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اول قسمت

:با چهره عبوس نگاهم کرد و گفت چهریخاله م پر دختر

؟؟يریم نجایاز ا شهیبرا هم یعنی-

:گفتم

برم؟ مگه عقلم کمه؟ یه برا چن-

...ذارنیدارن قراراشو م ؟یپس خواستگارا چ-

.که اونا منو ببرن ذارنیخانم جانم نم... بذارن-

:بغض کرده گفت چهریپر

...یقولت نزن ریتورو خدا ز... باشه ها ادتی.... گلنار يقول داد-

با  یکنم؟ تازه تو نباش یها زندگ بهیغر شیپ ایسر دن خانم جونمو ول کنم برم اووون امیمن ب... دختر يبچه ا.. پوه-

...نه بهجت نه محبوبه یکنم؟ نه تو باش يباز یک

:دیدستش را دور گردنم حلقه کرد و خند چهریپر

بود  گهیشهر د هیاگه خواستگارم مال  دمیمنم قول م... میذاریرو تنها نم گهیهمد چوقتیه... میآره ما با هم دوست-

...ردش کنم

فقط با خودم . زنش بشم دیبا. آقاجونم عمل کنم تیبه وص دیبا. ردشون کنم تونمیمن که نم یخودم فکر کردم ول با

باشه برا  یخب هرچ....ما و تو شهر ما موندگار بشه شیپ نجایا ادیاون ب دیشرط کنم با... قسم خوردم که نرم شهر اونا

..شونزده ساله تردخ هیمرد دور شدن از خونواده آسونتره تا برا  هی

من فقط  یناراحت. گهید یکینه، با  نیبا ا. کردمیازدواج م يروز هی دیبهر حال با. نداشتم یمخالفت دیاصل مطلب شا با

با  اطیح يآمد تو رمیو پ اهیکه ماه بانو دده س چهریفکر بودم و دست در گردن پر يتو. تنها شدن خانم جونم بود
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:رتش زد و گفتمن در آن حالت با دست به صو دنید

بشن برن؟ مونیپش هوی نتیبب رونیب انیب یگینم ؟؟؟یور نداشت اتیهنوز دست از بچه باز... خجالت بکش دختر-

:میو گفت میدیهمزمان خند چهریو پر من

...اصال برن... چه بهتر-

.آقاست تیوص. کنهیخانمم بشنوه از غصه دق م. ها نینگ نویا گهید.خدامرگم بده-

. کردیم یل یل اطیاما دورح چهریپر. خانم جون همانجا موندم يانداختم و به اتاقم رفتم و تا رفتن مهمونا نییرا پا سرم

سالم شده بود؟؟ زدهیمنم مثه اون االن تازه س شدیم یچ. شدیم میبهش حسود

 نیدائم ب. بود یرگآقا جونم تاجر بز. ده سال قبل نوشته بود امرزیکه آقا جونم خداب یتیبه وص گشتیهمش بر م اصال

 رزایحاج م. کردیم یزندگ هیمرز روس کینزد ییجا رانیهم داشت که در شمال ا یکیشر. در سفر بود هیو روس رانیا

حتما  رفتیم يهر بار آقا جون به سفر تجار. بدن بودند دوروح در  کیخان مثل  یآقا جون و احمدقل. خان یاحمد قل

 یمتیو به چه ق يو چطور ارنیب یچه جنس يکه بار بعد کردندیم صالح مشورت مو با ه زدیخان سر م یاول به احمد قل

...بفروشن و

و  کنهیخان درد دل م یحاج احمدقل يو برا گردهیو نا خوش احوال بر م شهیم ماریاز سفر هاش ب یکیجونم در  آقا

کار و شراکتشون و دست آخر در مورد ... کنهیبه اون م تاشویکردن و خالصه وص دشیروس ناام يدکترا گهیبراش م

...بهش سپرهیهم زن و بچه هاشو م

هم پدرمو از اون غصه خارج کنه و هم  نکهیا يو برا شهیغصه دار م یپدرم رو دوست داشت حساب یلیآقا که خ حاج

له اون موقع من تازه شش سا. که دخترش رو بنام پسر اون بکنه خوادیبوده ، از پدرم م یبنظر خودش فکر خوب دمیشا

برا پسرش، آقا  کنهیم يحاج آقا منو خواستگار یوقت. کال عاشق خونواده ش بود یعنی. آقاجون عاشق من بود. بودم

که قبل از شانزده  دهیحاج آقا رو قسم م ذاره،یشرط م هیفقط  کنهیقبول م لیبا کمال م گفتیکه خودش م نطوریجون ا
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رو ثابت کنه  تشیحسن ن نکهیا يحاج آقا هم برا. شه چه نباشهرا راه نندازه چه آقا جون زنده با یمن عروس یسالگ

گلنار  سهینویآقا جون هم م. من پاشو مهر بزنم سیشرط هات رو بنو گهیبه آقا جونم م ارهیقلم و دوات را م همونوقت

باشد با خان باشد و روز جشن با سعادت عقد و ازدواجشان هم مقارن  یاحمد قل رزایخان پسر حاج م یقلیمن مال مهد

.که گلنار شانزده ساله شود يروز

پدرم قسم خورد که  يهم برا يهم کنارش کرد و حضور یینوشته پدرم زد و امضا يآقا هم مهر خودش را پا حاج

هفت شب و هفت روز و من را به خانه پسرش  ندازدیراه ب یسال تولد من و بعد جشن نیصبر کند تا روز شانزدهم

.ببرد

اما هرگز ابراز  دیهم به سفر رفت و دوستش را د يبود و دو سه بار اتیح دیبعد هم در ق جون تا سه سال آقا

.کردیها م فیتعر میبود دهیرا ند چکدامشانیدر خانه از حاج آقا و خانواده اش که ما ه شهیهم. نکرد یمانیپش

:گفتیم یتیبا لبخند رضا گرفتیهست که هر بار مرا در آغوش م ادمی

هرچند خوشحالم که به دست  دم،یدیم تویو عروس موندمیکاش م... خمارت برم يبون اون چشماخوشگل بابا قر-

، بعدا  یمن و خانم جونت هست يبرا یکه دختر خوب ينطوریهم... بشم اهتیس يسهایگ يفدا. سپردمت یخوب کس

.باش الشیخان و ع یبرا احمدقل یهم دختر خوب

سر و گردن باالتراز دختر خاله هامم که از  کی کردمیفکر م. بردمیذت محرفها ل نیاز ا یلیخ یهم در عالم بچگ من

!!!افتخار نیانگار کجارو فتح کردم با ا. حاال نامزد دارم و اونا ندارن نیهم

من تک . گفتم ینم یچیو ه نداختمیم نییماه بانو سرمو پا حیو طبق نصا زدمیمن لبخند م گفتیم نهارویوقت پدرم ا هر

آقا جون فوت شد من هشت ساله بودم و صادق  یوقت. صادق برادرم پنج سال بعداز من متولد شد. بودمدختر آقا جون 

.سه ساله

تنها  یلیخانم جون خ کردمیهم حس م یدر اون عالم بچگ یحت. که رفت من شدم سنگ صبور خانم جون آقاجون
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.ناچار من بزرگ شدم. صادق هم که هنوز بچه بود. شده

.را از آب بکشم ممیکند که بتوانم فرسنگها دوراز او هم بتوانم گل تیترب يداشت مرا طور يدایز یجون سع خانم

... که آن روزها مخصوص پسرها بود تازه نه همه  يکار. دهد ممیآورد تا در خانه خواندن ونوشتن تعل یمعلم میبرا

.خواندمیشعر م و مجنون و کتاب یلیشاهنامه و ل يکتابها. من باسواد شدم یول. فقط بزرگان

در . دادیم حیمن توض يرا برا کردیکه م يو قدم به قدم کارها بردیمرا با خودش به مطبخ م. داد ادمیرا ماه بانو  يآشپز

بود که  نیکنم هم حداقلش ا ينبود خودم آشپز يازیاگر در خانه شوهر ن یحت. بودم یمن آشپز قابل یشانزده سالگ

.بلد بودم از آشپزم بازخواست کنم

.بهتره یبلد باش گفتیمطمئن نبودم بدردم بخورد اما خانم جون م. گرفته بودم ادیهم  يسوار

را فرستاده بود تا از مادرم اجازه  یکیوقت را تلف کند پ نکهیخان بدون ا یشانزده ساله شدم، احمد قل کهیزمان حاال

.برگزار کنند میرا برا یو عروس خان تا در آنجا جشن عقد یو مرا با خودش ببرد به نزد احمد قل ردیبگ

 دیایراه را ب نهمهیتوقع داشت با آن سن وسال و آن ابهت بلند شود و ا شدیخان بود و نم یخان، احمدقل یاحمدقل خب

را به  نیا هیبا گال یوقت... زحمت را به خودش بدهد نیحداقل توقع داشتم پسرش ا یو با خودش ببرد، ول ندیتا مرا بب

:با اخم جوابم داد خانم جون گفتم

چقد راهه؟؟؟  رازیتا ش یدونیم هیلب مرز روس کنن؟یم یاونا کجا زندگ یدونیتو مگه نم... یبگ نویا گهید نمینب-

...یفهمیم یرفت یبار برگردن؟ حاال وقت هیو  انیبار ب هیچقدر خسته کننده است  یدونیم

...کشتشیبارش که نم هیخب -

...بعدا از خودش علتشو بپرس... نکن يداور شیپ شیپ... بس کن گلنار-

...کنم تیفقط نخواستم دم رفتن خانم جون را اذ. نه. نه که قانع شده باشم. شدم ساکت
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دوم قسمت

 نیبا آن پادرد نه تحمل ا چارهیب رزنیپ نکهیامکان نداشت اول ا یماه بانو را هم با خودم ببرم، ول خواستیدلم م یلیخ

و دوم . سرده یلیخ هیروس يطرفا گفتیم شهیآخه آقاجون هم. در آن سرما را یحمل زندگرا داشت نه ت یسفرطوالن

.خانم جون را آرام کنه ماه بانوست تونهیم کهیدر نبود من تنها کس دونستمیم نکهیا

را بلندم  سوانیسرم را و گ کهیتا باالخره ماه بانو در حال ستمیگر يادیقبل از رفتنم در آغوش ماه بانو مدت ز شب

:زبان مالمتم کرد نیبا نرمتر کردینوازش م

فردا . يزیها اشک بر یزشته مثه بچه قنداق. یشیعروس م يدار یناسالمت... خجالت داره دختر جون... نکن هیگر-

ماه ... شه ریاشکت سراز ینه که به هر آخ... سنگ صبور شوهر و بچه هات یبش دیبا... یشیپس فردا خودت مادر م

که به من گفته بودن عروسم  شهیم مونیاد مدعیصب شوورت م... قشنگو خراب نکن ياون چشا... تبانو به قربون

...که عوض چش دوتا نقطه قرمز و باد کرده رو صورتشه نیچشاش قشنگه اما ا

:و گفت دیاو هم خند دمیتا خند. خوب بلد بود آرومم کنه شهیماه بانو هم. دمیخند

آب خنکم به صورتت بزن که اقال تا صب چشات پفش  هیسر حوض  میپاشو بر... حاال شد... خانم گلم کالیبار-

...بخوابه

 یشب نیته دل غصه ام شد که آخر... در آب داشت ییباینور ماه انعکاس ز... در دست ماه بانو رفتم سر حوض دست

...لذت بردم شیمشت آب به صورتم زدم و از خنک کی...  نجامیهست که ا

به دستور ماه بانو در اتاق خانم جون  یبعداز نماز سفره صبحانه مفصل. کرد دارمینماز ب ينو برازود ماه با صبح

و  کردیم طنتیصادق مرتب ش. شدیم دهیاندوه در صورتش د یلبخند بزند ول کردیم یسع یلیخانم جون خ. انداختند

:گفتیهم رو به من م یگاه

...يبردیکاش منم با خودت م یآبج-
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:تشر گفتبانو با  ماه

...يکردیم یبس که جلف فرستادنیماه نشده پست م هیسر -

...باشم یاونجا پسر حرف گوش کن دمیقول م... نه بخدا-

:گفت متیجون بمال خانم

تنهام  نجایمن اما ا... داره ياونجا برا خودش مرد تیمرد من باشه؟ آبج یک گهیکه د يخب صادق خان اگه تو بر-

....که

:و محکم گفت دیو صورت خانم جون را بوس دیده بود پرش یرتیکه غ صادق

...ستمیمعرفت ن یکه ب میمن مثه آبج... ذارمیمن که هرگز شمارو تنها نم... ذارمیم یدارم سر بسر آبج... خانم جون-

محل آمد و عقد  یبعد حاج آقا سعادت روحان یساعت... خوردیصبحانه نم چکسیه دیصادق نبود شا يطنتایش اگر

....خان یخان خواند و من شدم عروس احمد قل یقل يمن و مهد نیب یابیغ

سه تا ... عمال میگروه بود کی. میو حرکت کرد میظهر هم باالخره با سالم و صلوات سوار بر درشکه شد کینزد

 مید براخان فرستاده بو یکه احمدقل يا مهیمن به همراه مهرجهان ند.خان بود یدرشکه که هر سه تا مال خود احمد قل

 مهیمهرجهان ند. محافظ ما بودند يهم مردها یومکالسکه هم مخصوص اسبابها بود و س کی. کالسکه بودم کیدر 

تمام مدت از . همسرم بوده خانیکرد از اول دده مهد فیتعر میکه در طول راه برا نطوریبود که ا یانسالیزن م دمیجد

حس  یول دمیدیاو و ماه بانو نم نیب یهرچند شباهت. با نمک بودحرف زدنش . کردیم ادیبا نام پسرم و بچم  خانیمهد

.پر کند میماه بانو را برا یخال يجا تواندیم مکرد

 یلیم یرا با ب بیس. پوست کند و بدستم داد یبیاول از همه س!!! من هیشروع کرد به تغذ میکه سوار شد يلحظه ا از

 خوردمیم بیکه س ینیدر ح. دادمیو قورت م دمیجویرا م بهایبزحمت س. سد شده میراه گلو کردمیحس م. گاز زدم 

:مهرجهان با آن لحن مادرانه اش گفت
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هم  خانیبچم مهد... فداش شم یااله... خستت نکنه یراه طوالن نیا یبخور قوه داشته باش.. بخور قربونت برم مادر-

.یجاش خال... بهیعاشق س

:آورد و گفت رونیب ییه مرباکلوچ کی شیبعد باز از درون بسته بند یکم مدت

...هنوز تازه تازه س. خودم تو آشپزخونتون درستش کردم روزید... خوشمزه س... بخور فدات شم ایب-

.خوردم بیتازه س... ندارم لینه م-

...دادمت اشتهات باز شه بیس کنه؟یم ریآدمو س بیمگه س... جونم یگیم یچ... وا-

.رمیهنوز س...  گمیراست م-

...زمیبخور عز...  يخوریاگه اون بده که م... منم ماه بانو... یکن یبیقرار نشد بامن غر... دختر گلم برم قربون-

. و خوشمزه بود فیواقعا لط. کلوچه را گرفتم و گاز زدم زمیاشک نر نکهیا يرا گرفت و برا میحرفش بغض گلو نیا با

:گفتم

.متشکرم مهرجهان. چقدر خوشمزه س-

:وگفت دیصورتش خند يابه پهن مهرجهان

تو خونه کلوچه داشته  دیبا شهیهم... منه يهم عاشق کلوچه ها خانیبچم مهد... ادیخوشت م یگاز بزن هی دونستمیم-

حاال اگه آماده هم نداشته باشم با ... خوامیمهرجهان من کلوچه م گهیو م کنهیو درو وا م رسهیزلزله از راه م نیع... باشم

...اگه نصفه شب باشه یحت... بپزم ییتا براش کلوچه مربا هشینم یراض گهید یچیه

... آشنا شده ام، باعث شد غصه دار بشم شیخوشحالم کنه که با شوهرم کماب نکهیمهرجهان عوض ا يها فیتعر

.بچه ننه دردونه طرف بودم کیمرد،که با  کینه با  دمیفهم فهاشیکه تا حاال از تعر نطوریا

 یاحمدقل يروس بود که در سفر تجار یکه مادر شوهرم شاهزاده خانم دمیمهرجهان فهم يطول راه از صحبتها در

و . بودند هیروس کینزد نقدریا نیهم يبرا.  ندیایم رانیو بعداز ازدواج به ا کندیم يو ازش خواستگار ندشیبیخان م
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.راز شوهرم استدارم که دوسال کوچکت هربرادر شو کیکه من خواهر شوهر ندارم و فقط  دمیدر ضمن فهم

همسن  کردمیفقط دعا م... دوستام شنیشوهرم م ياونجا خواهرا گفتمیتا حاال همش م. کردمیم يدیاحساس ناام یلیخ

 شدیهم م چهریکنم؟؟؟ کاش پر يباز یاونجا با ک... چه بد. ستیدر کار ن ياصال خواهر دمیاما حاال فهم میو سال باش

...اونجا امدیزن برادر شوهرم و م

بار من موفق شدم  نیاول يخراسان و در آنجا برا میو رفت میکرد یط یطوالن یراه... نبود یمان سفر کوتاه سفر

 يپا هیبا گر. شودیمستجاب م یداشته باش ییهر دعا يرویم ارتیکه ز یبودم بار اول دهیشن). ع(امام هشتم  ارتیبز

... دم که من هم بتوانم شوهرم را دوست داشته باشمباشد و دعا کر یزانو زدم و التماس کردم شوهرم مرد خوب حیضر

...خانم جون سخت نباشه يبرا میدعا کردم دور

و . میهم دار يرفته بود مقصد ادمیبود که کم کم  ادیراه آنقدر ز... میو بعد باز حرکت کرد میمشهد بود يهفته ا کی

:مهر جهان با شعف گفت کهیزمان

...خونه میرسیم گهید میاون کوه رو که دور بزن-

اشک در  ؟؟یخونه من هم هست؟؟؟ پس خونه خودمون چ نجایا نیبعداز ا یعنیخونه؟؟؟ . وجودم را فراگرفت یترس

خانه  میروبرو. بازشان کردم ستادیکالسکه ا یرابستم و وقت میمهرجهان نفهمد چشمها نکهیا يبرا... چشمانم حلقه زد 

:مهر جهان با افتخار گفت... کردمیم هشنگا رهیخ... دمیشباهت به قصر نبود د یکه ب یبزرگ یارباب

...يعروس خانم به خونه ت خوش آمد... خوشگل خانم نییپا ایب-

و نسبتا شکم  کلیآقا مرد درشت ه... ندیآ یبه سمتم م ییخانم و آقا دمید کهیتا وقت... بودم دهیچسب یبه صندل انگار

و  فیخانم بعکس ظر. در دست داشت يکنده کار يبود و عصا دهیپوش کیلباس ش... خوشرو  اریو بس... بود يگنده ا

همه خانمها افتخارشان شکم ... شدیم دهیبندرت د مندر شهر  دیکه شا يزیچ... بود کلیخوش ه یلیو خ کیبار

 ينطوریو ا خورمینم يزیالغراندام بودم دائم مورد شماتت بودم که چرا چ شهیمن که هم!!! و غبغبشان بود یپرچرب
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.که به من بدهند شهینم دایپ ییدر خانه ما غذا کننیمردم فکر م

سوم قسمت

 يپریجفت م یستیگربه که ن گفتیم شهیهم... کشتیآمد ماه بانو اگه بود منو م ادمیو درجا  دمیپر نییکالسکه پا از

. انگار بد هم نشد. بخند زدمل ياداوری نیبا ا. یش ادهیپ واشی رهیدستتو بگ ادیب یکیخانم صب کن تا  هیمثه ... نییپا

:گفت ینیبم و دلنش يجواب دادند و آقا با صدا ینیریآن آقا و خانم هردو لبخندم را با لبخند ش

...يبه خونه ت خوش آمد... سالم عروس خوب خودم-

 ینگوقش فیظر يصدا. بود؟؟؟ از آنچه در ذهنم ساخته بودم با ابهت تر بود نیخان ا یاحمدقل. نگاهش کردم رهیخ

:مرا بخود آورد

...میحرف بزن شهیداخل اونجا هم م میبر ایب... يخسته شد یلیحتما خ... زمیسالم عز-

.نداشت گرفت شناختمیکه م ییاز خانم ها کیچیبدست ه یکه شباهت فشیحرف دست مرا در دست نرم و لط نیا با

:گفت دییخان به تا یاحمدقل

...جوان حتما خسته کننده بوده نقدریا يدختر يبرا یطوالن نقدریا يسفر... گنیبله بله خانم شازده درست م-

 رلبیاما ز. شدمیخسته نم گریاگر همسرم همسفرم بود د:گفتمیشهامت داشتم و م خواستیانداختم دلم م ریبز سر

:فقط گفتم

...به لطف شما کالسکه راحت بود... خسته نشدم  ادیز رینخ-

:پشتم زد و گفتبه  یخان مهربانانه دست یاحمدقل

...یپرتعارف امرزتیقربان تو دختر گلم برم که درست مثل پدر خداب-

وارد سالن ... شباهت به قصر نبود یداخل عمارت هم ب. میدر دست خانم شازده مادر شوهرم وارد عمارت شد دست
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 یهرچه هم سع. ودمن که از جنوب آمده بودم تازه ب يبرا. بود  یبه سبک روس شریب ناتشییکه تز میشد یبزرگ

 یکس یوقت کهیبدور سالن در چرخ بود بطور اریاخت ینگاهم ب یول ارمیدر ن يباز دهیماه بانو ند حتیبه نص کردمیم

:گفت

...سالم-

که  ییو موها کیبا لباس مرتب و ش یمرد جوان. دیبلند چرخ یبزرگ پشت ينگاهم به سمت مبلها. دمیپر ایتقرب

بود و با  ستادهیا خته،یدر باد بهم ر ییآراسته شده بود که گو يطور يبنحو ماهرانه ا مد روز فرنگ است و دانستمیم

.ستینگریلبخند به من م

خان است؟؟ یقلیمهد یبچه قرت نیمن ا يخدا يوا. ختیر دلم

:کرد یمعرف. وحشت زده بمانم ادیخانم شازده نگذاشت ز خداراشکر

.وهمسرش شهربان نمیوا. پسر کوچکم محمود ه نیا-

شده بود، همسرش شهربانو با  رهیبرخالف محمود که با لبخند به من خ. کنار محمود افتاد ینگاهم به زن جوان تازه

...ستین ادمیتر فروخته ام و  زمیبه من خوشامد گفت که مانده بودم من چه وقت به او ه یچنان اخم

:و محبت گفت ییچون با همان خوشرو دیبرخورد را ند نیانگار اصال ا مادرشوهرم

...یاستراحت کن یتا قبل از شام کم يدار ازیگمانم ن... شما را نشانت بدم يتا من اتاقها میبا من بر ایگلنار جان ب-

.ممنونم خانم-

:اندك داد و گفت يشازده دستم را که در دستش بود فشار خانم

 یتو هم به من بگ شمیخوشحال م... زندیدا ممرا مادر ص يمهد... مادرت باشم نیبعداز ا خواهدیچرا خانم؟ من دلم م-

...مادر

:خجات گفتم با
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...مادر...چشم-

:و گفت دیخند

من دختر ندارم؟؟ یدانیم... فرستاده میمثل تو برا يدوست داشته که دختر یلیخداوند مرا خ-

...بله مهرجهان گفته-

:و تکرار کرد دیخند

...  یبکن خوادینه اصال سوال هم نم.... از مهر جهان سوال کن یانبد یرا که بخواه یهرچ... مهرجهان؟؟؟ آه بله-

خودش را مادر ... را او بزرگ کرده يمهد... با محبته یلیاما بهرحال خ... در حال حرف زدن هست يخودش شبانه روز

...برگرده يتا مهد یتنها هست يالبته فعال چند روز... دوتاست ماش ياتاقها نجایا... میدیآها رس... دونهیم يمهد یواقع

:دمیپرس متعجب

برگرده؟؟-

راه دوره و ...  خونهیدرس م هیکه اون در روس یدونیم... نتونسته به موقع خودشو برسونه ينگفت؟؟ مهد یکس... بله-

 يدانشاال بزو... امتحاناتش انیتا پا یعنی... ادیحاال هم بهش اجازه ندادن ب... و بره ادیب تونهیاون بدلخواه خودش نم

...قولش وهست  يو مهد.. قول داده.... رسونهیخودشو م

... بدنبال خانم شازده وارد اتاق شدم... نه نبودنش را... هیرا در روس لشینه تحص... زرایچ چیه... نمدانستم... وارفتم

کوچک و  بالش نیچند شیپنجره بود و رو ریز یرنگ یکاناپه بزرگ زرشک... یتجمالت یناتییبزرگ بود با تز یاتاق

نوشتن استفاده  يکنار اتاق بود که احتماال برا ییبایز یچوب زیم. داتاق را فرش کرده بو یقشنگ يزیتبر یقال... بزرگ

.پشت آن ییبایز يکنده کار یبا صندل. شدیم

. بود وسط اتاق یبزرگ اریتختخواب دو نفره آسمانه دار بس. اتاق خواب بود شدیاتاق باز م نیدوم که درش به هم اتاق

در هر ... آن بود يرو یبا قاب چوب نهیآ کیکشودار و  زیم کی گرید یبود و سمت کطرفی يو بلند ضیعر یکمد چوب
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.وجود داشت نهیدو اتاق شوم

:شازده رو به من کرد و گفت خانم

هر کار . ..مهرجهان دربست در خدمتته  نمیبعداز ا... یواستراحت کن یکمکت لباستو عوض کن ادیاالن مهرجهان م-

...بهش بگو یداشت

:گفت. بعد مهرجهان هن هن زنان وارد شد یقیدقا. اتاق خارج شد واز

تا شام  یچرت بخواب هیلباس راحت تنت کنم  ارمیمادر بذار لباستو از تنت در ب ایب... دختر گلم بشم نیقربون ا یاله-

.یاستراحت کن يوقت دار یعت، گمونم دو سه سا خورنیاحمدخان معموال غروب شام م....شهیحاضر م

را باز کردم و  میلباس عوض کردم و موها. دمیتمرکز الزم داشتم که بتونم برم در جمع خانواده جد یکم. هم نبود بد

هرشب ماه بانو . میتختخواب بخواب يدر خانه ما رسم نبود رو. دمیتختخواب ترسناکم دراز کش يشانه زدم و رو

تختخواب بزرگ با آن  نیاما ا. گذاشتیم یدر اتاق عقب و کردیو فردا باز جمعش م کردیرختخوابم را کف اتاقم پهن م

را پر کند،  میخواب چشمها نکهیعوض ا یول. را بستم میچشمها. دادیم يو واالنش بمن احساس بد نیآسمانه پراز چ

