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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 پرسترمان معشوقه �

 نویسنده: کیمیا ذبیحی�

خالصه: لیال سحابی، نویسنده و شاعر مجله �

شود. ، به جرم قتل دستگیر می«بانوی ایرانی»فرهنگی 

جو و کشف حقیقت، و وبازپرِس پرونده او، در جست

پردازد به کاوش رازهای زندگی این شاعر غمگین می

رسد. دفتری که پر است از دفتر خاطراتش میو به 

اش، بوی رازهای ناگفته و از خط به خِط هر صفحه

 رسد...خون به مشام می

�معشوقه پرست � : 
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 مقدمه

 

ام را بیاالیم قرار نبود در همین چند سطر اول، نوشته

های بلوایی که با آن به فضای سیاه روزگارم و سال

خواستم، من آشوب میکردم. نه دست و پنجه نرم می

های به تحریر درآمده از پهلوی دومی که و نه نوشته

داد هدفش عناد با مبانی مذهبی بود، اما ترجیح می

 نکند.« اغتشاشات»سیاست را به قول خودشان دچار 

در این تاریکی روزگار و سرسختی مردم و سرکوب 

هایشان، خیلی سخت است هر از چندگاهی، آشوب

باختن. اما خب... آدم عاشق را چه به دل دادن و دل 

فهم سختی راه؟ قصدش که مشخص باشد، چشمانش 
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کور شده و فقط بوی پیرهن یوسف است که 

 گرداند.اش را باز میبینایی

من هم همین بودم. کور شده بودم انگار. میان 

پریشانی حال ملتم و شعار و اعتراضات، بین تمام 

ها، در دار کشیده شدنها و به ها، ترور شدنبازیخون

ها و آشوب سِر نشریات بسته دل آتِش دیوارنوشته

های تخته شده، در پی یافتن شده و روزنامه فروشی

بوی پیرهن یوسفم بودم... یوسف گمگشته باز 

 گشت نزد محبوب خود... مگر نه؟می

 

 

 

 



 

Romanzo_o 4 

 

 اول

 اول

 

 فصل اول

 (۹۴۳۱فروردین  –)گیالن 

 

جاِن جهانگیر به در تکیه زدم و نگاهم را به جسم بی

ای، لبخند گذرا و غمگینی روی دوختم. برای لحظه

هایم جا خوش کرد. مرِگ جهانگیر برایم دور از لب

حالی فریاد بزنم و خواست از خوشذهن بود. دلم می
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ی پیرمرد روی های باز و از حدقه بیرون زدهبه چشم

 خندم.تخت ب

شد هایم از شعف و شور، یخ زده بودند. اما نمیدست

جا، شوقم را نشان دهم. خود را آرام نگه داشتم و این

مراقب بودم که مبادا خطایی کنم و جمشیدآقا و اهل 

عمارت به دل بگیرند. هوای خانه سرد بود و 

شد. برخالف وجود من لحظه، سردتر هم میبهلحظه

شد و انگار که پشتم ورتر میکه امیدم هرلحظه شعله

 آور همین پیرمرد روی تخت گرم بود.به مرگ وهم

ان و جبا شنیدن صدایی از کنار گوشم، چشم از تن بی

های خاکستری رنگ کریه جهانگیر گرفتم، و به چشم

 او چشم دوختم.

 لیال؟ میشه یه لحظه بیای؟-



 

Romanzo_o 6 

دنبالش رفتم. جیغ و داد زنان تکیه از در گرفتم و به

شد. بخار از دهانم عمارت، مانع شنیدن صدایش می

دم کرشد و تنم لرز برداشته بود. احساس میخارج می

 سوخت. ام، داشت از فرط سرما میکه نوک بینی

 چیزی شده؟-

کرد انگار. دستان به هم گره این پا و آن پا می

هم باز کرد و نفس عمیقی گرفت.  اش را ازخورده

 نگاه حیرانش روی صورتم چرخید و آشفته گفت:

بارت رو جمع کن و فرار کن لیال... جمشیدآقا میگه -

خواد جون تو رو تو جون جهانگیر رو گرفتی، می

 بگیره. فرار کن، نذار دستش بهت برسه.

هایش بودم. من از جهانگیر متنفر بودم، مبهوت حرف

کشتمش؟ راهرو به دور سرم د میاما چرا بای
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چرخید. آن تابلوهای رنگ روغن آویخته به دور می

 افتادند. شایدشدند و از دیوار میدیوار داشتند کج می

کجی های داخل تصویر، داشتند به من دهانهم آدمک

کردند. دستم را به دیوار گرفتم، و گیج و پریشان می

 زمزمه کردم:

بکشم؟ یه کاری بکن...  من چرا باید جهانگیر رو-

 جمشیدآقا رو متوجه اشتباهش بکن، توروخدا!

 هایتوانستم ترس را از مردمکاو هم ترسیده بود. می

هایم هایش را روی شانهاش ببینم. دستگشاد شده

هایم خیره شد و با تحکم گذاشت، جدی به چشم

 گفت:
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فرار کن، همین امروز! به محض طلوع آفتاب برو. -

هات اعتی مونده. همین االن برو وسایلفقط چند س

 جا نمون لیال!رو جمع کن... این

ی آن فاصله گرفتم و ناباور نگاهش کردم. حاال همه

های حاکی از مرگ جهانگیر، دود ها و شادیخوشی

شده و به هوا رفته بودند. به این لیالی بخت برگشته، 

 لحظه هم خوشی نیامده بود!یک

ت بیشتری، به دور سرم بار با سرعراهرو این

های روی میز، بر روی زمین چرخید. گلدانمی

شدند. تلو تلو افتادند و هرکدامشان، هزارتکه میمی

خوران رفتم، پشتم را به او کردم و به سمت اتاقم 

 دویدم...
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روی تخت نشسته بودم و به چندساعت گذشته فکر 

کردم. هوای اتاق کمی گرمتر از بیرون بود اما می

خاطر ترس لرزیدند. شاید هم بهتانم هنوز هم میدس

بود. فشارم افتاده بود انگار. کسی در سرم فریاد 

 شنیدم.کشید و من حتی صدایش را هم نمیبرمی

سرم را برگرداندم و به چمدان بسته نگاه کردم. واقعا 

رفتم؟ اما... من که کاری نکرده بودم. کاری باید می

هایی که به زور، عذابنکرده بودم جز تحمل تمام 

کم مجبورم کردند تا تحملش کنم... بلند شدم؛ کم

کرد و وقت رفتنم رسیده بود. آفتاب داشت طلوع می

کت مردانه سیاه و بلند جهانگیر را به تن کردم و 

لچک مشکی بزرگی نیز بر سر انداختم. نیمی از 

صورتم را نیز با انتهایش پوشاندم و دم عمیقی گرفتم. 



 

Romanzo_o 10 

مطمئن شدن از این که کسی داخل راهرو پس از 

 نیست، چمدان را برداشتم و بیرون رفتم.

و  انتهای راهرو، چشم به راهم ایستاده بود و کالفه

کوبید. با دیدنم، قدم دست در جیب، پا به زمین می

رویم ایستاد. دستش را به سمتم تند کرد و روبهبه

 تمسمای پالستیکی را بهطرفم دراز کرد و کیسه

 گرفت.

این رو همراهت داشته باش. یکم پول و طال، از -

 جا جات امنه.طرف منه. برو دیلمان، اون

کیسه را از دستش گرفتم و داخل جیب پالتویم 

 گذاشتم. تشکر آرامی کردم و ناخواسته پرسیدم:

 چرا بهم کمک می کنی؟-
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کرد. شاید خودش هم گیج و کالفه نگاهم می

دش چیست. شاید او هم دانست که دقیقا قصنمی

خاطر اتفاقات پیش آمده آشفته شده بود و به

توانست خشم و تاریکی دیگری را در این نمی

 عمارت تحمل کند.

چون منتظر دوتا بال برای پریدن از این عمارت -

 بودی.

 

 

 

 

 دوم
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پله راهخواستم سوال دیگری بپرسم که آرام، به سمت 

 هلم داد و گفت:

 ها نیست! برو دختر، عجله کن. جای این حرف-

اید سمت مطبخ دویدم. بها پایین رفتم و بهسریع از پله

رفتم و از جنگل پشت از در پشتی مطبخ بیرون می

 رساندم.عمارت، خود را به جاده می

رفت. بوی خاک نم و کم رو به روشنایی میهوا کم

داد برای پیاده روی و نفس می آلود، جانهوای مه

ا، جداد. حداقل اینجا دیگر بوی ُمرده نمیگرفتن. این

شنیدم. سرم را محکم تکان دادم؛ بوی غم را نمی

 احمق نشو لیال، فرار کن!
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های خشکیده درختان که بر زمین خارها و شاخه

کردند و مانع رفتنم افتاده بودند، به دامنم گیر می

ریزان، دامنم را از میان شدند. با حرص و اشکمی

 دادم. کشیدم و به راهم ادامه میخارها بیرون می

باالخره خود را به جاده رساندم.خ ورشید کامل باال 

د، اطراف را پوشانده بو نیامده بود و مه غلیظی که

گذاشت اطرافم را خوب ببینم. چشم به جاده نمی

های عمیق خلوت دوختم و پشت سر هم، نفس

و  گرفتم. اشک پای چشمانم را با پشت دست زخمی

ام پاک کردم و صاف ایستادم. با دیدن ماشین خراشیده

هایم سرازیر شد و سمت ریهآشنایی، جریان هوا به

عقب نفس بکشم. ماشین ایستاد و بهتوانستم عمیق 
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حسین از ماشین پیاده آمد. کنارم نگه داشت و آقاغالم

 شد.

سالم، صبحت بخیر. این وقت صبح کجا میری -

 همسایه؟

زدم. آب دهانم را فرو بردم و نفس نفس می

 بریده گفتم:بریده

 جمشیدآقا... باید فرار کنم!-

در ماشینش متعجب نگاهم کرد اما وقتی حال مرا دید، 

 را باز کرد و خودش هم سوار شد.

 برمت تا مقصد.سوار شو دخترجان، من می-

 ای که بهسمت جادهسوار ماشینش شدم و ماشین را به

شد، هدایت کرد. خوشحال بودم و از دیلمان ختم می
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ای عجیب، مثل خوره به طرفی، استرس و دلشوره

 سید:جانم افتاده بود. صدایش را شنیدم که آرام پر

 خدایی ناکرده اتفاقی افتاده همسایه؟-

زد. انگار او هم باورش نشده زور داشت حرف میبه

بود که من باالخره، از آن عمارت منحوس و نفرین 

ام. لبخند لرزانی زدم و دستانم را به شده، فرار کرده

 هم گره زدم، تا کمی گرم شوند.

. باال سر جهانگیر طاقت نیاورد... و فوت کرد-

اش مونده بودم که بهم گفتن باید فرار کنم. جنازه

کنه من کشتمش... گفتن گفتن جمشیدآقا فکر می

خواد من رو بکشه... من هم قبل از طلوع، از خونه می

 بیرون اومدم.

 ساکت ماند ولی طاقت نیاورد، و اندکی بعد پرسید:
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 دخترجان، همون پسر کمکت کرد فرار کنی؟-

دونم اگه اون حسین. نمیالمآره. شانس آوردم آقاغ-

 نبود...

دفعه، زد کرد که یکبا سرعت زیادی رانندگی می

روی ترمز و ماشین را نگه داشت. مردمک 

 لرزیدند. صدایش هم لرزید:هایش میچشم

 دخترجان... پیاده شو و فرار کن.-

که با دیدنشان خشکم زد. گلویم  رو نگاه کردمبهبه رو

خس افتاده بود. حال خس ام بهخشک شده و سینه

 لرزید.خوبی نداشتم و ناخودآگاه، کل بدنم می

 همسایه با توام! پیاده شو و فرار کن.-
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جمشیدآقا در ماشین را باز کرد و پیاده شد. ابروهایش 

 اش،های خون گرفتهرا شدید در هم کشیده و با چشم

کرد. از ماشین پیاده شدم، اما جایی نرفتم. نگاهمان می

های درهمش، نگاهمان ه او هم شدم که با اخممتوج

کند. انگار که دیگ آب جوشی از روی هیزم می

روی لیالی بخت برگشته خالی کرده برداشته و به

 شد... او به من خیانت کرده بود؟باشند. باورم نمی

کردم که صدای داد ناباور و مبهوت نگاهش می

 جمشیدآقا بلند شد. سرم را به طرفش چرخاندم؛

کمربندش را باز کرد و تا دستش باال رفت، 

 رضا خود را سپر کرد و جلوی من ایستاد.آقاغالم

کنی مرد حسابی؟ زورت به یه بچه کار میچی-

 رسیده؟
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رضا را گرفت و با به طرفمان آمد، دستان آقاغالم

 تحکم گفت:

سوار ماشینت شو و برو، بودنت بیشتر جمشیدآقا رو -

 آزار میده.

 ر...این دخت-

اش اومدن این دختر خانواده داره و االن خانواده-

 دنبالش. زودتر گورت رو گم کن تا شر به پا نشده!

ای در هم و نگران، سوار ماشینش ناچار و با چهره

شد. دنده عقب گرفت و شرمسار و سر به زیر افکنده، 

 از ما دور شد.

 ، آه از نهادم بلندبا فرود آمدن تیز کمربند روی بدنم

آلود شد. خود را مچاله کردم و فریاد پر دردم، تن مه

 جنگل را لرزاند. 
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جمشیدآقا از موهایم گرفت و بلندم کرد. صورتش را 

هایش نزدیک صورتم آورد و با حرص و از الی دندان

 غرید:

کشی خونم رو میپسر من رو که کشتید... حاال هم-

 که بری پی احوال خوِشت؟

 حرف، بهبه پشت سرش نگاه کردم. به مردی که بی

عکس العمل جمشیدآقا چشم دوخته بود و چیزی 

 گفت. نمی

من هم توان دفاع کردن از خود را نداشتم. حتی نایی 

برای حرف زدن و سرپا ماندن هم در وجودم باقی 

ام، هایم روی هم افتادند و هشیارینمانده بود. پلک

 خورد گم شدند...ر تنم میهایی که بمیان تازیانه
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 سوم

 

با سردرد بدی چشم باز کردم اما چیزی جز تاریکی 

ام گرفته بود. مزه خون را ندیدم. کامم تلخ شده و بینی

کردم. آب دهانم را تف کردم و در دهانم احساس می

ا آوردم ت ای از سر درد کشیدم. کمی به ذهنم فشارناله

اتفاقات پیش آمده را مرور کنم. سرم رو به انفجار 

توانستم حدس بزنم جا میبود. از بوی بد و نمور این
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ام. با کمک دستانم، خودم را که در انباری زندانی شده

از روی زمین بلند کردم و عقب رفتم تا به دیوار تکیه 

 دهم. 

 گارسوخت. انکردند و پوست پایم میپاهایم درد می

های خورده بر تنم، کنده شده که پوستش، با شالق

هایم باشند. دامنم را باال دادم و دستم را بر روی زخم

کشیدم که صورتم از سر درد جمع شد. لخته خون به 

امتداد زخمم خشک شده بود و از مچ تا ساق پاهایم 

کردم که کمرم هم به همان امتداد داشت. احساس می

را از تن بیرون کشیدم و آستین وضعیت درآمده. کتم 

توانستم دستانم را از هایم را آرام، باال زدم. نمیلباس

آمد شدت سوزشش تکان بدهم. پوست دستم کش می

های روی ساق دستم را آورد. تاولو نفسم را بند می
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لمس کردم و آه از نهادم بلند شد. مرا به چه روزی 

 انداخته بودند؟

زیر عمارت بنا شده بود و انباری بزرگی، درست در 

آن حجم وسیع و تاریکش، مرا به وحشت 

تر را طرفهای کمی آنانداخت. صدای موشمی

های شکاری عمارت هم با فاصله نه شنیدم. سگمی

ای چندان دوری از من بسته شده بودند. گاهی زوزه

کشیدند و مرا به لرز وا کشیدند و گاه، خرناسه میمی

 داشتند. می

ز شد و نور کمی به داخل انباری تابید. دستم را در با

بان کردم و از الی چشم، متوجه قامت شخص سایه

 آشنایی جلوی در شدم. 
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رویم گذاشت. روی آمد و سینی غذا را روبه

 رویم نشست و با سرخوشی گفت:بهچهارزانو، رو

 بیا، بخور جون داشته باشی.-

ناباور و با هایم راه خود را باز کرده بودند. اشک

 صدایی لرزان پرسیدم:

ای در حقت کردم؟ چرا... چرا این بال من چه بدی-

 رو به سرم آوردی؟

 هایش نگاه کرد.ای باال انداخت و به سگشانه

جمشیدآقا سپرده فردا تو جنگل حلق آویزت کنن. -

به هرکسی که سوالی پرسید، بگن از عشق جهانگیر 

 خودکشی کردی.
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مشیدآقا چنین حرفی زده بود؟ که شد... جباورم نمی

مرا حلق آویز کنند؟ تمام تنم یخ کرده بود. حتی 

سوختند. ذهنم در خالء هایم هم دیگر نمیزخم

ند. کشیدهایم سوت میعجیبی فرو رفته بود و گوش

دانستم که حرف شنیدم. اصاًل نمیادامه حرفش را نمی

زد، یا در سکوت و لذت به جان دادن دیگری هم می

من خیره شده بود. دیگر حتی وجود خودم را هم 

کردم. روحم میان مرگ و زندگی شناور احساس نمی

بود و تمام افکارم، پیش به دار آویخته شدنم مانده 

بود. دستم را به دور گردنم گذاشتم و سعی کردم 

 هایم پر وآمد انگار. ریهنفس بکشم. نفسم باال نمی

 د دیگر. شدند. اشباع شده بودنخالی نمی
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دهانم را باز کردم تا حرفی بزنم ولی صدایی از گلویم 

خارج نشد. الل هم شده بودم. سوزش درد از یک 

طرف و شالق کلمات او، از سویی دیگر، جانم را 

 گرفته بود. من... من قرار بود کشته شوم؟

 

 

 

 

 

 دوم

 چهارم
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 فصل دوم

 (۹۴۳۱بهمن  –)تهران 

  

و نگاهم را به چهره مرد  روی صندلی نشسته

بودم. چشمانش آرام بود. خودش  رویم دوختهروبه

هم ساکت و بدون هیچ حرفی، پا روی پا انداخته و 

رویش بود. با دقت های روبهمشغول ورق زدن برگه

نگاهش کردم؛ سبیل داگالسی و پیرهن یقه اسکی 

ش را از تکیه گاه مشکی رنگی به تن داشت. کت

طرف اش آویزان کرده و موهایش را به یکصندلی

ام را که حس کرد، سرش را شانه زده بود. نگاه خیره

 باال آورد و آرام پرسید:

 اسم؟-
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 لیال سحابی.-

لبانش را جمع کرد و سر تکان داد. الی چشم تنگ 

تر رویش را بست. سرش را نزدیککرد و پرونده روبه

توی صورتم نگاه کرد. نوِر کم اتاق،  آورد و با دقت،

کرد؟ چشماِن من یکی که حسابی، درد اذیتش نمی

 گرفته بود.

خانوم سحابی... شنیدم نویسنده یه مجله هفتگی -

 هستید... درسته؟

نفس ام را رها کردم و با اعتمادبهنفس حبس شده

 گفتم:

ولی فکر نکنم دلیل «... بانوی ایرانی»بله، مجله -

 جا، شغل من باشه.نم به ایناصلی اومد
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سری تکان داد و آرنجش را روی میز گذاشته، و 

توانستم حدس بزنم که بیشتر به طرفم خم شد. می

ها شود. آوردنم به اوضاع، قرار است بدتر از این

هایی که یکی پس از دیگری به من وارد جا اتهاماین

شد و پرونده قطوری که پیش روی بازپرس قرار می

 رسید.چندان خوشایند به نظر نمی داشت،

تون... نه، صرف نظر از محتوای گاه سیاسِی مجله-

موضوعی که براش احضارتون کردم، اون نیست. شما 

 متهم به قتل هستید.

متهم به قتل؟ اصاًل از این بهتر امکان نداشت! 

 ابروهایم را باال انداختم و با جدیت نگاهش کردم.

 کی رو به قتل رسوندم؟-
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س نسبتا بزرگی را جلوی رویم گذاشت و با عک

 انگشت، چندباری به آن کوبید.

کنید... این آقایی که توی عکس مشاهده می-

همسرشون از شما شکایت کردن و شما رو اولین 

 شخِص مظنون به قتل معرفی کردن.

ابرو در هم کشیدم و سعی کردم تن صدایم را پایین 

 نگه دارم.

من، اولین مظنون معرفی  دلیلش رو نگفتن؟ که چرا-

 شدم و مستقیم اومدین سراغم و یقه من رو گرفتین؟

ای باال انداخت و تکیه زد به تکیه گاِه صندلی شانه

 آهنینش...

 عاشقی!... گویا معشوقه همسرش بودین... درسته؟-
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سرم به دوران افتاده بود... چشمانم را بستم و سرم را 

 میان دستانم گرفتم.

 لما نه! من... من اصال دنبال قتل نبودم. کشته بودم؟ مس

تن پروایی برای یافام بود. بیپرواییتنها گناه من، بی

ای که حتی نشانی کوچکی هم شدهای دور. گمشدهگم

 سراغش بروم و پیداشاز خود باقی نگذاشته بود که به

 کنم...

من معشوقه همسر کسی نبودم. اصال آن مرد... آن 

 ای با من نداشت!هشخص توی عکس رابط

 ام تیر کشید وای تلخ و دور، شقیقهبا یادآوری خاطره

 ابروهایم در هم رفتند.

ای بعد، دم عمیقی گرفتم و با اطمینان و محکم دقیقه

 گفتم:



 

Romanzo_o 31 

 من کسی رو نکشتم.-

 

 

 

 

 

 سوم

 پنجم

 

 فصل سوم

 (۹۴۳۱سال  -)گیالن 
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 داری به تنباری که دیدمش، پیراهن سفید گلاولین

کرده بودم و دور از چشم مآرجانم، از شالیزار دور 

شدم تا خود را به دریا برسانم. پس از دقایقی 

گ رنروی رسیدم و خودم را در برابر دنیایی آبیپیاده

رنگی که رنگ طالیی به دیدم. آن خورشید نارنجی

سمت به  گذراندم و پاشید را از زیر نظرآب می

ساحل رفتم. درست چندقدمی آب، جایی که دریا به 

انداخت، نشستم و دستانم را دور تِن خاک چنگ می

 زانوهایم حلقه کردم. 

چشم بستم و بوی شور و گرم دریا را نفس کشیدم. 

وجودم حتی فکر کردن به صدایش هم آرامش به 

ای ج کرد؛ تنفس آن هوای شوِر شیرینش کهتزریق می

خواست داخل یکی از همان خود داشت. دلم می



 

Romanzo_o 33 

خوردند، کنار وار تکان میهای خالی که گهوارهقایق

توجه به غروب آفتاب و نگرانی آب دراز بکشم و بی

 ها روی آب شناور مانده و بخوابم.مآرجانم، ساعت

ها توانستم داخل یکی از همین قایقخب... شاید می

 گیرهاکدام از ماهیاالن هیچجای بگیرم. شک نداشتم 

گردند و تا غروب به قصِد زدن به دِل دریا، باز نمی

به  ها بلند شدم وآفتاب فرصت دارم. از روی شن

ها رفتم. پیراهنم را جمع کردم و با طرف یکی از قایق

ها چند قدم بلند اما آرام، خود را به یکی از قایق

م و پاهایم را رساندم. داخلش نشستم، آرام دراز کشید

روی سکویش گذاشتم. دستانم را گره زده و زیر سرم 

قراردادم. سعی کردم از تابش گرمای خورشید به 

 صورتم لذت ببرم.
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ای دانستم چند دقیقهزمان از دستم در رفته بود و نمی

شد که به همان شکل، داخل قایق دراز کشیده می

زده  ماندم، دریابودم. همیشه وقتی زیاد روی آب می

ام به ته شدم و حال، با هجوم محتویات معدهمی

گلویم، یک آن چشمانم را باز کردم و هراسان، سر 

جایم نشستم. چند نفس عمیق گرفتم و موهایم را 

عقب فرستادم، که با صدای داد شخصی سر بلند کردم 

 و ناباور به لِب ساحل چشم دوختم.

 ردهکنی؟ خوابت بکار میدختر، تو وسط دریا چی-

 بود؟

هول شده بودم و از شدت هیجان نفسم بند آمده بود. 

کردم؟ آن هم کار میخدای من... من وسط دریا چه
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بدون پارو و... طناب این قایق مسخره چطور باز شده 

 بود؟!

دستی روی صورتم کشیدم و شتابان بلند شدم، که 

ی قایق چنگ زدم. سرم گیج رفت و محکم به لبه

دیدم. سر اش را نمیکه حتی چهرهقدری دور بود به

هایش را باال جایم نشستم و متوجه شدم که آستین

دارد. چشمانم را بستم سمت قایق قدم برمیبه  زده، و

ی قایق را بیشتر کردم. اگر و فشار انگشتانم دور لبه

داد، طور به تکان خوردنش ادامه میقایق همین

حتی کردم که با حالی خوش و یا تضمینی نمی

هوش، به خانه بازگردم. خودش را به من رساند و به

 صدای آرامش را از پشت سرم شنیدم:
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چرا وقِت غروب اومدی ساحل؟ ندیدی دریا باز -

 طوفانی شده؟

الی پلک گشودم و گیج و منگ نگاهش کردم. تابش 

شد که صورتش نور آفتاب از پشت سرش، مانعم می

 را واضح ببینم.

 تو... کی هستی؟-

 رویش چشم دوخت.گاه از من گرفت و به روبهن

ها مهم نیست، فعال بیرون کشیدن تو از دست موج-

 مهمه! حالت خوبه؟ دریا زده شدی، آره؟

تأیید تکان دادم و دوباره چشمانم را  سرم را به نشانه

قدری بدحال بودم که حتی نای حرف زدن بستم. به 

و  باال آمده بودهم نداشتم. آب تقریبًا تا زیر گردنش 

گرفت تا بدون رفتن آب شور گاهی سرش را باال می
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ای بعد، احساس به داخل دهانش، نفس بگیرد. دقیقه

رود. سرم را کردم دیگر قایق بیشتر از این جلو نمی

 به آرام بلند کردم و از پشت سرش، نگاهش کردم.

ر که مسیسمت کتش رفت و آن را برداشت، و درحالی

 گرفت، گفت:پیش می رفتن را در

تون... هوا داره هر وقت حالت بهتر شد برگرد خونه-

 شه.تاریک می

ی که از او تشکر کنم، دوباره سرم را به دیوارهآن بی

قایق تکیه زدم و چشم بستم. توان حرف زدن نداشتم؛ 

توانستم لب بگشایم و از او یک قدری که نمیبه

 ودمش... اماتشکر خشک و خالی بکنم! حتی ندیده ب

 خورد. ها نمیمردلحن حرف زدنش... اصاًل به گیل
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او که بود؟ یک غریبه؟ یکی از مهندسان یا کارگزارانی 

جا آمده بودند؟ سازی، به اینکه به تازگی برای جاده

ی اهالی یا شاید هم یکی از پسران تحصیل کرده

روستا، که دلش برای دریا لک زده و با لیالی دریازده 

ه شده بود؟! دقایقی گذشت و کم کم حالم بهتر مواج

شد. از داخل قایق بیرون آمدم و سالنه سالنه، مسیر 

 خانه را در پیش گرفتم...
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 ششم

 

 الی پرده ضخیم پا به اتاقآفتاب نصفه و نیمه از البه

 اگذاشته بود که چشم گشودم. چندروزی از دیدارم ب

دانستم که بود و انگار گذشت. نمیآن ناجِی غریبه می

وقت هم قرار نبود بفهمم چطور سر راهم سبز هیچ

 شد و نجاتم داد.

پیراهن قرمز و بلندم را  به تن کرده، موهایم را بافته و 

خواست دوباره به ام انداخته بودم. دلم میروی شانه

، کمی از دریا بروم. هرچند، از آخرین دیدارم با دریا

شد کرد؟ دختر دریا بودم و او بیم داشتم! اما چه می

 شد از دریا دل کند؟عاشِق آن. مگر می
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از جلوی آینه بلند شدم. مآرجانم طبق معمول، در 

شالیزار بود و پدر هم در روستای باالیی، مشغول 

ها. تابستانش را با درس تدریس به چندنفر از آقازاده

ای از مهر، در مدرسه گذراند ودادن خصوصی می

داد. داخل حیاط شدم و با چشم، شهری درس می

دنبال سندلم گشتم. تمام حواسم پی سندل بود که 

 صدای مازیار به گوشم خورد:

 کجا میری لیال؟-

اش خستگی برگشتم و نگاهش کردم. از چهره

بارید اما همچنان آن نیمچه لبخندش را به لب می

 داشت.

 دارم میرم ساحل.سالم، خسته نباشی. -

 سری تکان داد و نزدیکم شد.
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 االن؟-

 لب برچیدم و نگاهش کردم.

خدا دیروقت نیست. نگاه کن، خورشید هنوز به-

 غروب نکرده که. خیلی مونده تازه...

 طرفحرف، به تکان دادن سرش اکتفا کرد و بهبی

 خانه قدم برداشت.

م همن میرم از خونه چند تا تیکه وسایل بردارم. تو -

 قبل از غروب برگرد خونه، باشه؟

 رفتم و بلند گفتم:مان ای چوبیبه سمت در نرده

 ام.باشه، قبل از غروب خونه-

باالخره به ساحل رسیدم و با لذت، بوی دریا را به 

توانستم گرم و دلچسب بودن آب را مشام کشیدم. می
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از همین فاصله هم احساس کنم. دوستش داشتم. مرا 

انداخت که بوی ای طوفانی و بارانی میهبه یاد شب

کرد رسید، از درز پنجره عبور میمان میدریا به خانه

و  پیچیدام میخزید. آرام در بینیو به زیر پتویم می

دیدم و میان خواب و بیداری، دریای طوفانی را می

کوبید هم صدای تند بارانی که خود را روی سقف می

 شد.ِی مّواج میدلیلی برای تصور بهتر آن آب

سمت دریا قدم ها درآوردم و بهسندلم را روی شن

کرد، نشینی می رفتم و دریا عقببرداشتم. من جلو می

هایی بلند و تند، دور آمد من با قدمتا او جلو می

دادم. دلم برایش تنگ شده شدم و قهقهه سر میمی

بود. او هم انگار دلش لک زده بود برای دخترک 

هایش را در کنارش به بازیگوشی که تابستانموطالیی 
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کرد پرداخت. دریا هم تمام تالشش را میو حرافی می

تا خودش را به من برساند. او هم انگار از این بازی 

 هیجان انگیزمان خوشش آمده بود.

هایم قطع شد آمد، خندهام میبا صدایی که از نزدیکی

نزدیِک من و سرم را چرخاندم. از قایقی که در فاصله 

ها، کش هایی باال آمدند و صاحب آن دستبود، دست

و قوسی به خودش داد. بر خالف تصوراتم که فکر 

جا کردم قرار است بلند شود و بنشیند، دوباره همانمی

 دراز کشید.

طرف قایق قدم برداشتم و آرام باالی سرش کنجکاو به

اش های داشت. اندام ورزیدایستادم. قِد بلند و کشیده

را به زور داخل آن قایق جا داده بود. شلواری 

دار و سفید به تن داشت. ای و پیرهنی دکمهپارچه
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کتش را روی صورتش انداخته و دستانش را روی 

شکمش، قفل کرده بود. این کت و انگشتر روی 

هایش، برایم خیلی آشنا بودند. نگاهم جلِب دست

 انگشترش شد. چقدر شبیه آن انگشتِر صاحب

هایی بود که از لبه قایق گرفته بود و... نکند دست

 خودش بود؟

قدمی به عقب برداشتم و دستانم را جلوی دهانم 

قدری حالم بد بود روز به گرفتم. هول کرده بودم. آن 

که فراموش کردم از او تشکر کنم! اما حاال... داخل 

ا کرد کتش رقایق دراز کشیده بود و حتی رغبت نمی

 رتش بردارد؟از روی صو

و  ام. این پازده بابت کوتاهیگیج بودم و مسلمًا شرم

ترسیدم همانی نباشد که کردم. درواقع میآن پا می
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گرد کنم که صدایش کردم! خواستم عقبفکرش را می

 را شنیدم:

 بشین، کاری به کارت ندارم.-

جا کنار قایق ایستادم. اش، همانبا لحن دستوری

اگر  نشستم که چه؟د؟ باید مینشستنم کار درستی بو

رساند... یا دید و خبرش را به مآرجانم میکسی می

 شدم!آمد... بدبخت میدنبالم میاصال اگر مازیار به

 

 

 

 

 هفتم
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رفتم. قدم کج کردم که یاد لطفش به نه... باید می

صدایش را خودم افتادم و با حال زارم چشم بستم. 

خوب به یاد داشتم. مطمئن بودم که خودش است. 

که هم درحالیرفتم، آنگرفتم و میطور رو میچه

گوشه نشسته و  حرف، همانام؟ بیحتی تشکر نکرده

دستانم را دور زانوهایم حلقه کردم. به آفتابی که 

رفت تا غروب کند چشم دوختم و نفسم را می

 مضطرب، بیرون فرستادم.

 جایی؟وقته این خیلی-

ی قایق نگاه کردم. هیچ اثری سرم را باال بردم و به لبه

اش نبود، فقط آن صدای آشنایش را از داخل از چهره
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شنیدم. مشغول پیچاندن انگشتانم درهم شدم قایق می

 و در همان حال، پاسخش را دادم:

 نه، تازه اومدم.-

 هات رو شنیدم.صدای خنده-

 اره سر حرف را باز کرد:ساکت شدم، که خودش دوب

 چطور از وسط آب سر در آوردی؟-

گفتم؟ که باز دلم، هوای بوی شوری آب را چه می

 کرده بود و به دِل دریا زدم تا غرقش شوم؟

حواسم به طناِب شل نبود، دراز کشیدم و خوابم برد. -

 تا چشم باز کردم، دیدم وسط دریام.

 م.حرف بزنبار نوبت او بود که سکوت کند، و من این

 دونم اگه نبودی...روز ممنونم. نمی بابت اون-
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 با لحنی آرام اما پرخنده، میان حرفم پرید:

 اوردی!*سر از هندوستان در می-

لبخندی زدم و دوباره نگاهم را به نامتناهِی آب 

 دوختم. 

 اسمت چیه؟-

 لیال...-

دوباره میانمان سکوت برقرار شد که طاقت نیاوردم و 

 پرسیدم:سوالم را 

 ات...تو واسه این روستا هستی؟ آخه لهجه-

شناسم. اسم قشنگی نه، ولی اهالی این روستا رو می-

 داری لیال.



 

Romanzo_o 49 

ساکت ماندم و لب گزیدم. تعریفش دور از انتظارم 

 بود.

شناسم، معلمه. تابستون هم جور پدرت رو می-

 کشه.های خان و کدخدا رو میسوادی نوهبی

رو رفته قایق چوبی چشم  مبهوت به لبه رنگ و

 شناخت؟دوختم. او از کجا پدرم را می

 شناسی؟تو چطور... پدرم رو می-

شون توی خونه« لیال»که یه « فرهادی»و « شیرین»-

 شه کسی نشناسه؟دارن... مگه می

لبخند کوچکی کنج لبانم جا خوش کرد. دم عمیقی 

 گرفتم و با تعلل پرسیدم:
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در دقیق، درباره من قنگفتی؛ کی هستی که این-

 دونی؟می

جا افتاده تا مرهم بذاره یه رهگذر که گذرش به این-

 روی زخم دیگرون.

ابروهایم از تعجب باال پریدند. قرار بود در دواخانه 

بماند؟ لبانم را متفکرانه جمع کردم و خواستم چیزی 

بگویم که چشمم به خورشیِد افول کرده خورد و آه از 

ها بلند شدم، پشتم را روی شن نهادم بلند شد. از

 تکاندم و با عجله گفتم:

من باید برم، برادرم گفته بود قبل از غروب خونه -

 باشم. حواسم به غروب نبود! خداحافظ آقای رهگذر!
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که منتظر پاسخی از سوی او باشم، با و بدون این

هایم، عجله، پا تند کردم و پس از پوشیدن سندل

 طرف خانه رفتم...به

 

 

 

طرِف خزر *در باور کودکان نواحی خزر، آن

گفتند که اگر هندوستان بود و مادرانشان به آنان می

رسند! خزر را تا انتها طی کنند، به هندوستان می

 دراصل منظورشان روسیه )شوروی سابق( بود.
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 هشتم

 

 

 اش رااحمقانهباد به طرز مضحکی سعی داشت بازی 

زور این فضای شاد مسخره ای که بهحوصلهبا مِن بی

تر از آنی کردم، ادامه دهد و من... کالفهرا تحمل می

 اش شوم.بازیبودم که بخواهم هم

هایی افتاده، به دیوار تکیه زدم و چشم دوختم با شانه

به پایکوبی مردمان شاد مجلس. اصاًل دلم 
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کنم اما نبود! مثل همان خواست به نبودش فکر نمی

چندروزی که به ساحل سر زده بودم و ندیده بودمش. 

ی رازآلود و بیشتر کنجکاو بودم که آن چهره

اش را ببینم؛ چون یا پشت به نور بود و مخفی

اش تاریک و گرفته، یا کتش را روی صورتش چهره

انداخته بود که مبادا نور چشمانش را اذیت نکند. 

کرد که چندبار دیگر هم به بم میهمین دیدنش ترغی

 ساحل بروم اما به در بسته خورده بودم.

کرد و همان انگار او دیگر دلش هوای دریا را نمی

دوبار برایش کافی بود! گفته بود قرار است پزشک 

روستا شود ولی هیچ آدم جدیدی به اهالی روستا 

معرفی نشده و حتی خبرش هم نپیچیده بود. ممکن 
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ربا بود... و شاید بگوید؟ شاید یک آدم بود که دروغ

 ی نجات! هم یک فرشته

 تر از قبلتر و آشفتهزدم، گیجهرچه با خود حرف می

توانست شدم. این مکالمه با خود هم نمیمی

چنان، در ذهنم به ام را ارضاء کند و من همکنجکاوی

« هیچ»پرداختم و باز به کندوکاو شخصیت او می

جا شدم. یکی از ت چوبی جابهرسیدم. روی تخمی

های تخت شکسته بود و حتی با وجود فروش تخته

 گرفت.رویش هم، پشتم را گاز می

جمشیدآقا آمد و پشت سرش، کاروان عروس به 

مجلس رسید. پسر دومین زِن جمشیدآقا، سهراب، 

داماد شده بود و برایش عروسی مجللی ترتیب داده 

ی جمشیدآقا و نوادهغیر خاقدر مجلل که بهبودند. آن
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ی اهالی اربابان و مالکان روستاهای همسایه، همه

 روستا را هم دعوت کرده بودند. 

نگاهم را از عروِس مزین شده به تور و پارچه قرمز 

گرفتم و چشمانم را روی اهالی مجلس چرخاندم. 

زنان روستا که چادر به سر و کمر بسته و چندنفرشان 

ند. زنان و دختران عمارت هم لباسی محلی به تن داشت

خانی هم مثل همیشه، سرمه را تا بناگوش کشیده و 

خود را غرِق وسمه و سرخاب، سفیدآب کرده بودند. 

طرفش چرخاندم و نگاهم با صدای مادرم، سرم را به

مان، کنار اش دوختم. مادرم و زن همسایهرا به چهره

ما روی تخت نشسته و با دست، خودشان را باد 

 د. زدنمی

 جانم مآرجان؟-
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تونی بری داخل و یه پارچ آب لیال، با دوستت می-

 برداری، بیاری؟

خواستم رو برگردانم که بهاره گوشه پیرهنم را کشید 

 و مظلوم گفت:

برای خودمون هم دوتا چایی بیار بالمیسر، تی جانه -

 ره بمیرم!

آرامی گفتم و از روی تخت بلند شدم. « چشم»

از در اصلی، وارد عمارت  جمعیت را دور زدم و

شدم. چشمانم دور تا دوِر عمارت چرخید. چلچراغ 

بزرگی درست از وسط سقف آویزان بود. 

هایی ریز و درشت که به گمانم بیشتر به عتیقه مجسمه

شد. چراغ و خوردند، در جای جاِی خانه دیده میمی

هایی نفتی که در وجب به وجب دیوارهای فانوس
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یز و کنار هر گلدان و مجسمه عمارت و روی هر م

های عمارت را جای گرفته بود و شک نداشتم شب

 کرد.مثِل روز، روشن می

جایی آشپزخانه شلوغ بود و چند طباخ، درحال جابه

طرفشان رفتم و در پشتی های غذا بودند. بهدیگ

 آشپزخانه را باز کردم.

 یکی الی در رو هم باز کنم؟اون-

 نه دخترجان، همین خوبه. دستت درد نکنه. -

سمت کلمن رفتم. دو لیوان را سری تکان دادم و به

آب کردم و داخل سینی گذاشتم. از آشپزخانه بیرون 

سمت میِز سماور قدم برداشتم. سینی را کنار رفتم و به

میز گذاشتم. دو استکان برای خودم و بهاره پر چایی 

گرفتم و چرخیدم. قدم  ها را در دستکردم. استکان
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بلندی برداشتم که به مانع محکمی برخوردم و باعث 

شد نیمی از محتویات داخل استکان، روی مانع بریزد. 

زده سرم را باال آوردم و به شخص روبرویم وحشت

ها را روی میز گذاشتم. پاچه استکاننگاه کردم. دست

 با لکنت و تند گفتم:

خوام. لی معذرت میوای تو رو خدا ببخشید. من خی-

 خدا. عمدی نبود به

سرش را باال آورد و با دیدن من، ابروهایش را باال 

 انداخت. چشمانش چه رنِگ آبِی قشنگی داشت!

آب دهانم را فرو بردم نگاه از او گرفتم تا از شر آن 

اش خالص شوم. دلم چشمان محسور کننده

طور خیره نگاهش کنم و او برداشت خواست ایننمی

 هایش که آشنا نبود؟ اما صدایش...دی کند. چشمب
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 نهم

 

طور که سرش را پایین آورده با صدای آرامش، همان

 کرد، گفت: و نگاهم می

 نه نه، هیچ اشکالی نداره.-

شناختم... مطمئن بودم که این صدا را می

 شناختمش. خودش بود... همان شخص ناجی! می
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ت اش گرفپیراهنش را با سِر انگشتان شصت و اشاره

رغم و از بدنش فاصله داد تا بیشتر از این نسوزد. علی

اخِم درهمش خندید و به پیراهن سفیدش نگاه کرد. 

مایش های سفیدش را به نخندید و ردیف دندان

ی چسبیده به گذاشت. پیراهن سفیِد رنگ شده

اش را از چندباری تکاند. با سر، به میز پشت سینه

سرم اشاره کرد و دوباره با همان لبخند متین روی 

 صورتش نگاهم کرد.

 سوزی.بازم چای هست؟ البته نه به این لب-

هوا، به پشت سرم نگاه کردم. از الی برگشتم و بی

هایم را محکم، به هم م و پلکدندانم نفس کشید

 فشردم. سعی کردم پیش دستی کنم:

 خواین براتون بریزم؟بله، می-
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 دم.نه ممنون، خودم انجامش می-

سرم را بلند کردم و پشیمان، نگاهش کردم. 

... فهمیدخواستم بفهمد که شناختمش. نباید مینمی

دانستم. به کل گیج شده شاید هم بو برده بود! نمی

 جا نداشتم.هم ایناصاًل انتظار دیدنش را، آنبودم. 

 بازم ببخشید... ندیدمتون.-

دستمالی از جیب کتش بیرون آورد و نم پیراهنش را 

کت مشکی رنگش را بست و تقریبًا،  گرفت. دکمه

جلوی دیده شدن لکه را گرفت. سرش را باال آورد. 

نگاهم کرد و دوباره لبخند کجی زد. باز هم لبخند زد 

 ترم کرد...شفتهو آ
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 فکر اومدماشکالی نداره، تو که کاری نکردی. من بی-

پشت سرت و اصال حواسم به محتویات توی دستت 

 هم نبود.

 هایمشرمنده سرم را پایین انداختم و به نوک کفش

نگاه کردم. چه گند بزرگی زده بودم امروز! در تمام 

این مدت کجا بود؟ به عنوان پزشک که ندیدمش. 

بردم که دروغ گفته پزشک است. اصاًل او که میگمان 

های جمشیدآقا؟ یا شاید هم و فامیل بود؟ یکی از آشنا

 شان؟دوست خانوادگی

کردم. من تقصیر من بود، باید حواسم رو جمع می-

 لباس پلوخوری شما رو کثیف کردم. 

نه نه، هیچ اشکالی نداره. چیزی که مشخص نیست، -

 کنم.سم رو عوض میبعد از جشن میرم و لبا
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که مجالی برای پاسخ دیگری از سوی و بعد بدون آن

سمت میز رفت و دو استکان دیگر را من بدهد، به 

 طرفم گرفت و بابرداشت و پر کرد. استکانی را به 

 لبخند و چشمان گیرایش، نگاهم کرد.

با سرخ و سفید شدن و حالی آشفته، استکان را از 

قدر خجالت ی کردم. آندستش گرفتم و تشکر آرام

کشیده بودم و صدایم آهسته بود که حتی مطمئن 

 نبودم شنیده یا نه.

 با صدایش، سرم را باال آوردم و نگاهش کردم.

 من یوسفم.-

 ام خیره شدم وی براِق استکان چایلب گزیدم. به لبه

 اختیار لب زدم:بی

 دیگه رو دیدم.لیال هستم، فکر کنم قباًل... هم-
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ی رم و آشنایی روی لب نشاند و گوشهلبخند گ

 چشمانش چین خورد.

آره، فکر کنم قضیه مربوط به چند هفته پیش بود که -

 یه پری دریایی رو از آب کشیدم بیرون.

و  اندهایم رنگ شرم به خود گرفتهشک نداشتم گونه

ای به سکوت شود. چند لحظهها آتش ساطع میاز آن

فضای اطرافمان  کمگشتم. کمگذشت. باید بازمی

کرد.  احوالمهای بانفوذ او، پریشانتر شد و نگاهسنگین

هایم را محکم روی هم نفس عمیقی گرفتم و پلک

فشردم. حس کردم حاال دیگر سرش را باال آورده و 

خیره، به من زل زده است.  متقاباًل نگاهش کردم. 

چشمانم در آن دو گوی آبی رنگ گره خورد. آرام دم 

 تم و به خود تشر زدم:عمیقی گرف
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هات رو ببند، سرت رو بنداز پایین احمق جان، چشم»

 «طور خیره شدی؟به چی این

اما انگار چشمانم به حرف ندای درونم گوش 

کردند! دادند. اصاًل او را آدم حساب نمینمی

 ناخودآگاه پرسیدم:

 ای با جمشیدآقا دارید؟چه رابطه-

هایش را به چشمرنگ روی لبانش محو شد. لبخند کم

 استکان در دستش دوخت و زمزمه کرد:

شه گفت یه رهگذر. گفته ام، میهیچی. یه غریبه-

 بودم که...

چرا تا امروز ندیدمتون؟ هیچ اسم و خبری توی -

 روستا از شما نیست.
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باز نیشخند کجی زد و دلم ریخت. لعنت به تو لیال... 

 چشم و رویت!لعنت به تو و این دِل بی

زیادی نیست که برگشتم، کسی من رو مدت -

 شناسه.نمی

کان جا بود؟ به تبازگشته بود؟ یعنی... از ساکنان همین

دادن سرم اکتفا کردم و ترجیح دادم چیز دیگری 

نپرسم. برگشتم و استکان دیگری پر کردم، و با گفتن 

، استکان را داخل سینی گذاشتم و از او «با اجازه»

 فاصله گرفتم.

دم، سینی را کنار مامان گذاشتم و استکان به تخت رسی

سمت بهاره گرفتم. استکان را با انزجار از چای را به 

 دستم گرفت و دماغش را چین داد:

 قدر سرد شده؟ چرا این-
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 که فقط خود بشنوم، زمزمه کردم:جوری

 های داغ کجا ریختن!دیدی اون چاییاگه می-

 لیالجان؟ کجایی؟-

تکان دادم و به بهاره نگاه  سرم را تند و نامحسوس

 کردم.

ی دخترها چاییت رو بخور، بعد بریم پیش بقیه-

 غیبت کنیم، ها؟

 ی تأسف تکان داد.نوچی کرد و سرش را به نشانه

 مردک ده میان راه ندید، سراغ کدخدایه گیفت!-
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 دهم

 

تخت نشستم و ای باال انداختم. محکم روی شانه

چای را یک نفس و تلخ سر کشیدم. آن دو چشم 

جا جلوی دیدگانم نواز، درست همینمهربان چشم

 رفتند.حک شده و از نظرم کنار نمی

 لیال؟ کیجا جان؟ با توام؟-

 گنگ نگاهش کردم و لب زدم:

 شده؟جانم؟ چی-

ای بابا... حواست کجاست؟ ببین، میای بریم -

 برقصیم؟
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ی ی نفرقص نداشتم. سرم را به نشانه اصاًل حوصله

 تکان دادم و کالفه، نفسم را بیرون فرستادم.

ش رو ندارم. بنش حاال بعدًا بریم، نه بهاره، حوصله-

 باشه؟

 ایَسن ببینم لیال، چرا االن نمیشه؟-

 ای جور کردم:سریع بهانه

جا هستن، جمشیدآقا و کارواِن ِگَشه هامون اینمامان-

ست، به فکر های غریبهجا پر از آدماینهم اومدن و 

 نگاه پدرامون باش!

 دست به سینه و با عجز، نگاهم کرد.

لیال؟ یه رقص محلیه دیگه، گمون نکنم چیزی بگن. -

ی زنی، انگار قراره ستارهحاال طوری دم از رقص می
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مجلس بشیم و با یه شال دور کمرمون اون وسط 

 وستا اون وسطن. اهالی ر غوغا کنیم. نگاه کن، همه

لب برچیدم که با حالت قهر سرش را برگرداند. از 

ای طرف ناهید و سودا رفت. شانهکنارم بلند شد و به

هایم شدم و باال انداختم. مشغول ور رفتن با ناخن

بدون اینکه متوجه شوم، فکرم معطوِف یوسف شد. 

جا توانستم فکرم را یکلعنت به تو لیال... اصاًل نمی

حوصله از روی تخت بلند شدم و به نم. بیجمع ک

 شویی پشت عمارت رفتم.طرف دست

آبی به صورتم زدم و سپس شیر آب را بستم. نم 

صورتم را با پایین روسری روی دوشم گرفته و مسیر 

 بازگشت را در پیش گرفتم. 
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در میان راه بازهم دیدمش. صورتش حالتی جدی به 

ف زدن بود و خود گرفته بود. با مردی مشغول حر

 هیچ توجهی به اطرافشان نداشتند.

گویا مردی که پشتش به من ایستاده بود، سعید بود. 

پسر بزرِگ جمشیدآقا از همسرش اولش، که مریض 

خاطر حال خرابش، تا به االن داماد نشده  بود و به

بود. البته جمشیدآقا او را به خواستگاری دختران 

کرد. زنان روستا یزیادی برده بود، اما او قبول نم

دخترها، خودشان جواب رد به او »گفتند که:  می

 « دهند.می

چهره، مادر سعید، تا االن کردم که گلتعجب می

اقدامی نکرده و به خواستگاری خواهرزادگان خود 

رفت هم باز وصلتی سر نرفته است. هرچند، اگر می
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گرفت. به قول معروف، خِر سعید از کرگی دم نمی

ها دانستم اما زمزمهاش را دقیق نمیبیماری نداشت!

 کردند که قلبش مشکل دارد.پچ میپچ

هایی که با خود داشتم، پرت کردم حواسم را از حرف

ی یوسف نگاه خیره و خواستم رد بشوم که متوجه

های درخشانی شدم. دم عمیقی گرفتم و به آن چشم

. اما کردند، زل زدمپروا نگاهم میکه گستاخانه و بی

طاقت نیاوردم؛ نگاه گرفتم، رو برگرداندم و راه 

 عمارت را در پیش گرفتم...

 اشهای زیرپوستیآن شب با تمام خوشی و استرس

تمام شد و به خانه بازگشتیم. در راه بازگشت، مازیار 

همراه من شد و پدر و مادرم برای کمک به اهالی 

 دند.جا برای مجلس فردا مانعمارت و آماده کردن آن
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جشن عروسی سهراب، هفت شبانه روز ادامه داشت 

نواختند و اهالی روستا و ها همچنان میو مطرب

عمارت، مشغول بزم و شادی بودند. حوالی ساعت دو 

و نیم به خانه رسیدیم. چارقدم را از سرم باز کردم و 

روی پشتی انداختم. کت بلند و سیاهم را از تن در 

م صاف کردم. مازیار هم آوردم و پیراهنم را در تن

ای جلوی داخل شد و کتش را روی صندلی گهواره

پنجره انداخت و خودش را روی صندلی پرت کرد. 

سرش را به عقب برد و نفسش را با شدت بیرون 

 فرستاد. 

 وای، خسته شدم. عجب روزی بود.-

 آره، منم خسته شدم... پاهام درد گرفت.-
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آرام از الی  هایش را باز کند،که چشمبدون این

 هایش غرید:دندان

 رقصی، بایدم پادرد بگیری.زنی، میآره دیگه؛ می-

ریز خندیدم. خودم را کمی باال کشیدم و کمرم را 

 جا کردم.روی پشتی جابه

داداش؟ من اصال رفتم وسط که برقصم؟ بهاره بود و -

 بقیه دخترها، همراهش.

هم هایش را آرام باز کرد و با سوءظن نگاالی پلک

 کرد:

 بهاره؟ دختر آقاحسین؟-

ی مثبت تکان دادم و به سر سرم را به نشانه

 ام نگاه کردم.های حنا خوردهانگشت
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 آره، همون دختِر آقاحسین.-

 همونی که چندبار هم من بردمتون شهر؟-

چه خوب و عجیب یادش بود! چشم از سر 

هایم گرفتم و مشکوک، الی چشم تنگ کرده انگشت

 .و نگاهش کردم

خیلی خوب یادته.ببینم یادته من دیروز چی پوشیده -

 بودم؟ اصاًل تاریخ تولد من رو به یاد داری؟

رنگش به طور محسوسی پرید و انگار که هول کرده 

باشد، خودش را روی صندلی صاف کرد و دستش را 

روی دسته صندلی گذاشت. خواست چیزی بگوید که 

ک ی صندلی ُسر خورد و یدستش از روی دسته

ام به هوا سمتش از صندلی آویزان شد. صدای خنده

های «آروم باش»و « ساکت شو»رفت، اهمیتی به 
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خندیدم. برادرم دل چنان میدادم و هممازیار نمی

کرد؟ لب گزیدم و سرم را پایین باخته بود و رو نمی

ای انداختم. دستم را جلوی دهانم بردم و تک سرفه

 م.ام را فرو ببرکردم تا خنده

مراقب باش خان داداش، من چیزی نفهمیدم، آروم -

 باش!

 

 

 

 

 یازدهم
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تا خواست از روی صندلی بلند شود، جیغ کوتاهی 

طرف اتاقم دویدم. کشیدم. از جا بلند شدم و به

دانستم مازیار همان جا روی صندلی نشسته و به می

کند. اما با این حال راه اتاق را میگافی که داده، فکر 

در پیش گرفتم و داخلش شدم. نگاهی اجماعی به 

سراسر اتاق انداختم؛ لحاف و تشک روی تخت 

چوبی بزرگی چیده شده بودند و مادر رویشان را، 

دار کشیده بود. زیر آن تخت هم پر بود ای گلملحفه

 ای که برای من آماده کرده!از جهیزیه

ی دیگر اتاق، کمد چوبی سه تکه شکالتی در گوشه

ترین و گیررنگی وجود داشت. چشم

ترین قسمت، کنار پنجره و میزکارم بود. داشتنیدوست

ساز و چرخ خیاطی کوچکی را روی میز چوبی دست
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خواستم خیاطی بزرگی گذاشته بودیم و هروقت می

  م!دوختُبریدم و مینشستم، میکنم، کنار پنجره می

مادرم یادم داده بود، هرچند هنوز در مقام شاگردی 

بودم، اما کارم هم چندان بد نبود. او برایم از کت و 

دار زنان در تهران های لبههای شهری و کالهدامن

های گفت. از مردان کت و شلوار پوش با کالهمی

گفت و من در شان میهای داگالسیپهلوی و سبیل

 ..کردم.خیالم تصورشان می

سمت پنجره رفتم و جلویش ایستادم. عمارت از به 

و  جا به خوبی مشخص بود. چراغهمین

هایشان همچنان روشن بود و صدای ساز و فانوس

 رسید.دهل، از این فاصله هم به گوش می
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ی نشستم و آرنجم را روی پایه پشت میز خیاطی

ام گذاشتم. سرم را چوبی نارنجی رنِگ چرخ خیاطی

پنجره برگرداندم و به آن عمارت زل زدم.  سمتبه 

ی هادیدم! پلهشاید به خواب چنین خانه بزرگی را می

با اپن سنگی و  ی شهریمرمرینش، آن آشپزخانه

کاری دیوارهای عمارت، از آن ها و گچکاریتراشه

ای که حتی روز و شهری ساخته بود. خانهبه یک خانه

بود. زندگی در شاید در شهر هم کمتر کسی صاحبش 

آن، برای تک تک دختران روستا آرزو بود. اما فقط 

زندگی در عمارت... نه زِن جمشیدآقا و عروس 

 پسرش شدن و رفتن در گردان زنان عمارت!

یاد گلچهره افتادم؛ زنی چاق و پیر و بداخالق، که با 

کشید، هایش میی کلفتی که به چشمآن سرمه
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ش الوم بود در جوانیرسید. معتر به نظر میترسناک

چهره یک زن فربه و زیبایی بود. جمشیدآقا، از گل

پسر و سه دختر داشت. او عادت داشت به هووهایش 

چربید و کسی زور بگوید و انصافا هم زورش می

 جز پریناز.جلودارش نبود. البته به

تو را بیشتر از زن اول دوست »همسر دوم بودن، یعنی 

داشتم دیگر احتیاجی به تو  دارم، که اگر کمتر دوست

 « نبود!

ماجرای پریناز و گلچهره هم همین بود. سهراب هم 

از این قدرت مادرش استفاده کرد و جمشیدآقا برایش 

 جشنی شاهانه ترتیب داد.

شمار های بیسرم را روی میز گذاشتم و به چراغ

ها معلوم بود، عمارت که از این فاصله فقط نور آن
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جایش، هیچ دختری نداشت و به خیره شدم. پریناز

هووی بعدی جبران مافات کرده بود. همسر سوم، 

سارگل، اجاقش کور بود. نه به آن منظور که اصال 

شد؛ او تا به حال چندین دختر برای بچه دار نمی

دنیا آورده بود و زنان عمارت لقب اجاق جمشیدآقا به

 کور را به او داده بودند! 

 اش را وقتیبود. البته زیبایی زن زیبا و الغر اندامی

شد بسنجم که دماغ استخوانی و نسبتًا بزرگش را می

در نظر نگیرم. پدرش  کارگر مزرعه جمشیدآقا بود و 

خاطر محصوالت از دست رفته مزرعه، به به

 اش درآمده بود.همسری

خوابم گرفته بود. دیگر توان فکر کردن به زنان 

دبار، باز و بسته عمارت را نداشتم. چشمانم را چن
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کردم و خمیازه کشیدم. طوری خوابم گرفته بود که 

انگار داشتم پرش گوسفندان از روی پرچین را 

گفتم چه شک اگر به بهاره میشمردم. بیمی

 ایگردنی جانانهگذراندم، پسهایی در سرم میفکری

 کرد!نثارم می

اش گفت باید به جمشیدآقا و خانوادههمیشه می

گذاریم و هرچیزی که داریم، از صدقه سرِی احترام ب

ردم، کگفتم و مخالفت میاوست. تا چیزی به بهاره می

رفت، و از پرید و باالی منبر میمن می سریع به

حسنات جمشیدآقا و کارهای نیکی که انجام داده 

 کرد.سخنرانی می
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پدرش با کمک جمشیدآقا، دکان کوچکی برای امرار 

د. برای همین بهاره خود را پا کرومعاششان دست

 دانست.مدیون او می

هایم برای خودم، زدنام گرفت. حرفدوباره خمیازه

ماند که مرا به خواب وا مثل الالیی آرامی می

هایم روی هم افتادند و سر و صداهای داشت. پلکمی

 ذهنم یک آن، آرام شدند...
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 دوازدهم

 

وارد حیاط شدم و صدای ساز و دهل بیشتر شد. 

طرفش رفتم و باهم،  طرف حیاط دیدم. بهپرستو را آن

سمت دخترها قدم برداشتیم. سنگینی نگاهی را به

باره روی خودم احساس کردم و تمام وجودم به یک

خواست سرم را باال بیاورم و به یخ زدند. دلم نمی

هم فهمیده بود انگار. اطراف نگاه بچرخانم. پرستو 

اش، برخالف اصرارهایش برای سرکوب کنجکاوی

 آرام پرسید:

 شناسی؟گم... لیال؟ اون مرده رو میمی-

لبانم را جمع کردم و همراه بیرون دادن نفسم، جوابش 

 را دادم:
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 نه، ولی دیشب دیدمش. چطور؟-

اش زاده خیلی دربارهای خاناون دخترهای افاده-

 گن...ش هم میهمهکنن، پچ میپچ

 ادایشان را در آورد:

 کرده، اینشوهر فقط شوهِر فرنگ رفته و تحصیل-

 سواد هم مگه شوهرن؟های در و دهاتی بیزادهخان

 سمتاش زدم. فکرم دوباره به لبخندی به لحن بامزه

اش چیزی جز یک یوسف سوق پیدا کرد. چرا درباره

 ا کالفهدانستم؟! نفسم راسم و فرنگ رفتنش نمی

 بیرون فرستادم و به پرستو نگاه کردم.

ش کیه؟ دونی؟ خانوادهش میچی درباره-

 شناسیش؟می
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 به دخترها رسیدیم و تن صدایش را پایین آورد.

یه چیزهایی از زبون یکی از دخترهای عمارت ده -

 گفت همین مرد مرموز، یه رابطهباالیی شنیدم. می

گفت هم ره، میجمشیدآقا دا نزدیکی با خانواده

براشون عزیزه و هم منفور. دقیق منظورش رو 

 دونم لیال، حس خوبی بهش ندارم.نفهمیدم ولی... نمی

من هم نسبت به یوسف حس خوبی نداشتم... 

م دیدمش مریضدانستم، انگار که وقتی میداشتم؟! نمی

کرد که نگاهم را کرد! مجبورم میام میکرد! درماندهمی

م و بدون پلک زدن و شاید برای قفِل چشمانش کن

 ها، خیره نگاهش کنم...دقیقه

زنی. قرار دیروز، پارچه ُبران بود و امروز مراسم نارنج

ها را در بود بعد از ناهار مراسم انجام شود. تخت
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حیاط چیده و همه را صدا زدند تا برای ناهار و 

 هایمان این بود کهتماشای مراسم بیایند. خوبی مراسم

 شد.وی مردانه و زنانه بودن حساس نمیکسی ر

فقط موقع رقص، آن هم اگر پسران جوان مجلس زیاد 

دید زنان عمارت، زنان جدا و مردان بودند، به صالح

های محلی، رقصیدند. اما باز هنگام رقصجدا می

همان آش بود و همان کاسه. همه باهم شادی و 

 کردند!پایکوبی می

یوان نشسته بودیم و چندتا ی دخترها در اهمراه بقیه

ها، دور عروس و داماد حلقه زادهها و ارباباز جوان

زده بودند. سهراب دور عروس چرخید و با کل 

کشیدن پسران و دختران جوان، روی سرش نقل و 

سکه پاشید. با فاصله نه چندان نزدیکی از او ایستاد و 
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طرفش انداخت و عروس، با جفت  نارنج درشتی را به

هایش نارنج را گرفت و به سینه فشرد، که با این تدس

 کارش صدای کل کشیدن دختران بلند شد.

ی حیاط رفتند و باهم، چند دوری به سمت چاه گوشه

ای در دستش دور چاه چرخیدند. سهراب، سکه

سمت بهاره  گذاشت و سکه را داخل چاه انداختند. به

 خم شدم و آرام پرسیدم:

 شون برای چیه؟اختنبهاره؟ این سکه اند-

اندازن تو چاه برای بقای دونی مگه؟ سکه رو مینمی-

 خوشبختیشون. منم از مادربزرگم شنیدم.

 سر تکان دادم و لبانم را جمع کردم.

 رن.آهان... خیلی دیگه دارن طبق رسوم پیش می-
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خب دیگه... باید تو این شیش روز باقی مونده هم -

 یه کاری کنن یا نه؟

سمت تخت  نگاهشان کردم. بهخندیدم و 

ها، مخصوصشان رفتند تا ناهار بخورند و مردها و زن

شروع به پخش غذا کردند. مشغول حرف زدن با 

بهاره بودم که نگاه سنگینی را روی خود احساس 

م ترسیدشناختم و راستش میکردم. جنس نگاه را می

 بار را دیگر رسوا شوم...این

ای زد و تا که بهاره سقلمهرویم گذاشت غذایم را روبه

حواسم را جمع کنم. غذا را خوردیم و پس از کمی 

استراحت، عروس و داماد بلند شدند تا نهال توت 

بکارند. بیل نویی را ربان زده و به دست داماد داده 

تر ایستاده بود و منتظر، دست طرفبودند. عروس آن 
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 یکشید. پس از کنده شدن چالههای نهال میبه بوته

سمتش رفت و نهال را با نه چندان بزرگی، عروس به 

کمک داماد کاشتند. همزمان با کاشتنش، زنان و 

 جوانان شروع به کل کشیدن و شادی کردند.

دوباره آن روز را تا شب، زدند و رقصیدند و من 

تماشایشان کردم و اصرارهای مریم و بهاره را مبنی بر 

فتم. مطمئن بودم از پایکوبی همراه دیگران، نادیده گر

توانستم شادی کنم شوند اما... نمیدستم ناراحت می

قرار و نگران جوشید، بیدر حالی که چیزی در دلم می

دانستم برای چه ولی... بودم و حالت تهوع داشتم. نمی

. خواست باال بیایدجنبید و میچیزی در ته گلویم می

آن  یشاید از استرس بود؛ استرس از دیدن دوباره

توانستم خوشی نگاه... شک نداشتم همان بود! نمی
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داد از ّسر که رنِگ رخسارم، خبر میکنم درحالی

 درون...

 

 

 

 

 

 سیزدهم

 

چندنفر از مهمانان راه دور قصد رفتن کردند و 

مجلس کمی شلوغ شد. مازیار از شلوغی مجلس 
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ای کشاندم. و به گوشهاستفاده کرد، صدایم زد 

 رویش ماندم و با تکان سر، پرسیدم:روبه

 چی شده؟-

 کالفه سرش را برگرداند و به اطراف نگاه کرد.

 خوام ببرمت خونه.می-

 متعجب گفتم:

 جشن هنوز تموم نشده مازیار.-

ترسیدم. براق نگاهم کرد. دروغ چرا، از نگاهش می

مطمئن اش به خون نشسته بودند و چشمان خسته

 بودم که اتفاق ناخوشایندی پیش آمده بود...

 های پسر خان ده باالیی بهت خوشم نمیاد.از نگاه-
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چی؟ ولی مازیار... من که کاری باهاشون ندارم. تو -

که حواست بهم هست، دیدی برگردم حتی نگاهشون 

 کنم؟

پشت روی صورتش کشید و دستی به ریش کم

 سردرگم نگاهم کرد.

دونم از تو هیچ خطایی سر لیال، می شناسمتمن می-

 زنه... ولی نگران نگاهای پسر خاَنم...نمی

 نفسش را کالفه بیرون فرستاد و ادامه داد:

 روی من رو زمین نزن. بیا برگردیم خونه، باشه؟-

ای گفتم. مگر «باشه»دم عمیقی گرفتم و ناچار، 

توانستم چیزی به او بگویم؟ رگ غیرتش باال زده می

زاده بگوید باالی توانست به خاناز طرفی نمیبود و 

چشمت ابروست. از دخترها خداحافظی کردیم و بعد 



 

Romanzo_o 94 

سمت خانه به راه  از اطالع دادن به پدر و مادرمان، به

افتادیم. موقع رفتن، قضیه را سرسری برای بهاره 

جا تعریف کردم که گفت اگر کمی هم در آن

گیری خونینی ماندیم، بین مازیار و پسر خان درمی

تری آمد و ممکن بود کار به جاهای باریکپیش می

بکشد. اگر همه چیز به رفتن من بستگی داشت، پس 

 چه بهتر از بازگشتم؟

ای، دست به سینه ایستادم و به خانه رسیدیم و گوشه

توجه به من، روی صندلی نشست و نگاهش کردم. بی

ای بعد هایش شد. دقیقهمشغول درآوردن جوراب

 طاقت نیاورد. سر باال آورد و نگاهم کرد.

 چیه؟-

 پرخاشگر و نگران نالیدم:
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 بهم بگو چی شده و چی شنیدی... توروخدا!-

اش، روی زمین نشستم و دستانم را به کنار صندلی

 دسته صندلی گرفتم.

من و تو خیلی صمیمیه، من و تو خواهر و  رابطه-

دونی که ا. میهبرادریم، اما نه مثل بقیه خواهر و برادر

دونم که تو هم دوستم چقدر دوستت دارم و اینم می

داری و حاضر نیستی خار توی پام بره. ولی این رو 

دونم به خاطر همین عشق برادرانته که تا همین هم می

تر حاال هم دست روم بلند نکردی و بهم از گل کم

نگفتی.  ولی این ساکت موندنت... از صدتا کتک 

 هاتدونی که طاقت این بداخالقی! میبرای من بدتره

 رو ندارم... بگو داداش... بگو جوِن لیال!



 

Romanzo_o 96 

دستی میان موهایش کشید و به عقب فرستادشان. از 

روی صندلی بلند شد. کنارم روی زمین نشست و 

هایش گرفت. کالفگی از سر و دستم را میان دست

بارید و همین نگاه نگرانش، تشویش به رویش می

 انداخت.می جان و دلم

یه دختر  امروز... شنیدم داشت با پسرعموش درباره-

زد. اول دقتی نکردم با اندام حرف میرو و گلپری

خودم گفتم به من چه؟ اما بعد که اسم تو رو از 

زبونشون شنیدم... تموم تنم گر گرفت لیال. از طرفی... 

تونستم بهشون چیزی بگم. اون پسر، دوست نمی

ود و عالوه بر اون، خودش هم صمیمِی سعید ب

ها زاده بود. فقط تونستم یه گوشزدی کنم که بچهخان
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جا دور کردن. جریان رو فهمیدن و من رو از اون

 امشب برای همین یکم زود برگشتم...

مرد بود. روی ناموسش حساس بود و به او حق 

شد و دلش کرد، عصبی میدادم که اگر پرخاش میمی

زمان را زیر مشت و لگد بگیرد. خواست زمین و می

چهار روز -سمت یوسف پر زد. اگر این سهفکرم به 

ته دیدم؟ گفرفتم، دیگر او را کجا میباقی مانده را نمی

بود که شده طبیب روستا... اما نه مریض بودم و نه به 

طب خوانده را  ماندن او اعتمادی بود! مرد فرنگ رفته

 چه به روستا نشینی؟!

کالفه به بیرون فرستادم و از روی زمین بلند نفسم را 

سمت مازیار دراز کردم و لبخند شدم. دستم را به

 کجی کنج لب نشاندم.
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پاشو خان داداش، بلند شو برو بخواب. منم سعی -

دونی کنم نیام؛ البته اگه مامان و بابا چیزی نگن. میمی

 که بابا چقدر از جمشیدآقا حرف شنوی داره.

 رویم ایستاد و سرش را پایین انداخت.هبلند شد، روب

 خوام شر بشه لیال.ای میاری؟ نمیچه بهونه-

از همین حاال، شروع کرده بودم به چیدن کلمات 

کردم که چطور دروغ پشت سر هم و به این فکر می

گفتم آوردم؟ میبگویم تا باور کنند. بهانه خستگی می

 پدرجشن و عروسی دوست ندارم؟ اگر حقیقت را به 

 شد. پدرم رابطهشک آشوب به پا میگفتیم... بیمی

خوبی با جمشیدآقا داشت و یک اخم و تشر او برای 

خانان ده باال، برابر بود با اعالن جنگ بین دو طرف و 
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هایی که حتی تصورشان هم برایم وحشتناک درگیری

 بود. لب گزیدم و با لحن نامطمئنی به مازیار گفتم:

 . خودم درستش می کنم.نگران نباش داداش-

سرش را باال آورد و لبخند مهربانی به رویم زد. نفس 

ت سمعمیقی کشید و بعد از گفتن شب بخیر، به 

. دانستم خسته استاتاقش رفت تا استراحت کند. می

این دو روز فشار زیادی رویش بود. احترام و زور 

ها، باعث شده بودند نتواند بازوی خان و خان زاده

ی به زبان بیاورد، و صدالبته مطمئن بودم که اکلمه

 خورد...خون خونش را می
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 چهاردهم

 

بودم. از سر صبحی که از خواب پریده بودم،  کالفه

حالم، به سراغ فکرهای مختلف ذهِن آشفته و پریشان

 رفت.می

ه چه مرگم شد دانستم دقیقًاکه نمیکالفه بودم از این

که دائم مشغول فرار از اویی بودم که حتی بود. از این

های بیخودی که باید شناختمش. از بهانهخوب نمی
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شنیدم که چون هایی که باید میآوردم و حرفمی

 خواستم طوری که راحت هستم، عمل کنم!فقط می

زیر پتویم فرو رفته و یک آن، گر گرفتم. کالفه پتو را 

روی تشکم نشستم. حتی آن کوفتگی  کنار زدم و

قدری که باید، ی دیشب هم نتوانست مرا آنمسخره

ی اتاق را تا ته گشودم. بخواباند. بلند شدم و پنجره

کالفه بودم بابت احساس عجیبی که آرام آرام، به جان 

و تنم رخنه کرد و تمام آن شور و اشتیاقی که 

ل به ، تبدیتوانستم در این هفت روز داشته باشم رامی

 یک بغض مسخره کرده بود!

خواست... کمی دور شدن از دلم کمی استراحت می

این حال و هوا... کمی آرامش برای رفع کالفگی و 

شاید چندین روز خواب، برای گذر از این روزهای 
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 طرفمزخرفم. به مادرم نگاه کردم که با عجله، به این

ت. گشرفت و انگار دنبال چیزی میطرف میو آن

 گلویم را صاف کردم و صدایش زدم.

 قدر عجله داری؟شده اینمامان؟ چی-

 برگشت و نگاهم کرد.

دنبال یه لباس خوبم لیال. امروز جشن عروسیه، -

 خوام یه دست رخت و لباس خوب بپوشم.می

از جلوی پنجره فاصله گرفتم. تشک را تا زدم و روی 

 تخت گذاشتمش.

وده مآرجان. هات خوب بشما که همیشه لباس-

هات بعدش هم، یه جشنه دیگه. یکی از همون لباس

 رو بپوش برو.
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 نگاهی به من انداخت و جدی گفت:نیم

با من بحث نکن! تو هم پاشو برو آبی به دست و -

روت بزن، لباست رو عوض کن، بریم. امروز رو 

 زودتر میریم.

 میگم... میشه من نیام؟-

کفر گفتم! چه چنان ابرو در هم کشید که حس کردم 

 آمدم؟اشکالی داشت اگر نمی

کنن؟ میگن دختر خیر، با خودشون چی فکر می-

فالنی دو کالس سواد داره، خودش رو برای ما 

 گیره. زشته اگه نباشی.می

شد؟ مسلما خیلی آمدم... سهراب ناراحت نمیاگر می

شد. کمی این پا و آن پا کردم و از دستم دلخور می

 سرانجام گفتم:
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هم مونم، بعد باکم دیرتر میام. منتظر بهاره میس یهپ-

 میایم.

دست از تا زدن پیراهنش برداشت و موشکافانه نگاهم 

 کرد.

 وقت چرا دیر میای؟اون-

خب... به خودم برسم دیگه! مگه شما نگفتی جشن -

 اصلی امروزه؟ دوست ندارم هول هولکی آماده بشم.

داخل کمد سری از روی تأسف تکان داد و لباس را 

 گذاشت.

زیاد سرخ و سفید نمالی به خودت. سهراب بدش -

 میاد!
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به تکان دادن سرم اکتفا کردم. این تنها راه بود، که دیر 

سوخت و طوری نه سیخ میبروم و زود برگردم. این

رفتم تا اهل و عیال نه کباب. هم به مهمانی می

جمشیدآقا به خودشان نگیرند، هم حضورم را 

کردم تا مازیار از من ناراحت از قبل میتر رنگکم

 نشود.

مامان رفت و مشغول جمع و جور کردن خانه شدم. 

ساعاتی بعد، بهاره به دنبالم آمد که گفتم منتظر بماند 

تا آماده شوم و بعد به راه بیفتیم. لباسم را پوشیدم و 

 خواستم از اتاق بیرون بروم که بهاره توپید:

 ت روحت لیال! یه چیزی بزن به اون صور-

 لب گزیدم و سرم را پایین انداختم.

 داداشم اجازه نداد بهاره. ولش کن، بیا بریم.-
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چادرم را هم برداشتم و به راه افتادیم. به خانه 

د و رقصیدنجمشیدآقا رسیدیم. کودکان با اشتیاق می

ها، ها و مطربدادند. طبالزنان آواز محلی سر می

شان واندند تا همراهیخزدند و همراه زنان میمی

ای، به دور از چشم مردان نشستیم. روی کنند. گوشه

ام معلوم تر بیایم و چهرهتخت سر خوردم تا پایین

 نشود. بهاره نگاه وحشتناکی به من انداخت و غرید:

 این چه وضع نشستنه؟ پاشو درست بشین، زشته!-

اجبار، صاف نشستم و نفسم را کالفه بیرون به

ا بیرون رفتن شهناز اسپند به دست، همه فرستادم. ب

هلهله کشان بیرون رفتند و عروس را به داخل 

عمارت آوردند. همراهان و خانواده عروس نیز داخل 
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ای به پهلوی بهاره شدند و سالن شلوغ شد. سقلمه

 زدم و شلوغی را بهانه کردم:

ها جا شلوغ شد، بذار مهمونبلند شو بریم، این-

 بشینن.

 که دستم را گرفت و مرا روی تخت نشاند. بلند شدم

مگه ما مهمون نیستیم؟ ما هم دعوت شدیم دیگه، -

 پس واسه چی باید بریم؟

 هایهاشون از فک و فامیلپاشو بهاره، ببین مهمون-

عروسن، ما فقط اهالی روستاییم. بیا بریم اون پشت، 

 یا اصاًل بریم آشپزخونه کمک حال بقیه.

و از روی تخت بلند شد. تا  ای باال انداختشانه

خواستم مسیر آشپزخانه را در پیش بگیرم، از دستم 
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سمت راه پله طبقه باال کشاند. نگران گرفت و مرا به

 پرسیدم:

 ریم؟کجا می-

های طبقه باالیی بمونیم، دیدمون به بریم کنار نرده-

 گیریم.مجلس بهتره. جای کسی رو هم نمی

 ولی آشپزخونه...-

کنن ما بریم پیش آشپزها اومدن شادی میمادرامون -

 که چی؟ احمق نشو لیال جان!
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 پانزدهم

 

ها گرفتم. ناچار کنارش ایستادم و دستم را به نرده

متوجه شدم که توجه چندنفری به ما جلب شد. لعنت 

موقع باز به تو لیال، لعنت به تو که دهانت را بی

کنی! باز حداقل آن پایین، نگاه کسی خیره به ما می

نبود اما حاال و در این وضعیت... شک نداشتم 

شد، اولین جایی که نگاه هرکسی که از در وارد می

 کرد همین باال بود.می

ای را روی خودم احساس همان لحظه، نگاه خیره

اش بگیرم و نگاهش نکنم کردم. سعی کردم نادیده

ا برگرداندم و زیرچشمی، به مرد مرموزی اما... سرم ر

زد، چشم دوختم. ای ایستاده و لبخند میکه گوشه



 

Romanzo_o 110 

کردم چشمان هیز و براقش از همان فاصله احساس 

سنگین را نداشتم. نفسم  کند. طاقت این نگاهذوبم می

زیر سنگینی نگاهش بند آمده بود. پراسترس و عصبی، 

 دست بهاره را گرفتم و آرام گفتم:

 جا راحت نیستم.تر بمونیم، اینطرفبیا بریم اون-

 بدون این که سرش را برگرداند، جوابم را داد.

جا راحتم، عروس رو ببین چه ِا ول کن من این-

 خوشگل شده!

سمت راه نگاهم به آن مرد افتاد که قدم برداشت و به

پله آمد. دست بهاره را گرفتم، به عقب کشاندمش و 

م. انگار گممان کرده بود. با خیالی به تِه ایوان رفت

آسوده ایستادم و سعی کردم ذهنم را از آن نگاه 

م هایش بیفتشد یاد نگاهمعذب کننده دور کنم. اما نمی
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و کالفه نشوم. نفسم را با شدت به بیرون فرستادم و 

ناخودآگاه، به پشت سرم نگاه کردم که متوجه صدای 

 آمد.ته راهرو میجر و بحثی شدم. انگار صدا از اتاق 

طرف راهرو چرخیدم و نگاهم را به در دوختم. الی به

در باز بود و صدای جروبحث، داشت کم کم باال 

سمت در قدم رفت. از بهاره دور شدم و به می

خیال این کنجکاوی توانستم بیبرداشتم. چرا نمی

دانستم همین کنجکاوی، ام شوم؟ من که میاحمقانه

 داد...می باالخره کار دستم

تا جایی رفتم که توانستم از الی در، افراد داخل اتاق 

را ببینم. االن عروسی بود و در عمارت داشتند 

 کردند؟! جروبحث می
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صدای آشنایی بلند شد، صدایی که توأم با خشم و 

 عصبانیت بود.

بهت گفتم دست از سرش برداری... گفتم ندیدش -

 بگیر. گفتم یا نه؟

ثل صاحب صدای اولی، عصبی مرد دیگر درست م

 غرید:

خیالش بشم؟ کور چرا؟ چون تو گفتی باید بی-

 !ی مادرتخوندی. اگه بیاد طرف تو، میشه یکی لنگه

صدای کوبش شخصی به دیوار آمد و بعد صدای 

 بار با آرامش به گوشم رسید:آشنای آن شخص، این

 تو به چه حقی...-



 

Romanzo_o 113 

قامت  با دیدن سرم را کمی تکان دادم تا بهتر ببینم که

یوسف، خشکم زد. آب دهانم را فرو بردم و قدمی به 

عقب برداشتم. یوسف داشت... داشت با چه کسی 

 قدریکرد؟ ولی آخر بحثشان سِر که بود؟ آندعوا می

 ارزشش را داشت که گالویز شوند؟

مردی که پشتش به من بود، به زمین پرت شد و آخ 

شتم تا صدای آرامی گفت. دستم را جلوی دهانم گذا

 کشیدنم بلند نشود. « هین»

لعنت به تو لیال! لعنت به تو و فضولی کردنت! فرار را 

بر قرار ترجیح دادم. ماندن را جایز ندانستم و قدم تند 

کردم. با دو خود را به بهاره رساندم و کنارش ایستادم. 

 غیبتم شده بود، با سوءظن نگاهم کرد. بهاره که متوجه

 ی؟کجا رفته بود-
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جا. بهاره، بیا بریم پایین... ته راهرو دارن هیـ... هیچ-

 جا باشم.خوام اینکنن، نمیجروبحث می

 پله بهسمت راهدر کمال تعجب، بدون هیچ حرفی به

ها رفتیم و سمت مهمان راه افتاد و دنبالش رفتم. به

 خود را میاِن جمعیت گم کردیم.

ان گوشه کز چنان، در همناهار را خوردیم و من هم

کرده و حتی جرئت نداشتم از جایم تکان بخورم. هوا 

شد که همان رفت و چند ساعتی میرو به تاریکی می

جا نشسته بودم. سهراب آمد و با عروس مشغول 

رقصیدن شدند. زنان و دختران اهل عمارت، دورشان 

چرخیدند و زدند و گاه میحلقه زدند، گاه بشکن می

 مازیار به گوشم خورد.  زدند که صدایدست می
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نفسم را در سینه حبس کردم، چرخیدم و عاجز 

هایش قرمز اش برزخی و چشمنگاهش کردم. قیافه

شده بود. آب دهانم را فرو بردم و به بهاره گفتم که 

سمت مازیار رفتم. برود. قدم به جلو برداشتم و به

 رویش ایستادم و آرام رسیدم:روبه

 چیزی شده؟-

اطراف انداخت و سرش را پایین آورد. نگاهی به 

 اش غرید:هم فشردههای بهآهسته و از میان دندان

زود چادرت رو بپوش بریم خونه. کسی حواسش -

نیست، مامان و بابا پرسیدن، میگم حالت خوب نبود 

 فرستادمت خونه.
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بدون حرفی سر تکان دادم و بازگشتم تا چادرم را از 

بهاره به دنبالم آمد و آویز ته راهرو بردارم. رخت

 متعجب پرسید:

 شده؟ حال داداشت انگار به راه نبود.چی-

 لرزیدند.هایم برای برداشتن چادر میدست

 گردم.هیچی نشده، دارم بر می-

 کنارم ایستاد و آهسته و مظلوم گفت:

 گردی؟ پس من چی؟برمی-

جا بمون، زشته اگه جفتمون بریم. اگر تو همین-

ید لیال کجاست، بگو حالش خوب مامانم ازت پرس

 نبود و مازیار بردش خونه. باشه؟
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سرش را تکان داد و نگران نگاهم کرد. خداحافظی 

سمت مازیار رفتم. دستم را محکم میان کردم و به 

اش گرفت و فشرد. از عمارت دست سرد و یخ زده

بیرون رفتیم و خواستیم از حیاط رد بشویم، که صدای 

 .سعید به گوشم خورد

 

 

 

 

 شانزدهم
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هایش را مازیار چرخید و کالفه نگاهش کرد. دست

هایش نشانده مشت کرده و لبخندی زورکی روی لب

طرفش رفت و من هم منتظر، چشم به آنان بود. به 

دوختم. کمی با هم حرف زدند و سعید دستش را 

ر بازویش را از گرفت تا به داخل بروند، که مازیا

 سمتم آمد.دست سعید درآورد و به 

 شده؟ نمیای بریم؟چی-

 کالفه چنگی به موهایش زد و به سعید نگاه کرد.

تونی تنها بری؟ هوا کامل تاریک نشده... تا خونه می-

گه بریم داخل، هم راه زیادی نیست. سعید می

خوان شام بدن، برای پخش غذا کمک الزم دارن. می

 .تونی یا..بهش نه بگم و برگردم خونه. می تونمنمی

 چرخید.سردرگم، چشمانم بین سعید و مازیار می
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ش ده دقیقه راهه مازیار. نه، میرم. نگران نباش. همه-

 رسم.بدو بدو برم، سر پنج دقیقه می

با تأمل سر تکان داد، خداحافظی مختصری کرد و به 

تم؛ همراه سعید داخل رفت. نگاهی به آسمان انداخ

هوا چندان هم روشن نبود! جاده تقریبًا تاریک بود و 

تر را روشن طرففقط نور عمارت، فضای کمی آن

 کرده بودند. از آن به بعد، سیاهی بود و سیاهی...

قدم برداشتم و جلو رفتم. بازوهایم را بغل گرفتم و 

مردمک چشمانم را تا حد امکان گشاد کردم تا بهتر، 

 رفتم، نور همهرچقدر جلوتر می جلوی پایم را ببینم.

 تر. شد و دیدم تنگتر میکم

ای را درمیان جاده ناهموار میان آن درختان چنددقیقه

خش برگی را از پشت سرم طی کردم که صدای خش
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شنیدم. برگشتم و با سوءظن، به پشت سرم نگاه کردم. 

ترسیدم... نه از حیوان درنده و نه از نمی

 کرد...نها چیزی که نگرانم میها، ت«ازمابهترونن»

با دیدن مردی پشت سرم، هینی کشیدم و قدمی به 

 صدا، فقطعقب برداشتم. آب دهانم را فرو بردم و بی

اش رویم ایستاد. چهرهنگاهش کردم. جلو آمد و روبه

هایش معلوم بود و مشخص نبود، فقط برق چشم

 انداخت.ی بدی به جانم میهمان، دلهره

 کی هستی؟تو... تو -

هایش را داخل جیبش قدمی به جلو برداشت. دست

 فرو برد و نگاهم کرد.

 گردی؟ پس داداشت کو؟!تنها برمی-
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هایم یخ کرد و پاهایم سست لرز به تنم افتاد. دست

 شد. شک نداشتم که رنگی به رخم نمانده بود.

 خوای؟به تو چه؟ چی... چی از جونم می-

هایش را از جیبش بیرون دستای باال انداخت و شانه

 آورد.

کنم که قراره امشبش رو به سهراب حسادت می-

شاهانه تو حجله بگذرونه و من... بگذریم... 

 رسونمت خونه.می

پلک چپم پرید. ناباور سرم را تند تند تکان دادم و با 

 لکنت گفتم:

 تونم برم.نه نه، الزم نکرده، خودم می-
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قدم بلند پر کرد و سینه به ی میانمان را با یک فاصله

ام ایستاد. دست چپش را داخل جیبش فرو برد و سینه

لرزیدم، ام آورد. میسمت گونهدست راستش را به

م. توانستم تکان بخورانگار فلج شده بودم و حتی نمی

رسید؟ در میان زدم... صدایم به بقیه میاگر فریاد می

ند متری آن هیاهو و شادی... صدایم شاید حتی از چ

 رفت.بودم هم فراتر نمی جایی که ایستاده

. سوختگلویم خشک شده و با هر نفس کشیدنم می

چنگ به گلویم زدم و قدم به عقب برداشتم که پایم 

ای رفت و ُسر خوردم. تلو تلو روی سنگی خزه

هایی که تا حد امکان خوران، عقب رفتم و با چشم

 درشت شده بودند نگاهش کردم.

 ختر، کاری باهات ندارم.نترس د-
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 خوای؟چی می-

سرخوش خندید، خودش را به من رساند و سینه به 

ام ایستاد. دستش را باال آورد که به خودم لرزیدم. سینه

ام، روح از تنم پر با برخورد سر انگشتانش به گونه

 کشید.

 مهم نیست. یعنی االن مهم نیست!-

خورم ب ترسیدم تکانیجرئت تکان خوردن نداشتم. می

و دستانش، تمامم را در بر بگیرد. نفسم به زور باال 

آمد. حتی فکر کردن به عاقبت تنها آمدنم به مسیِر می

لرزاند. خدای من... فقط این جنگلی هم تنم را می

افکارم درست نباشد. حاضر بودم بمیرم اما یک صحنه 

از افکار مشوشم واقعی نشود. نیشخندی زد و سرش 
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. تحملش را نداشتم. چشمانم را بستم و را پایین آورد

 هایم پایین ریختند.ناخوداگاه، اشک

ام داغ شد و حس کردم وجودم را آتش زدند. گونه

کرد و با این ام میام شدت گرفت. بغض خفهگریه

گرفتم. اهمیتی به بغض خفه، به سختی نفس می

داد. کر شده بود انگار! دستانش هایم نمیالتماس

اش گرفت و آن را از درم رفت، از گوشهطرف چابه

سرم کشید که آن ته مانده بغضم شکست و بلندتر 

 توانستم... تحملش را نداشتم!گریه کردم. نمی

ا هدوباره نگاهم کرد. انگار که دیده بودمش؛ کنار نرده

اش شدم... باال آمد، ایستاده بودم و متوجه نگاه زننده

 . دیده بودمش...رو گرفتم و جایم را عوض کردم..

 ملتمس نالیدم:
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فهمی داری توروخدا ولم کن... عوضی ولم کن... می-

ذاره، بابام ت نمیکنی؟ مازیار زندهچه غلطی می

 زنه!آتیشت می

نیشخندی زد، سرش را نزدیک گردنم آورد و زیر 

 گوشم زمزمه کرد:

قدر هم از خداتم باشه دختر، از خدات باشه! این-

 رگت رو به سینه نکوب.یسنگ اون داداش ب

 

 

 

 

 هفدهم
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توانستم سر پا بایستم. گریه و التماس، تمام توانم نمی

را ربوده بود. زانوهایم سست شدند و خواستم بیفتم 

هم که چنگی به تنه درخت پشت سرم زدم. حالم به

شرمی که بیخورد؛ هم از خوِد ناتوانم و هم از آن می

هایم به خود، اجازه نزدیک شدن به مرا داده بود. پلک

روی هم افتادند. سرش را در گریبانم فرو برد و نفس 

هایم کرد. نالهام نمیگرفت. نفسم دیگر همراهی

 ام...شدند و هوشیاریتر میضعیف و ضعیف

جانم را به الی چشمانم آرام باز شد و نگاه بی

ای که با ای را دیدم. سایهسایهرویم دوختم. روبه

وپا زدن و بغض و دیدنش، حتی میان آن همه دست

ی امیدم. چشمانم را به چهره گریه، شد تنها روزنه
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تارش دوختم و امیدوار بودم که برق اشک چشمانم 

دانم دید یا نه، مطمئن نبودم که عجز و را ببیند. نمی

و تقریبًا  ام را حس کرد یا نه. نزدیکمان شدناتوانی

 رویم، پشت سر آن مرد ایستاد.روبه

اه از شد. نگاش به شدت باال و پایین میی سینهقفسه

توانستم نگاهم را داشت، من هم نمیهایم برنمیچشم

رویم را متعجب کرد. از او بگیرم. سکوتم، مرد روبه

 دوباره لبان کثیفش را نزدیکم آورد و زمزمه کرد:

 هات کجا رفتن؟ناله و التماسخوبه، رام شدی... -

اش را به لبانم دوخت و سرش را چشمان وحشی

لرزید، اما ام میتر آورد. بغض داشتم، چانهنزدیک

م رویریختم. متوجه نگاهم شد که به روبهاشکی نمی

خیره بودم. سرش را فاصله داد و خواست بچرخد، 
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اش جلوتر آمد و دستش را روی که مرد پشت سری

 او گذاشت.ی شانه

هایش آرام از بازویم جدا شدند. خود را عقب دست

کشیدم، کاماًل به درخت چسبیدم و آرام به پایین ُسر 

 اماش میان انگشتان محکم ناجیخوردم. چرخید و یقه

مچاله شد. بازوهایم را میان دو دست گرفتم و سعی 

کردم با حرارت کف دستانم، گرمشان کنم. دم عمیقی 

جبران باال نیامدن نفسم را بکنم، تا  گرفتم تامی

 وجور کنم.هقم خفه شود و بتوانم خودم را جمعهق

هایش هایشان و مشت و لگد خوردنصدای داد زدن

ند، کشیدبلند شد و انگار که خاری از قلبم بیرون می

هایم با درد روی شد. پلکتر مینفس کشیدنم هم آرام

ها را نبینم و هدادم این صحنهم افتادند؛ ترجیح می
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هایم روان و افکار خود را تسکین دهم. نفس کشیدن

به حالت عادی بازگشته بودند. با همان چشمان بسته 

شنیدم و شکستن هم صدای داد و فریادشان را می

 کردم...هایش را احساس میاستخوان

نگفتم نزدیکش نشو؟ مگه نگفتم دست از سرش -

 بردار حمید؟

غیظ و حالت غرش مانندی کشید را با « حمید»اسمِ 

که لرز به جانم افتاد. بیشتر در خود فرو رفتم، دستانم 

ترسیدم و هایم گذاشتم. میرا باال آوردم و روی گوش

لرزید. این دفعه نه از دست تمام تنم از ترس می

های حمید، بلکه از کشته شدنش زیر آن درازی

 ضربات محکم...
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رویم به صحنه روبهالی چشمانم را آرام گشودم و 

نگاه کردم. هرچند هوا تاریک بود اما، سرخی و برق 

خون روی صورت حمید به خوبی مشهود بود. 

یوسف، روی زمین انداختش و کنارش زانو زد. 

 اش را گرفت، او را باال کشید و در صورتش غرید:یقه

دیگه سمت این دختر نبینمت. برو خدات رو شکر -

ه و االن به احترام اونه که کن پدرت خاِن ده باالیی

 زنده ولت کردم.

هایم را اش را گرفت و روی زمین انداختش. چشمیقه

بستم و سعی کردم به چیزی جز امنیتی که حاال 

کردم، فکر نکنم. با کشیده شدن چادر احساسش می

روی موهایم، آهسته الی پلک گشودم. سردی 

 یم رانگاهش تا مغز و استخوانم نفوذ کرد. زیر بازو
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گرفت و آرام بلندم کرد. در پرسیدنش مستأصل بود، 

اما مقصودش را فهمیدم. بدون این که مجالی برای 

 حرف زدنش بدهم، آرام و لرزان گفتم:

 من خوبم...-

نفسی که از سر آسودگی به بیرون فرستاد را احساس 

کردم. حمید تقریبًا بیهوش بود و من...در مرز بیهوشی! 

ام شده بود، کت لرزش چانهی یوسف که متوجه

هایم انداخت. خودش را از تنش درآورد و روی شانه

آرام تشکر کردم و خواست دوباره بازویم را بگیرد که 

ناخوداگاه عقب کشیدم. شرمنده نگاهش کردم و 

 معذب گفتم:

 ببخشید، من... من...-

 سر تکان داد و سعی کرد آرامم کند:
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نشونم بده، تا دم  تون رواشکالی نداره. راه خونه -

 رسونمت.در می

 

 

 

 

 هجدهم

 

 

 سرم را برگرداندم و به حمید نگاه کردم.

 این چی؟-

 آلودش به او انداخت و با غیظ رو گرفت.نگاه اخم
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برمش خونه خودشون. کنم و میبرگشتم جمعش می-

 ودشچیزی پرسیدن، میگم توی مستی دعوا کرده. خ

جرئت حرف زدن نداره؛ چون اگه پدرش چیزی 

 ذاره.اش نمیبفهمه، زنده

نفسش را با شدت به بیرون فرستاد و نگاهم کرد. 

سرم را پایین انداختم و راه خانه را در پیش گرفتم. 

دو طرف کتش را گرفتم و به هم نزدیکشان کردم. 

شد یا من در حال فهمیدم هوا داشت سردتر مینمی

رویش بودم؟ به خانه رسیدیم، دم در و روبهیخ زدن 

ایستادم و قدرشناسانه نگاهش کردم. کت را از روی 

 طرفش گرفتم.ام برداشتم و بهشانه

 بفرمایید. به خاطر نجات دوباره جونم ممنونم.-
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آرامی زیر لب گفت و کت را از « کنمخواهش می»

دستم گرفت. نگاهش به دستم افتاد و اخم ریزی روی 

ش نشاند. کت را روی ساعدش انداخت، صورت

 .طرفم گرفتدستمالی از جیبش بیرون کشید و به

 ، داره خون میاد.دستت رو تمیز کن-

به دستم نگاه کردم، پوست کف دستم رفته بود و 

احوال قدری ناخوشخون، دستم را برداشته بود. آن

 بودم که حتی احساسش هم نکردم.

 ودتون...دست من زیاد مهم نیست. دست خ-

 آلود سری تکان دادم و گفتم:بغض

 تقصیر من بود. ببخشید.-
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دم عمیقی گرفت و سرخی پشت دستش را با دستمال 

تمیز کرد. خواست دستمال دیگری از جیب کتش 

 ام را باال کشیدم و گفتم:بیرون بکشد که بینی

 الزم نیست، همین رو بدید بهم.-

 و دستمال را از دستش گرفتم.

 چی بگم. اگه شما نبودید... دونمنمی-

نتوانستم ادامه دهم و سر پایین انداختم. حتی فکر 

انداخت. لبخندی غریب نبودنش هم رعشه بر تنم می

 بر لب نشاند و زمزمه کرد:

 بیشتر مراقب خودت باش عروسک. شب بخیر.-

از صفتی که به من نسبت داده بود، چشمانم گرد 

صدا خندید، و بی زده نگاهش کردم. آرامشدند و بهت
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سرش را پایین انداخت و مسیر بازگشت را در پیش 

گرفت. با تکان سر و خداحافظی کوتاهی از او، داخل 

ای زور خود را به خانه رساندم و گوشهحیاط شدم. به

 پرت شدم. 

م. هایم را در بیاورتر از آن بودم که بتوانم لباسجانبی

 و تکیه زدم. کشان به پشتی رساندم خودم را کشان

چشمانم را بستم، سرم را به دیوار تکیه دادم و فکر 

خواستم به این کابوس بیاندیشم که کردم. حتی نمی

رساند، چه به سرم اگر یوسف به موقع خود را نمی

 آمد... می

آرنجم را روی زانویم گذاشته بودم. چشمانم را باز 

کرده و گره مشتم را آرام گشودم. با دیدم دستمال 

خونین داخل دستم، ناخوداگاه لبخند کجی کنج لبانم 
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تر آوردم. دستمال را جا خودش کرد. دستم را نزدیک

داخل مشتم، به سینه فشردم و دوباره چشم بستم. لفظ 

با صدای یوسف در ذهنم تکرار شد و « عروسک»

برای آن لحظه، تمام غم حاصل از وجود حمید، از 

 با بودم؟ذهنم پر کشید. واقعا برای او زی

ام جا شدم تا چادر رنگیسری تکان دادم و کمی جابه

کرد. حمید کتک را از سرم بردارم. تمام بدنم درد می

ا هایم بخورده بود و تن من کوفته شده بود. شقیقه

دانستم اگر چند دقیقه هم به کوبیدند، میسرعت می

شک صدای فریادم را بلند همین روال ادامه دهند، بی

 کرد.خواهند 

هایم حالی، لباسطرف اتاق رفتم. با بیبلند شدم و به 

ای پرتشان کردم. دامن و را از تنم درآوردم و گوشه
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ا همین توانستم بپیرهنی برداشتم و به تن کشیدم. نمی

طرف دست و بال خونین به رخت خواب بروم. به

ای را پر آب کردم و خود را به آشپزخانه رفتم. قابلمه

ها و پاهایم را شستم و دوباره به رساندم. دستایوان 

 خانه بازگشتم.

تشک را پهن کردم، آرام زیر پتو خزیدم و پتو را تا 

های تابستان هم، مثل زیر گردنم باال کشیدم. شب

قدری روزهای زمستان، سرد و استخوان سوز بود. به 

هایم روی هم، به خسته بودم که به محض افتادن پلک

 ..خواب رفتم.
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 نوزدهم

 

شاید عیبی نداشت اگر برای چند لحظه هم که شده، 

گذاشتم و رک و تمام آن محاسبات مسخره را کنار می

کردم. شاید هیچ اشکالی راست، با خودم صحبت می

شدم خیال حجب و حیای وجدانم مینداشت اگر بی

طرفانه، قاضی و دلم را مقابلم قرار داده و کالهم را بی

 کردم. می

فهمید و ویران شده مرا می شاید او حال دِل

توانست جوابی درست و حسابی به من بدهد. می

وقت نتوانسته بودم کارهایم را بدون معادله سازی هیچ
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ان چنکه ادبیات خوانده بودم اما همپیش ببرم. با این

درکی از حال دل خویش نداشتم و... در حال حاضر، 

 مترین مشکلم هم همین بود؛ که به حرف خودبزرگ

 کردم! گوش نمی

کردم که خودم بفهمم. شاید گاهی، حداقل گوش نمی

بی که جواشنیدم صرفًا برای اینهای دلم را میصحبت

 به آن پس بدهم.

کردم و برای شاید هم داشتم... حال خودم را درک می

خواستم حتی به آن فکر کنم که مبادا همین، اصاًل نمی

 رسوا شوم...پیش خودم، پیش آبرو و وجدان خودم 

 ام؛من درباره تو به آنها نگفته»

 کنی.اند که در چشمانم شنا میاما تو را دیده

 ام؛من درباره تو به آنها نگفته
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 اند؛اما تو را در کلماتم دیده

 «تواند پنهان بماند...عطِر عشق، نمی

های آرام مادرم هشیار شدم. روی تشک با تکان

بانی به رویم زد و نشستم و نگاهش کردم. لبخند مهر

کرد تا داخل کمد بگذارد، که پیراهنم را تا میحالیدر

 گفت:

خوای بیدار بشی گل دختر؟ لنگ ظهرت بخیر. نمی-

 ظهره.

 سالم مآرجان. خیلی خوابیدم؟ شما چرا نرفتی؟-

نه زیاد نخوابیدی، تازه سر ظهره. دیشب شامت رو -

 م گفتآوردم تا بخوری، دیدم خوابت برده. مازیار به

 حالت خوب نبود و برگشتی خونه.
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با یادآوری دیشب، لرزی به جانم افتاد. نفس عمیقی 

ام را حفظ گرفتم و سعی کردم حالت عادی چهره

 کنم.

آره حالم خوب نبود. مازیار رو دیدم، گفتم من رو -

 برسونه خونه.

 لبانش را جمع کرد و با افسوس سر تکان داد.

برگشته. راستی  که اون هم سعید صداش زده و-

شنیدی دیشب چه اتفاقی افتاده؟ پسر خاِن ده باالیی 

هم چه کتکی. تموم تن مست بود و کتک خورد، اون

و بدنش سیاه و کبوده. جمشیدآقا عصبی بود، دنبال 

گفت اگه پیداش گشت. میاون شخصی که زدتش می

 اندازمش.کنم، به همین روز می
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د، تنم یوسف بیای که ممکن بود بالیی سربا تصور این

دوباره لرز گرفت. لرزش این دفعه، عالوه بر ترس با 

ی لعنتی، مجالی برای دلهره نیز همراه بود و این دلهره

داد. آب دهانم را فرو تمرکز و حرف زدن به من نمی

 بردم و انگشتانم را در هم پیچاندم.

 میگم مآرجان، به کسی هم شک دارن؟-

ر امروزشون هم برای نه، چیزی معلوم نیست. سو-

 همین یه چندساعتی عقب افتاده. دنبال اون آدمن.

وقوسی به بدنم دادم. از روی تشک بلند شدم و کش

تشک را جمع کردم، روی تخت گذاشتمش و کنار 

 مادرم نشستم.

 یه وقت شر نشه؟-
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شه. یکی، دو ساعت دیگه نگران نباش، چیزی نمی-

ای حداقل باید بر شه، آماده شو بریم.سوِرشون برپا می

 جا باشم.پخش غذا اون

ای گفتم و کنارش نشستم تا کمکش کنم که «باشه»

ام شد. با سوءظن نگاهم کرد و متوجه دست زخمی

 آرام پرسید:

 دستت چی شده لیال؟-

حواسم جمع شد و شروع به چیدن کلمات در کنار 

 هم کردم. 

چیزی نشده که مامان. اومدنی توی جنگل، پام گیر -

افتادم، دستم رو گیر دادم به تنه کرد و داشتم می

 درخت. تنه دستم رو زخم کرد.
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سر تکان داد و حرفی نزد. من هم ترجیح دادم سرم به 

 کار خودم باشد و دیگر سوالی نپرسم...

سمت به عمارت رفتیم و از مادرم جدا شدم. به

ای دخترها رفتم و کنارشان نشستم. هرکدام گوشه

و نه  زدندها طبل میکردند. نه طبالچ میپنشسته و پچ

نواختند. عمارت حال و هوای جالبی ها میمطرب

نداشت. کنار بهاره جا گرفتم و خود را نزدیکش 

 کردم. آرام در گوشش زمزمه کردم:

 شده بهار؟ همه انگار با خودشون قهرن.چی-

 وار گفت:پچنگاه ناامیدش را از اطراف گرفت و پچ

کنم همه جا خوشم نمیاد، احساس مینمنم از ای-

 چینن.دارن علیه هم دسیسه می

 خاکه تی سر مین*!)خاک بر سرت!(-
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 آرام خندیدیم که ادامه داد:

شنیدی پسر خان ده باالیی دیشب تو جشن کتک -

خورده؟ میگن قیافهاش دیدنی نیست، زدن داغونش 

 کردن.

اش خندیدم و سرم را پایین به لحن هیجان زده

ی مزخرف... بهاره شورهختم. دوباره همان دلاندا

کردند. اگر چیزی دیروز فهمید و دید باال دعوا می

 گفت...می

میگم لیال، این کتک خوردن پسر خان ده باال، به -

 بحث دیروزی که شنیدی ربطی داره؟

 رنگم به وضوح پرید. نفس گرفتم و گفتم:

 نه، فکر نکنم... چه ربطی داره؟-
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آخه یهویی من رو کشیدی طبقه پایین، دونم، نمی-

 ترسیدی، مثل االن.بعد خودت هم می

که چیزی بگویم، دنباله درنگی کرد و قبل از این

 اش را گرفت:جمله

ولی نه، اگه طرف مقابلش تو باشی... تو که زورت -

رسه. اگر هم داداشت بود که... تیکه بهش نمی

ما  بهشد! اصاًل ولش کن، بزرگهی سهراب گوشش می

چه؟ ما خوشمون رو بگذرونیم! َسری که درد ُنکنه 

کند را دستمال دستمال َدنَودید*! )سری که درد می

 بندند.(نمی
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 بیستم

 

با جمله آخرش، نفس عمیقی کشیدم و لبخند زدم. 

کنان آمد و با تشر رو به مطربان هنچهره هنگل

 گفت:

طوری ساکتید؟ عروسی پسِر جمشیدآقا باید اینچرا -

 باشه؟ بزنید ببینم!

شان سازهایشان را برداشته و نواختن را از سر همه

گرفتند. بهاره سرش را خم کرد و کنار گوشم زمزمه 

 کرد:



 

Romanzo_o 149 

حله َفندر چه عروس گوله َبَوردید*! )نگاه کن، چه -

 اند!(خودی شلوغی انداختهبی

با تماشای مطربان گرم کردم. ریز خندیدیم و سرم را 

کم کم یخ بقیه هم باز شد و دوباره شادی را از سر 

گرفتند. انگار نه انگار که این خانه، همان خانه ساکت 

چند دقیقه پیش بود. بهاره هم بلند شد و دست مرا 

اش را نداشتم، نشستم و گرفت تا برقصاند. حوصله

با  نگاهی چرخاندم که متوجه چشمان آشنایی شدم.

هایم منجمد و لبخند دیدنش، دوباره خون در رگ

ها روی لبانم خشک شد. احساس غریبی به آن چشم

داشتم و از طرفی، دلم تاب دیدنشان را نداشت. بابت 

کشیدم! حرف دیشبش هم حسابی از او خجالت می

کردم و این چندروِز کاش به حرف مازیار گوش می
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رایم سخت بود ماندم. بمانده را در خانه میباقی

جلوی دیدش باشم، در چشمانش نگاه کنم و خود را 

 سرگرم نشان دهم.

شویی پشت بهاره را صدا زدم و گفتم که به دست

روم. خواست همراهم بیاید که گفتم پیش عمارت می

گردم  نیاز داشتم که هم دخترها بماند و سریع بازمی

ی هاای، از زیر نگاههوا بخورم و هم برای چندلحظه

او در بروم. از در پشتی آشپزخانه، به حیاط پشتی 

تر بود و طرف حیاط خیلی کمرفتم. صدای این

کس در آن اطراف نبود. صورتم را رو به آسمان هیچ

همه سکوت و آرامش، گرفتم و چشم بستم. میان آن

 صدای آشنایش مرا از عالم خیال بیرون کشید.

 لیال؟-
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اش، هرجایی هدیگر چهرکردم به اجزای باید سعی می

جز چشمانش نگاه کنم. به من رسید و سالم آرامی به

سردی لبخندی زد و جوابم را داد. دادم. در کمال خون

خواستم من هم خونسرد رفتار کنم اما... من نه آدم 

 توانستم احساسم را پنهان کنم.خودداری بودم، نه می

 حالت خوبه؟-

لوت بودن اطرافمان نگاهی به اطراف انداخت تا از خ

مطمئن شود. دروغ چرا، عذاب وجدان بدی به جانم 

افتاده بود و ترس آمدن مازیار و دیدن ما، باعث شده 

 بود تمام تنم یخ بزند.

نگاهی به اطراف انداخت تا از خلوت بودن اطرافمان 

مطمئن شود. دروغ چرا، عذاب وجدان بدی به جانم 
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یدن ما، باعث شده افتاده بود و ترس آمدن مازیار و د

 بود تمام تنم یخ بزند.

آره عروسک، بهترم. تو چی؟ زخم دستت... بده -

 ببینم؟

باز هم همان لفظ... ناخواسته بود یا عمدا در میان 

ام کند؟ نفسم را در آورد که خجالت زدهکالمش می

سینه حبس کردم، دستم را جلو بردم و مقابلش گرفتم. 

انگشتانش، اطراف زخم  آرام، دستم را گرفت و با سر

 گونه لمس کرد.را نوازش

شه. چطور به این زیاد عمیق نیست. زود خوب می-

 روز افتاد؟

 ُتن صدایم را پایین آوردم و جوابش را دادم.
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ی کهنه و دستم رو روی تنه درخت ُسر دادم. تنه-

 پیرش خشک شده بود، دستم رو خراشید.

 ش، نگاهم کرد.سرش را بلند کرد و با همان نگاه نافذ

 تونم پانسمانش کنم. درد داره؟اگه بخوای می-

طاقت نیاوردم و دستم را از میان دستانش بیرون 

 کشیدم.

 شه.نه ممنون. یکم سوزش داره که زود خوب می-

زده چشم از او گرفتم که کمی روی صورتم خجالت

هایش را تنگ کرد و با سوءظن خم شد. الی چشم

 نگاهم کرد.

 دزدی؟هت رو از من میچرا نگا-

 خواستم چیزی بگویم که سریع گفت:
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 کنه؟نگاه کردنم اذیتت می-

؟ گیردگفتم که چشمانش... جانم را میچطور به او می

دم عمیقی گرفتم و سرم را به نشانه نفی تکان دادم. 

لبانش را جمع کرد و دیدم که گوشه لبش به آرامی 

 باال رفت.

 کشی؟از من خجالت می-

 .خب..-

هایش را هایش فرو برد. شانهدستانش را داخل جیب

سمت باال متمایل کرد و به هر جایی، جز من کمی به

کرد. انگار این دزدیدن نگاهم به او برخورده نگاه می

 بود. باز گند زده بودم؟

 راستی...-
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سرش را پایین آورد. سعی داشتم با باز کردن بحث، 

دل من بیش از حد  به او بفهمانم که تقصیری ندارد؛

کرد! کمی نزدیک شدم و ُتن تابی میقرار بود و بیبی

 تر از حد معمول آوردم.صدایم را پایین

شنیدید دنبال اون شخصی که حمید رو زده، -

 گردن؟ اگه حمید شما رو لو بده...می

چه بالیی به سرم آمد که بدون واهمه، نگاهم به 

 اش دوختم؟چشمان خمار و آبی

دونم چطور شم. نمیتون میمن واقعًا شرمندهمن... -

باید لطفتون رو جبران کنم و از طرفی هم دلم 

 خواد... اتفاقی برای شما بیفته.نمی
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 بیست_و_یکم

 

چشمانش را به اطراف گرداند. احساس کردم آن خط 

 تر شد. لبخند گوشه لبش، عمیق

چرا باید نگرانت کنه؟ چه فرقی به حال  لو رفتن من-

 تو داره؟

قدر گرم شده بود؟ لپم را از داخل گزیدم. چرا هوا این

گفتم که از پاسخ دادنش مستأصل بودم. باید می

ز آن گفتم هم اترسم آسیبی به تو بزنند؟ باید میمی

لحظه از خواهم یکها هراس دارم و هم نمینگاه
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چطور این جمالت ضد و  جلوی چشمانم کنار برود؟

چیدم؟ گیج شده بودم. بر خالف نقیض را کنار هم می

میلم، سرم را پایین انداختم و به زخم کف دستم نگاه 

 کردم.

 شما من رو نجات دادید، من مدیون شما هستم و...-

 صدایش را همراه بیرون دادن نفسش شنیدم:

 هیچی نگو؛ از طفره رفتن خوشم نمیاد.-

شان بهانه است و حرِف دانستم همهمیخودم خوب 

دل من، آنی نبود که بر زبانم جاری شد. آرام و با 

صدایی لرزان، خداحافظی کردم و خواستم برگردم که 

 اسمم را صدا زد.
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ها شروع به پرواز قلبم تکانی خورد و در دلم، پروانه

کردند. برگشتم و نگاهش کردم، جلوی زبانم را به 

 نگویم!« جانم» زور گرفته بودم که

 میشه... با هم حرف بزنیم؟-

 لبانم را به هم فشردم تا نخندم.

 کردیم.کار رو می همین االنش هم داشتیم همین-

کالفه دستی میان موهایش کشید و مستأصل نگاهم 

 کرد.

دونم زیاده خواهیه ولی... یه جای آروم و ساکت. می-

 مثاًل... لب ساحل.

آن استرس لعنتی به جانم آمد و باز نفسم باال نمی

قدری شجاع شده بودم افتاده بود. از ِکی تا به حال، آن
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هم مردی که با این مرد، تنها باشم و حرف بزنم؟ آن

که چندبار بیشتر ندیده بودمش و اصال 

کردم. دلم برای شناختمش. حال خود را درک نمینمی

لرزید و... منی که حتی شنیدن اسمم از زبانش می

جا شدم، چطور کارم به اینرا هم را منکر می احساسم

 رسیده بود؟

هایم را به کف دستانم دستم را مشت کردم و ناخن

شد اسم این احساس را شد... نمیفشردم. نه؛ نمی

 عشق گذاشت. 

 هایش بودم. تا آمدمشاید اصال تحت تأثیر کمک کردن

جوابش را بدهم، صدای آشنایی مرا از این فضای 

 نجات داد: آورخفقان

 کنه.چهره خانم صدات میجایی؟ گللیالجان، این-
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نگاهم را به زور از یوسف گرفتم و به بهاره نگاه 

 کردم.

 کارم داره؟چهره خانم؟ چیگل-

 تر آمد.ای باال انداخت و نزدیکشانه

 نمی دونم، گفت بریم آشپزخونه.-

 خم شد و در گوشم با طعنه ادامه داد:

کنه*! )از بس شانس داری،  تی خروس، مورغانه-

 گذارد!(خروست هم تخم می

لبخندی زدم و چشمم به یوسف افتاد، که موشکافانه 

ی بهاره را دادم کنایهکرد. احتمالش را مینگاهمان می

متوجه نشده باشد. بهاره هم انگار که تازه یوسف را 

 پته گفت:دیده باشد، صاف ایستاد و با تته
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 ندیدمتون. فکر کردم برادر لیالیید.سالم! ببخشید، -

 یوسف سری تکان داد و متواضع گفت:

سالم خانم، روزتون بخیر. کوتاهی از منه، باید -

 کردم.زودتر شما رو متوجه حضورم می

آرام  طرفم چرخید وبهاره نیشخند نسبتًا بزرگی زد، به 

 اش غرید:های کلید شدهو از الی دندان

در هم با ادبیات صحبت لیالجان ایشون کیه؟ چق-

 کنه.می

نم. اش کدانستم چه بگویم، یا اصاًل چطور معرفینمی

بگویم ایشان همانی است که مرا از وسط دریا بیرون 

خاطِر من، کشید؟ یا همان مردیست که دیشب به

 جنازه حمید را وسط جنگل دراز کرد؟
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 ایشون...-

یوسف به کمکم آمد و در کمال ادب و احترام، کمی 

 م شد و گفت:خ

یکی از آشناهای جمشیدآقا هستم، تازه اومدم -

 جا.این

 برای چی باید بیاید روستامون آخه؟-

ای به بهاره زدم که یوسف محجوب خندید و سقلمه

 سرش را پایین انداخت.

 احتمااًل برای طبابت.-

های عجیب و مرموزش روی لبخند کجی از جواب

آمد؟ نمیلبانم نشست. چرا فرصت شناختنش پیش 

سمت خداحافظی مختصری کردیم و همراه بهاره، به
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جا بود؛ دست به سینه، چهره آنآشپزخانه رفتیم. گل

روی صندلِی پشت میز نشسته بود. با ورودمان نگاهی 

از سر تا پایم انداخت، از روی صندلی بلند شد و 

 رویم ایستاد.روبه

 سالم خانم.-

 انداخت. پرغرور نگاهم کرد و بادی به غبغبش

 سالم دخترجان. تو دختر فرهادی؟-

 ی بهاره، تنو گفتم:سر تکان دادم که با سقلمه

 بله.-

لبانش را جمع کرده و با سوءظن نگاهم کرد. جنس 

نگاهش را دوست نداشتم... به قوِل بهار، بوی توطئه 

 داد! و دسیسه می
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با رفتنش دم عمیقی گرفتم و به دیوار تکیه دادم. 

 .کرده بهاره انداختم که گنگ، تماشایم مینگاهم را ب

 شده؟ خوبی؟چی-

 سرم را به عالمت ندانستن تکان دادم.

نگاهش خیلی سنگین بود. اصال برای چی گفت بیام -

 اینجا؟

 ایدانم چه توطئهننم َاَن ِد َله چه مارغانه بزه*. )نمی-

کرده.( ای بابا، ولش کن. حاال سبک سنگین بودن 

 کنی؟ینگاهشم بررسی م
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 بیست_و_دوم

 

سمت عقب ی مردی، بهخندیدیم که با صدای گرفته

 برگشتم و به صاحب صدا نگاه کردم.

 سالم.-

با دیدنش گلویم خشک شد و زبانم به سقف دهانم 

هایش کبود شده و گوشه چسبید. زیر یکی از چشم

انگار بخیه خورده بود.  اش هملبش ترکیده بود. گونه

ای ندیده بود اما دستش را گچ چنان ضربهصورتش آن

کردم که رو به بهاره گرفته بودند. مبهوت نگاهش می

 گفت:
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ببخشید، میشه یه لیوان آب خنک بدید؟ بیرون آب -

 تموم شد، گفتن بیام آشپزخونه.

 نگاه گیج بهاره بین من و حمید چرخید.

 باشه، حتمًا.-

و با حمید تنها شدم. او آن سوی درگاه  بهاره رفت

دانستم طرف. نمیآشپزخانه ایستاده بود و من این

ترسیدم و اش چه خواهد بود. میعکس العمل بعدی

 از طرفی دیگر، با تمام وجودم از او متنفر بودم.

 خوام باهات حرف بزنم.می-

 با نفرت گفتم:

دونی اگر بفهمن من هیچ حرفی باهات ندارم. می-

 کنن؟کارت میکردی، چیداشتی چه غلطی می
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 باز آن پوزخند کریهش را روی لبانش نشاند.

دونی اگه بفهمن یوسف همونیه که تو چی؟ می-

 دنبالشن، چه بالیی به سرش میارن؟

نقطه ضعفم را پیدا کرده بود. چیزی ته دلم تکان 

تفاوت جلوه دهم و خورد اما سعی کردم خود را بی

 م که انگار برایم مهم نیست.طوری وانمود کن

 خواستم عفتچه دلیلی میاری؟ روت میشه بگی می-

 یه دختر رو ازش بگیرم و کتک خوردم؟

فکش قفل شد و ابروهای پرپشتش درهم رفت. خود 

هایش خیالی زد. پوزخند پررنگی روی لبرا به بی

نشاند و رو گرفت. پس این دختر کجا مانده بود؟ 

 اد و گفت:لبخند زشتی تحویلم د
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تو آشپزخونه آب خنک نیست، همه رو بردن سر میز -

 و بین بقیه پخش کنن.

 با حرص جواب دادم:

 پس فرستادیش پی نخود سیاه؟-

به داخل آشپزخانه قدم برداشت. کنارم روی صندلی 

 نشست و نگاهم کرد.

 تونم باهاشکردم یوسف نقطه ضعفته، میفکر می-

 بخاری. خب،بی تحریکت کنم. ولی انگار تو خیلی

 باید از یه آتوی دیگه استفاده کنم.

فهمیدم؟ مسیر نگاهش را دنبال چرا منظورش را نمی

 کردم که با دیدن بهاره، نفسم گرفت.

 منـ... منظورت چیه؟-
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ای باال انداخت و نیشخند کریهی روی صورتش شانه

 نشاند.

کنم تا راست راست برای خودت گفتم که، ولت نمی-

 تهش برای کسی دیگه بشی.راه بری و 

 عصبی و با صدایی لرزان گفتم:

 یعنی چی؟ مگه اختیار زندگی من دست توئه؟-

 تونه باشه.دسِت من نیست، ولی می-

 چشمانم را با عجز بستم و نالیدم:

شه. آدم به گبه، حیوان به حرف حساب سرت نمی-

شود، حیوان طناب و الفند*. )آدم حرف سرش می

 کنم؟ کارتافسار.( چی
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توجه طرفم خم شد بیرویم ایستاد. بهبلند شد و روبه

 هایم زمزمه کرد:به حرف

دونستی دوستت و پسر جمشیدآقا، یواشکی می-

ی هم هستن؟ بعد اگه پسر رشیِد خان باالیی دادهدل

از دوستت خواستگاری کنه و بهش قول ازدواج بده، 

هم مثل تو چموش بازی در میاره یا نظرت اونبه

 کنه؟خیلی راحت قبول می

کردم. یعنی اصاًل قابل جا خوردم. حرفش را باور نمی

ی نفی تکان دادم و انکارش باور نبود! سرم را به نشانه

 کردم:

کار کنی؟ خوای چیدروغه. داری دروغ میگی! می-

 تو... خیلی بی وجودی، به کثیفی تو آدم ندیدم حمید.

 هم کرد.تر شد و با تفریح نگالبخندش پررنگ



 

Romanzo_o 171 

قدر جرئت دارم قدر وجود دارم، چهکنم چهثابت می-

 کنم.ی خودت پشیمون میو تو رو از کرده

هدف باز و خواستم چیزی بگویم، اما دهانم بیمی

 م.ای را هم نداشتشد و حتی توان گفتن کلمهبسته می

هام فکر کن لیال. خیلی وقته دنبالتم و به حرف-

نکنی برای من باشی،  شناسمت. اگه قبولخوب می

بینه، هم قلب ضعیف پسر هم دوستت آسیب می

م کگیره و خونش میفته گردن تو! یهجمشیدآقا می

 فکر کن.

و مرا در بهت گذاشت و رفت. بهاره با لیوان آب آمد. 

 کنارم ایستاد و به جای خالی حمید نگاه کرد.

 ِا کجا رفتش؟ من تازه آب خنک پیدا کردم.-
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ستش گرفتم و آب خنک داخلش را یک لیوان را از د

نفس سر کشیدم. لیوان را روی صندلی گذاشتم و 

 غریدم:

 از اولش هم برای آب خوردن نیومده بود.-

 

 

 

 

 بیست_و_سوم

 

هایش را باال زد سری از روی تأسف تکان داد، آستین

ود، رفت. طرف یکی از زنانی که مشغول کار بو به
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کرد و روی های خیس را با دستمال خشک میبشقاب

 چید.هم می

من هم به کمکشان رفتم و با هم، آشپزخانه را جمع و 

جور کردیم. حداقل این بهترین راه برای فراموشی 

 اتفاقات پیش آمده بود...

چهره وارد نیم ساعتی گذشته بود که مادرم همراه گل

هایش خشک ت و لبآشپزخانه شد. رنگ به رو نداش

شده بود. با دیدنم انگار نفسش هم گرفت. سالم 

چهره آرامی دادم و بهاره هم چرخید و سالم داد. گل

 ام ایستاد و رو به مادرم گفت:جلو آمد، چندقدمی

 دختر توئه دیگه شیرین؟-

 بله خانم جان... لیال دختر کوچیک منه.-

 سر تکان داد و دوباره پرسید:
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 ای نداری؟دیگهجز این دختر -

 طرفین تکان داد.مامان سرش را با عجز به

 نه.-

به من و بهاره گفت که از آشپزخانه بیرون برویم. 

مع طدانستم سالم گرگ بیی بدی داشتم. میشورهدل

طور پیگیر من و چهره به منظوری ایننیست و گل

مادرم شده. بهاره دستم را کشید و گفت که برویم اما 

 کرد؟ رهایم می شورهمگر این دل

سمت دیوار پشتی آشپزخانه رفتیم، به دیوار تکیه به 

دادم و به بهاره گفتم طوری وانمود کند که انگار 

 کنیم.داریم باهم صحبت می
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روی بهاره بود و گوشم روی دیوار. شده تنم روبه

بودم آن موش معروف ضرب المثل ها! صدایشان را 

 شنیدم:گنگ می

جان؛ دختر تو دم بخته و دیگه وقت ببین شیرین -

گذره. درسش رو هم که به لطف ازدواجش داره می

تونه جمشیدآقا تا دیپلم خونده و خیلی راحت می

دونی جا درس بده. تو خوب میمعلم بشه و همین

دختر تحصیل کرده توی این دوره زمونه خیلی کمه 

ش به صدقه سری جمشیدآقاست. این رو هم که همه

که بعضی از دخترهای عمارت اصاًل درس  دونیمی

 نخوندن و سواد خوندن و نوشتن ندارن.

گذاشت؛ انگار که از مال چقدر هم منت سرم می

هایش را ی بچهپدرش بخشیده یا جمشیدآقا، لقمه
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ال ای باگرفته و به من داده بود تا درس بخوانم! شانه

 انداختم زمزمه کردم:

خوای بگی لیال کنه میها فقط به فکر شوهرن، ناون-

 حقشون رو خورده؟

 گفت:زد و میبهاره پهلویم را تندتند انگشت می

گن؟ لیال؟ بگو خب... بابا دق کردم چی دارن می-

 شم!بگو! من رو به حرف گرفتی، متوجه نمی

 آرام و با تشر گفتم:

 دو دقیقه صبر کن ببینم دردش چیه.-

ای ساکت شد و با دهانی بسته نگاهم کرد. صد

 ای نسبتًا طوالنی به گوشم رسید:چهره، با وقفهگل
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دونه، این یه حرفیه بین من و جمشیدآقا چیزی نمی-

خوام حاال که پسر کوچیکش عروسی کرده... تو. می

 دونی کهیه فکری به حال پسر ارشدش هم بکنم. می

هم مادرم و  خواد زن بگیره ولی منسعید خودش نمی

 رو ببینم.آرزو دارم عروسی پسرم 

چهره داشت... خواستگاری نفسم بند آمده بود. گل

فهمید کرد؟ االن وقتش بود؟ وای اگر بهاره میمی

 چهره برای سعید خواستگاری کرده...گل

 خوام لیال رو برای پسرم سعید، خواستگاری کنم.می-

آمد. دستم را به گلویم نفسم خیلی سنگین باال می

 پرسید و جزبهاره می ای چشم بستم.گرفتم و لحظه

آمد. از زیر بازویم سکوت، کاری از دستم بر نمی

سمت مخالف آشپزخانه رفتیم. از در  گرفت و به
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ها جلویی، از عمارت بیرون آمدیم. روی چمن

نشستیم و بهاره مشغول نوازش کمرم شد. با نگرانی 

 پرسید:

 شده لیال؟ حالت خوبه؟ چی گفتن؟چی-

 زمزمه کردم: زیرچشمی نگاهش کردم و

 تو چیزی نشنیدی؟-

پاییدم و با تو حرف خدا، داشتم اطراف رو مینه به-

چهره نبود. چی زدم. حواسم به وز وزهای گلمی

 گفت حاال؟می

بغضم را فرو بردم، سرم را پایین انداختم و با صدای 

 لرزانی جوابش را دادم:

 من رو برای پسر بزرگش خواستگاری کرد.-
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 ر گفت:مبهوت و ناباو

 چـی؟ برای سعید؟-

کرد. جنس نگاهش را جان و گنگ نگاهم میبی

دوست نداشتم. انگار که قتل کرده باشم، احساس 

بدی داشتم. از خودم بدم آمده بود و پشیمان بودم که 

اش کردم. حاال من چنین آشفتهچرا به او گفتم و این

کردم؟ ولی او دادم و آرامش میاش میداریباید دل

ش ای نزدیکبه من چیزی نگفته بود... به چه بهانهکه 

هایم را شدم؟ تکانی به خودم دادم و نم زیر چشممی

 م:اش زدم و گفتای به شانهام، ضربهپاک کردم. با شانه

من جوابش بهم منفیه، حتی اگه خوِد جمشیدآقا هم -

چیزی بگه، باز جواب منفی میدم. این که کمکم کرد 



 

Romanzo_o 180 

نمیشه من رو برای پسرش بدونه. درس بخونم دلیل 

 گردونم.کار که کردم، پولش رو برمی

 

 

 

 

 بیست_و_چهارم

 

انگار کمی آرام شده بود. نفس عمیقی گرفت و لبخند 

 کجی به رویم زد.

شه. شک نکن نگران نباش، انشاءهلل که چیزی نمی-

 منفیه.سعید هم جوابش به این وصلت 
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 تو از کجا مطمئنی؟-

هایش پلکش پرید، سرش را پایین انداخت و لپ

 رنگ گرفت.

 قول میدی به کسی نگی؟-

 دونی دهن لق نیستم.خیال بهاره، خوب میبی-

اش که میان انگشتانش مچاله نگاهم به پایین روسری

 شد، جلب شد.می

سعید من رو دوست داره. من هم دوستش دارم. -

بگم... فکر نکنم مآرجانم راضی به این  ولی... چطور

خواد وصلت بشه. سعید مریضه، مآرجانم هم می

دخترش رو به یه مرد سالم و سرحال بده، نه یه مرد 

دونی که چه بالیی به سرش مریض... بعدش هم، می
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اومده؟ پشت دستش رو داغ کرده تا نذاره همچین 

 اش شکل بگیره.وصلتی تو خانواده

 تر شدم و پرسیدم:کنجکاو، نزدیک

 شده؟ برام تعریف نکردی.چی-

لبخند تلخی زد، نگاهش را دزدید و مشغول ساییدن 

 هم شد.هایش بهناخن

جا بود. ی خان قبلی همینمآر جانم خواهرزاده-

کنه، خان هم شه و باهاش فرار میعاشق بابام می

ها و مآرجانم زادهگیره برای یکی از خانم رو میعمه

 هایها و ضربهم زیر شالقکنن. شنیدم عمهترد میرو 

کمربندشون دووم نیاورد. مآرجان هم زندگی خیلی 

طوری گذروند تا این که سختی داشته. یه مدت این

جای آقاش شد بزرِگ روستا. به بابام جمشیدآقا، به
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کمک کرد از اون وضعش در بیاد. من رو هم فرستاد 

 و.مدرسه و خرجیم رو داد، مثل ت

 کنی؟احساس ِدین می-

خوام دوست داشتنم رو بنا به اون که آره. ولی نمی-

همون احساس دینم بذارم. من به جمشیدآقا قرض 

دارم، ولی پسرش رو دوست دارم و این جبران مافات 

نیست. اگه بخوام باهاش ازدواج کنم، احساس قلبی 

 منه.

تا خواستم چیزی بگویم، صدای مازیار به گوشم 

رویم ایستاد. بلند شدم و طرفمان آمد و روبهخورد. به 

 بهاره نیز متعاقبًا بلند شد و کنارم ایستاد. 

مازیار سالم آرامی داد، سرش را پایین انداخت و 

 گفت:
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 شه با هم حرف بزنیم لیال؟ کارت دارم.می-

با سر به ساختماِن  بهاره به هردویمان نگاه کرد و

 عمارت اشاره کرد.

 من میرم داخل، کمک دست بقیه.-

رفت و مازیار کنارم نشست. من هم نشستم و 

کنجکاو نگاهش کردم. از حالت نگاهش ترسیدم. 

 لرزیدند، صدایش هم...هایش میچشم

 خواد باهات حرف بزنه.زنه، میمامان صدات می-

 خودم را به آن راه زدم و پرسیدم:

 برای چی؟ کاری داره؟-

شد خشم و رفتند، میهایش رو به سرخی میچشم

 حال االنش را به راحتی از چشمانش خواند.
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انگار... چهره تو رو برای سعید خواستگاری کرده. -

تونه این ازدواج رو عوض دادن هزینه کنه میفکر می

تحصیلت دربیاد. لیال؟ تو... به این وصلت راضی 

 هستی؟

د آمده بود از این همه خشم و غیرت مازیار. زبانم بن

 ی منفی تکان دادم و چیزی نگفتم.سرم را به نشانه

ذارم این ازدواج سر بگیره لیال. ناراحت نباش. نمی-

ناموس نشدم که به همین ها هم بیقدرهنوز اون

 ها تقدیمت کنم.سرای خان زادهراحتی به حرم

چاره... اگر مازیار بییک آن یاد بهاره و سعید افتادم. 

فهمیدی بهاره عاشق سعید شده، باز چنین کاری می

گرفتی تا کردی؟ باز جلوی این وصلت را میمی

معشوقت، همسر دیگری شود؟ وای مازیار... وای! من 



 

Romanzo_o 186 

کردم شدم؟ باید از مازیار پنهان میباید خودخواه می

تا در حق خودم ظلم نشود؟ سعید را دوست نداشتم. 

ایش احترام قائل بودم. درواقع هیچ احساس فقط بر

خاصی به او نداشتم و اتفاقات امروز... باعث شده بود 

 حس بدی به او پیدا کنم.

ای به آن مرد نداشتم؛ اما اگر زبانم الل من هیچ عالقه

توانست به معشوقش شدم، برادرم هم میزنش می

 برسد... 

بخت شدن این هم خودفروشی بود؛ به قیمت خوش

برادرم و تباهی زندگی من و بهاره، و شاید سعید! 

دانست، و به احتمال اگر سعید هم هنوز چیزی نمی

کرد. مازیار سرش را فهمید باز هم مخالفت میمی

م گفت. دستهایش گرفت بود و چیزی نمیمیان دست
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اش گذاشتم که سر باال آورد و نگاهم را روی شانه

 کرد.

 

 

 

 

 بیست_و_پنجم

 

کنه مازیار؟ من که گفتم جوابم منفیه. چی اذیتت می-

خوای برم به مامان هم بگم تا خیالت راحت بشه؟ می

 چهره میگم، خوبه؟اصاًل به خود گل
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دونم چمه لیال. سعید پسر بدی نیست، اولی اون نمی-

تونه همسر خوبی برات باشه. جفتمون خوب نمی

اگر خدایی نکرده ازدواج کنید و اون فردا  دونیممی

روزی سرش رو بذاره زمین، تو رو به عقد برادر تازه 

های جمشیدآقا درمیارن تا دومادش یا حتی برادرزاده

 ها نیفتی.وقت به دست غریبه یه

نفس عمیقی گرفت و سرش را پایین انداخت. انگار 

عالوه بر حرف زدن، نفس کشیدن هم برایش سخت 

 .بود

خوام با های حرمسراشون. من نمیمیشی یکی از زن-

زاده وصلت کنی. شاید تا آخر ی خان و خانخانواده

شه، عمرت تو رفاه باشی ولی روحت نابود می
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شکنه. تو لیاقتت بیشتر از جسمت خیلی زود می

 هاست لیال.این

نفسم را پردرد بیرون فرستادم. قلب درون قفسه 

با هر نفس کشیدنم آتش ام، از شدت غصه، سینه

شد. لبخند غمگینی به عشق گرفت و خاکستر میمی

 اش زدم.برادرانه

نگران هیچی نباش، من جوابم بهشون منفیه. االن هم -

چهره خوام جلوی چشم گلگردم خونه، نمیبرمی

باشم یا چشم تو چشِم سعید بشم. تو هم برو پیش 

ید، بقیه، بهشون کمک کن نذار اگر جمشیدآقا فهم

 هم ربطشون بده.ماجراها رو به



 

Romanzo_o 190 

ی نامعلومی خیره شد. نفسم را سکوت کرد و به نقطه

پرآه بیرون فرستادم، بلند شدم و خواستم بروم که از 

 پشت سر صدایم زد:

 لیال؟-

 چرخیدم و سوالی نگاهش کردم.

 جانم؟-

 الی چشم تنگ کرد و مردد پرسید:

 ی کتک خوردن حمید چیزی شنیدی؟تو درباره-

 همون پسر خان ده باال.

 آب دهانم را فرو بردم و سرم را تکان دادم.

ش خیلی تابلو بود، با آره، امروز هم دیدمش. قیافه-

 اش شناختمش.دست و بال شکسته
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هایش را روی رویم ایستاد. دستبلند شد و روبه

 بخش گفت:هایم گذاشت و با لحنی اطمینانشانه

که کتک خوردنش کار خوام خیالت راحت باشه می-

دونم اگه کاری من نبوده. از عاقبتش باخبرم و می

 شه.بکنم، به ضرر خانواده خودم تموم می

سوز من چه عاشقانه به من اطمینان خاطر برادر دل

کردم که رحمانه از او پنهان میداد و من چه بیمی

توانستم بگویم چه دانم کار او نیست! کاش میمی

 اما آن وقت...اتفاقی افتاده. 

هایم را روی هم لبخندی به رویش زدم و پلک

اش را آرام و کوتاه بوسیدم و سعی گذاشتم. گونه

کردم تمام آرامش خاطری که از او داشتم را به صدایم 

 انتقال دهم.
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نگران نباش مازیار، حتمًا خودش خطایی کرده و -

برای لو نرفتن گندی که زده، صداش رو در نمیاره و 

شناسمت؛ غیرتی ه از کی کتک خورده. من مینمیگ

 هستی اما اهل دردسر؟ نه.

هایم برداشت و با سر، دستانش را از روی شانه

 مان اشاره کرد.ی منتهی به خانهسمت جادهبه

 بینمت. مراقب خودت هم باشی.برو خونه، شب می-

 تو هم مراقب خودت باش.-

ادم. با راه افتسمت خانه بهخداحافظی کردم و به

ام را برداشتم و جا دم در چادر رنگیرسیدنم، همان

 خود را به پشتی رساندم.
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چهره فکر کنم، های حمید و گلخواستم به حرفنمی

هایشان کشیده سمت حرفاما ناخوداگاه افکارم به

 ریختم. هم میشد و بهمی

طرفی، آن مرد منفور خواستگار من بود و با گرفتن از 

چهره کرد. از سوی دیگر، گل، تهدیدم میبهاره از من

خواست من را وارد حرمسرایشان کرده و میان من می

و بهاره را شکرآب کند. هردویشان یک مقصد داشتند 

و از هردویشان به یک اندازه متنفر بودم. اما شاید از 

چهره شخصا قصد حمید کمی بیشتر... به هر حال گل

 عفت کردن مرا نداشت!بی

ن دراز کشیدم، سرم را روی دستم گذاشتم و روی زمی

 با فکر کردن به همین چیزها خوابم برد...
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 بیست_و_ششم

 

گفتم که اگر مردم دوست گاهی اوقات با خودم می

شناختند، حداقل وضعیت بهتری داشتند. داشتن را نمی

فرمان دل خود وقت دیگر مجبور نبودند گوش به آن

ی حق و ناحقی که از دهانش باشند و برای هر جمله

آمد، خم و راست شده و اطاعت کنند. بیرون می

مجبور نبودند صبح به صبح، به انتظار شنیدن صدای 
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ها با آرزوی دیدنش در معشوق چشم باز کنند و شب

رویاهایشان، پلک روی هم بگذراند. دوست داشتن، 

ی بود... عجیب بود و اعتیاد اواقعًا احساس مسخره

 آور!

اواسط مردادماه بود و پدرم برای گرفتن روزنامه به 

شهر رفته بود. صبح قبل از طلوع، کیف و کتش را 

برداشت و پشت کفشش را در راه باال کشید. حتی 

. فهمیدماش را مینماند تا صبحانه بخورد. دلیل عجله

بریده بود شوره داشتم و استرس امانم را خودم هم دل

خواستم احوال درونم را آشکار کنم که مبادا اما نمی

 مامان و مازیار هم بویی ببرند.

چهره را با پدرم در میان مامان قضیه خواستگاری گل

گذاشته بود و او فقط سکوت کرده بود. مطمئن بودم 
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دهد و تنها راه دل او هم رضا به این وصلت نمی

 درس خواندنم بود. ینجاتم، همان روزنامه و بهانه

توانستیم با همان پاره کاغذ، جمشیدآقا را بلکه می

راضی کنیم که از خر شیطان پایین بیاید و دهان زنش 

را هم چفت کند، بلکه کمتر آتش به جان و روح من 

 ام بزنند.و خانواده

ام را خواب بیرون نیامدم و مریضیتا ظهر از رخت

کرد و مرا همراه خود، زور بلندم بهانه کردم. مامان به

 تا وسط روستا کشاند. 

ه زدچشمم که به بهداری افتاد، رنگ باختم و شتاب

 پرسیدم:

 جا مامان؟چرا اومدیم این-

 اخمی روی صورتش نشاند و مرا به جلو هل داد.
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حالت خوب نیست. رنگ به رو نداری. دو سه روزه -

خوری. دیگه از رخت خوابت بیرون نیومدی. غذا نمی

 خواستی بشه؟ بیا بریم ببینیم چه دردته!می چی

مردی، داخل « بفرمایید»در را زد و با شنیدن صدای 

شدیم. پشت میزی نشسته و مشغول مطالعه کتابی بود. 

تا نگاهش به ما افتاد، بلند شد و تعارف کرد که 

ی پرسبنشینیم. مادرم کنارم نشست و مشغول احوال

 گوشمان رسید. شد که صدایی از بیرون بهداری به

 ید.جایتون گفتن اینشیرین خانم هستید؟ همسایه-

 مامان خم شد و در گوشم گفت:

چهره خانم فرستاده. من برم بیرون، االن حتما گل-

 میام.
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تنم به لرزه افتاد و به تکان دادم سرم اکتفا کردم. 

جا هم قرار نبود دست از سرم بردارند؟ مامان این

مش، در گوشم تنین بیرون رفت که صدای آرا

 انداخت:

 کنه؟خب، خانِم لیال... بگو، کجات درد می-

 آه از نهادم بلند شد:

 من خوبم.-

 ات که این رو نمیگه. اما رنگ پریده-

ام از پشت میزش بلند شد و روی صندلی کناری

طرفم آورد که ناشیانه سرم را به نشست. دستش را به

 :ا جدیت گفتعقب بردم. گوشه لبش باال رفت اما ب

 خوام تبت رو ببینم.می-
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دماسنجی را از داخل کیفش بیرون کشید و زیر زبانم 

کردم. گذاشت. الل و خاموش، به حرکاتش نگاه می

ام گذاشت. زیر دستش گر دستش را روی پیشانی

اش را به گرفت و داغ شد. سری تکان داد، گوشی

 گوشش زد و گفت که به پهلویم برگردم.

ریبًا پشتم را به او کردم. دستش میان برگشتم و تق

قدر ضعیف موهایم رفت که نفسم بند آمد. چرا این

طور آوردم؟ خود او چرا اینبودم و در مقابلش کم می

 کرد؟پروا رفتار میبی

ام انداختشان موهایم را به دقت جمع کرد. روی شانه

 ای بعد، گوشیو گوشی را پشت کمرم گذاشت. لحظه

از من خواست که برگردم. آب دهانم را را برداشت و 

هایش روی فرو بردم و نگاهش کردم. مردمک چشم
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لغزیدند. نگاه خیره و سوزانش را اجزای صورتم می

کردم و باز از هر عملی، فلج روی خودم احساس می

 شده بودم.

 

 

 

 

 بیست_و_هفتم

 

. سرش را پایین انداخت و باالخره نگاه از من گرفت

چشم به درجه دماسنج دوخت. خواستم فاصله بگیرم 
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که چوبی از جعبه روی میزش برداشت و جلوی 

 دهانم گرفت.

 دهنت رو باز کن.-

 باز کردم که زمزمه کرد:

 بیشتر.-

 باز گفتم:با دهانی نیمه

 تونم!از این بیشتر نمی-

 دهانماش، مان گرفت و سعی کردم طبق خواستهخنده

را بیشتر بازش کنم. به گلویم نگاه کرد و چوب را 

که حواسش داخل سطل کنار میزش انداخت. درحالی

 پی محتویات داخل کیفش بود، آرام پرسید:

 های امسال بودی دیگه، نه؟تو هم جزو کنکوری-
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دانست؟ نکند... نکند قبال مرا در شهر او از کجا می

 دیده بود؟ سرم را تکان دادم.

 ه.آر-

 خوای بخونی؟چی می-

ی تفکر جمع شانه باال انداختم و لبانم را به نشانه

 کردم.

 ادبیات... عاشقشم. -

 ذارن ادامه تحصیل بدی؟می-

 نفسم را پر آه بیرون فرستادم و کالفه گفتم:

فعاًل که مشخص نیست. ولی به احتمال زیاد، بذارن. -

 اگه بذارن هم باید برم تهران، پیش داییم.

 دم که آرام و شمرده شمرده، زیر لب زمزمه کرد:شنی



 

Romanzo_o 203 

 گر از این منزل ویران به سوی خانه روم»

 «جا که روم، عاقل و فرزانه رومدگر آن

شعر را  ابروهایم باال پریدند و با لبخند کمرنگی، دنباله

 گرفتم:

 زین سفر گر به سالمت به وطن باز رسم»

 «روم...خانه نذر کردم که هم از راه به می

 هوا پرسیدم:بی

 بیتی که انتخاب کردین عجیب بود... کجا انشاءاهلل؟-

زیرچشمی نگاهم کرد. لبانش را روی هم فشرد و 

 تبسمی کرد:

 امروز چنان مستم کز خویش برون جستم»

 «ای یار بکش دستم آن جا که تو آن جایی!
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ام را رها ای بعد، نفس حبس شدهلب گزیدم و لحظه

چیزی بگویم که صدای خداحافظی  کردم. خواستم

مادرم با زن همسایه را شنیدم و کمی خودم را جمع و 

 جور کردم.

 داخل بهداری شد و کنارم نشست. 

 حالش خوبه آقای دکتر؟-

درحال جمع کردن کیفش، از کنارم بلند شد و پشت 

 میزش نشست.

کم کسالت داره و دمای بدنش هم بله خوبه. یه-

دروز استراحت بکنه خوب خورده باالست. چنیه

 شه. سوپ و غذاهای مقوی هم فراموش نشه.می

 دوا دارو که الزم نداره؟-
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پرتش را به من سرش را باال آورد و نگاه حواس

 دوخت.

 نه، احتیاجی نیست.-

چه مادرم چشمی گفت و عزم رفتن کردیم. نیم

لبخندی رو به من زد و با خداحافظی مختصری، برایم 

کرد و از بهداری بیرون آمدیم. به آرزوی سالمتی 

های داخل سبد را از خانه بیرون خانه بازگشتیم. لباس

ها و آوردم و خود را مشغول کردم تا حواسم از حرف

 رفتار امروز یوسف پرت شود...

ها به روی طناب بودم و درحال پهن کردن رخت

های داخل تر، مشغول شستن لباسطرفمامان آن 

دار را روی طناب سفید و گل لحفهلگن شده بود. م

طرف مامان  انداختم و صافش کردم. کنارش زدم و به
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آمدم. نزدیکش، روی سنگی نشستم و به چنگ زدنش 

ای، نگاهم به نور ها نگاه کردم. برای لحظهبه لباس

 ام گرفت. مامان سرشمستقیم خورشید افتاد که عطسه

 :رویی گفتطرفم برگرداند و با ترشرا به

کنی؟ مگه تو سرما خوردی، اومدی بیرون کار می-

 نگفتم مراقب خودت باش؟

 ای باال انداختم و لب برچیدم.شانه

 مراقبم مامان، چیزیم نیست.-

از کنار لگن بلندشد، سبد حصیری را از کنار حوض 

 برداشت و راه بیرون را در پیش گرفت.

من میرم ماهی بخرم. فکر کنم امروز صید خوبی -

خوام ماهی تازه بپزم. تو هم برو ن، برای ناهار میداشت

 برنج رو بشور، بابات برای ناهار میاد خونه.
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طرف خانه از پای لگن بلند شدم و سالنه سالنه، به 

ی راه افتادم. حال خوشی نداشتم. استرس نتیجهبه

های حمید... چهره و حرفکنکور، خواستگاری گل

داد... ی رفتن میهای یوسف که بوحاال هم آن حرف

چرا نیامده قصد رفتن کرده بود؟ اصال... اصال چرا 

رفت؟ اگر قصد رفتن داشت، چرا... چرا با من باید می

خواست کرد؟ میطوری خوب برخورد میاین

جای بگذارد؟ یا دوست داشت آزارم تنگی برایم بهدل

 بدهد؟

آمدِن مامان را از پخش شدن بوی ماهِی سرخ کرده 

جا، یک گوشه خانه زانوی غم فهمیدم. همان در خانه

ی نامعلومی خیره شده بودم. بوی بغل کرده و به نقطه
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 داد وام را قلقلک میی ماهی سرخ کرده، بینیدلبرانه

 کرد.ام را تحریک میی گرسنهمعده

خیال افکارم شوم و به دنبال پر کردِن سعی کردم بی

 ام بروم...شکم گرسنه

دم و به مامان کمک کردم سفره را جمع ناهار را خور

کند. مازیار هم ناهارش را خورد. کنار کشید و از سر 

سفره بلند شد. مشغول جمع کردن سفره بودم که 

طرفم آمد. مچ دستم را گرفت و من را به اتاق به

 کشید.
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 بیست_و_هشتم

 

بود و حواسش به ما  هامامان مشغول شستن ظرف

نبود. در اتاق را بست و به در تکیه داد. نگاهش 

 عجیب بود و ترسیده...

 شده مازیار؟ خوبی؟چی-

چهره مامان رو خواسته. خواسته باهاش نه لیال... گل-

حرف بزنه تا قضیه رو با جمشیدآقا در میون بذارن. 

کار کنه ولی مطمئنم بدش هم دونم اون قراره چینمی

د. نتونستم جلوی تصمیمش رو بگیرم و از نمیا

ذاره سعید از خونه بیرون بیاد و چهره نمیطرفی... گل

دونی که من و سعید تو کافه شریکیم، ببینمش. می
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چند روزه سعید رو ندیدم که بیاد و هرچی خبر 

ی شه برم خونهگیرم. روم نمیفرستم، جوابی نمیمی

دونم نمیهام رو بهش بزنم. جمشیدآقا و حرف

 کار کنم لیال...چی

نفس تندی از سر کالفگی کشیدم. به دیوار تکیه دادم. 

آرام آرام سر خوردم و پایین آمدم. باید به فکر 

خواستم به همین راحتی جا افتادم... نمیای میچاره

هم نه االن که از احساسات بزنم و عقب بکشم. آن

 خودم و اطرافیانم باخبر بودم.

جا، زانوی غم ر بیرون رفت و من همانمازیار از د

بغل گرفتم و به سرنوشتم فکر کردم، که در این 

روستای نه چندان دور از امکانات و شهر، مجبور 
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کش و گاه، های خانی قدارهبودیم تابع حرف

 اش باشیم.های ظالمانهزورگویی

تا چندساِل پیش، این نظاِم ارباب رعیتی دمار از 

کرد که در بود. پدرم تعریف میروزگارمان درآورده 

اواخر دوره قاجار، حکومت اصلی توان حفظ منافع 

ترین ها که بزرگاربابان را از دست داده بود و خان

تأمین کننده مالیات دولت بودند، برای پرداخت 

ها باید حق السهم خود را از کشاورزان هزینه

 گرفتند.می

 هاها زمینساختار این نظام به این شکل بود که خان

ها و مناطق جداگانه بوده، از را که به صورت والیت

طرف شاه به صورت اجاره یا مرحمتی یا خریداری 

گرفتند و سالیانه مالیاتی را به دربار در اختیار می
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کردند. در عوض، در منطقه تحت اختیار پرداخت می

خود دارای اختیارات نامحدودی بودند تا زمانی که 

شد، هرکار منافع حکومت شاهی وارد نمیآسیبی به 

 کردند.خواستند، میکه می

ها هرسال به ازای قرار دادی نانوشته، زمینی را رعیت

خور از خان عنوان پیشکرد و بذر و مقداری بهآباد می

گرفتند و سرمحصول به نسبت معینی حق مالک را می

 کردند. از محصول خود پرداخت می

این شکل بود که دو سهم متعلق اغلب این نسبت به 

های رسید که هزینهبه خان و یک سهم به رعایا می

ه شد، کخورده با سود آن نیز از سهم رعایا کم میپیش

ماند و در طول سال عماًل برای رعیت چیزی نمی

رعیت برای خورد و خوراک و زنده ماندن باز هم به 
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گرفتند و به این شکل... صورت قرض از خان می

ها و مورد استثمار دائمی آنها میشه بدهکار خانه

 بودند.

ظلم و ستم پدربزرگم که نخواست فرزندش در 

اربابان بزرگ شود، پدرم را به مدرسه فرستاد و او با 

شش کالس سواد، شد معلم روستا. هر چند، شش 

کالس آن زمان هم خودش کلی بود. در آن وضعیت 

ران به بهانه حضور ها به ایسامان و حمله روسنابه

ها و جنگ جهانی دوم، پدرم درس خواند و آلمانی

ی همان بلبشوی و آشفتگی ازدواج کرد. من هم زاده

افکارم! البته دقیق مطمئن نبودم، شاید چندسال 

 تر.فطرطرف و آناین
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روی کار آمدن شاه پهلوی توانست تا حدی این 

حکومت ارباب رعیتی را جمع کند و این اوضاع، تا 

قبل از انقالب سفید و اصالحات اراضی و خلع ید 

ها توسط پهلوی دوم ادامه داشت. اما انگار نفوذ خان

پرستان، به دربار شاه هم رسیده بود. پول و پول

که باید را، پرداخت آقا ساالنه دوبرابر مبلغی جمشید

کرد و به جایش برای خود حکومت کوچکی این می

سِر گیالن و جایی نزدیک به رشت که منتهی به دریا 

 شد، تشکیل داده بود. می

جمشیدآقا هنوز هم خان ما بود و حتی با گذشت 

حدود یک دهه از زمان برکناری حکومت اربابان، باز 

ودیم دم شدیم و مجبور بزیر حرف زورشان له می

 نزنیم تا مبادا سرمان به باد برود...
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ها، چیزی به ذهنم رسید. اگر با مرور خاطرات و گفته

ام را قبول ی موردعالقهآوردم و رشتهرتبه خوبی می

توانستم درسم را بهانه کنم و به شدم، میمی

خواهم درس بخوانم. مطمئنم جمشیدآقا بگویم که می

کرد، چون خودش تا میاو مرا از درس خواندن منع ن

این جا کمکم کرده بود و گذاشته بود حتی دبیرستان 

چهره، بسیاری از که به قول گلهم بروم. درحالی

سواد بودند و حتی سواد دو کالِس دختران عمارت بی

 دبستان را هم نداشتند.

از روی زمین بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم. باید 

، و تا زمان برنگشتن اوماندم منتظر برگشتن پدرم می

توانستم کاری کنم و حرفی بزنم. فقط دعا نمی

کردم پدرم با دستی پر برگردد و خبرهای خوشی می
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اگر  دانستمبیاورد. آشوب بدی به دلم افتاده بود، نمی

توانم بهانه کنم و جواب رد قبول نشوم، چه چیز را می

 به سعید بدهم...

رم در کارهای نظافت طرف آشپزخانه رفتم تا به مادبه

کردم، خشک کمک کنم. هر چند، تنها کاری که می

بار، یک ها بود آن هم هر چند دقیقه یککردن بشقاب

کردم. آخر سر مادرم به حرف آمد بشقاب را تمیز می

 حوصله گفت:و بی

 لیال؟ حواست کجاست؟-

 

 

 



 

Romanzo_o 217 

 

 بیست_و_نهم

 

 رویم گرفتم و به مامان نگاه کردم.دیوار روبهچشم از 

 کنم.ها رو تمیز میجا، دارم بشقابهیچ-

دونی چقد دقیقه ست زل زدی به دیوار و اون می-

اندازی؟ بسه دیگه زده رو برق میبشقاب فلک

 هاش سفید شدن.دخترجان، گل سرخ

طرف مامان بشقاب را روی جاظرفی گذاشتم. به

چالندم، که دستمال را در دستم میچرخیدم و درحالی

 نالیدم:

 تونم حواسم رو جمع کنم.استرس دارم مامان. نمی-
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 استرس؟ برای چی؟-

گفتم که شک کند. نفس عمیقی گرفتم نباید چیزی می

 هایم نشاندم.و لبخند لرزانی روی لب

م ترسم. از بابا هی کنکور. خیلی بابتش مینتیجه-

قبول نشم باید چی کار دونم اگه خبری نشده، نمی

ی توی دست بابا وصله. م به روزنامهکنم. تموم آینده

تونم از این روستا برم، برم شهر و اگه قبول بشم، می

 جا بسازم.م رو اونآینده

شی، نگرانی به دلت راه نده انشاءاهلل که قبول می-

 دخترجان...

خورشید به وسط آسمان رسیده بود که در خانه را 

اش بابا بازگشت و از فرط خوشی، چهرهزدند. 

درخشید. مادرم اما، امان نداد تا بنشیند و خستگی می
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در کند. حتی نگذاشت ناهارش را هم بخورد. گفت 

دانستم چهره کارشان دارد و باید بروند. میکه گل

قضیه همان خواستگاری سعید است و از آن لبخند 

وانستم تزد، میپررضایتی که پدرم به روی من می

قضیه را حدس بزنم. روزنامه را از کیفش بیرون آورد 

شان را به دست من داد. روی موهایم را بوسید و یکی

و روزنامه دیگر را در کیفش گذاشت. بلند شد و عزم 

 رفتن کرد که با صدایی لرزان پرسیدم:

 اش خوب بود بابا؟نتیجه-

ی آره لیالجان، خداروشکر. من با مادرت برم خونه-

جمشیدآقا. تو برو این روزنامه رو بده به دوستت. 

اسم اون هم توی روزنامه بود، برای همین دوتا 

 گرفتم.
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روزنامه دیگر را به دستم داد و از خانه بیرون رفتند. 

نفهمیدم چطور چشمانم روی اسم بهاره گشت و 

هایم دست خودم بود و پیدایش کردم. نه شادی کردن

ه از سر ذوق در خانه سر ای کهای خفه شدهنه جیغ

دادم. روزنامه را در دستم لوله کردم، چادر را به می

ی بهاره دویدم. پشت طرف خانهسرم انداختم و به

 هایشان ماندم و بلند صدایش زدم:نرده

 بهاره؟ الکوجان، کجایی تو؟ بهاره؟-

اش پدرش بیرون آمد و نگاهی به من انداخت. قیافه

رسید. مادرش را ندیدم اما یخسته و تکیده به نظر م

ها رد شدم و شنیدم. از نردهاش را میصدای مویه

داخل حیاطشان شدم. جلوی ایوان ماندم و به پدرش 

 سالم دادم، که با سر جوابم را داد.
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گید بیاد بیرون؟ کارش دارم، عمو؟ به بهاره می-

 خوام باهاش حرف بزنم.می

 داد.صدایش بوی غم و بغض می

 داره آماده میشه.بهاره -

های مادرش، ته دلم آن صدای پربغض و صدای مویه

 را خالی کرده بود.

 آماده میشه؟ برای چی؟ جایی دعوتید؟-

سرش را پایین انداخت و احساس کردم که 

لرزد. نفسش را پرسوز بیرون فرستاد و هایش میشانه

 رو گرفت.

 بیا باال.-
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و طرف پله شان کمتر بود و ایوانش از دارتفاع خانه

ها باال رفتم. داخل خورد. معطل نکردم و از پلهمی

 خانه شدم و گیج به اطرافم نگاه کردم.

 کجاست عمو؟-

 تو اتاق، برو پیشش.-

شدم، صدای گریه تر میهرچقدر به اتاق نزدیک

مانده نیرویم هم تحلیل رفته شد. همان باقیبلندتر می

چه گریه  هایم سنگین شده بود. بهاره برایو نفس

 کرد؟می

ای نشسته و در را باز کردم و داخل شدم. گوشه

هایش پر زانوی غم بغل گرفته بود. با دیدنم، چشم

ر زوشد و به زور از جایش بلند شد. پاهای لرزانش به

جا رها کردم و دویدم. سرپا شدند که روزنامه را همان
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محکم بغلش کردم، سرش را میان بازوانم گرفتم و 

ای در همان حالت دم آرامش کنم. چندلحظهسعی کر

گذشت. روی زمین نشستیم و نگران، به چشمان 

 پرخونش زل زدم.

طوری شدی؟ من شده بهاره؟ برای چی اینچی-

 اومدم حاِل خوب تو رو بهتر کنم، ولی...

 صورتش را میان دستانش پوشاند و نالید:

شه  لیال، هیچ حال من دیگه هیچ وقت خوب نمی-

 وقت.

 شده آخه؟ بگو ببینم.چی-

سرش را روی پایم گذاشتم تا دراز بکشد و بتواند 

 تر صحبت کند.راحت
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دیشب خاِن ده باال اومد و من رو خواستگاری کرد، -

برای پسرش... همون پسری که تو عروسِی سهراب 

تونم با کسی دیگه کتک خورده بود... لیال من نمی

کاش ازدواج کنم، من سعید رو دوست دارم! 

موقع دیگه تونستم حرفم رو بهشون بزنم، اونمی

 مجبور نبودم این خفت رو تحمل کنم.

 

 

 

 

 امسی
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هایش دنیا روی سرم آوار شد. وای با شنیدن حرف

حمید، وای! باالخره کار خودت را کردی مردِک 

من و شد بتواند چنین کاری با احمق... باورم نمی

زندگی بهاره بکند. او به حرفش عمل کرده بود، اما... 

 اما وصلت من و سعید که سر نگرفت! پس چرا...

شدم. آدم تر میهای بهاره، گیجگیج بودم و با حرف

توانست پست باشد؟ چطور وجدانش قدر میچه

اجازه داد؟ چرا بهاره را از من گرفت؟ خدای من... 

 فهمید چه؟اگر مازیار می

رم از شنیدن این اخبار به دوران افتاده بود. موهایش س

را بدون این که حواسم سر جایش باشد، نوازش 

کردم و به نقطه نامعلومی خیره بودم. تقصیر من می

بود... آری، مسبب این اتفاق شوم من بودم! آرزوی 
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زندگی در عمارت را هرکسی داشت، اما زندگی با 

ی من... ی بیچارهارههای عمارت... جهنم بود! بهآدم

 ی عزیز من...بهاره

چرا تو بهاره؟ این همه دختر ادا اطواری جمشیدآقا -

 ای خدا... رو ول کردن و چسبیدن به تو؟ چرا؟

دونم. جمشیدآقا نیومده بود، دونم لیال، نمینمی-

تونست طرف من رو بگیره. اون هوای وگرنه اون می

گفت چون پسر  ما رو داره، مگه نه؟ خان باالیی

جمشیدآقا داره متاهل میشه و من توی نظرش بودم، 

 شگون نداره مجرد بمونم. 

 سر بلند کرد و با چشمانی به اشک نشسته نگاهم کرد.

لیال تو با سعید وصلت کردی؟ خان راست -

 گفت؟ تو رو دادن به سعید؟می
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هایش گرفتم و تکانش دادم. شوکه شده بود و از شانه

 اش، دست خودش نبودند.های آشفتهحرفرفتار و 

چی میگی بهاره؟ من چرا باید با سعید ازدواج کنم؟ -

من بهت گفتم، سعید اون کسی نیست که بخوام یه 

دونستم تو به سعید عالقه عمر باهاش باشم. من می

 کردم؟داری آخه چطوری قبول می

 هایم، با صدایی لرزاننفس عمیقی گرفتم و میان اشک

 گفتم:

اومده بودم بهت بگم دانشگاه قبول شدیم. اومدم... -

 خدایا...

هقش اوج گرفت که به آغوش دوباره صدای هق

 کشیدمش و سعی کردم آرامش کنم.
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هیس، گریه نکن دختر خوب. با جمشیدآقا حرف -

زنیم، میگیم تو هم قبول شدی. شک نکن از تو هم می

 طور که از من حمایت کرد.حمایت میکنه، همون

تونه روی حرف دفعه رو نه. اون نمینه لیال، این-

خان باالیی حرف بزنه... دلم برای مظلومیتم کباب 

 میشه... توروخدا، یه راهی جلوی روم بذار.

شدم انگار. مثل ماهی بیرون افتاده از داشتم خفه می

شد و صدای فریادم حتی به آب، دهانم باز و بسته می

توانستم کمکی به میرسید. کاش گوش خودم هم نمی

شد او را از این باتالق نجات دهم. او بکنم. کاش می

 کردم؟ کار میاما چه

حمید، بهاره را به جای من قربانی گرفته بود. 

توانستم جلوی حمید بایستم و از حق بهاره دفاع نمی
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کنم. شاید هم خودخواه بودم و فقط به خودم فکر 

دانستم چه کاری یشدم؛ نمکردم! داشتم دیوانه میمی

 درست و چه کاری غلط است! 

همه درها به رویم قفل بودند انگار. هیچ راهی نبود 

کردی؟ شد اگر تو هم کمی کمکمان میخدا؟ چه می

من تنهایی قادر به حل مشکالت خود نبودم، بار روی 

دوشم خیلی سبک بود که عذاب وجدان حال االن 

 بهاره را هم به آن اضافه کردی؟

جفتمان خراب بود. چند ساعتی ماندم و با یک حال 

چشم اشک و چشم دیگری آه، از بهاره خداحافظی 

کردم. دیشب نشانشان کرده بودند و فردا، کاروان 

رفت... خدایا... ی خان ده باالیی میعروس به خانه

تر هم بود؟ درد بیشتر از این هم بدبختی از این بزرگ
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دیدم و م، میآوردامکان داشت؟ چطور دوام می

 زدم؟شنیدم و دم نمیمی

هایی که جانم را از آن پلهبه خانه رسیدم و تن بی

تعدادشان هم از دستم در رفته بود، باال کشاندم. مامان 

طرفم آمد و دوطرف با دیدن حال خرابم، نگران به

 بازوهایم را گرفت.

 لیال جان؟ چی شده مادر؟-

 اد ندارم. فقط دیدمدانم به او چه گفتم. دقیق به ینمی

دانست بهاره که سر تکان داد و هیچ نگفت. او هم می

ی خوبی آورده، دلش به حال جوانِی بهاره رتبه

گفت تا حال خراِب من بدتر سوخت و چیزی نمیمی

نشود. دختر خودش هم نزدیک بود عروس همان 

تر بود و قماش شود، با این تفاوت که سعید عاقل
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تر تر. اما حمید... از او پستحتخیال مادرم، کمی را

 شناختم... نمی

عذاب وجدان امانم را بریده بود. خود را به اتاق پرت 

های حمید بود کردم و در را بستم. فکرم پیش حرف

ای که خودفروشی بود اگر و آن پیشنهاد لعنت شده

 کردم. قبولش می

او با من عهد کرده بود؛ گفته بود اگر جواب مثبت به 

رود. خب اتفافی بدهم، او هم به سراغ بهاره می سعید

که بین من و اهل خانه جمشیدآقا نیفتاده بود، آخر 

 قدر تند رفته بود؟چرا این

خواستم به این فکر کنم که شاید واقعا بهاره را می

که محبت دخترکم بر دوست داشته. فکر کنم به این

دلش نشسته و از خر شیطان پایین آمده. که شاید 
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اش کشیده است و واقعا بهاره ست از نقشه مسخرهد

را دوست دارد. اما... این جمالت روی زبانم بودند و 

ا هایم ردلم بنای ناسازگاری برداشته و تمام صحبت

 کرد...انکار می

 

 

 

 

 

 _و_یکمسی
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افتاد. کاروان عروسی بهاره، به سوی خانه خان به راه 

فضای غریبی در میان کاروان عروسی حاکم بود. مادر 

ظاهر شاد بود و  گاه کل بهاره میان غصه و غم، به

کشید. خیر سرشان، داشتند عروس کشانی می

کردند. نه شرایط شادی محیا بود و نه غم سنگین می

شده روی دل، مجال نفس کشیدن در آن فضای 

 سی تیره به تن کردهداد. به حال دلم، لباسنگین را می

 و سالنه سالنه، پشت سرشان حرکت کردم.

بخِت من روی اسب نشسته و بدون عروس نگون

که حتی تکان کوچکی بخورد، به حرکتش ادامه این

داد. انگار که مترسکی سوار بر توسن بدبختی کرده می

 باشند و راهی خانه بخِت سیاهش کنند...
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ان بود و گاه مافسار اسب در دستان شازده جهنمی

پوش گشت و با نگاهی خریدارانه، عروس غمبازمی

گذراند و گاه، لبخند عمیق و روی مرا از زیر نظر می

نشاند انگار که افکاری شوم از ذهن لبانش می

کردم. باید... باید گذراند. باید با او صحبت میمی

خاطر انتقام است، تا کردم که اگر بهقانعش می

روی کرده. میلش شکستن دلم ادهجایش هم زیهمین

 کشید؟ خب، به مرادش رسیده بود...را می

قدم تند کردم و خود را از پشت سر اسب بهاره، به 

کنارش رساندم. نزدیک حمید شدم و لرزان زمزمه 

 کردم:

 کار کردی با بهاره؟چی-

 که من بشنوم، گفت:سرش را خم کرد و طوری
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 با هم یه قراری داشتیم.-

 نالیدم:

 من که به سعید بله ندادم.-

به من هم بله نگفتی! اگه تو جواب مثبت رو بدی، -

زنم. خوب هم میجا این عروسی رو بههمین

فکرهات رو بکن لیال، تا کاروان عروسی دوستت به 

گاه نرسیده فکرهات رو بکن، چون بعد از اون حجله

 دیگه راه برگشتی نیست.

م هایتر شدم. قدمهای حمید، گیجگیج بودم و با حرف

را کند کردم و آرام آرام، راه رفتم. به حرف کدامشان 

 دادم؟ دلم؟ عقلم؟ وجدانم؟ گوش می

یاد مازیار افتادم. وقتی خبر ازدواج بهاره را شنید، به 

ای افتاد. مامان کنارش هم ریخت، تب کرد و گوشه
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ماند تا نگذارد حالش بدتر از این بشود. مازیار برادر 

ی شانزده بود، اما هنوز هم همان پسربچهبزرگم 

ی عاشقی بود که به خاطر رفتن هدی، ساله

چندکیلومتر پشت ماشین پدرش دوید و به خیال 

ها را تا شهر تعقیب کند. یا توانست آنخودش، می

مثال جلوی ماشین را بگیرد و پدِر هدی را از رفتن 

 منصرف کند...

مازیار هنوز هم  موقع گذشته بود وهفت سال از آن

مثل وقتی که شانزده سالش بود، از سر غصه تب 

 شد. کرد و بیمار میمی

انگار که عاشقی به برادرم نیامده بود و... همین دلم را 

داد. از طرفی، اگر جلوی آورد و رنجم میبه درد می

ای به مازیار گرفتم، او عالقهازدواج بهاره را می
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داشت و مازیار نداشت. بهاره سعید را دوست 

ی من در هر صورت قرار بود این رنج دوری بیچاره

 معشوق را تحمل کند...

 ی ساکنان روستایبه ده باالیی رسیدیم. تقریبا همه

سینه، بهجا بودند. سعید را دیدم که دستخودمان آن

ای ایستاده و نگاهش سرخ رنگش را به کاروان گوشه

 عروس دوخته.

توانستم بکنم؟ اما چه کار میدلم برایش کباب شد. 

