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 مقدمه

افراد با آن آشنایی دارند و در طول زندگی خود  ۀستت که مم اییتنهایی واژه
 اند وگامی از این تنهایی رنج کشتتیده، اندبارما آن را احستتاو و تجربه کرده

ور آتواند زیاد ماللما نمیاما در کل این نوع تنهایی، اندآن لذت برده گامی از
 شتناک باشد که بر زندگی انسانآور و یا حتی وحتواند ماللایی میتنه، باشتد
، رو استهتنهایی که گلی با آن روب، توان از آن گریختنمیو  شودمیولی مست

مستتتاال ااتمایی روزگار از ممین نوع استتتت. زندگی زنی یامی که متأار از 
گ و قحطی است و پیامدمای آن که روزگاری که مولود یک ان، استخویش 

ترین ااتمایی که زن در نازلآورد. انواع فقر را برای مردمتانش بته ارمنان می
 ،محصتتور یقاید برآمده از فقرمای فرمن ی استتتکند و خود زندگی می ۀمرتب
سامان اقتصادی هو مساال ناب شتودیس زن تحمیل ممایی که ناروا بر انظلم

انستتتانیت را درمم ، ی واقعیتکند و چهرهکته زندگی افراد را دچار تالطم می
مای دوری که زن ستتال، ستتراردشتتدند و اایش را به ظلمت و تاریدی میمی

نامالیمات بستتتیاری را زندگی یک قرن پیش را تجربه کرده استتتت و  تقریباً
 ،رسداش وقتی به ساحل آرامش میزده زندگیو کشتتی طوفان متحمل شتده

 …شودور میو دوباره در مسیر وحشتناک زندگی غوطه سونامی دچار
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 1 فصل

خاطر چرخش خورشتتید ستترد ن بهکرد و زمیکم داشتتت غروب میآفتاب کم
، دمایش را تندتر کرپیرمرد گام، کردسترمایش را به ساکنانش القا می، شتدمی

ی و و پست زمین نامموار، شدن بود یا سرد شدن موامعلوم نبود دلواپس تاریک
د. شو ممین مانع ستتریتش میکرد فراوانی زیرپایش احستاو میمای بلندی

آن  خاطر حملبه، اش چسبانده بودکه به سینه، پتوی کوچدی در آغوش داشت
بهایی در آغوش داشتتت و حا تتر نبود گویا چیز گران، کردبیشتتتر احتیام می
یدن ا دب، پتو را باز کرد به آرامی گوشۀ ای ایستاد ولحظه، آستیبی به آن برسد

آرامش گرفت و دوباره پتو را با دقت دور نوزاد ، نوزاد نفس راحتی کشید چهرۀ
 ۀدر آن ااد «نمستالم برسو وکنه امانت محترم ر خدا»: و زیرلب گفت، پیچید

اما ، هادنپیرمرد یده و تنها قدم می، کومستانی که آفتاب به سرخی گراییده بود
گویا از کاری که ، ش داشتتتتای بشتتتامایش محدم و استتتوار بود. چهرهقدم
 !شدتر میمصمم، داشتتتبا مر قدمی که برمی، بستیار خرستند استت، کندمی

که در برابر رنگ ستتترر غروب ، اطراف اتاده گیتامان خودرویی روایده بودند
 ا به پیرمردمای مرز کنار ااده گوینمایی خاص به ااده بخشتتیده بودند. یلف

 کردند.ا در سرتاسر ااده ممرامی میو او رخوشتامدگویی و کارش را تحسین 
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او غرق در افدار زیبای ، زیبایی مستتتیر آتابیگ را مدموش خود نستتتاخته بود
، شتتدکرد امیدی تازه در دلش شتتدوفا میبا مر پیچی که طی می، بود شخود
 ،امیدی زیباتر از قبل در دلش نشتتاند، مانور چراغ، کم نزدیک آبادی رستتیدکم

 «گلی رسیدیم!»: و با نجوا گفت سرش را نزدیک پتو برد

ولی با قدرت از افتادن ، تعادلش را به مم زد، ناگهان ستتتن ی زیرپایش لنزید
یجله ندن مرد! رستتتیدی »، بته آرامی بته خود نهیب زد، خود الوگیری کرد

 «نترو!، دی ه

ا یدی پس از دی ری مای گلی و خشتتتتی رخانه، موا کامال تاریک شتتتده بود
ی به ابه آرامی با پایش  ربه، شان رسیدخانه الوی دربه ، ستر گذاشتپشتت
پس از چند لحظه در ، دستان حلقه شده دور پتو را رما کند، حا ر نبود، در زد

با دیدن او ، زنی ستراسیمه در را بازکرد، بازشتدچوبی با صتدای ارق و ارق 
رمرد پی «آوردیش، سالم آتا اان»: لبخند محزونی بر لبانش نشتستت و گفت
م با محتر «اینم گلی تو!، بله دخترم»: خنتده بر لبتانش نقش بستتتت و گفتت

 مر دو به داخل رفتند.، از کرد و فرزندش را از پدر گرفتاشتیاق آغوشش را ب

 که نورش کفاف ممۀ، ما با چراغ کوچدی روشتتتن شتتتده بودختانه محقر آن
، وارستتی کردو آن را  داد. پیرمرد به ستتمت چراغ رفتمایش را نمیقستتمت

که چ ونه محو تماشتتای نوزاد شتتده ، انداختن امی زیرچشتتمی به دخترش 
ده با خن «؟ش کنیمی ن اخوامحترم اان تا کی می»: با مهربانی گفت، است
محترم که گویا از خوابی ستتن ین  «نترو خودشتته یو تتش ندردن»: گفت

خسته  یخیل، آتا ببخشتید»: برخاستته با شترمندگی ن امی به پدر کرد و گفت
و با  گذاشتتت، یی که از قبل آماده کرده بودکودک را آمستتته در اا «شتتدی

کنار بخاری میزمی  آتا، ل آماده کردن چای برای پدرش شتتدستتریت مشتتنو
، ق کودک برخاستنِقصدای نِ، شنول پیچاندن تنباکو در ورق شدنشتست و م
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 ۀدر خانویا دوباره ترانه زندگی گ، آتتا از شتتتنیتدن صتتتدای گریه به واد آمد
م وگلی خان »: با یجله به سمت نوزاد رفت و گفت، شتدمحقرشتان نواخته می

ی بلندی سر بعد خنده !«نم الل مُردیوفدر کردم زب، چه یجب صدات دراومد
، را آورد و کودک را در آغوش کشیدپاچه چای پدر محترم با یجله و دست، داد

ه ک دیبا مر مُ ، شد شتیردادن به طفلش ای تاریک خزید و مشتنولبه گوشته
 و یافتگی دوباره در واودش اریان میگویا زند، زداش میکودک بر ستتتینه

 گرفت!میآرامشی یمیق تمام واودش را فرا

 ،نفس یمیقی کشید، دادما را ماستاژ میآتابیگ پامایش را دراز کرده بود و آن
ش یو بعد مشنول نوشیدن چااست باری ستن ین از دوشش برداشته شده گویا
 شد.

ستتال تمام تصتتاویر زندگی یک، دادمحترم ممچنان که کودکش را شتتیر می
ه روزی که آتابیگ ب، اش مانند پرده ستینما از مقابل چشمانش گذشتگذشتته

م ممراه چندین فامیل او را ستتتوار استتتب کردند و ممراه چند نفر دی ر از قو
ما مراه آنکه چرا م، و او متعجب بود شتتومرش رامی روستتتایی دی ر کردند

 دانست که داماد اوان نیست!می؟ نیست، مادی که قرار بود شتومرش شتوددا
محترم ر ایت قلبی ، اندکه ازدواج کرده، خودش صاحب فرزندان زیادی است

 ،ممسری او را قبول کرده بود، خاطر خوامش پدربه این وصتلت نداشت اما به
 9318 )مایدر سال، آن زمان در، مایی داردکه بداند داماد چه ویژگیبدون این

، از قبل ممدی ر را ببیننددر روستتتتاما که یروو و داماد ، معمول نبود (ه ش
و بستتام ازدواج را فرامم  که وستتاطت، ای فامیل بودندستتفیدمبیشتتتر ریش

 اما و عیت، کردندازدواج میاین و تعیت  اکثر دختران آن زمان ب. اکردندمی
با مردی که از پدر ، تر بود مجبور شتتتدمتفاوتستتتیار محترم با دختران دی ر ب

ختانواده او در قحطی پس از انتگ اهانی ، خودش مم پیرتر بود ازدواج کنتد
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ن دادداغ از دستتتت، فقط پدرش بازمانده بود، بودند اول در اار وبا از بین رفته
پس از  خودش مم، ستتتوزاندمتادر و برادر و خوامرمایش منوز واودش را می

، رو شده بودو صتورتش آبله تأستفانه دچار بیماری آبله شتدهممرگ یزیزانش 
 ،مردی با او ازدواج ندرده بودبا این و عیت ، مایش مم زایل بودیدی از چشم

ستتتانۀ و او در آ ردنش او را از ستتن ازدواج دوناک شتتکستتی و مم ییبمم بی
بود.  داده قرار، برای ازدواج، زیاد معمول نبود ی که در آن زمان لسا وپنجبیست

 .گاه بختش باز نشودداشت دی ر میچامدان ، پذیرفتنمی اگر این ازدواج رامم
یانه واقع در که یدی از روستتتتامای شتتتهر م، بردند او را به روستتتتای مجاور
دور تا دور خانه نشسته ، خانه شتلوغ و پر از مهمان بود آذربایجان شترقی بود.

ن امی کنجداوانه به ، نداخته بودندمحترم از زیر چادری که بر ستترش ا، بودند
 ،اما نتوانست موفق به این کار شود، تا مرد زندگی خود را بیابد، اطراف انداخت
م منوز چادر محتر، یدی خداحافظی کردندما یدید و مهمانشتتمراستتم تمام 

از زیر آن فقط پامای مهمانان را ، پوشتتانده بود را صتتورتش گلدارش ستتر و
 اًرا آمسته کنار زد. تقریب چادرش به آرامی، شدندخارج مییدی که یدیدید می

و مشتتتنول کشتتتیدن  کنار دیواری پیرمردی تدیه زده، خانه خالی شتتتده بود
وار مندند این پیرمرد ز، بتا دیتدن او تمام تنش به لرزه افتاد، ستتتی تارش بود

 چادرش، خانمی ممسن و سال خودش آمد، در باز شد، دررفته شتومرش باشد
شتتااک که محترم اان ان»: رویش را بوستتید و گفت، رش برداشتتترا از ستت

 با یجله، بعد از پدرش خداحافظی کرد «مواظب پدر ما باش!، خوشبخت بشی
 ،انتظار شومر اوان را نداشت، چرخیدتمام خانه دور سر محترم می، بیرون رفت

، ردکآرزو ، مایش سرد شدپیرتر از پدر خودش مم نبود! دست کسی منتظرولی 
یت تلخ اما این واقع، شدتمام تنش مورمور می، قلبش بایستد و دی ر زنده نباشد

 ندگی با مردی خسته از زندگی گذشته!ز، زندگی او بود
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 خورد. بدون میچ کشتتشتتی و یشتتقی! گونه زندگی پر از رنج محترم رقمو این
ومر ش زبان شنیدن از اطرافیان و بست انروزمایش به تیمار و ن هداری و زخم

مای اول تصتتمیم به ممان ماه، گذشتتتما میوقفه آنمای بیپیرش و دخالت
ما ا، پرستتتار و خدمتدار خانه را داشت چرا که او فقط نقش، اا گرفتترک آن

، که باردار است، ناباورانه متواه شد، وقتی خواستت تصمیم خود را یملی کند
یرا ز، گرددپدرش بر ۀخانبعد به  صتتتبر کند و تا زایمان، بنابراین مجبور شتتتد

چنین با دلی و این ن هداری از کودک را ندارند ما استطایتکه آن، دانستمی
اما به ، بود تر از قبتل کودک را رمتا کرده و بته خانه پدرش برگشتتتتهنمحزو

ه چ؟ ندش را نیاورده استرزکه چرا ف، ردمحض رسیدن آتابیگ او را شماتت ک
ما که از ن هداری پدر پیرشتتان آن؟ ری کندخوامد از آن بچه ن هداکستتی می
را  یگونه آتابیگ گلاین؟ چ ونه کودک او را مراقبت خوامند کرد، یتااز بودند

بلده با قبول ، پدریش میچ ایترا تتتی ندردند ۀنزد خودشتتتان آورد و ختانواد
 ما خوشحال مم شدند.از اانب آنمسئولیت 

محترم به خود آمد و آمسته  «؟محترم اان خوابید»: آتا با صدایی خسته گفت
 پدرش، آتااان »: گفت، کردکه شام را آماده می محترم من امی «بله» : گفت

ش لمان خودس»: آتا سرش را تدان داد و گفت «؟مخالفت ندرد؟ چیزی ن فت
شست نبعد وقتی سرسفره می «؟آدبچه به چه کارش می، تونه امع کنهنمی ور

و بعد لبانش را گزید و خودش از  «.کنه تدُرُستتتبوده بچه فقط بلتد »: گفتت
 «خدایا شدرت!»: بعد به آرامی گفت، اش گرفتحرفش خنده

به خاطر ورود ، ناپذیری شتتددر انگ اهانی اول ایران دچار صتتدمات ابران 
 فمای کثیستیاستو به خاطر  ه و ان لستتان یمال وارد انگنیرومای روستی

در  ،بیماری وبا و حصبه رواج پیدا کرد، ان لستتان دچار قحطی وحشتناکی شد
گناه کشتتته شتتدند و بیشترین آسیب به شتماری از مردم بیآن زمان تعداد بی
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یا  روستایی یک ۀوصا روستاایان رسید. مر خانوادمخص، درآمد و فقیراقشار کم
 در اار مم شتتاندارایی اندک، ادندای خانواده خود را از دستتت ددو تن از ایضتت
 ازو کسانی بود که بیشترین آسیب ممآتابیگ ، رفتاز دست قحطی و گرانی 

متأسفانه محترم مم به ، اش را به از محترم از دست دادهخانواد او ممۀ، را دید
ا زندگی معمولی و یادی ر و ازدواج مناسبی داشته باشد، خاطر بیماری نتوانست

، را فرا گرفتما ناامیدی و غم زندگی آن، شوم فقر ۀکند و این چنین سای آغاز
دا ما به صوباره ترنم زندگی در کالبد مردۀ خانۀ آنآتا با آوردن گلی خواستت د

امیدوار ، استدی ا افه شدهاش فرکه به ایضای خانواده، خوشحال بود، درآید
 .ودشگامی برایش میآورد و تدیهکه در آینده محترم را از تنهایی درمیبه این

پدر را به گرمی بوستتتید و  ۀگون، طرف پدر آمدخوردن شتتتام محترم به بعد از 
یزیزم » :پدر با مهربانی دستی بر سرش کشید و گفت «ممنونم آتااان.»: گفت

 ینی به نتو اآلن مسئولیت س مادر بزرگ بشهت که بیاین بچه چه گنامی داش
محترم با شرمساری سرش را پایین انداخت. آتابیگ  «مادر شدی، یهده داری
ایی لبخند زیب «کنیمدی ه احساو تنهایی نمی، حاال ما سته نفریم»: ادامه داد

تازه در  اانی ی آن بود!لبخندی که گویا آتا تشنه، بر لبان محترم نقش بستت
 ولی، دانستت ن هداری کودک چقدر برایشان دشوار استواودش دمید. او می

از  پر شتتادی او دنیایی، ار دی ر شتادی را در واود دخترش ببیندخواستت بمی
د تا بتوان، به آن نیاز مبرم داشت داد چیزی که خودش ممیه میاو مد امید را به

 کند.اش را طی ادامه زندگی
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مایش دل مادر و پدربزرگش را شتتاد زبانیبا شتتیرین، گلی دوستتاله شتتده بود
ترم مح ما بخشیده بود.آن ۀیبا به خانبا میامو و ستروصدایش رن ی ز، کردمی

یاق اشتبه امور خانه با ، نول ن هداری و مراقبت از او بودبیشتتر وقتش را مشت
نظام ارباب ، ت مشتتنول بوداز خانه ستتخبیرون  مم آتابیگ، کردرستتیدگی می

ما آن، روستتتاایان را به زندگی ستتخت رییتی وا داشتتته بود، رییتی آن زمان
ی زندگی خود روی زمین ارباب کار کنند و یا در خانهبرای تأمین ، مجبور بودند

 ای را ستتترریگی فقیرانهبا این حال باز مم زند، اربابی اوامر او را اطایت کنند
 ،بخور و نمیری داشتند ممه زندگی، آمددر نمی دخل وخراشان اور، کردندمی

زمین  یرو، سرتاسر روز، او مجبور بود، از این مو وع مستثنی نبود آتابیگ مم
ند اواب وی دختر تا بتوا، اربابی اوامر او را انجام دمد ما در خانۀکار کند و شب

 .ما ن هداری کنداز آن، ما داده بودطبق قولی که به آن اش باشد وو نوه

مای خانه بال مرغ و خروونزدیتک ظهر بود گلی در حیتام خانه کنار مادر دن
در این ، گرفتاش میحرکات او خنده از، محترم دورادور مواظبش بود، کردمی

! محترم از دیدن او اا که پیرامن ستتیاه بر تن داشتتت، وارد شتتد من ام مردی
او را ، مدد به طرف گلی رفت، پرسی کردلاو سالم و احواپاچه با دستت، خورد
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 رم اومحت !«قدر ماشااک بزرگ و زیبا شدهچ»: با لبخند گفت !در آغوش کشید
خود را ، گلی ن امی به چهرۀ خستتته مرد کرد، را به طرف داخل رامنمایی کرد
 به طرف مادرش دوید.، خم و به زور از آغوش او رما شد

 : مدد گفت «شاکانخیره »: محترم به آرامی گفت

 : گفت به آرامی محترم .«پدرم فوت کرد ب مخیر که چی »

 «خدا بیامرزتش»

محترم تعلق خاطری به ، شتتتد آن دو حدمفرما ین من ام ستتتدوتی میاندر ا 
اما از شتتنیدن مرگش حالتی محزون به خود ، ستلمان شتومرستتابقش نداشتت

 گرفت.

ما  ،پیر بود، ن تقصتیری نداشتحالل کن او محترم اان پدرم رو»: مدد گفت
محترم  «تو رو مم دل یر!، نمتتا کردیمرو ان شتتتت ناو برای راحتی خودمون
، ای به دل ندارممیچ کینه نخدا بیامرزتش من از او»: تن امی به او کرد و گف

ه ب»: مدد چایش را سرکشید و گفت «.طور رقم خوردهو عیت زندگی من این
خودت ، دونممستتتئول می شدر قبتتال رو مخود، مرحتتال من برادر بچتتۀ توام

مات رو کم و نم کمی از رنجما متاستتتفانه دارایی نداشتتتت تا بتونی پدر دومی
 «؟م ه من از شما چیزی خواستم»: محترم گفت «کنم!ابران 

أمین رو تماست که شما  این وظیفۀ، من منظورم این نبود»: مدد به تندی گفت
گار تو این روز، ده باشهدشمنت شرمن»: محترم گفت «!ایمولی شترمنده، کنیم

 «!منر کرده، ش رو تامین کنهخود نوادۀومر کسی خ

مر چند دیر ، تا از احوالتون باخبر بشتتم، بودمومدهابه مرحال من »: مدد گفت
 «یدندندریغ  اگه کاری از دستم براتون برمیاد ازم، کنمولی خوامش می، ماومد

 «شما بزرگوارید.»: گفتمحترم سرش را پایین انداخت و
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دانستت او زنی مهربان و صبور می، مدد انتظاری غیر از این از محترم نداشتت
بورتر و را صبلده ا، شدنش نشدهیث سخت و سنگزندگی با مایسختی، است

 تر ساخته است.و محدم

 ،ل روستای خودشان صحبت کردبا آتا رااع به مساا، اا ماندآن شتب آنمدد 
ز و وفادار سوزیرا مدد مردی دل، مانند محترم رفتاری متین و آرام داشت آتا مم

آورده بود و با اصرار  او مقداری آذوقه و واه نقد برایشان، بود و کارش ستودنی
آتا که احستتتاو او را نستتتبت به گلی درک ، زیاد خوامش کرد که آتا برذیرد

 بتدین ترتیتب متدد چنتدین متاه یدبتار بته دیدن خوامر فتت.پتذیر، کردمی
 کشید ویروی سرش م !که مثل پدری بود، دست برادری، آمدکوچولویش می

 کرد.اویی میما دلاز آن
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 تا از، تالش کرد، مایش را باز کردما چشمآتابیگ مثل ممیشته با آواز خروو
فرا  ترو تمام واودش را، اما کمرش گویا قفل شتتتده بود، اایش بلند شتتتود

ما دید ا، تا او را بیدار کند، به طرف پدر رفت، محترم از اا برخاستتتت، گرفتت
تر اش را چروکیدهد چهرهگویا احستتتاو در، مایش باز استتتتآتابیگ چشتتتم

 با ن رانی کنار بالین پدر نشست.، بودکرده

دونم چرا بدنم مثل چوب خشک نمی»: آتا گفت «؟آتااان طوری شده»
در را گرفت تا دست پ، محترم مول شد« تونم از اا بلندشم!نمی، شتده

آتا مرچه  «مک کن!خدایا ک االاکالاله»: زیرلتب گفت، کمدش کنتد
محترم پدر را به آرامی به پهلو ، تالش کرد تتا برخیزد درد امتانش نداد

چقدر گفتم بذارین من »: گفت، خاند و شروع به مالیدن کمرش کردچر
 ،ید بشتتهتا کاری که نبا قدر به خودتون فشتتار آوردیدآن، مم کار کنم

یار ب ور صدات؟ هیواش چه خبرت»: با صدای آمسته گفتآتابیگ  «شد.
ون گلی که اکن «!ب بشتتهخُ»: محترم گفت «شتته.پایین گلی بیدار می

ی به آرام، در رختخوابش پهلو به پهلو شد، ددختری شش ساله شده بو
از دیدن حالت مادرش کنار بالین پدربزرگش از ، مایش را باز کردچشم
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گلی ن امی به مادر  «بخواب یزیزم»: آتا به آرامی گفت، اا کنده شتتد
گرفته  حترم که ن رانی تمام واودش رام «؟شتتتده چی»: د و گفتکر
ه ا یجلگلی ب «نه را بیار ببینم!ودبلند شتو اون روغن سیاه»: گفت، بود

ر آتا را چرب کرد و مادر کم، برخاستت و روغن را دستت مادر گذاشت
 مشنول مالش شد.

قط ف»: گفتو او با دیدن او ایش  آن روز حدیم روستتا را بر بالین آتا آوردند
امدان  ،باید استراحت کنه تا خوب شه و دی ه نباید کارمای سن ین انجام بده

 امی مای حدیم نفآتا با شنیدن حر «دی ه نتونه حتی راه بره.، داره فلج بشه
 «م.شزودی خوب می، ه شدمکفر ن و مرد! فقط کمی خست»: به او کرد و گفت

حرفم رو ، ستتربار محترم بشتتیخوای تا آخر یمرت آتا اگه می»: حدیم گفت
 «.بذار الاقل بتونی خودت از یهدۀ کارمات بربیایی، گوش ندن

محترم  ،یذرش را از خانه اربابی خواستندو  نشین شدبدین ترتیب آتابیگ خانه
دوباره کومی از رنج بر دل  از خانه کار کند. تصتتمیم گرفت به اای پدر بیرون

ادر او دی ر ق، طور که حدیم گفته بودانمم، ای نداشتاما چاره، پیرمرد نشست
او را  ،کمرش را شدسته بود واقعاً، مای دور زندگیشغم سال، به کارکردن نبود

امتا محترم دلداریش داد که حضتتتور ، بود ودتر از معمول پیر و نتاتوان کردهز
حضور مم گرمش در خانه بایث دل رمی او و دخترش مستت و ن ذارد تا این 

 ای غیر از این نداشت.چاره، پذیرفت شود او ممما دریغ از آن

*** 

ترم به دخ»: پدربزرگ مثل ممیشه دستی به مومای فرفری گلی کشید و گفت
مان بعد با م «بله آتا اان»: گلی با لبخند شیرین گفت «؟مات دونه دادیمرغ
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ایرتدان)داستتتانی قدیمی در زبان م داستتتان آتااان برا»: لحن کودکانه گفت
 ؟گیرا دوباره می ترکی(

ماشای گلی محو ت، به تعریف کرد شروع «یزیزم باشه»: پیرمرد با لبخند گفت
و مر دو گویا اولین ، کردپتدربزرگ بود و او با آب و تاب قصتتته را تعریف می

آتا  گلی دست، بعد از این که تمام شد !کنندکه قصه را مرور می، بارشان است
ی با صدای، بوستته کرد قمایش را غرم گونهآتا م، ی بوستیدرا گرفت و به گرم

 : خوش شروع به خواندن کرد

دیم منیم آ، ااوی ستتوپیرنامارگوی، گویخیردااا گیزیم دوچای، خئردااا گیزیم
ایتتددی توفنتتگ آتتتدیالر بیری منتته ، دن گلمتته دیختتاریجتته، حلیمتته دی

من استتم ، خونه رو اارو کن، کنبلند شتو چای آماده، .)دختر کوچولومدیمئدی
یدیش به من ، مفت تا فشتتتنگ با تفنگ انداختن، از ختارج اومدم، وحلیمته
 نخورد.(

 و بعد مر دو شروع به خندیدن کردند.

خواستتتت از چیزی می، بعتتد من و منی کرد، گلی مومتتایش را مرتتتب کرد
 شده چی»: آتا ن امی به او کرد و گفت، اما گویا مردد بود، بررستد شپدربزرگ
مادرم پیش ، ادر و آنایآتا اان چی شد که خوامرما و بر»: گلی گفت «؟یزیزم

 :آب دمانش را قورت داد و با ستتتختی گفت، پیرمرد مدثی کرد« ؟ختدا رفتند
: گلی گفت «قحطی اومتد.، دستتتال پیش کته انتگ شتتتده بودیزیزم چنت»
، یتاب شتتتدمتا گرون و کمتمتام خوراکی»: آتتتا بتته آرامی گفتتت «؟قحطی»

بیماری وبا  ،ما تلف شدندخیلیاز گرسن ی ، کنیم سیررو  تونستیم خودموننمی
ریض ت مدایی»: بعد بنضش را فرو داد و گفت «ما مم وبا گرفتند.بعضی، اومد
، نداشت که تحمل این ممه غصه رو مم تمادربزرگ، طورماتم ممینخاله، شد
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، اشتک از چشمانش سرازیر شد پیرمرد« ما دق کرد و مرد!بعد از اونچند ماه 
ما یزیزم بعضتتتی وقت»: آتا به خودش آمد و گفت، بته گریته افتتاد ممگلی

 ما را برای دختر بچهاز این که این حرف «اوری نوشته میشه. سترنوشت این
 و روولی حاال خدا ت»: با لبخند گفت پشیمان شد.، بودای بیان کردهشش ساله

نیدن سرنوشت کودک از ش، او را در آغوش کشید «داده و ما خوشحالیم.به ما 
ا چ ونه او را از این فضدانست آتا نمی، تلخ نزدیدانش سخت محزون شده بود

 خئردااا گیزیم»: اش را شروع به خواندن کرددوباره شعر ممیش ی، خارج کند
بعد خود شروع ، ندکه واقعا چای آماده ک، به گلی اشاره کرد و …گویدوچای

 .به آماده کردن تنباکویش شد

*** 

را  تا دستش، کرداو تقال می، ت گلی را محدم در دست گرفته بوددستمحترم 
خوام مدتب من نمی، خدا آنا تو رو»: گفتبا التماو می، از دست مادر رما کند

 گلی مم با ممان «؟یخوای باسواد بشنمی»: گفتمحترم مم با تشر می «!برم
ش تا تد و حالتوانست روی پامایش بایسآتا که دی ر می «نه»: گفتحالت می

گلی  «گوش کن وحرف مادرت ر دختراان»: گفت، حتدودی بهبود یافته بود
 ه حرف گوشی ککستتای»: آتا گفت «کنند!فلک می وما راا بچهاون » : گفت
« م.رکن باشه خودم می لودستم را »: گلی گفت «خونند.درو نمی، کنندنمی

 شدوقتی داشت دور می، او مانند فشتنگ گریخت، محترم دستتش را رما کرد
ه آتا با خند، محترم خواست دنبالش برود «م.راا نمیاون  وقتمن میچ»: گفت
شما  آتااان»: محترم که یصتبانی و آشفته بود گفت «فعال ولش کن»: گفت

من »: گفت، به خود گرفت ای حق به اانبآتتا چهره «اون رو لوو کردیتد!
 «ر!سخیره دخترِ؟ ست کجا رفتمعلوم نی»: محترم گفت «؟!مش کردفقط لوس
ااان آت»: گفت، محترم که آماده رفتن بود« خونه گلناز رهحتما می»: آتا گفت
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: تآتا گف «اومد باز باماش صتحبت کنید تا را ی بشه. وقتی، مرپس من می
 :محترم گفت «آرمش.می، رم خونه گلنازیاآلن یواش یواش م خیالت راحت»
آتا ستترش را تدان داد و  «ذاره.تنها نمی وشتتما ر، گردهنه خودش زود برمی»

 .«برو خدا به ممرامت، باشه»: گفت

شتتان گلناز کج ی رفتن به مدتب رامش را به خانۀ ممستتایهبعدما گلی به اا
ی افرستادن او فایده م دربارۀاصرارمای محتر، کردکرد و با دختران او بازی می

 .نداشت
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 ما بیرونوابخلحاف کرستتی گلدارشتتان را از زیر رخت، گلی با کمک پدربزرگ
لحاف را روی ، مای منقل را آماده کرد و زیر کرستتی گذاشتتتزغال، کشتتید

، شهامشتب که آنام بیاد خوشحال می»: کرستی انداخت و با خوشتحالی گفت
: گفت، بردآتا که پامایش را زیرلحاف می «کنه.دی ته احستتتاو ستتترما نمی

گلی به  «تا موقع اومدن محترم آماده باشتته.، ذاراان شتتوربا رو مم بار بگلی»
بیشتر کارمای خانه را ، ساله بود او اکنون دختری دَه، طرف پستوی خانه رفت

در کنار  گلی، کردمواظبت میمم  و از پدربزرگ پیرش دادبتا دقتت انجام می
ما او را با یشق و محبت سیراب آن، داشتربزرگ و مادرش احساو امنیت پد

از ، چرخاندشتتتان را میمادرش با فداکاری و مهربانی چرر زندگیکرده بودند. 
، اش کرده بوداما کار زیاد فرسوده، کردقدکشتیدن گلی احساو خشنودی می

ی گل، تمام واودش را خست ی فرا گرفته بود، آمدمرروز غروب که به خانه می
زد و محترم مایش را مرتب بوسه میگونه، دادلش میست و پامای مادر را ماد

یمات روز را به فراموشتتتی مای کوچک او تمامی نامالمای دستتتتبتا نوازش
 شد.یافت و دلش روشن میا بازمیاش رتوان ازدست رفته، سرردمی
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، شدیستولی ممای روستا مکوچهزمستان بود و تاریدی خیلی زود بر کوچه پس
، اددسرما را تا منز استخوان نفوذ می که شده از برف و یخ مای انباشتتهحلهم

 تر ازاما خسته، محترم مثل ممیشه، ما ستاکت و بدون حضتور کسی بودمحله
مایش مثل نهاما گو، کرده بود اشهسرمای زمستان مچال، معمول وارد خانه شد

آتا  ،آمدظر میرن ش پریده و ستتفید به ن، نداخته بودممیشتته از ستترما گل نی
اان حالت خوش  محترم»: با ن رانی گفت، دخترش شتتتد پریدۀ متواه رنگِ

ز محترم ا، ن امش را به او دوخت، گلی مم با دلواپسی کنار مادر آمد «؟نیست
رد چرا سرد نمودنمی»: با ناتوانی گفت، مایش را به مم فشرده بودسرما دندان
مایش را در و دستتت گلی به آرامی او را به ستتمت کرستتی برد !«یجیبی دارم
تمام تنش  !یخ و ستترد بود، مای برفمایش مانند گلولهدستتت، دستتت گرفت

 «رم.آت چای داغ میاآلن برا»: گلی لحاف را رویش کشتتید و گفت، لرزیدمی
لم حا حتماً، بخوابم اگه، بذار بخوابم، آشتتوبی دارمنه یزیزم دل»: محترم گفت
، مایش را بست. گلی خم شدچشتم، بعد به آرامی دراز کشتید «شتهخوب می

محترم تواهی ندرد! آتا دستتتتش را روی شتتتانه گلی  مایش را بوستتتیدگونه
 ا خودشام «شه.خوب می، استراحت کنه، ن ران نباش یزیزم»: گفت، گذاشت

 !گرفته بود ن رانی سراسر واودش را

است خصبح زود گلی از خواب بر، گلی و آتا شب را با دلتن ی به پایان رسانیدند
رم محتب ذارد ، او اشتاره کرد که سر و صدا ندند آتا به، ن امی به مادرش کرد
سراغ  بعد، آرام مشنول آماده کردن صبحانه شد ممگلی ، بیشتر استراحت کند

به آرامی پای مادر را کنار ، مایش را یوض کندتا ذغال، منقتل کرستتتی رفت
 با ترو آتا را، استاان و َلخت شدهکرد پای محترم بیولی احساو ، کشتید

آتابیگ ن امی به  «؟طوری شتتدهآتااان چرا پای آنام این»: صتتدا کرد و گفت
دا! صآرام و بی، ن ریستآنها را میگویا ، باز بودما نیمهچشم، محترم کرد رۀچه
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 با صدای، و روی صورت محترم کشید برد مای لرزانش را پیشپیرمرد دستت
 بار بلندتراین، العملی از او ندیدامتا میچ یدس «محترم اتان»: گفتتلرزانی 
 ،ن ریستما را میآن بازاما محترم با ممان چشمان نیمه «ممحترم اان»: گفت

 «آنا آنا»: مایش گرفت و سرش را نزدیک بردستگلی صتورت مادرش را با د
آتابیگ دستتتش را روی قفستته  که پاستتخ دمد!، تر از آن بوداما محترم خستتته

ار گانش تدنیا در برابر دید، اما میچ حرکتی احستتاو ندرد، گذاشتتت اشستتینه
ر ناگهان دودستی ب، کردن نداشت توان صحبت، گلویش خشک شده بود، شتد

با  ،پای برمنه بیرون دوید، گلی مراسان شد، بر زمین نشتستت، سترش کوبید
ا مصدایش با صدای آوازخوان خروو «!شتهآنام دی ر بیدار نمی»: فریاد گفت

دخترکی در موای ، مای اطراف از صدایش بیرون آمدندممسایه، درمم آمیخت
 پشتتت، گریستتایستتاده بود و به شتتدت می ماآلود صتبح امی میان برفمه

 «!شهآنام بیدار نمی»: تگفسرمم می

 مایشچشم، او کنار مادر آمد و بعد از بوستیدنش، ما گلی را به داخل بردندزن
گویا کستتی در گوشتتش زمزمه ، کنددانستتت چه مینمی، را به آرامی بستتت

اما  «مادر توستتتت و تو باید او را به بهترین نحو آماده گور ستتتازی!»: کردمی
ه او فقط د؟ مادریش را ب نجاندتوانستتتت در کالبد کوچک خود بیچ ونته می

در آن طلوع ، شداش در واود مادرش خالصه میو تمام زندگیستال داشتت 
ش وشان یز داشتت و به زندگی سیوبی حزنمحترم غر ،ان یز صتبح امیغم

چ ونه ، دانستتتنمیخاتمه داد. کستتی ، خود که پر از رنج و محنت بود ستتالۀ
در صتتتورتی که منوز پر از آرزو و امید برای دختر ، مرگ را در آغوش کشتتتید

 ؟ کوچدش بود

به  امممسای ان و فامیل، مراسم خاکسراری پر از محنت محترم به پایان رسید
محترم را بیشتتتر احستتاو کردند. دی ر  گلی و آتابیگ فقدان، خانه خود رفتند
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اغی ر دآتا بار دی  پیچید!پیرمرد در فضای خانه نمیدختر و آواز  ۀصتدای خند
اما به خاطر واود ، تر کرداو را رنجورتر و ناتوان، مای دلش افزوده شتتدبه داغ

ر د ه و بنضتتتش را بلعید وکردنوه نازنینش صتتتدای شتتتیونش را در گلو خفه 
 ،کردیمعصوم گلی او را وادار م چرا که دیدن چهرۀ، پنهان کرد شدل خانۀنهان

که مر دو ، ایی را ستترری کندمتا دوباره به زندگی ستتالم دمد و روزما وشتتب
 شبیه مم بودند!

 ۀالی درمای چوبی خانی که در البهمای بلند زمستتتان و صتتدای بادمایشتتب
بادی  گاه صدای زوزۀ، کردرا دوچندان میمایشان غم، پیچیدشتان میخشتتی

، درسانیود را زیرپای پدربزرگش میکه خ، انداختچنان گلی را به وحشتت می
موای آغوش گرم مادر او را ، گرفتپتامتای نحیف پتدربزرگ را در آغوش می

خواب را در آغوش ، و با اشتتک مایش ببارندما چشتتمکه شتتب، کردوادار می
 شد!بد
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 5فصل 

فذ خورشید توان خود را از دست دادند و دوباره آب یخ اویبارما دربرابر اشعۀ نا
پرستتوما دسته به دسته باالی اویبار به پرواز درآمدند و بار دی ر ، ااری شتد

 مایدرختان خود را تدانیدن و برف، گیتامان خودرو از زیرخاک ستتتربرآوردند
ما بوسه اخهمای کوچک بر سرششتتدوفه، ما روی زمین ریختمانده برشتاخه

مردم روستتتا در ، ن روستتتا دادندرا به ستتاکنی زدند و ممه نوید روییدن دوباره
 .تداپوی بهار به اوش و خروش درآمدند

ای مدل، کردبهار را باور نمی، منوز در چن ال زمستتان استتیر بود آتابیگ خانۀ
، کردندر و پود واودشان احساو میتارمای زمستان را در ستاکنینش منوز س

 .مایشان بلند بودو مهتاب شب کوتاه، منوز آفتاب روزمایشان

گلناز و اکبر که در ، زدندما نهیب میما با ورودشتتان بهار را به آناما ممستتایه
 ما زنآن، زدندما سرمیبیشتر از بقیه به آن، کردندما زندگی میممسای ی آن

گلناز زنی اوان و ، تندکه سه دختر خردسال داش، و شتومری خوشبخت بودند
 مرگ محترم بایث، یمی داشتای گرم و صمآتابیگ رابطه با خانوادۀ، زیبا بود

تا دل گلی و آ بخشِواودش تستتلی بیشتتتر احستتاو نزدیدی کند و، بوددهشتت
ی اش در ممسای با خانواده، دایی محترم که مردی میانسال بودممچنین ، باشد
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دایی قاستتم صتتاحب فرزندان ، زدما ستتر میمرتب به آن، کردما زندگی میآن
طر به ممین خا، که در چرخاندن چرر زندگیش بسیار نقش داشتند، زیادی بود

ا مواود آن، توانستتت در تأمین زندگی پیرمرد و دختر کمک بزرگی باشتتدمی
 زد وما ستتتر میمرتب به آن، لیبرادر ناتنی گ مممدد ، گرمی آتا بودبایث دل
چنین چرر لنگ زندگی و این آذوقه و مایحتااشان را فرامم کندکرد سعی می

 .چرخیدلن ان میآتا و گلی لنگ

 ،گلناز به آتا پیشتتتنهاد داده بود، بافیگلی در خانه گلناز بود و مشتتنول ااایم
ا ت، بافی شودرا گلی ممراه با چند زن دی ر مشنول ااایم مایی از روزستایت

ایتستتت، پذیرفته بود ممآتا ، بردبه دورترین نقطه دلش ب، مرگ مادر را بتواند
افت و یغمش تاحدودی تقلیل می، کردگلناز سرری می ۀکه گلی در خان مایی
 شد.مای گلناز مرممی بر دلش میبتمح

ادآور یرایش ای از خانه بمرگوشه، رفتمیگلناز ۀخان بهکه گلی  ماییآتا زمان
 پروابی کرد وواری میمر روز برایشتتان ستتوگاختیار بی، یدی از یزیزانش بود

اندوه یزیزانش را برایش دوچندان کرده ، اشاز کار افتادگی، ریختاشتتک می
 .بود

 دختران، بودند ما در حیام مشنولبچه، گلی طبق معمول وارد خانه گلناز شتد
ن گیسوا دارای انند مادرشانم، ستاله بودند شتش ستاله ومشتت، چهار ستاله

 شترُ درخشتید و چشمانی دُ د میخورشتی پرپشتت و مشتدی که دربرابر اشتعۀ
ا مزیبایی آنشد! ممه میما به یددی ر بایث تعجب شتبامت زیاد آن، ستیاهو

: تبا خنده گف، گلی دستتی به سرشان کشید، داشتتممه را به تحستین وامی
، مایشان بودنددادن به مرغحیام و دانهپاچی ما که مشنول آبآن «؟چه خبر»

ای » :ای به ابرو انداخت و گفتگلی گره «بابامون مریضتته!»: صتتدا گفتندیک
ا صبح ت آنام، دیشتب تا صبح تب داشت»: دختر بزرگتر گفت «؟وای برای چی
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 ،دید اکبر در رختخواب دراز کشتتتیده، گلی با یجله به داخل رفت« بیدار بود.
با مهربانی گلناز ، به آرامی ستتالم کرد، ماده کردن دمنوشگلناز مم مشتتنول آ

 :گلی گفت« بافی نداریم.امروز ااایم» : گفتت، اشتتتاره کرد کته بنشتتتینتد
! امروز شتتدید ستترماخورده» : گلناز گفت «؟شتتده شیمو اکبر چه، ناوخاله»
ی نم با رودربایستاو، ن به چرا ببرهتا او، قاسمت سرردیم به پستردایی ما روماد

 «!این کار رو انجام بده، که را ی نیست، معلوم بود، قبول کرد

خدا  »: گلناز گفت، بردروستاایان را به چرا میاکبر چوپان ده بود و گوسفندان  
، ودمعلوم ب »: دوباره تدرار کرد «تا شرمنده مردم نشیم!، نه زودتر خوب بشهک

اءاک شان»: گلی گفت «ن کار داشتند.خودشتو، که از بردن گوستفندما ناراحته
 «باید خودم فردا به چراگاه برم، اگر مجبور شتتم»: گلناز گفت «شتتهخوب می

 «م زن!رفردا خودم می» : مایش را باز کرد و گفتاکبر در این من ام چشتتتم
حالی یاما نتوانست با ب، گلی به اکبر سالم داد و اکبر خواست ازاایش بلند شود

اکبر  «بله الحمداک»: گلی با خجالت گفت «؟وبهآتا خ؟ اان خوبیگلی»: گفت
 :گلناز با لیوان دمنوش کنارش نشست و گفت «خدا رو شدر»: با مهربانی گفت

 «؟یخوای برطوری میفردا چه، اات تدون بخوری نی ازتوممین اآلن نمی»
 لنازگ« صتتبحم گفتم، این کار زن نیستتت»: اکبر ن امی به او انداخت و گفت

بعد ن امی به گلی کرد  «د !مو کردن گوسفندمامومینداره میکاری »: گفت
من از  هک البته»: کشید گفتو لبخند زد. اکبر که دمنوش را به ستختی سرمی

حت باید استرا»: گلناز با خنده گفت «کنم.مو میمومیصتبح تا شب فقط می
 :اکبر گفتتت «.شتتتهوگرنتته گرفت ی کمرت خوب نمی، نیدوخودت می، کنی
خوام این مسئولیت نمی»: گلناز گفت «فردا مم خدا کریمه.، روز حجت رفتام»
من »: گلناز گفت «زن چقدر یجولی!»: اکبر با ناراحتی گفت .«از تو ب یرند رو
 «م.شناسخوب می ومسیر ر، رفتیمبا مم می که قبال، نیدوخودت می، تونممی
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، نباش ن ران»: گلناز گفت «تنها!رفتیم نه بامم می»: اکبر بتا نتاراحتی گفت
 ،خدا پدرت را بیامرزه»: اکبر گفت «چرونم!حوالی روستتا می، مردور نمی مرتعِ

گلناز با ن رانی به او نزدیک شتتد و  «دوباره قلنج شتتدم!، کمی بخوابم یه ذارب
 .ما خداحافظی کردگلی از اایش بلند شد و از آن، لحاف رویش را مرتب کرد

برد خود گوسفندان را به چرا ب، رخالف میل اکبر مجبور شدصبح روز بعد گلناز ب
، یایدباکبر بیچاره نتوانست از رختخواب بیرون ، و دختران را به پدرشان بسرارد

 .ما کمک کند. ممه در مزارع مشنول کار بودندتوانست به آنکسی مم نمی

*** 

، بود دیه دادهتاکبر به سختی به بالش پشتش تا کنار رختخواب اکبر نشسته و آ
ا مم تا ب، کردگلی به گلناز کمک می، بازی بودند ای مشنولدخترما در گوشه

 آتا وآن شب ، گذشتند روزی از بیماری اکبر میچ، ستفره شتام را آماده کنند
 رۀچه، ما شده بودندام مهمان آنو به اصترار گلناز ش گلی به ییادت اکبر آمده

ه اما بر لبانش مثل ممیش، کشیدمیازه میگلناز خسته بود و مرتب پشت مم خ
رای چ خاله اان خیلی سخته»: گلی از او پرستید، نقش لبخند حک شتده بود

: فتگ، تا ببیند او در چه حالی استتت، کردگلناز که ن امی به اکبر می «؟مادام
حرا و ولی موای صت؟ کرد شتهاما چی کار می، ونهوکار مرد …ستخت که»

 «.ندازهمای واودت به اریان میتمام ذره ی رو تومای رن ارن ش زندگگتل
ا گلناز که گوی «لی دوستتت دارم با شتتما به صتتحرا بیامخی منم»: گلی گفت

 ،اگر بیایی خیلی برات خوبه»: ای در ذمنش زده باشند با خوشحالی گفتارقه
، کنتتهت را معطر میمتتانفس، هدام واودت را پتتاالیش میصتتتحرا تمتتموای 

گلی بیشتتتر ، مای گلنازبا حرف !«کنهلبریز میو واودت راحستتاو شتتادی 
 از فردا منم، شهآتااان می»: موقع شام خوردن گلی به آتا گفت، مشتتاق شتد
از ن امی به گلن، آتا از پیشتتتنهاد او یده خورد «؟ملناز به مرتع برممراه خاله گ



ز هم تنهاییباو   

 

33
 

ن کنه! آتا ستترش را پاییآتااان موای صتتحرا شتتادش می»: گلناز گفت، کرد
 ،لناز اانگ»: ای نان را به آرامی در دمانش گذاشتتت. اکبر گفتلقمه، انداخت

 :آتا سرش را بلند کرد و گفت «.ن ران گلی بشه، حق داره، آتا را تی نیستت
اما اگه گلی بیاد زحمت تو ، شتتهش شتتاد میصتتحرا بره روحیه دونم اگهمی»

خودش  ،دختر زرن یه ناو»: گلناز گفت «باید مواظب اونم باشی.، شهبیشتر می
آتا  «!آتا ااازه بده»: گلی ن امی ملتمسانه به آتا کرد و گفت «مواظب مستت!

خودش از رفتن گلناز مر روز ، دانستتت چه ب ویداکبر نمی، به اکبر ن امی کرد
ا به شتتد. آتمایش بیشتتتر میحاال با رفتن گلی مم ن رانی، آرام و قرار نداشتتت

 «کنیم.بخوریم بعد یه فدری می وممون رحاال بذارید شا»: آرامی گفت

گلی اان اگه خوامشی از من داری »: شب موقع خوابیدن آتا با مهربانی گفت
گلی  «ش تصمیم ب یریم!تا خودمون درباره، بهم ب ون ممیشه تو خانۀ خودمو
 کردرا مرتب می شپیرمرد که رختخواب «چشتتم آتااان»: با شتترمستتاری گفت

گلی ن امی شادمانه به او  «؟یممراه گلناز بر، داریحاال خیلی دوست »: گفت
ی دقول می»: آتا گفت «بله.، شتتتیداگه شتتتما ناراحت نمی»: انداخت و گفت

دتر پس زو»: آتا گفت «بله»: گلی با خوشحالی گفت .«؟مواظب خودت باشتی
 فوراً ،لی با خوشتحالی دست آتا را بوسیدگ «تا فردا با گلناز بری.، ب یر بخواب

 .در رختخوابش اای گرفت
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بوی خوش  وسترتاسر دشت را فراگرفته ، نارنجی و سترر، مای زیبای زردگل
گردن  ۀصتتتدای آمن ین زن ول، طر ستتتاخته بودزار تمتام دشتتتت را معیلف

وای م، بودواود گلی را سرشار از شادی کرده گوسفندان و پارو سگ ن هبان
نبال گوستتفندان بلعید و از شتتدت میجان دک را با ولع با دم و بازدمش میپا

 ،شتتدخنده از لبانش محو نمی، گلیاز دیدن شتتور و شتتوق  گلناز مم، دویدمی
 درختی آرام گرفتند و مشتتتنول آماده کردن چایی یر ستتتایۀمردو در کنارمم ز

طبیعت در آغوش زیبای ، ش را روی میزم اوشتتتانتده بودندکته آب، شتتتدنتد
 دند.کرمایشان را فراموش مشنولیدل

اش وهن صبرانه منتظر برگشتندر نشتسته و بی آتابیگ در آستتانۀ غروب بود و
 ،دختری که قرار بود، شدمایش در واود گلی خالصه میخوشتیتمام دل، بود
 ،مای او شده بودمم دل پیرمرد و مونس تنهاییرحاال م، گاه محترم شتودتدیه

خوش  بوی، دوان به ستویش آمد و آتا او را سخت در آغوش کشید گلی دوان
، دو با میجان به داخل خانه رفتند مر، تراویدطراوت و زنتدگی از واودش می

 وگلی با خوشتحالی شروع به وصف دشت و صحرا و چرانیدن گوسفندان کرد 
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مایش کمی از ن رانی، دلش آرام گرفت، پیرمرد از خوشتتحالی او خشتتنود شتتد
 .ته شدکاس

*** 

بعد به آرامی تک تک دخترانش ، گلناز آمسته مشنول آماده کردن وسایلش بود
 «شدم. کنم بهتراحساو می»: به آرامی گفت، اکبر از اایش بلند شد، را بوسید

کبر ا «حاال چند روز دی ه استراحت کن.»: گلناز به طرفش رفت آمستته گفت
مایش گلناز به چشم، اپست بودمودونی چقدر دلتو این یک مفته نمی»: گفت

از فردا »: اکبر او را در آغوش گرفت و گفت «نم!دومی»: خیره شتتتد و گفت
 .بعد او را بوسید «رم.خودم می

 راتعمگلی و گلناز با مدایت گله به ستمت صتحرا و یبور از ستراشیبی تند به 
خستتته  و مر دو راه زیادی آمده، یداا را مناستب دگلناز ممان، مموار رستیدند

: فتمقدمه گگلی بی، به آسمان خیره شدند، زار نشستندروی چمن، شده بودند
 «شتته.دهَ ستتالی می: گلناز گفت «؟خاله اان شتتما چند ستتاله ازدواج کردید»
ت دوستت اگه»: گلناز لبخند شتتیرینی زد و گفت «؟دوستتت دارید مواکبر روی»

ن به خاطر من گلی اان او»: گلناز ادامه داد« ؟کردماا چه کار میاین، نداشتم
ت اری من خواس»: گلناز گفت «؟کتک»: گلی با تعجب گفت کتک زیاد خورده!

ونم کجا من رو دنمیمهمونی خونه ارباب اومده و ، داشتم که فامیل ارباب بود
 دونی کهمی، بند مم بودیماکبر و من نافاما  اومتد خواستتتت تاریم!، بوددیتده

رم پد، دوست داشتیم ممدی ه رو، مم بزرگ شدیمما از بچ ی با ، مهپسترخاله
به زور  به خاطر موقعیت ارباب من رو خواستتتمرد می ولی اون، مخالفت کرد

ما اکبر رو چندین بار کتک زدند! تا از اون، کرداکبر دخالت ، بته دستتتت بیاره
 دفعۀ آخری که اکبررو، بردار نبوداما اکبر دستتت، ازدواج با من منصتترف بشتته

 فامیلش را اربابم، تا حد مرگ پیش رفت، شتتتد خیلی حالش بد، دکتتک زدنت
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اکبر حالش خوب شد و ما ، شدر رو . اما خداما نیفتهتا دستت آژان، فراری داد
 خاله گلناز شتتتما مم»: گلی با خنده گفت .«بالفتاصتتتله با مم ازدواج کردیم

به  گفتم که با میچ مردی من به بابام»: گلناز با خنده گفت «؟یاشتتقش بودید
پس شتما بیشتتر یاشقش »: گلی با شتیطنت گفت «کنم.ن ازدواج نمیاز او
 «؟گیری کنیاندازه وی میزان یالقه ما رخواحاال تو می»: گلناز گفت «بودی.
تر تا دور، به ستمت گوسفندان رفت، گلناز از اا برخاستت، دو خندیدندبعد مر 
 ربه این فد، مایش را بستچشم، راز کشیدمای نمناک دلی روی چمنگ نروند.
زندگی پر از یشتتتق و ، طور ازدواج کردناین، کرد که چقدر خوب استتتتمی

 .بعد یاد مادرش افتاد و آمی از ایماق واودش کشید، یالقه

و با یالقه رااع به  رفتندبا مم به صحرا می ممچنان ماآن، چند روز گذشتت 
 .گذراندنداوقات خوشی را میکردند و مو ویات مختلف صحبت می

 بین»: که صتتتدای گلناز را شتتتنید که گفت، ما بودگلی مشتتتنول چیدن گل
ه ب که، را دید سواریمرد اسب، گلی سترش را بلند کرد «زارما قایم شتو!یلف

، زارما پنهان کردبا ستتتریت خود را میان یلف !آیدما میتاخت به ستتتوی آن
مردی تنومند از آن پایین ، شدسب نزدیک ا، دانستت چرا باید پنهان شتودنمی

ت. از او فاصله گرف، گلناز خود را امع و اور کرد، ادکنار پای گلناز ایست، است
 ستتتوار به او نزدیک، گلناز اوابی نداد «؟کنینی میچوپو»: مرد با خنده گفت

ندم ورا گذر چه روزمایی، منتظر چنین روزی بودم، خیلی وقت بود»: شد و گفت
: فتتر رفت و گمرد نزدیک، گلناز چشتتم به زمین دوخت «!پیدایت کنم تا تنها

ستته دختری که برای اکبر  ! حتی با واودو من منوز یاشتتقتم زیبایی منوزم»
ه دنیا در مقابل دیدگان گلناز تیر، پنهان شود، گلناز خواست دور شود «زاییدی!
گلناز  ؟کریه او ببیند!بعد از دَه سال دوباره قیافۀ ، چ ونه امدان داشت، وتار شد
منوزم زیبایی... در آن »: گفتمرد با صتتتدای بلندی می، رفتیقب مییقتب
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بی» :صتتحرا به از گلی کستتی نبود که یاریش کند! صتتدای گلناز بلند شتتد
ای بیش اما او دختربچه، زدمای بلند دورش را چنگ میگلی یلف «شتتترف!

داخته تمام تنش را به لرزه انقلبش از شدت ترش ، نست کاری کندتوانمی، نبود
مایش اختیار اشتتک از گونهبی مایش را روی دمانش گذاشتتته ودستتت، بود

با ، شدمرد که ستوار اسب بود و از آن اا دور می، ر بود. پس از دقایقیسترازی
 «ه!امای توز مرگ و زندگی اکبر تو دستگلنا»: گفتای ای مستانهنعره

مانند  ،متک حرمتی که به گلناز شتتده بود، ستتدوتی تلخ بین گلی و گلناز بود
ما از ستراشیبی تره آن فراموش کردنش کاری دور از تصتور بود.، فااعۀ تلخی
بع بع گوسفندان و صدای زن ولۀ، شددایی که شتنیده میتنها صت، پایین آمدند

کم به ده وقتی کم، چیز در آن روز شوم نبودندما شامد میچگویا آن، ما بودآن
گلی اان »: آید گفتگلناز با صتتتدایی که گویا از چاه می، شتتتدنتدنزدیتک 

مم مامن و بچه، مونهزنده نمی اکبر دی ه، مای امروز رو اگه کسی بدونهاتفاق
من »: ر از اندوه گلناز انداخت و گفتی پُگلی ن امی به چهره «!شیمآواره می

اشک از چشمان .« آبروتون مثل آبروی خودمه، شما رو مثل مادرم دوست دارم
از حلقه کمر گلن گلی دستش را دور، مایش شدت گرفتگریه، گلناز سرازیر شد

ر اختیااما خودش مم بی« گریه ندن.، خاله اان به ده رستتیدیم»: کرد و گفت
 ؟!نه مرممی بر زخم دل گلناز ب ذاردودانست چ نمی، ریختاشک می

ا برخاست مبا دیدن آن ،خانه منتظر گلی نشسته بودمثل ممیشه آتابیگ الوی
 بدون کالمی، مداما گلی مثل ممیشته دوان دوان به سویش نیا، و لبخندی زد

پدربزرگ او را در آغوش ، آمستتته به ستتمت پدربزرگ رفت، از گلناز ادا شتتد
از چی »: پدربزرگ گفت «منه خسته»: گلی گفت «؟ناراحتی»: کشتید و گفت

آتا با ن رانی به  «از ممه چی!»: رفت گفتگلی که به داخل می «؟ایخستتتته
 .داخل رفت
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و آتابیگ مم به ا، کردورش خیره ن اه میگلی کنار چراغ نشتتستتته بود و به ن
گونه ستتخت در فدر که چرا این از احوال دخترک متعجب چشتتم دوخته بود!

تت ناراح؟ گلناز حرفی زده است؟ شده گلی اان چی»: با مهربانی گفت؟ است
ی گلناز م ه بلده کس»: تلخی بر لبانش ااری شتد و گفت گلی خندۀ« ؟کرده

ن امی به پدربزرگ گلی  «؟شتتتده پس چی»: آتابیگ گفت «؟و ناراحت کنهر
بعد به ستتمت  «.ناراحت نیستتتم»: ازاا برخاستتت و گفت، مهربانش انداخت
 .بود فایدهتالش آتا برای پیدا کردن دلیل دلخوری او بی، پستوی خانه رفت

*** 

 !شدما از مرستتو شتتنیده میگرگ صتدای زوزۀ، دید تاریکرا میلی دشتتی گ
 به. تا رامی برای برگشتتت پیدا کند، دویدمراستتان به این ستتو و آن ستتو می

او را کشان کشان با خود ، که دستت او را گرفت، باره مردی تنومند را دیدیک
ی صدای، مرچه تالش کرد، اما صدایش از گلو خارج نشد، فریاد کشتید، بردمی

من » :گفتو می دادکه قهقهه سر می، مرد بلند بودتنها صدای ، از او بلند نشد
از رختخوابش  «بش کرد!ای پرتاناگهان از دره، یتاشتتتقت مستتتتم! با من بیا

یرق ستردی روی پیشانیش ، آتابیگ با یجله کنارش آمد، مراستان برخاستت
 مایش رادستتت ود.بگویا واودش یخ زده، لرزیدتمام بدنش می، نشتتستتته بود

آتا به ، اما احستاو کرد نفسش مم سرد است، الوی دمانش گرفت و ما کرد
 با یجله لحافی آورد، لرزداو می، متواه شتتد، آرامی دستتتی به ستترش کشتتید

ت دانسگلی نمی «نترو!، واب دیدیدخترم خ»: به آرامی گفت، رویش انداخت
ما را احستتتاو کرد منوز صتتتدای گرگ ؟!بینتد یا بیداریآتتا را در خواب می

 .«واببخ چیزی نیست یزیزم»: آتا باز گفتشنود دور و بر خود را ن اه کرد. می
 .بار تدرار شدو این صحنه تا صبح چندین
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آتا با یجله طبیب روستتتا را که مردی ستتالخورده بود و با گیامان صتتحرایی 
معاینه مقداری دارو برایش  پس از، بر بالین گلی آورد، کردبیماران را مداوا می

ت کنه استراح، چیزی نیست احتماال سرما خورده»: به آتابیگ گفت، تجویز کرد
 «شه.خوب می

یگ آتاب، او در رختخواب بیشتتتر محزون شد گلناز به دیدن گلی آمد و با دیدن
لناز گ «؟اکبر حالش خوب شده»: استتدان چای را الوی گلناز گذاشت و گفت

آتابیگ سرش را پایین انداخت  «ره.یروز خودش به صحرا میاز د، لهب»: گفت
ه ای بگلناز لرزه، آتااز این حرف  «صحرا اای زن نیست!، خداروشدر»: و گفت

لی به سریت ن امی به گلی انداخت و گ؟ ندند گلی چیزی گفته تنش افتاد که
منوز سر به  ماتا او مطمئن شود که راز آن، مایش را به آرامی به مم زدچشتم

 مهر است و خوامد ماند.

ه پر از اندو گلناز تمامی واودش، اما دی ر حرفی نزد، آتا مر دو را از نظر گذراند
که ماه او  ،حیثیتی را با خود حمل کند و دیا کنداین بی توانستچ ونه می، بود

ه بادخترانش تآینده خود و ، مم نراچد اش ازتا زندگی، ممیشه پشت ابرما بماند
 د و مر روز خاطرۀیکشمیتاگور با خود باید این ننگ را ، شتای ندانشود! چاره

 تا مبادا زندگی یشقش به خطر بیفتد!، کردمیتلخ آن روز شوم را اندار 

ن اتفاق شتتوم آ، ستتعی کرد، گلی خیلی زود بهبود یافت و آتا از ن رانی در آمد
رت نف ممگلناز ، برمال شود تا مبادا، دترین اای دلش دفن کنروز را در مخفی

تتا بتواند دوباره یاشتتتق شتتتومر و ، و رنج آن روز را در واودش پنهتان کرد
مای صتتتحرا گاه به صتتتحرا پا ن ذاشتتتت و با گلاما میچ، فرزندانش باشتتتد
مد شدستن روحش که شا، مای دشت شرمسار بودگویا از گل !خداحافظی کرد

 !بودند
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نده با ای، مای بی انه شدانگ اهانی دوم بایث اشتنال ایران به وسیله ارتش
ید به کشور رس شوم انگ سایهولی باز مم ، طرفی کرده بودر اخان ایالم بی
مصرفی شد آور بهای کاالمای ارزاق یمومی و صتعود سرسامو ستبب کمبود 

ایران صتتحنه ، دندبا مشتتدالت یظیمی روبرو شتتمیلیون امعیت  مۀ پانزدهوم
شتتتوروی شتتتد. تدارکارتی آذوقه و مهمات به مداخله نیرومای متفقین و خط 

 ،مردم ایران تا حد امدان مشدلی به واود نیاورندبرای ، متفقین قول داده بودند
، صتتنعت و خدمات بازرگانی خارای، کشتتاورزی، اما بخش کلیدی اقتصتتادی

آستتیب دید. کامش تولید  شتتدیداً، بر اار اشتتنال، و ستتطح زندگیبوداه دولت 
از یک سو و تقا ای ارتش اشنال ر خارای از سوی دی ر محصتوالت غذایی 

 وخاصه آذربایجان ، به قحطی شتدیدی در اکثر مناطق ایران، برای موادغذایی
 سواحل دریای خزر منتهی شد.

مای با مودختری با قدی متوسط و پوستی روشن ، ستاله شده بود دوازدهگلی 
کشیدنش برای آتا  بزرگ شتدن و قد، کردتر میاش را اذابکه چهره فرفری

اما به خاطر شترایط ستخت و متحمل شتتدن ، بوددر دنیا دلرذیرتر از مرچیزی 
 آتابیگ و گلی به، که یرصته زندگی را بر ممه سخت کرده بودانگ فالکت 
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 ،آتا سخت بیمناک، کردندمیی اندکی روزمایشتان را سرری ستختی با آذوقه
تک  کته چ ونته تتک، منوز رنج و داغ انتگ اهتانی اول بر دلش تتازه بود

او خود توانایی کار نداشت ، خاطر قحطی و بیماری از دست داد یزیزانش را به
مای دی ران مم کمرنگ شده حمایت، تأمین کندتوانست مخارج خانه را و نمی
برای  کثیری یدۀ تادر روس و سامانی اقتصادی شدهچرا که ممه گرفتار ناب، بود

ما در ا، ای تهیه کنندتا شتتاید بتوانند آذوقه؛ تأمین مخارج مهاارت کرده بودند
ی و کمبود موادغذایبیماری مردم با کشتور و تع نابسامان بود و بیشتتر نقام 

  .کردنددست و پنجه نرم می

*** 

 ،نششتتد وارد با، کنندبافی تا مثل ممیشتته ااایم، گلی رامی خانه گلناز شتتد 
 ،گممرچقدر می»: گفتکه می، مای گلناز با زن ممستایه شدمتواه صتحبت

با دیدن گلی مر دو ستتتاکت  «ره!به خراش نمی، این دختر کس و کار نداره
به طرف تاروپود ، ردما ستتتالم کمردوی آنگلی به ، مدتث کردندشتتتدنتد و 

 واین دختر کس »: خود تدرار کردای را که شنیده بود با امله، ااایمش رفت
را از  املهش این او تقریبا در تمام طول زندگی آشنایی! یچه امله« .کار نداره

با خود قلبش گرفت  «کاری نداریم.ما کس که »: دمتان مادرش شتتتنیده بود
در طول روز سعی کرد تمام حواسش  «؟چرا، زدنددربارۀ من حرف می»: گفت

 که چ ونه با ترحم، صتتنم بود مای ستتن ینولی متواه ن اه، به کارش باشتتد
 !ن ردآمیخته به خشم او را می

زدیک ن؛ شداو با خست ی به سمت خانه روان ، کار در خانه گلناز تمام شده بود
 ،ی صتتنم ایستادهمت کنار درخانهخدکه با لباو ، خانه متواه مرد اوانی شتد

 او بهه کوتامی ن ا او مم، کندمی شن ام، احستتاو کرد، تر شتتدوقتی نزدیک
کالمش را تا ، که لباو ستتربازی به تن داشتتت، پستتری اوان بود، انداخت
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ی مادر میان پیچک، کردزیرابرومایش کشتتیده بود و از زیر کاله ن امش می
ه با یجلاو را ممانند قابی زیبا دید. ، شتتان آویزان بودستتبزی که از دیوار خانه

ا آت ،زنددانست چرا قلبش تند مینمی، شد وارد خانۀشان، ن امش را از او دزدید
با  گلی «؟اانم اومدی»: گفت، با آمدنش چشمانش را باز کرد، دراز کشیده بود

 آتا زیرچشتتتمی «بله»: گفت، گناه بزرگی مرتدب شتتتدهگویا ، پاچ یدستتتت
را چ»: خیز شد و گفتاز اایش نیم، متواه حال پریشتانش شتد، ن امش کرد

چرا تند » :آتا گفت «.اومدم کمی نفسم گرفتهد تن »: گلی گفت «؟ایسراسیمه
 :آتتا با ناباوری ن امش کرد و گفت «بودم! ن رانتت»: گلی گفتت «؟یاومتد

 بریدسآتا لبانش را کمی حالت  «طوری!مینم»: گلی گفتت «؟ن ران چی»
جله با ی گلی مم، بعد دوباره دراز کشید «؟دونم چی تو سرتهنمی»: داد و گفت
م را در صنن امش با یاشار پسر  تالقیی اما منوز صحنه، پستو رفتبه طرف 

 مای مادرش صتتتنم ربطیو ن اهما آیا این ن اه با حرف، کردذمنش تدرار می
 ؟داشته باشدتوانست می

*** 

از آن  .شدای قطع نمیه آتا بلند و لحظهخانصدای درِ، پاسی از شب گذشته بود
 «!در نزنید بسه دی ه»: گفتدخترما میکه به ، آمدصدای گلناز می، طرف در
 .ما چشتتمانش برقی زدبا دیدن آنگلی ، کوبیدندما ممچنان به در میولی آن

 قد، به ستتختی از اا برخاستتتآتا ، با دخترمایشتتان وارد شتتدنداکبر و گلناز 
دستتتی به اکبر به آرامی ، ای مولناک روی دیوار انداخته بودستتایهاش خمیده

قدر چ»: آتا با مهربانی گفت «؟شتتیآتااان چرا بلند می»: پشتتتش زد و گفت
 له روگ مجبورم»: اکبر گفت «اومدید.نمی، وقت بودخیلی، ن کردیدخوشحالمو
گویا مردم از کشاورزی ، ن بیشتر شدهتعدادشتوما ببرم! تا دوردستت، برای چرا

، باشهن ساموهوقتی و ع ناب»: آتا گفت «کنند.دامداری میناامید شدن و ممه 
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گلناز به طرف گلی که مشتتتنول  «ده.ممه چیز نظم خودش رو از دستتتت می
 .«فقط ااایم بافتی، امروز خیلی ساکت بودی»: ریختن چای بود رفت و گفت

مون دل، اومدید، خیلی کار خوبی کردیدخاله اان »: گلی تواهی ندرد و گفت
 و خود ا برگشتگلناز ستینی چای را از او گرفت و پیش اکبر و آت« گرفته بود.

دلیل کردند و بیدنبال مم میطبق معمول ترما دخ .ما نشتتتستتتتکنار آن مم
ما به آرامی دختر «!ه دی هشینید بسب»: اکبر ن امشان کرد و گفت، خندیدندمی

کردن به دنبال مم شروع  ای دوباره برخاستتند ولحظهولی پس از ، نشتستتند
شه ما م ه میاین با سروصدای»: اکبر ن امی به گلناز انداخت و گفت، کردن

 .«یواش بازی کنید»: برگشت و گفتگلناز به طرف دخترما  «دوکالم حرف زد.
و  ما صتتحبت کردباآن، ما رفتبه ستتمت آنگلی ، ما تواهی ندردنداما بچه

لی مای گمشنول گوش کردن صحبت، ما با خوشتحالی کنار گلی نشتستندآن
اب اوما در و آن پرسیدمایی میما سؤالآنتک  گلی با مهربانی از تک، شدند

 .گرفتنددادن از مم پیشی می

: آتابیگ گفت «اومده بود.یاشتتتار پیش من آتا اان امروز »: اکبر به آتا گفت
 :آتا گفت «وردی.اک آقای نتوبله پستتتر ممستتتایه»: اکبر گفت «؟یاشتتتار!»
چه »: آتا گفت !«گلی بتا من صتتتحبتت کرد دربتارۀ»: اکبر گفتت «؟بخُت»

واال »: اکبر کمی مدث کرد و گفت، را درمم کشیدمایش بعد اخم «؟صتحبتی
شما قول گلی را به کس اما خواسته که ، دوسال از خدمتش مونده، اون سربازه

: تآتا گف «ن بعد از خدمت به طور رستمی خواست اری کنه!تا او دی ری ندید!
، لِ شتتتهستتتا زدوازدهگیره! گلی منواز اآلن قول میاستتتوری!  ۀیجب بچ»

به ستتن و  بزرگ شتتده ممگلی  اان دو ستتال دی ه آتا»: گلناز گفت «وبچه
 دا چیفر، نیمدوتو این و عیت انگ که نمی»: آتابیگ گفت «ازدواج رستیده!