 ياز گوشه چشمم تا رو یو خطکرد  دایراه پ رونیبسته ام به ب يکرد و از گوشه پلکها زیاشک بود که چشمانم را لبر

.کرد دایپر قو ادامه پ بالش

دونه دختر  هیداره؟  یکه من عروس شدم؟ نه مگه خوشحال نیخوشحال ایآ ن؟یکنیشما االن چکار م... خانم جون... آه

خانم  ایاحمدخان فقط با آقاجون دوست بود نه با من ... بهیبله غر... بهیبه مردم غر نشیبد یو بعد دودست نیبزرگ کن

کدام شوهر؟؟؟ کاش همانجا  یول کنهیم تمیحما نجایتازه دلتون خوشه که االن شوهرم ا... است بهیپس غر... جون

...امدمیو نم شمیبودم که تنها م دهیفهم

مهرجهان هن هن . تخت نشستم يو رو دمیباز شدن در اتاق از جا پر يبا صدا... افکار احتماال خوابم برده بود نیهم با

:نگاهش که به من افتاد گفت. وارد شد زنان
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پاشو خوشگل کن ... وقت شامه کینزد گهیگلم؟؟ پاشو لباس بپوش د يدیخواب... خمارت بشم ياون چشا يفدا-

...شام میبر

را  میموها یباور نکردن یو مهرجهان با مهارت یصندل يو خوابالود و خسته لباسم را عوض کردم و نشستم رو پاشدم

ام  دهیرنگ پر يبه گونه ها زیم يرو یسرخاب از قوط یبعدش هم کم. سرم حلقه کرد يتب بافت و باالشانه زد و مر

:و گفت دیمال

...که االن عاشقت بشه یخال خانیمهد يجا...  يماه تر شد يماه بود... فدات شم دخترم یاله-

:ادامه داد وبعد

... گذاشته  یپدرت چه سنگ تموم ینیبب یستین ؟؟؟يدامیچند وقته ن یدونیم... پسرم؟؟ دلم هواتو کرده  ییکجا-

خبر برسه ازم کلوچه  یپسرم ب هویبپزم اگه  ییفردا صب برم کلوچه مربا یآخ... برات زن که نه دسته گل آورده

...خوادیم

 يبچه ا يبرا یرا حت یحاال منو بگو که اصال تحمل دردانگ... يبه حالم چه پسر لوس و دردانه ا يوا دمیشیخودم اند با

کنم؟ یبچه بزرگسال زندگ نیعمر با ا هیبه سن صادق هم نداشتم حاال چطور 

:دیشده بودم که خانم شازده بدر اتاقم زد و وارد شد و پرس آماده

؟يحاضر... گلنارجان-

...بله-

...شام حاضره... يگرسنه شد گهیحتما تو هم د... يبه اتاق غذاخور میباهم بر ایدخترم ب ایب-

چقدر طول  رمیبگ ادیخانه را  نیا يتا من راه همه اتاقها يوا... میآمد رونیرا با محبت در دست گرفت و با هم ب دستم

...دیخواهد کش

همزمان با ما شهر بانو ...آنجا بود يبه سمت راست که اتاق غذاخور میدیچیو پ میدیتا به سالن بزرگ رس میآمد باهم
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:من نگاه کرد و رو به خانم شازده گفتبه  ییاعتنا یباهمان ب...  دیهم رس

...سالم مادرجان-

...زمیسالم عز-

اندام بود اما چنان سرش  زهیو ر دیرسیبزحمت تا شانه من م دیقدش شا. و کوچک است زنقشیشهربانو چقدر ر دمید

.قدش چقدر بلند است يکردیم الیکه خ گرفتیرا باال م

پهن  يسفره بلند میود و برخالف خانه ما که هر تعداد مهمان هم داشتاتاق بزرگ ب... میباهم وارد اتاق شد هرسه

 یوسط بود و دوازده تا صندل ییبایشده ز يکنده کار یچوب يغذاخور زیم نجایا نشستند،یوهمه دورش م میکردیم

خانم شازده دست در دست من به ... شوهرماحمدخان نشسته بود و سمت چپش محمود برادر  زیم يباال. دورش

شهربانو هم کنار ... نشستم . کنارش را به من تعارف کرد یرفت و سمت راست احمدخان نشست و صندل گریت دسم

:گفت ییاحمدخان با خوشرو. شوهرش نشست

؟یاستراحت کن یبرطرف شد دخترم؟؟ تونست تیخستگ-

:جوابدادم ریبز سر

...متشکرم... بله-

...یسنگاز گر يخب خب حاال غذا بخور که البد ضعف کرد-

...هم گرسنه نشدم هنوز ادیز... نه -

...خونه خودته گهید نجایا... یقرار نشد با ما تعارف داشته باش... اوووه-

را پراز دوغ  وانمیکه آنجا بود ل یشخدمتیپ. نداشتم یلیابدا م کهیلب گفتم و شروع بخورن کردم در حال ریز یچشم

.بخورم يتوانستم چند لقمه ا. ردم حالم بهتر شدهحس ک. دمیبا لذت دوغ را نوش. کرد يخوش عطر

:داد حیتوض نطوریکه خانم شازده ا. امدیفقط شهر بانو ن. میرا در آنجا بنوش يتا چا میشام همه به سالن رفت بعداز
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...زودتر به اتاقش رفت تا استراحت کنه نمیهم يبرا...  شهیشهربانو چون حامله است زود خسته م-

:احمد خان گفت يچا دنینوش نیح در

آمدن تورا بهش خبر  خیمن چند روز قبل تار... است هیدر روس لیمشغول تحص يکه مهد یدانیالبد م... گلنارجان-

افتاده به حاال  خشیخبر داد که امتحاناتش تار شیدو سه روز پ یداده بودم و قرار بود که خودش را به موقع برسانه ول

... فرصت خودش را خواهد رساند نیو گفته که در اول کنم یش ازت معذرت خواهروزها و خواسته که از طرف نیو ا

 ستهیکه شا یکنم که استقبال یازت معذرت خواه يهم از طرف خودم هم از طرف مهد نجایا خوامیدختر گلم من م

جتون راه ازدوا يبرا یبرسه جشن باشکوه يمهد نکهیبه محض ا دمیبهت قول م نجایاما هم... میات بود ازت نکرد

...ندازمیم

من که مسخره دست ... برگردم خانه خواهمیمن م... بمانم نجایا خواهمینه من نم دمیشیانداختم و اند نییرا پا سرم

....مخالفم یابیازدواج غ نیمن اصال با ا... دیایب دیکش لشیکه هر وقت م ستمین يمهد

:در کمال عدم شهامت فقط گفتم اما

....خب درس واجبتره... دیایاوهم باالخره م... نیخودتان را ناراحت نکن... ستینه اصال مهم ن-

:دیشادان خند احمدخان

خانم  ایبه من  یداشت ازین ینکن و هر چ یبیغر نجایا يتا آمدن مهد کنمیخواهش م... قربان تو دختر گل و عاقلم-

....شازده بگو

...چشم-

همان وسط اتاق زانوانم تا شد و افتادم و زار زار ... ختمیو فرو ر در اتاقم تنها شدم از درون خرد شدم یوقت تازه

...ام ندهیوآ یبحال زندگ... بحال ماه بانو... بحال خانم جانم... بحال خودم... ستمیگر

شکست خورده از  کیفردا صبح مثل  جهیبود که سبک شدم و در نت نیخوبش ا جهیاما نت ستمیصبح گر يدمدمه ها تا
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گردن افراشتم و ... عادت نکرده بودم سرخم کنم... عیخان شف وسفیدختر ... گلنار... آخر من... امدمین رونیاتاقم ب

هم بهش زدم و صبح  يلبخند بزرگوارانه ا یآوردم و حت واممحکم د م،ینگاه کنجکاو شهر بانو جار ریآمدم و ز رونیب

.گفتم ریبخ

من که ... داشتم هر طور شده با او دوست شوم میتصم یول.. .دیایچرا شهر بانو از من بدش م دانستمیهم نم خودم

.شوم کینزد میبه جار شدیم دیپس شا... شوم کینداشتم که بهش نزد يخواهر شوهر نجایا

خانه  يعادت کرده بودم و کم کم همه جا نجایدر ا یکم کم به زندگ گرید. گذشتیخانه م نیاز آمدنم به ا یماه کی

نشستم و از  یم قیآالچ ریو ز رفتمیحوصله بودم به باغ م یروزها که ب یگاه... گرفته بودم ادی دنیرا هم با سرك کش

نشست تا سر بر  یبود و کنارم م نجایا يکاش االن مهد يا کردمیمواقع آرزو م نطوریا. بردمیتازه اش لذت م يهوا

...بدهد میاردرد دل کنم و او دلد شیخانم جونم برا يام برا یشانه اش بگذارم و از دلتنگ

 یاست که آدم نیا یحسن شانزده سالگ یول ؟؟؟یکی نیکه ا وستهیپ قتیمن تا حاال به حق يافسوس کدام آرزو اما

را با شوهر  یبه باغ و مدت رفتمیهر وقت دلتنگ بودم م... خوش باشد و من هم بودم تواندیهم م شیها ایبا رو یحت

 هیتا تخل گفتمیو راز دل م کردمیبود خلوت م يدت فقط اسمش مهنداش يبه مهد یشباهت چیام که البته ه یالیخ

...گشتمیو شاد و سرحال به خانه بر م شدمیم

چهارم قسمت

بار دوم حدود دو . انداخته بود قیبودم و او دو بار آمدنش را به تعو نجایدو ماه بود ا. نبود ياز مهد يخبر چیه هنوز

که  نطوریا یول دیایداشته ب میداده بود که تصم حیپدرش فرستاده بود و تو ض يبرا ينامه ا يمهد. ماه بعداز آمدنم بود

داد که بماند  حیو او ترج ابدی شیافزا لشیممکن بود مدت تحص رفتیاستادش گفته بود اگر االن در بحبوحه درس م

.زودتر تمام شود لشیرا تحمل کند تا تحص يودور
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او  ؟؟یچ یعنی... نیرا داشتم اال ا زیانتظار همه چ. وارفتم . شد ختهیربر سرم  يرا گفت انگار آب سرد نیکه ا پدر

ند؟؟یو زنش را بب دیایکنجکاو هم نشده بود ب یحت

رفتار  يطور.. متوجه حال بدم شود ینگذاشتم کس. و لبخند زدم ستادمیمحکم ا میخانوادگ میباز هم طبق همان تعل اما

...فتادهیکه ن یکردم انگار اتفاق مهم

 خواستینم... داشت آرام باشد یسع یرا بفهمم ول نیآنقدر شناخته بودمش که ا گرید. بود یعصبان دایشد مدخاناح

.جو خانه خراب شود

:نامه سربسته هم بدستم داد و گفت کی احمدخان

اصال ازش ... نوشته باشد تیبرا یخوب حیتوض دوارمیام... تو نوشته و سفارش کرده بدستت برسانم يبرا يرا مهد نیا-

...توقع نداشتم

 يبکند... دهانم خشک شده بود... معده دیو درد شد جهیسرگ. داشتم يحس بد... آمدم رونیرا گرفتم و از اتاق ب نامه

.برخود مسلط شوم و بتوانم نامه شوهرم را باز کنم ییدرتنها گرانیرفتم تا دوراز د قیبه آالچ... داشتمیقدم برم

بودم  یعصبان ایکه هروقت ناراحت  يکار... بکشم قیعم يکردم نفس ها یشستم و سعن قیآالچ مکتین يرو یمدت

لرزان پاکت  ییبا دستها... بهتر شدم یکم... حاال هم بد نبود. دادیم جهیهم نت شهیهم. انجام دهم کردیماه بانو وادارم م

 ییبایبود و ز یصافا دست خطش هم عالان. بود يدار و معطر طرحرنگ  يریکاغذ ش. آوردم رونینامه را ب. را باز کردم

:نامه را خواندم. کرده بود لینامه را تکم

.سالم به حضور همسرم با

 یعذر خواه کیحس کردم  رایز سمینوینامه را م نیا.  دیحالتان خوب باشد و در کمال صحت و سالمت باش دوارمیام

م را به خانه برسانم تا از شما استقبال کنم، اما روز ورود شما خود يمن برا کردیم جابیا فهیوظ. به شما بدهکارم

 دوارمیام. کنم  لیتحص زمیپدر عز لیام تا مطابق م دهیجان خر بهرا  ییغربت تنها ارید نیکه من در ا دیدانیمتاسفانه م
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ه ب شتریهرچه ممکن است ب نکهیعلت داشت وآنهم ا کیکار من فقط  نیا د،ینموده باش یادب یمرا حمل بر ب امدنین

.به خانه برگردم شهیهم يام به حداقل برسد و زود تر برا يدرسم بپردازم تا مدت زمان دور

بهتراز من است و در جوار پدر و مادرم گمان  اریشما بس ياالن جا دانمیهر چند م...  دییرا برمن ببخشا نیا دوارمیام

.دیرا تحمل کن يادیز ینکنم سخت

يکمال احترام، مهد با

.پسندتان باشد دوارمیفرستادم ام تانینامه برا نیهده ناقابل به همراه ا کی زیعز خانم

چون فرستنده اش را . بود اما اصال دوستش نداشتم بایز. بود انیدرشت برل نیطال با نگ يانگشتر کیاش  هیهد

ون شکم اگر تا حاال فقط شک داشتم اکن. چون حس کرده بودم فرستنده اش هم مرا دوست ندارد. دوست نداشتم

 توانستیم) زیخانم عز. (در آن نبود زیکلمه محبت آم کی یحت. نامه که سراسر بهانه بود نیا. شده بود نیقیبه  لیتبد

رفت و برگشت چه مدت به درسش  کیمگر .. یو بعد هم آنهمه بهانه الک.. زمیهمسر عز ایگلنارجان  سدیبنو شیبجا

با  نجایچرا فکر کردم در ا... چقدر من احمقم... امدیاز خودم بدم م. ..کردم هیگر ریدل س کینشستم و  کرد؟یاضافه م

در کمال حماقت خانه و خانواده ام را ترك کردم و به  امدیدنبالم ن دمید یچرا وقت شوم؟یگرم همسرم روبرو م الاستقب

مخالفم؟ یابیبا ازدواج غ میکه بگو ستادمیآمدم؟ چرا محکم نا نجایا

تمام شد  میکه باالخره اشکها یکه من ترسو هستم و شهامت ندارم حرفم را بزنم؟ وقت نستیا رازیغ نهایهمه ا ایآ

.زدمیحرف دلم را م دیبا... کردم يفکر

:نوشتم ينامه ا ينامه مهد درجواب

.خان یقلیخدمت مهد سالم

که  نطوریا. شدم دیناام یکه حساب نستیراستش ا. خوشحال شدم راست نگفته ام میاگر بگو. دیشما بدستم رس نامه
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کنم  دایتنها مورد تفاهم که توانستم در خودمان پ... میندار مانیشروع زندگ يبرا یوجه اشتراک چیمعلوم است ما ه

 یتفاهم بدرد شروع زندگ نیچقدر هم ا... یبه چه تفاهم... میهست یناراض یلیازدواج تحم نیما از ا يبود که هردو نیا

!!خوردیمشترك م

 نداختمیرا به گردنتان م میها یو ناراحت بودم و گناه همه سخت رینامه شما من از شما دلگ دنیل از دقب یعنیاول  در

.بدهند یبه شماهم مثل من حق انتخاب نکهیبدون ا... دیشده ا ریکه شما هم مثل من اس دانمیحاال حداقل م یول

... از شماست چون در جوار پدر ومادرتانموضع من بهتر دینوشته بود. متاثر کرد دایجمله شما مرا شد زیعز يآقا

به ... من مانعتان هستم یول دیباش زانتانیو در کنار عز نجایا دیشما االن آرزو دار رایز... دیرا گفت نیاز ته دل ا دانمیم

...هستم نجایمن ا رایز دییایخانه نم

 يدلم برا. ما از خانواده ام دور هستممن هم بخاطر ش. ستیوضع منهم بهتراز شما ن دینیبیم دیفکر کن یاگر کم یول

.دست شما هستم ریاس یول. کشدیمادر و برادم پر م دنید

است  نیا. دیایگمانم شماهم بدتان ن. را مطرح کنم شنهادمیپ خواهمیما نمانده، من م نیب يحاال که حرف ناگفته ا خب

 میکن يکار دییایحداقل ب میها مان مخالفت کنکه با بزرگتر میما آنقدر جرات ندار چکدامیحاال که ه... من شنهادیپ

من عازم سفر به قصد ... نگونهیچگونه؟ ا. میاوریخودمان بوجود ب يکردن خانواده ها وضع دلخواه را برا یبدون عصبان

از نبود من به خانه  یاطالع یو شما در همان زمان با تظاهر به ب دهمیو زمانش را به شما اطالع م شومیمادرم م دارید

...و من هم مادرم را دینیبیشما مادرتان را م... دییایب

.میتا در مورد زمان رفتن با هم هماهنگ کن دیسیبنو دیموافق اگر

شما گلنار دوست

.شدم يو لبخند زنان از فکر خودم منتظر جواب مهد. را نوشتم و به پست سپردم نامه

خودش را  ين باعث شده بود که شهربانو از کنجکاوبود که آرامش و شاد بودن م نیکار حسن بزرگش ا نیا دیشا
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مخاطب  یب يرا از صحبتها نهایومن ا. خوشحالم نقدریا نینوشته بوده که من ا یدر نامه چ يخفه کند تا بفهمد مهد

.دمیفهمیم دادیرا انجام م میکارها کهیمهر جهان هنگام

ده بود و گفته بود در اسرع وقت من حرکت کنم و واقعا خوشحال شدم چون ازم تشکر فراوان کر ينامه مهد دنیبارس

 یرا کنترل کنم به نزد احمدخان رفتم و بعداز سالم و احوالپرس میداشتم شاد يادیز یسع کهیدر حال. فتدیاوهم راه م

:گفتم

...تنگ شده یلیهمه خ يدلم برا... به خانه مادرم بروم یمدت يکه برا رمیپدر من آمده ام از شما اجازه بگ-

:لرزان گفت ییچند لحظه نگاهم کرد و بعد با صدا درپ

... کشاندمیم نجایتورا به ا يقبل از برگشتن مهد دیمن نبا...کردم یکوتاه یلیمن در حق تو خ... دخترکم... دخترم -

و فقط ت... دهمیرفتنت را م بیخودم ترت... یرا نزد مادر و خانواده ات باش یو مدت يبه خانه برگرد یتوانیالبته که م

...رفتن آماده شو يبرا

:گفتم متیبه مال... سوخت شیبرا دلم

مادرم  يفقط خب دلم برا... دیشما همه واقعا به من محبت دار... هم راحت بودم یلیخ نجایمن ا... ستین نطورینه ا-

..باره که ازش دور شده ام نیتنگ شده چون اول

...یپدرت هست یتو درست به خوب... تر گلم برم دخ نیفربان ا... متوجهم...  دانمیم... بله بله -

...ممنون-

دو روزه همه کارهارا انجام دادم و سوار بر کالسکه احمد خان به خانه ... میاینبود به خانم جون خبر بدم که م فرصت

 يوز سرما خورده بود و دو سه ر دایاو شد یول دیایمهرجهان با من ب خواستیدلش م یلیخانم شازده خ... برگشتم

را با  هیبنام آس یبعنوان همراه دخترك جوان... کنم لیاو تحم بهرا  یسفر طوالن نیا امدیدلم ن... بود يکه بستر شدیم

.بود یکاف یبه اندازه مهرجهان فرز و کار کشته نبود ول. خود بردم
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رفع  يراه برا انیماستراحت  يها شنهادیپ شترینصف ب. بودم که زودتر برسم تابیبار برخالف دفعه قبل ب نیا

.که زودتر برسم کردمیرا رد م یخستگ

باال نگه  یرا کم نمیدوطرف دامن بلند پرچ... دمیپر نییهمان دم در از کالسکه جفت پا. میدیهنگام بود که رس عصر

 انگاراو هم... دلم غش رفت... دمید يخانم جون را پشت پنجره اتاق پنج در هیسا. به سمت عمارت دمیداشتم و دو

خودم را در . آمد و آغوش گشود رونیدوان دوان ب ونبودم در باز شد و خانم ج دهیهنوز به در نرس.. دیمرا د

:زدم ادیفر انیآغوشش پرت کردم و گر

...تونیاز دور دیدلم پوس... فداتون بشم یاله... قربونتون برم یاله... خانم جون-

 يزیچ... شاالیا رهیخ ؟؟يخبر آمد یشد ب یچ... کجا نجایا..و کجا ت... گلنارم... خانم جون به قربونت... جون مادر-

شده مادر؟؟؟

...متونیببو... ببوسموتون... نمتونیبب خواستمیم... تموم شده بود تونیطاقتم از دور... خانم جون رهیخ-

ازت خبر  يورمونده بودم چه ج... نگرانت بودم... بودم دهیخوابتو د شبید... يآمد يچه خوب کرد... دخترکم-

پس شوهرت کو؟؟؟... رمیبگ

...کنهیخانم جون که دق م... بگم یچ... شوهرم... کردم خیدفعه  کی

...من تنها آمدم... سفر ادیدرسشو ول کنه ب تونهیاون نم...  خونهیکه داره درس م خانیشوهرم خانم جون؟؟؟ مهد-

نکنه ناراحت شه بعدا زبونم الل دعوات ...  يآمد یشتسال نشده شوهرتو تنها گذا هیهنوز ... خدا مرگم بده يوایا-

...کنه

:خنده گفتم با

بعدش  نمیبب ریییو بمونم تا شمارو س امیکامل اجازم داده ب تیخودش با رضا.... خوبه  نقدریاون ا... نه خانم جون-

...برگردم

www.downloadbook.ir



الدن -گلنار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٣

 يزیچ هیآقاجونت ... دادم یخوبخوشحالم که تورو دست خونواده ... خداحفظش کنه... داماد گلم بشم نیا يفدا-

...شده بود یکه راض دونستیم

...چه بال سر دخترت آمده یدونستیو فکر کردم آخ خانم جون اگه م دمیخند

...را فراموش کنم و از با خانواده بودن لذت ببرم هامیهستم همه سخت نجایقسم خوردم تا ا یول

بغلم کرد و  زدیکه اشک نر کردیخودش را کنترل م یلیخ کهیحال بغلم کرد ماه بانو جلو آمد و در ریجون که س خانم

.و قربان صدقه م رفت دیبوس

سراغ صادق را گرفتم که ماه بانو گفت . دمیتک تک خدمه را بوس... همه تنگ باشد يدلم برا نقدریا شدینم باورم

شد و  زانیو به گردنم آو دیو دو دیکش یغیج دنمیشد و با د داریوقت ب یب يبعد البد از سرو صداها یاما کم. دهیخواب

 میرا بغل کرده بود گریاما حاال هردو همد... میبود ریبودم اغلب با صادق کارد و پن نجایتا ا... کردمیباور نم... شد هیگر

.میختیریو اشک م

تاد که او مرد خانه اف ادشیتازه حاال ... آب بهش داد تا آرام شد یماه بانو صادق را بزحمت ازم جدا کرد و کم باالخره

:رفت کنار خانم جون نشست و محکم گفت. ردیهم بگ یژست دیشده و با

... فتدین یکس يبرا یمن مواظب بوده ام که اتفاق. آرام است زیکه همه چ نجایا. کن از خانه ات فیتعر یخب آبج-

ه؟؟یشوهر خواهرم چه شکل... حاال تو از خودت بگو

:خنده ام را فرو خوردم و گفتم-

 ياست مثل همه مردها يمرد... شوهرم هم خب ... تو گذاشتم و رفتم نانیمن هم به اطم... میبرادر نازن يفدا-

...جوان

؟يهم آنجا دار يهمباز-

...ندارد يخواهر يمهد یکم شانس... نه -
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؟؟؟يآمد يخسته شد نیبرا هم... چه بد گلنار يوایا-

...بایتقر-

...امدیهم با ما م چهریهمه جا پر بایتقر... رفتن همراه خانم جون دیو بازد دیفردا شروع کردم د از

 چهریپر لیتحو خانیرا در قالب مهد میاهایرو نیباتریومن ز... ستیبداند شوهرم چه شکل خواستیهمش م چهریپر

...گهید یالک فیو هزاران تعر... و محکمه يجد... داره یقشنگ لیسب... جارشونه ست... قد بلنده. دادمیم

:گفتیم چهریپر

ست؟؟یسخت ن بهیمرد غر هیبا  یزندگ... راستشو بگو گلنار -

 نهویع... بزرگ میخونه دار هی... گذرهیچقدر خوش م یدونینم... خب شوهرمه... گهید ستین بهیاون که غر... نه-

اونجا ما  یدونیم يوا.. .کدومه ياتاق غذا خور... اتاقمون کدومه رفتیم ادمی....  شدمیاول توش گم م يروزا... قصر

...پهن کنن نیسفره رو زم هک ستین نجایاصال مثه ا... میخوریغذا م زیسر م شهیهم

؟؟؟يدار يحتما خونواده پولدار ؟؟؟یگیم يجد يوا-

...دونمیپولدار؟؟؟ نم-

درست و  یحت کهنیقبل از ا نجایا... ماه بود کی میو هر روزش برا گذشتیمدت اقامتم در خانه احمدخان کند م هرچه

...ییدوباره تنها... ییدوباره جدا... چه بد يوا... وقت برگشتن بود ... گذشت کماهی نمیخانم جون رو بب یحساب

 ارتیخانم جون و ماه بانو و صادق بار سفر بستند و با من همراه شدند به قصد ز. بمن داد يا یخانم جون دلخوش اما

به  شدیمربوط م شترشیب یناگهان ارتیز میتصم نیکه ا دانمیم... میفر را با هم بوداز س یمین... بود یعال... امام هشتم

دل کندن هم  کبارهیطاقت  یول... کند یکردن دل مرا هم خال یتابیببا  خواستیهرچند نم... خود خانم جون یدلتنگ

...میباهم باش يشتریکرد تا مدت ب فیبرنامه سفر را رد نیهم ينداشت، برا

.میاحساس کنم ،مشهد بود یخستگ یحت نکهیقبل از ا... دیرسیوتاه بنظر مراه ک چقدر
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بدهد  يشتریدر حرم دعا کردم امام به مادرم تحمل ب... دارد گرید ییهم رنگ و بو ارتیز یکه در کنار مادر حت يوا

...مهم بود میاو بود که برا یو خوشحال یفقط سالمت گریحاال د... من غصه نخورد يکه از دور

.بمانند یدو ماه یکیداشتند  الیاز مشهد حرکت کنم اما خانم جون خ کهفتهیبود من بعداز  رارق