قدر حمید را جا بود، کاش بود و آنکاش یوسف این

زد که جانش از دماغش بیرون بزند. وای کتک می

یوسف... وای! دلم از نبودش غمگین بود و حال تمام 

وجودم را غم گرفته بود. اما او چه صنمی با من 
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داری کند؟ خواست از من جانبداشت؟ چطور می

 هم مثِل من، به فکرم بود؟  اصال او

سری تکان دادم تا از این افکار بیهوده دور شوم. حاال 

دن دار شکه نه یوسفی بود تا کمکم کند که جلوی لکه

ادر شدم؟ بردامان پاره تنم را بگیرم، به که متوسل می

 ام؟ به سعیدی که قلبش مریضافتاده در بستر بیماری

برای پس بود و یک جمله از جانب کافی بود 

افتادنش؟ به جمشیدآقایی که اصال برایش اهمیتی 

نداشتیم؟ یا پدر و مادری که آرزویشان زندگی مرفه 

 دخترشان بود؟

اش از خوانین دل خوشی قدر هم خانوادههرچه

نداشتند اما شرایط زندگی در عمارت برای همه 

 ماند. دختران روستا به رویایی دور می
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وردند و به اتاقی در داخل بهاره را از اسب پایین آ

عمارت بردنش. من هم رفتم؛ مادرش مرا همراه خود 

برد. دستم را گرفته بود و گاه بغض و دردش را سر 

دو ایستادم، طوری کرد. باالی سر آندستم خالی می

 قندها را به دستم دادند.دوطرف سرشان گرفتند و کله

 گفتند بسابم؛

ن زندگی تر شدسابیدم به امید شیرینو می

 عزیزترینم...

سابیدم در انتظار دیدن دوباره لبخند شیرین نشسته می

 بر صورتش...

سابیدم در رویای برهم خوردن این مراسمی که هر می

زد به تمام شخص حاضرش در آن، ریشخندی می

 هایم...آمال
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عاقد شروع به جاری کردن خطبه عقد بین آن دو کرد 

دادِن بهاره، « بله»و بعد از زمزمه کلمات عربی و 

 رقص و پایکوبی شروع شد...

 

 

 

 

 _و_دومسی

 

هایم پر شدند و لحظات دیگر، انگار که دنیا به چشم

چرخید. تاب نگه داشتن وزنم روی دو پا دور سرم می

پله ای پرت کردم و به راهقندها را گوشهرا نداشتم. کله
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ها نشستم، دستانم را دور عمارت رفتم. روی پله

زانوهایم حلقه کردم و به دور شدن اویی که عزیزدلم 

 م. بود، خیره ماند

هایش افتاده و دستانش حتی توان نگه داشتن آن شانه

دسته گل کریه را هم نداشتند. بهاره از دستم رفت... 

 بهاره به باِد خطا و سرپیچی من رفت!

ها، با حالی زار و آشفته، به دور از روی همان پله

جایگاه عروس و داماد نشستم و زل زدم به پارچه 

توانستم ند و میقرمزی که روی سرش انداخته بود

 گذشت...حدس بزنم زیر آن پارچه، چه به بهارکم می

رحمی ها با بیگذشتند و عقربهساعات با عجله می

کشیدند. مردم بدون تمام گذر زمان را به رخم می
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خوردند و شادی رقصیدند و میخستگی، می

 کردند...می

شب شد و با تاریک شدِن هوا، دلم به درد آمد و بوی 

 خون را در چشمانم احساس کردم. شوری 

را گفتن م« بله»چشِم حمید روی من بود. انگار انتظار 

آمد نو عروسش را کشید و از طرفی هم دلش نمیمی

 رها کند. خدایا... چه کرده بودم با زندگی آن دختر؟ 

ها رفتند. همه را به داخل شب از نیمه گذشت و غریبه

گاه اره را به حجلهدعوت کردند و زنان طایفه خان، به

هایش، گریه کردن و توانستم از لرزش شانهبردند. می

ا اش رتوانستم درد و غصه. میترسش را احساس کنم

ی قرمز روی سرش، در صورتش حتی با آن پارچه

ببینم. انگار که همان تن زار و رنجورش، با تمام توان 
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زدند و مِن درمانده، فقط غم خود را فریاد می

 ای بایستم و تماشایشوار گوشهوانستم مترسکتمی

 کنم.

دختران مجرد را به طبقه باالیی فرستادند و کسی 

ها و نگاه خیس و هراسان من نبود حواسش به زیرپله

کند ها مانده و تماشایشان میو نفهمید لیالیی زیر پله

 رود...تا با چشم خود ببیند که جانش می

شم چرخاند. مرا در بهاره داخل اتاق شد و حمید چ

سمت زیرپله یافت، نیشخندی زد و راهش را به

گاه کج کرد. با هر قدمش، قلب من به دهانم حجله

کشیدم، گشت. به سختی نفس میآمد و باز میمی

دستم را روی گلویم گذاشتم و انگار در تالش بودم تا 

کرد را از دور ام میدستی نامرئی که داشت خفه
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مید داخل شد و هر لحظه، مسیر گردنم باز کنم. ح

ها پشت در مانده و شد. زنتر میتنفس من تنگ

 دادند.گوش می

در بسته شد و صدای بسته شدنش، همانند ناقوس 

مرگی در سرم پیچید. این درست نبود... این حق 

 خواستبهارکم نبود که پاسوز گناه من شود! دلم می

یرم دست او را بگاز زیرپله بیرون بیایم، در را باز کنم، 

و باهم فرار کنیم اما... امان از ترس جان و نه جان 

ام که زندگی ماندهخودم، که جان عزیزان برجای

دادم تا تار مویی از سرشان کم نشود. ولی مازیار... می

چرا برای او خودخواهی کردم؟ چرا حتی تن ندادم 

 برای خوشِی احوال دلش؟ 
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آرام بهاره بلند های هر از چندگاهی، صدای جیغ

د رسیشد. حتی از این فاصله دورم هم به گوش میمی

کرد و انداخت. دلم را پر خون میو به دلم چنگ می

آوردند و اشک بر چشمانم چشمانم خون را باال می

ام را شنیدم که به نشاندند. صدای زنی در نزدیکیمی

 اش گفت:بغل دستی

 ادنش... ها؟چاره! شنیدم به زور دآخی، جوانک بی-

چاره به باد عاشقی من رفت و لعنت به جوانک بی

 معشوقی که حتی نبود تا مرهم زخم دلم باشد!

چند دقیقه بعد، در باز شد و دستمال سفید رنگی که 

با خون مزین شده بود، به همسر خان تقدیم شد. 

قرمزی پارچه را دیدم و دنیای جلوی چشمان من هم 

اندوه و پشیمانی در  به سیاهی مزین شد و غصه و
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دلم، پایکوبی را از سر گرفتند. نتوانستم خودم را نگه 

صدا گریستم. دستم را جلوی دهانم گرفتم، دارم و بی

هایم ریختند و صورتم را مهابا روی گونههایم بیاشک

پوشاندند. دستم را به دیوار گرفتم و با قامتی خمیده و 

در پیش هایی لرزان، در خروجی عمارت را قدم

 گرفتم...

 

 

 

 

 _و_سومسی
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تمام دنیا را کنار گذاشته بودم و از تمامش، یک بغل 

غم و یک آغوش پر از اندوه برایم مانده بود. و این 

دوست داشتِن مزخرف... به من ثابت کرده بود که 

نباید برای کسی در دلم حتی جای کوچکی هم باز 

داشتن لعنتی در دلم ها، این غم دوستچون شب کنم.

شد و در نهایت بغض، مثل زالویی بیخ تلنبار می

کرد و خوِد المصبش هم چسبید. رهایم نمیگلویم می

 رفت.پایین نمی

گذشت. چندباری به بهاره یک ماهی از آن فاجعه می

اش بود. هم فقط وقتی در خانه پدریسر زده بودم. آن

جرئت نزدیک شدن به عمارت خان  از ترس حمید،

ده باال را نداشتم که مبادا مرا ببیند و برای آسیب 

ه تر شود. بهاره بیشتر شبیه برساندن به دخترکم مصمم
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عروس. تنها تفاوتش، یک نفسی بود بود تا تازه جنازه

رفت. با سنگینی تمام، پر از اندوه آمد و میکه گاه می

 و آه. 

اش بدهم. خودم هم ره دلداریجوتوانستم هیچنمی

تعریف چندانی نداشتم و با این وضع آشفته، 

 اش. توانستم تشویقش کنم به سامان دادن زندگینمی

کم زمان رفتن به دانشگاه هم فرا رسیده بود و من، کم

 هایرغم مخالفتکردم. علیباید کوله بارم را جمع می

ی کرد پدرم، ادبیات را انتخاب کردم و مادرم هم سع

او را توجیه کند که بگذارد بروم پی عالقه ام! ادبیات 

ی من نبود؛ قرار گذاشته بودیم که با بهاره فقط عالقه

جا خواستیم با هم یکبرویم و درس بخوانیم. می
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ای بگیریم و همه چیزمان با هم باشد. قرار خانه

 گذاشته بودیم تا کلی کار انجام دهیم اما...

ای گذاشتم. دم و وسایلم را گوشهچمدانم را جمع کر

هایش گرفتم و به آغوش سمت مازیار رفتم، از شانهبه

 کشیدمش.

خوای ازم خداحافظی خان داداش؟ دارم میرم، نمی-

 کنی؟

کرد حواسش با من نبود. در این دنیا زندگی نمی

هم وقتی فهمیده بود که انگار. این چندروز اخیر، آن

خودش آمده بود و حواسش قرار است بروم، کمی به 

ی نامعلوم گرفت تر شده بود. چشم از نقطهاندکی جم

م طرفو لبخند گنگی به رویم زد. سری تکان داد، به

 چرخید و محکم بغلم کرد.
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 تونستم باهاتدلم برات تنگ می شه لیال... کاش می-

 بیام و مراقبت باشم، ولی... 

 رد: نفسش را کالفه به بیرون فرستاد و زمزمه ک

جا کار دارم. باید بمونم پیش مامان بابا. باید کافه این-

کاره، رو دوباره سرپا کنم. بابا هم تا آخر تابستون بی

 اش سر میره و بدعنق میشه.حوصله

 اش گذاشتم.جدا شدم و دستم را روی گونه

ابا تابی کنه، یا بمراقب خودتون باشید. نذار مامان بی-

ی حواست بهشون باشه، نبودنم رو حس کنه. حساب

گردم خوام تا من برمیمراقب خودت هم باش. می

 حالت بهتر بشه... باشه؟

تر شد. برادر رشید من حس کردم نگاهش گرفته

 قدر رنجور و افسرده شده بود...چه
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 ات تنگ میشه لیال، خیلی...دلم واسه-

اش را بوسیدم و محکم در آغوش کشیدمش. دلم گونه

وضعیت رهایش کنم. چندلحظه بعد،  آمد در ایننمی

جدا شدم و او هم بلند شد. چمدانم را برداشت و با 

سپارم کند. مازیار سعی داشت من به حیاط آمد تا ره

وقت برای من گریه نکرده بود! گریه نکند. هیچ

گاهی، زدیم و گاههمیشه خدا در سر و کله هم می

من های زد و نگران شوهر کردنرگ غیرتش باال می

اها، تمام شد. اما حاال... تمام آن جنگ و دعومی

هاک تبدیل به ها و نیش و کنایهها و بداخالقیشوخی

 اشک شدند و از چشمانش باریدند.

دسته چمدانم در یک دست، و دست دیگرش را دور 

ام گذاشت و ام حلقه کرد و سرش را روی شانهشانه
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ند، هقش بلند شد. هردو دستم باال آمدصدای هق

چنگ شدند و روی کمرش نشستند و لعنت به این 

دوری مزخرف و اصال لعنت به تمام درس و 

 طوری شروع شود...دانشگاهی که قرار بود این

از مامان و بابا خداحافظی کردم و سوار ماشین دایی 

کرد، بابا سعی در آرام کردنش شدم. مامان گریه می

ش، ایستاده ی آب در دستداشت و مازیار هم با کاسه

کرد. بابا و با چشمانی به اشک نشسته نگاهم می

خواست خواست خودش را محکم نشان دهد. میمی

با آرامش ظاهرش بگوید حالش خوب است. غمگین 

دار نیست. رفتن دختر کوچکش، حالش نیست. غصه

های کند. اما امان از نگاه و دست تکان دادنرا بد نمی
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ز چشم چپش پایین آخر و قطره اشک لجوجی که ا

 اش لغزید...چکید و روی گونه

مان بیرون آمدیم. با هر جان کندنی بود، از کوچه

ی مامان، حتی از این فاصله هم به گوش صدای گریه

 کرد...رسید و دلم را ریش ریش میمی

شان بروم و یکی از قرار بود با دایی مرتضی، به خانه

ه ز او گرفته بود، بهایشان را طبق قولی که پدرم ااتاق

ام در تهران را شنید، من اجاره بدهد. وقتی خبر قبولی

ای را بیاورم نگذاشت حتی اسم خوابگاه و خانه اجاره

جوری و گفت که به نزد خودشان بروم و باهم یک

 گذرانیم.روزگار می

به اصرار پدرم، دایی مرتضی راضی شد اجاره بگیرد 

کل، یک ترم کامل چهارم قیمت و در -هم به یکآن
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دانشگاهم. بابا پول را داخل پاکت، و روی داشبورت 

هم گویا وقتی که  ماشین دایی گذاشته بود که آن

چشمانم تازه گرم شده بودند، دایی پاکت را داخل 

های کیفم گذاشته بود که بعدها پیدایش یکی از جیب

 کردم...

 

 

 

 

 

 چهارم

 _و_چهارمسی
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 فصل چهارم

 (۹۴۳۱بهمن  –)تهران 

 

کشید؛ همچو دلم برای دیدن نور خورشید پر می

کویری که به دل حسرت باران را داشت. و کدامشان 

جای داغ بر داغ تنگی مرا بفهمند و بهقرار بود دل

گذاشتن، حداقل مرهمی روی دردهایم باشند؟ نه 

گذاشتند حتی بوی میخبری از بیرونم داشتم و نه 

 هوای بیرون از این سلول را به مشام بکشم.

رم که سدر سلول با صدای زمختی باز شد و بدون این

 هایم را تیز کردم.را بلند کنم، گوش
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 بلندشو، باید بری اتاق بازجویی.-

 رمق زمزمه کردم:تکانی در سر جایم خوردم و بی

 کنم؟باز کدوم اتفاق نیفتاده رو باید مکتوب -

مرد جلو آمد و رویم خم شد. از بازویم گرفت و 

چرخید، اش روی صورتم میکه چشمان دریدهدرحالی

 از الی دندان غرید:

خوای همین امروز زبون دراز شدی سحابی، می-

، خاره برای شکنجهزبونت رو کوتاه کنم؟ تنت می

 دوست داری انگار، ها؟ 

بست و هایش را با صدای داد مرد آشنایی، پلک

 نفسش را پرحرص بیرون فرستاد.

 عجله کن گروهبان، منتظرم.-
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 زور بلندم کرد و بانفرت گفت:به

 زاده!حکمِت حروم-

روی کشان، مرا از آن راهاز سلول بیرون آمدم و کشان

ها عبور داد. یک سر راهرو به در تنگ و تاریک سلول

رسید و انتهایش، به اتاق بازجویی. مرا خروجی می

ل اتاق انداخت و در را پشت سرم کشید. باز داخ

همان صدای قیژ در آهنی که روی زمین کشیده 

شد به گوشم خورد و سرانجام، قفل پشت در زده می

شد. پاهایش را از روی میز به زمین گذاشت. روی 

 میز خم شد و نگاه نافذش را به صورتم دوخت.

هاشون بهشون حق میدم، نباید هم از موقعیت-

که دهن طرف برای هم وقتی احتمال این، اونبگذرن
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همیشه بسته بشه، باالست. ولی تو که نباید بترسی... 

 گناهی. مگه نه؟تو بی

 لب گزیدم و زمزمه کردم:

های سیاسی گناهم و بهش مطمئنم. نه اهل بازیبی-

های انتشارات بودم و نه عالقه و حتی جرئتی نویسنده

 به ریختن خون دیگرون داشتم. 

جا شد و پایش را روی پای اش جابهروی صندلی

 اش تکیه زد و باقید، به صندلیدیگرش انداخت. بی

 رویش اشاره کرد.چانه، به دفتر روبه

خب... بگذریم از این بحث و برگردیم سر بحث -

شیرین دفترچه خاطرات. گویا عاشق شدی سحابی! 

 چرا چیزی ازش ننوشتی؟ چطور بود؟ چی شد اصال؟
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ادآوری احساس آن روزهایم، آرامش به دلم با ی

سرازیر شد. آرامشی توام با شوق و تشویش؛ درست 

 مثل همان روزهای اولش...

 دری قصه ندارد.عاشق شدم و... دربه-

سمتم خم شد و دستی روی صورتش کشید. کمی به

اش هایش را روی میز قرار داد. نگاه موشکافانهآرنج

ای گفت. دقیقهچیزی نمیچرخید اما ام میروی چهره

 بعد، سر تکان داد و دفترم را جلوی رویم انداخت.

برگه پاره شده داری ازش؟ من این دفتر خاطرات -

 خوامش.رو کامل می

سرم را به نشانه نفی تکان دادم و انگشتانم را روی 

جلد قرمز رنِگ دفتر کشیدم. از برگه به برگه این دفتر، 

 رسید...بوی عشق و خون به مشام می
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وسط یه روز ابری، حمله کردید دفتر کارم. تموم -

ها ها و یادداشتکارمندها رو فراری دادید، تموم نامه

و محتویات کشوی میز کارم رو خالی کردید توی 

گونی و با خودتون بردید. دقیقا چی رو توی اون 

فرصت قرار بود بردارم؟ چندتا پاره کاغذ؟ نکنه قراره 

 ون رو بهم بچسبونید؟برچسب قورت دادنش

دستش روی میز مشت شد و دیدم که از شدت فشار، 

تمام انگشتانش سفید شدند. نگاهم را از روی 

انگشتانش، به سمت دفتر سوق دادم و آرام آرام ورق 

زدم. به صفحه مورد نظر که رسیدم، دفتر را به سمتش 

 برگرداندم و گفتم:

 این صفحات رو بخونید.-

 چی هست؟-
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 به نشانه پوزخند باال رفت. گوشه لبم

های عاشقانه عالقه دارید. انگار که خیلی به داستان-

 گمونم خوشتون بیاد.

خواست دفتر را به طرف خودش بکشد که کف دستم 

ر ام را درا روی دفتر گذاشتم و تمام نفرت و ناراحتی

 صدایم ریختم.

این دفتر... تموم روابط شخصی و خصوصی من رو -

هایی که گاهی حتی جناب بازپرس! نوشتهتوش داره، 

 هاییخوام برگردم و بخونمشون. نوشتهخودم هم نمی

خواین درباره من بدونین؟ باره! میکه ازشون خون می

یا درباره اون مقتولی که اتهام قتلش، چسبیده تنگ 

اسم من؟ پس بسم اهلل! اما به خدا قسم... فقط بفهمم 
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ست به دست بین این دفتر شده یه مدرک جرم و د

 بخشمتون!چرخه... نمیهاتون میآدم گنده

تک اش را به چشمانم دوخته و به تکنگاه جدی

کلماتم گوش سپرده بود. سرش را تکان داد و باتحکم 

 گفت:

مونه، فکر کنید به این دفتر فقط دست خودم می-

عنوان یه امانت. پس از اتمام، باز به خودتون 

 گردونمش.برمی

ها گذاشته و دفتر را بست. را الی برگهخودکارش 

ا با هایش راش تکیه زد و پشت پلکدوباره به صندلی

 انگشتانش فشرد.

دونم ته این داستان قراره به کجا ختم بشه. اما نمی-

ها همسِر مقتول... خیلی خوب تونسته سبیل باالدستی
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جا رو چرب کنه که کارت در رابطه به قتل، به این

 ه اون آقا... چیزی نداری بگی؟رسیده. دربار

 

 

 

 

 _و_پنجمسی

 

سرم را به نشانه نفی تکان دادم و نگاه مغموم و 

 ام را به گوشه نامعلومی از اتاق دوختم.گرفته
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شما دفتر رو بخونید، سوالی بود باز من پاسخش رو -

 هایلولمیدم. نگران نباشید، گوشه یکی از همین س

 سیاه و تاریکتون منتظر نشستم.

دقایقی سکوت میانمان برقرار شد. در فکر فرو رفته 

 بود و قصد صحبت کردن هم نداشت انگار.

های صفحات اول این دفتر، دوستت رو طبق نوشته-

عروس کردن و تو هم پاشدی اومدی تهران؟ برای 

 درس خوندن؟

 سری تکان دادم.

 .آره، فقط برای درس خوندن-

 الی چشم تنگ کرد.
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های دیگه. از ای نداشتی؟ از گروههیچ نامه-

 پسرداییت و همکارهای نشرتون، از طرف هرکی!

ای نداشتم. اومدم تهران، خونه دایی نه، هیچ نامه-

ساکن شدم و دوهفته بعدش رفتم دانشگاه. هیچ قصد 

 ای پشتش نبود.دیگه

 و... برای چی رفتی توی انتشارات کار کنی؟-

 شانه باال انداختم و پردرد خندیدم.

دونم؛ شاید چون نوشتن رو دوست داشتم؟ یا نمی-

خاطر روابط مثال داییم دید استعدادش و دارم و به

 ها، من رو برد ور دلش کار کنم؟ فامیلی و این داستان

رنگی روی لبانش جا خوش کرد و آرام به لبخند کم

 دفتر کوبید.



 

Romanzo_o 266 

 القه به نوشتن داری.قدر عاز قلمت مشخصه چه-

خواستم چیزی بگویم که با شدت سرفه کردم و 

سریع دستم را جلوی دهانم گرفتم که حالت تهوعم 

سمت میز گوشه اتاق  تشدید نشود. بلند شد و به

رفت. لیوانی را پر آب کرد و به طرفم آمد. با قرار 

گرفتن لیوان روی میز، سرم را باال آوردم و نگاهش 

 کردم.

 گلوت خشک شده.بخور، -

لیوان آب را با سر انگشتانم به کناری هل دادم و با 

 اخم نگاهش کردم.

 ام نیست.تشنه-
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 جا برایفکر خودت باش، کسی قرار نیست این به-

های تو دل ها و آب و دون نخوردنقهر کردن

 بسوزونه و نازت رو بکشه.

 خوردم؟پس... به او گفته بودند حتی آب هم نمی

طوری دل هاتون اینبرای قاتلشما چی؟ -

 سوزونید؟می

که دستانش را درون شانه باال انداخت و درحالی

 هایش فرو برده بود، مشغول متر کردن اتاق شد.جیب

جا... من یه دانشجوی ادبیات رو شناختم که تا این-

عاشق شده انگار. راستی، اون آقای... یوسف! اولین 

 بود؟دیدارشون با شما، همون لب ساحل 

نگاهم خیره به لبه براق لیوان آب ماند و صدای پر از 

 ی یوسف، در سرم پیچید:آرامش و مردانه
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چندماه قبِل اون دیدارمون لب ساحل، دیده »

 «بودمت...

 هایش را به زبان آوردم:چشمانم را بستم و عین حرف

صبح و قبل از طلوع آفتاب، با برادر و دوستت کنار »

ومیش و بارونی ودی. هوا گرگجاده منتظر ماشین ب

بود. سوار ماشینم که شدید، مازیار بهم آدرس داد تا 

برسونمتون. تو تا نشستی، سرت افتاد روی شونه 

کردم؛ یه دوستت و خوابت برد. از آینه نگاهت می

میزه که لپش روی شونه دوستش دختر بور و ریزه

پخش شده و لب و دهنش باز مونده بود. قیافه غرق 

تونستم ازت چشم قدری بامزه بود که نمیت اونخواب

آلود و بردارم. رسوندمتون و با همون قیافه خواب

خسته، یه تشکر خیلی آروم کردی و از ماشین پیاده 



 

Romanzo_o 269 

وجوی ات کنجکاو شدم و بعد از پرسشدی. درباره

کوتاهی، فهمیدم کی هستی. چند بار دیگه هم 

 وآمدرفت دیدمت... فکر کنم موقع امتحاناتت بود و

الود بودی، من هم به شهر، زیاد بود. باز خواب

قدری گیج خواب بودی که هیچ توجهی به اون

ار بار هوشیای که سوارت کرده، نداشتی! فقط یهراننده

 «بودی و تا رسیدن به مقصد، مشغول خوندن درس...

 نگاهم را باال گرفتم و نفسم را آه مانند بیرون فرستادم. 

 های خوبی هستن.ها، راوینویسندهشنیده بودم -

 گوشه لبم باال رفت و سری تکان دادم.

 شاعرم... به گمونم!-

دفتر را به زیر بغلش زد و از پشت میز بلند شد. کتش 

 را هم روی آرنجش انداخت و سری برایم تکان داد.
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ی عالی هستی. باز اگه چیزی یادت نه... یه نویسنده-

من تا آخروقت داخل  اومد، بهشون بگو خبرم کنن.

 اتاقمم.

 خواست بیرون برود که صدایش زدم:

 آقای بازپرس؟-

 سرش را چرخاند و نگاهم کرد.

 حکمت هستم. -

 آقای... حکمت. ممنونم ازتون. بابت همه کارهاتون.-

 دستگیره در را رها کرد و ابرو باال انداخت.

 کارهام؟ جز نیش و کنایه چیزی از من دیدین؟-

 انداختم و آروم گفتم: سرم را پایین
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فهمم شاید به روی هیچ کدوممون نیارید ولی می-

 کنید. و بابتش قدردانتون هستم.دارید تالشتون رو می

 ام ایستاد.طرفم قدم برداشت و سینه به سینهبه

جای قدردان بودن، باید از من بترسی سحابی. به-

 کنی هم مهربون نیستم. قدری که فکر میاون

اش ضربه زدم تا گشت به سمت چپ سینهبا سر ان

 اندکی دورش کنم و در همان حال زمزمه کردم:

 تر از چیزیهجاست، خیلی مهربوناین قلبی که این-

کنم. زیاد به خودتون که حتی من فکرش رو می

 سخت نگیرید.

ای روی صورتم چرخید و اش برای لحظهنگاه خیره

 نفسش گرمش را با شدت بیرون فرستاد. 
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 من میرم، اگر حرفی داشتی خبرم کن.-

که منتظر حرفی از سمت من باشد، از اتاق بدوم این

بازجویی بیرون رفت و مرا در همان دنیای تاریک و 

 کوچک اطرافم رها کرد...

 

 

 

 

 

 پنجم

 _و_ششمسی
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 فصل پنجم

 (۹۴۳۱شهریور  -)تهران 

 

ام پر شده بود از لحظات تاریک و زندگی

دهنده. من استثناء نبودم؛ قرار نبود چون راوی عذاب

تر از بقیه داستان خودم هستم، خود را درد کشیده

ببینم و خب... دیگران هم سیاهی روزگار خود را 

توانستم قسم بخورم که احوال پریشان داشتند. اما می

 . روزهای من، کم از جهنم نداشتاین

ای بافی نبودم. اهل رویاپردازی و دیدن آیندهآدم منفی

روشن و رنگارنگ هم نبودم اما انتظار این حجم از 

خواستم با افکار مشوشم داغ بر درد را نداشتم. نمی

ای که در هر اتاقک داغ بگذارم اما امان از ذهن آشفته
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گشود و سرکی به آن خاطرات تیره و ای را میخاطره

 کشید. میام پرغصه

چرخید و به داغی که بر فکرم گاه روی بهارکم می

اه کردم. گدلش مانده بود و من مسببش بودم، فکر می

بستم و چهره رنجور و تن نحیف مازیار چشم می

بست. گاهی زانوی غم بغل هایم نقش میپست پلک

ای که پر بود از دوری از خانواده گرفتم و به آیندهمی

خواست برای کردم و دلم میر میو ندیدن یوسف، فک

ام ، از شر تمام افکار دلگیرکنندهچنددقیقه هم که شده

 خالص شوم و آرام بگیرم. 

دایی برای ناهار در رشت توقف کرد. آخرین روزی 

دیدم و باید با آن بود که این شهر بارانی را می

شد؛ برای کردم. دلم برایش تنگ میخداحافظی می
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 ی عشقزادهدریا. آخ، دریا! این گیلبوی باران و بوی 

 دریا چطور قرار بود بدون او سر کند؟

گذشت، بیشتر از رفتنم پشیمان هر لحظه که می

ی از رفتم و دنبال تلنگرشدم. بیشتر در فکر فرو میمی

سمت دایی بودم که حرفش را تصدیق کنم و به خانه 

نم تبازگردم. اما او انگار بیشتر از من ذوق دانشگاه رف

دایی و تنگی زنرا داشت. تشویقم میکرد و از دل

گفت. از حاملگی مهراوه و دوقلوهایشان می

های مهران و شقیهایش و از کلهگیریبهانه

داد. از مهسای هایی که گاهی کار دستش میسرکشی

اش قصد آمدن کوچکی که وقتی فهمیده بود دخترعمه

ق و ظاهر و دارد، نخوابیده بود و دائم درباره اخال

 پرسید. عالیقش می
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ماندم، نه پای رفتن داشتم و نه دل ماندن. اگر می

توانم تحمل کنم و معلوم نبود دیگر تا ِکی و کجا می

رفتم هم... اصال تاب دور ماندن از گیالن خب اگر می

را داشتم؟ توان ماندن در شهری خشک و گرم را 

خشک و چطور؟ ندیدن ماه به ماِه باران و تحمل جو 

فهمیدم، من را چه به جا را چه؟ اصال نمیغریب آن

 شهری دیگر؟

م را هایشک اگر دایی شانهشدم. بیداشتم پشیمان می

داد تا حواسم را جمع کنم، چمدانم را تکان نمی

گرفتم تا مرا به خانه بازگرداند و برداشته و ماشین می

 اصال گور پدر هرچه درس و کتاب!

 ت دایی؟لیال؟ حواست کجاس-

 لبخند کجی روی لبانم نشاندم و نگاهش کردم.
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 جانم؟-

 بردار بکش، غذات سرد بشه از دهن میفته ها.-

 زیتونی به دهان گذاشت و با لذت چشم بست.

راهی باید از رودبار زیتون بگیرم. یه چندتا مغازه بین-

های خوبی داره. یادم بندازی شناسم، زیتون پروردهمی

عتیقه هم لواشک بگیرم. برای مهسا و اون 

 ها پدرم رو درآوردن از بس سپردن بهم.پدرسوخته

 خندیدم.

 عتیقه کیه؟-

صاف سر جایش نشست و دستانش را با دستمال پاک 

 کرد.

 تو بگو!-
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 مهراوه؟-

 سری از روی تاسف تکان داد.

اون حامله شده، مهران ویار کرده! کار ما رو نگاه کن -

ک همن، ولی آخه توروخدا! میگن دوقلوها نزدی

 فهمم این چه وضعشه؟نمی

های با خنده غذایمان را خوردیم و دیگر سر لقمه

گذاشتم. دایی زور قاشق در دهانم میآخر، به

سمتم هل داد و با دهان پر ی میرزاقاسمی را بهماهیتابه

 گفت:

داییت غذای شمالی بلد نیست ها، دیگه از بخور، زن-

 ها گیرت نمیاد.این

 یدم و نالیدم:لب برچ
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قدر اشکال نداره، خودم بهش یاد میدم، فقط این-

قدر میگید که ست، اونباره، آخرین لقمهنگید آخرین

 شهر بیرون برم!  دیگه دلم نمیاد از این

 تکیه به پشتی زد و دستی روی سبیلش کشید.

بار نیست که دخترجان. آدمیزاد دائم درحال فقط این-

حاال یا خودش عوض عوض شدن و عوض کردنه. 

بار نقش دانشجو داری و میشه، یا محل زندگیش. یه

بار نقش همسر داری و مجبوری بری یه شهر دیگه. یه

باید مطیع شوهرت باشی. مادرت رو که دیدی؟ اون 

زندگی تجمالتی رو ول کرد، از تهران پاشد رفت 

بینی چطور عادت کرده؟ بهش بگی بیاد گیالن. می

جا رو ول کنه. ، عمرا اگه اونتهران زندگی کنه

خودش رو خیلی راحت با محیطش یکی کرده. چی 
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میگن؟ آها، سازگار شده! حاال تو هم... همین اوایلش 

قولی، کنی و بهگذره، بعدا عادت میبهت سخت می

وقته که دیگه سال به سال هم بندی. اونبهش دل می

 یاد زادگاهت نیفتی.

 

 

 

 

 _و_هفتمسی

 

 قاشق را داخل ظرف گذاشتم و با لحنی آرام گفتم:
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ولی دایی، هرچی باشه وطنه. هرجا برم، پیش هرکی -

کشه برای برم، با هرکی زندگی کنم، باز دلم پر می

بینم نفس کشیدن توی خونه پدریم. مامان رو می

دیگه؛ شالیزار میره، کاسه کاسه آب چکیده از سقف 

کنه، ماهی شده غذای خورده شیروونی خالی می ترک

ش، ولی باز غرق خاطرات که میشه، برام موردعالقه

کنه از کافه قنادی پدرش و اون برو بیای تعریف می

هایی که به بهونه رادیو، به کافه شاعرا و نویسنده

اومدن و گاهی میون انعام چندخط عاشقونه رد می

تِر صاحب کافه داری که دخکردن برای صندوقمی

 بود! 

 خندیدم و ادامه دادم:

 حاال بین خودمون بمونه، چیزی هم به بابا نگید! -
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سرش را به طرفین تکان داد و لیوان دوغش را زمین 

 گذاشت.

ای پدر صلواتی! اون پدرت نگفته چطور قاپ -

 خواهر من رو دزدید؟ 

 خودم را جلوتر کشیدم و مشتاق نگاهش کردم.

 چطور شد اصال؟ نه حرفی نزدیم.-

هاش واال چه عرض کنم... پدرت و چندتا از دوست-

گمونم درباره ای تهران. بهاومده بودن برای یه دوره

ها بود. یکی دوماهی رو همین درس دادنش و این

مجبور شد بمونه. تابستون بود. چندباری اومده و رفته 

دار گیر بود و گویا دلش پیش همون دختر صندوق

ا هاش قرار سینمشب بارونی که با دوستیهکرده بود. 

هاش نیومدن و اون داشتن، موند جلوی کافه و دوست
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هم شد موش آب کشیده! دم دمای تعطیلی کافه بود. 

کردن برن که شیرین کشیدش همه داشتن جمع می

داخل. یه پتو داد بهش، گفت بشینه کنج اجاق گاز که 

ت. ن به صحبگرم بشه! بابا هم موند و با فرهاد نشست

صحبتیه، دل بابا رو هم اون پدرسوخته هم آدم خوش

طور شد که بعد از یه مدت دزدید! خالصه این

گاه فرهاد کار دستش داد بیوهای گاهآمد، نگاهورفت

و بابا فهمید. مخالف که نبود، ولی منتظر نظر شیرین 

 موند.

دور دهانش را با دستمالی تمیز کرد و مشغول جمع 

 ینی شد.کردن س

از قضا خانواده ما زیاد اهل زورگویی و مردساالری -

نبودن. شیرین خانوم هم که دلش برای این آقامعلم 
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رفته بود، بله رو داد. بعدش هم جمع کردن و رفتن 

اومدم و به گیالن. باز به معرفت خودم که هرسال می

زدم، اون پدرسوخته که ش سر میخواهرم و خانواده

 ش!اهرم رو بیاره دیدن خانوادهکرد خووقت نمی

گویی دایی شده بودم که به کل، غم و چنان غرق قصه

غصه ساعت قبلم فراموشم شده بود. لبخند بزرگ 

 جور کردم و آرام پرسیدم:وروی لبانم را جمع

اید؟ خیلی خوب تعریف دایی؟ شما هم نویسنده-

 کنید.می

 هایشاز تخت پایین آمدیم و مشغول پوشیدن کفش

 شد.
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نویسم. واال چی بگم دایی جان. من که دیگه نمی-

تنها کارم تو دفتر، نظارته و بس. ولی آره، قبال یه 

 نوشتم. چندخطی می

 کتاب هم نوشتید؟-

 نفسش را پرافسوس بیرون فرستاد.

های فرهنگی مجله نه واال، مشغول پر کردن ستون-

م بودم، وقت نشد برم دنبالش. االن هم حوصله

 ه. کشنمی

ر قداشکالی نداره؛ قلم جاش رو به زبونتون داده. اون-

کنید که انگار دارم یه کتاب قشنگ صحبت می

 خونم.می

سمت ماشین که بهپول غذا را حساب کرد و درحالی

 داشتیم، با خنده گفت:قدم برمی
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این زبون چرب رو هم از بابات به ازث بردی! با -

 آورد!دست همین دل بابابزرگت رو به

با خنده سوار شدیم و ماشین را به حرکت درآورد. 

دنده را عوض کرد و نگاهی به روی تابلوهای کنار 

 جاده چرخاند.

از رودبار میریم. زیتون و لواشک و ترشی هم بگیرم، -

 خودی به در خشک نشه!چشم اهل خونه بی

ای نگذشته بود که چشمانم گرم شدند در چنددقیقه

بودم که ماشین از حرکت فکر سرگذشت مادرم 

 ایستاد و هوشیار شدم. تا بلند شدم، دایی گفت:

چیزی نشده دایی، بگیر بخواب. اومدم یکم تنقالت -

 بگیرم.

 االن کجاییم؟-
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این سِر خیابون فوزیه هستیم، نیم ساعتی بریم -

 ی ما هم اون اطرافه.میرسیم میدون فوزیه. خونه

 

 

 

 

 _و_هشتمسی

 

صاف روی صندلی نشستم و خمیازه بلندی کشیدم. 

چشمانم را چندبار باز و بسته کردم تا بهتر اطرافم را 

ببینم. دایی سوار شد و پالستیکی که پر از تخمه و 
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آب معدنی و کیک بود، به بغلم انداخت و در را 

 بست.

 بیا بخور تا برسیم خونه، گفتم شاید گرسنه باشی.-

 ممنون، دستتون درد نکنه. تازه ناهار خوردیم که.-

اوال تازه نبود، سه ساعت پیش بود. دوما روی حرف -

 ترت حرف نزن پدرسوخته!بزرگ

ماشین را روشن کرد و به حرکت درآورد. یکی از آب 

که داشتم با درش ها را برداشتم و درحالیمعدنی

 رفتم، پرسیدم:کلنجار می

تون خیلی کجاست؟ از خونه میگم دایی، دانشگاهم-

 دوره؟

 لبخندی زد و فرمان را چرخاند.
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نه، میشه گفت یه خیابون باالتره. باید سوار خط -

جا، وچهاراسفند. بعد از اونبشی و بری میدونی بیست

 رضا. دانشگاهت همون اطرافه.بری شاه

 پس زیاد هم دور نیست؟-

 ایهساعت توی راه باشی. جادهنه دایی، فوقش نیم-

رو نیست، باید از میدون تا رضا زیاد ماشینشاه

روی دانشگاه رو پیاده بری. البته اشکالی نداره، پیاده

 کنی.هم می

رو نگاه کردم. تا رسیدنم، حرفی بهخندیدم و به رو

میانمان رد و بدل نشد. قرار بود چندروز را در خانه 

 ها، مرا بادو روز مانده به شروع کالسبمانم و یکی

مسیر آشنا کند. یکی از اساتید دانشگاه، دوست دوران 

جوانی پدرم بود. او مدارکم را از بابا گرفته و خودش 
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هم ام، که آننامم کرده بود. فقط مانده بود برنامهثبت

دایی قرار بود برود و برایم بگیرد. کال تا شروع ترم 

 هیچ دلیلی برای رفتن به دانشگاه نداشتم!

 هایمو از ماشین پیاده شدم. وسایل به خانه رسیدیم

جا در ماشین ماندند تا سر وقت بروم و همان

دایی و مهسا دم در مانده و گویا بردارمشان. زن

کشیدند. زندایی جلو آمد بغلم کرد. انتظارمان را می

 ام را بوسید و با محبت گفت:گونه

خوش اومدی دخترم، خوش اومدی. بیا داخل، من -

 هات.رستم دنبال چمدونفمهسا رو می

نه قربونتون برم، خودم بعدا میرم سراغشون، زحمت -

 نکشید.
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دایی که اوضاع را چنین دید، صدایش را بلند کرد و 

 مهران را صدا زد:

 مهران؟ کجایی بابا؟ بیا پایین، کمک.-

گوشم رسید که های تند و محکمش بهصدای قدم

 خندیدم و دایی سری از روی تاسف تکان داد.

خدا، انگار اسب رم کرده رو ول کردیم تو نگاه تورو-

 خونه!

 زده گفت:دایی لب گزید و خجالتزن

 کنه؟زشته جلوی لیالجان، نیومده چه فکری می-

 دایی را فشردم و با صمیمیت گفتم:دست زن

هاش رو دایی؟ مگه دایی و شوخیاین چه حرفیه زن-

 شناسم؟نمی
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بلندباالی مهران  خواست حرفی بزند که صدای سالم

را شنیدم و سر برگرداندم. خواست چیزی بگوید که 

ای خشکش زد و من هم به پلک با دیدن من، لحظه

 زدنی اکتفا کردم. 

عینکش را روی چشمانش مرتب کرد و درنهایت، 

لبخند نسبتا بزرگی روی لب نشاند. دستش را جلو 

 زد، گفت:آورد و با صمیمیتی که در کالمش موج می

 م، خوش اومدی دخترعمه.سال-

ها را جلوی رویش دست دادم و پالستیک سوغاتی

 گرفتم.

 هات.هم امانتیسالم، ممنونم! بفرما، این-

 مهسا از بازوی مهران آویزان شد و کنجکاو پرسید:
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 چیه داداش؟-

ایی دها را باز کند، زنکه مهران در پالستیکقبل از این

 :آن را از دستش گرفت و با تشر گفت

ه رو چارزشته! برید وسایل رو بیارید، این دختر بی-

 ساعته جلوی در نگه داشتیم.نیم

سپس دستش را پشت کمرم گذاشت و مرا به داخل 

قدر محبت خانواده ها، چهخانه راهنمایی کرد. طفلکی

 شد!نثارشان می

ور زمهراوه روی صندلی نشسته بود و با دیدن من، به

 از سر جایش بلند شد و به استقبالم آمد. 

 سالم دورت بگردم، خوش اومدی.-

 آخ، سالم مامان خانوم! ببین چه شکمی گرد کرده!-
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وقتی دایی درباره حاملگی مهراوه حرف زده بود، 

کردم که قرار است در این حتی فکرش را هم نمی

 ببینمش!هیبت 

بغلم کرد و مواظب بودم زیاد به خودم نفشارمش. 

زندایی دعوتمان کرد بنشینیم. خودش هم به آشپزخانه 

رفت. نشستیم و با مهراوه مشغول صحبت شدیم.  

های خیسش را به دامنش زندایی درحالی که دست

 رویم نشست. کشید، آمد و روبهمی

رو  اتتا فهمیدم داری میای، غذای مورد عالقه-

پخِت شیرین جان درست کردم. هرچند مثل دست

 نیست. 

 لبخند شرمگینی زدم و سرم را پایین انداختم. 
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کنید. اصال انتظارش ام میزندایی شما دارید شرمنده-

 رو نداشتم. ناهار هم تازه خوردیم و... 

 میان حرفم پرید و تند گفت: 

 جا دیگه شدی دختِر این خونه.بسه بسه، اومدی این-

 ها، من خوشم نمیاد.کنینبینم تعارف می

ای «چشم»ای روی لب نشاندم و  لبخند قدرشناسانه

 گفتم. 

چشمت بی بال. حاال هم برو لباست رو عوض کن، -

ت یه لباس راحتی بپوش. توی اون پیراهن بلند و تیره

 خفه نشدی تو دختر؟

 راحتم زندایی.-

 ِا، لیال؟ چی بهت گفتم؟  -
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 شدم که گفت:با خجالت بلند 

ببین مهران چمدونت رو کجا برده، تو هم برو -

 برتت.سمتی. مهسا میاون

 

 

 

 

 _و_نهمسی

 

طرف اتاقی که مهسا جلو آمد، دستم را گرفت و مرا به

حاال متعلق به من بود، برد. داخل اتاق شدیم و مهسا 

 زده گفت:ذوق
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جون. من میرم بیرون، اگه کاریم خوش اومدی لیال-

 داشتی یا چیزی خواستی صدام کنی، باشه؟

وجبی چه روی موهایش را بوسیدم. بچه ده ساله نیم

 زبانی داشت! 

 باشه قربونت برم، دستت درد نکنه.-

در اتاق را بستم و چشم چرخاندم تا چمدان را پیدا 

ام را بیرون گذاشتم کنم. پیرهنی یاسی و دامن مشکی

که خواستم دامنش را بند لباسم را باز کردم و همینو 

هم پایین بکشم، صدایی از بالکن اتاق به گوشم 

 رسید.

 گوشتی روی کشو رو بده بهم.  مهسا؟ اون پیچ-

لبم را محکم گزیدم و مبهوت به در بالکن نگاه کردم. 

آمد؟ یقه لباس صدای مهران از بالکن همین اتاق می
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ام گذاشتم و را روی یقهرا باال کشیدم. دستم 

 چندقدمی جلو رفتم.

 مهران؟ تویی اون بیرون؟-

طرفی آورد که به دیوار تکیه زدم و تند سرش را این

 گفتم:

 طرف!کردم، نیا اینداشتم لباس عوض می-

 لحن خندانش خجالتم را بیشتر کرد.

اوه، چه زود درآوردی ریختی بیرون! صبر کن، من -

تو بپوشی! ولی نه، اوضاع برم... نه، من صبر کنم 

 ریخت میشه. خیلی بی

 چشمانم را بستم و نالیدم:

 صبر کن من لباسم رو بپوشم!-
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 هاتم به تنتنه نه، یه کاری کنیم؛ همون نصفه نیمه-

بکش، من گورم رو از این بالکن کوفتی گم کنم، بعد 

ه. جا ببینذره ضایعه اگه کسی من رو اینعوض کن! یه

 فی، چیزی هستم.کنن منحرفکر می

هایم شدم و صدایش سریع مشغول پوشیدن لباس

 زدم:

 راحت باش، پوشیدم.-

 از بالکن به داخل آمد و لبخندش را از من دزدید.

رفتم لوله بخاری رو درست کنم، گیر افتادم یهو! -

 شما ببخشیدم! من دیگه برم...

 خواست در اتاق را ببندد که گفتم:

 بابت چمدون ممنون.-
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 و چین کوچکی اطراف چشمش افتاد.خندید 

 ها ممنون.بابت لواشک-

و در را بست و نگاه خندان من، همراهش کشیده شد. 

ها هایی آرام، از پلههایم را عوض کردم و با قدملباس

آمد و طرف هال میپایین رفتم. سر و صدایشان از آن

 زدند.انگار  داشتند درباره من حرف می

ازه بیشتر خونه مادرشوهرشه مهراوه سنگین شده. ت-

جا. من تنهاام، مهسا هم میره مدرسه. لیال پیشم تا این

 مونم.هست، دیگه تنها نمی

 صدای معترض مهران را شنیدم:

 مامان؟ من که دائم ور دلتم!-
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 گردید.خیر. تو و پدرت صبح میرید، غروب برمی-

مونی دفتر. من خود شخص تو تا دیروقت گاهی می

 پوسم از تنهایی.گوشه می بدبخت، این

 دایی با خنده گفت:

هات رو امشب بریزی خواد گالیهای بابا، حاال نمی-

کم خودم رو بیرون. من هم یه فکرهایی دارم. کم

کنم. ناسالمتی پسرم داره سی سالش بازنشسته می

 میشه، باید پا جا پای باباش بذاره!

 ای کردم و آرام گفتم:سرفهتک

 سالم.-

 کنار خودش جا باز کرد و مهربان گفت:زندایی 
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جا پیش من سالم به روی ماهت خوشگلم. بیا این-

 بشین.

 کنارش نشستم و رو به زندایی گفتم:

 ببخشید توروخدا، به شما هم زحمت دادم. -

 نه عزیزم، این چه حرفیه؟-

 نگاهی به دایی انداخت و با ذوق گفت:

د وقت بوبرات غذای شمالی درست کردم. خیلی-

 مزه شده باشه.پختم، امیدوارم خوشنمی

 باخنده و تردید گفتم:

 غذای شمالی؟ دایی گفت بلد نیستید که.-

 بار جوابم را داد:مهران این
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دنیا اومده لیال. بعد از ازدواجش اومد مامان انزلی به-

 تهران.

 زده رو به زندایی پرسیدم:شگفت

 دونستم.واقعا؟ نمی-

 ی نگاه کرد.سری تکان داد و به دای

تا دختر های ساکن گیالن بودم. مادرم سهاز ارمنی-

داشت و یه پسر؛ گیلدا، نازیک، و وارتوش اسم 

دخترهاش بود و ویگن، اسم پسر کوچولوش. گیلدا و 

نازیک توی گیالن موندن. ویگن چندسالی هست که 

بار میرم اومده تهران. من هم که... هر چندسال یه

 زنم.ام سر میگیالن و به خانواده

 تای ابرویم را باال انداختم و با خباثت به دایی گفتم:
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آورد ی من خواهرش رو نمیدایی؟ که پدِر سوخته-

 اش؟دیدن خانواده

صدای خنده همه بلند شد که دایی لپم را کشید و 

 هایش گفت:میان خنده

ی تو هنوز هم میگم، دقیقا همون پدِر پدرسوخته-

 !خواهرم رو اسیر کرده

 

 

 

 

 چهلم
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نفس عمیقی گرفتم و مشغول بازی با انگشتانم شدم 

 که صدای دایی، مرا از فکر و خیالم بیرون کشید.

 لیالجان؟ گفتی ادبیات فارسی قبول شدی دیگه؟-

 حواسم را جمع کردم و سرم را باال آوردم.

 آره دایی. -

 خوبه؟ همچین بهش مسلطی؟خب... یعنی ادبیاتت -

 زده گفتم:خجالت

های مدرسه بودم. تسلط کم و بیشی شناساز حافظ-

 هم به شاهنامه دارم. و خب...

 خندیدم و ادامه دادم:

خاطر تشابهات اسمیمون، یه عالقه عمیقی به به-

 اشعار نظامی دارم. 
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 سری تکان داد و با اخم به مهران نگاه کرد.

ها باید خجالت اصال. بعضیخیلی خوبه. عالیه -

 بکشن! 

 مهران پشت چشمی برایم نازک کرد.

کوبیدن، حاال های همسایه رو تو سرم میقبال بچه-

 نوبت نوی تازه به بازار اومده شد!

ام شدت نگیرد. خب به من چه که لب گزیدم تا خنده

 اش نداشت؟!اصال محبوبیتی پیش خانواده

 یارم؟لیال جان؟ پاشم کم کم شام رو ب-

 زده گفتم:شتاب

من گرسنه نیستم زندایی. اگه میشه امشب رو شام -

 نخورم.
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 اخمی کرد.

وا، مگه میشه؟ نیومده گشنه بفرستمت بخوابی؟ -

وقت دوروز دیگه شدی پوست و استخون، من اون

 ها.جواب شیرین رو نمیدم

 اش زدم.لبخندی به لحن مهربان و مادرانه

رد نکنه. کلی زحمت دورتون بگردم، دستتون هم د-

دادم بهتون. ولی شما هرموقع صالح دیدین سفره رو 

 خورم.پهن کنین. حاال من دیرتر می

جا که عینک را روی چشمش جابهمهران درحالی

های توی دستش را بخواند، میان کرد تا برگهمی

 حرفمان پرید:
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سرتقه دیگه مامان. گیالنی جماعت همینن. خصوصا -

ساالری حرِف خودشونه. کال زن، هاشون! حرفزن

 توی خونشونه.

اش را از کنارش برداشت و مهران را زندایی دمپایی

 هدف گرفت.

که گیالنی جماعت همینن؟ امشب که گشنه موندی، -

 ی سرتق! فهمی بچهمی

 دمپایی را گرفت و در بغلش نگه داشت.

 مامان؟-

 زندایی دلش سوخت انگار.

خوری. اگه گشنه می هروقت لیال شام خورد، تو هم-

 مونی!موند، تو هم گشنه می
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 مهران نگاهم کرد و ابرو باال انداخت.

 دونمساعت دیگه گشنه نشی من میخدا شاهده تا یه-

 و تو!

 با خنده رو به زندایی گفتم:

 اندازید جلو؟ زندایی؟ من رو چرا می-

 شانه باال انداخت و بلند شد تا به آشپزخانه برود.

 ی سرتق بربیای!پس این بچه بلکه تو از-

پس از رفتن زندایی، مهران هم کاغذهایش را 

 جور کرد و بلند شد.وجمع

هروقت خواستی شام بخوری صدام کنی. زیر -

 ساعِت بعد باشه لطفا، دستت درد نکنه.یه
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با بهت و خنده به رفتنش خیره شدم که صدای دایی، 

 ام را به خود جلب کرد.توجه

 و نگاه کن دایی.لیالجان؟ من ر-

 سمتش چرخیدم.به

 جانم؟-

خوام یه حرفی رو باهات درمیون ببین دایی جان؛ می-

کنم، هرطوری که راحتی بذارم. اصال اجبارت نمی

تصمیم بگیر... واقعیتش من قراره خودم رو بازنشسته 

کنم، اختیار تام مجله رو بدم دست مهران. پستی که 

احتیاج به یه نویسنده اون االن توشه، خالی میشه و... 

دونم برای دارم که بخش ادبی مجله با اون باشه. می

ز دو رو-تونی توی یکیکم زیادیه ولی... میشروع یه

خوام آینده یه متن نمونه آماده کنی که بخونم؟ می
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قلمت رو ببینم در چه حده. هرچند، مطمئنم دختر 

باهوش و اهل ادبیاتی مثل تو، یه نویسنده و شاعر 

زنی قلم و نوشتنت، این تکلیف لیه. ولی برای محکعا

 رو الزمش دارم.

 با تعلل جوابش را دادم:

واقعیتش دایی... مطمئن نیستم که بتونم از پسش بر -

ه کنم. اگه تونستم کبیام یا نه. ولی تموم تالشم رو می

 زودتر تحویلش میدم. نتونستم، نهایت تا فردا.

ن؛ چیزی که زیاده، قربونت برم دایی جون. عجله نک-

 خواد خودت رو به زحمت بندازی.وقِت آزاده. نمی

جا اسباب زحمت شدم. چه زحمتی؟ من این-

تونستید با این سابقه خوب دونم میدرضمن می

ای باشید ولی خواستید کارتون، دنبال یه آدم حرفه
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کنم که فرصتش رو به من بدید. تالشم رو می

 پشیمونتون نکنم.

 ام را بوسید و دستی روی موهایم کشید.نیپدرانه پیشا

خیلی شبیه شیرینی. با همون مهربونی ذاتی. با همون -

 های درشت و عسلی. چشم

 ای به موهایم کرد.اشاره

ایت رو از بابای ولی مطمئنم این گیسوی کمند قهوه-

 ات به ارث بردی!پدر سوخته

خندیدیم و کمی کنارشان نشستم و چایی خوردم. 

دم کرر کنارشان، بیشتر از چیزی که فکر میبودن د

، شانگرمیهمه مهربانی و خونبخش بود و با اینلذت

 هایم دور کنند.خوب توانسته بودند فکرم را از غصه
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 چهل_و_یکم

 

دم کربودن در کنارشان، بیشتر از چیزی که فکر می

گرمیشان، همه مهربانی و خونبخش بود و با اینلذت

 هایم دور کنند.خوب توانسته بودند فکرم را از غصه

به اتاق بازگشتم و قلم و کاغذی از داخل چمدان 

بیرون کشیدم. کنار پنجره نشستم و خیره به ماه، فکر 
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نوشتم و سعی کردم چه که باید میکردم به آن

 شد؟ی خود را... اما مگر میشدهفراموش کنم گم

لیال دل باخته بود؛ بد هم باخته بود. دل از کف داده و 

ه ی خود نشسته بودم کگشتهچشم انتظار بازگشت گم

 های دلم باشد اما...قراریبیاید و مرهمی بر بی

نفسم را با شدت بیرون فرستادم و چشمان محزونم را 

به تن سفید کاغذ دوختم. قلم را رویش به حرکت 

ام را به روی کاغذ ل واماندهتنگی ددرآوردم و آن دل

 آوردم...

 خوابی و از چشم بیمارم گریزانی همیشه»

 «مانی همیشهگفتی که میروی با اینکه میمی

خبری و گیجی رهایم کرده بود. نه رفته و مرا در بی

دانستم کجاست و نه حتی توانستم با او می
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خداحافظی کنم. رهایم کرده بود؛ به آرامی وزش 

نار ساحل. به سادگی رقص لبخند و برق نسیمی در ک

دیدمش، روی صورتم نقش نگاهی که وقتی می

بست و حاال... حال دیگر نداشتمش و این لیالی می

شناختمش عاشق، حتی با خودم هم غریبه بود. نمی

وار طالب آن شخص مجهولی بود که انگار. دلم دیوانه

آمد، به سادگی یک لبخند عاشقم کرد و مرا در 

 لت شناختنش گذاشت و رفت...جها

 ای که با دشمن مدارا کرده ای، با دوست رحمی!»

 «نوبهار خلقی و با من زمستانی همیشه

خیال باشم و در رنگ رخسار هم نیاورم قرار بود بی

گذشت اما... عشق یوسف بود و چه در درونم میآن

ای که انگار قصد بازگشت نداشت. گویی گشتهگم



 

Romanzo_o 316 

بر فریاد گذاشته بود که یوسف کسی در سرم بانگ 

 گشته دگر باز نآید به کنعان، تو غمت را بخور...گم

 شاخه ی عشق مرا خشکانده سرمای نگاهت...»

 «ظاهرا اردیبهشتی، گرچه آبانی همیشه

سرم را باال آوردم و دم عمیقی گرفتم تا این بغض 

مسخره بیخ گلویم پایین برود. غم غربت کم بود؛ غم 

ن یوسف هم به آن اضافه شده بود. ندیدن و نبود

هایمان هرچند؛ تنها چندباری دیده بودمش و صحبت

 یمحدود بود اما... لیالی عشق ندیده را چه به تجربه

عاشقی؟ اصال لیال را چه به دیدن یک جفت نگاه 

خماِر عاشق و توجه از سمت مردی که ناگهان در 

 اش پیدا شده و دل از او ربوده بود؟زندگی
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اه خیره شدم و چشمان آبی و درخشانش، جلوی به م

دیدگانم نقش بستگ لبخندی روی لبانم نشست و 

 نفسم را پرآه بیرون فرستادم.

 حال و روزم بود ابری قبل تو، شد ابرتر هم...»

 «آمدی خورشید باشی، حیف بارانی همیشه

ی پنجره تکیه دادم. از چشم بستم و سرم را به لبه

کرد. نه روی همین اذیتم می خبر بودم واحوالش بی

گرفتن سراغی از او را داشتم و نه نشانی و حتی 

وجویش اش، که به جستآدرس دقیقی درباره

 بپردازم...

 بردی از یادت مرا، از خاطرم اما نرفتی...»

 «رفته ای از دیده اما در دل و جانی همیشه
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 های آخرآلودی روی لبانم نشست و بیتلبخند حزن

 م.را هم نوشت

 در سکوتم خفته ای هرچند فریادم سراسر»

 مثل یک راز مگو در سینه پنهانی همیشه

 می کشد آخر مرا بی خوابی شب های بی تو

 «*خوابی و از چشم بیمارم گریزانی همیشه

 *شعر از: طاهره ابادی هریس

حواسم پی ساعت و شام خوردنم نبود. طفلک مهران، 

 ود!ه بحتما بابت نرفتن من کلی گرسنگی کشید

شد احساس غریبی رفتار صمیمی و گرمشان باعث می

دانستم خوب بود شان راحت باشم. نمینکنم و با همه

کردند که یا نه؛ اما در همین روز اول چنان رفتار می
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کنم. گویا باید جا زندگی میهاست اینانگار سال

کردم به داشتن این زندگی و خانواده عادی؛ عادت می

جا مطمئن نبودم و ع و احوال آرام اینهرچند از اوضا

 دانستم این آرامش، تا کی دوام دارد...نمی

ها پایین رفتم. کاغذ را از دفتر جدا کردم و از پله

های هال خاموش بود و یک چراغ در آشپزخانه چراغ

سمت به را روشن باقی گذاشته بودند. پاورچین

پای آشپزخانه رفتم. همین که داخل شدم، مهران را 

گاز دیدم. با دیدن من، دستش از حرکت ایستاد و 

 نیشخندی زد.

 سالم!-

 ام را فرو بردم و برایش سر تکان دادم.خنده

 خاطر من تا دیروقت منتظر موندی.سالم. ببخشید به-
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 بشقابش را از کنار قابلمه برداشت و خندید.

نه بابا، زیاد هم منتظر نموندم. البته این آخرها زدم -

دو دقیقه پیش  -خط. وگرنه تا همین یکیآخر 

 مشکلی نداشتم.

لبخندی به رویش زدم و کاغذ را روی جاظرفی 

 گذاشتم.

تونی بدی به دایی؟ ازم... یه نمونه این رو فردا می-

ام، احتماال صبح دیرتر کار خواسته بود. من خسته

 بیدار بشم و دایی رو نبینم.

طرف کاغذ ی گاز گذاشت و بهبشقاب را روی شعله

 رفت.

 بذار ببینم چی نوشتی؟-
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 لب گزیدم و زمزمه کردم:

دونم چطور ها! تجربه اولم بود، نمیمسخره نکنی-

 شده.

های من، برگه را برداشت و بدون توجه به گفته

گذشت، مشغول خواندنش شد. هرلحظه که می

رفتند و حالت صورتش ابروهایش باالتر از قبل می

 نیاوردم و نالیدم: شد. آخرسر طاقتعوض می

 دونم، افتضاحه.چیزی نگو! می-
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 چهل_و_دوم

 

 لبخندش کش آمد و برگه را پایین آورد.

افتضاح؟ خب... باید بگم به طرز افتضاحی عالیه! -

 نوشتی تو دختر؟ مطمئنی اولین شعرته؟ چی

جلو آمد و برگه  زده سرم را پایین انداختم کهخجالت

 را جلوی صورتم گرفت.

برم، تحویل ویراستار میدم. این شعر رو فردا می-

جایی کلمات و نیاز به تغییر وزن کم جابهاحتماال یه

دو حرف  -ها داشته باشه. در حد یکیبعضی مصرع

 البته، نه زیاد. بعدش...

 سرم را باال آوردم و منتظر نگاهش کردم.
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 کنی روی صورتم؟میبعدش کاغذ رو پرت -

خندید و کاغذ را تا کرد. درون جیبش گذاشت و 

 بشقابش را از روی گاز برداشت.

دقیقا خود این کاغذ رو که نه. شاید مجله رو پرت -

 کنم روی صورتت!

همین راحتی قبولش کردند؟ اصال... شد... بهباورم نمی

 این چطور امکان داشت؟

ادم. به راه افتاز آشپزخانه بیرون رفت که پشت سرش 

ای نشست که به چراغ هال را روشن کرد و گوشه

 تبع، کنارش جای گرفتم و با استرس پرسیدم:

دایی چیزی نمیگه؟ ولی اول بهش نشون بده، بعد. -

 وقت منطوری. بعدا چیزی میشه، اونخیلی زشته این

 شرمنده هردوتون میشم. 
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 نه بابا، نگران نباش. راستی به چه اسمی بزنم؟-

 گیج نگاهش کردم که ادامه داد:

چنانی که نداشتیم. بیشتر توی ستون ادبی شعر آن-

جور چیزها بود. شعر نو هم متن عاشقانه و نامه و این

های قبلی مجله، با زدیم گاهی. اما توی سریمی

تن، گفبعضی شاعرها که توی همین سبک نو شعر می

کردیم و هرکدوم برای خودشون یه اسم کار می

های اون هاشون هم نوشتهتعار داشتن. خوانندهمس

کردن و گاهی هم شاعر رو با اون اسم دنبال می

زدن. بگذریم؛ در کل ها، بهشون نامه میخطاب به اون

 یه اسم مستعار انتخاب کن برای خودت.

 لبانم را جمع کردم و آرام گفتم:

 مثل شهریار و نیما؟-
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 خندید.

 شناسی؟شهریار و نیما رو می-

مگه میشه اهل ادب باشی و شاعرهای معاصر رو -

نشناسی؟ من با اشعار شهریار زندگی کردم. اما در 

 کل... اسم مستعار خاصی مدنظرم نیست. 

 آرام خندیدم و ادامه دادم:

ای توی ادبیات هم اسم اسطورههمین لیال بمونه. یه-

 جورایی سمبل عشقه.هست. یه

انتخاب جالبیه.  آره... به اینش فکر نکرده بودم.-

هرچند، خودت توی انتخابش دخلی نداشتی، ولی 

 خب!
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نفس عمیقی گرفتم لبخندی به رویش زدم. دیگر 

 ماندن را جایز ندانستم و بلند شدم که پرسید:

 خوری؟شام نمی-

 نه گرسنه نیستم. من... میرم بخوابم. شبت بخیر. -

منتظر جوابش نماندم و خواستم برگردم که صدایم 

 زد:

 ؟دخترعمه-

 طرفش چرخیدم. به 

 بله؟-

 اش را خاراند و با لبخند کوچکی نگاهم کرد.پیشانی

 خوام ببرمت دفتر. صبح زود بیدار شو، می-
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پله و مهران چرخید. انگار منتظر دیدن نگاهم بین راه

ند! اش را تایید کهای پسر عتیقهدایی بودم که صحبت

 گفت؟گفت... میجدی که نمی

 مئنی؟تو... مط-

 آره. تا ساعت هفت و نیم آماده باشی.-

 ولی آخه... دایی حتی اون کاغذ رو نخونده!-

برو دختر، برای تنبلیت بهونه نتراش! دایی جونت از -

 ست.خدا خواسته

ای زدم و با خداحافظی کوتاهی، لبخند قدرشناسانه

توانست سمت اتاق روانه شدم. از این بهتر هم میبه

 ؟ برایم پیش بیاید
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گاهی نهایت آرزویم برای خود، با صرف نظر از تمام 

ای که داشتم، مرگ بود ها و امیدهای واهیآن خوشی

آور اطرافم و مرگ... نه طاقت شنیدن صداهای عذاب

زجر کشیدنم در کنج این سلولی را داشتم و نه تحمل 

 که هوا هم در آن زندانی بود...

از سر و صداهای بلندشان و آن جیغ و دادهای سلول 

کناری، سرم به درد آمده بود. در خودم مچاله شدم و 

دستانم را روی سرم گذاشتم که در سلولم با صدای 

 خراشبدی باز شد و پشت بندش، صدای بم و گوش

 مردی را شنیدم.

 حابی بلند شو؛ باید بری اتاق بازجویی.س-

با کمک دیوار بلند شدم و همراهش، به اتاق بازجویی 

روانه شدم. روی صندلی نشستم اما کسی داخل اتاق 
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نبود. در را هم نبستند. انگار هنوز بازپرس نیامده بود. 

قدری ماند. بهاش چه بود؟ اصال در ذهنم نمیفامیلی

خود گرفته بودند که  روزهایم رنگ و بوی مرگ به

 کردم.گاهی حتی اسم خود را هم فراموش می

در با شدت بسته شد و از روی صندلی پریدم. با 

رویم، روی صندلی نگاهم دنبالش کردم که آمد و روبه

 نشست و دفتر خاطراتم را به روی میز کوبید.

نفسم را در سینه حبس کردم و منتظر ترکیدنش ماندم 

را در صدایش ریخت و  که یک آن تمام خشمش

 غرید:

های دروغ... دروغ... دروغ پشت سر هم! این نوشته-

ها سحابی؟ تو... دقیقا مخالف شواهدن! یعنی چی این
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مدرک تقلبی دادی دستم که بگی آره، من تو فالن 

 تاریخ تو فالن جا نبودم و اصال به من چه؟

 گیج گفتم:

 قضیه چیه؟ من... متوجه نمیشم.-

سمتم چرخاندش و و دفتر را باز کرد. بهپوزخندی زد 

 با انگشت اشاره، چند ضربه به آن صفحه زد.

 سال قبل ازبخون. تاریخش رو هم ببین. دقیقا یک-

ات نوشته شده. این این مواردیه که داخل پرونده

 تونه حقیقت داشته باشه. نمی

 .هاین مسلط شومنفس عمیقی گرفتم تا به صحبت

سال قبل از دانشگاه رفتنم، شته یکام نوداخل پرونده-

کردم؟ چی فرضم کردین؟ یه دختر فعالیت سیاسی می
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 فهمید؟ تهشروستایی هیفده ساله چی از سیاست می

تونست زندگی خودش رو جمع و جور کنه، نه می

که بیاد و توی شیوه زندگی دیگرون دخالت کنه! این

 درضمن...

ی داشتم که سعنگاهی به صفحه انداختم و درحالی

 بغض صدایم را پنهان کنم، گفتم:

خوره سرسری باشه؟ این شعر... ها میبه این نوشته-

همه احساس صرف گول زدن یه عده که اصال... این

اصال ارزشش رو ندارن؟ کف دستم رو بو کرده بودم 

 گناهیم جورکه قراره دستگیر بشم و مدرک واسه بی

پیشم،  کنم؟ اصال توی اون زندگی نکبت چندماه

 کردم به این مزخرفات فکر کنم؟وقت می
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زدم. دیگر تحمل از شدت عصبانیت نفس نفس می

هایشان را نداشتم. تحمل حتی یک لحظه این بازی

ماندن پیش این آدم عوضی را هم نداشتم. آخر دختر 

هفده، هجده ساله را چه به سیاست؟ اگر خیلی 

کردم. نمیام بود که سر زندگی بهاره چنان قمار حالی

 بار خودم...و یا حتی آن زندگی نکبت

سرم را میان دستانم گرفتم که لحظاتی بعد، با لحنی 

 آرام گفت:

 هشتم مرداد بودویه چندروزی بعد از کودتای بیست-

کردن. یه آدم باتجربه و که آوردنش. کیوان صداش می

گفت دستی هم به شعر داره. انجمن بامعرفت بود. می

وخته رو شاید بشناسی... از شاعرهای ادبی شمع س

ای بوده. اون انجمن بود. بعدها فهمیدم چه آدم گنده
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ی ابابت همین جا دادنش برای یه عده کودتاچِی توده

و قایم کردنشون، دستگیر شد. حدودا هیفده سال 

پیش بود. یه مامور جوون نوزده، بیست ساله بودم که 

دادم. ی مینگهبان« زندان قصر»های جلو در سلول

شنیدم گاهی شعر میگه. خیلی سوزناک هم شعر می

میگه. درنهایت حکمش اومد و... مرتضی کیوان رو 

 توی زندون تیربارون کردن...

 

@ [thecafeNostalgia ] 

 

 

 چهل_و_چهارم
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سرش را بلند کرد و نگاه نگرانش را به صورتم 

 دوخت.

روز اعدام بود که اون ایکیوان تنها آدم غیرنظامی-

گناهی که اون چندوقت بودنش شد. تنها آدِم شاید بی

توی زندان، به دل من یکی آرامشی داد که تا االن هم 

 مدیونشم.

دلم کمی آرام شده بود. فکر کردن به این که روزی 

مردی سرشار از احساس میان این دیوارها قدم 

 ورزیدنش هنوز هم در فضا گذاشته و نوای عشق

بخشید. اما... آن اعدام پیچید، به قلبم آرامش میمی

 وحشتناک... چشم بستم و زمزمه کردم:
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سالی که غرور گدایی کرد... سال پست، سال درد، -

 سال عزا، سال اشک پوری، سال خون مرتضی...

 شعر کیه؟-

 غمگین گفتم:

 شاملو، برای کیوان گفته بود.-

 :سرش را میان دستانش گرفت و زمزمه کرد

روز هایی که اوندارها و ژاندارمکدوم از درجههیچ-

ای ارزش احساسی نداشتن. نه ترور شدن، برام ذره

سرهنگ و ستوان و سرگردهاش، نه حتی ژاندارم 

اش ها ازش بت ساختن و اسطورهایسیامک که توده

 کردن.

 حواس گفتم:سرم را پایین انداختم و بی
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 بار!مرا ببوس... برای آخرین-

 الفه زمزمه کرد:ک

های بت شدنش بود... شعر هم یکی از نشونه و اون-

 ببین...

 تر از قبل گفت:روی میز خم شد و آهسته

خوام تحت هیچ شرایطی تر و خشک لیال! اصال نمی-

باهم بسوزه و تو هم متهم به کار نکرده شده و پاسوز 

خوام یه کیوان دیگه جلوی دیگرون بشی. نمی

شه و مجبورم کنن تا بمونم و هام ترور بچشم

کنم... باهام اعدامش رو تماشا کنم. خواهش می

ای همکاری کن تا این پرونده زودتر بسته بشه. پرونده

که مربوط به اتهام به قتلت میشه رو فعال نگه داشتم تا 

اول این پرونده رو ببندم. سیاست توی این مملکت 
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کنی. تر از چیزیه که حتی فکرش رو میخیلی کثیف

همین االن، داشتم باهات درباره ترور و اعدام صحبت 

تونی خودت کردم و با شعر جوابم رو دادی! میمی

مدار، نه یه رو بفهمی؟ تو یه شاعری. نه یه سیاست

ای! فقط یه شاعری که قاتل، نه هیچ چیز دیگه

مونی، بیشتر پژمرده میشی. جا میقدر بیشتر اینهرچه

داریم. اگه سر به نیستشون کرده از منابعمون خبری ن

های باشن، مجبوریم زودتر حکِم... اعدام زندانی

 سوندن حزب اجرا کنیم.جدید رو برای تر

کرد؟ مگه قراری میطور بیبرای چه... برای چه این

اعدام شدن و نشدن من، چه فرقی به حال او داشت؟ 

 سری تکان دادم و سعی کردم آرامش کنم.
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باشه یا یادم بیاد رو با شما در  هرچیزی که یادم-

خوام حرفم ذارم. قول میدم. اما از شما هم میمیون می

رو بارو کنید؛ من هیچ دخلی توی کارهای حزب توده 

شناسم و نه دلم نداشتم و ندارم. نه اعضاش رو می

های سیاسی کنم. خواسته که خودم رو قاتی بازیمی

ا هم پیدا نکردم. کارهباور کنید، اصال مجالی برای این

شما دفتر رو کامل بخونید، خودتون متوجه منظورم 

 میشید. 

سمتش هل دادم که گرفت و میان دفتر را آرام به

دستانش فشرد. سرش را پایین انداخت و با تعلل 

 گفت:

 دونم، بد عصبی شدم...می-
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دستی روی صورتش کشید و انگار که با خودش 

 حرف بزند، گفت:

تونستن یه دختر بیست ساله رو به فهمم چطور نمی-

 این قضایا ربط بدن.

دفتر را در یکی از دستانش گرفت و جدی نگاهم 

 کرد.

بودن تو توی این زندان الکی نبوده و نیست. دو -

که که گناهکاری، و دوم ایناحتمال میشه داد؛ اول این

برات پاپوش دوختن که احتمال دومی بیشتره. اما باید 

توی محل کارت، کی انگیزه این رو بگردی و ببینی 

 داشته که تو رو بفرسته پای چوب دار. 

کنم... از شما هم ممنونم، برای اش فکر میدرباره-

هاتون. اگه کمکی خواستین؛ برای ربط ی تالشهمه
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سری روابط توی محل ها و یا فهمیدن یهدادن سرنخ

 کارم یا این دفتر... من توی همون سلول هستم.

 لخی روی لب نشاند و نگاهم کرد.لبخند ت

بهت خبر میدم. به خودت سخت نگیر، من تالشم -

 کنم.رو می

 تلخی گفتم:دم عمیقی گرفتم و به

 امیدوارم اتهام بعدی برنگرده به دوران کودکیم! -

 از پشت صندلی بلند شد و به نرمی گفت:

 خوام. خداحافظ!بابت اون قضیه... خب... عذر می-

ام، پشت سرش کشیده شد و به آن هزدو نگاه بهت

ای که از بازپرس بعید بود، فکر کردم و عذرخواهی

 حتی فراموش کردم خداحافظی کنم...
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 فصل هفتم

 (۹۴۳۱سال  -)تهران 
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هایم باشم. مراقب گفت مراقب حرفپدرم همیشه می

آورم و از دهانم خارج ای که به زبان میبه کلمهکلمه 

گفت شاید خودم ندانم اما ممکن است شود. میمی

همین کلمات، باعث رنجش شخصی شود. ممکن 

است تمام امید او را ناامید کند. ممکن است زندگی 

 شخصی را ویران کند.

ترین دشمنم، همین زبانم است که گفت گزندهاو می

نگهش دارم، از اکثر گزند و باالها اگر بتوانم خاموش 

گفت همین زبان سرخ، سر سبز بر باد در امانم. می

دهد و آخ از زبان سرخی که امروز قصد جانم را می

 کرده بود.

درست از همان لحظه که بیدار شده و مهران را دیده 

بودم، همین زبان تند و تیز کار دستم داده و حال 
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 دفتر را پیاده برویم و مجبورم کرده بود تمام مسیر تا

ی پدربزرگ سپس با همین پاهای پیاده، مرا به کافه

برد. انگار این بشر آفریده شده بود برای عذاب من می

 و الحق که کارش را هم خوب بلد بود!

روی طوالنی، دستم را به خسته و کالفه از آن پیاده

 رو تکیه زدم و نالیدم:درختی در کنار پیاده

 ه شدم. دیگه نمیام!بسه! من خست-

 طرفم چرخید و سرخوش نگاهم کرد.به

ابت انگیزی رو بباید بیای. دلت میاد صبح به این دل-

 خستگی از دست بدی؟

 نالیدم:

 قدر جالد نباش مهران!محض رضای خدا... این-
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دستانش را داخل جیب کتش فرو برد و با لبخند 

 بزرگی که روی صورتش نشانده بود، به آسمان نگاه

 کرد.

روی خیال پیادهچطور دلت میاد توی این هوا بی-

 بشی؟ 

 سرم را به دستم تکیه زدم و غریدم:

 برم پیش دایی.شکایتت رو می-

پرور ات یه تنمن هم بهش میگم خواهرزاده-

 غرغروئه!

راه دنبالش بهپایم را روی زمین کوبیدم و با حرص به

مانی ساعت بعد، به جلوی ساختافتادم. حدود نیم

روی ساختمان ایستاد و رسیدیم. دست به سینه، روبه

 لبخند پهنی روی صورتش نشاند.
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 خب، رسیدیم.-

 نفس عمیقی گرفتم و صاف ایستادم.

 ست؟کدوم طبقه-

 ی دوم. ست. باید بریم طبقهخونهی اول چاپطبقه-

امیدوارم یه جا برای نشستن باشه چون دیگه پاهام -

 کنم!رو احساس نمی

 ها باال رفتیم و جلوی دری ایستاد. آرام گفت:لهاز پ

هم حواست باشه، سر و صدا نکنی. تمرکز بقیه رو به-

 نریزی. پشت سر من بیای و حتی حرف هم نزنی.

در را باز کرد و اجازه داد تا داخل شوم. خودش 

ام کند و جلوتر از من قدم برداشت تا راهنمایی

ی تکان که هرازچندگاهی سری برای کسدرحالی
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های مختلف داد، سعی داشت با صدایی آرام بخشمی

 دفتر را به من معرفی کند.

 جلوی در اتاقی ایستاد و نگاهی به من انداخت.

هم دفتر کار پدرم. میز هردومون توی یک اتاقه این-

 البته. بیا داخل.

در را باز کرد و گذاشت تا داخل شوم. سرم را باال 

م که با دیدن مردی آوردم و خواستم چیزی بگوی

داخل اتاق، حرفم را قورت دادم. این دیگر که بود؟ 

مشغول یادداشت بود که با دیدن ما، دفترش را بست 

که و قلم روی دفتر گذاشت. بلند شد و درحالی

 چرخید، گفت:نگاهش بین من و مهران می

 سالم. ببخشید، متوجه اومدنتون نشدم.-

 دراز کرد. طرفشمهران جلو رفت و دستش را به
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 سالم. نه بابا، اشکالی نداره. -

 نگاهی به اطراف انداخت و با تردید پرسید:

 باهام کاری داشتی؟-

م گمانمرد دفترش را برداشت و از پشت میزی که به

 متعلق به مهران بود، بیرون آمد.

ها نیاز داشتم. همون قضیه سری یادداشتبه یه-

خواستم. دیدم تو میها... نسخه اصلیشون رو ترجمه

 هم یه نسخه داری، گفتم رونوشت کنم. راستی...

 ای گفت:به من نگاه کرد و با لحن دوستانه

خوام، شما رو نشناختم؟ البته حمل بر عذر می-

 خوام...ادبی بنده نشه، فقط میبی

 مهران میان حرفش پرید:
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 ام هستن دایی!ایشون دخترعمه-

ران بود؟ انگار او هم دایی؟ این مرد جوان، دایی مه

مثل من تعجب کرده باشد. نگاهش بین من و مهران 

 چرخید که باالخره زبان باز کردم.

ببخشید من... زودتر خودم رو معرفی نکردم. لیال -

 تون.ی خواهرزادههستم، لیال سحابی. دخترعمه

 و مهران شروع به تعریف کرد:

ی حساب دانشجوی ادبیاته. درواقع تازه ترم اوله، ولی-

اهل شعره. بهم نمونه کار داد. نمونه کار نگو، بگو 

 خوای بخونی؟محتوای مناسب ستون ادبی مجله! می

دفترش را به دست دیگرش داد و با تحسین نگاهم 

 کرد.
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 حال میشم.البته، خوش-

 

 

 

 

 چهل_و_ششم

 

رد. من مهران پشت میزش نشست و کیفش را باز ک

کردم. ای ایستاده و نگاهشان میهم معذب، گوشه

ای را به دست آن مرد که حتی اسمش را هم برگه

 فراموش کرده بودم، داد و منتظر نگاهش کرد.

 بخون، ببین چطوره.-
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مرد چشم از من گرفت و باالخره توانستم نفسم را به 

بیرون بفرستم. روی صندلی نزدیک میز مهران نشستم 

ی نگاهش کردم. قدی بلندتر از حد معمول و زیرچشم

داشت. موهایی جوگندمی که به عقب فرستاده 

زدند. چشمانی گیرا بودشان و از شدت صافی برق می

هایی مشکی رنگ محاصره شده و و میشی که با مژه

ای زیر چشمانش انداخته بودند. بینی استخوانی سایه

 ،خاطر تناسب صورتشو نسبتا بزرگی داشت اما به

و  آمد. در کل... مرد آراستهاصال به چشم نمی

اش رسید. درحال بررسی چهرهخوشرویی به نظر می

هم بودم که چشمانش ناگهانی باال آمد و نگاهمان به

که گره خورد. برای لحظه کوتاهی، حتی بدون این

پلک بزنم، چشم به او دوختم و لحظاتی بعد، 
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دم، سرم را که از شدت خجالت عرق کرده بودرحالی

پایین انداختم. لعنت به تو لیال... لعنت به تو و این 

 ات!های دریدهچشم

 شعر زیبایی بود. دقیقا مثل شاعرش.-

زیرچشمی به مهران نگاه کردم که سرش را باال آورد 

 و با لبخند اما لحنی جدی اخطار داد:

 ام هستن ایشون!مراقب کلماتت باش دایی. دخترعمه-

ای نشست و کاغذ را روی وی صندلیطرف میز، رآن

 میز گذاشت.

من که حرف بدی نزدم. درضمن، زیبایی فقط یه -

 تعریف کوچیک از حالت چهره ایشونه.



 

Romanzo_o 353 

ای کوتاه نگاهم کرد و سریع چشم دزدید. مهران لحظه

 رو به مرد گفت:

خب دیگه، حاال هرچی! این دختر هم واسه من -

ایشون کار دارم. دردسر شد! شما تشریف ببر، من با 

 سری چیزها رو باید براشون توضیح بدم.یه

هردو با لحنی دوستانه مشغول بحث شدند و پس از 

ای، مرد در را بست و از اتاق بیرون رفت. مهران دقیقه

 نفسش را با شدت به بیرون فرستاد و سریع گفت:

خوام. ویگن روی کرد. معذرت میدونم، زیادهمی-

 هاش نیست.اصال حواسش به حرف

 خندیدم.

ای که نه، اشکال نداره. فقط... ویگن؟ همون دایی-

 کرد؟اش صحبت میمادرت دیشب درباره
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 آره، همون.-

 کنه؟جا کار میاین-

تعدادی برگه از کیفش بیرون کشید و عینکش را به 

 چشم زد.

آره. توی بخش ترجمه مشغوله. یه مقاله پزشکی -

 صورتکه داریم بهزنان نسبتا طوالنی ترجمه کرده 

ذاریمش. احتماال توی ترجمه دار داخل مجله میدنباله

خواد متن اصلی رو نشون به مشکل خورده و می

 دوستش بده.

ها رو ولش کن. من االن دقیقا باید آهان... خب، این-

 کار کنم؟چی

سوی اتاق کرد و ای به قفسه فلزی آنباخنده اشاره

 گفت:
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ون تا چم و خم کار ها رو بخسری قبلی مجله-

 سال پیش شروع کن!دستت بیاد. از قفسه پنج

کتم را از چوب لباسی آویزان کردم و دستی به پیرهن 

ها سمت قفسه رفتم و مجلهگلدار و دامنم کشیدم. به

را دسته دسته پایین آوردم. تعدادی را روی میز 

ام گذاشتم و بادقت، مشغول ورق زدن و کناری

یکی از معدود « بانوی ایرانی»جله شان شدم. ممطالعه

های فرهنگی بود که تمام مطالبش حول محور مجله

زنان و سبک زندگیشان بود. از مطالبی راجع به زنان 

موفق و پوشش و مد زنان گرفته، تا پزشکی زنان و 

ادبیات و اشعاری که نویسندگانش هم اکثرا خانم 

 بودند.
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گذاشته ای هایی که ورق زدم و گوشهشمار مجله

بودمشان، از دستم در رفته بود. با احساس گرسنگی، 

سرم را باال آوردم. دستم را پشت گردنم کشیدم و 

و قوسی به بدنم دادم. مهران که متوجه  کش

 ام شده بود، عینک از چشم برداشت و پرسید:خستگی

 ای؟ بریم ناهار.گرسنه-

 اخمالود پرسیدم:

یاده ببری؟ تو که قرار نیست من رو تا خونه پ-

 گردم!کنم ولی بازم پیاده برنمیگرسنگی رو تحمل می

 با خنده گفت:

دونم کیک و برمت پیش آقابزرگ. مینه دیوانه! می-

گیرن؛ ولی خب... بریم هاش جای ناهار رو نمیچایی

 یه سالمی هم بهش بدیم.



 

Romanzo_o 357 

ای ام را مرتب کردم و گوشههای نخواندهمجله

 م نشاندم و نگاهش کردمگذاشتمشان. لبخندی روی لب

 خب، بریم ببینیمش. دلم براش تنگ شده.-

سری تکان داد و قلمش را روی میز گذاشت. بلند شد 

 که مشغول پوشیدن کتش بود، گفت:و درحالی

 من جلوتر برم، ببینم دایی ماشین آورده.-

از اتاق بیرون رفت و به دقیقه نکشید، سرش را از 

 چهارچوب در به داخل آورد.

 شده؟دس بزن چیح-

 با تعلل گفتم:

 داییت رفته؟-
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نه! مسیر خودش هم همون اطرافه، گفت ما رو -

 ای؟رسونه. آمادهمی

من هم کتم را صاف کردم و کیفم را از روی میز 

 برداشتم.

 آره، حاضرم. بریم.-

دنبالش رفتم و داخل ماشین نشستیم. مهران هم به

خجالت خواست همراهم عقب بنشیند که احساس 

زده صورت بیشتر خجالتنکنم اما نگذاشتمش. در این

 شدم!می
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 چهل_و_هفتم

 

که آینه را راه انداخت و درحالیویگن ماشین را به

 کرد، گفت:روی صورت من تنظیم می

 راستی، خانِم دخترعمه... حال برادرت چطوره؟-

گن چرخید. او مازیار را چطور نگاهم بین مهران و وی

 شناخت؟می

خوب هستن ایشون هم. منتها... شما اون رو -

 شناسید؟می



 

Romanzo_o 360 

خواست البته. چندباری دیدمش. وقتی پدرت می-

سری مدارک رو به آقامحسن برسونه. اسم یک

 برادرت مازیار بود، درسته؟

 سر تکان دادم.

 بله، مازیار.-

دارک رو به من اومد انزلی و مآره... مازیار می-

داد، تا به تهران برسونم. اتفاقا از طریق همون هم می

 با همکار االنم آشنا شدم.

 همکارتون... دوست مازیاره؟-

 داخل خیابانی پیچید و جوابم را داد:
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گفت گمونم. میوالیتی، بهتقریبا. میشه گفت. یه هم-

خورده و مازیار رو با خودش مسیرش به شهر می

 ن هم دارم میرم ببینمش.آورده. االمی

خواستم به این قضیه فکر کنم اما... امکان حتی نمی

داشت حقیقت داشته باشد؟ امکان داشت آن شخصی 

رساند و با این مرد همکار بود، که مازیار را می

 ی من باشد؟همان... همان گمشده

کنار خیابان نگه داشت و پیاده شدیم. مهران گفت 

 خواستمتا ویگن هم بیاید. نمیداخل برویم اما ماندم 

و ری آقابزرگ بگذارم و... با او روبهتنها پا به کافه

شوم. استرس تمام وجودم را گرفته بود و فکر 

 کرد!ام میدیدنش، آن هم در این موقعیت... عصبی
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ادبی بود مهران در را باز گذاشت تا داخل شوم و بی

 ا باالماندم تا پشت سرش پنهان شوم. سرم راگر می

آوردم و زیرچشمی نگاهی به اطراف چرخاندم. نه 

 خبر از شخص آشنایی بود و نه...

 جا...ویگن؟ این-

صدایش را شنیدم و قلبم از حرکت ایستاد. از حرکت 

د وار خوایستاد و در عین حال، شروع به کوبش دیوانه

توانستم نفس بکشم و نه نفس حبس کرد. نه می

. اشتیاق بود یا دلهره؟ ی خود را بیرون بدهمشده

دانستم. تمام تنم کرخت شده و حتی توان قدم نمی

 برداشتن را هم نداشتم. 

 هایم نشست و آرام.گفت:دست مهران روی شانه

 بیا بریم بشینیم. من آقابزرگ رو صدا بزنم، برگردم. -
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پشت میزی نشستم و مهران رفت. سرم را میان 

ه کردم کمی دستانم گرفته و به صاحب آن صدا فکر

 شخصی باالی سرم گفت:

 اجازه هست ما هم پشت این میز بشینیم؟-

صاف سر جایم نشستم. نگاهم را باال آوردم و 

چشمانم بین ویگن و همراه آشنایش چرخید. تاب آن 

چشمان آبی را نیاوردم. سرم را پایین انداختم و زمزمه 

 کردم:

 البته، بفرمایید. -

کوبید. محکم، قلبم انگار داشت بیخ گلویم می

 وار، پر سر و صدا. دیوانه

 امیدوارم مزاحم نباشیم خانوِم دخترعمه.-
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 که سرم را باال بیاروم، جوابش را دادم.بدون این

 مزاحم نیستید.-

 و دوباره صدایش در گوشم طنین انداخت:

 گمونم من معذبشون کردم. به-

اال آوردم. کاش از نگاهم، لب گزیدم و سرم را تند ب

خواند. و گویا خیلی هایش را میانکار حرف

تر شانسشانس بودم که فهمید و ماند و خوشخوش

بودم که ویگن برای دادن سفارشات بلند شد و رفت 

و من ماندم و آن نگاه مشتاقی که سعی داشت خود را 

 آرام جلوه دهد.

قدری بوی قهوه و وانیل در کافه پیچیده بود. به 

م توانسترسید که حتی نمیبوهای خوش به مشام می

از هم تمییزشان دهم. صدای دلکش نیز از رادیو به 
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عاشقم من... »خواند رسید که داشت میگوش می

های و هرلحظه، به عطش ثانیه« قرارم...عاشقی بی

 افزود. پرتنشم می

کمی روی میز خم شد و خود را مشغول ورق زدن 

 رویش نشان داد. های جلویبرگه

 دیدمت.خیلی وقت بود که نمی-

 انگشتانم را به بازی گرفتم.

 و عین خیالت هم نبود که...-

 دلم برات تنگ شده بود.-

ام حبس شد و سرم را باال آوردم. نگاهم نفس در سینه

های را به حالت جدی صورتش دوختم و خیره به مژه

 آن قدر ازدانستم چهاش شدم. نمیپرپشت و مشکی
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هایی را نزدیک ام گذشته که صدای قدمزیرچشمی

خودمان شنیدم و با دیدن آقابزرگ، از پشت میز بلند 

 شدم.

 جاست!ببین کی این-

دستانش را برای در آغوش کشیدنم باز کرد و مرا به 

 آغوش کشید. موهایم را بوسید و بامحبت گفت:

کجا بودی لیالجان؟ نمیگی این پیرمرد دلتنگت -

 میشه؟

 اومد که بیام.ام. پیش نمیدورتون بگردم، شرمنده-

عقب کشید و بادقت نگاهم کرد. چشمانش انگار 

دیگر سویی نداشتند. عینک گرد ته استکانی روی 

 جا کرد و سری تکان داد.اش را جابهبینی
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بزرگ شدی. خانوم شدی. زیبا شدی. ِکی قد -

 کشیدی تو؟ یه فسقلی مو عسلی بودی که دیدمت. 

 ش را فشردم و بالبخند نگاهش کردم.دست

 بیاید بشینید، سر پا نمونید.-

منتظر ماندم تا پشت میز بنشیند و کنارش جای گرفتم. 

جواب سالم یوسف را هم داد و نشست. پیرهن نسبتا 

های جلیقه گشاد و بلندی به تن داشت و دکمه

ای اش را نیز بسته بود اما شکم نسبتا بزرگ و قهوه

خص بود. موهای سفیدش را بلند کرده و اش مشبامزه

خیلی مرتب و آراسته، پشت سرش بسته بود. عینکش 

را از روی چشمش برداشت و مشغول تمیز کردنش 

 شد.

 



 

Romanzo_o 368 

 

 

 

 چهل_و_هشتم

 

 شد که یاد این پیرمرد کردی؟چی-

طرف، کنار آقابزرگ نشست و دستش را مهران هم آن

 اش انداخت.شانه دور

 جا درس بخونه.دیروز رسید آقابزرگ. اومده این-

آقابزرگ نگاهی به دست مهران انداخت که مهران 

وجور کرد و صاف روی سریع خودش را جمع

ام را فرو بردم و مشتاق، اش نشست. خندهصندلی
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چشم به او دوختم که نگاهش به یوسف، غافلگیرم 

 کرد.

حواسم نبود. از آشناهای راستی جوان، شرمنده من -

 مهران هستی؟

 لبخند متواضعی زد و گره دستانش را باز کرد.

شون دارم. جورهایی. یه کار کوچیک توی مجلهیک-

امروز هم با آقای تاشچیان قرار کاری داشتم، که 

 جا مزاحم شما شدیم.درنهایت این

نه جوان، این چه حرفیه؟ مزاحم نیستی. مهران -

صحبت کرده بود. گفته بود... یه آقای  ات باهامدرباره

کنه. خیلی خوب خارجی اومده و کمک ویگن می

 کنی، برام جالبه.فارسی صحبت می

 سرش را پایین انداخت و لبخندش پررنگ شد.
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دنیا اومدم و بزرگ شدم. وقتی واقعیتش من ایران به-

ی شما بودم، برای تحصیل ایران رو سن و سال نوههم

 ترک کردم.

 بزرگ دستی روی پایش کشید و سری تکان داد.آقا

قدر هم بهش خوش آدم هرجا که باشه، هرچه-

قدر هم توی رفاه و آسایش باشه، بگذره، هرچه

جاست. گرده جایی که قلبش اونباالخره برمی

 خاصیت وطن همینه!

اش را روی خودم احساس کردم اما سرم را نگاه خیره

نگاه کردنم همانا و... باال نیاوردم. مطمئن بودم که 

 رسوا شدنم همانا...

کشونه جایی که جا درسته؛ قلِب آدم، اون رو می-

 مونده.



 

Romanzo_o 371 

آرزویی جز تو در دل »و دلکش دوباره خواند 

 «ندارم...

شد هم فشردم. نمیهایم را بهلب گزیدم و پلک

زده حداقل حرفی نزند که بیشتر از این، خجالت

حواسشان رفت پی  نشوم؟ آمدن ویگن نجاتم داد و

های او. پسرها مشغول حرف زدن بودند که صحبت

 آقابزرگ دستم را گرفت و آرام پرسید:

دخترجان، پاشو بریم. بذاریم آقایون راحت باهم -

 صحبت کنن.

پشت سرش به راه افتادم و نگاه آخرم را به یوسف 

انداختم که حواسش به ما بود. برایم سری تکان داد و 

وی صورتش جا خوش کرد. دختر لبخند محسوسی ر

زده درون قلبم، پابند به پا بست. رنگ کوچک غم
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شادی و رقص به دلم پاشید صدای جیرینگ جیرینگ 

 تکان خوردن آویزهای پابندش در سرم پیچید.

 اش جا گرفت وآقابزرگ پشت پیشخان روی صندلی

طرف، دستانم را روی پیشخان گذاشتم و من هم این

 .مشتاق نگاهش کردم

دونی که نمیای قدری من رو غریبه میحاال دیگه اون-

 ی من، آره دخترجان؟خونه

 جویانه گفتم:دستش را گرفتم و دل

 رو آقابزرگ. بحث این نیست... نگید این حرف-

 سر تکان داد و آرام گفت:

خاطر بهادر ی من، نه؟ بهبابات گفت نمونی خونه-

 نذاشت؟
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 آقابزرگ. فقط...نه نه، اصال قضیه اون نیست -

تره؟ تو فقط چی؟ اون بچه از مهران برای تو نامحرم-

بی خاتون بزرگ شده. نون و نمک حالل دستای بی

 من خورده.  خونه پای سفره

 روی دستانش را بوسیدم و باصداقت گفتم:

... آقابهادر نیست. فقط چون دایی اصال قضیه-

ی ونهخ مرتضی اومد دنبالم، با بابا صحبت کرد که من

 ها بمونم و بابا هم قبول کرد.اون

 اته!خوبه؛ فکر کردم کار اون پدِر پدرسوخته-

 باخنده پرسیدم:

شما و دایی کال باهاش مشکل دارید انگاری، نه؟ -

 چرا اصال دختر دادین بهش؟ 



 

Romanzo_o 374 

چی بگم واال! من صورت متینش رو دیدم، سیرت -

ِر داش رو بهم بعدا نشون داد! وقتی اون پپدرسوخته

 ی پدرت رو دیدم و تازه شناختمشون.پدرسوخته

 پدِر پدرم؟-

پسرک از آشپزخانه بیرون آمد و فنجانی جلوی رویم 

گذاشت. تشکر آرامی کردم و دوباره به آقابزرگ 

 چشم دوختم.

ندیدیش تا االن، نه؟ با فرهاد قطع رابطه کرد. درست -

همون موقع که بحث ازدواج اون و شیرین پیش اومد. 

هاش گیره. نوهگفت عروس از والیت غریب نمیمی

باید از خون تیر و طایفه خودش باشن. دختر برادرش 

رو برای فرهاد در نظر داشت. اون هم نتونست چیزی 
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بگه، کیف و بقچه جمع کرد و از اون « انتظام خان»به 

 روستا رفت.

 ست.دونستم پدربزرگم زندهنمی-

 تا حاال ندیدیش؟-

  بابا. ش دیده بودم، توی شناسنامهفقط یه اسم از-

فنجانش را روی میز گذاشت و به نقطه نامعلومی 

 خیره شد.

گیر و آدم حسابِی انتظام خان از اون مردهای سخت-

ن سروزگاره. یه دختر داشت، عاشقش بود. وقتی... هم

گفتن یکی رو و سال تو بود، توی دریا غرق شد. می

سره زن گرفتن. خواسته و ندادن بهش. برای پمی

خواستن بدن به یکی دیگه. برای ات رو هم میعمه

 ات خودش رو غرق کرد.همین عمه
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 چهل_و_نهم

 

 مبهوت و متاثر پرسیدم:

 اسمش چی بود؟-

کردن! برای همین انتظام خان توی لیلی صداش می-

 ترسید ازش. گیر بود. میعشق سخت

 مه کردم:زمز

 برای همین بابام اسم من رو گذاشته لیال؟-
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نه با توکرد مینهایت دوستت داره. فکر میبابات بی-

این اسم، یاد خواهرش رو زنده کنه. من انتظام خان 

شناختم. زنداییت هم گیالنیه دیگه. من رو دورادور می

ت رفتیم گیالن. داییبی خاتونتون زود به زود میو بی

داییت شده بود. ی زنباختهجوونی دلاز همون نو

قدر جمعیت زیاد نبود که. توی شرایط ها اینموقعاون

بعد از قحطی جنگ جهانی بودیم. ملت تازه تازه 

گرفتن. انتظام خان هم یکی از داشتن خودشون رو می

آورد ور دل کرد. میهایی بود که بهشون کمک میآدم

وری که در داد. هرطخودشون. بهشون کار یاد می

گرفت. لیلی، دخترش، توانش بود، دستشون رو می

سن و سال مرتضای من بود. دوبار هم دیده هم

بودمش، که با پدرش میان شهر. سوار ماشین بنز 
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اومد. شد و برای خرید به شهر میپدرش می

ها بازار خلوت بود. ما یه خونه تنِگ بازار موقعاون

 دیدمعسلیش رو میخریده بودیم. یه مرد با دختر مو

گرده. چندسال بعد، که میاد خرید و با ماشین پر برمی

همون مرد رو دوباره توی همون خیابون دیدم. با 

گفت دخترش کرد. میشهربانی داشت صحبت می

نیست. دزدیده شده. اطالعیه زدن و سرتاسر رشت 

اون اطالعیه رو پخش کردن. چندروزی گذشت و 

 ..لیلی به تور ماهیا خورد.

 نفسم را پر آه بیرون فرستادم و مغموم گفتم:

قدر اش ایندونستم بابام و خانوادهدونستم... نمینمی-

 درد کشیدن.
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کشه تا معنی زندگی رو بفهمه آدمی درد می-

دخترجان. اصال تو بهم بگو، زندگی بدون درد 

 چطوریه؟

شانه باال انداختم و نگاهم را به لبه براق فنجان 

 دوختم.

درکش برای منی که شاید هیچی از زندگی ندونم -

هم خیلی سخته. ولی این روزها هم میان و میرن 

جا سری خاطره خوب و بد ازشون بهآقابزرگ. فقط یه

 مونه.می

دستش را درون جیب کوچک پیرهنش برد و عکسی 

از آن بیرون کشید. عکس را روی میز، مقابلم گذاشت 

 و مشغول پر کردن فنجانش شد.
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ی خوب شد برام. بی خاتونتون هم یه خاطرهبی-

ها هم با اون روزهای خوب و بد، میان و میرن آدم

ذارن. جا میسری خاطره بهلیال. از خودشون فقط یه

خاطراتی که شاید چیزی ازشون به یادمون نمونه ولی 

وقتی اسم اون آدم میاد، ته دلمون به همون روزهای 

انگار که حضورشون یه رنگمون گرم میشه. خوِش کم

کنن و... نعمت باشه. میان و زندگی رو خوش می

 میرن...

قدر نگاه کردنم به ناخودآگاه به یوسف نگاه کردم. آن

درازا کشید که سنگینی نگاهم را احساس کرد و 

هم گره طرفم چرخاند. حال چشمانمان بهسرش را به

کداممان قصد دزدیدن که هیچخورده بود؛ بدون این

گاه از دیگری را داشته باشیم. خیره به چشمان آبی و ن
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وقت، تبدیل زاللش بودم و در دل آرزو کردم که هیچ

 به یک خاطره بد برای من نشود.

باالخره از چشمانش دل کندم و چرخیدم. عکس 

بی خاتون را در دست گرفتم و با دقت، به چهره بی

مهربانش خیره شدم. خاطره زیادی از او به یاد 

نداشتم، اما حسابی دلم برایش تنگ شده بود. مطمئن 

هایی که هروقت به بودم زن مهربانی بود. از آن

رفتی، بساط چای و نباتش به راه بود و اش میخانه

اش بیرون بروی. از آن گذاشت گرسنه از خانهنمی

 آورد، رهایتهایی که تا لبخند روی لبانت نمیپیرزن

 کرد.نمی

ره آرامش هم لبخند روی لبانم حتی با دیدن چه

آمد، هفت سال بیشتر نداشتم که به نشست. یادم می
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برد. موهایم را شانه شان رفتیم. مرا به حمام میخانه

کرد و مرا در آغوشش زد. برایم قصه تعریف میمی

هایش به یاد خواباند. چیزی از محتوای قصهمی

سرم  نداشتم اما... صدای گرم و مهربانش هنوز هم در

کرد. آقابزرگ پیچید و آرامش به وجودم تزریق میمی

رویم نشست و فنجان را در دست گرفت. با روبه

 خنده گفتم:

 داغه ها.-

چایی رو بریزی و بذاریش زمین که دیگه لطفی -

اش به همین داغ داغ خوردنشه. حاال این رو نداره. مزه

 شناختی؟ولش کن باباجان... تو اون پسر رو می

دم آرام آرام محو شد و لپم را از داخل گزیدم. لبخن

 نکند... نکند نگاهایم به یوسف را دیده بود؟
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 کدوم پسر آقابزرگ؟-

هاش جاست و چشمهمونی که االن گوشش اون-

 شناختیش، نه؟جا! میاین

پشت گوشم را خاراندم، موهایم را به پشت گوش 

 زده گفتم:فرستادم و خجالت

آقا دیده بودمش. دایِی توی عروسی پسر جمشید-

 مهران هم گفت از طریق مازیار باهم دوست شدن و...

با مازیار که کاری ندارم؛ اون حسابش جداست. تو -

 شناسیش باباجان؟چطوری می
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 پنجاهم

 

ام هم گفته روی حرف زدن نداشتم و از طرفی، خنده

 قدر پیگیر بود؟بود. آقابزرگ چرا این

 شناسمش آقابزرگ، باور کنید!نمی-

 جا؟پس االن برای حرف زدن با من داره میاد این-

 خواستم سرم را برگردانم که زمزمه کرد:

سرت رو برنگردون، چاییت رو بخور. من باهاش -

 کنم.صحبت می

لب گزیدم و سرم را تا حد امکان پایین انداختم. 

امکان داشت؟ اگر... اگر تر از این هم رسوایی بزرگ
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گفت و یا مرا مخاطب قرار چیزی به آقابزرگ می

مردم! شک از شدت شرم و خجالت میداد، بیمی

 پشت پیشخان ایستاد و به آقابزرگ گفت:

دیگه لطف کنید؟ به  خوام؛ میشه سه تا قهوهعذر می-

 حساب من.

آقابزرگ سری چرخاند و پس از دادن سفارش، 

 رار داد:یوسف را مخاطب ق

 های آقایون به درازا کشیده.که صحبتمثل این-

لبخندی کمرنگ روی لبانش نقش بست و متین، 

 سرش را پایین انداخت.

روزها خیلی بحث درباره نوشتن و نویسندگی این-

 داغه.
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ها و دردسرسازه پسرجان. دردسرساز! همین نوشتن-

کنه. حواستون به وگوها آشوب به پا میو گفت

 ون باشه.کارهات

بله حتما. مجله که یک کار فرهنگیه و مختص -

تون هم به مطالب بانوان، مطمئنم حواس هردو نوه

 تحریری هست.

 سمتم چرخید و نگاه کوتاهی به من انداخت. به

راستی، شعرتون رو خوندم. االن بهم نشون دادن. -

 خیلی... زیبا بود.

ران خدای من، شعر را خوانده بود؟ اصال... اصال مه

چرا شعر را همراه خودش آورده بود؟ انگار که نمره 

ام گرفته باشم و او در نقش پدر، الفی در کارنامه

اشتیاق نشان دادن افتخار دخترش را داشته باشد! اگر 
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ا برد! بشک بوهایی میخواند... بیآقابزرگ شعر را می

 ام حبس شد.شنیدن صدای آقابزرگ، نفس در سینه

 ان؟ شعری نوشتی مگه؟کدوم شعر باباج-

نگاهم بین آقابزرگ و یوسف چرخید. انگشتانم درهم 

 گره خوردند و دستم را در دامنم پنهان کردم.

یه غزل برای دست گرمی بود آقابزرگ. چیز خاصی -

 نبود.

 صدای مردانه و لحن آرامش، در گوشم پیچید:

ا روی بخوابی و از چشم بیمارم گریزانی همیشه، می-

مانی همیشه... معشوق چنین فتی که میگاینکه می

 شک باید دیوانه باشه که پا پس بکشه.شاعری بی
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باخجالت سرم را پایین انداختم که آقابزرگ مخاطب 

 قرارم داد:

هم یه بیت از شعر تو بود؟ خیلی خوبه که این-

 باباجان. از حفظی؟ برای من هم بخونیش.

 بااسترس لبخند لرزانی روی لب نشاندم.

 که نه... ولی یه چندبیتش رو از برم. حفظ-

 فنجانش را باال آورد و با شادی گفت:

 پس بخون برامون!-

 یوسف به دنبالش گفت:

من هم کم و بیش بلدم. تازه خوندمش. چیزی جا -

 کنم.انداختید، همراهیتون می
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تر از این وجود داشت اصال؟ نفس افتضاحی بزرگ

 عمیقی گرفتم و آرام زمزمه کردم:

روی ابی و از چشم بیمارم گریزانی همیشه / میخو-

مانی همیشه / ای که با دشمن گفتی که میبا اینکه می

مدارا کرده ای، با دوست رحمی! نوبهار خلقی و با 

 من زمستانی همیشه...

 لب گزیدم و بیت بعد را شروع کردم:

 حال و روزم...-

 یک بیت رو جا انداختید خانوم سحابی!-

دید؟ دوست داشت جلوی نگاه را نمیالتماس نگاهم 

 آقابزرگ از شدت خجالت آبم کند؟

 نوشته بودید که...-
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 خوان آقابزرگ را صدا زد:سمت پیشمردی از آن

لحظه تشریف بیارید، برای حساب و آقامحمد؟ یه-

 کتاب.

ای از ما فاصله گرفت که یوسف «ببخشید»آقابزرگ با 

تر نش پررنگسرش را پایین انداخت و لبخند روی لبا

شد. سرم را میان دستانم گرفتم و آرنجم را روی میز 

 گذاشتم.

 کردی، نه؟عمدًا اذیتم می-

 گرده.دیدم که اون مرد اومده و دنبال پدربزرگت می-

 ناراحت گفتم:

 کردی!پس داشتی اذیتم می-
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هات رو ببینم. دوست داشتم باز اون سرخی گونه-

زبون شاعِر عاشقش، جدای اون... شنیدن این اشعار از 

 ای داره.لطف دیگه

 نگاهم را دزدیدم.

 کی گفته من عاشقم؟-

 

 

 

 

 پنجاه_و_یکم
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اش بلند شد و به درگاه آشپزخانه و از روی صندلی

 آمد، نگاه کرد. پسرکی که به سمتمان می

 . .رو بدم.« کهروی با اینمی»بذار جوابیه به بیت -

صداش رو صاف کرد و با لحنی پر آرامش و 

که لبخندی کوچک کنج لب نشانده بود، کمی درحالی

 طرفم متمایل شد و زمزمه کرد:به

اگر غیبت کنم گاهی، تو عاقل باش و لطفی کن / -

 ی شیدا...مبر از یاد خود عشقت بر این درمانده

 نگاهی به من انداخت و خندید.نیم

 زنم به مجله، کهناشناس نامه می صورتبعد به هفته-

 یه چندبیِت مشوشی، پاسخ به اون شعر لیالی عاشقه.
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و سینی سفارشاتش را برداشت و از مقابل نگاه 

رویم مبهوتم دور شد. آقابزرگ بازگشت و روبه

 ایستاد. به تماشای رفتن یوسف نشست و آرام گفت:

آدم باکماالتی بود. معلومه توی خانواده درست و -

 ای بزرگ شده.ابیحس

حواسم رفت پی کلمات انتخاب آقابزرگ. خانواده؟ 

دانستم؟ اش نمیچرا... چرا من چیزی درباره خانواده

ترین شخص به یوسف، ویگن بود. شاید فعال نزدیک

شد از زیر زبان او، حرف بکشم. اما فعال باید می

کردم که مبادا باز توجهم را به آقابزرگ معطوف می

آب دهم و رسوا شوم! رو به آقابزرگ کردم و بندی به 

 با لبخند به او چشم دوختم.
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... میشه بازم باهم صحبت کنیم؟ دوست دارم درباره-

که االن کجاست، یکی پدربزرگم بدونم. ایناون

کنه؟! شاید... کنه، اصال کجا زندگی میکار میچی

 که برگشتم، رفتم ببینمش.شاید بعد از این

هم گره جا شد و دستان بهجابه اشروی صندلی

 اش را روی میز گذاشت.خورده

قدمت که روی چشم؛ هرموقع دلت خواست بهم -

فرستم دنبالت. ولی... فکر خبر بده، من بهادر رو می

نکنم انتظام خان دلش بخواد تو رو ببینه باباجان. 

فراموشش کن. به زندگیت برس. با ما پیرمردها کاری 

 نداشته باش!

 ت پرسیدم:ناراح

 خواد من رو ببینه؟یعنی چی نمی-
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 فراموشش کن. چاییت رو بخور، یخ کرد.-

 اصرار کردم:

 آقابزرگ؟ توروخدا! بگید، چیزی شده؟-

 سرش را پایین انداخت و با تعلل جوابم را داد:

بار عکست رو براش فرستاد. بلکه تو رو فرهاد یه-

یدت و اش رو ببینه. اما وقتی ددید و... خواست نوه

اسمت رو فهمید... عکس رو انداخت تو آتیش. گفتم 

 که، ما پیرمردها رو ول کن به حال خودمون.

دستم را روی دستان زمخت و پر چینش گذاشتم و 

 ای به رویش زدم.سوزانهلبخند دل
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فرداشب میام دیدنتون، باشه؟ شب هم پیش شما -

مونم. فکر نکنم دایی با یه شب نبودنم مشکلی می

 ه باشه.داشت

مرتضی؟ چرا نداشته باشه؟ کی با من مشکل نداره؟ -

 فرستم دنبالت. خودت که یادت نیست. بهادر رو می

 به ابرو، به مهران اشاره کرد و ادامه داد:

هوا هم االن بگی دودقیقه بعد به اون پسره سربه-

 فراموشش میشه.

 خندیدم.

کردم عوض خیلی وقت بود ندیده بودمش. فکر می-

ی سرتق و شیرین زبونیه که ده ولی همون بچه شده.

 سال پیش دیدمش.
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هم عوض شده، ولی ها عوض میشن. اونی آدمهمه-

هنوز به چشم تو نیومده. صبر کن، کم کم متوجهش 

میشی. بگذریم؛ وقتی شعرت چاپ شد بیاری. 

های کافه. نوشته خوام بذارمش روی اون طاقچهمی

 تن.جا هسمرتضی و مهران هم همون

ی پشت ای درست کنار پنجرهو با انگشت، طاقچه

ای مملو از مجالت خان را نشانم داد. طاقچهپیش

 رنگارنگ که نشان از غرور و افتخار این مرد پیر بود. 

کافه قدیمی آقابزرگ دیگر مثل سابق نبود. مشتری 

چندانی نداشت. دوره تب و تاب شاعران و 

آمد. خبری از مداران گویا داشت به سر میسیاست

هایی که دسته دسته پشت میزها هاحزاب و گرو

ها ها، شکنجهها و اعدامنشستند هم نبود. دستگیریمی
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و تهدیدها، کار خودشان را کرده بودند. کافه آقابزرگ 

جا مانده و کسی  زاِر متروک بهدر یک گوشه از الله

کاری به کارش نداشت. انگار که به دل خاطرات 

خواست به خاطرات ه بود. یا حداقل، میسپرده شد

بپیوندد اما این پیرمرد با همین دستان لرزانش، در و 

ی کافه را گرفته بود تا مبادا بسته شود. اکثر پنجره

مواقع جارو به دست بود تا مبادا تار عنکبوت ببندد. 

کشاند و گاه خودش به ها را دائم دستمال میشیشه

فت. رادیو را روشن رسراغ تمیزکردن میزها می

گذاشت و صدای آوازخوانی شاعران و خوانندگان می

کردم که این همیشه در کافه به راه بود و خدا خدا می

 وقت از این کافه نرود...روح زندگی، هیچ
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طبق قولی که به آقابزرگ داده بودم، زمانی را برای 

ا رفتنم را ب مالقات با او اختصاص دادم. وقتی قضیه

اش در هم رفت و میان گذاشتم، قیافه دایی در

خواست مانع شود که زندایی پادرمیانی کرد. به اتاقم 

بازگشتم تا آماده شوم که زندایی هم پشت سرم آمد و 

در را بست. به در تکیه زد و نگاه ناراحتش را به زمین 

 دوخت.

کم ها لیالجان. اون... یهاز دست داییت ناراحت نشی-

 روی بهادر حساسه.

 دستم از حرکت ایستاد و سوالی نگاهش کردم.

 اش که با آقابزرگ عالیه.برای چی آخه؟ رابطه-

 تر آورد.جلوتر آمد و تن صدایش را پایین
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آره، با خود آقابزرگ مشکلی نداره. مشکلش با -

 آقابهادره.

 

 

 

 

 پنجاه_و_دوم

 

 کمرم گذاشت.کنارم نشست و دستش را پشت 

ها جایی درز نکنن؟ به روی قول میدی این حرف-

 آقابزرگ و آقابهادر هم نیاری، باشه؟
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شده فهمم، چیباشه زندایی، خیالتون راحت. نمی-

 آخه؟

نگاهی به اطراف انداخت. انگار هنوز هم اصرار 

داشت که باید حتی در این اتاق کوچک و بین 

 خودمان دونفر هم محتاط باشد.

ازدواج آقابهادر و  زرگ چندوقت پیش قضیهآقاب-

مهراوه رو با من در میون گذاشت. من هم مخالفتی 

خاتون بزرگ بیهای بینداشتم. اون بچه توی دست

شده. آدم خوبیه. گفتم باشه، که داییت مخالفت کرد. 

دیگه رو به چشم عمو ها عمری همگفت زشته، اینمی

میگن؟ خالصه  گفت مردم چیو برادرزاده دیدن. می

ی آقابزرگ آمدش به خونهوطوری شد که رفتاین

تر شد و... ماهم دیگه آقابهادر رو ندیدیم. مهراوه کم
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هاش داد تا شر اون رو هم به پسر یکی از دوست

 قضیه کنده بشه.

ام را بیرون فرستادم و من هم مانند نفس حبس شده

 خودش زمزمه کردم:

 بر داشت؟خود آقابهادر از این قضیه خ-

چی بگم؟ آقابزرگ که با من حرف زد، گفت تازه -

خواد به آقابهادر بگه. من به مرتضی گفتم رفتارش می

با اون بچه رو درست کنه. هرچی باشه، اسم برادر 

 ها بود.تر از این حرفدندهروشه. ولی اون یک

دستم را روی دستش گذاشتم و سعی کردم آرامش 

 کنم.

ها پیش میاد. . این کدورتاشکالی نداره زندایی-

روز هم تموم میشه و میره. من میرم، با آقابزرگ هم یه
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کنم، ببینم حرف اون چیه. که اگه شد صحبت می

 پادرمیونی کنه برای آشتی این دونفر.

امیدوارم دخترم، امیدوارم. بلکه تو بتونی این دونفر -

 های مادرت رو همرو آشتی بدی. من پاشم برم. تحفه

 ارم دم در، به آقابهادر بگی بیاد ببره توی ماشین. ذمی

 باشه زندایی، دستتون درد نکنه.-

در را بست و مشغول عوض کردن لباسم شدم. پیرهن 

دار و بلندی را کنار سفیدی به تن کرده و دامن گل

م اگذاشتم تا بپوشم. موهایم را بافتم و روی شانه

ه انداختمش. مشغول کشیدن زیپ دامنم بودم ک

 صدایی را از بالکن شنیدم:

لیال؟ کارت دارم. اگه... اگه باز قرار نیست -

 هات رو به نمایش بذاری، بیام داخل!عفتیبی
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 با خنده جوابش را دادم:

 نه، حاضر شدم. بیا تو.-

 پرده بالکن را کنار زد و داخل شد.

 پس یااهلل! -

خندیدم و زیپ ساک را تا انتها گشودم. مشغول 

های مادرم بودم که کنارم ن فرستادهبیرون کشید

 نشست و پرسید:

 ی آقابزرگ؟قراره بری خونه-

 آره. چطور؟ -

خب... ماشین بهادر دم دره. گفتم شاید خواستی کم -

 کم رفع زحمت کنی!
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شال بافت را از داخل ساک برداشتم و به صورتش 

 کوبیدم:

تونستی زودتر بگی؟ مردم رو دم نمیری، این رو نمی-

 معطلش کردم.در 

های کوچک را بیرون کشیدم و روی فرش بقچه

گذاشتمشان که یکی را برداشت و مشغول باز کردنش 

 شد.

 این چی هست؟-

 آرام روی دستش کوبیدم.

فضولی نکن بچه. واسه آقابزرگه. بردارشون، بیار -

 برام. 
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آقابزرگ  ذارم خونهببینم، نکنه فکر کردی می-

 بمونن؟

کار کنی تا جا چیدته، که اوناون دیگه مشکل خو-

ی مامان رو کش بری. حاال های فرستادهبتونی ترشی

 پاشو کمکم کن، زشته پسر مردم دم در معطل بشه!

زندایی وسایل را جلوی در گذاشته و انتظارم را 

کشید. تا رسیدم، وسایل رو از دستم گرفت و آرام می

 گفت:

نم تومیتو برو. تعارفش کن بیاد داخل. من دیگه ن-

ه، شناسیشون کبیام بیرون. داییت خوشش نمیاد. می

 مردهای خانواده مجد کال عجیب و غریبن.

اشکالی نداره قربونتون برم. بابت وسایل هم ممنون. -

 من میرم. فقط...
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 به وسایل چشم دوختم که سریع گفت:

نگران نباش، به مهران گفتم وسایل رو بیاره. -

 ذاره داخل ماشین.ها رو میهمراهت میاد، این

 دستتون درد نکنه. من دیگه میرم... خداحافظ.-

 

 

 

 

 پنجاه_و_سوم
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از در خانه بیرون رفتم و با چشم، دنبال ماشینش 

چندان دور به گشتم که صدای مردی از فاصله نه

 گوشم رسید:

 لیال؟-

هم گره به طرفش چرخیدم و دستانم را با خجالتبه

 زدم.

 بله.-

جلو آمد و پالستیک در دستم را از من گرفت. دقیقتر 

اش را به عقب نگاهش کردم؛ موهای براق مشکی

شانه زده بود و بینشان، چند تار سفیدی به چشم 

اش را مردانه و متین کرده بود. خورد که چهرهمی

چشمانی نسبتًا درشت و بینی بزرگی داشت و پوست 

قیافه ساخته بود. کت او یک مرد خوش اش، ازسبزه
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ای به تن کرده و شالگردن بلند و شلواری پارچه

 سفیدی را نیز دوطرف گردنش آویخته بود.

بهادرم. آقابزرگ فرستادن دنبال شما. کوچه تنگ -

 جا. بیا بریم.بود، نتونستم ماشین رو بیارم این

سری تکان دادم و خواستم راه بیفتم که یاد مهران 

 ادم.افت

سری وسایل برای آقابزرگ فرستاده. مهران مادرم یه-

گمونم زیاد باشن و تا سر کوچه هم راه داره میاره. به

کم زیاده. اگه اشکالی نداشته باشه، بمونیم تا من هم یه

 از وسایل رو بردارم و بیارم.

 دستی پشت لبش کشید و با تعلل گفت:

 شما داخل ماشین باش، من میارم.-
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 زحمت میشه برات. نه نه،-

 .ناچار، دنبالش رفتمسمت ماشین قدم برداشت و بهبه

دونم که نباید برم داخل اون خونه! شاید به شما می-

هم تعارف رفتنم رو زده باشن، ولی خر به خراسان 

گیرم، بردنه. از همین دم در وسایل رو ازشون می

 نگران نباش.

 ی صندلیدر عقبی ماشین را باز کرد تا وسایل را رو

 بگذارد.

آدم یولی نیستم. حوصله متلک شنیدن هم ندارم... -

 گردم.بشین، من تیز برمی

ردم کداخل ماشین منتظرش نشستم و به این فکر می

که در راه چه بگویم تا کمی مرهم روی زخم سر باز 

چه و آن اش باشم. رانده شدن و دور ماندن از آنکرده
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 قدریبرایش آن شخص که چندسال در کنارشان بود،

دردناک بود که حاال بخواهد ازشان کینه و اندوه به 

 دل بگیرد.

دن دنبالش بگردم که با دی سر بلند کردم تا با چشم به

مهران و بهادر دوشادوش هم، ابروهایم از تعجب باال 

 ترتر و گنگپریدند. چرا قضیه را برایم پیچیده

ز کردم تا کردند؟ از ماشین پیاده شدم و در را بامی

 وسایل را بگذارند. تشکر کردند و مهران عقب ایستاد.

 خب... چیزی الزم ندارید؟ منظورم هردوتونه!-

 نه، دستت درد نکنه. فقط...-

 نگاهم بین او و بهادر چرخید.

 کنیم.وقتی برگشتیم، باهم صحبت می-
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هایش فرو شانه باال انداخت و دستانش را داخل جیب

 برد.

 نکنی. منتظرم!باشه. فراموش -

 هایی بلند، از ما دور شد.سوار ماشین شدیم و با قدم

 سمت بهادر چرخیدم و عصبی گفتم:به

تر هستی. دونم چندسالی از من بزرگببین... می-

دونم خیر سرم داییمی و دونم احترامت واجبه. میمی

طوری صحبت کردن باهات هم درست حتی این

 ایه؟ ره بازینیست، ولی میشه بگی این چه مسخ

ای بدون پلک زدن نگاهم کرد و سپس آرام لحظه

که خندید. ماشین را به خیابان هدایت کرد و درحالی

 چرخاند، گفت:فرمان را می
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 دقیقا کدوم کارم لودگیه؟ -

 نفسم را پرحرص بیرون فرستادم.

همین که بیا خونه و نمیام و قهریم و رفیق گرمابه -

ن هم متوجه هستید که هاتون! خودتوگلستان بازی

کنید؟ مثال برادر هستید. این چه کار میدارید چی

 وضعشه آخه؟

نگاهی به من انداخت و میان از گوشه پلک، نیم

 هایش جوابم را داد:خنده

پس درد آقابزرگ از مهمون دعوت کردنش این -

 وجبی قراره آشتیمون بدی؟بود... توی فسقل نیم

وقتی شما دونفر عین من قرار نیست هیچ غلطی کنم -

 ها افتادین به جون هم!بچه
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متوجه شدم سرعت ماشینش کمی باالتر از حد 

معمول رفت. صاف روی صندلی نشستم و سعی 

 کردم خود را محکم به روی صندلی نگه دارم.

 

 

 

 

 پنجاه_و_چهارم

 

بام بودم. ننه بازادشون زنگوله پای تابوت نوکر خونه-

به رحمت خدا رفتن و هیچ خواهر برادری هم 

نداشتم که نگهم دارن. آقام خدابیامرز و آقابزرگ باهم 
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 خاتونبیرفیق جینگ بودن. خدا رحمتش کنه، بی

بهش گفت تنهاان، من رو بردارن و خودشون بزرگ 

کنن، آقابزرگ هم قبول کرد و من شدم تف سرباال 

جفتشونم راضی باشه، واال که  برای خانواده. خدا از

ها و کار کردن براشون راضی بودم به خوردن ته سفره

ولی اونا برام سنگ تموم گذاشتن. پشت لبم تازه سبز 

خوام برات زن بگیرم. شده بود که آقابزرگ گفت می

گفت راضی هستی یا نه؟ منم که توی فکر اهل و 

کر دم! فها نبودم. اصال توی باغ نبوعیال و این داستان

مزه و رخت کردم زن گرفتن یعنی غذاهای خوشمی

ی مرتب. یعنی یکی برای گفتن و و لباس و خونه

شنفتن و خندیدن و مرهم درد داشتن و مرهم کسی 

 شدن.
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 فرمان را چرخاند و با تعلل ادامه داد:

هش جوری بدونستم گرفتن یکی، یعنی نگاه اوننمی-

رباره داشتن! یعنی داشتن خیاالت کثیف د

ی خودم! آقابزرگ من رو پسرش ندوست. خواهرزاده

ی کنه من همون زنگولهدونه. اون فکر میاالن هم نمی

زادشونم که رخت و لباس بهش داد و با ته نوکر خونه

سفره شکمش رو سیر کرد تا از گشنگی نمیره. خبر 

نداشت اصال من ننه بابایی یادم نیست جز اون و 

شت مرتضی داداشمه. خبر خاتون. خبر ندابیبی

ی من هستن و اصال نداشت دوقلوها واقعا برادرزاده

کور بشه چشمی که بخواد روی محرم خودش نظر 

داشته باشه! حتی ازم نپرسید خرت به چنده و خودش 

برید و دوخت. ولی مرتضی... مرتضی خوب من رو 
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ت دونسدونست برام غریبه نیستن. میشناخت. میمی

هام فقط یه لفظ ساده نیست. از ته تنگف« داداشآق»

ی من دونست و وقتی آقابزرگ بهش دربارهدله! می

هم ریخت. خب و... مهراوه گفت... مرتضی به

شد تا یه واقعیتش خیلی ناجوره! خودم هم شرمم می

هاش نگاه کنم و حتی سالم بدم. مدت توی چشم

کشیدم تونی بفهمی دردم رو؟ حتی خجالت میمی

م! آقابزرگ خرش رو تازوند و عشق سالم بد

کردم رو ازم گرفت. ای که تازه داشتم حس میخانواده

 ولی فدای یه تار موش...

 نفسش را محکم به بیرون فرستاد و زمزمه کرد:



 

Romanzo_o 418 

هام جا داره. هرحال آقام حسابه. روی تخم چشمبه-

تونم بگم بهش؟ هرکاری کنه هم باز مهرش چی می

 تو بگم. تونم بهشتو دلمه. نمی

پس... قضیه شما با مهران چیه؟ باهم خیلی خوبید، -

 انگار نه انگار که اصال مشکلی بوده بینتون.

خب... چون نبوده! من و مهران باهم خوب بودیم -

دونست دله چون اون از من و فکرام خبر داشت. می

نیستم و اون و خواهرش، چقدر برای من عزیز 

ی رو که بخواد کنم چشمدونست کور میهستن. می

ام نگاه بد داشته باشه؛ چه برسه به روی برادرزاده

که اون آدم... خودم باشم. مهراوه رو دادن به یکی این

که اسم خواستگاری از خواستگارهاش، فقط برای این

من از روی اون دختر برداشته بشه. شوهرش دادن تا 
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انگی بهش نچسبونن و نگن که آره، آقابزرگ عمری 

 زاده بزرگ کرده بود...ش یه... یه حرومزیر سقف

ماشین را به داخل کوچه هدایت کرد و از  ماشین 

 پیاده شد.

 تو برو داخل، من وسایل رو میارم تو.-

برای تصمیمی که گرفته بودم، مستاصل بودم. اما 

کردم و تر از آنی بود که فکرش را میبهادر مظلوم

رفتم و راستش... دلم به حالش سوخته بود. جلو 

 بدون هیچ حرفی، بغلش کردم.

دونم من و شما زنم. میامشب با آقابزرگ حرف می-

ی اصال آشنایی زیادی باهم نداریم جز چندتا خاطره

 دور ولی... هرچی باشه، دایی من هم هستی.
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عقب کشیدم که نم اشک را در چشمانش دیدم و 

لبخندی به احساساتش زدم. از بیرون شاید یک مرد 

رسید اما... بهادر همان نظر میو اخمالود بهسرسخت 

های خانه پسرکوچولوی یتیمی بود که روی پله

آقابزرگ نشسته و در انتظار باز شدن در و آمدن یک 

کسی قرار بود پسرک یتیم را به بازی بود. اما چههم

کس جز خواهر و کس... هیچاش راه بدهد؟ هیچبازی

دختر موطالیی بار، زبان که اینبرادری شیرین

کوچولویی هم با خود آورده بودند تا همراهشان 

باشد... این خاطره، تنها یادآوری بود که از بهادر 

 داشتم...

 برو داخل، من وسایل رو میارم.-
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 پنجاه_و_پنجم

 

سمتش خواستم داخل شوم که از در گرفتم و به

 چرخیدم.

شین داخل کوچه بود، مهران بهم گفت. راستی ما-

 چطور رفت بیرون کوچه؟

 سرش را پایین انداخت و آرام گفت:

جا نگه تونستم اونداداشم بود. نمیجای ماشین آق-

 دارم. برو داخل، برو االن میام منم.
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داخل حیاط شدم و با دیدن حوض پرآب و 

های دورتادورش، گل از گلم شکفت. پایتخت گلدان

انگیز؟ اصال باهم جور نبودند! درختان انه دلو این خ

تنومند و قدیمی، دور تا دور حیاط کوچکش را احاطه 

های رز و محمدی هم تقریبا پرپر شده اما کرده و گل

هایشان، به حیاط زندگی گکماکان سبزی بر

سر حیاط و بخشید. خانه پدربزرگ، درست آنمی

با ایوان روی در ورودی قرار داشت. یک خانه روبه

های کودکانه ای که شده بود محل بازیبزرگ و انباری

های های مربا و ترشیما و گاه، شکستن شیشه

خاتون. این خانه را دوست داشتم؛ با همان بیبی

 انگیزش. اصالنشین و ایوان دلاندرونی و مطبخ و شاه

هایی که به قایم باشکی آقابزرگ بود و قایمخانه
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د. شدرون اتاقکی چوبی منتهی میشدن پشت خانه و 

تازگی فهمیده بودم... برای پدر و مادر اتاقکی که به

قدر با فهمیدن حقیقت بهادر بوده. طفلک بهادر... چه

که آقابزرگ او را مثل... مثل پسر خودش و دیدن این

دانست، برایش دردناک بود. نفسم را محکم بیرون نمی

 فرستادم و کنار حوض نشستم.

 بار بیای و اول نری سراغ اون حوض، نه؟ه یهنمیش-

خندیدم و به قامت کشیده و دستان پرش چشم 

 دوختم.

 هنوز هم یادته؟-

کنارم روی چهارزانو نشست و هندوانه در دستش را 

 درون حوض آب انداخت.
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اومد و مگه میشه یادم بره؟ دختر موطالیی می-

رفت میزد باال. بعد های شلوارش رو تا زانو میپاچه

توی حوض و شلپ شلپ، شروع به آب بازی 

های داخل کرد ماهیکرد. حتی گاهی تالش میمی

 حوض رو هم له کنه!

 خندیدم و بااعتراض گفتم:

کردم! چه له کردنی؟ پاهام داشتم باهاشون بازی می-

کردم از دستشون دادن، منم تالش میرو قلقلک می

 فرار کنم!

 آرام گفت: سری از روی تاسف تکان داد و

کردی و فرار بله. خوب یادمه چطوری بازی می-

کنم وقتی که اون وقت فراموش نمیکردی! هیچمی

ماهی قرمز کوچولو از حوض بیرون افتاد و وقتی 
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خواستی بگیریش، خودت هم افتادی روش و ماهی 

 طفلک... عکس شد به زمین!

ام را بگیرم و بلند بلند خندیدم. نتوانستم جلوی خنده

 خدایا، چرا این خاطره را از یاد برده بودم؟

ماه هم عزاش رو گرفته بودم. اصال حس تا یه-

ست! طفلک کردم پاهام به خون اون ماهی آلودهمی

 قرمزی... چی به روزش آوردم؟

طرف حیاط اشاره کرد و با به پای درخت ارغوان آن

 خنده گفت:

عکسش رو بردی زیر اون درخت به خاک سپردی! -

جا، بعد از حوض اومدید اینت میاد؟ هروقت مییاد

رفتی تنگ درخت، به قرمزی جونت ادای بازیت می

 احترام کنی!



 

Romanzo_o 426 

 به درخت خیره شدم و آه عمیقی کشیدم.

 جاست؟هنوزم همون-

جاست. فقط نگو جا بودنش که... آره، همونهمون-

 جویی کنی!خوای بری دلکه باز می

 

 

 

 پنجاه_و_ششم

 

 

ام را بگیرم. حتی یادآوری آن سعی کردم جلوی خنده

 انداخت.می دوران هم مرا به قهقهه
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 نه. یعنی نه به اون صورت! خب...-

 طرف درخت رفتم.از پای حوض بلند شدم و به

وقته سر نزدم بهش. یه دهه؟ شاید... شاید هم  خیلی-

لهش کردم! از  بیشتر! دو وجب بیشتر نبودم که

موقع به بعد هم رفت و آمدمون کمتر شد... از اون

 خاتون فوت شد...بیوقتی بی

 باالی سرم، کنار درخت ایستاد و آرام زمزمه کرد:

همون موقع بود که احساس کردم من واقعا یتیمم... -

تا بود، شادی بود و خنده که مهمون هردم این خونه 

راحتی اومد. غصه اومد. بود. وقتی رفت... قهر اومد. نا

کدوممون توی این خونه نخندیدیم. دیگه دیگه هیچ

صدای شادیمون توی حیاط نپیچید. دیگه... هیچ 
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ای توی زیرزمین نشکست! رفت و با رفتنش، شیشه

 من هم جدی جدی یتیم شدم...

نفسم را پر آه بیرون فرستادم و به روزهای گذشته 

، اشبهادر و زندگیفکر کردم. به خودم و دوقلوها، به 

بردمشان و خاطراتی ای که داشتم از یاد میبه خانواده

ام بودند. از روزهای ترین خاطرات زندگیکه شیرین

خاتون، چیز زیادی را به یاد نداشتم. بیرفتن بی

ها در سرم جا تاریک بود انگار. صدای گریههمه

پیچیدند. همه غمگین بودند. مادرم حتی نای گریه می

رمق، مرا در آغوش گرفته و مویه نداشت و بی هم

کرد. فکرم درگیر آن روزهایمان بود که کنارم می

 نشست و آرام گفت:

 یه چیزی بگم، از اون حال و هوا بیرون بکشمت؟-
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 منتظر نگاهش کردم.

 چی؟-

لبخند کجی روی لبانش نشاند و به پای درخت خیره 

 شد.

شب اون ماهی عکس شده خدابیامرز رو همون -

جان کرد و سوری به شکمش گربه همسایه نوش

 داد... عمری سر قبر خالیش طلب بخشش کردی!

چشمانم تا حد امکان گرد شده بودند. ناباور و 

 زده زمزمه کردم:بهت

 شما بهم دروغ گفتید!-

 به خنده افتاد و بلند شد تا فاصله بگیرد.
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واال چندان هم دروغ نبود؛ گربه پای این درخت رفع -

مانده اون کرد. ما هم گفتیم همون رو باقیحاجت می

که زحمت مرحوم مغفور درنظر بگیریم. خالصه این

طوری شد کفن و دفنش هم با خود گربه بود. این

 جا رو نشون دادیم و... که... ماهم این

 مش.کفشم را از پایم درآوردم و باال آورد

که سر بچه نیم وجبی طفل معصوم رو شیره -

ن مالیتوگید بزرگ میشه و برای گوشمالید؟ نمیمی

 گرده؟ فقط صبر کن...برمی

سمت حوض دوید و با لبخند بزرگی روی لب، به

 طرفش ایستاد.آن
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از خر شیطون بیا پایین دایی، کاری نکن بندازمت -

 توی حوض و خیست کنم. اون سالح سردت رو هم

 بیار پایین، آفرین بابا جان!

 هایم نالیدم:میان خنده

تموم کودکیم رو توی همین چنددقیقه اول ورودم -

ام رو بیارم پایین؟ به نابود کردی، بعد میگی اسحله

 تموم خاطراتم گند خورد! آخه یعنی چی؟

سمتش پرتاب کردم که سرش را دزدید و کفشم را به

برخورد کرد.  لنگه کفش دقیقا به در فلزی حیاط

برخوردش به در همان و باز شدن الی دیگر در، 

همان... و آقابزرگ وارد حیاط شد و مبهوت و 

متعجب، نگاهش به بهادِر درحال جهش و پرش و 
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لیالی لنگه دیگر کفش به دست را دید و برای 

 ای، ساکت نگاهمان کرد.لحظه

 شده؟ باز خونه شبیه میدون جنگ شده که!چی-

 م را پایین انداختم و ریز خندیدم.زده سرشرم

شرمنده آقابزرگ، ولی تقصیر پسرتون بود. تموم -

 هام آتیش زد!تصورات کودکیم رو جلوی چشم

سمتم گرفت و آقابزرگ جلو آمد و لنگه کفشم را به

 منتظر ماند تا بپوشمش. سپس پرسید:

 کار کرده؟ بگو گوشش رو بپیچونم!کنی!دقیقا چی-
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 پنجاه_و_هفتم

 

 

ام را از بهادر گرفتم و رو به آقابزرگ نگاه خصمانه

 کردم و پرسیدم:

قرمزی که روش افتاده بودم، خبر  شما از قضیه ماهی-

 داشتید؟

نگاهی به بهادر انداختم که رو به آقابزرگ، داشت نیم

متوجه کرد. چرا انداخت و اشاراتی میابرو باال می

 شدم؟منظورش نمی

همون ماهی قرمزی که افتادی روش؟ همون که... -

همون که نصفه شبی گربه همسایه اومد و انداختم 
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جلوش تا شیکمش رو سیر کنه؟ آره باباجان... بهادر 

 روز رو گریه کردی.قدر اونبرام تعریف کرده بود چه

 زده زمزمه کردم:بهت

ادینش به گربه؟ پس کار شما بود؟ خدایا... شما د-

رفتم پای درخت و دونستید من چندسال میبعد می

ریختم؟ حتی االن هم از سر سر قبر فرضیش اشک می

عذاب وجدان، رفته بودم باالسرش که برای بار هزارم 

 ازش معذرت بخوام!

صدای خنده بهادر و آقابزرگ در حیاط پیچید و من با 

شی و باز، چشم دوخته بودم به سرخودهانی نیمه

شک مردان مجد یک چیزشان شادی این دو مرد. بی

دادند، دست از سرمان شد و تا دقمان نمیمی

 داشتند!برنمی
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بیاید... بیاید بریم باال تا من فشارم نیفتاده. برای -

 کارتون کنم!دونم چیهردوتون هم دارم حاال، می

ها باال رفتیم و دقایقی بعد، بهادر با تمام از پله

ها را جلوی ی مامان وارد خانه شد. شیشههاتحفه

 روی آقابزرگ گذاشت و با لذت گفت:

ها رو آبجی فرستاده. یه گونی برنج تازه هم این-

 پشت ماشینه. بوش کل ماشین رو برداشته! 

 آقابزرگ نگاهی به من انداخت و با خنده گفت:

ها گذشت باباجان. بلدی برنج بذاری؟ نمیشه از این-

 شون رو بخونیم!تحههمین امشب فا

 سمت آشپزخانه رفتم.بلند شدم و بالبخند، به
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ذارم روی آره حتما. تا من کتری و قابلمه آب رو می-

 شعله، گل پسرتون زحمت بکشه و بره برنج رو بیاره.

 اش گفت:در جوابم با همان لحن پرخنده

ها رو ها... انتقام پونزده، دخترم گفتم فاتحه این-

ها رو از ما نگیری باباجان! بذار این شونزده سال پیش

 جان کنیم!رو با خیال راحت نوش

 نوش جونتون آقابزرگ. فقط... برنج با چی بذارم؟-

 با اندکی فکر، جوابم را داد:

فرستم دوکیلو تو برنج رو بذار، من بهادر رو می-

 گوشت هم بگیره و بیاد. 

 زحمت میشه آقاجون.-
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ه، مگه آدم با اون چه زحمتی آخه پدرسوخته؟ تاز-

برنج فرستاده مادرت، میاد خورشت ناجور بخوره؟ 

 برو، برو االن بهادر میاره وسایل رو.

لبخندی به رویش زدم و داخل آشپزخانه شدم. 

ید کشخاتون در این خانه نبود و خانه نفس نمیبیبی

انگار. اما بهادر... با تمام تالش، سعی در زنده نگه 

. تالشش از وجب به وجب داشتن این خانه داشت

بارید. از ظروف چیده شده و درهمش گرفته، خانه می

سو هایی که باهم یکها و قالیچهتا خواب فرش

هایی که بس آب خورده بودند، گلشان نبودند و گلدان

 گندیده بود!

کرد تا جای خالی انگار که داشت تمام تالشش را می

جبران جورهایی، زحماتش را او را پر کند و یک
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بکند... که خب؛ انگار اندکی موفق هم بود. چون 

آقابزرگ هیچ کاهش وزنی نداشت و خانه هم تر و 

 رسید!تمیز به نظر می

شام را بار گذاشتم و شانس آوردیم که بهادر هم 

موقع وسایل را رساند وگرنه پختن همین غذای به

کشید. مشغول خرد کردن شب طول میساده تا نیمه

که چاقو را داخل ماهیتابه گذاشتم. طاقت پیاز بودم 

نیاوردم و همراه با ماهیتابه، از اتاق بیرون آمدم. کنار 

آقابزرگ، به پشتی تکیه زدم و زیرچشمی نگاهش 

 کردم.

 میگم... آقابزرگ؟-

 جانم بابا؟-

 قضیه این بحث بین دایی مرتضی و آقابهادر چیه؟-
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اش را زمین گذاشت و جدی چشم به فنجان چایی

 من دوخت.

 کدوم قضیه باباجان؟-

همین جریان حرف نزدنشون دیگه. آقابهادر حتی -

داخل حیاط نیومد که وسایل رو ببره. به مهران گفت 

تا ماشین براش بیارتشون. ماشینش رو هم دم در 

 نذاشت. حتی داخل کوچه هم نیومد.

 نفسش را کالفه بیرون فرستاد.

 از خودشون بپرس قضیه چیه.-
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 پنجاه_و_هشتم

 

 تر شدم. سرم را پایین انداختم و آرام گفتم:نزدیک

تر ها نیست آقابزرگ. گاهی همیشه خطا از کوچیک-

ترها هم باید اشتباهاتشون رو گردن بگیرن. بزرگ

دونید که آقابهادر مشکلی با خودتون هم خوب می

که شما بحث ا وقتیدایی نداشت؛ حداقل نه ت

 خواستگاری رو پیش کشیدید.

کار کنم باباجان؟ اون دونفر من رو به اشتباه من چی-

 انداختن.

خب عمو و برادرزاده بودن خیرسرشون! باهم توی -

خواستید یه خونه بزرگ شدن آقابزرگ. نمی
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شون باهم خوب باشه؟ نکنه انتظار داشتید مثل رابطه

 نن؟دوتا غریبه باهم رفتار ک

دونی، بهادر غریبه که نه... ولی خودت خوب می-

 پسر تنی من که نیست.

ری قدکمتر از پسر تنی شما بهتون لطف کرده؟ اون-

که آقابهادر هواتون رو داره، شاید دایی مرتضی هم 

نداشته باشه. دیگه خودتون این رو بهتر از من 

 دونید که.می

 سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد:

 کنم.کار میونم واال. بذار ببینم چیدنمی-

هنوز یک پیاز دیگر داخل تابه باقی مانده بود. اشک 

ام را باال ام پاک کردم و بینیام را با شانهروی گونه

 کشیدم.
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دنیا ی مهراوه هم بهچندسال شده؟ امروز و فردا، بچه-

نظرم همین فردا میاد. هی پشت گوش نندازید. به

جا باهم حرف بزنید. خونه دایی، اونپاشید باهم بیاید 

دایی که قرار نیست به شما هم پشت کنه یا وقتی شما 

 هستید، آقابهادر رو بیرون بندازه.

 جا شد.کمی سر جایش جابه

اش بیرون مرتضی که حق نداره بهادر رو از خونه-

 کنم. ببینمبندازه. حاال من میرم و باهاش صحبت می

 میشه... چی

دید که اون خواستگاری اصال می بهشون توضیح-

فکر آقابهادر نبود و شما خودتون با تصمیم خودتون 

 اون پیشنهاد رو دادین؟

 خب...-
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 التماس را در صدایم ریختم:

کنم. نذارید بابت غرور شما، آقابزرگ؟ خواهش می-

 هم بخوره.رابطه دوتا برادر به

من نگران غرور خودم نیستم لیالجان. نگران رفتار -

که شاید بدتر پرخاش کنه و ام. نگران اینرتضیم

وقته از اون موضوع گذشته؛ شاید به عصبی بشه. خیلی

 میون آوردنش صالح نباشه.

 هاتون باهم قهر باشن، صالحه؟که بچهاین-

ها باهم صالحه باباجان. فقط نمیگم قهر بودن اون-

همه مدت مثل میگم دوتا مرد گنده چرا باید این

دیگه رو هم هم قهر بمونن و سراغ همها بابچه

ه کشناسن؟ اینان؟ مگه هم رو نمینگیرن؟ مگه غریبه

مرتضی ندونه این تصمیم به خواسته من بود و نه 
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جاست بهادر، زیاد سخت و بعید نیست. مشکل این

خوام، اون که من بهش گفتم مهراوه رو برای بهادر می

اهاش بد هم ! حاال نه فقط باور کرد، بهم باور کرد

شد. کینه به دل گرفت. قطع رابطه کرد! این آدم هنوز 

که بهادر داداششه، باور نداشته. به نور چشم به این

که توی خاتونت اعتماد نداشته. به کسیبیبی

های خودش و شیرین بزرگ شده! من به این دست

آدم چی بگم؟ که فالنی داداشته و بیا باهاش خوب 

قدری دلش سیاهه که باش؟ وقتی خودش اون

خواد به آشتی بودن با داداشش فکر کنه، به حرف نمی

 این پیرمرد گوش میده؟

شد؟ سکوتم را که قدم نمیپس... برای همین پیش

 دید، خودش ادامه داد:
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دونی. این دونفر دونی، دوتاش رو نمیچیز رو مییه-

طوری باهم بد شدن. من چی سر یه دلیل الکی، این

بگم بهشون آخه؟ بچه هم که نیستن، عقلشون 

رسه. خودشون باید برن پی آشتی کردن باهم. حاال می

مِن پدر یه اشتباهی ازم سر زده... پسرها نباید پاشن 

 برن دنبال جبران کردن اون اشتباه؟ 

آقابزرگ دیگر ادامه نداد.  صدای بسته شدن در آمد که

سرم را بلند کردم و با دیدن بهادر، لب گزیدم. خدا 

هایمان نشنیده باشد و یا کردم چیزی از حرفخدا می

هایمان را به دل نگیرد. ماهیتابه را حداقل، صحبت

برداشتم و به آشپزخانه بازگشتم. سرم را با تفت دادن 

ه شد و پیازها گرم کردم که بهادر وارد آشپزخان

ها را کنار در ورودی، روی زمین گذاشت. کمی خرید
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پا و آن پا کرد، و در نهایت نزدیک آمد و آرام  این

 گفت:

خواد کدورتی بین ما دونم تو هم دلت نمیلیال؟ می-

ترم و باید پا پیش دونم... که من کوچیکباشه. می

خواد، من هی تالش داداشم نمیبذارم. ولی وقتی آق

هرحال گفتم نشد نداره، بهاوایل با خودم میکنم... 

داداشیم دیگه! ولی فکر من کجا و باورهای اون 

کجا... فراموشش کن دخترخوب، باشه؟ خودم یه 

 ریزم.خاکی تو سرم می

 زده چشم به او دوختم.دست از کار کشیدم و غم

طوری که نمیشه. تا ِکی باید دست روی دست این-

 ز خر شیطون پایین بیاد؟ شمابذاریم که دایی مرتضی ا

هم کاری نکنی، من میرم سراغش. باهاش صحبت 
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کنم. نذارید این کدورت کهنه بشه. ناراحتی و می

گیرتر تر و دلمرور، سیاهمونن و بهها میکدورت

فردا تبدیل به یه کینه بشه و میشن. ممکنه فردا پس

 موقع دیگه نمیشه کاریش کرد. اون

پهن کرد و مشغول خرد کردنش گوشت را روی تخته 

 شد.

ما رو خدا که زده؛ چه اشکالی داره یه دوتا ضرب -

اش بخوریم؟ خودت رو درگیرش نکن. هم از بنده

این قضیه هم بد و خوب، تموم میشه. یا باالخره 

 ذاره حتیکنه و نمیکوتاه میاد، یا کال قطع رابطه می

 شون بپلکم.حوالی خونه
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 پنجاه_و_نهم

 

هردو ساکت ماندیم و دیگر چیزی نگفتیم. دلم به 

قدری آشفته بود که سوخت. وضعیتش آنحالش می

نخواهم در کدورت میان او و دایی مرتضی، طرف 

دایی را بگیرم. حتی آقابزرگ نیز راضی به مداخله 

ها کرد. تخته گوشتشد و این، اوضاع را بدتر مینمی

 سمتم هل داد و آرام گفت:را به

هام رو بشورم. از بوی گوشت خام من میرم دست-

خوشم نمیاد. ولی اگه کاری داشتی، یا جای کاسه 

 بشقاب رو خواستی بدونی، صدام بزن.
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ها را داخل ماهیتابه خالی کردم و لبخندی به گوشت

 رویش زدم.

 چشم. دستت درد نکنه.-

ماشای دور شدنش از آشپزخانه بیرون رفت و به ت

اش گرفت؛ اما کاری هم گیرینشستم. دلم از این دل

کردم کردم... صبر میآمد. باید صبر میاز دستم برنمی

که باالخره یکیشان اندکی ابراز ماندم تا اینو منتظر می

تنگی و یا حتی پشیمانی از این فاصله کند. باید... دل

کشیدم. باید از زیر زبان دایی مرتضی هم حرف می

مطمئن بودم او هم آقابهادر را دوست داشت. مطمئن 

بودم او هم نسبت به آشتی کردن و در آغوش گرفتن 

میل نیست. او هم دل داشت و محبت را برادرش، بی

 کرد... مگر نه؟احساس می
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سری تکان دادم و خودم را غرق در کارم کردم. فردا 

مام باید تکردم. فعال فکری به حال دایی و آقابهادر می

دادم که مبادا آقابزرگ، از سپردن حواسم را به غذا می

 اش به من پشیمان شود!آشپزخانه

هولکی بار گذاشتم و سفره را پهن خورشتی هول

کردم. آقابزرگ رادیو را روشن گذاشته بود و صدای 

بخشید. دور سفره دلکش روحمان را آرامش می

مان نشستیم که صدای باز شدن در حیاط به گوش

رسید. نگاهم بین بهادر و آقابزرگ چرخید. چرا 

گفتند؟ نکند صدا فقط به کدامشان چیزی نمیهیچ

گوش من رسیده بود؟ خواستم بلند شوم که آقابزرگ 

 گفت:
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و جا ربشین باباجان؛ مهرانه! فقط اونه که کلید این-

 وقت، میاد بهمون سر بزنه.داره و وقت و بی

 خنده گفتم:لبخندی به رویش زدم و با 

های مامان اومده! گفته بود که حتما به خاطر ترشی-

 دزدتش!میاد و ازتون می

 از من بدزده؟ توی خواب ببینه!-

با خنده سری تکان دادم و بلند شدم تا برای او هم 

ظرف برای غذا خوردن بیاورم. در آشپزخانه بودم و 

سروصدایش، کل هال را برداشته بود. این پسر 

آرام بگیرد و بدون هیاهو، ورودش را  توانستنمی

 اعالم کند؟
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نزدشان بازگشتم و متوجه شدم که آنسوی سفره، در 

خورد. جای من نشسته و دارد از بشقابم غذا می

 .گرانه نگاهش کردمابروهایم را باال فرستادم و توبیخ

 مهران؟ اون غذای من نیست؟-

ر لقمه در دهانش را قورت داد و با لبخندی بزرگ، س

 تکان داد.

دونی، اصال غذا خوردن البته که بشقاب توئه! می-

 ای داره!های تو، صفای دیگهتوی ظرف

 با دست، به کنارش اشاره کرد و گفت:

ها بیا بشین؛ بیا که غذا از دهن افتاد! راستی ترشی-

 ان، دست عمه درد نکنه.مزهخیلی خوش
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کرد و آقابزرگ نیز بهادر با خنده نگاهمان می

دانستم از رفت. نمیغره میهرازگاهی به مهران چشم

دست این بشر بخندم یا گریه کنم. کنارش نشستم و 

برای خودم هم غذا کشیدم که قابلمه را از دستم 

که کفگیری برنج به داخل بشقابش گرفت و درحالی

 ریخت، کنجکاو پرسید:می

قدر کم از این غذاها واقعا چطوری دلت میاد این-

سرجمع چهارقاشق برنج توی بشقاب نبود!  بخوری؟

ای داره. اصال خوردن دستپخت شمالیا صفای دیگه

 همه استخونی موندی؟موندم چطور این

سر چنگالم را آرام در ران پایش فرو بردم که 

 آرامی گغت.« آخ»هایش را در هم کشید و اخم

 چیه بچه؟ -
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که بشقابم رو ازت نگرفتم، غذات رو قبل از این-

 ور!بخ

 هایش باز شدند و لبخند بزرگی به رویم زد.اخم

خدایی چیزی تو این بشقاب باقی مونده که بخوای -

 اش رو هم تو بخوری؟ بقیه

لبانم را به هم فشردم تا نخندم و برایش سری از روی 

تاسف تکان دادم. صدای دلکش به گوشم رسید، که با 

ز سوزم از سو»خواند اش میآن صدای محسور کننده

نفسم «. نگاهت هنوز، چشم من باشد به راهت هنوز...

 را پر آه بیرون فرستادم و مشغول خوردن شامم شدم...
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 شصتم

 

سفره را که جمع کردیم، بهادر گفت بنشینم و او چای 

آورد. مهران نیز دفتر و خودکارش را بیرون کشید می

و اصالح مطالبی شد. کنار  و مشغول یادداشت

 آقابزرگ نشستم و بااشتیاق نگاهش کردم.

آقابزرگ؟ قرار بود... قرار بود بهم درباره انتظام خان -

 بگید. 

 هنوز اون رو یادته باباجان؟-

 تر شد و سری به نشان تایید تکان دادم.لبخندم پررنگ
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تونم از یاد ببرم؟ یه بخش ناگفته از زندگیم مگه می-

تونه برام باید بدونم. کی بهتر از شما می هست که

 ماجرا رو تعریف کنه؟

جا دستی به ریشش کشید و بالشت پشتش را جابه

تر تکیه بدهد. نفس عمیقی کشید چشم کرد تا راحت

 ای نامعلوم دوخت.به گوشه

اوایل سال نودوشیش بود؛ جنگ جهانی اول داشت -

و ها رسید و گیالن زیر پای روسبه اتمام می

ها لگدمال شده بود. ها و عثمانیانگلیسی

ها تفنگ به دست گرفتن و به وضعیت خواهمشروطه

اعتراض کردن. اعتراضشون باال گرفت، تهران اشغال 

ها قصد تصرف باکو رو کردن، داد مردم در شد، روس

اومده بود و همه گرسنه بودن. انتظام خان که از 
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موس و خاکش های گیالن بود، قصد دفاع از ناُترک

رو کرد و رفت پی جنبش جنگل. سن و سالی هم 

موقع بیست، بیست و پنج سالش نداشت، فکر کنم اون

ها قصد کردن تا از جاده نزدیک به شد. روسمی

ها عبور کنن اما انتظام خان مانعشون شد. منطقه اون

که کار به تهدید کشید و انتظام خان قبول کرد که دو 

ه تا رد بشن و برن. فرمانده هفته بهشون فرصت بد

ارشد سربازای روسی، با دختر کوچیکش به گیالن 

اومده بود. یه دختر پونزده، شونزده ساله زیبا که 

ود بد شده ب« ِدووشکا»خواست ایران رو ببینه. حال می

انگار. فرمانده اومد و به پای انتظام خان افتاد که 

ه و دگفتن حالش بطبیب ببره باالی سر دخترش. می

دووم نمیاره. پوست و استخون شده بود طفلک. 
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انتظام خان دلش به حال بچه معصوم سوخت و طبیب 

برد باال سرش. ده روز گذشت و انتظام خان رفت 

کم باید برن. سربازهای روسی، مثل بهشون بگه که کم

مور و ملخ افتاده بودن به جون شهر. دست از عیش و 

. راحت کرده بودنکشیدن و حسابی استنوششون نمی

اومده بود جلوی چادر پدرش انگار. انتظام « ِدووشکا»

خان تا دیدش، دلش برای دختر مو قرمز فرمانده 

خواست باهاش حرف بزنه، ولی زبونش رو لرزید. می

ریحان، برو به »دونست. تهش صداش زد که نمی

خندیده بود « ِدووشکا«. »پدرت بگو بیاد، کارش دارم

انتظام خان از کفش رفته بود. ولی جا، دل و همون

فقط چهارروز وقت داشت و چهارروز دیگه، 

تونست اون رو ببینه. فرمانده اومد و با انتظام خان می
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حرف زد، بهش گفت که هرچه زودتر به تهران میره، 

به شرطی که دخترش بهبود پیدا کنه. انتظام خان 

جا بمونن. بهشون خرده نگرفت و گذاشت که همون

هاش رو جمع کرد و خواست برگرده که مرد

اومد و یه دستبند به دست سردار بست. « ِدووشکا»

دستبنده برای تشکر بود ولی موندگار شد روی دست 

جا حک شد توی ، همون«ریحان»های اون مرد. چشم

 ذهن انتظام خان و یه اندوه عمیق، به دلش نشست...

 مشتاق چشم به دهان آقابزرگ دوخته بودم که با

نشستن بهادر کنارمان، آقابزرگ نیز حرفش را قطع 

کرد و فنجانش را برداشت. لحظاتی به سکوت سپری 

 شد که بااعتراض صدایش زدم:

 اش رو تعریف کنید!آقابزرگ؟ بقیه-
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 خندید و ابروهایش را باال انداخت.

تعریف کنم که بهونه برای ندیدنت نداشته باشم؟ -

ام سیر ز از دیدن نوههای بعد. من هنوبمونه برای شب

 نشدم!

لبخندی به رویش زدم و من نیز فنجانم را برداشتم. 

 چای را بو کشیدم و متفکر پرسیدم:

 ِدووشکا اسم اون دختر روس بود؟-

توی زبان « دختر»نه باباجان، دووشکا به معنی -

روسی هست. فرمانده روز اول اون رو دووشکا 

 موند. خطاب کرد و همون، توی ذهن انتظام خان

 اسم واقعیش چی بود؟-

 قلوپی از چایش را نوشید و با لذت چشم بست.
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« ریحان»وقت نفهمیدیم. انتظام جان اون رو هیچ-

 زد. صدا می

 شما... از ماجرا باخبر بودید؟-

چی بشم، روزنامه نگار بودم که قهوهقبل از این-

باباجان. مجبور بودم برای یادداشت اخبار، سری به 

نم. جنبش جنگل، بحث موردعالقه اطراف بز

ها بود. و بحث داغتر از اون؟ عشق یه سردار روزنامه

ها، شده بود گیل به دختر روس بود که برای مدت

ها. مردم نیاز داشتن تا سرتیتر اخبار داغ روزنامه

گرمای محبت رو، شده از روی کاغذها احساس کنن. 

ن خواستن. من چندسال بعد از ایها امید میاون

اتفاقات، انتظام خان رو دیدم و باهاش درباره همه 

ها صحبت کردم. هرچند همه چیز رو دقیق به این
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خاطر ندارم ولی... اون اشتیاق انتظام خان برای 

 ریحان؟ 

با لبخندی عمیق نشسته بر روی صورت و نگاهی که 

 نگریست، زمزمه کرد:انگار به خاطراتی دور می

بتونه راحت فراموششون  چیزی نبود که هرکسی این-

 کنه...

 

 

 

�معشوقه پرست �: 

 

 هشتم
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 شصت_و_یکم

 

 

چندروزی به دانشگاهم مانده بود و همه در تکاپو 

ی ، زندایبودیم. من استرس کالس و اساتید را داشتم

آمدم و مهسا، اضطراب مدرسه ای که استرس رفت

شروع شود و تا نه ماه دست از سرش بر قرار بود 

 داشت!نمی

زور خوابیدم و صبح، زودتر از همه بیدار شب به

شدم. آماده شدم و کیفم را برداشتم. همه در خواب 

خواستم مزاحم بودند که از خانه بیرون رفتم. نمی

شوره زندایی هم بر آن، به دل خوابشان شوم و عالوه

گفت تهران شهر بود. میدامن بزنم! نگران غریبی من 
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بزرگیست. آدم خلف و ناخلف هم زیاد دارد. 

ها و گفت سرم به کار خودم باشد و به صدا زدنمی

های دیگران محل ندهم! هرچند؛ ها و گیردادنخنده

چندروز گذشته را هم همراه او و مهسا، تقریبا تمام 

های اطراف را با پای پیاده طی کرده بودیم و خیابان

ها را به من ها و ایستگاهها و کافهی، مغازهیکیکی

معرفی کرده بود. در این چندروز گذشته هم، نه 

مزاحمتی دیدم و نه اشتباهی از جانب رهگذران 

داد. خرج می گمانم زندایی زیادی نگرانی بهخیابان. به

« امانت»خواستم که آرام باشد، هم از او می وقتی

ول به بازگویی اتفاقاتی کرد و مشغبودنم را بهانه می

های دور دختر همسایه شد که برای یکی از فامیلمی

 خواهرش افتاده بود!
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سوار اتوبوس خط شدم و روی صندلی نشستم. سرم 

را به شیشه تکیه دادم و تا رسیدن به میدان 

، به بیرون خیره ماندم. در این «وچهاراسفندبیست»

گ را بیشتر وآمدم به خانه آقابزرچندروز اخیر، رفت

خاطر کشاندن آقابهادر کرده بودم. هرچند، بیشترش به

ها را باهم رودررو به جلوی در خانه دایی بود تا این

کنم و بتوانند حداقل برای لحظه کوتاهی، باهم چشم 

 تنگیشان ابراز دلدر چشم شوند. بلکه آن دل وامانده

قدری روی تصمیم و انتخابشان کرد! اما نه... آن

بودند که هیچ اهمیتی به این جلوی در  مصمم

ها ها و در سرما و گرمای شب، بیرون ماندنماندن

دادند! آقابزرگ قصه ریحان و انتظام خان را به نمی
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اتمام رسانده بود و هنوز هم پس از گذشت روزها، 

 فکرم درگیر اتفاقات عجیب زندگیشان بود.

شب را که درگیر درست کردن بند کیفم بودم، یک

کنار دایی نشستم و به او درباره خراب شدن ماشین 

آقابهادر میان جاده خبر دادم. نخواست به روی 

خودش بیاورد. حتی چشم از روزنامه جلوی صورتش 

اش صاف کرد و هم نگرفت. فقط عینک را روی بینی

قول زندایی، از احوال او و ماشینش خبر گرفت. به

آن  خواست مطمئن شود که بالیی سرفقط می

طوری نتیجه گرفتم که پاره آمده یا نه! اما من اینآهن

پاره، بالیی سر برادرش خواست بداند آن آهنمی

 آورده یا نه!
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با توقف اتوبوس، بند کیفم را روی دوشم مرتب کردم 

و از روی صندلی زواردررفته ته اتوبوس بلند شدم. 

پیاده شدم و مسیِر میدان تا دانشگاه را پیاده رفتم. 

 هایهنوز سر صبح بود و خیابان هم خلوت. تاکسی

سر سر به آنزرد و نارنجی، هرازچندگاهی از این

ند. کردجا میخیابان رفته و دانشجویان را با خود جابه

از مسافران جوانی که موهای براقشان را به عقب 

فرستاده و به بیرون از شیشه زل زده بودند، مقصد 

 شان مشخص بود!همه

به پنجاه کیلومتر، و شاید هم « خیابان شاهرضا»طوِل 

و  رویداد برای پیادهجا جان میبیشتر می رسید. این

خواندن. باالخره به ورودی زمان، کتابطور همبه

دانشگاه رسیدم و از همان بیرون، به سر درش چشم 
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ز که تمام بدنم ادوختم. نفس عمیقی گرفتم و درحالی

 دانستمداخل شدم. نه میفرط استرس یخ کرده بود، 

کجا بروم و نه مقصد مشخصی داشتم. خجالت 

کشیدم به سراغ دیگران بروم و آدرس را ازشان می

کردم این ترم اولی بودن، چیز بپرسم. احساس می

 چندان جالبی میان دانشجویان نیست!

همراه موج جمعیت شدم و با چشم، عناوین سر در 

باالخره، دانشکده ها را خواندم. ساختمان دانشکده

وجو، خودم را به بخش ادبیات را پیدا کردم و با پرس

 رساندم.« آموزش»

خیال کارت قدری شلوغ بود که بیجلوی در، به

دنبال آدرس کالس و برنامه ام شدم و بهدانشجویی

طرف سالن گشتم. باالخره ام، روی دیوار آندرسی
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و  دندکالسم را پیدا کردم. پنج نفری داخل کالس بو

قدر زود سر کالس من، ششمین نفری بودم که این

حاضر شدم. نیم ساعتی گذشت تا همه بیایند و سپس 

برخوردی که علم و سوادش، از استاد آمد. زن خوش

د، مشهود برکار میکه به تک کلمات و جمالتیتک

بود. کالس اولم، تاریخ ادبیات بود و کالس دومم، 

کردم و بساطم را جمع می زبان خارجی که باید بند و

 رفتم.سوی دانشکده ادبیات میبه آن

هن کنان، جلوی در کالس ایستادم و در زدم. هن

ه ای که ب«بفرمایید»منتظر جواب شدم که با شنیدن 

 گوشم خورد، خشکم زد.

العمل قدرت حرکت از من گرفته شده و بدون عکس

م. نکار کدانستم چهکردم. نمیدیگری، به در نگاه می
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خواست در را باز کنم، داخل گیج شده بودم. دلم می

گفت از شوم و صاحب صدا را ببینم و عقلم، می

جا بروم، اصال به خانه بازگردم! در جدال بین دل این

و عقلم بودم که در باز شد و نگاهم، قفل شد در یک 

 جفت چشم خمار آبی رنگ...

 

 

 

 

 شصت_و_دوم
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نفسم باال نمی آمد. انگار که رویا دیده باشم، دلم 

خواست انگشتانم را به سمتش ببرم و لمسش کنم. می

ترسیدم این رویا خراب شود. این تصویر اما می

ای بعد، نقاشی شده، برود و کم کم محو شود. لحظه

رنگی به رویم او هم نگاه از من گرفت و لبخند کم

 نار رفت و اجازه داد داخل شوم.زد. از جلوی در ک

ترین هایی لرزان، جلو رفتم و روی نزدیکبا قدم

جز من، حدود ده نفری هم صندلِی خالی نشستم. به

داخل کالس بودند که اکثرشان پسر و سه، چهار 

طرف میزش رفت. نفرشان دختر بود. در را بست و به

پشتش ایستاد و دستانش را روی میز گذاشت. 

ه نفسی کبهی صورتش نشاند و با اعتمادلبخندی رو
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همیشه از او سراغ داشتم، شروع کرد به انگلیسی 

 صحبت کردن.

آموخته بنام خدا. یوسف فرمانفرما هستم. دانش-

التحصیل امپریال کالج لندن، و درحال غپزشکی و فار

 حاضر استاد زبان انگلیسی شما.

 یکی از پسرها، از ته کالس پرسید:

 از خاندان فرمانفرمائیان معروف هستید؟ استاد شما-

 لبخند متینی زد و سرش را پایین انداخت. 

های سیاسی و اجتماعی، مجبور خاطر جنبهخیر؛ به-

 به تغییر فامیلی خودم شدم.

 یکی دیگر از پسران پرسید:

 خوره!تون نمیواقعا ایرانی هستید؟ اصال به چهره-
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 بله؛ من ایرانی هستم!-

 هایگلیسی؟ نباید توی یکی از شاخهچرا زبان ان-

 کردید؟مربوط به رشته و شغلتون تدریس می

میزش را دور زد. با تکیه به آن و دست به سینه، به 

 بقیه نگاه کرد و با آرامش گفت:

استاد ماهفر تصادف بدی داشتن و من پیشنهاد -

جایگزینی تا بهبود ایشون رو دادم و رئیس دانشگاه 

وضعیت سواد و میزان تحصیالت هم قبول کردن. از 

م، گمونوبیش اطالع دارید... بهبعضی همکارانم که کم

 بهترین گزینه پیش روشون من بودم.

 دیگری پرسید:

 امکانش هست فامیلی قبلیتون رو بدونیم استاد؟-
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هم هایش را بهداری گفت، دستبلند و کش« نه»

 کوبید و رو به بقیه گفت:

 نید، نوبت شماست.حاال خودتون رو معرفی ک-

یکی خودشان را معرفی کردند و از شانس همه یکی

بدم، من آخرین نفر بودم. صدایم را صاف کردم اما 

 باز هم لرزش در صدایم مشهود بود. 

 لیال سحابی هستم، ترم اول ادبیات فارسی.-

نگاهش کمی طوالنی شد اما سریع سرش را تکان داد. 

ای رو به جمع گفت و تدریسش را آغاز «موفق باشید»

کرد. در تمام آن دو ساعت، حواسم به یوسف و 

کردم که جز در صدایش بود. اصال فکرش را هم نمی

دفتر نشر، جایی ببینمش. حتی دیدنش در دفتر هم 

ه بود. رویایی کبرایم تبدیل به یک رویا و آرزو شده 
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پروراندم و با فکر کردن به آن، ها، در سر میشب

دانستم خوابم شد. نمیلبخندی عمیق مهمان لبانم می

ا جیا بیدار. در کاِر تقدیر مانده بودم. چطور ما را این

 رو کرد؟ بهطور، با هم روو این

گیج بودم، حواسم پی صدایش بود و مطالب را 

بود و به صدایش گوش  فهمیدم. سرم پاییننمی

دادم و با خودکار، روی دفترم خطوط نامفهومی می

آمده را کردم. کماکان داشتم اتفاق پیشترسیم می

کردم و حضورش در این کالس و دانشگاه... هضم می

حتی فراتر از رویاهایم بود! عمدا خودش را به این 

دانشگاه رسانده بود؟ اصال یک پزشک، چطور 

هم وقتی د درس دیگری شود؟ آنتوانست استامی

 تخصصش چیز دیگری بود!
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ام حبس شد. سرم را باال صدایم زد و نفس در سینه

ام را به چشمان روشنش دوختم. آوردم و نگاه آشفته

سعی داشت لبخندش را جمع کند اما موفق نبود. 

! بردمعلوم بود دیگر؛ داشت از سردرگمی من لذت می

 داشتند!بدجنس جماعت که شاخ و دم ن

 خانوم سحابی؟ -

خودکارم را روی میز گذاشتم و صدایم را صاف 

 کردم.

 بله استاد؟-

آقای محمدی متن کتابی که بهشون دادم رو خوندن. -

 های متن هستید؟آماده پاسخ دادن به سوال

آماده بودم؟ به هیچ وجه. کدام آمادگی؟! هرچه 

 پرسید، از صدای یوسف و خاطراتم برایشان بازگومی
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کردم، نه متن کتاب و هزار کوفت و زهرمار دیگر! می

سرم را تند تکان دادم. آمده بودم درس بخوانم یا زاغ 

ام گرفته بود. سیاه پسِر مردم را چوب بزنم؟ خنده

الی افکارم شنیده بودم. اما چیز چیزهایی البهیک

 زیادی از آن هم به یاد نداشتم. 

نفس عمیقی کشیدم و سرم را به نشانه مثبت تکان 

هایش را از من پرسید و من با دادم. یوسف سوال

ام ها جواب دادم. کالس تمام شد و جزوهتعلل، به آن

را داخل کیف گذاشتم. این کاِر سرنوشت بود یا 

زیرکی یوسف؟ خودش به عمد آمده بود این کالس؟ 

 کردند. ترم میاما... گیج بودم و این سواالت گیج

رویم گرفتم. از روی صندلی چشم از دیوار سفید روبه

ای، راه خروجی را «خسته نباشید»بلند شدم و گفتن 
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در پیش گرفتم. همین که خواستم پایم را از در بیرون 

 بگذارم، صدایم زد:

 خانم سحابی؟ شما بمونید. -

اش بعد از دو ساعت ی فارسیشنیدن این جمله

کرر انگلیسی، برایم شیرین بود. صحبت کردن م

ام ایستاد. کیفم را روی نزدیک شد و در چند قدمی

 جا کرده و در سکوت نگاهش کردم.بهام جاشانه

 

 

 

 

 شصت_و_سوم
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 رنگی روی لبانش نشاند و قدمی جلوتر آمد.لبخند کم

 خوبی؟ منتظر دیدنت بودم.-

ام را بیرون فرستادم و سعی کردم نفس حبس شده

 جلوی لغزش نگاهم روی اجزای صورتش را بگیرم.