 نوابه مرحال »: گفت اکبر «؟به کسی قول داد، شهم ه می، آده سرمون میب
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حرف شتتما ، کرددر میف، ب م وکه من به شتتما این مطلب ر، اصتترار داشتتت
 :آتابیگ گفت «بتا خیال راحت خدمتش رو ب ذرونه!، تونتهمی، برایش حجتته

اما اگر بعد از دوسال گلی اون ،  که به سالمتی خدمتش را ب ذرونهشتااکان»
 «؟چه معنایی داره هقول دی ؟ یا خودش نظرش یوض شد چی، نخواستت رو

و بعد از د ناشتتتتیاق او، کنمفدر میمایی که به من زد با حرف»: اکبر گفتت
 تدلیفزودتر  به خاطر ممین ستتتربازی رفته تا: گفتت، رهاز بین نمیستتتال 
ب و یاشار پسر خو»: آتا ن امی به اکبر انداخت و گفت «بشه! روشنش زندگی
: ر گفتاکب «پدر و مادرش ر تایت داشته باشند!، کنمن نمیولی گمو، نجیبیه

 :آتا سری تدان داد و گفت «الب کرده. وادرش ر ایت پدر و متا حدودی ر»
 ش روخوشبختی، ن بدموسروسام وم رزودتر بچهکه  من ممیشته آرزوم اینه»

 وکه قولم ر، نمموزنده میکه آیا بعد دو ستتتال ، تونم قول بدمامتا نمی، ببینم
 نیدشااک که صد سال زندگی کان»: صتدا گفتندیکاکبر و گلناز  «یملی کنم.

چه ، ینمبب، ب م امبه گلی، ذاریدب: آتا گفت« تون ستر ما ممیشته باشه.ستایهو 
، ما خارج شتتدندآنۀستتایاتی از خانگذشتتت گلناز و اکبر پس از  «؟نظری داره

واودش را حس غریبی  وآتا شنیده ما را با مای آنسته و گریخته حرفاَگلی 
ولی  حستتی غریب، خجالتی از انس آمیخته با شتتوقی نشتتدفته، فراگرفته بود

 !آشنا

کرد و پیرمرد سخت در فدر بود. ترو نور خانه آتا ستوسو میچراغ کم
، از انتگ و قحطی و بیماری این روزما برایش آرامش ن ذاشتتتته بود

روزگار به ستتختی برایشتتان رقم ، بیشتتتر روزما غذای کافی نداشتتتند
 راحتش، اش پرپر شودکه یزیزترین مواود زندگیترو از این، خوردمی
دوست داشت ، کردمای اکبر را در ذمنش مرور میگذاشتت. حرفنمی
کسی باشد که در روزگار سخت تنهایی به او ، اش حامی داشته باشدنوه
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اما دو سال خیلی دیر بود و خیلی زود برای دختری به سن و ، تدیه کند
روزگاری که دختر دلبندش محترم در آرزوی باز شتتتدن ، ستتتال گلی
غم ین و تنها! قلبش فشترده ، تنگچقدر دل، از نظر گذراند، بختش بود

وحشتتت از این که ، خواستتت این کورستتوی امید از بین برودنمی، شتتد
، اختانداو را به ریشه می، تنهاتر شودمرگش فرا برسد و دختر دلبندش 

اخت شندو را می او مر، مای اکبر و یاشار ایتماد کندناچار بود به حرف
که مشتتنول ، ن امی به گلی انداخت فدرماو قبولشتتان داشتتت با این 

ه گلی ب« گلی اان»: ما بود. با صدایی آرام گفتآماده کردن رختخواب
ست که داندختر می، او اشاره کرد تا کنارش بنشیندبه ، طرفش برگشت

تاریدی شتتتب ، خوامد ستتتخن ب ویدپدربزرگ رااع به چه چیزی می
کنار آتا نشست و آتابیگ ، اخته از شرمش را فاش ندرداندمای گلگونه

و بویی  مر روزش یک رن ی دی ه روزگار»: با صتتتدایی محزون گفت
بعد آمی  «احستتاو کنیم. ومم رنگ و بوی خوشتتش رکاش ما ، داره

طور ستتربار این، کردمکار می، کاش توانایی داشتتتم»: کشتتید و گفت
ا را از پدربزرگش نداشت مگلی که توقع شنیدن این حرف «شتدم.نمی
ی ه کمن ب، خدایی ندرده نباشید اگه شما آتااان این چه حرفیه»: گفت

آتا با ممان لبخند محزون  «نفس شتتتمتا برای من نعمته.؟ تدیته کنم
گلی  «ندارم. ای دی هفایده، فقط ممین نفس رو دارم»: ممیش ی گفت

 بابای یشوقتی تو رو از پ»: استتتت چیزی ب ویتد کته آتا ادامه دادخو
اما  ،به نحواحسن بزرگت کنم، تصتمیم گرفته بودم، خدابیامرزت آوردم

، گرفتند وم رستتتالمتی، متای پی در پی تمام تنم رو غارت کردندداغ
بعد  .«ستتختی کار از پا درش آورد، یزیزم مجبور شتتد کار کنه محترمِ

انگ و قحطی! یزیزم حاال دوباره »، مایش ااری شتتداشتتک از گونه
اما من آفتاب لب ی! نما خیلی اووبرای شتتتنیتدن این حرف، نمدومی
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 فقط سرخی دل یرش نصیبم! م نیستتم خیلی وقته که غروب کردبوم
 ثلشتتن متو رو آیندۀ، اما دوستتت دارمبیماریم و رنجوریم! ، تو شتتده

وز اکبر و گلناز رااع به پستتری حرف امر، روزمای گرم تابستتتان باشتته
ش رو و شناسیم مم خودکه می، یان ستالهن رو ستالکه ما او، زدندمی

تو این ، اما اآلن سربازه، با تو ازدواج کنه خوادمی، مم پدر و مادرش رو
دونم می، باید به فردا امیدوار بود سخت انگ! اما به مر حال و تعیت

ولی ، خوب درک کنی ومشتتتترک ر تصتتتور زندگی، نیتوتو منوز نمی
ما از دی ران ، دی ران فرق دارهکته و تتتعیتت زندگی ما با ، دونیمی

 سالیان سال آزارت، بزرگ زندگی ماست شدلو این خودش متنهاتریم 
و این رنج ر، تونهباشتتی میگامی تو زندگی داشتتته اما اگه تدیه، دهمی

تنها آرزوی من تو این دنیا ستتروسامان گرفتن ، کنهرپذیرتتحمل برایت
تا دو ، نهکمی لی رو شروعیاشار گفته دو سال دی ه زندگی مستق، تواه

ی مجبور نیست، ده ا نمیاما اگه دلت ر، تر شدیستال آینده توام پخته
تا به آ، و صحبتی ندرد گلی چشتم به زمین دوخت «یزیزم. قبول کنی
گلی خم شتتد و  «مرچند ادایی از تو برام خیلی ستتخته»: آرامی گفت

ا ما ادش از وقتمن میچ»: را بوسید و گفت شدستان زمخت پدربزرگ
 .سرش را در آغوش گرفت، آتا دستی بر سرش کشید« شم.نمی

اش را خودش دفن کرده او تک تک خانواده، ادایی برای آتا حرف غریبی نبود
منوز گرد خاک را بر ستترش ، دادند و اندوهما بوی خاک مییاما آن ادایبود! 

دانستتت چرا باز نمی ولی، داداین ادایی بوی زندگی می اما، کرداحستتاو می
که خود را زیر ، شاید اندومش به خاطر خودش بود، مم آمیخته به اندوه استت

 ،دی ر میچ آرزویی، چرا که ادا شدن از گلی و رفتنش، کردخاک احساو می
 .گذاشتبرای او باقی نمی
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*** 

پدر و مادر ، داخل اتاق کمی نمایان بود، کهنه و مندرو پستتتو از پشتتت پردۀ
 مادرش، پدرش لبخندی بر لب داشت، بودند وی آتابیگ نشتستتهرهیاشتار روب

ان وردی تدمای اکن امش را به زمین دوخته بود و آتا سرش را به تااید حرف
، مای پهنی داشتگندمی بود و شانهستالی که مومایش اومرد مستن، دادمی

 روزگار سختی را پشت سر نهاده، ر از چین و چروک که مشخص بودای پُچهره
با  ،ما او را تبدیل به انسانی شرافتمند و یاقل ساخته بوداما این سختی، استت

اما تن صدایش قابل شنیدن ، کردو شمرده صحبت می، گفتمتانت سخن می
آتااان »: وردی گفتاک، مایش را بشنودتوانست به راحتی حرفگلی می، بود

ا به آت .«خدابیامرزم زنده بودمانی که پدر از ز، ایمما خیلی ستاله با مم ممسایه
، خدا یزیزان شتتما رو مم بیامرزه»: او مم گفت «خدابیامرزتش.»: آرامی گفت

خواد مطمئن اما یاشار می، دونم که صتحبت از دو ستال دی ه حرفی غلطهمی
هناب تو این او اع؟ تا قول ب یره، کنهدونم چرا اینقدر پافشتاری مینمی، بشته
چون راه دور ، تو خدمت سربازی ست!ماآشوبدلن تو ن اآلاو، مملدت نسامو
ن وتا اوون نش این دو، شما موافقت کنید اگه، خوایم دلش بشتدنهنمی، رهمی

ته گلی الب»: آتا با لبخند گفت «ندید. ایهقول گلی را به کس دی ، مم بشتتن
اما من به خاطر احترامی که برای  نه!ومنوز نواو، ستتتال دارهط دوازده فق، من

قولش را به کس ، ذارمبه حرفتون احترام می، ل مستتتمان قاوتنوادهوشتتما و خ
: صتتنم ستترش را باال آورد و گفت .«چون منوز خیلی اوونه، مدای نمیدی ه

آتابیگ  «تا رو تو لباو یروسی ببینیم.ما این دو، به سالمت برگرده، دیا کنید»
ن و عیت بهتری نسبت به ما خودمو، گردهبه سالمت برمیشتااک ان»: گفت

ن ه ستترموب معلوم نیستتت چی، با این کمبود آذوقه و بیماری، ستتربازما نداریم
مای وردی حرفاک «باید زندگی ادامه داشتته باشه.، ریمای ندااما چاره؟ آدمی
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گلی ، ردچای بیاوتا برایشان ، در این من ام آتا گلی را صدا کردآتا را تااید کرد. 
ا آن مای صنم تفاوتی بولی ن اه، ما پذیرایی کردبا خجالت و سراسیم ی از آن

 نداشت!، کردوز که با گلناز صحبت میر

*** 

صنم در ذمنش  ۀامل دانست چرانمی، گلی به ستقف چوبی چشتم دوخته بود
 بعد چشمان آبی به رنگ آسمان «!این دختر کس و کار نداره»، شتدتدرار می

ه قاب شد، دیوار از مای آویزانکه در میان پیچک، گذشتاز نظرش می صاف
ن کودکی که یادآور خاطرات شتتتیری، ما برایش آشتتتنا بودچقدر این ن اه، بود

مای و پستترکی که در میان شتتاخه رفتمیممستتایه  ممراه مادرش به خانۀ
ممان  تداند و بعد دوبارهشتتتان بتا چاالکی گردوما را میدرختت گردو ختانته

 «ا.تر وایستیقب، ت نیفتهمواظب باش روی سر»: گفتکه می، مای آبیچشم
، داشت سال سیزدهپسرک که تقریبا ، کردن امش می او با کنجداوی کودکانه

دستتتانش را الوی دختری ، شتتدآمد و مشتتنول شتتدستتتن گردو میپایین می
مای کوچدی که روی و دستتتت «بیا»: گفتگرفت و با لبخند میکوچک می

ا ب، ودندکه به خاطر کندن پوستت گردو سیاه شده بلنزید میدستتان ستیامی 
و  وبخور تازه»: داشت و دوباره صدای شاد پسرکخجالت منز گردو را برمی

 !باز ممان چشمان آبی زیبا که پر از شادی و مهربانی بود
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ناگهان به غرش ، ه ش مردم در خواب بودند 9311شتتهریور دم ستتوم ستتریده
ای بررنگ ان ی مواپیمامای سیاه، مواپیماما در آسمان مراساناک بیدار شدند

زیرا تتا آن زمان فقط مرچند گامی پرواز یک فروند ، مردم تتازگی داشتتتتنتد
 مایمردم سراسیمه از خانه، دار را در آسمان دیده بودندمواپیمای شداری ملخ

زده این طرف و آن طرف ستربازان و افستران شتاب، خودشتان بیرون ریختند
ترستتید ن»ه گفتن امله کوتامی اکتفا کردند دویدند و در پاستتخ به این و آن ب

زیرا ، متا بعد مردم به حقیقت مو تتتوع پی بردندستتتایتت «!کنیممتانور می
و ترکی به مای فارستتتی ای به زبانمواپیمامای مهاام با فرو ریختن ایالمیه

خوامند ملت ایران را از چنگ آلمان فاشتتیستتت نجات که می، مردم پیام دادند
 و بعد بمباران مای اطراف سرازیر شدندطرف باغ مردم دسته به دسته به، دمند
مویت  !ای بعد ااستتاد لت و پار شتتده در گوشتته و کنار دیده شتتدو لحظه آغاز
ما در گوشه و کنار مبو بشناسایی شدند مای متالشتی شتده به ستختی بدن

، ن شتتدخواربار در شتتهر کمیاب و گرا، ما بستتته شتتدما و منازهمنفجر و دکان
ل از )به نق …ارتش شوروی شهرمایی مثل تبریز و مرند و میانه را اشنال کرد

 روزنامه مهد آزادی(
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اش محمدر ا بر ساله ودوبیستشتهریور ر تاخان برکنار شد و پسر در اواخر 
 .حدومت نشست مسند

 ی آویزان از دیوار خانهمان امی به پیچک، گلی قبل از اینده وارد خانه شتتتود
 ،دی ر طراوت تابستتان را نداشتند، ما رو به زردی بودندپیچک، یاشتار انداخت

ساو یک اح، ای بر اندام گلی افتادلرزه، رمقشان کرده بودموای سرد پاییز بی
 ،تولی شتتتدستتتاو م ن رانی یجیبی بر، اودش قوت گرفتناخوشتتتایندی در و

، تکنارش نشس، با یجله به طرف بخاری میزمی رفت، سراسیمه وارد خانه شد
ثل گلی م، بدون حرفی شروع به تماشای دختر کرد، آتا چشمان خود را باز کرد

، دمالیمایش را به مم میکنار بخاری دست، ما گذر کردهکسی که از میان برف
ستتویش دوباره او را با چشتتمان کمو آتا از اا برخاستتت مای ااز دیدن حرکت

چرا اینقدر ستتردت ؟ شتتده اانم چی»: آلود گفتبا صتتدایی خواب، ورانداز کرد
؟ ااانبیدار شدی آت»: گلی به طرف پدربزرگ برگشت و با لبخند گفت «؟شده

 امسال زودتر»: گلی کنارش آمد و گفت، آتا با مهربانی اوابش را داد «ستالم!
 اا حرفآتااان ممه»: گلی گفت «پاییزه دی ه»: آتا گفت «ستترد شتتده!موا 
آتا  !«گن شتهر اشنال شدهمی، وستتا اومدنزنند! یه یده مم به ررو می شتهر
 یدۀ زیادی، بمباران شده، گنآتااان می»: گلی گفت «خدا رحم کنه.»: گفت

اک که شانا»: گفت، آتا که دلیل لرز گلی را دانست «از ستربازما کشته شدند!
، ظر بودگویا فقط منت، گلی سرش را پایین انداخت .«ن ران نباش، یاشار سالمه

مای تمام موش و حواسش متواه آن چشم، آتا این ستخنان را بر زبان بیاورد
یشتتق استتت! ، تعلق خاطر دانستت معنی این احستتاونمی، آبی و مهربان بود

تمام آرزومای در ستترش یشتتقی یمیق و پاک که او را در نهان واودیش به 
گامی مطمئن. چیزی که او به آن احتیاج نجات از تنهایی و تدیه، رستتتانتدمی

یزیزم مرچه خدا بخواد ممون »: گفت، آتا که متواه شتترم گلی شتتد، داشتتت
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فقط باید قبول کرد و از کنارشون ، شه تنییر دادبعضتی چیزما را نمی، شتهمی
 این موقع از روز چه کسی، ستاختصتدای در گلی و آتا را متعجب  «گذشتت.

تمام  ،در را که باز کرد، گلی سراسیمه به طرف حیام دوید؟ توانستت باشدمی
مدد « داداشستتالم خان»: با خوشتتحالی گفت، واودش پر از شتتادی شتتد

 زمین گذاشت و نفس، مایی که در دستتش بودکیسته، اش را بوستیدپیشتانی
 .یمیقی کشید

تا آ، ما آمده بودبه دیدن آن و ما شده بود ران آنمدد به دلیل و عیت اخیر ن 
مدد حامی ، او را مانند پسر خودش دوست داشت، از دیدن مدد خوشتحال شد

پیرمرد و دختر را به زندگی  مایشمیرما و دل با کمک، ما بودبزرگی برای آن
: فتگ آتا، ف کردیمایی که افتاده بود را برای آتا تعرمدد اتفاق، کردامیدوار می

مقداری : مدد گفت «؟ین آوردما را برامواین آذوقه، و عیت دشوار چرا با این»
مایشتان را فروخته و آذوقه تهیه کرده استتت. چرا که گرانی ادامه خوامد از دام

کند ستتعی می، ما خواستتت که مواظب ستتالمتی خود باشتتندداشتتت. او از آن
: تا غذا آماده کند. گفت، پستتتو رفت وقتی گلی به، ما ستتر بزندزود به آنبهزود
آتابیگ که  «؟از یاشتتار خبری نشتتده، ندتااان تو شتتهر تعدادی کشتتته شتتدآ»

ولی میچ خبری نیستتت! پدر و ، رفته مامیهچند »: ن امش به پستتتو بود گفت
 شاید خبری به دست، پدرش تصتمیم گرفته به شتهر بره، ندمادرشتم ن رانش

 :به آرامی گفت آتا مم« شتتتااک.خیر باشتتته ان»: مدد به آرامی گفت «بیاوره.
 «شااکان»

*** 

کوچک گلی را فرا  دل، دلتن ی باز مم، گذشتتتتاز رفتن متدد چند روزی می
هر رفته پدر یاشار به ش، و انتظار ستخت که بسیار برایش اانداه بود گرفته بود

ه خانواده مم ی چشم ب، خبری از پسرش به دست بیاورد، تا شتاید بتواند؛ بود
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 ،زدگلی در حیام قدم می، تا از شتتهر با خبر خوب برستتد؛ وردی بودندراه اک
اما ، حس شتتده بودمایش را کرخت کرده بود و ان شتتتانش بیستترما دستتت

ا او گوی، غروب بود و آفتاب مم برای رفتنش مردد بود، توانست داخل برودنمی
، ادیستا، اش قلبش را فشردسرخی، دبه غروب خیره شت !منتظر خبری بود مم

در این من ام صدای ، تصمیم گرفت به داخل برود، مایش را به مم مالیددست
شتر بی، دوباره صدا بلند شد، مدث کرد، ای او را بر اایش میخدوب کرد جه

وردی ی اکشبیه شیون بود و فریاد! به سریت به طرف صدا رفت صدا از خانه
صنم شیون راه انداخته ، صتدای مادر یاشار را شناخت، برودنتوانستت الو ، بود

پسر  ،تونه راستت باشهخدایا خدایا این نمی»: گفتبود و با صتدایی حزین می
ما از خانه صتتتدای شتتتیون او بقیه امالی محله ممبا ، گردهبرمی، ون زندهم

ن در ای، گلی ممراه با بقیه الو رفت، ما دویدندبه طرف خانه آن، بیرون آمدند
 ،برگشت و گلناز را دید، مایش احساو کردمایی لرزان روی شانهمیان دستت

اما گلی ، او را به آرامی در آغوش کشید، که اشتک از چشتمانش سرازیر است
: گفتبه خود می، ما را باور کندخواستتت این صتتحنهنمی، مات و مبهوت بود

ید وردی را داک، شتبه طرف خانه برگ «خوابی آشتفته!، بینمبازم خواب می»
، ریدگا روی سرش گذاشته و سخت میمایش رای نشسته و دستکه در گوشه

اند تا دوباره خود را خنج فتهمایش را گرصتنم در کنار چند زن دی ر که دستت
ان رفت شکنند به طرف خانهگردی میبرگشت مانند کسانی که خواب، ندازدنی

به رنگ ، آسمان آبی نبود، ز چشتم دوختان یو دوباره در حیام به غروب حزن
خون  گویا گشتتت اما تمام آستتمان رااو در استتتجوی رنگ آبی می، خون بود

 !دیدپاچیده بودند و او به از رنگ سرر چیزی نمی
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ما در الغک، درختان لباو سفید بر تن کرده بودند، زمین ستفیدپوش شده بود
 ای با لباو سیاه پیدریکردند و یدهبرف غارغار می مای پوشیده ازشاخه میان

زنان ممرامی گرومی بر ستتتر و ستتتینه، کردندمایشتتتان حمل میرا برشتتتانه
پیدر پاکی که برای دفاع از وطنش تمامی آرزومایش را با خود دفن ، کردندمی
ه قول ب، نداشتگامی خوشبختی دختری که تدیه، چه آرزومای زیبایی، کردمی

ن را اکس و کار بود! چرا که در انگ قبلی نزدیدانشتمامی ستاکنان روستا بی
هر دانست این مدختری که نمی، از دست داده بود، که قرار بود کسانش باشند

 !کسی تا ابد در واودش حک شده استتنهایی و بی

ردن ک ما نیز حوصله پاروستگ، محله را فراگرفته بودستدوتی دردناک تمام 
ند ما خشک شدپیچک، خانواده یاشار از آن محله برای ممیشه رفتند، نداشتند

و تنها ستتهم یشتتق دختر یک تصتتویر قاب شتتده از چشتتمان آبی در میان 
 .مای دیوار باقی ماندپیچک

 کمبود آذوقه و، ته بودشمای گذتر از سالمایش طوالنیزمستان آن سال شب
 ردهکنان روستا را دلسرد و محزون ی ساکتمام، وقتمای وقت و بیگرستن ی

 دم فقیر وو مر اروتشتتان بیشتتتر شتتده، ایحتاج مردممالکان با احتدار م، بود
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گرومی مجبور ، ما را گرفتار کرده بودبعضتتتی از خانواده بیماری مم، ترناتوان
تا  ،ی مالکین مشنول به کار شوندمابرای تهیه مایحتاج زندگی در خانه، بودند
غذا و نان بین  ای از افراد خیرخواه ممیده، آذوقه تهیه کنند هد از این رابتواننت

یار مدد با سختی بس .ما را ب یرندتا الوی گرستن ی آن، کردندمردم توزیع می
ود را امورات خ، آورد تتا بتوانند مرچند ستتتختمتا میآذوقته انتدکی برای آن

ممه امید به بهار شتتد و شتتتناک ستترری میزمستتتانی ستتخت و وح، ب ذرانند
 !داشتند

درختان با ، تر شتتدما کوتاهرود به خروش آمد اامه برفی کوه، بهار فرا رستتید
نیل ون  ماننوازش خورشید شدوفه باران شدند و پرستوما دسته به دسته در آس

اما ممچنان مردم زمستانی بودند و ، طبیعت دگرگون شد، و ابری نمایان شدند
در  گفتند!مای کوکی یید را به مم تبریک میانستتتانمانند ، در انجماد انگ

 !کردندواودشان یید را احساو نمی

ما دست و پنجه مثل بقیه با دشواری، گلی و آتا در این اوش و خروش بهاری
 آمد ومدد دیر به دیر می، شتتان بدتر شتتده بودو تتع معیشتتتی، کردندنرم می
 عیت اسمانی آتا بدتر شده بودو ، ما را حمایت کندتوانست مثل قبل آننمی

راگرفتته بود و گلی نتتاتوانی تمتام واودش را ف، و ستتتوی چشتتتمتتانش کمتر
دایی قاسم مردی مسن سال ، اکرم و دایی قاسم به دیدنشان آمدند .خاطرآزرده

 ما درآنجا بوداو تنها فامیل آن، ل بوداش احترام خاصتتتی قاو یاقل که آتا برای
مای معمول پرستیدایی قاستم بعد از احوال، کردما میکه کمک زیادی به آن
یه آذوقه ته، بتونن برای کار تا، رنما به شهر میبچه»: من و منی کرد و گفت

که اکرم ، چند روزه، شتتتون رو ستتتیر کنندخانواده خود، تونناما فقط می، کنند
ی زیادی از یده، تنها نیستتتت ن. البته اوکنهآنجا کار می، رهنته اربابی میوخ
نه ارباب قحطی و ودونی تو خخودت که می، رناا می روستتتتا اونمتای زن
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قحطی و گرونی برای ماستتت »: آتا ن امی به او کرد و گفت «گرونی نیستتت.
ه گلی رو ت سختدونم که برامی»: دایی قاسم ادامه داد .«برای ماستت مان 

زندگی  ندنما مجبوریم برای گذرو، اما این و عیت موقتیه، برای کار بفرستتی
شما » :آتا ن امی به او کرد و گفت «که دوست نداریم.، مساالی رو قبول کنیم

ونم دختر اوونم رو خونه تاما من نمی، منممنونتو، بته متا کمک زیادی کردید
 اگه ،مون بودهما اگه کمک کردیم وظیفه»: دایی قاسم گفت «ارباب بفرستتم.

 «د.که چی کار کنی، تون مختارین! شما خودفضولیهدم من این پیشنهاد رو می
: دایی قاسم گفت «منظور من این نبود.»: آتابیگ حرف او را قطع کرد و گفت

اام اکرم و بقیۀ اون، اما گلی دختر یاقلیه، گیااتان راستتتت مینم آتتدومی»
تمام  ،زنندما گویا بر دلش نشتر میآتا با شنیدن این حرف «ند.ما مواظبشزن

تصتتور این که یزیزترین کستتش را برای کار بیرون ، ه شتتدواودش پر از اندو
مای دایی قاسم درست است. دانست که حرفآور بود. ولی مییذاب، بفرستتد

 دایی قاسم و !ما دی ر حتی نان مم برای خوردن ندارندآن، اگر گلی کار ندند
 .کردند زنش بعد از خوردن چای آنجا را ترک

، تر شدرمای طاقت فرستایش مستتأصلو کامحترم  آتابیگ با یادآوری چهرۀ 
، تمای لرزان پیرمرد را در دست گرفدست، در این من ام گلی کنارش نشست

 ،مای دختر گویا زندگی را به کالبد خستتته او دمیدما را بوستتید. گرمی لبآن
تااانم آ»: گلی با صدایی آرام گفت، مایش سترازیر شداختیار اشتک از گونهبی

 بچه منم دی ه، و تتعیت ممه مثل ممه، کنندن ممه کار میاآل، ن ران نباش
یرمرد پ یی سی سال دارد.گو، را تأکید کرد سیزده چنان «سالمه. سیزده، نیستم

ان با مم، مای زمختش نوازش کردصورتش را با دست، دستی به سرش کشید
، دخترش بزرگ و زیبا شده بود، شتداش خیره فروغش به چهرهمای بیچشتم
 کرد.یی آتابیگ را بیشتر ن ران میزیبااین 
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*** 

ب ای یجیدلشوره، گلی با یجله به طرف او آمد، اکرم الوی در خانه منتظر بود
تا خانه ارباب مستتتیری ، مر دو به راه افتادند، گرفته بود تمتام واودش را فرا

در  ،گذشتتتتندیدی مییدی، ماه و محلهاز کوچ، کردندطوالنی را باید طی می
 ،م خانه ارباب بودما مکه مدف آن، پیوستندما میآنمای دی ری به زن مسیر

الی البه، دوختبه درختان مو آویزان از دیوارما چشتتم می، بود گلی ستتاکت
اختیار آب در دمانش امع بی، مای غوره آویزان بودخوشتتته، پهن متایبرگ
اش از این احساو خنده کرد!ما را در دمانش احساو میرهشد و ترشی غومی
طبق معمول از گرانی و ، مای دی ر مشتتتنول صتتتحبت بودندگرفتت. زنمی

بدون این که به زیبایی مسیری ، کردندشتان صتحبت میبیماری افراد خانواده
، ودندمایشان بمشدالت و رنج گرم صحبت دربارۀ، نند تواه کنندککه طی می

چیزی که ، ای نداشتتتیزان ااذبهمای آومای زیبای مو و غورهبرایشتتان برگ
 !آن روز بود که خانه را برایش ترک کرده بودند تأمین آذوقه، مهم بود

حیام بزرگی که دورتا دورش را ، درنگ داخل شتتدندبی، به در بزرگی رستتیدند
که دور تا ، در وستتط حیام حوض بزرگی بود، درختان گردو احاطه کرده بودند

بوی خاک ، پاچی و اارو شدهزمین آب، ه بودمای زیبا چیده شتددورش گلدان
که دو طبقه ، یمارت بزرگی بود، روی درهروبت، نمنتاک فضتتتا را پر کرده بود

ای بزرگ و با شتتدوه! در حیام خانه، پر از گلدان بود، ایوان طبقه دوم، داشتتت
 ،ای مشنول باز کردن پشم گوسفندانیده، تعداد زیادی زن مشتنول کار بودند

مای پارچه ای دی ر ممیده، شک و دوختن لحافر مشنول زدن تای دی یده
م کاری تا با م، گویا ممه بسیج شده بودند، بریدندکردند و میبزرگی را متر می

 را به سرانجام برسانند.
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 ،اکرم ن امی به گلی انداخت که محو تماشتتای خانه و ستتاکنین داخلش بود 
من و تو کنند. آماده می اش رواهیزیه ی دختر اربابه ممه دارنیروستت»: گفت

مای زن بقیه، بعد دستش را گرفت و الو رفت «مم قراره برایش ااایم ببافیم.
ی نزد زن را اکرم گلی شنول کار شدند.مرکدام به گرومی پیوستتند و م، ممراه
 :کرد. اکرم گفتما بود و به ممه سرکشی میکه گویا سترکارگر ممه زن، برد
گلی به او ستتالم کرد و او  .«آوردم، رو که گفته بودم خترید، صتتفورا اان»

بعد با صتتدای کلفتی که ، مشتتنول وراندازی گلی شتتد، بدون آنده اواب دمد
اکرم با  «؟بافی بلدهمطمئنی که ااایم»: گفت !شبیه صدای مردما بود بیشتتر

 ،دی ر حیام رامنمایی کرد ۀگوش ما را بهصفورا آن «بهتر از من!»: لبخند گفت
 .گلی و اکرم مشنول کار شدند
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 11فصل 

ام حیام پر از شور و نش، رختان گردو در موای گرم تابستاندلنشین د زیر سایۀ
 ۀتنها دغدغ، گویا نه ان ی بود و نه قحطی، که مرکستتی مشتتنول کاری بود

 هیزیۀ دخترش بود.اده شدن به موقع اخانه آمصاحب

*** 

 مجبور بود با نوارمای نازک ان گلی زمخت و پوستتت پوستتت شتتده وان شتتت 
بر ااایم به پوستتت دستتتش گیر مای زِتا نخ، ای ان شتتتان خود را ببنددپارچه
درد یجیبی در ، در این چند ماه کمرش خم شده است، کرداحساو می، ندند
طور ممین، شدکار به موقع تمام میاما باید ، کردمای کمرش احساو میمهره

ادرش دختر ارباب با م، ن اه کن گلی»: اکرم با نجوا گفت، که سرش پایین بود
ودش خ سندختری تقریبا مم، گلی سرش را بلند کرد «ند.زنحیام قدم می تو

رتی ای بشاش و صوقدی بلند و میدلی متناسب با چهره، ترشتاید کمی بزرگ
راه  ،سال که کمی فربه بودو سیاه در کنار زنی میانکشیده و چشمانی درشت 

ما را کار آن، ایستتتتادمی، مایی که مشتتتنول کار بودنددر کنتار زن، رفتتمی
با  دامن پرچین و زیبایش، افتادپس از چند اانیه دوباره به راه می، ن ریستمی
، یدما رسوقتی نزدیک ااایم، بخشیداش ابهتی خاص به او میمای آمستهقدم
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ا لمس ااایم ر، خم شد و با ان شتان ظریف و سفیدش که مانند برگ گلی بود
چه دستتتتان زیبا و ظریفی گویا ، گلی ن امش متواه ان شتتتتان او شتتتد، کرد
بعد از دست کشیدن روی ااایم ، و نه گرمشانبود وقت نه سردشان شده میچ

، امه داددوبتاره ممراه بتا متادرش بتدون تواته بته گلی و اکرم بته رامش اد
ش در میان چین دامنش دستان ظریف، گرفتما فاصتله میطور که از آنممان

دانستتت چرا نمی، مای او خیره مانده بودبه دستتت گلی ممچنان، شتتدمحو می
شاید به خاطر رنجی که به خاطر ، اندمایش تواه او را الب کردهاینقدر دست

افتن بموقع ، مای زبرخکه مربار به ن، کشیدمایش میپوست پوست شدن دست
 کرد.گیر و تمام تنش را مورمور می

 ،را که اکرم داده بود روغن وازلینی، ستوی چراغ نشسته بودزیر نور کم
مای لطیف اما منوز مم فدرش مشنول دست، مالیدبه ان شتتانش می

که  ،گویا اولین بار بود، مایش را با دقت ن اه کرددست، دختر ارباب بود
چرا باید ؟ واقعا چرا»: بعد به آرامی گفت، دکررا ن اه میمایش دستتتت

قدر ما اون دستتت اون لیو هروح باشتتخت و بیما اینقدر زماین دستتت
 ،بعد از اایش برخاستت و مشنول آماده کردن شام شد «ظریف و زیبا!

را اانم چگلی»: با صدای محزونی گفت، آتا متواه ستدوت او شده بود
و ستترکشتتی او را  اارای آمدن دختر اربابگلی م «؟فدری امشتتب تو
 مایی که فدرشاما گلی از دست، کردآتا با دقت گوش می، تعریف کرد

، دنما مالکآن»: آتا آمی کشید و گفت، حرفی نزد، را مشنول کرده بود
، دنبقیه مردم روستا رییت، مای زرایی اینجا رو صاحب شدنبیشتر زمین
 .«کنندبرداری میما بهرهاون، کشندما رو مردم بیچاره میممۀ زحمت
بار به این، احستتاو کردمای زمخت خود ن اه و ره به دستتتگلی دوبا
رنج کستتتی از دستتتت، خوشتتتحال بود !کندمایش افتخار میدستتتت
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شتتتبیه ، مایش برایش آشتتتنا بودبار دستتتتاین، کندبرداری نمیبهره
نشده وقت الوی کستتی دراز که میچ، مای باغیرت مادرش بوددستت

 .بود
ن و پایدوبی به راه مراستتتمی اشتتت اربابی به بهانۀ ۀخانمرشتتتب در 

مای تا دیروقت از مهمان، مای روستتتتا مجبور بودندزن، انتداختنتدمی
 ،ما مشنول نوازندگی بودنددر حیام خانه یاشتتیق، ارباب پذیرایی کنند

و ا !ما را از زبان آتا شتتتنیده بودکه گلی بارما آن فولدلوریمای ترانته
در ، ندرا که در حوض خانه ریخته بود ماییمای دی ر میوهممراه با زن
گرومی دی ر ، کردندما را خشک میای دی ر آنیده، گذاشتستبد می
، ما بودندای دی ر مشنول پذیرایی از مهمانیده، چیدندما میدر ظرف
در  مایی کهدر نور فانوو، کردما را از آب خارج میطور که میوهممان

که با مهارت تار ، دو مرد را دید، گوشتته و کنار حیام آویزان شتتده بود
ر شدلی بر سای مر دو کاله استوانه، خوانندصدا میبامم یک، نوازندمی

مای ای که تا زیر زانو باال آمده و لباستتتی که دکمهچدمه، داشتتتتنتد
 بما برای گلی االدیدن آن درخشید.ما میش در زیر نور فانوودرشت
ما را از نزدیک دیده بود در خانه فقط یدبتار در کودکی یاشتتتیق، بود
اشتتتک از ، با یادآوری یروستتتی، یروستتتی پستتتر بزرگش، وردیاک
 ،پاک کرد مایش را با آستینشبه آرامی اشتک، مایش ااری شتدگونه

 ،صورتش بیشتر خیس شد، مایش در حوض خیس شده بودندکه کناره
مادرش از نظرش  رۀبار چهاین، باریدن کردباز مم چشمانش شروع به 

مرازگامی  زدن بود و کفوردی مشنول اک ام خانۀکه در حی، گذشت
دانستتت این حال غریب نمی، پاچیددخترش می لبخند زیبایی بر چهرۀ

آوری خاطرات شیرین یاد، بردی خاطراتش میکه او را در ورطه، چیست
کناری ایستتتاد و بدون آنده ، گذشتتته اکنون برایش تلخ و دردناک بود
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 ،گویا پدر و پسر بودند، ما شدمحو تماشای یاشیق، خودش متواه باشد
گذاشتتت و شتتروع به رقصتتیدن و مرد اوان گامی ستتاز را کنار می

که دی ران را ، رقصتتتیدچنان با مهارت و موزون می، کردپاکوبیدن می
پستتر ، اه شتتدگلی متو، کردندبا او ممرامی می آورد ومم به واد می

ن امش به ، وقتی آمنگ تمام شتتد، اوانی که ستتاز در دستتتانش بود
ای از درخت زیر شتتاخه، گلی قدمی به یقب برداشتتت، افتاد اوستتمت 

اما ممچنان ن اه ، از نور فانوو فاصتله گرفت! گردو خود را پنهان کرد
دوباره ، مشنول کارش شد، سمت حوض رفت، اوان متواه او بودمرد 
ه با ممما تقریمیوه .واخته شتد و گلی نفس راحتی کشیددی ری ن ترانۀ

مای تگلی دس، ما میوه بودزمی از حوض خارج شتده بودند و سر ممۀ
کناری ایستتتاد و مثل بقیه متواه ، خیستتش را با دامنش خشتتک کرد

 ما شد.رکات و آوازخواندن یاشیقح

م در حیا ملهله شتتادی و، ا در حیام خانه مشتتنول رقص بودندماکثر میهمان
ایش را مای ایستاده بود و دستگلی ممچنان گوشه، بزرگ خانه اربابی برپا بود

مرد اوان ، اما دوباره متواه شد، ما رفع شودتا کمی خست ی آن، دادماساژ می
گلی ، داردبته ستتتمت او قدم برمی، خوانتدطور کته بتا پتدرش آواز میممتان
ام دمد و معنی کارمای یاشتتیق اوان العملی باید انجدانستتت چه یدسنمی

 ،اما پدر چنان غرق ساز بود، بنابراین ن امش را به سمت پدر او دوخت؟ چیست
چشمدی زد و ، در چندقدمی گلی ایستتاد، که متواه دور شتدن پسترش نشتد

که ، دادرقص آذری را انجام میچنان با مهارت ، شتتتروع کرد بته کوبیتدن پا
ا از ت، گلی فرصتی پیدا کرد، داش کردنیام احاطهدوباره مرد و زنان حا ر در ح

دایی ما که زن»: به طرف اکرم رفت و با ستتراستتیم ی گفت، آنجا دور شتتود



ز هم تنهاییباو   

 

65
 

شنید اکرم که به ستختی صتدای او را می «؟یمرچرا نمی، کارمون تموم شتده
 .«مریمی، بذار به صفورا ب م اگر ااازه داد»: گفت

*** 

احستاو کرد ، گذاشتتنان را در دمانش می طور که آمستته لقمۀگلی ممان 
ر زیر د، آتا که دی ر سویی در چشمانش نمانده بود، دلرزان شتتان دستتش می

 :اما از سدوت او به زبان آمد و گفت، نور کمرنگ اتاق متواه تشتویش او نشد
 ،گلی که گویا از خوابی ستن ین برخاسته «؟ارباب شتلوغ بود گلی اان خونۀ»

مراسم ، هغلنل»: و بعد بالفاصله گفت «؟نه اربابخو»: د و گفتن امی به آتا کر
به  وغروب یروو ر، کشتتتی دارنهر مم طبقفردا ظ، ن دخترش بودوحنتابند

 «ید.شخسته می، پس حستابی سرتون شلوغه»: آتا گفت« برن.خونۀ داماد می
روز  یزیزم یک»: آتا گفت «شیم.زیاد خسته نمی، تعدادمون زیاده»: گلی گفت

گلی با شنیدن این امله باز دستانش به لرزه  «وستی خودت باشته.یر، برسته
ا تطرابی وحشتناک در واودش ، یاد حرکات و چشتمک یاشتیق اوان !افتاد

ترو واودش را فرا ، دوباره فردا به آنجا برود، که مجبور بوداز این، انداخته بود
انجام  توانستنمی پیرمرد کاری، خواست چیزی به آتا ب ویداما نمی، گرفتمی
 دمد.

*** 

پهن مو مای برگ، داشتاکرم در کنارش قدم برمی، گذشتما میاز کوچه باغ
حتی اکرم را مم در ، متا برایش اتذاب نبودو ان ورمتای زیبتای آویزان از آن

درموای گرم ، بود ای یخسرد مانند تده مایشدست، کردکنارش احساو نمی
منظوری حتما ، زدبه خودش نهیب می؟ کردمیاو چرا احساو سرما  تابستان!

خودم مم ن امشتتتان ، نبیند ایستتتتم که من راامروز اایی می، در کتار نبوده
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مای قیام طبسرتاسر ح، کنم. با این فدرما وارد حیام زیبای اربابی شدندنمی
 امیدی وسایل یروو را در آنا یدیمزن، و قرار بود بزرگ مسی گذاشته شده

مای براق صتتورتی زیبایی پارچه، ما آماده شتتدتا ظهر طبق، بیارایند و بچینند
ا میاشیق، درحیام باز شتتد، مای رن ارن ی دورش چیدندگل، رویش کشتیدند

 ستعی، گلی کمی خود را کنار اکرم کشتید، ممان دو مرد دیشتب بودند، آمدند
کف ا نوازندگی و مبا ورود یاشتتیق از اکرم برای خود ستتن ری بستتازد!، کرد
، شروع کردن به رقصیدن، را روی سر گذاشتندما ردما طبقم، ما آغاز شدزدن

داماد  ،رن ی تزاین شده بودمای رچهکه با پا، کردند یروو را ستوار اسبی زیبا
دوباره ممه شتتروع به پایدوبی و رقص ، ا چندین نفر از بستتت انش وارد شتتدب

ند قدی بل، زدرآفتاب برق میی مشدی که در نوداماد مرد اوانی با موما، کردند
ای ادهزاو مم ارباب گویا، مای نازکی که کمی تابش داده بودو کشیده و سبیل

می از حیام استب را طبق رسم در دست گرفت و یروسش را به آرا دمنۀ، بود
ما مم ممراه ما و یاشیقسر آنبقیه پای پیاده پشتتت، پدریش خارج کردۀ خان
 .نواختندما میآن
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 نفس، اب مشنول بودندمایی که در خانه اربزن، زی از یروسی گذشتچند رو
، خبر مهمانی بزرگی را داداما صفورا ، کمی کارشان سبک شد، راحتی کشیدند

با  ،مراستم پاگشای یروو که قرار بود، در خانه اربابی برپا شتود، که قرار بود
این یعنی دوباره بزم و رقص و پایدوبی ساکنان ، ومرش انجام شودخانواده شت

 !فرسای کارگران مشنول در خانه اربابیخانه ارباب و کار طاقت

*** 

 چند، مای کلفت درخت گردو آویزان بودگوستفند بر شاخه چند الشتۀ
مایش را قطعه گوشت، آوردندما را از پوستت در میآن مرد با ستریت

ما مشتتنول پاک زن، ریختندمای بزرگ میدر مجمع کردند وقطعه می
گرومی نیز در کنار حوض مشنول شستن ، کردن برنج و حبوبات بودند

حال و ، مای معطر بودندای مم مشتنول پاک کردن سبزیمیوه و یده
ه با اکرم کنار گلی ممرا، دادبزرگی را میموای حیتام خبر از مهمتانی 

شستند و در سبدمای بزرگ ما را میبا دقت میوه، حوض نشسته بودند
ما مشنول انجام ممین کار کنار آن چند زن دی ر مم، چیدندچوبی می

تا  ما رو دیوت کردنامشب دوباره یاشیق»: ما گفتیدی از آن، بودند
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باز ، هکارمون دراومد»: دی ری گفت «آخر شتتتب بزن و برقص دارند.
مایش لی که دستتتاو «!م مریضتتهبچه رستتیمامشتتب دیر به خونه می

 «؟چرا اومدی»: کرد گفتما را امع میداخل آب حوض بود و ستتیب
 .«صفورا ااازه نداد»: گفت، گرفتزن دوم که ستیب را از دستتش می

 ،گلی فدرش خراب شد «بخشه.وزیر نمی، بخشهشتاه می»: اولی گفت
ای بر اندامش دوباره لرزه، آیندما یعنی باز آن پستتر و پدر مییاشتتیق

حرکات پستتر یاشتتیق دانستتت چرا از یادآوری خودش مم نمی، افتاد
، نآما میولی وقتی یاشیق»: زن اولی دوباره گفت «؟شودمضطرب می

ام ممن که بیشتر یاد بدبختی»: زن دومی گفت «ره.غممون یادمون می
زن دومی  «؟آنممان پدر و پسر امشب باز می»: اکرم گفت «افتم.می

اسد از بچ ی ، استادند شتونکار خود تو»: ادامه داد و بعد «بله»: گفت
ن خدا او، اآلن از پدرش مم مامرتر شده، ممراه پدرش نوازندگی کرده

 :و بعد ن امی به اکرم کرد و گفت« تا دختر به کالم داده! بعد از چند رو
چرا »: اکرم گفت «ن.نوالیتی خودمومم؟ شتناسینمیرو ما م ه اون»

 دیوت وای رمای دی هب خان یاشیقتم شاید امشولی گف، شناسممی
خان ، م مستنمای یادییشه در میهمانیما مماون»: زن گفت «کنه!

 «!هشما بزمش گرم نمیبدون آن

از  ،الوی پایش گوسفند دی ری کشتند، اش آمدندو خانواده داماد، تازه یروو
ما یدی پس از نووفا، ما شتتتروع به نوازندگی کردندما یاشتتتیقبدو ورود آن

ی نصدای ساز در روش، مای دی ر شدبتر از شحیام روشن، دی ری روشن شد
از  راییممراه دی ران در پذی، اما مجبور بود، حیام دلشتوره گلی را تشدید کرد

 ما شرکت داشته باشد!مهمان
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ر گلی کنا، بودندما در حال استراحت یاشتیق، نوازندگی قطع شتده بود
آب داخل ، مای میوه بودمشنول شستشوی ظرف، حوض نشتستته بود

مایش را دست، کرداحستتاو می به شتتدت سترما را، سترد بودحوض 
کاش لباو گرم »: با خودش گفت؛ الوی دمتانش گرفتت و متا کرد

مردی را در کنارش  در این من ام سایۀ، ای مدث کردلحظه .«داشتتم
از ، خوردیده ، را دید پستتر یاشتتیق، ستترش را برگرداند، احستتاو کرد
، اشیخسته نب»: اسد با لبخند گفت، تا از آنجا دور شود، اایش بلند شد
خودش ، با سریت از آنجا دور شد، ما را برداشتظرف .گلی اوابی نداد

اما دوباره ، ما کردرا به آشرزخانه رساند و شروع به خشک کردن ظرف
در این من ام دوباره صتتتدای ، مایش شتتتروع به لرزیدن کرددستتتت
متواه لرزش ، اکرم به طرف گلی آمد، ن بلند شدما و ستازشتایاشتیق

گلی ن امی به اکرم کرد  «؟شده گلی اان چی»: دستانش شد و گفت
اکرم با مهربانی او را کنار دیگ  «دایی اان ستتردم شتتده.زن»: و گفت

اآلن گرمت ، ستتردت شتتده، آب بوده دستتتت زیاد تو»: غذا برد و گفت
د که اس، استکه لرزش گلی به خاطر ا طرابی نشداو متواه  «شه.می

 !اندازددر اان او می

متری  ی دوازدهمان بزرگ و مجلل بود که با فرشاتتاق پتذیرایی مانند ستتتال
اکرم و گلی ممراه با چند زن دی ر سفره شام را ، دستتباف پوشتیده شتده بود

تفاده ی استتنقش آن از مر رن که در ، ستتفره مانند تابلویی زیبا بود، چیدندمی
مای خود چنین گاه در خانهغتذامای متنویی که پزندگان آن میچ، بود شتتتده

 ،ای مجلل با انواع غذامای لذیذستتفره، برزند و بخورند، غذامایی را قادر نبودند
که حتی نان مم به زور در آن پیدا ، بودمایی تر ستتتفرهچنتد محلته آن طرف

ای مکه دست، رن ارن ی افتاد یاد ااایم، گلی ن امی به ستفره کرد، شتدمی
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دوباره ممان ستتتؤال در ذمنش ، کردلطیف و زیبای دختر ارباب لمستتتش می
 «د.م شوبیا بریم کارمون تم»: اکرم دستش را گرفت و گفت؟ تدایی شتد چرا

طور که به نقاشتتی رن ارنگ پهن شتتده روی قالی دستتتباف چشتتم گلی ممان
 .آنجا را ترک کرد، دوخته بود

*** 

به سختی کارمای شخصی خود را انجام ، در طول روز تنها بودآتابیگ 
 ،توانستکه گامی نمی، ه بودقدری سوی چشمانش کم شدبه ، دادمی

حدیم روستا مم به او تذکر  !چندمتر الوتر از خودش را تشخیص دمد
 مای فراوانی که در فراغ یزیزانش ستتترکته بته ختاطر گریه، داده بود

اما پیرمرد دلش ، اش را از دستتتت دمدبینایی کال، امدان دارد، دمدمی
، خون دلشو  بردمیاز دلش فرمان فقط  گویا چشمانش، شتدسته بود

نبودن گلی در خانه بیشتر ، شتدمایش ااری میو از گونه شتده اشتک
انش واودش را مملو از تلخی سرنوشتش و داغ یزیز، کرددلتن ش می
ش ااودش را به نوه، آمدخانه میقط زمانی که گلی به ف، بوداندوه کرده
تا نشتتتام اوانی دخترش ، کردزد و غم را از واودش دور میپیوند می

 زدوده نشود.

ته خس، بودمایش به سقف خیره گلی در رختخواب دراز کشیده و چشم آن شب
گویا از بستتتتن ، مایش راببنددتوانستتت چشتتمنمی، اما آرامش نداشتتت، بود

چشتتمک زدن ، مایشپاکوبیدن، د حرکات استتدیا، مایش واممه داشتتتچشتتم
را به لرزه  واودش کرداو را آشتتفته می، ربطشپرستتی بیاحوال، اشوقیحانه

یرمرد ه پک، مای بلندش گویای این بودنفس آتا به آرامی خوابیده و، داختانمی
ه سمتی ب، راست خوابید به شانۀ، ی زدگلی غلت، استدر خوابی یمیق فرو رفته

کاش مادرش ، ممه تنهاییاز این دلش گرفت ، خیره شتتتد، وابیده بودکه آتا خ
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انست تومی، کاش پدرش بود، کردصحبت می با او دربارۀ خانه اربابی، زنده بود
ا مما و نداشتتتن آنگاه محدمی برایش باشتتد. از یادآوری نستتبتحامی و تدیه

 مرشب این نهیب زد چرابعد به خود ، اختیار اشتک از چشمانش سرازیر شدبی
ستتتعی کرد ، گذاردم ر تاایری در احوالش می، کندتراژدی را با خود مرور می

 .بخوابد

گلی سراسیمه از خواب بیدار ، شتدکوبیده می به درخانه ماممراه با آواز خروو
طبق ، با یجله آماده شتتد، استتتخواب مانده و اکرم پشتتت در ، و متواه شتتد

 ممراه شد. گذاشت و با اکرمقرص نان و اام آبی کنار آتا معمول 

 خیلی، گلی اان چند روزه»: گفت، طول مستیر اکرم متواه ستدوت او شددر 
اکرم  «نه!؟ چه اتفاقی»: گلی به آرامی گفت «اتفاقی افتاده.، فدرت مشتتتنوله

ثل م»: اش خیره شد و گفتگلی به چهره، و بعد مدث کرد «راستتش»: گفت
، مب  ،فقط خواستم، نه یزیزم»: اکرم گفت «!که شتما اتفاقی براتون افتادهاین

، همیدگلی ف.« ت باشتتیباید به فدر آینده، نی! تو اووفراموش کن گذشتتته رو
کرم ادامه ا، از یادآوری یاشار قلبش تیر کشید، استمنظور اکرم از گذشته یاشار

، ی احستتاو کردگل «مایی کرد.یشتتب استتد رااع به تو از من ستتؤالد»: داد
د از خوابه نظرم می»: اکرم گفت، تر شدمایش آمستهقدم ،نفستش تنگ شتده
را چ»: گفت، اکرم مم کنارش ایستتتتاد، گلی ایستتتتاد «نه.تو خواستتتت اری ک

 :اکرم ادامه داد، دمدبدانستتت چه اوابی باید به اکرم گلی نمی «؟ایستتتادیو
با پدربزرگم »: تندی گفت گلی با« گیره.قبلش از آتابیگ ااازه می البته حتما»

 «ند.ما یاشتتیقآن؟ رقاص»: اکرم خندید و گفت «ما میونه خوبی نداره.رقاص
 :اکرم گفت و بعد حرفش را خورد!.« پدربزرگم، مرچی»: گلی آمستتتته گفت

و بعد  «مرکسی باشه.، توانهاین خواست ار می، تو خواست ار داره دختر در سن»
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« ده!دیر ش»: گفت، که حرکت کنند، اشاره کرد، دستتش را پشت گلی گذاشت
 مایشان را تند کردند.مردو قدم

ای مآبی در میان پیچک آن چشمان قاب شدۀ، خواستتوانست و نمیگلی نمی
صور با ت، زدندکه با وقاحت چشمک می، ی ری مقایسه کندچشمان د دیوار را با
مای و بتا یادآوری چشتتتم شتتتدر از آرامش میستتتمتانی واودش پُآن آبی آ
درستتت ، افتادتمامی واودش به ریشتته می از ا تتطراب! پر، آمیزشتتیطنت

که  ،دانستفقط این را می؟ اش چیستدلیل این احوال ناشناخته، دانستتنمی
یشقش مم ، ممان رنگ آبی پر از آرامش، آالیش بودیاشار ن امش پاک و بی

اید زمینی نبود و ب یا این یشق، شتاید واقعا الیق این یشق نبود، آستمانی بود
مایش دوباره چشم، شتتد متواه، وقتی به در بزرگ رستیدند، شتدنی میآستما

تا رطوبت چشتتمانش محو ، را به مم زد مایشچندین بار پلک، اندبارانی شتتده
 شوند.

اکرم و گلی زودتر از معمول به خانه ، ز کتار در ختانته اربتابی زیتاد نبودآن رو
تن ی و معمول از دستما طبق مای ممراه آندر طول مسیر زن، گشتتندبرمی

صتتتحبت ، بودگیرشتتتان شتتتدهی و بیماری که گریباندر مضتتتینه بودن زندگ
ما را آن لماتی از حرفگتامی کگتاه، غرق بودگلی در افدتار خود ، کردنتدمی
گویا میچ ، گرفتمای مر روزشتتان دلش بیشتتتر میاز تدرار حرف، شتتنیدمی

آب و تاب برای مم را شتتتان بتا ای بته از تعریف کردن بتدبختیحرف تتازه
مایش را تندتر کرد و به اکرم قدم، مای محله رستتتیدوقتی نزدیدی، نداشتتتتند

اکرم که آمسته قدم  «رم.تندتر می، زنهدایی اان من دلم شتور میزن»: گفت
گلی با یجله به طرف خانه حرکت  «خدان هدار.، برو یزیزم»: داشت گفتبرمی
رای ندنه ب»: باخود گفت، استیب گرفتهای یجدانستت چرا دلشتورهنمی، کرد

 شد.تر میبا این فدرما ناآرام« اشه.بآتا اتفاقی افتاده
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ه نفسی تاز، کمی مدث کرد وارد حیام شتد.، لوی در رستیدن ازنانفسنفس 
افتاد که کنار مم افت  مای بلندیدر به چدمه ۀبعد چشتتمش در آستتتان، کرد

یروسی دختر ارباب الوی او با مهارت به ای که شب ممان چدمه شده بودند!
؟ ودیعنی درست ب، دوباره دستانش شروع به لرزیدن کرد، شتدزمین کوبیده می
ی آتا به پشت، با تردید به آرامی داخل رفت؟ ما بودندی آنخانهدر اسد و پدرش 
 ،سال و دی ری اوان در کنارش نشسته بودنددو مرد یدی میان، تدیه زده بود

ان شگلی به آرامی از کنار، خیز شدنداو برای دادن اواب ستالمش نیمبا ورود 
سال کمی تنومند و مرد میان، تر بودمایش وا تحبار خیلی چهرهاین، گذشتت

یده لندی که تا بناگوشش کشرپشت و بچهارشانه با مومای اوگندمی و سبیل پُ
شتتدۀ  چکو اوانی که گویا اندزۀ کو و اُبهت خاصتتی به او بخشتتیده بودشتتده 

متناستتتبش گویای بدن اما میدل ، منوز استتتتخوان نترکانده بود پتدرش بود!
ولی از آنجا ، پستتتتو مشتتتنول آماده کردن چای شتتتد گلی در اش بود.ورزیده
  .شنیدمای آتا را به و وح میحرف

، ستتتهرُدُ، ش رو دارهخاص خود کالم اان مرچیزی رستم»: آتا به آرامی گفت
، نهکاز دخترم حمایت  تا، م نیستزنی تو خونه، ندزیرخاککه من زن و دخترم 

تأسفانه از بخت بدش م ب نیست!ساصتل و ناین دختر بی، نیدوخودت میاما 
ممۀ اسیران ، خدا بیامرزه»: کالم گفت بش رو خدا زیرخاک کرده!ساصتل و ن

 خدا سایۀ شما رو، ما مستید ب ممۀسآتااان شتما خودتون اصل و ن، ک روخا
 حرف، من گفتم ما مرد مستیم، ببخشتید استارت من رو، ما کم ندنهاز ستر 

: آتا گفت «ما خدمتتون نرستتیدند!برای ممین زن، فهمیمبهتر می ممدی ر رو
 :کالم سرش را پایین انداخت و گفت «چون را تی نیستتند!، مدندما نیوزن»
من ، کالم اان ب ذریم»: آتا گفت «خواد.رو می تکه خاطر نوه، مهم پسرمه»

ولی من صتتتالح دخترم رو تو این ، ش کاری ندارمنیومدن مادر و خوامرمابتا 
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« ؟چرا آتتااان م ه خطایی ازش دیدی»: کالم گفتت «دونم.وصتتتلتت نمی
 «!و عیت زندگی ما با مم سازگاری نداره« ؟نه چه خطایی»: فتگآتا

اد در اد به  که ما، نیددون میوودتخ؟ مشتتدل کار مااه»: کالم گفت
، مندیدمنر، ما کار شریفی داریدنه ش»: آتاگفت« م.کار مشنول بودیاین 
 مای شما الالیی مادرما توترانه، ما کنار مردم مستیدما و غمشادی تو

روحیه گلی ، رو داره شخاص خود اما کار شما روحیه، ماوگوش بچه
و و چهارزان پاییناسد که در تمام مدت سرش  «ما سازگار نیست!با این

ن امی ، فشتترداش را به مم میمای قالب شتتدهدستتت، نشتتستتته بود
یامرزه خدا ب»: کالم گفتولی چیزی ن فت. ، پرسش رانه به آتا انداخت

مثل پدر  من شتتما رو، بازی بودیم! من و رستتول با مم ممرستتول رو
طوری اواب رد داشتم که اینانتظار ن، دوست داشتم و دارم، خدابیامرزم

آتا با یادآوری پسرش اشک در چشمانش حلقه زد و  «از شتما بشتنوم!
 ،پدر تو و پسر من مر دو تو قحطی مردند، خدابیامرزه پدرت رو»: گفت

ولی آیندۀ گلی ربطی ، م برای پتدرت و خودت احترام قاالممن منوز م
 ودگرگون کرده  ورذشته من حالم گ، به مساال و روابط گذشتۀ ما نداره

نه طبق شتترایط ، گیرممن طبق شتترایط حالم برای آینده تصتتمیم می
 «درک کنی. وم رماامیدوارم حرف، گذشته

، داا را ترک کننکه آن، به پسرش اشاره کرد تاسفایدهکالم دید اصرارش بی
 .اا را ترک کردندبا دلخوری آن نخورده چای ماآن

ای پر از مبه ستینی چایی که استدان و گلی کنار پدربزرگش نشتستته
گلی اان تو خانۀ »: آتا به آرامی گفت، خیره شتده بود، چای در آن بود

شب »: پاچ ی گفتگلی با دست، اوری این پستر تو رو دیدهارباب چه
وایستاده  من یه گوشه، کردندما نوازندگی میاون، یروستی دختر خان
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حیام با ، موا تاریک بود، ردمکتماشتتتا می ما رومثتل بقیته اون، بودم
آتا سرش را تدان داد و  .«م تو تاریدی بودمو منما روشن شده فانوو
آتتااتتان »: گلی گفتتت «رفتی!اتا نمیوقتتت اونکتاش میچ»: گفتت

خاطر  که به، ببخشتتی تو باید من رو»: آتا با مهربانی گفت «ببخشتتید!
آتا  «؟هاین چه حرفی»: گلی گفت« کنی!ستتیرکردن شتتدممون کار می

ما برایش گویا گفتن این حرف، و بعتد مدث کرد «اتانگلی»: گفتت
ما دادم دخترم از این کته اواب رد به اون»: ادامته داد، ستتتختت بود

: تآتا گف «ید.خوامی شما صالحم رو»: گلی با خجالت گفت «؟ناراحتی
ا ت، ندما بیرون از خونهکالم و استتد به خاطر شتتنلشتتون بیشتتتر وقت»

 ،منرمندند به قول معروف، کوبندمای شادی پای میمراسم دیروقت تو
! خیلی تو قید خونه و خونواده ترسمولی بابااان من از این امایت می

ی زندگ، شهر به اون شهر ناز ای، روستتا از این روستتا به اون، نیستتند
یزیزم تو به اندازۀ کافی تنهایی و ستتتختی ، ما مشتتتدلهکردن با اون

ردی باشی که م بقیۀ یمرت رو مم ممیشه منتظر، مخوانمی، کشتیدی
ماش رو گذرنه و فقط خستتت یماش رو تو خونۀ دی رون میخوشتتی
ی گل «!رم از زندگی با این امایت اینهنم من تصودونمی، آرهبرات می

آتااان من میچ تمایلی به این »: دستتت پدربزرگش را بوستتید و گفت
ش حرف هب رااع دی ه، کنیمبیتا مر دو فراموش ، زنتدگی نتدارم اور
، ستتترش را درآغوش گرفت، آمیز به او کردآتتا ن امی محبت .«نزنیم

رک از د، هاش منظور او را فهمیددانست که نوهمی، اش را بوسیدپیشانی
 مر دو لبخند حزینی نثار مم کردند. بعد، او خشنود شد
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کوتاه شدن روزما بوی پاییز را زودتر از موید ، نسیم خنک، دتابستان بو اواخر 
ما مدد به دیدن آن، رفتگلی دی ر بته ختانه ارباب نمی، دادخودش نویتد می

که او به ، و خواستتتته بود ه و مقداری پول برایشتتتان آوردهو دوباره آذوق آمده
ر د رفت وگامی به خانه گلناز میهامثل قبل گ گلی مم، ی اربتابی نرودختانته

 .کردبافی میآنجا ااایم

محله خلوت بود و ، ی گلناز تا خانه را به آرامی طی کردمستتتیر ختانه
اما سرمایش ، موا ستترد شتتده بود، کردکم داشتت غروب میآفتاب کم

مایش را گلی نفس، دادواود آدم را نوازش می، دلچستتتب و گوارا بود
خیره اش ذسینه ر قفسۀآخرین روزمای تابستان را د تا، کشیدیمیق می

 و به دیوار خانه تدیه زده، ا دیدمردی ر، شد وقتی به خانه نزدیک .کند
، دشتر میمرچه نزدیک، به آرامی نزدیک رفت، سرش را پایین انداخته

خواست بدون ، ماباز ممان چدمه، شتدتر و تندتر میمایش کوتاهنفس
 چشم در، رویش ایستادهولی اسد مانند دیوار روب، تواه وارد خانه شتود

من »: سد به آرامی گفتا، پایین آورد گلی سرش را، چشتمش انداخت
، دولی او مانع ش، گلی خواست از کنارش رد شود «خیلی وقته منتظرتم!
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مای خودتم حرف، روز پدربزرگت مای اونحرف»: با لحن آرامی گفت
، ردکمجبورش ، اسد الوتر آمد« بله»: گلی مدثی کرد و گفت «؟مست

ش دستان، را فرا گرفت دوباره وحشتتی یجیب واود گلی، ن امش کند
پریده به نظر ی استتتد خستتتته و رنگچهره، شتتتروع به لرزیدن کردند

 ،مد بیمار استآبه نظر می، مایش استتخوانی شتده بودگونه، رستیدمی
اما چشمان سیامش منوز ، بهت نداشتاش اُمای پهن و کشیدهستبیل

 ارباب ۀنمن از روزی که تو رو تو خو»: استتد گفت ،پر از شتتیطنت بود
و  مچون نوازنده؟ چرا؟ نه، یگتو به من می، دیتدم شتتتب و روز ندارم

ن خوای مچرا می»: گلی گفت «؟دآپدربزرگت از نوازندگی خوشش نمی
در بر پ»: اسد ناگهان خود را یقب کشید و گفت «؟نما کنیان شتت رو

من با »: ادامه داد «لعنت!، کنه نمتاکستتتی کته بخواد تو رو ان شتتتت
گلی  اا دور شد.آنازو بعد با یجله  .«مای پدربزرگت قانع نشتدمحرف

 با، ا تتطراب تمامی واودش را فرا گرفته بود، دورشتتدنش را ن اه کرد
 «؟ای دارهاین رفتارما چه نتیجه»: خود گفت

*** 

پستتتو با یجله به طرف ، بر آویزش آویزان کرد، فانوو را روشتتن کرد
ی دای، ما را برای پذیرایی از دایی قاستتم و اکرم بیاوردتا بشتتقاب، رفت

به آرامی چرقش را چاق ، قاستتم به پشتتتی پشتتت ستترش تدیه زده بود
گویا منتظر بودند تا آتا ، کرداکرم مم چتارقتدش را مرتتب می، کردمی

با  ،اا شدآتا کمی اابه، ما شروع به صحبت کنندو آن؟ ب وید چه خبر
و بعد به قاستتم  «؟شتتد گلی اان پس چای چی»: ای بلند گفتصتتد

قاستتم آب دمانش را قورت  «شتتااک!انخیره »: ن امی انداخت و گفت
وقت رو حرف تو حرفی میچ که من، نیدوتتااتان میآ»: داد و گفتت
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آتا با  «؟هندلیل مخالفت تو با اسد شنلشو، نمخوام بدواما فقط می، نزدم
 خودت، ای منی ما فامیلیمماان تو دایی بچهقاستتتم »: ناراحتی گفت

 به تونم بدون پشتتتوانه دخترم رواستتد خام و اوونه من نمی، نیدومی
، نداا نیومدو مادرش این بارم خوامرماشیک، ما بفرستتتتماون ۀنتخو

استتتد برای نوازندگی به  فردا که، ندمعلومه که با این وصتتتلت مخالف
ه ایی کخونواده، ش بسرارهبه خونواده خواد گلی رومی، اامای دی ه بره

هنمی بتتایتتد چتته ا وقتتت بچتتۀ من تودونی اونخوان! مینمی وگلی ر
که نفستتتم به زور در  ممن، این بچه مادر و خوامر نداره، زنتدگی کنته

: قاستتتم گفت «مایت کنه.ح ایی باشتتته که اون روباید خونواده، آدمی
خیلی خاطرش رو حتمتا ، کنتهقتدر پتافشتتتاری میوقتی خودش این»

شتتون رفتارشون تنییر بعد از رفتن گلی به خونه، شتمخونواده، خوادمی
اگر »: آتا ن امی به قاسم کرد و گفت «پذیرند.ن رو میحتما او، کنهمی

 ؟اگه نرذیرفتن چی؟ کردینی قبول میبه این آستتتو، بود دختر خودتم
ا مکار اون دانی کهخودت می؟ سدم از تب و تاب یاشقی افتاد چیا اگه
ما گامی اصتتال خونه شتتب، ندما بیرون از خونهبیشتتتر وقتکه  ریهطو
: فتقاسم گ «ن مستند.بیشتتر تو مراسم ییش و نوش دی رو، رندنمی
میچ اصتتتراری به این  ممن، گلی بتا دخترمتای من میچ فرقی نداره»

تم چرا از دس، شنیدم بشتنوم که فقط خواستتم دلیلت رو، وصتلت ندارم
ق داری که دلواپس گلی ح، مات منطقیهتمام حرف؟ یشتتتمیناراحت 
، رروهولی این پستتر سمج و پُ ، صتد در صتد را تی نبودم منم، باشتی
: تآتا با ناراحتی گف «م با آبروی ما بازی کنه! گلی ناموسمونه!ترستمی
 :قاسم سرش را پایین انداخت و گفت «؟ی کردهغلط؟ شتده م ر چی»
 ،آتا آشتفته شد« آمده و با گلی حرف زده.تون چند روز پیش دم خونه»

گلی با ناراحتی  خیره شتتتد.، گذاشتتتتبه گلی که چای الوی اکرم می
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گلی با  «؟چرا بته من ن فتی»: آتتا گفتت «من حرفی نزدم!»: گفتت
قاسم که پریشانی  «.آتااان نخواستم ناراحت شی»: شترمستاری گفت

 ه.ی بازخواستت بشکه گل، منظور من این نبود»: آتا و گلی را دید گفت
، رمببه زور می ن رواو، اگه آتا گلی رو به من نده: دیروز بته اکبر گفته

 «دنانجام می وما رستتتم دزدیدن ریمنوز مم بعضتتت، دانیخودت می
کردند با آمد و خانواده مخالفت می)وقتی پسری از دختری خوشش می

وافقت م، اش مجبور شتتتوندتا خانواده، دزدیدندموافقتت دختر او را می
این در ، دخوان رو نمیولی گلی او»: ( آتتا بتا یصتتتبانیت گفت.کننتد
 شناسممن می اسد رو»: قاسم گفت «را تی باشته. ه که دخترصتورتی

به ، اگر بخواد این کار رو انجام بده، ماستتتتتر از این حرفکله خراب
 وم ردستتتی بچهتونم دستتتینمی»: آتا گفت «.کنهکستتی تواه نمی

 «ندارم! منم، خودش تمتایلی به این ازدواج نداره وقتی، بتدبختت کنم
لی که گ نیتویبه مر حال نم»: کشید گفتچایش را سرمیقاستم که 

ا با ی با آبروریزی شومر کنه بهتره، دارینه ن هخو تورو برای ممیشته 
یعنی به خاطر ترو از »: آتا صتتدایش را بلند کرد و گفت «؟آبرومندی

 یچنین حرفمنه من »: قاستتتم گفت «؟ببر ورم بیا گلی دزدیدنش ب 
 ،با اسد حرف بزن»: قاسم گفت «؟پس منظورت چیه»: آتا گفت «نزدم.

