برای حرف چًارتا .... شلَارشَن رٍ خیس نی کردن ٍلی حاال
انرٍز . خدا لعنتو کنٌ کٌ بٌ دست خَدم این رعیت بیچارى رٍ بدبخت کردم! بزرگ تر

 .شنیدم زیرلبی نفرینو نی کردن کٌ گرفتار این خَلی کردنشَن

از این کٌ نخَاستٌ بَد بٌ عنَان ارباب . خیلی ناراحت بَد. آقابزرگ داشت درد دل نی کرد
ٌ ی ناتنی . بر رعیت حکَنت کند ٍ با باالدستی يا يو پیالٌ شَد ساالر خان، پسر عه

آقابزرگ بَد ٍ بعد از آقابزرگ، تنًا پسر خاندان اصیل عدالت خَاى ٍ يهچنین بعد از اٍ 
بزرگ ترین زنین دار گالب درى نیز بٌ حساب نی آند ٍ حاال با تصاحب بیشتر زنین يا، 

بزرگترین نال دار اینجا شدى بَد؛ انا اٍ يهان نَقع خَد را بازنشستٌ کرد ٍ ادارى ی انَر را 
 .بٌ حشهت خان سپرد ٍ این بیش از يرچیزی آقابزرگ را آزار نی داد

از بی ٍفایی ٍ بی اعتنایی . یعنی چیزی بٌ ذينو نهی رسید کٌ بخَايو بگَیو. چیزی نگفتو
پدر، نسبت بٌ شرایط ٍالدینش نی گفتو یا از خَدم؟ نحال نی گفتو اتفاقا يهین آدم 

ناحسابی خَاير ناتنی دارد کٌ نَى ی شها را دیَانٌ کردى، نجنَن کردى، عاشق کردى ٍ از 
قضا يهین نَى ی شها، کٌ حاال کنارتان نشستٌ ٍ ژست يهدردی گرفتٌ ٍ زانَی غو بغل 

حرف نی زد ٍ قرار ٍ ندار . کردى، يهین نیو ساعت پیش داشت با اٍ حرف نی زد
بٌ خاطر اٍ تا ناکجاآباد رفتٌ ٍ بستٌ انانتی گرفتٌ . تازى این کٌ چیزی نیست. نی گذاشت

یک ٍری نگايی بٌ آقابزرگ انداختو کٌ شلنگ بی جان قلیان را با دست . ٍ تحَیل دادى
ٌ ای قطع شَد بٌ راستی، اگر . تنَنند خَد نی فشرد ٍ نهی گذاشت صدای قل قل آن لحظ

ٌ ام ٍ این چنین نرا نحرم اسرار خَد دانستٌ  اٍ نی دانست نن کٌ االن در کنارش نشست
ٌ ای بٌ خَد لرزیدم نی تَانستو پیش بینی کنو اگر . چٌ در دل دارم، چٌ نی شد؟ لحظ

آقابزرگ بفًهد نن، کٌ دست رد بٌ سینٌ خانَادى ٍ ازدٍاج با نگارین زدى ام، اگر بٌ جای 
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اٍ کٌ از خَن نا بَد دختری را انتخاب کردى ام کٌ خَن دشهن آقابزرگ در رگ يایش 
 .جاریست چٌ پیش خَايد آند؟ تا فردا با ير زجری بَد، تحهل کردم

*** 

بٌ ساعت نگاى کردم نی خَاستو زٍدتر از تًهینٌ . بعد از نهاز ظًر سفرى ی نًار پًن شد
ٌ سبزی ٍ برنج زعفرانی ٍ دٍغ . برسو ٍ اٍ را در آن خلَت گاى، تنًا ننتظر نگذارم بَی قرن

 :ننٌ پرسشگرانٌ نگايو کرد ٍ گفت. کهتر از يهیشٌ خَردم. نحلی دريو آنیختٌ بَد

 !جیرى بندی نیکنی ننٌ؟ چرا چیزی نکشیدی؟ تَ کٌ عاشق قرنٌ سبزی بَدی پسر -

ٌ ام سر رفتٌ، نهی خَام سنگین . نی خَام برم یک گشتی تَی نحل بزنو. نٌ ننٌ - حَصل
 .بشو

 :آقا بزرگ کٌ داشت یخ رٍی دٍغ را با انگشت در لیَان نی چرخاند، با خندى گفت

حاال سر ظًر کٌ . نا يو ٍقت ٍ بی ٍقت بٌ گشت ٍ گذار نی رفتیو! ِيی جٍَنی، کجایی -
 .نٌ ٍلی بٌ ير حال نی رفتیو

نعیو سبزی خَردن برداشت ٍ گفت اگر بخَايو نی تَاند . ٍ دٍغ را یک نفس سر کشید
حتها پیش خَد فکر ! حاال با چٌ زبانی باید بگَیو نٌ. گاٍم زایید! يیچ. يهرايو بیاید

گالبتَن . نی کرد عار دارم با اٍ يو قدم شَم، در حالی کٌ اصال يهچین چیزی نبَد
 .تعجب را در نگايو خَاند ٍ بٌ کهکو شتافت

اٍس ابرايیو . تَ بهَن نن کارت دارم. خَب داداش شاید دلش بخَاد تنًا قدم بزنٌ -
 .باید باشی شاید کهکی چیزی بخَاد. نی خَاد بیاد طاقچٌ بذارى برای اتاق نًهان

نن يو . دیگر کسی چیزی نگفت. نعیو سرش را بٌ نعنای تایید حرف گالبتَن تکان داد
در راى ندام بٌ خَدم فحش . از فرصت استفادى کردم ٍ خَردى ٍ نخَردى فلنگ را بستو
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ای احهق، ای دراز گَش، عقل . نی دادم کٌ چرا سر ظًر دختر بیچارى را بیرٍن نی کشو
آن دختر طفل . تَ تَانستی از زیر نگاى ننٌ ٍ آقابزرگ فرار کنی. يو چیز خَبی ست

ٌ ای بیرٍن بیاید؟ نی گفتی سٌ ٍ . نی گفتی دٍ! آخر این چٌ کاری بَد! نعصَم بٌ چٌ بًان
! کو عقل! " یک ساعت بعد از ظًر نیام اینجا يَا بخَرم. " ادای خَدم را دراٍردم

. داشتو از داالن درخت يای تَ در تَ نی گذشتو کٌ حس کردم اشتبايی آندم! بی خرد
نشانٌ راى دنبال . نگايی بٌ چشهٌ باریک کردم کٌ بدٍن تَجٌ داشتو از آن دٍر نی شدم

از يهان رايی کٌ بٌ دنبال صدا رفتٌ . باالخرى رسیدم. کردن چشهٌ بَد تا بٌ برکٌ برسو
نیو ساعتی از یک گذشت؛ انا . نشستو ٍ ننظر ناندم. بَدم، گذشتو ٍ بٌ کندى رسیدم

تکٌ چَبی از رٍی زنین برداشتو ٍ با کندن پَست آن خَد را سرگرم . يَز نیاندى بَد
بَی چَب خیس از زیر پَست کندى شدى بلند شد ٍ نن با خَد فکر نی کردم، این . کردم

! چرا نیاند! کو کو دل نگران شدم. ساعت بٌ دٍ نزدیک شد. بًترین بَی دنیاست
نباید بٌ يهین زٍدی بٌ خَد اجازى . حتها زیادى رٍی کردم! نکند نخَايد بیاید... نکند

ٌ ای دیگر فکر نی کردم، حتها اجازى بیرٍن رفتن ندارد! دادى ٍ قرار نی گذاشتو شرٍع ! لحظ
با ير فکری قلبو نشت نشت خَن پهپاژ نی کرد ٍ بٌ دلًرى ام . بٌ قدم زدن کردم

نهی دانستو باید برٍم یا تا خَد شب بٌ انتظار . باز يو رٍی کندى نشستو. نی افزٍد
صدای پايا ٍ . چَبی برداشتو ٍ با آن با حلزٍنی کٌ رٍی زنین نی خزید ٍر رفتو. بنشینو

ٌ ای بعد، از پشت درختان ظاير شد . نفس زدن يایش خَنی تازى بٌ رگ يایو داد ٍ لحظ
با ديان باز نفس نفس نیزد کٌ نعلَم . صَرتش، از يَل دٍیدن نتَرم ٍ قرنز شدى بَد

رٍسری اش رٍی گردن افتادى بَد ٍ خرنن نَيای نشکی ٍ . بَد تهام راى را دٍیدى
دست رٍی قلبش گذاشتٌ بَد ٍ . نجعدش صَرت چَن قرص نايش را احاطٌ کردى بَد

تهام راى را ! طفلِک بیچارى ی نن. سعی داشت از تپیدن يای شدیدش جلَگیری کند
ٌ رٍیش ایستادم. دٍیدى بَد ٌ ای چَب کَچک گَشٌ دندانو بَد ٍ از . جلَ رفتو ٍ رٍب تک

 .يهان لبخنديای چپکی بٌ صَرتش زدم
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*** 

باز بٌ جان این نَکر ٍ کلفت يای . پنجرى را بستو تا صدای داد ٍ بیداد خان پایین بیاید
ٌ يایو کشیدم. با یادآٍری انرٍز تٌ دلو قلقلک نی خَرد. بیچارى افتادى از . دستی بٌ گَن

از صبح کلی با خَد فکر . حرارت دٍیدى در رگ يایو نی شد حدس زد صَرتو سرخ شدى
آخر این چٌ نَقع از رٍز بَد کٌ اٍ ٍعدى . آن يو آن ساعت. کردم کٌ چگَنٌ بیرٍن برٍم

با کلی صغری ٍ کبری شًاب الدین را ٍسَسٌ کردى بَدم، گل يای خَشبَ ! کردى بَد
اصرار داشت کٌ اٍ را با خَد ببرم؛ انا نن بٌ اٍ . برایش بچینو تا برای نادرش ببرد

بٌ اٍ گفتو حَاس آنًا را پرت . قبَالندم کٌ با این کار نهی تَاند نادرش را غافلگیر کند
آن ٍقت نن نی رٍم ٍ کلی گل نی چینو ٍ برایش . کند تا نتَجٌ غیبت نن نشَند

نی آٍرم ٍ بٌ اصرار اٍ کٌ نی گفت از حیاط گل بچینو، گفتو این طَری نادرش نی فًهد ٍ 
آن رٍز چند تن از افسران . نايار را خَردى ٍ نخَردى بلند شدم. دیگر فایدى ندارد

نعهَال این نَقع از . آنریکایی با خانَادى برای تفرج ٍ تفریح بٌ گالب درى آندى بَدند
خانو بزرگ کٌ . سال زیاد نی آندند ٍ حاال پریچًرخانو ٍ خان با آنًا نًار نی خَردند

 .سَپش را تهام کردى بَد، نگايی بٌ ظرف غذای نن کرد

تا دیرٍز از تٌ نَندى ی تفی دربار نی خَردى، حاال غذايای اینجا بًش ! خَبٌ ٍاالا  -
این جا دیگٌ نجبَر . بذار یک کو بٌ غذای ترٍ تهیز عادت کنی. بخَر دخترجَن. نهی سازى

 دينی نباشٌ بًت نهی سازى؟. نیستی نحل نَکر ٍ کلفت يا غذا بخَری

نادرم يیچ ٍقت . باز نی خَاست طعنٌ بزند. از خشو دندان يایو را رٍی يو فشار دادم
. يهان طَر ایستادى بَدم ٍ گل يای قالی را تهاشا نی کردم! غذای دينی بٌ نن ندادى بَد

 .از طرفی جرات نداشتو اتاق را ترک کنو. نهی خَاستو بٌ حرفش گَش کنو
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! حاال اگٌ ٍاقعا نهی تَنی، نجبَرم غذات رٍ باب نیلت بذارم جلَت. بشین دخترجان -
نهی خَام بگن دختر يٍَش رٍ آٍردى کٌ بًش تشنگی ٍ گشنگی . چٌ کنو، عادتٌ دیگٌ

 .بدى

. ظرف غذایو را برداشت ٍ ناباٍرانٌ از آب ديان خَد در آن ریخت ٍ جلَی نن گذاشت
عق . احساس کردم تهام نحتَیات نعدى ام در حال باال آندن از گلَیو است. نشهئز شدم

 .باز يو عق زدم. سر نعدى ام شدیدا نی سَخت. زدم؛ ٍلی نهی تَانستو باال بیاٍرم

بشین کَفت کن بعد گهشَ . غذا را زير نارم کردی. خفٌ شَ دخترى ی نکبتی. اى اى -
 .بیرٍن تا بیشتر از این حالو رٍ بًو نزدی

ننتظر . ٍ صَرت پر چین ٍ اخو آلَدش را را جهع کرد ٍ با نفرت نشغَل تهاشای نن شد
نگايی بٌ دست يای پر از . این دیگر خارج از تحهل نن بَد. بَد بنشینو ٍ از غذا بخَرم

کک ٍ نکش انداختو کٌ داشت با قاشق بٌ گَشٌ لیَان نیزد ٍ انگار برای نشستن نن 
دست يایو کٌ از بغل آٍیزان بَد، بًو . سر نیز، شهارش نعکَس بٌ راى انداختٌ بَد

. نٌ جرات نخالفت داشتو ٍ نٌ آنقدر حقیر بَدم کٌ لب بٌ این غذا بزنو. نشت کردم
صدای تیک ٍ تاک . یک رب بٌ یک ناندى بَد. نگايی بٌ ساعت رٍی دیَار انداختو

ٌ يایی کٌ بٌ لیَان نی زد، تنًا صدايایی بَد کٌ سکَت اتاق را  ساعت با صدای ضرب
 .نی شکست

 .گفتو بشین ٍ بخَر -

ٌ ی تالش خَد، بیًَدى سعی داشتو از ریزش اشکی کٌ بٌ چشهو دٍیدى بَد  با يه
با چشو يای . لبخند رضایت بر چًرى پر غضب پیرزن نشست. نشستو. جلَگیری کنو

آخر چطَر نی تَانستو؟ اگر نَقع دیگری بَد حتها از . خیس از اشک بٌ غذا خیرى شدم
اتاق بیرٍن نی رفتو ٍ خَدم را گو ٍ گَر نی کردم؛ انا االن نهی خَاستو گزک دستش 

یاد اسفندیار، انید خفیفی بٌ قلبو دٍاند ٍ باعخ شد ... آى. بديو تا بتَانو بیرٍن برٍم
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قاشق . برای دیدنش نجبَر بَدم از شر این پیرزن خالص شَم. کهی بر خَد نسلط شَم
را برداشتو ٍ از گَشٌ بشقاب، جایی کٌ از آب ديانش نحفَظ ناندى بَد، چند دانٌ برنج 

غذا را نجَیدى . از بیچارگی بٌ سکسکٌ افتادى بَدم. برداشتو ٍ با اشک بٌ ديان بردم
ٌ ای کٌ از آب ديان خَد بٌ ظرف ریختٌ بَد، بٌ یک بارى  قَرت دادم؛ انا با یاد آٍری لحظ

صدای فریاد خانو بزرگ پردى ی گَشو را . عق زدم ٍ این بار تهام آنچٌ خَردم را باال آٍردم
 .پارى کرد

یکی بیاد این ... نعصَنٌ... زینت. کل زندگی ام لجن شد. ای نهک بٌ حرٍم. حرٍم زادى -
 .نادر بٌ خطا رٍ جهع کنٌ، کل زندگی نن رٍ بٌ کحافت کشید

بیش از سنش پیر نشان . عصایش را برداشت ٍ با ناتَانی خَد را تا پشت در رسانید
ٌ اش نهی شدى. نی داد در را باز کرد ٍ دٍبارى کلفت يا را . پریچًر نی گفت تا چند سال بچ
. یک ٍ دى دقیقٌ شدى بَد. با حال نزاری کٌ داشتو نگايی بٌ ساعت انداختو. صدا زد

دستهال نرم خانو بزرگ کٌ يهیشٌ بٌ دست . خدا را شکر لباس يایو کحیف نشدى بَد
 .تٌ نعدى ام نی سَخت. داشت کنار بشقابش بَد

 چی شدى؟ خدایی نکردى شها کٌ طَریتَن نیست؟! چی شدى خانَم جان -

. باید نیز ٍ ظرف يا رٍ غسل بدین. بیا اٍن نادر نردى رٍ جهع ٍ جَر کن! نن نٌ احهق -
ٌ اش نجس شدى  .يه

با ناتَانی لبخند کو رنگی زدم ٍ ديانو را با دستهال گلدٍزی شدى اٍ کٌ کلی يو 
 !حاال برٍند غسلش ديند. دٍستش داشت، پاک کردم

بٌ نن . نعصَنٌ ٍ زینت آندند ٍ تند تند نشغَل جهع کردن ٍ دستهال کشیدن شدند
بلند شدم ٍ بی تَجٌ بٌ . کٌ بی حال رٍی صندلی نشستٌ بَدم، زیر چشهی نگاى نی کردند

ٌ شان از اتاق بیرٍن رفتو صدای خانو بزرگ تا رٍی ایَان نی آند کٌ داشت نن را . ير س
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ٌ ی ظرف يای چینی تازى خریدى اش نی رفت تشت ٍ پارچ . نفرین نی کرد ٍ قربان صدق
با این کٌ لباسو کحیف نشدى بَد آن را عَض . دست ٍ صَرتو را شستو. آب خَاستو

با جَراب شلَاری سفید کٌ پدر برای نادرم . پیراين لیهَیی خالدارم را پَشیدم. کردم
حکها تا االن باید رفتٌ . ساعت از یک ٍ نیو گذشتٌ بَد. يَل کردى بَدم. خریدى بَد

حتها پیش خَد فکر کردى نن اٍ را سکٌ یک پَل کردى ام یا این کٌ از اٍ خَشو . باشد 
تٌ دلو . نباید این تنًا کسی را کٌ بٌ نن تَجٌ نشان دادى از خَد برانو... نٌ! نهی آید

اٍ، با آن چًرى دلنشین، با آن اخو . برایش غنج نی رفت از این کٌ خاطر نرا نی خَايد
ٌ اش  جذاب ٍ آن سینٌ ستبر، با آن دست يایی کٌ از زیر پیراين آستین کَتاى نردان

ٌ اش را بٌ نهایش گذاشتٌ بَد، اٍ با آن اصل ٍ نسب پر آٍازى ٍ آن  رگ يا ٍ عضلٌ برجست
آنقدر يَل کردم . با عجلٌ بیرٍن رفتو. نَيایو را شانٌ زدم ٍ از پشت با گیرى بستو! پدر

یکی از رٍسری يا را برداشتو ٍ . از حیاط تا اتاق دٍیدم. کٌ یادم رفت رٍسری ام را سر کنو
خدا خدا نی کردم شًاب الدین کٌ حتها بعد از نًار بٌ يهراى . باز شرٍع بٌ دٍیدن کردم

پریچًر ٍ خانَادى افسران پیش خانو بزرگ نی رفت، تا خان با آسَدگی از نیًهانان 
 .پذیرایی کند ٍ زير ناری بنَشد، بتَاند سر آنًا را گرم کند تا نتَجٌ نبَد نن نشَند

آن برکٌ تنًا جایی . حرارت بٌ صَرتو دٍیدى بَد ٍ نفس يایو باال نهی آند. با عجلٌ رفتو
از شدت دٍیدن رٍسری دٍر گردنو افتاد . بَد کٌ تا بٌ حال، کسی نن را در آن ندیدى بَد

. با شتاب برگشتو تا گیرى ی نَ را کٌ افتادى بَد از رٍی زنین بردارم. ٍ گیرى ی سرم باز شد
ٌ ای ایستادم. آفتاب بٌ صَرتو نی خَرد با . دستو را بٌ دیَار سنگی کنارم گرفتو. لحظ

ٌ ام را کنترل نی کردم . گلَیو خشک شدى بَد. دست دیگرم باال ٍ پایین آندن قفسٌ سین
. نفس کو آٍردى بَدم کٌ باالخرى بٌ برکٌ رسیدم. با عجلٌ دٍبارى راى افتادم. درنگ نکردم

حاال با قدم يای آرام يهان طَر کٌ سعی داشتو نفس يای بلند ٍ ناننظهو را کنترل کنو، 
بٌ اٍ کٌ نشَش داشت راى نی رفت ٍ با ... شاخ ٍ برگ را کنار زدم ٍ بٌ نیعادگاى رسیدم

 .دیدن نن برقی در چشو يایش دٍید
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*** 

چشو يایش رٍی زنین، . احساس کردم با آن نگاى خیرى نعذبش کردى ام. يَل کردى بَد
ٌ ام کٌ نناسب سنگالخ يای گالب درى نبَد، دٍ دٍ  ال بٌ الی کفش يای نَک تیز نردان

. با اشارى دست بٌ طرف کندى ی درخت يدایتش کردم. از سر رايش کنار رفتو. نیزد
ينَز نفس يایش ناننظو . ير دٍ در سکَت راى افتادیو. چیزی نگفتو، اٍ يو حرفی نزد

نهی دانستو پای دٍیدنش بگذارم، یا پای تشَیش ٍ اضطراب این نالقات نخفیانٌ . بَد
رٍی کندى کٌ نی نشست طنازانٌ، انتًای . کٌ دٍر از چشو ايل آبادی در حال ٍقَع بَد

تهانی حرکاتش پیش . داننش را از زیر زانَ صاف کرد تا نانع از چرٍک شدنش بشَد
دٍست داشتو بپرسو آخر این يهٌ طنازی ٍ دلبری را از . چشهانو نرم ٍ دلکش نی آند

. کلی ننتظرش ناندى بَدم. يهان طَری يو دیر شدى بَد. تعلل جایز نبَد! کٌ آنَختٌ
حلزٍنی کٌ چند دقیقٌ قبل داشت سرم را گرم نی کرد، آرام از . جلَی پایش زانَ زدم

با خَد فکر کردم حکها با دیدنش از ترس از جا نی پرد ٍ با . دیَارى کندى باال نی خزید
صدای اٍج گرفتن یکبارى چند گنجشک ٍ بال بال زدنشان سکَت . این خیال ریز خندیدم

بٌ نرنی نگايی بٌ آسهان کرد ٍ گنجشک يا را کٌ از ال بٌ الی شاخ ٍ . بینهان را شکست
 :با شیطنت گفتو. برگ درختان بٌ این سَ ٍ آن سَ پرٍاز نی کردند، از نظر گذراند

 !ای کاش یکی يو بٌ نا نگاى نی کرد -

ٍ از پی آن با چَب باریکی حلزٍن را کٌ داشت بٌ داننش نزدیک نی شد، از رٍی کندى 
لباس لیهَیی اش زیر نَر خَرشید . آرام این پا ٍ آن پا شد. کهی جا خَرد. پرت کردم

با داننش بازی کرد ٍ بدٍن این کٌ نگايو کند در جَاب . درخشان تر بٌ نظر نی رسید
نن رٍی زنین بَدم ٍ . جرات کردى ٍ خَدم را قدنی جلَتر کشیدم. حرفو، نلیح لبخند زد

خَاستو فضای سنگین . سرم را کج کردى ٍ از پایین بٌ صَرتش خیرى شدم. اٍ رٍی کندى
حاکو بینهان را صهیهانٌ کنو؛ انا آنچنان حرارتی بٌ جانو افتادى بَد کٌ گفتو يهین االن 
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خَرشیدی ! يو جاذبٌ داشت ٍ يو دافعٌ. نهیشد! نٌ. پَستو گر گرفتٌ ٍ آتش نی گیرم
. صَرتش را عقب کشید. اٍ يو خَشش نیاند. بَد کٌ نزدیکی بٌ اٍ آدنی را نی سَزاند

ٌ ی بینهان را کو کنو. از این نزدیکی ٍايهٌ داشت  .دلش نهی خَاست فاصل

ٌ يا ٍ باد کٌ برگ يای درختان را نی رقصاند، تهرکزم را بريو نی زد . صدای قَر قَر قَرباغ
. سکَت بٌ درازا کشید! اصال نهی دانستو چٌ باید بگَیو! نهی دانستو از کجا شرٍع کنو

آرام . انگار دچار تشَیش ٍ دلًرى شدى بَد. بلند شد. گَیی چیزی بٌ خاطرش آندى باشد
با صدای . طرى ای از نَيای بلند ٍ یک دست نَاجش را از بغل پشت گَش انداخت

 :لرزانی گفت

خانَم بزرگ ! خانَم بزرگ. باید براش گل ببرم. شًاب الدین ننتظرى. نن باید برم... نن -
 .باید با گل برگردم! گل. اگر بفًهٌ تَ عهارت نیستو نَيام رٍ نی بندى بٌ دم اسب

با این خیال نَيایش را از یک طرف بٌ جلَ آٍرد، با دٍ دست خَدش را در آغَش 
ٌ رٍیش نشستو. گرفت ٍ يهان جا نشست . داشتو بال بال نی زدم. بلند شدم ٍ رٍب

دیگر این تًهینٌ، تًهینٌ . نهی تَانستو اٍ را این يهٌ غرق در اٍيام ببینو ٍ چیزی نگَیو
حاال تًهینٌ، تًهینٌ . حاال اٍ رٍ در رٍی نن ٍ بٌ خاطر نن اینجا بَد. یک ناى پیش نبَد

 !نن بَد

 تًهینٌ؟ -

 .چیزی نگفت

 .تًهینٌ؟ سرت رٍ بلند کن -

 .باز چیزی نگفت

 !بٌ نن نگاى کن -
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 .چیزی نگفت

چٌ باید نی کردم؟ نجابت ٍ . نگايی از سر استیصال بٌ این طرف ٍ آن طرف انداختو
عفتی کٌ رٍز اٍل از اٍ دیدم، نانع از این نی شد، يهان طَر کٌ قلبو نی طلبید، نَيایش 

با لحنی آرام، بی نًایت آرام . را نَازش کردى، سرش را بٌ سینٌ گرفتٌ ٍ آرانش کنو
 :صدایش کردم

 تًهینٌ؟ -

چٌ نی دیدم؟ ! ٍای. تا بخَايد سرش را باال بیاٍرد صد بار جان دادم ٍ از نَ زندى شدم
این چشو يا کٌ حاال با ير نژى تیری بٌ قلبو نشانٌ ... این چشو يا. قلبو صد تکٌ شد

نهی تَانستو دست رٍی دست بگذارم ٍ ! نٌ. نی گرفت، نخهَر ٍ خیس از اشک شدى بَد
انا چٌ نی کردم؟ حال کٌ این اجازى را در خَد نهی دیدم حریهی را کٌ برای . تهاشا کنو

خَد قايل بَد بدرم، سعی کردم بر خَد نسلط شدى ٍ با خندى ٍ سر نستی حالش را 
 .عَض کنو

بٌ . پاشَ خَدم برات گل نی چینو. ِا ِا ِا گریٌ نی کنی؟ برای چًار تا شاخٌ گل؟ پاشَ -
ٌ يا  .نری بدی دست اٍن پسرى ی تخس! شرطی کٌ نال خَدت باش

. جان گرفتو. دلو گرم شد. بینی اش را باال کشید ٍ ٍ با يهان صَرت خیس، َلختی خندید
سر آستین لباسش را . خَنی را کٌ داشت جان تازى بٌ رگ يایو نی ریخت حس نی کردم

. کٌ خیلی با سلیقٌ پر از چین بَد بٌ نَک انگشت گرفتو ٍ بٌ بلند شدن، يدایتش کردم
دلو . صَرتش را با دست پاک کرد ٍ رٍیش نهیشد سرش را بلند کند. خجالت نی کشید

نی خَاست صدایش از ال بٌ الی رقـــص برگ يا ٍ جیک جیک گنجشک يا، گَشو را 
ٌ يای گل کٌ . نَازش ديد؛ انا حیف کٌ شرم نانع از سخن گفتنش نی شد بٌ طرف بَت

شاخ ٍ . جای جای گالب درى خَدرٍ نی رٍیید ٍ اینجا، کنار برکٌ را نزین نی کرد راى افتادم
بَی خَش عطر گل، شانٌ ير دٍی . برگ را کنار نی زدم تا اٍ بدٍن زحهت کنار برکٌ برسد
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انا بٌ چشو نن این عطر دل انگیز از نَيای نَاج ٍ زیبای تًهینٌ . نا را نَازش نی داد
دست پیش . بَد کٌ چَن آبشاری رٍح انگیز پیش چشهانو، صَرتش را قاب گرفتٌ بَد

گفتو باید اٍل . نگذاشتو. برد تا گلی را کٌ از سرخی چَن لب يای خَدش بَد، بچیند
بردارم، تا - کٌ يهیشٌ يهرايو بَد-خَدم بچینو، خاريایش را با تٌ سنجاق سرش 

نگايی بٌ . اٍ انتخاب نی کرد ٍ نن نی چیدم. دست يای لطیف ٍ ظریفش زخهی نشَد
يهان گل . دستٌ گل رنگارنگی کٌ با انتخاب اٍ ٍ تالش نن درست شدى بَد، انداختو

ٌ اش را کَتاى کردم ٍ از کنار گَش بین نَيایش فرٍ بردم. سرخ شکَفا را برداشتو . شاخ
چشو يایش خندید . لب يایش خندید. حال این تابلَی دلنَاز پیش چشهو تکهیل شد

بی شک، . ٍ حاال نَبت قلب نن بَد کٌ از این خندى، نحکو تر از ير زنانی بٌ سینٌ بکَبد
ٌ يای خَشبَ ٍ رنگارنگ،  اگر کسی بَد کٌ کنار این برکٌ آرام ٍ زالل، ال بٌ الی بَت

يهانطَر کٌ داشتیو زیر تابش نَر نالیو ٍ نطبَع آفتاب بٌ عهق چشهان يو نفَذ کردى 
ٍ غرق نی شدیو، نا را ببیند، نی تَانست بٌ خَشبختی ٍ شادی آشکار در قلب يایهان 

 !پی ببرد ٍ بٌ سرنستی نا غبطٌ بخَرد

نَيایش کٌ با . شاد ٍ سرنست. شاد بَدم. غرٍب جهعٌ برخالف يهیشٌ غهگین نبَد
ٌ ای از خاطرم نحَ نهی شد چقدر این . گل نزین شدى ٍ چشو يای سیاى جذابش، لحظ

از شَق این کٌ فردا در کالس درس نالقاتش . نالقات دلنشین ٍ خاطرى انگیز شدى بَد
خیال این کٌ نحل يهیشٌ با يهان سیاست ٍ دلربایی . نی کنو، خَاب بٌ چشهو نهی رفت

گَیی نردی بَدم کٌ تاکنَن . انَرات کالس را ادارى نی کند، قند بٌ دلو آب نی کرد
چشهو بٌ جنس نخالف نیفتادى ٍ اینک، اٍل بار است کٌ حَری ٍشی چَن اٍ را، بٌ قاب 

 .چشو نی بینو

يَل کردم نکند برای . يَا ينَز رٍشن نشدى بَد. صبح با نَازش يای ننٌ بیدار شدم
 .آقابزرگ اتفاقی افتادى باشد
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 .يَل نکن ننٌ، نهازى -

نٌ اٍ را نی دیدم ٍ نٌ جرات داشتو در حضَر . خبری از تًهینٌ نبَد. سٌ يفتٌ گذشت
 .حشهت خان از شًاب الدین سَالی کنو ٍ جَیای احَالش شَم

يهان طَر کٌ . پدرم پیغام فرستادى بَد برای انجام کاريای دانشگاى بٌ شًر برگردم
پس از چند سال درس . نی خَاستو قبَل شدى ٍ رضا برایو انتخاب رشتٌ کردى بَد

دلو نی خَاست حاال کٌ اٍاخر تابستان بَد ٍ . نًندس عهران. خَاندن، نًندس نی شدم
بعد از این، نن با شرٍع کالس يا کهتر نی تَانستو بٌ گالب درى بیایو، تًهینٌ را ببینو ٍ 

آن رٍز صبح پیش از رفتن بٌ عهارت اربابی بٌ خَد عطر . این خبر را خَدم بٌ اٍ بديو
ٌ ای تراشیدى ٍ اٍ را . زدى ٍ نَيایو را با کتیرا حالت دادم يرطَری بَد نی خَاستو بًان

ٌ ای کٌ آن يهٌ ارزش داشت، چٌ بَد کٌ نن بٌ . ببینو دلو نی خَاست بپرسو بست
ٌ ام  .خاطرش تا ناکجا آباد رفت

صدای شیًٌ چند اسب کٌ خبر از نًارت سَارشان نی داد، بلند شد ٍ از پی آن، گرد ٍ 
حکهًا . سالنٌ سالنٌ کفش پَشیدى ٍ راى افتادم. غبار جلَی حصار خانٌ بٌ راى افتاد

بٌ عهارت کٌ رسیدم از آب ٍ . جَانان آبادی بَدند کٌ با يو از شکار کبک برنی گردند
جارٍیی کٌ شدى بَد ٍ اسب يایی کٌ بٌ طرف اصطبل نی بردند، شصتو خبردار شد 

 .سَارکاران نیًهانان نَرچشهی نی باشند

. تکاپَی خدنٌ بیش از پیش بَد ٍ از ير سَ صدای خندى ٍ سرٍر بٌ گَش نی رسید
ٌ يا نی آند چند تن از خدنٌ . صدای نَسیقی فرانسَی کٌ از رادیَ بلند بَد، تا پایین پل

در حالی کٌ شیرینی ٍ شربت بٌ دست داشتند، نتَجٌ حضَر نن شدند، با احترام نن را 
یکی کٌ رٍسری اش را در زیر گلَ با سنجاقی . باال بردى ٍ ناندى بَدند بٌ کدام اتاق ببرند

 :عًد قجری، گیرى زدى بَد ٍ ابرٍی پیَندی پًن داشت، گفت
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. البتٌ ایشَن نًهان دارند االن. باید از خانو ارباب کسب تکلیف کنیو. شرنندى آقا نعلو -
ارباب يو رفتٌ شهیران دیدن . نیًهان خانٌ کٌ دارى گل آرایی نیشٌ، برای ٍلیهٌ انشب

صبر کنین ببینو اگر تًهینٌ خانو نی پذیرند کالس . اتاق نیًهان يو کٌ پرى. صَلت خان
 .رٍ تَ اتاق ایشَن دایر کنید، نحل قبل

 :دیگری با بی خیالی گفت

خَب نعلَنٌ ٍقتی کسی نیست باید برٍند اتاق تًهینٌ . پرسیدن ندارد کٌ شاى صنو -
 .خانو

ٌ ای بٌ در زد از شَق دٍبارى دیدن اٍن رٍی پا بند . قلبو تند تند نیزد. ٍ بدٍن حرف تق
برای خَدم يو عجیب بَد کٌ با آن يهٌ برٍ ٍ بیا، حاال دل بٌ دختری دادى ام کٌ . نبَدم

در این رٍستا ٍ پشت در این اتاق با ناز ٍ کرشهٌ در حال شانٌ زدن نَيای نَاج ٍ یک 
صدای آرام، نلیح ٍ زیبای . دست سیايش است ٍ برق چشهانش يَش از سرم ربَدى

 .تًهینٌ پارچی آب داغ بٌ قلبو ریخت

 .بیا تَ -

 .نی شٌ یٌ تک پا بیایید. ببخشید خانو جان -

ٌ م -  .بگَ تًهینٌ خَابٌ. بگَ نهیاد! گفتو کٌ بگَ نن خست

ٌ اش فرق از زیر رٍسری يَیدا بَد، سینی لبٌ دالبر پر از  کلفتی کٌ نَيای حنا گذاشت
 :شیرینی را رٍی دست جا بٌ جا کرد، سرش را نزدیک در برد ٍ گفت

 تکلیف چیٌ؟. آقا نعلو آندند. خانو جان -

کت ٍ دانن سبز رنگش را با گل سر بزرگی کٌ گَشٌ . بٌ لحظٌ نکشید کٌ در باز شد
در یک لحظٌ در چشهانش شَق دیدم، . نَيایش خَدنهایی نی کرد، يهاينگ کردى بَد
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بٌ سرعت بٌ خَدش نسلط شدى ٍ . نَر دیدم، شادی دیدم؛ انا فقط يهان یک لحظٌ
 .خدنٌ را نرخص کرد. چًرى اش حالت عادی بٌ خَد گرفت

بفرنایید . یک نفر يو اسباب پذیرایی بیارى برای آقا نعلو. برید پی آقا شًاب الدین -
 .دختريا در رٍ باز نی ذارم انا قبل از ٍرٍد اجازى بگیرید. داخل

لحن ادایش با . تن صدایش با صالبت بَد. دست کهی از اشراف زادى يا نداشت! نٌ
 .زاییدى شدى بَد برای نلکٌ بَدن، برای بزرگی کردن. ابًت بَد

از کنارش کٌ نی گذشتو بَی خَش عطرش نسحَرم . خَدش را کنار کشید تا داخل شَم
ٌ ام سبک شدى بَد. پايایو بٌ اختیار خَدم نبَد. کرد گَیی رٍی ابريا قدم برنی . جح

باد سردی، با صَرت گر گرفتٌ ٍ . کنار پنجرى رفتٌ ٍ ارسی يا را باال زد. تنًا شدیو. دارم
صدای جنب ٍ جَش ايل عهارت ٍاضح تر بٌ گَش . داغ از يیجانو برخَرد کرد

ٌ يایش گل انداختٌ ٍ سعی داشت از . ينَز پیش نن خجالت نی کشید. نی رسید گَن
 .نگاى بٌ نن بپريیزد

ٌ ياش -  .انیرخسرٍ اٍندى، با سٌ تا از نَچ

 :ٍ در حالی کٌ رٍی نیز را خلَت نی کرد، در جَاب چشهان پرسشگر نن گفت

 .برادر کَچک خانو ارباب -

زبانو . قدرت تکلهو را از دست دادى بَدم. قلبو تکانی خَرد، گَاى بد نی داد، یخ کردم
 .سنگین شدى ٍ قادر بٌ حرکتش نبَدم

ٌ ای با خط خَش . رٍی قاب عکسی ناتش بردى بَد. رد نگايش را دنبال کردم نَشت
 " .نَر چشهو اٍست، نن بی نَر چشو رٍی با دیَار نتَانو نشست" نستعلیق 
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خَاستو بپرسو انیر خسرٍ دیگر از کجا . آيی کٌ از سینٌ بیرٍن داد، جگرم را سَزاند
! کاری بٌ کسی ندارد. گايی نی آید ٍ نی رٍد! يیچ" دٍست داشتو بگَید ! پیدایش شد

نن يو . انا چیزی نگفت! خَدش باشد" کسی " ٍ دلو نی خَاست تاکیدش بر " 
يرچٌ بیشتر در این جًل نی ناندم برایو ... يرچٌ دیرتر نی فًهیدم بًتر بَد. نپرسیدم

آیا طاقت این را داشتو کٌ بَيای . نباید نی فًهیدم... نباید نی پرسیدم. راحت تر بَد
 ناخَشایندی کٌ بٌ نشانو خَردى بَد را باٍر کنو ٍ دست رٍی دست بگذارم؟

خَد را تنًا در بیابانی . تهام ذٍق ٍ شَقی کٌ از دیدنش ٍ خبر قبَلی ام داشتو ، کَر شد
 .بی آب ٍ علف نی دیدم کٌ اسهاعیلش را ذبح نی کنند

ٌ ای صدا داد ٍ زینت، بدٍن این کٌ ننتظر اجازى بهاند ٍارد شد شربت خیار ٍ . در تق
 .باز يهان تًهینٌ پیشین شد. تًهینٌ براق نگايش کرد. سکنجبین آٍردى بَد

 !نگر بٌ اٍن سٌ تا نگفتو يرکسی خَاست بیاید تَ اجازى بگیرد -

زینت کٌ نشخص بَد از احترام اجباری کٌ بٌ تًهینٌ نی گذارد، سخت در عذاب است، 
ٌ ای گفت ٍ " ببخشید"در حالی کٌ خَد را با نرتب کردن لباسش سرگرم نی کرد  آيست

شربت را . شاید اٍ يو احساس نی کرد دختر یک آشپز يیچ برتری بر اٍ ندارد. خارج شد
يَا رٍ بٌ خنکی رفتٌ بَد؛ انا شربتی کٌ آن رٍز خَردم . بٌ نن يو تعارف کرد. برداشت

چٌ بًتر از این کٌ . گَاراترین خیار ٍ سکنجبینی بَد کٌ در تهام عهر نزى نزى کردى بَدم
ٌ ام را بر يو زد. نن باشو ٍ اٍ ير سٌ . صدای داد ٍ فریاد شًاب الدین خلسٌ عاشقان

خدنتکار کٌ نن را راينهایی کردى بَدند، تقال نی کردند اٍ را بٌ داخل اتاق بکشانند ٍلی 
 .حریفش نهی شدند

... آی. ٍلو کنین گیس بریدى يا! خَد خان بابا گفت انرٍز تعطیلو. ٍلو کنین، ٍلو کنین -
 .تَ بگَ ٍلو کنن! تًهینٌ... آی
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ٌ ای فکرم . با زحهت اٍ را بٌ داخل اتاق کشاندند نن بی تَجٌ بٌ انیرخسرٍ کٌ البتٌ لحظ
را راحت نهی گذاشت، با حضَر سکرآٍر تًهینٌ خَش بَدم ٍ با لبخند پای راست را رٍی 

برای . پای چپ انداختٌ ٍ لیَان شربت را بٌ دست داشتو ٍ شًاب الدین را نی نگریستو
 .ير سٌ دختر بخت برگشتٌ خط ٍ نشان نی کشید

ٌ تَن رٍ در بیارن، نی دم زیر سو اسب لًتَن کنن! نگٌ با شهايا نیستو - . نی دم پدر يه
 .....کهک.... دایی انیرخسرٍ.... نانان.... نن انرٍز تعطیلو

ٌ رٍیش ایستاد. ٍ ير لحظٌ فریادش بلند تر ٍ بلندتر نی شد  .تًهینٌ با جدیت رٍب

ٌ ش یک يفتٌ .  ٍلش کنید ببینو چی نیگٌ - يا؟ چیٌ صدات رٍ رٍی سر انداختی؟ يه
ٌ ت . دیگٌ نَندى تا کارت با آقا نعلو تهَم شٌ بعدش پانزدى رٍز تعطیلی تا نعلو سرخَن

 .برٍ بشین پشت نیز، تا کفری نشدم. بیاد

ٍ يایش را نالش  شًاب الدین با بغض از این کٌ حریف تًهینٌ نهی شَد، يهان طَر کٌ باز
ٌ  را . تنًا یک جرقٌ نی خَاست کٌ بزند زیر گریٌ. نیداد پشت نیز نشست تًهینٌ خدن

 :نرخص کرد ٍ طَری کٌ دل شًاب الدین را يو بٌ دست آٍردى باشد رٍ بٌ نن گفت

 .ير زنان کٌ بًادر خان خستٌ شد، درس رٍ قطع کنید. آقا نعلو -

داشتو شربتو را سر نی کشیدم . را طَری گفت کٌ گَیی از ارباب حرف نی زند" بًادر "ٍ 
ٌ ای صدا داد ٍ از پی آن پسری چًار شانٌ ٍ قد بلند ٍارد شد . تاب نگاى نداشتو. کٌ در تق

ٌ يای براق ٍ چرم سَارکاری ٍ شلَار لَلٌ تفنگی اش کٌ با . از پايایش شرٍع کردم از چکه
گَیی نی خَاست ابًت . شالقی کٌ بٌ دست داشت آرام بٌ ران پایش نی کَبید

بٌ کت جذب کرم رنگی کٌ بی اندازى . کو کو نگايو را باالتر گرفتو. صاحبش را بیشتر کند
کشیدى ٍ خَش يیکل نشانش نی داد، جرات کردم ٍ يهانطَر کٌ جاى ٍ ننزلت خَد را 

بٌ عنَان یکی یک دانٌ سرينگ با آن يهٌ شکَکت ٍ جالل فرانَش کردى بَدم، با 
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بٌ این صَرت بی نقص ٍ . تشَیش ٍ بی قراری سرم را باال گرفتٌ ٍ بٌ صَرتش نگاى کردم
نَدبانٌ کالى از . بٌ چشو يایی کٌ حریصانٌ نحبَب نرا نشانٌ گرفتٌ بَد. از خَد نطهئن

بی شبايت . سر برداشت تا نَيای رٍغن خَردى ٍ نرتب از فرق باز کردى اش نهایان شَد
 .بینی خَش تراش ٍ چشو يای کشیدى ٍ زیبا! بٌ پریچًر خانو نبَد

 .سالم بانَ -

 .ٍ نگايی بر نن انداخت

 .نهی دٍنستو نًهَن دارین -

يرچٌ بَد اٍ یک . رفتارش ٍ تن صدایش نشان از اعتهاد بٌ نفس باالیش داشت
َ تر آند، درست کنار نن. خان زادى ی اصیل ٍ استخَان دار بَد قلبو ير آن نهکن بَد . جل

ٌ تر از آن بَدم کٌ بٌ خَد بگَیو . از کار بایستد اسفندیار تَ پسر سرينگ عدالت " بچ
انا يهان طَر کٌ . " پدرت با نفَذش دى تای این يا را نی خرد ٍ آزاد نی کند! خَايی

در برابر ربَدن تًهینٌ بٌ دست دیگری، يیچ اعتهاد بٌ نفسی . نی گَیو بچٌ بَدم
فک ننقبض شدى ام را رٍی يو فشار نی دادم؛ یعنی . بٌ شدت حال بدی داشتو. نداشتو

 .خَدش بَد؟ بٌ لحظٌ نکشید کٌ جیغ شادی شًاب الدین نًر نحکهی بر قلبو زد

 !دایی انیرخسرٍ -

چٌ لحظٌ شَنی ٍ چٌ حقیقت ! بَد" انیرخسرٍ"اٍ . پس خَدش بَد. قلبو تکانی خَرد
تلخی بَد حضَر بی نَقِع این نرد ٍ صَرت گرفتٌ ٍ پر اندٍى نحبَبت از این حادجٌ ٍ 

انیرخسرٍ نشست تا يو قد . بدتر آن کٌ نتَانی کاری برایش کنی تا تسالیش ديی
ٍ بینی اش را بٌ بینی " فینگیل نن . " شًاب الدین کٌ بٌ سَی آغَشش نی دٍید شَد

 .شًاب الدین نالید

 دایی بریو اسب سَار شیو؟ -
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 .نی ریو فینگیل جان، نی ریو -

 :ٍ رٍ بٌ تًهینٌ گفت

 .شها يو بیایید، خالی از لطف نیست -

نگايی بٌ تًهینٌ انداختو کٌ از سر استیصال نَيایش را از رٍی . انگار نن را نهی دید
سپس . پیشانی کنار نی زد ٍ پشت گَش نی انداخت ٍ این کار را ندام تکرار نی کرد

 :بدٍن این کٌ بٌ اٍ نگاى کند گفت

 .آقا نعلهش ننتظرى. شًاب الدین يو باید درسش رٍ تهام کنٌ بعد بیاد. نهنَن -

خَدم را . نن کٌ تا آن لحظٌ ُصوا بکو نشستٌ بَدم، ایستادم. ٍ با سر بٌ نن اشارى کرد
دست . کٌ صدایو آتشفشان درٍنو را نشان نديد... کنترل کردم کٌ دست يایو نلرزد

 :ناشیانٌ گفت. رد نگايش را شکست ٍ بٌ نن داد. پیش بردم ٍ بلند سالم کردم

 !دیدن بانَ باعخ شد نن پاک، عرض ادب رٍ فرانَش کنو. نن رٍ نی بخشید.. آى -

ٌ ای کٌ دستو را فشار داد احساس کردم در چشو يایش چیزی دیدم کٌ تا يهین  لحظ
 .انرٍز جگرم را رشتٌ رشتٌ کردى ٍ بٌ آتش نی کشد

تًهینٌ کٌ نتَجٌ دگرگَنی حال نن شدى بَد، با نگرانی اٍل بٌ نا ٍ سپس بٌ 
ٌ ی نا رٍی صندلی، کنار تًهینٌ ٍ . دست يایهان نگاى کرد انیرخسرٍ بی تَجٌ بٌ ير س
ٌ رٍی نن نشست یک دست را حایل سیگار . پا رٍی پا انداخت ٍ سیگاری در آٍرد. رٍب

سیگار را نیان دٍ . کرد تا باد از جانب پنجرى، شعلٌ فندک طالیش را خانَش نکند
انگشت گرفت ٍ از پشت دٍدی کٌ بٌ راى انداختٌ بَد نستقیو بٌ چشو يای نن نگاى 

 .کرد
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نن يهین جا ننتظرم تهَم کٌ شد ببرنت . برٍ بٌ درس ٍ نشقت برس. برٍ بًادر جان -
 .سَارکاری

عجب نفس نحسی داشت این . نفس يایو کَتاى ٍ بلند شدى ٍ راى بٌ حال خَد نهی بردم
شًاب الدین با ناراحتی . از بدٍ ٍرٍد، عجیب فضای اتاق را نسهَم کردى بَد. انیرخسرٍ

. حاال این نن بَدم کٌ دلو نی خَاست از زیر بار درس شانٌ خالی کنو. پشت نیز نشست
اٍ يو چَن نن، از حضَر . دست يایش نی لرزید. تًهینٌ شرٍع بٌ گلدٍزی کرد

. صدای جار ٍ جنجال خدنٌ از حیاط ٍ گَشٌ ٍ کنار خانٌ بلند بَد. انیرخسرٍ نعذب بَد
برای درس، چندتا از . حتها شام بٌ افتخار حضَر انیرخسرٍ بَد. يهٌ در تکاپَ بَدند

در این بین نٌ . جهع ٍ تفریق يایی کٌ جلسٌ پیش نطرح کردى بَدم را نجدد تکرار کردم
چند سرنشق برای شًاب الدین نَشتو تا سرش را گرم . انیرخسرٍ حرف نی زد نٌ تًهینٌ

يهان طَر کٌ سیگار نی کشید بلند شد ٍ یکی یکی تابلَيا . زیر چشهی اٍ را پاییدم. کنو
تًهینٌ از فرصت استفادى کرد ٍ کاغذی را کٌ زیر پارچٌ . پشت بٌ نا بَد. را نگاى کرد

گلدٍزی اش قایو کردى بَد رٍی نیز گذاشت ٍ با اشارى اٍ، نن بٌ يَای گذاشتن لیَان 
 .تهام تابلَيا را از نظر گذراند. انیر خسرٍ برگشت. شربت، آن را برداشتو

 .خَبٌ. ينَز يو نی نَیسی؟ خَبٌ -

 .ٍ رٍ بٌ اٍ کرد

 خسیس کٌ نیستی؟. نی خَايو بببرنش فرانسٌ. یکی از این تابلَيا را برنی دارم -

فرانسٌ؟ نگر اٍ فرانسٌ نی رفت؟ تًهینٌ بدٍن این کٌ نگايش را از پارچٌ . عجب
 "...بٌ جز. يرکدام را نی خَايید بردارید: "گلدٍزی اش بردارد بی اعتنا گفت

ٍ انیر خسرٍ را دید کٌ نات يهان تابلَی تراشکاری رٍغن خَردى شدى کٌ تًهینٌ در بدٍ 
نَر چشهو اٍست، نن بی نَر چشو رٍی با دیَار نتَانو . " ٍرٍدم با نگاى بٌ آن آى کشید
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شًاب الدین بی تَجٌ بٌ . ٍ چَن قطع کالم تًهینٌ را دید، نگايش را بٌ اٍ داد" نشست 
نگاى انیر خسرٍ، بی اعتنایی تًهینٌ ٍ تشَیش خاطر نن، در نیان اتاق غبار گرفتٌ از دٍد 

 .سیگار، نشق نی نَشت کٌ صدای پریچًر خانو در اتاق طنین انداز شد

 .بیا دستکش يات رٍ جا گذاشتی پسر! انیر خسرٍ خان اینجایی! ِا  -

آن قدر درگیری . نگاى ير سٌ نفرنان بٌ پریچًرخانو کٌ لبخند بٌ لب داشت خیرى ناند
فرانَش کردم ... فرانَش کردم سالم کنو... فکری داشتو کٌ فرانَش کردم بلند شَم

 !کجایو ٍ چٌ نی کنو

بی زحهت با . آقا اسفندیار خَبی؟ برای نادرت عکس گذاشتو از خَدم ٍ حشهت خان -
پاشَ درس ٍ ... شًاب الدین پاشَ نادر. نی خَام عکسهَن رٍ طرح بزنٌ. خَدت ببرش

فقط بی زحهت، از زینت . شها يو نی تَنی تشریف ببری اسفندیار خان. نشق دیگٌ بسٌ
 .نی ترسو یادم برى بعدا بًتَن بدنش. عکس رٍ بگیر ٍ برٍ

 :سپس رٍ بٌ تًهینٌ کرد ٍ با لحنی کٌ فقط نن از نعنای آن را نی لرزیدم، گفت

. پاشَ برٍ دٍر ٍ اطراف رٍ بٌ انیر خسرٍ خان نشَن بدى. چرا نشستی تًهینٌ؟ پاشَ -
ٌ اش سر رفتٌ  .حَصل

دیدم کٌ نخ ٍ سَزن در ... سر بلند نکرد؛ انا دیدم. فقط نن یکٌ خَردن تًهینٌ را دیدم
دیدم . دیدم کٌ چشو يای سیاى نحبَبو با یک نفس، آرام بستٌ شد. دستش جابت ناند

انیر . يهٌ این يا را دیدم... دیدم. کٌ ٍقتی چشهش را باز کرد نژى يایش نرطَب شدى
 :خسرٍ با لبخندی کٌ نتاسفانٌ خیلی يو بٌ صَرتش نی آند رٍ بٌ خَايرش گفت

 .شها يو بیا -
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یا . برای حفظ احترام خَاير بزرگتر! البتٌ نشخص بَد تعارفش شاى عبدالعظیهی است
نن طاقت نداشتو این نجَايای نرنَز ٍ با قصد ٍ ! نٌ. برای ادای تشکر بٌ پیشنًادش

قاب عکس يا را تار . صدايایشان را در يو ٍ با نَجی از دٍر نی شنیدم. غرض را بشنَم
نفًهیدم تًهینٌ بی نَا ٍ تنًای نن . نشنیدم پریچًر چٌ گفت. ٍ کج ٍ نعَج نی دیدم

چٌ عکس العهلی نشان داد، تا حدی در خَد نچالٌ شدى بَدم کٌ شًاب الدین چند بار 
 .صدایو زد تا دفتر را از دستش بگیرم ٍ يهان طَر کٌ نادرش خَاستٌ بَد نرخصش کنو

ٌ يا کٌ پایین نی رفتو، صدای خندى يای بلند ٍ خَش صدای انیرخسرٍ نحَطٌ را پر  از پل
فقط نن . احساس تاجری را داشتو کٌ الهاس گران بًایش را نی ربَدند. کردى بَد

کاغذ را از جیب درآٍردى ٍ باز . نی تَانستو عهق عذاب تًهینٌ در این لحظات را درک کنو
 .کردم

ٌ ای را کٌ آٍردید، سندی شش دانگ از نلکی بَد کٌ پدرم برای نن گذاشتٌ"  .بست

 ".خانو ارباب بستٌ را دٍر از چشو نن پنًان کردى ٍ نگذاشت نن نحتَای سند را ببینو

 !عکس، عکس یادتان رفت... آقا... آقا -

ٌ يا را تند تند پایین آند ٍ عکس را بٌ نن داد چًرى ی حشهت خان از پس آن . زینت پل
سیبیل پرپشت ٍ کالى پًلَی، چَن یاغی ٍ راى زنی بر سر گردنٌ نی نهَد نٌ یک خان ٍ 

حتها . حاال دیگر پریچًرخانو را یک بانَی نحترم ٍ نًربان نهی دیدم. بزرگ تر آبادی
چیزيایی پس پردى بَد کٌ داشت با آٍردن آن بستٌ تَسط نن، بٌ این عهارت، چًرى 

نلک ٍ انالک برای پریچًر خانو یا حشهت خان کو نبَد کٌ . ٍاقعی اٍ را نهایان نی کرد
حکها چیز دیگری در نیان بَد کٌ تًهینٌ از آن . بخَايند بٌ یک سند، دل خَش کنند

 .قدم يایو استَار شد، باید تًهینٌ را نتَجٌ این نَضَع نی کردم. بی خبر است
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لباس يای خَدش را پشت . ننٌ در حال برداشتن لباس يای آقابزرگ از رٍی بند بَد
آقا بزرگ خَشش نهی آند . ایَان، رٍی بندی کٌ با درختی استتار نی شد پًن نی کرد

تکیدى ٍ . پیراين گلدار ٍ شلَار ننٌ در باد تکان بخَرد ٍ در نعرض دید نانحرم قرار بگیرد
ٌ يا باال رفتو  .بی رنق از پل

 !اسفندیار تَیی ننٌ؟ زٍد اٍندی -

 .حاال کنارش ایستادى بَدم

 .رضا اٍندى ننٌ. سالم پسرم، خستٌ نباشی -

از ٍقتی فًهیدى بَد بٌ تًهینٌ احساس دارم دیگراز عهارت ٍ جریاناتش چیزی 
زیر لب سالنی دادم ٍ بٌ اتاق، جایی کٌ رضا بدٍن تشک ٍ رٍ انداز خَابیدى . نهی پرسید
دلو نی خَاست تَان . تصهیو گرفتو سَارکاری انرٍز را بٌ انیرخسرٍ زير کنو. بَد، رفتو

نی دانستو تًهینٌ در . قلبو گَاى بد نی داد. داشتو ٍ اٍ را از آبادی بیرٍن نی انداختو
نی دانستو . شرایط خَبی نیست ٍ بیش از ير چیز از تَطئٌ پریچًر خانو بیو داشتو

قلب کَچک نحبَب نن، چَن گنجشکی اسیر در دست صیاد با قدرت ٍ بی تاب نی تپد 
ٌ ی پریچًر خانو را ندارد . بٌ آرانی رضا را بیدار کردم. ٍ نی دانستو تَان نقابلٌ با خَاست

بٌ یک فرد نَرد . نیاز بٌ یک يهراى داشتو. نهی تَانستو دست تنًا کاری از پیش ببرم
بٌ یک برادر ٍ چٌ کسی انین تر از رضا؟ رضا کٌ تا بٌ حال یک رفتار سَ از اٍ . اطهینان

در تهام طَل نسیر از . يهان طَر خَاب آلَدى اٍ را بٌ دنبال خَد کشیدم. ندیدى بَدم
باالخرى بٌ نزدیکی پرچین يای . از درس ٍ دانشگاى گفتیو. زنین ٍ زنان حرف زدیو

با اشارى دست نانع از پیش رٍی بیشتر . سرسبزی کٌ کنار عهارت را پر کردى بَد رسیدیو
البد پیش خَد فکر نی کرد بٌ ٍاسطٌ نعلو سرخانگی . اٍ بٌ سهت عهارت شدم

بٌ حیاط . پشت پرچین يا پناى گرفتیو. شًاب الدین کاری دارم کٌ بٌ طرف عهارت آندى ام
 .عهارت کٌ با حصار فلزی سپید رنگی احاطٌ شدى بَد چشو دٍختو
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 نی شٌ بگی چی شدى؟ -

 .نی شنَن! يیس -

رد نگايو را دنبال کرد ٍ بٌ تًهینٌ، يهان طَر کٌ چَن ! رضا با ناباٍری بٌ نن نگریست
برى ای نطیع ٍ نظلَم کنار انیر خسرٍ ایستادى بَد ٍ با انتًای کت سبز رنگش بازی 

از آنجا چَن . گاى دست باال نی آٍرد ٍ چین رٍسری اش را نرتب نی کرد. نی کرد، رسید
تکان خَردنش قند در دلو آب نی کرد ٍ . زیبا ٍ کشیدى. شناگری ناير ٍ اغَاگر نی نهَد

رضا، گاى چَن . نن چقدر از حضَر انیرخسرٍ در این لحظات احساس شکست نی کردم
بی تاب تر از این يا بَدم کٌ . نن بٌ آنًا نی نگریست ٍ گاى نظر بٌ نن نی انداخت

با این . راز دل، خَد افشا شدى بَد. یا بخَايو راز دل افشا کنو. بخَايو تَضیحی بديو
رفتاريایو کٌ فریاد . بال بال زدن ، با این نگرانی ٍ تشَیش، با این اضطراب ٍ دلًرى

ٌ ام! نی زد آقا جان نن نی خَايو چَن سگ پاسَختٌ زٍزى بکشو ٍ دٍر . نن دل باخت
رضا خَد . دیگر نیازی بٌ تَضیح نبَد. آری. دلدار بگردم تا بٌ دردم نريو بگذارد

شًاب الدین ندام پایین کت دایی اش . نی تَانست از این رفتاريا تا تٌ ناجرا را بخَاند
خَاستو . دست پیش بردم ٍ کهی بیشتر پرچین را کنار زدم. را نی کشید ٍ غرغر نی کرد

 :رضا با صدایی کٌ بی اندازى در آرام ادا کردنش تالش داشت، گفت. راحت تر ببینهشان

 .از اٍن جا نی تَنیو بشنَیو چی نیگن. بیا بریو اٍن سهت! از اینجا کٌ نهیشٌ -

حتی اگر . حال، نجنَنی بَدم کٌ عقل خَد را دست رضا دادى. پر بیراى يو نهی گفت
آرام . گَیا نهی دانستو دارم چٌ نی کنو. نی گفت ٍارد عهارت شَیو، نخالفت نهی کردم

از . آرام چَن صیادی کٌ قصد دارد شکار را از قصد خَد بی خبر بگذارد، نزدیک آنًا رفتیو
اصطبل دار اسبی را زین کردى ٍ . اینجا بًتر نی تَانستو ببینهش ٍ صدایشان را بشنَم

انیر . یال ٍ کَپالش نرتب ٍ آنادى سَاری دادن بٌ سَارش بَد. فرچٌ کشیدى بَد
 .خسرٍ، ابتدا دستی بٌ گردن افراشتٌ ٍ تنَنند اسب کشید
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ٌ ست... حیف -  .کلی راى آندى، ٍلی این يو بدک نیست. حیف کٌ غزاِل خَدم خست

شًاب الدین کٌ از شادی سَارکاری در . ٍ با یک حرکت تند ٍ سریع، رٍی اسب پرید
ٌ ی اسب را کشید ٍ . پَست خَد نهی گنجید ندام اٍ را تشَیق نی کرد انیرخسرٍ ديان

شًاب الدین با کهک تًهینٌ رٍی اسب . اسب با شیًٌ آرانی بٌ اٍ خَش آند گفت
تًهینٌ يهان طَر نظلَم ٍ بی صدا . نشست ٍ چند دٍر آرام دٍر تا دٍر حیاط چرخیدند

داشت از بغل دایی اش بٌ آغَش . صدای جیغ ٍ فریاد شًاب الدین بلند شد. ایستادى بَد
انیر خسرٍ . نادر نی رفت ٍ با دست ٍ پا زدن نی خَاست خَد را از کنار نادر برياند

ٌ يا  بی تَجٌ بٌ پریچًر خانو ٍ چند خدنٌ کٌ بٌ زٍر شًاب الدین را بٌ طرف پل
خندى شیطنت باری زد کٌ بی اندازى بٌ صَرتش . نی کشاندند، بٌ سهت تًهینٌ آند

 .نی آند

 .بیا تًهینٌ، دستت رٍ بدى بٌ نن -

نی خَاست اٍ را جلَتر از . داشت برای تًهینٌ جا باز نی کرد. کهی خَد را عقب کشید
تًهینٌ باید تَی گَشش ! ای آدم ناحسابی! ای نرد رذل. خَد بنشاند ٍ با يو بتازند

! باید تَی ديانش بزند؛ انا نٌ... باید آبرٍیش را ببرد... باید بٌ صَرتش تف کند... بزند
ٌ ای در این عهارت دراندشت . بی َکس بَد... نظلَم بَد... تًهینٌ تنًا بَد پشتَان

حشهت خان کٌ آن قدر تحت . کسی کٌ حانی اش باشد ٍ از اٍ نحافظت کند. نداشت
. انگار نٌ انگار خَايرش است. تاجیر نادر ٍ يهسرش بَد کٌ تًهینٌ را بٌ حساب نهی آٍرد

برای . آن قدريا يو بی غیرت نیست! از گَشت ٍ پَست ٍ استخَان خَدش است؛ انا نٌ
چشو يای بی تاب . يهین انیرخسرٍ در غیاب اٍ جرات سَارکاری با تًهینٌ را داشت

. تًهینٌ بین خدنٌ کٌ جای جای عهارت ایستادى ٍ بايو پیچ پچ نی کردند دٍ دٍ نی زد
ٌ رٍی نطبخ ٍ چاى  دى يا چشو از رٍی ایَان، پشت نردى، ال بٌ الی اتاق يا ٍ پنجرى يا، رٍب

 .آب آنًا را زیر نظر داشت ٍ نن نی فًهیدم تًهینٌ تا چٌ اندازى نعذب ٍ بی حال است
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 .ينَز يهَن طَر خجالتی ٍ ساکتی. یاال دیگٌ -

تًهینٌ . سر را از کنار گردن اسب پایین آٍرد ٍ نزدیک گَش يای تًهینٌ آرام چیزی گفت
صَرتش . بٌ یک آن بٌ چشو يایش خیرى شد ٍ تهام نفرت خَد را در آنًا ریخت

با خشو ٍ اخو ٍ نفرت بٌ اٍ نگاى کرد ٍ ناتَان از نقابلٌ با اٍ، قدنی عقب . برافرٍختٌ شد
رگ گردنو باد کردى بَد ٍ غیرتو نهی گذاشت ... طاقت نداشتو... نهی تَانستو. برداشت

باید حسابش را . خیز برداشتو کٌ ديان انیر خسرٍ را پر از خَن کنو. ساکت ٍ آرام بهانو
چشو حشهت خان را دٍر دیدى ٍ . تنًا ٍ نظلَم گیر آٍردى. کف دستش نی گذاشتو

از چشو يایش نی خَاندم کٌ چقدر . نی خَايد تًهینٌ را بغل گرفتٌ ٍ بٌ باغ دلگشا ببرد
نرد نیستو اگر حالی اش نکنو تًهینٌ بی سر ٍ . دلش نی خَايد شبانٌ بٌ گردش برٍند

 .خیز برداشتو کٌ دست يای نردانٌ ٍ گرم رضا نانع از بلند شدنو شد! صاحب نیست

 .صبر کن. این طَری نهیشٌ! االن نٌ -

از فشار خشو، . ناتَان از تصهیو گیری دست يایو را نشت کردى ٍ بٌ زنین کَبیدم
چطَر نی تَانستو بنشینو ٍ تًهینٌ بی نَایو را . استخَان فکو در حال خرد شدن بَد

يیچ کسی نهی فًهید ! ببینو کٌ در چنگال این جَان، بی حیحیت، نیست ٍ نابَد نی شَد
نن اینجا پشت پرچین يا ٍ کنار عهارت در حال بال بال زدن يستو کٌ دارم از ظلهی کٌ 

 .کٌ گداختٌ نی شَم ٍ کاری از دستو برنهی آید... بٌ نحبَبو رٍا نی شَد آتش نی گیرم

داشت زیر . نگاى بی شرنانٌ انیرخسرٍ ٍ نگاى بی پناى تًهینٌ دلو را پارى پارى نی کرد
بی نحلی تًهینٌ . اخو تًهینٌ برایش جذاب بَد. گَشش پچ پچ نی کرد ٍ نی خندید

 .این يهٌ ننت نهی کشید. اگر جذاب نبَد کٌ این يهٌ تقال نهی کرد. برایش جذاب بَد

رضا کٌ نتَجٌ بی تابی ٍ دگرگَنی نن بَد سعی داشت با فشار دستش رٍی کتفو نن را 
با صدای . انیرخسرٍ نجدد چیزی گفت ٍ این بار صدای قًقًٌ زدنش بلند شد. آرام کند

 :بلند ٍ خَش آينگش اصطبل دار را باخبر کرد
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 !یاال پسر. یٌ اسب برای بانَ زین کن.... نحهَد... نحهَد -

 :ٍ رٍ بٌ تًهینٌ، با يهان نیشخند کٌ بٌ شدت جذابش نی کرد، با صدای بلند گفت

تا حاضر شٌ نن یٌ چرخ تَ حیاط بزنو . بیا، این يو اسب جدا! از دست ناز ٍ نَز تَ -
ببینو این رخش چطَر نی خَاد بٌ نن سَاری بدى؛ ٍلی این قدر چهَش نباش، چَن نن 

 !عاشق رام کردن غزالی نحل تَام

ٍ يهان طَر کٌ دٍر نی شد با خَد زنزنٌ نی کرد ٍ سرش را با خندى بٌ چپ ٍ راست 
 .داشت دل تًهینٌ را آشَب نی کرد. پست فطرت. تکان نی داد

ٌ ای بٌ  چشو يای تًهینٌ کٌ از ناراحتی ٍ تنًایی دٍر تا دٍر حیاط نی چرخید برای لحظ
شَکٌ . گَیی چیزی کٌ نی دید را باٍر نداشت. طرف نا ٍ پشت پرچین يا جابت ناند

چشو يایش جان . چشو يایش خندید. چشو يایش برق زد. شدى بَد ٍ پلک نهی زد
با اضطراب بٌ انیرخسرٍ کٌ بی تَجٌ بٌ اٍ در . با لبخند نفس بلند ٍ عهیقی کشید. گرفت

ير از گاى، دستی را کٌ شالق داشت باال نی آٍرد ٍ . حیاط سَاری نی کرد نگاى انداخت
. گَیی رگ غیرتو را تکان نی داد. گَیی قلب نرا تکان نی داد. برای تًهینٌ تکان نی داد

. تًهینٌ از شدت اضطراب ٍ ترس، بی اختیار دست باال آٍرد ٍ شرٍع بٌ ناخن جَیدن کرد
با یک دست از پشت طَری کٌ فقط نا . نگايش بین نن ٍ انیرخسرٍ دٍ دٍ نی زد

از لَ رفتن استراِق سهع نا . نی ترسید. بیو داشت. نی دیدیو، اشارى نی کرد کٌ دٍر شَیو
ٌ اش از شدت نفس يای بلند، نشًَد باال ٍ پایین نی شد. نگران بَد  .قفسٌ سین

... االن حضَر نا اینجا چٌ فایدى ای دارى؟ جز این کٌ يو تَ يو. بیا برگردیو اسفندیار -
 ...يو

ٌ ست! تًهینٌ -  .اسهش تًهین

 .قلبو آرام نی شد ٍقتی نانش را بٌ زبان نی آٍردم
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 .يو تَ ٍ يو تًهینٌ خانو این طَری اذیت نی شید -

پس چٌ نی کردم؟ چرا بلند نهی شدم ٍ یک نشت بٌ ديان انیرخسرٍ نهی کَبیدم؟ چرا 
داد نهی کشیدم ٍ نهی گفتو تًهینٌ تنًا نیست؟ چرا کاری نهی کردم؟ رضا راست 

 بَدن نن اینجا چٌ فایدى دارد؟! نی گفت

بابا این يا ! تَ تا فردا صبح يو اینجا باشی نهی تَنی کاری کنی. ببین اسفندیار -
! اینجا کٌ تًران نیست، اینجا قانَنش قانَن جنگلٌ. کل آبادی تَ نشتشَنٌ! ارباب زادى ان

این آبادی تَ دست این ياست حتی نهی ذارن کسی کٌ اینجا ! قانَن ارباب ٍ رعیتٌ
این . خَدشَن سر ٍ تًش رٍ يو نیارن. نرتکب جرم نیشٌ بٌ دست شًربانی بیفتٌ

نرد کیٌ؟ چرا تًهینٌ دارى بٌ حرفش گَش نی کنٌ؟ چرا پا نهیشٌ برى تَ عهارت ٍ يهین 
 !طَر کنارش ایستادى؟ چرا، چرا نهیگٌ نهیام؟

 .نن را بٌ چالش نی کشید. بی تاب ترم نی کرد

االن يهین قدر بگو کٌ این شازدى، برادر زن . بعدا برات نیگو. داستانش نفصلٌ -
االن يو حشهت خان نیست کٌ این بی پدر دارى این طَر برای خَدش . حشهت خانٌ
تًهینٌ تَ این خَنٌ يیچ کسی رٍ ندارى کٌ بٌ پشتَانٌ اٍن بخَاد بٌ این ! جَلَن نیدى

 !تیر ٍ طایفٌ بگٌ نٌ

داشتو بٌ اسب سفید زین شدى کٌ چَن سَار عرٍس . رضا داشت کو کو رٍشن نی شد
دلًرى را در چشو يای تًهینٌ نی دیدم، ٍقتی . بٌ طرف تًهینٌ بردى نی شد نگاى نی کردم

ٌ ی اسب را از دست . زیر چشو نن را نی پایید انیر خسرٍ از نزدیکی اصطبل ديان
ير دٍ اسب کنار يو سالنٌ سالنٌ قدم بر . اصطبل دار گرفتٌ بَد ٍ آن را با خَد نی آٍرد

سیاى چَن فکر پلید انیر ! یکی سفید چَن پاکی دل تًهینٌ ٍ دیگری سیاى. نی داشتند
 .خسرٍ
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 شها دٍ نفر این جا چٌ غلطی نی کنید؟ -

 !ديانٌ تفنگ شکاری، پشت سرم را لهس کرد

ٌ ام حبس شدى بَد اٍ يو دست . از گَشٌ چشو، نگايی بٌ رضا انداختو. نفس در سین
. یک آن خیز برداشت ٍ برگشت. کهی از نن نداشت ٍ لب يایش بٌ سفیدی گراییدى بَد

آن کٌ تفنگ را پشت سر نن گذاشتٌ . با دست سر تفنگ را باال گرفت ٍ نرد را يل داد
صدای اٍج ! تیر يَایی. بَد، در يهان لحظٌ تفنگ را رٍ بٌ آسهان گرفت ٍ شلیک کرد

بالفاصلٌ سر تفنگ شکاری اش را بٌ طرف رضا نشانٌ . گرفتن ٍ پرٍاز گنجشک يا بلند شد
در لحظٌ سکَتی برقرار شد کٌ بی شک برای يرکس تنًا با تپش يای قلبش، . گرفت

از پشت پرچین تًهینٌ را دیدم کٌ با بًت رٍی زنین نشستٌ ٍ . شکستٌ نی شد
يهچَن . حتی پلک يو نهی زد. تکان نهی خَرد. چشهانش بٌ طرف نا جابت ناندى بَد

گَیی از . گَیی ٍیرانی آنال ٍ آرزٍيایش را نظارى نی کرد. نجسهٌ خشکش زدى بَد
رضا يهانجا رٍی زنین نشست ٍ با دست . دست رفتن تنًا کسش را بٌ چشو نی دید

 .صَرتش را پَشاند

 "...ای ٍای: "بی يَا گفت

آن کٌ با خشو بٌ نا نگاى نی کرد ٍ نا را نشانٌ گرفتٌ بَد، . حاال بٌ تفنگ داريا نگاى کردم
دربان عهارت ٍ دیگری کٌ نقش بر زنین، پایش را نی نالید ٍ نالٌ . حسن رشتی بَد

 .نی کرد، یکی دیگر از نگًبانان

 !چرا ينَز نشستی بی بتٌ؟! يای کاظو علی-

چَن دٍ کاسٌ . چشو يایش از فرت قلیان بٌ سرخی گراییدى ٍ آبدار بَد. ٍ رٍ بٌ نا کرد
ٌ يایی نَی سپید .خَن با خشو بٌ نا نگاى نی کرد ال بٌ الی سبیل پرپشت نشکی اش رگ
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رٍییدى بَد، کٌ رٍی يو رفتٌ با اخو عهیقی کٌ داشت چًرى ترسناک ٍ بی نرٍتی بٌ نظر 
 .نی رسید

 حاال برای نن زاغ سیاى عهارت رٍ چَب نی زنید؟ -

 :ٍ این بار با غیض بیشتری گفت

 گفتو اینجا چٌ غلطی نی کنید؟ -

بی شک اگر نا را نی دید کٌ این گَنٌ خار ٍ خفیف شدیو ٍ . بٌ یاد آقابزرگ افتادم
گَیی يهٌ . صدای يهًهٌ ايل عهارت بٌ راى افتاد. آبرٍیش را بردى ایو، خشهگین نی شد

 :این بار فریاد زد. ترسیدى بَدند

تا ٍقتی ! تیر کٌ نخَردی این جَری چسبیدی بٌ زنین! ِد پاشَ دیگٌ کاظو علی -
ٌ يایی نحل تَ اینجا نفت نی خَرن ٍ نی گردن باید يو از این اتفاق يا بیفتٌ  !گَسال

با نًایت . صدای رسای پریچًر خانو درست از پشت حصار، جایی کٌ نا بَدیو بلند شد
 :خشو ٍ صالبت چَن نردان آنر گفت

 چرا تیر زدی؟! چٌ خبرتٌ حسن رشتی صدات رٍ رٍی سر انداختی -

اٍ کٌ جَ را غیر . ٍ چشهش بٌ نن افتاد کٌ بی يیچ حرکتی رٍ بٌ تفنگ ایستادى بَدم
طبیعی یافتٌ بَد، با صدای بلند، طَری کٌ بٌ گَش نَکر ٍ کلفت يایی کٌ نزدیک تر 

 :بَدند، برسد گفت

نار تیر زدن دارى نرد حسابی؟ کَری؟ سنگ بٌ این بزرگی رٍ ندیدی بکَبی تَی سرش  -
اٍن ٍقت تیر نی زنی؟ بًت اسلحٌ دادیو کٌ سر خَد خشاب بٌ درک بفرستی؟ جهع کن 

 !این بساط رٍ
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نی دانست يهین نَکر ٍ کلفت يا، این جهلٌ را بٌ گَش دیگران کٌ . چقدر با درایت بَد
 .نشنیدند، نی رسانند

 :انیر خسرٍ کٌ يهان طَر سَار بر اسب کنار خَايرش رسیدى بَد، گفت

 ...دیدم این دٍ تا نر غَل داشتن. نن حسن رشتی رٍ فرستادم اینجا آبجی -

پریچًر خانو نگاى تندی بٌ انیر خسرٍ انداخت ٍ پشت دستش را بٌ نشانٌ قطع حرف اٍ 
 :رٍ بٌ حسن رشتی، خیلی آرام گفت. باال آٍرد

 .یک ربع، بیست دقیقٌ دیگٌ این يا رٍ بفرست باال تَ اتاق نن -

 :ٍ طَری کٌ بخَايد تًدید کند یا خط ٍ نشان بکشد گفت

 !بی جار ٍ جنجال، احدی نباید بفًهٌ اینجا چٌ خبر بَدى... بی سر ٍ صدا -

انیر خسرٍ کٌ از شدت خشو . بعد، بی این کٌ ننتظر جَاب کسی باشد، از آنجا دٍر شد
 :دندان يایش را رٍی يو فشار نی داد، بلند گفت

يهَن بًتر کٌ با تیر بٌ . نهی دٍنستو گالب درى نار بٌ این خَش خط ٍ خالی يو دارى -
 !درک ٍاصل شد

 .ٍ با خشو از نا فاصلٌ گرفت

 .بٌ دلو بد اٍند، نهی ریو سَارکاری. بیا نحهَد، بیا این اسب يا رٍ برگردٍن -

نهی دانو بٌ خاطرسالنت نن بَد یا انصراف انیرخسرٍ از . نگايی بٌ تًهینٌ انداختو
. ير چٌ بَد يهین کٌ نن را سالو نی دید، لبخند نحزٍن ٍ کهرنگی زد. سَارکاری

بٌ . گَیی جان در بدن نداشت. دست يا را ستَن بدن کردى ٍسعی داشت بلند شَد
 ...چشو يایش، برق چشو يایش خانَش شدى بَد. طرف زنین خو شدى ٍ تقال نی کرد
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 .تًهینٌ بینَا ٍ رنجَر نن با کهک یکی از خدنٌ بلند ٍ رايی ساختهان شد

ببین چٌ بٌ سر این دختر . نترس خانو جان، نترس، الًی دستت بشکند حسن رشتی -
 .آرٍم راى بیا. عجلٌ نکن! طفل نعصَم آٍردى کٌ از ترس بٌ رعشٌ افتادى

حال، . دلو برایش غنج رفت. نای دیدن تًهینٌ را در این حالت نداشتو. دلو گر گرفتٌ بَد
بیش از پیش بٌ نن جابت شدى بَد کٌ يهان قدر کٌ نن اٍ را نی خَايو، اٍ يو نن را 

چشو يایش چَن دٍتکٌ . ٍقتی داشت کفش يایش را در نی آٍرد نگايو کرد. نی خَايد
جنس نگايش . از آنچٌ در شرف ٍقَع بَد بیو داشت، نی ترسید. یخ، سرد ٍ بی رٍح بَد

آخ کٌ چقدر این چشو يا . غو داشت، لشگر نژگانش پایین افتادى ٍ نخهَرش کردى بَد
نن ٍ رضا با کنترل . با حال نزارش دلو را بٌ آشَب کشید ٍ با خَد برد. را نی خَاستو

نانحسَس حسن رشتی در حیاط قدم نی زدیو ٍ طَری ٍانهَد نی کردیو کٌ ننتظر 
بعد از چند . جَ آرام شدى بَد ٍ يرکس سر کار خَد برگشتٌ بَد.اجازى ٍرٍد يستیو

دقیقٌ زینت پیش آند ٍگفت خانو ارباب نا را بٌ حضَر پذیرفتٌ ٍ خَد نا را رايی 
انیر خسرٍ دست يا را از پشت بًو گرى کردى ٍ از پنجرى بٌ . در باز شد. ساختهان کرد

پریچًر خانو رٍی نیز نشستٌ ٍ آلبَم جلد قرنز چرنی را ٍرق . حیاط خیرى شدى بَد
 !گَیا يیچ اتفاقی نیفتادى. نی زد

 .خانو جان نن نی رم پایین چای بیارم -

پریچًر خانو آلبَم را رٍی نیز عسلی گذاشت ٍ از پشت عینک کٌ با دٍ شیشٌ کَچک 
 .گرد بٌ چشهش بَد، اٍل بٌ نا ٍ سپس بٌ زینت نگاى کرد

. برٍ در رٍ يو پشت سرت ببند. الزم نیست، آقا اسفندیار ٍ يهرايشَن زیاد نهی نَنن -
 .نراقب باش کسی نیاد
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از چشو يایش نی خَاندم کٌ پی بٌ راز نن ٍ تًهینٌ . سپس باز نگايی بٌ نن انداخت
انیر . نگايش حرف يای زیادی داشت کٌ جایش اینجا ٍ در حضَر دیگران نبَد. بردى

با انتًای انگشت . خسرٍ سیگاری آتش کرد ٍ رٍی نزدیک ترین نبل کنار پنجرى نشست
 :رٍ بٌ نن گفت. خاکستر سیگار را رٍی جاسیگاری سنگی رٍی نیز ریخت

 !خب -

 :رضا، بی تَجٌ بٌ اٍ رٍ بٌ پریچًر خانو گفت

يهٌ ايالی از اٍن جا رد . داشتیو از اٍن جا رد نی شدیو! نا کٌ قصد ٍ نیتی نداشتیو -
 ...نیشن

 :انیر خسرٍ نیان کالنش پرید ٍ گفت

ٌ  آبادی زاغ سیاى عهارت رٍ چَب نهی زنن -  !انا يه

 :این بار رضا با اعتهاد بٌ نفس رد نگايش را بٌ اٍ داد ٍ با جدیت گفت

نیشٌ بفرنایید نحال زاغ سیاى کی رٍ چَب نی زدیو؟ چٌ ! نا زاغ سیاى چَب نهی زدیو -
چیز این عهارت نی تَنٌ برای نا کٌ ايل اینجا ٍ جزء رعایا يو نیستیو جذاب باشٌ کٌ 

 بخَایو زاغ سیاى چَب بزنیو؟

خَب نی فًهید نفَذ ٍ . بزرگ تر از نن بَد، درس خَاندى بَد، دانشجَی پزشکی بَد
قدرت پدر نن ٍ عهَی اٍ سد بزرگی است بر ير رفتار سَیی از جانب خان ٍ خانَادى اش؛ 

از این گَنٌ حرف زدن ٍ جرات ٍ شًانت اٍ . انا نن بچٌ بَدم، خام بَدم، بی تجربٌ بَدم
نن نیز بٌ نَبٌ خَد تا بٌ حال پیش کسی گردن کج نکردى ٍ از يیچ . در شگفت بَدم

دلو بٌ پدر قرص بَد؛ انا دستگیری ٍ غافلگیر کردن نا . کسی در اینجا حساب نهی بردم
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بیش از این يا از آقابزرگ ٍ پدر بیهناک بَدم کٌ با . در آن نَقعیت نن را ترساندى بَد
 !شنیدن این اتفاق با نا چٌ نی کردند

 :پریچًر خانو آيستٌ گفت

درست بگید ببینو شها پشت حصار عهارت نا چٌ . این طَر نهیشٌ! بس کنید -
نا کٌ با کسی دعَا نداریو، داریو سَال ! نی کردین؟ این کٌ دیگٌ داد ٍ قال ندارى

 !نی پرسیو

 :نن آرام ٍ از پی رضا گفتو

 !نا کاری بٌ عهارت ٍ نگاى دزدانٌ نداشتیو! يیچ -

نن بعد خَايش نی کنو در رفت ٍ آند در اطراف . نی تَنید برید. قال تهام است. خب -
 .عهارت دقت کنید

نگايی بٌ انیر خسرٍ انداختو کٌ سیگارش را با خشو ٍ فشار . بلند شد ٍ در را باز کرد
حتو داشتو کٌ دلش نی خَاست بٌ جای فیــلتــر . زیاد در جاسیگاری خانَش کرد

 :داشتیو خارج نی شدیو کٌ گفت. سیگار، رگ حیات نن را این گَنٌ نی فشرد

 .صبر کنید -

دلو غنج . باد نالیهی پردى سفید تَری را تکان نی داد. بلند شدى ٍ رٍ در رٍی نن ایستاد
این چٌ چیز . خَن تازى بٌ رگ يایو دٍید. یاد گیسَان ريا ٍ ٍحشی تًهینٌ افتادم. رفت

صدای انیر خسرٍ نن را از خیال . بَد کٌ عاشق با دیدن ير نشانٌ یاد نعشَق نی افتد
 .سکرآٍرم بیرٍن کشید

 ...شها داشتید نن ٍ بانَ -

 !کافیٌ! خَايش نی کنو! انیر خسرٍ خان -
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 ...انا آبجی جان -

نفس عهیقی کشید ٍ با اشارى از اٍ . عینکش را رٍی آلبَم گذاشت. پریچًر خانو برگشت
انیرخسرٍ کٌ داشت بیرٍن نی رفت پایش رٍی بالشتکی کٌ رٍی . خَاست بیرٍن بیاید

بالشتک . زٍد خَدش را کنترل کرد ٍ با لگد بٌ گَشٌ اتاق پرتش کرد. زنین بَد سر خَرد
نعهَال از آن برای نانعی جًت . پرت شد ٍ کنار بخاری نفتی، در جای خَد جابت ناند

 .بستٌ نشدن در، در فصل گرنا استفادى نی کردند

گَیا نا را با . با تعجب از در دٍر نشدى بَدند. نزدیک در رفتو تا صدایشان را بشنَم
ادب تر از این نی پنداشتند کٌ فالگَش بایستیو یا سادى تر این کٌ درگیرتر از این حرف يا 

صدای پریچًر خانو کٌ داشت با صدای زیر . بَدند کٌ بٌ فالگَش ایستادن نا فکر کنند
 :سر انیرخسرٍ داد نیزد آند

نٌ جانو ! نی دٍنی یعنی چٌ! تَ چرا گیر دادی؟ نی دٍنی اٍن کیٌ؟ پدرش کیٌ؟ -
یعنی اگر بخَاد خاک این جا رٍ بٌ تَبرى . پدرش سرينگ عدالت خَايٌ! نهی دٍنی

 !نی کشٌ

 !نگر نهلکت بی صاحابٌ؟ یا نا حسن رشتی ٍ نحهَد اصطبل داریو؟! یعنی چٌ خَاير -

اٍن يو نٌ . نٌ نهلکت بی صاحابٌ نٌ نا حسن رشتی يستیو؛ انا پدر اٍن نظانیٌ. نخیر -
ٍاقعا فکر . چند رٍز پیش يا حشهت خان نی گفت تشَیقی گرفتٌ. یک نظانی نعهَلی

بیاد . ينَز حکهش نیَندى... رتبٌ گرفتٌ... نیکنی سرينگ نَندى؟ نٌ جانو درجٌ گرفتٌ
تَی دربار برش دارى، با اعیان ٍ اشراف نعاشرت دارد، نا . کٌ دیگٌ حریف این يا نهیشیو

 .فقط یٌ پارچٌ آبادی! چٌ داریو؟ يیچ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  148  

این حرف يا دیگٌ چیٌ آبجی؟ اگر بٌ دربار بَد کٌ پدر نا قبل از اٍن با دربار نراٍدى  -
این ! داشتٌ، از خاندان يهایَنی در عهارت شهیران پذیرایی نی کرد ٍ ينَز نی کنٌ

 !حرف يا چیٌ

نی دٍنی کٌ پدر با حشهت خان . خَب گَش کن انیر خسرٍ، نن کار بٌ این يا ندارم -
اگر يو انرٍز اٍن جاست، رفتٌ تا رعیتش رٍ کٌ از شهیران دزدی . رابطٌ زیاد خَبی ندارى

فقط . خَدت يو نی دٍنی تًهتٌ، افتراست. نا تَ آبادی دزد نداریو! کردى تحَیل بگیرى
دٍست ندارم ٍقتی اٍند . نن حشهت خان رٍ نی شناسو! بٌ خاطر تحقیر حشهت خانٌ

دلو نهی خَاد حاال کٌ نیست، اینجا داد ! بگٌ عرضٌ نداشتید یک رٍز بدٍن نن سر کنید
این بار . این طَری بقیٌ رعیت يا جری نیشن. این يا کٌ رعیت نا نیستن. راى بیفتٌ

. يیچ کس نباید بَیی ببرى، يیچ کس! این يا دزدانٌ سرک نی کشن فردا باقی رعیت يا
 !ببینو نی تَنی بلَا بٌ پا کنی یا نٌ. حاال يو تهَنش کن

در باز شد ٍ پریچًر خانو ٍ سپس انیرخسرٍ . زٍد پیش رضا برگشتو. دیگر صدایی نیاند
نن خَب نی دانستو دلیل پریچًر خانو شاید اجتناب از خشو حشهت . داخل شدند

خان باشد؛ انا اٍ بیش از ير چیزی خَد را بٌ نن ندیَن نی دانست ٍ نهی تَانست این 
را بٌ انیرخسرٍ بگَید کٌ بٌ خاطر يهان بستٌ کٌ با زحهت از عشرت گرفتٌ ٍ بٌ 

پریچًر خانو دستی بٌ ترنٌ آبی رنگ رٍی . دستشان رساندى بَدم، بٌ نن ندیَن است
 .طاقچٌ کشید ٍ نرتبش کرد

 .نی تَنید برید -

خشو ٍ حرارتی کٌ در . ٍقتی داشتو بیرٍن نی رفتو نگايو بٌ نگاى انیرخسرٍ گرى خَرد
ٍجَدش بَد ا ز دریچٌ چشو يایش، چَن تیری زير آلَد بٌ نن نی خَرد ٍ این، خبر از 

 !آغاز جنگ بین نا نی داد
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در نسیر، رضا گفت یک لحظٌ با یادآٍری عکس العهل آقابزرگ با شنیدن این اتفاق، 
اگر بٌ گَشش نی رسید حکها تکٌ بزرگ نان گَش نان . راست نی گفت. خَد را باختٌ بَد

رضا . بعدتر گفت بار دیگر با یادآٍری پدرم دلش قرص شدى ٍ تسلط پیدا کردى بَد. بَد
این يو یکی دیگر از خصَصیات خَبش . حتی چیزی نپرسید. چیزی از تًهینٌ نگفت

 .بَد کٌ تا نهی خَاستی تَ را نجبَر بٌ افشای سر دل نهی کرد

رضا یک دستش را ستَن . شب نَقع خَاب، ير دٍ در رخت خَاب دراز کشیدى بَدیو
 .سر کرد ٍ باالی صَرتو خیهٌ زد

 تَ با نن برنی گردی؟. نن فردا باید برگردم تًران -

ٌ ی رٍی طاقچٌ نیهی از صَرتش را رٍشن کردى بَد. بٌ طرفش چرخیدم باد خنک . نَر الل
این نَقع از سال شب يا باید با لحاف . از جانب پنجرى خبر از نزدیکی پاییز نی داد

 :لحاف را باالتر کشیدم ٍ گفتو. نی خَابیدیو

اصال فرصت نشد بًش . نی خَام بهَنو تا انیرخسرٍ برگردى! اٍضاع رٍ کٌ نی بینی -
 .خبر بدم دانشگاى قبَل شدم

حاال کٌ خَدم شرٍع کردى بَدم، . رضا آرام چشو يایش را بست ٍ پس از اندکی باز کرد
 :آرام ٍ با لحنی نایَسانٌ پرسید

 با نگارین چٌ نی کنی؟ -

 .چٌ کنو؟ نن کٌ از اٍل يو بٌ اٍن قَلی ندادى بَدم. يیچ -

 :رضا نگايش را دقیق تر کرد ٍ گفت

 قَلی ندادی؟ -

 :نفس عهیقی کشید ٍ ادانٌ داد. لب برچید ٍ اندکی سکَت کرد
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تَ کٌ ! کل فانیل ننتظر رٍز عقدکنَن يستن، اٍن ٍقت تَ نیگی نن قَلی ندادى بَدم -
نی دٍنستی نگارین تَ رٍ نی خَاد چرا دل بٌ دلش دادی؟ چرا باياش بٌ گشت ٍ گذار 

نیری کٌ يو اٍن ٍ يو بقیٌ پیش خَدشَن فکر ٍ خیال کنن؟ خبر گشت ٍ گذار 
ٌ ی نا يو رسیدى ٌ تَن تا خَن زن عهَ جان بٌ نادرم زنگ زدى بَد ٍ گفتٌ احتهاال ! شبَن

ٌ برٍن ٌ شَن برای بل  .يهین رٍزيا نی رید خَن

 بلٌ برٍن؟ زن عهَجان از کجا این حرف رٍ زدى؟ -

پس بفرنایید دنیا رٍ آب بردى، داناد نا رٍ ! نا رٍ باش با کی اٍندیو سیزدى بٌ در! بٌ -
 !خَاب

 .نن يو دست را ستَن سر کردى ٍ رٍ در رٍ بٌ چشهش نگاى کردم

! یعنی تا این حد خبريا درز کردى؟ نادر کٌ نی گفت بشین فکريات رٍ بکن، جَاب بدى -
 !حاال خبر نی رسٌ کٌ قرار ٍ ندارشَن رٍ يو گذاشتن! نی گفت بعدا نگَ نجبَرت کردیو

ٌ ای بٌ خَد گرفت ٍاقعا چَن برادر . البتٌ نقش بازی نهی کرد. رضا لحن نصیحت گران
 .قصد راينهایی نن را داشت

یک نگاى بٌ خَدت انداختی؟ نی دٍنی کی . این دختر بٌ درد تَ نهی خَرى اسفندیار -
يستی؟ بٌ خَدت فکر نهی کنی؟ بٌ آیندى ای کٌ در کنار نگارین خَايی داشت؟ بٌ پدرت 

 بٌ نادرت؟ بٌ زن عهَجان ٍ خَد عهَجان؟ اصال بٌ نگارین فکر کردی؟

 .نن جز فکر چشو يای تًهینٌ يیچ فکری نهی کنو. آى، ٍل کن رضا -

نگارین چٌ ! گیرم خَاير حشهت خان باشٌ، خب باشٌ! آخٌ اٍن رٍ از کجا گیر آٍردی -
اگر آقابزرگ ! تربیتش، فکرش، کردارش، يهٌ چیزش با تَ جَرى! کو دارى؟ از خَن خَدتٌ
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بفًهٌ تَ نی خَای یکی از خَن حشهت خان رٍ سر این سفرى بیاری چٌ؟ بٌ این يا فکر 
 کردی؟

نگفتو پس چرا ! نگفتو پس خَدت از چٌ چیز گالبتَن خَشت آندى؟. چیزی نگفتو
تَ اگر بیل زنی، باغچٌ " باید نی گفتو ! خَدت بٌ فکر خانَادى ٍ پدر ٍ نادرت نیستی؟

" شب بخیر " لحاف را تا زیر گلَیو باال آٍردم با . انا حرفی نزدم! " . خَدت را بیل بزن
 .بحخ را تهام کردم

 .رٍز چًارم غالنعلی آند. خَدم يو نرفتو. تا سٌ رٍز نفرستادند دنبالو

 ...يای آقا اسفندیار-

 .خستٌ از بیل زنِی دٍر درخت يا، پیش رفتو

 .شها کجا بیل ٍ باغبَنی کجا. سالم آقا، نشناختهتَن -

 .عرق پیشانی ام را با آستین پاک کردم

 .نعیو نریضٌ کاريا نَندى. بٌ آقا بزرگ کهک نی کردم -

ٌ ای کٌ در دست داشت شدم  .تازى نتَجٌ بست

 .گفتن خدنتتان عرض کنو بٌ خاطر آقاشًاب الدین. بفرنایید آقا، ارباب فرستادن -

شستو خبردار شد کٌ پریچًر . ينَز تا اتهام قراری کٌ با يو داشتیو، چند رٍزی ناندى بَد
حاال چطَر نی تَانستو . خانو صالح نهی داند نن بٌ عهارت رفت ٍ آند داشتٌ باشو

پاکت . نستاصل بیل را پرت کردم ٍ بستٌ را گرفتو. تًهینٌ را ببینو یا با اٍ ٍعدى کنو
. فکری بٌ ذينو خطَر کرد.سفید از خاک رٍی دستو کحیف شد؛ انا برایو نًو نبَد
نن کٌ لنگ یک قران دٍ زار تَی . نی تَانستو بٌ بًانٌ پس دادن پَل رايی عهارت شَم

پیش . غالنعلی را رايی کردم ٍ رفتو تا لباس يایو راعَض کنو! این پاکت نهاندى بَدم
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این تَ بهیری از آن . خَدشان فکر کردند یک بستٌ نی فرستند ٍ ديان نن را نی بندند
نهی گذارم حق تًهینٌ را باال بکشید، یا تن رنجَرش را ! تَ بهیری يا نیست پریچًر خانو

نٌ . تًهینٌ نال نن بَد، نال نن، اسفندیار عدالت خَاى. اسیر چنگال انیر خسرٍ کنید
نن فقط این غزال چشو ! نگارین را نی خَاستو، نٌ دختر اعیان ٍ اشراف ٍ درباریان را

 .نی خَاستو تا جانیٌ جانیٌ در چشو يایش غرق شَم. نشکی ايلی را نی خَاستو

*** 

نن . زینت داشت سر کلفتی کٌ بدٍن تکاندن کنارى آن را جارٍ نی زد، داد ٍ بیداد نی کرد
حتو داشتو . دختر بیچارى را ريا کرد ٍ با عجلٌ باال رفت. را کٌ دید از دٍر با سر سالم داد

تپش . نگايی بٌ پنجرى اتاقش انداختو. سراغ پریچًر خانو رفتٌ تا خبر آندنو را بديد
پردى تَری سفید رنگ را کنار . خَن تازى بٌ رگ يای ننجهدم گرنا بخشید. قلبو شدید شد

حضَر خدنٌ ٍ نَکر يایی کٌ . نگايی بٌ دٍر ٍ بر انداختو. زدى ٍ یَاشکی نن را نی پایید
با چشو يایش با نن . این سَ ٍ آن سَ در تکاپَ بَدند نانع از ایها ٍ اشارى نا نی شد