 همبله ممنون، خوبم. انتظار دیدنت رو نداشتم. اون-

 تو دانشگاه و...

 عنوان استادت؟به-

رد و جا کصدا خندید. کیفش را میان دستانش جابهبی

 تر شد.نزدیک

 دلم برات تنگ شده بود.-
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جا خوردم. کالفه دمی گرفتم. از صراحت کالمش 

ام فرو بردم و با صدای آرامی زمزمه سرم را داخل یقه

 کردم:

ای هم ازت خبری خیلی یهویی رفتی. چندهفته-

 نداشتم.

های آبی رنگش، غرق احساس شد. لبخندی زد و تیله

احساسی غریبه و گنگ، که عجیب داشت خود را در 

 کرد...دلم جا می

میشه بریم یه جای آروم با هم صحبت کنیم؟ حرف -

زدن تو یه کالس خلوت ممکنه برای هر دومون 

 که... دردسر بسازه. ضمن این

 نگاهش را از صورتم گرفت و مردانه خندید.
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میونه خوبی با تنها موندن با یه دختر زیبا تو یه -

 کالس خالی رو ندارم!

وتم کرده بود شد انگار! دعهایم آتش ساطع میاز گونه

به یک قرار؟ کمی تعلل کردم تا جواب بدهم. چرا 

 هوایی برا نفس کشیدن در اطرافم نبود؟

 دونم... ممکنه کسی ببینه.نمی-

 شانه باال انداخت و به در کالس نگاه کرد.

 صحبت کاری داریم خب!-

 به شیطنت کالمش خندیدم و سری تکان دادم.

 کجا بریم؟-

 مشخص میشه. همراهم بیا؛ مقصد بعدا-
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در را باز کرد. گذاشت اول من بیرون بروم و خودش 

که شانه هم، بدون آن به هم پشت سرم آمد. شانه

ی زدم و چیزچیزی بگوییم به راه افتادیم. حرفی نمی

شنیدم. تنها صدای هیاهوی شهر بود که به هم نمی

 رسید. گوش می

 گهای رنگارنهای آمریکایی و فورد و پیکانشوورلت

کردند و گاه برای و نو، به شدت جلب توجه می

زدند و یا بلند بلند داخل جلب توجه بیشتر، بوق می

خندیدند. لبخندی به شیطنتشان زدم. بیشتر ماشین می

ها، جوانان بودند و از سر شور جوانی و برای راننده

 کردند.جلب توجه دختران، این کارها را می

فروخت. ستنی میتر، گاری کوچکی بطرفکمی آن

طعمش را چشیده بودم؛ وقتی هفته پیش با زندایی به 
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ها گردش آمده بودیم، مرا پیش یکی از همین گاری

برد و خوراکی سرد و شیرینی را به خوردم داد. دروغ 

چرا، طعمش هنوز هم زیر دندانم مانده بود. با 

رنگی بر لبم روز، لبخندی کمیادآوری خاطرات آن

ه نگاهم را به آن گاری دید، سرش نشست. یوسف ک

 را پایین آورد و کنار گوشم زمزمه کرد:

 بگیرم برات؟-

 نه ممنون. فقط با دیدنش یاد یکی افتادم.-

تای ابرویی باال انداخت و اخم کمرنگی میان 

 ابروهایش جا خوش کرد.

 یاد کی؟-

لپم را از داخل گزیدم و لبانم را به روی هم فشردم. 

تا جوابش را بدهم. این حس  اندکی تعلل کردم
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اش برای شنیدن ادامه کنجکاوی و پافشاری

 داشتنی بود!نشین و دوستهایم، بس دلحرف

 دخترداییم، مهسا. اون عاشق بستنیه.-

به تکان دادن سرش اکتفا کرد و دیگر چیزی نگفت. 

حرف قدم وارد خیابان عالءالدوله شدیم و همچنان بی

د و درختان سر به فلک های بلنزدیم. ساختمانمی

ی این خیابان، بیش از هرچیزی توجه را به کشیده

ای را هم بامزه های نارنجیکرد. رنوخود جلب می

کردند. دیدم که به عنوان تاکسی، مسافرکشی می

های زرد رنگ قدیمی های قرمز و مینی بوساتوبوس

ه جا بو عجیبی که شاید فقط چندبار دیده بودم، این

 شد.افت میوفور ی
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در روستا کمتر کسی ماشین داشت. جمشیدآقا 

صاحب شوورلت مشکی بود و صاحب رستوران کنار 

ای و رو رفتهخیابان هم رنوی دست دوم و رنگ 

دانم اما... فکر کنم یوسف را شد. دقیق نمیسوار می

هم سوار بر ماشینی دیده بودم. سرم را برگرداندم تا 

از پایین آستینم گرفت و مرا سوالم را از او بپرسم که 

طرف میزی برد و کنار ای کشاند. بهبه داخل کافه

های چوبی نشستیم. دستانش را پنجره، روی صندلی

 درهم قفل کرد و روی میز قرار داد.

هامون رو سفارش بده؛ تا آوردن سفارشات، حرف-

 بزنیم.

سری تکان دادم و منو را برداشتم و نگاهم را روی 

ثابت نگه داشتم. با خطی « رومنسکافه »اسم 
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نویس کرده و نستعلیق، روی منو و داخلش را دست

رویش روکشی پالستیکی کشیده بودند. قهوه و کیک 

سفارش دادیم و گارسون با تعظیم کوتاهی، از میز 

 دور شد. 

های حریری که من ماندم و یوسف، من ماندم و پرده

تر لوخوردند و گاه گاهی جبه دست باد تکان می

شدند. نگاهش کردم و آمدند و مانع دیدن او میمی

پروا و مسکوت، زل زدم به آن دو چشم رنگِی بی

مخملی. انگار این نگاه خمارش آفریده شده بودند که 

 مرا تا ابد، خیره به خود نگه دارند...
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 شصت_و_چهارم

 

خزید و با شدت تمام، مرا  صدایش به درون رویاهایم

 از آن خواب شیرین بیرون کشید.

 خوام بشنوم.حرف بزن لیال... می-

کردم؟ کنارم گفتم؟ از کدامشان شروع میچه می

نبود... درست وقتی که به او نیاز داشتم، نبود و درد 

 افزود.نبودنش بر داغ روی دلم می

 چی بگم؟-

مایل سمتم متبهنفسش را محکم بیرون فرستاد و کمی 

 شد.
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 از خودت. از اطرافت. همه خوبن؟-

 سرم را پایین انداختم که صدایم زد.

 لیال؟ من رو نگاه کن؟-

زیرچشمی نگاهش کردم. خود را جلوتر کشید و 

 تر کرد.ی دستانش روی میز را محکمگره

چیز مرتبه؟ اون مرد... حمید... دیگه مزاحمت همه-

 نشد؟

بم را به آتش کشید. زندگی مزاحم که نه اما... قل

ام را ُکشت. بعد از چندنفر را خاکستر کرد. بهاره

ای بود و نه بهاری. همه جا یخ زده یوسف، نه زندگی

 بود!

 چرا... اون مرد...-
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گره دستانش باز شدند و دست راستش روی میز 

 مشت شد.

 کار کرد؟اون مرد چی؟ چی-

من  قدر رویغم غریبی به دلم نشست. او که این

تعصب به خرج می داد، چرا نماند؟ چرا غیبش زد؟ 

 اصال... اصال چرا رفت؟

خواستم با تمام وجودم بر سرش فریاد بزنم و می

بپرسم. دلیل بخواهم. بگویم تو که احساسی نسبت به 

من داشتی، چرا رهایم کردی؟ تو که مرد ماندن 

نبودی، چرا کاری کردی دل بدهم؟ اصال تو که آدم 

ستی، چرا دوباره بازگشتی؟ اما تنها، به یک ماندن نی

 جمله اکتفا کردم.

 چرا رفتی؟-
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سرش را پایین انداخت. مشتش را باز کرد و کف 

 دستش را روی میز گذاشت.

 باید بگم؟-

 اگه چیزی نشنوم، چیزی هم نمیگم.-

دم عمیقی گرفت و نگاهم کرد. باز آن نگاهش داشت 

 آمدم.ود پایین میکرد اما... نباید از موضع خرامم می

چندوقت پیش ویگن رو مالقات کردم و وقتی -

فهمیدم با داییت در ارتباطه... خودم رو بهش نزدیک 

کردم. تا جایی که برام یه ستون کوچیک توی مجله 

هم از وضعیت کنکور و درس  جور کرد و... خب من

تو خبر داشتم. پس هم کار توی مجله رو قبول کردم 

 درخواست استخدام دادم. و هم به دانشگاه،

 گیج و آشفته زمزمه کردم:
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 درحالی که هیچ ربطی به مدرک نداشت.-

 لبخندی روی لبانش نشاند و سرش را پایین انداخت.

نه، نداشت. اما خب... من چندین سال رو با همین -

زبان حرف زدم و درس خوندم. نباید برام سخت 

 باشه.

طرف پنجره را بهام را از او گرفتم و سرم نگاه خیره

چرخاندم. حاال که دلیل آمدنش را فهمیده بودم، کمی 

 قلبم آرام گرفته بود.

 چطور مطمئن بودی من میام دانشگاه؟-

ای که ذاره هزینهدونستم جمشیدآقا نمیچون می-

ومیل بشه. به هر که قیمتی شده، تو رو کرده، حیف

 اشفرستاد دانشگاه. از طرفی، بحث آبروی منطقهمی
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های دیگه خواست پیش بزرگهم در میون بود. می

 خودی نشون بده.

با شنیدن اسم جمشیدآقا، یاد بهاره افتادم. تمام هیجانم 

 ای نامعلوم خیره شدم.فروکش کرد و دمغ، به گوشه

 اتفاقی افتاده؟-

دانم چه در نگاهم دید که نگاهش کردم. نمی

 تر آمد و آرام گفت:نزدیک

 عروسک؟بهم بگو؛ چی شده -

توانستم در چشمانش نگاه کنم و حرف بزنم. نمی

تمام غم آن روزها باز به دلم هجوم آورده و دلم 

 ترکید.داشت از فرط می

 حمید... -
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 حالت چشمانش عوض شدند و صدایش لرزید.

 واضح بگو لیال، حمید چی؟-

نم زیر چشمم را گرفتم و چندبار پلک زدم، تا اشک 

 چشمانم خشک شود.

ره من رو برای سعید خواستگاری کرد. حمید چهگل-

هم با دونستن این موضوع، تهدیدم کرد که یا به سعید 

جواب منفی میدم و به عقد خودش درمیام، یا زندگی 

کنه. جمشیدآقا نذاشت این ازدواج بهاره رو تباه می

سر بگیره ولی حمید... از بهاره نگذشت. اون رو 

اره من ُمرد زور، به عقد خودش درآورد. بهبه

 یوسف... حمید اون رو کشت.
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 شصت_و_پنجم

 

ام چکید که سریع، با پشت قطره اشکی روی گونه

ام را گرفتم. جمالتم را با بغض دست نم روی گونه

کردم و نگاه او... هرلحظه بیشتر رنگ و بوی ادا می

 گرفت...غم به خود می

کردم. بهش گفتم حق نداره ن نباید رهات میمن... م-

 نزدیک تو بشه. بهش گفتم و... خدایا...

آلود زمزمه صورتش را میان دستانش پوشاند که غم

 کردم:
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اشکالی نداره؛ دیگه گذشت. اما من... باعث شدم -

 شون تباه بشه. بهاره، داداشم، سعید...زندگی همه

ستاصل بود سرش را باال آورد و خیره نگاهم کرد. م

طرف صورتم انگار. طاقت نیاورد، دست چپش را به

ام کشید و آورد. انگشت شصتش را آرام، روی گونه

 اشک پای چشمم را پاک کرد.

ناراحت نباش، اون هم تقدیر بهار بود. دیگه... دیگه -

 غصه نخور.

زده سرم را چرخاندم و دستش از صورتم خجالت

 فاصله گرفت.

 گناه من رو پس داد.تقدیرش نبود، تقاص -

ام گذاشت و سرم را اش را زیر چانهانگشت اشاره

 سمت خودش برگرداند.به
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کدوم گناه؟ تو چه گناهی مرتکب شدی جز گوش -

 دادن به حرف دلت؟

 سرم را پایین انداختم و زمزمه کردم:

همین دلم بود که باعث شد زندگی چندنفر رو به -

 تباهی بکشونم.

ذاشتی گناهکار محسوب یاگه دلت رو زیرپا م-

 شدی.می

گارسون سفارش ها را آورد و یوسف دستش را آرام 

عقب کشید و تا رفتن گارسون، خیره نگاهم کرد. تا 

خواستم فنجان را بردارم، دست یوسف روی دستم 

ام حبس شد. با دست دیگرم، نشست و نفس در سینه

م را جلو کشیدم و سرم را به حدی پایین فنجان قهوه

 هایم مشخص نشود.دم که سرخی گونهبر
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مان را که تمام کردیم، از پشت میز بلند شد و قهوه

 اش، به طرفشانهبهرفت تا حساب کند. سپس شانه

در خروجی رفتیم. جلوی در کافه ایستادم و 

 قدرشناسانه، نگاهش کردم. 

 خب... ممنونم بابت قهوه. -

 خواستم خداحافظی کنم که میا حرفم پرید:

 ها می خوای بری؟تن-

بله، زندایی یادم داده. کاری نداره، فقط باید چندتا -

جا خط عوض کنم. میرم ایستگاه اتوبوس و از اون

 گردم سمت خونه.برمی

خب... پیاده بریم تا دانشگاه و بعد من برسونمت. -

 چطوره؟



 

Romanzo_o 498 

 لبخندی به رویش زدم و با شیطنت پرسیدم:

 جا آوردی؟ماشین داری و من رو پیاده تا این-

اش گرفت و سرش را پایین انداخت. دستی به خنده

 یقه کتش کشید و آرام گفت:

 خواستم وقت بیشتری رو باهات باشم، همین.-

لب گزیدم و با شرم، سرم را برگرداندم. شروع کردیم 

کرد. اگر یوسف مرا به قدم زدن، اما دلهره رهایم نمی

بهشان دید، چه جوابی رساند و دایی ما را میمی

که دادم؟ نفسم را با شدت بیرون فرستادم و بی آنمی

 سمتش بچرخم، گفتم:به

 گردم...اگه داییم ببینه با یه شخص غریبه دارم بر می-

 کنی؟خونه داییت زندگی می-
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ربطش، هم مرا خنداند و هم به تعجب این سوال بی

وا داشت. خب این چه سوالی بود؟ قرار بود تنها 

 زندگی کنم؟

ره خب. دایی اومد دنبالم و از بابا خواست تا آ-

 همراهش برم و باهاشون زندگی کنم.

ن شون میدوکردم با پدربزرگت باشی. خونهفکر می-

 ست؟فوزیه

 همون اطراف... چطور؟-

 با تعلل پرسید:

هیچ مشکلی با زندگی کردن همراه پسرداییت توی -

 یه خونه نداری؟
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کرده و لها برای این مرد تحصیاین حسادت

فکری مثل او، کمی دور از انتظار بود! تایید روشن

 کردم که ابروهایش در هم رفت و من، ریز خندیدم.

بحث رو عوض نکن، اگه داییم ما رو باهم ببینه، -

 برامون بد میشه.

باال انداخت و دستانش را داخل  قید شانهبی

 هایش فرو برد.جیب

هم نیست که ما داییت با من مشکلی نداره. و قرار -

 رو باهم ببینه!

شدم. نفسم را محکم هایش را خوب متوجه نمیحرف

بیرون فرستادم و سری از روی تاسف تکان دادم. 

که آمد. به خیال اینهوای مهر ماه سرد بود و سوز می

تهران مثل شمال نیست که هر دقیقه برف و باران 
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م را فبیاید، کت بلند و نازکی به تن کرده بودم. بند کی

روی آرنجم گذاشتم و بازوهایم را در آغوش کشیدم. 

 یوسف که متوجه حالت من شد، صدایم زد:

 لیال؟ صبر کن.-

 

 

 

 شصت_و_ششم

 

اش را از تنش بیرون رویم ایستاد و کت مشکیروبه

کشید. خودش ماند با یک پیرهن بافت 

ام انداخت و شانه رنگی. کت را رویخاکستری



 

Romanzo_o 502 

هایش را هم نزدیک کرد. دوباره دستهایش را بهلبه

 سمتم خم شد و زمزمه کرد:داخل جیبش فرو برد. به

این کت رو که قراره با عطرت پس بگیرم، اما دیگه -

خوام... عطرت روی کت لباس نازک به تن نکنی. نمی

 و پالتوی یکی دیگه بشینه.

ی نگفتم. دیگر از آن سرم را تند تکان دادم و چیز

هایش به سرمای چندلحظه پیش خبری نبود؛ نفس

خوردند و تمامم را به آتش گونه و گردنم می

کشیدند. چشم هایم را برای لحظه کوتاهی بستم. می

تحمل این نزدیکی و گرما را نداشتم! حاال که کتش 

هایم بود و رایحه عطرش در مشامم روی شانه

 فته بودم.پیچید، به شدت گر گرمی
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هایم را ببندم و عطرش را با تمام دوست داشتم چشم

شد... صبح باز با وجود به مشام بکشم. باورم نمی

فکرش بیدار شدم و به امید درس و دانشگاه از خانه 

بیرون آمدم. و حاال داشتم در کنارش، خیابان شاهرضا 

رفتم. نفس عمیقی گرفتم و طرف میطرف و آنرا این

و  های کت را گرفتهادیم. با دست راستم لبهبه راه افت

شان داشته بودم. دست آزادم را باال هم نزدیک نگهبه

آوردم و خواستم موهایم را از زیر کت بیرون بکشم 

که نتوانستم. یوسف متوجه تقالهایم شد. دوباره 

 ایستاد و با خنده و کالفه نگاهم کرد.

 شده؟چی-

 رو تکون بدم.تونم سرم موهام گیر کرده، نمی-
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پشت سرم ایستاد و کت را کمی فاصله داد. موهایم را 

از محل بسته شدنش با کش گرفت و باال کشید. 

ای، خروار موهایم را روی کت انداخت و چندلحظه

طرفش چرخیدم که پلکی زد و آرام همان جا ماند. به

 گفت:

 کنن؟موهای بازت اذیتت نمی-

 باز نیستن که!-

دستش را به دور دهانش کشید.  کالفه نفس گرفت و

هوا سرد بود و خیابان هم خلوت. نه چشمی روی ما 

بود و نه حواس کسی به ما. چشمانش را به چند تره 

که رقصیدند، دوخت و درحالیاز موهایم که در باد می

 بهشان خیره بود، گفت:

 ن؟رقصباز و پریشونن. ببین چه راحت توی باد می- 
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 زدم. نیمچه لبخندی به رویش

 جلوی رقصشون رو بگیرم؟-

 !ای گناههنباید بگیری؟ رقصشون جلوی هر غریبه-

هردو خندیدیم و به راه افتادیم. سوار ماشین که 

هایمان شدیم، کتش را درآوردم و میان صندلی

هم سوار ماشین شد و ماشین را به  گذاشتم. خودش

راه انداخت. حدود ده دقیقه ای در راه بودیم و 

های زیادی برای به سکوت طی شد. حرف مسیرمان

خواستم این فضای میانمان، به هم گفتن داشتم اما نمی

بخورد. به او گفتم سر خیابان نگه دارد. در ماشین را 

 باز کردم تا پیاده شوم که صدایم زد:

 لیال؟-

 سر چرخاندم و نگاهش کردم.
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 بله؟-

دستش را به طرف صورتم آورد که ضربان قلبم باال 

. آب دهانم را فرو بردم و متعجب نگاهش کردم. رفت

دستش به طرف موهایم رفت سر انگشتانش را روی 

 موهایم کشید. خیره بهشان، زمزمه کرد:

 خوای تا جلوی در خونه برسونمت؟می-

نگاه شرمگینم را از او گرفتم و به دستان درهم گره 

 خورده و سردم دوختم.

رسونم می خواد. خودم رو سریعنه ممنون، نمی-

 خونه.

ت خواس. انگار میکردکالفه و با استیصال نگاهم می

از  ای که پستوانست. مثل تشنهچیزی بگوید اما نمی
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هم دست کرد. منروزها به آب رسیده، نگاهم می

کمی از او نداشتم. اعترافی در کار نبود اما حرف دل 

فهمیدیم. و این تشنه بودن و دست و پا هم را می

. برایم عجیب خواستنی بود. یوسفی که با زدنش..

ها در دلم پر بزنند، حال شد پروانهنگاهش باعث می

رقصید. لبخندی به رویش زدم به ساز تاِر موهایم می

 و با خداحافظی کوتاهی، از او فاصله گرفتم...

 

 

 

 نهم

 شصت_و_هفتم



 

Romanzo_o 508 

 

 فصل نهم

 (۹۴۳۱همن ب –)تهران 

 

پریشانی؛ اولین حالتی بود که وقتی وارد اتاق شد، در 

اش دیدم. نگاهش سرگردان بود و انگار رفتار و چهره

های ذهنش باشد، سکوت کرده که درحال هضم داده

فشرد. سرانجام پشت میزش جای هم میو لبانش را به

گرفت. پوشه در دستش را روی میز انداخت و 

 ه زد.هم گردستانش را به

لیست رو بهت نشون بدم و تو... باید  قراره یک-

شناسی. اسامی تموم کسانی که ببینی کدومشون رو می

با این داستان درگیر بودن رو لیست کردیم و 
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دونیم کدوم یکیشون بین کارکنان دونیم... نمینمی

مجله و حزب، مشترک هستن. اگه بتونیم یه نقطه 

 نخ گیرمون اومد.اتصال پیدا کنیم. شاید یه سر

کردم. اگر قرار بود اسم یکی زده نگاهش میوحشت

 کردم؟از آشنایانم داخل آن لیست باشد، چه غلطی می

 سعی کردم به خودم مسلط بشوم و نفس بگیرم.

 باشه؛ لیست رو نشونم بدید.-

کاغذی از داخل پوشه بیرون کشید و با سر 

 سمتم هل داد.انگشتانش، به

و به این نکته هم دقت کن  با دقت بخونشون.-

سحابی... اگر نتونیم کاری بکنیم، زندگی تو توی 

 خطر میفته! 



 

Romanzo_o 510 

بغضم را قورت دادم و خیره به آن نگاه سیاه و 

 غریبش شدم.

ها نداشتید؛ حاال ایشما که دل خوشی از اعدام توده-

 کنید برای دستگیریشون؟چرا دارید عجله می

 بم را داد:روی میز ضرب گرفت و با تعلل جوا

من مشکلی با درس عبرت دادن به مخالفان -

هایی که آتیش گناهحکومت ندارم. دلم برای بی

عده سوزه. نه یهها دامنشون رو گرفت، میایتوده

 معترض کمونیسم که کارشون تخریب حکومته.

 لب گزیدم و سرم را پایین انداختم.

 شون که تخریب حکومت نیست.اما هدف همه-

 جوابم را داد:با طعنه 
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پس چی؟ آباد کردن مملکت؟ مگه شاِه پدر براشون -

طوری ازش تشکر کردن؟ قراره کم گذاشته بود که اون

فکرها و چه گلی به سر مملکت بزنن؟ روشن

گراها و... دیگه چی؟ تو بگو! گراها و ملیچپ

فکر کدومشون دلشون به حال مردم سوخته؟ همه به

های منافع خودشون هستن. همه برای تحقق آرمان

کنن. که شک نکن... شک نکن خودشون تالش می

کدومشون نیست. دل گرفتن دست مردم آرمان هیچ

هاشون حال مردمی که زیر پوتینکدومشون بههیچ

 سوزه. تلف میشن، نمی

 سری تکان داد و به کاغذ اشاره کرد.
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اسامی رو بخون؛ بگو کدومش برای تو آشناست. -

داره. کال باید یه شناسی، دیدی، شنیدی، فرقی نمی

 ارتباطی باشه.

حرف لیست را جلو کشیدم و نگاهم را روی بی

م، شناختکدامشان را نه میاسامی چرخاندم. تقریبا هیچ

و نه اسمشان به گوشم خورده بود. به انتهای فهرست 

رسیده بودم که چشمانم روی اسم آشنایی ایستاد. 

م سنفسم را در سینه حبس کردم و انگشتم روی آن ا

نشست. این... درست مثل یک کابوس بود. حتی بدتر 

از کابوس. چطور امکان داشت؟ اصال... اصال چرا من 

سمت متوجه ارتباطش نشده بودم؟ لیست را به

 بازپرس چرخاندم و انگشتم را روی آن اسم کوبیدم.

 شناسمش.این آدم رو... می-
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 نگاهی به آن اسم انداخت.روی میز خم شد و نیم

 اطت باهاش چیه؟ارتب-

 چشمانم را بستم و سعی کردم آرام باشم.

 ست...جورایی یکی از اعضای خانوادهاین آدم... یه-

باری سرتاسر تاریکی اتاق را در بر سکوت مرگ

طرف گرفت. او هم شوکه شده بود انگار. کاغذ را به

 خودش کشید و آرام پرسید:

 مطمئنی؟-

 من...-

 پاسخ قطعی بده!-

 ن دستانم گرفت و کالفه گفتم:سرم را میا
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شناسمش. باهم یه... نسبت فامیلی آره، آره! می-

 داریم. 

 صدایش را شنیدم که گفت:

 کار سخت شد...-

از پشت میز بلند شد و به گوشه اتاق رفت. لیوان آبی 

 نفس سر کشید.برای خود پر کرد و یک

کدوم از درد بخوره؟ هیچ چیزی ازش دیدی که به-

لیست در دسترس نیستن. سازمان امنیت  افراد این

های چندنفری از افرادشون رو دستگیر کرده اما آدم

این لیست... انگار آب شدن و رفتن زیر زمین. اگه 

دونی، برای سبک شدن پرونده خودت هم چیزی می

 که شده، باید بگی.
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توانستم بازهم خودخواه خواستم... چطور مینمی

ودم، دیگران را قربانی باشم و برای نجات زندگی خ

 کنم؟

 تونم...من نمی-

هایی بلند، خود را به میز رساند و کف دستانش با قدم

 سمتم خم شد و کالفه گفت:را روی میز قرار داد. به

 دونیتونی؟ میچی میگی سحابی؟ یعنی چی نمی-

 این سکوت قراره برات گرون تموم بشه؟

 

 

 

 شصت_و_هشتم
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 خاطر زندگی من قربان بشن.خوام دیگرون بهنمی-

صدا خندید، دستی به موهایش کشید و عصبی و بی

 اش نشست.روی صندلی

قربانی تو بشن؟ چی فکر کردی، این آدم خیلی -

گناهه و قراره پاسوز تو بشه؟ فکر کردی اگه چیزی بی

دونی هردقیقه که نگی، بهش لطف کردی؟ می

گذره و این آدم به کارش ادامه میده، گناهش می

 تر میشه؟سنگین

 نگاه اندوهگینم را به چشمانش سردش دوختم.

مگه سر و تهش اعدام و گلوله بارون شدن شبونه -

نیست؟ پس چه اهمیتی داره که پرونده متهم سبک 

 باشه یا سنگین؟ 
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برای تو چی؟ برای تو هم فرقی نداره؟ واقعا -

 کنم تا تو رو از ایننی که دارم تالش میخوای ببینمی

 جهنم بیرون بکشم؟ 

برای چنددقیقه، سکوت سنگینی میانمان حاکم شد. 

 سرانجام به حرف آمد و باتردید پرسید:

اگه این آدم همونی باشه که... توی خاطراتت -

تونم حدس بزنم که دلیل سکوتت، خوندم... می

 تونه باشه!چیزی جز عشق نمی

 م کشیدم و باانزجار نگاهش کردم.ابرو در ه

 تونم آخه؟نه، اصال! حرفش رو هم نزنید. چطور می-

 طرفم خم شد.کنجکاو به
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پس خودت بگو؛ قضیه چیه؟ چرا داری ازش دفاع -

 دونی مقصره؟که میکنی درحالیمی

 با زاری گفتم:

خوام دستم به خون کسی آلوده بشه. چون چون نمی-

رو بابت بالیی که سر اش من خوام خانوادهنمی

قدری شون میاد، مقصر بدونن. چون حال خودم بهبچه

بد هست که نخوام یکی دیگه رو هم غرق این کثافت 

 کنم.

چنان سعی داشت دستانش مشت شدند اما لحن، هم

 آرام باشد.

ها رو غرق کثافت کنی؟ هنوز متوجه عمق تو اون-

دونی خودشون چه فاجعه نشدی؛ نه سحابی؟ نمی

ها با ورود به هر ندی به اوضاع زندگیشون زدن؟ اونگ
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نامه خودشون رو امضا حزب و گروه و دسته، مرگ

دونی شون از سرنوشتشون خبر دارن. و میکردن. همه

 برن! چیه؟ از این کثافت و نجاست لذت می

پاهایش را روی میز قرار داد و سرش را به عقب 

اتصالی  چنانآویزان کرد. چراغ باالی سرمان هم

داشت و هرآن امکان خاموش شدن یا ترکیدنش را 

اش گره زد و جدی دادم. دستانش را روی سینهمی

 نگاهم کرد.

ی ان؟ همهمگه همه مثل خودت معصوم و ساده-

ای و صورتیه؟ یا خالصه میشه توی زندگیشون پروانه

بازی؟ مردم عمدا دستشون رو به قرار گذاشتن و عشق

ار رو ککنن لیال. اینمثل تو آلوده می هاییگناهخون بی

کنن کار رو میبرن. اینکنن چون ازش لذت میمی
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کنن چون هرکاری چون بهشون نیرو میده. فکر می

تونن بکنن، پس خیلی قدرت و اختیار دارن. این می

کنن و ازش باال میرن ها جسد دیگرون رو پله میآدم

شون تحقق انهکه به اون آرزوهای احمقصرفا برای این

ک ها رو درتونی اونتونی بفهمیشون؟ میببخشن. می

قدری سفید و پاکه که کنی؟ مسلما نه... ذهن تو اون

 حتی قدرت هضم کارهاشون رو هم نداری!

ای جوابش سرم را روی میز گذاشتم و با صدای خفه

 را دادم:

زندگی کوفتی من همیشه هم گل و بلبل نبوده. -

تر چیزیه که فکرش رو اهخیلی منفورتر و سی

 کنید...می
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پس تو بگو؛ بهم بگو قضیه چیه. هر حرفی که الزم -

ا تونی بعدجع به اون مرد بزنی رو بگو. میدونی رامی

اظهاراتت رو کتبی کنی، که بیشتر به نفعت هست. 

بذار پات رو از این قضیه بیرون بکشیم. بعدش میریم 

 و... سراغ پرونده قتلی که بهش متهم شدی 

 انگار که با خودش حرف بزند، کالفه گفت:

کم آوردم دیگه... موندم تو چطوری داری ادامه -

 جای تو خسته شدم! میدی. من به

به آن اسم فکر کردم. آن اسم و صاحبش. 

برخوردهایی که داشتیم و... آدم خوبی بود. با من هم 

شب، لرز بدی رفتارش خوب بود. اما... با یادآوری آن

 انم افتاد و نگاه هراسانم را به بازپرس دوختم.به ج
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دونم رو اش میاون آدم... اگه چیزهایی که درباره-

ید؟ تونید دستگیرش کنبگم و اطالعاتم مفید باشه، می

خوام هیچ سازیه؟ من... نمییا فقط در حد یه پرونده

 خوام...آسیبی به خانواده و اطرافیانش برسه. نمی

 میان حرفم پرید:

م و گیریرسه. اون رو میکس نمییچ آسیبی به هیچه-

که ازش بازجویی بشه، جا. تا وقتیمیاریمش این

مونه. اگر بتونه اطالعات خوبی بهمون بده زندونی می

یا حداقل بتونه یه نفوذی برامون باشه... دیگه کارش 

 رسه. اما اگه همکاری نکنه...به اعدام نمی

ردم. کتم. باید فکر میسری تکان دادم و چشمانم رابس

تواند مفید کردم که چه اطالعاتی از او، میفکر می

 دانستم. اما...اش نمیباشد. من... چیز خاصی درباره
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سری کاغذ دیده بودم دستش. اومده بود  من... یه-

دفتر تا باهام صحبت کنه. با دایی هم کار داشت گویا. 

ار توی اتاق کالبته... کارش با دایی، درباره مجله بود. 

من بود که یهویی وارد اتاق شدم. همون لحظه... 

خواست بیرون بره. کاغذهای توی دستش هم میاون

پخش زمین شدن و بهش کمک کردم تا 

تشکیالت »سری کلمات مثل جورش کنه. یهوجمع

دونم... اسم یه برنامه رادیویی به و... نمی« تهران

د فرهنگی گشت به موارچشمم خورد. که خب برمی

 چندانی به این قضایا داشته باشه. و گمون نکنم ربط
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 شصت_و_نهم

 

 ابروهایش را باال فرستاد و آرام پرسید:

 دونی؟درباره تشکیالت تهران چیزی نمی-

 نه... باید چیزی بدونم؟-

نفسش را محکم بیرون فرستاد و صاف روی 

طرفم خم شد تا صدایش بهتر نشست. بهاش صندلی

 به گوشم برسد.

تشکیالت تهران یه سازمان مخفی جاسوسی حامی -

ها، این سازمان رو ایست. همین تودهحزب توده

کنن. و اش میوجود آوردن و داخل ایران ادارهبه
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، احتمال زیادنشریه و برنامه رادیویی که دیدی هم... به

برنامه رادیویی مرتبط با  رادیو پیک ایران بود. یه

 وجدان...های بیهمین کمونیست

 ناباور نگاهش کرده و زمزمه کردم:

 تونه حقیقت داشته باشه!باورم نمیشه... این نمی-

چرا نمیشه دختر خوب؟ متاسفانه حقیقت داره. و -

اون کاغذهایی که دست اون آدم دیدی و کلماتی که 

ّری بوده که سری نامه سبه چشمت خورد... شاید یک

ها شریک احتماال... داییت هم در رسوندن اون نامه

 بوده.

 سرم را میان دستانم گرفتم و نالیدم:

 نه. داییم نه. اون کاری به این قضایا نداره!-
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کنی سحابی. بازجویی مشخص این رو تو تعیین نمی-

 کنه که داییت هم نقشی داشته یا نه.می

 صدایش زدم: خواست از روی صندلی بلند شود که

 صبر کنید!-

زده از روی صندلی بلند شدم. ایستاد و و شتاب

طرفم چرخید. با تای ابرویی باالرفته، نگاهش را به به

 من دوخت و پرسید:

 شده؟چی-

جا باز نکنید. کنم، پای دایی رو به اینخواهش می-

خاطر مهران و من، به اندازه کافی در عذاب هستن. به

 شون کنم.ز این آشفتهخوام بیشتر انمی
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 گناه باشه چی؟ بازهماگه داییت مقصر، و پسرش بی-

قیمت جون اون پسر خوای ازش دفاع کنی؟ بهمی

 جوون؟

کنم جناب بازپرس. خودی از کسی دفاع نمیمن بی-

قدر هم اون آدم داخل لیست بهم دیدی که؛ هرچه

 نزدیک بود؛ اما باالخره... باالخره بهتون چیزی که باید

گناهه. اون خودش رو گفتم رو گفتم. داییم بیمی

بازنشسته کرده بود تا از آشوب دفترش به دور باشه. 

وقت بیاد و خودش رو گرفتار یه حزب و سازمان اون

 کنه؟

 با تأمل سری تکان داد و آرام گفت:
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 جا؛فرستم اینکنم. یکی رو میاش فکر میدرباره-

اون  ی دستگیریاعترافت رو کتبی برام بفرست. برا

 آدم الزمش دارم.

که دیگه کاری با داییم نداشته شرط اینحتما... به-

 باشید.

 لبانش به لبخند باز شدند و نگاهش را از من گرفت.

 نازِک احساساتی!دخترک دل-

خواست از اتاق بیرون برود و انگار که موضوعی به 

 یادش آمده باشد، از حرکت ایستاد.

جایی راستی، درباره دفتر خاطراتت... من تا یه-

 خوندمش و... 

 تر پرسید:طرفم برداشت و آهستهقدمی به
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تونه که کجا میخبری از اون آدم نداری؟ اینهیچ -

 باشه، یا پیش کیه.

اش، دلم گرفت و چشمانم به سوزش با یادآوری

 افتادند. 

تم، دونستم و ازش خبر داشنه متاسفانه... اگه می-

 رفتم دنبال اون...گشتم تهران. میدیگه برنمی

 ای، آرام گفت:پس از سکوتی چندثانیه

ات از اون مرد اون احساسی که... من توی نوشته-

دیدم... کسی نیست که فرار کنه. آدمی نیست که 

 چشم ببنده روی دختری که دوستش داره. اون...

با  آلودم را که دید، سرش را برگرداند ونگاه اشک

 لحن پرافسوسی گفت:
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اون عاشقت بود سحابی. نمیشه که غیب بشه و هیچ -

 نشونی هم از خودش به جا نذاره.

تالشم برای پنهان بغض صدایم، بیهوده بود و آن 

 کرد تا رسوایم کند...بغض مسخره لعنتی، هرکاری می

رفت... جوری رفت که انگار دلش نخواد باز پیداش -

ود هم نداشته باشه، هیچ بشه. انگار که اصال وج

 ای ازش ندارم.نشونی

من داخل اون پرونده قتل خوندم که با مقتول هم -

تونه کار اون باشه؟ چه نظرت... مینسبتی داشته. به

بدونم؛ یه قضیه انتقامی و برای درس عبرت دادن 

 بهش.
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تر از چیزی بود که بخواد نه نه، اصال! اون... مهربون-

قضایا کنه. حتی وقتی فهمید خودش رو درگیر این 

 چه بالیی به سر مادرش اومده هم... ساکت موند. 

اش تلخ بود انگار. آزرده خندیدند اما خندهلبانش می

 کرد؟طور نگاهم میبودمش؟ اگر نه، پس برای چه این

 به اندازه اسمش هم صبور بوده، هم متین و هم زیبا.-

 چشمان روشن و مهربانش جلوی دیدگانم نقش

کشید برای دیدن دوباره بستند و آخ از دلی که پر می

 نوازش...آن خنده و شنیدن صدای روح

 کشید.جا نمیاگر نبود که کار من به این-

نگاهش را از من گرفت و مشغول ضربه زدن به 

 زمین، با نوک پوتینش شد.
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کنم پیداش جا خالص شو؛ خودم کمکت میاز این-

 بگیره، هم وجدان من...کنی. شاید هم قلب تو آروم 

مشکوک نگاهش کردم. چرا وجدانش آسوده نبود؟ 

 مگر... مگر او کاری با من کرده بود؟

 برای چی عذاب وجدان دارید؟ مربوط به منه؟-

نه... فراموشش کن! من میرم... تو هم منتظر باش، -

االن یه سرباز با قلم و کاغذ میاد داخل این اتاق. 

و یادداشت کن. اگه چیز چیزهایی که یادت میاد ر

 جدیدی هم یادت اومد، بهش اضافه کن. منتظرتم.

و از اتاق بیرون رفت و مرا با انبوهی از سواالت 

 متشکل در ذهنم، تنها گذاشت...
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 دهم

 هفتادم

 

 فصل دهم

 (۹۴۳۱سال  -)تهران 

 

ام، مجال گره خوردههم پیچیده و درهم افکار به

شنیدم و دادند. صداها را واضح نمیخواب به من نمی
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هایی تاریک، های پوشانده شده با سایهها با چهرهآدم

ام کرده بودند. با صدای کوبش آرام در، تمام آن احاطه

ها، به داخل سایه بازگشتند و یک آن، اطرافم آدم

خالی شد. هوشیار شدم و در ذهن، دنبال صاحب 

دار و صدا گشتم. چشمانم را آهسته باز کرده و خش

 گرفته گفتم:

 بیا تو مهسا.-

 در را بار کرد، داخل شد و شرمنده نگاهم کرد.

دونستم خوابی. فکر کردم داری ، نمیوای ببخشید-

خونی. مامان گفت بیام صدات بزنم برای درس می

 شام.

 جانی به رویش زدم و لپش را کشیدم.لبخند کم

 ل نداره عزیزم، ممنونم که بیدارم کردی.اشکا-
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انگار که خیالش راحت شده باشد، لبخندی به رویم 

زد و از اتاق بیرون رفت. از روی تخت بلند شدم. 

موهایم را بافتم و باالی سرم بستم. سپس دستی به 

لباسم کشیدم و از اتاق خارج شدم. به طرف 

ه، پرسی با اهل خانآشپزخانه رفتم و پس از احوال

کمکشان کردم تا سفره را پهن کنند. زندایی غذا را 

کشید و دیس آخر را هم داخل سفره گذاشتم. همه 

سر سفره نشستند و شروع به کشیدن غذا کردند. 

 قاشق اول را که در دهان گذاشتم، دایی صدایم زد.

 بله دایی؟-

دایی جان، بابات یه پاکت برات فرستاده. گفت از -

 طرف جمشیدآقاست.
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 کتی تا شده را از جیب پیرهنش بیرون کشید و بهپا

طرفم گرفت. پاکت را از دستش گرفتم و بازش کردم. 

با دیدن مبلغ داخل پاکت، ابروهایم از تعجب باال 

 پریدند. این همه پول برای چه بود؟

 ها...دایی؟ این-

وکسر تحصیلته دایی. جمشیدآقا فرستاده تا کم هزینه-

 و دفترخودکارت. اب و کرایهنداشته باشی. پول کت

 تونم قبولش کنم.ولی این خیلی زیاده، من نمی-

رنگی میان کم لیوان آب را زمین گذاشت و گره

 ابروهایش انداخت.

به بابات و جمشیدآقا هم همین حرف رو زدم. تو -

جا بمونی. ولی خب... دختر منی، قراره چندسال همین

بابات هم  اون مرد خیلی هوای تو رو داره. حتی
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خواست قبول کنه، ولی نتونست از حرف نمی

 جمشیدآقا دربیاد.

با تشکر آرامی پاکت را کنار پایم گذاشتم که زندایی 

 گفت:

واقعا دستش درد نکنه. االن دخترهای تهران به زور -

قدر شیش کالس سواد دارن. اون مرد معلومه چه

 فکر مردمشه.به

 جوابش را داد.دایی لیوانش را پایین آورد و 

فقط لیال نیست که خانم. جز لیال، دوتا دختر دیگه -

ها هم توی همون ده، هم بودن انگار. فکر کنم اون

معلمی کنن. قبل از این سه نفر هم بودن باز. یکیشون 

 رو فرنگ هم فرستاد گویا.
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 هفتاد_و_یکم

 

؟ نفس عمیقی گرفتم و دایی به یوسف اشاره کرد

طرف دهانم بردم که با حرف زندایی،  قاشق را به

 دستم در نیمه راه خشک شد.

میگم.. این پسر همونی نیست که گفتی با ویگن کار -

 .فرهاد ایناستوالیتی آقاکنه؟ همونی که گفتی هممی

آب دهانم را قورت دادم و به دایی نگاه کردم. 

کر جمع کرد و پس از ی تفهایش را به نشانهلب

 ای گفت:لحظه



 

Romanzo_o 539 

ایه. جمشیدآقا وحسابیآره آره، خودشه. آدم درست-

دونه روی کی سرمایه گزاری کنه! یکی از خوب می

 هاییه که دیدم.بهترین مترجم

 اسمش چی بود؟-

 دایی قاشقش را داخل بشقابش گذاشت.

دونم... چی بود خدا؟ فامیلیش رو اما دقیق نمی-

های به نام زمون قاجار بودن به وادهیادمه، از خون

 گمونم.

 ام،سکوت را جایز ندانستم و بعد از قورت دادن لقمه

 رو به دایی گفتم:

فرمانفرمائیان... استاد زبان انگلیسیمون هستن. قبال -

هم چندباری دیده بودمشون؛ عروسی پسر جمشیدآقا 

 دعوت بودن. 
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مایل م  متطرفدایی ابروهایش را باال فرستاد و کمی به

 شد.

ر. بینمش توی دفتاستاد دانشگاهته؟ من خیلی کم می-

 بینمش.ها که تا هفته هم نمیوقتبعضی

اش از بحث ما سر رفته بود، مهران که انگار حوصله

 گفت:

 چون شما دفتر نیستید بابا.-

 دایی اخمی روی صورت نشاند و نگاهش کرد.

 بینیش؟تو می-

 خر که اصال نیومده.خب... نه واقعیتش. این اوا-

دایی سری از روی تاسف تکان داد و  دوباره به من 

 نگاه کرد.
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شب برای شام دعوتش کنیم، بد میشه؟ نظرت یهبه-

 میگیم با ویگن بیاد. احساس غریبی هم نکنه.

 صدای اعتراض زندایی بلند شد:

لیال یه مرد جوون رو دعوت کنه خونه؟ اون چی -

 هم نکن!کنه؟ حتی فکرش رو فکر می

دایی نفسش را کالفه بیرون فرستاد و مشغول فکر 

کردم. چنان بهت زده نگاهشان میکردن شد، و من هم

هایم را جا؟ پلککردم اینیوسف را دعوت می

ام را رها هم فشردم و نفس حبس شدهای بهلحظه

 کردم که زندایی گفت:

به ویگن بگیم؟ هرچند اون هم ستاره سهیله. معلوم -

ِکی پیداش بشه. ولی باز بهتر از اینه که لیال نیست 

 دعوتش کنه.
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وصفی داشتم. از طرفی هم احساس اشتیاق غیرقابل

ز چیکنجکاوی عجیبی به جانم افتاده بود. چطور همه

قدر حساب شده و روی روال بود؟ از حاال این

اضطراب دیدار مجدد یوسف به جانم افتاده بود. 

ت دایی به او بگویم. خواستم چیزی درباره دعونمی

ام در خانه دایی را فراموش حتی امیدوار بودم زندگی

کرده باشد تا افکار شومی به سرش نزند و با کارها و 

 ام نکند.زدههای گیرای عمیقش، خجالتحتی آن نگاه

گوی وسفره را جمع کردیم و در فکر به همین گفت

م. زیر پتویم خزید سر سفره، به اتاق بازگشتم و به

حتی تصور آن چشمان آبی رنگش هم رخوت عجیبی 

های توی دلم را به انداخت و پروانهبه تن و جانم می

 آورد...پرواز درمی
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 هفتاد_و_دوم

 

ان استاد، وسایلم« خسته نباشید»کالس تمام شد و با 

بق را جمع کردیم و از کالس بیرون رفتیم. سرم ط

معمول پایین و در کتابم بود که به کسی برخورد کردم 

و هرچه که در دستش بود، روی زمین ریخت. خم 

خواهی کردم و مشغول شدم و با شرمندگی، معذرت

جمع کردن وسایلش شدم. سرم را بلند کردم تا 
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دفترش را به طرفش بگیرم که با دیدن چشمان مشکی 

بخشی زد و با و ذغالی اش، ماتم برد. لبخند آرامش

تشکر کوتاهی، دفترش را از دستم گرفت. نگاهم را از 

 چشمانش گرفتم و لبخندی به رویش زدم.

ببخشید، حواسم به کتاب بود، جلوی راهم رو -

 ندیدم.

 صدای ظریف و پر نازش، توجهم را جلب کرد.

 اشکالی نداره عزیزم، پیش میاد.-

 روی هم ایستادیم.بهبلند شدیم و رو

 جدید هستی؟ورودی -

 بله، ترم یکم.-

 تر اشاره  کرد و گفت:طرفبه نیمکت کمی آن



 

Romanzo_o 545 

اگه کاری نداری و منتظر کسی نیستی و کسی هم -

هام جا بشینیم؟ من هم جزوهمنتظرت نیست، بریم اون

 رو مرتب کنم، هم با توی خوشگل آشنا بشم.

 با یادآوری برخوردم، شرمنده گفتم:

 بود.بازم ببخشید. اصال حواسم ن-

 نه بابا، اشکالی نداره. چیزی نشد که.-

هم های بهطور که جزوهروی نیمکت نشستیم و همان

 اش را از الی دفترش بیرون می کشید، گفت:ریخته

 من سحرم؛ و تو؟-

 لیال.-

 نگاهم کرد و لبخندی زد.

 چه اسم قشنگی.-
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 هات رو مرتب کنی؟ممنونم... کمک کنم جزوه-

ممنون. زیاد هم نیستن، فقط چند نه نه الزم نیست، -

 ام.کم وسواسیبرگن. ولی من... خب، یه

که آخرین برگه را هم الی دفترش درحالی

 گذاشت، لبخند بزرگی روی صورتش نشاند.می

 خب... این هم تموم شد.-

 طرفم چرخید و مشتاق نگاهم کرد.به

 خونی؟چه رشته ای می-

 ادبیات فارسی. تو چی؟-

 نداخت و لبخند زد.ای باال اشانه

دونم زیاد جالب به نظر نمیاد ولی خب... فلسفه. می-

 عاشقشم.
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هرکسی به چیزی عالقه داره که شاید طرف مقابل -

دل خوشی ازش نداره. دلیل نمیشه باهاش کنار نیام یا 

خودم رو منزجر نشون بدم. درضمن، من فلسفه 

 دوست دارم.

 د.تر شد و کنجکاو، نگاهم کرلبخندش واقعی

 بچه درس خونی هستی؛ نه؟-

 آره... خیلی معلومه؟-

 اش بلند شد.صدای خنده

ای آره خیلی! انتظار نداشتم دانشجوی ادبیات عالقه-

 به فلسفه داشته باشه.

سرم را پایین انداختم و با لبخند، مشغول بازی با 

 هایم شدم.انگشت
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تکلف عشقه و فلسفه، زبان شعری، برای بیان بی-

مفهوم عشق و زندگی. هردو یک هدف  برای بیان

یکی رفته دارن؛ یکی راه آسون رو انتخاب کرده و اون

 دنبال راه سختش.

 

 

 

 

 هفتاد_و_سوم

 

 

 ای، سکوت میانمان حاکم شد.برای لحظه
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 راستی... تهرونی نیستی، نه؟-

 هایش.سرم را بلند کردم و زل زدم در مشکِی چشم 

 نه، خیلی معلومه؟-

کنه. زیاد هم غلیظ لهجه شمالیت عجیب دلبری می-

 ذره هم خیلی جالبه.ها، اما همون یهنیست

هایش، فهمیدم پدرش کمی حرف زدیم و طبق گفته

های به نام کار نویسنده بود. مادرش در یکی از مزون

کرد. دانشجوی سال دوم فلسفه بود و گاهی هم می

دادم و چنان هایش گوش می. به حرفزدسه تار می

وگو شده بودیم که متوجه گذر زمان نشدم. غرق گفت

 رویم زد.نگاهی به ساعتش انداخت و لبخندی به
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لیال جان من دیرم شده، باید برم به کالس بعدیم -

قدری خوش گذشت که نفهمیدم چطور برسم. اون

 دوساعت گذشته.

میان دستانم  لبخندی از ته دل زدم و دستش را آرام

 فشردم.

 طور. امیدوارم بازم ببینمت.من هم همین-

 ام را بوسید.لبخندی زد و گونه

دیگه رو فردا همین ساعت کالسم تموم میشه، هم-

 بینیم. خوبه؟جا میهمین

سری تکان دادم و از هم جدا شدیم. بعد از چندهفته 

بار و تنهایی کشیدن، باالخره توانستم دوستی کسالت

که متوجه گذر زمان کنم و دوساعت بدون این پیدا

 باشم، با او حرف بزنم، بخندم و درد و دل کنم...
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تا تاریکی هوا، فقط چندنفس دیگر باقی مانده بود. 

ای باالی داخل محوطه، غرق مطالعه بودم که سایه

سرم افتاد. چشمانم را بستم و ناخوداگاه عطرش را به 

خود  افتاده بود و محکممشام کشیدم. باز قلبم به تپش 

که کوبید. حتی بدون اینام میرا به در و دیواِر سینه

توانستم حدس بزنم صاحب این عطر ببینمش هم می

رویم کیست. سرم را باال آوردم و نگاهش کردم. روبه

ایستاده و با آن چشمان نافذش، چشم به من دوخته 

 بود.

ا دترسیدم که مباتپش قلبم سرسام آور بود و می

صدای بلندش رسوایم کند. لبخند کوتاهی زدم، بلند 

شدم و سالم آرامی دادم. قدمی نزدیک شد و سینه به 

رحمانه سرد بود. دو ام ایستاد. هوای آبان ماه بیسینه
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طرف ژاکت یاسی رنگم را به هم نزدیک کردم و 

 که نگاهشام قفل کردم. بدون ایندستانم را روی سینه

 د، جوابم را داد و پرسید:را از چشمانم بگیر

 کالس نداری؟-

 نه دیگه. -

 پس... چرا موندی؟ -

گفتم به امید دیدن او مانده شد اگر میخیلی زشت می

 بودم؟ شانه به شانه هم، شروع به راه رفتن کردیم.

رفت. گفتم بمونم و کتاب م سر میاتو خونه حوصله-

 جا یه دوست هم پیدا کردم.بخونم. این
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العملش را ببینم. به نگاهش کردم تا عکسزیرچشمی 

طرز جذابی تای ابرویش را باال انداخت و آرام و 

 جدی پرسید:

 دوست؟!-

روی نیمکتی در نزدیکیمان نشستم و خودم را کمی 

جمع و جور کردم تا او راحت بنشیند. کیفش را کنار 

طرفم برگشت و کنجکاو نگاهم پایش گذاشت، به 

 کرد.

ست. احتمال میدم پدرش یکی هگفت پدرش نویسند-

از کارکنای دفتر نشر داییم باشه. آخه امروز مهران 

 یکی رو با همین فامیلی صدا زد.

ای که در تمام بحث را رها کرد و روی اسم مردانه

 بودم، تمرکز کرد. ام آوردهآخر جمله
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 مهران؟-

ام بلند نشود. با لبخند به لب گزیدم تا صدای خنده

 ردم.چشمانش نگاه ک

 پسر داییم؛ همون آقای مجد.-

ایه که چهرهمنظورت همون پسر بور و خوش-

روز تو کافه هم همراهت بود؟ اسم کوچیکش رو اون

 دونستم.نمی

 توانستم جلوی لبخندم را بگیرم. با بدجنسی گفتم:نمی

چهره و آره، همون. مهران یه پسر بور و خوش-

 اخالقه که...خوش
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هم گره ابروهایش آرام آرام بهکردم احساس 

ام را جمع کنم و ای کردم تا خندهخورد. تک سرفهمی

 خیلی جدی، نگاهش کردم.

وقت گفته بودی با هم توی یه طور... اونکه این-

 کنید؟خونه زندگی می

هم فشردم و مشتاق سری تکان دادم که لبانم را به

 رویش خیره شد.چشم از من گرفت و به روبه

 بدجنسی لیال! خیلی-

 

 

 

 هفتاد_و_چهارم
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 اش نگاه کردم.رخ جذاب و جدیبه نیم

ها و تنهایی کنم؛ تموم اون نبودندارم تالفی می-

 ها رو.کشیدن

 گفت: نگاهم کرد، ابرو در هم کشید و با لحنی جدی

 دوماه رو رفتم که االن با تو باشم.-

جا بکشد. داشت حقیقت را ستم بحث به اینخوانمی

 گفت، اما خب... صدایم لرزید:می

 وقتی رفتی که بهت نیاز داشتم.-

رفتم. دونستم قراره چنین اتفاقاتی بیفته، نمیاگه می-

 رفتم.به خدا قسم که نمی
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اش جا خوردم. سرم را پایین انداختم و از لحن جدی

 زمزمه کردم:

ت داشتم. وقتی حمید اما من همون موقع نیاز-

تهدیدم کرد، وقتی داشت دوستم رو، خواهرم رو، پاره 

زد... اون برد به حجله و بهم نیشخند میتنم رو می

 مرد من رو خرد کرد... بدترین روزهای عمرم بود.

نفسم را پر آه بیرون فرستادم و چشم بستم. باز یاد 

و غم عالم به دلم سرازیر شد. گرمای  بهاره افتادم

ام احساس کردم، سرم را باال دستش را که روی گونه

زده نگاهش کردم. با سر انگشتانش، نم آوردم و بهت

زیر چشمم را گرفت و سپس، دستم میان انگشتان 

اش حبس شدند. با انگشت شصتش، به صورت مردانه
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کرد و سعی گونه، مرا را نوازش میدورانی و نوازش

 داشت آرامم کند.

نم خیلی بهت سخت گذشته، خیلی حق داری. مطمئ-

عذاب کشیدی و من... من حتی روحم هم خبر 

نداشت. ولی بهت قول میدم عروسک، دیگه تنهات 

 ذارم.نمی

 دانستمهایش را نداشتم. میتاب خیره شدن به چشم

ها ادامه بدهم، اگر کمی هم به این چشم دوختن

دهم... سرم را پایین انداختم که اختیار از کف می

طرف دستانمان کشیده شد. سر انگشتانم را نگاهم به

 خور گفت:تر نگهم داشت و دلکه جمع کردم، محکم

هات رو که تکون نخور. حداقل حق گرفتن دست-

 باید داشته باشم.
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ای به سکوت گذشت دستم گرِم گرم شده بود. لحظه

 میلی، دستم را رها کرد و کالفه زمزمه کرد:که با بی

الس بعدیم ده دقیقه دیگه شروع میشه. باید برم، ک-

 تو هم برگرد خونه، هوا تاریک شده.

بلند شد و خواست برود که از پشت صدایش زدم. 

برگشت و نگاهم کرد. لبخندی زدم، کیف را از کنار 

 طرفش گرفتم. نیمکت برداشتم و به

 کیفت رو یادت رفت.-

 قدردان نگاهم کرد و کیف را از دستم گرفت.

 ممنونم.-

خواست حرفی بزند اما انگار از گفتنش مطمئن می

 نبود. نفس عمیقی گرفت و ناچار، نگاهم کرد.
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 تونم بذارم تنها بری.هوا داره تاریک میشه، نمی-

 متعجب خندیدم.

 کار کنم؟خب... پس چی-

تای ابرویی باال انداخت و موشکافانه نگاهم کرد. 

ی کاش را بیرون فرستاد و لبخند کوچنفس حبس شده

 بر روی لبانش نشاند.

تونی... این جلسه رو به عنوان دانشجوی مهمان می-

بیای کالسم؟ کسی کاری به کار دیگری نداره. بعد از 

 رسونمت.اتمام کالس، خودم می
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 هفتاد_و_پنجم

 

 با لبخند عمیقی، سرم را پایین انداختم.

 جا نشستم.و پرت کنم؛ همینخوام حواست رنمی-

سمت طرفم آمد، از پاییِن آستینم گرفت و مرا آرام بهبه

 ساختمان هل داد.

 زنی.برو سحابی، نبینم روی حرِف من حرف می-

دنبالش، راه افتادم. داخل کالس شدم. لب گزیدم و به

های ردیف آخر نشستم و چند روی یکی از صندلی

 دقیقه بعد، او وارد شد...
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س تمام شد و با فاصله از هم، از کالس و کال

ساختمان دانشکده بیرون آمدیم. سوار ماشینش شدیم 

 و ماشین را به حرکت درآورد. 

های روشن هوا کاماًل تاریک شده و تهران، با آن چراغ

سر در هر مغازه و دکان و روی هر ماشینش، حتی 

تر از روزش شده بود. تمام مسیرمان به سکوت نورانی

ت و انگار، هرکداممان درگیر موضوعی بودیم گذش

که میل به صحبت نداشتیم. من در فکر مهمانی و 

... دانستمآشتی دادن دایی و بهادر بودم و یوسف؟ نمی

توانستم تصور کنم که در سرش چه حتی نمی

 گذشت!می

های غرق در افکارم بودم و به گذر سریعم از مغازه

 که صدایم کرد:سوی خیابان چشم دوخته بودم آن
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 لیال؟-

رخش خیره شدم. طرفش چرخاندم و به نیمسرم را به

ای که داخل ماشین تاریک بود و از جلوی هر مغازه

گونش گذشتیم، نور گذرایی روی چهره مهتابمی

 داد.تر از قبل جلوه مینشست و او را خواستنیمی

 بله؟-

 خوای بری دفتر؟فرداصبح کالس داری؟ یا می-

 دونم. اگه بتونم، میرم دفتر.دقیق نمیمن... -

 خوبه؛ پس میام دنبالت.-

 و گوشه لبش باال رفت که با اعتراض گفتم:

جواب داییم رو چی بدم؟ خیلی راحت حرف -

 زنی آقای فرنگی!می



 

Romanzo_o 564 

زنم عروسک، تو سخت من راحت حرف نمی-

گیری. صبح زودتر یا دیرتر از داییت بیا بیرون. می

پرسید، میگی توی راه من رو دید هرکسی هم چیزی 

و سوار کرد. زشت نیست اگه خواهرزاده رئیسم رو 

 ببینم و بذارم توی سرما، منتظر ماشین بمونه؟

 ام بلند نشود.هم فشردم تا صدای خندهلبانم را به

هم زشت نیست که روی وقت البد اینآهان؛ اون-

 همون خواهرزاده رئیست نظر داری؟

 نداخت و باخنده پرسید:تای ابرویی باال ا

کنم؟ مهم نیته لیال، که نیت من هم مگه کار بدی می-

 زیاد بد نیست.

کار باز خوبه زیاد هم بد نیست. اگه بد بود، چی-

 کردی؟می
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حرف نگاهم ای، بیسرش را برگرداند و برای ثانیه

توانستم قسم بخورم که چشمانش هم کرد و می

 خندیدند.می

تاریکم رو به زبون بیارم؟ فکر  خوای افکارازم می-

 نکنم طاقت شنیدنشون رو داشته باشی دختر خوب.

ای، با زده سرم را برگرداندم که پس از لحظهخجالت

 صدایی آرام گفت:

هات رنگ انار شدن... حواست به دل من گونه-

 هست؟

چشم بستم و با لبخندی که در تالش بودم تا بر روی 

م میانمان لذت بردم. لبانم ننشیند، از آن حس حاک

 شد عشق او را داشت و احساس خالء کرد؟ مگر می
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 هفتاد_و_ششم

 

ای از آخرین دیدار من و یوسف حدود یک هفته

گذشت. حتی به کالسش هم نیامده بود و این می

کرد. دانشجویان دیگر از خبری، مرا نگران میبی

پرسیدند و گویا به یک گردهمایی خارج از آموزش 

ن گردد. در ایتهران رفته و مشخص نبود که ِکی بازمی
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یک هفته، حسابی با سحر صمیمی شده بودم. دایی 

هم مسافرت کوتاهی به گیالن داشت و پس از 

بازگشتش، رسما خودش را بازنشسته کرده و همه 

 کارهای مجله را به عهده مهران گذاشته بود.

نیمکت نشسته بودم و چشمانم خیره به حرکات روی 

دست سحر بود. دستش را جلوی صورتم تکان داد و 

 صدایم زد.

 لیال؟ حواست هست؟-

 شرمنده نگاهش کردم.

 جان؟ نه... ببخشید!-

 اش گرفت و سری از روی تاسف تکان داد.خنده



 

Romanzo_o 568 

جا به بعدش رو دوباره تا کجا شنیدی؟ بگو از اون-

 توضیح بدم.

چیز نفهمیدم، خیلی زشت گفتم از ابتدا هیچاگر می

 بود؟ 

 خب...-

باشه، این مبحث رو از اول توضیح میدم. فقط -

 بار حواست رو جمع کن.توروخدا، این

ام را بستم. به سحر نگاه کردم و با کالفه، الی جزوه

 عجز گفتم:

طوری متوجه نمیشم سحر... اصاًل آرامش من این-

 ندارم.

 کار کنی؟ کجا راحتی؟خوای چیخب... می-
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 زیرچشمی نگاهش کردم و گفتم:

هم  تی دایی؟ فکر نکنم خانوادهتونی بیای خونهمی-

 ا!هچیزی بگن، ناسالمتی آشنا هستن و این داستان

نفس عمیقی گرفت. لبخندی روی لب نشاند و 

 هایش را به عالمت تأیید بست.چشم

م، ببینم چی زنباشه عزیزم. با پدرم هم حرف می-

 شه. ِکی بیام؟می

ی بعد همین روز، هروقت که راحتی. من تا هفته-

کاری و زبان ندارم. هر روزی که بعد از ظهرش بی

 کالس نداری، هماهنگ کنیم و بیا.

خب... سه روز بعد، ساعت چهار. خوبه؟ ساعت سه -

 کالسم تعطیل میشه.
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روز رو فقط صبحش کالس هم اونآره، عالیه، من-

 دارم. خودم میام دنبالت. 

هایم را جمع کردم و محکم توی دستم کتاب و جزوه

 طرف پارکیگرفتمشان. از سحر خداحافظی کردم و به

 که در همان نزدیکی بود رفتم. 

ام را به زمین گذاشته و رویش دفتر جلد چرمی

ترسیدم دامنم ها کمی نم داشتند و مینشستم. چمن

ماندم و یک دامن خیس، وقت من میخیس شود. آن

 دیگران. های پرخندهها و پچ پچو سوء تفاهم

کاغذی از الی کتاب برداشتم و روی جلدش قرار 

 دادم. پشِتای تحویل مهران میدادم. امروز باید نوشته

هایم را بستم. اولین مداد را الی لبانم گذاشتم و چشم
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اِر هایم آمد، آن دو چشِم خمتصویری که جلوی چشم

 زیبا بود... بدون شک، دیوانه شده بودم!

 برگرد که این عاشق دیوانه دلش تنگ است»

 «برگرد که این خانه و کاشانه دلش تنگ است

رنگ برگه چرخاندم و نگاهم را روی خطوط کم

لبخند کجی روی لبم نشست. این صفحه سفید، 

کرد و نبودش را، حتی کجی میباتمسخر به من دهن

 کشید.این خطوط خالی به رخم می با نشان دادن

 هرچند چه باشی، چه نباشی، سبب دردی»

 «برگرد که شمعی تو و پروانه دلش تنگ است

خبر رفته بود؟ مگر او قول ماندن نداده اما... چرا بی

از  داد؟ پسبود؟ حداقل نباید موقع رفتنش، ندایی می
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گفت زد و میای صدایم میکالس آخرمان، به گوشه

 رود؟یدارد م

 رحم!برگرد بیا تا نُکشد غصه مرا بی»

 «خانه دلش تنگ استلبخند میان غم و غم

 

 

 

 

 هفتاد_و_هفتم

 

به عادت هرشنبه صبحم، امروز را هم جلوی پنجره 

راهروی طبقه دوم ماندم و چشم به ورودی دوختم. 



 

Romanzo_o 573 

که شاید ببینمش. یک سر و گردن از بقیه بلندتر بود. 

توانستم آمد، از همان فاصله دور هم میوقتی می

وشلواری اتو ببینمش. مردی راست قامت، با کت

ی در کشیده و کیف دستی کوچک و مشکی رنگ

دست، که موهایش را به عادت همیشگی به عقب 

های شد قدمزد. اصال مگر میفرستاده و گاهی ژل می

دار و محکمش را ببینم و نشناسمش؟ یا... یا ریتم

دانستم و از حتی آن عطری که اسمش را هم نمی

 فاصله چندمتری هم برایم قابل تشخیص بود.

ز بود که منتظر مانده بودم تا ببینمش. چندین رو

 منتظرش بودم و... باز هم نیامده بود...

 خواهیلعنت به تو که ماهی و دیوانه نمی»

 «تابی و ویرانه دلش تنگ استچندی است نمی
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سرم را باال نیاوردم. چشم بستم و در ذهن، دیدار 

های قایق اولمان را تصور کردم. همان روزی که از لبه

ه خودش تا کشید. کسمت ساحل میگرفته و مرا به

گردن به داخل آب فرو رفته بود و با خنده، از 

 گفتیم. دلم حتی برایرفتنمان به هندوستان سخن می

 اش هم تنگ شده بود...آن حضورش و ندیدن چهره

 گیری؟ای مسِت خراباتِی من! باده نمی»

 «ُهشیار نشو، ساقی و پیمانه دلش تنگ است

میان  سری از روی تاسف تکان دادم و خودکار را

شدم شک داشتم دیوانه میجا کردم. بیانگشتانم جابه

 چکید.هایم میو این جنون، از کلمه به کلمه نوشته

 عاقل شدی و لیلی خود دست جنون دادی»

 «ی میخانه دلش تنگ استمجنوِن تو این گوشه
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دیگر توان ادامه دادن نداشتم. سرم هم به دوران افتاده 

ه حرکت درآوردم و بیت بود. قلم را روی تن کاغذ ب

 نهایی را هم یادداشت کردم.

 برگرد که از خاطِر من رفته صدای تو...»

)طاهره « برگرد که این عاشق دیوانه دلش تنگ است.

 اباذری هریس(

لبخند عمیقی روی صورتم نشاندم و برگه را الی 

ها بلند شدم و پس از کتابم گذاشتم. از روی چمن

 دفتر را در پیش گرفتم.جمع کردن وسایلم، راِه 

پرسی با بقیه ی کارکنان، وارد بعد از سالم و احوال

اتاق مهران شدم و در را پشت سرم بستم. طبق 

 ها بود و حتی متوجهمعمول، سر مهران داخل برگه

ای کردم که توجهش به آمدنم هم نشد. تک سرفه



 

Romanzo_o 576 

خواند، سمتم جلب شود اما انگار متنی که داشت می

 را غرق در خود کرده بود. حسابی او

طرف میزش رفتم و روی صندلی کنار میز نشستم. به

ای به میز زدم که سرش را ام، دو تقهبا انگشت اشاره

باال آورد. لبخند گذرایی زد و سالم داد. جوابش را 

، برگه را از الی کتابم بیرون کشیدم و روی دادم

 میزش گذاشتم.

 ون ببین چطوره.ی این هفته. بخهم نوشتهاین-

های که بخواند، برگه را الی یکی از پوشهبدون آن

 روی میزش گذاشت و با خنده گفت:

 نقصه.مسلمًا عالی و بی-

 ام دادم.چینی به بینی



 

Romanzo_o 577 

 حاال تو بخون!-

بینم لیالی قلمت رو دارم می ضرورتی نداره، معجزه-

 مجنون!

 چی؟-

چند  ابروهایم از شدت تعجب باال پریدند. خندید و

 طرفم هل داد.برگه را به

آخر  های نظرسنجی هستن، که صفحهها برگهاین-

مجله گذاشتیمشون تا اگر انتقاد و پیشنهادی بود، 

بنویسن و برامون پست کنن. تقریبًا یک سوم 

ی هفته های فروخته شدههای نظرسنجی مجلهبرگه

شه لیال؟ بیشترشون هم پیش پر شدن! باورت می

بخش ادبی، نظر دادن. اسمی که پایین متنت  خاطربه

 نوشته بودی... اسِم خودت بود دیگه؟
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 ناباور و گیج زمزمه کردم:

 آ...آره؛ اسم و فامیلی خودم بود.-

لیالی »هات دوست دارن خب، ظاهرًا خواننده-

خطابت کنن، میگن خیلی عاشقی! احساس « مجنون

 توی اشعارت رو خیلی دوست دارن.

 ادامه داد:سپس خندید و 

 واقعًا عاشقی لیال؟-

ای کرد و سکوت و خیره شدنم را که دید، تک سرفه

سرش را پایین انداخت. برای عوض شدن جو، یکی 

از کاغذها را برداشتم و با صدایی رسا، متنش را 

 خواندم:
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 تان عالی استبا عرض سالم و خسته نباشید. مجله-

م، اما بریهای متنوع آن لذت میو هرهفته از بخش

هفته کوالکی به پا کرده. شاید اش اینبخش ادبی

نامعقولی باشد اما بهتر است اسم مستعاری  خواسته

این بخش انتخاب شود. دِل نویسنده،  برای نویسنده

ها زیادی عاشق است و این عشقش، برای ما خواننده

بسیار ملموس و قابل درک است. این بانو بهتر است 

ای خطاب شود. یا چنین اسامی« عاشقلیالی »به ناِم 

 باز هم متشکرم بابت مجله پرمحتوایتان، خسته نباشید.

 

 

 

 



 

Romanzo_o 580 

 هفتاد_و_هشتم

 

 

مهران، توجهم را به خودش جلب کرد.  صدای خنده

با ابروهایی باال پریده نگاهش کردم و من هم ناباور 

 خندیدم.

ست لیال. هنوز هم به قدرت قلم هالعادکارت فوق-

ای که همه مفهوم خودت ایمان نیاوردی؟ تو دوره

ست، این اشعارشون سیاست و طنز و نیش و کنایه

ها توی دل مردم جا باز کردن و اشعار و نوشته

 موندگار شدن.

 ام کوبید و با شوخی و خنده گفت:آرام به شانه
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 کنم دخترم.بهت افتخار می-

زده سرم را پایین ردم و خجالتتشکر آرامی ک

کرد و از طرفی، ام میهایش شرمندهانداختم. با حرف

 کلی با خواندن این انتقادات انرژی گرفته بودم.

 پس... اسم هنریت رو بذاریم لیالی مجنون؟ -

جوری نیست؟ مثال... بقیه شاعرها از یه اسم تک یه-

راغ کنن. یه چه بدونم؛ میرن سای استفاده میکلمه

 اسامی مرتبط به روحیه و اشعارشون.

خودت بگو، چی مناسب تو هست؟ که هم به حال -

هات باشه. ببین، و روزت بیاد و هم گویای نوشته

نظرم این عالیه. هم نظر مردم روی این اسمه و به

 جورایی با این شناختنت. هم...یه

 اش کشید و نگاهی کلی به من انداخت.دستی به چانه
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 خوره!ات هم میقیافه به قر و-

 الی چشمی تنگ کردم و آهسته پرسیدم:

 منظورت رو متوجه نشدم جناب مدیر؟-

 اش تکیه داد.خندید و به صندلی

منظور خاصی که نداشتم؛ خواستم مقصود دیگران -

 رو برسونم.

رامی آ« آخ»با کتاب توی دستم، به سرش کوبیدم که 

 گفت و اخمی روی صورتش نشاند.

ذارم آخر صفحه مجله، یه نظرسنجی میسری این-

م کنذکر هم می«! لیالی وحشی»و « لیالی مجنون»بین 

پایین هر صفحه نظرسنجی که به گزینه دومی رای 
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دادن، آدرس بذارن براشون هدیه جهت تشکر 

 بفرستم.

ام را بگیرم و خودش هم نتوانستم جلوی خنده

بود تا ام کرد. انگار که این آدم، آفریده شده همراهی

 حرصم بدهد!

به خانه برگشتیم و مهران تمام آن کاغذها را هم با 

هایشان خود به خانه برد. شام در کنار تعریف کردن

خورده شد و دایی، دوباره بحث دعوت یوسف را 

د اگر بع پیش کشید که گفتم فعاًل نیست و هفته

دهم که بحث مهمانی را نزد دیدمش، به او خبر می

 بکشد. برادرزنش پیش

پس از شام، وقتی زندایی مشغول دم کردن چایی بود 

طرفم ها هم به کار خودشان گرم، دایی بهو سر بچه
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آمد و پاکتی حاوی پول را در دستم گذاشت و آرام 

 گفت:

دونم کمه اما... ات دخترم. میاین هم مزِد این هفته-

تر باشه به هر حال نوش جونت. از شیِر مادر حالل

 برات.

یی؟ این چه کاریه؟ مگه من به خاطر پولش اومدم دا-

 پیشتون کار کنم؟

این حرف رو نزن، تو هم دختر خودمی. درسته کم -

دونم دوست داری دستت و کسری نداری ولی... می

تو جیب خودت باشه و خودت، آقا باال سِر خودت 

 ی مادرت.باشی. تو هم یکی هستی لنگه

 کردم که گفت:خندیدم و با شرمندگی از او تشکر 
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نیازی به تشکر نیست دخترم، این حق توئه. فکر کن -

و هم ست. تاصاًل دفتر برای من نیست، برای یه غریبه

زحمت کشیدی و االن داری مزِد زحمتت رو 

گیری. این مجله ما هم چون هر هفته منتشر می

شه، همون سِر هفته حقوق کارمندهامون رو می

بهت بده، برای همین دیم. مهران گفت روش نشد می

 این مسئولیت سنگین رو به من واگذار کرد.

لبخندی به رویم زد و دستی به سرم کشید. کمی هم 

های ی خمیازهبا هم صحبت کردیم و وقتی متوجه

مکررم شد، به من گفت تا بروم باال و استراحت کنم. 

دانست بعد از کالس خرد و خاکشیر خوب می

که مطمئن بودم سرم به  قدر خسته بودمشوم! آنمی

 شوم. بالش نرسیده بیهوش می
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هایم، به زیر وارد اتاقم شدم و بعد از تعویض لباس

پتو خزیدم و سرم به بالشت نرسیده غرق خواب 

 شدم...

 

 

 

 

 

 هفتاد_و_نهم
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هایم را مرتب در اتاق چیدم و منتظر آمدن سحر جزوه

ه زندایی گفتم دوستم که از قرار معلوم دختِر شدم. ب

آید تا یکی از کارمندان دایی هم هست، امروز می

رویی از آمدِن مهمان سری به من بزند. او هم با خوش

جدید استقبال کرد و به من گفت نگران پذیرایی 

 کند.نباشم، و عصرانه را هم خودش آماده می

، تمام اشیلیساعت نکشید که بوی شیرینی وانبه نیم

هایم را بستم و با لذت بود خانه را پر کرد. چشم

کشیدم.  پایین رفتم و با زندایی مشغول صحبت شدم 

من در رو باز »که در حیاط زده شد. مهسا با گفتِن 

هایش با پرسیحیاط دوید. صدای احوالبه « کنممی

 مهسا را که شنیدم، لبخندی بر روی لبم نشست.
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امد گفتم. زندایی هم آمد و م و خوشبه پیشوازش رفت

طرف اتاق راهنمایی کرد. گلی که سحر سحر را به 

برایم آورده بود را روی میزم گذاشتم و با خنده، به آن 

 اشاره کردم.

 اومدی خواستگاریم؟-

 او هم چشمکی زد و متقاباًل، با شیطنت گفت:

آره، چرا که نه؟ دختر به این نازی و دلبری، کی -

 گذره که من هم بگذرم؟!ازش می

م هایاش را بوسیدم و روی زمین نشستیم. جزوهگونه

را آوردم و پیشنهاِد دراز کشیدن و یا به بیان دیگر، 

پخش شدن روی زمین را دادم و او هم استقبال کرد. 

یم توانستانگار فقط در این حالت بود که جفتمان می

 درس بخوانیم.
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اش به قدری عربیدرس مشترکی با هم نداشتیم اما 

اش کند. غرق در راحتی ترجمهخوب بود که بتواند به

درس که در زده شد و زندایی همراه سینی حامل 

چایی و شیرینی داخل شد. از او تشکر کردیم و با 

از اتاق بیرون رفت. مجبور « کنمخواهش می»گفتِن 

شدیم برای خوردن چایی و کیک، قید درس را بزنیم 

دوباره دراز کشیدیم و مشغول و پس از صرفش، 

 مطالعه شدیم...

چندساعتی گذشت و با هر بدبختی که بود، درسم 

تمام شد. همان لحظه، زندایی با سینی جدیدی که 

داخلش شیرینی، قهوه و میوه بود به داخل اتاق آمد و 

 با خنده گفت:



 

Romanzo_o 590 

قول میدم دیگه نیام داخل، فقط اگر چیزی نیاز -

 داشتید خبرم کنید. 

 نونم، کلی زحمت دادم بهتون.مم-

ای کرد و بعد از زندایی رو به سحر اخم بامزه

 ایتعارفات معمول، از اتاق بیرون رفت. چند دقیقه

طرف گذشت که طرف و آنهم با حرف زدن از این

یاد آمدنش افتادم. فنجانم را پایین گذاشتم و لبخندی 

 به رویش زدم.

ت خودش تو راستی، پدرت رو دیروز دیدم. بهم گف-

 رو میاره، وگرنه به مهران گفته بودم باهم بیایم دنبالت.

 سرش را با شرم پایین انداخت.

ی داییت رو نه ممنون، احتیاجی نیست. بابا خونه-

خوام برم پیش دوست شناخت، تا بهش گفتم میمی
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ی صاحب کاِرت هم هست، م که خواهرزادهزادهگیل

 ند.استقبال کرد و خودش من رو رسو

دستش درد نکنه، ولی رفتنت دیگه با منه. هوا -

 تونم اجازه بدم تنها بری!تاریکه و نمی

 

 

 

 

 هشتادم

 

هایش را جمع کرد. مهران نیم ساعتی گذشت و کتاب

یک ربع پیش بازگشته بود و این را از صدای گاز 
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داد تا در را ز میهای ماشینش فهمیدم. دم در گادادن

باز کنند و زندایی هم که به صدای ماشین مهران 

 دوید.طرف حیاط میشنید، به حساس بود. تا می

لباسش را پوشید و من هم لباس گرمی به تن کردم تا 

 سمت اتاقاش کنم. از اتاق بیرون رفتیم و بههمراهی

ای مهران قدم برداشتم. پشت در اتاقش ایستادم و تقه

زدم، اما صدایی نیامد. دوباره در زدم و صدایش  به در

هایش سنگین شده بود یا من آرام در کردم. گوش

 زدم؟می

های سحر را شنیدم ولی اهمیت ندادم. سرفهتک

خصمانه به در نگاه کردم، الی چشم تنگ کردم و با 

مشت به درش کوبیدم. بلند صدایش زدم و یک آن، 
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ی گفت که ترسیدم، آرام« بله»صدایی از پشت سرم، 

 طرف صاحب صدا چرخیدم. جیغ بلندی کشیدم و به

مهران که پشت سرم مانده بود، هول شد و قدمی به 

حر ی سعقب برداشت. سپس چرخید و سینه به سینه

شد. مثل دوچرخه سواری که با ماشیِن پارک شده 

اش، سر کند، او هم خورد به سحر و سینهتصادف می

 سحر را در بر گرفت.

دانستم مهران ی گردو شده بود. نمیهایم اندازهچشم

اش سرزنش کنم، یا به را به خاطر این شوخی احمقانه

 رویم بخندم.ی روبهصحنه

ای کردم که دستش را از دور کمر سحر تک سرفه

ای کرده و با ترس زدهخواهی شتاببرداشت. معذرت

 نگاهم کرد.
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 دم.ترک شخدا ازت نگذره مهران، زهره-

منم دست کمی از تو نداشتم، این چه وضع جیغ -

 جیغو؟ زدنه؟ دختر هم این قدر جیغ

 صدای زندایی از آشپزخانه به گوشمان رسید:

حالتون خوبه؟ مهران باز چه دست گلی به آب -

 دادی؟

 خدا مامان، تقصیر لیال بود.هیچی به-

 زور گرفتمآمد را بهجلوی لبخندی که داشت کش می

به خنده نشود. لب گزیدم و سرم را پایین  تا تبدیل

آمد به سحر نگاه کنم و او را انداختم. دلم نمی

تر از قبل کنم. طفلک صورتش گر گرفته و زدهخجالت

هایش گل انداخته بود! با چشم و ابرو، به سحر لپ

 اشاره کردم و رو به مهران، با صدایی آرام پرسیدم:
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 ببین چه دست گلی به آب دادی؟-

مهران چشمش به سحر افتاد و لبش را به زیر دندان 

 شد؟ طفلککشید تا نخندد. این بشر حیا سرش نمی

 قدر خجالت زده شده بود.سحر چه

شرطی که ما رو به مقصد گذرم، بهاز خوِنت می-

 برسونی.

چیزی نگفت. به تکان دادِن سرش اکتفا کرد و 

سمت حیاط رفت. پس از رفتنش، به سحر نگاه به

ردم و ریز خندیدم. بازویش را گرفتم و آرام در ک

 گوشش زمزمه کردم:

خجالت نکش بابا، مهران که این چیزها حالیش -

ه زنه بنیست. یه رگش فرنگیه، همیشه خودش رو می
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خیالیش و بعضی چیزها رو کال ندید اون رگ بی

 گیره.می

 او هم پا به پای من آرام خندید و به حیاط رفتیم.

کرد حرف بزند تا اتفاق ران مدام سعی میدر راه، مه

 اش، منافتاده را به فراموشی بسپرد. اما با هر کلمه

شد. تر از قبل میخندیدم و سحر، سرخصدا میبی

 آمد!چاره، دیگر حتی صدایش هم درنمیدخترک بی
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 هشتاد_و_یکم

 

چیدم و دیگری روی هم میها را یکی پس از نامه

گاهی هم سرسری، نکاتی را روی کاغذ یادداشت 

که سر کردم. صدای باز شدن در آمد و بدون اینمی

 بلند کنم، رو به مهران گفتم:

بیا این چندتا برگه رو. متن هفته آینده رو هم آماده -

 کردم.

و کاغذها را به طرفش گرفتم. از دستم گرفت و 

 مهران جواب داد:جای صدای عجیبی، به

 اشکالی نداره اگه من بخونمشون؟-
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پاچه و سرم را باال آوردم و با دیدن ویگن، دست

 صاف روی صندلی نشستم.

 سالم! شما کی اومدین داخل؟ من اصال ندیدمتون.-

کردم حواس خانوم همین االن اومدم. فکر می-

 ها جمع باشه.نویسنده بیشتر از این

بشینید آقای تاشچیان، االن شاعر؛ البته. بفرمایید -

 میگم براتون چایی بیارن.

ای درهم رفته، نگاهم روی صندلی نشست و با چهره

 کرد.

 آقای تاشچیان؟ خیلی رسمی نیست؟-

 خندیدم.
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دایی صداتون بزنم؟ توی محل کار یکم نامتعارفه -

 اگر بخوام خودم رو باهاتون آشنا و فامیل نشون بدم.

، و متفکر و دست به پا روی پای دیگرش انداخت

 سینه نگاهم کرد.

کار کردن تو با پسرداییت توی یک اتاق نامتعارف -

 زنی؟نیست؟ مهران رو هم به فامیلی صدا می

قلم روی میز گذاشتم و موشکافانه نگاهش کردم. چه 

انتظاری از من داشت؟ چای نخورده، پسرخاله بشوم؟ 

ا داشت بام بود، انتظار نکند صرفا چون برادر زندایی

 ام رفتار کنم؟او درست مثل عضو نزدیکی از خانواده

تری دارم. همه با مهران نسبت فامیلی نزدیک-

گمونم جا هستم. و بهدونن من خواهرزاده مدیر اینمی

مشکلی توی گفتن و خندیدن بین من و مهران و 
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که درواقع، به کسی هم ربطی نداشته باشه. اما این

رم... خارج از انتظارات حتی بخوام با شما گرم بگی

خودم هست. من و شما نسبت چندان نزدیکی باهم 

 ایم. پس دلیلی برای صمیمیتنداریم و... تقریبا غریبه

 بینم.نمی

نگاهی به لبانش را جمع کرد و سری تکان داد. نیم

 کاغذهای توی دستش انداخت و آرام گفت:

 تونیم از باب دوستی وارد بشیم و آشنایی رومی-

بیشترش کنیم. و... صرفا برای صلح؛ بستنی مهمونتون 

 کنم.می

ام از خوری آن لحظهبا شنیدن اسم بستنی، تمام دل

 بین رفت و تای ابرویم باال پرید.

 مهران به شما چیزی درباره نقطه ضعف من گفته؟-
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 ای باال انداخت.شانه

 کیه که بستنی دوست نداشته باشه؟ -

ها را روی میز مهران برگه از روی صندلی بلند شد و

 گذاشت.

سری خوام برم خونه و بعد از برداشتن یهمن می-

وسایل، سری به خواهرم بزنم و تحویلشون بدم. اگه 

 کارت تموم شده... همراهم بیا.

 نگاهی به اطرافم انداختم و معذب گفتم:

 آخه... یکم کار دارم. باید تمومشون کنم و بعد...-

عقب ام را به ند و صندلیخود را پشت سرم رسا

 فرستاد.
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بقیه کارها بمونه برای فردا. مگه شعرت رو تحویل -

 ندادی؟ بلندشو.

خورد. قرار بود سری به آخر مسیرمان هم بهم نمی

آقابزرگ بزنم و سپس آقابهادر را همراه خودم کنم. 

 کار داشتم؟ اصال من جلوی در خانه او چه

مون نکنم مسیرمون من... باید برم پیش آقابزرگ. گ-

هم بخوره. شما برید، من با اتوبوس یا تاکسی به

 گردم. برمی

 کیفم را برداشت و جلوتر از من، از دفتر بیرون رفت.

 داخل ماشین منتظرتم.-

کالفه نفسم را بیرون فرستادم و بلند شدم. گویا 

توانستم از پس این مرد بربیایم. در دفتر را قفل نمی

اهرو را هم خاموش کردم. های رکرده و چراغ
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ها بودم که حتی زمان هم قدری غرق خواندن نامهآن

از دستم در رفته بود. سوار ماشینش شدم که دستانش 

 جا کرد و پرسید:را روی فرمان جابه

ی که هایاول بریم سراغ بستنی، بعد من برم سوغاتی-

فرستادن رو از خونه بردارم، تو رو بذارم خونه 

 دم برگردم پیش خواهرم. خوبه؟پدربزرگت و خو

 قدردان گفتم:

 زحمتتون شد.-

چه زحمتی؟ گفتم که... برای آشنایی بیشتر و... چی -

 میگن؟ احساس فامیل خویش پنداری بیشتر!
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 هشتاد_و_دوم

 

ماشین را روشن کرد و دقایقی بعد، جلوی اولین 

داشت. سرش را از شیشه بیرون ای که دید، نگه گاری

چی گرفت و به دستم داد. ها را از گاریآورد، بستنی

که مشغول خوردن پولشان را حساب کرد و درحالی

 اش بود، با دست آزادش فرمان را چرخاند.بستنی

 مزه بهشت میده.-

ام را هم خنک کرد. تشکر سرمای بستنی، تا معده

 آرامی کرده و بالبخند نگاهش کردم.
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 مهران به شما اخطار نداده بود که نزدیکم نشید؟-

 اش زد.مردانه خندید و گاز دیگری به بستنی

چشمش رو دور دیدم و دارم از فرصتم استفاده -

ها ها و خوبیکنم. اون پسر خسیسیه، همه زیباییمی

خواد. از یه پیرهن خوشگل رو فقط برای خودش می

 بگیر، تا یک لیالی زیبا.

ب گزیدم. او... درباره من و مهران چه زده لخجالت

 کرد؟فکری می

کنید طوری که شما فکر میمهران و من... اون-

 نیستیم.

نگاهی به من انداخت و ابروی راستش را باال نیم

 فرستاد.
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 پس حتما تو متوجه رفتارش نشدی.-

 جدی گفتم:

آخه واقعا چیزی نیست. منکر رابطه خوبمون باهم -

های حد همون خنده و شوخینمیشم. اما... در 

کنه، نه معموله. نه اون پاش رو از گلیمش درازتر می

 من...

 نه تو چی؟-

ردم. ام فرو ببستنی را پایین آوردم و سرم را توی یقه

 کشیدم.حتی از به زبان آوردنش هم خجالت می

طوری که باید، دوستش دارم. نمیگم نه من اون-

لی عزیزه. منتهی... نه ها؛ اتفاقا برام خیدوستش ندارم

 کنید.جوری که فکرش رو میاون



 

Romanzo_o 607 

ای سری تکان داد و فرمان را چرخاند تا وارد کوچه

 شود.

 پس خوبه؛ راه رو برای من باز کردی.-

 گیج نگاهش کردم و پرسیدم:

 چه راهی؟ متوجه نشدم.-

خندید و از ماشین پیاده شد. از شیشه سرش را داخل 

 ب کنج لبش نگاهم کرد.آورد و با همان لبخند عجی

کنیم. اگه داخل ماشین راحت میام، صحبت می-

 تونی همراهم بیای.نیستی، می

 دو دستی صندلی را چسبیدم.

 جا راحتم!دست شما هم درد نکنه، من همین-
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هم فشرد تا به خنده کش نیاید. صاف سر لبانش را به

 جایش ایستاد و سری برایم تکان داد.

 گردم. االن برمی-

فت و توانستم نفس عمیقی بگیرم. کم و بیش ر

خواستم خودم را فهمیدم اما نمیمنظورش را می

قدر کافی، برای اذیت کردن و اش نشان دهم. بهمتوجه

سر گذاشتنم بهانه دستش داده بودم که بداند از سربه

چه راهی، برای خجالت دادن و شرمسار کردنم 

 استفاده کند.

دفترچه ته کیفم بودم که با دنبال مشغول گشتن به

شنیدن صدای ماشینی، ناخودآگاه سرم را باال آوردم. 

چشم چرخاندم و ماشین آشنایی به چشمم خورد. 

خواستم سرم را برگردانم که دوباره نگاهش کردم و با 
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دیدن ماشین یوسف، چشمانم تا حد امکان باز شد. او 

 کار داشت؟ این... این اتفاقی بود؟ جا چهاین

ری تکان دادم و خودم را روی صندلی ُسر دادم تا س

مرا نبیند. دیدن من در ماشین ویگن تاشچیان همانا و 

 هایش همانا.درهم رفتن سگرمه

جا شدم، سرم را درون دفترچه فرو روی صندلی جابه

بردم و در دل دعا کردم که مرا نبیند و حتی نخواهد 

 سر بچرخاند و نگاهم کند.

م ساختمان شد و کجا رفت. نفهمیدم داخل کدا

قدری غرق در دعا و التماسم به خدا شده بودم که به

است به همان حالت  حتی نفهمیدم چنددقیقه

ام. با باز شدن در عقبی ماشین، صاف روی نشسته

 صندلی نشستم و دم عمیقی گرفتم.
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 وسایل رو آوردم. بریم؟-

 سریع سر تکان دادم.

 آره لطفا!-

دانشگاه هم نیامده بود تا  یوسف بازگشته و حتی

ببینمش؟ چرا چیزی از آمدنش نگفته بود؟ حتی کسی 

 داد.هم به من خبر آمدنش را نمی

ام کوبید. چرا آروار میضربان قلبم باال رفته و دیوانه

ای نداشت. هایم هم فایدهگرفتم؟ نفس عمیقنمی

چنان انگار که تازه از شوک بیرون آمده باشم، هم

آمده به شیشه بود و داشتم اتفاقات پیشنگاهم خیره 

کردم. یوسف در این کوچه زندگی را مرور می

کرد؟ ماشین را... درست پشت ماشین ویگن پارک می
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کرده و داخل ساختمانی که او رفت، شده بود. آنان با 

 کردند؟هم در یک ساختمان زندگی می

 

 

 

 هشتاد_و_سوم

 

ویگن جلوی در خانه آقابزرگ نگه داشت که تشکری 

 سرسری کردم و گفتم:

 من دیگه میرم. خداحافظ!-
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هم ریخته بود که حتی قدر افکارم آشفته و بهآن

توانستم درست و حسابی از او تشکر کنم. از نمی

 پشت سر صدایم زد:

 خانِم دخترعمه؟-

 سرم را چرخاندم و نگاهش کردم.

 بله؟-

 گردی خونه داییت؟میامشب... بر-

یکی دایی رو راضی کنم به اومدن، وگرنه باید این-

مونم. چطور؟ کاری باهام جا میشب رو همین

 داشتید؟

عقب فرستاد و کالفه نفسش را بیرون  موهایش را به

 داد.
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وای خطوری پرسیدم. خواستم ببینم اگه مینه؛ همین-

 یه سر بزنی... منتظرت بمونم.

خانه آقابزرگ؟ دیگر چه؟ حتما باید  ماندن جلوی در

 کردم که باال بیاید و جلوی در نماند؟!تعارفش هم می

نه شما برید. معلوم نیست کار من ِکی تموم بشه. -

 دستتون هم درد نکنه.

سری تکان داد و پس از خداحافظی مجدد، ماشین را 

ای ماندم تا رفتنش از کوچه را برگرداند تا برود. لحظه

ببینم که همان لحظه، بهادر هم وارد کوچه به چشم 

ای شد. متوجه نگاهم به آن ماشین شد و لحظه

هایش را کند کرد تا راننده را ببیند. پس از دیدن قدم

ای از طرفم برداشت و گوشههایش را بهویگن،  قدم

 کوچه، منتظرش ایستادم تا نزدیکم شود.
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 سالم مو طال. با اون اومدی؟-

و پاکتی را از دستش گرفتم تا بار سری تکان دادم 

 تر کنم.دستانش را سبک

سالم. آره؛ بهم گفتن مسیرمون یکیه و من رو -

رسونه. کسی هم توی دفتر نبود و هوا هم داشت می

 شد.دیگه تاریک می

ها را به یک دست گرفت تا سری تکان داد و پاکت

 در حیاط را باز کند.

بیرون بیای؟ اون تو چرا موندی آخر از همه از دفتر -

 پسره دلقک کجا بود پس؟

 ام را فرو بردم و لب گزیدم.خنده

 کی، مهران؟-
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 با لحنی بامزه گفت:

ای توی اون دفتر هست که تو رو مگه دلقک دیگه-

 رسونه؟ می

ها را درون حوض ریخت و مشغول خرمالو و پرتقال

 ها شد.تا کردن پاکت

شت برای نه نه، فقط همون یکیه! مهران عجله دا-

ای، بهشون نامه رسوندن یه نامه به دایی. از یه اداره

 ای، چیزی بود.زده بودن. فکر کنم اخطاریه

 دست به کمر، نگاهم کرد.

 کار کرده اون بچه؟باز چی-

دونم، هیچی. شیطنتش رو داره، که من میتا جایی-

دونم... شاید یکی از ولی روی کارش حساسه. نمی
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آورده و اخطارهاشون روی سر این کارمندها گند باال 

 خراب شده.

 طرف خانه رفتیم.دستانش را آبی زد و به

تو بیرون گود بشین که اگر گوش شیطون کر، به -

 گند کشیدن اون دفتر رو، کثافتش دامن تو رو نگیره.

که داخل خانه هایمان را درآوردیم و درحالیکفش

 شدیم، ادامه داد:می

ها اصال خوب نیست. راتیاالن وضعیت دفتر انتشا-

هاشون تخته شده، چون چارتا جمله از اون در خیلی

هاشون یا دارن کنج زندان پدر و پسر نوشتن. صاحب

فهمی که پوسن، یا سرشون رفته باالی دار. میمی

قدر هم مجله بانوان و یا فرهنگی منظورم رو؟ هرچه

 باشه... باز دوتا آدم ناخلف بینشون پیدا میشه.
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را نزدیک بخاری، کنار پشتی انداختم و لبخندی  کیفم

 به رویش زدم.

نویسم دونم، حواسم هم هست. من شعرم رو میمی-

و تحویلشون میدم. دیگه کاری به کار بقیه ندارم. تازه 

توی دفتر، سر هرکسی توی کار خودشه. سعی 

 خطش رو بندازه گردن بغل دستی. کنه حتی یه نمی

زیر کتری را روشن کنم و شنیدم به آشپزخانه رفتم تا 

 که گفت:

پس تو چرا تا این موقع موندی تو دفتر؟ فقط کار -

 قدر طول کشید؟خودت این

شعله را چرخاندم و صدایم را باال بردم تا به گوشش 

 برسد.
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خوندم. نفهمیدم ها رو میسری نامه داشتم. اونیه-

 ساعت کی گذشت.

 ردم.نگاهش ککنارش، به پشتی تکیه زدم و بالبخند 

 جایی.این رو ولش کن؛ امشب قراره باهم بریم یه-

 ابروهایش را باال داد و متعجب پرسید:

 سالمتی؟کجا به-

 

 

 

 هشتاد_و_چهارم

 

 خب... دعوتیم!-
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 کی من رو دعوت کرده حاال؟-

 سرم را پایین انداختم و زیرچشمی نگاهش کردم.

گفته امشب برای شام بهت خبر بدم و با  زندایی-

 خودم ببرمت...

 زده گفت:شتاب

 وقت... برای چی؟چی؟ زنداییت گفته؟ اون-

برای چی داره مگه؟ خب... تا کجا قراره این -

ایی جکدورت مسخره رو پیش ببرید؟ باالخره باید یه

 تموم بشه دیگه.

صاف نشست و به پشتی تکیه زد. دستی روی ریش 

شسته روی صورتش کشید و از گوشه چشم پرپشت ن

 نگاهم کرد.
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 داداشم خبر داره؟ خودش به زنداداش گفته؟آق-

 ای باال انداختم و با صراحت گفتم:شانه

که خبرم. ولی زندایی بهم گفت هرطوریاز اونش بی-

گمونم دایی هم یه جا. بهشده، شما رو ببرم اون

برم و شما  بوهایی برده. واسه همین اگه... اگه تنها

هم چشمش به راه نیای، دلخور بشه. شاید... شاید اون

نظرم بهترین فرصت برای آشتی کردنه، از باشه. به

 دستش ندید.

من که حرفی ندارم. فقط... اگه آشتی نکرد چی؟ اگه -

خودی اومدم و برگشتم، چی؟ تازه، آقابزرگت من بی

 هم هنوز برنگشته خونه. 

 م:زده گفتبلند شدم و ذوق
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پس حاال که حرفی نیست، بلندشو. من زیر کتری -

کنم! مهران هم میاد دنبال آقابزرگ. رو خاموش می

فعال سر شبه دیگه. آقابزرگ دو ساعت بعد از این 

 گیم بره کافه دنبالش.گرده خونه. بهش میبرمی

دستی به زانویش زد تا بلند شود که به آشپزخانه رفتم 

بدون تعلل، کیفم را  و زیر کتری را خاموش کردم.

برداشتم و دستش را گرفتم تا از خانه بیرون ببرمش. 

 ها ایستاد و باخنده و عصبی گفت:روی پله

چیه دختر؟ هولم نکن دودقیقه، ببینم باید چی -

 بپوشم.

 صاف سر جایش ایستاد و ادامه داد:
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ام؟ ها بیهام خوبن؟ زشت نیست با اینراستی؛ لباس-

ذاشتی کردم آخه! حداقل میصورتم رو هم اصالح ن

 یه سلمونی برم.

 ام کوبیدم و باحرص گفتم:دستم را به پیشانی

خواد بابا. حاال انگار داره میره خواستگاری! نمی-

 عجله کن، وقت نداریم.

ای که بود، سوار ماشینش کردم و ماشین با هر بدبختی

سمت خانه دایی هدایت کرد. دل توی دلم نبود و را به

د که وضعیت آقابهادر هم بدتر از من مشخص بو

است. چنان استرسی داشت که مدام دست به ریش 

کشید و پشت نشسته بر روی صورتش میکم

برد. دقایقی بعد، جلوی گاهی، سرعت را باال میگاه

 کرد.در ایستاده بودیم و بهادر، به در حیاط نگاه می
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 کار کنیم؟حاال چی-

 خصمانه نگاهش کردم.

 شینیم و به در زل بزنیم. خوبه؟تا صبح ب-

از ماشین پیاده شدم و در سمت او را هم باز کردم تا 

 پایین بیاید.

 عجله کن!-

داخل خانه شدیم و زندایی با خوشامدگویی گرمی، 

بهادر را تا باالی خانه کشاند. به پشتی تکیه زد و 

 معذب نگاهمان کرد.

 شرمنده من... مزاحم شما هم شدم. واقعیتش...-

 نگاهی به من انداخت و متاسف سر تکان داد.

 لیال مجبورم کرد!-
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 زندایی خندید و لپم را کشید.

اتفاقا کار خوبی هم کرد! شما بشین، من االن چایی -

 میارم. 

دنبال خود، به آشپزخانه دستم را گرفت و مرا به

 کشاند.

زندایی، قربونت برم، میری داییت رو از اتاقش -

مید بهادر مهمون ماست، رفت بیرون بیاری؟ تا فه

 توی اتاق و در رو بست.

توانستم از دست این دو نفر، سر به کوه و چرا نمی

بیابان بگذارم؟ نفسم را با شدت بیرون فرستادم و 

 کالفه گفتم:

 بحث و دعوا که به راه ننداخت؟-
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نه مادر، هیچی نگفت. فقط برگشت به اتاق. تو برو -

ه. گیرکنه و بهونه میمی دنبالش، اگه من برم باز اخم

 تونه روی حرف تو حرف بیاره.باز نمی

 

 

 

 

 هشتاد_و_پنجم

 

باالخره دایی را با هزار قسم و آیه، از اتاقش بیرون 

می زده سالکشیدم. بهادر با دیدنش، بلند شد و شتاب

داد که دایی با تکان سرش، جوابش را داد و 
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رویش نشست. مهران هم که تازه به جمعمان هروب

رویم نشست و برایم چشم و ابرو پیوسته بود، روبه

دید؟ انتظار آمد که چه شده. واقعا وضعیت را نمی

 داشت چی شده باشد؟!

دونید دیگه برای چی خب دایی... خودتون می-

 امشب مهمون دعوت کردیم؟

و زندایی فنجان چایی را جلوی پای دایی گذاشت 

داد خیلی آرام به آشپزخانه بازگشت. انگار ترجیح می

طرفم برگرداند و بهجلوی چشم دایی نباشد! سرش را 

 با بداخالقی گفت:

 بهش بگو من هیچ حرفی باهاش ندارم دایی جان.-

 صدای ناراحت و آرام بهادر به گوشم رسید:

 ست لیال.فایدهمن که گفتم... اومدنم بی-
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 پزخانه گفت:بلند شد و رو به آش

 ممنونم بابت چایی زنداداش.-

خواست قدمی بردارد و برود که بلند شدم و بازویش 

 را گرفتم.

صبر کن ببینم؛ کجا داری در میری؟ داداشت گفت -

خوام، تو هم باید بگی باشه خداحافظ؟ حتی یه نمی

 کنی؟تالش کوچیک هم برای قانع کردنش نمی

 دایی با طعنه گفت:

خوام؟ داداش؟ مگه این بچه نمیداداشش بگه -

چیزها برادری حالیشه؟ اصال مگه... مگه متوجه این

 میشه؟

 بهادر سرش را پایین انداخت و پشیمان زمزمه کرد:



 

Romanzo_o 628 

 دیدی گفتم اومدنم اشتباه بود؟-

مهران نزدیک پدرش شد و چیزی کنار گوشش زمزمه 

اش را کرد که دایی سری تکان داد و فنجان چایی

داشت آرامش کند و گویا بدتر گند  برداشت. سعی

زده بود! بهادر رو به دایی کرد و با صدای لرزانی که 

 از او سراغ نداشتم، گفت:

از آقابزرگ پرسیدید دلیل کارش رو؟ اصال ازش -

پرسیدید که اون پسر احمق از چیزی باخبره یا نه؟ یا 

تا اسِم... تا اسِم خواستگاری به گوشتون خورد، گفتید 

کس و چشمش رو درمیارم همهه پسره بیغلط کرد

ام ببینمش؟ نه دیگه... اصال چرا اگه دور و بر خونه

 باید بپرسید؟ مگه مهمه؟
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اشک چشمم را پاک کردم و نگاه ملتمسم را به 

 چشمانش دوختم.

 طوری نگو...این-

چطوری نگم؟ غیر از اینه؟ خان داییت اگه واقعا من -

لحظه فکِر... یه دونست که حتیرو داداش خودش می

د! من زناپاکی من به سرش نمیشرفی و چشمفکِر بی

های همین توی همین خانواده بزرگ شدم، بین بچه

وقت... روی ناموس خودم چشم داشتم؟ خونه و اون

 دونستم؟زاده بودم و نمیقدر حروماون

 دستم را از دور بازویش جدا کرد و دلخور گفت:

 دونم تو فقطنکنه. می بابت امشب هم دستتون درد-

خواستی دایی جون... ولی دیگه خوبی ما رو می

 حرفش رو هم نزنی.
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 نگاه حیرانم را به مهران دوختم و آرام لب زدم:

 کاری کن!یه-

 مهران سریع به خودش آمد و به دایی گفت:

بابا؟ حداقل بشین دو کلوم مردونه حرف بزن. این -

نگاه کن، حتی  تیکه انداختن و طعنه زدن برای چیه؟

کنه! شما بشین قدر بچگونه رفتار نمیلیال هم این

چیز همونی بود که فکر صحبت کن. اگه همه

 کردی، اصال یکی بخوابون در گوش من!می

سری از روی تاسف تکان دادم و آهی کشیدم. حتی 

طرف در خانه قانع کردنش هم عین بچه آدم نبود! به

ه دایی با صدایی دویدم تا جلوی بهادر را بگیرم ک

 نسبتا بلند پرسید:
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یعنی تو از قضیه خواستگاری خبر نداشتی؟ هیچی -

 به آقابزرگ نگفته بودی؟ 

که دست بهادر روی دستگیره خشک شد. بدون این

 بچرخد، جوابش را داد:

نمک بخورم و نمکدون بشکنم؟ روی برادرزاده -

خودم... چشم داشته باشم؟ باید شرفم از سگ هم 

 اشه...تر بکم

 در را باز کرد که صدایی دوباره صدایش کرد:

 داداشت شام گذاشته.جا. زنبیا بشین این-

آلود خندیدم و به بهادر نگاه ناباور و با چشمانی اشک

شد انگار! برق اشک را در کردم. او هم باورش نمی

چشمانش دیدم و سپس لبانش، به خنده کش آمدند. 
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هم،  سید و شانه به شانهام را عمیق و پرمهر بوپیشانی

 به هال بازگشتیم. 

دایی مشغول صحبت با بهادر بود. هنوز هم باهم 

سرسنگین بودند و دایی بیشتر شنونده بود تا گوینده. 

ای کشاندم و با از گوش مهران گرفتم، او را به گوشه

 حرص گفتم:

خواستی ابروش رو زدی؟ میاش گند میچرا همه-

کردی! مش رو کور میزدی چشدرست کنی و می

 واسه چی آخه؟
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 هشتاد_و_ششم

 

 با خنده لب گزید و گفت:

تونم توی این مواقع هم کار کنم آخه؟ نمیچی-

دوتا واقعا باهم آشتی کردن  جدی باشم! ببینم... این

 چیز بینشون گل و بلبل شده؟دیگه؟ االن همه

 کردم و آرام زمزمه کردم:نگاهی بهشان 

 امیدوارم. فقط....-

 طرفش چرخاندم.سرم را به
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جا. بذار دایی با برو دنبال آقابزرگ و بیارش این-

ذره شک و آقابزرگ هم صحبت کنه. تا اگه یه

 کدورت توی دلش مونده هم از بین بره.

 ابرویی باال انداخت و دست به سینه، نگاهم کرد.

 رسه؟چی به من می-

 اره گوشش را گرفتم و پیچاندمش.دوب

خاطر اون چرندیاتت، گلدون رو زنده موندنت! که به-

 روی سرت نشکونم و پشت خونه چالت نکنم!

 سری از روی تاسف تکان دادم.

فهمم با چه امیدی اومدم پیش تو و ازت اصال نمی-

 خوام؟ کمک می
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باخنده گوشش را از بین انگشتانم بیرون کشید و 

 گفت:

 ، باشه. غلط کردم. میرم دنبال آقابزرگ.باشه-

باالخره او را هم راهی کردم و به آشپزخانه رفتم تا به 

حالی، روی زندایی کمک کنم. آن طفلک هم از خوش

گفت بهادر گناه دارد و نباید اذیتش پایش بند نبود. می

هایش، گفتم به اندازه بچهشود. دروغ نبود اگر می

ا کنارش ماندم و کمکش ساعتی ردوستش داشت. نیم

کردم. آقابزرگ هم آمد و مهران کمک کرد تا سفره 

های برنج را به مهران شام را پهن کنیم. زندایی دیس

 داد تا ببرد و رو به من گفت:

راستی دخترم، آخرهفته که کاری نداری؟ گفتم... -

 گفتم کمکم کنی برای آماده کردن شام. مهمون داریم.
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رشت گذاشتم و لبخندی به مالقه را درون ظرف خو

 روی زندایی زدم.

 نه هیچ کاری ندارم. مهمون کی هست حاال؟-

جا کاسه خورشت را برداشتم که با حرفش، همان

 خشکم زد.

داداشم و اون آقایی که داییت گفته بود. دعوتشون -

 مون.کردم، آخرهفته برای شام بیان خونه

وای... منظورش یوسف بود؟ آخر به این زودی؟ 

هم همراه ویگن با آن رفتار عجیب و هم... آننآ

های سنگینش؟ بدون شک قلبم از شدت استرس نگاه

 ایستاد!و ترس از حرکت می

 کنم.دایی، هستم. کمکتون میمن... آره زن-
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نگاه پرمحبتش را از من گرفت و ظرف ساالد را 

برداشت. بدون حرف، سر سفره نشستم و مشغول 

که کردم تا اینغذایم بازی می شدیم. هرچند، بیشتر با

قدری استرس گرفته بودم که بخواهم چیزی بخورم. به

ت. رفحتی آب هم مثل خرده سنگ از گلویم پایین می

آمد؟ همه کسانی که دل چرا این بال داشت به سرم می

شدند و خودشان را داده بودند، مثل من درمانده می

 باختند؟می

ن درباره مهران زده هایی که ویگسمت حرففکرم به

بود، رفت. یعنی... یعنی مهران چیزی به او گفته بود؟ 

حتی فکر کردن به وجود یک حسی غریب بین من و 

خواستم او را از خودم داد. نمیاو هم آزارم می

ناراحت کنم یا برنجانمش. مهران پسر خوبی بود. 



 

Romanzo_o 638 

اندازه مازیار دوستش داشتم. مسلما دقیقا به

داشتنی خواهرانه به ساسی جز دوستتوانستم احنمی

ترساند. های ویگن مرا میاو داشته باشم. اما حرف

توانستم قبولشان کنم اما باید با مهران صحبت نمی

کردم تا از او هم مطمئن شوم. وگرنه ماندن من در می

ی مردی که دوستم داشت و احساسی همانند خانه

 عشق به او نداشتم... اشتباه محض بود.

را خوردیم و به زندایی کمک کردم تا سفره را  شام

ای نشسته و مشغول مطالعه جمع کند. مهران گوشه

 طرفش رفتم، باالی سرش ایستاده و آرام گفتم:بود. به

 میشه باهات صحبت کنم؟-

 عینکش را پایین آورد و از باالی عینک، نگاهم کرد.

 کار دارم، برو بعدا بیا.-
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 منم کارت دارم خب!-

 پاراگراف آخرم مونده. بخونم، چشم.یه -

ای درهم، نگاهش کردم. م دادم و با قیافهاچینی به بینی

کردم این موجود قرار است احساساتی چرا فکر می

 کرد جلویکه سعی میآدمیزادی داشته باشد؟! درحالی

اش را بگیرد، کتابش را بست و روی پاهایش خنده

 کرد و منتظراش صاف گذاشت. عینکش را روی بینی

 چشم به من دوخت.

 شده؟بگو؛ چی-
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 هشتاد_و_هفتم

 

 زنم.خب... به خوندنت برس، بعدا بهت سر می-

اش در آنی کنار رفت و طبعی و لطافت چهرهشوخ

انگار که با نگاهش بخواهد ذهن مرا بخواند، 

ن زمان مناسبی ای به چشمانم خیره شد. االچندثانیه

برای صحبت کردن با او نبود. باید این مکالمه را به 

کردم. لبخند سستی به رویش زمان دیگری محول می

زدم و بلند شدم. سرم را برگرداندم و نزد زندایی رفتم 

تا شده برای چنددقیقه، از شر آن نگاه کنجکاو راحت 

 شوم.
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در  دمباالخره آقابزرگ و بهادر قصد رفتن کردند و تا 

همراهیشان کردم. جلوی در ایستادم بودیم که مهران 

 بازویم را گرفت و مرا به داخل خانه کشاند.

 خواستی باهام حرف بزنی؟هی... می-

نگاهم بین مهران و بیرون در چرخید. دایی و زندایی 

نستم دابیرون در ایستاده و مشغول صحبت بودند. نمی

گاه یک لحظه، ن بازگشتم کار درستی است یا نه. برای

 طرف ما چرخید و سرسری گفت:بهادر به

 شما دوتا برید داخل، هوا سرده.-

زندایی هم تایید کرد، مرا به داخل حیاط هل داد و 

باز گذاشت. کالفه سری تکان دادم و الی در را نیمه

 رو به مهران گفتم:

 خواستی باهام حرف بزنی. بیا بریم باال.خب... می-
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العمل دیگری، جلوتر از من به سو خودش بدون عک

راه افتاد. نگاهش کردم؛ قد بلندی داشت، مهربان بود 

رسید. اصال اخالق زننده و نظر میسیما بهو خوش

تندی نداشت. حتی زمان بحث و دعوا هم دوست 

های تلخ را بگیرد. داشت شوخی کند تا زهر لحظه

ها، خانواده خوب و کار خوب و... همه جدای این

چیز سرجایش بود، جز آن یط را داشت. همهشرا

 ای که باید را...دادگیدل

خواستم ناراحتش کنم. و دوست نداشتم از نمی

سمت سحر دستش بدهم. پس... باید بحث را به

کشاندم؟ یا صحبت از او... حماقت محض بود؟ می

های زیرزیرکی سحر به مهران چندباری متوجه نگاه

سرمان کرد یا سربهیشدم. هربار که او شوخی م
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گذاشت، هربار که هوایمان را داشت و با می

کرد، لبخند واقعی را روی هردویمان بااحترام رفتار می

 دیدم و...لبان سحر می

ام در هال را بستم و لب گزیدم. خب... پنهان کاری

های روزانه سحر برای چه بود؟ چندخطی از یادداشت

 ، خوانده بودم!را که تصادفا دم دست گذاشته بود

رویم سرم را بلند کردم و با دیدنش که دقیقا روبه

ام حبس شد. اخمی روی ایستاده، نفس در سینه

 صورتم نشانده و با تشر گفتم:

 مونی جلو روی آدم؟ ترسیدم!طوری میچرا این-

 بگو ببینم. قضیه چیه؟-

ابروهایم باال پریدند. همین وسط هال بحث را پیش 

که احتمال بیدار بودن م وقتیهکشیدم؟ آنمی
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خواهرش و آمدن پدرومادرش بود؟ امکان نداشت! 

 لبم را تر کردم و شجاعت به خرج دادم:

 بیا بریم اتاق من.-

 متعجب و باخنده گفت:

 ها؟-

 اش کوبیدم.مشتی به شانه

تونم هر حرفی برای حرف زدن! وسط خونه که نمی-

 رو بهت بزنم!

 که پشتنشاند و درحالیلبخندی موذی روی لبانش 

 داشت، آرام گفت:سرم قدم برمی

 خب، از این بحث داره خوشم میاد.-
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سری از روی تاسف تکان دادم. این موجود قرار نبود 

طرفش آدم شود! داخل اتاقم شدیم و در را بستم. به

چرخیدم که متوجه شدم دست به سینه ایستاده و 

 سر تکان داد.کند. ابروهایش را باال برد و نگاهم می

 

 

 

 

 هشتاد_و_هشتم

 

هات رو بزن. از سر شبه کنجکاوم زود باش حرف-

 کردی، صدات هم درنمیاد.
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هم پیچاندم و لپم را از داخل گزیدم. انگشتانم را به

 وجه!هیچآمادگی گفتنش را داشتم؟ به

ت صحبت خواستم درباره سحر باهاواقعیتش... می-

 کنم.

روی صندلی زواردررفته گوشه اتاقم نشست و 

 ، نگاهم کرد.سینهبهدست

داره جالب میشه! درباره چِی سحرخانوم قراره باهم -

 حرف بزنیم؟

طرفش ام را برداشتم و بهخودکار روی میز کناری

 پرت کردم که باخنده سرش را دزدید.

 آدم باش مهران! دودقیقه جدی باش، بذار تمرکز-

 کنم!داشته باشم، بدونم دارم چه غلطی می
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 خب، خب. باشه! بگو ببینم. سحر خانوم چش شده؟-

 تو... احساسی بهش داری؟-

 جا شد.لبانش را جمع کرد و روی صندلی جابه

 منظورت چیه؟-

 اش بدونم.من... فقط کنجکاو بودم که درباره-

 خندی به رویم زد.نیش

 چه سودی برای تو داره؟-

 که باید چه غلطی کنم.فهمیدن اینفقط -

 مگه قراره چه غلطی کنی؟-

چرا سعی داشت با آن لحن آرام و سواالتش گیجم 

 کند؟
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احساساتی... به گمونم یههمون دوستم... سحر... به-

یکی داره. البته هنوز مطمئن نشدم ولی... حس 

 شیشمم میگه تویی.

 اش کشید و کنجکاو پرسید:دستی به چانه

 کنه؟شیشمت فقط روی دوستت کار می این حس-

 منظورت چیه؟-

عینکش را از روی چشمانش برداشت. سرش را باال 

 اش را به چشمانم دوخت.آورد و نگاه جدی

 کنه، نه؟درباره من صدق نمی-

 رویش تکیه زدم و آرام پرسیدم:به میز روبه

 تو هم کسی رو دوست داری؟ کسی... غیر از سحر؟-
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طوالنی شد، سریع از میز فاصله اش که نگاه خیره

 گرفتم و تند گفتم:

ردم. کببخشید، من نباید توی این موضوع دخالت می-

 اصال...

 طرف در رفتم و ادامه دادم:به

 ها...میرم کمک زندایی. ظرف-

 میان حرفم پرید:

 وایستا! در رو ببند و بیا تو.-

هم فشردم. اصال هایم را بهچشمانم را بستم و پلک

کردن درباره این قضیه، کار اشتباهی بود. چه  صحبت

فکری با خودم کرده بودم؟ کالفه در را بستم و نگاه 
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زارم را به او دوختم. از روی صندلی بلند شد و برایم 

 چشم و ابرو آمد.

 بیا بشین روی این صندلی.-

که چیزی بگویم، گوش به حرفش دادم و بدون این

یز تکیه زد و طرف صندلی رفتم. خودش هم به مبه

 سینه، نگاهم کرد.بهدست

حاال که سر صحبت رو باز کردی، پای ادامه بحث -

 هم بمون. کجا در میری؟

 گوشه لبم را گزیدم و پشیمان گفتم:

 بهتر بود که برم.-

 برای کی؟ تو یا من؟ -
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زده سرم را پایین انداختم. بحث گر گرفتم و خجالت

بود که بخواهد تر از آنی با او فایده نداشت. سرتق

 خیال این بحث مزخرف شود!بی

قدری بهش نزدیک شدی که دوست جدیدت... اون-

 وقت بعدبدونی یه احساسی به یه شخصی داره؛ اون

یزیم چ از چندماه زندگی با من، نتونستی بفهمی من یه

 هست؟

 

 

 

 

 هشتاد_و_نهم



 

Romanzo_o 652 

 

 زیرچشمی نگاهش کردم.

 دادی.خب... اصال نشون نمی-

 اش را باال برد.پلکی زد و گوشه بینی

کارها رو دربیارم؟ خوره ادای پنهونواقعا؟ به من می-

 خواستی ببینی؟نشون ندادم یا خودت نمی

 من...-

 که نگاهشآنبا انگشت، روی میز ضرب گرفت و بی

 به من باشد، زمزمه کرد:

کردم هم باهوش قدرها که فکر میخیالش. اونبی-

 نیستی! فراموشش کن. من میرم...

 از میز فاصله گرفت که صدایش زدم:
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 صبر کن مهران.-

 از روی شانه نگاهم کرد.

 برای چی؟-

شدم... شده به قیمت فهمیدم و مطمئن میباید می

 ندیدن دوباره او!

قدرها هم باهوش نیستم؟ چرا یعنی چی من اون-

میری؟  ذاری و درهات رو نصفه میحرف

 هات کامل کن، بذار بفهمم دردت چیه.صحبت

رویم ایستاد. طرفم چرخید، جلوتر آمد و روبهبه

گاه صندلی گذاشت که دستانش را دوطرفم، روی تکیه

در خودم جمع شدم و معذب، بازوهایم را بغل کردم. 

زده، سرم را پایین روی صورتم خم شد که خجالت
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شردم. خدا لعنتت کند هم فهایم را بهانداختم و پلک

 های مسخره بود؟لیال؛ االن وقت پرسیدن این سوال

داری بدونی دردم چیه؟ باشه... میگم  واقعا دوست-

 بهت!

اش را روی صورتم قفل کرد. نفس نگاه براق و عصبی

اش عمیقی گرفت که چشم بستم تا چشمانش طوفانی

 را نبینم.

من رو فهمیدم قراره چشم ببندی و چطور باید می-

قدر کردم که ایننادیده بگیری؟ فکرش رو هم نمی

فکر باشی... مِن خر... مِن احمق حواس و بیبی

 دوستت دارم! 

نفسم بند آمده بود و حتی نایی برای دمی دیگر هم 

ها را بشنوم و... خواستم این حرفنداشتم. نمی
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هردویمان را در این موقعیت قرار بدهم. اما متاسفانه... 

سیدم ترکه نباید، به میان کشیده شده بود و میحرفی 

از جمالت بعدی و بعدتری که قرار بود به زبان 

 بیاورد.

چطور تونستی کور باشی لیال؟ چطور تونستی -

 .کردم..ساکت بمونی و احوال من رو نبینی؟ فکر می

 تر گفت:فاصله گرفت و آرام

 ها عشق وکردم لیالی عاشق، بیشتر از اینفکر می-

 عاشقی حالیش باشه.

لبم را به زیر دندان کشیدم و گزیدمش. سرم به دوران 

اش های بعدیخواستم حتی به حرفافتاده بود و نمی

گوش بدهم اما این چهره رنجور جلوی چشمانم... 

 ها هم بشوم؟خیال آنتوانستم بیمگر می
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خوای حرفی بزنی؟ اعتراضی هم به وضع حاضر نمی-

 ای ابراز تنفر کنی؟ خونداری؟ حتی نمی

 بار نالید:دستی روی صورتش کشید و این

چیزی بگو لیال. حرف بزن حداقل بدونم که یه-

 هام رو شنیدی و فهمیدیشون!حرف

دانستم که باید از خر شیطان پایین بیایم و لب به می

سخن بگشایم اما... حرف زدن درباره احساسم به او و 

اصال مگر چیزی هم مان... برایم سخت بود. رابطه

توانستم به مهران بگویم؟ مثال تو اشتباه کردی که می

شد بگویم که من عاشق مرا دوست داشتی؟ یا می

شخص دیگری هستم و این احساست از بیخ و بن 

توانستم بگویم که مثل مازیار غلط است؟ حتی می
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خواهم این قضیه را بیشتر از این، دوستت دارم و نمی

 کش بدهیم؟

 

 

 

 

 نودم

 

ام را باال بیاورم. توانستم کلمات درون سینهکاش می

ن اتاق و ای توانستم با یک پلک زدنی، از اینکاش می

خانه دور بشوم و تمام اتفاقات این لحظه، به دست 
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شان چیزی نبود جز فراموشی سپرده شوند. اما... همه

 دن بهشان، امکان ناپذیر بود.آمالی شیرین که رسی

 دونم چی بگم مهران.من... نمی-

که زیرچشمی نگاهم به میزم تکیه زد و درحالی

 کرد، صدایش را پایین آورد و آهسته پرسید:می

دونم چی بگمت رو چی تعبیر کنم؟ این نمی-

خوای ای؟ یا... میعقیدهکه... تو هم با من هماین

 م بیرون؟ گورم رو از این اتاق گم کن

 توانستم نفس بگیرم؟هوا بود؟ پس چرا نمی

 طوری حرف نزن.این-

زنم. تو بگو! االن باید باشه. اصال من حرف نمی-

 دقیقا چه غلطی بکنم؟
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لب گزیدم و سرم را پایین انداختم. این اتفاقات را 

خواستم. اصال از کدامشان را نمیخواستم. هیچنمی

 ای به بار بیاورم!جعهگذشت که چنین فافکرم هم نمی

 کار کرده بودم؟چه

کنم بهتره این صحبت رو به بعد من... فکر می-

 ایم و...موکول کنیم. االن... االن خسته

کنم باشه، قبول. این صحبت رو هم تمومش می-

ا ای یطی که راستش رو بهم بگی. تو خستهشربه

 خوای از زیر جواب دادن در بری؟می

گرفتم و غمگین نگاهش کردم. چرا بازوهایم را بغل 

توانستم حرفم را بزنم و جفتمان را خالص کنم؟ نمی

نفسم را کالفه بیرون فرستادم و به چهره درهم و 

خواستم حرفی بزنم و او متفکرش چشم دوختم. نمی
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را از خودم برانم. مهران برایم عزیز بود و 

توانستم تحمل کنم که خودم اش... نمیشکستگیدل

 این بالها باشم. مسبب

 خوام...تونم حرفی بزنم مهران. نمینمی-

طرفم آمد. صدایش آرام اش را از میز گرفت و بهتکیه

 کرد.بود و همین، دل آشوبم را کمی آرام می

گوش کن دختر خوب. هر تصمیمی بگیری و هر -

ذارم و... حتی اگه بخوای حرفی بزنی، بهش احترام می

شم همون مهران سابق. اصال جوابی منفی بهم بدی، می

به روی خودم هم نمیارم که چنین اتفاقی افتاده. 

خوبه؟ تو... تو نگران چیزی نباش. فقط... بهم حرف 

 دلت رو بگو. 
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الی چشم تنگ کرد و پس از نگاه عمیقی به مِن 

 احوال، زمزمه کرد:پریشان

 تونی... نه؟ برای همینه مستاصلی؟تو... نمی-

اختم تا اشک چشمانم را نبیند. سرم را پایین اند

ضربان قلبم تا حد امکان باال رفته و هر آن امکان 

ام بیرون بپرد. پاهایش را دیدم که دادم که از سینهمی

رویم ایستاده و انگار قصد حرکت نداشتند. روبه

اجبار سرم را باال آوردم تا ببینمش که نگاهم به به

را لبخند کجش گره خورد و صدای پرآرامشش 

 شنیدم.

جا تمومه. دیگه بیشتر از این کشش این قضیه همین-

خوام تو رو هم اذیتت کنم. بعدا اگه دم و نمینمی
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حالت بهتر شد، بیا و بهم توضیح بده که... چرا. اگه 

 دلت نخواست هم... کال فراموشش کن.

دانستم به چه زبانی از او تشکر کنم. انگار که نمی

را فهمیده بود و سعی  خودش، زبان نگاه خاموشم

داشت با آن لبخند کذایی روی صورتش، نشان دهد 

که با این قضیه کنار آمده. هرچند، خودم هم در دل 

 کردم...کنار آمدنش را آرزو می
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 یازدهم

 نود_و_یکم

 

 فصل یازدهم

 (۹۴۳۱بهمن  –)تهران 

 

 

کشیدم. هنوز هم حرکت نور روی هنوز نفس می

های کردم. نوری که از روزنهپوستم را احساس می

های پنجره کوچک آن باال، به درون باریک میان میله

 تابید. اتاق تاریک و نمور می
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م توانستم قساگر گذِر گاه به گاه این نورها نبود، می

ند. ابخورم که مرا هزاران متر زیر زمین دفن کرده

که باید باشم و... جایی تر از جاییهزاران متر، پایین

که نگهبانانی از خود جهنم به نزدیک به جهنم. جایی

 آمدند.پیشوازمان می

شنیدم. هر از چند گاهی، هایشان را میصدای ناله

آورد. قرار دادند که دلم را به درد میفریادی سر می

سایگی با جهنم قدر زود خود را ببازم اما همنبود این

گذاشت های جهنمی، نمیرو شدن با آن سگو روبه

حتی به داشتن یک زندگی عادی پس از این روزهایم 

 فکر کنم و برای خود رویا ببافم.

ها و فریادهای از سر درد، فقط جا و میان این نالهاین

شد به ترس و مرگ فکر کرد. به بالهایی که بر می
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ی که در دهانمان حس آمد و به مزه خونسرمان می

کردیم. صدایی را از پشت در آهنین شنیدم و از می

 افکار سیاهم بیرون کشیده شدم.

 سحابی؟ مالقاتی داری.-

تکانی سر جایم خوردم و ژاکت زوار دررفته تنم را 

تر دور خود پیچاندم. لبان خشکم را با زبان تر محکم

 کردم و با صدایی گرفته پرسیدم:

 مالقاتی؟ کیه؟-

 حوصله گفت:در سلول با صدای بدی باز شد و بی

 دلت رو خوش نکن؛ بازپرسه.-

سری تکان دادم و با درد، از روی تخت فلزی بلند 

هایم درد داشتند. انگار که برای شدم. تمام استخوان
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ها در داخل آب سرد مانده باشم و سپس پتویی ساعت

اه رتوانستم درست خیس، بر روی پاهایم بیندازم. نمی

توانم به این پاهای بروم. حتی مطمئن نبودم که می

لرزانم تکیه کنم، یا نه. نفسم را پر آه بیرون فرستادم و 

 به آن نگهبان اخمالود نگاه کردم.

 ای هم نداشتم.انتظار دیگه-

سبیل پرپشتی، پشت لبش نشانده و شکم بزرگش را 

جلو داده بود. از بازویم گرفت و مرا همراه خود، به 

اتاق انتهای راهرو کشید. پاهایم دیگر رمقی برای راه 

رفتن نداشتند و جانی در تنم نمانده بود. نگهبان 

 تشری به من زد و باعصبانیت گفت:

 سر پا بمون. چرا داری میفتی؟-

 حوصله نالیدم:بی
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 من خوبم.-

 مشخصه!-

در اتاق را باز کرد و مرا به داخل اتاق فرستاد. نگاه 

 سوزی داشت.و بوی دل آخرش انگار رنگ

بعد از این مالقاتت برات غذا میارم، بخوری. اگه باز -

چال. اندازمت توی سیاهلب به غذات نزنی می

 فهمیدی؟

جانی به رویش زدم و سر تکان دادم. کارم لبخند کم

به جایی رسیده بود که حتی نگهبان بداخالق زندان 

 سوزاند!هم برایم دل می

داخل اتاق چرخیدم. الی طرف در را بست و به

چشمانم را تنگ کردم تا بهتر اطرافم را ببینم. اتاق 
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تر از سلول و راهرو بود و چشمانم را کمی روشن

 کرد.اذیت می

 سالم... بیا بشین سحابی.-

طرف میز رفتم و پشتش جا سالم آرامی دادم. به

 گرفتم.

لحظه از ذهنم گذشت بهم گفتن مالقاتی دارم... یه-

ام اجازه دادین بیان د خدایی نکرده به خانوادهکه شای

دونم؛ به مهران گفتید من اینجاام دیدن من. یا... چه می

 خواسته من رو ببینه.و می

 جا شد و با دقت نگاهم کرد.روی صندلی جابه

جا باخبره، و درخواست مهران از حضورت در این-

 دیدارت رو داشته. فقط درخواستش رد شد.
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راره توی یه دیدار تحت نظر شما هم برای چی؟ ق-

 تون شورش کنیم؟علیه

 ره.تبحث شورش نیست سحابی؛ جرم مهران سنگین-

 

 

 

 

 نود_و_دوم

 

 

 اخمی کردم و صاف روی صندلی نشستم.
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کار کرده؟ سر بریده توی اتاق کارش پیدا چی-

 کردید؟

دیدم. حتی در این نور میبرق نگاه تیره و عجیبش را 

درخشید. نفسش را محکم کم هم چشمان سیاهش می

 بیرون فرستاد و دسته به سینه، چشم به من دوخت.

های منتشر شده، توسط سری از اعالمیهیک-

ای که مربوط با مجله شما بوده، چاپ شدن. چاپخونه

تو گفتی پسرداییت دخلی توی این ماجراها نداره 

نامه جایی، یه اعترافید تو هم اینولی... وقتی فهم

خواست تا پرش کنه و... تو رو هم تبرئه کنه و بری 

 بیرون.

 ناباور زمزمه کردم:
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دونید کار کرده؟ آقای بازپرس شما میاون چی-

چسبه. اصال ها بهش نمیگناهه. این برچسبمهران بی

کارها رو بکنه و خودش مگه چندسالشه که بخواد این

 ست کنه؟رو قاتی سیا

 لبانش را جمع کرد و در جوابم گفت:

ربطی به سن و سال نداره؛ اون پسر قدرت رسانه رو -

اطر ختونست هر غلطی بکنه. و بهدستش داشت و می

 تونه از زیرش در بره.نامه پر شده... نمیاون اعتراف

دستانم را باال آوردم و عصبی و با صدایی دورگه 

 گفتم:

این  تونهمن میگم مهران نمیصبر کنید، صبر کنید! -

کارها رو بکنه، حتی اگه چیزی هم به اسم مجله ما 

تموم شده، تقصیر اون آدمیه که بهتون گفتم. مگه من 
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اسم و آدرس ندادم بهتون؟ بررسی نکردید؟ اصال... 

 اون شخص رو نگرفتید تا ازش بازجویی کنید؟

 سری تکان داد و آرام گفت:

انگار آب شده و رفته زیر فرار کرده. تهران نیست. -

 زمین.

چشمانم را بستم تا افکارم را مرتب کنم. مهران 

توانست این ظلم را در حق توانست... نمینمی

گفت لیال از شدت عذاب وجدان خودش بکند. نمی

 آورد؟گفت دلم تاب نمیمرد؟ نمیشد و میخفه می

با یادآوری موضوعی، رو به بازپرس کردم و باعجله 

 گفتم:

رودبار! یه خونه توی رودبار داشتن. یادمه... یادمه -

ی گلبهش یه اشاره کوچیکی کرده بودن. یه خونه کاه



 

Romanzo_o 673 

نزدیک جنگل. فامیلیش رو از هرکی بپرسید، 

 کنه.راهنماییتون می

 صبر کن ببینم؛ تو مطمئنی؟-

 رمق گفتم:در چشمانش زل زدم و بی

آدرس گناه رو نجات میدم و بهتون دارم جون یه بی-

که خودم هم بهش یه مظنون رو میدم. کسی

 مشکوکم... نباید مطمئن باشم؟

ی پسرداییت رو نامهچرا... چرا... پس من اعتراف-

که اون آدم مدنظرمون دارم تا وقتیپیش خودم نگه می

گناه شناخته شد، آزاد میشه تا پیدا بشه. اگه مهران بی

 اش. برگرده پیش خانواده

 و بردم و آهسته پرسیدم:آب دهانم را فر
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 پس... من چی؟-

 طرفم، روی میز خم شد.سری تکان داد و به

تو باید اول این پرونده رو ببندی و بعد بریم سراغ -

 قتلی که بهش مّتهم شدی!

 

 

 

 

 نود_و_سوم

 

 

 دم عمیقی گرفت و ادامه داد:
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کانون برام بگی؟ به برای شروع؛ چطوره درباره -

گوشم رسوندن که از اعضای کانون نویسندگان بودی. 

 درسته؟

دانست؟ اصال... اصال مگر او... درباره کانون چه می

 کانون مشکلی داشت؟

کردم خب... آره. من عضوش بودم. ولی... فکر نمی-

 مشکلی داشته باشه.

 سری تکان داد و زمزمه کرد:

حتی برای نفس کشیدنت  داره متاسفانه، داره. االن،-

 هم باید اجازه بگیری.

 ام شد و سرش را بلند کرد.متوجه نگاه خیره
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هاش، درباره خب، بگو. درباره تاسیسش، گردهمایی-

دونی حرف بزن و بعد از این هرچی که ازش می

 هات رو مکتوب کن.گو، گفتهوگفت

ام، اشک گوشه آب دهانم را فرو بردم و با سرشانه

پاک کردم. این وضعیت دیگر داشت مرا چشمم را 

 ترساند...می

قدری من... توی جریان تاسیس کانون نبودم. اون-

داد که بخوام توش شرکت کنم و یا سنم قد نمی

عده دونم یهخودم رو حتی اهل قلم بدونم. فقط... می

اهل قلم با مقامات حکومتی مثل آقای هویدا صحبت 

 عدهون رو دادن. یهکردن و پیشنهاد تشکیل این کان

ها و گر که جمعنویسنده، شاعر، مترجم و پژوهش

ها و ها، کافههای ادبی خودشون رو توی خونهگروه



 

Romanzo_o 677 

بردن، دور هم جمع شدن و باهم ها میفروشیکتاب

 تشکیل یه کانون دادن.

خواست داد. انگار نمیهایم گوش میبا دقت به حرف

  اش را هم از دست بدهد.حتی یک کلمه

 ها خبر داری؟از محل دقیق این تشکل-

 خب...-

 سحابی!-

 سرم را پایین انداختم و آرام گفتم:

بار گمونم اولینمطب دلگشای دکتر ساعدی... به-

جا، جا پیشنهاد تشکیل کانون داده شد. جز اوناون

احمد توی کافه نادری هم بود. پیشنهاد اصلی رو آل

سری متن اعضا، یه نفر ازنه ومطب دلگشا داد. چهل
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اش دادن. البته... این قبل آماده کردن و به کنگره ارائه

بود که من حتی به تهران بیام. هنوز... هنوز  از این

 کنکور هم نداده بودم.

ولی موقع تشکیل رسمی کانون تهران بودی؛ نه؟ -

جا بودی و با میل و عالقه خودت رفتی داخل این

دونستی ه میککانون و عضوش شدی. درحالی

 جا هم هستن!ها اونایتوده

 مستاصل گفتم:

من از کارهای سیاسی اعضا خبر نداشتم. من... فقط -

دونستم کسرایی و ابتهاج دیرتر از بقیه بیانیه رو می

امضا کردن. دلیلش رو نپرسیدم و کسی هم بهم چیزی 

نفر از دلیل این تاخیر باخبر نگفت. اگه قرار بود یه

 ل احمد بود، نه من!باشه، اون آ
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بازپرس دستی به صورتش کشید و سری برایم تکان 

داد. نگاه بانفوذش را به چشمانم دوخت و شمرده 

 شمرده گفت:

احمد از فعالیت سیاسی اعضا خبر داشت. آل -

خودش هم کم و بیش مشکوک بود به همکاری. تو 

 درباره درگذشتش چیزی شنیدی؟

 گفتم: سرم را پایین انداختم و با تعلل

شنیدم بیمار بود و یهویی فوت شد. توی َاسالم -

 گیالن درگذشت. 

بله. خیلی زود تشییع و به خاک سپرده شد. اون هم -

پنج سالگی! برای تو عجیب نیست؟ که وتوی چهل

چطور آل احمد که تا همون چندوقت پیش سرحال و 
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هم زدن فوت و به خاک راه بود، توی یک چشم بهبه

 سپرده شد؟

 اباور نگاهش کردم:ن

 ست!اما... دانشور گفت که شایعه-

 

 

 

 

 نود_و_چهارم

 

ش نیست شدنیعنی میگی ساواک نقشی توی سربه-

ور که دانشکنی؟ ایننداشته؟ و این تکذیب رو باور می
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صرف اسم خودش و همسرش این رو نگفته؟ یا 

نشنیدی که گفته جالل  احمد رو های شمس آلحرف

 به قتل رسیده؟

یی توانستم هواسختی مینفسم سنگین شده بود. به

برای تنفس در اطرافم پیدا کنم. چه اتفاقی برایمان 

طور در منجالب غرق شده بودیم؟ افتاده بود؟ چرا این

سرم را میان دستانم گرفته و سعی داشتم افکار 

 :ته گفتام را مرتب کنم که با صدایی گرفآشفته

های کانون متوقف شده. مجوزش رو باطل فعالیت-

القلم شدن و تعدادی هم توی ای ممنوعکردن. عده

های ساواک هستن.  مرگ آل ها و زیر شکنجهزندان

 احمد، کانون رو به تعطیلی کشونده...

 زده نگاهش کردم.آب دهانم را فرو بردم و وحشت
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احمد آلهای شمس من چیزی درباره گفته-

 دونستم.نمی

سرش را به نشان دانستن تکان داد و از پشت میز بلند 

رویم ایستاد دستانش را روی شد. میز را دور زد، روبه

 سینه قالب کرد.

تر از اونی بودی که بخوای درسته. چون مشغول-

بشنوی. حاال بیا از این قضیه بگذریم و بریم سراغ 

آدرس دادی، اما اون آدمی که دنبالشیم. تو بهم یه 

 شناسی.ی رودبارش رو مینگفتی چطور خونه

 دستانش را به حالت تسلیم بودن باال برد و ادامه داد:

خوام. قصد آزردن خوام بدبین باشم. اصال نمینمی-

ها و درک تو رو هم ندارم. قصدم باز کردن گره

 ست. درست قضیه
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 روی صورتم خم شد و با دقت در چشمانم نگاه کرد.

تو اتفاقی به اون خونه رفتی؟ یا جایی اسم و -

 آدرسش رو شنیدی؟ 

 لبانم را با زبان تر کردم و آب دهانم را قورت دادم.

من از خواهرش شنیده بودم که چنین ملکی وجود -

داره. درباره مشخصات و جزئیاتش زیاد مطمئن نیستم 

 ولی... هرچی که بلد بودم رو بهتون گفتم.

 من فاصله گرفت.سری تکان داد و از 

خوبه... خیلی خوبه. پس من روی گمان تو، قمار -

فرستم دنبالش. اگر پیداش کنم و چندتا مامور میمی

کردیم و تونستیم از زیر زبونش حرفی بیرون بکشیم، 

اش ات آزاده که بره و طبق قولم بهت، نوشتهپسرخاله

هم نادیده گرفته میشه. اما اگه پیداش نشد... شما 
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حاال حاالها مهمون من هستید... مشکلی که با دونفر 

 این قضیه نداری؟

 توانستم مشکلی هم داشته باشم؟ مگر می

 نه، خوبه. فقط امیدوارم پای حرفتون بمونید.-

 سری برگه را برداشت.سوی میز، دفتر من و یکاز آن

نگران نباش سحابی. من پای حرفم هستم. تو هم -

اولین روزی که دیدمت برو یه چیزی بخور، نصِف 

 شدی.

 طرف در رفت و دیدم که لبخند کجی به رویم زد.به

کاری با خودت نکن که اگه دیدنت، نشناسنت. اون -

مردی که دنبالشی... شاید اومد و پیدات کرد. دوست 

 طوری ببینتت؟داری این
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غم عالم به دلم سرازیر شد و نفسم را پر آه بیرون 

لش بودم... اصال جویای من فرستادم. آن مردی که دنبا

 و احوال من بود؟

 

 

 

 

 

 دوازدهم

 نود_و_پنجم

 

 فصل دوازدهم
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 (۹۴۳۱سال  -)تهران 

 

 

شنیدم اما افکارم صدایش را از داخل کالس می

قدری مشوش و آشفته بودند که فعال، زمانی برای به

آرام و ساکت، داخل کالس ام نداشتم. افکار دخترانه

سمت صندلی خالی ته کالس رفتم و روی شدم. به 

 صندلی جا گرفتم.

هایی که دیشب حالم اصال خوب نبود. بابت حرف

ریخته و عجیبی دیده همهای بهمهران زده بود، کابوس

بارید و... بودم. کابوس چشمانی که ازشان خون می

 اخت.اندحتی تصورشان هم تنم را به لرزه می
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توانستم در حِق من آدِم خیانت کردن نبودم. نمی

طور بدی کنم. جدای سحر... چطور سحر، این

توانستم چشم روی احساس و قلبم بپوشانم و می

هم وقتی دل در گرو احساسات مهران را قبول کنم، آن

 دیگری داشتم؟

کاغذی را از داخل دفترچه کندم و درون کتابم 

رم س عمیقی گرفتم تا فکگذاشتمش. چشم بستم و نف

جا جمع کنم. نوشتن، بهترین راه برای دور را یک

 شدن از تمام آن افکار مشوشم بود...

کتاب را بستم و سرم را باال آوردم. دانشجویان داشتند 

یر قدر ذهنم درگرفتند. آنیکی از کالس بیرون مییکی

 اتمام کالس هم نشده بودم.  بود که متوجه
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خاندم و به شخصی که کنارم ایستاده سرم را آرام چر

بود، نگاه کردم. دیدِن آن نگاِه مخملی کافی بود، تا 

ام دود بشوند و بروند همه افکار سیاه و خاکستری

 هوا...

که حتی از وقتی اومدی داخل کالس، بدون این-

سرت رو باال بگیری و نگاهم کنی، مشغولی. چی 

تموم طوری تو رو مشغول کرده که دوساعت این

 نگاهت رو از من دزدیدی؟

توانست عذاب روحم را فقط همین مرد بود که می

ر تک کلماتی که بتسلی ببخشد. وجوِد یوسف و تک

 شد.ام میآورد، مرهمی بر روان آشفتهزبان می

مهم داشتم. باید امروز پستش  ببخشید، من... یه نامه-

 کنم.
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 رد.طرفم دراز ک سرش را تکان داد و دستش را به

 کنم.برم پستش میبده بهم، امروز می-

دید... مهران رنگم پرید. اگر محتوای داخل نامه را می

 گذاشت! را زنده نمی

 خب... زحمت میشه. خودم...-

 لیال؟ لجبازی نکن. قول میدم حتی یک کلمه از نامه-

 ات رو هم نخونم. خوبه؟محرمانه

یرون لبخند خجولی زدم و کاغذ را از الی کتاب ب

کشیدم. نامه را تا کردم، به او دادم و سپس، مشغول 

 هایم شدم.جمع کردن کتاب

باز طبق معمول، من آخر از همه از کالس بیرون 

رفتم که مبادا کسی آمدم. با فاصله از یوسف راه می
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خواستم برای بویی ببرد و شک کنند. نمی

 کداممان دردسر بتراشم. هیچ

طاقت نیاورد انگار. به طرفم  فاصله گرفتنم را که دید،

 آمد، سرش را خم کرد و آرام پرسید:

گیری؟ این فاصله چرا داری از من فاصله می-

 ها رو دوست ندارم لیال.گرفتن

 زده گفتم:لب گزیدم و خجالت

 اینجا دانشگاهه، مجبورم.-

هم حرکت  کاماًل ناگهانی نزدیکم شد و شانه به شانه

رویش دوخت و مصمم کردیم. نگاهش را به روبه

 گفت:
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کی قراره چیزی بگه؟ و بابت چه موضوعی قراره -

 من رو از نزدیکی به تو منع کنن؟

سرم را تا حد امکان پایین انداختم و شرمگین زمزمه 

 کردم:

کنم! االن راهرو شلوغ یوسف؟ زشته! خواهش می-

 میشه.

ایستاد و نگاهم کرد. دستم را گرفت که نفسم بند آمد 

های لذت و تفریح، به رنگ عوض کردن و او با

 ام چشم دوخت.چهره

کنم و ازت فاصله طی دستت رو ول میبه شر-

 به آخِر اسمم اضافه کنی.« جان»گیرم که یه پسونِد می

گرفت؟ برای چه اش از کجا نشأت میبازیهمه لجاین

 آمد؟با من و قلب ضعیفم راه نمی
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 لجبازی نکن بچه، دستم رو ول کن.-

 

 

 

 

 نود_و_ششم

 

 خیال گفت:ای باال انداخت و بیشانه

 نه؛ اول بشنوم، بعد.-

 با خنده و زاری نالیدم:

های تخس جا؟ یوسف داری ادای پسربچهِا، این-

 ها.چهارساله رو در میاری
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سمت در خروجی به خندید و دستم را ول کرد. به 

 راه افتاد و در همان حال گفت: 

تری برای رها کردنت بعد، شروط سخت دفعه-

ذارم. امروز رو چون دانشگاه بودیم، از خیرش می

 گذشتم.

هایم را روی هم فشردم و کالفه نفسم از حرص دندان

ا خواست مرا یرا بیرون فرستادم. در هر حال می

حرص بدهد، یا خجالت. کاًل از این دو حالت خارج 

 نبود! 

سحر شدم.  از ساختمان بیرون آمدیم که متوجه

زد و انگار روی نیمکت همیشگیمان، قدم میروبه

دلیلش  رسید.منتظر کسی بود. خیلی آشفته به نظر می
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ه بدی ب اش، دلشورهدانستم اما... این آشفتگیرا نمی

 بود.جاِن من انداخته 

طرفم آمد. خود را با دو قدم بلند به او تا مرا دید، به 

رساندم و از یوسف فاصله گرفتم. بغلم کرد و نگران 

 چشم به من دوخت.

 سالم عزیزم. حالت خوبه؟-

لرزید. دوباره بغلش کردم و از او خواستم اش میچانه

در همان حالت، برایم توضیح بدهد. گفت که احوال 

نیست و برای مدتی، از کار پدرش چندان خوب 

تواند سر کار برود. گویا درد کار شده. یعنی نمیبی

کمر و گردنش، باالخره کار دستش داده. حاال هم 

مهران او را خواسته تا در دفتر با او صحبت کند که 

هایش هم از دو حالت خارج نیست. یا پدرش حرف
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ه اخراج خواهد شد، یا عجالتًا او را به جای پدرش، ک

ت اش تقریبًا به ادبیاچون تحصیل کرده است و رشته

 کند.نزدیک است، استخدام می

گفت اگر مهران پدرش را اخراج استرس داشت، می

کند، دیگر پدرش هیچ امیدی برای بهبود یافتن 

نخواهد داشت. سعی داشتم آرامش کنم اما او 

تر از آن بود که بتواند با جمالِت مثاًل مضطرب

 ، آرام بگیرد.امیدبخش من

سحر، کم و بیش از احساس بین من و یوسف خبر 

دیگر دانست قبل از آمدنم به دانشگاه، همداشت. می

شناختیم و حتی داستان آشناییمان را برایش را می

تعریف کرده بودم. اما جرئِت به زبان آوردن دوست 

 داشتنم را پیش او نداشتم.
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 رو به یوسف کردم و معذب گفتم:

 کالی نداره، من با سحر میرم دفتر. اگه اش-

نگاه یوسف بین من و سحر چرخید و آرام و بامتانت 

 جوابم را داد.

جا هم رسونمتون. از اوناگه مشکلی ندارید، من می-

 زنم.ی پست میسری به اداره

چشم به سحر دوخته و منتظرش ماندم. او هم انگار 

مخالفتی نداشت. با تاییدش، سوار ماشین شدیم. 

زده، در صندلی جلو نشستم و سرم اجبار و خجالتبه

طرف شیشه برگرداندم تا چشم در چشم او را به

که چیزی نشوم. یوسف هم مردانگی کرد و بدون این

 کرد.  طرف دفتر هدایتبگوید، ماشین را به 
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مسیر را به سکوت پشت سر گذاشتیم. با رسیدنمان، 

زده را درون سحر زودتر از من پیاده شد و مِن شرم

 ماشین تنها رها کرد.

 خواستم در ماشین را باز کنم که صدایم زد:

 عروسک؟-

 ناخوداگاه زمزمه کردم:

 جانم؟-

دم، کراش بیشتر از چیزی که فکرش را مینگاه خیره

چشمان آبی، دیگر نفسم را هم بند  طول کشید و آن

 آورد.
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 نود_و_هفتم

 

 دستم روی دستگیره نشست و آرام گفتم:

 من میرم... بااجازه.-

 فقط گفت:

 مراقب خودت باش.-

و منتظر ماند تا پیاده شوم. در راه فرصت کردم تا 

که  ا، آتشیچندباری نفس عمیق بگیرم و با سرمای هو

شد را کمترش کنم. خدا ام به صورتم ساطع میاز یقه
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تر از آنی بود که کردم که سحر، فهمیدهرا شکر می

 هایم طلب کند.بخواهد علت برای سرخی گونه

کردم تا یوسف وارد دفتر شدیم و من در دل دعا می

نامه را نخواند. مهران داخل دفتر بود. با وارد شدنمان 

آمدگویی به ند کوتاهی زد و برای خوشو دیدنم، لبخ

ما، بلند شد. نشستیم و چای تعارف کرد، که سحر 

خاطر استرسی که داشت، خیلی ناشیانه رو به مهران به

 گفت:

 لطفًا برید سر اصل مطلب!-

ای کرد و آرام خندید و سری تکان داد. تک سرفه

اش را  داخل نعلبکی گذاشت و صاف، فنجان چایی

 شست.روی صندلی ن
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جا رو بدونی. خب... فکر کنم دلیل اومدنت به این-

تونه سر کارش چون پدرت یه مدت مریضه و نمی

 حاضر بشه.

سمت من ی مضطرب سحر، بهنگاهش از روی چهره

کرد، لبخند روی طور که نگاهم میچرخید و همان

 تر کرد و ادامه داد:لبش را غلیظ

ی جایگزین بنا رو بر وجود یه خانم تحصیل کرده-

خوام تا این چند وقت رو ذاریم و از شما میمی

ار دونم کمی کجای پدرتون، تو نشریه کار کنید. میبه

سنگینه و... ممکنه اوایل براتون سخت باشه. اما خیلی 

 کنید، نگران نباشید.زود عادت می

و شروع کرد به توضیح دادن جزئیات برای او. سر از 

ستم چطور از رو تشکر کنم. دانشناختم و نمیپا نمی
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مهران مشغول توضیح وضعیت و شرایط برای سحر 

جا بروم. کمی در خانه بود که اجازه خواستم تا از آن

کار داشتم که باید در نبوِد اهالی خانه انجامشان 

دادم. از روی صندلی بلند شدم که هردویشان به می

 زده گفتم:پایم برخاستند. خجالت

  بشینید توروخدا.-

کرد، نزدیکم شد و آرام سحر که انگار کمی غریبی می

 زمزمه کرد:

 نمیشه بمونی؟ -

سری کار واجب دارم که باید نه عزیزم، باید برم. یه-

ها نکشی. معذب انجامشون بدم. حاال خجالت و این

هم نباشی. مهران االن ژست مدیرهای بداخالق رو 

رده گبرمیها. دو دقیقه دیگه که یخش آب شد، گرفته
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روی روال سابقش و میشه همون آدمی که 

 شناسمش!می

 مهران معترض گفت:

حاال نمیشه دو دقیقه وجه مدیری من رو خراب -

 ذره از من حساب ببرن؟نکنی که یه

 جفت ابروهایم را باال انداختم و خندیدم.

خوای دختر مردم از تو حساب ببره؟ برای چی می-

 رو جلسه اولش سکته بدی؟

 ی سحر کوبیدم و با خنده گفتم:م به شانهآرا

هاشم نگاه نکن، طبل تخموها. اخماصال نگران نباشی-

 تو خالیه!
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طرفم بیاید که در را باز کردم و از مهران خواست به

 اتاق بیرون پریدم.

 خداحافظتون! -

رو برگرداندم که موضوعی یادم آمد و دوباره در را 

 باز کردم.

 راستی مهران؟-

از روی تاسف تکان داده و نفسش را محکم  سری

 بیرون فرستاد.

 شده؟باز چی-
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 نود_و_هشتم

 

زحمت میز من رو بدی خواستم بگم اگه میشه، بی-

ای یکی، دوبار هستم و تازه به سحرجان. من هفته

بیشتر اوقات داخل خونه هم کارم رو انجام میدم. اما 

جا باشه و... خب ممکنه سحر تقریبا هرروز باید این

 ها معذب باشه.پیش غریبه

که بعدا در خانه به برایم چشم و ابرو آمد به معنی این

رسد و من سرخوش از کاری که انجام حسابم می

داری کرده و از دفتر بیرون دادم، خداحافظی کش

 ایمهرفتم. چشم بستم و هوای سرد زمستان را به ریه

بخش سوز و لذتفرستادم. غرق آن سرمای استخوان
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شده بودم که صدای آشنایی، قلب مرا به تند تپیدن وا 

 داشت.

 اومدی...-

الی پلک گشوده و نگاهش کردم. دستانش را داخل 

هایش جیب کت مشکی و بلندش فرو برده و شانه

 سمت باال متمایل شده بودند.کمی به

 سرده.جا موندی؟ هوا خیلی چرا این-

نفسش را محکم بیرون فرستاد که بخار جلوی 

چه لبخندی به رویم زد و به صورتش را گرفت. نیم

 ماشین اشاره کرد.

 مهم نیست. بیا سوار شو، سردت میشه.-
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سمت نوک بینی صورتی و لبان سفیدش نگاهم به

 دم.اش اشاره کرصدا خندیدم و به بینیکشیده شد. بی

 جایی؟ست ایندقیقهزنی. چند داری یخ می-

 تر شد و به ساعتش نگاه کرد.لبخند روی لبانش غلیظ

 حدودًا نیم ساعت.-

ای  تونستی داخل ماشین بشینی؟چی؟ اون وقت نمی-

 خدا...

هایم را گرفت و روی صندلی عقب پرتشان کتاب

رنگی روی کرد. در جلویی را باز کرد و اخم کم

 پیشانی نشاند.
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دیدمت هم تا یا حتی اگه می دیدمت.وقت نمیاون-

ار زدی. سواز ماشین بیرون بیام و صدات بزنم، یخ می

 شو ببینم!

زده، روی اش خندیدم و خجالتبه حاضرجوابی

صندلی نشستم. خودش هم نشست و ماشین را به 

حرکت درآورد. با همان چشمان بسته، بوی عطری که 

داخل ماشین پیچیده بود را به مشام کشیدم. بویش 

م شدقدر شیرین و خنک بود که داشتم وسوسه میآن

 سمتش خم بشوم و زیر گردنش را عمیق بو بکشم.به

 سمتشرمگین از افکار خود، لب گزیدم و سرم را به

پنجره چرخاندم تا حداقل چشمش به التهاب 

 هایم نیفتد. با همان چشمان بسته، آهسته پرسیدم:گونه

 رسونی خونه؟ من رو می-
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 ریم با هم یه دور بزنیم.نه، می-

توانستم تا رسیدن به هر مقصدی طاقت نیاوردم. نمی

که مدنظرش بود، چشم بسته بمانم و کاری نکنم. 

گیرم اش غافلسرم را برگرداندم که با نگاه آسمانی

نگاهی به جاده کرد. خواستم چشم بدزدم که نیم

 انداخت و دوباره چشم به من دوخت.

 گردونی؟میشه صورتت رو برن-

 لپم را از داخل گزیدم و لرزان پرسیدم:

 برای چی؟-

کنه. چی توی اون نگاهت... نگاهت گرمم می-

هات هات داری؟ مستی غرق شدن توی چشمعسلی

ها از به کنار... با خماری بعد از گرفتن این چشم

 خودم چطور باید کنار بیام؟
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سقف دهانم چسبیده بود  الل شده بودم. زبانم به

ای به بستن کرد؟ چه عالقهکار را میار. چرا اینانگ

قدر سرم را پایین دهانم و خجالت دادنم داشت؟ آن

انداخته بودم که سرم درون یقه پالتویم فرو رفته بود. 

کشیدم و او هم از سکوت آرام و عمیق نفس می

 برد.میانمان و شرم من لذت می

 

 

 

 

 ود_و_نهمن
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سرم را به شیشه تکیه زدم و چشم دوختم به 

رهگذرهایی که انگار داشتند با عجله از کنارمان رد 

که حواسم باشد، آنکردم و بیشدند. نگاهشان میمی

کردم. از هایشان در ذهنم ثبتشان میبا تمام ویژگی

گردن قرمز رنگ دور همان زن با موهای فر و شال

ی بوری که همراه پدرش، بچهگردنش گرفته، تا پسر

 شدند. ها میقنادیداخل یکی از کافه

در  انگیزیچشم بستم و دم عمیقی گرفتم که نوای دل

فضا پیچید و دلکش، با آن صدای آلتوی زیبایش 

 شروع به خواندن کرد.

بردی از یادم، دادی بر بادم، با یادت شادم/ دل به تو »

دل به تو دادم، فتادم  دادم، در دام افتادم، از غم آزادم/

 «به بند/ ای گل بر اشک خونینم نخند...
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رویش، پشت میز نشسته و از پس بخار فنجانم، روبه

هایش را روی هم به چهره آرامش خیره شدم. پلک

 اش را دور بدنهکه انگشتان کشیدهگذاشته و درحالی

کرد و دروغ بود اگر فنجان حلقه کرده بود، فکر می

اش، باعث هیچ تندی تپشی حالت چهرهگفتم این می

 شد.ام نمیدر جایی میان قفسه سینه

نگریستم. انگار که سراپا چشم شده و به او می

خواستم لحظه به لحظه با او بودن را ببلعم. هوایی می

م کردکشید را در سینه حبس میکه او در آن نفس می

 نو تا نیازم به آن نبود، نفسم را برای دمی دیگر بیرو

فرستادم. خدایا... این اسمش عشق بود؟ اگر قرار نمی

بود رفتار خود را برای کسی بازگو کنم، بدون شک 

راستی چه گفت دست کمی از دیوانگان ندارم. بهمی
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قدر غرق در او شوم که گاهی حتی شد اینباعث می

 خود را هم فراموش کنم؟

تا چندماه پیش، من او را دوست داشتم و این دوست 

مندی به دیدن لبخندش. شد به عالقهاشتن، منتهی مید

اش و بو کشیدن عطرش. به به شنیدن صدای خنده

احساس کردن حضورش در کنار خودم و سهیم بودن 

که دیدنش، ثانیه به ثانیه لحظاتم را لحظاتم با اویی

 کرد.مملوء از حس خوب می

من دوستش داشتم و این دوست داشتن شدت گرفت. 

برای دیدنش بیشتر شد و مِن تشنه، تبدیل به عطشم 

آدمی سرگردان شدم که برای آشامیدن یک جرعه 

محبت از سمت معشوق، دست به عجز و التماس زده 

چه که قرار بود از او بگیرم، بود. مطمئن نبودم آن
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دوست داشتن بود یا عشق. اصال... اصال از احساس 

دلیلی وجود  او نسبت به خودم مطمئن هم نبودم. اما...

 طرفه باشد؟داشت که این احساس دو

توانستم منکر احساسم من عاشقش بودم و مسلمًا نمی

که او چه احساسی به من داشت... بشوم. اما این

دانم... انگار اصال برایم مهم نبود که او هم عاشقم نمی

اش واقعیت داشته باشد کردم همهباشد یا نه. فکر نمی

هم نه ناخواسته... شد. آنکور میاما... عاشق واقعا 

بلکه کامال خودخواسته و حال لیالی سرگردان، غافل 

از دانستن حال دل معشوق، برای لحظاتی که گذرش 

تر از گذر آب بود، چشم به او دوخته و حتی سریع

های غرق در افکاری شده بود که فقط صدا زده شدن

 توانست او را سر حواس بیاورد.مکرر نامش، می
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 ببخشید؛ حواسم نبود... جانم؟-

سرش را پایین انداخت و با لبخندی عمیق نشانده بر 

 اش گذاشت.لب، فنجان را داخل نعلبکی

 پرسیدم برای آخرهفته خونه هستی؟-

 احتمال زیاد باشم. چطور؟من... خب... آره، به-

قاشقی شکر به درون فنجانش ریخت و مشغول هم 

 زدنش شد.

م، دونبرگردی گیالن. یا... نمیگفتم شاید بخوای -

 بری خونه پدربزرگت.

 کنجکاو پرسیدم:

 دایی دعوتت کرد؟-
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البته؛ و قول یک شام خانوادگی و خودمونی رو بهم -

چنین غریبه داد. ازش خواشتم که مفصل نباشه، و هم

توی جمع نباشه تا من معذب نشم. صدالبته منظورم 

شخص تو  به حضور هرکسی غیر از خانواده داییت و

خوام تو توی شام خانوادگی باشی. بود. البته که می

 اما... ویگن؟ فکر نکنم بتونم راحت باشم.

 تر شد و باخنده پرسیدم:لبخندم عمیق

نباشه؟ تازه، مگه تو با ویگن همکاری  برای چی اون-

 هم باید باشه دیگه؛ مگه نه؟کنی؟ پس... اوننمی
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 صدم

 

 اش داد و جدی نگاهم کرد.چینی به بینی

از حالت نگاه کردنش بهت خوشم نمیاد. اون -

ترسونه. نه ها و اون حالت نگاه، من رو میچشم

که بگم نیت شومی داره؛ اما... وقتی نگاهت این

خوام روی من ایستاده و میگه: میکنه، انگار روبهمی

 لی نامتعارفه که وقتی دارهلیال رو ازت بگیرم. برام خی

کنه، بهش لبخند بزنم و بدتر از اون، هیچ نگاهت می

 کاری نکنم.

حالم اصال خوب نبود اما احساس بدی هم نداشتم. 

ها توی دلم بال گشوده و شروع به انگار که پروانه
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پرواز کرده باشند. یک گذر گیج کننده از مجموعه 

 احساسی عجیب را حس کردم و... چه کاری

 توانستم انجام بدهم، جز لبخند و سکوت؟می

 فقط امیدوارم... تو نسبت بهش هیچ احساسی نباشی.-

زیرچشمی نگاهش کردم و با صدایی که انگار از ته 

 آمد، پرسیدم:چاه درمی

 چرا باید نسبت به ویگن تمایلی نشون بدم؟-

نفسش را باشدت به بیرون فرستاد و دوباره فنجان را 

 گرفت.میان دو دستش 

سری وجود آدمی از احساس شکل گرفته. یک-

تنیده و پیچیده، وجود و روح ما رو احساس درهم

بسا دست خودمون نباشه اما وقتی تشکیل میدن. چه

کنه، متقابال جوابش شخصی به ما ابراز احساسات می
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دیم. من... رو با احساساتی که در وجودمون هست می

ل ه من، احساسی متقاباز تو انتظاری ندارم که نسبت ب

که ببینم احساسات شخصی دیگه داشته باشی اما... این

 کنی؟ برام سخته...رو منعکس می

لب گزیدم و سرم را تا حد امکان پایین انداختم. 

زده شده قدری خجالتکشیدم؟ مطمئنًا آنخجالت می

جا بودم که بخواهم این مکالمه و این بحث را همین

 به پایان برسانم!

قبول دارم که آدمی از احساس تشکیل شده و -

کنه؛ اما قرار نیست احساسات رو مثل آینه منعکس می

رو به یک شکل، منعکس کنه.  که احساسات همه

گیره، که حسی که از اون شخص میهم وقتیاون

تونم وقتی آیند نیست. چطور میبراش اصال خوش
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 تدرباره شخصی افکار و احساس درستی ندارم، نسب

 العمل مثبتی نشون بدم؟بهش عکس

سمت باال کج شدند. لبه فنجانش را به گوشه لبانش به

لبش چسباند و با همان نگاه روشنش، خیره به من 

! مردمشد. خدایا... داشتم زیر التهاب نگاه سوزانش می

بین انگار که نور نگاه روشنش را با شیشه ذره

د! قرار نوا منعکس کرده باشچشمانش، روی مِن بی

 نبود دست از این کارش بکشد؟

 قدر احساسات رو درک کنی.کردم اینفکر نمی-

 زده گفتم:خجالت

دونم که می ز رطل عشق خوردن، کار هر می-

که نیمی از ها به کسیظرف نیست؛ اما این وصلهبی

عمرش رو به خوندن درباره احوال آدمی سپری کرده، 
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شم، شاید ناپخته کنه. من... شاید جوون باصدق نمی

تجربه و نادون باشم توی این چیزها باشم، شاید بی

 کنم.اما... حداقلش اینه که درکش می

 دونستی؟درک کردنش هم یک هنره لیال. می-

 به چشمانش خیره شدم و متعجب گفتم:

 درک کردن احساس، هنره؟-

خواد که اون رو بفهمه. یک هنرمند آره؛ و هنرمد می-

قدری غرق فهم احساست بشی، به اون زاهد. اگر اون

رسی. سعدی میگه: روزی به هنر و زهدی که باید، می

دلبری نظری کرد چشم من، زان یک نظر مرا دو 

 جهان از نظر افتاد...
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 صد_و_یکم

 

قدری بفهمیش که از دو عالم دوست یعنی اون-

ه درک درست ازش موقع هست که ببکشی؟ اون

 رسیدی؟

فنجانش را روی میز گذاشت. دستانش را در هم گره 

 سمتم متمایل شد.زده و به

قدری احساسات رو نظرت اونآره... تو چی؟ به-

 درک کردی که به این درجه رسیده باشی؟
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پرسید که واقعًا عاشق داشت... غیر مستقیم از من می

نستم به او تواام، یا نه؟ خب... چه جوابی میشده

که درباره احساساتمان و شناختش صحبت بدهم؟ این

بکنیم، خودش یک بحث جدا بود ولی حرف زدن 

راجع به وجود عشق در دلم؟ موضوعی نبود که... که 

 راحتی با او در میان بگذارم.بتوانم به

مسائل چیزی نیستن که بتونیم تو قالب چند  این-

وی .. بیشتر باید تنظرم.کلمه یا جمله بگنجونیمش. به

رفتارش نشونش داد. نظر خودت درباره من و درکم 

 از احساسات و... عشق چیه؟

تای ابرویش را باال فرستاد و نگاه خندانش را به من 

 دوخت.
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ای بود لیال. و سوالی که پرسیدی؟ جواب زیرکانه-

کردم! تر از چیزی که فکرش رو میخیلی هوشمندانه

 خب...

اش کرد و موشکافانه چشم اه چانهگدستانش را تکیه

 به من دوخت.

دختر باهوشی هستی. به اون درکی که باید، رسیدی -

بینم. درواقع... داری العملی ازت نمیاما عکس

کنم، پنهان کردن کنی. درک نمیکاری میپنهان

تونه برای تو داشته باشه احساساتت چه سودی می

 جز سوءتفاهم دیگران؟

 ز کرد و کف دستانش را باال گرفت:گره دستانش را با

تونم به داشتن احساس متقابل دونم نمیببین، می-

 اجبارت کنم! اما... 
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نفسش را با شدت به بیرون فرستاد و با لحنی 

 رفته گفت:تحلیل

حداقل انتظارم، دونستن افکار و احساس تو نسبت -

 به خودمه.

دادم که کردم. درواقع، به او حق میسرزنشش نمی

بخواهد بداند احساساتش متقابل است، یا نه. اما 

حقیقت این بود که من عاشق یوسف نبودم... من او 

 کردم!را زندگی می

زندگی کردن یک شخص، فراتر از عاشقی کردن بود 

قدر در فکر معشوق غرق شده بودم که و در واقع، آن

خبر از احوال دقیق زندگی خود نداشتم. اما... جوابی 

خواستم خود را شرمگین و او ود بدهم؟ نمیکه قرار ب
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را ناامید کنم. ناگریز، دنبال پاسخ مناسبی بودم که 

 آلودش، به گوشم رسید:صدای غم

اجباری برای پاسخ دادن نیست لیال... خودت رو -

 معذب نکن.

 زده گفتم:شتاب

 من... من معذب نیستم.-

لبخند غمگینی روی لبانش نشانده بود. لبانش 

توانستم احساس دند اما چشمانش؟ حتی نمیخندیمی

 درون چشمانش را برای خود شرح دهم.

نظرم بهتره برسونمت کم داره تاریک میشه. بههوا کم-

 تر نشده و توی دردسر نیفتادی.تا تاریک
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که منتظر جوابی از سمت من باشد، چشم و بدون این

خوان رفت تا سفارشاتمان را سمت پیشدزدید و به

م و نگریستند. مبهوت و ناامید، رفتنش را میحساب ک

 دقایقی بعد، کنار ماشینش، منتظر آمدنش ایستاده بودم.

ی که حتسوار ماشین شدیم و تا نشستیم، بدون این

اجازه صحبت کردن به من بدهد، باز صدای موسیقی 

در فضای ماشین پخش شد و ترجیح دادم چیزی 

 ام شود...نگویم تا ذهن هردویمان با این صدا آر

جلوی در خانه رسیدیم و به رسم ادب، از او تشکر 

جا، داخل کردم. هنگام پیاده شدنم، تعلل کرده و همان

ماشین ماندم. خورشید دیگر کامال غروب کرده و 

های گوشه خیابان، درست باالی سر از چراغ یکی

 رخش در آن تابش نور،ماشین یوسف ایستاده بود. نیم
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رسید و قطعا دروغ بود نظر میبل بهتر از قحتی جذاب

گفتم که اصال با دیدن آن حالت چهره متفکر و اگر می

 جذابش، وسوسه نشدم تا ببوسمش.