ما وقتی اون؟ چه شتترایطی»: آتا گفت «شتترایطت را ب و تا قبول کنه.
 قاسم لبخندی «؟ذارب م شنل پدریت رو کنار ب، نداددراد آوازخون بود

ش را تتی خونواده»: آتا گفت« پس مشتتدلت شتتنلشتته!»: زد و گفت
گلی  ،و بعد به شدت سرفه کرد« ؟یشمسلمون چرا متواه نمی، نیستن
ه دانست بقاسم خودش مم نمی، پاچ ی لیوان آبی برایش آوردبا دست

، دکناصرار می یا به خاطر این، کندخاطر خوشتبختی گلی وساطت می
 نآتااا»: با ناراحتی گفت !و خودش به دردستتتر نیفتند شکه پستتتران
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بعد به اکرم  «دونی.مرچی خودت صتتتالح می، ببخش نتاراحتت کردم
روی  اما قاسم دست، خیز شد تا بلند شودآتا نیم، اشاره کرد و برخاستند

، یدبعد پیشانی آتا را بوس، از بلند شدنش ممانعت کرد، اش گذاشتشانه
اان دایی، خدان هدار»: بته گلی ن امی کرد و گفت، یتذرخوامی کرد

  «دیم.زحمت دا
تا آ، برگشتوقتی ، شتان کردچند قدمی ممرامشتان رفت و بدرقه گلی

گلی به طرف آتا رفت و ، ای خیره بودو به نقطه سراایش دراز کشیده
تو » :آتا ن امی به او انداخت و گفت «آتا ببخشتتتید که ن فتم!»: گفت

امی بعد به آر .«تا از زبون دی رون نشنوم، یباید ممه چیز رو به من ب 
حرف دلت را ؟ با اسد ازدواج کنی، دوست نداری یزیزم تو واقعاً»: گفت

و ن رآتااان من وقتی او»: گلی با خجالت گفت «بته پتدربزرگت بزن!
آرامشتتم را از دستتت ، لرزهممۀ واودم می، گیرما تتطراب می، بینممی
ش انوه ما با ناراحتیآتا با شنیدن این حرف «ترسم!می من ازش، مدمی

 طن فقخدایا او»: با خود گفت، دستتتی به ستترش کشتتید، را ن اه کرد
احساو درستی از ازدواج ، تونهچطور می ومنوز بچه، سال داره سیزده

، ونهتمیچ غلطی نمی، ناراحت ندن خودت رو»: بعد گفت «!داشته باشه
وش ما مشگلی که با این حرف «ولی بیشتر مواظب خودت باش!، بدنه
ا ام، مددر شد، آتا با دیدن حال او، مایش پر از اشک شدچشم، بودشده 

یرف ، کمک بخوامد، توانستتتتوانستتت بدند از چه کستتی میچه می
مای زن در اامعه ارزشتتی خواستتته، اامعه آن زمان مردستتاالری بود

چه از اانب پدر چه از اانب ، زور را برذیرد، زن محدوم بود، نداشتتتت
 !شومرش
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مای ک شتتدن شتتاخهتُنُ، کوچ دستتته دستتته پرندگان، گاهمای گاه و بیباران 
الی بخشتتتی که در البهبادمای فرح، متای ناگهانی آستتتمانغرش، درختتان
کردند خبر از ما را رما میهما که آغوش شتتتاخو وداع برگ مای دختانشتتتار

 !ادایی تلخ و خوردشدن زیر پای یابران، دادفصل ادایی می

 ،آتا از این و تتعیت ناراحت بود که گلی از خانه خارج نشتتده و، چند روزی بود
ش شاد اروحیه، بافدبا او ااایم می، رودی به خانه گلناز میوقتی گل، دانستمی
حا تر شتتو با مم »: گلی را صتدا کرد و گفت، مای ظهر بودنزدیک، شتودمی

ا ب؟ اآلن» ات و مبهوت بته پدربزرگش ن اه کرد.گلی مت «بریم.خونتۀ گلنتاز 
اا نممو، گردمنم و برمیرسومن تو رو می»: آتابیگ با آرامی اواب داد «؟مم

آتا  «؟اوریدردتون چه آتااان با این پا»: گلی گفت «تتا بیام دنبالت.، بتاش
از لحظاتی رامی خانه  بعد مر دو پس «با ترو زندگی کرد! شتتهنمی»: گفت

گلی ، تداشگام بر می، آتا به سختی با یصایی که در دست داشت، گلناز شدند
حدو آتا درست ، به انتهای کوچه رسیدند، مای آمسته او ممراه بودبا قدم مم
او از دیدن آتا یده  !استتد به ممراه چند نفر از افراد خان آنجا ایستتتاده بود، بود

او را به درِ خانۀ ، او با چشتتتمانش به گلی آرامش داد بهآتتا بدون تواه ، خورد
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لی وارد گ، ن رددبر، خودش دنبالش نیامدهوقتی تا ، د و تأکید کردگلناز رستتتان
، مای ن رانش دنبال کرداز الی در پدربزرگش را با چشتتتم، خانه گلناز شتتتد

، دراسد با احترام سالم ک، ن و به ستختی خود را به استد رساندزناپیرمرد نفس
: ستتتخن نداد و گفت ۀاما آتا اااز، ای حضتتتورش بیاوردای برخواستتتت بهانه

فعال که شما با آبروی من »: استد گفت «؟ی با آبروی من بازی کنیخوامی»
به ، هشممه چیز رو با زور می، کنیفدر می»: آتا با خشم گفت «کنید.بازی می
: فتآتا گ« غیر از این نبوده!، چیزی که به ما آموختن»: اسد گفت «؟دست آورد

ا با ستتالم و صتتلوات ت، ااازه بدید»: استتد گفت «گرفتی. وپس تصتتمیمت ر»
؟ تروسی»: گفت، حیایی او خشم ین شده بودآتا که از بی «ببرم! ویروستم ر
ا من مهلت بده تچند روز به »: گفت با مدث و بعتد «؟قتدر مطمئنییعنی این

 احتیاای»: استتد با ناراحتی گفت «آماده کنم. برای این ازدواج ااباری م رونوه
من ، شتتهوب مقدمات ازدواج ما فرامم میممین امروز غر، به چند روز نیستتت

د و نکه دورتر از او ایستتتاده بود، کرد بعد ن امی به کستتانی !«برممی وزنم ر
: تگف متواه افراد خان شد و، آتا ن اه او را دنبال کرد، کردندما را تماشا میآن
 «؟مای خان رو آوردیخودت بته اندازۀ کافی گردن کلفتی! چرا گردن کلفت»

 بعد آرام آرام !«بریاین محبت یک طرفه سودی نمیاز »: ادامه بعد با ناراحتی
طرفه  یک»: اسد با صدای بلند گفت، ی گلناز روانه شددوباره به طرف در خانه

 «!بدبخت»: پیرمرد پوزخندی زد و گفت «نیست!

گلی ، مایش روان شتتتده بوداشتتتک از گونه، ه در خانه گلناز رستتتیدوقتی بت
گلوی آتابیگ را بسته  راه اما بنض، خوامد ب ویددانستت پدربزرگ چه میمی
ددر م، ال منقلب آتابیگگلنتاز و اکبر کنتار گلی ایستتتتتاده بودنتد و از ح، بود
ا بازم م»: آتابیگ به سختی گفت، ریختممراه او اشک می گلی مم، بودندشده

 ،اش را در آغوش کشتتیدبه ستتختی نوهبعد  «یممون رو بدکستتیباید تاوان بی
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و خونۀ استتتد یرو، اا برهناز ایامروز قراره ، گلی را آماده کنگلناز »: گفتت
 «!بشه

*** 

 ،و حیام خانه ُپر از مهمان شد مای بزرگی در سراسر حیام روشنووشب فان
 لحظه نقشۀتمام روزمای واپستین لحظهگویا ، استد فدر ممه چیز را کرده بود

، یدکوبخواند و پا میمستتتانه می و کنار پدر ایستتتاده، کشتتیده بود این روز را
 ما چارقدیدر یدی از اتاق مم گلی، نواختا مهارت ممیش ی میستازش را ب

گویا منوز در شتتوک به ستتر ، ور بودوطهستترش کرده بودند و در افدار خود غ
 ۀه خاناو فردا ب، ما کابوسی بیش نباشداین شاید ممۀ»: گفتبا خود می، بردمی

کنند و صتتتحبت می، خورندو ممراه بتا آتتا صتتتبحانه میرود خودشتتتان می
 طفلک؛ گفتی اطرافش چیز دی ری به او میمااما صتتتدای زن .«خنتدندمی

، ددنشب برایش یروسی گرفته بو، صتبح با فدر دی ری پا بیرون گذاشتته بود
تی در این من ام دس، اش کندخیر بدرقهی دیا با پدربزرگش، ن ذاشتتنداقل آل

ین چقدر ا «گلی اان خوشبخت شی!»: گفتی ی مهربانصدا، به دستش خورد
 با دیدن، ورتش کنار زدگلناز چارقدش را از الوی صتت، صتتدا برایش آشتتنا بود

از نگل، بنضتش ترکید و خود را در آغوش او انداخت و به شتدت گریست گلناز
زد و با دستتتش به آرامی پشتتتش می، مایش ااری شتتدمم اشتتک از گونه

 «یروسدم!، ت کنهگریه کن نذار بنض خفه، یزیزم، اانم»: گفتمی

! از یچقدر زیبا شد»: گلناز صتورتش را بوستید و گفت، گلی کمی آرام گرفت
 ،این زندگی رو دوست داری، وارد زندگی ادید شدی، این لحظه احساو کن

 :بعد صورتش را نزدیک برد و گفت «نی دووم بیاری.تا بتو؛ ارزش قاالیش برا
که  ،مای گلناز برایش مانند اادویی بودگلی گویا حرف «؟گفتم فهمیدی چی»

 گلناز»: سرش را تدان داد و گفت، کردبا مر کالمش او را به آرامش دیوت می
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 از چی»: مای ستردش را در دست گرفت و گفتگلناز دستت «ترستم.من می
 «تا پای اون تو رو دوست داره.، شهگاه تو میتدیه، تو ممسر داری؟ ترسیمی

 مازن ام، بت طبیعیها طرا، ترست»: بعد به آرامی سرش را نزدیک برد و گفت
 به صدایی «باید مثل ممیشته قوی باشی!، یماین روز رو تجربه کردمون ممه

 که مانند، صدای اسد بود «کنگوش »: اشاره کرد و گفت، آمدکه از حیام می
 : خواندپروا میبلبل یاشق بی

 دینم ایمانم نازناز(، بیا، )بیاگَل گَل گَل دینیم ایمانیم ناز ناز

 بیا ابرو کمونم نازناز(، )بیاگَل گَل گَل قاشی کامانیم ناز ناز

 باغریمی قان اِایلمه، زولفونو یان اِایلمه، قان اِایلمهگِئجه نی

رو  مومات، ندن رو خون )شبم…خَیال اِایلمه اُوزگه، مَن سَنین، نسَن مَنیم سَ
ر فد دی ری به، تو برای من منی تو برای، ندن خون رو دلم، ندن پنهون
 ندن(

و این چنین گلی دلش را به نوای دلنشتتتین استتتد گره زد و با ترو و واممه 
 !خودش را در دستان رقصان تقدیر سررد
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یدی از ، چندین اتاق بزرگ داشتتت، خانه بزرگی بود، پدری استتد ۀخان
تر از خود اسد دو خوامر بزرگ، به اسد و گلی، ما را اختصاص دادنداتاق

، کردندروستامای مجاور زندگی می که ازدواج کرده بودند و در، داشت
و منوز ، تر بودندکه از گلی بزرگ، داشتتر از خودش دو خوامر کوچک

مادرش زنی ، بان بودپدرش مردی منعطف و مهر .ازدواج ندرده بودنتد
، شانشنل به واسطۀ، و ع زندگی متوسطی داشتند، گیر و خشنستخت

ه بدین اهت از نظر تهی، کردندبیشتر در خانۀ مالکان مراسم برگزار می
مای روستتتتایی در به روی خانهمانند تمام ، آذوقه در مضتتتیقه نبودند
د گوستتفند و بز ای از حیام چنگوشتته، شتتدحیاطی بزرگ گشتتوده می

روی در هروب، ای دی ر چندین مرغ و خرووگوشتته، شتتدن هداری می
ا که تقریب، شدشامل چندین اتاق میکه ، ورودی ستاختمان اصتلی بود

دام مر ک ،و رو به آفتاب تعبیه شده بودند شدندممه به حیام مشرف می
ه ک، پشتتتت خانه مم تنور بزرگی بود، یک پنجره رو به حیام داشتتتتند

 یک زندگی کامالً، پختندمای خانه نان و فتیر محلی میصتتبح زود زن
. کردندبا این تفاوت که مردما کشتتتاورزی و دامداری نمی، روستتتتایی
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ان مایشکه برگ، زردآلو و یک درخت گردو داشت، حیام چند درخت آلو
 یبایی دلرذیری به حیام بخشیده بود.و ز زردی و سرخی گراییده رو به

کرد و استتتد یاشتتتقانه با او زندگی می، گذشتتتتیتک ماه از ازدواج گلی می
ر طواما ممان، مای گلی کاسته شودتا از ا طراب، رفتارمایش بایث شتده بود

 ،گلی نزد مادر و خوامران استتد اای امی نداشتتت، بینی کرده بودکه آتا پیش
احساو دلتن ی ، کردمای اسد را  ایع میما تمامی محبترفتارمای سرد آن

ند ما مانآن، کردمرچه اسد به او بیشتر تواه می، کاستمای او را نمیو تنهایی
تمام ، آزردندمایشتتتان او را میزبانبا زخم، کردندگرگ زخمی به او حمله می

، دکردنکدام تالش نمیاما میچ، ستاکنان خانه از و عیت مواود ناراحت بودند
 طرفانه تقریبا در پیشبه از کالم که رفتاری بی، تا و تتع مواود ستتامان یابد

 .را ازای از خانواده بداند، کرد خودسعی می گلی مم، گرفته بود

ما زن، استد و کالم بیرون از خانه برای مراستم یقد دیوت شده بودند
یمچای ، نشیمن نشسته بودنددر اتاق بزرگ خستته از کار روزانه  مم

ممان فضایی که گلی ممیشه آرزویش ، کردندچاق می قلیان نوشیدند و
 ،با مم صحبت کنند، شتن بست انی که دور مم امع شونددا، را داشت

شتتد ستترابی بیش وقتی نزدیک می، اما او در این محفل اایی نداشتت
دوارانه باز امی اما، شدورزی چیزی نصیبش نمیبه از نفرت و کینه، نبود

، دزدی یمیق به قلیان میلطیفه که پُ، ما نشستشد و کنار آن نزدیک
شتتمستتی و ملده که ، انداختگلی ستترش را پایین ،  امی به او کردن

استدان  ،کنار مادر نشسته بودند، ه بودندساله و بیست سال مرکدام مفده
لده م، بودمانند مادرش قدکوتاه و فربه شمسی ، در دست داشتند یچای

ابیده مایش تفقط ستتبیل، رستتیدتر به نظر میکشتتیده، شتتبیه کالم بود
شان را بافته و پشت سر مومای مشدی، رو بودندمر دو سبزه، نشده بود
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، یدرستتتندان به نظر میما زیباییش دوچگلی در کنار آن، انداخته بودند
مای صتتورتی گرد و ستتفید و گونه، میدلی متناستتب، قدی متوستتط

اما گویی دیدن ، ساختای را مجذوب خود میاش مر بینندهانداختهگل
ود لطیفه د، بود ناپذیر تحمل ه برای لطیفهاو در کنار شتتمستتی و ملد

 ام رو برای کارگریمکاش منم دختر»: غلیظ قلیان را بیرون داد و گفت
بر  بعد لبخند زشتی «ارباب فرستتاده بودم تا بختشتون باز بشته! ۀخون

دون شد و بمی پیدا میقلی مثل اسدمرد بی»: و گفت شد ااریلبانش 
 ،گلی سرش پایین بود «شد.شتقشتون مین یاتواه به کس و کارشتو

که ، کردخود را شتتماتت می، مای قالی خیره شتتده بودممچنان به گل
شمسی به چایش اشاره ، ما چسبانده استچرا دوباره خود را به امع آن

گلی چای  «کنه.آنا شوخی می، یخ کردت رو بخور یچای»: کرد و گفت
احساو ، کرداش را حس نمیاما اصال مزه، را اریه اریه سترکشتید

، اا را ترک کردآن ما را امع واستتتدان، اندزمر تعارفش کرده، کردمی
لطیفه  «ناراحت شتتد.»: موقع خارج شتتدنش شتتمستتی آمستتته گفت

 رو زیاد بهشد که شد باید خودش »: مایش را بریدس کرد و گفتلب
ن یم پیش اوخواکه نمیمایی داریم شتتتاید ما حرف، متا نزدیتک ندنه

، هرمیمی استتد یه اوری برایش، ا شتتانس بدهخد»: ملده گفت «ب یم.
بعد چند ماه ، تازه اولشه»: لطیفه گفت «.ن رو از آستمان آوردهاو ان ار

دختری که کس و ، که چه کاله بزرگی ستتترش رفته، فهمتهتتازه می
شتتتنید و ما را میگلی تمام حرف «خوره.می یردبه چه د، ندارهکاری 

چرا ممه اینقدر رااع به کس و کار او ، کردبیشتتر احساو تنهایی می
با  ،وارد اتاقش شتتد؟ بینندیعنی در او میچ حُستتنی نمی؟ کنندفدر می

یاد آتابیگ ، زانومایش را در آغوش گرفت، نتاراحتی بته دیوار تدیه داد
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تازه یروو  به بهانۀ، که پدربزرگش را ندیده بود، متاه بودیتک ، افتتاد
 .ندتا او را پاگشا کن، البته فامیلی نداشت، ج نشده بودربودن از خانه خا

 اگه، چون کس و کاری ندارم، من محدومم، گنراستتتت می»: بتا خود گفت
بعد از فدرمایی که رااع به  .«نه زندانی باشتتموخ چرا باید یک ماه تو، داشتتتم

رحمانه با وقتی خودم این اوری بی»: گفت، شتترمستتار شتتد، خودش کرده بود
 ۀباز چهر «نم داشتتته باشتتم.تواز دی رون چه توقعی می، کنمیواودم رفتار م

 :با خودش گفت، پدربزرگش را تجسم کرد و از تصویر ذمنش یذرخوامی کرد
نه ندازندگی شرافتم، و سازگاری یاد داده محبت، آتا به من یشق رو یاد داده»

دم دی رون ااتتازه نمی، ر کردهبرای من پُ ن اتای مر کستتتی رواو، یتاد داده
با این افدار خودش را قانع  .«من نیازی به کسی ندارم، تخریب کنند واودم رو

 !مایش کاستکرد و از ناراحتی

ی اسد به آرام، بودشتب از نیمه گذشته بود و گلی در رختخوابش آرام خوابیده 
از ، مایش را گشودگلی چشم؟ بیداری، در گوشش نجوا کرد، کشیدکنارش دراز 
ایش متنها کسی که در خانه حرف، بار اسد خشنود شدمای شیطنتدیدن چشم
 ،او را به آرامی در آغوش کشید، اسد بازوانش را باز کرد، او بود، دادرا گوش می

رگم زدلم برای پدرب»: گلی با دلتن ی گفت «؟چه خبر»: طبق معمول پرستتید
 از «ریم.دیدن آتابیگ می با مم، فردا کاری ندارم»: استتد گفت «تنگ شتتده.

ای از زنهرو، مای واود گلی از بین رفتمالیمتشتتتنیتدن این املته تمتام نا
 شادی در واودش گشوده شد!

*** 

یفه مم لط، ن بودکالم مشنول آبیاری درختا، لی و اسد در حیام ایستاده بودندگ
 کوچدی در آغوش ۀگلی بقچ، پاچیدما دانه میبا یصبانیت برای مرغ و خروو
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 :کالم سرش را بلند کرد و گفت، خوشحالی واودش را فرا گرفته بود، داشتت
با  بعد «؟شتتهحاال ببینیم چی می»: استتد گفت .«گردیدپس تا غروب برمی»

به  ،مم سرش را پایین آوردگلی  «؟آنااان کاری نداری»: صدای بلندی گفت
 روگش ن پدربزرنو، یاوردهنکه  یزیهاه»: لطیفه زیرلب گفت، افظیخداح نشانۀ
 !«یمما باید بدمم 

استتد که ، اش را زمین ب ذاردخواستتت آمستتته بقچه، ل شتتددستتتان گلی شتتُ 
ه خارج از خان، مایش را به مم فشتترددندان، بود مای آرام مادر را شتتنیدهحرف
ما ا، کمی خم شتتد؟ بقچه را زمین ب ذارد یا نه؟ کندچه ، ده بودگلی مان، شتتد

 «برو به سالمت دخترم.»: فشترد و گفت، الم دستتی که بقچه را گرفته بودک
یر دن چند قرص نان و فتچرا فدر بر، تمام واود گلی را یدباره اندوه فرا گرفت

ن ای اگر پدربزرگش پی به؟ کردچرا باید خودش را تحقیر می؟ بته ستتترش زد
ناچار برای احترام به پدرشتتتومرش بدون ، زدما نمیلب به نان، بردحقارت می

 تمام صورتش اسد بیرون ایستاده و، گذاشتتن بقچه روی زمین از در خارج شد
مای تحقیرآمیز به خاطر حرف، ت نداشتتتاما ارا، از یصتتبانیت تیره شتتده بود

ش تحقیر شتتدن،  اه کردحتی با تنفر گلی را ن، مادرش از زنش یذرخوامی کند
ن با تمام شوقشا، بدون حرفی به راه افتادند، دانست چ ونه برطرف کندرا نمی

 !یک امله کور شده بود

ما خش آنما ریخته بود و خشکوچهمای زرد و سرخی که در کوچه پسبرگ
بعد از یک ماه اسد ، کردزیر پایشتان احستاو اندوه را در واودشان بیشتر می

رفتار متعادلی بین مادر و ممستتترش برقرار کند و این بایث ، بودنتوانستتتتته 
گلی  ،بدون آنده متواه باشد، داشتمایش را تند و بلند برمیقدم، یذابش بود

 شچرا باید زن، ذمنش مشنول رفتار زشت مادرش بود، از او فاصله گرفته است
تا ، ای ایستتتتادلحظه، موا ستتترد بود؟ بته خاطر چند قرص نان تحقیر شتتتود
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 دید ،به یقب برگشتتت، ی یقب ماندهمتواه شتتد گل، مای کتش را ببندددکمه
که در افدار خود چنان غرق  از این، آیدنفس زنتان به ستتتمتش مینفس گلی
 مایش احساونفس زدننفس، دششرمنده ، که از او فاصتله گرفته بود، شتده

می عد به آراب «یقب موندی.، نفهمیدم»: به آرامی گفت، ترحمش را بران یخت
نای ر پهدست گلی د، دستان کوچک و سرد گلی را گرفت، دستش را دراز کرد

لحظاتی دست در  .شتدو احستاو قوت قلبی برایش اش پنهان دستت مردانه
، ینندتا دی ران نب، بعد آمسته اسد قفل دستانش را گشود، دستت مم راه رفتند

اامعه ، یرف، دشحرمتی محسوب می! و بیابراز یشتق شتدستتن منجار بود
فردی باشتتتد ، محبت خود را آشتتتدار کند، گاه نبایدکرد که مرد میچوادار می

 !اابت کنداتا مردان ی خود را به دی ران ، روحخشک وبی

آتا در رختخواب ، ی با یجله و شتتوق و ذوق وارد شتتدبه در خانه رستتیدند و گل
ت انشست. اسد ارگلی به آرامی کنارش ، ته بودمایش بسو چشمدراز کشیده 

 ،تا آتابیگ ااازه دمد نزدیک شود، تر ایستادکمی یقب، نزدیک بیاید، نداشتت
ا به آت «منم گلی.، آتااان سالم»: گلی به آرامی صتورت آتا را بوستید و گفت

در این یک مامی که  !ستختی چشمانش را باز کرد اما چیزی از سیامی نبود
 سوی چشمانش را از دست داده و ا کالآت، بخت رفته بود ۀگونه به خانلی اینگ

که  تر از آن بودناتوان، به طرف صدای گلی چرخاندسرش را ، ببیند، قادر نبود
گلی از دیدن حال زار پدربزرگش اشک از چشمانش سرازیر ، از اایش برخیزد

 اومدی» :آتا لبخند محزونی بر لبانش نشتست و با صدای غم ینی گفت، شتد
بعد دستان  .«بشتنوم وصتدات ر هبار دی خواستت یکچقدر دلم می «؟یزیزم

ز ر اگلی خود را در آغوش پُ، ب یردتتتا گلی را در آغوش ، لرزانش را بلنتتد کرد
لی رفتن گ، چقدر دلش برای این لحظه تنگ شده بود، یشتق آتابیگ رما کرد

ت سد اراا، آورد که روزگار بر پیدر آتابیگ فرود، بدین صورت تیر خالصی بود
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ودش را خ، بود گیر شدن آتا برایش سختیندیدن زم، تر بیایدنزدیکنداشتت 
با  ،ما شده بودگلناز که متواه آمدن آن، با ناراحتی خارج شد، دانستمقصر می

ی اتفاق»: گفتاز دیدن رنگ پریده اسد اا خورد و ، خوشحالی به طرف اسد آمد
: فتگلناز گ «؟هوقته بیمار شتتد یآتابیگ خیلخاله اان »: استتد گفت «؟افتاده

ی ول، مآمن مر روز به دیدنش می، دشتتتر روز به روز ناتوان رفتن گلی بعد از»
ه کمثل این، هبرای داغ یزیزانشتتگریه کردن بیچاره پیرمرد ممیشتته در حال 

از  شماتا آخر سوی کم چشم، آنقدر گریه کرد، شده ش تازهدوباره داغشون برا
تر حالش بد، خورهکه غذا نمی، مستتت روزیمکال نابینا شتد! یه چند ، بین رفت
لناز گ دوید! در به طرف، بایستد، ما اسد نتوانستاز شتنیدن این حرف «شتده!

بعد با  «.زدمنمی ما روکاش این حرف»: متواه ناراحتی او شتتتد با خود گفت
 کنار رختخواب پدربزرگ نشستهبار گلی با چشمانی اشک، یجله به داخل رفت

 : خواندپیرمرد با صدای لرزانی می، کردن امش می، بود

 …ااوی سوپیرنامارگوی، گویخیردااا گیزیم دوچای، خئردااا گیزیم

یچ صحبتی گلی را در آغوش بدون م، اشک از چشمانش سرازیر شد مماز گلن
 .کشید

بقچه  ممچنان .گشتندخود برمی ۀاصرار گلناز با اسد به خان هب گلی، غروب بود
آتابیگ در تمام مدتی ، اش را باز کندکه گرهبدون آن، بود را در آغوش گرفتته

نوشتتتید و دوباره به حالت فقط اریه اریه آب می، متا در آنجا بودندکته آن
اسد ، رفتآمسته راه می، مایش ستست بودگلی قدم، رفتب میخلصته و خوا

 .داشتآرام بدون میچ حرفی در کنار او قدم برمی مم

لق خاطر به مردی که صبح دستانش را به او سررده آن احساو قوت قلب و تع
ب شچرا نباید ، نگ ممراه با خشم و نفرت بودحاال احساسی ناشناخته و گُ، بود
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 ،که اسد تمایلی برای ماندن او ندارد، گلناز متواه شد، ماندکنار پدربزرگش می
ک توان یکه نمی، ان یزی استاین چه یشق نفرت، که او برگردد، اصرار کرد
با این  !شودچه آشنایی که زود تبدیل به غریبه می، به آن تدیه کردروز کامل 

با ، تآمسته زمین گذاش، گلی بقچه را به داخل پستو برد، افدار به خانه رسیدند
 ا خارج شد.انفرت از آن

*** 

، نزدیک ظهر بود، را انجام داده کارمای روزانه، آمستته وارد اتاق نشتیمن شد
و  هلطیفه پامایش را دراز کرد خورانی رفته بودند.راسم شیرینیبه ماسد و کالم 

لطیفه ن امی به او ، گلی این پا و آن پا کرد، ما بودمشتتنول ماستتاژ دادن آن
لطیفه  «بله»: گلی گفت «؟خاموش کردی ما روزیر اااق»: و گفت انتداختت

، رمربزرگم بخونه پد، دیدمیآنااان ااازه »: گلی گفت «؟یوایستادچرا »: گفت
ه نباید ک، شناسینمی دختراان م ه استد رو»: طیفه گفتل «خیلی ن رانشتم!

با باای شتمسی یا باای ملده »: گلی گفت «؟ذارین پات رو بیرون ببدون او
: گلی گفت «رن.شتتتون میما امروز خونه خالهاون»: لطیفته گفت «؟برم چی

 :لطیفه گفت «گردم.برمیبرم زود ، ذاریدخدا ب تو رو، دیدمدیشتتب خواب بد »
ز یه روذار برای ِ ب، موا مم سرد شده، پادرد دارم منم، بینی کهمی، اصرار ندن»

با  ،ای نداردگلی که دید فایده «شتتر به پا ندن!، ت رو بدهتا استتد ااازه، دی ه
 .دانست چه باید بدندنمی، ناراحتی به طرف اتاقشان رفت

*** 

 برف تمام حیام را، در اتاق نشیمن گذاشتندکردند و وستایل کرستی را آماده  
گلی آرام و قرار ، از خانه آتابیگ آمده بودند، چند روزی بود که، پوشتتتانده بود

دار لحاف گل وقتی، کردکارش را بهانه می، گفتمر بار که به اسد می، نداشتت
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 خدایا این زمستون» قلب گلی شروع به درد کرد!؛ کشیدندرا روی کرستی می
ب امش»: گویدکه می، دیدآنای خود را کنار کرسی می گویا «آشتناستت!چقدر 

با ، شدای از چشتمانش دور نمیلحظه تصتویر مرگ مادر «کنه.سترم درد می
لطیفه  !«ممن امروز باید برم پیش آتا»: تشتویش به سمت لطیفه رفت و گفت

شب  مراسم، داستد شتاید تا شب نیا»: گلی گفت «بعد برو.، داستد بیا»: گفت
از  تو رو خدا یدی»: گلی گفت «؟بینی برف رونمی»: لطیفته گفت «و.چلته

اختند شانه باال اند، شتمسی و ملده که کناری ایستاده بودند .«دشتما با من بیا
 :گلی با خشتتم گفت، لطیفه مم بدون حرفی خارج شتتد .اا را ترک کردندآنو
ر طرف اتاقش رفت و حا بعد با یجله به  «سن ه! ماشونخدایا ان ار تو سینه»

 :لطیفه ن امش کرد، . وقتی وارد حیام شتتداو تصتتمیم خود را گرفته بود .شتتد
 ،کنهپوست از سرت می، اگه اسد بفهمه؟ دختر م ه یقلت رو از دستت دادی»

 !مای او به طرف در رفتگلی بدون تواه به حرف «؟یرتو این برف کجا می
لی با گ «؟کنهی میاحترامبی طوریستتتر! ببین چخیره ای دخترِ»: لطیفه گفت

تمام واودش را ، داشتما قدم برمیبه ستختی از میان برف، یجله خارج شتد
تی پس از سای، کردما را یدی پس از دی ری طی میکوچه، سرما فراگرفته بود

در یگ آتاب، گلناز کرسی را یلم کرده بود، شدوارد ، پدربزرگش رسید به در خانۀ
: سیدراش به گوش میصدای آمسته ناله، ها بودتن از کشیده وای از آن درگوشه

 از گوشتتۀ، تر رفتگلی نزدیک« ؟!شتتهربانو کجااید، محترم، احترام، رستتول»
 :باز با ممان لحن گفت، اش غلتیداشتتدی در گونه، ستتوی پیرمردیچشتتمان ب

 به آرامی صدایش، گلی کنارش نشست« ید!اومدخوش ، ید من رو ببریداومد»
و  اش به سختی باالسینه قفستتۀ، آتا به ستختی به طرف صتدا برگشتت، کرد

ن آب یه چیده به م»: به آرامی گفت، نفسش به شماره افتاده بود، آمدپایین می
 اشسرش را روی سینه، اش ریختآرامی آب در حلق خشتدیدهگلی به  «بده.

 ،تسایتی گذش« نستتم کنارت باشتم.ببخش که نتو آتااان»: گفت، گذاشتت
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روزما » :گلناز گفت، گلی برایش تعریف کرد که چ ونه آمده استتت، گلناز آمد
 «خوام برگردم!نمی»: ولی گلی گفت .«برگرد، تا موا تاریک نشتتتده، وکوتاه

طمینان به او ا، مانداو پیش پدربزرگش می، گلناز اصرار کرد که شر درست ندند
ا اپس ماندن او در آن، خوابدپیش آتابیگ می، داد که اکبر مم چند شب است

 ،پریدۀ آتا را بوسیدی رنگر از حزن و اندوه چهرهگلی با دلی پُ صتالح نیست.
طوری این: گلناز گفت« گردم.فردا صتتبح حتما با استتد برمی»: به گلناز گفت

 «بهتره.

چندین بار به ، داشتتتتمایش را تند برمیندان قدمبتدون تواه به برف و یخب
ان شتتتانش مانند چوب ، س شتتده بودحمایش بیدستتت ،شتتدت به زمین افتاد

از او خود را پنهان  ترآفتاب ستتریع، داشتتتمرچه ستتریعتر قدم برمی، خشتتک
ی مردی الو، موا کامال تاریک شده بود، کالم رسید وقتی الوی خانۀ، کردمی

 خواست، د را شتناخت با یجله به سمتش رفتدر تاریدی است، زدخانه قدم می
ه ولی ب، کشدمای آخرش را میب وید که آتا نفس، رما ستازد بنض گلویش را

عد ب، مایش احساو کردمحض نزدیک شتدن ناگهان ستیلی محدمی بر گونه
با صورت به زمین  ل داد!و را به شتدت به طرف حیام مُدستتی که از پشتت ا

ی خون سوزش سیلی و، گرمای خاصتی در صورتش احساو کرد، کوبیده شتد
 بود!گرمش کرده، ن بودروا اشکه از بینی

، با ستتریت او را از زمین بلند کرد. استتد دوباره به طرفش آمد، کالم الو آمد
ت خجال بستته»: م دستتتش را گرفت و گفتکال، خواستتت ستتیلی دی ری بزند

 وممین ر، چقدر گفتم نرو»: گفتت لطیفته پیروزمنتدانته بیرون آمتد!« بدش!
ما را چرا آن، در غریبه بودندچق، ما انداختگلی ن امی به آن «؟خواستتتتیمی
 ؟مایش خشک شدندچرا اشک؟ بنض گلویش چه شد ؟!توانستت بشتناسدنمی
به ستتختی ؟ خواستتت ب وید برای استتد چرا یادش رفتمایی را که میحرف
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دردی یجیب در قفستته ، به آرامی به طرف اتاقش رفت، ردرا کنترل ک شخود
کرد قلبش ولی احساو می، آمددماغش خون می، کرداش احستاو میستینه
 !کردمزه میخونش را در دمانش مزه، شدسته

، گرفته بودتمام واودش را خشتتم فرا ، زدما قدم میاستتد در حیام میان برف 
کالم ، به آستتمان چشتتم دوخت، بدون تواه به ستترما به دیوار حیام تدیه زد

 ،خل برداو را به زور به دا، اشتاش گذدستتی به شانه، آمستته به طرفش آمد
ممه  ،لطیفه مشنول ریختن چای بود، گلیبه از ، ممه در اتاق نشتیمن بودند

با  بعد «؟یخوای پیش زنت برنمی»: کالم به آرامی به اسد گفت، ساکت بودند
طیفه ل، اا را ترک کندآنست اسد خوا« تب تند زود یرق میدنه.»: گفت مدثی
 اسد دستانش را روی، الویش گذاشتت یو بعد استتدان چای «!بشتین»: گفت

برو  شمسی»: کالم گفت، و استدان داغ را با دو دست گرفت هکرستی گذاشتت
، وادخنمی»: اسد گفت، شتمسی که خواست بلند شود «و بیارش.رستراغ گلی 

چه کار »: لطیفه گفت، بعد استدان چایش را سرکشید «فعال تنها باشه!، ذاریدب
 «وت رستتتیدی!به آرز»: و گفتکالم ن تاه تندی به لطیفه کرد  «؟داری مرد

ز خونه تا دی ه تنها ا؛ باید ادب بشه؟ چه آرزویی، خدا لعنتت کنه»: لطیفه گفت
یه کدوم از شما »: کالم گفت «مای شتومرش رو گوش کنه.حرف بیرون نره!

، دندزحرفی نمی، شتتمستتی و ملده ستتاکت بودند« ؟یدبر ماشنستتتید باتونمی
د به بع، پرستتیدیمی اول دلیل رفتنش رو»: کالم ن امی به استتد کرد و گفت

ولی  ،حال پدربزرگش خیلی بده؟ دلیلش چیه»: اسد گفت «افتادی!نش میاو
زندانی  م ه»: کالم گفت «نباید تنهایی از خونه بیرون بره!، م باشتتهمر دلیلی

، یدندوخودتون نمی، کنیدا با من یدی به دو میشتتما چر»: استتد گفت «؟تواه
به ناموو دی رون ، دهش ااازه میشرفی به خودمر بی؟ ا روو عیت این روست

! حتما باید الوی یدمای خونۀ ارباب رو فراموش کردحدایت، درازی کنهدست
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با کمک افراد ارباب  م ه روزی که»: و بعد با خشم ادامه داد «؟مما مم ب زن
، دخواستنمی، ن طمع کرده بودندوا خودشمشرفبی؟ ن نیستوش رو یادتآوردم

 ،که منوز زن تو نشتتده بود، زمانی بود اون»: کالم گفت !«به من خیانت کنند
 اسد پوزخندی «به زن شومردار ن اه کنه.، کسی ارات نداره، اآلن صاحب داره

که تو ممین روستا حتک حرمت ، ببرم تا زن شتومردار استم چند»: زد و گفت
که حق نداره بدون من ، دمگفته بو من ایصاب ندارم!، بابااان ول کن شتدند!

، نیوتطوری نمیاین»: کالم گفت «تواهی کرده.ولی بی، از خونه بیرون بره
مستتتان شتتبانه ارباب تو رو مای ستتگحرف، یتو حستتاو شتتد کنی! زندگی
نول مش، استد دراز کشید «زندگی کرد.، شتهنده! ولی بدون با ترو نمیوترست

 ستترم داره، بس کنید، کنمخوامش می»: مایش شتتد و گفتمالیدن شتتقیقه
 به، شنیدما را به ستختی میمای آنحرف، گلی در اتاق مجاور بود« رکه.تمی

 رنگدر نور کم، آویزان از میخ دیوار ن ریستتت آرامی از اا برخواستتت به آینۀ
 لبانش در اار، زیرچشمانش گود بود دید!انوو چقدر خودش را ترستناک میف

منوز اای سیلی ، کردبنا گوشتش احساو میدردی در ،  تربه ورم کرده بود
، ش را در آوردمای خیستتتلبتاو، رختخوابش را پهن کرد، کرداستتتد درد می
احساو  رزشتی که روز اول استد را دیده بود!ممان ل مثل، لرزیددستتانش می

واند تتواند به پله پایین بیاید و نه میکه نه می، روی نردبانی ایستتتاده، کردمی
توانستت به خاطر رفتن از خانه از اسد نه می، ستاستی ناخوشتاینداح !باال برود

، کند اموشفرتوانست تحقیر شدن و شدستن قلبش را یذرخوامی کند و نه می
خستتت ی و  تتعف ، کردای رمایش نمیمایش لحظهرنجور آتا و نفس ۀچهر

 .مایش را بست خیلی زود و به خواب رفتچشتم، تمام بدنش را فرا گرفته بود
، دگویبا صتتدایی آرام می خندد!تاده و به او میدر ایستت ۀرا دید که در آستتتانآتا 

 از پنجره اتاق حیام را گلی، شودگلی اان مواظب خودت باش و بعد ناپدید می
 ماکنار آن، شتتناسدآتا و محترم را می، اندتعدادی مرد و زن ایستتاده، ن ردمی
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اوان برایش دستتتت تدان  دو دختر اوان و زیبا و یک مرد، زنی میتانستتتال
ا ماما آن، تا به حیام برود، منتظرش بمانند، خوامد فریاد بزنداو می !دمنتدمی

 !شوندناگهان مم ی غیب می

آمیز پارو توحشچنان ، دنزمیصتدای ست ان روستتا آرامش شبانه را به مم 
 اتاقی، ن امی به اطرافش کرد، کردند که گلی با وحشتتت از اا برخاستتتتمی

 ،ای تمام واودش را فرا گرفتلرزه، و سرد از تنهایی بیشتر وحشت کرد تاریک
آیا او مستحق چنین تنبیهی ، اشتک از چشمانش سرازیر شد، یاد خوابش افتاد

در شتتبی که او ن ران تنها کستتش ، گونه تنها باشتتداش اینیندل حز؟ استتت
لی وحشتتت گ، مردی نمایان شتتد ۀستتای، باز شتتددر این من ام در ، باشتتدمی

 «؟اسد تویی»: با صدای لرزانی گفت، طور که نشسته بودممان، دوچندان شتد
و بهاسد ر، کمی خود را یقب کشید گلی، تر شدمرد بدون میچ سخنی نزدیک

 یبعد او را در بازوان بزرگش اا «!نترو منم»: به آرامی گفت، رویش زانو زد
گلی را محو ک گرمای تنش لرزش استتم کوچ، داد و ستترش را نوازش کرد

زنش ، و احساو کرده بود صدای پارو س ان از خواب پریدهاز  او مم، ساخت
 است.دچار وحشت شده

*** 

گویا کستی که پشت آن ایستاده بود ، شتدای قطع نمیخانه لحظه صتدای درِ
اسد از اا پرید در حال پوشیدن کتش از ، مرچه زودتر در باز شتود، یجله دارد

گلی از پنجره حیام را ، با او کالم مم وارد حیام شدمزمان م، اتاق خارج شتد
ا ب، صتورتش را با شال پوشانده بود، مردی داخل آمد، در باز شتد، کردن اه می

ه ای کفورا به سمت پنجره، اسد سرش را گرفت، ع به صحبت کرداستد شترو
کالم دستی به ، موا کامال روشتن شتتده بود، کرد برگشتتگلی از آن ن اه می

ا ب پنجره بخارآلودرا، مای گلی پشتتت پنجره تندتر شتتدنفس، مرد زدی شتتانه
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اکبر گذاشته و  کالم دستش را روی شانه، متواه شد، دودزُمای لرزانش دست
ر د، کندمایش را پاک میمایش چشماکبر سترش را پایین انداخته و با دستت

آلود کاشش اسد را دید که چشمان، اش خورد برگشتدستی به شانهاین من ام 
 ،گلی خود را از او ادا کرد، او را سخت در آغوش کشید، به او نزدیک شد، بود

ر و ما با سکالغ، در حیام کسی نبود، ناباورانه دوباره به ستمت حیام خیره شد
، کردندار میغارغتان حیام مای یریان درخالی شتتاخهصتتدای زیادی در البه
خواب دیشبش واقعی ، داشتدوست ، مایش ااری شتدقطرات اشتک از گونه

ه ب پامایش سست شده و، شدنه غیب میممراه بست انش از آن خا او مم، بود
ه کسی چ، به آمست ی شروع به گریستن کرد، رو به دیوار، آرامی زمین نشست

 چه؟ اش شودمای ن فتهارد و محرم رنجاش ب ذرا داشتت تا سرش را بر شانه
؟ اشدکسش کنارش بزندگیِ ممهقایق آخر نتوانست در د، کسی را داشت ب وید
چرا یمر ؟ مای او ستتاحلی نداردتوانستتت ب وید که چرا غمبه چه کستتی می

 مایش پایدار!و دوام غصه؟ اه استمایش کوتشادی

گیر شتتدن آتا اگر خود را ستتبب زمین، یدن حال او زار و پریشتتان بوداستد از د
کالم وارد اتاق شد  !تنها اان دادنش را مم به آن ا افه کرد حاال، دانستمی

 ،باید با گاری ببریم وما رما را آماده کن زناان اسب استد»: و به آرامی گفت
خدا »: کنارش نشتتستتت و گفت، بعد به طرف گلی رفت «اومده. یبرف زیاد
 .با یجله برخاست، دستی به سرش کشید «.قوی باش دخترم، بیامرزتش

مردما در الو ، کنار مم در گاری نشستند گلی و لطیفه .ندما آماده شتداستب 
به  ،گلی بدون میچ حرفی پیاده شد، ندبعد از دقایقی رسید، رانندما را میاسب

باز مم کرسی و لحاف گلداری که محترم آن را دوخته بود و ، طرف خانه رفت
، دایستتتاده بودنچندین نفر داخل ، اانی که ستتایاتی پیش زنده بوداستتم بی

 شنه بر صورت، نه فریاد کشید، مای ستستت پیش رفتدخترک بیچاره با قدم
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ستترش را پایین ، ! به آرامی مالفۀ روی صتتورت پدربزرگش را کنار زدخنج زد
سالم من ، سالم من رو به مادرم برسون، خداحافظ آتای یزیزم»: آورد و گفت

مر « م برستتتون.به دایی ستتتالم من رو، مام برستتتونرو به مادربزرگ و خاله
قطرات  .آوردی دی ر را به زبان میامله با مدث، گفتتایی را کته میاملته

ا او ر حا ران مم، چدیدر از درد و رنج آتابیگ میامان بر صورت پُاشدش بی
او  ،مایش را گرفتیفه به آرامی شانهلط، ریختندکردند و اشک میممرامی می

نثار یروستتتش بود کته محبت خود را  یولین بتاراین ا، را از زمین بلنتد کرد
و واقعا روزی کس و کاری که ا، گلی متواه شده بود مایلهگویا با ام، کردمی

 است!داشته

م پر اس، با کمک قاستم و پسرانش مراسم آبرومندی برای آتابیگ برگزار شد
تا برای ممیشتته در ؛ یزیزانش دفن کردندستتایر از آالم و محنتش را در کنار 

 !ما به آرامش ابدی دست یابدکنار آن
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 مایاسد و کالم برای احترام به او مراسم، گذشتچندین مفته از مرگ آتا می
، شتتدنداما در مراستتم ستتوگواری اگر دیوت می، کردندشتتادی را شتترکت نمی

مردم دی ر ، گیر مردم بودستامان اقتصتادی منوز گریبانهاو تاع ناب، رفتندمی
ذوقه آتمام  ارباب مم، ری چه اشنچه سوگوا، برپا کنند توانستند مراسمینمی

رنج تالش مردم روستا را به خودشان چندین دست، روستتا را احتدار کرده بود
توانستت چندین سال آذوقه روستا را تأمین انبار بزرگ او می، فروختبرابر می

بست و پول زیادی از این رسود میپُ قراردادمایدولتی کند ولی او با نیرومای 
تا کارمای پلیدش مخفی ، کردکمتر مراستتتم برگزار می، شتتتدراه یایدش می

ن چندی تا اروتشان، بود به تجارتی داغ مبدل شتتده، ایدهبرای ی انگ، بماند
 مردم نهایت استفاده را بدنند.و از بدبختی  شود برابر

در  ،ما قرار گرفته بودیر این مو وعمم تحت تاا و تعیت زندگی کالم و اسد
ما ختش را به آنزندگی روی ستت، حتاج خانه دچار بحران شتتده بودندتهیه مای

 بود.نمایان کرده

ی لگ، کردزیر لب زمزمه می، مایش را بسته بوداسد در اتاق دراز کشیده و چشم
ه لطیف، اتاقش برودتا به ، از لطیفه ااازه خواست، اش تمام شتدکارمای روزانه
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 ته واش کاستتکمی از نیش و کنایه، ایی که آتا فوت کرده بوددر این چند مفته
رده اما تفدرش نسبت به گلی تنییر ند، گویا حس ترحمش بران یخته شده بود

 .کردتصور مینااور برای خانواده  ایاو را ممچنان وصله، بود

نشتستتت چارقدش را از ستترش ق ای از اتادر گوشتته، وارد شتد یگلی به آرام 
با لبخند ، اسد چشمانش را باز کرد، مایش شدمشتنول شتانه کردن مو، درآورد

ن با دقت بیشتری شروع به ن ریست، دستش را زیر سرش گذاشت، ن امش کرد
 ،اسد غلتی زد، کردن مومایش را شتتانه میگلی بدون تواه به او خرم، او کرد

 «؟خوای من برات شونه کنممی»: گفت، سترش را روی زانوی گلی گذاشتت
را  یشموما، بعد شتانه را کناری گذاشت« نه تموم شتد.»: گلی به آرامی گفت

از دستم  منوزم»: رویش نشست و گفت هروب، استد سرش را بلند کرد، بستت
مردم دوستتتم می اگه منم»: گلی حرفی نزد. استتد با دلخوری گفت «؟ناراحتی
آیا مرگ یاشتتار را ؟ منظورش چه بود، گلی با تعجب ن امش کرد «؟!داشتتتی
ه ب« پسر چقدر در کنایه زدن قهارند.این مادر و »: در دلش گفت؟ زدکنایه می

طور روی زمین اسد که ممان، خواستت بیرون برود، آرامی از اایش بلند شتد
رج یتنایی ندرد و از اتاق خاگلی ا «کاش دوستم داشتی!»: گفت، نشتسته بود

 شد.

*** 

 اسد، نواختکالم ساز در دستش و آمسته می، کرستی امع بودندخانواده دور 
 وقتی به، گویا اشتتعار استتتاد شهریار بود، کتاب کوچدی در دستت داشتت مم

الن دنیا یا، حیدربابا»: با صتدای بلند شروع به خواندن کرد، ای رستیدصتفحه
درده ستتتاالن ، اوغول دوغان، قاالن دنیاوی، داننوح، دانستتتلیمان، دنیتادی

الیبتتدی افالطونالن بیر قوری آد ، مر کیستتتمیتته مر نتته وتریتتب، نیتتادید
د مم اس، گلی آمستته از اتاق نشتیمن بیرون رفت در این من ام «…قالیبدی
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 رو اشک چشمش، شعر قحط بود»: کالم گفت، رفتنش را ن اه کرد، ساکت شد
پدربزرگش  م ه؟ شتتتاد بخونه، خُب چه کار کنه»: لطیفته گفتت« آوردی!رد

، تاا برخاس استد از «یم.من گفتم بزنیم و برقصت م ه»: کالم گفت «؟نمرده
 .بدون میچ حرفی از اتاق خارج شد، ما کردن امی به آن

 ،متواه آمدن اسد شد، گلی در اتاق خودشان مشنول پهن کردن رختخواب بود
: تگلی گف «؟هوقت خواب اآلن م ه»: اسد گفت، العملی نشان ندادولی یدس

 ،ای بلند شدیهیه دفع»: اسد گفت «کنم.ما رو پهن میختخوابر، فقط دارم»
 گلی که ستترش «؟شتتنن فتی بقیه ناراحت می؟ دی رختخواب پهن کنیاوم

تش در پهنای صور که، شد مایشاسد متواه اشک، به اسد ن اه کرد، پایین بود
 «؟تا تو و مادرت از من را ی شید، چه کار کنم»: گلی گفت، اای گرفته بود
از اتاق ، از کنار او رد شتتد، مایش را پاک کردما را رما و اشتتکبعد رختخواب
، دکنار بقیه که دور کرستتی بودن، دوباره به اتاق نشتتیمن برگشتتت، بیرون رفت
ول مشن، بعد به سمت حیام رفت، ای در اتاق تنها ایستادسد لحظها، نشتستت

، د رفتقه پیش اسچند دقی، کالم بعد از گذشت، پیچاندن کاغذ تنباکویش شد
ها تن دوستت داشتنِ، استداان برای زندگی مشتترک»: گفت، کنارش ایستتاد
 اآلن؟ دار کنم پدرمیچ»: استتد گفت «درک متقابل مم مهمه!، کافی نیستتت

کالم با مهربانی  «آتابیگ فوت شده من ممۀ حواسم بهشه.، نزدیک چهل روزه
ی! برای به ابی انه شچیزی که تو باما، بدنی صبره نیتوکاری که می»: گفت

 که ر ایت، ندیمنتظر گذشت زمان نمو، ر متوسل شدیدست آوردنش به زو
اقل برای زندگی کردن کنارش حتاال ال، التب کنی وش رگو پتدربزر خودش
من و مادرت ، مطرح کردی روز اول که ازدواج باماش رو، صتتتت بدهفر بهش
 ،سن کم از دست دادهکه ازبچ ی رنگ پدر ندیده و مادرش رو مم تو ، گفتیم

ن که منوز این ممه مصیبت برای او، ال مم که تنها کسش رو از دست دادهحا
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، درکش کن، اگر واقعا دوستتتش داری، چهارده ستتالش مم نشتتده خیلی زیاده
مرچیزی رنگ زور داشته ، آورد دل به دست، شهبا بداخالقی نمی، فرصت بده

 «ین!مم صبور باش»: زد و گفتاش بعد دستی به شانه «شه!منفور می، باشه
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  16فصل 

 ،ولی مردم ممچنان از نظر معیشتی در بحران بودند، ایام نوروز بود 9311سال 
 نوروز آن سال، رامم کنندفخود را  آذوقه روزانۀ، توانستتندما حتی نمیبعضتی

ر از نظ وور در اشنال نیرومای متفقین منوز کشت، برای مردم مفهومی نداشتت
 بود.شدهاقتصادی و بازرگانی دچار مشدل 

رسیدگی به باغچه و درختان  که در حیام مشنول را کالم، استد وارد خانه شد
کالم کارش را رما ، مایش گوش کندتا به صحبت، از او خواست، صدا زد، بود
بینند تا ب، کردندد ن اه میممه به اس، بقیه مم در اتاق نشیمن امع شدند، کرد

یه من »: استتد با میجان شتتروع به صتتحبت کرد؟ چه حرفی برای گفتن دارد
ا ااین»: بعد ادامه داد «دوستت دارم شما مم موافقت کنید!، تصتمیمی گرفتم

ممه چیز رو احتدار  اامالکان این، نیددوخودتون می ممته چیز گرون شتتتده
گروه به مردم گروه، م شتتتدهوتقریبا تممامون ن ممۀ آذوقهوکردن تو زمستتتت
 ،تا مم کار کنند مم آذوقه با قیمت مناستتتب تهیه کنند، رناتامای دی ه می
 در این من ام مادرش «اا کار کنم.مدتی اون، گیالن برم، منم تصمیم گرفتم

 :استتتد گفت «؟ی چه کار کنیخوااا میاون، گیالن»: حرفش را برید و گفت
استتتد  «؟دار کنییاا چی آنخواتو تنهایی می»: مادرش گفت «مر کاری!»
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 :لطیفه مانند فشتتفشتته از اا پرید و گفت «برم!زنم رو مم با خودم می»: گفت
 و زن تو خیلی اوونه، تجربه کافی ندارید، امه ازدواج کردیدش میشما تازه ش»

ش را زن مایبار حرفاین، زدکالم که ممیشه برخالف لطیفه حرف می «ه.خام
 ،استتداان بردن زنت به یه والیت غریب صتتالح نیستتت»: کرد و گفت تااید

 که من، نیددوخودتون می، رممن با زنم می»: اسد گفت« گه.مادرت راست می
نار ک گلی ساکت« اصرار ندنید.، کنمخوامش می، ذارم پساا نمین رو ایناو

دانستت از این مو توع خوشحال باشد یا نمی، شتمستی و ملده نشتستته بود
خونه اربابی  ماما زن؟ چرا باید غربت رو تحمل کنی»: لطیفه گفت؟ حتانتار
اسد با شنیدن خانه ارباب از  .«بچرخهن تا چرر زندگیمو، کنیمکار می، ریممی

زنم و خوامرمام تو ، م ه من مرده باشتتم که ااازه بدم»: اا برخاستتت و گفت
فه لطی «آن.اا میکه اون ممه مرد مرزه و کثافتی با اون، ارباب کار کنند خونۀ

با ، تر شداسد خشم ین «؟اا آشتنا نشدیتو م ه با زنت اون»: به آرامی گفت
گلی خواستت از اایش بلند شتتود که لطیفه ان شت ، خشتم اتاق را ترک کرد

اگه تو ؟ فهمیدی، حق نداری بری»: اش را به طرفش گرفت و گفتستتتبتابه
 .اتاق را ترک کرد، بلند شدگلی آمسته از اایش « .رهنمی نماو، ینر

ای این بر، ن کشیدننشتو واز خط هتو ب»: فتگکالم به لطیفه ن امی کرد و 
وای  یا»: لطیفه دستتتتش را به پایش کوبید و گفت «؟دیبل یمبتدبخت کار

 ما رو تحویل مناین حرف، از رفتن منصرف کنی که اسد روبه اای این، کالم
الم ک «؟تو آروم نشستی، غربت بره، ادخومون میپستر یدی یک دونهی! دمی

مین م، نیستتت که بچه، ستتالشتته وچهاربیستتت دونه توپستتر یدی یک»: گفت
، دونهبتذار مرطور صتتتالح می، ن رو خودخواه و متوقع کردهرفتتارمتای تو او
در قچنی دوخودت می، الاقل نذار زنش رو ببره»: لطیفه گفت« زنتدگی کنته.

 «مرچی»: لطیفه گفت «حساو نه شداک!»: کالم گفت «ن حساسه!.روی او
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ی ن بدون زنش ااینی اودومی ولی تو، که نبره دیدی که گفتم»: کالم گفت
خودت که ، دهانجام می، ده که مرکاری بخواو یجول ره! اینقتدر خودستتترنمی

خدایا خودت به »: داشت گفتلطیفه که آرام و قرار ن «شتناسی!می پسترت رو
 «خیر کن!

آماده ، مشتتنول مرتب کردن وستتایل اتاقشتتان گلی، بود استتد ستتخت در فدر
ا افردا صبح زود از این»: استد ن امی به او کرد و گفت، تا بخوابند، شتدندمی
گلی  «ا رو موقع رفتن دیدن متواه نشن!تا اگر م، برندار فقط میچ چی، یمرمی

و ا چه کاری از، توانست بزندچه حرفی می، سترش را به معنای تااید تدان داد
سد او را ا، رفتاگر نمی، فایده بودبی، کرداگر با رفتنش مخالفت می؟ آمدبرمی

تر از این شقکله، گذاشتاگر مم پدر و مادرش را در اریان می برد!به زور می
براین طبق معمول بنا، دادانجام می، خواستتتتکه می را باز کاری، ما بودحرف

 .اسد شدمای تابع زورگویی ممیشه سدوت کرد و

گلی مانند ممیشه ، استد آمسته گلی را تدان داد، بودروشتن نشتده  موا منوز
 ؟لرزددستانش میدانست چرا دوباره نمی، دلواپس و مضتطرب از اا برخاستت

دون برداشتتتن چیزی ب، طور که استتد گفته بودممان، ما را امع کردرختخواب
 ن ریستتت!ما را میآن مای از اتاقید رۀکالم از پشتتت پنج، وارد حیام شتتدند

، او باالخره روز دی ری خوامد رفت، دانستت اگر امروز الوی اسد را ب یردمی
 ،وقتی برای اولین بار به این خانه آمد، برای آخرین بار به حیام خیره شدگلی 

ا پر ما فضا ریطر شدوفه، ن درختان شدوفه باران شده بودنداما اکنو، خزان بود
تان برای ماندنش التماو مای درخای باغچه و شتتتدوفهمگویا گل، کرده بود

ایش مزه زیباییگذشتتتن از حیاطی که تا، اما او محدوم به رفتن بود کردند!می
 !ما برای او سرابی بیش نبودشاید این زیبایی، سخت بودکرد.را نمایان می
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گامی برای رستتیدن به او حالت دو به ، گلی مجبور بود، رفتاستتد تند راه می
سد و ا، داتوبوستی مشنول سوار کردن مسافر بو، به ااده رستیدند، ود ب یردخ

مای نهدام، دقایقی ماشین به راه افتاد بعد از گذشت، گلی با یجله ستوار شدند
ه تأللو خورشید بر رشت، گذشتپر از شدوفه از نظرشان می سترستبز و درختان

 و نزدیک پنجره نشسته گلی کنار اسد، کردما زیبایی ااده را دوچندان میکوه
چ می ربۀتج، شتتدبار بود که از روستتتا خارج می اولین، کردبیرون را تماشتتا می

 دانست باید خوشحال باشدنمی، دیدگویا خوابی نامفهوم می، سفری را نداشت
کند و از آن زندانی که اسد و مادرش برایش ساخته که این ستفر را تجربه می

قطعا ؟ شتتودکه از زادگامش دور می احت باشتتدیا نار، شتتودخالص می، بودند
عا اسد آیا واق !توانستت خوشحال باشد چرا که زندانبان کنارش نشسته بودنمی

یا از  تدانستت این مراقبت از روی یالقه اسنمی؟ زندانبان او بود یا ن هبانش
ه چرا که ب، احساو خوشایندی نبود، مرچه بود، ااروی تعصب و حساسیت بی

 .شدمی شبیشتر بایث تشویش، دادش نمیگلی آرام

 دغۀمیچ دغ، رسیدبه نظر می، و خوابیده بود مایش را بستهاسد به آرامی چشم
رچه م، توانست بخوابدنمی، اما گلی با افداری که در ستر داشتت !فدری ندارد
زوده مایش افکرد و بر ن رانیاحستتاو دلتن ی بیشتتتری می، شتتدنددورتر می

 شد.می

 ،ای سترسبز و پوشیده از درختان انبوهااده، مای ظهر بود که رستیدندنزدیدی
و  حالت سرمستی، مای نارنجموای مطبوع و یطر شدوفه !گویا انتهایی نداشت

از کرد و دست گلی را در اسد دستش را در، کردسبدی در واودشان تزریق می
، دگلی که اولین بار بو «اا زیباستتت!اینبینی چقدرمی»: گفت، دستتت گرفت

: تاسد گف «؟ده بودیاا اومتا حاال این»: کرد گفتمای انبوه را ن اه میان ل
 بابام آشنایی، داره یگرماا مردم خوب و خوناین، م اومدمچندین دفعه با بابا»
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ه زبان ترکی آشتتنایی و تا حدودی ب میانه بوده، که تو طول خدمت، اا دارهاین
ه خیلی البت»: و بعد با خنده گفت «ن گیلدی یتاد گرفتم.از او منم، پیتدا کرده

 «کس ایتماد کرد!اما نباید به میچ»: و بعد دستتت گلی را فشتترد و گفت «کم.
سطه امن به و»: اسد گفت، ربط او گنگ شتدبی ۀگلی باز از شتنیدن این امل
 رو با نم بابام از بچ ی، کس ایتماد ندارمه میچب، چیزمایی که از بچ ی دیدم

، مای زیادی دارمتجربه، مای زیادی تو اامای مختلفی بردهش تو مراسمخود
لی گ «کردنی نیست! باور که تصتورش برای تو، مخود دید چیزمایی به چشتم

ینانه دیدش به زندگی بدب، استه خاطر مساالی که در گذشته داشتهاو ب، فهمید
حبت یشق و م، آوردنادرست میبرایش بدگمانی و قضاوت ، و این بدبینی شده

به او تواه شود و ، که فقط دوست دارد، کندواودش را تبدیل به حستادت می
ه گونه بود کاین، شودی که منجر به متهم کردن میآمیزبعد رفتارمای وسواو

توانست ایتماد او را الب می چ ونه، گلی در کنار او احستاو آرامش نداشتت
افدار  در ممین؟ چنین زندگی کنداش را اینم زندگیتوانست تماآیا او می؟ کند

 ماشرمدخت، چهار تا دختر داره، مرد خوبیه، اسمش شاغالمه»: بود که اسد گفت
ما خدا رو شتتدر به اون»: گلی با خود گفت، با گفتن نجیب «ند.بستتیار نجیب
اما این »: اسد ادامه داد، ممین که این فدر از سترش گذشتت «!اطمینان داره
 ما مراودهزیاد با اون، دوست ندارم، ودت نباشیکه تو مواظب خ، شهدلیل نمی

لی که گ «؟متواه شدی»: بعد به صورت گلی ن اه کرد و گفت «داشته باشی!
مثل ممیشه سرش را تدان داد و ، مای  د و نقیض او کالفه شده بوداز حرف

، بزرگی رستتتیدند به در خانه، بعد مر دو بدون حرفی به رامشتتتان ادامه دادند
خانه در میان انبومی از ، مای ستتترستتتبزاز پیچک، دیوارمایش پوشتتتیده بود
ه زیادی از مم قرار گرفته مای اطراف با فاصلخانه، سترسبزی احاطه شده بود

اسم این اا »: گلی گفت ی در ممه اا پهن شتده بود.گویا فرش ستبز، بودند
از گذشتتتت  کوبید. پس بعد به آرامی به در «المیجان»: استتتد گفت «؟چیه
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 ،پیرمردی با قد متوستط و ریش و مویی سرید الوی خانه نمایان شد، دقایقی
ا ب، شتتناخت به گرمی با مم دستتت دادندلبخند زیبایی بر لب داشتتت. استتد را 

ما پس قاطی مرغ»: با خنده پرستتتید، ما را به داخل رامنمایی کردمهربانی آن
ر از مای حیام پُحتاشتتتیه، لبخنتدی زد و میچ ن فتت استتتد مم« ؟شتتتدی
شان درختان پرتقال و نارن ی با الیدر البه وکه گل داده ، مایی بودشمعدانی
ام فضا را ما تمشدوفه ۀو بوی مست کنندسفید تزاین شده بودند مای شتدوفه

ای مگلدانکه دورتادورش ، وسط حیام حوض بزگی، بودپر از یطر دلرذیر کرده
که  یمایو پله زیبا که گویا از زمین ادا شدهای خانه، شمعدانی چیده شده بود

ه ک، مایی بودر از گلستاختمانی که تراسش پُ کرد.زمین را به خانه وصتل می
 ود را به سمت حیام رما کرده بودند!خ

 ینهبی سدبی»، که با صدای شاغالم به خود آمد، گلی محو تماشای حیام بود 
یرین ی شاو با لهجه، سدینه را متواه شدبی گلی فقط بی «بیا مهمون داریم!

ستال که چادری چهارخانه به کمرش بسته زنی میان، کردگیلدی صتحبت می
، سفید با بینی کشیده و صورتی باریکای سرر و چهره، ما پایین آمداز پله، بود

شتتیرین شتتروع به ی با ممان لهجه، زدمایش موج میکه مهربانی در چشتتم
اد ی گرمای تنش گلی را، رفت و بوسیدگلی را در آغوش گ، آمدگویی کردخوش

 ،آغوش مادری به ستویش گشوده نشوده بود، خیلی وقت بود، مادرش انداخت
 ااو را ب بی ستتدینهآشتتنایی! بی چه غریبۀ، چه گرمای دلرذیری چه آرامشتتی
 شاغالم مم دنبالشان راه افتادند.  اسد و، مهربانی به طرف داخل مدایت کرد

ق رو دِر اتا، بعد اشاره کرد که داخل شوند، ما را به اتاقی بردستدینه آنبی بی
ا ماز یدی از اتاق، دوتا اتاق دی ر مم کنارش قرار داشتند، شتدبه تراو باز می

دختران ، رستتیدبه نظر می، آمدحبت کردن چند دختر به گوش میصتتدای صتت
اق اا اتاین»: تبی ستتدینه به استتد گفبی، شتتاغالم مم ی در آن اتاق بودند
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تون راتا ب، ای مم خواستید ب یدسیله. اگه وتا مر وقت که اینجایید، شتماستت
امروز رو مهمون ما ، ونامار آماده، یدحتما خیلی خسته»: ادامه داد بعد .«بیارم
  «شیم.نه مزاحمتون نمی»: اسد لبخندی زد و گفت «باشید.

، دارید ایوسیله اگه؟ چه مزاحمتی»: در ایستاده بود گفت ۀشاغالم که در آستان
کرد و اره بی ستتدینه اشتتبعد به بی «تونیمربنل منتظ ما تو اتاقِ، بیایید، بذارید

کوچدی که روی آن چراغ گرد ستتوزی  طاقچۀ، انداز کردرفتند. گلی اتاق را ور
ز ای اگوشتته، آن اانماز و قرآن اای گرفته بودتا نیمه نفت داشتتت و در کنار 

 فک، گلدوزی شتده پوشتانده شده بود ت رختخواب که با مالفۀاتاق چند دست
ی اتاق خودنمای لوری که در گوشۀچراغ وا، بوداتاق فرش زمینه الکی پهن شده

در را بست و کنارش نشست و  اسد، گلی به آرامی روی زمین نشست، کردمی
مم گرسنه! چی کار ، مم خسته»: و بعدادامه داد« خیلی خستته شتدی»: گفت
: تگلی گف «؟م بیرون چیزی تهیه کنمیا بر، ما بخوریمم نامار با اونیبر؟ کنیم
مر دو در حال  «ناراحت بشتتن.، رد کنی تعارفشتتون رو شتتاید اگر، نمدونمی»

م از بیرون اتاق صتتدای شتتاغال، تصتتمیم گرفتن برای رفتن یا نرفتن بودن که
رف اسد و گلی به ط «ما سفره رو پهن کردند.بچه، ریدآقا اسد تشریف بیا»: آمد

ی ممه، اتاق بعدی مدایت کرد، ما را به اتاق مجاور نهدر رفتند و شتتاغالم آن
 گویا تابلویی، شدندوقتی از در خارج می، شدما درشتان روی تراو باز میاتاق

انبومی از درختان ان ل از دیوار کوتاه ، گرفتزیبا در برابر دیدگانشان قرار می
 .نمایان بودحیام 

اتاق بزرگی که شتتاید سه برابر ، استد و گلی وارد شتدند، شتاغالم یااک گفت 
ر ای زیبا دستتتفرهما قرار داده بود و بی ستتتدینه در اختیار آناتاقی بود که بی

 به سالم چهار خانم و یک مرد اوان که به نوبت شروع، میانش پهن شده بود
با ، وددی ر ایستاده ببی ستدینه که در گوشۀ بی، ندکردن به گلی و استد شتد
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شاغالم به طرف مرد اوان اشاره کرد و ، کرد که سر سفره بنشیننددست اشاره 
رد دستش را به طرف م «وم.نشتومر بنفشته خا، استداان این دامادمه»: گفت

 «ه.مبارک باش»: اسد با خشدی دستش را فشرد و به آرامی گفت، اسد دراز کرد
، بودآمدنش در اتاق پشیمان شدهنبود و از گویا دیدن او برایش اصال خوشایند 

گلی  ،لی و اسد استقبال کردنددختران دی ر شاغالم با لبخند و خوشرویی از گ
 .ما نشستندو اسد با خجالت سر سفره آن

را به سریت ممراه با گلی ترک بعد از نامار استد خست ی را بهانه کرد و اتاق 
با دلخوری به ، بست و پرده را کشیداسد در را ، کرد! وارد اتاق خودشتان شدند

دانستتت دلیل دلخوری او گلی می، آرام روی زمین نشتتستتت، دیوار تدیه داد
به قول خودش به ، انتظار دیدن مرد اوانی را در خانه شاغالم نداشت؟ چیست
چفت آن را از داخل ، خیز شتتد به سمت دراستد نیم، کس ایتماد نداشتتمیچ

.« ندیبمی این چفت رو، مروقت من نبودم»: و گفت بست و به گلی اشاره کرد
لی گ «فهمیدم.»: گلی به آرامی گفت «؟گفتم فهمیدی چی»: و بعد ادامه داد

 که او را در، ای ادیددانستت استد سناریوی ادیدی برایش نوشته و بهانهمی
 این اتاق محبوو کند!