فقط ماه بانو با من بود و من ... رفته بودم حرم. کردم مستجاب شد ییبار در عمرم تا دعا نیاول يسوم بود که برا روز

از ... نزد مادرم بمانم يشتریه من بتوانم مدت بفراهم کنند ک یتیو التماس کردم که امام موقع ستمیراحت گر الیبا خ

 یبخوب توانستمیو نم... شدیکرده بودم چشمانم بزحمت در آن آفتاب باز م هیآمدم از بس که گر رونیحرم که ب

که بسرعت  يناگهان اسب سوار یدوراه کیکه سر  رفتمیبسرعت م ریسر بز... هم مهم نبود میبرا... نمیاطرافم را بب

:دمیماه بانو را شن ادیفر يصدا... افتادم نیزم يبعقب پرتاب شدم رو... من برخورد کرد به  تاختیم

... نیکمک کن...  رهیداره ازش خون م... بچم از دست رفت... نیکمکم کن... مردم دییایب... کشت بچمو... امام هشتم ای-

کجاست؟؟؟ ضخونهیمر

...چه شد دمینفهم گرید

پنجم قسمت

:و چند لحظه چشم باز نکردم تا دوباره بشنوم دمیکالم را شن نیشم باز کنم لذت بخش ترچ نکهیاز ا قبل

حالت خوبه؟؟؟... جان مادر یگل... جان یگل-

گلنار  رازیغ دادمیاجازه نم چکسیبه ه. کردیجان صدام م یفقط خانم جون بود که آنهم در مواقع خاص گل... یگل

:رابزحمت باز کردم میازدم و چشمه یلبخند کم رنگ.کنند میصدا

....خانم جون-

گلم؟؟؟ يچطور... خانم جون به قربونت... عمر خانم جون... جان خانم جون-
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...نشده میطور..نیناراحت نباش... خوبم -

؟؟يدرد دار یلیخ... يمالحظه کار شهیفدات شم که هم-

...ستیمهم ن... خوردم نیزم شهیمن که هم... نشده که میزیچ... اصال... نه-

:گفتم... خانم جون را ناراحت کنم خواستمینم یول کردمیدر مچ پام حس م يدیبود که درد شد نیا قتیحق

کجاست؟؟ نجایخانم جون ا-

...ست گلم ضخونهیمر-

...چرا؟؟ من که خوبم ضخونهیمر ن؟؟یچرا زحمت برا خودتون درست کرد... خانم جون يوا يا-

دکتر پانسمانش ... دهیآخه گلم پات ضرب د...ندتیدکتر بب میایبهر حال الزم بود بخب  یول... یخدارو شکر که خوب-

...یکماهیاقال تا ... يبر دیگفته فعال سفر هم نبا یحت... يحرکتش بد يتا چند روز دیکرده و گفته نبا

:دمیته دل خند از

خوب  یلیخ... کماهی... شما بمونم شیپ شتریامروز دعا کردم اجازم بدن ب... دعام گرفت... خداروشکر خانم جون-

...شد

؟؟؟یچ ومدیسرت م ییاگه زبونم الل بال... درست دعاکن شهیبود؟؟ هم ییچه دعا نیا... جانم یگل-

...خانم جون نیبخند...مهمه نیهم.... شما شیو موندم پ... حاال که سالمم-

:و گفت دیخند اریاخت یجون ب خانم

شدم؟؟؟یدلتنگت م نقدریهم هم یزبونو نداشت نیاگه ا ونمدینم... بال طونیاز دست تو ش-

 يدارو... به من دیمختلف را داد تا رس يتختها مارانیب يدارو ها بیپوش وارد اتاق شد و به ترت دیپرستار سف کی

:و رو به خانم جون گفت ختیبا قاشق بدهانم ر یتلخ

شما ... خوابهیتخت که تا فردا م التونیخ. کنهیکم م معجون هم خواب آوره هم دردشو نیا... خونه نیبر گهیشما د-
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...نشینیبب نیایفردا ب

:جون گفت خانم

باشم؟ ششیشب پ شهینم-

...نیبر گهیبعد د... راحت شه که خواب رفته التونیتا خ نیبمون یساعت هی نیتونیفقط م... اتاق جا نداره... نه خانم-

که حس  يزیاول چ... تختم کنار پنجره بود... کرد دارمیاذان ب يصدا.. .شد نیپلکهام سنگ کردمیاز آنکه فکر م زودتر

تا  دیطول کش یمدت... درد دارم مشیهم نبود تا بگو یکس چیه... بخورم توانستمیتکان نم... پام بود دیکردم درد شد

سر  يباال بیبه ترت... ندوارد اتاق شد يروزیبهمراه همان پرستار د دیمرد جوان با لباس بلند سف کی... در اتاق باز شد

باالخره کنار  یوقت. دادیم یو دستورات زدیو آن مرد که البد دکتر بود باهاشون حرف م رفتندیتختها م يرو يضهایمر

:زد و گفت يلبخند دیمن رس

ما چطوره؟؟ يکوچولو ماریخب خب حال ب-

:گفتم یعصبان

...شونزده سال دارم... ستمیدر ضمن من کوچولو ن... خوبم-

:و گفت دیخند دکتر

پاتون چطوره؟؟ نیخب نگفت... خانم بزرگ نیاوه ببخش-

:درهم گفتم يرنجش و اخمها با

...خوب-

ن؟؟؟یندار يدرد-

...اصال رینخ-

 يرو کهیدکتر در حال. گفتم ياز درد آخ بلند. دیورم کرده ام کش يبه پا یپام کنار زد و دست يمالفه را از رو دکتر
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:و گفت دیخند دیپوشیرا م میپا

خانم بزرگ؟؟؟... نیکه اصال درد ندار-

گذاشت و چند لحظه صبر کرد و بعد  یشانیپ يدکتر دستش را رو...هم فشار دادم و حرف نزدم يرا رو میها دندان

:گفت

...ينذار نیاصال پاتو زم نکهیبه شرط ا... خونه يبر یتونیفردا م... ينه خدارو شکر تب ندار-

...گهید قدرونیا دونمیخودم م-

:و گفت دیو با دو انگشتش دماغم را مال دیدکتر خند بازهم

....کوچولو یسرتق و بانمک یلیخ-

.رفت رونیشدن به من بدهد از اتاق ب یفرصت عصبان نکهیقبل از ا و

صه اش باعث غ. سوخت یلیدلم خ. کرده هیبوده و گر داریاش خواندم که تا صبح ب افهیجون بسراغم که آمد از ق خانم

:گفتم. اش را کم کنم یصورتم لبخند بزنم که ناراحت يکردم به پهنا یسع. شده بودم

...سالم خانم جون-

امروز؟؟ دردت کم شده؟؟ يبهتر... سالم گلنار جان-

...زود شهیخوب م... خورده چیکم پام پ هی نکهیمثه ا... اصال دردم اونقدرا نبود از اولش... بله ...اوووووه -

...امام خودشون شفات بدن... یالله-

...بمونم شتونیپ شتریشد ب یکه باعث میمن که راض... نیناراحت نباش نقدیخانم جون تورو خدا ا-

؟؟يکردیچکار م يتنها اگه بود... میکه باهات آمد خواستیخدا م... بوده یتیریالبد خ... یگیخب درست م-

...نیپس خدارو شکر کن... گمیم نویهم-

:دست باال برد واز ته دل گفتجون  خانم
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...ومدین شیبرات پ يالحمداهللا که بدتر... شکرت ایخدا-

:خانم جون گفت. دمیو حال صادق وماه بانو را پرس دمیخند

رو  هیخدمتکارت آس یراست... صادق شیمن برم پ یوقت زنهیبهت سر م ادیماه بانو البد بعدش م... خوبن هردوتا-

.یهست نجایا یکماهیشده و بگه اقال  یسکه احمدخان بره و بهشون اطالع بده که چفرستادم که امروز با کال

...نیخوب شد به فکر بود... دستتون درد نکنه خانم جون-

 یرنگ دیهم گرد سف یقوط کیبرم خونه و  تونمیداد که من فردا م حیبه اتاق آمد و به خانم جون توض يروزید پرستار

دوبار نشه چون  ياز روز شیفقط ب... بخوره نیبد نیتو آب حل کن نیکم از هیداشت  به او داد و گفت هر وقت درد

 ياگه دلتون بخواد از خونه غذا یول میدیم ضهایهم به مر اغذ نجایدر ضمن گفت ما ا... خواب آوره و خطر داره یلیخ

.ستین یهم مشکل نیاریو خوش مزه براش ب یخونگ

:جون گفت خانم

...ارهیخدمتکارم ظهر ب دمیم میش پختبله اتفاقا براش آَ-

با ماه  یو بعد هم کل. بحال آمدم یحساب. آمد و خودش قاشق قاشق بدهانم کرد يماه بانو با ظرف آش خوشمزه ا ظهر

.بانو حرف زدم تا باالخره خوابم برد

و هزار ... تختم ناراحت بود... گرمم بود... دادیاتاق بو م... کردندیناله م هایهم اتاق.. سخت بود یلیخ ضخانهیمر شب

را  میچشمها... امدیخوابم م یلیخ... شدم داریاذان ب يصبح زود دوباره با صدا... دنیو نخواب یلتنگ يبرا گریبهانه د

خواب  دیایم یوقت خواستیاصال دلم نم... دیایم ادتمیدکتر بع گرید یساعتآمد  ادمیبستم و خواستم بازهم بخوابم که 

بشدت مرا  روزیآخر او د... اعتراف کنم دکتر توجهم را جلب کرده خواستمینم... را باز کردم میچشمها... باشم

نه دلم  یول... دکن نهیرا معا میو پا دیایمنتظرم که ب.. منتظرش بودم؟؟ نه جانیه نیپس چرا با ا... رنجانده بود

...دادیم یخوب يو چه بو... م بوددستش مردانه و محک... ام بگذارد یشانیپ يدستش را رو روزیمثل د خواستیم
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؟؟یپس چ ؟؟؟يفکرها از کجاست گلنار؟؟ تو مگر شوهر ندار نیا يوااا

بوده کنارم؟؟ يشوهر؟؟ کدام شوهر؟؟ تا حاال شوهر..هه

...یدانیتو که م... کارها نیگناه داره ا... بکش دختر خجالت

قامت  دهیخم یو کم دیموسف رمردیپ کیامروز آمده بود  که يدکتر.... اتاق باز شد و ناگهان تمام افکارم دود شد در

....بود

بعد خانم جون و ماه بانو و صادق بدنبالم آمدند ومرا با  یو کم... جا ختم شد نیگناهکارانه من هم در هم ياهایرو

.کاسکه به خانه بردند

.از من شدند يمشغول پرستار یمگه یواقع ماریب کیبستر پهن کرده بودند و مرا خواباندند و مثل  میخانه برا در

 گریدر هفته دوم د... حرکت کنم گرانیکردن به د هیبودم اما کم کم توانستم با تک دهیاول که مطلقا خواب يروزها

و  میگذاشتیها م یلب حوض و سربسر ماه میرفتیبا صادق م یو حت کردمیکنان دور خانه حرکت م یل یرسما ل

:دیکشیو سرم داد م خوردیدستم حرص مماه بانو دائما از . میدیخندیم

؟؟؟یو پاك چالق بش نیزم يکارات دوباره بخور نیبا ا یگینم... دختر سرتق يا-

...صاحبش شیر خیمال بد ب گنیم فرستنیپسم م تینها شه؟؟؟یم یخب بشم چ-

:گفت کندیم حیتفر یجون که معلوم بود حساب خانم

...دوباره خانهیدارت همون مهد شیاحب رتنها ص... ندارم شیکه من ر نجاستیا شیبد-

...بند نشم ششیناست بزنه که من به ر غیاز ته با ت ششویگمونم اونم بره ر-

:گفت یصاف کردن نهیبا س صادق

...دارمیاونوقت خودم نگهت م ادیروزا در م نیخودم هم شیناراحت نباش ر یآبج-

...کردمیم یتورو نداشتم چ... قربون داداش خوبم-
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.دیشاد خند قصاد

گذشت و من  شیهم رو کهفتهی... گذشت بردمیآنچه گمان م عترازیسر کماهیاما ...نجامیا ککککماهی کردمیم فکر

.مجبور شدم حرکت کنم

دست بدور شانه ام  زیپدر ن... کرد یدر آغوشم گرفت و ابراز نگران یمادر بگرم... ازم شد یگرم اریبس استقبال

:و گفت دیم را بوسا یشانیانداخت و با غصه پ

و درست .... يو تو تنها بود نجایوقت نگهت داشتم ا نهمهیا... رمیغلط بگ ماتیتصم شهیظاهرا مقدر شده من هم-

 يگفت مهلتش برا يبفرستم دنبالت که مهد خواستمیم... آمد يمهد یدلم سوخت و تو رو فرستادم رفت کهیزمان

... خوردمیغصه م نقدریو نه من ا امدین بال ها سرت میفرستاده بودم نه ااگه تورو ن... یکه تو برس ستیموندن اونقدر ن

...چقدر ناراحت شد یستیتو ن دیفهم یوقت يبچم مهد یدونینم... نیبود دهیرو د گهیشما دوتا همد دیاالن با

ت خدارو که ما حکم... بوده که من نباشم نیالبد مقدر ا... من خودم خواستم برم... نیندار يرینه پدر شما که تقص-

....میدانیبنده ها نم

:پدر با محبت مرا در آغوش گرفت و گفت... انداختم ریسر بز مظلومانه

...ستیحکمت ن یب یاتفاق چیه یگیبله درست م... قربانت برم دخترکم-

:کردیم فیتعر خانیروز دائم داشت از مهد نیهمه مهرجهان بود که تا چند بدتراز

 دیتا منو د... بهم دیوارد که شد تو راهرو رس... خبر یب شمیمثه هم... دیآخرشب بود که رس. ..دخترم يکه نبود يوا-

بود  ییحاال خدا.... آمدم ارمیتنگ شد نتونستم طاقت ب اتییگفت مهرجهان من دلم برا کلوچه مربا یعوض هر حرف

بچم؟؟ کردیاگه نه چکار م.... کلوچه پخته بودم  روزشیکه د

 هیچطور باهاش  يبچه ننه و لوس؟؟؟ وا نقدریا... شکمو نقدریاه اه مرد و ا... خورهیلم داره بهم محا کردمیم احساس

کنم؟؟؟ یعمر زندگ
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...شکرت ایخدا...  مینیرو بب گهیهمد ستیفعال که حاال حاالها قرار ن ؟؟؟یزندگ. دمیبه خودم خند بعد

ششم قسمت

 زمیه هایبود که هرشب در بخار يسرما بحد یبود ول دهیر نرسبه آخ زییهرچند هنوز پا. سرد شده بود یلیخ هوا

.جمع نیبودم در ا دهیمخصوصا در اتاق من که سرما ند... میکردیروشن م

که  نیو از ا شنهادمیتشکر کرده بود از پ دایکردم که در آن شد افتیدر ياز مهد ينامه ا دنمیبعداز رس يروز چند

.مینیانواده هامان را ببراحت خ الیبا خ میهردو توانسته بود

از کنار هم رد  يبرخورد چیکه بدون ه زندیبر يزن و شوهر با هزار ترفندبرنامه ا... يعجب شاهکار. زدم يپوزخند

:گفتم تیرا بهم فشردم و با عصبان میلبها... شوند

....لعنت به تو-

:از کنارم گفت یترسان يصدا میادامه جمله ام را بگو نکهیاز ا قبل

....بهت بزنم يگفتم سر.... یقیآال چ ریسرما ز نیا يتو دمید شدمیفقط داشتم رد م... نداشتم يا قصد بدبخد-

خودم  يکه برا ییبا صدا... شد لیتکم تمیبا آن شکم برآمده و صورت ورم کرده اش عصبان میشهربانو جار دنید با

:هم ناشناس بود گفتم

فروختم که دائم .... به تو يتر زمیمگه من چه ه.... من یوستو صب تا شب کارت شده جاس.... یگیدروغ م-

....دونمیم... ستیاز محبتت که ن ؟؟؟یدنبالم

:با ترس و تته پته گفت چارهیب

...یینجایکه خوشحالم تو ا نهیدور و برتم فقط برا ا ادیاصال اگه ز... چرا من تورو مثه خواهرم دوست دارم يوا-

...و تو دونمیمن م یتو کار من سرك بکش گهیبار د هیاگه .... یچ نیع یگیدروغ م... بس کن -
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دو دست گرفتم و بحال  نیسرم را ب... مسخره اش را از من دور کرد کلیسرش را تکان داد و تلو تلو خوران ه فقط

 کردمیم یفرصت ازش معذرت خواه نیدر اول دیبا... آرام شدم دلم بحال شهربانو سوخت یتازه وقت... ستمیخودم گر

...نه امروز یول

هم به  دیشا... سرخ رو بود و پر سروصدا زویدخترك ر... آورد ایبدن يشهربانو وضع حمل کرد و دختر زییپا اواخر

و  یبه تلخ گشتیهم برم يالبته البد مقدار. گرفت ینم لینوه خانواده را تحو نیاول نیا ادیز چکسیعلت ه نیهم

 ادیمحمود هم ز دمیدیم یحت... طرفدار او نبود چکسیخانه ه نیبودم در ا دهیهمف کهییتا جا. خود شهربانو یبدزبان

.کردیو پرخاش با او برخورد م ياورا نداشت و غالبا با تند يحوصله اداها

 يدو سر نیداشته ب میتمام اطالع داده بود که تصم یکه با زرنگ دیپدرش رس يبرا يازمهد يزمستان باز نامه ا اواسط

کالسکه  چیه نکهیو ا دیبرف وباران شد نیهوا و خراب بودن جاده ها در ا يه خانه برگردد اما بعلت بدامتحاناتش ب

.دیایقول داده بود به محض خوب شدن هوا به خانه ب اورد،یران بیفراوان او را به ا يگل و ال نیحاضر نشده در ا يا

.کردند شیبرا هایکه چه دلسوز سوختیمو دلم بحال پدر و مادر ساده اش  دمیخندیاش م یدل به زرنگ در

هرچند نه عروس را ... یجشن عروس کیبه  میدعوت شد یسر رفته بود که همگ نجایدر ا ییکم حوصله ام از تنها کم

همه  یبود که مدت يبهانه ا... تنوع خوب بود يبرا یهستند ول یداشت که ک میبرا یتینه داماد ونه اهم شناختمیم

بهار شده ....بدوزد میدوست دارم بدهم برا یرا صدا کند و هر لباس اطشیداد خ شنهادیبه من پ مادر... میسرگرم باش

:و گفتم دمیدست زدم و مادر را بوس یبا خوشحال... شدینم نیبهتراز ا... ام مناسب جشن نبود یزمستان يبود و لباسها

...ندوختم یلباس چیکه ه هیادیز مدت... لباس تازه بدلخواه خودم هی... یچه عال... ممنونم مادر يوا-

چقدر ... انتخاب کردم و اندازه ام را گرفت و شروع به دوختن کرد جانیرا آورد و من با ه شیآمد و پارچه ها اطیخ

و  گرفتمیازش م رادیو ا دادمیچپ و راست دستور م یمن هم ه. دوختیخانم جون م اطیخانم خ نهیماهرانه تراز سک

...را تمام کند زودتر لباس گفتمشیم یه
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 کیبه مرز نزد یلیظاهرا چون خ... با شهرمن تفاوت داشت زیهمه چ نجایا. تمام شد یقبل از عروس يچند روز لباس

در گوشه و کنار ... زنانه و مردانه همه باهم بودند یمجلس عروس... حکمفرما بود نجایدر ا یرسوم روس شتریب میبود

بزرگتر ها ... رفتیباهم کرکر خنده شان بهوا م یواشکیشم بزرگترهاشان جوان دور از چ يدختر و پسرها دمیدیم

.مشغول صحبت و خوردن بودند زهایهم دسته دسته دور هم اطراف م

.مانده بود ششیمحمودخان هم پ. بود امدهین رخوارشیشهربانو بخاطر بچه ش. با احمد خان و مادر وارد شدم من

و مرا به همه  کردیم یباهمه احوالپرس ییمادر با خوشرو. میم نشسته بودند نشستکه چند تا خانم و آقا ه يزیدور م ما

کردیم یمعرف

به  يا افهیبعد مرد جوان خوش پوش و خوش ق یکم... بود ادیز تیجمع. را نتوانستم به خاطر بسپرم چکدامیاما ه من

انگار ... اعتنا جلو آمد یب... یاز خودراض و دادیقد بلند بود و موبور و مهمتراز همه مغرور نشان م. ما آمد زیسمت م

ش را بعالمت تعجب باال برد و احمدخان بسرعت از جا برخاست و یابرو کینگاهش به احمد خان افتادو فقط  یاتفاق

:با شعف گفت

...يعجب شب فرخنده ا... یچه حسن تصادف... وانیبه به سالم جناب ا-

:زد و آرام گفت يکوریابراز احساسات لبخند  نهمهیدر جواب اشده بود تنها  دهینام وانیکه جناب ا یشخص

...ریشبتان بخ... خانیاوه احمدقل-

...قربان دییبفرما-

که احمدخان تعارفش کرده بود  يا یصندل يکرد و بعد رو یبه نشستن ندارد مکث یکه انگار عالقه چندان یژست با

عطر مردانه خوش ...  کردمیعطرش را حس م يفاصله کم بو نیااز ... من بود يکنار یصندل یصندل نیاتفاقا ا. نشست

:بود و رو به احمدخان گفت داختهان همیاعتنا پا رو یب... نگاهش کردم یرچشمیز... بود ییبو

...خبرمیاز همه جا ب... نبودم نجایا یخب آقا چه خبر؟؟؟ من مدت-
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...کنندیرا م شانیزندگ صدایاکت و بهمه س... که شهر خاموشانه  نجایا... قربان ستین یقابل عرض-

...خب خدارو شکر-

:گوشم به نجوا گفت ریدنباله صحبتشان نشدم چون مادر ز متوجه

 نورایکم ا یلیخ... هیرانیو پدرش ا یمادرش شاهزاده روس... دورگه است.... شاهزاده است ... وانهیپرنس ا نیا-

....شهیه شهربانو و محمود بفهمن چقدر غصه شون مآخ ک... مشیدید نجایا میامشب شانس آورد.... ادیم

اعتنا بود چون  یب.... بله بور بود چون روس بود... و نامحسوس نگاهش کردم یرچشمیبازهم ز يگرید دیبا د نباریا

...شاهزاده مغرور باشه کیهم در مقام  دیخب بله با... شاهزاده بود

صرف شام  ينگذشت که از مهمانها خواهش کردند برا یمدت... دمیفورا نگاهم را دزد. به سمتم چرخاند یرا کم سرش

همه چشم به او ... پرنس با اشاره دست احمدخان و مادر را جلو فرستاد... میهمه بلند شد. بروند يبه سالن کنار

 دمیاما بعد فهم... دهیمرا ند کردمیداشتم فکر م... جلو راند ابطور نامحسوس همه ر یداشتند تا اول برود اما او با زرنگ

 کی دهیهمه که جلو شدند به طرف من برگشت و انگار تازه مرا د... کردن بود يگرفتنش هم نقش باز دهیند نیا

:باال برد و گفت یرا کم شیابرو

د؟؟؟یهست یشما ک دمیاصال نفهم یراست د؟؟؟یشما عقب ماند... اه-

...من عروس احمدخان گلنار هستم-

...دمیامشب من محمود را ند یول د؟؟؟یزن محمود هست یعنیعروس احمدخان؟؟؟ -

...هستم يمن زن مهد...ستمیزن محمود ن... قربان رینخ-

:گفت بیعج یبا لحن ناگهان

واقعا؟؟ ؟؟؟يزن مهد-

:نگاهش کردم و گفتم پرسان
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چطور؟؟؟... بله واقعا-

هم امشب هست؟؟؟ يدمه نمیبب... هم ازدواج کرده يمهد دانستمیتعجب کردم چون نم...  یچیه-

:گفتم رلبیز... دییگرا یکردم رنگم به سرخ حس

.خواندیدرس م هیروس...ستین رانیکه در ا يمهد... رینخ-

:گفت دویخند

...میبر... آنقدر به حرف گرفتمتان که شام تمام نشده باشه خوبه-

... با نگاه احمدخان را جستم... نشستم ..کنارش را به من نشان داد یشام هم صندل زیاما سر م... حرف جلو شد نیا با

را  میغذا. ام بکنم توانستهینم يگریآرامشش نشان داد که کار د یباشد ول یاز حرف زدنم با پرنس ناراض دمیترسیم

:دیپرس یرلبیاعتنا ز یببود که پرنس با همان ظاهر  نییسرم پا. شروع کردم

د؟یهست ياهل شکار و سوار کار-

:گفتم. خوردیخونسرد غذا م. تعجب نگاهش کردم با

...ترسمیراستش قربان تا سرحد مرگ از شکار م... شکار  یول... بلدم یکم يسوار-

:چند لحظه صبر کرد و بعد باز گفت... دیخند

 ادیتعداد ز... کنمیشکار چند روزه آنجا برگزار م یمهمان کیدارم که هرساله  یشکارگاه هایکینزد نیمن در هم-

 حیفقط تفر يو چند روز میشیهمه دور هم جمع م... القاب دیو بدور از ق فاتیتشر یب... دوستان منندهمه  یول ستین

...میکنیم

...جالبه یلیخ-

با  یبعض... هستند که ارزش دوست شدن را دارند يادیز يخانمها... دیایاز شما هم دعوت کنم امسال با ما ب خوامیم-

...گمانم بهتان خوش بگذره یول... ندیایتنها ب شنیمجبور م یفاقهم مثل شما ات یبعض ندیایهمسرانشان م
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شکار؟؟ میایحاال ب... سوسک هم ندارم کی یگفتم که دل کشتن حت... قربان  دیمراببخش-

...دیما مردها بگذار يشکار را برا دانیو م دیفقط با اسب بتاز... دینه شما شکار نکن-

 شدینم یچرا من؟؟؟ ول.... قبول کنم خواستیاصال دلم نم... ه را رد کردشاهزاد کیدعوت  شودیچگونه م دانستمینم

:پس گفتم... به شما اعتماد ندارم قربان میهم صاف صاف بگو

...به شما بد تونمیاالن نم یقول چیمن ه... اجازه من در حال حاضر با پدر شوهرمه یول.. قربان خوامیمن معذرت م-

:و گفت دیخند

ن؟یندار یمخالفت نیا رازیغ... ناجازه گرفتن با م-

...نه-

... دعوت نیداشتم شب که به خانه برگشتم با پدر شوهرم صحبت کنم و خواهش کنم خودش خالصم کند از ا الیخ