 

 

 صد_و_دوم

 

گردنم را میان انگشتانم دستانم را مشت کرده و شال

ه کفشردم. اصال لعنت به تو لیال که همیشه زمانی

ود! نفس عمیقی گرفتم و افسار شنباید، نطقت باز می

 زبانم را رها کردم.
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هایی که چنددقیقه پیش زدیم... من... درباره حرف-

 طرفه نیست و...خواستم بگم اون احساس یکمی

ام از استرس زیاد، باشدت باال و پایین قفسه سینه

م هایکتاب ریتم نفسورفت و دیگر حتی حسابمی

یدم و پس از هم از دستم در رفته بود! لب گز

طرفش گرفتند تا بگذرند، آنی بههایی که جان میثانیه

 اش چسباندم.خم شدم و لبانم را به گونه

شنیدم. هیچ صدایی، جز دیگر هیچ صدایی نمی

های سنگین یوسفی که خبر ضربان قلب خودم و نفس

داد. لبانم را کمی به گونه زبرش از شوکه شدنش می

 سیدمش. فشردم و نرم و پراحساس بو

یک آن، تمام احساس شرم و ندامتی که دقایقی با 

خود جنگیده بودم تا کنار بزنمشان، به وجودم سرازیر 
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اش جدا کرده و آرام، خود را شدند. لبانم را از گونه

باز و خمارش، گویای احوالش عقب کشیدم. نگاه نیمه

بود و انگار دیگر وقت از پشیمان شدنم گذشته بود! 

 زده پرسید:ید و شگفتطرفم چرخبه

 خوای جواب ابراز احساساتت رو بگیری؟ می-

که ذره دیگری به عقب بروم، در چشمان بدون این

 رنگ و خمارش خیره شدم و آرام گفتم:آبی

داد، من که باید جواب پس میکردم اونیفکر می-

 بودم.

بار، مسخ لبانم نگاهش ُسر خوردند و چشمانش این

 شدند.
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د جواب پس بده منم عروسک. که بایکسی-

خوام درست مثل خودت، جوابت رو خوام... میمی

 بدم...

اش اسیر شد و یک آن، ام میان انگشتان مردانهچانه

گرمای مرطوب و غریبی را روی لبانم احساس کردم. 

ام حبس شد. خشکم زده بود، درست نفس در سینه

بختی که پشت های نگونشدهدرمیمثل آن تاکسی

ند، مانه ویترین و گوشه گوشه آن مغازه قصابیشیش

 ایستاده و نگاه هراسانشان را خیره نگه داشته بودند.

یوسف... یوسف مرا بوسید و من در این لحظه، حتی 

نفس کشیدن را هم از یاد برده بودم! دستانش، هردو 

از  ای که پسطرف صورتم را قاب گرفته و مثل تشنه

با اشتیاق و میل شدیدی ها به آب رسیده باشد، مدت
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 کاریکار کنم. اصال چهدانستم چهبوسید. نمیمرا می

درست بود؟ باید... باید خود را از این وضعیت 

هم کردم؟ یا... یا منی خواستنی رها میکنندهگیج

 دادم؟جواب ابراز محبتش را می

از من فاصله اندکی گرفت تا نفسی بگیرد و 

ت چسباند. کمی فاصله گرف اماش را به پیشانیپیشانی

و نگاه پر آرامشش را به من دوخت. نگاهم را از 

اش چشمان گیرایش دزدیدم. دستم را روی شانه

گذاشتم و آهسته، به عقب هلش دادم. خجالت زده و 

 باصدایی لرزان، زیر لب زمزمه کردم:

 من... من باید برم.-

 نگران صدایم زد:

 صبر کن لیال.-
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برگرداندم. خواستم در ماشین را باز لب گزیدم و رو 

 کنم که دستم را گرفت و با لحن مغمومی گفت:

 خوام.اگر اشتباهی کردم... عذر می-

فهماندم که هیچ اشتباهی از او سر چطور به او می

نزده بود و مقصر، دل دیوانه و پریشان من بود؟ اصال 

که این کام گرفتن، به دل و جانم روی گفتن این

د را داشتم؟ نفسم را باشدت به بیرون نشسته بو

فرستادم و آب دهانم را فرو بردم تا راه صدایم باز 

 که نگاهش کنم، گفتم:شود. بدون این

 تو... تو هیچ اشتباهی نکردی. من فقط... باید برم.-

 کنی؟اگه اشتباه نکردم، چرا از من فرار می-

شنیدم! های مکرر قلبم را در گوشم میصدای ضربان

 ایا، این دیگر چه حالی بود؟خد
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جا تونم اینتو اشتباهی نکردی، فقط من دیگه نمی-

 بمونم. من... 

تر از قبل نفسم را محکم بیرون فرستادم و آهسته

 گفتم:

 میرم تا کار دست خودم ندم!-

 اعتمادی؟قدر نسبت به احساست بیاون-

 طرفش چرخیدم و از روی شانه، نگاهش کردم.به

احساسم اطمینان دارم که بدونم موندنم  قدری بهاون-

 به نفع شرایطمون نیست.

ویم کننده به رپشت دستم را بوسید و لبخندی دلگرم

 زد.

 پس... خداحافظ عروسک.-
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 خداحافظ!-

 

 

 

 صد_و_سوم

 

پیراهن دخترانه و بلندی به تن کردم و به آشپزخانه 

را  خته و کیکشرفتم تا به زندایی کمک کنم. شام را پ

هم روی میز کنار گاز، داخل ظرفی دردار قرار داده 

بود تا سرد نشود. از استرس تمام تنم یخ زده بود و 

توان انجام هیچ کاری را نداشتم. تمام مدت خودم را 

دادم که شجاع باشم و نیازی نیست داری میدل
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همه هول کنم و استرس داشته باشم. اما یادآوری این

م با او، کافی بود تا هرچه رشته کرده بودم، دیدار آخر

 پنبه شود! 

طرفم آمد و از زندایی که سکوت و استرسم را دید، به

بازویم گرفت. مرا روی صندلی نشاند و خودش هم 

 روبرویم نشست.

 شده لیالجان؟ خوبی؟چی-

 شده مگه؟، خوبم. چیداییآره زن-

 نگاهش روی صورتم چرخید و حیران گفت:

بگم واال. از صبحه پریشونی. االن هم که ساکت چی -

 شده ولی نگرانم کردی.دونم چیشدی. نمی
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خاطر امتحاناته دورتون بگردم، نگران من نباشید. به-

خورم، زبون میگاوچیزی نیست. االن یه دمنوش گل

 کنم آروم بشم.سعی می

سری تکان داد که برای راحت کردن خیالش، لبخند 

توانستم آرام باشم و عادی م. میکجی به رویش زد

 رفتار کنم؟! مسلمًا نه! 

ترسیدم. و های یوسف و ویگن میاز جدال نگاه

در قبسا، مهران هم به جرگه آنان پیوسته بود. هرچهچه

های زد و اصاًل صحبتهم که مهران دیگر حرفی نمی

آورد، اما خب... شب را به روی خودمان هم نمیآن

 اش، طوفانیای که آن آرامش ذاتیقهبیم داشتم از دقی

 شود پر تالطم و بیمناک.
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باالخره آمد. قوطی شیرینی به دست داشت و کتی 

. آمدمشکی بر تن کرده بود. لباس مشکی به او می

شد چشمان درشت و رنگینش، بیشتر باعث می

بدرخشد. زندایی تا یوسف را دید، خم شد و کنار 

 گوشم گفت: 

 یه لیال! به به!چشم نزنم، چه آقای-

ام را قورت دادم و نگاهم را به قد و قامت خنده

پرسی، قوطی را بلندش دوختم. پس از سالم و احوال

به دست دایی داد که دایی هم به زندایی سپردش. 

سمت دایی جلوتر رفت و زندایی راهش را به 

آشپزخانه کج کرد. یوسف که فرصت را مناسب دید، 

 کنار گوشم زمزمه کرد: طرفم خم شد و آرامبه

 چه ماه شدی عشِق یوسف.-
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حتم داشتم که از شدت خجالت، تمام صورتم سرخ 

شده بود. خدایا... اصال با چه جرئتی به استقبالش 

آمده بودم؟ نفسم را کالفه بیرون فرستادم و با تشر 

 گفتم:

 آروم بگیر یوسف، آبروداری کن!-

. اخمی اش را قورت بدهدای کرد تا خندهتک سرفه

به رویش کردم که لبخند روی لبش ماسید و لبانش را 

هم فشرد. ترس و اضطراب من، خنده داشت؟! به

باالخره نشستند و با دایی، مشغول صحبت شدند. 

زندایی شیرینی و چای را آماده کرد و گفت که 

رویشان، روی میز برایشان ببرم. سینی چای را روبه

یی اشاره کرد تا گذاشتم و خواستم بازگردم که دا

 بنشینم.
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 بشین دخترم، توی جمع غریبه نداریم که.-

 

 

 صد_و_چهارم

 

روی یوسف، و کنار دایی سری تکان دادم و روبه

تنهایی آمده بود؟ مگر نشستم. اصاًل چرا یوسف به

قرار نبود همراه با ویگن بیاید؟ دایی کمی خودش را 

 ایل شد. سمت یوسف متمجمع کرد و به

 پدرجان چطورن آقای دکتر؟-

دیدم که اخم ریزی میان ابروهایش نشست. سری 

 تکان داد و لبخند کجی به روی دایی زد.
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ه کردم بخوب هستن، سالم دارن خدمتتون. فکر نمی-

 یاد بیارید.

 دایی متواضع خندید:

تونم به یاد نیارم؟ فقط این چه حرفیه. چطور می-

کم گیج شدم. فامیلیت... یهخاطر این عوض کردن به

 من به پدرت و عموت ارادت خاصی دارم آقای دکتر.

 دادم. پدِر یوسفگویشان گوش میوکنجکاو، به گفت

شناختش؟ پس چرا به من چیزی آشنا بود؟ دایی می

راجع به پدرش نگفته بود؟ اصاًل... اصاًل چطور امکان 

 خودی تغییر بدهد و ازاش را بیداشت که فامیلی

اش فاصله بگیرد؟ یوسف خواست خانواده پدری

ها، چیزی بگوید که در حیاط زده شد و همه نگاه
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معطوف در شد. بلند شدم تا بروم و در را باز کنم که 

 زندایی خود را به در ورودی خانه رساند.

بشین قربونت برم. حتما مهرانه، از دفتر با داداشم -

 زنه.اومدن. کلید فراموشش شده، داره در می

 زحمتتون میشه زندایی.-

اش را روی موهایش مرتب که روسریدرحالی

 کرد، لبخندی به رویم زد.می

نه قربونت برم، چه زحمتی؟ بشین، من االن -

 گردم.برمی

های پرسیمهران و ویگن وارد شدند و پس از احوال

شان، جمعشان را به مقصد آشپزخانه ترک صمیمانه

های سنگین خودم هم زیر نگاهکردم تا راحت باشند. 

های یوسف؛ چندان راحت ویگن و در هم رفتن اخم
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و آسوده نبودم. سینی را چای کردم و دوباره به 

نزدشان رفتم. خواستم به آشپزخانه بازگردم که مهران 

 صدایم زد:

 لیالجان؟-

ابروهایم باال پریدند. خدا لعنتت نکند مهران، االن 

مم بود؟ زیرچشمی، چسباندن تنگ اس« جان»وقت 

ی درهم یوسف انداختم و جوابش را نگاهی به چهره

 دادم: 

 بله؟-

 میشه یه زحمتی بهت بدم؟-

 ابروهایم باال پریدند.

 بستگی داره چقدر برام زحمت باشه.-
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 لبخندش کش آمد و سری از روی تاسف تکان داد.

سری متون زبان فرانسه و یه پوشه حاوی یک-

تونی زحمتش رو ن. میانگلیسی روی میزم هست

 بکشی؟

 خب... زیاد هم سخت نیست. باشه.-

سمت دایی خم شد و چیزی در گوشش  یوسف به

ای به راهروی گفت، که دایی رو کرد به من و اشاره

منتهی به سرویس بهداشتی کرد. خدایا... االن وقت 

امتحان کردن من نبود که من یکی، اصال بنده آرام و 

ا باشدت به بیرون فرستادم و صبوری نبودم! نفسم ر

پله را در پیش گرفتم. به جلوتر از یوسف، مسیر راه

 آخر راهرو اشاره کردم و گفتم:
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شه. سرویس ته راهرو یه در هست، به بالکن باز می-

 تِه بالکن قرار داره.

سمت خودش کشید. نفس مچ دستم را گرفت و مرا به

 ام حبس شد و مبهوت نگاهش کردم.در سینه

 وسف!ی-

نگاه حیران و حریصش، روی صورتم چرخید و با 

 لحنی پر آرامش زمزمه کرد: 

 جانم؟-

جا جای این کارها نیست؛ شر میشه... ولم کنی؟ این-

 به پا نکن!

 بیشتر روی صورتم خم شد.

 کار نکنم لیال؟چی-



 

Romanzo_o 745 

 

 

 صد_و_پنجم

 

ل مستاصکم مانده بود در همان حالتم، بزنم زیر گریه! 

 گفتم:

هات، همین اذیت همین... همین خیره نگاه کردن-

 هات!کردن

 تای ابرویی باال انداخت و با شیطنت پرسید:

 اذیت میشی؟-

 خرج دادم.آب دهانم را فرو بردم و صداقت به

 ترسم کسی ببینه.اذیت که نه... می-
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نفسش را با فاصله کمی از صورتم، به بیرون فرستاد 

 ناخوداگاه روی هم افتادند.هایم که پلک

 کنم؟کسی ببینه... کار زشتی می-

با حرص خندیدم و لبانم را روی هم فشردم. آب 

که حتی جرئت کنم تا دهانم را فرو بردم و بدون این

ی کت در چشمانش زل بزنم، دستم را روی یقه

 وار گفتم:اش به حرکت درآوردم و زمزمهمشکی

ین که جرئت کردی معلومه که نه آقای دکتر. هم-

دایی من بذاری و من رو توی  پات رو توی خونه

راهرو گیر بندازی، هیچ کاری نکردنت رو ثابت 

 کنه.می

مچ دستم را گرفت و پایین آورد. نگاهش خیره شد 

جزء صورتم روی صورتم. مردمک چشمانش جزءبه
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کاویدند و انگار قصد یافتن پاسخ رازی را در را می

 تند.اجزای صورتم داش

شر نشو عشق یوسف... آتیش ننداز به جونم. -

قدر سیب سرخ حوا نباش. از این چشمای این

 باره، آتیش پاره! عسلیت داره آتیش می

ش، اشد که با جمله بعدیلبانم داشت به خنده باز می

 ام را قورت دادم.خنده

جلوی چشم اون دونفر نباش. حداقل یه امشب رو -

ته حرفی بزنم و اختالفی پیش خوام ناخواسنباش. نمی

 بیاد. خب؟ دختر خوبی باش!

مچم را از میان انگشتانش بیرون کشیدم و دهانم را 

باز کردم تا حرفی بزنم که در اتاق دایی باز شد و با 

دیدن مهسای خوابالود، در اتاقم را گشودم و جفتمان 
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را به داخل اتاق کشیدم. به در تکیه زدم و نفس 

م را چرخاندم و خواستم قدمی عمیقی گرفتم. سر

سینه یوسف شدم. چین ریزی گوشه بهبردارم که سینه

 کرد.چشمانش افتاده بود و با خنده نگاهم می

گمونم مقصدم سرویس بهداشتی بود. ولی خب... -

 هرچه از دوست رسد، نیکوست.

مشتی به بازویش کوبیدم و دستم را روی دهانش 

 گذاشتم.

جایی... بفهمه تو هم این ساکت شو! وای اگه مهسا-

 آبروم میره!

کوتاهی به کف دستم زد که گر گرفتم. دستم را  بوسه

عقب کشیدم و خودم هم قدمی به عقب برداشتم که 

د. ام حبس شکمرم به در برخورد کرد و نفسم در سینه
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لعنت به تو یوسف! لعنت به تو و این بوسه 

 هنگامت!نابه

ایستاده بود.  ی یک نفس از مندرست به فاصله

سرش را روی صورتم خم کرد و خواست چیزی 

 بگوید که صدای مهران را شنیدم:

 لیالجان؟ تونستی پیداش کنی یا خودم بیام؟-

ای لیالجان و درد! ابروهایم را درهم کشیدم و با 

 ای ناالن، به یوسف نگاه کردم. چهره

 من برم، تو هم برو، به کارهامون برسیم!-

 ظ پرسید:ربط و با غیبی
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بچسبونه کنار « جان»پسرداییت چرا باید پسونِد -

که به فکر خودش، غریبه به هم وقتیاسمت؟ اون

 خونه دعوت کرده؟

 دانستم بخندم یا گریه کنم!در آن شرایط، نمی

 یوسف! من چه بدونم؟ بیا بریم تا شر نشده!-

هایم را بهم فشردم و با صدایی نسبتًا بلند، مهران پلک

 ب قرار دادم:را مخاط

 توی اتاق خودمم، االن میام.-

 

 

 صد_و_ششم
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ای بعد، صدای پله آمد و لحظههایی از راهصدای قدم

 مهران را از پشت در اتاق شنیدم.

 چیزی شده لیال؟-

نفسم بند آمده بود. یوسف از من فاصله گرفت و 

گفت که در اتاق را باز کنم. خدای من... این مرد 

شک دیوانه بود! پشت در ماند و من هم در را باز بی

کردم. دستم را به تنه در گرفتم و خودم جلوی در 

 ایستادم تا مهران داخل نشود. آرام پرسید:

 خوبی؟ چیزی شده؟-

 سرم را تند، به طرفین تکان دادم.

کم کار داشتم. اومدم چندتا از نه، توی اتاق یه-

ن پایین. از آقای دکتر هام رو بردارم و بیارمشوجزوه

 سؤال داشتم.
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سر انگشتانم که داغ شدند، قلبم شروع به کوبش 

وارش کرد. نفسم را حبس کردم و لبانم را بهم دیوانه

فشردم. این بشر چیزی به نام خجالت و شرم سرش 

شان فهمید که مهمان خانهشد؟ آخ اگر مهران میمی

، شتانشاش مانده و به سر انگپشت در اتاق دخترعمه

ید کرد! خندپا میشک قیامت بهزند... بیداِغ بوسه می

 و با شیطنت نگاهم کرد.

 خوای تقلب بگیری؟آخر ترمی می-

 شانه باال انداختم و گفتم:

آره دیگه، باالخره این آشنایی باید به یه دردی -

 بخوره یا نه؟ 

 سری تکان داد و دستی میان موهایش کشید.
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غ همون پوشه، تو هم باشه، پس من میرم سرا-

 هات رو بردار و بیار.جزوه

 لبانم را جمع کردم و با خباثت پرسیدم:

 هنوز بیرون نیومده؟-

 نوچی گفت که با خنده جوابش را دادم:

 مشخصه وعده سنگینی خورده!-

مهران با صدای بلندی خندید و یک آن، پشت دستم 

روی  داغ شد و سر انگشتانش از روی بازویم، به

 خزیدند و به رقص درآمدند. سریع گفتم:کمرم 

 شنوه، آبرمون میره!برو دیگه، االن میاد می-

با خنده از من فاصله گرفت و تا در را بستم، کمرم 

هم اسیر دستانش شد و مرا به در کوبید. با لبانی به
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کردم. از نگاه آرامش، زده نگاهش میفشرده و هیجان

روی صورتم  بارید انگار! نفسش راآتش شرارت می

پخش کرد که ناخواسته چشم بستم. صدایش را در 

 وار لب زد:نزدیکی گوشم شنیدم که زمزمه

 کنید؟طوری شوخی میهاتون اینمهمون با همه-

 آب دهانم را فرو فرستادم و لرزان گفتم:

نخیر، یه امروز رو برای آقای دکتر استثناء قائل -

 شدیم.

خید و با نگاه گیرایش روی اجزای صورتم چر

 شیطنت، تای ابرویی باال انداخت.

خندیدی با گفتی و میخوبه... خیلی خوب می-

هات رو دونی چقدر شنیدن صدای خندهایشون. می

 دوست دارم؟
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 ام را گرفتاندازم که چانهسعی کردم سرم را پایین بی

 و سرم را باال برد.

 به من نگاه کن!-

 بااسترس و آرام جوابش را دادم:

 دونم. درواقع... بهم نگفتی!نمینه، -

 

 

 صد_و_هفتم

 

 لبخند نامحسوسی روی لبانش جا خوش کرد.

حتی وقتی اوضاع به نفعت نیست، باز دست از -

. پارگی توی وجودتهکشی. نه؟ آتیشدرازیت نمیزبون
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در حین متانت، دوست داری آزار بدی! ولی... اون 

دل هر کسی رو آب هایی که من شنیدم، خنده

طوری نخند. کردن لیال. دیگه پیش هرکسی اونمی

طوری عاشق غیر از من، اینخوام کسی بهنمی

 هات بشه.خنده

 سرم را آرام تکان دادم و با استرس گفتم:

 خندم!باشه... دیگه کال نمی-

هات خیلی قشنگن. خیلی خیلی بخند. خنده-

حق زبون قشنگ... ولی فقط برای من... برای کسی 

 ریختن هم نداری. خب؟ 

 دستش را باال آورد و روی لبانم، به حرکت درآورد.
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این لبخند روی لبت... این زبون شیرینت... چطور -

تونی اجازه بدی که کسی جز من، شاهد و می

 شنواشون باشه؟

تم توانستمام وجودم را استرس گرفته بود. حتی نمی

م م یادحسابی نفس بکشم. نفس کشیدن هودرست

کار را با من و دلم رفته بود انگار! چرا داشت این

قدری ناشی هستم که دانست آنکرد؟ مگر نمیمی

آورد، پس ای که بر زبان میممکن است با هر جمله

 کرد؟ بیفتم؟ پس چرا داشت با دل من بازی می

 جاییم.باشه. یوسف... بیا بریم دیگه. خیلی وقته این-

م عمیقی، از من فاصله گرفت. سری تکان داد و با د

برایش سخت بود دور ماندن... برای من هم سخت 

خاطر معذب ای که به مسخره بود تحمل این فاصله
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دم. با شی بینمان، مجبور به رعایتش میبودنم از رابطه

برداشتن چندصفحه از جزواتش، از اتاق بیرون رفتم و 

 ای پس از من، به سالن آمد.او هم دقیقه

هایم به مهران، ر دایی نشست و من هم طبق گفتهکنا

گوی یوسف با دایی تمام شد، از وکه گفتپس از این

ام کند. دایی که متوجه او خواستم تا راهنمایی

های مهران شد، به من گفت تا شرایطمان و شیطنت

سمت میز ناهارخوری کوچکی که گوشه خانه قرار به

م و هایم را برداشتگهجا بنشینیم. برداشت، برویم و آن

وقتی پشت میز جا گرفتیم، از یوسف خواستم چند 

مثال برای تمریناتی که داده بود، بیاورد و خود هم 

 مشغول یادداشتشان شدم.
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زیرچشمی، حواسم به رفتار، نگاه و حتی حرکات 

انگشتانش بود که از هیچ عملی برای سلب تمرکز من 

یده شده بود تا ماند. انگار که این بشر آفرباز نمی

ام استرس به جانم بیندازد و دل مرا به در و دیوار سینه

 بکوباند!

مشغول یادداشت بودم که متوجه شدم سر انگشتانش 

دا اش، ابتطرف دستانم خزیدند و انگشتان کشیدهبه

روی دستم قرار گرفته و سپس آن را گرفت. بدون 

ام را که چشم از کاغذ بردارم، نفس حبس شدهاین

 بیرون فرستادم و آرام گفتم:

جا حفظ آبرو کنی؟ یکی میشه... میشه حداقل این-

بینه. شک نکن حواس حداقل یکیشون به ما می

 هست.
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سمتم متمایل شد و لبخند کوچکی که به رویم کمی به

 زد.

فکر نیستم عروسک. حواسم بهشون قدر بیاون-

 کنم کهوقت کاری نمیهست که به ما دید ندارن. هیچ

 به ضررت باشه، نگران نباش.

سرم را باال آوردم و برخالف شرمی که از او داشتم، 

در چشمانش زل زده و خیره نگاهش کردم. برای 

 ای، حتی یادم رفت که پلک بزنم. خدایا... اینلحظه

 باخته نبود!اصال وضعیت مناسبی برای مِن دل

جا کنی که همینام میخودت داری وسوسه-

 ببوسم لیال!  هات روچشم
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آب دهانم را فرو بردم و خواستم نگاه از او بگیرم، اما 

چشمان گیرایش توان این کار را هم از من سلب کرده 

 بود. 

داییت داره میاد. من... خدا لعنتت نکنه دختر، -

کنی، دلم نمیاد حتی دستت رو طوری نگاهم میاین

 ول کنم.

 

 

 

 

 صد_و_هشتم
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م ای چشلبم را به زیر دندان کشیدم و گزیدمش. لحظه

 بستم و حیران زمزمه کردم:

تر از آئینه، گرفتارم کرد / آن سیه موی، چه آبیچشِم -

اش ی من، حوصلهرندانه سِر دارم کرد / روح پژمرده

بود کجا؟ / او به یک موج، چنین واله و پرگارم 

 شی*کرد...*شعر از فهیم بخ

دایی که کنارمان ایستاد، دم عمیقی گرفتم و سرم را از 

 ها بلند کردم.روی برگه

 شرمنده آقای دکتر، به شما هم زحمت دادیم.-

 یوسف سری برایش تکان داد و متواضع گفت:

هم یکی، دو ست. منچه زحمتی؟ انجام وظیفه-

ای رو سر کالسم نبودم و غیبت داشتم. جلسه
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افتادن. باید براشون جبران  دانشجوها حسابی عقب

 بکنم.

دایی دستش را روی شانه یوسف قرار داد و لبخندی 

 به رویش زد.

پس اول بریم شام، بعد برگردید سر سوال و -

 هاتون. دیگه بیشتر از این، شرمنده شما نشیم.جواب

ابرو آمدم تا بلند شود و بیشتر از این، وبرایش چشم

سر خانه و کنار به آن ور دل من نماند. با رفتن یوسف

ر نگاهی به مسیپسران، دایی جای او را گرفت و با نیم

 رفته او، گفت:

 دایی جان؟ باهاش راحتی؟ معذب که نیستی؟ -

 نکند... نکند متوجه حرکات یوسف شده بود؟
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نه دایی، چرا باید معذب باشم؟ ایشون مرد محترمی -

 هستن.

خواهرزاده قدری محترم بود که برای بدون شک آن

 کرد!میزبانش دلبری می

خوبه... خوبه. گفتم اگه راحت نبودی، بند و بساط -

 این رفع اشکاالتم جمع کنیم. آخه... چی بگم واهلل.

ابروهایم باال پریدند. اتفاقی افتاده بود که دایی با من 

 گذاشت؟در میان نمی

 جان؟چیزی شده دایی-

چرا احساس  دونمنه دایی. هیچی نیست. فقط... نمی-

 کنه.کنم بهت فقط به چشم شاگردش نگاه نمیمی

خدا خودش از سر گناه قضاوتم بگذره. ولی خب... 

 َمردم دیگه، متوجه بعضی چیزها میشم.
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 زده سرم را پایین انداختم.لب گزیدم و خجالت

 جون، چیزی نیست. خیالتون راحت باشه.نه دایی-

 م پشت سرشاجبار، من ه از پشت میز بلند شد و به

 به راه افتادم.

خیالم از بابت تو که راحته قربونت برم. بیشتر از -

هم هام بهت اعتماد دارم. ولی خب... منجفت چشم

دونم دختر نگه داشتن یک درده، دختر دارم. می

های بقیه هزار درد. حاال تو هم توی فکر فرو نگاه

نرو. جوری هم رفتار نکن که شک کنه. زشته 

 ..هرحال.به

های دایی زدم. مثال قرار در دلم نیشخندی به حرف

بود چطور رفتار کنم؟ از یوسف فاصله بگیرم و 

 نزدیکش نشوم، که مبادا احساس صمیمیت کند؟
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آن مرد، چندشب پیش داخل ماشینی در زیر چراغ 

ها خلوت همین محله، مرا بوسیده بود! یکی از کوچه

ان قلبم را آور هم ضربحتی یادآوری آن لحظه دلهره

داشتنی و غریبی به زیر برد و گرمای دوستباال می

 توانستم نادیده بگیرمش؟دوید. چطور میپوستم می

هایم گذاشتم تا از کف دستان سردم را روی گونه

التهابش کم شود. خدا لعنتت نکند یوسف که 

 انداخت!یادآوری کارهایت هم آتش به جانم می
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 صد_و_نهم

 

به آشپزخانه رفتم تا به زندایی در پهن کردن و چیدن 

سفره شام کمک کنم. شام در محیطی دوستانه خورده 

ه گاهای گاه و بیشد. با حضور یوسف، حتی از نگاه

ویگن هم معذب نبودم. انگار که همین حضورش، 

 دلیلی شده بود برای احساس امنیت بیشتر من.

را که جمع کردیم، دوباره مردها مشغول چای  سفره

ای گفت و از سر «بااجازه»خوردن شدند که یوسف 

جایش بلند شد. به من اشاره کرد تا همراهش بروم و 

سر پذیرایی رسیدیم، پاکتی را در دستم وقتی به آن

 گذاشت و با آرامش نگاهم کرد.
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با آدرس خودم پست کردم و به آدرس خودم -

دونم محتوای نامه چیه اما...  . نمیتحویل گرفتمش

قدری ضروری باشه که تو رو مجبور به فکر کنم اون

نوشتن و پست کردنش کرده و تازه، جواب هم 

گرفتی. هر تصمیمی که گرفتی، عاقالنه عمل کن و 

 یادت باشه، من کنارت هستم.

تای ابرویم باال پرید و لبخند کوچکی روی لب 

 نشاندم.

کنم تو هم از ی که احساس میکنجوری صحبت می-

 های داخل نامه باخبری.نوشته

های خطاکار، سرش را پایین درست مثل پسربچه

 انداخت و آرام گفت:
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 هایمن بهت قول دادم پسر خوبی باشم و توی نامه-

 خصوصیت سرک نکشم لیال!

 کنی؟طور قاطع صحبت میپس... تو چرا این-

 ه بود!خب... پدرت یک نامه هم برای من زد-

 پلک چپم پرید. ناباور زمزمه کردم:

وای... واقعًا؟ پدر من... پدر من چرا باید برای تو -

 نامه بزنه؟ اصال برای چی؟

 ای به پاکت در دستم کرد.با چشم و ابرو، اشاره

خاطر آدرس تحویل دهنده و تحویل گیرنده روی به-

 پاکت. متوجه نشدی؟ 

لومی خیره شدم و برای چندثانیه، خیره به نقطه نامع

 در همان حال گفتم:
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 اش... چی نوشته بود؟توی نامه-

خب... عالوه بر عرض ارادت، تشکر کرده و گفته -

بود مراقبت باشم چون ممکنه تصمیماتی بگیری. و 

 هوات رو داشته باشم.

سرم را تند به طرفین تکان دادم و آشفته نگاهش 

 کردم.

ناسه شتو رو میصبر کن ببینم! اصال پدر من از کجا -

قدر بهت اعتماد داره و تازه، دخترش رو هم به که این

 تو سپرده؟

 لبانش را جمع کرد و متفکر گفت:

 طور فکر کنی که باهم آشنا هستیم.تونی اینمی-
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طرف میز رفتیم تا وسایلمان را جمع کنیم و در به

که همان حال، نامه را میان دفترم گذاشتم. بدون این

 ، عصبی گفتم:سر بلند کنم

کنم کنی که گاهی احساس میقدری غریبی میاون-

 شناسمت.اصال نمی

که ممکن است یکی ما را ببیند، بدون اهمیت به این

 دستم را گرفت و با لحن نرمی گفت:

کنی هم بهت که فکر میلیال؟ من از اونی-

ترم... چرا باید ازت دور باشم آخه دختر نزدیک

 خوب؟

داد وار قلبم، داشت کار دستم میدیوانهباز این کوبش 

انداخت، دست از ام بیرون نمیو تا خود را از سینه
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حبم صاداشت. دم عمیقی گرفتم تا دل بیسرم برنمی

 کمی آرام بگیرد و سپس گفتم:

قدری این سوال رو از خودت بپرس. چرا باید اون-

زور رازدار و محتاط باشی که حتی من هم به

 بشناسمت؟

کارش را داخل جیبش گذاشت و با همان آرامش خود

 اش، لبخند پرمهری به رویم زد.ذاتی

شناسی عروسک. اون چیزی که ازت تو من رو می-

خوام فراموشش میمخفی مونده، چیزیه که خودم هم 

کنم. پس... اگه چیزی نمیگم، یعنی خودم هم 

 خوام برام یادآوری بشن.نمی
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 صد_و_دهم

 

 

هایی آمد و خود را مشغول مرتب کردن صدای قدم

که هایم نشان دادم. یوسف بدون ایندفتر و کتاب

 تغییری در وضعیت خود بدهد، آرام گفت:

روی این بخش از گرامرتون بیشتر کار کنید. اگر -

های گفته شده پیش برید، بهتر متوجهش طبق مثال

ازم  تونید سر کالسسوالی داشتید، میشید. باز اگر می

 بپرسید.
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 صدای ویگن را از پشت سرمان شنیدم:

 درستون تموم شد؟-

طرفش چرخید و لبخندی متواضع به رویش یوسف به

 زد. 

 بله؛ تقریبًا دیگه کاری با ایشون ندارم.-

که ویگن نیز متقاباًل لبخندی به رویش زد و درحالی

 گفت:زد، هم گره میدستانش را به

ای باهاتون صحبت کنم؟ البته اگه میشه برای لحظه-

 آقای معلم اجازه بدن.

نگاهم بین گره ریز افتاده بین ابروان یوسف، و لبخند 

عجیب ویگن چرخید. آب دهانم را قورت دادم تا 

اش دربیاید. سعی گلویم از آن حال و روز خشکیده
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کردم لبخندی هرچند کج، روی لبانم بنشانم و 

 را عادی جلوه دهم. وضعیت

 البته... بفرمایید.-

یوسف سری برایمان تکان داد و از ما فاصله گرفت. 

های دایی به خودمان شدم و تا چرخیدیم، متوجه نگاه

سعی کردم دور از چشم ویگن، برای او نیز سر تکان 

بدهم تا خیالش بابت ما راحت شود. نفس عمیقی 

 کشیدم و به ویگن چشم دوختم.

 شنوم؟یخب... م-

طرفم دسته کاغذی را از جیب کتش خارج کرد و به

ای هگرفت. چند برگه به هم منگنه شده پر از نوشته

ها ریز بود. الی چشم تنگ کردم و بادّقت، به نوشته

 خیره شدم.
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 ها چی هستن؟این-

سری نوشته که موقع کپی شدن، چندان خب... یک-

ت حمتونی زجالب نیفتادن. خواستم بپرسم که می

بازخوانی و ویرایشش رو بکشی؟ بعضی کلماتش 

ها برای من، خیلی ادبی هستن. اگر مهجور، و بعضی

تونستی از کلمات جایگزین استفاده کن، یا ساختار 

 جمالت رو با مفهوم و پیام ثابت، تغییر بده.

ابرو باال انداختم و نگاهم را از برگه گرفته، و به او 

 چشم دوختم.

 هستن؟مربوط به نشر -

سری نوشته مربوط به خب... میشه گفت نه. یک-

 کارم. البته... شاید مربوط به کار تو هم بشن.

 هایش گوش سپردم.بادقت به حرف
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 چطور؟-

اش، شروع به راه رفتن کرد و من هم شانه به شانه

 قدم برداشتم.

سری های قدیمی یکها، دست نوشتهاین متن-

نویسندگی  نویسنده و شاعر هستن. یک انجمن

دنبال بازیابی و تصحیح این متون بود و... اگر بتونی به

انجامش بدی، شاید... شاید تو هم بتونی عضو اون 

 انجمن بشی.

 زبانم را روی لبانم کشیدم و متفکر پرسیدم:

یعنی عضویتم داخل یک انجمن نویسندگی، وابسته -

 ست؟به تصحیح این چندصفحه

ا رو بکنی که قراره ب تونی فکرشدرسته. و حتی نمی-

 هایی آشنا بشی.چه انجمنی، و چه آدم
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 ها را میاننفسم را محکم به بیرون فرستادم و برگه

 انگشتانم فشردم. 

 این کاغذها چطور به دست شما رسیدن؟-

 

 

 

 

 

 صد_و_یازدهم
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از حرکت ایستاد. لبانش را جمع کرد و پس از 

 ت کوتاهی گفت:سکو

 توسط یک رابط!-

ها رو به همون اعضای انجمن نمیدی و... چرا این-

که خودشون، کارش رو انجام بدن؟ مطمئنا بین 

 ها، ویراستار هم پیدا میشه.اون

لبخندی سرگردان به رویم زد و ابروهایش را باال 

انداخت. جا خورده بود؟ خب... من هم با این 

 جا خورده بودم!پیشنهاد مرموز و عجیبش، 

خوام امتیاز این کار، به من... و البته به تو، چون می-

قدری باال هست که ها اونبرسه. ارزش این نوشته

 برای ناشرش، یک امتیاز مثبت حساب بشه.
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آب دهانم را فرو بردم و نگاه آخرم را به متن انداختم. 

ناقصش چندان هم سخت به نظر  خواندن کپی

ود چند حرف را جایگزین حروف رسید. کافی بنمی

اید. دست بی پیش و پس کلمات کنم و کلمه نهایی، به

اما... به من گفته بودند که از دردسر به دور باشم. و 

دانستم چیست؟ بازنویسی این متنی که حتی نمی

 ممکن بود برایم گران تمام شود!

سمت ها را بهلبخندی به روی لب نشاندم و نامه

خواست از لبخندم دلگرم شود،  ویگن گرفتم. تا

 ها افتاد و متعجب پرسید:چشمش به نامه

 کنی؟قبول نمی-

خب... من قول دادم که از دردسر، به دور باشم. -

دونم که ممکنه این نوشته، چیز چندان خاصی می
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های شما... ممکن هست نباشه. اما با توجه به گفته

 منبرای من، گرون تموم بشه. عضویت توی اون انج

 ست ولی ترجیح میدم که اگرنویسندگی وسوسه کننده

جایی من رو پذیرفتن، با توجه به استعدادم باشه. نه 

 کار نامعلومی که پنهانی، براشون انجام دادم.

ها انداختم و با دیدن عنوان نگاه آخرم را به برگه

نامه" گلویم خشک شد. خب، نباید راجع به "وصیت

دم! کرهای داخلشان، حتی فکر میها و نوشتهاین برگه

نامه که بود؟ یک شخص مهم و سیاسی؟ وصیت

شخصی که شاید... شاید به ادبیات و سیاست، گره 

ا پایین آوردم و با خورده بود. در همان لحظه، نگاهم ر

دیدن اسم آن شخص، نفسم بند آمد. لبخندی لرزان به 

 اش چسباندم. ها را به سینهروی ویگن زدم و برگه
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 باز هم ممنونم بابت پیشنهادتون.-

سعی کرد خود را نبازد و متقابال، او هم لبخندی به 

 رویم زد.

تونی روی پیشنهادم فکر کنی. اگر پشیمون شدی، می-

قرار باشه خودم انجامشون بدم، احتماال  چون اگه

 هرحال... باز هم ممنون.ها طول بکشه. بههفته

که چیز دیگری برایش سری تکان دادم و بدون این

بگویم، مسیر آشپزخانه را در پیش گرفتم. وخامت 

اوضاع به حدی بود که گلویم خشک شده و نفسم به 

 ؟ اگرکردمآمد. من داشتم چه غلطی میسختی باال می

دایی درباره این چیزهایی که ویگن از من 

شک هردویمان را زنده فهمید... بیخواست، میمی

 کرد!زنده چال می



 

Romanzo_o 783 

نفس سر کشیدمش. با لیوان آبی را پر کردم و یک

هایی، آه از نهادم بلند شد و شنیدن صدای قدم

 کسیهایم را بر روی هم فشردم. باز قرار بود چهپلک

غریب دیگری در سرم بیندازد و وفکرهای عجیب

 میان زمین و آسمان، رهایم کند؟

 

 

 

 

 

 صد_و_دوازدهم
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ها دارن میرن. میای لیالجان، دخترم؟ مهمون-.

 شون کنیم؟بدرقه

طرفش چرخیدم. با خیالی راحت نفس گرفتم و به

 دادم.لبخندی زدم و سرم را به نشان تایید تکان 

 خواستم چایی دم کنم.پس چقدر زود میرن؟ تازه می-

طرفم خم شد نگاهی به هال انداخت و جلوتر آمد. به

 پچ کنان، کنار گوشم زمزمه کرد:و پچ

قدر بد به اون طفلک نگاه واال چی بگم؟ داییت اون-

 کرد که دیگه رنگ باخت و بلند شد تا برگرده.

نگاه کرد؟ نکند... ماتم برد. دایی به کدام طفلک بد 

نکند وقتی یوسف دستم را گرفت، دایی ما را دید؟ 
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رفت؟ وای... اگر او را غره می برای همین به او چشم

دیده بود و قرار بود که پس از رفتنش، کلی حرف بار 

کردم و به چشمانش من کند، چه؟ چطور سر بلند می

کردم؟ گلویم باز خشک شده بود؛ انگار نه نگاه می

ر که همین دقیقه پیش، لیوان آبی را الجرعه سر انگا

 کشیده بودم.

 به کی بد نگاه کرده؟-

 تا جواب بدهد، جانم باال آمد.

 به ویگن دیگه. -

سپس رو برگرداند و انگار که با خود حرف بزند، 

 زمزمه کرد:
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کنه؟ مگه اون دونم این مرد چرا همچین میآخه نمی-

هات صحبت کرد، کار کرد؟ فقط دو دقیقه بابچه چی

 نه بیشتر!

هایی درشت شده و سمتم چرخید و با چشمتند به

 پراسترس نگاهم کرد.

لیالجان، مادر، نکنه اون احمق چیزی بهت گفته؟ -

 ها؟ 

دستم را میان دستانش گرفت و انگار که بخواهد مرا 

 به حرف بیاورد، ادامه داد:

 ها. ببین، شیرین جان نیست امامن رو غریبه ندونی-

من حواسم بهت هست. فکر نکنی چون داداشمه، 

دونم بچه خلفی نیست و گیرم. میطرف اون رو می
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شناسم دورت بگردم. بهم شیطنت داره. تو رو هم می

 بگو... ویگن چیز بدی بهت گفته؟ کار زشتی کرده؟

هایش را کردم حرفکه سعی میمبهوت و درحالی

 هضم کنم، سر تکان دادم و تند گفتم:

زندایی، چی بگه آخه؟ درباره ویراستاری یه مقاله نه -

باهام صحبت کردن، که من هم گفتم از پسش برنمیام 

ترمم نزدیکه. همین! وگرنه... چون امتحانات پایان

ایشون اصاًل کار زشتی کردن یا حتی حرف بدی بهم 

 نزدن. خیالتون راحت باشه.

نفس عمیقی کشید و خیالش که از بابت برادرش 

د، سری تکان داد و دستش را پشت کمرم راحت ش

 قرار داد.
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ون شخیالم راحت شد. قربونت برم، بیا بریم بدرقه-

هاش صحبت کنیم، من با داییت درباره اون نگاه

 کنم!می

شان از آشپزخانه خارج شدیم و متوجه شدم که همه

ف اند. یوسسر پا ایستاده و آن دونفر، عزم رفتن کرده

ه رم گرفته بود و با لبخندی نشستکه حسابی با دایی گ

کرد و گاهی با متانت پاسخ بر لب، نگاهش می

 داد. سواالتش را می

سمت ویگن و یوسف گرفت و زندایی نیز دو بقچه به

 صحبت دایی و یوسف را قطع کرد.

 

 

 



 

Romanzo_o 789 

 

 

 صد_و_سیزدهم

 

 

کنید. ون گرم میها رو ببرید، برای فردا ناهارتاین-

ساعت پخت هم گذاشتم داخلشون. یه نیمغذاهای نیم

 بعد از رسیدنتون، بذارید روی گاز. 

متعجب و خندان به زندایی نگاه کردم که متوجهم 

 شد. اخم ریزی به رویم کرد و بالبخند گفت:

نگاه داره لیالجان؟ دوتا پسر مجردن، معلوم نیست -

 کنن! پر میخورن و با چی شکمشون رو چی می
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 باخنده گفتم:

دونم، هردوشون شمالی که من میواال تا جایی-

های پختهستن. براشون کسر شأن هست که دست

 خوبی نداشته باشن!

 هایم گفت:دایی در تأیید حرف

شناسمشون، هردو دستی بر که من میواال تا جایی-

ور ور، اونآتش دارن. حتی نمک غذاهاشون هم این

 نمیشه! 

 نماییف سرش را پایین انداخت و لبخند دندانیوس

دارم را از او گرفتم و به به صورت نشاند. نگاه کش

 دایی چشم دوختم.

 شما دستپخت هردوشون رو خوردید؟-
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ری باویگن که... چی بگم؟ زنداییت خونه نبود، یک-

 مستفیضمون کرد.

 مهران آرام زمزمه کرد:

پیچه لبله؛ خوب یادم هست. تا چندروز بعد د-

 داشتیم!

سمت دایی برگرداندم و منتظر خندیدم، نگاهم را به

 حرفش ماندم.

که اومده آقای دکتر هم قبال مهمانمون کرده. وقتی-

 خبر، رفته بود پیشبودم به شیرین سر بزنم اما بی

آقابزرگ! پدر ایشون من رو دیدن و دعوتم کردن تا 

نه خو برای ناهار، پیششون باشم. که البته مادرشون

نبودن و خود آقای دکتر، دست به کار شدن. البته 
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ها همه برای چندسال پیشه. مطمئنم االن خیلی این

 بهتر شدن!

قدر با خانواده یوسف خب... یعنی رابطه دایی آن

شان هم رفته بود؟ حتی در خوب بود که حتی به خانه

شان غذا هم خورده بود؟ هرچقدر به ذهنم فشار خانه

ای را با فامیلی یوسف پیدا نکردم. وادهآوردم، خان

ها، آنان نیز از آن روستا رفته شاید... شاید همان سال

بودند. اگر این خاطرات برای چندین سال پیش بود، 

من کودکی بیش نبودم و طبیعی بود که خانواده او را 

نشناسم. اما... چرا یوسف همین را هم از من پنهان 

 کرد؟می
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از این افکار خاکستری و عجیبم سری تکان دادم تا 

فاصله بگیرم. نفس عمیقی کشیدم و بالبخندی 

 محسوس، به دایی چشم دوختم.

خیلی ممنون. امشب هم زحمت دادم به شما و -

 خانواده. امیدوارم بتونم جوری جبران کنم.

دایی دستش را پشت کمر یوسف گذاشت و 

 شد، گفت:قدم میکه با او همدرحالی

ست. باز هم اگر رجان؟ همه وظیفهزحمت چیه پس-

 وقت کردی، یک شب دیگه مهمان ما باشی.

سمت در خروجی قدم برداشتند. ویگن، شانه به به

شانه مهران حرکت کرد و من و زندایی نیز پشت 

 سرشان رفتیم. 
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اش، در ذهنم های یوسف درباره خانوادهدائما حرف

اتفاقی کردم که چه شد و به این فکر میتکرار می

شناختم؟ چرا حتی اش را میافتاد اگر من خانوادهمی

خواست آنان را به خود یادآوری خودش هم نمی

کند؟ مگر... مگر چه اتفاقی بین او و اعضای 

 اش افتاده بود؟خانواده

نفس عمیقی گرفتم و حواسم را جمع کردم. ویگن با 

زندایی و مهران مشغول حرف زدن بود و دایی نیز 

 کرد. برگشته میاش را نثار آن بختای خیرههنگاه

سنگینی نگاهی را احساس کردم و سر چرخاندم که 

متوجه یوسف شدم. سری برایم تکان داد، لبخندی به 

ای، رویم زد و سرش را پایین انداخت. برای لحظه

ام را فراموش کردم و دلم در سینه فرو تمام دلخوری
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و دلم را با ا ریخت. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم

صاف کنم تا جواب لبخندش را بدهم اما چندان هم 

 موفق نبودم. 

نگاه آخرش را به من انداخت و از پاسخ گرفتنش که 

ناامید شد، سری به نشان خداحافظی تکان داد و رو 

هایشان شدند و برگرداند. هردویشان سوار ماشین

 یکی، از کوچه بیرون رفتند.یکی
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 صد_و_چهاردهم

 

 

جور کردن خانه، وبه خانه بازگشتیم و پس از جمع

سوی هال جمع کردم و به اتاق وسایلم را از آن

 بازگشتم.

هایم را روی خط به خطش نامه را باز کردم و چشم

حرکت دادم. با دیدن جواِب بابا، لبخند کوچکی 

 لبم جا خوش کرد.  گوشه

ی افتادم و آه از نهادم بلند شد. با دایی چه کار یاد دای

کردم؟ به او درباره این نامه و تصمیمم چه می

 گفتم؟می
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اما... مجبور بودم. خودم، خود را مجبور کرده بودم! 

رفتم و از شر این افکار مزخرف خود، خالص باید می

توانستم بمانم و باعث زجر خودم، مهران شدم. نمیمی

خواستم مسبب به همه، سحر، بشوم. نمیتر از و مهم

 سرانجام نرسیدن یک رابطه دیگر، من باشم.

هایم را عوض کردم و لباسی راحتی به تن کردم. لباس

به روی تخت نشستم و خیره به کاغذ در دستم شدم. 

به زیر پتو رفتم و نامه را زیر بالشتم گذاشتم. 

 کردم...هایم را بستم و متن نامه را در سرم مرور چشم

دایی، در همان خیابان و  "می خواهم جدا از خانواده

با درآمدی که از نشریه دارم و مبلغی که جمشیدآقا 

دانم ای اجاره کرده و زندگی کنم. میدهد، خانهمی

زندگی دختر جوان و دانشجو، تنها و آن هم در 
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شهری غریب کمی عجیب و برای ما، تا حدی 

دهم حواسم را جمع کنم. غیرممکن است. اما قول می

 های خانهام، و حواس پرتیمن برای تحصیل رفته

خواهم مستقل باشم و هیچ شوند. میدایی، مانعم می

ِدینی به گردنم نباشد. از آن گذشته، با یکی از 

دوستانم که او هم شهرستانی است، قراِر اجاره کردن 

ایم و به او نیز گفتم اول به ای را گذاشتهخانه

 ام اطالع بدهم و بعد اقدام کنیم..."نوادهخا

دانم چند دروغ آمد. نمیام را یادم نمیباقی نامه

دار دیگر روی هم سوار کردم تا پدرم را قانع شاخ

اش کنم. بخاته، موفق شدم راضیکنم. اما خوش

 ی دایی،توانستم این جا بمانم، سکونت در خانهنمی

دوست داشت و درست در کنار اتاق مردی که مرا 
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تنها دوستی که این جا داشتم هم به او عالقه داشت... 

خواستم باز مثل داستان بهاره و برایم سخت بود! نمی

سعید، مانعی برای رسیدنشان شوم. شاید مهران نیاز به 

د توانست بیشتر با سحر آشنا شویک تلنگر داشت، می

مند شود. همین االن هم رابطه خوبی و به او عالقه

توانستم اشتیاقی که موقع صحبت اهم داشتند و میب

کردن با سحر داشت را از صدا و نگاهش به او، 

 احساس کنم. 

توانستم به خانه آقابزرگ بروم. خواستم و نمینمی

چون هم دو اتاق داشت، هم جای کوچکی برای 

نفرمان بود. یک اتاق برای آن زندگی کردن هرسه

م نه او توانسته مطمئنا نمیپیرمرد، یکی اتاق آقابهادر ک

را از اتاقش بیرون کنم، نه آقابزرگ را! هرچند، 
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بود که برای  ای زواردررفته در پشت خانهخانه

جا هم پدرومادر مرحوم بهادر بود و مطمئنا در آن

 توانستم بمانم! نمی

که از هم اینپس... فقط یک راه پیش رویم بود. آن

ضی کنم که رضایت به جا بروم و پدر را نیز رااین

ام بدهد. رضایت پدر را با چندین دروغ جاییجابه

که حتی دایی نیز رضایت دارد و شاخدار و گفتن این

ای مناسب برایم دیده، گرفته بودم. خود نیز محله

ماند این مورد که چطور باید دایی را راضی به می

 ها دورگرفتم تا از آناش را میکردم و اجازهرفتنم می

 بمانم. 

کرد تا به پدرم خبر اما... دایی حتی اگر قصدش را می

زدم و شک باید قید ادامه تحصیلم را می دهد، بدون
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هایم در داخل نامه، تقاص خاطر خط به خط نوشتهبه

گشتم! تمام امیدم به دادم و به گیالن باز میپس می

این بود که حداقل زیاد سخت نگیرد و حتی بحث را 

های چندوقت اخیر مهران با سمت سرسنگینیبههم 

من، نکشاند که کوچکترین اخمش، کافی بود تا بند به 

 آب بدهم...

 

 

 

 

 

 صد_و_پانزدهم
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کنارش نشستم و نفس عمیقی گرفتم تا تمرکز کنم. 

عزمم را جزم کرده بودم برای حرف زدن و حرف 

های درهم رفته امروز دایی خمشنیدن، که از ا

مشخص بود که قرار است حسابی حرف بشنوم! 

ای که پدرم برای من فرستاده بود را در دست نامه

ای نشسته، منتظر بودم تا حرفش با گرفته و گوشه

زندایی تمام شود. بحث فراموشکاری مهران بود و 

کمبود کاغذی که با آن مواجهه شده بودند. طبقه 

کردم انباریست، که قباًل فکر می پایینی دفتر

ای کوچک اما مجهز داشتند و گویا، کاغذ و چاپخانه

جوهر کمتر از حد انتظار سفارش داده بودند. 
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های این هفته، تقریبًا دوسوم اندازه سابق بود و نسخه

های چاپ، این کمبود کاغذ و خرابی یکی از دستگاه

و  گزیدم حسابی افکار دایی را به هم ریخته بود. لب

نامه را داخل جیب کتم قرار دادم. نفس عمیقی گرفتم 

و خواستم آرام رو برگردانم تا بلند شوم که دایی 

 صدایم زد:

 کجا دخترجان؟ -

 لبخند پراسترسی به رویش زدم.

االن زمان مناسبی نیست؛ من بعدًا میام باهم حرف -

 زنیم.می

 هایش بیشتر در هم رفتند و عصبی گفت:اخم

 ببینم! پدرسوخته با منم تعارف داره.  بشین-



 

Romanzo_o 804 

اش را برداشت و قلوپی از آن نوشید. فنجان چای

زد و مطمئن بودم که بخار از لبه فنجان باال می

 قدری به همگذشت. بهای از ریخته شدنش نمیدقیقه

سوزی چای هم نشد؟ ریخته بود که حتی متوجه لب

بریده هنگاهم را به زور از آن فنجان گرفتم و برید

 گفتم:

خواستم درباره یه موضوعی باهاتون خب... می-

 صحبت کنم...

 شنوم باباجان؛ بگو.می-

نفسی گرفتم و سعی کردم لحنم را تا حد امکان پر 

 استرس نشان دهم.آرامش و بی

من... به لطف شما کار دارم و از طرفی، پدرم و -

 فرستن. خب... یکمجمشیدآقا هم ماهیانه برام پول می
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کنه و... اتاق دور بودن از دفتر و دانشگاه، اذیتم می

اون مهسای طفلی رو هم اشغال کردم و شما و 

 زندایی هم جاتون ناراحته. برای همین...

نگاهی به او انداختم و با دیدن ابروهای درهم نیم

اش، ادامه حرفم را قورت دادم. اصاًل با این اخم رفته

 هم داشتم؟و عصبانیتش، جرئت ادامه دادن 

چی میگی لیال؟ مگه من ُمردم که تو بخوای خونه -

 بگیری؟ اونم تنهایی!

گشتم و وقتی هم پیدایشان دنبال کلمات در ذهنم می

 کرد. زبانم راکردم، زبانم برای بیانشان یاری نمیمی

روی لبانم کشیدم و سعی کردم آرامش خود را حفظ 

 کنم.
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ماست؛ خونه آقابزرگ خیلی دورتر از خونه ش-

 جا هم...وگرنه... اون

 صبرکن ببینم؛ نکنه دیگه با ما راحت نیستی؟-

 

 

 

 

 

 صد_و_شانزدهم

 

 

 با عجز گفتم:



 

Romanzo_o 807 

ا جبخدا بحث راحت بودن و نبودِن من نیست. این-

درست مثل خونه خودمه. شما و زندایی نذاشتید حتی 

برای یه لحظه، احساس غریبی بکنم. ولی... من برای 

چی پاشدم و اومدم به این شهر دایی؟ فقط درس 

خونم که مستقل بخونم، تهش چی؟ دارم درسم رو می

 که یهنه این بشم. بتونم روی پای خودم بایستم.

مدرک الکی بگیرم و فرداروزش برم بشینم خونه... 

 شوهر! 

 زده، آب دهانم را فرو بردم و ادامه دادم:خجالت

باید زندگی توی یه شهر بزرگتر رو یاد بگیرم. -

جا و جوری که شما هوام رو دارید، چطور قراره این

دوروز بعد از پس خودم بربیام؟ منی که نه آشپزی 

ای از هرچیز داری، نه سررشتهبلدم، نه خونه چنانیآن
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تونم بکنم، مربوط به زندگی دارم. تنها کاری که می

 خیاطیه و شعر گفتن! 

تای ابرویی باال انداخت و با همان ابروهای در هم 

 اش، خیره نگاهم کرد.گره خورده

تونم این اجازه رو بدم که قبول پس به شرطی می-

رو  هاتکنم تا کفاف هزینهکنی حقوقت رو سه برابر 

 بده.

وجه قبول هیچدانست که چنین شرطی را بهخوب می

فرستاد را فراموش کرده کنم. اما پولی که پدرم مینمی

 بود؟

 هایدایی؟ یادتون رفته که من چندماهه دارم فرستاده-

ها... کنم؟ جدای اینانداز میبابا و جمشیدآقا رو پس

چنانی ای خرج کردن آنتوی این مدت هم دلیلی بر
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حقوقم نداشتم و... تونستم یه مبلغ درشتی رو جمع 

 کنم.

مبلغت رو بنداز توی قّلکت، دو صبح دیگه به -

 خوره. از این فکرها هم نکن باباجان.دردت می

 نفس سر کشید.و باقیمانده چای داخل فنجانش را یک

تر شدم و دستم را بر روی بازویش قرار دادم. نزدیک

 تر و پرخواهش پرسیدم:حنی نرمبا ل

آخه دلیل مخالفتتون چیه؟ بگید من هم بدونم -

قربونتون بشم. قرار نیست که راه دوری برم. دوتا 

تره، خیابون باالتر که به دانشگاهم و دفتر هم نزدیک

کنیم. خودتون خونه رو پیدا کنید یه خونه پیدا می

رو  اصال. یه کوچه که براتون قابل اعتماد هم هست

 جا میرم.انتخاب کنید. هرجا بگید، من همون
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 که نگاهم کند، جدی گفت:بدون این

 جا بمون!هرجا بگم؟ پس همین-

جوره قانع مانده بودم بخندم یا گریه کنم! چرا هیچ

 شد؟نمی

قدر درباره حقوق و دایی مرتضی؟ خودتون این-

ها نوشتید و مطمئنم آزادی و اعتبار و امنیت زن

ه بسا بیشتر از من به استقالل من افتخار خودتون چ

 ذارید انجامش بدم؟کنید. پس چرا نمیمی

از گوشه چشم نگاهم کرد و انگار که کمی نرم شده 

 باشد، زمزمه کرد:

 تو هنوز سن و سالی برای استقالل نداری.-
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 صد_و_هفدهم

 

 

یادمه اسمتون پای چندتا مقاله درباره هنرمندای -

های دیگه به تهران چنددهه پیش که از شهرها و استان

اومدن و توی دهه اول و دوم زندگیشون تنها زندگی 

کردن و تبدیل به ستاره شدن، خورده بود. و فکر 

های همین مجله خودتون بودن. نه؟ تازه، کنم مقالهمی



 

Romanzo_o 812 

جا تنها شما رو دارم و این من حمایت عاطفی و مالی

تر از ام قراره چندتا خیابون پاییننیستم. نصف خانواده

 من باشن! 

ای، ساکت ماند. نفس عمیقی گرفت و برای لحظه

طرفم چرخید و با دستی روی صورتش کشید و به

 نگاه متفکر و عمیقش، غافلگیرم کرد.

پرسم، ازت انتظار دارم راستش را به یه چیز ازت می-

 داییت بگی...

این سوالش، ترس بدی به جانم انداخت. از این نوع 

آرامی « باشه»ها، اصاًل دل خوشی نداشتم! پرسش

 گفتم که به زندایی نگاه کرد و با لحنی جدی گفت:

 کنی؟خانم فنجونم رو پر می-



 

Romanzo_o 813 

که چیزی بگوید، لبخندی سرسری زندایی بدون این

، دایی رو به زد و از کنارمان بلند شد. پس از رفتنش

 من کرد و ادامه داد:

من داییتم؛ درسته؟ وقتی آوردمت، ازت خواستم من -

تک اعضای این رو درست مثل پدرت بدونی و تک

خانواده رو هم عین خانواده خودت دوست داشته 

هام باشی و بدونی که من، هیچ فرقی بین تو و بچه

 .ذارم. ولی... این تصمیمت برام غیرمنتظره بود..نمی

خوام بدونم چیزی باعث رنجشت شده؟ رفتار می

بدی از ما سر زده که به دل گرفتی؟ از من، زنداییت، 

 مهران...

روی اسم مهران مکث کوتاهی کرد و اسمش را کمی 

کشید. آب دهانم را فرو بردم و چندباری پلک زدم. 
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خواستم او را به دردسر بیندازم و وجه نمیهیچبه

شود. چون ممکن بود دردسر باعث سوءتفاهم دایی 

گیر من شود و حتی پیش آمده برای مهران، دامن

 خواستم به اتفاقات بعدش هم فکر کنم.نمی

ای نه دورتون بگردم؛ هیچی نشده. نه دلخوری-

هست و نه کدورتی پیش اومده. اصاًل بحث این 

چیزها نیست. هرچیزی که بهتون گفتم، عین حقیقت 

باشم، حتی اگه اون  خوام مزاحم کسیبود. نمی

شخص رو درست مثل پدرم دوست داشته باشم. باید 

یاد بگیرم که روی پای خودم بایستم و در عین حال، 

خوام هم دست از حمایت از من بکشید. شما نمی

جا برم. هوام رو داشتید و دارید، حتی اگه من از این

 خوام یکم بزرگ بشم دایی.فقط... می
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بیرون فرستاد و زیرلب نفسش را محکم و کالفه 

 زمزمه کرد:

دنده و خیلی لجبازی، درست مثل مادرت. یک-

 لجباز!

 صدا خندیدم و سرم را پایین انداختم. بی

 پس... یعنی قبول کردید؟-

ات هم صحبت کنم، باید با اون بابای پدرسوخته-

ببینم اون چی میگه. تا اون نذاره که عمرًا اجازه بدم 

 یرون بذاری!پات رو از خونه من ب
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 صد_و_هجدهم

 

 

سعی کردم جلوی کش آمدن لبخندم را بگیرم. نامه 

پدرم را از جیبم بیرون کشیدم و جلوی پایش گذاشتم 

 که نگاه کنجکاوش بین من و نامه چرخید.

 این چیه؟-

 نامه پدرم هست!خب... اجازه-

 عصبانیتی مصنوعی گفت:گوشم را آرام گرفت و با 
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پدرسوخته خودت همه کارها رو کردی، آخرسر -

 اومدی از من اجازه گرفتی؟

باخنده خودم را از پیچیده شدن گوشم رهاندم و سعی 

 کردم خود را مظلوم جلوه دهم.

بخدا از قصد نبود! فقط یه فکر بود که به سرم زد، با -

تر مصممبابا هم در میون گذاشتم که قبول کرد و من 

 که...شدم برای انجامش. و این

 سرم را پایین انداختم و زیرچشمی نگاهش کردم.

 هام، خونهبه بابا گفتم که قراره با یکی از دوست-

 بگیرم. نگفتم که قراره تنها باشم!

 سری تکان داد و با تعلل گفت:

 مونیم!من هم دوستت. میام، باهم می-
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ا زدم که با عجز خندیدم و معترض اسمش را صد

کرد تا که نامه را باز مینفسی گرفت و درحالی

 بخواند، گفت:

باید بگردم باباجان. بگردم دنبال یه خیابون خوب و -

امن، که یه آشنا هم اون اطراف داشته باشم تا محله 

رو تضمین کنه. حداکثر بذارم سه تا خیابون باالتر 

. نشهبری، که با پای پیاده هم زیاد مسیرت از ما دور 

 طوری، هم به دفتر نزدیکی و هم به دانشگاهت.این

طرفش رفتم. لبخند بزرگی روی لب نشاندم و به

ای روی دستانم را دور گردنش حلقه کردم و بوسه

 اش نشاندم.گونه

 دستتون درد نکنه دایی جون. ممنونم.-
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چپ نگاهم کرد و سعی کرد من را از خود چپ

م لبخندی زد و سری فاصله دهد. طاقت نیاورد و او ه

از روی تاسف تکان داد. زندایی فنجان را جلوی پای 

 دایی گذاشت و نگاهش بین ما دونفر چرخید.

 جا بری زندایی؟لیالجان؟ قراره از این-

نگاهم را به چهره ناراحتش دوختم و سعی کردم خود 

های درهم و را خوشحال جلوه دهم. دیدن چهره

 .مان شدنم فکر کنمشد به پشیمتفکرشان، باعث می

کم آره دورتون بگردم. این بهترین راهه. باید کم-

 مستقل شدن رو یاد بگیرم.

ای، سکوت سنگینی میانمان برقرار شد و برای لحظه

 سپس زندایی گفت:
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تا هروقتی که هستی، قدمت روی جفت چشم منه. -

هروقت هم اومدی، بازهم قدمت روی چشم. چیزی 

ت نشد به داییت بگی، کسر داشتی و رووهم کم

 خودم هستم.

توانستم کنارشان باشم و احساس کمبود کنم؟ مگر می

خواستم از زندایی تشکر کنم که صدای مهران، باعث 

 شد حرف در دهانم بماسد.

 شده؟ کی قراره کجا بره؟چی-

 

 

 

 



 

Romanzo_o 821 

 

 صد_و_نوزدهم

 

 لبخندی به رویش زد.زندایی به مهران نگاه کرد و 

 بیا بشین مادرجان؛ من برم برات یه چای بریزم.-

خواد مامان، زحمت نکشید. نگفتید، کی قراره نمی-

 بره؟

 نگاه زندایی بین من و مهران چرخید.

 جا بشه.لیال... قرار جابه-

روی من نشست و با ابروهایی کنار زندایی، روبه

فرو بردم و  باالرفته چشم به من دوخت. آب دهانم را

خواستم سعی کردم خود را عادی جلوه دهم. نمی
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ای، به ذهنش خطور کند که او، دلیل حتی برای ثانیه

 رفتنم شده.

با دایی صحبت کردم که دو، سه تا خیابون باالتر، -

 برام یه خونه پیدا کنه.

 به دایی چشم دوخت و کنجکاو نگاهش کرد.

 و شما هم گفتید باشه؟-

قبول کرده، چرا من باید مانع بشم؟  وقتی فرهاد هم-

جا کنم تا یه جای خوب پیدا کنه و جابهکمکش می

 بشه.

 دنباله حرف دایی را گرفتم و تند گفتم:

خوام هم به دانشگاه نزدیک باشم، و هم به دفتر. می-

ترم. مهسا هم به اتاق طوری خودم هم راحتاین
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گرده. این مدت  رو حسابی باعث خودش برمی

 رش شدم.دردس

وپایم را گم کردم اش امتداد یافت که دستنگاه خیره

 گری تمام، سعی کردم بحث را عوض کنم.و با ناشی

ها رو راستی کارهای چاپخونه چی شد؟ سفارش-

 چک کردی؟

دستی روی صورتش کشید و نفسش را کالفه، به 

 بیرون فرستاد.

آره. فاکتورها دقیقا چیزی رو نشون دادن که من -

چیز درست بود. ممکنه موقع کردم. همهرو میفکرش 

ارسالشون، اشتباهی کرده باشن. باید با راننده صحبت 

های تحویل کنم و مطمئن بشم. اگر اون هم سفارش
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داده رو طبق فاکتور اعالم کنه، پس... توی چاپخونه 

 یه بالیی سر کاغذها اومده.

 دایی پرسید:

 ن؟ فاکتورها رو همراه خودت آوردی باباجا-

خواین براتون بیارم؟ البته یه چندتا مورد آره. می-

 خواستم بهتون نشون بدم. دیگه هم هست که می

ز رو برگرداند اما پیش ا« االن میام»بلند شد و با گفتن 

 که قدم دیگری بردارد، رو به من کرد و آرام گفت:آن

تو هم همراهم بیا. یه چندتا پوشه دیگه هم هست -

تش رو بکشی. جدا کردنشون یکم که تو باید زحم

 بره.زمان
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سرم را تکان دادم و از کنار دایی بلند شدم تا 

 ایها باال رفتیم و او حتی کلمههمراهش شوم. از پله

به زبان نیاورد. وارد اتاقش که شدیم، کنجکاو مشغول 

کاویدن اطراف بودم که صدای بسته شدن در آمد و 

 کشید. طرف خودسپس، مهران بازویم را به

 

 

 

 

 صد_و_بیستم

 

 خوای ثابت کنی؟این چه مزخرفاتیه؟ چی رو می-
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هایی که هرآن امکان داشت از حدقه بیرون با چشم

 اش خیره شدم.رفتهبزنند، به چهره خشمگین و درهم

 زنی؟داری... داری درباره چی حرف می-

را به گوشه لبش عصبی خندید و انگشت شصتش 

کشید. نفس عمیقی گرفت و انگار که در تالش بود تا 

 صدایش را باال نبرد، غرید:

هاییه که من گفتم، خاطر حرفهمه این اداهات به-

خاطر من بارت رو بستی، که از من فاصله نه؟ به

 بگیری؟

 چرخید. اش مینگاهم بین چشمان برافروخته

جا بشم چون جابهطور نیست. من فقط خواستم این-

خواستم استقالل داشته باشم. چون... چون می

خواستم روی پای خودم باشم، نه باری روی دوش می
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جا اما حتی برای خانواده شما. چندماهه اومدم به این

یک روز هم خودم، کارهای خودم رو انجام ندادم. 

تونستم انتظار قوی شدن رو داشته باشم چطور می

 من رو داشتید؟وقتی همیشه هوای 

تر از قبل شده بود و جانفروغ شعله خشمش کم

. هایش از سر خشم نیستتوانستم ببینم که نفسمی

دستم را روی بازویش قرار دادم و سعی کردم تا 

 آرامش کنم.

هیچ سوءتفاهمی بین ما نیست، مهران. تو هنوز هم -

 خوام دیگه سر بارتون باشم.برام عزیزی. فقط نمی

 ر ما نیستی احمق...تو سر با-

اش را به چشمانم بازویم را رها کرد و نگاه جدی

 دوخت.
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تونی حتی درک کنی که چه جایگاهی برای این نمی-

تونی بفهمی که چه جایگاهی خانواده داری. نمی

 برای... من داری. 

خواستم هم درک کنم. به خواستم سوال کنم. نمینمی

م خواستو نمی اندازه کافی از احساساتش خبر داشتم

ور کنم. من... باید در حق او آتش احساسش را شعله

کردم و هردویمان را از این وضعیت، ظلم می

 رهانیدم.می

طور. دونم برای همتون عزیزم. شما هم همینمی-

خوام با ولی باید روی پای خودم بایستم مهران. نمی

این کارم ازتون دور بشم. به دایی هم گفتم؛ که من 

که ه به حمایت شماها نیاز دارم اما نه طوریهمیش

 حتی برای غذا خوردنم هم وابسته بهتون باشم.
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با اخمی مصنوعی روی صورت نشاند و کنجکاو 

 پرسید:

خوای آشپزی کنی؟ به کشتن حاال دیگه خودت می-

 ندی خودت رو؟

 طرفش میزش رفتم وخندیدم و از او فاصله گرفتم. به

 خیال گفتم:بی

لی داره؟ مطمئنم خود تو یه نفس راحت از چه اشکا-

 کشی.دست من می

ها او نیز کنار میزش ایستاد و مشغول جدا کردن پوشه

هایی با چه عناوینی را شد و به من هم گفت که پوشه

جدا کنم. کنار دایی نشستیم و آن دونفر مشغول بحث 

روی فاکتورها و مطالب آماده هفته آینده شدند و تمام 

من پیش خانه جدیدم و اتفاقات پیش مدت، فکر 
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که چطور قرار بود زندگی کنم و به نیامده بود. این

دانستم. اما حداقل از این بابت کارهایم برسم را نمی

ها و که قرار نبود با حضورم در کنار مهران و نگاه

هایی که زده بود، معذب شوم، خیالم راحت حرف

 بود...

 

 

 

 

 

 صد_و_بیست_و_یکم

 



 

Romanzo_o 831 

هایم را کنار در اتاق قرار داد مهران آخرین جعبه کتاب

زد، به در اتاق تکیه زد و با نفس میکه نفسو درحالی

 ها اشاره کرد.وابرو به جعبهچشم

 ات همین بود؟آخرین جعبه-

 هام بودن.ها فقط کتابخب... این-

اش نگاه عاصیزده چشم به من دوخت که زیر بهت

هایم رفتم و مشغول چیدن سمت جعبه کتاببه

 هایم بر روی هم شدم.کتاب

 خبرته آخه دختر؟ همه کتاب؟ چهاین-

 نیشخندی زدم و آرام زمزمه کردم:

 از یه دانشجوی ادبیات چه انتظاری داری؟-

 ها انداخت.کنارم، چهارزانو نشست و نگاهی به کتاب
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هستن. چه خبره واقعا؟  تقریبا نود درصدشون دیوان-

 هات کو؟اصال کتاب درسی

ها رو ها کتاب درسی هستن دیگه. همینخب... این-

خونیم سر کالس. به اضافه چندتا درس مثال می

 ها به حساب نمیان.عمومی دیگه، که اصال بین این

رو  هاتبله، کامال مشخصه! صبر کن ببینم... لباس-

 نیاوردم، نه؟

 م.زیرچشمی نگاهش کرد

 فکر کنم یادت رفت از کنار در برداریش.-

جا کف اتاق نشست و سرش را به در تکیه زد. همان

 با حالت زاری گفت:

 کردم تموم شدن. باز باید برگردم خونه؟فکر می-
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هم ام را بگیرم. لبانم را بهسعی کردم جلوی خنده

 فشردم و دلجویانه گفتم:

زندایی هم  اشکالی نداره. فعال الزم ندارمشون که.-

ها پرده بدوزه. همراه بهم گفت قراره برای در و پنجره

خواد حاال زانوی هام رو هم میاری. نمیها، لباساون

غم بغل بگیری! درضمن... مگه خودت نگفتی هوام 

ها؟ حاال خربزه خوردی، وپرترو داری و این چرت

 پای لرزش هم بشین!

و از پشت چشمی برایم نازک کرد که ریز خندیدم 

 هایم بلند شدم.کنار کتاب

من برم یه چای بذارم. خستگی که در کردی، بیا -

 جا کنیم.کمکم کن تا این وسایل توی هال رو جابه
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که نفسش را او هم پشت سرم بلند شد و درحالی

 فرستاد، پرسید:محکم به بیرون می

کار اصاًل این همه وسایل از قبل توی خونه چی-

هاش رو جمع باس شخصیکردن؟ طرف فقط لمی

 کرده، رفته؟

که زیرش را کتری را روی شعله گذاشتم و درحالی

 کردم، گفتم:زیاد می

ها رو برای دایی گفت گویا مستأجر قبلی همه این-

جا گذاشته و خودش کال از تهران رضای خدا همین

تونسته صندلی و فرش و قالی با خودش رفته. نمی

وسایل جدید ندارم.  ببره انگار. من هم پول خرید

 جا ولشون کرد!همون بهتر که همین

 صدایش را از آنسوی هال شنیدم:
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 خوای خودت چیزی برای این خونه بخری؟ نمی-

از آشپزخانه بیرون آمدم و خود را روی یکی از 

 های زواردررفته گوشه هال انداختم.صندلی

گفتم که، پولش رو ندارم! هرچی که داشتم رو دادم -

 ن این لونه پرنده. پای ره

نگاهی به اطراف انداخت و او نیز روی صندلی 

 روی من نشست.روبه

قدرها هم کوچیک نیست. یه اتاق داری، اون-

سرویس بهداشتیت هم هست، تازه یه آشپزخونه 

ها االن خانواده مجهز هم داری. منظورم اینه که بعضی

 نالی؟یخچال ندارن که توی مجرد داریش! از چی می

ندیدم و سرم را به لبه صندلی تکیه زدم. این خانه خ

 کوچولو... واقعا برای خوِد خودم بود؟
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به لطف مستأجر قبلی، فکر کنم قراره زندگی خوبی -

 مونده داشته باشم.رو توی این سه سال و نیم باقی

 

 

 

 

 صد_و_بیست_و_دوم

 

بالکنی که کنار درش نشسته بود، به مهران از پنجره به 

 کوچه خیره شد و زمزمه کرد:

دونستی که با داییم همسایه شدی؟ البته راستی... می-

 ست.سر کوچهاون، اون
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 هایم را باز کردم و هراسان، سر جایم نشستم.چشم

 با کی همسایه شدم؟-

 نگاهش را از کوچه گرفت و به من چشم دوخت.

فکر کنم اون پیشنهاد این خونه داییم دیگه... ویگن! -

رو به پدرم داد. وقتی بابا با بنگاهی صحبت کرد، 

 ویگن هم همراهش بود. خالصه اون...

 بذار ببینم!-

شتابان از روی صندلی بلند شدم و به بالکن رفتم. 

خوب به داخل کوچه نگاه کردم و با دیدن دری آشنا 

سوی کوچه قرار داشت، نفسم در سینه حبس که آن

شد. خدای من... چرا اصال متوجه این قضیه نشده 

ام را از در گرفتم و به ساختمان سه بودم؟ نگاه خیره

طبقه پیش رویم چشم دوختم. این خانه نوساخت را 
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شناختم اما موقع آمدن به این کوچه، حتی ندیده می

قدری اشتیاق داشتم که اصال فرصت نکردم بودمش. به

ت، به کوچه نگاه کنم. صدای تا به بالکن بروم و با دق

 مهران را از فاصله نزدیک با خودم شنیدم:

ها میگم، نه... خاطِر... حسادت و اینفکر نکنی به-

زنم. سعی کن خاطر خودت دارم این حرف رو میبه

از ویگن فاصله بگیری. نه اجازه بده تا سر صحبت رو 

باهات باز کنه، و نه اجازه بده حتی پاش رو روی 

 ای این ساختمون بذاره. باشه؟ هپله

، به او نگاه کردم. سرم را چرخاندم و از روی شانه

اش را اش درهم و غرق در فکر بود. او داییچهره

شناخت و مطمئن بودم که اگر چیزی بهتر از من می

 گوید، به نفع من است.می
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کنم که باشه، خیالت راحت. من اصال فرصت نمی-

گی برسم، بعد راه بیفتم و با زند –زیاد به این خونه 

 هام معاشرت کنم؟همسایه

 ام گذاشت و آرام گفت:دستش را روی شانه

، کار که شدیحواست رو بدی به درس و کتابت. بی-

یا بری دفتر، یا بری و به آقابزرگ سر بزنی. اگه 

احساس ناامنی کردی، برگردی خونه. در خونه ما 

 همیشه به روی تو بازه.

العملی که فارغ از احساسش و عکس خوشحال بودم

که من نشان دادم، هنوز هم به فکر امنیت من بود و 

هوایم را داشت. سری به نشانه تایید تکان دادم و 

 تشکر آرامی کردم که گفت:
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من میرم یکم وسیله بگیرم تا یخچال رو پر کنیم تا -

همین شب اولی از گرسنگی تلف نشی. باز اگه چیزی 

ام یادداشت کنی که فرداصبح واست نیاز داشتی، بر

 بخرم.

متوجه نشدم که حرفش را تایید کردم یا نه. حتی 

متوجه بسته شدن در و رفتن او هم نشدم. تنها چیزی 

که فکرم را مشغول خود کرده بود، خانه آنسوی 

تر از هر زمانی کوچه و مردی که االن، به او نزدیک

 شده بودم...
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 صد_و_بیست_و_سوم

 

 

کرد. به از بس کار کرده بودم، کف پاهایم کزکز می

ای نشستم. پاهایم را در دست اتاق بازگشتم و گوشه

گرفتم و مشغول مالیدنشان شدم. با چشم، دفتر و 

سمت هایم را از زیر نظر گذراندم و نگاهم بهکتاب

حتی  های امروزم کشیده شد. دایی نگذاشتکتاب

جایی دانشگاهم را تعطیل کنم و خاطر جابهبه

کردم. نفس هایم را هرطوری که بود، شرکت میکالس

حوصله، دفتر و ام را بیرون فرستادم و بیخسته

هایم را وسط اتاق پخش کردم که متوجه شدم کتاب

 شان نیست. یعنی در خانهیکی از دفترهایم، میان بقیه
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.. امروز به سر کالس دایی جا گذاشته بودمش؟ خب.

برده بودم و خوب به خاطر دارم که چندصفحه ای 

 هم نوشته بودم. اما... کجا جا گذاشته بودم؟

خوردم و از از طرفی، از دست خودم حرص می

طرفی دیگر، حوصله بلند شدن و گشتن خانه را هم 

قدر برای بازگشت به خانه عجله کرده نداشتم!  آن

در داخل کالس، جا  دادمبودم که احتمال می

حوصله از روی زمین و آن موکت گذاشتمشان. بی

ای های کهنهزواردررفته دل کندم و بلند شدم. لباس

جا کردن و گردگیری به تن کرده بودم را که برای جابه

از تن بیرون کشیدم و پیراهنی صورتی کمرنگ، با 

هایی ریز و زیبا به تن کردم. آخرین لباسی بود با گل

خیاطی مادِر سحر، توانستم بدوزمش و البته، چرخ 
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مادرش بیشتر از من پای دوخت این لباس زحمت 

 کشیده بود.

های کثیف را از لباس را در تنم صاف کرده و لباس

پشت در آویزان کردم که صدای در زدنی، به گوشم 

آمد و معطل مانده بودم رسید. صدای سوت کتری می

. سرم بین هر دو در که سراغ در بروم، یا آشپزخانه

ای، توجهم را به خود چرخید که صدای مردانهمی

 جلب کرد.

 خونه؟ خونه هستید؟ منم، یوسف...صاحب-

نگاهم به در خشک شد و نفسم بند آمد. او... فهمیده 

کنم؟ احساس کردم که جا زندگی میبود که من این

ای، دلم در سینه فرو ریخت. انگار که قلبم برای لحظه

ای نتپید و نفس کشیدن نیز برایم ناممکن لحظه برای
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شد. اشتیاقی توام با هیجان و آشفتگی در بند بند 

قدری استرس داشتم که حتی زد و بهوجودم موج می

 توانستم قدم از قدم بردارم.نمی

 لیال؟-

 

 

 

 

 صد_و_بیست_و_چهارم
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بار آرام بود. لحنش این نامم را صدا زد و صدایش

خواست از پشت همان گونه بود و انگار که مینوازش

های لرزانم را چاره را آب کند. قدمدر، دل مِن بی

طرف در برداشتم و پشت در ایستادم. شاید فهمیده به

دانستم که او نیز پشت در، تنها بود که تنها هستم و می

فرو بردم و با کشد. آب دهانم را ایستاده و انتظار می

صدایی که سعی داشتم لرزشش را پنهان کنم، پاسخ 

 دادم:

 ام.بله، خونه-

ها نوازتر از این حرفها مهمونشنیده بودم شمالی-

 باشن.



 

Romanzo_o 846 

اش، توانستم لبخندش را از طرز ادای جملهمی

احساس کنم. تپش قلبم شدت گرفت و تمام تالش 

 باز نکنم!خود را کردم تا همان لحظه، در را به رویش 

ها. من که فعال نواز هستیم، اما برای شناسمهمون-

ام شناسم، چرا باید به خونههام رو نمیهمسایه

 راهشون بدم؟

گوشم را به در چسبانده بودم که ضربه آرامی به در 

 کردم تا کشزد و ترسیده و با لبخندی که تالش می

 نیاید، از در فاصله گرفتم.

 ات غریبه شدم؟ال من واسهدر رو باز کن دختر. حا-

اش ترسیدم و سریع در را گشودم. تهدیدگونه از جمله

رد. کتای ابرویی باال انداخته و موشکافانه نگاهم می
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اش سعی داشت جدی خندید اما چهرهچشمانش می

 نشانش دهد. 

 بفرمایید؟-

ام ایستاد که باعث شد خود را سینهبهجلو آمد و سینه

و در را بست. به در تکیه زد  عقب بکشم. داخل شد

چرخاند، زمزمه که نگاهش را به اطراف میو درحالی

 کرد:

از ِکی تا به حال، من برای شما غریبه شدم خانم -

 سحابی؟

ام گره زده و مثل خودش، جدی دستانم را روی سینه

 نگاهش کردم.

که باهم همسایه شدیم. تازه، این چه خب... از وقتی-

ست جناب؟ نباید با همسایهطرز آداب معاشرت 
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رسیدین، برای چشم حداقل با شیرینی خدمت می

 روشنی و تبریک خونه جدیدم؟

جایی که من قبل از شما پا به این خونه از اون-

 گذاشته بودم... نه!

 

 

 

 

 صد_و_بیست_و_پنجم
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نگاهش از آن حالت جدی بودنم درآمدم و موشکافانه 

 کردم.

 یعنی چی؟-

ار بای باال انداخت و نگاه نافذ و مهربانش را اینشانه

 به چشمانم دوخت.

جا سالم و علیکی داشتم. خونه قبلی اینبا صاحب-

جا ویگن گفت که همراهش به بنگاه برم و... اون

اش رو عوض کنه داییت رو دیدیم. قرار بود خونه

الی دنبال خونه انگار. وقتی شنیدم که دایی جنابع

جا یه چیزهایی گرده، زیر گوش ویگن درباره اینمی

 گفتم و... دوستش داری؟

گیج و آشفته از جمالتی که پشت هم ردیف 

 شدند، پرسیدم:می
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 چی رو؟-

 من رو!-

 ابروهایم باال پریدند و کمی حواسم را جمع کردم.

 چی؟-

 صدا خندید و قدمی به جلو برداشت.بی

 رد پسندت هست؟این خونه رو! مو-

که اجازه بدهد تا پاسخش را بدهم، و پیش از این

 دفترم را جلوی رویم گرفت.

روی صندلیت جا گذاشته بودیش. گفتم شاید امشب -

 الزمت بشه، برات آوردم. 
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تشکر آرامی کردم و دفتر را گرفتم اما نه او تالشی 

خواستم از دستش کرد و نه من میاش میبرای رهایی

 فکر و آرام، پرسیدم:بگیرم. مت

هم خیلی درواقع... تو به دایی پیشنهاد دادی؟ اون-

 راحت پذیرفت؟ یوسف تو...

بودنت کنار یه آشنا که حواسش بهت باشه، خیلی -

ی هاست که حتای پر از غریبهبهتر از بودن توی کوچه

ها... خواستم شناسی. جدای اینیکیشون رو هم نمی

 تونی ازماین حق رو نمیتر باشی. حداقل بهم نزدیک

 بگیری!

ک که پلنگاه نافذش خیره به چشمانم بود و بدون این

بزند، چشم به من دوخته بود. چشمانش به گردش 



 

Romanzo_o 852 

درآمدند و گرمای نگاهش، روی صوتم چرخید و 

 خیره به لبانم شد.

 

 

 

 

 صد_و_بیست_و_ششم

 

 

زده، سرم را پایین انداختم. فضا خجالتلب گزیدم و 

ای جز فرار از این شد و چارهداشت سنگین می
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وضعیت نداشتم. دفتر را از دستش کشیدم و 

 رفتم، پرسیدم:سمت آشپزخانه میکه بهدرحالی

 خوری؟چای می-

شنیدم که دمی عمیق گرفت و انگار آن وضعیت، برای 

 او هم نفسگیر بود.

 نیکی و پرسش؟-

م هایرا در آشپزخانه سرگرم کردم تا التهاب گونهخود 

انی ها را پر کردم. قندکمتر شود. نفسی گرفتم و فنجان

سمت هال رفتم. روی گوشه سینی گذاشتم و به

صندلی کنار بالکن نشسته و به بیرون خیره شده بود. 

رویش قرار دادم و سینی را روی میز کوچک روبه

رو رفته وخود نیز روی صندلی چوبی رنگ

 رویش نشستم. روبه
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طرف کوچه اون پنجره بزرگ ساختمون آجری اون-

 بینی؟رو می

ای باز با مسیر نگاهش را دنبال کردم و به پنجره

 رقصیدند، رسیدم.هایی که در باد میپرده

 آره.-

اون پنجره... برای اتاق من هست. این بالکن، دقیقا -

 روی اتاق منه. روبه

گرفت و خیره به لبه براق  فنجانش را در دست

 فنجان، نیمچه لبخندی روی لب نشاند و گفت:

قدر بهت نزدیکم، و در عین معذبم وقتی که این-

 تر از این باشم...خوام نزدیکحال، می
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آرام رها کردم و سعی کردم ام را آرامنفس حبس شده

خواستم ادامه خود را به نشنیدن بزنم که اگر می

، برای هردویمان گران تمام هایش را بگیرمحرف

 شد!می

پس هروقت کارت داشتم، بیام و از بالکن صدات -

 بزنم؟

که سرش را بلند کند، نگاهش را باال آورد و بدون این

 لبخندی به رویم زد.

کنم همیشه پنجره اتاق رو باز بذارم که سعی می-

 صدات رو بشنوم.

 اگه باد نذاشت صدام رو بشنوی، چی؟-

م صدات رو از همون الی باز پنجره، به به باد میگ-

 داخل اتاق بیاره.
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 صد_و_بیست_و_هفتم

 

 

فنجان را به انگشت اشاره گرفت و دست آزادش را 

روی دستان مشت شده بر روی میزم قرار داد. نگاهم 

 که چشم از آن گرهرا به دستانمان دوختم و بدون این

 بردارم، زمزمه کردم:



 

Romanzo_o 857 

جا... حضورت برامون مهران قراره برگرده به این-

 دردسر میشه.

مهران قرار نیست ما رو توی این وضعیت ببینه. من -

فقط یه همسایه آشنا هستم که ضمن رسوندن دفترت، 

 آمد بگم.اومدم تا بهت خوش

 سرم را باال بردم و لبخند کوچکی کنج لبم نشاندم.

 خالی! البته با دست-

 ای از چای نوشید.خندید و جرعه

بله متاسفانه؛ با دست خالی. از بس هول بودم که -

یادم رفت سر راه شیرینی و شکالت بگیرم خانم 

 سحابی. شرمنده.
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رسه، کنم. حاال زمان جبرانتون هم میخواهش می-

 زیاد بابتش دلگیر نیستم.

سمت فنجان را روی میز گذاشت و سرش را کمی به

چپش خم شد. تای ابرویی باال انداخت و جدی  شانه

 نگاهم کرد.

های من چندان خوشت فکر نکنم تو از جبران کردن-

 بیاد، لیال.

لبخندی زورکی به رویش زده و خود را به آن راه 

 زدم.

 مطمئنا خوشم میاد. هرچه از دوست رسد، نیکوست!-

 هرچه؟-

 سرم را به نشانه موافقت تکان دادم.
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 هرچه!-

را باال برد و بوسه گرم و کوتاهی پشت دستم دستم 

 هاینشاند. نفسم در سینه حبس شد و خیره به مژه

 طرف بالکنبلند و تابدارش شدم که سرش را آرام به

 چرخاند و زمزمه کرد:

 کم برم.پسرداییت برگشت. من... کم-

 

 

 

 

 صد_و_بیست_و_هشتم

 



 

Romanzo_o 860 

 

کشید و از پشت میز بلند شد. خود را  نفس عمیقی

وجور کردم و من هم به احترامش بلند شدم. جمع

نگاهی به بالکن انداختم و متوجه شدم که ویگن و 

 مهران، سر کوچه و مشغول صحبت با هم هستند.

 اگر بری، متوجهت نمیشن؟-

 مونم تا مهران بیاد و... من برم.طبقه باال منتظر می-

شید و با صدایی آرامتر ادامه دستی روی صورتش ک

 داد:

فهمم چرا برای دیدن کسی که دوستش دارم، نمی-

 طوری رفتار کنم؟باید این
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اش رفتم تا او را بدرقه کنم. بازوهایم را شانهبهشانه

 بغل گرفتم و زمزمه کردم:

ای دل اگرت طاقت غم نیست، برو / آواره عشق -

اگر نخواهی چون تو کم نیست، برو / ای جان تو بیا 

 ترسی کار تو هم نیست، برو...*ترسید / ور می

 کرد، جوابم را داد:با لحنی که دلم را زیر و رو می

ای دوست قبولم کن و جانم بستان / مستم کن و از -

 تو /هر دو جهانم بستان / با هرچه دلم قرار گیرد بی

 آتش به من اندر زن و آنم بستان.*

در چشمانم خیره شد. دستش ام ایستاد و سینهبهسینه

را باال آورد و موهایم را به پشت گوشم فرستاد. برق 

قدری انداخت و پاسخش بهنگاهش، آتش به جانم می

برایم صریح و آشکار بود که نخواهم دیگر حتی 
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ای، از او بپرسم و انتظار پاسخ دیگری از او کلمه

 داشته باشم.

شرم  م را باام شستند و چشمانلبانش بر روی پیشانی

تر شده بودند و هایم آرامتوام با لذت بستم. نفس

کردم قدری آرامش گرفته بودم که احساس میبه

اند. با فاصله گرفتنش، پاهایم هم از زمین جدا شده

 چشمان من نیز باز شدند و آرام زمزمه کردم:

 مراقب خودت باش.-

ام قرار داد و با انگشت شصتش، دستش را روی گونه

ام را دورانی نوازش کرد. برایش سخت بود دل هگون

ترسیدم پلک کندن و برایم سخت بود جدا شدن. می

بزنم و این تصویر، از جلوی چشمانم بروند. 
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ترسیدم از نبودن و از دست دادنش. من... بدون می

 کردم؟یوسف چه می

 

 *شاعر: موالنا خداوندگار

 

 

 

 

 صد_و_بیست_و_نهم

 

نزدیک امتحاناتم بود و به هر سختی که شده، روزها 

شد گذاشتم. اوقات فراغتم خالصه میرا پشت سر می
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در سر زدن به آقا بزرگ و صحبت کردن درباره 

گاهی، هایم و شاعرانی که گاهاحوال خودم و درس

زدند و حتی سر صبح، سیگار به کام سری به کافه می

گوش « های رنگارنگُگل»ادیو گذاشته و به ر

سپردند. من هم میان آن بوی دود نسبتا غلیظ و می

رسید، نجواهای دلبری که از هر سمتی به گوش می

دادم به صدای خوانندگانی که تنم را جان دل می

 بخشیدند. می

. سرگشته. با همکاری 25های تازه؛ برنامه شماره گل-

 «...هسای»هنرمندان: قوامی... شعرها: از 

طرف آقابزرگ نفس عمیقی گرفتم و سرم را به

چرخاندم. لبخندی به رویش زدم و سعی کردم 

 بگیرم.« سایه»حواسم را از شعر سوزناک 
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 حال آقابهادر چطوره؟ باز به دایی مرتضی سر زدن؟-

که سرش را باال گرفته و مشغول پاک آقابزرگ درحالی

 رید:غ کردن فنجان در دستش با دستمالی سفید بود،

 مون، از دستت شاکیه.هم خوبه. ولی مثل همهاون-

رویم نشست و فنجان را نیز روی پیشخان روبه

اش را باال آورد و فنجان را پر کرد و گذاشت. قوری

 داخل نعلبکی قرارش داد.

 قرارمون غریبه دونستن ما نبود باباجان.-

با حالتی میان خنده و گریه، نگاهش کردم. چطور به 

دادم که اصال نیتم آن نبود و به جز آنان، توضیح میاو 

دیگر کسی را ندارم؟ لب گزیدم و در دل با خود 

گفتم دروغ که حناق نیست! لبخندی زورکی روی لب 
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نشاندم و دستان سردم را روی دستش گذاشتم. سعی 

 کردم با لحنی نرم، کمی افکارش را آرام کنم.

نه جدید قضیه این نیست دورتون بگردم. من خو-

گرفتم که به دانشگاهم و شما نزدیکتر باشم، همین. 

 وگرنه چرا باید احساس غریبی کنم آخه؟

جا اش جابهای باال انداخت، عینک را روی بینیشانه

اش کرد و نگاهش را از من گرفت. از روی صندلی

که دنبال چیزی در زیر پیشخانش بلند شد و درحالی

 گشت، زمزمه کرد:می

دونم واال. مثال چون مِن پیرمرد، برای توی نمی-

 سربر شدم!جوون دیگه حوصله
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 امصد_و_سی

 

لبخندم عمیقتر شد و با عشق به او نگریستم. مگر 

توانستم این پیرمرد را دوست نداشته باشم و از می

 بودن با او، احساس بدی پیدا کنم؟

گ؟ من اوقات بیکاریم رو میام پیش شما تا آقابزر-

هایی که کالس ندارم و هوا جون بگیرم. تنها ساعت

و « هاگل»روشنه، با بودن کنارتون و گوش دادن به 

ام از بودن گذره. چطوری حوصلهمشاعره باهاتون می

 کنار شما سر میره؟
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چند شکالت نسبتا درشت روی میز گذاشت و همان 

 زدند کهشتند به من چشمک میپوسته روییشان، دا

قبل از چای، حداقل دوتایشان را بخورم. چشم ازشان 

گرفتم و به آقابزرگ نگاه کردم که نیمچه لبخندی به 

 طرفم هل داد.ها را بهرویم زد و یکی از شکالت

تونی چشم ازشون برداری، وسط این بحث هم نمی-

 نه؟

را ام کردم خندهکه سعی میلب برچیدم و درحالی

 پنهان کنم، پوسته شکالت را باز کردم.

دونید. عمدا این رو خودتون نقطه ضعف من رو می-

 آوردید؟

خب معلومه که عمدا آوردم، که زبونت رو باز کنم! -

 تو هم که ماشاءاهلل... چیزی از قلم ننداختی.
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گاز کوچکی به شکالت زدم و لبخندم بیش از قبل 

هایش هر کردنکش آمد. عاشق این پیرمرد و حتی ق

بودم. فنجان چایم را برداشتم، قلوپی از آن نوشیدم و 

 حواسم را به رادیو دادم.

ام / از َمه و ِمهر، نشان من همه جا، پی تو گشته»-

ام / دامِن گل، از آن ام / بوی تو را، ز گل شنیدهگرفته

 «ام...گرفته

 حواست باشه باباجان، نسوزی.-

 و چشم از سر لذت بستم. فنجانم را پایین آوردم

نه آقابزرگ، حواسم هست. اصال چای توی این کافه -

فهمم چرا این کنه. حاال میای پیدا مییه عطر دیگه

 زار، هنوز روح خودش رو داره.قسمت از الله
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ای پدرسوخته! راستی دخترم... قبل از امتحاناتت، -

 گردی گیالن؟برنمی

گشت کوچکم را فنجان را داخل نعلبکی گذاشتم و ان

ای که گوشه لبم کشیدم. دم عمیقی گرفتم و به دلتنگی

کرد، فکر کردم. حتی ای نیز رهایم نمیحتی لحظه

وقتی که غرق در شادی بودم، باز اندوه کوچکی 

شد. یادآور گیالنم. ام میگوشه دلم یادآور خانواده

 انتها... یادآور صدای دریا و آن آبِی بی

 

 

�معشوقه پرست �: 

 

 _و_یکمصد_و_سی
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خواد برگردم آقابزرگ. راهی هم خیلی دلم می-

نیست، شاید پنج، شیش ساعتی توی جاده باشم. 

 ولی...

 ولی چی باباجان؟-

ام را به دستم تکیه زدم و خیره به نقطه پیشانی

 نامعلومی از میز شدم.

قدری که شاید این هام خیلی سنگین شدن. اوندرس-

ر از تها هم برام کم باشن. ادبیات خیلی سنگینفرجه

 کردم. چیزیه که فکرش رو می

 باخنده گفت:
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فکر کردی تهش دوتا حفظ شعر و دونستن زندگی -

 نامه حافظ و سعدیه؟

ام را با زاری نگاهش کردم و سعی کردم جلوی خنده

 بگیرم.

 کردن افتادم آقابزرگ!به غلط -

صدا خندید. شکالت دیگری به سری تکان داد و بی

 سمتم ُسر داد و گفت:

گردیم گیالن. من هم... بعد از امتحاناتت، باهم برمی-

خواستم برم سراغ انتظام خان. شنیدم دیگه اون می

ُخلق و خوی سابق رو نداره و مثل من، اون هم از پا 

، شاید... راضی شد که افتاده. برم باهاش صحبت کنم

 با فرهاد آشتی کنه.

 زده نگاهش کردم.دستش را گرفتم و ذوق
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حالی بال درمیاره! واقعا باهام میاید؟ مامان از خوش-

خواین بهش چیزی بگین؟ چند هفته دیگه نمی

 موقع کلی وقت هست. امتحاناتم تموم میشه، تا اون

چشم انتظارش بذارم، طاقت نیاره و خودش پاشه -

 بیاد تهرون؟ 

 دستی به ریشش کشید و آرامتر زمزمه کرد:

 این هم فکر بدی نیست...-

 سپس سرش را باال آورد و جدی گفت:

اما نه؛ هیچی نگیم. من باید انتظام خان رو ببینم. تو -

ای، تلفنی، چیزی داشتی، بهشون هیچی از هم اگه نامه

 رفتن من نمیگی. باشه؟
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دادم و لبخندی به رویش سرم را به نشان تایید تکان 

 زدم.

 چشم، خیالتون راحت باشه.-

 

 

 

 

 _و_دومصد_و_سی

 

آخرین جرعه چای را نیز نوشیدم و شکالت دیگر را 

درون جیبم گذاشتم. نگاه آقابزرگ به دنبال دستم آمد 

 که خندیدم و برای دفاع از خودم گفتم:
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ها تقصیر خودتونه، چرا شکالتست. بعد خوشمزه-

 رو پخش کردید جلوی من؟

 در دیزی بازه باباجان، حیای گربه کجا رفته؟-

بینه، شرم و حیاش رو هه وقتی شکالت میگربه-

 میده موش بخوره! 

ام مرتب کرده و کتابم را در بند کیفم را روی شانه

 جا کردم.آغوشم جابه

ک میشه. کاری من دیگه برم آقابزرگ. هوا داره تاری-

 ندارید؟

خوای شام رو بیا پیش ما، آخرشب بهادر می-

 برسونتت؟
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نه قربونتون بشم. باید برگردم. کلی درس برای فردا -

 دارم.

تر بیش« تو ای پری کجایی»و خداحافظیمان، با وجود 

اش از چیزی که باید، طول کشید و از ثانیه به ثانیه

 به نیمه برسانم وکردم تا حداقل آن شعر را استفاده می

هایم گذاشتم و نفس سپس بروم. دستم را درون جیب

عمیقی گرفتم تا از هوای خنک آذرماه لذت ببرم. 

لبخند روی لبانم عمیقتر شد و فارغ از هر فکری، 

 شروع به قدم زدن کردم.

سر خیابان رسیدم و متوجه شدم شخصی، با فاصله 

چطور  رود. برایم عجیب بود کهکمی از من، راه می

داشت و حتی، همراه من هر قدمش را همراه من برمی

که از خیابان رد شد. داخل کوچه شدم و به خیال این
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دیگر مرا گم کرده، نفسی از سر آسودگی کشیدم که 

متوجه شدم او نیز به داخل کوچه پیچید. گلویم 

تر کردم. در نزدیکی هایم را آهستهخشک شد و قدم

چهارزانو نشستم و مشغول ابتدای کوچه، روی زمین 

باز و بسته کردن بند پوتینم شدم تا از کنارم رد شود. 

مرد جوان و بلندقامتی بود. پالتویی بلند و مشکی به 

تن داشت و موهایش را نیز تا حد امکان، کوتاه کرده 

بود. بلند شدم و من نیز پشت سرش قدم برداشتم. 

 سمترفت و در کمال تعجب، بهجلوتر از من می

داشت. شک داشتم که وارد ساختمان من قدم برمی

توانستم مسیرم را شوم یا نه. ترسیده بودم اما نمی

ام و دنبالم فهمید که شک کردهعوض کنم. اگر می
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کرد، چه؟ اما اگر به هر دلیلی سعی داشت به زور می

 کردم؟ام شود، چه غلطی میوارد خانه

، پشت زده و بااکراهداخل ساختمان شد و وحشت

سرش رفتم. در ساختمان را بستم و همین که 

برگشتم، متوجه یک جفت چشم مشکی شدم که 

ام کنجکاو و موشکافانه، به من زل زده و واکاوی

کردند. دستم را جلوی دهانم گرفتم تا جیغ نکشم. می

 او دیگر که بود؟
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 _و_سومصد_و_سی

 

میان ابروانش افتاده بود. انگار با همان  اخم ریزی

خواست بفهمد که من کیستم. چشمان سیاهش می

ام اما... او قرار بود بفهمد؟ او کسی بود که مرا تا خانه

 تعقیب کرده بود!

 اتفاقی افتاده خانم؟-

سعی کردم خود را نبازم. سینه سپر کردم و مثل 

 خودش، جدی گفتم:

 دونم؛ شما بهم بگید؟نمی-

انگار که از شجاعت کالمم جا خورده باشد، ابروانش 

باال پریدند. قدمی به جلو برداشت که متعاقبا عقب 
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رفتم و سر جایش ایستاد. دستانش را به حالت تسلیم 

 باال آورد و متوجه تسبیح میان انگشتانش شدم.

خوام، انگار سوءتفاهمی شده. من ساکن عذر می-

 طبقه اول هستم.

دندان کشیده و محکم گزیدمش. این چه لبم را به زیر 

 زده گفتم:توهمی بود که زده بودم؟ شرمنده و خجالت

خوام؛ اصال اهالی این ساختمون رو من معذرت می-

 شناسم. نمی

جا نقل شما همسایه باالیی هستید که تازه به این-

 مکان کرده؟

 شرمگین سرم را پایین انداختم.

 بله.-
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راستش وقت نشد بیام و خیلی خوش آمدید، خانم. -

آمد بگم. اعضای خانواده رو هم موقع بهتون خوش

 آمد ندیدم تا سالمی خدمتشون عرض کنم و...ورفت

که  هرحالدانستم گفتنش درست بود یا نه. اما بهنمی

 خودش قرار بود متوجه شود.

کسی توی اون خونه نیست. فقط منم که میرم -

 گردم.دانشگاه و برمی

 هم کرد و آرام پرسید:متفکر نگا

شما... خواهرزاده آقای مجد هستید؟ چندهفته پیش -

 با یه آقایی اومدن و خونه رو دیدن...

 متعجب پاسخ دادم:

 شناسید؟بله؛ شما دایی رو از کجا می-
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های ایشون اختیار دارید خانم. مگه میشه کسی مجله-

 رو نخونه؟

 

 

 

 

 _و_چهارمصد_و_سی

 

ام را فرو بردم و به یک لبخند کوچک اکتفا خنده

 کردم.

 درسته؛ اما... مجله برای بانوان نبود؟-
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سمت که همراه من بهنمایی زد و درحالیلبخند دندان

 رفتیم، گفت:پله میراه

دل هستن و... کنم. روشنشون میبرای خواهرم تهیه-

 خونم.یها رو ممن براشون نوشته

از سوالی که کرده بودم پشیمان شدم. اصال به من چه 

خواند؟ تالشم را کردم خواند و چه نمیکه او چه می

 تا ناراحتی در کالمم هویدا نباشد.

چه برادر مهربونی... خواهرتون همراه شما زندگی -

 کنن؟می

بله، هردو باهمیم. اگر... به نظرتون اشکالی نداره، -

ن خلوت بود، برای ناهار به منزل یک روزی که سرتو

ما تشریف بیارید. مطمئنم سارا خوشحال میشه که 

باشه. شاید باورتون « لیالی مجنون»ساعاتی رو کنار 
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کنه که بارها براش بخونم. چه بسا، نشه اما مجبورم می

 هاشون رو از بر باشه.بعضی

از فکر مالقات با دختری که خط به خط اشعارم را 

کرد، ی احوال دلش؛ با خود مرور میشنیده و برا

توانستم از لبخندی بر روی لبانم جا خوش کرد. می

 دیدار با او امتناع کنم؟

 حتما. مشتاق دیدار ساراجان هم هستم. -

شان که شدیم، سری برایش تکان دادم نزدیک در خانه

 و لبخند کوچکی، کنج لبم نشاندم.

 سالمم رو به ایشون برسونید. بااجازه.-

م. ها باال رفتداحافظی کوتاهی کردیم و سریع از پلهخ

آورمان فکر کنم و خواست حتی به دیدار خجالتنمی

 دادم. سمت سارا و روحیاتش سوق میافکارم را به
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جا، پشت میز نشستم و کیفم را رویش انداختم. همان

 ای از میزکت بلندم را از تن بیرون کشیده و گوشه

ای که از مسیری نسبتا دور گذاشتمش. با صدای تقه

آمد، سرم را باال برده و چرخاندم. در بالکن باز بود می

توانستم صدا را نسبتا واضح بشنوم. به بالکن و می

رفتم و متوجه مردی شدم که کنار پنجره اتاق مانده و 

 زد. با پشت انگشت اشاره، به آن ضربه می
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 _و_پنجمصد_و_سی

 

ها نزدیک هم باشند قدری باریک بود که خانهکوچه به

قدری کم بود که بتوانم ها آنوآمد ماشینو رفت

 راحتی، صدایش را بشنوم.به

 عصرتون بخیر خانم.-

سری برایش تکان دادم و بازوهایم را بغل گرفتم. به 

نرده تکیه زدم و بالبخندی کوچک، به چشمان روشنی 

درخشیدند، که حتی در این وانفسای عصر نیز می

 خیره شدم.

 عصر شماهم بخیر آقای دکتر.-

 سردت نشه؟-
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 نفس عمیقی گرفتم و لبخندم عمیقتر شد.

 نه، هوا خوبه.-

در درگاه پنجره مانده و دستش را به چهارچوب تکیه 

زده بود. ابروهایش را باال انداخت و سعی کرد 

هم نزدیک کند. تمام به دارش رادوطرف پیرهن دکمه

اش تالشم را به کار بردم تا چشم از قفسه سینه برهنه

توانست جلوی بگیرم اما لعنت چشم هرزی که نمی

 خود را بگیرد!

 پس فقط منم که گرممه؟-

 زور نگاهم را تا چشمانش باال کشیدم.به

 سرما نخوری؟-

 تای ابرویی باال انداخت و باشیطنتی آشکار پرسید:
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 کنه؟ضعیتم معذبت میاین و-

نفس دیگری از خنکای هوا گرفتم تا التهاب اندک 

م شدهایم رفع شود. باید مثل خودش شیطان میگونه

 کشید!هایش میتا کمی دست از اذیت کردن

کنه که قدری معذب میمطمئنم خود شما رو اون-

 نذارید من بیشتر از این، معذب بشم.

وطرف پیرهنش را ابرو، یه دستانی که دوو با چشم

گرفته بودند، اشاره کردم. لبخندش عمیقتر شد و 

 های لباسش کرد.شروع به بستن دکمه

 عادت ندارم به این وضعیت.-

 اما عادت داری به خجالت دادن من؟-



 

Romanzo_o 889 

ای کوتاه، خیره نمایی زد و برای لحظهلبخند دندان

 نگاهم کرد.

قدری شیرین هست که پای خجالت کشیدنت اون-

 اقبش هم باشم.همه عو

کداممان، سکوتمان طوالنی و معنادار بود و هیچ

حاضر نبودیم این ارتباط چشمی را قطع کنیم. دستی 

روی بازوهایم کشیدم تا با حرارت کف دستانم، 

 گرمشان کنم و سپس پرسیدم:

خوام چای بذارم، شیرینی داری همراه خودت می-

 ها.ام محفوظهبیاری؟ البته شیرینی خونه

نمایی زد و خواست چیزی بگوید که لبخند دندان

صدای ماشینی از سر کوچه شنیده شد و یوسف 
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نگاهی به پایین انداخت. دستی را میان موهایش کشید 

 اش به پایین، گفت:و با اشاره چانه

 بمونه برای وقتی دیگه... االن مهمون داری.-

 

 

 

 

 

 _و_ششمصد_و_سی

 

سری برایم تکان داد و از پنجره اتاقش فاصله گرفت. 

سویی که در اتاقش پرده را کشید و از پس چراغ کم
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روشن بود، متوجه شدم که پیرهنش را از تنش بیرون 

کننده گرفتم و از کشد. چشم از آن پنجره وسوسهمی

جلوی بالکن، به کنار آمدم. به آشپزخانه رفتم تا زیر 

ن کنم و همان حین، صدای در به گوشم کتری را روش

سمت در رفتم. با رسید. دستانم را خشک کردم و به

باز شدن در، بهادر لبخندی به رویم زد و با چشم، به 

 دستانش اشاره کرد تا وسایل را از دستش بگیرم.

 سالم علیکم حاج خانوم، احوالتون چطوره؟-

 .گرفتمها را از او خندیدم و با تشکر کوتاهی، پاکت

 سالم. چرا زحمت کشیدید آخه؟-

ست. همه رو آقام باِر چه زحمتی مو طال؟ وظیفه-

ماشین کرد، گفت ببر بده به اون طفل معصوم، امروز 

 فرداست که دور از جون، سرپا باشی و چهلت دربیاد!
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 با اخم و خنده نگاهش کردم.

 بینه؟همه گوشت و چربی رو نمیآقابزرگ این-

طور، ه پنهون نیست، از ما هم همینواال از خدا ک-

چیزی جز دوتا استخون و یه روکش روئیت نمیشه! 

ها رو ولش کن؛ یه چای مشتی بده بهم که از حاال این

داداش رفته خونه گرفته وسط خبره آقپا افتادم. چه

 آسمون؟

تا پشت میز کهنه نزدیک بالکن جای بگیرد، به 

کردم. آقابزرگ آشپزخانه رفتم و بساط چای را آماده 

های جایش را کرده بود و یکی از پاکتفکر همه

ام! های موردعالقهاش، پر بود از شکالتفرستاده

پاکت دیگری، شیرینی و دیگری، کیک داخلش بود. 

های از هرکدام، تعدادی داخل سینی گذاشتم و پاکت
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حاوی میوه و گوشت را به یخچال انتقال دادم. سینی 

زگشتم که متوجه شدم بهادر به دست، به هال با

پاهایش را بر روی میز گذاشته و تا حد امکان، سرش 

را به عقب خم کرده بود. به حدی که سرش کامال از 

گاه صندلی به عقب آویزان شده بود. لبخندی تکیه

روی لب نشاندم. سینی را روی میز گذاشته و 

طرف میز نشستم. تا متوجه من شد، پاهایش را آن

 کرد و گفت:وجور جمع

ام. یعنی زنده و از بوق ها، خداوکیلی جنازهشرمنده-

ها دیگه موقعسگ میرم توی اون مغازه کوفتی، این

 ام تشییع میشه.جنازه

دور از جونتون. بیاید، یه چای بخورید به قول -

 خودتون یه نموره جون بگیرید!
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 طرف خود کشید.خندید و فنجانش را به

ن اطراف یه پشتی پیدا نمیشه که میگم... موطال... ای-

من کف همین زمین پخش بشم؟ واهلل کمر برام نموند 

 روی این صندلی خشک. چیه این باکالسی المسب؟

 

 

 

 

 _و_هفتمصد_و_سی

 

که از پشت میز بلند باخنده سری تکان دادم و درحالی

 شدم، گفتم:می
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بذارید زمین، من االن یه بالشت میارم شما سینی رو -

 براتون.

ات شدما دایی، دیگه آخ قربون دستت. فقط شرمنده-

 حال آسمون ریسمون بافتن نداشتم!

بالشتی پشت کمرش گذاشتم و با آسودگی تمام، به 

سمت بالشت تکیه داد و یکی از زانوهایش را به

شکمش تا کرد. ساعدش را روی زانویش گذاشت و 

 طرفم خم شد.کمی به

لیال، غرض از مزاحمت، کارم پیِشت گیره قربونت! -

 چطور بگم...

زده نگاهش کردم که با ابروهایی باالرفته و هیجان

 دستی پشت گردنش کشید و ادامه داد:
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واال چشممون یکی رو گرفته و... خودم روی -

 گفتنش به آقامون رو ندارم.

 لبخندم تا حد امکان کش آمد و باخنده گفتم:

تید خواسها برای چی بوده... میپس بگو این شیرینی-

 سبیلم رو چرب کنید؟

زیرسبیلی که چه عرض کنم... این فقط یه -

اش بود! دستم به تمبونت موطال، خودت با چشمه

 بزرگت حرف بزن، باهاش درمیون بذار!آق

 تای ابرویی باال انداختم و با خباثت پرسیدم:

 رسه؟چی به من می-

ود. اش بگفتم دایی جان، این فقط یه چشمهبهت که -

 دیگه خودت برو، تا تهش!
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تر شدم و انگار که کسی گوش ایستاده مشتاق نزدیک

 باشد، با صدایی آرامتر پرسیدم:

 حاال طرف کی هست؟-

 غریبه نیست، زنداییته!-

مشتی به بازویش زدم که مردانه خندید و میان 

 هایش گفت:خنده

کنه و ر چارقد به سر میست. چاددختر همسایه-

ها میره سر کوچه، چارتا نون بگیره. دختر اول صبح

تر از خودشم ست انگار. دوتا داداش کوچیکخونواده

داره. خونواده آبروداری هستن، همه سرشون تو کار 

 خودشونه.

 با شیطنت گفتم:
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 خوشگله؟-

 ای درخشیدند.چشمانش برای لحظه

 هاست! ندیدیش که... عینهو پری-

ها حاال... مطمئنید که مجرده؟ نشون کرده و این-

 نیست؟

وجو کردم. خواستگار نه نه نه، خیالت تخت. پرس-

دنش. خب... میگن ها، نن باباش نمیکه نداشته باشه

مورد مناسب دخترشون پیدا نمیشه. مثل این 

ها نیستن که دختر بزرگ کنن، به امید خونواده

. از طرفی... منم شوهردادنش به اولین خواستگارش

که که ننه و آقام به رحمت خدا رفتن و تنها کسی

 تونه پشتم رو بگیره، آقابزرگه...می
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 _و_هشتمصد_و_سی

 

اش گذاشتم و لبخند پرمهری به دستم را روی شانه

 رویش زدم.

نبود  ایم. قراراین چه حرفیه آخه؟ همه ما یه خونواده-

 ها.ما رو غریبه بدونید

 زیرچشمی نگاهم کرد و لبخند کجی به رویم زد.

 دارم ننه من غریبم بازی درمیارم!-
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خندیدیم و فنجان چایش را برداشت. قلوپی از آن را، 

 طور تلخ نوشید و نفس عمیقی گرفت.همان

 مگه میشه چای، گوشت بشه و بچسبه به تن؟-

 نیاوردم و پرسیدم:هایش بود. طاقت فکرم روی حرف

 از کجا فهمیدید دوستش دارید؟-

 ابروهایش باال پریدند و فنجانش را پایین آورد.

اش رو که واال... هروقت اون چشما مداد کشیده-

دونم... به خودم ریخت. نمیدیدما، دلم ُهری میمی

داد، فکرم پی دیدم که ای داد بیاومدم و میمی

ل کاری کردم! زبون چشمای المسبشه و وسط کارم، گ

حرف زدن باهاش رو نه که نداشته باشم، ولی همون 

گرفت و مِن خاک بر سر، ام هم میزبون نصفه نیمه

شدم. عاشقی چیز خوبی نیست دایی؛ پیشش الل می
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کنه، از خواب و پرت میکنه، حواسآدم رو فلج می

اندازه و کال، اون چشما سگ مسبش خوراک می

 ه...ذارزندگی برات نمی

کردم. اش را با تمام وجود احساس میجمله به جمله

تعریف ساده بود اما انگار که مرا توصیف کرده باشد، 

کردند. تک تک کلماتش درباره من هم صدق می

وم، ای نامعللبخند تلخی به رویش زدم و خیره به نقطه

 زمزمه کردم:

طوری که شما میگید... خدا عاشقی رو نسیب این-

 نکنه.دشمنم هم 

واال چه عرض کنم؛ نسیب گرگ بیابون هم نکنه! اما -

شیرینه، موطال. با همه گندایی که به زندگی آدم 

زنه، خیلی شیرینه. درسته، از خواب و خوراک می
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افتی، شب و روزت میشه افتی، از کار و زندگی میمی

چسبه اون چشما سگ دارش، ولی... عجیب دل

 پدر!بی

 باخنده پرسیدم:

 رو؟پریاون -

 با خنده و اخم به من توپید:

خیر خانم، عشق رو منظورمه! حاال تو هم زیاد سواال -

 فلسفی از من نکن، این چای از دهن افتاد!

فنجان را در دست گرفتم و خیره به سرخی درونش، 

ها که بر وگویمان فکر کردم. این عشق چهبه گفت

م. یکردتابانه طلبش میسرمان نیاورده بود و چه بی

 تر از ما بودند...شک که دسته دیوانگان، عاقلبی
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 _و_نهمصد_و_سی

 

که توّجهی به اطراف داخل دانشکده شدم و بدون این

سمت ساختمان اصلی قدم برداشتم. با شنیدن بکنم، به

طرف منبع صدای آشنایی، حواسم را جمع کردم و به

 دم.صدا چرخی

 لیالجان؟ لیال؟ خانم سحابی؟!-
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طرفش چرخیدم و صدای سحر بود؟ با لبخند به

 مشتاقانه، دستانم را برای در آغوش کشیدنش گشودم.

 سالم دورت بگردم. خوبی؟-

زنان، مرا بغل نفسخودش را به من رساند و نفس

 گرفت.

خانما. حالت چطوره؟ چندبار صدات سالم خانم-

 بودی که صدام رو نشنیدی.قدری غرق زدم، اون

 زده گفتم:لبخندم کش آمد و خجالت

شرمنده تو رو خدا؛ غرق فکر بودم، صدات رو -

 نشنیدم.

پایم قدم که پابهاز بازویم آویزان شد و درحالی

 داشت، پرسید:برمی
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 خوام... باهات حرف بزنم.ِکی کالس داری؟ می-

 ام انداختم و گفتم:نگاهی به ساعت مچی

... نیم ساعت بعد. هنوز مونده تا شروع حدودًا-

 کالسم.

اش به دور بازویم خوردهدستم را روی دستان گره

ای سمت نیمکتی که در فاصلهگذاشتم و او را به

نزدیک بهمان قرار داشت، کشاندم. مشتاق چشم به 

 اش دوختم و کنجکاو پرسیدم:زدهچهره هیجان

 چیزی شده سحر؟-

ه موضوعی باهات حرف خوام درباره یخب... می-

 بزنم...

 آب دهانش را فرو برد و ادامه داد:
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هاش توی همه؟ پسرداییت... چرا چندوقته اخم-

 اتفاقی افتاده؟ 

 اخم ریزی کردم و کنجکاو اما آرام پرسیدم:

 چیزی که بهت نگفته؟-

کنم که سعی نه نه. فقط من... همش احساس می-

کنه و... یداره جلوی چشمم نباشه... از من دوری م

 دونم لیال. من کار اشتباهی کردم؟نمی

هایت بازی وگربهخدا لعنتت نکند مهران. این موش

دیگر برای چه بود؟ سری از روی تاسف تکان دادم و 

 سعی کردم با لحنی نرم، سعی کردم آرامش کنم.

نه دورت بگردم. اون بنده خدا، با خودش مشکل -

 داره. تو اصاًل به خودت نگیر! 
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 کنم از من بدش میاد.آخه... حس می-

لبانم را جمع کردم و متفکر، چشم به چهره نگرانش 

دوختم. حال فهمیده بودم که آن هیجان، بیشتر 

 خاطر استرس و دلهره بود.به

 

 

 

 

 صد_و_چهلم

 

زنه، مستقیم چطور بگم... کال با من حرف نمی-

ها، وقتی از باالی کنه، اما... بعضی وقتنمینگاهم 
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کنه، مچش رو کتاب یا مجله توی دستش نگاهم می

ام، حتی اگه از گرفتم. وقتی من توی آشپزخونه

تشنگی هالک هم بشه و فقط همون لحظه زمان 

استراحت داشته باشه، اصال داخل نمیشه. تو هم فکر 

 کنی که یکم عجیبه؟نمی

گرفتم و به لبخند کوتاهی بسنده ام را جلوی خنده

کردم. این پسر عماًل چیزی از عاشقی و دزدکی نگاه 

زد به دانست. بدتر گند میچیز نمیکردن، هیچ

زمان کرد. هماحساس طرف مقابلش و او را نگران می

 با بیرون فرستادن نفسم گفتم:

اش که چه عرض کنم، واال اون بشر یه تخته-

حاال تو نگران این چیزها  چندتایی تخته کم داره.

نشو. اون... فکر کنم یه احساسی بهت داره ولی... با 
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تونه جلوی کنه. اما از طرفی هم نمیخودش مقابله می

 خودش رو بگیره! متوجه منظورم که هستی؟

کرد. دیدم که با ابروهایی باالپریده نگاهم می

زده، سرش هایش به آنی رنگ گرفتند و خجالتگونه

 ن انداخت.را پایی

 فکر نکنم لیال...-

. نمایم را بگیرمبار نتوانستم جلوی لبخند دنداناین

 اش قرار دادم و گفتم:دستم را روی شانه

فکر نکن، مطمئن باش! اون دوستت داره، فقط -

دونه چطور حتی قدمی قدر ناشیه که نمیطفلکی اون

پیش بذاره! االن هم توی مرحله انکار هست. بهش 

با خودش کنار بیاد، بعد متوجه میشه که فرصت بده 

 سعی داشته از چه جواهری چشم پوشی کنه.
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ای، هردویمان سکوت کردیم و نفس عمیقی لحظه

ام انداختم و دوباره نگاهی به ساعت مچیگرفتم. نیم

سمت ساعتم به سحر نگاه کردم. مجددا سرم را به

و  مهایش را بوسیدها، گونهبرگرداندم و با دیدن عقربه

 باعجله از روی نیمکت بلند شدم.

سحر من برم، کالسم شروع شد. ببخشید توروخدا، -

 وسط بحثمون پاشدم.

 به پایم بلند شد و بالبخند، سری تکان داد.

 برو فداتشم. من هم باید برم دفتر، کلی کار دارم.-

 چشمکی زدم و باشیطنت گفتم:

خودت رو بزن به اون راه، بذار بچه زیرزیرکی -

 اهش رو بکنه!نگ
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پشت چشمی برایم نازک کرد و هردویمان خندیدیم. 

بار، با خداحافظی کوتاهی، از هم فاصله گرفتیم و این

 طرف کالسم دویدم. تقریبًا به

 

 

 

 

 صد_و_چهل_و_یکم

 

نفس زنان، پشت به جلوی در کالس رسیدم و نفس

ا آمد، در را باز کردم و در ایستادم. نفسم که ج

سمت صندلی قدم برداشتم. یوسف پاورچین، به
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طرف کالس ایستاده و مشغول نوشتن بر روی آن

گرداند، که سر برتخته بود. خواستم بنشینم و بدون این

 گفت:

 خانم سحابی؛ کمی دیر نکردید؟-

ام آب دهانم را فرو بردم و خیلی آرام، روی صندلی

 نشستم.

م استاد. یه مشکلی پیش اومد، نتونستم خواعذر می-

 خودم رو زودتر به کالس برسونم.

ه نگاهی بکه نوشتنش را متوقف کند، نیمبدون این

 اش انداخت.ساعت مچی

 و با بیست دقیقه تأخیر، تشریف آوردید.-
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سپس به طرفم چرخید. با تای ابرویی باال رفته و 

 جدی، خیره به من گفت:

 ِرتون دارم.آخر کالس بمونید، کا-

آرامی گفتم و در خود مچاله شدم. بدون هیچ « چشم»

حرف دیگری، به تدریسش ادامه داد و بین جمالتش، 

فهمیدم کدام صفحه و پاراگراف هستیم. حتی جرئت 

ام سوالی بپرسم که مبادا، بهانه نداشتم از بغل دستی

دستش ندهم! تا آخر کالس، حتی جیکم هم درنیامد 

خواند را دنبال، و مطالبی جمالتی که میو با چشم، 

کردم. باالخره پس از گفت را یادداشت میکه می

ه خست»ساعت، کالس به اتمام رسید و با گفتن یک

هایشان بلند ای، دانشجویان از روی صندلی«نباشید

سروصدا، از روی شدند. من هم خیلی آرام و بی
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 ودام بلند شدم و خواستم در میان جمعیت خصندلی

را به بیرون از کالس پرت کنم که صدایش، غافلگیرم 

 کرد:

 خانم سحابی؟-

آب دهانم را فرو بردم و نفسم را در سینه حبس 

 کردم. خواستم قدم دیگری بردارم که گفت:

شما که قرار نیست بدون اجازه من از کالس خارج -

 بشید؛ نه؟

چشمانم را بستم و نفسم را محکم به بیرون فرستادم. 

کرد که جلوی همه دانشجویان خجالت کاری میچرا 

بکشم و حتی خودم هم به وضعیت پیش آمده 

قدری واضح بود مشکوک شوم؟ هرچند، وضعیت آن
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که دیگر جایی برای شک و شبهه باقی نمانده بود! 

 سمتش چرخیدم و سرم را پایین انداختم.آرام به

 بله استاد؟-

 ..دارم.گفتم تشریف داشته باشید؛ باهاتون کار -

 

 

 

 

 صد_و_چهل_و_دوم

 

همه بیرون رفتند جز من و یوسف. کیفش را جمع 

رویم ایستاد و با اخم و طرفم آمد. روبهکرد و به
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جدی، نگاهم کرد. نفسم در سینه حبس شده و بدون 

اش خیره شدم. که پلک بزنم، به چشمان آسمانیاین

طور مرا واله و اش داشت که اینعنتیچه در نگاه ل

 کرد؟حیران خود می

 شده بود؟ اتفاقی افتاده بود که دیر اومدی؟چی-

تمام تالشم را کردم که حواسم را جمع کنم و دست 

های آبی... مگر ام بردارم. اما آن چشماز آن خیرگی

 دادند؟امانم می

راستش... نه. سحر رو دیدم، یکم با هم حرف زدیم -

 بعد اومدم کالس.و 

خیاِل سحر خانوم؛ چرا باید سر کالس خوبه... بی-

؟ مگه نگفتم از دانشجوی من دیر حاضر بشی؟ هوم

 نشناس خوشم نمیاد؟وقت
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ابروهایم را باال دادم و گوشه لبم به نشان لبخند کش 

بازی خوبی خواست بازی کند؟ من هم همآمد. می

 هایش بودم!ها و اذیت کردنسر گذاشتنبرای سربه

 من هم از افراد منضبط دل خوشی ندارم.-

نمایی به رویش زدم که دو قدم فاصله و لبخند دندان

سینه من ایستاد. برای بهبینمان را هم طی کرد و سینه

دیدنش مجبور شدم سرم را باال بگیرم و با نگاهی 

های درخشان نشانده میان لرزان، زل بزنم به آن تیله

 صورتش.

خوای کاری فراد منضبط خوشت نمیاد؟ میکه از ا-

 کنم که عاشق یه فرد فوِق منضبط بشی؟

 مثل خودش آرام گفتم:

 خوای عاشقم کنی؟زور میبه-
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لحنش نجواگونه بود؛ در عین تحکم، نرمی خاصی 

تِک کلماتش، آرامش به وجودم داشت که از تک

 شد.تزریق می

وقته هم وقتی که این دلبر، خیلیآخه چه زوری، اون-

 دلداده شده؟ 

ضربان قلبم به شدت باال رفته بود. اگر قدم دیگری 

توانست صدای تپش تند قلبم شد، میهم نزدیک می

را بشنود. به خودم جرئت دادم لبم را با زبانم تر 

 کردم.

 دلدادگِی دلبر که دیگه نیاز به بازگویی نداره.-

هایش نشست و نگاهش، بین لبخند دلنشینی روی لب

 ها و لبانم جا به جا شد.چشم

 تر آورد و در همان حال، زمزمه کرد:سرش را پایین
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تا همین چندماه پیش، دائم با خودم زیر لب زمزمه -

دلبر که جان فرسود از او / کام دلم »کردم که می

که  نگشود از او / نومید نتوان بود از او / باشد

فهمی منظورم رو؟ من... جوابی می«. داری کند*...دل

ترسیدم که مبادا... آخ اگر از دلبرم نگرفته بودم و می

بدونی که وجودت چقدر برای من باارزشه 

 عروسک...

 

 

 *حافظ
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 صد_و_چهل_و_سوم

 

طرف کیفش را روی میز گذاشت و دستش را به

ام را آرام، میان انگشت شصت و تم آورد. چانهصور

اش گرفت و سرم را باال نگه داشت. سرش را اشاره

نزدیک آورد و برخالف آن طوفان متالطم چشمانش، 

 هایم گذاشت. لبانش را نرم و محتاط، روی لب

توان تکان خوردن و حرکت کردن نداشتم. آرام و با 

 توانستم بابوسید و به هیچ وجه نمیاحساس مرا می

او مقابله کنم. انگار تمام حس مقابله و سرکوبم فلج 

شده بود، من بودم و یوسف و عشق میانمان که با این 

 بوسه، به حد خود رسیده بود.
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سرشار از عشق و احساسش،  در تمام مدت آن بوسه

حرکت مانده و ماتم زده بود. باالخره به خودم بی

هایش نشستند. نهآمدم و دستان لرزانم، روی سرشا

یکی از دستانم ناخودآگاه باال رفت و میان موهای 

انیه دانستم چند ثصاف و نسبتًا بلندش فرو بردم. نمی

و حتی چند دقیقه گذشته بود که باالخره به قصد 

نفس نفس گرفتن، از من جدا شد. هردو نفس

ام ساطع زدیم. زبان حرف زدن نداشتم. آتش از یقهمی

قدری داغ کرده بود که مطمئن هایم بهشد و گونهمی

 بودم تمام خون بدنم، در همان نقطه جمع شده.

فریبی که تو را داده خدا / ترسم آیینه  این لِب بوسه-

 به دیدن ز تو قانع نشود.* 
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هایم را باز کردم و نگاهش کردم. به خودم آمدم، چشم

اش گذاشتم و زمزمه دستم را باال آوردم، روی گونه

 :کردم

 دل و دیده نیست ممکن که شوند سیر از تو*... -

این حرفم کافی بود تا دوباره کارش را تکرار کند و 

هایش شود و از حرکت قاصر هایم، اسیر بوسهلب

بمانم. با دست چپش، کمرم را گرفت و مرا به 

خودش چسباند و دست دیگرش میان موهایم خزید. 

را روی قفسه  ای لرزان و درونی آشوب، دستمبا خنده

اش گذاشتم و از او فاصله گرفتم تا نفسی بگیرم. سینه

طور که و پایین شد و همان سیبک گلویش باال

 چشمانش بسته بود، آرام اسمم را صدا زد:

 لیال؟-
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نفس زدنش، قفسه سینه ستبرش، هم زمان با نفس

کرد. ضربان تند قلبش را زیر کف دستم حرکت می

دادم که ه احتمالش را میکردم و هرلحظاحساس می

 اش به بیرون بپرد.قلبش، از درون سینه

 جانم؟-

وسایلت رو جمع کن... از کالس برو بیرون و سوار -

ماشینم شو... برو تا کار دستت ندادم... تضمینی 

کنم که دو دقیقه بعد اگر این جا بمونی، بذارم نمی

 سالم از کالس بیرون بری...
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 *صائب تبریزی

 کاشانی*محتشم 

 

 

 

 

 صد_و_چهل_و_چهارم

 

 

ام ُگر گرفتند و صورتم را به های آتش درون یقهشعله

آتش کشیدند. خواستم فاصله بگیرم که دست دور 

تر شد و مرا محکمتر به خود چسباند. آب کمرم سفت
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دهانم را فرو بردم، نگاهش کردم و با صدایی لرزان 

 صدایش زدم:

 یوسف؟-

 این طوری صدام نزن...-

 میشه ولم کنی؟ خودت گفتی...-

ش هایسرش را زیر گلویم برد و بویید. هرم گرم نفس

که روی پوست گردنم پخش شدند، قلب من نیز 

دیوانه شد و حال دیگر ریتم کوبشش را نیز گم کرده 

 بودم.

 من غلط کردم؛ تو حِق جایی رفتن رو نداری.-

به پوست گردنم خورد و قلقلکم آمد. جلوی اش بینی

 ام را گرفتم و نالیدم:خنده
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 کنم...یوسف؟ خواهش می-

 با صدایی بم و لرزان، درست زیر گوشم گفت:

 تونی تحملم کنی؟نمی-

حساس و  دانستم بخندم یا گریه کنم. لحظهنمی

کند یا واقعًا آوری بود. مطمئن نبودم شوخی میدلهره

ا نگهم دارد! اما هرچه بود... هیچ خواهد آن جمی

واهمه و ترسی نداشتم. به او اعتماد داشتم و مطمئن 

 بودم... مطمئن بودم قرار نیست کار سوءای بکند.

 سرم نذار... ولم کن!بهیوسف؟ سر-

 گفتم این طوری صدام نزن دختر!-

ام کاشت و رهایم آرام و کوتاهی روی پیشانی بوسه

طرف در رفتم. جمع کردم و به کرد. وسایلم را سریع
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قبل از این که کامال از کالس خارج بشوم، دم در 

 طرفش چرخیدم.ماندم و به

 میگم...-

هایش فرو برد و لبخند هایش را داخل جیبدست

هایش نشاند. آبِی چشمانش آمیزی روی لبشیطنت

خمار بودند و انگار هنوز هم مدهوش لحظات قبلمان 

 بود. 

خواد از این کالس بیرون بری... نه؟ یتو دلت نم-

خوای تا عصر همین جا نگهت دارم؟ لیال دقت می

کنم که توی صورتت، یه جای کن؛ هیچ تضمینی نمی

 کبود نشده و سالم باقی بذارم.

 خندیدم و آرام زمزمه کردم:

 دوستت دادم... دیوانه!-
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اش را به داخل دهانش کشید پلک هایش را لب پایینی

ای بعد، نفسش را باشّدت به گذاشت. لحظهروی هم 

هایش را از داخل جیبش بیرون بیرون فرستاد، دست

 طرفم گام برداشت.آورد و به

خواد همین جا نه... مثل این که تو هم دلت می-

 داخل کالس بمونی!

مستانه خندیدم و سریع از کالس بیرون رفتم، در را 

خودم را به  هایم را تند کردم تا زودتربستم و قدم

 ماشینش برسانم.
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 صد_و_چهل_و_پنجم

 

 

 آمدهدر مسیر، سعی کردم هیچ حرفی از اتفاق پیش

اش سوی چهرهنزنم اما هرازچندگاهی، نگاهم به

رفت و به چشمان و شد. سپس باالتر میکشیده می

را لعن کرده رسید. در آن لحظه بود که خود لبانش می

اش را سرفهبستم. صدای تکام را میو چشمان دریده

 هایم را برای شنیدن حرفش تیز کردم.شنیدم و گوش

 ما... باید درباره اتفاقی که افتاد حرف بزنیم.-

 اش را سوالی تکرار کردم:جمله



 

Romanzo_o 930 

 باید حرف بزنیم؟-

کنم... من کارهایی رو انجام دادم خب... فکر می-

خوام بدونی که دلم بود اما... اما ازت می که... خواسته

دار کردن دامنت رو ندارم. حیا و پاکدامنی قصد لکه

ات، برای من تو، و حفظ اون و احترام به شرم دخترانه

دونم گاهی پام رو از گلیمم در الویت هست. می

کنم و... پسر بدی میشم. ولی هرکاری که درازتر می

داشتن هست؛ نه  دوستانجام میدم، از سر اشتیاق و 

صرفًا میل گذرایی که فقط در اون لحظه، طالب تو 

 باشه.

گرفتم تا قلبم آرام گیرد. دار نفس میآرام و کش

مان نبود اما هنوز هم به اندازه همان باری بوسهاولین

شب، نسبت به کاری که کردیم، احساس شرم داشتم. 
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ه هایم خالص کردم و آهستلبم را از اسارت دندان

 گفتم:

شناسمت، یوسف. نیازی نیست... نیازی من می-

 نیست که توضیح بدی.

زیرچشمی نگاهش کردم که لبخندی زد و دستش را 

 لبه پنجره ماشینش قرار داد.

انگار که یه پسربچه تازه به سن بلوغ رسیده باشم. -

ام. زده و پر از استرس و سردرگمیقدر هیجانهمون

قرارهایی که با خودم  وقتی در کنارت هستم، تمام

گذاشته بودم تا آروم باشم و باوقار رفتار کنم، همه... 

 همه در یک چشم برهم زدنی محو میشن!

فهمیدمش. هرچند، من واقعا در سن نوجوانی خود می

بودم و این حس، برای من طبیعی بودند. اما برای 
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اویی که به قول خودش سرد و گرم چشیده بود، 

قدیمی، چیز جدیدی بود.  نفس  تجربه این احساسات

 عمیقی گرفتم و برای عوض کردن بحث، پرسیدم:

 قدر به ادبیاتراستی، یوسف. برام عجیبه... چرا این-

 عالقه داری؟ 

دستش را زیر لبانش قرار داد و از گوشه چشم نگاهم 

کرد. او هم متوجه منظورم از پرسیدن این سوال شده 

 بود. لبخند نرمی زد و گفت:

سواددار بودن، صرفا داشتن یک مدرک  چون-

دانشگاهی نیست و شخص باسواد در وهله اول، باید 

قدری این خوندن و نوشتن یاد بگیره. و گاهی اون

خواندن رو ارتقاء بده که از نظر خودش، الیق صفت 

 باسواد باشه.
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 صد_و_چهل_و_ششم

 

 

ات مرتبط نبود. حتی به زبانی که تهاما اصال به رش-

 باهاش تحصیل کردی.

ها از تو بعیده! نسل قبل از ما، با لیال؟ این حرف-

ها کتاب وجود یادگیری صرفا خواندن و نوشتن، ده

حفظ بودن. پدرانمون همه یا نقاالن شاهنامه بودن و یا 
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وقت مایی که ادعای حافظان قرآن و مثنوی. و اون

قدر از لحاظ ادبی فقیر چرا باید این بزرگتری داریم،

باشیم؟ گذشته از اون، ادبیات با فرهنگ گره خورده و 

برای شناخت و درک بهتر فرهنگ سرزمین خودت، 

خوای آدم باید ادبیاتش رو مطالعه کنی. و چطور می

ات باشی، وقتی تحصیل کرده و مفیدی برای جامعه

 داری؟هنوز شناختی از جامعه و تاریخ و فرهنگش ن

 ها رسیدی؟پس... االن تو به شناخت از همه این-

طور که خودت گفتی، به شناخت نسبی، بله. همون-

من رشته غیرمرتبطی با تو داشتم و در کنار حجم 

های دانشگاهیم، تالشم رو کردم که سنگین درس

ام رو بهتر بشناسم. ادبیات و فرهنگ سرزمین مادری

ن تالش ناکام بودم. کردم که توی ایهرچند، فکر می
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اما... وقتی در کنار تو و حتی به یادت هستم... 

تک ابیاتی که مجسم تو هستن، مدام در سرم تک

 تکرار میشن... 

 خندید و ادامه داد:

کردم که دیوانه شدم و زده به سرم؛ اوایل فکر می-

 بعد فهمیدم که نه، من فقط عاشق شدم...

د و به نیمرخ سمتش کشیده شناخوداگاه چشمانم به

غرق در فکرش خیره ماندم. سنگینی نگاهم را که 

طرفم چرخاند و احساس کرد، او نیز سرش را به

اش، غافلگیرم کردند. نفهمیدم چشمان آسمانی

طور چشم به هم دوخته بودیم که با چندلحظه همان

 شنیدن صدای بوقی، تند گفتم:

 مراقب جاده باش!-
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ه خود بازگشت. وارد تند فرمان را چرخاند و به جاد

جاده کناری شده بودیم و ممکن بود با همین 

جا و سرکشمان، خود را بر باد بدهیم! های بینگاه

که از شدت ترس زده و پراسترس، و درحالیوحشت

 به خنده افتاده بودم، زمزمه کردم:

 یادم باشه داخل ماشین حتی نگاهت هم نکنم!-

 سری از روی تاسف تکان داد و گفت:

پرتی منه. یادت باشه کال حضورت هم باعث حواس-

 دفعه بعد کال توی ماشینم حضور نداشته باشی!

مشت آرامی به بازویش کوبیدم و باخنده، چشم به 

جاده دوختم. مسیر زیادی تا رسیدن به خانه نمانده 

مانده را بود و ترجیح دادم همان چندکیلومتر باقی

 ساکت بمانم و حتی نگاهش هم نکنم!
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االخره به سر خیابانمان رسیدیم و از او خواستم که ب

جا پیاده کند. ممکن بود که یکی از اعضای مرا همان

ام، در کوچه منتظرم باشند و یا حتی خانواده

کالغ کرده و کار من، بشود چهل-کالغها، یکهمسایه

 آش نخورده و دهان سوخته!

 سمت خانه قدم برداشتم. از ماشین پیاده شدم و به

ه کیوسف نیز پشت سر من حرکت کرد و تا وقتی

داخل کوچه نشده بودیم، ماشین را جلوتر از من 

نراند. جلوی در ساختمان ایستادم و با تکان سر، 

خداحافظی سرسری از او کردم و داخل حیاط خانه 

شدم. نفس عمیقی گرفتم و به در تکیه زدم. با 

ز ا چشمانی بسته، به در تکیه زده بودم که صدایی

 جلوی رویم، باعث شد در سر جایم بپرم.
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 خانم سحابی؟ حالتون خوبه؟-

 

 

 

 

 

 صد_و_چهل_و_هفتم

 

 

زده به طرفش چرخیدم که با دیدن برادِر سارا، وحشت

خیالم راحت شد. لبخندی از سر تواضع به او زدم و 

 نفسم را باشّدت به بیرون فرستادم.
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م، خیلی ممنون. شما خوب هستید؟ خواهر سال-

 گلتون چطوره؟

 محجوبانه لبخندی زد و سرش را پایین انداخت.

 خوام؛ فکر کنم که ترسوندمتون.خیلی عذر می-

نه، نه... یعنی ترسیدم، اما چیزی نبود! بفرمایید، گویا -

 کار داشتید شما.

 پا کرد و سپس گفت:پا و آنکمی این

جا منتظر شما بودم. گفتم... گفتم اینراستش... من -

اگر فرداصبح که تعطیله وقت داشته باشید، سری به 

 سارا بزنید.

لبخندم عمق گرفت و سرم را به نشان تأیید تکان 

 دادم.
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 حتما مزاحم میشم. مشتاق دیدار ساراجان هم هستم.-

 سری تکان داد و متواضع و با لحنی آرام گفت:

 ید برم بیرون...پس با اجازه شما، من با-

از جلوی در کنار آمدم تا برود و پس از خداحافظی 

ی پله، صداها رفتم. در راهپلهطرف راهکوتاهی به او، به

موسیقی به گوشم رسید. آهنگی از ویگن بود انگار. 

هایم را ُکندتر کردم تا نفس عمیقی گرفتم و قدم

 ام کند.صدای او، در مسیر کوتاهم همراهی

ر قفل چرخاندم و وارد خانه شدم. هوا کلید را د

تاریک شده بود و میلی برای خوردن شام هم نداشتم. 

 کیف و دفترهایم را روی میز گذاشتم و

ها را کشیدم، که پردهداخل بالکن شدم. به محض این

متوجه حضور او پشت پنجره اتاقش شدم. داشت 
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ای داد؟ سرش را برای لحظههایش را آب میگلدان

ورد و نگاهم کرد. لبخندی به رویم زد و دستم را باال آ

آرام برایش تکان دادم. هنوز هم با یادآوری لحظات 

گرفت. خواست پنجره را باز قبلمان، تمام تنم گر می

کند که با شیطنت داخل خانه شدم و در بالکن را 

بستم. به در تکیه دادم و به نگاه آخرش فکر کردم. 

م تا از فکرش بیرون سرم را به دو طرف تکان داد

بیایم. من به غیر از یوسف، کارهای دیگری هم 

داشتم! باید درس می خواندم، متن این هفته مجله را 

کردم... انگار فکر کردن نوشتم، به یوسف فکر میمی

به او، شده بود یکی از وظایفی که باید انجامش می 

 دادم! 
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خند بنفسم را با شدت به بیرون فرستادم و ناخواسته، ل

هایم نشاندم. سینی را به آشپزخان کوچکی روی لب

بردم و بعد از شستن ظرف های کثیف، که شامل 

لیوان، سینی و قوری می شد، به سمت اتاقم رفتم. 

هایم را باز کردم. به هر داخل شدم و یکی از کتاب

کردم، انگار که نام او را بخوانم، خط که نگاه می

فه خندیدم و سعی کردم شد! کالیادش برایم زنده می

حواسم را جمِع کتابم کنم، و با دقت شروع کردم به 

 خواندن.

چندساعتی می شد که روی کتاب خوابم برده بود. با 

همان چراِغ روشن و کتاب زیر سرم! ناخواسته، کتابم 

مثل مسکن عمل کرده بود و تا صفحه دهم را تمام 

ه ب قوسیوکردم، پایش خوابم برد! بلند شدم و کش



 

Romanzo_o 943 

آمد، وصدایی که از طبقه پایینی میبدنم دادم. سر

نگذاشته بود درست و حسابی بخوابم. صدای جیغ 

آمد انگار. پایین چه خبر بود؟ نکند اتفاقی برای می

 سارا افتاده بود؟

 

 

 

 

 صد_و_چهل_و_هشتم
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اد به تن و گشنگاهی به لباس تنم انداختم. بافتی بلند 

قدری بلند نبود که تنم را خوب بپوشاند. داشتم اما آن

سمت در پالتوی بلندی بر روی دوشم انداختم و به

ورودی خانه رفتم. در خانه را باز کردم و قدم به قدم، 

و فریاد زنی را  ها پایین بروم. صدای گریهاز پله

 رشنیدم. فریادی توام با التماس که انگار... انگامی

جا چه کرد. خدای من، اینطلب بخشش جانش را می

داد؟ با خبر بود؟ کسی داشت... سارا را آزار می

ای در راهرو، جیغ خفیفی پیچیدن صدای شلیک خفه

کشیدم و دستم را روی دهانم گذاشتم. پشت سر 

صدای جیغ، صدای داد برادر سارا را شنیدم که فریاد 

 زد:
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ه گفتم اون چیزی زاده، بهتون کشرفای حرومبی-

 دونه!نمی

با پاهایی لرزان، قدم برداشتم و پایینتر رفتم. هراس 

داشتم از چیزی که قرار بود ببینم. تمام تنم داشت از 

دانستم اصال رفتنم کار لرزید و نمیشدت وحشت می

شان رسیدم و درستیست، یا نه. به جلوی در خانه

طرف باز است. سرم را بهمتوجه شدم که در، نیمه

داخل خم کردم و با چیزی که دیدم، نفسم بند آمد. 

دختر کوچکی... دختری از روی صندلی چرخدارش، 

دیدم. دور تا به زمین افتاده بود و... خون... خون می

دیدم. انگار که در دریایی از خون، دور او را، خون می

ور باشد. چشمانش هنوز هم باز بودند. نگاهش غوطه

انگار زل زده بود به من. او... داشت زده بود و وحشت
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ای که چیزی زدهنگاهم میکرد. با همان چشمان وق

اش بیرون بپرد. چشمانی که خون نمانده بود از کاسه

و اشک، آن را پوشانده بود... سعی کردم چشم از او 

ین، ای سنگآمد. انگار وزنهبگیرم. نفسم دیگر باال نمی

 باشند. به گلویم چنگ ام قرار دادهبر روی قفسه سینه

پوش، با موهایی زدم و نگاهم را چرخاندم. مردی سیاه

مشکی رنگ و سبیل داگالسی، درست باالی سر آن 

طفل معصوم ایستاده بود و سعی داشت با نوک پوتین 

براقش، او را برگرداند. طاقت نیاوردم تا به دل و روده 

 بیرون ریخته سارا نگاه کنم. طاقت نیاوردم... چشم

ای، بر چرخاندم و متوجه برادرش شدم که گوشه

زور، باال گرفته روی زمین درازش کرده و سرش را به

خواستند او را به حرف بودند. انگار... انگار می
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بیاورند. سرم به دوران افتاده بود و چشمانم دیگر 

 دیدند.جایی را درست نمی

 دونم!به قرآن قسم... من... من هیچی نمی-

آمد. مرد دومی که موهایش را گرفته  نمینفسش باال

اش را بیرون ای پرت کرد و اسلحهبود، او را به گوشه

کشید. برادر سارا بر روی زمین افتاده و درحال زمزمه 

شنیدم؟ او... او داشت اشهدش چیزی بود. درست می

جان خواهرش دوخته و خواند و چشم به تن بیرا می

 ریخت...میکه ابرو خم کند، اشک آنبی
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اش گرفت، ماشه را کشید و اسلحه را از مرد کناری

یک گلوله در سر برادِر سارا خالی کرد. نگاهم 

چنان خیره به خون پاشیده بر روی فرش و دیوار هم

توانستم نگاهم را از بود. حتی یک ثانیه هم نمی

جان بگیرم. چشمی که زده آن جسد بیوقچشمان 

دانم یکی در کاسه سر بود و دیگری... دیگری نمی

ر مهابا بهایم بیحتی به کجا پرتاب شده بود. اشک

که خود بفهمم، ریختند و بدون اینهایم میروی گونه

 ام حبس شده بود.ها در سینهنفسم برای ثانیه
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نکشم.  دستم را جلوی دهانم گرفته بودم تا جیغ

مطمئن بودم که صدای تیراندازی، در کل محله 

پیچیده بود. حداقل... حداقل اهالی این ساختمان باید 

شنیدند. پس چرا... چرا صدای جروبحث را می

کس به سراغ ما کردند؟ چرا هیچکاری نمیهیچ

کس آمد؟ اصاًل چرا خبری از یوسف نبود؟ هیچنمی

ه بود؟ یا صدای دو شلیک پشت سر هم را نشنید

 خودشان را به نشنیدن زده بودند؟ 

نگاهم خیره به مغز پاشیده شده بر روی فرش بود و 

چه که خورده و نخورده هر آن امکان داشت تمام آن

توانستم با دیدن این بودم را باال بیاورم. من... نمی

وضعیت، دوباره به طبقه باالیی برگردم. ممکن بود... 

ن یند. باید از این ساختمان بیروممکن بود به دنبالم بیا
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رساندم. رفتم و حداقل خود را به خیابان میمی

قدری خیابان وقت شب بههرچند، مطمئن بودم این

خلوت است که... که بتوانند در همان مکان عمومی 

ماندم هم به ای خالصم کنند... اما اگر میهم گلوله

چاره و سرنوشتی بدتر از سرنوشت سارای بی

 شدم.رش، دچار میبراد

تمام این افکار، در عرض چندثانیه از ذهنم گذشتند و 

تر از آنی بودم که بتوانم تصمیم نهایی من مستأصل

جان و خود را بگیرم. دمی عمیق گرفتم و تن کم

وجور کردم. در ورودی خانه نسبتًا حسم را جمعبی

باز بود و من... باید از جلوی در خانه آنان رد 

مکان داشت که مرا ببینند؛ اما... باید حداقل شدم. امی

 کردم.تالشم را می
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نفسم را در سینه حبس کردم و با سرعتی که در خود 

سوی در انداختم. پا تند سراغ نداشتم، خودم را به آن

مانده تا درب ورودی ساختمان کردم تا چند پله باقی

 را بدوم که صدایشان را از پشت سرم شنیدم:

 یستا!هی، تو! وا-
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حرکت ماندم. اما خیلی ای بیتنم یخ زده و برای ثانیه

زود به خود آمدم و قدم تند کردم. درب ورودی را 

شان و فریاد باز کردم که صدای کشیدن ماشه

 شان، تنم را لرزاند:دوباره

 بهت گفتم وایستا احمق!-

تمام توان گشودم و خود را بیرون انداختم که در را با 

همان لحظه، صدای شلیکی در فضا پیچید و تمام تنم 

آمد. دستم آتش گرفت. نفسم از شّدت درد باال نمی

انگار از جایش کنده شده بود. چرا... چرا دست چپم 

ام، خس سینهکردم؟ با خسرا دیگر احساس نمی

و  گلویم گذاشتمکشیدم. دستم را روی زور نفس میبه

دست دیگرم را به دیوار تکیه زدم تا بتوانم سر پا 
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ها گرفت و آنام داشت آتش میبمانم و راه بروم. شانه

 هنوز به درب ورودی ساختمان نرسیده بودند.

 چرا شلیک کردی؟ اگه دختره بیفته بمیره، چی؟-

هم یکی از همکارهای این جاسوس شاید اون-

 دوید؟چطور می زاده بوده. ندیدیحروم

وچه سوی کازشان فاصله گرفته و تقریبًا خود را به آن

چنان صدای جروبحثشان را، در رسانده بودم اّما هم

 شنیدم.شب میآن سکوت سنگین نیمه

الکی مردم رو تونیم الکینباید ریسک کنیم. نمی-

بُکشیم! ندیدیش مگه؟ اون یه دختربچه بیشتر نبود! 

یر باشه، چی؟ دقیقًا مثل همین اگه شکایت کنه و پیگ

 جنازه، مغز تو هم متالشی میشه!

 با جمله آخرشان، نفسم از شدت وحشت بند آمد.
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پس زودتر پیداش کنیم و دخلش رو بیاریم، تا بقیه -

 بویی نبردن...

رویی رسیدم و بندی به درب ورودی ساختمان روبه

 پالستیکی که در کنار لوالی در بود را کشیدم و در باز

دانستم دقیقًا چه ساعتی از شب بود. شاید شد. نمی

یکی ها یکیخانه شب. چراغیک، و شاید دو نیمه

وهوی مردم، در شدند و صدای هایداشتند روشن می

 شد.ها شنیده میها و ساختمانخانه

 کجا رفت اون دختره؟-

گذاشتی در بره؟ وای به حالت اگر پیداش نکنی... به -

 کنم!نمی ات هم رحمجنازه
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هایی تند را شنیدم و آخرین تصویری که صدای قدم

دیدم، چهره نگران یوسف بود که با حالی پریشان و 

 طرفم دوید...ها پایین آمد و بهنگاهی مضطرب، از پله
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ای بعد، صدای فریاد دختری در سرم پیچید و لحظه

جا سرخ رنگ خون جلوی چشمانم را گرفت. همه

های پاشیده شده بدِن برادر سارا توانستم تکهبود. می
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بر روی دیوار و فرش کهنه وسط هال را ببینم. 

های خون از کاسه سر توانستم صدای چکیدن قطرهمی

. با ش را بشنومشکافته شده او بر کف کاسه خالی سر

کرد. مانده در سرش، نگاهم میهمان یک چشم باقی

توانستم حرکت کردن لبانش را زد حتی. میپلک می

کرد که کمکش کرد... التماس میببینم. التماسم می

خواستم جلو بروم اما چیزی جلودارم بود. کنم. می

انگار دستانی قدرتمند از شانه و بازوهایم گرفته و 

شدند. مردی که اسلحه به دست داشت، می مانع رفتنم

طرفم چرخید و مستقیم چشم به من دوخت. از به

بارید. چشمانش... حتی سفیدی نگاهش آتش می

روی صورتم چشمانش هم سیاه بودند. اسلحه را روبه
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گرفت و با صدای شلیکش، فریاد بلندی کشیدم و 

 ناگهان هوشیار شدم. 

. بندبند وجودم دانستم چندساعت بیهوش بودمنمی

توانستم ناله کنم. گلویم کرد و حتی نمیدرد می

سوخت و هنگام نفس کشیدن نیمی از تنم آتش می

هایم را باز کردم. اتاق کم گرفت. آرام الی پلکمی

تر، مشغول انجام دادن نور بود و شخصی آن طرف

کاری نامعلوم. تکانی به خودم دادم و خواستم بلند 

طرفم دم بلند شد. آن شخص بهشوم که آه از نها

چرخید و نگاهم کرد. چشمان آبی و سرخش، عجیب 

رسیدند. با چند قدم بلند، خودش را نگران به نظر می

به من رساند و کنار تخت، روی صندلی نشست. نفس 

عمیقی گرفت و لبش را به زیر دندانش کشید. برای 
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دار و پر بغض را به من ، آن چشمان نمچندلحظه

 حرف، نگاهم کرد.و بیدوخت 

ام را از هم گشودم و با صدایی زور لبان خشک شدهبه

 دار پرسیدم:گرفته و خش

شد... یوسف... دیدی چه بالیی به سرشون چی-

 آوردن؟ من... من دیدمشون...

 اشتوانستم قسم بخورم که بغض داشت و چانهمی

لرزید. دستم را میان هردو دستش گرفت و سر می

 باران کرد.پشت دستم را بوسه انگشتان و

ندیدم. نذاشتن... نذاشتن که کسی بره و چیزی ببینه. -

کل ساختمون رو به بهونه تعمیرات، تخلیه کردن. 

 لیال... چی به سرت آوردن؟
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راه تنفسم گرفته شده بود و از بس بغض کرده بودم 

آمد. نگاهم را چرخاندم و دنبال صدایم هم در نمیکه 

آب گشتم. احساس کرد و رد نگاهم را گرفت. بدون 

که بگذارد من چیزی بگویم، خود لیوان آب پر این

کرد و نزدیکم شد. با دستی، سرم را بلند کرد و با 

دست دیگر، لبه لیوان را به لبانم نزدیک کرد. چند 

عقب متمایل کردم  جرعه نوشیدم و سرم را کمی به
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که لیوان را عقب برد و دوباره، کنارم نشست. با تر 

 کردن گلویم، توانستم دم عمیقی بگیرم و حرف بزنم.

ها سارا و بردارش رو ُکشتن... نفهمیدم کی اون-

 بودن، ولی... فهمیدن که من شاهد بودم. به من هم...

دست چپم را تکانی دادم که از گردن تا سر انگشتانم 

دار، ادامه ر کشید. با صورتی درهم و صدایی خشتی

 دادم:

خواستن از دست من هم راحت بشن، ولی می-

 تونستم... تونستم فرار کنم.

ا ام رچشمانم را بستم و سعی کردم جلوی لرزش چانه

 بگیرم.

 قرار نیست که من رو پیدا کنن... نه یوسف؟-
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دست سردش، میان موهایم خزید و شروع به نوازش 

 م سرم کرد. آرا

هایی که تک خونهنه دورت بگردم... دارن به تک-

کشن. اطالعاتت رو ممکنه رفته باشی، سرک می

درآوردن انگار. سری هم به خونه داییت زدن. اما... 

نتونستن پیدات کنن. پیش من جات امنه. قرار نیست 

 خونه یه غریبه دنبال تو بگردن...

هش کردم. نم باز و پر اشک، نگابا چشمانی نیمه

 چشمانم را با سر انگشتانم گرفتم و لرزان پرسیدم:

تا دیدمت، خیالم راحت شد که دیگه جام امنه... -

 شد بعدش؟ فکر کردم... فکر کردم قراره بمیرم.چی

وقتی تن غرق خون تو رو دیدم... نفسم بند اومد -

شدم. تا صدای تیراندازی رو لیال. داشتم خفه می
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پریدم. از پنجره به بیرون نگاه کردم شنیدم، از خواب 

و وقتی دیدم تو با اون وضعیت از در بیرون اومدی... 

ها رو پایین روح از تنم جدا شد. نفهمیدم چطور پله

 اومدم و آوردمت باال. تقریبًا از هوش رفته بودی. تو...

ای سکوت کرد تا بغضش را قورت لب گزید و لحظه

که حّتی خود این لرزید و بدونام میدهد. چانه

ام های اشک بر روی گونهمتوّجهش باشم، قطره

 لغزید.می

ات شلیک آوردمت باال. متوّجه شدم که به سرشونه-

کردن و... آسیبی جّدی ندیدی. وسایل زیادی توی 

ها هم تونستم گلوله رو از خونه نداشتم؛ اما با همون

کتفت دربیارم و هم زخم رو ببندم. ولی تا به هوش 

 یای... من ُمردم و زنده شدم دختِر خوب...ب
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چشمانم را بستم و احساس کردم که قطره اشکی، از 

هایم لغزید و به پایین چکید. نفس عمیقی گوشه پلک

گرفتم تا بغض صدایم کمتر شود و با صدایی پر درد 

 زمزمه کردم:

 حالش خوبه؟ کاری به کارش که نداشتن؟دایی -
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ام گونه سر انگشتانش را بر روی گونهحرکت نوازش

 احساس کردم و آرامش عجیبی به دلم سرازیر شد.

گشتن اما چیزی پیدا نکردن. بهشون گفتن برای یه -

کار امنیتی دنبال تو هستن و... دفتر رو هم زیر و رو 

ای که تو کردن برای پیدا کردن یادداشت و نوشته

ن چیز نتونسترو... به قضیه دیشب ربط بده. اما هیچ

پیدا کنن. داییت هم... تا وضعیت رو ناجور دید، 

 پدربزرگت رو فرستاد گیالن.

 زده پرسیدمتند چشمانم را باز کردم و شتاب

گیالن برای چی؟ وای... نکنه به مامان و بابام چیزی -

 بگه؟
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. به بهونه دیدار با نه، نه لیال. آروم باش عزیزدلم..-

مادرت، اون رو فرستاد بره. پدربزرگت چیزی از 

 دونه.اتفاقی که افتاده... نمی

هزاران سوال در سرم شکل گرفته بودند که پاسخ 

قدری مستأصل بودم که دانستم. بهکدامشان را نمیهیچ

خواست بزنم زیر گریه و تا جان دارم، اشک دلم می

 بریزم.

 آرام زمزمه کردم:آه عمیقی کشیدم و 

میشه؟ درس و  حاال... تکلیف زندگیم چی-

کار کردم که این ام... مگه چیدانشگاهم... خانواده

 اتفاق برای من افتاد؟

صدای پر آرامشش را شنیدم که انگار سعی داشت 

 ام دهد.داریجوری دل
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و ای رمن... با آموزش صحبت کردم. گفتم چندهفته-

 هفته اشکالی نداره. تا سهقراره غیبت کنی و گفتن 

بعد از اون، امیدوارم حالت بهتر بشه و... بتونی 

برگردی سر امتحاناتت. هرچند، ممکنه تا دانشگاهت 

جا مأمور کنن تا هم بیان و حتی شخصی رو اون

ذارم اتفاقی حواسش به تو باشه. اما من باهاتم، نمی

 برات بیفته...

هایم را م. اشکام را کنترل کنسعی کردم لرزش چانه

 با پشت دستم پس زدم و آرام پرسیدم:

تونم دایی رو ببینم؟ من... باید این سه هفته... نمی-

 باهاش حرف بزنم. بهش بگم که من تقصیری نداشتم.

خواد نگران این گناهی. نمیدونه که تو بیاون می-

موضوع باشی لیال. من... بهش کامال توضیح دادم که 
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 خاطر امنیتتونید بهافتاده. و فعاًل نمیچه اتفاقی 

 دیگه رو ببینید...خودتون، هم

 

 

 

 

 صد_و_پنجاه_و_چهارم

 

 

 یعنی... از دیدن خانواده خودم هم منع شدم؟ وای... -

توانستند کردند اما نمیهایش آرامم مینوازش

باشند. انگار احوالم سرپوشی بر آشوب دل پریشان
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رحمی قلبم را گرفته و با قساوت تمام آن را دست بی

قدر که گاهی حتی راه نفسم را هم بند فشرد. آنمی

 آورد...می

جا، مشکوک آمدهای داییت به اینوممکنه به رفت-

عنوان ها رو بهکنم که اونبشن. من تالشم رو می

 در کنارت جا بیارم. اما... نمیشه مداوماین مالقاتی، به

 باشن.

 زیرچشمی نگاهش کردم و آرام پرسیدم:

 جا بمونم؟من قراره چندهفته رو این-

لبخند کوچکی بر روی لبانش نشاند و نفس عمیقی 

 گرفت. 

قدرها هم برای ما بد نشد... نه؟ در روز شاید اون-

فقط یکی، دوساعت فرصت برای دیدن و حرف زدن 
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 ها کنارت بشینماعتتونم سبا تو داشتم. اما حاال؟ می

 ...ها نگاه کنمکه حرفی بزنیم، به این چشمو بدون این

با احساس ضعف، برای فرار از آن فضای که 

وجود آوردنش را در آن لحظه وجه قصد بههیچبه

 نداشتم، گفتم:

 ام. چندساعت خواب بودم؟من... گرسنه-

 لبخندش عمق گرفت و از کنارم بلند شد.

برات غذا آماده کردم. هرچند،  شاید یک نصف روز.-

 کنه.رسه. اما... راضیت میپخت تو نمیبه دست

جا تکانی به پاهایم و لگنم دادم تا در تخت جابه

 بشوم.

 هم همراهت میام. صبر کن، من-
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 طرفم چرخید و گفت:تند به

تونی فعال تکون بخوری. باید استراحت کنی تو نمی-

 لیال! از این گذشته. تو...

 زید و نفسش را آرام به بیرون فرستاد.لب گ

 ای!تقریبًا... برهنه-

دستانم را خیلی آرام باال آوردم و شکم و باالتنه بدون 

زده به او نگاه پوششم را لمس کردم. با چشمانی وق

 کردم و آرام و مبهوت پرسیدم:

 هام اومده؟!چه اتفاقی... به سر لباس-

 :د و باعجله گفتبا انگشت اشاره به در اتاق اشاره کر

 زنیم!من برم غذات رو بیارم. باهم حرف می-
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سمتش پرتاب کنم و چرا چیزی دم دستم نبود تا به

 کمی دلم خنک شود؟

 

 

 

 

 صد_و_پنجاه_و_پنجم

 

 

با بیرون رفتنش از اتاق، آهی از سر درد و خجالت 

پوشاندم. خدا لعنتت کشیدم و صورتم را با دستانم 

هایم را دیگر برای چه از تنم نکند یوسف... لباس
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توانستم در کنده بودی؟ اصاًل چطور دیگر می

آور چشمانش نگاه کنم؟ با این وضعیت خجالت

 آمده... وای!پیش

هایش، سرم را باال با شنیدن صدای دور شدن قدم

گی رآوردم تا با دقت به اطراف نگاه کنم. اتاق نسبتًا بز

 رویسوی اتاق، روبهای رنگی در آنبود. کشوی قهوه

ر ای بلند نیز دتخت دونفره بزرگش وجود داشت. آینه

کنار میز قرار داده شده بود و یکی از دیوارهای اتاق، 

ای چوبی و بزرگی قرار داشت و داخلش، پر بود قفسه

توانستم های قطوری که از این فاصله، نمیاز کتاب

بخوانم اما مطمئن بودم که در این مدت،  عنوانشان را

ا هتوانستم سر خود را با این کتابخیلی خوب می

 گرم کنم.
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ها بودم که در اتاق باز شد و با لبخند خیره به کتاب

 صدایش را شنیدم:

 خونه بشی.کردم که عاشق این کتابفکرش رو می-

ام، زده پتوی نازکم را باال گرفتم و تا زیر چانهشتاب

ال آوردمش. با اخم و شرمی که باعث شده بود با

 صدایم بلرزد، گفتم:

 جا، باهات کار دارم!فعال تو بیا بشین این-

لبخندش عمق گرفت و انگار که با خودش حرف 

 بزند، زمزمه کرد:

 کار رو کردم؟!چرا این-

هایم تندتر شدند و با چشم خیره به اویی شدم که اخم

ن بودم سنگینی نگاهم را کرد اما مطمئحتی نگاهم نمی
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کند و عمدًا حواس خود را به هرجایی احساس می

 دهد.جز من می

کنارم نشست و سینی غذا را پایین تخت قرار داد. 

برای خودش هم غذا آورده بود. بوی غذا در مشامم 

پیچید و دلم ضعف رفت. حاال چطور با این وضعیتم 

 خوردم؟نشستم و غذا هم میمی

 هام اومد؟سر لباسچه بالیی به -

سرش را آرام باال آورد و تالش کرد تا شیطنت 

 نگاهش را پنهان کند.

 مجبور شدم لیال!-

 پشت چشمی برایش نازک کردم و با حرص گفتم:
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هام مجبور؟ چه اجباری؟ که وقتی خوابم، همه لباس-

 رو... از تنم دربیاری؟

 

 

 

 

 صد_و_پنجاه_و_ششم

 

 

سریع صاف نشستم و یکی از پاهایم را آرام باال 

آوردم. با کف پایم، ساق پای دیگرم را لمس کردم و 

با لمس پارچه بافتی که به تن کرده بودم، نفسی از سر 
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های آن شبم سمت لباسآسودگی کشیدم. فکرم به

رفت و... من دامنی بافت به تن داشتم؟ پس... این 

 گر برای چه بود؟دی

صدایش را صاف کرد تا توّجهم را به خود جلب کند. 

 سپس گفت:

قسمت باالتنه بافتت رو مجبور شدم... پاره کنم که... -

ات رو عمل کنم. و... هیچ لباس راحت سرشونه

جای اجبار بافت رو بهای به تن نداشتی. پس... بهدیگه

برهنه بشی... که کامل از تنت دربیارم و... کاماًل این

 تر تا حداقل زیاد معذب نباشی.دادم پایین

 در چشمانش نگاه کردم و تقریبًا نالیدم:
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قدر به فکر شرم و خجالت خیلی ممنونم که این-

تونستی یه پیرهن هم تنم کنی منی! اما حداقل که می

 جناب حواس جمع؟

اش را جمع کرد و سعی کرد به جای دیگری خنده

 نگاه کند.

نستم لباسی بهت بپوشونم دختر خوب. تونمی-

 شد؟ ات چی میسرشونه

گفتم، حناق روی گفتنش را نداشتم؛ اما اگر نمی

چسبید بیخ گلویم. نفس عمیقی کشیدم و شد و میمی

 ام غریدم:هم چفت شدههای بهعصبی، از الی دندان

ام بود، اما چی به سر لباس زیرم گلوله توی سرشونه-

 اومد؟
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طرفم چرخاند و با ابروهایی باالرفته و سرش را به

 جدی پرسید:

 منظورت سوتیـ...-

 که صحبتش را کاملمیان حرفش پریدم و پیش از این

 کند، بااخطار و ناالن گفتم:

 یوسف! محض رضای خدا!-

و  که نگاه خیرهاش را فرو خورد و بدون اینخنده

 سرکشش را از چشمانم بردارد، آرام زمزمه کرد:

است آسیب دیده بود... گذشته از اون، اون هم بند لب-

ممکن بود به زخمت آسیب بزنه. پس... هرچیزی که 

 مزاحم بود رو از تنت بیرون کشیدم.
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زده صورتم را میان دستانم شرمگین و خجالت

 ام گفت:پوشاندم که با لحنی نرم، در نزدیکی

کشی؟ مگه نشنیدی که دکتر برای چی خجالت می-

 محرمه؟

 

 

 

 

 صد_و_پنجاه_و_هفتم

 

 لرزید، گفتم:با صدایی که از شدت شرم می
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خوام میشه حداقل چیزی بهم بدی تا بپوشم؟ می-

 طوری نمیشه!بشینم و غذا بخورم، این

طرف کشوی رویم بلند شد و بهاز روی صندلی روبه

 سوی اتاق رفت.آن

 م لباس مناسبی دارم.بذار ببینم داخل کشوها-

آمده تا سر چرخاند، پتو را باال زدم و به وضعیت پیش

ام کامال برهنه بود و با برخورد هوای نگریستم. باالتنه

سردی که هنگام باال زدن پتو به آن زیر خزیده بود، 

دون شده بود. دستی روی شکم و پوست تنم دون

افتم ن بتر دادم. پیراهبازویم کشیدم و نگاهم را پایین

به بدترین شکل ممکن قیچی خورده بود و حتی 

های بافتش نیز شل و باز شده بودند. حتم نداشتم گره
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که اگر بخواهم بلند و یا حتی در روی تخت نیز 

 افتاد! جا شوم، همین تکه پارچه نیز از تنم میجابه

با احساس بسته شدن کشو، سریع سرم را باال آوردم 

 نگه ام باالپتو را تا زیر چانه و صاف سر جایم نشستم.