اا برخواستتت و استتد از ، و میامویی در حیام برپا بود موا تقریبا روشتتن شتتده
 گلی منوز، مایش را پوشید و سازش را برداشتلباو، مشتنول آماده شدن شد

د که مشتتنول بستتتن استتد را دی، چشتتمان خود را باز کرد، در رختخواب بود
دیدنش کنارش نشست و اسد با ، نشتستت، خیز شتدنیم، مای کتش بوددکمه
ی کن سع، اشمواظب خودت ب، زود برگردم، کنمستعی می، مرمن می»: گفت

اصتتال از این داماد ، ندازپشتتت در رو ب، بیرون نری، از اتاق تا مجبور نشتتدی
از  ،اش یصبی بودچهره .«اا رفتندمرچند دیشب از این، مدیوشاغالم خوشم ن

 با ممان حالت، بود شده زنش را تنها ب ذارد رفتارش خشن، که مجبور بوداین
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گلی از رفتار او فهمید چقدر آشفته ، کرداو را بوستید و با ناراحتی اتاق را ترک 
در این مواقع اسد رفتارمایش آمیخته به خشم بود و میچ یشق و محبتی ، است

گلی به آرامی پشتتتت در را انداخت و از پنجره حیام را ، در آن مشتتتهود نبود
شتتاغالم مم ، در حیام دخترما مشتتنول آماده شتتدن و رفتن بودند، ن ریستتت

 ،اسد وقتی وارد حیام شد، کردشتان میستدینه بدرقهبی بی، ممرامشتان بود
مم ممراه  ی روکه گل دیااازه می»: از او پرسید، پرسیالشتاغالم بعد از احو

 هاستراحت کن، وخسته نه»: اسد با تندی گفت «؟مزریه چای ببریم مونخود
اسد با  سری تدان داد.، ود پشتیمان شتده بودشتاغالم که از حرف خ «.بهتره
بی بی، ممراه دخترانش از حیام خارج شدندشتاغالم ، ما دور شتدز آنیجله ا

 .سدینه تنها در حیام مشنول آب و اارو شد

ما و عیت زندگی آنگلی فهمید که ، طرز رفتن استد از خانه و برن شتتنشاز 
او  ایاسد بدون تهیه کردن نان و آذوقه، کردفدر می تر از آن است کهبحرانی

او ، ای نبودمای غذایی برای او چیز تازهحذف ویده، کرد و رفترا در اتاق رما 
بعد از شتتروع انگ و بحران و ، با پدربزرگش مم بعضتتی مواقع مجبور بودند

تا بتوانند روزمای خود را با آذوقه کم سر ؛ مای خود را حذف کنندقحطی ویده
 !کنند

ییر که زندانش تن کردمای متوالی را گذراند به این فدر میگلی در اتاق سایت
تر شده است و او منوز دوران محدومیت خود مدان یافته و حصتارمایش تنگ

 ؟!دانست ارمش چیستگذراند اما نمیرا می

ی در گلی به آرام« گلی اان»: با صدای آرامی گفت بی سدینه از پشت دربی
دانستتتت می «؟ن چیزی الزم نداریمادراو»: زن با مهربانی گفت، را باز کرد
با اشاره به او فهماند که اگر چیزی الزم ، شودمای او را متواه نمیگلی حرف

چیزی نیاز ندارد و تشتتتدر »: با اشتتتاره به او گفت گلی مم، به او ب وید، دارد
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 بی سدینه بیشتر احساو غربت کرد حاال زبان افراد دوربعد از رفتن بی «کرد.
 !دانستبرش را مم نمی و

، فصتتل برداشت چای بود، ان از مزریه چای برگشتتتنددخترما ممراه با پدرشت
رفت و در برداشتتت چای به شتتاغالم ممراه دخترانش به مزریه خوامرش می

 .رفتما نمیبی سدینه به خاطر کمردردش ممراه آنبی، کردما کمک میآن

 ،بودمنوز از پنجره به حیام خیره شتتده و گلی موا کامال تاریک شتتده
، ودبفراگرفته وحشتی یجیب تمام واودش را، نبودمیچ خبری از استد 

با ناراحتی رختخوابش را پهن ، دادمجوم فدرمای گوناگون آزارش می
یک بار دی ر پشت در را چک کرد و ، اما از خوابیدن واممه داشت، کرد

ا ب، با ن رانی خوابش برد، مطمئن شتتد که پشتتت در را انداخته استتت
بهار ، کردد و دور و برش را ن اه میپریترین صتتدایی از اا میکوچک

، مای شتب چراغ والور را روشن کردنیمه، کرداحستاو سترما می، بود
اره بعد دوب، یا از گرسن ی، نستت از ترو و وحشت لرزش گرفتهدانمی

دو شب متوالی بدین صورت گذشت و او  .بخوابد، به سختی سعی کرد
روز ، را سر کردمر شتب به ممین شدل با ا طراب و وحشت تا صبح 

پدرشتتان رفته دخترما با ، تمام واودش را  تتعف فرا گرفته بود، ستتوم
 .بودند

ما از پله، به آرامی از اتاق خارج شد، مر لحظه آماده بارش و موا ابری 
 :با خود گفت، به در خانه خیره شتتد، ار حوض نشتتستتتکن، پایین رفت

غرشی کرد و آسمان  «د او را برای ممیشه ترک کرده است.ندند است»
، دباریوقفه بر ستترش میقطرات تند باران بی، شتتروع به باریدن نمود

 بیبی، کرد اه میدر را ن، حرکت زیر باران نشتتستتته بودطور بیممان
 ودر را باز ، متواه او شتتتد، کردیرون را ن اه اتاق ب ۀستتتدینه از پنجر
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ه نبی سدیبی، ش نداشتاما گلی میچ تواهی به اطراف، صتدایش کرد
چرا زیر بتتاران ، شتتتیدختراون مریض می»: مجتدداً صتتتدایش کرد

ما لهبه سمت پ به آرامی از اایش بلند و، گلی متواه او شد« ؟نشستی
ه بی سدینه با یجله ببی، روی پله اول نشست، سترش گیج رفت، آمد

دستتتش را ، اش شتتدمتواه رنگ پریده، او را بلند کرد، ستتمتش آمد
 ،دایت کرداو را به اتاقش م، ما باال برودپله تا از؛ کمدش کرد، گرفتت

نج به گلی فهماند که بر، برنجی برگشت با کاسۀ، بعد از اتاق خارج شد
 ستتتدینه برنج را روی والور بیاما بی، گلی قبول ندرد، را برزد و بخورد

: چراغ را روشن کرد و گفت، به آن ا افه کردمقداری آب مم  گذاشت.
بعد از اتاق  «خورید!با مم می، آدشتتومرتم می، برزهشتتااک تا برنج ان»

فرا  بوی خوشتتتش اتاق را، زدبا مر اوشتتتی که برنج می، خارج شتتتد
گرسن ی تاب و ، داداحستاو خوشتایندی به گلی دست می، گرفتمی

متتای لبتتاو، ه بودلرز تمتتام واودش را فرا گرفتتت، توانش را ربوده بود
لباسی نداشت ، تا خشتک شوندکنار والور گذاشتت ، خیستش را درآورد

کنار چراغ ، دورش پیچید، ما را برداشتروی رختخواب ملحفۀ، بروشتد
 ۀگامی به قابلمگاه، آبی چشم دوختمای به شعله، زانو نشتستتر چها

 ستتترک، بی ستتتدینه برایش بار گذاشتتتته بودکوچتک برنجی که بی
مای تمام فدرش مشنول برنج، صبرانه منتظر پختنش بودبی، کشیدمی

، تن امش را به در اتاق دوخ، صتتدای پایی شتتنید، در حال پختن بود
 با دقت ن امش، دید پشت پنجرهمردی را  سایۀ، پشت در را انداخته بود

ه ب، ای که دورش پیچیده بودبا خوشتتحالی و به ستتختی با مالفه، کرد
استد با صتدایی خسته  «؟استد توای»: به آرامی گفت، ستمت در رفت

خستتته و  ۀچهر از دیدن، با یجله در را باز کرد «باز کن.در رو »: گفت
رد اسد ن امی به او ک، ولی از برگشتنش خوشحال بود، یصبی او ترسید
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 ی روی چراغ خیره شتتد ود به قابلمهکه خود را با مالفه پوشتتانده و بع
 بدون میچ، درنگبی، مای خیستتی که کنار چراغ پهن شتتده بودلباو

ا روی چراغ را ب ۀبا خشم قابلم، وش گلی زدحرفی سیلی محدمی به گ
، دپرتاب شتتتقابلمه از در اتاق به حیام خانه ، ل د به بیرون پرتاب کرد

استتد  ،و شتتدأگلی با پرتاب قابلمه به حیام تمام امیدش تبدیل به ی
 ؟این برنج رو از کجا آوردی»: مانند گرگ زخمی به طرفش آمد و گفت

ف زدن نداد و بعد بدون مدثی مهلت حر «؟مات چرا خیس شتتدهلباو
 !اش را به سر و صورت گلی کوبیدمای گره کردهمشت

ا اسد ر، دما با یجله خود را به اتاق رسانبی ستدینه از صدای ایغ و داد آنبی
استد با فریاد که بیشتر شبیه به نعره بود  «؟زنیچرا می»: گرفت و با داد گفت

، نداختابی ستتدینه ن امی به گلی بی «گفته بودم از خونه بیرون نره.»: گفت
م به با خش، پوشاندمی به سختی خود را با مالفه، سر و صورتش غرق خون بود

 شداین اتاق خو سه روزه که تو؟ م ه بیرون رفته»: طرف اسد برگشت و گفت
: فتبی سدینه گبی «؟ماش خیسهپس چرا لباو»: اسد گفت «رو حبس کرده.

 رو از کجابرنج »: کشتتتیداستتتد نعره می «ظر تو بود.زیر بارون تو حیام منت»
ش راگردن شدسته به زور ب منِ، هخدا لعنتت کن»: بی سدینه گفتبی «؟آورده

ودش را آلمالفه دمان خون با گوشۀ بعد به سمت گلی رفت «برنج بار گذاشتم!
 ،با خجالت دست دراز کرد، لرزیدزخمی می کوچکِ پاک کرد. گلی مانند پرندۀ

تا  ؛بی سدینه کمدش کردبی، مای خیسش را به آرامی در آغوش گرفتلباو
 «مشو!گ ومن بر از خونۀ»: بعد به اسد ن اه کرد و گفت، مایش را بروشدلباو

 .ما ایستاده بودمقابل آن اسد مانند دیوان ان

خون  و ابروی دختر بیچاره شدسته، بی ستدینه مالفه را با دندان پاره کردبی 
 ،ای که پاره کرده بودبی ستتدینه با مالفهبی، چشتتم راستتتش را پوشتتانده بود
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در ، ریختاختیار اشک میبی، لرزیدولی دستانش می، خواستت سرش را ببندد
تیار اخزن بی، بی ستتدینه رما شتتداین من ام ستتر گلی میان دستتتان لرزان بی

 ،اسد به طرفشان آمد «مات را باز کن.چشم، چی شد مادراان»: فریاد کشتید
ر م ه استتی، پدرستتگ»: به بیرون ملش داد و گفت، بی ستتدینه برخاستتتبی
پای برمنه ، بعد با یجله از اتاق خارج شتتتد« شتتتتی.ردم رو کُدختر م؟ یآورد

زن سراسیمه ، م و دختران از دور نمایان شدندشاغال، مستتأصل به کوچه دوید
م و دخترما با دیدنش به طرفش شاغال، کرده میدوید و گریما میبه سمت آن

شاغالم با یجله به طرف ، او تمام ماارا را برای شومرش تعریف کرد، دویدند
 «بنفشه برو سراغ دکتر!»: در ممان حالت سرش را برگرداند و گفت، خانه دوید

از حیام  بی سدینهبی، بی سدینه وارد شدندپشتت سر غالم بقیه دخترما و بی
ا ماسد مانند دیوانه، ما باال رفتندبرداشت و مم ی از پلهاش را مم چوب دستی

، رفتاش را گغالم از پشت یقه .کوبیدبود و بر سترش میکنار گلی نشتستته 
الی ام، متا نداد»: از اتاق بیرون انداخت و گفت او را کشان کشان مانند اسدی

ی سدینه ببی «بذارید زنم رو ببرم.»: اسد گفت «اا گمشو!دشنت از اینمحله بُ
 ،و بعد او را وادرا کردند «برو گمشو!»: اش تهدیدش کرد و گفتبا چوب دستی

 از خانه خارج شود. تا

ا ب، بی ستتدینه و دخترما دور گلی حلقه زدند و شتتاغالم ستترش را خم کردبی
ی قبعد از دقای «ن ران نباشید.، موش شتدهفقط بی»: گفت، دقت ن امش کرد

ینه بی ستتدممه خارج شتتدند فقط دکتر و بی، د شتتدبنفشتته با دکتر اوانی وار
مایش را دکتر با تأستتتف به صتتتورت خون آلود گلی خیره بود و زخم، ماندند

 .ابرویش را بخیه زد، کردپانسمان می

وش ماز گرسن ی و ترو بی»: به شاغالم گفت، وقتی از اتاق خارج شد
، ذاریدن، سعی کنید، تر شدنش شدهیث  عیفخونریزی مم با، شده بود
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 «منزش آسیب دیده باشه.، در اار  ربهشاید ، امشتب تا صتبح بخوابه
 .اا را ترک کردبعد مقداری دارو به شاغالم داد و آن

سعی  ودگلی نشسته ببی سدینه ممچنان باالی سر بی شتب از نیمه گذشته و
 :بی ستتدینه گفتبه بی، شتتاغالم به آرامی وارد شتتد، وابدبخ، ن ذارد، کردمی
شتتتاغالم کنار ، ولی او قبول ندرد .«بتا یدی از دخترما یوض کن ات روات»
گلی با  «؟خوبی بابااان»: به آرامی و نجوا به گلی گفت، بی سدینه نشستبی

ه کگلی از این، زددست و پا شدسته ترکی حرف می شاغالم، ستر اشتاره کرد
 .بودمای او را بفهمد خوشحال حرف تواندالاقل شاغالم تا حدودی می

د به یقد اسونه  آن شب تا صبح دخترک تمام ماارای زندگیش و این که چ 
کرد و شتتتاغالم مم برای زنش ترامه می، برای شتتتاغالم تعریف کرد، درآمد
سط در اوا، کوبیدبا تأستف دستتش را روی دستت دی رش می، بی ستدینهبی

، نقدر روی دستت نززن این»: بی را گرفت و گفتصتحبت شاغالم دست بی
غالم شا «ای!چه رسم ظالمانه»: بی سدینه گفتبی .گیریفردا دستت درد می

: بعد به گلی گفت «؟امیخودخو چه مرد ظالمی و، رستتتم رو ول کن»: گفت
امشب به  ما روولی من باید این حرف، نیستت تو حالت اآلن خوب، پدراان»

یز اا دی ه، ادهتو رو آزار د مردی که تا حاال چندین بار به این شتتدت، تو بزنم
 !بودیشاید تو اآلن زنده ن، بی سدینه نبوداگر بی، زندگی کنی نبا او، نیستت

ی من ول، کسی توام سوءاستفاده کردهاز بی، ارهکنترلی ند شخشم خود رو ناو
 تردخ تا پنج، دختر تا که از این به بعد من به اای چهار، مگامشتتتب به تو می

و ت، یکه ممین فردا از این دیوونه ادا ش، مخوامن ریش ستفید از تو می، دارم
 :بی سدینه گذاشت و گفتو بعد دستش را روی پای بی .«نواده داریاآلن خو

، ما انداختدوی آنگلی ن امی قدردانانه به مر  «م پدرت.و من هاین متادرتت»
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 ،بی سدینه مم گوشۀ چشمانش را پاک کردبی، اشک از چشمانش سرازیر شد
 «خدا لعنتش کنه.، ور بچه یتیم رو آزار دادهطببین چه»: گفت

ما ایستاده روی اتاقهروب، اسد در حیام آفتاب به نیمه آستمان رسیده و
اال ت باار، کرداز پایین ن اه می، اتا بودرا کته گلی در آن اتتاقی، ودب

، مدآیدی از دخترما وقتی از اتاقشان بیرون می، ما را نداشترفتن از پله
پس از چند لحظه شاغالم ، با یجله به داخل رفت، او شدمتواه حضور 
زنت ؟ کنیاا چه غلطی میاین»: با یصتتتبانیت گفت، بته تراو آمتد

باه اشت»: با تضرع گفت، اسد کمی الوتر آمد« دیشتب رو به مرگ بود.
من از ، یما زیاد کرداز این غلط»: شتتاغالم گفت «غلط کردم!، کردم

اگه ، بتا دخترمتای من میچ فرقی نتدارد گلی، تتا دختر دارم امروز پنج
 «ی!دمین امروز طالقش میم، یخوای از المیجان زنده بیرون برمی

با »: شتتاغالم گفت «؟دخواودش طالق میخ»: استتد با ناراحتی گفت
استتد با ممان حالت قبل  «زندگی کرد!، شتتهای مثل تو م ه میدیوونه
در این من ام  «فقط بذارید ببینمش!، دمباشتتته طالقش می»: گفتت
بی سدینه از اتاق گلی خارج شد بدون تواه به اسد به شاغالم اشاره بی
شاغالم ن امی با تحقیر به اسد انداخت که ااازه دمد گلی راببیند! ، کرد

ا ااز این ولی باید فوری، بیا تماشتتا کن شتتامدار دیروزت رو»: و گفت
 ،ما باال آمداز پلهبا یجله ، مایش را تااید کردستتد با ستتر حرفا «بری.

سرش را باندپیچی ، گلی در رختخواب دراز کشتیده بود، وارد اتاق شتد
تش چشم راس که گوشۀ روی ابرویش باند پهنی چسبانده بودند کرده و

 ،مایش کبود و صورتش متورم شده بودزیر چشم، شانده بودرا کامال پو
ش اراسد سراسیمه کن، کشتتیدیو به آرامی نفس م مایش بستتهچشتم
از ، دا باز کرش رانگلی به سختی چشم، به آرامی صدایش کرد، نشست
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ر تاستتد نزدیک، کمی اا به اا شتتد، دیدن او دوباره تنش به لرزه افتاد
استتتد با صتتتدایی که گویی از قعر چاه ، تر کردگلی خود را امع، رفت
 زود قضتتاوت، کنمدار میینفهمیدم چ، من خستتته بودم»: گفت، آیدمی

گلی صورتش را « اا اای ما نیستت!این، مونا برگردیم خونهبی، کردم
مای دیروز مانند برق اتفاق، به چراغ والور کنار اتاق خیره شد، برگرداند

با  من دی ه»: گفت بعد با صدایی محزون، از الوی چشمانش گذشتند
، ن اه کن گلی اان من رو»: استتتد به آرامی گفت «تو کتاری نتدارم!

مقابلش ، استتتد اتا به اا شتتتد، گلی تواهی ندرد «کنم.خوامش می
 مای لرزان صورتشا دستباسد ، گلی سرش را پایین انداخت، نشست

، من دوستتتتت دارم»: گفت، انش خیره شتتتدبه چشتتتم، ال گرفتارا ب
را  گلی صورتش «دم.قول می، شهدی ر تدرار نمی، غلط کردم، یاشقتم

ت داشتتتن اور دوستت، ن نیستتتاین دوستتت داشتتت»: برگرداند و گفت
، یه تو دوستتتت دارک یطوراز امروز ممان»: استتتد گفت «ایه.دی ته

و به اای دی ر خیره  از او گرفتهگلی که ن امش را  «دوستتتتت دارم.
، برای ممیشه از من دور شو، دوست داری اگه من رو»: شده بود گفت
 ،استتد سرش را پایین انداخت «بامات زندگی کنم.، نمتومن دی ه نمی

خواستتت از خودش دور ی از خوش بیزار بود که خودش مم میبه قدر
 .با آرامی از اا برخاست و از اتاق خارج شد، باشد

این چنین دفتر زندگی چندبرگی گلی و اسد بعد از گذشت چندین ماه بسته شد 
استتتد بالفاصتتتله به میانه ، و خاطراتش مانند زخم بر پیدر گلی نقش بستتتت

 !شاغالم ماندگلی در کنار خانواده ، برگشت
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 مای شاغالم و دخترانش پس از چندمحبت، بی سدینهمای بیگلی با رسیدگی
در کنار خانواده ، روز حتالش بهبود یافت و توانستتتت روی پای خود بایستتتتد

، تتوانسکرد. اما به دلیل نبودن زبان مشترک نمیشاغالم احساو آرامش می
ما برقرار کند دو زبان متفاوت که میچ نقطه مشتتتترکی بام تن اتن ی با آنارت

به او گوشزد اش را مر لحظه غربت و تنهایی، داداین گلی را آزار می و نداشت
اما در مر صورت آزادی از بند اسارت اسد برایش ارزشمند و خوشایند ، کردمی
 !بود

گلی ، یمه خانم ۀرفتن به مزری آماده، صتبح مم ی در حیام امع شده بودند
، شدندین روز او از خانه خارج میپس از گذشت چ، با میجان وارد حیام شد مم

دینه بی سبی گذاشتت!به دامن زیبای طبیعت پا میبعد از گذشتت چندین ماه 
و  ل ممیشته الوی در حیام ایستادهشتاغالم مث، ما ممراه شتده بودمم با آن

یرون رفتند و مم ی با شتور و شتوق به سمت ب، ودما بمنتظر آماده شتدن زن
 روانه مزریه شدند.

زمینی وستتیع که تعدادی مشتتنول ، بوی خوش چای تمام فضتا را پر کرده بود
، شتتاغالم گلی را به یمه خانم معرفی کرد، مای ستتبز چای بودندچیدن برگ
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رون اش بیسال با قدی متوسط و مومایی سرید که از روسریخاتون زنی مسن
در  ای مشدیایی ستفید با چشمانی سیاه و گرد که مانند دکمهزده بود و چهره
 ه شومرش چند سال پیش فوت کردهاو زنی بیوه بود ک، درخشیدصتورتش می

به نام ممستترش کرده ، مایی را که داشتتتال و زمینو قبل از فوتش تمام امو
ن به خاطر خاتو، شتان صتاحب فرزندی نشده بودندما در طول زندگیآن، بود

 .ایی را به فرزندی پذیرفته بودساله اش به تازگی دختر بچۀ دوازدهتنهایی

 ابرویش خوب ترمیم نشتتتده و خیهخاتون ن امی به گلی انداخت منوز اای ب
 ،گلی با خجالت به او سالم کرد، مقداری از کبودی زیر چشتمش مشتهود بود

بخند بعد با ل، تماشای او بود طور محواما ممین، خاتون با تبسمی زیبا پاسخ داد
و بعد گویا  «؟که مطلقه شتتده، م ه چند ستتالشتته؟ چه دختر زیبایی»: گفت

 برادرم، دییزیزم خوش اوم»: گفت، اش پشتتیمان شتتدخودش از گفتن امله
وی و بعد دستش را ر «کرده واقعا شاغالم درست گفته.م تعریف خیلی از تو برا

با دخترما  غالمشا، اش رامنمایی کردخانهگلی گذاشت و او را به داخل  شتانه
 ممراه گلی وارد خانه خاتون بی سدینه ممبی، ندمشنول شد و به مزریه رفتند

از  رای بزرگ پُ پشت خانه باغچه، شاغالم و زیباتر ای بزرگتر از خانۀخانه، شتد
 ومانند برف پای درختان ریخته  مای سفیدشانپرتقال که شدوفه مایدرخت

ستتقف خانه شتتیب تندی به ستتمت حیام ، مایی زیبا پهن بودفرش در تراو
ایی از تراو سماور در گوشه، مای زیبا ستاخته شتده بودکه از ستفال، داشتت

، ر داشتتتبزرگی در حال اوشتتیدن بود و قوری گل قرمزی روی ستتماور قرا
در ، چای ریخت، مای کمرباریکاستدان اخلد، خاتون به ستمت ستماور رفت

با مهربانی ، توت و خرما کنارشتتان بود، که مقداری کشتتمش، قرارداد ستتینی
ران ای که دختگلی با ممان چند کلمه، بی ستتدینه و گلی گذاشتتتبیالوی 

بی ستتدینه و خاتون از بی، شتتروع به تشتتدر کرد، شتتاغالم یادش داده بودند
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شت و ذاکمر او گبی سدینه با مهربانی دستش را بی، اش به خنده افتادندلهجه
گلی  «ن ادیدی تحویلمون دادی!زبو، ترکی و گیلدی رو قاطی کردی»: گفت

ولی از دیدن ، اش گل انداختمای زیبا و براستتتهگونه، کمی خجالت کشتتید
از حرف زدن  او مم، کردندگرمای محبت آن دو زن که با مهربانی ن امش می

 !خودش به خنده افتاد

اغالم و و طبق معمول شتت کشتتیدهرما از کار مزریه دستتت کارگ، غروب بود
اما ، شدندما ملحق میبی سدینه و گلی مم به آنبی، دخترما رامی خانه بودند

ب گلی امشتت، دیدرادر اان ااازه میب»: گفت، به شتتاغالم نزدیک شتتد خاتون
ا را ی سدینه که گوی، بی سدینه کردشتاغالم ن امی به بی «؟پیش ما بمونه

منوز درستتتت ، ن امانتهخاتون اان او»: گفت با مدث، بته متانتدن گلی نبود
 ن ران نباش، بی اان من مراقبشمبی»: خاتون گفت «وحستابی خوب نشتده!

 ه بودچنان به او دل بست، بی ستدینه ن امی به گلی انداختبی «مثل صتنوبر!
راان ماد»: با ن رانی به گلی گفت، استتتکه گویا به فرزند خود چشتتم دوخته

گلی من و منی  «؟یگخودت چه می، اینجا بمونی امشتتب، یمه دوستتت داره
نه یمه اان »: خاتون دستش را گرفت و گفت «شه.زحمت می»: کرد و گفت
شاغالم به آرامی  «امشتب خونۀ ما مهمون باشتتی!، دوستت دارم؟ چه زحمتی

 گلی، مایش را به مم زد و به گلی اطمینان داد که ماندنش مانعی نداردچشتتم
نه با بی ستتدیبی «مونم.می، با ااازه خاله»: ید و گفتبی ستتدینه را بوستتبی
بعد یددی ر را « .مراقب خودت باش، مادراان بمون، باشتتته»: میلی گفتبی

 .گلی ممراه خاتون به خانه برگشت بوسیدند.

نار صنوبر و گلی ک، در اتاق بزرگی رختخواب خاتون، دشتب از نیمه گذشته بو
بان بتواند ز تا، کشدبود که چقدر طول میگلی در این فدر ، بود مم پهن شده

از این که خانواده ؟ مانداا میبرای ممیشتتته باید این آیا او؟ ما را یاد ب یردآن
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 ولی، احساو خوشحالی، کردندامرش این چنین به او محبت میشاغالم و خو
حتما اات یوض ؟ منوز نخوابیدی»: خاتون آمسته گفت، کردشترمساری می

من ، اا امنهاین، بخواب مادراان ن ران چیزی نباش، برهیخوابتت نم، شتتتده
ای کشید و از خست ی بعد خمیازه .«ممام رو روز کرداا شتباین، ماوستال
 .واب رفتگویا به خ، زیاد

 و گلی، کردان خودنمایی میچای خوشرنگ المیج، دی صبحانه پهن بوسفره
 طرف ستترش رادو با مومای مجعد و مشتتدی کهیزنقش صتتنوبر که دختری ر

بان رخاتون با ممان صورت بشاش و مه، مایش بیشتر نبودتا شتانه و بافته بود
 چۀآواز بلبالن از باغ، اواخر بهارموای دلرذیر  .کنار ستفره صبحانه نشسته بود

با ، آوردمای پرتقال را ممراه میهپشتتت خانه و نستتیمی که بوی یطر شتتدوف
واود پر از آالم گلی ، برداز سر می موش، آمیختیطر دلرذیر چای در مم می

کرد به خاطر احستتاو خدا را شتتدر می، بخشتتید و بارما و بارمارا آرامش می
 !چنین لحظاتی

ا ممان ب، بی سدینه آمدندپس از گذشت دقایقی شاغالم و دخترما ممراه با بی
سدینه  بیبی، پرسی کردندشور و حال ممیش ی با صدای بلند شروع به احوال

 ش را ازگلی بوی خوش مادر، ممدی ر را در آغوش کشیدند، طرف گلی آمدبه 
دوباره در  کرد که امید و یشتتق رامی مامشتتبی ستتدینه استتتآغوش گرم بی

 یۀتتا ممراه بتا بق؛ آن روز از ختاتون خوامش کرد گردانیتد!واودش زنتده می
ه زریبدین ترتیب وارد م، ه برود و در برداشت چای کمک کنددخترما به مزری

با مر برگی که ، مای سبز و زیبای چای کردچیدن برگشتروع به ، چای شتد
گویا زندگی را دوباره ، گذاشتتتای آویزان از کمرش میکند و داخل کیستتهمی

 !ای ادید و زیباتجربه، کردلمس می
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بی بی، شاغالم و دخترما ممراه با گلی وارد حیام خاتون شدند، یصتر
روزمای آخر برداشت بود و کار ، ما ممراه شودآنتا با ؛ سدینه آماده شد

خاتون  ،رسیدستدینه کمی آشفته به نظر میبی بی، مزریه رو به اتمام
امشتتب ممه »: گفت، ای مصتتمم وارد حیام شتتدبا قیافهمثل ممیشتته 
 تالش !بی ستتتدینه که گویا از قصتتتد او باخبر بودبی «ید.مهمون من

، یمه بمانند که در خانۀ، اردخترما اصراما ، تعارف او را رد کند، کردمی
با  ،مم ی در حیام دست رو شستند، اشتای از پذیرفتن نداو مم چاره
 .وارد اتاق پذیرایی خاتون شدند خوشحالی

ما به خاطر کار در مزریه تشدر تک آنشام خاتون از تک ستفرۀستر  
 اشاغالم ب «من امشب یه خوامش دارم!»: بعد با صدای رسا گفت، کرد

ز گویا ا تر شتتتد!بی ستتتدینه آشتتتفتهبی، کرد تعجب به خوامرش ن اه
یه »، ختاتون بتا ممتان لحن ادامه داد، خوامش ختاتون خبر داشتتتت

، گلی با تعجب ن امش کرد «از گلی! خوامش خوامش از برادرم و یته
خاتون  «بفرمایید خوامراان!»: شتتاغالم گفت، متواه منظورش نشتتد

ز ا ناو، ستترپرستتتی گلی رو به من واگذار کنید، مخواااازه می»: گفت
تواه احستتاو شتتاغالم که م «ن به بعد با من و صتتنوبر زندگی کنه!ای

داد  برای گلی تو یح زیاد تعجب ندرد.، بود شتده خاتون به گلی تعلق
، گلی کمی اا خورد، زندگی کند مااو بتا آن، کته یمته دوستتتت دارد

به او محبت فراوان ، بیندیبتار که او را م دانستتتت کته ختاتون مرمی
 ،بی ستتترش پایین بودبی، نه انداختبی ستتتدین امی به بی کنتد.می
 زبی ستتدینه ادانستتت که بیمی، کردمی مای الویش را امعنانردهخُ

اما دلش بیشتتتر برای ، شتتوددلتنگ می، ما نباشتتدمیان آن این که او
نستتت توااما چ ونه می، چرا که فرزندی نداشتتت، ستتوختخاتون می

بنابراین  ؟بی ستتدینه نشتتدندماند که دل بیب وید که پیش خاتون می
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بزرگترما چه تصتتتمیمی ، تا ببیند؛ منتظر ماند، ستتتاکت و بدون حرفی
 :گفتتت، بی ستتتدینته بودختاتون کته متواتته نتاراحتی بی؟ گیرنتدمی
ا ب، بیایید مر روز به دیدنش، نیدتوناراحت نباش شتتما می، خوامراان»

 :بی ستتتدینه به آرامی گفتبی «آم.نم از تنهایی بیرون میاین کتار م
، نمتوولی نمی، دونهخودشتتم می، دوستتت دارم ن رومن او؟ مچی ب »

 «من حرفی ندارم.، ندنهمو خودش را ی به اگه، ب یرمبرایش تصمیم 
، اشهبا ما ب، م دوست دارهمعلومه که گلی»: شاغالم با صدایی رسا گفت

 گفتن، م برام سختهکه خیلی، اما به نظر من، دارهخاتون رو مم دوست 
، هشناسنۀ ما رو اسد میوخ، تربهتره و امن، ش خاتون باشهپی، این حرف

این و میمونخود نۀوما بیشتر تو خ، م شهیه تمواز این به بعد که کار مزر
مای شتتومرش را منطقی بی ستتدینه حرفبی «کنه!من رو ن ران می
 .دانست و تااید کرد

، کند خاتون زندگی ه خاطر آرامش بیشتر گلی تصمیم بر این شد که در خانهب
یب دل کوچدش را یج غربتی، رفتند بی ستتتدینه و دخترماکه بی آن شتتتب

ی شاغالم و تعداد شور و حال خانه، بدون خانواده شده بوده گویا دوبار، فشترد
مراو از دلش دور و ، داداش مجتال فدر بتد را بته او نمیزیتاد افراد ختانواده

 .شدمی

ست که در د ن ریستی مینور فانوسبه و در تاریدی شتب در تراو ایستتاده 
ی نور در مالهو  ش امعاشک در چشمان، شتداغالم بود و دور و دورتر میشت

صورت مهربان ، اش گذاشتخاتون دستت روی شتانه مایش محو شتد.اشتک
اای میچ ن رانی »ود کته لبخنتد زیبتای او مبین این ب، ختاتون را ن تاه کرد

خاتون از ممان روز اولی که  .«کنمر میبرایت پُ وما راونخودم اای ، نیستتت
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گی ما زندبا آن که گلی، کرده بودو آرزو  دلش نشسته مهرش بر، او را دیده بود
 .اش بودداشتن چنین دختری آرزوی دیرینه، کند





 131
 

 18فصل 

گلی تا حدود زیادی با زبان ، گذشتتتتاز زندگی در خانه خاتون میچندین ماه 
ن و دل به امور خاست و با ااصبح زودتر از خاتون برمی، ما آشتنا شده بودآن

اش رستتیدگی مانند فرزندی دلستتوز به خاتون و امور زندگی، پرداختخانه می
خاتون را به وحشتتت چیزی که ، خاتون از واود او بستتیار خرستتند بود، کردمی
او مر روز من ام غروب به ، متای زمتان غروب گلی بوددلتن ی، انتداختتمی

، ریختدوخت و پنهانی اشتتتک میدورترین نقطته غروب آفتتاب چشتتتم می
غروب  ۀنقط، ای که قرار داشت واقع استنطقهدانست زادگامش در غرب ممی

کی آتا آوازمای تر دلش برای، داشتتتآفتاب او را به تماشتتای زادگامش وا می
من ام غروب با پنهان شدن خورشید در  خستۀ مادرش را ۀشد و چهرتنگ می

ش دل، فراموش کند، زبانش را، توانست زادگامش رانمی، کردذمنش تجسم می
 تنگ شده بود.، گذراندهکه با گلناز و دخترانش  برای روزمایی

ندگی در ز، کردر ناآرام میدلش را بیشت، پرندگان دستهکوچ دسته، اواخر پاییز 
، کردرمایش نمی، اما احستتاو غربت، اا برایش پر از رفاه و آستتایش بودآن

ای مما با او آذری صحبت کند و با او ترانهگشت که سایتزبانی میدنبال مم
 !محلی را زمزمه کند
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یی را و چیزما ایستتتتاده، کوچدی که نزدیک خانه خاتون بود در منازۀ 
ا ت، گفتیدی یدی به صتتاحب منازه می، ستتفارش داده بودکه خاتون 
دار از منازه، غلیظ آذری با لهجۀ، مردی وارد منتازه شتتتد، آمتاده کنتد

از شتتنیدن ، به طرف صتتدا برگشتتت گلی فوراً، مقداری آذوقه خواستتت
از  ،فهمید او ترک زبان است و اش را پیدا کردهگویا گمشده، صتدایش

ی یدی از پسران دای، او پسردایی مادرش بود !دیدنش بیشتر به واد آمد
اا آمده تر آذوقه به آنقاستتم که ممراه با ممستترش برای تهیه ارزان

از  راب مم، یل به طلوع شتتتدتبد، مایشبا دیدنش تمام غروب، بودند
دانستتند که از اسد ادا شده و در شمال ما میآن، دیدن او تعجب کرد

راب و ، ر کدام نقطه از شتتتمالدانستتتتند داما نمی، کنتدزنتدگی می
گلی بوی خوش روستایشان  .پرسی گرمی با او کردندممسترش احوال

از راب و ، شتتد تمام واودش لبریز از موای روستتتا، کردرا احستتاو 
در طول مسیر ، تا ممراه او به خانه خاتون بروند، ممسرش خوامش کرد

 باره به زبانگویا از این که دو، کردبا میجان با ممسر راب صحبت می
 باور کردنی نبود! برایش، کندخودشان صحبت می

به  خاتون، ما را معرفی کردبالفاصله آن، وقتی به خانه خاتون رسیدند 
 ،اما واوش متالطم و ناآرام بود، مای گلی پذیرایی کردگرمی از مهمان

خاتون از ، ما صتتحبت کردتمام روز گلی رااع به مستاال مختلف با آن
دایی پسر»: مایش گفتگر میجان او بود. گلی در بین صحبتنظارهدور 

، مگردیفردا برمی به احتمال زیاد»: راب گفت «؟گردیدشما کی برمی
با  شه منممی»: گلی بدون تأمل گفت، بودیم اومدهما فقط برای خرید 

ا اتو این»: خاتون انداخت و گفت ۀخانراب ن امی به  .«شما برگردم
من بتته »: گلی گفتتت «؟ی برگردیخواچرا می، داری زنتتدگی راحتی

خواب آتا و مرشب ، دوست دارم به زادگامم برگردم، اا تعلق ندارماین



ز هم تنهاییباو   

 

133
 

 گلی «از روی احستتاو تصتتمیم ن یر!»: راب گفت «بینم.می آنام رو
لتن ی رمام د اما مشتتتدلی ندارم.، دننوبا من مهرباا ممه این»: گفت
ی به گامخاتون که گاه «م باشتتمزبوناپیشِ مم دوستتت دارم، کنهنمی

ستتر از  شتتنید ولیما میمای آنحرف، زدما ستتر میرستتم ادب به آن
 !آوردما در نمیمای آنحرف

مایش را دستتت، خاتون نشتتستتتگلی کنار رختخواب ، من ام خوابیدن، شتتب
 او را با تعجب ن اه کرد!، رخاستتتاز اا ب، خاتون که دراز کشتتیده بود !بوستتید

ولی روم ، بزنم خوام حرفییمه اون می»: گلی گفت «؟ینوز نخوابیدچرا م»
 «ترم.ب و دخ»: گفت، فشردندقلبش را می، یمه که گویا با این حرف «شه!نمی

گویا  اشکوچک و زیبای خانه پرندۀ، مایش بی اا نبودهترو، رسیدبه نظر می
دارم و برام چقدر دوستتتتتون ، نیددوخودتون می»: گلی گفت د.یزم رفتن دار

، دیدم کشیکه برا ماییتزحم، نمتونمی، تالش کنم اگه تا آخر یمرمم، یزیزید
 تا بتواند دست و، زدمایش را به سختی و با مدث میگلی حرف «کنم.ابران 

خاتون  ،منظورش را ادا کند، پا شدسته از کلماتی که تا آن زمان یاد گرفته بود
ایین گلی سرش را پ «؟ی ترکم کنیاخومی»: دستی به صورتش کشید و گفت

، اممزبونولی دلتنگ زادگامم و مم، ن کنمخوام ترکتومن نمی»: انداخت و گفت
ناراحت ، مونماا میتا آخر یمرم این، یداگه ااازه ند، مرمی، اگر شما ااازه بدید

اشک در چشمانش امع شد  خاتون «ید.دار چون شما حدم مادرم رو، مشنمی
 تتو مختاری برای آینده، نداشتم ااازه این کار رو، بودم مادرتماگه »: و گفت

ا ایزیزم تو که اوناما ، مشمن از خوشحالی تو خوشحال می، یتصتمیم ب یر
اگتته متتا رو بتته ینوان خونواده قبول ، تتتا حمتتایتتتت کنن، ای نتتدارینوادهخو

ونواده خشما ممیشه مثل »: گلی گفت «م.یکنارت شهاا ممیاین، باشیداشتته
ولی ان ار یه نیرویی من رو به زادگامم ، احستاستی از این نداشتم، من بودید
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اما فدر رفتن رمام ، اا خوشبخت نیستماا به اندازۀ ایندونم اونمی، کشتهمی
مصتتمم گلی او را وا داشتتت  چهرۀ، خاتون به آرامی از اا برخاستتت «کنه.نمی

 عستتیل اشتتدانش مان، باز کنددانستتت اگر دمان زیرا می، دی ر ستتخنی ن وید
، ایی را آوردپارچۀ گره زده، از صتتتندوقچۀ گوشتتتۀ اتاق، شتتتوندرفتن گلی می

 ما را در دستان گلی گذاشتآن، بود پول زیادی میان پارچه، اش را باز کردگره
، سرنوشت؟ ما نیمدواا باشی چه میتر از ایناا خوشبختاونشتاید »: و گفت
 .«اا کشتتیدیاین که، زیادیه مایتاین پول بابت زحمی زیادی داره! مابازی

من به » :گفت، در میان دستان خاتون باقی ماند پارچه، گلی دستانش را کشید
: فتلرزید گخاتون که صدایش می «گیرم!م پول نمیکنار خونواده خاطر زندگی

ای دست میچ بچه، شاز طرف یه مادر به بچه، ایهیهاین مد، این مزد نیست»
گلی  ،مایش را ب یردبعد نتوانست الوی ریزش اشک «کنه!مادرش رو رد نمی

 ،مای درونش گرفت و دستان گرمپارچه را با پول، مایش خیس شتدگونه مم
دل کندن از او ، سرش را بوسید، خاتون مم خم شد، خاتون را بوسه باران کرد

 چه گلی، فتدادانست که این اتفاق روزی میمی، برایش ستخت و زارآور بود
چ چیزی در دنیا پایدار می، کردگشتت و چه قصد ازدواج میبه زادگامش برمی

 نیست!

گلی  ،بیرون بیاید گلی تا، و منتظر بودند اب و ممستترش در حیام ایستتتادهر 
تا وسایلش ، کرداما نیرویی در واودش او را وادار می، بودپامایش ستست شده

 دی ر او، دانستتتت اگر امروز راب برودمی، را امع کند و ممراه راب برگردد
با ستتختی از ، مم ذوق رفتن داشتتت و مم حزن ترک کردن، تواند برگرددنمی

اش را به سوی خاتون مثل ممیشه آغوش گرم مادرانه، خاتون خداحافظی کرد
اا یزیزم این»: آلود گفتبا صدای حزن، ی کرداو گشود و برایش آرزوی سالمت

تو  ،رسندن میما زمستومای شیرین سر درختپرتقال، بااهزی ماشتمزمستتون
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ی خاتون دانستتت خانهگلی می «ما را استتتشتتمام کردی!قط بوی شتتدوفهف
مای بهار را رما کرد و به اما او تمام زیبایی، ممیشه بهار است، زمستانی ندارد

 !سمت زمستان قدم نهاد

خانۀ شاغالم رفت و از به ، قبل از این که برای ممیشته المیجان را ترک کند
 :گفت، ینه از دیدن اقوام او خوشحال شدبی ستدبی، خداحافظی کرد ما ممآن
مانی چش مانند خاتون با اما او مم« ت باشه.صالحما بیشتر شاید بودن با اون»

 ش آرزوی خوشبختی کرد.و برای بار گلی را بدرقهاشک

تر را برایش سختی وداع گلی زرد و نارنجمای خزان زده با برگ اادۀ
گویا او از خوشتتتبختی فاصتتتله ، شتتتدمر پیچی که طی می، بودکرده
تمام ، گیج شتتتده بود، گرفتتگرفتت و دلش را ا تتتطراب فرا میمی

ااده را اتوبوو با ستتریت ، اما دی ر دیر بود، واودش پر از دودلی بود
آیا ، شدمحو نمی چشمانشخاتون از برابر  ای چهرۀلحظه، کردطی می
ای مبا این افدار به دشت؟ ای بودآن ممه خوشبختی کار یاقالنه ترک

تک درختانی که در میان دشتتتت پراکنده ، زیبای میانه نزدیک شتتتدند
مایی که برف زودرو پاییز در پهنایشتتان اای با دیدن دشتتت، بودند

مای آتابیگ یاد حرف، بوی خوش زادگامش را احساو کرد، گرفته بود
با فدر کردن به این که راب و ، «حدمت نیستمیچ چیزی بی»: افتاد

، فتند و او برای آمدنش مصمم شدممسرش چ ونه سر رامش قرار گر
 «یه حدمتی بوده! حتما»: گفت، آرام گرفت

، دشایی که به روستا ختم میبقیه مسیر را پیاده از ااده، از اتوبوو پیاده شدند
ممسرش مم در سدوت به راب و ، گلی در طول مسیر ساکت بود، طی کردند

با  گلی، و گِلی روستا نمایان شد یمای خشتاز دور خانه .دنبال مم روان بودند
 ۀچهر، مجستتم شتتد دیدگانش در برابراش ما تمام تصتتاویر کودکیدیدن خانه
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ر حاال دی ، گفتندآمد میآتابیگ و محترم که گویا ورود او را به روستتتتا خوش
لی آرامشتتی مای گِبوی خانه، دیار تعلق داشتتتاو به این ، شتتدی در کار نبود

با  ،وقتی به روستا رسیدند، مایش را تندتر برداشتگام، یمیق در واودش نهاد
ی رکجا می: راب با تعجب گفت، یجله از راب و ممستترش خداحافظی کرد

راب با تعجب ن امش  «رگم!پدربز نۀوخ»: او بتا خوشتتتحتالی گفت «؟دختر
اا ولی اون»: راب زیرلب گفت، گرفتما فاصله میآنکرد و او شتابان از می

 که با بوی ماستسال ناو، راحتش بذار»: ممسرش گفت «که کستی نیست!
 راب با تأسف سری تدان داد.« مادرش زندگی کرده!

 ،گویا واقعا کستتتی در خانه منتظرش بود، گلی دوان دوان الوی خانه رستتتید
 مثل، در مجسم کرد آتا را در مقابلِ ،گونه یجله دارددانستت برای چه ایننمی

تظارش صبرانه اندر بی ۀپیرمرد در آستان، رفتروزمایی که با گلناز به صحرا می
اش که چشتتمان ابری، باره تمامی واودش پر از اندوه شتتدید، کشتتیدرا می
 مثل ممیشه، وارد خانه شد، شروع به باریدن کردند، ما منتظر باران بودنمدت

گویا خانه نیز با ، اما این ستتدوت رنگ دی ری داشتتت، صتتداستتاکت و بدون 
تمامی رنج از دستتت ، خشتتت خشتتت خانه اندوه و غم بود، صتاحبش مرده بود

تمام واودش اشتتک شتتد و ، تولی شتتدستتدادن مادر و پدربزرگ در واودش م
 زرگشپدرب من ام مرگ بنض کهنه گلویش از ممان شبی که نتوانست، بارید

، اددما یذابش میبود که غروباین ممان بنض باز نشده، ترکید، باشد کنارش
خیردااا گیزیم ، خئردااا گیزیم »: با صتتتدایی حزین شتتتروع به خواندن کرد

 «…ااوی سوپیرنامارگوی، گویدوچای

 :به آرامی گفت، پیچیدمایش در خانه مق گریهمق، و بعد به شتتدت گریستتت
ینید بب؟ من رو تنها گذاشتتتیدچرا ، برگشتتتم آنااان من، رگشتتتمآتااان من ب»
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، دماتون کردیوارث تنهایی من رو؟ نیم حک شدهوکسی رو پیشطور مُهر بیچه
 بعد دوباره با شدت گریه کرد. !«بمیرم این خانه از تنهایی اومدم مثل شما تو

م ما استشمامنوز بوی پدربزرگش را از آن، داشتتک تک وسایل خانه را برمی
 توانست آنممان آشنایی که میچ کجا نمی، و آشناییچه بوی خوش ، کردمی

ه از خستتت ی ب، آرام گرفت با در آغوش کشتتیدن وستتایل پدربزرگش، را بیابد
 .رفت خواب

*** 

 بودنشما از در کنار آن گلی مم، تمام فرزدانش امع بودند دایی قاسم ۀخاندر 
، دندکرگوش می مایشما با دقت به حرفآن، کردالمیجان صتتتحبت میدر 

از این انتظاری از »: دایی قاسم با مهربانی گفت، مایش تمام شتدوقتی حرف
بانی و بعد با مهر .«خدابیامرزی دست آتا و محترم تو تربیت شدۀ، تو نداشتتیم
خودت ، تنهتایی زنتدگی کنی تونی اینجتاولی دایی اتان تو نمی»: ادامته داد

تی گلی با ارات و اسار .«نهکای تنها زندگی نمیبیوه اا میچ زننی ایندومی
 مایزن»: مثل خاتون با صدای رسا گفت، خاتون تقویت شده بود که در خانۀ

 ون زندگیکنارشتتت ای دارند وخونواده، کنندای کته تنهتایی زنتدگی نمیبیوه
نم که دومی، خب باید تنهایی زندگی کنم، ای ندارمنوادهوقتی من خو، کنندمی

 ،دا درآمدنددایی قاسم و اطرافیان به ص «آم.بر می خودم از یهدۀ زندگی خودم
فهمید که به فدر حرف مردم ، شدما میاز تمام حرف، گفتمرکسی چیزی می

 مدایی قاستتم شتتما برا»: گلی گفت، ی گلیتا آینده؛ و آبروی خودشتتان بودند
 یه ذاریدولی ب، حرف شتتتما حرفی بزنم خوام رویمن نمی، یزیز و بزرگواریتد

ی رفتار کنم که بایث آزار طور، دممقول می، متدتی برای خودم زنتدگی کنم
تو دختر محترم »: را وادار به سدوت کرد و گفت دایی قاسم ممه« شتما نشم.
م از دونمی، کشتتتیدبه دوش می زنی که به تنهایی بار زندگی رو، خدابیامرزی
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ولی یزیزم ، نجابت و پاکی تو میچ حرفی نیستتتت تو، یآیهدۀ کارمات برمی
ی من زندگ»: گفت، گلی که یزم رفتن کرده بود «شه بست!دمن مردم رو نمی

مای مردم ذارید قربانی حرفخودم رو با اسد به خاطر حرف مردم باختم! دی ه ن
 پدرشان را دورهپسرمای دایی قاسم  اا را ترک کرد.بعد با ناراحتی آنو  «.مش

: ر گفتدایی قاسم با تش «نما نشیم. شتزود شومرش بده تا ان»: گفتند، کردند
 باید به خاطر خوشبختی و، یماگه شومرشم بد ؟!نمای چیان شت بسه دی ه»

 .اتاق را ترک کرد، بعد از اایش برخاست «ش باشه.تنهایی

*** 

 ،سامان داد پدربزرگش را ستر و خانۀ، با مقدار پولی که خاتون داده بود
بر اک، ما ب ذراندآن تا اموراتش را از، چند بز و گوسفند برای خود خرید

اکبر ستتتگ بزرگ ن هبانی برایش ، کردنداو را حمایت می و گلناز مم
ی دای، تر شودتا دل گلی قرص، تهیه کرد و الوی حیام خانه گذاشتت

 هایی ندند.تا او احساو تن، زدندکرم مم مرتب به او سترمیقاستم و ا
و در آرزوی رستتتیدن میچ  کس تدیه ندندتصتتتمیم گرفته بود به میچ
 !تا او را به آرزومایش برساند، سواری بر اسب سفید نباشد
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لی نیز گ وفت خود را بر ستر روستا کشیده برف لباو ستفید کل، زمستتان بود
دوز مادرش را مهیا کرده دستمای گذشتته کرستی و لحاف گلدار طبق ستال

مرشب کابوو مرگ مادر ، گذراندبلند زمستان را با دلتن ی می مایشتب، بود
ا به مبیشتر شب دایی قاسم و اکرم، کردمی منشوشدر کنار کرسی ذمنش را 

به از ، متواه پژمردگی او شتتتده بودند، ماندندکنارش می، آمدنددیتدنش می
ا ر اما او این شرایط، کاری برایش انجام دمند، توانستتندافستوو خوردن نمی

 .پدربزرگ و مادرش مر لحظه کنارش مستند، کرداحساو می، دوست داشت

ر داری تی خبگلی راس»: با خنده گفت، مای نخ را کنارش گذاشتاز گلولهگلن 
: و بعد فورا گفت «؟ملده»: ای مدث کرد و گفتگلی لحظه، ملده ازدواج کرده

ش زامای دور مادریش از فامیل، تهپاییز گذش، آره»: گلناز گفت «؟خوامر اسد»
ادرش پس م»: گلی با لبخند گفت «اواخر پاییز ازدواج کرد.، نخواست اری کرد

البته این اواخر خیلی ناراحتی »: گلناز گفت !«ش رستتتیتدبته یدی از آرزومتا
ن عد از اومدب»: گلناز مدثی کرد و گفت «؟چرا»: گلی با تعجب گفت «کشیدند.

ز لحاظ ا استتدم تا پای مرگ رفت!، کالم ستتخت مریض شتتد، استتد از گیالن
 ،لطیفه مجبور شتتتد، رفتاز خونه بیرون نمی، بودروحی و روانی به مم ریخته
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تا بتونن از یهدۀ ، ما کار کنهتو خونۀ اون، ممراه شتتتمستتتی خونه مالکان بره
 ،بازم اسد حا ر نشد، حالش خوب شد کالم بعد ازاین که، مخارج خونه بربیان
چند نفر ، پا شدتا این که تو خونه اربابی مراستم بزرگی به، برای کار بیرون بره

گرم  ما مراسمشون روتا طبق معمول اون، کالم و اسد فرستاد رو ارباب دنبال
 تا اون رو با کتک به، مامور کرد اربابم چند نفر رو، اما استتتد قبول ندرد، کنند

ند و واستد با ستر و صورت کبود برای ارباب خ خونه اربابی ببرند و این طوری
 دوباره ا طراب واودش را فرا گرفت.ما گلی از شنیدن شرح حال آن «ساز زد!

در ، ام از گلی بخواه ما رو حالل کنه: دید و گفت لطیفه من رو»: گلنتاز گفت
که دوباره ، کنهمرچی به استتد اصتترار می»: گفت شبعد «ن بد کردیم.حق او

مرچه گلناز  «ن از این مو تتتوع خیلی ناراحته.او کنه وقبول نمیازدواج کنه 
احساو  دوباره، شدا طراب گلی بیشتر می، کردما بیشتر صحبت میآن دربارۀ
تواند به خوبی تار و پود ااایم را احستتاو و نمی لرزنددستتتانش می، کردمی
: فتزد و گ اشگلناز متواه تنییر حالت او شتد و به آرامی دستی به شانه، کند
نم وبه زب مانم چرا این حرفدونمی، ناراحتت کنم، خواستمببخش نمی من رو»

خاله »: گلی ن امی به او انداخت و گفت، بعد شروع به شماتت خود کرد «اومد.
، کنمما مم وحشت میمن از شتنیدن اسم اون، اان خودت رو سترزنش ندن

 «م.زحق داری یزی»: گفتاش را بوسید و گلناز پیشانی «!دست خودم نیست

***  

ای چای مگلی استدان، اکبر و گلناز به ممراه دخترما دور کرسی نشسته بودند
ما ممه با مم به دیدنش ناز این که آ، گذاشتتتتما مییدی الوی آنرا یدی
دخترما بزرگ شده و دختر بزرگشان دوازده ساله شده ، شحال بودخو، بودندآمده
در ماشتتااک چق»: تا حدی که گلی با خنده گفت، داشتتتعقوالنه رفتاری م، بود

با خنده ، سال داشت دختر کوچک که مشت« مخصتوصا مارال!، یاقل شتدند
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مارال با ، گلی از حرف او به خنده افتاد «خواد شتتتومر کنه!مارال می»: گفتت
 ،ان حالت خنده به گلناز ن اه کردگلی با مم، غیظ خوامر کوچدش را ن اه کرد

 فرخنده دختر، آمنه سرش را پایین انداخت، ای به آمنه کردچشم غره گلناز مم
به من  ،ندنه واقعا خبریه»: گلی گفت وستتتطی با آرنجش به پهلوی او کوبید!

 مارال با ناراحتی و «ش خواستتت ار اومده!برا»: اکبر با آرامش گفت «؟یدگنمی
 منوز که، بااان با»: اکبر گفت «بابا!»: خجتالتت پتدرش را ن اه کرد و گفت

اکبر  «کنه.م امشب چقدر یاقالنه رفتار میگفت»: گلی گفت «ندادیم.شومرت 
ار یاش، ممسن مارال بودی، خودت یادت نیست، شهدختر زود بزرگ می»: گفت

 د!ند از لبان گلی به یدباره محو شبا گفتن یاشار لبخ «؟ازت خواستت اری کرد
خاطرۀ آن شتتتب و ، ن امش کردلناز با تلخی اکبر نتاگهتان لبش را گزید و گ

اش به یدباره به یاشار و خانواده دربارۀمای آتا صحبت، میاموی دختران گلناز
مای مای آبی و پیچکچشممایی را گذراند تا آن چه شب، سرش مجوم آوردند

 .ز آویزان بر دیوار را فراموش کندسب

ی یوض شدن گلناز برا، شتدند مددر شتتده از ستدوت او گلناز و اکبر متواه 
دیشتتب پستتریموش »: حرف زدن کردمقدمه شتتروع به حال و موای گلی بی

تا  ،ما مم گفتیم صبر کنند، خواست اری نمونممراه پدر و مادرش اومدن خونه
به »: گلی به آرامی گفت «مای ادی رو بزنیم.بهار حرف، زمستتون تموم بشه

من اصال دوست » :گلناز ادامه داد «شتااک که خوشتبخت بشتن.ان، ستالمتی
که یروو ، ولی یموش اصتترار داره، به این زودی مارال رو شتتومر بدم، ندارم
ما خُب یقد پستتریمو و دختریمو رو تو آستتمون»: اکبر گفت «ما بشتته!اون

 ،منظورش خودش بود «؟رو چی پسرخاله و دخترخاله»: گلناز گفت «ند.بستته
عد با ب !«به ریش من بستتتند دیتو رو که از روزی که به دنیا اوم»: اکبر گفت

که از یادآوری یاشتتار گلی لبخندی زد تا مطمئن شتتوند ، صتتدای بلند خندید
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پس از گذشت سایتی خانواده گلناز یزم رفتن کردن و گلی ، استناراحت نشده
چرخی دور اکبر ، ستگ ن هبان از اا برخاست، قه کردحیام بدر ما را تا درِآن
که  ،بهترین سگ گله بود نگلی او»: گفت اکبر دستتی بر سترش کشید و، زد
ن امی به چشمان  گلی «ره!دَمم زدن مییه چشم به گرگ رو تو، ت آوردمبرا

که ، اشاره کرد، گ دمی تدان داد و به طرف او آمدست، درشتت ستگ انداخت
 احستتاو امنیت نبا واود او»: گلی گفت ستتگ به آرامی نشتتستتت.، بنشتتیند

دا رو خ»: شد گفتاکبر که از در خارج می «بر.دستت درد ندنه یمو اک، کنممی
 !«فرقی نداری، مدخترم تو با مارال برا، کنمخوامش می»: ادامه دادو« شتتتدر

 ،گلی به ستتمت ستتگ برگشتتت رفتند.، بعد مم ی از گلی خداحافظی کردند
، ودب و به پهلو دراز کشیده سرش را آرام روی زمین گذاشته سگ، ن امش کرد

رای مایی که بکه انسان، یجیب بود، گرفتبه او آرامش می گلی با ن اه کردن
 ،به او آرامش دمند، این سگ مم نتوانسته بودند به اندازۀ، آرامش او آمده بودند

 !انداختلرزه بر اندامش می در دلش ا طراب و، مشان ممحتی نا
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به و دوباره اویبارمای اطراف روستتتا  دهبهار فرا رستتی، ش بوده 9313ستتال 
مای زیبای شقایق یدی یدی در دشت زیبای گل، اوش و خروش افتاده بودند

 .آوردندمیانه سر برمی

 ش بلند پارو سکه صدای ، گلی در آغل گوسفندان مشنول دوشیدن شیر بود
که  کسی، کردوقفه پارو میسگ بی، به طرف در رفت، او را به حیام کشاند

ناری به ک، گلی س ش را آرام کرد بیاید!الوتر ، کردت نمیارا، پشتت در بود
با صدای ، به واد آمد، از دیدن مردی که پشتت در بود، بعد در را باز کرد، برد

مدد ، ستتگ آرام گرفتمدد او را در آغوش کشتتید و  «برادر اان!»: بلند گفت
 سگ گلۀ، ییجب ست »: چپ ستگ را ن اه کرد و گفتچپ، وارد حیام شتد

یمو اکبر برام آورده که کسی ارات ندنه ، داداش»: گلی با خنده گفت «اصیل!
 دستش درد»: داشت گفتمدد که به آرامی قدم برمی «خونه نزدیک بشته! به

 .بعد مر دو وارد خانه شدند «!ندنه

 شفراموش از این که او، وق مشنول پذیرایی از برادرش بودگلی با شتوق و ذ 
 کرد.وار خانه را وارسی میبا کنجداوی در و دی ال بود. مدد ممخوشتح، ندرده

ش دادا»: با ن رانی گفت، دیدتر از قبتل میگلی برادرش را رنجورتر و پژمرده
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ن ما دور از اونتوتو روستای ما که خیلی؟ اان خدایی ندرده مریض که نبودی
: تب وید گف تا دلیل نیامدنش را، مدد که گویا منتظر بود «از حصتتتبته مردند!

ا گلی که ب، مایش ااری شدبعد اشک از گونه .«شد مریض، یوض گلی اان»
مدد  «؟بخُ»: گذاشتتت گفتدستتتان لرزان استتتدان چای الوی برادرش می

م گلی محد «ای نداشت!نش کردیم فایدهمر چی درمو، حصتبه گرفت»: گفت
پیر  م اینقدرچرا برادر، گفتم وایای، وایای»: با دستتت به پایش کوبیده گفت

من برای دادن ، احت ندننار خودت رو»: . مدد گفتو بعد گریه کرد« شتتتده.
به خاطر این ، از این داغ شتتتدستتتت این خبر بتد نیومده بودم. مر چند کمرم

ی او را ای که خیلگلی که از شتتنیدن فوت برادرزاده «نتونستتتم پیشتتت بیایم.
انگ و بیماری ، قحطی»: فتمدد او را دلداری داد و گ، دل یر شتتد، ندیده بود

 «؟شهم میمعلوم نیست این انگ کی تمو، ریزهمی یشه زمرش رومم

 اومم، خانواده مدد را اویا شتتتدگلی کمی آرام گرفتت و بعد حال بقیه افراد  
که  اش برای گلی صتتحبت کرد. خوامر و برادرتک ایضتتای خانوادهدربارۀ تک

رشان مساالی که بر س بهروز را رااعسراسر آن ، بیشتر شبیه پدر و دختر بودند
خونی داشتتتت و گلی از این که منوز مم، بود بتامم صتتتحبتت کردنتد آمتده
  قوت قلب گرفت.، به او تدیه کند توانستمی

ه ک، پیش از رفتن دوباره اصرار کرد، آن روز مدد از گلی خداحافظی کردفردای 
اا با این»: لی گفتولی گ، ندد و بامم زندگی کنمتا برونتبتا او بته ختانتۀ آن

« .شمما میمر اا برم دلتنگ بوی اون، کنمشب می خاطرات آتا و آنام روز رو
ا مراقب تمام مساال زندگیش ت، ولی از او قول گرفت، پافشتاری ندرد مدد مم

گلی مم مدد را خاطر  برادرش را در اریان ب ذارد.، اگر دچار مشدلی شد، باشد
او را تنها ، مستتتتنتد شو گلنتاز مم مواظباکبر ، ی قتاستتتمامع کرد کته دای

 گذارند.نمی
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 ،ز یقدکنان مارال با پستتتریموش بود. آن رورفتیجله به طرف خانه گلناز  با
 ،وارد حیام شتتد .زودتر برود و در کارما به گلناز کمک کند، گلی قول داده بود

 مشتتنول مهیا کردن مهمانی شتتب، چندین زن مم که از بستتت ان گلناز بودند
، ردکگلناز با اکبر ستتتر مو تتتویی بحث می، گلی به طرف گلناز رفت، بودند

مام تا حرفشان ت، گلی کمی مدث کرد صتورتش از یصبانیت گل انداخته بود!
اراحتی به گلناز با ن که سدوت کند!، اکبر با دیدن گلی به گلناز اشاره کرد، شود

خانه  یکارمای توتو ، آمدی، خوب شد؟ خوبی یزیزم»: طرف گلی آمد و گفت
د بع ،مای گلناز تعجب کردگلی از حرف «یام نباشی!ح بهتره تو، رو انجام بده

خانه  ه با چند زن دی ر سرگرم کارمایممرا، ستری تدان داد و وارد خانه شد
از این که از او خواستتته ، رش درگیر چهرۀ ناراحت گلناز بودولی منوز فد، شتتد
با ممان شتتور و حال مشتتنول آماده کردن با این حال  در حیام نباشتتد.، بود

بوستتتید و برایش آرزوی خوشتتتبختی مرتب مارال را می، وستتایل یروو بود
زدواج با پسریمویش را گویا ا، سال ی بود مارال که در آستتانۀ سیزده، کردمی

در این من ام صدای ساز و دایره از حیام بلند شد  پذیرفته و مخالفتی نداشت.
گون گدی یاتان یره ملک لر یاتان ، ع به خواندن کردو آوایی خوش که شتترو

 خوابند...(ما میاایی که فرشته، اای خواب، یره...)آفتاب رفت

ناز و به یدباره دلیل ن رانی گل، ره دستانش شروع به لرزیدن کردندناگهان دوبا
 اش از قبلچهره، در حیام را فهمید. گلناز داخل آمد اصتتترارش برای نبودنش

 منم»: و بتا صتتتدای لرزانی گفتتت، بته طرف گلی آمتد، بود شتتتده ترگرفتته
ما رو دیوت کرده! اکبرم برادر اکبر اون، سایت پیش فهمیدم دونستتم یهنمی

گلی که گویا یضالت صورتش منقبض شده بود و به سختی  «در اریان نبوده.
تو این روستا مر اا مراسمی باشه ، خودت رو ناراحت ندن»: گفت، زدحرف می
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یزیزم خودت »: گلناز گفت «کردم.می باید خودم فدرش رو، ما مم مستنداون
دانستتتت که مهمانی و گلی می «ن.اتا داخل بموتو ممین، نتاراحتت ندن رو

م ر در  ،توانست بدندپذیرایی بیشتر در حیام است و او یمالً میچ کاری نمی
 پذیر تحمل ایشبر ممودن او در داخل اما ب، متا پتذیرایی کندداختل از پیرزن

ای نهدش، شدمایی که یدی پس از دی ری خوانده میچرا که صدای ترانه، بودن
 کرد.درید و خاطرات تلخ او را زنده میبود که قلبش را می

ا پ گلی مم، تمامی تدارکات صورت گرفته بود، شدمراستم در حیام برگزار می
خود را به در و دیوار ، گرفتای آرام نمیش لحظهبلاما ق، گذاشتبه حیام نمی

 ،دستش را روی قلبش گذاشت و به آرامی نهیب زد، کوبیداش میسینه قفستۀ
آن بیرون نه یشتقی استت نه تنفری و نه میچ احساو ؟ کنیتابی میچرا بی

ستتت و برد. در این لحظه دی ری. ممه چیز را باران تند المیجان با خود شتتُ 
 : رزه انداختصدای خوش آواز اسد او را دوباره به ل

 گل گل گل دینیم ایمانیم ناز ناز

 گل گل گل قاشی کامانیم ناز ناز

... 

بارما و بارما برای گلی زمزمه  و ای که شب یروسی خودش خواندهممان ترانه
مایش گلی چشم، راندما را بر زبان میبا ممان لحن آن مماین بار ، ه بودکرد
 مایش را رویدست، گلناز پناه برد با یجله به پستتوی خانه، اشتک شتدپر از 
از ذمنش گذشت. ، که با اسد گذرانده بود را مایش گذاشت. تمام روزماییگوش

از اا برخاستتتت دی ر ، شتتیرین و لحظات پر از تلخی و ناکامی لحظات کوتاهِ
به  با سرآسیم ی، ک کنداا را ترتصتمیم گرفت آن، توانستت تحمل کندنمی

 اسد مم، ر و گلناز متواه او شتدنداا خارج شتد. اکببا یجله از آن، حیام رفت
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بین با ب»: فتاکبر با ناراحتی به گلناز گ، یداو را د، که چشتتتم به در دوخته بود
اکبر به  «؟چه کار کنیم»: گلناز گفت «چه ترفندی این دختر رو بیرون کشتتید.