ٌ ای از غو ٍاندٍى نشستٌ بَد. حرف نی زد غو ٍ اندٍيی کٌ بٌ عهق . رٍی نگايش  يال
 .صدای زینت خط نگاى نا را شکست. جانو رخنٌ نی کرد

 .بفرنایید خَايش نی کنو. آقا نعلو، خانو ارباب گفتند تشریف بیارید باال -

ير . بی يیچ حرفی دنبال زینت راى افتادم! رفتٌ بَد. نگايی دٍبارى بٌ پنجرى انداختو
ٌ ای کٌ باالتر نی رفتو، بٌ پیش چشهو چَن پلی بَد کٌ از پشت سر خراب نی کردم . پل

. ينَز جَان تر از آن بَدم کٌ برای تصهیو يایو درست فکرکنو. تصهیو خَد را گرفتٌ بَدم
کٌ نن را بٌ جلَ يل ... تنًا احساس ٍ شَر جَانی بَد کٌ برایو تصهیو نی گرفت

 .کٌ چشهو را بٌ یاآٍری پدر ٍ نادر ٍ شرایط ٍ نَقعیت بستٌ بَد... نی داد

سر بٌ زیر انداختٌ ٍ تنًا پايایو را نی دیدم کٌ . آيستٌ داخل شدم. زینت در را باز کرد
 .رٍی فرش دست بافت قرنز رنگ اتاق جابت ناندى بَد
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 .سالم خانو -

 .يهین دٍر ٍ بريا باش تا صدات کنو. در رٍ يو پشت سرت ببند. برٍ زینت -

 .در بستٌ شد

 .بفرنایید بشینید. سالم -

 :آيستٌ گفتو. ينَز سرم را باال نگرفتٌ بَدم

 این چیٌ خانو؟ -

 .ٍ دستی کٌ پاکت را گرفتٌ بَدم باال آٍردم

 .زحهت کشیدی، ٍقت گذاشتی، این يو دست نزدت! این؟ خَب نعلَنٌ -

 :سرم را با جدیت باال گرفتو ٍ گفتو

 ...انا نن -

خَدش . چند بار پلک زدم. آب ديانو را قَرت دادم. صدا در گلَیو گیر کرد. خشکو زد
پریچًر خانو . ساکت شدم. کنار پریچًر خانو نشستٌ بَد ٍ غرق تهاشای نن بَد. بَد

ٌ ای کرد ٍ نن را بٌ حال خَدم آٍرد  .تک سرف

 ...حق الزحهٌ... آخٌ... شها! چطَر بگو... نن... آخٌ... یعنی. عرض نی کردم... بلٌ -

 .نفسو را بیرٍن دادم ٍ پلک عهیقی زدم. باز ساکت شدم

 !برای حق الزحهٌ، اینجا نهی اٍندم... نن  -

 .پریچًر خانو چای ریخت ٍ فنجان را کنار شیرینی يای نارگیلی گذاشت

 .بفرنایید بشینید خَايش نی کنو -
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التهاس را در . گَیا اجازى حرف زدن نداشت. ساکت بَد. نگايی بٌ تًهینٌ کردم
 .نشستو. چشو يایش خَاندم

 .نی دٍنو، بٌ ير حال خَاستو طَری جبران کردى باشو -

بگَیو؟ نگَیو؟ خاطر تًهینٌ را . نستاصل بَدم. نهی دانستو االن ٍقتش رسیدى یا نٌ
. فًهیدى بَدم کٌ پریچًر خانو يو بَ بردى ٍ این شجاعتو را بیشتر نی کرد. نی خَاستو

انیر خسرٍ . اگر يو االن بٌ تًران برنی گشتو نعلَم نبَد، کی بٌ گالب درى بازنی گردم
تهام این يا باعخ تشَیش . حسابی فکرم را نغشَش ٍ خاطرم را آشفتٌ کردى بَد

یک پا . پریچًر خانو با جدیت بٌ نن خیرى شدى بَد. سرم را باال گرفتو. خاطرم شدى بَد
شرم نی کردم بٌ تًهینٌ . را رٍی پا انداختٌ، دست يا را بًو گرى کردى ٍ رٍی زانَ نًادى بَد

 .نگاى کنو

 .نی خَاستو چیزی بگو، خانو -

اٍ يو نی دانست برای یک قران دٍ زار تَی . اخو ظریفی رٍی پیشانی پریچًر خانو آند
تًهینٌ . نگايی بٌ تًهینٌ انداخت ٍ با اشارى سر نرخصش کرد. پاکت تا اینجا نیاندى ام

از چشو يایش . دلش نهی خَاست برٍد. اٍل نگايی بٌ اٍ ٍ بعد بٌ نن انداخت
ٌ ای پیش آندى کٌ نن از آن . نی خَاندم کٌ ترس بٌ جانش افتادى یا شاید ٍاقع

ٌ رٍی تًهینٌ ٍ کنار پریچًر خانو نشستٌ بَدم. آرام از جا برخاست! بی اطالعو . نن رٍب
قلبو با تپش . ٍقتی داشت ازکنارم رد نی شد، کاغذی را با احتیاط رٍی زنین انداخت

حکها انر . آرام پایو را رٍی کاغذ گذاشتو. نی ترسیدم پریچًر خانو دیدى باشد. نی زد
ٌ ای از تصهیو خَد پشیهان شدم. نًهی در بین بَد باید قبل از ير حرفی از . برای لحظ

صدای بستٌ شدن در تَسط تًهینٌ با صدای پریچًر . نحتَای نانٌ سر در نی آٍردم
 .خانو در يو آنیخت

 .بفرنایید! خب -
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ٌ ی حساسی بَد، قلبو نحکو بٌ . سعی کردم کلهات را در ذينو جفت ٍ جَر کنو لحظ
ٌ ای از چای نَشیدم. سینٌ نی کَبید ٍ بر اضطرابو نی افزٍد  .دست پیش بردم ٍ جرع

بٌ زینت سپردم خدنت آقا بگٌ در ارتباط با ! پس چرا ساکتی اسفندیار خان؟ -
خیالت راحت، نهی دٍنٌ سر خَد . شًاب الدین کاری پیش اٍندى کٌ نن خَاستو ببینهت

 !اٍندی

 .صالح را در آن دیدم کٌ فعال حرفی از انیرخسرٍ نزنو

 .نی خَايو درنَرد اٍن بستٌ صحبت کنو... خانو، راستش -

 .نگايش دقیق ٍ جدی شد

 بستٌ؟ کدٍم بستٌ؟ -

 .خَب بلد بَد رد گو کند. عجب آدم تیز ٍ زرنگی بَد

 ..يهَن بستٌ کٌ -

 .حرف تَی حرف آٍرد

 !اٍن رٍز اگر سر نرسیدى بَدم، انیرخسرٍ خان نعلَم نبَد چٌ بی تجربگی نی کرد -

داشت گَش نن را پر نی کرد؛ یعنی حَاست باشد در کاری کٌ بٌ تَ نربَط نهی شَد 
 !دخالت نکن، یادت نرٍد داشتی چٌ کار نی کردی

 ..نن اٍن رٍز نی خَاستو... نن . ٍاالا خانو شها بًتر از يرکسی نن رٍ نی شناسید -

 .پریچًر خانو بلند شد ٍ پنجرى را بست

ٌ ای نداری بًترى بری! نهی خَاد چیزی بگی - االنٌ کٌ خان نًهَنش رٍ بدرقٌ . اگر کار دیگ
 .کنٌ ٍ سر برسٌ
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چایش را برداشت ٍ يهان طَر کٌ نیل نی کرد از باالی . برگشت ٍ سر جایش نشست
خَدم را يَل نشان دادم ٍ با دست ظرف شیرینی را رٍی . فنجان بٌ نن خیرى شدى بَد

فنجان را رٍی نیز گذاشت ٍ دستش را بٌ عالنت . چای در گلَیش پرید. زنین ریختو
 .نفی بٌ طرفو گرفت

 .االن یکی رٍ صدا نی زنو. خو نشید، نهی خَاد جهعش کنید. نٌ، نٌ -

 .در را باز کرد ٍ در طَل ایَان دنبال زینت گشت

 ...زینت... زینت -

حاال یا ٍاقعا کاغذ انداختن . از فرصت استفادى کردى ٍ کاغذ تًهینٌ را در جیبو گذاشتو
پاکت را رٍی . پیش از آندن زینت بلند شدم! تًهینٌ را ندیدى ٍ یا بٌ رٍی خَد نیاٍردى

 :گفتو. پریچًر خانو برگشت. نیز گذاشتو

بٌ ير حال اگر دٍست ندارید در نَرد بستٌ سَالی نهی کنو؛ ٍلی نیازی يو بٌ . باشٌ -
 .این کاريا نیست

 .کاليو را برداشتو ٍ با خداحافظی زیر لب، اٍ را کٌ رفتنو را تهاشا نی کرد تنًا گذاشتو

. نی دانستو کٌ نهکن است در عهارت زیر نظر باشو. يَل بَدم کٌ زٍدتر نانٌ را باز کنو
رٍی کاغذ . يهین کٌ پیچ کَچٌ عهارت را دٍر زدم دست در جیب کردى ٍ نانٌ را در آٍردم

 :با خط خَشی نَشتٌ بَد

 "سٌ بعد از ظًر"

شاید . گَیی از نَشتن يراس داشت. نٌ یک کلهٌ بیشتر، نٌ یک کلهٌ کو تر! يهین
شاید يو تا نن را دید يهین دٍ سٌ کلهٌ را . نی ترسید نانٌ بٌ دست کسی بیفتد

 .نَشت، بٌ این انید کٌ یک طَری بٌ دستو برساند
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يهین کٌ آقابزرگ ٍ ننٌ بعد از نًار چایشان را خَردند ٍ . نهی دانو چطَر سر کردم
قلیانشان را کشیدند، يهین کٌ خانٌ بٌ خَاب بعد از نًار فرٍ رفت، آرام ٍ با احتیاط 

ٌ ی برکٌ شدم . از کنار برکٌ بٌ سهت نیعادگاى رٍانٌ شدم. ساعت حدٍد دٍ ٍ نیو بَد. رٍان
شاخ ٍ برگ را کنار زدم ٍ بٌ . آفتاب اگر چٌ گرم بَد؛ انا خنکای پاییز بٌ نشام نی رسید

. زٍدتر از نن کٌ نی خَاستو پیش از اٍ اینجا باشو! آندى بَد. کندى ی درخت رسیدم
یک پیراين نشکی ٍ یک ! لباس بٌ تنش زار نی زد! انگار الغرتر شدى بَد! باٍرم نهی شد

ٌ اش بیش از اندازى بٌ زیبایی . جَراب شلَاری قًَى ای پَشیدى بَد گل بزرگ رٍی سین
نن انا دلو نی خَاست این نَيا ريا ٍ ٍحشی، . رٍسری بٌ سر داشت. لباسش نی افزٍد

ٌ اش بریزد ٍ دلو را آب کند  .از رٍی کندى بلند شد ٍ آرام تعظیو کرد. پیش رفتو. رٍی شان

 .سالم -

چقدر دلو نی خَاست این دست يای لطیف . صدایش نتین، آرام، لرزان ٍ با يیجان بَد
نتَرم بَد، نعلَم . صاف بٌ چشو يایش زل زدم. جلَیش ایستادم. ٍ نًربان را نی گرفتو

طاقت این چیزيا را . دست در نَيایو فرٍ بردم ٍ رٍیو را برگرداندم. بَد گریٌ کردى
 .نفس عهیقی کشیدم ٍ برگشتو. باز سالم کرد. نداشتو

 .سالم -

ٌ يا کٌ از ير سَی برکٌ بلند بَد، با صدای گاى ٍ بی گاى . نشست صدای قَر قَر قَرباق
. گَشٌ لبش را نی گزید ٍ با انتًای داننش بازی نی کرد. گنجشک يا بًو نی آنیخت

 .يهان طَر سر بٌ زیر گفت

 ....انیر خسرٍ نی خَاد بعد از اتهام درسش با نن. حرف ياشَن رٍ زدن -

با . از صدای برخَردم با زنین، بٌ سهتو خیز برداشت. رٍی زانَ افتادم. ساکت شد
جانی کٌ نی رفت از بدنو خارج شَد، . چشو يایی نگران ٍ ترسان بٌ چشو يایو خیرى شد
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حیا نی کرد، شرم . نهی تَانست بٌ چشو يایو خیرى بهاند. با دیدنش بٌ جسهو قَت داد
آب ديانش را قَرت داد، .سر بٌ زیر داشت. با این حال، از نن فاصلٌ نگرفت. داشت
 :گفت

 ...گفتو، شها رٍ. نن بٌ پریچًر خانو گفتو... نن -

. تهام آن چٌ از انیر خسرٍ گفتٌ بَد پیش چشهانو پَچ ٍ بی نقدار آند. باز ساکت شد
ٌ ی . قلبو تند تر نی زد. لبخند بی رنگی رٍی لب يای سپیدم نقش بست خَرشید با يه

تًهینٌ چٌ نی گفت؟ داشت چٌ . تَان، بیًَدى نی خَاست تن سرد ٍ رنجَر نرا گرم کند
 ....داشت دلو را نی برد! کار نی کرد؟ آى، فًهیدم

رگ غیرتو را بٌ . کار را تهام کردى بَد. حرفش را زدى بَد. برگشت ٍ رٍی کندى نشست
بٌ راستی کٌ نعشَق با یک جهلٌ، ير چند نصفٌ ٍ نیهٌ، نی تَاند از . جَش آٍردى بَد

جَان بَدم ٍ زٍد يیجان بر نن نستَلی . عاشق یلی رٍیین تن در برابر نصائب بسازد
 .نی شد

ٌ ای نهیشٌ. باید با نادرم صحبت کنو - باید بٌ آقابزرگ بگو ... باید. يهین طَر یک دفع
نهی ذارم، نهی ذارم . اصال باید یک نفر با حشهت خان صحبت کنٌ. با پدرم صحبت کنٌ

 ...نجبَرت کنن تًهینٌ

این چشو يا، این چشو يا کٌ اگر گرد اندٍيی بر آن . اشکی بٌ گَشٌ چشهش دٍید
 .نی نشست دل ٍ جانو را آشَب نی کرد، داشت خیس نی شد

 .عجلٌ نکنید -

گفتن این جهلٌ يهراى با خیسی چشهانش نعنای دیگری . ناگًان قلبو آتش گرفت
. خیلی ٍقت بَد یاد گرفتٌ بَدم، برای فًهیدن حرفش بٌ چشو يایش رجَع کنو. داشت

نهی خَاست پیش نن . نهی خَاست از ارزش خَد بکايد. زبانش نی گفت عجلٌ نکنید
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حتی در ! نی خَاست حتی یک جانیٌ را يدر نديو... بی نقدار جلَى کند؛ انا چشو يایش
این شرایط جانگداز يو بٌ فکر ارزش ٍ نتانت خَد بٌ عنَان یک بانَی عفیف ٍ نغرٍر 

خَب نی دانست پیش از آن کٌ نرد، بٌ زنی ابراز نیاز کند، زن خَد تقاضای تعجیل . بَد
نی فًهد کٌ نباید دست ٍ دلش . در ٍصال داشتٌ باشد، از شدت حرارت نرد نی کايد

پس نیازی بٌ طلب ٍ . نی فًهید کٌ نعشَق يو، اٍ را بٌ يهان شدت نی خَايد. بلرزد
این کٌ نهی خَاست در این شرایط . خَاست ٍ تالش نیست ٍ این از کشش نرد نی کايد

ناگًان حس . سخت خَد را بٌ نن تحهیل کند، ارزشش را پیش چشهانو صد برابر کرد
 .کردم قلبو يزار برابر بیش از پیش اٍ را نی خَايد

 !عجلٌ نکنو؟ نگٌ نهی بینی؟ نی خَان زجر کشت کنن -

. دست يا را رٍی صَرت گرفت ٍ با صدای بلند يق يق کرد. دیگر تنًا نو اشک نبَد
ٌ يای ظریفش کٌ نی لرزید دل نن را نی لرزاند ! نٌ. چنگی بٌ نَيایو زدم. شان

دست پیش بردم تا نَيای نرم ٍ خَش حالتش را ير چند از . نهی تَانستو طاقت بیاٍرم
تپش قلبو . لرزان، نزدیک تر رفتو. دستو را باالی سرش بردم. رٍی رٍسری نَازش کنو

نزدیک تر شدم ٍ ناتَان از پیشرٍی بیشتر، يهان جا دستو را نشت کردى ٍ از . باالتر رفت
چٌ قدر برای خَد ارزش گذاشتٌ بَد، کٌ نن حتی جرات نداشتو از رٍی . جا برخاستو

 .رٍسری نَازشش کنو ٍ در حسرت یک تار نَیش نی سَختو ٍ نلتًب نی شدم

 تًهینٌ؟ -

 .سرش را بٌ عالنت نفی تکان داد

 .خَايش نی کنو -

 .با خشو لگدی بٌ سیب گالب کرم خَردى ای کٌ رٍی زنین افتادى بَد، زدم. بغض کردم

 :با صدایی کٌ از زٍر گریٌ، قطع ٍ ٍصل نی شد، گفت
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سینهاست، نعرفی ...کارگردان... نی خَاد نن رٍ بٌ دٍستش کٌ... گفتٌ... بٌ پریچًر -
گفتٌ اٍل عقدش ... گفتٌ. نیشٌ... تًهینٌ با این چًرى، ستارى سینها... نیگٌ... نیگٌ. کنٌ

 ...نی کنو تا حشهت خان پاپیچو نشٌ

آن يا چٌ فکر يایی برای تًهینٌ داشتند؟ . پشتو لرزید. ٍ باز يق يقش شدت گرفت
نی خَاستند با اٍ چٌ کنند؟ شاید ير دختر یا زن دیگری بَد، در رٍیای شًرت ٍ جرٍت از 

آنًا داشتند دستی دستی اٍ را بٌ ٍرطٌ ... این پیشنًاد استقبال يو نی کرد، انا تًهینٌ
غیرتو اجازى نهی داد ! آن يو در این نحیط ناسالو ٍ فاسد سینها... نابَدی نی کشاندند

از این کٌ انیر خسرٍ با چشو يای ٍقیح ٍ ناپاکش سر ٍ شکل . بٌ این چیزيا فکر کنو
ای . کاش یک طَری خَد را از نگاى اٍ نی پَشاند. تًهینٌ را برانداز کردى، بٌ جَش آندم

ٌ اش را نهی دید  .کاش این خرنن نَيای ٍحشی ٍ نستان

 !سینها؟ تَ؟ غلط نی کنن -

 :در نیان فین فین بینی اش گفت. با پشت دست صَرتش را پاک کرد

برای يهیشٌ برنی گردى ... گفتٌ، چند ناى دیگٌ درسش تهَم نیشٌ... انیرخسرٍ -
 .انا آشنا ٍ کار چاق کن زیادی تَ سینها دارى... کارگردانی تئاتر خَندى... ایران

پس نی خَاست از این صَرت خَش تراش ٍ بکر، از این اندام کشیدى ٍ رعنا، 
ٌ ای برای تهاشای نردان بَالًَس بسازد کٌ يهٌ بدانند این عرٍسک زیبا يهسر ! نجسه

ٌ ی زیبا . کٌ بیش از این پَل پارٍ کند. کٌ نعرٍف شَد. اٍست نی خَاست از این نازدان
تازى یادم آند کٌ خبر قبَلی ام را . رٍی، آلتی بسازد برای فرٍکش کردن حرص ٍ آز خَیش

... فکر نی کردم در نَقعیت بًتر ٍ نناسب تری این خبر را خَايو داد، انا. بٌ اٍ ندادى ام
 .احساس کردم دادن این خبر نی تَاند از رنجش ٍ ناراحتی این لحظات بکايد
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. قبَل شدم تًهینٌ. انتخاب رشتٌ کردم. نن در ير دٍ نرحلٌ قبَل شدم! راستی تًهینٌ -
 !نًندس نیشو، نًندس عهران

طرى ای از نَيای سیايش را از رٍی . شَقی نیان چشو يای نو دار ٍ خهارش دٍید
 .نهی دانست بخندد یا بٌ درد سینٌ سَزش بپردازد. پیشانی کنار زد

 !خَشحال نشدی؟ تًهینٌ، نن قبَل شدم -

 :در نیان فین فین بینی گفت

 .نبارکتَن باشٌ، خیر ببینید، نَفق باشید -

 !يهین؟ خیر ببینو، نَفق باشو؟ پس تَ چی -

فًهیدم دردش . خَاست از ریزش دٍبارى اشک يایش جلَگیری کند. رٍیش را برگرداند
 .آن قدر عهیق است کٌ يیچ چیز نريهی بر آن نهی نًد

 ..نن خَشحالو؛ انا... نن -

انا چٌ؟ چٌ نی خَاست بگَید؟ تهام شَق ٍ ذٍقی کٌ برای این خبر داشتو بٌ یکبارى 
 !بٌ خیالو خَشحالش نی کنو. فرٍکش کرد

 !انا چی؟ چرا درست حرف نهی زنی -

بدتَن نیاد يا، يهین طَری يو نن نطهئنو خانَادى شها، پدرتَن، نخالف ... انا... انا -
 ...با ننی کٌ... این يستن کٌ شها، با نن

ٌ يایش سرخ شد. حرفش را خَرد  :ادانٌ داد. گَن

 ...حاال يو کٌ بٌ سالنتی قبَل شدید ٍ دانشگايی نیشین -
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پس نی خَاست بگَید حاال کٌ نن دانشگايی شدم، دیگر فکر اٍ را از سر بیرٍن ! يان
نگر االن کٌ دیپلهٌ بَدم ٍ . نی کنو، یا این کٌ دنبال لقهٌ يو قد ديان خَد نی گردم

 سَاد داشتو خَد را یک سر ٍ گردن باالتر نی دیدم؟

 ...بٌ نن نگاى کن تًهینٌ جان -

کَتاى ٍ . سر بلند کرد ٍ نگايو کرد. از این صهیهیت صَرتش گل انداخت. تکان خَرد
نشت نشت خَن داغ بٌ قلبو ریختٌ . باز سر بٌ زیر انداخت. گذرا؛ انا برندى ٍ شیدا

 .نَيای تنو گز گز شدى ٍ نَر نَر نی شدم. نی شد

چٌ چیز نی خَاد ! بٌ عالقٌ نن بٌ تَ دارى... بٌ عالقٌ نن... انا این چٌ ارتباطی بٌ... انا -
 فکر تَ رٍ از سرم بیرٍن کنٌ؟

نگايش آرام از کفش يای ! اٍلین بار بَد کٌ این طَر ٍاضح ٍ بی پردى ابراز عشق نی کردم
بٌ شلَار دنپای دبیت ٍ پیراين گلدار یقٌ خرگَشی ام ٍ . گتردار نشکی رنگو باال آند

آرام آرام با چشو يای اغَاگر دلربایش، بٌ چشو يای نشتاق ٍ . کرٍات شل شدى ام رسید
ٍجَدم را . طلسو این عشق از تیر نژگانش صاف بٌ قلبو رسَخ کرد. پر حرارتو خیرى شد

داشت . نگايش را برنهی داشت. با آيی، نفس داغو را بیرٍن دادم. بٌ حرارت کشید
. داشت راحت، جانو را نی گرفت. بٌ استیصالو نی کشاند. غرقو نی کرد. جادٍیو نی کرد

دندان يای نرٍارید نشانش . خندى ای دلکش ٍ زیبا! در نیان اشک، دیدم کٌ خندید
قلبو رٍشن نی شد با دیدنش؛ انا . آخ کٌ چٌ زیبا نی خندید. ردیف ٍ نرتب، نهایان شد

نحبَب خجالتِی نن طاقت پیشرٍی در جادٍی نگايش را . خیلی زٍد سر بٌ زیر انداخت
آرام با پشت . با این حال دیدم کٌ سپیدی دندان يایش يهچنان نهایان است. نداشت

 .دست اشک يایش را پاک کرد
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يهٌ . نگران نباش. تا رسیدم با نادرم صحبت نی کنو. باید يرچٌ زٍدتر بٌ تًران برگردم -
تَ، تَ نباید غصٌ . خَدم يهٌ چیز رٍ رٍ بٌ راى نی کنو! خَدم. چیز رٍ درست نی کنو

 .فقط یٌ خَايشی دارم... فقط. نباید بترسی! بخَری

نگذاشتو این تشَیش . نگرانی در چشهان سیاى نحبَبو نشًَد بَد. سرش را بلند کرد
 :گفتو. بٌ درازا بکشد

 ...ازت نی خَام ير اتفاقی کٌ افتاد -

 :ٍ با تاکید تکرار کردم

در عشق ٍ نیل نن . نی خَام. تَ فقط صبَر باشی ٍ نطهئن باش نن، تَ ر! ير اتفاقی -
 !حتی یک لحظٌ. بٌ خَدت شک نکن تًهینٌ

گفتو يهین االن است کٌ دست . قبلو تپید. دست دراز کرد. نن يو بلند شدم. بلند شد
خَد را بٌ این ارزانی يا . دٍر گردنو بیندازد؛ انا نینداخت، با شرافت تر از این حرف يا بَد

نی گذاشت يهین طَر در حسرت لهس چشو يایش بسَزم ٍ گداختٌ . نهی فرٍخت
آرام گرى ! نی خَاست نن را پختٌ کند. نهی خَاست خَدش نفت باشد ٍ نن خام. شَم

. بٌ صَرتش کشید ٍ بَیید. آن را از دٍر گردنو برداشت. شل شدى کرٍاتو را باز کرد
چٌ لحظات سختی بَد برای نن، ! آى. داشت رایحٌ عطر فرانسَی ام را استنشاق نی کرد

دیگر تنًا چشو يای جادٍیی ٍ شب رنگش نبَد کٌ . تا خَددار باشو ٍ در آغَشش نکشو
. حال، این کردارش بَد کٌ بٌ عهق قلبو نی نشست. نن را این چنین شیفتٌ نی کرد

شاید يرخصلت دیگری داشت بٌ اندازى این حیا ٍ عفتش نهی تَانست دست ٍ پای نن 
حیا ٍ عفتی کٌ دیَاری نانرئی بٌ دٍر خَد داشت ٍ نانع از . را بلرزاند ٍ جذب خَد کند

 .پیشرٍی نن، حتی در این خلَتگاى بی سکنٌ، نی شد

ٌ اش گفت  :آرام ٍ با صدای نلیح ٍ نعصَنان
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 این نال نن باشٌ؟ -

 .نگايی بٌ کرٍات بی جان رٍی دستش انداختو

 ...جان ٍ قلبو. يهٌ ٍجَد نن برای تَ! این؟ این کٌ چیزی نیست -

 :با خجالت گفت

 ...جانتَن سالنت -

داشت نی رفت کٌ . شرنگین ٍ آرام از کنارم رد شد. ریز لبخند زد. سر بٌ زیر انداخت
 .چیزی یادم آند

 ...راستی -

. نَر آفتاب از ال بٌ الی شاخ ٍ برگ درختان بر تن ٍ صَرتش پرتَ نی انداخت. برگشت
با دست دیگر کرٍات قرنز رنگو را بٌ . یک دست را نايرانٌ سایٌ بان چشو يایش کرد

شاید اگر نن يو چَن نادر نقاش ! چٌ صحنٌ زیبا ٍ خارق العادى ای. سینٌ فشردى بَد
بَدم، این تندیس زیبایی ٍ ٍجايت را با این نَرپردازی دلربای طبیعت بٌ تصَیر 

 .نی کشیدم

 چطَر با يو ٍعدى کنیو؟ کجا ببینهت؟ -

بعد گَیی کٌ انگار چیزی . داشت فکر نی کرد. چشو يا را بٌ این سَ ٍ آن سَ انداخت
 :یادش آندى بَد گفت

ٌ ی این کٌ نی خَام با نزار پدرم خلَت  - پنج شنبٌ عصر يا کٌ يهٌ نیرن سر نزار، نن بًان
 .کنو، صبح نیام اینجا، ير پنج شنبٌ
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ير ٍقت نی دٍنستی نن . سرنا، گرنا، برف، بَران! ير پنج شنبٌ کٌ نهیشٌ بیای -
 .گالب درى ام بیا

 از کجا بفًهو شها اٍندین؟ -

. از اٍن جا ایَان آقابزرگ پیداست. پنج شنبٌ، صبح يا ساعت نٌ بیا تَی حیاط عهارت -
اگر نن رٍ . نن اٍن جا نی شینو. فقط باید کهی این سَ ٍ اٍن سَ بری تا ایٍَن رٍ ببینی

نن يهَن لحظٌ راى نیفتو تا يو زنان . دیدی راى بیفت بٌ طرف درعهارت، ٍ بٌ اینجا بیا
 .برسیو

. چقدراین کارش بٌ نظرم شیرین آند. سرش را بٌ عالنت تَافق تکان داد. نلیح خندید
باید ير چٌ زٍدتر اٍ را بٌ چنگ نی آٍردم ٍ رٍح پرتهنای خَیش را . دیگر طاقت نداشتو
 .التیام نی بخشیدم

*** 

خدا بخش کٌ شلنگ آب را رٍی ناشین گرفتٌ ٍ کف . کلید را چرخاندم ٍ ٍارد حیاط شدم
ٍ صابَن آن را نی شست، با دیدنو شلنگ را رٍ بٌ باغچٌ ريا کرد ٍ بٌ طرف ساختهان 

صدای خانو خانو گفتنش حیاط را برداشتٌ . پَزخندی گَشٌ لبو جا خَش کرد. دٍید
 !ٍى کٌ نشتلق چٌ نی کرد با این نرد. بَد

رٍی ایَان نشرف بٌ استخر رٍی صندلی يای فرفَژى . از سنگ فرش نیان باغ گذشتو
پايا را رٍی نیز گذاشتٌ ٍ بٌ پشتی صندلی تکیٌ زدم ٍ دست يا را از . سپید نشستو

صدای سرشار از . با يهان لبخند کجکی ننتظر نادر ناندم. پشت سر بًو گرى کردم
 .يیجان نادر ٍ خدابخش نزدیک ٍ نزدیک تر شد

 .ایناياش خانو -
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نزدیک شد کٌ از جای خَد بلند شدم ٍ سالم . نادر با دیدنو ديانش گل کرد ٍ خندید
 .کردم

ٌ ی نن. سالم بٌ رٍی نايت نادر - . چٌ خَب کردی زٍدتر اٍندی. سالم چراغ خَن
 .خدابخش بدٍ برٍ صاحب قرانیٌ دٍ کیلَ شیرینی دانهارکی بگیر بیا

 :بعد نگايی بٌ سرتا پایو کرد ٍ گفت. ٍ نرا غرق بـ ـَسٌ کرد

نن يو یٌ زنگ . پاشَ، پاشَ يهین طَر خاک ٍ خلی نشین، پاشَ برٍ یک دٍش بگیر -
بٌ پدرت بزنو بگو حاال کٌ اٍندی برای فردا شب از شاپَر خان ٍعدى بگیرى، پاشَ کٌ الًی 

 .دٍرت بگردم

باید آرام . فعال صالح را در این نی دیدم کٌ ساز نخالف نزنو. رٍز از نَ رٍزی از نَ! ای بابا
يرگَنٌ تندرٍی ٍ تعجیل نهکن بَد کار . ٍ با نالطفت جریان را با اٍ در نیان نی گذاشتو

 .لعبت را صدا کرد تا چهدانو را بیاٍرد. را خراب کند

بٌ یاد . دیَان حافظ را برداشتو ٍ نیت کردم. بعد از کهی استراحت سراغ کتاب يایو رفتو
 .بٌ یاد آشَب دل خَیش. چشهان سیاى تًهینٌ

 ای يهٌ شکل تَ نطبَع ٍ يهٌ جای تَ خَش

 دلو از عشَى شیرین شکرخای تَ خَش

 يهچَ گلبرگ طری يست ٍجَد تَ لطیف

 يهچَ سرٍ چهن خلد سرا پای تَ خَش

. 

. 
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. 

 در بیابان طلب گرچٌ ز ير سَ خطری ست

 نی رٍد حافظ بیدل بٌ تَالی تَ خَش

آرزٍ داشتو کٌ  ای کاش حافظ اینجا بَد ٍ نن رٍی نايش را . کتاب را بستو ٍ بَسیدم
. عجب شکر سخنی است این بزرگ نرد عارف. ديانش را پر از گل نی کردم. نی بَسیدم

چقدر خَب نی دانست نن در این راى پر . چقدر دلکش ٍ زیبا حال نن را تَصیف کرد
 .پیچ ٍخو ٍ پر از جنَن، قدرتهند ٍ نشتاقانٌ بٌ تهنای تًهینٌ پیش نی رٍم

 اسفندیار؟ بیداری نادر؟ -

 !ٍ بدٍن این کٌ ننتظر جَاب نن باشد، دستگیرى را پیچاند ٍ در را باز کرد

. حافظ نی خَنی شاى داناد، ينَز نَندى تا شیدایی حافظ خَنی. آقا اسفندیار! بٌ بٌ -
 .نًندِس نن، نًندِس نادر

 .لبٌ تخت نشست ٍ نشتاقانٌ بٌ نن کٌ پشت نیز تحریر بَدم خیرى شد

 .بیا، این لیست نًهَن يای آخر يفتٌ بٌ نناسبت قبَلی ات تَ دانشگاى -

ٌ ای شیرین را رٍایت نی کند گفت  :ٍ آرام، طَری کٌ انگار افسان

 اگر راضی باشی، يهَن شب يو نانزدی تَ ٍ نگارین رٍ اعالم کنیو،  يا؟ چی نیگی؟ -

. يَا را در ديانو حبس کردى ٍ صَرتو را باد کردم ٍ با پَف نحکی يَا را بیرٍن دادم
پايا را دراز کردى ٍ . بٌ سَیش چرخیدم. کتاب را سر جایش در قفسٌ دٍم گذاشتو

سر بٌ زیر انداختو ٍ بدٍن این کٌ بٌ لیست نگايی . انگشتان را رٍی زانَ گرى کردم
 :بیندازم گفتو
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فقط نحض رضای خدا این جریان نانزدی ٍ . ير کی رٍ دٍست دارید دعَت کنید -
 .ازدٍاج رٍ تهَم کنید

استرس داشتو ٍ سکَت نادر حالو را . با ضرب نَک انگشتانو را بٌ یک دیگر نی زدم
 .بعد از چند لحظٌ سکَت سنگین اتاق را شکست. نشَش تر کردى بَد

نی گفتی ! خب، این يو جَاب دانشگاى. تا حاال نی گفتی جَاب دانشگاى بیاد! ُخبٌ خُبٌ -
بعد يو کٌ بردی ! نٌ این کٌ از بچگی بايو بزرگ نشدید! باید با اٍن بیشتر آشنا بشو

! دخترى رٍ تا نیهٌ شب بیرٍن نگًش داشتی ٍ اٍن يا يو نجابت کردن ٍ چیزی نگفتن
 حاال در اٍندی نیگی تهَنش کنید؟

 .چقدر ناجرای اٍن شب رٍ بزرگ نی کنید! ای ٍای -

 :ٍ دستو را در يَا چرخاندم ٍ ادانٌ دادم

ٌ شَن بردم، خَدش اصرار داشت نن رٍ ببر - بستنی ! بگردٍن! نن کٌ اٍن رٍ تا در خَن
حاال طلبکار يو يستن؟ برن بٌ دخترشَن بگن چرا دلش نهی خَاست از ناشین !بخَریو

 !عجب گرفتاری شدیو يا. پیادى بشٌ

ٌ رٍیو ایستاد ٍ با نگرانی گفت  :رٍب

 !نی فًهی چی نیگی؟ خدنٌ نی شنَن! صدات رٍ بیار پایین اسفندیار -

 .چند بار باید بگو. يی نن چیزی نهیگو. بسٌ دیگٌ! نهیارم پایین -

 :ٍ با فریاد بلندتری کٌ رگ يای عضالنی گردنو را نتَرم کردى بَد گفتو

 بٌ چٌ زبَنی بگو؟! بابا نن نهی خَام با نگارین ازدٍاج کنو -
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با چشو يای خَنین از خشو، نادر . صدایو آنقدر بلند ٍ نًیب بَد کٌ نفسو را قطع کرد
يهان لحظٌ ! ضربٌ کاری بَد. را دیدم کٌ با بًت ٍ ناباٍری، بی ارادى لبٌ تخت نشست

تا بٌ حال صدایو را . نباید دلش را نی شکستو. نباید، نباید داد نی زدم. پشیهان شدم
نن چٌ . پنجٌ در نَيایو بردم ٍ رٍیو را برگرداندم. بغض کردم. برایش باال نبردى بَدم

 .کار کردم؟ دستو را بٌ طرفش گرفتو

 .غلط کردم -

حتی بٌ گالب ٍ لعبت کٌ . آرام، ساکت ٍ کشان کشان اتاق را ترک کرد. چیزی نگفت
ناگًان در دل، نسبت بٌ . پشت در اتاقو فالگَش ایستادى بَدند، ٍاکنشی نشان نداد

نباید بٌ خاطر يیچ دختری با نادرم، نادری . خَدم ٍ نسبت بٌ تًهینٌ خشهگین شدم
البتٌ کٌ . کٌ این يهٌ دٍستو داشت ٍ زحهتو را کشیدى بَد این چنین برخَرد نی کردم

ای . تًهینٌ گنايی نداشت ٍ این خشو از خَدم بَد کٌ نتَانستو بٌ اعصابو نسلط باشو
 .لعنت بٌ نن! ٍای نادرم

در را . چند بار تا پشت در اتاق نادرم رفتو. با خَد کلنجار نی رفتو ٍ رايی پیدا نهی کردم
خدنٌ کٌ نتَجٌ اٍضاع بَدند، در سکَن ٍ آرانش کاريا را انجام . بٌ رٍیو باز نکرد

نی ترسیدم اگر . یک ساعتی بٌ آندن پدر ناندى بَد. نی دادند ٍ صدا از کسی در نهی آند
بفًهد انرٍز چٌ دست گلی بٌ آب دادى ام تا فرداشب ٍ دعَتی عهَجان، فرصت پیش 

درٍاقع در این لحظات . البتٌ کٌ دلیل اصلی این يا نبَد. کشیدن حرفو را از دست بديو
 .حساس دلو آغَش پر نًر نادر نی خَاست تا از این دل آشَبی ٍ دلًرى خالصو کند

ٍرٍد لیال، دخترک دٍست داشتنی گالب سکَت طبقٌ . باز نکرد. برای سَنین بار در زدم
از باال نگايی بٌ اٍ کٌ در سالن . لبخندی بٌ صَرتو نقش بست. پایین را شکست

تنًا کسی کٌ نادر نهی تَانست در را بٌ رٍیش ببندد . نی چرخید ٍ آٍاز نی خَاند انداختو
 :پشت در اتاق با صدایی آرام گفتو. بٌ دقیقٌ نکشید کٌ آٍردنش باال! لیال بَد
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 .فًهیدی چی گفتو دیگٌ؟ یٌ بار دیگٌ تکرار کن -

ٌ ای اش را بغل گرفتٌ بَد، یک انگشت را نیان نَيای بلند ٍ  يهان طَر کٌ عرٍسک پارچ
 :طالییش کشید ٍ با ناز گفت

 .نی گو عهَ اسفندی دٍستت دارى، بذار بیاد تَ اتاق -

ٌ يا. آ باریکال دختر - نی برنت يهَن عرٍسک فرٍشیٌ . جایزى ات يو پیش نن نحفَظ
 .کٌ اٍن دفعٌ رفتیو، ير کدٍم رٍ کٌ گفتی برات نی خرم

ٌ ای کرد ٍ سرش را تکان داد با . با دست يای ظریف ٍ کَچکش در زد. لبخند کَدکان
 :صدای کشداری گفت

 !چرا بٌ نن شکالت نغز بادٍنی ندادین؟! نن اٍندم يا... خانَم -

لیال زرنگی کرد ٍ با خندى ٍعشَى بی تانل . لبخند نادر با دیدن نن نحَ شد. در باز شد
عهَ اسفندی دٍستت دارى، بذار بیاد تَ ... آيا... چیز... چیزى... عهَ اسفندی: "گفت
آشتی کردیو؛ انا این تازى شرٍع . نادر لبخندی بٌ رٍیش زد ٍ در را کانل باز کرد! " دیگٌ

 .ناجرا بَد

این کٌ چطَر نطرح کنو؟ اٍل بٌ . تا پدر از سر کار برگردد، يزار طَر فکر ٍ خیال کردم
کدام یک ننطقی تر برخَرد نی کردند؟ از طرفی بحخ نگارین يو ! نادر بگَیو یا بٌ پدر؟

با تَجٌ بٌ این کٌ نادر برای فردا شب، . لحظات سخت ٍ آزار ديندى ای بَد! نطرح بَد
نی خَاست از خانَادى عهَ جان ٍعدى بگیرد، ٍ بٌ طَر حتو حرف يایی دربارى نن ٍ 

نگارین نطرح نی شد، باید یک طَری تا فردا نتقاعدشان نی کردم ناجرای نانزدی را 
باٍر . از خَدم تعجب نی کردم. تا ببینو چطَر حرف تًهینٌ را پیش بکشو. نطرح نکنند

نهی کردم این نن يستو کٌ این طَر دل بٌ دریا زدى ٍ دارم بٌ خاطر تًهینٌ این طَر بٌ 
 .آب ٍآتش نی زنو
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کهالی جعبٌ . از ناشین پیادى شد. نن ٍ نادر رٍی ایَان بٌ استقبالش رفتیو. پدر رسید
ٌ ی لبش برداشت . جعبٌ نیَى ٍ تنقالت را از صندٍق عقب پایین آٍرد پدر پیپ را از گَش

 .اٍل پیشانی نادر ٍ بعد صَرت نن را بَسید ٍ در آغَشو گرفت. ٍ خندان بٌ طرفو آند

 .رٍسپیدم کردی! ناشاهلل... ناشاهلل پسر -

چٌ کسی جرات داشت شادی این لحظات را . خَشحال ٍ خندان ٍارد ساختهان شدیو
پدرم برای تعَیض لباس بٌ طبقٌ باال رفت ٍ . از درٍن در کلنجار رٍحی بَدم. خراب کند

ٌ يای نیَى را  ٌ جایی جعب نادر يو بٌ دنبال خدابخش رايی آشپزخانٌ شد تا دستَر جاب
صدای نادر . بَی نیَى يای فصل سالن را پر کردى بَد! چٌ تدارکی دیدى بَدند. بديد

نی آند کٌ داشت برای نًهانی آخر يفتٌ بٌ لعبت ٍ گالب دستَر پخت چند نَع کیک ٍ 
از تٌ دل خدا را . شیرینی، عالٍى بر آن يایی کٌ بٌ طَر نعهَل خریداری نی شد را نی داد

 .صدا زدم ٍ یاری طلبیدم

ٌ ای از نايی سرخ شدى را بٌ ديان نی گذاشت  نَقع شام پدرم يهانطَر کٌ با چنگال تک
 :گفت

برى بگردى، . آخر نذاشتی نن این پسر رٍ بفرستو فرنگ تا برای خَدش کسی بشٌ! خانو -
 !بچرخٌ، کیف کنٌ، تجربٌ کنٌ، درس يو بخَنٌ

طاقت یک لحظٌ . يهین یک پسر رٍ از خدا دارم! نن کٌ دى تا بچٌ ندارم کٌ! ای آقا -
 .دٍریش رٍ يو ندارم

 :ٍ يهان طَر کٌ صدای پدر را تقلید نی کرد ادانٌ داد

اصال نی دٍنی چیٌ؟ زیر سر خَدم، برى بگردى، بچرخٌ، کیف کنٌ، تجربٌ کنٌ ٍ درس يو  -
 !بخَنٌ
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نهی دانو چرا این بًترین خبر . آن يا از تٌ دل ٍ نن از رٍی اجبار. ير سٌ خندیدیو
ير لحظٌ کٌ پیش نی آند . زندگی ام را باید این قدر با ترس ٍ لرز ٍ نگرانی بازگَ کنو

ٌ ای بعد زنزنٌ نی کردم االن ٍقتش . نی گفتو االن ٍقتش است، االن نی گَیو انا جانی
لبخند پر عطَفت پدرت را . با خَد نی گفتو چشهان نشتاق نادرت را نگاى کن. نیست

تَ نردش يستی با این عزیزترین يایت در ! ببین اسفندیار. چشو يایت را باز کن. ببین
بیفتی ٍ نگارین را پس بزنی؟ بار دیگر چشهان تًهینٌ بٌ خاطرم نی آند ٍ آرام جانو 

شام در نیان خندى ٍ نستی پدر ٍ نادر . سرپَش نی گذاشت بر این تشَیش ٍ دلًرى
لعبت پیش از آندن نا بٌ ایَان، چراغ يا را رٍشن کردى ٍ نیَى ٍ نَشیدنی . سرٍ شد

ٌ ی نردانٌ . پدرم لباس نًهانی پَشیدى بَد. آٍردى بَد نی خَاست بٌ یک دٍريهی شبان
سٌ بار تَتَن را در کاسٌ . با دل خَشی بٌ پشتی صندلی تکیٌ داد ٍ پیپ را پر کرد. برٍد

این از اسفندیار، این از " ير بار کٌ نی فشرد بٌ خندى نی گفت . پیپ ریخت ٍ فشار داد
 :ٍ نست نی خندید ٍ در برابر لبخند نن، جدی شد ٍ گفت! " خانو جان، این يو خَدم

سٌ الیٌ پر ! پسر ٍ نادر ٍ پدر! پیپ کشیدن آداب دارى! بٌ چی نگاى نی کنی پدر سَختٌ -
 !ايٌ. نیشت رٍ ببند نردک. کردن دارى

 :نادرم کٌ داشت نیَى پَست نی گرفت، گفت. ٍ باز نست شد ٍ خندید

 .پسرم دیگٌ دارى داناد نیشٌ. سر بٌ سرش نذارید آقا -

 .لب يایو را بٌ يو فشردم

 .غَرى نشدى نَیز شدی پسر! چٌ غلط يا -

 .پدرم يهیشٌ با نن دٍستانٌ برخَرد نی کرد. ٍ قًقٌ زد

 .سرينگ اگر نَافق باشی فردا شب قرار ٍ نداريا رٍ بذاریو! اٍن يو چٌ نَیزی. نَیز -
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 :پدرم با تهسخر لبخندی زد ٍ گفت

فکر کنو نن رییس اننیت کشَر يو بشو، باز يو این خانو خانو يا نن رٍ سرينگ  -
 .صدا بزنٌ

ٌ ای کٌ گرفتٌ بَد اشارى نی کرد نادر با طنازی خندید ٍ قری بٌ . داشت بٌ انتیاز ٍ درج
 :گردن داد

پیر شدیو . دیگٌ نادر شَيرم شدم کٌ يَش از سرم پریدى! چٌ کنو؟. عادتٌ دیگٌ آقا -
 .پسرنَن دارى داناد نی شٌ! سرينگ

 .یک بری رٍی صندلی نشستو ٍ خَد را آنادى نبارزى کردم

 .باز يو کٌ گفتید! نادر -

فرصت را غنیهت شهاریدى ٍ بیش از ير حرف دیگری . ير دٍ نتعجبانٌ بًو نگاى کردند
 :گفتو

 ...خیلی يو دٍستش دارم؛ ٍلی. نگارین رٍ دٍست دارم! نن کٌ گفتو -

 :با جدیت سر جلَ آٍرد ٍ گفت. پدر پیپ را کنار گذاشت

 ٍلی چی؟ -

 :نادر، دستپاچٌ ٍ نگران گفت

نن گفتو نا يهٌ جَرى . نی ترسٌ، نی گٌ االن شرایطش رٍ ندارم. چیزى، يیچی آقا -
 .نگٌ نٌ؟ نگٌ نٌ اسفندیار؟ بگَ بٌ پدرت. شرایط رٍ براش فرايو نی کنیو
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. حاال کٌ جرات کردى ٍ حرف زدى بَدم باید کار را یک سرى نی کردم. نفسو را بیرٍن دادم
رٍ بٌ پدر کردى ٍ انگار نٌ انگار يهان جَان نلتًب چند دقیقٌ پیش يستو، با جدیت ٍ 

 :نفَذ کالم، نٌ گذاشتو نٌ برداشتو ٍ گفتو

. انا فقط در حد یک دختر عهَ، نٌ بیشتر نٌ کهتر... نن نگارین رٍ دٍست دارم پدر؛ انا -
 !ٍالسالم. ازدٍاج بی ازدٍاج

ٌ ٍار . پدرم خشکش زد چشو يایش گشاد شد ٍ با چشو غرى، با صدایی آرام ٍ زنزن
 :گفت

 تَ چٌ گًی خَردی االن؟! نفًهیدم -

 :کف دست يایش را طَری کٌ بخَايد چیزی را بتکاند، ضرب دری بًو زد ٍ گفت

ازدٍاج بی ازدٍاج؟ اٍن شبی کٌ بردی نصف شب دخترى رٍ گذاشتی خَنٌ آقا داداش،  -
 الل بَدی؟ دخترى رٍ يَایی کردی حاال نیگی در حد یک دختر عهَ، نٌ بیشتر نٌ کهتر؟

يَا سرد ٍ نالیو بَد؛ انا نن گر گرفتٌ . عرق کردم. قلبو بٌ تپش افتاد. ٍ ادایو را درآٍرد
چرا ٍل کن ناجرا نبَدند؟ تا کی نی خَاستند آن شب را نرٍر کنند؟ عجب غلطی . بَدم

یعنی يهٌ چیز یک طرف، ناجرای آن شب نشان نی داد نن اٍ را ! کردم نن آن شب
 !نی خَايو؟ کاش اصال نهی رساندنش ٍ ير دٍ نی رفتیو بٌ درک

 !نهی خَانش، زٍر کٌ نیست -

نهی خَایش؟ حاال داری نیگی؟ این يهٌ ندت کَر بَدی؟ نهی دیدی داریو برنانٌ  -
نی ریزیو؟ کر بَدی؟ نهی شنیدی يی يرشب يرشب داشتیو از آرزٍی عرٍسی شها دٍتا 

نی گفتیو؟ الل بَدی يهَن نَقع بگی نهی خَام؟ برای نن آدم شدی؟ نظر نیدی؟ تَ بٌ 
 !گَر پدرت خندیدی پدر سگ
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نادرم . پدرم در جلد نظانی اش فرٍ رفتٌ ٍ از رٍحیٌ آن پدر نًربان بیرٍن آندى بَد
نلتًب ٍ نگران یک لیَان آب پرتقال ریخت ٍ با صدایی لرزان ٍ نضطرب کٌ ترس از 

 :تک تک کلهاتش نی بارید، رٍ بٌ اٍ گفت

االن یک چیز . َجٍَنٌ، نهی دٍنٌ چی بٌ صالحشٌ. خَن خَدتَن رٍ کحیف نکنین آقا -
. بفرنایید آقا، نیل کنین. نن خَدم باياش صحبت نی کنو! نیگٌ، فردا یٌ چیز دیگٌ

 .زبَنو الل سکتٌ نی کنید يا

پدرم . نادرم با گریٌ جیغ کشید. صدای شکستن لیَان کریستال تَی ایَان پخش شد
 :از جا بلند شد ٍ با داد گفت. درست بٌ يدف زد. زرنگ تر از این حرف يا بَد

آدم رفتی گالب درى عنتر برگشتی؟ چٌ گًی خَردی تَ اٍن ! چطَر تا حاال الل بَدی -
 خراب شدى؟

زشتٌ، خدنٌ نی شنَن، تَ رٍ خدا ! چٌ ربطی بٌ گالب درى دارى. آقا، آقا شها رٍ بٌ خدا -
 .یَاش تر

 :پدرم بی تعارف فریاد زد

نگٌ دارم از دیَار نردم نی رٍم باال کٌ . اصال بذار يهٌ بشنَن! خَب بشنَن خانو -
گٌ ! نگٌ بی نانَسی نی کنو کٌ خجالت بکشو؟ دارم سر بچٌ خَدم داد نی زنو! بترسو

. نن باید تکلیفو رٍ با این حرٍم لقهٌ یک سرى کنو! نی خَرى يرکی بخَاد حرف در بیارى
 !گفتو بگَ چٌ غلطی کردی؟. اٍن چشو يای بی حیات رٍ بیار باال! با تَام اسفندیار

باید اٍل . گفتٌ بَدم نگارین را نهی خَايو. فعال يهین یک قدم کافی بَد. از جا برخاستو
پدر با صدای بلند بٌ نن کٌ داشتو با قًر بٌ ساختهان برنی . این را يضو نی کردند

 :گشتو گفت
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آتیش انداختی تَ دل نا، حاال داری گَرت رٍ گو ! صبر کن ببینو پسرى ی بی آبرٍ -
نی کنی؟ نن چی جَاب خان داداشو رٍ بدم؟ بگو پسرم دخترت رٍ نیهٌ شب آٍردى 

 !از سگ کهترم اگٌ يهین انشب آدنت نکنو! خَنٌ ٍ حاال نیگٌ نهی خَانش؟

 .نادرم با ضجٌ ٍالتهاس بین نن ٍ پدر در رفت ٍ آند بَد. ٍ کهربندش را در آٍرد

بیا دست پدرت . اسفندیار نادر بیا. غلط کرد. آقا شها رٍ بٌ خدا، َجٍَنٌ، اشتباى کرد. آقا -
 .بیا عذر خَايی کن، بیا نادر. رٍ ببَس

ٌ يا را از نا ندیدى بَدند. گالب ٍ لعبت با ترس آندند پشت پنجرى ! تا بٌ حال این صحن
 .پدر با ضربٌ نحکهی کهربند را بٌ حفاظ پنجرى کَبید

 !برید گهشید حرٍم زادى يا -

. نادرم با گریٌ خَد را بین نن ٍ پدر سپر کردى بَد. ير دٍ با جیغ از پنجرى فاصلٌ گرفتند
بیا آقا رٍ : " با جیغ ٍ فریاد، غالنعلی را کٌ در اتاق سرایداری چرت نی زد صدا زد ٍ گفت

ٌ يا يهان طَر کٌ کهربند را دٍر نچش ..." بگیر، سکتٌ کرد انا پدر بی تَجٌ بٌ این ضج
 :نحکو نی کرد، با يهٌ ٍجَد فریاد زد

 گفتو بگَ تَ اٍن خراب شدى چٌ گًی خَردی؟ -

 ...عاشق شدم -

صدایو برای . نهی دانو زبانو بٌ فرنان چٌ کسی بٌ حرکت درآند. خَدم يو یکٌ خَردم
سکَتی کٌ آرانش . سکَت سنگین ٍيو ناکی يهٌ جا را فرا گرفت. خَدم يو غریبٌ بَد
پدر ٍ نادرم ير دٍ با ديان باز ٍ چشو يای از حدقٌ درآندى، خشک . پیش از طَفان بَد

طَری کٌ . کهربند از دٍر نچ پدرم شل شد ٍ بٌ زنین افتاد. شدى ٍ تکان نهی خَردند
. انگار ٍزنش بٌ پايایش سنگینی کند، کشان کشان خَد را بٌ صندلی نشاند ٍ نشست
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صدای برخَرد . دستش را رٍی نیز گذاشت کٌ عدم تعادلش پارچ را بٌ زنین انداخت
قطرات آب پرتقال از ال بٌ . پارچ با زنین چَن پتکی بَد کٌ ٍيو صحنٌ را نی شکست

الی ترک يای شیشٌ بٌ بیرٍن نی پاشید ٍ باقی آن چَن جَی بسیار باریکی از کنار پای 
 ...نن رد شد

 .صدای نفس يای آنًا يو. صدای تپش يای قلبو، بلند ٍ بلندتر شد. سکَت سنگینی بَد

شَک آنًا بٌ خاطر عاشق شدن . نی دانستو عاشق شدن بٌ خَدی خَد چیز بدی نیست
ٍ برتری دادن یکی از آنًا بٌ نگارین، برابر ! در گالب درى ٍ گشتن نیان دختران آبادی بَد

. پدرم گرى کرٍاتش را شل کرد… بَد با گسستن رشتٌ برادری نیان پدر ٍ عهَ جان
 .فًهیدم از رفتن بٌ نیًهانی ننصرف شدى

با شتاب . نگايی بٌ ساعت زنگی کنار تخت انداختو، نٌ ٍ بیست دقیقٌ بَد. بیدار شدم
. یادم آند! آى! نادر؟. نادر کٌ يهیشٌ بیدارم نی کرد! نشستو، چرا زٍدتر بیدار نشدم

 ...دیشب

حال از این . يهین کٌ گفتٌ بَدم، نصف بیشتر راى را رفتٌ بَدم. احساس سبکی نی کردم
عشق فقط، دلًرى، نگرانی ٍ نانعلَنی پیش رٍ بَد کٌ آزارم نی داد؛ انا آنًا ينَز 

 !نهی دانستند آن کٌ عقل ٍ يَش از نن ربَدى بَد، کیست

از پشت پنجرى نادر را دیدم کٌ داشت بی علت بٌ رسیدگی عهَعهر بٌ گل يا ایراد 
با . داشت بین گل يا راى نی رفت کٌ سر بلند کرد ٍ نن را پشت پنجرى دید. نی گرفت

بی حَصلٌ بٌ . نن يو از پشت پنجرى کنار رفتو. غضب اخو کرد ٍ رٍیش را برگرداند
بعد از دٍش . حیاط رفتو ٍ چند دٍر در باغ دٍیدم ٍ زٍدتر از يهیشٌ ٍرزش را تهام کردم

طرف يای ظًر دیدم بساط شام ٍ . گرفتن، صبحانٌ را تنًا ٍ بدٍن حضَر نادر خَردم
بَی کیک نخصَص لعبت ٍ شیرینی يای پنجرى ای کٌ جز . نًهانی را يو آنادى نی کنند
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پس رٍیشان . در عید ٍ نجالس بٌ خصَص پختٌ نهی شد، بٌ ٍضَح بٌ نشام نی رسید
 !نشدى نًهانی انشب را لغَ کنند

برخالف يهیشٌ برای استقبال رٍی . بعد از اذان نغرب بَد کٌ نیًهان يا از راى رسیدند
: نادر با صدای بلند طَری کٌ نن يو در طبقٌ باال بشنَم رٍ بٌ گالب گفت. ایَان نرفتو

از باالی نردى يا با دست بٌ گالب اشارى کردم کٌ خَدم ". بگَ اٍندن، بیاد استقبال"
عهَ جان با آن نَ ٍ سیبیل . از يهان جا دیدم کٌ بٌ ترتیب ٍارد شدند. شنیدم

جَگندنی، کت ٍ شلَار راى راى نشکی سفید، زن عهَ جان با کت ٍ دانن خاکستری ٍ 
رٍسری کَتاى نشکی ٍ يهان چشو يا ٍ لبخند نًربان ٍ نگارین با شلَار جین ٍ پیراين 

 :شلیک تعارفات نعهَل بٌ راى افتاد. آستین دار نارنجی

 .خَش اٍندید، قدم رنجٌ فرنَدید، ننت گذاشتید -

 .لطفتَن کو نشٌ، بٌ زحهت افتادید، شرنندى شدیو -

نادر کٌ گَیی آشَب دیشب نن را فرانَش کردى باشد، نگارین را در آغَش کشید ٍ 
يهان لحظٌ . دستی بٌ نَيای َلخت ٍ شالقی اش کشید ٍ بر پیشانی اش بـ ـَسٌ زد

دیگر نهی شد خَد را ! چارى ای نبَد. نگارین نگايی بٌ طبقٌ باال انداخت ٍ نن را دید
ٌ ی . پایین رفتو. با اکرى لبخند زدم ٍ برایش دست تکان دادم. پنًان کنو لحظٌ بٌ لحظ

. بٌ ٍضَح از نگاى بٌ نگارین پريیز نی کردم. این شب برایو عذاب آٍر ٍ کشدار شدى بَد
چشو يایو رٍی نیز با آن ترنٌ آبی فیرٍزى ای ٍ ظرف يای نجلل پر از سیب سبز بیرٍت ٍ 

شیرینی يای دست پخت لعبت نی گشت، بی آن کٌ یکی از این نَشیدنی يا ٍ تنقالت 
کسل بَدم ٍ نطقو کَر شدى بَد، طَری کٌ عهَ جان . رنگ بٌ رنگ، ديانو را آب بیندازد

 :بٌ صدا در آند ٍ گفت

ٌ ات سنگین شدى عهَ جان -  !سٌ ناى تابستان یٌ نظر ندیدیهت! سای
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 :نادرم دست پاچٌ، پیش دستی کرد ٍ گفت

ٌ ی پسر حشهت خان بَد این تابستَن. ٍاالا نا يو ندیدیهش - ٌ ام نعلو سرخَن . بچ
 .ٍقتی فًهیدن دیپلو دارى ٍ ٍقتش آزادى فرستادن دنبالش

نفس عهیقی کشیدم ٍ . اسو حشهت خان، تداعی گر چشو يای زیبا ٍ غهگین تًهینٌ بَد
ٌ ای بَدم کٌ نگارین را تنًا گیر بیاٍرم ٍ بٌ اٍ بگَیو راضی بٌ این ازدٍاج  دنبال لحظ
نیستو؛ زیرا آن طَر کٌ از حرف يای نادر ٍ زن عهَجان پیدا بَد در حال برنانٌ ریزی 

ٌ ای يستو کٌ . نیًهانی آخر يفتٌ بَدند ٍ اعالم نانزدی نا بٌ خیال پدر ٍ نادرم نن بچ
دچار احساسات زٍدگذر شدى ٍ ٍقتی دستو را بگذارند در حنا، عشق ٍ عاشقی یادم رفتٌ 

نگارین با انگشت يای خَد بازی نی کرد ٍ گاى . ٍ دل بٌ زندگی با يو کفَ خَد نی بندم
ٌ اش سر رفتٌ بَد ٍ در حضَر بزرگ تريا از يو صحبتی . بٌ شیرینی يا ناخنک نی زد حَصل

زن عهَجان يهان طَر کٌ از پارچ برای خَدش آب نیَى نی ریخت، . با نن شرم داشت
ٌ انگیز رٍ بٌ نن گفت  :با لحنی ٍسَس

صحبت يای نا بٌ درد شها نهی  خَرى، اگٌ دٍست دارید . اسفندیار جان، پاشَ عزیزم -
 .برید تَی حیاط قدم بزنید، عهَجانت اجازى نیدى

نادرم رنگ بٌ رنگ شد ٍ يَل . ٍ رٍ بٌ نادر با نگايی نعنادار، لبخندی از تٌ دل نشاند
خَدش يو نی دانست . خطر را حس کردى بَد، از تنًایی نن ٍ نگارین بیو داشت. کرد

 :با صدایی لرزان گفت. نن چقدر کلٌ خراب ٍ جسَرم

کجا برن؟ باید باشن نظر بدن، بٌ ير حال دٍرى ٍ زنَنٌ عَض شدى، االن َجٍَن يا  -
 .خَدشَن برای نراسو تصهیو نی گیرن

 :ٍ رٍ بٌ عهَ جان گفت

 .با اجازى ی شها خان عهَ، اگٌ اجازى بدید نظر دختر خانو رٍ يو بدٍنیو -
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 :ٍ رٍ بٌ جهع ادانٌ داد

نن ٍ نَشین جان تصهیو داریو ٍقتی کٌ نی خَايیو کیک رٍ ببریو، نگارین جان ٍ  -
اسفندیار بیان کنار کیک ٍ با برداشتن انگشتر يا کٌ طبقٌ باالی کیک تعبیٌ نی کنیو، 

 .نانزدی خَدشَن رٍ اعالم کنن

ٌ ی خاصی نداری؟: " ٍ در آخر رٍ بٌ نگارین گفت  " نظرت چیٌ عزیزم؟ تَ برنان

نی خَاستند يرطَر شدى این ! نخیر. نگارین سرخ شد ٍ با لبخند سر بٌ زیر انداخت
نهایش جالبی بَد ٍ ٍجَد نن نضحک ترین قسهت این . ٍصلت را چًار نیخٌ کنند

 نن در نیان جهع ٍ دلو جای دیگر است...يرگز حدیخ حاضر غایب شنیدى ای. " نهایش
" 

ٌ ی شرم ٍ حیای نگارین ادانٌ داشت شرم ٍ حیایی کٌ در تًهینٌ . نهایش با قربان صدق
با ! صد برابر اٍ ٍجَد داشت ٍ فقط بٌ ٍاسطٌ شرایط خانَادگی اش بٌ چشو نهی آند

این کٌ رٍی نیز پر از نیَى ٍ شیرینی بَد، با این حال نادرم يربار دستَر تازى ای بٌ 
گالب شیرینی آٍرد، کیک آٍرد، آب نیَى يای تازى گرفتٌ آٍرد، چای . آشپزخانٌ نی داد

 .زیر سیگاری سنگی نشکی رنگ جلَی دست عهَجان گذاشت. گرداند

 :ساعت بٌ نٌ رسید کٌ نادرم نگران از تاخیر پدر گفت

قرار بَد قبل اذان خَنٌ ! خَدش گفت انشب کٌ آقاعهَ تشریف نیارن زٍدتر نیام -
 !یک ساعت بیشترى کٌ اذان دادن، دلو شَر افتادى. باشٌ

َ جان اگر چٌ نگرانی خَد را پنًان نی کردند؛ ٍلی در عهل چندان نَفق  عهَجان ٍ زن عه
ٌ ی بٌ ٍجَد آندى پایان داد  .نبَدند ٍ در نًایت صدای تهاس تلفن بٌ يجه
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گفتند . گفتند نَردی پیش آندى کٌ حضَر آقا ضرٍریٌ. خانو، از ادارى آقا تهاس گرفتند -
 .بٌ اطالع برسَنو شام رٍ بی حضَر ایشَن صرف کنید

خَاست بفًهد آیا این نسالٌ باعخ . نگاى نگران نادرم بین عهَ ٍ زن عهَجان دٍ دٍ زد
کٌ البتٌ لب برچیدن زن عهَجان حکو تاییدی بر این ! ناراحتی ٍ کدٍرت نی شَد یا نٌ

البتٌ کٌ نن از این غیبت خَشحال شدم، بٌ زبان آندى ٍ شرٍع بٌ خندى ٍ . ادعا زد
بلند شدم نیَى تعارف کردم کٌ نادرم با چشو غرى بٌ نن فًهاند کٌ این . شَخی کردم

با این کٌ ظرف ! کاريایو دست خَدم نبَد. انا چٌ فرقی نی کرد! کار لعبت یا گالب است
برای خَدم انگَر برداشتو . باقلَا پر بَد، انا بٌ لعبت دستَر آٍردن باقلَای بیشتری دادم

ٌ اش را با نشت بٌ ديان ریختو، گَیی يیچ ٍقت انگَری بٌ این  ٍ با اشتًا دانٌ دان
يهین کٌ بی حضَر پدر ٍ بی اجازى ! گَیی بٌ نراد دل رسیدى بَدم! شیرینی نخَردى باشو

ٌ ریزی کنند، خَدش کلی  ٍ تایید اٍ نهی تَانستند برای پنج شنبٌ ٍ اعالم نانزدی برنان
. نگارین کٌ تا آن لحظٌ زیر چشهی نن را نی پایید، با ديان باز بٌ نن نگاى نی کرد. بَد

 :عهَ جان رٍ بٌ يهسرش گفت

. چرا رٍزى ی شک دار بگیریو خانو؟ تا خان داداش اجازى ندن نهیشٌ قدم از قدم برداشت -
 .بی حضَر بزرگ تر کٌ نجلس صفایی ندارى، بی خَد برای خَدتَن برنانٌ نریزید

با این حال زن عهَجان . ننظَرش بٌ نادرم يو بَد. البتٌ بٌ در نی گفت، درٍازى بشنَد
 .سعی داشت يرطَر کٌ شدى نن ٍ نگارین را نانزد کند

. خب نن نیگو نا حرف يانَن رٍ بزنیو، زن داداش بٌ خان داداش اطالع رسانی کنن -
پس کی برنانٌ ریزی . بٌ ير حال دیگٌ ٍقت نیست، ير حرفی يست باید االن زدى شٌ

 !کنیو؟ تا پنج شنبٌ چیزی نهَندى کٌ

 :عهَ یک تای ابرٍیش را باال داد ٍ با جدیت گفت
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بذاریدش برای . بی حضَر خان داداش اجازى برنانٌ ریزی نهیدم. يهَن کٌ گفتو! خانو -
 !ٍحی ننزل نیست کٌ حتها پنج شنبٌ دایرى دنبک راى بندازید. بعد

نگايش با آن چشو يای ریز ٍ عصبانی، درٍن . زن عهَجان نگاى نعنا داری بٌ اٍ انداخت
البتٌ در حضَر . نلتًبش را لَ نی داد کٌ دارد از دست عهَ جان حسابی حرص نی خَرد

 .نن ٍ نادر از بحخ بیشتر اجتناب کرد

نادرم يهیشٌ نی گفت زن عهَ جان اگر يفت تا دختر کَر داشتٌ باشد یک ساعتٌ يهٌ 
بس کٌ زبر ٍ زرنگ است ٍ يهیشٌ نی گفت شانس با آنًا یار بَدى کٌ ! را شَير نی ديد

 .نن خَدم دلو برای نگارین نی رٍد

نَقع شام از آن يهٌ نرغ شکو پر ٍ کباب برى ٍ انَاع اشربٌ ٍ اطعهٌ، تنًا نقداری ساالد 
نیاندن پدر، تیر خانَادى عهَ . گَیا يیچ کس اشتًا نداشت. ٍ کهی سَپ خَردى شد
تنًا . نٌ حرفی رد ٍ بدل نی شد، نٌ صدا از کسی در نی آند. جان را بٌ سنگ زدى بَد

حَاسو بَد کٌ نگارین . صدای بريو خَردن قاشق ٍ چنگال بَد کٌ سکَت را نی شکست
در این بین تنًا نن بَدم کٌ اگر بٌ فکر آبرٍی خَیش . از زیر چشو نن را نی پاید

ٌ ی غذايا را یک نفس نی خَردم بعد از شام زن عهَجان دیگر نهاند تا ! نهی بَدم، يه
پدر بازگردد ٍ بی يیچ اصراری از طرف نادر، با اشارى سر بٌ عهَجان ٍ نگارین قصد رفتن 

 .نادرم تا حیاط آنًا را بدرقٌ ٍ ندام عذرخَايی نی کرد. داد

برای اننیت کشَر . خب ير کسی یٌ شغلی دارى. خَدت رٍ ناراحت نکن زن داداش -
بفرنایید، بفرنایید . حضَر کسی نحل خان داداش ضرٍری ٍ الزنٌ، نا يو درک نی کنیو

 .بفرنایید...داخل نا خَدنَن راى رٍ بلدیو

ٌ ای نشرف بٌ استخر تکیٌ زدى ٍ بٌ رفتنشان نگاى نی کردم لحظٌ آخر . بٌ در بزرگ شیش
یک لحظٌ نگايش شبیٌ بٌ . نگارین برگشت ٍ نگاى پرعهق ٍ نعناداری بٌ نن انداخت

ٍقتی در را بستند، نادر برگشت ٍ با دیدن نن با اخو ! نرنَز ٍ رنز آلَد. نگاى تًهینٌ شد
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اگر برای نا نَن نداشت : " از کنارم کٌ رد نی شد گفت. عهیق بٌ طرف ساختهان آند
 "!برای تَ آب داشت

انگار داشت از رايرٍ لعبت را . نهی دانو کی خَابو برد کٌ از سر ٍ صدای نادر بیدار شدم
 :صدا نی زد

ٌ ست - یک ساعت دیگٌ برٍ رٍ ایٍَن نیز رٍ . نهی خَاد بری گرم کنی، دیگٌ ٍقت صبحان
 .بچین

اگر گالب درى بَدم حتها ننٌ برای نهاز . تازى آفتاب زدى بَد. نگايی بٌ پنجرى انداختو
صدای . چندبار پلک زدم تا چشو يایو از يو باز شَد... بیدارم نی کرد؛ ٍلی االن

ٌ ٍاری نی شنیدم آرام بلند شدم ٍ الی در را باز . نادر داشت پدرم را نَاخذى نی کرد. زنزن
سعی داشت آرام حرف بزند؛ ٍلی نحل این کٌ در باز بَد ٍ نن در اتاق کناری . گذاشتو

 .راحت صدایشان را نی شنیدم

خانو، نن خَدم رٍ ندارم بٌ صَرت خان داداشو نگاى کنو تَ رٍ بٌ خدا شها دیگٌ ٍل  -
 !کن

خَدتَن کٌ ! اگر دیشب نی اٍندین ٍ حرف يا زدى نی شد، دیگٌ نهی تَنست کاری کنٌ -
حاال ٍاجب بَد يهین شبی کٌ این قدر نًهٌ . نی دٍنید چقدر برای عهَش احترام قائلٌ

 !بلند بشید برید گالب درى؟ زیادی جدی گرفتید يا

نکند ننٌ يهٌ چیز ... نکند. آى! گالب درى؟ برای چی آن جا. گَشو را بٌ الی در نزدیکتر کردم
 !را گفتٌ باشد

یعنی جدی نیست؟ یعنی بٌ خاطر احترام ازدٍاج کنٌ؟ شها نیگید نجبَرش کنو؟ نگٌ  -
! نا یٌ پسر بیشتر داریو؟ نجبَرش کنو کٌ یک عهر بشینو ٍ گرفتاریش رٍ ببینو؟ نٌ خانو

از طرفی يو نگارین دختر برادرنٌ، از گَشت ! نن طاقت بدبختی یٌ دٍنٌ پسرم رٍ ندارم
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ٍ خَن خَدنٌ، دختر خَدم يو بَد حاضر بَدم بدنش بٌ نردی کٌ دلش باياش 
نیست؟ دیشب رٍ نیَندم کٌ فعال حرف نانزدی بٌ نیَن نیاد تا ببینو چٌ خاکی باید بٌ 

 .سر کنیو

شها چرا این قدر جدی گرفتید؟ دٍ رٍز بدٍن نا پا شد رفت اٍنجا، حاال گیریو زیر ! آقا -
یک دختر داياتی نگٌ ارزش این يهٌ قیل ٍ قال دارى؟ یکو کٌ ! آبی يو رفتٌ، رفتٌ باشٌ

چند صباحی کٌ با نگارین . َجٍَنٌ،خانٌ، تحت تاجیر قرار گرفتٌ. بگذرى از سرش نیفتٌ
اٍن گالب درى ای پیش خَدش چی فکر کردى؟ چٌ . باشٌ از خر شیطَن نیاد پایین

 !یک دختر داياتی بخَاد بشٌ زن یٌ دٍنٌ پسر این خَنٌ! غلط يا

ير دٍ پریشان احَال تر از این حرف يا بَدند کٌ بخَايند بٌ این . دیگر صدایی نیاند
باٍرم نهی شد نادرم کٌ . آرام الی در را بستو ٍ رٍی تخت برگشتو. بحخ ادانٌ ديند

يهیشٌ نن را بٌ برابری انسان يا ٍ عدم برتری نژادی تعلیو نی داد، حال کٌ پای ننافع 
ٌ ی نن را با این يهٌ ادب ٍ نزاکت ٍ پاکداننی بٌ لفظ  خَیش بٌ نیان آندى تًهین

بیش از پیش دل بٌ تنًایی تًهینٌ . تحقیر ٍ نٌ از رٍی تفکیک نژادی، دياتی بناند
نهی دانستو اگر بفًهند این دختر يهان خَاير حشهت خان است، چٌ نظری . سَزاندم

خَايند داشت؟ چٌ برخَردی خَايند کرد؟ نن ينَز يو نی تَانستو دست يای سیاى 
رٍحو . این نسالٌ عذابو نی داد! انیرخسرٍ را ببینو کٌ بٌ طرف نازنین نحبَبو دراز شدى

این آشفتگی رٍحی ٍ رٍانی بیش از پیش بٌ حنجرى ام فشار آٍردى ٍ . را نتالطو نی کرد
حال کٌ خیالو از بابت نانزدی با نگارین تا حدٍدی راحت . راى تنفسو را نسدٍد کردى بَد

باید انرٍز سراغ . شدى بَد نی تَانستو بٌ تًهینٌ ٍ ريایی از این شرایط بیاندیشو
باید تًهینٌ را از يدف شَم . باید نی فًهیدم جریان آن بستٌ چیست. عشرت نی رفتو

 .پریچًر ٍ انیرخسرٍ دٍر نی کردم
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نادر . بیچارى بعد از بی خَابِی دیشب باز يو سرکار رفتٌ بَد. نَقع صبحانٌ پدر را ندیدم
ظرف کرى را جلَی نن . اعالم آتش بس کردى ٍ سعی داشت رفتار طبیعی داشتٌ باشد

نحل يهان . نی گذاشت، بٌ گالب دستَر نی داد چایو را عَض کند ٍ چای داغ بریزد
 :بی نقدنٌ گفت! نحل دٍ رٍز پیش... ٍقت يا

اگر االن . اٍن ٍقت يا کٌ ازدٍاج نکردى بَدم، پدرم ير از گايی نا رٍ نی برد کنسرت قهر -
کنسرت . حاال يو دٍ تا بلیط کنسرت گرفتو. يو خدابیانرز قهر زندى بَد، حتها نی بردنت

یادتٌ چقدر با سَز . يهَن آقای قد بلندی کٌ اٍن شب تَی دربار داشت نی خَند
خَاستو با يو بریو؛ ٍلی استادم زنگ زد، نَبت . نی خَند؟ يهٌ خَششَن اٍندى بَد
دیگٌ تا برٍم کالس ٍ برگردم . نی خَاد برى خارج. کالس فردام رٍ بٌ انرٍز نَکَل کردى

گفتو حاال کٌ نن نهی تَنو بیام تَ با . جَنی برایو نهی نَنٌ بخَام کنسرت رٍ يو بیام
 .یکی پاشید برید

کهی از شیر نَشید ٍ آرام، طَری کٌ لرزش . کهی نکخ کرد ٍ یک لقهٌ پنیر ٍ گردٍ خَرد
 :صدایش نحسَس بَد، گفت

 .نی گفت صداش رٍ از تلَزیَن شنیدى ٍ خَشش اٍندى. با نگارین برٍ... با -

خَد را با يو . عهیق نگايش کردم؛ انا سرش را باال نیاٍرد تا چشهش بٌ چشهو بیفتد
بعد برشی از نان برداشت ٍ کرى را رٍی آن نالید؛ انا . زدن عسل در شیر نشغَل کرد

نحل . نلتًب ٍ نگران بَد. دٍبارى شیر را يو زد. نخَرد ٍ آن را گَشٌ بشقابش گذاشت
. حَاسو بٌ لرزش دست يایش بَد. ير نادر دیگری کٌ از آیندى فرزند خَد بیهناک است

فًهیدم قصد دارد بٌ نَعی نن ٍ نگارین را بًو نزدیک کند؛ انا این دٍگانگی را 
دیشب از تنًایی نن ٍ نگارین اجتناب نی کرد ٍ حال نی خَاست نا را تنًا ! نهی فًهیدم

خَب، البتٌ کٌ ير چٌ نن را در عهل انجام شدى قرار بديند بٌ نقصَد نزدیک تر ! بگذارد
ٌ ی آن شب کذایی ٍ تبعاتش ترجیح نی دادم دیگر نگارین را جایی . نی شَند با تجرب
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چرا کٌ کَچکترین رفتارم را حهل بر نیل ٍ رغبت نن نی کنند ٍ دستو را نی گذارند . نبرم
آبرٍی خانَادى يا را چهاقی نی کنند ٍ نی کَبند بر سر نن کٌ دخترعهَ را . در پَست گردٍ

نی بری نی گردانی ٍ بعد نی گَیی نهی خَايو؟ سر آخر يو نحل آن شب کٌ نی شدم 
نادر چَن سکَتو را دید نخَاست فرصت را از دست ! نهاد  آش نخَردى ٍ دين سَختٌ

 .بديد

 ...گالب... گالب -

گالب کٌ داشت دست يایش را با پیش بند سپید رنگی کٌ بٌ کهر بستٌ بَد، پاک 
 .نی کرد خَد را بٌ نا رساند

 چیزی کو ٍ کسرى؟... جانو خانو جان -

بگَ ساعت يشت ناشین نی فرستیو در خَنٌ، . زنگ بزن ننزل نَشین خانو. نٌ جانو -
 .نگارین خانو حاضر باشن با آقا اسفندیار قرارى برن کنسرت

. گالب از زیر چشو نن را نی پایید. دستو را رٍی نیز نشت کردم ٍ نفس عهیقی کشیدم
بعد از ناجرای آن شب ٍ دعَای بین نا، آنًا يو از جریان عشق ٍ عاشقی ٍ عدم 

 :نادرم صدایش را بلند کرد ٍ گفت. رضایتو بٌ ازدٍاج با نگارین نطلع بَدند

 !بٌ چی نگاى نی کنی گالب؟ برٍ بٌ کاری کٌ گفتو برس -

 :بٌ جانیٌ نکشید کٌ گفتو

 .نن خَدم زنگ نی زنو. تَ برٍ! نٌ -

ديانش را باز ٍ بستٌ کرد؛ . چند بار پلک زد. نادرم با چشهانی گشادى بٌ نن خیرى ناند
. ٍقتی يو گالب رفت خَاست چیزی بگَید، ٍلی پشیهان شد. انا صدایی بیرٍن نیاند

خدا نی داند کٌ ! نهی دانو جریان چٌ بَد کٌ دیگر از تنًا بَدن نن ٍ نگارین نگران نبَد
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ٌ ای داشتند علی ای حال تصهیو داشتو بعد از سر زدن بٌ عشرت ٍ در . باز چٌ نقش
ير چند ينَز يو از . آٍردن تٌ ٍ تَی آن سند، سراغ نگارین رفتٌ ٍ با اٍ صحبت کنو

تکرار سَءتفايو آن شب اکراى داشتو؛ ٍلی فعال این تنًا کاری بَد کٌ از پسش 
 .برنی آندم

با خانٌ عهَجان تهاس گرفتو ٍ بٌ خدنتکار کٌ گَشی را برداشتٌ بَد . ساعت دى بَد
حال ٍ . نخَاستو گَشی را بٌ زن عهَجان یا نگارین بديد. پیغام خَد را رساندم

ٌ ی يو کالنی با آنًا را نداشتو عینک دٍدی ام را زدم، ناشین را برداشتو ٍ بٌ . حَصل
نادر با این کٌ کالس داشت انا اجازى داد نن ناشینش . سهت خانٌ عشرت حرکت کردم

با خَد عًد کردم تا تٌ ٍ تَی ناجرا را در ! را ببرم کٌ این يو نَعی باج بٌ حساب نی آند
ناشین را سر کَچٌ پارک کردم ٍ . باز يو ناجرای آن رٍز تکرار شد. نیاٍردى ام برنگردم

نبلغی پَل کف دست کفاش گذاشتو ٍ خَاستو نراقب ناشین باشد ٍ اٍ يو برای نشان 
ٌ يا کٌ ناشین را دٍرى کردى ٍ از ذٍق يَ نی کردند، تشر زد  دادن قدردانی خَیش، بٌ بچ

ٌ ی باریکشان . باز يو جلَی در ایستادم. ٍ از دٍر ناشین دٍرشان کرد در گَشٌ کنار کَچ
از الی در ٍ کنار نعابر زن ٍ نرد يای يهسایٌ با چشو يای کنجکاٍ نن را، این جَان 

. خَش پَش ٍ قدبلند را، جلَی در خانٌ کلنگی عشرت، این زن زحهتکش نگاى نی کردند
 ...ٍ باز يو يهان پسر بچٌ تخس، بًرام. زنگ بلبلی را بٌ صدا درآٍردم

 فرنایش؟. سالم -

 .بٌ اصطالح بٌ رٍی خَد نهی آٍرد کٌ نن را نی شناسد. لب يایو را جهع کردم تا نخندم

 .سالم، با عهٌ عشرتت کار دارم -

 :با پشت دست بینی اش را پاک کرد ٍ با تندی گفت

 .نیست -
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. یا اهلل گَیان ٍارد شدم. دست پیش بردم ٍ در را کانل باز کردم ٍ از کنارش گذشتو
 .صدای بًرام از پشت بلند شد

ٌ ست - ٌ يا! يَی نگٌ اینجٌ طیَیل  .نانَس نردم تَ حیاط نیشست

ٍقتی دید . از ترس یک قدم عقب برداشت ٍ دستش را حایل رٍی سرش گرفت. برگشتو
 .تَی سرش نزدم براق شد ٍ با دٍ از کنارم رد شد

 .ننٌ، ننٌ بیا این یارٍ اٍندى کٌ با عهٌ کار داشت اٍن دفعٌ -

زن برادر عشرت، نحل يهان دفعٌ چادری دٍر . باز يو کنار حَض پر از رخت چرک بَد
کهرش پیچیدى ٍ ضربدری از پشت گردن گرى زدى بَد، با چنگال دٍ تیغٌ بلند سرخ 

ٌ يای زیرزنین باال آند  :با يهان لبخند شرنگین گفت. کردنی از پل

 . سالم علیکو! ِا، شَنایید آقا -

 .دٍر خَد چرخید ٍ سرش را بٌ طرف ایَان گرفت. جَاب سالنش را دادم

 .بچٌ بیا برٍ حهَم قبلٌ، تیز باش -

 .رٍ بٌ نن کرد ٍ چنگال بٌ دست تعارفو کرد رٍی تخت بنشینو

انشب . شرنندى نن جلَی در نیَندم، تَ نطبخ بَدم. بفرنایید تَ رٍ خدا... بفرنایید -
ٌ ی یکی از يهسادى ياست گفتو تا عشرت بندى خدا بیاد بادنجَن يای . ختنٌ سرٍن بچ

! ِا شها کٌ ينَز ایستادید. دست تنًاست طفلی. کشک بادنجَنش رٍ سرخ کنو
ٌ ی خَدتَنٌ. بفرنایید تَ رٍ خدا  .بفرنایید... خَن

حکها خیال نی کرد بٌ خاطر بلبل زبانی کتکش . بًرام با ترس از کنارم دٍید ٍ بیرٍن رفت
خب بچٌ تَ کٌ نی ترسی چرا این طَر " در دلو گفتو . نی زنو کٌ این طَر نی ترسید
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عادت بٌ این نَع گَیش ٍ ! ٍ جَابی برای سَالو پیدا نکردم نگر عادت" صحبت نی کنی 
 .رفتار

کنار استکان کهر باریک چای، رٍی سینی چند شاخٌ نبات در پیش دستی . زن چای آٍرد
اٍ دیگر سراغ نطبخ نرفت ٍ شرٍع بٌ چنگ زدن . تشکر کردم. دٍر طالیی گذاشتٌ بَد

 .لباس يا کرد

نیگو يا شرنندى یک ٍقت فضَلی نباشٌ، برا چی نیایید سراغ عشرت؟ اٍن دفعٌ کٌ  -
شَنا رفتید تا چند شب این عشرت يهین طَر نحل نرغ پر ٍ بال کندى این طرف ٍ اٍن 

 .طرف نی رفت

 .تعجب کردم

 چطَر؟ نگٌ چیزی گفتن؟ -

نیگو تَ دربار . چیزی کٌ نٌ ٍاال؛ ٍلی تا بٌ حال این طَر حیرٍن ٍ ٍیلَن ندیدى بَدنش -
 خبری شدى؟ از غذاش ایراد گرفتن؟

حَصلٌ حرف يا ٍ ! اٍ يو بٌ فکر کنجکاٍی در انَر این زن بیچارى ٍ زحهت کش بَد
 :با بی حَصلگی گفتو. خزعبالتش را نداشتو

 .خیلی يو از عشرت خانو راضی يستیو. نخیر -

زنی با نَی ! جالب بَد کٌ در خانٌ يهیشٌ باز است. در چًارتاق باز شد ٍ پردى کنار رفت
ٌ گرد در حالی کٌ چادری رنگ ٍ رٍ رفتٌ را رٍی سر  کَتاى ٍ لباس آستین کَتاى یق

ٌ اش را زیر بغل گرفتٌ بَد ٍارد شد  .نن را کٌ دید جا خَرد. خَاباندى بَد ٍ دنبال

ٍ رٍ . " نهی دٍنستو نًهَن داری. "ٍ با سر نن را نشان داد. " سالم طیبٌ خانَم جَن "-
 " خَب يستین شها؟. سالم علیکو: " بٌ نن گفت
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ٌ ست: "ٍ نجدد با صدایی آرام رٍ بٌ زن گفت  " !از دربار اٍندى؟ ناشینش سر کَچ

در . یک ریز شرٍع کرد بٌ ٍراجی کردن. نًلت نهی داد نن یا زن جَاب سالنش را بديیو
نشتش نقداری نخَد کشهش داشت کٌ نیان حرف يایش بٌ ديان نی انداخت ٍ با 

. اینا رٍ گربٌ شَر نکنیا: " با لگد آرام بٌ کَى رخت چرک يا زد ٍ گفت. ديان باز نی خَرد
 " .عرٍس کَکب خانَم از اٍن ٍسَاسی ياست

 .خو شد ٍ با دست یکی از لباس يا را نَازش کرد

ٌ يا -  نٌ؟ ٍاس زلیخاس؟. ابریشه

کهی کٌ گذشت بًرام . دیگر چیزی نگفت. زن بی حَصلٌ سری بٌ نشانٌ نفی تکان داد
 :نادرش پرسید. برگشت

ٌ ت؟ -  يا؟ چی شد؟ پس کَ عه

. بًرام يهان طَر کٌ نن را نگاى نی کرد، آرام از کنار دیَار بٌ طرف حَض سرازیر شد
ٌ ی نا انداخت  .نگايی بٌ ير س

 اللی؟! با تَام تخو سگ -

 .بًرام برطبق عادت با پشت دست بینی اش را پاک کرد

ٌ  يو این ٍرا نیاد. گفت کار دارم، نهیام... گفت -  .بًش بگین برى دیگ

ٌ ای نگاى نتعجب نن ٍ زن بًو گرى خَرد ٌ ای نبًَت . برای لحظ ير دٍ برای لحظ
این کار چٌ نعنایی داشت؟ چرا ! جهالتی شدیو کٌ از ديان بًرام بیرٍن آندى بَد

نهی خَاست نن را ببیند؟ ناجرا چیست؟ باید ير طَری کٌ يست جَاب سَال يایو را 
این زن باید از خیلی چیز يا خبر داشتٌ باشد کٌ تا این حد نَرد اطهینان نادر . بگیرم

 .باید خَدم نزدیک حهام قبلٌ نی رفتو ٍ اٍ را نی دیدم. بلند شدم. تًهینٌ بَدى
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 .بشینید تا دٍ ساعت دیگٌ خَدش نیاد. شَنا کٌ چاییتَن رٍ نخَردین! ِا، آقا -

شاید حضَر نن خَد بٌ نَعی برای عشرت دردسر . نباید بیش از این، این جا نی ناندم
شاید نانش را آجر نی کردم ٍ در ٍ يهسایٌ فکر نی کردند نَردی از دربار پیش . ساز باشد

چرا کٌ حتها این زن برادر فضَل ٍ کنجکاٍش . آندى کٌ نن برای دٍنین بار این جا آندم
تشکر کردى ٍ . بٌ بقیٌ گفتٌ نن از دربار نی آیو کٌ این چنین نن را برانداز نی کردند

دستش را بلند کرد تا از کتک . لحظٌ آخر بٌ سهت بًرام برگشتو. خداحافظی کردم
بی يیچ حرفی . دست پیش بردم ٍ رٍی نَيایش را نَازش کردم. احتهالی در انان باشد

 .با یک خداحافظی کَتاى آنًا را کٌ نات بٌ نن نگاى نی کردند، ترک کردم

ٌ يای باریک نهی شد ناشین . از کفاش آدرس حهام را گرفتو راى زیادی نبَد ٍ با این کَچ
بین راى از کنار یک سقاخانٌ . پیادى بٌ سهت بازارچٌ نایب السلطنٌ بٌ راى افتادم. را ببرم

دلو برایش تنگ شدى . رد نی شدم کٌ یاد چشو يای تًهینٌ، خَن داغی بٌ قلبو رٍانٌ کرد
از نغازى دٍ شهع . دیگر تَان جدایی ٍ دٍری از اٍ برایو عذاب آٍر ٍ سخت شدى بَد. بَد

خریدم، یکی را بٌ نیت عشق جانسَزی کٌ در قلبو گداختٌ نی شد ٍ جانو را نی گرفت ٍ 
کسی کٌ چَن خَاير برایو عزیز بَد ٍ نهی خَاستو . دیگری را بٌ نیت عهَزادى خَیش

بَی سَختن پارافین ٍ دٍد باریکی . بزرگ تر يا از نن سنگی بسازند برای شکستن دل اٍ
ٌ ام نی خَرد ٍ چقدر غریب ٍ دلنَاز بَد شهعی کٌ . کٌ از شهع بٌ يَا نی خَاست، بٌ شان
اشکی کٌ . بٌ نیت تًهینٌ رٍشن کردى بَدم در نیهٌ خانَش شد ٍ از سَختن باز ایستاد

گفتو حکها . بٌ گَشٌ چشهو يجَم آٍردى بَد با انگشت پاک کردم ٍ بٌ فال نیک گرفتو
نگايی بٌ ساعتو . خداٍند يو از سَختن نا ناراحت شدى ٍ شهع از سَختن باز ایستادى

بٌ طرف حهام راى . ٍقت نبَد، باید سعی نی کردم تا نَقع نايار بٌ خانٌ برگردم. انداختو
با خَد اندیشیدم ير کسی کٌ بیرٍن آند از اٍ خَايش نی کنو عشرت را صدا . افتادم

زن . بزند یا يهان جا نزدیکی حهام نی نشینو ٍ ننتظر نی نانو تا کارش تهام شَد
یاد چشو يای تًهینٌ قدرتی بٌ نن . برادرش نی گفت کارش دٍ ساعتی طَل نی کشد
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نن، . نی داد کٌ حاضر بَدم تا شب چَن سگ پاسبان يهان جا بنشینو ٍ ننتظر بهانو
ٌ ی نظانی عالی رتبٌ، رٍی آسفالت کج ٍ کَلٌ این کَچٌ باریک، آن يو  پسر یکی یک دان

بٌ خاطر خَاير ! در این نحلٌ ٍ این ننطقٌ از شًر، آن يو بٌ خاطر دختر ساالر خان
 چٌ کسی باٍر نی کرد کٌ این نن بَدم؟. حشهت خان ظالو

ٌ ای کٌ جلَی در یک خانٌ بَد نشستو حَاسو بٌ در باز حهام بَد؛ . نزدیک حهام رٍی پل
چند . خَد را با سَییچ ناشین سرگرم کردم. انا از نگاى خیرى بٌ آن طرف برحذر بَدم

ٌ ای را گرفتٌ بَد بیرٍن آند ٌ ای نگذشتٌ بَد کٌ یک زن در حالی کٌ دست بچ بچٌ . دقیق
ٌ اش نعلَم نبَد پسر است یا دختر ٍ برای  کٌ از لباس يای نیهٌ دخترانٌ ٍ نیهٌ پسران
جلَگیری از سرناخَردگی در این رٍزيای نزدیک پاییز با یک رٍسری سفید سفت بٌ 

سرش گرى کردى بَدند، زنانی کٌ نادرش داشت چادرش را کیپ نی گرفت خَرد زنین ٍ 
نگٌ . " نادر باالفاصلٌ یکی تَی سرش زد ٍ بلندش کرد. دست يای سفیدش خاکی شد

صَرتش از سفیدی بیش از حد کٌ نشات گرفتٌ از ! " . تَ تازى حهَم نبَدی خاک بٌ سر
ٌ کشی بَد رگ يای زیر پَستش را يو نشان نی داد چشو يایش سرخ . حهام گرم ٍ کیس

زد زیر گریٌ ٍ بٌ چادر نادر . ٍ نتَرم شدى ٍ گَیی ساعت يا در استخر شنا کردى باشد
 .جلَ رفتو. چسبید

 .سالم خانو -

 "علیک سالم: "نگايی نتعجب بٌ نن کرد ٍ گفت

بگید کار فَری . شرنندى، نی خَاستو اگر براتَن انکان دارى عشرت خانو رٍ صدا کنید -
 .پیش آندى

 .زن چادرش را نحکو تر گرفت ٍ نگايی از نَک کفش تا فرق سرم انداخت

 از دربار نی آیید؟ چیزی شدى؟ -
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ٌ ی دربار نشغَل است ٍ نن داشتو ! نخیر کل نحلٌ خبر داشتند عشرت در آشپزخان
 .ناخَدآگاى باعخ دردسر برای اٍ نی شدم

 .نیشٌ لطفا صداشَن کنید -

 .با دست بچٌ را بٌ طرف حهام يل داد

بگَ یٌ چادر بندازى . بدٍ بچٌ، نگٌ نشنیدی آقا چی گفت؟ برٍ دنبال عشرت خانَم -
 .سرش یٌ تک پا بیاد دم در

 .ٍخَدش کنار نن ایستاد

 .نیگو تا عشرت بیاد، اٍنجا بفرنایید بشینید، اٍند نن صداتَن نی کنو -

 .نهنَن -

زن بٌ طرف چند خانو دیگر کٌ از حهام بیرٍن آندند رفت ٍ ير . از کنارش فاصلٌ گرفتو
خَد را زیر نگاى يای نَشکافانٌ ٍ سنگین آنًا . چند نفر با يو شرٍع بٌ پچ پچ کردند

ٌ يای قرنز در جای . طَلی نکشید کٌ عشرت با يهان بچٌ بیرٍن آند. حس نی کردم رگ
صَرتش از عرق یا رطَبت گرم حهام قطرى قطرى خیس . جای سفیدی چشهش پیدا بَد

بَد ٍ نَيای خیسش با پیچ ٍ تاب از زیر رٍسری فرق بیرٍن افتادى بَد کٌ بیًَدى سعی 
ٌ يایش گل انداختٌ ٍ نتَرم بَد. داشت آنًا را بپَشاند در کل چًرى زحهت کش ٍ . گَن

زن دست . با دیدن نن گَیی غو عالو بر سرش فرٍد آندى باشد. نظلَنی داشت
ٌ اش را گرفت؛ انا نرفت حَاسو . دٍ قدم آن طرف تر ایستاد ٍ نشغَل تهاشای نا شد. بچ

از این کٌ باعخ دردسر این زن . بَد کٌ نغازى دار يا ٍ عابران يو نا را زیر نظر داشتند
نجبَر بَدم، عشق . زحهت کش شدى باشو نضطرب ٍ نگران بَدم؛ انا چارى ای نبَد

تًهینٌ نجبَرم کردى بَد ٍ نن نهی دانستو این عشق قرار بَد تا کجايا نن را دنبال خَد 
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عشرت خانو نگايی بٌ این طرف ٍ آن طرف انداخت ٍ سر آخر رٍ بٌ زن کرد ٍ . بکشاند
 :گفت

 .برٍ عزیزجان. برٍ نادر، آقا از آشناياست... اقدس خانَم جَن -

ٍاالا بٌ خدا يهَن ! چی شدى نادر؟ نگٌ پیغَم ندادم دیگٌ نیا؟: "ٍ رٍ بٌ نن گفت
ٌ ام تا حاال دل تَی دل نن نیست نن بٌ اٍن خدابیانرز قَل دادى بَدم انانتش رٍ . دفع

ٍقتی بٌ سن : "انگار يهین دیرٍز بَد کٌ داد دستو ٍ گفت. بدم دست خَد تًهینٌ
قانَنی رسید ٍ نن زندى نبَدم، این رٍ برسَن دستش تا بتَنٌ از حق قانَنی خَدش 