داشته و به اویی که در تالش بود تا نگذارد لبخندش 

کش بیاید، خیره شدم. چرا دوست داشت طوری 

رفتار کند که دلم بخواهد تا جان داشت، کتکش بزنم؟ 

هرچند وضعیتم االن طوری بود که شاید برای بلند 

 این کردن قاشق و غذا خوردن نیز محتاج او بودم و با

 انداختم!قضیه کتک زدنش را به زمانی دیگر می

کنارم نشست و دو پیرهن را بر روی پاهایم قرار داد. 

تری تاههای نسبتًا کویکی آستین بلند و دیگری آستین

 داشت.
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تونی از هردوشون استفاده کنی. اما آستین کوتاه می-

یکی ممکنه به زخمت برخورد کنه و زخمت این

 بسوزه. پس...

پیرهن دیگری را برداشتم و به زیر پتو کشیدمش. 

سرش را پایین انداخت و سعی کرد جلوی لبخندش 

 را بگیرد.

بفهمم خندیدی با دسته قاشق برات یه لبخند دائمی -

 ذارم!روی صورتت به یادگار می

که در خانه یوسف فقط پیرهن و شلوار با فکر به این

م، آه بود تا بپوشای نشد و هیچ لباس زیر زنانهپیدا می

هایم از نهادم بلند شد. قرار بود تمام مدت را یا شانه

نم های ترا باال نگه دارم، و یا گوژ کنم که برجستگی
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مشخص نشوند؟ اصال مصیبت دیگری هم بود که به 

 سرم نیاید؟

با دستی سعی در نگه داشتن پتو داشتم و با دست 

ه ک خواستم پیرهن را به تن کنم. یوسفدیگر، می

ثمرم شد، از روی صندلی بلند های بیمتوجه تالش

شد و تخت را دور زد. پشت سرم، روی تخت و با 

فاصله اندکی از من نشست و با لحنی پر آرامش 

 گفت:

بذار کمکت کنم. پیرهن رو بده به من و... پتو رو -

 بزن کنار...
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 صد_و_پنجاه_و_هشتم

 

 زده و مبهوت پرسیدم:با چشمانی وق

 پتو رو بزنم کنار؟ چطور آخه؟-

 بینم! درواقع...من پشت سرتم لیال، چیزی رو نمی-

روی تخت تکانی خورد و با صدای آرامتری زمزمه 

 کرد:

 ...ای هم باقی نموندهکه البته مورد ندیده-

 بااعتراض نالیدم:

 یوسف!-
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هم همراهیت لیال؟ بخوای اذیت کنی مسلما من -

 کنم! پیرهنت رو بده بهم، عجله کن. غذا یخ کرد.می

لباس را با دست سالمم از زیر پتو بیرون بردم و عقب 

گرفتمش. آن را از دستم گرفت و دوباره صدایش را 

 شنیدم:

 حاال نوبت پتو هست.-

 اما...-

 کالفه گفت:

من پشت سرتم عزیزم. گفتم که، قرار نیست چیزی -

 ببینم!

ام گرفته بود. تیر خورده بودم، وضعیتم، خنده در این

و کتفم سوراخ شده بود و حتی از دیدار با  شانه
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ام نیز منع شده بودم. و داشتم با یوسف بحث خانواده

کردم؟ نفس عمیقی گرفتم و دیدن و ندیدنش را می

آرام، پتو را پایین آوردم. دست سالمم را دراز کردم و 

سمت باال یرهن را آرام بهآستینم را پوشاند. یقه پ

 حرکت داد و در همان حال گفت:

 حاال... دست بعدیت رو بده.-

ام را پوشانده بودم تا از هر با دست دیگرم، باالتنه

دیده شدن احتمالی، جلوگیری کنم. آه از نهادم بلند 

شد و دست دیگرم را نیز دراز کردم و آستینم را 

طرف پیرهن را آنکه بخواهد یقه پوشاند. پیش از این

 نیز باال بیاورد، گفت:

خوام زخمت رو ببندم و بعد پیرهنت و بپوشونم. می-

 تونی تکون نخوری؟می
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 آخه... لباسم!-

 ات، خودتاین سرشونه رو باال نکش. با دست دیگه-

 رو بپوشون یا هرکاری که دوست داری بکن!

نفس عمیقی گرفتم و دست سالمم را جلوی بدنم 

نش به قدری گشاد بود که همانند یک گرفتم. آستی

تنه، تا قسمتی از بدنم را بپوشاند. یوسف از روی نیم

با  ای بعد،تخت بلند شد و از اتاق بیرون رفت. لحظه

سینی کوچکی در دست بازگشت و مجددا پشت سرم 

نشست. پانسمان را از پشت، بر روی زخم قرار داد و 

 آرام گفت:

 طوریپیچی کنم. اینخوام نصف بدنت رو باندنمی-

سوزه. یه پانسمان با هر حرکت کوچیک، زخمت می

جا، و یکی هم روی محل خروج گلوله کوچیک این
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چسبونم تا هم راحت عوض بشن و هم برات می

 دردسر نداشته باشه.
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 صد_و_پنجاه_و_نهم

 

 خیره به نقطه نامعلومی، زمزمه کردم:

 اونی که دردسر داشت، من بودم. ببخشید که...-

 با لحنی اخطارگونه اما آرام، نامم را صدا زد.

 باره حرفی زده بشه.لیال! قرار نشد در این-
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 هرحال که باید گفته بشه. من... آخ!ولی به-

هنگام چسب زدن فشار خفیفی به زخمم آورد و 

صدایم درآمد. شوخی را چاشنی کالمش کرد اما 

 چنان جدی بود. ش همصدای

ت هاکنن! حاال لبطوری تنبیه میهای بد رو اینبچه-

 رو هم تکون نده تا کارم تموم بشه.

د. طرف تخت آمسپس از پشت سرم بلند شد و به این

رویم نشست و مشغول باز کردن پانسمان شد که روبه

ردم تا ام فششرمگین، ساعد دستم را محکمتر به باالتنه

ه من نگاهی ب، بیشتر خود را بپوشانم. نیمبه خیال خود

انداخت و دوباره مشغول کارش شد و در همان حال 

 زمزمه کرد:
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جای پنهون قدری به بدنت فشار نیار که بهاون-

کردنش، باعث بشی از باالی دستت بیرون بزنه. یه 

 کنه!استتار ساده هم کفایت می

ر ه دیگقدری کتا جا داشت، سرم را پایین انداختم. به

ام چسبیده بود. فشار دستم را ام، به قفسه سینهچانه

 کمتر کردم و با صدایی آرام و لرزان پرسیدم:

میشه فقط برای یک دقیقه... دست از خجالت دادن -

 من برداری تا این مرحله رو هم پشت سر بذارم؟ 

ا که بهایم قرار داد و درحالیپانسمان را بر روی بخیه

داشته بود، در تالش بود تا  یک دست آن را نگه

 چسب را با دست و دندان دیگرش بُبرد.

پس لطفش کجاست؟ تازه اگر نخوام کاری کنم و -

دست روی دست بذارم که کار هردومون از شدت 
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کشه! بذار حداقل فضا رو با راهه میکالفگی به بی

 سر گذاشتن تو تلطیف کنیم!سربه

که زودتر من دهانم را باز کردم تا چیزی بارش کنم 

 گفت:

من با نگه داشتن این مشکل دارم. به گمونم قیچی -

وره انگار! میشه یه لحظه این رو بگیری تا هم... اون

 من چسب بزنم؟

سرم را باال آوردم و با صدایی که انگار از ته چاه 

 آمد پرسیدم:درمی

 با کدوم دست؟!-

همون دستی که باال نگهش داشتی لیالجان! عجله -

 کن، غذا از دهن افتاد. 
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قدری از دستش عاصی بودم که بخواهم با همین به

 اش کنم! دست و شانه ناقصم هم خفه
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اش شوخی اش جدی بود انگار. یعنی... دربارهچهره

انم را فرو خوردم و دستم را آرام و کرد؟ آب دهنمی

بادّقت باال آوردم تا پانسمان را نگه دارم. به چشمانش 

زل زدم تا مسیر نگاهش را دنبال کنم. مطمئن نبودم 
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که که هدفم از این کار، چه بود. شاید اطمینان از این

او قرار نبود حتی در چنین شرایطی، کاری کند تا 

یز عجیبی نبود اما معذب بشوم. استرس و خجالتم چ

وقت ترس به دلم راه پیدا ترس؟ در کنار او، هیچ

خواستم مطمئن شوم که کرد و االن... فقط مینمی

 کند.احساسم اشتباه نمی

ها را با گوشه که نگاهش را بچرخاند، چسببدون این

دندانش ُبرید و بر اطراف پانسمان چسباند. حتی برای 

ن... باعث شد چیزی ای هم نگاهش نلغزید و ایلحظه

 ته دلم فرو ریزد. 

اش تغییر کند، یقه که حالت نگاه و چهرهبدون این

پیرهنم را آرام باال کشید و دوطرف پیرهن را جلوی 
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بدنم صاف کرد. دستم را پایین آوردم و او، مشغول 

 های پیرهنم شد. بستن دکمه

دار و های تاببا نفسی حبس شده در سینه، به مژه

آرامشش خیره بودم که صدایش، باعث شد نگاه پر 

 ام بکشم. دست از خیرگی

کردم من نگاه بدی دارم. گویا خانوم فکر می-

 وضعشون خیلی بدتر از منه!

 من... یوسف حواسم جای بدی نبود!-

که مشغول که سرش را باال بیاورد، درحالیبدون این

های آخر پیرهنم بود، زیرچشمی نگاهم بستن دکمه

 بخندی زد.کرد و ل

قرار بود حواست جاهای بدی باشه؟ باز خوبه -

 حداقل لباس تنم هست!
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کنی؟ یه نظر که اشکالی خب... اصال چرا اذیتم می-

 نداره!

رویم بلند شد. سینی را برداشت و خندید و از روبه

 سوی اتاق قرارش داد.روی کشوی آن

منکر حالل بودن اون یه نظر نمیشم. اما خب خودت -

کن، تو حتی مجال ندادی همون یه نظر حالل  مقایسه

 هم نگاهت کنم!

پشت چشمی برایش نازک کردم و روی تخت 

خواستم پتو را بر روی چنان میجا شدم. همجابه

که دامن یا شلوار پاهایم نگه دارم. حداقل تا وقتی

 کردم!مناسبی برای پوشیدن پیدا می

شما به قدر کافی وقتی من بیهوش بودم نظر -

 نداختید.ا
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سمتم آمد و سینی غذا را هم همراه خود آورد. به

که چشم از من بردارد، آنرویم نشست و بیروبه

 مشغول باز کردن درب بطری آب شد.

کنم خانم من در نقش پزشک چنین جسارتی نمی-

سحابی. گفتم اون یک نظر رو ذخیره نگه دارم برای 

 که خودتون هم هوشیار باشید و موافق!وقتی
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عقب کشید و نگاه مهربان و نگرانش را به من 

 دوخت.

 تونم... چندتا سوال ازت بپرسم؟حالت بهتره؟ می-

نفس عمیقی گرفتم و تمام تالشم را کردم تا نیمچه 

لبخندی به نشان خوب بودن احوالم، بر روی لبان 

بردم و توان خاطرات می خود بنشانم. رنج

خواستم او را هم اش را نداشتم. اما... نمیبازگویی

 خاطر یادآوری خاطرات تیره و تاریکم، آزار دهم.به

 .کنم... اگر تونستم، جواب بدمالبّته؛ بپرس. سعی می-

 سری تکان داد و با تعّلل پرسید:

یف خوای برام تعرشب دقیقًا چه اّتفاقی افتاد؟ میاون-

 ی؟کن
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ام بازوهایم را در آغوش کشیدم تا از لرزهای احتمالی

صورت مداوم و هم جلوگیری کنم. صدای شلیک به

د. پیچیانگار که بر روی دور تکرار باشد، در سرم می

آب دهانم را قورت دادم و سعی کردم حواسم را 

 جا جمع کنم.یک

های شب بود که سروصدا از پایین شنیدم. نیمه-

کم خسته بودم و حوصله پایین رفتن هخب... اولش ی

نداشتم. اما بعدش دیدم صدا بلندتر شد و... یه لباس 

 تنم کردم و رفتم پایین.

دستم را بر روی گلویم قرار دادم. هوا بود؟ پس... چرا 

 توانستم نفس بکشم؟نمی

داد شدیدتر شد. قصد فضولی نداشتم، بیصدای دادو-

تن... داشتن فحش اما صداها غریبه بودن برام. داش
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گمونم. طاقت نیاوردم و... چشم چرخوندم. دادن بهمی

سارا رو دیدم. روی زمین... روی زمین پرتش کرده 

تونست راه بره. برادرش... اون بودن. طفلکم حتی نمی

بهم گفته بود که سارا فلجه. گفته بود که... اون عاشق 

 شعرهای مجله منه...

ده اشک، چشم نفسم را حبس کردم و از پس پر

چرخاندم تا آب و لیوان را پیدا کنم. یوسف رد نگاهم 

را دنبال کرد و سریع لیوان را پر آب کرده، به دستم 

 داد.

 ست...بیا عزیزم. اگر برات آزاردهنده-

اش را تمام که جملهای نوشیدم و پیش از آنجرعه

 کند، گفتم:
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نه، یوسف. باید حرف بزنم. حرف بزنم تا سبک -

خ چسبه بیوگرنه این خاطره... بغض میشه و میبشم. 

کنم کنه. االن هم دارم تعریفش میام میگلوم. خفه

 اما... دارم خفه میشم یوسف!

مانده آب داخل لیوان را الجرعه سر کشیدم و نم باقی

 پشت لبم را با آستین پیرهنم گرفتم.

فکر کنم دنبال یه چیزی بودن. یه... یه اسم؟ -

خاطر ندارم. تهدیدش کردن زیادی به دونم. چیزنمی

گیرن. که اگر حرف نزنه، جون خواهرش رو می

های داداشش، مغزش ها... ُکشتنش. جلوی چشماون

 رو روی فرش کهنه کف هال خالی کردن...
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ام بغلتد، با که روی گونهاشک چشمانم را پیش از آن

 ام را باال کشیدم و باکف هردو دستم پاک کردم. بینی

 ای ادامه دادم:ی گرفتهصدا

بعدش هم که نوبت داداشش بود. اون طفلکی هم -

دیگه چیزی واسه از دست دادن نداشت. همون بالیی 

که به سر خواهرش آورده بودن رو، به سر این هم 

آوردن. فقط... گلوله رو دقیقا وسط سرش نزدن. 

بیشتر... نزدیک کاسه چشمش بود. حتی خونی که 

و گرفته بود هم جلوی دیدن اون تموم در و دیوار ر

 گرفت...مغز متالشی شده رو نمی
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ام نشست و سعی زدهدست گرمش، بر روی دست یخ

کرد که آرامم کند. و درنهایت، تالشش پاسخ داد و آن 

دست مردانه، آرامش را به بندبند وجودم سرازیر کرد. 

 امنفس عمیقی کشیدم و نگاهی به ته لیوان خالی

طور فرو ببرم؟ با انداختم. بغض االنم را قرار بود چه

 یادآوری آن خاطرات شیرینم؟!

من خواستم فرار کنم که متوجه من شدن. گفتن -

موندم که با خون وایستا، ولی مگه دیوانه بودم؟ می

ر کردن؟ فرامن هم راهروهای ساختمون رو مزّین می

کردم. پام رو از در حیاط بیرون نذاشته بودم که... 
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دونستم قراره چی بشه ولی ام سوخت. نمیشونه

هدفم مشخص بود. که پناه بیارم به حیاط این 

 ساختمون؛ شاید... شاید اونی که باید، پیداش بشه.

سرم را باال آوردم و با چشمانی که اشک در آنان 

آلود یوسف خیره غمحلقه زده بود، به چهره متأثر و 

 شدم و لبخند لرزانی به رویش زدم.

تا دیدمت، خیالم راحت شد که جام امنه. حتی اگر -

ُمردم هم برام مهم نبود؛ چون از این بابت که قرار می

 م...خاطر بودنیست جسدم دست نااهلش بیفته، آسوده

ابروانش درهم رفت و خود را جلوتر کشید. دستش 

 که من بفهمم چهپیش از این پشت سرم قرار گرفت و

 اتفاقی درحال رخ دادن است، به آغوشش فرو رفتم.
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اش قرار داد و موهایم را نوازش سرم را بر روی سینه

کرد. در همین کرد. صدای تند قلبش آرامم می

جا چندوجب آغوش، آرامشی داشتم که هیچ

ده بیرون ُبریتوانستم پیدایش کنم. نفسم را ُبریدهنمی

م و لبم را محکم گزیدم تا از فشار بغضی که فرستاد

کرد، کم شود. خدایا این چه حال ام میداشت خفه

 مزخرفی بود که دچارش شده بودم؟

عزیز دل من... دیگه قرار نیست اتفاقی برات بیفته. -

 من کنارتم لیال. من همیشه کنارت هستم... 

کرد، لبانش و در حینی که موها و کمرم را نوازش می

طوالنی بر روی سرم  ایبه موهایم چسباند و بوسهرا 

 کاشت. 
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هایم بر روی هم افتادند و به خود اجازه دادم که پلک

شرم را نادیده گرفته و از آن احساس آرامش و شنیدن 

 صدای قلبش، لذت ببرم.

دانستم که چنددقیقه در آن حالت بودم، که با نمی

آمد، با ام میحس رخوت و فشار اندکی که به مثانه

میلی از یوسف فاصله گرفتم. سر آستینم را برای بی

گرفتن اندک اشک زیر چشمم، بر روی گونه کشیدم 

 و لبخندی قدردان به یوسف زدم.

 چیز.ازت ممنونم... بابت همه-
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اما دستی که بر روی کمرم بود را از من جدا کرد 

دست پشت سرم، هنوز سر جایش باقی مانده بود. 

ام قرار داد و با آن نگاه آبی دستش را بر روی گونه

 عمیقش، به چشمانم خیره شد و زمزمه کرد:

خوای کنارت باشم؟ یا... تنهات حالت بهتره؟ می-

 بذارم تا استراحت کنی؟ 

ای درباره شرایطم فکر نفس عمیقی گرفتم تا لحظه

تر از آنی بود که بتوانم با خیالی ع آشفتهکردم. اوضا

 آسوده، استراحت کنم.
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استراحت که... گمون نکنم. باید باهم حرف بزنیم. -

تونی سرویس بهداشتی رو نشونم فقط قبلش... می

 بدی؟

 اش را خاراند و گفت:پیشانی

 یکییه سرویس داریم که... داخل حیاط ساختن. اون-

کشی کاملی نداره و... ولهکه داخل ساختمونه... هنوز ل

 آبش قطعه. 

 سپس کمی شیطنت چاشنی لحنی کرد و ادامه داد:

تونم بذارم از سرویس داخل حیاط استفاده کنی؛ نمی-

که بخوای بری سراغ شماره دو! حاال یک رو مگر این

ها همه جوری میشه راه انداخت، لوله فاضالب و این

 درست شدن! 
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کوبیدم و چینی به  بااخم مشت آرامی به بازویش

 ام دادم.بینی

من رو ببر به سرویس داخل خونه! با این وضعیت -

طور برم حیاط؟ تازه... اگه کسی متوّجهم بشه، چه

 چی؟

لبخند بزرگی بر روی لبانش نشاند و از کنارم بلند 

رفت تا برداردش، سمت سینی میکه بهشد. درحالی

 گفت:

ش فردا لوله کبیا بیرون، بهت نشون میدم کجاست. -

کنم تا بیاد خونه و... شاید حموم رو هم رو خبر می

راه انداختم. خودم هم دیگه طاقت استفاده از 

 های عمومی رو ندارم!حموم
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ای وای... حمام! با این وضعیت، سر حمام چه غلطی 

کردم؟ ناالن و با حالی زار، از تخت پایین آمدم. می

از روی تخت  یوسف که از اتاق بیرون رفت، من نیز

بلند شدم. سر پا ایستادنم همانا و افتادن بافت گشاد و 

 وا رفته، همانا. 

تند زانوهایم را از هم فاصله دادم تا بیشتر پایین نرود 

ای درهم از شدت درد و استرس، خم شدم و با چهره

 تا بافت را باال بکشم. االن وقت افتادن بود؟ 

ن داشتم که با تکان دادبافت را با هردو دستم باال نگه 

ام، آه از نهادم بلند شد. اصال بهتر از این دست زخمی

 توانستم باشم!نمی
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م. با رویش ایستادبه سراغ آینه گوشه اتاق رفتم و روبه

دیدن چهره خودم در آینه، نفسم از شدت بهت بند 

ای بود؟ بعد آن یگر چه ریخت و قیافهآمد. این د

ام غش و ضعف مردک کور برای این ریخت و قیافه

 رفت؟!می

دانستم به حال خودم بخندم یا زار بزنم. گوشه نمی

ام نگه داشتم و با دست بافت را با دست زخمی

دیگرم، موهایم را مرتب کردم. دستی به ابروهایم 

پای  کشیدم و سعی کردم سیاهی سرمه پخش شده
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چشمم را پاک کنم. حاال کمی وضعیتم قابل تحملتر 

 شده بود!

خواستم نگاهم را برگردانم که چشمم به وضعیت 

پیرهنم افتاد و آه از نهادم بلند شد. لباس زیری به تن 

آورترین وضع ترین و خجالتکنداشتم و در آسفنا

خود بودم! اصال او چه مشکلی با بندهای لباس من 

اش کرده بود؟ حاال با این حالت بدن داشت که قیچی

 کردم؟!خود چه غلطی می

نفس عمیقی کشیدم تا آرام شوم و سپس با کف 

ام را به داخل فشردم و جلوی پیرهن را دست، باالتنه

کمی از تنم فاصله دادم تا بدنم بیشتر از این، معلوم 

نشود. حتی اگر یک لباس زیر مناسب خودم هم در 
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های ردم، باز به خاطر بخیهکاین خانه پیدا می

 توانستم بپوشمش!ام، نمیآزاردهنده روی سوراخ شانه

سری از روی تاسف تکان دادم و با پاهایی گرفته که 

طرف در اتاق قدم سوزن شدن بودند، بهدرحال سوزن

برداشتم. امیدوار بودم که حداقل در دید یوسف نباشم 

 و با خیال راحت، به رفع حاجت خود برسم! 

صدا بستم که از وسراز اتاق بیرون رفتم و در را بی

 پشت سرم، صدایی گفت:

 خوای فرار کنی؟کنم میچرا حس می-

زده سمتش چرخیدم و با چشمانی وقزده بهوحشت

 به چهره پرشیطنت و خندانش نگاه کردم.

مگه آزار داری بچه؟ این چه طرز رفتار با یه زخمی -

 ست؟!گلوله خورده
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نما شد. سرش را پایین آمد و دندان لبخندش کش

اش کشید. انداخت و زبانش را بر روی لب پایینی

کرد یا من خیلی روی هر حرکت او داشت دلبری می

ود. ام هم گرفته بدقیق شده بودم؟! در این بلبشو، خنده

او، در این وضعیتم، بخواهد از من دلبری کند! اصاًل 

 بود؟مگر چیزی هم برای بردن باقی مانده 

خب منتظرت بودم تا بیای و راهنماییت کنم. حاال -

 همراهم بیا؛ اما... قبلش یک سوال دارم.

کرد تا که تالش میمنتظر نگاهش کردم و درحالی

 نگاهش را بر روی صورتم متمرکز نگه دارد، پرسید:

قرار نیست اون بافت وارفته رو ول کنی؟ توی -

حال حاضر سرویس برات دردسر میشه ها. چون... در

نظرم... از تنت فقط یه دست قابل استفاده داری. به
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دربیارش. پیرهنت به قدر کافی بلند هست که... 

 حداقل قسمتی از پاهات رو... بپوشونه.
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 طوری...نه؛ همین-
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 کارتبازی نکن دختِر خوب. نگه داشتن و انجام لج-

با این وضعیت، برات سخت میشه. این رو دربیار، من 

 ات باشه.گردم که اندازهبرات دنبال یه شلوار می

سمت سپس یکی از دستانم را گرفت و آرام به

خودش کشید. مشغول باال زدن آستین پیرهنم و بستن 

 اش شد و در همان حال زمزمه کرد:دکمه

خت نیازی نیست این چندروز رو به خودت س-

بگیری و با خجالت و عذاب وجدان بگذرونی. من 

هم قرار نیست این مدت رو... کاری کنم که باعث 

 معذب بودن تو بشم... متوّجه منظورم که هستی؟

حرف، سرم را تکان دادم و دست دیگرم را گرفت بی

 تا آستینم را به باال تا کند.
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زده بشی و به چیز خجالتخواد بابت هیچپس نمی-

 گوش ندی.حرفم 

سپس دستش را جلو آورد و جلوی نگاه خیره و 

مبهوت من، دکمه سوم باز شده پیرهنم را بست و 

 ادامه داد:

ا جحاال تو این بافت رو دربیار و برو سرویس. اون-

برات آب و کلینکس هم گذاشتم. تا تو بیای، من هم 

 ذارم. میرم آشپزخونه و یه چای می

دادم و با دور شدنش از  سرم را به نشان فهمیدن تکان

من، توانستم نفس عمیقی بگیرم. خدا لعنتت نکند 

زده نشوم؟ یوسف! قرار بود کاری نکنی که خجالت

هایم چه وقت نگاهت بر روی پیرهنم و میان دکمهآن

کرد که متوّجه باز شدن یکیشان شده بودی؟ غلطی می
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که متوّجه شدم سرم را تند تکان دادم و به محض این

سش به من نیست، بافت را نیز از تنم بیرون حوا

 ای که نزدیکمکشیده و بر روی دسته صندلی چوبی

سمت دری که یوسف نشانم داده بود، انداختمش. به

اش بود، رفتم و داخل سرویس شدم. دستشویی

چه که از یک مرد انتظار داشتم، تمیز و برعکس آن

ی اکاشی کاری شده بود. حتی پالستیک بر روی شیره

آبش هم برداشته نشده بودند. مشخص بود که تازه به 

جا آمده و قصد ماندن داشت که چنین به آن این

رسیده بود. دستگیره سرویس را پایین دادم و جلوی 

آینه پشت در دستشویی ایستادم. یوسف راست 

گفت؛ لباس چنان بلند بود که بتواند تا یک وجب می

جا را هم ه تا همیناز ران پایم را بپوشاند و همین ک
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پوشانده بود، خودش جای شکر داشت! از کنار سینک 

روشویی، چند دستمال از جعبه بیرون کشیدم و با 

بدبختی کارم را انجام دادم. خواستم در را باز کنم که 

یاد وضعیتم افتادم و پشت در ایستادم. از الی در، به 

شد و صداهایی از بیرون نگاه کردم. شخصی دیده نمی

 رسید.آشپزخانه به گوش می
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سروصدا در را از سرویس بیرون آمدم و خواستم بی

ببندم که صدایی باعث شد سر جایم بپرم و نفس در 

 ام حبس شود.سینه

 خانم سحابی؟ براتون شلوار آوردم!-

ر بچرخم، شلوا طرفشکه کامل بهسعی کردم بدون این

را از دستش بگیرم اما متوجه تقّلایم شد و شلوار را 

 کمی عقبتر گرفت.

تونی بپوشیش؟ من که چنین فکری خودت می-

 کنم! بذار...نمی

جلوی پایم، روی یکی از زانوهایش نشست و مشغول 

جمع کردن پای شلوار در دستانش شد. پای دیگر را 

م گرفت. طرفنیز جمع کرد و سپس شلوار را به

 کند.کردم که دارد با یک کودک رفتار میاحساس می
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ام گرفته بود و از طرفی دیگر، از یک طرف خنده

خاطر برهنه بودن پاهایم خجالت کشیده بودم. به

باری که چک کردم، لباس زیر مناسبی هم به اخرین

تن داشتم و باز شانس آورده بودم که حتی اگر 

ار نبود مرا با یکی از افتاد، قرچشمش هم به من می

گلی و رنگارنگم ببیند! پاهای شلوار را های گللباس

پوشیدم و کمرش را آرام باال کشید. به کمرم رسید و 

که کمر شلوار را باال نگه داشته بود، زمزمه درحالی

 کرد:

 پیرهنت رو باال نگه دار.-

زده نگاهش کردم که لبخندش را فرو با چشمانی وق

 تی زار نگاهم کرد.خورد و با حال
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دختر اخه چیزی مشخص نیست که! ببین، شلوار -

 کامال جلوی بدنت رو گرفته! 

داد، ادامه که سری به نشان تأسف تکان میو درحالی

 داد:

دونم بعد از برگشتنمون کنی؛ نمیطوری میاالن این-

 کار کنی؟به گیالن قراره چی

 یپپیرهن را باال کشیدم و مشغول بستن دکمه و ز

جوره اش بود و هیچشلوار شد. حواسم به جمله

توانستم حرفی که زده بود را نادیده بگیرم. آرام نمی

 پرسیدم:

 بشه؟ بعد از برگشتنمون به گیالن قراره چی-
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که سرش را باال آورد و به چشمانم نگاه کرد. درحالی

کشید، لبخندی به رویم زد و زیپ شلوارم را باال می

 گفت:

دونم... مثاًل شاید خواستیم... این رابطه رو نمی-

 ترش کنیم... نظرت چیه؟جدی

 ام را رها کردم و سری تکان دادم.نفس حبس شده

 کنی؟داری باهام شوخی می-

کمربندی از کنار پایش برداشت و مشغول رد کردنش 

 از بندهای شلوار شد و با لحنی جدی زمزمه کرد:

تونم شوخی کنم؟ میبه نظرت توی این موقعیت -

حاال ذهنت رو درگیر نکن... همراهم بیا، باید باهم 

 حرف بزنیم.
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ای از هال قرار داده سمت میز کوچکی که در گوشهبه

شده بود، رفت و صندلی را برایم عقب کشید. به 

م را بابا دادم تا هایمحض نشستنم، خم شدم و شانه

 بیشتر از این، معذب نشوم.

 جا بشین؛ من میرم تا چای بیارم.تو همین-
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تا آمدنش مشغول نگاه کردن به سراسر خانه شدم. به 

روی درب جز آن قفسه مملوء از کتابش که روبه

چیز خاص دیگری در خانه ورودی قرار داشت، هیچ

 شده بود ونبود. میز گردی هم کنار آن قفسه قرار داده 

رویش، پر بود از کتاب و دفترهای یوسف. جاقلمی 

چوبی زیبایی نیز بر روی میز قرار داده شده بود. 

مشغول سرک کشیدن به خانه او بودم که شال بافتی 

سوی شال بر روی بر روی شانه سالمم نشست. آن

بازو و ساعدم انداخته شد و سپس، صدای یوسف را 

 شنیدم که گفت:

کم سرده؛ فرصت نکردم برای ز خونه یهقسمت ااین-

 هال هم بخاری بخرم. 
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دوطرف شال را جلوتر آوردم و بدنم را خوب 

خواست به رویم بیاورد و خود نیز هیچ پوشاندم. نمی

رغبتی به یادآوری دلیل انداختن این شال بر روی 

هم نزدیکتر کردم و اش را بههایم نداشتم. دو لبهشانه

 آرام پرسیدم:

 ام بیاد به دیدنم؟ر نیست کسی از خانوادهقرا-

پشت میز نشست و قوری را از داخل سینی برداشت 

 تا چای بریزد. سینی را ِکی با خود آورده بود؟

تراشه. فعال اومدنشون فقط برای تو دردسر می-

ات رو زیرنظر گرفتن و گویا تک اعضای خانوادهتک

 خیال شدن هم ندارن.قصد بی

 :بااسترس پرسیدم

 براشون دردسر درست نکنم؟-
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قوری را داخل سینی قرار داد و استکان را پیش رویم 

 گذاشت.

قدر کافی به طور نشه؛ چون بهامیدوارم که این-

های انتشارات مشکوک شدن که دنبال بهونه فعالیت

باشن تا انگ سیاسی بودن بهش بزنن و درش رو 

 تخته کنن.

انم را با درد نفسم را پر آه بیرون فرستادم و چشم

 تری گفت:بار، با لحن محتاطبستم که این

البته تا دلیل محکمی برای این کار نداشته باشن، -

خواد بابت چیزی تونن انجامش بدن. تو... نمینمی

 نگران باشی. همه حالشون خوبه.

 طوره؟ چیزی بهش گفتن؟آقابزرگ... اون چه-
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خب... از داییت شنیدم که آقابزرگت یکی، دوروز -

 پیش رفت گیالن. بهت نگفتم؟

 نالیدم:

قدری ذهنم درگیره که گاهی پاک فراموش کردم! اون-

 دقیقه قبلم رو هم یادم میره.حتی یک
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جا چیز نباش. تو... فقط سه هفته ایننگران هیچ-

 تونه بیاد به دیدنت.میمهمون منی. راستی؛ یکی 

 مشتاق نگاهش کردم و پرسیدم:

 کی؟-

آقابهادر. رابطه فامیلی با تو نداره و سر همین نسبت -

نداشتن، نه سراغش رفتن و نه تحت نظرش دارن. 

داییت باهام صحبت کرد، بهش گفتم که امشب 

 جا تا اگر خواستی، ببینیش وآقابهادر رو بفرسته این

 باهاش صحبت کنی.

برای لحظه کوتاهی خواستم ذوق کنم اما با  فقط

 یادآوری شرایطم، آه از نهادم بلند شد.

ترسم... نکنه برای اون بدبخت هم دردسر نشم؟ می-

 مشکوک بشن؟
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در قندان را گشود و حبه قندی به میان لبانم قرار داد. 

 ای به رویم زد و زمزمه کرد:لبخند نصفه نیمه

ه جا کریَنک. تا اینچیز نباش شیفعال نگران هیچ-

 نیم.توتونستیم قسر در بریم، سه هفته آینده هم می

 و خیره به لبانم، لبخند کوچکی زد و ادامه داد:

بعد از سه هفته، دیگه نیازی نیست که نگران -

. برمت شیرازگیرم، میچیز باشیم. دستت رو میهیچ

 که... دست هیچ احدی به ما نرسه...جایی

دادم و تالشم را کردم که با  آب دهانم را قورت

چسباندن لبه داغ فنجان به لبانم، مسیر نگاهش را 

عوض کنم اما چنان چشم به من دوخته بود که انگار 

خواست چایش را با همان مقصد نگاهش شیرین می

 کند!
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 جا برای چی؟شیراز؟ اون-

خب... این قصه سر درازی داره؛ اما... خانواده -

 کنن.میجا زندگی پدریم، اون

 پس... اصالتًا شیرازی بود؟!

 نگفته بودی شیرازی هستی!-

نگاه از من گرفت و صاف، سر جایش نشست. نیمچه 

 لبخندی زد و قلوپی از چایش را نوشید.

 طور گفتدرواقع، نیستم. خانواده پدریم... میشه این-

که قباًل نفوذ زیادی داشتن و حدود چند دهه پیش، به 

ت تبعید شدن. که خب... پدرم دستور شاه، به بیرو

 کالج نتونست توی بیروت بمونه و مقصد رو به

ع که اوضاسلطنتی نظامی لندن ترک کرد. پس از این

آروم شد، به ایران برگشتن و هرکدوم از اعضای 
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ای مشغول شدن. فارس هم میشه خانواده، یه گوشه

جورایی... تحت نظارت پدربزرگ من بود و گفت یه

 کنن.جا زندگی میخانواده پدریم، اون اکثر اعضای
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دادم اما هرچه جلوتر هایش گوش میبادقت به حرف

شدم. نکند او واقعا یکی از رفت، بیشتر گیج میمی

 فرمائیان بود؟!اعضای همان خانواده فرمان
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 نگفته بودی. اتتو... چیزی درباره خانواده-

نفسش را آرام بیرون فرستاد و سرش را پایین 

 انداخت.

 چون بحثش پیش نیومده بود.-

دونی اومده بود، اما تو از زیرش در رفته بودی! می-

 چندبار ازت سوال پرسیدم اما جواب نگرفتم؟

استکانش را میان دو دست گرفت و لبخند گنگی بر 

 روی لب نشاند.

تعریف ندارم. من...  مورد قابل توجهی برای-

هام نسبت کدوم از خانوادهخوام خودم رو به هیچنمی

طوری که هستم، حالم بدم و... نزدیکشون باشم. همین

 بهتره.
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 هات؟! صبر کن ببینم یوسف...خانواده-

طرفش ام را مرتب کردم و کنجکاو، بهشال روی شانه

 بر روی میز متمایل شدم.

 ار بود؟فرما از نوادگان قاجفرمان-

دستی دور دهانش کشید و سر تکان داد. سپس با 

 صدای آرامی زمزمه کرد:

 شناسیش؟فرما، برادرزاده محمدشاه بود... میفرمان-

 شاهه؟منظورت... پدِر ناصرالدین-

 سعی کردم لبخندم را پنهان کنم و ادامه دادم:

 قبله عالم؟!-

 اخطارگونه و بالبخند محوی گفت:

 لیال!-
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رمنده. آخه برام تازگی داره! فقط... واقعا شرمنده، ش-

فرما، دختِر امیرکبیر بود؟ متعجبم که چرا همسِر فرمان

طوری از خانواده و ریشه خودت فاصله تو... این

 گرفتی. 

، کردکه نفسی تازه میای باال انداخت و درحالیشانه

 ای نامعلوم چشم دوخت.به گوشه

اطر شرایطی که داشتم خخانواده مادریم، لیال... من به-

 ای نداشتم کهو وضعیتی که شاهدش بودم، هیچ عالقه

 خودم هم سراغ شغل خانوادگیم برم.

خب... ولی این نام خانوادگیت هم کمکت کرد؛ نه؟ -

خواستی توی دانشگاه منظورم... موقعی هست که می

 استخدام بشی.
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سوی من چرخاند و بالبخند تای ابرویی نگاهش را به

 نداخت.باال ا

هم از این بار منچه اشکالی داره که اگر بخوام یک-

 تونستم شهرتاسم استفاده کنم؟ درهرصورت که نمی

بگیرم. پس... چی بهتر از  این نام خانوادگی رو نادیده

 استفاده کردن از اون؟
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 صد_و_هفتادم
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 موشکافانه پرسیدم:متفکر نگاهش کردم و 

 طوری شروع به کار توی دفتر داییم کردی؛ نه؟ همین-

 نما خندید و استکانمان را پر کرد.دندان

های خودم بود. خاطر تالشیکی بهنه؛ حداقل این-

گفت که... پدرم هم در ادبیات و فرانسه و مادرم می

قدری تسلط داشت که حتی اگر به سراغ انگلیسی، اون

های کاری زیادی براش رفت، فرصتسیاست نمی

 وجود داشت. 

متوجه حسرت صدایش در هنگام ادای افعال گذشته 

شدم. او... پدرش را از دست داده بود؟ قوری را که به 

داخل سینی گذاشت، دستم را بر روی دستش قرار 

 جویانه گفتم:دادم و دل
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دونستم که پدرت فوت شده... تسلیت میگم. نمی-

ات بشم و اوقاتت رو تلخ ادآور گذشتهخواستم ینمی

 کنم...

که چشم از دستانمان بگیرد، آننیمچه لبخندی زد و بی

 گفت:

خاطر ندارم لیال... نیازی به من حتی اون رو به-

 جویی نیست. دل

نفس عمیقی گرفت و خواست چیزی بگوید که 

صدای کوبش در خانه به گوش رسید. ناخوداگاه 

ست دیگرش را بر روی دستش را چنگ زدم که د

دستم قرلر داد تا آرامم کند و سپس بادّقت، به در 

 خیره شد.

 شش ضربه... دو ضربه... چهار ضربه... آشناست!-



 

Romanzo_o 1038 

زده و متعجب به شمارش زیرلبش خیره شده وحشت

اش را عقب داد و از پشت میز بلند بودم که صندلی

ای شد. خواست دستانم را رها کند که با صدای خفه

 یدم:نال

 نرو یوسف!-

نترس عزیزم، آشناست. متوجه ریتم نشدی؟ من به -

 داییت کد دادم! 

تر شده بود اما هنوز هم ته دلم خیالم کمی آسوده

هراس اندکی داشتم. نفسم را در سینه حبس کرده، و 

منتظر چشم به در دوخته بودم که صدای بهادر، باعث 

 شد نفسی از سر آسودگی بکشم.

داداشمون گفتم یادم رفت؟ من به آقای بابا؛ باز -

ت ستونی، چارتا تقهماهی قرمزما؛ هی گفت نه، تو می
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ها چیه، من دیگه. حاال بیا! آخه این جاسوس بازی

 فهمم؟!نمی

با شنیدن صدایش، لبخندم عمیقتر شد و چشم به در 

های شال دوختم تا یوسف قفل در را باز کند. لبه

نزدیکتر کردم و از روی  همهایم را بهبافت روی شانه

 صندلی بلند شدم.

 سمتم آمد.شانه یوسف بهبهدر باز شد و بهادر، شانه

 ام افتاد وخواست حرفی بزند که چشمش به سرشانه

 ابروهایش در هم رفت.

 چیت شده دختر؟ اون خون واسه چیه؟-
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 صد_و_هفتاد_و_یکم

 

ام چشم دوختم. انگار چرخاندم و به سرشانهسرم را 

جا دستم را زیادی تکان داده بودم و پانسمانم جابه

شده بود. سرخی خونم هم در کمال وقاحت و 

آسودگی، قسمت بزرگی از سرشانه پیرهن سفیدم را 

به خود مزّین کرده بود. نفسم را پر آه بیرون فرستادم 

 و آرام از یوسف پرسیدم:

 چیزی نگفته؟دایی بهشون -
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چشم یوسف بین من و بهادر چرخید و درنهایت 

 گفت:

دونم که پنهون کرده باشه. شاید هم شرایط بعید می-

گفتنش پیش نیومده... شما بفرمایید بشینید، من برم 

 چای تازه دم بیارم.

بهادر سری تکان داد و جای یوسف را پشت میز 

 ورویش نشستم که بدون معطلی، گرفت. من هم روبه

 بااخم و نگرانی پرسید:

چی به سر خودت آوردی دختر؟ تو، توی خونه این -

 کار داری؟شازده چی

با شنیدن لفظ شازده، لبخندی بر روی لبانم نشست که 

های درهم و چشمان طوفانی بهادر افتاد نگاهم به اخم

 وجور کردم.و خود را جمع
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 دایی چیزی به شما نگفته؟-

ه االن وضع من این نبود! این گفت کنه واهلل. اگه می-

 یارو خوشگله، اسیری، چیزی گرفته؟

چرا سعی داشت کاری کند که بخندم و سپس گوشم 

را بپیچاند؟! نفس عمیقی گرفتم تا جدی باشم، سپس 

 گفتم:

ام یه قتل اتفاق افتاد و نه، نه! راستش... توی خونه-

من... شاهدش بودم! بهم تیراندازی کردن اما تونستم 

 ر کنم. ولی خب... ناقص هم شدم اون وسط. فرا

زده به من خیره رنگ از رویش پرید و با چشمانی وق

شد. سریع لیوانی را از تنگ آب روی میز که از قبل 

 طرفش گرفتم.جا بود، پر کردم و لیوان را بههم در آن

 حالتون خوبه؟ -
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 قاتل... کی بود؟-

ک؟ فکر کنم از... مأمورهای دولتی بودن. ساوا-

شاید... همسایه پایینیم اصاًل آدم شّری نبود که هیچ، 

هم خیلی هم مظلوم بود. طفلک سارا خواهرش... اون

 پاسوز برادرش شد.

 آمد.صدایش انگار از ته چاه درمی

 کارش کردن؟چی-

تک یه گلوله تو مغزش خالی کردن! من... من تک-

ها رو دیدم و شاهدشون بودم! برای اون صحنه

برای همین االن دنبال من هستن که سر من  همین...

رو هم بکنن زیر آب! واسه همین دایی نتونست بیاد 

 دیدنم و شما رو فرستاد. 
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 صد_و_هفتاد_و_دوم

 

 به در آشپزخانه خیره شدم و ادامه دادم:

دونم اگه اون مرد نبود، دقیقًا چه سرنوشتی در نمی-

انتظارم بود. اون نجاتم داد، گلوله رو از تنم بیرون 

 کشید و زخمم رو بخیه زد. 

رو به بهادر نگاه کردم و سرگردان، لبخندی به رویش 

 زدم.
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طوره؟ همه خوب هستن؟ از اون دختر حال شما چه-

 خبر؟همسایه چه

ام شد و دو دست گره خوردهطرفم خم روی میز، به

که بر روی میز قرار داده بودم را گرفت. اخمی میان 

که فقط خودمان ابروانش نشاند و آهسته، جوری

 دونفر بشنویم، زمزمه کرد:

تو قراره تا ابد توی این چار دیواری حبس بشی؟ -

خاطر یه اتفاق که ناخواسته بوده؟ من هم بهاون

 برمت بیرون موطال!می

تونم چنین ریسکی کنم! اگر من رو نه... نمینه، -

ون رو مبروبرگرد همهببینن، با هرکسی که باشم، بی

کنن! برای همه بهتره که یه مدت غیب نیست میسربه

 بشم...
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سری تکان داد و او هم به درب آشپزخانه خیره شد. 

گمانم یوسف عمدًا این چای آوردنش را طول به

بدون مزاحمت، صحبت  داد که ما راحت باشیم ومی

 کنیم.

تو مشکلی نداری که یه چندروزی رو با این مرد -

غریبه توی یه خونه بمونی؟ چون... من مشکل دارم 

 باهاش!

جلوی کش آمدن لبخندم را گرفتم و به نیمرخ 

ام اش خیره شدم. اگر این مردها را در زندگیجدی

 کردم؟کار مینداشتم، چه

ی با ایشون ندارم. نه قربونتون برم؛ من مشکل-

 جورایی... آشنا هستن.درواقع... ایشون یه
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که سرش را بچرخاند، از گوشه چشم نگاهم کرد آنبی

 و با صدایی آرام اما تند پرسید:

 خواد؟خاطرت رو می-

دویدن خون به زیر پوستم را احساس کردم و تمام 

شد باره گر گرفت. لعنت به تو لیال... نمیتنم به یک

 قدر زود خود را نبازی؟!نحاال ای

 نه، راستش...-

 نگذاشت حرفم را تمام کنم و خود گفت:

نگاهش بهت رو دیدم. خیلی نگران بود انگاری. -

ولی ببین دایی؛ من توی سنی نیستم که بخوام 

نصیحتت کنم اما حواست باشه که اون یه َاَزب اوقلیه 

و تو یه دختر ترگل ورگل! خداشاهده بفهمم نگاه 
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کنم و ت انداخته، خودم چادر سرش میچپ به

 دمش!عنوان لیال سحابی تحویل مأمورها میبه
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ام، تبدیل به لبخندی ام برای فرو خوردن خندهسعی

 نما شد و شرمگین، سرم را پایین انداختم.دندان
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کنید، نیست. یوسف طوری که فکر میاصاًل این-

 خیلی آقاست...

نگاهی به اطراف انداخت و با دیدن آن قفسه کتاب و 

های انباشته بر روی هم، میز برهم ریخته و پر از کتاب

 سری از روی تأسف تکان داد و زمزمه کرد:

فکِر قدر آقاست. یه روشنکاماًل مشخصه که چه-

دل  هااروپایی که عاشق کتاب دفتر و شعره و با همین

 بره! دختر جماعت رو می

 سپس به من نگاه کرد و ادامه داد:

ها دایی. خام شعرهاش حواست به خودت باشه-

روز باهات حرف زدم؟ ای که اوننشی! اون قضیه

 اش کنی...!خواد تجربهاصاًل دلت نمی
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سرم را پایین انداختم و ترجیح دادم سکوت کنم. چه 

ته؟ ام، رفگفتم؟ که کجای کار هستی و دل را باختهمی

 کرد؟! وقت با پشت دست یکی نثار دهانم نمیآن

کار ها رو نگاه توروقرآن! چیآخ آخ آخ... گونه-

شب پرستاربازی کردی موطال؟ تب کردی و یه

 درآورد و دل رو دادی رفت؟!

خواست بحث را جدی بگیرد حال بودم که نمیخوش

و اصاًل به رویم بیاورد که من دقیقًا با مردی که به او 

 کنم!ام، زیر یک سقف چه غلطی میدل باخته

برای امروز و فردا نیست... من... ایشون رو -

 شناسم.وقته میخیلی

ت. های کتاب رفطرف قفسهاز پشت میز بلند شد و به

 مه کرد:خیره بهشان، زمز



 

Romanzo_o 1051 

بینم... قراره یه عشق طوری که من میواهلل اون-

 افالطونی داشته باشید! 

سپس سرش را چرخاند و به درب آشپزخانه خیره 

 شد.

طور با این وضعیت تونم بفهمم واقعًا چهنمی-

هاشون کنار میان؟ البّت دستش رو هم فکربازیروشن

 ها! کنهبوسم که عین آدم رفتار میمی

 متر خجالتم بدید؟!میشه ک-

تند سرش را تکان داد و دستی به صورتش کشید. 

رویم طرفم آمد و دوباره بر روی صندلی روبهبه

 سمتم خم شد و آهسته زمزمه کرد:نشست. به

باز تو حواست به خودت باشه. آتیش و کاه میگن، -

جا نگه داشت و این ها رو نمیشه یهچی میگن؟ این
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جا ناراحتی، بهم بگو. ی اینداستانا. خالصه اگه دید

که دست هیچ برمت جاییدارمت، میخودم برمی

احدی بهت نرسه. بعد آدرس رو حتی به ننه بابات 

 هم نمیدم.
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قدرشناسانه نگاهش کردم و نفسم را پر آه و حسرت 

 بیرون فرستادم.

ها به متحاناتم چه گندی باال اومد؟ ایندیدید دم ا-

کنار... اگه خدایی نکرده بالیی سر یکی بیاد، من چه 

 غلطی کنم؟

ام را بوسید. دستش را روی سرم جلوتر آمد و پیشانی

 کرد، گفت:که نوازشم میگذاشت و درحالی

چیز رو نخور. ماها دورت بگردم من؛ غصه هیچ-

داداشم حرف چی هست. من با آقحواسمون به همه

جایی و زنم، بهش میگم که یه چندروزی رو اینمی

 برات لباس بفرسته که بیارم تحویلت بدم.

قرار نبود که بر روی این تعداد روزهایم هم بحث 

 کنیم؟!
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جا راستش... یه چندروزی، بیشتر از یه روز این-

مهمونم. شاید... دو سه هفته. بعدش قراره برم گیالن. 

 گردونه خونه.ن رو برمییعنی... اون، م

دهانش چندبار باز و بسته شد تا حرفی بزند اما 

حرفش را فرو خورد. در نهایت، نفسش را آرام بیرون 

 فرستاد و سرش را پایین انداخت.

پسر هم زیاد خیالم از بابت تو که راحته. با این آق-

رد و کآشنا نیستم ولی داداشم خیلی تعریفش رو می

کردم که مثال داره از فکر میدونستم، اگه نمی

طوری براش کنه که اینخواستگار مهران تعریف می

ذاره! ولی در کل، دختر و پسرید دیگه. همون مایه می

چی که خودت بهتر از دونم چیقضیه آتیش و نمی
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زود بیام پیشت کنم زودبهدونی! من سعی میمن می

 و...

 میان حرفش پریدم و نگران گفتم:

زود نمیشه که دورتون بگردم؛ همین االنش هم زودبه-

آمدهای این وقدر کافی مشکوک هستن به همه رفتبه

محله. حداقل چندروز درمیون بیاید، که اتفاقی هم 

 نیفته. 

هم فشرد و سرش را به نشان تأیید تکان لبانش را به

 داد.

فقط... اگه زحمتی نیست، به زندایی بگید برام چند -

ت و لباس جدا کنه و برام بیارید. من هیچی دست رخ

تونم برم خونه و نه کسی جا. نه خودم میندارم این

 رو بفرستم تا وسایلم رو برام بیاره.
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دونه چی الزم داری؟ یا لیست داداش میزن-

 نویسی میدی بهم که بدم دستش؟می

منظورش را متوجه شدم و سریع، سرم را به نشان 

 تأیید تکان دادم.

دونه. بگو در حد یه چیز رو میره، خودش همهآ-

دست لباس باشه؛ چون نمیشه با ساک و چمدون بیای 

 و کسی هم چیزی نفهمه! 
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 صد_و_هفتاد_و_پنجم

 

دنگ َجمعه. دوکیلو نگران نباش دایی؛ حواسم شیش-

 یسه. نههای توی کریزم روی لباسگیرم، میمیوه می

قدر فهمه، نه میوه خریدن اونکسی چیزی می

 غریبه که بخوان مشکوک بشن!وعجیب

لبخندی به پهنای صورت زدم و نفسی از سر آسودگی 

کشیدم. صدای پا آمد که سر چرخاندیم و متوجه 

آمدن یوسف شدم. صدای بهادر را شنیدم که آهسته 

 زمزمه کرد:

خانم پسند بفرست؛ عروس یه صلوات محمدی-

 تشریف آوردن باالخره!
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نیشگون ریزی از پشت دستش گرفتم و یوسف به ما 

اش بر روی لبخندم بود نزدیکتر شد. نگاه موشکافانه

فشردم تا به خنده باز نشود هم میزور لبانم را بهکه به

سوی ام یا نه! از آناما مطمئن نبودم که موفق شده

ورد و خود اش را نیز آهال، صندلی پشت میز مطالعه

 ها را پیشهم کنارمان، بر روی صندلی نشست. فنجان

ای از میز روی هرکداممان گذاشت و ساکت، به نقطه

 خیره شد.

 داداش؟ حواست به لیالی ما هست دیگه؟آق-

تند سرش را باال آورد و به بهادر چشم دوخت. چرا 

کردم که در مقابل بهادر، هول شده بود؟ احساس می

بل آقابزرگ و دایی هم خود را نباخته او که حتی مقا

 بود!
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البته. خواهرزاده شما، دست من امانته و من -

 دار خوبی هستم.امانت

امیدوارم پسرجون... امیدوارم. اصاًل دوست ندارم -

 هرحال...یقه تو بین انگشتای من باشه! به

دار یوسف برد و سمت پسرهن دکمهدستش را به

 .اش شدمشغول مرتب کردن یقه

 هم بخوره!حیفه این تا و اتو به-

با پا، ضربه آرامی به ساق پای بهادر زدم که توّجهش 

به من جلب شد و متعجب نگاهم کرد. با چشمانی 

که چشم از من ملتمس به او خیره شدم و بدون این

 بردارد، ادامه داد:
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هم دارم؛ که مراقب خودت  البته یه نصیحت برادرانه-

ما یه نم وحشیه گویا. از فاصله هم باشی! این دختر 

 کنه!ات میپارهده فرسخیش اگه رد بشی، پاره

توانست انجام اصاًل کاری جز بردن آبروی من هم می

 دهد؟ یوسف لبخندی بامتانت زد و گفت:

 تر از این هستن که بخوان...ایشون خیلی باشخصیت-

وایستا جوون! این اداها رو برای من نیا؛ بیا راحت -

اختالت کنیم! این دختری که ایشون باشه، اصاًل باهم 

یقًا شخصیتش رو دقبویی از شخصیت نبرده. و این بی

 از مِن داییش به ارث برده! متوجه منظورم که هستی؟
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یوسف مبهوت و متعجب سری تکان داد و لبانش را 

نفس سر کشید که من ادر چایش را یکهم فشرد. بهبه

جای او احساس سوزش کردم! این چه وضع چای به

 خوردن بود؟!

ام گاه میام به خواهرزادهبیوکه من گاهخالصه این-

زنم و امیدوارم زنده باشی که در رو برام باز سر می
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کنی! براش هردم لباس و خوراکی میارم. اگه تو هم 

 م. باشه؟چیزی الزم داشتی، بگو به

که دستش را بر روی شانه یوسف قرار داده و درحالی

بود، به چشمانش خیره شد و منتظر جواب ماند. 

یوسف آرام سرش را تکان داد و سعی کرد صدایش 

 را پیدا کند.

جا خونه خودتونه. هرموقع که تشریف البته؛ این-

 آوردید، قدمتون روی چشم.

ادر از در یک چشم برهم زدن، آن چهره جدی به

صورتش کنار رفت و گوشه لبش به نشان لبخند باال 

 آمد.

نه، ازت خوشم اومد. ادا نیستی انگار، واقعًا از -

 هاشی!اون
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 نگاه یوسف بین من و بهادر چرخید و آرام پرسید:

 هاش؟از کدوم-

طرف در رفت. بهادر از پشت میز بلند شد و به

 داد، گفت:که برایم دست تکان میدرحالی

 زنم.میرم، یکی دوروز بعد میام و بهتون سر می من-

 مراقب خودتون باشید و... لیال!

 حواسم را جمع کرده و منتظر نگاهش کردم.

 جانم؟-

 اون قضیه آتیش و اینا رو که یادته؟-

 زده، سری به نشان تأسف تکان دادم و گفتم:خجالت

 بله متأسفانه... و چشم، حواسم هست!-
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جا، دو زحمت بیا ایندکتر؟ بیخوبه، خوبه... آقای -

کلوم باهات حرف دارم. بعدش هم در رو پشت سرم 

 شیش قفله کن که خیال منم تخت باشه.

با بلند شدن یوسف، من هم از سر جایم بلند شدم که 

ابرو آمد و مجبورم کرد که بنشینم. وبهادر برایم چشم

وگو شدند. مگر برای دقایقی، باهم مشغول گفت

ابروهای در هم یوسف و چهره جدی  توانستممی

بهادر را ببینم و نگران نباشم؟ اصاًل نگرانی بیشتر از 

 توانست برایم وجود داشته باشد؟این هم می

با بسته شدن در ورودی، حواسم را جمع کردم و از 

پشت میز بلند شدم. یوسف هم نزدیکم شد و پیش از 

 که چیزی بپرسم، گفت:آن
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 و پیرهنت رو عوض کنیم. بهتره بیا بریم تا پانسمان-

که خون روی پارچه خشک بشه، قبل از این

 بشورمش.
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به اتاق بازگشتیم و مرا به روی تخت نشاند. با دست 

های پیرهنم را باز کردم و منتظر زور دکمهسالمم، به
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ای داری قهوهبار پیرهن دکمهاینآمدن یوسف ماندم. 

که برایم آورده بود. خود پشت سرم نشست و درحالی

دقت مشغول درآوردن آستین لباس از دستم بود، به

 زمزمه کرد:

چیز نگفت! درواقع... نگران نباش؛ داییت بهم هیچ-

کرده و امیدوار بوده جدی گفت که داشته شوخی می

 نگیرمش. که خب، من گرفتم! 

هاتون تموم قدر طول کشید که حرف... چرا اینپس-

 بشه؟

جا تونم... تو رو از اینگفت که میداشت بهم می-

ببرم. گفت چندتا دوست داره که کمکمون کنن تا از 

 کشور خارج بشیم و...

 فرار کنیم؟-
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 با تعلل گفت:

خواد و باید این آره؛ فرار کنیم... من هم گفتم نمی-

 مش کنیم. جا تمومسئله رو همین

 طوری آخه یوسف؟ ما حتـ... آخ!چه-

ام را با آخی به اتمام ام پیچید و جملهدرد در سرشانه

ام رساندم. صورتم در هم رفته بود و تمام سرشانه

 آتش گرفته بود.

های جانم؟ ببخشید، ببخشید... حواسم پی حرف-

 گفتی؟آقابهادر بود. چی می

ای هکردم نفسیکه سعی مچشمانم را بستم و درحالی

 عمیقی بگیرم تا دردم کمتر شود، زمزمه کردم:
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جا تمومش طوری قراره این وضعیت رو همینچه-

دونیم که کافیه دهن باز کنیم تا به تیر کنیم؟ وقتی می

 ببندنمون!

خب... شاید من یه راهی پیش روم داشته باشم که... -

ر رو اکزیاد مایل نباشم ازش استفاده کنم! اما باید این

 دونم لیال؛ سردرگمم...بکنم و... نمی

ای در من شکل گرفته بود که با جمالتش کنجکاوی

توانستم جلوی زبانم را حتی یک لحظه دیگر هم نمی

 بگیرم.

 خوای معرفیم کنی؟خوای... میچه راهی؟ می-

موهایم را جمع کرد و بر روی شانه سالمم انداخت. 

به سراسر  صدای پر آرامشش، احساس امنیت را

 وجودم تزریق کرد.
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کار رو بکنم؟ من... باید با نه عروسک؛ چرا باید این-

تونن از عموهام صحبت کنم. مطمئنم خیلی راحت می

 کار کوچیک بربیان. پس این

خواست باهاشون که تو حتی دلت نمیدرحالی-

خوای چنین خواهشی ازشون داشته صحبت کنی؟ می

 یوسف... کننها قبول نمیباشی؟ اون

ام چسباند و با لحنی نرم پانسمان جدید را به سرشانه

 بخش گفت:و آرامش

ارزه. ناامید نشو دورت بگردم... به امتحانش می-

 نتیجه هرچی که شد، ما کنار همیم... 
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خانه آمد. شب با چند کیسه حاوی مواد غذایی، به 

مشغول چیدنشان در داخل یخچال کوچک کنج 

آشپزخانه بود که داخل شدم و کنارش، نزدیک 

 یخچال ایستادم.

 قراره قحطی بیاد؟-
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هوا سر باال آورد که سرش به سقف طبقه باالیی بی

یخچال خورد و آخی گفت. شرمنده و خندان، قدمی 

 به عقب برداشتم و آرام گفتم:

 هول نکن؛ منم!-

مالید، در یخچال را بست و که سرش را میلیدرحا

 طلبکار و خندان نگاهم کرد.

 تو بودی که این شد وضعیتم! -

و خواست قدمی به جلو بردارد که دستانم را جلویش 

 سپر کردم و تند گفتم:

 جواب سوالم رو ندادی.-

 خب...-

 نفسش را محکم به بیرون فرستاد و جدی نگاهم کرد.
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 یستی و حرف بزنیم؟جا باخوای همینمی-

ترسم توی مسیر آشپزخونه به هال، باز بحث می-

 جا حرفت رو بزن.عوض بشه. همین

 چه لبخندی به رویم زد.سری تکان داد و نیم

قراره دوروزی رو برم مسافرت. این وسایل رو... -

جا که تو راحت باشی. فردا میان برای آوردم این

 تفاده کنی.تونی راحت ازش استعمیر سرویس و می

 بااخم و ترسیده نگاهش کردم و پرسیدم:

 هم توی این وضعیتم؟قراره من رو تنها بذاری؟ اون-

زده از وحشتم را میان هردو نزدیکم شد و دست یخ

 دست گرمش گرفت.
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ای ندارم لیال؛ میرم تا تو از این وضعیت چاره دیگه-

در بیای! بهت گفتم که یه راهی هست. بهاش هم... 

نم از تو هست. من... مجبورم برم که تو دور شد

 بمونی.

ای سر انگشتانم کاشت و منتظر چشم به من بوسه

دوخت. نفسم را پر آه و عمیق بیرون فرستادم و 

نگاهم را از چشمان آبی منتظرش دزدیدم. در این 

گذاشت و انتظار داشت وضعیتم داشت مرا تنها می

 هدانست کبابتش خوشحال باشم؟ خودش خوب می

بیشتر دلیل آرامش االنم، حضور او بود و بس... بدون 

 کردم؟طور این دو روز را سر میاو، چه

نگران چیزی نباش عزیز دلم... این دوروز، قراره -

آقابهادر پیش تو باشه. فردا صبح اول وقت میرم و 
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کنم... مطمئنم اون هم از نبودن من باهاش صحبت می

 کنه!کنار تو، استقبال می

لبخند کجی زدم و سرم را باال بردم. اصال کسی 

توانست به اندازه او، دلگرمم کند؟ یا با آن نگاه می

گرم و گیرایش، کاری کند که سرمای وحشت را حتی 

 احساس هم نکنم؟
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کمکش کردم تا باقی وسایل را نیز داخل یخچال 

قدری وسیله گرفته بود که حتی اگر دوهفته بچیند. به

گشت، باز غذا برای خوردن هم به خانه بازنمی

داشتیم. فقط امیدوار بودم که رفتن و نبودنش هم 

 قدر طول نکشد...این

روی صندلی نشستم و سرم را بر روی میز گذاشتم. 

ام گذاشت و سپس، دستش را بر روی شانه زخمی

 نیدم که از نزدیکی گوشم گفت:صدای آرامش را ش

ذاری زخمت رو ببینم؟ باید... کمکت کنم که می-

 طوری بذارم و برم.خوام اینبری حموم. نمی

باره داغ کردند. عصری بحث حمام هایم به یکگونه

رفتنم پیش آمده بود و با خجالت، از زیرش در رفته 

باره از سوی او هیچ لطفی خواستم در اینبودم. نمی
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مل حال من شود اما انگار مجبور بودم! نفسم را با شا

شدت به بیرون فرستادم و صاف نشستم. دوطرف 

دار تنم را پاره کرده بود و زیر آستینم، بند پیرهن دکمه

کوچکی گذاشته بود تا آستین را ببندمش و پارچه 

لباس، بر روی بازویم بماند. درواقع، الگوی لباس را 

دقت تمام، اجرایش کرده بود! خود داده بودم و او با 

بند را باز کرد و با دست سالمم، جلوی لباس را بر 

زیر باالتنه خود فشردم تا مبادا بار دیگر رسوا شوم. 

لباس را با دقت تمام از پشت سرم باال زد و آستین را 

 نیز باالتر برد تا بهتر بتواند زخمم را ببیند. 

ه تمیز نگ خوبه؛ شانس آوردیم که زخم رو تونستیم-

خوای بری حموم... من داریم و عفونی نشده. اگه می

 برم و آبگرمکن رو روشن کنم.
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خوای تو زحمت نکش؛ وقتی بهادر اومد، میگم... می-

 کنیم.کاریش مییه

دانستم که داشتم حرف مفت خود به خوبی می

دادم؟ منی که ای میزدم! من به بهادر چنین اجازهمی

همراه مادرم، به حمام عمومی  کشیدمحتی خجالت می

مان حمام کوچکی بروم و پدر مجبور شد پشت خانه

بسازد؟! با شنیدن صدایش در آن فاصله نزدیک، مسخ 

 ام حبس شد.رویم زل زدم و نفس در سینهبه روبه

محرمتر از دکتر بهتون هم هست، خانم سحابی؟ -

قرار نیست اجازه بدم مردی که هیچ نسبتی باهات 

 بیاد و توی این مورد کمکت کنه.نداره، 

آب دهانم را فرو بردم و با صدایی که انگار از ته چاه 

 آمد، گفتم:درمی
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دکتر فکر کنم گفتن یه نظر حالله و مدت اون -

ی یککنی اینمحرمیت هم تموم شد و رفت. فکر نمی

 روی باشه؟ذره زیادهیه
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خورد، ای که به گوشم میُبریدههای ُبریدهاز نفس

ا خندد. پیرهنم رصدا میتوانستم حدس بزنم که بیمی
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پایین انداخت و دستم را باال نگه داشت تا بند را ببند 

 و در همان حال، گفت:

قرار نیست ادعای مالکیت کنم برای آدمی که -

این  خودش اختیار جسم و روحش رو داره اما... توی

 کنه. مورد، لیال... قضیه فرق می

بار، ام گذاشت و ایندستانش را دوطرف صندلی

توانستم برخورد لبانش با الله گوشم را احساس می

 کنم.

کسی به جز من، حق این رو نداره که تو رو برای -

که امشب بخوام کمکت کنم، قرار خودش بدونه. این

ون افکار ای ختم بشه عزیزم. انیست به جای دیگه

آمیزی که داری، همه برای بعد از برگشتمون شیطنت

اش رو دادن و ات هم اجازهکه خانوادهبه گیالنه. وقتی
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دست این عروسک خواستنی رو گذاشتن توی دست 

 من...

عقب کشید و تازه توانستم نفس بکشم. پایین پیرهن 

را با سر انگشت از تنم فاصله دادم تا جریان هوا، 

د و کوبیوار میم را کمتر کند. قلبم دیوانهالتهاب بدن

هایش شد. صدای قدمام ساطع میگرما از قفسه سینه

که مطمئن شدم دور شد، از را شنیدم و به محض این

 روی صندلی بلند شدم و به اتاق خواب پناه بردم. 

جلوی آینه ایستادم و به صورت گلگون خود خیره 

هایم وی گونهام را بر رشدم. پشت دستان یخ زده

گذاشتم تا التهابشان کمتر شود. خدا لعنتت نکند 

کردم؟ طور در چشمانت نگاه مییوسف؛ حال چه

طور قرار بود که پس از حمام امشب، حتی اصال چه
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جلوی چشمانش ظاهر شوم؟ باز خدا را شکر 

خواست برود و برای مدتی، جلوی کردم که میمی

 چشمانم نباشد!

ام آمد و آه از نهادم بلند شد. صدای باز شدن آب حم

سالنه، از اتاق بیرون رفتم و جلوی درب حمام سالنه

ایستادم. یوسف چهارپایه کوچکی را زیر شیر آب 

کرد. شرمگین و گذاشته و منتظر، نگاهم می

زده، جلو رفتم و چهارپایه را کمی عقب خجالت

کشید تا مستقیم در زیر آب ننشینم. در حمام را باز 

بودم تا بخار حمام را نگیرد و بتوانم حداقل  گذاشته

 .مان نکندجلوی پایم را ببینم و هوای بخارآلود، خفه

 هات، تنت باشن.جا. و... لباسبیا بشین این-
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همه مدت متعجب نگاهش کردم اما حرفی نزدم. این

کرد و درنهایت، داشت سر همین حمام رفتن اذیتم می

در این موقعیت و  کردم کهچنین حرفی زد؟ آرزو می

شرایط جسمی نبودم و تا جا داشت، به حسابش 

 رسیدم!می
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بر روی چهارپایه نشستم و کش موهایم را با مالیمت 

از موهایم باز کرد. سرم را بر روی شانه سالمم خم 

رم آب کرد و با کاسه فلزی کوچکی، به روی س

ریخت. لرز خفیفی به اندامم نشست و بازوهایم را 

 بغل کردم.

 خوای در رو ببندم؟می-

 کنه.مون مینه، نه... بخار خفه-

های زنی دختر. با این لباسطوری که یخ میاین-

تونی کامال سرت رو خوری. میخیس، سرما می

خوام موهات رو ات بچرخونی؟ میسمت شونهبه

 بشورم.روی شونه سالمت 

اش نشستم و کاسه آب دیگری بر روی طبق گفته

بار از شدت سرمای هوا، نفسم موهایم خالی کرد. این
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های آبی که بر روی موهایم بند آمد و از میان باریکه

شد، سعی کردم نفس بگیرم. با لبخند بزرگی ریخته می

 که سعی در جمع کردنش داشتم، گفتم:

 طوری یخ بزنم؟ینقراره با هربار شستن موهام، ا-

 خندان گفت:

تصمیم خودته عزیزم. من پیشنهاد دادم که در رو -

 ببندیم!

هم فشردم که از فرط سرما، بههم میهایم را بهدندان

نخورند. این چه سرمای زهرماری بود دیگر؟ فقط 

هایم؟ انگار که افکارم را بخواند، خاطر خیسی لباسبه

د پیش رویم کاسه را بر روی زمین گذاشت و خو

 خیز نشست.نیم
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خوای حداقل پیرهنت رو دربیاری؟ پارچه خیلی می-

طوری که تو داری پیش میری، سر زود سرد میشه. این

 وقت معطلافته! اونپنج دقیقه آب بینیت هم راه می

مونم که فکرم پیش زخمت باشه، یا گرفتگی گلو و می

 آبریزش بینیت.

وابرو، به م و با چشمام، لبخندی زدمیان لرزش چانه

 در اشاره کردم.

 تونی زحمت در رو بکشی؟می-

در را بست و آب گرم را هم کمتر کرد تا حمام بخار 

جا کنم و شانه ام را جابهنکند. گفت که چهارپایه

سالمم را تقریبا زیر شیر آب قرار داد. شامپو را در 

که مشغول ماساژ دادن کف دستانش ریخت و درحالی

 بود، آرام گفت:موهایم 
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کشی که کردم، پیرهنت رو دربیار تا موهات رو آب-

یه آبی به تنت هم بزنم. بعد من بیرون برم و... خودت 

هات رو بکش. دوتا حوله روی زحمت بقیه لباس

آویز دیوار رختکن آویزون کردم. اگه سختت بود، 

 صدام بزنی تا بیام کمکت. باشه؟

چشمانم را نسوزاند و چشمانم را بسته بودم تا کف، 

دانست که با هر جمله او، چه آشوبی در دلم خدا می

دم، کرچیز مثل آنی که فکرش را میشد. هیچبر پا می

آمیزی داشتم و چه نشد. به قول او، افکار شیطنت

 شناخت!خوب من و افکارم را می
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 صد_و_هشتاد_و_دوم

 

چنین یه طوری از تو تشکر کنم... و همدونم چهنمی-

عذرخواهی بزرگ، بابت کاری که برات تراشیدم، 

 بهت بدهکارم.

سرم را آهسته به عقب هدایت کرد و زیر شیر آب 

که کف گرفت. مشغول شستن موهایم شد و درحالی

 زد، گفت:سرم را آرام چنگ می

، مزدبی طوری،باری بود که گذاشتم ایناین آخرین-

بهم زحمت بدی و برام کار بتراشی. فکر نکن که 

دفعه پسر خوبی بودم، دفعه بعدی هم چنین چون این

 خبری هست.
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لب گزیدم و آرنجم را به عقب کوبیدم که به گمانم، 

 به شکمش خورد و صدای خنده آرامش بلند شد.

میشه برای یک دقیقه جدی باشی و کمتر اذیتم کنی؟ -

ف! بعد به من میگه افکارت خیلی تخسی یوس

 مسمومه...

نیست مگه عروسک؟ من بودم که هربار اسم حمام -

 شدم؟شنیدم، رنگ به رنگ میرو می

 خلقی گفتم:با کج

حاال نیازی نیست که به روم بیاری! خب... -

چیزها... اصال برای من عادی نیست. درواقع... این

حتی از اش گمان و خیال هم نداشتم. من حتی درباره

دو -حموم عمومی هم فراری بودم؛ فقط چون یکی
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جفت چشم قرار بود بهم زل بزنن. چه انتظاری ازم 

 داشتی؟ که مثل جنابعالی فکر کنم؟ 

آب پشت پلکم را گرفتم تا چشمانم را باز کنم و 

 سپس نفس عمیقی گرفتم.

فکر نیستن همه که مثل شما خارج رفته و روشن-

 آقای دکتر.

یر آب فاصله داد و دوباره سرمای شامپو سرم را از ش

را بر روی پوست سرم احساس کردم. قرار نبود حاال 

حاالها تمام بشود؟ به حرکت انگشتانش در میان 

کردم که صدایش را نزدیکی گوشم موهایم فکر می

 شنیدم:

درباره این یه مورد خیال و گمانی نداشتی؟ مگه -

 کردی؟دازی میپرمون، خیالهای دیگهدرباره موقعیت
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 با صدایی گرفته و پراخطار، نامش را صدا زدم:

 یوسف؟ محض رضای خدا!-

 صدا خندید و سپس ادامه داد:بی

ازم نخواه که امشب رو کاری به کارت نداشته باشم. -

بذار برای این چندروزی که نیستم، کنارت باشم و 

هات... خدایا! احساست کنم. حتی این صورتِی گونه

خیال تماشای این شرم زیبای خوای بییطوری مچه

 تو بشم؟

تادم آمد را باال فرسام به پایین میکفی از روی پیشانی

و دستم را زیر شیر آب گرفتم تا حداقل خنکای اندک 

آب، به وجودم رخنه کند. این مرد امشب قصد جانم 

 را کرده بود... 
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 _سومصد_و_هشتاد

 

پیش رویم نشست و انگشتان شصتش را بر روی 

ابروانم کشید. با لبخند محوی نشسته بر لب نگاهم 

کرد. درخشش چشمانش، حتی در این نور زرد می

اندک حمام هم قابل تشخیص بود. نفسم از سنگینی 

قدری آن خیرگی طوالنی نگاهش بند آمده بود و به

 تم.شد که کم آوردم و سرم را پایین انداخ
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اگه کاری داشتی یا کمک خواستی، صدام بزن. -

 باشه؟

 نیمچه لبخندی زدم و سرم را به نشان تایید تکان دادم.

 ممنونم ازت... -

میل از من گرفت و نفسش را آرام به نگاهش را بی

بیرون فرستاد. اگر دست ما بود که عمر این خیرگی، 

شم چتوانستم کشید. مگر میبه درازای سالیان دور می

از آن آبی عمیق و مسحور کننده بردارم؟ چنان ماتم 

کردم پلکی بزنم و کرده بود که گاهی فراموش می

 چشم بدزدم...

هایش را جدی بگیرم، کاری خواستم گفتههربار که می

کرد که خالفش به من ثابت شود! فقط موهایم را می

شست و تنهایم گذاشت. بندهای پیرهنم را گشودم و 
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ی انداختمش. قول داده بودم که حواسم به ابه گوشه

خودم هست و قرار نیست حتی نزدیکی زخمم را 

ای که بود، بدنم را نیز شستم خیس کنم. به هر سختی

ها رفتم. یکی را به دور کمرم و طرف حولهو به

دیگری را بر روی شانه سالمم انداختم و از زیر بغل 

هی به دست دیگرم رد کردم. از الی در حمام، نگا

که خیالم از بابت خلوت اطراف انداختم و پس از این

 سمت اتاق قدم برداشتم.بودن هال راحت شد، به

که در بسته شد، صدای وارد شدم و به محض این

 یوسف توجهم را به خود جلب کرد.

 اتفاقی افتاده؟-
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زده نگاهش طرف صدایش چرخیدم و وحشتتند به

رد؟ قیچی در دستش ککار میکردم. او داخل اتاق چه

 را باال آورد و نشانم داد.

کردم. تا داشتم یه پیرهن دیگه برات آماده می-

ی. های من استفاده کنکه بهادر بیاد، باید از لباسوقتی

بیا بشین روی تخت. باید پانسمانت رو عوض کنم و 

سریع لباس بپوشی تا موهات رو خشک کنم. وگرنه 

 خوری.سرما می

 داشتم و باتردید پرسیدم:طرفش قدم بربه

هات هم یکی از شوخیموهام رو خشک کنی؟ این-

 بود؛ نه؟



 

Romanzo_o 1095 

ای باال انداخت و از روی تخت بلند شد. سینی شانه

سوی اتاق حامل وسایل پانسمان را از روی کشوی آن

 خیال گفت:برداشت و بی

که ساعت قبل هیچ اتفاقی نیفتاد، قرار نیست وقتی-

 اتفاقی بیفته! موقع خشک کردن موهات
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 صد_و_هشتاد_و_چهارم

 



 

Romanzo_o 1096 

با صدایی که از فرط خجالت خفه شده بود، زمزمه 

 کردم:

 خوام بهت زحمت بدم!من منظورم این بود که نمی-

دونم! برو بشین روی تخت، بذار دونم عزیزم، میمی-

 درباره مقصوددونیم پانسمانت رو عوض کنم. بعدا می

 و افکار و خیاالتت باهم صحبت کنیم.

حرف نشستم و پشت سرم، بر روی تخت نشست. بی

تر داد و مشغول کارش شد. با باال حوله را کمی پایین

 رفتن تشک تخت، حواسم را جمع کردم.

هات رو کنارت گذاشتم. بپوششون و اگه چیز لباس-

 بذارم. ای الزم داشتی، خبرم کن. من میرم شامدیگه

ها چرخیدم و با دیدن طرف لباسبا بسته شدن در، به

پاره شده و شلوار گشاد و کمربند پیرهن پاره
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توانستم یک اش، آه از نهادم بلند شد. چرا نمیکناری

 وحسابی بپوشم؟دست لباس درست

تواند خرید عجیبی داشته گفت فعال نمیاو که می

د شناختنرا می ها و خیاطان اوگفت فروشندهباشد. می

و ممکن بود دهان به دهان بپیچد که فالن مرد، لباسی 

اش نیست که هیچ زنی در خانهخرد؛ درحالیزنانه می

تراشید. باید منتظر آمدن و همین، برایم دردسر می

شد، دلم ماندم و هرچه به آمدن او نزدیک میبهادر می

 شد. بیشتر برای یوسف تنگ می

کنارم داشتمش، و باز برایش احمقانه بود اما در 

کردم. انگار که این احساس، هیچ تنگی میاحساس دل

ربطی به حضور و غیبتش نداشت و قرار بود در 

 چندروز آینده، مرا بیازارد...
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شام در سکوت خورده شد و به روی تخت بازگشتم 

تا استراحت کنم. روزی طوالنی پشت سر گذاشته 

ود. اگر قرص و بودم و هنوز هم تمام تنم خرد ب

آمد داروهای یوسف نبودند، تا شب جانم از درد درمی

 اما طاقت آوردم.

پشت به در، به روی تخت دراز کشیدم که تخت 

تکانی اندکی خورد و متوجه حضورش، در پشت 

 سرم شدم.

 جا بخوابم؟هم امشب ایناشکالی نداره اگه من-

 هطرفش بچرخم، با چشمانی بسته زمزمکه بهبدون این

 کردم:

 خوری؟نه. فقط... موقع خواب تکون که نمی-
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تونم بخوابم. حواسم به دستت هست. من... نمی-

بره. شاید توی اتوبوس، یکی اصال خوابم نمی

 دوساعتی چشم روی هم گذاشتم. اما االن... 
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 صد_و_هشتاد_و_پنجم
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تاریکی پیش رویم زل زدم.  چشمانم را باز کردم و به

های کشیده پنجره روزنه باریکی از نور، از میان پرده

 تابید.اتاق، به داخل می

 االن چی؟ نگران چیزی هستی؟-

قرار نبود خودم رو درگیر کارها و تصمیمات -

ی تونه زندگام کنم. نفوذشون توی سیاست، میخانواده

ام خوخودشون و من رو تبدیل به جهنم کنه. نمی

ورق برگرده و... تو هم پاسوز کارهای نکرده من 

 بشی.

 آه عمیقی کشیدم و زمزمه کردم:

ای دردسر تراشیدم که کم و زیاد من به اندازه-

شدنش، هیچ فرقی به حالم نداشته باشه. آب که از 

 سرم گذشته؛ حاال چه یه وجب و چه... 
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بار، به سقف خیلی آرام به پشت دراز کشیدم و این

ام توانستم بر روی شانه زخمیشدم. نمیخیره 

بچرخم تا با او رودررو باشم. خودم هم دلم 

 خواست که... متوجه برق اشک چشمانم شود.نمی

قرار نیست اتفاق بدی بیفته. من بهت ایمان دارم. -

تونه دستم رو بگیره و من رو از دل که میتنها کسی

هم تاریکی بیرون بکشه، خود تویی یوسف. این

 باری نیست که خواستی کمکم کنی...ولینا

هوا، دستش را دورم حلقه کرد کمی جلوتر آمد و بی

ام قرار داد. نفس حبس اش را بر روی شانهو پیشانی

ام را رها کردم و دستانم را بر روی دستش قرار شده

ترسید و من هم هراس داشتم. هراس داشتم دادم. می
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تاریکی محض بود  مان در آن، دراز طلوعی که آینده

 بارید.و از در و دیوار، برایمان می

رو به آن پهلوی سالمم چرخیدم و پشتم را به یوسف 

چنان دور شکمم حلقه شده و مرا کردم. دستش هم

های سفت در آغوشش کشیده بود. برخورد نفس

 کردم.کوتاه و گرمش، بر پشت گردنم را احساس می

و دیگر حتی دستانم هنوز بر روی گره دستش بود 

هایمان هم باهم یکی شده بود. هردو ضربان نبض

سکوت کرده و غرق در فکر بودیم. غرق در 

ای که پیش از سرنوشت نامعلوممان، تنگیدل

 گریبانمان را گرفته بود. 

جا دارمت. به فاصله یک نفس و باز... چیه این همین-

 تنگی؟  دل
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ه ب بغض به گلویم چنگ انداخت و توان پاسخ دادن

 ایخواستم به احساس ناامنیاو، از من سلب شد. نمی

ترسیدم! که در دلم رخنه کرده بود، فکر کنم اما... می

 ترسیدم...من از روزهای تاریک بدون یوسف می
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 سیزدهم

 صد_و_هشتاد_و_ششم

 

 فصل سیزدهم
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 (۹۴۳۱اسفند  –)تهران 

 

های آب از لبه سیمانی پنجره هم چکیدن قطرهصدای 

چیک منظمش سوهان روحم داد. آن چیکعذابم می

شده بود و افتادنشان از آن آسمان پهناور به گودال 

انداخت. ِگلی این سلول تاریک، مرا به یاد خودم می

هایی را از انتهای راهرو شنیدم و صدای قدم

خبری از هایم تیز شدند. مدتی بود که دیگر گوش

های زندانیان در راهرو به گوش ها و زاریالتماس

رسید. یا مهربانتر شده بودند، یا بالیی به سرشان نمی

 آورده بودند...

 ای؟سحابی؟ زنده-
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گذاشتند برای خراشید. چرا نمیصدایش روانم را می

 لحظه کوتاهی، آرام بگیرم؟

 آره.-

شد که آمد انگار. چندروز میصدایم از ته چاه درمی

 حتی خودم هم صدای خود را نشنیده بودم؟

ات رو الزم داریم. خودت رو خوبه؛ فعاًل زنده-

 جور کن؛ مالقات داری.وجمع

 کرد. محمدیاین پیرمرد باتوم به دست با من مدارا می

جا آمده بود و هوایم را شد که به اینای میسه هفته

 را بیشتر آورد و غذاهایمداشت. برایم دفتر و مداد می

کشید. دیگر خبری از شکنجه جسمی نبود و به می

 کردند...ُکشتن روحم اکتفا می

 کیه؟-
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خواستی باشه؟ حکمت کاِرت داره. میلی کی می-

 بیرون یا نه؟

زور گرمش ای که بهخود را به زور از تخت آهنی

کرده بودم، جدا کردم و سر پا ایستادم. محمدی 

تا حداقل از این سرمای دوهفته پیش برایم پتو آورد 

قدری سوز جان سالم به در ببرم. هوا بهاستخوان

شان را به نگه داشتنمان در بندان بود که شکنجهیخ

برف و سرما، منتهی کنند. شال بافت پهنم را بیشتر به 

هایم کشیدم. دور خود پیچاندم و دستی به لباس

ه ه برفت رووشلواری کتان، پیرهنی نخی و ژاکتی رنگ

تن داشتم. این شال را هم خودشان به من داده بودند 

ه بهرکه مبادا از فرط سرما بمیرم و از لذت عذابم بی

 بمانند. 
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از سلولم بیرون رفتم و به دنبال محمدی، قدم 

برداشتم. شال را بیشتر دور خود پیچاندم و از گوشه 

های اطرافم نگاه کردم. چرا احساس چشم، به سلول

 کسی به جز من، در این سلول نیست؟ کردم دیگرمی

 چرا هیچ صدایی نیست؟-
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 طرفم بچرخد، نفسی گرفت و گفت:که بهآنبی
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ها رو به یه زندان جدیدتر انتقال میدن. دارن زندانی-

جا براشون کوچیک بوده انگار. برای همین من رو این

های جا. کسایی که موندن، آدممنتقل کردن این

خطرناکی نیستن. یا دارن جون میدن، یا قراره جون 

 بدن...

دانستم لرز به تنم نشست اما خود را نباختم. نمی

خاطر حال باشم یا بهخطر بودنم خوشخاطر بیبه

جان دادنم عزا بگیرم. دستی پای چشمانم کشیدم تا 

، پوستم را خشکتر از این نمش را بگیرم و سوز سرما

 ام را باال کشیدم با صدای آرامتری پرسیدم:نکند. بینی

 خطرها بودم؟من هم از اون بی-

جا تو قراره امروز فردا منتقل بشی. زیاد این-

 مونی. حکمت یه چیزهایی فهمیده.نمی
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 چیزهای... خوب یا بد؟-

 شانه باال انداخت و متفکر گفت:

. سریعتر راه بیا، من باید دونم؛ پیگیر نشدمنمی-

 برگردم. مگه جون نداری دختر؟

مرا وارد اتاق بازجویی کرد و خود در را بست. جلو 

رفتم و طبق عادت، بر روی صندلی نشستم. حکمت 

سوی میز نشسته و دفترم، پیش رویش بود. نیز آن

شد و تمام دیدم، داغ دلم تازه میهربار که دفتر را می

آوردند. قرار نبود آن قصه هجوم میخاطرات به ذهنم 

 خواست آن را بخواند؟شوم را تمامش کند؟ تا ِکی می

 عنوان یه خواننده خیلی ُکند هستید.به-

سمت جلو متمایل شد نفس عمیقی گرفت و کمی به

 اش را بهتر در نور ببینم.که توانستم چهره
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هاییه که دلت نمیاد این نوشته، از اون دست نوشته-

خوای حال خوبشون رو روز تموم بشن و میتوی یه

طوره سحابی؟ برای چندوقتت نگه داری... حالت چه

 بهتری؟

خواستم لبخندم به زهرخند بدل شود اما نتوانستم نمی

 جلویش را هم بگیرم.

تا االن تونستم زنده بمونم. پس... فکر کنم که خوبم. -

 بهم گفتن یه چیزهایی فهمیدین؟

ر تکان داد. دفتر پیش رویش نفس عمیقی گرفت و س

 را بست و موشکافانه نگاهم کرد.

درسته؛ من... رسیدم به اون قسمتی که بهت -

 تیراندازی شده بود و... پس اون دختر، تو بودی؟
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تفاوت باشم؟ هنوز هم کابوس آن شب توانستم بیمی

 گیرم بود...گریبان
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 شده؟ قراره بالیی سرم بیارن؟چی-

 نه نه؛ فقط... قراره انتقالت بدن. اما...-
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از پشت میز بلند شد و چهارپایه کوچکی که نزدیکم 

طرفمان کشید و نزدیکم نشست. بادقت به بود را به

 ای گفت:چشمانم نگاه کرد و با صدای آهسته

ل هت اتهام قتکه بات رو از َبرم. اونیمن تا ته پرونده-

های گیالن بود. این کارای زده؟ پدرش از کله گنده

ها هم همه زیر سر اون یاروئیه انتشارات و این داستان

ات رو آزاد که آدرس دادی. شک ندارم. پسرخاله

خاطر اون قتل، فعال گیره. درسته کردن اما پای تو به

ایه اما دست باالی که اون طرف مقابلت، شخص ُگنده

 سیاره سحابی! دست ب

جا دادم که به اینتک کلماتش را با دقت گوش میتک

رسید و با چشمان درخشانش، به من زل زد. او... 

 منظورش چه بود؟
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 من... متوجه نشدم. میشه واضحتر بگید؟-

 سری تکان داد و آرامتر از قبل گفت:

عموی یوسف که دفعه پیش کمکت کرد رو به یاد -

 داری؟

 همون...-

همون! اسمت انگار به گوشش رسید. خبرم  درسته؛-

ر وگوات رو گمکرد تا باهام حرف بزنه. گفت پرونده

تونه دخلی کنه و سوابقت پاک میشه، ولی نمیمی

 توی بیرون اومدنت نگداشته باشه.

 یعنی من... باید...-

 فرار کنی!-
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زده به او خیره ام حبس شد و وحشتنفس در سینه

ای با ت که هیچ شوخیگفشدم. چهره مصممش می

 کرد!من نداشت و برعکس، کاماًل جدی صحبت می

طور قراره از یه سلول که کنید؟ من چهام میمسخره-

یه پنجره اندازه دفترم داره، فرار کنم؟ یا قراره از در و 

 دیوار رد بشم؟

 چشم ریز کرد و آهسته غرید:

ها رو انتقال میدن؟ فکر کردی چرا دارن زندانی-

چیز خیلی ها کار کیه؟ همهجدید و برنامه زندان

 اتفاقی بود؟

 تر از قبل زمزمه کردم:آشفته

شناسن. حتی اگه... اگه فرار ها من رو میولی اون-

 کنن!کنم، باز پیدام می
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طور کسی دختری که قرار نیست به یاد بیاره رو چه-

کنه لیال، کس کمکت نمیخواهد شناخت؟ هیچ

این فرار دخالتی نداشتیم. یه کدوم از ما توی هیچ

دختر بچه بودی که موقع انتقال به یه زندان دیگه، یه 

 ای پیش میاد و تو هم مفقود میشی!حادثه
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زده به چشمان درخشانش خیره شدم. با چشمانی وق

نجام بدهم. او هم انگار مشتاق بود که این کار را ا

انداخت؟ فقط قدر خود را به دردسر میاما... چرا این

 خاطر نجات یک دختربچه؟!به

 قراره بالیی به سرم بیارید؟-

کارت کنه؟ بهم اعتماد کن، نه دختر، کی قراره چی-

طوری که من به تو اعتماد کردم و باورت همون

 کردم... باشه؟

به خطوط و سری تکان دادم و نگاهم را از او گرفتم. 

 های روی میز خیره شدم و زمزمه کردم:خراش

هایی که توی این دوسال، اعتماد به یکی از آدم-

تونم زندگیم رو جهنم کردن... چرا که نه؟ حتمًا می

 انجامش بدم.
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این سرگردونی و عذابی که متحمل شدی رو درک -

کنم. ولی قرار نیست تا ابد توی همین حال بمونی می

های قماش من، سرت بیاد. همه آدمو بالیی به 

اامید هم از ناعتماد و شیطان نیستن سحابی. منغیرقابل

ها خوشم نمیاد. برای همین... سعی خودم کردن آدم

 کنم که بهت کمک کنم.رو می

توانستم وضعیت بغض گلویم را گرفته بود. نمی

کردند تا فرار آمده را باور کنم. به من کمک میپیش

کردند؟ پس از فرار، قرار کار میام را چههکنم؟ پروند

نبود بالیی به سرم بیاورند؟ اصاًل... چه شد که من سر 

 جا درآوردم؟از این

خواید کمکم کنید، چرا از راه درستش اقدام اگه می-

 کنید؟نمی
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سری تکان داد و از پشت میز بلند شد. دستی به روی 

 صورتش کشید و موهای جلوی صورتش را به عقب

 فرستاد.

راه درست؟ مگه راه درستی هم باقی مونده؟ همه به -

گند و کثافت کشیده شدن. قدرت و نفوذ حرف اول 

قدری فساد بهشون مزه داده که نخوان زنه. اونرو می

به حقیقت و معصومیت بها بدن. فکر کنم من جزو 

افراد انگشت شماری باشم که یه چیزهایی حالیمه. 

باید، غرق کثافت نشدم تا قدری که شاید... اون

 اش بیاد زیر دندونم...مزه

پشت میز نشست. چشم بست و سرش را به عقب 

خم کرد. او هم کالفه شده بود انگار. یعنی... واقعا 

 قرار بود کمکم کند تا از این منجالب فرار کنم؟
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ای برای شناختن شما بود. این دوماه زمان کافی-

ه سراغم نیومدید. فکر حداقل... شما با انبر و آتیش ب

 کنم که بتونم... روی این حرفتون هم حساب باز کنم.

 کم داری سر عقل میای! راستی...خوبه، خوبه. کم-

 طرفم ُهل داد و گفت:دفترم را با سر انگشت به

 خوای؟دفترت رو می-
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منتظرش چرخید. چرا چشمم بین دفترم و نگاه 

کردم که چندان تمایلی به پس دادن دفترم احساس می

 ندارد؟!

 خونید؟اش رو نمیادامه-

من... این دفتر رو گرفتم تا متوجه حقیقت بشم. و -

ست اگر دفترت دست حاال که فهمیدم... سوءاستفاده

 من باشه.

عنوان یه خواننده بهتون تونید تمومش کنید... بهمی-

فه ای رو نصوجه هیچ نوشتههیچکنم که بهیتوصیه م

ها هاش رو. چون ممکنه مدترها نکنید، حتی بدترین

خودتون رو سرزنش کنید که چرا آخرش رو 

 نفهمیدید.
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سمت خود کشید و مشغول ور رفتن با جلد دفتر را به

 سخت آن شد.

اومد نصفه بذارمش. ولی... مگه خودم هم دلم نمی-

ت که معلوم نیسرو نخوندم؟ جز اینتقریبًا کل داستان 

 اون شازده قجری کجا غیبش زده...

لبخند تلخی زدم و به خاطرات دورم فکر کردم. به 

هایی که در دوسال گذشته متحمل شدم. به همه عذاب

ای که دیگر نداشتمشان. ها. به خانوادهها. اشکجدایی

به حسرتی که بر دلم مانده بود و مردی که... از من و 

 رنوشتمان گریخته بود...س

اون قضیه تیر خوردنم حتی شروع ماجرا هم نبود. -

داستان تازه شروع شده بود و... اون روزهام؟ روزهای 

 خوش و شیرینم بودن.
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 ابرو در هم کشید و موشکافانه نگاهم کرد.

یعنی چی؟ مگه توی این فاصله زمانی، دیگه چی -

 تونست بشه؟ می

 ماه افتادن، کم بودن؟ من... اتفاقاتی که توی این دو-

صورتم را میان دستانم پوشاندم و با صدایی گرفته 

 ادامه دادم:

 اون دوسال... من رو ُکشتن!-

واضحتر حرف بزن ببینم سحابی؛ چی به سرت -

 آوردن؟

سرم را باال آوردم و به چهره درهم و منتظرش نگاهم 

کردم. لبخند کجی به رویش زدم و نفس عمیقی 

 بغضم را فرو بخورم.گرفتم تا 
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من اصاًل دوست ندارم داستان رو لو بدم. خصوصًا -

به تنها خواننده داستان خودم! اگه خیلی دوست دارید 

ای دستتون بیاد... برید سراغ صفحه دوم که یه خالصه

 ام.شناسنامه

 اخمش غلیظتر شد و آرام پرسید:

کار کردی؟ ات؟ تو... چیصفحه دوم شناسنامه-

 دی؟ ازدواج کر

با یادآوری آن روزهای ُپر دردم، قلبم تیر کشید و 

حس شد. چه بر سرم آورده بودند که تمام تنم بی

حتی در این گوشه تاریک و پر از سیاهی هم از آن 

 ترسیدم؟روزهایم بیشتر می

 ام آقای حکمت...من مطلقه-
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تا بازگشت یوسف، دقیقه به دقیقه را در کنج 

خواستم خود را اش جان دادم. نمیتاریک خانهنیمه

پیش بهادر کالفه و دلتنگ نشان دهم اما رنگ رخسار، 

 داد خبر از سر درون.

آن دوروز جانم را گرفت تا بگذرد اما باالخره سپری 

شدت نگران. با هر و بهاشتها شده بودم شد. کم

پریدم و خود را آمد، از جا میپله میصدایی که از راه

رساندم که صدای در زدن یوسف را بشنوم به در می

اما همه خیال باطل بود و بس. انگار قرار نبود بیاید و 

 کشیدم...ها انتظار میمن، باید بیشتر از این

دستانم ام را رها کردم و سرم را میان نفس حبس شده

گرفتم. بهادر پس از دوروز به اصرار من رضایت داد 

اش را باال بزند. تا از خانه بیرون برود و کرکره مغازه
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ها هم اگر به او بود، حتی هنگام خواب و در سرویس

 کرد! ام میهمراهی

هایم تکان پله به گوشم رسید و گوشصدایی از راه

روی میز قرار باد گرفتم و سرم را خوردند. دوباره غم

 های منظمی به گوشم رسید. دادم که صدای تقه

قدر زود بازگشته بود. مگر قرار نبود حداقل بهادر چه

سمت در اش بماند؟ بلند شدم و بهتا غروب در مغازه

 حوصله گفتم:رفتم. در را گشودم و بی

ذاشتید دوساعت از رفتنتون بگذره، بعد حداقل می-

 پاییـ...کرکره مغازه رو 

 صدای آشنایی، آرام زمزمه کرد:

 سالم عروسک.-
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حرف در دهانم ماسید و مبهوت و دلتنگ، چشم 

 دیدم؟ یوسف... بازگشته بود؟چرخاندم. خواب نمی

ه و پلکه حتی اهمیتی به دیده شدنمان در راهبدون این

درد دستم بدهم، خود را در آغوشش انداختم و 

 اش. سرم را به سینهدستانم را دور کمرش حلقه کردم

تکیه زدم و باالخره پس از دوروز، نفسی از سر 

طور توانستم در این مدت، بی او آسودگی کشیدم. چه

 دانست...دوام بیاورم؟ فقط خدا می

داخل خانه قدم  ای روی موهایم نشاند و آرام، بهبوسه

گذاشت. کیفش را کنار در رها کرد، در را بست و به 

ام حلقه شد و مرا ش به دور شانهآن تکیه زد. دست

 تنگ در آغوش کشید. 
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دای گفتیم. صکه حرف بزنیم، از دلتنگیمان میبی آن

امان تپش قلبش بیانگر آرامشش بود و من؟ تپش بی

 داد...قلبم امان شنیدن به مرا نمی

 کرد انگار.نفر خیلی دلتنگی مییه-

 که سر بلند کنم، زمزمه کردم:آنبی

جا بمونه تا رفع داره که چندساعت همیننفر حق یه-

 دلتنگی کنه. 
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و اون نفر دیگه چی؟ حق نشستن نداره؟ آخه -

طوری که حق مطلب ادا نمیشه عروسک، حداقل این

 ساعت از این بغل رو هم نگه دار برای شب!یه

اش کوفتم و از او فاصله گرفتم. لبخند مشتی به شانه

پهنی بر روی صورتش نشانده بود و آسمان 

 درخشیدند. چشمانش، از اشتیاق می

ت کارتونی جلوی زبونت رو بگیری دیگه. چینمی-

 کنم!

سمت هال کشاند. در همان دستم را گرفت و مرا به

 حین گفت:
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تی باتوام، طوری وقشناسی. چهخودت که من رو می-

سرت نذارم دختر خوب؟ بیا بشین، انتظار داری سربه

 کلی حرف باهات دارم.

رویم قرار مرا روی صندلی نشاند و خود نیز روبه

گرفت. منتظر چشم به او دوختم که نفس عمیقی 

 گرفت و گره دستانش را بر روی میز قرار داد.

 تونه تحتمن با عموم صحبت کردم، لیال. گفت می-

ی شرایطی کمکمون کنه. که... باید بهشون سریک

 عمل کنیم.

 چی؟-

ه کلیوان آبی را پر کرد و الجرعه سر کشید. درحالی

فشرد و نگاهش به آن لیوان خالی را بین دستانش می

 بود، گفت:
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اون دونفر رو انتقال بده به یک شهر دور. جایی مثل -

ط اهواز یا بوشهر. و... ما هم باید از تهران بریم. فق

اون دونفر تو رو دیده بودن و ممکنه بقیه نتونن چهره 

دونن. باید از تو رو بشناسن، اما مشخصاتت رو می

 جا بریم و... به گیالن برگردیم.این

 آشفته و پریشان زمزمه کردم:

درس و دانشگاهم چی؟ کار تو. مجله! من... باید -

 همه رو ول کنم؟

داد و دلجویانه ام قرار زدهدستش را بر روی دستان یخ

 گفت:

ای نداریم عزیزدلم. باید مراقب باشیم. چاره دیگه-

تازه... ما که باالخره قرار بود برگردیم به گیالن. االن 

 کار رو نکنیم؟هم فرصت مناسبیه. چرا االن این
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تونیم حداقل صبر کنیم تا من امتحاناتم رو خب... می-

ی کنم یوسف... من کلپشت سر بذارم؟ خواهش می

زحمت کشیدم برای این امتحانات. اون دونفر که 

هم... خب... از این کوچه و خیابون قراره برن. من

 میرم که دیگه نتونن دنبالم بیفتن و پیدام کنن.

مستأصل نگاهم کرد و کالفه نفس گرفت. سری تکان 

 داد و آرام گفت:

کنم. به مدیر گروه من با رئیس دانشگاه صحبت می-

اره شرایطت میگم و... شاید بتونی هم سربسته درب

همه امتحانات این ترمت رو توی دو، سه روز بدی و 

گردیم گیالن. و خواهش تموم کنی. بعدش برمی

ات رو بکن که توی این مدت، همه کنم، سعیمی
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ات رو انجام بدی چون من بیشتر از کارهای مونده

 این دیگه تحمل ندارم! 

 سپس با شیطنت ادامه داد:

وار؟ نت باهام زیر یه سقف و زندگی راهببود-

 طور تا االن اجازه دادم قسر در بری!موندم چه
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های موردنیازم را برایم آورد و در اتاق را همه کتاب

به رویم بست. بهادر هم از پشت در اتاق با من 

را جمع کرد تا برود. قرار خداحافظی کرد و وسایلش 

بود تمام این یک هفته را در اتاق حبس شوم و فقط 

درس بخوانم. هرچند که درد امان تمرکز به من را 

داد؛ اما مجبور بودم. یوسف گفته بود که با رئیس نمی

کند و درباره شرایطم اندک دانشگاه صحبت می

دهد اما معلوم نبود که با توضیحی بهشان می

طور که موافقت کنند، یا نه. هرچند، آن درخواستش

من از نفوذ خانواده او فهمیده بودم، امکان نداشت که 

فرماها شنیده و به آن درخواستی از خانواده فرمان

که صورتم از فرط درد عمل نکنند. کالفه و درحالی

ی اجمع شده بود، کتاب را بستم و مدادم را به گوشه
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ن چهاردیواری حبس توانستم در ایانداختمش. نمی

که صدای هم درحالیباشم و تمرکز کنم. آن

شنیدم و سوی اتاق میهای آرام یوسف را از آنزمزمه

توانم جلوی خود را بگیرم و مطمئن نبودم تا ِکی می

 از اتاق بیرون نروم تا چشم به لبانش بدوزم.

سمت در قدم برداشتم. از روی تخت بلند شدم و به

آرام، الی در را گشودم. صدایش  پشت در ایستادم و

 رسید:حاال، واضحتر به گوشم می

دارم قلبی لرزان ز غمش، دیده شد نگران، ساقی -

خواران، از کنار یاران، مست و گیسو افشان، می

 گریزم...می

در را کامل باز کردم و از اتاق بیرون رفتم. به در تکیه 

 زدم و خیره شدم به یوسِف غرق در احوال خود که
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سوی هال های قفسه آنمشغول مرتب کردن کتاب

 بود.

 رو ویگن خونده؛ نه؟« دامن کشان»-

نگاهی به من انداخت. سرش را چرخاند و نیم

 لبخندی زد و سر تکان داد.

آره؛ هفت سال پیش بود، به گمونم. توی رادیو -

کشان، یکی از  ها چندتا موسیقی اجرا کرد و دامنگل

 ها بود.اون

ر های قطوقدم برداشتم و نگاهم را به کتابطرفش به

ش دار سفیدرنگدر دستش دوختم. آستین پیرهن دکمه

ها در قفسه بود. را باال زده و مشغول چیدن کتاب

کرد. که این موسیقی را زیرلب زمزمه میهم درحالیآن
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توانستم با این شرایط حتی به درس خواندن فکر می

 کنم؟!

 شنیدی؟  فقط این نسخه از شعر رو-

 کتاب در دستش را پایین آورد و متعجب نگاهم کرد.

 ای از اون هم هست؟دیگه نسخه-
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ها قرار داشت، ای که نزدیک به قفسهروی صندلی

نشستم و انگار که بحث جدیدی برای حرف زدن و 

ها پیدا کرده باشم، کتابفرار از آن حجم از درس و 

 بااشتیاق به یوسف چشم دوختم.

گفت که مادرش و من از پدرم شنیدم. اون... می-

زدن. برای همین، پدرش، به زبان ُترکی باهم حرف می

وبیش به ُترکی تسلط داشت. اولین نسخه از هم کماون

ها و ها و گرجیهاست. و ارمنیاین شعر، برای آذری

ترین و زیباترینش، همینیه که ا معروفها و... امقزاق

خونن. یه موسیقی فولکلوریک که یه ها میآذری

 داستان قشنگ هم پشتشه. اسمش... ساری گلینه.

 سری تکان داد و باتردید گفت:

 تونی برام بخونیش؟اسمش رو شنیدم... می-
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 ناباور خندیدم.

 من آهنگ بخونم؟ حتی فکرش رو هم نکن!-

 هایش را باالتر زد.ستینمشتاق جلو آمد و آ

چرا که نه؟ خودت از صدات خبر نداری انگار؛ اما -

 ست. العادهفوق

 ای باال انداخت و ادامه داد:سپس شانه

تو که صدای من و آواز خوندن من رو شنیدی؛ چرا -

من رو از شنیدن صدات موقع خوندن محروم 

 کنی؟می

وقت شب صدای آواز این  ها نمیگن اینهمسایه-

 خانوم از کجا داره میاد؟
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خب... هرکسی که پرسید، میگم رادیو روشن بود! -

 بخون دیگه لیال، منتظرم!

سری تکان دادم و بااسترس، دامِن پیراهنم را میان 

خواندم؟ انگشتانم مچاله کردم. من برای یوسف می

ای به زبان ُترکی که به خاطر ندارم هم موسیقیآن

 حرف زدم! بار، ِکی به آن زبانآخرین

ساچن اوِجئن ُهرَمزَدر، گوئلی غونچه َدرَمزَدر، -

ساری گلین... بو ِسودا َنه ِسودادئر، َسنی َمنه ِورَمذدر، 

 ساری گلین... 

 ایخواستم لحظهخواندم و حتی نمیچشم بسته، می

سر باال آورده و نگاه آزرده او را ببینم! گلویم تازه 

ود رساندم و شد که شعر را به اوج خداشت صاف می

صدایم را باالتر بردم. متوّجه افتادن کتاب، از دست 
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یوسف شدم و دهانم را سریع بستم. با نفسی حبس 

شده، خیره به چشمان مبهوت و گردش شده بودم که 

 طاقت نیاوردم و تند پرسیدم:

 حرف بزن دیگه... خیلی افتضاح بودم؟-

طرفم قدم وجور کرد. بهپلکی زد و خود را جمع

رویم ایستاد. دستانم را گرفت و با اشت و روبهبرد

 تحسین و شگفتی زمزمه کرد:

حال این صدای آلتوی زیبا رو نشنیده چرا من تابه-

طوری بودم؟ دختر... چی توی این گلو داری که این

 جادوم کرده بودی؟
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خشک شده بود. نفسم را بیرون لبانم از فرط استرس 

 فرستادم و سعی کردم نگاه از چشمانش بگیرم.

قدرها هم خوب نیستم یوسف. خیلی بزرگش اون-

 نکن. من... فقط خواستم تو رو با شعرش آشنا کنم!

اش کردی. البته، بیشتر طور من رو شیفتهو این-

 خاطر صدای خواننده بود، تا متن شعر!به
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نگاهش را تحمل کنم. دستانم را  توانستم سنگینینمی

از اسارت گرمای مطلوب دستانش رها کردم و از 

 روی صندلی بلند شدم.

 خوام برم پای درس و مشقام!من... می-

طرفم خم کرد و بادقت، صدا خندید و سرش را بهبی

 ام چشم دوخت.به چهره

این سرخی چی میگه دیگه؟ خجالت نداره که -

 دورت بگردم.

 ی روی صورت نشاندم و با تشر گفتم:رنگاخم کم

ها رو کنی و این حرفطوری نگاهم میوقتی این-

هات نگاه کنم و نیشم زنی، انتظار داری تو چشممی

 شل بشه؟
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 خب آره!-

اش کوبیدم که لبخندش عمق گرفت و مشتی به شانه

نفس عمیقی کشید. کتاب را از روی میز برداشت و 

 داد، گفت:نظرش قرار میرا در طبقه مد که آندرحالی

کنم، تو برو دست و ها رو تموم میتا من چیدن این-

 خوام غذا رو بیارم.ست، میروت رو بشور. شام آماده

طرف سرویس بهداشتی قدم برداشتم و با طعنه و پر به

 خنده گفتم:

کدبانویی شدی برای خودت. بهتر نیست مادرتون -

 کم آستین باال بزنن؟کم

و به در تکیه زدم که صدای نسبتًا بلند اما در را بستم 

 دورش به گوشم رسید:
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خواد دونم عزیزم. من هم قصدش رو دارم. نمیمی-

 به در بگی تا دیوار بشنوه!

کردم که خود را به نشنیدن بزنم اما تمام تالشم را می

باز این گر گرفتگی لعنتی، یادآور این بود که موضوع 

 ام!را خیلی خوب متوجه شده

شام را خوردیم و یوسف کمکم کرد تا یکی از 

ها را به نویسی کنم. برگههایم را خالصهکتاب

ای انداختم، سرم را بر روی بالشت قرار دادم و گوشه

 چشمانم را بستم تا سوزشش کمتر شود. 

 خوای کتاب دومت رو شروع کنیم؟نمی-

 فعال نه یوسف، سردرد دارم...-

زمان تا امتحانت رو همحواست هست که ممکنه سه -

 بدی؟ باید خوب بخونی لیال.
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 لب برچیدم و غر زدم:

 ام!کنم. خستهخواهش می-
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با گرم شدن لبانم، نفسم در سینه حبس شد و 

هایم را ناگهانی گشودم. او... چه کار کرده بود؟ پلک

نیه بیشتر طول نکشید اما رد اش شاید دوثابوسه

اش را داغ زده بود انگار. هردو دستم را روی بوسه
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زده، به نگاه خندان و لبانم قرار دادم و با چشمانی وق

 پرشیطنتش خیره شدم.

 کنی بچه؟کار میچی-

ای باال انداخت و به دستان نشسته بر روی شانه

 صورتم چشم دوخت.

ی مقاومت تونستخودت هم جای من بودی، نمی-

 کنی!

به پهلو در کنارم دراز کشیده و به آرنجش تکیه زده 

بود. به عقب هلش دادم که به پشت، روی تخت افتاد 

 و آرام خندید.

تونم خداروشکر که جای تو نبودم. اصاًل مگه می-

 حیایی و سرتقیجای جنابعالی باشم؟ این حجم از بی

 فقط از شما بر میاد!
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ویم را گرفت و مرا به روی خواستم بلند شوم که باز

تخت خواباند. دوباره به پهلو شده و کمی به روی 

صورتم متمایل شد. نگاه درخشان و روشنش را به 

 چشمان سرگردانم دوخت و زمزمه کرد:

کنم، چه من که دارم مراعات احوال تو رو می-

 اشکالی داره که تو هم مراعات دل من رو بکنی؟

م! شنیدهایم میدر گوش امان قلبم راصدای کوبش بی

 آب دهانم را قورت دادم و باتعلل گفتم:

 طور؟خواد؟ من چهفقط دل تو مراعات می-

لبخندی زد و به روی صورتم خم شد که سریع کم 

 دستم را بر روی دهانش گذاشتم و تند گفتم:
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 ام بده! قشنگبابا منظورم این بود که کمتر سکته-

نیومده، ماچت رو منتظری، حرف از دهنم بیرون در 

 گیری!می

 خندیدند. کف دستمعالوه بر لبانش، چشمانش نیز می

را بوسید و دست سالمم را گرفت و باالی سرم برد. 

خواستم دست دیگرم را تکان دهم که بوسه کوتاهی 

 ام زد و خندان نگاهم کرد.به پیشانی

کارت اندازی گردن من! االن چیبعد تقصیرها رو می-

 رو خوش بیاد لیال؟کنم که خدا 

که شد و حدس اینام ساطع میآتش از صورت و یقه

 هایم رنگ گرفته بودند، برایم سخت نبود. باز گونه

زور این اتصال عجیب اش طوالنی شد و بهنگاه خیره

داشتنی را قطع کرده و دستم را رها کرد. بلند و دوست
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که از داخل کمد گوشه اتاق برای خود شد و درحالی

 داشت، گفت:و و بالشت برمیپت

بهتره من برم. موندنم نه که به نفعمون نباشه، فقط -

 االن موقعیت مناسبی نیست!

طرفم چرخید. دستش را بر در درگاه در ایستاد و به

 روی کلید قرار داد و بالبخند گرمی نگاهم کرد.

 شبت بخیر عروسک...-
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امتحاناتم را به هر جان کندنی که بود، تمام کردم. 

بختانه، رئیس دانشکده با درخواست یوسف خوش

موافقت کرده بود. بالفاصله پس از آوردنم به خانه، 

شب، وقتی تمام مجبورم کرد که چمدان ببندم. نیمه

ای حّتی نور ها خاموش شد و هیچ در و همسایهچراغ

ن نگذاشته بود، به خانه من رفت. شمعی را هم روش

گفت باید مدارکم را همراه خود ببرم و انگار اصرار 

فایده بود. به حیاط اش، بیخیالیمن مبنی بر بی

ها را در صندوق عقب گذاشت. به رسیدیم و چمدان

من گفت روی صندلی عقب دراز بکشم تا وقتی که از 

راحت جا استاین خیابان کاماًل خارج نشدیم، همان

 کنم.
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دانم چندساعتی در راه بودیم که باالخره صدایم نمی

 زد.

 بیداری خانوم؟-

بود که صدایش از رادیو « دلکش»حواسم پی صدای 

هایم را باز کردم و با کرختی، کرد. چشمدلبری می

 روی صندلی نشستم. 

 آره، بیدارم. گوشم با رادیو بود.-

تان سر سرم را چرخاندم و با دیدن سرسبزی و درخ

به فلک کشیده، لبخند روی لبانم پررنگتر شد. داشتیم 

شدیم. هوا تاریک شده و دیدن جاده نزدیک خانه می

سخت شده بود. یوسف سرعت را پایینتر آورده بود تا 

رفت که قدر با سرعت آهسته میمبادا اتفاقی بیفتد. آن

های حومه شهر، دیگر هوا کاماًل تاریک شد و در جاده
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رویش را طور که چهارچشمی روبهیم. همانمعطل شد

پایید، تن صدایش را پایین آورد و مرا مخاطب می

 قرار داد:

فکر کنم باید امشب رو توی جاده سر کنیم، صبح به -

 کنیم.محض طلوع خورشید، حرکت می

 جا کردم و آرام گفتم:بهخودم را روی صندلی جا

 دیر نشه یوسف؟-

دی، گری نگفتی برمیدیر واسه چی؟ تو که به کس-

 جا که فعالپس نگران نباش عروسک، دیر نمیشه. این

دونم این خوره... نمیای به چشم نمیمسافرخونه

 وقت شب رو باید دقیقًا کجا بمونیم؟

 با تعّلل پرسیدم:
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کم استراحت کن، بعد خوای االن یهیوسف؟ می-

تر از اونی گردیم. خستهدنبال مسافرخونه و هتل می

که بتونی مسیر رو ادامه بدی. از صبحه توی  هستی

ها معّطل خاطر برف و بارون و جاّدهراهیم و کلی به

 شدیم. این یکی، دو ساعت هم روش.

سری تکان داد و چیزی نگفت. ماشین را کنار جاده 

آلود بود اما نوِر ماه، متوقف و خاموش کرد. هوا مه

رخید و طرفم چاطراف را برایمان روشن کرده بود. به

با لبخند پر آرامشی که مهمان صورتش بود، نگاهم 

 کرد.

 ترسی؟از تاریکی که نمی-

بازوهایم را بغل کردم و نگاهی به فضای نسبتًا تاریک 

 و غرق سکوت اطرافمان انداختم.
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 نه، اصاًل. هوا خوبه، هم روشنه و هم مطلوب. -

 پس... واسه چی بازوهات رو بغل کردی؟-
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 صد_و_نود_و_هشتم

 

 

ای ام شروع به لرزیدن کرد که با خندهکم چانهکم

 نما، سعی کردم لرزشش را متوقف کنم.دندان

 کمی سردمه.دروغ چرا، یه-
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اش برد و با اهرم دست چپش را به گوشه صندلی

طرف بود، صندلی خود را عقب کشید. کوچکی که آن

طرف من برگرداند، و به فضای خالی ش را بهسر

 اش اشاره کرد.مانده از صندلیباقی

 کنم.بیا این جا بشین، گرمت می-

 لقمه آماده بدم دهن آقاگرگه؟-

 خندید و با تای ابرویی باال رفته، نگاهم کرد.

جناب گرگ که باالخره قراره شکارتون کنه. -

 همه مقاومت برای چیه؟فهمم ایننمی

می تعلل، موافقت کردم و از همان فاصله میان با ک

و  اش نشستمها جلو رفتم. روی صندلی کناریصندلی

 مانده زل زدم.به آن اندک جای باقی
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 خدایی جا نمیشم.-

 کنم! بیا حاال...نشینی میکمی هم من عقبیه-

ام را کنار سعی کردم شرم و خجالت مزاحم آن لحظه

ر آغوشش جای گرفتم بزنم و تکانی به خود بدهم. د

اش گذاشتم و صندلی را و سرم را بر روی قفسه سینه

بیشتر به عقب خم کرد. بغلش که جای گرفتم، تمام 

ام رفت و جایش را به گرمای سرمای آن لحظه

ام را آرام، از روی مطلوبی داد. دستان جمع شده

سمت پهلوهایش و بعد، پشتش ُسر دادم و اش بهسینه

هایم را بسته بودم و نوک انگشتانم بغلش کردم. چشم

کشیدم. سرم های کمرش میگونه روی مهرهرا نوازش

سمت باال چرخاندم و به دقت، نگاهش کردم. به را به

هایش، زیر صندلی تکیه زده و چشم بسته بود. مژه
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چشمانش سایه انداخته بودند و پوست روشنش زیر 

سطحی درخشید. انگار که نور ماه، به نور ماه می

 بلورین بتابد و چنین بازتابی بدهد.

هایش فاصله اندکی از هم گرفته بودند و خیلی لب

تیز دماغش، که  کشید. تیغهآرام و عمیق، نفس می

عاری از هر انحنا و کجی بود، به او ظاهری درست 

 های رومی بخشیده بود.شبیه به مجسمه

 کنی؟طوری نگاه میبه چی این-

خورد و قند ک گلویش تکان میموقع حرف زدن، سیب

هایش کرد. دستانم از حرکت روی مهرهدر دلم آب می

ایستاد. دست راستم را باال آوردم. انگشتانم را زیر 

گوشش قرار دادم و با انگشت شصت، آرام سیبک 

 گلویش را لمس کردم.
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 از این زاویه ندیده بودمت.-

رام آ هایشلبانش به خنده باز شد و قفسه سینه و شانه

 لرزیدند.

ها هم یه گرگ درونی دارن توی میگن گاهی بّره-

 حال به چنین موردی نخورده بودم.خودشون. تابه

زده، سرم را و گوشه چشم هایش چین افتاد. خجالت

اش تکیه دادم و چشم بستم. حرفی نزدم به قفسه سینه

. اش لذت ببرمو گذاشت از آن ریتم درون قفسه سینه

ین شدند، متوجه شدم که خم شد تا هایم که سنگپلک

پالتوی روی صندلی کناری را بردارد و آن را بر روی 

کمرم کشید. میان سوز و سرمای بهمن ماه، داخل 

ای ای فلزی بودیم و با این وجود، حّتی ذّرهجعبه

 کردیم...احساس سرما نمی
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 صد_و_نود_و_نهم

 

 هام، هوشیار شدم و تکانیتابیدن نور به پشت پلکبا 

روی صندلی خوردم. خمیازه بلندی کشیدم و 

ه صندلی آمد وقوسی به بدنم دادم. من ِکی به اینکش

بودم؟ اصاًل... ِکی صبح شده بود؟ شیشه ماشین اندکی 

 شنیدم. حتی از اینپایین بود و بوی شوری دریا را می

باز، . با چشمانی نیمهآمدفاصله هم بوی خانه می
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نگاهی به یوسف انداختم و دوباره، به جاده چشم نیم

 دوختم.

 صبحتون بخیر خانوم.-

لبخندی زدم و سرم را روی شانه چرخاندم تا نگاهش 

 کنم.

 خیر شازده. حالتون خوبه؟صبح شما هم به-

 سر صبحی و متلک پرونی؟ نداشتیما!-

شم ه دادم. چلبخندم به خنده بدل شد و به صندلی تکی

بستم و با صدایی که از فرط خواب گرفته بود، 

 پرسیدم:

 چندساعت خواب بودم؟-

 هرچندساعت، نوش جونت.-
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 نزدیک خونه نشدیم؟-

ساعت دیگه راه داشته چیزی نمونده. شاید یه... نیم-

 باشیم.

مون بشیم، من که وارد کوچهباشه. پس... قبل از این-

 رو سر کوچه پیاده کنی. 

 ط و آرام پرسید:محتا

 برای چی سر کوچه؟ اّتفاقی افتاده؟-

ام بد متوّجه بشن و... چه خوام خانوادهخب... نمی-

 دونم...می

حال که قراره از سوءتفاهم هرآهان؛ فهمیدم. به-

 دربیان؛ چه فرقی داره که...

 اخطارگونه صدایش زدم:
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 یوسف!-

 باشه، باشه! -

عی به یادم کمی به سکوت گذشت که ناگهان موضو

طرفش چرخاندم. خیره به نیمرخش، آمد و سرم را به

 زمزمه کردم:

که طوری اومدم روی این صندلی؟ تا جاییمن چه-

 یادمه...

نخواستم موقع خوابت اذیت بشی. گفتم شاید -

راحت نباشی، نزدیکی طلوع بردمت روی صندلی 

 کناری. راحت خوابیدی؟

اه منتظری به ای چرخاند و نگو سرش را برای لحظه

زده، چشم از او گرفتم و سرم را من انداخت. خجالت

 پایین انداختم.
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 آره. شرمنده، باعث زحمتت شدم.-

 ها!تا باشه از این زحمت-
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 دویستم

 

نفس عمیقی گرفتم و به خیابان چشم دوختم. حّتی 

 که این جاّده شدآن انبوه عظیم برف هم باعث نمی

آشنا را نشناسم. لبخند محوی بر روی لبانم نشست و 

شیشه را با آستین بافتم پاک کردم. خیره به قطرات 
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لغزان آب بر روی شیشه، یوسف را مخاطب قرار 

 دادم.

میشه من رو سر کوچه پیاده کنی؟ باید... حداقل یه -

 مسیری رو تنها برم.

 ترسی دردسری بشه برات؟می-

ها گرفتم و نگران، به یوسف چشم از آن قطرهزور به

 زل زدم.

دونی؛ در دروازه رو میشه خودت که بهتر از من می-

 بست....

 ام را گرفت.سری تکان داد و دنباله جمله

اّما دهن مردم رو نه! باشه، اّما خودم حداقل تا -

ذارم زیاد برمت. توی این سرما نمیورودی روستا می
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ده، برف تا نزدیکی زانو باال بیرون باشی. هوا سر

 اومده.

پیاده کرد و خودش  به روستا رسیدیم، مرا سر کوچه

هم با خداحافظی کوتاهی، سوار ماشین شد و ماشین 

 را روشن کرد تا برود. 

 ها؛ به سرت نزنه برف بازی کنی! زودتر بری خونه-

ام را باال کشیدم که ابروهایش در هم خندیدم و بینی

 به پشت سرم اشاره کرد و مجددًا گفت: رفت. با سر،

مونم تا ببینم رسیدی جلو در جا میعجله کن. همین-

 خونه!

الزم نیست یوسف، من میرم. تو برو، کسی تو رو -

 جا!نبینه این



 

Romanzo_o 1167 

 کالفه سری تکان داد و آرامتر گفت:

برم. تونستی فردا میرم لب ساحل. ماشین رو هم می-

خوام... فرداشب با بهونه جور کنی، بیا پیشم. می

ی وگوپدرت صحبت کنم. اّما قبلش باید یه گفت

 کوچیکی با شما داشته باشم!

ام را به کف دست فشردم و نفس انگشتان یخ زده

آمد، عمیقی گرفتم. با صدایی که از ته چاه بیرون درمی

 گفتم:

 باشه. من... من دیگه برم. مراقب خودت باش...-

م با دست سالمم گرفتو دسته ساک نسبتا کوچکم را 

و رو از او گرفتم. صدای حرکت کردن ماشین بر 

ها را که شنیدم، خیالم آسوده شد و دم روی برف
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عمیقی گرفتم به زور آن چند پله را باال رفتم و مامان 

 را صدا زدم تا بیرون بیاید.

 مامان؟ مامان؟-

هایش آمد و بعد، قامتش جلوی صدای قدم

و آمد و با دلتنگی مرا چهارچوب در ظاهرشد. جل

درآغوش کشید. بعد از این که اشکم را درآورد و 

از  هایشام را با آن قربان صدقه رفتنقشنگ خستگی

 تنم بیرون کشید، داخل خانه شدیم. 
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 دویست_و_یکم

 

چمدانم را به اتاق خواب برد و نگذاشت لباس عوض 

کنم. دستم را گرفت و کنار خود نشاند و گفت تا 

تعریف کنم. این که به من چه گذشته، خوابم، تغذیه 

ام چطور بود. از فضای دانشگاه ام، محل زندگی

ی ی چهار، پنج ماههپرسید و حال دایی. از بچه

 یکی پاسخشکیمحرابه پرسید و من، با حوصله و ی

 را دادم. 

سینی چای را پیش رویمان گذاشت و خود نیز دوباره 

ام را جلوی رویم گرفت. دستان خشک و یخ زده

 گرفت و شروع به نوازشش کرد.
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هات چه خشک تی جانه بیمیرم مآرجان؛ دست-

 شدن.

خاطر خشکی هوا دورتون بگردم، چیزی نیست. به-

 بود. 

نداخته باشی توی کویر. آره مادر؛ انگار ماهی رو ا-

طور آخه گیالنی جماعت توی شهرهای خشک چه

 دووم میاره؟

 خندیدم و دستش را به گرمی فشردم.

خودتون مگه از اهالی اون شهرهای خشک نبودی -

 کنی باهاشون؟مآرجان؟ حاال دیگه غریبی می

 نفسی گرفت و به سینی چای خیره شد.
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لی من از اهالی شهرهای خشک بودم مادر، و-

 جا عادت کردم...وپنج ساله دیگه به آب اینبیست

 نگاهم کرد و لبخندی به رویم زد.

این لهجه یه دختر تهرونیه؟ این گیلکی غلیظی که -

 زنم؟دارم حرف می

هردویمان خندیدیم و فنجان چای را پیش رویم 

 گذاشت.

راستی بابا کجاست؟ مازیار؟ چرا توی این برف و -

 بوران رفتن بیرون؟

ها ادهزچی بگم واال... پدرت رفته ده باال، پیش ارباب-

که دو خط نوشتن یادشون بده. داداشت هم توی 

ست. چندتا مهندس اومدن برای ساختن جاده کافه

اصلی. داداشت هم آشپز گرفته، تخت هم گذاشتن 
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پزن و کارگرها صبح و شب، اونجا انگار. غذا می

، خون میرههستن. داداشت هم صبح خروس

 گرده. جون برمیشب بینصفه

زنه اون هوا سرد نیست مامان؟ مازیار یخ نمی-

بیرون؟ مگه نگفته بود که شریک گرفته برای خودش؟ 

خب اون رو بذاره سر کار، خودش حداقل برگرده 

 خونه یه دوساعتی رو استراحت کنه.

 سری تکان داد و خود فنجانش را برداشت.

 گه.چی بگم واهلل... مازیاره دی-
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 دویست_و_دوم

 

تا عصر، با مادر یا پای پخت غذا مشغول صحبت 

بودیم، یا درازکش و با پاهای چسبیده به بخاری، باهم 

 جا شوم کهکردیم. خواستم سر جایم جابهصحبت می

کرد اما ام تیر کشید. هنوز هم زخمش درد میسرشانه

هایم مانده بودند و یوسف گفته قبل. بخیهنه به اندازه 

م و ها تحمل کنبود که یک هفته دیگر نیز باید با این

ام چیزی بفهمند. ناگهان تا حد امکان، نگذارم خانواده

 یاد موضوعی افتادم و رو به مادرم پرسیدم:
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گفت راستی مآرجان؛ آقابزرگ کجاست؟ دایی می-

جا ... ایناون هم اومده گیالن، دیدار شما. ولی

 بینمش؟نمی

با پدرت رفته. گفت میره تا عرض ادبی به -

جمشیدآقا بکنه. جهانگیر حالش بده، بنده خدا دیگه 

ا هم تجونی نداره. گفت بد نیست بره پیشش. اون

 گرده...شب، با پدرت برمی

با تاریکی هوا، پدرم همراه آقابزرگ به خانه بازگشتند 

وششان بفشارند. پس از و نوبت آنان بود که مرا در آغ

تنگی و خنده و شوخی، باالخره کنار هم کلی ابراز دل

نشستیم و آقابزرگ شروع به تعریف خاطراتمان کرد. 

هایش به یوسف اشاره کند، با تا خواست میان حرف

زده و ابروهایی باالرفته نگاهش کردم که چشمانی وق
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سریع موضوع را عوض کرد و ادامه بحث را به پدرم 

رد و خود، در سکوت و با لبخندی مرموز که باعث سپ

شد، به من خیره شد. خدا لعنتت نکند خجالتم می

لیال؛ االن وقت نقطه ضعف دادن دست دیگران بود؟ 

هم وقتی که خودت از اتفاقات فردایت باخبر آن

 بودی؟

پس از شام، پدرم اجازه خواست تا کمی استراحت 

سواد های کمدهگفت سروکله زدن با آقازاکند. می

اش کرده بود و سردرد داشت. آقابزرگ حسابی خسته

هایی که شعر من داخلشان بود را به هم چندتا از مجله

میان آورد و پیش رویمان گذاشت تا در کنار من، 

 شروع به خوانش و تحلیل اشعار کنیم. 
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. تمام حواسم غرق در خواندمخواندم و نمیشعر می

تم توانسبه چیزی غیر او، نمییوسف شده بود و اصال 

 «یا حسین»فکر کنم. در باز شد که با صدای جیغ و 

گفتن مامان، پدرم هم هراسان از خواب پرید به هال 

آمد. آقابزرگ بلند شد و من، وحشت زده، به درگاِه 

در خیره شدم. مازیار با صورتی کبود و ردی از خون 

زده تاش سرازیر شده بود، وحشکه از استخوان بینی

کرد. مامان نخ و سوزن دستش را به به ما نگاه می

طرف مازیار رفت. مازیار اما، به ای انداخت و بهگوشه

محض دیدن مادرم، به زمین افتاد و با صدایی که از 

زور بغض و وحشت دورگه شده بود، به فرش چنگ 

 وار زمزمه کرد:وقفه و دیوانهزد و بی

 ُکشتمش... ُکشتمش!-



 

Romanzo_o 1177 

 

@|thecafeNostalgia| 

 

 

 دویست_و_سوم

 

مجله در دستانم خشک شده بود و قدرت 

و  ام به مازیارترین حرکتی نداشتم. نگاه شوکهکوچک

ای سرش را به طور لحظههایش بود که چهضجه

اش را به زمین گیرد و بعد پیشانیآسمان می

ای ههایش همراه با آن گریهچسباند. لرزیدن شانهمی

ها، زبانم را بند آورده بود. گفتن« کشتمش»سوزناک و 
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هایم چرخید و شقیقهخانه داشت به دور سرم می

قدری عاجز بودم که حّتی نتوانستم زدند. بهنبض می

 بلند شوم و جلوتر بروم.

حال مادرمان هم دست کمی از من نداشت. بابا کنار 

رد یهایش بگمازیار نشسته بود و سعی داشت از شانه

هایش و پیشانی چسبیده به زمینش را باال بیاورد. چشم

 پرسید: در حدقه گشاد شده بود و تندتند می

چی شده؟ چی شده مازیار؟ ِد پسر حرف بزن -

 دلمون خون شد. کی رو کشتی؟ 

آخر پدرم که با نعره همراه بود، در خانه طنین  جمله

 هانداخت. اّما توانست مازیار را به حرف آورد. یق

پدرم را در مشتش فشرد و همچنان با گریه و ضجه 

 نالید: 
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 پسِر جمشیدآقا رو کشتم... سعید رو کشتمش!-

هق ناگهان خانه در سکوت فرو رفت. فقط صدای هق

رسید. مجله از دستم رها شد و مازیار به گوش می

روی پایم افتاد. مامان شوکه به عقب رفت و به دیوار 

ای خورد و بعد رو به تلوتلو تکیه داد، پدرم چند قدم

اش را به آن چسباند. آقابزرگ اّما، دیوار، پیشانی

وضعیتش کمی بهتر از ما بود. جلو رفت و سعی کرد 

مازیار را از خودزنی و آزار رساندن به خودش، باز 

 دارد و بفهمد دقیقًا چه اّتفاقی افتاده.

 اسعید؟! او... گفته بود سعید؟ این سوال را چند بار ب

خودم تکرار کردم. آخر مازیار را چه به سعید؟ 

ا شان بها که میانهچگونه با هم درگیر شده بودند؟ آن

موردی بود، حاال دیگر چه هم خوب بود... سوال بی
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طور مرده بود؟ مهم این اهمیتی داشت که سعید چه

بود که کار از کار گذشته و خوِن پسر بزرگ 

 ود... جمشیدآقا، روی دستان برادرم ب

 کرد: وار تکرار میمازیار ترسیده و دیوانه

 کشن...کنن، من رو هم میکشتمش، تیر بارونم می-

قدر تکرار کرد که مادر هم از شوک بیرون آمده و آن

زدند. من نوا با مازیار دم گرفته بودند و ضجه میو هم

کرد ای سنگینی میچنان زبانم برای گفتن جملهاّما هم

کردم. در آخر پدر بود که کالفه هشان میو ساکت نگا

 فریاد زد: 

جمشیدآقا، ببینم چه خبره؟  بس کنید! میرم خونه-

 زنم... شاید... شاید بخشیدتت...باهاش حرف می
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 دویست_و_چهارم

 

فریاد نافذ پدر کار خودش را کرد. هر دو ساکت 

دانستیم که جمشیدآقا ما خوب می شدند اما همه

درباره قتل پسر ارشدش، اهل بخشش نبود. از حاال 

کردم که تیر فرض می مازیار را بسته به چوبه

که  هاییداد و گلولهجمشیدآقا دستور تیربارانش را می

کرد ا سوراخ مییکی پس از دیگری، پیکر مازیار ر

 کشید... و... روح از تنم پر می
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از ناراحتی و فشار شوکی که بر من وارد شده بود 

ی مادرم حال شدم، آخرین چیزی که دیدم چهرهبی

 طرفم آمد و دیگر هیچ... بود که با نگرانی به

وقتی چشم باز کردم، مامان را کنارم دیدم که در حال 

م و در جایم خواندن حدیث کسا بود، بلند شد

 نشستم: 

 ماآر جان... مازیار کجاست؟ -

مامان سر از کتاب دعا برداشت و به من خیره شد، 

 هایش لرزید: لب

 جمشیدآقا. با پدرت رفتن خونه-

 خیز شدم: طرفش نیمزده، بهوحشت

 مازیار رو برده قتلگاه؟ چرا گذاشتی ببرتش؟ -
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 مفاتیح را بست و اشک از چشمانش سرازیر شد: 

کردم؟ گفت با مازیار میرم که نگن کار میچی-

برد، جمشیدآقا پسرش رو قایم کرد. اگه مازیار رو نمی

 اومد پی مازیار... کرد و میلج می

د را کنان خواش را به مفاتیح چسباند و گریهپیشانی

 تاب داد:

 تن شدم که از خون پسرم بگذرن.دست به دامن پنج-

کرده و به اتاقی دیگر رفتم، مادرم را به حال خود رها 

فرستادم، غیر از رفتم و صلوات میقرار راه میبی

آمد که بخوانم ای در ذهنم میفرستادن صلوات، نه آیه

نه دعایی! ناگهان یاد آقابزرگ افتادم و... انتظام خان! 

توانست کمکمان کند؟ هرچه باشد، او... او می
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. اششد پسریهای پسرش بودیم و مازیار... نوه اربچه

 شد قضیه را بفهمد و کمک نکند؟اصاًل مگر می

از اتاق بیرون آمدم و دنبال آقابزرگ گشتم. پای 

سّجاده نشسته بود و تسبیح به دست، چیزی را زیر 

قدر خوب حالش، چهبهکرد. خوشلب زمزمه می

توانست خود را در این شرایط نگه دارد. حاالتش می

اش، وحشت را از چهرهتوانستم آرام بود اما می

بخوانم. کنارش، نزدیک سّجاده نشستم و با هر دو 

 دست، بازویش را گرفتم و پر التماس نالیدم:

تونید کاری کنید؛ نه؟ میگم... آقابزرگ؟ شما می-

 شاید بشه با حرف زدن اوضاع رو درستش کرد.
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ذکر دیگری گفت و تسبیحش را پایین آورد. نگاهم 

دیدم. انش به وضوح میکرد؛ برق اشک را چشم

 مازیار... چه بر سرمان آورده بودی؟

 

@|thecafeNostalgia| 

 

 

 دویست_و_پنجم

 

کار کنم باباجان؟ چی بگم؟ با کی حرف بزنم که چی-

دونی از جون اون بچه بگذرن؟ خودت بهتر از من می

که با کی در افتاده... خودت خبر داری از وضعیت 
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اش به پسرهاش. من... فکر نکنم و عالقه جمشیدآقا

 بتونم کاری کنم.

نفسم را پر آه بیرون فرستادم، سعی کردم بغضم را 

 کنار بزنم و محکم باشم.

یکی هست که... شاید بتونه کاری کنه. شما درباره -

انتظام خان باهام صحبت کرده بودید. پدربزرگم... 

 تونه کمکمون کنه، نه؟اون... می

تر نگاهم کرد. آهی که گرفت و جّدی نفس عمیقی

خورده مان زخمکشید، دل مرا هم به درد آورد. همه

اندوه مازیار بودیم. اندوهی که سیاهی و چرکش را 

 کرد...حّتی آب یک دریا هم پاک نمی

شناسم؛ شاید اون اش رو میانتظام خان... خونه-

 بتونه... شاید بتونه کاری بکنه. 
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اش گویان از پای سّجاده« بسم اهلل»دست به زانو زد و 

طرفش قدم بلند شد. مادرم متوّجه آقابزرگ شد و به

 برداشت.

 کجا باباجان؟ شما هم میرید پیش جمشیدآقا؟-

 نه دخترم، من...-

 نگاهش بین من و مامان چرخید.

من کار دارم، باید یه سر به یکی بزنم. شاید بتونه -

دا بزرگه. قراری نکن؛ خکمکمون کنه. تو هم بی

 چیز ختم به خیر میشه...انشاءاهلل که همه

ساعتی بعد از رفتن آقابزرگ، پدرم و مازیار بازگشتند. 

های هردو آویزان بود و پاهای خود را روی شانه

دانستم از آمدنشان خوشحال کشیدند. نمیزمین می

زارشان ناراحت. اگر جمشیدآقا  باشم، یا از چهره
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چنان گرفته و غمگین مبخشیده بود، پس چرا ه

ا طور رهبودند؟ و اگر نبخشیده بود، پس مازیار را چه

کرده بودند؟ نکند... نکند پدر برای مازیار مهلت 

 گرفته تا از ما خداحافظی کند؟ 

 زده بهبا این تصّور مامان را صدا زدم و خود وحشت

 طرفشان رفتم. 

شد؟ بخشید؟ مآرجان؟ بابا و مازیار اومدن... چی-

 جمشیدآقا... چی گفت؟ 

 تر ازجواب سواالتم سکوت بود. بابا و مازیار مغموم

قبل به من خیره شده بودند و این من را نگران 

 بابا چنگ زد:  طاقت، به یقهکرد. مادرم اّما بیمی

 شد؟ مازیار رو بخشیدن؟ حرف بزن فرهاد، چی-
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های خشکش را به سختی از هم باز کرد و با پدرم لب

 دار گفت: صدایی لرزان و بغض

 گذرن...به یه شرط از خونش می-

اش به دهان پدرم چشم دوخته هردویمان، منتظر ادامه

بودیم. اما گویا او توان حرف زدن نداشت. مازیار 

سرش را پایین انداخت و همان گوشه، بر روی زمین 
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اش را کشید و پیرهنش را دیگر مادرم یقه نشست. بار

 میان انگشتانش مشت کرد. 

چی؟ چه شرطی؟ محض رضای خدا حرف بزن -

 کنم!فرهاد، دارم دق می

ای نگاهم کرد و سپس سرش را به زیر بابا لحظه

 انداخت. 

 بس بشه... لیال... خون-

برای دقایقی دنیایم سیاه شد. او... داشت درباره چه 

بس شوم؟ آخر... برای چه؟ من د؟ خونکرصحبت می

چه گناهی کرده بودم که باید قربانی این وضعیت 

شدم؟ هضم این جمله پدرم، برایم مشکل بود. با می

اش ها همهبیدار شو لیال، بیدار شو. این»گفتم: خود می

 «خوابه، چیزی نیست، فقط خواب بد دیدی...
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 و من صدای پدرم اما، خط بطالن بر این خیال کشید

 را با دنیای واقعی خود مواجه کرد: 

کشیم، یا لیال باید زن پسر میگفتن یا مازیار رو -

کوچیک جمشیدآقا بشه. فقط هم تا امشب وقت 

تونه داریم که فکر کنیم... گفتن... گفتن فقط خون می

 خون رو بشوره...

 مامان خود را روی زمین انداخت:

 خدایا! کدوم جغد شومی روی باممون آواز خوند؟ -

 بار به گوش رسید.صدای لرزان پدرم این

هام رو باید تقدیم خان کنم، یا امشب یکی از بچه-

 مازیار رو برای کشتن، یا لیال رو برای... 
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ی مادرم، حرف او را قطع کرد. خیره به هق گریههق

طور میان دیدم که چهدستان لرزان مازیار بودم و می

ای از خانه لرزد. مادرم گوشهآن همه پتو، به خود می

کرد و پدرم هم خواند و گریه مینشسته بود، دعا می

ریخت. من اّما، به این زد و اشک میدر حیاط قدم می

چیز این قدر سریع تغییر کردم که چرا همهفکر می

کرد؟ مگر... قرار نبود فردا یوسف با پدرم صحبت 

... مگر قرار نبود دستم را بگیرد و مرا همراه کند؟ مگر

خود کند؟ پس چه شد آن آرزوی شیرین؟ آن رویایی 

ای که تباه که حاال جزو محاالت شده بود و آینده

 شد تا تنها ریشه خانواده ما زنده بماند...می
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 دویست_و_هفتم

 

طرفم آمد. هردو د شد و بهمامان از پای سّجاده بلن

بازویم را گرفت و تکانم داد تا نگاهش کنم. درست 

کشیدم اّما... دیگر زنده مثل یک جنازه بودم. نفس می

ها... چرا داشتند نبودم. چه بر سرم آورده بودند؟ آن

 کردند؟طور با زندگی من بازی میاین

جا بری لیال. برگرد تو باید فرار کنی... باید از این-

جایی. میگیم بهشون کس ندیده که تو اینتهران. هیچ

که حداقل تا تموم شدن درِست صبر کنن، بعد... بعد 
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فرستیم موقع مازیار رو هم میفراریت میدیم. تا اون

 بره. ها، مادر؟ خوبه؟ 

ی که از زد. انگار حّتی به کلماتوقفه حرف میبی

کرد. چه به او شدند، فکر هم نمیدهانش خارج می

تواند دیگر به تهران برود و گفتم؟ که دخترت نمیمی

باید سرنوشتش را قبول کند؟ که... که تمام آمال و 

روز خاکستر شدند؟ من... چه آرزوهایم در همین نیم

 حرفی داشتم که به او بزنم؟

 هران...تونم برگردم تمآرجان... من... نمی-

ام را میان دستانش گرفت و تکانی داد که شانه

ابروهایم از درد در هم رفت. هنوز هم زخمم کاماًل 

... برد وخوب نشده بود. یوسف گفته بود که زمان می
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ها خبر کدام از اینیوسف... االن کجا بود؟ از هیچ

 اش پیدا نشده بود؟نداشت؟ چرا تا االن، سر و کله

؟ تو باید بری... باید دور بشی... دیوانه شدی لیال-

 باید...

شانه پردردم را از بین دستش بیرون کشیدم. 

فشرد و حتم داشتم که هایش را به زخمم میناخن

مّدت، زخمم کوچک اما  حّتی پس از گذشت این

ام را از زیر فشار عمیقم تازه شده بود. شانه

هایش بیرون کشیدم و دستم را روی زخمم ناخن

 .گرفتم

 گفتم که نمیشه مامان، چرا...-
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با احساس خیسی خون زیر دستم، آه از نهادم بلند 

دارم در یک چشم برهم زدن شد. پیراهن سفید گل

 مادرم بلند شد.« وای»خون گرفت و صدای 

 کارت کردم من؟ بمیرم...خدا مرگم بده، چی-

 سعی کردم آرامش کنم.

 م!کنچیزی نشده مآرجان... مامان! خواهش می-

دستانش از حرکت ایستاد و با چشمانی پر اشک، 

نگاهم کرد. پدر هم باال آمده و کنار در ایستاده بود و 

شان انداختم و نگاهی به همهکرد. نیمنگاهمان می

سپس، یقه پیرهنم را گرفتم و آهسته پایین کشیدمش. 

ام، چنگی به مامان با دیدن شانه و کتف بخیه خورده

 ر شد.صورتش زد و نزدیکت
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شده دورت بگردم؟ این یا حضرت عباس؛ چی-

 ها...بخیه
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 دویست_و_هشتم

 

نفس عمیقی گرفتم و با صدایی که انگار از ته چاه 

 آمد، نالیدم:درمی

همسایه پایینیم توسط مأمورهای شاه ُکشته شدن. من -

هم... شاهد قتل بودم. بهم شلیک کردن و خواستن 
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بگیرنم ولی... جون سالم به در بردم. من... از تهران 

ها رو انتقال بدن فرار کردم، مامان. گفتن قراره اون

 ولی... اگه توی پایتخت باشم، میان دنبالم. من... 

 تر زمزمه کردم:اختم و آهستهسرم را پایین اند

 تونم برگردم تهران... من نمی-

 صدای لرزان پدر را از پشت سرم شنیدم:

کس تو چرا چیزی به ما نگفتی؟ چرا... چرا هیچ-

 چیز بهمون نگفت؟هیچ

خواستم نگرانتون کنم. من برگشتم بابا. ولی... نمی-

 چه برگشتنی...

اشک  ایآمد. چرا حّتی قطرهنفسم باال نمی

سوخت. ریختم؟ دلم به حال وضعیت خودم مینمی
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قدر اوضاع بدی بود که حّتی توان اشک ریختن و آن

گالیه و شکوه هم نداشتم. پدرم کنارم نشست و یقه 

 پیرهن خونینم را درست کرد.

خبر بودم... من بمیرم که از درد دخترم هم بی-

طور پدری هستم؟ قرار نیست داغ روی دردت چه

طوری بختت رو سیاه خوام اینلیال... من... نمیبذارم 

 کنم...

رو به مازیار کرد و سعی کرد صدای لرزانش را محکم 

 جلوه دهد اّما چندان موفق نبود.

باید یه کاری کنیم پسرجان. بسه دیگه، کمتر به -

خودت بلرز. یه اشتباهی کردی، تموم شده و رفته. 

پیرهنت  تونم بوی شراب رو از دهن وهنوز هم می

احساس کنم. بلند شو، بیا بریم بیرون، باید سر و 
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روت رو تمیز کنیم. بعدش یه فکری به حال 

 کنیم.وضعیتمون می

 رو به مادرم کرد و ادامه داد:

خانم شما هم آب بذار روی شعله گرم بشه. حداقل -

مستی از سر این بچه بپره، ببینم دقیقًا چه غلطی کرده 

 که نباید، برسه...ر به جاییذارم فردا کابود. نمی

طرف مازیار رفت و پتوها را از روی شانه و کمرش به

جانش کنار زد. بازویش را گرفت و تن کرخت و بی

را از روی زمین بلند کرد و بیرون برد. چیزی تا 

شب نمانده بود و از آقابزرگ خبری نداشتم. مگر نیمه

ند ککشید؟ نکند... نقدر طول میبرگشتش چهورفت

نتوانسته بود انتظام خان را راضی کند و روی آمدن به 

 خانه را نداشت؟ 
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نفسم را پر درد بیرون فرستادم و به نیمرخ مادرم زل 

زدم. از بس صورتش را چنگ زده بود، تمام صورتش 

ون زخم شده و خون افتاده بود. چشمانش کاسه خ

 بستم وبودند و لبانش به رنگ گچ. کاش چشم می

لی گفت تنبکرد. میصبح روز بعد، یوسف بیدارم می

ام را بخورم. سپس بس است و بروم تا صبحانه
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کرد درسم را بخوانم و خودش هم مجبورم می

کرد با زد و سعی میهرازچندگاهی، سری به من می

 سرم بگذارد...هایش، سربهشیطنت

پیچ، به اتاق رفت تا ا حمام کردند و حولهمازیار ر

لباس بر تن کند. پدر هم کنارم نشست و سرش را به 

اش تکیه زد. چشم بست که به کنارش دیوار پشتی

 اش را میان هردو دستم گرفتم.رفتم و دست یخ زده

جوری درستش دورت بگردم بابا، غّصه نخور. یه-

 کنیم...می

طور داره منفجر میشه. چه ترکه باباجان.قلبم داره می-

قدر روی این پسر دونی چهغّصه نخورم؟ می

حّساسیت به خرج دادم که با نااهلش نگرده؟ که 

دونی مشروب نخوره و پی توتون و تریاک نره؟ می
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قدر بدبختی کشیدم؟ خیالم از بابت تو راحت بود چه

بابا... دخترم، درست مثل مادرم بود. خانوم، باوقار، 

 اصیل...

چشم باز کرد که قطره اشکی از گوشه چشمش ُسر 

 خورد و پایین چکید. 

در قحاال ببین چی به سرم اومده باباجان. ببین چه-

ای از بدبخت شدم که باید پاره تنم رو برای پاره دیگه

طور باید آروم باشم؟ دلم داره تنم، قربونی کنم... چه

 ترکه لیال!می

سوختند و چشمانم میلرزید اّما اشک؟ ام میچانه

ای اشک که بخواهد پای چشمانم را تر دریغ از قطره

ترکید. من هم داشتم از کند. دل من هم داشت می
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شدم. اّما... چاره چه بود جز شّدت بغض، خفه می

 صبر کردن و منتظر ماندن؟

طرف در صدایی از اتاق آمد و سر هردویمان به

پزخانه بیرون چرخید. مادرم هم صدا را شنید و از آش

رمق طرفمان قدم برداشت و با صدایی بیآمد. به

 پرسید:

 شده؟ صدای چی بود؟چی-

 پدرم تکیه از دیوار گرفت و بلند شد.

صدا از اتاق خواب بود؟ بذار ببینم... مازیار؟ -

 باباجان؟ حالت خوبه؟

طرف اتاق دویدند و در را با شّدت باز کردند. بابا به

ای مازیار گرفت و بلندش کرد. جلوتر رفت و از پاه

 کرد؟او... داشت چه کار می



 

Romanzo_o 1205 

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 دویست_و_دهم

 

 کردم. طنابی را ازعقب ایستاده بودم و تماشایشان می

دوطرف الواری در سقف رد کره و سمتی از آن... به 

خواست چه غلطی کند؟ دور گردنش بود... او... می

که پاهایش را گرفته بود تا باال نگهش درحالیپدر 

 دارد، رو به مادرم فریاد زد:

 برو چاقو رو بیار. عجله کن!-
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جا مانده و به مادرم به آشپزخانه دوید و من، همان

صورت مازیار خیره شده بودم. صورتی که از شّدت 

زد. چشمانی پر اشک و خون سرخی، به کبودی می

ریخت. حّتی تقّلایی می که به من خیره شده و اشک

خواست کرد. او... میهم برای زنده بودنش نمی

 خاطر من، خود را قربانی کند؟به

مادرم چهارپایه را بلند کرد و از آن باال رفت تا طناب 

را بُبّرد. مازیار را در آغوش گرفتند و پدر، سر او را به 

های اش تکیه زد و های های گریست. گریهسینه

کرد. دل من اّما... دل سنگ را هم آب می اش،مردانه

تر از سنگ شده بود انگار. قدم لرزانم را به سخت

ش را جانجلو برداشتم و مقابل مازیار ایستادم. نگاه کم
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دار و از من گرفت و چشم بست. با صدایی خش

 گرفته نالید:

ذاشتید... خودم تمومش کنم... پیش حداقل می-

هرم رو... بفرستم بین اون خوام خواشماها... من نمی

 کفتارها... لیال...

لرزید. سوزش چشمانم بیشتر شده بود. ام میچانه

کردم، قلبم از شدن مطمئن بودم که اگر گریه نمی

 ترکید.اندوه و درد می

طرفم دراز کرد که جلو رفتم و کنارش دستش را به

نشستم. دستش را میان هردو دست گرفتم و بوسه 

 دستش زدم.عمیقی به پشت 



 

Romanzo_o 1208 

کنی داداشی؟ یا راهی برای چی خودت رو اذیت می-

پیدا میشه برای فرار از این وضعیت، یا... یا شرطشون 

 کنم. غّصه نخور دورت بگردم...رو قبول می

به دستش تکیه زد و خود را از پدرم جدا کرد. سعی 

توجه به مادرم که کرد صاف روی زمین بنشیند و بی

ور گردنش را با دستی لرزان سعی داشت گره طناب د

 باز کند، گفت:

غّصه نخورم؟ من این اشتباه رو کردم لیال، من... من -

 باید تقاصش رو پس بدم، نه تو!

رویش، بر روی زمین نشستم و موهای چسبیده روبه

 اش را کنار زدم.به پیشانی عرق کرده
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راز باّتفاقیه که افتاده مازیار... اّتفاقیه که افتاده... حاال ا-

پشیمونی دیگه چه سودی داره؟ بذار فردا برسه... 

 شاید تونستیم کاری کنیم.

 من اشتباه کردم لیال...-
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اش داریکرد. خواستم دلمی امبغض داشت خفه

بدهم اّما ناگهان یاد بخت سیاه خود و یوسف افتادم. 
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انگار که دیگ آب جوشی را بر سرم خالی یک آن، 

روح و سرد، در چشمانش زل زدم و سعی کردند. بی

 کردم جلوی لرزش چانه و صدایم را بگیرم.

، به کردیاشتباه کردی؟ باید وقتی که این کار رو می-

افتادی که شاید خطای تو، دامن من رو این فکر می

ل ک کردی که ممکنههم بگیره. باید به این فکر می

ات به باد اشتباه کوچولوی تو برن. باید وقتی خانواده

کرد و کردی، رگ غیرتت باد میاین اشتباه رو می

زاده، دوتا سیلی در گوش جای ُکشتن یه خانبه

خوابوندی تا حواست جمع جایگاه و خودت می

ات باشه! حاال ابراز پشیمونی تو چه سودی خانواده

؟ این شکنجه و عذابی که برای من و مامان و بابا داره

کنه؟ خودت به خودت میدی، کدوممون رو آروم می
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رو جمع کن و برای فردا آماده شو. یا از این جهنم 

 نفرمون راهی جهنم میشیم...بیرون میایم، یا حداقل یه

مامان خواست چیزی بگوید که بابا دست روی 

اش گذاشت و جلویش را گرفت. جلوتر رفتم و شانه

رحمی، سر مازیار را به آغوش کشیدم. یدر کمال ب

لرزیدند و دیگر حرفی به زبان هایش میشانه

ای کردم و هرازچندگاهی، بوسهآورد. نوازشش مینمی

گذاشتم تا شاید اندکی تسکینش به روی موهایش می

بدهم. خودم هم از تیزی زبانم متعّجب بودم. از 

 همه سنگدل بودن و سردی کالمم. چه به سرماین

 آمده بود؟ 

پدر و مادرم از اتاق بیرون رفتند. من و مازیار، 

کم خوابش جا ماندیم تا آرامش کنم. مازیار کمهمان
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برد و پدر، برایمان پتو آورد. سر مازیار را بر روی 

بالشت گذاشتیم و پتو به رویش کشیدیم. من نیز 

روی مازیار دراز کشیدم و به چهره معصوم و روبه

چاره من... چه بر زل زدم. پسرک بیغرق در خوابش 

سر ما آورده بودی؟ با صدای پدر، نگاهم را 

چرخاندم. به دیواری تکیه زده و از پنجره اتاق، به 

 نگریست.سوی پرچین میآن

 طوره؟ درد داری هنورم؟زخِمت چه-

کمی بهش نه بابا، زخمم هم بهتره. امشب... مامان یه-

تادم. وگرنه چیزی ریزی اففشار آورد و... به خون

 نیست.

شد؟ اتاقیت چیمگه حواس داییت بهت نبود؟ هم-

 اون...
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نفس عمیقی گرفتم و به این فکر کردم که این َگند را 

طور جمعش کنم؟ سری تکان دادم و میان حرفش چه

 پریدم:

اتاقیم و برادرش، باهم خونه گرفتن. برادرش هم-

 گفتگفت میاد تا حواسش به ما باشه، دوستم هم 

بهتره دوطبقه باشیم که من هم راحت باشم و... 

 هم با برادرش... ُکشته شدن...اون
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نگاه از پنجره گرفت. چشم بست و سر به دیوار تکیه 

 زد.

 اسمش چی بود؟-

 سارا...-

 دختر خوبی بود؟-

 خوش کرد.لبخند تلخی بر کنج لبانم جا 

خوشگل بود. عاشق شعر و ادبیات بود. فلج بود و -

تونست راه بره، واسه همین برادرش خواست تا نمی

پیشش باشه. عاشق شعرهام بود. دوست داشت... 

هام، دوست داشت بیشتر با من باشه. تا درباره نوشته
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دیدینش، شما هم مثل باهام حرف بزنه. اون... اگه می

 .شدین..من عاشقش می

 شانس بودی که تونستی ببینیش...چه خوش-

لعنتی به بخت سیاه خود فرستادم و سرم را روی 

 قدری بخت و اقبالمشانس؟ بهبالشت گذاشتم. خوش

نیکو بود که به چنین وضعیتی دچار شده بودم. انگار 

پا وکه درون باتالقی باشم و هرچه بیشتر دست

 فتم...رزدم، بیشتر به درون باتالق فرو میمی

طلوع هنگام بود که صدایی را جلوی درب خانه 

شنیدم. صدای جمشیدآقا بود انگار. آمده بود برای 

 گری و شاخ و شانه کشیدن؟ مطالبه

از پنجره به بیرون از خانه چشم دوختم. 

هایش نیز همراهش بودند. کنارش ایستاده و چیتفنگ
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 انهایشان آویزهای شکاریشان، از شانهبندهای اسلحه

ام گذاشت و مرا از بود. مادرم دست بر روی شانه

جلوی پنجره عقب کشید. از بس گریه کرده بود، 

آمد. این وضعیتش را که دیگر صدایش درنمی

گریست اّما چشمانم؟ دیدم، دل سنگم هم خون میمی

 دانستم چه بر سرشان آمده بود.نمی

 بیا بیرون فرهاد؛ باید باهم حرف بزنیم.-

ای جلیقه تنش را مرتب کردن و کت بلند و تیرهپدرم 

نیز به تن کرد. دستان مادرم را پس زدم و دوباره، از 

گوشه پنجره نگاهشان کردم. پدر از خانه بیرون رفت 

 و پیش روی اسب جمشیدآقا ایستاد.

دونی که آدِم جا بهم تا ظهر فرصت بده. خودت می-

 زدن نیستم. از طرفی... 
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 اخت و آرامتر گفت:سرش را پایین اند

 طوری تقدیم کنم...ام رو همینتونم جیگر گوشهنمی-

ریخت، ات خوِن جیگرگوشه من رو میوقتی شازده-

ن که افتاد. نه االباید به فکر تقدیم پاره تن پدرش می

کار از کار گذشته! من هم داغدارم فرهاد. داغ بچه 

های خودم، خاکش اول روی ِدلمه. تازه االن با دست

 کردم! 
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لرزید. سخت بود. برای دای جمشیدآقا هم میص

هردویشان، بودن در این شرایط دردناک بود. 

توانستم اندوهی که بر روی قلبشان سنگینی نمی

شد جوری از همه این کرد را هضم کنم. کاش میمی

کدام از این ها گریخت. کاش اصاًل هیچدرد و غم

 افتادند...اّتفاقات نمی

کرده آقا. خودش هم خوب پدر اشتباه اون بی-

بها کشه. خوندونه. زندان باشه، جوِرش رو میمی

خوای کنم. ولی... ازم چی میبخوای، من جور می

های خودم تحویل مرد؟ که جوونم رو با دست

 هات بدم؟ چیتفنگ
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روی پدرم ایستاد. جمشیدآقا از اسب پایین آمد و روبه

ه پدرم دستش را باال آورد و حین مرّتب کردن یق

 گفت:

خوام فرهاد. دختِر بس میخوام، خونبها نمیخون-

جای پسر ارشدم، برای خانواده ما یه پسر میاره. تو، به

گرده خونه پدریش. خواسته زیادیه؟ گفتم بعد برمی

 مونه، و ال غیر...فقط به این شرط پسرت زنده می

های چند اسب را از ، صدای یورتمههمان لحظه

نیدم. سرم را بیشتر به شیشه نزدیک ها شدوردست

تر ببینم. آن مرد... او دیگر که بود که کردم تا واضح

 تاخت؟جا میمیش، به اینواین موقع گرگ

پنج سال بود. و، شصتمردی مسن، حدودا شصت

شاید هم کمی بیشتر. از اسبش پیاده شد و 
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هایش نیز اطراف پدرم و جمشیدآقا را چیتفنگ

. جمشیدآقا دستش را باال برد تا محاصره کردند

هایشان را پایین بیاورند. مرد هایش، اسلحهچیتفنگ

طرف او دراز کرد. جلو آمد که جمشیدآقا دستش را به

اّما او از دست دادن با جمشیدآقا سر باز زد. با 

ابروهایی باالرفته، به صحنه پیش رویم نگریستم. او 

از جمشیدآقا جور آدمی بود که هیچ ابایی دیگر چه

 نداشت؟

چرا اسلحه کشیدی روی خانواده من، مرد؟ جمع -

 کن این وضعیت رو.

تونه انتظام خان! اومدم دنبال طلبم... فقط خون می-

 خون رو بشوره... چی رو جمع کنم؟ 

 پیرهن سیاهش را با دست جلو کشید و نشانش داد.
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های خودم کفن کردم. تو به پسر ارشدم رو با دست-

کردی؟ دست روی دست کار میبودی، چیجای من 

 ذاشتی؟می

گفته بود انتظام خان؟ او... پس از چندسال به سراغ 

ال پنج سال؟ حوپسرش آمده بود؟ بیست سال؟ بیست

اش است؟ اصاًل کرد که عضوی از خانوادهادعا می

 شد چنین حرفی بزند؟طور رویش میچه

 . خوای؟ من بهت بهاش رو میدمبها میتو خون-
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بها به چه دردم خوام! خونبس میننه خان؛ من خو-

خوره؟ پول و طال قراره جای پسرم رو بگیره؟ اگه می

آره که خودم کیلو کیلو طال میدم به پسرت که اون 

 قاتل رو تحویل من بده!

راحت درباره قتل و  قدرلرز بدی به تنم افتاد. این

زدند که انگار دارند درباره ذبح ُکشتن مازیار حرف می

ان شکنند. اصاًل دلی در سینهیک حیوان صحبت می

 داشتند؟
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انتظام خان اندکی به فکر فرو رفت و سپس به پدرم 

نگاه کرد. سرد بود. خشک بود. مغرور بود و هنوز هم 

 خواست از موضعش پایین بیاید.نمی

 ترت رو بیار...برو دخ-

 پدرم با صدای بلند و پرحرصی زد:

ام؟ دستتون درد نکنه اومدید برای نجات خانواده-

 تونید تشریف ببرید!آقاخان، می

اش را به زمین کوفت و انتظام خان قنداق اسلحه

 تقریبًا فریاد زد:

 حرف نزن فرهاد! کاری که گفتم رو انجام بده!-

. از پنجره فاصله پدر اّما، سر جایش خشک شده بود

سمت در دویدم. اصاًل اشتباه از من بود که گرفتم و به
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به آقابزرگ گفتم تا به سراغ آن پیرمرد غد و مغرور 

که داشتم؟ مردیبرود. چرا باید از او چنین انتظاری می

در این سه دهه حتی تالش نکرده بود سراغ پسر خود 

  هایش کند؟را بگیرد، قرار بود کاری برای نوه

مادرم بازویم را گرفت که با خشونت بازویم را پس 

 کشیدم و غّریدم:

 ولم کن مامان!-

کنه نرو دخترجان، دردسر میشه. فرهاد سکته می-

 لیال...

کنه! اگه قرار بود طوریش بشه، سر مازیار سکته می-

 شد، نه االن!می
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از خانه بیرون رفتم که با کوبیده شدن در خانه، سر 

فم چرخید. پدرم تا مرا دید، با اخم و طرشان بههمه

 تشر گفت:

 برو تو لیال!-

م سمت انتظاها پایین آمدم و بهتوّجه به او، از پلهبی

خان قدم برداشتم. مردی که لقب پدربزرگ را با خود 

کشید و حّتی لیاقت پدر نامیده شدن هم یدک می

نداشت... مردی که هیچ ارزشی برای احساسات 

خود قائل نبود، اصاًل چرا باید مرد  دختران خانواده

 شد؟خطاب می

 اش را به منبا دیدنم ُبهتش زد. چشمان درشت و تیره

 دوخت اّما سکوت کرد. 
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ام هم فشردههای بهرویش ایستادم و از میان دندانروبه

 غُریدم:

جا؟ که یه لیالی دیگه دید اینبرای همین اومده بو-

های خودتون بکنید؟ شما به چه رو قربانی خواسته

گیرید، وقتی من هم حّقی برای زندگی من تصمیم می

پدر دارم و هم برادر؟ اصاًل شما کی هستید که بخواید 

 ه؟ کار نکنکار بکنه و چیبه پدر من دستور بدید چی
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یش غرور، جاتای ابرویش را باال فرستاد و شگفتی و 

که توّجهی به آنرا به ُبهت و تعجب داد. بی

 هایم بکند، پدرم را مخاطب قرار داد:حرف

ات رو به باد بده غرور این دختر قراره سر خانواده-

 فرهاد!

 بار من بر سرش فریاد زدم:این

کار این غرور و خودخواهی شماست که قراره این-

ته من رو بفرسرو بکنه! اگه پدر من تصمیم بگیره که 

ذارم چون خونه جمشیدآقا، به تصمیمش احترام می

خواد. شما چی؟ شما ام رو میدونم صالح خانوادهمی

ِکی خیر و صالح ما رو خواستید؟ یا کاًل 

ارزشه که راحت قدری برای شما بیدخترجماعت اون

 اندازیدش جلوی این و اون؟می
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دایم ای صگرایانهپدرم دستم را گرفت و با لحن توبیخ

 زد:

 لیال! تمومش کن دختر، برو داخل خونه.-

انتظام خان دستش را باال آورد تا پدرم سکوت کند و 

 سپس، مچ دستم را گرفت.

رهاش کن فرهاد. این دختر باید با من بیاد، باهاش -

 حرف دارم.

 جمشیدآقا جلو آمد و گفت:

 اّما انتظام خان...-

 فش پرید.اش تمام شود و میان حرنگذاشت جمله
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اّما و اگر نداره. قرار نیست فراریش بدم. -

مونن. من با این جا پیش شما میهام اینچیتفنگ

 دختر حرف دارم. حرف من برای شما اعتبار نیست؟

ه نگاهی بجمشیدآقا ساکت شد و فاصله گرفت. نیم

پدرم انداختم که آرام با سر اشاره کرد تا همراه انتظام 

دادم و به دنبال او، سوار اسبش خان بروم. سری تکان 

شدم. خود نیز پشت سر من سوار اسب شد و شروع 

ای بعد، جایی میان جنگل از به تاختن کرد. دقیقه

حرکت ایستاد و از اسب پیاده شد. خواست کمکم 

کند تا من هم پایین بروم که دستش را پس زدم و 

 پایین پریدم.

 نگاهی از اش تکیه زد.رویم ایستاد و به اسلحهروبه

 باال و پر غرور به من انداخت و گفت:
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دختر زبل. حواست بود که داشتی سر خودت رو به -

 دادی؟ باد می
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هرحال داشتید من رو چه اهمّیتی داره؟ شما که به-

 کردید! تقدیم اون خانواده می

د و در همان حال، سر تا پایم را شروع به قدم زدن کر

 از زیر نظر گذراند.
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دخترهای کمی توی خانواده من هستن که چنین بار -

اومدن. جسور، شجاع، پر ابهت و غرور. شبیه به 

ن ترسی. ایلیلی... شبیه به ریحان! ولی تو... تو می

 ات... نه؟ترس، از سر عشقه. عشق به خانواده

 تلخ گفتم:

ینه نداشته باشه، دلش از کسی که عشق توی س-

 سنگه.

این اشتباهه دختر جوان. عشق آدم رو بدبخت -

 بخت کرد.طور که لیلِی من رو سیاهکنه. همونمی

 خودتون هم عاشق شدید انتظام خان! -

 سکوت کرد. سپس سر باال آورد و آرام گفت:
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من عاشق شدم و جزاش رو کشیدم. لیلی عاشق شد -

مرگ برد. برای همین با و تلخیش، اون رو به کام 

 پدرت... برخورد کردم.

چنان درحال قدم طرفش چرخیدم و به اویی که همبه

 زدن بود، نگاه کردم. قرار نبود از حرکت بایستد؟

بد برخورد کردید؟ شما اون رو از داشتن پدر و مادر -

 محروم کردید. کاری کردید که تنهای تنها باشه...

خوام... از تو هم همین رو میو مرد بار بیاد! و دقیقًا -

ات تموم بشه، حّتی اگه به قیمت جدا شدن از خانواده

باید جسور بار بیای. باید شجاع باشی و خطر کنی. 

تونی بین یه عّده گرگ، فقط در این صورته که می

 دووم بیاری.

 احوال و پریشان نالیدم:آشفته
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 ام، تن بهخاطر خانوادهتونم... من... بهمن نمی-

کار کنم؟ جوای خواسته جمشیدآقا دادم. دلم رو چی

 این وامونده رو چی بدم انتظام خان؟

نگاه تیزی به من انداخت که مثل خودش، در 

 چشمانش زل زدم و با صراحت گفتم:

اگه قرار باشه پا روی قلبم بذارم، این لیال هم به -

سرنوشت لیلِی شما منتهی میشه. هر نسل ما باید یه 

 انه داشته باشه، مگه نه؟لیالی دیو

اید! این جسارت و اید... همه شما دیوانهدیوانه-

عشقتون، کار دستتون میده. لیلی... حماقت، جای 

جسارتش رو گرفت و زندگیش رو به تباهی کشوند! 

 تونی چنین کاری بکنی دخترجان!تو... نمی
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چرا نتونم؟ فکر کردید من به اندازه لیالی شما -

؟ داده نیستمقدری که باید، دلیا... اوندیوانه نیستم؟ 

تونم انتظام خان... برعکس شما، من قلب هم میمن

 دارم!
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تاد. رویم ایسنفسش را محکم به بیرون فرستاد و روبه

اش را باال آورد و چندبار، محکم به انگشت اشاره

 ت.ام کوفپیشانی

جسارت و شجاعت داری، ولی میگم، داری حماقت -

عقلی توی این سر نداری. عشق،  کنی! هیچمی

 هات رو کور کرده! اصاًل خاصیت عشق همینه!چشم

گفت خاصیت عشق یاد حرف آقابزرگ افتادم. که می

گرداند به این است، هرجا که باشی، تو را بازمی

فت قلب پرده گجا بود. و این مرد؟ میکه دل آنجایی

گسترداند و تو را به حماقت را جلوی چشمانت می

قدر تفاوت بود بین نگرش او و برد. چهدرون گور می

 گذاشتند...هایشان میاین مرد و ارزشی که به قلب
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خوب گوش کن ببین چی میگم! تو قراره عروس -

خانواده جمشیدآقا بشی، ولی نه عروِس پسر 

اع باش اما احمق کوچیکش. بهت گفتم جسور و شج

 نه! 