د شای»: که خونستردی خود را حفظ کند و ن ران نباشد و گفت، او اشتاره کرد
د با اس «.شهکمتر اذیت می، ش برگردهخود گلی خونۀ، این طوری بهتر باشته

دیتدن گلی و یبور از حیتام اتانی تازه گرفت. با میجان شتتتروع به نواختن 
در این یک ستتال و اندی او را این چنین ، کردکرد.کالم با ن رانی ن امش می
 ؟پرورانددر سر می خامیچه فدر ، برای خواندن مشتاق ندیده بود

متا یدی پس از دی ری خانه اکبر را ترک مهمتان، مراستتتم تمتام شتتتده بود
 ممان کوچه خانۀ انتهای، شتتتنیدما را از دور میگلی صتتتدای آن، کردنتدمی

ه ب در حیام نشسته و، شدما کمتر و کمتر می. میاموی مهماندپدربزرگ او بو
دمد و از  آرامشکرد به خود ستتعی می، مای آستتمان چشتتم دوخته بودستتتاره

احستتتاو کرد ، در حیام بود دانستتتت چه مدتنمی موای بهتاری لذت ببرد.
اما صدایی او را ، از اایش برخاست به طرف داخل قدم برداشت، ستردش شده
مایش گوش، نزدیک در شد، آمداز دور صدای بحثی می، در کرد متواه پشتِ
قی د به آرامی نفس یمیبع، نفسش را حبس کرد، کالم و اسد بودند، را تیز کرد
 اگه»: با دقت بیشتتتتری شتتتروع به گوش کردن کرد. کالم گفت، کشتتتیتد

: فتاستتتد گ کنند!ت میدهیتدهیت، اا ببیننداین مادرش تو رو مایِپستتتردایی
مه م؟ نیکچرا نبش قبر می»: دوباره گفت کالم «آم.ید من اآلن میشتتما بر»

موم ت برای من میچی»: لرزانی گفتصدای اسد با  «چیز بین شما تموم شده.
رت برخورد آخ»: کالم گفت «ن خوابیدم و پاشدم!با خیال او من یه ساله، نشده

من » : استتد گفت «؟دشتتیبُ ن روی این بار واقعاً اوخواحتما می؟ یادت رفته
 ،داگه تو رو نخوا»: کالم گفت «کنم.د رفتار مین بخوامرطور او، میوض شتد

 من رو اگه»: استتتد با یصتتتبانیت گفت «خواستتتت!میممان طور که قبالً ن
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دلیلی نداره که تو رو »: کالم گفت «گردم!م برمیمداز رامی که آ، نخواستتتت
تو باید تو طول زندگی ، و خوامی بود تو ممون آدم سابقی، نچشم او تو، دبخوا

م به م پس آرامشش رو، فرصتی نداری دی ه، کردیاابت می نبه او خودت رو
: استتد گفت «؟ترک کرد ندیدی چطور مجلس رو، آیدخوش نمی روخدا ، نزن
فقط چند لحظه تحمل ، یدکمدم کرد، یدیشه ممراه من بودشما مم آقا اان»

اکت م سکال «به احترام شما! کنهبا من صتحبت  نکه او، دیبا من باشت، کنید
ستتگ ن هبان گلی طبق معمول چنان پارو ، ما به در نزدیک شتتدندآن، شتتد
د بدون ایتنا به پارو سگ به اما اس، لرزه به اندام کالم و اسد انداختکه ، کرد
شیم! اونم دوباره حرفش رسوا می با صتدای این سگ»: کوبید. کالم گفتدر 

در  به تواه نبدو دندهشق و یکاستد مانند ممیشه کله «افته.ما مینستر زبو
ر کرده س ش را مها در را باز، گلی که تمام واودش پر از تالطم بود کوبید!می
ممان چشتتتمان  !استتتد بون تواته بته ستتتگ تمتام واودش ن اه بود، کرد

ت ما شتتیطنولی منوز از آن، که گویا ستتخت تنبیه شتتده بودند، آمیزشتتیطنت
م که کال، گلی سرش را پایین انداخت و به آرامی به کالم سالم کرد، باریدمی

ن فقط ای، مزاحمت شدیمببخشتید دخترم »: گفت، از کارمای استد کالفه بود
: فتگ، گلی دستتی به ستر س ش کشید« تا آبرومون نره!، خفه کن وستگ ر

، کرداسد ممچنان ن امش می «این ستگ برای حفظ آبروی من اینجاست.»
تر دخ، دفعۀ آخری که او را دیده بود، خوامد ب ویدچه می، گویا یادش رفته بود

 یکه تقریباً دوران بلوغ خود را ط دی بواوان  او زناما حاال، ای بیش نبودبچته
ن خوام مفقط می»: با من و من گفت، بود مایش دو چندان شدهو زیبایی کرده

گلی  «تا خطامام رو ابران کنم.، یبد یه فرصتتتت دوباره بهم، رو ببخشتتتی
، ممن تو رو بخشتتید»: به آرامی گفت، اش انداختپریدهن امی به چهرۀ رنگ

بعد دستتتان لرزان خود را الوی  «ش به من برگرده!ه خاطر این که آرامفقط ب
وقت آرامش داشتتتته ی من میچخواتو نمی کهامامثل این»: او گرفتت و گفت
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میچ زمان و میچ ، میچوقت، تخاطرات، تچهره، سازت، تصدا، اسمت باشتم!
خوامی دوباره حرف من رو حاال مم با خودخوامی می کجا به من آرامش نداد!

 ت شدهپامایش سس، اسد دی ر قدرت حرف زدن نداشت «بندازی.ما نسر زبو
گلی به آرامی در را بستتت. ، اا دور کرداو را از آن، کالم بازویش را گرفت، بود
اش به او ستتگ حیام خانه خواستتت خُردشتتدنش را بیش از این ن اه کند.نمی

اما ، احستتاو امنیت کرد او با دستتت کشتتیدن بر ستتر ستت ش، نزدیک شتتد
مایش را دلیل بارش اشتتتک خودش مم، اختیار فرو ریختش بیمتایاشتتتک

چشمانش با او ممامنگ  چرا، اگر او میچ احستاسی به اسد نداشت، فهمیدنمی
  نبودند!
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باز مم لحاف گلدار مادر و باز مم کرستتی که ، مای بلند زمستتتانباز مم شتتب
را با  اشاکنون او قصۀ دلتن ی، نشستندرش دورش میروزی با پدربزرگ و ماد

به اای رویامای شیرین ، گذاشتدوز مادرش در میان میمای لحاف دستگل
زمستان برای او  کرد.ما در ذمنش مرور میکابوو مرگ مادر را شتب، اوانی

ادآور از دستتت دادن یزیزترین کستتان ی، مای زندگیش بودیادآور تمام تلخی
 .زندگیش بود

قاسم  دایی، آمدندما گلناز به ممراه اکبر و دخترانش به دیدنش میبعضی شب 
گامی ، دیدندتر از قبل میاو را محزون اما، زدندبا اکرم مرتب به او سر می مم

، ردکتر میو تنهایی را برایش مسجل ما گلی را بیشتر دلتنگمای آنسترزدن
از قفسی که مر روز در آن ، استتتبهتراین تنهایی ، زداما باز به خود نهیب می

 کرد.تحقیرت کنند. بنابراین آرزوی داشتن خانواده را از خود دور می

*** 

، اما ذمنش سخت مشنول بود، ریختمی ماداخل استدان گلی به آرامی چای
ای چرا آن زن لحظه؟ استای را به خانۀ او آوردهاکرم به چه منظور زن غریبه
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اکرم ، ما گذاشتمای چای را الوی آنوقتی استتدان؟ رددااز او چشتم برنمی
مای والیتیگلی اان این خانم از مم»: با لحن مهربانی گفت، دستش را گرفت

 هگلی با احترام ن امی ب «کنند.تر زندگی میطرف چندین محله اون، خودمونه
ر ومفت سال بیشتوشتتش یا بیستزنی اوان که شتاید حدود بیستت، زن کرد
بی بزرگ پشت ل، پیشانی بلند، مشدی و صورتی پهن ابرومای پرپشت .نداشت

مای اما چشم، اش بیشتتر شبیه مردما بودصتورتی گندم ون داشتت. چهره و
 .ردکنمایان می راش گیرایی خاصی داشت و زن بودنش درشتش و مژگان بلند

می گلین ک «گلین اان خودت با گلی حرف بزن.»: اکرم با لحنی آمرانه گفت
برادر من چند ، از مزاحمتراستش غرض »: اا به اا شتد و بعد با لبخند گفت

لی متأستتتفانه خی، کنه پدر و مادرمونمتنها زندگی می، که متارکه کرده وقتیته
ازه اگه اا، کنهتنها زندگی می ناو، فوت کردند، وقتت پیش که ما بچه بودیم

گلی ن امش را به زمین  !«بدید من شتتتما رو برای برادرم خواستتتت اری کنم
 انگلی ا»: اکرم گفت «ببخشید من اآلن کمی شوکه شدم!»: دوخت و گفت

لی گ «بشی. تو یروسشون، دوست دارند، زیر نظر دارند وقته تو روچند  مااون
، نمتودایی من اآلن میچ حرفی نمیزن»: ن تامی بته اکرم انتداختت و گفت

و اع ا، هان ، نیدویزیزم خودت می»: گلین با ممان حالت قبلی گفت «بزنم.
 نۀوتو خ، دمقول می، خوبی داره اما برادر من شرایط اقتصادی، خرابه اقتصادی

واست خگویا می، اش حبس کردگلی نفسش را در سینه «ن ستختی ندشی!او
مای گلی فهمید که اکرم از ن اه، اما حرفش را خورد و سدوت کرد، حرفی بزند

ین گل»: ماستت. دستی به شانۀ گلین زد و گفتصتحبتاو خوامان پایان این 
ین که گل «یه کمی بیشتتتر بامم آشتتنا بشتتیم.، خوب فدر کنیم، اان ااازه بده

مر »: تمیلی گفبا بی، برادرش صحبت کند بهگویا دوستت داشت بیشتر رااع
 به آرامی از اا برخاست.، شیدبعد چای خود را سر ک .«طور شما صالح بدونید
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 ،کشیدما میو لحاف را روی آن بردقاستم که پامایش را زیر کرسی میدایی 
گلی با « .که سترما تا منز استتخونم رسیده، رت رو بیایاان چای گلی»: گفت

م اسدایی ق، ما زیر کرسی نشستکنار آن، کردیجله برای او و زنش چای آماده
ا اانی گوی، دفوتی کرد و بالفاصتله ستر کشی، چای را در داخل نعلبدی ریخت

 ماش یالیییطعم چا نماو، خدا مادرت رابیامرزه»: ا لبخند گفتب، تتازه گرفت
امند رااع به چه چیز خواند و میمتا برای چه آمدهدانستتتت آنگلی می «بود!

 دایی قاسم باقی، بدون میچ حرفی به دایی قاسم چشم دوخت صتحبت کنند!
 نوماگلین خ، به من گفت، اکرم»: ی را مم در دمانش مزه مزه کرد و گفتیچا

، یرنم که تو میلی به ازدواج نداودمی، تو رو برای برادرش خواستتت اری کرده
 ،ندنگذرو، ونیرروزمای زیادی رو باید ب ذ، حق مم داری. اما یزیزم تو اوونی
ت ندگیکل ز، تونی با یه تجربه تلختو نمی، این روزما به تنهایی کار ستتختیه

پدر و ، دننواده تقریباً او اع مشابهی با تو داراین خو، ه بنا کنیروی اون پای، رو
دلیل متارکه ، تنها بزرگ شتتدن، مادرشتتون رو وقتی بچه بودن از دستتت دادند

 اصرار به ادایی زنِ ظامراً خودِ، ن به خاطر نازا بودن زنش بودهبرادر گلی، مسلم
ا گلی ب «.آرهدر می پااین تنهایی تو رو از ، نیدوبه مر حال خودت می، داشتتته

دایی قاسم  .«می اان من به این تنهایی یادت کرددای»: لحنی محزون گفت
، کنهکس به تنهایی یادت نمیمیچ»: گفت، اشتتک در چشتتمانش امع شتتد

 نم ازدومی، دایی اان»: گلی گفت «کنه!مجبور به یادت می ن روتنهتایی او
دایی قاستتم با  «آزارتون شتتدم.بایث ، مم به زحمت افتادیدتنهایی من شتتما 

فقط به خاطر ، کنممن اصتترار می اگه، خدا شتتامده»: ممان حالت قبلی گفت
ت رنج اما از تنهایی، بینممن میچ آزاری از ستتتمت تو نمی، هتخودت و آینتده

م دی ر تا دایی قاس، دانست چه حرفی بزندنمی، گلی سرش پایین بود «برم.می
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، ستتتای او منطقی امدانستتت تمام حرفاما می، صتتحبت ندند به ازدواجرااع
ش ترمیم اگویا قلب شدسته، او دی ر توان دل سرردن به کسی را نداشت ولی

مرد ، هایآدم پخته، هترمسلم ده سالی از تو بزرگ»: نیافته بود. دایی قاسم گفت
و سرش ت، انجالیهحرف و بیآدم کم، زندگی خوبی داره و ع، ستخت کوشیه

 است و دایی قاسم با چنان شور وفایدهگلی که دید مخالفتش بی «.خودشهکار 
، فایده دید و ستتتدوت کردبحث را بی، زنتدبته آن مرد حرف میحرارتی رااع

سرنوشت او ، دارنددست از سرش برنمی، ما تا او را شومر ندمنددانست آنمی
م چش، یرفتنپذ، ممیشته زیردست بودن، ر روستتا بودمای دی مم ممانند زن

دایی قاستم از اا برخاست و با  د شتدن و شتدستتن!و بارما و بارما خُر گفتن
 «شن.نی روح مادر و پدربزرگت ناراحت میاگه تنها بمو»: صتدای آرامی گفت

ی ر یمر با ترو زندگنی تا آختونمی»: سر گلی را بوسید و گفت، بعد خم شتد
خیلی زودتر از این ، دم بودیدختر خو اگه، تو مثل دخترمام برام یزیزی، کنی

 امشتتب»: بعد به اکرم اشتتاره کرد و گفت «بودمت!هفرستتتاددوباره خونۀ بخت 
م دایی قاس .داد و میچ ن فت ستری تدان اکرم« رم.من می، نپیش گلی بمو

اکرم را دیتد کته متفدرانته به ، گلی او را بتدرقته کرد وقتی برگشتتتت، رفتت
اکرم ، ما را برداشتآرامی استتدان مای چای چشتم دوخته استت. بهاستتدان
 «بخواب!، ایدایی خستهزن»: گلی گفت، ای به چشمان او چشم دوختلحظه

ا ام، چقدر مرددی، دونمگلی اان می»: گفت، اکرم که گویا از خواب برخاستتته
مر ، هتنهایی زندگی کن، تونهاین روستا زنی به سن تو نمی تو، ای نیستتچاره

و ممه از تنهایی تو وحشت  ممه، تراشنددیوار خواست ار میش از در و روز برا
 ما چیست! دانست منظور اکرم از این حرفگلی می «دارند!

 برای دی ران، تنهایی من»: با خود گفت، ما را برداشتتتبدون حرفی استتتدان
مای روستا به ممین نحو دانستت زندگی اکثر زنمی «تره تا خودم!وحشتتناک
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ما شتتومری در نظر ه بخوامند ریش ستتفیدان فامیل برای آنبدون آن ک، بود
م ر این که با فامیل نزدیک خود ، ورندآما را به یقد مم در میآن، گرفتندمی

 وگرنه میچ آشنایی، کردند و به این صورت شناختی روی مم داشتندازدواج می
ا ما را تتوانستتت آنکه می، قبل از ازدواج مقدور نبود. فقط شتتانس و اقبال بود
مای آن زمان به طالق ختم آخر یمر در کنتار یدتدی ر ن ه دارد. اکثر ازدواج

خود را در  زن میچ حقی نداشتتت. گلی مم، حق طالق مم با مرد بود، شتتدمی
ریزی میچ راه گ، طلبیدکه دوباره او را به مبارزه می، دیدبرابر چنین مصافی می

 که شاید به قول دی ران، دادت خود راه میای را در خلود بی انهیادوباره ب، نبود
 اش را از دل دی ران بزداید!وحشت تنهایی تنها نباشد و

گامی به مم اش را گاهخستتتته مایچشتتتم اکرم که تا گردن زیر لحاف بود و
روزی که ، نی بودزن مهربو، رو خدا بیامرزه مادرت»: به آرامی گفت، فشردمی

ن ازدواج من با مردی که ستتن آتااا: گفتبه آتابیگ ، کردداشتتت شتتومر می
که  ،شاید خدا خیری تو اون گذاشته: بیگ گفت آتا؟ چه حاصتلی داره، باالو

به  گرفت و برگشتطالق  گریون چشم وقتی که مادرت با، دونیممن و تو نمی
 شنه بهآتا مم با آوردن تو به این خو؟ آتا اان، داشتتتت چه خیری: آتتا گفت

پدر و  آن، شهبود که ان یزه زندگی برای من و تو می خیرش آوردن گلی: گفت
ون ش قلب شادی تو، مایشتون یادشون رفتتنهایی، به کل، دختر با آوردن تو

اگه بایث »: به آرامی گفت، گلی که اشتتتک از چشتتتمانش روان بود «اومتد.
 :اکرم با ممان لحن آرام گفت «.خوشحالم، ما چند صباحی شدمخوشحالی اون

، کنهاز اوالد می رپُ دامنت رو مم شاد و ءاک با این ازدواج خدا دل تو روشاان»
 «تا با شادی این مسیر رو طی کنی!، کنندستبز می ت روما مستیر زندگیاون

و شاد  م سبزنم مسیر زندگیدوبعید می»: مایش را پاک کرد و گفتگلی اشک
روزی که از شمال »: فتاکرم گ «ایی و رنج والدینمم!دار تنهمن میراث، بشته
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، یبدبین شدولی حاال ببین چقدر غم ین و ، ر از شتور زندگی بودیپُ، اومدی
 ،گلی ستتاکت بود و حرفی نزد« ت کرده.که افستترده، هن تأایر تنهاییاین ممو

 پس از لحظاتی مر دو در سدوت خوابشان برد.

امع بودند. ستاده آتابیگ  قاستم و اکرم ممراه با فرزندانشتان در خانۀ محقر و
. نشسته بودند سوی دی ر اتاق، ه با شتومرش و مستتلماین بار ممرا گلین مم
گلی مثل یرف ممیشتته در پستتتو ، کردندمای دایی قاستتم پذیرایی مییروو

قاسم  با ااازۀ دایی پس از دقایقی تا در موقع مقرر بیرون بیاید.، پنهان شده بود
ای مقدی متوسط و شانه مردی با، آمد ممراه با سینی چای با دستی لرزان الو

، استتتدان چای را برداشتتت، خشتتن ای یبوو وچهره، ر پشتتتمومای پُ، پهن
قرار بود مستتیر ، گلی با یجله از کنار او رد شتتد، ن امی ستتطحی به او انداخت
ایجاد و دوباره شور زندگی در  ایدر دلش ارقه، دزندگی او با این مرد سبز شو

، برای شتتوری دوباره، طلبیدرمای بیشتتتری میاما دلش گ، آن روشتتن شتتود
مای دی ران که برایش دانستتتت بته حرف دلش گوش کنتد یا به زمزمهنمی

باید خود را در این ، کردند. اما او حق انتخاب نداشتتتتآرزوی خوشتتتبختی می
یا آ، رق شدن در تنهایی نجات دمدغید دستی او را از تا شتا، دادورطه قرار می

 ؟!ۀ یبوو بودصاحب چهر آن دستِ

شتتوق ، دوباره خود را لبریز از یشتتق، مر حال مقدمات ازدواج فرامم شتتد در
ا این ب ،بر پایه دوستتتی و محبت بنا کند اش راتا زندگی، زندگی و تالش کرد

مستتلم دامدار بود و ممان طور که خوامرش ، افدار پا به خانۀ مستتلم گذاشتتت
ندگی یه داشتتت و تقریباً زو تتع زندگی بهتری نستتبت به بق، گلین گفته بود

اکثر روستاایان با فقر دست و پنجه نرم ، تری برای خود فرامم کرده بودراحت
ی از بعض، بیشتترشان مجبور بودند، ند و به نان شتب خود محتاج بودندکردمی

تا بتوانند ، فصتتول ستتال به شتتهرمای بزرگ بروند و دور از خانواده کار کنند
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ما قدرت درمان بیماری افراد تأمین کنند. بعضی از آنمایحتاج خانواده خود را 
امدانات اان ه خاطر نبود خانواده را نداشتتند و یزیزانشتان الوی چشمشان ب

م نتیجه و مد زندگی روستاایان مم نتیجه انگ بو او اع نابسامان، سرردندمی
 نظام ارباب رییتی.
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 22فصل 

گویا پشتتت این چهره قلبی ، یبوو و ادی بود مردی اشچهره مستتلم مانند
که ممیشه با ممان ریتم یادی ، بود احساو و بدون میچ ترشی قرار گرفتهبی
اتفاق  وگلی برای او گویا امری یادی د و نه کند. ورود شتتتزنتد نه تند میمی

 گلی را رنج تواهیروزمای اول این بی اش رر نداده بود!ختاصتتتی در زندگی
، که شتاید منوز موای ممسر اولش را در سر دارد، زدبه خود نهیب می، دادمی

ویا اما گ، او را با مهربانی متواه خودستتتازی، پس تو باید بیشتتتتر تالش کنی
 ،بعد از گذشت چندین ماه گلی فهمید، زدمسلم در دنیای دی ری دست و پا می

ه شدل ب، یده بودندا تراشای از سنگ رقطعه گویی ای ندارد.که تالش او نتیجه
بود و دورش را با گوشتت و پوست و چربی تزاین کرده بودند. او انستان شتده

یرون از ب به راحتی توانستمای گلی نداشت. میمیچ حساسیتی به آمد و رفت
ایش وسایل آس اشته به کارمای خانه رسیدگی وو فقط مانند یک گم خانه برود
به تر از خشونت اسد را تجرتلخ چنین گلی روزگاریاین ، را تأمین کندمرد خانه 

دی ر از میجان در واودش  تر!زمرآگین که تینش، تواهی بودکرد و آن بیمی
 ربان قلبش را احساو ، فشرداش نمیخبری نبود. اگر دستتش را روی سینه

ه این بود که دی ر نیازی ب، زنتدگی او تنهتا تفاوتش با چند ماه پیش، کردنمی
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مند مردی تنو، اش او را بیدار کندمای شبانهکه با پارو، هبان نداشتسگ ن 
خودش از این مقایستتته  کشتتتید!خوابید و تا صتتتبح خرناو میدر کنارش می
 لی واقعیت زندگی او ممین بود.و، شدشرم ین می

ما دیرتر از بقیه به خانه برد و شبمایش را به صحرا میصتبح زود مستلم دام
کرد و را روشن می چرقش، نشتستفی الوی تراو خانه میبدون حر، آمدمی

و با سدوت شروع  طبق روال مر روز غذا را آماده رفت. گلی ممبه فدر فرو می
از ب؟ اندطول روز را چ ونه گذرانده، بدون آن که بررستتند، کردندبه خوردن می

ی با صدای چای را بیاورم و او، پرسیدکرد و از او میگلی بسام چای را آماده می
 «آره»: گفتخاست میکه از ته گلویش برمی

ه میو»: گفتآورد. به خودش میگلی در پستتتو ایستتتاده بود ادایش را در می 
بعد با حرص  «آره»: دادبا صدای کلفت اواب می خودش و بعد دوباره «رمبیا
: فتگکرد و میتر میو بعد دوباره صتتدایش را کلفت «رمکوفت بیا»: گفتمی
آویزان روی دیوار  به آینۀ اش گرفت.متای خودش خنتدهگلی از حرف« آره»

به  و بعد بیشتر« ؟از دست دادی گلی اان یقلت رو»: پستتو خیره شد و گفت
ندنه واقعاً من یقلم رو از دستتتت »: خیره شتتتد و گفت خودش در آینه چهرۀ
 انیقل داشتتتی که از المیج اگه»: تشتتری به تصتتویر آینه زد و گفت !«مداد

مستتتتأصتتتل و ناراحت  !«چاه بیفتی گشتتتتی تتا این طوری دوبتاره توبرنمی
ن امی به او  مسلم، تادبه طرف مسلم به راه اف، مای چای را آماده کرداستدان
گویا او مم از این و ع ناراحت ، پس از دقایقی چایش را ستر کشتید، انداخت

 تر از گلی!چه بسا نارا ی، بود
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 گامیگاه، بدون میچ تالطمی، ما گذشتچند سال از زندگی خالی از یشق آن
، مانند گلی خوامر ولی چون مستتلم مم، زدما ستتر مینخوامرشتتومرش به آ

ی ادغدغهزندگی بی آمد.ما زیاد مهمانی نمیخانۀ آن، برادری از گلین نداشت
دون خالی و ب، بیرون رفتنشنه ن ران از خانه ، مایحتاج خانه بودکه نه ن ران 

ا احساسی خود راو مم در حصار بی، سعی کرد گلی از یشق. بنابراینمفهومی 
مر روز سرمشق خود سازد که این زندگی توست تو بیش از این ؛ محصور کند

، ددر آن تعبیه شتتده بو زندگی که تنها یک فصتتل، نباید توقع داشتتته باشتتی
از گرمای ، ی و ستتدوت! گویا او را به قطب پرتاب کرده بودندستترد، زمستتتان

شتتش ماه از سال شب کرد که این اا باید باور می، بودخورشتید محروم شتده
، در آن واود نداشتتت که یشتتقی کرداستتت واین زندگی نحس را تحمل می

 د!شیاو مم باید متومم م، کردندم یشق زندگی میومت ممه با درنظرش گویا
مثل قبل خود را با ، ستتعی کرد، ین دستتت از الب تواه مستتلم برداشتتتبنابرا

به  ،مای مادریش مشنول کندکارمای خانه و رفت و آمد با گلناز و دی ر فامیل
مستتتلم مردی این چنین استتتت و باید او را به ممین گونه ، خودش بقبوالنتد

 دوست بدارد و احترام ب ذارد!، برذیرد
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مای لباو را آورده و طشت، ا کنار اوی آب نشتسته بودندممثل ممیشته زن
مایی ر آب و میاموی زنرشُ صدای شُ ، مایشان بودندمشنول چنگ زدن لباو
ی خاص را ایجاد کرده و آمن  درمم آمیخته، ودندما بکه مشنول شستن لباو

از دخترما و کارمایشتتتان برای گلی تعریف که ، بود ممراه گلناز بود. گلی مم
خواستتت چیزی می نشتتستتت. او ممای محزون بر لبش میگلی خنده، کردمی

 اما او حرفی برای گفتن نداشت!، برای گلناز تعریف کند

مای ستتتن ین متواه ن اه، دادمای گلناز گوش میموقعی که به حرف
مای طشتتت، بعد از این که کارشتتان تمام شتتد، اممیتی نداد، زنی شتتد

ه ک یزن، اما در این من ام، ی خانه شوندتا رام، لباو را بر ستر گرفتند
 «!؟تو زن مسلمی»: مقدمه گفتبی، به او نزدیک شد، کرداو را ن اه می

ه حالت یجوالن زن با «بله»: گلی ن امی به او انداخت و با مدث گفت
از کجا باید »: گلی لبخنتدی زد و گفت «؟!دونی من کیممی»: گفتت
خته شتتنا گفتم شتتاید من رو»: تگف، زن ن امی به گلناز کرد« ؟نمبدو

مستتر م، تو لعیا ندنه»: گفت، گلناز ن امی یمیق به او کرد« باشتتید.
: ناز گفتگل «پس شناختی!»: لعیا با خنده تلخی گفت «؟!سابق مسلمی

 ،بعد مدثی کرد ...«اونم، مبار بیشتتتر تو رو ندیدحدو زدم چون یک»
دگی زن»: گفت، ورانداز کردلعیا دوباره گلی را « ؟نم کجادونمی»: گفت

 ،کمی قیافۀ ادی به خود گرفت، گلی اوابی نداد «؟!با مستتلم چطوره
 «خشتتک و ستترد!»: گفت، لعیا لبخندی زد، ی به او انداختن اه ستترد

: لعیتا گفت «؟متا چیتهمنظورت از این حرف»: گلی بتا تعجتب گفتت
 «؟!ماوکروالل منوزم مثل؟ مونهما تا دیروقت بیرون میمنوزم شب»

لعیا  «زارم.من از کنایه بی، بزنی ب و خوای حرفیمی اگه»: گلی گفت
، تندچرا گف»: گلی گفت «؟مادا شد نچرا از او: ن فتند؟ کنایه»: گفت
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ه سته سالمن اآلن یک پسترِ؟ نازا»: گفت، زدلعیا لبخندی  «نازا بودی!
 «؟ما چیهمنظورت از این حرف»: گفت، گلی چشمانش گرد شد« دارم!

 ثلم از وقتی که کنار رودخونه دیدمت دلم لرزید. فهمیدم»: لعیا گفت
 ،وادانم قبول ندرد، نستتم سدوت کنمنتو، کشتییذاب می داری من

گلی و گلناز به مم خیره شتتتدند.  «تر از این تباه بشتتته!ت بیشزندگی
مفت »: لعیا گفت« ؟ببینیم چی شتتده، درستتت حرف بزن»: گلناز گفت

ن تمام که او، پای مردی ریختم م رومای زندگیلستال از بهترین سا
ش نیکه معشوقه دوران نواوو، کردمی ایاحساسش رو خرج زن دی ه

به  ،ای یخ شتتدهتمام بدنش تبدیل به قطعه، گلی احستتاو کرد «بود.
چه » :با صدایی آشفته گفت، گلناز او را در آغوش گرفت، داد گلناز تدیه

ه ب، وقتی فهمیدم، داشتم ممین حال رومنم »: لعیا گفت «؟ی زنگمی
بیا » :گفت، فشرد، لعیا دست گلی را گرفت« خاطر ممین طالق گرفتم!

متات رو اتابت نی حرفتومی چطور»: گلنتاز گفتت «نتۀ من.ویم خبر
شتتتما  ،چرا باید اابت کنم»: لعیتا ن امی به گلناز کرد و گفت «؟کنی
وادانم راحت ، ستتتتممن فقط خوا، یدمام اممیت ندبه حرف، نیدتومی
 «بشه!

، ا شدندلعی ما مر سه وارد خانۀآن «بیا بریم.»: گفت، گلی ن امی به گلناز کرد
ازی ب، بود مادربزرگش پیرزنی که گویا ای در حیام کنارپستتر بچۀ ستته ستتاله

 ،مادر او را یاشقانه بوسید، ما خود را در آغوش لعیا انداختبا دیدن آن، کردمی
و  تهکنار باغچه نشس که یرزنی فرتوتپ، به مادربزرگش ستررد بعد دوباره او را

ی لعیا با مهربان، محقر لعیا شدند ۀواستش به کودک بود. وقتی وارد خانتمام ح
 ۀشست. گلی که گویا تمام واودش تشنکنارشان ن، ردما چای آماده کبرای آن

مای لییدی از فام»: لعیا گفت« ؟این زن کیه»: گفت، مای او بودشنیدن حرف
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مم  مم ستتن، خواستتتندمی ما از بچ ی ممدی ر رواون، دور مادری مستتلمه
ن واووموقع مسلم منوز ن اون، ش دادزود شتومر ن رواما پدر ستتاره او، بودند

مشدلی نداشت. مسلم مر چه تالش ، کردبا شتومرش زندگی می بود. ستتاره
اره شه. گویا ستطوری که آبروریزی ن، ما بشهبایث ادایی اون، نستتنتو، کرد
ن اواز ، زیاد تمایلی نداشت، دریغ شتومرش شامل حالش بودمحبت بی، موخان

اما ، با من ازدواج کرد ناو مسلمم برای الب تواه و ایجاد حسادت، ادا بشته
 ،رفتمر روز به دیدنش می، ش بیرون کنهاز ستتر ن رونستتت یشتتق اوباز نتو

تا این که باالخره ، مستتلم دل بدنهاز ، توانستتتواقعا نمی ممونچون ستتتاره خا
، خواستتت طالقش بده، شتومر نفهم ستتتاره به رفتارمای زنش مشتدوک شتتد

با ، بهانه کرد نازایی من رو، جله برای این که به مراد دلش برسهمسلم مم با ی
که مر چه زودتر از شومرش ادا ، ویدۀ ازدواج به ستاره داد، م دادطالق یجله
ه تا بچه ب، طالق منتفی شد، ز شومرش باردار شده بودم او. اما ستاره خانبشته
از  ،ش بدشتتهستتتاره نتونستتت دستتت از بچه، بچه که به دنیا آمد، دادنیا بی

ش ن و بچهشومرش مم چون به او، ن رو ببخشتهاو، شتومرش خوامش کرد
 ،غیرتی تموم قبول کردبا بی، ش از مم براچهنخواستتتت زندگی، مند بودیالقه
ن با او ش روستاره رابطۀ خود، تنها شد، کاله موندمستلم سرش بی طوریاین

 ظامراً !با اصتتترار اطرافیان و خوامرش با تو ازدواج کرد اونم، کامالً قطع کرد
 بست ان زنش، کردهاما برادر من که به تازگی ازدواج ، م شتده بودچیز تموممه

تاره ن دوباره با سکه مسلم خا، متواه شد، کنندنۀ ستاره زندگی میونزدیک خ
و ا رم. وقتی برادرم به من این حرفرهش میبه دیدن معشوقه، کنهمالقات می

لم که مس، فهمیدی خودت چطور»: گلناز گفت «.آگامت کنم خواستم تو رو، زد
ع طالق دادنم وقیحانه بهم خودش موق»: لعیا گفت «؟کنهخیتانتت می بهتت
ی امیچ یالقه»: گفت «ازش ادا بشم!بدون دردسر ، با نفرت و یجلهتا ، گفت

ومرش ش»: لعیا گفت «؟شومر ستاره متواه نشده»: گلناز گفت «.بهم نداشتته
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 ،یه کمی بزرگ بشهتا ، ولی بخاطر پسترش سدوت کرده، نستتهدومی از اولم
شومرش میچ تواهی ، آدمی طالقشتون زمزمۀ، نگممه می، بعد طالقش بده

لعیا  «پس فاتحۀ زندگی منم خونده شده!» :گلی گفت «شتون نداره.زندگی به
 لی روتجربۀ تلخ قب، مستتلم تو رو طالق بده، کنمفدر نمی»: گفت، مدثی کرد
گلی  «شتتته.که ستتتتاره زنش می، ن بتایتد مطمئن بشتتتهاو، کنتهتدرار نمی

گلناز گویا تمام این  «.خدا لعنتش کنه»: گفت، ردمایش را به مم فشتتتدندان
نم باور توواقعاً نمی»: گفت، تدانی خورد، ه باشتتتدما را در خواب شتتتنیدحرف
گن ماتون دروغ نمیچشتتتم، کنید شتعقیب چند روز، کافیه»: لعیا گفت «کنم!

 «بهتون!

از باید گلن»: در طول مستتتیر گلی گفت، گلناز و گلی از لعیا خداحافظی کردند
، لناز افتادگای به اندام با شنیدن دشت لرزه «باید به دشت بریم.، تعقیبش کنیم

ای بر اایش میخدوب شتتد. گلی که متواه تنییر لحظه، اش ستتفید شتتدچهره
از بدون حرفی به رامش گلن «؟ایستتتادیوچرا »: ایستتتاد و گفت، حالت او نبود

 ی ممگل، گویا تمام بدنش منجمد شتتده بود تاز شتتنیدن کلمۀ دشتت، ادامه داد
عیفی گلناز با صدای   نشد.متواه تنییر حالت او ، غرق افدار پریشان خود بود

خوب » :گلی گفت «نبتاید باور کنیم.، ن نبینیمگلی اتان تتا خودمو»: گفتت
، ریمما نباید دشت ب»: گلناز با ممان صدای  عیف گفت« بینیمم.می، مریمی

: فتگ، گلی طرف او برگشتتتت و ن امش کرد« گم تعقیبش کنه.بته اکبر می
 «.اکبر ب و تعقیبش کنهیمو پس به، باشه»

برای » :گلی گفت «ما دروغ باشه.م این حرفگلی اان شاید تمو»: گلناز گفت
ی اگلی با حرص خنده «به خاطر حسادت!»: گلناز گفت «؟چی باید دروغ ب ه

 به من نکه او، ننددوممه می؟ مزدبه زندگی یخ؟ حسادت به چی»: گفت، کرد
 ،نه برن ردمی خوروزیه اگر ، میچ مراستمی ممراه من نیست تو، واهی ندارهت
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ش خمیرمایه، گفتماین چند ستتتال به خود می منِ احمق تو، شتتتهن رانم نمی
 ایدی ه ن تموم احستتتاستتتش رو پتای زنِامتا او، اوریتهذاتش این، ممینته

عد ب «آروم باش.»: گفت، مای گلی را در دست گرفتگلناز دستت «ریخته!می
ه دی »: ادامه داد و« گذاشتیم.مامون رو تو خونۀ لعیا اا طشتت لباو»: گفت

مر دو بتتا یجلتته بتته طرف  «دارم.برمی متتا رواون، مآفردا من می، دیروقتتته
 مایشان به راه افتادند.خانه

دانست مین، و منتظر آمدن مسلم بود ای نشستهگلی در نور کمرنگ چراغ فتیله
او ؟ اشدو باحساچرا باید ن ران این زندگی سرد و بی؟ چرا باید منتظر او باشد

بود. گونه آشفتهپس چرا این، شقی در این زندگی احساو ندرده بودکه میچ ی
، ان یز ادا شومدانم باید از این مرد نفرتمی»: با خود گفت، قدری آرام گرفت

وباره د، ز دی ران را تحمل کنمان یآمیز و رقتمای ترحمولی دوبتاره باید ن اه
وقتی  «این امایت نامهربان قرار گیرم.دالنۀ مای ستتتنگقضتتتاوت در برابر

 ،یشتر از مسلم از خودش متنفر شدب، خاطرات زندگی خود با مسلم را مرور کرد
که دلش در گرو کسی دی ری ، بودکه چ ونه محبت خود را خرج مردی کرده

او آغوش  در صتتورتی که، به صتبح رستانده بود مایی را با اوچ ونه شتب، بود
بعد از مدت مدیدی . با این فدرما دوباره مشوش شد؟ کردهدی ری را آرزو می

 اما نه برای یشق برای نفرت!، ش به ترش افتادقلب

*** 

حالت تهوع ، کرددرد غریبی در شتتدم خود احستتاو می، توانستتت بخوابدنمی
، کشتتیدبه آرامی از اایش برخاستتت. طبق معمول مستتلم خرناو می، داشتتت

اش توانستتت خفهمی، کاش قدرت داشتتت، می از روی نفرت به او انداختن ا
اش کمی آب خورد امتا حالت تهوع، نتد بته آرامی بته طرف کوزه آب رفتتک

تا این مواود منفور از دیدگانش ، زودتر صبح شود، کردشتدیدتر شتد. آرزو می
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مای تا صحت حرف، داد گلی آن شتب رفتاری یادی از خود نشان، دور شتود
 عیا روشن شود.ل

یا تمام گو، مایش را به زمین دوخته بودو چشتتم یش نشتتستتتهروهگلناز روب 
 به آرامی، کردگلی با رنگ پریده به او ن اه می گنتامان مستتتلم گردن او بود!

گلناز میچ اوابی نداد! گلی  «؟متای لعیا ممه راستتتت بودپس حرف»: گفتت
گلناز  «؟کنم اان چی کارخاله »: با صدای  عیفی گفت، رفتسرش گیج می

 :گلی گفت «دار نشتتدی!خدا را شتتدر بچه یباید مر چه زودتر ادا شتت»: گفت
 :گلناز به چهرۀ او خیره شد و گفت «حال خوشتی ندارم!، ولی من چند وقتیه»
 «خدایا!، یزیزم چرا رن ت پریده؟ حالت چطوریه؟ چه حالی یزیزم»

ه گلناز مستتأصل و ناراحت ب، دمدکه بتواند تو تیح ، تر از آن بودحالگلی بی
 پُراز تمام واودش، که بخوابد، گلی را وادار کرد، دنبتال طبیتب روستتتتا رفت

ی تواند با کسحتی دی ر نمی، دی ر رمقی ندارد، کرداحستاو می،  تعف بود
 دردودل کند.

نه ا معایر گلی، طبیب مردی مسن سال بود، پس از ستایتی گلناز با طبیب آمد
 به احتمال»: گفتوقتی با خوشتتحالی ، شتتد شحاالتش متواه بارداریاز ، کرد

گلناز تیره و تار شد. شک گلی مم به یقین  دنیا در برابر دیدگان «!زیاد بارداره
دانستتت روزی به خاطر باردار نمی، تمام واودش اشتتک شتتد و بارید مبدل و

، کرد اه میما را نگلناز طبیب را که ماج و واج آن باید خون ب رید!شتتتدنش 
 ایاین بار با چه امله، گریستتتمی او مم، می کرد. به طرف گلی برگشتتترا

بچه  این»: گفت، گلی به گلناز ن اه کرد؟ گرم کنتدتوانستتتت دل گلی را می
 به احساو تو م ه، بوستید، گلناز دستتش را گرفت« ؟حاصتل چه احستاستیه

« .اکی و مهربونیهر از پکه پُ، حساو تواها، چیزی که مهمه؟ ت شک داریخود
 «؟نمک من اآلن چی کار»: گفت، پر از بیچارگی به گلناز انداخت ن امی گلی
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د بای، تو اآلن مادر این بچه معصتتومی»: گفت، مایش را پاک کردگلناز اشتتک
اید فراموش کن! ش مای لعیا روفعالً حرف، تا سالم به دنیا بیاد، مراقبش باشتی
م ویعنی من به تم»: گلی گفت «د.ل بیاد این بچه مستلم سر یقبه خاطر واو

نه من »: گفت، گلناز لحن ادی به خود گرفت «متام چشتتتم ببنتدم!حقتارت
اود و، ر واود این بچهفعالً به خاط مجبوری، مگببخشی می گم مسلم رونمی

 «؟دآی مسلم سر یقل میگتو می»: گلی گفت «تحمل کنی! نحس پدرش رو
 ش رو فراموشن خودیشق پنهو، بایث بشهدار شتدنت بچه اگه»: گلناز گفت

ب باید گذشتتتت ت خُبه خاطر واود بچه توام، ت تواه کنهبه تو و بچه، کنته
 «؟یعنی این کار درسته»: گلی گفت «کنیم!کنی. کاری که ممۀ ما مادرما می

، ایتو اآلن حامله، بعد گلی اان درستتتت و غلط بودنش بمونه»: گلنتاز گفت
رده! شتتتاید نخواد به خاطر بچه اانی حق طالق با مَ در، نی ادا بشتتتیتونمی

امه دا، شروع به گریه کرد، آغوش کشتید با ناراحتی او را در بعد «.طالقت بده
 «نه به فدر انتقام.، ت باشتتیم تو اآلن به فدر ستتالمتیخوامن فقط می»: داد

زی دی ر چی را بست و مایشچشم، گرفته بود گلی که تمام واودش را  عف
 ن فت.
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ه تا کودکش ب، ممان طور که گلناز سفارش کرده بود. گلی در خانۀ مسلم ماند
رداریش را . خبر باتنییری در رفتار مستلم ایجاد شود تا، منتظر بماند، دنیا بیاید

ان آورد ای که بر زبکلمه. تنها تنییری در رفتار او ایجاد نشد اما، به مسلم گفت
این امله را مم گویا از ته  «پس بیشتتتتر مواظب خودت باش.»: این بود کته

گلی در درون خود کودکی را  آورد که یمقش خیلی زیاد بود!چامی به زبان می
دانستتت چه ستتوخت! نمیکه بیشتتتر از خودش دلش به حال او می، پروراندمی

 ۀربتج، آرزوی این احستتاو در یشتتهمم؟ اش ب یردتصتتمیمی رااع به زندگی
صتاحب فرزندی شتود که گوشت و پوستش از واود خودش ، مادر شتدن بود

او را از این تنهایی نجات  او مم در این دنیا کسی را دارد و، داحساو کن، باشد
دانست نمی تجربه و لحظات برایش زارآور بود! اما حاال این احستاو و، دمد

ست داننمی، اش را بخواندکند یا قصۀ ادایی در گوشش الالییرا قصۀ یشق 
در صورتی که تنفر از ، کردکه در واودش رشد می، شودچ ونه یاشق کودکی 

پدرش تمام واودش را فرا گرفته بود. تمامی این تضادمای واودش او را روز 
ولی ، دندکرگامی گلناز و گلین به او رسیدگی میگاه، کردتر میبه روز  تعیف



 باز هم تنهاییو  

17
0

 

 که به زندگی دل رمش، واود او نیاز به یشقی داشت، کافی نبود امرستیدگی
 وران سخت بارداریش را طی کند.تا بتواند د، کند

*** 

و  گلین و گلناز دستراچه به این سو، کردوسایل را آماده می قابله روستا مشوش
، ودب اما او به قدری ناتوان، فرا رسیده بودگلی موقع زایمان ، دویدندآن سو می
، داشت تجربه زیادی، قابله زنی مسن بود، دنیا بیاوردتوانست بچه را به که نمی

ا یجز رتمامی واودش  به دنیا بیاید. کودکتا ، کردتالش می، چند سایتی بود
. باالخره کمک کند تا خدا، خواست تا بلندتر دیا بخواننداز بقیه ، فرا گرفته بود

 مایمرگ را با تمامی ستتلول، دنیا آوردبا مرارت بستتیار گلی کودک خود را به 
پا به این ، دوستتت نداشتتت گویا، وزاد دختری زیبا بودن واودش احستتاو کرد!

با » :قابله من ام رفتن به گلناز گفت رنج مادرش باشتتد!تا شتتامد ، دنیا ب ذارد
اید ب، خیلی  عیف شده، رو به دنیا بیارهش تا بچه، مرگ دست و پنجه نرم کرد

را  مایشتوانستتت الوی ریزش اشتتکگلناز که نمی «باشتتید. خیلی مراقبش
 ب یرد سری به تأیید تدان داد.

، بیهوش در حالتی مثل اغما، دندبو که ن ران حال گلی، خانه پر از کسانی بود
به »: تکنان گفبا کلماتی مقطع و گریه، اش گذاشتگلناز کودک را روی سینه

دست و پای ، کردک شروع به گریهکود« مات رو باز کن!خاطر این بچه چشم
او مم به مادرش  گویا، دادستتینه مادر به شتتدت تدان می خود را روی قفستتۀ

ز گلنا، مایش تدانی خوردپلک، مایش را باز کندکته چشتتتم، کردالتمتاو می
تا با لمس کردن نوزادش ، به کودکش چسباند، رمقش را گرفتمای بیدستت

قطرۀ اشتتدی از ، کردمایش را باز چشتتم زندگی را دوباره احستتاو کند. گلی
 مایش سرازیر شد.گوشۀ چشم
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*** 

ول مشتتن، با زحمت او را از زمین بلند کردگلی ، کردپروانه به شتتدت گریه می
بت از گلناز و گلین به نو، گذشته بود ششیر دادنش شد. چندین مفته از زایمان

، نیاورده بودقتدرت خود را به دستتتت  امتا او منوز، کردنتداو پرستتتتتاری می
راه ، توانستفقط به زحمت چند قدم می، اش برسدتوانست به امور زندگینمی
 وکی که در حامل یش، افتادروی زمین می، شدولی دوباره دچار  عف می، برود

توان او را گرفته ، ناراحتی که در بارداری متحمل شتتده بود و به او وارد شتتده
گلناز و ، ای نداشتتتفایده، خود بایستتتدروی پای ، کردمر چه تالش می، بود

رفته ترو واودش را فرا گ، مرتب به او سر بزنند، توانستندگلین مم دی ر نمی
واه ت، مسلم چند روزی بود «م.ندنه من واقعاً فلج شتد»: گفتبا خود می، بود

، دکرتالش می، گلی روزنۀ امیدی در دلش شتتدفته بود، خاصتتی به او داشتتت
 اند از یهدۀ کارمایش برآید.تا بتو، را بیشتر کندمایش تعداد قدم

*** 

، دمایش را شمرده بوتعداد قدم، تا چند قدم دی ر بردارد، به دیوار تدیه داده بود
در این من ام مستتتلم ، رستتتیدمی قدمدَه  به، داشتتتتاگر دو قدم دی ر برمی

به او  با مهربانی، وارد شتتتد، وقت گلی آن را ندیده بودکه میچ باخوشتتتحالی
 ،گلی از رفتار او گیج شد «؟یرراه می»: گفت، در آغوش گرفتو او را  نزدیک

صدایی  با، بعد از او فاصله گرفت «ی!شمی از این به بعد بهترم»: مستلم گفت
ه بهتر به خودت و بچه برستتی کستتی رو برای این ک»: گفت، که مثل آواز بود

، دنفسش را در سینه حبس کر ،گلی به دیوار چسبید« که مراقبت باشه.، مآورد
تاره بیا تو س»: مسلم با ممان لحن گفت «؟کی رو»: با صتدای  تعیفی گفت

نقش زمین شتتد. چشتتمهایش ، اختیار تنش از دیوار ستتر خوردگلی بی «م!وناخ
مای مو، میدلی متناسب، زنی با قد کشیده، ه در چشتم دوختب، رفتستیامی 
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ه ب، چشتتمانی درشتتت و نافذ با، بودراق که از چارقدش بیرون زده مشتتدی و ب
 آمد!سمت او می

تاره خانه را نشان س، رفتای سبدبال به این سو و آن سو میمسلم مانند پرنده
به  گلی «...پروانه، ماینم دختر زیبا»: گفت، بعتد به پروانه اشتتتاره کرد، دادمی

 منشاید ای»: گفتبه خود می، کردما را ن اه میحرکات آن، دیوار تدیه داده بود
شه باید برای ممی یعنی ممه چیز تموم شد.، م باشهمای شتبانهیدی از کابوو

، رسونمتا ب به ده مام روقدم، نه باید بلند بشم، یه زن دی ه رو تحمل کنم واود
نه آن روز ، فایده بودمر چه تالش کرد از اا برخیزد بی «ه نمونده!چیزی به دَ
 ی ر.نه روزمای د ه رسید ومایش به دَتعداد قدم
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مای پروانه را که چ ونه با مهارت لباو، مای ستتتاره خیره شتتده بوددستتتبه 
 ،شیرش دمد که، که در آغوش او ب ذارد، تا کودک را آماده کند، کردیوض می
 یکااازه ندمد به کودکش نزد؟ ما را پس بزندتوانستتت این دستتتچ ونه می

مشتتنول شیر ، آغوش گرفت کودک را در، او قدرت این کار را نداشتت، شتوند
تا کی »: گفت، ای به او خیره شدگلی لحظه، ستاره کنارش نشست، دادنش شد

تو  من ممه چیز رو دربارۀ؟ تر از مادر رو بازی کنیمهربان خوای نقش دایۀمی
این  شومرت» :گفت، ه لبخند مضحدی بر لبانش نقش بستستتار «دونم.می

: فتستاره گ «؟شومر من یا معشوقه تو»: گلی با تنفر گفت «طوری خواستته!
 «کنم.من مر روز تیمارت می اایی وواود این بچته تو اآلن این بته ختاطر»

رد و ای کخنده، ستاره از اا برخاست «؟تو به خاطر چی این اایی»: گلی گفت
ولی خودت از ممتته »: گلی گفتتت «ببینم! بتتدبختی تو رو اومتتدم»: گفتتت
 «مونه.اواب نمیت بیمان درازیوزب»: ستاره گفت «!تریبدبخت

*** 

در ، دکشیدر تراو مرتب ستی ار نمی ردی ، آمدنه نمیدیر به خو رمستلم دی 
صتتدای  ،کردلده تمام محبتش را بی دریغ نثار ستتتاره میب، رفتفدر فرو نمی
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دی ر توان ، رفتواود گلی فرو میممانند تیری زمرآلود در ، مایشتتتانخنتده
فشرد. از شدت یصبانیت مایش را به مم میدست، اشتک ریختن مم نداشتت

شتتد و با به ستتقف چوبی خانه خیره می، شتتدمایش به مم ستتابیده میدندان
نامم گ، آخه به چه ارمی، میعنی من محدوم به این زندگی»: گفتمی ناراحتی
 «؟چی بود

مشتنول شیر دادنش شد. ، وانه را در آغوش گرفتدر تاریدی شتب آمستته پر
، داناو را در قبری گذاشته، کرداحستاو می، تنها حس زنده بودنش ممین بود

 با زحمت کارمای، توانست چند قدم برداردفقط می، برای ممیشه فراموش شده
دستتت و ، افتادآن مم بارما و بارما به زمین می، شتتخصتتی خود را انجام دمد

 شد.میپایش زخمی 

ا مخانۀ روستایی آن، به دیوار تدیه داد، به آرامی کودک را ستراایش گذاشت 
 ،خوابیدندکه تمام ستتتاکنان آن خانه در آن اتاق می، شتتتامل اتاق بزرگی بود

ای در خواب میچ دغدغهدورتر از او مسلم بی، ر و بر خود انداختن امی به دو
اختیار اشتتتک از ت چرا بیدانستتتنمی، کشتتتیدمانند ممیشتتته خرناو می، بود
کسی دستش را روی گلویش گذاشته ، کرداحساو می، مایش ااری شدگونه

مستتتلم تدانی خورد از اای خود ، به ستتترفه افتاد، فشتتتردو حلقومش را می
تا ، گلی دستتتش را روی دمانش گذاشتتت، آمستتته به ستتمتش آمد، برخاستتت

متواه قطرات ، اش قطع شتود. مستلم به آرامی کنارش نشستصتدای سترفه
لی اما گ، مایش را پاک کندتا اشک، دستش را پیش برد، اش شداشک در گونه

بعد سرش را نزدیک  «ی!وحشی شد»: مسلم گفت، با شدت دستش را پس زد
ندت بوی گ»: گلی آمسته گفت «؟ی امشب کنار تو باشمخوامی»: برد و گفت
سیلی محدمی به  ،مستلم که توقع شتنیدن این حرف را نداشت «.دهآزارم می

خودت بهتر ، ماز ستر ترحم ن هت داشت»: گفت، آلود او نواختصتورت اشتک
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مایش را به آرامی اشک، مایش را روی صورتش گذاشتگلی دست «نی.دومی
د بار دی ر مسلم دستش را بلن «!شرفیچقدر بی، نمدومی آره»: گفت، پاک کرد

ه برو ب»: ا طعنه گفتگلی ب «؟شتتده چی»: در این من ام ستتتاره گفت، کرد
تاره به س «کنم بیرون!نه پرتت میفردا از این خو»: مسلم گفت «یشقت برو.

از »: گفت، ما پرتاب کردگلی آب دمانش را ستتتمت آن، متا نزدیک شتتتدآن
ره او را ستتتا، پهلویش کوبیدمستتلم ل دی به  «گیرم.ن حالت تهوع میدیدنتو
د بع «دونه که مرده!می، بندازه خواد خونش رو گردن تومی ناو»: گفت، گرفت

 دهاش رفع شگلی گویا احساو خف ی، تا سراایش برگردد، مسلم را وادار کرد
ای که به پهلویش خورده اما درد ناشی از  ربه، کرداحستاو ستبدی می، بود
را  مایشچشم، به آرامی ستراایش دراز کشتید، کننده بود برایش ناراحت، بود

 تا میچ چیز را نشنود!، وشش فرو بردان شتانش را در گ، بست

*** 

کرد و او مم طبق  مستتلم از راه رستتید و ستتتاره با دلبری برایش چای آماده
از » :گفت، ن امی به گلی انداختبعد ، معمول با احترام تمام از او تشتتدر کرد

ت نستتتم راحفقط دیشتتب تو»: گلی گفت« ؟نی نهمای دیشتتبت پشتتیموحرف
بون ز»: گلی گفت «.زبونت دراز شده»: گفت، آمدمستلم به طرفش « بخوابم!

او را ، اش را گرفتمسلم یقه «ماش دراز بشتته.تا گوش؛ بهتره، آدم دراز بشته
، دازمنبه غلط کردن می امشب من تو رو»: گفت، کشان کشان به سمت در برد

گلی که روی زمین کشتتیده  «م.تا بدونی از ستتر خیرخوامی تو رو ن ه داشتتت
 «نشی! نمامردم ان شت بین تا، یم داشتن ه تو از ترو آبروت»: گفت، شدمی

من به حرف ، م آبروکدو»: گفت، شتتتیتد او را بته در کوبیدای کمستتتلم نعره
چقتتدر ، فهمیاآلن کتته پرتتتت کردم بیرون می، مدکس اممیتتت نمیمیچ
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، یدکشاما مستتلم مانند آتش زبانه می، ستتاره الو آمد تا مانع شتود «.بدبختی
 کرد.ار گلی میفحش نث

موا تقریباً تاریک شتتده بود. ستترمای یجیبی حدمفرما بود. او بدون تواه به  
ی گل، با شدت در خانه را بر روی او بست، ما گلی را از خانه بیرون انداختستر

 احساو، زمین سرد بود، نتوانستت، اما مر چه تالش کرد، برخیزد، کردستعی 
مایش از شتتدت ستترما به مم دندانتمام بدنش در یخ فرو رفته استتت. ، کرد
امشتتتب از ستتترما یخ ، خر خط زندگی تواهاین اا آ»: با خود گفت، خوردمی
 رصتتدای گریه پروانه از دو «ی!شتتبرای ممیشتته راحت می، میریمی، زنیمی

 «به بچه شیر بدم.، آن ستراغماآلن می»: با خود گفت، اش را الب کردتواه
اما خبری نشد! ، چشتم به در دوخت، خوردمایش به مم میممانطور که دندان

ا توانستتت پامایش ردی ر نمی، حاال تمام تنش بدون اختیار به لرزه درآمده بود
، مایش تار شده بودشود. چشمواقعاً دارد منجمد می، احستاو کرد، تدان دمد

تی زیر دس، در این من ام احساو کرد، توانست به خوبی اطرافش را ببیندنمی
 فت و او را از زمین بلند کرد!فرو رمایش بنل

*** 

 ن امش، سایه و شومرش کنارش نشسته بودندزن مم، مایش را باز کردچشم
اان  گلی»: بعد گفت، اا شد. زن اشاره کرد استراحت کندکمی اابه، کردندمی

رد م« ن شتدم.مزاحمتو»: . گلی با خجالت گفتاات اَمنه، اان ران نباش. این
آستتیه دستتتی روی صتتورت  ما دور شتتد.از آن، برخاستتتممستتایه از اایش 

 بعد ادامه« کرد! ش روشتترف کار خودآخر بی»: گفت، ی کشتتیدپریده گلرنگ
آستتیه اان اآلن پروانه »: گفت، گلی دستتتش را گرفت« .استتتراحت کن»: داد

 به، در این من ام قطره اشتدی از گوشتتۀ چشتتمانش سرازیر شد «و!گرستنه
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 دانست چهآسیه نمی «شتیرش بدم.، برام بیاریش، هشتمی»: ستختی ادامه داد
 به طرف در رفت.، آرامی از اایش بلند شدپاسخی دمد به 

ایش ماو به سختی چشم، چند دقیقه بعد آستیه ممراه با ستاره کنارش نشستند
بعد  ،شیر بده ت روبچه »: گفت، ستاره پروانه را در آغوشش گذاشت، را باز کرد

که  ایگلی دختر بچه «ب و غلط کردم!، عذرت خوامی کناز مسلم م، یمبیا بر
ازه گویا اانی ت، مایش را بوستیدگونه، در آغوش کشتید، مامه بودتقریبا مفت 

ش را از یقه مادر آویزان کرده مایمشنول شیر دادنش شد. کودک دست، گرفت
 امی ن، شتتتد وقتی از شتتتیر دادن پروانه فارغ، ودمحدم او را چستتتبیتده ب و

دی به برای مرمر بار ، من مثل تو نیستم»: گفت، تحقیرآمیز به ستاره انداخت
 «!مسلم لیاقت نداره، دهبه من نمی غلط کردن بیفتم! شرافت من این ااازه رو

 !«دل کندن از بچه چقدر ستتخته، دونممی، مثل تو مادرم منم»: ستتتاره گفت
 «کردی.نمی ول ت روبه خاطر موستتتت بچه، مادر بودی تو اگه»: گلی گفت

پروانه منوز محدم گوشۀ لباو مادر ، ستتاره پروانه را از آغوشش بیرون کشید
 گلی آمسته ان شتان کوچدش را باز کرد، ا در دستان کوچدش ن ه داشته بودر

ا عد دستان کوچک پروانه رب «بینید!به زودی می یقوبت کارماتون رو»: و گفت
 یجله بیرون رفت. ستاره با، بوسید، کردتابی میبی که

، دتوانست فریاد بزننه می، یدغلتمایش میقطرات اشک از گونه صداآرام و بی
ز قلبش ا، آستتیه کنارش نشتتست توانستت از آن محل منحوو ب ریزد!نه می

! هشمطمئن باش حالت خوب می»: بعد به آرامی گفت، درماندگی او به درد آمد
یه »: فتگ، ه او انداختگلی ن امی ب «تو فقط نیاز به مراقبت و رسیدگی داری.

 :گلی گفت «ب و.»: گفت، تر رفتآستتتیه نزدیک« دارم. م ازتخوامش دی ه
یه آس« .من رو به روستای برادرم برسونهای کهگاری یا مر وسیله، ایدرشده»

ا تا با گاری ی، کنمپیدا می کستتی رو، فردا صتتبح باشتته»: گفت، فدری کرد
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 چطور»: گلی با صتتدای محزونی گفت «برستتونه. درشتتده تو رو به برادرت
ق گردن مم ح، یمما ممسایه»: آسیه گفت «تونم محبتتون رو ابران کنم.می

 راز بدشد و ن ران چیزی نباشد.که د، اشاره کرد بعد« داریم.

. گاری سوار شدپشت ، گاری بودبا کمک آستیه و زنی که گویا ممسر صاحب 
ز تر از دیروگلی که حالش دگرگون، تبه ممراخدا »: گفت، آستیه او را بوسید

ام تم، ای از واودش را اا گذاشته استاز او تشدر کرد. احساو کرد قطعه، بود
 بنض، خانه مسلم ن امی انداخت درِ ! برای آخرین بار بهواودش پر از درد بود

 شد. زن صاحبتر میقلبش لحظه به لحظه فشترده، راه نفستش را بستته بود
ت باید خود، موا خیلی سرده»: گفت، او را محدم با پتو پوشاند، آمدی الو گار

 زنی زمخت و با پیشانی بلند و، اش انداختگلی ن امی به چهره «رو بروشونی.
زیاد  سنش، مایش در گودی سرش قرار گرفته بوداستخوانی براسته که چشم

د کنار ممستترش نشتتستتت. مر، رفتبعد از پوشتتاندن او الو ، دادنشتتان می
مایش پیدا فقط اندکی از چشم، ستر و صتورت خود را پوشتانده بود، چیگاری

 ایبا نعره، گرفت، بی که الوی گاری مهار کرده بودبود. محدم دمنۀ دو استتت
 ما را وادار به حرکت کرد.آن

مایی که زمستان از ممان، آمدبوی زمستان می، مستیر ناممواری در پیش بود
دم و بازدمشتتان مانند دود ستتفید دور ، تاختندمیما استتب داد!می قفرا بوی

ن گامی زفقط گاه، شد. مسیر به سدوت گذشتچرخید و محو میسترشان می
گلی با  ،کردندبا ن رانی گلی را ن اه می، شدندو شومر به یقب گاری خیره می

دوباره احساو  شتد وگویا از اهان خود ادا می، خوردمر تدانی که گاری می
مایش گویا به شتتماره ستتت. نفسر از درد خود منوز زندانیالبد پُر کد، کردمی

، دانستتت چه موقع از روز استتتنمی، دیداطرافش را تیره و تار می، افتاده بود
 :خواست فریاد بزندمی، شدچهرۀ معصتوم پروانه در برابر دیدگانش مجسم می
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اما  «رو بنل کنم!م تا یه بار دی ه بچه، غلط کردم، مبه مستتتلم ب ، برگردید»
 مایش را نداشت.یارای تدان دادن لب، دمانش قفل شده بود

*** 

گلی احستتاو کرد ، به طرف خانه مدد دوید، یاده شتتدبه تندی پ چیگاری زن
تصور ، بردصدای خوشی که او را به روزمای دور می، شتنودصتدای آوازی می

مردی به او ، کردز مایش را بابه ستختی چشم، دچار اومام گشتته استت، کرد
 : خواندبا صدای خوشی چنین می، خیره شده بود

 ایمانیم ناز ناز، دینیم گَل گَل گَل

 ...قاشی کامانیم ناز ناز گَل گَل گَل

به شدت ، ما بارانی بودندچشتتم، آمیز را شتتناختمای شتیطنتگلی آن چشتم
 لبش را وادار به ترش ساخته بود! ق، باره او را احیا کرده بودآواز دو، باریدندمی

گاریچی دوباره سر ، مدد ممراه با ممسر گاریچی دوان دوان به طرف گلی آمد 
 سر اایش، ون تواه به مدد به سمت گاری رفتبد، و صتورت خود را پوشاند

بعد از ، خانه برد او را به گریان، خوامرش را در آغوش کشتتید شتتستتت. مددن
 ده محو شد.ری در امتداد ااای گالحظه

با ن رانی به او ، ممستترش ایران به استتتقبالش آمد، وارد خانه شتتد ددوقتی م
وانست تنمی، مای گلی بسته بودچشم، تا گلی را روی زمین ب ذارد، کمک کرد

مدانی او از ، ایران او را در آغوش کشتتتید. زن یاقل فهمید، ستتتخن ب ویتد
ا ت، نیاز دارد، اندزی گرفتهکه تمامی احستاسات و یواطفش را به با، استتآمده

مانند اذانی که در گوش نوزاد تازه به ، دوباره محبت را در گوشش زمزمه کنند
مای سرد شتروع به زمزمه کرد. صتورتش را به گونه، کننددنیا آمده زمزمه می
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ر با م، رمق گلی فرود آمدمای بیاختیار اشتتتدش در گونهبی، گلی چستتتبتاند
در آغوش گرم متادرش اای ، کردگلی احستتتاو می، کردای کته میزمزمته
ما به آن نیاز داشت! مدد با یجله دنبال ممان آغوشتی که ستال، استتگرفته

 فشرد و الالییایران ممچنان با مهربانی گلی را در آغوشش می، طبیب رفت
 د!کرآرام آرام محبت و آرامش را در واود گلی تزریق می گویا، خواندبرایش می
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 25فصل 

ولی  ،بود کمی او اع زندگی مردم بهتر شده انگ تمام شده و، چند سالی بود
ار گذشتت. کسانی که دامدان زندگی روستتاایان با فقر و تن دستتی میممچن
هدۀ توانستتتند تا حدودی از یمی، نستتبت به بقیه زندگی بهتری داشتتتند، بودند

صتتتاحب دو دختر و یک ، کردود برآیند. مدد نیز دامداری میمخارج زندگی خ
که دختران ازدواج کرده بودند. پسرش ممراه خودش به کار دامداری ، پسر بود

ای داشت. ممسری مهربان و یاقل که دغدغهزندگی ساده اما بی، مشنول بود
 . با ورود گلی به خانۀکردتمتامی مشتتتدالت زنتدگی را ممراه با او مموار می

با ، احساو کردگلی ، مانند یضتوی از ایضای خانواده با او برخورد شد، ماآن
مورد لطف پدر و مادری قرار گرفته که ممیشتتته ، کندخانواده خود زندگی می

 تا حدود زیادی حال گلی، مایشان توانستندما با رسیدگیش را داشت. آنیآرزو
نوز مم قدرت راه اما م، از سقوم در دره مرگ نجاتش دمند، را بهبود بخشتند

 رفتن نداشت.

*** 

گویا منوز ان شتان کوچک ، فشرداش میمایش را روی سینهگلی دست
توانستتتت الوی ریزش نمی، کردپروانته را در گریبانش احستتتاو می
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ستتن پروانه را محاستتبه ، گذشتتتمر روز که می، اشتتدانش را ب یرد
دمد. ممان نشان میکرد او اآلن چه رفتاری از خود تصور می، کردمی

مایش ممچنان اما چشم، روزمای اول از غصه شیرش خشک شده بود
از او ، نشستایران کنارش می، باریدروز و شتب در فراق فرزندش می

ای مبا گریه ت روخود شآخر»: گفتبعد با ن رانی می، کرددلجویی می
 ییمازن قصتتۀ، داددوباره دلداریش می «کنی!کور می وقتتوقت وبی

 ،ولی اکنون زندگی خوبی را دارند، اندکه مانند او دچار شتتدستتت شتتده
مای او تر از حرفاما حس مادری گلی قوی، کردبرایش بارما بازگو می

ای دخترش را فراموش کند. بعد از مدتی مدد لحظه، توانستتتنمی، بود
تا من امی که ، که فدر خودش و ستتالمتیش باشتتد، او را شتتماتت کرد

باید بتواند روی او ، ستتتالمتی خود را بازیابد، تواندنمی، وامدخودش نخ
زیرا  ،غول ناامیدی و ناکامی را بار دی ر شدست دمد، پای خود بایستد
 ز زمین خوردن و برخاستن نیست!زندگی چیزی ا

گذشت. مدد او را به زحمت ممراه با چندین ماه از حضتورش در خانۀ مدد می
در ، در واود خوامرش بدمدبیعت اانی تازه تا ط، بردپستتترش به صتتتحرا می

ما و گیامانی که در پهنۀ به گل، نشتتستتتبا مهربانی کنارش می صتتحرا مم
امد زمستونی ما مر ستال شاین»: گفتمی، کرداشتاره می، صتحرا روایده بود

طوری که وقتی به این دشتت ن اه ، کنهنابود می ما روزمستتون اون، تندستخ
 قتیولی و، کنهرشتتد نمی که دی ه مرگز چیزی تو اونی کنفدر می، کنیمی

ایی شادی و زیب، آرندوباره زیباتر از قبل سر از خاک بیرون می، شهکه بهار می
بعد  «ما باید از طبیعت درو ب یریم.، این رسم طبیعته، دنرا به ممه مدیه می

ای رامیدی ب، تصور کن»: دادمی ادامه گذاشت ودستش را روی شانۀ گلی می
ممه ، شهمی نببین چطوری زشتی و پلشتی اای زینشو، رویش نداشته باشند
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که باز ، دهمی واما مر ستتتال بهار این نوید ر، گیرهچیز رنگ مرگ به خود می
خلق کرد! تو منوز زیبایی و ، زیبا شد، شهباز مم می، زندگی کرد، شتهمم می

 «.رو نابود کنهبهارمات ، ت نبایدزندگی اوون پس چندین زمستان تو

پدربزرگ یزیزش که ، متای آتابیگ انداختمتای متدد او را یتاد حرفحرف 
ز او با ا، چ ونته بتا واود از دستتتت دادن تمامی یزیزانش در انگ و قحطی

مادرش محترم با واود آن ممه ناکامی چ ونه ، یشق و محبت ن هداری کرد
آسایش زندگی کند. با  تا او در، روز و شب به کار و تالش پرداخت به خاطر او

، نمباید منم بتو»: متا پتامتایش را در آغوش گرفت به خود گفتیتادآوری آن
تصمیم گرفت تمامی تالش خود را به کار  «دوباره روی پامای خودم وایستم.