ٌ ش بٌ . ٍاالا از اٍن رٍز یک لقهٌ راحت از این گلَی نن پایین نرفتٌ." بًرى نند بشٌ يه
 ".خَدم نیگو زن، چرا دست خَدش ندادی

 .خَدش ازم خَاستٌ بَد. نن کٌ اٍن گل سر رٍ بًتَن نشَن دادم -

درخت ستبری کٌ کنار خانٌ بَد بر سرنان سایٌ . آرام بٌ طرف پلٌ رفت ٍ رٍی آن نشست
 .افکندى بَد

. تًهینٌ يیچ ٍقت اٍن رٍ از خَدش جدا نهی کرد. اٍن گل سر نال اٍن خدابیانرز بَدى -
اگر اٍن رٍ دست شها نهی دیدم نحال بَد . عزیزترین چیزی بَد کٌ تَ این دنیا داشت

 .بًتَن اعتهاد کنو

 :ٍ رٍ بٌ نن ادانٌ داد

 .حتها خیلی بٌ شها اعتهاد داشتٌ ٍ براش عزیز يستین کٌ اٍن رٍ دستتَن سپردى -

صدایش در . قلبو با تپش بٌ سینٌ نی کَبید. دست در جیب کردى ٍ گل سر را لهس کردم
عزیز؟ ..." حتها خیلی بٌ شها اعتهاد داشتٌ ٍ براش عزیز يستین. "ذينو تکرار شد

 تًهینٌ، نن عزیز تَ بَدم؟
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 ينَز يو يستی؟. اٍن دفعٌ گفتید نعلو سر خَنٌ پسر حشهت خان شدی -

 .نعلو خَدش از نًر نیاد عهارت. دیگٌ دٍرى ام تهَم شد. نٌ -

 خب، چی شدى نادر؟ چٌ کهکی از دست نن بر نیاد؟ تًهینٌ جانو پیغانی داشتٌ؟ -

با شنیدن نانش تهام تار ٍ پَد بدنو را نَجی از شَر ٍ . قلبو گر گرفت ٍ داغ داغ شد
ٌ جان يیچ کسی جز خَدم باشد. شَق ٍ نیل فرا نی گرفت . دلو نهی خَاست اٍ، تًهین

 ...فقط برای خَدم. فقط برای خَدم نی خَاستهش

 راستش، نن اٍندم تا بپرسو اٍن بستٌ چی بَد؟... راستش. عشرت خانو -

رٍیش را . چینی بٌ پیشانی انداخت ٍ بلند شد. چًرى اش در يو رفت. براق نگايو کرد
 .گرفت

باید نی رسَندم دست . از اٍل يو نی دٍنستو اشتباى کردم بستٌ رٍ بًت تحَیل دادم -
 !برٍ برٍ خدا رٍزیت رٍ جای دیگٌ بدى! پس اٍندی دنبال تکهیل اطالعاتت. خَدش

 .چند قدم دنبالش دٍیدم

 .صبر کنید تَ رٍ خدا، نن رٍ تًهینٌ فرستادى -

 .از فرصت استفادى کردى ٍ خَدم را رٍ بٌ رٍیش رساندم. سر جایش ایستاد

 .حرفو رٍ باٍر کنید، بٌ خدا نن رٍ تًهینٌ فرستادى -

 :دست در جیب کردى ٍ برای جلب اعتهادش گل سر را درآٍردى ٍ نشانش دادم

 ...نا بٌ يو عالقٌ داریو... نا بٌ يو... نا! تًهینٌ این گل سر رٍ بٌ نن دادى. ببینید -

نی خَاست صداقت . بٌ چشو يایو نگاى کرد. گردی از اضطراب بٌ صَرتش پاشیدى شد
 .کالنو را از دریچٌ چشو يایو بخَاند
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پریچًرخانو بستٌ رٍ گرفتٌ ٍ پنًَن . از نن کهک خَاستٌ! اٍن اصال بستٌ رٍ ندیدى -
 !نن باید بدٍنو اٍن بستٌ چی بَدى کٌ بتَنو کهکش کنو. کردى

 .با چشو يای گشادى بٌ نن خیرى شد

 نگٌ اٍن بستٌ رٍ دادی بٌ پریچًر؟... نگٌ -

 .فًهیدم کٌ خراب کردى ام. رنگ باختو

 .خب آخٌ ير دٍتاشَن با يو بَدن... خب -

 "آرى: "ٍ با لحن گنايکاری کٌ بٌ گـ ـناى خَیش نعترف است آيستٌ گفتو

دیدی چی شد؟ خــ ـیانـت در انانت . ای ٍای نن. " با یک دست کاسٌ سر را گرفت
 "...ای خدا. کردم

سر را با ير دٍ دست گرفت ٍ زیر لب . ٍ کشان کشان خَدش را بٌ پلٌ رساند ٍ نشست
رٍ بٌ نن کرد ٍ با لحن نحزٍنی کٌ خبر از حال خرابش . شرٍع بٌ شهاتت خَد کرد

 :نی داد گفت

نی خَای بدٍنی اٍن بستٌ چی بَد،  يان؟ اٍن بستٌ نتیجٌ زحهت يا ٍ نًریٌ اٍن  -
يیچ . خدابیانرز بَد کٌ دادى بَد ساالر خان دٍ دينٌ نغازى بزرگ تَ اللٌ زار خریدى بَد

حتی خَد تًهینٌ يو فکر نی کرد پدرش سند خَنٌ . کس خبر از این دينٌ نغازى نداشت
نال یک . خدابیانرز تا زندى بَد اجارى دادى بَدش بٌ یک نزٍن خیاطی. براش گذاشتٌ

خدابیانرز پَل خَبی از . نادام ارننی بَد کٌ االن سٌ تا در باالتر از اٍن نغازى رٍ گرفتٌ
. ير ناى پَل يا رٍ جهع نی کرد نی ذاشت تَ بانک بٌ حساب نن. اجارى نی گرفت

نی ریخت بٌ حساب نن تا . نهی خَاست يیچ کس از این حساب خبر داشتٌ باشٌ
بًو سپردى بَد اگر زندى . االن يو اٍن پَل يا دست ننٌ. خَدش نتَنٌ بًش دست بزنٌ
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آخٌ اٍن خدابیانرز ... آخٌ. نهَند نَقع عرٍسی تًهینٌ با این پَل براش جًاز بخرم
نگذاشت تَ دربار کسی بفًهٌ، آخٌ از . آخريای عهرش فًهیدى بَد کٌ نریضی بد گرفتٌ

با ٍجَد ساالر خان نیازی بٌ کار کردن . نی گفت تا سر پام بیام سرکار. کار بیکار نی شد
نداشت؛ ٍلی از اٍنجا کٌ نی خَاست تًهینٌ تَ دربار ٍ با آداب اٍنجا بزرگ بشٌ يهَنجا 

چشو ٍ دلش سیر . نی گفت بهَنٌ ٍ زندگی شايانٌ رٍ ببینٌ ٍ اٍنجا بزرگ شٌ. نَندى بَد
اٍن يو با این يهٌ حسن ٍ . بٌ خاطر صنار یٌ شايی نرى صیغٌ یٌ نرد نالدار بشٌ. شٌ

آخٌ نی دٍنی . نهی خَاست نحل نا بدبخت بیچارى يا بزرگ شٌ. جهالی کٌ تًهینٌ دارى
اٍن جزٍ کسایی بَد کٌ اجازى داشت شب رٍ تَ کاخ بهَنٌ ٍ تَ اتاق يای نخصَص 

. فقط زنانی کٌ ساالر خان رايی تًران نی شد نی رفت خَنٌ. استراحت آشپزيا بخَابٌ
سر آخر يو، بعد از فَت ساالرخان کلی خدا رٍ شکر کرد کٌ کارش رٍ ٍل نکردى بَد؛ ٍلی 

ينَز سرحال بَد ٍ افتادى نشدى بَد کٌ یٌ رٍز یٌ ناشین . دلیل فَتش اٍن نریضی نبَد
 ...زد بًش ٍ

ٌ ی چادر صَرتش را پَشاند ٍ يق يق گریٌ کرد ٌ يای ابًام داشت کو کو از . با گَش  يال
پس آن سند خانٌ . نَجی از افکار بٌ ذينو رٍانٌ شد. جلَی چشو يایو کنار نی رفت

ٌ زار بَد. نبَد با یک حساب سر انگشتی يو نی شد ! سند دٍ دينٌ نغازى بزرگ در الل
ٌ زار از عایدی زنین يای گالب درى اگر چٌ  فًهید کٌ درآند دٍ دينٌ نغازى بزرگ در الل

بیشتر نبَد؛ انا راحت ٍ بی دغدغٌ نی شد با آن پَل رٍی پَل گذاشت ٍ آنًا 
نی خَاستند خَدشان صاحب . نهی خَاستند حتی این نغازى يو بٌ دست تًهینٌ برسد

يهٌ دنبال خرید . حداقل آن زنان يا زنین يای رٍستا نفت نهی ارزید. يهٌ چیز باشند
حتی یک نتر زنین در تًران بَدند ٍ این يهان دلیلی بَد کٌ پریچًر خانو چشو طهع 

بٌ این دٍ دينٌ نغازى انداختٌ بَد؛ چَن تا جایی کٌ نن اطالع داشتو ٍ پدرم نی گفت، 
ٌ ای بٌ خرید نلک ٍ انالک در تًران از خَد نشان نهی داد ٍ تهام  حشهت خان عالق

پَل يا را خرج عیاشی ٍ پذیرایی از افسران آنریکایی کٌ برای تفریح بٌ گالب درى 
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حتی یک بار از پدرم شنیدى بَدم گًگداری برای زن يای بدتر از . نی آندند، نی کرد
با این دٍ دينٌ نغازى نی شد خرج چند سر عائلٌ را در آٍرد ٍ . خَدش خرج نی کرد

نگر نٌ این کٌ عهَ جان خَدش یٌ تَلیدی کَچک کت ٍ شلَار در باب . راحت زندگی کرد
ٌ دست آٍردى بَد این کٌ دیگر ! يهایَن داشت ٍ با درآند حاصل از آن این يهٌ جرٍت ب

ٌ زار بَد ٍ نی شد بیشتر از آن پَل درآٍرد کافی بَد آن را اجارى ديد یا خَدش شغلی . الل
احتهاال پریچًر خانو برای این دٍ دينٌ نغازى ! دست ٍ پا کند ٍ کرکرى نغازى را باال ديد

ٌ يای زیادی داشت حکها پریچًر خانو اٍل از زبان تًهینٌ شنیدى پدرش سند ! نقش
ٌ ای برایش گذاشتٌ ٍ حرص ٍ طهع دانستن نتراژ خانٌ ٍ جزئیات اٍ را بر آن داشت  خان

ٌ اش بفرستد ٌ ی سادى ٍ زٍد باٍر نن... آى. تا نن را پی نقش چرا بٌ فکر خَدت ! تًهین
 !نرسید شاید تهام این نًربانی يا نقشٌ باشد؟

 :رٍ بٌ عشرت خانو کردم ٍ گفتو

 حاال باید چٌ کار کنو؟ چطَر سند رٍ از چنگ پریچًر در بیاریو؟ -

زن يا کٌ بٌ تهاشا . خَاستو کسی نشنَد. بعد صدایو را پاین تر از اینی کٌ بَد آٍردم
 .نغازى دار يا کٌ نا را نی پاییدند نشنَند. بَدند نشنَند

ٌ ای نیست کٌ اٍن خدابیانرز بٌ . شها رٍ بٌ خدا رايی جلَی پای نن بگذارین - چیز دیگ
ٌ ای، چیزی؟ ير چیزی کٌ بتَنٌ جابت کنٌ اٍن دٍ دينٌ  شها دادى باشٌ؟ دست نَشت

ٌ ست؟. نغازى ارث تًهینٌ است  سند بٌ نام تًهین

کالفٌ . فًهیدم دلنگران است نکند نن بازی اش ديو. رد نگرانی را در نگايش خَاندم
ٌ ام درآٍردى ٍ  دست خط تًهینٌ را کٌ صبح با خَد برداشتٌ بَدم از جیب لباس نردان

 .نشانش دادم
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از نن . بخَنید، نَشتٌ پریچًر سند رٍ ازش گرفتٌ. برای نن نَشتٌ. ببینید خَدتَن -
 سند بٌ نام تًهینٌ شدى بَد؟! کهک نی خَاد

فًهیدم سَاد ندارد؛ انا گَیی دست خط تًهینٌ را شناختٌ . دست خط را گرفت ٍ بَسید
 .بَد

سرآشپز نخصَص حلیو . از اٍس یحیی خط نَشتن یاد گرفت. دٍرش بگردم -
این خط خَش رٍ نی شناسو، نال خَد . اٍن بًش سرنشق نی داد. آشپزخَنٌ رٍ نیگو

ٌ ست  .تًهین

 .ير بار کٌ اسهش را نی شنیدم قلبو آرام نی شد

يهٌ کاريای قانَنیش رٍ انجام دادى بَد کٌ تًهینٌ بعد از رسیدن بٌ سن . آرى نادر -
نی تَنٌ با . االن اصل سند پیش پریچًرى! قانَنی بتَنٌ ارجش رٍ بگیرى؛ ٍلی چٌ فایدى

پَل حشهت خان نفَذ کنٌ ٍ با یکی از کار چاق کن يای جبتی بریزن رٍ يو ٍ دست ببرن 
 ...تَ سند؛ ٍلی

 :یک دفعٌ انگار کٌ چیز جدیدی یادش آندى باشد گفت

تازى نن چند تا فتَکپی از اٍن رٍز نحضر دستو ... تازى. نن شايدم، شًادت نی ديو -
نیگو یک ! نهی دٍنو اٍن يا چیٌ. ٍاال نادر نن کٌ سَاد درست حسابی ندارم کٌ. نَندى

بیا اٍن جا اٍنا رٍ بًت . بیا نیدٍن شًیاد. نی تَنی فردا بیای؟ این جا نٌ ٍا. کاری کن
 .نشَن بدم ببین چیزی پیدا نی کنی یا نٌ

 ساعت دى صبح خَبٌ؟. باشٌ باشٌ، نیام -

 :يهان طَر کٌ از جای خَد بلند نی شد ٍ چادرش را نی تکاند گفت

 .برٍ، نن يو برم بٌ کارم برسو. حاال برٍ. کنار اغذیٌ فرٍشی بًار. آرى نادر -
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 .ٍقتی داشت نی رفت برگشت ٍ طَر خاصی نگايو کرد

 .خَشحالو تَ پیشَنی این دختر حضَر یک نرد نَشتٌ شدى. غصٌ نخَر، خدا بزرگٌ -

ٌ تر از پیش . شَقی نیان رگ يایو دٍید... َنرد چقدر این رٍزيا خَد را بزرگ تر ٍ پخت
ٍ این عشق تًهینٌ بَد کٌ رٍز بٌ رٍز . عشرت درست نی گفت، نرد شدى بَدم. نی دیدم

 .نرا پرٍرش دادى ٍ آبدیدى نی کرد

باید ير چٌ زٍدتر بٌ خانٌ . عینک دٍدی ام را بٌ چشو زدم ٍ با سرعت از آن جا دٍر شدم
این کٌ چطَر . لحظات سختی بَد. رفتٌ ٍ خَد را برای رٍیارٍیی با نگارین آنادى نی کردم

چطَر بٌ اٍ بفًهانو يیچ تقصیری در این ناجرا ندارم ٍ يهٌ چیز بازی ! بٌ نگارین بگَیو
نگارین دختر حساس ٍ نازک دلی است کٌ بٌ يیچ ٍجٌ راضی بٌ ! بزرگ تر يا بَد

دلو نی سَخت، ير چٌ باشد با يو بزرگ شدى بَدیو ٍ دٍستش . شکستنش نبَدم
ٌ ای کٌ دنبال تَپش دٍیدى بَد تصادف . داشتو در حین رانندگی نزدیک بَد با پسر بچ

ٌ ای بَد. کنو، بٌ شدت ترنز کردم نهی دانو . تا بٌ خانٌ برسو کلی فکر کردم! عجب نحل
چرا بدٍن این کٌ رک ٍ راست اٍل با نا صحبت کنند ٍ نستقیو نظرنان را بپرسند، از 

یکی نبَد بٌ آنًا بگَید . پیش نظر نا را تعیین کردى ٍ حاال این يهٌ در حال تدارک بَدند
ينَز نن نَافقت خَد را اعالم نکردى، ! استخری کٌ آب ندارد قَرباغٌ نی خَايد چٌ کند

 .داشتند نانزدی نی گرفتند

 .نَقع رفتنو بَد کٌ بٌ اتاق آند. ٍقتی يو آند حرفی نزدیو. نادر ينَز کالس بَد

. دستی بٌ پیراين سفید یقٌ خرگَشی ام کشید. جلیقٌ ٍ شلَار طَسی ام را پَشیدى بَدم
يهٌ چیز . دستی بٌ خط ریش پًن ٍ بلندم کشید. نَيایو را شانٌ کرد. برایو ادکلن زد

ٍقتی . از نگاى بٌ چشو يایو پريیز نی کرد. حرفی نزدم. خَب بَد، آراستٌ ٍ نرتب
بدٍن این کٌ . خَاست از اتاق بیرٍن برٍد، بلیط يای کنسرت را رٍی نیز تحریرم گذاشت

 :نگايو کند گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  201  

ٌ اش رٍ نهی خَاد - دختر باید اصالت داشتٌ باشٌ، فقط چشو ٍ ابرٍ . يیچ نادری بد بچ
چرا این يام يست؛ ٍلی نَقع انتخاب يهسر فقط نگاى بٌ عیش . ٍ ناز ٍ کرشهٌ نیست

ٌ يات ببین اٍن قدری . ٍ نَش خَدت نکن، بٌ این فکر کن این زن قرارى بشٌ نادر بچ
ٌ يات رٍ بدی دستش؟ نهیگو کسی کٌ نال  نی تَنی بًش تکیٌ کنی کٌ تربیت بچ

ٌ ست، . رٍستاست بدى، نهیگو نا باالییو اٍن يا پایین، نیگو تفاٍت اٍن تَ یٌ دنیای دیگ
نیگو یک عهر نٌ یک رٍز ٍ ... نیگو خَنَادى... نیگو يو کفَی. تَ تَی یٌ دنیای دیگٌ

ٍاالا این دختر ٍ خَنَادى ای کٌ تَ دست رٍش گذاشتی ناسِت . دٍ رٍز
ٌ ست، نی بينی ناستٌ، نی خری دٍغٌ، نی خَری آبٌ  !نختارالسلطن

پس . رٍی تخت نشستو. دستگیرى را پیچاند ٍ رفت. دیگر ننتظر نهاند حرفی بزنو
حتها پدر کٌ بٌ گالب درى رفتٌ بَد . پس نی دانستند تًهینٌ را نی خَايو... فًهیدى بَدند

با قدم يایی کٌ ير کدانش قلبو را بٌ درد . آى. تٌ ٍ تَی ناجرا را از ننٌ پرسیدى بَد
ٌ يا پایین رفتو زیر . پدر داشت پیپ نی کشید ٍ غرق در عالو خَدش بَد. نی آٍرد از پل

خَاستو . در ناشین را کٌ باز نی کردم پشیهان شدم. لب سالنی کردم کٌ جَابی نداد
در . نگايی بٌ بلیط يا کردم. این کارم را نَعی خــ ـیانـت بٌ تًهینٌ نی دانستو. برگردم

ٌ يای بلیط، چشو يای تًهینٌ را دیدم چشو يایی کٌ برای نن الهاس بَد، . سیايی نَشت
 .ُدر ٍ گَير بَد نٌ ناست نختار السلطنٌ. جَاير بَد

کت ٍ دانن کَتاى قرنز رنگی بٌ تن کردى . ٍقتی رسیدم نگارین با اشتیاق جلَی در آند
کیف نشکی کٌ یک گل بزرگ قرنز . کیف کَچک دستی اش را زیر بغل گرفتٌ بَد. بَد

نگايو رٍی ساق يای بلَری ٍ کشیدى اش سر خَرد ٍ بٌ کفش يای . رنگ داشت
ٌ ی کفشش يو بَد. نشکی اش رسید سَار ناشین . يهان گل کٌ رٍی کیفش بَد گَش

با حرارت ٍ يیجان سالم کرد ٍ با . کٌ شد بَی عطر خَشش کل ناشین را در بر گرفت
تا تهام سعیو را ... صالح دیدم کو کو شرٍع کنو تا ضربٌ کاری نباشد. نن دست داد
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تا ٍصال نعشَق را با شکستن دل ... بکنو تا از شکستن ٍ خَرد شدنش جلَگیری کنو
 .کسی بٌ دست نیاٍرم

اٍن دفعٌ کٌ اٍندم کَتاى بَد . اٍن شب کٌ نَيات شالقی ٍ َلخت بَد! چی شد پس -
 !االن يو باز کَتايٌ

 :با عشَى، خندى ای نسحَر کنندى کرد ٍ گفت

 .گفتو ببینو نَی کَتاى بیشتر دٍست داری یا بلند. برای تنَع! کالى گیس سرم بَد بابا -

 !خب؟ فًهیدی -

 :یک ٍری نگايو کرد ٍ با لبخند پت ٍ پًنی گفت

 !اٍن شب کٌ تحَیلهَن نگرفتی؛ ٍلی االن کٌ خَبی -

 !نَرچٌ -

 .گَیی لذت يو نی برد. دیگر قًر نکرد یا ناراحت نشد. خندید، بلند ٍ کشدار

قلبو بٌ درد . تصهیو خَد را گرفتو. نزدیکی تاالر رٍدکی کنار یک بستنی فرٍشی ایستادم
نی آند ٍقتی فکر نی کردم تًهینٌ در تنگنا باشد ٍ نن غرق در بی خیالی با رقیبش دست 

پیش از رفتن بٌ کنسرت يهٌ ! بٌ دست ديو ٍ در تاالر رٍدکی بٌ تهاشای کنسرت بپردازم
 !کنسرت يو برٍد بٌ درک. چیز را بٌ نگارین نی گَیو

چراغ يای خیابان رٍشن بَد؛ انا این خیابان نَرانی ٍ پر زرق ٍ برق يو نهی تَانست 
ذرى ای از سیايی چشهان تًهینٌ را در خاطرم کهرنگ کند ٍ نگارین بیًَدى سعی داشت 

چند جَان در حالی کٌ نی خندیدند ٍ بٌ .کَرسَیی در قلب خانَش نن برای خَد باز کند
سر ٍ دٍش يو نی زدند از کنار نا رد شدند ٍ یکی از آنًا با دیدن نگارین کٌ زٍدتر از نن 

از ناشین پیادى شدى بَد، سَت بلندی کشید کٌ ٍاکنش دیگر دٍستانش را بٌ يهراى 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  203  

... ير چند نهی خَاستو يهسرم باشد؛ انا عهَزادى ام کٌ بَد. خَنو بٌ جَش آند. داشت
. دخترعهَیو بَد! بی غیرت کٌ نبَدم. نانَس خانَادى نان کٌ بَد... دٍستش کٌ داشتو

بی تَجٌ بٌ جیغ ناشی از ترس نگارین حهلٌ ٍر بٌ . خیز برداشتو ٍ از ناشین پایین پریدم
نگارین بٌ طرفو دٍید ٍ نگران از . طرف جَان دٍیدم کٌ يهگی پا بٌ فرار گذاشتند

نگارین با دلًرى بٌ ! " حرٍم زادى يا: " زیر لب گفتو. چشو يای خَنین نن، نزدیکو شد
 .طرفو سرازیر شد

خَاستو فریاد بزنو ٍ از آتش درٍن خَد را . کنارم نباش. دستو را نگیر. خَاستو بگَیو نیا
خَاستو تالفی اجبار بزرگ تر يا ٍ خشو دٍری از نعشَق را بر سر این دختر بینَا . بکايو

خَاستو با صدای بلند بگَیو اٍ را نهی خَايو ٍ يهین لحظٌ برش گردانو؛ . خالی کنو
ٌ ی این يا دستی را کٌ در حلقٌ بازٍیو چنگ انداخت پس نزدم ٍ ... انا انا با يه

شَقی کٌ در چشهانش بَد بیشتر . دٍشادٍشش بٌ طرف بستنی فرٍشی حرکت کردم
این کٌ فکر کند از رٍی دٍست داشتن بٌ طرف جَان يا حهلٌ بردم نٌ از . نگرانو نی کرد

چطَر شرٍع ! اصال چطَر بگَیو! نهی دانستو چٌ بگَیو. رٍی غیرت بیشتر عذابو نی داد
نیزيای چًار نفرى با صندلی يای . نگايی بٌ در ٍ دیَار فکسنی نغازى انداختو! کنو

نهی دانو چرا این جا را انتخاب . پالستیکی ٍ کحیف در چند جای نغازى چیدى شدى بَد
انگار برایو نًو نبَد کجا باشو، فقط . تا این لحظٌ يهچنین جایی نرفتٌ بَدم! کردى بَدم

نیز کنار گلدان بزرگ جنب . نی خَاستو جایی بتَانو حقیقت را با اٍ درنیان بگذارم
نگارین يیجان زدى لبخندی زد ٍ دندان يای نرتب ٍ . پنجرى را انتخاب کردى ٍ نشستیو

 :با ذٍق گفت. سفیدش را بٌ نهایش گذاشت

 !تا حاال نهی دٍنستو این قدر رٍم حساسی -

آخر چطَر نی تَانستو بٌ اٍ کٌ شَر . جز بٌ جز صَرتش را از نظر گذراندم. نگايش کردم
ٍ حرارت در تک تک اجزای صَرتش نعلَم بَد ٍ با اشتیاق آیندى اش را در نن نظارى 
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چرا بزرگ تر يا کاری کردى ! نی کرد، بگَیو اٍ را نهی خَايو ٍ کسی دیگر را دٍست دارم
بٌ نازک دلی ٍ ! بَدند کٌ نجبَر بٌ خراب کردن رٍیای آیندى این دختر بی گـ ـناى باشو

. بٌ این کٌ تاٍان کار بزرگ تر يا را نا باید نی دادیو. رٍح نلتًب خَد لعنت فرستادم
نگارین نگايی بٌ صندلی يای کحیف ٍ آدم يای جَرٍاجَری کٌ این جا نی آندند ٍ 

 .نی رفتند کرد

 !چرا این جا اٍندیو حاال؟! این يهٌ بستنی فرٍشی ٍ کافٌ -

 .خَدم يو از بی احترانی کٌ بٌ اٍ رٍا داشتو شرنندى شدم. راست نی گفت

اٍن جا ير . پاشَ ببرنت گراند يتل. باشٌ. خب البتٌ حق با تَئٌ. جایی بٌ ذينو نرسید -
 .يو غذا نی خَریو يو بستنی. چی دٍست داری سفارش بدى، نَسیقی يو يست

 پس کنسرت چی؟ ساعتش کی يست؟ -

با دٍ سر انگشت دٍ . نستاصل نگايی بٌ ساعت ٍ نگايی بٌ اطراف انداختو. ایستادم
 .طرف لب پایینو را دست کشیدم

 .بايات حرف دارم. بریو کهی گپ بزنیو... بریو ! خب نهیریو کنسرت.. خب -

گَیا . نطیعانٌ بلند شد ٍ چَن جَجٌ اردک دنبالو راى افتاد. یک تای ابرٍیش را باال داد
 .خَدش يو بی نیل نبَد ٍ از يو صحبتی با نن بیشتر از تهاشای کنسرت لذت نی برد

این کٌ از کجا شرٍع کنو تا . در طی نسیر يزار بار نسایل را با خَد سبک سنگین کردم
نهی دانو چطَر . از طرفی از ٍاکنش نگارین يو نی ترسیدم. لطهٌ کهتری بٌ اٍ بخَرد

با این يهٌ حَاسو بٌ انعام دربانی کٌ با . حَاسو نبَد اٍل اٍ ٍارد شد یا نن. رسیدیو
. لباس اتَ کشیدى ٍ دستکش سفید ٍ در نًایت ادب ٍ احترام، در را برایهان باز کرد، بَد

 :نگارین انا با خندى غرید
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یٌ جَری رفتار نی کنی . چی کار نی کنی اسفندیار؟ انعام رٍ ٍقتی داری نیری باید بدی -
 .انگار تا حاال این جا نیَندی

. صدای خندى اش در نیان صدای پیانَ ٍ خَانندى الغری کٌ با سَز آٍاز نی خَاند گو شد
یکی از خدنتکاران کٌ نن را شناختٌ بَد با تهلق صندلی نیزی را کٌ يهیشٌ رٍی آن 

زرق ٍ برق سالن، گل آرایی يا، نیز يا ٍ . نی نشستو عقب برد تا نن ٍ نگارین بنشینیو
صندلی يای باشکَى، تابلَيای نفیسی کٌ بٌ دیَار آٍیختٌ بَدند نٌ تنًا ذرى ای بٌ حال 

اندٍيناک نن نريهی نهی گذاشتند، بلکٌ این حجو از شلَغی ٍ تجهل رٍح بی آالیش ٍ 
ٌ تر نی کرد ٌ ای کٌ با . جای دنجی نی خَاستو. سردرگو نن را آشفت جای دنجی چَن برک

. نحبَب خَیش ٍعدى نی کردم ٍ بکری اطراف رٍح نشَشو را التیام نی بخشید
نگارین نشغَل تهاشای اطراف بَد ٍ حَاسش بٌ آشفتگی . دست يایو عرق کردى بَد

گذاشتو . ٍ برای بعد از شام بستنی ٍ نَشیدنی خَاستیو. سفارش غذا دادیو. نن نبَد
اٍ از رٍی لذت ٍ نن از رٍی . کهی شَخی ٍ خندى کردیو. ابتدا شرٍع بٌ خَردن کند

نگايی بٌ رٍنیزی سپید حاشیٌ دٍز شدى ٍ زیربشقابی يا ٍ دستهال سفرى ی . اجبار
گلدان باریکی از گل يای تازى رٍی نیز بَد کٌ با صدای آٍاز، فضای . يهرنگش انداختو

ٌ ای برای نردان ٍ زنان رقو نی زد چقدر دلو نی خَاست این جا ٍ در . رٍنانتیک ٍ عاشقان
شاید . این لحظٌ در این نکان، این تًهینٌ بَد کٌ بٌ جای نگارین پیش رٍیو نی نشست

قاشق يا، چنگال ٍ چاقَ ! ذرى ای از دنجی ٍ رٍیایی بَدن این سالن بٌ چشهو نی آند
نگارین با رعایت آداب یک بٌ یک . نرتب ٍ ننظو بٌ ترتیب سرٍ رٍی نیز چیدى شدى بَد

نن انا نٌ از دسر نخصَص گراند يتل خَردم، نٌ بٌ ساالد ٍ . از آنًا استفادى نی کرد
تنًا تَانستو دٍ قاشق از کباب بختیاری ٍ پلَی خَش عطر زعفرانی را . سَپ لب زدم

 .کو کو شرٍع کردم. بخَرم

 نگارین، زن عهَ جان يیچ ٍقت نستقیو نظرت رٍ نخَاستن؟ -
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بٌ . يهان طَر کٌ قاشق پر از غذا را بٌ ديان نی گذاشت با چشو ٍ ابرٍ پرسید دربارى چٌ
 .نی خَاست از زبانو دٍست داشتن را بیرٍن بکشد. قَل خَدش داشت دلبری نی کرد

 ...ازدٍاج... در نَرد خَدنَن، در نَرد -

 .کهی نَشیدنی خَرد ٍ آرام با دستهال دٍر ديانش را پاک کرد

 نگٌ خَدت نهی دٍنستی؟. چیزی بَد کٌ از بچگی نی دٍنستو. پرسیدن نداشت -

نن؟ آخٌ فقط اٍن ٍقت يا کٌ بچٌ بَدیو گًگداری تَ نًهَنی يا بین بزرگ تر يا  -
نادرم نی گفت نگارین عرٍس خَدنٌ ٍ نادرت . حرفش بٌ نیَن نی اٍند ٍ نی خندیدن

 !يهین. نی گفت تا اسفندیار دکتر نشٌ بًش دختر نهی ديو

 .از یادآٍری رٍزيای کَدکی شادنان شد. نگارین آرام بٌ رٍیو لبخند زد

 .آخرش يو دکتر نشدی ٍ دارن بًت دختر نیدن، آقای نًندس -

بی حَصلٌ با دست چنگالش را از . شلیک کرد" بنگ بنگ"ٍ چنگالش را بٌ طرفو گرفت ٍ 
فًهید . نتَجٌ شد ٍقت شَخی نیست. خندى اش خشک شد. جلَی صَرتو کنار زدم

 .با بًت نگايو کرد. نسالٌ نًهی در نیان است

 ...نن... نگارین نن -

گَیا ازحقیقت یافتن حدسی کٌ نی زد . نگران بَد. نگايش بین چشو يایو دٍ دٍ نی زد
 .بٌ انگشت يایش نگاى کردم کٌ لرزان، دٍر لیَان نَشیدنی را احاطٌ کرد. بیو داشت

 ...نگارین تَ خیلی خَبی؛ یعنی چطَر بگو -

داشتو حرفی نی زدم کٌ . نفس عهیقی کشیدم. عرق کردى بَدم. گرى کرٍاتو را شل کردم
دست بلند کردم ٍ بٌ . باید تبعاتش را نی پذیرفتو. آتشش دانن یک فانیل را نی گرفت
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نگارین با گَشَارى زنرد نشانش . گارسنی کٌ نن را دیدى بَد با لب خَانی آب خَاستو
عصبی یک پایش را تند تند تکان نی داد کٌ باعخ نی شد نیز با . بازی بازی نی کرد

کالفٌ شدى بَد ٍ نن نی فًهیدم چقدر از پس زدى شدن . لرزش خفیفی تکان بخَرد
نگايی بٌ . گارسن آب را در لیَانی کریستال با چند قطعٌ یخ رٍی نیز گذاشت. نی ترسد

از بس از درٍن نلتًب بَدم، خنکایی کٌ از نای بٌ . بخار دٍر لیَان کردم ٍ کهی نَشیدم
نگارین کالفٌ برشی از کباب برداشت ٍ بٌ ديان . نعدى ام نی رفت را حس نی کردم

 .ادانٌ دادم. بیًَدى نی خَاست خَد را خَنسرد ٍ عادی نشان ديد. گذاشت

تَ خانهی، . يهدیگٌ رٍ خَب نی شناسیو. ببین نگارین، نن ٍ تَ با يو بزرگ شدیو -
ناسالنتی ! بزرگی، با شعَری، یعنی چطَر بگو، تَ با سَادی، انسال دیپلو نی گیری

 .نی دٍنی کٌ نباید بذاری کسی برات تصهیو بگیرى. تحصیل کردى ای

 .نفس عهیقی کشیدم ٍ ادانٌ دادم. کهی دیگر آب نَشیدم

باید خَدنَن برای آیندى نَن . نا بزرگ شدیو! این زندگی نن ٍ تَئٌ، نٌ اٍن يا. ببین -
این حق ير . باید خَدنَن شریک زندگیهَن رٍ انتخاب کنیو... باید. تصهیو بگیریو

 ...آدنیٌ کٌ بخَاد

ٌ ای قطع نهی شد . خندى ٍ شادی زن ٍ نرد بلند بَد. صدای پیانَ ٍ آٍاز خَانندى لحظ
ٌ ای . تا بتَانو کلهات را در ذينو ردیف کنو. احتیاج بٌ سکَت داشتو تا تهرکز کنو تا جهل

نگارین با جدیت قاشقش را رٍی بشقاب . بسازم کٌ کهترین آسیب را بٌ اٍ برساند
 .کَبید

 .این قدر صغری کبری نچین -

ٌ اش لرزید  :با صدایی کٌ سعی داشت از ارتعاشش جلَگیری کند، گفت. چان

 !تَ نن رٍ دٍست نداری... تَ. بذار راحتت کنو -
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ٍ " اٍى...اٍى: "زیر لب گفت. چند نفس عهیق کشید. ٍ بٌ زحهت بغض خَد را قَرت داد
قلبو بٌ .. نی خَاست از ریزش اشک يایش جلَگیری کند. تند تند شرٍع بٌ پلک زدن کرد

اٍ گنايی . بٌ يیچ ٍجٌ نهی خَاستو اٍ را ناراحت کنو؛ انا چٌ باید نی کردم. درد آند
نن گنايکار . نداشت، این نن بَدم کٌ داشتو با دلدادگی ام زندگی اش را خراب نی کردم

بٌ چشو يایو خیرى . سرش را بلند کرد. دستو را رٍی دستش گذاشتو! آری گنايکار. بَدم
ٌ اش بی نًابا لرزید ٍ اشک از دٍ چشهش رٍانٌ شد. شد  .چان

 ...ٍلی نن دٍستت دارم اسفندیار -

ير دٍ دستش نحل دٍ تکٌ . دست دیگرش را رٍی دستو گذاشت. سرم را پایین انداختو
 .یخ، کرخ ٍ سرد شدى بَد

نن خَشبختت ... نن نهی ذارم کنار نن ناراحت باشی. نن خَشبختت نی کنو... نن -
 !اسفندیار... بٌ نن نگاى کن. نی کنو

از . از نگاى بٌ صَرتش خجالت نی کشیدم. شرم داشتو. نهی تَانستو سرم را بلند کنو
نگايی بٌ دستو کٌ نیان . نفس عهیقی کشیدم. دیدن اشک يایش شرنندى شدى بَدم

... نگذاشت. آندم دستو را از نیان دست يایش بیرٍن بکشو. دست يایش بَد انداختو
 .آن را نحکو تر گرفت

. نن نهی تَنو بدٍن تَ... نن. نن دٍستت دارم. زیر پای نن رٍ خالی نکن اسفندیار -
بٌ ... اسفندیار نن يهٌ عهرم رٍ با عشق تَ نفس کشیدم. نن بی تَ نهی تَنو ادانٌ بدم

 .انید داشتن تَ شب رٍ بٌ صبح نی رسَندم

 .نیان گریٌ نفس کو نی آٍرد. دیگر از گریٌ کردن خجالت نهی کشید

 .ببین... بیا، نگاى کن -
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دست در کیفش کرد ٍ آشفتٌ از این کٌ نتَانست چیزی را کٌ نی خَايد پیدا کند، 
 .نحتَیاتش را رٍی نیز ریخت

 .یک تکٌ پارچٌ بریدى برداشت ٍ نشانو داد

این اضافٌ شلَارتٌ کٌ . این رٍ نی بینی؟ یادتٌ اٍندى بَدی نانان شلَارت رٍ کَتاى کنٌ -
 .نن از تَ سطل برداشتو، اسفندیار این يا رٍ ببین

 .ٍ از ير تکٌ چیز بی ارزشی کٌ بٌ يهراى داشت خاطرى ای با اشک ٍ عشق تعریف کرد

 .با پشت دست صَرتش را پاک کرد

يهٌ ننتظر . نن رٍ رسَای دٍست ٍ دشهن نکن. پشت نن رٍ خالی نکن اسفندیار -
. اسفندیار نذار تَ چشو فانیل خَار شو. يهٌ نن رٍ زن تَ نی دٍنن. نانزدی نا يستن

 .نذار انگشت نهای در ٍ يهسایٌ شو

 .نگاى کن... اسفندیار بٌ نن نگاى کن -

ٌ ام گرفت ٍ سرم را بلند کرد  .دٍبارى دستو را نیان دست يایش گرفت. دستش را زیر چان

 نن چی کو دارم اسفندیار؟ کَرم؟ کچلو؟ شل نی زنو؟ -

کٌ ... کٌ خَبی يات رٍ نهی بینو... این ننو کٌ کَرم. بٌ خدا تَ خیلی يو خَبی! نٌ... نٌ -
 .کٌ دلو بايات نباشٌ... با این يهٌ حسن ٍ جهال عین خَايرم نی نَنی

اشکی بٌ گَشٌ . آرام دستو را بیرٍن کشیدم. حلقٌ نحکو دستانش شل شد. ناتش برد
از شکستن دل نگارین کٌ قربانی این بی فکری ... از خجالت... از شرم... چشهو دٍید

 .بزرگ تر يا شدى بَد

 دلت؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  210  

 .اشکی بی صدا از چشو خنحی ٍ بی رٍحش سرازیر شد. نگايش کردم. قافیٌ را باختٌ بَد

از طرفی بٌ شدت احساس ريایی ٍ سبکبالی . نهی دانستو چٌ ٍاکنشی نشان ديو
نی کردم ٍ از طرفی دیگر، ٍاقعا برای نگارین ناراحت بَدم ٍ ننشاء این ناراحتی را از 

 .بزرگ تريا نی دانستو

 :آرام، خیلی آرام ٍ با زحهت زبان در ديان چرخاند ٍ گفت

 پس با کیٌ؟ کیٌ اٍن دختر؟... اگر دلت با نن نیست، پس -

 !نگارین خَايش نی کنو -

ير چند نی دانستو تا چند رٍز دیگر کٌ نادر ٍ پدر . دلو نهی آند بیش از این آزارش ديو
ٌ ی عهَ جان ٍ  را راضی کنو ٍ تًهینٌ را خَاستگاری کنیو، خبر يا نی پیچد ٍ بٌ خان

 .گَش يای اٍ يو خَايد رسید

 اصال کسی يست؟ یا فقط نی خَای نن رٍ از سر خَدت باز کنی؟ -

 .چشهانش نات ٍ خنحی با اشک يای خشکیدى بٌ نن خیرى بَد

 .نن نهی خَام ناراحتیت رٍ ببینو نگارین، بٌ خدا االن نهی دٍنی چٌ حالی ام -

 :با زحهت با صدایی کٌ از تٌ چاى در نی آند گفت

 ...جَن عزیز -

نهی تَانستو از کنار اسو . جان ننٌ را قسو دادى بَد. خَب بلد بَد از نن حرف بکشد. آى
بٌ چشو يایش کٌ چَن دٍ تکٌ شیشٌ سرد ٍ بی رٍح، نن را نشانٌ . ننٌ سادى بگذرم

حتی دستش را بلند نهی کرد صَرتش را . يیچ تکانی نهی خَرد. گرفتٌ بَدند، خیرى شدم
. چند لحظٌ نگايش کردم؛ انا نتَانستو. گَیی يیچ جانی در بدن ندارد. پاک کند
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لَ دادم، با يهین سکَت ٍ . شرنسار سرم را پایین انداختو. نتَانستو حرفی بزنو
 .شرنندگی خَدم را رسَا کردم

دستش . چٌ نی گفتو؟ ير چٌ باید نی گفتو را سکَتو نشان دادى بَد. حرفی نداشتو بزنو
با حال نزاری کٌ داشت . ٍسایلش را از رٍی نیز جهع کرد. لیز خَرد ٍ کیفش را برداشت

 .آرنجو را رٍی پشتی صندلی گذاشتو ٍ بٌ طرفش چرخیدم. بٌ آيستگی از جا بلند شد

 !نگارین -

چَن کسی کٌ از نستی تعادلش را از دست دادى یک دست را رٍی گیجگايش گرفتٌ ٍ 
یک آن کیف از دستش افتاد ٍ داشت نقش بر . تلَ تلَ خَران بٌ طرف در خرٍجی رفت

کسی کیفش را دستو داد ٍ . زنین نی شد کٌ خیز برداشتو ٍ چَن پر کايی بلندش کردم
نبلغی بیش از . یکی از گارسن يا در را برایو باز کرد ٍ کهک کرد اٍ را در ناشین بگذارم

کجا برٍم؟ کدام . صَرت حساب ٍ انعام خَدش را کف دستش گذاشتو ٍ راى افتادم
ٌ ی پرسنلش نا را نی شناسند ٍ اکحرا آشنا  بیهارستان؟ بیهارستان يای خَب کٌ يه

گاز دادم ٍ فرنان را بٌ . نی برنش پیش رضا! آيان. زٍد يهٌ جا پخش نی کنند. يستند
زیر . تا برسو دى بار بٌ صَرت بی حال نگارین نگاى کردم. سهت خانٌ عهَجان چرخاندم

جلَی خانٌ با سر ٍ صدای کشیدى شدن الستیک ترنز . لب يذیان نی گفت ٍ نالٌ نی کرد
 .سرد سرد بَد. دستو را رٍی دستش گذاشتو. کردم

سرایدار با چشو يایی کٌ از فرط بی خَابی قرنز ٍ پف . بی نعطلی پیادى شدم ٍ زنگ زدم
فرستادنش پی . نگايی بٌ نن ٍ بعد نگايی بٌ ناشین انداخت. کردى بَد در را باز کرد

. تا بیاید قلبو از شدت دلًرى ٍ نگرانی با شدت پهپاژ نی کرد ٍ بٌ سینٌ نی کَبید. رضا
 .نی ترسیدم عابران صدایش را بشنَند

 .آنارت رٍ تَ تاالر رٍدکی داشتیو! این جایی کٌ. چشو نا رٍشن! بٌ -
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بی نعطلی ناجرا را ! زن عهَجان خبريا را بٌ يهٌ دادى بَد. با ديان باز بٌ اٍ خیرى شدم
نگران بٌ سهت ناشین رفت ٍ با دیدن نگارین با خشو بٌ طرفو یَرش . تعریف کردم

 .برد

آخرش ! آخٌ آدم ناحسابی نن بٌ تَ چی بگو؟ چی کارش کردی دختر طفل نعصَم رٍ -
 کار خَدت رٍ کردی، آرى؟

 " کار خَدت رٍ کردی؟: "ٍ با فریاد تکرار کرد

 .سهت ناشین رفت

بذار نبضت رٍ بگیرم، نیگو . نترس، ننو رضا... نکن. نگارین؟ نگارین بٌ نن نگاى کن -
 .نکن نن رضام

 .با خشو بٌ نن نگاى کرد

بٌ عقلت نرسید یٌ آب قند بچکَنی تَ دينش؟ االن نیاز . چیزی نیست، فشارش افتادى -
 .بیا کهک کن. بٌ سرم دارى

نهی خَام بٌ گَش . نی خَای چی کارش کنی؟ نبرش باال نهی خَام کسی بفًهٌ -
 .عهَجان برسٌ

 !این دختر دارى از بی حالی نی نیرى. پس چی کارش کنو؟  يان؟ خیلی پستی اسفندیار -

ٌ ام را گرفت  .یق

 !یک تار نَ از سرش کو شٌ خَدم نی کشهت -

ٌ ام را ٍل کرد  ".راى بیفت، نی بریهش خَنٌ شًرام: "در را بست ٍ گفت. ٍ با خشو یق
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شک نداشتو کٌ اگر ٍسط خیابان .ِعرق فانیلی اش خیلی زیاد بَد. اٍ از نن نگران تر بَد
دٍست ٍ يهکار رضا کٌ با نن يو آشنا - بٌ خانٌ شًرام. نبَدم یک فصل کتکو نی زد

ٍقتی نگارین را دید کٌ چَن کَدکی . پسری قد بلند با عینک تٌ استکانی. رسیدیو- بَد
حرف زدنش نَک . سالم کرد. در آغَش نن بی حال افتادى است، ترس برش داشت

 .زبانکی بَد

 رضا، رضا این کیٌ؟ چی شدى؟ نکنٌ خرابکارى؟ -

 .رضا اٍ را بٌ سکَت دعَت کرد

 .خرابکار چیٌ بابا؟ بٌ ریخت ٍ قیافٌ این بچٌ نی خَرى خرابکار باشٌ؟ خَايرنٌ -

با يهان لحن زبانک . شًرام عینکش را جا بٌ جا کرد ٍ زیرشلَاری گشادش را باالتر کشید
 :زنش ادانٌ داد

 .نَاظب باش زنین نخَری. بیا، بیا از این طرف! خَايرت؟ چرا آٍردیش این جا -

ٌ ی اتاق  ٍ نن را از بین خانٌ شلَغ ٍ دريو بريو بٌ طرف تخت زيَار در رفت یٌ گَش
 .خَاب يدایت کرد

از بین قفسٌ . در کهدش را کٌ باز کرد، چند تکٌ لباس از زٍر تراکو کهد، بیرٍن افتاد
 .شلختٌ کهد دستگاى فشار ٍ ٍسایل الزنش را درآٍرد

 .ير دٍ تند ٍ سریع يو فشارش را گرفتند يو سرم را ٍصل کردند

 :رضا بٌ تندی گفت. رٍی نبلی کٌ تهام حجِو بالشتش خَابيدى بَد، کنار تخت نشستو

 !بیا اٍنَر سرنش کٌ تهَم شٌ نی بریهش، آقای نًربَن! الزم نکردى نگرانی کنی -

 .ٍ آقا را با شدت ٍ تهسخر بٌ زبان آٍرد
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بٌ راستی دلو . نی خَاستو بلند شَم؛ انا دلو نیاند. ٍ بٌ يهراى شًرام بٌ سالن برگشتند
. نباید یک دفعٌ بٌ اٍ نی گفتو. خَد را برای حال نگارین سرزنش کردم. بغض کردم. نیاند

لعنت بٌ این دل کٌ حاضر است بٌ خاطر . لعنت بٌ نن. باید ابتدا اٍ را آنادى نی کردم
اگر االن نهی فًهید دٍ . نعشَق، ير انسان دیگری را دريو بشکند؛ انا زٍد پشیهان شدم

رٍز دیگر، ٍقتی حسابی نی گشتیو ٍ ٍابستگی اش بیشتر نی شد، نجبَر بَدم حالی اش 
 .رضا صدایو کرد. کنو

با اکراى بلند شدم ٍ بٌ جهع آن دٍ کٌ بی تَجٌ بٌ نانرتب بَدن خانٌ درحال نَشیدن 
 .چای بَدند پیَستو

 .دختر بیچارى، شَک سنگینی بًش ٍارد شدى. پس دختر عهَتٌ -

 .تا سرنش تهَم شٌ حالش بًتر نی شٌ -

یک ربعی از حرف يای رضا ٍ تاسف يای شًرام نگذشتٌ بَد کٌ صدای ضعیف ٍ چند رگٌ 
 :نگارین بلند شد

 ...رضا... رضا -

ٌ رٍی در اتاق خَاب ٍ جلَی دید نگارین نشستٌ . صدای نالٌ نگارین بلند شد رضا کٌ رٍب
ٌ ای نا آشنا . سعی کرد آرانش کند. بَد، با شتاب بٌ طرفش رفت نگارین از این کٌ در خان

. خَب بَد رضا را دید ٍگرنٌ نهکن بَد از ترس قالب تًی کند. يَشیار شدى، ترسیدى بَد
رضا سعی داشت نتقاعدش کند تا اتهام سرم يهان جا . نن يو بٌ طرف اتاق رفتو

بهاند؛ انا اٍ رٍی تخت نشستٌ ٍ اصرار داشت سرم را در بیاٍرد ٍ يرچٌ زٍدتر خانٌ را 
 .رضا بٌ طرفو برگشت. ترک کند

 .تَ یک چیزی بًش بگَ -
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چٌ نی گفتو ٍقتی نسبب این ٍضعیت خَدم . با بغض سیب گلَیو را پایین دادم
 ...بَدم

 :با نگرانی گفتو

 .ِسُرنت کٌ تهَم بشٌ خَدم نی برنت. صبرکن نگارین -

دست رضا را از رٍی سَزن فرٍ رفتٌ نیان . نگاى عهیق ٍ غو زدى اش را بٌ چشهانو دٍخت
رضا نلحفٌ سفید رنگ رٍیش را نرتب کرد ٍ از اتاق بیرٍن . رگش کنار زد ٍ دراز کشید

 .رفت

اگر، اگر ناجرای انشب بٌ گَش عهَ جان یا زن عهَ . نی ترسیدم. قلبو گَاى بد نی داد
ٌ تغاری شان بٌ جای کنسرت در تاالر رٍدکی، االن در  نی رسید چٌ؟ اگر نی دانستند دختر ت
ٌ ی یک غریبٌ زیر سرم بٌ سر نی برد با نن چٌ نی کردند؟ فقط  این نقطٌ از شًر ٍ در خان

 اگر پدرم نی فًهید چٌ؟

باید بٌ اٍ . نگارین ساعد دستش را رٍی پیشانی اش گرفتٌ ٍ غرق در افکار خَدش بَد
ٌ ای برای بريو خَردن ازدٍاج بتراشد ٌ ای کٌ انگشت اتًام را از طرف . نی گفتو بًان بًان

بٌ خَدی خَد برای ازدٍاج با تًهینٌ نشکل ٍ سنگ جلَی پایو بَد کٌ . نن دٍر کند
ٌ ای بخَرد چنگی بٌ نَيایو . کنارش نشستو. نخَايو خَیشاٍندی نا ٍ عهَجان لطه

 :زدم ٍ گفتو

 بًتری؟ -

 .جَابی نداد

 ...نن نهی خَاستو... نن -

 !بٌ خاطر تَ نیست -
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گَیا خَدش يو از این کٌ پیش رٍی نن این . بدٍن این کٌ نگايو کند، جَاب دادى بَد
از این کٌ بٌ خاطر دست رِد نن، این طَر از . يهٌ ضعف نشان دادى خجل ٍ ناراحت بَد

اگر نن يو جای اٍ بَدم ٍ تًهینٌ يهچنین . حق يو داشت. يَش رفتٌ شرنگین بَد
 .کاری نی کرد از يَش کٌ يیچ، از این دنیا نی رفتو

. بٌ لطافت ٍ سپیدی پَستش نگاى کردم. دستش کٌ سرم ٍصل بَد را در دست گرفتو
این کٌ نن . برایش نًو نبَد. سعی نکرد دستش را از نیان دستو بیرٍن بکشد

نی دانستو پَست دستش تا چٌ حد لطیف ٍ نرم يست جایی برای کشف اٍ 
ٍ نن . نَيای کَتايش با نَج ظریفی رٍی پیشانی آرایش شدى بَد. نهی گذاشت

رٍی . نلحفٌ را رٍی پایش نرتب کردم. نی دیدم کٌ چقدر خَش حالت ٍ زیباست
راستی پَست تًهینٌ يو يهین قدر لطیف ٍ . ساق يای کشیدى ٍ بلَری اش را پَشاندم

زیباست؟ اٍ يو با يهچین کت ٍ داننی این يهٌ خَاستنی ٍ زیبا خَايد شد؟ بکری ٍ 
این کٌ ينَز نردی از لطافت . دست نیافتنی بَدن اٍ چقدر بٌ چشهو دلنشین نی آند

دست يایش چیزی نهی داند ٍ تنًا کسی کٌ این گنج دٍر از دسترس را کشف نی کند 
. ننتظر ناندم تا سرنش تهام شَد. خَدم خَايو بَد، شَق عجیبی بٌ رگ يایو نی دٍاند

دخترعهَی بیچارى ی . دٍستش داشتو ٍ از ناراحتی اش در عذاب بَدم. يیچ حرفی نزدیو
اگر زن عهَ جان ٍ نادر نی دانستند شَخی يا ٍ رٍیاپردازی يایی کٌ در کَدکی ٍ در . نن

حضَر نا بٌ زبان نی راندند تا چٌ حد نی تَاند در رٍح لطیف ٍ تاجیرپذیر کَدکانی چَن 
حاال چٌ کسی . نگارین یا حتی خَد نن اجر سَ داشتٌ باشد يرگز این کار را نهی کردند

ٌ ای کٌ بٌ رٍح  نی خَاست جَاب نخَاستن نن را بديد؟ چٌ کسی حاضر بَد جَاب لطه
ٍ جان نگارین خَردى بَد را بديد؟ اصال کسی نی پذیرفت کٌ اشتباى از بزرگ ترياست؟ 

نن را در تهام فانیل، پسری نعرفی . يهٌ نن را نقصر این فاجعٌ نعرفی نی کردند
نی کردند کٌ از دٍران خردسالی تاکنَن احساسات عهَزادى خَیش را بٌ بازی گرفتٌ ٍ سر 

آخر يو اٍ را قال گذاشتٌ ٍ با کسی کٌ از نظر طبقٌ اجتهاعی پایین تر از اٍست ازدٍاج 
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سرم نگارین کٌ . يجَم یک بارى این افکار بٌ شدت بٌ آشفتگی نن دانن نی زد. نی کند
دست پیش بردم زیر بغلش را بگیرم تا کهکش کنو کٌ دست . تهام شد بٌ طرفش رفتو

ٌ ای با رگ يای برجستٌ عضالنی، دستو را پس زد سر کٌ چرخاندم رضا را دیدم کٌ . نردان
با یک تنٌ آرام نن را کنار زد ٍ خَدش بٌ . با چشو يای خشهگین نن را نشانٌ گرفتٌ

تا دم در اتاق کٌ رفتند نگارین با احترام از رضا خَاست بگذارد . کهک نگارین رفت
 .خَدش برٍد

 .نی تَنو، خَدم نی تَنو. نهنَن رضا -

رفتنش با آن کت ٍ دانن کَتاى قرنز ٍ نَيای کَتاى نشکی، . ٍ با قدم يای آرام راى افتاد
ير سٌ از شًرام . تنًا تصَیر ٍاضح ٍ ناندگاری است کٌ از آن شب در خاطرم ناندى

ٌ اش را ترک کردیو ٌ ی شلختٌ ٍ آشفت  .تشکر کردى ٍ خان

در طَل نسیر تصهیو گرفتو اٍل رضا را برسانو بعد نگارین را ببرم تا بتَانو یک طَری از 
. کٌ نفًهند انشب چٌ بٌ سرش آندى... اٍ بخَايو تا ناجرای انشب بٌ بزرگ تر يا نکشد

رضا سرد با نن خدا . یک جَريایی بدم يو نهی آند کٌ بگَید خَدش نن را نهی خَايد
 .تا آن لحظٌ نگارین یک کلهٌ يو حرف نزدى بَد. حافظی کرد

ٌ يای پر از عطر گل ٍ  باد خنکی کٌ نی ٍزید نن را یاد نسیو گالب درى ٍ کَچٌ پس کَچ
ٌ اش نی انداخت کیفش را طَری بر . نگارین شق ٍ رق نشستٌ بَد. پیچ يای انین الدٍل

ٌ رٍ . رٍی پا نحکو گرفتٌ بَد کٌ گَیی از ترس سارق اننیت ندارد با نگايی عهیق بٌ رٍب
 .خیرى بَد

 نگارین، نی خَای چٌ کار کنی؟ -

ٌ جا شد ٍ نفسش را با آى بلندی بیرٍن داد  .با زحهت کهی جاب

 .برام نًو نیست -
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داشت با بی تفاٍتی بر رفتار چند ساعت پیشش سرپَش . یک آن دلو برایش سَخت
 .سعی کردم بٌ رٍیش نیاٍرم. نی گذاشت

 خب نی خَای چی بگی بٌ عهَجان ٍ بقیٌ؟...خب -

آرنجو را رٍی فرنان گرفتٌ . کنار خیابان پارک کردم. نشغَل بازی با گل رٍی کیفش شد
 .ٍ بٌ طرفش چرخیدم

 نیشٌ خَايش کنو حرف بزنی؟ -

 .نگايش را از رٍی کیف گرفت ٍ بٌ نن داد

 چیٌ؟ نکنٌ تَقع داری قًرنان شو؟ -

ٌ اش کَبید  :ٍ با دستی کٌ پر از النگَی طال ٍ دٍ انگشتر بزرگ بَد، بٌ سین

ننی کٌ ير ٍقت اسو تَ نی اٍند يهٌ بر نی گشتن تا سرخ ٍ سفید شدنو رٍ ... بگو نن -
! یک ساعتٌ فًهیدم نهی خَانت... یک شبٌ... ببینن ٍ با يو پچ پچ کنن، حاال یک بارى

 آرى؟ این رٍ نی خَای؟

 :ٍ با صدای بلند گفت

نن اٍن قدر احهق نیستو کٌ خَدم رٍ نضحکٌ خاص ٍ عام کنو کٌ بگن يهَن ! نخیر -
حاال اٍندی نیگی نن رٍ نهی خَای؟ . بًتر این دختر دندنی نزاج زن اسفندیار نشد

 ..حاال انگار چٌ  آش دين سَزی يستی. بٌ درک! خب نخَاى

ٌ اش بلند شد  :تقریبا داد زدم. با نشت بٌ فرنان کَبیدم. ٍ باز يق يق گری

خب گـ ـناى نن چیٌ کٌ يرٍقت اسهو نی اٍند تَ سرخ ٍ سفید نی شدی؟  يان؟  -
تقصیر نن چیٌ کٌ پدر ٍ نادريانَن نپرسیدى ٍ نسنجیدى برای خَدشَن بریدن ٍ 
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نیگی حاال چٌ کار کنو؟  يان؟ چٌ کار کنو؟ چٌ ! دٍختن ٍ حاال يو نی خَان تنهَن کنن؟
کار کنو کٌ این دل صاحب نردى زندگی تحهیلی نهی خَاد؟ بابا نگٌ یک رٍز ٍ دٍ رٍزى؟ 

تَ بگَ چٌ کار !... چٌ کار کنو کٌ نرنجی، کٌ دلت نشکنٌ، کٌ این قائلٌ ختو بٌ خیر بشٌ
 !کنو، نن يهَن کار رٍ نی کنو

اٍل بٌ نشت گرى شدى ام کٌ رٍی فرنان بَد ٍ بعد . دستش را از رٍی صَرتش برداشت
کهی فکر کرد ٍ با صدایی . بٌ خیابان کٌ جز چند عابر کسی دیگر در آن نبَد، خیرى شد

 :نبًو گفت

 .فقط یک راى نی نَنٌ... فقط -

 :با شتاب گفتو

 خب، بگَ، چٌ رايی؟ -

ٌ جا شد ٍ با گردنبند پًن ٍ سنگینش بازی کرد سر بٌ زیر انداخت ٍ بی آن کٌ بٌ . کهی جاب
 :نن نگاى کند گفت

بریو ٍ بیایو، ... نن ٍ تَ... با يو دیگٌ... کهی با يو... یک ندتی بگذرى... باید بذاری -
اٍن طَری طبیعی ترى، . اٍن ٍقت نن نیگو اخالق يانَن بٌ يو نهی خَنٌ... اٍن ٍقت

 .کسی بًو خردى نهی گیرى

 :ٍ نگاى خشهگینش را بٌ نن دٍخت

نن رٍ نخَاستی ٍ حرف دين " تَ"احترام نن يو حفظ نیشٌ ٍ نهیگن ... این طَری -
این طَری فکر نهی کنن کٌ نن عیب ٍ ایرادی دارم ٍ نَقع سبزی پاک . نردم نهیشو

 !کردن یاد نن ٍ این نصیبت نهی افتن
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در چشهان نگارین با . از يهان لبخند يای کج. لبخند عهیقی رٍی لبو جا خَش کرد
ٌ ٍار گفت. دیدن لبخندم آشَبی بٌ پا شد  :زنزن

 ...فقط، فقط یک شرطی دارى -

شرط؟ یعنی چٌ شرطی نی خَاست بگذارد؟ خَاستو بگَیو يهینی يست کٌ نی بینی، 
 !شرط ٍ شرٍط يو ندارد، خب نهی خَايو، زٍر کٌ نیست

ٌ ام در نیان است. انا دیدم پایو گیر است دیدم االن اٍ . دیدم پای چشو يای تًهین
برای رسیدن . تنًا کسی کٌ داشت نن بَدم. تنًاست ٍ چشو انیدش را بٌ نن دٍختٌ

باید ! چٌ نی کردم؟ يیچ. بٌ نحبَب خَیش نباید نی گذاشتو در فانیل بلَا بٌ پا شَد
فعال با پیشاند انشب، ریش ٍ قیچی دست نگارین . ير چٌ نی خَاست، نی پذیرفتو

 .بَد

 .قبَل نی کنو. شرطتت رٍ بگَ. بگَ -

ٌ جا شد ٍ با گردنبندش بازی بازی کرد نگايش را بٌ نرد ٍ زن جَانی کٌ . کهی جاب
 :با صدایی بو گفت. دٍشادٍش يو از ردیف درختان کنار خیابان نی گذشتند داد

کٌ تا زنانی کٌ این نقشٌ ادانٌ دارى باياش در ... قَل بدی کٌ... باید قَل بدی ...باید -
 !ارتباط نباشی

داشتو چٌ . داشتو سرم را تکان تکان نی دادم کٌ با شنیدن حرفش خشک شدم
نی کردم؟ چطَر نی شد تا ندتی با چشو يای فریبای اٍ بیگانٌ شد؟ اصال نگر 

نی تَانستو بٌ گالب درى برگردم ٍ چَ دیَانگان پی اٍ نگردم؟ کٌ نبینهش ٍ یا سخت تر، 
قبَل کنو کٌ ندتی يَای چشو يای تًهینٌ را نکنو؟ نگر نی شد ... تا ندتی نخَايهش

برای ندتی ير چند کَتاى، قلبو را بٌ زنجیر کشیدى ٍ پای رفتن بٌ گالب درى را قطع کنو؟ 
اصال نهی خَايو برای جلَگیری از . نهی شد... نهی تَانستو... این کار از نن برنهی آند! نٌ
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ٌ ام را تنًا بگذارم انا عقل بٌ نن گَشزد نی زد کٌ چارى ای ! آشَب ٍ بلَای فانیلی تًهین
فعال چارى ای جز قبَل شرطش . فعال اختیارت بٌ دست این دختر بچٌ است. نداری
اگر نگارین بٌ کسی نی گفت کٌ انشب چٌ بالیی سرش آٍردى ای، نٌ تنًا تًهینٌ . نداری

باید عهَجان ٍ زن عهَ جان را يو فرانَش . کٌ باید پدر ٍ نادرت را يو فرانَش کنی
باید خَد را در نعرض يزار جَر تًهت نارٍا قرار . باید قید رضا ٍ بقیٌ را يو بزنی. کنی

نن با احساسات ! ایًا الناس: " نهی تَانستو در ديان نردم را ِگل بگیرم ٍ بگَیو. ديی
عهَزادى ام بازی نکردم، نن بٌ اٍ قَلی ندادى بَدم کٌ حاال زیرش بزنو، نن اٍ را بٌ خَد 

دٍ . " ٍابستٌ نکردى ام کٌ حاال با رذالت ٍ پستی اٍ را ريا کردى ٍ دنبال کسی دیگر برٍم
رايی سختی بَد ٍ نن ناتَان از تصهیو گیری بٌ چشو يای نگران ٍ التهاس گر نگارین 

. آینٌ ناشین را نجددا تنظیو کردم. دستی بٌ نَيایو کشیدم. چارى ای نبَد. زل زدى بَدم
 :گرى شل شدى کرٍاتو را باز کردى ٍ گفتو

 .قبَل -

ناشین را . حتی نگايش نکردم تا ببینو چشو يایش چٌ نی گَید. حرفی نزدم. حرفی نزد
. در سکَت فرنان را نی چرخاندم ٍ دندى عَض نی کردم. رٍشن کردى ٍ بٌ راى افتادم

بَی ... بَی خاک نی آند. شیشٌ را پایین کشیدم. باران ریزی شرٍع بٌ باریدن گرفت
 .بَی گالب درى! یک کالم... بَی عطری آشنا... بَی نو باران... چهن خیس شدى

. نن خــ ـیانـت کردى بَدم. از خَدم بدم آند. بغض سختی بٌ گلَیو چنگ انداختٌ بَد
ٌ ام خــ  يهین چند دقیقٌ پیش با قَلی کٌ بٌ نگارین دادى بَدم، بٌ يستی ام، بٌ تًهین

ٌ ای نگارین را چَن انیر خسرٍ دیدم. ـیانـت کردى بَدم . از خَدم بدم آند. برای لحظ
دلو نی خَاست سرم را از شیشٌ بیرٍن انداختٌ ٍ با قطرات باران اندکی از جَش ٍ 

چارى چٌ بَد؟ باید این چند ٍقت را دندان . خرٍش نغزم را خنک کردى ٍ التیام بخشو
ٍقتی نگارین پیادى . جلَی در خانٌ عهَجان رسیدیو. سر جگر گذاشتٌ ٍ صبر نی کردم
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دستش را از شیشٌ پایین کشیدى ناشین داخل کرد ٍ با نن دست . شد ٍ در را بست
با تعجب اٍل بٌ نن ٍ بعد بٌ دست يایهان . خَاست برٍد کٌ دستش را ريا نکردم. داد

 .نگاى کرد

 .فقط برای یک ندت کَتاى، خیلی کَتاى؛ نحال سٌ يفتٌ. قَل بدى نگارین -

 :نجدد گفتو. با سر حرفو را تایید کرد

بٌ يهٌ نیگیو ! تَ این ندت، نٌ حرفی از نانزدی نیاد نٌ بٌ نَعی ازش حرف زدى نیشٌ -
 .تا خَدنَن نخَاستیو کسی از نانزدی ٍ این حرف يا چیزی نهیگٌ

زنین تا آسهان با آن نشکی آرام . بٌ چشو يایش نگاى کردم. باز يو سرش را تکان داد
درست برعکس چشو يای اٍ کٌ . نگرانی در چشو يایش نَج نی زد. قلبو فرق داشت

ٍقتی در را پشت سرش . دستش را ريا کردم. نَجی از آرانش ٍ سکَن در خَد داشت
يو اٍ برای . صبر کردم در را ببندد ٍ راى افتادم. نی بست، نگاى نعناداری بٌ نن انداخت

ير دٍ برای ندتی بٌ التیام بخشی ٍ زنان . نن شرط گذاشتٌ بَد، يو نن برای اٍ
 .اٍ بٌ فکر خَد بَد ٍ نن بٌ فکر ير سٌ نفرنان. احتیاج داشتیو

نگايش دٍر اتاق چرخید ٍ رٍی نن . بٌ نحض رسیدن بٌ اتاقو آند. نادرم بیدار بَد
 .جابت ناند

 .سالم -

 خَبی؟ چٌ خبر؟ کنسرت خَب بَد؟. سالم اسفندیارم -

ٌ ی تخت کنارم نشست  .دستی بٌ نَيا ٍ گردن عضالنی ام کشید. لب

 نگارین چطَر بَد؟ يهٌ چیز خَبٌ؟ -

 .با اجازى تَن نن دیگٌ بخَابو. کنسرت يو خَب بَد. آرى آرى خَبٌ -
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چرا کٌ راست ٍ درٍغ حرف يایو را از دریچٌ . از نگاى بٌ چشهانش پريیز نی کردم
 .چشو يایو نی فًهید

 .گفتو نگران نباشٌ حتها رفتین بگردین. باشٌ، یٌ کهی دیر کردین، زن عهَت زنگ زد -

 .حرفی نزدم

از طرفی يو، فردا پنج شنبٌ بَد . باید پی عشرت نی رفتو. صبح خرٍس خَان بیدار شدم
. بًتر این بَد کٌ در دیدرس نادر ٍ در خانٌ باشو. ٍ نیًهانی قبَلی نن برگزار نی شد

. ٍرزش کردم، دٍش گرفتو، صبحانٌ خَردم ٍ کهی خَد را با گل يای باغ سرگرم کردم
ٌ الی درختان نن را نی پاید خَد را . نگران بَد. حَاسو بَد کٌ نادر از پشت پنجرى یا الب

باید طَری ٍانهَد نی کردم کٌ فکر آنًا فعال از سهت تًهینٌ دٍر . بی خیال نشان دادم
نهی تَانستو در این شرایط تاب . ای کاش ير چٌ زٍدتر این چند ٍقت تهام شَد. شَد

در آن صَرت . خدا خدا نی کردم کٌ نگارین دبٌ نکند یا زیر حرف يایش نزند. بیاٍرم
ٌ تر خَايد بَد دیگر . آتشی کٌ از دست رد نن بٌ سینٌ اٍ بٌ پا نی شد بسیار افرٍخت

عینک دٍدی ام را برداشتو ٍ سَییچ را از نادر . حاضر شدم. نجال ٍقت گذرانی نداشتو
 .گرفتو ٍ در جَابش کٌ پرسید کجا نی رٍی، گفتو دنبال کار یکی از دٍستانو

خَد را با دیدن چند . کهی قدم زدم.کنار اغذیٌ بًار ایستادم.بٌ نیدان شًیاد رسیدم
ٌ ی عشرت پیدا شد. نغازى سرگرم کردم نفس نفس . ساعت از دى گذشتٌ بَد کٌ سر ٍ کل

 :بٌ زحهت گفت. نی زد ٍ نعلَم بَد کلی دٍیدى

 سالم پسرم -

. کنار اغذیٌ فرٍشی، رٍی یک صندلی کٌ جلَ نغازى چیدى بَدند نشست. جَابش را دادم
يهان طَر کٌ نفس نفس نی زد ٍ دستش را رٍی سینٌ گرفتٌ بَد، با دست دیگر کیف 

دست پیش بردم کیف را بردارم کٌ . کَچکی را از زیر چادر درآٍرد ٍ رٍی نیز گذاشت
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نگايو از رٍی کیف بٌ صَرتش کٌ از شدت نفس نفس زدن نتَرم . گَشٌ کیف را گرفت
 .شدى بَد افتاد

 .صبر کن نادر، حرف دارم بايات -

ٌ ای نَشید ٍ گفت. برایش نَشیدنی سفارش دادم  :جرع

تَ فقط نگاى کن ببین . ببین پسرم، نن نهی تَنو يیچ کدٍم این ندارک رٍ بًت بدم -
اگر يو چیزی بَد نن اٍن رٍ بٌ خَد تًهینٌ . چیز بٌ درد بخَری پیدا نی کنی یا نٌ

شرنندى اتو نادر، نن يو انانت دار نردنو، نهی خَام نحل اٍن . نیدم، دست خَدش
 .دفعٌ رٍسیاى باشو پیش اٍن خدابیانرز

ٌ ی قبَل . نگايی بٌ لیَان آب رٍی نیز انداختو. نفس عهیقی کشیدم سرم را بٌ نشان
آرام ٍ آيستٌ کیف را برداشتو ٍ بٌ تک تک کاغذ يا ٍ اسناد . حرف يایش تکان دادم
با این ندارک حتی اگر پریچًر خانو دستی بٌ سند نی برد، . درٍنش نگايی انداختو

حاال نی تَانستو با رٍی . خَشحال شدم. نی شد ادعا کرد اصل سند بٌ نام تًهینٌ بَدى
حس کسی کٌ از . احساس نردانگی. حاال احساس قدرت نی کردم. باز بٌ سَیش برگردم

بٌ . نی خَاست ير چٌ زٍدتر برٍد. عشرت عجلٌ داشت. نعشَق خَیش حهایت نی کند
ٍقتی برنی گشتو با . اٍ انید دادم این يا ندارک نًهی است ٍ در حفظ آن کَشا باشد

از . کبکو خرٍس نی خَاند. انگشت يایو رٍی فرنان ضرب گرفتٌ بَدم ٍ آٍاز نی خَاندم
ٍقتی بٌ خانٌ . این کٌ نی تَانستو کاری برای اٍ انجام ديو حس نردانگی نی کردم

سبد نیَى يای شستٌ، نصف آشپزخانٌ را پر کردى بَد ٍ . رسیدم نادرم در حال تدارک بَد
گالب ٍ لعبت ندام بٌ دست ٍ پای يو گیر نی کردند ٍ سینی سینی شیرینی يای پختٌ را 
ٌ دار کریستال نی چیدند . کٌ عطر خَشش کل خانٌ را برداشتٌ بَد، در ظرف يای تخِت پای

ٌ ی . نادرم یک نادام ارننی را آٍردى بَد تا بٌ گل آرایی سالن بپردازد نادام با لًج
ٌ ی گدان يا ٍ ٍسایل دیگر را نی چیند ٍ  ارننی اش بٌ نادر نتذکر نی شد کٌ انرٍز فقط پای
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ٌ دار ٍ رٍی نیزی از ير . فردا گل يای تازى ٍ شاداب نی آٍرد انَاع گلدان يای دیَاری ٍ پای
ٌ ای ٍ سرانیکی ٍ چینی ٍ برنجی ٍسط سالن بَد ٍ نادام با دقت ٍ ظرافت  نَع شیش

دٍ دختر کو سن ٍ سال يو کنار دستش بٌ دستیاری . یک بٌ یک از آنًا استفادى نی کرد
کهی گل نصنَعی ٍ سیو ٍ عنبر يو با خَد آٍردى بَد ٍ با سلیقٌ . ٍ کهک نشغَل بَدند

صدایش با . با دیدن نن دست از کار کشید ٍ خندان سالم کرد. بٌ کار خَد نشغَل بَد
 :لًجٌ ارننی سالن را پر کرد

ير چی نی گو بٌ کارش ! خَبی؟ ببین نادرت چقدر اضطراب دارى. سالم آقا اسفندیار -
ٍاال نن يهین چند ٍقت پیش برای . برسٌ ٍ نن رٍ تنًا بگذارى بٌ گَشش نهیرى

 .بگَ نگران نباشٌ. افتتاحیٌ کلیسای سرکیس نقدس، خَدم تنًایی گل آرایی کردم

خَشحالی در رفتارش ٍ . شاد بَد. چشو يای نادرم نی خندید. ٍ با نتانت خندید
 .حرکاتش پیدا بَد

بیا ببین کت ٍ شلَاری کٌ برات سفارش دادم رٍ دٍست داری؟ . بیا نادر، بیا ببرنت باال -
نی خَاستو ! نی دٍنی کی بًش گفتٌ بَدم؟ برج دٍ. سپردم کاترین از خارج برات آٍردى

بیا، تیز باش . پنج تیر برای عرٍسی پسر حاج بنا بپَشی کٌ قرعٌ بٌ نراسو خَدت افتادى
 .پسر، يزاری کار دارم

. بٌ نادر ٍ زن عهَ... بٌ نگارین... بٌ رٍز نراسو فکر نی کردم. بٌ دنبالش راى افتادم
یک جعبٌ بزرگ . نادرم کٌ قبراق ٍ سرحال بَد! نهی دانو نگارین چیزی بٌ آنًا گفتٌ یا نٌ

درش را کٌ باز کرد، کاٍر کت ٍ شلَار ٍ کفش يای براق گتردار نشکی ٍ . رٍی تختو بَد
کاش نی شد این کت ٍ شلَار را . دلو يری پایین ریخت. یک پاپیَن باریک نهایان شد

خَاستو بپَشهش کٌ صدای خندى ٍ سالم ٍ . در رٍز دانادی ٍ ٍصال نحبَبو بپَشو
 .علیک زن عهَجان از سالن ٍ طبقٌ پایین بٌ گَش يای نا رسید

 :با خندى گفت. نادر تند ٍ سریع در جعبٌ را گذاشت ٍ آن را زیر تخت پنًان کرد
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دٍست ندارم زن عهَت تَ این لباس ببیندت ٍ برى بٌ گَش . نهی خَاد االن بپَشی -
 .با دیدن تَ، با دیدن پسر نن. نی خَام يهٌ با دیدنت شَکٌ بشن. بقیٌ برسَنٌ

صدای زن عهَ جان بلند . ٍ با غرٍر دست بٌ سینٌ گذاشت ٍ غرق در تهاشای نن شد
 .شد

 !آيای صاحبخَنٌ، کجایی؟ نیرٍی کهکی اٍندى -

. تهام رفتاريا طبیعی ٍ نعهَلی بَد. نگران بَدم. تنًا شدم. نادر چشهکی زد ٍ رفت
صدای خندى ٍ برٍ ٍ . زن عهَ شاد بَد. نادر شاد بَد. خبری از دلًرى ٍ نگرانی نبَد
بَی خَش عطر شیرینی يای تازى ٍ نًار در يو آنیختٌ ٍ تا . بیایشان خانٌ را پر کردى بَد

پس نگارین چٌ کردى بَد؟ نگر نٌ این کٌ قرار بَد از آنًا . باال ٍ در اتاق نن نی آند
بخَايد تا اجازى ديند ندتی بی اسو ٍ رسو، بی نانزدی ٍ ساز ٍ آٍاز با يو نعاشرت کردى 

ٍ بیشتر پی بٌ اخالقیات يو ببریو؟ پس چرا يیچکس نگران نبَد؟ چرا يهٌ با شادی 
کشَی نیز . داشتو خفٌ نی شدم. قلبو در تب ٍ تاب بَد... پی جشن فردا بَدند؟ آى

گل سر تًهینٌ را از جیبو در آٍردى ٍ در جعبٌ کَچک ننبت کاری ام کٌ . تحریر را باز کردم
قطرى . ندتی بٌ جعبٌ زل زدم. در کشَ را نبستو. پارسال از اصفًان خریدى بَدم، گذاشتو

جعبٌ پیش چشهانو . اشکی درشت، غلتان ٍ لرزان از چشو يایو سر خَرد ٍ پایین افتاد
... تًهینٌ. رٍی جعبٌ دست کشیدم. اشک يای نزاحو نهی گذاشتند راحت باشو. تار شد

ٌ ی نن ببخش عزیز . اسفندیارت را ببخش. نن را ببخش... عزیز نن، زیبای نن... تًهین
ببخش کٌ خانَشی آتش قًر فانیل ٍ بی آبرٍیی را بر عجلٌ . ببخش کٌ قبَل کردم. دلو

آخر نی دانی چیست؟ اگر در فانیل سر ٍ صدا بٌ پا نی شد، . برای نجات تَ نقدم دانستو
بٌ خیالو چشو يایش را نی دیدم کٌ نرطَب شدى، . نا از يو دٍر تر ٍ دٍرتر نی شدیو

 ...آى... چشو يای سیايش... خیس شدى، چشو يایش
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نن، . زیر لب نالٌ کردم. بی صدا، بی حرکت. يهان جا رٍی زنین نشستو ٍ زار زدم
ٌ ی آن نظانی عالی رتبٌ، نن با این يهٌ دبدبٌ ٍ کبکبٌ، با این خانٌ ٍ  اسفندیار، دردان

 .زندگی

حتی نیل بٌ . نیل بٌ يیچ چیز نداشتو. نیل بٌ غذا نداشتو. برای نًار صدایو کردند
اگر انیرخسرٍ حرفش را بٌ کرسی نی نشاند . نفس کشیدن بدٍن تًهینٌ را يو نداشتو

ٌ ی فیلو يایش نی کرد چٌ؟ قلبو بٌ درد نی آند ٍقتی  ٌ ی نن را ينرپیش چٌ؟ اگر تًهین
برای . نًار نخَردم. چًرى نعصَم ٍ چشو يای دلربایش را بر سر در سینها تصَر نی کردم

ٌ  يو پایین نرفتو  .سر آخر نادرم ٍارد اتاق شد. عصران

 اسفندیار؟ نادر زشتٌ، تَ چرا یٌ تک پا خدنت زن عهَت نهیای؟ -

 .ٍقتی نن را دید کٌ بی حال ٍ ناالن رٍی تخت افتادى ام نگران شد

 چیٌ نادر؟ چتٌ؟ زبَنو الل نکنٌ ناخَشی؟ -

 .ٍ دستش را رٍی پیشانی ام گذاشت

 ...گالب... گالب! اسفندیار تَ کٌ تب کردی نادر! یا سید صالح -

 ...سرم... چیزیو نیست، فقط یکو سرم. خَبو. قال نکن نادر -

 .ٍ سرم را نیان دست گرفتو

 !کجایی پس... گالب ! پسر تَ فردا نًهَنی داری! چی رٍ خَبو -

ٌ يا را با عجلٌ باال نی آند بلند شد  .صدای پای گالب کٌ پل

 جانو خانَم جَن، چی شدى؟ -

 .آقا اسفندیار ناخَشن. برٍ بٌ خدابخش بگَ ناشین رٍ راى بندازى -
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 .گالب کف دست را پشت دست دیگرش کَبید

 !خاک عالو، االن چٌ ٍقت ناخَشی بَد آقا -

زن عهَجان کٌ از صدای نادر ٍ گالب . نادرم بی تَجٌ بٌ اٍ سراغ کهد لباس يایو رفت
 .خَد را بٌ اتاق رساندى بَد، بٌ طرفو آند ٍ تب پیشانی ام را گرفت

االن با این حال دکتر بیاد باالی سرش . نهی خَاد لباس تنش کنی. نکن زن داداش -
ٌ ی آقا نیرزااحهد. بًترى بگَ آقا اسفندیار ناخَشن اگر . گالب خانو برٍ زنگ بزن خَن

اگر يو گفت رفتٌ بیهارستان اٍن ٍقت نی بریهش . نیشٌ آقا رضا یٌ تک پا بیان این جا
 .تیز باش. اٍن جا

کهی نهک در . آب ٍلرم آٍردند. نادر ٍ زن عهَ تا آندن رضا نشغَل بَدند. گالب رفت
. پايایو را آرام پاشَیٌ کرد. نادر پاچٌ شلَارم را آرام تا زد ٍ تا زانَ باال آٍرد. آن ریختند

زن عهَ دستهال سپیدی بٌ دست داشت ٍ آن را در ظرف کَچک پر از آب فرٍ نی برد ٍ 
گَش يایو بو بَد؛ ٍلی چندین بار نام . آبش را نی چالند ٍ رٍی پیشانی ام نی گذاشت

رضا کیفش را باز . رضا کٌ رسید ير دٍ کنار رفتند. نگارین را در بین حرف يایشان شنیدم
ٍقتی آن را بلند کرد تا دنای بدنو . تب سنج بٌ ديانو گذاشت. فشارم را کنترل کرد. کرد

تنًا اٍ بَد کٌ از يهٌ چیز باخبر بَد ٍ . را ببیند، از گَشٌ چشو نگايی بٌ نن انداخت
 ...این رٍسیايی. این شرم. این خجالت. این نن را عذاب نی داد

دينت رٍ . زن عهَجان از اٍن پارچ یٌ لیَان آب بٌ نن بدین. تبت خیلی باالست عاشق -
 .اٍن چشو يات رٍ ٍا کن پسر. چٌ خجالتی يو يست. باز کن

ٌ ی عاشق ندام در سرم تکرار نی شد. ٍ قرصی بٌ ديانو گذاشت عاشق، عاشق، . کله
 .عاشق

 :زن عهَجان با خندى گفت
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ٌ ام - خدا . يهین آقا رضا اٍند باالی سرش. نگارین نن يو دیشب تب کردى بَد بچ
 !يَای این دٍ تا عاشق رٍ داشتٌ باش کٌ تب عشقی کٌ نیگن يهینٌ. عهرت بدى

شاید با . لبخند نحزٍنی زد. نادر کنارم نشست ٍ دست يایو را گرفت. ٍ ریز ریز خندید
غــریـ ـزى نادری خَد پی بٌ آشَب دلو نی برد کٌ این چنین با غو بٌ چشهانو 

نگرانی را از . استیصال را در چشهانش خَاندم. یک آن دلو برایش سَخت. نی نگریست
یا شاید سادى تر، نًر عهیق نادری کٌ از تحلیل فرزندش در عذاب . چشو يایش خَاندم

 .بَد را از چشهانش خَاندم

َ يای عزیز، با عرض شرنندگی تشریف ببرین بیرٍن این شازدى یٌ آنپَل  - خب زن عه
 .يو الزنشٌ

 .آنپَلو را زد ٍ بٌ طرف پنجرى رفت. بَی الکل اتاق را در برگرفت. اتاق را خلَت کرد

 .نگارین نی گفت یٌ قرار يایی ٍاسٌ خَدتَن گذاشتین -

 .با سر تایید کردم

 .نی گفت قرارى یٌ ندتی برین ٍ بیاین -

 .با سر تایید کردم

 .نی گفت، قرار گذاشتٌ باياش در ارتباط نباشی -

ٌ يا رفت ٍ انگشتش را . نگايو را از پنجرى برداشتو ٍ آيستٌ آى کشیدم بٌ طرف قفس
 .رٍی کتاب يا کشید

ٌ ست؟ - ٌ اش نقش  نی دٍنی این يا يه

 نقشٌ؟ چٌ نی گفت؟. پرسشگر نگايش کردم
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نی خَاد برید، بیایید، بگردید، نی خَايد بٌ يهٌ بگٌ تَ اٍن رٍ نی خَای ٍخَب برای  -
اٍن ٍقت، ٍقتی قشنگ يهٌ شها رٍ بٌ رسهیت، نانزد . يهٌ جا بیفتٌ کٌ قرارى نانزد کنید

ٌ يا ٍ رستَران يا دیدنتَن، ٍقتی دیگٌ نٌ  يهدیگٌ شناختن، ٍقتی قشنگ يهٌ تَ کاف
پای پس داشتی نٌ پای پیش، بیاد ٍ بگٌ حاال نن رٍ بٌ خَدت ٍابستٌ کردی، تا حاال 

اگٌ چًار تا در ٍ يهسایٌ ٍ فانیل ٍ آشنا نی دٍنستن کٌ نا يو اسو يهیو حاال دیگٌ کل 
ببین کی بًت . کٌ نی زنٌ زیر قَلش... اٍن نَقع ست کٌ دبٌ نی کنٌ. تًران نی دٍنن

 !يهین فردا يو تَ نراسو نی خَان بًت کادٍ یک انگشتر بدن. گفتو

 .برگشت ٍ بٌ چشو يایو نگاى کرد

بیشتر از . اگر ٍاقعا اٍن دختر رٍ نی خَايی ٍ دل بٌ دل نگارین نهیدی اذیتش نکن -
ٌ اش نکن اگر ٍاقعا قصد داری بًو بزنی، يهین االن بگَ کٌ ينَز . این بٌ خَدت ٍابست

اٍن دختر حساسیٌ، این عرٍس عرٍس کردن يای نادرت يو . يهین االن. خبری نیست
 !نذار بیشتر پیش برین. حسابی بًش انیدٍاری نی دادى کٌ تَ يو اٍن رٍ نی خَای

از این کٌ این قدر سادى . سَزش شدیدی در نعدى ام حس نی کردم کٌ تهانا عصبی بَد
. رضا راست نی گفت. باٍر کٌ نٌ، دلو بٌ حالش سَختٌ بَد. لَحانٌ نگارین را باٍر کردى ام

یک بار اٍ را شبانٌ بٌ گردش بردى بَدم ٍ آن يهٌ حرف ٍ . تصهیو خطرناکی گرفتٌ بَدیو
 .حدیخ بٌ پا شدى بَد، چٌ رسد بٌ این کٌ چند ندتی با اٍ نعاشرت يو نی کردم

ٌ ام گذاشت  .رضا ٍسایلش را جهع کرد ٍ دست رٍی شان

باياش بازی نکن . بٌ خدا يهَن قدر کٌ نگارین رٍ دٍست دارم تَ يو برایو عزیزی -
 .اگٌ اٍن رٍ نهی خَای يهین االن بگَ. اسفندیار

 .ٍقتی رفت تا ندتی بَی عطر خَشبَیش اتاق را احاطٌ کردى بَد
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نادرم از صبح آرایشگر نخصَصش را بٌ خانٌ آٍردى ٍ . باالخرى رٍز جشن فرا رسید
اٍ خَب نی دانست . انَرات نًهانی را بٌ لعبت کٌ زنی با سلیقٌ ٍ دنیا دیدى بَد سپرد

از صبح صدای برٍ ٍ . نیًهانی يای نادر را بٌ چٌ شکل برگزار کند کٌ باب نیلش باشد
خالٌ ننصَرى از صبح خدنتکارانش را برای کهک بٌ خانٌ نا . بیای ايل خانٌ بلند بَد

داشتو از باال بٌ رفت ٍ آند ٍ جنب ٍ جَش افراد نگاى نی کردم کٌ نتَجٌ . فرستادى بَد
لیال شدم کٌ نعصَنانٌ رٍی نبل در خَد نچالٌ شدى ٍ در آن يهٌ سر ٍ صدا خَابیدى 

ير کٌ بٌ نَعی سعی داشت خَدش را پیش . پایین رفتو. دلو بٌ حالش سَخت. بَد
سالم کردن يا ٍ تبریکاتشان کٌ آنیختٌ بٌ چاپلَسی بَد از ير . چشهان نن شیرین کند

طفلِک . با لبخند از يهٌ تشکر کردى ٍ بٌ طرف لیال رفتو. طرف سالن بٌ گَشو نی خَرد
اٍ را در آغَش کشیدى ٍ داشتو با خَد باال نی بردم کٌ صدای گالب از پشت . بیچارى

 .سرم، نن را در جای خَد نگٌ داشت

 ...ٍلی... بٌ خدا نی خَاستو بگذارنش پیش باباش ٍلی. خدا الًی نن رٍ نرگ بدى آقا -

ٌ اش را تهام کند نی دانستو دلش طاقت نهی آٍرد لیالی طفل نعصَم را . نگذاشتو جهل
ٌ اش تنًا بگذارد  .با پدر نعتاد ٍ بی بت

 .نحل تَ، نحل لعبت. لیال دیگٌ عضَی از خَنَادى نا شدى. اشکالی ندارى گالب -

از این کٌ اٍ را يو سطح با اعضای خانَادى نام بردم خجل ٍ شادنان . شرنگین خندید
 .شد

بدینش . الًی کٌ بٌ حق پنج تن خیر از َجٍَنیتَن ببینید. خدا از بزرگی کهتَن نکنٌ آقا -
 .زحهتتَن نی شٌ. بٌ نن

اگر يو نن تَ اتاق نبَدم برش ندار، بذار . نی برنش تَ اتاقو نی ذارنش رٍی تخت. نٌ -
 .تَ این سر ٍ صدا کٌ نهیشٌ خَابید. يهَن جا بخَابٌ بچٌ
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 :گالب دستی بٌ چًرى غرق در خَاب لیال کشید ٍ آيستٌ گفت

ٌ م بٌ خَابیدن تَ يیايَ عادت کردى - تَ اٍن خراب شدى یا صدای نشئگی اٍن . بچ
ٌ م یکو . پدرسگ ٍ دٍست ياش بٌ رايٌ یا صدای بزن بزن ٍ دعَا تنًا جایی کٌ بچ

 .خدا سایٌ شها ٍ پدر ٍ نادرتَن رٍ از سر نا کو نکنٌ. راحت نی کنٌ يهین جاست

سال يا بَد کٌ خانٌ یکی شدى بَدیو ٍ ير . گالب دیگر چَن خَاير بزرگ تر نن شدى بَد
ٌ ی نا نی خَابید. رٍز یکدیگر را نی دیدیو با . حتی گايی شب يا يو در کنار لعبت در خان

داشتو از . يو راحت بَدیو ٍ نن يیچ گاى چَن صاحب فرنان با اٍ برخَرد نهی کردم
ٌ يا باال نی رفتو کٌ صدای سالم نگارین ٍ از پی آن بَی تند ادکلنش سالن را پر کرد . پل

ٌ دار بٌ ساق يای . بٌ طرفش چرخیدم. پایو رٍی پلٌ خشک شد نگايو از کفش يای پاشن
. سپیدش کٌ با بند کفش احاطٌ شدى بَد بٌ دانن کَتاى ٍ کارشدى ی نشکی اش افتاد

سرم را باال گرفتٌ ٍ اٍ را کٌ تاپ . سیايی کفش، سپیدی پَستش را بیشتر نشان نی داد
ٌ دار سپید رنگی بٌ تن داشت نگاى کردم . آرایش کردى ٍ نرتب. غرق در طال ٍ جَاير. یق

کیف . رٍی نَيایش یک تل پًن ٍ بزرگ کٌ ردیفی از گل يای سپید داشت، گذاشتٌ بَد
نگاى تحسین آنیزی بٌ دٍر ٍ . کَچک نشکی اش را زیر بغل گرفتٌ ٍ خندان بٌ طرفو آند

خدنٌ در سکَت نشغَل کار . شَکٌ بَدم ٍ از جای خَد تکان نخَردم. بر سالن انداخت
صدای بی ٍقفٌ تپش يای قلبو تنًا صدایی . خَد بَدند ٍ زیر چشهی نا را نی پاییدند

. گالب لیال را از دستو گرفت ٍ باال برد. بَد کٌ سکَت حاکو بر سالن را نی شکست
 :نگارین کف دٍ دست را بًو کَبید ٍ گفت

ٍای چقدر بَی گل زیادى آدم حظ . چقدر يهٌ چی خَبٌ، چقدر این جا قشنگ شدى -
 .نی کنٌ

 .دست يا را در جیب فرٍ بردى ٍ رٍ بٌ رٍیش ایستادم

 .سالم -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  233  

 .سالم عزیزدلو -

ٌ اش را شرٍع کردى. ناتو برد نایستادم تا ! آن يو جلَی این يهٌ آدم. از يهین االن نقش
يهین یک کلهٌ يو از يهین االن . نایستادم تا بیشتر پیشرٍی کند. با نن دست بديد

ٌ ی خالٌ يو خَايد  نی شَد علو عحهان ٍ ديان بٌ ديان بین خدنٌ نی چرخد ٍ تا خان
ٌ اش را بٌ يهین ننظَر فرستادى ٍ کهک بًانٌ بَدى. رسید  !بی شک اٍ خدن

 .نن کٌ صبحَنٌ نخَردم، اگٌ تَ يو ناشتایی بیا با يو بخَریو -

يرچٌ باشد، نا نٌ نانزد يو يستیو نٌ قرار . خَاستو بٌ بًانٌ صبحانٌ کهی صحبت کنیو
نباید سَ استفادى کردى ٍ در حضَر دیگران نن را عزیز خَد ! است نانزد يو باشیو

قرار بَد بعد . باید ير چٌ زٍدتر قائلٌ را ختو کردى ٍ خَدم را نجات نی دادم. خطاب کند
عصر يو خانٌ کو کو برای ٍرٍد . از صبحانٌ بٌ يهراى رضا برای جبت نام بٌ دانشگاى برٍم

باید بٌ اٍ نی گفتو اگر انرٍز سر قَلش . االن بًترین فرصت بَد. نیًهانان آنادى نی شد
نهاند ٍ کاری کند کٌ دیگران بیش از پیش بٌ ازدٍاج نا فکر کنند، يهین انرٍز خَد، 

 .نرگ یک بار، شیَن يو یک بار. يهٌ چیز را بٌ خانَادى يا خَايو گفت

*** 

رٍی کابینت يا ٍ رٍی زنین پر بَد از خَردنی يای رنگ ٍ . آشپزخانٌ خیلی شلَغ بَد
لعبت داشت خَرشت نًار را . ٍارنگ تا در طَل نیًهانی ظرف يای خالی را با آنًا پر کنند

 :بٌ نگارین گفتو. يو نی زد

چٌ خبرى کف آشپزخَنٌ ! لعبت جهع نی کردی... حَاست باشٌ نخَری بٌ این سبديا -
 !این يهٌ بار ٍ بندیل
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انگار بار اٍلٌ این جا نًهَنی بٌ پا ! چٌ کار کنو آقا. سالم نگارین خانو... صبح بخیر آقا -
. ير چی گفتو بسٌ کافیٌ قدر پَنصد نفر آدم، خانو نادرتَن ٍسیلٌ گرفتٌ. نیشٌ

 .آشپزخَنٌ بٌ این بزرگی  يو جا ندارى ٍ جَاب کردى، دیگٌ االن فقط رٍ فرق سر نن خالیٌ

کانال نشخص بَد کٌ خستٌ شدى ٍ نادر اٍ را با کلی نسَلیت تنًا . زیر لب خندیدم
 .گذاشتٌ

ٌ تَن رٍ حاضر نی کنو -  .شرنندى یک چند لحظٌ صبر کنید. آقا االن صبحَن

 :در یخچال را باز کردم ٍ گفتو

 .خَدم یک چیزی نی خَرم، بٌ کارت برس. نهی خَاد لعبت -

ٌ ی لب پنجرى نهک پاش را برداشت ٍ کهی نهک بٌ غذا اضافٌ کرد  .لعبت از طاقچ

. از الًٌ صبح پاشدم، تا االن سر گازم! شرنندى آقا، این يهٌ آدم نًار يو نی خَان دیگٌ -
از يهین االن نشغَل پخت ٍ . تازى برای شام يو تَی حیاط دیگ ٍ آتیش بٌ پا کردیو