 نفس عمیقی گرفت و ادامه داد:

پای جهانگیر لب گوره. چند صبح بیشتر زنده -

کنی و نیست. وقتی سر به زمین گذاشت، جمع می

گردی خونه پدرت. دیر و زود داره اّما بهتر از برمی

ها زادهریختن خون برادرت و اسیر حرمسرای خان

 شدنه!

زد؟ که من... زِن آن میاو... داشت درباره چه حرف 

 کهپیرمرد بشوم؟ برادر بزرگتر جمشیدآقا؟ مردی

ها را گفتند چون پسر نداشت، اداره عمارت و زمینمی
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به جمشیدآقا سپرده و خود عقب کشیده بود. شنیده 

بودم که... چند زن دیگر نیز داشت که یا دخترزا 

 بودند، یا نازا. من... قرار بود با چنین شخصی ازدواج

 کنم؟ عمرًا!

هایش را در هم حرف خود را به زبان آوردم که اخم

 کشید و غّرید:

خوای برادرت رو تحویل جمشید بدی؟ پس می-

گیرم! فقط این رو یادت اهلل! من جلوت رو نمی بسم

ش ات افتاد، مقّصرباشه که اگه هر اّتفاقی برای خانواده

 تویی! 

کنم. توانستم این درخواستش را قبول من نمی

توانستم پای سفره عقدی بنشینم که نه دلم به آن نمی

رضا داشت، و نه داماد را دوستش داشتم. دوست 
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داشتن؟ دوست داشتِن آن پیرمردی که پایش لب گور 

بود و این مرِد مثاًل پدربزرگم، پیشنهاد ازدواج با او را 

توانستم دوستش داد؟ چرا که نه؛ حتمًا میبه من می

 داشته باشم!

خون پسر جمشیدآقا ریخته شده، نه جهانگیر. دلیلی -

 نداره که این خواسته شما رو قبول کنه.

پسرش مگه تازه ازدواج نکرده؟ اون که قبول -

سال نشده. خان کنه، چون هنوز ازدواج اولش یکنمی

کنه که به این زودی، سر ده باالیی هم موافقت نمی

یا خودش تو ای ندارن. دخترش هوو بیاد. چاره دیگه

رو بگیره، یا برادر پیرش. و مطمئن باش، اگه فکر کنه 

ازدواج با جهانگیر بیشتر عذابت میده، حتمًا این رو 

 کنه.قبول می
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کرد. قرار بود چه جوابی ای رهایم نمیآشفتگی لحظه

 خواستم. یاد کاری که میبه او بدهم؟ یاد مازیار افتاد

کار را از بکند و پدرم جلویش را گرفت. او این

خواست من به چنین شرمش کرده بود، چون نمی

فالکتی بیفتم. و خودم با کمال میل، این ازدواج را 

 پذیرفتم؟می
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سرم از حجم فشار این بار سنگین رو به نابودی بود. 

خیال توان هضم این اتفاقات را نداشتم. هنوز در 

کردم تا به مادرم بگویم خود، داشتم خودم را آماده می

ام. بگویم من یوسف را دوست دارم، عاشق شده

بگویم آن مرد با آن دو گوی آبی رنگش، مرا عاشق 

خواستم بگویم لیالیش دل کرده، مرا مجنون کرده! می

دانست. به کسی که داری میباخته بود به مردی که دل

مردی که مردانگی را در حقم به  عاشقی بلد بود. به

 جای آورده بود. و درنهایت... چه نصیبم شد؟ 

آمد، دستم را شد. کاش میکاش یوسف پیدایش می

برد. کاش راه فراری گرفت و مرا از این جهنم میمی

 داشتم...

 چیزی به انتظام خان نگفتم و به خانه بازگشتیم.
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واست پدر که چیزی بروز بدهد، به خمازیار بدون این

چمدان بسته بود و قصد فرار داشت. از روستا خارج 

های خان او را گرفته و به خانه چینشده بود که تفنگ

بازگرداندند. جمشیدآقا آدم جلوی خانه کاشته بود تا 

مازیار حتی نتواند یک قدم دیگر بردارد. من مانده 

کرد و بودم و مادری گریان، پدری که قلبش درد می

 آرزوی مرگ داشت...  برادری که

مانده بودم بر سر دوراهی سختی که یک طرفش از 

ام... دست دادن عشقم بود و طرف دیگرش، خانواده

کردم؟ مرگ برادرم گیج بودم، باید کدام را انتخاب می

و وصال به یوسف، یا زنده بودنش و عروس عمارت 

 شدن؟ 
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سال پیش بود که یوسف را در عروسی حدود یک

ها بود که عاشقش شدم. م و همان زمانسهراب دید

ای در همان عمارت، از یوسفم حاال داشتم در عروسی

آمدم... به چه شدم و به عقِد پیرمردی در میجدا می

خواستم؟ من عاشق آن گفتم یوسف را میکسی می

مرد بودم. عاشق منشش، ادبش، من با او عهد بسته 

وقت بودم... خدا را شاهد گرفته بودم که هیچ 

کنم. مگر شکستن عهد، گناه دستانش را رها نمی

کردند که پا روی قول نبود؟ پس چرا داشتند کاری می

 خود بگذارم؟

جا کردند و یوسف به اینکاش تا ظهر صبر می

رساند و مرا از گشت. کاش یوسف خود را میبازمی

کشید. باز هم مثل همیشه، سر دهان گرگ بیرون می
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ها، فقط داد. اما این کاشجاتم میرسید و نبزنگاه می

در حد همان آمال و آرزو باقی ماندند... انگار قرار 

نبود بیاید و من... مجبور بودم که به آن خواسته تن 

 دهم...

 

 * * 

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 دویست_و_نوزدهم
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قدر سردرد داشتم که فهمیدم. آنحال خود را نمی

هایشان را درک کنم. حرف از م حرفتوانستنمی

زدند. مازیار نیز کنارشان، پای قرآن نامه میقسم

نشست و قسم خوردند که کاری به کارشان نداشته 

باشند. قسم خوردند که او را ببخشند. اّما وقتی قلم به 

ال، گفتند لیال تا پنج سدست گرفتند... شنیدم که می

یا ری به دنعروس ماست. شنیدم که گفتند باید پس

بیاورد و سپس به خانه پدرش بازگردد. من... قرار بود 

 ایمادِر فرزند جهانگیر شوم؟ گفتند که هیچ مهریه

ام را ندارم. اجازه طالق ندارم. حق دیدن خانواده

ها توانم تحصیل کنم. آنندارم. گفتند که... حّتی نمی

 ایقرار بود وجودم را به تاراج ببرند و مرا در گوشه

 شان آرام بگیرد؟زندانی کنند که دِل سوخته
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فهمیدم دارد چه این چندساعت را در کما بودم. نمی

افتد. یک آن به خودم آمدم و دیدم صدای اتفاقی می

آید. بوی اسفند و حنا در هوا پیچیده ساز و آواز می

کرد. لباس بر تنم کردند و بود و حالم را خراب می

فهمیدم چون نمی سرمه بر چشمم کشیدند. چیزی

دیگر فرقی با جنازه نداشتم. هنوز هم حسرت گریه بر 

کردم. دلم مانده بود. دیگر چیزی را حس نمی

را  اماطرافیانم، احساسم را کشته بودند، برادرم آینده

تباه کرده بود و من... داشتم برای زنده ماندنش قربانی 

 شدم. می

اهات ی اشتبانکار بود که قرباناین واقعیتی غیرقابل

مازیار شدم و دیگر هیچ راهی برای بازگشت وجود 

 نداشت...
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تور را روی سرم انداختند که کنارش زدم. بوی عطر 

تر از قبل می کرد. آن و صدای ساز، حالم را خراب

طور قدر غرق در خیاِل یوسف بودم که نفهمیدم چه

 ام.سوار بر توسِن بدبختی شده

کرد، که آرام گریه میافسار اسب دست مازیار بود 

داشت و پدرم قلبش را مادرم کنار بقیه زنان قدم برمی

 گرفته بود...

باالخره به عمارت رسیدیم. مازیار رکاب اسب را به 

دست جمشیدآقا داد و او، مرا از اسب پیاده کرد و به 

طرف جایگاه عقد برد. جهانگیر را از دور دیدم.  

صاف ایستادن را پیرمردی خمیده قامت که حتی توان 

داشت. کنارم زور عصا، قدم از قدم برمینداشت و به

های تیزش، چنگ که نشست، انگار کسی با ناخن



 

Romanzo_o 1247 

سوخت، شک نداشتم عمیقی به دلم زد. چشمانم می

رنگشان به رنگ پارچه سرخ دور کمرم درآمده بود. 

نفهمیدم خطبه عقد چه زمانی خوانده شد، من بله را 

 پیرمرد درآمدم... دادم و به عقِد آن

تر صدای فریاد آشنایی به گوشم رسید. صداها واضح

های آشنایی را شنیدم که در میان گفتن« لیال»شدند و 

شد. قلبم سوی عمارت، فریاد میمهار شدنی در آن

کوبید. خواستم بلند ام میوار به سینهخود را دیوانه

سمت هیاهو بدوم که زنی دست بر روی شوم و به

کجا عروس کوچیکه؟ »ام گذاشت و با گفتن شانه

 ، مرا سر جایم نگه داشتند.«بشین توی جایگاهت

طاقت نیاوردم، تور روی صورتم را باال زدم و با 

دنبالش گشتم. نزدیکتر آمد. چندنفر دورش چشم، به
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، از اشرا گرفته بودند که با نگاه خصمانه و عصبانی

 او فاصله گرفتند.

ام مانده بود. دسته گل تزئین وسیروی کاروان عرروبه

ای که پر بود از گل مریم، در دستش به چشم شده

زد. دلم به خورد. سفیدی چشمانش به سرخی میمی

سوخت سوخت. دلم به حاِل دلم میحال یوسف می

چنین پس که داشت تاوان عاشق شدنش را این

 داد...می
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 ست_و_بیستمدوی

 

جا، نزدیک من قدمی جلوتر آمد و دسته گل را همان

چیز نبودم و بر روی زمین رها کرد. دیگر متوّجه هیچ

دیدند و مغزم توان دید. چشمانم میفقط چشمم می

دیدم که جمشیدآقا رو به هضم قضایا را نداشتند. می

کشید. سهراب سعی داشت یوسف فریاد می

زده بود. ام؟ بهتیرمرد کناریگری کند و... پمیانجی

انگار او نیز سعی داشت وقایع را هضم کند و 

 بفهمدشان. او هم مانند من شوکه شده بود انگار. 

صدای آواز محلی خواندن زنان قطع شده بود. همه 

انگار گوش شده بودند تا بشنوند و بفهمند. 

شدم... یوسف کم داشتم متوجه میهایش را کمحرف
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ای مازیار طلب بخشش کند؟ سهراب سعی داشت بر

جلو رفت تا دست یوسف را بگیرد و او را از 

جمشیدآقا دور کند که دستش را با شّدت پس کشید 

 و بر سر سهراب داد زد:

کار کنن؛ تو چرا رسید که چیعقل این جماعت نمی-

 جلوشون رو نگرفتی؟ ها؟ تو چرا موافقت کردی؟

خت و سهراب نگران نگرانش را به یوسف دو

کرد او را از مجلس دور کند، که سعی میدرحالی

 گفت:

من دوماد نیستم احمق! خوب به جایگاه نگاه کن. -

 بینی؟جا میمن رو اون

یوسف در سر جایش خشکش زد. ناباور و مبهوت به 

بارید. درکش ما چشم دوخت. از نگاهش عجز می
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کردم، چون من هم دست کمی از او نداشتم. دیگر می

همیده بودند که یوسف، خاطرخواه عروس همه ف

 جوان عمارت بود...

پیرداماد جلو رفت و دست یوسف را گرفت تا او را 

شان ای ُبرده و با او حرف بزند. چرا همهبه گوشه

دادند؟ مگر او که بود که مجبور قدر به او بها میاین

 بودند به او نیز حساب پس بدهند؟

ن گذشت و چه دوست داشتم بفهمم چه در میانشا

هایی زدند که یوسف نگاه سرخش را به من حرف

دوخت. چشمانم به سوزش افتادند. درمانده بود انگار. 

دانستم تاب دیدن این احوالم را نداشت. حرفم را می

دانست چه خواند و مطمئن بودم که میاز چشمانم می

خواست با دانست که دلم میگذرد. میدر دلم می
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شدم تا ام خالص میآغوش معشوقههمان گلوله، در 

 که بخواهم در این شرایط، از او جدا شوم...این

طرفم قدم برداشت که یوسف طاقت جهانگیر به

توانستم صدای سمتش آمد و حال، بهتر مینیاورد. به

 پر التماسش را بشنوم.

 کنم بابا، لیال رو از من نگیر...التماست می-

. نه کسی تکان جمعیت در ُبهت و سکوت فرو رفت

زد و نه حّتی کسی نفس خورد، نه کسی پلک میمی

 رسید، سکوتکشید. تنها صدایی که به گوش میمی

 بود و سکوت...
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 دویست_و_بیست_و_یکم

 

ام چکید که اولین قطره اشک، وقتی بر روی گونه

ها، ثانیه زانوهای یوسف به خاک نشستند. با گذر

قطرات اشک بیشتری پای چشمم را تر کردند. سوز 

سرمای زمستان، تازیانه بر صورت و تنم شده بود. از 

لرزیدم. دستانم هم به لرزش افتاده بود. لبه درون می

تختی که رویش نشسته بودیم را گرفتم تا بر زمین 

نیفتم. صدای مبهوت و لرزان جهانگیر را شنیدم که 

 گفت:
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چیز نگفته بودی یوسف! من... من هم هیچتو... ب-

 کار کردم؟چی

وجود آمده و نگاه مردم، جمشیدآقا، عاصی از جّو به

 جلو آمد و تقریبًا فریاد کشید:

جمع کن خودت رو یوسف. اومدی با این -

هم بزنی؟ عقد تموم شده، هات، مراسم رو بهحرف

نامه هم امضا شده و مازیار رو بخشیدیم. قسم

 سوزی کنی.د برای این دختر دلخوانمی

کم، مردم های جمشیدآقا جلو آمدند و کمچیتفنگ

 شنیدم و نگاهمپچشان را میپراکنده شدند. صدای پچ

های خمیده یوسف چنان خیره به سر پایین و شانههم

دانست که در این چند دقیقه، چه به بود. فقط خدا می

 ما گذشت که او به این روز افتاده بود...
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دستانش بر روی خاک مشت شدند و با صدایی آرام 

 اما لرزان زمزمه کرد:

 که دوستش دارم؟ ترّحم کنم؟ برای کسی-

سرش را باال آورد که با دیدن چشمانش، قلبم تیر 

کرد کشید. عزیز دل من... داشت خون گریه می

 انگار...

کم پراکنده شده بودند. اهل حال همه مردم روستا کم

پچ زنان و دور گرفته و صدای پچ عمارت ما را

 گفتند:شنیدم که میدختران عمارت را می

زاده جهانگیر، نیومده شروع کرد کارهاش پسر حروم-

 رو. 

 قشنگ برگشت به اصل خودش!-
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ای نمیشه داشت که. واال از سیماخاتون انتظار دیگه-

 خودش که اون بود، پسرش هم همین میشه.

مچاله شد و با صدایش،  اش بین دستان جمشیدآقایقه

 من هم به خود لرزیدم.

قدر زر مفت نزن، بیشتر از این رسوامون نکن. به-

 کافی سر حرومزادگیت آبرومون رو بردی! 

روی دستان جمشیدآقا را پس زد و بلند شد. روبه

 جان زمزمه کرد:جهانگیر ایستاد و بی

 عقد رو باطل کنید. لیال به این ازدواج رضایت نداره!-

اش نشست و جُدی دست جمشیدآقا بر روی شانه

 گفت:
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اش نیستی که بخوای لیال رضایت داره. تو خانواده-

 براش تصمیم بگیری!

نگاه سرخش را به من دوخت و قدمی به جلو 

برداشت. دستش را بر روی دو بازویم گذاشت و با 

 دار، نامم را صدا زد:صدایی بغض

گو... از اشتباه ها چی میگن لیال؟ بهشون باین آدم-

 درشون بیار! تو... تو راضی نیستی، مگه نه؟
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 دویست_و_بیست_و_دوم
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چشمان پر اشکم بین جمشیدآقا و یوسف چرخید. 

گفتم که دادم؟ چه میخدایا، چه جوابی به یوسف می

 توانستم حرفیدرد هردویمان بیشتر نشود؟ اصاًل می

 نم و هردویمان را آرام کنم؟بز

توانستم این وضعیت را تحمل کنم. فشار نمی

انگشتانم بر تنه چوبی تخت پشت سرم بیشتر شد  

هایم به سوزش افتادند. نفس عمیقی کشیدم و ناخن

سوخت و دیگر چشم از یوسف گرفتم. گلویم می

 کردم...حتی تپش قلبم را هم احساس نمی

 ام. من... من راضی-

ام نگاه کردم. مازیار طاقت سمت خانوادهزیرچشمی به

نیاورد و بر زمین نشست. اگر پدرم نبود و جلویش را 
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های ُپر شده از خاکش را جا ُمشتگرفت، هماننمی

ریخت. چشم بستم که قطره اشک بر روی سرش می

دیگری پای چشمم چکید. چه بر سِر دلمان آورده 

دیگر را وح یکرحمانه رطور بیبودند که این

 َدریدیم؟می

تونی رضایت داشته این حقیقت نداره. تو... تو نمی-

 باشی!

تر آمد که جمشیدآقا بازویش را گرفت و نزدیک

خواست چیزی بگوید که جهانگیر دستش را باال آورد 

سمت یوسف و جلوی او را گرفت. خود قدمی به

 برداشت و آرام گفت:
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دونیم که وب میشر به پا نکن یوسف. هردومون خ-

تو آدِم این چیزها نیستی. بذار این قضیه هم ختم به 

 خیر بشه.

چی رو شر نکنم بابا؟ شما... شما از دل من خبر -

 داشتید؟ 

پشت دستش را روی چشمش کشید و با نفرت و 

 بغض ادامه داد:

چندتا زن گرفتید توی این مّدت؟ من الم تا کام -

ی نداشت! چون حرفی زدم؟ نه، چون به من هیچ ربط

تون دور شدم. از این اوضاع متنفر بودم، از همه

خواستمش نفری که من میوقت... شما همین یهاون

 رو هم ازم گرفتید؟

 دستش را روی شانه جهانگیر کوبید و زمزمه کرد:
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هش که پسرت بخوشا به غیرتت بابا... قراره با کسی-

 دل داده بود...

ش را میان دستانش اش را خورد و صورتادامه جمله

جا، بر پوشاند. پاهایم تحمل وزنم را نداشتند. همان

روی تخت نشستم و سرم را به بازویم تکیه زدم و 

چشم بستم. نه تاب دیدن یوسف را داشتم و نه تحمل 

 ماندنش را. این چه بخت سیاهی بود خدا؟

کنی من از بس کن یوسف، تمومش کن. فکر می-

 خداخواسته بودم؟ 

ی حقیر شده بودم که نه خانواده خودم، و نه قدربه

زدند و یوسفم... آخ حتی این پیرمرد هم مرا پس می

ذره وجودم گذشت، ذرهیوسف... هر لحظه که می

 شد...خداناباورتر می



 

Romanzo_o 1262 

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 دویست_و_بیست_و_سوم

 

ودن بفعال برو پسرجان. این مراسم باید تموم بشه. -

 جا یه مانعه!تو این

رحم باشد؟ قدر بیتوانست اینطور میجمشیدآقا چه

مگر دستان من به خون سعید آلوده بود؟ مگر من 

خواستم که این اّتفاق بیفتد و حال و روزم بشود این؟ 

 کرد که به انسانّیتش هم شک کنم؟چرا کاری می
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 این مراسم قرار نیست تموم بشه عمو...-

 سو آمد:از آنصدای سهراب 

 بیا بریم یوسف. سختش نکن.-

 بار تقریبًا فریاد کشید:این

سختش نکنم؟ خودت یه نگاه به این وضعیت بنداز! -

ترکه سهراب، چی رو سخت نکنم مرد قلبم داره می

 مؤمن؟ 

خودت به جهنم، وضع اون دختر رو ببین! رنگ به -

کنی ازخداخواسته بود؟ چرا روش نمونده! فکر می

 روی زخمش میشی؟نمک 

نمک روی زخم؟ مرهم بود برایم. صدایش، کالمش، 

کشید و دم و هایی که میوجودش، حتی نفس
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شد کمی از این کردم، باعث میبازدمشان را حس می

آور و تاریک اطرافم فاصله بگیرم. اگر وضعیت خفقان

رفت... اگر یوسف نبود... چه از من باقی اکن می

 ماند؟می

نزدیکم شد و بازویم را گرفت. سرش را جهانگیر 

 تر آورد و آرام گفت:نزدیک

 پاشو، باید بریم داخل.-

 آلود و لرزانش چنگ به دلم انداخت:صدای بغض

 لیال؟-

این چه سرنوشت شومی بود خدایا؟ خواستم مقاومت 

سمت باال کشید و کنم که جهانگیر بازویم را به

انش مجبورم کرد بایستم. بازویم زیر انگشت

سوختند. حتی از این لمس کوچکش هم حالم می
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هم فشردم تا همان ته خورد. لبان سردم را بههم میبه

ام هم باال نیاید. شاید بقیه مانده محتویات معده

نوعروسان از اشتیاق و استرسشان چنین حالتی داشتند 

 اما من... برای من، از سر انزجار و نفرتم بود...

سف را نداشتم. سرم را پایین روی نگاه کردن به یو

انداختم و حتی رغبت نکردم لباسم را باال بگیرم که بر 

 روی آب و ِگل کشیده نشود. 

کشان، به سمتم آمدند و مرا کشانزنان عمارت به

 آمد. قرار بود تنم بهطرف حجله بردند. نفسم باال نمی

 «همسر»خواستم تاراج برود توسط پیرمردی که می

یال مرده بود... لیال زنده بود و نفس خطابش کنم؟ ل

 ...کردکشید و زندگی نمیکشید، لیال نفس مینمی
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 دویست_و_بیست_و_چهارم

 

در باز شد و جهانگیر به داخل اتاق آمد. یک آن 

طور استرس تمام وجودم را فرا گرفت. چه

ه خیاِل اتفاقی کبی توانستمتوانستم... چطور میمی

قرار بود بیفتد، بشوم؟ امشب آرزوی هر دختری بود؛ 

اّما برای من... حکم مرگم را داشت. لیال داشت 

 خاست...مرد و ُمرده دیگری از گور برمیمی
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طرفم که قدم برداشت، متوّجه پارچه سفید در به

عقب رفتم و به دیوار تکیه زدم. دستش شدم. عقب

اش، چاقویی د، از روی میز کناریرویم ایستابهرو

خوری برداشت و دستم را باال گرفت. نفسم باال میوه

کار کند. آستینم خواهد چهدانستم که میآمد. نمینمی

را باال زد و خراش کوچک اما نسبتًا عمیقی روی مچ 

دستم انداخت. دستمال را روی مچ دستم فشار داد و 

 شرمنده، نگاهم کرد.

تونم طور میقه یوسفم بودی... چهتو... تو معشو-

ها بهت دست بزنم دخترجان؟ اگه این اّتفاق

ه کافتادن... االن عروسی تو و پسرم بود. نه ایننمی

بخوای محرم یه پیرمردی بشی که پاش لب گوره... 

 هرچند؛ حاال هم فرقی نداره...
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 لبخند کج و پر غمی زد و ادامه داد:

درست مثل دخترم تو محرمم شدی، اما به چشمم -

خورده بشه. تو  خوام تحفه پسرم دستهستی. نمی

 هم... نگران چیزی نباش...

دستمال را از روی دستم برداشت. دستمال دیگری از 

 دستی بیرون کشید و به دستم داد.زیر پیش

این رو ببند به دستت، لباست رنگین نشه. برو روی -

دم می تخت استراحت کن. من چند دقیقه دیگه این رو

چهره... دیگه کسی کاری به کارت نداره، به گل

 ات هم در امانن...خانواده

گیج بودم. این... این که امکان نداشت! حتی اگر از 

این مرد طالق می گرفتم، یا او می ُمرد، باز 

توانستم با یوسف باشم! رابطه یوسف و جهانگیر نمی
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گیجم کرده بود. یوسف به من گفته بود که پدرش، 

شخص دیگریست اّما حاال... چرا جهانگیر او را 

کرد؟ نکند... نکند او درباره پسرش خطاب می

اش به من دروغ گفته بود؟ اّما... جمشیدآقا خانواده

دانم. سرم درباره حرامزاده بودنش گفت. شاید... نمی

ترکید. عاقالنه نبود که از شدت درد داشت می

در همین لحظه  آمده رابخواهم تمام اّتفاقات پیش

که دستمال مرور کنم. به طرف تخت رفتم و درحالی

فشردم، آستینم را پایین کشیدم. روی را روی دستم می

 تخت دراز کشیدم و تور سرم را درآوردم. 
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 دویست_و_بیست_و_پنجم

 

دستی به لباس عروس و حتی پارچه قرمز دور کمرم 

هایم را با رخوت از پایم درآوردم و نزدم. کفش

هایم شروع به باریدن کردند و چشمانم را بستم. اشک

ساعتی گذشته بود که آرام خیس شد. نیمبالشتم آرام

جهانگیر بیرون رفت و پارچه را به زنان عمارت داد. 

چهره و پشت سرش، بقیه زنان صدای کل کشیدن گل

ای از جلوی ی برای لحظهچهره حّتبلند شد. نگاه گل

کرد که هرآن رفت. طوری نگاهم میدیدگانم کنار نمی

دادم به من حمله کند، دستش را دور احتمال می

ا اش را تام کند. آن نگاه پر کینهگلویم بگذارد و خفه
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کم داشتم به خواب کردم. کمعمر داشتم، فراموش نمی

چشمانم را  شدند.رفتم اما صداها، بلندتر از قبل میمی

بسته بودم و حواسم بیرون از این زندان بود. حواسم 

پی مردی بود که با دیدن آن پارچه رنگین، با 

وار، به سمتی نامعلوم هایی افتاده و حالی ُمردهشانه

توانستم ببینم که کمرش خم شده، که رفت. میمی

توانستم ببینم بیل احساس و عشِق در دلش مرده. می

ل کندن گودالی برای دفن احساسش به دست، در حا

بود. تمام عشقش را پوشیده به کفن سفید و سرخ 

رحمی تمام، رویش خاک رنگی کرده و با بی

ریخت. سرم گیج می رفت. دیگر حتی نای فکر می

کردن هم نداشتم. با صورتی خیس از اشک و درمانده 

 از اّتفاقات دوروز اخیر، به خواب عمیقی فرو رفتم...
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آمد، از سر و صدایی که از بیرون اتاق میصبح با 

خواب پریدم. جهانگیر روی زمین خوابش برده بود. 

آلود، بیدارش کردم تا به روی تخت برود و او خواب

بلند شد و خود را بر روی تخت انداخت. لباسم را 

عوض کردم و موهایم را بستم. در را باز کردم، 

ه نه، به حیاط نگاها رفتم و از ایواِن باالخاسمت پلهبه

 کردم.

های زنان ارباب دوباره سیاه پوشیده بودند و دیگ

طور خودم ها بود. نفهمیدم چهبزرگ غذا، روی شعله

را به حیاط رساندم. درمانده بودم... از چه کسی باید 

کردم؟ به طرف شهناز، زِن چهارم جمشیدآقا سوال می

 که مادر سهراب هم بود، رفتم و کنارش ایستادم.
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ناراحت نگاهم کرد و تا خواستم چیزی بگویم، 

 صدای جمشیدآقا را از آن طرف شنیدم.

شب خوبی بود؟ شنیدم که از دیشب تا امروز -

 بعدازظهر رو بیهوش بودی!

طرفش برگشتم و نگاه پر خشم و غصبم را به او به

قدر که قبال شّدت متنفر بودم. هماندوختم. از او به

توانم رویش ی است و میکردم مرد خوباحساس می

مانند یک حامی حساب باز کنم، حاال به همان اندازه 

از او تنفر داشتم. توان صحبت کردن با او را نداشتم. 

ه طور بشرمانه بود. چهنهایت مزخرف و بیسوالش بی

خودش اجازه داده بود بعد از بالیی که به سر من و 

 بپرسد؟ ام آورده، جلو بیاید و چنین سوالی خانواده
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 دویست_و_بیست_و_ششم

 

طرف شهناز چرخیدم و با صدایی آرام رو گرفتم، به

 اّما لرزان پرسیدم:

چی شده شهناز... خدا بد نده، دوباره سیاه -

 پوشیدین... خدایی ناکرده کسی...

 جمشیدآقا به جای شهناز جواب داد:
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تون رو به آتیش ادرت اول خونهتسلیت میگم... بر-

کشید، بعد خودش رو توی جنگل دار زد. خدا رو 

 شکر که پدرت سالمه و...

های جمشیدآقا خیره شده و من فقط به حرکت لب

فهمیدم. باالخره هایش نمیبودم و چیزی از حرف

رفت و من تازه، به عمق فاجعه پی بردم. روی 

ریختم و نه زانوهایم به خاک نشستم. نه اشکی می

زدم. خیره به نقطه نامعلومی بودم و حّتی ضجه می

 نفس کشیدن هم از یادم رفته بود...

شهناز از بازویم گرفت و خواست بلندم کند اّما خودم 

خواستم بلند شوم. به را سنگین کرده بودم و نمی

خاک نشسته بودم و توان بلند شدن را نداشتم. 

ام را بود. تمام خانوادهجمشیدآقا ما را به خاک نشانده 
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ام سوال نابود کرده بود و حاال، و درباره شب حجله

 پرسید...می

جا نشسته بودم. بدون دانم چندساعتی هماننمی

آرام اشک ریخته و حّتی العمل خاصی، آرامعکس

گرفتم. جهانگیر آمد و چشم از آن نقطه نامعلوم نمی

کرد. در یک به زور بلندم کرد. انگار حالم را درک می

ام را از دست داده بودم و عشقم را شب، هم خانواده

 به گور سپرده بودم...

نگاهش نگران بود، نگاهش رنگ پشیمانی و غم 

ای اهمیت داشت ولی هیچ کدامشان برایم ذره

سمت خانه دویدم. نداشتند. تا بلند شدم، به

دانستم چطور این همه راه را این قدر سریع طی نمی

 کردم و حاال... تا به خانه برسم. انگار پرواز می امکرده
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ای مواجه بودم که تمام با آوار سوخته و فرو ریخته

 رویام، در آن سپری شده بود. روبهگذشته و زندگی

مان زانو زدم. زانوهایم شکست و بر روی سوخته خانه

زمین افتادم. من نابود شده بودم و حاال... چیزی جز 

کسته، از من باقی نمانده بود. با جسمی خسته و ش

ها را هزار آرزو خانه را تمیز کردیم. مادرم فرش

ها را رنگ زده بود. عوض کرده بود و پدرم نرده

 نشست وای کنار پنجره میمازیار روی صندلی گهواره

م و گذاشتسرش میبهدادم، سرمن به پشتی تکیه می

 خندیدیم...می
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 دویست_و_بیست_و_هفتم

 

پیچید. صدای ها در گوشم میصدای خنده

های های پدر و مادرم، صدای غرغر کردنشوخی

مادرم... آخ مادرم! خدایا... لیال چه گناهی به درگاهت 

داد؟ چرا همه کرده بود که باید این طور تاوان پس می

نازل  یکی به سر منبالهای عالم داشتند یکی

 شدند؟ می

لنگان و های پدرم را شنیدم، لنگانصدای ناله

کنان آمد و کنارم زانو زد. محکم بغلش کردم و گریه

 زد:هایش فریاد میاز ته دل ضجه زدیم. میان گریه
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تونه این بال برادرت این کارو نکرده لیال، اون نمی-

 تونه...رو سر مادرش و خودش بیاره، اون نمی

کار کرده بودی مازیار؟ عزیز دل من... چه برادرم...

چرا خودت و مادر را از ما گرفتی؟ خدایا... حال 

کردم؟ از کنار پدرم بلند کار میبدون آن دونفر، چه

شدم و خواستم جلو بروم که دستش به دور پایم 

 پیچید.

 جلو نرو دورت بگردم. نرو...-

 گذاشتند که حداقل بالرزید. چرا نمیام میچانه

 ام خداحافظی کنم؟های سوخته و فروریختهآمال

 َقسمت میدم بابا... بذار خداحافظی کنم... من...-

مان خیره شدم و ادامه به خاکستر باقی مانده از خانه

 دادم:



 

Romanzo_o 1280 

نتونستم با مامان خداحافظی کنم بابا... مآرجانم... -

 خداحافظی تنهام گذاشت!اون بی

خوردند. یهای سوخته به صورتم مگرمای چوب

های آتش گرفته و چند تکه سنگ و چیزی جز هیزم

ت سمشیشه میان آن خاکسترها، باقی نمانده بود. به

جایی که آشپزخانه بود، رفتم. چاقویی به چشمم 

خورد. خم شدم و از روی زمین برداشتمش. چاقوی 

بلندی که مامان عادت داشت با آن گوشت و ماهی 

بود اّما نسبت به  اش سوختهخرد کند. دسته چوبی

 بقیه خانه، آسیب زیادی ندیده بود.

سمت عمارت توّجه به پدرم، راهم را کج کردم و بهبی

قدم برداشتم که صدایی از پشت سرم، مرا از حرکت 

 باز داشت.
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 با اون چاقو کجا داری میری؟-

سر جایم خشکم زد و چشمانم را از زور خشم و 

 آن اّتفاقات توانست پس ازطور میبغض بستم. چه

 خواستاش پیدا شود؟ با چه رویی میدوباره سروکّله

 دوباره با من صحبت کند؟

میرم کاری که برادرم نتونست تموم بکنه رو، -

تمومش کنم! اون خانواده الیق زنده موندن نیستن. 

 ها زندگیم رو تباه کردن!اون
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 _هشتمدویست_و_بیست_و

 

ای بابت های محکمش را شنیدم. حّتی ذّرهصدای قدم

طور و عروسش ناراحت نبود؟ چه از دست دادن نوه

داشت و عین قدر محکم قدم و شمرده قدم برمیاین

 خیالش هم نبود؟

ات فکر کرده بودم. درسته... انگار اشتباه درباره-

 حماقت تنها چیزیه که االن تموم وجودت رو گرفته.

طرفش چرخیدم و پر کینه و نفرت نگاهش کردم. به

که عزادار مادر و برادرم بودم، حماقت حماقت؟ این

خاطر تصمیمات جمشیدآقا، مازیارم که بهبود؟ این

جان خود را گرفته بود، حماقت بود؟ از میان 

 ام غّریدم:هم قفل شدههای بهدندان
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 .یکنم که تو با مرد بودنت نتونستدارم کاری رو می-

ای بعد، یک طرف صورتم داغ شد و سرم به لحظه

طرفم قدم ام خم شد. پدرم بلند شد و بهروی شانه

خان دستش را باال گرفت و به او برداشت که انتظام

اشاره کرد تا سر جایش بماند. روی دستور دادن به 

د اش بوای که خود مسّبب نابودی و بدبختیخانواده

 شد؟احساسات سرش می ایرا داشت؟ اصاًل او ذّره

حرف دهنت رو بفهم دخترجان! من کاری رو کردم -

کنی برای من راحت دادم. فکر میکه باید انجام می

 حکمت نبوده.بود؟ اگه اّتفاقی افتاده، بدون بی

جلوتر آمد، هردو بازویم را گرفت و با آن چشمان 

خاکستری رنگش، به چشمانم خیره شد. جّدی و با 

 تشر گفت:
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کنی من حواسم قت نکن لیال. آرام باش! فکر میحما-

کنی من مرگشون رو ام نبوده؟ فکر میبه خانواده

 خواستم؟ انتظام خان رو نشناختی؟

طرف پدرم بازوهایم را رها کرد و از من رو گرفت. به

 چرخید و انگار که اّتفاقی نیفتاده باشد، گفت:

ا ت برگرد سر خونه زندگیت. اگه جمشیدآقا بفهمه که-

موقع غروب بیرون از عمارتش بودی، بیرون این

 داره.ات مینگه

ام برگردم؟ کدام خواست به خانه و زندگیاز من می

جا بود. خانه؟ کدام زندگی؟ تنها خانه من، همین

ام را از من گرفتند و انتظار داشتند که نقش زندگی

 بازی کنم؟
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ام... خونوادهام همینی بود که خاکستر شد. خونه-

همونی بودن که حّتی ُمردن و زنده بودنشون، برای 

 شما اهمّیتی نداره... به کدوم خونه و زندگی برگردم؟
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 دویست_و_بیست_و_نهم

 

 که بچرخد، دوباره با لحنی دستوری گفت:آنبی

 گفتم برو!-
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 ادم. با صدایی پر بغضزانوهایم لرزیدند و بر زمین افت

 و خواهش نالیدم:

محض رضای خدا... حداقل بگید... قبرشون -

 کجاست؟

 سر جایش ایستاد و سرش را پایین انداخت.

 جا...مادرت... قبری نداره... همین-

نگاه مبهوتم را به خانه دوختم. مادرم... مادرم در 

همین خانه، خاکستر شده بود؟ دستم را جلوی دهانم 

ناباور و شوّکه، به آوار سوخته پیش رویم  گرفتم و

 گفت؟خیره شدم. او... داشت حقیقت را می

ست. آقابزرگت رو شور خونهبرادرت فعال توی ُمرده-

هم صبح فرستادم تهران. اون حالش خوبه. پاشو، 
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برگرد عمارت. و به حرفم گوش کن. حماقت نکن 

 لیال، صبر داشته باش...

ن اشته باشم که زیر فشار ایصبر داشته باشم... صبر د

بار سنگین اندوه، جان ندهم. صبر داشته باشم و جان 

ام، خود را نگیرم. صبر داشته باشم و با قاتالن خانواده

 کنار بیایم و زیر یک سقف زندگی کنم...

مان برداشتم و در مشتی از خاک جلوی خانه

های ام ریختم. گره محکمی به آن زدم و قدمروسری

 سمت عمارت برداشتم.را بهلرزانم 

خواستند مراسم بگیرند. هم زنان و دختران عمارت می

برای از دست داده خودشان و هم خانواده نوعروسی 

تازگی داغدار شده بود. من اّما... هیچ اهمّیتی که به

کدامشان برایم مهم نبود. نه برایم نداشت. دیگر هیج
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ان و نه حّتی های پرترّحمشهای آنان، نه نگاهسوزیدل

ر داقدر غّصهکردند. آنهایی که پشت سرم میپچپچ

 ام، اهمّیتی بدهم. بودم که نخواهم به مرِگ زندگی

از دور و نزدیک برای تسلیت به عمارت جمشیدآقا 

آمدند. همه نگاهشان با تأسف عمیقی برای من می

که بخواهم حّتی احترامی برای بزرگ آنهمراه بود. بی

قائل شوم، به طبقه باالیی رفتم. جهانگیر  و کوچکشان

گفته بود که اتاق دیشبی برای خودم است و او، دیگر 

 جا نخواهد ماند.در آن

ام را داخل گلدانی خاک و خاکستر درون گره روسری

خالی ریختم و لب پنجره گذاشتمش. همین یک 

چه که از ام بود. آنمشت خاک، یادگاری از خانواده
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چه که انتظام خان و اقی مانده بود. آنآنان، برایم ب

 جمشیدآقا، برایم باقی گذاشته بودند...
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 فصل پانزدهم

 (۹۴۳۱اسفند  –)تهران 
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سراپا چشم بودم و در آن تاریکی محض، تالش 

چنان سیاهی بر ام را ببینم. اما قدمیکردم که یکمی

هر نقطه این سلول پرده افکنده بود که حتی باریکه 

خورد. نفس عمیقی گرفتم و نوری هم به چشم نمی

ام را بیشتر دور تن بافت زوار در رفته روی شانه

ام پیچیدم. نفس عمیقی گرفتم و سرم را روی زدهیخ

ابی خوزانوهایم گذاشتم تا درد چشمانم بهتر شود. بی

و تمام وجودم درد داشت اما قصد  کشیده بودم

 خواب نداشتم که مبادا از روز موعد جا بمانم.

هایی آمد و از جا پریدم. صدای آشنای صدای قدم

 مردی، بلند و با لحنی قاطع گفت:

ها رو تا دو دقیقه دیگه از سلول خارج و همه زندانی-

سوار ماشین کنید. باید به سلول جدید انتقال داده 
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رو و وسایل من رو به ماشینم انتقال بده. بشن. تو! ب

 ها رو اسکورت کنم.خودم قراره زندانی

 چشم قربان، الساعه.-

با دور شدن آن سربازی که گویا حکمت داشت با او 

کرد، سرم را باال آوردم و به درگاه در، صحبت می

چشم دوختم. در باالخره باز شد و سنگینی نگاهش را 

وتر برداشت و با چوب احساس کردم. چند قدمی جل

 توی دستش، ضربه آرامی به بازویم زد و تکانم داد.

 سحابی؟ بیداری؟-

 آره، آره.-

 خوری دختر؟ بلند شو!خوبه. چرا تکون نمی-
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بازویم را گرفت و مرا از جایم بلند کرد. راهرو را 

جا هم هیچ نوری عمدًا تاریک کرده بودند؟ چرا این

 نبود؟

یرهنش چنگ زدم و خود را بااسترس و کالفه، به پ

بیشتر به او نزدیک کردم. یک دستش بازویم را گرفت 

ام حلقه شده بود که هم و دست دیگرش، دور شانه

 مرا نزدیک به خود نگه دارد و هم مانع افتادنم شود. 

باالخره به ورودی راهرو رسیدیم. سرش را خم کرد 

 و آرام در گوشم گفت:

اری. پایین رو نگاه وجه باال نمیهیچسرت رو به-

کنی و مستقیم دنبالم میای. به حیاط که رسیدیم، می

تری که گوشه راستی سمت ماشین سیاه کوچیکبه
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حیاط هست، میری و روی صندلی عقب دراز 

 کشی. بسیارخب؟می

سرم را به نشانه فهمیدن تکان دادم و مرا رها کرد. 

با باز  و دنبال ردپای او قدم برداشتماش، بهشانهبهشانه

شدن درب ورودی بازداشتگاه، توانستم نفس عمیقی 

توانستم شه که پس از دوماه، میبگیرم. باورم نمی

روح و تابش مستقیم نور خورشید بر روی پوست بی

 ام را احساس کنم. زدهیخ
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 _و_یکمدویست_و_سی

 

ام، وی بازوها و سرشانههای برف بر ربا بارش دانه

لبخند پر غمی بر روی لبانم جا خوش کرد. انگار 

باریدند تا بدرقه های برف این زمستان، میآخرین دانه

 راهم باشند.

که کاماًل سرم را باال بگیرم، ماشین سیاه بدون این

طرفش رفتم. خود رنگی را از دور دیدم و مستقیم به

یز سوار ماشین روی صندلی عقب جای گرفتم و او ن

هایی را بر روی برف شنیدم و شد. صدای دویدن

ام حبس شد. بافتم را روی سرم کشیدم نفس در سینه

و سعی کردم خود را پنهان کنم اّما انگار چندان هم 

 موفق نبودم.
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 کنید قربان؟خودتون این زندانی رو منتقل می-

های مرد، داخل یه خوب نیست که با بقیه زندانی-

 خوای؟طور؟ تو هم از من توضیح میباشه. چهماشین 

 پته گفت:تند و با تته

 نه قربان من چنین جسارتی نکردم!-

ها آماده کن. از امنیتش ون رو برای بقیه زندانی-

طوری که بهت تکشون رو همونمطمئن شو. من تک

 گیرم.تحویل دادم، ازت تحویل می

سخت ماشین را روشن کرد و به راه افتاد. ماشین 

شد که چندباری سرم به در خورد و باعث میتکان می

 وارش را شنیدم که گفت:بخورد. صدای زمزمه
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تحمل کن. فعال بلند نشو چون اصاًل موقعیت خوبی -

 نیست.

 تونم حرف بزنم؟می-

 آره؛ اما ممکنه من گاهی نتونم پاسخ بدم.-

آب دهانم را قورت دادم و سر جایم تکانی خوردم تا 

 شوم. جاجابه

طوری فرار نقشه عوض شد؟ من... قرار نبود این-

 کنم.

چندان تغییر نکرده. در هر صورت، تو قراره امروز -

 بمیری سحابی!
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قدر منتظر ادامه نفسم در سینه حبس شد و هرچه

اش ماندم، حّتی کلمه دیگری هم حرف نزد. جمله

 زده پرسیدم:طاقت و وحشتبی

 کار کنید؟چییعنی چی که بمیرم؟ قراره... -

 صبر کن دختر... خودت متوجه میشی.-

ه طور کدیگر چیزی نپرسیدم و گذاشتم اتفاقات آن

اش را ریخته، رخ بدهد. حّتی اگر قرار بود در برنامه

اش، جان مرا بگیرد. مهم این بود که توانسته برنامه

هایم بفرستم. باقی مسائل بودم بوی آزادی را به ریه

 ی نداشتند.دیگر اصاًل اهمّیت

ای ناهموارتر، سرکی کشیدم با پیچیدن ماشین به جاده

و با دیدن آن منطقه، ابروهایم باال پریدند. نکند واقعًا 

 قصد جانم را کرده بود؟
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 _و_دومدویست_و_سی

 

 جا...این-

 جا، قراره بمیری. صبر کن...این-

ای نگه داشت. کیف بزرگ و گوشهفرمان را چرخاند 

 ای را به صندلی عقب پرت کرد و گفت:و کهنه

 بپوششون. سریع.-

 بپوشم؟ ولی...-
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 وقت نداریم سحابی؛ عجله کن!-

یکی بیرون ها را یکیزیپ کیف را گشودم و لباس

کشیدم. پیرهنی بافت و تیره، شلوار جین، یک پالتوی 

 داخل کیف به بلند و شالگردن. حّتی... لباس زیر هم

خورد! باحیرت به او نگریستم که مسیر آینه چشم می

را عوض کرد و با چندحرکت، آینه را از بدنه ماشین 

 کند.

حاال راحت عوض کن. انتظار نداری که توی این -

 سرما، من بیرون منتظر باشم؟

 جا کردمها را روی پایم جابهکالفه و مستأصل، لباس

ون کشیدم. یک چشمم به هایم را از تنم بیرو لباس

هایی بود که بوی حکمت و چشم دیگرم پی لباس

 کرد.نویشان، مدهوشم می
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 ها را که به تن کردم، پرسید:لباس

 کارت تموم شد؟-

 بله، فقط...-

 هات رو بنداز روی صندلی جلو.لباس-

که آنها را روی پاهایش قرار داد و بیکیف لباس

 نگاهم کند، گفت:

هات مطمئنی، پیاده شو. اون بودن لباساگه از گرم -

 بافت رو هم بردار همراه خودت، الزم میشه.

 نگاهی به اطراف انداختم و سردرگم پرسیدم:

 جا؟ آخه...پیاده بشم؟ این-

م طرفدستش را پشت صندلی شاگرد گذاشت و به

 چرخید. نیمچه لبخندی زد و گفت:
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پرسی و به حرفم گوش قدر سوال میچرا این-

ها زمان زیادی دی؟ عجله کن، انتقال بقیه زندانینمی

 بره.نمی

سرم را تند تکان دادم و از ماشین پیاده شدم. در کمال 

تعجبم، گاز داد و با تمام توان جلو رفت. دستم را 

بلند کردم و خواستم فریاد بزنم تا صدایش کنم که 

ماشین ناگهان به تخته سنگ بزرگی که در پیش 

کرد و صدای مهیبی از آن بلند رویش بود برخورد 

 شد.

طرف ماشین هایم خفه کردم و بهفریادم را با دست

دویدم. حکمت هم از ماشین پیاده شد و کیف را به 

 همراه خود آورد. 
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 اش را پاککرد خون روی پیشانیکه تالش میدرحالی

 چندان هوشیار گفت:حالتی گیج و نهکند، با 

صندوق عقب رو باز کن. یه کیف داخلش هست. -

 اون رو برام بیرون بیارش.

چندان نزدیک به ماشین نشست و کیف را با فاصله نه

جلوی پایش گذاشتم. خواست زیپ کیف را باز کند 

 بازش را به من دوخت و گفت:که چشمان نیمه
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 جا رو نگاه نکنی.بهتره این-

 چرا؟ مگه... توی اون کیف چی هست؟-

اش نشاند و زیپ را باز رنگی روی پیشانیاخم کم

چه که داخل کیف بود، محتویات کرد. با دیدن آن

سمت دهانم هجوم آوردند و دستم را جلوی ام بهمعده

ها... دهانم گرفتم تا باال نیاورم. خدای من... این

 استخوان آدم بودند؟ 

جایی که خودت ماشین. همونبرو بریزشون توی -

 بودی.

 تونم...من... نمی-

االن این کیف کوفتی رو خودت آوردی! عجله کن -

 سحابی، وقت نداریم.
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بلند شدم و کیف را از پیش پایش برداشتم. دستانم 

ترسیدم که اگر کمی دیگر هم یخ زده بودند و می

انگشتانم را تکان بدهم، بشکنند و بر روی زمین 

 بیفتند. 

زور باز کردم. رویم را در له شده ماشین را به

برگرداندم و محتویات داخل کیف را در ماشین خالی 

جا رها کردم و در را کوبیدم که کردم. کیف را همان

 حکمت فریاد زد:

حاال گاُلن بنزین رو از پشت ماشین بردار. وقت -

 بازیه! آتیش

 داشت فهمیدم. او... دقیقًاکم داشتم منظورش را میکم

کرد و به خود کرد؟ مرگ مرا جعل میچه غلطی می

 رساند که تصادف را طبیعی جلوه دهد؟آسیب می
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ی هادقایقی بعد، هردو کنار آتش ایستاده و به شعله

قدری غرق کردیم. آنباشکوهش نگاه می برافروخته

کل یادم رفته بود اش بودم که بهدر زیبایی

ها، درحال سوختن هایی در میان آن شعلهاستخوان

 هستند...

های آتش، حکمت جلوتر فروز شدن شعلهپس از کم

شان را هایم را باز کرد. همهرفت و زیپ کیف لباس

روی صندلی عقب خالی کرد و کیف را نیز به داخل 

 آتش انداخت و بازگشت.

دست به سینه، کنارم ایستاد و به آتش چشم دوخت. 

 زد، گفت:حرف میآرام و با لحنی که انگار با خود 

 ات مبارک، ققنوس...تولدت دوباره-
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های آتش گرفته و به مرگ دستانم را جلوی شعله

سوختم و قرار بود از خود خیره شده بودم. داشتم می

های آتش برخیزم. من... ُمرده بودم و مرگ میان شعله

به دست خودم بود. جسمم را به آتش کشیدم و  خود،

 شدم...در جسم جدیدی متوّلد می
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شد اّما حّتی توان اشک روحم داشت زیر فشار له می

قدر این صحنه برایم آشنا بود. ریختن هم نداشتم. چه

 که دلم بترکد و نتوانم گریه کنم.

 بیا، اون ماشین منتظر ماست.-

سوی جاده آن چرخیدم و با دیدن زن و مردی که

سمتشان قدم برداشتم. کنار ماشین ایستاده بودند، به

ایستادم و منتظر و معذب، بهشان نگاه کردم. مردی 

سال حکمت، پشت فرمان وسننسبتًا جوان، شاید هم

نشسته بود. زنی زیبارو با چشمانی آبی و درشت هم 

ها... قرار بود خیره به من، لبخند بر لب داشت. آن

 نند؟کمکمان ک

 تونی سریع برسونیش به خونه من؟می-

 البّته...-
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 د.اش اشاره کرمرد به من نگاه کرد و به صندلی پشتی

 بیا بشین دخترجان. توی سرما نمون.-

حکمت در را برایم گشود و روی صندلی جای 

گرفتم. خواستم چیزی بگویم که در را بست و ضربه 

 آرامی به سقف ماشین زد.

مونم و باهاشون میرم. باید ببینن من منتظر بقیه می-

که من زنده و حاضرم وگرنه بهم مشکوک میشن. به 

 رسونم.که تونستم، خودم رو به خونه میمحض این

 رو به مرد کرد و سری برایش تکان داد.

 مراقبش باش تکین.-

 حتمًا. تو خونه منتظرتم.-
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توانیتم چشم از حکمت ماشین به راه افتاد اّما من نمی

چنان درحال جوشش اشهمم. خون روی پیشانیبگیر

اش نیز ریخته شده بود. بازوی بود و تا زیر چانه

اش معلوم بود که درد چپش را نیز گرفته و از چهره

کشید. با صدای زن، نفس عمیقی گرفتم و صاف می

 سر جایم نشستم.

 حالت خوبه دختر؟ رنگ به روت نمونده. -

 ها در اینشنیدن این لهجهای ُترکی داشت انگار. لهجه

 آیند بود.قدر برایم خوششهر غریبه، چه

 بله، من... خوبم.-

اش، آینه را روی صورتم تنظیم کرد و با مرد کناری

 اش به من خیره شد.چشمان نافذ و تیره
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گرده. صدرا بچه هم زود برمینگرانش نباش. اون-

 کّله شّقیه، هیچیش نمیشه.

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 _و_پنجمدویست_و_سی

 

 صدرا؟-

 حوصله گفت:بی
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دوره سربازی بودیم. همون، حکمت خودتون. هم-

خوندیم. ترش هم... توی یه دبستان درس میقبل

 تونی بهش اعتماد کنی.نگران نباش، می

 اش با حالتی طلبکارانه گفت:زن کناری

طوری اخم به اون که اعتماد کرده، ولی اگه تو این-

نکنی، شاید بچه دلش باز شد و تونست به تو هم 

 وضعیه آخی؟ چه اعتماد بکنه! این

جانی به رویش زدم و خواستم چیزی بگویم لبخند بی

ام تیر کشید. زن جوان که که دلم ضعف رفت و معده

اش های درهمم شده بود، آرام به گونهمتوّجه اخم

 کوفت و تند گفت:

رفته بود شاید گشنه باشی. بیا این رو وای آهلل، یادم -

 لقمه رو...
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 طرفم گرفت و ادامه داد:پالستیکی را به

توی خونه لقمه گرفتم. نون و پنیره، گفتم شاید بقیه -

 چیزهاش توی راه خراب بشه.

لقمه را از دستش گرفتم و تشکر آرامی از او کردم. 

ام زدم و سعی کردم افکارم را مرّتب گازی به لقمه

 م.کن

 توی راه؟ از کجا اومدید؟-

ما... از گیالن اومدیم. دوسِت تکین بهش تلفن زد. -

ماهم... چندروزی رو اومده بودیم گیالن. گفتیم بیایم 

 هوامون عوض بشه. وور و حالاین

 با عذاب وجدان نالیدم:

 ببخشید، مسافرت شما رو هم خراب کردم. -
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 تش... مننه خوشگل قیز، این چه حرفیه آخه؟ واقعی-

هم خیلی دل خوشی از تنها موندن توی خونه رو 

صحبتی هم نداشتم. خوب شد که برای یه مدت یه هم

 پیدا کردم.

طرفم گرفت و بالبخند از او تشکر بطری آبی را هم به

 قدر در همین برخورد اول این دختر چشمکردم. چه

 آبی به دلم نشسته بود.

 ایشون... همسرتون هستن؟-

 د و با لبخند گفت:اخمی کر

هم زنی خوشگل قیز؟ منطوری صدام میچرا این-

 سن و سال خودت هستم!تقریبًا هم

سپس به آن مرد نگاه کرده و پشت چشمی برایش 

 نازک کرد.
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 آره، زن و شوهریم. فکر کنم! -

نگاهی به او انداخت و سری از روی تأسف مرد نیم

 داشتند!تکان داد. چه رابطه صمیمانه و گرمی باهم 

اسمت چی بود؟ آقا صدرا بهمون نگفت. حّتی -

 قدر خوشگلی!نگفت این

 زده سرم را پایین انداختم و زمزمه کردم:خجالت

 لیال.-

طرفم دراز کرد و لبخند پررنگی بر روی دستش را به

 لبانش نشاند. 

هم گونش هستم. خوشحالم که دیدمت، خوشگل من-

 قیز!
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@|thecafeNostalgia| 

 

  

 _و_ششمدویست_و_سی

 

دستم را به دور زانوهایم حلقه کرده و به فضای بیرون 

از ماشین، چشم دوخته بودم. خورشید کاماًل باال 

الی این منطقه کوهستانی، نور اندکی نیامده بود و البه

تابید. سرم را به شیشه در تکیه دادم و چشم بستم. می

ر رویم، آرام الی پلک گشودم با کشیده شدن پتویی ب

و قدردان، به آن دختر نگاه کردم. گفته بود که تقریبًا 

وسال من است اما تار موهای سفیدی به همسن

خورد. خب... امکان هم داشت که موهایش چشمم می
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شد طور نشان دهند. البّته نمیاز فرط روشنی، این

چشم بر چین ریز اطراف چشمان درشتش بست. 

د که یا سختی زیاده کشیده، یا گریه زیادی معلوم بو

کرده. نفسم را پر آه بیرون فرستادم و تشکر آرامی 

 ای گفت:کردم که با صدای آهسته

 حال جسمیت خوبه؟ جاییت... زخمی که نیست؟-

اش نگاه کرد و آرام، به زبان ُترکی به او به مرد کناری

 گفت:

اشه ببزن کنار، من برم پیشش بشینم. شاید راحت ن-

 پیش تو صحبت کنه.

لبخندی تلخ کنج لبانم جا خوش کرد. زبانش را 

شدم چون پدرم هم هرازچندگاهی با ما متوّجه می
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کرد. صدایم را صاف کردم و آرام و ُترکی صحبت می

 زده گفتم:خجالت

زحمت نکش گونش جان، راحت بشین. من... -

 خوبم.

ار کناش کرده بود، ماشین را معرفی« تکین»مردی که 

زد و زن جوان از ماشین پیاده شد. در عقب را باز کرد 

ای و به محض سوار شدنش، ماشین به راه افتاد. لحظه

بعد، رادیوی ماشین روشن شد و تکین صدایش را 

کمی باال برد که ما راحتتر باشیم. گونش نزدیکم شد 

 و دستش را بر روی بازویم قرار داد.

وقت بود که  تو توی زندان بودی، آره؟ خیلی-

 ات داشته بودن؟نگه

 زده گفتم:سرم را پایین انداختم و غم
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 دونم... شاید هم بیشتر.آره... حدودًا دوماه. نمی-

خوای... جا... کاری که باهات نکردن؟ میاون-

 خوای ببریمت دکتر؟می

 زده جواب دادم:شتاب

کاری باهام نداشت. کس، هیچنه، نه. من خوبم. هیچ-

 خاطر حکمت بوده. ... شاید بهدونمنمی

 سری تکان داد و متفّکر زمزمه کرد:

وآمد داره، ترسیدن که شاید دیدن خیلی باهات رفت-

نزدیکت بشن و آقاصدرا بالیی به سرشون بیاره. 

 دونی...می

 

@|thecafeNostalgia| 
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 _و_هفتمدویست_و_سی

 

ر تسرش را نزدیکنگاهی به صندلی جلویی انداخت، 

 آورد و ادامه داد:

ت جورایی مالکیتفکر کردن البد تو معشوقه اونی! یه-

ها فکر دونم همه اینبا صدرا بوده. البّته می

هاست، ایشون که معلومه خیلی متشخصه، تو هم اون

 که ماهی!

سپس نفسش را با شّدت بیرون فرستاد و از الی 

 دندان غّرید:
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کارشون دونستم چیتادن... میافآخ اگه گیر من می-

 کنم.

لبخند غمگینی زدم و دستان گرم اما خشک و زبرش 

را گرفتم. هرچند که دستان من هم دست کمی از او 

نداشت، اّما او... دستانش، مرا به یاد مادرم 

 انداخت...می

تونه با مأمورهای دولتی سرشاخ بشه کس نمیهیچ-

 گونش.

 نمایی زد.لبخند دندان

ه تونستی خوشگل قیز! اگه تو بتونی، چرا من تو ک-

تونن بکنن. ها هم هیچ غلطی نمینتونم؟ هرچند، اون

شون یه عّده مزدور زورگو هستن که منتظرن همه

سبیلشون چرب بشه تا گوش به حرفت بشن. کافیه به 
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ضررشون حرف بزنی تا روت اسلحه بکشن... من 

جبر رو  تونمتونم ظلم رو قبول کنم لیال. نمینمی

 قبول کنم.

کردم؟ مگر به خواسته من ظلم و جبر را قبول نمی

آلود بود؟ سرم را به صندلی تکیه زدم و با صدایی غم

 نالیدم:

کدوم تصمیم زندگیمون به انتخاب ما بوده که -

بخوایم قبول و رد کردن ظلم و جبر رو هم انتخاب 

خواست. کس نمیخواستم. هیچهم نمیکنیم؟ من

 ببین چی به روزم اومده؟ حاال...

سری به نشان فهمیدن تکان داد و نفس عمیقی کشید. 

او هم مانند من، به صندلی تکیه زد و چشم به 

 رویش دوخت. روبه
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ها حّتی ما هم جلوی جبر سر خم وقتآره، بعضی-

کنیم. تکین... پسرعموی شوهر مرحومم بود. من... می

خاطر ههم راضی به این وصلت نبودم. ولی بمن

هام مجبور شدم. ولی هر جبری نتیجه خوبی بچه

زنن. هاشون روحمون رو آتیش مینداره لیال. بعضی

 هاشون هم... میشن یه نعمت توی زندگیت...بعضی

نگاه مبهوتم بین او و تکین چرخید. کمی طول کشید 

تا رابطه میانشان را درک کنم. تکین... پسرعموی 

و هم ازدواج کرده بود؟ وقت، با اشوهرش بود؟ و آن

متوّجه شدم که دستی پای چشمش کشید و دوباره 

اش نگاهم کرد. تکه کاغذی را از داخل جیب جلیقه

طرفم گرفت. عکس را جلوی بیرون کشید و به
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اشاره  تکشانصورتم گرفت و با لبخند پر غمی به تک

 کرد.

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 هشتم_و_دویست_و_سی

 

این عکس رو تکین تازه بهم داد. چندسال پیش -

انداختیمش، ولی... بهم نشون نداده بود. این مرد... 

 شوهرم بود. 



 

Romanzo_o 1324 

دار و چشم به مرد داخل عکس دوختم. موهای حالت

روشنی داشت. سبیل پرپشتی نیز پشت لبانش نشسته 

نمایی رو به دوربین زده بود. گونش هم و لبخند دندان

جّدی  ایکنارش ایستاده بود و تکین، با چهرهبالبخند 

قدر کرد. این مرد... چرا اینبه دوربین نگاه می

 اش برایم آشنا بود؟چهره

کردید؟ من... حس شما توی گیالن زندگی نمی-

 کنم که... دیده بودمش.می

اش جوری بود کنجکاو و مشتاق نگاهم کرد و چهره

 اش را بگیرد.چانهکه انگار سعی داشت جلوی لرزش 

اومد. کارش شوهرم، هورتاش، زیاد به گیالن می-

 طوری بود که بیاد و یه چندروزی بمونه و برگرده.این
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ناگهان تصویر تاری از مرد بلندقامت و درشت هیکل 

جلوی چشمانم نقش بست. من... او را دیده بودم. 

 مطمئنم که دیده بودمش!

؟ من... یادمه که صبر کن، اون... دالل اسب بود، نه-

چندسال پیش، وقتی من پونزده، شونزده سال بیشتر 

نداشتم، اومد تا به جمشیدآقا اسب بفروشه. یادمه 

 یکیشون َرم کرد و دوید تو روستا. اون...

با یادآوری آن خاطره دور و کمرنگ، ناباور خندیدم و 

 ادامه دادم:

اون هم دوید دنبال اسب تا بگیرتش. باورت نمیشه، -

پاش رفت و پرید روش. یه اسب نر رم لی تقریبًا پابهو

کردم، هام که تعریف میکرده رو زمین زد! به دوست

 گفتن دارم دروغ میگم!شد. میباورشون نمی



 

Romanzo_o 1326 

اشک پای چشمش را که گرفت، متوّجه شدم که اصاًل 

کردم. چه غلطی بود نباید چنین خاطراتی را بازگو می

های این ، حاال غّصهمن کردم؟ خودم کم درد داشتم

 چاره هم به آنان اضافه شده بود.زن بی

تونست با آره؛ خود هورتاشه. فقط... اون می-

 کارها رو بکنه. اون...های خالی ایندست

سرش را پایین انداخت و لبخندی پر اندوه بر لبانش 

 نشاند.

های ایل پهلوون ایل بود. بزرگ و کوچیک طایفه-

ی... از پا درآوردنش لیال. بردن. ولازش حساب می

 اون رو ُکشتنش...

اش بودم. غبار غم بر روی رخ رنجیدهخیره به نیم

صورتش جا خوش کرده بود و حال فهمیده بودم که 
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نظرم اش رنجور و خسته بهقدر چهرهچرا این

 رسید.می

 کار کردید؟وای... یعنی چی؟ تو... با قاتل چی-

را با پایین  سرش را باال آورد و اشک چشمانی

 دارش پس زد.روسری بلند و گل

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 _و_نهمدویست_و_سی
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پیداش نکردم. ولی دنبالشم لیال. بهم گفتن شکار -

خرس شده. گفتن گم شده و نیست. ولی من... جسد 

دونه. جز کس نمیاش رو دیدم. هیچزخم خورده

کنم که درد روی دلم کمتر  کاردونم چیتکین... نمی

ام که فقط خدا قدر درموندهدونم... اونبشه. نمی

 تونه دلم رو آروم کنه. می

 هایش خندید و اشک چشمانش را پس زد.میان گریه

همه وقت گریه کردم. قرار باورم نمیشه بعد از این-

بود قوی بمونما... سنی آهلل ببخشیدا، خودت کم غصه 

 ور نمک روی زخم میشم.داری، منم دارم این

 اشدستم را پشت کمرش قرار دادم و سرم را به شانه

کردم. این اندوه از دست تکیه زدم. عمیقًا درکش می

دادن، چیزی نبود که راحت بشود با آن کنار آمد. 
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دوباره به یاد او افتادم. به یاد روز نفسگیرمان. چشم 

 بستم و آرام و پربغض زمزمه کردم:

ن رو از یاد ببریم تا فراموششون کنیم. باید دردشو-

هاست. اون رو با درد دلیل همه این نفس نکشیدن

بینی که وقت، میخاطرات خوشش به یاد بیار... اون

 قدر زود برات کمرنگ میشه...چه

 کار رو بکنی؟ برای تو جواب داد؟تو... تونستی این-

رویمان خیره شدم. آفتاب چشم باز کردم و به روبه

رویی به صورتمان ال مستقیمًا از شیشه روبهحا

تابید. شاید داشت نوید یک شروع دوباره را می

 آورمان...داد. نوید آزادی از این حال خفقانمی

نه. من نتونستم دردهام رو فراموش کنم. چون همین -

دردها بودن که به زندگیم معنا دادن. خاطرات تلخی 



 

Romanzo_o 1330 

گوشه ذهنم. که ازش داشتم... همه موندگار شدن 

کشم. هرروز و نمیشه فراموششون کرد. پس... درد می

 هرروز...

ام نشست و آرام، شروع زدهیخ دستش بر روی گونه

 به نوازشم کرد.

 تو هم عزیز از دست رفته داری؟-

تونم هم خبری ازش بگیرم. شده دارم. نمیعزیِز گم-

زمین و زمان دست هم دادن که گمش کنم. اون... ازم 

تقصیر نبودم، ولی مقّصر اصلی شد. خودم هم بی دور

 بقیه بودن.

 با لحن متأثری پرسید:

 کار کردن؟چی-
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پشت دستم را پای چشمانم کشیدم. من ِکی گریه 

 کردم که متوّجه نشده بودم؟

من رو به عقد یکی دیگه درآوردن. شدم زن چهارم -

های حرمسرای عمارت یه پیرمرد خان و یکی از زن

ون مردی که دوستش داشتم... پسِر اون نحسشون. ا

 پیرمرد بود.

توانستم متوّجه دستش را جلوی دهانش گرفت و می

قدر این اش حبس شده. آنشوم که نفس در سینه

آمده نحس بود که حّتی این طفلک هم اّتفاق پیش

 شوّکه شده بود.

کار کردن باهاتون؟ االن... اون وای آهلل... چی-

 داش کنی؟تونی پیکجاست؟ نمی
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د. کرطرفم چرخیده بود و منتظر و ناامید نگاهم میبه

دارش کنم خواستم بیش از این، ناامید و غّصهنمی

 اّما... چاره چه بود؟

که از عمارت بیرون اومدم، نه. من... به محض این-

گیر مأمورهای ساواک افتادم و... االن هم اینجاام. 

ّتی اجازه قدم خوام دنبالش بگردم؛ ولی... االن حمی

زدن توی کوچه و خیابون رو هم ندارم. فعاًل باید 

 وگور بشم و... آرزوی پیدا کردنش به دلم بمونه...گم
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 دویست_و_چهلم

 

ای نگه داشت و تکین پیاده شد. در ماشین گوشه

 سمت گونش را باز کرد و منتظر ماند تا پیاده شویم.

 سپس با ابروهایی درهم و جّدی گفت:

فرستادمت اون پشت تا آرومش کنی. این چه -

وضعیه برای خودتون درست کردید؟ مگه عزا 

 گرفتید؟

ام را باال کشیدم و ریز خندیدم. خود را پشت بینی

 گونش پنهان کردم و بازویش را گرفتم.

تقصیر اون نبود. یهو سفره دلمون باز شد. -

 بیه.صحبت خیلی خوهم
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سمت که بهسری از روی تأسف تکان داد و درحالی

داشت، آرام درب باریکی در انتهای کوچه قدم برمی

 گفت:

هاش فقط برای دونم چرا این خوب بودننمی-

 ست!بقیه

نگاه متعّجبم بین آن دونفر چرخید که گونش بافت را 

هایم انداخت و همراه قدم برداشت. خانه روی شانه

ترین خانه در آن کوچه باریک بود و حکمت، انتهایی

زده با حصاری خزه چیزی جز یک درب آهنی و زنگ

باره کنجکاو خورد. فقط در اینبسته، به چشم نمی

کرد؟ چرا ندگی نمیاش زبودم که او با خانواده

 اش به این شکل و در این نقطه از شهر بود؟ خانه
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تر ام را مرتبنفس عمیقی گرفتم و بافت روی شانه

کردم. تکین جلوتر از ما رفت و کلید داخل قفل 

انداخت. در را گشود و منتظر ماند تا ابتدا ما داخل 

شویم. به محض داخل شدنمان، خواستم حرفی به 

با دیدن خانه پیش رویم، حرفم را از  گونش بگویم که

 جا... واقعًا خانه او بود؟ یاد بردم. این

طبقه اّما نسبتًا که دیوارهای بیرونی خانه ای یکخانه

 ایهای مرمر کرمی رنگی پوشانده بود. باغچهرا سنگ

در هردوطرف حیاط وجود داشت و مسیر درب حیاط 

فرش شده بودند و های ایوان سنگتا پله

ردوطرفشان را گل کاشته بود. حّتی تصورش را هم ه

ای داشته کردم که حکمت، چنین خانه و سلیقهنمی

 باشد. 
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سمت خانه برداشتیم و با بسته شدن در، قدم به

ها درآوردیم. گونش جلوتر هایمان را پایین پلهکفش

از من رفت و درب ورودی را باز کرد تا سرکی به 

رد و با حالتی مبهوت و داخل بکشد. سپس مرا نگاه ک

 زده گفت:شگفت

 مطمئنید درست اومدیم؟-

ای باال انداختم و پشت سرش، داخل شدم. شانه

توانستم لبخند نشسته بر روی لبانم را جوره نمیهیچ

هایی زرشکی رنگ در قسمتی از هال، پاک کنم. مبل

 روی تلوزیون کوچکی قرار گرفته بود.روبه
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 دویست_و_چهل_و_یکم

 

در قسمت دیگری از خانه، یک رادیوی نو، قفسه 

ای کوچکی کتاب، یک میز و صندلی و فنجان و قوری

خورد. چند به جای مانده بر رویش، به چشم می

فرش دستباف نیز در هال پهن کرده بودند که حّتی 

ش آمد بر رویشان قدم بردارم. رو به گوندلم نمی

 کردم و با استیصال پرسیدم:

 من با این وضعم برم داخل خونه؟ باید حموم برم.-

 نگاهش بین من و تکین چرخید و آرام گفت:



 

Romanzo_o 1338 

کمی بخوابی االن؟ تو تازه اومدی، بهتر نیست یه-

خوشگل قیز؟ خستگیت از تنت بیرون بره، یه لقمه 

 غذا بخور...

 میان حرفش پریدم:

کنم... داره از می دوماهه حموم نرفتم! خواهش-

 خودم بدم میاد!

 تند بازویم را گرفت و رو به تکین پرسید:

 جا کجاست؟حموم این-

زده سرم را پایین انداختم و لب گزیدم. چرا خجالت

 کرد؟حداقل جلوی روی من رعایت نمی
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دونم. فکر نکنم داخل خونه باشه. ولی... یه بنای نمی-

د. بمون یه کوچیکی بیرون از خونه به چشمم خور

 لحظه...

ای به طبقه باالیی خانه وجود پلهسوی هال، راهدر آن

توانستم درب چندین اتاق را ببینم. چرا داشت که می

ف طرشد؟ تکین بهطبقه دیده میاز بیرون، خانه یک

ز ها سرک کشید. یکی ایکی، به اتاقها رفت و یکیپله

و ها خم شد درها را گشود و سپس، از روی نرده

 گفت:

جاست. فکر کنم دستشویی بیرون از خونه حموم این-

باشه. من یه در توی آشپزخونه به چشمم خورد، فکر 

 جا هم بتونید برید دستشویی.کنم از اون
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دنبالش، به راه طرف آشپزخانه رفت و بهگونش به

خواستم زیاد فضولی کنم اّما ناخوداگاه افتادم. نمی

 شد واش کشیده مینهسمت وسایل آشپزخانگاهم به

قدر باسلیقه بود. طور ایندر عجب بودم که چه

ای را پر آب کرد و زیر آن را روشن کرد. رو به قابلمه

 من کرد و گفت:

 های خودم میارم. تو برو حموم. من برات از لباس-

 های تنم اشاره کردم و گفتم:به لباس

 ها رو اومدنی به تن کردم. زحمت نکش.همین-

 کرد و به بیرون از آشپزخانه ُهلم داد.اخمی 

ها رو هم بدی بهم، یه برو دختر. لجبازی نکن. این-

 آب بزنم و پهن کنم نزدیک بخاری. 
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 سپس صدایش را باال برد و گفت:

 کشی؟ خونه یخ بسته.تکین؟ زحمت بخاری رو می-

که انگار با خودش حرف بزند، زیر لب غرغر و طوری

 کرد:

ها دارم که خاطره بد از بخاری نفتیمن به حد کافی -

 نخوام برم طرفشون!
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 دویست_و_چهل_و_دوم
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به حمام رفتم و گونش پشت در منتظر ماند تا 

هایم را بگیرد. نگاهی به اطراف انداختم. یک لباس

اتاقک کوچک با دیوارهای کاشی شده و یک شیر آب 

 طرف حمام قرار داشتالستیکی نیز در آنبود. لگنی پ

که داخلش را با لیف و کیسه و شامپویی پر کرده بود. 

شیر آب را باز کردم و دستم را زیر شیر گرفتم. آب به 

حّدی سرد بود که با همان تماس کوچک، دستانم یخ 

 ای، منتظربستند. بازوهایم را بغل گرفتم و گوشه

 ظرف بزرگ پر آبی بازگشت گونش ماندم. باالخره با

آمد و ظرف را به داخل حمام هل داد. دستمالی نیز به 

 دستم داد و گفت:

دستمال تمیزه. ببین شوینده دارن، به جای لیف ازش -

 کنم.استفاده کن. من دوباره آب برات گرم می
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طرف لگن بزرگ کشیدم و با آب آب جوش را به

مخلوطش کردم. داخل لگن نشستم و مشغول لیف 

شدم. چنان لیف را محکم بر روی پوستم  زدنم

کشیدم که انگار قصد پاک کردن رد خاطرات دوماه می

ها و خواستم تمام تاریکیپیشم را داشتم. می

ها را از تنم پاک کنم. تمام آن صدای فریادها وحشت

 رسید و چهارستونهایی که شبانه به گوشم میو گریه

د، اّما روحم... لرزاند. جسمم تمیز شده بوبدنم را می

چه بر سِر روحم آمده بود، به این راحتی فراموش آن

 شد...نمی

به گمانم دوساعتی را در داخل حمام بودم. بخار گرم، 

اتاقک کوچک را گرفته و داخل آن لگن، جایم نسبتًا 

راحت بود. پس از شستن بدنم، نفس عمیقی گرفتم و 
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 ایینتر ازبافت موهایم را باز کنم. موهایی که االن، پ

رسیدند... مِن بی یوسف، چه نیازی به کمرم هم می

این موها داشتم؟ اصاًل... مگر معشوقی هم برایش 

 ستایش گیسوان بلندم مانده بود؟

چشمم به تیِغ داخل لگن کوچک افتاد. برداشتمش و 

شان را باحوصله، موهایم را از روی شانه زدم. همه

و سپس  داخل سطلی که گوشه حمام بود، ریختم

شروع به شستن موهایم کردم. عاشقشان بودم. حاضر 

بودم دستم را قطع کنم، اما موهایم را نه. ولی... فایده 

داشتنشان چه بود جز یادآوری خاطرات 

 آورم؟...عذاب
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 دویست_و_چهل_و_سوم

 

ه دورم از حمام بیرون آمدم و گونش لحاف نازکی را ب

پیچاند. باید در اّولین فرصت، برای خود یکی، دو 

سمت اتاقی راهنمایی کردم. مرا بهدست لباس تهیه می

های لحاف را محکم گرفتم کرد و گفت بنشینم. گوشه

 نگاهیو سعی کردم بدنم را گرم نگه دارم. گونش نیم

 به من انداخت و سپس با اخم پرسید:

 کارشون کردی؟چی موهات موقع صبح بلند نبودن؟-
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 ام را باال کشیدم و گفتم:بینی

 زدمشون.-

صورتم خیس بود، پس مطمئن بودم که متوّجه اشک 

شود. نفس عمیقی ام نمیچکیده شده بر روی گونه

 گرفت و سری از روی تأسف تکان داد.

 حیف موهات نبود دختر؟-

حیف روحم نبود که با هر بار دیدن موهام، یاد اون -

 شد؟و روحم تیکه پاره میافتادم می

سری به نشان فهمیدن تکان داد و چند تکه لباس 

 پیش رویم بر روی میز قرار داد.
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واال من حریف زبون تو نمیشم. یکی تویی، یکی -

زنید که آدم رو الل تکین. چنان درشت حرف می

 کنید.می

ام پاک ام را با سرشانهمیان اشک خندیدم و گونه

 کردم.

 حکمت... توی نظام میشه؟هم مثل اون-

 ست.نه خداروشکر. یه معلم ساده-

سری به نشان فهمیدن تکان دادم و لبخندی بر روی 

 لبانم نشاندم.

ها ترسناکن. از بس سرشون توی کتاب و همین معلم-

 طور صحبت کنن. دونن چهدفتر بوده، خوب می

 تو چی؟ تو هم... معلم بودی؟-
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. داشتم درس من... نه راستش. دانشجو بودم-

خوندم که... مجبور شدم درسم رو نصفه بذارم و می

 برگردم به روستامون.

 حال پریشانم را که دید، تند گفت:

ها رو کنیم. فعاًل بیا لباسحاال بعدًا باهم صحبت می-

های خودت رو پهن کردم روی دسته بپوش. لباس

صندلی نزدیک بخاری، تا چندساعت دیگه خشک 

 میشن.

ها را از دستش گرفتم اّما تکانی آرامی، لباس با تشّکر

 نخورم. خیره بهشان، زمزمه کردم:

 گرده؟دونید حکمت ِکی برمیمی-
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 دویست_و_چهل_و_چهارم

 

دونم. تکین بخاری رو خب... من که چیزی نمی-

و  هسر میره مغازه تا وسایل بگیر روشن کرد، گفت یه

برگرده. اون باید یه تلفن پیدا کنه و به حکمت زنگ 

بزنه. ولی نگران نباش. خطر از سرش رفع شده. اون 

کاری که کردها؟ حتی به عقل جن جماعت هم 

 رسید!نمی
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ها را جانی زدم و کمکم کرد تا لباسلبخند نیمه

دار و زیبا بودند. دامانی بزرگ شان گلبپوشمشان. همه

دار، پیرهنی سفیدرنگ که رویش ای گلبا زمینه

های سرخ ای با گلهای گل ریز داشتند، روسریطرح

ن رنگی که برای پوشید و زیبا و حتی آن پیراهن یاسی

 شان بود هم طرح گل بر رویش داشت.از زیر همه

 قدر به گل عالقه داری؟چرا این-

فقط من نیستم که. لباس کل ایل همین شکلیه. کاًل -

 معنی بهار بدن رو دوست داریم. هایی کهطرح

نگاهم به لباس در تنش افتاد. طرح لباس او... 

خورشید بود؟ جلیقه، پیرهن و دامنش همه طرحی از 

ای بهشان کردم و خورشید بر روی خود داشتند. اشاره

 پرسیدم:
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خاطر اسم خودت این طرح رو روی لباست به-

 دوختی؟

نوازش  ای را باال آورد و شروع بهگوشه جلیقه

 خورشیدش کرد.

اسم من و... همسر مرحومم... به معنی خورشید بود. -

جورایی... نشون این طرح رو دوست دارم. یه

 مونه.خانواده

شد به همسرش. مردی که چیز درباره او، ختم میهمه

انگار هنوز هم کنارش بود. حّتی با وجود ازدواج 

ره مجّددش. و برایم جالب بود که چرا تکین، دربا

شد و های همسرش ناراحت نمییادآوری و عزاداری

گرفت. شاید... رابطه خاصی با آن مرحوم به دل نمی

قدری به عالقه آن دونفر آگاه بود که داشت و... آن
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توانست جلوی احساسات همسرش را بگیرد. اّما نمی

ه ای که نسبت بخوریمتوّجه تالشش بودم. متوّجه دل

شت. وقتی از ماشین پیاده های گونش داتفاوتیبی

ای از آن دلخوری را بر زبان آورده شدیم هم گوشهمی

 بود و هیچکدامشان، حّتی متوّجهش هم نشده بودند.

های جدیدم را پوشیدم و همراه گونش، به هال لباس

 هایم را خیلی مرتب کناراش، لباسرفتیم. طبق گفته

ش زیربخاری و بر روی دسته صندلی پهن کرده بود. 

ها بر روی ای قرار داده بود که آب لباسهم سینی

فرش نچکد. بابت این کارش، قدردان او بودم. نه فقط 

او، بلکه هر سه نفرشان که داشتند در داشتن این 

 کردند...زندگی جدید، کمکم می
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 دویست_و_چهل_و_پنجم

 

ه خانه آمد و همه وسایل را های پر بتکین با دست

داخل آشپزخانه گذاشت. گونش در آشپزخانه مشغول 

گفت یا گذاشت حّتی طرفش بروم. میبود و نمی

 بخوابم، یا جلوی بخاری استراحت کنم.

ای در خودم جمع شده و دستانم را بر دور گوشه

زانوهایم حلقه کرده بودم که صدای تکان خورد مبل 
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رم را چرخاندم و با دیدن تکین، ام را شنیدم. سکناری

 صاف سر جایم نشستم.

ممنونم از شما. هردوتون کلی برای من زحمت -

 کشیدید.

 شد. زحمتی نبود. ِدینی به گردنم بود که باید ادا می-

 طوره؟ ازش خبر دارید؟حال حکمت... چه-

توانستم حال که هوا روشنتر شده بود، بهتر می

تاه داشت و چشمان ببینمش. موهایی صاف اّما کو

اش تیره شده بود. هیچ ریش و سبیلی بر خاکستری

روی صورت نداشت و حّتی خط ریشش هم کوتاهتر 

از حد معمول بود. دستی بر روی صورتش کشید و 

 سری تکان داد.
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بیرون یه تلفن عمومی پیدا کردم و به هرجا که -

ای ازش کردم، زنگ زدم. شماره دیگهفکرش رو می

د منتظر بمونیم و ببینیم خودش ِکی ندارم، بای

 گرده.برمی

 چیز نگفت؟هیچکس، هیچ-

 چرا، چرا. ولی...-

 ولی چی؟-

 نفس عمیقی گرفت و مستقیم نگاهم کرد.

ود خور بشون سرباز آشخیلی اصرار کردم. تلفنچی-

انگار. باالخره زبون باز کرد و گفت حکمت فعاًل 

بر باشه. صخاطر تصادف تحت بازجوییه. احتمااًل به

کنیم، وقتی مطمئن بشن که یه تصادف عادی بوده، 

 کنن.ولش می
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دستم را جلوی دهانم گرفتم تا جیغ نکشم. او... چه 

 خاطر من؟ گفت؟ حکمت تحت بازجویی بود؟ بهمی

طور بود. خوب هایشان چهخبر داشتم که بازجویی

دانستم که ممکن بود چه بر سر او بیاورند تا حرف می

زبانش بیرون بکشند. اّما... من چنین چیزی را از زیر 

من  جایخواستم یکی دیگر، بهخواستم. اصاًل نمینمی

هم مردی که در آن دوماه، تمام قربانی شود. آن

تالشش را کرده بود تا مرا از آن مخمصه نجات دهد. 

ر تام را که دید، با لحنی نرماحوال پریشان و آشفته

 گفت:

ترین آدمیه که ش. اون... سرسختچیز نبانگران هیچ-

 گرده خونه.شناسم. سالم برمیمی
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 دویست_و_چهل_و_ششم

 

سوی خانه شنیدم که با تشر رو صدای گونش را از آن

 به تکین پرسید:

ی تونباز چی گفتی که اشک بچه رو درآوردی؟ نمی-

 کم سوهان روی زبون تیزت بکشی؟ یه

 با استیصال به گونش گفت:

من چیز خاصی نگفتم؛ فقط چیزی رو گفتم که -

 خواست بشنوه.می
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همش ریخت دیگه! َسنی آلّله، دیگه چیزی همین به-

 نگو بهش. اصاًل باهاش حرف نزن!

ای را مقابلمان، بر روی سپس جلوتر آمد و سینی چ

جان و میز چوبی قرار داد. پیش پایم نشست، دست بی

ام را میان دستان گرمش گرفت و با لحنی زدهیخ

 دلگرم کننده گفت:

باشوآ ُدوالنم من )دورت بگردم(، غّصه نخور -

 شده مگه؟خوشگل قیز. چی

 جای من پاسخ داد:تکین به

 حکمت تحت بازجوییه.-

 رد و غّرید:با حرص نگاهش ک
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تونستی یه جور دیگه بگی بهش؟ چه خب نمی-

 شون کار داره!بدونم، بگی توی اداره

 سپس سری از روی تأسف تکان داد و زمزمه کرد:

کنه. البّته همه بعد ادعاشون گوش فلک رو کر می-

 مردها همینن، فقط تو نیستی!

تم توانسسکوت کرد و چیزی به گونش نگفت اّما می

ینم. کرد را ببسر دسته فنجانش خالی می حرصی که بر

 اشکم را پاک کردم و با صدایی دورگه گفتم:

خاطر من این بال به من خوبم، فقط... نگرانشم. به-

 سرش اومد. اگه... اگه چیزی بشه، چی؟

چیزیش نمیشه حاال. الکی خودت رو عذاب نده. -

تر از این اون مردی که من دیدم، خیلی سرسخت

 هاست.حرف
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 گاهم بین آن دونفر چرخید.ن

 آقاتکین هم همین حرف رو زد.-

 سری از روی تأسف تکان داد و زمزمه کرد:

 بار تونست مرهم روی زخم بشه!چه عجب، یه-

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 دویست_و_چهل_و_هفتم

 

 خواد.دیدنش چشم می-

 به او نگاه کرد و اخمی میان ابروهایش نشاند.
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 که یه جفت سالمش رو دارم!-

سپس پشت چشمی برایش نازک کرد و آرام، شروع 

 به نوازش دورانی پشت دستم کرد.

چیز رو نخور. ناهار االن قربونت برم من. غّصه هیچ-

آماده میشه. غذات رو که خوردی، برو استراحت کن. 

ما حواسمون به خونه هست. اگه آقاصدرا هم اومد، 

 خبر میدیم. متوّجهش میشیم و بهت

ساعت بعد، سفره ناهار هم پهن شد و غذایمان را یک

اش خوردیم. حین شنیدن خاطرات گونش از خانواده

از نخستین دیدارشان با تکین برایم گفت. از زمانی که 

شناخت و با لباسی عروسی، اسلحه به او را نمی

کرد که پدرشوهرش رویش کشیده بود و تهدیدش می

له گرگ سفیدی که بزرگش کرده بود را رها کند. از تو
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و چندی پیش، بنا به دالیلی، مجبور شد رهایش کند. 

عنوان از دخترک زیبایش برایم گفت و... برادری که به

قدری اش بهکرد... قّصهفرزند خودش، بزرگش می

پرفراز و نشیب بود که اگر تا صبح هم پای 

 شدم. نشستم، از آن سیر نمیهایش میحرف

ا جمع کردیم و خواستم همراه گونش به سفره ر

ها کمک کنم که مانعم شد و مرا به اتاق شستن ظرف

فرستاد تا استراحت کنم. روزهای زمستان کوتاه بودند 

گمانم ساعت پنج نشده، هوا کاماًل تاریک شده و به

بود. روی تختی که در گوشه اتاق قرار داشت، نشستم 

ماهگونی  و به اطراف چشم گرداندم. کمد چوبی

رنگی در کنار تخت قرار داشت و یک میز کشودار 

اده ای قرار دبزرگی نیز آن سر اتاق بود که رویش، آینه
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رسید. چون جا اتاق مهمان میشده بود. به نظر این

قدر مرّتب باشد. امکان نداشت که اتاق یک مرد این

جا شدم و پتو را روی خودم کشیدم. روی تخت جابه

م اجاییهای تنم، مانع جابهکه لباسخواستم بچرخم 

شدند. پیرهن و دامن را درآوردم و زیر تخت 

ها بر روی تختی نرم و گرم انداختمشان. پس از مّدت

کشیدم و انگار دنیا را به من داده بودند. دراز می

بلندی کشیدم و نفهمیدم چه زمانی، به خوابی  خمیازه

 عمیق فرو رفتم...
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غرق خواب بودم که صدای تکان خوردن تخت، مرا 

قدری خسته بودم که نخواهم از هوشیار کرد. اّما آن

کردم خواب بیدار شوم و درواقع، تمام تالشم را می

که سروصداها را نادیده بگیرم و به آن خواب 

م از رویم بلند شد بار لحافبخشم ادامه بدهم. اینلّذت

بازم، به سایه پیش رویم نگاه که از الی چشمان نیمه

کردم. هنوز درکی از فضای اطرافم نداشتم که آن 

زده لحاف را رها کرد و عقب کشید. سایه، وحشت

چراغ کوچکی در کنار تخت روشن شد و توانستم در 

تاریک، چهره حکمت را تشخیص آن فضای نیمه
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کرد صدایش را پایین نگه میکه سعی دهم. درحالی

 دارد، پرسید:

 کنی؟کار میجا چیتو این-

 وجورروی تخت نشستم و سعی کردم افکارم را جمع

کنم. او... به خانه بازگشته بود؟ و در آن تاریکی... به 

پرسید که روی تخت من آمده بود؟ تازه از من هم می

شتم کار دارم؟ او... واقعًا حکمت بود؟ یا داجا چهآن

 دیدم؟ نکند... نکند... شخصی را شبیه به او می

دم عمیقی گرفتم و خواستم صدایم را باال ببرم که 

 دستش را بر روی دهانم قرار داد و تند و خفه گفت:

 آروم باش سحابی. صدراام! نترس...-



 

Romanzo_o 1366 

صدا زدنش، مطمئن « سحابی»با شنیدن صدایش و آن 

من  شدم که خودش بود. سپس نگاه پرتردیدی به

 انداخت و پرسید:

تونم دستم رو از روی دهنت بردارم؟ جیغ می-

 زنی؟نمی

سرم را به نشان نفی تکان دادم و آرام، از من فاصله 

 طرفمگرفت. پاهایش را پایین تخت گذاشت و به

کردم که آشفته به نظر چرخید. چرا احساس می

 رسید؟می

 حالت خوبه؟ تونستی خوب استراحت کنی؟-

ی پایم مرتب کردم و مشغول بازی با پایین پتو را رو

 پیراهنم شدم.

 من که خوبم. ولی... شما... صبر کنید ببینم.-
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 تر شدم. او...سرم را جلوتر بردم و روی لباسش دقیق

توانستم برق خیسی را داد. میبوی عجیب آهن می

روی پیرهنش تشخیص دهم. دستم را جلوی دهانم 

 گرفتم و ناباور گفتم:

خمی شدید؟ خدای من... چی به سرتون شما ز-

 اومده؟
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چشمانش را بر روی هم فشرد و سرش را به دیوار 

ه رفته زمزمپشت سرش تکیه زد. با صدایی تحلیل

 کرد:

هام رو چیزی نیست، نگران نباش. من االن لباس-

 بیرون. تو استراحت کن.دارم، میرم برمی

یه لحظه... کجا میرید بیرون؟ با این حال و روز -

 برگشتید خونه، انتظار دارید من برم و استراحت کنم؟

 پر درد لبخند زد.

یه گوشمالی کوچیک بود، که مطمئن بشن واقعًا -

تصادف کردم. بعد هم فرستادنم خونه. جّدی میگم 

 سحابی، حالم خوبه.
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 با تشر گفتم:

قدری خوب هستید که حّتی حال چشم ومه اونمعل-

هاتون کجاست؟ من باز کردن هم ندارید. لباس

 دارم براتون.برمی

قدری سری تکان داد و سکوت کرد. مشخص بود آن

 تواند از حرفی که زده، دفاع کند. حال است که نمیبی

داخل کشوی سوم کمدم. برام یه پیرهن و یه شلوار -

 م.کنمیرم بیرون عوضش می بیرون بکش. بده بهم،

توجه به لباسی که در تن از تخت پایین آمدم و بی

داشتم، چراغ نفتی کوچک کنار تخت را برداشتم و 

کرد قدری درد میسمت کمدش رفتم. چشمانم آنبه

که نخواهم المپ اتاق را روشن کنم. چراغ را بر روی 

هایش شدم. میز قرار دادم و مشغول گشتن میان لباس
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وار را هم برداشتم و خواستم بلند شوم که تند شل

 گفت:

 نور چراغ رو کم کن.-

خواست کردم؟ نکند... میکار را میبرای چه باید این

سمت چراغ جا لباس عوض کند؟ خواستم بههمین

بچرخم که متوّجه خنکای زیر پیراهنم شدم و 

جا، دوباره بر روی زمین نشستم. من حّتی لباس همان

وقت با این پیراهن نازکم، ه تن نداشتم؛ آنزیری هم ب

جلوی چراغ هم مانده بودم؟ دست دراز کردم و پس 

هایش از کم کردن نور چراغ، آن را همراه لباس

زده، برداشتم. از جلوی کمد بلند شدم و خجالت

همراه آن چراغ، بر روی ها را بهطرفش رفتم. لباسبه

واست تکان میز قرار دادم و منتظر نگاهش کردم. خ
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شّدت در هم گره خوردند و بخورد که ابروهایش به

قدر داشت متوّجه فشار لبانش بر روی هم شدم. آن

 طور به خانه بازگشته بود؟کشید؟ اصاًل... چهدرد می
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ستی دجلو رفتم و لب گشود تا حرفی بزند که پیش

 :کردم
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تونید سرپا بمونید، کنم. حّتی نمیمن کمکتون می-

 خواید با این حالتون از اتاق هم بیرون برید؟تازه می

 و آرام غریدم:

دونم اون دونفر چرا حّتی متوّجه اومدنتون نمی-

 نشدن.

جلوی بخاری توی هال جا انداخته بودن. فکر کردم -

 جایی. اتاق سرد بود...تو هم اون

عادت کردم. چیزی نیست. شما به فکر به این سرما -

 های خودتون باشید.زخم

خیز نشستم و مشغول باز کردن پایین تخت، نیم

کردم که های پیرهنش شدم. تمام تالشم را میدکمه

آورم را پس بزنم و به افکار شرمگین و خجالت
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شخصی که کمکم کرده بود تا زنده بمانم، کمک کنم 

 که حداقل لباسش را عوض کند.

پیرهنش را از تنش بیرون کشیدم و با دیدن رکابی 

سفید پر خونش، نفسم در سینه حبس شد. نور چراغ 

های بزرگی که هنوز هم را کمی بیشتر کردم و به زخم

دادند، خیره شدم. یک زخم بر روی خون پس می

اش، زخمی دیگر بر روی بازویش. یکی دیگر در سینه

 ُبریده گفتم:پهلویش... ُبریده

 شما... چی به سرتون اومده؟ باید بریم پیش دکتر.-

 چیزی نیست. چندتا دستمال کاغذی...-

 میان حرفش پریدم و با تشر غّریدم:

آره حتمًا. چندتا دستمال کاغذی بذاریم روش، یه -

 بوس ریزی هم بکنیم، خوب میشن!
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دیدم که چشمانش باز شدند و با ابروهایی باالرفته، 

 ام را اصالح کنم:دم جملهکرد. سعی کرنگاهم می

هاتون بود! حاال من که نه، منظورم بوس روی زخم-

 خودتون!

جا نفسم را با حرص بیرون فرستادم و پاهایم را جابه

 کردم تا اگرهایش را پانسمان میکردم. فعاًل باید زخم

 نیاز بود، فردا برای بخیه زدن نزد پزشک برود.

 جعبه پانسمان دارید؟-

 زی نیست سحابی.اون... نیا-
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 دویست_و_پنجاه_و_یکم

 

من تشخیص دادم که نیاز هست بهش. جاش رو -

 کنم.بگید، خودم پیداش می

 توی کشوی میز زیر آینه گذاشتمش. -

دون بار، بسریع به دنبال جعبه دویدم و سعی کردم این

چراغ وسیله را پیدا کنم. مشغول گشتن دنبال جعبه 

بودم که دستم به شیء سردی خورد و خون در تنم 

یخ بست. دقیق اجزایش را لمس کردم و کشو را کمی 

بیرون کشیدم تا بهتر ببینمش. او... یک اسلحه در 

خاطر گلوی بلعیدم تا بهاش داشت؟ آب دهانم را خانه

ام، به سرفه نیفتم. جعبه را برداشتم و خشک شده
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دوباره نزد او بازگشتم. جعبه را باز کردم و با حجم 

وسیعی از وسایل مختلف مواجه شدم. خب... جز باند 

شناختم! قیچی و چسب و قیچی، چیز دیگری را نمی

، اشهای رکابیرا برداشتم و پس از ُبریدن سرشانه

لوهای لباس را شکافتم. سپس بتادین و دستمال را په

از داخل جعبه برداشتم و سعی کردم با مالحضه، 

ها چندان عمیق وشو بدهم. زخمهایش را شستزخم

نبودند اما سطح بزرگی را در بر گرفته بودند. واقعًا 

ها را با چند دستمال کاغذی تمیز خواست همه اینمی

 کند، برود؟

 اش را دور تاشتم و زخم پهلو و سینهپانسمان را بردا

دور پانسمان کردم. روی زخم سرشانه و بازویش هم 

پانسمانی قرار دادم و آن را با چسب پوشاندم. 
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زور، سر جایش نگهش جا شود که بهخواست جابه

زده و داشتم. متوّجه دستان خونینش شدم و وحشت

 هراسان پرسیدم:

 هاتون... چیشده؟ دست-

وخته بود انگار. چه بر سرش آورده پشت دستش س

های خودش پس از تصادف صبح کم بود بودند؟ زخم

 ها را هم به آن اضافه کرده بودند؟یکیکه این

پدرا بوده. کاری اون بیچیزی نیست. از شیرین-

 هام نداشتن.شانس آوردم که کاری به ناخن

توانست در طور میام بگیرد. چهکم مانده بود گریه

 خیال باشد؟قدر بیایطش، ایناین شر

 دستتون رو بدید به من، بذارید دستتون رو هم ببندم.  -
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 احتیاج نیست سحـ...-

گیرید که چی نیازه و چی نیست. شما تصمیم نمی-

 دستتون رو تکون ندید!
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دراز کشید و ساعد  های من، روی تختزور اصراربه

دست سالمش را بر روی چشمانش قرار داد. 

توانستم درد کشیدنش را هایش درهم بود و میاخم
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احساس کنم. پتو را به روی پایش کشیدم و 

طور، شلوارش را از تنش بیرون کشید. دیگر همان

یکی هم کشیدم که سمت تعویض آنخجالت می

 پربروم. پایین تخت نشستم و چشم به صورت 

دردش دوختم. فقط کمی دیگر هم در کنارش 

 رفتم تا استراحتماندم و سپس، به اتاق کناری میمی

کنم. سرم را بر لبه تشک تخت گذاشتم و نفهمیدم چه 

 زمانی، خواب مرا به آغوش کشید.

ها گذشتند و چندساعتی نیز سپری شد. صدای دقیقه

در را که شنیدم، گوشم تکانی خورد و کمی هوشیار 

 شدم.

 لیالجان؟ میای صبـ... وای آهلل، اون کیه؟-
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تکانی به خودم دادم و صاف سر جایم نشستم. تمام 

ای درهم و کرد. با چهرهتنم خشک شده و درد می

حالی زار، به گونش نگاه کردم و لبخندی زورکی به 

آمد و احساس رویش زدم. صدایم از ته چاه درمی

 سرماخوردگی داشتم.

 یر. ایشون...سالم، صبحت بخ-

 به حکمت نگاه کردم و ادامه دادم:

هاشون رو بستم، ولی های شب برگشتن. زخمنیمه-

 جا خوابم برد.همین

سری تکان داد و جلوتر آمد که چشمش به لباسم 

های افتاده بر روی زمین ابرو، به لباسوافتاد. با چشم

 اشاره کرد و گفت:
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 ی تاریکیبردارشون، بیا بیرون. شانس آوردیم تو-

 طوری ندیدت!اومد و این

ها را برداشتم و از اتاق بیرون رفتیم. وارد اتاق لباس

 دیگر شدیم که طاقت نیاورد و پرسید:

 طوره؟ خیلی زخم داره؟ حالش چه-

اتاق تاریک بود، دقیق ندیدم. ولی هر جای بدنش -

ریزی داشت رو پانسمان کردم. دیدی که، کل که خون

 بود. بدنش پوشیده شده

 ای زمزمه کرد:متأثر، خیره به گوشه

هم آخر و عاقبت کار کردن با اون دست این-

نوع خودشون هم رحم ندارن، انتظار هاست. به همآدم

 سوزی کنن؟ داریم برای بقیه دل
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 :و کالفه گفتای در گوشه اتاق اشاره کرد به صندلی

هات خشک شدن خوشگل قیز. بپوششون. من لباس-

برم صبحونه رو آماده کنم، بدم تکین ببره برای 

 دوستش.

هایم، من هم از اتاق بیرون رفتم پس از پوشیدن لباس

و جلوی درگاه در اتاق حکمت ماندم. در را باز 
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گذاشته بودیم تا گرمای هال به اتاق نیز برود. چنان 

آمد حّتی برای غذا غرق خواب بود که دلم نمی

 خوردن نیز بیدارش کنم. 

داخل اتاق شدم و جلوی آینه ایستادم. با ربانی که 

ش داده بود، موهای کوتاهم را پایین سرم بستم و گون

 پاپیون کوچکی زدم. 

ی، توانستم یکهای تنم، فعال مناسب بودند و میلباس

دو روزی را با آنان سپری کنم. اما برای روزهای 

کردم. با شنیدن صدایی از پشت بعدم، باید فکری می

 سرم، سر جایم پریدم.

 کوتاهشون کردی؟-

د و گرفته. اما گرفتگی صدای او، دار بوصدایش خش

کشید و از سرماخوردگی نبود. معلوم بود که درد می
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ای که میان ابروانش بود، این را ثابت آن فشار و گره

 کرد.می

 تونستم نگهشون دارم.کردن. نمیآره. اذیتم می-

 نزدیک تختش شدم و با تردید پرسیدم:

 حال شما خوبه؟ خیلی درد دارید؟-

و آرنجش کمک گرفت تا بنشیند. از کف دست 

 چه لبخندی به رویم زد و گفت:نیم

 بهترم. تونستی استراحت کنی؟-

لب گشودم تا چیزی بگویم که تکین، سینی به دست 

وارد اتاق شد و سینی را بر پایین تخت قرار داد. 

 خودش نیز کنار حکمت ایستاد و جّدی پرسید:
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جراحتت کردم چی به سر خودت آوردی؟ فکر نمی-

 ات رو بخور، ببرمت دکتر.قدر باشه. صبحونهاین

نه آقا، نیازی نیست. من حالم خوبه. همین که شماها -

هوای سحابی رو داشتید، برام کافیه. بیشتر از این، 

 زحمتتون نمیدم.

سینی را نزدیکتر کشید و خواست خم شود تا لقمه 

ز ای ابگیرد که صورتش در هم رفت. تکین صندلی

طرف تخت برد و کنارش نشست. ی اتاق بهسوآن

ر داد. اگگرفت و به دستش مییکی میها را یکیلقمه

به تکین بود که حّتی زحمت جویدن لقمه را نیز به او 

 داد. نمی
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از اتاق خارج شدم تا راحت صحبت کنند که متوّجه 

وگویشان، درباره من است. داخل اتاق م گفتشد

اش شدم، در را بستم و گوشم را به دیوار کناری

 چسباندم.

تکلیف این دختر چی میشه صدرا؟ از دیروز هی -

گرفت. باید ببریش اش رو میسراغ تو و خونواده

 پیش خانواده خودش. 
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ببرمش که فرداش سر جفتمون بره باالی چوبه دار؟ -

نباید اطراف اون خانواده آفتابی بشه. حّتی تا یه مّدت 

اش بسته شده و... مفقود عنوان مهمان. درسته پروندهبه

میشه. توی اون تصادف هم سحابی فوت شد ولی 

دیدم که دونفر رو فرستادن تا حواسشون به 

ترسن که کاری کنن. داییش آدِم اش باشه. میخانواده

ز خط خبر، ا تونه اوضاع رو با یهکوچیکی نیست. می

 این رو به اون رو کنه.

 جا، توی خونه حبس بشه؟قراره تا تهش همین-

تر از قبل، گوشم طاقتحکمت سکوت کرد و من، بی

 را به دیوار فشردم.

جا موندنش که فعاًل نه، قرار نیست حبس بشه. این-

 مهمون منه. اّما... نه با همین اسم لیال سحابی.
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ردسر درست نکن برای چی تو فکرته؟ تو رو خدا د-

 جاش هم نصف جونت رفته!خودت. تا همین

چیزی نیست بابا. یه شناسنامه جدید براش گرفتم. -

جوری پنهون بشه و در عین حال، اون... باید یه

تونم تا آخر عمرش توی خودش رو نشون بده. نمی

جا و اون همین چار دیواری زندونیش کنم. وگرنه این

 براش؟زندون چه فرقی دارن 

سکوتی میانشان برقرار شد و قصد کردم تا از دیوار 

 فاصله بگیرم که دوباره دنباله بحثشان را گرفتند.

تونی باهاش زیر یه ببینمت؟ میگم... مطمئنی می-

سقف بمونی؟ اگه سختته، بده من همراه گونش 

جا نباشم، برمش. من... شاید یه مّدتی رو اینمی

 تونن باهم بمونن.می
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ودم هم با این بود اتفاقًا. ولی... اون باید دنبال دل خ-

خوام جلوش رو بگیرم و با یکی بگرده. نمی

 جای دور، دورترش کنم.فرستادنش به یه

خاطر خودتون میگم صدرا. نگاه کن... اون یه به-

 دختر جوونه و...

 میان حرفش پرید و تند گفت:

تونم جلوی هرز رفتن هم یه آدم عاقلم که میمن-

 فکر و چشمم رو بگیرم.
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 دویست_و_پنجاه_و_پنجم

 

آروم باش بچه! حرف اشتباهی که نزدم. خودت هم -

خوب به شرایطتون واقفی. این دختر معصومه. دوماه 

چیز جز اسمش ازش تموم توی جهنم بوده. من هیچ

اشه که یه طوری نگرانش شدم. یادت بدونم و ایننمی

ها خبر بده. خانواده داره که نگرانشن. حداقل به اون

بهشون بگو که دخترشون سالمه و دست آدم امینی 

 بار خودش باهاشون حرف بزنه...امانته. یا بذار یه

ز ها افعاًل زوده تکین. باید یه چندروزی بگذره، آب-

رسیم. قرار نیست جاهاش هم میآسیاب بیفته. به اون

خوام کمکش اش، پنهونش کنم. من... میادهاز خانو

 کنم. تو مگه بهم اعتماد نداری؟
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 خب... چرا.-

 خوبه. پس توی این مورد هم به اعتماد کن...-

به آشپزخانه رفتم تا صبحانه بخورم و تمام تالشم را 

کردم که خود را عادی جلوه دهم. اّما مطمئن بودم می

خانه  اینکه رنگ به رویم نمانده بود. باید در 

ام صحبت توانستم با خانوادهماندم و حّتی نمیمی

شنیدند، چه؟ اگر کنم؟ اگر... اگر درباره تصادفم می

کردند، فهمیدند و کاری که نباید را میباالخره می

 چه؟ 

لیوان آبی را پر کردم و الجرعه سر کشیدم. دستانم 

 لرزید اّما تنم همانند کوره آتش داغ و سوزان بود.می

ای نان و پنیر برداشتم و به هال بازگشتم تا لقمه

نزدیک بخاری بنشینم. چشمم به دفتر و مداد روی 
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میز افتاد و برداشتمشان. دم عمیقی گرفتم و سپس، 

 شروع کردم به نوشتن...

جناب آقای مجِد ارجمند؛ سالم. امیدوارم احوالتان -

تان باشد و به روشنای برف نشسته بر بام خانه

ها. خواستم با این تان، عاری از همه اندوهافکار

مرقومه، دلتان را گرم کنم و بگویم که روزگار من نیز 

تان است. هوای همانند همان برف روی بام خانه

ها را داشته باشید و داستان شکوفه خندان سیب سیب

و درخت کهنسال را برایشان تعریف کنید تا آنان نیز 

 شیفته. روی شوند. ارادتمند شما؛سرخ

انم ام که بتوقدری با کلمات بازی کردهمطمئن بودم به

به آنان خبر از احوال خود بدهم و از نگرانی 

و  ام شدمدربیارمشان. خیره به اسم مستعار انتهای نامه
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لبخند غمگینی بر روی لبانم نقش بست. لیالی 

سم قدر این امجنون، تبدیل به "شیفته" شده بود و چه

 داشتنی بود.دوست برایم ملموس و
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ها باال رفتم. ضربه کوتاهی به نامه را تا کردم و از پله

در اتاق زدم و با شنیدن "بفرمایید" حکمت، داخل 

 شدم.
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 ای ایستادم که پرسید:زده و بااسترس، گوشهخجالت

 سحابی؟چیزی شده؟ حالت خوبه -

خواستم برسونید به آره، آره. فقط... این نامه رو... می-

 دست آقابزرگم. امکانش هست؟

 طرفم دراز کرد و مرّدد گفت:دستش را به

 میشه بخونمش؟-

 آره؛ چیز خاصی نداره.-

دستش دادم. تکین بادّقت به جلوتر رفتم و کاغذ را به

 حاالت چهره او خیره بود و واقعّیتش حّتی خود من

 هم انتظار "نه" شنیدن از او را داشتم.

منظورت از شکوفه سیب، خودتی؟ درخت سیب -

 هم ایشون؟ 
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 شید.کم با تشبیهات دارید آشنا میخوبه، کم-

 استعاره نبود؟-

 لبخندم عمیقتر شد و سر تکان دادم.

 کاریش بکنیم.تونیم یهخوبه. می-

 نامه را به تکین داد و گفت:

تونم برم سمت من فعاًل نمیزحمتش رو تو بکش. -

زار. یه کافه قدیمی خونه و خونواده سحابی. برو الله

کنی که فامیلی صاحبش "مجد" هست. یه پیدا می

پیرمرد فربه با موهای بلند و بسته شده. نامه رو بده 

 بهش.

 سپس به من نگاه کرد و پرسید:
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آدرس رو درست دادم دیگه؟ این چیزی بود که از -

 مونده.دفترت یادم 

 آره؛ درست بود. فقط...-

 نزدیک تکین شدم و با لحنی پر خواهش گفتم:

جدای این نامه؛ اگه دیدید دورش خلوته، خودتون -

به ایشون یه شرح مختصری از احوال من بدید. بگید 

اب ها از آسیکه حالم خوبه و فعاًل نیستم تا وقتی آب

 کار رو بکنید؟تونید اینبیفته. می

مصّممش را از من گرفت و سری به  نگاه جّدی و

 نشان تأیید تکان داد.

تونم. شما برو استراحت کن. ما بعدازظهر آره، می-

درمیایم. همون موقع میرم و نامه رو میدم به 

 پدربزرگت.
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شناختم. دل توی حالی، سر از پا نمیاز شّدت خوش

دلم نبود که آقابزرگ زودتر از احوالم باخبر شود و 

از نگرانی دربیاورد. امیدوار بودم  بقیه را نیز

ای نکنند و دردسری کدامشان هیچ کار احمقانههیچ

 برای خودشان نتراشند...
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استراحتم خالصه شده بود به نشستن و استرس آینده 

مع ج جاتوانستم افکارم را یکرا کشیدن و حّتی نمی

کنم و بر روی موضوعی تمرکز کنم. گونش باز هم 

نگذاشت من به آشپزخانه بروم و خود غذا پخت و 

سفره پهن کرد. غذایمان را کشید و غذای حکمت را 

هم داخل سینی گذاشت. تکین خواست بلند شود که 

 تند گفتم:

 برم براشون.شما زحمت نکشید، خودم می-

سینی گذاشتم  سپس بشقاب غذای خود را نیز داخل

 و ادامه دادم:

خورم که شینم و غذا میهم کنار ایشون میمن-

 احساس تنهایی نکنن. شما راحت باشید.



 

Romanzo_o 1399 

نگاه گونش بین من و تکین چرخید و کنجکاو نگاهم 

 کرد.

 جا راحتی؟مطمئنی اون-

اش زدم و برای راحتی خیالش، لبخندی به نگرانی

 گفتم:

الزمن. شاید ایشون برای غذا خوردن هم کمک -

جا. شما روشون نشه بگن، ولی من هستم اون

 بفرمایید.

ای پخته بود که بویش، هوش از سر برای ناهار قیمه

پراند و عالوه بر کل خانه، مطمئن بودم که بویش می

ر ها باال رفتم و دحّتی در کوچه هم پیچیده بود. از پله

اتاق را با زانویم ُهل دادم. حکمت تند سر جایش 
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خیز شد و با دیدن من، نفسی از سر آسودگی یمن

 کشید.

 شده؟ترسیدم سحابی. چی-

 سینی را از جلوی صورتم پایین آوردم تا بهتر ببینمش.

ناهار آوردم براتون. خودم هم پیش شما غذا -

 خورم.می

 طرفش چرخیدم.در اتاق را دوباره با پایم بستم و به

 ره.های عشق تنها باشن، بهتگفتم اون مرغ-

 نیشخندی زد و تای ابرویی برایم باال انداخت.

 مرغ عشق؟ منظورت تکینه؟-
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روی صندلی نشستم و سینی را بر روی میز کنار 

ر تتخت قرار دادم. سپس میز را آرام، به تخت نزدیک

 کردم تا بتواند راحت رو به میز بنشیند. 

آره. نیستن مگه؟ شاید شما ندیده و نفهمیده باشید، -

 کنم. احساسش میولی من 

خیلی از تفّکراتت فاصله دارن. این دونفر تازه یه -

هم نه از سر رضایت چندوقته ازدواج کردن. اون

 هردوشون.

های آب را دوطرف میز ای باال انداختم و لیوانشانه

 قرار دادم.
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ی عشق رو احساس کردم. بوی هرحال، من بوبه-

 گنِد خوبش کل خونه رو برداشته بود!

 طرف میز چرخید.لبخندی زد و به

 اون بوی قیمه نبود؟-

هم با عشق درست شده دیگه! حاال این رو  قیمه-

 ولش کنید...

 قاشقش را پر غذا کردم و نزدیک دهانش بردم.

 دهنتون رو باز کنید!-
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به من نگاه کرد. سپس که پلک بزند، آنناباور و بی

 قاشق را از من گرفت و سریع گفت:

خاطر زخم سینی صبحونه ازم فاصله داشت و به-

تونستم خم بشم. جای این میز روی شکمم، نمی

 خوبه. 

ای باال انداختم و چنگال را نیز روی میز، شانه

 طرفش هل دادم.به

گفتم شاید دستتون هم درد بکنه! درهرصورت، -

 دهن افتاد. بفرمایید. از

در سکوت و آرامش غذایمان را خوردیم و پس از 

ای بود که با ها، این نخستین وعدهها و شاید سالماه

 خوردم.خیالی آسوده و بدون نگرانی، می
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میز را جمع کردم و خواستم از پشت میز بلند شوم که 

 صدایم زد:

 سحابی؟-

 بله؟-

 کتکشوی اولی همین میز رو باز کن. داخلش یه پا-

 هست، بیارش بیرون.

سینی را پایین تخت گذاشتم و کشو را باز کردم. 

خدای من، داخل این کشویش هم اسحله گذاشته 

 خبر بود مگر؟ بود؟ چه

 جا کجاست؟ اسلحه خونه؟این-

 چندتاش رو دیدی؟-
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زده، خیره به نگاه بشاش و پرتفریحش با چشمانی وق

 شدم و گفتم:

 این دّومیش بود.-

 بردار! پاکتت رو-

ای در داخلش، پاکت را باز کردم و با دیدن شناسنامه

که کنجکاو صفحه اولش را گشودم. ناباور  بی آن

پلکی بزنم، به صفحه اّولش خیره شدم. صدایش 

 باعث شد به خود بیایم و چشم بچرخانم.

 دوستش داری؟-

 لیلی عنقا؟ -

 دونی؟معنی عنقا رو می-

 که... ایهآره؛ اسم یه پرنده افسانه-
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ای به ذهنم اش، ققنوسه! خب... چیز دیگهاسم دیگه-

نرسید و خالقّیت زیادی هم سر انتخاب اسم به خرج 

ندادم. درواقع، هیچ شخصیت جدیدی نبوده. خود 

 واقعیت هستی... 
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موضوعی، قدردان نگاهش کردم و با یادآوری 

 پرسیدم:
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زنن؟ یعنی... اون شناسنامه خودم چی؟ فوتی می-

 شناسنامه لیال سحابی...

ُمرده؟ خب... آره. لیال سحابی درواقع دیگه وجود -

نداره. ممکنه بعدًا استفاده از اون برات دردسر بشه. 

ها یا اماکنی خاص اگه خواستی شناسنامه رو به اداره

که بفهمن صاحب این  جو کافیهونشون بدی، یه پرس

شناسنامه در قید حیات نیست. پس... به لیلی بودنت 

 راضی باش.

ام لبانم را جمع کردم و به عکس صفحه اول شناسنامه

خیره شدم. عکسی که مشخص بود از شناسنامه 

ام کنده شده و پس از اّتصال به شناسنامه جدید، قبلی

 دوباره ُمهر خورده بود. 
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ازش؟ شما... بهم یه زندگی  تونم راضی نباشممی-

 دوباره بخشیدید و تا عمر دارم، قدردانتون هستم.

سپس سر باال آوردم و با لبخند، به چشمانش خیره 

شدم. گوشه ابروی سمت راستش شکسته و زخمی 

اش نیز چند خراش ریز برداشته بود شده بود. پیشانی

 ها راآمدند. اّما... باید آن زخمکه چندان به چشم نمی

 شستم؟هم می

 اش، نگاهم را دزدیدم و تند گفتم:با تک سرفه

 های صورتتون باز مونده.زخم-

نیازی به بستن ندارن. خودشون خوب میشن. تو برو -

کم بهتر شدم، پا میشم از روی هم یهاستراحت کن، من

 تخت.
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جا، بر سینی را برداشتم و شناسنامه را گذاشتم تا همان

درواقع نه اتاقی شخصی داشتم  روی میز اتاقش بماند.

جا جمع کنم، نه حّتی یک که بخواهم وسایلم را آن

 کیف و بقچه کوچک لباسی که دل بهشان خوش کنم. 

سینی را به آشپزخانه بردم و دور هم نشستیم تا 

صحبت کنیم. هرچند تکین سر خود را با کتابی گرم 

 کرده بود و من و گونش، گرم صحبت بودیم. 

طور قرار جا برود، چهکه اگر او نیز از این دانستمنمی

است تنهایی و سکوت را تحّمل کنم. کاش راهی بود 

ش هایکه پیش من بماند اّما... مطمئن بودم که دِل بچه

 نیز برایش تنگ شده و منتظر مادرشان هستند.

آمد تنهایم خداحافظیمان زمان برد. نه او دلش می

ود. هردویمان خواستم که بربگذارد و نه من می
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کردیم. دیگر را درک میدیده بودیم و غِم یکداغ

صحبتی ها همدوست نداشتم حال که پس از مّدت

ام، از دستش بدهم ولی... راه برای خود پیدا کرده

 دیگری نبود...
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 فصل شانزدهم
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 (۹۴۳۱سال  -)گیالن 

 

روزها گذشت و زندگی من خالصه شده بود در 

دانم چندروز بود که عزادار نشستِن کنج دیوار. نمی

بودم. اصال هفتم مادر و برادرم رسیده بود یا نه. از 

طرف آشپزخانه رفتم. لیوانی را اتاقم بیرون آمدم و به

برداشتم، پر از آب کردم و یک نفس سر کشیدمش. 

های داخل سینی و تکه نان هاشاید اگر این لیوان آب

ماند. مطمئن بودم از غذایم نبودند، جانی در تنم نمی

و به زوال  شب ازدواجم تا االن، کلی تکیده شده

ام. روی نگاه کردن به لیالی داخل آینه را نداشتم. رفته

. هایم بیرون زده بودزیر چشمانم گود رفته بود و گونه



 

Romanzo_o 1412 

یک سوم وزنم را  شدت الغر شده بود و شایدبدنم به

 از دست داده بودم. 

پا روی اولین پله گذاشتم که بوی عطر آشنایی، زیر 

مشامم پیچید. سر بلند کردم و به شخصی که 

اش شده بودم، نگاه کردم. این خودش سینهبهسینه

بود؟ یا رویایی بود که خدا دلش به حالم سوخته و در 

 داد؟ بیداری داشت نشانم می

اطرافم نداشتم. مرا که دید، نگاهش درکی از فضای 

هایش روی تک تک اجزای رنگ غم گرفت. چشم

صورتم چرخید و مرا از زیر نظر گذراند. تعّللی کرد و 

آرام، طوری که فقط خودم و خودش بشنویم، زمزمه 

 کرد:

 کار کردی؟با خودت چی-
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اش آب او هم دست کمی از من نداشت. اندام مردانه

خمیده شده بود. یوسف هم  هایشرفته و شانه

 زد...شکسته بود و دم نمی

 کاری که تو با خودت کردی.-

خورد اما هایش تکان مینگاهش رنگ غم گرفت، لب

 شد.ها خارج نمیصدایی از آن

من... قولم رو شکستم لیال... به خدا قسم خورده -

مونم. قول داده بودم عروس بودم که کنارت می

من هم عروس  شدی، تو خونهام میشی. عروس خونه

 شدی ولی... نه عروِس من...

بغض راه نفسم را بسته بود. چرا حتی دیدنش هم 

 ؟کردجای تسکین قلبم، اندوه دلم را بیشتر میبه
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هم باید از خاطر هم... منباید فراموشم کنی. من-

 ببرمت.

وجه راضی هیچدانستم از وضعیت پیش آمده، بهمی

خواست از دستش شکایت کنم. ینبود. اّما دلم م

ند و ام کشکوه کنم و دم نزند. باز لبخند بزند، آشفته

 مرا محکم به آغوش بکشد. 
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تاب دیدن این اندوه نگاهش را نداشتم. او هم دیگر 

چشمانش فروغی نداشتند. آسمان چشمانش را انگار 

ار غلیظی گرفته بود و قصد نداشت حتی با برف غب

 سال بعد هم از بین برود...

مانده را نیز طی کنم که مچ راه افتادم تا چند پله باقی

رفته زمزمه دستم را آرام گرفت و با صدایی تحلیل

 کرد:

زنی که انگار طوری از فراموش کردن حرف می-

 ستخیلی راحته. من یه هفته پیش پاره تنم رو از د

 دادم لیال! 

 بغضم را فرو خوردم و نالیدم:

ازم دردی به یاد نداشته باش تا فراموشم کنی. درد -

هاست. من رو با خاطرات مسّبب همه این یادآوری
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 قدر زود براتبینی که چهخوِشت به یاد بیار و... می

 رنگ میشم...کم

. اش بیرون کشیدممچ دستم را از میان انگشتان یخ زده

خودم را به اتاقم رساندم و در اتاق را کوبیدم. با دو 

م که زانوهایحالیدوباره به گوشه اتاقم پناه بردم و در

هایم هایم روی گونهکشیدم، اشکرا در آغوش می

 روانه شدند.

زور در اتاق زده شد و با چشمانی که حال به

توانستند ببینند، به در خیره شدم و با صدایی گرفته می

 گفتم:

 کیه؟-

 منم لیالجان... بیام داخل؟-
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سیما بود. مادِر... مادر یوسف و همسر دوم جهانگیر. 

نفس عمیقی گرفتم و با بغض، خیسی پای چشمم را 

 با آستین زبر لباسم گرفتم.

 بیاید داخل.-

کردم که اجاق این زن کور بود. شاید همیشه فکر می

ه بقول خودشان ای که بههم برای پنهان کردن رسوایی

بار آورده بودند، حاضر شدند این زن را اجاق کور 

بنامند و یوسف را از خودشان دور کنند. اّما... چرا 

 توانستم متوّجه روابط این خانواده بشوم؟نمی

 کنی؟ دور سرت بگردم.داری گریه می-

ام را باال کشیدم و نگاه از او دزدیدم. یعنی هیچ بینی

داده که هم دل ای از من به دل نداشت؟ناراحتی

پسرش بودم و هم هووی او شده بودم؟ حّتی با فکر 
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شدم. کردن به این روابط هم تا مرگ کشانده می

 طور قرار بود با این وضعیت زندگی کنم؟چه
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ام انگار که سطل آب یخی را بر سر دِل سوخته

دیگر آرام گرفته بودم. حداقل االن، دلیلی ریختند. 

بارم پیدا کرده بودم. برای ادامه دادن این زندگی نکبت
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نفس عمیقی گرفتم و کمی از او دور شدم تا بتوانم 

 ببینمش. دستانش را گرفتم و پرسیدم:

چرا به کسی نمیگید که یوسف کیه؟ حداقل کمتر -

و دونید هربار که این لفظ رحرف بارش کنن. می

 شنوه، چی به سرش میاد؟ می

تونم لیالجان. جهانگیر گفته که اگه چیزی به نمی-

 زنه. گفته این موضوع باید فقطکسی بگم، آتیشم می

خوام کاری کنم که از بین خودمون بمونه. من... نمی

هم یوسف دست من عصبانی بشه و کاری کنه. اون

 ها...رو دوست داره

 لبخند پر غمی زد. دم عمیقی گرفت و میان اشک،

روز هم نشد که  جهانگیر عاشق یوسفه. حّتی یه-

ببینم باهاش غریبی بکنه. یوسف هم... به جهانگیر 
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که... فهمید اون ذاره. حّتی بعد از ایناحترام زیادی می

بار هم به اسم صداش نکرد. باباش نیست. یه

خوام با علنی کردن خانواده واقعی پدری یوسف، نمی

و پسر رو خراب کنم. برای همینه که مجبورم  بین پدر

 ساکت بمونم قربونت برم.

کاری کنید ولی یوسف طفلک داره له میشه. یه-

 توروخدا.

 تلخ خندید و سرش را پایین انداخت.

یادت رفت که جهانگیر چی بهم گفته؟ پاشو مادر... -

 خوابیهات از بیپاشو برو استراحت کن. زیر چشم

 دورت بگردم. شده رنگ شب. پاشو

به روی تخت دراز کشیدم و سیما خاتون نیز کنارم 

 کرد، گفت:که موهایم را نوازش مینشست. درحالی
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که تونستم عروسم رو ببینم، دونم از ایننمی-

حال باشم یا برای بخت بدش غصه بخورم. خوش

دونم که حال یوسفم با تو خوبه لیالجان.  ولی... می

. حواست به خودت هم باشه هوای اون رو داشته باش

ه خدا که با گریقربونت برم. خودت رو از بین نبر. به

و اشک ریختن قرار نیست به عقب برگردیم. فقط 

کنیم. نمیگم عزاداری نکن، امروزمون رو خراب می

 ولی دیگه از زندگیت هم قهر نکن مادر...

 ام را از منگفتم که دلیل زندگیطور به خاتون میچه

ام باشم، نه ودند؟ نه گذاشتند نزد خانوادهگرفته ب

گذاشتند پی احساسم بروم. هردویش را از من گرفتند 

 و انتظار زندگی از من داشتند...
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طرز عجیبی، هوا ماه بود و بهاوایل اردیبهشت

حجم گرما را رحمانه گرم شده بود. تحمل این بی

نداشتم. روی ایواِن باالخانه نشسته بودم و بدون هیچ 

رویم خیره شده بودم. به خط نیلی بهاحساسی، به رو

خورد. بچه که رنگی که آن طرِف دریا، به چشم می

بودم، مادرم به شوخی می گفت اگر از آن خط رد 

شوی و به آن سمِت دریا بروی، به هند خواهی رسید. 

کرده بودم و همیشه آرزو داشتم که من هم باور 
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روزی شناگر ماهری شوم و تمام دریا را تا آن خط 

ید جا از دست بانیلی شنا کنم و به هندوستان بروم. آن

توانم فیل شوم و میام خالص میو نبایدهای خانواده

سواری کنم و غذاهای تند بخورم! اما االن... حاضر 

م را بدهم و به ابودم تمام رویاهای پوچ و بیهوده

ای با مادرم باشم. او حرف جایش... فقط چند لحظه

بزند، از مردِم آن سوی دریا بگوید و من هم با دل و 

کند، روی که نوازشم میحالیجان گوش بدهم. و در

 پاهایش خوابم ببرد...

مهلقا باال آمد و صدایم کرد تا برای ناهار به طبقه 

یدآقا بود که فقط پایین بروم. مهلقا، زن ششِم جمش

چهارده سال داشت و جمشیدآقا هم کاری به کارش 

کرد و با اش استفاده مینداشت. او هم از کودکی



 

Romanzo_o 1424 

شد. با رخوت از روی بازی میهای عمارت همبچه

صندلی بلند شدم، کش و قوسی به بدنم دادم و دستی 

به صورتم کشیدم. صورتم از بس گرم بود که 

ور است. پوستم شعله احساس می کردم آتشی روی

نفسم را کالفه به بیرون فرستادم و پشت سرش به راه 

ا، ها را دوتلی کنان رفت و پلهافتادم. جلوتر از من، لی

ها گرفتم و آرام قدم یکی طی کرد. دستم را به نرده

برداشتم. با حسرت و اندوه، به مهلقا نگاه کردم. مگر 

ین چنین، اینقدر تفاوت سنی داشتیم که من باید اچه

شدم و او، سرخوشانه غم سنگین را متحمل می

کرد؟ فقط پنج سال از او پرید و شادمانی میمی

بزرگتر بودم، فقط پنج سال و عشقم از دست رفته 

بود، مادر و برادرم سوخته بودند، کمِر پدرم راست 
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شد و همسرم... یک پیرمرد مانده بر لِب گور نمی

 بود...

همه، از جمله جمشیدآقا و جهانگیر، سهراب و 

همسرش، دختراِن جمشیدآقا و پنج زِن دیگرش به 

جز مهلقا، و حتی سیما خاتون و پسرش... یوسف... 

 پشِت میز نشسته بودند. 

 شدآمد؟ چندهفته میچندوقت بود که به عمارت نمی

که ندیده بودمش؟ دقیقًا... از آن روزی که گفتم تا 

کنی شده  کند و او... چه پسر حرف گوشفراموشم 

 بود...
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 دویست_و_شصت_و_ششم

 

جلو رفتم و به اشاره جمشیدآقا، کنار جهانگیر، که در 

اقوی رمق، به چآن سِر میز نشسته بود، جا گرفتم و بی

ای روی میز خیره شدم. برق آن چاقو، افکار نقره

انداخت و حّتی از فکر کردن بهشان سرم می شومی به

 گرفت.هم دلم آرامش می

خدمتکارها غذا را آوردند و روی میز گذاشتند. با 

فاصله نیم متر به نیم متر، یک مرغ بریان قرار دادند و 

در وسط میز، یک بوقلمون تنوری بزرگ گذاشتند. 

نگاهم به بوقلمون افتاد. به آن تن چاق و رنگ 
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اش. به سر بریده و پاهای نارنجِی کریهای و قهوه

 اش. سوخته

یک آن، تصویری از مادرم که در آتش دست و پا 

شد، در ذهنم تداعی شد. زد و تنش سرخ میمی

های مادرم در سرم هایم را بستم. صدای فریادچشم

هایم می لرزد و کردم دستپیچید. احساس میمی

را باز  هایمزند. چشمزمان، شخصی صدایم میهم

 جان و لرزانم را به بوقلمون دوختم. کردم و نگاه بی

ام دارند باال احساس کردم تمام محتویات معده

آیند. هرچه خورده و نخورده بودم داشتند می

آوردند. جوشیدند و به سمت دهانم هجوم میمی

دستم را جلوی دهانم گرفتم و عق زدم. جهانگیر 

ارم نشسته بود، جویای احوالم شد. شهنار، که کن
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ام گذاشته بود و نگران، صدایم دستش را روی شانه

زد. از پشت میز پریدم و به طرف حیاط رفتم. خود می

ترین درخت رساندم و دستم را به را به پای نزدیک

تن پیرش گرفتم، و تا جان داشتم عق زدم. آن قدر 

 عق زدم که صدای کل کشیدن زنان عمارت بلند شد...

د را به درخت تکیه دادم. سر خوردم و رمق، خوبی

روی خاک نشستم. صدای جهانگیر را از پشت سرم 

 کرد.شنیدم که آرام، صدایم می

 لیال؟ حالت خوبه دخترجان؟-

خواست خورد. دلم میحالم از صدایش به هم می

ام را باال دوباره عق بزنم. دوباره تمام محتویات معده

خورد. حالم از می اش به همبیاورم. حالم از قیافه



 

Romanzo_o 1429 

خورد. حالم حتی از آن قلب صدایش به هم می

 خورد... مهربانش هم به هم می
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 دویست_و_شصت_و_هفتم

 

های این عمارت برایم دست خودم نبود، تمام آدم

منفور شده بودند. پس از گذشت دو ماه، باز نتوانسته 

ها به من ظلم را فراموش کنم. این آدمبودم آن حادثه 
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ها مرا قربانی اجبارهایشان کردند. این کردند. این آدم

 ها خانواده مرا ُکشتند!آدم

 من خوبم... نیازی به ترحم کسی ندارم.-

 ترحم چیه دختر؟ نگرانتم... چی شد؟-

هایم گرفت. دور دهانم را با شهناز آمد و از شانه

ان آب به دستم داد. لبخند دستمالی تمیز کرد یک لیو

 کوچکی روی لب داشت، خم شد و در گوشم گفت:

فکر نمی کردم جهانگیر هنوزم توانشو داشته باشه، -

 تبریک میگم لیال!

توانستم حرف هایشان را هضم کنم... این نمی

 گفتند؟ ها چه بود که میوپرتچرت
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سیما خاتون نیز به بیرون آمد. سپس کمکم کرد تا 

و مرا به داخل خانه برد. جمشیدآقا نگاه  بلند شوم

ای به من انداخت و به دخترهایش اشاره پیروزمندانه

کرد که مرا باال ببرند و بگذارند استراحت کنم تا قابله 

ه کردم کام بیاید. گیج بودم. احساس میبرای معاینه

روم. چه به سرم آمده بود؟از دارم روی ابرها راه می

ها داشتند از چه چیزی صحبت مآد این گذشته، این

 کردند؟می

یردند که ایستادم و به به زور داشتند مرا باال می

طرفشان چرخیدم. رو به جمشیدآقا، با صدایی 

 رفته گفتم:تحلیل

 قابله برای چی؟ مگه چی شده؟-
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هایش نشاند و گازی به ران مرغ پوزخندی روی لب

 زد.

اون راه واقعًا خبر نداری یا خودت رو زدی به -

خواد قایم ای... نمیعروس خانوم؟ معلومه که حامله

کنی. غریبه که نداریم. ولی مبارک باشه عروس؛ 

خون برای مال باالخره جهانگیر هم باید یه وارث هم

 و اموالش داشته باشه یا نه.

و یوسف نگاه کرد و پوزخند آشکاری به رویش زد. 

من، از یوسف که با شنیدن جمله جمشیدآقا درباره 

عصبانیت سرخ شده بود، با جمله آخرش گر گرفت و 

زور نفس توانستم ببینم که بهاز پشت میز بلند شد. می

 شّدت در هم بودند.هایش بهگرفت و اخممی

 پله آمد تا به اتاقش برود.حرف به طرف راهبی
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چهره، دور دهانش را با پشت دستش تمیز کرد و گل

 ت.و دنباله حرف شوهرش را گرف
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 دویست_و_شصت_و_پنجم

 

طرز عجیبی، هوا ماه بود و بهاوایل اردیبهشت

رحمانه گرم شده بود. تحمل این حجم گرما را بی

نداشتم. روی ایواِن باالخانه نشسته بودم و بدون هیچ 

رویم خیره شده بودم. به خط نیلی بهاحساسی، به رو
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خورد. بچه که ه آن طرِف دریا، به چشم میرنگی ک

بودم، مادرم به شوخی می گفت اگر از آن خط رد 

شوی و به آن سمِت دریا بروی، به هند خواهی رسید. 

من هم باور کرده بودم و همیشه آرزو داشتم که 

روزی شناگر ماهری شوم و تمام دریا را تا آن خط 

اید از دست بجا نیلی شنا کنم و به هندوستان بروم. آن

توانم فیل شوم و میام خالص میو نبایدهای خانواده

سواری کنم و غذاهای تند بخورم! اما االن... حاضر 

ام را بدهم و به بودم تمام رویاهای پوچ و بیهوده

ای با مادرم باشم. او حرف جایش... فقط چند لحظه

بزند، از مردِم آن سوی دریا بگوید و من هم با دل و 

کند، روی که نوازشم میحالیش بدهم. و درجان گو

 پاهایش خوابم ببرد...
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مهلقا باال آمد و صدایم کرد تا برای ناهار به طبقه 

پایین بروم. مهلقا، زن ششِم جمشیدآقا بود که فقط 

چهارده سال داشت و جمشیدآقا هم کاری به کارش 

کرد و با اش استفاده مینداشت. او هم از کودکی

شد. با رخوت از روی بازی میرت همهای عمابچه

صندلی بلند شدم، کش و قوسی به بدنم دادم و دستی 

به صورتم کشیدم. صورتم از بس گرم بود که 

ور است. احساس می کردم آتشی روی پوستم شعله

نفسم را کالفه به بیرون فرستادم و پشت سرش به راه 

تا، دوها را لی کنان رفت و پلهافتادم. جلوتر از من، لی

ها گرفتم و آرام قدم یکی طی کرد. دستم را به نرده

برداشتم. با حسرت و اندوه، به مهلقا نگاه کردم. مگر 

ین چنین، اقدر تفاوت سنی داشتیم که من باید اینچه
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شدم و او، سرخوشانه غم سنگین را متحمل می

کرد؟ فقط پنج سال از او پرید و شادمانی میمی

ج سال و عشقم از دست رفته بزرگتر بودم، فقط پن

بود، مادر و برادرم سوخته بودند، کمِر پدرم راست 

شد و همسرم... یک پیرمرد مانده بر لِب گور نمی

 بود...

همه، از جمله جمشیدآقا و جهانگیر، سهراب و 

همسرش، دختراِن جمشیدآقا و پنج زِن دیگرش به 

جز مهلقا، و حتی سیما خاتون و پسرش... یوسف... 

 میز نشسته بودند.  پشِت

 شدآمد؟ چندهفته میچندوقت بود که به عمارت نمی

که ندیده بودمش؟ دقیقًا... از آن روزی که گفتم تا 
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کنی شده  فراموشم کند و او... چه پسر حرف گوش

 بود...
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 دویست_و_شصت_و_ششم

 

کنار جهانگیر، که در جلو رفتم و به اشاره جمشیدآقا، 

اقوی رمق، به چآن سِر میز نشسته بود، جا گرفتم و بی

ای روی میز خیره شدم. برق آن چاقو، افکار نقره
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انداخت و حّتی از فکر کردن بهشان شومی به سرم می

 گرفت.هم دلم آرامش می

خدمتکارها غذا را آوردند و روی میز گذاشتند. با 

 یک مرغ بریان قرار دادند وفاصله نیم متر به نیم متر، 

در وسط میز، یک بوقلمون تنوری بزرگ گذاشتند. 

نگاهم به بوقلمون افتاد. به آن تن چاق و رنگ 

اش. به سر بریده و پاهای ای و نارنجِی کریهقهوه

 اش. سوخته

یک آن، تصویری از مادرم که در آتش دست و پا 

شد، در ذهنم تداعی شد. زد و تنش سرخ میمی

های مادرم در سرم هایم را بستم. صدای فریادچشم

هایم می لرزد و کردم دستپیچید. احساس میمی
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هایم را باز زند. چشمزمان، شخصی صدایم میهم

 جان و لرزانم را به بوقلمون دوختم. کردم و نگاه بی

ام دارند باال احساس کردم تمام محتویات معده

داشتند  آیند. هرچه خورده و نخورده بودممی

آوردند. جوشیدند و به سمت دهانم هجوم میمی

دستم را جلوی دهانم گرفتم و عق زدم. جهانگیر 

جویای احوالم شد. شهنار، که کنارم نشسته بود، 

ام گذاشته بود و نگران، صدایم دستش را روی شانه

زد. از پشت میز پریدم و به طرف حیاط رفتم. خود می

رساندم و دستم را به  ترین درخترا به پای نزدیک

تن پیرش گرفتم، و تا جان داشتم عق زدم. آن قدر 

 عق زدم که صدای کل کشیدن زنان عمارت بلند شد...
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رمق، خود را به درخت تکیه دادم. سر خوردم و بی

روی خاک نشستم. صدای جهانگیر را از پشت سرم 

 کرد.شنیدم که آرام، صدایم می

 لیال؟ حالت خوبه دخترجان؟-

خواست خورد. دلم میحالم از صدایش به هم می

ام را باال دوباره عق بزنم. دوباره تمام محتویات معده

خورد. حالم از اش به هم میبیاورم. حالم از قیافه

خورد. حالم حتی از آن قلب صدایش به هم می

 خورد... مهربانش هم به هم می
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 ست_و_شصت_و_هفتمدوی

 

های این عمارت برایم دست خودم نبود، تمام آدم

منفور شده بودند. پس از گذشت دو ماه، باز نتوانسته 

ها به من ظلم بودم آن حادثه را فراموش کنم. این آدم

ها مرا قربانی اجبارهایشان کردند. این کردند. این آدم

 ها خانواده مرا ُکشتند!آدم

 به ترحم کسی ندارم. من خوبم... نیازی-

 ترحم چیه دختر؟ نگرانتم... چی شد؟-
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هایم گرفت. دور دهانم را با شهناز آمد و از شانه

دستمالی تمیز کرد یک لیوان آب به دستم داد. لبخند 

 کوچکی روی لب داشت، خم شد و در گوشم گفت:

فکر نمی کردم جهانگیر هنوزم توانشو داشته باشه، -

 تبریک میگم لیال!

توانستم حرف هایشان را هضم کنم... این نمی

 گفتند؟ ها چه بود که میوپرتچرت

سیما خاتون نیز به بیرون آمد. سپس کمکم کرد تا 

بلند شوم و مرا به داخل خانه برد. جمشیدآقا نگاه 

ای به من انداخت و به دخترهایش اشاره پیروزمندانه

قابله  اکرد که مرا باال ببرند و بگذارند استراحت کنم ت

ه کردم کام بیاید. گیج بودم. احساس میبرای معاینه

روم. چه به سرم آمده بود؟از دارم روی ابرها راه می
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ها داشتند از چه چیزی صحبت آدم این گذشته، این

 کردند؟می

یردند که ایستادم و به به زور داشتند مرا باال می

طرفشان چرخیدم. رو به جمشیدآقا، با صدایی 

 رفته گفتم:تحلیل

 قابله برای چی؟ مگه چی شده؟-

هایش نشاند و گازی به ران مرغ پوزخندی روی لب

 زد.

واقعًا خبر نداری یا خودت رو زدی به اون راه -

خواد قایم ای... نمیعروس خانوم؟ معلومه که حامله

کنی. غریبه که نداریم. ولی مبارک باشه عروس؛ 

خون برای مال باالخره جهانگیر هم باید یه وارث هم

 و اموالش داشته باشه یا نه.
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و یوسف نگاه کرد و پوزخند آشکاری به رویش زد. 

یوسف که با شنیدن جمله جمشیدآقا درباره من، از 

عصبانیت سرخ شده بود، با جمله آخرش گر گرفت و 

زور نفس توانستم ببینم که بهاز پشت میز بلند شد. می

 م بودند.شّدت در ههایش بهگرفت و اخممی

 پله آمد تا به اتاقش برود.حرف به طرف راهبی

چهره، دور دهانش را با پشت دستش تمیز کرد و گل

 و دنباله حرف شوهرش را گرفت.
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 دویست_و_شصت_و_هشتم

 

قابله نیستش، یه مدت برای سر زدن به خواهرش -

 گرده.دیگه برنمیرفته شهر. تا چند هفته 

چهره گرفت. یوسف را صدا زد جمشیدآقا نگاه از گل

 رحمی تمام گفت:شرمی و بیو با بی

یوسف؟ پسرجان تو مگه دکتر نیستی؟ پس... تو هم -

 ست یا نه.تونی بفهمی این عروس کوچیکه حاملهمی

 ها؟

جا یوسف که مرا هم پشت سر گذاشته بود، همان

یش مشت شدند. تحّمل این هاایستاد و دیدم که دست

ها را ها را نداشت... تحّمل هیچ کدام از این آدمحرف
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تک اعضای این خانه را نداشت. اگر به او بود... تک

 فرستاد.سالخی می کرد و به درک می

توانستم الم تا کام چنان در بهت بودم و نمیمن هم

قدری سریع رخ داده بود که به چیز بهحرفی بزنم. همه

داد. حّتی مجالی برای فکر کردن و حرف زدن نمیمن 

 دیگر جانی هم برای مخالفت با آنان نداشتم.

 سمت جمشیدآقا بچرخد، با صداییکه بهآنیوسف بی

 که از شّدت خشم دورگه شده بود، غّرید:

 من دکتر زنان نیستم جمشیدآقا!-

چه فرقی داره؟ مگه زن حامله هم آدم نیست؟ یا -

 و یه دسته دیگه هستن؟نکنه این ها ت

اش، که سوگولی جمشیدآقا بود، دستش را زن کناری

 جویانه گفت:روی دست او گذاشت و دل
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مونیم قابله از شهر ول کن جمشید، منتظر می-

 برگرده. فعاًل اون دختر رو بفرستید استراحت.

نه. من اصاًل صبر ندارم. یوسف؟ منتظر چی هستی -

 پسرجان؟

ی جمشیدآقل، از کنار یوسف هاتوّجه به حرفبی

گذشتم و به طبقه باال رفتم. موقع باال رفتن، برگشتم و 

توانستم برق اشک یک لحظه کوتاه نگاهش کردم. می

هایش ببینم... یوسف... داشت گریه را در چشم

دیدم... ُمردم و او را چنین نمیمیشکرد؟ کاش می

 ُمردم! کاش می

گفتم که به سر میز به اتاقم پناه بردم و به دخترها 

ناهارشان بازگردند. صدای جر و بحِث جمشیدآقا و 
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آمد. یک ربع بعد، انگار یوسف، حتی تا اتاقم هم می

 اند، وارد اتاقم شد. که به اجبار یوسف را راضی کرده
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 دویست_و_شصت_و_نهم

 

ن یزی بگویم و از آتوانستم چزبانم بند آمده بود. نمی

بدتر... بعد از چندهفته و در چنین شرایطی، با یوسف 

 تنها شده بودم تا حرف بزنم.
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وجور کردم. کیفش را روی خودم را روی تخت جمع

میز کنار تختم گذاشت و خودش هم نزدیک تخت، 

زیر، به بهای نشست و سرروی صندلی چوبی کهنه

 زمین خیره شد. 

به بیرون فرستاد که دل من  نفسش را چنان سوزناک

توانستم او را در این حال ببینم و هم به درد آمد. نمی

خیالی بزنم. برایم دور از انتظار بود که خود را به بی

روزی یوسفم... به چنین حالی بیفتد و من نه تنها 

 نتوانم درمانش کنم، بلکه دردش هم خودم باشم... 

ردارد که خم شد و خواست کیفش را از روی میز ب

تر، کیف را برداشتم و به طرفش گرفتم. سرش سریع

 را باال آورد و نگاهمان در هم گره خورد. 
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تاب تماشای این چشماِن سرخ را نداشتم. سرم را 

 پایین انداختم و با استرس و غم، چشم بستم. 

د. رویم نشسته بوبهدرست مثل یک شخِص غریبه، رو

ه مرا تا به حال ندیده شناخت... انگار کانگار مرا نمی

بود! انگار من همانی نبودم که حاضر بود جانش را 

بدهد تا اشک بر گوشه چشمش ننشیند. دلم به حال 

توانستم چیزی بگویم که سوخت. کاش میبِد دلم می

 مسکنی بر دل داغ دیده هردویمان باشد...

 خب... چه عالئمی داری؟-

 یوسف؟-

 یادداشت کردنش ادامه داد.که نگاهم کند، به بدون این

به جز حالت تهوع... خستگی، سرگیجه، و گرفتگی -

 عضالت هم داری؟
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 دوباره صدایش زدم:

 یوسف؟-

باز سرش را بلند نکرد تا نگاهم کند. نفسش را با 

ای سکوت کرد. شّدت بیرون فرستاد و لحظه

 هایش را بست و آرام گفت:چشم

و تازه تو دو،  که ممکنه حامله باشیبا توجه به این-

هات سه ماه اولتی... حساس شدن یا دردی تو سینه

 هم داری؟

دانستم چه بگویم. برای بار آخر، ُگر گرفته بودم. نمی

 تر از قبل صدایش زدم:آرام

 یوسف؟-
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 دویست_و_هفتادم

 

 لرزید.سرش را باال آورد و نگاهم کرد. نگاهش می

گشت و من... آرام هایش دنبال نگاه لیالیش میچشم

 زده گفتم:و خجالت

من با آقاجهانگیر... یعنی... اون هیچ کاری باهام -

دیگه رو هم نداشته... من و اون... حتی دست هم

 نگرفتیم.
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لرزد. تاب آن نگاه اش آرام میکردم که چانهحس می

رم ه سسوزان را نداشتم. یوسف... داشتی چه بالیی ب

آوردی؟ سرم را پایین انداختم که احساس کردم می

ام اش را زیر چانهتر شد. انگشت اشارهنزدیک

گذاشت. سرم را باال آورد و در چشم هایم خیره شد. 

که حرفی بزند، به طرفم خم شد و بوسه بدون این

 ام کاشت. نرمی روی پیشانی

 هایم رنگ گرفتند و بدون توجه به گرمایی کهگونه

 هایم را از سر لّذت بستم. زیر پوستم دویده بود، چشم

که هم وقتیکار کرده بودم؟ آنمن با هردویمان چه

گرفت طور دلمان با همین بوسه کوچک آرام میاین

رحمی تمام، از او بخواهم تا طور توانستم با بیو... چه

 فراموشمان کند؟
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از من فاصله گرفت و در یک آن، وسایلش را جمع 

رفت؟ من.. حرف بدی گفته رد. باز کجا داشت میک

 بودم؟ یا کار اشتباهی کردم؟

 یوسف؟-

دم در ایستاد اما نگاهم نکرد. نفس عمیقی گرفت، 

سرش را پایین انداخت و از اتاق بیرون رفت. بیرون 

اتاق، وقتی در باز شد، سیما خاتون را دیدم که منتظر 

 کرد.ایستاده بود و به یوسف نگاه می

 ون حامله نیست. فقط گرمازده شده، همین. ا-

 تو مطمئنی؟-

 آره، عالئمش رو نداشت.-
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و بدون حرف دیگری، از جلوی در کنار رفت و من، 

 هایش ماندم. او... مرا باور کرده بود؟مبهوت حرف

سیما خاتون داخل شد و تا خواست دهان باز کند، 

کوچیک خانم، زن پنجم خان که خودش پنج دختر 

باز هم آبستن بود، داخل شد و شادمان،  داشت و

نگاهمان کرد. به شانس بدم لعنت فرستادم و در دل 

آرزو کردم که ای کاش در اتاقم قفل داشت تا اتاق را 

 کردم.قفل می

هلک خودش را به ما رساند، روی صندلی کنار هلک

 اش گفت:تختم نشست و با همان سرخوشی ذاتی

 خب چی شد؟ به سالمـ...-

 حامله نیست، فقط گرمازده شده!-
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 دویست_و_هفتاد_و_یکم

 

 ای زد.دمغ نگاهمان کرد و لبخند دلجویانه

ای. ، باز تالش کنی حاملهها لیال جونناراحت نباشی-

بینی؟ سِر این شیشمی کال همین جمشیدآقا رو می

ه کردم باز بتونکرده بودم. فکرشم نمی ازش قطع امید

اش! ناراحت بینی که، اینم نتیجهبارور باشه. اما می

ها، فاصله سنی جهانگیر و جمشید زیاد نیست، نباش

 کال خانواده اینا مشکلی توی این مورد ندارن.
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شدم و سیما من هرلحظه بیشتر از قبل سرخ می

امزه و گزید تا نخندد. کوچیک خانم بخاتون لب می

زد. نسبت به بقیه زنان خان، بیشتر پروا حرف میبی

دوستش داشتم اما همچنان از دستش حرصی بودم که 

آمد و بد موقع مزاحممان شد! کاش حداقل نمی

توانستم کمی با سیما خاتون درباره یوسف صحبت می

 کنم.

ای هم ماندند و حرف زدیم. سیما خاتون چند دقیقه

دش کرد و گفت بیرون بروند بازویش را گرفت، بلن

که استراحت کنم. قدردانش بودم چون واقعًا حال 

اش هیچ خوبی نداشتم. یوسف هم پس از معاینه

طور، مرا به حال خودم دارویی تجویز نکرد و همان

 رها کرد و رفت!
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کوچیک خانم از اتاق بیرون رفت و خاتون پیش از 

 بستن در، به آرامی گفت:

میام تا با هم حرف بزنیم. باشه حالت که بهتر شد، -

 مادر؟

 باشه... خیلی ممنون.-

در را بست و مرا با خیاالت خود تنها گذاشت. دیدن 

یوسف، حال بدم را کمی بهتر کرده بود اّما این 

 دوامی نداشت. خوشی

روز، خاتون را خیلی کم دیدم و یوسف  پس از آن

ای در شهر گرفته بود و را... کمتر از سابق. خانه

رفت. زد و میبار، به عمارت سر میهرچندوقت یک

باز فصل امتحانات رسید و دلم پر کشید برای 

ه نودانشگاهم. برای گشت زدنشهای خیابان بیست
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 هنهن تابلوی کاسفند. برای کافه قدیمی پدربزرگ با آ

اش. برای سینما و بربادرفته و دستی کاری شدهمنّبت

شد. دلم برای که میان دست مردانه یوسف، گرم می

کشید، برای کالس و شیطنت بعد کالسمان پر می

و  فرستادندنظراتی که با شوق به "لیالی مجنون" می

درخشش چشمان دایی، که هردفعه بیشتر از قبل 

 شد. می

جره بلند شدم و به طرف میز تحریر گوشه از لب پن

اتاق رفتم. کاغد و قلمی از کشو بیرون کشیدم و 

 پشت میز نشستم. 
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 دویست_و_هفتاد_و_دوم

 

به یاد آن روزها... به یاد روزهایی که مهران تشویقم 

اند. خوهایم را میکرد و با غرور و افتخار، نوشتهمی

خواند و حاال... این ستاره شان میمرا ستاره مجله

سوخت! چیزی کرد... داشت میدیگر داصت افول می

رسید. چشمانم را محکم روی هم فشردم به ذهنم نمی

 و دقایقی بعد، مدادم بر روی تن کاغذ رقصید.

کنی گاهی ولی من را نمی بینی / نه این نگاهم می

 بینی.را نمی لیالی مجنون را، نه این زن

نگاهت را در آئینه یقینا دیده ای عمری / ولی این 

 بینیآتشی که زد به خرمن را نمی
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داند / تو اما دلی بستم به چشمانت که دل کندن نمی

 از تمام من به جز تن را نمی بینی

کردم برایت این خزان را هم / ولی بهاری تازه می

 بینیشب بوی گل کرده به دامن را نمی

شبیه دوست شاید نه ولی خنجر نبودم من / چه آمد 

 بینیبر سرت آخر که دشمن را نمی

ی کننگاهم می کنی اما شبیه خاطراتی دور / نگاهم می

 بینی* )طاهره اباذری هریس(گاهی ولی من را نمی

 "لیالِی مجنون"

ای گذاشتم و روی میز قرار کاغد را درون پاکت نامه

ی پاکت نوشتم و منتظر دادمش. آدرس نشریه را رو

 ماندم تا جهانگیر بیاید و پاکت را به او بدهم. 
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سر شب بود که برای برداشتن وسایلش به اتاق آمد. 

طرفش رفتم و اصرار کردم که نامه را به مرکز پست به

ببرد. با کراهت قبول کرد و به قصد اتاق خاتون، اتاق 

را مگفت بهتر است پیش او بماند و مرا ترک کرد. می

ازه گفتند. دیگر تاذیت نکند. بقیه هم دیگر چیزی نمی

 عروسشان نبودم و حق ایراد گرفتن نداشتند. 

طرف تختم رفتم و باز رویش چمبره زدم. تمام به

جا، بیدار نشستم. حتی حوصله خوابیدن صبح را همان

ای که از را هم نداشتم. با صدای در، چشم از نقطه

فتم و به درگاه در چشم دیشب به آن خیره بودم گر

 دوختم.

 بله؟-

 تونم بیام داخل؟می-
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یک آن انگار که سر و تهم کرده باشند، تمام خون 

را  هایم نبض گرفتند. نفسمبدنم به سرم دوید و شقیقه

در سینه حبس کردم و منتظر صدای دیگری از او 

ماندم. واقعًا... خودش بود؟ یا داشتم در خیال خود، 

 دم؟شنیصدایش را می
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 دویست_و_هفتاد_و_سوم

 

 لیال؟ -
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ام جور کردم و دستی به موهای آشفتهوخود را جمع

کشیدم. بلند شدم و بااسترس، سر پا ایستادم. در اتاق 

را باز کرد و داخل شد. یک کیف بزرگ در دست 

داشت و کمی انگار رنگ به رویش داشت. در دل 

ا را شکر کردم و بااشتیاق و منتظره، خیره نگاهش خد

 کردم.

 سالم، صبحت بخیر.-

 نیمچه لبخندی زد و سر تکان داد.

سر رفتم صبح شما هم بخیر خانوم. من... دیروز یه-

 ها رو برات گرفتم.بیرون و... این

زده بر روی روی تخت گذاشت. ذوق و کیف را به

ه توّجه بزد. بیتخت نشستم و او هم به دیوار تکیه 

ه همسنگینی نگاهش، کیف را باز کردم و با دیدن آن
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کتاب، درونم پر از شعف و شادی شد. خدای من... 

 ها متعلق به من بودند؟همه این

 ها...این کتاب-

به مادرم گفتم که برات بیاره. گفت داره به بابا -

صبحونه میده و... خودم مزاحمت بشم. گفتم همه 

 سوزی... از دست دادی و...... آتیشوسایلت رو توی

 لبخند پهنی روی لبانم نشست و قدردان گفتم:

قدر برام باارزشن. دونی چهخیلی ازت ممنونم. نمی-

زدم های در و دیوار زل میکم دیگه هم به ترکاگه یه

شمردم، قطعًا های بیرون اتاقم رو میدرخت و شاخه

 شدم.دیوانه می
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اش را از دیوار نشاند و تکیهلبخند محو روی لبانش 

طرفم قدم برداشت و کیسه کوچکی را نیز گرفت. به

 طرفم گرفت.به

 تولدت مبارک عروسک.-

 اش خیره شدم.که پلک بزنم، به چشمان آسمانیآنبی

زد؟ امروز... امروز تولد من او... درباره چه حرف می

 بود؟

 تولدم؟ مگه...-

دونستم ده بودم. نمیات دیآره؛ امروزه. داخل پرونده-

خواست... اولین تولدت رو دختِر تابستونی. دلم می

 باهم جشن بگیریم و... 

 نگاه از من گرفت و زمزمه کرد:
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 نشد...-

ام را پس بزنم و از سعی کردم آن احوال بد و منفی

اش، لّذت ببرم. با جا و هدیهحضور او در این

 صدایش، حواسم را جمع کرده و نگاهش کردم.

 خوای این رو از من بگیری؟نمی-
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 زده گشودمش.کیسه را از کف دستش برداشتم و ذوق

با دیدم گردنبند ظریف و زیبایی که داخلش بود، 

چشمانم پر شدند. گردنبندی با طرح عارفی که 

بااشتیاق در درحال رقص سماعی بود. گردنبند را 

 دست فشردم و با لبخند غمگینی نگاهش کردم.

گفتم شاید برای یک عاشق طریقت سوفیانه موالنا -

 یادگاری زیبایی بشه. دوستش داری؟

تونم دوستش نداشته باشم؟ ازت من... مگه می-

 دونم چی بگم.دونم... نمیممنونم. نمی

ابرو، به کیف اشاره ولبخندش عمق گرفت و با چشم

 د.کر

ات نبودن، بینی؟ اگه موردعالقههات رو نمیکتاب-

 بگو عوضشون کنم.
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ها را بیرون کشیدم و باعشق نگاهشان یکی دیوانیکی

کردم. مثنوی معنوی موالنا. دیوان عطار نیشابوری. 

دیوان سعدی و چند جلد شاهنامه شامل اشعار و 

 شد عاشقشان نباشم؟تفسیرش. می

 دیدم!از شاهنامه رو میمن خواب داشتن این نسخه -

چیز تونی توی واقعیت ببینیش. راستی... همهحاال می-

 رو بیرون کشیدی؟ 

باتردید به کیف نگاه کردم و تکاندمش که باز سنگین 

به نظرم رسید. زیپ دیگرش را که باز کردم، متوّجه 

دفترها و لوازم تحریر داخلش شدم. از شّدت اشتیاق 

ن بودم که اگر یوسف کنار ام گرفته بود و مطمئگریه

قدر توانست اینطور میزدم زیر گریه. چهنبود، می
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هایی که به او هم با وجود همه حرفخوب باشد؟ آن

 زده بودم؟

نفس عمیقی گرفتم تا التهاب درونم کمتر شود و با 

 لبخندی عمیق، نگاهش کردم.

امروز، بهترین روِز چندماه اخیرمه. ازت ممنونم -

کردم که... یه روز بتونم رو هم نمییوسف. فکرش 

 حال باشم و بخندم.دوباره خوش

ها را باز کردم و خواستم متن نوشته از دیوان و یکی

 داخلش را بخوانم که تند گفت:

 بعدًا بخونشون. این قصه سر دراز دارد.-

 کتاب را بستم و کنار بقیه گذاشتمشان.

 باشه! مگه چی داخلش نوشتی؟-
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. هانیست. ارجاعت دادم به بقیه کتابچیز خاصی -

 شون لّذت ببری! و...تونی از مطالعهمی

 نفس عمیقی گرفت و لبش را تر کرد.

ای خواستی، بگو برات بگیرم. اگه کتاب دیگه-

 دوروز دیگه، یه سر بیام. -احتماال یکی
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 گفتم: تعّللبی
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ام رو های دانشگاهی مربوط به رشتههمه کتاب-

 خوام. می

ای باال با ابروهایی باالپریده نگاهم کرد که شانه

 انداختم و لب برچیدم.

 که... جا بمونم؟ منقراره تا آخر عمرم همین-

 نگاهی به در انداختم و ادامه دادم:نیم

ن... من که باالخره قراره از این خراب شده برم بیرو-

موقع، خوب هم خوام برگردم دانشگاه. تا اونمی

های موقع... دیگه کمکخونم. اونهام رو میدرس

 شما هم احتیاجی ندارم آقای دکتر!

 کالفه دور خودش چرخید و سردرگم گفت:

 اش فکر کنم.تونم حّتی دربارهمن... لیال من نمی-
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 ام فروکش کرد و دمغ پرسیدم:تمام اشتیاق آن لحظه

 برای چی؟ تو...-

 میان حرفم پرید و گفت:

چون بودن با تو و رسیدن بهت، برابره با مرگ پدرم. -

تونیم باهم باشیم. من فقط توی این شرایط... می

دونم که تو خوام به مرگ بابام فکر کنم. مینمی

آرزوت اینه و شاید حّتی مادرم هم مثل تو باشه اّما... 

 کنم. خوام بهش فکربرای من... نمی

 یعنی... بودن با من عذابت میده؟-

پایین تخت، جلوی پایم زانو زد و خیره به چشمانم 

 شد.
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بودن با تو برام تبدیل شده به یه عذاب دوست -

داشتنی که قراره در قبال از دست دادن عزیزی، یه 

عزیز دیگه برگرده پیشم. بودن باهات... اّتفاقیه که 

ل باشم یا حادونم باید از رخدادش خوشنمی

 ناراحت.

 زده گفت:جانم را در دست گرفت و غمدستان کم

م دونبینمش، نمیها توی خواب میحّتی وقتی شب-

ونم از تکه باید اون رو رویا تلّقی کنم یا کابوس... نمی

تونم هم منکر ته دل این اّتفاق رو بخوام و نمی

 خواسته دلم بشم. من...

 دستانم را رها کرد و از پیش پایم بلند شد. 



 

Romanzo_o 1475 

من هنوز توی مرحله انکار گیر کردم لیال. انکار -

هرچیزی که اّتفاق افتاده. انکار از دست دادن تو. انکار 

 ام، باهام کردن و... تو...کاری که خانواده

 آهی کشید و زیرچشمی نگاهم کرد.

تو هم با روندن من از خودت، تیر آخر رو زدی -

 لیال.

سرم را پایین انداختم و به جلد چرم کتاب روی پایم 

 خیره شدم.

موقع... دادم... اونکاری رو کردم که باید انجام می-

 دونستم.ات نمیچیز دربارهمن هیچ
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نفس عمیقی گرفت و شروع به قدم زدن داخل اتاق 

 کرد.

چیز رو کردم همهدونستی؟ فکر میچی رو نمی-

 ام بهت گفته بودم.درباره خانواده

 عصبی گفتم:

 تو حتی نگفتی پدرت کیه یوسف!-

 نگفتم؟ مطمئنی لیال؟-
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آره. چون هیچ اسمی از خانواده جمشیدآقا و اهل -

دونستم تو پسر عمارتش نبردی. من حّتی اگه می

جا ذاشتم کارم به اینذاشتم... نمیجهانگیری، نمی

 بکشه.

نزدیکم شد و جلوی پایم زانو زد. ناراحت بود. 

بارید و این عصبی بود. کالفگی از سر و رویش می

 تر کرده بود.بحث میانمان، اوضاع را آشفته

 من خانواده واقعیم رو بهم معرفی کردم دختر خوب.-

عنوان پدرت قبول نداری؟ یعنی جهانگیر رو به-

وقتی پای من وسط کشیده میشه، از پس... چرا 

 گیری؟احساسی که داری عذاب وجدان می

دستش را روی سرم قرار داد و شروع به نوازش 

گرفت. چه از این موهایم کرد. دلم داشت آتش می
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های یوسف. آمده، و چه از بهانهشرایط پیش

 توانستم درکش کنم. نمی

. اون من جهانگیر رو شونزده سال "بابا" خطاب کردم-

طوری با من رفتار نکرد که یه لحظه هم به پدر 

بودنش شک کنم. اّما... من برای این خانواده نیستم 

کنم عزیزدلم. جهانگیر رو هنوز هم "بابا" خطابش می

و... آره؛ نسبت به احساسی که به تو دارم، حس 

که خود جهانگیر هم عذاب وجدان دارم. حّتی با این

.. گفت از احساسم به تو باهام صحبت کرد و گفت.

خواد هم مانعم بشه. من... فقط خبر داره و نمی

ترش خوام شرایط رو از اینی که هست، پیچیدهنمی

 کنم.
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ام اشک گوشه چشمم را با سر انگشت گرفتم و بینی

های غمگینش خیره شدم و را باال کشیدم. به آبی

 گفتم:

نه. که ها توّهم مکنم که اصاًل همه اینگاهی فکر می-

ای بهم نداشتی و همه یه تو حّتی یه سر سوزن عالقه

افتم و..  میگم اگر حس زودگذر بوده. ولی... یادت می

با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست 

 لیلی؟ 

 اش زدم و ادامه دادم:مشت آرامی به شانه

تو حق نداری ابراز وجود کنی و بعد پا پس بکشی -

ی که من رو بالتکلیف و و پنهون بشی. حق ندار

هم سردرگم بین یه عده گرگ و کفتار رها کنی، اون

 جز تو، کسی رو ندارم.دونی که بهوقتی می
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مشتم را گرفت و باز کرد. پشت دستم را بوسید و با 

 گرفت.دست دیگرش، نوازش موهایم را از سر 

کنم. اّما لیلی میِل لیال رو دارم که ظرف شکنی می-

کم مستأصله دورت بگردم. سرگردونه طفلک. یه

ها رو. اون تونه هضم کنه همه اینتونه... نمینمی

ای زندگی کرده که حاال باید چندسال پیِش یه خانواده
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کم درکم کن دورت براشون آرزوی مرگ کنه؟ یه

تری اّما کفه ونم هم باارزشبگردم. برام حّتی از ج

 ام هستن لیال. دیگه ترازو، خانواده

سرم را پایین انداختم و لبم را تر کردم. راست 

ای، توانستم به چنین خواستهگفت. من... نمیمی

اجبارش کنم. جهانگیر به گردنش حق پدری داشت. 

که یا توانستم از او جدا شوم؛ مگر ایناّما... من نمی

آوردم، و یا برای این خانواده می فرزند پسری

کدامشان را هم شد... هیچجهانگیر فوت می

 مان کرده بود...توانستیم بخواهیم و همین، درماندهنمی

 نامه رو خوندی؟یوسف؟ تو... قسم-

 طور؟اش شنیدم. چهنامه... یه چیزهایی دربارهقسم-
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نامه ما، نوشته شده که... من باید پنج سال توی قسم-

. دنیا بیارمهمسر جهانگیر باشم و... براش پسری به

مهریه و حق طالق و حق تحصیل و خیلی چیزهای 

دیگه ندارم... اّما... هردومون به شرایط جهانگیر 

آگاهیم، اون... نتونسته توی این چندسال حّتی به سه 

طور وقت... من چهتا زن خودش یه بچه پسر بده. اون

 تونم...می

 ه حرفم را تمام کنم، با تندی گفت:کپیش از این

ها چیه؟ بازیحّتی حرفش رو هم نزن. این مسخره-

 تو... از بابام... باردار بشی؟

 من منظورم ایـ...-

شوخیش هم قشنگ نیست لیال. به حد کافی توی -

 کشم.این جهنم عذاب می
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طور بر زبان بیاورم. حّتی از فکر کردن دانستم چهنمی

کشیدم. نفس عمیقی الت میراجع به آن هم خج

بندی کنم گرفتم و سعی کردم طوری در ذهنم جمله

 که بتوانم منظور خود را برسانم.

 من... منظورم این نبود که... با جهانگیر باشم.-

سرش را باال آورد. چشم ریز کرد و نگاه 

اش را به من دوخت. سریع چشم از او موشکافانه

ام را که چانهگرفتم و به نقطه دیگری خیره شدم 

 طرف خود چرخاند.گرفت و سرم را به

من رو نگاه کن بچه. چی داری میگی؟ دقیق متوّجه -

 نشدم 
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 طاقت گفتم:صورتم را میان دستانم پوشاندم و بی

 غلط کردم آقا. من روم نمیشه بگم. فراموشش کن.-

اش به سرم زد که ه آرامی با پشت انگشت اشارهضرب

آخی گفتم. چشمانم را آرام باال آوردم و به چهره 

اخمویش نگاه کردم. خب... گویا اصاًل مطرح کردنش 

 هم کار درستی نبود!

که ایده خیلی مزخرفی بود و با صرف نظر از این-

 وجود شرایطی که داریم، اصاًل امکان نداره...



 

Romanzo_o 1485 

تر شد. و انداخت و کمی نزدیک نگاهی به اطراف

 تر و لحنی عصبی ادامه داد:بار با صدای آهستهاین

گیری تو حّتی از به زبون آوردنش هم رنگ می-

خوای انجامش هم بدی؟ تازه به یه وقت میدختر. اون

 بستری ساده اکتفا نکنی و باردار هم بشی؟هم

نفسش را محکم به بیرون فرستاد و سری از روی 

 تکان داد.تأسف 

دونم کجای تربیتت کم گذاشتم که این شد نمی-

 اش!نتیجه

ام رفته بود. خدا هایم، خندهمیان خجالت کشیدن

 بود؟ لعنتت نکند یوسف. االن وقت این حرف

نخند ببینم. دختره سرتق. روی نگاه کردن به -

 وقت...هام رو نداره، اونچشم
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 لب گزید و با حرص گفت:

 دار هم بشه!بچهخواد از من می-

ای به ذهنم نرسید. تو که میگی فکر خب... راه دیگه-

شومی راجع به پدرت نکنم و انشاءاهلل عمرش دراز 

 ای دارم؟ جز این، چه راه دیگهباشه. من به

هردو دستش را باال آورد تا ساکتم کند، سپس آرام و 

 شمرده شمرده گفت:

ی بعدش چببین... حّتی اگه این اّتفاق هم بیفته؛ -

مون رو میدی دست جمشیدآقا و از میشه؟ تو بچه

خوای در ازای آزادی جا میری؟ مطمئنی که میاین

 جا جا بذاری؟خودت، یه تیکه از وجودت رو این

مان"، دلم ضعف رفت و شرمگین، با شنیدن لفظ "بچه

نگاهم را دزدیدم. نباید راجع به این چیزها فکر 
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خانوم متأهل بودم و این کردم. من... خیر سرم یک می

 رویم، پسِر همسرم بود.مرد روبه

نگاه کن توروخدا. اسمش هم اومد، این بچه باز -

 کار کنم از دستت آخه؟رنگ عوض کرد. چی
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 لب برچیدم و پشیمان گفتم:
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د به بند ای نیست یوسف. همه رو بنراه دیگه-

خوندم. من باید توی این پنج سال یه غلطی بکنم؛ 

 وگرنه...