 متی کامل خود را به دست آورد.تا سال، ببندد

ر و موای دلرذی، رفتبتدین ترتیتب مر روز ممراه بتا برادرش بته صتتتحرا می
تر روی مای ستستش را محدمقدم، کردان یز کومستتان را استتشتمام میدل

دریغ ایران و مدد واودش لبریز از یشتتتق از محبت بی، گذاشتتتتزمین می
 شد!اانی تازه در واودش دمیده می، شدمی

 ،افتاش شتتتادابی خود را بازیدوباره چهره، توانستتتت به طور کامل بهبود یابد
اما در قلبش منوز دردی ، ی زنتدگی بته خود گرفتمتایش رنتگ زیبتاگونته

 فقدان فرزندش!، دادناخوشایند آزارش می

که مر چه زودتر خوامرش را ، از او خواستتته بود مدد پینامی به مستتلم داده و
او مم بتته طور غیتتابی گلی را طالق داد. این بتتار طالق برایش ، طالق دمتتد
ی راحت توانست بهنمی، داا گذاشته بو زیرا پارۀ تنش را در آن خانه، ناگوارتر بود

 به فراموشی سرارد!، زندگی تلخی که با مسلم داشت
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 ایی مجعدچشمانی متوسط و موم، دارای صورتی کوچک، ایران زنی ریزنقش
بعضتتی اوقات کناری ، دادکوچدش ستتنش زیاد نشتتان نمی به خاطر اثۀ، بود
ا خنده بعد ب، کرداز درد پا گله می، کردشروع به مالیدن پامایش می، نشستمی
مدن از آ «گلی اان قدر اوونیت رو بدون.، ببین چه زود پیر شدیم»: گفتمی

مانند دخترمای خانواده با  او، گذشتتتتگلی در آن خانه یک ستتال و اندی می
به دام به  در کارمای رستتیدگی، کردق و محبت با مدد و ایران رفتار مییشتت
ما دیوارما موش داشتند و موش، ولی روستتا کوچک بود، کردما کمک میآن

زن  ،زن مرده، از پیر و اوان کله خواست ارما پیدا شده بود!دوباره سر و ، گوش
طالق داده و از ممه بدتر از میان خواست اران برادر ایران که خود زن و بچه 

بایث ستترافدندگی  و تمام خواستتتار ازدواج با گلی شتتده یرمشتتبا بی، داشتتت
 شنبه خاطر آمد و رفت کرد!در این امر اصرار و پافشاری می، خوامرش شده بود

. مر بار شتتتدبرادر و زن برادرش می، گلی، انه خوامرش موابات ناراحتیدر خ
تصتتتور ازدواج مجدد ، به آنها اواب رد دمد، کردگلی از برادرش خوامش می

، کردروحی خوامرش را درک می مایبرادرش مم حالت، رای گلی زارآور بودب
 داد.ما میاواب رد به ممۀ آن
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*** 

تا روزمای سرد و ؛ کردما را در آغل آماده میمدد تمام دام، موا سترد شده بود
تمام ستترمایۀ زندگی او ، ما نرستتدب ذرانند و آستتیبی به دام، ستتخت را بتوانند

د از تا بتوان، کردما ن هداری میکه به دقت از آن، گوسفند بود گاو و ممان چند
 بافی رابا کمک ایران دوباره ااایم گلی مم، دۀ مخارج زندگیشتتتان برآیدیه

دوباره تار و ، کردبتا زدن تتار و پودمای رن ارنگ ستتتعی می، آغتاز کرده بود
ر ار کردن کنااو با ک، پودمای پاره شده و از مم گسیختۀ افدارش را ترمیم دمد

اش را التیام یافت و روح ستتترمازدهزن برادر مهربتانش آرامش خود را بتاز می
 بخشید!می

*** 

ا ب گلی مم، گلناز و اکبر نشتتتستتتته بود کنار بافی را رما کرده وایران ااایم
 ،گلناز لبخند به لب داشتتتت، کردما پذیرایی میمای چای داغ از آناستتتتدان

: فتگمر بار که گلناز می، کردباالی گلی را تماشتتا میایران با مهربانی قد و 
: فتگایران زیرلب می «ی مثل قبل سرحال و سرزنده شده.گل، خدا رو شدر»
را در  دان چایاست، وداکبر سرش پایین ب «ال حول و ال قوۀ اال باک ماشااک!»

ردد م، گویا برای گفتن حرفی که در دل داشتتت، کرداا میداخل نعلبدی اابه
 ه برای ورود او برخاسته بود.ک، فشرد با گرمی دست اکبر را، مدد وارد شد بود!
اله گلناز از خ»: با صدای آرامی گفت، گلی کنار گلناز نشست، مم نشستندکنار 

: فتگ، ناز ن امی به چهرۀ ن ران او کردگل «؟شیما دیدتازگی؟ پروانه چه خبر
 ،گلی اشتک در چشمانش حلقه زد «.ای شتدهبچه شتیرین و بامزه، بله دیدم»

افتاد  اآلن باید راه؟ شبیه کی شده»: گفت، سعی کرد الوی ریزش آن را ب یرد
به  مدد ن امی، گلناز سرش را برای تأیید پایین آورد «؟!خوب رشد کرده، باشه
 «؟چه خبر»: بعد با لبخند گفت، ما شتتتدپچ کردن آنمتواه پچ، ما انداختآن
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رای خواستتت بگلناز می، خیلی وقت بود»: انداخت و گفتاکبر ن امی به امع 
ن م مزاحمتوگفت، ی فرصتی پیدا کردیموقت، اما من گرفتار بودم، ددیدن گلی بیا

کبر ا .«خوش آمدید»: مدد با مهربانی دستتی به شانه اکبر زد و گفت «بشتیم.
 ؟حرفی بزنم یا نه، به مو ویی که تو ذمنمهرااع، نمدون نمییمو اا»: گفت
رای اتفاقی ب؟ هچیزی شد»: گلی با ا تطراب گفت «خوام ناراحتتون کنم!نمی

د با ممان مد «.فتادهنه میچ اتفاقی برای پروانه نی»: اکبر گفت «؟هپروانه افتاد
: فتاکبر گ «!ب و حرفت رو»: حالت قبلی دستتش بر شتانۀ او گذاشت و گفت

جب گلی با تع «فوت کرد! مدت بعد ستاره چند، بعد از اومدن گلی پیش شما»
هانۀ دیدن دین بار به بستاره چن، بعد از رفتن تو»: گلناز گفت، به گلناز خیره شد
، ببینه ش رون که بچهولی ااازه نداد، ش رفتنۀ ممستتر ستتابقپستترش به خو

 ناو خواست کهمی، ه ممسر سابقش شده بودمم مر روز کارش التماو ب نماو
خاطر ممین با مستتلم دچار  به ابقش برگرده!دوباره به زندگی ستت، رو ببخشتته

ش بچۀ کس خود به اای بچۀ، ستاره دوست نداشت، دیدی شدش مایاختالف
با ، مجبور شتتد که دوباره باردار شتتده!، متواه شتتد اما، ای رو بزرگ کنهدی ه

 متأسفانه بعد از، گیش رو ادامه بدهبا مسلم زند، همای پیش اومدالفواود اخت
 فعهیه د، دوشیدشتیر گوستفندما رو می وقتی، رو به دنیا آورداین که پسترش 

 در این من ام «بعدِ چند روز از دنیا رفت!، زیر آوار موند، سقف طویله خراب شد
: گفت ،بعد به مدد ن امی کرد« مسلم موند با دو تا بچۀ کوچیک.»: اکبر گفت

گلی رو به ، بشتتند ما واستتطهتا اون؛ رفتنۀ اقوام میوخ درِ مابچه مر روز با»
گلناز  «.کردندشتتتون بیرون مینتهن رو از خواوولی ممته ، ننتدخونته برگردو

، داومبیشتتترین اایی که برای التماو می»: گفت، مای اکبر را ادامه دادحرف
 «ن!بیرو، کرد شاز خانه پرت، دایی قاسم کتدش زد، ودخانه دایی قاستم و ما ب
تا واستتطه ، اومدید، ش ستتوختتون برااما شتتما دل»: مدد در این من ام گفت

نۀ ما ن مر روز به خواو، نه این طور نیستتتت»: اکبر با یجله گفت «شتتتیتد.ب
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لناز گ، سترپرستندکه بی، کردما رو بهونه میبچه، ختاندمیراه  گریه، اومدمی
ین ا، ن اومدیمما برای دیدن او، دوستتت داشتتت گلی رو ببینه، خیلی وقت بود

ته مدد آشف «تا دی ه خونۀ ما پا نذاره.؛ بریممی بینازاوری بهانۀ مسلم رو مم 
ما ، یدیمو اان از دستت ما ناراحت نش»: اکبر گفت، از اایش برخاستت، شتد
 «خواستیم شما رو ن ران کنیم!نمی

، دیننام مسلم رو به ما رسواکبر اان حاال که پی»: گفت، مدد به او ن امی کرد
دی ه خوامرم رو ، ذارموقت نمیب و میچ، نشتترف برستتوبی به اون پینام منم

را  جابعد با ناراحتی آن «زندگی کنه. ماشبا، دچه برستته به این که بخوا، ببینه
از پروانه  ،یعنی کسی نیست»: با ن رانی گفت، ترک کرد. گلی آشفته شده بود

! کستتی نیستتتدختر اان چرا »: ایران با صتتدایی بلند گفت «؟ن هداری کنه
 از این به بعدم، ندن هتداری کرد شتتا حتاال از، یمته داره، پروانته پتدر داره

دی ر  ،مایش پشیمان شده بودو بیان حرف اکبر که گویا از آمدنش« تونند.می
 گلناز از اا که بروند.، از اا برخاستت به گلناز اشاره کرد، روی ماندن نداشتت

 امشب، از راه دور آمدید؟ کجا»: فتگ، ند شتد. ایران دستت گلناز را گرفتبل
ر س خاله اان ما باید به اقوام دی رمونم»: اکبر با احترام گفت «پیش ما باشید.

مای او حرف گلناز مم «رض ادبی کنیم و گلی رو ببینیم.ی، یمفقط اومد، بزیم
تو  من فقط برای دیدن»: گلی را در آغوش کشتید و بوسید گفت، را تأیید کرد

، بعد از ایران خداحافظی کردند .«ای نداشتتتتممیچ منظور دی ه ،بودم اومتده
 رفتند.

ان گلی غرق در افدار پریش، کردسر سفرۀ شام مدد زیر چشمی به گلی ن اه می
اینقدر فدر ، بخور دختراان شتتتامت رو»: ایران بتا مهربتانی گفت، خود بود
را ن اه  مدد و ایران او، متواه شتتتد، گلی ن امی به اطرافش چرخاند« ندن!
. مدد من امی شد و مشنول خوردن غذایش« چشتم»: با لبخند گفت، کنندمی
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: به آرامی گفت، اندکنار خود نش، دست او را گرفت، کردندکه سفره را امع می
گلی با تعجب  «دی!می خیلی وا تتح اوابم رو، پرستتمستتؤال می ازت یه» 

دوستتتت  مستتتلم رو» : مدد با ممان قاطعیت قبل گفت، برادرش را ن اه کرد
دد م و بعد مدث کرد. «من»: گلی گفت «؟زندگی کنی خوای باماشمی، داری

ت به قضاو وت ندن! من روبده سد وا تح اوابم رو»: با صتدای بلندتر گفت
فرصت دوست داشتن به من ، وقتمیچ ناو»: گلی گفت «کنی!غلط وادار می

د مدد نفس راحتی کشی «زندگی کنم. نبا او، من میچوقت دوست نداشتم، نداد
، بار تو رون یهاو، زندگی کنی باماش، نیتونمیم دی هوقت پس میچ»: و گفت
یین  ،ق و دوستی نباشهیشت ش زنده به گور کرده! زندگی که توشنهخو توی

ت بچه، وقتت بته خاطر بزرگ کردنپس میچ، یش کردتجربته تو، مردگیته
 رخاست و از او دور شد.اایش ب بعد از «دوباره به مردگی فدر ندن!
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ست دو شد ۀربسال ی تج . گلی در آستانۀ بیست ومفتمت.ش بود 9330سال 
 بودن در، که از دیدن فرزندش محروم بود و مددر از این را پشتت سر گذاشته

برای امل خانه ، ختانتۀ متدد برای او با واود امنیت و آرامشتتتی که داشتتتت
گامی بایث دلخوری مدد و بحث او با برادر ایران گاه، بوددردستترستتاز شتتده

، ردکمرد متأملی که سودای ازدواج با گلی را از سر بیرون نمی، شتدایران می
 شد!بایث از بین رفتن آرامش او در خانه برادرش می

*** 

 ماایران با احترام از آن، بودندای وارد خانۀ مدد شتتتدهمهمانان غریبه
 بعد از، که گویا خوامر و برادر بودندمرد و زن اوانی ، کردپتذیرایی می

ا ت»: ما گفتایران به آن، از گلی خواستتت اری کردن، پذیرایی شتتدن
 ،گلی مم از پستو خانه خارج نشد« تونم اوابی بدم.نمی اومدن شومرم
 «ولی این بار با کمی وقفه!، ن داستاندوباره تدرار ممو»: با خود گفت

این بار رفتارش ، پرستتی کردبا مهمانان احوال، مدد پس از ستتایتی وارد شتتد
ار تا صحبت کنند! گلی از رفت، ویدۀ دی ری بیایند ما خواستاز آن، خشک نبود
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 :رد ندرد! با خود گفت ما رامای قبل آنچرا مثل دفعه که، برادرش متعجب شد
به خاطر ، شتتتون شتتتدمبتایث اختالف، متدت طوالنی تو خونشتتتون بودم»

از یادآوری این که دوباره بخوامد  «خسته شدن! مای برادر ایرانخواست اری
ممان اا در پستتتتو متفدر در  !قلبش درد گرفت، زنتدگی ادیدی را آغاز کند

تو د پسما مدد واربعد از رفتن مهمان؟ توانست بدندچه می، ای نشتستگوشته
چرا زانوی غم »: گفت، شستبا مهربانی کنارش ن، او را غرق در فدر دید، شد

 داداش اان»: گفت، گلی که اشتک در چشمانش حلقه زده بود «؟یبنل کرد
، نمتومن میچوقت نمی، یبته ختاطر من خیلی دچتار زحمت شتتتد، نمدومی

در این من ام ایران وارد « یزیزم رو ابران کنم. مای شما و زن داداشمحبت
 ،مدد چند اانیه ن امش کرد« مونیتو مثل بچه؟ ین چه حرفیها»: و گفت شتتد
ه ک، به خاطر این بود، رد کردم ت روخواستتت ارمای قبلی من اگه»: گفت بعد

 به ،م رد ندردماگر این بار، ریت رو به دست بیاستالمتی، پیدا کنی خودت رو
تنها زندگی  تی تا آخر یمراین که تو بخوا، مای معقولی اومدندنظرم انستتان

منوز آمادگی زندگی ، کنیاحستتاو میاگه حاال مم ، ایهبیهودهن فدرِ ای، کنی
: گفت ،ایران کنارش نشست« ااباری نیست.، حرفی نیست، نداری دیدی روا
ه دانست کاما می، گلی کمی آرام گرفت «ی ب یری.تصمیم خودت آزادی مر»

و شتتده  نیستتت. بایث اذیت زن برادرشماندن او دی ر در خانۀ برادرش اایز 
 ه تصمیمی ب یرد.دانست چاما نمی، تل شده بودزندگی برادر ایران مخ

*** 

 :که زنی با صتتدای بلند گفت، بافی بودندگلی و ایران مشتتنول ااایم
، متوستتتط با قدیزنی  «!اومدم تو، ایران اان در باز بود، وااتازه»

من دا، که چارقد گلداری بر سر کرده بود، ستفیدروی با چشمان یسلی
ترام اح ایران با، با لبخند وارد شد، شددارش روی زمین کشیده میچین



ز هم تنهاییباو   

 

193
 

ن ز تا برایش چای دم کند.؛ بافی را رما کردگلی ااایم، از اا برخاست
 .کردایران او را یفت صدا می، بودگلی  مم سن

پرستتی شتتروع به احوال، احترام و متانت کنار ایران نشتتستتتیفت با  
ی یفت ید، ما ملحق شددقیقه به آن پس از چند معمولی کرد. گلی مم

 ،کردکه با پدر و مادرش زندگی می، مای نزدیک ایران بوداز ممسایه
ریاد اش را فیمق چشمانش تنهایی، چندین سال پیش طالق گرفته بود

چه  ران اانای»: ن امی به گلی انداخت با لبخند تلخی گفت زدند!می
: گفت، ب ن امش کردایران کمی متعج« !خوامرشتتومر زیبایی داری

ر ببخشید دیروز از پد»: گفت، یفت کمی اا به اا شد« ماشااک.، بله»
تون نهمر و برادری برای خواستتتت اری به خوکه خوا، و مادرم شتتتنیدم

، یفت اان»: گفت، دلیل آمدنِ او شتتتد ایران که متواه «اومتدنتد.
 بازی»: گفت، یفتت ن تامی به ایران کرد« نتد!متا کیدونم اونمی

ا مگلی با تعجب آن «در بیاره. سر که آدم، تر از اونهیجیب، سترنوشت
ن شتتنیدم از دی رو»: یفت گفت؟ منظورشتتان چه بود، کردرا ن اه می

  .ل زدبعد به چشمان گلی زُ «به ازدواج نداری.تمایلی ، که
 ،ستتترش را پایین انداخت، دانستتتت چه اوابی باید بدمدگلی که نمی

، ما رو شناختیمند من و مدد اوندیروز که اومد»: ایران به یفت گفت
من نیومدم که ب م از »: یفت گفت «اما اواب قاطع بهشتتون ندادیم.

تا ، میا شتتما اواب رد بهشتتون بدید! اومد، ما ناراحتمخواستتت اری اون
گلی »: او گفت د!گلی با تعجب به صورت او خیره ش «.حقایقی رو ب م

. تعجب گلی بیشتر شد «بق من بود.اان خواست ار دیروز تو ممسر سا
 ،این بتار به ایران ن اه کرد و ایران با مهربانی فقط او را ن ریستتتت

، یاگر حوصله داشته باش»: یفت کمی صدایش لرزید اما با تسلط گفت
م یت تصتتمتا بهتر دربارۀ آینده؛ ت تعریف کنمدلیل ادا شتتدنم رو برا
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ست از اا برخا، داشته باشددانست چه رفتاری با او ایران نمی «ب یری!
توانست نمی، اش خشک شده بودیفت حنجره، ما چای آوردو برای آن
چای داغ را ، شروع به فوت کردن چای کرد، مایش را ادا کندبقیه حرف

با ایتماد به نفس بیشتری ، صتدایش رستاتر شتد، یه اریه نوشتیدار
ردی فت سال پیش با احمد که ممن حدود م»، شتروع به صحبت کرد

بعد از ازدواج به خاطر مشتتدالت ، ازدواج کردم، بود ین و دیندارمهربو
ج با قبل از ازدوا ناو، اقتصادی تصمیم گرفتیم به تهران مهاارت کنیم

با فرمنگ شهرنشینی آشنا ، دکررفت و کار میمن مرتب به تهران می
ما مر دوممدی ه رو دوستتتت »: ادامه داد، کردبعد مدثی ، بود شتتتده
کش و مردی زحمت نندیم. اوگذرومی زندگی خوشتتتی رو، مداشتتتتی
ما زندگی اما مجبور بود دور از اون، یاشق پدر و مادرش، دوستخانواده

، داشتتت مستته برادر و دو خوامر دی ه، فرزند ارشتتد خانواده بود، کنه
شتتته مقداری از پولش رو برای احمد ممی، ر امعیتی بودنتدختانواده پُ

به  .اومدپدرش به سختی از یهدۀ مخارج بر می ونچ، فرستادما میاون
 خیلی زود، مشنول به کار شد برق رۀواستطۀ یدی از دوستتانش تو ادا

 مایمتر زمین تو یدی از محله طوری که سیصد، ن بهتر شتدوو تعم
تو اون ، کردسخت کار می، نه کردخو شتروع به ستاختنِ، تهران خرید

باردار شده  ممن برای بچه دوم، ساله بودیم زمان ما صاحب دختری دو
کند با چیزی گلویش را اذیت می، یفتت دوباره احستتتاو کرد «بودم.
ن سراسر زندگیمو»: ای از چایش بنضتش را بلعید و بعد ادامه داداریه

 مون رونوادهبه خاطر ممین دوری از زادگاه و خو، یشتتق بود شتتور و
 ن روزندگیمو، سیدست احمد رای دنامه اما یه، تونستیم تحمل کنیممی

 متأستتفانه، نوشتتته شتتده بود، نامه از طرف مادرش بود، کرد زیر و رو
ه تونمادرش نمی، که زود برگرده، بود خواسته وناز ا، پدرش فوت کرده
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 ونه و وسایلش راحمد با یجله ظرف چند روز خو .از یهدۀ مخارج بربیاد
 ،ش حمایت کنهبرادر و مادر، خوامر تا از، به روستتتا برگشتتتیم، فروخت

که پدرش سرحال و بدون میچ ، وقتی رستیدیم با نهایت تعجب دیدیم
ن ای: به مادرش گفتاحمد  خونه مشتنول کشیدن چرقشه! تو مریضتی

قید  ،واستم به این طریق پیش ما بیاییخ: مادرش گفت؟ چه داستتانیه
احمد  .دادیبرگرد گوش نمی، دادیممر چته پینتام می ان رو بزنی!تهر

ما شتت، رفتمکه نمی، اگر این اا کار بود: با ناراحتی گفت، آشتتفته شتتد
 من برای به دستت آوردنشتون، ر دادیدمد زحمت چندین ستاله من رو
تی خواسیعنی می: مادرش با ناراحتی گفت، شب و روز تالش کرده بودم

من مر : احمد گفت پدر و مادرت رو فراموش کنی!، تا ابد اونجا بمونی
به شتتما ستتر ، کردممایی که پیدا میفرصتتت تو، فرستتتادمول میماه پ
تصتتتمیم گرفته ، ممن شتتتما رو فراموش کرد، چرا فدر کردید، زدممی
، ببرمم مم با خود م شما رون دادن به زندگیبعد از ستر و ستامو، بودم

روز  شیم! احمد و مادرش اونغربت نمی ما آواره: مادرش با تلخی گفت
، دی ه احمد کارش رو، ای نداشتتتتردند ولی فایدهبامم بحث زیادی ک

دوباره تو روستا ، ما مجبور شدیمرو تو تهران از دست داده بود! خونمون
مر چه ، شتتد متأستتفانه دخترم مریض، زندگی ستتختی رو شتتروع کنیم

وت م فزیبا دخترکِ ، ای نداشتفایده برای بهتر شتدنش، تالش کردیم
 !«شد
بنضی که با چای ، چشمانش سرازیر شدام یفت اشتک از در این من  

یار اختبی گلی مم، ما حدمفرما شتتتدستتتدوت بین آن، بلعید ترکیدمی
احمد دوباره »: پس از اندکی مدث ادامه داد، ریختتممراه او اشتتتک 
از ، آخر بارداریم بودمای اما من ماه، به تهران برگرده، تصتتتمیم گرفت

، م توان رفتن نداشتتتمر از دستتت دادن دادن بچهلحاظ روحی به خاط



 باز هم تنهاییو  

19
6

 

احمد زیاد و نۀ پدری منم تنها شتتتدم. کارمای خو، نم تنهتایی رفتتاو
ممیشه ، ذاشتکارمای زیادی بریهدۀ من می مادرش مم، سن ین بود
ر تا روز آخ؛ منم شیش تا بچه به دنیا آوردم، کردتدرار می این امله رو
 ،ن بایث شدای، من از لحاظ روحی  عیف شده بودم، مر کردبارداری کا
نوزاد پستتری که ، دنیا آوردمبچۀ مرده به ، تر بشتته تتعیف تا استتمم

 ،ز شدمم بیرون اومدمرده ا، دنیا باز ندرد این به وقت چشتمش رومیچ
ارزشتتی میچ چیز  دی ه زندگی، از دستتت دادم رو به زندگی تمام امیدم

شتتتهر غریب به خاطر من زحمت  حتی احمتد کته تو، برام نتداشتتتت
 تمام، با اون خانواده رو نداشتم، توان موندن تو اون روستتا کشتید!می

نی بزرگ وچمد تو، م خریده بودوستتتایلی که احمد تو طول زندگی برا
ما تمام به پستترت ب و این، گفتم، مادرشتتومرم رفتم ۀنوخ، گذاشتتتم
دی ه بین من و تو چیزی ، این چند ستتال خریده برام توکه ، وستتایلیه
خراب  م رواز این که آشتتتیانه: مادر شتتتومرم گفتمبعد به ، واود نداره

 با تلخی و، مادر شومرم، ت خراب بشتهآشتیانه، کنمکردی نفرینت می
رو  پستترم تو لیاقت: گفت، اش بیرون انداختنهواز خ یصتتبانیت من رو

تی! من تنها و دلشدسته تمام مسیر  تعیف و ترسویی مس آدم، نداری
وقت مسیر اومده میچ، یهد کردم، برگشتممون پیاده به روستای خود رو

چیزی نتتدیتتده  طوری من از مردی کتته از مهربونی این، رو برن ردم
مادر احمد ، مونتنهاش گذاشتم. یدسال بعد از ادایی، ادا شتدم، بودم

مدت  یه، پدرش بعد از گذشتتتت از دنیا رفت!، بیماری ستتتختی گرفت
این مدت  احمد تو، اشندسرپرست نبش بیماتا بچه، مجدداً ازدواج کرد

م تهشدس دلش رو، دونمپینامی نفرستاد. می، وقت سراغ من نیومدمیچ
ن بدتر از ممه مادرش رو نفری، تو بدترین شرایط زندگی تنهاش گذاشتم

 «کردم!
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که احمد از تو من از این »: گفت، متاش رو پتاک کردیفتت اشتتتک 
رو قضتتاوت  ناما خواستتتم او، م خوشتتحالمگنمی، خواستتت اری کرده

مام من به خاطر از دستتتت دادن بچه، یاقالنه تصتتتمیم ب یری، ندنی
تا یه کم  ،به گردنم، دینی بوداین ، کنترل کنم احساساتم رو، نستتمنتو

با یجله آن بعد از ایران و گلی یذرخوامی کرد و  «وادانم آسوده بشه!
 اا را ترک کرد.

***  

ۀ اً به خانکه با خوامرش مجدد، ببیند تا مردی را، پردۀ گلدار پستتتتو را کنار زد
، مومای خرمایی، متدد آمتده بود. مرد قصتتتۀ یفت! مردی با قدی متوستتتط

ه قیافه و اذاب بتقریباً خوش، مای کم پشتتت بودگندم ون با ریش، الغراندام
مهربانی خاصتتتی در ، اش نهفته بودرستتتید. آرامشتتتی یمیق در چهرهنظر می
شناسد! ماست او را میسال، او احساو کرد نیدگلی با د، زداش موج میچهره

تعلق  احستتتاو کرد، برای اولین بار دلش لرزید، تصتتتور کرد او را بارما دیده
 خاطری به این مرد دارد!

شان شتناخت به واستطۀ این که قبالً داماد ممستتایهمدد او را از قبل کمی می
گلی با ، خل شتتتوداز گلی خواستتتت تا دا، ما پذیرایی کردبتا گرمی از آن، بود

زنی که ، آمستته کنار ایران نشست، ما آمدتشتویش و ا تطراب به طرف آن
وم کته تعریفش رو کرده نبرادر اتان اینم گلی ختا»: گفتت، ممراه احمتد بود

 ،سترش را بلند کرد، زداحمد با ممان نجابتی که در صتورتش موج می «بودم.
، بود گویا این اولین باری ،مایش سرر شده بودگونه، نیم ن امی به گلی اندخت

 شدهچشمان قاب مای مشدی او خاطرۀچشم، کردکه از زنی خواستت اری می
، چقدر شبیه چقدر متفاوت و، مای دیوار را برای گلی زنده کرددر میان پیچک

 چه غریبۀ آشنایی!
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دری چوبی به روی ، روستتتتایی مایای کوچک و محقر مانند اکثر خانهختانه
در  ،مایشتتان یطرآگینش کرده بودندحیام که درختان آلو و زردآلو با شتتدوفه

مای اتاق بزرگی با پنجره، گوشتتته و کنتارش گیتامتان خودرو گل داده بودند
چند  ،ی که کنار حیام بودآغل کوچد، حیام تعبیه شده بود روی درِهکوچک روب

 ال دانه بهبمایی حنایی که در حیام به دنرووخپریتدند و مرغ و بز در آن می
لی گ، دادبا تمام ستتتادگی و کوچدی بوی زندگی می، زدندکف حیام نوک می

تمام خانه را از نظر گذراند. دیوار ، ما رفته بودندمهمان، روی قالیچه نشسته بود
ه دیواری ک یی که دور تا دور چیده شده ومتداما، وبیسقف چ، ی و گِلیخشتت
 ،ای ستتتفید پوشتتتیده شتتتده بودبا ملحفه، ما به آن تدیه زده بودندخوابرخت
د احم، مایشان را برق انداخته بودندی که به تازگی شتیشهزمای گردستوچراغ

 ،مر دو ساکت به زمین خیره شده بودند، به آرامی کنارش نشتستت، وارد شتد
 به، گلی ستترش را بلند کرد «ی!ت خوش اومدنهبه خو»: گفت مد به آرامیاح

 به گلی مم لبانش، حی بر لبان احمد نقش بستلبخند ملی، اش خیره شدچهره
اما باز دلش ، دمیدچشمانش آرامشی خاص در واودش می، لبخند شدفته شد

دوباره احمد با صدایی که  یا سراب!؟ آیا این احساو واقعی است، آشوب داشت
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ون چ، ت رو فراموش کنور کل گذشتتتهم به طگنمی»: شتتبیه نجوا بود گفت
ورق  برای یادآوری اون رو، گامی الزمه، خوانده شتتتده، گذشتتتته مثل کتابیه

 ،م از گذشتتتته مر دو ب ذریمگاما می، تدرار ندنیم تا اشتتتتباماتمون رو، بزنیم
 ،چون ناراحتی با انسان ممزاده، شیاز این به بعد میچوقت ناراحت نمی مگنمی

به  گلی «این که مرده باشم! م ه، احساو بدبختی کنی، ذارمدم ناما قول می
گرمای ، گرفتآرامی دستتانش را در دست  احمد به« .خدا ندنه»: آرامی گفت

مایش مایش را به لببه آرامی دست، دودرا زُ گلی دستتانش تمام آشتوب دلِ
 ید.ما را بوسآن نزدیک کرد و

*** 

ما و صدای آب درمم آمیخته و زن ماکنار رودخانه مثل ممیشته میاموی بچه
مایش گلی در کنار زن برادر احمد و خوامرش مشتتنول شتتستشوی رخت، بود
از ، باای»: با خنده و شیطنت گفت، گلی بود زن برادر احمد زنی ممستن، ودب

! تا مثل تو خوش ل به ما مم بده، زنیمی تسرخاب سفیدآبی که به خود اون
ا صورت خود را ب «؟سفیدآب، کدوم سرخاب» :گفت، ای کردگلی خنده .«بشیم

 رخاب واصالً سُ»: گفت، شتیدمایش کچارقدش محدم پاک کرد و بعد به لب
 مثل این که»: گفت، مدینه به چارقد ن امی کرد« !دونم چیهستتتفیدآب نمی

برادرت دی ه نیازی نداره برای »: بعد به خوامر احمد گفت «گته!راستتتت می
 ی به گلی زد و خندید.بعد چشمد «چشمت روشن.، زنش وسایل آرایش بخره

 آرام، راه احمد در خواستتتت اری بودخوامر بزرگ احمتد ممان زنی بود که مم
ه فاطم»: مدینه گفت «تا ممه بدونند.، خودی بخندحتاال این قدر بی»: گفتت

: گفت، ن امش کرد غیظفاطمه با  «نند!ب ممه بدوخُت، اتان حستتتودی ندن
 امش ن»: مدینه آمسته زیرگوش گلی گفت «گردیم.کارت رو بدن زودتر بر»

 ،را دو نفری ب یریم شدستتت و پا، رشتتومری ب یرهد ژستتت خوامخوامی، کن



ز هم تنهاییباو   

 

201
 

ش ااز حرف او خنده گلی لبش را گزید و بعد« آب ببردش! تو رودخونه، ندازیمب
ما ن اه به مر دوی آن، فاطمه سرش را بلند کرد، خندیدندمر دو بامم ، گرفت

: فتفاطمه گ «به تو!»: مدینه با خنده گفت «؟خندیدمی به چی»: کرد و گفت
ما ممچنان مشنول دم رودخانه زن «نیشت رو ببند!، زشتته شته کهالل نمی»

حال ماست خوشسر به سر گذاشتن ممدی ر بودند و گلی از این که در کنار آن
 کرد.زندگی متفاوتی را تجربه می، بود

مجبور بودند برای ، گذشتتتی و مشتتقت میمنوز زندگی روستتتاایان به ستتخت
توانستتتتند به راحتی چرر نمی، مایی که زمین نداشتتتتندآن، مالکان کار کنند

تا بتواند از یهدۀ ، بردزنتدگی خود را بچرخانند. احمد دام دی ران را به چرا می
نی او زندگی شهرنشی، اما این زندگی برای او خوشتایند نبود، زندگی خود برآید

دانستت که یک صتدم امدانات شهر در روستاما واود می، ه کرده بودرا تجرب
باید زمینه آن فرامم ، اما مهاارت کردن به شتتهر کاری بس دشتتوار بود، ندارد
 ی روستتتتاییاین در زندگ، انداز کندکرد تا کمی پول پساو تالش می، آمدمی

 کاری بس دشوار بود.

 ولی گلی، حبت کرده بوددر مورد رفتن به شتهر با گلی ص، احمد بارما
دوستتت ، کرد. زندگی کردن در غربت را دوستتت نداشتتتمخالفت می

صتتاحب یک ، کردما احستتاو میکنار فامیل احمد بماند با آن، داشتتت
ولی احمد به ، است که ممیشه آرزویش را داشترامعیت شدهخانواده پُ

 زندگی در روستتتتا به از فقر و فالکت چیزی یاید، کرداو اصتتترار می
امالکی نیستتتت و او باید به فدر  پدرش صتتتاحب، ما نخوامد کردنآ

تری ما معاش راحتتتا آن، بتاشتتتد تر خود ممخوامر و برادر کوچتک
ه کرد از آرزومایش کاز امدانات شهر برای گلی تعریف می، باشندداشته

در آینده کودکانشتتان به مدرستته بروند و راحت درو ، دوستتت داشتتت



 باز هم تنهاییو  

20
2

 

تا او و عیت روس، رفامی و بهداشتی برخوردار باشند از امدانات، بخوانند
یم بارما و بارما برای گلی بازگو، کته فاقد کوچدترین امدانات بود را

نداشتتتتن  روستتتتایی به خاطر مایدلیتل مرگ بچه»: گفتتمی، کرد
مای او گوش گلی با دقت به حرف، ستتتبهداشتتت و مراکز بهداشتتتی

اما از این که از ، ستتتتطقیمایش مندانستتتت تمام حرفمی، کردمی
ری غریب برود فرمنگ و بوم و آیین زادگامش دور شتتتود و به شتتته

ای کند چارهدید او مخالفت میوقتی می احمد مم، وحشتتتت داشتتتت
 کرد.می صبر پیشه و دیدنمی

احمد ، کار بودنداکثرًا بی، موا سترد شتده و کار روستتا یمالً کساد بود
او در  که دید گلی، ا گلی در میان گذاشتا بدوباره فدر رفتن به شهر ر

ب بدین ترتی، اش موافقت کردمیل باطنی برخالف، استتترفتن مصتتمم
 اتوبوو مسیر پر، ما با اندک وستایلی که داشتند رامی تهران شدندآن
 ی رای وستتتیعماکرد و گلی بار دی ر ترهیچ و خم روستتتتا را طی میپُ

ین و پذیرایی اول گرفتهنگ کمرنگ ستتفید به خود که ر، ن ریستتتمی
ر مسیر پ، احمد مم ستاکت کنارش نشتسته بود، مای برفی بودندبارش

کرد. گامی با مهربانی دستتتتانش را در دستتتت پیچ و خم را نظاره می
 در دلش گلی مم، تا او دلتن ی را از خود دور کند فشردگرفت و میمی

ز رفتن نباید ا، کرد با واود مردی که در کنارش نشتتستتتهاحستتاو می
 د و دل در گرو سرنوشت بسرارد.بترس

به ، مای انوب تهران که احمد با آن محله کامالً آشتتتنا بوددر یدی از محتل
در به رامروی باریدی ، ای قدیمی بودکه متعلق به خانه رستتتیدند دری چوبی
حیام بزرگی قرار داشت که وسطش حوض بزرگ و گردی  بعد، شدمنتهی می

مایشتتتان به زردی راف حیتام درختان قطور توت برگاط، کردخودنمتایی می
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که  ،حیام شامل زیرزمینی بود، بودما کف حیام ریختهو مقداری از آن گراییده
ی گوشۀ دی ر حیام اتاق بزرگ، به مستتراح راه داشت با چند پلۀ بلند ستیمانی

چند بچه در حیام دنبال مم ، که تعدادی زن در آن مشنول آشرزی بودند، بود
ا مبعضی از آن، مای کوچک و بزرگی بود کهدور تا دور حیام اتاق، دویدندمی

با چند پله از حیام ادا شتتده بودند. راه پله بلندی به قستتمت ، تو در تو بودند
ه ک، دارای چندین اتاق مرتب و خوش آب و رن ی بود، فوقانی خانه راه داشت

اد مختلفی اااره داده مای حیام را به افراتاق، متعلق به صتتاحب خانه داشتتت
گلی وسایل ازای ، احمد اااره کرد مای کوچک حیام را ممیدی از اتاق، بود

در آن اای ، لباو و چند ااایم بود، خود را که شتتامل چند دستتت رختخواب
 و نشست که به دیوار تدیه زده کنار احمد، وقتی وسایلش را اا به اا کرد، داد

 لیگ« ی!خیلی خستتته شتتد»: با لبخند گفت، . احمد متواه او شتتدددر فدر بو
راه خیلی دور »: گفت، کردمرتب می، بود ومایش را که از چارقدش بیرون زدهم

حاال بعد از این که کار »: احمد گفت «ولی واقعتاً تهران شتتتهر بزرگیته!، بود
م با ککم»: بعد گفت .«گردیممی ش روحتماً با مم ممه اا، کردمیدا مناسبی پ

با لبخند  گلی مم .«کنیبه این اا یادت می، شتتتیشتتتنا میما آممستتتایته
 کرد.مای او را تأیید میحرف

، ما ارتبام برقرار کندستعی کرد با ممسایه، گلی ممان طور که احمد گفته بود
ما مستتلط به زبان فارستتی اکثر آن، ما از نقام مختلف کشتتور بودندممستتایه

ما نبعضی از آ، کردما صحبت میولی گلی به سختی و با لهجه با آن، نبودند
ما گامی گرفت و گلی از حرف زدن با آنشان میمای گلی خندهموقع صحبت
 ۀاو دربار، آمدی احمتد بته خانه میکرد. وقتکشتتتیتد و حتذر میخجتالتت می

از  او مم، کردبرای احمد صتتتحبت می، ما زده بودمایی که با ممستتتایهحرف
بعد از او فوراً یذرخوامی ، گرفتاش میفتارستتتی صتتتحبت کردن گلی خنده
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اگر ستتتعی ، شتتتهو به مرور خوب می ما طبیعیهتمام این»: گفتکرد و میمی
: گفتکرد و میمایش را در انبوه مومایش فرو میبعد دست «ت رو بدنی.خود
 کرد.مایش را غرق بوسه میو گونه «تو محشری!»
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را دانست چنمی، تا صبحانه احمد را آماده کند، ستته از اایش بلند شدگلی آم
به ، مشتتنول آماده کردن صتتبحانه شد، با مر زحمتی بود، رودسترش گیج می

را چ»: گفت، پریده او شد احمد سر سفره متواه رنگ، آرامی احمد را بیدار کرد
 :ستتتی گفتاحمد با دلواپ «حالت تهوع دارم!»: گلی گفت «؟خوریچیزی نمی

، ردکمی مدث ک ...«مطمئن نیستم ولی»: گلی گفت «؟ندنه مستموم شدی»
فدر » :گلی با لبخند گفت«؟ولی چی»: احمد دوباره با ممان حالت قبلی پرسید

ی گل، ویعنی واقعاً به خاطر بچه: گفتاحمد  «دار شتتده باشتتیم!کنم بچهمی
خدا رو شتتتدر »: بعد احمد خندۀ بلندی کرد و گفت «به احتمال زیاد!»: گفت

از گفتن سه نفر تمام واود گلی پر از شادی  «شیم.پس به زودی سته نفر می
 تار اوگلی به خاطر رف، خانه را ترک کرد د با امید بیشتتتتریآن روز احم، شتتتد

 دلش قرص و محدم شد.

انه ر کارمای خروزمای تعطیل بیشتر د، کرد زودتر به خانه بیایداحمد سعی می
برق شتتادی در ن امش ستتر تا پای واود گلی را ، کردبه ممسترش کمک می

خوامر و برادر ، مادر، مایش را به خاطر نداشتن پدردلتن ی، ساختمسترور می
 زدود.می
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*** 

ن به ما را مزیروما و خیابانما دوباره کف پیادهو برگ پاییز رن ارنگ فرا رسیده
گلی ممراه با احمد با دردی که تمام واودش را فرا ، بودندمای زیبا کرده رنگ

او ، رساند نرامی بیمارستان شد. احمد با دلواپستی او را به بیمارستا، گرفته بود
 دختری زیبا به دنیا آورد و تمام واودشان لبریز از یشق شد.

خیره به نوزادی که چند ، در کنارش گلی در رختخواب دراز کشیده و احمد مم
لی گ «زینب اان. یزیزم!»: به آرامی گفت، ز بیشتتر از یمرش ن ذشته بودرو

او نیاز به مراقبت داشت و ، مای احمد به دخترش بودمحو تماشای یشق ورزی
 شد.ر نمیکه مرگز پُ، ای بودمای زندگیش خالءمادر در تمام یرصته نداشتتن

با مادر و خوامر ، ما کس و کار دارندممسایه احمد ممۀ»: وقتی به احمد گفت
احمد دستتتش را روی  «ولی من کستتی رو ندارم.، کنندمعاشتترت می شتتون
من پدرت ، مشمن خوامر می، مشمن مادرت می»: اش گذاشتت و گفتستینه
احمد  «!تو ممه کس منی»: گلی با خنده گفت «م.شمن برادرت می، مشتمی

 «.کنهن میممان کفایتمو، داریم ما ممدی ر رو و خدا رو»: گفت

تنها حسی که او را آزار ، شدبا واود زینب روزمای گلی به ستریت سرری می
آیا به  ،او اآلن باید در چه و عیتی باشد، کردتصور می، فدر پروانه بود، دادمی

اآلن باید بتوونه صحبت »: گفتپیش خود می؟ اندازۀ کافی رشتد کرده استت
ای چاره، شتتدبا این افدار تمام واودش پر از اندوه می «بازی کنه.، بُدواه، کنه

 کرد.نبود باید تحمل می

*** 

، اددگلی را که با یشق کودک خود را شیر می، احمد مشنول نوشیدن چای بود
ی بستتت. کار بستتیار دشتتوارو لبخند زیبایی بر لبانش نقش می ن ریستتتمی
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ستتتختی  به، در طول روز مجبور بود، او کارگر پیماندار مخابرات بود، داشتتتت
، آمد تمام واودش پر از خستتتت ی بودزمین را حفر کنتد. وقتی بته ختانه می

رف ظ، دستتتانش چاک خورده و آستتیب دیده بودند! گلی بعد از خواباندن زینب
کنارش نشتستت دستان او را در دست ، به طرف احمد آمد، روغن را برداشتت

، مای کوچدشستتتتبا د، گرفت و مشتتتنول چرب کردن ان شتتتتان او شتتتد
احمد گویا از این کار او ، مالیدمتای مردانه و زمخت احمد را روغن میدستتتت

اش از واودش خارج مای روزانهتمام خستتتت ی، گرفتآرامشتتتی ختاص می
ش اان شتان آسیب دیده، داداین کار را انجام می شود. مر روز گلی با یشقمی

یت ما و تتعآن، یام پیدا کنندتا صتتبح کمی الت، بستتتای تمیز میرا با پارچه
 ،ولی چون مر دو با این و تعیت بزرگ شده بودند، اقتصتادی خوبی نداشتتند

، بود ناپذیر تحمل متاچیزی کته برای آن، تحملش برایشتتتان غیرممدن نبود
 مرما کامالً با آن آشتتنا بودند و درکه مر دوی آن، نبودن یشتتق و محبت بود

 کردند.موقعیتی نثار مم می

گامی دو خوامر و سه برادر و دو خوامر ناتنی از زن پدرش داشت که گاهاحمد 
گامی برای ، شدندما مهمان میدر خانۀ آن، آمدندبرادرمای احمد به تهران می

احمد دو اتاق تو در ، گامی برای انجام دادن کارمای موقتی، آمدنددرمتان می
گامی روزمای متمادی ، دآیند گلی معذب نباشما میتا وقتی آن، تو اااره کرد

شومرش به گرمی پذیرایی  شد و از خانوادۀمایش میگلی وقتش صرف مهمان
ما مهمان بود و آن ما ممیشه پذیرایخانۀ آن، احمد با واود درآمد کمِ، کردمی

 کردند.شان استقبال میاز آمدن مهمان به خانه
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از دست او ، کردزینب ستتعی می، رتب کردن مومای زینب بودگلی مشتنول م
 .را شانه کندکرد که باید مومایش او را به آرامش دیوت می مممادر، رما شود

 دانست مقاومتدختر بچه یدسال و نیم که مفهوم شانه و مرتب کردن را نمی
ریاد فکرد و او گامی مومای مشدی پرپشتش ال به الی شانه گیر می، کردمی

ایث که چرا ب، شدآلود به مادر خیره میبعد با چشمانی اشک، کشیدکوتامی می
با دو  ،بعد از شانه کردن با دقت، کردگلی با لبخند ن امش می، شودآزار او می

 :به آرامی او را بوسید و گفت، رت دختر را مقابل خود ن ه داشتدستتش صتو
او برای بچه ، ز اا برخاستبعد خود به سختی ا .«دخترم چقدر قشتنگ شتد»

تقریباً در این مدت با ، مانده بودچنتد متامی به زایمانش ، اردار بوددوم خود بت
زینب ، شدگامی برای انجام کارمایش مجبور می مای ممسایه آشنا شده وزن

ما بسترارد و در حیام کنار حوض خانه به شتستتشوی لباو و را به دستت آن
تا دخترک کوچک خود را ، شتتدان مانع میف برردازد. موای ستترد زمستتتوظر

 اما، زده حوض مأنوو بودمایش با آب یخمن ام کار کنار خود ن ه دارد. دست
شد ان شتان خود را بارما مقابل مجبور می، کردگامی چنان سرما بر او غلبه می

ما در آن زندگی ممۀ زن، متا دمددمتانش ب یرد و تنفس گرم خود را بته آن
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حیام ما در موای سرد ستایت، ما مجبور بودندآن، مین منوال بودروزگار به م
مای ستته چراغ صتتبح زود غذای خود را روی، به کارمای روزمره خود برستتند

 ذا با حرارت مالیم پخته شود.تا بعد از چند سایت غ، ای بار کنندفتیله

 حقوق ناچیزی دریافت، ر پیمتاندتار و روزمزد مخابرات بودمنوز احمتد کتارگ 
برای تهیه ارزاق  تتروری خود از بقال محل خود ، کرد. گامی مجبور بودندمی

ف کار کندن زمین متوق، باریدچون وقتی برف با شتتدت می، نستتیه خرید کنند
 توانست آن روز کار کند و مزد ب یرد.شد و احمد نمیمی

 ،شد خیزگلی از اا نیم، صبح احمد با یجله مشنول آماده شدن برای رفتن بود
احمد  «؟زنی تعطیل شدهن فتی به خاطر برف ستن ین کار کلنگ م ه»: گفت
: عد گفتب، گلی با تعجب ن امش کرد «!کارمای دی ه که تعطیل نشده»: گفت

گلی ن امی  «کنم!نترو دزدی نمی»: احمتد بتا خنتده گفت «؟چته کتاری»
احمد زینب را که در  «؟چه حرفیهاین »: آمیز به او انداخت و گفتشتتتمتاتتت

ن ران » :بوستتتید و بعد با مهربانی به گلی ن اه کرد و گفت، خوابی یمیق بود
 و با یجله بیرون رفت!« نباش

گلی مقداری نخود و رشته و ، به راستی چیزی دی ر در خانه برای خوردن نبود
ما حداقل آش تصتتمیم گرفت با آن، ستتبزی خشتتک محلی در خانه داشتتت

ای ه بود و آش روی چراغ فتیلهستتایت از ظهر گذشتتت ند.ای درستتت کستتاده
زینب را در ، رفتگلی تصتتمیم گ، خبری از احمد نبوداما منوز ، کردغل میغل

در ممین حین ، اا منتظر احمد بماندآغوش ب یرد و الوی خانه بایستتتتد و آن
، مایش را در آستتتانۀ درکفش، لرزیدتمام تنش از ستترما می، احمد وارد شتتد

 وشتتتلوارش تا زانو خیس پاچه  مای خیستتتش را با یجله کند.اوراب، درآورد
 به آرامی آن، روبی بوددر دستش پاروی برف، صورتش از سرما سرر شده بود

ی رفتکجا می»: با لبخند گفت، را کنار در اتاق گذاشتتتت و نزدیک چراغ رفت
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نت ن را، ستتتالم»: گفت، کردگلی کته با تعجب ن امش می «؟م اتانوختان
 آغوشش را گشود و، مایش به مماحمد بعد از کمی مالیدن دست «بودم!شتده

این »: گفت، گلی ن امی به پارو انداخت زینتب خود را در آغوش او رمتا کرد.
دونم پارواه! دستتتت تو می»: گلی گفت «پارو!»: احمد با خنده گفت «؟چیته
الی اشد، رو کردمامروز برف پا، به اای بیل زدن»: احمد گفت «؟کنهمی چیدار
 این قابلمه»: گلی اشتک در چشمانش حلقه زد. احمد با مهربانی گفت «؟داره

احمد  «؟یعنی میچ بویی بلند نشده»: گلی گفت «؟ییا آب گرم کرد، غذاست
هی» : گلی گفت «ولی ما که چیزی نداشتتتیم!، هچرا بوی خوشتتی دار»: گفت

احمد  «سمبل کردم!یک آشتتی ، کمی نخود و رشتته و ستبزی محلی داشتتم
 «م.ر که خیلی گرسنهبیا، ن بهترین خبری بود که شنیدمای»: گفت

شتتتد و بعد گذاشتتتت واودش گرم میاحمد با مر قاشتتتقی که در دمانش می
گلی با  «با این آش گرمم کردی!، خدا پدر و مادرت رو بیامرزه زن»: گفتمی

اش کرد و هنهبعد از غذا دستتتت در ایب شتتتلوار ک، کردمهربانی ن امش می
باید »: با خنده تلخی گفت .در دستتتتان گلی گذاشتتتت، مقداری پول در آورد

 «ام!شرمنده، کنیداری مینهمات رو طال ب یرم که این اوری برام خودستت
 ،برف از دستانش مشهود بودمنوز سرمای ، مای احمد را لمس کردگلی دست
، او را در آغوش کشیداحمد مم ، دستان زمخت کارگری او را بوسید، خم شتد

: و بعد ادامه داد .«تهیه کن چیزمایی که الزم داری رو، ی برویصتتتر»: گفت
رای ن تو لباو مناسبی باحمد او»: گلی گفت «خرید کنی. تونی یه کمیمی»

ن ران نباش من از »: احمد گفت «ترستتم ستترما بخوری!می، این کار نداری
را به صورت  صورت خود «.ندنهخدا »: گلی به آرامی گفت «میرم.سترما نمی

 برف زمستان بدین گونه گذشتند.رروزمای پُ وپرمهر احمد چسباند...
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احمد نامش را مرتضتتتی ، ای با مومای بورپستتتر بچه، دنیا آمد به فرزنتد دوم
را مطابق مای فرزندان خود دوست داشت نام، گذاشت. احمد مردی مذمبی بود

 با آیین خود ب ذارد.

تر شد. حاال او صاحب یک دختر و یک زندگی گلی رن ارنگ ،با آمدن مرتضی
ی مفهوم واقع، چیزی که سالیان متمادی منتظرش بود، پستر سالم و قوی بود

ن امش  ،اش را بسته بود و حا ر نبود حتی ورقش بزندکتابچۀ گذشته، خانواده
 ای روشن دوخته شده بود.به آینده

*** 

ور بود. گلی مم در افدار خود غوطه، احمد در رختخواب دراز کشیده بود
: تگف، کنار او آمد و دراز کشید، ه آرامی مرتضی را سر اایش گذاشتب
 گلی تو چه آرزویی»: احمد به پهلو شد و گفت «؟کنیفدر می به چی»

نواده خوب خومن ، ممن بتته آرزوم رستتتیتتد»: گلی گفتتت «؟داری
آرزویی  یعنی تو اآلن میچ»: احمتتد گفتتت «کتته دارم.، خواستتتتممی

 «!میعنی مُرد که اگه آرزو نداشتته باشم»: گلی با خنده گفت «؟نداری
گلی  «؟چه آرزویی داری، ببینم، ب ب وخُ، دور از اون»: احمتد گفتت

ی ترسی ب می»: احمد با شوخی گفت «ترسم آرزوم رو ب م!می»: گفت
« مر دو»: گلی اا به اا شتتد و گفت «نی!ن رو نترستتوی مخوایا می
 ،دوست دارم»: گلی گفت« ؟بخ»: گفت، دقت به او ن اه کرد احمد با
احمد  «.صتاحب خونوادۀ شتتلوغی بشم، مای زیادی داشتته باشتمبچه
ناکی! بهتر نیستتت به ممین دو تابچه بستتنده چه آرزوی ترستت»: گفت
 ومن از تو کسی ر»: گلی گفت «بچه زیاد بایث رنج و دردسره.؟ کنیم
ما بچه»: احمد گفت «ند.بش، ممای نداشتهم ابران فامیلخوامی، ندارم

مای نداشته! من از فامیل، چه برسه، کنندمم ابران نمی ن رووخودشت
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نم از دردسر و زحمت چیزی یاید پدر ودمی، میک خونواده شتلوغ بود
بعد ، کنهموقتاً با پدر و مادرش زندگی می ایمر بچه، شتتتهو مادر نمی

 البته این بهترین حالت، شهمیسرگرم زندگی خودش ، که مستقل شد
 «!شه

میچ کستتتی  این رو، ما پدر و مادر، نمتا بچهبته مر حتال اون»: گلی گفتت
، نیمتربیت ک، مای خوبی بخوایماگر بچه»: احمد گفت .«اندار کنه، توانتهنمی

حتما ستتتعی خودمون رو »: گلی گفت« هتا ن هداری کنیم!بتایتد خوب از اون
تن ای و نسیه گرفارهچطور با این اتاق اا»: احمد آمی کشید و گفت «کنیم.می

احمد  «کنیم.می مون روتالش خود، مما اول رامی»: گلی گفت «؟از بقال محل
یز خگلی به طرف او نیم «.ای ندادهتالش ما نتیجه فعالً که چند ستتاله»: گفت
تو »: ده گفتبعد با خن .«که ناامیدانه حرف بزنی از تو بعیتده»: گفتت، شتتتد
احمتتد ن تتاه  «من ممین امشتتتتب فراموش کنم!، خوای این آرزو رومتی

 رویقبآرزوت ، کنمنه ولی خوامش می»: گفت، آمیزی به او انداختشتتیطنت
 «خداروشتتدر!»: احمد با خنده گفت «ای ندارم.من یجله»: گلی گفت «نداز!ب

تو  به آرزومام رو همن دی »: گفت، را روی قفسۀ سینۀ او گذاشتگلی سرش 
دوست  مم خودت رو»: احمد با مهربانی سر او را نوازش کرد و گفت «م!گنمی
 «مم آرزومای شیرینت رو.، دارم
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 ۳1فصل 

ی زینب و مرتض، کردما را تماشا میبازی بچه، خانه ایستاده بود گلی الوی در
صدای خندۀ ، کردندمیجان و شادی دنبال مم میمای ممسایه با ممراه با بچه

موای مطبوع بهاری و نسیم خنک ، یصر بود، پیچیدمی فضا در شتانکودکانه
او ستتتومین ، اریش بودمتای آخر باردمتاه، کردحتال گلی را دگرگون می، آن

ر را تنها دما توانست بچهاما نمی، ستن ین شتده بود، کردفرزندش را حمل می
گلی ، ر ستتترش را برایش تدان دادرویی زنی از دوهروب ۀاز خان، کوچه رما کند

زن به آرامی یرض کوچه را پیمود به او ، بتا احترام ستتترش را پایین آورد مم
زن با  «بله»: گلی گفت «؟شتتدنته نزدیک فارغ»: با لبخند گفت، نزدیک شتتد
ی زن با خوشتتحال «میانه»: گلی با لبخند گفت؟ امل کجایی»: مهربانی گفت

ای من روست»: گلی گفت «؟کدوم روستتا»: بعد گفت، ممنم امل میانه»: گفت
پس من »: زن با خوشحالی بیشتری گفت «شومرم روستای سفیدخانی.، افضل

شروع به  آذریبعد با میجان به زبان « یم.و شتومرم با شتومر تو مم والیتی
ه رخندنامش ف، کردمانند او با میجان آذری صحبت می صحبت کرد. گلی مم

پست ، کندشتومرش در ادارۀ مخابرات کار می، مایش معلوم شتداز حرف، بود
مد اند و احبه تهران آمده، مفت سال است، گلی برایش تعریف کرد، خوبی دارد
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کریم  با شتتومرم آقا»: فرخنده با مهربانی گفت، کار ستتخت و پرزحمتی دارد
بان زگلی از این که مم «انجام بده!کاری براش ، شاید بتونه، نمکصتحبت می

 خوشحال شد.، کار احمد بهتر شودو از این که شاید  پیدا کرده

*** 

 زینب و مرتضی کنارش نشسته د مشنول پیچاندن دکمۀ رادیو بود.احم
 ی ممگل، کردندن اه می، و با دقت به پدر و وسیلۀ که به خانه آورده بود

با دقت به رادیو ن اه  ،ایستادمرزگامی می، کردرا آماده می ستفرۀ شام
صتتتدای آمنگ شتتتادی از آن ، احمد موج رادیو را تنظیم کرد، دکرمی

از این به بعد »: گفت، ما ن اه کرداو با خوشتتحالی به بچه برخاستتت!
 بعد خود با آمنگ «مای متنویی داره.برنامه، نیم رادیو گوش کنیمتومی

طول روز بایث  تو»: با خنده گفت، ابرومتای خود را بتاال و پتایین برد
مهبرنا، کنهما مم قصۀ شب پخش میشب، تون سر نرهحوصله، شهمی

: گفت، بوداش گرفتهگلی کته از حرکتات او خنتده «متای خوبی داره.
د چن»: احمد گفت «صداش رو یه کم کن.، بیا شام بخوریم، حاال خُب»

ما را گرفت و سر سفره بعد دستت بچه «دی ه قصتۀ شتب داره. دقیقه
 شانید.ن
اصتتله بعد از بالف، خود در کوچه ما خستتته از انب و اوش روزانۀبچه 

را با یشق در رختخوابشان  مااحمد یدی یدی آن شتام خوابشتان برد.
در  به آرامی کنار گلی .کردنثارشان می یز پیشانای او بوسه گذاشتمی

ی با فرخنده را اریان آشتتتنای، گلی به آرامی، رختخواب اتای گرفتت
 چشتتمانی درشتتتِ، زنی با صتتورتی پهن»: گفت، یش تو تتیح دادبرا

ه احمد کمی ی چهرۀ فرخندمابا دادن نشانه .«ای و گندم ون بودقهوه
یمی روستتتا مای قدمستتایهاز م، ششتتناستتممی آره»: گفت، فدر کرد
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 گلی «ند.دختریمو و پستتتریمو، تهران اومدند خیلی وقت پیش، بودند
رۀ مخابرات برای خودش کستتتی ادا شتتتومرش تو مثل اینده»: گفت

ادارۀ برق کار  موقعی که من تو»: گفت، احمد آمی کشتتتید« شتتتده!
، دردن ول کارش رو اونم تو مخابرات مشتتتنول به کار شتتتد، کردممی
فرخنده »: گلی گفت «ش پست خوبی داشته باشه.شنل خود نست توتو

نه بتو ،بین بودخیلی خوش، کنهتو با شومرش صحبت می بهرااع، گفت
حاال زیادم مطمئن »: احمد گفت «تو اداره کار مناستتبی برات پیدا کنه.

 «!یشتتناراحت می وقتاون، اگه نشتته، نه کاری انجام بدهنباش که بتو
ین مایش سن احمد از فرم خست ی پلک «توکل به خدا.»: گلی گفت
 «بخواب یزیزم شبت به خیر.»: به آرامی گفت، شده بود

*** 

در خانه چیزی برای پذیرایی از فرخنده ، کردی چای آماده میگلی با دستراچ 
بنشیند و خود را ، کردخوامش  فرخنده با ممان لبخند ممیش ی از او، نداشتت

: ترویی گفبا خوش، گلی به آرامی و زحمت کنارش نشست، به زحمت نیندازد
 روی خونۀهروب، دونستماگر می»: فرخنده گفت «ومدنت خوشتحال شدم.از ا»

ر مبه »: گلی گفت«.کردیممی، رفت و آمد زودتر با مم، کنیدمتا زنتدگی می
مد اح بهآقا رااع با کریم »: فرخنده گفت «بامم آشنا شدیم.، حال خداروشتدر
 «کنه.میه براش دست و پا ادار کار مناسبی تو درصد صتد، آقا صتحبت کردم

کار  اداره برق تو، داشتاحمد قبالً کار مناستبی ، خدا خیرتون بده»: گلی گفت
ه فرخند «کرد ولی متأستتفانه به خاطر مستتاال خانوادگی کارش را رما کرد!می

عد و ب «.م تعریف کردهراکریم ب»: ن امی از روی تأستتف به او انداخت و گفت
دوباره موفقیت  هتونمی ،هشاداره درست می توان شاء اک که کار  »: ادامه داد

ده بعد با خن، گلی مم با امیدواری سری تدان داد «ه.پیدا کن ور شستابق خود
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، آناز مدرسه که می»: فرخنده گفت «؟نیاوردی وچرا دخترمای گلت ر»: گفت
امروز ، دارند بازی کنند بعد ااازه، ن برستتندوشتتباید اول به کارمای مدرستته

که  به مرتضی و زینب .«نه مشنول انجامش مستنوخ تو ،ن زیاد بودوتدالیفش
: ن اه کرد و گفت، مای ستتتاده خود مشتتتنول بودندکنار اتاق با استتتباب بازی

دختر مو مشتتدی و »: بعد با خنده گفت !مای زیبایی داریاشتتاءاک چه بچهم»
ش رفته پدرۀ ادبه خانو شتتونیدی»: گلی با لبخند گفت «پستر بور چقدر االب!

بیشتتتتر به زندگی دل رم  ون رومادرشتتتتا پدر و ، به خانواده مادرش اون یدی
فرخنده بعد از خوردن چای ، بعد مر دو با لبخند ممدی ر را ن اه کردند !«کنند

 «بشیم.ن وشب با کریم آقا مزاحمت هامدان دار»: خود از اای برخاست و گفت
ی ر بعد از یدد .«کنیدن میوخوشتتحالم، مراحم مستتتید»: گلی با لبخند گفت
 خداحافظی کردند.

*** 

صبرانه منتظر آمدن کریم و ممسرش احمد بی، سفره شام تازه امع شده بود 
در را به روی کریم و  احمد با یجله، در بته صتتتدا در آمد، در ممین اانتا، بود

ما ممراه با دخترانشان وارد شدند. کریم مردی چهارشانه با آن، باز کرد فرخنده
، ارخانه بر تن داشتتتپیرامنی چه، پشتتت و چشتتمان یستتلی بودمومای کم

ت یددی ر دساحمد و کریم با ، ولی الغراندام، دخترانش شتبیه پدرشتان بودند
 کردند. دیدن ممدی ر اظهار خوشحالیاز  و دادند و روبوسی کردند

ا کریم بتت، یدتتدی ر ۀمول و خبر گرفتن از افراد ختتانوادبعتد از گفت ومتتای مع 
یام ب، خواستم به دیدنتمی احمد اان راستتش زودتر»: مهربانی به احمد گفت
 احمد با شنیدن .«بعد سراغت بیام، بشتماداره مطمئن  توولی خواستتم از کار 

 »: کریم ادامه داد، مای امیدوارانه او برق شادی در چشمانش نمایان شدحرف
احمد با  «یم.ره برادا بامم، من رااع به تو صتتحبت کردم و فردا قرار گذاشتتتم
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فقط ، ردابله ف»: کرد! کریم با مهربانی گفتباور نمی «؟فردا »: خوشحالی گفت
 :احمد سرش را پایین انداخت و گفت !«رای فردا لباو مناستبی باید بروشتیب
 یستلباو مهم ن، هاشدالی ندار »: کریم گفت، و بعد مدثی کرد..«.لباو که»
زمان به  رااع، ما کنار یددی ر نشسته بودندزن .«کنیمفدری به حالش مییه 

زیاد آخر  احتمال با»: گلی گفت، کردندبه دنیا آمدن بچه با یددی ر صحبت می
، به سالمتی»: فرخنده با صتدای مهربانی گفت .«آدبه دنیا می بچهممین ماه 

متای او ی از شتتتنیتدن حرفگل .«نیومخوامرم می ثتلتو م، خبرم کنحتمتاً 
ا مکه خدا آن مایی مستنداین زن و شومر فرشته، کردفدر می، شدخوشتحال 

 ما کمک کنند. را مأمور کرده تا به آن

کریم به ممسرش ، دند احمد و کریم از اا برخاستندما مشتنول صحبت بوزن
بعد با ستتریت خارج شتتدند.  .«ریمند دقیقه با احمد آقا بیرون میما چ»: گفت
 ،بعد از دقایقی احمد و کریم برگشتتتتند، ما با تعجب به یددی ر ن اه کردندزن

تا حاال چنین لباستتی ، رن ی به تن داشتتتای خوشاحمد کت و شتتلوار ستترمه
اب ا کت و شلوار اذچقدر شومرش ب، نروشیده بود. گلی با تعجب ن امش کرد

ه ریم احمد را بقضیه را فهمید. ک، فرخنده زیاد تعجب ندرد !و شتیک شده بود
ن ت، بود مایش را که برایش تنگ شتتدهو یدی از کت و شتتلوار خانۀ خود برده

وار دستتت دوم را از او و گفته بود با اولین حقوقش پول کت و شتتل احمد کرده
احمد با شادمانی گلی را .،از این شترمندۀ او نشتود تا احمد بیش، خوامد گرفت

 :فرخنده با لبخند گفت !مایش او را تحستتتینبتا چشتتتمکرد و گلی ن تاه می
ه بعد به کریم اشاره کرد ک .«یدآینه میوفردا با خبر خوش به خاک که شاءان»

ا قرار شد فرد، م با احمد به گرمی خداحافظی کردکری، ما نشونددی ر مزاحم آن
 .به اتفاق مم به اداره بروند صبح زود

*** 
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ن ازینب گامی دست، کردنددویدند و یددی ر را دنبال میما دور حوض میبچه
 وخودت ر»: گفت، شتتتیدگلی او را کنتار ک، کردخود را در آب حوض فرو می

ینب زمرتضتتی مم به تقلید از  «ببین آستتتین لباستتت خیس شتتد!، خیس ندن
کنی تو مر کاری می»: گلی به زینب گفت، کردمای خود را در آب فرودستتت

، ودین حرف گویا بیشتر تشویق شزینب که از ا «ه.کنبرادرت مم به تو ن اه می
ز ا واین ر؟ حرف زشتتتت »: گلی لبش را گزید و گفت «؟!مثل میمون»: گفت

مره مای طابچه»: زیبا گفت ۀزینب با ممان صدای کودکان «؟کجا یاد گرفتی
، ما را گرفتگلی دست بچه «ای میمونِ تقلیدکار!، گنم ممش به مم میوخان

م کار ومای طامره خانبچه»: رفت گفتممین طور کته بته طرف اتتاقش می
کرد با صتتتدای مرتضتتتی که برای رفتن به داخل مقاومت می «کنند.بدی می

 «؟هبد مخر، گنمی رمخ هبه ممدی ، مومای طامره خانبچه»: بلنتدتری گفت
ا میمون مم بد نیست ولی م، خر بد نیست»: گفت، گلی به آرامی ن امش کرد

ه بعد ب «؟یمما آدم»: زینتب با کنجداوی گفت .«یوننتدمیمون و خر ح، یمآدم
 ،گویا فحش ادیدی یاد گرفته استتتت «آدم»: ن امی کرد و گفتمرتضتتتی 

اش ما خندهگلی از حرف زدن آن «آدم خودتی.»: مرتضتتتی مم بته او گفتت
موقع یوض کردن ، مای خیسشان را یوض کردوارد اتاق شدند. لباو، گرفت
در دستتش اعبۀ شتتیرینی و لبخند ممیش ی بر ، ما احمد وارد شتدبچه لباو

 :لی بتا دیتدن اعبه شتتتیرینی و لبخند زیبای او به آرامی گفتلبتانش بود. گ
سرش را برای تأیید پایین  چشمانش را به مم زد و مماحمد  «؟ستت شتدرُدُ»

از حرکات او دنیای زیبایی در برابر چشتتتمان گلی گشتتتوده شتتتد. تمام ، آورد
 احمد با مهربانی، رفتبه آرامی به طرف او ، شدر و میجان ر از شتوواودش پُ

نش رزق و روزی اومدقبل از »: گفت، تش را به شتتدم براستتته او کشتتیددستت
مثل ، مایش را در آغوش کشیدنشتست بچه و بعد روی زانو .«آوردو خودش ر
 .ما را بوسیدا حرارت تمام آنمر روز ب
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دراز کشیده ما سر اای خود بچه، شدقصتۀ شتب پخش می، رادیو روشتن بود
مد مم در رختخوابش دراز اح، مشتتتنول شتتتیر دادن طیبه بود ممگلی ، بودند
، یزیبا با مومای مشد بچه سوم گلی دختری .و مشنول گوش دادن بود کشیده

مای براستتته بود. مر وقت احمد او را در ستتفید و ترل با گونه، صتتورتی گرد
انی بعد با مهرب «ه.مرزمخدا بیا شبیه مادرِ»: گفتگرفت با تبسم میآغوش می

 ،ذشتتتگاز رفتن احمد به اداره چند مامی می، بوستتیدمای زیبایش را میگونه
 دشتتان رو به بهبوبود. زندگیشتتده کارش اابت  و حقوقش افزایش پیدا کرده

مش خیال احمد کردند و این بایث آرامی مماندازی حتی گامی پس، رفتمی
 .کردن هداری می فرزندانش از با آرامش بیشتری ممگلی ، شده بود

 ما کشاندهمای کوچک به کوچهما را از خانهدوباره بچه، روزمای بلند تابستان 
صدای داد و فریادشان محله را ، با ستر و صتدای زیاد مشنول بازی بودند، بود

زینب و ، دادندمر گروه ستتتنی بتازی ختاص خود را انجام می، فرا گرفتته بود
گلی طیبه را در ، دویدندی مم سن خودشان دنبال مم میمامرتضی مم با بچه

گامی از ، کرداو میوبا چشتتتمان خود استتتت ار ماآغوش گرفته بود و آن
از  ممبست. فرخنده میما لبخند شتیرینی بر لبانش نقش حرکات کودکانۀ آن
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ای مای بر گونهوسهب، اش بیرون آمد با دیدن گلی آمستته به طرفش آمدخانه
کودک با دیدن او خندۀ شیرینی کرد و صدایی از شوق که مانند ایغ ، زدطیبه 
در این مدت فرخنده و ، گلی و فرخنده به خنده افتادند، کشتتید از حالت او، بود

چه ب، فرخنده مایبه خاطر ن هداری، ای پیدا کرده بودندگلی رابطۀ صتتمیمانه
مایش را برای به آغوش کشتتیدنش باز فرخنده دستتت، شتتناختکامالً او را می

  .کودک خود را به آغوش او انداختکرد و 

ا مبا آن مماز فرخنده خواست تا او ، ما را صدا کرد تا داخل خانه بروندگلی بچه
ولی از ورود به اتاق امتناع کردند و ، ما با تعلل وارد حیام شدندبچه، وارد شود
 ،گلی و فرخنده وارد اتاق شدند، دندشمشتنول دویدن دنبال یددی ر در حیام 

 ،مشنول آماده کردن شربت برای فرخنده شد، گذاشتگلی طیبه را سر اایش 
، دزکرد و لبخند میفرخنده که با چشتمانش و لبانش به طیبه ایما و اشاره می

ه ا مجبور نشتتید مرتب ااارنه بخرید توخ، نستتتیدتوگلی اان کاش می»: گفت
؟ پول با کدام»: گفت، گذاشتلیوان شربت را الوی او میگلی که ، یدنه بدوخ
 مثل مراستتتش خوامر من»: فرخنده گفت .«یمانداز کردما چقدر پول پس هم 

اما اایی ، هشومرش درآمد چندانی ندار، به شهر مهاارت کرده، هشما چند سالی
 ،البته اای مناستبی نیست، خرید وجا راون کمیبا پول ، هشتمی، پیدا کرده ور

چون چهرۀ ، دهباسدان  یاایی مناسب، ور مانشتینتمام حاشتیه دخوامی شتاه
ولی ، هشبما ظرف مدت چند ماه خراب نهواین خ رهقرا، زشتت کردن وشتهر ر

: فت. گلی گدنمیتحویل  شستتاکنانمایی بهتر به نهوخ هدر یوض اایی دی 
این  تو یی خوبمااتفاق»: فرخنتده گفت «؟هشتتتیعنی این حرف یملی می»

، دنستنتو ماییتعدادی از روستا یه، قانون اصتالحات انجام شتد، ما افتادستال
مای زمین، شدند ورمالکان بزرگ مجب، کشتاورزی کنند شتونخود روی زمینِ
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 مایییشتی اسفبار اکثر روستاو عیت مع، تا حدود زیادی بفروشند ور شونخود
 «.تر شدتا حدودی به

مد مم از مهاارت کردن اح ۀخانواد، یگست میرُدُ، مشنید واین ر»: گلی گفت
زی کشاور شونروی زمین خود، بخرند مقداری زمین، ندتونست ،منصرف شدند

 یه وما رنشینکه به زودی تمام حاشتیهشتاه قول داده »: فرخنده گفت .«کنند
که  مااین اایی، بدهمناسب با امدانات رفامی اسدان ی مانهواای مناسب با خ

 وما رخانه یدی از آن، هولی چون موقتی، هحاشتیه شهر، هظورشتخوامر من من
خنده فر «؟بدیمانجام  واین کار ر، نیمتویعنی ما مم می»: گلی گفت.« خریده
چون  ولی، ای نیستسادهجا کار اونزندگی کردن ، بچه تا البته با سته»: گفت
 :گفت، رفتگلی که به طرف طیبه می «ه.دار وارزش ریستتک کردن ر ،هموقتی

ونیم تمی، هاگر چند ماه باش، ممم پشت سر گذاشت ومن شرایط بدتر از این ر»
 یچ نببین او، امشتتتب با احمد صتتتحبت کن»: فرخنده گفت !«ریمم بیاودو
وردن خبه فدر فرو رفت. فرخنده بعد از ، رفتگلی طیبه را در آغوش گ «.هگمی

ی گل .زیاد وارد اتاق شدندا با سر و صدای مبچه .شربتش از او خداحافظی کرد
بیدار  ،آغوشش خوابیده بود تا طیبه که به آرامی در، اشاره کرد که ساکت باشند

 نشود.