چٌ برٍ بیایی، چٌ دم ! برٍ ببین چٌ تدارکی دیدى. خدا نگٌ دارى خانو جان رٍ براتَن. پزیو
 !بَقلهَن کشتن اندازى ی شترنرغ، یٌ رٍنش اندازى دٍتا کف دست ننٌ. ٍ دستگايی

نگارین دٍ لیَان شیر ریخت . يهیشٌ در تعریف اغراق نی کرد. باز نرا بٌ خندى ٍا داشت
 .ٍ نشست

 لعبت شیر نیخَری؟ -

 .نَش جان شها باشٌ. نن؟ نٌ خانو جان -

ٌ ای از سرشیر گرفتو ٍ زیر چشو نگارین را نگاى کردم. در چشو بًو زدنی نیز را چیدم . لقه
لعبت از پشت نگارین نگاى . قاشق عسل را در شیر يو نی زد ٍ چشو يایش راى افتادى بَد

يهٌ . حاال اٍ ٍ گالب يو جریان را نی دانستند. نادرانٌ ٍ نگرانی بٌ نن انداخت
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صدای بريو خَردن قاشق با دیَارى . نی دانستند ٍ يیچ کس بٌ رٍی خَد نهی آٍرد
دیگر برایو نًو . دیگر چَن آن شب ترس بٌ دل را نهی دادم. لیَان تهرکزم را بًو نی زد

نبَد عهَجان یا پدر بفًهند آن شب چٌ بین نا گذشتٌ ٍ نن بٌ جای تاالر اٍ را بٌ خانٌ 
تهانی این فکر يا با یاد نگاى آخر تًهینٌ ٍ خیسی چشهانش . شًرام ٍ زیر سرم بردى ام

در نبردی بَدم نیان عقل ٍ دل کٌ يیچکدام بر دیگری برتری . نقش بر آب نی شد
ير دٍ بٌ یک اندازى بٌ جسو ٍ ذين ناتَان نن يجَم آٍردى ٍ سعی بر . نهی یافتند

 .پیرٍزی خَد داشتند

ٌ ام را . اگر بلَا بٌ پا نی شد، پدرم برای يهیشٌ طردم نی کرد باید برای يهیشٌ دٍر تًهین
. چشو يای سیاى ٍ نژى يای فر خَردى اش را. خط نی کشیدم، دٍِر آن چشو يا را

نگارین آيی کشید ٍ قاشق را رٍی . چشو يایی کٌ فقط برای نن بَد، کٌ نال نن بَد
 .نعلبکی گذاشت

 اسفندیار، نی دٍنی یکی از غذايای انشب نرغ ترش با ناست چکیدى نحلی يست؟ -

 :ٍ قری بٌ سر ٍ گردن داد ٍ گفت

 .خیلی بٌ نن لطف دارن! زن عهَجان خَاستٌ یکی از غذايا بٌ نیل نن پختٌ بشٌ -

داشت نَزیانٌ حرف نی زد؛ یعنی نن يو در جشن تَ صاحب نظر يستو؛ یعنی این قدر 
یا سادى تر این کٌ نن . نزدیک يستو کٌ یکی از غذايای اصلی بٌ نیل نن طبخ نی شَد

ننی کٌ قرار است بٌ زٍدی عرٍس این خانَادى . يو بٌ نَع خَد صاحب نجلس يستو
ٌ ای کٌ حرف يا را نی شنَند . بٌ خیال خَد اٍلین نفَذ بین خدنٌ خانٌ است. باشو خدن

اٍ نهی دانست لعبت ٍ گالب . ٍ بٌ بقال ٍ چقال ٍ ير کٌ نا را نی شناخت خبر نی بردند
تا چٌ حد نسبت بٌ آبرٍی نا ٍفادار ٍ خَیشتن دارند ٍ يرگز آنچٌ در داخل خانٌ رٍی 

نهی دانست نقش بازی کردن در حضَر آنًا . نی داد را با خَد بیرٍن نهی برند
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تیر ير کنایٌ یا . دیگر آن اسفندیار سادى ٍ بی خیال چند ناى پیش نبَدم. بی نعناست
 .رفتار نکارانٌ را حس نی کردم

ٌ ی کار بٌ . نگايو از پشت سرش رٍی خدنتکار جَان خالٌ جان جابت ناند بٌ بًان
نی دانستو کٌ نی خَايد برای . آشپزخانٌ آندى ٍ نشغَل دستهال کشیدن نیَى يا شد

اشارى ای بٌ لعبت کردم ٍ اٍ يو جَان را دست بٌ سر کرد ٍ بیرٍن . خالٌ جان خبر ببرد
ٌ ی سر زدن بٌ آشپزيای حیاط، نا را تنًا گذاشت. فرستاد حرف يایو . خَدش يو بٌ بًان

برای قدرت گرفتن، بٌ انیدی کٌ . تصهیو گرفتو شجاع باشو. را سبک سنگین کردم
 .تًهینٌ بٌ نن داشت تهرکز کردم

 قرارنَن چی بَد؟ -

ٌ ای شیر نَشید ٍ سعی کرد بٌ رٍی خَد نیاٍرد  .جرع

 !نگٌ چی شدى حاال -

 .چاقَ را در کرى فرٍ بردى ٍ با بی خیالی بٌ نان نالید

قرار بَد کاری نکنیو کٌ فکر کسی بٌ نانزدی برى، قرار بَد طَری برخَرد کنیو کٌ بعد از  -
 قرارنَن این نبَد؟. چند بار نعاشرت بگیو نا بٌ درد يو نهی خَریو

 :ٍ دستو را يَا چرخاندم ٍ ادایش را در آٍردم

چٌ " زن عهَ جان خَاستٌ یکی از غذايا بٌ نیل نن باشٌ" ٍ ! " سالم عزیزم"دیگٌ  -
ٌ ایٌ؟ تَ کی تا حاال بٌ نن گفتی سالم عزیزدلو کٌ انرٍز جلَی این يهٌ آدم نیگی؟  صیغ

 .دستش را رٍی نیز گرفتٌ ٍ با فشار پايا، صندلی اش را بٌ عقب يل داد

 .نن سیر شدم، نهنَن -
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 .بگیر بشین -

 .داشت نی رفت کٌ با دست رٍی نیز کَبیدم

 !گفتو بگیر بشین -

بی نعطلی سر جایش . لحن آنرانٌ ٍ جدی ام را برای اٍلین بار نی شنید. جا خَرد
ٌ يایش سرخ شد کٌ گفتو يهین االن نی زند زیر گریٌ؛ ٍلی گریٌ نکرد. نشست . گَن

ٌ ام نی انداخت ناگًان دلو بٌ حالش . نفس يای ننقطع ٍ پیاپی اش نن را یاد تًهین
بٌ چشو يایش کٌ با . چنگی بٌ نَيایو زدم ٍ در دل بٌ خَد لعنت فرستادم. سَخت

 :غهی عجیب نن را نی نگریست خیرى شدم ٍ با لحنی آرام ٍ دلجَیانٌ گفتو

 چرا با نن این کارٍ نی کنی نگارین؟ -

ٌ اش لرزید نَيایش . آرام لب پایین را گاز گرفت تا از ریزش اشک يا جلَگیری کند. چان
ٌ اش کردى از کیف دستی اش کش نَیی در . را تند تند از پیشانی کنار نی زد، گَیی کالف

 :آرام تر گفتو. نَيایش کَتاى بَد؛ انا نی شد بٌ اندازى یک کف دست آن را بست. آٍرد

 .بٌ خدا نن نهی خَام اذیت شی -

 .باشٌ، دیگٌ حَاسو رٍ جهع نی کنو. نًو نیست -

آن را رٍی نیز گذاشت ٍ با نَک . بار دیگر دست در کیف کرد ٍ یک بستٌ کَچک در آٍرد
 .انگشتانش بٌ طرفو يل داد

نانان ٍ زن عهَجان گفتن این رٍ بٌ عنَان کادٍی انرٍز . پس این رٍ يو بگیر. بیا -
 .بگیرش. بًت بدم

شاید يو دنبال جایی برای خلَت . نهاند تا عکس العهلو را ببیند. ٍ آشپزخانٌ را ترک کرد
یک . بستٌ را باز کردم. تا دٍبارى شکستنش را نبینو. بَد تا ریزش اشک يایش را نبینو
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رضا گفتٌ بَد . انگشتر پًن ٍ سنگین نردانٌ بَد کٌ یک سنگ بزرگ نشکی رنگ داشت
نگران ... نگران بَدم. نفسو را با آيی بیرٍن دادم. کٌ تهام این کار يا نقشٌ است

نگران قضاٍت يای فانیل ... نگران عهَ جان ٍ زن عهَ جان... نگران پدر ٍ نادر... نگارین
ٌ ام نگران آن چشو يای سیاى کٌ تا عهق . ٍ دٍست ٍ آشنا ٍ بیشر از يهٌ، نگران تًهین

آن نَيای . آن اندام کشیدى ٍ زیبا کٌ چَن پریَشی بی يهتا بَد. قلبش را نشان نی داد
خیال اٍ بر ير چیز دیگری برتری . ناگًان دلو يَایش را کرد. لَلی ٍش، ٍحشی ٍ ريا

صدای گالب نن را از . داشت ٍ نن خیلی زٍد دل نگرانی يای دیگر را فرانَش کردم
 .خیال چشو يای نشکی ٍ فریفتٌ تًهینٌ بیرٍن آٍرد

 .آقا، آقای دکتر تشریف آٍردن -

 .بگَ االن نیام -

 .رضا آندى بَد تا برای جبت نام برٍیو

*** 

ٌ ای قطع نهی شد پنجرى را . داشتند فلکش نی کردند. صدای فریاد يای گَشخراشش لحظ
نن کٌ کاری از دستو بر نهی آند، نن کٌ . بستو تا بیش از این رٍانو را نکدر نکند

دستهال نچالٌ شدى ی رٍی نیز را برداشتو ٍ رٍی دانٌ دانٌ . نهی تَانستو کهکی بٌ اٍ کنو
بیش از چند رٍز بَد کٌ اٍ رفتٌ بَد ٍ نن حاال تنًا تر از يهیشٌ . قاب يایو دست کشیدم

ٌ يا پنًان کردى . بَدم ٌ الی پارچ ٌ يای نبریدى را باز کردى ٍ کراٍاتش را کٌ الب صندٍق پارچ
ٌ ام. آيستٌ بلندش کردم. بَدم، بیرٍن کشیدم قلبو گرم . گَیی شیئی قیهتی را برداشت

عهیق، عهیق ٍ . آرام بَییدنش. با يهین تکٌ پارچٌ، جان تازى بٌ رگ يایو دٍید. شد
ٌ ام را پر کرد. کشدار خَش بٌ سعادت . دٍبارى نگايش کردم. بَی خَش عطرش تهام ری

یعنی االن کجا . کٌ يهٌ جا با اٍ بَد... کٌ دست در گردن اٍ نی انداخت... این تکٌ پارچٌ
در خیالو اٍ را عابری دیدم . کاش ساعتش بَدم... بَد؟ چٌ نی کرد؟ کاش پیراينش بَدم
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. خاری از حسادت بٌ قلبو فرٍ رفت. کٌ در خیابان قدم نی زند ٍ زنی از اٍ آدرس نی پرسد
یعنی راستی راستی با اٍ حرف زدم؟ اگر خیال . کاش در این خیال، نن جای آن زن بَدم

آیا، . خَاب نیست. رٍیا نیست. بَد پس این کرٍات دیگر چیست؟ نٌ، نٌ خیال نیست
آیا با پدرش صحبت کردى؟ با نادرش حرف زدى؟ گفتٌ کٌ نن را نی خَايد؟ لب بٌ 

نی خَايد؟ نن را؟ اسفندیار؟ اسفندیار . خَن تازى بٌ قلبو سرازیر شد. دندان گزیدم
عدالت خَاى؟ اگر دستو را نی گرفت ٍ از این زندان بیرٍن نی برد دیگر يیچ آرزٍیی 

این کٌ در حصار آن بازٍان تنَنند آرام . تنًا این کٌ کنارم باشد ٍ کنارش باشو. نداشتو
ٌ ی عاشقانٌ دراندم. يَل کردم. صدای پایی بٌ اتاق نزدیک نی شد. گیرم زٍد . از خلس

ٌ يا نخفی کردم ٌ يا ٍ از . کراٍات را بین پارچ ٌ الی پارچ ترسیدم، ترسیدم این عطر از الب
نٌ، باید جای . کٌ این راز سر بٌ نًر را بفًهند... درز صندٍق رايی بیابد بٌ نشام دیگران

در . انا کجا؟ ٍقت نبَد. جایی کٌ بَی عطرش راى بٌ بیرٍن نیابد. دیگری پنًانش کنو
آیا عطرش این يهٌ . خَاستو عطرش بیرٍن برٍد. صندٍق را بستو ٍ پنجرى را باز کردم

زیاد بَد یا این ننو کٌ جز عطر تن اٍ بٌ يیچ يَایی خَ نهی گیرم؟ نهد يا را تکاندى 
بَدند ٍ از این رٍ صدای پایی کٌ رٍی ایَان چَبی گام بر نی داشت، نزدیک تر شد تا 

 .این کٌ پشت در اتاقو بٌ چند ضربٌ در ختو شد

دارن تَ آشپزخَنٌ نان گردٍیی ... نیگو، چیزى... شرنندى . تًهینٌ خانو، ننو گل نسا -
 ...بعد... نی پزن، بعد

 .بی حَصلٌ در را باز کردم کٌ دست ٍ پایش را گو کرد

 .سالم خانَم جَن -

 چی شدى گل نسا؟. سالم -

سرش را پایین انداخت ٍ نشغَل بازی با انگشت يایش شد، سپس پشت يو طَری 
 :کٌ انگار پیانش را از پیش حفظ کردى باشد، با عجلٌ گفت
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 .خانو بزرگ گفتن دست بجنبَنید ٍ شها يو بیایید کهک -

 .ٍ با شتاب در انتًای رايرٍ ناپدید شد

چرا کٌ . نی دانستو نباید پا رٍی دنش بگذارم. باز يو این پیرزن خیال آزردن نرا داشت
. رٍسری سر کردى ٍ رايی آشپزخانٌ شدم. برادرم بٌ شدت از اٍ حرف شنَی داشت
نیان بخاری کٌ از دیگ يای جَشان غذا بٌ پا . صدای يهًهٌ ٍ جنب ٍ جَش بٌ پا بَد

ٌ يای انگَر، کنار آٍیز فلفل يا ، زیر پنجرى رٍی  بَد، خانو بزرگ را دیدم کٌ پشت ریس
از دٍر نرا . تخت نشستٌ ٍ عصایش را چَن نگايبان کنار خَد بٌ دیَار تکیٌ دادى بَد

يهان رٍز . یاد رٍزی افتادم کٌ آب ديان بٌ غذایو ریخت. دید ٍ پشت چشو نازک کرد
ای کاش بَد ٍ نی دید این زن با نن چٌ ... آخ اسفندیار. کٌ بٌ دیدن اسفندیار رفتو

ير قدنی کٌ برنی داشتو خدنٌ یکی . ای کاش زٍدتر برگردد ٍ نن را با خَد ببرد. نی کند
 :خانو بزرگ با تشر گفت. یکی بٌ نن سالم نی کردند

ٌ يا - پسر نن نَن اضافی ندارى بریزى تَ شکو . بٌ کارتَن برسین! چتَنٌ حرٍم لقه
 .چٌ خبرى نگٌ شًبانَ اٍندى این طَر دٍال راست نیشید؟ نهک بٌ حرٍم يا. شهايا

 .ٍ شلنگ قلیان را بٌ دست گرفت

نًهَن يا . زینت، اٍن الک رٍ بدى دست این حرٍنزادى، بگَ یٌ الک دیگٌ خهیر کنٌ -
 .نهی خَام کو ٍ کسری باشٌ. زیادن

 .زینت با دستهالش الک چَبی حاشیٌ کاری شدى را برداشت ٍ پاک کرد

تًهینٌ . اندازى يفت تا نًهَنی تنَر آتیش شدى. ٍلی خانَم جَن خهیر زیاد کردیو -
 .خانو بیاد کنار سنو ٍ بقیٌ نَن گرد کنٌ
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ٌ اش را جلَ  خانو بزرگ طَری کٌ از یک پیرزن بٌ آن سن بعید بَد، با قدرت سر ٍ سین
 :داد ٍ با صالبت فریاد زد

 رٍ حرف نن حرف نیاری گیس بردى؟ -

گل نسا ٍ دیگر خدنٌ ریز ریز . زینت سنجاق رٍسری اش را سفت کرد ٍ بٌ تتٌ پتٌ افتاد
پچ پچ نی کردند ٍ از ترس خانو بزرگ با سرعت گلَلٌ گلَلٌ از خهیر بر نی داشتند ٍ 

الیش را با گردٍی آسیاب شدى ٍ زدچَبٌ ٍ شکر پر نی کردند ٍ سینی سینی بٌ خانو گل 
از نیان دٍد ٍ بخار نطبخ، از کنار گَسفندی کٌ بٌ . نی دادند تا نان يا را در تنَر بپزد

سقف آٍیزان بَد تا گَشتش را تکٌ کنند گذشتو، کنار ستَنی کٌ چند ریسٌ فلفل قرنز با 
کانال . نی دانستو چرا نی خَايد نن خهیر درست کنو. نخ آٍیزان کردى بَدند، ایستادم

 ...نان گرد کردن کٌ کاری ندارد؛ ٍلی خهیر درست کردن! ٍاضح بَد

 .سالم خانو بزرگ -

بی شک دل . بٌ ذغال سرخ سر قلیان نگاى کردم. نگايو نکرد ٍ پک نحکهی بٌ قلیان زد
 .نن نیز چَن این زغال سرخ ٍ گداختٌ بَد

بی تَجٌ . سر کیسٌ آرد را باز کردم ٍ با کف دٍ دست آرد برداشتو. الک را از زینت گرفتو
زینت برایو تخو نرغ . بٌ چشو يایی کٌ نن را نی نگریست کنار یکی از ستَن يا نشستو

آٍرد، آب آٍرد، شیر ٍلرم آٍرد، یک قاشق ناست چکیدى آٍرد، کهی از خهیر کنار دست 
 "این يو نایٌ. "گل نسا برداشت ٍ دستو داد

نی دانستو کٌ با تعجب بٌ نًارت دست يایو نگاى نی کند کٌ چطَر . خَب بلد بَدم
ٌ ام، چطَر دست يایو را آرام از زیر آرد از طرفین  نیان آرد را خالی کردى ام ٍ نَاد را ریخت

نی خَايی نن را تحقیر کنی؟ خَاير ارباب را؟ آن يو جلَی این . بٌ نرکز ظرف نی برم
ٌ نان؟ کٌ نن نیز چَن آنان کار کنو؟ بٌ خیالت نن بلد نیستو  يهٌ آدم، در حضَر خدن
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شرٍع . ببین کٌ چطَر با نًارت این کار را نی کنو. یک خهیر درست کنو؟ پس تهاشا کن
دست يا را . یکی بٌ نیت ديانت، دٍنی بٌ نیت فکر پلیدت. کردم بٌ نشت زدن بٌ خهیر

نشت کردى ٍ در خهیر فرٍ نی بردم ٍ از نچ نی شکستو، دٍبارى نشت نی زدم ٍ خهیر را 
این بٌ نیت فحش يایی کٌ بٌ نن ٍ نادرم دادی، این بٌ نیت برادر . ٍرز نی دادم

بی غیرتو حشهت خان، این بٌ نیت انیر خسرٍ، این را نحکو تر فشار دادم، اجر 
عرق کردى بَدم؛ انا حتی . نشت يایو رٍی خهیر نًر نی خَرد ٍ نن يهچنان نی کَبیدم

ٌ ای استراحت نکردم فکر . حَاسو بَد کٌ با چشو يای گشادى نن را نگاى نی کند. لحظ
 .نی کرد بلد نیستو ٍ يهین را تَی سرم نی کَبد

داشت با خانو بزرگ . پریچًر آندى بَد. گفتن يای خدنٌ بلند شد" سالم خانو"صدای 
 .حرف نی زد کٌ نتَجٌ نن شد

تَ چرا؟ کارگر کو بَد کٌ تَ داری خهیر درست نی کنی؟ زینت بیا الک رٍ ! تًهینٌ تَیی؟ -
ٌ يا  .ببر پیش بچ

. خانو بزرگ يیچ حرفی نزد، نٌ گفت خَدش از نن خَاستٌ نٌ گفت بگذار کارش را کند
پریچًر بٌ طرفو آند ٍ خو شد، دست زیر . نن انا نای بلند شدن نداشتو. الک را بردند

ٌ ام گرفت ٍ سرم را بلند کرد . نهی دانو چرا با این کارش دلو يَای اسفندیار را کرد. چان
 :پریچًر بٌ آرانی گفت. کاش زٍدتر کاری کند

ٌ  يو از این کاريا نکن؛ حتی اگٌ ازت خَاستٌ باشن. برٍ پیش شًاب الدین، خَابٌ -  .دیگ

اٍ يو نی دانست کار، کار خانو بزرگ است ٍ نهی خَاست زن برادر آیندى اش در حضَر 
 ...آى باز يو داغ دلو تازى شد، گفتو زن برادر. خدنٌ حقیر جلَى کند

*** 
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ٌ ای بٌ . صدای نالیو نَسیقی بی کالم پخش بَد. يهٌ چیز نرتب بَد نادر نگاى خریداران
یقٌ پیراين ٍ کتو را از . در کت ٍ شلَار جدید ٍ گران قیهتو نی درخشیدم. نن انداخت

نَ نرتب کردى ٍ پشت سر نادر، با گردنی برافراشتٌ ٍ سری بلند، نغرٍر ٍ یکٌ تاز بٌ راى 
ٌ يا را با اعتهاد بٌ نفس پایین آندم ير پلٌ کٌ پایین نی رفتو بر ضربان قلبو . افتادى ٍ پل

از الی . نگران بَدم، نگران رفتاريای نگارین ٍ حتی نادر ٍ زن عهَجان. افزٍدى نی شد
نردى يای رنگ خَردى چَبی نی دیدم کٌ زن ٍ نرد، پیر ٍ جَان در گرٍى يایی چند نفرى 
دٍر يو حلقٌ زدى یا نشستٌ بَدند ٍ گپ ٍ گفت نی کردند ٍ يهانطَر از سینی سینی 

ٌ ی . شیرینی ٍ شربت ٍ نیَى ای کٌ خدنٌ نی گرداندند تناٍل نی کردند صدای يهًه
بَی خَش گل يای تازى نرا بٌ گالب درى ٍ . جهعیت ٍ نَسیقی نالیو در يو آنیختٌ بَد

ٌ ام نی برد ٌ الی نَيای پریشان تًهین دستی کٌ در جیب شلَار بردى بَدم را بیرٍن . الب
پدرم کٌ در حضَر جهع اخو ٍ . آٍردى ٍ از رٍی عادت یقٌ پیراينو را نرتب کردم

تخو يایش را کنار گذاشتٌ ٍ بشاش ٍ خَش سیها بین نیًهانان نی چرخید بٌ طرف نن 
کٌ رٍی اٍلین پلٌ ننتًی بٌ سالن رسیدى بَدم، آند ٍ بٌ دنبالش يهٌ نگاى يا بٌ نن 

لباسو . نگاى يایشان را رٍی خَد ٍ کت ٍ شلَار اتَ کردى ٍ نرتبو نی دیدم. خیرى ناند
ٌ  ای کاش در چنین رٍزی نحبَب  بی نًایت بٌ تنو نی نشست ٍ نن آرزٍ داشتو ک

 ...خَیش را در کنار داشتٌ ٍ با اٍ بٌ جشن ٍ سرٍر نی پرداختو

نادر . صدای سالم يا ٍ تبریکات بلند شد. پدرم با نن دست داد ٍ پیشانی ام را بَسید
دٍشادٍش پدر با . شرٍع بٌ دست زدن کرد کٌ تبعیت دیگران را بٌ يهراى داشت

چشو گرداندم تا نگارین را . لبخندی گرم ٍ گیرا بٌ خَش آندگَیی از نیًهانان پرداختو
عهَجان ٍ زن عهَ سر از پا نهی شناختند ٍ اگر چارى داشتند يو االن نن ٍ . بیابو؛ انا نبَد

بعد از جبت نام نن، از . ای کاش رضا کنارم بَد. نگارین را پای سفرى عقد نی نشاندند
فریبرز پسر دایی . دانشگاى یک راست بٌ بیهارستان رفتٌ بَد ٍ تا نَقع شام برنهی گشت

از چًرى ی دخترک پیدا بَد کٌ . حجت با دختر سرگرد ارسبان در حال گپ ٍ گفت بَد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  244  

َ يا، عهَ زادى يا، دایی . بی شک فریبرز دارد خَد را بٌ اٍ تحهیل نی کند َ يا ٍ زن عه عه
. جان ٍ خالٌ جان ٍ فرزندان، يهکاران پدر ٍ دٍستان خانَادگی يهگی حضَر داشتند

نردان اتَکشیدى ٍ نرتب در کت ٍ شلَار يای شق ٍ رق، جام نَشیدنی بٌ دست دٍر پدر 
زنان يهگی بٌ خَد رسیدى ٍ غرق در . حلقٌ زدى ٍ با خندى يای بلند گپ ٍ گفت نی کردند

يهٌ . طال ٍ جَاير با آراستگی ٍ طنازی، خَد ٍ دخترانشان را بٌ چشو نادر نی آٍردند
. خبر از غو درٍن نن نداشت. کسی خبر از دل نن نداشت. يهٌ نی خندیدند. شاد بَدند

نن کٌ فرزند این خانَادى . کسی بٌ خیالش يو خطَر نهی کرد نن چٌ خیالی در سر دارم
با این خانٌ ٍ زندگی، با این جشن ٍ سرٍر، حاال يو کٌ بٌ دانشگاى راى پیدا . نرفٌ يستو

کردى ام، چَ نرٍاریدی يستو کٌ دختران فانیل ٍ دٍست ٍ آشنا انشب برای بٌ دست 
 .آٍردنو گَی سبقت را از یکدیگر نی ربایند

گالب از . کهی بین نیًهانان قدم زدم، آرام بٌ طرف گالب رفتو ٍ سراغ نگارین را گرفتو
ترس نادر نگايی بٌ دٍر ٍ اطراف انداخت ٍ آرام طَری کٌ کسی نفًهد، نیًهانان 

 :نفًهند، نادرم نفًهد، گفت

خانو نادرتَن براشَن لباس تًیٌ کردند، ٍاالا اٍن طَر کٌ لعبت نی گفت بًشَن گفتن  -
 .بپَشنش ٍ تا زنانی کٌ نگفتن نیان تَ سالن

 :ٍ دٍبارى نگايی بٌ دٍطرف انداخت ٍ آرام تر از دفعٌ پیش گفت

 .تَ اتاق خانو نادرتَن يستن -

لرزش . پايایو سست شد. چنگی بٌ نَيایو زدم ٍ نفس حبس شدى ام را بیرٍن دادم
اگر نادر ٍ زن عهَجان انرٍز طَری رفتار نی کردند کٌ خَشایند نن . دستانو را نی دیدم

نبَد چٌ؟ باید چٌ کار کنو؟ چرا نادرم برایش لباس گرفتٌ؟ نگر خَدش کو لباس ٍ کیف 
ٍ کفش ٍ اسباب دارد؟ نکند لباس نانزدی برایش دٍختٌ باشند؟ نکند نی خَايند حاال 

کٌ يهٌ جهع اند ٍ يهٌ چیز نًیاست نا را بًو نانزد کنند؟ پس قرارنان چٌ؟ 
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صحبت يای پدر چٌ نی شَد؟ نگر نگفت کٌ تا از نیل ٍ اشتیاق نن نطهئن نشَد اجازى 
 ...اگر، اگر تًهینٌ بداند این جا چٌ خبر است دق نی کند... نانزدی نهی ديد؟ آى خدایا

ٌ دار برنجی نشستو بَی گل يا نرا برد بٌ . آشفتٌ ٍ حیران رٍی نبل کنار گلدان بزرگ پای
ٌ ام گل چیدم آخ کٌ چقدر دلو برای اٍ ٍ برای گالب درى پر . آن رٍزی کٌ برای تًهین

آنقدر شیدا بَدم کٌ يیچ بٌ دختر يایی کٌ خَد را برایو شیرین کردى ٍ دٍرم . نی کشید
تنًا با لبخند يای تصنعی ٍ تشکر يای خشک ٍ خالی . حلقٌ زدى بَدند تَجٌ نهی کردم

دلو نگارین را يو . دلو آنًا را نهی خَاست. دلو نهی خَاست. جَابشان را نی دادم
ٌ ام را. تنًا اٍ را نی خَاستو. نهی خَاست  ...تًهین

حَاسو بٌ . حَاسو بٌ نادرم بَد کٌ گاى با نگاى يایی نگران ٍ نظلَم نن را نی پاید
زن عهَجان يو بَد کٌ با خندى ٍ اشتیاق زیر گَشش پچ پچ نی کند ٍ نادر با خَنسردی 

ٌ الی . دیدم کٌ بٌ گالب اشارى کرد. سر تکان نی ديد سر تکان دادم تا با چشو يایو از الب
آنقدر آدم در سالن بَد کٌ . جهعیت حاضر در سالن گالب را ببینو؛ انا گهش کردم

با این يهٌ عدى ای يو در ایَان ٍ حیاط نشغَل . نهی تَانستی رد کسی را دنبال کنی
تنًا صدای نَسیقی بَد . کهی نگذشتٌ بَد کٌ صدای يهًهٌ نیًهانان قطع شد. بَدند

رد نگاى نیخکَبشان را تا رٍی پلٌ . کٌ حاال بی يهًهٌ حضار، ٍاضح تر بٌ گَش نی رسید
نگارین بی نًایت . نن نیز چَن دیگران ناتو برد. آب ديانو را قَرت دادم. دنبال کردم

ٌ ی داننش . پیراين دکلتٌ نقرى ای بلند ٍ باشکَيش تهانا برق نی زد. زیبا شدى بَد دنبال
دیگر دخترکی کو سن . تا بٌ حال اٍ را این چنین ندیدى بَدم. تا چند پلٌ کشیدى نی شد

ٌ ای باٍقار نی درخشید. ٍ سال نبَد حاال خانهی بَد کٌ دم بخت . در این لباس چَن نلک
ٌ ای چشو يایو را بستو. نحسَب نی شَد يهان یک لحظٌ کافی بَد تا خیال . برای لحظ

کٌ یادم بیندازد این نگاى خیرى، این چشو يای . چشو يای تًهینٌ از نَ تداعی شَد
بی تَجٌ بٌ نگارین، بی تَجٌ بٌ جهعیت، انگار . نشتاق، فقط برای اٍست، نختص اٍست

تا . کٌ اتفاقی نیفتادى، راى آشپزخانٌ را در پیش گرفتو تا زن عهَجان کار دستو نديد
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بیا دست نگارین را بگیر تا لباس زیر پایش گیر نکند ٍ از رٍی پلٌ . نگَید بیا اسفندیار
تا حرف تَی . رفتو تا نگاى يا بٌ طرفو نچرخد ٍ عکس العهلی نشان نديو. زنین نخَرد

ديان نردم نگذارم ٍ یک کالغشان را چًل کالغ نکنو کٌ دیدید؟ دیدید تا دخترک را دید 
 .چٌ کرد؟ چند قدم بٌ طرف آشپزخانٌ رفتو کٌ پدرم صدایو کرد

ٌ ام از خشو نتَرم شد؛ انا خَنسرد برگشتو  .رگ يای شقیق

 .بیا اسفندیار، نی خَام با پسر آقای رزم آرا آشنات کنو -

گَیی نگارین يو چَن . تیر نادر ٍ زن عهَ را بٌ سنگ زد. در دل بٌ پدر آفرین گفتو
اتفاق خاصی نیفتادى، برادرزادى اش برای . ندعَین دیگر است ٍ برتری بٌ دیگران ندارد

. این کٌ تعجب ٍ تحَیل گرفتن ندارد. تعَیض لباس بٌ طبقٌ باال رفتٌ ٍ حاال برگشتٌ
از نَ صدای يهًهٌ سالن بلند . نگذاشت اضطراب ٍ دلًرى برخَرد با اٍ را بٌ دل راى ديو

ٍقتی بٌ . نگارین يو بٌ جهع خَايرانش نايید ٍ نسترن پیَست. شد ٍ جَ عادی گشت
حلقٌ دٍستان پدر پیَستو زیر چشهی زن عهَجان را دیدم کٌ لب برچید ٍ زیرگَش 

رنگ ير دٍ سیاى شدى بَد ٍ با يو بٌ طرف نادر کٌ آرام در . عهَجان بٌ پچ پچ پرداخت
يیکلی چَن . پسر آقای رزم آرا، چًارشانٌ ٍ قد بلند بَد. نبلی نچالٌ شدى بَد رفتند

سبیل يای . نَيایش را از فرق باز کردى ٍ با کتیرا بٌ سر چسباندى بَد. سَارکاران داشت
باریکش اندکی بلندتر از حد نعهَل بَد کٌ نَک آن را با پیچش ظریفی بٌ باال چرخاندى 

کت ٍ شلَار طَسی راى رايی بٌ تن داشت ٍ بیش از اندازى شستٌ رفتٌ ٍ ننظو بٌ . بَد
. اٍ يو رشتٌ نن بَد کٌ دٍ سال پیش از نن بٌ دانشگاى راى پیدا کردى. نظر نی آند

خَبی این آشنایی این بَد کٌ ير دٍ قرار بَد در یک دانشگاى تحصیل کنیو ٍ 
ٌ گَ . نی تَانستیو با يو نعاشرت داشتٌ باشیو خَايرش ننیژى کٌ چًرى ای بانزى ٍ بذل

بیش از چًاردى پانزدى سال . داشت از ير فرصتی برای خندى ٍ شَخی استفادى نی کرد
نداشت ٍلی ندام خَد را برای نن لَس نی کرد کٌ البتٌ با چشو غرى ی پدرش خَد را 
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يرچٌ بَد از . این سطح رفتار را دٍِن شأن دخترکش نی دانست. جهع کرد
از نَ نگايی بٌ نادر . استخَان داريای نظانی بَدند ٍ برای خَد برٍ بیایی داشتند

ٌ اش کردى ٍ با ناراحتی سخن نی گفتند . انداختٌ کٌ عهَ ٍ زن عهَجان از دٍ طرف احاط
کسی کٌ باید نی بَد ٍ . گَیی در این بزم باشکَى چیزی کو بَد. جَ سالن خفقان داشت

کسی کٌ آرام جانو بَد ٍ حاال دٍر از نن در آن عهارت اربابی ٍ بین آن . حاال نیست
این يهٌ . کٌ چشو انید بٌ نن داشت، کٌ ننتظرم بَد. شیاطین انسان نها گرفتار بَد

زنان ٍ نردان شیک پَش ٍ آراستٌ کٌ از این سَ بٌ آن سَ نی رفتند يیچ بٌ چشهو 
ٌ يای چراغانی شدى را بٌ زیبایی ٍصل کردى بَدند. بٌ ایَان رفتو. نهی آندند در . ریس

. ایَان رٍی نیز، يو گل آرایی شدى ٍ يو پر از نیَى ٍ شیرینی ٍ کیک يای خانگی بَد
این يهٌ سلیقٌ، این يهٌ ذٍق ٍ ينر، این يهٌ بریز . چیزی کو از جشن عرٍسی نداشت

بعد از بريو خَردن اعالم نانزدی . ٍ بپاش دل يیچ یک از نا سٌ نفر را شاد نهی کرد
از تٌ دل شاد نبَدیو ٍ نتَانستٌ بَدیو از این - نن، نادر ٍ پدر- يیچ یک از نا سٌ تن

يرکس بٌ . جشنی کٌ نیزبانش بَدیو، حتی بٌ اندازى کَدکان حاضر در سالن لذت ببریو
. نن بٌ غو عشق نعشَق ٍ آنًا بٌ غو جًل فرزند از دید خَد. غو خَیش گرفتار بَد

ٌ ای تنًا نبَدم. با نیًهانان سخن گفتو. کهی در حیاط قدم زدم ندام کسی . برای لحظ
دختران با لباس يای نتفاٍت، با چًرى يای آراستٌ ٍ ندرن از ير . بَد کٌ يهرايی ام کند

یکی از سختی درس يا نی پرسید ٍ . رايی برای يو صحبتی با نن استفادى نی کردند
یکی از کت ٍ شلَار نرتب ٍ گران قیهتو تعریف نی کرد ٍ . دیگری برایو غهزى نی آند

بٌ يرطرف . نهی شد از دستشان فرار کرد. دیگری از نَيای پرپشت ٍ خَش حالتو
بٌ خَد کش ٍ قَس دادى ٍ برایو دلبری نی کردند؛ انا . نی رفتو کسی سد رايو نی شد

بین این يهٌ دختر زیبارٍِی . نهی دانستند چشو يای نن جز تًهینٌ کسی را نهی بیند
ٌ ی نَقر ٍ نجیب نن نزدیک نبَد شاید اگر اٍ نیز . خَش اندام، رفتار يیچ کدام بٌ تًهین

چَن این دختران خَد را برایو لَس کردى ٍ با ناز ٍ ادا سعی بر خام کردن ٍ تصاحب نن 
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تفاٍت رفتار ٍ کردار تًهینٌ با دخترکان دٍر ٍ برم بَد کٌ اٍ را . داشت، از اٍ نیز نی گذشتو
پیش چشهو بزرگ ٍ عزیز نی کرد، کٌ نتانت ٍ غرٍر یک زن نجیب ایرانی را در اٍ 

 .نی دیدم

کهرش از صبح گرفتٌ بَد ٍ بٌ يهین علت یک . خدابخش دٍان دٍان بٌ سهتو آند
 .دست را بٌ کهرم گرفتٌ ٍ بٌ زحهت نی دٍید

نی خَان چند عکس یادگاری . آقا، آقاپدرتَن گفتند بیاید نَقع آٍردن کیک شدى -
 .بگیرید

ٍ نرا از کنار دیگ يای آتش شدى گَشٌ حیاط، از کنار عطر خَش غذايای نختلف 
. تا کنَن این يهٌ نَرد تَجٌ ٍ در نعرض دید نبَدم. يهرايی کرد ٍ بٌ سالن بازگرداند

بین . تا انرٍز بزرگ ترین نیًهانی ام تَلد بَد کٌ تعداد حضار از بیست نفر تجاٍز نهی کرد
نگارین کٌ از پشت . این يهٌ چشو، نگاى سنگین یک نفر را رٍی خَد حس نی کردم

دلو برایش . گلدان بزرگ گل يای نریو ٍ سرخ با صَرتی نتالطو بٌ نن خیرى ناندى بَد
صدای دست زدن ٍ . شاید تند رفتٌ بَدم. از رفتار صبح خَد پشیهان شدم. نی سَخت

دیگر . چند سینی کیک آٍردند ٍ با پایٌ رٍی يو قرار دادند. جیغ ٍ يَرا نرا بٌ خَد آٍرد
نٌ بٌ عکاس باشی ٍ تَضیحات تکراری اش کٌ نی خَاست نفس . حَاسو بٌ چیزی نبَد

تنًا زنانی بٌ خَد . نکشیو ٍ صاف بایستیو، نٌ بٌ تقسیو کیک ٍ بزن ٍ بکَب بعدش
ٌ اش را برای تبریک بٌ دستو بديد جعبٌ کَچکی در . آندم کٌ نگارین جلَ آند تا يدی

تصَیر انگشتری کٌ صبح بٌ دستو . نلتًب شدم. دستان ظریف ٍ سپیدش گرفتٌ بَد
صدای پچ ! انگشتر را کٌ بٌ نن داد، پس این کادٍ چیست. دادى بَد جلَی چشهانو آند

بین دیگران، زن عهَ جلَتر . پچ اقَام ٍ نگاى نشتاق آشنایان بٌ تپش يای قلبو نی افزٍد
نگاى گرم عهَجان را . ایستادى، آنادى يلًلٌ کردن دست را باالی ديانش نگٌ داشتٌ بَد

ٍقتی . التًاب درٍنی نادر را حس نی کردم. چشو يای نگران پدر را نی دیدم. نی دیدم
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با . داشت جعبٌ را بٌ دستو نی داد، دیدم کٌ انگشتانش یخ کردى، کٌ حال عادی ندارد
 :صدایی کٌ بیًَدى سعی داشت بٌ يهٌ برساند گفت

 .این يدیٌ از طرف نن، برای قبَلی اسفندیار -

نی خَاستند يرچٌ . صدای نیًهانان در آندى بَد. عرق سردی بٌ پیشانی ام نشست
نگارین کٌ نای ایستادن نداشت يهان جا رٍی نبل در خَد فرٍ . زٍدتر جعبٌ را باز کنو

یاال "ٍ " زٍد باش"صدای . رفت ٍ دنبالٌ داننش چَن پری دریایی بٌ زیر پایش پًن شد
با دست يایی لرزان در جعبٌ را باز کردى ٍ از دیدن کلید . از گَشٌ ٍ کنار نی آند" دیگٌ 

نگارین کٌ دید يهان طَر بٌ کلید خیرى شدى ٍ تکان . طالیی درٍن آن شَکٌ شدم
 .آن را بلند کرد ٍ تا يهٌ ببینند. نهی خَرم بٌ زحهت بلند شد ٍ کلید را از جعبٌ درآٍرد

 .يزار ٍ پانصد نتر باغ انار ٍ گردٍ، زنین خَدم را يدیٌ نیکنو، بٌ اسفندیارم -

 .اسفندیارم را طَری گفت کٌ گَیا خَد نیز بر عدم صحت آن اطهینان یافتٌ

عهَ جان قدنی . زن عهَ يهان طَر خشکش زد. صدای جیغ ٍ دست ٍ تبریکات بلند شد
بٌ سهت نا برداشت؛ انا بدٍن این کٌ نظر کسی را جلب کند برگشت ٍ تا آخرشب سالن 

صدای نَسیقی . يهٌ نیًهانان با شادنانی شلَغ نی کردند ٍ دست نی زدند. را ترک کرد
کسانی کٌ بیرٍن از سالن بَدند با شنیدن . در صدای تشَیق ٍ ابراز نظر دیگران گو شد

پدرم . نادرم شَکٌ شد. صدای دیگران بٌ سالن آندى ٍ از دیگران پرس ٍ جَ نی کردند
نهی دانو چطَر شد کٌ ! نهی دانو چرا. ٍ نگارین بٌ گل يای رٍی دیَار خیرى ناند... خندید

بی اغراق از این کٌ با این کار عقب نشینی خَد را اعالم کردى ٍ نانزدی را پس زدى بَد بٌ 
خَاستو از اٍ . قدری خَشحال شدم کٌ اگر کرى ی ناى را بٌ نانو نی زد این چنین نهی شدم

خَاستو . خَاستو ناراحت نباشد. خَاستو در شادی خَد شریکش کنو. قدردانی کنو
نهی دانو بٌ فرنان چٌ کسی، بٌ طرفش رفتو ! نهی دانو چرا. بفًهد چقدر خَشحالو کردى

! کشیدن شدت گرفت" يَ"صدای دست زدن ٍ . ٍ دستو را دٍر کهرش حلقٌ کردم
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نفًهیدم چرا انا خَدم را بٌ اٍ نزدیک کردى ٍ آرام بٌ پیشانی اش بـ ـَسٌ عهیق ٍ 
ٍقتی لب يایو را از رٍی پیشانی اش برداشتو . صَرتش سرد بَد. جانداری نشاندم

ٌ اش بستٌ شد ٍ در . چشهان گرد ٍ نتعجبش بٌ نن خیرى ناند يهان لحظٌ نگاى ناباٍران
 ...نیان دستانو از حال رفت

صدای يهًهٌ ٍ جیغ ٍ ترس نیًهانان . سنگینی جسو نحیفش رٍی دست يایو آند
زن عهَ بی نعطلی با دٍ دست رٍی سرش کَبید ٍ با جیغ بٌ سهتو نا . دريو آنیخت

يهٌ بٌ دست ٍ پای يو گیر کردى . صدای جیغ ٍ ٍحشت زنان خانٌ را پر کردى بَد. دٍید
 .ٍ تنگ دٍرم را احاطٌ کردند

برید : "نادرم با چشو يای نگران ٍ صدایی کٌ از زٍر فریاد چند رگٌ شدى بَد داد نی زد
 ."کنار، دٍر شید، خلَت کنین، بذارین يَا بیاد

زن عهَ با . دستش بی جان رٍی زنین افتاد. نشستو ٍ اٍ را در آغَش خَد گرفتو
چشو يای از حدقٌ درآندى ی خیس از اشک، بی حال کنارم افتاد ٍ حتی نا نداشت جیغ 

نادر، ناتَان از تالش بیشتر، يهانطَر کٌ رٍی زانَ . از شدت نگرانی شَکٌ شدى بَد. بزند
برید کنار، . "نشستٌ بَد با دست بٌ پای دیگران نیزد ٍ آنًا را بٌ عقب يل نی داد

 " .یکی خدابخش رٍ صدا بزنٌ. بذارین يَا بًش برسٌ، برین عقب

دٍ سر . در نیان شلَغی نفس کو آٍردى بَدم. چند سیلی نحکو بٌ صَرت نگارین زدم
ٌ اش را گرفتو ٍ بٌ شدت تکانش دادم  .شان

 ...ننو، اسفندیار... چشو يات رٍ باز کن... نگارین... نگارین -

. سرِد سرد. تنش سرد بَد. گَیا سال ياست بٌ خَاب عهیقی فرٍ رفتٌ باشد. بیًَدى بَد
رايی از بین جهعیت باز شد ٍ لعبت با استکانی آب . گَیی يرگز گرنایی بٌ خَد ندیدى

با نَک انگشت يایش چند قطرى آب بٌ صَرت سپید ٍ سرد نگارین . باالی سرنان آند
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نیًهانان . پلک يایش تکان خفیفی خَرد؛ انا چشو يایش يهان طَر بستٌ ناند. پاشید
با ترس ٍ دلًرى دست يای . دٍرنان را خلَت کردى ٍ نگران ٍ نضطرب بٌ نا خیرى بَدند
ٌ ام را دٍر نچ ظریف ٍ لطیف نگارین حلقٌ کردم درست زنانی کٌ نزدیک بَد . قَی نردان

 .از شدت ترس قالب تًی کنو، نبض بسیار کند ٍ ضعیفی زیر انگشتانو تپید

 .با فریاد اٍ را نحکو تر در آغَش گرفتٌ ٍ از جا برخَاستو

 .. ناشین رٍ رٍشن کن... یا انام زادى صالح، خدابخش -

ٌ ی شلَارم گرى خَرد شَکٌ بَد ٍ قدرت تکلهش را از دست دادى . دست زن عهَ بٌ پارچ
بی تَجٌ بٌ زن عهَ پایو . باید يرچٌ زٍدتر اٍ را بٌ بیهارستان نی رساندم. ٍقت نبَد. بَد

نادرم از پشت سر دنبالو دٍید ٍ شنلی را . را از چنگش بیرٍن آٍردى ٍ بٌ طرف در دٍیدم
خَدم . کٌ گالب برایش آٍرد بٌ دست گرفت ٍ قبل از سَار شدن رٍی دٍش انداخت

نادر رٍی صندلی عقب نشستٌ ٍ سر نگارین را در . پشت فرنان نشستو ٍ گاز دادم
آنچنان ٍیراژ نی دادم کٌ . ير از چند گايی از آیینٌ نگايشان نی کردم. آغَش داشت

صدای بَق کشدار ناشینی کٌ نهاس از . گَیی در نسابقات اتَنبیل رانی شرکت کردى ام
 .کنارم گذشت دٍر ٍ دٍرتر شد

با صدای کشیدى شدن الستیک رٍی آسفالت . بی تَجٌ بٌ سهت بیهارستان گاز دادم
حیاط بیهارستان تَقف کردم ٍ با شتاب، پرستاری کٌ داشت از اٍرژانس بیرٍن نی آند را 

بٌ دقیقٌ نکشید کٌ ننتقلش کردند ٍ نن ٍ نادر را نضطرب ٍ لرزان پشت در . صدا کردم
راى نی رفتو، رٍی نیهکت نی نشستو، پشت در . دقایق نفس گیری بَد. بستٌ نگٌ داشتند

نادرم سرش . کالفٌ دٍر خَد نی چرخیدم ٍ دست الی نَيایو فرٍ نی بردم. نی ایستادم
چرا . خدایا چرا زنان نهی گذرد.را در یقٌ لباس فرٍ کردى ٍ رٍی نیهکت نچالٌ شدى بَد

ٌ يای ساعت تکان نهی خَرد  ...عجب تحهل سختی است، تحهل انتظار! عقرب
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ير دٍ ناتَان ٍ بیچارى ننتظر بَدیو کٌ در باز شد ٍ پزشک، سپید پَش ٍ اخو کردى از در 
بٌ طرفش خیز برداشتو کٌ پشت سرش نگارین را با برانکاردی از اتاق بیرٍن . بیرٍن آند

 .نادرم با شتاب، خَد را باالی سرش رساند ٍ يهراى برانکارد بٌ طرف بخش رفت. آٍردند

پزشک عینک از چشو برداشت ٍ بعد از پاک کردن با لبٌ رٍپَش، آن را در جیبش فرٍ 
 .کرد

 چٌ نسبتی با بیهار دارید؟ -

 "برادرش"آندم بگَیو پسر عهَ کٌ از ديانو پرید 

 .بیایید اتاق نن -

اتاق پزشک پر از . چَن جَجٌ اردک بٌ دنبالش راى افتادم. ٍ بی آن کٌ ننتظرم بهاند رفت
 .رٍی نزدیک ترین صندلی بٌ نیزش نشستو. بَی الکل بَد

 .تَضیح بدید چی شد -

راستش آقای دکتر، ٍسط نًهانی دیدم کهی بی حالٌ؛ انا با تَجٌ بٌ فشار رٍحی کٌ  -
 .داشت احساس کردم شاید ناشی از فشارعصبی باشٌ؛ انا یک يَ از حال رفت

 .چشو يای دقیق دکتر تنگ شد ٍ با ریزبینی نرا نشانٌ گرفت

با سر ٍ ٍضع ٍ لباسی کٌ بٌ تن داشت نعلَنٌ نی خَاستید بٌ زٍر اٍن رٍ پای سفرى ی  -
شانس آٍردید بٌ ! خَاير شها با خَردن قرص خَاستٌ خَدکشی کنٌ آقا. عقد بنشَنید

اٍن ٍقت شها . نَقع رسَندینش، اگر ندت زنانی نی گذشت جَنش رٍ از دست نی داد
نی گید فشار عصبی؟ خب چٌ بالیی سرش آٍردین کٌ نیگید فشار عصبی داشتٌ؟ چٌ 

 !کارش کردید کٌ سهت خَدکشی رفتٌ؟
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ٍ با دست بٌ ... نگارین؟ خَدکشی؟ یعنی تا این حد ضربٌ کاری بَدى؟ آى. باٍر نهی کردم
دختر ضعیف ٍ . يو زنان نسبت بٌ اٍ خشهگین شدم. دختر بی نَا. پیشانی ام کَبیدم

اگر ذرى ای کَر سَی انیدی ٍجَد داشت کٌ رٍزی بٌ اٍ دل ببندم، با این کارش . بی ارادى
 :دکتر با جدیت گفت. بٌ کل از چشهو افتاد

 پدرتَن کجاست؟ -

. گَیا تازى بٌ این جا ننتقل شدى است. پزشک را تا بٌ حال در این بیهارستان ندیدى بَدم
راستی پدرم کجا بَد؟ چرا ٍقتی حال نگارین . ٍگرنٌ بیشتر پرسنل این جا نا را نی شناسند

بد شد اٍ را ندیدم؟ درست زنانی کٌ عهَجان نیًهانی را ترک کرد اٍ يو دیگر در سالن 
 .نبَد

 آقای دکتر خطر رفع شدى؟. پدرم فعال خارج از ننزل يستند -

 .دکتر لب پایین را از دٍطرف آٍیزان کرد ٍ اظًار بی اطالعی کرد

فعال دیگٌ با شها . دعا کنید. فعال بلٌ؛ انا باید بهَنٌ تا سطح يَشیاریش سنجیدى بشٌ -
 .نی تَنید از اتاق تشریف ببرید بیرٍن. کاری ندارم

با گام يایی سست ٍ بی يدف بٌ . ٍ با دست در اتاق را نشان دادى ٍ نن را نرخص کرد
با اجازى از سرپرستار شهارى بیهارستانی کٌ رضا . انتًای رايرٍ ٍ قسهت پذیرش رفتو

خَد را در این اتفاق . آن جا بَد را گرفتو ٍ خبر را با شرنندگی ٍ خجالت بٌ اٍ دادم
سپس با ننزل تهاس گرفتٌ ٍ بٌ گالب گفتو علت . کهرشکن نقصر اصلی قلهداد نی کردم

تا . بی حالی نگارین را افت فشار اعالم کند کٌ خیال شَکٌ شدى ی زن عهَجان آسَدى گردد
ٍ . خَدکشی کردى. شَخی کٌ نبَد. خبر از خانٌ بیرٍن نرٍد کٌ چٌ خاکی بر سرنان شدى

يرکٌ پی بٌ علت کارش نبرد، نادر ٍ پدرم نی دانند کٌ اگر دنباِل سرنخ خَدکشی این 
بٌ گالب ! ٍ چٌ رسَایی باالتر از این. دختر باشند، بٌ پسر یکی یک دانٌ خَیش نی رسند
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گفتٌ بَدم بٌ نحض این کٌ پدرم ٍ عهَجان رسیدند بٌ يهرايی زن عهَ بٌ بیهارستان 
 .بیایند

بٌ درختان کًنسال . پشت پنجرى اتاق نگارین ایستادى بَدم ٍ بیرٍن را تهاشا نی کردم
بٌ تابلَيای راينهایی بخش يای . حیاط بیهارستان ٍ آند ٍ رفت نردم بیهار ٍ گرفتار

نگاى نی کردم ٍ بٌ بخت بد ٍ . بٌ آنبَالنس فکسنی پارک شدى ی گَشٌ حیاط. نختلف
در این لحظٌ آرزٍ . اقبال شَنی کٌ این رٍزيا گریبان گیرم بَد لعنت نی فرستادم

نی کردم کٌ  ای کاش خانَادى استخَان دار ٍ اصیلی نداشتو تا برای ازدٍاج با نحبَب 
خَیش اسیر نراعات يای خَانَادگی نهی بَدم ٍ در آن سن ٍ سال، عجب فکر خانی 

نادرم کٌ از تَضیحات پرستار پی بٌ خَدکشی نگارین بردى بَد، با چشو يای . داشتو
ٌ ی تخت رٍی  سرخ شدى نتَرم رٍی صندلی کنار تخت نشستٌ بَد ٍ پايا را تا نیان

تنًا بٌ سَزن . پلک نهی زد. گَیی تَانی برای درست نشستن ندارد. زنین دراز کردى بَد
حَاسو بٌ شلَغی حیاط ٍ . سرم کٌ بٌ دست لطیف دخترک فرٍ رفتٌ، خیرى ناندى بَد

ٌ ام نشست بٌ عقب برگشتو کٌ سیلی نحکو . حال ٍ يَای خَد بَد کٌ دستی رٍی شان
 .ٍ آبداری برق از سرم پراند ٍ تا لحظاتی جز سپیدی چیزی ندیدم

گفتو اگر ٍاقعا نهی تَنی باياش ازدٍاج کنی نذار . گفتو اگر نهی خَایش بازیش ندى -
ٌ اش رٍ قبَل نکن ٍ اٍن رٍ سر . بیشتر بًت ٍابستٌ بشٌ گفتو اگر دٍستش نداری نقش

 .زبَن يا ننداز

 " گفتو یا نگفتو؟: "ٍ با فریاد بلندی گفت

خَاست سیلی دٍم را بزند . دیدم کٌ رگ يای گردنش نتَرم بیرٍن زدى ٍ از خشو نی لرزد
نادرم بی حال، بو ٍ زجرکشیدى . کٌ دست يای ناتَان نادر از پشت دٍر نچش حلقٌ شد 

 :گفت

 .نذار حرف بٌ گَش خان عهَتَن برسٌ. تَ رٍ خدا آقا رضا -
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ٌ ای کٌ داشتیو خیرى ناندیو ٌ نان بٌ ٍضع آشفت رضا بی تَجٌ بٌ . در یک لحظٌ ير س
ٍ حاال نادر نی دانست کٌ جز خَد ٍ پدر کسی دیگر . حضَر نادر آن حرف يا را زدى بَد

ٍ نن شرنسار از این کٌ نادر فًهیدى است نن ٍ . يو از این بی نیلی نن باخبر است
ٌ نان را نتَجٌ نَقعیت . نگارین نقش بازی کردى ایو صدای آنرانٌ پرستار بخش ير س

 :کرد

. چٌ خبرى؟ اگر نگران بیهار خَدتَن نیستید نراعات بیهاريای دیگٌ رٍ بکنید! ساکت -
 .باالی سرش جنجال نکنید. بیهارتَن دیگٌ کو کو باید يَشیاریش رٍ بدست بیارى

دستی نیان . رضا دستش را پایین آٍرد ٍ با دٍ سر انگشت دٍر لب يایش را کشید
صدای افتادن نادرم رٍی زنین چَن شتری . نَيایش فرٍ برد ٍ رٍیش را از نا برگرداند

از يَش : "رضا با قدرت گفت. ير دٍ بٌ سهتش يجَم بردیو. بَد کٌ پی کردى باشند
 " .رفتٌ برٍ یکی رٍ بیار کهکو

پرستار . نادر بیش از این طاقت این رسَایی، این فضاحت ٍ این تیرى بختی را نداشت
پايایو سست . بخش تا چًرى دگرگَن ٍ لب يای کبَد از ترسو را دید بٌ طرف اتاق دٍید

خدایا این دیگر چٌ بدبختی ٍ بیچارگی بَد؟ این دیگر چٌ حال ٍ . کهرم شکست. شد
رٍزی ست؟ این لحظات ٍ این شَک تاٍان کدام گـ ـناى نکردى است؟ نادر نًربانو بٌ چٌ 

ناتَان بٌ دیَار . پايای ظریف ٍ شکنندى اش چٌ صدای نًیبی داد. شدتی بٌ زنین افتاد
یک پایو را دراز کردى ٍ پای دیگر . تکیٌ دادم ٍ آرام آرام لیز خَردم ٍ رٍی زنین نشستو

دست بر سر زانَ گذاشتٌ ٍ سرم را رٍی دست گذاشتو ٍ بی خجالت، . را قائو کردم
بی تَجٌ بٌ نگاى دیگران، دیگر برایو نًو نبَد کت ٍ شلَار نارک دار نَ بٌ تن دارم، برایو 

نًو نبَد در دیدرس پرستاران ٍ پرسنلی يستو کٌ بیشترشان نن ٍ خانَادى ام را 
بٌ این اتفاق . بٌ بخت بد خَیش. نی شناسند، راحت، بی صدا ٍ ناتَان گریستو

بٌ حال رٍحی خراب نادرم، بٌ شرنی کٌ از ٍجَد کاريای نن انانش را بریدى، . نانیهَن
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ٌ يایو از شدت گریٌ نی لرزید. گریٌ کردم. بٌ انتظار تًهینٌ. بٌ خَدکشی نگارین نن، . شان
 .جلَی چشو این يهٌ آدم، با این سر ٍ ٍضع، با این شدت. اسفندیار عدالت خَاى

آبرٍ . بٌ راستی کٌ برای عاشق، تهام دنیا بٌ غیر از نعشَق عجیب پست ٍ بی ارزش است
نگر بیچارگی از این بیشتر يو بَد؟ . ٍ نَقعیت اجتهاعی بٌ نظر چقدر بی نقدار نی آید

چطَر نی خَايی بٌ . آن يو نٌ ير کسی! کٌ نسبب خَدکشی یک انسان باشی
کٌ . چشو يای عهَجانت نگاى کنی؟ عهَیی کٌ در کَدکی تَ را رٍی زانَی خَد نی نشاند

کٌ اگر دست نَازشی بر سر دخترش نی کشید يهان دست را . لقهٌ ديانت نی گذاشت
چطَر نی تَانی دست نعشَقت را بگیری ٍ پای يفت سینشان . بر سر تَ يو نی کشید

بٌ دید ٍ بازدید عیدانٌ بپردازی؟ اٍ را پای کرسی ٍ حافظ خَانی یلدا ببری؟ جلَی 
چشو يای آنًا بٌ آتش بازی چًارشنبٌ سَری ببری؟ اصال رٍیت نی شَد بعد از این شب 
شَم ٍ بی تَجٌ بٌ خانَادى ی عهَجان بٌ خَاستگاری تًهینٌ برٍی؟ بگَیی دخترت را کٌ 

اصال اگر کسی . تا پای جان، برایو دلدادگی کردى بیخ ریش خَدت، الیق گیس يهسرت
نبَد ٍ اٍ در خفا ٍ بٌ تنًایی این کار را نی کرد ٍ دیگر نجات نهی یافت چٌ؟ اگر جان 

نی سپرد چٌ؟ اگر این حهاقت را باز تکرار کند ٍ خَد را بٌ آتش دٍزخ بیندازد چٌ؟ اصال 
ٌ اند کسی کٌ خَدکشی کند بی حساب بٌ آتش نی افتند؟ چرا کٌ  نگر در قرآن نگفت

داشتو چٌ . باالترین گـ ـناى ناانیدی از درگاى خداٍند است؟ ناگًان بٌ خَد آندم
ناانیدی از ... ناانیدی. سر از زانَ برداشتٌ ٍ با پشت دست صَرتو را پاک کردم. نی گفتو

این ناانیدی ٍ یأس از کجاست؟ گَیا ! درگاى خداٍند؟ پس نن چٌ فرقی با نگارین دارم
پرستاران بخش پچ پچ کردى ٍ زیرچشهی . تازى نتَجٌ ٍضعیت اسف بار خَد شدى باشو

نادرم رٍی تخت کنار نگارین خَابیدى . بلند شدى بٌ سهت اتاق رفتو. نن را نی پاییدند
نگايی بٌ نادر ٍ نگارین . عجب شب دلگیری. بَد ٍ پرستار سرنش را ٍصل نی کرد

کاش درد نن نیز چَن آنان با تشخیص پزشک درنان نی شد؛ انا چٌ کنو کٌ . انداختو
طبیبی نی خَاستو تا زخو دلو را . درد نن با پزشک ٍ نسخٌ ٍ دارٍ درنان نهی یافت
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تا قلب تکٌ تکٌ شدى ام را پیَند . تا عذاب ٍجدان ٍ رٍحو را نابَد کند. التیام بخشد
رضا داشت بالشت نادر را زیر سرش نرتب نی کرد کٌ صدای سالم پدرم ٍ از پی اٍ . ديد

نگارین گفتن زن عهَ ٍ نفس يای بریدى از دٍیدن عهَجان نَجی جدید از دلًرى بٌ اتاق 
 .آٍرد

ٍقتی از زبان پرستار شنیدند کٌ چٌ اتفاقی افتادى، سر ٍ سینٌ زنان فقط بٌ دنبال علت 
زن عهَجان نَیٌ کنان سر ٍ تن نگارین را نَازش نی کرد ٍ با گریٌ . این کار نی گشتند

رضا کٌ سعی داشت عهَجان را آرام " آخٌ برای چی؟ نگٌ چٌ اتفاقی افتادى؟ : "نی پرسید
شاید عهَ ٍ زن عهَجان يرگز بٌ فکرشان . کند با سر بٌ نن اشارى نی کرد اتاق را ترک کنو

تنًا پدرم بَد کٌ بدٍن این کٌ حرفی . باشو" نن"يو خطَر نهی کرد نسبب این ٍضعیت 
بزند با لب يای سپید ٍ چشو يای چَن دٍ کاسٌ خَن بٌ نگارین، عهَجان، زن عهَ ٍ 

دستو را گرفت ٍ بی تَجٌ . نفًهیدم چٌ شد کٌ بٌ سهتو آند. نادر بی حالو نگاى نی کرد
تا بٌ حال پدرم را این . بٌ نگاى خیس ٍ پرسشگر بقیٌ از اتاق بیرٍن کشید ٍ بٌ حیاط برد

آنچنان نحکو نچو را . دست يایش از شدت فشار نی لرزید. چنین آشفتٌ ندیدى بَدم
کنار گل يای . گرفتٌ بَد کٌ گَیی نجرنی يستو کٌ با دستبند دستگیرش کردى باشند

کَتاى ٍ یکدست سپید حیاط رٍی نیهکت رنگ پریدى ٍ کًنٌ چَبی نشست ٍ دستو را 
ٌ يایش شد. ريا کرد ٌ ای حس کردم . با ير دٍ دست نشغَل نالیدن شقیق برای لحظ

پدرم، پدر نن، این . درخشش اشک را در چشو يایش دیدم؛ انا فقط يهان یک لحظٌ
کٌ یک نظانی بَد ٍ یکی از سران ... نرد کٌ درایت ٍ سیاستش زبان زد خاص ٍ عام بَد

. کٌ تا انرٍز شکستن ٍ از پا افتادنش را ندیدى بَدم... اننیت کشَر بٌ حساب نی آند
نن، فرزند این . کٌ ناشٌ را نن کشیدى باشو... گَیی خَدکشی نگارین تیر خالص بَد

صدایش بو، نتین ٍ آغشتٌ . بٌ زحهت لب باز کرد. زن ٍ نرد خَشبخت ٍ نحال زدنی
 :خشو بَد

 ...اگر نردى بَد -
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چند نفر جیغ ٍ فریاد زدند ٍ دنبال یک برانکارد کٌ رٍیش . ٍ صدا در گلَیش خفٌ شد
پدرم با دیدن این صحنٌ . گَیا عزیزشان از دست رفتٌ بَد. نلحفٌ سپید بَد دٍیدند

 "...آخ: "چًرى در يو کشید ٍ با درد زیادی گفت

برای فرٍنشاندن التًاب خَیش با خَد در . آرام خو شد ٍ با دست قلبش را ناساژ داد
 .ستیز بَد

آخر چٌ نی گفتو؟ پدرم سرش را . يهان طَر ایستادى بَدم ٍ جرات نداشتو حرفی بزنو
 .بلند کرد ٍ طَری بٌ چشو يایو خیرى شد کٌ گفتو يو االن نرا کتک نی زند

حتها تَ کاری کردی کٌ از . نگارین دختری نبَد کٌ برى سهت کفر، برى سهت خَدکشی -
 .دنیا ناانیدش کردی

صبر کرد تا چند نفری کٌ داشتند . دست انداخت ٍ لبٌ کتو را بٌ سهت خَد کشید
 .نی آندند رد شَند

 .حرف نی زنی یا يهین جا اٍن قدر بزنهت کٌ صدای سگ بدی -

يَا ابری بَد ٍ باران ریزی شرٍع بٌ باریدن . گرى کرٍات را شل کردى ٍ کنارش نشستو
ٌ ی لباسو را باال آٍردى ٍ کتو را کیپ جهع کردم. کرد پدرم آشفتٌ ٍ نلتًب بین فرزند . یق

دل . ٍ برادرزادى ای کٌ کو از فرزندش نبَد ٍ حاال تا پای نرگ پیش رفتٌ، گیر افتادى بَد
 .سفرى دل را پیش عزیزترین نرد زندگی ام باز کردم. بٌ دریا زدم

گفتو، يهَن اٍل، يهَن نَقع کٌ ينَز حرف يا رسهیت پیدا نکردى بَد، گفتو  -
 .بٌ شها گفتو، بلَا بٌ پا کردی. بٌ نادر گفتو، جدی نگرفت. نهی خَانش

 .باران داشت کو کو شدت نی گرفت. دستی بٌ نَيای خیسو کشیدم
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... نی دٍنو رفتید گالب درى ٍ. گفتو کٌ نحل خَايرنٌ؛ ٍلی شها يیچ تَجًی نکردید -
انا پدر، نٌ شها نٌ نادر، نَر نگرفتید جلَی رايو کٌ جلَی پام رٍ . فًهیدید چی شدى

 .گذاشتید تَ تاریکی بهَنو ٍ کَرکَرانٌ اطاعت کنو، تا خَدم رٍ کنار نگارین بپذیرم. ببینو

باران شدید شد ٍ نردم بٌ دنبال سرپنايی بٌ این طرف ٍ آن طرف نی رفتند ٍ پَشٌ ٍ 
بَی خاک خیس . نا انا انگار در این دنیا نبَدیو. کیف دستی رٍی سر گرفتٌ، نی دٍیدند

 .شدى نرا بٌ گالب درى نی برد ٍ جرات حرف زدن پیدا نی کردم

ٍقتی از بچگی تَی گَشش نی خَندین کٌ عرٍِس اسفندیار نیشٌ، فکر این جاش رٍ  -
کردى بَدید کٌ شاید تَ بزرگسالی نانعی پیش بیاد؟ کٌ شاید یکی از نا اصال دلش این 

ٍصلت رٍ نخَاد؟ ٍقتی يهٌ جا رٍ پر کردید کٌ نا نانزد يو نیشیو، ٍقتی جلَی 
چشو يای بقیٌ عرٍسو عرٍسو نی کردید، فکر انیِد تَی دل نگارین رٍ کردى بَدید؟ پدر، 

نن ٍ اٍن با يو بزرگ شدیو اٍن نحل خَاير نن نی نَنٌ نن نهی خَانش، باید چی کار 
نی کردم؟ ٍقتی دیدم شها ٍ نادر دارین حنا بٌ دستو نی ذارید نباید خَدم دست بٌ کار 

ٌ ای يو برای نن گذاشتٌ  نی شدم؟ نباید بٌ خَد نگارین نی گفتو؟ شها چارى ی دیگ
 بَدید؟

پدرم خیس از باران، نتفکر ٍ جدی يهان طَر کٌ دست نشت کردى اش را کف دست 
حرف نهی زد ٍ این . دیگر نی کَبید بٌ جریان آبی کٌ رٍی زنین راى افتادى بَد خیرى بَد

 " حاال شها بگید، با این حساب نقصر ننو یا شها؟: " بٌ نن جرات بیشتری داد تا بپرسو

 :یکی از نگًبانان بٌ سهت نا آند ٍ با لًجٌ رشتی ٍ با احترام گفت

 .بفرنایید داخل، این جا سرنا نی خَرید يا، باران دم پاییز استخَن رٍ سنگین نی کنٌ -

پزشک . يهٌ نا را نی شناختند. ير ٍقت بیهار نی شدیو بٌ این بیهارستان نی آندیو
پدرم بلند . احهدی، کٌ در صَرت نیاز بٌ ننزلهان يو نی آند، رئیس این بیهارستان بَد
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کٌ با زحهت ... از پشت دیدم کٌ یک شبٌ خهیدى شدى. شد ٍ بٌ طرف ساختهان رفت
چًرى ٍ . بٌ چشو يایو خیرى شد. ينَز چند قدنی نرفتٌ بَد کٌ برگشت. قدم برنی دارد

صدای بلند رعد ٍ برق يهٌ . نَيای خیسش زیر نَر چراغ حیاط ٍاضح تر دیدى نی شد
 .جا پیچید ٍ صدای شرشر باران رٍی آسفالت حیاط شدت گرفت

ٌ ی این ٍضع بٌ صالح يیچ کس نیست. باید حقیقت رٍ بٌ عهَت بگو -  .ادان

نن يو پای . رفت. صدایش چَن صدای کسی بَد کٌ بٌ گـ ـناى خَد اعتراف نی کند
 .پیادى دست در جیب کت کردى ٍ بی يدف در خیابان بٌ راى افتادم

. کالس يایو شرٍع شدى ٍ زندگی رٍال عادی خَد را پیش گرفتٌ بَد. چند يفتٌ گذشت
از ٍقتی . بعد از آن شب پدرم قدغن کردى بَد تا نرخص شدن نگارین بٌ بیهارستان برٍم

اسفندیار خان حق " يو کٌ عهَ ٍ زن عهَجان حقیقت را فًهیدى بَدند پیغام فرستادند 
 ".گرفتن تهاس یا دیدار با يیچ یک از اعضای خانَادى باالخص نگارین خانو را ندارند

خَد را نقصر نی دانست کٌ چرا این يهٌ اصرار . آشفتگی رٍحی نادرم ادانٌ داشت
دلو برای . پدر خَد را با کار سرگرم کردى ٍ شب يا دیر ٍقت بٌ خانٌ نی آند. نی ٍرزیدى

 .رفتن بٌ گالب درى ٍ دیدنش پرپر نی زد؛ انا پدرم اجازى نهی داد

ٌ نان آند نن تازى از دانشکدى برگشتٌ ٍ رٍی تخت دراز . اٍایل يفتٌ بَد کٌ رضا بٌ خان
رضا یک تای . بلند شدى در اتاق را باز کردم. رضا یا اهلل گَیان باال آند. کشیدى بَدم

 .ابرٍیش را باال دادى ٍ لبخند شیطنت باری بٌ لب داشت

 .نشتاق دیدار آقا. آقا اسفندیار! بٌ -

رضا . زیر لب سالم دادم ٍ از جلَی در کنار رفتو. بعد از آن شب، این اٍلین دیدار نا بَد
گَشٌ . پنجرى را بست ٍ لب طاقچٌ کنار پنجرى نشست. آيستٌ ٍ با نتانت ٍارد شد

ٌ ای را گرفتٌ ٍ جلَی صَرتش تکان داد  .پاکت نان
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ٌ ام -  ... یک نانٌ از طرف. نن یک نان

 .حتها نگارین پیغام فرستادى. باز شرٍع شد. آب ديانو را قَرت دادم

 .پشت نیز تحریر نشستو ٍ حرف نزدم

 .باشٌ! یعنی نی خَای بگی دیگٌ برات نًو نیست دیگٌ؟ -

 :ٍ نرنَزانٌ ادانٌ داد

این دفعٌ کٌ رفتو گالب درى نیگو اسفندیار این يهٌ خَن ٍ خَنریزی راى انداختٌ ٍ حاال  -
 .پشیهَن شدى

با شتاب از رٍی صندلی بلند شدى ٍ بٌ طرفش خیز ... کجا؟ گالب درى؟ یعنی یعنی
ير . خَاستو نانٌ را در يَا بزنو کٌ دستش را پایین آٍرد ٍ خَد را جهع کرد. برداشتو

صدای خندى يای بلند ٍ از تٌ دل رضا اتاق را پر کردى . چٌ تقال کردم حریفش نهی شدم
 .بَد

 .بدى رضا... جَن نادرت... بدى.... شکر خَردم... رضا گٌ خَردم... رضا غلط کردم -

 :در نیان خندى گفت. سهج تر از این حرف يا بَد. نخیر

 .تا نگی اٍن سیلی رٍ بخشیدی نهیدم -

 .بخشیدم بخشیدم، بدى دیگٌ النذيب -

 "جان گالبتَن: "از ديانو پرید

بٌ چشو يایو خیرى . شَکٌ شد. خَدم يو دست از تقال برداشتو. خندى يایش قطع شد
نانٌ را از دستش قاپیدم ٍ سعی کردم بحخ را بٌ شَخی ٍ . شدى ٍ ناباٍرانٌ نگايو کرد

 .خندى عَض کنو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  262  

 .اکٌ يی. بیا، حاال دیگٌ باید جَن کلفت ننٌ رٍ قسو بدیو تا راضی بشی -

ٍ . " اٍن کلفت نیست: " صاف بٌ چشو يایو نگاى کرد ٍ گفت. از جای خَد برخاست
 :آرام گفتو. خَاست بیرٍن برٍد کٌ نانعش شدم

 .اٍن رٍز حرف ياتَن رٍ شنیدم -

دلو نی خَاست يرچٌ . حاال ٍقت این حرف يا نبَد. سر بٌ زیر انداخت ٍ حرفی نزد
 :برای این کٌ بحخ را عَض کردى باشو گفتو. زٍدتر نانٌ را بخَانو

 چطَر تَنستی نانٌ رٍ ازش بگیری؟ -

آرام گَشٌ تخت نشست . انگار خجالت کشید. نباید نام گالبتَن را نی آٍردم. حرفی نزد
 .ٍ با دست پشت گردنش را نالید

رفتٌ بَدم گالب درى، اٍن يو اٍن طَر کٌ عزیز گفت انگار نن رٍ از رٍ . آٍرد داد بٌ عزیز -
ایٍَن دیدى ٍ با يزار دٍز ٍ کلک خَدش رٍ رسَندى بٌ عزیز ٍ خَاستٌ این دست خط رٍ 

 .برسَنو بٌ تَ

 .دیگر طاقت نیاٍردى ٍ نانٌ را باز کردم

 .سالم"

ٌ شنبٌ بٌ گالب درى نی آید تا . االن نزدیک یک ناى است کٌ ننتظرم يهکار انیرخسرٍ س
پیغام فرستادى کٌ انیرخسرٍ پیش تر برای نقش اٍل فیلو نن را پیشنًاد . نن را ببیند

قرار بر این شدى قَل ٍ . پدرش يو جهعٌ برای خَاستگاری بٌ گالب درى نی آید. کردى
خَايش نی کنو اگر ذرى ای بٌ . قراريا گذاشتٌ شَد تا انیرخسرٍ بٌ ایران بیاید

 "حرف يایی کٌ زدی اطهینان داری، بیا
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با . آشَب درٍنو شعلٌ کشیدى ٍ حالو را دگرگَن کرد. خَن در رگ يایو خشک شد
یعنی، . ناباٍری بٌ نانٌ خیرى شدم ٍ در نیان کلهات بٌ دنبال کَرسَی انیدی نی گشتو
. یعنی جهعٌ اٍ را نانزد نی کنند؟ تًهینٌ را؟ عزیز دل نن را؟ غیرتو بٌ جَش آند

 :نستاصل از این کٌ اجازى رفتن بٌ گالب درى را نداشتو رٍ بٌ رضا نالیدم

 باید چیکار کنو رضا؟ -

 چی شدى؟ چی نَشتٌ کٌ این طَری بًو ریختی؟ -

ناتَان از ير صحبتی نانٌ را بٌ . بلند شد ٍ از پارچ رٍی نیز لیَان آبی بٌ دستو داد
بلند شدى ٍ . غَغایی کٌ در دل داشتو ير لحظٌ بیشتر نلتًبو نی کرد. طرفش گرفتو

ٌ ٍار قدم زدم در کشَ را باز کردى ٍ رٍی جعبٌ . از این طرف اتاق بٌ آن طرف. دیَان
شرم حضَر رضا نانع از باز کردن در . کَچکی کٌ گل سرش در آن بَد دست کشیدم

پیش . در ذين آشفتٌ خَیش بٌ دنبال رايی برای رفتن بٌ گالب درى بَدم. جعبٌ نی شد
از آن باید نادر ٍ پدر را برای خَاستگاری نتقاعد نی کردم ٍ برای تهام این يا فقط چند 

رضا دقیق ٍ جدی نانٌ را . باید پیش از جهعٌ کار را تهام نی کردم. رٍز فرصت داشتو
گَیا فکرم را خَاندى بَد کٌ . بٌ چشهانو خیرى شد. خَاند ٍ از رٍی خط تا آن را جهع کرد

 :گفت

 .خَدم با عهَجان صحبت نی کنو -

تَرم غیرت را در گردن ستبر ٍ عضالنی ام نی دید ٍ در . ٍ بٌ رگ برجستٌ گردنو نگاى کرد
از اٍ خَايش . اٍج این غیرت ٍ صالبت، سخت احساس ناتَانی ٍ آشفتگی نی کردم

ٌ اش را ببرد نی خَاستو بٌ اٍ بگَیو يرطَر . کردم فردا يو بٌ گالب درى رفتٌ ٍ جَاب نان
دیگر ٍقت . بعد از رفتن رضا دٍش گرفتو. کٌ باشد، پیش از جهعٌ خَدم را خَايو رساند

گذراندن برای این کٌ آب يا از آسیاب بیفتد ٍ گشتن پی فرصتی برای نطرح کردن 
. ير چٌ زٍدتر باید پدر ٍ نادرم را رايی خانٌ حشهت خان کنو. خَاستگاری جایز نبَد
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اگر چٌ حشهت خان از این کار استقبال يو نی کرد ٍلی چٌ کسی نی خَاست آقابزرگ را 
در جریان بگذارد؟ از ير سَ گرى ای بٌ کارم بَد کٌ برای باز کردنش، چند رٍز ندت کهی 

 .بَد

جهالت را با خَد سبک سنگین کردى . پشت پنجرى ایستادى ٍ نَيایو را خشک نی کردم
پیش از ير چیزی بٌ این فکر نی کردم کٌ يهکار انیرخسرٍ . تا چیزی برایش بنَیسو

ٌ ام را ببیند ٌ ای کٌ برای نن بَد، کٌ نال نن بَد. نباید تًهین نهی خَاستو نَيای . تًهین
نهی خَاستو زیبایی يای تًهینٌ در دیدرس نگاى . نَاج ٍ بلند تًهینٌ دلش را زیر ٍ رٍ کند

اٍ را تهام ٍ کهال برای . نهی خَاستو يیچ کسی بٌ جز نن اٍ را ببیند. يـ ـرزى اٍ باشد
ٍ دلو رضا نهی داد کسی را در این لذت نحض نالکیت . فقط برای خَد. خَد نی خَاستو

کالسکٌ گرفتٌ ٍ گفتو نرا سهت بازار بزاز يا . بٌ بازار رفتو. چیزی ننَشتو. شریک کنو
ٌ ی جهعیت ٍ فریاد تبلیغ بزاز يا بٌ سهت دکانی رفتو کٌ . ببرد از نیان صدای يهًه

ٌ يای رٍشن ٍ گلدار داشت يهین کٌ ٍارد دکان شدم شاگرد نَجَان ٍ زبر ٍ زرنگ . پارچ
ٌ ی چادريای عرٍس افتاد. صاحب نغازى خَش آند گفت پسر کٌ بیشتر . چشهو بٌ قفس

از سنش باتجربٌ نشان نی داد از يهان قفسٌ چند طاقٌ پارچٌ برداشت ٍ رٍی پیشخَان 
 :با صدای بو ٍ خش دار نَجَانی اش گفت. پًن کرد

 .عرض بٌ خدنت آقای خَدم کٌ این کاريا جز پر فرٍش ترین کاريانَنٌ -

ٍ دستش را کٌ از کار زیاد زبر ٍ خشک بَد ٍ زیر ناخن يای کَتايش سیاى شدى بَد را 
 .رٍی پارچٌ کشید

گل ياش ریزترى ٍ برای آبجیهَن . بیا اینَ ببین. ببین چقدر جنسش خَبٌ، دست بکش -
اٍنا برای نادر يا ٍ نادربزرگ يا . اٍن گل درشت يا رٍ نی بینی؟ اٍن باال. نناسب ترى

 .نناسبٌ، برای خانو يای جَان يهین گل ریزيا فرٍشش بیشترى
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ٌ يایی کٌ آٍرد يیچ یک را نپسندیدم ٌ ای کٌ گَشٌ دکان . نیان طاق نگايو رٍی طاق
چادری سپید رنگ با گل يای ریز نباتی ٍ . ایستادى بٌ دیَار تکیٌ دادى بَدند جابت ناند

 .بٌ پسر گفتو آن را بیاٍرد. خیلی خاص ٍ زیبا بَد. طالیی

ٌ اید شها آقا - ٌ يا نچیندنش. عجب خَش سلیق . این کار رٍ تازى آٍردن ينَز تَ قفس
 .البتٌ جسارت نباشٌ قیهتش یٌ خَردى باالست يا

 .دستی رٍی چادر لطیف ٍ خَش نقش ٍ نگار کشیدم

 .قیهتش نًو نیست، یٌ قَارى از يهین بپیچ، نی برم -

 .بستٌ کاغذ پیچ شدى را گرفتو ٍ سهت رٍسری فرٍش يا رفتو

حسادت . کٌ فقط برای نن باشد. دلو نی خَاست خَد را از يرکٌ غیر از نن بپَشاند
دلو نهی خَاست نرد يـ ـرزى ای چَن يهکار انیرخسرٍ بٌ . غیرتی نی شدم. نی کردم

تا از زیبایی اش سَءاستفادى کردى ٍ اٍ . خاطر ٍصف زیبایی تًهینٌ نن تا گالب درى بیاید
چادر ٍ رٍسری کاغذ پیچ شدى را زیر بغل گرفتٌ ٍ بٌ سهت تاکسی . را بٌ ابتذال بکشاند

بٌ خانٌ کٌ رسیدم گالب ٍ لعبت در حال . باز يَا ابری شدى ٍ بَی باران نی آند. رفتو
ٌ يا را ببینند ٍ خیلی زٍد بٌ طرف اتاقو رفتو. چیدن نیز عصرانٌ بَدند . نهی خَاستو بست

 :یک تکٌ کاغذ برداشتٌ ٍ رٍی آن نَشتو

 .سالم بٌ سَی چشو يایو" -

این پیشکشی يا . الًی اسفندیار بهیرد کٌ تَ را این طَر دلنگران ٍ تنًا بٌ انتظار گذاشتٌ
نی خَايو فقط برای نن باشی ٍ تنًا چشو يای نن باشد کٌ تَ را قاب . برای تَست

 .نی گیرد
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. نگران يیچ چیز نباش، قَل نی ديو يهٌ چیز را درست کنو. تا جهعٌ خَدم را نی رسانو
 "...بٌ چشو يایت. قسو نی خَرم

ٌ يای دِر پاکت را با زبان نرطَب کردى ٍ درش را . نانٌ را تا کردم ٍ یک پاکت برداشتو لب
آن را بٌ يهراى خریديایو در یک کاغذ کايی پیچیدم ٍ زیر تخت قایو کردم تا . چسباندم

این . صدای نادر کٌ داشت بر سر عهَعهر غر نی زد در سالن پیچید. رضا بیاید ٍ ببرتش
فرصتی برای فکر کردن یا تجزیٌ ٍ . تصهیهو را گرفتو. رٍزيا بٌ زنین ٍ زنان گیر نی داد

با صدایی کٌ سعی بر کنترل . از باالی نردى يا بٌ پایین سرک کشیدم. تحلیل نداشتو
 :لرزشش داشتو گفتو

 .نی خَام ببرنتَن شاى عبدالعظیو. نادر، لطفا لباس بپَشید -

ٌ الی نردى يا رٍی نن جابت ناند لیال کٌ داشت دٍر ٍ برش . نگاى نتعجب نادر از الب
ٌ اش گفت  :نی پلکید ٍ نقاشی نی کشید با زبان کَدکان

 ننو نی بری عهَ اسفندی؟ -

 :نادرم پیش دستی کرد ٍ گفت

 .نٌ جانو، یٌ تک پا نیریو ٍ برنی گردیو -

. نی دانست خبريایی است کٌ بی نقدنٌ ٍ یک بارى خَاستو بٌ شاى عبدالعظیو برٍیو
نادرم چادر نشکی سنگینش را کٌ جز ٍقت عزا ٍ زیارت بٌ سر . لباس پَشیدیو

. رضا يو کٌ قرار بَد با پدرم صحبت کند. نهی انداخت از کهد دراٍرد ٍ با يو رايی شدیو
خَدم را از آیینٌ ناشین نگاى کردم ٍ . دلو رٍشن بَد ٍ شَقی ریز، زیر رگ يایو نی تپید

ٌ ی خرگَشی لباسو کشیدم در طَل نسیر . نادرم زیرچشهی نن را نی پایید. دستی بٌ یق
بٌ این فکر . ذٍق ٍ شَق از حرکاتو پیدا بَد. نن زیر لب آٍاز نی خَاندم. حرفی نزدیو

بعد از نگارین نادرم . نهی کردم کٌ رضایت نديند، کٌ لج کنند ٍ دنبال حرفو را نگیرند
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حَاسش بَد صبحانٌ ٍ نًار ٍ . نسبت بٌ خلقیات نن حساسیت بیشتری نشان نی داد
با این کٌ نی دانست يیچ . شانو بٌ جا باشد، استراحت بعد از دانشکدى ام بٌ راى باشد

اشتیاقی بٌ ازدٍاج با اٍ ندارم ٍ دل در گرٍ دیگری سپردى ام، طَری رفتار نی کرد کٌ گَیی 
نن عاشق سینٌ چاک نگارین بَدى ٍ حال کٌ خانَادى عهَجان با نن قطع رابطٌ کردى اند، 

نهاز . یک دل سیر زیارت کردم. باالخرى رسیدیو! زانَی غو بغل گرفتٌ ٍ خرد شدى ام
حسابی . عجب خَب جایی را انتخاب کردى بَدم. از خدا کهک خَاستو. حاجت خَاندم

ٌ ی نسقف شاى عبدالعظیو . استخَان سبک کردم. آرام شدم بعد از زیارت بٌ طرف بازارچ
ٌ ی نردم ٍ تعارف ٍ تبلیغ نغازى داران در تنگی داالن بازار نی پیچید. رفتیو . صدای يهًه

ٌ ام را تحریک کرد باید جایی نی نشستیو تا . حاال ٍقتش بَد. بَی خَش کباب شان
 :رٍ بٌ نادرم گفتو. ٍقت تنگ بَد. بتَانو حرف يایو را بزنو

 .بفرنا، بفرنا تَ. از يرچی بگذریو، از کباب ریحَن شاى عبدالعظیو نهیشٌ گذشت -

نادرم کیپ رٍیش را گرفتٌ بَد ٍ با قدم يای سنگین ٍ جا افتادى رٍی یکی از تخت يای 
 .سفرى خانٌ نشست

بچٌ کٌ بَدم، نادرم يهیشٌ بٌ يَای ناشین دٍدی ٍ کباب ریحَن شاى عبدالعظیو نا  -
 .رٍ نی کشَند این جا ٍ نی رفت سر خاک آقای خدابیانرزش

نگايش بٌ دٍر ٍ اطراف ٍ تخت يای چَبی . گردی از غو چًرى ی نادرم را پَشاند
بٌ پشتی يای ترکهن ٍ حَض . پَشیدى از فرش يای دست بافت قرنز رنگ چرخید

ٌ ی سفرى خانٌ نگاى کرد ٍ چشو يایش رٍی فَارى باز آب نهایش جابت ناند . کَچک گَش
در ٍ دیَار رستَران پر بَد از شهایل حضرت علی ٍ عکس يای تک ٍ دست جهعی يیئت 

پسر نَفرفری ٍ الغر اندانی کٌ دستهال بزرگی دٍر گردن انداختٌ . صاحبان سفرى خانٌ
خَدم سفرى را برداشتو ٍ . بفرنایی گفت ٍ رفت. بَد دیس کباب را رٍی نیز گذاشت
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پیاز ٍ سهاق ٍ دٍغ نعنایی ٍ نان را يو . ظرف کباب ٍ ریحان را ٍسط گذاشتو. پًن کردم
 :ٍارانٌ گفتو" داش نشدی"با لحنی . برداشتو ٍ سینی را کنار تخت گذاشتو

 .بسو اهلل حاج خانَم -

 .نادرم لبخند آرانی زد ٍ شرٍع کرد

نان زیر کباب را کٌ نادر عاشقش بَد بیرٍن کشیدى ٍ . نهی دانو چطَر لقهٌ نی گرفتو
باز يهان استرس ٍ . نردم ٍ زندى شدم تا سر صحبت را باز کنو. جلَی دستش گذاشتو

 :آرام ٍ شهردى گفتو. دلًرى بٌ جانو افتادى بَد

 .عهَجان يو کٌ چشو ندید نن رٍ پیدا کردى -

 :نادرم چًرى در يو کشید ٍ گفت

اصال يهَن بًتر، دختری کٌ این قدر درایت ندارى ٍ ينَز يیچی . غصٌ نخَری يا نادر -
 .نشدى نیاد اٍن نصیبت رٍ بٌ بار نیارى زن زندگی نیست

 .حال باید سر صحبت را باز نی کردم. الحهدهلل کٌ تا این جا با نن نَافق بَد. خب

 .نن کٌ از اٍل يو گفتٌ بَدم نهی خَانش. غصٌ کٌ نٌ نادر -

فَرا دٍ زاری اش جا افتاد کٌ ٍقتی نی گَیو دخترعهَ . نادرم زرنگ تر از این حرف يا بَد
 .را نهی خَايو یعنی کسی دیگر را نی خَايو

حاال . عقل تَ از نا بیشتر بَد کٌ نی گفتی االن ٍقت ازدٍاجو نیست. آرى نادر، گفتی -
بٌ ٍقتش یک دختر اسو ٍ رسو دار ٍ آفتاب نًتاب . يو بشین قشنگ درست رٍ بخَن

 .ندیدى برات پیدا نی کنو

 :با التًاب گفتو
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 ...ٍلی، آخٌ، نی دٍنید -

 .نادر نگذاشت حرفو را تهام کنو

 .نقاشی يام رٍ ينَز تکهیل نکردم. پاشَ بریو خَنٌ کٌ يزاری کار دارم. پاشَ -

 .خَاست بلند شَد کٌ گَشٌ چادرش را گرفتو

 ...نی خَام، نی خَام. حرف دارم بايات. قال نکن بین نردم نادر -

 .ٍ نگايو نیان نرد ٍ زن يایی کٌ در تخت يای کناری بَدند چرخید

گَشٌ چادرش را از کنار . از شنیدن آنچٌ حدس نی زد، رنگ از رٍیش پرید. نادرم نشست
لب يای سپید ٍ خشکو را تکان . صَرت کنار زد ٍ با تردید بٌ لب يایو چشو دٍخت

 .دادم

بذارید . قبل از ير چیز، شها رٍ بٌ اٍن آقایی کٌ االن زیارتش کردیو شلَغش نکنید -
 .راحت حرف بزنو

 :نفسی تازى کردم ٍ ادانٌ دادم

فکر کردم یکیٌ نحل يهٌ دختريایی کٌ دٍر ٍ اطرافو . اٍلش برام یک شَخی بَد -
راستش، . يهَن يا کٌ پیش نَکر ٍ کلفت ٍ زیردست ادعای بزرگی ٍ برتری دارن. يست

 .راستش اٍل زیبایی بی اندازى ش بَد کٌ نظرم رٍ جلب کرد

رٍیو نهی شد از چشو يای نست ٍ شًر آشَبش بگَیو کٌ چگَنٌ نرا اسیر ٍ بردى ی خَد 
 .کردى

نحل اٍن يایی کٌ تَ نًهَنی يا نی دیدم نیست، . نحل بقیٌ نیست! کو کو دیدم نٌ -
اٍن . نحل دختريای دٍست ٍ آشنايانَن نیست، نحل نگارین ٍ نسترن ٍ بقیٌ نیست
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يهٌ چیزش ننحصر بٌ . نتانتش، نجابتش، کردارش. نادر اٍن فرق نی کرد. فرق داشت
کو کو دیدم چقدر این ٍیژگی يایی کٌ تَ اٍن نی بینو ٍ بقیٌ ندارن بٌ چشهو . فرد بَد

نادر اٍن شخصیتی دارى کٌ نن رٍ سهت خَدش نی کشَنٌ؛ . شیرین نیاد، جذاب نیاد
 .چَن نحل دختريای دیگٌ نیست کٌ چیزی برای کشف کردنشَن باقی نهی ذارن

چشو يایش بین لب يا ٍ دست يایو کٌ . چًرى ی نادرم دقیق، نگران ٍ نضطرب بَد
 :چنگی بٌ نَيایو زدم ٍ گفتو. نی لرزید، دٍ دٍ نی زد

ٌ اش نیست -  .بٌ خدا اٍن دختر نحل حشهت خان ٍ تیر ٍ طایف

 .اٍن شب کٌ پدرت گفت رفتٌ گالب درى، عزیز خانو يهٌ چیز رٍ براش گفتٌ -

 .خَدم حرف يای نادر ٍ پدر را شنیدى بَدم. نی دانستو

نی دٍنی خدا تَ رٍ بعد از چند . اسفندیار، نن تَ رٍ رٍی تخو چشو يام بزرگ کردم -
 سال بٌ نن داد؟ نی دٍنی نذر جدم کردى بَدم کٌ رٍز نیهٌ شعبان فًهیدم باردارم؟

نادرم از سادات بَد ٍ نن نی دانستو بعد از کلی دٍندگی ٍ دٍا ٍ درنان، سر آخر بٌ حرم 
حضرت رضا کٌ نشرف شدى يهان جا حالش بد نی شَد ٍ پزشک بعد از نعاینٌ، خبر 

 .بارداری را بٌ اٍ ٍ پدرم نی ديد

 ...آرزٍيای نن رٍ خراب نکن نادر. نن برات آرزٍيا دارم اسفندیار -

چًرى اش در يو . گَیی خَد نیز بر پافشاری ٍ اصرار نن اطهینان داشت. التهاس نی کرد
ٌ اش لرزید  :با بغض گفت. رفت ٍ چان

ٌ ی نن رٍ با  - نی دٍنی زن عهَت بفًهٌ چیا پشت سرنَن نیگٌ؟ نهیگٌ دختر نازدٍن
این يهٌ خَاستگار گذاشتن ٍ رفتن سراغ یک دختر بی سَاد رٍستایی کٌ دست چپ ٍ 

 راستش رٍ يو تشخیص نهیدى؟
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 :با عجز ٍ البٌ گفتو

رٍستایی يو نیست کٌ اگر يو بَد . اٍن بی سَاد نیست! دیدی نی گو نهی شناسیش -
خب نگٌ رٍستایی بَدن چٌ عیب ٍ ایرادیٌ؟ نادر اٍن تَ سعدآباد بزرگ شدى ٍ االن چند 

 .سالیٌ اٍندى گالب درى

ٌ اش بلغزد با پشت دست پاک کرد ٍ بو گفت  سعدآباد؟: "نادر اشکی کٌ نی رفت از گَن
" 

اصال رٍح حساسی داشت کٌ . نادرم دلسَز بَد. از سیر تا پیاز را برایش تعریف کردم
اگر حس لطیف ٍ طبع نازکش نبَد کٌ . نی تَانست تابلَيایی بٌ آن زیبایی خلق کند

ی بیرٍن "آى"نفسش را با . چشو يایش دٍ کاسٌ آب شد. این يهٌ ينرنندی نهی کرد
آنقدر حرف زدم ٍ اٍ گَش داد کٌ زنان از دستهان رفت ٍ سفرى خانٌ خلَت شدى ٍ . داد

 .کفش يای سیاى ٍرنی نادر را جفت کردم. تنًا کارکنانش ناندى بَدند

ٌ  يان گفت . نعلَم بَد کٌ راضی يو نهی شَد؛ انا حرفی نزد. راضی نبَد. رايی شدیو ن
خَبی اش این بَد کٌ بٌ نن ترحو کردى ٍ . در ٍاقع تَانی يو برای نقابلٌ نداشت. نٌ خیر

از چشو يایش، از آيی کٌ ال بٌ الی . نخالفتش را عیان نکرد؛ انا نن نی فًهیدم
ٍ نادرم . بٌ اٍ گفتو رضا پدر را در جریان قرار نی ديد. حرف يایش از سینٌ بیرٍن نی داد

 .سعی در جلب رضایت پدر داشتٌ باشد

ٌ نان جنگ اعصاب داشتیو. بستٌ را بٌ رضا سپردم تا ببردش صدای داد ٍ . دٍ رٍز در خان
پدرم . دٍ رٍز تهام نادر ٍ پدر بر سر خَاستگاری جنگیدند. فریاد ٍ جیغ ٍ گریٌ داشتیو

دٍست داشت خَشبخت باشو، با کسی کٌ نی خَايو ازدٍاج کنو؛ انا تعجیل را اشتباى 
نی گفت برایو دختر ٍزیر ٍ ٍکیل ٍ . نی گفت باید بٌ خَدم زنان بديو. نی دانست