:در گوشم نجوا کرد یآخر مهمان... پرنس زرنگتر از من است دانستمیاما نم

و عصر پنجشنبه بعد هم برتان  فرستمیدنبالتان م کالسکه... دیپنجشنبه صبح حاضر باش.. اجازه تان را گرفتم-

...گردانمیم

.ستمیبا دهان باز به رفتنش نگر... نه ای کنمیقبول م ندیبب ستادینا یحت... ورفت

:در راه برگشت به احمد خان گفتم شب

 یدر خانه م تیرضابا  دییاگر شما نه بگو...او خودش همه کارهارا کرد... به رفتن نداشتم  يپدر من واقعا عالقه ا-

...مانم

:وگفت دیخند پدر

 یلیتو خ...يدار ازین حیتفر نیتوهم به ا يبر یتونیم... نگران نباش  یول... بوده يدعوتش امر... زنمیبله حدس م-

...دخترم ییتنها نجایا
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اونجا هستن؟؟ یچه کسان دانمیمن اصال نم یول-

 وانیا نیهم... به اندازه چشمانم اعتماد داشته باشم یکیاس تنها به اشخاص سرشن نیاگر ب... نگران نباش ... گفتم که-

...یمطمئن باش کنارش در امان... سفارشت را بهش کردم... برو... است

را هم نشناسم هم  چکسیاگر ه یحت... يا کهفتهیگردش  کی... شد يبه شاد لیحرف پدر تمام دلهره ام تبد نیا با

....ستید تا سوار شوم هم کافباش یکه اسب نیهم... ستیمهم ن

هفتم قسمت

 ادیداشتم ز یسع یقابل کنترل نبود ول جانمیه... شب بود که دعوت شدم و تا پنجشنبه وقت داشتم آماده شوم جمعه

چه  ایکه آ کردمیداشتم سوال م یوقت... بود که مانع رفتنم شوند نیهمه ترسم ا... بروزش ندهم تا برداشت بد نشود 

:احمدخان گفت شود،یالزمم م کهفتهی نیادر  یلیوسا

 نیهستن و اصال ا ایلیخ گفتیکه م نطوریا... اونجا فراهمه زیهمه چ... اصال زحمت باروبنه نکش گفتیشازده که م-

از ... کنهیرو فراهم م یهمه چ شه،یالزمشون م یمدت چ نیگرفته مهموناش تو ا ادی گهیبرنامه هرساله است و اون د

...که الزم باشه یهرچ دونمینم... و  لهیرخت و لباس و وسخدم و حشم تا 

...رفت یهم که دست خال شهیخب بهر حال نم یواقعا؟؟؟ ول-

:گفت مادر

...يسبک بارتر بر یکم هی شهیفقط م... يببر لتویوسا دیبا... بله-

...ایمهرجهان لطفا با من ب.... پس برم لباسامو حاضر کنم... بله-

...قربون قد و باالت برم... چشم دخترم -

:زدیحرف م کردیرا مرتب م لمیو وسا شدیمهرجهان همانطور که هن هن زنان خم و راست م میاتاق که شد وارد
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 نیبچم بس که مونده تو ا نیبب... ادیو صدات هم در نم ییخونه تنها نیتو ا يدیپوس... تو دختر قانعم بشم يفدا-

بود االن  يهر دختر... بره شکار بهیمشت غر هیبا ... اونم کجا حاال... رونیب هریخونه چقد خوشاله که دوروز داره م

باشه بهت خوش  یخوب يحاال خداکنه جا... هفته هی... ه ماه دو ماه بودیبود که  يسفر هیکاش حاال اقال ... زدیصدتا غر م

...نیخوش بگذرون يمادر که االن همراه زنت بر ییآخ کجا... بگذره

...گذشتیخوش نم گهیاگه بود که د... ستیخدارو شکر که ن- :تمدلم گف يتو

 نکهیبعداز ا... رهیبگ یداشت از آب گل آلود ماه یشهربانو سع شهیوسط مثل هم نیبا رفتنم موافق بودند فقط ا همه

:هنگام قدم زدن در باغ عنوان کرد ییرا در تنها دیکه بفکرش رس یتنها زخم زبان دیدوسه روز جوانب را سنج

 خانیبهتر بود اول از مهد یکنیفقط فکر نم... گردش يآمده که بر شیپ یتیچقدر خوشحالم که موقع یدونینم يوااا-

؟یگرفتیاجازه م

 اوردهیرا هم در ن شیمخالفت کند صدا يمبادا مهد نکهیاز ترس ا یحرف حرف دل خودم هم بود ول نیا قتیحق در

:گفتم یبا اندك مکث. اورمیحسودم محکم باشم و کم ن يبر جاردر برا دیاما االن احساس کردم با... بودم

 نیهمچ يتازه برا... رهید گهیو برگرده د رهیرو بفرستم اجازه بگ یتا بخوام کس... که فرصت کمه نهیخب راستش ا-

...دادن رفتنم بال مانعه صیو حاالهم که پدر تشخ... گفته اجازه پدر مثل اجازه خود اونه خانیمهد یمواقع

...دایبکنه اون سرش ناپ یو بفهمه گردوخاک ادیاگه ب شناسمیکه من م خانیاون مهد یول-

:تمسخر گفتم با

؟؟یشناسیرو م خانیمگه تو چقدر مهد-

...داره یکه چه اخالق يوا.... دمشیاز تو د شیباالخره ب-

...گهیبهر حال برادر محموده د هیعیخب طب-

.نگفت يزیفشرد و چ بهم تیرا با عصبان شیلبها شهربانو
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با . هم فرستاده بود تا در طول راه در خدمتم باشد يشاهزاده دخترك خدمتکار... دیزود پنجشنبه کالسکه رس صبح

برخالف تصورم راه . نشست میبود روبرو نیریدخترك هم که اسمش ش. کردم و سوار شدم یپدر و مادر خداحافظ

.و دور نبود یآنقدرهاهم طوالن

کم  یبود که در ارتفاع نینش یدهکده ارباب کی شتریشکارگاه،که ب کیآنجا در واقع نه تنها . میدیرس بعد یساعت دو

 رونیتا منزل با لذت به ب رمانیدر مس. نقاط است ریهوا گرمتر از سا دیرسیدره ماند واقع شده بود و بنظر م یدر محل

دخترك خدمتکار ... بود بایمناظر اطراف واقعا ز. داشت یجالب رطوبتهوا ... بود بایهمه جا سرسبز وز. شده بودم رهیخ

.مزاحم لذت بردنم نبود یدر سکوت همراهم بود و من ممنونش بودم که با وراج

چارقد و چاقچور را آنهم در  دنیفکر پوش یحت چوجهیمن به. شدینم تیحجاب مثل شهر من رعا يمناطق مرز نیا در

پدر بود و برنگ سبز و گلدار بود  ياز سفرها یکیکه سوغات  ییبایز یترکمن شال نیبنابرا. بکنم توانستمیسفر نم نیا

...تر بودم و هم با سر برهنه نرفته بودم دهم از چادر آزا. خب بد هم نبود. سرم انداخته بودم يرو

 یول شودیمباغ انجام  نیالبد شکار در هم کردمیفکر م... بایباغ بزرگ و ز کی. دهکده بود يشاهزاده در انتها منزل

خود شاهزاده به استقبالم آمد و همانگونه که ماه بانو . میبا کالسکه تا جلو عمارت رفت. شکارگاه جداست دمیبعدا فهم

به  قیدق یشاهزاده نگاه. زدم و سالم کردم يلبخند. اده شومیخانم پ کیدوست داشت، کمکم کرد تا مثل  شهیهم

:گفت يکوری يانداخت و با لبخند میسراپا

...دیخسته نشده باش ادیز دوارمیام... دیخوش آمد یلیخ... ریروزتان بخ... المس-

...بود و اصال خسته نشدم ییبایراه ز رینخ... ممنونم-

و  دیاوریب يمبادا بهانه ا دمیترسیهمش م... دیو آمد دیاز آن خوشحالم که دعوتم را قبول کرد شیو ب... خوشحالم-

...دییاین

:و گفتم دمیخند
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داشت قربان؟؟؟ تیمن مگر چقدر اهم امدنیدن و نآم-

:که خوب بلد بود يکار. صحبت را چرخاند یزرنگ با

 نجایا شوند؟؟؟یو القاب کنار گذاشته م نیهمه عناو میهست نجایکه ا یبه شما نگفتم در مدت... چه فراموشکارم... آه-

اسم  کیهمه فقط  دیداشته باش ادیفقط ب... کنمیم یرفو مع دینیبیرا هم کم کم م هیبق... میهست وانیشما گلنار و من ا

...و بس میدار

ابتکار خودتان است؟... چه جالب يوا-

نه بخاطر  میرا منصفانه دوست داشته باش گریکدیو  میخودمان باش میکنیم یهفته سع کیما در سال ... همه مان-

...میبود یک میکنیهمه فراموش م... عنوان پدرانمان

...بودم دهیو ند دهیرا نشن يا یمهمان نیتا حاال هرگز چن... هیعال یلیخ-

...داخل گلنار دییایخب ب-

هرجا را که ... را نداشتم ییبایز نهمهیاصال انتظار ا یالقییمنزل  کی يبرا... شده بود نییتز بایز اریعمارت بس داخل

. بودم قهیسل نهمهیا يمحو تماشا. هتر بودب شدیعوض م شیاگر جا یکه فکر کن يدیدیرا نم يزیچ چیه يکردینگاه م

:با لبخند برگشتم و گفتم

...قربان دیدار یخانه قشنگ-

!!!!وانیا-

...بمونه ادمیتا  کشهیطول م یکم... دیاوه ببخش-

:زد لبخند

...دیکنیعادت م دیکن یسع یکم... ستیمهم ن-

تخته نرد بودند و زنها دور هم نشسته و  زیها سر ممرد. دو مرد و چند زن در اتاق بودند. میشد ییرایاتاق پذ وارد

www.downloadbook.ir



الدن -گلنار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٢

:شاهزاده گفت. با ورود ما همه برگشتند. مشغول صحبت بودند

... نبیو ز... فاطمه... مه لقا... سروناز... رخساره... بیهم به ترت نهایا... رضا نیا....نهیمحمدحس نیا.... گلنار... بچه ها -

...رسنیهم تا عصر کم کم م هیبق

آنچه  یول... دارند یزد که هر کدام چه مقام شدینم یحدس چیاصال ه... از ورودم استقبال کردند ییبا خوشرو همه

... حجاب بودند یخانمها مثال سروناز و مه لقا که کال ب یبعض یحت... مشخص بود همه خوش پوش و از طبقات باال بودند

.بسر داشتند يروسر ایمثل من شال  هیبق یول

. همه شان خوشرو و خوش برخورد بودند... مها نشستم و اندك اندك در جمع صحبتهاشان قرار گرفتمجمع خان در

.دندیرسیبزرگتر بنظر م هیبق. ساله است جدهیه دمیسوال کردم فهم یو وقت دیرسیسروناز بنظر همسن و سال خودم م

 يغذاخور زیکه م یسالن بزرگ. میرفت يخبر دادند که نهار حاضر است وهمه به سالن غذاخور میکه نشست یمدت

 یغذا مملو از خوراکه زیم... بودم دهیونشن دهیرا ند ییرایپذ نیواقعا در عمرم مشابه ا. شده بود دهیدر آن چ یباشکوه

... فرخورده زده بودند يآنها کاغذها يکه به پاها انیبر يمونهابوقل. وجه آراسته شده بودند نیباتریمتنوع بود که به ز

خوش  ينوع پلو و چلو نیچند... گذاشته شده بود  سیرنگ در د ییطال يها خیجوجه کباب که با س يها سید

 يها يو حاضر...  جاتیشده با سبز نییقزل آال تز يها یماه... ستینامشان چ دانستمینم یکه حت ییخورشها... عطر

...و فراوان نوعمت

:لطف خود را نشانم داد يبا لبخند شاهزاده

...دینیکنار من بنش دییایگلنار ب-

...وانیممنونم ا-

:و گفت دیخند

ست؟؟؟یسخت هم ن يدید-
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:از من بود و ییرایتمام مدت غذا حواسش به پذ. نگفتم يزیو چ دمیخند

.ستیخبرا ن نیاز ا گهید ندهیسال آ... یتعارف کن ترسمیم يباره آمد نیاول يعادت دارن فقط تو برا نجایا هیبق-

...ده را ببرماستفا تیپس نها-

بر  شدیتمام م شانیو بدون تعارف هرکدام که غذا یهمه در کمال راحت یرسم يها ینهار برخالف مهمان بعداز

و قهوه  يصرف چا يبرا ای رفتندیقدم زدن به باغ م يدو بدو برا ای رفتندیاستراحت به اتاقشان م يبرا ایو  خاستندیم

:گفت وانیا هنه ک ایند شوم هنوز مردد بودم که بل. گشتندیبه اتاق برم

؟؟؟يخوریگلنار قهوه م-

...چسبهیاالن م... بله -

 یمدت اگر دوست داشت نیکه در ا ینیرا بب میو هم تو کتابها میو هم قهوه بخور میبا هم به کتابخانه بر ایپس ب-

...یو مطالعه کن يبردار

چرا من؟؟؟ چرا .... ترساندیم یشهود بود مرا اندککه در پس نگاهش م یلبخند پنهان... لحظه مردد نگاهش کردم چند

...که شاهزاده هم باشد زبانیکو جرات اعتراض در برابر م یتنها؟؟؟ چرا در کتابخانه و نه در باغ؟؟؟ ول

...خوب اریبس-

بود  یعیسالن وس... تفاوت داشت یلیکتابخانه در واقع با آنچه که فکر کردم خ... جلو شد و من به دنبالش رفتم  وانیا

وصل بود و کتابها مرتب درآنها  واریبد یچوب يدور تا دور اتاق طبقه ها... فرش شده بود بایز یشمیابر يکه با فرشها

.شده بود دهیچ

. را به من تعارف کرد ينشست و مبل کنار یمبل تک کی يرو وانیا. کاناپه و مبل هم در گوشه و کنار قرار داشت چند

:گفتم. میول خوردن شدقهوه آورد و مشغ شخدمتیپ

 دهیرا ند یجمع نیتا حاال چن... در تمام عمرم خواهد بود یمهمان نیبهتر نیا کنمیام اما احساس م دهیتازه رس نکهیبا ا-
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...بودم

:زد وگفت يلبخند

...باشه یاش هم برات دوست داشتن هیبق دوارمیام-

در  ياق بودم که دو لنگه در اتاق با شدت باز شد و مردات نیفرار از ا يبرا یبدنبال راه. انداخت ریسر بز عیسر و

 يموها. تازه از سوار برگشته دادیاش نشان م یخاک يبتن داشت و چکمه ها يلباس سوار. آستانه در ظاهر شد

:بلند گفت يبا صدا. دادیبود جذابتر نشانش م ختهیبهم ر یکه در اثر سوار کم اهشیس

ست؟؟؟چه وقت مطالعه  وان؟؟؟یا یینجایا-

او همان ... و فورا هم شناختم دمشیمن د ینبودم نشده بود ول دشید هیجوان هنوز متوجه حضور من که در زاو مرد

.را معالجه کرد میدر مشهد پا مارستانیبود که در ب يدکتر

:به من انداخت و بعد در جواب دکتر گفت ینگاه یچشم ریز وانیا

...دیبا هم آشنا شو...خان یگلنار خانم عروس احمد قل.. .که مهمان دارم ینیبیم... تو ساشا ایب-

 ادیاوهم ظاهرا فورا مرا ب... بود یدنیتعجبش د. نامش ساشاست به سمت من برگشت دمیدکتر که حاال فهم نگاه

:نگاهم کرد و بعد گفت رهیچند لحظه خ دهیماس يگشاده و لبخند یبا چشمان... آورد

....میآشنا هست-

:دیازجا پر وانیا

ن؟؟؟یآشنا شد ؟؟؟کجایدستم انداخت-

:و گفتم دمیخند

....میدیرو د گهیما قبال همد... گنیدکتر درست م-

:که بازهم دلم را لرزاند گفت یبا لبخند قشنگ دکتر
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حالت بهتره گلنار؟؟؟ پات خوب خوب شده؟؟؟-

...زود خوب شدم... بود یمعالجه تون عال... بله به لطف شما-

:دیوسط پر تاب یب وانیا

ه؟؟؟یچ انیجر... نیبه منم بگ... دیصبر کن دیصبر کن-

:لبخند گفتم با

اونموقع دکتر اونجا بودن و منو معالجه ... شدم يبستر مارستانیآمد و در ب شیمن پ يبرا يچند ماه قبل حادثه ا-

...هستم ونشونیکردن و مد

:و گفت دیخند دکتر

...نکردم يکار-

:و گفت دیکش ينفس بلند وانیا

ن؟؟؟یهم-

:تعجب گفتم با

ه؟؟یمنظورتون چ-

...نشیدیتعجب کردم کجا د... کم آمده یلیخ ستین رانیخب آخه ساشا مدتهاست ا-

:گفت دکتر

...که اتفاقا باهاتون مالقات کردم يهمون چند روز رازیغ-

.با هم از ساختمان خارج شدنداستراحت رفتم و آنها  يو من به اتاقم برا میآمد رونیسه با هم از اتاق ب هر

از قبل قرار داده بود،  يا لهیخدمتکار مخصوص من بود و در اتاقم هم همه نوع وس نیریکه آنجا بودم ش یتمام مدت در

...جات ینیریمثل ش ییهایخوراک یحت
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ل با سروناز و از همان شب او... میجمعا دوازده زن و چهارده مرد بود... با همه مهمانها آشنا شدم بایتقر آنشب

همه زن و مرد با هم  نجایالبته ا... میهمه مان همسن و سال بود بایتقر... میشد یمیصم هیاز بق شیپوراندخت و زهره ب

...یمیو صم میدوست بود

:که زهره آمد و رو به من گفت میبه صحبت نشسته بود میو مر نبیمن با ز. صبح مردها عازم شکار شدند فردا

؟ییآ ینم يسوار يگلنار تو برا-

؟يسوار-

...زود باش... پاشو یاگر اهلش هست... میریم میما دار... خب بله-

...فقط اسب... میمن عاشق سوار... هیعال يوا-

...میبدو بر.... که پراز اسبه وانیاصطبل ا-

همه ... بود سخت شده میانتخاب اسب برا... شده  تیو ترب لیاص ياصطبل مملو از اسبها کی. گفتیراست م زهره

هر .... کرد وسوار شدم نشیانتخاب کردم و مهتر ز يدیبزحمت اسب سف... و اغواگر دهیکش يشان خوش فرم و پاها

 میراحت مردانه سوار شد نیمحل با ز نیدر ا ازنانه سوار شوم ام يور کی نیاالن مجبور بودم ز میبود گرید يجا

.چپ چپ نگاهمان کند یکس نکهیبدون ا

هشتم قسمت

آرام  یگاه... میدادیمسابقه م یگاه... میتاخت یم یگاه ییچهارتا... یعال يهوا نیدر ا يداشت سوار یکه چه لذت يوا

جمع مردانه هم آماده ... به شکارگاه  میدیظهر بود که رس کینزد... میکردیدر کنار هم صحبت کنان حرکت م

سرعتش را  یساشا کم. میو همه با هم حرکت کرد تادندفتا آنها هم راه ا میصبر کرد یکم. بازگشت به عمارت بودند

:دمیبه او زدم و پرس يلبخند. کرد تا باالخره در کنار من بحرکتش ادامه داد ادیکم و ز
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د؟یشکار کن دیموفق شد-

...بود یخال یلیجاتون خ... بود یعال-

:و گفتم دمیرا در هم کش میاخمها

...وقع شکار آنجا باشمکم بود که من م نیهم!!! من؟؟؟ اوه يجا-

چطور مگه؟؟-

کار  نیدر ا یشما مردها چه لذت کنمیاصال درك نم... مرغ را هم ندارم دنیسر بر دنیطاقت د یحت!!! من يخدا-

...دینیبیم

:و گفت... بلند يبا صدا...  دیخند

....یهست یشجاع يچه کوچولو کردمیمرا بگو که فکر م-

:ا اخم گفتمب... بود مارستانیاش به ب اشاره

...ستمیمن کوچولو ن-

...يشانزده سال دار... ادمهیاوووه بله کامال -

 يچند نفر... کردیکار خودش را م یهر کس میدیبه خانه که رس. دمیکردم و به پوراندخت رس ادیرنجش سرعتم را ز با

به صحبت  منیهنوز در اتاق نش هایبعض... استراحت رفته بودند يرا خورده بودند و برا شانیکه زودتر آمده بودند غذا

را مرتب کرم و پس  میعوض کردم و موها نیریرا با کمک ش لباسممن هم اول به اتاقم رفتم و . مشغول بودند يباز ای

زهره و پوراندخت هم . رو به اتمام بود شیبود و غذا دهیزودتر رس وانیا. رفتم ياز دست و رو شستن به اتاق غذاخور

 یبلند شد و بشقاب خال وانیبا ورود من ا. نشسته بود وانیبود و کنار ا دهیساشا هم تازه رس. دندیهمزمان با من رس

:اش را کنار زد و رو به من گفت

...گلنار نیمن بنش يجا ایب-
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جالب بود نشستن  میبرا... رفتم وانیا یبطرف صندل... گذاشت دیکرد و بشقاب جد زیرا تم زیم شخدمتیپ بالفاصله

:رو به ساشا کرد و گفت وانیا... شاهزاده کی یدر صندل

...هیگلنار مهمان اختصاص... کن و مواظبش باش  ییرایاز گلنار پذ یحساب... برم دیمن با-

:و گفت دیزهره خند... نمیکنارش اشاره کرد که بنش یخم کرد و به صندل يبا لبخند سر ساشا

د؟ییپا یچرا فقط گلنار را م... میماهم هست... وانیا-

:دیخند وانیا

اون بدون شوهرش آمده مثل تو ... تازه گناه داره... کنمیمثل شماها رهاش م ندهیسال آ... باشه يسال اول درباغ سبز-

...که رضا دائم مراقبته که بهت بد نگذره ستیکه ن

:با تعجب به ساشا گفتم... رضا همسر زهره است دمیفهم تازه

....وهرنزهره و رضا زن و ش دانستمینم-

مثال ... خانواده بودن نشان دهند کیرا هم در حد  هایدارن عالوه بر القاب همه وابستگ یهمه سع نجایا... بله-

سرو نازهم شاهزاده است؟؟؟ یدانستیم

؟؟؟یگیراست م يوا-

ش حرف جلو یکنیجرات نم نجایاز ا رونیب... داره یدر دربار منصب... محمد رضا  ای... یقجر درست و حساب کی-

...یبزن

و خود تو؟؟... من ياوووه خدا-

...فقط ساشا... نمیمن کمتر-

:دمیخند-

...دکتر ساشا-
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...نیفقط هم...من ساشا هستم .... خجالتم نده-

توجهم جلب شد که بشقابم مملو از  یوقت... گذاشتیمختلف در بشقابم م يحرف زدن مرتب از غذاها نیدر ح ساشا

:دمیخند... غذا بود

شکمو باشم؟؟ نقدریکه ا ادیدر باره من؟ به من م دیفکر کرد یچ-

...يبخور دیبا تیروز پر فعال کیبعداز -

...نقدرینه ا یول.. دیبله با-

اگه  شمیتورو به من سپرد و بعدش هم من بازخواست م وانیا يدید یول... نه ای یتونینداره که م یبه من ربط-

حاال انتخاب با ... دمیو تا آخر بشقاب را لقمه لقمه به خوردت م بندمیت و پاتو ماگه الزم بشه دس نیبنابرا... ينخور

...جان یخودته گل

خانم جون افتاده بودم که  ادی دیشا... اعتراض کنم یگفتن کس یبار در عمرم نتوانستم به گل نیاول يبرا... جان یگل

غذا که تمام شد ساشا خنده . را بخورم میتا آخر غذا هعانیبزنم و مط يبود که لبخند یکلمه کاف نیهم... لذت هم بردم

:کرد و گفت یبد جنس

... و دستمالم را به سمتش پرتاب کردم دمیخند تیبا عصبان... خوبه ینترک...  يهمه شو خورد... خوب ترسوندمت-

:و گفت دیداد و خند یجاخال

...میکتابخونه قهوه بخور يتو میبر... خب حاال نوبت قهوه -

...چسبهیقهوه بعداز ظهر م بله-

...باز بگذارم مهیکردم عقب تر وارد شوم و در را ن یسع یبار بازرنگ نیا

:به اطراف انداختم و گفتم یدوراز ساشا نشستم و نگاه یمبل يرو

...من عاااشق مطالعه هستم.... کتابخانه را در خانه مان داشتم  نیکاش من هم مثل ا... یکه چه کتابخانه قشنگ يواا-
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که برات درست کنه؟؟؟ یخب چرا به همسرت تا حاال نگفت-

...کنهیاما البد برگرده حتما درست م... لهیمشغول تحص... ستیخونه ن ادیهمسرم که ز... اووه خب-

...حتما-

:دیساشا پرس. ا برخاستمو بعد من از ج میدیآورد نوش شخدمتیکه پ يا قهوه

؟يزود نیکجا به ا-

 يسوار نیاول نیا یدونیم... استراحت کنم یکم رمیم... خسته ام یحاال حساب... کردم  يسوار کسرهیراستش از صبح -

...از بعداز ازدواجم بود و واقعا لذت داد

د؟؟؟یچرا ؟مگه اونجا اسب ندار-

...نهامت یلیمن اونجا خ... همراه ندارم یچرا ول-

...ارمیدرت م ییو از تنها دنتید امیهم که شده م يبه بهانه سوار... جدا متاسفم-

خارج شده  يچون حس کردم صحبت مان از محدوده عاد یاز تجسم بودن در کنار ساشا غرق لذت شدم ول هرچند

هر ... میدر خانه ماند یباران يابعداز ظهر همه به خاطر هو. دمیخواب یآمدم و به اتاقم رفتم و کم رونیاز اتاق ب عیسر

که من  دیجد يباز کی... میشد نویدوم يسرگرم باز يزیکه دور م میگروه بود کیما هم .. مشغول شد يبه کار یکس

خاص دنبال هم  بیبا ترت دیداشت و با یاستخوان يمهره ها يباز. همه بلد بودند هیبودم اما ظاهرا بق دهیتا حاال ند

دادن  ادی نهساشا به بها. ومن... ساشا ... نبیز... زادیپر... محمد... زهره... و رضا ...پوراندخت بود زیسرم... شانیدیچیم

کامال  گریدور دوم و سوم د... سخت نبود و زود راه افتادم ادیز. کردیم مییبه من کنارم نشست و مرتب راهنما يباز

.مسلط شده بودم

. ختمیخودم ر يبرا يچا یگوشه اتاق رفتم و فنجان ییرایپذ زیه سمت ماز جا برخاستم و ب میکرد يکه باز يدور چند