***  

ما به خاطر استتتت و احمتد پیچ رادیو را پیچتاند و رادیو از صتتتدا افتاد. بچه
عمول به خواب رفته بودند. گلی زودتر از م، داشتتتتندی که در طول روز خیزمای

به آرامی ستترش را روی احمد ، گذاشتتتبه آرامی در رختخوابش  طیبه را مم
 «؟یا خیلی خسته»: گفت ،گلی کنارش نشتست، دراز کشتید، بالش گذاشتت

: گفت ،به طرف او چرخاند، زددو میاحمد چشتتتمانش را که از خستتتت ی دو
احمد  «مو تتویی صتتحبت کنم. بهخواستتتم رااعمی»: گلی گفت «؟چطور»
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د احمد با لبخن .«امروز فرخنده اینجا بود»: گلی گفت «؟چه مو تتویی»: گفت
: تاحمد گف .«مسدن بامم صحبت کردیم بهرااع»: گلی گفت «ب!خُ»: گفت

 برای، ودندصتتحبت کرده ب که با فرخندهرا مایی ام حرفگلی تم «؟مستتدن»
داد. مای گلی را گوش میحرف، کرد. احمد تمام مدت ستتاکت بود ازگواحمد ب

اآلن تو به این فدر افتادی که »: مای گلی تمام شد گفته حرفبعد از این ک
گلی ستتری به تأیید  «؟و بخریممای حاشتتیه شتتهر رنهوخ اونما مم یدی از 

ا اای بهتری به م، هطفی کنل یه به امید این که شتتاه»: احمد گفت، تدان داد
، ینودتو اصال می»: ان داد. احمد گفتدگلی دوباره سرش را ت «؟بدهمستدن 

جا اون از ناچاری ماییآدمچه ؟ ستتتخته ما چقدرنهوخ اون توشتتترایط زندگی 
 نیودمینه ن»: احمد با ناراحتی گفت «؟نمودمی»: گلی گفت «؟کنندزندگی می

گلی  «کردی!اا صحبت نمیاونرفتن به  بهاینقدر راحت رااع، نستیودمی هاگ
 ی موقتی که ان ارگمییه طوری » : احمد گفت «ه.احمد اان موقتی»: گفتت

ا برای ا، ما پول کافی نداریم»: بعد گفت «!خود شتخص شاه به تو امضا داده
یه بق، انداز داریمپس مقدار یه چرا»: گلی گفت «ما.نهوخ اونبه اایی و خرید 

این  وتپس »: احمد با لبخند گفت !«بفروشیم ونه رووسایل خ، نیمتومم می ور
 :گلی گفت «مشتتنول پول امع کردن بودی!دادی مدتی که به ما شتتوربا می

: گفت، احمد ن امی به او انداخت .«ما کافی نیستتتتنهوخ اونبرای خریدن »
تنهتتا راه »: گلی گفتتت .«کردمنمی وچنین کتتاری رممن ، کتتافی بود رماگ»

: تاحمد گف «دی ه. باید از یک اایی شروع کنیم، هنه شدن ما ممینوخصاحب
؟ ا نهی هل بدنآیا شتتتاه به قولش یم، ااده بخرم نۀ لبهومن خ؟ به چه قیمتی»

، هرایط رفامی برای زندگی کردن ندارجتا ببرم کته میچ شتتتاون ومتام ربچته
: ی گفتگل .«ن باشیمول آینده باید به فدر مدرسته رفتنشمایی که از ستابچه
 «.ندنه به ما میواای بهتری خ یه، مابچه رفتن مدرسه احمد اان تا قبل از»

چنین ممتدرار ندن! من با ستتته تا بچه  واین قدر این حرف ر»: احمتد گفت
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 که احمد کمی، گلی خواستتت دوباره حرفش را تدرار کند.« کنمریستتدی نمی
 رااع هخوام دی نمی، دی ر ادامه نده هبس»: لحن صدایش را تنییر داد و گفت

 !«و وع صحبت کنیماین م به

*** 

تا گلی به کارمای ، طیبه بود متا صتتتبحتانه خورده بودند. زینب مواظببچته
مای مای فرخنده و خانهاما گلی تمام فدرش مشتتنول حرف، اش برستتدروزانه

ی نشینما را برای ممیشه از ااارهتوانست آناین شرایط می، حاشتیه شتهر بود
او را ، دنبال رامی بود، دانستتتت کته احمد مردی محتام بودمی، خالص کنتد

 .در فدر خریدن خانه سرری کرد ام روز راتم را ی شود.تا ، کندمتقاید 

احمد مشنول شستن دست و صورت ، کردگلی از پنجره اتاق حیام را ن اه می
او با  ،تضی و زینب کنارش ایستاده بودندمر، خود کنار حوض وستط حیام بود

وشتحالی ما با خبچه، ما را در آغوش کشتیدصتورت خیس آن و ممان دستت
سالم ؛ به احمد داد که در دست داشترا ایگلی حوله، ممراه او وارد اتاق شدند

 :ر از یشق به او انداخت و با مهربانی گفتاحمد ن امی پُ»: خسته نباشید گفت
ای مقطعه، ش گل گاوزبان را در استدان ریختگلی دم نو «ستالمت باشید»

حمد ا .اخت و با احتیام الوی احمد گذاشتتتکوچک لیمو یمانی را داخلش اند
و آفتاب تابستان گل و صتورتش به خاطر گرما  مایش را یوض کردهوکه لبا

 گلی که منوز از فدر خانه «؟چه خبرا»: با لبخند ممیشتت ی گفت، انداخته بود
احمد از لحن او فهمید که فدرش  «!یمیچ»: بیرون نیامده بود به آرامی گفت

ه ک نولی مثل ای»: دوباره ن امی به او انداخت و گفت، مشتتنول چیزی استتت
 ،گلی ساکت او را ن اه کرد «کرده.مشنول  وخبری مستت که اینقدر فدر تو ر

ی به آرامی داخل نعلبد، مد استتدان گل گاوزبان را سترکشیداح، ن فت چیزی
 هی ددیشتتب گفتی »: گلی گفت «؟یی ب خوانمی»: گذاشتتت و بعد ادامه داد
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گلی درگیر منوز ، احمد که تازه متواه شتتده بود «ش صتتحبت ندنم!به رااع
از روزی که از روستا ، هدرستت»: مای دیروز استت با لحن مهربانی گفتحرف
برای تو و  وشتترایط زندگی ر، طور که دوستتت دارم اونم نستتتهمن نتو اومدیم
اای امنی  که شتتمااین بوده ، ولی حداقل کاری که کردم، م فرامم کنممابچه

برق  ،آب . شاید نبودنهباش خیالم راحت، نه نیستموخ توتا وقتی ، زندگی کنید
دیم اومما که از روستا به این اا  مای حاشتیه شتهر براینهوخ توو فا تالب 

گلی  «؟این طور نیستتت، هاما امنیت که مستتئله مهمی، همستتئله بنرنجی نباشتت
 !«دارندا متقریباً شرایط مشابه ، کنندزندگی میاونجا م کسانی که وتم»: گفت

این که فدر ، ایولی تا اندازه، بهبین بودن خوگلی اان خوش »: احمتد گفتت
ی بعض، این درست نیست، کنی ممه مثل خودت مستتند و فدر ستالمی دارند

که اصال دی ر ، هسازما مواودی میگی از بعضی آدماوقات شترایط سخت زند
ممه »: تگلی گف !«کنندرحم نمی شونمنواده خودوحتی به خ، شبیه آدم نیستند
ولی ، بله»: احمد گفت «ن باشتتتیم.وما باید مواظب خودم، هاا خوب و بد دار
 «!بدیمشرایط ناامنی قرار  تو ون روممان و بچهوچرا خودم، هاحتیام شرم یقل

می به استتتدان گل گاوزبان احمد ن ا «.نیستتتچند ماه بیشتتتر »: لی گفتگ
، نستتتتیودمی، ن به خوردم دادیوخود نبود گتل گاوزببی»: گفتت، انتداختت

و  از اایش بلند شد، گلی میچ ن فت «با ایصاب و روانم بازی کنی! یخوامی
خانه به میان آورده  بهای رااعدی ر مدالمه، استدان را از الوی احمد برداشت

 نشد.

نده فرخ، به طرف خانه فرخنده رفت، ما را آماده کردصتتبح با دلتن ی تمام بچه
، مشنول بازی شدندمرتضتی و زینب در حیام ، ما خوشتحال شتداز دیدن آن

ا ب فرخنده، گلی که طیبه را در آغوش داشت ممراه با فرخنده داخل خانه رفتند
ما را نامار نزد خود آن، شتتدمتواه تشتتویش او ، مهربانی از گلی پذیرایی کرد
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 گلی، وقتی دخترانش از مدرستته آمدند به اتفاق مم نامار خوردند، ن ه داشتتت
 ،بود با فرخنده صحبت کرد شدهاحمد رد و بدل مایی که بین او و حرف بهرااع

 کیکوچ تا بچهچون سه  هن ران باش، هحق دار تشومر»: فرخنده به او گفت
خیلی کار، مای حاشتتیه شتتهرنهوخ، نااور شتترایط تو مااونن هداری از ، دارید

ما از شتترایط سخت این کار انجام شتتود و آن، مم بودصتاما گلی م «ستختیه!
 ص شوند.نشینی خالاااره

تصمیم گرفت تا مر طور شده احمد ، گلی به خانه برگشت قبل از آمدن احمد 
ررد. ذمنش س به بفروشد، تواندآن شب لیستی از اقالمی که می، را را ی کند

ما را به فرخنده سررد و سمساری بچه، شداحمد صبح زود از خانه خارج  وقتی
پولش ، ت خودش را فروختمای دست بافایمما و اارختخواب، محل را آورد
. احمد طبق انداز کرده بوده از قبل پسک گذاشتتتت روی پولی، را نقتد گرفت

متواه نبودن بعضی از وسایل خانه ، شدمیشه به خانه آمد وقتی وارد معمول م
این » :گفت، ما را الوی او گذاشتگلی پول، دشتد. با تعجب به گلی ن اه کر

 احمد «م!خریب وما رنهوخ اونیدی از  ماپولبا این  یمتوانمی، ماوم پولوتم
را به ما خشتتم ستتراستتر واودش را فرا گرفته بود. پول، ما کردن امی به پول

 هتم دی ن ف هخیلی خودسر شدی! م »: با صدای بلند گفت، طرفی پرتاب کرد
ای وسایل به چه ااازه»: ادامه داد با فریاد .«ن مو وع صحبت ندنرااع به ای

ما شتتروع به گریه کردن بچه، گلی از رفتار او ترستتیده بود «؟یفروخت ونه روخ
به آبروی خودت و من اممیت  تو»: احمد از اایش برخاستتتت و گفت، کردند
م ر من ؟ بشنبزرگ  و تعیچه  تومات که بچه، ت مهم نیستتدی! برانمی
گلی سرتاسر واودش  «؟ایچوب حراج زده ونه رووسایل خ طوریردم که اینمُ

احمد با  .مول یجول بودنش کار دستش دادهدانستت که طبق معمی، لرزیدمی
تی به سخ، رای مهمانان اااره کرده بودندکه ب، رفتی یصبانیت به اتاق مجاور
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ه دما که تاکنون پدر خود را این گونه یصتتتبانی ندیبچه، در را بته مم کوبیتد
 ستتختی از اایش بلندگلی به ، گریستتتندو آرام می ای خزیدهدر گوشتته، بودند
ه به شدت طیبه را ک، لرزیدمایش میدستت، پامایش ستستت شتده بود، شتد
 مشنول آرام کردن کودک شد.، گریست در آغوش گرفتمی

ما صحبت ندرد. صبح کالمی با گلی و بچه، تمام شب احمد از اتاق خارج نشد
ر از تمام واود گلی پُ، بدون خوردن صتتتبحانه و خداحافظی خانه را ترک کرد

ه شومرش چنین کاری انجام چرا بدون اااز، کرداندوه بود و خود را شماتت می
ترو واودش را فرا گرفته ؟ شتتدهث یصتتبانیت و رنجش احمد بای چرا؟ داده
کسی را از او نداشت در این شهر غریب بدون ، گاه او احمد بودتمام تدیه، بود

ک روز دوام بیاورد! بتواند ی بدنتد که، توانستتتتاحمتد تصتتتورش را مم نمی
خانه برایش اممیت  خریدن دی ر، مهری یک شب احمد برای او فااعه بودبی

مایش ااری شد و خود را لعن و نفرین اختیار اشک از گونهتمام روز بی، نداشت
 بود!رش را از خود رانده یقلی شومکرد که چ ونه با بی

لحظه ، را گرفته بودای یجیب تمام واودش را فدلشتتوره، نزدیک آمدن احمد 
کرد قلبش در حلقومش قرار احساو می، زدبه لحظه  تربان قلبش تندتر می

تمام واودش ، خبری از احمد نشد از زمان آمدن احمد کمی گذشتت و، گرفته
مای تلخ را فراموش کرده این احساو، را ا طراب فرا گرفت. خیلی وقت بود

 ما کنار حوض نشستهبچه، گرفته بوداما اآلن تمام واودش را ناامیدی فرا ، بود
خیره  ربه د و گلی پشت پنجره ایستاده ند.دن ران پدر بو ممما گویا آن، بودند
چند  نشمردی خسته با لبخندی مهربان که در دستا دراز میان ، در باز شد، بود

ما را خم شتتد آن، ما با خوشتتحالی به طرفش دویدندهبچ، شتتدوارد ، پاکت بود
لی گ، خیره شد، کردزنی که از پشت پنجره با ن رانی ن امش میبوستید و به 

احمد وارد ، تالطم بود ر از. اما منوز واودش پُشدتمام واودش لبریز از یشق 
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از  ما راپاکت میوه، بعد از سالم کردن، گلی با شترمساری الو رفت، شتداتاق 
، م رفتما به او به طرف حیاپاکت دستتتتتان احمتد گرفت. احمد بعد از دادن

 ،ما را در سبدی ریخت. گلی میوهشدل شستن دست و صورت و پامایش مشنو
 ،نار حوض با دیدن او ستتبد را گرفتاحمد ک، به حیام رفت. کنار احمد ایستتتاد

ن تا مطمئ، گلی زیر چشمی ن امش کرد، ما شدندبامم مشتنول شتستن میوه
و قرار در دستان ا مد سبد رابعد از چند دقیقه اح، شود که دی ر یصبانی نیست

 «تویم بر»: گفت وآرامداد

*** 

 ،گلی کلید برق را خاموش کرد و با خستتت ی تمام به ستتمت رختخواب رفت
 ای رادیو در خانهشد. تمام طول شب فقط صداختیار بسته میمایش بیچشتم

، بود هاما گلی مطمئن شد، مو ویی حرفی نزده بود به کسی رااع، شنیده شد
 ،مایش را بستاست. به آرامی دراز کشید و چشمشده برطرفیصتبانیت احمد 

 «؟ایخیلی خسته»: در این من ام صدای نجوای احمد را شنید که آمسته گفت
ا احمد دوباره ب، کنداحمد را دید که او را ن اه می، گلی به آرامی به پهلو چرخید

 «ی!سالمت باش»: با لبخند گفت ممگلی  «خستته نباشی!»: ممان لحن گفت
 «نده!وم تنت تو مباالخره خست ی دیروز»: گفت، طبعی بوداحمد که مرد شور
 «؟ی ستترزنشتتم کنیخوامی مباز»: گفت، مای او را فهمیدگلی منظور حرف

بخواب احمد اان من خیلی »: گلی گفت «؟مات اور شتتدهپول»: احمد گفت
 :گلی گفت «؟از فرخنده ممدارت چه خبر»: احمد با لبخند گفت «م.خستتتتته

 که ایب و این خراب شتتده، فردا برو پیشتتش»: احمد گفت «امروز ندیدمش.»
، یز شدخبه طرفش نیم، ا ن اه کردگلی با تعجب او ر «؟گفته بود دقیقاً کجاو

ه بودم با یک من فراموش کرد»: احمتد گفت «؟یخوامی یبرای چ»: گفتت
، ودمداده ب قول که اینو ، بیاداز پس مشدالت بر هنتومی ،شیرزن ازدواج کردم
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ما خوشتتحال نهوخ اونتو با خریدن یدی از  هاگ، هنذارم احستتاو بدبختی کن
آیی! از چند جا برمیاونمای نم از یهدۀ سختیودمی، من حرفی ندارم، یشمی

مای احمد در آن حرف «!هموقتی نگاکثراً می، مما پرسیدنهوخاون  بهنفر رااع
ی امبه آر، کردمای گلی را نوازش مید که گوشخوشی بو الالییشتب مانند 

 .«ببخش اگر ناراحتت کردم ن روم»: گفت، سرش را روی شانه احمد گذاشت
: اش فشتترد و گفتاو را به قفستته ستتینه، احمد به آرامی ستترش را بوستتید

ت مسئولی، بچه داریم تا ما اآلن سه، خودت بودیصتبانیت من فقط به خاطر »
، هریسد هی ماما به مر حال این، سختیهکاری ، شترایط اون توما اونن هداری 
من دلم »: گلی به آرامی گفت «م!ینشینی خالص بشقول تو از اااره شتاید به

 «توکل به خدا.»: احمد به آرامی گفت «ه.روشن
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 ۳۳فصل 

نت نشست و با ما پشت واممراه بچه، یل خانه را در وانت کوچدی گذاشتوسا
الوی ، مای حاشیه شهر حرکت کردر از امید و ا تطراب به سمت خانهدلی پُ
 شد ایوسایل را تحویل داد و او با سه بچه خردسال وارد خانه، خانه راننده درِ

، تبوده و یمر خود را کرده اس ای دی رکه گویا روزی برای خانه، فرسوده با درِ
ف ک، لیبا دیوارمای خشتی و گِ ، کوچدی بودخانه شامل حیام کوچک و اتاق 

بدون  .خانه ستیمان نازکی کشیده بودند که بسیاری از اامایش کنده شده بود
آب و فا تالب خبری نبود. تنها چیزی که محسوو بود ، برق، میچ امداناتی

خود صتتحبت  ۀمر کدام با زبان و لهج، محل بود ستتر و صتتدای زیاد امالی
 ،. احستتاو غربت یجیبی در دلش مستتتولی گشتتتودبکردند که مفهوم نمی

در را محدم از پشتتت ، بچه را وارد خانه کرد، ترو تمام واودش را فرا گرفت
 رما، طیبه را در آغوش زینب که ماج و واج به در و دیوار خانه خیره بود، بست

 .«یمبچین ووستتتایل ر، تمیز کنیم ونه روخ آقا اونتباید تا آمدن : کرد و گفت
 رد.جله شروع به کار کبعد با ی

مای درختان انبومی که سایه، ن ستوی ااده فضتای ستبزی واود داشتدر آ
تا  کردار میمای محقر را واداکثر ساکنان خانه، دلنشتینی را ایجاد کرده بودند
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ن درختان پناه ببرند و ستتایتی را از شتتالق و گرمای آیصتترما به ستتایه ستتار 
مای بزرگ محوطه چراغ، الی درختانالبه، رحمانه خورشتید در امان باشندبی

 الی درختانانستند در البهتومی مابچه ما تا دیروقتکرد و شبرا روشتن می
هره باز امتیاز این درختان سرسبز بی مم احمد و گلی، ت و خیز برردازندبه اس

تا ، رفتندما به آن ستتتوی ااده مینمتاننتد. مر روز احمد ممراه با گلی و بچه
ا ما خود را بپدر مادر از نزدیک مواظبشان باشند. آن و به بازی برردازند مابچه

 ما را به زانو در نیاورد.مای آنجا آندادند تا سختیشرایط آنجا تطبیق می

ستته مزارو . شتتامل شتتدآبان احداث نهم ای به نام ر شتتهر ری تهران محلهد 
مر  و کوچه ساخته مشتادیک طبقه بود که در  واحد مسدونیِ چهارصدوپنجاه

مای ما ممه در قوارهشتتتد. خانه گذاریمای ستتتال نامما با نام ماهیک از آن
مترمربع حیام  ودوچهلاتاق ودومترمربع بنا با  ودوچهل، مترمربع مشتادوچهار

شین بعد از مستقر شدن مای حاشتیهبود... بدین صتورت آرزوی ستاکنان خانه
له در آن مح شدند. ای نوسازخانه صاحتما مر کدام و آن محقق شتش مامه

مای توت کاشته شده ما درختدر امتداد کوچه وما ممه آستفالت شتده کوچه
 توانستمدرسته و پارک بود که می ،خانه بهداشتت ،محله دارای درمان اه، بود

 گوی رفاه ساکنانش باشد.اواب

محله شهر  اش درهممراه با خانواد، مای گلی پایان یافتن صتوت کابووبدی
ناپذیر لذت صاحب خانه شدن و نجات شور و شعفی وصف، شتدندری ستاکن 

ی امید بر مار کرد و روزنهپیتدا کردن از اااره نشتتتینی تمام واود خانواده را پُ
 دلشان تابیدن گرفت.

*** 
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ای که بر مومای با مر شتتتانه، کرددخترش را آمتادۀ مدرستتته رفتن می گلی
 و ای شتتدهزینب مدرستته، شتتدزتر از یشتتق میدلش لبری، کشتتیدزیبایش می

 مامت، افتاده بود ه راهطیبه مم تاز، مرتضتتی نیز در آستتتانۀ شتتش ستتال ی بود
. تنها کردرا از او دور می بارشهاندو گذشتتتۀ مایستتال و راوقات او را پُ، مااین

فدر کردن به ، یافتداد و دردش تستتدین نمیچیزی که ممیشتته آزارش می
ی مادرشود و چ ونه با درد بیکه چ ونه بدون حضور او بزرگ میدختری بود 

ش را کرد و قلبکنار آمده است! فدر به پروانه ممیشه چشمان گلی را بارانی می
توانستت بدند این فراق اانداه ممیشه با او بود و مر بار فشترد. اما چه میمی

از  چشمانش، شدمی بر لبانش ااریما و کارمایشان لبخند که از شیطنت بچه
ش محو مای زیبایگونهی لبخند را بر نقش زیبا وتصتتور تنهایی پروانه اشتتدبار

 کرد.می





 235
 

 ۳4فصل 

 دوخانواده اکنون دارای ، گذشتتتی میما به محلۀ ادید ستته ستتالاز آمدن آن
ددی ر سال از ی ونیمیکحسام که به فاصله محمد و ، فرزند پسر دی ر شده بود

 چشمان، پستری با مومای بور، از حستام بودمحمد بزرگتر ، به دنیا آمده بودند
ابرو مشتتدی! پستری چشتم و ، حستام که کوچدتر بود، ای و ستفید رویقهوه

مخلوطی از دختران و پسران بور ، دختر بود دوپسر و  سهخانواده اکنون دارای 
مای خاص خود را دام ویژگیمای زیبا و بشتتاش که مر کو مشتتدی با چهره

تن داش، ودرسیده ب ما گویا به آرزوی دیرینۀ خودگلی با ن ریستن به آن، داشتند
فرستتا اما ن هداری از پنج فرزند کاری بس دشتتوار و طاقت !پرامعیت ۀخانواد
مم خوامر بزرگتر را داشتتتت و  شقنمم  بزرگ خانواده گرچه زینب دخترِ، بود

چرا که به ، شدبازوی راست مادر تلقی می، مام امور خانهدر ت !مادر دوم خانواده
 .فرما بودحدم ممداری مسئولیت مهمان، خانواده غیر از مسئولیت

 ،ما پذیرایی مهمانان متعددی بود که از شتهرستان به دالیل مختلفیخانۀ آن 
ای آمدند و یدهای برای درمان به تهران مییده، شتتدندما میمهمان خانۀ آن

ای مم برای انجتام کاری و یا پیدا کردن شتتتنلی یتده، برای خریتد و تفریح
خوامر و  بردند که بیشتتترما به ستتر میروزمای متوالی در خانۀ آن، مناستتب
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اما احمد و ، ما برای خانواده زحمت بستتیار داشتتتنورود آ، برادران احمد بودند
مبت و برکت خانه متا را موکردنتد و آنمتا پتذیرایی میگلی بته گرمی از آن

مد اح، شدمی زیادما گلی زحمتش و شیطنت بچه مابا ورود مهمان، دانستندمی
ردان بچه ت رستتتیتدی یتا منوز مم یک گُبته آرزو»: گفتتبتا شتتتوخی می

خدا رو شتتدر از ، هکافی هنه دی »: دادگلی مم با لبخند اواب می «؟!خوایمی
احمد مم با شتتوخی  .«ر بذارمخوام پا به فرامی ماوقتعضتتی ت بمااذیت بچه

به حرف  ! حاالنشمای من میبچه، هشوقتی صتحبت از اذیت می»: گفتمی
ای به رهگلی چشتتم غُ «ت چیز دی ری نیستتت.من رستتیدی که از زحمت برا

 :گفتاحمد مم با مهربانی می «ناشدری ندن مرد!»: گفتکرد و میاحمد می
ا به من زیب ۀبچ یهبار یه ناشتتدری بدنم وقتی تو چند ستتال  من غلط بدنم»

دار شدن موو بچه هدی ، ماتبه ارواح خاک مرده وولی تو ر، دیتحویل می
ما به ستوه آمده از اذیت و آزار بچه ممگلی که خودش  !«از خودت دور کن ور

 «.چزخم من برا روحاال می نمک »: گفتمی، بود

گویا ، ود ولی ممچنان موا ستتترد و برفیییتد بروزمتای واپستتتین تعطیالت 
رامی برف به آ، دادبهار را نمی به ااازۀ ورود، زمستان برای رفتن منوز مردد بود

خانه ، زدش میقنازک سفیدی را روی زمین ن ۀریخت و الیاز آستمان فرو می
د دی، آمدندکه برای تبریک سال نو می، احمد منوز شامد مهمانان متعددی بود

 مای گرد مربایی که با کشمشبازدید یید ممچنان بازارش گرم بود. شیرینیو 
و نخود رویشان تزاین شده بود و سیب و پرتنالی که میوه ممیش ی یید نوروز 

ی که دی ر منزمایش خورده شتده بود و بیشتر نخود و کشمشش لبودند و آای
 کرد.خودنمایی می

ه که چند دقیق بودند انانیمهممای زینب به کمک مادر مشنول شستن ظرف 
و صتتدای  ما داخل اتاق مثل ممیشتته ستتربچه، بودندده رپیش خانه را ترک ک
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واند تا بت؛ صتتتدای رادیو را بلندتر کند، احمد نیز مجبور بود وزیادی راه انداخته 
زینب با ، خانه بلند شتتتد رِا گوش کند. در این من ام صتتتدای دروز راخبار نیم

 کی یعنی، وزاین موقع از ر»: گلی گفت «ن!ومهم مبازه اَ»: صدای بلندی گفت
 در را باز کرد.، رفتاحمد به طرف در  ؟!هباش هتونمی

 ستتیزده، دوازده ستتال ممراه دختریم زنی میاندر این من ا، رفت الو درگلی 
سعی ، مایش را تنگ کردچشم، ستاله وارد شتدند. گلی به چهرۀ زن خیره شد

، ودبن کردنیباور ا گویا این یادآوری برایشام، یادآوری کندچهرۀ او را ، ردکمی
رپشت ابرومایی پُ، زنی با صورتی پهن «؟!ایگلین تو»: ناگهان با تعجب گفت

، انداختشتتتت لبی بزرگ کته او را یتاد روزگتار تلخ اتدایی روز برفی میو پُ
 اگلی مات و مبهوت که چر !کشیداده بود و او را در آغوش میروبرویش ایستت

ف و دختری  عی ن ریستاو را می به سراغش بیایدخوامرشتومر سابقش باید 
، دفرما شای سدوت بینشان حدملحظه، کردما را تماشا میپریده که آنو رنگ

د گلی مم به تأیی «ه.بفرمایید داخل موا خیلی سرد»: در این من ام احمد گفت
پیش خودش تصور ، ما را به داخل خانه رامنمایی کردمای شتومرش آنحرف
ما اند به خانۀ آناند و مجبور شتتدهکه شتتاید در تهران کستتی را نداشتتته، کرد

 زن، اش نداشتبیایند. او بعد از طالقش از مستلم میچ اطالیی از او و خانواده
اره دوب، برایشان چای و میوه مهیا شد، به ممراه دختر وارد اتاق پذیرایی شتدند

زه مگلین با شرمساری استدان چایش را مزه، فرما شدستدوت ستن ینی حدم
گویا مضتتتطرب به نظر ، ممرامش ستتترش را پتایین انتداخته بود دخترِ، کرد
 .رسیدمی

 «!هخدا حفظش کن؟ هگلین اان دخترت»: گلی با سختی به سخن آمد و گفت 
 ور نگلی اان حق داری او»: بار به دختر انداخت و گفتگلین ن امی تأستتف

، شناسدچرا باید این دختر را ب، ش به ترش افتادبرف قلگلی با این ح «نشناسی!
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در این من ام ، ن تامش را بته طرف دختر متواته کرد و با دقت ن امش کرد
بر  یاین حرف گلین مانند تیر «!تهخود پروانه دخترِ گلی اان»: گلین ادامه داد

ود شۀ خشود مادری ا رگوچطور می، قلبش سخت به درد آمد، نشست شقلب
ارما بارما و ب، ما با رویایش زندگی کرده بوددختری که در این سال؟ ا نشناسدر

از  کرد بایدفدر می، اما تصور مادر چیز دی ری بود، در تصورش او را دیده بود
. گلی رسیدبه نظرمیتر از زینب ما او کوچکا، لحاظ اثه از زینب بزرگتر باشد

 ،اش حبس شتتده بودنفس در ستتینه، کشتتیدبه ستتختی خود را به طرف دختر 
 :به سختی گفت، بود روانمایش رود ااری از گونه اختیار اشتک ممانند دوبی
در  دیکه سالیان زیارا و تصویر تراژدی مادری  دختر سترش را بلند «پروانه!»

مای کوچدش را گونه اشتتتک، کردنظاره می، حستتترت دیتدارش گذرانده بود
 کوچک دختراثۀ ، ت او را در آغوش کشیدخس تعلل . گلی بدوندادینوازش م

و تمامی  مای مادر و دختر درمم تنیدیهصتتتدای گر، شتتتددر آغوش مادر محو
ما اشتتک ریختند. گلی صتتورت ممراه با آن، کستتانی که در اتاق حا تتر بودند

آری ممان ، انداز کردوراش را تتانش گرفت و با دقت چهرهپروانته را در دستتت
که برای آخرین بار  بودمای معصومی ن. گویا ممان ن اهباچشتمان زیبا و مهر
آور یادآوری مالل، رحمتانه از آغوشتتتش بیرون کشتتتیدنششتتتیر خورد و بی

، کرد دختر معصومش را غرق بوسه وداش تمام واودش را بارانی کرده بادایی
بوستته بارانش  همایی که از او دور بودتمامی ستتالخواستتت به تالفی گویا می

 د.کن

 ،احمد ن امی به گلین انداخت، ذشتاشک و شوق دیدار گ، ر از اندوهلحظاتی پُ
 گلین «؟مدهون نیوکستتی ممرامت؟ یداومدخوامر ببخشتتید شتتما تنها »: گفت

پس »: احمد گفت !«یماومدچرا ممراه پدرش »: گفت، سرش را پایین انداخت
ا ف باحمد با شتتنیدن این حر «!نوتستتر کوچه»: گلین گفت «؟االن کجاستتت
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مردی را که دید که کاله پشمی بر ، سر کوچه رسید، یجله از خانه خارج شتد
 با تردید آمسته، مایش را زیر بنلش از سرما پنهان کرده استسر دارد و دست
احمد با مهربانی دستش را  .. مسلم سرش را به طرف او چرخاندصتدایش کرد

 :احمد با لحن آرامی گفت، او دست داد اطرف او دراز کرد. مسلم با تعجب ببه 
متواه شد او چه کسی  مسلم .«آدبرف می، هبفرمایید بریم داخل این اا سرد»

رامی دستش را روی احمد به آ .«شمنه مزاحم نمی»: استت با شرمساری گفت
مسلم باز با ممان لحن  !«برادر اان بفرمایید بریم»: گفت، اش گذاشتتشتانه

: گفت، بوستتتید احمد صتتتورتش را .«شتتتمممنون مزاحم نمی»: خجل گفت
 بیا نمبه خاطر او، یاومداا که به خاطر پروانه این حاال، ما گذشتتتهگذشتتته»

 با او ممراه بنابراین، مای احمد بیهوده نیستمتواه شد تعارف مستلم «!داخل
داشتتتت لحظات بیرون کردن گلی برایش تدایی با مر قدمی که برمی، شتتتد
دلش ، اما گویا پامایش در اختیارش نبود، مدآپتامایش به لرزه درمی، دشتتتمی

 .اد که برونددفرمان می

گلی ، احمتد بتا گفتن یتااک! امتالی ختانته را از آمدن مردی غریبه آگاه کرد 
 ،بعد از لحظاتی وارد آشترزخانه شدستراستیمه به طرف آشترزخانه رفت. احمد 

 ،احمد زُل زدمای گلی به چشم «ر!یاب مانواستدان چای برای مهم هی»: گفت
اشتتک در چشتتمان گلی  !«ندنوما فقط مهماآلن این»: احمد با مهربانی گفت

با بدی  وبدی ر وقتمیچ»: احمد به طرفش آمد و به آرامی گفت، امع شتتتد
ا گلی ب .بعد با یجله از آشتترزخانه خارج شتتد «چون تو بد نیستتتی!، اواب نده

 و م صورتش سرر شدهافتاد که تما چشمش به مردی، بیرون آمدستینی چای 
آیا ستتتوز ستتترما و برف او را این گونه ستتترر کرده بود یا ، به زمین خیره بود

 ،چای را زمین گذاشتستینی لی بدون تواه گ؟ شترمستاری روزمای گذشتته
بار دی ر دخترش را غرق ، دست پروانه را گرفت و ممراه خود به اتاق دی ر برد
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تصور بزرگ شدن و ، کرده بودشتتماری چقدر برای این روز لحظه، بوسته کرد
خود در فراقش  و در خلوت ا و بارما از ذمن خود گذراندهرشد فرزندش را بارم

 اشک ریخته بود.

ا گوی، مستتلم بعد از خوردن چای داغ، فرما بودستتدوت ستتن ینی در اتاق حدم
ده اشته شو باری ستن ین از دوشش برد مایش اریان گرفتهتازه در رگ اانی
 کلنجاربا خود ، ما بودبرای انجام دادن آن سال، ختری به مادرشرساندن د، بود
از رنج و یذاب وادانش کمی کاسته شده بود. بعد  ممرفت و حاال گویا او می

دو کودک خردسال را  وزنش مرده ، را ن ذرانده بود از رفتن گلی روزگار خوشی
وستتتتش اج مجددش با زنی که دبتدون میچ حامی ن هداری کرده بود و ازدو

 !دآماش مرده به دنیا میبچه، شدباردار می زنشبدتر از آن مر بار که  .نداشت
اما ، از او مردی افتاده و صتبور ساخته بود و گار او را به ستختی ادب کردهروز
 شاد بودن پروانه برای، ابران کند، توانستدانست که روزمای رفته را نمیمی

 را تحمل کند.رنج ادامه زندگی تا ، او غنیمتی بود

ه بدوباره با مهربانی ، احمد سدوت را شدست، خیره بودند مبهوت به او مابچه
ی از ما را یدی یدچهب، مسلم سرش را بلند کرد، رف کرداتعمیوه و شیرینی  او

 خدا، مای زیبایی داریدبچه ماشتتتاءاک چه»: بعد به آرامی گفت، نظر گتذراند
صدا کنار مم ما بیآن، ما کردن امی به سمت بچه مماحمد  .«ن کندوحفظش

دای احمد با ص، کردندما را ن اه میبا خجالت و لبخند ملیحی آن، نشسته بودند
سر نعمت که الحمداک ما مر دو و پ هخداروشدر دختر رحمت، بله»: آرامی گفت

 مایمه بچهآرزو، دختر دارم هی پستتر و یهمن مم »: مستتلم گفت .«داریم ور
 !«همرده به دنیا آورد ۀبچ تا چند حاال تا بدبختانه زنمولی ، زیادی داشته باشم

بعد از اا  .«شیدزیادی می مایبچهشتاءاک شتما مم صاحب ان»: احمد گفت
 ز الوی مسلم و خوامرش برداشت.خالی را ا مایاستدان، برخاست
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*** 

این گونه ، ر باشدچند روزی مهمان خانۀ ماد، قرار شد شپروانه با ر تایت پدر
نس و الفتی یمیق بین اتا را ترک کردنتد. خیلی زود اُمستتتلم و خوامرش آن

مانند فرزندان خود یزیز او را  مماحمد ، شدو خوامر و برادرمایش ایجاد  پروانه
 ،بوددر برابر او دختری ، بود شدهحالی گلی غرق در مسرت و خوش، داشتمی

اگر مستتتلم ، ستتتادگی بود! گلی فهمید کته تمام واودش آکنده از مهربانی و
الاقل سعی کرده نقش پدری خود را خوب ، ممسری الیق برای او نبوده است

روانه به ار پبدین ترتیب چندوقت یدب !کند و از دخترش خوب مواظبت کندایفا 
 گذراند.انش اوقات خوشی را میبا مادر و خوامر و برادر، آمدما میخانۀ آن





 243
 

 ۳4فصل 

ما باز کرده بود و مر کسی که ما تلویزیون تازه پای خود را به خانهدر آن سال
د ما مم معتقبعضتتی، خریداستتتطایت مالی داشتتت یک دستتت اه تلویزیون می

تهجن دمد مسمایی که نشان میبودند که تلویزیون اعبۀ شیطان است! صحنه
، شودما میما و اوانبایث انحراف نواوان، با دین منافات دارد و حرام است و

از این  ممختانواده گلی ، کردنتدودداری میاز خریتدن آن خ ختاطر ممین هبت
 مای متنوع آن از پدر وما با شنیدن وصف برنامهبچه، مو توع مستتثنا نبودند

ضی مرت ،زینب، دست اه را تهیه کنندما این تا برای آن، کردندمادر خوامش می
 ،احمد برای خریدن دستتت اه مردد بود، و طیبه بیشتتترین متقا تتیان آن بودند

رای ما بدید بچهاما وقتی می، ما تأایر بدی ب ذاردترستتتیتد در تربیت بچهمی
برای دیدن  زنند و گامیمای تلویزیون خود را به آب و آتش میدیتدن برنامه

 .شدتر مین ران، روندمی ماییبه خانه ممسایه مابرنامه

تا از روی دیوار تلویزیون ممسایه را ، نشتستتگامی مرتضتی روی دیوار می 
ت و زش کارِ ، شتتد که این کاررو میکه با برخورد شتدید پدر و مادر روبه، ببیند

 داشتتتن، مای تلویزیون بودنددیدن برنامه ما تشتتنهاما بچه، ستتتناپستتندی 
 !رویا تبدیل شده بود ما بهچهای از بتلویزیون برای یده
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گلی ممراه ، ماموقع گرفتن کارنامه بچه، متتتت.ش بود 9309اواخر خرداد سال 
ز و مثل ممیشه ا ما را گرفتهبچه ۀکارنام، راه بازگشت به خانه بود مرتضتی در

 ،سال ی بود ۀ دوازدهمرتضی در آستان، ایش شتادمان بودمبچه مایرهدیدن نم
 ای با مادرط خیلی دوستتتانهور که روابشتتر و شتتُ ر رتالش و پُپُ ،پستتری کوشتتا

حتی گامی او را نسبت به دخترما ، داداممیت زیادی به او می ممگلی ، داشت
که بارما احمد به او گوشزد ، دانست و این یدی از نقام  عف او بودتر میاراح
شتتود خودخواه و منرور بایث می، که این قدر به این پستتر بها ندمد، کردمی

مادر و پسر ، کردزیاد گلی این مساال را احساو نمی ۀ. اما یشق و یالقشتود
 دهش دمانش خشک و تلخ، داشتبرمی غرق صحبت بودند و گلی آرام آرام قدم

دانست چه خودش می، افتادش در گرمای خرداد ماه به شماره مییمانفس، بود
وامد برای بچۀ او بدون این که بخ، شتتتدحالی دارد و از یادآوری آن مددر می

برای  ایای ناخواسته که گویا گلی میچ ان یزهبچه، شتشم خود باردار شده بود
کرد دی ر حوصله بزرگ کردن کودک دی ری به دنیا آوردنش نداشت. فدر می

این افدار را دور ، که خواستتت خدا بوده استتت، داداحمد دلداریش می، را ندارد
کرد که فرزند آخر یادآوری می، شتتدبا یزد و مواظب ستتالمتی خودش و بچهبر

فرزندان برای والدین خود  ۀر از بقیخورد و بیشتممیشته به درد پدر و مادر می
ن هداری از پنج فرزند ، گذرانداما گلی روزمای سختی را می، کنددلسوزی می

ولی وقتی یاد ، کار راحتی نبود، شتتتدما ا تتتافه میکه گامی پروانه نیز به آن
خودش را تسلی ، افتاد که خوامان خانوادۀ پرامعیت بودخود می آرزوی دیرینه

و خانوادۀ پر از کرد به خاطر داشتتتن فرزندان ستتالم داد و خدا را شتتدر میمی
 محبت و یشقش.

ۀ یک دفعه پستتتران دوقلوی ممستتتای، تقریبتاً نزدیک ستتتر کوچه رستتتیدند
از پشتت ل دی به مرتضی زدند و ، که در حال دویدن بودند دیوارشتاندیواربه
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د تا گلی خم ش، مرتضی که تعادلش به مم خورده بود به زمین خورد، گریختند
علل به بدون ت، از اا بلند شدخودش  سریع ولی مرتضی، او را از زمین بلند کند
ن رانی تمام ، مایش را تندتر برداشتتتگلی مراستتان قدم، طرف دوقلوما دوید

کتک زدن مرتضی ، مرتضتی ما دوقلو بودند و مم ستنآن، ر کردواودش را پُ
 بود.برایشان راحت 

 گردن مر ،ما رسیدانتهای کوچه به آندر ، ن امش متواه دویدن مرتضی بود 
توانستند میاما ن، کردندما تقال میآن، اش ن ه داشتدو را در بازوان حلقه زده

مر کدام را به طرفی پرتاب ، کرد نمرتضتی شروع به چرخید، کنندخود را رما 
ما را آب دمان انداخت و سر مر دوی آن دستت راستت و چرش بعد کفِ، کرد

بعد  !آب دمان مرتضتتی را احساو کردند، زده و کچلمای تیغکله، مالش داد
ه گلی در این من ام ب «!هن خوبوبرای رشد مومات»: مرتضتی با شیطنت گفت

 «مرتضتتی!»: گفت، به دندان گزیداش را ن شتتت ستتبابها، ما رستتیده بودآن
من  ،خودت که دیدی، ن بودوبیا بریم حقش»: گفت، مرتضی به طرف مادر آمد

 وممه ر نورممین ط ممدرسه تو، دادنن گیر وخودش، ما کاری نداشتتمبا این
ت بعد دس «ه.رسزورشان به ممه می ناکنند چون دوقلوفدر می، کننداذیت می

، رفتگلی که به ستتتمت خانه می «!توبیا زود برویم »: گفت، متادر را گرفت
 محل تو ه!انگ داربا ممه ستتر ؟ شتتناستتینمی وما رتو مادر این هم »: گفت

مرتضتتی  «؟کنیچرا شتر درستت می، هدیوا ندرده باشت ماشنده باوکستی نم
گلی لبانش را  !«کنیممم آدم میون رومادرشتت، نون ران نباش مادر ا»: گفت
ینب ز، مر دو وارد خانه شدند «ه!کنفحاشی می هبشنو هاگ ،میس»: گفت، گزید

ه زینب متوا، تا کارنامه خود را ببینند، و طیبه دوان دوان به طرفشتتتان آمدند
زینب به ، گلی ماارای ایرج و تورج را تعریف کرد، رنتگ پریده مادرش شتتتد

وای ؟ مونادوقلومای یهدیه خ»: گفت، اش کوبیدرامی دستتتتش را روی گونهآ
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طیبه که از ماارای  !«نوستتراغم آدمی نواآلن مادرشتت، هن برستتوخدا به دادم
 که صدای در ساکتش، منوز در حال خندیدن بود، اش گرفته بودتف مالی خنده

 مم مرتضتتی، مراستتان به طرف در رفت گلی، زندکرد! گویا با ل د به در می
ان شحدو، رفتندما قرار گزینب و طیبه از ترو پشت آن، ممراه مادر الو رفت

، بییص، زنی قد بلند و میدلی، بودیهدیه خانم مادر ایرج و تورج ، درستت بود
نثار ، آمدبستتت و مر چه به زبانش میمایش را میتندخو و بدزبان که چشتتم

 کرد.دی ران می

فا فقط به سالم اکت، ما گلی با او ممسایه دیوار به دیوار بوددر تمام این ستال 
 یمابارما شامد دیوای او با زن، کردنزدیک شدن به او ااتناب میکرده بود از 

شود و ما گالویز میبا آن ماچ ونه یهدیه مثل مرد، و دیده بود ممستایه شده
به ، به آرامی در را باز کرد !کندکاری مییتابان شتتتروع به کتکدر کوچته و خ

عد ب، کردا صدای بلند شروع به تومین زن مثل ممیشه ب، محض باز شتدن در
 «؟یکتدی زد ن روم مایتی پستترابه چه ار»: گفت، یقۀ مرتضتتی را گرفت

ای که اکنون رنگ به گلی به ستختی و با خوامش دست او را از یقۀ پسر بچه
، مرتضی خواست حرفی بزند، کردرما و شروع به یذرخوامی ، صتورت نداشت

و را به داخل ا، به زینب اشاره کرد، ولی مادر دستتش را روی دمان او گذاشت
 ایلحظه، ما را به باد فحش گرفته بودآن ۀاما یهدیه ممچنان مرده و زند، ردبب

دانست چ ونه و با چه زبانی این زن نمی، گلی مستأصل بود، شتدستاکت نمی
 هنند یکروز دیوا می هی، هند دی بچه»: ادب را ساکت کند. با ناراحتی گفتبی

: تی بلندی گفدایهدیه خانم با ص .«نیستروز آشتتی این که مستئله مهمی 
انست دگلی نمی «؟بشهرپشت ن پُوتا مومات، کنیدف میتُ هشتما ستر ممدی »

دن با شتتنی «م!درش میاگر بیرون ببینمش خودم اِ»: یهدیه گفت، چه ب وید
بعد  !«با مفت اد و آبادتکنی تو غلط می»: این حرف گلی بتا ناراحتی گفت
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تر شد با شدت بیشتری به در زن گویا اری، ه مم کوبیدخانه را به شتدت ب درِ
 .دادگلی اممیتی ن، کرداش میکوبید و دریایی از ناستتتزا نثار گلی و خانوادهمی
گلی ن امی به او ، ده بودما را به داخل برد مرتضتتتی گوشتتتۀ اتاق کز کربچه

ما االحاالما دست از سر این زن ح هم ؟ خواستیمی وممین ر»: گفت، انداخت
 حالیبا بی، دمانش تلخ و خشتک شده بود، لرزیدمایش میدستت «ه!داربرمی

ای به مرتضی رهزینب چشم غُ، آمدصدای یهدیه منوز می، روی زمین نشست
 .ش را مالیدمایشانه بعدبا یجله لیوان آبی به مادر داد ، رفت

*** 

وی رو  نگاز ر، ستتر کشتتید، که زینب برایش آورده بود را احمد لیوان شتتربتی
: فتبا ناراحتی گ، وقتی از ماارا با خبر شتتد، افتاده یما فهمید اتفاقگلی و بچه

ست و رُ شومر دُ  هاگ، هداردستت از ستر ما برنمی هاین زن دی ، هخدا رحم کن»
شومرش اصاًل ولی بدبختی ، کردمبا شتومرش صتحبت می، حستابی داشتت

 مرتضتتی برای «ه!ب یر والوی رفتارمای زشتتت زنش ر هتواننمی، هاقتدار ندار
ن وقتی ومادرم، گنایرج و تورج می، آقااان»: مای پدرش ادامه دادتأیید حرف

 ،احمد با غضب ن امی به مرتضی کرد «ه.زنمی ور ناو هکندیوا می بابامون، با
مرتضی  «ه!کتک بزن نمی مکاری کن یه نیتوببین می، چشمت روشن»: گفت

احمد صدایش را کمی  «!هکنغلط می»: گفت، را ته گلویش انداخت صتدایش
 «!وببند دمنت ر»: گفت، بلند کرد

دازی گلی زیران، میشه زینب و طیبه حیام را شستندطبق معمول م، غروب بود
خانواده طبق معمول ممیشتته ، پهن کرد و بستتام میوه و چای را به حیام برد

ۀ انخ از طرف دیوارِ  ئیاین من ام شی در، یصرانه بخورند تا، نشتستتند مدورم
زینب به طرف شتتی رفت و بعد دستتتش را به ، پرتاب شتتد ممستتایه به حیام

گلی  «؟چیه»: گفت، به طرف او رفتگلی ، صتتورتش کوبید و لبانش را گزید
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ا ای آورد و آن ربعد با یجله ورق روزنامه، بتا دیتدن شتتتی لبانش را گزید مم
احمد متواه ، ما پرتاب کرده بودف به حیام آنیهدیه خانم از آن طر !برداشت

پدر  مرتضی به، زیر لب چیزی گفت، سرش را با ناراحتی تدان داد، مو وع شد
: گفت، احمتد با غیظ ن امش کرد «؟بود یآقتااتان چ»: گفتت، ن تامی کرد

ت مسگلی با ناراحتی به  «مایی که سر ایرج و تورج مالیدی!تشتدر بابت تف»
: گفت، احمد ن امی به گلی کرد، چای شد نول ریختنستماور برگشتت و مش

د مای او را تأییگلی حرف «ره!بشو وقستمت حیام ر اونبه زینب ب و دوباره »
 شد.راحتی مشنول شستن حیام کرد و زینب با نا

مای این وقاحت تدرار شتتتد و گلی مانده بود با این ماارا فردا و پس فردا مم
باید از دیوار خراب و زن ، کرداحمد مم تأکید میشرم چ ونه رفتار کند. زن بی

و ر کرد نظحیا دوری کرد! بدین ترتیب احمد از فدر خریدن تلویزیون صرفبی
اا  نایو  ممان ران آیندۀ بچه»: به گلی گفت، شدبه فدر نقل مدان از آن اا 

ضی و با بزرگ شدن مرت، هباش شونان مناسبی برای تربیت و رشدمد هنتونمی
 «ه!شبیشتر می مونماصد درصد ن رانی هدی  مایرپس

ر ما دبچه و ان رستتیدفرستتایش به پایتابستتتان گرم با روزمای بلند و طاقت
بعضی مواقع کنار دیوار ممسایه  .مای تلویزیون سر کردنددن برنامهحسرت دی

ما را بشنوند و این برای گلی و احمد زارآور نشستند تا حداقل صدای برنامهمی
اما در مسیر ، ما سال تحصیلی ادید را آغاز کردندما باز شد و بچه. مدرسهبود

کردند و کار به مای یهدیه خانم مرتضتتتی را اذیت میمدرستتته ممچنان بچه
ی گل مای رکیدش تنممچنان با حرفیهدیه خانم مم ، کشیدکاری میکتک
 .لرزاندمایش را میو بچه

دنیا  به، آخرین ماه پاییز بود و گلی فرزند شتتشتتم خود را که دختری زیبا بود 
مای زینب دوران نقامت خود را گلی با رسیدگی، آورد و نامش را اریا گذاشتند
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نی ممسایۀ ناسازگار و ن را، دی ر صبر و حوصله گذشته را نداشت، سرری کرد
تمام  مماحمد ، بود کردهش شوناا شدن دوباره فدر او را مما و فدر اابهبچه
ین بد، خانه را به اایی دی ر انتقال دمد کته، ژی و فدر خود را متمرکز کردانر

از  در یدی .اایی یملی و خانه فروخته شتتداابه درِف، ترتیب بعد از شتتش ماه
مناطق انوب شترق تهران منزل دی ری خریداری شد که از لحاظ انرافیایی 

ع مای متقاطاین محله دارای شبده خیابان، بود تربه مرکز شهر تهران نزدیک
شتترقی به دو قستتمت کوچه که توستتط خیابان وپنج چهلدارای ، و منظم بود
، دشبه اتوبان ختم می، ما در آن سدنی گزیدندای که آنشد. کوچهتقسیم می

ای فقط در مر کوچه، ه شده بوددو طرف اتوبان درختان چنار و ستریدار کاشتت
ابان فقط خی، ما خاکی بودکوچه، تعداد ان شتان دست واود داشت خانه به چند

ه مایی کآب امالی را ماشین .بود شدهکشی آب نلوله و اصتلی آستفالت شتده
 انبارما آب بدین صتتورت که اکثر خانه؛ کردندتأمین می، مخازن آب داشتتتند
 محله امدانات کردند.پمپ از این آب استفاده می و توسط داشتند و آب ذخیره

ه تا ب، شتتدبرای خرید مستتافت زیادی باید طی می، رفامی و تفریحی نداشتتت
، تآبان را نداشنهم  ۀدر کل شرایط آبادانی محل .رسیدندمای اصلی میانخیاب

اما منوز آباد نشتتده بود و ، مر چند از لحاظ انرافیایی موقعیت بهتری داشتتت
مایی که بعد از حدود ده سال بچه، ما دشتوار بوداین شترایط برای گلی و بچه

مخصتتوصًا زینب که مجبور ، داشتتتند تعلق خاطرهای که کلی ی در محلهزندگ
انند ما مدوستان صمیمی خود را ترک کند و گلی که با تعدادی از ممسایه، بود

کرد که آیندۀ یاما احمد شتترایط خانه را برایشتتان تشتتریح م، خوامر شتتده بود
ا من خانه از لحاظ متراژ بزرگتر از خانه قبلی است و آنای، خوبی خوامد داشت

 د.گیرنتر زندگی کنند و به زودی به این محله نیز اُخت میتوانند راحتمی
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مای رُز که با یک درخت توت و انبومی از گل، ختانته دارای حیام بزرگی بود
خوش به بوی معطر  حیامو  شتتده بودندرز مر کدام به اندازۀ درختی  مایبوته
مای کوچک و مامی کهحیام خانه وستتتط  حوض بزرگی، مای رن ارنگگتل

ما را اا گذاشته بود. صاحب خانه قبلی آن، ور بودندبزرگ زیبایی در آن غوطه
نوبی و حیام ا ی و کنارش آشرزخانه تعبیه شدهانتهای حیام سترویس بهداشت

 .دارای مال و چندین اتاق خانه، بود

قالی و چند وسیله دی ر خرید ، یخچال، ماه تلویزیوند بعد از گذشتت چند احم
. با آمدن تلویزیون به خانه کردمایش را دل رم و شاد هو این گونه ممسر و بچ

مرتضی گویا مهمان یزیزی پا به ، شناختندما از خوشتحالی ستر از پا نمیبچه
ا ب ،مایش را بوسه زدتلویزیون را در آغوش کشید و دکمه، خانه گذاشتته است

مای ادید به روشتن شدن تلویزیون خانواده دورمم امع شدند و پای ممسایه
 ما با محله ادید اُخت گرفتند.خیلی زود گلی و بچه، خانه باز شد

مای قطار توقتی بلی؛ ما را غرق شادی کردهاحمد تابستان آن سال دوباره بچ
 ما بهکه آن، مسافرت به مشهد مقدو! این اولین باری بود .را نشتانشتان داد

نید. ششدند و این بهترین خبری بود که گلی میشهر مقدو مشهد مشرف می
ه دشت مادر پر از یشتتق و دلبستتت ی بدین گونه خانواده با تدابیر پدر و یطوف

 .بود.
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ا پدرش ممراه ب، آمددرمیمای قبل برای دیدن ماان مثل ستتتالپروانته ممچن
مای انوبی تهران اش به تهران مهاارت کرده بودند و در یدی از محلخانواده

 کردند.زندگی می

گوشتتتۀ حیام ستتتماور  رفت.به طرف حیام ، ما را داخل ظرف چیدگلی میوه
احمد با یالقه فراوان مشنول  ورد و زینب مشنول دم کردن چای کقل میقل

پروانه کنار زینب نشسته ، کردندمی بازیما در حیام بچه، آب دادن درختان بود
 ،گلی به آرامی کنار دخترما نشتست .چیدما را داخل ستینی میو استتدانبود 

دفعه  این، شدمداشتتم ن رانت می هدی »: گفت، دستتی به ستر پروانه کشتید
ان تواند بر زبپروانه که گویا حرفی دردل دارد و نمی «سر زدی! تدیرتر به مادر

 ،گلی ن امی متعجب به او انداخت !«ن شلوغ بودوسرم»: گفت بیاورد با خجالت
د تا چای کشیما را به سمت زینب میپروانه که سینی استدان «؟شلوغ»: گفت

 گلی با ممان چهرۀ .«بودند بابام مایچند نفر از آشنا»: گفت، ما بریزدداخل آن
 ومدهاخواست اری »: پروانه باز با صتدای  عیفی گفت «ب!خُ»: متعجب گفت

 :زینتب در این من ام به طرف او برگشتتتت و با لحنی متعجب گفت !«بودنتد
تر حرف بزند و بعد گلی با چشتتم اشتتاره کرد که آرام «؟خواستتت اری از کی»
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 «!دی ه خواست اری خودش، بچه»: ادامه داد و «؟خواست اری از باباش»: گفت
دستش  ،تر شدیکگلی به او نزد .سرش را پایین انداخت، پروانه خجالت کشید

موالً باید ستتنی مستتتی که معتو یزیزم االن»: گفت، را روی کمر او گذاشتتت
ن ومادر ا؟ تمایل داری مولی خودت، هطبیعی زِچی یهخواستتت ار داشتتته باشتتی 

ر بله ماد»: گفت، پروانه که سرش ممچنان پایین بود «؟شتناسیمی وما راون
بارت ت اابابایا ، را ی مستی»: گلی گفت .«مای خوبینآدم، شناسمن میوا

گلی  «.م به خودم واگذار کردهبابانه »: پروانه با صدای  عیفی گفت «؟هکنمی
امع  ور حواست زمبا»: بعد با ن رانی گفت «خداروشدر!»: گفت، نفسی کشید

خت و به آرامی صتتتورت او را پروانته ن تامی بته چهرۀ ن ران مادر اندا «کن.
ربارۀ د، با یشق او را بوسید ممگلی  «ن!ودر انباش ما ن ران»: گفت، بوستید

پدر و مادرش پرستتید و ، کار، قیافه، شتتخص موردنظر ستتؤاالتی از قبیل ستتن
و در دلش  شتتدتر میشتتنید آراموابی که میپروانه آرام آرام اواب داد. با مر ا

 کرد.اش آرزوی خوشبختی میگوشهبرای ا ر

 ،و گلی منوز با ن رانی چشتتم به رامش بود چند مفته از رفتن پروانه گذشتتته
 ن مادر پروانهینوامنم به  حتماً، ب یرن مراستتمی هاگ»: گفتمی شپیش خود
الً اص، هچرا که آرزوی مر مادری، مکنمراسم شرکت می توحتماً ، کنندباخبر می

ا و بعد ب «؟ه!سم ازدواج دخترش حضور نداشته باشمرا تومادری  ه یهشمی هم 
 !«بده شآزار، بشتتته مرد بدی نصتتتیب دخترم هندن»: گفتبا خود مین رانی 

 شتتتود و برای اوزد که حتماً پروانه خوشتتبخت میدوباره به خودش نهیب می
 کرد.آرزوی خوشبختی می دردلش

نافذ خورشتتید  ۀاشتتع، کردما پنهان میپس کوهیصتتر بود و آفتاب خود را در 
ه ما با یجلگرفت و پرندهخود میتر به . آستتمان رنگ نیلیشتتدتر میرنگکم

نسیمی آرام برگ درختان حیام را نوازش ، برسند هکردند تا به آشتیانپرواز می
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رسید. اریا داخل تابی که پدر به مای رز بیشتر به مشام میکرد و یطر گلمی
و پدر یاشتتقانه آرام و  کردمی تاب بازی، مای تنومند توت بستتته بودخهشتتا
ر تش در میان نستتیم آشفتهدارمومای بلند و موج، داددان میدغدغه او را تبی
مشنول آماده  ممداد. گلی اش دل پدر را اال میمای کودکانهو خنده شتدمی

پسرما با میامو ، ردندککردن چای و یصترانه بود و دخترما به مادر کمک می
شوی دست و صورت و ومشتنول شست، به طرف شتیر آب رفتند، وارد شتدند

ی با یجله به طرف در مرتض، صتدای در بلند شتد، لود خود بودندآای خاکپام
ا مرتضتتی ب، تا بداند چه کستتی استتت، مایش را تیز کردگلی گوش، فتخانه ر

 !«یا اک»: صدای بلندی گفت

 رفتند.ا تعجب به طرف مال خانه ب، چادرشتتان را به ستتر کردند دخترما و مادر
ای چشمانی گیرا و چهره، رپشتت مشدیمردی اوان و چهارشتانه با مومای پُ

ا مهربانی احمد ب، تلبخند زیبایی بر لب داش، بان در کنار پروانه ایستاده بودمهر
ارک مب»: او را در آغوش گرفت و بوسیدش با خوشحالی گفت، به طرفش رفت

 احساو کرد درونش، مایش سرازیر شدگلی اشک .«پای مم پیر شید ه بهباش
سم ازدواج دخترش مرا تومادری  هشتمی رهآ»: با خود گفت !چیزی شتدستت

او را ، به آرامی به طرف پروانه رفت «!نممادر م اونو  هحضتتور نداشتتته باشتت
سخت در آغوش کشید و بعد به دامادش تبریک گفت. خوامرما ممدی ر را در 

 به داخل خانه رامنمایی کردند.حسین را ، مرتضی و احمد .آغوش کشیدند

 ،دی متین بود. از ممان بدو ورود مورد تواه احمد و گلی قرار گرفتحسین مر
، داشت و سعی کرد با ارتباطات گرماو از ماارای دوری پروانه و مادرش اطالع 

بدین ترتیب با ازدواج پروانه و مستقل ، مای مواود را مرتفع سازداحترام و خالء
شتتد که حستتین گلی دلش گرم ، دیدارمای مادر و دختر بیشتتتر شتتد شتتدنش
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ی گرمی از زوج پذیرای، آن شب .د ممستری مناسب برای دخترش باشدتوانمی
 شد. و شادی خانواده مضایف کردنداوان 

*** 

د. زگلی مشتتنول ورز دادن مواد کوفته بود و زینب پیاز داخل قابلمه را مم می
 رمادر و دختر د، بوی خوش پیاز داغ و سبزی معطر کوفته فضا را پر کرده بود

ا مای کوفته رگلوله گلی، دند و مشتتنول آماده کردن شتتامکنار مم ایستتتاده بو
 وآقا رحمان ر»: گفت، ن تامی بته زینب کرد، کردیم آمتادهممتان طور کته 

ی گمی ون روفامیل آقاا»: گفت، زینب ن امی به مادر انداخت «؟شتناسیمی
، یین آوردید پای سرش را برای تأیگل «؟کنندکوچه الوتر زندگی می تا که چند
 برای پستتترش وتو ر»: گلی گفت «؟چیکه ب خُ»: زینب گفت «بله»: گفت

 مدثی، ریختداخل قابلمه می زینب که آب اوشتتیده را «!خواستتت اری کرده
 گلی .«خوام ازدواج کنمن من چند بار به شتتما ب م. نمیومادر ا»: گفت، کرد
 رومم همم، هکنخواستتت اری می وکه از پدرت تو ر هاین چندمین نفر»: گفت

ن قدر زود شومر ای ن روخواید مچرا می»: زینب گفت «ه.شتناستمیآقااونت 
د اما نبای، هباالخره دختر باید ازدواج کن، هدیر و زود ندار»: گلی گفتت؟ بتدیتد
 .«ما پیش نیاداین موقعیت هشتتتاید دی ، از دستتتت بده ومای خوب رموقعیت

نوان که شتتتما به ی ممۀ اون مایی، نمو بخوخوام درمن می»: زینتب گفت
ته را کوفمای گلی که گلوله !«مدهوخوشتتم نی، خواستتت ار به من معرفی کردید

د ولی بای، بشتتیخواد یصتتبانی ب حاال نمیخُ»: گفت، انداختمیداخل قابلمه 
زینتب که  «!تحرف بزنی نته از روی احستتتاستتت تیتاد ب یری از روی یقلت

پسر رحمان ، شممن زنِ آخوند نمی»: کند گفت خواستت آشرزخانه را ترکمی
 «!اطالع نیستتتتیخیلی مم از اطرافت بی»: گفت، گلی لبخندی زد «و!طلبه
 اا دور شد.حرفی نزد و از آن زینب
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*** 

واد که م، ای شده بودما دو قواره زمین تبدیل به کارخانهدیوار به دیوار خانه آن
شت بام پ، رفتندما به پشت بام میچهطوری که وقتی ب، کردشوینده تولید می

شده بود و فضای زیادی را برای  دغامبا پشت بام کارخانه کنار مم اما آن ۀخان
 اا مشتتتنول کارادی کارگر در آنما ایجاد کرده بود. تعدبتازی و دویتدن بچه

احمد از ، نداا آمده بودمای مجاور یا دور به آنکه اغلب از شتتهرستتتان، بودند
ر مراقب کرد بیشتبه گلی توصیه میبود. شرایط ناراحت و تا حدودی ن راناین 

د و کربعضی مواقع مرتضی به کارخانه رفت و آمد می، ما باشدرفت و آمد بچه
توایبی خود  تا حدودی پولِ، شدگامی روزمایی را در آنجا مشتنول به کار می

، دادنمی به او را وقتاما مشتنلۀ درو و مدرسه ااازه کار تمام ، را تأمین کند
 د.دااا اختصاص میروزمای تابستان و مواقع تعطیلی را به آن، بیشتر
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کردند و با زینب و مرتضی دوران نواوانی خود را سرری می، بود 9360ستال 
م محمد و حستتا، طیبه دوران رامنمایی، ه بودندموفقیت وارد دبیرستتتان شتتد

 ما را با یشقبچه، روزما مادر با دختر کوچولوی خود تنها بود ،ددبستتانی بودن
ا ممدرسه بچه، شدکرد و ظهر با امید منتظر بازگشتتشان میرامی مدرسته می

، ندبرای رسیدن به مدرسه بریمایمسافت زیادی را ، نددمجبور بو، تقریباً دور بود
ت مساف، مجبور بود ممطیبه ، رفتندمد و حستام بامم پیاده به دبستتان میحم
ن به مدرستته ستتوار مرکدام برای رستتید مممرتضتتی و زینب ، رودادی را بزی

مایش محله به خانه، کنندمستتتیر موردنظر خود را طی  تا، شتتتدنداتوبوو می
ما زیاد به چشتتم ین خانهمای خالی ما بولی ممچنان زمین، ا تتافه شتتده بود

منوز مم وقتی دم خانه ، نداشتتتتچندانی را منوز امدتانتات رفامی ، خوردمی
 !توانستی با چشم دنبال کنیمیمای دور را تا مسافت، ایستادیمی

 اشبدرقه که از خانه، و زینب آخرین نفری بود گلی در آستتتتانۀ در ایستتتتاده
 ،برای خودش خانمی شده بود، کرد ن اهلحظاتی دور شدن دخترش را ، دکرمی

ممان طور که با چشم دور ، دیداو را مصتمم می، هچقدر برای رفتن به مدرست
سوار  ،پسر اوانی را دید از در کارخانه بیرون پرید، کردشدن زینب را دنبال می
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گلی از یجلۀ او کمی ، او یدی از کتارگرمای کارخانه بود، موتور گتازی شتتتد
ویا گ، ن اه کرد، رفتمیتی با چشتتمش مستتیری را که بدون یل، کنجداو شتتد

گلی ممچنان ن امش را به او ، کنتدمستتتیری بود کته زینتب طی میممتان 
و ن امش را متواه به زینب ستتریتش کم شتتد  ندید با رستتید، متمرکز کرد

ولی زینب بدون تواه به  !خوامد حرفی به او بزندگویا می، کردمای زینب گام
، هدستت متواه شرُیعنی او دُ، ر از تالطم شتداو رامش را ادامه داد. واودش پُ

کند این پستتر اوان به نیت رستتیدن به زینب آن طور با یجله از اشتتتباه نمی
و مادر دی ر  شتتد ینب بدون تواه به او ستتوار اتوبووز، کارخانه خارج شتتد

او  ،اما ن امش را متواه پسرک سوار بر موتور کرد، را ببیند شنتوانستت دختر
با  ،وارد خانه شد با ن رانی، یص دادشد تشخدور شتده بود و به سختی می مم

؟ باشدداشته، توانستای میچه رابطه، دلواپستی کارمای روزانه را شتروع کرد
 ؟ تچه تو یحی برای این کار داش

با  کردکوچک باغچه را زیر و رو می ۀبا بیلچ، اریا در حیام مشتتنول بازی بود
 شتتنیدمای او را میمادر حرف، زدخزیدند حرف میمایی که زیر خاک میکرم

روی خاک که بهتر و ، یرچرا زیر خاک می»: گفتکه با صتتدای کودکانه می
انداخت ما میروی خاک، کشیدما را از خاک بیرون میبه زور کرم «ره.تقشنگ
مای بیچاره تالش کرم !«مای قشتتتن ی داریمببینیتد چته گل»: گفتتو می
: تگفاامیدی میدوباره دخترک با ن، دوباره در زیر خاک پنهان شوند، کردندمی
ما بعد با ناراحتی خاک روی آن .«نوتنهوید خبر، یدخواخستتتته شتتتدید می»

از  کرد وگلی حرکات او را ن اه می «!خونتون یدب برخُ»: گفتریخت و میمی
 احساو، خوردبه حال او غبطه می، این که چقدر غرق افدار کودکانۀ خود است

با مشتدالت بزرگتر و حادتری ، شتودکرد مر روز که از یمرش سترری میمی
باید به خدا ، به چهرۀ زیبای اریا چشم دوخت به خود نهیب زد، شتودروبرو می



ز هم تنهاییباو   

 

259
 

 :مای کوچک اریا را در دست گرفت و گفتدست، از اا برخاستت، توکل کند
نامار ، آناآلن خوامر و برادرمات از مدرستتته می، ت را بشتتتویمتادستتتت»

 «خوریم.می

صدای زیاد در حیام مشنول شستن دست و صورت محمد و حستام با ستر و 
طیبه تازه از راه ، ده کردن نامار و انداختن ستتفرهگلی مشتتنول آما، خود بودند
منوز خبری از مرتضی و زینب  لیو، کردمایش را یوض میلباو، رستیده بود

 ما غذای خودما بچهتا رسیدن آن، رسیدندما معموالً دیرتر از بقیه مینآ، نبود
با اشتهای زیاد مثل ، ما متواه افدار پریشتان مادر نشتدندخورده بودند. بچه را

 .ممیشه غذای خود را خوردند

راه برسد حتماً به او خوامد  وقتی زینب از، کردتمام مدت گلی به این فدر می 
از  مممرتضی ، دقایقی گذشت، کار داشته ر با او چکه اوان موتورستوا، گفت

زینب ، کردندر حین آماده  او را مم مثل بقیه آماده کرد گلی نامار، دراه رستتی
گلی با ن اه تمام حرکات او را زیر نظر گرفت و مر لحظه که ، از راه رستید مم

ما زینب در ا «.کنهمیاآلن برام تعریف »: گفتشتتتد به خود میبا او تنها می
اش رفت! رنجی بدون حرفی دنبال کارمای مدرستته، ستتدوت نامارش را خورد

 هم ؟ ن نذاشتتتتوبا من در می وقضتتتیه ر چرا»مبهم واود گلی را فرا گرفت 
 این افدار سایاتی را گذراند. با «؟مادرش نیستم

*** 

یستن مشنول ن ر گلی به آرامی کنارش ایستاد، احمد مشنول آبیاری باغچه بود
 !«هحتافدرم نار»: گلی گفت «ب و!»: احمد ن امی به او کرد و گفت، او شتتتد

 :گلی گفت «م.م متواه شتتداومدنم از موقعی که ودمی»: احمد به آرامی گفت
: گلی به آرامی گفت .«بزن وراحتت حرفتت ر»: احمتد گفتت «؟مچطور ب »
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احمد شلنگ آب را  «چیزی شدم!یه  متواه، رفتندمدرسه می ماامروز که بچه»
ی گل .بنشیند مماشتاره کرد او ، غچه رما کرد روی لبۀ باغچه نشتستتکنار با

ادامه  ،گلی مدثی کرد، به ن اه کردنش شداحمد با دقت شروع  کنارش نشست
ستتتوار  اومده بیرون نه با یجلونی از کارخوپستتتر او، بعد از رفتن زینب»: داد

 «تعقیب کرد! وزینب ر، موتور گازی شد

گلی  «؟نه بودوکارگرمای کارخاز »: گفت، ای به ابرومایش انداختاحمتد گره
 «؟مطمئنی»: احمد ممان طور با اخم گفت «چند بار دیده بودمش. آره»: گفت

 مواظب باش مرتضی بویی»: احمد گفت «تقریباً!»: گلی با صدای آرامی گفت
با »: احمد گفت «؟حاال چه کار کنیم»: گلی گفت «!هشر درستت میشَت ، هنبر

 الًکار خوبی کردی! فع»: احمد گفت «نه»: گلی گفت «؟زینب که حرفی نزدی
دوباره مواظب رفت و آمد زینب فردا ، بشیمتا مطمئن ، ن وبه میچ کس چیزی 

از »: گفت، داختناحمد ن امی به او ا !«ترستتتماحمد می»: گلی گفت .«باش
ما دختر ؟ هاین چته حرفی»: احمتد گفتت «؟آبروییاز بی»: گلی گفتت «؟یچ
خودمان بایث ، باید مواظب باشتتتیم، یهاین چیزمتا گتامی طبیع، ن داریمواو
و را از و ا ازدستتش را به سمت گلی در، بعد از اا بلند شتد «.ویی نشتیمآبربی

تا ، هموقع رفتن حواستتت باشتتم فردا باز، ن ران نباش»: گفت، زمین بلند کرد
باری از دوشتتش گویا ، رامش گرفتآ، گلی از آرام بودن احمد .«شتتیمبمطمئن 

 برداشته شد.