صاحب ننصبان را نشان کردى، نی گفت آرزٍيا دارد ٍ باید صبر کنو تا اجر سکرآٍر این 
نادرم نخالف ازدٍاج نن با تًهینٌ . عشق آتشین بخَابد، تا نلتًبو نکند ٍ نرا نسَزاند
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دلش نی خَاست تنًا فرزندش را آن گَنٌ کٌ نی خَايد داناد کند؛ انا خبر از . بَد
ٌ ی عذاب آٍر ٍ خَاستگاری انیر خسرٍ داشت . شکستن کهرم داشت، خبر از این يفت

طاقت دیدن رنجَری نرا . نی دانست اگر کارشان تهام شَد نن نیز تهام خَايو شد
. نی دانست ذرى ذرى آب نی شَم اگر کاری نکند. پای حرف يایو نشستٌ بَد. نداشت

ٌ يای خانٌ را لرزاند ٍ  آنقدر گفتند ٍ گفتند ٍ گفتند تا این کٌ صدای فریاد بلند پدر شیش
ٌ اش لعنت. " تهام  " !سٌ شنبٌ نی ریو گالب درى. ای بر پدر پدرسَخت

 .یعنی فردا

. تا برسیو يیچ کدام لب با نکردیو. باران نی بارید. بعد از نهاز صبح رايی شدیو
کَچٌ ٍ درختان در . زنین گل ٍ الی شدى بَد. گالب درى نحل يهیشٌ بَی زندگی نی داد

آقابزرگ بی تَجٌ بٌ سردی ٍ برٍدت يَا، رٍی تشک . نیان انبَيی از نٌ گو شدى بَدند
پَستین پًن شدى رٍی ایَان درحال قلیان کشیدن بَد ٍ ننٌ با لباس پشهی پای بساط 

نعیو پالستیک رٍی سر کشیدى ٍ دٍان دٍان بٌ سهت نان . سهاٍر داشت چای نی ریخت
 .نَک بینی اش از شدت سرنا سرخ شدى بَد. آند ٍ ساک را از دست پدر گرفت

 .بفرنایید، بفرنایید. خَش آندید -

نادرم با آن کٌ در این نَقع سال بَتین زنستانی بٌ پا داشت، با قدم يای آرام سعی 
 .داشت از تراٍش آِب الی گل بٌ ساق پايا جلَگیری کند

 .ننٌ از باالی ایَان سر خو کرد

 .سَی چشهو اٍندى، پسر بزرگو اٍندى. ای ننٌ بٌ قربَنتَن برى -

ٌ يای چَبی باال رفتیو ننٌ پاپَش . بعد از سالم ٍ احَال پرسی يهان جا نشستیو. از پل
انگار . کانَایی اش را باالتر کشید ٍ از رٍی آبکش کنار سهاٍر استکان ٍ نعلبکی برداشت
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چی شدى این ٍقت سال یاد گالب درى : " چًرى دريو پدر ٍ نادر نگرانش کرد کٌ گفت
 ".حاال کَ تا یلدا. اٍن يو سٌ تایی با يو! کردید

باید . االن ٍقتش نبَد. پدر قند کَچکی از قندان جدا کرد ٍ سعی کرد بحخ را عَض کند
 .اٍل آقابزرگ را نرم نی شد

 .سردى ٍلی نٌ دیگٌ تا این حد! اٍل شها بگَ این لباس پشهی چیٌ این ٍقت سال؟ -

ننٌ دستی بٌ لباس پشهی کرک دار قرنز رنگش کشید ٍ رٍسری حاشیٌ ریش دارش را 
 .با دست بٌ آقا بزرگ ٍ قلیانش اشارى کرد. نرتب کرد

این قدر تَ این يَا باید بشینو بیرٍن ٍ براش چایی بریزم تا خستٌ ! نهی بینی نگٌ ننٌ -
 .شٌ

آقا بزرگ . صدای قل قل از نَ بلند شد. ٍ خَدش شلنگ قلیان را برداشت ٍ پک زد
 :خندید ٍ گفت

ٌ ش خَدش دارى نی کشٌ. نن رٍ بًَنٌ نی کنٌ -  .ٍاالا اسو نن بد در رفتٌ، يه

نن . يهٌ خندیدند. ٍ پک نحکهی زد! " چٌ حرف يا: "ننٌ پشت چشو نازک کرد ٍ گفت
خدا خدا نی کردم . انا با قلب پرتپش ٍ دل نلتًبو از رٍی ایَان عهارت را زیر نظر داشتو

گالبتَن سفرى ی . کٌ بداند پدر ٍ نادرم را آٍردى ام. کٌ نا را ببیند ٍ قلبش آرام شَد
ٌ يای . صبحانٌ را يهان جا پًن کرد ٍ شیر ٍ سرشیر آٍرد نربای گل نحهدی را در کاس

بعد از صبحانٌ، پدر ٍ نادر، ننٌ را در جریان گذاشتند ٍ قرار . کَچک گل سرخی ریختٌ بَد
ٌ ی نًربانو نهی دانست از دانادی نن شادی کند یا از . شد ننٌ بٌ آقابزرگ بگَید نن

داغ نی شدم از خیال يهکار . درٍنو پر آتش بَد. چًرى ی گرفتٌ پدر ٍ نادر ناراحت باشد
از ساعات پیش رٍ . حال خَشی نداشتو. انیرخسرٍ کٌ انرٍز پا بٌ گالب درى نی گذاشت

 .بیو ناک بَدم
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نادرم ، پدرم . بٌ دیَار تٌ اتاق تکیٌ دادى ٍ بدنو را بٌ آفتاب پرجان دم ظًر سپردى بَدم
ٍ ننٌ در اتاق کناری درحال صحبت با آقا بزرگ بَدند کٌ یک دفعٌ در چًارطاق باز شد ٍ 

آقا بزرگ با رنگ ٍ رٍیی برافرٍختٌ ٍ چشو يایی چَن دٍ کاسٌ خَن در چًار چَب در 
از پشت سر، . بیًَدى یک قدم بٌ عقب برداشتٌ ٍ خَد را بٌ دیَار فشردم. ظاير شد

آقا بزرگ سبیل پرپشتش را . صَرت نادر ٍ ننٌ، نگران ٍ نضطرب بٌ نن دٍختٌ شدى بَد
 .چرخاند ٍ ٍارد شد

ٌ ات  - نگارین کَر بَد؟ کچل بَد؟ بی اصل ٍ نصب بَد؟ نگارین از خَنت نبَد؟ از قبیل
 نبَد؟ دختر عهَت نبَد؟ نگارین کو بَد برات پسر؟

َ تر آند نادرم از ترس دست رٍی ديان خَد گذاشتٌ بَد تا از جیغ احتهالی جلَگیری . جل
 :صدای آقابزرگ باال رفت. کند

ٌ ی ٍلد الزنا بٌ دختر نن باالترى برات؟ -  حاال دیگٌ خَاير اٍن نرتیک

 .دستش را بلند کرد کٌ ننٌ از پشت سر دستش را گرفت

 نی دٍنی ٍلد الزنا یعنی چی؟ این حرف يا چیٌ بٌ بچٌ نی زنی؟! قباحت دارى نرد -

 :آقابزرگ با صدای بلند تر گفت

 !بسٌ دیگٌ خانو -

 .کٌ ننٌ يهان دم، دست جلَی ديان آقابزرگ گذاشت

چتٌ صدات رٍ رٍی سر انداختی نرد؟ نهیگی صدات نیرى تَی حیاط ٍ بٌ گَش ! يیس -
 .گالبتَن نی رسٌ؟ نگٌ نگفتو قال نکن تا اینا یٌ تک پا برن ٍ بیان

 :آقا بزرگ با چًرى از خشو قرنز شدى، دست رٍی سینٌ کَبید ٍ با صدای پایین فریاد زد
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ٌ ی این نردک نال نردم خَر سر کج  - آخٌ زن، تَ نیگی پسر نن، پسر سیف اهلل، برى خَن
کنٌ ٍ بگٌ پسرش، نَى نن، عصای دست نن، اسفندیاِر نن رٍ بٌ غالنی قبَل کن؟ ای 

یک عهر نگذاشتو یک پشٌ از خَنٌ حشهت نن رٍ نیش بزنٌ . خدا بٌ کی بگو این يا رٍ
ٌ ی نانجیب  .حاال باید تن بدم بٌ نیش عقرب؟ بٌ قَم ٍ خَیشی با این بی بت

ٌ اش نی لغزید. نادرم ٍارد اتاق شد درست ٍسط اتاق . اشک يا چَن نرٍارید از گَن
ٌ رٍی آقابزرگ ٍ اندانش چَن يالٌ سیايی پشت بٌ نَر پنجرى بَد. ایستاد جلَی . رٍب

ٌ ی شلَارش را گرفت سرش را . پای آقا بزرگ رٍی فرش قرنز رنگ اتاق نشست ٍ دنبال
ٌ ی لباس فرٍ بردى تا چشو يایش را در این لحظٌ سخت، از دید دیگران  کانل در یق

زنی کٌ بٌ غرٍر ٍ جسارت . زنی کٌ بٌ نتانت ٍ شخصیت شًرى بَد! نادر نن. پنًان کند
نن بَدم کٌ اٍن را بٌ ! زنی کٌ بٌ سایٌ خَد نی گفت يهتای نن نباش. زبانزد فانیل بَد

 ...بٌ خَايش کردن. بٌ شکستن. بٌ زانَ زدن. این جا رساندى بَدم

آقابزرگ نگاى شکست خَردى اش را بٌ انگشتان ظریف نادرم کٌ گَشٌ شلَارش را چنگ 
نگايو رٍی این . قائلٌ ختو شد. زدى بَد انداخت ٍ تا چند دقیقٌ يیچ کدام تکان نخَرند

بٌ آقابزرگ کٌ گَشٌ شلَارش را . بٌ نادرم کٌ زانَ زدى . سٌ نفر قفل ناندى بَد
نی نگریست ٍ پلک نهی زد ٍ بٌ ننٌ کٌ خیرى بٌ آن دٍ، دنبالٌ رٍسری را چنگ زدى ٍ بغض 

 .کردى بَد

. يیچ یک نًار نخَردیو. تا بٌ حال خانَادى ی خَد را این چنین پریشان حال ندیدى بَدم
پدرم کٌ تا آن لحظٌ از اتاق بیرٍن نیاندى بَد، بٌ خانٌ حشهت خان پیغام فرستاد کٌ 

نادرم . بدٍن يیچ تشریفاتی. عصر بٌ يهراى خانَادى ٍ جًت انِر خیر بٌ عهارت نی آید
ٌ ی شیرینی ٍ گل را در ناشین گذاشتٌ بَد دلو نی خَاست يهگی با پای پیادى تا . جعب

. نی خَاستو گل ٍ شیرینی را دست گرفتٌ ٍ با غرٍر رٍی زنین قدم بردارم. عهارت برٍیو
کت ٍ شلَار ٍ کفش يای . خانَادى ٍ گل ٍ شیرینی را ببینند. کٌ ايالی نن را ببینند
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سبیل يای باریکو را از . ببینند کٌ خط ریش پت ٍ پًنو را نرتب کردى ام. گتردارم را ببینند
ببینند ٍ بفًهند کٌ دارم . کٌ یقٌ خرگَشی پیراينو از سپیدی برق نی زند. تٌ تراشیدى ام

گل ٍ ! انا نٌ. با خانَادى، با نیل ٍ رغبت، با شادی ٍ سرٍر. بٌ خَاستگاری تًهینٌ نی رٍم
نادر، پدر، نن ٍ ننٌ، نٌ با پای پیادى کٌ با . شیرینی را در ناشین گذاشتند تا کسی نبیند

شاید ! چرا؟ نهی دانو. تا َکسی نفًهد... تا َکسی نبیند... ناشین تا عهارت رفتیو
نی خَاستند بر این رسَایی کٌ نا با این جایگاى ٍ شَکت ٍ جبرٍت، با این اسو ٍ رسو 

فانیلی، با این خانَادى ی استخَان دار، داریو بٌ خَاستگاری خَاير حشهت خان کٌ 
 !خَن ايالی را در شیشٌ کردى نی رٍیو، سرپَش بگذارند

ٌ ای کٌ در حیاط ٍ ایَان کار  حیاط آب ٍ جارٍ شدى ٍ زینت در حال سرکشی بٌ خدن
با گردنی برافراشتٌ ٍ اخهی عهیق بٌ آنًا تشر نی زد کٌ نا ٍارد حیاط . نی کردند، بَد

ٌ ی چشو يا بٌ طرف ناشین چرخید ٍ دست از کار کشیدند. شدیو نگاى يا ٍ پچ . يه
 .پچ يا را زیر نظر گذراندم

انا لحظات . يهیشٌ فکر نی کردم در چنین رٍزی خَايو درخشید ٍ قلبو آرام خَايد بَد
اخو ٍ خشو فرٍ . چًرى ی در يو نادر را نی دیدم. برایو پر از تشَیش ٍ نگرانی بَد

تنًا کسی کٌ برخالف چًرى نضطرب ٍ نا آرانش بٌ این ٍصلت . خَردى پدر را نی دیدم
ٍقتی خَاستو از ناشین پیادى شَم دست گرنش را رٍی دست . رضایت داشت، ننٌ بَد

فًهیدم در ناآرانی . قلبو آرام شد. سرد ٍ لرزان نن گذاشت ٍ پلک رٍی يو گذاشت
در چشو بًو زدنی حیاط . پیادى شدیو. اٍضاع پیش رٍ، کسی يست کٌ دلو را گرم کند

 .خلَت شد ٍ حشهت خان ٍ پریچًر خانو بٌ استقبال آندند

ٌ ی لب را بٌ دست یکی از خدنٌ داد ٍ  حشهت خان با جلیقٌ ٍ شلَار قًَى ای، پیپ گَش
 .پیش آند

 .بٌ بٌ، بٌ بٌ، چند ٍقتٌ ندیدنت نرد -
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این ٍصلت بٌ ضرر . نشخص بَد کٌ سر از پا نهی شناسد. ٍ پدرم را تنگ در آغَش کشید
بٌ جیپ . ير کٌ بَد برای اٍ تنَر داغی بَد کٌ باید زٍد خهیرش را بٌ آن نی چسباند

ٌ ی خشو ٍ غیرتو را در ! پس اٍ يو آندى بَد. ناآشنای گَشٌ حیاط نظر انداختو يه
حضَر دٍست ٍ يهکار يـ ـرزى ی انیرخسرٍ نن را آزار . نشت گرى کردى ام جهع کردم

نگايی بٌ . نادرم سبد گل ٍ شیرینی را بٌ دستو داد ٍ بٌ طرف پریچًر خانو رفت! نی داد
پریچًرخانو با اٍ يو رٍبَسی . سبد گل ٍ سپس نگايی بٌ صَرت نًربان ننٌ انداختو

چند . قبال يو پا بٌ این اتاق گذاشتٌ بَدم. کرد ٍ باالخرى نا بٌ اتاق نیًهان دعَت شدیو
. تختٌ فرش نفیس رٍی زنین پًن بَد ٍ رٍی آن نبل يای نخهل بنفش چیدى بَدند

ٌ ی . گرانافَن ٍ رادیَئی، عالٍى بر آن کٌ در اتاق نشیهن بَد این جا يو گذاشتٌ بَدند رٍی
باد خنک ٍ نالیهی نی ٍزید کٌ پردى تَری . قرنز پردى يا کنار کشیدى ٍ پنجرى باز بَد

 .سپید رنگ را از کنارى يای پنجرى تکان نی داد

صدای چٌ . آن قدر ساکت کٌ صدای نفس يای یکدیگر را نی شنیدیو. عهارت ساکت بَد
چٌ پرندگان ٍ بادی کٌ نیان برگ يا نی دٍید با بَی خیسی باران صبح بًو آنیختٌ ٍ 

ٌ الی عطر گل يای خَاستگاری گو نی شد پدر ٍ حشهت خان آرام گپ نی زدند ٍ . الب
نن کٌ با کت شلَار . نن را نهی دیدند. پریچًر خانو يو بٌ تهلق ننٌ ٍ نادرم نشغَل بَد

 .نرتبو، سبد گل ٍ شیرینی را رٍی پا گذاشتٌ ٍ بیًَدى ننتظر بَدم آنًا را از دستو بگیرند

ٌ ای صدا داد ٍ زینت با گردنی برافراشتٌ ٍارد شد ٍ با اشارى اٍ، چند خدنٌ سر بٌ  در تق
دٍ نفرشان سبد نیَى ٍ نقل ٍ قند را رٍی نیز . زیر ٍ آرام، سینی بٌ دست ٍارد شدند

عجیب کٌ پیش از آندن نا این يا را آنادى رٍی نیز نچیدى . گذاشتٌ ٍ بیرٍن رفتند
کسی دیگر کٌ چند پیش دستی چینی گل سرخ دار بٌ دست داشت پیش آند ٍ ! بَدند

دیگری  کٌ سینی چای بٌ يهراى داشت . چاقَ ٍ چنگال يو گذاشت. پیش دستی چید
ٌ يا کٌ کٌ سینی شیرینی نخَدچی . نشغَل تعارف کردن شد زینت بٌ یکی دیگر از خدن

قندان يای گل ریز . بٌ دنبال چای، شیرینی نخَدچی يو تعارف شد. آٍردى بَد اشارى کرد
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پریچًر خانو اشارى کرد ٍ زینت سبد گل ٍ شیرینی را از دستو . را يو رٍی نیزيا گذاشتند
 :پریچًر خانو گفت. گرفت ٍ رٍی نیز گذاشت

 .چرا زحهت کشیدید، خَدتَن گل يستید -

تًهینٌ، . دلو نی خَاست ير چٌ زٍدتر این تشریفات نسخرى تهام شَد تا تًهینٌ را ببینو
. حتی اسهش خَن تازى بٌ رگ يای بی جان نن نی داد ٍ قلبو را گرم نی کرد... آخ تًهینٌ

 ...تًهینٌ، تًهینٌ، تًهینٌ

ير دٍ یک بری رٍ صندلی . بٌ پدرم نگاى کردم کٌ گرم حرف زدن با حشهت خان شدى
. حرف يای آنًا يهیشٌ در نَرد سیاست ٍ گاى تجارت بَد. کنار پنجرى نشستٌ بَدند

. نادرم بٌ دٍر از آداب نعاشرت دست بٌ سینٌ نشستٌ ٍ بٌ نَک کفش يایش خیرى بَد
پریچًر؛ انا بی تَجٌ بٌ . کانال نعذب ٍ کالفٌ بٌ نظر نی رسید. حتی کالى از سر برنداشت

 .کو نحلی نادر، گرم خَش آندگَیی بٌ اٍ ٍ ننٌ بَد

 :رٍ بٌ پریچًر خانو گفت. زینت يهان جا کنار در ایستاد ٍ خدنٌ را بٌ بیرٍن يدایت کرد

 .نن پشت درم خانو جان، کاری بَد صدام کنید -

 .ٍ با اشارى پریچًرخانو در را پشت سر بست

 .چای نیل کنید، سرد نیشٌ. بفرنایید -

 .ننٌ کٌ تا آن لحظٌ ساکت بَد با زیرکی استکان چای را بلند کرد ٍ نگايی بٌ آن انداخت

 .خَبش بَد چای رٍ عرٍس خانو نی آٍردن -

 :ٍ آرام خندى نتینی کرد ٍ ادانٌ داد

 !البتٌ با اجازى خان داداششَن -
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يو بٌ رٍی آنًا . يو بٌ نیخ نی زد يو بٌ نعل. چقدر این زن سیاس ٍ آداب دان بَد
آٍردى بَد کٌ نیل دارد تًهینٌ يو حضَر داشتٌ باشد ٍ يو نی خَاست دل حشهت خان 

 .را نرم کند

ٌ ی سبیل را چرخاند ٍ بٌ پریچًر خانو نگاى کرد زن بیچارى دست ٍ . حشهت  خان گَش
 :پایش را گو کردى بَد کٌ با نن ٍ نن گفت

این دختر تا بٌ حال دست بٌ سیاى . ای ٍای عزیز خانو شها يو چٌ حرف يا نی زنید يا -
 !سینی چای رٍ بٌ دست بگیرى یکی از نا باید بسَزى. ٍ سپید نزدى

 .ٍ با دست جلَی ديانش را گرفت ٍ ریز خندید

ٌ ی لبخنديا ٍ حرف يای پریچًر . ننٌ آرام خندید ٍ چیزی نگفت تنًا نن نی دانستو يه
فقط نن نی دانستو کٌ اٍ تًهینٌ را برای برادرش زیرسر . تصنعی ٍ از رٍی سیاست است

ٌ ای کٌ زیبا بَد، کٌ کس ٍ کار دلسَز نداشت ٍ نی تَانستند بعديا ير ٍقت . دارد تًهین
انیرخسرٍ دلش خَاست دختری يو طبقٌ ٍ يو سَاد خَدشان را يٍَی این دخترک 

کنند، کٌ فعال از زیبایی چشهگیرش بًرى بردى ٍ بٌ پَل يای سیاى صنعتگران سینها 
ير چند ينرنند شریف ٍ خَدساختٌ يو داشتیو؛ انا کو  نبَدند زنان ٍ . بفرٍشندش

ٌ ی زیبایی یک شبٌ ستارى سینها نی شدند ٍ از عاقبت خَیش غافل  دخترانی کٌ بٌ ٍاسط
 !نی ناندند ٍ تن بٌ ير چٌ نی خَاستند نی دادند

از نَ . طاقت این چیزيا را نداشت. تًهینٌ اگرچٌ زیبا بَد؛ انا نال این حرف يا نبَد
نادرم چَن نجسهٌ نشستٌ بَد ٍ الم  تا کام  حرف . نگايی بٌ دٍر تا دٍر اتاق انداختو

ٍقتی شدت ناراحتی ٍ فشار رٍحی بر اٍ غالب . اصال يهیشٌ يهین طَر بَد. نهی زد
چای . نگايی بٌ استکان يای نیهٌ پر انداختو. نی شد نهی تَانست لب بٌ سخن باز کند

زینت زیربغلش را گرفتٌ ٍ . را کانل نخَردى بَدیو کٌ خانو بزرگ بی آن کٌ در بزند ٍارد شد
ٌ ی سپیدی چادری را دیدم کٌ از . کهکش نی کرد یک آن پیش از آن کٌ در را ببندد دنبال
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يهان . خَدش بَد. اشتباى نهی کردم. گَشٌ در تکان خَرد ٍ صاحبش آن را جهع کرد
بٌ يهین زٍدی آن را دٍختٌ ٍ . پارچٌ چادری خَش نقشی کٌ برای تًهینٌ خریدى بَدم

. بر سر انداختٌ؟ گفتٌ آن را از کجا آٍردى؟ یعنی اٍ االن پشت در يهین اتاق ایستادى؟ آى
البتٌ . تپش قلبو سرعت گرفت ٍ از داغی صَرتو نی تَانستو حدس بزنو سرخ شدى ام

از آن جا کٌ نا با این خانَادى . این سرخی را نی گذاشتند بٌ حساب خجالت از خانو بزرگ
. نسبت فانیلی يو داشتیو دیداری عالٍى بر عنَان خَاستگاری، در حال شکل گیری بَد
ٍقتی سالم ٍ علیک ٍ چٌ عجب گفتن يا ٍ تعارفات نرسَم تهام شد باالی اتاق درست 

ٌ ای بَد کٌ حشهت خان در . در کنار قفسٌ کتاب يا نشست این کتابخانٌ جدا از کتابخان
عصایش را بی جان بٌ . خانو بزرگ در نبل فرٍ رفتٌ ٍ پايا را دراز کردى بَد. اتاقش داشت

ٌ اش را کیپ گرفتٌ بَد  .دنبال پايا ريا کردى ٍ دست

ٌ ای را آٍرد تا استکان يای چای را جهع کردى  پریچًر خانو زینت را صدا کرد ٍ اٍ يو خدن
از این نحل لبخند ! آقای نا نَکری داشت، نَکر اٍ چاکری داشت. ببرد ٍ نیَى تعارف کند

 .ریزی بٌ لب يایو نشست کٌ از چشو تیزبین خانو بزرگ دٍر نهاند

 بٌ پايای دراز نن نی خندی؟ پیری خندى دارى؟  يان؟! يان آقا اسفندیار -

ٌ ای نن ٍ دیگران بٌ یکدیگر نگاى کَتايی انداختیو ٌ ای آن . برای لحظ تَقع يهچین کنای
 !يو در این نجلس نهی رفت ٍ پریچًر زٍدتر از يهٌ نا پی بٌ شرٍع تَطئٌ برد

ٌ ی شًاب الدین بَدى، نا از این . ای ٍای خانو بزرگ - اسفندیارخان سٌ ناى نعلو سر خَن
اگر يو بَدى حتها لبخند ایشَن . نا کٌ خندى ای ندیدیو! دیَار صدا شنیدیو از ایشَن نٌ

 .از شَق رٍیداد انرٍزى

يهٌ نی دانستیو کٌ حشهت خان دلش نی رٍد با . ٍ نگاى نعناداری بٌ حشهت خان کرد
کٌ اگر اینطَر نبَد يرگز بٌ صرافت نهی افتاد بٌ حرف زنش بًا دادى ٍ . نگاى پریچًر

خَاير ناتنی اش را بٌ خانٌ ٍ جلَی چشو  نادرش بیاٍرد؛ انا بٌ رٍی خَد نیاٍرد کٌ بٌ 
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بیش از این يا بٌ خانو بزرگ احترام نی گذاشت کٌ بخَايد در . نادرش تذکری بديد
خانو بزرگ لب برچید ٍ با قًر نگاى از پریچًر خانو . حضَر جهع بٌ حرف اٍ خردى بگیرد

 :پدرم کٌ نشخص بَد حَصلٌ این ِقسو رفتاريای زنانٌ را ندارد رٍ بٌ جهع گفت. گرفت

ٍقت .  بًترى بریو سراغ اصل نطلب ٍ بی خَد ٍقت خَدنَن ٍ شها رٍ نگیریو. خب -
 .تنگٌ، نن يو باید تا چند ساعت دیگٌ بٌ تًران برگردم

ننٌ دٍ سر انگشتش را در ظرف گَد نهک فرٍ کرد ٍ کهی از آن را رٍی خیار يای یک 
 .دست ریز کردى اش ریخت

 .بًترى بریو سراغ اصل نطلب. بلٌ -

گَیا نی خَاست با این حرکت بٌ اٍ بفًهاند کٌ اٍ را . ٍ رٍ بٌ خانو بزرگ لبخند زد
 .بزرگ تر ٍ صاحب اختیار تًهینٌ فرض کردى

 :خانَم بزرگ کهی از درد پا نالید ٍ سپس رٍ بٌ نا گفت

نن رٍ تخو . خَدش نیست خداش يست. نی دٍنید کٌ این دختر، دختر نن نبَد -
گیریو ٍقتی اٍند این جا بٌ حد رشد رسیدى بَد، ٍلی کی . چشو يام بزرگش کردم

حهایتش کرد؟ کی آداب بزرگان یادش داد؟ کی حرف زدن ٍ لباس پَشیدن یادش داد؟ 
االن يو کٌ یک پارچٌ . خَدم احَالو خَش نیست؛ ٍلی نذاشتو اٍن ناخَش باشٌ

راى نیرى خدنٌ نیگن پا رٍ زنین نذار، . خانَم، نی شینٌ این خدنٌ قربَن صدقش نی رن
 .بلٌ. بذار رٍ چشو نا

 .ٍ کهی آب از رٍی نیز عسلی کناری اش برداشت ٍ نَشید

 .گلَیی تازى کنید. بفرنایید -

ٌ اش پریچًرخانو زینت را صدا کرد ٍ فرستاد پی شربت  .با این جهل
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يهٌ نی دانستیو تًهینٌ جز زجر ٍ نصیبت چیزی در این خانٌ نکشیدى ٍ حاال خانو بزرگ 
داشت برای خَدش بازار گرنی نی کرد کٌ بگَیند دختر يٍَ را آٍردى ٍ چَن فرزند خَد 

تًهینٌ در سعدآباد بزرگ شدى ٍ بٌ اندازى ی خَد آداب ٍ رسَم را حتی بًتر . پرٍرش دادى
ٍ تهام ! حال خانو بزرگ نی گفت يهٌ چیز را از نن یاد گرفتٌ. از خانو بزرگ آنَختٌ بَد

کٌ ير چٌ ... تعاریفی کٌ از تًهینٌ نی کرد نٌ از رٍی خیرخَايی کٌ از سر سیاست بَد
حتو . کٌ نبیندش... زٍدتر این ٍصلت سر بگیرد تا اٍ از جلَی چشو يایش دٍر شَد

برایش نًو نبَد تًهینٌ بٌ کٌ شَير . داشتو يرکٌ غیر از نا بَد، اٍ يهین کار را نی کرد
حشهت خان يو کٌ فقط بٌ دنبال ننفعت ٍ کسب ٍ . يهین کٌ برٍد کافی است. کند

 !کار خَد بَد ٍ برای این کار چٌ کسی بًتر از پدر نن

 :ننٌ گفت

کیٌ کٌ ندٍنٌ، . بلٌ، يهٌ آبادی نی دٍنن شها چٌ لطف بزرگی در حق این بچٌ کردید -
 .دستش رٍ گرفتید، خدا دستتَن رٍ بلندتر کنٌ

زیر . از حرف يای نحرک ٍ جنجال برانگیز بر حذر بَد. از زیرکی ٍ سیاست ننٌ خَشو آند
چشهی پریچًر خانو را برانداز کردم ٍ از دیدن نگاى خشهگینی کٌ بی پرٍا بٌ خانو بزرگ 

ٌ يا داشت ٍ نی خَاست با يهکاری . انداختٌ بَد تعجب کردم اٍ کٌ برای تًهینٌ نقش
انیرخسرٍ اٍ را نَرد تَجٌ فیلو سازان قرار دادى تا پَل ينگفت ٍ بی زحهتی بٌ جیب 

یک آن چشهش بٌ نن افتاد ٍ زٍد خَدش را جهع ٍ جَر کرد ٍ آن نگاى جای خَد ! بزنند
چرا زٍدتر اٍ را نشناختٌ بَدم؟ بعد از ناجرای سند . را بٌ لبخند نتین ٍ برازندى ای داد

حاال کٌ دیگر کاريا راست ٍ ریست شدى دیگر تًهینٌ را ! دیگر حس خَبی بٌ اٍ نداشتو
ٌ زار يو بی نیاز خَايو کرد . بگذار آن را برای خَد بردارند. از يهان دٍ دينٌ نغازى ی الل

. زینت شربت گرداند ٍ کیک اسفنجی تعارف کرد! نغازى نال آن يا ٍ تًهینٌ نال نن
زنام نجلس بٌ دست ننٌ ٍ خانو . صحبت يا از تعارفات نرسَم از دختر ٍ پسر گذشت
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نادرم ينَز لب باز نکردى ٍ بٌ نَک کفش يا . بزرگ ٍ گاى پدر ٍ حشهت خان نی گشت
يیچ کسی نپرسید چرا ساکتی یا بدتر از آن کسی حتی از اٍ نظری يو . خیرى بَد

پریچًر خانو . بیشتر شبیٌ بٌ بازار نعانلٌ نی نانست تا جلسٌ خَاستگاری. نهی خَاست
 :بی نقدنٌ گفت

چرا این جا؟ چرا تًهینٌ؟ برای شها کٌ . خب آقا اسفندیار، خَدت يو کهی صحبت کن -
 .دختر قحط نبَد تَ تًران

 :خندى ی ریزی کرد ٍ با سیاست گفت

 .البتٌ این افتخاریٌ برای نا؛ ٍلی از رٍی کنجکاٍی يست -

گرى کرٍاتو را . دست بردم ٍ کهی شربت نَشیدم. يهٌ چشو يا خیرى بٌ ديان نن بَد
آندم حرف بزنو کٌ در . برای حرف زدن در چنین نجلسی ناپختٌ بَدم. کهی شل کردم

 .چًارتاق باز شد ٍ شًاب الدین با دست ٍ صَرت گلی ٍ چشو يای گریان ٍارد شد

 ...نانان... نانان -

 :يهٌ نگاى يا نتَجٌ اٍ شد کٌ زینت دست پاچٌ ٍ با لکنت گفت

ٌ ی آتیش اٍند سهت در... ٍاال -  !ٍاال خانَم جَن بٌ خدا نفًهیدم چی شد عین گَل

پریچًر چشو غرى ای بٌ ير دٍی آن يا رفت ٍ با عذر . ٍ تهام بدنش شرٍع بٌ لرزیدن کرد
نعلَم . پدرم نفسش را با آيی بیرٍن داد. خَايی دست پسرش را گرفت ٍ بیرٍن رفتند

ٌ اش را سر بردى ننٌ سررشتٌ کالم را . بَد کٌ این بٌ درازا کشیدن بی نَرد نجلس حَصل
بٌ دست گرفت ٍ نن خَشحال از این کٌ بٌ سَال پریچًر خانو پاسخی ندادى ام، گَش 

 .بٌ اٍ سپردم

 .ٍاالا جناب سرينگ يهین یٌ دٍنٌ پسر رٍ دارى. بلٌ خانو بزرگ، نی گفتو -
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ٌ جا شد از این کٌ ينَز سرينگ صدایش نی زدند . پدرم با لبخند کهی رٍی نبل جاب
 :ننٌ ادانٌ داد. خندى اش گرفتٌ بَد

. االن يو کٌ خَدتَن بًتر نی دٍنید. با کلی نذر ٍ نیاز. اٍن يو کٌ نستحضر بَدید -
ناشاهلل چًار ستَن بدنش سالو، رعنا، رشید، تحصیل کردى، انید بٌ خدا بٌ زٍدی 

بٌ قدری يست کٌ دختر خانو احساس نیاز نکنند ٍ زندگی . الًی شکر. نًندس نیشٌ
 .راحتی داشتٌ باشند

. شاید نی خَاست آنًا در تایید حرفش چیزی بگَیند. ٍ نگايی بٌ پدر ٍ نادر انداخت
يهین کٌ جناب عدالت خَاى بزرگ : "حشهت خان چند بار رٍی زانَی پدرم زد ٍ گفت

 ".حهایتش نی کنن کافیٌ

 :خانو بزرگ کٌ نی خَاست ير چٌ زٍدتر خیال خَد را راحت کند با يَل گفت

 !حاال نی نَنٌ شیر بًا ٍ نًریٌ ٍ جًیزیٌ. خب دیگٌ، الحهدهلل -

 .ننٌ تکانی بٌ بدن ظریفش داد ٍ چین يای داننش را نرتب کرد

 .ينَز زٍدى خانو بزرگ، اٍل باید سنگ يانَن رٍ ٍا بکنیو -

شاید يهکار انیرخسرٍ بَد ٍ قصد رفتن . از حیاط صدای رٍشن شدن ناشین آند
چرا ! چرا این تشریفات را تهام نهی کردند؟! چرا کسی بٌ داد دل نن نهی رسید؟. داشت

یعنی يهٌ چیز ! خبر از آشَب درٍنو نداشتند! تًهینٌ را صدا نهی زدند کٌ بیاید ٍ بنشیند؟
ٌ ی حشهت خان؟  دارد درست نی شَد؟ نن اینجا يستو، با پدر ٍ نادرم؟ اینجا؟ در خان

ننٌ بٌ تکان يای پردى نگاى کرد ٍ بٌ نَبٌ . برای خَاستگاری؟ شَق ریزی زیر پَستو دٍید
 .خانو بزرگ ٍ حشهت خان را نگریست

 .گفتن ندارى؛ انا گفتن جنگ اٍل بٌ از صلح آخر -
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کف دست يای . سر آستینش با چین ریزی دٍر نچ احاطٌ شدى بَد. دستش را بلند کرد
ٌ اش را باز کرد ٍ با نَک انگشت اشارى دست راست یکی یکی شرٍع بٌ شهردن  حنا بست

 .انگشت يای دست چپ کرد

پسرم ٍ عرٍسو دختر خانو رٍ باالی . اٍل این کٌ برای نا احترام بٌ بزرگ تر خیلی ٍاجبٌ -
 .سرشَن نی ذارن ٍلی تَقع احترام ٍ سازش ٍ قناعت يو دارن

دٍم این کٌ درستٌ الحهدهلل جناب سرينگ کو از نال دنیا ندارى؛ انا این نباید باعخ بشٌ 
. بٌ جیب شَير خَدشَن باید نگاى کنن. دختر خانو فکر کنن خرج ایشَن با پدر شَيرى

 .بٌ يهَن اندازى يو اسفندیار خان ٍظیفٌ دارن ایشَن رٍ از ير نیازی بی نیاز کنن

 .خانو بزرگ ٍ حشهت خان نیان صحبت يای ننٌ سر را بٌ نشانٌ تایید تکان نی دادند

از االن باید بٌ دختر خانو بگید، گالب درى . سَم این کٌ نحل زندگی اسفندیار خان تًرانٌ -
 .فقط برای يَاخَری ٍ نسافرت چند رٍزى

خبر داشت کٌ تًهینٌ دلش . يهٌ چیز را نی گفت. ننٌ داشت نحکو کاری نی کرد
نی خَايد يرچٌ زٍدتر از این جا خالص شَد؛ انا نهی خَاست پیش رٍی خانو بزرگ ٍ 

خان نرا کَچک جلَى ديد ٍ سعی داشت جایگاى نن را بٌ عنَان تنًا پسِر پدرم در آنجا 
 .تحبیت کند

در غیر این صَرت دختر . اگر کالنی يست بفرنایید... حشهت خان... خب، خانو بزرگ -
 .خانو رٍ يو صدا بزنیو ٍ در باب نًریٌ ٍ شیربًا ٍ این چیز يا حرف بزنیو

گَیی این اٍلین بار . دخترخانو يو بیاید؟ یعنی تًهینٌ؟ دست يایو شرٍع بٌ لرزیدن کرد
ٍى کٌ چٌ ! این جا، در این اتاق ٍ در این جلسٌ. است کٌ اٍ را این قدر از نزدیک نی بینو

ٌ ای  !خلسٌ عاشقان
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بعد از این سکَت طَالنی . نادرم بی حَصلٌ نفسش را با آيی بیرٍن داد ٍ سر بلند کرد
 .لب يای بًو قفل شدى اش باز شد

البتٌ حرف يایی يست کٌ تهایل . اگر نَردی نیست بندى دختر خانو رٍ نالقات کنو -
 .دارم شخصا ٍ خصَصی با ایشَن در نیان بذارم

. نگايو دٍِر اتاق ٍ بین چشو يای پرسشگر خانو بزرگ ٍ حشهت خان چرخید
رٍ بٌ شخصی کٌ کنار در . حشهت خان بی يیچ حرفی از جا برخاست ٍ در اتاق را باز کرد

 :ایستادى بَد گفت

 .بٌ تًهینٌ خانو بگَ در اتاقشَن پذیرای سرکارخانو عدالت خَاى باشن! زینت -

 .ٍ با دست ٍ لبخندی کٌ از رٍی ادب بَد نادرم را بٌ بیرٍن از اتاق يدایت کرد

نٌ شرٍعش شکل خَاستگاری بَد ٍ نٌ االن ! عجب نراسو حَصلٌ سر بری شدى بَد
 !شکل خَاستگاری يای نعهَل را ادانٌ داشت

خانو بزرگ بٌ سر عصای رٍغن خَردى ٍ جال . پدرم نشغَل نیَى پَست گرفتن شد
نظری بٌ ننٌ .  دادى اش چنگ نی زد ٍ خَد را سرگرم نگاى بٌ گل يای رٍی دست نن کرد

آسهان دٍبارى رٍ بٌ ابری شدن . آرام شانٌ باال انداخت ٍ ابراز بی اطالعی کرد. انداختو
حشهت خان از نَ شرٍع بٌ حرف يای سیاسی .  نی رفت ٍ رٍشنایی اش را دریغ نی کرد

کرد ٍ از نبارزات خلق برای آزادی نی گفت کٌ پدر بٌ عنَان افسر عالی رتبٌ سازنان 
پریچًر خانو کٌ ٍارد شد، .  اننیت آن يا را یک نشت جَجٌ دانشجَی جَگیر شدى نانید

 :با خندى گفت. از نَ نَجی از یادآٍری این جلسٌ بٌ يهراى آٍرد

 .نگٌ این پسر نی ذاشت بیام. شرنندى تَ رٍ خدا -

 :ٍ نگايی بٌ جای خالی نادر کرد
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 .خانِو نادرشَير يو کٌ رفت گربٌ رٍ بکشٌ -

 :خانو بزرگ با بدذاتی گفت

 !فقط نا بلد نبَدیو چطَر گربٌ رٍ دم حجلٌ بکشیو -

پریچًر خانو از پاسخ در حضَر جهع انتناع کردى ٍ تنًا بٌ نگايی بٌ حشهت خان بسندى 
ٌ دار کریستال برداشت ٍ نشغَل چیدن . کرد لب برچید ٍ از کهِد کنج دیَار یک ظرف پای

 :پدر کٌ بیش از این حَصلٌ نداشت گفت. شیرینی يایی کٌ آٍردى بَدیو شد

نا نی دٍنیو شها يو فًهیدید کٌ . بًترى ٍقت خَدنَن رٍ برای تشریفات يدر ندیو -
 !دختر ٍ پسر يو رٍ نی خَان

 .نبض ضعیفو جان گرفت ٍ از نَ احیا شدم.  خَن تازى بٌ قلبو يجَم آٍرد

 .نا يو ٍظیفهَنٌ بزرگتری کنیو -

گَیا حرف زدن در این بارى برایش سخت بَد کٌ سیگاری از جیب درآٍرد ٍ گَشٌ لب 
 .فندک طالیش را از جیب بغل بیرٍن آٍرد ٍ سیگار را رٍشن کرد . گذاشت

بٌ نظر نن حرف از نًر ٍ شیربًا فعال ٍ در نَرد این دٍ جٍَن بی خَدى، دست  -
 .ير چقدر خَاستن نن تضهین نیدم، گردن نن. خَدشَن دٍتا

 .دٍد سیگار کٌ از الی انگشتانش بیرٍن نی رفت

نا کٌ حرفی نداریو، پس بیشتر از این کشش ندیو ٍ تهَنش . شها کٌ حرفی ندارید -
 .کنیو

در نَرد نراسو ٍ رسو ٍ رسَم يو، نن تا جایی کٌ عرفٌ ٍ تا جایی کٌ شأن دٍ طرفٌ کو 
خانو يو کٌ .  دیگٌ اگر حرفی نیست صلَات بفرستیو ٍ شیرینی بخَریو. نهی ذارم
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تا دیرٍز با حشهت خان رفیق .  حرف ياش رٍ بٌ دختر بزنٌ ٍ برگردى يهین يا رٍ نیگٌ
 .بَدیو حاال نیشیو برادر

 .ٍ چند بار رٍی کتف حشهت خان زد

یعنی بٌ راستی يهٌ چیز تهام شد؟ نن ٍ . این يهٌ خَشبختی در باٍرم نهی گنجید
شاعرم . خیال با اٍ بَدن نستو کرد. از فکرش شَقی تازى بٌ رگ يایو دٍید... تًهینٌ 

باٍرم نهی شد این قدر سادى ٍ راحت این جلسٌ رٍ بٌ اتهام . باز يو شیدا شدم. کرد
 .است

حشهت خان کٌ گَیی بَد ٍ نبَد تًهینٌ برایش فرقی ندارد،  از ير چٌ کٌ پیَند دٍستی 
 :لب يایش بٌ خندى باز شد ٍ گفت.  بین اٍ ٍ پدر را عهیق تر نی نهَد استقبال نی کرد

 !صاحب اختیارید -

 :خانو بزرگ يو برای این کٌ حرفی زدى باشد گفت

 ...از بابت جًاز يو -

ٌ اش تهام شَد  .پدرم نگذاشت جهل

 .جًاز نهی خَايیو -

 :پریچًر خانو کٌ کار را تهام شدى نی دید، گفت

بًترى . ببینیو اصال خَد تًهینٌ يو حرفی دارى یا نٌ. انا اجازى بدین خانو برگردن -
ناسالنتی حشهت خان يهین یک خَاير رٍ . پای یک عهر زندگی در نیَنٌ. تعجیل نکنیو

 .دارن
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با این کٌ نی دانست کار تهام است؛ انا داشت يهٌ سعی خَد را نی کرد تا تیری در 
 :چًرى حق بٌ جانبی بٌ خَد گرفت ٍ گفت.  شاید کار عقب بیفتد. تاریکی بیندازد

. آخر يفتٌ قرارى پدرم صَلت خان برای خَاستگاری برادرم بیان. خانو بزرگ در جریانند -
انیرخسرٍ بٌ زٍدی از ایالت فرنگ برنی گردى ٍ باالخرى با حسن ٍ . اٍن يو کٌ خبر دارید

 .جهالی کٌ دارى دٍست داریو زٍدتر سر ٍ سانَن بگیرى

ٌ ای بٌ پدرم نگریست پدرم کٌ از این نَضَع بی اطالع بَد . ٍ با خندى ی آرام ٍ نَزیان
نهی دانو در نگايش چٌ بَد کٌ آتش بٌ جانو . نگايی عهیق بٌ نن انداخت. یکٌ خَرد

نگاى کن کٌ حال ! شاید نی گفت نگاى کن کٌ چطَر نن را سکٌ یک پَل کردى ای. ریخت
پسر نن کٌ بٌ دنش نی گفت دنبالو نیا . باید بین پسر نن ٍ یک آدم دیگر رقابت باشد

شاید يو نی گفت نگاى کن با نا چٌ کردی؟ با نن ٍ نادرت؟ نا را تا کجا ! بَ نی ديی
کشاندى ای ٍ حاال باید پیش آدم يایی چَن حشهت خان ٍ پریچًر گردن کج کنیو کٌ تَ 

 !را بٌ خدا دختر را بٌ کسی دیگر نديید

 .صدای ننٌ نرا بٌ خَد آٍرد

؛ انا نقصَد اینجاست کٌ دختر ٍ پسر يو رٍ  بٌ ير حال ير دختری خَاستگار دارى -
! برادر شها يو الًی سپیدبخت بشٌ؛  ٍلی باید ببینید دختر راضی يست یا نٌ. بخَان

شها کٌ تحصیل کردى اید نباید زٍری دختر رٍ بشَنید پای سفرى عقد ٍ با نیشگَن بلٌ 
ٌ . االن دٍرى ٍ زنَنٌ فرق کردى. بگیرید  .دختر ٍ پسر باید بخَان تا بش

 :خانو بزرگ گفت

ٍلی عرٍس يو دٍست دارى تًهینٌ برای . ٍاالا نن يو يهین رٍ بٌ عرٍس نیگو -
نٌ این کٌ خیلی ٍقت يست تًهینٌ رٍ نی خَان، نن يو تا .  انیرخسرٍ خان صبر کنٌ

ایناياش این . يهین چندساعت پیش کٌ خبر از اٍندن شها نداشتو راضی بَدم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  290  

حشهت خان، نگفتو راضیو؟ ٍلی از ٍقتی فًهیدم این دٍ تا َجٍَن دلشَن با يهٌ، نکدر 
 .شدم از ٍصلت با انیرخسرٍخان

 :حشهت خان سبیل چرخاند ٍ گفت

خب البتٌ آدم با دٍدٍتا چًارتا کردن يو نی فًهٌ کٌ کدٍم زندگی برای دختر نا  -
نن تًهینٌ رٍ جز بٌ . چٌ کسی بًتر از خانَادى عدالت خَاى. سعادت بًتر ٍ بیشتری دارى

 !پسر شها شَير نهیدم

ٍ نگايی بٌ لب يای آٍیزان ٍ چشو يای خشهگین يهسرش نینداخت تا دست ٍ دلش 
 .پای ننافعش کٌ در نیان بَد سر ٍ يهسر نهی شناخت. نلرزد

پدرم شرح ناٍقع داد ٍ نظر نادر . در باز شد ٍ نادر با چًرى ای بی رٍح ٍ خَنسرد ٍارد شد
پر بزرگ کاليش در بادی کٌ درست از رٍبٌ رٍ ٍ . نادرم کالى را بر سر نرتب کرد. را پرسید

 :کاليش را نرتب کرد ٍ گفت.  از جانب پنجرى نی ٍزید تکان نی خَرد

 .نبارکٌ -

 !نٌ یک کلهٌ بیشتر، نٌ یک کلهٌ کهتر. يهین

 .ننٌ انگار ننتظر این جهلٌ بَد کٌ شرٍع بٌ کل کشیدن کرد

این . قلبو نی زد. ناخَدآگاى لبو بٌ خندى باز شد. ریتو ضرب آينگش دلو را قلقلک نی داد
در خیالو يو نهی گنجید بٌ این سرعت ٍ بٌ این . حجو از خَشبختی در تصَرم نبَد

حشهت خان سیبی برداشت ٍ بٌ بٌ طرف پدرم . زٍدی بٌ آرزٍیو جانٌ عهل بپَشانو
 .گرفت

 .باز يو فانیل شدیو، این بار یٌ فانیل ٍاقعی ٍ نزدیک -
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گَیی قاب . قلبو نهلَ از شادی بَد. پریچًر فرستاد دنبال تًهینٌ. ٍ قًقًٌ سر داد
ٌ ی گلدٍزی رٍی طاقچٌ ٍ در ٍ دیَار يهٌ ٍ يهٌ بٌ نن تبریک  عکس يا ٍ پارچ

حاال صاحب سر ٍ يهسر . کٌ نرد شدم، بزرگ شدم. بٌ نن کٌ داناد يستو. نی گَیند
 .ای ٍای از تًهینٌ. احساس قدرت نی کردم ٍ يهٌ این يا را از تًهینٌ داشتو. يستو

خَدش . پریچًرخانو بلند شد ٍ در را گشَد. زینت داشت شیرینی نی گرداند کٌ در زدند
ٌ ی چادرش را دیدم کٌ از کنار در، با ٍزش باد سعی در داخل شدن داشت. بَد سر . گَش

چقدر . باٍرم نهی شد. آرام قدم بٌ اتاق گذاشت ٍ زیر لب سالم کرد. تا پا چشو شدم
چقدر . برازندى ٍ با کهاالت. چقدر خانو تر شدى ٍ چقدر خَاستنی تر. بزرگ تر بٌ نظر نی آند

تعارفات بٌ راى بَد؛ . بلند شدیو. رٍسری ٍ چادری کٌ برایش خریدى بَدم بٌ اٍ نی آند
ٌ ٍرزی پریچًرخانو . انا نن حَاسو بٌ این چیزيا نبَد حَاسو بٌ خندى ٍ شادی ننٌ ٍ کین

 .پا تا سر شَر ٍ اشتیاقش بَدم. سرتا پا نتَجٌ تًهینٌ بَدم. آن يا را نهی دیدم. نبَد

انگشتر زیبای . نزدیک تًهینٌ شد. نادرم از کیف دستی اش جعبٌ کَچکی بیرٍن آٍرد
 .نگین دار را از جعبٌ بیرٍن آٍرد ٍ بٌ دست تًهینٌ کرد

 .این انگشتر رٍ چند ناى پیش خریدم، آرزٍ داشتو دست عرٍسو کنو -

کٌ سًو ... کٌ نالکیت نن بَد... انگشتری کٌ نشان نن بَد. نگین انگشتر برق نی زد
دیگر انیرخسرٍ ٍ کسی دیگر . حاال دیگر اٍ نال نن بَد. نن از تًهینٌ را نشان نی داد

ٌ ی نن بَد. نهی تَانست اٍ را از چنگو در بیاٍرد ننٌ کل . حاال تًهینٌ، بٌ راستی تًهین
خانو بزرگ کٌ نیشش تا بنا گَش باز بَد دست نی زد ٍ نن غرق تهاشای اٍ . کشید
انگار خَاب . آرزٍی این لحظٌ را داشتو. چقدر دلو نی خَاست نا را تنًا بگذارند. بَدم

 .نی دیدم

يهین فردا آسید نراد از شًر برنی گردى ٍ نیگیو یک صیغٌ نحرنیت بخَنٌ تا ٍقت  -
 .عقد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  292  

 :پریچًر خانو دست پاچٌ گفت

ٌ ایٌ؟ اجازى بدید بٌ کاريانَن سر ٍ سانَنی بدیو - این جَری يهٌ چیز . حاال چٌ عجل
 .يَل يَلی نیشٌ

انگشتِر رٍی دست . نی دانستو نی خَايد زنان بخرد؛ انا دیگر تالشش بی فایدى است
نن، زنان خَاستگاری . دیگر زنانی برای کسی نهاندى است. تًهینٌ این را نی گفت

دیگر یک زن شَيردار نحسَب . حال اٍ دیگر صاحب دارد. دیگری را نتَقف کردى ام
 !چقدر لذت بخش است این کٌ نن، شَير اٍیو. نی شَد

يهان طَر کٌ از جای خَد . نادرم کٌ از حرف يای نن جریان انیرخسرٍ را نی دانست
 :بلند نی شد ٍ دست کش يایش را دست نی کرد، گفت

. یک صیغٌ نحرنیتٌ. شها کٌ کاری ندارید. کاری يو اگر باشٌ برای ناست -
تا اٍن نَقع يو نن تهام کاريای عقد ٍ . نی خَنیهش برای دٍ ناى حاال کهتر بیشتر

برای انرٍز يو چند دست رخت . جًاز يو کٌ آقا گفتن نهی خَایو. عرٍسی رٍ انجام دادم
ٌ ست کٌ رسو بلٌ برٍنٌ فعال با . نی فرستو گالبتَن برای تًهینٌ خانو بیارد. ٍ لباس ٍ پارچ

 .اجازى

بٌ احدی رٍ . از تحکو نادرم لذت بردم. ٍ با اشارى ی سر از پدرم خَاست بلند شَد
برای اٍلین بار با حشهت خان دیدى بَسی . نهی داد ٍ با این حال يهٌ دٍستش داشتند

ٍقتی از کنارش رد نی شدم زیر چشهی . تًهینٌ سر بٌ زیر ٍ نضطرب ایستادى بَد. کردم
ننٌ از پشت . صَرتش گل انداختٌ ٍ چادرش را زیر گلَ با چنگ گرفتٌ بَد. نگايش کردم

... جایز نیست تا قبل از صیغٌ بٌ اٍ نظر کنی. یعنی نباید بایستی. با دست آرام يلو داد
. ٍقتی در ناشین نی نشستو قلبو از ير خیالی تًی بَد. ٍ شاید برادرش خَشش نیاید

. رٍی پا بند نبَدم. اضطراب ٍ نگرانِی ٍقت آندن جایش را بٌ شادنانی ٍ سرٍر دادى بَد
ٌ ای از خندى پَشاندى نهی شد نگر نی شَد این يهٌ خَشبخت . ردیف دندان يایو لحظ
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دیگٌ برید . این يو از این. الحهدهلل: " گفت. بَد؟ ننٌ سَار ناشین شد ٍ در را بست
 " .سراغ خرج عرٍسی

ٌ ی ناشین چشو غرى ای بٌ نن رفت ٍ ناشین را . بلند ٍ کش دار. خندیدم پدرم از آیین
این تکان خَردن يای ناشین رٍی جادى سنگالخی گالب درى چقدر انرٍز لذت . رٍشن کرد

 يَا چرا این قدر خَب ٍ نطبَع است؟. بخش شدى

. نادرم صَرت خَد را بٌ عقب، جایی کٌ نن نشستٌ بَدم چرخاند ٍ لبخند نحزٍنی زد
. نهی دانست از خَشحالی نن شاد باشد یا از آیندى نگری کٌ خَدش داشت غصٌ بخَرد

 :پدر با حرص دندى عَض کرد ٍ گفت

 !این نردک از این بٌ بعد خدا رٍ بندى نیست -

 .ٍ يهٌ نی دانستیو نردک کیست

. خَب نی دانستو تًهینٌ يو يهین طَر است. آن شب خَاب بٌ چشو يایو نهی آند
ٍقت ٍصل ٍ در . ٍقت رسیدن. بعد از این يهٌ سختی ٍ نشقت حال ٍقت شادی بَد

با این . نَر نًتاب اتاق را رٍشن نی کرد. ٍقت لهس دلکش خَشبختی. آغَش کشیدن
اللٌ را رٍی طاقچٌ گذاشت ٍ کنارم . حال در باز شد ٍ ننٌ اللٌ عباسی بٌ دست ٍارد شد

ٌ ام گذاشت. نشست  .نیو خیز شدم کٌ دستش را رٍی سین

 .بخَاب ننٌ، نهی خَاد پاشی -

 .خیلی حالو خَبٌ. خیلی خَشحالو ننٌ -

با این کٌ کسی جز . زیر لب شکر کرد. ننٌ نَيایو را نَازش کرد چشو بٌ آسهان گرفت
 .نن ٍ اٍ در اتاق نبَد، آرام حرف نی زد

 دیدی چقدر بًش نی اٍند؟. چادرش رٍ خَدش دٍختٌ -
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ٌ اش گفت. از این کٌ ننٌ حتها نی دانست آن را نن خریدى ام. سرخ شدم  :با خندى نًربانان

اٍن رٍز کٌ رضا اٍند، . دیگٌ االن اٍن نال خَدتٌ. نهی خَاد نگايت رٍ بندازی پایین -
بًش سفارش کردم برى اٍن جا ٍ بگٌ این يا . خَاست خدا بَد کٌ سلهان يو بیاد

 .سفارش تًهینٌ خانهٌ

نردم گالب درى گاى . سلهان فرٍشندى دٍرى گردی بَد کٌ بار نی آٍرد ٍ نی فرٍخت
از این رٍ ننٌ اٍ را نسَل دادن بستٌ . سفارش يایی نی دادند کٌ اٍ از شًر برایشان بخرد

 .چرا کٌ يو قابل اعتهاد بَد ٍ يو با ننٌ برادر رضاعی. کردى بَد

باد يَا نیست کٌ از این گَش . نقل حرف يای االن نن نقل نصیحتٌ. گَش کن ننٌ -
. انشاهلل انرٍز ٍ فردا تًهینٌ نی شٌ نحرنت. خَب گَش کن. بیاد ٍ از اٍن گَش برى

یعنی زن شرعی تَ؛ انا ننٌ تا ٍقتی کٌ عقدش نکردی ٍ با لباس سفید نبردیش تًران، 
نايار ٍ شام يو نهی خَايد بری . زیاد نری زیاد نیای. رفت ٍ آندت باید رٍ قاعدى باشٌ

کشهش يو دم . يهین کٌ آقا اسفندیار بهَنی خیلی بًترى تا اسفندیاِر بی آقا. اٍنجا
اگر تا دیرٍز بايات شَخی نهی کردن ٍ . رفت ٍ آند زیادی احترام آدم رٍ کو نی کنٌ! دارى

یک حریهی بین خَدشَن ٍ تَ نی دیدن، دیگٌ جرات شَخی ٍ حتی کج فًهی ٍ کج 
یک کو دندٍن رٍ جگر بذاری عقد کردی ٍ . بٌ قاعدى برٍ ٍ بٌ قاعدى بیا. زبَنی نی کنن

ٌ ی خَدت؛ ٍلی ننٌ جَن از االن نذار این حرنت ٍ ابًتی کٌ تَ چشو  زنت رٍ بردی خَن
خدا . نهیگو فخر بفرٍش یا پز بدى. خَدت رٍ دست کو نگیر. اٍن يا داری کو بشٌ

بذار این . نی دٍنٌ ننظَرم این نیست؛ ٍلی این حشهت خان از اٍن نانرد يای رٍزگارى
اینطَری دیگٌ نٌ بٌ تًهینٌ . ابًتی کٌ از اسو پدرت رٍتٌ تا آخر تَ چشهشَن بیاد

 .نی تَنن چپ نگاى کنن، نٌ بٌ خَدت کاری دارن ٍ دخالت نی کنن

 .چشو -
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نن يو برم استراحت کنو کٌ فردا آسید نراد نیاد ٍ نا يو برای نراسو . چشهت بی بال -
 .کلی کار داریو

ٌ يا بیدار شدم تازى بعد از نهاز صبح . صبح با صدای دیگ ٍ قابلهٌ ٍ تلق ٍ تَلَق پل
تازى بٌ خاطر آٍردم کٌ . نعیو داشت دیگ ٍ ٍسیلٌ بٌ حیاط نی برد. خَابو بردى بَد

رٍی ایَان رفتو ٍ حیاط عهارت را کٌ زیر نَر خَرشید نی درخشید نگاى . دیرٍز چٌ گذشتٌ
با این کٌ رسو بر این بَد کٌ شام بلٌ برٍن پای خانَادى . رٍِز پر از کاری داشتیو. کردم

صبحانٌ ٍ نايار ٍ . عرٍس باشد؛ ٍلی نادرم ٍ ننٌ نی خَاستند خَدشان شام بديند
نادرم . عصرانٌ بٌ چشو بٌ يو زدنی صرف شد ٍ نزدیک اذان نغرب بَد کٌ رايی شدیو

ٌ دار ٍ کت ٍ دانن جذب  سرخاب ٍسفیداب کردى، غرق در طال ٍ جَاير، کفش پاشن
ٌ ای بٌ تن داشت پدرم کت ٍ . کالِى يو رنگ لباسش را یک بری رٍ سر گذاشتٌ بَد. سرن

ٌ ای ٍ کفش يای ٍرنی نشکی سپید نَک تیز بٌ پا کرد کالى بر سر گذاشت ٍ . شلَار سرن
. از عهارت دٍ ناشین فرستادى ٍ دیگ يای غذا را با خَد بردى بَدند. ناشین را رٍشن کرد

نادرم از این نگران بَد کٌ چطَر این خبر را بٌ . این بار يو آقا بزرگ يهرايی نان نکرد
 :نی گفت. عهَجان ٍ بقیٌ فانیل بديد

نهی گن برای بلٌ برٍن یک دٍنٌ پسرشَن بٌ نا تعارف نکردن ؟ ير چیزی رسو ٍ  -
نهی دٍنو چٌ خاکی بٌ سرم شدى کٌ دلو نی خَاد يهٌ چیز تَ خفا انجام . رسَنی دارى

اگٌ االن بفًهن نی تَنن . بشٌ کٌ ٍقتی بٌ گَش بقیٌ برسٌ نتَنن حرف ٍ حدیحی بگن
. ير چیزی بگن ٍلی بعدش دیگٌ این دختر عرٍس ناست ٍ نهی تَنن چیزی ازش بگن

 .خدایا خَدت بٌ خیر بگذرٍن

 :ننٌ دلداری اش نی داد ٍ نی گفت

بقیٌ يو درستٌ اٍلش دلخَر . بٌ ير حال کاریٌ کٌ شدى. این قدر نگران نباش عرٍس -
صلَات . االن بٌ این چیز يا فکر نکن. نیشن انا تَ جشن عرٍسی از دلشَن در نیاری
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این جَری بغ نکن . قشنگ بخند شاد باش. االن يهٌ نگاى يا بٌ تَئٌ. بفرست تا آرٍم شی
 .زيِر این بچٌ نکن. انگار راضی نیستی

 :ٍ رٍ بٌ پدرم گفت

 !نهی خَاد دایرى دنبک دست بگیری؛ ٍلی یک لبخنِد خدا رٍ بزن. با تَ يو يستو -

خدنٌ ير کدام لباسی تهیز ٍ نَ بٌ تن کردى ٍ از جای . عهارت را چراغانی کردى بَدند
: " زینت اسپند دٍد کرد ٍ گفت. جای عهارت صدای سالم ٍ تبریکشان بٌ گَش نی رسید

. دٍر ٍ نزدیک. فانیل ٍ آشنا. يهسایٌ دست راستی ٍ چپی. بترکٌ چشو حسَد ٍ بخیل
در نیان دٍد ٍ عطر اسپند بٌ استقبال نان . ٍ صدای خَاندنش دٍر ٍ دٍرتر شد..." 

این بار برخالف دفعٌ پیش يهٌ چیز نًیا ٍ رٍی نیز . ٍارد نًهان خانٌ شدیو. آندند
نعلَم . قاب يا ٍ صندلی يا ٍ گرانافَن ٍ دیگر ٍسایل از تهیزی برق نی زدند. چیدى بَدند

رٍی نیز یک گدان بزرگ گل يای . بَد کٌ يهین چند ساعت پیش گردگیری کردى اند
صَرتو از . خَش عطر ٍ تازى گذاشتٌ بَدند کٌ با بَی اسپند تلفیق لذت بخشی بَد

ننٌ ٍ نادر ٍ پدر يو نرتب ٍ . تازى اصالح کردى ٍ دٍش گرفتٌ بَدم. سپیدی برق نی زد
باز يو چادر . پریچًر خانو دست تًهینٌ را گرفتٌ ٍ بٌ اتاق آٍرد. اتَ کشیدى نشستٌ بَدند

ٌ ی چادرش را گرفتٌ ٍ غرق تهاشایش بَد. بٌ سر داشت ننٌ نقل بٌ . شًاب الدین گَش
 .سرش پاشید ٍ زنان کل کشیدند

اٍ را بٌ سینٌ نفشرد، آن طَر کٌ با نگارین برخَرد نی کرد؛ . نادرم اٍ را در آغَش گرفت
نی خَرد . بٌ ير حال این  آش کشک خالٌ بَد. انا بٌ بی تفاٍتی رٍز خَاستگاری يو نبَد

 !یا نهی خَرد بٌ پایش بَد

کل جهع بلٌ برٍن نا را يهین چند . پدرم انا بسیار گرم ٍ صهیهی با اٍ سالم ٍ علیک کرد
دٍر تا دٍر اتاق خانٌ عهَجانو . یاد بلٌ برٍن عهَزادى يایو افتادم.  نفر تشکیل نی دادند
تهام بزرگان فانیل ٍ تنی چند از نزدیکان از نیًهانان جابت چنین . نیًهان نشستٌ بَد
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. بریز ٍ بپاشی بٌ پا نی شد کٌ آن سرش نا پیدا؛ انا نن ايهیتی ندادم. نراسهی بَدند
تَجٌ نکردم کٌ نادرم فقط برای یک نیًهانی . بٌ خلَتی نجلس ٍ سادگی اش بًا ندادم

قبَلی نن بٌ اندازى ی دى عرٍسی خرج رٍی دست پدر گذاشتٌ بَد  ٍ اگر عرٍس يهان 
يهین . اصال نباید بٌ این چیزيا فکر کرد. نگارین بَد االن چٌ برٍ بیایی کٌ بٌ پا نبَد

چقدر دلو نی خَايد آسید نراد زٍدتر . برق چشهان تًهینٌ برای آرانش دلو کافیست
.  دارم برای بَییدن آن نَيای لَلی ٍِش ٍحشی آب نی شَم. بیاید ٍ نا را بًو حالل کند

ٌ ای بر آن چشو يای رنزآلَد از دست نی رٍم چرا این قدر دست دست . برای بـ ـَس
چرا این قدر بی جًت ! چرا این يهٌ حرف يای بیًَدى ٍ بی نعنا نی زنند؟! نی کنند؟

آرام بٌ تًهینٌ نگاى ! چرا آسید نراد نهی آید؟! چرا خدنٌ نهی رٍند؟! پذیرایی نی کنند؟
خدا را شکر کٌ سر بٌ زیر انداختٌ ٍ در حریو شرم ٍ حیای خَیش سکنی گزیدى کٌ . کردم

اگر نیو نگايی بٌ این دل دادى ی بی تاب نی انداخت نی تَانست بٌ جد نام نرا از زنرى 
يیچ بٌ . گرچٌ حاال يو دست کهی از یک نجنَن ٍ شیدا نداشتو. عاقالن خط بزند

يیچ . دست خَدم نبَد. حرف يا ٍ کل کشیدن يا ٍ دست زدن يا ٍ تَافق يا گَش ندادم
باالخرى در باز شد ٍ آسید نراد با . اصال در این عالو نبَدم. يیچ نهی دیدم. نهی شنیدم

کالى سبز ٍ کتی کٌ از گشادی بٌ تنش زار نی زد با کتابی زیر بغل گرفتٌ بٌ نجلس خلَت 
ٍ آرام نا قدم نًاد کٌ با سالم ٍ صلَات، اٍ را باالی نجلس درست کنار حشهت خان ٍ 

. يهانطَر نشستٌ دست چرخاند ٍ بٌ دٍر تا دٍر نجلس زیر لب سالم داد. پدر نشاندند
در این لحظٌ آسید نراد را چَن پیک خَش خبر نی دیدم کٌ اگر شرم نهی کردم از شادی 

پیرنرد . کهی صبر کرد تا نفسش جا بیاید! دیدنش پای نی کَفتو ٍ يلًلٌ نی کردم
بعد از شنیدن تَافق يا ٍ . بیچارى بعد از فَت يهسرش رٍزگار سختی را نی گذراند

 .رسَنات شرٍع بٌ خَاندن صیغٌ کرد

. قال رسَل اهلل النکاح سنتی فهن رغب عن سنتی فلیس ننی. بسو اهلل الرحهن الرحیو -
 .پس يرکٌ از سنت نن رٍی گردان شَد، پس از نن نیست. نکاح سنت نن است
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 ...دٍشیزى نکرنٌ خانو تًهینٌ گالب درى ای

شکر نیَن کالنتَن، این جَری کٌ نهیشٌ عرٍس اٍن ٍر اتاق . ببخشید آ سید نراد -
 .پاشَ ننٌ، پاشَ کنار خانَنت بشین. داناد این ٍر اتاق

اٍل بار بَد کٌ کسی نرا داناد خطاب نی کرد ٍ بیشتِر بًت . با ناباٍری بٌ ننٌ نگاى کردم
ٌ ی . جان نن. خانو نن! خانهت. نن بٌ خاطر صفتی بَد کٌ بٌ تًهینٌ دادى بَد تًهین

این يهٌ . در پَست خَد نهی گنجیدم. بٌ راستی دیگر اٍ نال نن شدى است. نن
نن کٌ بلند شدم، ننٌ ٍ نادر برخاستند ٍ جای خَد را بٌ نن ٍ . خَشبختی نرا نی ترساند

. بٌ يهین نزدیکی. حاال اٍ کنارم بَد. تًهینٌ دادند ٍ خَد رٍی نبل يای نا نشستند
آخ کٌ چقدر دلو نی خَاست ير چٌ . آن قدر نزدیک کٌ صدای نفس يایش را نی شنیدم
خَد را بٌ اٍ نزدیک تر . شیطنت کردم. زٍدتر این چند انگشت فاصلٌ را يو از نیان بردارم

ٌ جا شد ٍ کهی . آن قدر نزدیک کٌ بدنو بٌ بدنش خَرد.  کردم شیرین تر آن کٌ آرام جاب
اصال ساختٌ شدى . چقدر بی تاب کردن را بلد بَد. عجب دلی نی برد. خَد را کنار کشید

. کسی قند بر يو نکَفت. کسی باالی سرنان پارچٌ نیاٍیخت. بَد برای عشَى گری ٍ ناز
آسید نراد از نَ شرٍع بٌ خَاندن خطبٌ کرد ٍ تًهینٌ با . يرچند عقد عقِد نَقت بَد

 ."بلٌ"گفت . صدایی کٌ انگار از تٌ چاى بلند نی شد شیرین ترین حرف عالو را زد

نَجی از ناکجا آندى بَد ٍ تهام صدايا ٍ کل کشیدن يا را چَ . دیگر يیچ نفًهیدم
کاش تنًا . یک لحظٌ نگايش بٌ نگايو گرى خَرد. اصَات نانعلَم بٌ گَشو نی رساند

تهام . چقدر برای این لحظٌ ٍ این جانیٌ تالش کردى بَدم. ای کاش تنًا بَدیو. بَدیو
رٍزيایی کٌ بٌ عشق اٍ سپری کردى بَدم از جلَی چشهانو گذشت ٍ غهگین ترین چیز در 

این رٍزيا حال ٍ يَای نگارین بَد کٌ نهی گذاشت یک دل سیر از نرٍر رٍزيای 
نیکی ٍ . آ سید نراد نظر نرا يو برای ٍکالت در عقد پرسید. خاطرخَايی ام لذت ببرم
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ٌ ای کٌ در تهام عهر گفتٌ بَدم يهان بَد ٌ ترین بل ٍ بٌ خاطر ندارم . پرسش؟ رضایتهندان
 .کٌ تاکنَن، يیچ گاى دیگر چنین نیل ٍ رغبتی از بلٌ گفتن در خَد حس کردى باشو 

ٌ ای نبنی بر نحرنیت نا نَشت ٍ زیرش را نن ، تًهینٌ، پدر ٍ  آسید نراد دست نَشت
ٌ ای اسکناس تا نخَردى الی . ، پریچًر خانو ٍ حشهت خان انضا کردیو نادرم پدرم دست

 .دفتر بزرگ آسید نراد گذاشت ٍ رايی اش کرد

خانو . نن يو ایستادم. تًهینٌ چادرش را جهع ٍ جَر کرد ٍ بٌ پای بزرگتريا ایستاد
ٌ ی بدشکل جلَی تًهینٌ گذاشت ٍ  ٌ ی رنگ ٍ رٍ رفت بزرگ پیش آند ٍ یک قَارى پارچ

 .نعلَم بَد کٌ خرشان از پل گذشتٌ! برای نن چیزی بٌ يهراى نداشت

 .ننٌ یک النگَی پت ٍ پًن بٌ دست تًهینٌ کرد ٍ دٍ طرف صَرتش را با اشتیاق بَسید

 .آخرش عرٍس خَدم شدی گیس گالبتَن -

ٌ اش را بیشتر ... از يهان خندى يا کٌ دل نی برد. تًهینٌ ریز ٍ آرام خندید کٌ سرخی گَن
 .نی کرد

نادرم انگشتری بٌ دستش کرد کٌ نگینش بٌ اندازى ی ناخن شصت نن بَد ٍ بٌ نن یک 
 .ساعت نچی داد

 .ٍ پدرم يفت سکٌ طال رٍی نیز گذاشت ٍ پیشانی تًهینٌ را بَسید

پریچًر خانو کٌ رنگ بٌ رخسار نداشت، با لبخندی ساختگی یک جفت گَشَارى پرپری 
شاید نی تَانستو . نٌ تبریکی گفت نٌ دیدى بَسی کرد. رٍی نیز گذاشت ٍ کنار رفت

... آتشی کٌ خانهان برانداز بَد. خشو ٍ نفرت ٍ شرارى يای آتش را در چشهانش ببینو
نهی دانو جَاب انیرخسرٍ را چٌ نی داد؛ انا ير چٌ بَد . کٌ سَزانندى بَد ٍ التًاب آٍر

 .یعنی نن این اجازى را نهی دادم. نهی تَانست دانان تًهینٌ نن را بگیرد
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حتی از نن نخَاستند چادر . نٌ رقـــص ٍ آٍازی. نٌ ساز ٍ نَایی. عجب نجلس خلَتی
ٌ ای کٌ حال، نحرم نن گشتٌ. از سر تًهینٌ بردارم با این کٌ يَا سرد بَد رٍی . تًهین

زینت گفت . نی خَاستند آنجا شام را سرٍ کنند. ایَان نیز ٍ صندلی گذاشتٌ بَدند
 ."بفرنایید"

 :نادرم داشت بیرٍن نی رفت کٌ گفت. کسی بٌ نا چیزی نگفت. یک بٌ یک بیرٍن رفتند

 .نیگو شانتَن رٍ بیارن اتاق. شها يهین جا باشید -

 :ٍ رٍ بٌ زینت گفت

 .سردى، یٌ ٍقتی نیچان. لطفا ارسی يا رٍ پایین بکشید -

شب، شب ٍصال بَد ٍ . حال تًهینٌ يو تعریفی نداشت. گر گرفتٌ ٍ سر بٌ زیر انداختو
حاال فقط نن بَدم ٍ سیاى . شانی کٌ بٌ تنًایی سرٍ نی شد. این اٍلین شام نشترک نا

. چشهانی کٌ عقل ٍ يَش را از نن گرفتٌ ٍ دین ٍ دنیایو را صاحب شدى بَد
حَری ٍشی کٌ خَاب را این يهٌ ٍقت از چشهانو ربَدى بَد، اکنَن در حضَرم نشستٌ ٍ 

 .دلبری نی کرد

نگايو بٌ تًهینٌ کٌ آرام ٍ سر . صدای بستٌ شدن در لرزى ای زیرپَستی بٌ جانو انداخت
. برعکس اٍ، نن يیچ خجالت نهی کشیدم. بٌ زیر در جای خَد نشستٌ بَد، جابت ناند

قدر . نگر نٌ این کٌ برای این لحظٌ ٍ این نَقعیت چٌ رٍزيای سختی را گذراندى بَدم
در اتاق را باز کردم ٍ آرام از الی در . شَق این لحظٌ را داشتو. این لحظٌ را نی دانستو

آيستٌ در را بستو کٌ دیدم . يهٌ بٌ ایَان رفتٌ ٍ رايرٍ خالی از آدم بَد. سرک کشیدم
. چشو يایش، چشو يای نست ٍ خهارش نی درخشید. ایستادى ٍ سرش را باال گرفتٌ

با يهٌ تَان بٌ طرفش رفتو ٍ در . لبش بٌ خندى ای نلیح باز شد کٌ دیگر طاقت نیاٍردم
ير چند جانیٌ اٍ را از آغَشو بیرٍن نی کشیدم ٍ بٌ چشو يایش خیرى . آغَشش کشیدم
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باز اٍ را . این تًهینٌ است. عین ٍاقعیت است. نٌ، خَاب نیست خیال نیست. نی شدم
ٌ ی ضعیفی کرد کٌ باعخ شد تنگ تر در آغَشش بکشو. بٌ آغَش نی فشردم بعد از . نال

دست کشیدم ٍ . این يهٌ دٍری ٍ سختی، دلو رضا نهی داد از آغَشو جدایش کنو
این صَرت چَن . نَيایش شالق گَنٌ از سرشانٌ پایین افتاد. رٍسری از سرش باز کردم

قرص ناى، این خرنن نَيای خَش عطر، این يهٌ زیبایی ٍ طنازی داشت جانو را 
. آى کٌ چٌ عطر دالٍیزی داشت. سر نیان نَيایش فرٍ بردى ٍ نفس کشیدم. نی گرفت

 :آرام کنار گَشش زنزنٌ کردم

 .دیدی باالخرى نال خَدم شدی -

ٌ ام چسباند صدای فین . چیزی نگفت. دست يایش بٌ دٍر کهرم حلقٌ شد ٍ سر بٌ سین
نگر نهی دانست نن . آى. ٍ فینش کٌ بلند شد دست زیر چانٌ بردى ٍ سرش را بلند کردم

! نگر نهی دانست کٌ این چشو يا گَير نایاب نن اند. رٍی این چشو يا حساسو
ٌ يایو در يو رفت  .سر پایین آٍردى ٍ رٍی چشو يایش را بَسیدم. سگرن

 .ننو با خَدت ببر. نی ترسو، نهی خَام از تَ جدا بشو. باٍرم نهیشٌ اسفندیار -

 .آرام اٍ را رٍی نبل نشاندى ٍ سرش را در آغَش گرفتو

 .اگر بخَای این طَری خَن بٌ دل نن بکنی ٍ اشک بریزی نهی برنت -

. دستی بٌ نَيای بلند ٍ پر پشتش کشیدم. اشک يایش را پاک کردم. آرانش کردم
. ير دٍ يَل کردى ٍ از یکدیگر جدا شدیو. پیشانی اش را بَسیدم کٌ در بی يَا باز شد

 .آنجا جلَی در شًاب الدین بَد کٌ پرسشگرانٌ بٌ نا خیرى شدى بَد

شًاب الدین کٌ حاال با جلیغٌ ٍ شلَار ٍ . تًهینٌ دست دراز کرد ٍ بٌ طرفش گرفت
ٌ ای رنگش ٍجًٌ دیگری پیدا کردى بَد پیش آند نَيایش را یک ٍری . پاپیَن سرن
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طَری بٌ تًهینٌ خیرى شدى . تهیز ٍ نرتب. شانٌ زدى ٍ بٌ زٍر کتیرا بٌ سر چسباندى بَد
 .بَد کٌ انگار دارد بٌ یک تابلَی نینیاتَری نگاى نی کند

 تَ عرٍس شدی؟ پس لباس عرٍست کَ؟ -

 :تًهینٌ سر تکان داد ٍ گفت

 .لباس يو نی پَشو ٍلی دٍ ناى دیگٌ -

 :شًاب الدین بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت

 عرٍِس این شدی؟ -

 .این چیٌ؟ باید بًشَن بگی آقا اسفندیار -

پس دایی انیرخسرٍ چی؟ نانانو نی گفت تَ قرارى زن دایی . این اسهش آقا نعلهٌ! نٌ -
 !انیرخسرٍ بشی

ير چند کٌ شًاب الدین بچٌ بَد ٍ از رٍی نا آگايی نام انیرخسرٍ را بر زبان . بدم آند
 :با تشر گفتو. آٍرد ٍلی حاال رٍی تًهینٌ غیرت دیگری داشتو

 اصال کی گفت بدٍن در زدن بیای تَ؟. برٍ بیرٍن ببینو -

نَيایش ٍقتی بٌ طرفو برگشت نَج تندی . تًهینٌ بٌ سرعت بٌ نن چشو غرى رفت
 :رٍ بٌ شًاب الدین کرد ٍ گفت. دلو را برد. برداشت

 !نن با آقا نعلو عرٍسی کردم، آقا اسفندیار. نٌ بًادر جَن، دایی انیرخسرٍ نٌ -

 :شًاب الدین پا بٌ زنین کَبید ٍ گفت

یعنی دیگٌ از اینجا نیری؟ یعنی دیگٌ شب يا پیش نن نهی خَابی؟ نن باید تنًا تَ  -
 اتاق داداش نجدالدین بخَابو؟
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. نادرم سنگ تهام گذاشتٌ بَد. ناندى بَدیو چٌ جَاب ديیو کٌ سینی يای شام  را آٍردند
پلَی . چند جَر خَرشت ٍ چند نَع کباب. نجهع يای لبٌ دالبر را رٍی زنین گذاشتند

ترشی ٍ دٍغ ٍ کهی يو . زعفرانی ٍ ناست چکیدى کٌ رٍیش را گل نحهدی ریختٌ بَدند
چیزی . این یعنی نادرم اجازى دادى بَد کٌ انشب از آن بخَرم. زيرناری دٍر سینی بَد

تًهینٌ يهان اٍل پیش از آن کٌ زینت ٍ بقیٌ سفرى را .  کٌ تا انرٍز ازش ننع نی شدم
 :پًن کنند با جدیت گفت

 .اٍن زيرناری رٍ بردارید ببرید -

 .دیگر نٌ آن شب ٍ نٌ يیچ ٍقت دیگر، يرگز لب بٌ زيرناری نزدم

حتی پریچًر خانو . زینت بٌ ير ترفندی خَاست شًاب الدین را با خَدشان ببرد، نرفت
خیلی دلو نی خَاست یک طَری اٍ را بٌ . شام را سٌ نفری خَردیو. يو پی اش نفرستاد

با چشو ٍ ابرٍ از نن خَايش نی کرد کاری .  تًهینٌ انا دلش نی سَخت. بیرٍن بفرستو
ير چٌ بَد . شاید دلش نهی خَاست اٍ را نسبت بٌ نن حساس کند. بٌ اٍ نداشتٌ باشو

ٌ اش را داشت صدای بلند خندیدن . بیشتر ٍقت خَد را با يو نی گذراندند ٍ حکو دای
شًاب الدین برخاست ٍ سراغ . حشهت خان ٍ برٍ ٍ بیای خدنٌ تا بٌ اتاق نی رسید

ٌ يا رفت در . یکی را برداشت ٍ گرانافَن را رٍشن کرد ٍ شرٍع کرد بٌ قر دادن. صفح
بٌ چشو بٌ . ير دٍ دست يا ٍ ديانهان را شستیو. خدنٌ با تشت ٍ آب ٍارد شدند. زدند

باز . این بار بٌ زٍر ٍ کلک شًاب الدین را با خَد بردند. يو زدنی ظرف يا را جهع کردند
یک . تًهینٌ گَشٌ پردى تَری پنجرى را کنار زدى ٍ بیرٍن را زیر نظر گرفتٌ بَد. تنًا شدیو

آستین يا تَری از يهان . پیراين صَرتی رنگ پَشیدى بَد کٌ تا نچ پایش نی رسید
غرق . نَيایش از سیايی بٌ قیر نی خندید. چٌ اندام کشیدى ٍ بلندی داشت. رنگ بَد

بیش از تهام . بٌ راستی کٌ خدا اٍ را سر حَصلٌ ٍ فرصت خلق کردى. تهاشایش شدم
. این نَيای نَاج ٍ شب پرى. این اندام تراشیدى ٍ زیبا. بندگان برای اٍ ٍقت گذاشتٌ
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برای . این سیهین تن پری ٍش، جان نی داد برای خَدنهایی. حق داشت انیرخسرٍ
ٌ ی زیبایی، تنًا برای نن خَدنهایی نی کند! انا نٌ. ستارى شدن برای . برای نن. این الً

در شگفت . پردى تَری از چنگش ريا شد. از پشت سر در آغَشش کشیدم! يهسرش
ننتظر . چطَر نی تَانست با این شدت بٌ سینٌ بکَبد. بَدم کٌ چرا قلبو از کار نهی افتد

. اصال حَاسو نبَد. ای کاش بیژانٌ ٍ لباس راحت نی آٍردم. بَدم رخت خَاب بیاٍرند
نا . عهارت را خلَت کنند. برٍند بٌ اتاق يایشان. دلو نی خَاست برق يا را خانَش کنند

 .نادرم بَد. در زدند. را بٌ ٍصال برسانند

 اسفندیار جان حاضری نادر؟ -

 حاضرم؟ نگر قرار بَد نن يو با آنًا برٍم؟ نگر انشب نا بٌ يو نحرم نبَدیو؟

 چیٌ نادر؟ چرا این طَری نگاى نی کنی؟ -

 .نگايی بٌ تًهینٌ انداختو کٌ سر بٌ زیر انداختٌ ٍ نفس نهی کشد

 نن نباید اینجا بهَنو؟ -

 :با صدای زیر گفت. نادرم کانل ٍارد شد ٍ در را بست

 نهیگن این يا چقدر يَلن؟! نٌ نادر، عیبٌ -

حاال کٌ اٍ نال نن بَد پس باید کنار . نهی تَانستو تنًایش بگذارم. تًهینٌ سرخ شد
 .خَدم باشد

پریچًر خانو يو گفتن حشهت خان غدقن کردى تا قبل از عقد شها شب رٍ این جا  -
 .بهَنی، یا دختر خانو بیان ننزل نا

. حیف کٌ دستو بستٌ است. پس این آتش يا از گَر پریچًر خانو بلند نی شد. يهان
ٌ شان است. گَشتو الی دندانشان است ٌ ام در خان نباید کاری نی کردم کٌ اٍ را . تًهین
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تًهینٌ . نادرم با عرٍسش خداحافظی کرد ٍ اٍ را بٌ آغَش کشید. تحت فشار قرار ديند
اٍ خَب . خو شد کٌ دستش را ببَسد؛ انا نادرم نگذاشت ٍ پیشانی اش را بَسید

نادرم . نی دانست کٌ اگر نادرم نبَد ٍ رضا نهی داد االن عرٍس نا نبَد ٍ نا اینجا نبَدیو
 :ٍقتی خَاست در چَبی اتاق را ببندد گفت

 .نعطل نکن. تَی حیاط ننتظرم -

رفت تا بٌ تنًایی با . نخَاست نرا يهین االن با خَد ببرد. نادر فًهیدى ٍ رٍشن فکر بَد
ٌ اش نی لرزید؛ . نگذاشتو اشک بریزد. ير دٍ از يو دل نهی کندیو. یار خداحافظی کنو چان

تنًا با این . انا لب يا را رٍی يو فشار نی داد تا اشک يایش این دم آخر نرا بی تاب نکند
 :لحظٌ آخر با صدایی آرام ٍ بو گفتو. انید کٌ بٌ زٍدی عقد نی کنیو از يو جدا شدیو

 .دٍ ساعت بعد از ظًر بیا يهان جای يهیشگی -

 .در را بستو ٍ رفتو

بستر پًن شدى ی آقا بزرگ نشان نی داد کٌ يهچَن رٍزيای پیش راس ساعت نقرر بٌ 
گَیا انشب شب نًهی نبَدى کٌ بٌ خاطرش ساعت خَاب خَد را . خَاب رفتٌ است

بیچارى گالبتَن ٍ نعیو . این بی تَجًی ٍ بی نیلی اش بدجَر تَی ذٍق نی زد! تغییر ديد
نن، دلگیر از این کٌ شب را در کنار . يو از ترس خشو آقابزرگ در خانٌ ناندى بَدند

. گَیا کَى کندى باشو. خستٌ بَدم. تًهینٌ نهاندى ام با یک شب بخیر کَتاى بٌ اتاق رفتو
بٌ ناى کٌ بتَانو . در رخت خَاب تر ٍ تهیزم دراز کشیدى ٍ از پنجرى بٌ ناى نگاى نی کردم

بٌ راستی این چٌ ِسری بَد کٌ عاشق با . چًرى ی خندان ٍ آرام نحبَبو را در آن ببینو
 دیدن ير چٌ زیبا است یاد نعشَق خَد نی افتد؟

چقدر حضَر ! چقدر جای رضا خالیست. از این شانٌ بٌ آن شانٌ نی شدم ٍ خَابو نهی برد
انشبی کٌ بًترین شب . یک يو صحبت در چنین شبی ٍ جدا از نعشَق ضرٍری بَد
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شبی کٌ نن ٍ تًهینٌ . شبی کٌ تا يهیشٌ بٌ نیکی یاد نی شَد. زندگی نن خَايد بَد
 .بٌ يو رسیدى ایو ٍ چقدر بی تاب بَدم برای ٍصال، برای کشف ٍ يو بستری با اٍ

پدر ٍ نادر نی خَاستند بعد از .  نفًهیدم کی خَابو بردى کٌ برای نهاز صبح بیدارم کردند
نپرسیدند نی خَايی . یک کالم با نن صالح نشَرت نکردند.  نهاز بٌ تًران برگردیو

درس ٍ دانشگاى را بًانٌ کردى ٍ ! نگفتند نانزد این جَان يو داخل آدم است! بهانی یا نٌ
 ".تا بیشتر از دانشگاى عقب نیفتادی باید برگردیو: "گفتند

ٍ نن از ترس این کٌ بٌ بی حیایی نتًو نشَم، جرات نکردم بپرسو نگر در طی دٍ رٍز يو 
 !آدنی از دانشگاى عقب نی افتد؟

از ننٌ خَايش کردم یک طَری تًهینٌ را از رفتن نن باخبر کند کٌ تک ٍ تنًا تا 
بٌ نا کٌ . حتی اجازى ی یک خداحافظی را يو بٌ نا ندادى بَدند! بلٌ. نیعادگاى نرٍد

کٌ بی تاب يو ... کٌ بعد از کلی سختی بٌ یکدیگر رسیدى بَدیو... شیدای يو بَدیو
 !ٍ سادى تر این کٌ نحرم يو بَدیو... بَدیو

یک دختری در جایگاى تًهینٌ کٌ زن برادرش یک جفت گَشَارى . این چیزيا نًو نبَد
شاید يو آن زنان رسو بر این بَد . پرپری چشو رٍشنی بديد ارزش این کاريا را ندارد

ٌ ی یکدیگر نگٌ دارند ير چٌ بَد بٌ ! نهی دانو. کٌ عرٍس ٍ داناد را پیش از حجلٌ تشن
نزاقو خَش نیاند ٍ در دل بٌ خَد دشنام نی دادم کٌ چرا الل شدى ٍ نهی گَیو پس 

ير چٌ فکر نی کنو دلیل ننطقی برای ! تًهینٌ چٌ؟ شاید از خشو آقا بزرگ نی ترسیدم
 !سکَت آن رٍزم پیدا نهی کنو

دلو نی خَاست در . حتی ٍقت نکردم گلَبندی کٌ برایش خریدى بَدم را بٌ اٍ بديو
 .برای يهین دیشب آن را نشانش ندادم. نیعادگاى آن را بٌ اٍ تقدیو کنو
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ٍ تهام طَل راى نادرم در حال نصیحت بَد کٌ جلَی فانیل ٍ دٍست ٍ آشنا نگَ . رفتیو
کٌ تًهینٌ فقط سَاد خَاندن ٍ نَشتن دارد، نگَ کٌ خانَادى ی حشهت خان بٌ اٍ ارزش 

نهی ديند، نگَ کٌ بٌ تَ چشو رٍشنی ندادى اند، این حرف يا کَچک نی کند تًهینٌ را؛ چرا 
کٌ فانیل اگرچٌ از زیر ٍ بو زندگی حشهت خان باخبر بَدند انا از تًهینٌ يیچ 

ٍ نن . يهان طَر کٌ پدرم نهی دانست. نهی دانستند، يهان طَر کٌ نادرم نهی دانست
نی دانستو کٌ نادر اگرچٌ بٌ فکر آبرٍی عرٍس خَیش است انا بیشتر دلنگران حرف 

کٌ . آشنایان است، برای قیاسی کٌ از این پس بین تًهینٌ ٍ نگارین بٌ راى نی افتد
دیدید؟ با این يهٌ برٍ ٍ بیا ٍ بریز ٍ بپاش آخر بٌ یک دختر سادى ی رٍستایی رضا 

ٌ جان را تصَر کنو کٌ بعد از . دادند نگر نگارین چٌ کو داشت؟ نی تَانستو چًرى ی خال
از قدیو گفتن پیشَنی . آدم باید پیشَنی داشتٌ باشٌ: "شنیدن ير خبر ازدٍاجی نی گَید

 "!ننَ کجا نیشَنی

از . پدرم ٍ حشهت خان چند دفعٌ تلفنی حرف زدى بَدند. نزدیک بٌ دٍ ناى گذشت
. طرفی تهام قًر ٍ آشتی يا ٍ قیل ٍ قال فانیل خَابیدى ٍ آب يا از آسیاب افتادى بَد

خانَادى ی عهَجان برای تبریک بٌ فرستادن یک سبد گل بزرگ بسندى کردى ٍ يیچ کدام 
ٌ نان نگذاشتند از اقَام ير کٌ نی آند بٌ طعنٌ ٍ کنایٌ ٍ گاى بی غرض از . قدم بٌ خان

چگَنگی این ٍصلت نی پرسید ٍ بٌ بیهاری ناگًانی نگارین ٍ این کٌ چرا اٍ را کنار 
ٌ يا . گذاشتیو نی رسید کسی از خَدکشی اٍ خبر نداشت، کٌ اگر چنین بَد این طعن

نادرم، این زن دانا ٍ سیاست ندار، این زنی کٌ يیچ . بیش از این دانان نا را نی گرفت
نیرٍیی تَانایی غلبٌ بر اٍ را نداشت، اکنَن چنان ضعیف شدى بَد کٌ پس از ير بار 

نیًهانی ٍ تبریکات دیگران، با سر درد بٌ اتاقش نی رفت ٍ پس از چند ساعت با صَرتی 
پدر کٌ سرگرم کار بَد ٍ . نگران نادر بَدم. ٍرم کردى ٍ چشهانی گَد افتادى بیرٍن نی آند

گاى، اٍضاع نابسانانی کٌ اخیرا در کشَر بٌ راى افتادى بَد ٍ آشَب يای گاى ٍ بی گاى 
. شًری باعخ نی شد کٌ حتی چند شب بٌ خانٌ نیاید ٍ زیاد درگیر زبان گزندى آنان نبَد
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ير چند بسیار بٌ نادرم نحبت نی کرد ٍ حتی گاى نی شنیدم کٌ اٍ را دلدادی دادى ٍ 
نی گفت خَشبختی ٍ رضایت اسفندیار خَشبختی ٍ سعادت آن ياست ٍ باید ير کٌ را 

در این دٍ ناى . دلو برای دیدن تًهینٌ بی قرار بَد. نن نی خَايو دٍست داشتٌ باشند
خیر . آن يو در حضَر شًاب الدین ٍ یا خانو بزرگ. تنًا دٍ نرتبٌ يو را دیدى بَدیو

ندیدى يا نهی گذاشتند تنًا بهانیو ٍ ير دٍی نا خجالتی تر از آن بَدیو کٌ چنین تقاضایی 
بٌ غیر از آن دٍ نالقات، نا . از آن يا داشتٌ باشیو کٌ برای چند دقیقٌ نا را تنًا بگذارند

ٌ يای گاى ٍ بی گاى، تهاس دیگری نداشتیو نادرم پی برگزاری جشن عرٍسی . بٌ جز نان
چرا کٌ از دید آن يا در حال حاضر . نی رفت ٍ نن يو نحکَم بٌ درس خَاندن بَدم

تًهینٌ با ٍجَد دلتنگی فراٍانی کٌ برای نن . درس از ير چیزی برای نن نًو تر بَد
ٌ يایش تاکید نی کرد تا نراسو عقد آنجا نیایو چرا کٌ از رفتار خانَادى ی . داشت در نان

ٍ بٌ نن دلداری نی داد کٌ بٌ زٍدی عقد کردى ٍ بٌ ٍصال . خَیش خجالت نی کشید
. نی گفت دندان رٍی جگر بگذارم تا ير چٌ زٍدتر عقد ٍ عرٍسی برگزار شَد. نی رسیو

نی گفت بًانٌ دست حشهت خان ندى کٌ رٍیش بٌ نا باز شَد ٍ از پدرت درخَاست يای 
 .نا بٌ جای سیاسی ٍ تجاری کند

بعد از چند رٍز برفی، آن رٍز يَا کهی نالیو شدى بَد کٌ پدر ٍ نادر تصهیو  گرفتند برای 
حال دانش آنَزی را . يَل کردى بَدم. تعیین دقیق رٍز عقد ٍ عرٍسی بٌ گالب درى برٍیو

در پَست خَد . داشتو کٌ برای اٍل بار نی خَايد بٌ نحیط ندرسٌ پای بگذارد
بٌ . شلَار لَلٌ تفنگی ام را از آٍیز برداشتو.  پالتَی چرنو را از کهد دراٍردم. نهی گنجیدم

ٌ ی قدی . کراٍات بستو. شانٌ کردم. عطر زدم. سر ٍ ٍضعو رسیدم چند بار جلَی آیین
. دلو نی خَاست يرچٌ زٍدتر ببینهش. اتاقو عقب ٍ جلَ رفتو ٍ خَد را برانداز کردم

داشتو برای دیدنش پر پر . چقدر بی تاب نگايش بَدم. چقدر دلتنگ آغَشش بَدم
 .زٍدتر از يهٌ بٌ حیاط رفتو ٍ ننتظر ناندم. نی زدم
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چند پاکت بزرگ از تنقالت يو گذاشت . خدابخش یک چهدان بزرگ در صندٍق گذاشت
 :صدای نادر از پشت سرم آند. ٍ صندٍق را بست

ٌ ست - اگٌ یٌ . این قدر این ندت تَ يَل ٍ ٍال بَدی کٌ یادت رفت سٌ رٍز دیگٌ شب چل
چًار تا طبق کش . دختر تَ يهین تًرٍن گرفتٌ بَدی االن این يهٌ برٍ ٍ بیا نداشتیو

ٌ ای نی رفتیو خَنٌ عرٍس  .خبر نی کردیو ٍ شب چل

خَب نی دانستو عرٍِس شًرِی نادر، يهان نگارین . ٍ آيی کشیدى ٍ سَار ناشین شد
ساعد را رٍی سقف ناشین گذاشتٌ ٍ خو شدم ٍ از شیشٌ ناشین . بخت برگشتٌ است