:بلند گفت يناگهان ساشا با صدا
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بعد ...خودت را هالك کن و غذا دهنش کن  نهمهیا... معرفت شدند یمردم چقدر ب... شده يچه دوره و زمانه ا يوااا-

...یعارف خشک وخالت کی یحت... تعارفت کنه يفنجان چا کیرسه که  یبفکرش هم نم یحت

:و گفتم دمیخند

 يحاال چا... یغذا تعارفم کن دیکه من کنارت هستم و با امدینم ادتینگفته بود هرگز  وانیاگر ا ؟يغذا دهنم کرد-

برات؟ زمیبر

...يمرده بود یمن نبودم االن از گشنگ... بشکنه دستم که نمک نداره يوا-

:بودمکه از خنده سرپا بند ن زدیحرف م يجد چنان

؟یکنیسرهم م هیچ نایا... خوامیم يخب بگو چا... بس کن... ساشا-

:و گفت دیخند زهره

...دارن به خانمها خدمت کنن فهیوظ ونیتازه آقا-

و  سمیتختش وا يپا نهیدخترك پررو از فردا توقع داشته باشه شب تا صبح دست به س نیبگو که ا نویهم... آخ-

...نزنه ششیمواظب باشم پشه ن

:شدمیخنده دوال و راست م از

؟؟؟یگیم هیپرت و پالها چ نیا... منو یکشت... تورو خدا بسه ساشا-

....لقمه نون خوردن بندازمون هیمارو هم تخته کنه از  یکار و کاسب خوادیم گهیحاال د يوااا يوااا-

:خنده ام را کنترل کردم و گفتم بزحمت

مگه من چکار کردم؟-

و من از نون ... دنیآدمکش پروانه طبابت نم هیبه  یدونیو م... یکنیمنو متهم به قتل م يارد ؟؟؟يچکار که نکرد-

...موننیکه چشمشون به دست منه گشنه م چارمیو پدر و مادر ب...  فتمیخوردن م
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...مممیشو با هم بر ادهیپ...  یه... یه-

...میحاال؟؟؟ خب بر نیهم م؟؟؟یبر-

...لحظه صبرکن هی... زهر مار-

:دیپرس رتیکه تازه وارد اتاق شده بود با ح وانیا

ه؟؟؟یچ انیجر-

دختر شاداب و قشنگ و سرخ و  نیبنظر تو ا... که من کشتمش کنهیم عیخانم داره شا یگل نیا... وانیبدادم برس ا-

...بودن نیزم يرو یهمه افق دمیکه من تا حاال د ییبه مرده داره؟؟؟ مرده ها یشباهت دیسف

.... زدیحرف م يساشا که جد رازیغ دندیخندیهمه در اتاق م... دمیخندیمبل ول کردم و م ينده خودم را روشدت خ از

:با شدت به عقب هلش دادم و گفتم. و مرا در آغوش گرفت دیمبل افتادم پر يتا من رو

؟؟؟یکنیچکار م-

... شهیپس پروانه طبابتم باطل نم.. .يپس زنده ا ياما خدارو شکر به حرف آمد... ببرم دفنت کنم خواستمیم يواا-

....زیبرام بر يچا هی ينمرد یراست یپاشو پاشو تا راست

.میکه نشده از خانه خارج شو میساشا آنقدر به همه خوش گذشت که اصال غصه نخورد يها یبا شوخ آنشب

:بلند گفت يشام بازهم ساشا کنارم نشست و با صدا سر

...فردا منکر نشه... کنمیخانم م یگل نیغذا دهن ا که منم که دارم نیهمه شاهد باش-

...با چنگال بزور در دهانم گذاشت یبالفاصله تکه گوشت و

...نکن... بخدا خورمیخودم م... ساشا..ساشا-

دروغ گفتم؟ یدهنت نکنم که بعد به همه بگ-

حاال دست از سر کچلم ... زمیریخودم برات م یخواست يلحظه به بعد هر وقت چا نیاز... قبولت دارم.. نه بخدا-
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...بردار

؟؟؟يدیچیچرا تمام مدت شال دورت پ دمیحااااال فهم-

...گهید یکچل... که یگیخب م-(چرا؟؟؟-

؟؟؟ هیساشا ک نیا... وانیا... خدا-

:پوزخند زد و گفت وانیا

...از خودش بپرس...  رمیتقص یمن ب-

 يصبح زود با انرژ... دمیخوب د يو خوابها دمیا راحت خوابکه بعداز مدته کردمیاحساس آرامش م يبقدر آنشب

و بهمراه پوراندخت  دمیپوش يلباس سوار روزیو محمد ، مثل د نبیبعداز صرف صبحانه به همراه ز. شدم داریب یکاف

.میو سروناز و زهره به اصطبل رفت

 یبتازم ول گرید يریشتم امروز در مسهرچند دوست دا... دادیبه همه مان م يروح تازه ا یعال يهوا نیدر ا يسوار

 ریدر همان مس نیبنابرا... نباشد  مانیتا خطر گم شدن برا میخواهش کرده بود در همان محدوده مشخص باش وانیا

...بردمیم یکه چه لذت يوا... میبازهم تاخت يروزید

نهم قسمت

جداشد و  هیساشا از بق دمیکه د میودب یوهمان اطراف مشغول گشت زن میدیبه شکارگاه رس روزیزودتراز د یکم

:شد گفت کتریکه نزد یبعالمت سالم باال برد و کم یاز دور دست. سوار بر اسبش به سمت ما آمد

د؟یشیبه ما ملحق نم-

:گفت سروناز

.فقط تماشا یدوست دارم ول یلیمن شکار خ-
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:گفت ساشا

گلنار ؟ ؟یشماها چ-

بکشم؟ گناهویموجودات ب امیب يعوض سوار ستین فیح... امیمن هم ب نیهم!!! حتما-

هم  یلیکه تو خ نیا یعنی نیا!!! هان... يدیترسیو اصال هم نم يدیخند یمن کشتمت که م یکه ادعا داشت شبید-

گم؟؟؟یدرست م. یستین گناهیب

:دمیخند

.بذار برا تو خونه... ندارم دنویتوان اونهمه خند گهیسوار اسب د!!! تورو خدا ساشا-

.انجام بدم دیمهم اون عمل قتله که با. کجا  ستیو؟ کشتنتو؟ باشه مهم نر یچ-

...نگو... نگو-

...رمیبم ؟ياسم قتل رو هم ندار دنیطاقت شن یکه حت یحد دل نازک نیتا ا يجد يوا-

...فتمیم... بسه .... ساشا-

:گفت طنتیزهره به سمت ما تاخت و با ش. دمیخندیدر همان حال م و

ن؟یخندیم نقدریکه ا یگیم یچ... ساشا-

.یچیمن؟ ه-

.يو دوست مارو ازمون ربود يدیاز راه رس... ستیدرست ن نیخواستم بگم ا-

:مرموز جوابداد يبا لبخند ساشا

.کنمیکارو م نیمگه نه؟ خب منم دارم هم میجمع شد نجایا بایز عتیلذت بردن از طب يخب ما همه برا-

:با خنده گفت زهره

.هم داره یشما صاحب يبایز عتیطب نیا... مواظب باش-
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!!!رو به من واگذار کرد بایز عتیطب نیا يروز هیصاحبش  دمیشا... يدیرو چه د ایدن-

:اسب فشار دادم و حرکت کردم و در همان حال گفتم يرا به پهلو میپاها

م؟یزهره تا دم عمارت مسابقه بد-

:دیخند ساشا

ردم؟که از حد خودم تجاوز ک نیا یعنی نیا-

شدم و اسب را  ادهیپ. عرق شده بودم سیخ. دمیزودتراز زهره رس یلیتاختم که خ عیآنقدر سر. ندادم و تاختم یجواب

:و گفت دیپر نییپا عیسر دیزهره که رس. تا زهره برسد ستادمیکه آماده بود سپردم تا بچرخاند و خودم ا يبه مهتر

.دمیتاختم بهت نرس یبا هر سرعت ؟يشد بیکجا غ-

.حاال يدیکجاشو د-

را شستم و لباس عوض کردم و رفتم به سالن  میو دست و پا اوردیرا صدا زدم تا آب گرم ب نیریاتاقم رفتم و ش به

و پوراندخت  نبیز نیب. بود نه ساشا وانیرا نگاه کردم و خوشحال شدم که نه ا زیسرتاسر م یرچشمیز. يغذاخور

.به اتاقم رفتم عیغذا خوردم و سر یاشتها کم ینشستم و ب

:گفت. بود نیریش. در اتاق چشم باز کردم يصدا با

.نیایب نیدار لیکنن و اگه شما هم م يباز روزیمثل د خوانیم گنیخانم؟ زهره خانم م نیشد داریب-

...امیبله م-

:شدم زیخ مهین میجا در

.بپوشم اریاون لباس گلدار رو برام ب-

جلو آمد که لباسم را  نیریش. بود بخوابم  فیح یخسته بودم ول یلیخ. ت نشستملب تخ یبا تنبل. لباس را آورد نیریش

:دستش که به بدنم خورد با وحشت گفت.  اوردیب رونیاز تنم ب
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ن؟یتب دار... خانم نیچقدر داغ يواا-

.فکر نکنم. تب ؟ نه-

.ارمیب يونده ابرم براتون جوش نیبخواب. نیحتما تب دار... سوزهیتنتون مثل کوره م. چرا خانم-

لحظه  کی يتنها برا. افتاد همیرو میچشمها. از اتاق خارج شد نیریش. تخت افتادم يدوباره رو. مخالفت نداشتم ينا

...رونیب ستادمیعرق بودم و ا سیشدم خ ادهیاز اسب که پ دمیشیاند

با خودم . دمیاز کردم ساشا را دهر بار چشم ب دیایم ادمیفقط . هوشیب ایاصال خواب بودم . دمیچه مدت خواب دانمینم

:کردمیفکر م

اگر شبه پس چرا ... کهیپس چرا ساشا در اتاق من است؟ شب شده؟ اتاق تار. ستمیخواب که ن... نه  ا؟یخوابم آ-

چرا تشک من . نجایا انیب کنندیو ساشا که همه را ول نم وانیا. نه حتما من خوابم... وانیکه ا نهمیا داره؟یب نجایساشا ا

خب پس چرا اتاق گرمه؟؟ ... هم که خاموشه يبخار... کنه؟ نه شنرو يبخار نیریداغه؟ مگر من گفته بودم ش نقدریا

گرمم  یاگر کس ایخدا... سرده یلیخ. لرزمیمن دارم م. اتاق سرده یول. فقط بالشم گرمه... که ستینه اصال هم گرم ن

:دمینالتمام توانم را جمع کردم و ... ستیبفکرم ن یسچرا ک... خواهد شکست خورهیبس که بهم م مینکنه دندانها

.سرده-

:دمیساشا را شن يانداخته شد و صدا میرو یگرم يپتو بالفاصله

هم بندازم؟ گهید یکی ایبسه -

.پتو باعث شد خوابم ببرد يگرما یندادم ول یجواب چیه. رمق باز کردن چشمانم را هم نداشتم یحت

. کردمیم یاحساس سبک. صبح شده بود. از پشت پرده اتاق را روشن کرده بود یمیمالدوباره چشم گشودم نور  یوقت

نه سردم بود و نه احساس تب . نیهم. کردمیدر تمام عضالتم حس م فیخف يفقط درد. چقدر حالم بهتر شده بود

 عیبود سر ستادهیپشت به من رو به پنجره ا کهساشا . شدم زیخ مهیو ن دمیبه بدنم دادم و غلت یکش و قوس. داشتم
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:من گفت دنیو با د دیچرخ

...نه نه بخواب-

.خوبم گهینه د... سالم-

.یکن داستراحتیامروز رو با یول یخدارو شکر که خوب. سالم-

:دمیخند

.من که خوبم ؟یچ يبرا-

؟يخوایم ؟یدوباره بد بش خوادیدلت که نم-

.باور کن خوبم امروز یول... نه-

...امروز رو هیفقط . طر من بخواببخا نهمهیبا ا. دونمیم-

:بالش افتادم و لبخند زدم يرو. شدم میتسل

.رد کرد شهیکنه نم زیدکتر که استراحت تجو-

...ارنیب گمیخب االن برات صبحانه هم م... حرف گوش کن ماریبه ب نیآفر-

.ممنون ساشا یلیخ-

:من گفت دنیبا د. وارد شد نیریبعد ش يزنگ را بصدا در آورد و لحظه ا ساشا

ن؟یبهتر نکهیخداروشکر مثل ا. خانم ریصبح بخ-

.بله-

:گفت ساشا

.اریصبحانه گلنار خانم رو ب نیریش-

...چشم آقا-
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:ساشا تشکر کرد و گفت. صبحانه در اتاقم بود يحاو يدو طبقه چرخ دار زیبا م نیریبعد ش قهیدق چند

.یات برسبه کار يبر یتونیتو م. دمیمن خودم صبحانه شونو م-

.متشکرم آقا-

ساشا لبه تخت نشست . نشسته باشم میرا کنار تختم آورد و بعد بطرفم آمد و بالشم را مرتب کرد تا بتوانم ن زیم ساشا

:با خنده گفتم. و مربا گذاشت و لقمه را به سمت دهانم آورد دیکره مال یتکه نان يو با دقت رو

.خورمیخودم م-

ذارم؟یچرا من بد دهنت م-

.کشمیخودم غذامو خوردم خجالت م شهیطرف هم نیبه ا شیفقط چون از پانزده سال پ... نه-

.یهست یخجالت میلینه که خ... یییآآآخ-

ستم؟ین-

...ختیزود باش دهنتو باز کن ر-

:و گفتم دمیبلع عیرا سر لقمه

.خورمیبده خودم م... گمیباور کن راست م-

...گرم رو هم همراهش بخور رعسلیش نیا ایب... رو حرف دکترت حرف نزن-

.دوست ندارم رعسل؟اصالیش!!! نه نه -

.بخور زود باش. هم طرفم يبا چه دختر ننر. خدا بهم رحم کنه-

من ننرم؟-

... جون ساشا بخور... برات خوبه. جونم یبخور قربونت برم گل. کرده بیع یمن گفتم ننر؟؟ گوشاتم از سرما خوردگ-

...یفدات شم اله

www.downloadbook.ir



الدن -گلنار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٩

:با تمسخر گفت وانیا. میمتوجه ورودش نشده بود چکدامیه. میباعث شد هردو جا بخور وانیا يصدا

..بود کشیرمانت يقسمتا... دمیاوه بد موقع رس-

:و گفت دیبا خجالت خند ساشا

.دادمیداشتم صبحانه شو م... تو ایب... نه-

:رو به من گفت وانیا

بند کنارم  هینخورده و  یچیتا حاال ه روزیکه از د ذاشتمیدکتر م يآقا نیلقمه دهن ا هیتو بودم من هم  يمن جا-

.سادهیوا

:گفتم رتیح با

؟ينخورد یچیواقعا ؟ساشا ه-

:گفت تیبا عصبان ساشا

....به استراحت داره اجیاحت ضمیمر. وانیا رونیبرو ب... گهیم خودیب-

:و گفت دیا بهم کوبکج دستش را به نشانه اطاعت باال برد و پاها ر يبا لبخند وانیا

.اطاعت قربان-

:گفتم یناراحت با

.تورو خدا حاال که بهترم پاشو برو صبحانه تو بخور. سخت بگذره یلیمن باعث شدم بهت خ... خوامیمعذرت م.. ساشا-

:و گفت دیخند ساشا

...بخور گلم. کردیم یشوخ...گهیم ادیمزخرف ز ؟؟؟ینشناخت وانویهنوز ا-

.يبا من بخورتو هم  نکهیبشرط ا-

:و گفت دیخند
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.خورمیم... چراکه نه یدهنم کن-

:همچنان در اتاقم ماند و گفت. ملحق شود هیکنم به بق یصرف صبحانه هم باز نتوانستم ساشا را راض بعداز

.برگردن هیتا بق میکنیخودمونو سرگرم م نجایامروز من و تو ا-

.ام پا نشماز ج دمیبرو من قول م... نجایا رهیحوصله ت سر م-

...از جام پا نشم دمیمنم قول م-

؟يتو ساکن مشهد... سوال هی-

؟يتو چرا مشهد بود...دمتیاونجا بودم و د یواتفاق یاون وقت کامال شانس. اوووه نه -

...که مشهد اون اتفاق برام افتاد گشتمیمادرم و داشتم برم دنید رازیمن رفته بودم ش-

.بهت رحم کرد یلیخدا خ-

.یکنینه اون طور که تو فکر م یولبله -

؟یچ یعنی-

.شد نجوریمادرم بمونم و ا شیپ شتریب يطور هیدعا کرده بودم  نکهیا یعنی-

گذره؟یچرا ؟ مگه خونه خودت بهت خوش نم-

....چرا... خب-

؟يدوسش دار ؟یبا شوهرت چ-

دکتر محرم اسرار است؟ نکهیمگر نه ا. میساشا بگو يرا برا زیهمه چ خواهدیحس کردم دلم م ناگهان

.ستین شمیشوهرم؟ اون اصال پ-

کجاست؟-

.فقط بهانه ست نیا یول. خونهیدرس م... هیروس-
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؟؟؟یبهانه چ-

و  مینبود ینه من نه اون راض. میمارو مجبور کردن با هم ازدواج کن... میهست یکه ما هر دو قربان نهیخب راستش ا-

در ... میکه اعتراض کن میاونقدر جربزه نداشت چکدومیو ما ه... گرفتن میما بدون مشورت ما تصم يپدرها. میستین

.يعالقه ا چیبدون ه... میازدواج کرد جهینت

؟يهنوز هم دوسش ندار-

خدارو هم شکر  دمیمدت تو خونه ازش شن نیکه در ا ییها فیبا توص یول... که دوسش داشته باشم دمشیهنوز ند-

برگرده و  یوقت هی ترسمیم... درسش هرگز تموم نشه کنمیساشا؟ همش دعا م یکنیباور م... ستیکه کنارم ن کنمیم

...کنم یمجبور شم تا آخر عمر باهاش زندگ

:سرم را نوازش کرد و گفت یساشا بنرم.کردم بغضم را فرو برم یرا در دستها پنهان کردم و سع صورتم

...بودم گلم دهیکاش تورو زودتر د... ش بذارهمثل تو داشته باشه و تنها یکه زن هیکس ایمرد دن نیاحمق تر-

بود که احساس  یهم صحبت نیدر ا یلذت یو دکتر خارج شده ول ماریکه صحبتمان از حد درد دل ب دمیفهمیهم م خودم

دم؟یواقعا چرا قبل از ازدواجم ساشا را ند. کردمیآرامش م

... کنمیم یبا پدر شوهر و مادر شوهر زندگ نجایآمدم ا را بخاطر او تنها گذاشتم و زمیکه مادر عز سوزهیم نیدلم از ا-

قرار  یوقت یول... خانواده شوهر را دارم نیمن بهتر گفتمیداشتم االن م يا يعاد یاتفاقا اگر زندگ. نه که بد باشند

...دلش هم خوشه که دخترش خوشبخت شده گذاشتم؟کنارم باشه چرا مادرم را تنها  يشوهر ستین

 یو نگفت ينزد ادیچرا فر ؟ينکرد تیچرا شکا... يدیکش یسن کمت چقدر سخت نیمن با ا يکوچولو ...گلنار گلنار-

تو دختر؟ یمظلوم نقدریخونه؟؟ چرا ا ادیب دیشوهرت با

گفتم؟یم دیچه با. نداشتم یجواب. انداختم ریو سر بز دمیرا گز لبم

:و بعد گفت مودیطول و عرض اتاق را پ یمدت ساشا
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...دمینجاتت م تیوضع نیاز ا-

...ندارم یراه چینه ه. ییآبرو یب. با مرگ هیکه در خانواده ما طالق مساو یدونینم... نجاتم بده تونهینم چکسیه-

.نگفت چیه یول... و لبخند زد ستیبه چشمانم نگر بیعج یمحبت با

دهم قسمت

مثل امروز  توانستیحال م نیباشد، در عآنقدر بذله گو و شوخ طبع  توانستیکه م ییو جالب بود که ساشا بیعج میبرا

 یبود که اگر برود من از جا برم نیاش ا يبهانه ظاهر. تمام روز او از کنارم دور نشد. و با مالحظه باشد میمال نقدریا

تا عصر . من با تنها شدن به فکر فرو روم و غصه بخورم خواهدیام نم دهکه کر ییبعد از درد دلها دانستمیم یول زم،یخ

جالب شغلش قصه  ياز ماجراها. کرد فیتعر میو کار خودش برا یاز زندگ. کتاب خواند میبرا. ب سرگرمم کردمرت

.ها گفت

:نهار ببرد، اما ساشا قبول نکرد و گفت يبه اتاقم آمد تا ساشا را با خود برا وانینهار ا وقت

.نجاینهار ما را بفرست هم-

:با خنده پاسخ داد وانیا

!!!نباشه قربا يامر-

.ستین یعرض-

 نکهیساشا بدون ا. مختلف بود يمملو از خوراکها زیم يرو.را گذاشت و رفت زینهار آمد و م زیبا م نیریبعد ش یکم

با  گفتمیهرچه هم م. ظرف کرد و شروع کرد قاشق قاشق دهنم کرد میمنتظر شود من انتخاب کنم ابتدا سوپ برا

 یکم. انیجوجه بر یکم. نوبت خوراك بود وپبعداز س. دم بخورمدهد خو تیباز حاضر نشد رضا یو مسخرگ یشوخ

،  کردمیم يهر کار.برنج دهنم کرد ریش یو در آخر هم بزور کم. یماه یکم. و ساالد يسبز یکم. برنج یکم. گوشت
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:گفتیم کردم،یهمرچه التماس م

.يبخور میگویهرچه م دیبا... تو ضیدکتر منم و مر-

.خورمیچشم حتما م دم،یغذا نترک نهمهیدم و بعداز امن اگه زنده مون.. هیعال-

:دمیپرس رتیبا ح. گذاشت شیگوشها يتخت و دو دستش را رو ریناگهان سرش را خم کرد ز ساشا

شد ساشا؟ یچ-

 امیو تموم شد صدام کن ب يدیهر وقت ترک مونمیم ریز نیمن هم. ترسمیبحد مرگ م دنیترک يمن از صدا يوا يوا-

.تو بدمغذا هیبق رونیب

:دمیغلطیخنده افتادم و م به

...باش يکم جد هیتورو خدا ...ساشا... ساشا-

؟؟؟يبود دهیتر تا حاال د ياز من جد!!! جون ساشا-

!!!!نه-

.بخور وهیم ایخب پس حاال ب. گهید نیهم-

.بخورم یچیهستم نتونم ه نجایکه ا يتا روز گهیاالنشم انقدر خوردم که د نیمن تا هم!!! ساشا-

؟یلیخ یگیدوتا لقمه رو م نیهم نمیبب-

که تا حاال شده  خوردمیم نقدریپرخورباشم؟ اگه من هرروز ا نقدریا ادیاصال بهم م. نیدوتا لقمه؟ نه تورو خدا منو بب-

!!!لناریو اسمم هم بود ف لیبودم ف

...جونم یلیف... ییییآخ. کنمیجون صدات م یلیمنم ف!!! کیچه رمانت يوا-

:رمیبگ شدیم را نم خنده يجلو

؟ینیبیم لیمن و ف نیب یتو شباهت. ستمین لیحاال که ف. بس کن-
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.دماغم نیمن عاشق ا... لهیدماغ ف نیو قشنگت که ع فیاون دماغ ظر رازی،غ ادینه ز شییخدا-

من خرطوم دارم؟؟؟ یگیم یعنی... ساکت-

از خرطوم بردم؟ ین اسممن گفتم خرطوم؟؟؟ نه واقعا م ؟؟يذاریچرا حرف تو دهنم م يوااا-

:آمد و رو به ساشا گفت نیریعصر بود که ش. نجایداشتم ا یحس خوب یلیخ. دمیخندیم همچنان

.گلنار خانم ادتیع انیب پرسنیهستن اجازه م رونیب خانیزهره خانم و پوراندخت خانم و محمد عل-

.تو انیبگو ب-

. ایفردا حتما ب. تو مزه نداشت یب يامروز سوار گفتیه مزهر. میهمه با هم به صحبت نشست یآمدند و مدت مهمانها

:شرمنده و مظلوم گفت افهیکه نشستند ساشا با ق یکم

...استراحت کنه دیبا گهیگلنار د یول دیببخش-

با رفتنشان بازهم ساشا کنارم نشست و شروع به صحبت . کردند و رفتند یسالمت يآرزو میبرا ییبا خوشرو همه

:گفتم شیبرا. کنمیکه روز ها م ییو کارها دیپرسیم میمورد زندگاز من در . میکرد

باورکن  یکه من دارم، ول یرفاه نیا يبرا رهیدلش غش م نهیبب رونیاز ب یهرک. دارم يکسل کننده ا یزندگ یلیخ-

 يگلدوز یگاه. که انجام بدم مونهیم ينه با اونهمه خدمتکار کار... دارم یحینه همسرم کنارمه نه تفر. خسته شدم

!!نیهم. کنمیم

؟یاون چ. يهم دار يجار هی یگفت-

.میتا جار دمیدیازش محبت م شتریاگه خواهر شوهر داشتم هم ب... اوووه شهربانو-

چرا؟-

...نهیبیداشته و حاال منو مزاحم م يسروسر يمطمئن شدم شهربانو قبل از من با مهد ییجورا هیراستش . دونمینم-

:دیخند ساشا
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نداره؟مگه شوهر -

هست برا تنفرش از من؟ يا گهید لیآخه پس چه دل دومینم. خب چراااا-

.با ورود تو توجه همه به توئه دیشا-

حسادت؟ یعنی-

.اوهوم-

.اون شوهرشو داره ؟یآخه حسادت به چ. گمان نکنم-

.به تو توجه دارند شتریعلت همه ب نیبهم دیو شا-

...ذارهیما نم نیب یفرق چیبامحبته که ه نقدریاون ا. یشناسیاوووه نه تو مادر شوهرم رو نم-

؟يدوست دار نقدریتو که ا ؟يریچرا نم يسوار ؟یچ گهید یسرگرم... خب-

.کنه میهمراه ستیهم که ن یکس. دهیتنها که مزه نم-

خوبه؟. يسوار برمتیو م دنتید امیخب خودم م ن؟یهم-

:با شعف دستها را بهم زدم و گفتم یست ولممکن ا ریتعارف غ کیتنها  نیا دانستمیکه م نیا با