*** 

شان چای آماده کرده و گلی برای تک تک تهما مم ی ستر ستفره نشتسبچه
 ،و با مم برخاستند هم طبق معمول با مم ستر ستفره نشستمحمد و حستا، بود

طیبه » :مایش بود. گلی با صدای بلندی گفتمشنول آماده کردن کتاب طیبه
، باال انداخت ایشتتتانه، لمبهرد و قُگِ، رلدخترک تُ «ه.شتتتدیرت می، زود باش
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، مرتضی با یجله خداحافظی کرد و خارج شد .«رماآلن می شهنمیدیر »: گفت
طیبه آرام آرام به سمت ، شودبرداشت طوری که زینب متواه ن گلی چادرش را

خترک د !ش کرد که چرا این قدر خونسرد استگلی با یصبانیت ن ام، در رفت
 بیرون رفت.زمان با او مم ممینب ز، اه به رفتار مادر از در خارج شدبدون تو

ی تا مبادا کس، ج نشدخار اما، پشتت در ایستاد، گلی با یجله به طرف در رفت 
و ن امش  هش فقط به مستتیر زینب چشتتم دوختمایبا چشتتم !متواه او شتتود

در این لحظه صتدای موتورگازی لرزشی به اندامش انداخت! در را  که کردمی
زینب قدم ود که اکنون در مستتیر رامی ب، ممان پستتر اوان، بیشتتتر باز کرد

نه خواست از خا، نزدیک زینب رسید و چیزی گفت، دید او راگلی ، داشتبرمی
 کند. در اانیخارج شتتود اما بخود نهیب زد که با این کار دی ران را متواه می

ما را تماشا کرد. ممان اا پشت در ایستاد و آن، ما کار محالی بودرسیدن به آن
ان شد و پسر اوبا رستیدن اتوبوو سوار ، زینب مثل دیروز تواهی به او ندرد

گلی وقتی دید او نزدیک در کارخانه رستتید از در ، گشتتتربه طرف کارخانه ب
کمی دست و پایش را گم ، خارج شد. مرد اوان متواه نزدیک شدن گلی شد

اه با قدی کوت، شت نشده بودرپُکرد. پستری اوان که منوز ریش و ستبیلش پُ
 اششدنش روی موتور مومایش روی پیشانی مومای مشدی که به خاطر سوار

 ،گلی ن امی به او انداخت، بتا دستتتتراچ ی به گلی ستتتالم کرد، ریختته بود
مای لرزان مرد اوان با دستتت «؟گفتیمی یبه دختر من چ»: مقدمه گفتبی

نم ودنمی»: گفت، اش را کنار زد و ستتترش را پایین انداختمومای پیشتتتانی
م. گمی ینی چودخوب می»: گفت، ر شدتنزدیکگلی به او  «؟هن چیومنظورت

اوان سرش را بلند کرد و به گلی  !«شتیمزاحم دختر من می هآخرت باشت بارِ
در و پ، غریبماا من این، من قصد مزاحمت نداشتم خاله اان ببخشید»: گفت

از ، حس ترحم گلی را بران یخت ماهبتا گفتن این امل .«متادرم از من دورنتد
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مرد اوان مدث ، آذری زبان است ممهجه دارد و او فهمید لصتحبت کردنش 
 :زبانی شتروع به صتحبت کردن به زبان آذری شدبا چرب، گلی را متواه شتد

گلی از استتارت او  .«ببخشتتید مادبیبه خدا بی وتو ر، هازدواا ممن قصتتد»
ن که وخیاب تو، نوپستتتر ا»: گفت، بتدون این که فدر کند، خوشتتتش آمتد

ودش خ، وقتی در را بست، برگشتعد به طرف خانه ب !«کنندخواستت اری نمی
کند  با تندی با او صحبت، قرار بود، از حرفی که بر زبان رانده بود پشتش لرزید
ز ا، م ر خودش به زینب ن فته بود؟ چرا حس ترحمش مزاحم قاطعیتش شتتتد

 !روی احساو حرف نزند

*** 

مانده را در یخچال اا  کردند و گلی غذامایستتفرۀ شتتام را دخترما امع می 
که با مرد اوان رد و بدل شده  بود ماییاما تمام حواستش پیش حرف، دادمی
دند ن؟ کنداین مستتئله صتتحبت نمی بهفدرش خراب بود! چرا زینب رااع، بود

بعد به  ؟اگر نبود چرا چیزی تا حاال ن فته است؟ واقعاً زینب دلش پیش اوستت
و  ما را تدرارنو در ذمنش آفدر کرد ، ودمتایی کته به مرد اوان گفته بحرف

از یادآوری ؟ ما را زده باشتتددوباره خود را شتتماتت کرد که چرا باید این حرف
اش خورد صورتش را شتتانهدر این من ام دستتی به ، ما سترش درد گرفتآن

 به حیام، احمد با چشمش به او اشاره کرد، مای ن رانی را دیدچشتم، برگرداند
محمد و حسام طبق ، گلی ن امش را به اطراف چرخاند، ت کنندبروند و صتحب

 ،کردا با یروسک کچل خود صحبت میاری، زدندمعمول با مم ستر و کله می
، ردکبرای زینب تعریف می، که در مدرسه برایش افتاده بودرا  ماییطیبه اتفاق

ر احمد د، ضتی مم الوی تلویزیون نشتستته بود و کتابی در دستت داشتترم
موای خنتک پاییز ، بته آرامی بته طرف حیتام راه افتتاد، حیتام منتظر او بود

احساو کرد موای تازه حیام کمی از سردردش کاست. ، صورتش را نوازش داد
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، یبا مدثگلی ، امروز را تعریف کندتا اریان ، منتظر بود، احمتد ن تامش کرد
 کرد.شروع به گفتن وقایع 

تا »: گفت، کرددی از دمانش خارج ننفس بل، احمد دستتی به ستر خود کشتید
 تاین کار اوخت! گلی اان تو بدلت به حالش ستت، هنوزبشتتنیدی غریب و مم

 ول ونه رودر این خ ناو هحاال اگ، صادر کردی ومجوز خواستت اری دخترت ر
قضاوتش ندن »: گفت، ستت استترُمای احمد دُدانستت حرفگلی می «کرد!

، نمکقضاوت نمیو من کستی ر»: احمد گفت «.همرد زندگی باشت هنشتاید بتو
لی گ «ترحم کردی! نتو در واقع به او، دختر شومر داد هشولی با دلسوزی نمی

ه گلی احمد ب .«تونیم تحقیق کنیممی اومدخواست اری  اگر به قول تو»: گفت
ت ماگم حرفگی! من میگم تو چه میمن چه می»: گفت، ن تامی انتداخت

 هم  ؟تحقیق کنم کیزنی ازاست اری و تحقیق میف از خوتو حر، اشتباه بوده
ن گلی سرش را پایی «؟هغریب، هندار واا کسی راین وگی کارگر کارخانهنمی

خیلی با ، هکم سن و سال، دیدم ور نمن او»: احمد گفت .ستاکت شتد، انداخت
ارماش و م کوتم، هنودنمی واصتتال مفهوم ازدواج ر، هزینب تفاوت ستتنی ندار

 اگر مرتضی؟ کنیم کاری گی چمی»: گلی گفت «.هماش از روی احساسحرف
 و. خودت که اخالق پسرت رهکنش میبیچاره، بشته نمای اومتواه مزاحمت

شاید به خاطر ، شتناستمخوب می، بله»: احمد با ناراحتی گفت !«شتناستیمی
 رِسم زینب از این پشاید»: گلی گفت !«ینب بیچاره حرفی تا حاال نزدهممین ز
: گفت ،میخته با یصبانیت به گلی انداختاحمد ن امی آ «.همده باشتوبدش نی

چه » :گلی گفت «؟یماین طور تربیت کرد ویعنی ما زینب ر؟ هاین چه حرفی»
 نز اوا مگم شاید زینبمی؟ ستر زده شکار خالفی از هم  هربطی به تربیت دار

 نباید پیش وما راین حرف»: گفت، احمد که کالفه بود «ه.باش اومدهخوشتش 
ادامه  بعد «ه.تا انتخاب درستی داشته باش، ما باید مواظبش باشیم، خودش بزنی
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 :گلی با ناراحتی گفت «؟!ذارین وتاریخ خواستتتت ار ر شفردا اگر دیتدی»: داد
 «!هدی ه احمد اان بس»

اما خبری از پسر و ، بودمچنان مراقب رفت و آمدمای زینب چند روزی گلی م
از  ومنصتترف شتتده  که حتماً، تا حدودی خیالش راحت شتتد، نبودموتور گازی 

 مزاحمت را کنار گذاشته است. ومای گلی ترسیده حرف

ی مرتض، ر و کتاب خود را امع کرده بودندما دفتبچه، موا تازه تاریک شده بود
 ،احمد به مرتضی اشاره کرد، صتدای در بلند شتد، کردتلویزیون را روشتن می

: گفت ،گشتربا تعجب به داخل ب، سمت در رفت کند. مرتضی بهبرود در را باز 
احمد با  «بیاد تو!خواد ااازه می، ایستتتادهوش دم در نواده داییورستتول با خ»

 :به مرتضتتتی گفت، به اتاق دی ر بروند، ما اشتتتاره کرددستتتترتاچ ی به بچه
گلی با یجله چادرش را ستتترش کرد و به اتاق  «تو! انن کن بیوتعارفشتتت»

انه چرا باید کارگر کارخ، داشتمرتضی با تعجب چشم از رسول برنمی، برگشت
ا شناخت تد. او رسول را میما بیایاش به خانۀ آنواده داییسرزده به اتفاق خان

 .ی در کارخانه با او آشنا شده بودحدود

که ، مراه با مردی حدود ستی سالزده ممومای روغن، رستول با لباو مرتب 
ستترش که قد بلند و چهارشتتانه و کمی مومای الوی ستترش ریخته بود و مم

وارد ، اندام بود و باریک و کمی مم آرایش کرده چادر مشتتدی ستترش انداخته
 پشت لب مرتضی کمی .نداحمد و مرتضتی کنار مم نشست !اتاق پذیرایی شتد

ما ا، دوران بلوغ خود را آغاز کرده بود زهتا، و صدایش دورگه شده بود سبز شده
گلی سینی چای را ، دادبه او می بهت یک مرد کامل رامایش اُاش و ن اهاذبه

برای مهمانان ناخوانده ، سینی را از مادر گرفت، مرتضی با یجله برخاست، وردآ
 ،دانست چه رفتاری کندنمی، احمد آب دمانش خشک شده بود، چای گذاشتت
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ک تمرتضتتی بعد از گذاشتتتن تک. پستتندیدان را نمیبه مهمانحرمتی اما بی
 پدرش نشست.، چای دوباره کنار مایاستدان

ای از ستدوت یجیبی در اتاق حدمفرما بود در این من ام مرد چهارشانه اریه
ببخشید بدموقع »: و با صتدای بمی شتروع به صتحبت کرد چایش را نوشتید

که از ما خوامش ، زه! چند روهیجول از بس این آقا رسول ما، ن شدیمومزاحمت
مایش را تنگ کرد و چینی به مرتضتتی چشتتم «ن برستتیم.وکه خدمتت هکنمی

 «ه.نوکنم منزل خودتخوامش می»: احمد گفت، اش افتادپیشانی

ی تند مان اه، کرد به سمت احمد ن اه کندت نمیاار، رسول سرش پایین بود
 زن باریک، لرزیدمایش زیر چادرش میداد. گلی دستو تیز مرتضی آزارش می

در مر صتتورت »: گفت، داده آرامی روی نعلبدی قرار میاستتتدانش را ب، اندام
ولی ، هدار ور شما رسم و رسوم خاص خوداور مراسمنیم اینودمی، ببخشتید

تا براش خواست اری ، ندوکیل کرد وما ر ،ندول اان پدر و مادرش آذربایجانرس
 چی» :با شنیدن خواست اری مرتضی تدانی خورد و با صدای بلند گفت .«کنیم

 .«ااازه بده»: گفت، احمد دستتتش را روی شتتانۀ او گذاشتتت «؟!خواستتت اری
احمد به  «؟آقااان خواستتت اری از کی»: گفت، مرتضتتی ن امی به احمد کرد

ن امی تحقیرآمیز به رسول  !مرتضتی دوباره اوج گرفت «زینب!»: آرامی گفت
 بعد با «؟داده خواستتتت اری خوامر من بیایی به تو ااازه کی»: گفت، تداخان

، ندکاحمد بدون این که بداند چه کار می «بفرمایید بیرون!»: دستت اشاره کرد
ی که رتضم !«برو بیرون»: گفت، به صورت مرتضی زد محدمی ناگهان سیلی

 .با بنض بیرون رفت !خشدش زد، ستگویا برق او را گرفته ا

: گفت ریشتترمسا با، وع به یذرخوامی کردشتر، شتدراحت احمد به شتدت نا 
 .«وحبیب خدا، هن حرمت دارونتۀ من مهموخ توولی ، و ستتترکش هنتواو»

او را  ،دنبال مرتضی رفت، . گلی از اتاق خارج شدبودحدمفرما  یفضای سن ین
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. کردیمایش را پاک ماشک، مای بزرگ رُز ایستاده بودبوته در حیام یافت کنار
ت تر مستتتتند تو دخالنفر بزرگ ن فته اایی که چند آقات هم »: گلی گفتت

شتتومرت الوی »: گفت، با یصتتبانیت ن امی به او انداخت مرتضتتی !«ندن
گلی  «؟زنیطور حرف میاین محاال خودت، کرده ردخُ م روما شتتخصتتیتغریبه
بی یصت آقانی ودخودت می»: گفت، ی به مومای پرپشت و بور او کشیددست
خود یمن ب»: گفت، مرتضی سرش را یقب کشید !«ترش کردیتو یصبی، بود

از  هرآن میومای زشتتتی به زبحرف، نهوکارخ تو نن اوومادر ا، زنمحرف نمی
ی گل «کرده!مر کاری دلش خواسته ، اومدهتهران  ییسال ی تنها یازده دوازده
در آوردیم که اینقدر  نبه یقد اوو ما ممین امشتتتب زینب ر هحاال م »: گفت

 «اومده!من  غلط کرده خواست اری خوامرِ»: مرتضی گفت .«یصتبانی شتدی
تر سخن ب وید و بعد با یجله به طرف اتاق نزد مهمانان گلی اشاره کرد که آرام

 هما شوک»: کردد چهارشانه این گونه صحبت میوقتی رستید احمد با مر، رفت
با مم صحبت  بهش رااع بدیدااازه ، ما بودقع کمی دور از انتظار در وا، یمشد
دایی خود آنجا را بدین ترتیب رستتول ممراه با دایی و زن .«کنیم خوب فدر و

 !بدون این که حرفی زده باشند، ترک کردند

 :گفت، ایستاد کنار او، احمد وارد حیام شد، زدم قدم میمرتضتی منوز در حیا
بعد دستش را روی  «؟پیش ببری وخوای با انجال کارمات رچرا ممیشه می»

نم چرا این کار ودنمی، ببخش ن روم، خواممعذرت می»: گفت، شانه او گذاشت
مرتضتتتی  .«کردیاحترامی میما بیبه مهمان کردم! ولی قبول کن نبتاید ور

، صتتتدا از کنار او رد شتتتد و احمد با ناراحتی در حیام تنها ماندستتتاکت و بی
قایدشتتان نزدیک به مم نبود و با این پیشتتامد متأستتفانه پدر و پستتر خیلی ی

ی داد شاکاحمد از این که گلی به او بهای زیادی می شد. بیشتتر شتانفاصتله
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 دِاما یشق وافر مادر به فرزند ارش ،خواست پسرش منطقی بار بیایدشد و میمی
 شد!پسر مانع این کار می

*** 

ریده پب با رنگزین، و گلی مشتتتنول دم کردن چای بود ستتتماور اوش آمده
، شستندنما یدی یدی سر سفره میهبچ، بود مشنول پهن کردن سفرۀ صبحانه

ما کنار بچه، رفتاحمد آن روز دیرتر سر کارش می، سدوت یجیبی برقرار بود
 گلی، ترفبه طرف در، مرتضی آماده شده بود، حانه نشتستتستر ستفرۀ صتب
مرتضی به سختی  «؟یرنه نخورده کجا میون صبحومادر ا»: صتدایش کرد

گلی ، و از در خارج شتتتد «خداحافظ»: و به آرامی گفت .«میل ندارم»: گفتت
 وما رچای بچه»: احمد با صتتدای بلند گفت، ن ران به ستتمتش چشتتم دوخت

ی با گل «ه!میرت از گرستتن ی نمینهوردنترو یزیز دُ، نه بخورندوبریز صتتبح
محمد و حسام گذاشت و ، مدالوی اح، ما را از چای لبریز کرداستدان ناراحتی

بدون حرفی ممه آرام ، طبق معمول طیبه آخر از ممه ستتر ستتفره نشتتستتت
احمد بعد از ممه آماده ، صتتبحانه خوردند و طبق معمول ممیشتته بیرون رفتند

 «؟ن ندردیون دیشتب اوابشوچرا مم»: گلی با ناراحتی گفت، شتدرفتن می
قدر  اون، خودم در رفتنِاز کوره ، مای پستتتر یزیزتبا دخالت»: احمتد گفتت

 شتتاید زینب تعلق در اانای م ر ن فتی .که حرفم یادم رفت، شتتدم مندهشتتر
با  امروز، باشندش آدم حسابی نواده داییواحساو کردم خ، هخاطری داشته باش

ن وردشتتت همثل خواستتتت ارمای دی ، مخالفت کرد هزینتب صتتتحبت کن اگ
 خارج شد. با یجله از در، کرد و بعد خداحافظی .«کنیممی

*** 
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ر و رش دفتطیبه کنا، کردزینب کتابی در دست داشت و مطالب آن را مرور می
: گفت ،گلی کنار زینب نشست، نوشتن بود و مشتنول کتابش روی زمین پهن

از او سرش را از  طیبه الوتر «؟همستاال دیشب نظرت چی بهن رااعومادر ا»
و  ای به او کردرهغُگلی چشتتم «؟خواستتت اری دیشتتب!»: گفت، دفتر بلند کرد

ذار ب وبلند شو برو کتری ر»: بعد ادامه داد «.هسترت به کار خودت باش»: گفت
طیبه شروع به ُنچ  «!هآد چای باید آماده باشت از سترکار میآقااآلن ، هبجوشت
بیرون رفت. ، کرد و او به آرامی از اا برخاستتتتگلی با غیظ ن امش ، نُچ کرد

سرش  اش به پشتومای بافته زینب را از الوی سینهگلی م بعد از رفتن طیبه
، ینب ن امی به چشتتتمان مادر انداختز، انداخت و با مهربانی نوازشتتتش کرد

م با نودمن می»: گلی گفت «؟!م که از دستت من را ی باشیدب  یچ»: گفت
» : تزینب گف .«ب یبهم  ! ولی توقع داشتتتتم کههافتموتور گازی دنبالت می

: فتگلی گ «؟بشه ردخُن ون ایصابشوکه بدتر از دیشتب مرتضتی و آقاا ب م
م. ذاشتمن اصالً محلش نمی»: زینب گفت «؟شد خوب بوداگر آبروریزی می»
چون من صتتتحبت  اومدنمی»: گلی گفت «اومد.چند روزی بود که نمی نماو

 «؟گفتی یچ»: گفت، کردزینب با تعجب به مادرش ن اه  .«تتذکر دادم، کردم
صدش ق: گفت نمی اوشچرا مزاحم دختر من میگفتم » : گفت، گلی مدثی کرد

خودت  پس»: زینب گفت «کنند!کوچه خواست اری نمی توگفتم  نمم، هازدواا
من »: گلی گفت «؟یخوااز من اواب می هچرا دی ، اینش دادهونشتتت وراه ر

: گفت ،اختمی به او اندزینب ن ا !«کردم شاید تو تمایلی داشته باشی احساو
 من شومر، چرا اینقدر یجله دارید، یددبه من پیشنهاد می وکسی ر یهمر روز»

ستتتن و ستتتال تو  توممتته دخترمتتا  چرت و پرت ن و!»: گلی گفتت «؟کنم
: تزینب گف «من حرفی ندارم.، اگر را ی نیستی، زیادی دارند رمایخواستت ا

گلی  !«دواام گذشتتتتهکنیتد ان ار از وقت ازطوری رفتتار می، نمودمن نمی»
ب مای دیشبا حرف»: زینب گفت .«نموبد ومن فقط خواستم نظرت ر»: گفت
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ما مر دو »: گلی گفت «!هبرای شومر دادن من یجله دار نمآقااان فهمیدم او
س من پ»: گفت، زینب کتابش را کناری گذاشت .«یمخوامی وخوشبختی تو ر

دم کردم  ومادر اون چای ر»: گفت، طیبه داخل اتاق آمد .«حرفی ندارم هدی 
ل نوشتتتن و مشتتنو بعد به طرف دفترش خم .«مم کم کردم وزیر شتتعله گاز ر

 ی بدون حرفی اتاق را ترک کرد.گل، شد

 مایاش به خانۀ احمد آمدند و حرفچندین مفته متوالی رستتول به اتفاق دایی
مایش کم ردن کمی از تشتتویشاحمد با مر بار صتتحبت ک .ابتدایی زده شتتد

در تمامی الستتتات ، یافتما را مردمانی خون رم و مهربان میآن و شتتتدمی
احمد ، دادخود را به مهمانان نشان نمی، بردق دی ر به ستر میمرتضتی در اتا
 مرتضی مر، کندمی پنهانکه چرا خود را ، کردما شماتتش میبعد از رفتن آن
تا ، کردخصتوصیات رسول و رفتارش در کارخانه صحبت می بهبار با پدر رااع

ی نواو»: گفتبه او می مماحمد  !خورددش کنتد او به درد زینب نمیمتقتایت
 !«نی کنندواو اورممه یک  شتتتهنمی، هدار ومای خاص خودش رشتتتیطنت
و متدین بود و این سخنان از  مندبا تعجب پدرش را که انسانی قانونمرتضتی 

ازدواج زینب و رسول کرد. بدین ترتیب مقدمات ن اه می، شدمی دمان او خارج
احساسی و سدوت  و یشقی خام، بود ماگر چه خشت اول آن ترح، شدچیده می

دوتی س، مبهم! سدوتی که زینب در تمام مراحل خواست اری انتخاب کرده بود
در اما گویا زندگی ، کردکه گامی پدر و مادرش را دچار ا تتطراب و دودلی می

 !پیمودندد به ناچار آن را میکه افراد حا ر بای، دوری افتاده بود

*** 

در مر ایستتت امی دقایقی ، پیموداتوبوو به آرامی در مستتیر موردنظر راه می 
زینب از پنجره به بیرون خیره شتتده بود و ، افتادایستتتاد و دوباره به راه میمی

ستتر و صدای ترمز ، دی ری بودگویا او در دنیای ، ما نداشتتتواهی به توقف
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ارش گلی کن، شنیدنمی، شدندکه سوار و پیاده می را مردمیو میاموی  اتوبوو
را در افدار خود  شد و مر بار اومر چند دقیقه به چهرۀ او خیره می، نشسته بود

این گونه ستتتاکت و محزون حال گلی را دگرگون ، دیدن او، دیدور میغوطته
ز حرف زدن با دختر ا، خواستتت با او صتتحبت کندمی ولی مر بار که، کردمی

 ،کردداد و نه شتتدایتی می. نه از خود ر تتایتی نشتتان میکردمادر امتناع می
 ،مادر و دختر با یجله پیاده شدند، دبیرستان بود رروی دهایستت اه اتوبوو روب

ارد بدون میچ حرفی و، ما دور شتتداتوبوو دوباره به راه خود ادامه داد و از آن
 حیام بزرگ مدرسه و سرس به دفتر مدیر رفتند.

زنی با مومای کوتاه مشدی پشت میز بزرگی نشسته بود و مشنول صحبت با  
ای رن ی به کت و دامن ستترمه، ما کمی از اا برخاستتتبا دیدن آن، تلفن بود

اده لباسی س، مدیررا به او داده بود که درآن لباو میبت واذبۀ یک داشتتن 
گلی  ،شتروع به صحبت با گلی کرد شبا! بعد از تمام شتدن مدالمه تلفنزیاما 

زینب را تحصیلی  ۀپروند، خواستتت مدیر از معاون، گفترا  شتانیلت حضتور
او  و بود در مقابل خانم مدیر گشودهای ستبزرنگ پوشتهکه  ایپرونده، بیاورند

، دو به گلی ن امی کر با آشتتفت ی ستترش را بلند، شتتد شمشتتنول ن اه کردن
حیف  هباالیی دار ماینمر، هکنریا ی تحصیل می ۀرشت تو، این دختر»: گفت

ت چه دانسگلی نمی «به بهانۀ شومر دادنش! اونم؟ هنیستت ترک تحصیل کن
، میزد ون رومامحرف ۀ! ما ممهدی  هم مدیر قسمتوناخ»: ب وید. با مدث گفت

ن وما خودم ومادراان قستتتمت ر»: مدیر گفت «آینده یقد کنند!ۀ مفتت هقرار
 هاگ» :گفت، بعتد ن امی به زینب انداخت «؟هاین چته حرفیت .کنیمتعیین می

فردا که درسش ، پردازیممی وماش رن مزینهوما خودم هصتحبت خرج تحصیل
 هنوتمی، هاین دختر استعداد دار، بشه کار بهفوراً مشتنول  هنتومی، م شتودوتم

 ،میچ ااباری نبوده مدیر خانم»: گلی گفت «ه.آیندۀ درخشتتانی داشتتته باشتت
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 ی دروخواتو واقعاً می»: گفت، مدیر ن امی به زینب انداخت «ه!خودش را ی
آید با ناراحتی زینب که گویی صتتدایش از ته چاه می «؟رما کنی وو مدرستته ر

 «ت!د نه تحصیالخواپس تو دلت شومر می»: مدیر با تندی گفت «بله!»: گفت
م نیتونمی، تا زمانی که ما مدف نداشتتتته باشتتتیم»: و بعد با ناراحتی ادامه داد

سنّتی و  زندگی یه، یمافتمیزندگی  دور باطلِ تو، بدیمتنییر ور مونزندگی خود
ما را انجام دمد و خود بعد به معاونش اشتتاره کرد تا کار آن «تدرار محرومیت!

 دفترش را با یصبانیت ترک کرد.
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 ۳۷فصل 

گذشت و رسول یضوی از ما مییک ستال و اندی از ورود رستول به خانۀ آن
ای ممراسم ازدواج با سادگی بسیار در خانه برگزار شد. فامیل، ما شدخانواده آن

ب ینتا رستتول و ز، اتاقک پایین حیام مرتب شتتد، دو طرف حضتتور پیدا کردند
برای سرری ، ازدوااشتانرستول بعد از چند ماه از  .اا زندگی کنندموقتاً در آن

. رفتار رسول ممانطور شتد وارد ارتش و کادری، دوران خدمت ستربازی کردن
 که گلی احساو کرده بود توأم با مهربانی و خوشرویی بود.

کرد ممه کرد و ستعی میتک افراد خانواده گرم و صتمیمی رفتار میاو با تک 
و خالی از احستتاو  چیز را با خنده مرتفع ستتازد. اما واودش پر از شتتیطنت

، دشکه مر کدام اای خود بایث لرزش ارکان زندگی می، مسئولیت زندگی بود
بعضی از رفتارمای نامنجار او  در این یک ستال خانواده تا حدودی تحت تأایرِ

چیزی که در ، کردما شتتوخی میمهابا با زنش در حضتتور بچهبی، شتتده بود
یه این مساال تا حدودی روح، شدمی حیایی تلقید و بیخانواده گلی مرسوم نبو

ل ما مثو بزرگتر کرده گیر و خجولگوشه، تر بودندکه کوچک را محمد و حسام
از  ،و این بایث آزار احمد بود بودکرده قرتضتی و طیبه را پرخاش ر و بداخالم

رۀ اکرد از ستتویی دی ر دور شتتدن از پیک ستتو تربیت فرزندانش را تهدید می



 باز هم تنهاییو  

27
4

 

رکن  ما زینببرایش مقدور نبود در اانی در خانه آن، بود سنتنش زینب که کم
چرر ، ای که پر از بچه و مهمان بودخانه، شتتداصتتلی خانواده محستتوب می
ینوان دستتتت راستتتت مادر تلقی زینب به ، زدزنتدگی بتدون زینب لنگ می

نامالیمات ، مای زینبو خنده ی در کل دیدن زینب در کنار رستتولولشتتد.می
 زدود.را از دل گلی و احمد میحضور رسول 

*** 

مر دو به نوبت  حستتتین در کنارش، مد در برابر رحل قرآن نشتتتستتتته بوداح
و  حیام مثل ممیشتته آب و اارو شتتده بود، خواندندقرآن را می مایهصتتفح

و مشتنول شیر  ادر نشتستتهپروانه در کنار م، کردستماور در تراو قل قل می
ر این مدت صاحب فرزند پسری شده بودند. دادن به فرزندش بود. او و حسین د

که  یمحمد و حسام روی فرش، کردندبه یصترانه و چای آماده میزینب و طی
ریا ا، بودندمشنول منچ بازی  و ه بود بسام منچ را پهن کردهدر حیام پهن شد
 ،زینب دوخته بود سرش کرده بود و چادری را که خوامرش کنار باغچه نشسته
 آمسته آمسته، ادرش مشنول خواباندن یروسدش بودیر چمحدم رو گرفته و ز

مرتضتتی مثل ممیشتته با میامو وارد حیام شتتد. بعد از  .زدحرف می شبا خود
ش را اشد موی بافته شدهمیشستن دست و پا و صورتش از کنار طیبه که رد 

ذاشت و ن  خپاسطیبه مثل ممیشه کار او را بی «رل!چطوری تُ»: گفت، کشتید
کرد زیر چشتتمی ن امی به احمد مرتضتتی به زور تعادلش را حفظ ، ملش داد

 مومای، بعد سراغ محمد و حسام رفت «رسم!بعداً به حسابت می»: گفت، کرد
محمد با ناراحتی  «؟!بابا لنگ دراز چطوره»: محمتد را بته مم ریختت و گفت

حستام دستتتش را گرفت و اشتتاره کرد که به بازی ادامه دمد! او ، ن امش کرد
 ومانه ن امی به حسام کرد و حسام با ن اه به او فهماند که اممیت ندمد.مظل
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احمد به حستین اشتاره کرد که صفحۀ بعد را او بخواند و بعد مرتضی را صدا  
م ما اسم برای بچهچند بار گفت»: احمد گفت، زدیک شتدمرتضتی به او ن، کرد
 «.خواممیمعذرت م»: اش گذاشت و گفتمرتضی دستش را روی سینه «ذار!ن

را گرفت. مرتضتتی به ولی الوی خود ، اش گرفته بودحستتین از رفتار او خنده
زینب  «؟شتتتومرت منوز طبق معمول نیامده»: گفت، ستتتمتت زینتب رفتت

ا اشمای ُرز رفت و مشنول تممرتضی به سمت گل، مایش را باال انداختشانه
 ما شد.کردن آن

قرمز سرتاسر باغچه را فرا گرفته سرر و ، صورتی، نارنجی، زرد، مای سفیدگل 
 تک افراد خانوادهبا تک .ما پیوستتتبعد از لحظاتی رستتول نیز به امع آن، بود

ای از صورتش را که از چادر بیرون گوشه، پرستی نمود. ستراغ اریا رفتاحوال
ا ب و به صحبت کرد مای کوچدش او را از خود دوراریا با دستت، بوستید، بود

 شد. به اااحمد کمی اابه، رسول کنار احمد نشست .ه دادادام شدوست خیالی
چی کار کنم »: رسول با خنده گفت چشممون روشن زود اومدی!»: آرامی گفت

ش احتی ن اماحمد با نار !ن بخونمقرآ اومدم با شما، کالستون زود شروع میشه
، رستتول ن امش کرد ید!خند، بردین گفت و لذت میحستتین که گویا از ا .کرد
دست در ایب خود ، اا برخاست بعد از «؟!هگذرحسین اان خوش می»: گفت
مرتضی با یجله به طرف  «.مرتضی گرفتم»: و گفتمرتضتی را صدا زد ، کرد

.سربه که ممچنان مشنول منچ بازی بودند رفت مابه طرف بچه. رسول او آمد
ا سرش ر، ما انداختاحمد ن امی به آن و بلندبلند خندید. ما گذاشتتستر بچه
 قرآن را بوسید و با رحلش به داخل اتاق برد.، تدان داد

 رستتید و در حیام خانه به ازبدین ترتیب شتتب با زیبایی آرام آرام به انتها می
شد. کسی ن ران فردایش چیزی شنیده نمی، گوی شتادوصتدای خنده و گفت

 بودندمای زنجیر به مم متصتل بودند و مر کدام حا ر ممه مانند قالب، نبود
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 پدری مهربان و، ما آموخته نشده بودزیرا از این به آن، برای دی ری فدا شوند
ترین اش کرده بود و مادری که باارزشصبور که تمام واودش را وقف خانواده
ما با تمام ستتتادگی و قنایت در کنار مم چیزمتا برایش فرزنتدانش بودند. آن

 بودند. ا که به واود مم دل رمچر، خوش و را ی بودند

*** 

دند طبق معمول از رستتول گلی و احمد با ناراحتی زینب را ستتوار تاکستتی کر
زینب حال خوشتی نداشتت وقتی وارد بیمارستتان شدند بالفاصله ، خبری نبود

برد و او در مشتتتتمین ماه حامل ی خود به ستتتر می، زینب را بستتتتری کردند
 متأسفانه بچه نارو به دنیا آمد.

وز گذشت یک ربعد از ، گذاشتندن بدو تولد در دستت اه ممااز ، نوزاد پستر بود
ت اه دک در دسمتأسفانه کو، ر به خانه برگشتپدر و ماد، زینب به اتفاق رسول

زینب حال روحی خوبی ، اود گلی و احمتد پر از اندوه بودتمتام و !تلف شتتتد
 شده زینب دوباره ساکت و محزون، تنداشتت. رسول مم حال مسایدی نداش

رممی برای دل اندوم ین به اای این که م، آمدول دیرتر به خانه میرس، بود
 او فقط دنبال اایی، کالً روحیه او با غم و اندوه سازگاری نداشت .زینب باشتد

 ،فایده بودمای گلی مم برای زینب بیبود که خوش باشتتتد و بخندد. دلداری
، دکرلمداد میا مقصر اندوه خود قزینب او ر، کشیدحتی گامی به مشتااره می
ی به اا، شدصبانی میمای او یگامی گلی از حرف، این برای گلی زارآور بود
ایترا تتی  که خودت خواستتتی وقتی که میچ»: کرددلداری ستترزنشتتش می

: اددآلود پاسخ میمای اشکبا چشم ممزینب  «!کردیترک تحصیل ، ندردی
خور کردم شما نون من احساو، تیدیجله داش تون ممه موقتی برای ازدواا»

دواج تو که از وقتی از»: گفتزد و میگلی پوزخند می .«خوایتدا تتتافته نمی
ا ب من رو»: گفتزینب با یصتتبانیت می .«نۀ ما مستتتیوکردی با شتتومرت خ
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گلی  «؟!کردمباید می کاری فرستتادید مدرسه چش کهنه وقتی میکیف و کف
 به خاطر کیف و کفش تو یعنی»: گفتخاست و میمانند فشتفشته از اا برمی

ت یتا آخر یمرت زندگ هاگر فدرت ممین باشتت؟ رما کردی وکهنه مدرستته ر
 «؟هارزشبرای تو آبرو بی»: گفتزینب می «ارزش!به خاطر چیزمای بی، هممین

بعد این ممه ، مااونماو نه رخت و لباو آبرو شتتترافت آدم»: گفتگلی می
 هاگر شومرت احساو مسئولیت ندار، دیتحویل من می وما رمدت این حرف

 «اد.نه نیوتا دیر خ، تو باید با قاطعیت رفتار کنی

ا احمد ت «قاطعیت!»: گفتداد و با لبخند تلخی میزینب ستتترش را تدان می
شد و گامی با رسول مخفیانه صحبت ما باخبر میگومای آنوحدودی از گفت

اما بعد از ، کردراقبت میتتا مالحظته حال زنش را بدند او چند روز م، کردمی
 !شدما تدرار میممان دیر آمدن چند روز دوباره باز

*** 

سید ربه نظر می، و اریا چشتمان خود را بستته بود گلی کنار اریا دراز کشتیده
حسام مر چند دقیقه ، حسام کنار مم دراز کشیده بودند محمد و .خوابیده است

محمد آمستتته ، وختدم میکرد و به ستتایت چشتتستترش را از بالش بلند می
گلی  !ه به راه افتادندآمستته از اا برخاستند به طرف در خان، چیزی به او گفت

 «این گرما! توکجا »: حالی گفتبا بی، مایش گرم خواب شتتده بودکه چشتتم
 :حستتام گفت «؟ب که چیخُ»: . گلی گفتهنوآقاا اومدنِموقع »: محمد گفت

 هبخر هاگ»: گفت، خیز شتتتدگلی نیم «ه.ن دوچرخه بخروامروز قرار بود برام»
کوچه  توکمی یه  خوایممی»: محمد گفت «ه.برم که نمیونانتۀ کبری ختوخ

اه رمر دو با زیرشلواری راه، ما کردگلی ن امی به مر دوی آن .«میشبسوارش 
یدی قد بلند که شتتتلوار کمی برایش کوتاه به نظر ، کنتار مم ایستتتتاده بودند

وتاه که برای اندازه شدن شلوارش آن را تا باالی نافش آمد و دی ری قد کمی
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راه  ال کشیدی وتا خرخره با ولوارت رش»: گلی به حسام اشاره کرد، کشیده بود
 وقت شما با ایناون ، هدوچرخه بخر، هنسته باشن امروز نتووافتادی شتاید آقاا

: تگف، کردحسام که شلوارش را مرتب می «کنید!شترمنده می ور نن اووکارت
  «ه!ن قولوقول آقاا»

 «.هابریا خوسر و صدا ندنید ا، دراز بدشید تونبیایید سراا»: گلی با تشر گفت
 «.نه من خواب نیستم»: مایش را باز کرد و گفتدی از چشتماریا مثل گربه ی

در این من ام  «نوری مستتتتی!ویجب ا»: گفت، گلی ن تامی بته او انداخت
از اا  گلی .از خانه خارج شتتدند، در رفتندمحمد دوان دوان به طرف حستتام و 

د ممراه و بع «االاکالاله»: با ناراحتی گفت، برخاستتت چادرش را ستترش کرد
بچه به سمت  ردید دو پستت، به ستمت اتوبان خیره شتد، فتما راریا دنبال آن

راند و که یک دستتتش دوچرخه قرمزی را آمستتته آمستتته می، دوندمردی می
ت ما دسدیدن آنکشد. اریا با کوچدی را بر زمین میدست دی رش سه چرخۀ 

ما بچه، تر شدما نزدیکاحمد ممراه بچه دوید! به ستمتشتان، مادر را رما کرد
مانند ممیشه لبخند زیبایی بر لب داشت. گلی با  مم او، غرق در شادمانی بودند

 ای لبخند از لبانش سرازیر شد.مما شدوفهدیدن شادی آن

د مر چن، نددای که پدر خریده بود سرگرم بوستتان را با دوچرخهما کل تاببچه
پامایشان را تا حدود ، شدندما میمرتضی و رسول مم گامی سوار دوچرخه آن

ایث دلخوری محمد و ب، تا به زحمت در رکاب اای دمند، کردندزیتاد خم می
به  خندۀ بقیۀ ایضای خانواده که چطور خود را روی دوچرخهو  شدندحسام می
  .دمند تا بتوانند سوارش شوندزور اا می

*** 
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، کردندرا امع می ستتفرۀ نامار مابچه، روشتتن بودکولر آبی کوچک کنار مال 
 «.اهونوبت ت، من شستم ونه رومای صبحظرف»: زینب آمستته به طیبه گفت

اآلن ، ورمشمی ومای شب رمن ظرف»: گفت ،مایش را باال انداختطیبه شانه
تواه مگلی  !«لرزممی، من اآلن از ستتترما دارمکه  نه»: زینب گفت «ه!گرمم

رم و گپیرمردمایی که کناری نشتتسته  به، انش را گزیدلب، ما شتدمشتااره آن
 .بودند اشاره کرد گو با احمدوگفت

به ، زینب ن امی به مادر کرد، بودند مااحمد مهمان خانۀ آن رپدر و یموی پی 
ر و تاو را درشتکه  کلوش بلندی به تن داشتتطیبه دامن ، طرف حیام رفت

: زد اشگلی از پشتتت دستی به شانه، فتبه طرف اتاق ر، دادتر نشتان میترل
بعد  «.ر نده برو حیام به زینب کمک کنقِ»: و با تحدم گفت «؟یرکجا می»

طیبه با ناراحتی و نُچ نُچ  «ممین حاال!»: گفت، چشتتمان خود را درشتتت کرد
 .یام رفتکنان به طرف ح

مید مایشان فهاز صحبت، و کنارشان نشست برگشت گلی به ستمت مهمانان 
م کنند. احمد تصمیریزی میبرای رفتن به مشهد برنامه، دارند یارتکه خیال ز

دو پیرمرد که شبامت یجیبی به ، داشت پدر و یموی پیر خود را به زیارت ببرد
، دندزبه یددی ر لبخند می .مای باریکمر دو اثۀ کوچک و شانه، مم داشتند

 :احمد به آرامی گفت، گویا انتظار چنین تصتتتمیمی را از اانب احمد نداشتتتتند
 «.هشدل پدرت شاد می، هایکار پسندیده»: گلی با لبخند گفت «؟هنظر تو چی»

 ای به اریا کردگلی اشاره .«ممراه ما باشی وامولی دوست دارم ت»: احمد گفت
و یروسک روی بالش را به آرامی تدان  گذاشتهش الش کوچدی روی پایب که
 ،احمد با لبخند اریا را ن اه کرد .«کنم ولش که نمتونمی»: بعد گفت، دادمی

از شتنیدن رفتن به مشهد مانند دو  ممگلی که گویا او .«بریممی نماو»: گفت
 «!بدهخدا خیرت »: پیرمرد اا خورده باشد با خوشحالی گفت



 باز هم تنهاییو  

28
0

 

پدرشتتومر و یموی شتتومرش بار دی ر ، احمد، ممراه با اریابدین ترتیب گلی 
ستتررد تا مواظب  ما را به بزرگترماکوچدتر، شتتدرامی شتتهر مقدو مشتتهد 

 !ممدی ر باشند

 ،حال غریبی داشت، احمد مانند ابر بهاری گریستت، ندشتدوقتی وارد صتحن 
 ،یدکش رشمای مردانه و ستبستی به شانهد، گلی متواه حال دگرگون او شتد

 ؟ شوداو را چه می؟ چرا مردش این گونه دل شدسته است

بیح تس بازار ر ا شلوغ و پر از امعیت! پیرمردما الوی منازه، روز آخر سفر بود
که ا ر یروسدیفروشتی مشتنول قیمت کردن انواع تستبیح بودند و احمد نیز 

ا مگلی به طرف پیرمرد، کرداش خارج میبندیاز بستتتته، برای اریا خریده بود
: لی گفتپدر احمد به گ، اند یا نهتا ببیند تسبیح موردنظرشان را پیدا کرده، رفت
گلی  «؟دآچرا نمی؟ کردهم منازه کج وبته طرف کد ودوبتاره احمتد رامش ر»

دید احمد مشنول خریدن توپ رن ارنگ کوچدی برای اریاست و بعد ، برگشت
پدر احمد ، حرکت کردما به طرف آن، ا یجله دستتت اریا را در دستتت گرفتب

با فروشتتنده ، ما رستتیداحمد به آن، ا تدان دادما کرد و ستترش رن امی به آن
با دو دست محدم ساق پای ، اریا وستایلش را به مادرش سررد، صتحبت کرد

رن ش روی مومتتای خوش، احمتتد ن تتامش کرد، پتتدر را در آغوش گرفتتت
: احمد گفت، کردمیمایش ریخته بود و با چشتتمانی درشتتت به پدر ن اه گونه
: مای بلندش را به مم فشتتترد و گفتدختر کوچولو مژه «؟یخستتتته شتتتد»
 .نج رفتپدر با دیدن چشتتمان خستتته و زیبایش دلش غَ «ن بنلم کن!وآقاا»
ش پدر و یموی کهرا مایی بعد تسبیح، او را در آغوش کشید، معطلی خم شدبی

 خیلی داری این»: تپدرش به آمست ی گف، حستاب کرد، انتخاب کرده بودند
 ،کاش فرصتت داشته باشم»: به آرامی گفت احمد «ما!کنیلوو می وآخری ر

 «لوسش کنم!
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*** 

پیرمردمتا کنار مم در ، اتوبوو بته طرف تهران در حتال حرکتت بود 
وش آغ اریا در، زدندصندلی الو احمد و گلی نشسته بودند و چرت می

لی گ، کردبیرون را ن اه می احمد متفدرانه، پتدر بته آرامی خوابیده بود
ش کرد خوابسعی می، مایش سن ین شده بودکنارش نشتستته و چشم

: گفت بعد به آرامی، بیدار است یا نه که ببیند کرد ن امی به احمد، نبرد
 اتفاقی، هایکنم فدرت این روزما درگیر مسئلهاحمد اان احساو می»

 :مهربانی ن امش کردبا ، احمد صورتش را به طرف او چرخاند «؟افتاده
احمد  «.کرد من ران حرم توت تابیبی»: گلی گفت «؟اینه چه مسئله»

ا گلی ب «!هگیردی ر گامی ستتتخت می هدل»: لبخنتد تلخی زد و گفت
ما  نیودگلی اان می»: احمد گفت .«شمبن دلت وقرب»: ن رانی گفت

روستا بزرگ  تون نبودیم. ما وممابچه با مونمتواه اختالف نستل خود
ما برای ، ندرشدۀ شهما بزرگاوناما ، شترایط خیلی ستخت تو، یمشتد
لی گ !«ولی نتونستتیم آسایش فرامم کنیم، ما آرامش ایجاد کردیماون
ف کی هنی اگودخودت می، مای زینب دلت گرفتهحرف از هندن»: گفت

، هکن ول ور شتا درستتت، بوده نقستتتمتی از فدر او یه و کفش کهنه
بهتری  رمایخواست ا ننی اوودنبوده! خودت می شممهاش مطمئن ب

به مر حال »: احمد گفت .«کرد شونرد خودش، نسبت به رسول داشت
قسمتی یه که به قول خودت، مفرامم کن ورما اونآسایش  بود موظیفه
.« هاز آسایش راما آرامش مهمت»: گلی گفت «شته.درگیر ن رشتوناز فد

م ککم، فرامم ندنیم مامونبچه برای ورما وقتی آسایش »: احمد گفت
 «مثل زینب دخترم که اآلن آرامش ندارد!، رهاز بین می منوآرامشتتشتت
 اءاک روز به روزشان، احمد اان ن ران رفتار رسول نباش»: گلی گفت
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 ممن»: احمد گفت «ه.اخالقخیلی خوشو مرد ساده  ناو، هشتر میپخته
دانست در دل گلی ستدوت کرد نمی !«ترستمش میاز ممین ستادگی
چشمات »: گفت، احمد با مهربانی ن امش کرد، استاحمد چه غوغایی 

 .«ندهوتا تهران خیلی راه م بخواب، ببند ور

 مایشتتتانوقتی به تهران رستتتیدند پس از چند روز پدر پیر و یمویش به خانه
: فتلی گبه گ، مرااعت کردند و احمد تصمیم گرفت دوباره به شهر مشهد برود

 !«کنممنوز احساو سبدی نمی، منزد ومای دلم رحرف ممۀ کنماحساو می»
دانستتت در دلش چه کستتی چه می، بدین ترتیب احمد تنهایی به مشتتهد رفت

مردی که در زندگی تمثیل آرامش ؟ است شده ذرد که این چنین متالطمگمی
ه ه و متبرک بقع برگشتن برای خود کفن خریدبرای خانواده و اقوامش بود. مو

 بود!کردهحرم امام ر ا 
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 موا ستترد شده بود و، کردمایش منرنمایی میپاییز بود و خزان با تمام زیبایی
مای نارنجی و ز باغچه و برگاما احمد ا، شدندخانواده دی ر در حیام امع نمی

مای خشک را در دست طوری برگ، کنددرخت یریان شدۀ توت دل نمی زرد
ما را در اای دوباره آن، ما ببخشدخواست اانی تازه به آنگویا می، چرخاندمی
با شتاخسار زندگی وداع ندنید! گلی از ، بچستباند و ب وید حاال زود استت خود

 وحشتتتی؟ بودشتتدهتاب چرا یزیزش اینقدر بی، کردپشتتت پنجره ن امش می
باد پاییزی آن سال چقدر بوی آشنایی ، گرفتمی یجیب تمامی واودش را فرا

کاش از پس این پاییز ، کردآرزو می، دبرمای دور میداشتتتت او را بته ستتتال
 !این بو و زمستانش وحشت داشت او از، زمستانی نباشد

*** 

 ،ظامر بیماری شتتبیه به ستترماخوردگی شتتدید بود، احمد تب شتتدیدی داشتتت
د را صتترف مراقبت از او گلی تمام وقت خو ،ناپذیرمای طوالنی و پایانستترفه

 ما از مدرستته وتا بچه، زینب مستتئولیت خانه را به یهده گرفته بود، کرده بود
گلی به ناچار او را به ، شتتتدتر میاما روز به روز حال پدر وخیم، درو نمتاننتد

 .مای پزشدی قرار گرفتراقبتاا تحت مبیمارستان بویلی انتقال داد و آن
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 ،دمحمتأسفانه م، مای گلی را سخت کرده بودرفت و آمد، بارش برف و بوران 
ما بر بالین فرزندانش شتتتب، حستتتام و اریتا بتامم آبلته مرغتان گرفته بودند

مام ت، ما به سمت بیمارستان برای رسیدگی به ممسرشنشتستت و صتبحمی
، دادکستتتی آزارش میبتاز مم درد قدیمی بی، واودش پر از درد و دلهره بود

اما  ،کس در کنارش نیستتتکه میچ، رایش مثل این بودبنبودن احمد در خانه 
 ،وقتش را از چشتتم فرزندانش دور ن ه داردمای وقت و بیکرد گریهستتعی می

یدا رفتن و ایستادن پ با تدرار این امله قدرت راه «حتماً باید احمد بهبود یابد»
 کرد.می

به آرامی به طرف بیمارستان ، ا پوشانده بودبرف ممه اا ر، از اتوبوو پیاده شد
ر تا کمت، کردرو یبور میالی رد پای مانده بر برف پیادهاز البته، بته راه افتتاد

را  یمسیر، وارد حیام بیمارستان شد، سرمای برف را در پامایش احساو کند
، نظرش رسیدد به ساختمان م .به آرامی طی کرد، که از برف پاک کرده بودند

نول پزشدی مش، بستری شده بود درآن که احمدرساند  اتاقی خود را بهجله ا یب
به  به آرامی، مر دو مرد بودند، بود و پرستاری کنارش ایستاده مطالعۀ پروندۀ او

پزشتتک ستترش را بلند و ن امی به او ، و ستتالم کردتخت احمد نزدیک شتتد 
ر دکت «بله»: گلی به آرامی گفت «؟شتتما ممستترش مستتتید»: گفت، انداخت
 و بعد اشاره کرد که دنبال او به .«ذارمن بوبا شما در می وباید مطالبی ر»: گفت

 سالن بیمارستان برود. گلی با ا طراب ن امی به احمد کرد و به راه افتاد.

 پزشک، با چشتمانش گلی را دنبال کرد، احمد ممان طور که دراز کشتیده بود
ن امی به چهرۀ مضطرب گلی ، ن و بزرگ خود را از چشمش برداشتیینک په
گلی  «ه!ش و عیت مناسبی ندارریهبشه شومر شما باید یمل »: گفت، انداخت
: گفت گلی «!بشهش تخلیه باید مقداری از ریه»: پزشک گفت «؟یمل»: گفت

ه مشتتدوک ب »: دکتر ستری تدان داد و گفت «؟هدار یبیماری چه رآقای دکت»
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پامایش سست شد کمی یقب ، دیدای گلی دکتر را تار لحظه !«وسرطان ریه
ی وشما باید ق»: گفت، به او نزدیک شتد . دکتربه دیوار ستالن تدیه داد، رفت

باید ، خوب میشتتهاءاک با یمل حالش شتتان، هخداوند رحمان و رحیم، باشتتید
ن وروحیۀ شتما مستقیمًا روی ممسرت، بشتید نباید از اآلن تستلیم، ار بودامیدو
ی گل !«نبازید ون روباید خودت بشتتته خواید حالش خوباگر می، هذارر میتتأای

کابوسی که در خواب دچارش شده ، شنیدمای دکتر را در خواب میگویا حرف
 زودتر از این کابوو رما شود. خواست مر چهبود و می

ممان طور که به دیوار تدیه داده ، مای خود را گفت و از او دور شددکتر حرف
 ،چادرش را به آرامی روی صورتش کشید، آمسته روی زانومایش نشست، بود
مایش را از مایش ب ذارد و اشکدستت روی شانه، دانستت کستی نیستتمی
 آرام آرام در غربت خود گریست!، مایش بزدایدگونه

دی ر نه زمان برایش معنا داشت و ، دانست چه مدت در آن حال آشفته بودنمی
 .بستری بود حمدکه ارفت اتاقی  اا برخاست و به طرفِ  زنه مدان! به آرامی ا

مرد مستتنی روی آن دراز کشتتیده بود و ، کنار احمد تخت دی ری قرار داشتتت
ستترگرم صتتحبت با ممرامانش که دو مرد بودند. گلی به آرامی به تخت احمد 

ی ران اه مای یریان درختانشتتاخه، احمد به پنجرۀ اتاق خیره بود، دنزدیک شتت
دای گرفتند و صما از یددی ر سبقت میما در نشستن روی آنه کالغک کردمی

احمد متواه او شد و سرش را به . شدستبیمارستان را میقارقارشتان سدوت 
آیا این ممان زن ، از دیدن چهرۀ آشفته او دلش به درد آمد، طرف او برگرداند

ه در ونچ ؟ تا با دکتر صتتحبت کند، استتت که دقایقی پیش از اتاق خارج شتتد
توانست دوباره آرامش چ ونه می؟!این گونه ویران شتده یقهیرض این چند دق

 .به خاطر ممین رااع دکتر و بیماریش سؤالی نررسید؟ را در دلش بیدار کند
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لوی گ یبنض «؟ن بهتر شدهوحالش، ما چه خبرهاز بچ»: با لحن مهربانی گفت 
کلمات در دمانش شتتدل ، ستتتبراه نفستتش را می، انداختگلی را چنگ می

به آرامی ، مای ممستتر مهربانش ن اه کندتوانستتت به چشتتمنمی، گرفتنمی
، بعد به آرامی روی صندلی، دستش را روی مالفه به بهانۀ صاف کردنش کشید

: گفت، کنار تخت نشتتستتت. ممان طور که مشتتنول صتتاف کردن مالفه بود
مد دوباره با ممان اح .«ه بوداومدن پایین وما خوب شتتدند دیشتتب تبشتتبچه»

 تی که رویبعد به آرامی دستش را روی دس «رخدا را شد»: لحن مهربان گفت
ن ون ران نباش! مر چه خدا بخواد مم»: گفتت، غلتیتد گتذاشتتتتمالفته می

انش شروع به برق زد و چشمو  در این من ام دوباره واود گلی رید «ه!شتمی
گلی به سختی ، شتدگوشتۀ چشتمانش اشتک ااری  مم ازاحمد ، باریدن کرد

سرش را پایین ، مایش را به مم فشرداحمد چشم «ی!شباراحی  هقرار»: گفت
 «نم یزیزم.ودمی»: گفت، آورد

*** 

 احساو کرد، گلی به آرامی از اتوبوو پیاده شتتد، موا کامالً تاریک شتده بود
ن توا، توانست تند قدم برداردنمی، مام واودش را تستخیر کرده استتسترما ت

کرد تمام رفت و احستتاو میما میآمستتته در میان برف، کار را نداشتتتاین 
به مر سختی بود خود را به خانه رساند. در باز شد دو ، سوزدان شتان پایش می

 ،ترشتتان کردتابدختر مضتتطرب در برابرش ایستتتادند حال دگرگون مادر بی
، ردداخل بمانند یک تده یخ شده بود با یجله به ، زینب دستت مادر را گرفت

، گذاشتتتت چراغ یالءالدین را نزدیدش، کندمای خیستتش را از پایش اوراب
 .ورد و مر دو کنار مادرش نشستند.طیبه با دستی لرزان استدان چای آ

بعد از لحظاتی به ستتتختی ، کردما را ن اه میگلی ستتتاکت و آرام کارمای آن
، ردبه گریستن کزینب سرش را پایین آورد و شروع  «!هشبیمل  رهقرا»: گفت
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ما بچته»: گفتت، دگلی ن تامی بته اطراف کر، طیبته نیز آرام آرام گریستتتت
 ،زینب با یصتتبانیت ن امش کرد «!اریا باز تب کرده»: طیبه گفت «؟چطورند

 .طیبه سرش را پایین انداخت

واب اریا در رختخ، ما در آن بودندکه بچه رفت گلی با یجله برخاست به اتاقی 
، تتب شدیدی داش، گذاشت اشگلی دستش را روی پیشانی، دراز کشتیده بود

زینب و طیبه ، مایش را باز کردرمقی چشتتتماو را در آغوش کشتتتید اریا با بی
نب با زی «؟یدپاشویه کرد ور بچه»: گلی گفت، باالی ستر مادر ایستتاده بودند

یک  ،ری حالش خوب بودتا یص، ت پاشویه کردماالن پیش پا»: ناراحتی گفت
اون ولرس»: زینب گفت «؟محمد و حسام کجاند»: گلی گفت .«ه تب کرددفع
 «؟مرتضی کجاو»: ادامه داد بعد .«تا وسایل مدرسه بخرند، بیرون برده وما ر

تا در  ور نمرتضی او، یمه اینجا بود خیلی نشتست تا شما بیایید»: طیبه گفت
ش ترچهبرو دف»: گفت، گلی ن امی به طیبه کرد «ه.تا تنها نباشت، ش بردهنوخ
با  دن صتتبر کن رستتول بیاومادرا»: زینب گفت .«دکتر ببرمش دوباره، بیار ور

عد با و ب «؟!هستتتوزتب می تو هبینی بچه دارنمی»: گلی گفت «بره.ماشتتتین ب
ه مطب خوشبختان، شدر آغوش کشید و از خانه خارج اریا را د، یجله آماده شد
عد از آبله أسفانه بالفاصله بمت»: گفت، رامعاینه کرد بچه دکتر، دکتر شلوغ نبود

د وقتی سرش را بلن، کردو بعد شروع به نوشتن دارو  !«ن سترخک گرفتهومرغ
مای او شد با تعجب متواه ریزش اشک، تا دفترچه را به دست گلی دمد، کرد
 ور ایهدی  بچۀ تجربۀ بزرگ کردنشتتتما  هم  بچۀ چندم شتتتماو»: گفت
 رکتآقای د»: گلی با تلخی گفت «؟یدمشتتوش شتتدکه اینقدر ن ران و ، ندارید

ت دانستتنمی «!این بچه بیماری الیالای گرفتهپدر ، مآمن از بیمارستتتان می
 ،از اا برخاستتت، دکتر ستتخت متأار شتتد، گویددکتر میما را به چرا این حرف
ید و نوش را گلی کمی از آب لیوان .«به خدا توکل کن»: گفت، دلیوان آبی آور
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توانست درد و اندومش را در میان با چه کسی می .اریا رامی خانه شدممراه با 
 ؟!وقتی ممه کسش احمد بود،  ذاردب

ممۀ افراد خانه امع بودند و ن ران! مرتضتتی به سمتش ، وقتی به خانه رستید
طیبه دستش را دور کمر مادر حلقه زد و ، کشیدآمد و اریا را از آغوشش بیرون 

 ،خاله اان چرا صبر ندردید»: رسول با ناراحتی گفت، او را به طرف داخل برد
ما را خواستتتت تک تک آنگویا می، گلی ن امش را به اطراف چرخاند «؟مبیا

 اند! ما منوز بچهقلبش درد گرفت خدایا آن، ن اه کند

دستت طیبه سررد و به آرامی کنار چراغ یالءالدین ، چادرش را از ستر در آورد
 ،مای سرد مادر را در دست گرفتبه آرامی دست، مرتضی کنارش آمد، نشست

اش اش به چهرهزدهریش و ستتتبیل اوانه، اش انداختمتادر ن تامی بته چهر
توانست ولی راه درازی داشت تا مرد شود! چ ونه می، ستیمای مردانه داده بود

 ین چومادرا»: مرتضتتی با لحن آرامی گفت، درد ستتن ین دلش را بازگو کند
مای خشدش انش را روی لببگلی به سختی ز «؟رهچطوحال آقااان ؟ شتده
مرتضی  ،مایش سرازیر شداختیار اشک از گونهو بعد بی «...دکتر»: گفت، کشید

، ترسول کنار گلی نشس، گریستندمیما ممه سرش را پایین انداخته بود و بچه
 هم  ،تابی ندنیدله اان اینقدر بیخا»: گفت، را روی زانوی او گذاشتدستش 

 غرق، شنیدمای او را نمیاما گلی حرف .«ناامید نشید، اومدهکتر از طرف خدا د
 در افدار پریشان خود بود.



 289
 

 ۳8فصل 

اما ، ستتت بودرُو تشتتخیص دکتر دُ احمد اراحی شتتده، بهمن ماه بوداواستتط 
 وخانه رنگ و بویش یوض ، بود شدهترحتی حالش وخیم، نشد بهبودی حاصل

زن بیشتتتر ستتدوت و حُ !شتتدما کمتر شتتنیده میبچه ۀو خندصتتدای شتتادی 
اما ااازۀ مالقات پدر را به او که پنج ستتال ، فرما بود. اریا بهبود یافته بودحدم

رد کگلی مم اصراری نمی، بخش بیماران یفونی بود، دادندنمی، بیشتر نداشت
لی گ، و از لحاظ استمی  عیف شده بود ستتهتازه از بستتر بیماری برخا چون

یشتر اوقات ممرامش مرتضی ولی ب، رفتما به مالقات احمد میگامی با بچه
 بود.

تمام واودش را غم سن ین و ، زودتر از ممیشته خود را به بیمارستتان رساند 
 ،وقتی از اتوبوو پیاده شد، کردای رمایش نمیمرموزی فرا گرفته بود و لحظه

احمد ، زدنفس مینفس، شدوارد اتاق احمد  .ن خود را به سالن رسانیدوان دواد
برای  تیجله»: احمد گفت .«ند آمدمتُ»: گلی گفت «؟یدوید»: با لبخند گفت

وت احمد ستتد .«بیشتتتر پیش مم باشتتیم»: گفت، گلی لبخندی زد «؟بود چی
نارش کی صندلی لی که روگ .«افتادم ینی اآلن یاد چودمی»: گفت بعد، کرد
نم مداو رِمایی که اریا منتظزیاد رو»: احمد گفت «؟ییاد چ»: گفت، نشستمی
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 مدختر زیبا، دویدبه طرفم می، دیدمی ن روکه م وقتی، نهواز ستترکار بود دم خ
 دکه دستت باد اسیرن یمای گندمخوشته ثلرن ش مشتت و خوشرپُمومای پُ

رمتتا  بنلم تو ور شخود، دیتترستتتوقتی می، رفتنتتدمی اون طرفو  طرف این
در این من ام سدوت کرد.  «ه!نه برستومن به خ بنل تو رو تا بقیه راه، کردمی

وستتت داشتتت آن صتتحنه یدبار دی ر در د، اش تیر کشتتیدقلبش در ستتینه
 مبتتا خود، نتته برگردموخ خوایمی»: گلی گفتتت .شتتتداش تدرار میدگیزنتت
 ه دی»: و بعد زیر لب گفت «نه»: گفت، نداختاحمد ن امی به او ا «؟رمشبیا

حمد با اری اتخت کن، بلند سالم کرد، مرتضی وارد اتاق شد «فرصتتی نیست!
 او را در آغوش گرفت.، مرتضی به طرف تخت پدر آمد، لبخند پاسخش را داد

رۀ سو، بردار ویزیزم قرآن ر»: شد احمد به مرتضی گفتکم تاریک میموا کم
، کته روی کمد کنار تخت بود را یرآنمرتضتتتی بتا یجلته ق !«نبخو ویس ر

او  ،روی تخت کنار اسم نحیف پدر نشست و شروع به خواندن کرد .برداشتت
ی اما وقت، و تقریباً حفظ بود رما و بارما این سوره را ممراه پدر در خانه خواندهبا

نظرش  درلرزید قطرات اشتتک خطوم را یش میصتتدا، شتتروع به خواندن کرد
ما را یدی آیه، کردستتت ادا میرُربانی با او کلمات را دُاحمد با مه، کردمحو می

در این من ام ، شتتتدبه انتها نزدیک می، خواندندپس از دی ری ممراه مم می
 د!رکولی احمد دی ر او را ممرامی نمی، خواندمرتضتتی با تستتلط بیشتتتری می

لرزانش  مایمسته دستگلی آ، تا چهرۀ پدر را ببیند، مرتضی سرش را بلند کرد
مرتضتتی از خود  !ر مهر احمد را برای ممیشتته بستتتمای پُچشتتم، را الو برد

ر تخت کناری او را بیما، اان پدر پرت کردخود را روی اسم بی، خود شتدبی
 .کرد اان پدر به سختی ادایشاز اسم بی، در آغوش کشید
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ر وممان ط، اش را بوسیدپیشتانی، گلی ن امی به چهرۀ مهربان احمد انداخت 
گریزی  ،ناگزیر، از این تنهایی»: کشید با خود گفتکه مالفه را روی سرش می

 «نیست!
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