 .بٌ نادر نگاى کردم

 االن چی بگو با دست خالی؟. خب نی گفتید نن براش يدیٌ بخرم -

یٌ اشرفی يو . رفتو از بازار زرگريا دٍازدى تا النگَ گرفتو از طرف تَ. خَدم تًیٌ کردم -
لباس بٌ اندازى . تَ نگران این چیزيا نباش. خَدم داشتو کٌ نال نادر خدابیانرزم بَدى

کافی برداشتی؟ دادم برات یٌ دست کت ٍ شلَار دٍختن، آقات آخر يفتٌ کٌ برای یلدا 
 .نیاد نیارى

 :کالى بافتنی اش را رٍی سر نرتب کرد ٍ بلند گفت

 .بگَ بیان نا تَی ناشین ننتظریو! خدابخش برٍ ببین آقا کجا گیر کردن -

پالتَ را دٍر خَد جهع . داخل ناشین گرم تر از بیرٍن نبَد. در عقب را باز کردى ٍ نشستو
 :کردى ٍ گفتو

 پدر نا رٍ نی ذارن ٍ برنی گردن تًران؟ -

 .آرى -

 :باز گستاخی کردى ٍ پرسیدم
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آخٌ نادر چطَر براش خرید کردید ٍقتی نٌ نهرى ی پاش رٍ نی دٍنید نٌ شهارى لباسش  -
 .رٍ

 :نادرم سر چرخاند ٍ نگاى تندی بٌ نن انداخت

يو نهرى ی . نهی خَاد از االن برای نن ادای نرديای زن ذلیل رٍ در بیاری! ُخبٌ ُخبٌ -
 .کفشش رٍ داشتو يو قد ٍ قَارى ش رٍ نی دٍنو

 :برگشت ٍ با غیض گفت

 !استغفرهلل -

آخر نهی خَاستو نراسو شب چلٌ يو نانند نراسو بلٌ بران . نهی دانستو بپرسو یا نٌ
 :سَت ٍ کَر باشد با کهی نن ٍ نن گفتو

طبق يا رٍ کی بیارى؟ نن ٍ شها کٌ نهی تَنیو طبق سر ... اٍن ٍقت... برای شب چلٌ -
 !بذاریو کٌ

 :نادر کنایٌ کالنو را گرفت ٍ گفت

ير . يرکی اٍند قدنش سر چشو. زنگ زدم از يهٌ ٍعدى گرفتو برای اٍن شب! نترس -
 .کی  يو نیَند کٌ يیچی

ٌ  يو گفتن نادام بیاد با تزیین برش . سپردم پدرت يهَن رٍز نیَى ی تازى بیارى يندٍن
نی خَام طَری سنگ تهَم بذارم کٌ فانیل دينشَن بستٌ شٌ ٍ . بزنٌ تَ قاب بچینٌ

خَبٌ از پدرت . بفًهن عرٍس خَنَادى عدالت خَاى ير کی باشٌ باید بًش احترام بذارن
 .حساب نی برن ٍ این قدر نیش ٍ کنایٌ نی زنن، اگر حساب نهی بردن کٌ يیچی

بٌ خاطر برفی کٌ چند رٍز قبل باریدى بَد ينَز در گَشٌ ٍ . پدرم سَار شد ٍ راى افتادیو
کنار جادى ی خاکی گالب درى، تَدى يای برف جهع شدى بَد کٌ آرام ٍ بی عجلٌ قطرى قطرى 
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انا این سرنا نهی تَانست ذرى ای بر گرنای . خیلی سرد... يَا سرد بَد. آب نی شدند
شَخی کٌ نبَد بعد از این يهٌ دٍندگی ٍ سختی تًهینٌ را بٌ . ٍجَد نن نفَذ کند

نادرم گفت صبر داشتٌ .  کردم" يا"دست يا را بًو نالیدم ٍ بینش . دست آٍردى بَدم
ٍقتی . گفت يهان شب یلدا يهگی با يو نی رٍیو. باشو ٍ تا رسیدیو بٌ عهارت نرٍم

چًرى ی زحهت کش . بی يَا یاد عشرت افتادم. حرف نی زد از ديانش بخار بیرٍن نی آند
 :آرام ٍ شهردى گفتو. ٍ نًربانش جلَی چشو يایو نقش بست

ٌ ست - اگر اجازى بدین برای شب چلٌ . یک نفر يست کٌ ٍجَدش تسلی بخش تًهین
 .دعَتش کنو

 :پدرم يهان طَر کٌ دندى عَض نی کرد از آیینٌ نگايی گذرا بٌ نن انداخت ٍ گفت

 .این دختر کٌ تا دیرٍز َکس ٍ کاری نداشت -

 :نادر پرسشگرانٌ گفت

 یعنی تَ تًرٍن فانیل دارى؟ َکس ٍ کار نادرشن؟ -

خیلی يو تَی دربار يَای . راستش این خانَم نزدیک ترین َکس بٌ نادر تًهینٌ بَدى -
نن ٍ . نحل این کٌ یٌ پَلی پیش این خانَم يست برای جًاز تًهینٌ. تًهینٌ رٍ داشت

ٌ يا تَافق کردیو اٍن پَل رٍ ازش نگیریو ٌ ام تَی نان حاال اگر شها صالح بدٍنید . تًهین
فکر کنو تنًا نًهَنی کٌ خَد تًهینٌ برای عرٍسی بخَاد دعَت کنٌ . نن دعَتش کنو

 .يهین خانَم باشٌ

 .نادرم کٌ تا آن لحظٌ بٌ طرفو چرخیدى بَد برگشت ٍ در پشتی صندلی جای گرفت
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شب چلٌ برای ٍعدى گرفتن از اقَام درجٌ یکٌ؛ انا حاال کٌ نیگی این قدر بٌ . نهی دٍنو -
تًهینٌ نزدیکٌ ٍ از طرفی نادر خدابیانرزش يو کٌ نیست، نهرى ی تلفنش رٍ بدى پدرت 

 نی تَنٌ تا گالب درى بیاد؟. بًش زنگ نی زنٌ

آدرسش رٍ نی نَیسو بدید بٌ رضا خَدش . تَنستنش کٌ بٌ رضا نیگو برى دنبالش -
 .نی دٍنٌ چٌ کار کنٌ

از سگرنٌ ٍ بدخلقی ٍ کنایٌ خبری . برخالف پیش، آقا بزرگ نرم تر شدى بَد. رسیدیو
 .نبَد

بعد از حال ٍ احَال ٍ صرف چای، گرد نیًهان خانٌ، نٌ رٍی نبل کٌ بٌ رٍی زنین 
یک بٌ . پر بَد از پاکت يای خرید. نادر چهدان بزرگ را در حضَر يهٌ باز کرد. نشستیو

َ يای خشک کردى را از ٍسط برداشت ٍ جلَی دست . یک بیرٍن آٍرد ٌ آل ننٌ ظرف برگ
با ذٍق تهاشا نی کرد ٍ ير کدام را بٌ آقابزرگ . پدر گذاشت تا جا برای ٍسایل باز شَد

ٌ ای از صَرت چَ ناِى ننٌ کنار نهی رفت. الًی قربانش برٍم. نشان نی داد .  لبخند لحظ
گَیی از . بٌ خرید يا دست نزد. پدرم تسبیح نی گرداند ٍ با گَشٌ سبیلش بازی نی کرد

 .قبل آنًا را دیدى باشد

ٌ دار، کالى ٍ شال گردن،  یک پالتَی پَستین بلند، یک شلَار ٍ یک جفت بَتین پاشن
پاپَش يای کانَایی ٍ ابریشهی، یک پیراين بلند سنگ دٍزی شدى ٍ دٍ قَارى پارچٌ، 

ٌ زار . خرید يایی بَد کٌ نادرم برای تًهینٌ تدارک دیدى يهگی را از بًترین نغازى يای الل
َ يا ٍ اشرفی را يو بٌ ننٌ نشان داد. گرفتٌ بَد گالبتَن با اسپند ٍ . در نیان آن يا النگ

پدرم چند . صلَات ٍارد اتاق شد ٍ رٍی ٍسایل ٍ دٍر سر تک تک نا اسپند چرخاند
 .اسکناس از جیبش درآٍرد ٍ رٍی سینی اش گذاشت

دٍد اسپند، خندى ی نادر ٍ ننٌ، خرید يای تًهینٌ . خیال بَد. خَاب بَد. گَیی رٍیا بَد
آن . فقط اٍ را نی دیدم. صدايا چَ اصَات گنگ بٌ گَشو نی رسید. کٌ پخش اتاق بَد
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با . چشو يای سیاى ٍ کشیدى ٍ آن نگاى کٌ چَ شهشیری برندى عهق جانو را نی شکافت
 .تشر پدر بٌ خَد آندم

این ينَز يیچی نشدى عقلش رٍ از دست ... نخیر! ... اٍيَی بچٌ، نگٌ با تَ نیستو -
 .دادى

ٌ جا شدى ٍ با خجالت سر بٌ زیر انداختو  :آقابزرگ گفت. در جای خَد جاب

 شنیدی چی گفتن؟ نیگن پسندیدی؟ -

 :با خجالت گفتو

 .سنگ تهَم گذاشتن. دست نادر درد نکنٌ -

ٌ يای ننٌ بَد کٌ اتاق را پر کرد  .خندى ٍ قربان صدق

بٌ حیاط . در ایَان قدم نی زدم. تا شب چَ نرغ سرکندى از این اتاق بٌ آن اتاق نی رفتو
! چٌ کردى بَد با دل نن. دلو يَای یار داشت ٍ خیال عشق بازی. عهارت خیرى نی شدم

! ننی کٌ دختران اعیان ٍ اشراف را پس زدى بَدم! ننی کٌ بٌ يیچ احدی رٍ نهی دادم
دختر ٍکیل ٍ ٍزیر ٍ ! ننی کٌ اگر لب تر نی کردم پدرم زن از دربار برایو پیدا نی کرد

چٌ کردى بَد این دخترِک سادى ٍ بی آالیش در این ! صاحب ننصبان را بٌ صف نی کرد
حجب ٍ حیایش را در يیچ یک از دخترانی کٌ نی شناختو ندیدى ! رٍستا با دل نن؟

نگر نگارین حجب ٍ حیا نداشت؟ شرم ٍ پاکداننی . نٌ این کٌ آنًا بد باشند.  بَدم
نداشت؟ البتٌ کٌ داشت؛ انا این کٌ تًهینٌ این چنین خَد را رنزآلَد نگاى داشتٌ بَد دل 

این کٌ تا . این کٌ جایی برای کشف خَد باقی گذاشتٌ. نن را از این رٍ بٌ آن رٍ نی کرد
این کٌ تنًا نردی يستو کٌ خبر . شب نحرنیت نهی دانستو دست يایش چقدر لطیف اند

این . ، ظاير ٍ باطن تهام ٍ کهال. این کٌ اٍ نال نن است. از عطر خَش نَيایش دارم
ير چند ننی کٌ نحرنش بَدم يو . کٌ يیچ نردی جز خَدم زیبایی يای اٍ را ندیدى
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پس کی قرار بَد شب عرٍسی ٍ ٍصال را برپا ! ينَز حتی ساعد دستش را ندیدى بَدم
ٌ ام نی آٍردند؟ ای کاش زٍدتر یلدا برسد تا تاریخ را نشخص  کنند؟ کی تًهینٌ را بٌ حجل

آخ کٌ این . کاش يهان نَقع عقد کنیو. نَعد صیغٌ نا اندکی پس از یلدا بَد. کنند
 .خیال يا چقدر بر دلتنگی ام نی افزٍد

نهی دانو آن زنان این سخت گیری يا . فردا را يو بٌ ير جان کندنی بَد بٌ شب رساندم
نگر نحرم يو نبَدیو؟ عیب ٍ زشتِی کار کجا بَد؟ چرا نانزد يا . چٌ نعنایی داشت

يهٌ خَابیدى بَدند ٍ . نهی تَانستند بٌ راحتی یکدیگر را ببینند ٍ در کنار يو آرام گیرند
خرید يا در اتاقی کٌ نن . نن بٌ صدای زٍزى ی گرگ ٍ پارس سگ يا گَش نی دادم

نی ترسیدم چراغ اتاق را . اللٌ را از رٍی طاقچٌ برداشتٌ ٍ کنارم گذاشتو. نی خَابیدم بَد
َ اش تصَر . چهدان را باز کردم. نبادا کسی بفًهد بیدارم. رٍشن کنو تًهینٌ را در پالت

از نَ يهٌ را جهع کردى ٍ در جای خَد . تک تک ٍسایل را بَییدم ٍ بَسیدم. کردم
گل سری کٌ در تهام این . ناراحت بَدم کٌ چرا گل سرش را بٌ يهراى نیاٍردى ام. گذاشتو

. کٌ نبض داشت ٍ تپش يای قلب نحبَبو را نشانو نی داد... ندت آرانش بخش نن بَد
خدا را شکر کردم کٌ . خدا را شکر کردم کٌ تَانستٌ بَدم انیرخسرٍ را از گَد خارج کنو

بٌ بستر رفتٌ لحاف را . حاال اٍ نال خَدم بَد. حاال دلنگران از دست دادن تًهینٌ نیستو
فردا شب، شب چلٌ بَد ٍ نیًهانان . تا گردن باال آٍردم ٍ با خیال راحت خَابیدم

 .نی آندند تا بٌ عهارت برٍیو

صبحی بَد کٌ نی دانستو شبش اٍ را خَايو . صبح آن رٍز صبحی بسیار دل انگیز بَد
تا . شاید يو نادرم نانند آن شب فرصتی فرايو کردى تا نا برای دقایقی تنًا باشیو. دید

از شب قبل برف سنگینی شرٍع بٌ . بتَانو یک دل سیر اٍ را ببینو ٍ در آغَش بکشو
آن قدر برف نشستٌ بَد کٌ اگر با چشو خَد . باریدن کردى کٌ ينَز قطع نشدى بَد

نادر ٍ ننٌ، . نهی دیدم باٍر نهی کردم این حجو برف یک شب تا صبح جهع شدى باشد
آجیل يا ٍ تنقالتی کٌ نادرم آٍردى بَد را نشت نشت در تَريای کَچک گذاشتٌ ٍ با 
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با لرز . گالبتَن با چند تکٌ چَب ٍارد شد ٍ بخاری را پر کرد. ربان باریکی گرى نی زدند
بیرٍن رفت ٍ این بار با ظرفی ٍارد اتاق شد ٍ بٌ دنبالش عطر ". زنًریرى انگار: "گفت

ٌ ی تفت دادى شدى کدٍ بلند شد  .تخه

بیا خانَم جَن یٌ . قشنگ با نهک تفِتش دادم. بیا  عزیز خانو، این يو تخو کدٍيا -
ٌ زار شها يو بًتر شدى! دٍنٌ بشکن ببین چٌ ترد شدى  !ٍاالا از گاریچی يای الل

ٌ رٍ بَدنش را نهی بینو. ٍ با شرم خندید اصال اگر تَجٌ . با خَدم فکر کردم کٌ دیگر آبل
نادرم تشکر کرد ٍ با قاشق . ٍ بٌ رضا فکرکردم... نهی کردی آن قدر يا يو نشان نهی داد

 .چند دانٌ تخو کدٍ برداشت ٍ خَرد

. نی گو گالبتَن بیاید ٍ با نعیو یک دٍچرخٌ بخرید. ٍاقعا يو از يهٌ جا بًترى. بٌ بٌ -
 .تَ يو یک نجهع تخو کدٍ درست کن ٍ تَ بازار بفرٍش

نادر یک سبد حصیری . پدرم سبد سبد نیَى آٍردى بَد. ير سٌ از این شَخی خندیدند
با گل يایی کٌ نرا پی چیدنش فرستادى . زیبا از ننٌ گرفت ٍ درٍنش را پر از نیَى کرد

نادر یک کدٍ . بَدند سبد را تزیین کردى ٍ باقی نیَى يا را با ناشین بٌ عهارت فرستاند
شیرینی يا را در ظرف چید ٍ رٍیش . تنبل را با پنبٌ ٍ پارچٌ بٌ شکل ننٌ سرنا درآٍرد

. رٍی ير کدام ترنٌ پًن کرد. ننٌ چند نجهع لبٌ دالبر آٍرد. پارچٌ تَری سفید کشید
دٍر تا دٍر . خرید يا را يو در نجهع يا گذاشت. نادرم خَردنی يا را رٍی نجهع چید

َ يا آندند. داشت غرٍب نی شد. نجهع را گل چید ٌ جان ٍ عه ٌ يا ٍ . خال يهٌ با بچ
يیچ کس چیزی . از خانَادى ی نگارین تنًا خَد عهَجان آند. عرٍس ٍ داناد آندند

ٌ يا کَشند؟ ٍ نٌ گفتیو چرا تنًا آندید؟ آدنی برای . نگفت نٌ پرسیدیو پس بچ
نزدیک يای رفتن بَد کٌ نادرم دست . سَال يایی کٌ جَابش را نی داند ٍقت نهی گذارد

ٌ يای سرخ شدى حرص نی خَرد کٌ  قرار . چرا نادام نیاند" رٍی دست نی کَبید ٍ با گَن
ٌ يا را با تزیین قاچ بزند ٍ بچیند  ".حاال چٌ کار کنو. بَد يندٍان
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رضا کٌ عشرت را بٌ عهارت رساندى ٍ بعد پیش نا آندى . کت ٍ شلَار جدیدم را پَشیدم
البتٌ کٌ خَدش يو دست کهی از نن . بَد، نَيایو را شانٌ کردى ٍ با کتیرا حالت داد

 "داناد اسفندیار است یا آقای دکتر؟: "نداشت ٍ يهٌ با شَخی نی گفتند

رٍی . يهٌ جا سپید شدى بَد. نیًهانان داشتند کفش نی پَشیدند کٌ نادام رسید
رانندى اش در را باز کرد ٍ نادام با صَرتی کٌ از . ناشین نادام دٍ ٍجب برف نشستٌ بَد

در پالتَاش نچالٌ شدى ٍ از چتر بٌ عنَان عصا استفادى . سرنا سرخ شدى بَد پیادى شد
نادرم . گَیی استخَان يایش یخ زدى باشند کٌ آن طَر با لرز قدم بر نی دارد. نی کرد

 :تا دستش را گرفت با ترس گفت. دٍید

 !پس تَ چٌ غلطی نی کردی. ای ٍای این کٌ یک تیکٌ یخٌ -

 :رانندى با اضطراب ٍ لًجٌ زیبای ارننی گفت

 .خدایی بَد کٌ رسیدیو. چشو چشو رٍ نهی دید. بٌ نسیح قسو بَران بَد -

َ يا دٍر نادر را گرفتٌ ٍ کهک کردند. يهٌ  ياج ٍ ٍاج بٌ يو نگاى نی کردند . خالٌ ٍ زن عه
حکها باید ! عجب شانس بدی داشتو. رٍی را برگرداندى ٍ دستو را بٌ پس گردن گرفتو

زن يا . بٌ شدت دلتنگش بَدم. دلو تًهینٌ را نی خَاست. دیرتر بٌ عهارت نی رفتیو
فقط بٌ رضا اجازى دادند برای نعاینٌ ٍ . نادام را بٌ اتاق بردى ٍ در رخت خَاب خَاباندند

 :نادرم سر از پنجرى اتاق بیرٍن انداخت ٍ گفت. سنجش فشار خَن نادام ٍارد اتاق شَد

 .گالبتَن از  آش ظًر یکو گرم کن بیار برای نادام -

رضا کٌ بیرٍن آند با . چیزی نگفت. ٍقتی خَاست پنجرى را ببندد چشو در چشو نن شد
برای رانندى چای . اشارى سر ٍ چشو ٍ ابرٍ فًهاند نگران نباش ٍ نادام چیزی اش نیست

نیو ساعتی نعطل شدیو کٌ باالخرى نادام تَانست از . برایش کهی  آش ریختند. بردند
ير چند ينَز رنگ بٌ رخسار نداشت؛ انا نادرم آن قدر برایش عزیز بَد کٌ . بستر برخیزد
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ٌ يا را يهان طَری کٌ نادر گفتٌ بَد . کاری کٌ بٌ اٍ نحَل شدى بَد را انجام ديد يندٍان
احتیاج بٌ استراحت . بعد از آن ير چٌ اصرار کردیو با نا نیاند. قاچ کرد ٍ در قاب يا چید

گَیی قسهت نبَد در يیچ یک از . این بار يو گالبتَن ٍ نعیو در خانٌ ناندند. داشت
رضا کٌ دلش بٌ حال گالبتَن کٌ رخت نَ بٌ تن . نراسو يای نن حضَر داشتٌ باشند

 :کردى ٍ کلی برای نراسو ذٍق داشت، سَختٌ بَد گفت

 .خَب نن ٍ نعیو تَ خَنٌ نی نَنیو گالبتَن برى -

ننٌ يو بی  رٍدر بایستی . زن عهَ لب بٌ دندان گزید، نگاى نگرانش را بٌ ننٌ انداخت
 :گفت

باید یٌ نحرم کنارش باشٌ یٌ ! دٍ تا نرى غَل بهَنید خَنٌ کٌ چی؟ نادام نعذب نیشٌ -
شها ساقدٍش اسفندیاری، . الزم نکردى شها بهَنی آقا رضا. نَقع آبی بخَاد بدى دستش

 .از انشب باید يهرايیش کنی تا شب عرٍسی بٌ انیدخدا

ٌ يا پایین آند چراغ ناشین يا . دیگر ننتظر پاسخ نهاند ٍ با زحهت ناشی از درد زانَ از پل
چند تن از عهَزادگانو بٌ يهراى فرزندان . یک بٌ یک رٍشن شدى ٍ بٌ راى افتادیو

ٌ جان پیش تر از نا حرکت کردى ٍ طبق يا را تا جلَی درب عهارت بردى ٍ ننتظر نا  خال
با صدای يلًلٌ ٍ کل . ناشین يا را یک ردیف کنار يو در گَشٌ حیاط پارک کردیو. بَدند

چند خدنٌ با نیش يایی باز چند کاسٌ پر از گل بٌ . کشیدِن زنان قدم بٌ حیاط گذاشتیو
بٌ زحهت لبخند اشتیاق را کنترل کردى . دست داشتٌ ٍ نشت نشت بٌ يَا نی انداختند

يهٌ جا . عهارت شلَغ تر از يهیشٌ بَد. ٍ سعی داشتو سنگین ٍ نرتب قدم بردارم
: آقا بزرگ باز چًرى در يو کشید ٍ آرام زیر گَشو گفت. چراغانی شدى ٍ آنادى ی بزم بَد

 "!ٍهلل قسو بٌ خاطر تَ نبَد پا بٌ این جًنو درى نهی گذاشتو"

جلَی . حشهت خان کت شلَار لیهَیی بٌ تن کردى کٌ با کراٍات قرنزش تَی ذٍق نی زد
پریچًرخانَم ٍ دیگر زنانی کٌ آنجا بَدند . پایهان یک گَسفند زنین زدى ٍ قربانی کردند
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ٌ يا باال رفتیو دِر نیان نیًهان خانٌ ٍ . بٌ نادرم ٍ دیگران تعارف کردى ٍ يهگی از پل
ٌ ی حشهت خان را برداشتٌ ٍ سالنی بٌ اندازى نیًهانان نًیا کردى بَدند نبل يا . کتابخان

نیز ٍ صندلی يای فلزی با نخهل سرخ کرایٌ کردى ٍ دٍرتادٍر اتاق چیدى . جهع شدى بَد
رٍی نیزيا پارچٌ سپید پًن کردى ٍ بٌ تعداد صندلی پیش دستی ٍ چاقَ ٍ . بَدند

ٌ دار پر از نیَى ٍ شیرینی  . چنگال ٍ دستهال سفرى چیدى بَدند يهچنین ظرف يای پای
يهٌ نرتب ٍ . نن را بٌ باالی اتاق ، کنار آقابزرگ ٍ پدر نشاندند. رٍی تهام نیزيا بَد

. خَد حشهت خان يو کنار نا نشست. شیک پَش، عطرزدى ٍ آراستٌ آندى بَدند
صدايا در يو . بی جًت نی خندید ٍ با پدرم شَخی نی کرد. خَشحال ٍ خندان بَد

 .نی پیچید ٍ تعارفات از ير سَ شنیدى نی شد

 ".بٌ زحهت افتادید. خَشحالهَن کردید. زحهت کشیدید. صفا آٍردید. خَش آندید" -

 ".ناقابلٌ. لطف شها کو نشٌ. قابل عرٍس خانو رٍ ندارى. زندى باشید" -

دقیقا دى طبق از خرید يا . یکی یکی شهردم. تهام طبق يا را ٍسط اتاق رٍی زنین چیدند
. دلو نی خَاست زٍدتر اٍ را ببینو. ٍ خَردنی يای شب چلٌ را نادرم تدارک دیدى بَد

 .اندکی از دلتنگی ام بکايو. رٍی نايش را ببَسو

. کاسٌ کاسٌ انار دان شدى آٍردند. نیَى تعارف کردند. اسپند دٍد کردند. چای گرداندند
خدنٌ با رٍسری يایی کٌ از زیر گلَ سنجاق زدى ٍ عین زنان قاجاری بَدند، تر ٍ فرز 

ٌ ی اتاق کشیدى ٍ یک تخت پایٌ کَتاى ٍسط اتاق گذاشتٌ ٍ رٍیش را با  طبق يا را گَش
چند نرد با صَرت يای سیاى شدى ٍ لباس يای براق ٍارد اتاق . یک فرش الکی پَشاندند

رٍی تخت آندى ٍ با نًارت بٌ . چشو گرداندند ٍ دٍر تا دٍر اتاق را دید زدند. شدند
شیرین کاری پرداختٌ ٍ با حرف يای کنایٌ آنیز ٍ خندى دار ٍ شکلک يای جالب نیًهانان 

بعد . يهٌ نیَى ٍ شیرینی بٌ ديان بردى ٍ از خندى ریسٌ نی رفتند. را بٌ خندى ٍا  داشتند
يهٌ با دست زدن يای . از نیو ساعت کو کو نهایش بٌ اتهام رسیدى ٍ تعظیو کردند
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دست پیش بردى ٍ از کاسٌ سفالی کَچک رٍی نیز . طَالنی بٌ تشَیق آنًا پرداختند
ٌ ی انار ریختو . داشتو قاشق برنی داشتو کٌ در باز شد. کهی گلپر برداشتٌ ٍ رٍی کاس

بی خیال از این کٌ حتها خدنٌ چیز جدیدی برای پذیرایی آٍردى اند یک قاشق انار خَردم 
سریع ديانو را با . کٌ نتَجٌ شدم يهٌ ایستادى ٍ دارند سالم ٍ احَال پرسی نی کنند

 .دستهال پاک کردى ٍ بٌ پای تازى ٍارد ایستادم

ٌ يای چرم رٍسی ٍ شالق جهع شدى در دست  ينَز سر بلند نکردى بَدم کٌ با دیدن چکه
کٌ عادت ٍار بٌ ساق پا نی خَرد شصتو خبردار شد کٌ این تازى ٍارد نٌ از خدنٌ است ٍ 

 .اٍ، انیرخسرٍ بَد کٌ درست رٍ در رٍی نن ایستادى. نٌ خَد تًهینٌ

فقط يهین را کو . بی اختیار انگشتانو را نشت کردى ٍ دندان يایو را رٍی يو فشار دادم
انیر خسرٍ انا برعکس نن شق ٍ رق ایستادى ٍ با چشهانی کٌ شرارت از ! داشتو

لبخندی کٌ اٍ را برازندى تر . لبخندی کنج لب يایش نشست. آن نی بارید بٌ نن خیرى شد
نٌ اٍ دستو را . با اکراى با اٍ دست دادم. دست پیش آٍرد ٍ سالم کرد. ٍ زیباتر نی کرد

سپس با دست یقٌ کتش را تکاند ٍ با پدرم ٍ باقی افراد دست داد ٍ آن . فشرد نٌ نن
برای انیر . پریچًر خانو بٌ زینت اشارى کرد. طرف اتاق، درست رٍ بٌ رٍی نن نشست

پرتقال ٍ انگَر ٍ خیار ٍ سیب ٍ نارنگی از رٍی ظرف برداشتٌ ٍ بٌ . خسرٍ چای آٍردند
زینت دست زد ٍ چند . زٍر در پیش دستی کَچک گل سرخی جا دادى ٍ نقابلش نًادند

خانو . خدنٌ پشت سر يو قلیان يای چاق شدى آٍردند ٍ رٍی ير نیز یک قلیان گذاشتند
ٌ ی جهعیت گو شد . بزرگ ٍ ننٌ با صدای زیر گپ نی زدند ٍ صدای قل قل قلیان در يهًه

تَقع ير چیزی را . پاک اشتًایو کَر شد. نگايی بٌ اناريای سرخ رٍی نیز انداختو
ٌ ی ! داشتو جز حضَر این نردک بی بتٌ دلو نهی خَاست دیگر بار نگاى ناپاکش بٌ تًهین

بٌ . خَن خَنو را نی خَرد. کٌ نانَس نن بَد... تًهینٌ کٌ يهسر نن بَد. نن بیفتد
اصال چٌ بًتر ! ، چايار پا، کجای کاری؟ خب آند کٌ آند احهق، بیچارى. خَد تشر نی زدم

شب چلٌ نا را ببیند، ببیند کٌ . بگذار خَب ببیند، کنار يو نشستن نا را ببیند. کٌ آند
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گاى قلبو فشردى شدى ٍ . صاحب دارد. دیگر کار از کار گذشتٌ ٍ تًهینٌ حاال شَير دارد
. نی خَايد زيرم کند. حتها آندى تا نگذارد بٌ نن خَش بگذرد. نایَس نی شدم

. دلش نهی خَايد نا خَش باشیو. نی خَايد با نگاى يای يیزش تًهینٌ را آزار ديد
 .دٍست دارد ير طَر شدى عیش نا را خراب کند

. رضا کٌ با حضَر انیرخسرٍ پی بٌ حال خرابو برد از جای خَد برخاست ٍ بٌ نیز نا آند
ٌ رٍی نن گذاشت بٌ علت . طَری کٌ پشتش بٌ انیرخسرٍ نی شد. صندلی اش را رٍب

برای يهین رضا از کارش عذر . کهبَد جا سٌ چًار صندلی دیگر پشت بٌ نرکز اتاق بَد
نشان داد . با بستن پلکش بٌ نن دلگرنی داد. خَايی نکرد، اصال بٌ رٍی خَدش نیاٍرد

پریچًر در اتاق نی چرخید ٍ بٌ . نادرم از آن سر اتاق لبخند زد. کٌ حَاسش يست
نی پرسید بٌ چیزی احتیاج ندارند ٍ يهٌ . نیًهانان تعارف نی کرد از خَد پذیرایی کنند

نی دیدم کٌ ناخن يای بلندش را . چیز رٍ بٌ راى است؟ زیر چشهی نن ٍ رضا را نی پایید
لبخند از . چًرى اش انا خَنسرد ٍ تا حدی شاد بَد. با خشو بٌ کف دست فرٍ نی کند

ٌ جان بٌ این سَ ٍ آن سَ . لبانش کنار نهی رفت بٌ شًاب الدین کٌ پی دختر کَچِک خال
برای يهین ٍقتی . حَاسش بٌ يهٌ چیز بَد االا يهین شًاب الدین. نی دٍید تشر نهی زد

داشت از سر شیطنت نی دٍید ٍ ظرف نیَى بزرگی کٌ آٍردى بَدیو سرنگَن کرد، تازى اٍ را 
 .زینت ٍ بقیٌ، خیلی زٍد نیَى يا را جهع کردى ٍ اٍ را با خَد بیرٍن بردند. دید

. پریچًر خانو کٌ گَیی دیگر طاقت پشت کردن رضا بٌ برادرش را نداشت، پیش آند
. چند انگشتر درشت بٌ دست کردى ٍ پیراين بلند کًربایی سنگ دٍزی شدى پَشیدى بَد

از . از آنجا کٌ در رٍستا يهٌ حجاب داشتند شال حریر نشکی بٌ سر انداختٌ بَد
 :با لبخندی تصنعی گفت. چشهانش نی خَاندم کٌ بٌ خَن رضا تشنٌ شدى

نن خجالت کشیدم ! آقای دکتر جاتَن راحتٌ؟ چرا نگفتید کسی صندلیتَن رٍ بیارى -
 .خَدتَن بٌ زحهت افتادید
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 :رضا تشکر کرد ٍ با زیرکی گفت

نهنَن کٌ حَاستَن بٌ يهٌ چیز . این يهٌ نیًهان نَازِی شها آدم رٍ شرنندى نی کنٌ -
 .يست

پریچًر خانو ادانٌ . از کنایٌ کالنش خندى ام گرفت. ٍ با لبخندی سر ٍ تًش را يو آٍرد
 :نداد ٍ رٍ بٌ حشهت خان کرد 

 .آقا اگر اجازى بدید تًهینٌ خانو رٍ بیارم -

حشهت خان کٌ گرم صحبت با پدرم بَد، سیگارش را در جاسیگاری تکاند ٍ با اشارى سر 
 .نَافقت کرد

نلتًب . نگران شدم. ٍقتی داشت نی رفت نتَجٌ شدم انیرخسرٍ سرجایش نیست
 ...نکند. نکند حاال کٌ يهٌ اینجا جهع اند بٌ سراغ تًهینٌ برٍد. ترسیدم. شدم

 " انیرخسرٍ اشارى ای کردى؟! رنگت پریدى! چیٌ اسفندیار؟: "رضا پرسید

ٌ جا کردى ٍ گفتو نی ترسو رفتٌ باشٌ سراغ . لنديَر از اتاق بیرٍن رفتٌ: "گرى کراٍاتو را جاب
 ".زنو

. بٌ ناگاى تنو داغ شد. اٍلین بار بَد کٌ این کلهٌ را بٌ کار نی بردم. خَدم يو یکٌ خَردم
 !زن نن... زنو. باز ذٍقی زیر پَستو دٍید

ٌ ی رضا رٍی دستو نشست  .خَاستو برخیزم کٌ دست قَی ٍ نردان

 .رفت بیاردش عرٍس خانَم رٍ! صبر  کن، کجا بری؟ نگٌ نشنیدی خانو ارباب چی گفت -

ير دم . نشستو؛ انا گَیی رٍی پا بند نبَدم. ٍ با لبخند شیرینی دستو را فشرد
پشت سرش دٍ . در باز شد ٍ زینت آند. نی خَاستو بال درآٍردى ٍ بٌ سَیش پر بکشو
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کهی . تن از نردان عهارت در حالی کٌ نبلی دٍ نفرى را بٌ اتاق نی آٍردند ٍارد شدند
ٌ جا کردى ٍ آن را باالی نجلس نشاندند زینت کنار گَش . صندلی يای باالی سالن را جاب

از دٍد قلیان . لحظات کشدار ٍ کشندى شدى بَد. نادرم چیزی گفت ٍ از اتاق خارج شد
خدنٌ ظرف . ينَز برف نی بارید. بَد یا تنفس زیاد جهعیت کٌ ارسی يا را باال دادند

بزرگی آٍردند ٍ پَست نیَى يا در آن خالی کردى ٍ پیش دستی يا را دستهال کشیدى، 
ٌ رٍیهان نی گذاشتند تا کهی از ظرف نیَى ٍ شیرینی خالی نی شد از نَ پرش . نجدد رٍب

. نادر اندازى پنج نیًهانی ٍسیلٌ بٌ عهارت فرستادى بَد. ٍفَر نعهت بَد. نی کردند
ٌ ی اتاق برداشتٌ ٍ يهٌ را رٍی . استکان يای خالی چای را جهع کردند طبق يا را از گَش
چندتای آن رٍی تخت جا نشد کٌ کنار تخت . يهان تخت کَتاى نیان سالن چیدند

 .گذاشتند

قلبو با . نیان يهًهٌ سالن، صدای يلًلٌ ٍ کل کشیدن زنان از رايرٍ بٌ گَشو  رسید
ٌ ام داشت نی آند. داشت نی آند. شدت بٌ سینٌ  کَبید بعد از این يهٌ دلتنگی .  تًهین

باالخرى . نی تَانستو ببینهش ٍ چٌ بًتر کٌ در این لحظٌ انیرخسرٍ در اتاق نباشد
ٌ ی دیدار نیسر شد اگر ترس از آبرٍ نداشتو بٌ . سرا پا چشو شدم. در باز شد. لحظ

تًهینٌ را با يلًلٌ ٍ سر ٍ صدا داخل . سَیش نی دٍیدم تا زٍدتر در آغَشش بکشو
يهان چادری کٌ برایش خریدى بَدم بٌ سر انداختٌ . رٍی سرش نقل پاشیدند. آٍردند

 :یاد شعر حافظ افتادم. قند در دل نن آب نی کرد. بَد ٍ سر بٌ زیر داشت

 باال بلند عشَى گر نقش باز نن"

 "کَتاى کرد قصٌ زيد دراز نن

با ير . ٍ بٌ راستی تًهینٌ نیز بٌ داستان غرٍر ٍ بی تَجًی نن بٌ زنان پایان بخشیدى بَد
 .قدنی کٌ بر نی داشت دٍست داشتو بگَیو بعدی را رٍی چشو نن بگذار
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دستو را . با ذٍق پیش رفتو. نرا صدا کرد. نادرم دستش را گرفت ٍ باالی اتاق آٍرد
. دستش سرد بَد، نَازشش کردم. گفت بنشینیو. گرفت ٍ بٌ دست تًهینٌ داد

 :زیر گَشش گفتو. نی دانستو در حضَر اقَانو خجالت نی کشد

 .نرٍارید این نجلس تَیی زیبای نن. خجالت نکش -

حسرت را در نگاى دختران ٍ تحسین را در . نگايی بٌ دٍر اتاق انداختو. آرام لبخند زد
در دل آرام بَدم کٌ این جهاعت طهاع ٍ شاید چشو چران نَيای . نگاى بزرگ تر يا دیدم

تنًا . اٍ برای نن است. اندام کشیدى ٍ نَزٍن اٍ را نهی بینند. بلند ٍ نَاجش را نهی بینند
 .برای نن

عطر . در باز شد ٍ سینی سینی خَردنِی تازى آٍردند. حاال نجلس رسهیت پیدا کردى بَد
، لبَی داغ ٍ لب سَز، آجیل يای نتنَع ٍ  باقالی با گلپر. خَردنی يا در يو آنیختٌ بَد

فراٍان، تخهٌ سیاى، گندنک ٍ گندم شاى دانٌ، قاب يای يندٍانٌ، يهٌ را در ظرف يای 
یک عسلی بزرگ جلَی نا . جداگانٌ از جنس کریستال ٍ سفال ٍ چینی رٍی نیز چیدند

نادرم بلند شدى ٍ تهام خرید يا را .  بزم شادی بَد. گذاشتند ٍ بٌ آنی رٍیش را پر کردند
نیًهانان بٌ دقت .  نام برد ٍ زینت ٍ سَدی ير طبق را بلند کردى ٍ دٍر اتاق  گرداندند

حَاسو بَد کٌ بعضی ياشان رٍی پالتَ دست نی کشیدند، . تهاشا کردى ٍ تبریک  گفتند
ٌ يا را نیان دٍ انگشت لهس نی کردند تا جنس خریديا را ببینند خَب است یا بد ! پارچ

َ يا را بٌ طرفو گرفت تا دست تًهینٌ کنو، ! گران است یا ارزان ٍقتی نادرم النگ
. النگَيا يهٌ سنگین ٍ زیبا بَد. چشو يای از حدقٌ درآندى خانو بزرگ ٍ دیگران را دیدم

یک جَراب نازک زنانٌ بٌ دستش کشیدند تا پَست دستش . دانٌ دانٌ دستش کردم
ٍقتی جَراب را درآٍرد پَست سپیدش قرنز ٍ نتَرم شدى .  نخراشد ٍ النگَيا لیز بخَرد

صدای جیغ ٍ خندى زنان نرا بٌ خَد . طاقت نیاٍردى ٍ خو شدم دستش را بَسیدم. بَد
تًهینٌ سرخ شدى ٍ نادر بٌ نن چشو غرى گرفت کٌ چرا حرنت آقابزرگ ٍ پدرت را . آٍرد
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چٌ نی دانستند چٌ در دل نن نی گذرد؟ از کجا نی دانستند این اندک . نگٌ نداشتی
التًاب ٍ سرخی پَستش چَن خنجری بٌ قلبو فرٍ رفتٌ؟ چٌ نی فًهیدند کٌ نن طاقت 

نادرم اشرفی را کٌ بٌ دستش داد يهٌ يلًلٌ کردى ٍ ! کَچکترین ناراحتی در اٍ را ندارم
آقا بزرگ، حشهت خان ٍ پدرم بٌ يهراى عهَجان ٍ . رسَنات تهام شد. دست زدند

قرار شد تاریخ عرٍسی را . بزرگ تريا بٌ اتاقی دیگر رفتٌ تا جَان تر يا بٌ پایکَبی بپردازند
چند . آسید نراد را خبر کردى بَدند تا ساعات سعد ٍ نحس را نشخص کند. تعیین کنند

يهگی آرایش کردى ٍ بٌ خَد . زن قد بلند با لباس يای حریر ٍ ابریشهی ٍارد شدند
. نی رقصیدند. يهٌ دست نی زدند. شرٍع کردند بٌ دف زدن ٍ آٍاز خَاندن. رسیدى بَدند

يهٌ چیز نرتب ٍ بٌ بًترین شکل در حال . چٌ نجلسی بَد. عجب شبی بَد. شاد بَدند
تنًا . دٍست داشتو يیچ کس نباشد. ریتو طرب ناک آن يا دلو را قلقلک نی داد. اجرا بَد

 آخر تا کی تحهل کنو؟. يو آغَشی نی خَاست. دلو خلَت نی خَاست. تًهینٌ باشد

ٌ جان با آن يیکل گَشتالَدش بٌ طرف نا آند  .خال

 .پاشید. بردار چادرت رٍ خالٌ جَن. بلند شید، پاشید یٌ دٍر با يو برقصید -

ٌ جان شد  :رٍ بٌ نن کرد ٍ گفت. تًهینٌ با چشو يای نعصَم ٍ نتعجبش نات خال

 !انا نن تا حاال جلَی نرديا نرقصیدم -

خَب . قربانش برم. تصدقش بشَم. دلو غنج رفت. یک نشت خَن داغ بٌ قلبو ریخت
نعلَم بَد کٌ نن يو دٍست ندارم این اندام زیبا این يیکل نَزٍن در تیر رس نردان بٌ 

 .عشَى گری بپردازد

ٌ جان نتعجب گفت  :خال
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ٌ جَن نا يو جلَ نرديا نهی رقصیو قربَنت - این يا کٌ غریبٌ ! نرقصیدی؟ خب خال
ٌ شَن خَنٌ نحرنن. يهٌ خَدی اند. نیستن پاشید اسفندیار، االن این فانیل يای . يه

 .رسهٌ، پاشَ خالٌ قربَنت برم. بابات نی گن این دٍ تا یٌ چرخ با يو نزدن

ٌ جا کردى ٍ جو نخَرد دست رٍی پایش گذاشتو ٍ . تًهینٌ شال سپیدش را رٍی سر جاب
 :گفتو

ٌ جان، زن نن سختشٌ -  .چرخ يو نی زنیو با يو. پسريا رٍ بفرست برن چشو. نٌ خال

با . رضا نگذاشت خندى ام تهام شَد، دستو را کشید ٍ بٌ حلقٌ انداخت. ٍ خندیدم
ٌ الی چرخش نردان، تًهینٌ را نی دیدم کٌ با . عهَزادگانو رقصیدم پای نی کَفتو ٍ از الب

ٌ نان شادباش داد. کٌ پلک نهی زد... شَق ٍ رغبت غرق تهاشای نن شدى . نادرم بٌ يه
بادگلَی . يهین کٌ نشستو در چًارطاق باز شد ٍ انیرخسرٍ تلَ تلَ خَران ٍارد اتاق شد

شیشٌ نشـ ـرٍب را بٌ دست گرفتٌ ٍ با سر ٍ ٍضع نانرتب ٍ ژٍلیدى با . بلندی زد
یک چرخ نی زد ٍ . پايایی سست ٍ لرزان از يهانجا کج ٍ نعَج شرٍع بٌ رقصیدن کرد

چرا کٌ انیرخسرٍ حالت . ترس را در نگاى نیًهانان دیدم. یک جرعٌ زيرناری نی نَشید
 !عادی نداشت

سعی داشت ظاير خَد را حفظ کردى ٍ . پریچًر خانو سراسیهٌ ٍ نگران بٌ سهتش رفت
 :دستپاچٌ گفت. ٍضع را عادی نشان ديد

 .دف بزنید، بخَنید. دست بزنید نی خَام با داداشو برقصو... چرا ساکتید؟ دست بزنید -

انیرخسرٍ بی تَجٌ بٌ خَايرش، شیشٌ نشـ ـرٍب را رٍی یکی از نیزيا گذاشت ٍ 
چًرى اش . نادرم بلند شد تا در صَرت پیشاند اقدام کند. تلَتلَ خَران جلَی نا آند

 .نصهو ٍ جدی بَد
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انیرخسرٍ بٌ زحهت گردنش را خاراند ٍ رٍ بٌ تًهینٌ يهان طَر کٌ بٌ زحهت کلهات را 
 :ادا نی کرد، گفت

 با این عرٍسی کردی؟... با این يهٌ دک ٍ ُپز... تَ -

. در نیان حرف زدن باد گلَ نی زد. ٍ این را با چنان تهسخری گفت کٌ چندشو شد
 :پریچًرخانو با نگرانی صدایش زد

 "!انیرخسرٍ این چٌ حرفیٌ؟ بیا بریو بیرٍن... انیرخسرٍ" -

 :انا اٍ گیج ٍ نست، با لحن کشداری گفت

کٌ ... یٌ جَجٌ فکلی شًری... نحال نی فرنایید کالى بی غیرتی بذارم سرم کٌ نانزدم رٍ  -
 ُبر بزنٌ؟... پیف پیف بَ نیدی... دنبالو نیا... بٌ دنبش نیگٌ

زنان جیغ . خیز برداشتو کٌ رضا پیش دستی کرد ٍ با سیلی اٍ را بٌ زنین انداخت
پریچًر خانو خَد را رٍی زنین انداخت ٍ بازٍی انیرخسرٍ را گرفت کٌ یک بارى . کشیدند

. پریچًر خانو با داد زینت را صدا زد. حالش بد بَد. تهام نحتَیات نعدى اش را باال آٍرد
ٌ اش گرفت، ترسیدى بَد  .گری

 .تًهینٌ با لرز بٌ بازٍیو چسبید

يرکسی زیر . زیر چشهی نگايی بٌ اطراف انداختو. يهًهٌ در نیان جهع شدت گرفت
 .گَش بغل دستی اش زنزنٌ نی کرد

 گفت نانزد؟ -

 یعنی این دختر نانزد داشتٌ؟ -

 !گفتو نانزدم! دیدید کٌ خَدش گفت -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  327  

پس يهَن خَاستگاری ٍ بلٌ برٍن ٍ قرار ٍ ندارشَن . گل بَد بٌ سبزى نیز آراستٌ شد -
 !یَاشکی بَد

نادرم سرخ شدى ٍ گَشٌ لباسش را چنگ . پچ پچ نی کردند. از ير سَ صدایی نی آند
زنانی کٌ داشتند . نردان آندند  زیر بغل انیرخسرٍ را گرفتند ٍ کشان کشان بردند.  نی زد

از اتاق بیرٍن نی رفتند سرش را برگرداند ٍ با يهان حال نزار ٍ چًرى زرد رنگ، لبخند 
نَفق شدى بَد نراسهو را بٌ گند بکشد ٍ . بٌ يدفش رسیدى بَد. شیطانی بٌ نن زد

چند خدنٌ با پارچٌ ٍ تشت آندى ٍ در عرض پنج دقیقٌ . رٍی نَعرٍسو اسو بگذارد
نادرم بالفاصلٌ بٌ دف زنان اشارى کرد ٍ از نَ نجلس بٌ حال عادی . فرش را تهیز کردند

! انا نگاى يای زیر چشهی ٍ پشت چشو نازک کردن فانیل شرٍع شد. خَد برگشت
بٌ گرنی با نن . عشرت کٌ تا آن لحظٌ ساکت بَد ٍ حتی نن ندیدى بَدنش پیش آند

با خجالت چادرش را جهع ٍ جَر . نگرانی در چشو يایش نَج نی زد. سالم ٍ علیک کرد
 .کرد تا نندرسی لباسش آشکار نگردد

ٌ ای بٌ نن انداخت ٍ باز رٍ بٌ تًهینٌ کرد . آرام سرش را بٌ طرف نا خو کرد. نگاى نادران
با صدای آرام طَری کٌ بٌ گَش خالٌ ٍ خانو باجی يا نرسد . نگايی بٌ اطراف انداخت

 :گفت

ٌ ش چند ! تهَم شد. بٌ حرف گربٌ سیاى يو بارٍن نهیاد. شَيرت آقاست نادر - يه
تَ این چند رٍز ير چی . صباح دیگٌ اینجا نًهَنی،  دیگٌ بٌ سالنتی نیری خَنٌ خَدت

 .این گَش در، این گَش درٍازى. طعنٌ شنیدی، آيا

دست در کیف کرد ٍ یک جعبٌ . کهی نصیحتهان کرد. ٍ با دست رٍی دٍ گَشش زد
 .رٍی نیز گذاشت. جَايرات درآٍرد

تًهینٌ جانو يهین چند ساعت پیش . نی دٍنو کٌ بین خَدتَن قرار ٍ ندار گذاشتین -
پَل يا رٍ دادم قد يهَن سکٌ گرفتو، . کٌ رسیدم خبرش رٍ داد؛ انا نن نانَرم ٍ نعذٍر
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دیگٌ دینی بٌ گردنو نیست، بٌ جز يهَن اسنادی کٌ تَ . حاال این يو انانتی شها
انشب نی تَنو با خیال . اٍنا رٍ يو تقدیو تًهینٌ جانو کردم. نیدٍن شًیاد دیدید

بدى . االن يو نادر، از رٍی نیز برش دارین. الًی شکر. راحت سرم رٍ بذارم رٍ بالشت
 ...خیلی سکٌ تَشٌ یٌ ٍقتی خدایی ناکردى. دست نادرت یا کسی کٌ بًش نطهئنی

بلٌ، تهام نیًهانان . رٍیش نهی شد بگَید نهکن است کسی آن را بردارد. ادانٌ نداد
نتهَل ٍ آراستٌ بٌ نظر نی رسیدند؛ انا حرص ٍ آز در این طبقٌ از جانعٌ، بیش از 

 .فقیران ٍ نبتالیان ٍجَد داشت

 .عشرت رٍی تًهینٌ را بَسید ٍ سرجایش نشست

 :تًهینٌ گفت

نهی خَام . حاال کٌ نیست بدى دست نادرت. نهی خَام بٌ دست خانو ارباب بیفتٌ -
 .چیزی بفًهٌ

 .يهان کردم کٌ خَاست

نگاى . نی خَايیو برٍیو. از اتاق نردانٌ پیغام  فرستادند کٌ خانو يا حاضر شَند
ٌ ای بٌ نادر انداختو قسو نی خَرم کٌ اگر ترس از آبرٍ نبَد يهان جا گریٌ . نلتهسان

ٌ ام تنًا باشو! آخر جرم کٌ نبَد. نی کرد ير . نا نحرم يو بَدیو. نی خَاستو با تًهین
. کسی در تکاپَی رفتن بَد کٌ پریچًر خانو با گردی از اندٍى کٌ بٌ چًرى داشت ٍارد شد

آخر . کو ناندى بَد دستش را ببَسد. دست نادرم را گرفت ٍ عذرخَايی کرد. نزدیک آند
نادرم . يهین کٌ آشَب ٍ بلَا بٌ گَش آنًا نرسیدى بَد راضی بَد. از قًر پدرم نی ترسید

 .سر ٍ سنگین ٍ جدی دستش را از چنگ پریچًر خانو بیرٍن آٍرد
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االن تَی فانیل چَ نیفتٌ کٌ عرٍس نن . خانو این آب ریختٌ رٍ نهیشٌ جهع اش کرد -
اصال اگر يهچنین چیزی بَدى چرا بٌ نا نگفتید؟ شها کٌ گفتٌ بَدید در حد ! نانزد داشتٌ

 !خَاستگاری بَدى

صدایش بسیار آرام بَد ٍ از حلقٌ چًار نفرى نا خارج نهی شد؛ انا چًرى اش نشان نی داد 
 !کٌ در حال خَش ٍ بش ٍ خداحافظی نیست

خَدش آخرین . ننٌ با زیرکی يهٌ را بٌ بیرٍن يدایت کرد تا نانع کنجکاٍی فانیل شَد
 :نفری بَد کٌ خارج نی شد، پیش از آن کٌ در را ببندد گفت

بیاید تَ حیاط . جلَی نًهَن يا خَددار باشید. االن ٍقت یکی بٌ دٍ کردن نیست نادر -
 .باياشَن خداحافظی کنید ٍ بحخ ٍ جدل رٍ بذارید برای بعد

در کٌ بستٌ شد نا بَدیو ٍ نیز ٍ صندلی يای خالی از نیًهان، ظرف يای نیهٌ خالی ٍ 
ٌ يای شیرینی کٌ رٍی فرش  پیش دستی يای نیهٌ پر، قلیان يای ريا شدى ٍ ریز دان

 .ریختٌ بَد

ٌ ام بٌ زير نبدل گشتٌ ٍ شادی دیدن چشو يای تًهینٌ جایش را بٌ  شیرینی شب چل
 چرا نباید یک لیَان آب خَش از گلَی نا پایین برٍد؟. بغضی نفس گیر دادى بَد

پالتَیش را . نادرم نگاى خشهگینش را از پریچًر خانو گرفت ٍ کیف دستی اش را برداشت
خَدش يو . کٌ نی پَشید پریچًر خانو نجیزش را نی گفت ٍ ريایش نهی کرد

ير چٌ نی گفت کار . نی دانست این رٍغن سَختٌ را نهی تَاند نذر انام زادى کند
بی تَجٌ بٌ اٍ . حتی نگايش نهی کرد. نادرم يیچ نهی گفت. انیرخسرٍ تَجیحی نداشت

 .رٍ بٌ نا کرد

 .تا نا اٍن پایین خداحافظی نی کنیو شهايا يو خداحافظی کنید -
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پریچًر خانو يو آشفتٌ ٍ . ٍ یک راست از کنار طبق يای خرید رد شد ٍ بٌ طرف در رفت
 .حیران بٌ دنبالش دٍید ٍ يهان طَر کٌ صدایش نی کرد در را بست

ير دٍ ِکِسل تر ٍ . این بار انا دل ٍ دناغی برای عشق بازی نهاندى بَد. باز تنًا شدیو
با حرف يای انیرخسرٍ، بٌ جَ فانیل ٍ نیش ٍ . ناراحت تر از این حرف يا بَدیو

ٌ يای اطرافیان فکر نی کردیو تًهینٌ کٌ جانی برای رٍی پا ایستادن نداشت، . کنای
آن چشو يا، آن چشو يا کٌ . غهگین ٍ افسردى در خَد نچالٌ شدى ٍ بٌ فرش خیرى بَد

ٌ ی غو فرٍ رفتٌ بَد سر . يَش از نن ربَدى ٍ بٌ نن انید زندگی نی داد، بار دیگر در يال
حال کٌ اتاق خالی شدى سرنا راى نفَذ بیشتری یافتٌ . ٍ صدای آدم يا از پنجرى نی آند

. تًهینٌ انگار این سرنا را حس نهی کرد، انگار صدای يهًهٌ را از حیاط نهی شنید. بَد
جلَی پایش . انگار نن را يو نهی دید. انگار این يهٌ ریخت ٍ پاش نیًهانی را نهی دید

. گَیی کسی بٌ قلبو چنگ انداخت کٌ با دیدن چشو يای خیسش دیَانٌ شدم. زانَ زدم
 :بٌ زحهت لب گشَدم. قلبو ير لحظٌ در نحاصرى چنگ فشردى تر نی شد

 ...تًهینٌ -

چنگی بٌ نَيایو زدم ٍ سر بٌ زیر . بغضی کٌ نی رفت سر باز کند در گلَیو خفٌ شد
دستش را گرفتو ٍ بٌ صَرتو . طاقت دیدن خیسی این چشو يا را نداشتو. انداختو
 .فشردم

فًهیدی؟ . يیچ ٍقت گریٌ نکن تًهینٌ...يیچ ٍقت... دیگٌ يیچ ٍقت. بٌ نن نگاى کن -
 !يیچ ٍقت

خَدش يو نی دانست چقدر برایو عزیز . نگاى غهگینش را بٌ نگاى نشَشو دٍخت
حتی بٌ فکرش يو خطَر نهی کرد با . کٌ چقدر خاطر این چشو يا را نی خَايو... است

کٌ انید را در نن خفٌ کردى ٍ ... این چًرى ی فسردى تا کجايا نی تَانست نرا نابَد کند
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ٍاقعا با این . حس نبَد، اقتضای سن نبَد، خیال ٍ تَيو نبَد. بٌ کام نرگ بکشاند
ٌ اش لرزید! چًرى ی اندٍيناک نی تَانست نن را از يستی ساقط کند  .چان

اٍن يو بٌ ... اٍن يو. تَ دیگٌ نهی تَنی تَی فانیلت سر بلند کنی... تَ... اسفندیار -
 ...خاطر نن

ٌ اش شدت گرفت ٌ يایش نی لرزید. ٍ گری ٌ ام . در آغَشش کشیدم. شان سرش را بٌ سین
بدنی را کٌ اٍ با . سری را کٌ یک رٍز از نَازش کردنش ابا داشتو، نَازش کردم. چسباندم

. حاال دیگر اٍ نال نن بَد. حجب ٍ حیایش از نن سلب نی کرد، بٌ خَد نزدیک کردم
 .دیگر نی دانست کٌ ٍاقعا اٍ را نی خَايو. يهسرش بَدم. يهسرم بَد

باز اٍ را بٌ سینٌ . چشو يای تب دارش را بَسیدم. پیشانی اش را بَسیدم. آرانش کردم
اگر تا چند دقیقٌ پیش نهی دانستو با این . چشو يایو دٍ کاسٌ خَن شدى بَد. فشردم

بٌ جایی کٌ . نگايی خشهگین بٌ در اتاق انداختو. اٍضاع چٌ کنو، حاال خَب نی دانستو
حاال خَب . پَزخند پیرٍزنندانٌ انیرخسرٍ را بٌ رٍح دلدادى ام حس کردى بَدم

 !نی دانستو چٌ باید بکنو

حشهت خان دست رٍی سقف . ٍقتی پا بٌ حیاط گذاشتو، تنًا اتَنبیل پدر ناندى بَد
! تا لحظٌ آخر يو ٍل نهی کرد. گذاشتٌ، خو شدى ٍ از شیشٌ با پدرم حرف نی زد

 .خداحافظی کردى ٍ سَار شدم

عجب . خلَت انشِب نا تنًا چند دقیقٌ بَد کٌ آن يو بٌ اشک ٍ آى ٍ بغض گذشت
. چقدر صبر کردى بَدم تا تنًا شَیو. چقدر ننتظر انشب ناندى بَدم. پیشاند بی نَقعی

چٌ صحبت يا کٌ در سینٌ ندفَن . چٌ حرف يا کٌ نی خَاستو با اٍ در خلَت زنزنٌ کنو
 .شدى ٍ ينَز نجال بیرٍن آندن نیافتٌ بَد
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سپس بی آن کٌ حَاسش بٌ . نادرم با لحنی آنیختٌ از خشو ٍ بغض ناجرا را تعریف کرد
 :حضَر ننٌ باشد گفت

االن نیرى ٍ تهام نا ٍقع رٍ نی ذارى کف دست ! این آقا عهَ يو برای نا شر شدى -
 .حاال خر بیار ٍ باقالی بار کن. زن داداش

 :ننٌ تَيین نادر بٌ عهَجان را نادیدى گرفتٌ ٍ گفت

نطهئن باش این برادريا گَشت يو رٍ بخَرن استخَن يو رٍ . خَددار باش عرٍس -
 .اگر يو بٌ گَش عیالش برسٌ از زبَن دیگرانٌ. دٍر نهی اندازن

 :پدر با عصبانیت گفت

 حاال نیگید خانو؟ چرا يهَن جا لب باز نکردید؟ -

 :از آیینٌ نگايی بٌ نن انداخت ٍ غضبناک گفت

 يهین رٍ نی خَاستی تخِو سگ؟ -

 :ننٌ گفت. دیگر ٍارد حیاط شدى بَدیو

 نی خَای يهٌ بفًهن چٌ خبرى؟. یَاش! يیس -

 .سهت نا برگشت. پدر گَشٌ حیاط پارک کرد ٍ صدای ين ين ناشین قطع شد

حاال ! يهٌ بفًهن؟ عزیز جان اٍن تَلٌ سگ تشت رسَایی نا رٍ از بَم انداختٌ پایین -
 شها تازى نیگی بفًهن؟

ٌ يای شًربانی یٌ پرٍندى براش بسازن این يَا نی دٍنو چی کارش . يهین فردا نیدم بچ
 .کنو این بچٌ نزلف رٍ

 :ننٌ استغفراللًی گفت ٍ يهان طَر کٌ پیادى نی شد گفت
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 !ننٌ جَن آتیش جًندم رٍ بٌ جَن نی خری؟ بکن -

. يهیشٌ بعضی کلهات را اشتباى نی گفت ٍ بر حسب عادت تلفظ درستش را نهی آنَخت
 .علی ای حال يهگی بٌ بستر رفتیو. تلفظ نی کرد" جًندم"يهیشٌ جًنو را 

َ يایو کنار يو بَدیو رضا کنارم بَد؛ . نجال صحبت نبَد. نن، رضا، فریبرز ٍ دیگر پسر عه
آخر نتَانستو یک . انا با گَش يای تیز پسر عهَيای دیگرم نهی تَانستیو حرف بزنیو

ينَز نتَانستٌ بَدم آن طَر کٌ نی خَايو آن . دل سیر با يهسر خَیش خلَت کنو
 .چشو يا ٍ خرنن نَيای نَاجش را نَازش کنو

ير چٌ ننٌ اصرار کرد کٌ برف . صبح رٍز بعد نیًهانان بعد از صبحانٌ رايی رفتن شدند
گفتند يهیشٌ این . تازى قطع شدى ٍ جادى یخ زدى ٍ خطر ناک است بٌ گَششان نرفت

حال خانٌ . حتی پدر يو رفت. تنًا نن ناندم ٍ نادر ٍ رضا. جادى را رفتٌ ٍ آندى اند
این . سفرى دل پیش ننٌ باز کردم. بی نزاحو ٍ فضَل. بی  نَش ٍ گَش. خلَت شدى بَد

. این کٌ چقدر برای یک ساعت تنًایی با اٍ بی تابو. کٌ چقدر دلو يَای تًهینٌ را دارد
 .شرم نانع ام نی شد تا بگَیو چقدر تشنٌ ٍصال اٍیو

گفتو کٌ نی خَايو درس حسابی بٌ انیرخسرٍ بديو کٌ . حرف زدیو. با رضا قدم زدیو
نی خَايو بفًهد غیرت . فکر نکند يهان طَر کٌ گفت نن یک بچٌ فکلی شًری يستو

 !اٍ از ابتدا يو نال خَدم بَدى. دارم کٌ تًهینٌ نانزد اٍ نبَدى کٌ نن ُبر َاش زدى باشو

تا عرٍسی دٍ يفتٌ بیشتر نهاندى ٍ تاریخ . نادرم ناندى بَد تا با پریچًر خانو صحبت کند
نادرم باید برای جلَگیری از پیش آند احتهالی، . ٍ قرار ٍ نداريا تعیین شدى بَد

پریچًر خانو را از خطر انیرخسرٍ آگاى کردى تا بار دیگر کاری نکند کٌ بٌ بی آبرٍیی 
 .بیانجاند ٍ دستٌ گل تازى ای بٌ آب نديد
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سٌ ساعت بعد از ظًر بَد کٌ گالب درى بٌ خَاب عصرگايی فرٍ رفتٌ ٍ جز صدای زٍزى باد 
نادر شال ٍ کالى . نیان برگ درختان ٍ آٍاز گاى گاى پرندگان چیزی بٌ گَش نهی رسید

ابتدا نپذیرفت؛ انا زنانی کٌ آشفتگی ام را . خَاستو يهرايی اش کنو. کردى ٍ راى افتاد
نن بٌ يَای دلدار ٍ التیام زخهی کٌ دیشب بٌ . ير دٍ قدم بر نی داشتیو. دید قبَل کرد

خَب نی دانستو چیزی .  قلبو رخنٌ کردى بَد ٍ نادرم نگران از آیندى زندگی تنًا فرزندش
بٌ غیر از پشیهانی در دل ندارد ٍ خَد را بٌ خاطر پذیرفتن این ٍصلت شهاتت نی کند؛ 

 .انا در ظاير سخنی دال بر گالیٌ بٌ زبان نهی راند

. عهارت اگر چٌ ساکت بَد؛ انا خدنٌ ٍ نگًبانان نشغَل کار ٍ رسیدگی بٌ انَر بَدند
دست رٍی سینٌ، تعظیو کردى ٍ . حسن رشتی ٍ چند نفر دیگر پا تند کردند ٍ جلَ آندند

يهان طَر کٌ رعایا با ٍلی نعهت خَد . از نگاى بٌ چشهان نا پريیز نی کردند. سالم دادند
سالنی خشک ٍ خالی دادیو ٍ . ذين ير دٍی نا درگیر تر از این حرف يا بَد. بَدند

گل نسا سبد . نادر نگايی بٌ چپ ٍ راست انداخت. جلَی پلٌ ننتًی بٌ ایَان ایستادیو
. رخت چرک يا را رٍی دٍش گذاشتٌ ٍ یک لگن نسی بزرگ را با دست دیگر حهل نی کرد
 .با دیدن نادرم ير دٍ را رٍی زنین گذاشت ٍ دست يا را بٌ دانن چین دار بلندش کشید

 .زینت خانو... سَری. بفرنایید... بفرنایید... خَش آندید. سالم خانو جان، سالم آقا -

زینت کٌ . يردٍ کفش يا را در آٍردى ٍ پا رٍی قالی الکی پًن شدى رٍی ایَان گذاشتیو
ٌ يای پًن شدى در نجهع يای دیشب را تا کردى رٍی دست حهل نی کرد، از اتاق زیر  ترن

ٌ يا را بغل گرفت، ژاکتش را نرتب کرد ٍ . نا را کٌ دید خشکش زد. پلٌ بیرٍن آند ترن
 .پیش آند 

 .نی فرنَدید ناشین بفرستیو دنبالتَن! چٌ بی خبر. بفرنایید. سالم خانو جان، سالم آقا -

 :نادرم کٌ يیچ حَصلٌ اٍ را نداشت گفت
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بٌ جای این زبَن بازی يا برٍ بٌ . خَاستیو قدم بزنیو. يو ناشین يست يو رانندى اش -
 .خانو اربابت خبر بدى اٍندیو دیدنش

ٌ يا را گَشٌ ایَان گذاشت ٍ رٍ بٌ گلنسا گفت  :زینت دست پاچٌ ترن

ٌ خانو - ٌ يا رٍ بپیچ تَ بقچٌ، بذار تَ ٍسایل تًهین  .دختر بیا این ترن

ٌ يا را دٍ تا یکی باال رفت نادرم دستکش يایش را درآٍرد ٍ در کیف دستی اش . ٍ پل
 .رٍ بٌ نن کرد ٍ گرى شال گردنو  را باز کرد. چپاند

بعد نیای بیرٍن تَ این . االن نیری تَ، بخاری رٍشنٌ عرق نی کنی. دیگٌ بازش کن -
ایی  .سرنا نی چا

. گرى را باز کرد. کَدک ٍار رٍ در رٍی نادر ایستادم تا نادرانٌ شال گردنو را باز کند
ٌ ام کٌ رسید از  دستانش را بٌ درازای شال کشید ٍ دست راستش بٌ سهت چپ سین

تپش يایی کٌ بی شک برای . داشت تپش يای قلبو را لهس نی کرد. حرکت باز ایستاد
نگايش چَ شهشیر برندى از عهق . صاف بٌ چشو يایو نگاى کرد. نزدیکِی لحظٌ دیدار بَد
 .با دست چند بار رٍی قلبو زد. چشو بٌ قلبو رخنٌ کرد

 ...اگر این تپش يای تند ٍ سریع نبَد، اگٌ نبَد عشق زیادت بٌ این دختر -

 .ير دٍ بٌ سهتش برگشتیو. صدای زینت کالنش را قطع کرد

 .خانو تَ اتاقشَن ننتظر شها يستن. بفرنایید -

 .با دست رٍ بٌ جلَ يدایتهان کرد

 .ببخشید نن جلَتر حرکت نی کنو خانو -

ٌ يا باال رفتیو، بٌ طرف رايرٍ سرازیر شدیو کٌ دست پاچٌ ٍ با لکنت گفت  :از پل
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 .خانو کهی ناخَش احَالن، برای يهین يو نیَندن پیشَاز... جسارتٌ... فقط -

 :نادر سرش را باال گرفت ٍ خیرى در چشهان زینت گفت. پشت در چَبی اتاق رسیدیو

 .نهی خَام کسی نزاحو بشٌ. نیازی بٌ پذیرایی يو نیست. شها نی تَنید تشریف ببرید -

 :باالخرى گفت. گَیا حرفش را سبک سنگین نی کرد. نکخ کَتايی کرد

 .آقا رٍ يو  راينهایی کنید اتاق تًهینٌ خانو -

 :نجدد بٌ چشهانش نگاى کرد

 !کسی نزاحهشَن نشٌ -

سر بٌ زیر . زینت نَيای آشفتٌ از کنار رٍسری اش را تَ برد ٍ ژاکتش را نرتب کرد
البتٌ کٌ خَدش يو نی دانست نن نیازی . گفت ٍ در انتًای رايرٍ ناپدید شد" چشهی"

ٌ ام را نی شناسو اتاقی کٌ رٍزيا در آن بٌ شًاب الدین . بٌ راينهایی ندارم ٍ اتاق تًهین
حداقلش . کاش بٌ آن رٍزيا برنی گشتو. نشق آنَختٌ بَدم ٍ اٍ را زیر نظر نی گرفتو

 .نادرم ٍارد اتاق شد ٍ در را بست! این بَد کٌ بیشتر از حاال نی دیدنش

آفتاب کو جان زنستانی رايرٍ را رٍشن کردى ٍ باد از . آيستٌ ٍ شهردى. قدم برداشتو
ٌ يای َلخت درختان زٍزى نی کشید یاد آن رٍز . پشت در چَبی اتاقش رسیدم. نیان شاخ

يهان رٍزی کٌ شًاب الدین از در يهین . افتادم کٌ برای بار دٍم از نزدیک دیدى بَدنش
آن . لبخند جان داری بٌ لبو نشست. اتاق بیرٍن دٍید ٍ اٍ را بٌ دنبال خَد کشاندى بَد

رٍز يیچ فکرش را نی کردم کٌ این دخترک تهام يست ٍ نیستو خَايد شد؟ کٌ اٍ را بٌ 
یاد چًرى ی فسردى ٍ نگران . يهسری برخَايو گزید؟ بیش از این طاقت نداشتو

پس از چند لحظٌ کٌ برایو بی نًایت کش دار . در زدم. دیشبش آرانو نهی گذاشت
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لبخند بر لبانو ناسید ٍقتی بٌ جای نحبَب . نی آند در با صدای نالٌ چَب باز شد
 .خَیش، عشرت را پشت در دیدم

آرام با صدایی کٌ سعی در خفٌ کردنش داشت، . عشرت تا نرا دید گل از گلش شکفت
 :گفت

 .بیا تَ. خیلی خَش اٍندی. سالم پسرم -

عشرت بٌ . تًهینٌ چَ پریَشی زیبا بٌ خَابی عهیق فرٍ رفتٌ بَد. ٍارد شدم. ٍ کنار رفت
کنار پنجرى یک نیخ بٌ دیَار بَد کٌ چادر عشرت بٌ آن آٍیزان شدى . طرف پنجرى رفت

ٌ ی این کٌ شًاب الدین پیدایش نیست نا را تنًا . بَد چادرش را برداشت ٍ بٌ بًان
. صَرتش چَ ناى نیان شب نَيایش نی درخشید. کنار تختش چهباتهٌ زدم. گذاشت

آنجا رٍی نیز عسلی کنار . یک دستش از لحافی کٌ تا سینٌ باالکشیدى، بیرٍن بَد
انگار . تختش یک لیَان آب ٍ یک ٍرق قرص بَد  کٌ نشان از اجرات شب پیش نی داد

پیش رفتو تا آن دست کٌ از لحاف بیرٍن بَد را ببَسو انا . کسی بٌ قلبو چنگ انداخت
 .دلو نیاند

حتها شب سختی را . آخر آن قدر نعصَم خَابیدى بَد کٌ قلبو رضا نهی داد بیدارش کنو
پالتَیو را درآٍردم ٍ رٍی صندلی . گذراندى بَد ٍ حال نیاز بٌ کهی استراحت داشت

. جز بٌ جز صَرتش را از نظر گذراندم. برگشتو. شال گردنو را رٍی پالتَ گذاشتو. انداختو
چقدر دلو نی خَاست بر آن نژگان صف کشیدى، آن لب يای نخهلی ٍ آن صَرت از برگ 

. چقدر نی خَاستهش ٍ چقدر بٌ اٍ احساس نیاز نی کردم. گل لطیف تر بـ ـَسٌ بزنو
صَرت تًهینٌ . پردى يا انداختٌ ٍ راى نَر را نحدٍد کردى بَدند. پنجرى از زٍزى ی باد لرزید

ٌ رٍیش بَد، چَ رقاصان کَلی، جذاب ٍ رنزآلَد شدى  ٌ يای آتش شَنینٌ کٌ رٍب از شعل
 .بَد ٍ صدای ترق ٍ تَرٍق يیزم خلَت نا را شاعرانٌ نی کرد
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ٌ يای سرخ رنگ آتش رٍی دیَار ٍ رٍی صَرت تًهینٌ نگاى  داشتو بٌ رقـــص سای
ٌ ی ضعیفی کرد . گَیی از چیزی در عذاب باشد. نی کردم کٌ چشهانش لرزید ٍ زیر لب نال

با دست دیگر نَيایش . تعجیل کردى ٍ دستش را گرفتو. کلهات نانفًَنی بر زبان راند
انگشتانش را بٌ انگشتانو قفل کردى، دستش را بٌ . آرام پلک باز کرد. را نَازش کردم
ٌ ای جان دار بر آن نشاندم. طرف لبو بردم گَیی قلبو بَد کٌ بٌ دستانش بـ ـَسٌ . بـ ـَس

با ناباٍری ابتدا بٌ دستش ٍ سپس بٌ . بلند شدم ٍ کنارش رٍی تخت نشستو. نی زد
با انگشت شصت ٍ . چشو دٍر تا دٍر اتاق چرخاند ٍ از نَ بٌ نن خیرى شد. نن نگاى کرد

گَیی حضَر نرا در کنار خَیش . اشارى دست دیگرش، چشو يا را نالید ٍ چند بار پلک زد
حاال اٍ نیز نی تَانست نیهی از . چشهانش نیان چشو يایو دٍ دٍ نی زد. باٍر نداشت

ٌ يای سرخ آتش ببیند يهین کٌ گفتو . سر نزدیک صَرتش بردم. صَرتو را نیان سای
ٌ اش لرزید ٍ دست از دستو بیرٍن آٍرد" تًهینٌ جان" لحاف را تا رٍی سرش باال . چان

نی تَانستو لرزش اندام ظریفش . صدای يق يقش بلند شد. کشید ٍ پشت بٌ نن کرد
این تًهینٌ است؟ این نحبَب . احساس خفگی کردم. گرنو شد. را از زیر لحاف ببینو

نن است کٌ این چنین نی گرید؟ این صدای گریٌ يهان دختری ست کٌ چند ناى است 
ٌ رٍیو نقش نی بندد؟  خَاب را بر نن حرام کردى؟ کٌ يرکجا نی رٍم چشو يایش رٍب

ٌ ی نن است کٌ خیس ... آى گفتو چشو يایش؟ این چشو يای خهار ٍ نشکِی تًهین
شنیدن . این در تَان نن نیست. نٌ این فرای طاقت نن است... اشک نی شَد؟ نٌ

ٌ ای کٌ ضربان قلب نن . صدای حزن انگیز نالٌ تًهینٌ در گنجایش رٍح نن نیست تًهین
خَاستو لحاف را از رٍی سرش بردارم کٌ با چنگ آن را . کٌ يهسر نن است... است

 :با التهاس نالیدم. نحکو نگٌ داشت

ٌ ات برای چیٌ؟ تًهینٌ؟ بذار ببینهت. بذار ببینهت تًهینٌ -  !آخٌ چٌ شدى؟ گری

 .تقال نی کرد ٍ نهی گذاشت لحاف را کنار بزنو
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 .تًهینٌ جان خَايش نی کنو. بٌ خدا نن طاقت دیدن این حالت رٍ ندارم -

 :با استیصال گفتو

 ...جاِن اسفندیار -

تاريای نَ با . صَرتش از يق يق نی لرزید. لحاف را کنار زدم. دست يایش شل شد
ٌ ی سخت ٍ جان افزایی بَد دیدن تًهینٌ در . اشک بٌ صَرتش چسبیدى بَد عجب لحظ

نژى يای بلند . اشک يا را با شصتو پاک کردم. نَيا را از رٍی صَرتش کنار زدم. این حال
ٌ اش نی لرزید. ٍ فرخَردى اش خیِس خیس شدى بَد خو شدم ٍ چشو يایش . ينَز چان

داشتو دیَانٌ . از نَ بغضش ترکید ٍ با ير دٍ دست در آغَشو کشید. را بَسیدم
 .این اشک يا رگ غیرتو را بٌ جَش نی آٍرد. دلو داشت نی ترکید. نی شدم

 بٌ نن بگَ چی شدى؟ باز چٌ اتفاقی افتادى تًهینٌ؟ -

با چشهانی کٌ سرخ ٍ خیس شدى بَد بٌ چشهان . آرام دست يا را از پشتو  ريا کرد
با لب يای . حتی نای نشستن در تخت را نداشت. تب دار ٍ از غیرت غضبناکو نگاى کرد

ٌ ای لرزان گفت  :آٍیزان ٍ چان

 ...گفتٌ... انیرخسرٍ بٌ پریچًر خانو گفتٌ... انیرخسرٍ -

 .نن باید بدٍنو. چی گفتٌ تًهینٌ؟ چرا ساکت شدی؟ بگَ بٌ نن -

گفتٌ عهارت . گفتٌ کٌ اگر نن رٍ بًش ندن طالق اٍن رٍ از حشهت خان نی گیرى -
گفتٌ شاينشاى بٌ شهیران نظر ٍیژى دارى ٍ دستش بازى کٌ از . شهیران پشتش ٍایسادن

گفتٌ گالب درى در برابر شهیران، ... گفتٌ. طریق دربار يو بتَنٌ حشهت خان رٍ بزنٌ زنین
 .اندازى اتاق خَاب بٌ کل عهارتٌ

 .از سادگی تًهینٌ ٍ از گستاخی انیرخسرٍ. اخو يایو در يو رفت
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ٌ ی جَجٌ نزلاف - نگٌ تَ صاحاب نداری؟ برای چی نشستی غهبرک . غلط کردى نرتیک
گیرم کٌ نَقت، دٍ يفتٌ دیگٌ . عقد کردیو! زدی؟ نگٌ تَ شَير نداری؟ تهَم شد، رفت

نٌ . يهین جهعٌ. اصال، اصال اگٌ تَ بخَای عرٍسی رٍ نی اندازیو جلَ. دائهش نی کنیو
گریٌ نکن تًهینٌ، بٌ خدا نن جَن بٌ لب نیشو با . تَ فقط گریٌ نکن. اصال يهین فردا
نن طاقت یٌ ناراحتی رٍ تَ چًرى ی تَ ندارم چٌ برسٌ بٌ اشک ٍ آى ٍ . دیدن این چًرى

 .نکن قشنگو، نکن. نکن این کار رٍ با خَدت خانَنو. فغان

 .دستش را نَازش کردم ٍ لبخندی بٌ صَرتش زدم

ٌ ی چی رٍ نی خَری تًهینٌ؟ تَ االن زن ننی - نن کو . یٌ نگاى بٌ نن بنداز. تَ غص
 کسی ام؟

ٌ ای بٌ خَد گرفتو  .ٍ با غرٍر گردن برافراشتو ٍ چًرى نتکبران

با شیطنت . تًهینٌ در نیان سیل اشک، لبش بٌ خندى باز شد ٍ صَرتو را نَازش کرد
 :گفتو

-  ٌ  ...الًی قربَنش برم کٌ شَيرش رٍ ناز نی کن

دستش را گرفتو ٍ رٍی . ينَز از نن شرم نی کرد. نگاى از صَرتو گرفت. خجالت کشید
 .سعی کردم با لحنی شَخ، حال ٍ يَا را تغییر ديو. صَرتو کشیدم

نگران چی يستی تًهینٌ؟ فکر کردی اٍن حریف بابای نن نیشٌ؟ تَ اصال نی دٍنی  -
 پدر نن چی کارى ست؟ نی دٍنی جزٍ نًرى يای اصلی نظانٌ؟ آرى؟ نی دٍنی؟

 .با ناز سرش را تکان داد

 !ِد نهی دٍنی کٌ نشستی آب غَرى گرفتی دیگٌ -
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. ٍ سرم را نیان نَيایش فرٍ بردم ٍ با تقال خَدم  را کنارش جا کردى ٍ در کنارش آرنیدم
آخ کٌ چقدر این چشو يا را . حاال نی تَانستو چشو يایش را از نزدیک ترین فاصلٌ ببینو

 .نی پرستیدم

قانعش کردم کٌ تهام حرف يای انیرخسرٍ نَيَم ٍ . گریٌ نهی کرد. دیگر آرام شدى بَد
برایش تَضیح دادم کٌ نٌ اٍ ٍ نٌ حشهت خان ٍ . درٍغی است کٌ نی خَايد بترساندش

خَشحال بَدم کٌ دیگر گرد اندٍى . نٌ بزرگ تر از آن يا نهی تَانند رٍ در رٍی پدرم بایستند
کٌ تهام ٍ ... برایش گفتو کٌ چقدر ننتظرم تا اٍ را بٌ حجلٌ ببرم. را در صَرتش نهی بینو

ٌ يای قد ٍ نیو قد نی خَايد... کهال نال خَدم کنو کٌ جبران تک ... کٌ چقدر دلو بچ
ٌ شان شکل تًهینٌ باشند.... بَدن نن ٍ اٍ را بکنند کٌ چٌ بًشتی نی شَد ... کٌ يه

ٌ ای کٌ چند جفت از این چشو يا را داشتٌ باشد غرق حرف ٍ ناز ٍ نَازش بَدیو کٌ . خان
تًهینٌ نیو خیز . بٌ جانیٌ نکشید کٌ از تخت پایین پریدى ٍ رٍی صندلی نشستو. در زدند

شد ٍ با خندى نگايی بٌ نن انداخت کٌ نَدب ٍ نَقر رٍی صندلی نشستٌ ٍ ادای 
 .کَدکان دبستانی را در نی آٍردم

 کیٌ؟ -

 .خانو جان، سرکار خانو عدالت خَاى تَ رايرٍ ننتظر آقا يستن -

ٌ ی کَچک رٍی طاقچٌ برانداز کرد چند بار . تًهینٌ با سرعت پایین آند ٍ خَد را در آیین
ٌ يایش زد ٌ ی این يا در کهتر از بیست . نَيایش را از پشت بست. با دست رٍی گَن يه

شدى بَد يهان تًهینٌ کٌ پیش تر .  لباسش را نرتب کرد ٍ با ٍقار در را گشَد. جانیٌ بَد
زینت رفتٌ . يهان کٌ حکَنت نی کرد کٌ ساختٌ شدى بَد برای نلکٌ بَدن. نی شناختو

نن . بٌ داخل اتاق تعارفش کرد.  با دیدن نادرم جلَ رفت ٍ اٍ را در آغَش کشید. بَد
رد نگايش را . نادر نگايی بٌ نَيایو کرد کٌ ترتیبش خراب شدى بَد. يو جلَ رفتو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  342  

نادرم تًهینٌ را بَسید ٍ . خجالت کشیدم. دنبال کردى ٍ با دست نَيایو را نرتب کردم
 :گفت

 .بٌ ٍقتش اتاقت رٍ يو نی بینو. فرصت زیادى عزیزم -

 :ٍ رٍ بٌ نن گفت

 .بریو تا حشهت خان از سرکشی برنگشتٌ. پالتَ ٍ شال گردنت رٍ بردار -

*** 

. پدرم از حشهت خان اجازى گرفتٌ بَد تا تًهینٌ را برای خرید عرٍسی بٌ تًران بیاٍریو
این . حشهت خان با این شرط پذیرفت کٌ پریچًر خانو يو اٍ را در تًران يهرايی کند

اگر چٌ این نحدٍدیت يا نن را . یعنی اجازى نهی دادند تًهینٌ شب را در کنار نن بگذراند
ٌ تر ٍ دلدادى تر نی کرد؛ انا با خیال این کٌ چند صباح دیگر این دٍری تهام شدى ٍ  تشن

تًهینٌ را برای يهیشٌ بٌ چنگ خَد درنی آٍرم، راضی ام نی کرد تا تحهل کردى ٍ دندان 
تًهینٌ یک ساک دستی کَچک . صبح خرٍس خَان بَد کٌ راى افتادیو. سر جگر بگذارم

قًَى ای رنگ بٌ دست گرفتٌ ٍ يهان لباس يایی را پَشیدى بَد کٌ نادر برای شب چلٌ 
کاش کنار نن نی نشست؛ انا پریچًر خانو . دلو با دیدنش پر پر نی زد. برایش خریدى بَد

از ! " تًهینٌ خجالت نی کشٌ ينَز"ٍ با خباجت گفت . از نادرم خَاست اٍ جلَ بنشیند
پس از آن . شًاب الدین را يو با خَد آٍردى بَد. چشو يایش نی خَاندم کٌ نگران است

ٌ ای اٍ را از خَد جدا نهی کرد این کٌ تًهینٌ این جا ٍ در ناشین  نا نشستٌ . تًدید لحظ
جادى را نهی دیدم، سرنا را حس نهی کردم، تکان تکان خَردن . قلبو را رٍشن نی کرد

آیینٌ را طَری تنظیو کردى بَدم کٌ . ناشین در این جادى ی سنگالخی را تَجٌ نهی کردم
عهَ عهر . ٍقتی رسیدیو خدابخش اسپند دٍد کرد. راحت آن چشو يای سیاى را ببینو

ٌ ام نی رفت کٌ گَیی این پسرش . شرٍع کرد بٌ آٍاز خَاندن لعبت چنان قربان صدق
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گالب نقل پاشید ٍ با خَشحالی . است کٌ دست نَعرٍسش را گرفتٌ بٌ خانٌ آٍردى
 :گفت

ٌ ای داشتند يا. چشهو کف پاتَن تًهینٌ خانو -  .ناشاءهلل آقا اسفندیار عجب سلیق

ٌ ی آنًا بٌ نن فرای عالقٌ خدنٌ بٌ ٍلی نعهت خَد بَد؛ انا با زیرکی ٍ  اگر چٌ عالق
نن کٌ بعد از پدر صاحب این خانٌ . سیاست نی خَاستند خَد را در دل نن جا کنند

. نی خَاستند با شیرین کردن خَیش جای پای خَد را سفت کنند. نی شَم ٍ آقای آنًا
از این حجو شلَغی کٌ تَسط يهین چند نفر خدنٌ شکل گرفتٌ بَد غرق در شادی 

. گَیی در حضَر تًهینٌ احساس غرٍر کردم کٌ این چنین بٌ استقبالش آندى اند. شدم
يهین کٌ ٍارد سالن شدیو پریچًر خانو کالى از سر شًاب الدین برداشت ٍ کاپشنش را 

لیالی نَطالیی گالب يو . دستی بٌ نَيایش کشید ٍ اٍ را کنار بخاری برد. درآٍرد
کنارش ایستاد ٍ يهان طَر کٌ نحال دست يایش را گرم نی کرد، زیر چشهی اٍ را 

 :نادرم رٍ بٌ گالب کرد. نی پایید

 .بٌ خدابخش بگَ ساکشَن رٍ حهل کنٌ. اتاق نیًهان رٍ نشَن  پریچًر خانو بدى دختر -

 :سپس رٍ بٌ پریچًرخانو گفت

تا یٌ آبی بٌ دست ٍ صَرتتَن بزنید ٍ استراحتی کنید، . تَی اتاق سرٍیس يست -
ٌ يا نیز نًار رٍ نی چینن  .بچ

تًهینٌ يو با آن يا . پریچًر خانو دست شًاب الدین را گرفت ٍ پشت سر گالب راى افتاد
حَاسو بَد کٌ نَقع رفتن با تعجب بٌ دٍر ٍ بر سالن نگاى کردى ٍ آرام پچ پچ . رفت

يیچ باٍرم نهی شد کٌ االن . در را بستو ٍ بٌ آن تکیٌ دادم. بٌ اتاقو پناى بردم. نی کنند
چٌ شب يا ٍ رٍزيایی را کٌ در يهین اتاق بٌ یادش نگذراندى . تًهینٌ در این خانٌ است

از طرفی خیالو . حاال دلو آرام بَد کٌ اٍ را بٌ دست آٍردى ٍ با اٍ ازدٍاج کردى ام. بَدم
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این نشان نی داد . راحت شدى بَد کٌ پریچًر خانو سند نغازى ی تًهینٌ را پس دادى است
حال اجازى داشتو . گپ زدیو. چای نَشیدیو. نًار خَردیو. خَد را از انیرخسرٍ جدا کردى

یاد آن رٍز کٌ . یاد نگارین افتادم. کنار تًهینٌ نشستٌ ٍ برایش نیَى پَست بگیرم
نٌ تنًا نن، . خیلی ٍقت بَد کٌ خبری از اٍ نداشتو. دلو لرزید. برایش نیَى پَست گرفتو

نادرم ٍ پریچًر خانو از رسَنات حرف . کٌ پدر ٍ نادرم يو بی اطالع از آن يا بَدند
از عکاس . از فرٍشگاى يای تازى تاسیس برای خرید عرٍسی. از تدارکات عرٍسی. نی زدند

قرار بَد یک جشن در گالب درى برای ايالی گرفتٌ شَد کٌ در . خانٌ ٍ این قبیل چیزيا
 :نادرم گفت. عرٍسی خَاير اربابشان شرکت کردى باشند ٍ جشنی باشکَى تر در تًران

برای سلهَنی يو نی برنش پیش آرایشگر . يتل شرایتَن رٍ براشَن در نظر گرفتو -
 .خَدم

ٍقتی بٌ اتفاق رٍی ایَان رفتیو، پدر يهان . پدرم کٌ رسید صدای سر ٍ صدا بلند شد
 :طَر کٌ از سرنا نَقع حرف زدن از ديانش بخار نی آند، گفت

 چطَرى؟ نی پسندی؟ -

از خَشحالی بٌ سهتش دٍیدى ٍ در آغَشش . ٍ بٌ اتَنبیل کادیالک سبز رنگ اشارى کرد
 .بٌ تًهینٌ گفتو فردا بعد از خرید بٌ سینها نی رٍیو. کشیدم

ٌ زار شدیو نادرم از ير چیز بًترینش را برای تًهینٌ . صبح پس از صبحانٌ رايی الل
گايی کٌ دستو . برنی داشت ٍ نن پاکت يای خرید را تا نغازى ی جلَتر حهل نی کردم

جایی برای حهل بیشتر پاکت يا نداشت آنًا را در ناشین نی گذاشتو ٍ بٌ تًهینٌ ٍ بقیٌ 
يهین کٌ نن ٍ . از يهٌ بیشتر از خرید آیینٌ ٍ شهعدان لذت بردم. نلحق نی شدم

برایشان از . تًهینٌ خَد را در قاب يای آیینٌ ٍ کنار یکدیگر نگاى نی کردیو قلبو نی لرزید
با شادی خرید . خَشحال بَدیو. یک دٍرى گرد چند ٍرق لبَ خریدم با کهی باقاالی داغ

. از سر تا پا. پریچًر خانو يو برای نن خرید کرد. با اشتیاق قدم بر نی داشتیو. نی کردیو
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گفتو خَدم فردا تا باب يهایَن . قرار شد کت ٍ شلَار را بديیو عهَجان برایو بدٍزد
 .نی رٍم ٍ سفارشش را بٌ عهَجان نی ديو

ٌ اش را از آن فرنگی يا بردارد: " پریچًر خانو گفت حشهت خان گفتٌ . پس بگَیید پارچ
 " .اند يهٌ چیز بًترین باشد

فرياد دٍسِت رضا . سر آخر آن يا را بٌ بَتیک فرياد بردم. برای خرید عطر خیلی گشتیو
بَد کٌ در خیابان پًلَی ٍ نزدیک چًار راى تخت جهشید یک بَتیک عطر فرٍشی داشت 

سعی کردى بَدم تهام خریديا از . کٌ تهام عطر يایش را نستقیو  از پاریس نی آٍرد
 .بًترین نغازى يا باشد

بیف استرٍگانف را جز در کافٌ نادری نی شد در . نًار را در رستَران گراند يتل خَردیو
رسو : "گفت. نادرم برای پریچًرخانو ٍ شًاب الدین يو خرید کرد. اینجا يو پیدا کرد

 ".خرید عرٍسی است

ٌ ی خریديا رٍی زنین ریختٌ ٍ دٍرش . عصر يهگی خستٌ ٍ نزار بٌ خانٌ برگشتیو يه
نادرم ٍ پریچًر خانو از نَ ير کدام را درآٍردى ٍ نگاى نی کردند ٍ ير بار بر . نشستٌ بَدیو

آن چنان ذٍق نی کردند کٌ گَیی اٍل بار است . زیبایی ٍ خاص بَدنش گَايی نی دادند
يهٌ بٌ خَاب عصرگايی . خریديا جهع ٍ چای ٍ کیک صرف شد. کٌ این يا را نی بینند

پیش از رفتن، لعبت با چشو يای . فرٍ رفتٌ بَدند کٌ نن ٍ تًهینٌ بٌ طرف سینها رفتیو
.  غرق در خَاب، چًار تخو نرغ برداشت ٍ زیر ير چًار چرخ گذاشت تا از رٍیش رد شَم
از این کٌ در این سن ٍ سال یک اتَنبیل شخصی دارم ٍ يهسرم را بر آن سَار کردى ام 

تًهینٌ پالتَی پَستینش را پَشیدى ٍ با بَتین يای . بی نًایت بٌ خَد نی بالیدم
ٌ دارش یک سر ٍ گردن بلندتر شدى بَد؛ انا يهچنان نن از اٍ بلندقد تر بَدم در این . پاشن

حَاسش بَد . انگار برای شخص اٍ دٍختٌ بَدند. قالب تنش بَد. لباس يا نی درخشید
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کٌ تنًا برای ... کٌ فقط برای نن باشد... کٌ نَيای نَاج ٍ دلربایش را زیر کالى جهع کند
 .ٍقتی بٌ درایَین ٍنک رسیدیو چشهان تًهینٌ از تعجب گرد شدى بَد. نن دلبری کند

 یعنی اینجا يهٌ با ناشین نیان ٍ فیلو نی بینن؟ -

 .بٌ ناشین يایی کٌ در اطراف ٍ جلَ بَد نگاى کردم

 .بلٌ، نا اینجا نی تَنیو تَی این فضای باز از تَی ناشین فیلو تهاشا کنیو -

 .گَشی يایی کٌ دادى بَدند را برداشتیو ٍ صدایش را تنظیو کردیو 

ٌ يای نخصَصی بَد کٌ از تهام ناشین يا نی گذشت ٍ از  در درایَین سینهای ٍنک، لَل
برای يهین در این سرنای استخَان سَز بٌ . طریق کانال يَای گرم بٌ ناشین نی رساند

 .راحتی نی تَانستو تًهینٌ را بٌ اینجا بیاٍرم

نگايش کردم کٌ با . برایش کلی يلٌ يَلٌ خریدى بَدم تا يهزنان با تهاشای فیلو بخَرد
آن رٍز يهین کٌ ذٍق ٍ شَق کَدکانٌ تًهینٌ را . تَجٌ ٍ دقت بٌ تهاشا نشستٌ بَد

ٌ اش را نداشت، يهین کٌ  دیدم، يهین کٌ اٍ را بٌ جایی بردى بَدم کٌ پیش از این تجرب
اٍ کنارم نشستٌ ٍ با نن بَد، دلو قرص ٍ آرام نی تپید ٍ از این يهٌ خَشبختی غرق در 

يهان طَر کٌ بٌ نادر قَل دادى بَدم نگذاشتو دیرٍقت بشَد ٍ یک . شادنانی بَدم
 .ساعت بعد از تاریکی يَا، تًهینٌ را بٌ خانٌ برگرداندم

 :گالب ٍ لعبت در آشپزخانٌ گپ نی زدند

 .قدرِت خدا یٌ ذرى گرد بًش نخَردى این يهٌ انرٍز رفتن بیرٍن. عجب ناشینی -

لبخند زنان ٍارد آشپزخانٌ شدم کٌ ير دٍ خَد را جهع ٍ جَر کردى ٍ بٌ کار نشغَل 
در قابلهٌ را برداشتو ٍ از عطر قیهٌ دلو . یک سیب از یخچال برداشتٌ ٍ گاز زدم. شدند

 :پس از شام پریچًر خانو گفت. چیزی نگفتو. ضعف رفت
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يهَن فردا با اجازى . بٌ انید خدا فردا کٌ لباس عرٍسی رٍ بخریو دیگٌ کاری نهی نَنٌ -
 .بٌ گالب درى برنی گردیو

حاال کٌ تًهینٌ تا اینجا آندى بَد دلو نهی خَاست از يو جدا شَیو؛ انا . قلبو درد گرفت
گفتند داناد نباید پیش از نراسو . برای خرید لباس عرٍس نرا نبردند. چارى ای نبَد

نهی دانو برای شگَنش بَد یا برای دل آب . عرٍس را در لباس سپید عرٍسی اش ببیند
ٌ اش باید تشنٌ لب آب رفت ٍ ! ای سرم را بخَرد نانزدی: " در دل گفتو. کردن يه

 "!برگشت

بی گهان آن چشو يا ٍ آن صَرت چَن . برای دیدنش در لباس سپید عرٍس لٌ لٌ نی زدم
دلو نی خَاست در رٍز . قرص ناى، آن اندام نَزٍن ٍ دلربا عرٍسی خَايد شد نحال زدنی

يهان طَر کٌ . يهان طَر کٌ يهیشٌ بَد. ٍحشی ٍ ريا. عرٍسی نان نَيایش باز باشد
 :نادرم يهان طَر کٌ نشستٌ بَد با دست رٍی پایٌ نبل زد ٍ گفت. دلو را نی برد

 .يزار ناشاهلل شدى بَد یک تکٌ جَاير تَ لباس عرٍس -

ٌ ای در نگايش نَج نهی زد، با خندى گفت  :پریچًرخانو کٌ حاال دیگر حسادت ٍ یا کین

 .ٍاالا نن بٌ این سن رسیدم، عرٍس این شکلی نهک ٍ ترشی اندازى ندیدم -

 :شًاب الدین رٍ بٌ لیال کرد ٍ گفت. تًهینٌ با خجالت نی خندید

ٌ ی نن خیلی قشنگ شدى بَد. لیال - نحل . تَ يو دٍست داری عرٍس بشی؟ عهٌ تًهین
 !راپَنزل بَدش