.االن منتظرتم نیاز هم... یچه عال يوا-

:ام گذاشت و گفت یشانیپ يدستش را رو متیوبعد با مال. دیخند ساشا

.یو تو هم بخواب که زود خوب خوب بش رمیمن م گهیحاال د. يتب ندار گهیخوبه د-

خوب  هیو تمام روز دو کنار ساشا بودن هم باعث شده بود با روح بهتر بود یلیحالم خ. را گذراندم یشب خوب واقعا

. رفتم يرا صدا زدم تا کمکم کند لباس بپوشم و بعد به اتاق غذا خور نیریش. شدم داریصبح زود سرحال ب. بخوابم

:گفت دنمیبا د وانیا. بودند زیهمه سر م

و  دنیصبح رس روزیاونها د. نیبا هم آشنا نشد دهیرس تازه يهنوز تو و مهمونا یاوووه راست. کنارمن ایب. ریصبح بخ-
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.امسال من یگلنار مهمون اختصاص نمیوا... فهیشر... کاظم... ایناد. تو رو مالقات کنند خواستندیهمش م

. بود وانیمن و ا يساشا روبرو. میتا صبحانه بخور میو بعد همه نشست میآشنا شد یو کم میکرد یباهم احوالپرس همه

:دیپرس با اشاره

؟يچطور-

!!!خوب یلیخ-

:گوشم گفت ریآهسته ز يبعد با صدا یکم وانیا. تکان داد تیرا با رضا سرش

.هیهم دربار فهیشر... کهیتاج ایناد. و کاظم زن و شوهرن ایناد-

م؟یو باز هم دوست باش نمیاشخاص رو بب نیممکنه من بعدا هم ا ایآ. واقعا؟ جالبه-

...شهیم یشگیمعموال هم رهیگیهفته شکل م هیر د نجایکه ا ییها یدوست-

:لبخند گفتم با

.هیعال-

 یعنیباال انداخت که  ییابرو یهم با بدجنس وانیا. مییگویچه م دیپرسیم وانیبه ساشا افتاد که با اخم با اشاره از ا نگاهم

.مشغول خوردن شد يو بعد با خونسرد. میگوینم

:دیاز اتاق زهره پرس رونیب. پاشد نشست تا من خوردم و بعد همراهم ساشا

؟يایم يگلنار امروز سوار-

.امیبله م-

:مداخله کرد ساشا

.یاستراحت کن دیگلنار تو امروز هم با. ادینم رینخ-

:گفتم يدلخور با
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.من که امروز خوبم-

.يشویدوباره بدتر م ياگر بر یبله ول-

:اخم گفتم با

 یتو که بدتراز اون... بکن نکن بگه یکه ه ستیماه بانو کنارم ن یضیمر هم که شده بعداز کباریخوشحال بودم که -

.هنوز

ا؟یداره آ لیو سب شیماه بانو ر. ستمیخب معلومه که من مثل ماه بانو ن-

:گفت يساشا باعث شد بخندم و ساشا فور يها یباز هم شوخ لمیم برخالف

؟یآشت-

.قهر نبودم که-

.میکن يباز نویمه با هم دومه میخوایمن م شیپس امروز بمون پ-

چه ... يچه سوار... گذشتیدر کنارش خوش م. اما بد هم نشد. يبروم سوار گذاشتیساشا بهرحال نم. نبود يا چاره

.نویدوم

که در  شدیباورم نم. میو شکار از خانه خارج شد يسوار يفقط همان روز بود و فردا دوباره همه باهم برا ممیتحر

. تنگ شده باشد شانیدلم برا يروز دور کیوابسته شده باشم که با  دمیبه دوستان جد درنقیمدت کوتاه ا نیهم

.زهره است یوببه خ یکه او هم دوست دمیهم با ما همراه شد و د ایامروز ناد

ازدهمی قسمت

. بودند زود همه آماده رفتن یلیاز صبح خ. دیرس کردمیهفته بسرعت گذشت و پنجشنبه زودتراز آنکه فکر م يروزها
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عجله نکنم چون کالسکه اش  ادیگفته بود ز وانیا.  کردندیآمدند و مسافرانشان را سوار م یکالسکه ها جلو عمارت م

که رفتند به عمارت برگشتم و به اتاق  يعده ا. کنم یخداحافظ مهماندم تا با ه یم. بد هم نبود. آورد یرا آخر از همه م

 گریاگر بروم که د. ساشا دلم گرفت دنیبا د. ساشا با هم در حال صحبت بودندو  وانیا. نمیبنش یرفتم که کم منینش

شدن به  ارلحظه از فکرم گذشت که چطور است در هنگام سو کی يبرا.را ندارم شیطاقت دور... ایخدا. نمیب یاورا نم

. کند و کنارم بماند يسترب نجایکنم تا ساشا مجبور شود مرا هم يو نقش باز ندازمیب نیکالسکه به عمد خودم را به زم

به فرض که دو روز . داشت؟ من شوهر دارم یچه معن نیا. را از افکارم دور کنم طانیکردم ش یاما با تکان سرم سع

؟یآخرش که چ. ساشا بودم شیپ شتریهم ب

:زدم و جلو رفتم يلبخند بزحمت

با تک تک مهمونا لذت  ییواقعا از آشنا .يدعوت کرد یفراموش نشدن یمهمان نیممنوم که مرا هم به ا یلیخ وانیا-

.نمیبشه که همه رو بب یتیکاش دوباره موقع. بردم

:زد و گفت يلبخند وانیا

جماعت همه جا تا حاال هم بودند فقط  نیا.ینیبیالبته که همه رو دوباره م. خوشحالم که بهت خوش گذشت-

...نجایهم ندهیسال آ یمهمون شیکی... ینیبیم نیخب بعداز ا. دشونیدینم

دعوته؟ هی نیا یعنی!!! وانیا-

.يایب نجایبهمراه شوهرت ا ندهیسال آ دوارمیفقط ام... البته-

:گفتم يبسرد. کرد خی تنم

.دوارمیام-

.سوار شدم و به خانه برگشتم وانیبا ساشا و ا یحاضر شد و بعداز خداحافظ کالسکه

هم نتوانست مرا شاد  ریمس يها ییبایز یحت نباریا. شدمیتر م نیافسرده تر و غمگ شدمیم کتریبه خانه نزد هرچه
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مثل زهره  ياگر خواهر شوهر شدیچه م. تحمل نداشتم گرید نباریا.  يتکرار یدوباره همان خانه و همان زندگ. کند

بود؟ وانیساشا و ا یکه همسرم به خوب شدینه چه م... مثل يهمسر... داشتم ایمثل ناد ییجار... داشتم 

 يبا دستمال برودر عیدر کالسکه را باز کنم سر نکهیقبل از ا. است سیصورتم از اشک خ دمیتازه فهم دمیرس یوقت

مورد  خواهمینم. راز درونم را بفهمد یکس دینبا. کردم لبخند بزنم یصورتم را خشک کردم و سع دمیشده سف يدوز

.باشممحکم  دینه من با. که طفلک شوهرش ولش کرده رمیقرار بگ گرانیترحم د

 تیجا. دمیخند!!! کردیماه بانو منعم م شهیکه هم یهمان شکل قایدق دمیشیاند. دمیپر نییاز کالسکه پا عیسر یپرش با

.ماه بانو یخال

:گفتیمرتب هم م. و مرا در آغوش چاقش خفه کرد دیهن هن کنان جلو دو مهرجهان

شکرت اقال اگه  ایخدا. امیپسرم م ادی نمیبیکه م تورو. يدیم خانمویمهد يتو بشم که بو يفدا. تو دختر گلم قربون

 شتریهفته ب هیخوب شد . نخود شده بود هیدلم برات قد . يدسته گل رو برامون فرستاد نیبچم ازمون دوره بجاش ا

.مردمینشد اگه نه م

:و گفتم دمشیو بوس دمیخند

.مینیپدر و مادر رو هم بب میبر ایب. منم دلم برات تنگ شده بود-

..میبر میبر-

. هردوشان تنگ شده بود يحس کردم واقعا دلم برا. به من خوشامد گفتند یوصف نشدن یو پدر هم با محبت مادر

بکنم تا با او هم دوست شوم؟ دیچکار با. کردم خینگاهم به شهربانو که افتاد بازهم . دوستشان داشتم

فکر . میتاج دختر محمدباقرخان دعوت النیگ یوساول خردادماه همه به جشن عر يروز بعد مادر اطالع داد برا دو

که  یدر مجالس خواستیدلم نم گرید وانیا یبعداز مهمان. ندارد تیجذاب میبرا یو مجلس یجشن چیه گریکردم نه د

.داشتند شرکت کنم دنیو به رخ کش ییصرفا همه قصد خودنما
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:گفت مادر

 یکی خوادیشهر بانو هم م. بگو برات بدوزه یعروس يبرا یخواهیم یاگر تو هم لباس. ادیفردا م اطمیگلنارجان خ-

.که دوباره حامله است یدونیم... سفارش بده

هم نداره؟ کسالیشهرزاد که هنوز  یواقعا؟ ول-

محمود هم تازه  دمیکه فهم نطوریا یحت. نگفته بود یبه کس. سه ماهش هم شده گهیانگار د یول دمیبله منم تازه فهم-

..متوجه شده

.خودشو نگرفته يجا یهنوز درست و حساب. سخته یلیخ-

.بگو یخب حاال لباس خواست... بله-

.دارم. نه ممنونم-

؟يبدوز گهید یکی يخواینم-

.نیمتشکرم که بفکرم هست یلیخ.نه االن الزم ندارم-

.قربونت برم-

شهربانو  يمدت شاهد کارهاتمام . بود میزندگ يروزها نیمانده بود کسالت بارتر یکه تا جشن عروس يروز ستیب

پوراندخت را مجسم  ایاو زهره  يدائم به جا. شدیآماده م یمهمان يو پاش فراوان برا ختیو ر یبودم که با ولخرج

تمام مدت جشن مجبور باشم کنار شهربانو  نکهیاز فکر ا. گذشتیکه اگر بودند چقدر به هردومان خوش م کردمیم

.کردمیاحساس تهوع م نمیبنش

اصال . و حالت داد دیچیرا پ میفرز ماهرانه موها ییو مهرجهان با دستها دمیبا کمک مهرجهان لباس پوش یسعرو شب

:با لبخند گفتم یوقت. دیارایروز موها را ب يبه مدل ها بایز نیچاق و بامزه بتواند چن رزنیپ نینبود ا یباور کردن

.کنه سرکش منو درست يموها نیا تونهیمثل تو نم چکسیمهرجهان ه-
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:و گفت دیلذت خند با

بگه شهربانو خوشگلتراز تو  یمجلس کس يتو خوادیاصال دلم نم. یخوشگلتر هم باش دیو با یخب گلم تو خوشگ-

.از همه سر باشه دیبا خانیعروس مهد. شده 

 جهیتن. بد هم نبود. کنه ادهیمن پ يداره باعث شده تمام هنرش را رو يکه نسبت به مهد یکردم احساس تملک حس

 يگریشهربانو و محمود هم با کالسکه د. میکالسکه نشست کیشالم را دورم گرفتم و با پدر و مادر در . اش خوب بود

من  کردیدوخته بود و البد فکر م میجشن عروس يبرا جونبود که خانم  یبودم در واقع لباس دهیکه پوش یلباس. آمدند

لباس را  یخانم شازده وقت. جداگانه دوخته شده بود ییگل ها شیوکه ر یبلند صورت راهنیپ. امش دهیهمانوقتها پوش

:گفت یشد و بعد با لحن پر محبت رهیخ میبا لبخند به سرتاپا یلحظات دیبتنم د

.گلم يماه شد. يبه لباس تازه ندار ازین یراست گفت. ادیلباس بهت م نیچقدر ا. يشد بایواقعا ز. یخال يمهد يجا-

:خجالت لبخند زدم با

.ستین امینجوریا. نیلطف دار-

:با تمسخر از کنارم گفت شهربانو

...بانیهمه ز کننیمادر انقدر خوبن که فکر م-

:گفت يبود با لحن تند نهایکه شاهد همه ا پدر

به تو چه؟. هم شده باتریو امشب ز باستیخب گلنار واقعا ز ؟یحسادت تا ک. بددل نباش دختر-

:و گفت دیپدر خند. ز اتاق خارج شدبهم فشرده ا يبا لبها شهربانو

.تو به من داده یبه خوب يکه دختر کنمیهزار بار خدارو شکر م يروز-

.را ندارم فیتعر نهمهیا اقتیمن واقعا ل.. ممنونم -

 زیم. نمیو کنا شهر بانو بنش زیم کیهمانطور که حدس زده بودم مجبور شدم سر . برپا شده بود یدر باغ بزرگ جشن
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 یهمه صحبتها بر سر لباس ک. از جواهرات کنارمان بودند دهیما مادر و دو سه خانم بزك کرده و پوش رازیغ. زنانه بود

اگر سال  دیشا. کردیدر همه صحبتها دخالت م جانیبا ه هربانوش. داره بود يچه رفتار یگرانه و ک یزشته و لباس ک

کسل  میبرا یمهمان نیا گریو خوبم د ایر یدوستان ب ندیواقعا بعد از د یول شدمیقبل بود منهم کم کم وارد صحبت م

.دمیکشیرا م انشیکننده بود و دائم انتظار پا

. وارد شد وانیا. را به من دادند ایباغ دوخته بودم ناگهان حس کردم دن يچشم به ورود وسانهیما کهیدر زمان درست

. توجه به همه یبا سر باال گرفته و ب. اعتنا یب. هزادهشا کیبا همان ابهت . شاهزاده بود. نبود وانیا گرید نجایالبته ا

 رهیبه سمتش خ. بود دهیپوش دیسراپا سف. ستیهم ظاهر شییاعتنا یب نیا دمیفهمیم. شناختمشیم گریالبته حاال د

ناگهان  و. راه آمد مهیتا ن ییاعتنا یبا همان ب وانیا. مهم نبود يگرید زیچ چیه. ندمیبب کردمیلب دعا م ریشده بودم و ز

و . شده بر لب آورد رلکنت يبار مثل دفعه قبل نگاهش را نچرخاند بلکه لبخند نیا یکرد ول ینگاهش به من افتاد مکث

:برخاستم جانیبا ه. به سمت من آمد میمستق

.مسرورم دارتانیاز د. قربان ریشبتان بخ-

...ومن-

.قربان دییبفرما-

.خانم شازده ریشب شما هم بخ. بله حتما-

.شد لیتکم نجایشما در ا داریبا د شمانیع. دیخوش آمد. قربان ریشب بخ-

.خم کردن سر اکتفا کرد و نشست یبه اندک تنها

.نجایا نمیرا هم بب يبودم امشب مهد دواریام-

:شازده جواب داد خانم

.امدهیهنوز ن. شما را نداشت داریسعادت د يمتاسفانه مهد-
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.نجاستیو ا دهیردم امشب رسگمان ک...  دیایبودم م دهیشن-

.نمشیمگر نب. گفته وانیالبد همه اسرارم را به ا! معرفت یب يساشا دمیشیاند. گفتیو م دییپا یمرا م یرچشمیز

به سمتش هم  یحت وانیاما ا. را جلب کند وانیشده توجه ا يهر طور کردیم یشهربانو سع. انداختم نییرا پا سرم

.برنگشت

دستش را به سمتم دراز کرد و در کنارم حرکت  وانیا. میند شام حاضر است و همه برخاستها اطالع داد صاحبخانه

:سر شام گفتم. امشب هم کنارش نشستم. با او دارمید نیقبل افتادم و اول یمهمان ادیب. کرد

.نمیبباز بچه ها را  یکیاز اول همه اش چشم به در داشتم . دمتانید نجایچقدر خوشحال شدم امشب ا دیدانینم-

.از تو من خوشحال شدم شیب یول. ممنونم-

.ممنونم قربان-

خسته .میدیشب بود که به خانه رس مهیحدود ن. که البته زود هم رفت. رفت وانیا کهیخوش گذشت تا زمان یمهمان هیبق

با .ه بودخوشحال شدم که مهرجهان قبل از ورودم شمعدان اتاقم را روشن کرد. وارد اتاقم شدم. خسته یلیخ. بودم

.به اتاق خواب رفتم که منتظر مهرجهان بمانم یخستگ

دوازدهم قسمت

 يروبرو یگذاشتم و با تنبل شیآرا زیم يبرداشته بودم با خودم به اتاق خواب بردم و رو ییرا که از اتاق جلو شمعدان

. دهد شیر جعبه مخصوص جاد توانستیبعدا مهرجهان م. انداختم زیم يو گردنبندم را باز کردم و رو ستادمیا نهیآ

توجهم را جلب  نهیدرآ یرا هم باز کنم که ناگهان حرکت مدار بلند زیدستم رابه سمت گوشم بردم که گوشواره آو

 ادیبا فر. بر خاست یاز درون مبل راحت یبا تان یشخص. برگشتم عیوسر دمیکش یفیخف ادیفر. دمیبحد مرگ ترس. کرد

:واهانه گفتمن دو دستش را باال برد و پوزش خ
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.زمیمرا ببخش عز. قصد ترساندت را نداشتم-

:لرزان گفتم يباالخره با صدا. اتاقم و با آن قلب ناآرام وحشتزده بشناسمش یکیوقت الزم بود تا در تار یلحظات

؟یکنیچه م نجایساشا؟ ا-

:دیخند

.میایم دنتیبد يگفته بودم که بزود-

:گفتم ینگران با

فردا صبح؟ یذاشتیبهتر نبود م ده؟یو باز د دیاالن چه وقت د یول-

و امشب را با تو  امدمیهرطور شده م دیبا. از تورو نداشتم يطاقت دور نیا شترازیلحظه هم ب هی یحت گهید-

.گذراندمیم

:گفتم. به من دست داد يبد حس

و شب  رونیحاال زود برو ب .شوهرمه نیهم خونه والد نجایشوهر دارم و ا. ستمیدختر آزاد ن هیمن . مواظب باش ساشا-

.کنم ییرایمحترم ازت پذ یمهمان بمان تا من فردا مثل مهمان يرا در اتاقها

:زد و گفت يپوزخند ساشا

 يدرسته؟؟؟ خب اگر بگم من مهد... نیهست گهیعاشق همد... ستیاسمش مهد...يشوهر دار... يگفته بود ادمهیبله -

جان؟ یگل یگیم یهستم چ یعالخان و همسر جناب یخان فرزند احمد قل یقل

.میبمون یبذار مثل قبل دوست باق. و بس کن ساشا!!! گلنار-

:جلو آمد و لبخند زد یقدم

.گمیباور کن راست م... جان ینترس گل-

:ترسم را پنهان کنم محکم گفتم کردمیم یسع کهیدر حال. بودم دهیچسب واریبد. رفتم  عقب
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.روووونیبرو ب انجیا انینزدم که همه ب ادیتا فر-

؟؟؟یمن کجا برم آخه گل!!! ایخدااا-

.روووونیبرو ب-

:بلند گفتم يبا صدا. شد ییوقت در اتاق باز شد و مهرجهان هن هن کنان وارد اتاق جلو نیهم در

.نجایا ایب. هستم مهرجهان نجایمن ا-

.اومدم. اومدم خانم-

:در باز شد و مهرجهان گفت. بود ستادهیبه در اوسط اتاق رو  حرکتیساشا ب. احساس قدرت لبخند زدم با

دلم .. پسر گلم... فداتون بشم ن؟؟؟یآمد یشما ک!!!... خانیمهد...آه .... خوش گزشت بهتون؟ . سالم خانم گلم-

ن؟؟؟یکجا بود. نخود شده بود هیبراتون قد 

:و گفت دیخند ساشا

 يحاال دار... پاشدم آمدم... رد نتونستم صبر کنمک ییکلوچه مربا يدفه دلم هوا هی... جانیمهر دمیتازه رس-

کلوچه؟؟؟

 نقدریمدت ا نیکلوچه ها حاضر و آماده باشه؟؟ اصال ا نیو توقع هم دار نیدیرس ینصفه شب... پناه برخدا آقا-

 یول... نیومدیلشکر کلوچه پختم و همه شونم خشک شد و شما ن هیکه من به اندازه  نیکرد شیاومدنتونو پس و پ

... پزمیصب اول وقت براتون کلوچه م... کنمیم حاضر رشویخم رمیحاال م نیهم... ها یبون پسر گلم برم ناراحت نشقر

...نیصبونه گرم گرم با گلنار خانم بخور

...نشه رید... بدو بدو ... کنمیعطرشو االن حس م... به به  يواااا-

...تونهیبچم تنها که نم.. ارمیز تنش در بکمک خانمم بکنم لباسشو ا دیاول با... آقا نیصبر کن اوا

:حق بجانب گفت افهیبا ق ساشا
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...حاضر کن رویتو برو خم کشمیامشب جورتو من م. هیچاره چ-

:داد و گفت هیهمانجا به در تک. هل داد و در را بست و قفل کرد رونیمهر جهان را به ب بایحرف تقر نیبدنبال ا و

؟یبدنبال شاهد بگردم نصفه شب دیابازم ب ایمهرجهان بسه  دییتا-

:باز سرم را تکان دادم و گفتم مهیدهان ن با

پس چرا ساشا؟ یول.مهرجهانه نیباشه هم ینفر اگه کاف هی دییتا-

... اون سخت بود يبرا یگذاشت ول يپدرم اسمم را مهد... بوده بیغر نجایا... روسه تشیکه اصل یدانیمادرم البد م-

.که اسم برادرش بود کردیم خونه ساشا صدام يتو

:دو دستش را دور بازوانم حلقه کرد و گفت. به سمتم آمد یبر لب آورد و بآرام يلبخند ساشا

 نمیبب امدمیچرا از همون روز اول ن. که چقدر وقت تلف کردم فیح.تو شیپ... نجامیا کنمیهنوز باور نم. جانم یگل-

کردم و در حق خودم ظلم کردم؟؟ یبد عنق رنقدیچرا ا. کرده دایبرام پ یپدرم چه دسته گل

.مهمه یلیخ نیا. يخب عوضش درست رو تموم کرد-

:گفت يپوزخند با

گمان . من فقط با حماقت از اجبار پدرم فرار کردم. االن شش ماهه درسم تمام شده. درس؟ اون همه اش بهانه بود-

 مارستانیب يچقدر اون روز تو ایخدا. بچه است یلیچشم بسته ازدواج کنه خ ينطوریکه حاضر شده ا يدختر کردمیم

...ستمیمحکم بگه من بچه ن. دنده باشه هیکوچولو سرتق و  ضیهمسر منم مثل اون مر خواستمیاز خدا م

:باال آورد و گفت یچانه ام گذاشت و سرم را کم ریساشا دستش را ز.انداختم ریو سرم را بز دمیشرم خند با

؟یناراحت-

!!!نه-

!!!یگیمن یچیه-
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 يمرد! بود مثل تو یهم شخص يکاش مهد کردمیدعا م. که چقدر خدا زود دعامو مستجاب کرد کردمیفکر م نیبه ا-

...بچه ننه شکمو ساخته بود هیبرام  ياونقدر مهرجهان از مهد... کنم هیبهش تک تونستمیکه م

:دیبلند خند ساشا

...بامحبته یلیخ چارهیب رزنیپ. مونمیزنده نم اشییچه مرباکه فکر کنه من بدون کلو نهیاون تمام عشقش ا! يمهر-

:دمیخند

مثل  خانیمهد گفتیم شهیاون هم. شناختمتیهاش رو بخاطر سپرده بودم زودتر م فیتوص يشتریالبته اگر با دقت ب-

دو لنگه درو باز  یوقت واقعا وانیاون روز خونه ا.... کنهیم ریو همه رو غافلگ کنهیدو لنگه درو باز م رسهیزلزله از راه م

.گفتیمهرجهان راست م...دیلرز ااونج دنتیدلم از د... حس کردم زلزله شد يکرد

:و گفت دیخند ساشا

؟يبود دهینترس... یفیچه توص-

...از ترس زلزله به آغوش خودت پناه ببرم خواستمیم دمتید یوقت یول. چرا گفتیراستش اونوقت که م-

:د و گفتمحکم مرا در آغوش فشر ساشا

...جانم یتا ابد در آغوشم باش گل-

زدهمیس قسمت

:گفتم. میکردیو صحبت م میبود داریصبح ب يتا دمدمه ها. بود يما فرار يخواب از هردو آنشب

؟؟یبگم ساشا؟؟ بگم چ ؟؟يبگم مهد. يکرد جیتو پاك منو گ-

:دیخند

 يمهد... شکار يو حاال ها جمع بچه ها زدیصدام ممادر ساشا  میبچگ. به هردوش عادت دارم... يهرکدوم دوست دار-
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.مهیهم که اسم عموم

.یبرام ساشا باش مونییدر تنها ياگه اجازه بد یول... کنمیصدات م يمهد-

!!یچه حس خوب... هیعااال-

!رو بذار در خلوت یتو هم گل-

.هستم وانیا ونیمد هانیهمه ا يبرا.نجامیامشب ا کنمیباور نم... دلم زیعز... فدات شم... جانم یگل-

وان؟یا-

.بودمت دهیهنوز هم ند دیشا یاگر بهم نگفته بود تو همسرم-

ه؟یمنظورت چ-

.و دعوتت کرده به شکارگاه دهیبود که بهم گفت ترا د وانیا نیخب ا-

:دمیپرس رتیح با

دعوتم کرده بود؟ لیدل نیبه ا وانیمگر ا-

.اوهووم-

.امدیرم مرموز مبگو چرا همه کارش بنظ... ایخدااا-

:دیاز ته دل خند ساشا

!دیزحمت کش نهمهیا...اگر بفهمه! وانیا چارهیمرموز؟ ب-

؟يدیفهم یتو ک-

 نشیبب ایناشناس ب. کنمینم تیشدم اما بعد اون با اصرار گفت معرف یاول من عصبان. بهم گفت دعوتت کرده وانیا-

.فقط

م؟یشناسیرو م گهیکرده بود که ما همد تعجب نقدریا نیهم يبرا وانیاوه پس روز ورودت ا-
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:دیبا لذت خند ساشا

.ماتش افهیکردم از ق یفیکه چه ک يوا-

.حتما با شوهرم برم ندهیفکر کردم دستم انداخته که دعوتم کرد سال آ یمنو بگو که روز خداحافظ-

!!!يچون توسط همسرت دعوت شد کنمیدعوتت نم گهیعوضش بعدا به من گفت د-

.منم ازش تشکر کنم که تو رو بهم داد باشه ادمی-

.خونه امیجرات نداشتم ب يبودم دوستم دار دهیاگه از زبون خودت نشن نهایبا همه ا-

:دمیتعجب پرس با

من؟؟ چه وقت؟-

:دیخند ساشا

....ریدستمو بگ. ساشا تنهام نذار دوستت دارم يکردیهمه اش ناله م یکه تب داشت یشب-

!!!يزیو رچه آبر يمن گفتم؟؟؟ وا-

اشک . شده بودم وونهید یگفتیم نارویآخه تو که ا. نداختیبعدا چقدر دستم م یدونینم!!! هم بود وانیا نکهیبدتر ا-