 وگرنه چی؟-

اش فکری نکرده بودم. برای پس از پنج خب... به بقیه

 ای نریخته بودند؟!سال، برنامه

اگه نتونی توی این پنج سال بچه بیاری، چی؟ اگه... -

اگه بتونیم ثابت کنیم که جهانگیر توانایی پدر شدن 

و خودش پس از پنج سال رضایت به طالق  نداره،

 بده، شاید... بتونی ازش جدا بشی.

ناباور نگاهش کردم و تا خواستم کمی خوشحالی 

کنم، مّدت زمانش به یادم آمد و آه از نهادم بلند شد. 
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چیز خاصی که نبود؛ فقط چهار سال و نیم دیگر مانده 

 بود تا تمام شود!

 طوریل گذشته. چهتازه فقط چندماه از این پنج سا-

 قراره تحمل کنیم این وضعیت رو؟ 

اش سایه انداخت و ابروهایش در هم غم بر چهره

خواستم امروزمان را خراب کنم و خاطره رفت. نمی

خوشمان پایان بدی داشته باشد. دیگر حرفی نزدم و 

ها را از روی تخت راحت گذاشتمش. خواستم کتاب

 وجور کنم که صدایش را شنیدم:جمع

ای کرد. نه من جز صبر کردن، نمیشه کار دیگه-

گیری اش رو بهت میدم و نه خودت حق تصمیماجازه

شون رو داری. بحث یه عمر زندگی بعد از اینه درباره

لیال. صحبت یه روز، دو روز که نیست. هر فکری که 
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آینده. پس... توی سرت هست، یه جوری ناخوش

 تونی فعال صبر کنی؟می

ت ها را روی تخآه بیرون فرستادم و کتاب نفسم را پر

رها کردم که دستش روی موهایم قرار گرفت و 

 شروع به نوازش آرام و پرمحبت موهایم کرد.

کدوممون شرایط روحی خوبی نداریم. تو هم... هیچ-

قدر به خودت عذاب دادی که چیزی ازت اون

کم تحّمل کن دورت بگردم. من که قرار نمونده. یه

 ی همین وضعیت ولت کنم و برم.نیست تو

کردم جلوی بغض کردنم را بگیرم، اّما با آن سعی می

 حرفش، تیر آخر را زد. با صدایی لرزان گفتم:

وقت از نرفتن و موندن تو که رفتی یوسف. اون-

 زنی؟حرف می
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 منظورم...-

 میان حرفش پریدم:

تونی بمونی و اصاًل منظورت چی بود؟ تو که نمی-

 ، چرا قول موندن میدی؟ پیشم نیستی
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ام را باال کشیدم و لیوان آب کنار تختم را بینی

 زده گفتم:ای نوشیدم و با لحنی غمبرداشتم. جرعه



 

Romanzo_o 1492 

جا بودنت، دل من رو هم تونی با اینحداقل می-

 ،خوش کنی به داشتنت. وقتی ندارمت و نیستی

خوای سر پا باشم و حّتی برای زنده طور میچه

 موندنم تالشی کنم؟ 

طرف ها را پر حرص روی هم قرار دادم و بهکتاب

ی یکی داخل یکها را یکیکمد گوشه اتاق رفتم. کتاب

از کشوهایم چیدم و سعی کردم خود را نسبت به 

هایش را اهمّیت جلوه دهم. صدای قدمحضورش، بی

داشت. برای دم. آهسته گام برمیدر پشت سرم شنی

کرد انداخت. آخرین کتاب را حرف زدنش تعّلل می

هم داخل کشو گذاشتم و صدای آرامش، در اتاق 

 پیچید.
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تونم تونم شاهد رنج و عذابت باشم. نمینمی-

تونم های جمشیدآقا رو تحّمل کنم. نمیحرف

های پر آشوب و متأسف پدرم رو شاهد باشم. نگاه

رن. گیجا هستم، بیشتر بهت سخت میاینوقتی من 

کنن به غیبت و شنوی. شروع میبیشتر حرف می

تهمت و بدگویی. من ازت فاصله گرفتم، نه فقط 

تر خاطر راحتی خودم. دور شدم که تو هم راحتبه

 دونستم که حضورم... میشه آینه دق.باشی لیال. می

کنارم بر روی زمین نشست و چشمان آبی غمگینش 

 به من دوخت.را 

جا موندم، چون شنیدم االن اومدم پیِشت و این-

اش قراره برای یه مراسم جمشیدآقا و خانواده

خواستگاری برن خونه خان ده باالیی. اومدم چون 
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دونستم بودنم برات دردسر نمیشه. ولی اگه تو می

 جا باشم...خوای که من اینمی

داد.  سرش را پایین انداخت و دیگر حرفش را ادامه

اش قرار دادم و نیمچه لبخندی دستم را بر روی شانه

 به رویش زدم.

جا باشی. شده باهام حرف نزنی. خوام اینمن می-

حّتی بهم سالم هم ندی. ولی... حداقل اگه بدونم که 

کشی، دلم آروم توی هوای این خونه، تو هم نفس می

 تونی بمونی؟گیره... میمی

 ی روی آن کاشت.دستم را گرفت و بوسه ریز

باید یه سر برم شهر تا وسایل ضروریم رو جمع کنم -

 و بیارم.
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شناختم. یوسف... قرار حالی، سر از پا نمیاز خوش

بود بیاید و با ما، در این عمارت زندگی کند؟ زخم 

زخم تن هم به جان هایشان که چیزی نبود، زبان

خریدم که فقط حضورش را در کنارم احساس می

داشت و حداقل با کنم. بودنش، مرا به زندگی وا می

ها با خیالی آسوده سر بر توانستم شبحضورش، می

 بالشت بگذارم...
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اش به شهر بازگشت اّما گفته که یوسف طبق گفته

قرار است آمدنش زمان ببرد و شاید دیر کند. 

زده باشم ال من دیگر قرار نبود ناراحت و غمهرحبه

چون حضور او در این عمارت، نهایت آرزویم بود و 

 توانستم تا عمر دارم، برایش صبر کنم.می

نوری از پنجره به داخل اتاقم تابید و از افکارم بیرون 

آمدم. صدای جیغ و فریاد بیرون عمارت را شنیدم و 

که در این موقع  از تختم پایین پریدم. امکان نداشت

طور سروصدا راه شب، برای مسئله کوچکی این

ور طبیندارند. از اتاق بیرون رفتم و نفهمیدم که چه

 دوتا پایین رفتم تا به حیاط بریم.ها را یکیپله
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آمد. پشت صدای فریادی از قسمت انتهایی حیاط می

عمارت انگار... آتش روشن کرده بودند؟ نزدیکشان 

 زنان، بهشان نگاه کردم.نفسشدم و نفس

 همه در بهت و حیرت فرو رفته بودند. 

شان را از زیر نظر گذراندم. همه زنان و یکی همهیکی

گریست. یکی در خود عمارت بیرون بودند. یکی می

دادن بقیه  داریجمع شده و دیگری سعی در دل

جا دویدند تا آب جابهداشت. مردان هم داشتند می

موش کنند. ناگهان یکی از زنان کنند و آتش را خا

 پرسید:

 راستی خاتون کجاست؟ -

دونم. گفت میاد حیاط که. خواست به گوساله نمی-

 سر بزنه.
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طرف آنان رفت. با داد جهانگیر سر جایش ایستاد و به

 پرسید:

 خاتون رفت پی گوساله؟ ندیدین بیرون بیاد؟-
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 و_هشتاد_و_دومدویست_

 

دیگر، ور نگاه کردند و از یکنگران به آتش شعله

درباره آخرین زمانی که او را دیدند، سوال 

طرف آتش کشیده شده و ها همه بهپرسیدند. نگاهمی
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مبهوت و ناباور، به آن خیره بودیم. با شنیدن صدای 

 واری، تمام تنم لرزید و به خاک نشستم. اینفریاد ناله

 های خاتون بود؟صدای زّجهصدا... 

کشید که کسی جرئت نزدیک آتش چنان زبانه می

. ترسیدم جلو برومهم میشدن به آن را نداشت. من

های خاتون بروم و آتش، دامن ترسیدم دنبال نالهمی

مرا بگیرد. با آتش اصاًل میانه خوبی نداشتم. صدای 

داد. با سطل آب های دلخراشش روحم را آزار میجیغ

 آوردند. می

باالخره به خودشان آمدند. با پتو آتش را خاموش 

 ای نداشت. کدامشان فایدهکردند اّما هیچمی

ها به بیرون گریختند. در اصطبل شکست و اسب

شان، حضار را نیز ها و سرگردانیکشیدن صدای شیهه
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سرگردان و آشفته کرد. زبانم بند آمده بود. صدای 

پیچید. زانوهایم را در میهای خاتون در سرم جیغ

شکمم جمع کردم و انگشتانم میان موهایم چنگ 

 شدند. با تمام توان فریاد زدم و گریه کردم. 

که با او، درباره هایش افتادم. یاد زمانییاد حرف

کردم و او... حرفی به من زده بود. یوسف صحبت می

توانست مثل این امکان نداشت... سیما خاتون هم نمی

کباب شود، صرفًا چون حقیقت را به من گفته  مادرم

 بود!

ودادهای خاتون سوخت و دیگر صدای جیغگلویم می

هم قطع شده بود. جهانگیر خود را به هرطرف 

هایش انداخت و کشاند. پتوی خیس روی شانهمی

خواست داخل شود که نگذاشتند. از پس پرده اشک، 
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ی تادم. خیلنگاهم به او افتاد و در دل به او لعنت فرس

دانستم کرد. فقط من میخوب داشت نقش بازی می

طور خاتون را تهدید کرده بود و حاال که او... چه

 زنده در آتش سوخته بود...خاتون... زنده
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 دویست_و_هشتاد_و_سوم

 

جمشیدآقا تمام زنان را به خانه فرستاد. اصطبل فرو 

ریخت و آتش تا صبح ادامه داشت. آن شب را 
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نخوابیدم. ساعات بعدی را هم بیدار ماندم و خیره به 

ها و یک گوشه، به اتفاقی که افتاد فکر کردم. به ناله

های های از سر درِد خاتون و نقش بازی کردنفریاد

ده بودم. با تمام وجود دلم جهانگیر. از او متنفر ش

طور این قدر بی رحمانه، زنی خواست بمیرد! چهمی

طور وجدانش که چنددهه همسرش بود را ُکشت؟ چه

 قبول کرد؟ 

دیدم. من باید با او صحبت باید یوسف را می

کردم. نمی توانستم بگذارم جهانگیر برای خودش می

 آسوده زندگی کند... او هم قاتل بود، درست مثل

 ترش!برادر کوچک

گفتند خاتون با گفتند یک اتفاق بود. میهمه می

فانوس نفتی به اصطبل رفت تا به گاوی که تازه 
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ها افتاده و زاییده بود، سر بزند. فانوس روی علوفه

ها و بعد پیراهنش آتش گرفته بود. برای اول علوفه

چرخید و همین سرگردان دور خودش می

 .توانست بیرون بیایدنمی

جسدش را صبح روز بعد، از زیر آوار بیرون آوردند. 

کسی دل جلو رفتن را نداشت تا حداقل پتویی بر 

هایم، رغم تمام حالت تهوعهم علیرویش بیندازد. من

و تمام آن کینه و نفرتی که نسبت به جهانگیر داشتم، 

 رحمانه، نگاهم را به پیکر سوختهجلو رفتم و بی

 خاتون دوختم. 

رویش انداخت و چشم بستم اّما تصویر چهره  پتو را

رفت. باز و کجش، از ذهنم نمیسوخته و دهان نیمه

تر شدم و کنارش، روی خاک نشستم. جهانگیر نزدیک
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ه کوفت و گریتر نشسته بود. به سر خود میطرفآن

کرد که باز صدای کرد. سهراب داشت آرامش میمی

وست شیون زنان عمارت بلند شد. خاتون زن د

چهره هم با آن داشتنی و مهربانی بود. حّتی گل

 قساوت و دِل سنگش، دوستش داشت...
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از روی پتو به جسم مچاله شده خیره شدم. مادرم هم 

طور کباب شده بود. طور سوخته بود. او هم همیناین

زد و کسی یما خاتون فریاد میاو هم درست مثل س

 نبود به دادش برسد...

نگاهم به مچ دستش افتاد. پتو کوچک بود و نتوانستم 

روی دستش بیندازم. خواستم پتو را مرّتب کنم که 

متوّجه وضعّیتش شدم. انگار... انگار مچ دستش 

فشرده شده بود. چیزی به مچ دستش چسبیده بود و با 

شده بود. با دّقت نگاه اش، ادغام گوشت کباب شده

کردم و متوجه رد دایره مانندی دور دستش شدم. 

النگو بود؟ آخر دست چپ که... دست چپ که النگو 

 انداختند. شاید زنجیر بود و یا... طناب!نمی
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 کهقطره اشکی از چشمانم پایین چکید و بدون این

ام بدهم، به جهانگیر نگاه کردم و در تغییری در چهره

که فقط خودم اشک ریختم. آرام و طوریهمان حال 

 بشنوم زمزمه کردم:

لیال نیستم اگر موقع مردنت حتی یه قطره اشک -

 بریزم. خیلی بد کردی جهانگیر، خیلی...

از کنار جسد خاتون بلند شدم و راه خانه را در پیش 

گرفتم. او... او خاتوت را به اصطبل بسته بود و بعد 

ها هم چنین ن آدمتریآتشش زده بود؟ حّتی پست

طور توانست با زن نازنینی مثل کرد. چهکاری نمی

 خاتون، این کار را بکند؟

خواستم به گلویم چنگ بزنم و آمد. مینفسم باال نمی

 اماش کنم، تا بلکه کمی نفس بکشم. سینهپاره
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خاطر ضعف و گرسنگی این کرد. بهخس میخس

وی آخرین چندروزم، اصال حالم خوب نبود. پایم را ر

خود روی هم بهپله راهرو گذاشتم که چشمانم خود

 ها رها شدم...افتادند و روی پله

پچ مانندی، هوشیار شدم. سرم از شّدت با صدای پچ

ترکید. آخی گفتم و دستم را به سرم درد داشت می

گرفتم که صدای سودابه، دختر دوم کوچک خانم را 

 شنیدم.

 سودا ببین، بیدار شد.-

خواهر بزرگترش، باالی سرم آمد و آرام صدایم سودا، 

 زد.

 لیال؟ حالت خوبه؟-
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هایم را باز کردم و تا خواستم چیزی الی چشم

زده هایم تیر کشید. آخی گفتم که شتاببگویم، شقیقه

 پرسید:

 کنه؟شده؟ سرت درد میچی-

 آره... چی شد سودا؟ -
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نفسش را آه مانند به بیرون فرستاد و کنارم، روی 

 تخت نشست. 

حالت اصاًل خوب نبود. لب به غذا که نزدی. ضعف -

خوران اومدی کردی. از همون پله اّول افتادی و غل

ها... شانس آوردیم یوسف همون روز اومد پایین پله

نریزی داشتی و و چندتا بخیه به سرت زد، وگرنه خو

 هم نبود که به شهر برسونیمت.کسی

با شنیدن اسم یوسف، هوشیارتر شدم. چندباری پلک 

 زدم و با احتیاط، پرسیدم:

 خوام ازش تشکر کنم.اون... االن کجاست؟ می-

 شانه ای باال انداخت و به طرف در اشاره کرد.
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چند دقیقه پیش رفت، فکر کنم رفت به عمو -

هم حالش خوب نیست، اون جهانگیر سر بزنه.

 چندروزیه افتاده تو بستر...

سری تکان دادم و سعی کردم بلند شوم. ایستادن برایم 

 توانستمرفت و نمیسخت بود. هنوزم سرم گیج می

خودم را روی پاهایم نگه دارم. به سودابه و سودا 

ام و برایم کمی غذا بیاورند. بعد از گفتم گرسنه

 شدم. رفتنشان، از اتاق خارج

ای زنان بوی غذا در عمارت پیچیده بود. عّده

ند. کردپوش در طبقه پایین نشسته و مویه میسیاه

های زنان و "بفرمایید" و "تسلیت زدن صدای حرف

زدم که برای شنیدم و حدس میها را میمیگم" گفتن

خاتون، مراسم گرفته بودند. امروز... سومش بود؟ یا 
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وز را بیهوش بودم؟ روی هفتمش؟ خدای من... چندر

پله ایستادم و با چشم، دنبال یوسف گشتم پاگرِد راه

 که صدایش را از اتاق دیگری شنیدم:

تونم حّتی یه روز دیگه توی این من... من نمی-

عمارت دووم بیارم. خودت هم خوب دلیلش رو 

 خاطِر...دونی! اگر تا االن موندم... فقط بهمی

 ؟ اون دختره دهاتی؟ خاطر کیخاطر چی؟ بهبه-

 اش در سالن پیچید.و صدای خنده کریه

کنی من مادرت رو کشتم؟ مونی چون فکر مینمی-

 ام؟زادهقدر حرامزن داداش خودم رو؟ اون

 صدای داد یوسف بلندتر از قبل شد:
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زاده قدری حرومدونم ولی آتیش اونشما رو نمی-

مادر من  ها رو با چاقو پاره کنه وبود که افسار اسب

 رو وصل اون تویله کنه!

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 دویست_و_هشتاد_و_ششم

 

تم سمو در اتاق باز شد و پس از کوبیدن در، قدمی به

برداشت و سر بلند کرد. با چشمانی پر اشک به او 
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توانستم لرزید و حّتی نمیام میخیره بودم. چانه

 ؟اّتفاقات شوم تمامی نداشتندتسلیت بگویم. چرا این 

جا ایستاده بود. قدمی برداشتم و نزدیکش شدم. همان

زدند و پای چشمانش سیاه هایش به تنش زار میلباس

شده بود. چشمان روشن و سرخس، بیانگر احوالش 

نم حال، با دیدای داشت و با اینبودند. وضعیت آشفته

 گوشه لبانش به نشانی از لبخند کج شدند.

 لیت میگم یوسف... من...تس-

 هم فشردم تا صدایسرم را پایین انداختم و لبانم را به

ام بلند نشود. فاصله میانمان را پر کرد و در گریه

جا، وسط راهرو، مرا به آغوش کشید. روی همان

جا نگه داشت. با اش را همانموهایم را بوسید و بینی

 دار گفت:و خش صدایی گرفته
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دورت بگردم. تو دیدی من وضعیت خوبی ندارم، -

چرا این بال رو به سر خودت آوردی؟ نگفتی دیگه 

قلبم دووم نمیاره؟ نگفتی دیگه کم میاره و پا پس 

 کشه؟ می

و گریه کردنم را بگیرم  سعی کردم جلوی لرزش چانه

قدری بد بود که چیزی توانستم. احوالمان بهاّما نمی

 هایمان، آراممان نکند.کشیدنجز گریه و در آغوش 

ضعف کردم. تقصیر خودم که نبود. من... نشد با -

تونی من رو ببری خاتون خداحافظی کنم یوسف. می

 سر خاکش؟

دستش را پشت کمرم قرار داد و مرا به خود فشرد. 

اش را از موهایم فاصله دهد، زمزمه که بینیبدون این

 کرد:



 

Romanzo_o 1515 

ن، ازش باز خوشا به حال من که موقع رفت-

خداحافظی کردم و بهش خبر خوش دادم. دیدن 

لبخندش برام حسرت نشد لیال... اون... اون زندگی 

چیزش بودم و... باز ازش فرار خوبی نداشت. من همه

 کردم و دور شدم...

کردم اش را احساس میهای مردانهتکان خوردن شانه

توانستم این وضعیت را شد. نمیو دلم هزاران تّکه می

ی هایّمل کنم. تا خواستم حرفی بزنم، صدای قدمتح

 پله شنیدم و با صدایی گرفته و با بغض گفتم:را از راه

 یوسف؟ یکی داره میاد...-
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 دویست_و_هشتاد_و_هفتم

 

رویم ایستاد. دستمالی از از من فاصله گرفت و روبه

رفتن اشک پای کتش بیرون کشید و مشغول گ

 چشمانش شد که سودا نزدیکم شد و نگران پرسید:

خوبی دخترجان؟ چرا بلند شدی؟ نگفتم مگه -

 استراحت کن؟

با چشم و ابرو، به یوسف اشاره کردم که متوّجه 

 حضورش شد و تند گفت:

وای شرمنده، من ندیدمت. تسلیت میگم پسرعمو... -

 غم آخرت باشه. خدا بیامرزتش...
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ه عینکش را بر چشمانش زد اّما از پس یوسف دوبار

 شد سرخی نگاهش را دید.ها هم میهمان شیشه

ممنونم. من... دیگه باید برم. لیال رو ببر اتاقش، باید -

 استراحت کنه.

 سودا با سر به سینی اشاره کرد و گفت:

 براش غذا آوردم. راستی... شما چیزی خوردید؟-

ه د و در برود کای بیاوریوسف لب گشود تا باز بهانه

 پیشدستی کردم:

تونی زحمتش رو بکشی؟ یه سفره هم نه سودا. می-

بیار توی اتاق من. ایشون هم چندروزه سر پا هستن و 

 غذا نخوردن.
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نگاه موشکافانه سودا بین من و یوسف چرخید و 

 درنهایت، سرش را به عالمت تأیید تکان داد.

ا م تای که بود، یوسف را راضی کردبا هر بدبختی

برای ناهار بماند. سودا غذا را در اتاقم گذاشت و با 

سرعت به طبقه پایین بازگشت. باید با یوسف صحبت 

کردم. از بازویش گرفتم تا تعادل هردویمان حفظ می

طرف اتاقم رفتیم برایم مهم نبود که دیگران شود و به

ا خواستم یوسف رگویند... فقط نمیبینند و چه میمی

 دست بدهم. دوباره از 

که در را ببندم، معترض داخل اتاق شدیم و پیش از آن

 گفت:

 من قرار بود برم لیال.-
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فش طرکه بهآندستم روی دستگیره در خشک شد. بی

 برگردم، زمزمه کردم:

 ولی تو قول موندن داده بودی.-

اون... برای قبل از موقعی بود که ببینم مادرم رو -

 ُکشتن!

به در تکیه زدم. قطره اشکی از چشم بستم و سرم را 

 چشمم پایین چکید و آرام گفتم:

 پس تو هم متوّجه شدی؟-

خودم... خودم مادرم رو کفن کردم لیال. من توی -

پارچه سفید پیچوندمش و توی گور گذاشتمش. چیز 

 زیادش ازش نمونده بود. من...
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 تمدویست_و_هشتاد_و_هش

 

هایش را تمام رها کرد و صدای قدمحرفش را نیمه

گرفت. روی صندلی لب شنیدم که از من فاصله می

 پنجره نشست و سرش را میان دستانش گرفت.

تو عذابم لیال. موندنم یه عذابه، رفتنم یه عذاب -

دیگه. خاتون من اصاًل آدم بدی نبود که بخواد... 

 طوری زجرکش بشه...این



 

Romanzo_o 1521 

هایش را شده بود و لرزش شانه صدایش دورگه

طرفش قدم دیدم. دلم برایش ریش شد و بهمی

های راه از حرکت ایستادم و به در برداشتم اّما نیمه

ترسیدم که مبادا سودا دوباره برسد و ما نگاه کردم. می

 را در شرایطی که نباید، ببیند. 

آه پر سوز و عمیقی کشیدم و سینی غذا را برداشتم. 

ا جلوی پنجره قرار دادم. دستم را روی شانه بشقاب ر

 داری، نوازشش کردم.یوسف گذاشتم و به نشان دل

ای. شده دو قاشق، غذات رو بخور. مطمئنم گرسنه-

 ولی بخور. 

 چیزی از گلوم پایین نمیره.-



 

Romanzo_o 1522 

خاطر من یوسف. توروخدا بذار حداقل خیالم از به-

 قدر خودم روبابت تو راحت باشه. بعد میگی چه

 رو؟ کنم. آخه ببین کارهاتعذاب میدم و اذیت می

سری تکان داد و صاف روی صندلی نشست. دستمال 

را دوباره از جیبش بیرون کشید و پای چشمش را 

خشک کرد. من نیز دورتر از او، به روی تخت نشستم 

 و زانوهایم را بغل گرفتم.

کرد و من غرق در فکر، به داشت با غذایش بازی می

که حّتی کردم. طوریو رفتارش فکر می جهانگیر

 های یوسف هم نشده بودم.متوّجه صدا زدن

 دونی... نه؟تو چیزی می-

 حواسم را جمع کردم و به او نگاه کردم.

 چی؟-
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که قدر آرومی. از ایندونی که اینتو... چیزی می-

شنیدن حرفی که زدم، تعّجب نکردی. خیلی توی 

م بیشتر از ضعف خودتی لیال... اون بیهوشیت ه

خاطر فشار روحی بود. تو... چیزی جسمی، به

 دونی که از من پنهونش کردی؟می

زده صاف نشستم و گره دستانم را از دور شتاب

 زانوهایم باز کردم.

دونم. امروز از تو شنیدم. من؟ من... هیچی نمی-

 قبلش هم که بیهوش بودم.
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 دویست_و_هشتاد_و_نهم

 

هات رو. دروغ نگو دختر. یادمه کلمه به کلمه حرف-

بهم گفتی که پس تو هم فهمیدی! یعنی... تو خبر 

 دونی؟ای هم میداشتی؟ و... چیزای دیکه

 نالیدم:

اش حرف خوام فعاًل دربارهتوروخدا یوسف. نمی-

 بزنم.

ه نگار کسری تکان داد و دوباره با غذایش بازی کرد. ا

 بخواهد با من لج کند، گفت:
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اگه تو هم نخوای باهام روراست باشی، پس دلیل -

 کنم و میرم.هم... جمع میجا موندنم چیه؟ مناین

زده و حیران نگاهش کردم. نفسم را با چشمانی وق

 کالفه بیرون فرستادم و نالیدم:

 تا غذات رو نخوری، چیزی بهت نمیگم.-

 زنی لیال؟بچه گول می-

 ناراحت و با لبانی برچیده گفتم:

وقت وضعیتت از یه بچه دوساله هم بدتره. هیچ-

ی، بازی کنقدر سرتق ندیده بودمت. اگه بخوای لجاین

هم مجبور میشم مثل خودت، باهات رفتار کنم. من

هم غذام رو تموم نکردم، پس غذات رو بخور و تا من

 هیچ حرفی نزن.
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ظه در باز شد و لحخواست اعتراض کند که همان

سواد داخل آمد. سفره با باز کرد که گفتم نیازی 

خورد. نیست و یوسف لب پنجره غذایش را می

بشقاب مرا هم به روی تخت گذاشت و خود نیز 

جهت کنجکاوی، کنارم نشست تا من و یوسف را زیر 

نظر بگیرد. غذای یوسف که تمام شد، متوّجه شدم که 

کنار پنجره خالی کرد،  آب داخل لیوانش را به گلدان

 و رو به سودا گفت:

 میشه زحمتش رو برام بکشی؟ خیلی ببخشید...-

 طرف یوسف رفت.سودا از سر جایش پرید و به

چه زحمتی؟ االن میارم. باز هم غذا بیارم؟ -

 ها...هست

 نه نه، سیر شدم. بابت غذا هم دستت درد نکنه.-
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تم و گذاش با بیرون رفتن سودا، من هم بشقابم را کنار

جرعه آبی نوشیدم. یوسف خواست بلند شود که 

 گفتم:

خوام نزدیک بشی و سودا جا بمون. نمیهمون-

تو حّتی باهم  –سرزده بیاد و آتو بدم دستش. من 

 حرف هم نزدیم!

سرش را به نشان فهمیدن تکان داد و دوباره روی 

د سینه، نگاهم کربهاش نشست. منتظر و دستصندلی

 و پرسید:

 قراره تعریفش کنی دیگه؟-

آب دهانم را فرو خوردم و نفس عمیقی گرفتم. اگر 

کرد، چه؟ اگر... اگر فکر یوسف بد برداشت می
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ها ساخته تخّیل من است و کرد که همه اینمی

 کردم؟ حقیقت ندارد، چه غلطی می
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 دویست_و_نودم

 

دادم، ای که میاحتماالت احمقانهتوّجه به همه بی

 صدایم را پایین آوردم و شروع به حرف زدن کردم.

خانواده پدریت، با جهانگیر و اون مرحوم شرط -

کردن که به کسی حرفی نزنن. جهانگیر هم که همه 
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ها داشت و... قبول کرد. خود هاش رو از اونداشته

 خاتون بهم گفت که... جهانگیر بهش گفته اگه حرفی

رو  چیززنه. ولی خاتون همهبه کسی بزنه، آتیشش می

کنم... جهانگیر چیزی برای من تعریف کرد. فکر می

 فهمیده و...

های خاموشش را به من دوخت و آرام زمزمه چشم

 کرد:

 کار کرد؟فهمید و چی-

گفتنش جایز نبود. از روی تخت بلند شدم و به طرف 

؟ از به چه قیمت برد...در اتاق رفتم. به حقیقت پی می

د، ششان با جمشیدآقا بد میدست دادنش؟ اگر رابطه

فهمید که جهانگیر چندسال به او اگر جمشیدآقا می

 ماندیم!دروغ گفته... هیچ کداممان زنده نمی
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 لیال؟ کجا داری میری؟ با توام...-

 ها رو ببرم پایین.من... حرفی ندارم. باید ظرف-

 وایسا... بهت گفتم وایسا!-

 بازویم را گرفت و مرا به طرف خودش برگرداند.

تا حرفت رو کامل نکنی، نه اجازه میدم تو از این -

خدا اتاق بیرون بری و نه کسی حق داره بیاد داخل. به

کنم ولی حرف از زیر زبونت قسم آبروریزی می

 کشم!بیرون می

خواستم از دستش بدهم  حداقلش این بود که نمی

یوسف هم از موضوع باخبر دانست جهانگیر نمی

 است. نفس عمیقی گرفتم و آرام زمزمه کردم:

 تونم... ولم کن یوسف، بذار برم آشپزخونه.نمی-
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دو طرف صورتم را با دستانش قاب گرفت و نگاه 

توانستم جلوی زبانم را ملتمسش را به من دوخت. می

بگیرم و چیزی نگویم؟ خدای من... این نگاه سرخ و 

 کردند.ام میسر دیوانهاش، آخرآشفته

 یوسف... من...-

خواست حرفش را بپرسد اما انگار... با این شرایط می

هایم را بستم و آرام، حرفش هم یادش رفته بود. چشم

نفس عمیقی گرفتم. فشار دستانش کمتر شده بود و 

هنگاممان، باعث حال بودم که این نزدیکی نابهخوش

هایم را باز . چشمهایش را از یاد ببردشد تا سوال

کردم، رنگ نگاهش عوض شده بود و حال مِن 

 تر...دگرگون

 یوسف...-
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 دویست_و_نود_و_یکم

 

سرش را جلو آورد و آرام، لبان لرزانم را بازیچه 

حرص و خشونت خود کرد. نفسم بند آمده بود. انگار 

و  حس شده بودبدنم بیمان باشد، که نخستین بوسه

توانستم تکانی بخورم. با شوق وصف ناپذیری، نمی

ت گذاشصورتم را با دستانش قاب گرفته بود و نمی

حرکت کنم. لیوان در دستم را هر ثانیه بیشتر از قبل 
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 ام را سرخواستم تمام استرس و دلهرهفشردم و میمی

 چاره خالی کنم.همان لیوان بی

که هردویمان نفس کم ز آنای بعد،  پس الحظه

آوردیم، دستانش را از دور صورتم برداشت و آرام، از 

 من فاصله گرفت.

ام، و دست دیگرش را پشت یک دستش را زیر چانه

تر کرد. هردو کمرم گذاشت و مرا به خود نزدیک

توانستم سرم را بلند کرده و زدیم. نمینفس مینفس

 در چشمانش نگاه کنم. 

 گناه می کنیم یوسف... ما نباید...ما... داریم -

صورتش را مماس با صورتم قرار داد و آرام زمزمه 

 کرد:
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ای تو که تا چندوقت پیش توی فکرهای دیگه-

اش رو بودی... چه اشکالی داشت که یه چشمه

اجبار باشه اصاًل نشونت بدم؟ تازه... عقدی که به

 صحیح نیست که تو هم مرتکب گناهی بشی.

ام برد و روی زخم به طرف زخم پیشانی هایش رالب

خواست به این زودی دانستم دلش نمیرا بوسید. می

آمد بعد از چند ماه، دل از من جدا شود. دلش نمی

هم جا تمام شود. منبکند و این نزدیکیمان، همین

 دست کمی از او نداشتم؛ اّما...

از او فاصله گرفتم و با صدایی که انگار از تِه چاه در 

 می آمد، گفتم:

 ؟گردیجا می مونی؟ یا برمیاین-



 

Romanzo_o 1535 

جا کار دارم. زندگیم هم توی گردم. من... اینبرنمی-

 تونم برگردم؟ست. میاین خراب شده

کردم؟ هایش خوش میباید دلم را به حرف

هایش دل خواستم به حرفخواستم... خیلی هم میمی

ه خوش کنم. ولی او چندبار دیگر هم به من قول داد

ی کند. گفته بود که ما برابود. گفته بود که رهایم نمی

هم هستیم. قرار بود به همین یک قولش عمل کند که 

ترسیدم باز دل در آخر، به عقد جهانگیر درآمدم. می

 خوش کنم و آخرسر، دوباره ناامید شوم...
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 دویست_و_نود_و_دوم

 

داد اّما گفت باید مّدتی را برود تا وسایل  قول ماندن

اش در اش را هم جمع کند و بیاید. زندگیماندهباقی

شد و راستش... دلم برایش چند خانه سپری می

کجا که خانه داشت اما هیچسوخت. برای اوییمی

کدامشان احساس امنیت اش نبود. در هیچخانه

ه من گرفت. چیزی ککرد و از آن، آرامش نمینمی

 اش کرده بودم...حداقل در هجده سال گذشته تجربه

های جهانگیر و خاتون چیز دیگری درباره حرفهیچ

کم به حقیقت زدم که خودش کمنپرسید و حدس می

چیز را خراب پی برده بود. فقط امیدوار بودم که همه



 

Romanzo_o 1537 

احتیاطی او در مقابل جهانگیر نکند و همه ما، به باد بی

 م...و جمشیدآقا نروی

یوسف رفت اّما به من قول بازگشت داده بود. در این 

که شد. تا جاییچندروز، حال جهانگیر بدتر از قبل می

بیشتِر روز را یا خواب، یا در استراحت بود. گاهی 

هن از شّدت تب و درد، بیهوش و درحال هزیان 

گفتن. آخرسر جمشیدآقا طاقت نیاورد و شخصی را 

ا به بالین پدرش بیاید. به دنبال یوسف فرستاد ت

رفت و طرف میطرف و آنجمشیدآقا نگران بود. این

گرفت و سر داد. از همه ایراد میبه هر چیزی گیر می

اش را نداشتیم. زد. تحّمل این بدرفتاریهمه داد می

همه به تنگ آمده بودیم اّما حق اعتراض هم نداشتیم 

 دانستیم.اش را میچون دلیل آشفتگی
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روی بهیوسف آمد. خیلی آرام و متین، رو باالخره

جمشیدآقا ایستاد و از او، درباره وضعیت پدرش 

اش را گرفت و با خشم و سوال کرد. جمشیدآقا یقه

 عصبانّیت غرید:

داد کجا بودی؟ چرا وقتی برادرم داشت جون می-

 زودتر نیومدی؟ این مرد پدرت نبود؟

ن دهد، العمل خاّصی از خود نشاکه عکسبدون این

کیفش را آهسته روی زمین گذاشت و دستان 

اش برداشت. کتش را صاف جمشیدآقا را از روی یقه

اش ، روی بینیکرد و عینکش را با انگشت اشاره

 مرّتب کرد.
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من هیچ مسئولیتی در قبال تو ندارم. اگه کاری هم -

می کنم... فقط جبران لطفی هست که در حّقم شده 

 جا هستم، نه بیشتر.ن اینبود. فقط به خاطر جبرا

های جمشیدآقا در هم رفت. نفسش را باشّدت به اخم

 بیرون فرستاد و تقریبًا فریاد کشید:

لطف؟ چه لطفی مرد حسابی؟ مگه جهانگیر پدر تو -

نیست؟ کم در حقت پدری کرده؟ برات کم گذاشته؟ 

 چه لطفی؟
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 دویست_و_نود_و_سوم

 

کیفش را برداشت. با یک دستش آن را باال گرفتش و 

ا اش ربا دست دیگر، در کیف را باز کرد و شناسنامه

زدم ای که... حدس میبه جمشیدآقا داد. شناسنامه

 شناسنامه جدیدش باشد.

جهانگیر پدر من نیست، و از این لحاظ هیچ حّقی -

خوای بدونی پدرم کیه، یه مینسبت به من نداره. اگه 

 نگاه به این شناسنامه بنداز.

جمشیدآقا با طمانینه نگاهش را از یوسف گرفت و 

ده زای بعد، با چشمانی وقشناسنامه را باز کرد. لحظه

 به یوسف خیره شد و ناباور زمزمه کرد:

 تو... تو پسِر...-
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 درسته. پس... -

رایش اش را از دست او گرفت و سری بشناسنامه

 تکان داد.

با اجازه. من میرم تا به برادرتون سر بزنم. وضعیتش -

 رو چند دقیقه بعد بهتون اطالع میدم.

هنوز چند قدمی از جمشیدآقا دور نشده بود که 

 چهره، متوّقفش کرد. صدای گل

زاده توی خانواده ها راست بود... حرومپس شایعه-

این آدم  طور اجازه دادیکردیم! چهخودمون بزرگ می

نجس با دخترهامون زیر یه سقف باشه جمشیدخان؟ 

که بندازیش بیرون، اجازه میدی بره پیش عوض این

 برادر بزرگترت؟
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هینی کشیدم و خواستم از همان طبقه باال چیزی 

بگویم که سودا دستش را بر روی دهانم گذاشت. از 

 بازویم گرفت و مرا به طرف اتاقم هل داد.

 بینی دارن چی میگن؟ولم کن سودا، نمی-

خوای این وسط پای تو هم گیر دیوونه شدی؟ می-

بشه و سرت به باد بره؟ برو پیش شوهرت، بذار 

 ها نفر دعواهاشون رو بکنن.اون

 اّما...-

با صدای جمشیدآقا، دستانش شل شد و از حرکت 

 ایستادیم.

 ساکت شو زن. خبر داری پدرش کیه؟-
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ه اش رو نگتوله تونستشرفی که هست، نمیهر بی-

 فرستادش خونـ...داره؟ باید می

ای که در خانه پیچید، نفسم بند آمد. با صدای سیلی

چهره سیلی زده بود؟ ناباور االن... جمشیدآقا به گل

دستم را جلوی دهانم گرفتم و بهشان خیره شدم. مگر 

شناخت که حال قدر پدر یوسف را میجمشیدآقا چه

نین حّتی مقابل خانواده خود چبا فهمیدن حقیقت، این

 ایستاد؟می

چهره را از چندنفر از زنان امارت جلو رفتند و گل

 جا دور کردند. آن
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 دویست_و_نود_و_چهارم

 

هنوز قدمی ازشان دور نشده بود که دوباره صدایش 

 را باال برد و گفت:

ی زن خودت بلند خاطر این غریبه، دست روبه-

قدر برات عزیز کنی؟ مگه اون چی داره که یهو اینمی

زنی؟ مگه اون کیه خاطرش من رو میشد؟ ها؟ به

 کـ...

جمشیدآقا کالفه و عصبی میان حرفش پرید و فریاد 

 کشید:
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کسی بود که از صدقه سرش تونستی امروز شکمت -

رو سیر کنی. کسی که وجب به وجب این خاک و 

ون به من و جهانگیر بخشیده. دیگه بس عمارت رو ا

 چهره. برگرد توی اتاقت و در رو هم ببند!کن گل

ناباور و حیران به جمشیدآقا خیره بودم و به 

دانستم که پدر یوسف، کردم. میهایش فکر میحرف

به جهانگیر لطف کرده بود. اّما... حتی گمان هم 

ودا، س چنین مدیون او باشند. با صدایبردم که ایننمی

 چشم ازشان گرفتم و نگاهش کردم.

هم رفت. تو برگرد پیش شوهرت، االن پسرش... اون-

 یعنی... دکترش هم میاد...

شک، همه اعضای او هم مثل من گیج شده بود. بی

خانواده در بهت فرو رفته بودند. به اتاق رفتم و کنار 
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پنجره، به دیوار تکیه زدم و به جهانگیر خیره شدم. به 

ی که پس از مرگ خاتون، خود را به موش مرد

مردگی زده بود و شاید هم از شّدت احساس گناهش، 

 بیمار شده بود. 

با صدای در، چشم از او گرفتم. یوسف وارد اتاق 

جهانگیر شد. بدون هیچ احساس خاصی نگاهش 

شد و نه ای در نگاهش دیده میکرد. نه نگرانیمی

سُرم را به  ترحمی. فقط و فقط احساس مسئولیت.

دست جهانگیر وصل کرد و آمپولی به داخلش تزریق 

کرد. سرم را تنظیم کرد و باالی تختش، به میخ 

اش وصلش کرد و مشغول چک کردن عالئم حیاتی

 شد.
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کردم که با او حرف بزنم، اما این پا و آن پا می

اش طور سر بحث را باز کنم. چهرهدانستم چهنمی

 ریش نامرّتبی رویید. تهرسخیلی خسته به نظر می

صورتش نشسته بود و هنوز هم لباس سیاه به تن 

داشت. آه عمیقی کشیدم و خواستم چیزی بگویم که 

در اتاق باز شد. سودا با چشم دنبال من گشت و پس 

 زده گفت:از دیدنم، وحشت

 انباری آتیش گرفته لیال. بیا کمک!-

 چی؟ چرا؟-

ار، پر آب کن من چه بدونم. زودباش. یه ظرف برد-

 بیار بیرون.
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 دویست_و_نود_و_پنجم

 

 که نگاهمآنسمت در برداشتم که یوسف، بیقدم به

 کند، گفت:

تو پیش جهانگیر بمون. حالش خوب نیست. یه -

 انباری کوچیکه، سریع خاموش میشه.

 رفت.سودا دیگر حرفی نزد و باعجله، در را بست و 

ابرو اشاره کرد که روی صندلی ویوسف با چشم

بنشینم و سپس، نگاهش را به جهانگیر دوخت و 

 زمزمه کرد:
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خواستم خودش رو به آتیش بکشم ولی دلم می-

 های داخل این خونه سوخت...بچهوحال زنبه

ای پلکم پرید و آب دهانم به گلویم جست. سرفه

 کردم و مبهوت پرسیدم:

 داری میگی؟ نگو که... نگو که کار تو بوده!تو... چی -

ترین کرد و کوچکآرام و خونسرد کارهایش را می

طور شد. چهاش دیده نمیای از خشم، در چهرهنشانه

 قدر خونسرد باشد و ککش هم نگزد؟توانست اینمی

تازه اّولشه. خیلی باهام بد تا کردن اّما... دیگه جونی -

ه. من... نیومدم برای تیمار. هم برای گرفتن باقی نموند

کار خاّصی هم قرار نیست بکنم. اومدم واسه هیچ

قدر مونده خوام ببینم چهلحظه شماری و درواقع... می

 تا دلم آروم بگیره.
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طرف تخت جهانگیر رویش، در آنجلوتر رفتم و روبه

اش را گرفتم و ناراحت و نگران زدهایستادم. دست یخ

 نگاهش کردم.

دت رو توی فشار نذار یوسف. من... بهت زیاد خو-

 هم بریزی.طوری بهنگفتم که این

ه کنیمچه لبخندی به رویم زد و سر تکان داد. درحالی

 کرد، گفت:وسایلش را جمع می

خوام دلم رو آروم کنم. کم داغ هم نریختم لیال. میبه-

 روی داغم نذاشتن که نخوام کاری نکنم.

 م:نزدیکتر رفتم و آرام پرسید

 مونی؟ یا قراره بری؟جا میاین-
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اومدم که بمونم. وسایلم رو داخل ماشین گذاشتم. -

 شاید چندروزی رو مهمون عمارت بودم و...

 نگاهم کرد و لبخندی تلخ به روی صورت نشاند.

تا تو هم از این قفس آزاد بشی و بعد باهم بریم. -

تونه جلوی بردنت از حّتی جمشیدآقا هم دیگه نمی

 جهنم رو بگیره.این 

کورسوی امیدی ته دلم تابید و سراسر وجودم را 

 ای در بر گرفت. داشتنیگرمای دوست
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 دویست_و_نود_و_ششم

 

قدر از مرگ یک نفر خوشحال بشوم قرار نبود این

اّما... جهانگیر جان خاتون را گرفته بود. پس... چه 

غمگین جلوه دادن خود داشتم؟ دم عمیقی  دلیلی برای

 گرفت و گفت:

من پیشش هستم. تو برو پایین، زیاد توی اتاق و با -

 من نمون تا این چندوقت رو برامون جهنم نکنن.

سری به نشان تأیید تکان دادم و از اتاق بیرون رفتم. 

که چرخیدم، متوجه سهراب شدم در را بستم و همین

ای دادم و خواستم آمد. سالم آهستهها باال میکه از پله

 پایین بروم که صدایم زد:

 لیال؟-
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 به طرفش چرخیدم و سوالی نگاهش کردم.

 بله؟-

 طوره؟حال عمو چه-

 حالش بهتره، اّما هوشیار نیست.-

 جاست؟باز خوبه... یوسف رفت؟ یا هنور این-

خوای، برو پیش جهانگیره. داخل اتاقش. اگه می-

 بهش سر بزن.

 ، ممنون.باشه-

 خواست دور شود که پرسیدم:

 راستی آتیش چی شد؟-

سمتم دستش روی دستگیره ماند و سرش را به

 چرخاند. کالفه و ناراحت زمزمه کرد:
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پدری چراغ نفتی جا گذاشته بود دونم کدوم بینمی-

یره. گتوی انبار. چراغ چپ میشه و کل انبار آتیش می

 .شانس آوردیم که آتیش نزدیک خونه نشد

 چی مرّتبه؟االن خاموش کردید؟ همه-

آره، نگران نباش. برو استراحت کن، من پیش عمو -

 هستم.

قدردان لبخندی به روی زدم و رو گرفتم. چرا سراغ 

گرفت؟ کاری با او داشت؟ نکند... یوسف را می

سوزی فهمیده بود؟ سرم را تند و چیزی از دلیل آتش

از ذهنم دور محکم تکان دادم تا این افکار مزخرف 

دادم. روزهای شوند. باید کمی به خودم استراحت می

قدر خود را با این روشنم در راه بودند و نباید این

 دادم...افکار تاریک، آزار می
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 دویست_و_نود_و_هفتم

 

سوزی انباری گذشته بود. کمتر چندروزی از آتش

دانستم بعد از آخرین دیدم و نمیمییوسف را 

وگوی او و سهراب، چه به سرش آمده که دیگر گفت

کرد که انگار داد و جوری رفتار میبه من اهمیت نمی

بیند. نگران بودم... نکند چیزی از من شنیده مرا نمی

کرد؟ طور از من دوری میبود که داشت این
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ره دانستم چه کار کنم و چه بگویم تا دوبانمی

حرف  ترسیدموضعیتمان به شکل سابقش بازگردد. می

اشتباهی بزنم و وضعیت، از اینی که هست هم بدتر 

اش با خاطر رابطهشود. هرچند... ممکن بود که به

هم ریخته باشد. حّتی جهانگیر و اوضاع فعلیشان، به

توانستم شرایطی که داشت را درک کنم و هم نمیمن

دری برایش سخت بود قبفهممش. مطمئن بودم به

ای مرا ببیند و توانست برای چند دقیقهکه... نمی

 ام شود.جویای احوال آشفته

از روی صندلی کنار تخت جهانگیر بلند شدم و 

خواستم از اتاق بیرون بروم که در باز شد و قامت 

یوسف را در چهارچوب در دیدم. آب دهانم را فرو 

ش سرد بود. بردم و چندباری پلک زدم. آبِی چشمان
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قدر سرد که روحم یخ زد. دستانم سرد شد و آن

 چیزی در درونم شکست. 

دم عمیقی گرفتم و از جلوی درگاه در کنار رفتم تا 

داخل شود. سرم را پایین انداختم و منتظر ماندم که 

کارش با جهانگیر تمام شود و با او حرف بزنم. 

طور سر صحبت دانستم چه بگویم و چههرچند، نمی

کردم که انگار قدر ناشیانه رفتار میرا باز کنم. آن

حال با او صحبت نکرده بودم. دلم شنیدن صدایش تابه

خواست و کاری جز نگاه کردن به او و فرو را می

آمد. دوستش هایم، از دستم برنمیخوردن حرف

اه، ها و گداشتم. با تمام شیطنتش. با تمام جدی بودن

شد و گاه... اهی مجنونم میهایش. گسر گذاشتنبهسر
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شد که از سردی نگاهش، تمام تنم یخ قدر دور میآن

 کرد. درست مثل حاال...می

جهانگیر را معاینه کرد و از کنارش بلند شد. دوباره 

آمپولی را به داخل سرمش تزریق کرد و کیفش را 

ها را داخل بست. لباسش را مرتب کرد و پسماند

تر از در، طرفی آنسطل کنار تخت انداخت. کم

منتظر مانده بودم. وقتی خواست از اتاق بیرون برود، 

 پشت سرش ایستادم و آرام صدایش زدم:

 یوسف؟-

طرفم بازنگشت. فقط ایستاد و سرش را پایین به

انداخت. دوباره صدایش زدم، دیدم که دستش مشت 

 شد اما باز هم نگاهم نکرد. 
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 دویست_و_نود_و_هشتم

 

کرد. چه رحمانه نگاهش را از من دریغ میچه بی

ُکشت! با صدایی لرزان، ظالمانه داشت لیالیش را می

 برای بار سوم صدایش زدم:

 یوسف؟ من رو نگاه کن؟-

و چرخید. باالخره نگاهم کرد اّما... نگاهش سرد بود. 

تمام احساسس را یخی روی آبِی چشمانش،  شیشه

پشت خودشان پنهان کرده بودند. دیگر آن گرما و 
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دیدم. نفس عمیقی گرفتم تا اشتیاق را در نگاهس نمی

بغضم را پس بزنم. دلم طاقت نیاورد، دو قدم نزدیک 

شدم که قدمی به عقب برداشت. سرش را پایین 

ها کار خود را کرده بودند و یخ انداخت، آن شعله

هایش سر بود. اشکی روی گونهشده چشمانش آب 

 خورد و به پایین چکید. 

ام، بارها و بارها تکرار شد. آن حِس شکستن در سینه

های ها به قسمتدلم باز شکست، و آن شکسته

 تکه شدند.کوچک تری تکه

ایی که صدسمتش برداشتم و بدون اینناباور قدمی به

 از گلویم خارج شود، اسمش را لب زدم.

توانست بماند انگار. سرش را پایین د. نمیدیگر نمان

انداخت و از اتاق خارج شد. در را بست و صدای 
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بسته شدن در، مثل ناقوس مرگی در سرم پیچید. 

ن شدم. ایدستم را به گلویم گرفتم. داشتم خفه می

ام بغض لعنتی چسبیده به بیخ گلویم داشت خفه

کرد. تاب دیدن این رفتار سردش را نداشتم. می

خوردند و هایم سر میمهابا روی گونههایم بیاشک

آمدند. چه بالیی سر اشتیاق نگاهش آمده پایین می

کرد که انگار هفت پشت با بود؟ چرا جوری رفتار می

 من غریبه است؟

کشیدم. صدایی از گلویم خارج به سختی نفس می

خس، و شاید صدای شد. هیچ صدایی جز خسنمی

آمد. زانو زدم، ام میسینهشکستنی که از قفسه 

ریختم. چنان دستم روی گلویم بود و اشک میهم
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باالخره راه گلویم باز شد، بغض شکست و با شّدت، 

 شروع کردم به باریدن...

هایم در اتاق باز شد و شخصی داخل آمد. از سرشانه

نم اش را ببیتوانستم چهرهگرفت و مرا بلند کرد. نمی

اند. ایش مشخص بود که مردانههاما از اندازه دست

مرا روی صندلی نشاند و لیوان آبی به دستم داد. 

ای از جعبه بیرون کشید و آرام، دستمال کاغذی

ام را پاک کرد. حاال بهتر های روی گونهاشک

توانستم ببینمش. چندباری پلک زدم و با دیدن می

سهراب، آه عمیق و پر افسوسی کشیدم. انتظار 

 کسی به کمکم آمده بود... کشیدم و چهکسی را میچه
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 دویست_و_نود_و_نهم

 

ام را در لبخند غمگینی به رویم زد و دستمال اشکی

 دستش فشرد.

قدر خودت رو عذاب میدی آخه دختر برای چی این-

 خوب؟

دانست خوبی میدانست... شک نداشتم بهاو هم می

خواهیم. یوسف هم دیگر را تا حد جنون میمن و 

ای عمویش بودم و او از احساس ممنوعهمن... مثاًل زن
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که در دلم بود، خبر داشت. اصاًل مگر کسی هم مانده 

 خبر بماند؟بود که از این اّتفاق، بی

کنم. چه عذابی ندم من توی عذاب دارم زندگی می-

 خودم رو؟

 گفت:سرش را پایین انداخت و باافسوس 

دونم که... این ازدواج، آرزوی هیچ دختر جوونی می-

 هم... نیست. االن

 به جهانگیر نگاه کرد و ادامه داد:

که شاهد مرگ یه آدم باشی، هم دلت براش این-

شماری کنی، خودش اش لحظهبسوزه و هم واسه

 کننده هست. حاال بقیه شرایط که بماند.دیوانه
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ام را تمام حرص و غّصهدامنم را در مشتم فشردم و 

 سر این دامن فلک زده خالی کردم.

ام و خاتون کم بود که هی درد روی داغ خانواده-

قدر تحّمل دارم؟ دیگه دردم میاد؟ مگه من چه

 تونم سهراب...نمی

آروم باش دخترجان. من که دیگه خوب -

قدری قوی هستی که دووم بیاری. شناسمت. اونمی

 صبر داشته باش...

که به من های انتظام خان افتادم. و وقتییاد حرفبه 

گفت تا صبر کنم. او هم از من انتظار صبوری می

 قدر دیگرام تا چهپارهداشت؛ اما تا ِکی؟ مگر دِل پاره

 های من باشد.توانست میزبان غّصه و اندوهمی



 

Romanzo_o 1566 

 خواستم تو روکنم. ببخشید، نمیام رو میمن... سعی-

 هم ناراحت کنم.

م را به زیر چشمم کشیدم و خواستم از او رو دست

 بگیرم که زمزمه کرد:

دیدم با چه حالی از اتاق عمو رفت. فکر کردم شاید -

خاطر حال بد اونه. ولی وقتی اومدم داخل... باهاش به

حرف بزن لیال، شاید دوای درد جفتتون فقط حرف 

 زدن باشه. ولی قبلش...

ام نینشسته بر لب، بیدستمال را باال آورد و با لبخندی 

 را گرفت و کشید. 

 جور کنی.وکم خودت رو جمعباید اول یه-
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 سیصدم

 

ام گرفت. این خودم هم میان اشک و بغض، خنده

هایش را هم همیشه به فین کردنگریه لعنتی، فین

 همراه داشت.

پاشو برو یه آبی به دست و صورتت. چاره کارت -

 زانوی غم بغل گرفتن نیست. 

لبخند تلخی به رویش زدم و سرم را تکان دادم. 

خواستم از روی صندلی بلند شوم که چیزی به یادم 
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آمد. نگاهش کردم، هنوز آن لبخند محو را روی 

لبانش داشت. آب دهانم را فرو بردم و آهسته 

 پرسیدم:

 . چرا؟سهراب..-

دانست. احساس کردم آن خوب معنای سوالم را می

لبخند مزخرف از صورتش محو شد. سرش را پایین 

انداخت و چیزی نگفت. نفس عمیقی کشید و دوباره 

ها و طرز نگاه سرش را باال آورد. این برق چشم

 کردنش را... اصاًل دوست نداشتم...

موم چیزهایی درباره تو و پسرعدونم... من یهنمی-

خواستم به روی خودم بیارم. فهمیده بودم ولی... نمی

چندوقت پیش هم که بحث شناسنامه و پدِر یوسف 
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شد و... فهمیدم که خب... هیچ عیبی نداره اگه شما 

 دیگه رو دوست داشته باشید.دونفر هم

 حّتی... حّتی اگه خیانت به عموت باشه؟-

 لبخندی زد و سرش را پایین انداخت.

کار کردید که اسمش رو ه عموم؟ مگه چیخیانت ب-

 خیانت بذاریم؟ من... 

 نفس عمیقی گرفت و با تعّلل کوتاهی، ادامه داد:

دوسال پیش بود که به بابا گفتم یکی رو دوست -

دارم. گفت زر مفت نزنم. دست دختر خان ده باالیی 

رو گرفت و گذاشت توی دست من. گفت اون دختر، 

که عروسش بشه. واقعیتش در شأن خانواده ما نیست 

از دستش دلخور شدم. ولی حق حرف زدن هم 

نداشتم. گذشت و خدا جوری قشنگ برامون چید که 
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همون دختر، شد مایه عذاب و بالی جونش که توی 

نشست و جمشیدآقای قصه، اش میشاهنشین خونه

غیر از حال تونم بهحق نداشت دهن باز کنه... حاال می

 ؟خوِب اون دختر بخوام

آب دهانم را فرو بردم و ناباور نگاهش کردم. با هزار 

 زور و زحمت، گفتم:

تو... داری دروغ میگی! اگه حقیقت داشت... چرا -

 همون اول، اون وصلت رو رد کردی؟

هایش پر شد اّما ای باال انداخت. دیدم که چشمشانه

 حال، لبخندی زد.در همان
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 سیصد_و_یکم

 

خواستم به زور به دستت بیارم. بعد اگر تو به نمی-

اومدی... دیگه هیچ راهی برای عقد من در می

دونستم حال عمو خوب نیست خالصِی تو نبود. می

 تونستی آزاد باشی. اّما...و... تو هم باالخره می

آه آرامی کشید و از جلوی پایم بلند شد. دستی به 

 گفت: لباسش کشید و

وقت جا دفن میشه و... دیگه هیچاین موضوع همین-

زنم. چون پرسیدی، نتونستم اش حرف نمیدرباره
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جلوی زبونم رو بگیرم. ولی... قول میدم دیگه 

 اش حرفی نزنم. من... باید برم.درباره

ای را با چشانم را غبار غم پوشاند. دنیا بازی مسخره

اش داشت ادامهرحمانه ما شروع کرده بود و چه بی

داد. سهراب سری برایم تکان داد و به سمت در می

 خروجی رفت. 

 اگه کاری داشتی، خبرم کن. -

 باشه، ممنون.-

نگاهش را از من گرفت و به عمو دوخت. سپس با 

ای سرسری، در را بست. از آن روز به خداحافظی

بعد، دیگر نه حرفی بینمان زده شد و نه من سهراب 

 دم...را در خلوت دی
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ای به همان شکل گذشت. یوسف عمارت را چندهفته

ترک کرد و دقیقًا همان روز، حال جهانگیر وخیم شد. 

قدر بد که دیگر امیدی به زنده ماندنش نداشتم. و آن

آلود، همین هم شد... در آن شب دلگیر و مزخرِف مه

جهانگیر چشم بست و برای همیشه، مرا از شر این 

 کرد... زندگی نکبت بار خالص

کردم. لبخند تلخ و به در تکیه زده بودم و نگاهش می

هایم جا خوش کرد. به همین کوچکی روی لب

 راحتی خالص شده بودم؟ 

از  سروصدایاد یوسف افتادم... یاد رفتنش که چه بی

هایم روی که اشکجا رفت و من، درحالینا

 بسته فقط خوردند، از پشت پنجرههایم سر میگونه

رود و نه حّتی نظاره گرش بودم. نه گفت که چرا می
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دانستم که برای همیشه با من خداحافطی کرد. نمی

رفته بود و یا فقط برای چندروزی، رفت تا از این 

آور فاصله بگیرد. فقط دور شدنش را به فضای خفقان

 چشم دیدم و جان از تنم پر کشید...

ت توانسخداحافظی یوسف هم نمیاّما حّتی رفتن بی

حال نباشم. تمام باعث شود که در این لحظه، خوش

زنان و دختران عمارت دور جهانگیر حلقه زده بودند 

ریختند. صدای آشنایی را از و باالی سرش اشک می

کنارم شنیدم. برگشتم و به سهراب نگاه کردم. 

 هایش انگار غم داشتند. ترس داشتند!چشم

 لیال؟ میشه چند دقیقه بیای؟-

 

|@thecafeNostalgia| 



 

Romanzo_o 1575 

 

  

 سیصد_و_دوم

 

ام را از در گرفتم، و به طرفش سری تکان دادم و تکیه

 رفتم.

 چیزی شده؟-

های خاکستری نگران نگاهم کرد. ترس در چشم

 شد.رنگش به خوبی دیده می

بارت رو جمع کن و فرار کن... جمشیدآقا میگه تو -

واد جون تو رو بگیره. خجون جهانگیر رو گرفتی، می

 فرار کن، نذار دستش بهت برسه.
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احوال بودم و این حرِف سهراب، قدر کافی پریشانبه

تر از قبل کرد. آب دهانم را فرو بردم و دستم مرا گیج

را به دیوار گرفتم تا زمین نخورم. جمشیدآقا برای چه 

ای در حق کشت؟ مگر من چه بدیباید مرا می

  برادرش کرده بودم؟

من چرا باید جهانگیر رو بکشم؟ یه کاری کن... -

 جمشیدآقا رو متوّجه اشتباهش بکن، تو رو خدا!

ترسید ترسید، او هم مانند من از پدرش میاو هم می

هایم را در دست و این... برایم کمی عجیب بود. شانه

 گفت: گرفت و جّدی

فرار کن، همین امروز! به محض طلوع آفتاب برو. -

هات د ساعتی مونده. همین االن برو وسایلفقط چن

 رو جمع کن.
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شدم. ناباور قدمی به عقب هایش نمیمتوّجه حرف

سمت اتاقم دویدم. خودم را برداشتم و درنهایت، به

های سهراب فکر روی تخت پرت کردم و به حرف

کردم. اگر حقیقت داشتند... زندگی من هم در خطر 

ند شدم و چمدانم را کردم. بلبود! پس باید کاری می

جمع کردم. از اتاقم بیرون رفتم و پس از چشم 

آرام قدم برداشتم. سهراب ته چرخاندن به اطراف، آرام

راهرو منتظرم بود. کالفه دستانش را داخل جیبش فرو 

رفم کوبید. به طکرده و پایش را با استرس به زمین می

ای به طرفم گرفت و رویم ایستاد. کیسهآمد و روبه

 آهسته زمزمه کرد:

جا این رو خمراهت داشته باش. برو دیلمان، اون-

 جات امنه.



 

Romanzo_o 1578 

 کیسه را از دستش گرفتم و قدردان، نگاهش کردم. 

 کنی؟چرا کمکم می-

او که گفته بود دیگر قرار نیست حرفی از آن روز به 

میان بیاورد یا طوری رفتار کند که آزارم دهد. پس... 

بود؟ چرا طوری رفتار  هایش برای چهاین نگرانی

 کرد که...می

چون... منتظر دوآدبال برای پریدن از این عمارت -

 بودی.

ای زیر کاسه است و سهراب دانستم نیم کاسهمی

خواهد چیزی به من بگوید. احساس خوبی نمی

ش هاینسبت به این احساس صمیمیت عجیب و کمک

نداشتم. خواستم سوال دیگری بپرسم که دستش را 

 ها هدایت کرد.کمرم گذاشت و مرا به طرف پلهپشت 
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 سیصد_و_سوم

 

 ها نیست!برو دختر، عجله کن. جای این حرف-

سر تکان دادم و خداحافظی کوتاهی کردم. به طرف 

د سمت جنگل دویدم. بایمطبخ رفتم و از در پشتی، به

رساندم. هوا سرد و جاده میاز مسیر جنگل خود را به 

مه آلود بود و لرز بدی به جانم رخنه کرده بود. 

باالخره بعد از چند دقیقه دویدن، به جاّده رسیدم. خم 
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شدم و دستم را به زانوهایم گرفتم تا نفسم باال بیاید 

 که متوّجه صدای ماشینی در جاّده شدم.

ر ومه غلیظ باعث شده بود که مرا نبیند و از کنارم عب

ای بعد، انگار که تازه متوّجهم شده باشد، کند. لحظه

روی ترمز زد. دنده عقب گرفت جلوی پایم نگه 

 داشت. از ماشین پیاده شد و نگران پرسید:

وقت صبح کجا میری  سالم، صبحت بخیر. این-

 همسایه؟

چشمانم پر شده بود و زبانم برای حرف زدن 

نداشتم!  چرخید. چه بی طاقت شده بودم و خبرنمی

 دم عمیقی گرفتم و سعی کردم خود را آرام کنم.

 جمشیدآقا... باید فرار کنم!-
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در ماشین را برایم باز کرد و سپس خودش هم سوار 

 شد.

 برمت تا مقصد.سوار شو دخترجانک من می-

سوار ماشین شدیم ماشین را به سمت جاده منتهی به 

و دیلمان هدایت کرد. فکرم پر از افکار شوم بود 

لحظه هم رهایم دلهره دیدن دوباره اهل عمارت، یک

 کرد.نمی

 خدایی ناکرده اّتفاقی افتاده همسایه؟-

اش . باال سر جنازهجهانگیر طاقت نیاورد و فوت کرد-

مونده بودم که بهم گفتن باید فرارکنم. گفت 

اد من خوکنه من کشتمش. گفتن میجمشیدآقا فکر می

 لوع فرار کردم.رو بکشه... من هم قبل از ط

 دخترجان، همون پسره کمکت کرد فرار کنی؟ -
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دونم اگه اون حسین. نمیآره. شانس آوردم آقاغالم-

 نبود...

ام را تمام نکرده بودم که او محکم روی هنوز جمله

زده به آنان خیره شدم. این... این ترمز زد. وحشت

دانستند که من در طور حّتی میحقیقت نداشت. چه

 اّده هستم؟کدام ج

 دخترجان... پیاده شو و فرار کن.-

هایم خشک شد. تمام با دیدن جمشیدآقا خون در رگ

لرزید و سرمای بدی به دست و بدنم ناخوداگاه می

 پاهایم افتاده بود. 

 همسایه باتوام! پیاده شو و فرار کن.-
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 سیصد_و_چهارم

 

ز ماشین پیاده شد. سهراب هم کنارش بود جمشیدآقا ا

کردند. خدای و هردو با اخم وحشتناکی، نگاهم می

من... سهراب؟ او... به من خیانت کرده بود؟ از ماشین 

جا ایستادم. پیاده شدم، اّما فرار نکردم و همان

روی سهراب ایستادم و نگاهش کردم. فقط روبه

همان نگاهش کردم و او هم با تمام وقاحت، با 

های در همش به من خیره شده بود... صدای داد اخم

جمشیدآقا بلند شد و پشت بندش،کمربند در دستش 
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ا رضغالمرا باال برد تا روی بدنم فرود بیاورد که آقا

 خود را سپر من کرد و دست جمشیدآقا را گرفت.

کنی مرد حسابی؟ زودت به یه بچه کار میچی-

 رسیده؟

دستش را گرفت و با تحّکم  سهراب به طرف او رفت،

 گفت:

سوار ماشینت شو و برو، بودنت بیشتر جمشیدآقا رو -

 آزار میده.

 این دختر...-

اش اومدن این دختر خانواده داره، و االن خانواده-

 دنبالش. زودتر گورت رو گم کن تا شر به پا نشده!
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سهراب او را سوار ماشین کرد و در ماشین را محکم 

دنده عقب گرفت و با نگاهی شرمنده و کوبید. او هم 

 حالی زار، از ما دور شد...

چشمم به ماشینش بود که بدنم سوخت. روی زمین 

نشستم، خود را مچاله کردم و از درد فریاد زدم. 

جمشیدآقا از موهایم گرفت و بلندم کرد. نزدیکم شد 

 اش غرید:هم فشردههای بهو با خشم از میان دندان

کشی خونم رو میکشتید... حاال هم پسر من رو که-

 که بری پی احوال خوِشت؟

 حرف ایستاده بودقلبم هزار پاره شده بود. سهراب بی

اش، های به خون نشستهو با آن نگاه عجیب و چشم

رفت کشید. سرم گیج میام تیر میکرد. سینهنگاهم می

هایم روی و توان ماندن روی پاهایم را نداشتم. پلک
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های جمشیدآقا، در سرم د و صدای داد زدنهم افتا

های حاصل از تازیانه پیچید و میان درد کشیدن

 هایم، از حال رفتم...خوردن

کرد. انگار که زیر سم هایم درد میتمام استخوان

ام کرده ها مانده و له شده بودم. در انباری زندانیاسب

ترین فرصتی برای حرف زدن، بودند و حّتی کوچک

آمد؟ کس به سراغم نمیدادند. چرا هیچنمیبه من 

قدر برایشان غریب و فراموش شده بودم که حّتی آن

خواستند سراغم را بگیرند و جویای احوالم نمی

پرسید که لیال کجاست و مرا از شوند؟ چرا کسی نمی

 این جهنم بیرون بکشد؟ 
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 سیصد_و_پنجم

 

آمد. سوی انباری میها از آنی خرناسه سگصدا

سوخت و مطمئن بودم وجب به وجب پوست تنم می

اند. از ریزیاند و یا درحال خونکه یا خون مرده شده

شّدت درد و وحشت در خود جمع شده بودم که در 

ای، به داخل آمد و انباری باز شد و سهراب با سینی

ذاشت و حّتی در را بست. سینی غذا را پیش رویم گ

توانستم لبخند کش آمده بر روی در آن تاریکی هم می

 لبانش را احساس کنم.

 بیا، بخور جون داشته باشی.-
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شد که سهراب، این کار را با من کرده بود.  باورم نمی

شان یک خیال و هنوز هم امیدوار بودم که همه

ام شوم، کنار خانوادهکابوس باشد و وقتی بیدار می

 ا...باشم. اّم

ای در حّقت کردم سهراب؟ چرا... چرا من چه بدی-

 این بال رو به سرم آوردی؟

انگار که حرفم را نشنیده باشد، سرش را چرخاند و به 

 سمتی دیگر نگاه کرد.

جمشیدآقا سپرده فردا تو جنگل حلق آویزت کنن. -

به هرکسی که سوال پرسید، بگن از عشق جهانگیر 

 خودکشی کردی.

شنیدند؟ او... درباره چه چیزی ست میهایم درگوش

کرد؟ به گلویم چنگ زدم تا راه نفسم را صحبت می
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کرد و از ام میباز کنم. از طرفی بغض داشت خفه

های سهراب... او... داشت حقیقت سویی دیگر، حرف

گفت؟ جمله سهراب را در سر مرور کردم و به را می

 بر سر یاد چندماه گذشته افتادم. به یاد بالیی که

 بختم آمد و... به یاد مازیارم...خانواده نگون

حلق آویزم کنن؟ نکنه... نکنه جمشیدآقا اون کار رو -

 با مازیار کرده بود؟

رویم نشست. دستانش را دور بهپوزخندی زد و رو

 زانوهایش حلقه کرد و با تفریح، چشم به من دوخت.

اری نه نه. پدر عزیز من هیچ کاری نکرده. درواقع، ک-

 که من با مازیار کردم.

تاریک داشت به دور سرم گیج می رفت. انباری نیمه

چرخید. زبانم بند آمده بود و اشک، جلوی سرم می
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کار کرده بود؟ مات دیدم را گرفته بود. سهراب چه

اختیار، از چشمانم هایم بیکردم و اشکنگاهش می

 سرازیر شدند...

وچیکم مریض ده، دوازده ساله بودم که خواهر ک-

اش سعید، رفته چهره و پسر دردونهشد. ارباب و گل

زاده تفریح کنه و خوش بگذرونه. بودن شهر تا خان

ُمرد و کسی من و مادرم تنها بودیم. سمانه داشت می

نبود به دادمون برسه. رفتم دم خونه شما. از پدرت 

 تونه. طلب کمک کردم و... گفت نمی
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 سیصد_و_ششم

 

 اش غرید:هم قفل شدههای بهعصبی و از الی دندان

 ام زد،کار کرد؟ با دست به سینهدونی تهش چیمی-

ُهلم داد و گفت که برم پی کارم. گفت زنش زایمان 

تونه تنهاش بذاره. همون شبی بود که تو داره و نمی

برگشتم، خواهرم اومدی... به خونه داشتی به دنیا می

سوخت. حالش خیلی بد بود و داشت تو تب می

تونست کاری کنه که بهتر بشه. یهو... کس نمیهیچ

هام جون دیدم داره جلوی چشمیهو تشنج کرد. می

میده. زنای عمارت خواستن آرومش کنن، چه 

هاش دونم... وقتی از دهنش کف بیرون زد و چشممی

د. اون شب من ُمردم. سفید شدن... دنیای منم سیاه ش
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اون سهراب ضعیف ُمرد و... من اومدم. سهرابی که پر 

خواست بزرگ بشه و بود از نفرت و انتقام. می

هرطوری که شده، انتقامش رو از کسایی که مسّبب 

 مرگ خواهرش بودن، بگیره...

سوخت. دهانم گلویم خشک شده بود و راه نفسم می

نکشم تا این  خواست نفسداد. دلم میمزه خون می

مزه زهرمار از دهانم برود اما از طرفی، داشتم خفه 

شدم. اسِم سمانه را شنیده بودم. شنیده بودم که می

دختر کوچک شهناز بر اثر تب و تشنج مرده بود اّما... 

 شد...این داستانی که از زبان سهراب روایت می

زیر نظر داشتمت. حواسم بود به تک تک کسایی که -

سمانه بودن. توی روز عروسیم، دیدم که  باعث مرگ

با یوسف برخورد داشتی و برخوردهای بعدیتون رو 
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هم دیدم... فکر ازدواج تو با سعید رو من توی سِر 

خوشیت خواستم تو رو از دلچهره انداختم. میگل

قدر رابطه جدا کنم تا دلم خنک بشه. ولی هنوز اون

گی هم شما دوتا با هم خوب نبود، پس شکست بزر

 اشخیالش شد و من هم پیچهره بینبود براتون. گل

رو نگرفتم. از سعید هم یه انتقام کوچیک گرفته بودم 

و اون هم... انداختن فکر ازدواج با بهاره تو سِر حمید 

خواد. من هم دونستم حمید خاطرت رو میبود. می

تونه برای تحریک تو، با دوستت بهش گفتم می

طوری... هم د سر عقل بیای و اینازدواج کنه تا شای

گرمی تو و هم سعید یه ضربه کوچیک برای دست

 ببینید.

 بلند شد و کالفه، شروع کرد به راه رفتن. 
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ها ها برای من کافی نبودن. اینولی لیال... این-

تونستن دردی که کشیدم رو جبران کنن.  پس نمی

 کردم...باید یه کار دیگه می
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 سیصد_و_هفتم

 

آمد، شاید او هم احساس موش کوچکی به طرفش می

روی من مانده و دارد با بهکرده بود شیء نجسی رو

کند. سهراب با اش، دنیا را روی سرم آوار میهر کلمه
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شنیدن صدایش، به طرفش خم شد و از بدنش 

را گرفت. باال آورد و کمی نگاهش کرد، و بعد آن 

هایش پرت کرد. صدای پارس و جلوی سگ

لرزاند. فضای هایشان، بند بنِد وجودم را میخرناسه

انباری نسبتًا تاریک بود اما می توانستم حس کنم چه 

بر سر آن موِش بیچاره آوردند. خورشید باال آمده 

زدم که صبح شده و نور اندکی نیز از بود؟ حدس می

 تابید. یجرز پایین در انبار، به داخل م

سهراب دستش را به پیرهنش مالید. دوباره نشست، 

دستش را دور زانوهایش حلقه کرد و کمی خود را 

 جا کرد.بهروی زمین جا

تو رفتی دانشگاه و دنبالت چندتا بپا فرستادم تا -

دونی چی شد؟ گفتن تو و زیرنظر بگیرنت. و می
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دیگه در میره! خب... حاال یوسف جونتون برای هم

ت مناسبی برای گرفتن انتقامم بود. هم از تو، و هم وق

از هرکسی که دخلی توی مرگ سمانه داشت. یه 

فرصت طالیی برای سیاه کردن زندگی همتون داشتم 

خواستم به همین راحتی از دستش بدم... بین و نمی

هم زدم و یه دعوای کوچیک مازیار و سعید رو به

ی م برگشته بودشب تو هبینشون به راه انداختم. اون

و بهترین موقع بود... مازیار مست بود، خوب متوجه 

خبره. با سعید دست به یقه شد و من شد که چهنمی

وارد ماجرا شدم... سعید رو ُهل داد، ولی چیزیش 

جا کمی بیهوش شد. خودش هم هموننشد. فقط... یه

از حال رفت و... سعید رو من ُکشتم و گذاشتم مازیار 

کار اون بود... دیدی؟ خیلی راحت  فکر کنه که
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زندگی دونفرشون رو خراب کردم. حاال نوبت شماها 

 بود... 

دستی بین موهایش کشید و چنگی بهشان زد. ُتن 

رفت و از عصبانیت این مرد صدایش داشت باال می

دیوانه، جوری وحشت کرده بودم که نفس کشیدن هم 

 از یادم رفته بود.

رو بکشه، ولی من جمشیدآقا خواست مازیار -

س شد؟ پیشنهاد خونبنذاشتم. پس تکلیف تو چی می

خواستم تو رو به عقد خودم دربیارم و رو دادم. می

زندگی رو زهرت کنم. ولی... این کافی نبود لیال. 

تونستم هم طعم جدایی رو اصال کافی نبود! درسته می

بهت بچشونم، هم خودم عذابت بدم. ولی... عموی 
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تری بود! پیشنهادش رو به جمشیدآقا پیرم شوهر به

 هم قبول کرد...دادم و اون

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 سیصد_و_هشتم

 

اق هم کوبید و با اشتیخندید و بلند شد. دستانش را به

 ادامه داد:

خوب گوش کن. قضیه تازه داره شنیدنی میشه! بعد -

هام به آدمتون رو آتیش زدم و از ازدواجت، خونه
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گفتم تا برادرت رو تو جنگل حلق آویز کنن و بگن 

 که از روی عذاب وجدان، این کار رو کرده...

خوردند و هایم سر میهایم به سرعت روی گونهاشک

توانستم هیچ شد. نمیهدف، باز و بسته میدهانم بی

العملی از خود نشان دهم و حّتی پلک بزنم. عکس

خاطر انتقام این ادر عزیز من... بهگناه من... مبرادر بی

 شد... احساسدیوانه، شما تنهایم گذاشتید؟ باورم نمی

پید و تتپد. قلبم نمیکردم دیگر حتی قلبم هم نمیمی

 داد:تر از قبل ادامه میرحمانهسهراب، بی

ات رو هم نابود از عشقت جدا کردمت، خانواده-

و کردم یه چیزی کمه. تکردم ولی باز حس می

 خوش باشمچنان امید داری. توی لعنتی نذاشتی دلهم

به این که انتقامم رو گرفتم و دیگه کاری به کسی 
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های تو و نداشته باشم... تا این که اون روز، صحبت

خاتون عزیزت رو شنیدم... فهمیدم باز قراره برگردی 

پیش یوسف. قراره باز من رو بسوزونی و خودت 

به قولی که جهانگیر داده  بری پِی خوشیت. پس... من

بود عمل کردم. خب... از دست عموی پیرم که کاری 

اومد. اون عاشق خاتون و یوسف بود. حاضر بر نمی

نبود به هیچ قیمتی از دستشون بده! اما من که 

ها رو ازش بگیرم! تونستم اونتونستم. میمی

هایی بودن که برای رسیدن ها هم مهرهدونی... اونمی

شدن بیرون. هدف، باید از صفحه پرت میمن به 

هارو آزادشون کردم، و بعد خاتون رو بستم و اسب

هاش آتیشش زدم... هنوز هم صدای جیغ کشیدن
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یادمه... زن خوبی بود، تنها کار بدی که کرد، این بود 

 که حقیقت رو به تو گفت!

خاتون عزیز من... هنوز هم با یادآوری جسم 

خواست به گرفت... دلم میاش، دلم آتش میسوخته

 لیحالش زار بزنم. سهراب آدم نبود، هیوال بود. خوره

 یکی، کلبود که به جانمان افتاده بود و داشت یکی

 گرفت...عزیزانم را از من می

 کار کردی... اون... گناهی نداشت سهراب...تو چی-

خس کرد و ام خسآمد، سینهصدایم در نمی

 پیچیدهم میبود و دلم به سوخت. از بس حالم بدمی

 خواهم خون باال بیاورم.کردم که میکه احساس می
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 سیصد_و_نهم

 

دونی آخرین حرکتم چی بود؟ همون روزی که می-

انباری آتیش گرفت... من رفتم و باهاش صحبت 

 های جهانگیرکردم. اول یه سری حقیقت درباره گفته

که قول داده بود اگر بفهمه به خاتون گفتم، و این

خاتون به کسی چیزی گفته، هردوشون رو با هم 

زنه... و بعد بهش گفتم تو از عمد این ماجرا آتیش می

ت داِر پو و ثرورو به جهانگیر گفتی تا خودت اختیار

جهانگیر بشی. خب... یوسف اولش شوکه شد. داد 
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رفت و من رو به دیوار ام گزد، فریاد کشید، از یقه

 کوبید و عربده زد که دروغ سر هم نکنم...

ولی من دروغگوی خوبی بودم لیال، باورت نمیشه 

قدر حرف سر هم کردم تا اون از تو متنفر بشه، تا چه

 تو رو باعث مرگ مادرش بدونه!

هایش را هضم توانستم حرفرفت. نمیسرم گیج می

خودش را تکاند. کنم. با خنده از من فاصله گرفت و 

هایش رفت و زنجیرشان را باز کرد. در به طرف سگ

 انبار را باز کرد تا برود و پیش از رفتن، گفت:

تونی داخل سینیت یه کاغذ و قلم گذاشتم. می-

هرچی خواستی، قبل از مرگت بنویسی. به هرکسی 

خواستی نامه بنویس. و نگران نباش، قول می دم 

 برسونم به دستشون!
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آب را از داخل سینی برداشتم و به طرفش پرت لیوان 

کردم که بلند خندید و در را بست. مرا در تاریکی و 

 پیکر، تنها گذاشت... همراه آن دو سگ  غول

کردم. گوشهای بر روی گذر زمان را احساس نمی

ای که نورش زمین در خود مچاله شده و به روزنه

 دیکچندساعت پیش غروب کرده بود، خیره بودم. نز

آمد و من، داشتم با وحشت اذان بود، صدای ربنا می

کردم که حال نزدیکم به آن دو سگ گرسنه نگاه می

ایستاده بودند. یکیشان انگار ماده بود. شکم بزرگی 

داشت ولی نگاهش گرسنه بود. با ترس و لرز، دستم 

روی دماغش گرفتم. اجازه داد را جلو بردم و روبه

توانستم حدس بزنم که حالت آرام نوازشش کنم و می

چشمسهایش عوض شده بود. دستم را لیس زد و بو 
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ام برد و آرام، کشید. دماغش را به سمت پاهای زخمی

خون و خاکش را لیس زد. جای کمربندهای 

طور از پاره شده بود و خون همینجمشیدآقا پاره

رفت. کف دست دیگرم هم زخم بود. پاهایم می

ندش به کف دستم ضربه زده گمانم با سگک کمرببه

 بود.
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 سیصد_و_دهم
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سگ دیگر جلو آمد و به تبع سگ ماده، کف دستم را 

ها هم لیس زد. بغضم گرفت، حتی شرف این سگ

 بیشتر از سهراب و جمشید آقا بود.

سوخت. پایم دیگر کمتر میوهای دستزخم و شکاف

ای کرد. لبخند کشیدند و سگ ماده، نالهکنارم دراز 

تلخی روی لبهایم نشست. انگار قرار بود با گرفتن هر 

وجود بیاید. سمانه ُمرد تا زندگی، زندگی دیگری به

ُمردم تا توله دنیا بیایم و حاال من داشتم میمن به

 ها...سگ

در باز شد و متوجه شهناز و کوچک خانوم شدم که 

اند. داخل شدند و با استرس و در درگاه در ایستاده

 ترس، جلو آمدند. آرام گفتم:
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دین رسونن. اومها هیچ آسیبی بهتون نمینترسید، این-

 من رو واسه خودکشیم آماده کنید؟

طرفم شهناز جلوی پایم زانو زد و بقچه کوچکی به

 گرفت.

یه دست لباس، و کلی پول و طال گذاشتیم داخلش. -

زندگی و زِن جهانگیر بودنه... چیزی که حق تو از این 

قدری هست که بتونی خرج دو نسل بعدت رو اون

بدی. یکی بیرون روستا و تو جاده فرعی منتظرته. برو 

های جمشیدآقا بیان ساعت دیگه قراره آدملیال... تا یه

 سراغت...

دانست چه هیوالیی را بزرگ کرده پس شهناز هم می

طور به او اعتماد هو زن چه دیوی شده بود. اّما... چ
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که من چیزی بگویم، خودش کردم؟ قبل از اینمی

 گفت:

گفتن چندتا نامه ناخونده به لیالی مجنون دارن که -

 خوان به دستت برسونن.می

آب دهانم را فرو بردم و چندباری پلک زدم تا اشک 

هایم راه خودشان را پیدا کنند. پس واقعًا... چشم

 منتظرم بودند؟ 

رفت اما شهناز زمین بلند شدم. سرم گیج میاز روی 

از بازویم گرفت و کمکم کرد تا بیرون از انباری 

آمد، خارج شوم. با صدایی که از ته چاه بیرون می

وار برایشان بازگو کردم. های سهراب را خالصهحرف

چهره هم آن بیرون، سودا هم ایستاده بود. حّتی... گل

وقتی درباره سعید برای دیدن وضعیتم آمده بود و 
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شنید، های های گریست و مرا به آغوش کشید. سودا 

هایم انداخت و دستمالی نم به شالی روی شانه

هایم را بوسیدند، و با چشمی صورتم کشید. گونه

اشک و چشم دیگری خون، مرا راهی جاده فرعی 

 کردند...
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 سیصد_و_یازدهم
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دویدم و باد، فلک کشیده میان درختان سربهمی

های سوزناکش را بر صورت خیس رحمانه تازیانهبی

ام، اشک زد. با پشت دست زخمیاز اشکم می

چشمانم را پس زدم تا بهتر جاده را ببینم. هوا داشت 

ای توانستم حّتی برای ثانیهشد و من نمیروشن می

تم از ت داشترسیدم. وحشصبر کنم و نفس بگیرم. می

که به باد نفس گرفتنی بروم و جمشیدآقا و این

هایش، دورم را بگیرند. اما با این پاهای چیتفنگ

توانستم بیشتر از این بدوم. زخمی و تن رنجور، نمی

نفس زنان، دستم را به تنه درختی گزفتم و نفس

هم ام را به تنه زبرش تکیه زدم. چشمانم را بهپیشانی

انگیز جنگل را هقم، سکوت وهمهقفشردم و صدای 

 شکست. 
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کردم که چنین درمانده و وقت فکرش را هم نمیهیچ

کردم که نازپرورده فرهاد، بشود رنجور شوم. فکر نمی

های زادگان و تنش از ترس شالقبازیچه دست خان

مادر کردم که بیارباب عمارت بلرزد. فکرش را نمی

ام کم شود. زندگیشوم. که سایه برادر از باالی سرم 

بازاری شده بود که نیاز به زمان داشتم تا چنان آشفته

 آمده را درک کنم... بتوانم اوضاع پیش

ام، چشم باز کردم و نفس با شنیدن صدایی از نزدیکی

 حبس شد.  رمقم در سینهکم

 دخترجان؟ خودتی؟ حالت خوبه؟-

صدایش جّدی بود. لحنش هنوز هم آن اقتدار را 

داد. انگار ای آن را نشان نمیگران بود اّما ذّرهداشت. ن

که سوالی عادی و روزمره پرسیده باشد. نفسم را با 
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طرفش چرخیدم. نگاه شّدت به بیرون فرستادم و به

 خیس از اشکم را به او دوختم و ناالن گفتم:

 انتظام خان...-

 تونی سر پا بمونی؟آره باباجان؛ منم. می-

اده بود. با تکان سر انتظام مرد جوانی کنارش ایست

طرفم اش به من، از اسب پایین آمد و بهخان و اشاره

هایش در هم بود و در آن هوای قدم برداشت. اخم

م توانستروشن و غرق تاریکِی جنگل، خوب نمینیمه

ببینمش. جلوتر آمد و خواست از بازویم بگیرد که 

 دستم را عقب کشیدم و نگران، به انتظام خان خیره

 شدم.

 غریبه نیست دخترجان. بذار کمکت کنه.-
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به چشمان عسلی رنگش خیره شدم که در میان ابروان 

پرپشت و مژگان سیاهش، پنهان شده بود. الم تا کام 

اش ترساندن من با زد. انگار که وظیفهحرفی نمی

 سکوتش و سوار کردنم بر روی اسب باشد. 
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 سیصد_و_دوازدهم

 

خود نیز پشت سرم، بر روی اسب نشست که خود را 

منقبض کردم. کاش حداقل همراه با انتظام خان، بر 
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جا تنها نشست و مرا اینروی یک اسب می

گذاشت. هرچند، مطمئن بودم که پس از می

شدند و از روی اسب چندصدمتر، چشمانم بسته می

 افتادم.می

کردم تا هوشیار بمانم. شهناز مرا تمام حواسم را جمع 

، املیالی مجنون خطاب کرده بود. یعنی... پدر و دایی

ها نبودند، پس انتظام خان دنبالم آمده بودند؟ اگر آنبه

چرا به سراغم آمد و کمکم کرد؟ اصاًل او لیالی 

 شناخت؟مجنون را از کجا می

از جاده خارج شدیم و از میان درختان درهم تنیده و 

ای چوبی و نسبتًا بزرگ رسیدیم. ک، به کلبهخش

هایش نیز خزه بسته بودند و مطمئن ای که دیوارهکلبه
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داد. قرار بود پدرم بودم که داخلش بوی مرداب را می

 را در این کلبه ببینم؟

ام از اسب پایین آمد و کمکم مرد جوان پشت سری

 هکرد تا پیاده شوم. انتظام خان نیز آمد و افسار اسب ب

 روی من ایستاد.دست، روبه

جا پیش فاتح بمون. من باید برگردم. تو همین-

 هات هست.حواسش به زخم

نگاهی طوالنی و غمگین به من انداخت و خواست 

 رو بگیرد که صدایش زدم:

 انتظام خان؟-

 منتظر نگاهم کرد و آه سوزناکی کشید.

 چیه بابا؟-
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 شما... چرا کمکم کردید؟-

ه صبر داشته باشی دخترجان... بهت گفته بودم ک-

صبر کردنت برای همین موقع بود. فکر کردی 

ذاشتم حّتی یه روز بعد از فوت جهانگیر، توی اون می

 شده بمونی؟خراب

ام هم دم مشک بود و لرزید. اشک لعنتیصدایم می

 هایم تر شوند.کافی بود بغض کنم که گونه

چرا همون اّولش گذاشتید من رو ببرن؟ چرا -

 موقع دستم رو نگرفتید و فراریم ندادید؟همون

ات توی خطر بود دخترجان. چون جون خانواده-

مجبور بودیم که چندماه بسپاریمت دست جهانگیر. 

اون... آدم امینی بود. چندبار باری باهاش صحبت 
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کردم و سپردمت. بهش گفتم... لیال هم مثل دختر 

 خودت، مراقبش باش. 

 ریختنم را بگیرم. پر بغض و توانستم جلوی اشکنمی

 اندوهگین گفتم:

دونید سهراب چی ای هم داشت؟ شما میمگه فایده-

 به سر خونواده من آورد؟
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 سیصد_و_سیزدهم
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ام قرار داد و فشار خفیفی به دستش را بر روی شانه

صّمم و آن وارد کرد. به چشمانم خیره شد و با لحن م

 محکمی گفت:

ر چیز نباش لیال. گفتم صببهت که گفتم نگران هیچ-

 داشته باش. به انتظام خان اعتماد نداری دختر؟

ام را باال کشیدم و ناخوداگاه، در آغوش بینی

توانستم محکم بغلش کنم. هنوز هم کشیدمش. نمی

کار سوختند. تمام توانم را بهها میجای زخم شالق

ایم برخورد محکمی نداشته باشند و آن هبردم تا زخم

 آغوش، منظورم را ادا کند.

چیز. انتظار نداشتم که شما ازتون ممنونم. برای همه-

 بیاید دنبالم... ممنونم...

 چند ضربه آرام و دلجویانه به کمرم زد و زمزمه کرد:
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ه تونستم بذارم یمن یه لیال رو از دست دادم بابا. نمی-

ردی. کبگیرن... فقط باید صبر میلیالی دیگه رو ازم 

حالم سربلندم کردی و به حرفم گوش که... خوش

 دادی.

بار، احساس کردم نفسی آسوده کشیدم و برای اولین

ام. ناخوداگاه ام را بغل گرفتهکه عضوی از خانواده

لبخند کوچکی کنج لبم نشست. از من فاصله گرفت و 

 با لحنی پر آرامش گفت:

استراحت کن. بذار فاتح مراقبت باشه. برو داخل، -

 بچه بد قلقیه ولی مهربونه. حواسش بهت هست.

، آلودای به انتظام خان کرد و اخمفاتح با دست اشاره

چشم به او دوخت. انتظام خان جلو رفت و چند 

 اش کوبید. سپس به او گفت:ضربه به روی شانه
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چشم از لیال بر ندار. هرچی خواستی، بنویس و -

 بفرست برام. باشه؟

فاتح سری تکان داد و نگاهم کرد. خواستم لب به 

سخن بگشایم و اعتراض کنم که بازویم را گرفت و 

سمت درب ورودی کلبه کشاند. سرم را مرا به

زده، برای انتظام خان دست تکان برگرداندم و شتاب

که ام نگاه کردم و درحالیدادم. سپس به مرد کناری

 فل در را باز کند، غریدم:منتظر بودم تا ق

تونم راه بیام. اگه اجازه بدید! میشه دستم خودم می-

 سوزن.هام میرو ول کنید؟ زخم

در باز شد و داخل شدیم. دوباره دهانم را باز کردم تا 

اعتراض کنم که با دیدن فضای داخل کلبه، ابروانم باال 

 جا... واقعًا داخِل همان بیرون بود؟!پریدند. این
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زدند. تمام های داخل از شدت تمیزی برق میبچو

وسایلش، اعم از صندلی و میز و قفسه گوشه کلبه، 

همگی چوبی بودند. حتی چند قفسه بر روی دیوار 

 نیز قرار داشت که از چوب بود.

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 سیصد_و_چهاردهم
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های مسوی کلبه قرار داشت و هیزیک بخاری در آن

شکسته، بر روی هم چیده شده بودند. تنها وسیله 

 غیرچوبی، همان بدنه بخاری و فرش زیر پایمان بود. 

مانند زیر پنجره کشاند و با سمت تخت نیمکتمرا به

ابرو اشاره کرد تا رویش بنشینم. زبان حرف وچشم

خواست به قدر مغرور بود که نمیزدن نداشت؟ یا آن

کالم ن بدهد تا با من همخود زحمت صحبت کرد

 شود؟

سوی کلبه رفت و از تخت داخل سمت دری در آنبه

عد، ای باتاق، متوّجه شدم که اتاق خوابش است. دقیقه

 رویم، یکبا سبدی حاوی وسایل پانسمان آمد و روبه

 ام خیره شد.زانویش را به زمین زد و بادّقت، به چهره
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ز نگاه وجور کردم و چشم امعّذب، خود را جمع

کنجکاوش گرفتم. چرا جوری خیره به من شده بود 

که انگار خیلی وقت است مرا ندیده یا منتظر دیدن 

من بود؟! اصاًل... اصاًل او که بود که انتظام خان مرا به 

 او سپرده بود؟

هام رو تمیز این سبد رو بدید به من... خودم زخم-

 کنم.می

د آلوو اخم سبد را با دو انگشت از کنارم عقب کشید

 نگاهم کرد. نفسش را محکم به بیرون فرستاد و به

سوی تخت خم شد تا دفتری را بردارد. دفتر را آن

گشود و با مداد، مشغول نوشتن چیزی بر رویش زد. 

سپس آن را مقابلم گرفت و با چشمان منتظرش، به 
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من خیره شده. گیج و کنجکاو، دفتر را از دستش 

 ن نوشته داخلش کردم.گرفتم و شروع به خواند

 تونم حرف بزنم. بد برداشت نکن.من اللم. نمی-

آب دهانم را فرو خوردم و سعی کردم موضع خود را 

 نگه دارم.

من بد برداشت نکردم. شما خیلی بد نگاهم -

دونم انتظام خان با چه فکری من رو کردید! نمیمی

 دست شما سپرده؟!

ن گرفت. او... لبخند کجی به رویم زد و دفتر را از م

کرد؟ یا حرف من ام میداشت با آن لبخندش مسخره

ای بعد، دوباره دفتر را دار بود؟ دقیقهخیلی خنده

 م.اش را بخوانسمتم گرفت و منتظر ماند تا نوشتهبه
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تو خیلی شبیه به لیلی هستی. داشتم به اون نگاه -

 کردم، نه تو.می

های رفشناخت؟ همان عمه من؟ حاو... لیلی را می

آقابزرگ را به یاد آوردم. گفته بود که با دایی مرتضی، 

ال وسسنبه گیالن آمده بود. گفته بود که لیلی، هم

خورد که دایی بود. به چهره این مرد پیش رویم، نمی

چنان پیر باشد که خاطرخواه عمه مرحومم شود. 

 پس... او که بود؟ 
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 سیصد_و_پانزدهم

 

 پلکی زدم و ناباور پرسیدم:

ای با عمه من داشتید؟ اون لیلی؟ یعتی... شما رابطه-

 شناختید؟رو می

سمتش گرفتم تا بار دیگر برایم بنویسد. و دفتر را به

که مدادش را پایین بیاورد، دفتر را نوشت و پیش از آن

 از دستش بیرون کشیدم.

 من عاشِق لیلی بودم!-

چندباری پلک زدم و در سکوت، به نوشته خیره شدم 

اش شوم. او... او عاشق لیلی بود؟ مگر تا بهتر متوّجه

داده لیلی شد؟ پنج سال؟ شش چندسال داشت که دل
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کردم، اصاًل قیافه و سال؟! هرطور که حساب می

خورد. مبهوت و سالش به آن مرحوم نمیوسن

ز و مشغول تمیطرف خودم کشیدم ترسیده، سبد را به

کردن زخم کف دستم شدم. دیدم که دوباره دفتر را از 

کنارم برداشت و چیزی نوشت. آن را کنار پایم 

خواستم بیش از این، گذاشت اّما توّجهی نکردم. نمی

به اداهایش توّجه کنم و در دل، به ریشم بخندد. واقعًا 

انتظام خان با چه امیدی مرا پیش این مردک الل 

 اشته بود؟دیوانه گذ

دیدم که مچ پایم را گرفت و کمی باال آوردش. 

و  تر گرفتخواستم پایم را پس بکشم که آن را محکم

بااخم، نگاهم کرد. خب... انگار دیگر با من شوخی 

نداشت! با نفسی حبس شده، به حرکاتش خیره شدم. 
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 دار تمیز کرد و سپسابتدا کف پایم را با دستمالی نم

هایم زد و شروع به بستن آن کرد. پمادی بر روی زخم

مچ پای دیگرم را که گرفت، خود را جمع کردم و تند 

 گفتم:

 تونم از پسش بر بیام.خودم می-

تم خواسزخم پایم تا ساق کشیده شده بود و اصاًل نمی

دامنم باال زده شود و پاهایم در معرض دید این دیوانه 

ا ایم رباشد! خواستم پاهایم را جمع کنم که مّصمم، پ

سر جایش نگه داشت و مشغول تمیز کردن زخمش 

 شد. 

بر خالف فکر و خیالم که قرار نبود دامنم را باال بزند، 

آن را تا زانویم باال برد و دستمال را بر روی زخمم 
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زده و شرمگین، پایم را پس کشیدم و تند کشید. شتاب

 گفتم:

خواد. خودم از کنی؟ گفتم نمیکار میداری چی-

 بر میام!پسش 

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 سیصد_و_شانزدهم

 

زور خود را از مجددًا خواست مچ پایم را بگیرد که به

اسارت دستش خالص کردم و سفت و محکم، سر 
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جایم نشستم. نفسش را با شّدت به بیرون فرستاد و 

سری از روی تأسف تکان داد. سپس دفتر را 

یم پرت کرد و دوباره مچ پای برداشت، به روی پا

که دیگرم را گرفت تا زخمش را تمیز کند. درحالی

کشیدم، سمت خود میداشتم با مقاومت پایم را به

 اش به حرکت درآوردم.چشمانم را بر روی نوشته

 ام!من برادِر لیلی-

با خواندن این جمله، ناخوداگاه پایم را رها کردم که 

حکم بر روی زمین به قفسه سینه فاتح خورد و م

ای پرت کردم و کنارش، بر نشست. دفتر را به گوشه

 روی زمین نشستم.

 دونستم...شما حالتون خوبه؟ وای... من... من نمی-
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با استیصال و ذهنی پریشان، به برخوردم با فاتح و 

مان فکر کردم. او... او عموی من طرفهمکالمه یک

 اشتم! بود؟ خدای من... چه رفتار زشتی با او د

از بازویش گرفتم و کمکش کردم تا بنشیند. چشمانش 

خندیدند. نیمچه لبخندی هم بر روی لبانش جا می

خوش کرده بود. دستانش را باال برد تا رهایش کنم و 

دوباره، سر جایم نشستم. لب گزیدم و شرمگین زمزمه 

 کردم:

دونستم... شما عموی من هستی! روم به دیوار. نمی-

چیز نگفت بهم. فقط من رو گذاشت هیچانتظام خان 

جا پیش شما و خودش رفت. خودت که شاهد این

بودی؟ خب... من فکر کردم... یکی از 

 دونستم یه عمو هم دارم.هاشی. نمیچیتفنگ
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اش به زانویم زد. دستش را آرام با پشت انگشت اشاره

به نشان عدد یک باال آورد و سپس به طرفین تکان 

، عدد دو را نشانم داد. یعنی... من یک داد. و در آخر

 عمو نداشتم؟

چیز همه مّدت، هیچوقت... ایندوتا عمو دارم؟ اون-

 دونستم؟شون نمیدربازه

سرش را به نشان تأیید تکان داد و لبخندی زد. دوباره 

بار اجازه دادم تا زخم روی مچ پایم را گرفت و این

 ساق پایم را هم تمیز کند.

دستانم را پانسمان کردم و بلند شدم. فاتح خود نیز 

های روی سمت اتاق راهنمایی کرد و به لباسمرا به

ها را برای من میز گوشه اتاق اشاره کرد. این لباس

 تهیه کرده بودند؟
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طرفش چرخیدم و خواستم در آغوشش با اشتیاق به

بگیرم که پشیمان شدم. هنوز هم اندکی با او احساس 

. نیاز به زمان داشتم که این رابطه کردمغریبگی می

فامیلی را درک کنم. قدردان و متشّکر لبخندی به 

 رویش زدم و گفتم:

 طور ازت تشّکر کنم... خیلی ممنونم.دونم چهنمی-
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ها اشاره کرد و لبخند کوچکش عمق با ابرو به لباس

باز از اتاق بیرون رفت و در را نیمهگرفت. سپس 

 هایم را عوض کنم.گذاشت تا راحت لباس

داری برایم گذاشته بود. یک تعداد پیراهن ساده و گل

لباس و وسیله دیگر هم داخل کیفی در گوشه تخت 

 ها دست نزند. کیفبود که گویا ترجیح داده بود به آن

ن مرا برداشتم و گشودمش. لباس زیر و شلوارک و دا

کدامشان ها برای من بودند؟ هیچو پیرهن و... همه این

های شخص رسیدند. انگار که لباسنظر نمینو به

 ای باالدیگری را برای من قرض گرفته بودند. شانه

هایم را عوض کردم. هیچ اهمّیتی انداختم و تمام لباس

ها را به دادم که پیش از من، چه کسی این لباسنمی

خواستم، دور شدن و تنها چیزی که میتن کرده بود. 
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فاصله گرفتن از تمام خاطرات آن عمارت منحوس 

جا آتش ها را همینبود. اگر به من بود که لباس

خواستم زدمشان تا آینه دق نشوند. اّما خب... نمیمی

 کلبه پسر مردم را به آتش بکشم!

شعله چراغ نفتی گوشه اتاق را کمتر کردم و از اتاق 

های کثیفم را در دست مچاله کردم سفتم. لبابیرون ر

کردم سطل زباله است، و داخل سطلی که گمان می

 انداختمشان.

به روی همان تخت کنار پنجره نشستم و نگاهم را 

دورتادور کلبه چرخاندم. فاتح از اتاقی دیگر بیرون 

آمد و تازه توانستم سینی در دستش را ببینم. چند 

گذاشته بود. همراه با  لیوان سفالی داخل سینی

دار. بوی چای از همین فاصله ای سفالی و طرحقوری
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شروع به نوازش مشامم کرده بود. چشم از سینی 

 گرفتم و شرمنده نگاهش کردم.

های روم به دیوار؛ من چنددقیقه پیش اصاًل حرف-

 خوبی به شما نزدم. ببخشید!

هایمان را پر سینی را بر روی میز گذاشت و لیوان

اش ای که بر روی بخاریرد. سپس قوری را با کتریک

 قرار داشت، پر کرد و پیش رویم نشست.

دفترش را دوباره برداشت تا برایم بنویسد. برایش 

طور زندگی کند؟ اگر مخاطبش سخت نبود که این

کرد؟ خیره به او شده بودم و کار میسواد بود، چهبی

ودند و لند بکردم. موهایش نسبتًا بداشتم تحلیلش می

شان را پشت سرش بسته بود. ریش نسبتا بلندی همه

نیز بر روی صورتش نشسته بود که از رنگ ریشش، 
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توانستم حدس بزنم او نیز مانند من، موهای می

 روشنی دارد. 
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او و ام گرفته بود. او، مانند من؟ یا من، مثل خنده

لیلی؟ خیره به موهایش بودم که ناگهان سرش را باال 

سوی دیگری چرخاندم. زده، سرم را بهآورد و شتاب

 طرفم گرفت.نما شد و دفتر را بهلبخندش دندان
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هایی که زدی، عاقالنه بود چون من رو حرف-

شناختی. ازت ناراحت نیستم. خوبه که باالخره نمی

 ارم نشسته. فرهاد نگفتهدیدمت. انگار دوباره لیلی کن

 قدر شبیهشی؟بود که چه

نفسم را پر آه بیرون فرستادم و دفتر را پایین آوردم. 

پدرم؟ پدرم... حّتی درباره انتظام خان هم حرفی به 

شناختم چون کدامشان را نمیمن نزده بود. من هیچ

ام را مادرم، کنجکاوی و صحبت از خانواده پدری

چیز گفت پیش بابا هیچ. میبرایمان ممنوع کرده بود

نگویم و نپرسم تا مبادا ناراحت شود. دیده بودم که 

هم ریخته بود و تا طور بهبار با سؤال مازیار، چهیک

دماغی وخورد و دلحسابی غذا نمیوچندروز، درست
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 وقت... دربارهصحبتی با ما را نیز نداشت. آنبرای هم

 زد؟خواهر مرحومش با من حرف می

... بابا هیچ حرفی نزد. من انتظام خان رو هم به نه-

شناسم. اون... اون بهم داستان لطف آقابزرگم می

و. بی رانتظام خان رو تعریف کرد. داستان ریحان بی

 و... داستاِن لیلی رو...

 سرم را پایین انداختم و ادامه دادم:

آقابزرگم بهم گفت که لیلی یه دختِر موعسلی مثل -

که... انتظام خان جونش رو برای لیلی من بود. گفت 

وقت نتونستم خانواده پدریم رو داد. من هیچمی

بشناسم، چون این خواسته خود انتظام خان بود که 

اش، ازش دور باشن. حاال که... حاال فرهاد و خانواده
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که چیزی از اون خانواده نمونده، اومده دنبال 

 نجاتشون...

بردم و به چشمان پر  دستم را که گرفت، سرم را باال

گرم کننده قدری دلآرامشش خیره شدم. نگاهش به

ام را ُشست و برد. لبخندی بود که تمام غّصه آن لحظه

به رویش زدم و خواستم چیزی بگویم که دستم را 

گرفت و آرام، آستینم را باال زد. قسمتی از رّد شالق 

نشسته بر بازویم، به روی ساعدم هم کشیده شده بود. 

یکی شود، اّما انگار دیر دست خواستم متوّجه اینمین

 جنباندم. 

شّدت درهم رفتند و فّکش قفل هایش بهدیدم که اخم

هایش بر روی هم را توانستم فشار دندانشد. می

احساس کنم. بیشتر از خودم، برای وضعیت او 
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توانست فریاد ناراحت بودم. که درد داشت اّما نمی

و داشت خشمش را بر سر  بکشد. که خشمگین بود

 کرد. اش خالی میچارههای بیدندان
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دم عمیقی گرفتم و تمام تالشم را کردم تا قانعش کنم 

 که اّتفاق خاصی نیفتاده بود.

 ست. زود خوب میشه...چیزی نیست. یه زخِم ساده-
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شرد فمحکم به کف دستش میقدری انگشتانش را به

دانستم که اگر شرح که دستش سفید شده بود. نمی

کرد اّما با این وضعّیت، کار میشنید، چهحالم را می

دادم ساکت بمانم و هیچ حرفی درباره ترجیح می

 اّتفاقاتی که افتاده بود، نزنم...

نوشت اّما از داشت چیزهایی را بر روی کاغذ می

ان، مطمئن نبودم. سرانجام دفتر خواندن و پاسخ بهش

را روی پاهایم گذاشت و مشغول برّرسی زخم بازویم 

شد. با صورتی که از درد درهم رفته بود، شروع به 

 خواندن کردم.

مرغ انتظام خان همیشه یه پا داره. حّتی وقتی که -

نباید لجبازی کنه، باز  حرف، حرف خودشه و کسی 

هم همین بال رو  حق نداره زبون باز کنه. سر لیلی
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آورد. لیلی مثل تو قوی نبود. اون ضعیف بود. 

نتونست تحّمل کنه دوری رو. لیلی دق کرد و بعد 

خودش، جسد خودش رو انداخت توی آب. من بچه 

های لیلی رو یادمه. چیز رو یادمه. چشمبودم ولی همه

موهای خیس چسبیده به صورت سفیدش رو یادمه. 

اش تظام خان به خانوادههایی که انتک ظلممن تک

تونم اعتراض کنم... تو هم کرده رو یادم میاد و نمی

شدی داِغ روی داغ، لیال. شدی یه درد توی سینه... 

طور باید درد این حماقت انتظام خان رو هم چه

 تحّمل کنم؟ 

فروغش دفتر را پایین آوردم و به چشمان جّدی و کم

بودی و من چاره... چه کشیده خیره شدم. فاتح بی

دانستم؟ موهایش را نوازش کردم که چشمش به نمی
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جانی به رویش زدم و نفسم را پر من افتاد. لبخند نیمه

 آه، بیرون فرستادم.

یکی خیلی مقّصر نبود. تقصیِر انتظام خان توی این-

کردن مازیار طفلکی من هم نبود. همه... همه فکر می

ولی مازیار هم  که من قربونی گناه مازیار شدم، ولی...

مثل من قربونی کینه شد. قربونی یه رسم مسخره و یه 

ازدواج تلخ که عاقبتم... شد این... انتظام خان دست 

کاری برای نجات من نکرد، روی دست گذاشت، هیچ

تونست و قدرتش رو داشت.  من هم وقتی میاون

خواستم اون وضعیت رو بدترش کنم، پس... نمی

 جا، تحّمل کردم...تا اینمجبور شدم بمونم و 
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نفس عمیقی کشید و آستین پیرهنم را پایین زد. خود 

نیز کنارم، بر روی تخت نشست و لیوان چای را بین 

 دو دستش گرفت.
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چایمان را که خوردیم، بلند شد تا سینی را ببرد و به 

دنبالش بروم. در اتاق را گشود و  من هم اشاره کرد تا

پشت سرش، داخل شدم. به تخت اشاره کرد و 
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خواست بگوید تا استراحت کنم. نفس گمانم میبه

که دامِن پیراهنم را میان عمیقی گرفتم و درحالی

 کردم، گفتم:انگشتانم مچاله می

 ترسم.میشه من نخوابم؟ خب... می-

واست ادامه بااخم و کنجکاو نگاهم کرد. گویا میخ

ای کردم و چشم بدهم تا منظورم را متوّجه شود. سرفه

 از نگاِه مصّمم و نافذش گرفتم.

ترسم که... دوباره برگردن سراغم. هرچند، جای می-

کنم. ولی... اگه اون جا امنه. احساس امنیت میمن این

 توی خواب هم ولم نکرد، چی؟ اگه...

اش قرار داد و هر دو سینی را بر روی میز کناری

دستم را گرفت. مرا بر روی تخت نشاند و آرام، 

شروع به نوازش موهایم کرد. غریبه بود و شاید تا 
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کردم اّما حاال... از هر همین ساعت قبل، غریبی می

آشنایی، برایم آشناتر شده بود. نعمت خانواده داشت 

او، باز دلم به این کلمه رفت که با وجود از یادم می

 گرم شده بود. 

نفس عمیقی گرفم و چشمانم را به نشان تأیید، بر 

خاطر اندوه من، فکر خواستم بهروی هم گذاشتم. نمی

او نیز درگیر شود. از طرفی، جز او که کسی را 

نداشتم. که پدری به دنبالم آمده بود. نه مادری که 

ز های ریرا به گل منتظرم باشد. نه برادری که... نگاهم

 دامنم دوختم و زمزمه کردم:

بره. باید... باید من حالم خوب میشه. ولی وقت می-

 استراحت کنم. حق با تو هست...
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بر روی تخت، در خود مچاله شدم و فاتح لحافی بر 

قدری خسته بودم که نفهمیدم چه رویم کشید. به

 گرفتخواب رفتم اّما تازه خوابم عمق می زمانی به

هایم را تیز کرد. هایی، گوشکه صدای حرف زدن

توانست صحبت کند. پس... او خب... فاتح که نمی

های ناشناخته و دیگر که بود؟ نکند... نکند از فامیل

خواست به دختر فلک زده فرهاد جدیدم بود که می

 سری بزند؟!

 گفت:وار میپچصدایش را شنیدم که پچ

رت؟ االن جمشیدآقا واقعًا فرار کرد از اون عما-

 دنبالش نیست؟

شناخت. حّتی درباره او... جمشیدآقا را نیز می

دانست. فاتح طبق چیزهایی میازدواجم هم یک
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دانستم که معمول سکوت کرده بود ولی خوب می

 درحال نوشتن پاسخ آن مرد ناشناس است.
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ها چندتا بدشانسی آورده که. دیدم سر همه خیابون-

دونستم همه چی رو بپا گذاشتن ولی نمیتفنگ

 ست. االن کجاست؟ خوابه؟چارهخاطر اون بیبه
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شناختمش. در صدایش برایم آشنا بود. انگار می

های دور ذهنم، صدایش را شنیده بودم. حّتی... گوشه

یقی گرفتم و انگار با او حرف هم زده بودم. نفس عم

هایم را مرّتب کالفه، بر روی تخت نشستم. لباس

 کردم و با نفسی حبس شده، از اتاق بیرون رفتم.

هردویشان جلوی بخاری نشسته و مشغول حرف زدن 

نوشت و پسر جوان بودند. البّته فاتح فقط می

زد. با دیدنم، هردو بلند رویش، با او حرف میروبه

زده جلو رفتم و د. خجالتشدند و منتظر، نگاهم کردن

چرخید، زمزمه که چشمانم بین هردویشان میدرحالی

 کردم:

 سالم. بشینید. من... تشنه بودم.-
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فاتح سری به نشان فهمیدن تکان داد و از کنارمان 

توانستم به پسر جوانی که پیش رفت. حال بهتر می

ظر نسال خودم بهوسنرویم ایستاده بود، نگاه کنم. هم

ید و پشت لبانش تازه سبز شده بود. شاید از رسمی

اش و آن صدایی که از تر بود. اما چهرهمن هم کوچک

 قدر شبیه مازیارم بود... او شنیده بودم... چه

نفسی عمیق گرفتم تا بغضم را فرو دهم. لبخند لرزانی 

 زدم و سری برایش تکان دادم که دستش را جلو آورد.

. یدون. تو... باید لیال باشیسالم. من نریمانم، پسِر فر-

 درسته؟ 

 دستش را گرفتم و به آرامی فشردم.

 آره. فقط... فریدون کیه؟-

 نمایی زد و ابروهایش را باال انداخت.لبخند دندان
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دونی، نه؟ چیز از خانواده پدریت نمیتو واقعًا هیچ-

تر فرهاد، و من پسرعموتم. فریدون، داداش کوچیک

 داداش بزرگتر فاتح. 

سیر نگاهی به مبا لبخندی گرم پاسخش را داشتم و نیم

اش رفته بود؟ یا رفته فاتح انداختم. به آشپزخانه

 خواست از چاه و رودخانه آب بکشد؟می

ببخشید. من اصاًل اسمتون رو هم نشنیده بودم. بابا... -

ذاشت کنجکاوی هم گفت. نمیچیز بهمون نمیهیچ

 ونواده خودم غریبم. قدر با خبکنیم. واسه همین این

 :سپس به در اشاره کردم و ادامه دادم

من حّتی عموی خودم رو هم نشناختم. شانس -

 کمآوردم که نوشت و خوندم. روم به دیوار، داشتم کم

 آوردم!از صمیمّیتش جوش می
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 شد برام!بشین، حرف بزنیم. جالب -

بافت قرمزرنگ جلوی بخاری، روی قالیچه دست

ای در خود جمع رویش، گوشهنشست و من هم روبه

شدم. دستانم را دور زانوهایم حلقه کردم و به 
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های آتش چشم دوختم که صدایش، مرا از میان شعله

 تاریکی افکارم بیرون کشید.

 چیزی روی صورتمه؟-

ی که از ته از گوشه چشم نگاهش کردم و با صدای

 آمد، گفتم:چاه درمی

 چی؟-

کنی. حاال درسته قر و قیافه آخه اصاًل نگاهم نمی-

 ای ندارم، ولی خیلی ترسناک نیستم!تحفه

 لبخند کجی به رویش زدم و با صدایی گرفته گفتم:

هم مثل تو بور بود. شبیه مازیاری. خیلی... اون-

 هاتون، موهاتون، حّتی صداتون. من...چشم
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ام را نیز هانم را فرو خوردم تا بغض مسخرهآب د

ببلعم. االن اصاًل شرایط خوبی برای مالقات با نریمان 

 نبود.

من نتونستم با مازیار خداحافظی کنم. با -

کدومشون خداحافظی نکردم. آخرین هیچ

هام.با مازیار... خیلی تلخ بود. حاال که فهمیدم صحبت

 پاره میشه.پاره چیز تقصیر اون نبود... دلم دارههیچ

 کنی؟تنگی میبا دیدن من احساس دل-

تنگی؟ حّسم توی کلمات کنم. دلاحساس گناه می-

 جا نمیشه. انگار قلبم داره مچاله میشه...

 نگران کمی جلو آمد و با صدایی آهسته پرسید:

خوام جا برم دخترعمو؟ نمیخوای من از اینمی-

 بزنم.خدا. فقط اومدم بهت سر اذیتت کنم به
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 لبخند پر دردم پررنگ شد و آه عمیقی کشیدم.

 تونه. فقطنه؛ بمون. باهام حرف بزن. فاتح که... نمی-

ر اومده فکصحبتمی. وقتی به اّتفاقات پیشتو هم

خواد بترکه. خوبه که خودم رو کنم، سرم میمی

 مشغول کنم.

. کار کنددانست چهمستأصل مانده بود. طفلکی نمی

هایم پرت ؤاالتم، حواسش را از حرفسعی کردم با س

 کنم.

قدر دونم چهمون برام بگو. من... نمیاز خونواده-

 جل هستم. خوبه که حداقل بشناسمتون.این

صاف سر جایش نشست و به پشتِی پشت سرش تکیه 

اش کشید و متفّکر تازه جوانه زده زد. دستی به ریش

 گفت:
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حان بی ریبیانتظام خان رو که باید بشناسی... بعد -

 هست. بعد.. لیلی...

 زیرچشمی نگاهم کرد و پرسید:

 داستان لیلی رو که شنیدی؟-
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شناسمش... و... آره. تنها کسیه که خیلی خوب می-

 بی ریحان و انتظام خان رو هم شنیدم.قصه بی
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یادآوری شده باشد، انگار که موضوعی برایش 

 زده نگاهم کرد و گفت:ذوق

 دونی؟ بی ریحان رو میاسم اصلی بی-

خب... نه. این رو کسی بهم چیزی نگفت. آقابزرگم -

و بی رداستانشون رو برام تعریف کرد، ولی اسم بی

 نگفت.

اسمش ُرز بود. انتظام خان سختش بود صداش کنه. -

رو  بیا بیبار ازش پرسیدم چربهش گفت ریحان. یه

زنی؟ زد به در خنده، گفت ُگل، طوری صداش میاین

 ُگله دیگه! 

بی ریحان فکر کردم. زنی که ندیده، خندیدم و به بی

 مهرش به دلم نشسته بود و دوستش داشتم.

 دونست ریحان سبزی خوردنه؟!نمی-
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 ای باال انداخت و به پشت سرم نگاه کرد.شانه

کم بزرگ بود، یه براش هر چیز سبزی ُگله. حاال-

 کرد!درخت خطابش می

های فاتح را از پشت سرم شنیدم. کنارم صدای قدم

ایستاد و لیوان آب را به دستم داد. سپس خم شد و از 

کنارم، دفتر و خودکارش را برداشت و مشغول نوشتن 

شد. دفتر را به نریمان داد و با تکان دادن سرش 

 برایمان، از کلبه بیرون رفت. 

کردم که نریمان اش را با چشم دنبال میفتهمسیر ر

 گفت:

رفت دنبال غذا. گفت یه سر میره خونه انتظام خان -

 تا مواد غذایی بیاره و بیاد.

 چشم از در گرفتم و کنجکاو به او نگاه کردم.
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جا زندگی خونه انتظام خان؟ مگه خودش هم اون-

 کنه؟نمی

 خب...-

 گاهمدستش را پشت گردنش کشید و زیرچشمی ن

کردم که انگار کرد. کالفه بود انگار. چرا حس می

کرد؟ مگر... چیز عجیبی درباره داشت غریبگی می

 فاتح وجود داشت که بخواهد از من پنهانش کند؟

 راحت باش. غریبه نیستم!-

 لبخند عجیبی زد و سرش را پایین انداخت.

دونم کار درستیه که غریبگی نیست. فقط... نمی-

 حرف بزنیم یا نه.پشت سر فاتح 
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اش هست. من... فقط پشت سرش که نیست. درباره-

 خوام بشناسمتون. می

باشه. قانع کننده بود! من با فاتح خیلی راحتم، چون -

فاصله سّنی زیادی نداریم. یه ده، دوازده سالی از من 

ه هایی هستیم کبی ریحان، تنها آدمتره. من و بیبزرگ

فاتح باهاشون معاشرت داره. که خب... خودت هم 

 دیدی منظورم از معاشرت، چیه. 

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 سیصد_و_بیست_و_چهارم



 

Romanzo_o 1662 

 

 هردو لبخند زدیم و ادامه داد:

بعد از اّتفاقی که افتاد... اون از انتظام خان و بقیه -

خواهر و برادرهاش فاصله گرفت. وقتی از من هم 

تر بود، اومد توی جنگل و شروع کرد به کوچیک

که حّتی به ساختن یه کلبه برای خودش. بدون این

 نوشت وبی ریحان نامه می. برای بیانتظام خان بگه

 بی.داد به اوخان تا برسونه دست بینامه رو می

 اوخان؟-

 تر شد.لبخند روی لبش پررنگ

سگ بزرگ جلوی در رو ندیدی؟ شاید وقتی -

 اومدی، پشت کلبه بود.
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 نه، ندیدم. این اوخان یعنی چی؟-

یعنی صدا و پژواکش. اوخان شده بود صدای فاتح -

اش. من این اسم رو روش گذاشتم، فاتح ادهبرای خانو

 هم قبولش کرد. 

سکوت کوتاهی میانمان برقرار شد که با یادآوری 

 اش، تند پرسیدم:جمله

چه اّتفاقی افتاد که... فاتح از خونواده فاصله گرفت؟ -

 طور انتظام خان اجازه داد؟چه

نفس عمیق و پر آهی کشید و دستانش را جلوی 

مشان کند. خیره به بدنه فلزی و بخاری گرفت تا گر

 پوشیده از دود بخاری، زمزمه کرد:

فاتح اولین کسی بود که لیلی رو دید. یه پسربچه -

کرد که سه، چهار ساله که داشت لب ساحل بازی می
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اش. خواهری که... افته به خواهر بزرگهچشمش می

ت گفگیرها گیر کرده بود و... بابا میمیون تور ماهی

 گفت تا چندروز بعدیت خوبی نداشت. میلیلی وضع

از دیدن لیلی توی اون وضعیت، حالت تهوع داشت و 

تونست غذا بخوره. فاتح... تا یه هفته توی تب نمی

گفتن بهش شوک وارد شده. ها میسوخت. طبیب

گفتن ترسیده. وحشت کرده. هرچی که بوده، کاری می

تر رگکرد... کاری کرد که فاتح نتونه حرف بزنه. بز

که شد، فهمید چرا لیلی خودش رو غرق کرد و... از 

بی خیلی ناراحت بود، ولی انتظام خان دور شد. بی

تونست فاتح رو توی خونه نگه داره. خب... نمی

گفت دلم نمیاد هربار ما رو ببینه و عذاب بکشه. می

 اجازه دادن تا فاتح ازشون دور بشه. 
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م توانست یک آدمی اّتفاقاتی که برای او افتاده بود،

بالغ را نیز از پا درآورد. آن طفلک که فقط سه، چهار 

انستم توسوخت. میسال بیشتر نداشت. دلم برایش می

اش را از نگاه خاموشش بخوانم. در دل، اندوه گذشته

برایش آرزو کردم تا قلب و فکرش آرام بگیرد و 

 بتواند زندگی بهتری داشته باشد...
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نریمان گفته بود منتظر بمانم و شخصی خاص به 

گفت تا فضا آرام نشده و مالقاتم خواهد آمد. می

نتوانند راه مناسبی برای فرارم پیدا کنند، قرار نیست 

خواست به تهران بروم، اّما جا را ترک کنم. دلم میاین

 دادم.سرانجامم ترجیح میبی زنده ماندن را به فرار

اوخان جلوی بخاری دراز کشیده بود و داشت ُچرت 

هایش تیز شدند. در زد که صدایی را شنید و گوشمی

یک چشم برهم زدن، بلند شد و صاف سر جایش 

ایستاد. کنجکاو و موشکافانه به اطراف نگاه کرد و 

سمت در دوید. پشت در ماند و شروع کرد سپس، به

 کردن.  به پارس

طرف اوخان رفت تا فاتح از اتاق بیرون آمد و به

آرامش کند که در ورودی کلبه باز شد. صدای 
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شنیدم. لحظاتی تعارفات نریمان را از پشت در می

بعد، قامت ریزه و تپل زنی مسن را در چهارچوب در 

دیدم. به احترامش بلند شدم و صاف سر جایم 

 ایستادم. 

. هایش را بوسیدابتدا فاتح را در آغوش کشید و گونه

سپس نگاهش را به من دوخت و لبخند گرمی به 

 رویم زد. 

چرخیدند. او... چشمانم بین نریمان و آن زن مسن می

 کردم؟پنداری میقدر آشنااو دیگر که بود؟ چرا این

ا قدم شوم که بجلوتر رفتم تا برای سالم دادن پیش

ود را به من رساند و مرا در آغوش چندقدم بلند خ

دار به تن کرده و روسری کشید. پیراهنی بلند و گل

سیاهی بر روی موهای قرمزش انداخته بود. بوی 
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شد. آغوشش بوی امنیت آرامش از وجودش ساطع می

خواست از آن آغوش وجه دلم نمیهیچداد و بهمی

به  ظ،ای غلیبیرون بیایم. صدایش را شنیدم که با لهجه

 فارسی گفت:

آخ، دخترچان... چی به سر تو اومد؟ از انتظام خان -

، خواستم بیام دنبالتشنیدم. نذاشت بیام دنبالت. می

داد. کردم، بهم چواب نه میهربار بهش التماس می

ناامید شده بودم لیالچانم. خداروشکر که خودت 

 اومدی پیش من.

بی یعنی... این زن، واقعًا خودش بود؟ همان بی

کردند؟ تمام آن او صحبت می ریحانی که همه درباره

چیزهایی که شنیده بودم، مثل فیلمی از جلوی 

چشمانم رد شدند. یک دختر روس جوان و زیبا که با 
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آور ایرانی را برده بود. با فریبندگی ذاتی، دل جنگ

 اشتیاقی افزون در آغوش گرفتمش و آرام گفتم:

دونید که ن... نمیحالم که باالخره دیدمتوخوش-

 قدر مشتاق بودم.چه
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 ام را بوسید و با صدایی لرزان گفت:پیشانی

 قربانت برم مادرچان... بیا بشین، سر پا نمان. -
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دستم را بین هردو دستش گرفت و جلوی بخاری 

بی و آمد که بینشستیم. فاتح نیز در را بست و جل

 ریحان سریع گفت:

چا فاتح؟ نگفته بودم سگ را به داخل خانه نیار؟ این-

 کنه؟کار میچه

ای باال انداخت و خم شد تا از قّلاده دور فاتح شانه

گردن اوخان بگیرد. او را به بیرون از خانه هدایت 

کرد و سپس دست نریمان را گرفت تا همراهش، به 

 آشپزخانه برود. 

ی ریحان که انگار در چند دقیقه گذشته مرا ندیده ببی

کرد. طاقت نیاوردم و بود، مشتاق و گرم نگاهم می

 زده، سرم را پایین انداختم که گفت:خجالت
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هایم قربانت خچالتت بروم. من را یاد چوانی-

اندازی مادر. پدرت شبیه انتظام خان بود. همه می

و و دختر هایم فقط چشمان روشن داشتن. اما تبچه

کوچکم... هردو شبیه من شدید. انگار توی آینه به 

 کنم.خودم نگاه می

 گفت؛ اگراش زدم. راست میلبخندی به لحن صمیمی

گرد پیری بر صورتش ننشسته بود، شباهتم با او 

 انکار بود.غیرقابل

که دامنش را از جلوی کمی جلوتر آمد و درحالی

 کرد، آرام گفت:پایش جمع میودست

چا بیام. زور راضی کردم تا به اینانتظام خان را به-

فهمند. ولی کسی گفت میگفت خطر دارد. میمی
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نفهمید. یک چیز دیگر هم فهمیدم لیال... جاّده فرعی 

 ها ندارند.چی دارد. کاری هم با خانوادهفقط دو تفنگ

 موشکافانه نگاهش کردم و کنجکاو پرسیدم:

 ن؟ ریحا بیمنظورتون چیه بی-

چا را ترک کنی. اون کمکت توانی با فاتح اینتو می-

 کند.می

 تند گفتم:

خوام بقیه رو توی دردسر بندازم. بی جان. نمینه بی-

د ها از آسیای بیفته، و بعتونم صبر کنم تا آبمن... می

 فرار کنم.

 سپس انگار که با خودم حرف بزنم، گفتم:
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که باید بیاد، مونم... شاید کسی جا منتظر میهمین-

 اومد دنبالم...

داند کچا رفتی و پنهان کسی که دنبال توست، می-

 شدی؟ از احوال تو خبر دارد؟

بی ام را از بیزدهنفس پر آهی کشیدم و نگاه شرم

ریحان گرفتم... نه روی حرف زدن درباره او را 

 آورد.داشتم، و نه دلم تاب سکوت را می
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 بی... فکر نکنم خبر داشته باشه.نه بی-

اسمش و اصلش چی بود؟ شاید من بتوانم پیدا کنم -

. فرستمو به اون خبر بدم. شادکام را به دنبالش می

 تواند پیداش کند.زِن... چی میگن؟ فضول! آره! می

صد ق لبخندی پر درد به اشتیاق کالمش زدم. او واقعًا

توانست پیدا کردن یوسف را داشت؟ یعنی... می

کمکم کند؟ سرم را باال آوردم و با صدایی که سعی 

 کردم نلرزد، زمزمه کردم:می

تنها پسر جهانگیر. یوسف... شاید بشناسیدش. توی -

 کرد. دواخونه بود. طبابت می

 زده گفت:وحشت
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 پسِر چهانگیر؟ لیال؟! چه کار کردی مادر؟-

اش کرده بودم؟ طوری معرفی.. چرا اینخدای من.

حتم داشتم که در همین چندثانیه، کلی فکر بد 

خواست زمین دهان باز کند ام کرده بود. دلم میدرباره

 و به زیر زمین فرو بروم.

بی ریحان؛ اون... پسر تنِی جهانگیر نبود. تازه... نه بی-

من، اون رو وقتی تهران بودم، دیدمش. وقتی درس 

 وندم... معلمم بود.خمی

خواست از هایش در هم بود و گویا نمیچنان اخمهم

موضع خود پایین بیاید. حق هم داشت. هرکس 

داد. دیگری بود، چنین رفتاری از خود نشان می

رد کخصوصًا شخصی که برای بار اول، مرا مالقات می

 و هیچ شناختی از من نداشت.
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در تو با پ دل پسر ناتنی چهانگیر پیش تو بود؟ و-

 پیرش ازدواج کردی؟

انتظار داشتم که پس از شنیدن این جمله، بابت آن 

"عاشق پسر جهانگیر بودن" سیلی محکمی زیر گوشم 

بخواباند اّما وقتی در آغوشش فرو رفتم، نفسم از بهت 

و تعّجب بند آمد. صدای لرزان و پریشانش، مرا از 

 فکرهای درهمم بیرون کشید.

شم. چه به سر تو آمد لیالچان؟ چه قربان آن قلبت ب-

 کشیدی؟

خوردم تا مبادا بغض راه وقفه فرو میآب دهانم را بی

نفسم را بگیرد و یا مجبورم کند که در همین چند 

دقیقه نخست مالقاتمان، بزنم زیر گریه. اّما... مگر 

 گرفت؟ام آرام میقلب دیوانه
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بی... تموم شد اون روزهام... االن من گذشت بی-

 خوبم، باور کنید.

 ام را بوسید و نگران نگاهم کرد.، گونه و پیشانیشقیقه

ه گیرم و بسپارم. خبر یوسف را میمن به شادکام می-

دهم. اگر شادکام پیداش کرد، او را به این کلبه تو می

اش چیز نبفرستم تا به دنبالت بیاد. نگران هیچمی

 لیالچانم...
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جوره هایش را از سر گرفته بود و هیچقراریدلم بی

 دانستم که دلیل اینتوانستم آرامش کنم. خوب مینمی

های امیدوارکننده آشفتگی دلم، یوسف بود و حرف

خواستم به چند کلمه دل ببندم اّما... بی ریحان. نمیبی

ا بی چندساعتی ردیدنش. بی دلم روشن بود به دوباره

اش کرد تا به کنارمان ماند و سپس نریمان راضی

گفت ممکن است جمشیدآقا شان بازگردند. میخانه

وک بی، مشکدوباره به خانه آنان سر بزند و با نبود بی

کدامشان خواست هیچبه پنهان شدن من شود. دلم نمی

بی ا بیبخاطر من، به دردسر بیفتند و رنجشی ببینند. به

ریحان خداحافظی سختی داشتم. مرا بوسید و اشک 

کداممان قدر که دیگر نایی در تن هیچریخت. آن
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گفت سالمش را به فرهادش برسانم. نماند. می

خاطر عشق و دیگری از تنش نیز به گفت پارهمی

دوست داشتن از او دور افتاده و دیگر تحّمل دوری 

ل داد که نگذارد مانند عزیز دیگری را ندارد. به من قو

اش ناکام شوم. قول داد که حداقل خبری از لیلی

ام به من برساند و... دلم به همان چند گشتهیوسف گم

 بی ریحان خوش شده بود...کلمه بی

بی را به خانه رساند و خود دوباره به کلبه نریمان بی

بازگشت. کنار بخاری ایستاد و قوری را از رویش 

 ی خود چای بریزد که پرسیدم:برداشت تا برا

 بابت نبودن تو مشکوک نشن؟-

 که نگاهم کند، لبخندی زد و گفت:بی آن
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کس مهم نیست که من کجاام. یعنی نه؛ برای هیچ-

بینه. پس... چرا نباید از این فرصتم کسی من رو نمی

 استفاده کنم؟

لبخندی زدم و خواستم سوال دیگری بپرسم که تند 

لیوانش را کنارش گذاشت. پیش رویم نشست و 

زده به متعجب از این حرکتش، با چشمانی وق

 کارهایش خیره بودم که تند گفت:

من یه نقشه برای فرارت دارم لیال. فقط خوب به -

 هام گوش کن... خب؟حرف

ش هایلبانم را با زبانم تر کردم و در سکوت، به حرف

 گوش سپردم.

 م. تویبی ریحان چند دست لباس گرفتمن از بی-

 اون بقچه کنار دره...
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 کار کنیم؟!ها چیخب... قراره با لباس-

 قراره بپوشیمشون و فرار کنیم!-

نگاهی عاقل اندر سفیه به او انداختم که با خنده ادامه 

 داد:

 کنم. دارم جّدی میگم! شوخی نمی-
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 اندازی؟من رو دست نمی مطمئنی که-
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 دستانش را به نشان سکوتم باال آورد و کالفه گفت:

جا بریم. ها رو بپوشی و از اینقراره تو این لباس-

عنوان یه دختر. خب... قراره لباس پسرونه ولی نه به

 بپوشی! 

زده خیره به با ابروهایی باال پریده و چشمانی وق

کرد؟ خب... اش بودم. او... شوخی نمیچهره جّدی

اگر قرار بود که من لباس پسرانه بپوشم، پس این 

 بی گرفته بود...ای که از بیهای زنانهلباس

ها خوام به این فکر کنم که قراره کی اون لباسنمی-

 رو بپوشه!

 ای باال انداخت و لبخند گشادی زد.شانه

ها کاری ندارن. خصوصًا ها با خانوادهاون-

ها هم بومی نیستن. بعد اون تفنگچیهایی که خانواده
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ان. فکر نکنم اصاًل بشناسنت. برای روستای باالیی

شاید بهشون گفتن دنبال یه دختر جوون مو طالیی 

بگردید و وقتی توی لباس پسر ببیننت، اصاًل 

 شناسنت.نمی

ایش هنامعلومی خیره بودم و به حرف باتردید به نقطه

گفت. اّما... نمیراه هم کردم. چندان بیفکر می

هایش، توانستیم از پسش بربیاییم؟ اگر همه نقشهمی

سمت در شد، چه؟ سرم را بهنقشه بر آب می

 آشپزخانه چرخاندم و آرام زمزمه کردم:

فقط ما دونفر قراره بریم؟ منظورم اینه که... یه پسر -

جوون و یه تویی که معلوم نیست قراره چی و کی 

 باشی؟

 بال کرد و با لحن مرموزی گفت:مسیر نگاهم را دن



 

Romanzo_o 1684 

نه؛ فقط ما دونفر نیستیم. شاید از فاتح هم کمک -

 گرفتیم...

یک آن استرس بدی به جانم افتاد. فاتح قرار بود 

شناختند؟ بودن فاتح همراهمان شود؟ مگر او را نمی

در کنار یک پسر جوان و یک زن عجیب با فرم بدنی 

 ریخت؟هم نمیتر، اوضاع را بهعجیب

 شناسن؟ ها فاتح رو نمیاون-

شناسه زور میفاتح رو خانواده خودش هم به-

های برادر انتظام خان هم فاتح رو دخترعمو. حّتی بچه

 یم.افتشناسن. خیالت راحت باشه، تو دردسر نمینمی

امیدوار بودم از چاله در آمده و به چاه نیفتیم. 

سط ام، توتوانستم شاهد از بین رفتن خانوادهنمی



 

Romanzo_o 1685 

هایی که تازه پیدایشان کرده هم آدمخودم باشم. آن

 توانستم بهشان تکیه کنم...بودم و می

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 امسیصد_و_سی

 

گذشت. ای از حضورم در کلبه فاتح میهفتهیک

گرفت. اش، جانم را میلحظهای که لحظههفتهیک

دایی دلهره نیامدنم را نگران بودم که نکند پدرم و 
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داشته باشند و به گیالن بازگردند. هراس و ترس، 

 کرد.ای هم رهایم نمیحّتی برای ثانیه

فاتح سعی داشت آرامم کند. از وقتی نریمان به 

هم بیشتر در الک خود فرو شان بازگشته بود، منخانه

رفته بودم. فاتح سرش را با تراشیدن و شکل دادن به 

کرد و من، تمام روز را جلوی پنجره ها گرم میچوب

کردم. نشستم و یا خود را با اوخان سرگرم میمی

ه برای یک روز دیگر هم قدری کالفه شده بودم کبه

بی ریحان خبری جا بمانم. از بیخواستم در ایننمی

نشده بود. او... قرار بود برایم یوسف را پیدا کند، یا 

حداقل خبری از او برایم بگیرد. اّما... از خودش هم 

 خبری نشد. 
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سرم را به تن سر و نمور شیشه تکیه زده و به 

ودم که صدای های تار پِس پنجره خیره شده بشکل

هایی نزدیکم باز شدن در، مرا به حال بازگرداند. قدم

شدند و باالخره توانستم از آن شکل نامعلوم چشم 

ام گذاشت که سرم را بردارم. دستش را بر روی شانه

باال بردم و نگاهش کردم. لبخند غریبی به رویم زد و 

طرفم گرفت. چندخطی بر رویش نوشته بود دفتر را به

بی، دفتر را تند از دستش گرفتم و ا دیدن اسم بیو... ب

صاف سر جایم نشستم. سپس نگاهم را روی خطوط 

 به حرکت درآوردم.

سر برم انبار امروز اوخان برام خبر آورد، گفت یه-

ده جا. دیتونه بیاد اینجا دیدمش. گفت نمیبرنج. اون

وقتی انتظام خان نیست، چندنفر دور خونه سرک 
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گفت که بهت این خبر رو بدم. اون زنی  کشن. بهممی

که فرستاده بودش برای خبر گرفتن از یه دوست؛ 

 جا نیست. گفته حالگفته پیداش کرده. ولی االن این

جا دوستت خوب نبود. بردنش بیمارستان انگار. از اون

هم... فکر کنم رفته تهران. یعنی اومدن و ُبردنش. گفته 

 دیگه خبر ندارم االن کجاست. 

دفتر را پایین آوردم و از پس پرده اشک، به چهره 

 نگران و متفّکرش خیره شدم.

نگفت برای چی بردنش بیمارستان؟ چرا حالش بد -

 بود؟ اون... آخه خوب بود احوالش. کی ُبردش اصاًل؟ 

دفتر را از دستم گرفت و با مداد توی جیب پیرهنش، 

ه ب خیز شدم و شروعقرار نیمشروع به نوشتن کرد. بی

 خواندن کلمات زیر دستش کردم.



 

Romanzo_o 1689 

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 _و_یکمسیصد_و_سی

 

فقط گفت حالش بد بوده. گفت مطمئن نیست ولی -

بار با یکی از مردهای عمارت جمشیدآقا میگن آخرین

اش هست، از فامیلیش کارهدونن چیدیدنش. نمی

این خبرها رو از ها بوده. گفت همه فهمیدن از کی

 پرستار اون قسمت بیمارستان گرفته.
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که چشم از سپس منتظر نگاهم کرد و به محض این

 آخرین کلمه گرفتم، دوباره نوشت:

گردی لیال؟ خانواده جمشیدآقا کی رو دنبال کی می-

 بردن بستری کنن؟

نفس پر آهی کشیدم و سعی کردم همان لبخند کج 

 روی لبم را حفظ کنم.

 هام بود. یه... آشنای غریبه. دوستیکی از -

سرم را پایین انداختم و انگشت پایم را بر روی کف 

خواستم به فاتح هم راز خود چوبی کلبه کشیدم. نمی

را فاش کنم. هرچند... دیگر کسی هم نمانده بود که 

 خبر بوده باشد...از قصه ما بی

به تکان دادن سرش اکتفا کرد و دیگر چیزی نپرسید. 

همان پنجره نشستم و زانوهایم را بغل گرفتم.  کنار
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خواستم خود را تسلیم این خبر بد کنم ولی... من نمی

ام را، من... باخته بودم. خودم را، احساسم را، خانواده

 حّتی یوسفم را نیز به سرنوشت شومم باخته بودم. 

نریمان باالخره پس از چندروز آمد و گفت تا آماده 

به من داد و لبخند بزرگی بر  بشویم. یک دست لباس

 روی لبانش نشاند.

هامون جا لباستو برو داخل اتاق. من و فاتح هم این-

 کنیم.رو عوض می

ا ها رهایم را برداشتم و به اتاق دویدم. آنسریع لباس

بر روی زمین پخش کردم و خود نیز کنارشان نشستم. 

پیرهنی سفید و مردانه. کالهی کاموایی و سیاه. 

زدم برای انتظام ای خاکستری که حدس میقهجلی

همراه خان باشد. و ژاکتی خاکستری و گشاد به
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ها قرار بود از من یک مرد ای. اینشلواری پارچه

 بسازد؟!

کالفه صورتم را در دست گرفتم و با حال زارم، از 

بازار پیش رویم خیره شدم. میان انگشتانم به آشفته

 اشت!اصاًل از این بهتر امکان ند

یکی برداشتم و به تن کردمشان. ها را یکیلباس

اش را در زیر کاله پنهان موهایم را نیز بافتم و دنباله

 کردم. 
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 _و_دومسیصد_و_سی

 

ا شد اّمصدایم زدند تا از اتاق بیرون بروم. باورم نمی

تن کرده بود و  ای بهدار و جلیقهنریمان پیراهنی گل

روسری بزرگی را جلوی دهانش بسته بود که 

صورتش مشخص نباشد. فاتح خودش بود؛ با این 

بار مرّتب شده ها و موهایش اینتفاوت که لباس

بودند. همه موهایش را پشت سر بسته و ریش 

پرپشت روی صورتش را نیز شانه زده بود. لبخندی به 

کنارش  سمت بخاری رفتم.هردویشان زدم و به

اش نشستم و چند ضربه آرام با پشت انگشتم به بدنه

هایش به اطراف بخاری ریختند. انگشتانم زدم که دوده
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را به رنگ سیاهشان آغشته کرده و پشت لب و روی 

 ام را سیاه کردم. خط چانه

زده سمتشان چرخیدم که متوّجه نگاه بهتبه

ام را گرفتم و جّدی هردویشان شدم. جلوی خنده

 پرسیدم:

غریبی هست؟ خواستم بیشتر ناشناس وچیز عجیب-

 باشم.

شناستت. ولی خب؛ تو بدون ما هم بری، کسی نمی-

 باید یه خانواده همراهت باشه.

ته دلم از شنیدن لفظ "خانواده" گرم شد و همان، 

باعث شد قلبم آرام گیرد و استرسم کمتر شود. مگر 

 رای من بیفتد؟ ها، اّتفاقی بشد با وجود این آدممی
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ام قهام، یدیگر قرار نبود شومی و نحسی زندگی قبلی

گذاشتم سایه سیاهشان را بر روشنای را بگیرد. نمی

روزهایم بیندازند و راه نفسم را ببندند. حال که قرار 

خواستم دیگر به آن روی روزهای خوبم بیاید، نمی

ام فکر کنم و خود را بیازارم. هرچند، جهنم گذشته

گرفتند. خاطراتی که خواه دند خاطراتی که جان میبو

و ناخواه، دستانشان را بر روی گلویم فشرده و راه 

توانستم از چنگ آنان فرار بستند. مگر مینفسم را می

پوشی بر روی آن کنم؟ پس... راهی جز چشم

های عمیق و مرهم گذاشتن برو روی زخمی که زخم

 شد، نداشتم...هرگز خوب نمی

که یک ما را به پشت خانه خود کشاند. جاییفاتح 

ورو رفته قرار داشت و رویش را ماشین کهنه و رنگ
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شاخه و برگ درختان پوشانده بود. ناباور جلو رفتم و 

 سرکی به داخل ماشین کشیدم.

جا بود؟ پس چرا من این ماشین از اّولش همین-

 متوّجهش نشدم؟

 ردیم کهکرد. شانس آوچون فاتح ازش استفاده نمی-

ماشین داشت، وگرنه آوردن ماشین به این جنگل 

 شد.برامون دردسرساز می
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 _و_سومسیصد_و_سی
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زور باز کردم و در را باز گذاشتم تا در ماشین را به

بوی ماشین کمی عوض شود. با صورتی درهم رفته 

 و پرسیدم:اّما خندان، به فاتح نگاه کردم 

زدی؟ حس چندوقت بود که به این ماشین سرنمی-

 اش زنگ زده! کنم کل بدنهمی

 به دستش عدد دو را نشان داد که گفتم:

 دوماه؟-

سرش را به نشان نفی تکان داد و نریمان با لحنی 

 متأسف گفت:

 دوسال!-

 مبهوت نگاهشان کرده و زمزمه کردم:
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خاموش کنه؟ نصفه راه وقت حرکت هم میاون-

نشه؟ مجبور نشیم با پای پیاده راه بریم و از پیششون 

 رد بشیم؟

 من زد و در عقب را بیشتر باز فاتح لبخند پررنگی به

های کرد تا سرکی به داخل ماشین بکشد. روی پله

کلبه نشستم و مشغول نوازش اوخان شدم تا 

دانستم که تمیزکاری آن ام سر نرود. بعید میحوصله

هم تمام بشود اّما باالخره پس از  ماشین تا شب

چندساعت، صدای روشن شدن ماشین را شنیدم. از 

طرفشان دویدم. فاتح پشت ها بلند شدم و بهروی پله

ای پیروزمندانه، فرمان نشسته بود و نریمان با چهره

سمتشان رفتم تا سوار کرد. خندیدم و بهنگاهم می

بود  پیچیده ای را نیز برای منماشین شوم. فاتح بقچه
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گفت همراهم داشته باشم. طالهایی که به من و می

داده بودند و چنددست لباس دیگر، داخلشان قرار 

داشت. سوار که شدیم، اوخان نیز زیر پای من خزید 

سوی صندلی، در کف ماشین دراز کشید. و در آن

طرفم فاتح ماشین را به راه انداخت و نریمان به

 چرخید.

دخترعمو. خیالت راحت باشه.  تونی بخوابیمی-

 کنم.وقتی رسیدیم، بیدارت می

 دم:زده پرسینگاه پراسترسم میانشان چرخید و وحشت

 اگه بگیرنمون، چی؟ اگه... اگه من رو بشناسن؟ -

 و لحن پر آرامشش، مرهم دِل آشوبم شد.
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ترسی آخه؟ بگیر بخواب. من هم واسه چی می-

کنن. کسی نمی طوری اصاًل شکخوام بخوابم! اینمی

 گیره بخوابه؟قدر راحت میکه یه چیزیش هست، این

گفت. اگر به این نقشه اعتماد داشت و راه هم نمیبی

خواست بخوابد، پس دلیل نگرانی من خودش هم می

چه بود؟ سری به نشان تایید تکان دادم و دستم را بر 

 روی شانه فاتح گذاشتم.

 مراقبمون باش عمو...-
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 _و_چهارمسیصد_و_سی

 

دانستم. تمام مسیر را چندساعت گذشته بود؟ نمی

شنیدم و... ای را میکابوس دیده بودم. صدای گریه

لرزید. هوا سرد بود های خودم بود انگار. تنم میگریه

و پاهایم کرخت شده بودند. بوی خون را  و دست

ن ریخته شده که انگار تا کردم. بوی خواحساس می

م از توانستچندکیلومتر اطرافم را احاطه کرده بود. نمی

آن تاریکی عبور کنم. حبس شده بودم انگار. در 

فضایی کوچک، کم ارتفاع و قفل شده. من... در 

 زیرزمین بودم.

های شنیدم. صدای خندههایی را میصدای خرناسه

هایش نیز بوی خون منزجرکننده مردی که حّتی قهقهه
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توانستم شنیدم و میها را میشغال داد. صدای زوزهمی

هایشان بر روی زمین چکیدن خون از میان دندان

 آلود را احساس کنم. ِگل

صداها برایم آشکارتر شدند و توانستم نفس بگیرم. 

گرمای نور خورشید بر روی پوستم را احساس کردم 

هایم روشن شدند. نفسی عمیق و ناگهان، پشت پلک

 زده، از سر جایم پریدم.گرفتم و وحشت

نفس زنان بر روی صندلی نشستم و با چشمانی نفس

اطراف نگریستم. در جاده بودیم انگار. زده، به وق

غروب هوا... هنوز اندکی روشن بود. خورشید داشت 

 کرد و ما... ما از گیالن خارج شده بودیم؟می

تمام بدنم عرق کرده بود. هنوز هم بابت کابوسی که 

لرزید. دستانم یخ زده بودند. انگار دیده بودم، تنم می
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جا را که... واقعًا در آن مکان بودم و... من آن

 شناختم؟می

ها را از زیر نظر گذراندم. به اطراف نگریستم و خیابان

قدر برایم به رویا قدر برایم آشنا بودند. چهچه

داشتنی که روزی مانستند. رویایی دور و دوستمی

کردم. من... در تهران بودم و انگار فقط اش میزندگی

 یک خیابان دیگر، با خانه دایی فاصله داشتم...

ناگهان آن کابوس جلوی چشمانم نقش بست و نفس 

شب را به یاد یمهام حبس شد. من... آن ندر سینه

داشتم. بوی خون... از تن زخمی و کبود خودم 

شناختم. و آن مرد... سهراب آمد. آن زیرزمین را میمی

 بود... سهراب...
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سرم را میان دستانم گرفتم و ابرو در هم کشیدم که 

 صدای نریمان، مرا از آن جهنم بیرون کشید.

و . تبیدار شدی دخترعمو؟ یه نگاه به اطراف بنداز..-

 شناسی. ببین کجا باید بریم؟جا ها رو بهتر میاین
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 _و_پنجمسیصد_و_سی

 

 اشک چشمانم را پس زدم و ناباور پرسیدم:

 بینم؟ما تونستیم رد بشیم؟ من... خواب نمی-
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نه بابا؛ چه خوابی آخه دخترعمو؟ فاتح که اصاًل به -

هم خواب بودم ولی یاورد. منروی خودش هم ن

شنیدم. اومدن یه سر نگاهمون کنن صداشون رو می

که فاتح یه گاز داد و عقب کشیدن. فهمیدن که 

 خوشش نمیاد بیان و به زن و پسرش نگاه کنن!

فاتح نگاه بدی به نریمان انداخت که هردو خندیدیم 

 و نریمان دوباره گفت:

ودم که بشم خب حاال؛ انگار من از خدا خواسته ب-

حال اون دختر بدبختی که عالی! اصاًل دلم بهزِن جناب

سوزه. با یه آدم جنگلی قراره زن تو بشه، می

 احساس قراره بره زیر یه سقف!بی
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بار نگاه فاتح دوباره به نریمان نگاه کرد و این

دار شد که برای نجات جان نریمان، اش کشخصمانه

 فتم:سریع به خیابانی اشاره کردم و گ

 باید از اون خیابون بپیچیم داخل.-

فاتح مشغول هدایت ماشین شد و نریمان، چیزی مثل 

ام را فرو خوردم تشکر را زیر لب زمزمه کرد که خنده

 و به بیرون از پنجره نگریستم.

ه هایی کجا بازگشته بودم. به خیابانباالخره به این

ه بروزگاری، بهترین خاطراتم را در آن ساخته بودم. 

خانه دایی و آغوش پر مهرشان. به خاطرات دور و 

ز شکافت و اشیرینی که یادآوریشان، زخم قلبم را می

م اش برایبخشید. یادآوریطرفی، دردم را تسکین می

زهری شیرین بود. زهری برای از دست دادنش و 
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که روزگاری، داشتمشان. ای برای اینشیرینی

من صاحب تمام آمد و نظرم دور میروزگاری که به

ام را داشتم. دوستانم در های دنیا بودم. خانوادهخوشی

کردم و... خواندم. کار میکنارم بودند. درسم را می

ورزیدم. مردی بود که محبتش را خالصانه عشق می

کرد و قدر ندانستم تا زمان بیشتری را کنارش نثارم می

 باشم. 

ش هرچند که کنارش بودم و باز برای داشتنش عط

تنگی که حّتی با حضورش داشتم. عطشی سراسر دل

ها طور قرار بود این خیابانشد. من... چههم رفع نمی

 را بدون یوسف قدم بزنم؟ 

هرلحظه و هر قسمت کوچکی از خاطرات شیرینم، به 

رنگ و گشت. به حضور کمبودن در کنار او بازمی
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هایش. به ها و عشق وزیدنپررنگ او. به حمایت

های پرشورش. من رنگ و ابرازعالقههای کممحبت

 توانستم دوام بیاورم؟طور میبدون یوسف چه
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 _و_ششمسیصد_و_سی

 

صورتم را با دستمال و اندکی آب پاک کردم و از 

داخل شیشه، به خودم خیره شدم. از بس پوستم را 

 بود.سابیده بودم، دیگر سرخ شده 
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نریمان هم انگار بالفاصله پس از خارج شدنمان از 

 گفت بودنهایش را عوض کرده بود. میگیالن، لباس

ها برایش خیلی راحت بود اّما باالخره در آن لباس

خواست برای خودش هم شخصیتی داشت و نمی

بار او را چنین ببیند! مطمئن بودم عمویش، برای اولین

با برادرش ذوق و استرس که فاتح نیز برای مالقات 

د، فشرداشت. این را از انگشتانی که به دور فرمان می

توانستم حدس بزنم. چندسال بود که پدرم را می

گمانم ده ساله بود که بابا ازدواج کرد و دید؟ بهنمی

 حال، فاتح برای خود مردی شده بود...

باالخره به جلوی در خانه دایی رسیدیم. همه اعضای 

دیدم. دایی و همسر و فرزندانش. را میخانواده 

 آقابزرگ و بهادر. و... پدرم...
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که اشک در چشمانم جمع شد و حّتی پیش از این

ماشین کاماًل توقف کند، از آن بیرون پریدم و 

سمتشان دویدم. بابا مرا در آغوشم کشید. هردو به

اش همانند خنجری هق مردانهگریستیم. صدای هقمی

زد. محکم درآغوش ام میپارههزخم به قلب تک

آلودم گرفتمش که صدای دایی، مرا از آن حال غم

 بیرون کشید.

 هم دخترم رو بغل کنم فرهاد.بذار من-

ام شدیدتر شد و از بابا فاصله گرفتم. به گریه

اش نگاه کردم. گرد پیری بر صورتش نشسته و چهره

دسته دسته موهایش سفید شده بودند. زیر چشمان و 

قدری چین افتاده بود که انگار ده اش بهوی پیشانیر

 دیدمش، گذشته بود.باری که میسال از آخرین
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 یکی بغلمدایی مرا در آغوش کشید و پس از آن، یکی

که در آغوش حالی کردند. درحالیکرده و ابراز خوش

نریمان و فاتح نگاه کردم و لبخندی  آقابزرگ بودم، به

حال بودند. حّتی وشبه رویشان زدم. هردو خ

توانستم ببینم که چشمان نریمان هم سرخ شده می

 بود. رو به پدرم کردم و صدایش زدم:

 بابا؟-

 چشم از دایی گرفت و نزدیکم شد.

 جان باباجان؟-

 ات رو دیدی؟ برادر و برادرزاده-

 طرفشان چرخید و زمزمه کرد:سرش ناگهانی به

 نیستن؟های انتظام خان کی؟ مگه... از آدم-
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 _و_هفتمسیصد_و_سی

 

طرف پدرم دراز نریمان جلوتر آمد و دستش را به

 کرد.

 سالم عمو. من... نریمانم. پسر فریدون. من...-

اش را تمام کند، پدرم او را در که جملهپیش از این

آغوش کشید و صورتش را بوسه باران کرد. اشک 
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م را پس زدم و بالبخندی تلخ بهشان نگاه چشمان

 کردم.

 قدر شبیه مازیاره؟ حّتی صداش...ندیدی که چه-

صدای لرزان و متأثر پدرم را شنیدم که آرام زمزمه 

 کرد:

قدر بزرگ شدی فدای تو بشم من بچه. چه-

 عموجان؟ مدیونم کردی با این کاِرت.

های معنادار دایی به آقابزرگ شدم. متوّجه نگاه

آقابزرگ خواست بازویم را بگیرد و مرا به داخل خانه 

 ببرد که ممانعت کردم. رو به بابا گفتم:

 نریمان تنها نیومده بود بابا. -
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اه اش نگپدرم از نریمان فاصله گرفت و به مرد کناری

خیال کرد. مردی که سعی داشت خود را محکم و بی

را دیدم. انگشتانش جلوه دهد اّما برق نگاهش را می

فشرد تا تمام احساسش را بر محکم به کف دستش می

که  توانستم ببینماش خالی کند. میچارهسر دستان بی

اش را محکم چفت کرده تا مبادا بلرزد و بغض، چانه

سمتش که پدرم بهمحض این رسوایش کند. اّما به

 چرخید، قطره اشکی روی گونه فاتح چکید.

 خدایا! شناسم، نه؟ تو...تو رو من می-

سپس نوبت او بود که در آغوشش ِکشد. صدای 

کرد. آقابزرگ هایشان، دل سنگ را هم آب میگریه

 طرفم خم شد و آرام پرسید:به
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اون مرد کیه باباجان؟ خیلی شبیه خودتونه. ولی... -

 تونم بشناسمش.نمی

فاتح، آقابزرگ. عموی آخریم. بچه بود که بابا هم -

 موقعه که بابا رو ندیده.تنهاش گذاشت و... از اون

 آقابزرگ دستی به صورتش کشید و متفّکر پرسید:

فاتح؟ همون پسر الل انتظام خان که جنازه لیلی رو -

کرد. از خانواده دید؟ شنیدم که توی جنگل زندگی می

 انتظام خان جدا شده بود انگار.

شبی که من فرار کردم، فاتح اومد آره، همون. اون-

رد به همون خونه جنگلیش و... دنبالم. من رو ب

 هام رو بست.زخم

 آقابزرگ متأثر و با صدایی گرفته گفت:
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بوسش باشم که جگر گوشه من رو پس باید دست-

 آورد پیشمون. 
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 _و_هشتمسیصد_و_سی

 

آلود، به بابا و فاتح چشم با لبخندی لرزان و غم

ا او کرد و برت فاتح را بوسه باران میدوختم. بابا صو

وم هایشان بشتوانستم متوّجه صحبتزد. نمیحرف می

اّما مطمئنم خیلی عمیق و احساسی بودند که از هردو 
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گرایی مثل فاتح، اشک روانه چشم مرد تو دار و درون

 شده و قصد بند آمدن هم نداشت...

ای، درست میان آن داخل خانه شدیم و گوشه

آشنا نشستم. صداهای آشنایی که دلم  هیاهوی

شنیدم. نهایت برایشان تنگ شده بود را میبی

ا هسال پیش، تمام روز و شبم با آنصداهایی که یک

دایی که اطرافم را کمی خلوت دیده گذشت. زنمی

آلود خودش را در آغوشم بود، با چشمانی اشک

انداخت. بغض گلویم را گرفته و قصد رها کردنم را 

اشت. زندایی، اصرارهای مهران مبنی بر آرام ند

تر بغل گرفت. بودنش را نادیده گرفت و مرا محکم

بوییدمش. به طرز عجیب و غمگینی بوی مادرم را می 

 داد...
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مرا از خود جدا کرد و نگاه دلتنگش را در چشمانم 

دوخت. از من فاصله گرفت و کنار رفت. حال نوبت 

مدگویی خوددارانه و آمهران بود که پس از آن خوش

کوتاهش، بغلم کند. از من جدا شد و به چشمان 

روشن و براقش نگاه کردم. بی هیچ ابایی بغلم گرفته 

های بود و من، در همان لحظه کوتاه، تمام لحظه

خوش و شیرینم با او را در ذهن مرور کردم.. با همان 

 لحن شوخ و صدای لرزانش گفت:

 خوش اومدی دخترعمه.-

هایم را را به هم فشردم و لبخندی زدم. اشک هایملب

با کف دست پاک کردم سری برایش تکان دادم. رو 

تر، با طرفگرفتم و متوّجه سحر شدم که کمی آن

 کند.چشمانی به اشک و خون نشسته نگاهم می
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ذّره شده بود. آغوشم را باز دروغ چرا، دلم برایش یک

حلقه  کردم که قدم تند کرد و دستانش دور کمرم

های گریه کردنش بلند شد و مرا شدند. صدای های

هم به گریه وا داشت. محکم بغلم کرده بود و با همان 

 آلودش کنار گوشم گفت:صدای بغض

 الهی برات بمیرم لیال، چی سرت آوردن؟-

هایش گرفت و با همان لحن مهران از شانه

 اش گفت:همیشگی

 ربیاری.قدر بگو تا دوباره اشکش رو دحاال اون-
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 _و_نهمسیصد_و_سی

 

اش تعجب کردم و سرم را از این لحن خودمانی

طرف مهران چرخاندم. نگاهی توام با محبت به

الی نثار سحر کرده بود که خنده را به روی خالصانه

لبانم آورد. سحر از من جدا شد و چشمش بین من و 

 مهران چرخید. 

که من هم موضوع را متوجه شدم، با فهمیدن این

هایش رنگ گرفتند و سرش را پایین سریع گونه

انداخت. سرش را باال آوردم و با لبخند عمیقی 

 نگاهش کردم.

 کنی دیگه؟هم پنهون میمبارکا باشه خانوم. از من-
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اش فرو رفت که مهران خندید و سرش بیشتر در یقه

 از ما فاصله گرفت.

باالخره پدرم و فاتح هم آمدند و به جمع ما پیوستند. 

زندایی بلند شد تا برایشان چایی بیاورد و بابا به طرفم 

آمد. سحر از کنارم بلند شد و تعارفات پدرم مبنی بر 

 نشستن در سر جایش را نادیده گرفت. 

 حالت خوبه باباجان؟-

ام حالم خوب بود؟ به یاد ساعات و روزهای گذشته

م. واقعا احوال خوشی داشتم؟ سرم را به نشانه افتاد

 نفی تکان دادم و لبخندی برای اطمینان خاطرش زدم.

 آره دورتون بگردم. خوبم من.-

 ها که... اذیتت نکردن؟اون-
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ده؟ مان آمگفتم که چه بالیی سر خانوادهگفتم؟ میمی

گفتم که سهراب زندگیمان را به آتش کشیده باید می

 بود؟ 

ی کشیدم و نگاه تار و پر اشکم را به فرش نفس عمیق

 دوختم.

 اذیت که... چی بگم بابا. آتیشم زدن.-

دایی که با فاصله کمی از ما نشسته بود، با صدایی 

 آرام پرسید:

شد دایی جان؟ خوبه حال تو؟ کاری به کارت چی-

 داشتن؟

 که ما هم بفهمیم، زمزمه کرد:و چشم بست و طوری
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داده بود که حواسش بهت  پدر حرفجهانگیِر بی-

 هست...

جهانگیر حواسش به من بود؟ خب... حال که فهمیده 

تم توانسکم میبودم مرگ خاتون تقصیر او نبود، کم

رفتار خوبش را بفهمم. هرچند، کار خاصی با من 

نداشت و همین کار نداشتنش، جوری هوایم را داشتن 

ا که آرزوی مرگش ربود. اّما... از طرفی بابت این

کردم و هنگام مرگش لبخند به لب داشتم، عذاب می

وجدان گرفته بودم. نفس عمیقی گرفتم و حواسم را 

 های پدر و دایی کردم.جمع نگاه

 

@|thecafeNostalgia| 

 



 

Romanzo_o 1724 

  

 سیصد_و_چهلم

 

جهانگیر که نه. ولی... سهراب... اون باعث همه -

انداخت گردِن... ها بود. برادرش رو ُکشت و اّتفاق

مازیار... هر اّتفاقی که بعد از اون افتاد، حّتی... 

سوزی خونه ما و بالیی که سِر مازیارم آوردن... آتیش

سوزی و حّتی ُکشتن زِن جهانگیر توی یه آتیش

 دیگه... اّتفاقات زیادی افتادن دایی...

 طرف پدرمصدای "یا ابلفضل" گفتن نریمان را از آن

ه سنگینی نگاه فاتح و دایی بودم اّما تاب شنیدم. متوّج

هایشان یا شان را نداشتم. نگاهدیدن حاالت چهره

زده بود، یا متأثر و باترّحم. دوباره خیره یه ُبهت
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خواستم پر شدن های رنگارنگ فرش شدم. نمیگل

چشمان پدرم را شاهد باشم. یادآوری مرگ مازیار و 

  مادرم، برای هیچکداممان راحت نبود.

چندوقتی از مرگ خاتون، زِن جهانگیر گذشت و -

بعدش هم خودش فوت شد. سهراب، پسر گفت در 

ُکشه. من... من فرار برم، وگرنه جمشیدآقا من رو می

کردم ولی جمشیدآقا و سهراب جلوم رو گرفتن. 

خواست تیر آخرش رو بزنه و جمشیدآقا رو راضی می

و...  بزنن به ُکشتنم کنه. گفت قراره توی جنگل دارم

بگن از عشق جهانگیر خودم رو ُکشتم. چندساعت 

های عمارت قبل طلوع بود؟ یادم نیست... دیدم زن

اومدن و از انبار بیرونم میارن. گفتن راهی جنگل بشم 

 ها نشونی دایی رو دادن.و... اون
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به دایی نگاه کردم و در پس اشک ریختنم، لبخند 

 غمگینی به رویش زدم.

شناخت. وقتی جا لیالی مجنون رو نمیکس اونهیچ-

 گفتن، فهمیدم که شما منتظرم هستید. 

تا چندثانیه، همه ساکت مانده بودند و حّتی صدای 

آمد. دایی های مهرانه با مهسا هم نمیبازی کردن بّچه

 سری تکان داد و متأثر از شرح داستانم، گفت:

به انتظام خان خبر فرستادیم. گفت منتظر اینه که -

هانگیر مرحوم بشه و تو رو بیرون بیاره. جهانگیر ج

دونست که عمر زیادی نداره. اصاًل خودش با هم می

 انتظام خان صحبت کرده بود. 

 نگاهم بین فاتح و نریمان چرخید و آرام گفتم:
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ها قضیه رو تموم تونست زودتر از اینانتظام خان می-

زیزهام قدر منتظر موند تا من عکنه. ولی موند... اون

 رو از دست بدم.

پدرم سری تکان داد و دستی به روی ریش نشسته بر 

 صورتش کشید. پاهایش را تکانی داد و کالفه گفت:

من باهاش صحبت کرده بودم باباجان. به من هم -

ذاشت کاری کنم و همین، جونم گفت صبر کنم... نمی

 گرفت.رو می

 ا بشن،دونست که کل خانواده قراره فداگه مازیار می-

بها بشم. من... زندگیم رو فدای ذاشت خونحّتی نمی

 خاطر انتظام خان...مازیار کردم و آخرش هم به
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�معشوقه پرست �: 

  

 سیصد_و_چهل_و_یکم

 

مون رو اون خطایی نکرد باباجان. اون... خانواده-

 نجات داد.

م. داشت درباره چه زده نگاهش کردتیز و شگفت

 چیزی را نجات داده بود؟ زد؟ چهحرف می

من که دیگه جونی برام نموند بابا. تو هم... انتظام -

 کار کرده؟خان چی

چرخید. سرانجام نگاه نریمان بین من و پدرم می

 طاقت نیاورد و نامطمئن گفت:
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دخترعمو؟ میگم... گفتی که سهراب خونه شما رو -

ر رو بردن جنگل و گفتن خودکشی آتیش زد و... مازیا

 کرده؟ 

 تلخ گفتم:

 قدر ُرک به زبون بیاریش نریمان.نباید این-

بار گفته ببخشید، ببخشید. ولی... یادمه انتظام خان یه-

هاش رو بفرسته جنگل تا چیبود که چندتا از تفنگ

گفت بهشون حق سکوت داده تا یکی رو بیارن. می

داده که حرفی از صداش در نیارن و بهشون حرف 

کنم اون آدمی زنده بودِن اون آدم نزنن. من... فکر می

که از جنگل آوردنش خونه ما و... تا چندروز هم 

 دونم...حالش بد بود... نمی
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ام بابا لبخندی به رویم زد و دستش را بر روی شانه

 گذاشت.

 خوام یکی رو نشونت بدم لیال. میای باهام؟می-

فهمیدم. او... ای نریمان را نمیهگیج شده بودم. حرف

هایش عذابم زد؟ گفتهداشت درباره که حرف می

خواست خیاالتم واقعیت داشته دادند. چرا دلم میمی

 های ذهن مشّوشم نباشند. باشند و همه فقط پریشانی

پله طرف راهدستم را گرفت و مرا خمراه خود، به

 :کشاند. جلوی در اتاقی ایستادیم و آهسته گفت

بیمارستان مراقب مونده بود. برای همین خسته شد. -

یدار خواد ببهش گفتم استراحت کنه، گفت که نه و می

 بمونه تا ببینتت. ولی خوابش برد پدرسوخته. 
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در را باز کرد تا داخل شوم. قدمی جلو برداشتم و 

زده، به شخصی که گوشه اتاق مبهوت و شگفت

کشید و می خوابیده بود، نگاه کردم. منظم نفس

معصومانه و عمیق خوابش برده بود. دستم را جلوی 

آمد از خواب صورتم گذاشتم تا جیغ نکشم. دلم نمی

بیدارش کنم. کنار پتویش زانو زدم و دلتنگ، به چهره 

 اش خیره شدم. شکسته

اش، دلم را به درد آورد. چندتار موی سفید کنار شقیقه

و سعی کردم  اش را میان دستانم گرفتمزدهدست یخ

خواستم خوابش را فشار ندهم تا بیدار نشود. نمی

هم بزنم. ابروهایش در هم رفتند، انگار چیزی در به

 کرد. خواب اذیتش می
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 سیصد_و_چهل_و_دوم

 

خواستم دستم را عقب بکشم که مرا محکم گرفت. به 

ته تکان خوردند و هایش نگاه کردم، که آهسپلک

 آلودش، باز شدند. چشمان خمار و خواب

ای رنگش ای گنگ نگاهم کرد. چشمان قهوهلحظه

هنوز مست خواب بودند انگار. لبخندی به رویش زدم 

هایش اش گذاشتم. دوباره پلکو دستم را روی گونه

هم فشردم و روی هم افتادند. لب های لرزانم را به
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انم را فرو بردم و با نفس عمیقی گرفتم. آب ده

 صدایی پر بغض، نامش را صدا زدم:

 مازیار؟-

متوّجه تکان خوردن و کشیده شدن پوست کنار 

هایش دوباره تکان خوردند، گوشش شدم. پلک

ای، پرابهام و واکاوانه هایش را باز کرد و لحظهچشم

 نگاهم کرد. 

هم دست کمی از او هوز هم گیج بود انگار. من

شد که کداممان، گویی باورمان نمینداشتم. هیچ

اش می لرزید و در یک آن، دیگر را ببینیم. چانهیک

هایش پر شده بود. لبخند تلخی زدم و دستش را چشم

 میان دستانم فشردم.