 :لیال پرسشگرانٌ سرش را خاراند ٍ رٍ بٌ نادرم گفت

 خانَم جَن؟ راپَنزل کیٌ؟ -

 .نادرم با حَصلٌ داستان راپَنزل را برایش تعریف کرد
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در آن از ظلو يای خانو بزرگ ٍ . تًهینٌ پیش از رفتن دفتر خاطراتش را بٌ نن داد
بعد از رفتن آنًا، دل بٌ درس ٍ دانشگاى . خاطراتی از آشنایی خَدنان نَشتٌ بَد

. نهی دادم؛ انا يهٌ سعیو بر آن بَد کٌ نهرات عالی بگیرم تا بتَانو اٍ را خَشحال کنو
سفارش دادى بَد يهان نادانی کٌ در جشن قبَلی . نادرم درگیر کاريای عرٍسی بَد

کارت يای عرٍسی را . نن، خانٌ را گل آرایی کردى بَد، برای عرٍسی بٌ گالب درى بیاید
نی گفت نهی خَايو از يهین طرح يای بًارستان . سفارش دادى بَد تا طراحی کنند

. چٌ ریخت ٍ پاشی! یک کلهٌ، ننحصر بٌ فرد باشد. تک باشد. باید خاص باشد. باشد
یک بار . یک بار آشپز بَد. یک بار خیاط بَد. ير رٍز در خانٌ را نی زدند. چٌ برٍ ٍ بیایی

بلٌ، يهگی خَد با پايای خَد . از عکاس خانٌ نی آندند ٍ کاريا را نشان نادر نی دادند
این، نزیت ٍ اقبال بلند یک شخص بَد . نا يیچ کجا دنبال کاريا نهی رفتیو. نی آندند

يهین کٌ بگَیند . کٌ نادرم کار اٍ را برای جشن عرٍسی یگانٌ فرزندش انتخاب کند
آشپز نراسو پدرم بَدند ٍ یا آنًا از عکاس خانٌ نا خَششان آندى ٍ نا از نراسو عکس 

بٌ عالٍى کٌ پَل خَبی از نادر بٌ . برنی داریو، خَدش تبلیغ کار آنًا بٌ حساب نی آند
. يهٌ حتی گالب ٍ لعبت يو بٌ دنبال خرید پارچٌ ٍ دٍخت لباس بَدند. جیب نی زدند

سران . نیًهانان يهٌ گل چین شدى بَدند. بی شک این جشن یک جشن شايانٌ نی شد
. پس نباید در انتخاب نیًهانان بی تَجٌ باشیو. لشگری ٍ کشَری يو دعَت بَدند

نادرم یک لیست بلند ٍ باال برداشتٌ بَد ٍ با دقت نام ير یک را با تعداد يهرايان 
اسفندیار يهَن شب عرٍسیت تَی گالب درى : "گاى برنانٌ نی ریخت. یادداشت نی کرد

یک خَنٌ دیدم برات، خَنٌ نگَ : " ، یا غافلگیری نی کرد. " حنابندٍن يو برات نی گیرم
ٌ ش آيان . بٌ بزرگی اینجا کٌ نیست؛ ٍلی تا دلت بخَاد با صفا. بگَ باغ بًشت آشپزخَن

ٌ ی خَدنَن یٌ باغچٌ صد نتری يو دارى، بٌ عهر عهَ نیگو حسابی . قد يهین آشپزخَن
بٌ پدرت گفتو يهین رٍ قَلنانٌ کنٌ ٍ . دى  بیست تا يو درخت دارى. تَش گل بکارى
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ٌ  يا، نی خَام تَ ٍ تًهینٌ رٍ . بنچاقش رٍ شب عرٍسی بدى دستت ٍلی حَاست باش
 ".پس نهی ذارم تا قبل از عرٍسی خَنٌ رٍ ببینی. غافلگیر کنو

 :یک رٍز کٌ خستٌ از تقالی عرٍسی رٍی اٍلین نبل سالن نشست، گفت

زن . یٌ زنگ خدا يو نهی زنٌ.  این خَاير نن يو نهیگٌ نن يهین یٌ دٍنٌ پسر رٍ دارم -
َ يات يو کٌ يهٌ انگار دنبال بًَنٌ بَدن از ٍقتی اٍن پسرى ی يـ ـرزى، اسو گذاشتٌ ! عه

چًارتا . رٍ تًهینٌ يهچین خَدشَن رٍ گرفتن کٌ انگار نا جن يستیو ٍ اٍن يا بسو اهلل
دٍست ٍ غریبٌ يستن کٌ اٍن يا يو رٍ اسو پدرتٌ کٌ ندام دارن تعارف نی کنن کٌ 

بابا نن نهی خَام غیر خَدی برای نراسو پسرم کهکو کنٌ، چرا ! کاری يست بفرنایید
 !این قدر بی رحو شدن بٌ نا

. گالب دٍان دٍان از آشپزخانٌ بیرٍن آند ٍ لیَان بزرگ آب پرتقال تازى را بٌ نادرم داد
با چشو ٍ ابرٍ بٌ نن فًهاند کٌ . خَاست چیزی بگَید؛ انا از چًرى ی کفری نادر ترسید

 .آرانش کنو ٍ خَدش بٌ آشپزخانٌ برگشت

نیَندن کهک حالت کٌ نیان، از ! نگٌ کاريا لنگ نَندى؟ حرص چی رٍ نی خَری نادر -
 .حسَدی شَنٌ

 :نادرم طَری کٌ انگار ابر خیال را نی رياند دست يایش را تکان داد ٍ گفت

اگر . این يا نشستن کٌ باز يو حرف ٍ حدیخ در بیارن پشِت سِر نا. تَ يو دلت خَشٌ -
ای کاش نی تَنستو يهین چند ! يو نی بینی بٌ ظاير حرفی نهی زنن از پدرت نی ترسن

 .نفر رٍ يو از لیست نًهَن يا خط بزنو

آن رٍز يا نادرم بٌ تنًایی ٍ البتٌ با کهال سلیقٌ ٍ دقت بٌ تهام کاريای عرٍسی رسیدگی 
، در نتل قَ فرايو (ع)سپردى بَد تا نقدنات ناى عسل را بعد از زیارت انام رضا . نی کرد

حتی ٍسایل خانٌ را کٌ گفتٌ بَدند خَدشان تًیٌ نی کنند بٌ تنًایی خریدى ٍ . کنند
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چًار رٍز ناندى بٌ عرٍسی چند کارگر گرفت ٍ خانٌ را چید، نرتب کرد . سفارش دادى بَد
خریدم ٍ چیدم . فعال از آدرس خبری نیست: "گفت. ٍ کلیدش را رٍی نیز اتاقو گذاشت

یا دکَرش . بعدا کٌ رفتید تَش بٌ سلیقٌ خَدتَن ٍسایل رٍ کو ٍ زیاد کنید. ٍ گذاشتو
 ".رٍ تغییر بدید

قطعا کو ٍ زیاد کردن ٍسایل را بٌ عًدى ی خَد تًهینٌ نی گذاشتو؛ ٍلی تنًا چیزی کٌ با 
خَد بٌ آن خانٌ خَايو برد يهان گِل سری ست کٌ آرام جانو بَدى ٍ در فراغ تًهینٌ با 

 .آن سخن نی گفتو

یکی برای . از باب يهایَن دٍ دست کت ٍ شلَار فرستادند. باالخرى رٍز نَعَد فرا رسید
اگر چٌ بٌ طَر نعهَل نادر لباس يایو را از فرنگ سفارش دادى . گالب درى ٍ دیگری تًران

ٌ جان برایو نی فرستاد؛ انا در فانیل رسو بر این افتادى بَد کٌ کت ٍ شلَار تهام  ٍ خال
 .نن يو از این قاعدى سرپیچی نکردى ٍ از اٍ خَاستٌ بَدم. داناد يا را عهَجان بدٍزد

بهاند کٌ بٌ خاطر نگارین از نن دلخَر بَد؛ انا الحق کٌ سنگ تهام گذاشتٌ ٍ جدیدترین 
نادر ٍ پدر با يو ٍ . غالنعلی چهدان يا را در ناشین گذاشت. طرح رٍز را برایو دٍختٌ

يَا . دٍ ناشین پشت سر يو راى افتادیو. نن، گالب، لعبت ٍ لیال را با ناشین خَد بردم
از این يهٌ . نست بَدم. شاد بَدم. خَشحال بَدم.  سرد بَد ٍ برف نالیهی نی بارید

سپید يهچَ . از این کٌ يهٌ جا بٌ یهن عرٍسی نا سپیدپَش شدى. زیبایی زنستان
داشتو بٌ گالب درى . داشتو بٌ طرف تًهینٌ نی رفتو. يهچَ بخت بلند نن. لباس تًهینٌ

بٌ دانان نعشَق . بٌ آن عهارت يفت رنگ ٍ ارسی يای رنگارنگش. نزدیک نی شدم
نگر نی شَد این يهٌ خَشبخت بَد ٍ نست نشد؟ نگر نی شَد بٌ ٍصال . نی رفتو

نعشَق رسید ٍ نست نشد؟ نگر کو صبر کردى بَدم؟ قلبو بٌ ديانو رسید تا رٍز ٍصل از 
. کٌ داغو کند ٍ بجَشاندم... راى برسد ٍ در این سرنای استخَان سَز جان دلو را گرم کند

ٌ ی خَد آٍاز . نی ترسیدم، از این يهٌ خَشبختی ٍ لذت نی ترسیدم لیال با لحن کَدکان
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نقرى ٍ زر آٍردیو، دخترتَنَ " ، . " نَن ٍ پنیر ٍ خَردیو دخترتَنَ بردیو. " نی خَاند
خارسَ بیشین تَ ! خارسَ بیشین رٍ فشفشٌ، بذار عرٍست خَشش باشٌ" ، " بردیو
 "! خیر عرٍست رٍ بیبینی٬سینی

آخرش انقدر . نادربزرگ لیال، ايل اصفًان بَد ٍ آنًا بٌ نادر شَير خارسَ نی گفتند
بشین . ِايٌ بچٌ تَ يو چقدر حرف نی زنی: " خَاند ٍ دست زد کٌ گالب دعَایش کرد

 "!دیگٌ

اگر چٌ نیًهانان نَر چشهی ٍ ننتسب بٌ . پدر چند ناشین اسکَرت بٌ يهراى داشت
دربار فقط در جشن تًران حضَر داشتند؛ انا برای اننیت بیشتر نراسو نیاز بٌ نگًبان ٍ 

آخر پدرم کو کسی نبَد کٌ یکٌ ٍ تنًا در یک آبادی برای پسرش عرٍسی . حراست بَد
اصال اگر يهین انیرخسرٍ باز خرابکاری نی کرد چٌ؟ پدرم از قبل قَل گرفتٌ بَد . بگیرد

کٌ انیرخسرٍخان در این بزم دعَت ندارند ٍ نٌ تنًا در جشن عرٍسی، کٌ حق ندارد پا 
 .بٌ گالب درى بگذارد

در ٍ پنجرى يای . يهٌ جا سپیدپَش بَد. ٍقتی رسیدیو بارش برف شدت گرفتٌ بَد
ٌ ی آقابزرگ را بستٌ بَدند تا از نفَذ سرنا جلَگیری کنند گَیی صدای ناشین را . خان

پیادى شدى بَدم کٌ . شنیدند کٌ دِر چَبی سالن طبقٌ پایین باز شد ٍ ننٌ بیرٍن آند
اٍل خیال کردم نتَيو شدى ام؛ انا يهین کٌ بٌ . دیدم تًهینٌ بین چًارچَب در ایستادى

این . حقیقت است! تَيو نیست! رٍیا نیست! خیال نیست! نادرم سالم داد دیدم کٌ نٌ
ٌ ی خَدم است انا چرا این جا؟ چرا . کٌ این طَر نظلَم ٍ ساکت در ایَان ایستادى تًهین

 این نَقِع رٍز ٍ درست یک شب قبل از عرٍسی؟

آن را رٍی جا کفشی تازى . کفش از پا درآٍردم کٌ خو شد ٍ کفش يایو را برداشت
. آقابزرگ، پدرم ٍ يهرايانش را بٌ اتاق دعَت کرد. ساخت چند طبقٌ زیر پنجرى گذاشت

نن ٍ نادر از . نادرم يو آند، تًهینٌ يو. ننٌ دستو را گرفت ٍ با خَد بٌ طبقٌ باال برد
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با نگاى بٌ یکدیگر يزاران حرف ٍ حدس ٍ گهان ! شنیدن حقیقتی پنًان در نگرانی بَدیو
این بار از . تًهینٌ شنل کانَایی اش را دٍر خَد پیچید ٍ کنارم نشست. رد ٍبدل کردیو

دلو قرص شد کٌ ير اتفاقی افتادى باشد این تًهینٌ . بٌ نن چسبید. نن فاصلٌ نگرفت
ننٌ نگاى نگرانی بٌ نن ٍ تًهینٌ کٌ . کٌ دارنش... کٌ کنارم نشستٌ... است کٌ نًو است

 :نادرم بی تاب گفت. جفت يو نشستٌ بَدیو انداخت

چی شدى؟ تًهینٌ این ٍقت رٍز این جا چٌ نی کنٌ؟ چطَر از . شها رٍ بٌ خدا عزیز خانو -
 !عهارت اجازى دادن دختر با پای خَدش قبل از عرٍسی پا بٌ خَنٌ پسر بذارى

دستو را رٍی . تًهینٌ سر بٌ زیر انداخت ٍ بیشتر بٌ نن چسبید. ننٌ لب پایین را گزید
 :ننٌ دست رٍی دست کَبید ٍ گفت. پایش گذاشتو تا آرانش کنو

 ...چی بگو -

 : نستاصل گفتو. قلبو داشت از جا کندى نی شد. ٍ اشک از دٍ طرف چشهش رٍانٌ شد

 چی شدى ننٌ؟ جَن اسفندیار بگَ چی شدى؟ -

 چٌ خاکی بٌ سرنَن شدى؟. بگید عزیز خانو -

 :ننٌ اشک يایش را با گَشٌ رٍسری پاک کرد ٍ گفت

ٌ ی لباس يای شستٌ رٍ نی گذاشتو تَ گنجٌ کٌ دیدم گالبتَن  - صبح داشتو بقچ
گفتو حکها . اٍلش جدی نگرفتو.  گفت کٌ صدای تیراندازی شنیدى. سراسیهٌ اٍند تَ

یا شاید يو ناری چیزی دیدن ٍ تیر در کردن؛ ٍلی ٍقتی نعیو . نرديا رفتن بٌ شکار کبک
 ...با صَرت  آش ٍ الش اٍند خَنٌ

خشکو . تکان نخَردم. تًهینٌ يو آرام ٍ بی صدا اشک نی ریخت. ٍ بٌ شدت گریست
 .نادرم با چشو يای از حدقٌ درآندى دست رٍی قلبش گذاشت. زدى بَد
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 !گفت عزیزخانو کجایی کٌ تازى عرٍستَن رٍ کشتن -

بیًَدى سعی داشتو آب ديانی . با چشو يای گرد ٍ از حدقٌ در آندى بٌ تًهینٌ نگریستو
این چٌ نصیبتی . نادرم خشک شدى بٌ ديان ننٌ نی نگریست. کٌ نبَد را قَرت بديو

اگر ... اگر. بَد؟ نگر با تًهینٌ چٌ کردى بَدند؟ يزار فکر درست ٍ نادرست از سرم گذشت
 :ننٌ اشک يا را پاک کرد ٍ گفت. حتی فکرش يو نرا بٌ قًقًرا نی برد! نٌ... تًهینٌ را

 ...خَدت بگَ. خَدت بگَ دختر جان -

نادر ٍ نن، ير دٍ خیرى بٌ تًهینٌ برای حقیقتی بَدیو کٌ شاید دٍدنان . ٍ از نَ گریست
ٌ نان را بٌ باد نی داد تًهینٌ شنلش را بیشتر بٌ خَد . حقیقتی کٌ فراری از آن نبَد. يه

 :با صدایی کٌ از تٌ چاى در نی آند گفت. پیچید

حشهت خان دستَر داد حسن رشتی ٍ . اٍن رٍز انیرخسرٍ خان از شهیران اٍندى بَد -
بٌ خاطر ناجرای شب چلٌ، حشهت خان قدغن کردى . غالنعلی با تیپا پرتش کنن بیرٍن

نهی دٍنو چی شد کٌ یک دفعٌ صدای . بَد کٌ انیرخسرٍ خان پا بٌ گالب درى بگذارى
ٌ نَن دٍیدیو سهت ایٍَن. تیراندازی اٍند خانو بزرگ يو با اٍن پا عصا رٍ دست . يه

دیدم انیرخسرٍخان ٍ چند سَار دیگٌ . گرفتٌ بَد ٍ خس خس کنان خَدش رٍ رسَند
 .تَ حیاطن

نحشر . یٌ گلَلٌ زدى بَدن تَ پای حسن رشتی ٍ تفنگ غالنعلی رٍ يو ازش گرفتن
ٌ ی . جهعیت دٍ پشتٌ دٍر حیاط حلقٌ زدى بَدن. کبری بَد انیرخسرٍخان يو لَل

پریچًر خانَم شًاب الدین رٍ بغل . تفنگش رٍ گرفتٌ بَد سهت نا کٌ رٍ ایٍَن بَدیو
حشهت خان دست پاچٌ شد؛ ٍلی سعی داشت . گرفت ٍ يهَن جا رٍ ایٍَن از حال رفت

بٌ زینت کٌ گَشٌ رٍسری اش رٍ چنگ گرفتٌ بَد ٍ از ترس بٌ دیَار . خَدش رٍ نبازى
خانو بزرگ کٌ از ترس نردنک . ایٍَن چسبیدى بَد گفت خانو ارباب رٍ ببرى تَ اتاق

 :چشهش گشاد شدى بَد ٍ از زیر عینک يو نعلَم بَد گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  354  

ٌ ست؟ -  چٌ خبرى؟ نگٌ این جا طیَیل

 :ادانٌ داد. نفس بلندی کشید. تًهینٌ ساکت شد

نن کٌ . يهٌ جیغ کشیدن. این رٍ کٌ گفت انیر خسرٍخان یٌ تیر در کرد سهت ایٍَن -
شًاب الدین فرار کرد تٌ . يهَن جا نشستو ٍ سرم رٍ گرفتو تَی دست يام ٍ جیغ کشیدم

ٌ يا. رايرٍ خَدش يو . خانو بزرگ تعادلش رٍ از دست داد ٍ عصاش پرت شد پایین پل
يیشکی جرات . نی خَاست بترسَندنَن. تیر خَردى بَد بٌ یکی از نردى يا. افتاد کنار نن

حشهت خان يَل . يهراى ياش اسلحٌ رٍ از نرد يا گرفتٌ بَدن. نداشت پا جلَ بگذارى
 :دستش رٍ جلَ آٍرد ٍ گفت. کرد

چی شدى؟ چرا  يار شدی انیرخسرٍ؟ بیا با يو . آرٍم باش. خیلی خب، خیلی خب -
 ..بیا باال. صحبت نی کنیو

ٌ يا. آيای جهاعت، چیٌ؟ برید سر کارياتَن: " بعد يو داد زد  " .برید گو شید حرٍم لقه

. يهٌ از ترس، دٍ پا داشتن دٍ پای دیگٌ يو قرض کردن ٍ فرار رٍ بٌ قرار ترجیح دادن
ٌ يا ينَز لَلٌ تفنگش . انیرخسرٍ با اشارى ی سر بٌ حشهت خان گفت کٌ بیاد پایین پل

ٌ يا رٍ باال گرفتٌ بَدن. سهت نا بَد . يهرايانش با اسب دٍر حیاط نی گشتن ٍ اسلح
یک لحظٌ دیدم . با يو پچ پچ کردن. حشهت خان رفت پایین. آنادى تیراندازی بَدن

ٌ الی نردى يای چَبی نی دیدم . حشهت خان سر چرخَند ٍ از حیاط بٌ نن نگاى کرد از الب
 .کٌ انیر خسرٍ يو دارى بٌ نن اشارى نی کنٌ

ٍقتی کٌ دید . خانو بزرگ نشست بٌ صلَات فرستادن ٍ فَت کردن سهت حشهت خان
با دست يای چرٍکیدى ٍ . دارن بٌ نن نگاى نی کنن ٍ حرف نی زنن فًهید جریان چیٌ

 :لرزٍنش نردى رٍ گرفت با صدای لرزٍنش گفت
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از رٍزی کٌ پا بٌ این خَنٌ گذاشتٌ . بیا این تخو جن رٍ بدى این يا ببرن. حشهت خان -
 .خالصهَن کن. بدى ببرنش این گیس بریدى رٍ. نحسی آٍردى با خَدش

. این يا رٍ کٌ گفت قلبش گرفت؛ ٍلی ينَز داشت نفس نی کشید این کفتار
ٌ ای کٌ داشت نی رفت داد زد. حشهت خان انیر خسرٍخان رٍ رايی کرد بار افیَن : "لحظ

نَاظب باش کٌ دٍدنانت بٌ باد . خَب جایی جاسازش کردم. یادت نرى حشهت خان
 "!نرى

بدٍن این کٌ . تکیٌ زدى بَدم بٌ نردى ٍ نچالٌ شدى بَدم تَ خَدم. حشهت خان اٍند باال
ير چی برات خریدن . پسر عدالت خَاى رٍ فرانَش کن: "بپرسٌ حالت خَبٌ یا نٌ گفت

ٌ ی فتح اهلل  ".بی حرف، بی نظر. بقچٌ کن بفرست در خَن

ٌ اش بلند شد ٌ ی نن. تًهینٌ. گری با ناباٍری ننتظر بَدم تا کلهات دیگر را از . تًهین
 :نادرم گفت. خَن خَنو را نی خَرد. ير چٌ نی گفت داغان ترم نی کرد. ديانش بشنَم

یعنی کٌ چی؟ بیان ٍ تَ رٍز رٍشن تیراندازی کنن ٍ حرف نانربَط بزنن؟ نگٌ شًر  -
 يرتٌ؟

. با خجالت لباسش را باال زد. تهام دستش کبَد بَد. ناتو برد. تًهینٌ آستینش را باال زد
بدنی کٌ فکر نی کردم لطیف تر از برگ گل ٍ سپیدتر از . اٍلین بار بَد کٌ تنش را نی دیدم

باید حق شان را کف . بلند شدم. دیگر تاب تحهل نداشتو. برف است، سیاى ٍ کبَد بَد
داشتو در را باز . بی سر ٍ صاحب کٌ نیست. تًهینٌ شَير دارد. دستشان نی گذاشتو

 .نی کردم کٌ ننٌ پايایو را گرفت

اٍضاع ... اٍضاع. این نصیبت با این چیز يا حل نهی شٌ. کجا ننٌ تصدقت؟ صبر کن -
 .خراب تر از این ياست
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رگ غیرتو . چشو يایو دٍ کاسٌ خَن بَد. با گستاخی پا از دست يایش بیرٍن کشیدم
 .بیرٍن زدى بَد ٍ داشت گردنو را پارى نی کرد

! نن يیچی. نگٌ نن ُنردم کٌ با زنو این کار رٍ بکنن! غریب گیر آٍردن. ٍلو کن ننٌ -
 پدرم چی؟ پدرم يو حریف شَن نهیشٌ؟

این چٌ نصیبتی بَد کٌ بٌ . سکَت ننٌ ٍ سر زیر انداختنش خبر از رازی زيرآگین نی داد
 حشهت خان جرات نی داد رٍ در رٍی پدرم بایستد؟

 .آرام بٌ در تکیٌ دادم ٍ چشو بٌ ديان ننٌ دٍختو

 ...ببین نادر، اینی کٌ نی خَام بگو نقل انرٍز ٍ دیرٍز نیست -

ٌ اش تهام نشدى بَد کٌ طبقٌ پایین آتش گرفت صدای داد ٍ بی داد ٍ . ينَز جهل
دیدم پدرم ایستادى ٍ . ير چًار نفرنان با سرعت پایین رفتیو. عربدى يای پدرم بلند شد

آقابزرگ غضب کردى ٍ يو زنان سعی داشت . بٌ زنین ٍ زنان بد ٍ بیراى نی گَید
غیرتش بٌ جَش آندى بَد ٍ . آرانشش کند؛ انا گَش پدرم بديکاِر این حرف يا نبَد

پدرم آدم يایش . بیشتر از آن، بٌ خاطر این کٌ حشهت خان اٍ را تحقیر کردى عصبانی بَد
 .را برداشت ٍ خَاست بٌ طرف ناشین برٍد کٌ آقابزرگ قسهش داد

آدم يایش را فرستاد . يهین باعخ شد نرٍد. پدرم بٌ حضرت عباس خیلی ارادت داشت
. خَدش يهان جا رٍی ایَان نشست ٍ سیگاری آتش کرد. دٍر ٍ اطراف گشت بزنند

نادرم نگران ٍ آشفتٌ دست يایش را بٌ يو . چشو يایش غضبناک ٍ خشهگین بَد
ننٌ بٌ يهراى گالبتَن ٍ گالب ٍ لعبت پی نًار رفتٌ ٍ . نی نالید ٍ رٍی ایَان راى نی رفت

ٌ ی ایَان کز . ير از گايی از پنجرى نطبخ بٌ ایَان نگايی نگران نی انداخت لیال گَش
ٌ ی نا چند نفر نگاى نی کرد دٍد از دٍدکش نطبخ بلند بَد ٍ . کردى ٍ بٌ حرکات بیهارگَن

نن تنًا ٍ بی يدف بارانی ام را بٌ خَد پیچیدى . نیان بارش برف زنستانی گو نی شد
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ٌ ی . بَدم ٍ در حیاط راى نی رفتو با ير قدم کٌ در برف فرٍ نی بردم، صدای نال
ٌ ی برف يا بلند نی شد پردى را کنار زدى ٍ . تًهینٌ پشت پنجرى اتاق نشستٌ بَد. خس گَن

نی دانستو االن بیش از ير چیزی دلش نی خَايد کنارش باشو ٍ . نن را تهاشا نی کرد
. آتش نی گرفتو. نهی تَانستو بٌ چشو يایش نگاى کنو. دلداری اش ديو؛ انا نهی تَانستو

نهی تَانستو . این چشو يا قصد جانو را کردى بَد ٍ حال نگاى بٌ آن يا جانو را نی گرفت
نهی تَانستو بفًهو . درک کنو قدرت پدرم در برابر این کار، کَچک شهردى شدى

نگر خَدش نهی خَاست بٌ پدرم ! حشهت خان چطَر جرات کردى این کار را بکند
نزدیک تر باشد؟ حاال یک الف بچٌ انیرخسرٍ نی خَاست اٍ را تًدید کند؟ گیرم صَلت 
خان ٍ کل عهارت شهیران پشتش ایستادى اند، گیرم صَلت خان بًترین سَارانش را بٌ 

ٌ ی ترازٍی قدرت پدرم  يهرايی انیرخسرٍ فرستادى، باز يو اگر حساب ٍ کتاب نی کرد کف
 :نادرم از باالی ایَان صدا بلند کرد. سنگین تر بَد

نگٌ با پسر شعبَن بی نخ ٍصلت کردن کٌ االن . برٍ پی کار رٍ بگیر! این طَر کٌ نهیشٌ -
نگر تَ کو کسی يستی نرد؟ پاشَ . با یک پس فرستادن خریديا بخَان بًو اش بزنن

ٌ ت لباس اسفندیار . یک کاری بکن نشستی بٌ سیگار کشیدن ٍ فکر کردن؟ تَ کلفت خَن
رٍ خَب اتَ نکشیدى بَد داشتی پدرش رٍ در نیاٍردی، حاال این نرتیکٌ دارى با آبرٍی 

ٌ ات خو بٌ ابرٍ نهیاری؟  پسرت بازی نی کنٌ ٍ تَ با این يهٌ دبدبٌ ٍ کبکب

کت اش را نرتب . پدرم سیگارش را در زیر سیگاری خفٌ کرد ٍ کفش يایش را برداشت
 ".نن يو نیام: " کفش يایش را برداشت کٌ گفتو. کرد ٍ زیپ اٍر کت اش را بست

 :آقا بزرگ گفت

 ...بًت کٌ گفتو. صبر کن پسر -

 .پدرم نگذاشت حرفش را تهام کند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  358  

زنگی نی زنن، عذری . بًو زدن يو آداب ٍ رسَم دارى! شًر يرت کٌ نیست پدر نن -
 !نٌ این طَر کٌ. نی تراشن

 .، االن نرٍ.ننٌ تصدقت بشٌ -

عزیزجَن، اگٌ ترسش از بار افیَنیٌ کٌ اٍن بچٌ نزلاف اٍن جا جاساز کردى ٍ آدم يای  -
خَدم پرٍندى اش رٍ . حشهت خان يو نتَنستن پیداش کنن کٌ نن خَدم ختو رٍزگارم

ترس از چی دارى حشهت خان؟ نی رم سنگ يام رٍ . دست نی گیرم ٍ خالصش نی کنو
 !يیچکی پشت سر نن راى نیفتٌ. باياش ٍا بکنو

ٌ نان نردیو ٍ زندى شدیو. ننظَرش بٌ نن بَد يزار جَر فکر ٍ . تا پدرم برٍد ٍ بیاید يه
تًهینٌ از کنار پنجرى تکان . نالٌ چَب بلند شد. در را باز کردم. خیال از سرم نی گذشت

! نٌ. زل زدى بَد بٌ برف در حال ریزش. کنارش نشستو. حتی سرش را برنگرداند. نخَرد
باید بٌ اٍ نی فًهاندم کٌ ! نال خَد نن! اٍ نال نن بَد. نن نهی تَانستو از اٍ بگذرم

نا کٌ برای رسیدن بٌ يو این يهٌ سختی . يیچ چیز نهی تَاند نا را از يو جدا کند
 .کٌ حق يو بَدیو... کشیدى بَدیو

ير اتفاقی کٌ بیفتٌ، ير چیزی کٌ . نی خَام یک چیز رٍ يهین االن بًت بگو... تًهینٌ -
 .بٌ نن نگاى کن. بشٌ، تَ نال خَدنی، نال ننی

 .نگايو نکرد

 .کسی جرات نهی کنٌ نا رٍ از يو جدا کنٌ. تًهینٌ جان، تَ نحرم ننی -

 :پَزخندی زد ٍ گفت

ٌ تر نیشیو! نحرنیو تا انشب -  .از فردا از صد تا غریبٌ غریب

 .صدای نادرم از ایَان بلند شد. چنگی نیان نَيایو کشیدم
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يزار تا کار . يتل گرفتو. کارت پخش کردم. آخٌ عزیز خانو نن نًهَن دعَت کردم -
 !نگٌ الکیٌ. چطَر بًو اش بزنو. کردم

 :بی تَجٌ بٌ سر ٍ صدای بیرٍن گفتو. صدای ننٌ نی آند کٌ سعی داشت آرانشش کند

 .اگر پدرم يو نخَاد کاری کنٌ فقط یک راى نی نَنٌ... اگٌ... تًهینٌ -

 .چشو يای نگرانش را بٌ نن دٍخت

 .فرار نی کنیو -

 .با بًت بٌ چشو يایو خیرى ناند

نٌ بٌ آن اخو ٍ تخو رفتن، نٌ بٌ این . شاد ٍ سرحال. خندان ٍ قبراق. پدرم برگشت
 .از حیاط یک گَلٌ برف برداشت ٍ بٌ ديان برد. شیرینی آندن

 .برٍ دنبال کار عرٍسی خانو -

ٌ ی آقابزرگ دٍید. باز يو غلغلٌ بٌ پا شد باز يو يهٌ بٌ . باز يو شَر ٍ شَق نیان خان
ٌ ای ٍ چٌ شنیدى ای. جنب ٍ جَش افتادند يهین کٌ عرٍسی . اصال نپرسیدیو چٌ گفت

تنًا . بًو نخَردى ٍ پدرم، حشهت خان را قانع کردى بَد کٌ حهایتش نی کند کافی بَد
. نقطٌ ضعف حشهت خان، پریچًر خانو بَد کٌ انیرخسرٍ از يهین استفادى کردى بَد

ٌ ی عرٍسش . تًهینٌ خندید. ننٌ خندید. نادرم خندید نادرم راى نی رفت، قربان صدق
ٌ ی عرٍسش نی رفت. نی رفت ٍلی با این : " یک آن نادرم گفت. نی نشست، قربان صدق

 " نردم چی نیگن؟. سر ٍتن کبَد کٌ نهیشٌ رخت عرٍسی بپَشٌ

ٌ يای نبریدى یک بقچٌ درآٍرد یک . با لطافت تای بقچٌ را باز کرد. ننٌ از صندٍِق پارچ
 .آن را رٍی دست بلند کرد ٍ بٌ نادرم نشان داد. دست لباس عرٍس قدیهی در بقچٌ بَد

 !ببین نی تَنی تن عرٍست کنی یا نٌ. لباس عرٍسی خَدنٌ ننٌ -
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... اصال اندازى ش يو يست؛ انا. شدنش کٌ نیشٌ: " نادرم لباس را برانداز کرد ٍ گفت
 "!آخٌ این لباس یٌ کو قدیهیٌ

 :گالب گفت

اگٌ اجازى بدین نن نی تَنو از پاچٌ این لباس آستین بدٍزم برای لباس . خانو جان -
. اگٌ لباسش آستین داشتٌ باشٌ دیگٌ کبَدی يا نعلَم نهیشٌ. عرٍس تًهینٌ خانو

 .جسارتٌ. اگٌ عزیز خانو صالح بدٍنن... البتٌ

ننٌ کٌ نعلَم بَد چقدر لباس عرٍسش را دٍست دارد آن را در سینٌ فشرد؛ انا بٌ لحظٌ 
 ".ببرش ننٌ. از اسفندیارم کٌ عزیز تر نیست. " نکشید کٌ آن را جلَی دست گالب گذاشت

 :نادرم با نگرانی گفت

ٌ زار خریدیو  يا - ! نزنی خرابش کنی. ٍلی گالب این لباس عرٍس رٍ نا از بًترین نزٍن الل
 !دٍختش بازاری دٍزى تَ این جا، ٍسیلٌ ٍ چرخ نداری آخٌ

 :گالب با خجالت خندید ٍ گفت

 .نن لباس عرٍس خَايريام رٍ يو خَدم دٍختو. آستین کٌ کاری ندارى خانَم جَن -

 !تا حاال رٍ نکردى بَدی از این ينر يا يو بلدی -

. حال نجنَنی را داشتو کٌ لیالیش را آزردى اند. دیگر از تاب ٍ تب شیدایی افتادى بَدم
خیال این کٌ چشو يای سیاى تًهینٌ ترسیدى ٍ گریان شدى بَدى، جگرم را نی سَزاند ٍ 

دلو نی خَاست ير چٌ زٍدتر این عرٍسی تهام شَد تا بٌ . غیرتو را نلتًب نی کرد
ٌ ام برسو کٌ دیگر نگذارم دست يیچ کدام از این . کٌ بتَانو اٍ را بٌ تًران ببرم. تًهین

دلو . بٌ خاطر دست ٍ تن کبَدش بی نًایت ناراحت بَدم. خاندان بٌ اٍ برسد
پدرم گفتٌ بَد بعد از عرٍسی . نی خَاست انیرخسرٍ را ببینو ٍ یک دل سیر کتکش بزنو
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حتی گفتٌ بَد بٌ حشهت خان يو درس حسابی خَايد . حقش را کف دستش نی گذارد
 .داد بٌ خاطر کتک زدن تًهینٌ

ير ٍقت آٍردیش تَی خَنٌ . برادرشٌ، اختیارش رٍ دارى! چٌ حرف يا: " ننٌ نی گفت
درستٌ کار بدی کردى، جنایت کردى اصال؛ انا االن اختیار با . اٍن ٍقت نذار کسی بزندش

 "!اٍنٌ، نٌ با پدرشَير پسرجان

ننٌ کهی افکار قدیهی داشت ٍ کتک خَردن زن از دست پدر یا برادر را، انری عادی ٍ 
پدرم شخصا تًهینٌ را بٌ عهارت اربابی باز گرداند ٍ گفت این یک . نرسَم نی پنداشت

 .رٍز را با عزت ٍ احترام با اٍ رفتار کنند تا فردا شب اٍ را با خَد ببریو

نیًهانان یکی پس از دیگری نی رسیدند ٍ کو کو حیاط . صبح خرٍس خَان بیدار شدیو
باز يو عهَ . باز يو نگارین، خَايريایش ٍ زن عهَجان نیاندند. پر از ناشین نی شد
خان داداش، برادِر بزرِگ شها يهین یٌ : " این بار نادرم گالیٌ کرد. جان بٌ تنًایی آند

ٌ يا . خَبش بَد با خَنَادى تشریف نی آٍردید برای جشن. دٍنٌ پسر رٍ دارى گذشت
 ".گذشتٌ، دختر شها يو انشاهلل خَشبخت بشن

عهَجان برای این کٌ یک ٍقت نگَیند دخترش ينَز داغ این ازدٍاج بٌ دلش ناندى ٍ 
. خانٌ نشین شدى بیهاری يهسرش را بًانٌ کرد ٍ گفت دختريا نراقب نادرشان اند

 .انشاهلل جشن تًران

قبل از نًار، نادرم با آرایشگر نخصَص خَدش زنان را جهع کرد ٍ با طبق يای نقل ٍ 
آخ کٌ چقدر دلو . نراسو بنداندازی داشتند. نبات ٍ شیرینی بٌ طرف عهارت رفت

 .پیش از رفتن نادرم را کنار کشیدم. نی خَاست نرا يو نی بردند

يهین جَری نن . نیگو نادر اگٌ بند انداختن درد دارى، نهی خَاد بندش بندازین -
 .قبَلش دارم
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بٌ جد از درد کشیدن . نادرم خندى سر داد ٍ از کنارم گذشت؛ انا نن شَخی نکردى بَدم
بٌ خصَص کٌ یاد تن کبَدش ٍ . طاقتش را نداشتو. ير چند اندک تًهینٌ گریزان بَدم

 .دردی کٌ کشیدى بَد جگرم را سَزاندى بَد

عدى ای کنار . نردان در گَشٌ ٍ کنار بٌ گپ ٍ گفت نشغَل بَدند. خانٌ خلَت شدى بَد
کَچک تريا آلَ . بخاری يیزنی ٍ صدای ترق ٍ تَرٍق چَب يایش سیگار نی کشیدند

ٌ يای خشک کردى عزیز را نیان کرسی گذاشتٌ ٍ دٍر تا دٍرش نشستٌ بَدند . برگ
رضا . جَان تر يا يو رٍی ایَان ٍ کنار گرانافَن ٍ یا در حیاط بٌ برف بازی نشغَل بَدند

نردانگی ٍ غیرت از . یک بری رٍی نردى چَبی نشستٌ ٍ بٌ ستَن ایَان تکیٌ دادى بَد
خَاستو سر . گرفتٌ ٍ غهگین بٌ نظر نی رسید. کنارش نشستو. جز جز صَرتش نی بارید

دلو . صحبت را با اٍ باز کنو؛ انا نی دانستو تا خَدش نخَايد لب بٌ سخن نهی گشاید
خانو يا از . نی خَاست نی تَانستو کهکش کنو؛ انا اٍ تهایلی بٌ يو صحبتی نشان نداد

 .عهارت برگشتند

ٌ يا دٍرم را گرفتند َ يا ٍ دخترخال  .دختر عه

 .خَشگل بَد خَشگل تر يو شدى. یک تیکٌ جَاير! ٍای اسفندیار نهی دٍنی چی شدى -

این دختر یٌ تار نَ رٍ صَرتش نداشت . اصال اسفندیار باید بَدی ٍ خَدت نی دیدی -
 . يا ٍلی ندیدی چقدر عَض شد ٍ شکفت صَرتش

اٍلش بٌ رٍ خَدش نهی آٍرد؛ ٍلی ! نی گو اسفندیار بدت نیاد يا، خیلی تیتیش نانانیٌ -
 .آخرش گریٌ نی کرد از درد

گَیا . تصَرش کردم کٌ با اشک ٍ نالٌ رٍی صَرتش بند نی اندازند. قلبو تیر کشید
 :چًرى ام نشان از ناراحتی ام نی داد کٌ نادرم گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  363  

ٌ شَن دارن درٍغ . بند کٌ درد ندارى! چیٌ دٍرى اش کردید - نادر دٍرت بگردم، این يا يه
ٌ  یٌ قطرى اشک يو نریخت قبَل نداری از اٍن . ایناياش این عزیز خانَم. نیگن، تًهین

 .بپرس

 .بعد يو جارٍ را برداشت ٍ بٌ دختريا تشر زد

 .برید ببینو ٍرپریدى يا -

 .ٍ در نیان جیغ ٍ فرار دختريا لبش بٌ خندى شکفت

دختر عهَيایو کٌ يهان . کو کو يهٌ حاضر شدى بَدند ٍ آنادى رفتن بَدیو. غرٍب شد
اٍل صبح با نَيای آرایش شدى آندى بَدند تا االن تهام سعی خَد را کردى بَدند کٌ 

نادرم يو کٌ آرایشگر نخصَصش را با خَد آٍردى بَد تا يو . نَيایشان از شکل نیفتد
خیال این کٌ انشب این . شَق ٍ ذٍق ٍصف ناپذیری داشتو. اٍ ٍ يو تًهینٌ را بیاراید

اجازى را خَايو داشت کٌ با تًهینٌ شب را بٌ صبح برسانو ٍجَدم را غرق در سرٍر 
برایو از . يَش ٍ حَاسو سر جایش نبَد.  حاال اٍ تهام ٍ کهال نال نن است. نی کرد

نَيایو را درست کردى بَد، صَرتو را اصالح . شًر یک پیرایشگر نعرٍف را آٍردى بَدند
ٌ ی سفالی آبی رنگ پر از نقل ٍ گل . کت ٍ شلَار بٌ تنو پَشاندند. کردى بَد ننٌ چند کاس

نادرم برایو ادکلن . نحهدی بٌ دست عهَزادگان خردسالو دادى بَد تا رٍیو بپاشند
کراٍاتو را . رٍی کتو برس نی کشید، زن يا يلًلٌ نی کردند. نی زد، زن يا يلًلٌ نی کردند

کفش يا را پَشیدم، . کفش يایو را جلَی پایو گذاشتند. نی بست، زن يا يلًلٌ نی کردند
خانو يا رٍی لباس يای نجلسی شان پالتَ ٍ ژاکت پَشیدى . باز يو زن يا يلًلٌ کردند

نردان يهٌ اتَ کشیدى ٍ نرتب با کفش يای ٍاکس زدى ٍ نَ، يهگی عطر زدى . بَدند
قلب . کراٍات بستٌ، نرتب ٍ ننظو، یک بٌ یک با خانَادى سَار ناشین يایشان نی شدند

خیال این کٌ . اضطراب ٍجَدم را فراگرفتٌ بَد. نن بیش از ير زنانی با سرعت نی تپید
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تهام نگاى يا ٍ حَاس يا رٍی نن نتهرکز شدى ٍ باید لحظٌ بٌ لحظٌ نراقب رفتار خَیش 
 .باشو، نرا نی ترساند

نبادا از رٍی نیز شیرینی برداری، نی گَیند داناد بندى ی . "نادرم کلی سفارش کردى بَد
نبادا در حضَر ! نبادا خندى ی بی جا داشتٌ باشی، نی گَیند سبک سر است! شکو است

نی گَیند حرنت بزرگ تر يا را نگٌ . جهع زیر گَش تًهینٌ ٍز ٍز کنی يا، عیب نی گیرند
ٌ ای سَار ناشین کٌ شدم . آنقدر گفت کٌ اضطراب بر نن نستَلی گشتٌ بَد." نداشت

ننٌ بٌ نَيایش حنا بستٌ ٍ از فرق شانٌ کردى . بَی عطر يای نختلف در يو آنیخت
سرخاب ٍ . آخ کٌ الًی قربانش برٍم. رٍسری نَ ٍ لباس جدید بٌ تن کردى بَد. بَد

 :با شیطنت گفتو. سفیداب کردى بَد ٍ از خجالت نگاى بٌ کسی نهی انداخت

 !ننٌ باید ٍاسٌ آقابزرگ بیایو برات خَاستگاری يا -

 :ننٌ کفری گفت. پدرم کٌ دندى عَض نی کرد از آیینٌ نگايی بٌ ننٌ انداخت

 !خَبٌ برای عرٍسی تَ خَدم رٍ رسَا کردم يا. استغفرهلل -

 :نادرم با يَل گفت. آقا بزرگ يو خندید. نتَانستو جلَی خندى خَد را بگیرم

 .آقا طالياش رٍ کٌ خَاستیو بندازیو صداتَن نی کنو، پشت گَش نندازید يا -

 .پدرم چشهی گفت ٍ ٍارد حیاط عهارت شد

چند کلَفت، دٍر . ناشین پدرم جلَتر از بقیٌ پارک کرد. يهٌ بٌ صف ننتظر ٍرٍد نا بَدند
. ٍقتی جلَ رفتو، حشهت خان در آغَشو کشید. اسپند را گرفتٌ بَدند ٍ کل نی کشیدند

آدم يای پدرم دٍر حیاط را . خَاست دستش را ببَسد کٌ پدرم نگذاشت. پدرم را بَسید
ننٌ ٍ آقابزرگ این طَر خَاستٌ .  از يهان اٍل خانو يا ٍ آقایان را جدا کردند. گرفتٌ بَدند

. حتو داشتو در لباس عرٍس نی درخشد. بال بال نی زدم کٌ زٍدتر اٍ را ببینو. بَدند
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ٌ ی پایین نجلس نردانٌ بَد ٌ ی باال نجلس زنانٌ ٍ طبق . صدای ساز ٍ آٍاز بلند بَد. طبق
صدای جیغ ٍ يلًلٌ ٍ دست زدن کٌ آند فًهیدم تًهینٌ . سقف از پایکَبی زنان نی لرزید

با دستهال دٍر دٍزی شدى ای کٌ . قلبو بٌ شدت بٌ سینٌ  کَبید. بٌ جهع شان اضافٌ شدى
خیال این کٌ اٍ االن در طبقٌ . نادر در جیبو گذاشتٌ بَد عرق رٍی پیشانی را پاک کردم

باال با لباس سپید عرٍس ٍ چشو يای سیاِى ننتظرش، انتظار نرا نی کشد خَن تازى بٌ 
ای کاش زٍدتر . ای کاش يرچٌ زٍدتر این بریز ٍ بٌ پاش يا تهام شَد. رگ يایو نی دٍاند

نی دانستو کٌ اٍ يو . دل در دلو نبَد کٌ اٍ را ببینو. نرا بٌ نجلس زنانٌ دعَت کنند
رٍی نیزيا پارچٌ . نانند شب چلٌ، نیز ٍ صندلی چیدى بَدند. يهین حس را دارد

از . انَاع نیَى ٍ شیرینی ٍ نَشیدنی رٍی نیز بَد. انداختٌ ٍ شهعدان گذاشتٌ بَدند
. اشتًایی نداشتو؛ انا االن دلو ضعف نی رفت. صبح چیز درست ٍ حسابی نخَردى بَدم

 :دست بردم یک شیرینی بردارم کٌ رضا گفت

حاال یٌ شیرینی بخَری . زن عهَجان زیادی شَرش کردن. ، بخَر بخَر اسفندیار جَن -
ٌ ای  !نهیگن َدل

ٌ اش را دٍست داشتو. ٍ ریز خندید . چقدر این چًرى دلنشین رضا ٍ این تٌ ریش نردان
يهٌ نی خَردند ٍ گپ . نجلس نردانٌ نٌ آٍازى خَانی داشت ٍ نٌ نجلس گرم کنی

در . ايالی گالب درى يو دعَت بَدند. بیشتر نجلسی برای سريو بندی بَد. نی زدند
ٌ يای چَب نًیا کردى ٍ با چند  حیاط پشتی یک چادر بزرگ با رٍکش پالستیک ٍ پای

حشهت خان راضی نبَد؛ انا . ايالی را در آنجا جای دادى بَدند. کرسی گرنش کردى بَدند
ٌ ای را کنار آنًا  بٌ صالح دید آقابزرگ ٍ پدرم برای رعایت آداب نیزبانی چند دقیق

پدرم دستَر دادى بَد تا از خَردنی ٍ نَشیدنی چیزی برایشان کو ٍ کسر . گذراندیو
 .تازى داشتیو گپ نی زدیو کٌ آندند دنبالهان. نگذارند

 ".آقا اٍندى"
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بٌ عهارت . صدا نی زدند" آقا"آسید نراد را زنانی کٌ نی خَاست خطبٌ عقد بخَاند 
عقدشان کنید، : "پدرم گفت" از تًران عاقد نیاٍردید؟: "حشهت خان پرسید. برگشتیو

 ".نَقع عقد داناد بیاید باال:" از طبقٌ باال پیغام فرستادند." تًران کٌ رفتیو جبتش نی کنو

ٌ يا بٌ دنبالو آندى بَد. آخ کٌ چٌ شَر ٍ شَقی داشتو ٌ ی . نادرم پایین پل باال خرى لحظ
گَیی رٍی ابريا راى نی رفتو نٌ رٍی فرش يای گستردى در ایَان . دیدار از راى رسید

خدنٌ کٌ در رايرٍ بٌ آند ٍ رفت نشغَل بَدند با دیدن نن تعظیو کردى ٍ . عهارت
با ير قدنی کٌ بٌ قسهت زنانٌ نزدیک تر نی شدم صدای يلًلٌ ٍ دست . تبریک نی گفتند

دلو نی خَاست زٍدتر يهٌ . رٍیو نهی شد سرم را بلند کنو. ٍ شادباش بلندتر نی شد
ينَز بٌ تاالر نیًهانان نرسیدى بَدیو کٌ . زٍدتر بٌ نراد دل برسو. زٍدتر تنًا شَیو. برٍند

گالب درى از نعدٍد رٍستايایی بَد کٌ . در یکی از اتاق يا را باز کرد. نادرم ایستاد
نادرم چراغ اتاق را رٍشن . آن يو یکی دٍ سال بَد کٌ نیسر شدى بَد. برق کشی داشت

یک جفت رخت خَاب ساتن با دٍ بالشت بزرگ ٍ چند بالشتک ٍ یک لحاف بزرگ از . کرد
رٍی ساتن . ساتِن صَرتی رنگ کٌ نرٍارید دٍزی يو داشت نیان اتاق پًن کردى بَدند

 :نادرم بٌ آنًا اشارى کرد. چند اللٌ رٍی طاقچٌ بَد. یٌ نشت پر از برگ گل ریختٌ بَدند

ٌ يا رٍ رٍشن کن - . یادت باشٌ اٍن يو نَقع خَاب خانَشش کنی. شب فقط یکی از الل
نراقب . نذار خدنٌ بفًهن کی نَر اتاق خانَش نیشٌ! عیبٌ. چراغ اتاق رٍ رٍشن نکنی يا

ٌ ات نعلَم شٌ ٌ ی آقابزرگت پر از . باش کنار پنجرى نیای کٌ سای انشب کٌ نی دٍنی خَن
انشب رٍ يهین جا . نهی تَنو یک حجلٌ راحت ٍ آرٍم براتَن درست کنو. نًهَنٌ

 .بهَنید تا فردا با خَدنَن ببریهتَن تًران

 :بعد با نگرانی نگايی بٌ رخت خَاب انداخت ٍ گفت

ٍاالا از این . فقط نادر، نی ترسو دعایی طلسهی چیزی کردى باشن تَ این اتاق -
ٌ ی شتری کٌ از تًهینٌ دارى بعید نیست شنیدم برای پریچًر خانو ! خانو بزرگ با این کین
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ٌ اش نشد ٍ بعد خدا شًاب الدین  يو دعا گرفتٌ بَد کٌ بعد از نجدالدین تا دى سال بچ
ٌ ی خَدت. رٍ بًش دادى  .نیگو نادر، پس رسو ٍ رسَنات رٍ بذار برای تًران، برای خَن

بدٍن این کٌ نگايش کنو با اشارى سر تاییدش . شرم ٍ حیا نانع از سخن گفتنو نی شد
در سالن کٌ باز شد، . نادرم نفسی بٌ آسَدگی کشید ٍ با يو از اتاق بیرٍن رفتیو. کردم

يهین طَر اسپند . پیرزن کلی دعا کرد ٍ خَشحال بَد. عشرت اسپند بٌ دست پیش آند
سر بٌ زیر . رٍی ذغال نی ریخت ٍ دٍد ٍ عطری بٌ راى انداختٌ بَد کٌ آن سرش ناپیدا

از نیان يلًلٌ ٍ کل کشیدن زن يا نرا باالی نجلس بردند، يهان جا . قدم بر نی داشتو
ٌ ام با لباس عرٍس نشستٌ بَد یک سفرى عقد بزرگ ٍ نجلل زیر پایهان پًن . کٌ تًهین

ٌ رٍی نن ٍ تًهینٌ . کردى بَدند آیینٌ ٍ شهعدان يای خریدنان باالی سفرى ٍ درست رٍب
 .بَد

. ظرف يای پر از گردٍ، بادام، فندق، نان کٌ نشان برکت بَد ٍ نبات برای شیرین کانی
تخو نرغ کٌ نهاد زایش ٍ اٍالد بَد ٍ این ظرف يا با نًایت سلیقٌ ٍ نیان نرٍارید ٍ گل 

در نیان آن يا ظرف يایی از شیرینی، نان سنگگ ٍ پنیر ٍ سبزی .  رٍی سفرى چیدى بَدند
نادرم نی گفت این دٍ جام نشان از گذران ترش ٍ . ٍ جام يایی از ناست ٍ عسل بَد

 .شیرین زندگی در کنار یکدیگر است

از طرفی . نهی تَانستو صَرت نايش را بٌ راحتی ببینو. تَر را رٍی سرش انداختٌ بَدند
کنارش . نادر سفارش کردى بَد قبل از خطبٌ بٌ عرٍس خیرى نشَم ٍ سبک سری نکنو

نن با کت ٍ شلَار سیاى رنگ، کنار دانن . نگايو بٌ پایین رٍی پايایهان بَد. نشستو
از زیر تَر يو نشخص بَد . زیر چشهی نگايش کردم. پف کردى، سپید ٍ تَری تًهینٌ

با دست يایی کٌ با دستکش تَری سپیدش . زیباتر از يهیشٌ بَد. عجب دلربایی شدى
گَشٌ قرآن را گرفتو تا ير دٍ با يو .  پَشاندى بَد، قرآن بٌ دست گرفتٌ ٍ نی خَاند
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نادرم زنان را ساکت کرد تا صدای آسید نراد بٌ گَش يای نشتاق نن ٍ . بخَانیو
 .قلبو تند نی تپید ٍ از خَشحالی کو ناندى بَد سکتٌ کنو. تًهینٌ برسد

ٌ جان . پردى را کشیدى ٍ در را باز کردى بَدند. آسید نراد پشت در نشست نادرم ٍ خال
يرکدام یک طرف پارچٌ سپید رنگی را باالی سرنان گرفتند ٍ پریچًر خانو در نیان آن 

 .نادرم خَاست کٌ اندک يهًهٌ زنان را قطع کند.   دٍ شرٍع با ساییدن قنديا کرد

ٍ  بخَنید آقا -  .بر نحهد ٍ آل نحهد صلَات. خطبٌ ر

بعد از صدای . قلبو بٌ شدت نی تپید ٍ نن احساس خَشبخت ترین نرد دنیا را داشتو
سکَتی کٌ تنًا صدای ساییدن قند باالی سرنان آن را . صلَات سکَت حکو فرنا شد

ٌ ی آسید نراد را از پشت پردى نی دیدم. نی شکست  :با لحن کشداری شرٍع کرد. سای

 ...دٍشیزى نکرنٌ -

ٌ ام . صدایش را نی شنیدم ٍ نهی شنیدم حَاسو بَد کٌ نیًهانان چشو بٌ نن ٍ تًهین
ٌ اند پریچًر خانو . پچ پچ يای درگَشِی دختران ٍ ریز ریز خندیدنشان را نی دیدم. دٍخت

 ".عرٍس خانو رفتن گل بچینن: "با صدای رسایی گفت

 ...برای بار دٍم نی پرسو. خَب بٌ خیری ٍ نبارکی -

ٌ ی این تشریفات را نداشتو از آیینٌ بٌ . چٌ نی شد يهان بار اٍل بلٌ را بگَید. حَصل
سپس بٌ سفرى ی عقد ٍ نیز ٍ صندلی نیًهانان ٍ فرش الکی رٍی . تًهینٌ خیرى شدم

ٌ دار ٍ گچ بری يای سقف اتاق ٌ پَش ٍ الل ٌ يای ترن  .زنین ٍ طاقچ

 .عرٍس خانو رفتن گالب بیارن -

نادرم . فکر يهٌ چیز را کردى اند بٌ جز دل بی قرار آقای داناد. نخیر این قصٌ سر دراز دارد
 :يهان طَر کٌ پارچٌ را نگٌ داشتٌ بَد سر خو کرد ٍ کنار گَشو گفت
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ٌ ای - ٌ ی جَاير سَرن  .زیر لفظی اٍناياش جلَی پات رٍی سفرى است، اٍن جعب

ٌ اش ٍظیفٌ  نادرم از يهان ابتدای بلٌ بران فکر تهام رسَنات بَد ٍ تهام يدایایی کٌ تًی
نی گفت تا درست تهام نشدى ٍ سر کار نهی رٍی خرجت با . نن بَد، خَد بٌ عًدى داشت

 .نن ٍ پدرت است

نن را بٌ . این بار باید بلٌ را نی گفت ٍ قال قضیٌ را نی َکند. تپش قلبو سریع تر بَد
این بار پیش از آنکٌ نَ عرٍسو بلٌ را بگَید، . نَجی از خَشبختی ٍ سرنستی نی ُبرد

 ".عرٍس خانو زیر لفظی نی خَان: "پریچًر خانو گفت

ٌ ریز برلیان کٌ . نیًهانان يَ کردند ٍ دست زدند. خو شدى ٍ جعبٌ را برداشتو یک سین
دست پیش بردم تا بٌ گردنش . درخشش  آن چشو را نی زد، رٍی دست بلند کردم

دستش را باال گرفت تا آن را از دستو بگیرد کٌ . رٍی صَرت نايش تَر داشت. بیندازم
ٌ نان، نبًَت ٍ بٌ تصَر این کٌ ير . صدای چند تیر پیاپی از حیاط بلند شد یک آن يه

کدام اشتباى شنیدى ایو بٌ یکدیگر خیرى شدیو کٌ باز صدای تیر ٍ از پی آن داد ٍ فریاد 
آسید نراد، پدرم ٍ . زنان يراسان جیغ کشیدى ٍ پردى اتاق را کنار زدند. بلند شد

پارچٌ . باز صدای شلیک تیر آند. حشهت خان کٌ پشت در بَدند بٌ طرف نردى يا دٍیدند
ٌ جان لغزید ٍ از باالی سرنان فرٍد آند قند يای ساییدى . سپید از نیان دستان نادر ٍ خال

ٌ ای نن ٍ تًهینٌ با . شدى ی خَشبختی نان رٍی کت نن ٍ لباس تًهینٌ ریخت برای لحظ
. گَیی خطی از نَر چشهان نا را بًو نتصل نی کرد. شَک چشو در چشو شدیو

 .آى کٌ عجب اقبال نانیهَنی داشتیو. بگَید" بلٌ"نتَانستٌ بَد 

با دست ٍ پا سفرى ی عقدم را . زنان در يو پیچیدند ٍ بٌ دست ٍ پای يو گرى نی خَردند
ٌ ی جهعیت از ير سَ . بٌ دنبال راى فرار بَدند. بًو زدند صدای شکستن ظرف يا ٍ يهًه

از . نی خَاستند از اتاق بیرٍن برٍند، نهی خَاستند در عهارت بهانند. بٌ گَش نی رسید
تًهینٌ کٌ .  نگران نردان خَد بَدند. طرفی بیرٍن تیراندازی بَد ٍ راى گریزی نداشتند
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با فریاد . بٌ سهتش دٍیدم. رٍی پا ایستادى بَد، جیغ خفیفی کشید ٍ رٍی نبل افتاد
عشرت با عجلٌ یک لیَان آب از رٍی یکی از نیزيا برداشت ٍ . اسهش را صدا زدم

لیَان را زیر . تَرش را بلند کرد. انگشترش را در آن انداخت ٍ با چاقَ لیَان را يو زد
 .لبش گرفت

بخَر نادر، الًی عشرت بهیرى برای تَ کٌ بخت ٍ اقبالت يو نحل اٍن خدابیانرز بًو  -
 .گرى خَردى

ٌ ام نتَانست از  آن قدر آشَب ٍ بلَا عظیو بَد کٌ چًرى آرایش شدى ٍ عرٍس شدن تًهین
 چٌ شدى؟ چرا االن ٍ در این ساعت؟. اضطرابو بکايد

نادرم کٌ نهی دانو کی از در بیرٍن رفتٌ بَد، يراسان بٌ اتاق دٍید ٍ بٌ زحهت از نیان 
. جهعیتی کٌ بٌ طرف در يجَم آٍردى بَدند تا شاید خبری بگیرند، پیش آند

با صدایی . ناتیکش پاک شدى ٍ لب يایش سپید بَد. چشو يایش حسابی ترسیدى بَد
 .لرزان ٍ چشو يایی نضطرب دست تًهینٌ را بٌ دست نن داد

ٌ ی پشت عهارت یٌ اسب . بٌ اٍن طرف نرفتن. زٍد باش نادر، ينَز تَ حیاطن - از راى پل
 .دست رضاست، تیز باشید

ٌ ای از درد دريو پیچید. نگايی بٌ چًرى بزک کردى تًهینٌ انداخت  .چًرى اش با يال

ٌ يای عهارت رٍ بلدى. برید تا بٌ اٍن قسهت نرفتن - ٌ ی سَراخ سهب تیز . انیرخسرٍ يه
 .باشید تا آدم نفرستادى اٍن پشت

 انا نادر، نگٌ پدر نیست؟ آدم ياش کجا نَندن پس؟ چی شدى؟ -

 :یک نفر داد زد. صدای جیغ زنان بلند شد

 .پسر حشهت خان رٍ گرٍ گرفتن -
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سریع چند . نادرم يراسان چند قدم بٌ طرف در دٍید کٌ گَیی چیزی یادش آندى باشد
 .لقهٌ از نان ٍ پنیر سبزی يا را برداشت ٍ بٌ دستو داد

 .برید تا نجبَرنَن نکردى تًهینٌ رٍ تحَیلش بدیو -

نادر يهین کٌ . صدای گریٌ ٍ نالٌ دختران ٍ جیغ ٍ ٍحشت زنان اتاق را پر کردى بَد
 :درنگ نن ٍ چًرى ی رنگ پریدى ٍ نگران تًهینٌ را دید گفت

 .عشرت بیا از اٍن در ببرشَن بیرٍن! نی بینید کٌ چٌ خبرى -

ٌ يا پایین بیاید رضا جلَی دِر . بٌ تًهینٌ کهک کردم تا با آن لباس دست ٍ پا گیرش از پل
ناندى بَدم کٌ . تًهینٌ تَرش را رٍی سرش انداخت. راى پلٌ بٌ انتظار نا ایستادى بَد

. چطَر با این لباس سَار اسب بشَد کٌ صدای نفس نفس زدن زینت بٌ گَش رسید
 .یک بقچٌ بغل گرفتٌ ٍ با عجلٌ خَد را بٌ نا رساند

 .آقا جان این يا رٍ برای خانو آٍردم -

ٍ نگايی بٌ دٍ طرف انداخت ٍ با عجلٌ بٌ آن طرف عهارت کٌ برای ايالی چادر زدى 
عشرت دست تًهینٌ را گرفت ٍ دِر راى پلٌ را . بقچٌ را بٌ دست تًهینٌ دادم. بَدند دٍید

ٌ يا بٌ دستو بَد. رضا با دست، گردن برافراشتٌ اسب را نَازش کرد. بست آنًا . ينَز لقه
صدای داد ٍ بیداد ٍ جار زدن . رضا حَاسش بٌ اطراف بَد. را در جیب يای کتو گذاشتو

يهًهٌ ٍ آشَب ٍ جیِغ زنان در شبی . انیرخسرٍ از حیاط اصلی عهارت بٌ گَش نی رسید
 .کٌ نی تَانست بًترین شب زندگی ام باشد آرانش شب را بًو نی زد

 نٌ؟. رضا نن خیلی بدبختو -

 .رضا نگايی عهیق ٍ تب دار بٌ چشهانو کرد
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ٍقتی اٍنی کٌ دٍستش داری کنارت ایستادى، يیچ چیز این زندگی بَی بدبختی بٌ  -
 !حتی ٍسط یک سفرى عقد بًو ریختٌ. خَدش نهی گیرى

ٌ اش گذاشتو . عجیب حس برادری را بٌ نن نی داد کٌ يرگز نداشتو. دستو را رٍی شان
ٍسط نیدان جنگ، دیدنش در این . در باز شد ٍ تًهینٌ با لباس خدنتکاران بیرٍن آند

 .لباس خندى بٌ لب يایو آٍرد

 .این يو کلیدش، آسید نراد داد. باید یٌ تاخت تا انام زادى برید. سَار شید. زٍد باشید -

نی دانستو تهام این تدبیريا ٍ زیرکی يا در این ندت کَتاى ٍ نیان این بلبشَ، فقط ٍ 
داشتو . اٍل تًهینٌ ٍ بعد خَدم سَار اسب شدیو. فقط از سیاست ٍ دانایی نادر است

 .سر اسب را بٌ طرف در اصلی عهارت کج نی کردم کٌ رضا افسار اسب را بٌ چنگ گرفت

از . کجا؟ نی خَای بری تَ دين شیر؟ تا بیای پرچین يای این طرف رٍ خراب کردم -
 .يهین جا برید

. شعَر داشت. بٌ اندازى صد نرد نرام داشت. چقدر این پسر نعرفت داشت ٍ نرد بَد
رضا دٍ بار . عشرت زیر لب دعایی خَاند ٍ بٌ طرف نا فَت کرد. غیرت ٍ تعصب داشت

. حتها باید در یک نَقعیت نناسب برای رضا جبران کنو. بٌ اسب زد ٍ اسب را ِيی کرد
دیگر نزدیک پرچین رسیدى بَدم کٌ .  چَن برادری پشت نن بَد ٍ يَایو را داشت
ٍ از پی آن صدای فریاد گَش خراش . صدای چند تیر پیاپی از پشت سرم بلند شد

 "!تیر نزن: "انیرخسرٍ

با یک پرش بلند از حیاط بیرٍن جستیو ٍ صدای پیاپی سو اسب رٍی زنین تنًا صدایی 
 .شد کٌ سکَت شب را در جادى نی شکست

نَر . ينَز راى زیادی نرفتٌ بَدیو کٌ صدای پیاپی بَق ناشین نزدیک ٍ نزدیک تر شد
چراغ ناشین از پشت، جلَی راى نا را رٍشن کرد ٍ سایٌ اسب ٍ نا را کشیدى ٍ بلند رٍی 
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قلبو از شدت . دیگر رايی برای فرار نهاندى بَد.  از حرکت باز ایستادم. زنین نهایش داد
ٌ ام بیرٍن نی آند تًهینٌ يو حال . نفسو باال نهی آند. ترس ٍ اضطراب داشت از سین

ٌ ام کَبید.  بًتری نداشت  :کنار گَشش زنزنٌ کردم. سرش را آرام ٍ بی انید بٌ قفسٌ سین

 .ننی... نال... تَ -

سٌ نرد قلچهاق با سبیل يای چخهاقی ٍ اسلحٌ بٌ دست در يای . از اسب پیادى شدم
اینجا ٍ در این جادى ی خالی از . ناشین را باز کردى ٍ از پشت آن نا را نشانٌ گرفتٌ بَدند

ٌ رٍ شدن با این ارازل ٍ اٍباش نبَد یکی کٌ کنار فرنان . سکنٌ يیچ چیز بدتر از رٍب
 :ناشین ایستادى بَد، با صدای خشنش گفت

دیدی کٌ آقا ! ، با ادب ٍ نزاکت خانو رٍ سَار ناشین کن فری خَشگلٌ، با عزت ٍ احترام -
 !چی گفت

ٌ يا ينَز بٌ طرف نا بَد؛ . فری خَشگلٌ کٌ اتفاقا اصال يو قشنگ نبَد پیش آند اسلح
سینٌ سپر کردم ٍ جلَی . انا عشق تًهینٌ ٍ غیرتی کٌ بٌ اٍ داشتو شجاعو کردى بَد

 .اسلحٌ فری خَشگلٌ ایستادم

 !اگٌ دستت بٌ زن نن بخَرى دستت رٍ نی شکنو -

 :نهی دانو از چشهان غضبناک ٍ صدای با صالبت نن بَد یا از فرنان انیر خسرٍ کٌ گفت

 .خانو خَدتَن تشریف بیارید -

 .يَا آن قدر سرد بَد کٌ از ديانش بخار نی آند

پشت سرم ایستاد ٍ با چنگ بی رنقش بازٍیو . جلَ نرفت. تًهینٌ آرام ٍ لرزان پیادى شد
 :با جدیت گفتو. را گرفت
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اجازى نهیدم تنًا با سٌ نرى غَل تَ این بريَِت خدا سَار . نن يو باید يهرايش بیام -
 .ناشین بشٌ

 !ٍ چٌ جراتی بٌ آدنی نی داد! چٌ بَد این عشق

با . تًهینٌ رنگ بٌ رٍ نداشت. یکی از آنًا سَار اسب شد ٍ نا سَار ناشین. حرفی نزدند
ير چٌ بٌ . این کٌ آرایشش را پاک کردى بَد انا صَرتش چَ قرص ناى نی درخشید

تهام . تا این کٌ ٍارد حیاط شدیو. عهارت نزدیک تر نی شدیو تعداد آدم يا بیشتر نی شد
نادرم تا نا را دید رٍی دٍ پا افتاد ٍ از حال . خانَادى ی نن ٍ تًهینٌ در حیاط بَدند

 .رفت

زینت نحکو بٌ سرش کَبید ٍ با کهک چند نفر زیر بغل نادرم را گرفتند ٍ بٌ ایَان 
 .حشهت خان جلَ دٍید. پايای پدرم سست شد ٍ بٌ نردى تکیٌ زد. بردند

 !پسش بدى شًاب الدین رٍ. ایناياش، این يو تًهینٌ -

ٌ يای چرم ٍ بارانی بلند ٍ  حاال انیرخسرٍ را دیدم کٌ خَش پَش تر از يهیشٌ با چکه
دٍد پیپ با بخار . کج کالى پَستین بٌ کاپَت ناشینش تکیٌ زدى ٍ پیپ نی کشد

 .ديانش در يو آنیخت

احد ٍ الناسی دنبال نن . نن تًهینٌ رٍ نی برم، از گالب درى خارج نیشو! جاش اننٌ -
 .بٌ نقصدم کٌ رسیدم شًاب الدین رٍ نی فرستو! نهیاد

پریچًر خانو دراز بٌ دراز در ایَان افتادى بَد ٍ خدنٌ اٍ را زیر چند لحاف جای دادى 
نگايی بٌ دٍر تا . ننٌ نبَد. آقابزرگ نبَد. نالٌ نی کرد ٍ تَان بلند شدن نداشت. بَدند

. از جهعیت در حال پراکندى شدن آشنایی ندیدم. دٍر حیاط ٍ ٍرٍدی عهارت انداختو
نگايی بٌ تًهینٌ انداختو کٌ بی جان ٍ بی رنق در . قلبو عزادارانٌ بٌ سینٌ نی کَبید

 .ناشین افتادى ٍ پلک نهی زد
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 !چرا ساکتید! چی شد -

 .حشهت خان گَشٌ سبیلش را جَید ٍ بٌ طرف انیرخسرٍ یَرش برد

 ...نی کشهت نزلاِف عَضی -

با چشو يای از حدقٌ در . صدای تیر، صدای اٍج گرفتن پرندگان ٍ جیغ زنان را بلند کرد
. آندى حشهت خان را دیدم کٌ بٌ ساق پای غرق در خَنش چنگ زدى ٍ عربدى نی کشید
پریچًر خانو کٌ جان برخاستن نداشت بٌ نردى چنگ زد ٍ با صدایی کٌ از تٌ چاى در 

 :انیرخسرٍ بی تَجٌ بٌ خَايرش فریاد زد. نی آند نام حشهت خان را بٌ زبان آٍرد

! آرى؟! فکر کردی نن با تَ ٍ این جهاعت شَخی دارم؟! تَ چی فکر کردی حشهت خان؟ -
 !تَ بچٌ قرتی... آيای

ٌ اش انداخت. رٍی سخنش با نن بَد  .سر اسلحٌ را رٍی شان

 .بیا برٍ اٍن طرف -

چرا پدرم حرف نهی زد؟ چرا ديانش را پر از خَن نهی کرد؟ . صدای قلبو بلند ٍ بلندتر شد
دستو را رٍی قلبو گذاشتو ٍ ! نگر در این چند دقیقٌ کٌ نا نبَدیو چٌ گفتٌ ٍ شنیدى اند

. داشتو نی سَختو. گَیا راى گلَیو بستٌ شدى باشد.  آب ديانو را بٌ زحهت قَرت دادم
با لب يای سپید ٍ صَرتی رنگ پریدى بٌ چشهانو . برگشتو ٍ نگايی بٌ تًهینٌ انداختو

حهایتی نی خَاست از جنس یک يهسر برای . چشو يایش پر از حرف بَد. خیرى شد
این چشو يا قدرتی بٌ نن نی داد کٌ حاضر بَدم بٌ جنگ یک شیر درندى .  يهسرش

. نگاى از تًهینٌ برداشتو ٍ خیرى بٌ چشهان انیرخسرٍ شدم! برٍم، این کٌ انیرخسرٍ بَد
. زنین زیر پایو نی لرزید. با قدم يای استَار بٌ طرفش رفتو. رگ گردنو باد کردى بَد

يهان طَر کٌ قدم برنی داشتو . صديا چشو از گَشٌ ٍ کنار عهارت بٌ نن خیرى شدى بَد
گرى کراٍاتو را شل کردى ٍ سر آستین يایو را باال . کتو را در آٍردم ٍ بٌ طرفی پرت کردم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  376  

انیرخسرٍ با پَزخندی تهسخر آنیز بٌ نن کٌ قدم بٌ قدم بٌ اٍ نزدیک نی شدم . زدم
چند قدنی اش بَدم کٌ چند . صدای نالٌ حشهت خان در حیاط نی پیچید. نگاى نی کرد

 .نرد نسلح کٌ يهٌ يو کچل بَدند جلَ آندند 

 .برید کنار، این جَجٌ فکلی تیر ٍ تفنگ نهی خَاد -

ٌ ام ایستاد. پدرم بَد. دستی نچ دستو را گرفت دست از دست يایش . شانٌ بٌ شان
 :صاف بٌ چشو يای انیرخسرٍ نگاى کردى ٍ گفتو. بیرٍن کشیدم

ٍلی آقای خان، ! نهی دٍنو آدم يای پدرم کدٍم گَری رفتن کٌ تَ این طَر  يار شدی -
ٌ ای کٌ اسهتٌ  .بزرگ، رئیس، یا ير چیز دیگ

 :بٌ سینٌ کَبیدم ٍ فریاد زدم

 !نن يو ينَز زندى ام! زِن نن. زِن ننٌ... این زن -

. پدر دستو را گرفت ٍ بٌ خَد نزدیک کرد. صدای خندى اش چَ پتکی بٌ سرم آٍار شد
 :عجب کٌ باالخرى لب باز کرد

 فکر نکردی پانَن از این خراب شدى بیرٍن برسٌ حسابت با کرام الکاتبینٌ؟ -

ٌ ات نهی رى بٌ این جاش فکر . شتر سَاری کٌ دٍال دٍال نهی شٌ تَ کٌ نَ الی درز نقش
 !نکردى بَدی؟ نٌ

 :پدرم ادانٌ داد. عجیب جذاب بَد. انیرخسرٍ دٍد غلیظ پیپ اش را بیرٍن داد

 فکر کردی پسر خَايرت رٍ گرٍ بردی ٍ تهام؟ -

 !نحل این کٌ باید حرف يای چند دقیقٌ پیشو رٍ تکرار کنو! نخیر -
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ٍ با صدای بلند تری رٍ بٌ حشهت خان کٌ از درد کبَد شدى ٍ نیان چند نرد نالٌ نی کرد، 
 :داد زد

 بگو حشهت خان؟ بگو ناجرای اٍن شِب بارٍنی رٍ؟ بگو؟ -

تا بٌ حال .  لب يایش بٌ یک بارى سپید شد. بٌ ٍضَح دیدم کٌ رنگ از صَرت پدرم پرید
يیچ ٍقت حتی . پايایش سست شد کٌ زیر بغلش را گرفتو.  این چنین ندیدى بَدنش

از کدام شب ! شب خَدکشی نگارین يو اٍ را این چنین ذلیل ٍ جان باختٌ ندیدى بَدم
 :انیرخسرٍ ادانٌ داد. حرف نی زد

 ... فقط تَ نی دٍنستی، جناب عدالت خَاى ٍ -

 .ٍ خندى ی نضحکانٌ ٍ جلفی کرد ٍ دٍر خَدش چرخید

 نٌ؟. فکر نهی کردید نن يو بدٍنو -

زیر بغلش را گرفتٌ ٍ سالنٌ سالنٌ اٍ را بٌ . داشتو نی ترسیدم. نفس پدرم بٌ شهارى افتاد
پدرم . ایَان شدى بَد نریض خانٌ ٍ سٌ نفر دراز بٌ دراز يو افتادى بَدند.  ایَان کشیدم

نگاى از نادرم کٌ بی حال تر از اٍ، در خَد . قلبش را گرفتٌ ٍ بٌ سختی نفس نی کشید
بٌ زحهت ٍ با چنگ ٍ دندان خَد را بٌ اٍ رساند . نچالٌ شدى ٍ يذیان نی گفت انداخت

االن چٌ ٍقت این کاريا . چنگی نیان نَيایو کشیدم. ٍ نشغَل نَازش صَرتش شد
 .حالو آن قدر خراب بَد کٌ گفتو قلبو يو االن از کار نی افتد. بَد

اشکی کٌ نی رفت تا از چشو يایو بیرٍن بریزد؛ نحل یک نار در گلَیو چنبرى زدى ٍ داشت 
ٌ ام نی کرد در این حیاط، در این جهعیت آشفتٌ، در این ٍانفسا، کسی نبَد کٌ بٌ . خف

با این خانَادى، با این پدر، . زِن نن! داشتند جلَی چشهانو زنو را نی بردند. دادم برسد
پدری کٌ لب تر نی کرد ٍکیل ٍ ٍزیر ٍ صاحب ننصبان دربار برایش خو ٍ راست 

این حقارت . نگايی بٌ اطراف انداختو.  کٌ خَد نقام باالی اننیت کشَر بَد... نی شدند
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تا بٌ حال پدرم را این قدر ضعیف ٍ ! ٍ این بی کسی از نن، با این پدر باٍرکردنی نبَد
ٌ ای پیش . نستاصل ندیدى بَدم ٌ ای شیش اسطَرى ٍ قًرنان زندگی ام چَ نجسه

ٌ اش نگاى نی کردم صدای انیرخسرٍ نرا از خلسٌ . چشهانو شکستٌ ٍ داشتو بٌ تکٌ تک
 .بیرٍن آٍرد

نی دٍنید کٌ نن . بٌ آدم يام يو نهی تَنید تعرض کنید. نن نیرم! پس شیر فًو شدید -
! پس نجبَرم نکنید کاری رٍ بکنو کٌ نهی خَام. دل ندارم خار تَ پای شًاب الدین برى

ٌ تَن بٌ کار انشبو آفرین نیگید نن عاشقشو، اٍن . پس فردا کٌ تًهینٌ یک برند شد يه
 .با نن پیشرفت نی کنٌ

 :پدرم بٌ زحهت فریاد زد. بٌ طرف ناشین دٍیدم. نگذاشتو بیش از این ادانٌ ديد

خَدم دى تا ندل برات از اٍن ٍر آب نیارم کٌ . با اٍن دختر کاری نداشتٌ باش انیرخسرٍ -
 .ببری ندل تیئاتر کنی

 .ندل يای اٍن ٍر آب کٌ این چشو يای سیاِى سگ دار رٍ ندارن -

 :داد زدم.  دندان يایو را رٍی يو فشار دادم

 .خفٌ شَ نرتیکٌ -

برخالف نن کٌ با یک ال پیرين دانادی، تنو . تًهینٌ َلرز َش گرفتٌ بَد. بٌ ناشین رسیدم
 .پدرم ادانٌ داد. چَ کَرى آتش بَد

بٌ پدرت، صَلت . بٌ فردا فکر کن. انشب نی گذرى! بٌ عرٍس نن کاری نداشتٌ باش -
 خان خبر دارى؟

 :کسی داد زد.  عربدى حشهت خان تا يفت آسهان باالتر رفت

 ...اگٌ طبیب نیاریو باالی سرش زبَنو الل. حشهت خان بی يَش شد. بیًَش شد -
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 .قلبش را گرفتٌ بَد. پدرم برخاست. صدای گریٌ ٍ ٍحشت زنان بلند شد

اٍن بچٌ از . تَ کٌ نهی تَنی آسیبی بٌ شًاب الدین برسَنی. بذار عرٍسو بیاد این طرف -
 .پسر خَايرتٌ. خَن خَدتٌ

! آيای خانو. اگر دلت نی خَاد دينو باز شٌ ادانٌ بدى! گَش کن جناب عدالت خَاى -
 ...نی خَای بگو ناجرای اٍن شب چیٌ؟ يهَن شبی کٌ

 .پدرم بٌ سهتش یَرش برد

 ...کحافِت نسناس -

پدرم در نیان دستان آنان . جرات آسیب رساندن بٌ اٍ را نداشتند. جلَیش را گرفتند
 :گرفتار بَد ٍ فریاد زد

آب يو از آب تکَن . نی دٍنی کٌ نی تَنو يهین االن بفرستهت سینٌ قبرسَن -
 !نهی خَرى

 :انیرخسرٍ دٍ طرف بارانی اش را باز کرد ٍ با آرانش گفت

 .بزن... بیا -

 :سپس با زيرخندی ادانٌ داد

ٍگرنٌ خانهت نی فًهٌ کٌ اٍن . نٌ انشب بٌ نن تیر نی زنی ٍ نٌ فردا شکایتی نی کنی -
 ...شب 

فًهیدم کٌ بٌ قیهت جان شًاب الدین يهٌ را خلع . يفت تیر پدرم را از قبل گرفتٌ بَدند
چیزی کٌ برایو عجیب ٍ غیر قابل باٍر بَد این نکتٌ بَد کٌ انیرخسرٍ . سالح کردى اند

آن قدر نطهئن بَد پدرم در .  حتی بٌ فکر رٍزيای آیندى يو نبَد! يیچ از پدرم نهی ترسید
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در زندگی پدرم يیچ . این باب دست رٍی دست نی گذارد کٌ این بلَا را بٌ پا کردى بَد
تنًا چیزی کٌ بٌ کار ٍ نَقعیت اجتهاعی  اش . چیز نًو تر از کار ٍ نَقعیتش نبَد

نی دانستو کٌ بٌ خاطر نادر حتی حاضر است . ارجحیت داشت نادرم بَد ٍ بعد يو نن
ٌ ای بَد کٌ پدر از آگايی نادر از آن يراس . از شغلش استعفا بديد این چٌ نسال

 :داشت؟ تًهینٌ آرام گفت

بٌ . بٌ خدا اگر این نردک نن رٍ با خَدش ببرى خَدم رٍ نی کشو... بٌ خدا... اسفندیار -
 .خداٍندی خدا کٌ راست نیگو

 :آشفتٌ از تهام اتفاقات گفتو

نگٌ نن . تَ این بلبشَ تَ نهک بٌ زخو نن نپاش! تًهینٌ تَ رٍ خدا تَ دیگٌ ٍل کن -
 .خَدم یٌ تنٌ صد نفر رٍ حریفو . نردم کٌ اٍن نردک بخَاد تَ رٍ با خَدش ببرى

 :انیر خسرٍ فریاد زد

یا يهین االن پسرت رٍ از ناشین دٍر نی کنی یا اٍن بالیی کٌ سر حشهت خان آٍردم  -
 .رٍ سرش نیارم

 :نادرم از ترس رٍی پایی کٌ جان نداشت ایستاد ٍ با صدای لرزانش فریاد زد

ٌ ام رٍ - بذار این آشَب .  اسفندیار بیا این طرف نادر. آقا تَ رٍ بٌ خدا ٍلش کنید بچ
اینی کٌ نن نی بینو از خدا نهی ترسٌ، یک ٍقت . جَن شًاب الدین در خطرى. بخَابٌ

 ... زبَنو الل بالیی

. يرکٌ بٌ فکر خَیش بَد. عجب اٍضاعی شدى بَد. ٍ با صدای بلند گریٌ کرد
در این بین . حشهت خان ٍ پریچًر خانو بٌ فکر شًاب الدین ٍ نادر ٍ پدرم بٌ فکر نن

 ...تًهینٌ کٌ الًی برای غربت ٍ تنًایی اش بهیرم. تًهینٌ تنًا بَد
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 .پدرم بٌ سهتو آند

 .نی بینی کٌ دست بردار نیست -

ٌ ی پر سر ٍ صدایی بٌ یک آن آسهان را رٍشن کرد  .آسهان غرنب

 .بیا. بیا کنار اسفندیار، بذار شر بخَابٌ -

چقدر راحت تَانستٌ . حس کردم پدرم را نهی شناسو. دستو را کٌ گرفت تنو نَر نَر شد
گَیی از اٍل يو . انگار از اٍل يو اٍ را نانَس خَد قلهداد نکردى بَد. بَد از تًهینٌ بگذرد

پدرم کٌ بدش نهی آند این ٍصلت بًو بخَرد تا با خیال . بٌ این ٍصلت بدبین بَدند
خَاست . تًهینٌ بٌ در ناشین چنگ زد. راحت دختر شازدى ٍ ٍزیر را برایو نشان کند

یک بارى باران تندی . تًهینٌ از ترس جیغ کشید. پیادى شَد کٌ با ضرب در را بستو
ٌ ای آب از سر ٍ رٍیهان راى افتاد در نیان صدای باران ٍ يهًهٌ . باریدن گرفت ٍ بٌ جانی

پدرم از نَ دست رٍی . جهعیت ٍ نالٌ ٍ شیَن نادرم ٍ پریچًر خانو گیر کردى بَدم
ٌ ام گذاشت  .شان

نادرت . اٍضاع رٍ از اینی کٌ نی بینی خراب تر نکن. تَ يیچ چیز نهی دٍنی پسر -
 .طاقتش رٍ ندارى

فًهیدم کٌ این راز قلب نادرم را نشانٌ گرفتٌ ٍ پدر نیان قلب نن ٍ نادرم، اٍ را انتخاب 
 :انیرخسرٍ لَلٌ تفنگ را سهت نن گرفت. کردى است

 .نی ری یا نٌ -

 .پدرم دستو را کشید

 .بیا کنار کرى خر، بیا کنار تَلٌ سگ -
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تا اگر تیری يو خالص . سر آخر، خَد را سپر نن کرد. ير چٌ ناسزا بلد بَد نحارم کرد
انیرخسرٍ با اشارى ی سر بٌ چند نفر از . نی شَد، سینٌ اٍ را بٌ جای نن بشکافد

 :فریاد زدم. شش يفت نفر نرِد یاغی دٍرم را گرفتند. آدم يایش اشارى کرد

 !تَ نهی تَنی اٍن رٍ از نن بگیری. این زن، زن ننٌ -

در نیان چنگالشان گرفتار . اجازى داد نردان نرا با زٍر ٍ خشو کنار بزنند. پدرم کنار رفت
پايایو را بٌ ِگل يای رٍی زنین چسباندم ٍ با . قلبو داشت از حرکت باز نی ایستاد. شدم

ٌ کنان خَاست از . يهٌ تَان سعی داشتو از بین دست يایشان بیرٍن برٍم تًهینٌ گری
. سَار ناشین شد ٍ دريا را قفل کرد. ناشین پیادى شَد کٌ انیر خسرٍ در را کَبید

ٌ ی تَان عربدى نی کشیدم. چشهانو سیايی نی رفت شش يفت نفری حریفو . با يه
ٌ ام از ترس گَشٌ ناشین نچالٌ شدى . با زٍر ٍ تقال چند قدم جلَتر رفتو. نهی شدند تًهین

... آى. انیرخسرٍ ناشین را رٍشن کرد. ٍ با گریٌ دست يایش را بٌ طرف نن گرفتٌ بَد
ديان باز کردم کٌ . پايایو را بٌ ِگل نی چسباندم تا نتَانند دٍرم کنند. زٍر نی زدم... نٌ

با تقال خَن را بٌ بیرٍن تف کردى ٍ با . ديانو نزى ی خَن گرفت. نشتی بٌ ديانو خَرد
ٌ ای فریاد زدم  :صدای چند رگ

 ...بپر بیرٍن تًهینٌ... تًهینٌ با لگد شیشٌ رٍ بشکن.... تًهینٌ -

عربدى . با زٍر نی خَاستو از چنگالشان بیرٍن بیایو. رگ گردنو داشت پارى نی شد
 :کشیدم

... تًهینٌ تقال کن.... سرش رٍ بٌ فرنان بکَب. از پشت تَی سرش بزن... تًهینٌ -
 ...تًهینٌ یک کاری کن... تًهینٌ

صدای جیغ يایش ٍ نشت يایی کٌ بٌ شیشٌ . تصَیر تًهینٌ با اشک چشهو تار شد
رٍح . گَیی در حال احتضار باشو. نی کَبید اشک نی شد ٍ نی شکست ٍ پایین نی افتاد
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آخرین زٍر خَد را زدم ٍ ... گَیی داشتند پَستو را یکبارى نی َکندند. از بدنو جدا نی شد
با يهٌ . خَن ديانو کحیفش کرد. لباسو جــر خَرد. تَانستو از چنگال شان بیرٍن بیایو

 .تَان بٌ دنبال ناشین دٍیدم

 ...نرٍ تًهینٌ.... نرٍ... تًهینٌ.... نٌ... تًهینٌ... تًهینٌ -

نشتی از خَن از . پتکی بٌ سرم کَبیدى شد ٍ با چانٌ رٍی زنین ِ خیس ٍ ِگلی افتادم
 ...ديانو پاشید ٍ دیگر يیچ نفًهیدم

 :صدایی گفت. نَر چشهو را نی زد. آرام پلک يایو را باز کردم. سرم درد نی کرد

 ...بیهارشَن بٌ يَش اٍند... دکتر عدالت خَاى رٍ پیج کنید.. بًَش اٍند -

ندتی طَل کشید تا تَانستو از ِسُرم ٍ تخت . ديانو خشک بَد. بٌ زحهت پلک باز کردم
طَلی نکشید کٌ نادر ٍ پدرم ٍ پس از آنان رضا . ٍ اتاق، تشخیص بديو در بیهارستانو

رضا بٌ کهک پزشکی کٌ گَیا استادش بَد، نرا خَب بررسی کردى ٍ . دٍر تختو را گرفتند
 "بٌ حالت نرنال برگشتٌ: "با لبخند گفتند

ٌ ام نی رفت ٍ از شادی اشک نی ریخت پدرم دستو را نیان . نادرم قربان صدق
 :رضا گفت. دست يایش گرفت

 .نحل اصحاب کًف گرفتی خَابیدی زحهت يات يو کٌ پای نا. خَبٌ ٍاالا  -

 :بٌ زحهت لب باز کردم

 ...تشنهٌ، آب -

 :سراسیهٌ نالٌ کردم. انا با یادآٍری آن شب تشنگی از یادم رفت

ٌ ام کجاست... تًهینٌ -  ...تًهین
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 :آستین پدرم را کشیدم

 ...نگذاشتید ببرنش کٌ -

 :دست نادرم را گرفتو

ٌ ام کجاست نادر -  ...تًهین

صدای گریٌ نادر ٍ فریاد پدرم کٌ بٌ رضا . سرم گیج رفت. تًَع داشتو. حالو بد شد
 ...نی گفت کاری کند در سرم پیچید ٍ از نَ از حال رفتو

تًهینٌ را دیدم کٌ با لباس سپید عرٍس بٌ نن لبخند نی زند، يهین کٌ نی خَايو 
دارند اٍ را . این بار صدای جیغ يایش را نی شنَم. تَر ش را باال بزنو غیب نی شَد

اگر چند جانیٌ دیرتر اٍندى . این زن شَير کردى. قباحت دارى: "ننٌ فریاد نی زند. نی برند
 "...بَدید عقد يو کردى بَدند

ٍقتی چشو يایو را باز کردم، اتاق با نَر نالیهی رٍشن شدى ٍ نادرم کنار تختو خَابیدى 
 .بَد

 ؟...تًهینٌ کجاست... تًهینٌ -

رضا . با عجلٌ ٍ اضطراب، بی آن کٌ پاسخی بديد رفت ٍ با رضا برگشت. نادرم بیدار شد
چقدر این چًرى ی تٌ . کنار تختو نشست. بعد از آن کٌ بابت جسهو خیالش راحت شد

نادرم با نگاى نگرانی . از نادرم خَاست تنًایهان بگذارد. ریش دار رضا بٌ دلو نی نشست
 .از اتاق بیرٍن رفت

پسر تَ کی ... خب آق اسفندیار، حاال دیگٌ ٍاسٌ نا غش نی کنی ٍ بستری نی شی ٍ -
 !نی خَای بذاری یٌ آب خَش از گلَی نا پایین برى

 .ٍ با نًربانی خندید



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  385  

 ...اٍن نردک... اٍن... تًهینٌ کجاست رضا؟ -

 .صبر کن، آستٌ آستٌ، بٌ اٍن يو نی رسیو -

نگايی بٌ دستگاى . برگشت ٍ رٍی صندلی کنار تختو نشست. بلند شد ٍ در اتاق را بست
 :کنار تخت انداخت ٍ گفت

 !االن پنج رٍز ٍ چند ساعتٌ کٌ تَ بیًَشی -

 .باٍرم نهی شد

ٌ ای کٌ بٌ سرت خَرد شدید بَد؛ انا خدا رٍ شکر انرٍز بعد از بٌ يَش اٍندنت  - ضرب
 .دکتر گفت کٌ يیچ نشکلی پیدا نکردی

چند .  دست يا رٍ بًو چسباند ٍ آن را ستَن پیشانی کرد.  آرنج يا را رٍی تخت گذاشت
ٌ ای چشهانش را بست  .لحظ

ٌ ای نیاز بٌ آرانش داری - يیجان برات خَب نیست تا دٍران . االن بیش از ير چیز دیگ
 .نقايتت بگذرى

 :چشهانش را باز کرد ٍ بٌ چشهانو دٍخت

 .نگران يیچی نباش، يهٌ چیز انن ٍ انانٌ -

! ير چٌ پرسیدم پس تًهینٌ کجاست. نهی دانو چرا نتَانستو بٌ حرف يایش اعتهاد کنو
بٌ نادرم . نخَاستو بٌ خانٌ برٍم. بعد از چند رٍز نرخص شدم. جَاب سرباال نی داد

. باز يو چشو يا رٍی رضا جابت ناند. گفتو سَئیچ ناشینو را بديد تا بٌ گالب درى برگردم
خَدش يو دستو را گرفت ٍ . رضا ٍسایلو را بٌ دست پدر ٍ نادرم داد ٍ رايی شان کرد

 .گفتو کجا؟ گفت فرحزاد. سَار ناشینش کرد
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 " اٍن شب آدم يای پدرم کجا رفتند؟: " در بین راى پرسیدم

ٍقتی انیرخسرٍ دين باز کرد کٌ راز پدرت رٍ فاش نی کنٌ ٍ شًاب الدین رٍ گرٍ گرفت،  -
نهی خَاست تَ ادارى ٍ نظهیٌ ٍ نحل کارش خبر پخش . پدرت آدم ياش رٍ نرخص کرد

انیرخسرٍ يو اٍل از پدرت قَل گرفت این يا کٌ . بعدش يو فانیل رٍ فرستاد. بشٌ
پدرت يو کٌ حرفش دٍتا نهیشٌ، قَل داد ٍ . نیرن شبَنٌ نزنن بٌ جادى ٍ نرن پی آژان

بٌ خیالش کٌ تَ ٍ تًهینٌ فرار کردید ٍ دست انیرخسرٍ بًتَن . يهٌ رٍ رايی کرد
 .نهی رسٌ

ٌ يای لـ ـختـ درختان زٍزى . شیشٌ ناشین را پایین دادم يَا سَز داشت ٍ از بین شاخ
دلو نی خَاست از تًهینٌ بگَید؛ انا خَدم يو ! رٍیو نشد بپرسو کدام راز. نی کشید

نهی خَاستو باٍر کنو آن . از طرفی دلو نهی خَاست بدانو. فًهیدى بَدم چیزی نهی گَیند
ٌ ای از قلب نرا بردى اند دلو نی خَاست تا ٍقتی خَد بٌ گالب درى نی رٍم بٌ انید . شب تک

يرچٌ دیرتر . پس سکَت کردم. نهی خَاستو انید را از خَدم بگیرم. دیدار اٍ باشد
... آى. نباید سراغش را نی گرفتو. تا بٌ االن يو نباید نی پرسیدم. نی فًهیدم بًتر بَد

ٌ ی چشو نادرم بٌ خاطر فقدان تًهینٌ باشد نکند، نکند سکَت پدرم بٌ . نکند نِو گَش
. حالو خَش نبَد. يزاران فکر بٌ نغزم فشار نی آٍرد... نکند. خاطر رفتن تًهینٌ باشد

 .فرحزاد را نی خَاستو چٌ کنو؟ با کدام رٍحیٌ بٌ آنجا برٍم؟ نی رٍم خانٌ

ير بار کٌ با ٍحشت ٍ دلًرى فریاد نی کشیدم ٍ در بستر . تهام شب کابَس  دیدم
نی نشستو، نادرم با اشک ٍ آى، عرق يای صَرتو را پاک نی کرد، دستو را نی گرفت ٍ 

. نهی دانو چند رٍز افتادى بَدم. رٍزيای بدی داشتو. چَن طفلی بی پناى نرا نی خَاباند
 .چًار رٍز؟ پنج رٍز؟ نهی دانو

يهچَ دیَانگان داد نی زدم . بٌ عهارت سر زدم. بدٍن خبر دادن بٌ نادر بٌ گالب درى رفتو
حشهت خان باالخرى راضی شدى بَد یک باب خانٌ در شًر بخرد . ٍ سراغش را نی گرفتو
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خدنٌ اظًار بی اطالعی . ٍ پریچًر خانو، شًاب الدین ٍ خانو بزرگ را از گالب درى دٍر کند
آخرین اتاقی کٌ زینت نشانو داد يهان . اتاق بٌ اتاق عهارت را گشتو. باٍر نکردم. کردند

انگار تًهینٌ آن شب قطرى ای آب . حجلٌ گايی بَد کٌ نی خَاست نانن آرانشو باشد
ٌ ی حشهت خان را ندادند؛ یعنی گفتند ارباب . شدى ٍ بٌ زنین رفتٌ باشد آدرس خان

. پیش ننٌ ٍ آقابزرگ رفتو. آدرسی ندادى ٍ فقط قرار شد نايی یک بار بٌ سرکشی بیاید
از . قسو خدا ٍ پیغهبر خَردند کٌ از تًهینٌ بی خبرند. ضجٌ زدم، گریٌ کردم، نَیٌ کردم