که قرار بود هرگز در برابر  يریهمون شکست ناپذ ییکه تو نداختیمرتب دستم م وانیو ا. دمتیبوسیو م ختمیریم

؟يایاجبار پدر کوتاه ن

!!!یدوئل کن خانیبا مهد یستیخدارو شکر مجبور ن. نم؟ خب عاشقت شدم ساشاچه ک یول!!! من يخدا-

!خدا رحم کرد بهم-

زودتر از من  یکم يمهد.میرفت يو به سمت اتاق غذاخور میدیهردو لباس پوش. که صبح شده بود میبخود آمد یوقت

:انداخت و با تمسخر گفت به من ینگاه. بود دهیرا ند يمهد. دیوارد اتاق شد و در همان وقت شهربانو رس

امروز برگشته؟ خانیمهد يخبر دار دونمینم-
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:زدم و گفتم يلبخند مرموز طنتیش با

.دنشیامروز د هیبق... آمد شبید.امروز؟ نه -

. کنار را نشانم داد یصندل يمهد. گفتم ریوارد اتاق شدم و صبح بخ. نگفت يزیلبانش را بهم فشرد و چ شهربانو

:گفت يدپدر با شا. نشستم

.نمیبیچقققدر خوشحالم شما دوتا رو کنار هم م-

:گفت يلبخند زدم و مهد من

.ممنونم پدر-

:گفت مادر

.دیمدتهاست شما با هم کنمیاحساس م... شما دییایچقدر بهم م-

:کرد دییتا يمهد

.نطورهیبله هم-

.هم يمهد. من لبخند زدم ینشد ول يمهد هیمتوجه کنا مادر

:بود با پوزخند گفت میشهربانو که روبرو. و بدستم داد دیه مالنان کر يرو يمهد

.که خورهیگلنار کره نم-

:محکم گفت يمهد

.خورهیدوست داره و معموال صبحانه نان و کره م یلیگلنار کره خ-

:لبخند گفتم با

.دوست دارم یمن چ کنهیهرگز فراموش نم يمهد. نطورهیهم-

:دیبعداز صبحانه محمود پرس. نگاه کردبه ما  رهیبا دهان باز خ شهربانو

www.downloadbook.ir



الدن -گلنار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٨١

ه؟یبرنامه امروزت چ يمهد-

.اطراف بزنم نیا یبا اسب گشت خوامیم-

:گفت ینهاد و با آه زیم يدستمالش را رو پدر

.امروز را به گلنار اختصاص بده هیحداقل !!! يبخاطر خدا مهد-

:شد و گفت رهیبه من خ یبا لبخند گرم يمهد

.رمیمنم نم ادیاگر گلنار ن. يسوار میبر خوامیم به خاطر گلناره که-

:باز مداخله کرد شهربانو

.بارهم سوار اسب نشده کی یگلنار حت. ياشتباه کرد گهید-

.هم هست يعاشق سوار... هیگلنار عال يسوار-

:لبخند گفتم با

.یکنیم فیتعر يادیز. يممنونم مهد-

!!!گمیکه م دمید-

.نگفت يزیچ یکس یلشدند و رهیمتعجب به ما خ همه

از ظهر گذشته  یتا کم. نشانم داد يبودم مهد دهیرا که ند ییهمه جاها.دو به دو. میرفت يسوار يصبحانه برا بعداز

.میهار برگشت يو برا میکرد يسوار

:سر نهار گفت مادر

خوبه که هوا . کنمیفردا شروع م. میکن یو ازدواجتان را رسم میریبگ یجشن دیبا گهیهم برگشته د يحاال که مهد-

.داد یدر باغ مهمان شهیخوبه و م

:گفت يبا شاد پدر
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 یلیقبول کنه خ. میدعوتش کن میتونیهم هست بشه م وانیآه اگر تا شاهزاده ا. باشه دینبا یکم و کاست چیه... هیعال-

.شهیم یجشن خوب

.میلبخند زد.  میو به هم نگاه کرد میبرگشت يمن و مهد همزمان

 یکس هم اعتراض چیو ه گذشتیم حیوقتمان فقط به تفر يمن و مهد یانجام بود ول يزاران کار براروز جشن ه تا

از شهر  رونیبه ب يسوار يو برا میآمد رونیاز خانه ب يزود قبل از طلوع آفتاب با مهد یلیصبح خ کروزی. نداشت

 شیبعد پ يسوار رفتهیبوده صبحها که م نجایوقت ا رقبال ه گفتیبرد که م یجالب ییمرا به کلبه روستا يمهد. میرفت

در  یچاق با لباس محل یزن. روشن شده بود و خنک بود یهوا هنوز کم. میشد ادهیو پ میدیرس. خوردهیآنها صبحانه م

ما زن کمر راست کرد و  دنیبا د. بودند دنیاطرافشد چند مرغ و خروس مشغول دانه برچ. بود ریش دنیحال دوش

:خندان گقت

..نیبود امدهیوقت بود ن یلیخ... نیقدم رو چشم ما گذاشت. نیخوش اومد.. .سالم آقا-

م؟یما بخور يبد يدار یچ. دمیتازه رس. نجاینبودم ا. میسالم ننه مر-

.شهیم دایلقمه نون که پ هیباالخره . داخل آقا نییبفرما-

 میننه مر. گوشه خواب بودند کی یلحاف ریدوتا بچه کوچک ز. بود یو مرتب زیتم یکوچک ول يجا. داخل کلبه میرفت

و نان داغ  یساخت خودش و کره دوغ ریو پن دهیتازه دوش ریپهن کرد و از همان ش يسفره ا. دست به کار شد يفور

:دیعسل خوشرنگ آورد و پرس یبعد هم ظرف. را در سفره نهاد

.درست کنم؟ تخم مرغ تازه است دیخوریم مروین-

:گفت يمهد

.ادهیهم ز هانیهم. مینه ننه مر-

.زمیبر ییپس برم براتون چا-
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.رونیو بعدهم خودش رفت ب. گذاشت و وسط سفره نهاد ییگرد ورشو ینیداغ تازه دم با قندان در س يچا وانیدو ل و

بعداز صبحانه و تشکر . تازه و خوشمزه بود زیهمه چ. صبحانه عمرم باشد نیصبحانه خوشمزه تر نیکه ا شدینم باورم

 میکه هردومان خورده بود یبا آن صبحانه مفصل. میو حرف زد میاسب تاخت یدوباره در کنار هم بآرام میاز ننه مر

 يدر آن موقع کنار نهر. میغروب آفتاب تازه بخود آمد کینزد. که ظهر شده امدیهم ن ادمانیو  میاصال گرسنه نبود

 میآمد رونیب میگفت ینه به کس میآورد ادیده بناگهان هردو شرمن. میرا در آب گذاشته بود مانیو پاها مینشسته بود

.میو رو به خانه تاخت میسوار شد عیسر. مینهار برگشت يو نه به موقع برا

چهاردهم قسمت

:گفت طنتیبا ش يمهد. میاول اسبها را به اصطبل برد. میدیبه غروب نمانده بود که به خانه رس يزیچ

.میکار کن هی ایب-

چه کار؟-

.تو اتاقمون میریم میبش دهید نکهیبدون ا واشیو  میریم از پشت عمارت-

.میبر. هیعال یلیخ-

:کنارش نشستم و گفتم. دیتخت دراز کش يرو يمهد.میلباس عوض کرد. میو از پنجره وارد اتاق شد میرفت صدایب

ه؟یبق شیپ مینشد نرفت یبدجنس-

:و گفت دیخند

.میبرگشت یما ک فهمهینم چکسیه ينطوریا-

.ساشا یطونیدر شتو چق-

:دمیخند. و مرا در آغوش گرفت دیرا کش دستم
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...ختیموهام دوباره بهم ر... نکن ساشا-

:و گفت دیرا آشفته کرد و خند میآزادش عمدا موها بادست

.یگل خوامتیم یلیخ.. نا مرتب دوستت دارم ایمرتب -

....منم دوستت دارم-

مادر و پشت سرش شهربانو در آستانه . میستادیو ا میو بسرعت برخاستهرد. ساشا بر لبم بود که در اتاق باز شد لب

:دیمادر پرس. آشفته ام را مرتب کنم يداشتم موها یسع یبا شرمندگ. بودند ستادهیدر ا

ن؟یینجایشما دوتا ا-

:مظلومانه و حق بجانب گفت يمهد

م؟یباش دیکجا با. خب بله-

ن؟یامدینهار چرا ن. میهمه جارو دنبالتون گشت-

...میدیخواب میخسته بود میظهر که برگشت يسوار میصبح زود رفت. مادر دیببخش-

:گشوده شد يمادر ناگهان به لبخند پر مهر افهیق

شام . دیخب حاال البد گرسنه ا. دهیکش ییتنها ادیز نمدتیبگردونش ،ا یبله گلنار رو حساب. نیخوب کرد. ستیمهم ن-

.دییایحاضره ب

ساشا برگشت به . مادر عقب گرد کرد و در را پشت سرش بست. کردیافتاد که با اخم به ما نگاه مبه شهربانو  نگاهم

:گفتم یطوالن يپس از بوسه ا. میخنده زد ریمن نگاه کرد و هردو ز

.شام میبذار موهامو مرتب کنم بعد با هم بر-

:دیخند

کمکت کنم؟ يخوایم-
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.تونمیخودم م. زمیدستت درد نکنه عز-

:دیپدر با لبخند از من پرس. میم همه باور کرده بودند که ما در اتاق بودشا سر

کنه؟یمجبورت م يمهد نیا ای یدوست داشت يسوار شهیدخترم تو هم نمیبب-

.کنهیم میعلت هرروز همراه نیهم بهم يهستم و مهد يمن عاشق سوار-

.دیفاهم دارحد ت نیشما دوتا تا ا نمیبیکه م برمیلذت م نقدریا. خب خداروشکر-

:گفت یتصنع ییو با کمرو ریسر بز يمهد

تا آخر . ممنونم پدر. با گلنار ازدواج کنم دهیند کردمیکه من قبول نم نصورتیا ریدر غ هیعال شهیانتخاب پدرم هم-

.شمام ونیعمر مد

:شهربانو با عشوه گفت. دیخند تیاز سر رضا پدر

؟؟؟يرو ادهیکم پ هی میامروز بر...محمود-

:جوابداد یتوجه به اصل مطلب با حواس پرت یب دمحمو

..يواجبه تو راه بر. حتما هم-

.نگفت يزیو چ دییشهربانو دندان بهم سا. او بود یاش به حاملگ اشاره

مادر با اصرار مجبورم کرد جواهرات  یول دمیهرچنر لباس عروس نپوش. مفصل برگزار شد اریازدواج ما بس جشن

سرم وصل  يرو یمتاجیآراست و ن بایرا بازهم مهرجهان ز میموها. به من داد بپوشم هیوان هدرا که بعن شانیخانوادگ

:و بعد گفت. نگاهم کرد رهیبا لذت مرا در آغوش گرفت و خ میتنها شد یوقت يمهد. کرد

.انمج یگل یکنیم بایکه لباسهارو ز ییتو نیا... اما نه... يشد بایچقدر ز کنمیفکر م یپوشیکه م یهر لباس-

:گفتم.زدیصورتم به هم نر شیتا آرا دیخم شد و گردنم را بوس و

.من يدوستت دارم ساشا. شوهرشه دییچقدر لذت بخشه که آدم حس کنه مورد تا-
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.ها یشیامشب از کنارم دور نم... بگم بهت!! منم-

:دمیخند

!!!حسود خان-

نباشم؟؟-

دعوت هست؟ یامشب از بچه ها هم کس ایآ یراست-

.تنها ایبا نامزدش دعوته  ایآ ستمیفقط مطمئن ن... که دعوته وانیبهر حال ا یول دونمینم درست-

نامزد هم داره؟ وانینامزدش؟ مگه ا-

؟یدونستیتو نم-

در شکار گاه هم بود؟ ایآ!!! نه-

:دیخند ساشا

.ملک تاج؟؟؟ شکار گاه؟؟ البته که نبود... اوه-

چرا؟-

 دیازدواج کنه با. سوزهیدلم براش م. وانیا چارهیب. گنده دماغ دایو شد. ردن کلفتهگ يایاون از دربار. شیشناسینم-

.تمام دوستاشو بزنه دیق

نامزد شده؟ يدختر نیخب چرا با همچ-

. يو افاده ا یدخترك بشدت ازخودراض... یظاهر قشنگ ایداشت  یاخالق خوب ایحاال کاش الاقل .به دستور پدرش-

...هیانتخابش عال. داره یوبخ قهیخداروشکر پدر من سل

:دمیخند

.ينگاه به انتخابش بنداز هی يحاضر نشد یحت کسالی نمیبیآره م-
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.از حماقت خودم بود گهیاون د-

.دیجلو آمد و مرا در آغوش گرفت و باز هم گردنم را بوس و

لذت بخش  میبرا يارم بقدردر کن يبوودن مهد. کردمیاز مهمانها استقبال م يدر کنار مهد یتمام طول مدت مهمان در

و خوش آمد  زدمیلبخند م ییبه همه با خوشرو. شناسمینم یمهمانهرا را حت شترینداشت که ب یتیاهم گریبود که د

.گفتمیم

 یو دائم دور و بر مادر م رفتیو آنطرف م نطرفیگرد و قلنبه اش چه جور به ا کلیبه شهربانو افتاد که با آن ه نگاهم

نداره  تیزن آبستن خوب گفتیم شهیماه بانو افتادم که هم ادی. که دست راست مادر است ردکیو تظاهر م دیپلک

.زشته...که تو ذوق نزنه نهیبش نیو زم رهیآروم بگ وشهگ هیکه  دیبا یعموم يتو جمعا. به همه نشون بده کلشویه

اما  امدیبنظ نم یراض ادیمادر هم ز. واقعا در جمع مرد و زن کار شهربانو جالب نبود . گفتیکه راست م دمیدیم حاال

.گفتیبه او نم يزیچ شهیمثل هم

:تمام صورتش را پوشاند يشده بود و ناگها لبخند رهیخ يبه در ورود يمهد. را برگرداندم میرو

...وانیا-

.آمد؟ چه خوب. آه-

.دیاینم کردیداشتم فکر م گرید-

.دیاینم نیبه عکس من مطمئن بودم زودتر از ا-

و او با تکان سر جواب  گفتندیم ریو شب بخ رفتندیهمه در اطرافش بسرعت جلو م. اعتنا وارد شد یب شهیثل همم وانیا

:به سمتش رفت و لبخند زنان گفت يمهد. ومن افتاد لبخند زد ينگاهش که به مهد. شدیو رد م دادیم

.دییایفکر کردم ن دیکرد رید... قربان  ریشب بخ-

؟یخوب. حاال که آمدم-
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.یعال-

:گفتم

.قربان ریشب بخ-

.نمتیبیگلنار؟ خوشحالم که م-

.من هم قربان-

.کنهیاز ما نم يادی یحت گهید دیکرد نیو خانه نش ریرا اس يخوب مهد-

.رمیتقص یمن ب-

:گفت يمهد

.دمیچسب نجایهم گهیکه د يپدر برام سنگ تمام گذاشت طور-

.گهید يگمانم بهتره برم جا... کیاوه اوه چه رمانت-

:دیخند يمهد

باشه؟ يکمد ایدرام خوبه؟ . میکنیخب دوست ندار عوضش م... نه-

...درامش را امروز داشتم. بهتره يکمد-

؟ کجا؟ یداشت-

:پوزخند گفت با

...منزل ملک تاج خانم-

شده؟ یچ وان؟یا هیمنظورت چ-

:زد و جوابداد یکج لبخند

د؟یگینم کیبهم تبر. آزاد. آزاد شدم. را بهم زدم مانینامزد. گفتم که درام بود-
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:میهمزمان گفت يو مهد من

چرا؟ د؟یبهم زد-

 شدیکنم؟ م یبا اون زندگ شدیم ؟یپرسیم یچ يبرا يبود دهیتو که د. بودش دهیچرا هم داره؟ خب بله گلنار ند-

راحت باشم؟

:گفت طرفانهیب يمهد

.يخوشحالم که تمومش کرد. نه بخدا-

!منهم-

نه؟ ای يرا هم در نظر دار يگریخب کس د-

.قدر همسرتو بدون. کردیکاش پدر منهم مثل پدر تو عروس انتخاب م. فعال که نه-

.میخب دست بدامن پدر من بش-

.پدر تو واسطه بشن میمثل خودش هست بگ یکیدوستان گلنار  نیاگر ب-

:رو به من کرد يمهد

؟يرا سراغ ندار یتو کس!!! گلنار گهیراست م-

:گفتم رتیح با

.شنیمناسب شاهزاده نم چکدومیه. خودم هستن یمن همه به سادگ يمن؟؟ دوستا-

:با لبخند گفت وانیا

.که اطرافم فراوان بود خواستمیم یاگر اشراف-

:گفتم دیترد با

.کنمیرا م میسع. خوب اریبس... من... اوه-
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:گفت وانیا دنیوقت پدر به سمت ما آمد و با د نیا در

شما را سرپا نگه داشته و . رهیگیم ادیآداب معاشرت  یپسر ک نیمن ا يخدا. دیلطف فرمود. بانقر دیخوش آمد-

.دییبفرما... زنهیحرف م

:لبخند زد ییبا خوشرو وانیا

!نطوریو صحبت کردن با پسر شما را هم هم... را دوست دارم ستادنیمن ا یول... ممنونم آقا-

.اوه خوشحالم قربان-

پانزدهم قسمت

:خواهش کرد رپد

.میرا ببر کیتا ک دییایو عروسم ب يهمراه مهد دیقربان اگر لطف کن-

:زد و گفت یلبخند کمرنگ وانیا

...دوست دارم یلیهم خ کیمن ک... البته-

.دییپس بفرما. قربان یاوووه چه عال-

 کیمهمانها سکوت کردند تا کهمه . میرا قرار داده بودند رفت یبزرگ عروس کیکه ک یباغ، محل يبا هم به انتها همه

:کرد و گفت وانیکه با من ردو بدل کرد، و سر تکاندادن من ، رو به ا یبا نگاه ياما مهد. میرا ببر

باشد که . دیرا برش بزن کیو شما ک دیلطف کن کنمیخواهش م. میشما هست ونیمد مونیشروع زندگ يقربان ما برا-

.دیما دو نفر باش یمیدوست صم شهیهم

:گفت میلب که فقط ما دوتا بشنو ریبه هردومان لبخند زد و ز انهیبرگشت و موذ وانیا

؟یونمیسر بتنم نباشه حاال مد یخواستیدعوتش کردم م کهیروز-
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:با لبخند گفت وسپس

.شمیبله خوشحال م-

ر بود که همه دور از تصو يبرا. مناسبت کف زدند نیهمه حضار به ا. زد کیبه ک یکارد را بدست گرفت و برش و

.بوده اند یمیخان دوستان صم یقل يپس البد واقعا شاهزاده و مهد گفتندیاما بعداز آن همه م. شاهزاده قبول کند

:گفت يرو به مهد یبا بدجنس وانیشام ا زیم سر

؟یکن ینم یچیاز امر من که سرپ-

.هرگز-

.شود لیتکم دیبار باسه . دو مجلس قبل نشسته. ندینشیکنار من م زیپس امشب هم گلنار سرم-

:و گفت دیخند يمهد

.نمینشیم گرشیمن هم سمت د. گلنار دوسمت دارد-

.باشه. هووووم -

خوشحال  یلیخ. دیفردا اول وقت نامه خانم جون رس یشد وقت لیام تکم يوشاد. در عمرم بود یمهمان نیشادتر نیا

. نوشته بود زیخانم جون طبق معمول از همه چ. مکند ذوق زده بود افتیکه نامه معشوق را در یشدم درست مثل عاشق

ماه بانو هر روز اتاق مرا  نکهیاز ا. کندیم تیمسئولمرد خانه شده و در قبال همه احساس  یکه صادق حساب نیاز ا

 نکهیاز ا. است شیعروس یتابستان نینامزد شده و هم چهریپر نکهیاز ا. باشد زیکه اگر برگشتم تم کندیم يریگردگ

پسرخاله ام  نکهیاز ا. آورده و سرور نامش نهاده ایبدن يازمن بزرگتراست دختر یوزاده مادرم که چند سالبهجت عم

.خاله ام نامزد شده هیدختر همسا میبا مر نیهشا

:فکر کرد و گفت یکم يمهد. نشان دادم ينامه را به مهد. کردمیخواندن نامه خودم را در خانه حس م با

سفر به  یاگر موافق باش. مادر زنم نرفته ام دنیمدت هنوز من بد نهمهیبد است که بعداز ا یلیخ کردمیاتفاقا فکر م-
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م؟یرا نزد خانم جان بگذران یو مدت میشهرت داشته باش

صدا کرد  نگیلیکه کفشها ج میکوب نیچنان جفت پا به زم يپولک دوز يو با آن کفشها دمیزدم و بهوا پر يبلند ادیفر

:و گفتم میبهم کوبو دو دستم را محکم 

م؟یبر يایواقعا م. خانیفدات بشم مهد. آخ جون-

:و گفت دیخند يمهد

خانم جون؟ ای يدوست دار شتریراستشو بگو تو منو ب-

:نگاهش کردم و بعد گفتم یکردم و با گردن کج مدت زیرا ر میچشمها

کنارش باهام حرف بزنه  نمیبش وادخیکنار خانم جون هستم دلم م یوقت یول... گهیخب هردو تونو دوست دارم د-

لوسم .. یمنو ببوس.. دست بندازم دور گردنت... رو زانوت نمیبش خوادیکنار تو هستم دلم م یوقت.. یول... کنه حتمینص

...ببوسمت...خب منم ... يقلقلکم بد... یدست به موهام بکش.. یکن

 شیزانو يمرا رو.  دمیبه آغوشش پر. گشود که دو دستش را به سمتم  زدمیلبخند م ریسرخ شده سربز ییرو با

و چشمها و گونه و لبها و گردنم و کم کم مرا  یشانیو بعد پ دیرا بوس میو موها دیبلندم کش ينشاند و دست به موها

:گفتم رلبیناگهان ز. دمشیبوسیو در جواب م کردمطاقت دو دستم را دورش حلقه  یمنهم ب. فشردیبه خود م شتریب

...ها رهیبرسه آبرومون م یباغ اگه کس يتو نجایم کن اول يمهد يوا-

:گفت رلبیکرد و ز يخفه ا خنده

...بمونه داریبره تا نسل بشر پا دیآبروها با-

کالسکه را  کی بایتقر يمهد. مییایم میجلو تر به خانم جون خبر داده بود. میشد رازیباهم عازم ش ییبعد دوتا هفته

در خانه همه منتظر ما . میدیکوتاه بود و بنظر من زود رس یلیسفر خ نباریا. نواده منخا يپراز سوقات کرده بود برا

.ختیآتش ر ياسپند دور سر ما گرداند و رو یآمد و مشت لمانماه بانو با منقل آتش و اسپند به استقبا. بودند
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.  میبرو يکرد به اتاق پنجدراستقبال کرد و دعوت  ياز مهد یجون با آغوش پر مهرش در انتظارمان بود و بگرم خانم

دخترك  يو با نشستنمان زر. ینیریباقلوا و ش يظرف ها. هندوانه قاچ شده خنک. فراهم بود ییرایدر آنجا بساط پذ

.فالوده در آن گرما دیو چقد چسب. سالم گفت و فالوده ها را تعارف کرد. فالوده خنک وارد شد يخدمتکار با کاسه ها

. دیپرسیو از حال خانواده اش م زدیچشم دوخته بود و گه گاه با او حرف م يمحبت به مهدجون تمام مدت با  خانم

:و گفت اوردیباالخره طاقت ن

شما  یبه خوب يشوهر يخب از دور!! نجایحوصله بود ا یگرفته و ب نقدریقبل چرا ا يگلنار دفعه ها فهمیحاال دارم م-

را در  يشاد دیاز همان لحظه که رس ندفعهیاصال ا. حاال مطمئن شدم یتا حاال نگرانش بودم ول. شدهیدلتنگ و افسرده م

من هم شما رو برادر بزرگتر . بهت وابسته شده نقدریکه ا یبراش هست یقربانت برم که شوهر خوب. دمیچشماش د

.پسرم نمیبیصادق م

:لبخند زد و گفت ریسربز يمهد

گلنار شمارو اندازه مادرم  يهم با تعرفها دیمن ند. راه دارهو بگم دل بدل . خانم جون دیبه من لطف دار یلیشما خ-

.شتریحاال که ب. دوست داشتم

:دمیخانم جون پرس از

کنه؟یم یداره عروس یبا ک چهریپر نینگفته بود یراست-

کس و  گهیم. باز کرده يکارگاه چوب بر کی نجایپارسال آمده و ا. ستین نجایاهل ا. شناسمیراستش درست نم-

. هیریبچه مودب و سربز یلیپسره خ.ادیقراره ب یعروس يبرا.ستین نجایخواهر که اونم ساکن ا هیداره جز ن يکار

. داره یدو سال یکیو  ستیب. هیو فعال زرنگجوان . آمد یبنظرم پسر خوب دمشیام د رهیدو بار که خونه همش یکی

 دیگفتم خودتون دار یوقت ياید نامه بدم بخاله ت به من گفته بو. دارند یعروس گهیدو هفته د. دیآمد یخوب وقت

.خوشحال شد یلیخ دییایم

www.downloadbook.ir



الدن -گلنار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٤

:گفتم

هم عروس بشه؟ چهریپر. شهیاصال باورم نم ایخدا. چهریپر دنیفردا حتما برم د دیبا-

:بانو گفت ماه

دت خو یحاالم ماشاال س. ينبود عروس شد شتریوجب قدت ب میتو که خودتم هنوز ن. یقربان قد و باالت برم اله-

.يبریدل مارو م يایم یشیهمرا شوهرت پا م. يشد یخانم

.برلب آورد یتیخانم جون هم لبخند رضا.انداختم ریو سربز دمیخند

شدم و  زانیآنقدر ذوق زده بودم که به گردن خاله آو. آمدند دنمیبد چهریآنروز خاله ام بهمراه پر يفردا

.رفتیخاله هم مرتب قربان صدقه ام م.  دمشیبوسیم

. دهیچقدر قد کش کبارهی چهریتازه متوجه شدم پر. میدیخندیو م میگفتیدر آغوش هم م. بود چهریخاله نوبت پر عدازب