 .نجنَنی بَدم بٌ دنبال لیلی. رٍزيای بعدش خبر ندارم

یک رٍز کٌ گالب سینی صبحانٌ را باال آٍرد ٍ بٌ دست نادرم داد از اٍ خَاستو پردى اتاق 
 .نادرم با شَق از جا بلند شد. خَاب را کنار بزند

 .خَدم پردى يا رٍ کنار نی زنو -

 :سینی صبحانٌ را رٍی نیز گذاشت ٍ گفت! چشهان گالب يو کو از نادر ذٍق زدى نبَد

ٌ يا رٍ پاک کنو -  .تا صبحَنٌ بخَرید برم یٌ دستهال بیارم این شیش

زیر . نادرم بعد از این يهٌ رٍز خندید. گَیی گرد شادنانی در خانٌ پخش کردى بَدم
نَيایش سشَار نداشت . چشو يایش از بی خَابی ٍ نگرانی گَد افتادى ٍ سیاى شدى بَد

ٍقتی داشت برایو لقهٌ نی گرفت دیدم کٌ . ٍ يهان طَر سادى باالی سرش بستٌ بَد
در دل بٌ خَد لعنت فرستادم کٌ این يهٌ عذابش . انگشتانش استخَانی شدى اند

 :خَاستو از دلش در بیاٍرم کٌ گفتو. دادى ام

 !برام درست نی کنی؟ خَدت. يــ ـَس قرنٌ سبزی با دٍغ ٍ سبزی خَردن کردم -

دکهٌ لباس بلند . حظ برد از این کٌ دید بٌ اشتًا افتادى ام. انگار دنیا را بٌ اٍ دادى باشند
قًَى ای رنگش از نیان افتادى بَد ٍ اٍلین بار بَد کٌ نادرم را بی تفاٍت بٌ ظاير خَیش 

 .با دستهال دٍر ديانو را پاک کرد ٍ نگايی بٌ صَرتو انداخت. نی دیدم
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 .بگو یکی بیاد ریش يات رٍ بزنٌ -

ٌ رٍی آیینٌ قدی اتاق . استخَان يایو سنگین شدى بَد. بٌ زحهت از جا برخَاستو رٍب
در يهین دٍ سٌ يفتٌ این قدر الغر شدى ام؟ نگايو . لباس خَاب بٌ تنو زار نی زد.  ایستادم

. این ننو. دستی بٌ ریش نانرتبو کشیدم. تعجب را در چشو يایو دیدم. بٌ صَرتو افتاد
 !نِن بدٍن تًهینٌ. خَِد خَِد نن

. برایو یک ترم نرخصی تحصیلی گرفتٌ بَدند. دست ٍ دلو بٌ يیچ کاری نهی رفت
نی دانستو اگر انیرخسرٍ . نی دانستو کٌ اگر تًهینٌ نرفتٌ باشد، نرا در جریان نی گذارند

این سکَت يا، این نگرانی يا، این زیر . نَفق نشدى باشد حتها بٌ گَشو نی رساندند
ٌ اش ربَدى بَدند ٍ . چشو پاییدن يا نشان از رفتن تًهینٌ نی داد نَعرٍسو را از پای حجل

. نی دانستو کٌ خان يا ير بالیی بخَايند سر رعیت نی آٍرند! نفس از کسی در نهی آند
شنیدى بَدم کٌ تا بٌ حال چند زن شَيردار را بٌ زٍر نجبَر بٌ طالق کردى ٍ تصاحب 

باٍرم نهی شد با خَدی يو نانند . انا تا این لحظٌ عهق درد را حس نکردى بَدم. کردى اند
چٌ ! باٍرم نهی شد نقام ٍ ننصب پدرم با یک رعیت برابری کردى باشد. رعیت تا کنند

چیز این نیان بَد کٌ بٌ انیرخسرٍ جرات چنین کاری دادى ٍ پدرم را الل کردى بَد؟ کٌ 
ٌ اش ننَشتٌ ٍ شکایتی نکردى بَد ٌ ای علی کٌ حاضر شد . حتی تا این لحظٌ سیاي

بٌ یاد آن شبی کٌ بٌ اٍ گفتٌ . بٌ یاد نگارین افتادم. عرٍسش را ببرند؛ انا آبرٍیش را نٌ
نبَد کٌ ببیند اگر . چٌ خَب شد کٌ شب عرٍسی ام نبَد. بَدم دل در گرٍ دیگری دارم

نبَد تا حقارتو را . عشق خَد را از اٍ دریغ کردم، عشقو را جلَ دیدگانو از دست دادم
چٌ داشتو بگَیو؟ . با کسی حرف نهی زدم. کو کو تَانستو در حیاط قدم بزنو. ببیند

دردی کٌ دٍا ندارد را بٌ کٌ نی گفتو؟ اصال نی گفتو کٌ چٌ بشَد؟ پدرم را خیلی کو 
 .نی دیدم
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نادرم بیًَدى نی خَاست بر این ! اسفند بَد ٍ حال ٍ يَای خانٌ نا شبیٌ بٌ عید نبَد
. کارگر تازى گرفت تا خانٌ تکانی کند. خیاط بٌ حضَر نی طلبید. رسَایی سرپَش بگذارد

پردى يای اتاقو را عَض .  بٌ عهَ عهر دستَر داد استخر را تهیز کند ٍ رنگ تازى بٌ آن بزند
پردى يایی رٍشن خرید تا اگر يو آن را کنار نزنو، نَر را از خَد بٌ داخل اتاق راى . کرد

 .یک رٍز دیگر طاقتو تاق شد. رضا ير از گايی زنگ نی زد ٍ بٌ دیدنو نی آند. بديد

 رضا تَ خبر داری اٍن راز چیٌ؟ پدرم از چی نی ترسٌ؟ -

 .رضا گازی بٌ سیب زد ٍ کنار طاقچٌ پنجرى نشست

البتٌ نن کٌ يیچ کدٍنش رٍ باٍر . نٌ؛ ٍلی تَ فانیل کلی حرف ٍ حدیخ پخش شدى -
 .در کل کٌ االن تَ ٍ نانان ٍ بابات سَژى ی داغ زن يای غیبت بکن فانیلین. نکردم

 .صدایو را پایین آٍردم. در اتاق نیهٌ باز بَد

 نگارین چی؟ اٍن چی نیگٌ؟ -

چی دارى بگٌ؟ بٌ رٍی خَدش نهیارى کٌ عرٍسی تَ بًو خَردى؛ انا زن عهَ جان . يیچ -
 .نیگٌ درستٌ بٌ دختر نن بد کردن انا نن برای اسفندیار بد نخَاستو. ناراحتٌ

نادر چٌ؟ يیچ کنجکاٍ نشدى بَد تا حقیقت را بداند؟ قلبو . پس اٍ يو از راز باخبر نبَد
 نهی دانو االن چٌ حالی دارد؟ یا کجاست؟. برای دیدار تًهینٌ نی تپید

. سراغ عشرت رفتو. بٌ ير جا کٌ احتهال نی دادم شاید نشانی از اٍ بیابو سرک کشیدم
 :سر نیز شام بَدیو کٌ گفتو. نٌ، این طَر نهی شَد

 .نن فردا بٌ عهارت شهیران نی رٍم -

 .عصبی بَدم ٍ دستو نی لرزید. قاشق ٍ چنگال از دستشان افتاد
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 .نحل این کٌ خیلی راحت پذیرفتید تًهینٌ دیگٌ عضَ این خَنَادى نیست -

این رٍزيا کنترل احساسو سخت شدى بَد ٍ بر اعصاب خَد . رٍی صحبتو با پدر بَد
نگر چند سال . با ير اشارى ی کَچکی نی شکستو. ضعیف شدى بَدم. نسلط نبَدم

نگاى . داشتو؟ نادرم با اشارى دست، لعبت را کٌ نی خَاست برایو سَپ بریزد نرخص کرد
 .چًرى ير دٍیشان تکیدى ٍ گَیی چندسالی پیر شدى باشند. در نگاى پدر انداخت

 چی باعخ شد شها بین نن ٍ زندگیو ٍ پنًَن بَدن اٍن راز یکی رٍ انتخاب کنید؟ -

ٌ ای از  نادرم با دست يایی کٌ بٌ ٍضَح نی لرزید لیَان آب را برداشت ٍ بٌ زحهت جرع
 .پدرم حتی سر بلند نکرد. گلَ پایین داد

این ضعف ٍ این سر بٌ ! پدر، این اٍن پدری نیست کٌ نن تا قبل از این اتفاق داشتو -
چی این ٍسط بَدى کٌ شها رٍ این قدر . بٌ نن بگید چی شدى! زیری نال شها نیست پدر

 !حرف گَش کن ٍ ناچیز کردى دربرابر اٍن آدم؟

 .پدرم بی نًابا رٍی نیز کَبید

 !بسٌ دیگٌ -

نفَذ نگايش سنگ را . صاف بٌ چشو يایو نگاى کرد. ٍ چنگی بٌ نَيایش زد
 .نی شکافت

 خیلی دٍست داری بدٍنی؟ آرى؟ -

 .نادرم نگران دست رٍی دست پدر گذاشت

 !خَايش نی کنو! االن نٌ! عدالت خَاى -
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ٍ تر شدم ير چٌ يست رازی ست کٌ نادرم باالخرى آن را فًهیدى بَد؛ انا ربطش . کنجکا
 ...بٌ نن

یک آن برگشت ٍ . چند نفس عهیق ٍ کشدار کشید. پدرم بلند شد ٍ پشت بٌ نا ایستاد
صدای شکستٌ . با دست ير چٌ جلَی دستش، رٍی نیز چیدى بَدند را پخش زنین کرد

 .نادر از ترس بازٍی پدرم را گرفت. شدن ظرف يا ٍ فریاد پدرم تنو را لرزاند

 .بیا اینجا بشین. بیا! آرٍم باش. عدالت خَاى -

 :ٍ با جدیت رٍ بٌ نن گفت

ٌ ی آنل بٌ عقد . اٍن دختر رفتٌ، برای يهیشٌ يو رفتٌ - فردای اٍن رٍز تَ دفترخَن
فکر کردی پدرت ٍلشَن کردى بَدى بٌ . پدرت آنارش رٍ درآٍردى. انیرخسرٍ در اٍندى
دخترى با پايای خَدش رفتٌ تَ . پسرعهَيات رٍ فرستاد عقبشَن! انَن خدا؟ نٌ جانو

 !نی فًهی؟ عقد. نحضر

ٌ ی نن؟ نٌ. کلهات چَ پتکی بٌ سرم آٍار شد این باٍر ... نٌ... عقد کردى؟ تًهینٌ؟ تًهین
ٌ تَن درٍغ نیگید. درٍغ نیگید:" فریاد کشیدم. کردنی نیست  " .يه

 " .عین حقیقت. عین حقیقتٌ: " پدرم داد زد

... نی دانستو از دستش دادى ام! نی دانستو، نی دانستو اٍ رفتٌ. رٍی صندلی نشستو
انشب ٍ در این لحظٌ نجبَر بٌ پذیرش حقیقت . نی دانستو انا نهی خَاستو باٍر کنو

انا اگر پدرم نی خَاست نی تَانست جلَی این . بَدم ٍ این بدترین پذیرش عهرم بَد
 .نی تَانست از نفَذش استفادى کند. اتفاق را بگیرد

نی دٍنو داری بٌ چی فکر نی کنی؛ ٍلی اٍن شب بدترین اتفاق این بَد کٌ نادرت  -
رازی کٌ این يهٌ سال از يهٌ نخفیش کردى بَدم ٍ فکرش يو نهی کردم یٌ رٍز ... بفًهٌ
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... کٌ نن رٍ جلَی پسرم... نحل یٌ دنل چرکی سر باز کنٌ ٍ زندگیو رٍ بٌ کحافت بکشٌ
 ...جلَی زنو خَار کنٌ

ٌ ای خیرى شدى ٍ نکرر . نادرم بی جان ٍ بی اختیار در کنار پدر رٍی نبل نشست بٌ نقط
 .عادت ٍار سرش را تکان نی داد

اٍن شب، فریبرز ٍ برادرش شبَنٌ، بعد از این کٌ با بقیٌ فانیل . انا باالخرى اٍن فًهید -
ٌ ی آقابزرگ، زدى بَدن بٌ جادى ٍ اٍل جادى ی ننتًی بٌ تًران کنار  برگشتٌ بَدند خَن

اٍن يا رٍ تا دفترخَنٌ آنل تعقیب کردن ٍ خبرش . قًَى خَنٌ، کشیک انیرخسرٍ رٍ  دادن
گفتن خَاستیو تَ یٌ نَقعیت نناسب تًهینٌ رٍ فراری بدیو؛ ٍلی اٍن . رٍ برام آٍردن

دختر بدٍن این کٌ از کسی کهک بخَاد رٍی دٍتا پای خَدش يهراى اٍن نرتیکٌ پا بٌ 
ٍقتی این خبر رٍ . انیرخسرٍ نسلح بَد ٍ اٍن يا ترسیدى بَدن برن جلَ. نحضر گذاشت

فًهیدم حاال کٌ تَ چشو تَ . دادن، فًهیدم دیگٌ يیچ چیز برای از دست دادن ندارم
دلو . یک پدر بی عرضٌ ٍ بزدل شناختٌ شدم، بًترى تَ چشو زنو يو خراب شو

بٌ خاطر این راز تَ رٍ از زنت جدا کردى بَدم ٍ حاال . نی خَاست خَدم رٍ نجازات کنو
 ...نی خَاستو با افشای اٍن راز پیش زنو خَدم رٍ نحاکهٌ کنو

با استیصال دنبال حرفی حدیحی چیزی بَدم کٌ . يَش ٍ حَاسو پی این حرف يا نبَد
 :گفتو. این حقیقت را باٍر نکنو

 چطَر نی تَنن عقد کردى باشن؟. انا سٌ جلد تًهینٌ کٌ دست آسید نراد بَد... انا -

 .پدرم پَزخند زد

ٍقتی تًران بٌ این گندگی رٍ ٍل کردى رفتٌ تا آنل، یعنی يو دفترخَنٌ آشناش بَدى  -
با اٍن لباس يای داياتی کٌ تن اٍن دختر کردى . يو حکها یٌ سٌ جلد براش جَر کردى

 .بَدن بعید نیست گفتٌ باشٌ سٌ جلدش تَ دايات جا نَندى
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. یک آن دیدم در ٍ دیَار ٍ خانٌ کج شد. قلبو بٌ شهارى افتادى بَد. راى انیدم بستٌ شد
 ... پدر ٍ نادرم در قاب کج چشهانو بٌ سهتو دٍیدند ٍ. يهٌ جا تار شد

*** 

دست پیش بردم تا سَزن ِسُرم را بیرٍن بکشو کٌ . چشو کٌ باز کردم رضا باالی َسرم بَد
 .رضا دستو را گرفت

 .کجا؟ بشین تا سرنت تهَم شٌ -

 .باید برم رضا -

 :رضا طلبکارانٌ نگايو کرد ٍ گفت

 کجا بری؟ شايی؟ نخست ٍزیری؟ االن پا نشی کار نهلکت لنگ نی نَنٌ؟ -

 .دستو را گرفت ٍ کنارم نشست

 .باید برم اٍن دفترخَنٌ رٍ رٍی سر صاحبش خراب کنو -

 :حهایت گرانٌ ٍ با لحن آرانی گفت. دستو را فشرد

 .بذار ِسُرنت تهَم بشٌ، با يو نی ریو -

در . بٌ زحهت از جایو بلند شدم. تا عصر جان بلند شدن از جایو را نداشتو. انا نرفتیو
صدای جیغ يایش . گل سر را نگاى کردم. جعبٌ ننبت کاری را برداشتو. کشَ را باز کردم
نگاى کردم ٍ . نگاى کردم ٍ بَییدنش. گل سر را نگاى کردم ٍ اشک ریختو. بٌ گَشو پیچید

نگايی بٌ نن، ٍ بٌ جعبٌ نیان . رضا بدٍن این کٌ در بزند ٍارد شد. با تًهینٌ سخن گفتو
 .دستو انداخت

 تَ کی بلند شدی؟ -
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حال درِد دل کردن . حال تَضیح دادن نداشتو. ٍ دٍبارى نگايی بٌ جعبٌ انداخت
دٍ طرف سر را با . جعبٌ را تٌ کشَ پرت کردم ٍ کالفٌ رٍی تخت نشستو. نداشتو

فکر این نبَدم کٌ . فکر حرف فانیل نبَدم. فکر آبرٍی خَیش نبَدم. دست يایو گرفتو
تنًا ٍ . نی گَیند عرٍس اسفندیار را در شب حجلٌ ربَدى اند ٍ پدرش خو بٌ ابرٍ نیاٍرد

ٌ ای کٌ نادرم برایهان گرفتٌ بَد. تنًا بٌ تًهینٌ فکر نی کردم ٌ ای کٌ دیگر . بٌ خان بٌ خان
ٌ ای نیست تا چراغش را رٍشن کند ٌ ای کٌ ينَز کسی در آن سر بر بالشت . تًهین بٌ خان

 .نگذاشتٌ ٍ شب را بٌ صبح نرساندى بٌ فرٍش رفت

ٌ ام گذاشت. رضا کنارم نشست  .دست رٍی شان

 .باید برم. داداش خیلی دٍست داشتو پیشت نی نَندم ٍلی شیفتو -

 :گفتو

 .نی خَام يهٌ چیز رٍ بدٍنو. پدرم رٍ صدا کن -

ينَز يهان جا نشستٌ بَدم کٌ پدرم . رضا با دست رٍی کتفو فشار داد ٍ بیرٍن رفت
ٌ نان نختل شدى بَد. نی دانستو سر کار نرفتٌ. آند پدرم بٌ ٍضَح از نگاى بٌ . زندگی يه

پشت بٌ نن ٍ رٍ بٌ پنجرى . صندلی را کنار پنجرى گذاشت. چشو يایو خَدداری نی کرد
نهی خَاست چشهش بٌ چشهو بیفتد تا آسَدى لب . نی خَاست راحت باشد. نشست
با صدای نخراشیدى ای کٌ نشان از بی خَابی اش داشت . سر تا پا گَش شدم. باز کند

 .شرٍع کرد

تازى ٍارد سازنان . زندگِی بدی نداشتیو. تازى با نادرت ازدٍاج کردى بَدیو. َجٍَن بَدم -
نهی خَام نحنَی . ينَز یٌ افسر دٍن پایٌ بَدم ٍ این برٍ ٍ بیا رٍ نداشتو. شدى بَدم

 .پس خالصٌ نیگو. يفتاد نن برات تعریف کنو
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ٌ اش نهی شد نن يو چند ٍقتی بَد . چند سالی بَد از ازدٍاجهَن نی گذشت. نادرت بچ
برادريای کَچک ترم ! آرى درد. خَردن زيرناری رٍ شرٍع کردى بَدم تا این درد یادم برى

کارم شدى بَد . حشهت خان، رفیق گرنابٌ ٍ گلستانو بَد... بچٌ داشتند ٍ نن ينَز
یا . پنج شنبٌ بٌ پنج شنبٌ برم گالب درى ٍ با يو بساط زيرناری ٍ عیش ٍ نَش بچینیو

یک شب کٌ خیلی حالو خراب بَد ٍ . نن نی رفتو اٍن جا، یا اٍن نی اٍند تًران
گفتو . نهی دٍنو سر چی با نادرت بححو شدى بَد، سفرى دل پیش حشهت خان باز کردم

 .کٌ چقدر دلو ریشٌ نی خَاد ٍ زنو نازاست

 .بغض کردى بَد. صدای پدرم لرزید

بٌ حشهت خان . نِن بی نانَس از نازایی زنو پیش یک نرد غریبٌ شکایت بردى بَدم -
 .گفتو کٌ نی خَام یک بچٌ بی سرپرست کٌ پدر ٍ نادرش نعلَم باشن رٍ برام پیدا کنٌ

بٌ زحهت . نهی تَانستو باٍر کنو! نن؟ نٌ... یعنی نن. صدا در گلَیو خفٌ شد. تنو لرزید
 .لب باز کردم

 ...یعنی شها... یعنی نن -

 .ينَز پشت بٌ نن بَد. پنجرى را باز کرد. پدرم از رٍی صندلی بلند شد

 !نٌ -

 :با التهاس داد زدم

 پس چی؟ پس نن کی ام؟ -

ٌ يایش لرزید. پدرم بٌ پردى ی پنجرى چنگ زد ٍ سر نیان پردى فرٍ برد پدر نن، . شان
 .کهی نفس کشید ٍ ادانٌ داد. کسی کٌ با یک نگايش يهٌ را زيرى ترک نی کرد
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ٌ ی یک بی پدر ٍ " گفت . حشهت خان رفت تَ جلدم - تَ کٌ ریشٌ نی خَای، چرا بچ
ٌ ی خَدت نباشٌ؟ بعدش بٌ زنت بگَ این بچٌ  نادر دیگٌ رٍ بزرگ کنی؟ چرا اٍن بچٌ، بچ

 "!بی سرپرستٌ

نن کٌ زيرناری عقل از سرم پرٍندى بَد عقلو رٍ دادم دست حشهت خان ٍ يهَن 
ٌ ای تَ جنَب شًر از .  گفت صاحب این خَنٌ از آشناياشٌ. شبَنٌ نن رٍ برد در یٌ خَن

يشت سر عائلٌ دارى کٌ تا حاال سٌ تا از . بِد رٍزگار پَلش رٍ خَردن ٍ بٌ دریَزگی افتادى
طاس . گفت، گفت دختر کَچک ترش نریضی طاسی دارى. دخترياش رٍ فرستادى يٍَ

. برای يهین کسی سراغش نهیاد. فرق سرش پیداست. کٌ نٌ، انا نَياش خیلی کهٌ
ٌ ش رٍ بًت بگو نن اٍن . حقَقو باال رفتٌ بَد. تازى کار ٍ بارم سکٌ شدى بَد. خالص

از اٍل يو قرارنَن این بَد کٌ بچٌ دنیا بیاد ٍ . دختر رٍ در ازای چند تا سکٌ عقد کردم
نادرش يهین کٌ یٌ آدنی پیدا شدى بَد تا اسو رٍی دخترش بذارى . برى پی زندگیش

بیچارى برای . اٍلین بار کٌ اٍن دختر رٍ دیدم چًرى ش بٌ دلو نشست. خَشحال بَد
لب ٍ دين . تقَیت بٌ نَياش حنا بستٌ بَد؛ انا چشو ٍ ابرٍی زیبا ٍ کشیدى ای داشت

بًشَن . اسهش، اسهش شًال بَد. قد ٍ قَارى ی ریز ٍ دلربایی داشت. قشنگی داشت
يهین کٌ . نگفتو آدرسو کجاست،  نهی خَاستو يیچ نشَنی از نن داشتٌ باشند

حشهت خان رٍ نهی دٍنو از کجا نی شناختن حاضر شدن دخترشَن رٍ بٌ عقدم در 
رٍی . انگار دنیا رٍ بًو دادى بَدن. بعد از چند ناى رفت ٍ آند اٍن دختر باردار شد. بیارن

حس این کٌ یٌ بچٌ از گَشت ٍ خَن خَدم دارى تَ بدن اٍن زن رشد . پا بند نبَدم
 .نی کنٌ نن رٍ رٍی ابريا نی برد

آستٌ نی رفتو . نهی گذاشتو بفًهٌ زیر سرم بلند شدى. ، کو نهی گذاشتو از طرفی برای زنو
ٌ ام نی اٍندم نهی دٍنو حکهت خدا چی بَد کٌ تَ سفر نشًد حال نادرت خراب . آست

ٌ ام . ٍقتی رسَندنش نریض خَنٌ، دکتريا گفتن باردارى. شد ننی کٌ تا حاال ریش
 .خشکیدى بَد، حاال دٍ تا بچٌ داشتو کٌ داشتن يو زنان رشد نی کردن ٍ بزرگ نی شدن
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 .کالفٌ چنگی نیان نَيایش زد. پدرم نشست

با این کٌ از شیر نرغ تا جَن آدنیزاد رٍ براش تًیٌ کردى بَدم؛ انا . زنو ضعیف بَد -
بًش . لعبت حسابی يَاش رٍ داشت. يهیشٌ یٌ پاش نریض خَنٌ بَد ٍ یٌ پاش خَنٌ

ير يفتٌ بٌ نادرش . نی رسید؛ ٍلی اٍن طفلک، شًال رٍ نیگو، کسی نبَد کٌ بًش برسٌ
 ...تا این کٌ. پَل نی دادم تا ير چی الزنٌ براش تًیٌ کنٌ

گلَیو خشک شدى ٍ . فکر نی کرد؟ نهی دانو! گریٌ نی کرد؟ نهی دانو. پدرم ساکت شد
پدرم . در برزخ گیر افتادى بَدم ٍ اخبار ناگَار از ير سَ بٌ سراغو نی آند. نی سَخت

 :ادانٌ داد

از . اٍن نَقع شًال پا بٌ ناى بَد ٍ ير آن ننتظر. زنو شش نايش بَد کٌ دردش گرفت -
گفتو . قَل دادى بَدم کٌ طالقش نهیدم. ٍقتی باردار شدى بَد بًش نًر پیدا کردى بَدم

ٌ اش رٍ يو با يو نی خَام؛ انا ازش قَل گرفتٌ بَدم کٌ يرگز  ٌ ام اٍن ٍ بچ کنار زن ٍ بچ
زنو دردش گرفت ٍ لعبت ٍ خدابخش بردنش . داشتو نی گفتو. نباید زنو بَیی ببرى

... تا بًو خبر دادن خَدم رٍ رسَندم؛ ٍلی. نن از يهٌ جا بی خبر سرکار بَدم. زایشگاى
فقط خدا نی دٍنٌ کٌ نن . ٍلی بًو گفتن حال خانَنت خیلی خرابٌ نهکنٌ از دست برى

لعبت رٍ فرستادم خَنٌ تا خَنٌ رٍ برای اٍندن خانو ٍ . پشت در اتاق عهل چی کشیدم
خدابخش رٍ يو فرستادم دنبال نادرزنو کٌ البتٌ اٍن يو اٍن نَقع . بچٌ آنادى کنٌ

تا این کٌ در اتاق باز شد ٍ نادرت رٍ . خَدم بَدم ٍ خَدم. نریض بَد ٍ نتَنست بیاد
پرستار ازم خَاست خَدم بٌ خانهو . بچٌ نردى بَد. عین یٌ نردى با برانکارد آٍردن بیرٍن

انگار قسهت بَد يهَن کاری کٌ از قبل نی خَاستو رٍ انجام . يهَن جا نقشٌ چیدم. بگو
. با رئیس بیهارستان تبانی کردم. با پَل دين پرستار ٍ دکتر رٍ بستو. بدم رٍ بکنو

دیگٌ اٍن ٍقت يا تازى اسو ٍ رسو پیدا ٍ . بیهارستاِن سازنان بَد ٍ نن رٍ نی شناختن
بٌ زنو گفتن بچٌ نیاز بٌ نراقبت دارى ٍ نهی تَنن بیارن تا . شًرتی در کردى بَدم
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از طرفی خَدش يو بٌ خاطر ضعف زیادی کٌ داشت اجازى نداشت تا چند رٍز . ببیندش
دٍ رٍز بعدش شًال دردش گرفت ٍ یٌ پسر سر ٍ نر ٍ گندى عینًَ یٌ . از جاش بلند شٌ
قابلٌ آٍردى بَد باال . نادرش خسیسی کردى بَد ٍ نبردى بَدش زایشگاى. برى برام دنیا آٍرد

ٌ ام با دنیا . سرش؛ انا خَاست خدا بَد کٌ ير دٍ سالو باشن غو از دست رفتن بچ
. ٍقتی بغلش کردم داشت انگشتش رٍ نی خَرد. اٍندن پسرم جاش رٍ بٌ شادی داد

بٌ نادر ٍ . اسهش رٍ گذاشتو اسفندیار ٍ بٌ شًال یٌ النگَی پًن چشو رٍشنی دادم
بعد یک رٍز . پایین دست بَدن ٍ دستشَن بٌ جایی بند نبَد. پدرش گفتو قصدم چیٌ

ٌ ام نردى ٍ زنو خبر ندارى. بٌ شًال گفتو نجبَرم زیر قَلو بزنو بٌ پام . قسهو داد. گفتو بچ
ٌ اش رٍ ازش جدا نکنو با این کٌ خَنریزی داشت؛ انا تا . خَن گریٌ نی کرد. افتاد کٌ بچ

. پسرم رٍ بردم ٍ گذاشتو تَ دانن زنو. دم در دنبالو دٍیید؛ ٍلی نن این کار رٍ کردم
ينَز کٌ ينَزى نیگٌ اسفندیار تَ بچگی تپل ٍ نپل ٍ سرحال بَد ٍ بًش نهی خَرد شش 

چقد اسپند دٍد نی کرد کٌ بچٌ شیش نايٌ نن قد بچٌ کانل ٍ نٌ . نايٌ باشٌ
ٌ ست  !ناي

چطَر طاقت بیاٍرم؟ چطَر بپذیرم این زن ... یعنی نادر... یعنی! پس آن بچٌ نن بَدم
خدایا این چٌ نصیبتی بَد؟ این ... کٌ نرا شیر دادى ٍ بزرگ کردى نادر ٍاقعی ام نیست

 چٌ تقدیری بَد؟

حس کردم تار يای . ٍقتی پدرم رٍیش را بٌ سهتو کرد حس کردم بیست سال پیر شدى
تا بٌ حال . حس کردم چین دٍر چشو يایش اضافٌ شدى. سپید نَيایش بیشتر شدى

. پدرم دست رٍی قلبش گذاشت... ندیدى بَدم انسانی در چند دقیقٌ این يهٌ پیر شَد
 .ٍقتی خَاست بلند شَد چًرى اش از درد در خَد جهع شد. بٌ زحهت از جا بلند شد
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ٌ تر از آنو کٌ تَان سخن گفتن داشتٌ باشو. ننتظر نهاند تا حرفی بزنو . نی دانست شَک
ٍقتی پدرم خهیدى ٍ تکیدى، خَد را بٌ سهت در نی کشید تنًا یک سَال در سرم تکرار 

 :گَیی فکرم را خَاند کٌ شرنندى گفت. پدر دست بٌ دستگیرى در کشید! نادرم. نی شد

ٌ گیر شد - برای این کٌ سراغت رٍ نگیرى کهتر بًش سر . تَ رٍ کٌ از نادرت جدا کردم گَش
تا دٍ ناى . بٌ قَل حشهت خان ننت گذاشتو کٌ يهَن ٍقت طالقش ندادى بَدم. نی زدم

بًش گفتو حاضرم باز باردارش کنو تا بچٌ داشتٌ . سٌ يفتٌ یکبار بٌ دیدنش نی رفتو
 ...بعد از دٍ ناى، یٌ رٍز حشهت خان برام پیغام فرستاد کٌ. باشٌ

درد خَد را فرانَش کردى ٍ دلو داشت برای . انگار کسی بٌ قلبو چنگ نی زد. ساکت شد
خدا خدا . کلهات بٌ ذينو يجَم نی آٍرد. نادری کٌ يیچ خاطرى ای از اٍ نداشتو نی تپید
ٌ اش را تهام نکند؛ انا کرد  .بغضش ترکید. نی کردم کٌ پدر جهل

ٌ شَن کٌ داشتن پارچٌ سیاى بٌ در آٍیزٍن نی کردن - شًال، دق . ٍقتی رسیدم دم خَن
 ...کردى بَد

 .در را باز کرد ٍ بیرٍن رفت

با خیال نادری کٌ بعد از این يهٌ سال تازى تپش يای قلبو را . با يزاران فکر تنًا ناندم
آى این آخری را تاب ... از آن خَد کردى بَد ٍ تًهینٌ کٌ حاال در کنار یک نرد دیگر

. دلو برای نادرم سَخت. قلبو از کار نی افتاد اگر نی خَاستو فکرش را بکنو. نداشتو
ٌ اش را پس بگیرد َفکو . تجسهش کردم کٌ با حال نزار بٌ دنبال پدرم نی دٍد تا جگر گَش

 ...تندیس پدرم، بٌ کل در ٍجَدم شکست .  از فشار دندان يا درد گرفت

حتها نادر بیچارى ام با خیال این کٌ فرزندش در . از خَدم يو بدم آند. ای آدم بی نرٍت
حتها از این کٌ . آغَش زنی دیگر شیر نی خَرد ٍ اٍ را نادر صدا خَايد زد دق کرد ٍ نرد
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حتها از خیال این کٌ زنی دیگر . چشو يایو بٌ صَرت نادری دیگر نی خندد دق کرد ٍ نرد
 ...ای ٍای نادرم. دندان درآٍردن ٍ تاتی کردن فرزندش را جشن نی گیرد دق کرد ٍ نرد

دلو بٌ حال نادری کٌ بزرگو کردى ٍ حال از برنال شدن این راز در خَد نی شکند يو 
ٌ يا پایین رفتو.  سَخت نادر ٍ پدر، چَ سردنداران لشگری شکست . بلند شدم ٍ از پل

ٌ ای زانَی غو بغل کردى بَدند نادر نتَجٌ . پدرم پیپ نی کشید. خَردى ير کدام در گَش
بٌ راستی نادر . پا تا سرم را. سر تا پایو را. با لرزش پلک ٍ چانٌ نگايو کرد. حضَرم شد

ٍاقعی ام اٍ بَد یا آن کٌ نرا بٌ دنیا آٍردى؟ درست است کٌ خَن، خَن را نی ِکشد ٍ 
ندید عاشق آن کٌ نرا زاییدى شدى بَدم؛ انا تهام ٍجَدم يهین زنی را نادر نی نانید کٌ 

بازندى کدام یک بَدیو؟ اٍ کٌ تازى . در چند قدنی ام نستاصل ٍ درناندى نگايو نی کند
فًهیدى بَد نن فرزندش نیستو، یا نن کٌ پی بردى بَدم اٍ نادرم نیست؟ نگايش بین 

قطرى اشکی لرزان ٍ غلطان از گَشٌ چشهش جاری شد ٍ آغَش .  چشو يایو دٍ دٍ نی زد
يهان عطری را . بَییدنش. بٌ آغَشش پناى بردم. دٍیدم. درنگ نکردم. بٌ طرفو باز کرد

يهان گرنایی را داشت کٌ يرگاى خردسال بَدم .  نی داد کٌ از کَدکی پرٍرشو دادى بَد
یک کالم، فارغ از گَشت ٍ . آغَشش انن بَد، نًربان بَد، عشق داشت. آرانو نی کرد

 !بَد" نادر " خَن 

کٌ اجر سکرآٍر آن عشِق از دست ... کٌ آرانو کند... آخ کٌ چقدر بٌ این آغَش نیاز داشتو
ٌ ی آن شب را رام کند... رفتٌ را خنحی کند . ير دٍ در آغَش يو گریستیو. کٌ سرگیج

از شادی این کٌ نن ٍ نادر این گَنٌ بٌ يو عشق نی ٍرزیو کٌ . پدرم يو اشک نی ریخت
. یا از فکر زن ٍ فرزندی کٌ از دست دادى بَد. يیچ رابطٌ خَنی نهی تَاند جدایهان کند

. نادرم را نی خَاستو. نهی تَانستو راحت بخَابو. آن شب کَدک شدى بَدم! نهی دانو
اٍ بٌ نن بٌ چشو فرزند .  يهچَ تهام سال يای پیش. يهچَ پریرٍز. يهچَ دیرٍز. آند

نگر . نادر ٍ فرزند بَدیو. نن يو اٍ را يهسر پدرم نهی دیدم. يٍَیش نگاى نهی کرد
نی شد يجدى سال نادر ٍ فرزندی را یک شبٌ فرانَش کرد؟ نگر نی تَانستیو یک عهر 
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جانش بَد ٍ . حس خانَادى داشتن را در کنار یکدیگر فرانَش کنیو؟ جانو بَد ٍ نادرم
بعد چند ٍقت سرکار .  با این حال فردا سراغ خانَادى نادر نرحَنو را از پدر گرفتو. نن

نپرسید برای چٌ؟ نپرسید چرا؟ بی آنکٌ بخَايد چک ٍ . رفتٌ ٍ تازى بٌ خانٌ رسیدى بَد
ٌ شان برگشتند شًرستان ٍ . چانٌ بزند، گفت کس ٍ کاری ندارم بعد از فَت نادرم يه
ٌ اند کٌ اگر يو . يیچ نشانی از خَد بٌ جا نگذاشتند يیچ ٍقت يو سراغی از نن نگرفت

گرفتٌ باشند تنًا رابط آنًا حشهت خان بَدى کٌ نی تَانستند اٍ را از جای خَد باخبر کنند 
 .کٌ آن يو نکردى اند

 ".حکها ننتظرم است. پس خاک نادرم کجاست؟ باید زٍدتر بٌ دیدارش برٍم: "پرسیدم

گفتن نی خَان ببرنش . ؛ ٍلی نخالفت کردن نن نی خَاستو شاى عبدالعظیو دفنش کنو -
فردا . قرار بَد فردای اٍن رٍز بیام ٍ با يو از سردخَنٌ بٌ طرف شًرستان بریو. شًرستان

ٌ شَن دیدم نیستن ٌ يا گفتن يهَن دیرٍز رفتن. کٌ رفتو دم خَن نهی خَاستن . يهسای
نن نهی دٍنستو اسو . حق يو داشتن. نن تَ نراسو باشو یا حتی نحل دفنش رٍ بدٍنو

. کار بٌ قَم ٍ خَیش يو نداشتیو. ازدٍاج نا یک نعانلٌ بَد! رٍستا ٍ آبادیشَن چیٌ
تازى نی خَاستو دل بٌ دلش . نن پَل داشتو براشَن ٍ اٍن يا يو زنی کٌ برام بچٌ بیارى

 "...بدم ٍ براش زندگی بسازم کٌ

ٌ يا باال نی رفت  :طَری کٌ انگار با خَدش حرف نی زند گفت. پدرم، يهان طَر کٌ از پل

 ...يهیشٌ بًت نی گفتو تَ شبیٌ نادرتی -

این کٌ خانَادى ی نادرم سراغو را نگرفتٌ بَدند شاید بٌ این دلیل بَد کٌ نرا عانل نرگ 
فرزند خَیش نی دانستند؛ انا این کٌ پدرم تالشی برای یافتن آنان نکردى بَد تنًا یک 

دلش نهی خَاست این راز رٍزی برنال شَد  ٍ حضَر خَیشاٍندان شًال در . دلیل داشت
ٌ ای سنگین بَد کٌ آرانش زندگی اش را بر يو نی زد چٌ بًتر کٌ رفتٌ . این نیان، سای

حال با خیال راحت کنار زنی کٌ عاشقش بَد ٍ فرزندی کٌ از خَن خَدش بَد . بَدند
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غافل از آن کٌ رٍزی تاٍان این خَِن نادرم دانان ! بی نزاحو، بی دردسر. زندگی نی گذراند
يهٌ جا پر شدى بَد کٌ . زندگی اش را خَايد گرفت ٍ این رسَایی عظیو را بٌ بار نی آٍرد

عدالت خَاى بزرگ با آن يهٌ خدم ٍ حشو، با آن يهٌ برٍ ٍ بیا، با آن يهٌ دبدبٌ ٍ 
کبکبٌ، در شب عرٍسی فرزندش ساکت ناند تا نَعرٍسش را از پای حجلٌ ٍ در جلَی 

چٌ . يهان کسی کٌ پیش از آن يو ادعا کردى بَد نانزِد عرٍسش بَدى. چشهانش ببرند
. رٍ سیايی ٍ رسَایی باالتر از این کٌ نانَسش را در شب عرٍسی از آن خَد کردى اند

سرم بازار نسگريا بَد ٍ دلو گنبد شیخ لطف . کٌ عرٍسی تنًا فرزندش را بريو زدى اند..
 ...اهلل

ٌ ام کجا بَد؟ چٌ نی کرد؟ . کرخ بَدم. استخَان يایو درد نی کرد. طاقت نداشتو تًهین
نَيای نَاجش را شانٌ نی زد؟ برای کٌ؟ آن چشو يا نی تَانستند با دیگری نًربان 

ٌ ام دیگر  باشند؟ نی تَانستند بٌ کسی دیگر زل بزنند ٍ فریاد نزنند کٌ عاشق اند؟ تًهین
تنًا نی دانستو کٌ . يذیان نی گفتو؟ خَاب نی دیدم؟ نهی دانو... نال نن نیست؟ آى

ٍ دیگر آن اسفندیار پیش از تًهینٌ . دیگر يیچ ٍقت بٌ ٍضع سابق برنخَايو گشت
 .نخَايو شد

*** 

نادرم بٌ خانٌ يهسایٌ رفتٌ بَد تا در نجلس سهنَ پزان . چند رٍز تا عید ناندى بَد
ٌ ی يهسایٌ کهکی کند. شرکت کند . نذر کردى بَد بعد از بًبَدی نن در نجلس ير سال

شاید نی خَاست از گالبتَن . رضا از صبح آندى بَد ٍ در گفتن حرفی دل دل نی کرد
ٌ ام! شاید يو از نگارین! بگَید ٌ الی کتاب يای . از ير کٌ انتظار داشتو االا تًهین از الب

ٌ ام حافظ را برداشت  .کتابخان

 .نیت کن -
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ٌ ای کٌ دیگر از آِن نن نبَد این فکر . قلبو درد گرفت. با چٌ نیتی فال نی گرفتو؟ تًهین
طاقت این را نداشت کٌ حالی اش کنو . باید با قلبو راى نی آندم. حالو را بد نی کرد

.  آن چشو يا کٌ رٍزی ٍجَدم را بٌ آتش نی کشید، دیگر نیست. تًهینٌ، دیگر نیست
 "بگیر. " نیت کردم.  حریفش نهی شدم. نگر حالی اش نی شد

 يرگزم نقش تَ از لَح دل ٍ جان نرٍد"-

 يرگز از یاد نن آن سرٍ خرانان نرٍد

 يرچٌ از بارغهت بردل نسکین نن است

 برٍد از دل نن ٍز دل نن آن نرٍد

 آنچنان نًر تَام در دل ٍ جان جای گرفت

 "کٌ اگر سر برٍد از دل ٍ از جان نرٍد

... 

سرم را نیان . صدای دلنشین رضا حال دلو را بٌ آشَب کشیدى بَد. دیگر نهی شنیدم
رضا کتاب را . راى بٌ حال خَد نهی بردم. غریب بَدم. نستاصل بَدم. دست يا گرفتو

. نن نن نکرد. کنارم نشست ٍ دستی بٌ سر ٍ گردنو کشید. بست ٍ رٍی نیز گذاشت
 :صدایش نتین ٍ راسخ بَد

گَیا اٍندى تا ٍسایل شخصیش رٍ از عهارت بردارى . دیرٍز با خبر شدم. اٍندى گالب درى -
انیر . نی دٍنو کار درستی نهی کنو کٌ بًت نیگو. ٍ با نَکر ٍ کلفت يا خداحافظی کنٌ

گفتو حاال کٌ این طَرى اگر چیزی از اٍن پیشت نَندى . تنًاست. خسرٍ باياش نیَندى
 .بدی تا بًش پس بدم
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حکها کار گالبتَن ! فًهیدن این کٌ چٌ کسی اٍ را از آندن تًهینٌ باخبر کردى سخت نبَد
. شاید دست خط دادى بٌ رانندى ی نینی بـ ـَسـ آبادی تا بٌ آدرس بیهارستان ببرد. بَدى

پیش از این يو چندباری بٌ يهین صَرت دست خط فرستادى بَد تا رضا را از کسالت 
ٌ شان کند  .ننٌ یا آقابزرگ باخبر کند تا بٌ گالب درى برٍد ٍ نعاین

نادرم ينَز نیاندى ٍ پدرم يو . بیهارستان کار داشت. نايار را خَردى ٍ نخَردى رضا رفت
. راى افتادم. بٌ گالب گفتو جایی کار دارم اگر نادر پرسید بگَ نگران نباشد. سرکار بَد

بساط آجیل . خیابان يا نهلَ از جهعیتی بَد کٌ خَد را برای عید نَرٍز آنادى نی کردند
چٌ . فرٍش يا، نايی فرٍش يا ٍ آن يا کٌ نايی قرنز ٍ جَجٌ رنگی نی فرٍختند داغ بَد

با خَد فکر کردم این عابران کٌ از پس بَق يای . شَر ٍ شَقی نیان نردم بٌ پا بَد
ناشینو از جلَی راى کنار نی رٍند يیچ با خَد خیال نی کنند نن چٌ نصیبتی را از سر 
ٌ ای بٌ این بیاندیشند کٌ چشو يای تًهینٌ با جان نن  گذراندى ام؟ بٌ خدا کٌ اگر لحظ

پیچ يای خیابان را با تپش قلب ٍ تنگی نفس . دیگر بٌ گالب درى رسیدم! چٌ کردى اند
ٌ ی آقابزرگ برسو گالب درى سردتر از تًران بَد ٍ زنین از باران شب . گذراندم تا بٌ خان

خَدم يو چند . با ير قدم تپش يای قلبو بیشتر ٍ بیشتر نی شد. پیش گل ٍ الی داشت
دست لباس ٍ چند کتاب جا گذاشتٌ بَدم کٌ بًانٌ خَبی برای سر زدن بٌ گالب درى بٌ 

بَی گل يای . جای آقابزرگ رٍی ایَان خالی بَد. نیان حیاط ایستادم. حساب نی آند
ٌ يای ریز سبز خَدنهایی نی کرد بًار . خَدرٍ در حیاط پخش شدى ٍ رٍی درختان جَان

نعیو داشت از نطبخ . سرد ٍ تاریک ٍ بی رٍح. آندى بَد؟ برای نن کٌ ٍسط زنستان بَد
 .از تعجب يهان جا ایستاد. بیرٍن نی آند کٌ نرا دید

. سعی کردم ظايرم را حفظ کردى تا پی بٌ التًاب درٍنو نبرد. سالنش را پاسخ دادم
ٌ يای لباس بافتنی سبز رنگش را یکی یکی باز کرد ٍ . لبخند تصنعی بٌ صَرتش زدم دکه

 .پیش آند
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 .خبر نی دادید گاٍی گَسفندی چیزی سر نی بریدیو! آقا چٌ بی خبر -

ٌ يای ! اضطراب داشت انگار. دیدم کٌ دست يایش نی لرزد رد نگايو را رٍی چکه
 .ِگلی اش دید

 .اینجا زنستَن دیر نیرى آقا -

 :در عَض گفت. حرفی از ریش نزد! ٍلی نٌ. گفتو شاید ریش يایو باعخ تعجبش شدى

 .اجازى بدین خبرشَن کنو. عزیزخانو ٍ حاج سیف اهلل نًهان دارن -

طَلی نکشید کٌ آقا بزرگ ٍ ننٌ، . ٍ بی آنکٌ ننتظر جَاب نن باشد یا اهلل گَیان باال رفت
ٌ يا پایین آندند ٌ يای چَبی از صدای . پریشان ٍ با عجلٌ از پل صدای تاالپ ٍ تاالپ پل

یک آن حس کردم پردى ی تَری یکی از اتاق يای باال تکان خَرد؛ انا . قلب نن آرام تر بَد
ننٌ . آقا بزرگ در آغَشو کشید. آنقدر کَتاى کٌ گفتو شاید اشتباى دیدم. فقط یک لحظٌ

نگر عزادار نبَدم؟ چٌ . اشک ریخت کٌ چرا خَدم را يهچَن عزاداران این شکلی کردى ام
تَقعی داشتند؟ کٌ بعد از ناجرای گزندى آن شب خو بٌ ابرٍ نیاٍردى ٍ بٌ رٍی خَدم 

. کفش يایو را کٌ حاال گلی يو شدى بَد کنار نردى يای چَبی ایَان جفت کردم! نیاٍرم؟
ٌ ای باز شد با نگاى يای رنز آلَد ٍ نگران با یکدیگر . ير دٍ نضطرب بَدند. در اتاق با نال

ٌ رٍیو کنار گرانافَن ایستادى . رٍی نبلی کنار پنجرى نشستو. سخن نی گفتند آقا بزرگ رٍب
رٍ بٌ نن . ننٌ از صندٍق خانٌ کیف دستِی سیايی آٍرد ٍ بٌ دست آقابزرگ داد. بَد

 :گفت

ننٌ الًی . کاش نن نردى بَدم ٍ این رٍزيا رٍ نهی دیدیدم. الًی کٌ ننٌ دٍرت بگردم -
 ...کٌ

ٌ اش از زیر . بغضش ترکید ٍ با گَشٌ رٍسری سپیدش چشو يا را پاک کرد گیسَان بافت
قلبو آتش گرفت ٍ با آخی در خَد . رٍسری، ينَز از حنای شب عرٍسی نن رنگی بَد
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طَری کٌ انگار دیگر نرا این جا ٍ در این اتاق در آغَش . ننٌ در آغَشو گرفت. جهع شدم
ننٌ شام را بًانٌ کرد ٍ نن را با آقابزرگ تنًا . يَا رٍ بٌ تاریکی نی رفت. نخَايد گرفت

ٌ يای . آقابزرگ ساک را رٍی زنین گذاشت ٍ کنار گرانافَن نشست. گذاشت با دان
اگر ننٌ بَد دعَایش نی کرد کٌ حرنت تسبیح را نگٌ دارد . تسبیحش بازی بازی نی کرد

ٌ رٍی آقا بزرگ چَ نجرنی در . کٌ تسبیح برای ذکر گفتن است نٌ بازی کردن نن رٍب
. جَ غیر طبیعی بَد ٍ نی دانستو حرف يایی باید زدى شَد. نقابل قاضی نشستٌ بَدم

کٌ دلش با نن است ٍ پای سفرى عقد .  ..خدا خدا نی کردم کٌ بگَید تًهینٌ عقد نکردى
 .کسی دیگر نهی نشیند

 .حکها خبر داری کٌ تًهینٌ عقد کردى -

دست يایو را نشت کردى ٍ رٍی دستٌ . تیر نستقیو بٌ قلبو خَرد. صاف بٌ يدف زد
 .صندلی فشار دادم

 .با انیرخسرٍ يو عقد کردى -

ٌ ام بلند شد  .داشتو َفکو را سَراخ نی کردم. صدای دندان قرٍچ

. پس يرچی نیگو آٍیزى ی گَشت کن. از خَن عدالت خَاى يا. تَ از خَن ننی اسفندیار -
االن نن این چیزيا رٍ بٌ تَ نگو کسی . انرٍز يستو فردا نیستو. نن آفتاب لِب  بَنو

 .این زن االن شَير دارى. دیگٌ بًت نهیگٌ

 :بی ادبی کردى ٍ نیان حرفش پریدم

 .پای سفرى عقد بَد کٌ بردنش! اٍن ٍقت يو شَير داشت -

 .آقا بزرگ صاف بٌ چشهانو نگاى کرد. صدا در گلَیو خفٌ شد
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دنبال عرٍس . خَِن نن پی بی نانَسی نهیرى! برای يهینٌ کٌ نیگو تَ از خَن ننی -
 .نردم نهیرى

 آقا بزرگ چٌ نی گفت؟ عرٍِس نردم؟ داشت تَ را نی گفت تًهینٌ؟ تَ عرٍِس نردنی؟

 !تَ دزد نانَس نیستی! تَ با انیرخسرٍ یکی نیستی -

 تًهینٌ حاال تَ نانَِس نردنی؟. زار زدم. با صدای بلند گریستو. طاقت نیاٍردم

نادر يهین انیرخسرٍ، زن ! تَ اٍلین نفری نیستی کٌ این نصیبت رٍ نی چشی -
صَلت خان یک پَل سیايی داد دست یک .  شَيرداری بَد کٌ سٌ تا يو بچٌ داشت

طالقش داد ٍ . گفت این بابا شَير این زنٌ. چَپان ٍ بٌ زٍر اٍن زن رٍ برد نحضر
بٌ شَيرش يو خبر دادند کٌ اگر دست از پا خطا کنٌ با تیر نی زننش ! خَدش گرفتش

بابا جان، این يا . کٌ زنان نا اٍن قدیو يا، رحهت خدابیانرز تَ دى ٍنک يهین جَری نرد
حقیقت يایی يست کٌ تَ ير آبادی این نهلکت چندتایی ازش . قصٌ ٍ افسانٌ نیست

گیریو کٌ . گیریو کٌ تَ رعیت نبَدی! خان ٍ ارباب کٌ رحو بٌ رعیت نهی کنن. يست
چی شد؟ چٌ کار تَنستید بکنید؟ این ظلو رٍ رايی جز قیام . پدرت دبدبٌ ٍ کبکبٌ داشت

 .يهٌ نردم با يو نیست، یک دست صدا ندارى

 .نهی دانستو راز پدرم را نی دانند یا نٌ. از حرف يایش چیزی نهی فًهیدم

سر گذاشت رٍ . انرٍز صبح اٍند. تًهینٌ اینجاست. این يا رٍ گفتو تا بٌ اینجا برسو -
ٌ ات ٍ تا يهین االن گریٌ کرد گفت . گفت جَن شًاب الدین در خطر بَد. دانن نن

تًدیدش کردى بَد کٌ بٌ يهین راحتی کٌ اٍن رٍ جلَی چشو يهٌ دزدیدى ٍ گرٍ گرفتٌ 
. ٍ تًهینٌ رٍ از پای سفرى عقد بردى، يهَن قدر راحت يو نی تَنٌ اسفندیار رٍ بکشٌ

 .حرٍم زادى اٍنقدر ترسَندى بَدتش کٌ نجبَر بٌ این کار شدى
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. نگايی بٌ سقف انداختو! تًهینٌ اینجا بَد؟ يهٌ ٍجَدم اٍ را صدا نی زد. از جا برخاستو
 .با يهٌ ٍجَد نانش را فریاد زدم. در چند قدنِی نن. اٍ االن باالست

 "تًهینٌ. " صدایو در اتاق پیچید

کشیدى ای کٌ عجب بٌ جا . کشیدى ی آبدار ٍ با صالبت آقا بزرگ برق از چشو يایو پراند
انا نگر غیر از ... کٌ تًهینٌ شَير دارد؛ انا... کٌ یادم آٍرد نن از خَن اٍ يستو... بَد

حاال يو نن . این بَد کٌ پدرم حاال دیگر رازی در نیان ندارد کٌ از برنال شدنش بترسد
 .نی دانستو، يو نادرم

نا سًو . نی تَنٌ نا رٍ بًو برگردٍنٌ. نی تَنٌ طالقش رٍ بگیرى. آقا بزرگ پدرم نی تَنٌ -
 ...بدٍن يو نهی تَنیو. يهیو آقا بزرگ

گَشٌ سبیلش را تاب . آقا بزرگ نستاصل نگايی بٌ چشو يایو کرد ٍ سر جایش نشست
 :داد ٍ با نکخ گفت

ٌ ست کٌ دیگٌ راضی بٌ این ٍصلت نیست - ... نی گفت... نی گفت. این بار، این تًهین
 .نن دیگٌ لیاقت يهسری اسفندیار رٍ ندارم ٍگرنٌ صدبار جدا شدى بَدم

یعنی چٌ کٌ لیاقت نن را ندارد؟ گَیی کسی داشت استخَان يایو !  خرد شدم! شکستو
ٌ ی ... تًهینٌ. باٍر کردنی نیست... نٌ. نچالٌ رٍی زنین افتادم! را خرد نی کرد تًهین

چشو يایی کٌ حال نی دانستو فرٍغش را از . چقدر دلو برای چشو يایش تنگ شد... نن
 .دست دادى ٍ برای يهیشٌ خانَش شدى

 .آقا بزرگ کیف را بٌ طرفو گرفت

 .يهٌ ٍسایلت تَشٌ، خَدم جهع کردم. بیا این ساک رٍ بگیر. خبر ندارى اینجایی -
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نردی بَدم کٌ . نی خَاست نرا ببیند. خَدش پردى را کنار زد. خبر ندارد؟ نٌ آقا بزرگ
ٌ ی ساک را گرفتو.  غرٍر ٍ غیرتش لگد نال شدى بَد . بی يیچ حرفی بلند شدم ٍ دست

ٌ ی ساک را ريا . خَدم را گو کنو. خَاستو برٍم بٌ درد خَد بهیرم؛ ٍلی آقا بزرگ دست
 .نگايی بٌ دست يایهان کٌ ير دٍ بٌ ساک چنگ زدى بَدیو انداختو. نکرد

 ...قسو بخَر کٌ این بار آخری بَد کٌ بٌ گالب درى اٍندی... قسو بخَر -

قسو بخَرم؟ یعنی این يهٌ خاطرى را در جای جای گالب درى بردارم ٍ بریزم دٍر؟ نگر 
تًهینٌ قرار بَد اینجا زندگی کند؟ چطَر اٍ نیان خاطرات نشترک نان غَطٌ ٍر شَد؛ انا 

ٌ اند، خاطراتش را يو نی خَاستند بگیرند؟ . این عادالنٌ نیست... نن خَدش را گرفت
 :ساک را بٌ طرف خَد کشید ٍ نصرانٌ گفت

 !قسو بخَر کٌ نظر بٌ نانَس نردم نداری -

 نانَس نردم؟ تًهینٌ حاال دیگر تَ نانَس نردم شدى ای؟. گر گرفتو. تنو داغ شد

 .بگَ کٌ دیگٌ اینجا نهیای. قسو بخَر اسفندیار -

چطَر قسو نی خَردم؟ چطَر قسو نی خَردم دیگر تَ را نبینو؟ نگر نی شد؟ نگر نی شد 
 نانًربان شد با آن چشو يا؟ راستی تًهینٌ، حاال تَ نانَس نردم شدی؟

گَیی خَدش يو با . آشفتٌ بَد. آقا بزرگ کیف را از دستو کشید ٍ بٌ زنین انداخت
 .گَیی نی خَاست تهنا کند. دیگر نٌ حکهی بَد ٍ نٌ دستَری. خَدش در ستیز باشد

 .یاال پسر، بگَ ٍ خالصو کن -

ابًت پدرم جلَی چشهانو شکستٌ بَد ٍ حال نهی خَاستو ابًت آقا بزرگ يو . تنو لرزید
 .بٌ زحهت زبان در ديان چرخاندم. نهی خَاستو در نظرم کَچک شَد. بشکند
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بٌ جان . قَل نی دم آقا بزرگ تا زنانی کٌ نی دٍنو اینجاست پا بٌ گالب درى نگذارم -
 ...تًـ

دست رٍی . نعصیت بَد نام زن شَيردار را آٍردن. نگذاشت اسهش را بر زبان بیاٍرم
ازم . قرآن آٍرد. کیف را برداشتو. دستش را بَسیدم ٍ در آغَشو کشید. لب يایو گذاشت

نعصیت نکنو ٍ تا زنانی کٌ شَير دارد . قَل گرفت کٌ دیگر نگاى بٌ نگايش نیندازم
نی ترسیدم طلسو این عشق . ننتظر نهاندم ننٌ از نطبخ برگردد. فکرش را يو نکنو

از اتاق کٌ بیرٍن . پايایو را سست کردى ٍ بٌ اشتیاق دیدار چشو يایش زیر قَلو بزنو
انگار بار اٍلی است کٌ . دست ٍ دلو لرزید. آندم صدای پايای کسی رٍی پلٌ نی آند

يهان طَر کٌ پایین نی آند داننش را . جَراب پشهی بٌ پا داشت. تًهینٌ را نی بینو
دیگر صبر ... گردنش ٍ . شنلش را کٌ از سرنا از دٍ طرف بٌ دٍر خَد نی کشید. دیدم

کٌ نرا از خَد بی خَد ... آن چشو يا کٌ جانو بَد. نکردم تا بار دیگر آن چشو يا را ببینو
ٌ ای گر گرفتٌ برای يهیشٌ گالب درى را ترک . کردى بَد قلبو نی سَخت ٍ با عجلٌ با سین

 ...کردم

آن چنان . رٍزيای بعد از تًهینٌ رٍزيایی کشدار ٍ ُکشندى بَد ٍ شب يایش صبح نهی شد
این درد، رفتٌ رفتٌ ٍ . در خَد شکستٌ بَدم کٌ دیگر يیچ رقهی نحل رٍز اٍل نهی شدم

آرام آرام از خاطر فانیل کهرنگ شدى ٍ از نیان بساط داغ غیبت زن يای فانیل چیدى 
دیگر ٍقتی ٍارد نجلسی نی شدم، نیان نیًهانان پچ پچ در نهی گرفت ٍ نگاى يا . شد

. دیگر بٌ نادرم کنایٌ نهی زدند کٌ آى نگارین دانانتان را گرفتٌ. رٍیو سنگینی نهی کرد
. دیگر این درد، این جراحت عهیق ٍ جانکاى تنًا در قلب نن ٍ زندگی نادرم ناند ٍ بس

گذاشتو این عشق خاک بخَرد ٍ با گذشت زنان بر . دل بٌ درس ٍ دانشگاى دادم
چند . پدرم بازنشست شد. نادرم يو نگذاشت برٍم. بَرسیٌ گرفتو. ارزشش افزٍدى شَد

نٌ این کٌ . خب نهی تَانست بیکار بهاند. سالی بَد کٌ با یکی از عهَيایو تجارت نی کرد
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. فقط بٌ این دلیل کٌ نهی تَانست بیکار در خانٌ بهاند. نٌ. نشکل نالی داشتٌ باشیو
 .عادت نداشت

*** 

ٌ نان را با یٌ سنگ اندازى کف . يهٌ چیز از یک شب سرد پاییز شرٍع شد شیشٌ خان
 .دٍر سنگ کاغذی پیچیدى بَدند. دست شکستند

 "باید بهیری ساٍاکی "

. رٍی دیَار خانٌ شعار نی نَشتند. ٍ این تازى ابتدای جدال نیان نردم ٍ شغل پدرم بَد
پدرم اصرار داشت نن ٍ نادرم از کشَر خارج . در خیابان لعن ٍ نفرین نان نی کردند

از . نادرم نپذیرفت. شَیو تا با خیال راحت انَال را بٌ فرٍش برساند ٍ بٌ نا نلحق شَد
سر آخر بٌ خاطر شدت فشار ٍاردى از بلبشَی انقالب بٌ تنًایی . پدر اصرار ٍ از اٍ انکار

نهی خَاست نا را ! نجبَر بٌ خرٍج از کشَر شد؛ چرا کٌ حتی نن يو يهرايی اش نکردم
نادرم قسو نی خَرد کٌ پدر تا بٌ حال نٌ کسی را شکنجٌ . نجبَرش کردند. تنًا بگذارد

ٌ يا بَد يدفش تنًا حفظ اننیت ٍ نظو کشَر بَد؛ انا در آن . کردى ٍ نٌ نَافق این برنان
تازى انقالب شدى بَد کٌ عهَجان يو دست زن . گیر ٍ دار تر ٍ خشک با يو نی سَختند

ٌ يا را گرفت ٍ بٌ فرانسٌ نًاجرت کرد خبر ازدٍاج نگارین با پسِر یک تاجر ایرانی . ٍ بچ
نادرم يهان اندک انیدش را برای سر ٍ سانان دادن . تباِر خَش آٍازى، در فانیل پیچید

بعد از . سالی دٍ نرتبٌ برای دیدن پدر بٌ خارج از کشَر نی رفتیو. نن از دست داد
نصادرى شدن انَال، تنًا يهان خانٌ ٍ کارخانٌ نادرم برایهان ناندى بَد کٌ حقَقی کٌ 

 .نن بٌ عنَان نًندس نی گرفتو سَای آن نحسَب نی شد

رٍزی کٌ خبر آٍردند آقا بزرگ ٍ ننٌ با يو ٍ در یک رٍز یکی پس از دیگری سکتٌ کردى ٍ 
ٌ اند، بدترین رٍز زندگی ام بَد انگار جانشان بًو ٍصل بَد ٍ بدتر آن کٌ بٌ . از نیان نا رفت

سخت . خاطر قسهی کٌ خَردى بَدم حتی برای تشییع پیکرشان يو بٌ گالب درى نرفتو
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سخت بَد ندیدن آقابزرگ . بَد ندیدن رٍی ناى ننٌ با آن سادگی ٍ لطافت يهیشگی اش
ای . آخرین بار برای عرٍسی دختر عهَیو در تًران دیدى بَدنشان. برای آخرین نرتبٌ

. کاش نی دانستو دیدار آخر است تا در آغَش ننٌ تا صبح نی گریستو ٍ اٍ آرانو نی کرد
تًهت يا ٍ . آى کٌ چٌ حرارت خانَش ناشدنی بَد رفتنش ٍ ندیدن ير دٍ نفرشان

نی گفتند اسفندیار بعد از تًهینٌ نٌ تنًا نتَانستٌ زنی . بدگَیی يای فانیل را ندید گرفتو
چٌ نی دانستند ! را بٌ يهسری انتخاب کند، کٌ حتی بٌ تشییع بزرگان خاندان يو نیاندى

يهین کٌ نفس نی کشیدم، . چٌ تَقعی داشتند از اسفندیاِر بدٍن تًهینٌ! قسو خَردى ام
با این يهٌ رٍزی نبَد کٌ از در . سر کار نی رفتو ٍ زندگی شخصی ام را داشتو خدا را شکر

ٍ يهسایٌ، دٍست ٍ آشنا، فانیل ٍ غریبٌ، نستقیو ٍ غیر نستقیو کسی پیغام نفرستد 
 ".نایل بٌ ٍصلت با آقا زادى يستیو" کٌ 

اٍ غریبانٌ، تنًا ٍ بعد از دٍرى ای . در بحبَحٌ جنگ بَد کٌ پدرم را يو از دست دادم
 .بیهاری سخت از نیان نا رفت

یاد ... کٌ چقدر دٍستش داشتو؛ انا چٌ دیر... تازى فًهیدم کٌ چقدر دلتنگش يستو
بعد از پدر، نادرم ... اصراريایش برای راضی کردن نا بٌ يهرايی اش جگرم را نی سَزاند

آخر بعد از افشای رازش . خَد را برای تنًایی پدرم سرزنش نی کرد. رٍز بٌ رٍز الغرتر شد
ٌ شان يهچَن سابق نشدى بَد اگر . غصٌ نی خَرد ٍ اشک نی ریخت. نزد نا، دیگر رابط

. کالس يای تدریسش نبَد، بی شک از غصٌ نبَد پدر ٍ بی سر ٍ سانانی نن دق نی کرد
ٌ ی آقا بزرگ رسیدى بَد ٌ اش ذکر . تا انسال کٌ نَعد خَاست ٌ ای کٌ در ٍصیت نان خَاست

 .کردى بَد

اگر نَى ام اسفندیار ينَز نجرد باشد، اٍ ٍصی است . از برای سنگ کردن خاِک این حقیر"
باشد کٌ از . تا خاِک نرا سنگ کند ٍ بر رٍی تهام قبَر دفن شدى در آرانگاى فاتحٌ بخَاند
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دعای ارٍاح پاِک يو ٍالیتی يا خدای نتعال نگاى رحهتی بر این بندى ناچیز خَد نیز 
 ".بیندازد

 چرا نن؟ انا عهَيایو نجابو . از پدرم يو نی تَانست این کار را بخَايد. ابتدا نپذیرفتو
ٌ ی خَد آقابزرگ است گفتند بعد از یک سال باید قبر را سنگ . کردند کٌ این خَاست

ير . نی کردی؛ انا حاال بعد از این يهٌ سال دیگر نهی شَد دست رٍی دست بگذاری
ٌ ی آقا بزرگ تکرار نی شد انا نن پای قسو جاِن تًهینٌ ایستادى بَدم؛ انا  سال خَاست

 .این بار با زٍر ٍ تًدید رايی ام کردند

*** 

ٌ ام ٍ بعد از دست کو . حال نن اینجایو. بٌ خَدم آندم رٍی ایَان خانٌ آقابزرگ نشست
شب شدى بَد ٍ نن در تاریکی ٍ زیر نَر نًتاب . سی ٍ چند سال بٌ عهارت خیرى شدى ام

ٌ ای کٌ نحل برق از خاطرم رد شد ٍ بٌ . با صدای جیرجیرک يا یاد گذشتٌ نی کردم گذشت
با کهک نَر تلفن يهرايو در اتاق را باز کردى ٍ پریز برق را . از جا برخاستو. اینجا رسید

ٌ يای با ترنٌ زینت شدى. يهٌ چیز عین رٍز اٍل بَد. زدم ٌ يا، رخت خَاب يا، طاقچ . الل
درست جلَ . دست يا را باال گرفتو. نخدى يای نخهل پَش با رٍیٌ سپید گلدٍزی شدى

بٌ چین ٍ . تنًا چیِز عَض شدى در این اتاق نن بَدم. خَب نگاى کردم. چشو
این . چرٍک يای پَست دستو، بٌ رگ يای برجستٌ اش، بٌ نَيای سپید ٍ سیاى رٍیش

اسفندیاری کٌ سنی از سر گذراندى؛ انا قلبو يهچَ يهان يجدى سالگی با ! نن يستو
ٌ اش بٌ سینٌ نی کَفت زخهی کٌ کًنٌ شدى بَد ٍ غبار غو . شَر ٍ عشق ٍ یاد تًهین

رٍیش را پَشاندى، زخهی کٌ بی يیچ نريهی در قلبو ناندى بَد، از نَ سر باز کردى ٍ 
ٌ ام نی کرد  .صدای پسرک از حیاط بلند شد. داشت خف

 .براتَن شام آٍردم. اٍندم دنبال ظرف يای نايار. يای آقا ...آقا -
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ٌ ام کردى بَد. خستٌ بَدم گَیی تهام این سال يا را در کیسٌ کردى ٍ . فکر گذشتٌ خست
 .رٍی ایَان رفتو. استخَان يایو درد نی کرد. رٍی دٍش حهل کردى باشو

. ظرف يای ظًر رٍ نشستو. از حاجی فتح علی تشکر کن. سالم پسر، دستت درد نکنٌ -
 .صبر کن با ظرف يای شام با يو ببر

 .پس نن این دیزی رٍ گذاشتو رٍ ایٍَن، خداحافظ -

عین . تا کهی، فقط کهی از حرارت درٍنو بکايو. از سرم گذشت کٌ سراغ تًهینٌ را بگیرم
آیا صاحب فرزند شدى؟ از زندگی اش راضی . عذاب بَد؛ انا نی خَاستو بدانو کجاست

راضی نبَد کٌ این يهٌ سال ! نعلَم است کٌ راضی بَدى. پرسیدن ندارد کٌ! انا نٌ. است
اٍ دیگر دختر نجرد نیست کٌ بٌ . درست نیست! نٌ نٌ! ٍل نهی کرد برٍد بٌ انان خدا

 :خَد اجازى ديو سراغش را بگیرم؛ انا نهی دانو زبانو بٌ فرنان چٌ کسی باز شد کٌ گفتو

تَ حشهت خان رٍ نی شناسی؟ ينَز يو نیاد آبادی؟ خبر داری چقدر از . راستی -
 انَالش نصادرى شدى؟

پسرک سر بی نَیش را خاراند ٍ طَری نگايو کرد کٌ انگار بٌ زبان سیارى ای دیگر صحبت 
 !نی کنو

االن پسرش . حشهت خان کٌ پدرم نی گفت دزد بَدى! نصادرى چی چی يست آقا؟ -
پدرم نیگٌ آقا شًاب الدین تَننی صناار با . يست، آقا خیلی نًربَنٌ، آقا نعلِو ناست

. پدرم نیگٌ این ساختهَن بًداشت يو آقا نجدالدین درست کردى. پدرش تَفیر دارى
 .االن اینجا نیست آقا، خارجٌ؛ ٍلی پدرم نیگٌ ير ٍقت بیاد سر بٌ گالب درى نی زنٌ

یاد . قلبو با شَر جَانی يجدى سالٌ نی تپید. اسو شًاب الدین نرا یاد تًهینٌ نی انداخت
. رٍزيایی افتادم کٌ در کنار تدریس بٌ شًاب الدین، نشق عشق نی کردم کنار تًهینٌ

شاید اگر نرا ببیند حتی بٌ خاطر يو نیاٍرد رٍزی بٌ خاطر . پس شًاب الدین اینجا بَد
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ٌ ام برای يهیشٌ از يو جدا شدى بَدیو در این سن ٍ سال . حفظ جان اٍ، نن ٍ تًهین
دلو برای شًاب الدین ٍ . خجالت نی کشیدم کٌ از عشق حتی در دل خَد سخن بگَیو

بًار بَد؛ انا دل نن . شیرین کاری يایش، تخس بازی يایش ٍ آن رٍزيا تنگ شدى بَد
 .ينَز نیل بٌ زنستان داشت

 آقا نعلهت تَ عهارت اربابی زندگی نی کنٌ؟ -

 .پسرک باز يو گیج نگايو کرد

عهارت اربابی آقا، يهَن خَنٌ بزرگٌ ٍسِط گالب درى ست؟ کٌ نصفش رٍ برای ندرسٌ  -
 گرفتن؟

 چرا دلو نی خَاست يهٌ چیز نحل رٍز اٍلش ناندى باشد؟. پس يهٌ چیز تغییر کردى بَد

صبح با . بعد از شام لباس راحت پَشیدم ٍ قرص فشار خَنو را خَردى ٍ بٌ بستر رفتو
ٌ ی گالب درى بَد کٌ . صدای پیاپی بَق ناشین از خَاب پریدم ٌ ی آقابزرگ تنًا خان خان

چقدر بٌ . با دیدن رضا ٍ يهسرش گل از گلو شکفت. دیَار نشدى ٍ ينَز پرچین داشت
پیادى شدى ٍ چشهانش از پشت . پیرنرد در نعرفت لنگٌ نداشت. حضَرش نیاز داشتو

يرچند پنجاى ٍ چند سالی بیشتر سن نداشت؛ انا . عینک لبخند گرنی بٌ نن زد
 .سبیل يای پر پشتش یک دست سپید بَد

 تَ این جا يو ٍل کن نا نیستی پیرنرد؟. بٌ احَال آقای دکتر -

 .در صندٍق را باز کرد ٍ ساکش را برداشت

 .تا جًنو يو کٌ بری باید دنبالت بیام ٍ خراب کاری يات رٍ جهع کنو -

ٌ ای کرد ٌ يا ٍ از پس عینک . ٍ خندى ی نستان انعکاس نَر خَرشید بر سپر ناشین ٍ شیش
 :گالبتَن سالنی کرد ٍ گفت. رضا اذیتو نی کرد
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نا کٌ زیاد نیایو . بیام کٌ آشپزخَنٌ رٍ راى بندازم. گفتیو اینجا گشنٌ ٍ تشنٌ نهَنید -
این بار نی خَام یٌ قرنٌ سبزی بپزم عین يهَن ٍقت يا کٌ يهٌ دٍر . اینجا شها نهیای

 .يو بَدیو

رضا بٌ اصرار نادرش با یک نتخصص زنان ازدٍاج کردى بَد؛ انا زندگی اش دٍانی 
رضا يو از . این بار زن عهَجان گذاشتٌ بَد رضا يهان را برگزیند کٌ نی خَاست. نداشت

گالبتَن سبد نیَى را از صندلی عقب ناشین برداشت ٍ رٍ . اٍل گفتٌ بَد کٌ را نی خَايد
 :بٌ رضا گفت

 !دیدی دکتر نجد، دختر دکتر عاصف رٍ گرفت؟ -

 :ٍ رٍ بٌ نن گفت

. االن فقط دنبال دک ٍ پزن. اٍن قدیو بَد کٌ تحصیل کردى يا زن نعهَلی نی گرفتن -
آخرش . یک سال تهَم تَ گَش دختر آبدارچی بیهارستان خَند کٌ یا تَ یا يیچکس

 !يو کٌ رفت يهَن يیچ کس رٍ گرفت

 :رضا خندید ٍ گفت. ٍ بٌ طرف خانٌ راى افتاد

ٌ ای نیست کٌ از این ازدٍاج يا شکل بگیرى -  .از رٍز اٍل يو این گفت دٍرى زنَن

پسرک برایو نايار آٍردى بَد کٌ برای تشکر از قرنٌ سبزی گالبتَن برایش . رايی شدیو
 .کشیدم ٍ ظرفش را پر تحَیل دادم

از حاجی . فقط باید دٍ سری بیای چَن سختت نیشٌ. این يو ظرف يای دیرٍز -
 .شرنندم کردى حسابی. بگَ دیگٌ تنًا نیستو غذا نفرستٌ. فتح علی يو تشکر کن

ٌ ی بزرگی دست گرفتٌ  بعد از نايار گالبتَن بٌ شستن ظرف يا نشغَل شد ٍ رضا پَش
 "...تَ، بار دیگر"رٍی پَشٌ با ناژیک بزرگ نَشتٌ بَد . بَد ٍ نی خَاند
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 چی؟ تَ، بار دیگر؟ -

 .از رٍی زندگی تَ نَشتٌ، فقط آخرش نَندى! تازى ترین کتاب گالبتَنٌ -

زندگِی نن؟ گالبتَن حاال نَیسندى نَفقی بَد کٌ کتاب يایش طرفدار . حال عجیبی شدم
آى از . حس این کٌ رٍزی تًهینٌ این کتاب را بخَاند قلبو را رٍشن نی کرد. داشت
ٌ ... تًهینٌ  ...آى از تًهین

چرا از خَدم کهک نخَاستٌ بَد؟ چٌ نی دٍنٌ چی گذشت بٌ نن تَ این . خَب -
 ...سال يا

 .رضا پَشٌ را بست

 !گالبتَن نهی دٍنٌ، نن کٌ نی دٍنو -

گالبتَن آبکش ظرف يای شستٌ را رٍی ایَان . تنًا نَنس نن اٍ بَد. راست نی گفت
 .گذاشت ٍ بٌ طرف نا آند

 خَب حاال کی نی خَای سنگ کنی قبريا رٍ آقا اسفندیار؟ -

 .دیرٍز زنگ زدم گفتن برای فردا صبح سنگ يا رٍ با اٍستا کارش نی فرستن -

خاطرات . چای دارچین خَردیو. لَاشک خَردیو. آجیل خَردیو. سٌ تایی نشستیو
اصال گَیی . از ننٌ، از آقابزرگ، از نعیو، از يهٌ گفتیو االا تًهینٌ. گذشتٌ را نرٍر کردیو

بٌ رضا گفتو نی خَايو شًاب الدین را . کٌ البتٌ يو بَد. بردن نانش نعصیت باشد
بٌ . اٍل قبريا را سنگ کنو. نخالفت نکرد؛ انا گفت بگذارم بعد از انجام ٍصیت. ببینو

ير قدم کٌ برنی داشتو . رايی شدیو. چشو بًو زدنی فردا شد ٍ سنگ يا ٍ اٍستا رسیدند
از دیدار ننٌ ٍ آقابزرگ بَد؟ یا از این خیال کٌ شاید ير آن ٍ از پیچ . نضطرب تر نی شدم

ير کَچٌ تًهینٌ را ببینو؟ اصال پس از ازدٍاجش بٌ شهیران رفتٌ یا گالب درى را انتخاب 
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انا يیچ کداِم این خیاالت نانع از ! کردى بَد؟ شاید يو يیچ کدام ٍ بٌ تًران رفتٌ باشد
 !این نهی شد کٌ با ير قدم دلو نخَايد اٍ را ناغافل ٍ بی اختیار در راى ببینو

بین بعضی شان علف يای بلند رٍییدى کٌ . نزار پر بَد از آرانگاى يای جدید ٍ قدیهی
شاید َکساِنشان بٌ شًر نًاجرت کردى ٍ یا . نشان نی داد کهتر کسی سراغشان را نی گیرد

 .کسی را نداشتند

. چرا کٌ نن آدرس نزار عزیزان خَیش را نهی دانستو. رضا ٍ گالبتَن پیش افتادند
: اٍستا کار با صدای بلند گفت. حَاسو بَد ٍقتی قدم بر نیدارم رٍی قبريا را لگد نکنو

 "نن یقرا الفاتحٌ نع الصلَات"

ٌ ای بخَانو. صلَات فرستادیو باالی . پیش از آن کٌ شرٍع کند خَاستو اجازى ديند فاتح
دٍ قبر سیهانی کٌ با رد سیهان نام . نزارشان یک ردیف پر از گل يای سرخ رٍییدى بَد

ٌ ام لرزید. اشک ریختو. ننٌ ٍ آقا بز رگ را نَشتٌ بَدند ٌ يای پًن ٍ نردان دلو ننٌ را .  شان
این دٍ انسان شریف کٌ آزارشان بٌ یک نَرچٌ . دلو آقا بزرگ را نی خَاست. نی خَاست

... بٌ ننٌ گفتو کٌ چقدر دلو يَای آن رٍزيا را کردى ٍ يَای تًهینٌ را. يو نرسیدى بَد
نهی دانو چرا با ٍرٍد بٌ گالب درى خاطرات تلخ شب عرٍسی ام جلَی چشهانو رژى 

. نزار ننٌ ٍ آقا بزرگ تهیز بَد. ير کجا را نی نگریستو خاطرى ای زندى نی شد. نی رفتند
ٌ يای گل یک صندٍق شیشٌ پایٌ . علف يا کَتاى ٍ نرتب بَدند باالی نزارشان کنار بَت

نزارشان . يهٌ بٌ آنًا سر نی زدند. دار بَد کٌ عکس يا ٍ قرآنشان را در آن گذاشتٌ بَدند
حتی اجازى ندادى بَدند اٍ را بٌ کشَر . یاد نزار پدرم افتادم. دلگیر نبَد. غریب نبَد

يهان جا دفنش کردیو ٍ دلو آرام بَد کٌ عهَجان ير يفتٌ بٌ دیدارش . برگردانیو
. با سنگ کَچکی کٌ از کنار قبر برداشتو رٍی سیهان يا زدم ٍ فاتحٌ خَاندم. نی رٍد

 :گالبتَن گفت. گالبتَن ٍ رضا يو فاتحٌ خَاندند
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تَ بَدی کٌ راى ٍ رسو زندگی یادم دادی ٍ گفتی . يی خدا رحهتت کنٌ عزیزخانو -
جز خَبی از تَ ٍ شَيرت . خدا بیانرزدت زن. صَرت زیبا نًو نیست سیرت زیبا نًهٌ

 .ندیدم

رضا قرآن جیبی اش را درآٍردى ٍ باالی سرشان قرآن . اٍستاکار دست بٌ کار شد
 :گالبتَن گفت. نی خَاند

. نیگو آقا اسفندیار تا کار اٍستا تهَم بشٌ شها از يهَن باال شرٍع کن تا پایین -
ٌ يایی کٌ حاجی سیف اهلل گفتن رٍ بخَنید  .فاتح

 :ٍ رٍ بٌ رضا گفت

پیش نقبرى ی خَنَادگی يو . پاشَ يهرايش برٍ. آقا بٌ آیٌ برسَن بدى بٌ نن قرآن رٍ -
 .ببرش

نگر ! نقبرى ی خانَادگی؟ تا جایی کٌ بٌ خاطر داشتو اینجا کٌ نقبرى خانَادگی نداشتیو
از باال شرٍع . انا کدام خانَادى؟ چیزی نپرسیدم. يهین چند سال درست شدى باشد

بیشتر ايل آبادی بٌ . با دیدن ير اسو آيی کشیدم. دانٌ دانٌ فاتحٌ خَاندم. کردیو
عجب ٍصیت . با این کٌ تعداد انَات زیاد بَد؛ انا خستٌ نشدم. رحهت خدا رفتٌ بَدند

ير چند آنًا نردى . این يو نَعی صلٌ رحو بٌ حساب نی آند. زیبایی کردى بَد آقابزرگ
بَدند ٍ نن زندى کٌ نٌ انا نفس نی کشیدم؛ انا نی دانستو برای ير کدام کٌ فاتحٌ 

 :گالبتَن صدا زد. یک ساعت ٍ نیو گذشت. نی فرستو نرا نی بیند ٍ خَشحال نی شَد

 .کار اٍستا تهام شد... آقا رضا... آقا.. آقا -

با این کٌ نفس کو آٍردى بَدم؛ انا . بٌ طرف آنًا دٍیدم. بٌ رضا گفتو يهان جا بایستد
ٌ يا را تهام کنو دست در جیب کتو کردم ٍ پاکت پَل . عجلٌ داشتو زٍدتر برگردم تا فاتح
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اٍستا کٌ داشت با شیر آبی کٌ یک نتر آن طرف بَد دستش را نی شست . را درآٍردم
 :گفت

اگر جاییش ایراد دارى بگَ . نگاى کن ببین از کار راضی يستی یا نٌ. اهلل برکت برادر -
يهین االن درست کنو کٌ راضی باشی ٍ این پَلت حالل باشٌ دارم نی برم برای زن ٍ 

ٌ ام  .بچ

 .گالبتَن دقیق تر از نن نگاى کرد

ٌ ت درد نکنٌ، قبر نن رٍ يو تَ باید بیای سنگ  - نٌ اٍستا ایرادی ندارى دست ٍ پنج
 .این آقا اسفندیار شايد. کنی يا

دست يا را با حَلٌ نرنی کٌ رٍی دٍش داشت پاک . ی گفت" زندى باشید"اٍستا زیر لب 
برای ير . نگايی بٌ قبريا انداختو. کیف ٍسایلش را برداشت ٍ پَل را گرفت ٍ رفت. کرد

رضا از تٌ . دٍ، سنِگ سپید سفارش دادى ٍ از بًترین تراشکار خَاستٌ بَدم درستش کند
 :نزار داد زد

قرص فشارت دیر . بیا نقبرى ی خانَادگی يو بریو ٍ برگردیو. يَا گرنٌ اسفندیار -
ٌ يا  .نی ش

این را آرام کنار گَش رضا . نهی دانو چرا انا بٌ نظر رنگ پریدى نی آند. گالبتَن يو آند
قدم يایشان آرام . نگايی بٌ گالبتَن کرد ٍ سری بٌ نشانٌ نفی کالنو تکان داد. گفتو
آنجا رٍی یک سکَی بلند نسقِف نسطح، چند قبر بَد کٌ دٍرش را با نردى پَشاندى . شد

برگشتو ٍ نگايی بٌ رضا کٌ حاال اٍ يو رنگی . دست پیش بردم ٍ در را باز کردم. بَدند
 .بٌ رخسار نداشت انداختو

 !پس چرا نهیاید شها؟ پیرنرد دیگٌ نفس نداری يا -
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 .گالبتَن ٍ رضا نگاى نگرانی رد ٍبدل کردند کٌ خندى بر لب يایو خشکاند. خندیدم

 .نقبرى ی خانَادگی حشهت خانٌ...اینجا. تَ فاتحٌ بخَن بیا -

بلکٌ بٌ این خاطر کٌ باالخرى . نٌ از رٍی ناراحتی. پايایو لرزید ٍ رٍی زنین نشستو
یعنی . کٌ نی شد با بردن نانشان یاد تًهینٌ افتاد. اسهی از این خانَادى آٍردى شد

ٌ ام  تًهینٌ يو قدم بٌ این نقبرى نی گذارد؟ یعنی نهکن است يهین جایی کٌ نن نشست
نگاى رضا ٍ گالبتَن رٍیو سنگینی . نشستٌ باشد؟ قلبو جَان شد ٍ تند تند نی تپید

 .آرام ٍ آيستٌ برخاستو. نی کرد

 :ير قدم کٌ برنی داشتو صدای رضا از پشت سر در درٍنو تکرار نی شد

بعد از نرگشَن نتَلی انام زادى گفت بٌ حرنت انام زادى اجازى نهیدى يیچ قبری اینجا  -
گفت نیت احترام دارى ٍ بٌ خاطر رٍح پریچًرخانو کٌ تَ قبر . بی حرنت بشٌ

اجازى داد . حشهت خان خاکش کردند، کسی حق ندارى بٌ این نزاريا دست بزنٌ
 .شًاب الدین این قسهت رٍ کال بخرى ٍ خَنَادگیش کنٌ

ٌ ای . پدر تًهینٌ ٍ حشهت خان. نزار ساالر خان بَد. رٍی اٍلین قبر ایستادم فاتح
ٌ يایو در يو رفت. بر نزار خانو بزرگ ایستادم. خَاندم یاد ظلو يا ٍ بد . بی اختیار سگرن

ٌ ای . خلقی يایی کٌ بٌ تًهینٌ رٍا داشت، کفری ام نی کرد يیچ دلو نهی خَاست فاتح
ای کاش تًهینٌ : "با خَد گفتو. انا نیت بَد ٍ دستش از دنیا کَتاى. نحارش کنو

 "!بخشیدى باشدت

ٌ ای خَاندم کنار . پریچًرخانو ٍ حشهت خان ير دٍ در یک قبر دفن شدى بَدند. فاتح
چشهو بٌ نزاری افتاد کٌ با فاصلٌ از این سٌ قبر، . نزارشان نشستو ٍ فاتحٌ خَاندم

ٌ ی نقبرى بَد یک آن . این دیگر کیست؟ صدای پچ پچ رضا ٍ گالبتَن را نی شنیدم. گَش
نا در سایٌ سقف نقبرى ٍ گالبتَن در . دیدم رضا با قدم يای آيستٌ ٍارد نقبرى شد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

زيرا اسدی| رنان تَ بار دیگر  422  

رضا دست پشتو گذاشت ٍ نرا بٌ طرف قبر يدایت . آفتاب بیرٍن از نقبرى ایستادى بَد
 .در چند قدنی آن بَدیو کٌ ایستاد. کرد

ٌ اش رٍ خَدت تنًا برٍ -  .نن يهین جا ایستادم. بقی

. ترسیدى بَدم. دلو گَاى بد نی داد. داشتو نی سَختو. اسید نعدى ام باال زد ٍ ترش کردم
خَاستو از نگايش بخَانو چٌ خاکی بر سرم . با يهٌ ٍجَد بٌ چشو يای رضا نگاى کردم

با ديان باز ٍ چشو يای از حدقٌ درآندى باالی قبر . تپش قلبو باال رفتٌ بَد. شدى
آیا درست نی خَانو؟ ! نهی دانو سَادم نو کشیدى یا چشو يایو بی فرٍغ شدى. ایستادم

اگر کسی . ديانو باز ناندى ٍ تقالی نفس کشیدن داشت. چشو يایو بی اختیار خیس شد
دست . رٍی دٍ زانَ افتادم. گلَیو را نی فشرد باز يو این يهٌ چشو يایو بیرٍن نهی زد

درست نی بینو؟ درست نی خَانو؟ گل برگ يای اندک رٍی قبر را کنار . بٌ قبر کشیدم
ٌ ی نن... تًهینٌ. ای کاش کَر نی شدم. زدم رٍی قبر با خطی کشیدى ٍ زیبا ... تًهین

 ... "تًهینٌ گالب درى ای"نَشتٌ بَد 

آن چشو يا کٌ اگر رٍزی گرد اندکی از غو آن را نی پَشاند نی نردم، آن ... آن چشو يا
آن چشو يا االن ... چشو يا کٌ سیايی اش در تهام رٍز ٍ شب يای نن سایٌ افکندى بَد

آن نگاِى دلربا ٍ . زیر خرٍاريا خاک چشو از دنیا بستٌ ٍ پر از خاک ٍ خاشاک شدى بَد
 ...تاریِک تاریک. دیگر برای يهیشٌ تاریک شدى. عاشق ُکَشش دیگر فرٍغی ندارد

دیگر نبض . آن قلبی کٌ رٍزی بٌ عشِق نن ٍ بٌ یاد نن نی تپید اکنَن دیگر نهی زند
یادم آند کٌ رٍز آخر تهام بدنش از ظلو ... دیگر آن يهٌ خَن دل نهی خَرد. ندارد

آن تن . آن تنی کٌ عین برگ گل بَد، کٌ لطیف ٍ سپید بَد. حشهت خان سیاى شدى بَد
یادم آند کٌ ٍقتی نی خَاستو . جَان ٍ زیبا حاال زیر خاک نی پَسد ٍ از بین نی رٍد
َ يا را دستش کنو پَست لطیفش قرنز شدى بَد کهرم، کهرم ... ای ٍای... آخ. النگ

... دارند پَست تنو را یکبارى نی َکنند... پَستو. قلبو، قلبو دارد پارى نی شَد. شکست
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ٌ ی نن نیست، این عشِق کًنٌ ٍ نظلَم نن نیست. دارم نی سَزم نگر . نٌ این تًهین
نی شَد خاک از چشو يای سیاى ٍ نژگان یک دست فر خَردى اش شرم نکند؟ کٌ آن را در 

خَد نتالشی نکند؟ نگر نی شَد آن خرنن نَيا کٌ عطر نشک نی داد حاال زیر خاک 
دلو نی خَاست داد . رٍی سنگ دست کشیدم! بپَسد ٍ برای يهیشٌ از دنیا نحَ شَد

چرا؟ چَن جانی . دلو نی خَاست نَی پریشان کنو ٍ جانٌ بدرم؛ انا نهی شد. بزنو
تهام قلبو . نعدى ام نی سَخت. جاِن تکان خَردن نداشتو. جاِن داد زدن نداشتو. نداشتو

فریادش کٌ نانو را صدا . رضا بٌ طرفو دٍید. تهام جانو آتش گرفتٌ بَد. نی سَخت
ٌ ای تار ٍ سپید از رضا را دیدم ٍ.  نی زد در سرم چرخید  ...يال

ٍقتی بٌ خَد آندم کٌ صَرتو خیس از آب بَد ٍ پايایو دراز بٌ دراز کنار نزار تًهینٌ 
 .رضا خیِس عرق بَد. افتادى بَدم

 حاال بًتری؟. قرص زیر زبَنی يهرايو بَد. نی دٍنستو طاقت نهیاری -

. انا چٌ خَب بَدنی؟ تهام دنیا بر سرم آٍار شدى بَد. با اشارى نحدٍد سر جَاب دادم
رضا . گالبتَن پایین نزار نشستٌ بَد ٍ اشک نی ریخت. دست رٍی نزارش گذاشتو

درست یک يفتٌ پس از آن کٌ برای . در شگفت بَدم. دست رٍی تاریخ ٍفات گذاشت
سرم را بٌ دیَار پشت سر تکیٌ دادى ٍ بٌ چشهان رضا خیرى . آخرین بار گالب درى بَدم

 .شدم

انیر خسرٍ گفتٌ بَد کل ٍسایلش رٍ جهع . اٍن رٍز کٌ از گالب درى رفتی اٍن يو رفت -
ٌ  يو کٌ . با کارگردان نطرحی دربارى اٍن صحبت کردى بَد. کنٌ تا برن تًران تًهین

انیرخسرٍ يو اٍندى دنبالش ٍ بٌ زٍر با . نخالف بَد پنًَنی فرار نی کنٌ سهت گالب درى
ٍ ير دٍ تَ . اٍن طَر کٌ نیگن تَ راى ناشین شَن نیرى تٌ درى. خَدش برش گردٍندى

 .اٍن قدری کٌ حتی نتَنستن جسد يا رٍ شناسایی کنن. آتیش نی سَزن

ٌ ی سَختٌ ناشین شناختنشَن  .از رٍی چند تا تیکٌ ٍسیلٌ کٌ افتادى بیرٍن ٍ الش
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 .در يو ریختو. دستو را بٌ نشانٌ سکَت بٌ طرفش گرفتو

 .انا رضا ادانٌ داد

يیچ کسی جرات نکردى بَد خبر فَت تًهینٌ رٍ . اٍن رٍزيا تَ حالت خیلی خراب بَد -
 .بًت بدى

اصال . فَت تًهینٌ؟ این کلهٌ در کنار نام تًهینٌ نانتعارف بَد. قلبو داشت از کار نی افتاد
 .یعنی راستی راستی اٍ فَت شدى؟ جگرم داشت پارى پارى نی شد. اشتباى بَد

گفتو بٌ نن بگین این کَى رٍ جا بٌ جا کن نی کنو، انا این خبر رٍ . از نن خَاستن -
رٍزی کٌ اینجا . پدرت، نادرت، عزیز ٍ آقا بزرگ يیچ  کدٍم نتَنستن. نهی تَنو بًش بدم

آقا بزرگ گفت حاال کٌ کسی تَانایی ندارى این . دفنش کردن کسی از فانیل نبَد االا نن
خبر رٍ بٌ گَش اسفندیار برسَنٌ نن ٍصیت نی کنو تا بعد از نرگو اٍن نزارم رٍ سنگ 

. خاک این دختر يو کٌ این جا تٌ آرانگايٌ. کنٌ ٍ باید باالی سر تهام ايالی فاتحٌ بخَنٌ
 .بیاد ٍ با چشو خَدش ببینٌ، خَدش با خبر بشٌ

ٌ ی نن تنًا، نظلَم ٍ در عذاب . زیر لب نَیٌ کردى ٍ چَن زنان فرزند نردى گریستو تًهین
. آن چشو يا ٍ آن قلب عاشق در عنفَان جَانی رخت از این دنیا بستٌ. از دنیا رفت

چرا ينَز نفس نی کشو؟ چطَر نی تَانو کنار . چقدر بی رگ بَدم. چقدر بی حیا بَدم
ٌ ام باشو ٍ جان در بدنو باشد  .خاِک تًهین

ٌ ی بی گـ ـناِى نن ... رضا - چرا نن نهی نیرم؟ چرا نن زندى ام ٍ تًهینٌ نیست؟ چرا تًهین
 تَی آتیش سَخت؟ رضا چرا نن زندى ام؟

خَاستند نرا از جا بلند کنند؛ . پیرنردی بَدم در قالب یک جَاِن زن نردى. حالو بد بَد
نهی گذاشتو . نانند کَدکان لج کردى ٍ نزارش را بغل کردى بَدم. انا حریفو نهی شدند

باید آن قدر اینجا نی ناندم تا نن يو بهیرم؛ انا خاصیت آدنی بی ٍفایی . جدایو کنند
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با پايایی کٌ از بی جانی . زیر بغلو را گرفتند. بلندم کردند. است  ٍ خاصیت خاک سردی
در رخت خَاب سپید ٍ تر ٍ تهیزی . رٍی زنین کشیدى نی شد نن را بٌ خانٌ برگرداندند

کنارم . گل سر را بٌ دستو داد. از رضا خَاستو از ساکو گل سر تًهینٌ را درآٍرد. خَاباندنو
قبل از آنکٌ خَابو سنگین . آرام بخشی کٌ برایو تزریق کردى بَد آرام آرام اجر کرد.  نشست

 :شَد گفتو

 .رضا، سردنٌ -

 !دیگر نفًهیدم کٌ پتَ را رٍیو کشید یا نٌ؟

 .چشو کٌ باز کردم دٍ چشو سیاى ٍ رنزآلَد خیرى بٌ چشهانو بَد. خَابیدم

 لیال دٍبارى قسهت ابن السالم شد

 عشق بزرگو آى چٌ آسان حرام شد

 نی شد کٌ بدانو این خِط سرنَشِت نن

 از دفتِر کدام شِب بستٌ ٍام شد؟

ل دلو فراق تَ را سرسری گرفت ٍا  ا

 ٍان زخِو کَچک دلو آخر جزام شد

 گلچین رسید ٍ نَبت با نن ٍزیدنت

 تهام شد! دیگر تهام شد ، گل سرخو 

ٌ ی خَن است ، خَن نن ،  شعر نن از قبیل

 فَارى از دلو زد ٍ آند کالم شد
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 نا خَِن تازى در تن عشقیو ٍ عشق را

 شعر نن ٍ شکَى ، تَ رنزالدٍام شد

 ! آى نٌ... بعد از تَ باز عاشقی ٍ باز

 .این داستان بٌ نام تَ ، يهین جا تهام شد

 ۹۶پاییز . زيرا اسدی

 پایان