:اورا به عقب بردم و سراپا نگاهش کردم و با تعجب گفتم یکم

.يهمقد من شد! ها يبزرگ شد چهریپر-

:دیخند

کردم؟ رییتغ ؟یگیراست م-

.یشیعروس م يکه داربرام  ستین بیعج گهید! ییییلیییخ-

:گفتم. میرفت اطیو با هم به ح دیبه بزرگترها انداخت و آرام دستم را کش یبا خجالت نگاه چهریپر

.نمیکن بب فیخب تعر-

؟یاز چ-

!گهید یهمه چ. نامزدت. تیاز عروس گه؟ید یاز چ!!! بال-

و  هیچشم آب. کنهیتر کنم برام فراهم م بخوام تا لب یهر چ. اخالقش خوبه یلیخ. نجایپارسال آمده ا. اسمش محمده-
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 دیحاال با. اون موهاش بوره یول. و فرداره اهیمن س يموها. بچه هام به اون برن نه به من کنمیهمش دعا م. دیسف

.شینیبب

.تیتا عروس مونمیم. حتما يوااا-

تمام باغ غرق . ر خاله امبود در باغ پدر شوه یمجلس نسبتا مفصل. و محمد ده روز بعد برگزار شد چهریپر یعروس

در آن لباس  چهریپر دنیمجلس زنانه و مردانه جدا بود و من در جمع خانمها از د. کننده بود جیگل بود و عطر گلها گ

مو و صورت  شیو آرا. سوال که کردم گفتند طرح لباس از خواهر شوهرش بوده. شدمینم ریس يپولک دوز دیسف

 یدختر موبور و چشم آب کیدنبال . نمیخواهرشوهر هنرمند را بب نیشدم اکنجکاو  یلیخ. عروس هم کار او بود

را  دیبا پوست سف اهیو چشم س اهیو قد بلند و مو س بایدختر ز کیاما بعد خاله . میدیمحمد باشد و نم هیکه شب گشتمیم

:و گفت دادنشانم 

.خواهر محمده زیمهرانگ نیا-

 کردمینگاهش م نیبا تحس. دو سال داشت یکیو  ستیبنظرم ب. و با صالبت و محکم. صاف و بلند قامت. بود بایز واقعا

بس  ییبا صدا. منهم لبخند زدم و بطرفش رفتم. برلب آورد و به سمتم آمد یحیلبخند مل. که نگاهش به من افتاد

:گفت نیمت یو حرف زدن فیلط

.نمتانیبب خواستیدلم م یلیخ. گلنارجان. بودم دهیشن ادیز چهریاسمتان را از پر. دیخوش آمد. سالم-

.دیباتریز یلیبودم خ دهیکه شن ییفهایشما از تعر. نمیشد شمارا بب یباعث یعروس نیخوشحالم که ا یلیمنهم خ-

.دیشما بامحبت. ممنونم-

.مینیهم را بب شتریب نیبعداز ا شدیکاش م-

.منهم مشتاقم-

.میآمد رونیو ب میکرد یاد خداحافظتا اواخر شب ادامه داشت و بعد همه با عروس و دام یعروس

www.downloadbook.ir



الدن -گلنار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٦

شانزدهم قسمت

:گفت یخاص جانیبا ه يمهد میدر اتاق تنها شد یوقت

.زدمیحدس هم نم یاصال حت. يریغافلگ نیممنون از ا یلیجانم خ یگل-

:نگاهش کردم و گفتم رهیتعجب خ با

؟؟؟یچ-

.منظورم محمده-

.میدانیکجا بود؟ ماکه دو هفته اس م شیریخب غافلگ-

.یدانستینگو که نم-

را؟ یچ-

.محمد دوست منه نکهیا-

؟یشناختیتو اونوم یعنیواقعا ؟ -

.محمد نفر سوم گروه ماست ؟یخبر نداشت یراست-

گروه شما؟-

خب نسبت . یاز بچگ. میو همه جا با هم بود شهیهم. و من. محمد. وانیا. میگروه سه نفره بود کیما سالها . بله-

خونواده ما  يهمه بچه ها نیهم ب نیا رازیغ یول. بود و نوه خاله مادر من وانیمحمد پسرعمه ا. میکه داشت یخونوادگ

به هرسه مان  امدندیدرس دادن م يکه برا ییاستادها. میخوندیباهم درس م یحت. میبود یمیبا هم صم یلیسه نفر خ

دوست  یستاره شناس وانیا. میرفت خودمان قیخب هرکدام دنبال عال میبعد که بزرگتر شد. دادندیهمزمان درس م

 يوا. گفتیم یشعر هم گاه. دوست داشت یچوب تراش. بود يهنر يمحمد هم که عاشق کارها. یمن پزشک. داشت
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.محمد باالخره کار خودشو کرد شهیباورم نم. میداشت اکه چه نقشه ه

؟يچه کار-

 میروز بزرگ که شد هیباالخره  میگفتیم شهیهم یو از نوجوان میهاش بود دیو ق یاشراف یما هرسه تا مخالف زندگ-

هم  زیمهر انگ. به اسم پدرها مان هیبدون تک میاز صفر شروع کن میکه بتون ییجا هی میریو م میزنیرو م یزندگ نیا دیق

. زد بشیبود که ناگهان محمد غ شیپ یدوسال. و بمانم سوزمب دیمن که دخترم با گفتیمشوقمان بود اما م شهیهم

. که رفته دنبال خواسته اش میمطمئن بود بایتقر وانیمن و ا لیاوا. همه جا دنبالش گشتن. نگرانش شد یلیپدرش خ

 ایخدا. ازش خبر نداره  میچنان انکار کرد که باور کرد میدیبود پرس کیکه واقعا بهش نزد زیهر چه از مهرانگ یول

.هیک دمیفهمیو تنهاست م کنهیم ياسمش محمده و نجار یهمون وقت که گفت دیبا

.ههیبه داستان شب شتریب-

در سال در  کهفتهیهمون  تشینها. میجرات رو نداشت نیا چکدومیه وانیمن و ا. کنمیم نیواقعا محمد رو تحس. بله-

.میخودمون باش میشکارگاه تونست

هم هست؟ چهریپر ندهیشکار سال آ یعنی!!! یچه عال يوا-

و اونهم چقدر . میچقدر هردو شوکه شد دمشید یوقت یدونینم. میکنیلش نمو میکرد دایمحمد را پ گهید. آره حتما-

.خوشحال شد که همسرانمون با هم دوستن

و همه  شهیکه هم میازشان قول گرفت یول میو شوهرش باش چهرینشد که با پر يادیفرصت ز میکه آنجا بود یمدت در

با بودن در کنار  یبل هرچند جداشدن از خانواده آسان نبود ولق يبرخالف سفرها نباریا. میجا اقال با نامه در ارتباط باش

مادر  يزود متوجه شدم بزود یلیچرا که خ. کنم یدلتنگ ادیدر برگشتن هم فرصت نشد ز. ساده تر جداشدم يمهد

دائما مثل پروانه دورم . دیگنجیبود که در پوست خود نم ياز من مهد شیو ب کردمیم يبشدت احساس شاد. شومیم

خودمان دونفر خبر  رازیغ يگریکس د چیهرچند هنوز ه. بزنم دیو سف اهیدست به س دادیو اجازه نم دیخچریم

www.downloadbook.ir



الدن -گلنار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٨

با  یشهربانو در هنگام حاملگ امدیم ادمی یباز هم وقت. میخبر را به همه بده نیا میدیکشیخجالت م دومانهر . نداشت

که به پدر و  ستیهم آنقدر پررو ن يمهد یتح دمیدیو م. شدمیمتعجب م کشدیرا به رخ همه م کلشیه يچه افتخار

.خبر را بدهد نیمادرش ا

دارو  ییدر تنها يمهد. گرداندمیبعد بر م یکم خوردمیغذا خوردن نداشتم و همان را هم که م ياشتها. بد بود حالم

 یر احساس خستگآنقد. الغر شده بودم دایشد. اثر نبود اما خوب نشده بودم یب.  خوردمیو م کردیآماده م میبرا ییها

.نداشتم يبه سوار یلیم دهم منعم نکرده بو ياگر مهد یداشتم که حت یحال یو ب

او که در تمام دوران . آورد ایبود بدن فیو کوچک و نح زیهم ر یلیروزها شهربانو دختردومش را که خ نیهم در

همه انگار من مقصر بودم که او دختر  بدتراز. شده بود دیسرخورده و ناام دایشد دینام یمدام بچه را پسرم م یحاملگ

:روز که دختر کوچولوش را در بغل داشتم با لذت گفتم کی. شده بود نیچنان با من سر سنگ. دهییزا

.مهم خودشه. نداره یفرق چیبنظر من دختر و پسر بودن بچه ه-

:زد و گفت يکه خبر نداشت منهم حامله ام با فخر پوزخند شهربانو

!!!پسر، بهتراز نداشتنشه ایاشتن ،دختر البته که بچه د-

.نگفتم يزینگاهش کردم و چ متعجب

بود به باغش دعوت  شیکه در پ يدیع یلیدو روز تعط يرا برا يمن و مهد وانیا میبرگشت نکهیبعداز ا يروز چند

:گفتم یبا خوشحال. بود زیانگ جانیه یلیخ. کرد

نه؟ میریساشا م يوا-

شه؟یتو سخت نم يبرا دونمینم-

!!میبر. بهتر هم هست. اوه نه-

:و گفت دیخند يمهد
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. اصرار کنه وانیاگر ا یحت. ممنوع يسوار:فقط دقت کن . کهیگرچه راهش هم نزد. ستین يظاهرا چاره ا. باشه -

.نطوریاز حد هم هم شیب یهر نوع خستگ مونه؟یم ادتی

.کنمیم یهرکار گفت. یاصال خودت که هست. دمیباشه باشه قول م-

:و گفت دیمرا در آغوش کش يمهد

.دوستت دارم. زمیفدات شم عز. یبازم تو خوش اخالق کنمیکه م یهر بداخالق. یخوب نقدریقربونت برم گلم که ا-

.نمیزم يزن رو نیمن خوش شانس تر. ینیتو بهتر ؟؟يکرد یبداخالق یتو ک!! ساشا-

تمام روز . بود یعال. میفقط خودمان هست دمیاما بعد فهم. ردهم دا گریمهمان د کردمیفکر م. در باغ منتظر ما بود وانیا

خسته شده  یو ساشا مشغول صحبت بودند اما من که حساب وانیشب بعداز شام همچنان ا.  میبا هم به صحبت نشست

گمان . آرام در را باز کرد. آمد يتا مهد دیطول کش يادیمدت ز. دمیتخت دراز کش يبودم به اتاقمان رفتم و رو

صورتم را به شانه . دیلحاف خز ریصدا ز سرویلباس عوض کرد و ب یچراغ چیبدون روشن کردن ه. خوابم کردیم

:دیخند. دمشیبرهنه اش چسباندم و بوس

گلم؟ يداریب-

.بره یبدون شوهرم خوابم نم-

.نگهت داشتم داریآخ خدا منو بکشه که ب-

.هم هست يراه بهتر. نه يوا-

؟یچه راه-

.یفهمیبعد م .فکراشو کردم-

.بگو بگو-

.حنا يرو هم بذارم تو وانیدست ا خوامیم.... خب ... اووووم-
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هست؟ یخب ک.ستین يبد فکر-

.ادیحاال خوابم م. گمتیبعدا م-

هوس کردم قبل از . رفتم رونیو از اتاق ب دمیلباس پوش. هنوز خواب بود يمهد. شدم داریزود ب یلیصبح خ فردا

لبخد زنان بسمتم آمد و صبح  دنمیباد زدیاو هم قدم م.افتاد  وانیکه رفتم چشمم به ا یکم. صبحانه در باغ قدم بزنم

:گفتم. رگفتیبخ

.هیهوا عال. ریصبح شماهم بخ-

.نجایا امیم نموقعیمن هر روز ا. بله-

تنها؟-

:دیخند

.بله تنها. بود رکانهیز-

بدم؟ همسر هی شنهادیبراتون پ نیهست گفت ادتونیکه  نهیمنظورم ا-

.مونده ادتیچه خوب . اوووه-

رو؟ یسخت نیبره؟ کار به ا ادمی-

خب؟-

.نیبگ یتا شما چ. هیبدم که بنظر خودم عال شنهادیپ خوامیم يدختر-

هست؟ یخب ک.. هووو-

.خواهر محمد دوستتان) زیمهرانگ. (دمشید رمیمن در سفر اخ. دشیگمانم بشناس-

ناگهان برگشت و با . وحشت کرده بودم. تر شد دهیلحظه به لحظه پر رنگش. ستادیلحظه مثل مجسمه ا کی يبرا

:بهم فشرده نگاهم کرد و گفت يلبها
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کرده؟ تییساشا هم راهنما ایتمامش فکر خودته . یهست یعجب بدذات-

:گفتم یو سرگشتگ رتیح با

 یعنی...من فکر کردم. دیشکردم ببخ یاگر جسارت. حرفم بد بود؟ ساشا ؟نه اون اصال خبر نداره يکجا. فهمم ینم-

.شنهادمیاز پ ادیو با شما هم نسبت داره، خب من فکر کردم خوشتان ب هیاز خونواده مهم گفتیساشا م

:از پشت بهم قالب شده بود گفت شیدستها کهیشد و بعد در حال رهیبه صورتم خ یمدت

.یاطالع یواقعا ب رسهیبنظر م-

؟یازچ-

:تا باالخره گفت دیشخط ک نیزم يبا نوك کفش رو یمدت

کم کم بهم ! زهمیو مهرانگ. میبا هم بود شهیما سه تا هم یدانیم. در واقع پنج سال . نه. به سه سال قبل گردهیبرم-

 یدر واقع پنهان یعنی. میباهم بمان شهیهم میپنج سال قبل که او تازه شانزده ساله شده بود بهم قول داد. میعالقمند شد

بزرگتر  یکه او هم کم مییدوسال بعد به همه بگو میگذاشته بود قرار. و محمد خبر داشتند فقط ساشا. مینامزد شد

ناگهان دستور داد با ملک ... نه  ایبرات گفته  هاشیکدنگیساشابرات از اخالق تند و  دونمیاما پدرم که نم. شده باشه

. االن و ترسو تر ازمنهم کم سن تر. گ بودمر متیبه ق یچیسرپ دادیپدر که دستور م. نبود یراه چیه. تاج نامزد بشم

.دوست داشت ازدواج کنه یوداع کردم و ازش خواستم با هر کس زیناجوانمردانه با مهرانگ

:دیبسمتم برگشت و پرس ناگهان

هنوز ازدواج نکرده؟-

....نه-

ش؟یدید-

.شما افتادم ادی دمشیتا د دیکنیباور م. خانمه یلیخ. بله-
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.بشم کیبهش نزد یجرات ندارم حت گهید يامردمن که بعداز اون ن-

:زدم لبخند

.دیبردار یقدم. از شما داشت تا حاال ازدواج کرده بود یاگر رنجش-

...تو!!! گلنار يوااا-

من؟-

؟یکنیباور م. ترسمیم. بگم یآه چ-

.بود منهم در خدمتم يکار. دیاقدام کن. دینترس-

.نگفت چیفقط سر تکان داد و ه شهیمثل هم یود ولشدنش ب میبرلبش نشان از تسل تیرضا لبخند

:ما گفت دنیبه باغ آمد و با د يوقت مهد نیهم در

؟یکه چ دیشد داریب نموقعیا د؟یشماها خواب ندار-

:و گفت دیخند وانیا

.میصبحانه بخور میبر یگیراست م-

 میدیدر تخت دراز کش یشب وقت. میتبخانه برگش يبعداز ظهر من و مهد. نکرد ياشاره ا چیه وانیا گریروز د تمام

:گفت يمهد

د؟یگفتیچه م وانیامروز با ا یراست-

.باهاش حرف زدم شبمیدر مورد همون فکر د-

:دیخند يمهد

!!!یگفتیم یاوووه فکر کردم چ-

 یگیدم مکر دایحاال که پ. وانیا يکن برا دایرو دوشم که زن پ نیذاریم ینیسنگ نیبه ا تیمسئول. تورو خدا نیحاال بب-
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.ستیمهم ن

:دیقلقلکم داد و خند يمهد

 نیهست ا یحاال ک. يانجام داد یکار مهم میلیخ يبنداز ریرو گ وانیا یاتفاقا اگه بتون. که نبود گلم نینه منظورم ا-

انتخابت؟

!!!نهیبهتر-

شناسمش؟یم-

.یشناسیم. بله-

؟یک. خب-

.زیمهرانگ-

خواهر محمد؟ ز؟یمههههراااانگ-

:سر تکاندادم تیرضا با

.اووهوووم-

:شد زیخ مهین شیدر جا يمهد

؟؟یگفت... شیکه نگفت يزیچ-

.بله گفتم-

.یگیراست نم!!!! نه-

.گمیم.چرا-

؟یگفت. یدست بردار گل-

.گفتم.زمیبله عز-
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شد؟ یچ-

.دهیرو م يخواستگار بیگمانم االن داره ترت-

.دوستت دارم. یگل يتو اعجوبه ا-

.اونوقت اعجوبه ام شنیکردم که به پدر و مادر بگم دارن نوه دار م دایپ یهر وقت راه-

هفدهم قسمت

بعداز شام  کشبی. میخبردادن به پدر و مادر بود يبرا یراه افتنی یدر پ يدوماه گذشته بود و هنوز من و مهد بایتقر

:که برخاست رو به من گفت زیپدر از سر م

.خانه کارت دارمبه کتاب ایب يگلنار جان شامتو که خورد-

.چشم پدر-

کردم  یاما سع. راستش خودم هم کنجکاو بودم چه شده. ماند رهیخ میبرو یو شکاک یکردم نگاه شهربانو با بددل حس

به من . مبل خودش نشسته بود يپدر رو. روشن بود  زیم يشمعدان رو. بدنبال پدر به کتابخانه اش رفتم. آرام باشم

پدر به صورتم . ساکت منتظر ماندم. چه شده دانستمینم. اش گرفته و متفکر بود افهیق. نمیبنش کشیاشاره کرد نزد

:گفت متیشد و با مال قیدق

شده؟ یگلنارجان، به من بگو چ-

:گفتم متعجب

.نشده يزیچ-

چاقتر شده . یکنیم ياسب سوار يبا مهد. يخندیم. یخوشحال. یسرحال دمیدیبود م یمدت. يتو عوض شد. چرا شده-

. يالغر شد. يخوریغذا کم م. يکه تنها بود یاونوقت. ورودت لیمثل اوا. يکسل و افسرده ا هیاما دوباره مدت..... يبود
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داره؟ يبه مهد یربط. شده؟ راستشو بهم بگو یچ. يریگردش هم نم یحت

:و بدون تفکر گفتم یناگهان

.بله-

؟يدیمدت که انتظارشو کش نهمهیتو شده؟ اونم بعداز ا یباعث ناراحت يدخترم؟ مهد شنومیم یچ-

:که زده بودم بسرعت گفتم یاز حرف دستپاچه

...ناراحتم نکرده يمهد... نه نه -

بگو چه کرده؟. بخشمشیاصال نم. یکن یبانیازش پشت خوادینم-

:انداختم و شرمزده گفتم ریام را فرو خوردم و سربز خنده

.نیهم. ط گفتم حال بدم به اونهم مربوطهمن فق... ناراحتم که نکرده نیباور کن... نه بخدا-

دخترجان؟ هیمنظورت چ-

....ما... یعنی... خب -

:و گفت دیپدر سرش را بعقب انداخت و قاه قاه خند ناگهان

نوه من؟. دمیگمانم فهم-

:و گفت دیزد و خند یبشکن يپدر از جا برخاست با شاد. کردم دییانداخته تا ریسر به ز با

.متشکرم!!! نوه من . ایخدا. دمیرستیم نمدتیچقدر ا-

بار دارد پدر بزرگ  نیاول يبود انگار برا يپدر چنان غرق در شاد یول! نوه نبود نیکه اول نیا. کرده بودم تعجب

 شیمتعجب به کارها.ردیرا در آغوش بگ شینوه ها ستهیبودم شهرزاد و شا دهیبود که هرگز ند یدر حال نیا. شودیم

:زدیبلند بلند با خودش حرف مپدر . شده بودم رهیخ

به مستخدم بگو صبح اول وقت بره  رونیب یرفت یدخترکم وقت. خوبه یلیخ. شهیم یعال. يبچه مهد. شکرت... ایخدا-
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نوه پسر  نیاول يبجا دیبا. بدم رییام رو تغ تنامهیوص دیبا. نجایا ادیرو برداره و ب لشیوسا عیقادر و بگه سر رزایدنبال م

.بعدتون من زنده بمونم يتا بچه ها ستیمعلوم ن. خوبه نیهم باشههرچه که ... پسر نینوه از اول نیاول سمیبنو

. را رساندم و به اتاق خودمان رفتم غامیآمدم و پ رونیب. دمیکلمه اش را هم نفهم کی یحت. دادمیگوش م مبهوت

:تبرگشت و گف میبسو. بطرفش رفتم. بود ستادهیپشت به در رو به پنجره ا يمهد

پدر چه کار داشت؟ ؟يآمد-

.بچه را گفتم انیجر-

؟يچه جور ؟يجد يوااا-

.آمد شیدفعه پ هی.دمیخودمم نفهم-

گفت پدر؟ یچ. خب. خب-

 تنامهیهم در مورد نوشتن وص ییزهایچ هی. میکاش زودتر گفته بود کردمیخوشحال شد که فکر م نقدریا يمهد يوا-

.گفت نهایو بچه اول و ا

:رگشت و گفتبطرفم ب يمهد

تنامه؟ینوشتن وص-

.پسر نینوه از اول نیاول سنینوه پسر را بنو نیاول دیکه با نیا. دمیمن که نفهم. تنامهیوص رییگمانم تغ... نه -

؟یتو مطمئن-

.دمیازش نفهم یچیه یول. بایتقر-

؟یستین تنامهیوص انیمگه تو در جر-

!من؟ نه-

.باشههم بهت نگفته  يمهر یکه حت کنمیتعجب م-
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رو؟ یچ-

 نیهمه را بعداز مرگش بنام اول یاندک رازینوشت و در آن تمام اموالش را غ يا تنامهیسال قبل وص نیپدر چند... خب-

محمود . شهربانو دختر مهتر پدر بود. دیکه د يدختر نیبا اول. طمع زود ازدواج کرد نیمحمود هم به هم. نوه پسر کرد

. طمع زنش شد نیشهربانو هم بهم. تصاحب کنه باهاش ازدواج کرد راهمه اموال پدر زودتر پسردار بشه و  نکهیا يبرا

اما آمدن تو بمنزله خطر بود براش که . مهم نبود ادیز يتا تو نبود. پسر بشه دیآورد که شا ایبچه بدن هیو هر سال 

نه خودمون نه بچه  گهیکه د ربدهییتغ ورنطیرا ا تنامهیخدا رحم کنه حاال اگه پدر وص. ياریب ایپسر را تو بدن نیمبادا اول

.میستیهامون از شر شهربانو در امان ن

:وحشت گفتم با

بچه ما داشته باشه؟ يبرا تونهیم یثروت چه لذت نیا. بود یبگو که شوخ!!! ينه مهد-

:ادامه دادم. نگفت يزیسرش را تکانداد و چ يمهد

و  نهیک انیبچه مان در م خوامیمن نم. خوامیثروت را نم نیمن ا. ریپدر را بگ يجلو. بکن يکار هی! يتورو خدا مهد-

 رمیو م دارمینوشته بشه من بچه را برم تیوص نیاگر ا. هارو تجربه کنه نه عداوت یدوست دیاون با. رشد کنه یدشمن

؟یهست. یستیثروت ن نیبگو که تو هم منتظر ا. يمهدبگو . کنمیدور بدون ثروت و لقب بزرگش م يجا هیبه 

:مرا در آغوش گرفت و بخود فشرد و گفت. بودم دهیشاد که تا حاال ند يخنده ا. دیخند يمهد

فردا  ترسمیم. به پدر بگم رمیاالن م. یثروت بکن نیدل از ا ینتون دمیترسیم. عاشقتم. یتو ماه... یگل...یگل...یگل-

.باشه رید

بعد مهرجهان هن هن  یمدت. بود دهیه آخر رسب میتمام انرژ. تخت نشستم يرو. بسرعت از اتاق خارج شد يمهد

:زنان در را باز کرد و گفت

.کتابخونه يتو ششونیپ نیگلنار خانم آقا گفتن بر-
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:پدر گفت. رفتم جلو. هم بود يمهد. به کتابخانه رفتم. برخاستم دیترد با

.یاصرار هم داره که تو گفت گه؟یم یپسر چ نیا!!! گلنار-

.بله من گفتم-

:فت و گفتبرآش پدر

.میخواینه ممنون نم گهیو اون م کنمیبچه ش م میتقد کجایدارم تمام ثروتم را  گه؟منیم یچ یدانیاصال م-

اطرافش  شهیهم. نهیبچه ما رنگ آرامش بخود نب نیشیکار باعث م نیپدر شما با ا. حرف منهم هست نیبله پدر ا-

من . رو ییدارا نیتمام ا خوامیمن نم. دیکن میهمه تقس نیه بتمنا دارم ثروتتون را عادالن. کنمیخواهش م. باشه نهیک

....همه منتظر مرگ شما باشن پدر خوامینم

:داد و گفت هیمرا در آغوش گرفت و سرم را به شانه اش تک. پدر بسمتم آمد. افتادم هیحرف به گر نیا با

که من رو  يتو نشان داد. هنوز نمرده تیکه انسان يتو به من فهماند. يبه من داد یتو درس بزرگ. زمیعز.دخترم-

. کردندیسالها بود که همه منو بخاطر پولم احترام م. که من تورو يتو منو همونطور دوست دار. يخوایبخاطر ثروتم نم

.برو راحت باش. ادیز یشاه کیکم، نه  یشاه کینه . دمیم درهمه اش را عادالنه به دو برا. دخترکم يتو بخوا یهرچ

 میو بعد مثل توپ صدا کرد که ثروت او نصف نصف تقس. پدر عوض شده تنامهیخبردار شدند که وص بعد همه روز

و دو برادر روز بروز بهتر  يروابط مادوتا جار. کردند هایدر آمدند شاد یجیاز گ نکهیشهربانو و محمود بعداز ا. شده

.شد

رفت  ایپسرم پدر از دن نیاما قبل از تولد سوم. وردمآ ایوبعد هم دو دختر بدن. یدوم نطوریاول ما پسر بود و هم فرزند

اش از پسر  يشده بود اما شاد يشد که حاال محمود هم بعداز چهار دختر صاحب پسر میدو برادر تقس نیو ثروتش ب

  .شدندیها در آرامش کنارهم بزرگ م بچهبخاط ثروت نبود و درآن خانه بزرگ همه  گریداشتن د
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