 خوای بغلم کنی؟نمی-
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هم زدن، مرا پتو را کنار زد و نشست. در یک چشم به

ه ک میان بازوانش کشید و محکم به خود فشرد. انگار

کردنم در آغوشش را داشت. که دیگر  قصد زندانی

نگذارد جایی بروم... من هم دستانم را دور کمرش 

هایش را احساس حلقه کردم. تکان خوردن شانه

کردم. بغض گلویم، حّتی مجالی برای نفس کشیدن می

ا هایم رتوانستم جلوی ریزش اشکداد. نمیبه من نمی

 نده بود؟بگیرم. خدای من... مازیارم ز

تنگیم رو به زبون بیارم. تونستم حّد دلکاش می-

 ولی... آخ مازیار، آخ...

 اش را باال کشید و با صدایی لرزان زمزمه کرد:بینی

دونی تا همین دورت بگردم من. ببخش من رو. نمی-

االن، توی چه جهنمی بودم. عذاب وجدان داشت من 
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م خواب شب هُکشت لیال... خداشاهده حتی یهرو می

راحت نداشتم. امروز... شنیدم که میای... دلم آروم 

 خدا...گرفت به

شد، حال من ای که از دهانش خارج میبا هر جمله

قدر دل تنگش شده بودم. شد. خدایا چهبدتر می

بار دیگر هم خواست قبل از ُمردنم یکقدر دلم میچه

بار دیگر محکم بغلش کنم و بوی ببینمش. یک

 به مشام بکشم.  پیرهنش را

 باورم نمیشه مازیار... تو...-

هایش از او فاصله گرفتم و دستم را روی گونه

سپردمش. گذاشتم. با چشمانم داشتم به حافظه می

کردم که انگار این دیدار، آخرین طوری نگاهش می

 دیداِر ماست.
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خوبم دورت بگردم. االن که تو رو هم کنارمون من -

دیدم، جون گرفتم. هر لحظه دور بودنت، برای 

 طور فرار کردی؟تک ما جهنم بود. چهتک

لبخند تلخی زدم و اشک چشمانم را پاک کردم. دلم 

 نمی آمد ناراحتش کنم.
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 کنم. فعاًل بذار خوب ببینمت...بعدًا برات تعریف می-

قدر گفتن که قراره اینمیاگه چندسال قبل بهم 

زنید، تنگ مازیاری باشی که دائم توی سر هم میدل

کردم! حاال... انگار خدا آرزوم رو به عقلش شک می

 برآورده کرده. تونستم دوباره ببینمت!

 هایش خندید و سرش را پایین انداخت.میان اشک

حاال حاالها بیخ ریش خودتونم. مامان که آرزوی -

طوری س دومادی رو داشت. چهدیدنم توی لبا

 تونستم آرزو به دل بذارمش؟می

دلم دوباره گرفت و نفسم در سینه حبس شد. چرا 

کرد که تمام آن لحظه هربار یک خاطره کاری می

 خوشم دود شود و به هوا برود؟

 مامان که آرزو به دل رفت قربونت برم.-
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که پلک بزند، نگاهم کرد. آنناباور نگاهم کرد و بی

توّجه حرکت سیبک گلویش شدم. حرفی م

 خواست بزند که در گفتنش نامطمئن بود؟می

 چیزی شده؟-

 بابا و دایی... چیزی بهت نگفتن، نه؟-

 گیج پرسیدم:

 چی؟ مگه... قراره حرفی بزنن؟-

 خب...-

 دستی روی صورتش کشید و از سر جایش بلند شد.

 بیا بریم پایین، بابا منتظرمونه حتمًا.-
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گرفتم و نگذاشتم دوقدم بیشتر فاصله  از پیرهنش

 کردکاری میطور پنهانبگیرد. دردش چه بود که این

 رفت؟و از زیر حرف زدن در می

 کنی؟حرف بزن دیگه... چرا داری فرار می-

نگاهش بین من و در اتاق در گردش بود. انتظار راه 

گذاشتم که بدون نجاتی را داشت انگار! اما مگر می

 اتاق را ترک کند؟حرف زدن، 

 شده مازیار؟چی-

کالفه نفسش را به بیرون فرستاد و انگشتانش را میان 

 اش کشید.موهای آشفته

که بیای خب... بابا چی بهت گفت؟ قبل از این-

 جا...این
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. کردیخواب بودی و باید استراحت میگفت که کم-

 برای همین... 

 خواب بودم؟واسه چی کم-

ها... گفته هایشان را در ذهن مرور کردم. آنحرف

بودند که مازیار در بیمارستان مراقب مانده بود؟ اّما... 

 مراقب که؟
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 همراه کی بودی؟-

روی صندلی چوبی گوشه اتاق نشست و دعوتم کرد 

هم نزدیک به خودش بنشینم. هرلحظه که من 

گرفت. تا کی قرار سکوتش، بیش از قبل جانم را می

دید که جانم داشت بود به این کارش ادامه دهد، نمی

 آمد؟ سرانجام، با تعّلل گفت:باال می

مون... مامان تنها کسی سوزی خونهتوی اون آتیش-

بود که توی خونه بود و... سوخت. سوختگیش شدید 

های خودمون، و با طب خونگی یا حّتی دواخونهبود 

شد. انتظام خان اومد کمکمون. تا فهمیده درست نمی

بود چیزی شده، اومد و مامان رو برداشت. گفت 

حواسش بهش هست. آقابزرگ آدرس خودش رو 

. یکی ما رو ببره پیششداده بود به انتظام خان که یکی
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هران. بعد مامان رو سوار ماشین کرد و... فرستادش ت

برگشت سراغ ما. به بابا گفت که به همه بگه مامان 

توی خونه بود و بیرون نیومد. گفت خیال همه باید از 

بابت نبودن ما راحت باشه. شب شد و... توی جاده 

خواستم برم خونه انتظام خان. ولی فرعی بودم و می

ها من رو گرفتن. انتظام خان که دید دیر شرفبی

تاد دنبالم. حالم اصاًل خوب نبود... تا کردم، آدم فرس

لرز داشتم و یه زنی که تازه فهمیدم وچندروز تب

بی ریحان بوده، باالی سرم بود. حالم که بهتر شد، بی

جا. به بابا گفت انتظام خان خودش من رو آورد این

عد که خودش بگه، و بفعاًل توی گیالن بمونه تا وقتی

. گفت خودش حواست شبونه اون روستا رو ترک کنه

بهت هست و خیالمون راحت باشه. من رسیدم و... 
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دیدم که حال مامان وخیمه. چندماه زمان ُبرد تا 

هاش بهتر بشن. شانس آوردیم که اعضای سوختگی

داخلیش نسوختن. ولی سمت راست بدنش... خیلی 

وضعیتش بد بود لیال... تازه تونستن از اکسیژن جداش 

هوش اومد و تونست ش هم بهکنن و... چندهفته پی

 باهامون حرف بزنه...

هایش را درک کنم. احتیاج به زمان داشتم تا حرف

کرد؟ همانی که او... داشت درباره مادرمان صحبت می

ریختم هر لحظه از آن روزهایم را به یادش اشک می

گفتند در آتش و دلم خون شده بود؟ همانی که می

سوگواری برای خاکستر شده و حتی مزاری برای 

 باقی نگذاشته بودند؟ 
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به نگاه پر امید و لبخند پر غمش خیره شدم. داشت 

گفت انگار. او... حقیقت را گفته بود؟ واقعیت را می

 مادرم زنده بود؟ 

هق گریستم. دستم را جلوی دهانم گرفتم و هق

حالی بود یا ناراحتی. احوال تم اشک خوشدانسنمی

انگیزی تمامم کردم. شادِی غمام را درک نمیآن لحظه

دیدم انگار. یک را در بر گرفته بود. داشتم رویا می
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رویای عجیب که حتی دیدنش در عالم خواب هم 

 برایم محال بود. 

های انتظام خان کم داشتم متوّجه حرفحال کم

کن" هایی که در آن روز کذایی، شدم. متوّجه "صبر می

گفت. داشتم دلیل آن سیلی زدنش و داد به من می

قدر احمق بودم که کردم و چهکشیدنش را درک می

 نتوانستم به آن پیرمرد اعتماد کنم. 

بار، بار پسر خود را از دست داده بود و ایناو یک

اش را حفظ کند. حّتی نوه هرکاری کرد تا خانواده

ام کند و کوچکش را فرستاد تا همراهی عزیز و پسر

رغم میل باطنی و غریبگی هردویشان، شاید علی

ام هایمان، همراهم شدند تا مرا به خانوادهکردن

 برسانند.
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آمد. چیزی بود نظر میام؟ چه واژه شیرینی بهخانواده

کشیدم. چیزی که حتی خیال هم که انتظارش را می

تکشان باشم. اره تککردم روزی، شاهد دیدن دوبنمی

من زندگی و امیدم را باخته بودم و دیگر دلیلی برای 

اش نداشتم. و آن پیرمرد عبوس و جّدی، کاری ادامه

 کرده بود که تا آخر عمر، مدیون او شده بودم...

همراه مازیار، به طبقه پایین بازگشتیم و زندایی 

خواست تا بمانیم و یک شام مفصل دور هم داشته 

پدر گفته بود که به خانه آقابزرگ خواهیم باشیم. 

جا مانده بودند. رفت و در این مّدت هم در همان

کرد که پیشش باشند و گفت خود آقابزرگ اصرار می

از تنهایی هم دربیاید. نریمان و فاتح هم به اصرار 

پدرم و دایی قبول کردند تا شب را بمانند و وقتی 
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ا در یک کفش حرِف رفتن را زدند، آقابزرگ پایش ر

دهد و باید وجه بهشان اجازه رفتن نمیهیچکرد که به

 حداقل چندشبی را مهمان خانه او باشند. 

شد که بار دیگر این جمع را دور هم ببینم.  باورم نمی

حّتی در خیاالتم هم قادر به تصور کردن این خانواده 

 حال و شلوغ نبودم. خوش

که به اتاق  شام را دور هم خوردیم و زندایی گفت

م؟ به توانستسابقم بروم تا استراحت کنم. اّما مگر می

خواب همه ما را در پذیرایی بیندازد او گفتم که رخت

هایشان بروند. هرچند که و خانواده خودش، به اتاق

خواستم حّتی برای ثانیه چشم ببندم تا مبادا همه نمی

 وها یک رویای شیرین باشند؛ اّما از فرط خستگی این
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توانستم شوکی که امروز به من وارد شده بود، نمی

 بیشتر از این در مقابل خوابیدن مقاومت کنم...
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مازیار در کنار نریمان نشسته بود و شباهتشان، همه را 

دونفر  داشت. انگار که آنبه شگفتی و خنده وامی

تر از من و مازیار داشتند. حّتی ما هم ای نزدیکرابطه

 قدر شبیه به هم نبودیم! آن
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جاهایمان همه در کنار هم پهن شد. مازیار کنار 

و مازیار. آقابزرگ و بهادر بود. من هم بین پدرم 

خواب فاتح و نریمان پهن روی پدرم هم رختروبه

شده بود. همه به روی شکم چرخیده و مشغول 

کردند اّما هایم سنگینی میصحبت بودیم. پلک

وجه حاضر به از دست دادن این لحظه نبودم. هیچبه

مازیار و نریمان از دیدارشان در خانه انتظام خان 

طرفه با گویی یکوزدند و پدر نیز گفتحرف می

های فاتح همراه بود. و نهی فاتح داشت که با تایید

کردم که ام گذاشته و نگاهشان میدست به زیر چانه

درنهایت مازیار گفت تا جایم را با او عوض کنم و 

بتواند راحت با نریمان حرف بزند و صدایش را باال 

 نبرد!
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جا شدیم و با غرغر و پشت چشم نازک کردن، جابه

تو رویم کشیدم. دوباره مشغول نگاه کردنشان شدم پ

ام بود. من همه را بار، تمام حواسم پی گمشدهاّما این

کس را نداشتم. چرا با داشتم و با نبوِد او، انگار هیچ

کردم؟ با بودن در جمع هم احساس تنهایی و خالء می

صدای آرام شخصی از کنارم، چشم از آنان گرفتم و 

 م.طرف او چرخیدبه

 توی فکری مو طال. نبینم درِد نگاهت رو دردونه.-

های بهادر زدم و نگاهم را به بالشتم لبخندی به نگرانی

 دوختم.

راه شدن. زندگیم از هم خوام برای روبهوقت می-

هم وصل کنم. رِد هاش رو بهپاشید و االن قراره تیّکه
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مونه. برای بعضی ها میهمه اون شکستگی

 تونم وصله جوری پیدا کنم...یها هم نمشکستگی

 پس از سکوت کوتاهی، دوباره پرسید:

 اشخبر از اون ُدکی؟ تعّجب کردم که سر و کّلهچه-

 پیدا نشد و خودش تو رو نبردت!

کدوممون اون... اومد. ولی خیلی دیر. هیچ-

.. ها بیفته. و یوسف.دونستیم که قراره اون اّتفاقنمی

 اورت میشه؟پسِر جهانگیر بود بهادر. ب

 صدایش کمی باال رفت:

 یا حضرت عباس! خداوکیلی؟-
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زیرچشمی اطراف را پاییدم. شانس آورده بودم که 

کدامشان به ما نبود و توّجهی به مکالمه ما حواس هیچ

 نداشتند!

 آره، آره. جلب توّجه نکن دیگه! -
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زده و روی صورتش کشید و با لحنی ُبهت دستی

 ناباور پرسید:
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 چه غلطی کرد بعدش؟ جا زد و رفت؟-

چیز خوب بود. به خب... نه. اون پسر ناتنی بود. همه-

روز دیگه کرد. ولی... یهآمد میوعمارت هم رفت

بدرفتاری کرد. انگار که من کاری کردم. آخرش هم 

ف، بهش گفت شرفهمیدم دلیلش رو. اون سهراب بی

که من دلیل مرگ مادرشم. گفت که من به جهانگیر 

هم زنش رو ُکشته. ها رو گفتم و اونسری حرفیک

یوسف... از من و پدرش متنفر شد و... عمارت رو 

 ترک کرد...

هایم گوش سپرده بود. به آخر با حالتی جّدی به حرف

 ام که رسیدم، سریع گفت:جمله

ازت متنفر شد؟ اون صبر کن، صبر کن! یعنی چی -

آدمی که من دیدم و توی اون برخوردهایی که باهم 
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ها بود که بخواد تر از این حرفداشتیم، خیلی لوطی

 بافهجا بزنه. مطمئن بودم که آسمون رو به زمین می

که فقط تو دلت قرص باشه. حاال سر حرف یه 

 زاده، ولت کرد و رفت؟ حروم

 شنیدم، ادامه داد:میزور صدایش را که بهآرام و طوری

هاست موطال. اون این ماجرا بیشتر از این حرف-

خواستت. اگه نفسی داشته باشه، االنم ُدکی بد می

 دونی کجاست؟خوادت. تو... میمی

توانست ها فکر نکرده بودم؟ یوسف نمیچرا به این

که شخصی مثل سهراب یک حرف خاطر اینفقط به

مرا رها کند و برود. هرچند تند و گزنده زده بود، 

مطمئن بودم که اّتفاقات دیگری نیز افتاده بود. شاید... 

 شاید...
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 نکنه سهراب بالیی به سرش آورده؟-

های مسخره چیه؟ اگه اون نه دایی جون، این فکر-

پدر غلطی هم کرده بود، همون شبی که همه بی

هم اشاره افتخاراتش رو برات لیست کرد، به این

ذاشت اول ن که اّتفاقًا اون رو میکرد. شک نکمی

خود به خودت سخت نگیر. حالش خوبه. لیست! بی

 فقط... معلوم نیست کدوم گوریه!

فّن بیانش خیلی صادقانه و صریح بود اّما حقیقت را 

گفت! آهی کشیدم و سرم را روی بازویم گذاشتم. می

انگار که دلم از بابت خوب بودن احوال یوسف 

و رخوت اندکی به وجودم  راحت شده و آرامش

ای کشیدم و رو به بهادر سرازیر شده بود. خمیازه

 گفتم:
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خوام بهش میشه فردا من رو ببری پیش مامانم؟ می-

 سر بزنم.
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هام، موطال. تو جون بخواه. تا به روی جفت چشم-

قدر که دلت بکشه، بنده کت هرجا که بخوای و هرچه

کنم. حاال استراحت کن که بسته شوفری شما رو می



 

Romanzo_o 1757 

صاحاب منم امشب با دیدن حال خوبت، قلب بی

 آروم گرفته. 

، که چشم ببندمخمیازه کوتاهی کشیدم و پیش از این

 زمزمه کردم:

حالم خوب نیست... با خوب فاصله زیادی دارم. -

ام. وگرنه تا هست، شدهمن... باید بگردم دنبال اون گم

 احوالم همینه...

گذشت. مادرم را ای از آمدنم به تهران میچندهفته

فردای همان روز دیدم و آخ از لحظه دیدارمان که به 

تنگی گذاشت. اشک و قربان صدقه رفتن و ابراز دل

اد. دتوانستم در آغوش بگیرمش و همین عذابم مینمی

تارها و دکترها بود ها زیر دست پرسعزیز دل من، ماه
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و آقابزرگ و دایی، بهترین پزشکان را برای مداوایش 

 خبر کرده بودند.

شانس آورده بودم که در همان ابتدای حال بدش، 

ندیده بودمش وگرنه در همان لحظه، قلبم از حرکت 

که فقط دست و پای راستش ایستاد. حال با اینمی

های سوختگی قابل توّجهی داشت و بقیه قسمت

بدنش رو به بهبود بودند، باز دل نگاه کردن به آن 

تک اجزاء ها را نداشتم. درد را در تکقسمت

شد که پاره میکردم و دلم پارهاش احساس میچهره

آمد تا حداقل دردش را کمتر کاری از دستم برنمی

 کنم. 

او نیز از احوالم پرسید و ترجیح دادم فعاًل چیزی به 

از بابت اّتفاقات گذشته،  خواستماو نگویم. نمی
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نگرانش کنم و حالش بد شود. فقط گفتم که خود 

سهراب جان برادرش را گرفت و آن را گردن مازیار 

گناه بودن انداخت. که حداقل خیالش از بابت بی

 پسرش راحت باشد. 

از بیمارستان بیرون آمدم و به بهادر گفتم که 

طر دیده روی کنم. خخواهم چند خیابانی را پیادهمی

یوسف رفتم.  شدنم را به جان خریدم و به در خانه

جا را تخلیه کرده. شود که اینگفتند چندماهی می

دانستم دیگر کجا بروم. کجا را باید دنبالش نمی

 گشتم؟ می

هایی افتاده، به خانه بازگشتم. مازیار پکر و با شانه

گفت کرد تا برود. میداشته کوله بارش را جمع می

د موقع شکار، توسط گرازی کشته شده و بهاره حمی
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خواست برود خان ده باالیی مانده است. می در خانه

های ما هم و بهاره را با خود به تهران بیاورد. اصرار

نند، ها تو را ببیزادهفایده نداشت. به او گفتیم اگر خان

هایشان، خودشان دارت دفعه بدون دخالت نوچهاین

داد. عاشق بود و به حرفمان گوش نمیزنند! اّما می

شد! اش نمیکله شق، اصال حرف حساب حالی

 هرچند... من هم دست کمی از او نداشتم.

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 سیصد_و_چهل_و_نهم
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که دایی فهمید چرا بعد از رفتنم به خانه پس از آن

بالیی سر زدم و چه ها سر میجدید، خیلی کم به آن

ام آمده بود، قسمم داد که دیگر به آن محله همسایه

زدم و از ها را میتوانستم؟ در خانهنروم. اّما مگر می

کدامشان خبری گرفتم. هیچها، سراغ یوسف را میآن

نداشتند. انگار که در یک چشم برهم زدنی، دود شده 

 و به هوا رفته بود.

کارم برگردم.  دایی دوباره از من خواست تا به سر

ام فکر بدی هم نبود و حداقل، از درگیری فکری

 شدم.خالص می

از جهانگیر ثروت چشمگیری برای من مانده بود ولی 

 شان رااش را نداشتم و ترجیح دادم همهقصد استفاده
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در گاوصندوق آقابزرگ بگذارم. پدرم مشغول به 

تدریس در مقطع ابتدایی بود و مازیار هم پیش از 

رفتن، کارهای کافه آقابزرگ را در دست گرفته بود. 

کار کردن را ندارد و  گفت که دیگر توانآقابزرگ می

راستش... حق هم داشت. اّتفاقی که برایمان افتاد، 

کمرش را حسابی خم کرده بود. او دیگر، آن پیرمرد 

چی معروف و سابق نبود، پیرمردی رنجور و کافه

تک اعضای خمیده بود که از دست دادن تک

 اش را به چشم دیده بود... خانواده

دم، در را باز کردم و نفسم را کالفه به بیرون فرستا

هایم را عوض که حّتی لباسوارد خانه شدم. بدون این

کنم، به آشپزخانه رفتم تا ناهار را آماده کنم. درحال 

 کردم وحاضر، کنار بابا، آقابزرگ و بهادر زندگی می
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ود! ها نبپرست به این راحتیسیر کردن سه مرد شکم

م، شروع به جا بودیآقابزرگ هم در آن مّدتی که ما آن

ساخِت ساختمان دیگری از پشِت خانه کرده بود و 

جا دری باز خواهد از داخل خانه، به آنگفت میمی

گفت دیگر هایمان شود. میکند که اتاق خواب

های مختلف از دستش فرار کنیم و گذارد به بهانهنمی

مان را دور خودش داشته باشد. بهادر خواهد همهمی

ساختمان و همراه کارگرها بود و ها پای بیشتر وقت

زد و به آنان پدرم هم پس از مدرسه، آستین باال می

کرد. درواقع مازیار در بهترین زمان ممکن کمک می

 فرار کرده بود!

فاتح و نریمان فقط دو شب دیگر همراهمان ماندند و 

فردای روزی که رسیدیم، دایی با تلفن از شخصی 
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بدهد که لطفش شامل خواست تا به انتظام خان خبر 

حال او شده. همه از زیرکی دایی در تعّجب بودند و 

شناختم و به گویا فقط من ذهن خالقش را خوب می

 آن اعتماد داشتم.

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 سیصد_و_پنجاهم

 

دم های جدیآماده شدم تا به دفتر نشریه بروم و نوشته

امید داشتم به این که دوباره را به دایی تحویل بدهم. 
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ها بیفتد، تا شاید ناِم "لیالی مجنون" بر سر زبان

 گمگشته خود را پیدا کنم...

سوار تاکسی شدم و ماشین سر خیابان نشریه نگه 

ها را در دست داشتم و برگهآرام قدم برمیداست. آرام

ها با فشردم. داخل شدم و همه با تعّجب و بعضیمی

ها هم هم کردند و سالم دادند. شاید آنلبخند، نگا

داستاِن بالیی که سِر لیال آمده بود را شنیده بودند، و 

 زده شده بودند! طور شگفتبابت زنده بودنم این

طرف داخل دفتر مهران شدم و با سالم کوتاهی، به

ها را روی میز گذاشتم و کنارش، میزش رفتم. برگه

نظر بدهد. خواست روی صندلی نشستم تا بخواند و 

 طرف گفت:آرام برای خودش بخواند که سحر از آن

 مهران؟ بلند بخون منم بشنوم.-
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نگاهی از روی عینک، به من و سحر انداخت. سری 

ای کرد. سپس صاف نشست و تکان داد و تک سرفه

 شروع کرد به خواندن:

هوا دل زد به باران، رفت. / شب بیآن مرد یک-

 فتن، گرچه آسان رفت.گفت آسان نیست رمی

های تار از اشِک خودم دیدم / همراه او، این با چشم

 شهر و آن کوچه، خیابان رفت.

لیالتر از مجنون شدم، مجنون تر از لیال / تا مطمئن 

 شد می شوم بی او پریشان، رفت.

پرواز یادم داد، اما موقِع رفتن / تنها رهایم کرد در 

 آغوش زندان، رفت.

د ز دوشم بار غم اما / دل کند آخر خواست بردارمی

 از مِن همواره ویران، رفت.
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وحشی دلم را اهلِی خود کرد و راهی شد / 

 خانه باشد، مثِل مهمان رفت!خواست صاحبمی

هرچند حرف از آمدن بود اوِل قصه... / آن مرد یک 

 هوا دل زد به باران، رفت...*شب بی

 )*طاهره اباذری هریس(

مغموم، نگاهم کرد. بلند شد و سحر آهی کشید و 

طرفم آمد، و کنارم روی صندلی نشست و مرا به به

 آغوش کشید.

خوای حرفی قربون دلت برم من... هنوز هم نمی-

 بزنی؟

نگاهی به مهران انداختم. ابروهایش در هم گره نیم

خواستم به او درباره خورده و در فکر بود. نمی
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که سحر،  بردمیوسف حرفی بزنم اّما گمان می

 چیزهایی درباره من و یوسف به او گفته بود. 

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 سیصد_و_پنجاه_و_یکم

 

که... پیداش نکردم... همین چندخط نه سحر. تا وقتی-

 شعر هم اضافیه. 

 ترکه که دورت بگردم.دلت می-
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َکنه تا دووم حواسم بهش هست. فعاًل داره جون می-

 بیاره. خیالت راحت.

ام را بوسید و از من فاصله گرفت. بلند شدم تا گونه

به خانه برگردم و سری به اهل خانه بزنم. خداحافظی 

مختصری کردم، رو گرفتم و از اتاق کارشان بیرون 

رفتم. هنوز چندقدمی دور نشده بودم که شخصی، 

ای بعد، صدای "لیال، وارد دفتر کار مهران شد و دقیقه

ادم جا ایستهای مهران به گوشم رسید. همانال" گفتنلی

طرفم و برگشتم. به مهران نگاه کردم که داشت به

رویم ایستاد و در حالی که نفس عمیقی آمد.. روبهمی

 گرفت، گفت:می

یه نامه داری. به اسم و فامیلی خودت. به آدرس -

 جا فرستادن که شاید باالخره برسه دستت.این
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سمت دفتر قدم ایز نبود. سریع بهدیگر تعّلل ج

برداشتم. مهران پشت میزش نشست و مشغول گشتن 

هایش خیره بودم ها شد. با استرس، به دستمیان نامه

 که گفت:

ِد بشین دیگه! اون استرس کوفتی رو داری به منم -

کنی. جوری هول کردم که انگار برای من منتقل می

 نامه فدایت شوم اومده!

ام هم گرفته بود. روی آور، خندههرهدر آن لحظه دل

صندلی نشستم که چندثانیه بعد، نامه را به دستم داد. 

طور پاکت را باز کردم و چشمانم روی نفهمیدم چه

 کلمات به حرکت درآمدند.

/ لب وا کن و با ها را رو کن لیلی بنشین و خاطره-

 واژه بزن جادو کن
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ن و از م لیلی تو بگو،حرف بزن، نوبت توست / بعد

 جان کندن من نوبت توست

لیلی مگذار از َدمِ  خود دود شوم / لیلی مپسند این 

 همه نابود شوم

لیلی بنشین، سینه و سر آوردم / مجنونم و خوناِب 

 جگر آوردم

رقصد / دستان جنون در مجنونم و خون در دهنم می

 رقصددهنم می

از ام و بمجنون تو هستم که فقط گوش کنی / بگذاری

 راموش کنی...*ف

آن اشک لعنتی جلوی دیدم را گرفته بود و پایین 

 کهچیکد. شنیدن این اشعار، آن هم از زبان کسینمی

مرا گذاشته و خود رفته بود، برایم خیلی گران تمام 
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شد. سحر دست سردم را میان دستانش گرفت و از 

من خواست تا آرام شوم، اما مگر آرامش به این دِل 

 آمد؟ یقراِر من مبی

 

 )*علیرضا آذر(
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 سیصد_و_پنجاه_و_دوم
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رغم درخواست سحر مبنی ام را باال کشیدم و علیبینی

 بار بلندتر خواندم:بر ادامه ندادنم، این

لیلی تو ندیدی که چه با من کردند / مردم چه بالها -

 به سرم آوردند.

آن طرز  ام / بیچارهسیاهت شدهآن چشِم  آواره

 ام.نگاهت شده

گذری، ما می میرم / از کوچهنگری میهر بار مرا می

 میرم.می

لطفِی دنیاست، عزیز / این شهر مرا با این ها همه کم

 خواست، عزیز.تو نمی

ناِم ام، از دست خودم سیر شدم / با هر کِس همدیوانه

 تو درگیر شدم...*
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د و تاب ادامه دادن نداشتم. این لرزیصدایم می

ها... برای چه تاریخی بودند؟ پاکت را باال نوشته

کشیدم و به تاریخش نگاه کردم. تقریبًا برای موقعی 

بود که... جهانگیر فوت کرد. وقتی یوسف سراغم را 

گرفت و... دیگر خبری از او نشد. مرا مقّصر نمی

 کرد؟تنگی میدانست و در عین حال، ابراز دلمی

ولی... این قدر کم و مختصر؟ بدون هیچ حرفی 

خاصی برای من؟ چرا حّتی کلمه دیگری هم برایم 

را ام اندکی التیام یابد؟ چپارهننوشته بود که قلب پاره

 هر حرف و خبری از او، برابر بود با پریشانی احوالم؟

اش را در ذهن مرور کردم. چرا مصرع به مصرع نوشته

ه بیشتر، ابراز دلتنگی و ندامت کردم کاحساس می

کرده بود؟ انگار... انگار متوّجه قصد سهراب شده بود 
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 اش،و این شعر را برایم نوشته بود که بابت دوری

عذرخواهی کند.  اّما... چیزی از بازگشتش نگفته بود. 

ای هم نکرده بود که قرار است بازگردد یا حّتی اشاره

جان خریده و با خواست همان درد جدایی را به می

 داغ نشسته بر دل سر کند.

 فهمم... چرا حرفی نزده بود که متوّجهش بشم؟نمی-

 سحر پرسید:

 فقط همین شعر بود؟-

 ای ننوشته. چیز دیگهآره. هیچ-

کرده که نامه رو خودت خب... شاید فکر نمی-

جورایی... مفهوم شعر، راز بین شما دونفر بخونی. یه

خواسته در بیاری که چی میبوده. خودت باید سر 

 بگه.
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 کاغذ را پایین آوردم و نگاه ناامیدم را به سحر دوختم.

فقط ابراز ندامت کرده سحر. و... از دست بقیه ِگله -

دونم... شاید من کرده که به دیوانگی کشوندنش. نمی

 چیز خاصی ازش نفهمیدم؟ 

 

 )*علیرضا آذر(
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 سیصد_و_پنجاه_و_سوم
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 طرفش چرخید.با صدای مهران، سرمان به

خوای بدی من بخونم؟ شاید چیزی فهمیدم می-

 ازش.

 چپ نگاهش کردم و خصمانه گفتم:چپ

 نامه شخصیه جناب!-

اش داد و با حالت بامزه و پرحرصی چینی به بینی

 گفت:

 اهبرو بابا، شخصیه! انگار من و این هم از این حرف-

ازه زنم؟! تداریم! اصاًل ببین سر سحر با تو چونه می

هم چار خط شعره دیگه. مگه برات نامه فدایت اون

 شوم نوشته؟
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لب برچیدم و خیره به تّکه کاغذ سفید در دستم، 

 گفتم:

 نه. فقط شعره.-

 آ قربون آدم چیزفهم. حاال بده بخونمش!-

 پشتای نامه را خواند و وارسی کرد. حّتی چنددقیقه

صفحه را نیز نگاهی انداخت و آن را جلوی نور 

پنجره گرفت اّما انگار او نیز ناامید شده بود. نامه را 

 روی میز انداخت و کالفه زمزمه کرد:

العاده بودن شعرش نمیشم؛ ولی آخه مرد منکر فوق-

 خط هم زر بزنی؟تونستی نیمحسابی نمی

تش ر دسدانستم به احوالمان بخندم یا بگریم. سحنمی

 ام دهد.داریام گذاشت و سعی کرد دلرا روی شانه
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ها... حاال این نامه نشد؛ خودت رو ناراحت نکنی-

 شاید توی یه نامه دیگه نوشته.

 سپس رو به مهران و برای تائید گرفتن از او گفت:

های زیادی به لیالی مجنون توی این مّدت هم نامه-

 شه، نه مهران؟ها بااز اون داشتیم. شاید توی یکی

نگریست، ُمهر مهران که با حالتی متفّکر به ما می

 هایش زد.تأئیدی بر حرف

ها رو بایگانی کردم. ها لیال. من نامهراست میگه-

هاست. احتمااًل داخل یه توی... توی کمد پایین قفسه

 خوای یه نگاه بهشون بندازی؟پوشه گذاشتمشون. می

 براتون؟ آره، حتمًا. فقط... دردسر نشه-
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های خودتن دیگه. نگه چه دردسری آخه؟ نامه-

داشتم که بیای و بخونیشون. االن فرصت مناسبی هم 

جاییم. کلید ست، ما تا دو اینشنبههست. امروز پنج

ها رو میدم بهت، تا هروقت که خواستی بمون و نامه

 رو بگرد. 

 ای بود، یا نه. ازدانستم ماندن در دفتر کار عاقالنهنمی

های فدایت شوم توانستم همه آن نامههم نمی طرفی

را همراه خود به خانه ببرم و در معرض دید مردهای 

خانه قرار بدهمشان! نفس عمیقی کشیدم و آرام 

 پرسیدم:

 مونم تو دفتر؟فقط من می-
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ظافت. یادت که نرفته، هر یکی قراره بیاد برای ن-

اومد تا تمیزکاری کنه. آدم امینیه. نفر میآخرهفته یه

کلید رو دادم دستش. یه زن مسن و باشخصیته. اگه 

که اون هست، تو هم باش و بعد خوای، تا وقتیمی

 برو.

گفت. درواقع، ایده خوبی بود. راه هم نمیچندان بی

های وشهسحر میزش را به من داد و کمکم کرد تا پ

مربوط به خودم را از کمد بایگانی پیدا کنم. دو پوشه 

با قطر سه بند انگشت پر از نامه بود! خود نیز 
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اش را نزد میز مهران برد تا کارهایشان را کنار صندلی

خاطر این رعایتش از قدر بههم انجام بدهند و من چه

او ممنون بودم. هرچند برای خودشان هم بد نشد و 

که حواسشان به کارشان باشد، ریز و اینبیشتر از 

هم های معنادار بهزدند و نگاهآهسته حرف می

 انداختند!می

ان سرفه نسبتًا بلندی، آنآخرسر طاقت نیاوردم و با تک

را از جا پراندم. مهران ناخوداگاه مشتی به روی میز 

کوبید و سحر شوّکه از سرفه من و ضربه مهران، جیغ 

وجور کردم و زور جمعان را بهخفیفی کشید. خنده

 که نگاهشان کنم، گفتم:آنبی

دل دادن و قلوه گرفتن توی محل کار اصاًل اخالقی -

 نیست جناب سردبیر!



 

Romanzo_o 1783 

ای بابا... حاال مگه نامه عاشقانه خوندن سر کار، -

 خیلی اخالقیه؟

 نمایی زدم.ای باال انداختم و لبخند دندانشانه

هم بخشی از ؟ اینجزءای از کارمه. شماها چی-

 شغلتونه؟

 موندی تا ارشادمون کنی؟-

نامه را از جلوی صورتم پایین آوردم و با خباثت 

 نگاهشان کردم.

 کاریه که از دستم بر میاد، پس انجامش میدم!-

 سری تکان داد و گفت:

 ال اله اال اهلل!-
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خندید، کرد و سپس رو به سحر که به بحث ما می

 گفت:

پاشو خانم. پاشو جمع کن، بریم خونه. از بودن کنار -

 رسه. این بچه، خیری به ما نمی

 من سر تا پا خیر و نعمتم جناب مجد.-

سری به نشان تأسف تکان داد و مشغول جمع کردن 

 وسایلش شد.

بله، به نعمات شما واقفم خانم سحابی! ما رفتیم -

هم  ای ادامه بدیم. شمابحث کاریمون رو جای دیگه

جا رو به فساد های مستهجنت اینبمون و با نامه

 بکش!

طرفش پرت کنم که مداد روی میز را برداشتم تا به

کتش را برداشت و از در بیرون رفت. سحر نیز با 
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دنبالش رفت و  خنده و خداحافظی کوتاهی از من، به

 در را بست.
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ها فرو برده و با دّقت، خط به خزشان سرم را در نامه

خواندم. چنان غرق کار بودم که نفهمیدم چه را می

زمانی دفتر خالی شد و سروصدای بیرون اتاق 

وقوسی به بدنم دادم و نشسته بر روی خوابید. کش
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زدم که آن زن صندلی، به عقب خم شدم. حدس می

جایی وسایل ی هم آمده بود چون صدای جابهنظافتچ

شنیدم. با باز شدن در، سر چرخاندم و به زن را می

 مسن ایستاده در درگاه در نگاه کردم.

سالم دخترم. خسته نباشید. ببخشید، من فکر -

کردم همه رفتن. آقای مدیر بهم گفته بودن منتظر می

  که همه رفتن بیام، من حواسم نبود.بمونم تا وقتی

لبخندی به لحن شرمنده و متواضعشزدم و از روی 

 صندلی بلند شدم.

سالم، شما هم خسته نباشید. این چه حرفیه؟ -

بفرمایید داخل. من هم باید برم استراحت کنم. شاید 

موقع، کارهای این اتاق تموم یه چای بخورم... تا اون

 میشه؟
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 آره دخترم، آقای مدیر آدم تمیز و مرّتبی هستن.-

که با دست به جارویش را برداشت و درحالیسپس 

 پاشید، ادامه داد:کف اتاق آب می

اون دخترخانومی که توی این اتاق میشن؟ بهتر از -

شما نباشه، ماشاءاهلل یه پارچه خانومن. عین دسته گل، 

 جا رو. دارن اینتمیز نگه می

سمت لبخندی به رویش زدم و نفس عمیقی گرفتم. به

تون"، از اتاق خارج فتن "پس با اجازهدر رفتم و با گ

چاره در گردوخاک شدم و در را باز گذاشتم تا زن بی

 خفه نشود. 

دارخانه رفتم و دستم را به بدنه سماور نزدیک به آب

دادو این یعنی آب داخلش داشت کردم. حرارت می

جوشید. چای دم کردم و دنبال لیوان گشتم که می
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ودند. خب... حاال شان کثیف بمتوّجه شدم همه

 کردم؟طور تمیزشان میچه

خواستم آب خالی بهشان بزنم که منصرف شدم. باید 

 شستمشان. شاید آنکردم که میمایع یا پودری پیدا می

چاره هم نتوانست چیزی پیدا کند و برای زن بی

 ها دست نزده بود.همین، به ظرف

بار، مهران به من گفته بود که وسایل آخرین

گذاشت چون خانه را در انباری میدارآب

خواست این اتاقکی که فقط جای رفت و نمی

، برگشت را داشت، خیلی شلوغ شود. از در پشتی

سمت انباری رفتم. در حیاط پشتی دفتر، انباری به

ر ها و لوازم دیگنسبتًا بزرگی برای کاغذها و دستگاه

جا سرک نکشیده آن وقت بهدفتر وجود داشت. هیچ
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جا را هم م و این، برایم فرصت خوبی بود که آنبود

بشناسم. در کوچک انبار را گشودم و داخل شدم. 

دستانم را پشت کمرم گره زده و به اطراف سرک 

ها شدم. او... کشیدم که متوّجه مردی در آن گوشهمی

 او دیگر که بود؟
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های چوبی روی هم چیده شده پنهان شدم پشت جعبه

گاه سوی انبار نوار آنو بادّقت بیشتری به آن مرد سایه

اش برایم آشنا بود؟ جایی ندیده کردم. چرا قد و قواره

بودمش؟ نفسم را در سینه حبس کردم و از پشت 

ها بیرون آمدم. حتمًا یکی از کارمندان بود که جعبه

اشت. وگرنه هرکسی که قرار نبود به کلید انبار را هم د

 دید، قرارجا سرک بکشد. تازه حّتی اگر مرا هم میاین

 طور پنهان شده بودم؟ بود من بازخواست شوم که این

جلوی دستگاه چاپ ایستاده و مشغول انجام کاری 

هایی بود. دستانم را پشت کمرم گره زدم و با قدم

 خاطرکه بهای کردم سرفهشمرده، نزدیکش شدم. تک

 بار، صدایشسر و صدای دستگاه، متوّجهم نشد و این

 زدم:



 

Romanzo_o 1791 

 ببخشید... آقا؟ -

طرفم چرخاند و با دیدن ویگن، ابروهایم سرش را به

کار داشت؟ مگر دایی جا چهباال پریدند. او در این

نگفته بود که االن در گیالن است و فعاًل قرار نیست 

م هم انه یوسف رفتبه تهران بازگردد؟ حّتی وقتی به خ

جا را تخلیه کرده خبری از ویگن نبود. شاید هم آن

بود... پلکی زدم و حواسم را جمع کردم تا بر روی او 

 تمرکز کنم.

 ها؟طرفسالم خانوِم دخترعمه. از این-

شبی که با من صحبت مختصری واقعیتش بعد از آن

کرده بود، دل خوشی از او نداشتم و... برایم نچسب 

خواست از رابطه کردم که میاحساس میبود! 

فامیلیمان سوءاستفاده کند و مرا با پیشنهادش، مدیون 
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خود نگه دارد. خب... پیشنهادش بد هم نبود، اّما در 

که قصد جانم را کرده بود که آن آشوب... مگر این

 گفت!چنین چیزهایی را به من می

سری وسیله بردارم. شما جا، یهسالم. اومدم این-

 کار داری؟جا چیاین

 خب...-

نگاهی به اطرافش انداخت و صاف ایستاد. پایین 

ا اش رپیرهنش را کشید و صافش کرد. سپس سینه

 جلو داد و تای ابرویی باال انداخت.

ار جایی توی انبسری جابهمهران بهم گفت بیام تا یه-

 انجام بدم.

به دستگاه روشن پشت سرش اشاره کردم و باتردید 

 م:پرسید
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هاتون جاییاون دستگاه چاپ هم جزو جابه-

 محسوب میشه؟

نگاهی به پشت سرش انداخت و دستی میان نیم

 اش کشید.موهای آشفته

 ها... خب... اون-
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ا ای کرد تسرفهلبخند پر استرس و لرزانی زد و تک

 کند.صدایش را صاف 

آره. باید کارهای هفته پیش رومون رو جلو -

 کارم، بسپره بهم.انداختم. گفتم بیمی

قدمی به جلو برداشتم و نگاهم خیره به کاغذهایی که 

ها... چرا آمدند، ماند. ایناز دستگاه بیرون می

ان مهای مجلهکدام از ستونچیزشان شبیه به هیچهیچ

ایز ای که با س"اطالعیه" شان، نه آن تیترنبود؟ نه اندازه

درشتی، بر سر آن کاغذهای کوچک خورده بود. 

 کرد؟ویگن... داشت چه غلطی می

طرفش چرخیدم و خواستم حرفی بزنم که از مچ به

دنبال خود کشاند. شوّکه شده و دستم گرفت و مرا به
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ها کوبیده شد، زبانم بند آمده بود. کمرم که به جعبه

 ستم و "آخ" آرامی گفتم.چشمانم را از سر درد ب

سری مسائل باهات صحبت کرده یادته که درباره یه-

 بودم؟ این کاغذها... برای همونه. 

 کنی؟ولم کن دیوانه. داری چه غلطی می-

اش اسیر شدند و هایم میان انگشتان مردانهشانه

آورد که هر آن امکان قدری محکم بهشان فشار میبه

 دادم.یخرد شدن استخوان کتفم را م

و تو، لیال... قرار نیست الم تا کام حرفی بزنی. حّتی -

 جیکت هم درنمیاد!

شرف! کنی بیتو داری از خونواده خودت دزدی می-

گرفت که چرا موجودی بعد دایی یقه مهران رو می

کنی، خودت خونه! هر غلطی میانبار با فاکتورها نمی
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ن ییتنهایی پاش وایستا. چرا بقیه رو با خودت پا

 کشی؟می

 کنم!هم توی این انتشارات کوفتی کار میچون من-

هم براش زحمت کشیدم! هرکاری که بخوام، من

ای کنم و لیال... لیالی عزیزم... تو نباید هیچ کلمهمی

 به زبون بیاری!

سعی کردم دستان پرقدرتش را پس بزنم اّما بدنم 

ای، هقدری تحلیل رفته بود که نتوانم حتی برای ثانیبه

طوری رفتار چنگالش را از تنم جدا کنم. چرا این

ها، چه مطالبی در خود کرد؟ مگر آن اطالعیهمی

داشتند؟ او که... گفته بود برای کانون نویسندگان کار 

کرد هم فرهنگی بود. اّما... کرد. هر غلطی که میمی

چرا انگار که مچش را در حین قتل گرفته باشم، 
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ه بود؟ با خشم و از میان پاچه و عصبی شددست

 ام غریدم:های قفل شدهدندان

جا! ریزم اینخدا قسم ولم نکنی مامورها رو میبه-

چی توی دفتر بیاد به زنم که نظافتقدری جیغ میاون

 شده. ولم کن روانی، نذار آبروت رو ببرم!این خراب
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تر آورد. ای عصبی سر داد و سرش را نزدیکخنده

اش که نزدیک صورتم شد، نفسم بند آمد و جیغ بینی

کرد؟ حّتی کار میو دادم هم قطع شد. او... داشت چه

د. لرزانفکر کردن به چندلحظه بعد هم تمام تنم را می

ایش آب دهانم را فرو خوردم، دستم را روی پهلوه

گذاشتم و سعی کردم به عقب برانمش. او اّما، کنار 

کرد. آرام مرا بویید و صورتم مانده بود و حرکتی نمی

 ای نزدیک گوشم زمزمه کرد:با لحن مورمورکننده

شاید باید برای بستن دهنت بهت یه درس کوچیک -

موقع... ممکنه کاًل خفه شی و هروقت دلت بدم. اون

یادآوری این لحظه خوِشت، هوای حرف زدن کرد، با 

 چهارستون بدنت بلرزه...
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دانستم پاهایم لرزیدم. نمیهمین االن هم از درون می

طاقت سرپا نگه داشتنم را دارند یا نه. او... 

توانست چنین کاری با من بکند. مگر او برادِر نمی

شد به دختری از طور رویش میام نبود؟ چهزندایی

 زی کند؟خانواده خودش... دست درا

پناه، سوخت. بیام میدلم به حال خوِد آن لحظه

 آمددرمانده و زار بودم. نفسم از شّدت ترس باال نمی

داد. دوباره آن و دوباره... دوباره دهانم بوی خون می

کردم. ها را احساس میسیاهی عمیق و صدای زوزوه

انگار که باز هم به همان شب مرگم بازگشته بودم و... 

 دادم. ودم که داشتم از شّدت ترس، جان میمطمئن ب

 دانستم که قرار نیستدانستم که فقط آرزوست. میمی

به حقیقت بپیوندد. فقط... یوسف را در این لحظه 
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خواستم و خواستم. حضورش را میام میآشفته

حمایتش را. من... آغوش گرم او را برای پناه بردن از 

م بار هو... نبود. اینخواستم و اها میشّر تمام تاریکی

 شنید.های مرا نمینبود و صدای گریه

نما بدل شده بود که انگار تنها ویگن به دیوی انسان

مانده جانی که با هدفش، گرفتن جان من بود. همان ته

خود از آن انباری بیرون کشانده بودم را هم او قصد 

دا ام جداشت تباهش کند. یکی از دستانش که از شانه

ه من مجالی برای فاصله گرفتن از او و مشت شد، ب

 اش را داد. زدن به سینه

خاطر کنم. بهولم کن ویگن. توروخدا! التماست می-

های خودت هم با خواهرزادهزندایی ولم کن! من
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ام. هم دختِر همون خونهبزرگ شدم کثافت. من

 پات میفتم! مون نکن ویگن، بهچارهبی
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ایم هویگن اّما، انگار که کور و کر شده بود، نه التماس

ه داد. لبانش کهایم میشنید و نه اهمّیتی به اشکرا می

بر روی گردنم نشست، نفسم از شّدت وحشت بند 

هقم، به سکسکه افتاده بودم. مرا محکمتر آمد. میان هق
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های چوبی پشت سرم چسباند و با پاهایش، به جعبه

ها زندانی بست و مرا میان خود و جعبهراه فرارم را 

ام باالتر آمد. چنگ شد و  کرد. دستش از روی شانه

میان موهای کوتاهم نشست که صدای ناله پر دردم 

کردم اّما چیزی جز بلند شد. در دل لعن و نفرینش می

آوردم. دست آزادش التماس و خواهش بر زبان نمی

 را بستم وهای کتم نشست، چشمانم که بر روی دکمه

هقم بلندتر شد. کسی نبود که صدای مرا صدای هق

د؟ آمچی به دنبالم نمیبشنود؟  چرا حداقل آن نظافت

 مگر متوّجه نبودن من نشده بود؟

انگشتانش به زیر پیرهنم ُسر خوردند و از روی 

هقم را با لبان کثیفش خفه پهلویم، باالتر آمدند. هق

هایم را یده و دندانکرد. لبانم را به داخل دهانم کش
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فشردم اّما او... با لبخندی از سر لّذت هم میمحکم به

داد و سعی داشت مغلوبم کند. به کارش ادامه می

سمت ام ُسر خورد و بهانگشتانش روی کمر برهنه

قدمی خود ام رفت که دیگر مرگ را در یکباالتنه

ُمردم و قرار نبود جا میاحساس کردم. من داشتم این

 ند...چاره را پیدا کجان این لیالی بیی حّتی تِن بیکس

تکانی به خود دادم که دامنم به تّکه چوبی گیر کرد و 

کشیده شد. ناگهان فکری به ذهنم رسید و سعی کردم 

ها فاصله بدهم تا دستم، آن تخته کمرم را از جعبه

های نسبتًا چوبی جدا شده از جعبه را لمس کند. میخ

سویش هم جدا شده بودند و در آن درازش، از جعبه

فقط دو میخ رقصان دیگر قرار داشت. کافی بود کمی 
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تکانش بدهم که بتوانم از جا دربیارمش. اّما... با این 

 شوم؟ جا بای جابهتوانستم ذّرهوضعیتی که داشتم... می

وجور بکنم و بر روی آن سعی کردم خود را جمع

یگن قط... باید با وتوانستم. فتخته تمرکز کنم. من می

کردم که حداقل بتوانم اش میآمدم و... همراهیراه می

ها فاصله بگیرم. تصمیم خود را گرفته بودم اّما از جعبه

غلطش اطمینان نداشتم. اگر ودرباره درست

ام، کار توانستم میخ را جدا کنم و آن همراهینمی

ریختم؟ ناگهان داد، چه خاکی بر سرم میدستم می

مانم باز شدند و به وضعیتمان نگاه کردم. خب... چش

شد که من هم جّدی جّدی اگر آن همراهی باعث می

 اش کنم، چه؟ سریع به خود تشر زدم:همراهی
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کن خودت رو دختر احمق! تو پیش یوسف  جمع-

 قدر ُشل نبودی، این چه فکرهاییه؟هم این
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 _شصتمسیصد_و

 

هایم را باز آرام قفل دندانکالفه و با استیصال، آرام

هایم آزاد کردم و گذاشتم تا لبانم از اسارت دندان

شود. اجازه دادم تا او با لبان کثیفش، از من کام بگیرد 

اد ام جواب دو شاید باعث تعّجبش شده بود، اّما نقشه
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 و اندکی آن فشار کمتر شد. حال نوبت من بود که...

اش قرار او را عقب برانم. دست چپم را بر روی گونه

هایش، لبانش به دادم و احساس کردم که میان بوسه

لبخند کش آمد. با صدایی دورگه و آهسته، زمزمه 

 کرد:

قدر شیرین باشه. کردم بوسیدنت اینفکر نمی-

خصوصًا وقتی که خودت تسلیمم میشی و همراهیم 

یبا! هرچند... انتظارش کنی... خیلی زود وا دادی زمی

 رو هم داشتم!

در دل لعنتی به او فرستادم و قدمی به عقب ُهلش 

جا شد و انگار واقعًا قانع شده دادم. با کمال میل جابه

 کنم. اش میهم دارم با رغبت، همراهیبود که من
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دست سمت راستم را عقب بردم و توانستم گوشه 

ه ه دورش حلقب را انگشتانم. بگیرم را تخته ۀجدا شد

سرش، کف دستم را خراش کرد و کردم که میخ آن

صورتم در هم رفت. ناخوداگاه "آخ" آرامی از دهانم 

را به فال نیک گرفت و  خارج شد که ویگن آن

مت سام بهانگشتان کثیفش، دوباره از پهلوی برهنه

کرد، شاید کمرم باال آمدند. اگر کمرم را لمس می

های م و تکان خوردنمتوّجه حرکات دست دیگر

شد. سریع دستش را گرفتم و به جلو لباسم هم می

کرد که هدایتش کردم. از خدا خواسته بود و فکر می

اش کنم. با لمس دیگر به حتم قرار است همراهی

دوباره بدنم، گر گرفتم و سعی کردم حواسم را جمع 

کردی کارم کنم. لعنت به تو ویگن که مجبورم می
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شد که . من... من حّتی شرمم میچنین کاری کنم

جا برای فرار کردنم وقت، اینیوسف مرا ببوسد و آن

 از دست این شیطان، خود را تقدیمش کرده بودم...

حواسم را جمع کردم و قدم دیگری به عقب راندمش. 

ها جدا شده بود اما برای برداشتنش، باید یکی از میخ

 گرفتم. کاماًل از آن جعبه فاصله می

بار، من رف صورت ویگن را گرفتم و ایندوط

هایمان شدم. حال نوبت او بود کننده مسیر قدمهدایت

که به جعبه کناریمان بچسبد و دستانش، روی کمرم 

ر تکه انگشتانش پایینگره خوردند و به محض این

ُسریدند، یک دستم را بر روی کمربندش گذاشتم تا 

تم را گرف حواسش را پرت کنم و با دست دیگر، تخته

 و با تمام قوا کشیدمش.
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 سیصد_و_شصت_و_یکم

 

ها، آرام پلک گشود تا با صدای تکان خوردن جعبه

های ببیند چه شده که سریع تخته را باال بردم و میخ

 اش را به ران پایش کوبیدم.زنگ زده

ی افتادند. دستانش از دور کمرم شل شدند و به کنار

صدای فریادش بلند شد که سریع از او فاصله گرفتم 

طرفم بیاید که دوباره ضربه دیگری به و خواست به
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همان قسمت پایش زدم و دوباره صورتش در هم 

 رفت و فریاد کشید. 

ا جزنان، تخته را میان دست خونینم جابهنفسنفس

ها کف دست خودم را هم پاره کرده بودند کردم. میخ

ام اّما چاره دیگری نداشتم. اشک چشمانم را با سرشانه

ام را باال کشیدم. با انزجار و نفرت تمام گرفتم و بینی

 گفتم:

ین بار اقدم دیگه جلو بیای، این خدا اگه بخوای یهبه-

 کنم.ها رو توی سِر پر کثافتت فرو میمیخ

 قدمی برداشت که تهدیدوار نالیدم:

 شرف!گفتم جلو نیا بی-

نیشخندی زد و با چشمانی که از شّدت درد جمع 

 شده بود، نگاهم کرد. 
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خوای بکنی؟ با اون دوتا میخ سوراخم چه غلطی می-

 دونی که قبلش من تو رو...کنی؟ می

ار بکه نفرت کورم کرده بود، اینطاقت و درحالیبی

تخته را محکم به بازویش کوبیدم و صدای فریادش 

جا جایز نبود. من... باید در اینبلند شد. دیگر ماندنم 

م رفتکردم! باید... باید به جایی میجا فرار میاز این

رسید. به جایی چشم که حّتی دستش هم به من نمی

 افتاد...هیچ احدی دیگر به من نمی

دوم. ها میدانستم چندساعتیست که در خیاباننمی

و چهره پریشانم، فقط  های آشفتهتوّجه به لباسبی

دویدم تا خود را به مقصد برسانم. اّما میانه راه، از می

نفس زنان به کیوسک تلفن در حرکت ایستادم و نفس

سوی خیابان چشم دوختم. من... باید به آقابزرگ آن
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 توانستم باز همدادم که قرار است نباشم. نمیخبر می

بار، دلیلش شیطانی دیگر به از دستشان بدهم و این

 ...جز سهراب باشد

پریده داخل کیوسک زردرنگ شدم و به قاب رنگ

پیش رویم خیره شدم. امیدوار بودم که آن دو در 

باریک کیوسک، مانع دیده شدن من توسط هر آشنایی 

خواستم کسی بفهمد که در این خیابان باشند. نمی

کرد، چه؟ امکان دیده شدم و... اگر ویگن دنبالم می

واهد  دنبالم بگردد داشت که با آن وضعش، باز هم بخ

 و پیدایم کند؟
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 سیصد_و_شصت_و_دوم

 

های ته جیبم را دست در درون جیبم فرو بردم و سّکه

بیرون کشیدم. از میانشان، یک سّکه ده ریالی پیدا 

کردم و به درون دستگاه انداختم. گوشی را از روی 

افکار پریشان خود، به دنبال  قالب برداشتم و در میان

شماره سمساری همسایه آقابزرگ گشتم. آقابزرگ 

تازگی سیم تلفن به اش بهگفت که همسایهمی

اش کشیده بود و هروقت که با او کار داشتم، مغازه

 توانستم به سمساری زنگ بزنم و خبرش کنم.می
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بااسترس، عددها را یکی پس از دیگری گرفتم. نگاهم 

قدری لزی آن قوطی آهنی بود و قلبم بهبه بدنه ف

 رد. ام بیرون بپترسیدم از سینهکرد که میقراری میبی

صداق بوق نیامد و ناامید، گوشی را روی قالب 

ه، داد؟ آن سّکام را پس نمیگذاشتم. چرا دستگاه سّکه

ای بود که در جیب داشتم و کیفم هم آخرین ده ریالی

کار من... حاال باید چه در دفتر جا مانده بود. خدای

 کردم؟می

گلویم خشک شده بود و با هر نفس کشیدنم، قطره 

چکید. چند مشت حواله اشکی از چشمانم پایین می

تن سرد قوطی آهنی پیش رویم کردم که باالخره 

ام را پس داد. دوباره سّکه را به درون تلفن سّکه

 انداختم و شماره سمساری را گرفتم.
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خورد. گوشی را محکمتر اشت بوق میباالخره تلفن د

به گوشم چسباندم و منتظر شنیدن صدای پیرمرد 

 ماندم که ناگهان، صدای آشنایی جوابم را داد:

 الو، بفرمایید؟-

 اش بود؟خودش بود؟ آقابزرگ در مغازه همسایه

 آقابزرگ؟ شمایید؟ منم، لیال...-

جا سالم باباجان. آره، منم. چیزی شده؟ چرا به این-

 نگ زدی؟ز

خواستم با شما حرف بزنم آقابزرگ. من... توی می-

 دردسر افتادم.

 کجایی دخترم؟ من همین االن میام دنبالت.-
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خواستم دروغ بگویم، اّما دلم به درد آمده بود. نمی

چاره دیگری هم نداشتم. نفسی گرفتم تا بغضم را فرو 

 دهم و کمی صدایم باز شود.

 شد؟ ادتونه که چیقبل از رفتنم به خونه... ی-

 همون که تیر...-

 میان حرفش پریدم:

جای دیگه آره، آقابزرگ. همون. من باز باید یه-

بمونم. یه چندروزی نیستم. میرم پیش یه دوست. 

 زنم.هروقت بهتون نیاز داشتم، بهتون زنگ یا نامه می
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 سیصد_و_شصت_و_سوم

 

چی آخه باباجان؟ مگه نگفتن که قرار نیست یعنی -

دیگه دنبالت باشن؟ کجا قراره بمونی؟ بهم بگو، 

هم میام پیِشت. توی شهر به این بزرگی، چرا باید من

 توی این وضعیتت تنها بمونی؟

نه دورتون بگردم. شما باید هرجایی که هستید، -

بمونید. نباید بفهمن که شما با منید، وگرنه شماها هم 

ی دردسر میفتید. من... اگه کمکی خواستم، بهتون تو

 زنم.زنگ می

 مونی دختر. جونم در اومد.حداقل بهم بگو کجا می-
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تونم بگم. ولی نگران نباشید، من... پشت تلفن نمی-

نویسم، تا جام امنه. خیالتون راحت. هرروز براتون می

 که برگردم. باشه؟وقتی

 پول داری همراهت؟-

یالی و دو ریالی ته جیبم را لمس چند سّکه پنج ر

ها را در جیب داشتم؟ کردم. چرا فقط این سّکه

های کتم شد حداقل چندتومان در یکی از جیبنمی

 کردم؟پیدا می

 خب...-

ها را باال آوردم و خیره بهشان شدم که چشمم به سّکه

انگشتر در دستم افتاد. نفسی از سر آسودگی کشیدم و 

 بااطمینان گفتم:
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ه. یه انگشتر هم دارم. همین االن میرم طالفروشی. آر-

دارم. کنم و همراه خودم برمیپولش رو نقد می

 خیالتون راحت باشه.

ها خبر نذاریمحض رضای خدا، مِن پیرمرد رو بی-

ات... خدایا، این چارهلیال. من هیچی، پدر و مادر بی

 چه وضعیه آخه؟

را  دستش ام را شکافته بود،انگار کسی قفسه سینه

ه و رحمانداخل برده و قلبم را میان مشتش گرفته، بی

ای را خواستم خانوادهفشرد. نمیبا قساوت تمام می

ها دیده بودمشان، دوباره به همین که پس از مّدت

راحتی از دستشان بدهم و ازشان دور بمانم. اّما... 

توانستم نزدیک چاره دیگری نداشتم. نمی
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ه خانواده دایی، و نه حّتی کدامشان باشم. نهیچ

 خانواده خودم...

گردم. دل فقط چندروزه دورتون بگردم. زود برمی-

ترکه آقابزرگ. ولی یه چندروز قایم خودم هم داره می

 شدنم، بهتر از اینه که...

ادامه حرفم را خوردم و اجازه دادم خودش تا ته 

حرفم را بخواند. صدای آهش، تمام وجودم را سراسر 

 کرد.غّصه 

خبر از خودت نذاری بهم زنگ بزنی. من رو بی-

 باباجان. موندم به بقیه چی بگم...
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 سیصد_و_شصت_و_چهارم

 

آقابزرگ؟ میشه... میشه به همه بگی که برگشته پیش -

خونواده انتظام خان تا یه چندوقتی رو پیششون باشه؟ 

الش تا خیالشون راحت باشه. بگو فاتح اومد دنب

بی خوام نگرانشون کنم. باشه؟ بگی که... خوِد بینمی

 ه...شریحان فاتح رو فرستاد دنبالم. بابا باورش می

فکر خوبیه بابا... همین رو میگم به پدرت. خیال -

کس رو چاره هم راحت میشه. بهتره هیچشیرین بی

 نترسونیم.
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 کم برم...کممدیونتونم آقابزرگ. من... باید -

 با وقفه و پس از سکوت کوتاهی زمزمه کرد:

 خبرم نذاری.حواست به خودت باشه قلِب بابا. بی-

مان کمی بیشتر داد و اگر این مکالمهاشک مجالم نمی

خیاِل پنهان کشید، امکان داشت که کاًل بیطول می

ام بازگردم. اّما... شدن بشوم و به آغوش خانواده

... مجبور بودم که تنها بمانم تا بتوانم توانستم. مننمی

 فکرهایم را جمع کنم...

به نزدیکترین طالفروشی رفتم و انگشترم را بهشان 

دادم. چند تومانی کف دستم گذاشتند که خب... 

داد. از ام را میکفاف خورد و خوراک چندهفته

های مچاله شده را به طالفروشی بیرون آمدم و پول

سمت مقصدم قدم ان کردم. بهدرون جیب کتم پرتش
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 دانستم در آن پاهایبرداشتم و با سرعتی که بعید می

اش جانم باشد، باالخره خود را مقابل در خانهبی

دیدم. گفته بودند که خانه را تخلیه کرده. اّما... در 

آمد که چنان قفل بود. و من... یادم میاش همخانه

چندمین آخر الی اش را البهبار، کلید خانهآخرین

پنهان کرده بود. انگشتان لرزان و کبودم را به درون 

آجرها لغزاندم و باالخره شیء سردی به سر انگشتان 

خورد. کلید را بیرون کشیدم و در ورودی را باز کردم. 

که حّتی به داخل خانه نگاهی بیندازم، داخل بدون این

 شدم و در را از داخل قفل کردم.

مد که من به خانه یوسفم کسی قرار بود بفهچه

که  کردبازگشته بودم؟ ویگن حّتی فکرش را هم نمی

رو ترسیدم، درواقع از روبهاش باشم. نمیدر همسایگی



 

Romanzo_o 1824 

ه کشدم دوباره با او وحشت داشتم اّما بودن در جایی

عطر یوسف را به خود داشت... همین برای آرام شدن 

 قرارم کافی بود...قلِب بی

بار با دّقت به خانه نگاه کردم. تمام اینچرخیدم و 

طوری بود که رهایش کرده بودیم. وسایل، همان

تکشان سر جایشان بودند. حّتی آخرین کتابی که تک

اش باقی مانده بود. خواند، بر روی میز مطالعهمی

طرف اتاق رفتم. نیاز بازوهایم را بغل گرفتم و به

نم از شّدت داشتم که کمی آرام بگیرم. وگرنه روا

 شد...افکار سیاهم، مختل می
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 سیصد_و_شصت_و_پنجم

 

در اتاق را بستم و به دو پیرهن آویزان از پشت در 

شک... برای او بود. یکیشان خیره شدم. پیراهنی که بی

سمت تخت خاک گرفته وسط را از میخ کندم و به

ی را از داخل کمدش بیرون کشیدم ااتاق رفتم. ملحفه

که لباسم را عوض و روی تخت پهن کردم. بدون این

کنم، روی تخت دراز کشیدم و پیرهن یوسف را کنارم 

 اش کشیدم تا مرّتبش کنم وگذاشتم. دستم را روی یقه

 های سفید پیرهنش، زمزمه کردم:خیره به دکمه

بگذشت ز عشقت ای سمنبر / کار از لب خشک و -

 ه تردید
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تر از آنکه ترم از آنچه دیدی / مجنونشوریده

 شنیدیمی

خودی با تو خودی من از میان رفت / و این راه به بی

 توان رفت

عشقی که دل اینچنین نورزد / در مذهب عشق جو 

 نیرزد

نماید / گر روی تو غایت چون عشق تو روی می

 است شاید

 باد عشق تو رقیب راز من باد / زخم تو جگر نواز من

با زخم من ارچه مرهمی نیست / چون تو به سالمتی 

 غمی نیست...*

 لیلی و مجنون: نامه مجنون به لیلی...( –)*نظامی 
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امیدوار بودم به سالمت بودنش و همان نفس 

کرد. کشیدنش بود که مرا به ادامه دادنم، امیدوار می

خواستم آستین پیرهن دلم هوای گریه داشت اّما نمی

یس کنم. هنوز هم تنم حرکت دستان و یوسفم را خ

کرد. انگار که بخواهد برای ویگن را احساس میلبان 

آمده را مرور کند. دلم خودش، اّتفاقات پیش

خاطر آورم. زخم و کدامشان را بهخواست هیچنمی

اندوه کاری که او با من کرده بود... حّتی با بودن در 

ن رفت. ایآغوش پیرهِن یوسفم هم از سرم بیرون نمی

 کردم؟چه عذاب سیاهی بود که باید تحّملش می

هایم اجازه دادم تا آزاد و رها چشم بستم و به اشک

توانستم جلویشان را بگیرم و مطمئن ببارند. دیگر نمی
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شد اگر برای چندساعتی، بودم که یوسفم ناراحت نمی

 گرفتم...گریستم و آرام میدر آغوشش می

ام صدای بدی داد و از دههای شب بود که معنیمه

خواب بیدار شدم. سر جایم نشستم و دستی به 

صورتم کشیدم. مشامم را عطر یوسف پر کرده بود و 

چنان پر آرامش خوابیده بودم که به گمانم در این 

چندماه اخیر، اینقدر آرامش نداشتم. از روی تخت 

بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم. نباید چراغی روشن 

که مبادا کسی متوّجه حضورم در این خانه کردم می

سمت آشپزخانه رفتم و خود شود. با کمک دیوار، به

را به یخچال رساندم. مطمئن بودم که چیز زیادی در 

شد ماند هم یا خراب میآن نمانده بود و هرچه که می

 و یا فاسد.
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 سیصد_و_شصت_و_ششم

 

طرف بالکنش رفتم و آرام در را ناامید و درمانده، به

گشودم. پس از باز کردن کامل در، نفس عمیقی گرفتم 

جا، بر روی زمین نشستم. شانس آوردم بودم و همان

ها جا را به همسایهداد و بودنم در اینکه در صدا نمی

نگاهی به جار نزده بود. سرم را چرخاندم و نیم

تکشان، فقط چند نداختم. از تکهای کنارم اگلدان
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ا که هجز یکی از گلشاخه خشکیده باقی مانده بود. به

لوتر داد؟ جنسبتًا بلندتر بود و... چرا بوی نارنج را می

هایش را جدا کردم و شکاندمش. رفتم و یکی از برگ

ام گرفتمش و عمیق بو کشیدم. درخت جلوی بینی

 کردم و با دیدنجا پرتقال بود؟! گلدانش را کمی جابه

های کوچک روی درخت، لبخندی روی لبانم میوه

بویش را نوازش کردم و در های خوشنشست. برگ

 دل گفتم:

دو، سه ساله بودید که دیدمتون... خودش شما رو -

طور با نبودن یوسف دووم آوردید؟ کاشته بود. چه

 هاتون بُخشکه؟ دلتون نگرفت که برگ

ای کوچک هم امشبم را هتوانستم با همین میوهمی

سپری کنم. به آشپزخانه بازگشتم و زیر کتری را 
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روشن کردم تا چای بگذارم. دستانم هنوز هم یخ زده 

 بودند و نیاز داشتم تا گرم بشوم. 

با سینی چای و یک پرتقال گوشه سینی، به اتاق 

بازگشتم و روی تخت نشستم. به چند هفته گذشته 

مسایه پایینی، سراغ که از زن هفکر کردم و وقتی

یوسف را گرفته بودم. او گفته بود که یوسف تخلیه 

چیز کرده، اّما خانه و تمام وسایل، سر جایش بود. همه

خانه... یعنی... امکان داشت جا بود، جز صاحبهمین

فهمید من اش بازگردد؟ اگر... اگر میکه او هم به خانه

ع دلش به موقطور؟ شاید... شاید آنجا هستم، چهاین

 داد؟بازگشت رضا می

هزاران فکر جلوی چشمانم نقش بسته بودند و حّتی 

ام ای، به دنیای واقعیدادند که لحظهمجال نمی
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خواستم به اّتفاقات روز گذشته فکر کمم بازگردم. نمی

اندیشیدم. وگرنه ای میهم چارهاّما باید برای آن

 م باشد.دردسر و عذابش قرار بود تا آخرعمر دامنگیر

هایم را با پیرهن چای و پرتقالم را خوردم و لباس

خواستم بیشتر از این، این یوسف عوض کردم. نمی

های منزجرکننده در تنم بماند و بوی گند او را لباس

حس کنم. حّتی فکر کردن به آن اّتفاقات هم باعث 

عًا طوری واقدانستم چهشد که تمام بدنم بلرزد. نمیمی

طور فرار کنم. به حتم که و توانستم آندوام آوردم 

شانس آورده بودم و در شرایط عادی، حتمًا قربانی 

 شدم...خواسته منفور ویگن می
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 سیصد_و_شصت_و_هفتم

 

م. گذاشتمن... نباید قضیه را با بزرگترها در میان می

هم بخورد و حّتی ها بهچون ممکن بود رابطه خانواده

دایی و زندایی هم به مشکل بخورند. پس... باید... به 

هرحال، او مدیر فعلی دفتر بود و گفتم. بهمهران می

توانست از پس تنبیه کارمندانش بر بیاد و خودش می

توانست دنبال چاره از آن گذشته، او بهتر از من می

ن یتوانست تصمیمی منطقی بگیرد. اّما در اباشد و می

توانستم با مهران مواجه شوم؟ حّتی فکر شرایطم... می

لرزاند. کردن به صحبت با مردی هم تمام تنم را می
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بازوهایم را بغل گرفتم و در خود جمع شدم. به این 

 تنهایی نیاز داشتم تا خودم را پیدا کنم...

صبح به محض طلوع آفتاب، پیرهن یوسف را به تن 

اش را همراه با ماندهکردم و یکی از شلوارهای جا

وجه چهیزد اّما بهکمربند برداشتم. لباس به تنم زار می

 حاضر نبودم که دوباره آن کت و دامن را به تن کنم.

یک مشت پول هم در جیب شلوارم گذاشتم و 

صدا، از خانه بیرون رفتم. خورشید هنوز کاماًل وسربی

در  جا را روشن نکرده بود و من، درحال قدم زدنهمه

هایی ها بودم. همه خریدهایم را از اّولین مغازهخیابان

ساعت دادم. به نیمخورد، انجام میکه به چشمم می

نکشید که چنددست لباس و مقدار زیادی خوراکی 

خریدم و مسیر بازگشت را در پیش گرفتم. 
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سروصدا، داخل خانه شدم و تمام مّدتی که از بی

کردم که م، آرزو میکردجلوی در خانه ویگن عبور می

جا آرامش هیچ احدی در آن خانه نباشد و حداقل این

 داشته باشم. 

هرچند، با آن ضرباتی که به او زدم و مقدار خونی که 

دانستم که بتواند آزادانه داد، بعید میاز دست می

 ها بود. بچرخد و حداقلش چند بخیه در دواخانه

ردم. همه وارد خانه شدم و بالفاصله در را قفل ک

وسایل خوراکی را در یخچال و کمدها جا دادم و 

خود به حمام رفتم تا رد انگشتان کثیف آن شیطان را 

 از تنم بُزدایم. 

لگن را پر آب کردم و مشغول شستن خودم شدم. 

خواستم شیر را باز بگذارم و کسی متوّجه سر و نمی
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خانه طبقه صدای این طبقه شود. هرچند، صاحب

ای از من خورده بود و حاال حاالها، ضربهپایینی بد 

 فرصتی برای نفس کشیدن داشتم.

کشی کردم و از حمام بیرون آمدم. سریع خود را آب

که صبحانه هایم را پوشیدم و به محض اینلباس

مختصری خوردم، دفتر و مدادی که تازه خریده بودم 

را از میان خریدهایم بیرون آوردم و به روی تخت 

 ن.انداختمشا
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 سیصد_و_هشتاد_و_هشتم

 

آخر مگر چندبار پیرهن از تن مردان غریبه بیرون 

کشیده بودم که بخواهد برایم عادی بشود؟ حّتی دفعه 

دّوم هم نگذاشت که من نزدیکش شوم و خودش، 

 هایش را عوض کرد. پانسمان

بود و از آن حرارت فقط چند دکمه دیگر باقی مانده 

مسخره و معذب کننده میانمان کالفه شده بودم. نگاه 

سنگین و سیاهش را از من گرفت و سرش را 

 برگرداند. نفس عمیقی کشید و با صدایی گرفته گفت:

دونم راحت نیستی. ول کن، بذار خودم انجامش می-

 میدم.
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اش نیمچه لبخندی سعی کردم به جمله مثال مسخره

 !گفتدانستم عین حقیقت را میکه مییبزنم؛ درحال

هاتون رو عوض خوام پانسمانبرای چی؟ فقط می-

 کنم.

دستم که روی دکمه آخر نشست، مچ دستانم را آرام 

 گرفت و با لحنی نرم و خودمانی گفت:

دونم حّتی یکی بر بیام. میتونم از پس اینمی-

انجامش هم برات عذابه. یادت رفته؟ من دفترت رو 

 خوندم بچه!

که باید، یادم نبود و خدا را شکر که آن را تا جایی

کشیدم. خوانده بود. از طرفی، بابتش خجالت می

ا ام بهایی که درباره آن روز کذاییخوانده شدن نوشته

ویگن بود، برایم چندان راحت نبود. اّما از طرفی 
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دانست چه بر من حال بودم که میدیگر، خوش

زار ها بیها و لمساین نزدیکی قدر ازگذشت و چه

 بودم...

به یاد ویگن افتادم و موضوعی به خاطرم آمد. چشم 

د، کشیاز اویی که داشت پیرهنش را از تن بیرون می

گرفتم و برای عوض کردن فضای سنگین بینمان، 

 پرسیدم:

راستی... چه اّتفاقی برای ویگن افتاد؟ شما... تونستید -

 پیداش کنید؟

ش شد. و معلوم شد که کار خودش بوده. آره. پیدا-

شد و مهران هایی که از انبار نشر میهمه اون دزدی

خاطر همین فاکتورهاش رو بهم نشون داد. مهران به

آزاد شد. چون اونی که باید رو، گرفتیم. همه اون 
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هایی که به دفتر وارد شده بود، رفع شده. قراره اّتهام

 ط... کم از سر بگیره. فقکارش رو کم

 آه عمیقی کشیدم و با صدایی گرفته گفتم:

فقط این وسط من بودم که پاسوز خطای بقیه شدم. -

درست مثل همیشه. مگه دیواری کوتاهتر از لیال هم 

 هست؟

کرد که آستینش را از دستش بیرون بکشد و تقّلا می

 خواستم نزدیکش شوم که باال دستش را رها کرد.
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 سیصد_و_هشتاد_و_نهم

 

که دست دیگرش را نیز نفس عمیقی گرفت و درحالی

 کشید، زمزمه کرد:از آستینش بیرون می

تقصیر خودت هم هست، سحابی. وقتی نمیری پِی -

کنن. درست مثل کاری طوری پایمالش میحّقت، این

 که خونواده سهراب باهات کرد.

ای از نوار پانسمان را شهسرم را پایین انداختم و گو

گفت. من میان انگشتانم مچاله کردم. حقیقت را می

آدِم پس گرفتن حّقم نبودم. زبانش را هم نداشتم. 

خواستم باعث ناراحتی کسی شوم و برای همین، نمی

بار سر ازدواج شد. همین که یکام جهّنم میزندگی

بهاره خود را عقب کشیدم، به من عذابی همانند مرگ 
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خواستم دوباره طعم زهرآگیِن داده بود و مطمئنًا نمی

 آن حس را بچشم.

خونواده سهراب که نه... خونواده زنش. من... -

 مطمئنم که کار خودشون بوده.

  تونستن پیدا کنن؟و دیواری کوتاهتر از تو، کجا می-

طرفش رفتم و کنارش، بر روی تخت نشستم. به

نشست تا  دستانش را عقب داد و صاف سر جایش

 پانسمان را بر دور کمرش بپیچانم.

دم که ترسیدیواِر من کوتاه نبود. زبونم کوتاه بود. می-

خودم رو نشون بدم و جمشیدآقا، سر مرگ هردو پسر 

 کارو برادرش، جونم رو بگیره. شک نداشتم که این

بال گناهم، باز دنکه بدونه من بیکنه. حّتی با اینرو می

 .گردهیه مقّصر می
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 وار، ادامه دادم:نفسم را پر آه بیرون فرستادم و زمزمه

چهره درباره کاری که سهراب با فقط امیدوارم گل-

سعید کرد، بهش گفته باشه. امیدوارم جمشیدآقا 

اش رو بشناسه. اون مرِد بدی نبود، مار توی خانواده

 آستینش، نیشش زد و زهرآگینش کرد.

به سراغ زخم دیگری رفتم و ابتدا با بتادین، 

قدری عمیق بود که یکی بهاش کردم. اینضدعفونی

 قطرهکشید، قطرههنوز هم با هر نفسی که حکمت می

 رفت. خون از آن می

قدری از احتمال گفته باشه. خوِد اون مرد... اون به-

دست پسرش سیر شده بود که نخواد پِی مرگش رو 

ترین خونواده بهش ، و یکی از نزدیکبگیره. پسرش

توی روستا رو از دست داد. مرگ جهانگیر توی 
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ها حسرت دیدن پسرش، قتل خاتون و... اگه همه این

بینیم که حّتی خود جمشیدآقا هم رو حساب کنیم، می

وقت... سزاش تونسته قاتل پسرش باشه! و اونمی

 ۀطبق حکم شرعی چیه؟ تقریبًا هیچی! چون زاد

ش بود و حق والد رو داشت. هرچند؛ چون خود

شد، ممکن بود سنش باال بود و قتل عمد محسوب می

که طبق قانون مجازات عمومی، حبس ابد بخوره. که 

 گذشت...زیاد هم بهش سخت نمی
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 یکیبار چرخید تا زخم روی کمرش را ببندم. ایناین

خوابید، عمق کمتری داشت اّما چون به پشت می

چندان بهبودی حاصل نشده و زخمش به همان 

تازگی روز نخست مانده بود. ناراحت و با صدایی 

 گرفته پرسیدم:

وقت، خودتون گذشت و اونبه مقّصرها سخت نمی-

 دادید؟ها رو آزار میگناهبی

ر اسحابی اگه قرار باشه طبق قانون پیش بریم که آز-

گناه، برای خود ما هم جسمی رسوندن به یه مّتهم بی

چندماه تا چندسال حبس تأدیبی داره. حّتی مجازات 

اون مأمور و شخص گناهکار هم گاهی ممکنه برابری 

کنه، چون آسیب جسمی بهش رسیده و اگه مّتهم سر 
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ها فوت کنه، خود مأمور هم... بازجویی و شکنجه

ه... اکثر مأمورهای جورایی قصاص میشه! البّتیه

کنن و تقریبًا هیچ اهمّیتی به ساواک، سرکش عمل می

 قوانین نمیدن. چون... ُپشتشون گرمه. اّما من نه...

های دیگرش در هم رفت. چرا صورتم با دیدن زخم

هایی که شدند؟ ناراحت و متأثر از حرفخوب نمی

 زده بود، گفتم:

ختید. شما هم خودتون رو توی دردسر بزرگی اندا-

 ممکن بود به قیمت جوِنتون تموم بشه.

که نشد! من حواسم به خودم هست. کارها تقریبًا -

طبق برنامه پیش رفتن و حداقل توی پرونده تو، پشت 

من هم به یکی گرم بود که بدونم یکی از اون 

ها، هوای من رو داره. هرچند، اتهامی که به باالدستی
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شد. اّما اون قتل... دفتر و شما زده شده بود، برداشته 

تونست برات دردسرساز بشه. چون ساواک مسئول می

های سیاسی و ها نیست و پروندهاین نوع پرونده

یکی هم، چون امنیتی کشور میاد زیر دست ما. این

مرتبط با دفتر و کارکنانش بود، رسید به دست من. 

وگرنه... اگه اتفاقات دفتر انتشارات نبود، ممکن بود 

وقت... کاِرت به ای بیان سراغت و اوندیگه هایآدم

 کشید.جاهای باریک می

 گناهم.دونستید من بیشما که می-

با دونستن من چیزی ثابت نمیشه. باید مدرک باشه، -

سحابی. عموت، کی بود؟ آهان... فاتح. اون اگه 

تونست بیاد و شهادت بده که تو توی اون زمان می

... ش بکنیم. اّما االنتونستیم کاریپیشش بودی، می
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دیگه کار از کار گذشته. هر اّتفاقی که بود، و هرکسی 

 که مسئولش بود، تموم شده و رفته.

آخرین پانسمانش را هم بستم و از او فاصله گرفتم تا 

هایش نگاه کنم که مبادا یکی را جا با دّقت به زخم

 انداخته باشم. سپس با لحنی آرام و مرموز پرسیدم:

های قتلتون رو سرسری قدر پروندهشه اینشما همی-

 گیرید؟می

کشوی کمدش را باز کردم تا پیرهنی برایش بیرون 

 آلود را بهخواستم دوباره همان لباس خونبکشم. نمی

کردم که دستم به جا میهایش را جابهتن کند. لباس

زده، انگشتانم را مشت شیء سردی خورد و وحشت

بود، نه؟ یا شاید هم  اشکردم. این سّومین اسلحه
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اش دیده چهارمی. به گمانم سّومی را در آشپزخانه

 بودم! 

ها. این پرونده... برام خیلی خاص نه با همه پرونده-

بود. خوِد مقتول، قاتل بود و از مرگش... حس خوبی 

 داشتم.

حرف، با طرفش چرخیدم و بیپیرهن به دست، به

 باز نگاهش کردم.دهانی نیمه

 داشتید؟حس خوبی -

 حّقش نبود؟-
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 سیصد_و_نود_و_یکم

 

 ای باال انداختم.لبانم را جمع کردم و متفّکر، شانه

 چرا، بود!-

 طرفش گرفتم.از پای کشو بلند شدم و پیرهن را به

ها و پیرهن خونینش را داخل همان سپس پانسمان

سینی گذاشته و از اتاق بیرون رفتم تا راحت لباس 

کردم، اّما نیاز داشت تا بپوشد. باید با او صحبت می

 استراحت کند. 

سینی را جلوی پنجره گذاشتم و به درختان حیاطش 

ای که شده، از این خانه ید به هر بهانهچشم دوختم. با
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رفتم. من نیاز داشتم تا در آن بیرون باشم. بیرون می

م... گشتدنبالش میای داشتم که باید بهشدهمن... گم

هم به همین زودی، ولی درخواست پرسه زدنم آن

حّتی برای خودم هم دور از عقل بود. پس... بهتر بود 

آوردم. سِر خیابان، ری میتتر و نزدیککه بهانه ساده

ای کوچک را دیدم که بیرون آن، در طرف درب مغازه

های خواروبار و میوه گذاشته بود. اش، جعبهورودی

اش هم که های آشپزخانه و انباریوسایل و خوراکی

توانستم همین را بهانه کنم رو به اتمام بود. پس... می

 تا چرخی در این حوالی بزنم.

ها و تمیزکاری ظرفرا با شستن  چندساعتی، خود

خانه، سرگرم کردم. سینی چای به دست، به اتاقش 

که چیزی بگویم، چشمم رفتم و وارد شدم. قبل از این
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به اسلحه روی تختش افتاد و دهانم بسته شد. داشت 

کردم وقت من فکر میکرد؟ آناش را تمیز میاسلحه

 که خوابش برده بود!

 ست!نترس، حّتی سر همم نی-

باتردید جلو رفتم و سینی را روی میز نزدیک تختش 

گذاشتم. خود نیز کنار تختش نشستم و خیره به آن 

 قطعات سیاه رنگ، پرسیدم:

برای چی بازش کردید؟ مگه... اّتفاقی افتاده؟ نکنه -

 خواب بد دیدید؟

اسم این ُکلت، برونینگ اچ پیه. یه طراح مشهور به -

ّما ساخت و تولیدش، اسم برونینگ، طراحیش کرد ا

بعد از مرگش افتاد دست بقیه. یکی از خوبیای این 
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قفل  ِگَدنشمدلش، اینه که شلیک ناخواسته نداره. َگَلن

 داره و خیالمون از بابت امنیتش راحته. 

سپس در یک چشم برهم زدن، قطعات آن را سر هم 

 طرفم گرفت.کرد و قنداقش را به

 بیا از نزدیک ببینش. -

لرز ُکلت را از دستش گرفتم و بادّقت وبا ترس

 باری، جذاب بود!طرز مرگنگاهش کردم. به

ه کنه. کالیبر ُنخشابش ده تا فشنگ رو ساپورت می-

خوره و تا پنجاه متر ُبرد مؤثر داره. متری میمیلی

هاییه که طراحی نظر من، یکی از زیباترین ُکلتبه

 شده.

 



 

Romanzo_o 1854 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 سیصد_و_نود_و_دوم

 

کرد که نه خب... داشت چیزهایی را بازگو می

زیادی به دانستنشان داشتم!  فهمیدمشان، و نه عالقهمی

طرفش گرفتم که لبخندی زد و اسلحه را دو دستی به

 آن را پس گرفت.

اش رو های دیگهتونم مدلاگه دوستش داشتی، می-

 نشونت بدم.

 یع گفتم:لبخند کجی زدم و سر
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نه دستتون درد نکنه. همین که االن توی دستم -

 گرفتمش هم برام خیلی بود! 

 جا شدم و ادامه دادم:روی صندلی جابه

 راستش... اومدم باهاتون صحبت کنم.-

اش گذاشت و آرام و اسلحه را روی صندلی کناری

 موشکافانه پرسید:

 چیزی شده؟-

 که میشه برای خواستم ببینمنه، نه. فقط... من... می-

 خرید برم مغازه سر خیابون؟

و از گوشه چشم، منتظر نگاهش کردم. اخم کوچکی 

میان ابروهایش نشانده بود که با آن اسلحه در دستش، 

 اصاًل صورت خوشی نداشت!
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 برای چی بری؟-

خب... باید وسیله بگیرم برای خونه. تازه... من باید -

وچه و خیابون جا بیرون برم یا نه؟ از همین کاز این

کنیم دیگه! حواسم هم به خودم هست. تازه، شروع می

له ها، فاصجا و منطقه کافه آقابزرگ و دفتر و خونهاین

 زیادی از هم دارن. کسی قرار نیست من رو ببینه.

ای به سکوت گذشت که با استرس سر باال چندثانیه

آوردم و نگاه منتظرم را به او دوختم. چرا حرفی 

وست داشت با آن سکوت سنگین و زد؟ دنمی

 اش، دقم بدهد؟مسخره

دونم سحابی... اگه حواِست به خودت هست نمی-

 که... برو.
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از روی صندلی پریدم و لبخندی به پهنای صورت، بر 

لب نشاندم. خواستم از اتاق بیرون بروم که صدایم 

 زد:

 صبر کن بچه!-

 به سینی چای اشاره کرد و ادامه داد:

 ی چی آوردی؟این رو برا-

 که... چای بخوریم؟-

 و چای خوردیم؟! -

دستگیره در را رها کردم و با دمغ، به داخل اتاق 

زد؟ دوباره طوری به پرم میبازگشتم. چرا باید این

 بار پرسید:روی صندلی نشستم که این
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ت وقخوای بری خرید دیگه؟ اونبذار ببینم... تو می-

 یه ریال توی جیبت داری؟
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 سیصد_و_نود_و_سوم

 

گفت! حتی یک سّکه پنج ریالی راه هم نمیچندان بی

 هم در جیب نداشتم!

 به میز آینه اشاره کرد و گفت:
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کیفم داخل کشوی اّوله. موقع رفتن، کیفم رو بردار و -

 با خودت ببر.

برای هردویمان چای ریختم و فنجانش را آرام 

 ش ُهل دادم.سمتبه

 اگه کیِفت رو بردارم و فرار کنم، چی؟-

 تونی فرار کنی؟تا کجا می-

 ای باال انداختم و متفّکر گفتم:شانه

 تا هرجایی که بتونم.-

 خوای بری؟و کجا می-

توانستم بروم؟ اصاًل جایی هم برای رفتن کجا می

ویی از رداشتم؟ در گیالن که منتظرم بودند تا با گشاده

من استقبال کنند! در تهران هم که مأموران منتظر 
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بودند تا چشمشان به جمالم روشن شود! دم در 

هایم هم بپا گذاشته بودند که مبادا ها و پناهگاهخانه

 دد! ام، زنده بازگرُمرده

گمونم یه دونم. جایی هم برای رفتن ندارم... بهنمی-

 جا!چرخی بزنم و تهش برگردم همین

اش کردم که چایمان را در سکوت خوردیم و راضی

فقط چند اسکناس ده هزار ریالی از کیفش بردارم. 

توانستم آذوقه هرچند، همین هم خیلی زیاد بود و می

 یکی دو ماهمان را بخرم.

حکمت کار سختی نبود. اّما قانع کردنش راضی کردن 

که قرار نیست دردسری درست کنم، روند نفسگیری 

گفت که قرار است دوباره دردسری بتراشم داشت! می
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کرد که من هم از بیرون و چنان با اطمینان صحبت می

 رفتنم ترسیدم!

به هر سختی که بود، از خانه بیرون آمدم. در حیاط را 

را  رنگشانکوچه باریک و بی بستم و تازه توانستم

های همسایه یا متروکه بودند، و یا ببینم. اکثر خانه

های میوه بودند و یا ویالهای تابستانی. قدیمی. یا باغ

توانستم دیوارهای همسایه، نسبتًا کوتاه بود و می

م. هایم، ببینداخل حیاطشان را با بلند شدن روی پنجه

 خورد!که خب، چیز خاصی هم به چشمم نمی

ا جها را همانبه سر خیابان رسیدم و یکی از اسکناس

فروشی خرج کردم. چند مغازه باالترش، لباس

کوچکی به چشمم خورد و برای خودم، چند دست 

قدری وسیله گرفته بودم که لباس مناسب خریدم. به
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دیگر دستانم توان نگه داشتنشان را نداشتند. از 

کردم تا خریدها را هایم، استفاده میتک انگشتتک

 نگه دارم!

نوازی خواستم وارد کوچه شوم که صدای تنبک

جا ماندم و به دنبال صدا، جالبی به گوشم خورد. همان

ای بلند چشم چرخاندم. ناگهان صدای خواندن بچه

 دنبال صدا، قدم برداشتم.شد و به
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 سیصد_و_نود_و_چهارم
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ای پسربچه مطربی، تنبک به دست گرفته و در گوشه

ای فلزی نیز نواخت. کاسهاز خیابان، نشسته و می

پیش رویش قرار داشت که چند سّکه پنج و ده ریالی 

خورد. صدای رسا و جذابی داشت در آن به چشم می

آمد. انگار که از و خیلی خوب، از پس تحریرها برمی

به تمرین خواندن کرده همان روز اّول توّلدش، شروع 

 بود!

نزدیکتر شدم و کنارش ایستادم. متوّجه حضورم که 

شد، خواندنش را قطع کرد و نگاهی طلبکارانه به من 

 انداخت.

 خوای چیزیجا مانع کسبه! اگه نمیآبجی توقف بی-

 هات بقیه رو کور کردی!بدی، برو که با کیسه
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 کور کردم؟!-

مان لحن ها نگاهی انداخت و با هبه کیسه

 مخصوصش گفت:

هات نصِف من رو گرفتن! بینی؟ کیسهآره آبجی. نمی-

 طور ببینَنم؟!جماعت چه

ها را خندیدم و کمی عقب رفتم. یکی از کیسه

جا کردم. خوراکی و برداشتم و وسایل داخلش را جابه

خورد را کردم به دردش میخواروباری که فکر می

 کنار پایش گذاشتم و گفتم:

ی پول دستم نبود. دفعه بعد که اومدم، ُمزد سراین-

 هنرت رو میدم.

دست کوچکش را بر روی سینه گذاشت و سرش را 

 کمی خم کرد.
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تونه قدر هنر ارادت، آبجی. فقط یه هنرمنده که می-

 رو بدونه. دمت گرم!

اش خندیدم و بااشتیاق نگاهش کردم. به لحن بامزه

کی بود، کنارش، روی پاره سنگی که در همان نزدی

 نشستم و پرسیدم:

 میشه بمونم و گوش بدم؟-

نگاهی به کیسه انداخت و سَرکی به داخلش کشید. 

 که از محتویات داخل کیسه چشم بردارد، گفت:آنبی

قدری ُمزد هنر دادی که جا. اونآره، آره. بشین همین-

 بخوام تا شب برات بخونم!

سپس صدایش را صاف کرد و دوباره، آن نوای 

تم دانسبخش و پر احساس در خیابان پیچید. نمیفرح

دید. انگار که که چرا، کسی هنر این پسربچه را نمی
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واقعا َکر شده بودند. نواختنش یک طرف و آن صدای 

رسا و تحریرهایش، یک طرف دیگر. اصاًل هنرمندی 

 بود برای خودش!

جا نشستم و خیره به دانستم که چند دقیقه در آننمی

اش بودم. اّما با تابیدن نور چراغ باالی امزهنیمرخ ب

سرمان، به خودم آمدم و چشم از آن پسربچه گرفتم. 

 وسایلم را برداشتم و از سر جایم بلند شدم.
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 کم برم. آقای...من دیگه کم-

از کرد و طرفم دراش را بهدست کوچک و قرمز شده

 اش گفت:منشانهطیبا لحن لو

 بهروز هستم آبجی. -

 نمایی زدم و برایش سر تکان دادم.لبخند دندان

زنم بهروز. مراقب ام. باز میام بهت سرمیمنم... لیلی-

 خودت باش.

ما مراقبیم که اگه نبودیم، احوالمون این نبود! خبر -

سه خور آبجی. به این کانداری از َدله دزدای مفت

 کنن!حقیر منم رحم نمی
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برایش ناراحت شدم. اگر وضعیتش بهتر بود، یا 

توانست جاهایی حداقل خانواده بهتری داشت، می

 جا باشد و بنوازد و تمرین خواندن کند.بهتر از این

ای وسایلم را در دست گرفتم و با خداحافظی

سرسری، از او جدا شدم. داخل کوچه شدم و پا تند 

شد و ممکن بود حکمت شت تاریک میکردم. هوا دا

د که کلینگران شود. جلوی در ایستادم و به محض این

را در قفل چرخاندم، در باز شد و به داخل پرت شدم. 

از دو طرف بازویم گرفت تا مانع افتادنم شود و 

های خریدم را کمکم کرد تا سر پا بمانم. کیسه

م جا، روی زمین گذاشتم و خواستم حرفی بزنهمان

 که با لحنی تند و صدایی نسبتًا باال گفت:
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جا دونی از ِکیه ایناین بود تا سر کوچه رفتنت؟ می-

منتظرتم؟ فکری نموند که به ذهنم نرسه! کجا بودی تا 

 این موقع؟

آب دهانم را فرو خوردم و ترسیده، کمی خود را 

قدر عصبانی شده بود؟ وجور کردم. چرا اینجمع

که از کوره در رفتن بودم. اّما اینخب... دیر که کرده 

نداشت! داشت؟! اگر بخواهم منصف باشم، کمی 

 داشت. اّما فقط کمی!

من... پیش بهروز بودم. اون بچه ُمطربه! مونده بودم -

 پیشش... حواسم به ساعت نبود.

توستی این دفعه حواست به ساعت نبود؟ حداقل می-

 اّولت، حواست رو جمع کنی!
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های ی باز پیرهنش و پانسمانهامتوّجه دکمه

آلودش شدم. ترسم تبدیل به نگرانی شد و قدمی خون

 طرفش برداشتم.به

 شده؟ مگه زخمش رو تازه نبستید؟چی-

کالفه نفس عمیقی کشید و چند دسته باریک موی 

 اش را به عقب فرستاد.افتاده روی پیشانی

چیزی نیست. رفته بودم باالی صندلی که از روی -

هام کشیده شدن. فکر کنم باز کمد وسیله بردارم، زخم

 شدن. 

بست، اش را میهای روی سینهکه دکمهسپس درحالی

 ادامه داد:
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خواستم نگاهی بهشون بندازم، بعدش یادم رفت که -

هام رو ببندم. تو هم که... اعصاب نذاشتی برای دکمه

 من! 
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 ها را برداشت و آرام گفت:چندتا از کیسه

 بیا خونه؛ کارت دارم.-

 ها را از دستش گرفتم و تند گفتم:سریع کیسه
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اش رو هم جا آوردم، بقیهقربون دستتون؛ تا این-

 میارم. شما به حد کافی به خودتون فشار آوردید!

میل رهایشان کرد و جلوتر از او، به داخل خانه بی

ها را به آشپزخانه بردم و خود، سریع به رفتم. خوراکی

هال بازگشتم تا ببینم چه کارم داشت. روی مبلی 

 نشسته بود و خواست تکیه بدهد که تند گفتم:

 پیرهنتون کثیفه فکر کنم؛ تکیه ندید.-

اش یسمت جلو متمایل شد و چینی به بینکالفه به

 داد.

ها کم حواسم هست سحابی. من از این زخم-

 نداشتم.

بله آثارش مشهوده. ولی دیگه توروخدا گند نزنید به -

 ها. حیفه! مبل
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 اش نشستم و منتظر، نگاهش کردم.روی مبل کناری

 خب... بفرمایید. گفتید کارم داشتید؟-

د اش مالیمیان دو ابرویش را با انگشت شصت و اشاره

 ای گفت:ی خفهو با صدا

چی رو قدری عاصیم کرده بودی که بخوام همهاون-

 برگردونم سر جاش!

متوّجه منظورش نشدم و منتظر، خیره به نیمرخ 

درهمش ماندم تا ادامه حرفش را بشنوم که چند دفتر 

 و قلم به روی پاهایم گذاشت و ادامه داد:

ها رو بردارم. من که ازشون رفتم از باالی کمد، این-

کردم، برای همین گذاشته بودمشون ای نمیتفادهاس

 خوره؟دردت می اون باال. به
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 شد؟هم میچند مداد و پاکن و دفتر؟ مگر بهتر از این

تونستم داشته بهترین چیزی بود که االن می-

تونستید به خودم بگید که از باشمشون. فقط... می

از هاتون هم بطوری... زخمباالی کمد بردارمشون. این

 شد.نمی

که نگاهم کند، زمزمه آناز روی مبل بلند شد و بی

 کرد:

 خیر سرم خواستم ازت تشّکر کنم!-

 نیمچه لبخندی به رویش زدم گفتم:

بابتش که ازتون ممنونم. فقط... من چندتا غزل آماده -

دونم... جالب شدن یا کاره توی ذهنم دارم. نمیو نیمه

 نه. خواستم بدونم که... میشه...
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 از حرکت ایستاد و منتظر ادامه حرفم ماند.

 میشه این شعرها رو به مجله ارسال کنم؟-

اش، به من خیره طرفم چرخید و با چشمان ریز شدهبه

 شد.

 سحابی تو از رو نمیری، نه؟!-
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 پرسیدم:ام را فرو خوردم و متعّجب خنده
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 برای چی آخه؟-

دختر توی همون مجّله جاسوس گذاشته شده که -

ز ول چیکنی همهحّتی مراقب تیترها هم باشن! فکر می

شد به امون خدا؟ کافیه یه فعالّیت مشکوک از یه 

ر وقت حّتی مطالبی که باید منتشانتشارات ببینن، اون

کنن هم بهشون دیکته میشه! محض رضای خدا، فکر 

ها رو هم از سرت ن اشعارت توی مجلهچاپ شد

 بیرون کن!

مغموم و گرفته نگاهش کردم. دفترهایم را همراه با 

هایی که برای خود خریده بودم، در آغوش لباس

سمت اتاقی که حال من در آن استراحت گرفته و به

کردم، رفتم. خواستم از حکمت جلو بزنم که با می

 صدایش، سر جایم متوّقف شدم.
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های دوران خدمتم، توی رادیو میشه. ز دوستیکی ا-

باید... ازت نمونه کار نشونش بدم. چیزی که قبال 

نوشتی، خوب بوده ولی متعّلق به لیال سحابیه. باید 

چندتا شعر مختص لیلی عنقا بنویسی... هروقت که 

 آماده بودن، بهم بگو تا برم و باهاش صحبت کنم.

 طرفش چرخیدم و پرسیدم:زده بهذوق

 کنن؟مشکلی نداره که توی رادیو باشم؟ شک نمی-

که از اشعار یه شاعر خانم نوظهور استفاده کنیم؟ این-

نه؛ برای چی شک کنن؟ استقبال هم میشه. االن اکثر 

ها محتوای سیاسی دارن و چشم ها و روزانامهمجّله

هاست. تک کلمات اونسازمان امنیت هم روی تک

ه. که بیشتر فرهنگیپس بهتره توی یه فضا باشی 

هاش ممکنه شیطنت هرچند، بعضی شاعرها و خواننده
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تونی... از اسم بکنن، ولی زیاد به چشم نمیاد. می

مستعار هم استفاده کنی که در عین ناشناس بودن، با 

 همون اسم شناخته بشی.

 شما مطمئنید؟-

های پر تای ابرویش را باال برد و یکی از همان نگاه

 دوخت. غرورش را به من

حواست هست که داری با کی درباره این موضوع -

 کنی؟صحبت می

خب... نه! یادم نبود! بذارید به پای ذوقی که دارم. -

 من...

چشمم بین در اتاق و حکمت چرخید و لبخندی به 

 رویش زدم.
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تون، من برم دیگه. باید به نوشتنم برسم! هبا اجاز-

برگردید شما هم توی هال به جایی تکیه ندید، 

 که پانسمانتون رو عوض کنم.اتاقتون، تا وقتی
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یکی از دفترها را، که رنگ و لعاب بیشتری هم 

شان بیرون کشیدم و بازش کردم. داشت، از بین بقیه

متوّجه اسم "صدرا حکمت" در باالی صفحه اّولش 
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کمرنگی بر روی لبانم نقش بست. پس شدم و لبخند 

استفاده نبودند. دفتر را ورق دفترهایش چندان هم بی

های شخصی او بود. نوشتهزدم و انگار، دست

خواستم بخوانمشان. من که همانند او، قصد نمی

رق ها را وآشکار کردن حقیقت را نداشتم! صرفًا برگه

ای خط زیبایش را ببینم و به حوصلهزدم تا دستمی

که سر نوشتن به خرج داده بود، غبطه بخورم! 

چندصفحه بعدی اّما، خّطش بدتر شده بود. انگار با 

نوشت. در بعضی کلمات، مداد را عجله و استرس می

به دفتر فشرده بود. گویی خشم داشت. مگر از چه 

 خشمگین و ناراحت بود؟
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بار اندکی کنجکاوی به خرج دادم و روی جمالت این

. با دیدن اسم "بهرنگی"، ابروهایم باال دقیق شدم

 پریدند و بازگشتم تا از ابتدای سطر بخوانم.

"مراسم تدفین بهرنگی در گورستان امامیه بود. خیل 

عظیمی از طرفدارانش، برای رهسپاری او آمده بودند. 

قدر که دیگر جایی برای سوزن انداختن نبود. آن

اده بود و "ماهی سیاه کوچولو" به دام ماهیگیر افت

قدر از بابت "حادثه" بودن مرگش، ناراحت بودم. چه

چیزهایی فهمیده بود. "ساعدی" و بقیه "آل احمد" یک

صدا شده بودند. همه داشتند روشنفکران نیز با او هم

کردند که غرق شدن و خفه شدنش را حادثه سعی می

جلوه دهند. یادم نیست برای چه به آن پاسگاه رفته 

های خود، آن گماشفقط من از میان همبودم. شاید 
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خواستم ماهی سیاه کوچولو را دوست داشتم و می

دانستم که اصرار به بهرنگی نیز سمت ما باشد. می

فایده بود و او، حاضر حضورش در "کمیته ِپیکار" بی

هایش باشند. نبود شاه و شهبانو در آغاز نوشته

 نیز درهرصورت، یکی از همکارانم که دوستی اندکی

با او داشت را همراه خود کردم. هنوز هم صدای 

زد. های بهرنگی در گوشم زنگ می"کمک" خواستن

 که حّتیشد. وقتیوقتی در آب بود و داشت غرق می

دانستم چه در توانستم نجاتش بدهم. نمیهم نمیمن

گفتند که صمد را با جا گذشت. چندنفری هم میآن

ند به ساواک ربطش یک نظامی دیده بودند. توانست

توانستم باور کنم که توِر ماهیگیِر بدهند، اّما من... نمی

آن ماهی سیاه کوچولو، در دستان من نیز بوده باشد. 



 

Romanzo_o 1883 

 ۀکردم، این بود که به ادارشاید تنها کاری که باید می

 مسئول و کتابدار یا کهجایی. رفتممی دهم یا ُنهم

 شدم."ش میآموز مشغول یا و ماندم،می اسناد بخش
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حس، صفحه را ورق زدم و زده و بیبا دستانی یخ

 نگاه متالطمم را روی خطوط بعدی چرخاندم.
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های عنوان یک افسر نفوذی یا ریاست تیم"زندگی به

روزهای خود انتظار جاسوسی، چیزی نبود که از این

ِن صدها نفر بر روی دستانم بود. حّتی اگر داشتم. خو

غایب بودم، باز هم مرگ هزاران کلمات و ابیات به 

دستور من بود و تحّمل این... برایم سخت بود. مگر 

شد که آدمی با زندگی خود چنین کند و باز، می

بختی داشته باشد؟ سرد و کبود شدن احساس خوش

ن م. آخرینوشتند را به چشم دیده بوددستانی که می

ها بر چهره من بودند. آخرین کلماتشان را من نگاه

هایشان، با من بود. شنوا بودم و آخرین خداحافظی

قسم خورده بودیم که محافظ این قلمرو باشیم. قسم 

خورده بودیم که حواسمان به امنیت کشور باشد و 

دانم گرفتن جان شاعری که نهایت تالشش چند نمی
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خواست امنیتمان را بر هم میطور بیت شعر بود، چه

هاشان هم کمی تند رفته بودند. زند. هرچند؛ بعضی

شان ساِز ناسازگاری نواختن ها، تنها عالقهبعضی از آن

شدم به وظیفه خود عمل بود و من... مجبور می

 کنم..."

پایین صفحه اندکی مچاله شده بود. جوهِر بعضی 

دس توانستم حکلمات نیز پخش شده بودند و می

ریخت. بزنم که حین نوشتن این جمالت، اشک می

ش. ای گذاشتمناباور و مبهوت، دفتر را بستم و گوشه

تر از دیگران با فهمیدم که چرا او، اندکی نرمحال می

کرد. او... نسبت به زندگی خودش ما برخورد می

ها را احساس خوبی نداشت. کاش این نوشته

کرد ه من لطف نمیقدر بخواندم. کاش اصاًل ایننمی
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آورد که در و این دفتر را هم اشتباهی برای من نمی

 طور آشفته شوم.نهایت، این

هایش رفت. که گفته بود شاهد سمت نوشتهفکرم به

ها، آخرین ها بوده. آخرین خداحافظیهمه آخرین

ها... شاید برای مأموری کلمات و حّتی آخرین نفس

زها هیچ تأثیری چیاحساس بود، اینکه حریص و بی

توانستم نزدیکی حکمت با ادبیات گذاشت. اّما مینمی

را درک کنم. شاید چندان مهربان نبود و یا 

خواست رفتار چندان نرمی از خود نشان دهد. اّما نمی

تر بود. حداقل شان... انگار متفاوتنسبت به بقیه

هایی که جان دانستم که زمین تا آسمان، با آنمی

ناهم را گرفته بودند، فرق داشت و حداقل گسارای بی

 به من مجالی برای دفاع از خودم داده بود.
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نفس عمیقی گرفتم و دفتر دیگری را برداشتم. نباید به 

کردم. کردم و ذوقم را کور میاین چیزها فکر می

ی آمده برای بهرنگهرچند، فکر کردن به اّتفاقات پیش

 را گرفته بود.  و یا حتی آل احمد، به قدر کافی حالم
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مداد را روی تن سفید کاغذ به حرکت درآوردم و 

ام را پس بزنم و از نوشتم. سعی کردم افکار تیره
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روزهای روشن بنویسم اّما هربار احساس غمی عمیق 

اش را بر روی کرد و سایهبر روی دلم سنگینی می

چنان داشتم انداخت. همام میرِع نوشتهمصرع به مص

نوشتم و فکرم درگیر حکمت بود. اویی که می

خواست دوباره به آن جایی که بود بازگردد و نمی

دوباره، درگیر پرونده ما شده بود. باز هم نویسنده و 

شاعری دیگر برایش دردسر درست کرده بود و 

خواست قلمی دیگر خشک شود. گویی، دیگر نمی

کرد. درواقع، خاطر همین بود که کمکم می... بهشاید

خاطر من، که برای خالصی از عذاب وجدان نه به

 خودش، دست به کار شده بود...

نوشتنم به درازا کشید و حّتی متوّجه گذر زمان نشده 

ام بودم. با صدای شکمم، مداد را کنار گذاشتم و تکیه
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و کردم را از ُپشتی گرفتم. باید شام درست می

کردم که مبادا های آن بنده خدا را عوض میپانسمان

هایش عفونت کند. از اتاق بیرون رفتم و خواستم زخم

وارد اتاقش شوم که متوّجه باز بودن چهارالی در 

 اتاقش شدم. این موقع شب، کجا رفته بود؟

 رسید. انگار کهاز آشپزخانه صدای اندکی به گوش می

ل د. قدم تند کردم و داخیکی، قاشق به ته ماهیابه بکش

آشپزخانه شدم که با دیدنش جلوی گاز، ابروهایم باال 

 پریدند.

 کنید؟کار میجا چیشما این-

ام شده بود. اومدم غذا بپزم. فکر کردم که شاید گشنه-

غرق نوشتن شدی و حواست به ساعت نیست. توام 

 ای؟گرسنه
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و خواست سیب زمینی داخل لگن را داخل روغن داغ 

 لی کند که تقریبًا فریاد زدم:خا

 آب سیب زمینی رو نگرفتی!-

و به محض ریختنش درون ماهیتابه، آب ته ظرف هم 

داخل روغن ریخته شد و آتش از گوشه تابه زبانه 

 کشید!

 زده به عقب پرید و ترسیده و هراسان گفت:شتاب

 این چی بود دیگه؟!-

 صدا خندیدم و جلو رفتم. دسته ماهیتابه را دربی

دست گرفتم و از روی شعله برداشتمش تا آن آتشش 

بخوابد. چندباری فوتش کردم و لبخند مرموزی بر 

 لب نشاندم.
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ست. مبداش رو اسمش سیب زمینی سرخ کرده-

شناسم، ولی دستش درد نکنه با این ابداع نمی

اش! یه سری جیک و پوک داره که فقط مزهخوش

اید قبل از خرد که بدوننش. مثاًل اینافراد ماهر می

کردن، اون رو ُشست تا موقع ریختنش توی تابه، این 

وضعیتش پیش نیاد. وگرنه ُبرد روغن و آتیشش گاهی 

تونم رسه! البته اگه بخوای، میبه دو متر هم می

اش رو هم نشونت بدم. ریختن بقیه های دیگهمدل

که نیم لیتر آب ته مواد غذایی توی روغن داغ درحالی

 ت، خیلی دیدنیه!ظرفشون هس

 

@|thecafeNostalgia| 

 



 

Romanzo_o 1892 

  

 چهارصد_و_یکم

 

های شاممان را خوردیم و پس از تعویض پانسمان

حکمت، به اتاق خود بازگشتم و دفترم را گشودم. 

خواستم تمام این چندروز، خود را غرق در نوشتن می

 ام، ازکنم تا بلکه هوای بیرون رفتن و دیدار خانواده

سرم بیرون رود و بیشتر حواسم به اخطارهای حکمت 

خواست و به ضررم دانستم که خوبی مرا میباشد. می

زد؛ اّما اگر دفتر و قلمی نبود، تحمل این حرفی نمی

 شد. آور برایم غیرممکن میدیوارهای خفقان

دوروزی گذشت و فقط دوروز دیگر تا عید مانده 

نیز بهتر شد. های حکمت بود. در این مّدت، زخم
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های توانست از خانه بیرون برود و بعضی زخممی

اش هم دیگر نیازی به پانسمان نداشتند. سر سطحی

ظهری به خانه بازگشت و باعجله، نزدیکم شد. 

ر اش را بتفاوتیکرد آن نقاب بیکه سعی میدرحالی

روی صورتش حفظ کند، نفس عمیقی گرفت و با 

 گوشه لبی باالرفته، پرسید:

 چیزی تونستی بنویسی توی اون دفتر؟-

متعّجب از این سوالش، ابروهایم را باال دادم و 

 متعّجب گفتم:

 کدوم دفتر؟ چی بنویسم؟-

 کالفه غّرید:

 دفتری که دادم توش شعر بنویسی!-
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 خوای بخونی؟خب... آره. چندتا غزل نوشتم. می-

نیازی نیست. اون دفترت رو برو بیار، باید ببرمش با -

تونی تا نیم ساعت دیگه، توی کتابفروشی خودم. می

 خوام بهت زنگ بزنم.سر چهار راه باشی؟ می

سرم را به نشان تأیید تکان دادم و با عجله، به اتاق 

سیدم، که ررفتم تا دفتر را برایش بیاورم. به محض این

 دفتر را از من گرفت و در هوا تکانش داد.

زنم. منتظرم یکتابفروشی یادت نره؛ بهت زنگ م-

 باشی.

 کردم؟ نگاهیعنی منظورش همانی بود که فکرش را می

مشتاقم را به اویی دوختم که چشمان سیاهش انگار از 

 درخشیدند. خالی میفرط شعف و خوش

 قراره خبر خوشی بشنوم دیگه؟-
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امیدوارم سحابی. فقط... اسم خودت رو که نزدی -

 پای کار؟

 عار زدم. نه، نه. حواسم بود. اسم مست-

 خوبه. پس...-

لبش را با زبان تر کرد و لبخند کوچکی زد که سرش 

را پایین انداخت تا لبخندش را نبینم. لبخند من نیز 

که بگذارد حّتی از او تشّکر عمیقتر شد و پیش از آن

 کنم، از خانه بیرون رفت.
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 چهارصد_و_دوم

 

طور از رفتنش نگذشته بود که نفهمیدم چه چند دقیقه

لباس پوشیدم و سر و شکلم را پشت روسری و 

عینک آفتابی پنهان کردم. از خانه خارج شدم و کلید 

را داخل جیب کتم فرو بردم. کت و دامنی یاسی رنگ 

ی هایخواستم احساسم را با رنگبه تن کرده بودم. می

ر قدمطمئنًا اینپوشیدمشان، نشان دهم و امروز، که می

 گرم و خوشنود بودم.

باالخره به کتابفروشی رسیدم و با سالم کوتاهی به 

فروشنده، که مردی سالخوره و مهربان بود، مشغول 

ها شدم. هرازچندگاهی هم سرک کشیدن بین کتاب

زدیم و باهم درباره اشعار موالنا و نظامی حرف می
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شمس، سعی داشت مرا قانع کند که رابطه موالنا و 

چیزی فراتر از تصّوراتم بود! خب... مطمئن بودم که 

همه دانشجویان ادبیات به این موضوع پی برده بودند؛ 

خواستند به روی خود بیاورند! وگرنه و فقط نمی

شاهدبازی میان شاعران قدیمی که موضوع 

 غریبی نبود!وعجیب

باالخره تلفن روی میز کتابفروش زنگ خورد و 

، کتاب را بستم. پیرمرد سر جای بااسترس و وحشت

خود پرید و مبهوت، تلفن را برداشت و دم گوشش 

کرد نگاه از من بگیرد و که سعی میگرفت. درحالی

 رفتار عجیبم را فراموش کند، گفت:

 الو؟ بله؛ درست گرفتید. کی؟ کدوم خانم؟... َعِنقا؟ -

 دستم را بلند کردم و هراسان گفتم:
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 ن!با من کار دارن عموجا-

 طرفم گرفت.سری تکان داد و گوشی را به

منتظرش بودی؟ یه آقای جوونیه. چه جای خوبی -

 رو هم برای منتظر موندنت انتخاب کرده!

لبخند لرزانی زدم و گوشی را بین دو دستم گرفتم. به 

گوشم فشردمش و با صدایی که از ته گلویم خارج 

 شد، زمزمه کردم:می

 الو؟-

 الو، لیلی؟-

را فرو خوردم و صاف سر جایم ایستادم.  آب دهانم

هم نه به اسم باری بود که مرا به اسم، آننخستین
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زد و این... کمی برایم غیرمنتظره خودم، صدایم می

 بود.

 آقای حکمت؟ شمایید؟-

همراه آره عزیزم. آماده شو، من تا دوساعت دیگه به-

خواد خودت رو شخصًا آقای سیفی میام دنبالت. می

 ببینه.

طوری مات به نقطه نامعلومی خیره شدم. چرا این

کرد؟ انگار که... مّدتی طوالنیست که مرا صحبت می

تر از تصّورم با من ای نزدیکشناسد و... رابطهمی

 دارد!

جا نفس عمیقی گرفتم و سعی کردم حواسم را یک

رتی پجمع کنم. االن اصاًل فرصت مناسبی برای حواس

 عجیِب حکمت نبود! هایو فکر کردن به حرف
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بـ... بله آقای حکمت؛ چشم. من... سر خیابون -

 منتظرتونم.
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 چهارصد_و_سوم

 

برگرد خونه لیلی جان، دوساعت دیگه بیا بیرون. هوا -

 سرده، بهتره بیرون نمونی.

دانستم، اّما کماکان کلمات دلیل این حرفش را می

کردم! نفس عمیقی کشیدم و اش را درک نمیانتخابی
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های موشکافانه و کنجکاو سعی کردم در برابر نگاه

 پیرمرد، لبخندی هرچند لرزان بزنم.

گردم. دوساعت بله؛ چشم. من... االن به خونه برمی-

 دیگه، کنار خیابونمون منتظر شما هستم.

 خداحافظ عزیزم.-

 خـ... خداحافظ!-

اش فشردم و با نفسی حبس شاسیو گوشی را روی 

شده، به تلفن خیره شدم. االن چه اّتفاقی افتاده بود؟! 

جدای خبری که حکمت به من داد، از لحن صحبتش 

رسید! انگار آیندی به گوش نمیاصاًل اخبار خوش

خاطر دالیلی، که... او هم با این لحن راحت نبود و به

رمرد ه پیمجبور بود که چنین با من صحبت کند. رو ب

 تر کردم.کتابفروش کردم و لبخند لرزانم را عمیق
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 دستتون درد نکنه. من...-

رفش طدو کتابی که قباًل انتخاب کرده بودم را، آرام به

 ُهل دادم و گفتم:

 برم. این دوتا کتاب رو می-

ها را داخل که آنها را برداشت و درحالیکتاب

 گذاشت، پرسید:ای میکیسه

که توی مغازه بودی، حس عذاب این خاطرفقط به-

 خری؟ کنی که داری کتاب میوجدان می

چند اسکناس از درون کیفم بیرون کشیدم و روی 

شان را پیشخان گذاشتم. با اطمینان لبخند زدم و کیسه

 در دست گرفتم.

 برم.نه عموجان. من... واقعًا از خوندنشون لّذت می-
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 پس واقعًا موالنا رو دوست داری؟-

اش خندیدم و سرم را های بینیبه چین نشسته گوشه

 پایین انداختم.

موالنا رو دوست دارم. به اشعار نظامی غبطه -

دونم... های شهریارم. نمیخورم و عاشق نوشتهمی

حّسم بهشون طوری نیست که فقط یه شاعر یا 

ام باشه. از خوندن هرچیزی که نویسنده، موردعالقه

 برم.بده، لّذت می بتونه احساسم رو قلقلک

خوبه، خوبه... بازم بهم سر بزنی خانم عِنقا. -

هایی مثل تو برای روشن موندنش کتابفروشیم به چراغ

 نیاز داره.
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 چهارصد_و_چهارم

 

مانده پولم را در کیف گذاشتم و سری به نشان احترام 

 برایش تکان دادم.

 م، عمو جان. خداحافظ شما.به روی چش-

از کتابفروشی بیرون رفتم و نفس عمیقی گرفتم. 

جای راه رفتن بر روی زمین، داشتند پاهایم به

داشتم، گاه آرام هایم قدم برمیرقصیدند! روی پنجهمی

کردم جلوی خود را رفتم و سعی میو گاه تند راه می

 قدری حالم خوش بود کهبگیرم که آن بین نچرخم! به
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توانست احوالم را دگرگون کس نمیچیز و هیچهیچ

مان سمت کوچهکند. از خیابان رد شدم و خواستم به

بروم که متوّجه بهروز شدم. تنبکش را در آغوش 

ند خواگرفته و روی آن ضرب گرفته بود. چیزی نمی

نگریست. ای دمغ، به رهگذران خیابان میو با چهره

تم. کنارش، روی طرفش رفلبخندم عمق گرفت و به

یم را نیز هاسنگ نسبتًا بزرگی نشستم و کیسه کتاب

 کنار پایم گذاشتم.

 سالم آقابهروز. احوالت انگار به راه نیست. نه؟-

ای درهم نگاهم کرد و چندثانیه بعد، انگار که با قیافه

 نمایی به رویم زد وتازه مرا شناخته باشد، لبخند دندان

 زده گفت:ذوق

 جا کجا؟آبجی! شما کجا، اینِا، سالم -
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اش خندیدم و دستی روی موهای صاف اّما آشفته

 کشیدم.

 اومدم بهت سر بزنم. قول داده بودم که میام.-

ولی آبجی، من امروز حال خوندن ندارم جوِن تو. -

موقع چاکر شما هم بمونه برای یه روز بعد. اون

 زنم!چه میهستیم، تا شب برات چه

 حالش خیره شدم و پرسیدم:یتوی صورت پکر و ب

 ست؟شده؟ چرا حالت گرفتهچی-

 ادرم ۀچی بگم واّلا! یه ننه پیر و مریضی دارم، که نن-

 و تر رو کوچیکم خواهر داره اون! بوده خدابیامرزم

. خواب رخت توی افتاده االن ولی کنه،می خشک

 تونستمی حداقل ولی نبود، پا سر اّولشم از هرچند،

 نه.بمو پاهاش روی
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توانست حال خوبم را چیز نمیگفته بودم که هیچ

 کردم انگار!خراب کند؟ خب... اشتباه می

 رفتن دکتر؟-

واّلا پا شدم رفتم سراغ چندتا دواگر و طبیب، یکی -

رو پیدا کردم بیاد ببینتش. گفت باید چندتا دارو براش 

هم که... چیزی که درمیارم، شاید پول نون بخرم. من

قدری ندارم که بشه دربیاره. ته جیبم اونفردامون رو 

 باهاش تا داروخونه ماشین گرفت!

اش انداختم و او را به خود دستم را دور سرشانه

قدر با او نزدیکتر کردم. شاید درست نبود که این

احساس صمیمّیت کنم، اّما مگر جز او و حکمت، 

چاره هم که صحبت دیگری هم داشتم؟ پسرک بیهم
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دردی یم بازگو کرده، برای چه نباید همدردش را برا

 کردم؟می

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 چهارصد_و_پنجم

 

خوای من امروز پیِشت باشم؟ هنوز دوساعتی می-

 وقت دارم.

تنبک دستش را بر روی زمین گذاشت و با حالی 

 حوصله گفت:گرفته و بی
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 توی درد بلدی بزنی آبجی؟ خیال نکنم. همون بذار-

 خودم باشم، چندساعت بعد خوب میشم...

آهم را آرام بیرون فرستادم و نگاهم را از تنبک 

اش ای به سرشانهورو رفته گرفتم. ضربه آهستهرنگ

 زدم و گفتم:

تونم بخونما. اگه تو حوصله خوندن نداری، ولی می-

 تو بزن و من بخونم. خوبه؟

 نگاهم کرد.از من فاصله گرفت و متعّجب و ناباور، 

راست و حسینی؟ آبجی من قلبم ضعیفه ها، با من از -

 ها نکن!این شوخی

قدر لبخندم عمق گرفت و ُلپش را کشیدم. این بچه چه

تک زود بزرگ شده بود و نه فقط لحنش، که تک
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کارهایش نیز رنگ بلوغ و بزرگی به خود گرفته 

 بودند.

 آره. ولی بین خودمون بمونه. باشه؟ راستی...-

یک اسکناس ده هزار ریالی نیز در گوشه کیفم برای 

روز مبادا گذاشته بودم، که به نظرم، االن بهترین زمان 

برای خرج کردنش بود. اسکناس را در کف دستش 

 گذاشتم و انگشتانش را بستم.

عنوان ُمزد هنری که تونی این رو داشته باشی، بهمی-

همراهیم قراره امروز نشون بدی. فقط باید حسابی 

ها، خب؟ من... تاحاال توی خیابون نخوندم. کنی

 یعنی... فقط برای یه نفر خونده بودم!

 به اسکناس نگاهی انداخت و زمزمه کرد:
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هم خیلی ولی من که هنوز کاری نکردم آبجی. این-

 زیاده.

ست. زحمتی که تو زیاد نیست قربونت برم. اندازه-

خوای حاال... می ها ارزش داره.کشی، بیشتر از اینمی

همراهیم کنی؟ ولی نه فقط توی زدن ها، تو خوندن 

 ام!هم باید همراهیم کنی. من خیلی ناشی

لبخند که بر روی لبانش نقش بست، توانستم نفسی از 

سر آسودگی بکشم. اسکناس را درون جیبش گذاشت 

و ضربه آرامی به رویش زد. سپس تنبکش را از روی 

باش، میان دو دستش  آمادهزمین برداشت و به حالت 

 گرفت.

 چی بزنم؟-

 شب... از ِدلکش. بلدی؟خاطِر یک-
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ه ام صبح میشچرا بلد نباشم؟ شبم کنار رادیوی ننه-

 آبجی! بریم؟

و شروع به ضرب گرفتن بر روی تنبکش کرد که 

بااسترس، لبخندی سرسری به رویش زدم. تازه داشتم 

اش باید دنبالهبردم که چه کاری را کرده بودم و پی می

گرفتم! واقعًا این چه تصمیمی بود که گرفته را می

 بودم؟!
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خواندم و باالخره به جایی رسیدیم که من باید می

ام کند. صدایم را امیدوار بودم تا بهروز هم همراهی

 صاف کردم و اندکی آن را باال ُبردم تا بهتر بشنوند. 

خیر آن شِب خوش که نوشیدم از دسِت تو، یادش به-

خبر گشتی از عاشِق / زان شب دگر بیجامی 

 سرانجامیبی

خبر، من نیارم دلم غیِر دگر مستم و بی بعد از آن شب

 نامت، کالمی

 تو هم یاد ما کن گهی، با سالم و پیامی...

های بهروز باالتر رفت و اشتیاق من نیز صدای ضربه

برای ادامه دادن، بیشتر شد. نفس عمیقی گرفتم و در 

ای که مهلت نفس کشیدن داشتم، به آن چندثانیه
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رمان داشت شلوغ کم دواطرافمان نگاه کردم. کم

شد و من... مطمئن نبودم که قدرت ادامه دادنش را می

داشتم، یا نه. استرس سر تا پایم را گرفته بود و تنها 

 هم بود.  ام بهزدهالعملم، گره زدن انگشتان یخعکس

کاش این دِل ناشکیبای ما / در آن شِب عشق و -

 رویای ما

شد چه میشد / تا ابد مست و مدهوش از آن باده می

 شد؟داده میجهان گر به کام دو دل

قدری غرق خواندن شده بودم که گذر زمان را به

ام کرد و کم همراهیکردم. بهروز هم کماحساس نمی

صدایش اوج گرفت. اشتیاق در همراهی او، ترغیبم 

کرد تا ادامه دهم و با او، چند آواز دیگر را نیز 

که مّدت  کردمخوانی کنیم. دیگر احساس میهم
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جا گذراندم و قصد بازگشت داشتم، زیادی را در آن

اّما بهروز خواست تا در کنارش بمانم که مجددًا 

آهنگ نخستمان را با هم بخوانیم و بروم. چندمین 

موسیقی بود؟ شاید چهارمی، و یا پنجمی! خسته و با 

گلویی که خشک شده بود، لبخندی به رویش زدم و 

 اش را کنار دادم.یموهای چسبیده به پیشان

 نفس کم نیاوردی؟-

ای کرد و رویش اشارهبا چشم و ابرو، به کاسه پیش

 آهسته گفت:

چیزی تا پر شدنش نمونده آبجی. فقط یه آهنگ -

خوام هم داروهای ننم رو بگیرم، هم یه دیگه! می

 دست لباس عیدی آبجی کوچیکم!
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ر طودانست که چهنقطه ضعفم را بلد بود و خوب می

مم کند! قبول کردم و دوباره ضرب گرفت تا خا

موسیقی اّولمان را مجددًا بخوانیم.  جمعیت دورمان 

قدری شده بودند که چند ردیف، بیشتر شد و آن

 کردند. دورمان را گرفته و تماشایمان می
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رغم احساس علیصدای دست زدنشان باال رفت و 

خجالتی که حال چیز زیادی از آن باقی نمانده بود، 

شروع به خواندن کردم. خواندم و بهروز نواخت و 

زدم، خبری از طور که حدس میدرست همان

خوانی نبود! به پایان موسیقی رسیدیم و دوباره هم

هایشان باال رفت. با حلقه شدن صدای دست زدن

شوّکه نگاهش کردم و دستان بهروز به دور کمرم، 

لبخندی به پهنای صورت زدم. سرش را به پهلویم 

 کرد. دیگر وقتش بودچسبانده بود و از من تشّکر می

کم به کنار خیابان بروم و منتظر حکمت بمانم. که کم

مطمئن بودم که چیزی حدود دوساعت گذشته و 

 اش پیدا شود.هرلحظه ممکن بود سر و کّله
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جمعّیت اندکی کنار رفتند و  با صدای بوق ماشینی،

دیدمش. آب جا میمتوّجه اویی شدم که نباید در این

ام، مرا به دهانم را فرو خوردم تا گلوی خشک شده

زده سرفه نیندازد. نفس عمیقی کشیدم و با دستان یخ

و پر استرس، دستان بهروز را گرفتم و او را از خودم 

 جدا کردم.

 برم. اومدن دنبالم بهروز، من باید-

 ها رو با هم تقسیم کنیم. کجا آبجی؟ بمون این-

 لپش را کشیدم و نرم گفتم:

ها برای خودت. از خواد قربونت برم. همه پولنمی-

 طرف من، برای خودت هم یه دست لباس عید بگیر.

 ها از گلوی ما پایین نمیره آبجی!ولی این پول-
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ن ردن ایهدیه من به توِا دیگه، ِا! من باید برم، گرم ک-

 جمع با خودت!

ای سرسری، وسایلم را برداشتم و با خداخافظی

طرف ماشین رفتم. حکمت از ماشین پیاده شده و به

کنار درب عقبی مانده بود. متوّجه مردی شدم که 

سمت شاگرد نشسته و با حالت عجیبی، نگاهم 

های سستم را محکمتر برداشتم و کرد. قدممی

 ی کشیدم و به هردویشانطرفشان رفتم. نفس عمیقبه

سالم دادم. خواستم چیزی به حکمت بگویم تا گندی 

که زده بودم را جمع کنم که آن مرد غریبه، که حدس 

زدم سیفی باشد، با صدایی رسا و لحنی مؤدبانه می

 گفت:
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بسیار لّذت بردم از اجراتون، خانم. صدرا بهم نگفته -

 خونه!بود که همسرش چنین زیبا می

زده و گفته بود؟ همسرش؟ با چشمانی وقاو... چه 

ابروهایی که مطمئن بودم به خط رویش موهایم 

که صدایی از آنچسبیده بودند، نگاهش کردم و بی

 گلویم خارج شود، لب زدم:

 چی میگه؟-
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 چهارصد_و_هشتم
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ه ب شک داشتم که بتواند آن لب زدنی که بیشتر شبیه

کجی بود را، بفهمد! کالفه نفسی گرفت و دستی دهن

 پشت گردنش کشید.

 لیلی این هنرش رو پیش من رو نکرده بود! -

 رویم ایستاد. کت وسیفی از ماشین پیاده شده و روبه

ای رنگ به تن داشت. موهایش هنوز شلواری قهوه

تیره بودند اّما چیز زیادی ازشان در قسمت پیشانی تا 

باقی نمانده بود. با صدایی که از شّدت وسط سرش 

 لرزید، رو به مرد گفتم:استرس می

من... این اّولین باری بود که خوندم. بهروز ازم -

که سر خیابون مطربی  ایخواست. همون... بچه

 کرد.می
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خیلی هنرمندانه و مسّلط اجرا کردید. مطمئنم خود -

 صدرا هم شّوکه شده.

نگاه حکمت بین ما دونفر چرخید و سعی کرد 

 لبخندی زورکی بزند. 

حق دارم که تعّجب کنم! اصاًل فکرش رو هم -

 قدر زیبا بخونه.کردم که ایننمی

ردند. رو کدیگر داشتند با این تعارفاتشان شرمگینم می

 به سیفی با لبخند سر تکان دادم و به حکمت گفتم:

ام د. خجالت زدهقدرها هم قابل تعریف نبواین-

 نکنید!

 جای حکمت گفت:سیفی به
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ای توی ازدواجش گرفت ولی صدرا تصمیم عجوالنه-

خانم هنرمند و مناسبی رو انتخاب کرده. بهتون تبریک 

 میگم!

هایش را من هنوز نتوانسته بودم این قسمت حرف

کرد؟ درک کنم. چرا مرا همسِر حکمت خطاب می

یرادی داشت؟ سری مگر خوِد لیلی عنقا بودن چه ا

تکان دادم و با حرف حکمت، سوار ماشین شدیم تا 

ی از انتهای سیفهای بیبرویم. تمام مسیرمان به تعریف

دانستم قدرت انجامشان را تحریرهایی که حّتی نمی

توانستم تشّکر کنم. دارم، سپری شد و من فقط می

نگاه حکمت از آینه ماشین به من بود و هروقت که 

کرد، از آینه چشمان پر همسر او خطاب میسیفی مرا 

خواست تا دوخت و انگار میخواهشش را به من می



 

Romanzo_o 1924 

ساکت بمانم و همراهیشان کنم! باالخره رسیدیم و 

سیفی جلوتر از ما پیاده شد. به محض بسته شدن در، 

طرف جلو خم شدم و آشفته، رو از بین دو صندلی به

 به حکمت غّریدم:

دائم من رو همسِر شما  جا چه خبره؟ چرااین-

 کنه؟خطاب می
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مشغول خاموش کردن ماشین در کنار خیابان شد و 

 که نگاهم کند، گفت:آنبی

به وقتش، دلیلش رو بهت توضیح میدم. تو هم -

ضررت نیست، قول همکاری کن سحابی. این کارم به

 میدم.

د ببینم... برای شما ایرادی نداره که مثاًل بذاری-

 همسرتون، بیاد و توی رادیو کار کنه؟

 نگاهی به من انداخت و مطمئن و محکم گفت:نیم

های من خوشحال میشن که تونستم به یه مافوق-

 ! کنم جاسوسی و نفوذ موسیقی ۀادار

 کار رو بکنید، نه؟شما که قرار نیست این-
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که پیاده شود، زمزمه پیش از آن در ماشین را باز کرد و

 کرد:

فکر کردی راضی کردن مدیر یه برنامه رادیویی، به -

که کوچکترین نفوذی به همین راحتیه؟ بدون این

 خرج بدم و دلیلی برای حضورم داشته باشم؟

زدم برای هایم را داخل ماشینی که حدس میکتاب

هم پیاده شدم. آن مرد حکمت باشد، رها کردم و من

خواست که ما راحت، رفت و مثاًل میلوتر از ما میج

باهم صحبت کنیم! حکمت مجبورم کرد کنارش راه 

بروم و در کمال تعّجبم، دستم را محکم گرفت. 

 خواستم اعتراض کنم که نزدیک گوشم زمزمه کرد:

 نکنی، کاری من ۀحواست باشه خالف خواست-

 !حکمت خانِم
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 تلخ و پریشان گفتم:

 یلی خودم استفاده کنید.حداقل از فام-

هام رو فراموش قدر زود حرفتونی اینطور میچه-

 کنی؟

 به او نزدیکتر شدم و آهسته پرسیدم:

دونه ایتون بوده؟ بعد... میدورهببینم؛ گفتید سیفی هم-

 کاره هستید؟که شما چی

ای حق دونستن نداره. اون... فکر غریبه نه. هیچ-

ام. که اسناد و مدارک دولتی کنه که من کارمند ادارهمی

حّتی این رو هم بهش اخطار دادم تا پیش کسی نگه. 

 هرچند، دهنش ُقرصه و بهش مطمئنم. و راستی...
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از حرکت ایستاد و مرا نیز سر جایم نگه داشت. 

چشمان سیاهش را به چشمانم گره زد و با لحنی که 

 ای جز اطاعت از آن را نداشتم، گفت:چاره

جا "آقای حکمت" و "شما" صدا کردنم سعی کن این-

ها رو بهت رو بذاری کنار. بعدًا دلیل همه این بازی

توضیح میدم. حّتی شاید خودت زودتر از من، متوّجه 

بشی. فقط به حرفم گوش کن و همکاری کن، 

 مفهومه؟
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 چهارصد_و_دهم

 

 مه کردم:سرم را تند تکان دادم و زمز

 مفهومه!-

 خوبه! حاال دنبالم بیا.-

طرف درب ورودی ساختمان و قدم برداشت و به

انگیز و رفت. داخل که شدیم، انوع صداهای دل

هایم هجوم آوردند. صداهایی طرف گوشنواز بهروح

تنهایی شاید بسیار زییا بودند اّما که هرکدامشان به

راهرویی شد که گیج شوم. شان باهم باعث میهمه

ز ای نیپلهمتشکل از چند اتاق، پیش رویمان بود. راه

در انتهای آن راهرو قرار داشت که به طبقه باال 

 آمد. از یکها، یک صدا میرسید. از هریک از اتاقمی
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های پیانو را اتاق، صدای فشردن آرام و تند کالویه

شنیدم و از اتاق دیگر، صدای کشیده شدن آرشه بر می

هایی دیگر نیز مردی های ویولن را. در اتاقمروی سی

خواند و تحریرهایش، عجیب بر روی صدای می

 ت.نشسشد، میتاری که در اتاق دیگری نواخته میسه

ای باالتر رفتیم و وارد اتاق بزرگی شدیم. به طبقه

ای شیشه اتاقی که درست در وسطش، دیواری نیمه

ز بزرگ و سویش، یک صندلی و میقرار داشت و آن

ردم میکروفون چند دستگاه دیگری که حدس می

باشند. چندنفر از مردان، هنگام ورودمان بلند شدند و 

پرسی کنند. جلو آمدند تا با حکمت و سیفی احوال

رفتارشان با من نیز خیلی مؤدبانه بود اّما سنگینی 
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ها را، که در فاصله نسبتًا دوری از های یکی از آننگاه

 داد.مشغول کاری بود، آزارم میما نشسته و 

 ای داشتسیفی رو به یکی از مردان که موهای آشفته

و ریش سفید و بلندی بر صورت نشانده بود، کرد و 

 گفت:

ایشون همون خانم لیلی عنقا هستن که شعرهاشون -

 رو بهت نشون دادم.

مرد با لبخند سری به نشان احترام برای من تکان داد 

 که سیفی ادامه داد:

 عالوه بر اشعار زیبا، صدای قشنگی هم دارن.-

مرد دستی به ریش بلندش کشید و موشکافانه نگاهم 

 کرد.
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تونی بخونی؟ حرِف آقای سیفی برای ما مدرکه، می-

 ولی باید خودمون هم بشنویم.

 رو به حکمت کردم و پراسترس، زمزمه کردم:

 جا اومده بودم!ولی من برای شعرهام این-

ن من و سیفی چرخید و سپس، رو به نگاه حکمت بی

 من گفت:

خوان صدات رو بشنون. از بابت چی فقط می-

 نگرانی؟
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 چهارصد_و_یازدهم

 

نفس عمیقی گرفتم تا آرام شوم، سپس رو به آن مرد 

 کردم.

تونم از پسش بربیام یا نه. دونم که میمن... نمی-

خوندنم، منتهی میشه به همون خوندن کنار تجربه 

خیابون پیش یه بچه مطرب! نه... نه خوندن توی یه 

 همچین جایی.

با لبخند سر تکان داد و خم شد تا استکان چای را از 

 روی میز بردارد. 

خوای، بخون. نترس. قرار بخون باباجان. هرچی می-

نیست که با بد خوندنت، اّتفاقی بیفته. هنوز هم 

هات برای ما قابل تحسینه و اّتفاقا به یکی از شعر
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آهنگسازهامون هم نشونش دادیم و داره روش کار 

بره. چرا توی این وقت مونده، کنه، ولی زمان میمی

 خونی؟یه دهن برامون نمی

ام را از هم گشودم و سعی خوردههم گرهانگشتان به

کردم کمی خود را آرام کنم. خدا لعنتت نکند 

 ن چه موقعّیتی بود دیگر؟!حکمت! ای

 ترسم!آخه... می-

ای طرف در آن اتاقک با دیوار شیشهدستش را به

ام کند و خودش، جلوتر از من قدم گرفت تا راهنمایی

 برداشت.

ترس برای چی؟ هرجا که ترسیدی، یه نفس بگیر، -

خوای بخون. اصاًل یه دلت آروم میشه. هرچس می
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ی بخون! بذار صدات هات، یا یه الالیشعر از بچگی

 خونی، نداریم.رو بشنویم، کاری به اونی که می

داخل اتاق شدیم و پشت میز نشستم. خود نیز 

ای را عقب کشید و پشتش نشست. استکانش صندلی

های مربوط به را بر روی میز چوبی قرار داد و وسیله

کاری کرد. در همان میکروفون روی میز را دست

 حال، رو به من گفت:

 ا شماره سه، شروع کن. یک... دو... و سه.ب-

ام را آزاد کردم و ذهنم را شدهنفس عمیق حبس

سوی همان آهنگی که امروز دوبار تکرارش کردم، به

سوق دادم. تنها آهنگی بود که امروز حداقل دوباری 

دانستم که کجاها، باید اوج تمرینش کرده بودم و می

د و کجا باید هایش، تحریر داربگیرم و کدام قسمت
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تر بیاورم. چشم بستم و شروع به ُتن صدایم را پایین

قدری غرق در متن آن آهنگ بودم خواندن کردم. به

که حّتی متوّجه نشدم چه زمانی، آن را به اتمام 

رساندمش. با صدای دست زدنی، آرام الی پلک 

 امگشودم و در عین ناباوری و تعّجبم، آن مرد کناری

ر تحسین بر لب نشانده بود. برایم لبخندی بزرگ و پ

لیوان آبی ریخت و مقابلم قرارش داد. درخشش 

چشمانش، حتی از پس قاب مربعی عینکش نیز 

 مشخص بود.

 آفرین باباجان. خیلی خوب بود!-
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 چهارصد_و_دوازدهم

 

اش سپس کاغذی را از کشوی میز کوچک کناری

 کشید و پرسید:بیرون 

 اسمت چی بود؟ لیلی؟-

 بله آقا. لیلی عنقا. -

 نگاهی به حکمت انداخت و آرام پرسید:نیم

 شوهرته؟ با هم اومدید؟-

منظور بود اّما باز هم مورمورم شد. که حرفش بیبا این

 جور کردم و سریع گفتم:وخود را جمع

 تون.بله با اجازه-
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و باالخره، از چند لحظه دیگر هم مشغول نوشتن شد 

، هم به دنبالش رفتم و کنار بقیهپشت میز بلند شد. من

 در سالن اصلی نشستم و منتظرشان ماندم.

حکمت سرش را نزدیک به من کرد و آرام زمزمه 

 کرد:

 ها!و جلب توّجه کنی قدر خوب باشیقرار نبود این-

طوری من رو به اجتماع شما هم قرار نبود این-

 ... چی میشه؟برگردونید! االن

ای باال انداخت و دست به سینه، به سیفی و دو شانه

 مرد دیگر که باهم مشغول صحبت بودند، نگریست.

ریزن. هرچی که دونم. شاید دارن برنامه مینمی-

 هست، خیر باشه!
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خواستم حرفی در پاسخ به حکمت بزنم که آن مرد 

 مسن، رو به من گفت:

اید تمرین و تکرار لیلی خانم... صدات خوبه؛ ولی ب-

صدا و های خوشجا برای خوانندهداشته باشی. این

تونه باهات کار کنه، کاِرمون، معّلم آواز داریم. میتازه

که توی هنر ولی زیاد هم الزم نیست. فقط برای این

ای بشی، میگم. این نوع خودت یه شخص حرفه

صدای بم و آلتویی که تو داری، فقط چندتا از 

مون دارن. یکیش که ای خانم این دورههخواننده

همون بانو دلکشه، که تونستی خیلی خوب آهنگش 

رو اجرا کنی. چندتا خواننده پاپ نوظهور و قدیمی 

هم هستن که صدای آلتوی دلنشینی دارن، ولی 

هم با این صدای خواننده توی سبک سّنتی اون



 

Romanzo_o 1940 

دلنشین، خیلی کمیابه. حاال چیزهایی دیگه رو، درباره 

عت کاریت و هزینه تمرینت که قراره از حقوقت سا

ای رو توی قراردادت کسر بشه و هر بند و شرط دیگه

خونی، االن حوصله نویسم و بعدًا سر وقت میمی

مونه موافقت خودت و گفتنشون رو ندارم! می

همسرت؛ که به محض قبول کردنتون، قرارداد رو 

 کنیم.تقدیم شما می
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 چهارصد_و_سیزدهم
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تمام تنم از شّدت استرس و هیجان یخ زده بود. حّتی 

ام هم یخ زده بودند! رو به ها و نوک بینیگوش

اش، خطابش حکمت کرده و سعی کردم طبق خواسته

 کنم.

کم برای من نظر تو چیه؟ باید... قبول کنیم؟ یه-

 روی نیست؟زیاده

یان هردو دستش گرفت. گرمای ام را مزدهدست یخ

آرام، کرد و آرامکم یخم را آب میدستانش داشت کم

 .فهمیدمفشار آهسته انگشتانش به دست خود را می

ای جز درخشیدن روی توی هنرت؟ چه نتیجهزیادی-

 تونه داشته باشه؟خودت می

 دونم... خب... نمی-
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 سو گفت:سیفی از آن

ون استاد آواز و دو دلی نداره که خانم! شما بد-

های تخّصصی هم تونستید خیلی خوب از تمرین

پسش بربیاید. بعد قرار نیست که توی تلوزیون اجرا 

کسی هم قرار نیست کنید؛ پشت میکروفونه. هیچ

زده حواستون رو پرت کنه یا با دیدنشون خجالت

بشید. هرچند، من قدرت اجرای زنده شما رو هم 

 تونیدنی نداره. تازه، میدیدم، پس... اصاًل جای نگرا

 ها، از اشعار خودتون هم استفاده کنید.توی آهنگ

ز این ام ادانستم که با پذیرفتنش، قرار بود زندگیمی

رو، به آن رو شود. حّتی ممکن بود که دیگر آن مِن 

سابق نباشم. اّما... شاید کار کردن در رادیو، 

ویی ا توانست صدای مرا به اویی که باید، برساند.می
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بار صدای "لیال" را شنیده بود و حال، به این که یک

توانست مرا بشناسد. سپرد، میدختر نیز گوش می

البّته... امیدوار بودم تا در شرایطی باشد که در کمال 

ای که آرامش، رادیو روشن کند و به برنامه رادیویی

قرار بود از یک موجی متغّیر پخش شود را گوش 

گرفتم و سرم را باال آوردم. به آن کند. نفس عمیقی 

نفسی که در بهمرد مسن چشم دوختم و با اعتماد

 دست آورده بودم، گفتم:همین مّدت کوتاه به

کنم و... امیدوارم که کنم. تموم تالشم رو میقبول می-

 سربلندتون کنم...

جا ماندم و طور چندساعت دیگر را در آننفهمیدم چه

هان بچرخانم و حرف بزنم. در توانستم زبانم را در د

کردم انگار. حرف زدنم، قدم ها سیر میآسمان
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برداشتنم و حّتی نفس کشیدنم انگار واقعی نبودند. 

شرایط عجیبی برایم پیش آمده بود که اصاًل تصمیمی 

های دیگری برای برای آن نداشتم. انگار خدا برنامه

 م.ماندمن داشت و فقط باید منتظر اّتفاقات بعد می
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 چهارصد_و_چهاردهم

 

از ساختمان بیرون آمدیم و سوار ماشین شدیم. به 

که حکمت ماشین را روشن کرد، رو به او محض این
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آمد، کردم و با صدایی که انگار از ته چاه بیرون می

 پرسیدم:

 االن چی شد؟!-

نیشخندی زد و فرمان را چرخاند تا ماشین را به 

 خیابان اصلی هدایت کند. 

 شد سحابی؟نظر خودت چیدونم. بهنمی-

چیز خیلی عجیب بود. هنوز هم شک دارم که همه-

 واقعی بودن یا نه.

به قرارداد توی دستت نگاه کن. امضاش هم کردی -

 دیگه، نه؟

 مزمه کردم:به کاغذ امضا شده در دستم خیره شدم و ز
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ها جّدی و واقعی بودن انگار... ولی من همه این-

 اصاًل قصد این کار رو نداشتم آقای حکمت. من...

کم اسمم رو صدا کن، توی دهنت بچرخه، عادت کم-

 کنی. نباید پیش کسی قاف بدی. 

یاد آن قضیه افتادم و کالفه سر جایم تکانی خوردم. 

 و پرسیدم:دستی به پایین کتم کشیدم و رو به ا

رسیدن. مگه با های خوبی به نظر میها که آدماون-

که من یه دختر مجّردم، چه اّتفاقی قرار فهمیدن این

 بود بیفته؟

ه ها محدود بشقرار نیست ارتباطت فقط به همین آدم-

ها، سحابی. حضور توی رادیو و بودن بین این آدم

 ههای دستسمت اوج. خواننده یعنی قدم برداشتن به

دو و سه زیادی هستن که آرزو دارن فقط یه بار، 
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ها مالقات کنن. شانس تو رو داشته باشن و با این آدم

و حاضرن هر بهایی بابتش بپردازن. ولی تو... نباید 

هیچ بهایی بابت هنری که داری، بدی. تنها کاری که 

 باید بکنی، اینه که از شرایطت لّذت ببری.

 م:مغموم و غرق در فکر، پرسید

عجیب نیست که مِن تازه از راه رسیده، آرزوی -

جا کنم اینها رو صاحب شدم؟ حس میخیلی

 عدالتی شده. من... این وضعّیت رو دوست ندارم.بی

که نگاهم کند، با جّدیت آنداخل خیابانی شد و بی

 گفت:

پای هنر و استعدادت در میون بود؛ نه فقط -

اش. موعهدرخواست من و رودربایستی سیفی و مج

دیدی که؛ من حّتی پیشنهاد خوندنت رو ندارم و 
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خودش عنوان کرد. حضور من، فقط یه کلید برای 

ها رو ورودت به اون ساختمون بود. همین! بقیه قدم

 خودت برداشتی.

کاغذ قرارداد را تا کردم و درون کیفم قرارش دادم. 

هم گره زدم و با استرس و نگرانی، رو به دستانم را به

 کردم و پرسیدم: او

 شما که قرار نیست توی این مسیر تنهام بذارید؟-

نگران نباش. تا وقتی که پِر پرواز دربیاری، کنارتم. -

کشم کنار. وقتی پریدی، با خیال راحت خودم رو می

تونی هر کاری بکنی و چه بسا، برگردی موقع میاون

 ات.پیش خانواده
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 چهارصد_و_پانزدهم

 

به خانه رسیدیم و جلوتر از او، داخل شدم. به محض 

هایم، به آشپزخانه پناه بردم تا عوض کردن لباس

هنگام غذا پختن، به اّتفاقات پیش آمده فکر کنم. 

خواستم افکارم را خیلی درگیِر اّتفاقاتی کنم که نمی

مت سهنوز قطعی نشده بودند، ولی ناخوداگاه فکرم به

شد. نفس های سیفی و حکمت کشیده میحرف

عمیقی گرفتم و به حکمت فکر کردم. به آن مرد 

خلقی که امروز به طرز عجیبی، عجیب و کج

رفتار و صمیمی شده بود. خب... اگر خوش
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کنم  شانخواستم با حکمِت چندهفته پیش مقایسهمی

که اصاًل این، همان آدم نبود. همان آدم اخمالودی که 

بست. ا چشمان سیاه و لحن سردش، دهانم را میب

ها را داخل قابلمه نفس عمیقی گرفتم و سیب زمینی

گذاشتم تا آب جوش ریختم. برای شام کوکو می

زودتر به اتاقم بازگردم و مشغول نوشتن بشوم. 

قدر هم که خواندن را برایم صالح دیده بودند، هرچه

 ر بگذارمش. توانستم قلمم را ببوسم و کنااّما نمی

شاممان را در سکوت خوردیم و به اتاقم بازگشتم. 

داد که خواستم خطابش کنم، اخطار میهربار که می

توانستم دیگر جمع صدایش نزنم و من حّتی نمی

نامش را بر زبان بیاورم! روز بعدش، حکمت گفت که 

سیفی با او صحبت کرده و گفته برای کسب اجازه، 
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 آنانی که باید، فرستاده بود.موسیقی ضبط شده را به 

رغم انتظارشان، از این نسخه بازخوانی گفت علیمی

توانستم چنین چیزهایی استقبال کردند. هنوز هم نمی

شد که در یکی دو را به خود بقبوالنم. اصاًل مگر می

 چنین تغییر کند؟هفته، شرایط این

چندساعتی به تحویل سال مانده بود. رادیو را روشن 

ی هایطرف نیز میوهبودم و گوشم به آن بود. اینکرده 

کشیدم تا که حکمت خریده بود را دستمال می

خشکشان کنم و در ظرف بچینم. دّومین باز بود که 

بار، وقتی گذراندم. یکهایی غریبه میعیدم را نزد آدم

تازه عروِس آن عمارت منحوس شده بودم و االن 

وجه هیچه قبل، بههم... کنار مردی بودم که تا سه ما

 شناختمش. نمی
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ظرف میوه را نیز بر روی میز گذاشتم و کنار رادیو 

ام تکیه زدم و نشستم. سرم را به دسته مبل کناری

چشم بستم. صدای رادیو در سرم بود اّما متوّجه 

شدم. موسیقی آشنایی را پخش هایشان نمیحرف

 مکردند و لبخند کوچکی بر لبم نشست. قرار بود ساَل

را با صدای دلکش، تحویل کنم. هر لحظه منتظر 

شنیدن صدایش بودم که با شنیدن صدای آشنایی، 

هایم به ناگاه باز شدند و صاف، سر جایم پلک

 خبر بود؟!جا چهنشستم. این
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 چهارصد_و_شانزدهم

 

. آب دهانم را فرو خوردم و به حکمت نگاه کردم

رویم نشسته و پا روی پا انداخته بود. روزنامه در روبه

طرف رادیو خم شد. دستش را پایین آورد و به

 چشمش بین من و رادیو چرخید و آرام پرسید:

 این صدای تو نیست؟-

دونم! صدای منه؟ ولی... چرا االن پخشش نمی-

کردن؟ اونی که ضبط کردیم... فقط یه تست برای 

 هاشون!سه پخش توی برنامهخودشون بود، نه وا

حرف، به رادیو چشم دوخت. سری تکان داد و بی

 العمل خاصی، زمزمه کرد:هیچ عکسآرام و بی



 

Romanzo_o 1954 

هرحال، قراردادت رو امضا کردی. حق اعتراض به-

 که نداری!

لحظه سال تحویل رسید و هردویمان، کنار هم نشسته 

 هو به رادیو خیره بودیم. تمام تالشم را کرده بودم ک

و ماهی را از  سفره هفت سین خوبی بچینم. سبزه

بازار خریدم، چند سّکه پنج رسالی از ته کیفم پیدا 

 هفرستاد برایم بهروز ۀکردم و سمنو و سنجد را هم نن

 گفت و داد من به نیز ریالی هزار یک بهروز! بود

 گرفتمی وجدان عذاب گفت! است روزم آن دستمزد

 کرد. ج میخر خودش را هاپول همه اگر

صدای شلیک توپ آمد و شروع به نواختن موسیقی 

دلنشین لحظه سال تحویل کردند. نفس عمیقی گرفتم 

و ناخوداگاه لبخندی بر لبام نشست. امیدوار بودم که 
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حداقل امسال، زندگی روی خوشی به من نشان دهد. 

مت سپیج کنار پایم را برداشتم و بهروزنامه بسته

 حکمت گرفتمش.

 نوت مبارک! سال-

ر اش را ببا تای ابرویی باالرفته نگاهم کرد و روزنامه

 روی پاهایش گذاشت.

 قرار بود هدیه بگیریم؟ من چیزی نگرفتما!-

 لبخندم عمیق گرفت و هدیه را به دستش دادم.

شا به اندازه وافی برای من زحمت کشیدی. دیگه -

 تونی بدی؟ای میچه هدیه

 شوخی پرسید: قدردان نگاهم کرد و با لحن
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ببینم؛ با پول خودم، برای خودم هدیه گرفتی -

 سحابی؟

 ای زدم و گفتم:با پا، به ساق پایش ضربه

خیر گرامی! با اولین دستمزدم خریدمش! بهروز -

نتونست تنها خرجش کنه، اومد یه اسکناس هم کف 

 دست من گذاشت!

روزنامه پیچیده شده دور کادو را پاره کرد و وسایل 

دار روشن، و را بیرون کشید. یک پیرهن دکمهداخلش 

یک دفتر جلد سخت برایش گرفته بودم. با اشاره 

 بهشان، گفت:

 دستت درد نکنه؛ ولی رنگ روشن؟-
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م بار های بپوشی. یهنمیشه که فقط سیاه و سرمه-

 کرمی به تن کن.

کرد و کنای گذاشت. دفتر را باز کرد و  پیرهن را تا

 زمان با ورق زدنش، کنجکاو پرسید:هم

دونی من زیاد اهل دفتر یکی برای چیه؟ تو که میاین-

 نویسی نیستم.
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کمی نظرم نیاز داشتی. باید بنویسی که یهخب... به-

 سبک بشی.

 تو دفتر قبلیم رو خونده بودی، نه؟-

مه حرفش را خواستم انکارش کنم که خودش ادا

 گرفت:

هم کل گیرم بهت. منای نمیهرچند، خرده-

هات رو خوندم. ولی... هردوش بین ما یه راز نوشته

 مونه. مفهومه؟باقی می

 سرم را تند تکان دادم.

 بله، مفهومه!-

شب را به هر زحمتی که بود، خوابم برد. فردایش، به 

محض طلوع، از حکمت اجازه گرفتم تا به 
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دانستم که کارم درست بود، یا بروم. نمیفروشی کتاب

کردم تا قلبم آرام ها صحبت مینه. اّما... باید با آن

فروشی شدم و کنار پیشخان گیرد. داخل کتاب

ا پا کردنم را دید، بپا و آنایستادم. کتابفروش که این

 بخشی پرسید:لحن آرامش

 خوای؟چیزی شده باباجان؟ چی می-

نم که میشه از تلفنتون استفاده خواستم بدوخب... می-

تونم تا باجه تلفن برم، کنم؟ پولش رو هم میدم. نمی

 هوا سرده!

 طرفم هل داد.سری تکان داد و تلفن را به

 خوای زنگ بزن.البّته، بابا. بیا. به هرکسی که می-

اسکناسی را بر روی میزش گذاشتم و شماره تلفن 

را جواب که تلفن سمساری را گرفتم. به محض این
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ای دادند، گفتم تا آقابزرگ را صدا بزنند. چنددقیقه

گذشت و باالخره توانستم صدای گرفته و پر بغضش 

 را بشنوم.

 لیالجان؟ سالم بابا... حالت خوبه؟ -

ام را گرفتم و نفس عمیقی کشیدم. جلوی لرزش چانه

سرم را باال گرفتم و به سقف زل زدم تا اشکی پایین 

لبریز شدند و قطرات اشک، بر  نچکد اّما چشمانم

 های سردم ُسر خوردند.روی گونه

سالم آقابزرگ. من خوبم. شماها خوبید؟ همه -

 طوره؟ وضعیتش بهتر شده؟سالمتن؟ مامان چه

آخه چی بگم من بهت دختر؟ نصف جونمون مونده -

قدر هم که مهران میگه آروم باشیم و پیش تو. هرچه
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ترکه بابا! ِکی یچیزی نیست، ولی قلبمون داره م

 گردی پیشمون؟ برمی
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دورتون بگردم. من... باید یه مّدت دیگه هم دور -

 خاطر من کّلیتونم آقابزرگ. بهبمونم ازتون. شرمنده

 عذاب کشیدید.
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من رو سیاهم که نتونستم کاری برات بکنم. -

خبری گذاشتی و جا توی بیرو اینپدرسوخته ما 

 رفتی، حاجی حاجی مّکه؟

هایم خندیدم و کف دستم را پای چشمم میان گریه

کشیدم. نفس عمیقی گرفتم تا اندوه صدایم اندکی 

 کمتر شود.

 آقابزرگ رادیوتون روشنه؟-

رادیو همیشه روشنه. روی همون موجی که همیشه -

 طور؟بود. چه

اش حوالی ظهر رنامهبهش گوش بدید. فکر کنم ب-

 جا پیدام کنید.تونید اونباشه. می

 متعّجب پرسید:



 

Romanzo_o 1963 

خوند، بذار ببینم! اونی که دیروز عصر داشت می-

خودت بودی؟ همون خواننده جدیدی که... اسم 

ات هم از مستعارش چی بود خدا؟ یادمه توی نامه

 همون اسم استفاده کردی.

داخل  هایمیان اشک لبخند زدم. هنوز هم نوشته

 ام را به یاد داشت؟نامه

 شیفته.-

 آخ، آره. تو... خواننده شدی؟-

توانستم بیشتر از این توضیح بدهم و وقت نمی

ده کم زمان خداحافظی رسیکتابفروش را نیز بگیرم. کم

خواستم هم جزئیات را کردم. نمیبود و باید قطع می

 جا، برای آقابزرگ بازگو کنم. پس گفتم:در این
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کم باید قطع کنم. بازهم آقا بزرگ... من کمآره. -

 نویسم. حواستون بهزنم. یا براتون میبهتون زنگ می

 ها هم باشه. منتظرم باشید، باشه؟مامان این

باشه باباجان، باشه. صدات رو که شنیدم، دلم باز -

ذارم کنم. میشد. از این به بعد، موج رو عوض نمی

قط... به کسی که ها بمونه. فکه روی همون موج گل

 چیزی نگیم، نه؟

نه قربونتون برم. بین خودمون بمونه. یادتون نره، -

 من... به اسم مستعارم نیاز دارم.

خداحافظی سریعی با او کردم و گوشی تلفن را روی 

شاسی فشردم. نفس پر آهی کشیدم و خیره به طرح 

چوبی میز شدم که صدای کتابفروش، مرا از عالم فکر 

 .بیرون کشید
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 تونی برگردی؟ای باباجان؟ نمیدلتنگ خانواده-

 لبخندی زورکی زدم و نگاهش کردم.

جا کار داره. مجبورم مّدتی رو نه. همسرم... این-

ازشون دور باشم. این موندنمون هم موّقته؛ زود 

 گردیم پیششون.برمی
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دلت غم راه نده. دختر من هم عروِس شیراز اصال به -

جا رو بیشتر کرد، ولی االن اونشده. اوایل غریبی می

کم از خونه پدری خودش دوست داره. تو هم کم

 کنی...عادت می

دوباره از او تشّکر کردم و پس از خرید چند کتاب 

دیگر، به خانه بازگشتم. چندروزی گذشته بود که 

 صحبت کرده که برای ضبطحکمت گفت سیفی با او 

جا برویم. میل و رغبتی به رفتن آهنگی دیگر، به آن

خاطر قرارداد و جریمه فسخ آن، مجبور نداشتم اّما به

شدم که همراه حکمت شوم. هدف من، لیلی عنقا 

که خواستم شعرهایم شنیده شوند. نه اینشدن بود. می

 ها پخش شود.شیفته نامی باشم و صدایم، در برنامه
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توانستم زمان را به عقب برگردانم و حداقل کاش می

 خوانی نکنم.با بهروز هم

وارد سالن اصلی شدیم و سیفی آمد تا مرا به همان 

گفت که موسیقی اتاقک ضبط راهنمایی کند. می

دیگری از دلکش را بخوانم. گفت باید با بازخوانی 

ها بیفتد و شناخته شروع کنم که نامم بر سر زبان

گفت مردم دوست دارند که خاطرات می بشوم.

ها، دیگر دورشان، برایشان زنده شود و در این زمان

خاطره خوشی برای ماندگاری و ثبت در ذهنشان 

وجود نداشت. موسیقی موردنظر سیفی، "عاشقم من" 

ید. کشبود و باز بار دیگر، مرا با دلکش به چالش می

ایم بر بیهای او توانستم از پس موسیقیهرچند که می

طور راهم را شروع کنم و فقط که بخوام ایناّما... این
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اشعار دیگران را بازخوانی کنم، برایم کمی ناخوشایند 

 بود. 

پس از پایان ضبط، سیفی مرا به دفتر اصلی برد و 

خواهد با من صحبت کند. کنار حکمت گفت که می

م را زور حواسنشستم و بالفاصله، دستم را گرفت. به

مان گرفتم و سعی کردم ستان در هم گره خوردهاز د

 صاف سر جایم بنشینم.

 خواستید بگید؟خب... چیزی می-

جا شد و لبخند پهنی روی صورت پشت میزش جابه

 نشاند.

بعد از هفته پیش که سه بار آهنگت پخش شد، یه -

خواد روی گفت که میآقایی باهام تماس گرفت. می

و شرطش، اینه که  مون سرمایه گذاری کنهبرنامه
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پخش صدای شیفته توی رادیو ادامه پیدا کنه. اّول فکر 

که باهام قرار کردم که شوخی یا تعارفه، تا اینمی

گذاشت تا بیاد دفتر. اومد و... مبلغ زیادی رو پیشنهاد 

کرد. گفت تا دستمزد تو و حقوق بقیه رو هم باال 

ه توی ک کردمببریم و کیفیت کار باالتر بره. فکر نمی

 طرفداری پیدا کنی!چنین  همین یک هفته اول، این

در همان لحظه، اسامی مردان مختلفی در سرم صف 

 شان باشند.خواست که همهقدر دلم میبستند و چه

 فامیلیشون رو نگفتن؟-

جای توی قراردادمون یه اسمی ذکر شده. ولی... به-

اسم خودش، اسم وکیلش توی قرارداد نوشته شد. 

خواست که نام خودش تو این کاغذها باشه. نمی

 گفت براش دردسرساز میشه!می



 

Romanzo_o 1970 

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 چهارصد_و_بیستم

 

ا شد نام خود ریعنی چه کسی بود که حّتی حاضر نمی

در قرارداد ذکر کند؟ و دلیل این پنهان شدنش چه 

 کرد؟میچنین از من حمایت بود؟ اصاًل چرا باید این

اش رو به خاطر دارید؟ چه شکلی بودن؟ چهره-

 شاید... شاید بشناسمشون.
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واال چی بگم... حدودًا پنجاه و پنج، شش ساله -

خاطر ندارم. موهای شدن. اسمشون رو هم بهمی

های روشنی داشتن. جوگندمی و چشم

 شناسیدشون؟می

حال ندیده بودم و مردی با این مشخصات را تابه

اش، برایم جای تعّجب داشت. سری بگیهمین غری

 زمان با بیرون فرستادن نفسم، گفتم:تکان دادم و هم

روزی با وکیلشون قرار صحبت بذارید تا میشه یک-

هم برای باهاشون حرف بزنم؟ دادن چنین مبلغی اون

ست شروع به کار کرده، هفتهای که تازه یکخواننده

 خیلی عجیبه.

. کنمدن، باهاشون صحبت میبله، حتمًا. هروقت اوم-

 فعاًل بفرمایید، چایتون سرد شد.
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کردم ولی تمام با سیفی و گاه، حکمت صحبت می

که فکر و ذکرم پیش آن مرد میانسال غریبه بود. کسی

شناسد و برایش اهمّیت داشتم. زدم مرا میحدس می

امکان نداشت که آدمی در راه رضای خدای برای 

هزینه کند! که اگر  ای نوظهور چنینخواننده

ها خواستند، صدها نفر بهتر از من، در این برنامهمی

 حضور داشتند.

به خانه بازگشتیم و به محض سوار شدنمان، حکمت 

شروع به سوال پرسیدن از آن مرد مرموز کرد. که در 

شناسم" از دانم" و "نمیپاسخ هر سوالش، یک "نمی

رگم گرفت! آخرسر، طاقت نیاوردم و سردمن می

 گفتم:
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شناسم! آخه حّتی اگه خدا من چنین آدمی رو نمیبه-

ام هم باشه؛ چرا مستقیم نیومده سراغ خودم؟ خانواده

 یا منتظر نمونده که من بیام و حداقل ببینمش؟ 

 میگم... نکنه اونی بود که دنبالشی؟-

که جلوی خودم را گرفته طرفش چرخیدم و درحالیبه

 ، غّریدم:بودم تا مشتی نثارش نکنم

اون پنجاه، شصت سالشه؟! بعد گشته، من رو پیدا -

 کرده، ولی خودش رو نشون نداده؟ عمرًا اون باشه.

نفس عمیقی گرفت و ماشین را روشن کرد. تمام 

مسیر بازگشت به خانه، هردو غرق در فکر و 

حدسیات خود بودیم. به آن مرد میانسال و موهای 

، به هیچ کردم و در آخراش فکر میجوگندمی

کسی در اطرافم نبود که این رسیدم. هیچمی
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ش هایخصوصیات را داشته باشد. شرایط و درخواست

هم برای یک فرد غریبه، بیش از حّد انتظارم بود و 

توانستم از فکرش بیرون بیایم. به راستی، او که نمی

هم ریخته و ما را درگیر طور ذهنمان را بهبود که این

 خودش کرده بود؟
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 فصل هجدهم
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 ۹۴۳۱خرداد 

 

 شد وبار در استدیو ظاهر میای یکلیلی عنقا، هفته

کرد. دوست داشتم به بازخوانی جدیدی را ضبط می

های سّنتی بروم اّما سیفی از من سراغ موسیقی

نم. خواست تا در همین سبک پاپ باقی بمامی

گفت حاال این سبک طرفدار بیشتری دارد و در می

ها زمانشان را صرف ضبط دورانی که بیشتر برنامه

کنند، بهتر است من اندکی پاپ های سّنتی میموسیقی

توّجه به اعتراضات گاهی هم بیبخوانم و هرچند، گاه

خواندم. چشم بر سیفی، آوازی در دستگاه اصفهان می

و دو ماه سپری شده بود. روی هم گذاشته بودم 

ماهی که "شیفته" شده بود مبحث گرمی در یک
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های هنری و ادبی، و حّتی در بعضی مجّلات نیز محفل

خورد که به شیفته اشاره هایی به چشمم مینوشته

شد در کردند. آن خواننده نوظهوری که حاضر نمیمی

ها و شوهای تلوزیونی حضور پیدا کند و پشت برنامه

 تعاری، پنهان شده بود. نام مس

با من جلوی دوربین  اصرارهای سیفی برای مصاحبه

فایده بود و وقتی حکمت به دادم رسید و بی

درخواستش را رد کرد، دیگر اصراری از سوی او 

قدری با اخالق حکمت آشنا ندیدم. این مّدت، آن

شده بود که بداند نباید روی این چیزها اصرار کند و 

داشتی، ون اویی بودم که بی هیچ چشمقدر ممنمن چه

 کرد.طور حمایتم میاین
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در این مّدت، فقط دوبار توانستم با آقابزرگ تماس 

دادم و او نیز بگیرم. به او خبر از احوال خوبم می

گفت که حال مادرم بهتر شده و منتظر بازگشت می

من هستند. شاید فقط چندهفته دیگر برای دوری 

تم بسکم، باید ساک و چمدان میمازشان کافی بود و ک

که به خانه بازگردم. اّما از آخرین تماسم با آقابزرگ، 

شد که خبر از او گذشت و مّدتی میای میچندهفته

 نداشتم.

ویم، که به سراغ ضبط بربه استدیو رفتم و پیش از این

سیفی مرا به کناری کشید تا با من صحبت کند. شک 

ر دیده بود و نداشتم که چشم حکمت را دو

خواست دوباره درخواست مصاحبه دیگری بکند. می

 اّما با حرفی که زد، من هم در فکر فرو رفتم.
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ای در رادیو داشته گفت که حداقل باید مصاحبهمی

قرار  کند که شیفتهگفت مستقیم اعالم نمیباشیم. می

است برای مصاحبه زنده بیاید و به آنان خواهد گفت 

و ساعت، منتظر یک اّتفاق جذاب و که در فالن روز 

ام کرده بود که قرار نیست شنیدنی باشند. راضی

تصویرم در جایی نشان داده شود و فقط صدایم، طبق 

معمول از رادیو شنیده خواهد شد. با این تفاوت که 

هایی شخصی معمولی و پرسش سوال جای مصاحبهبه

ای که ممکن است برای من و حکمت و حرفه

ز شود، فقط با تماس گیرندگان صحبت دردسرسا

 خواهم کرد.
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 چهارصد_و_بیست_و_دوم

 

ها را وصل طرف، تماسایده بدی هم نبود. در آن

زدم. هیچ فرقی با کردند و من فقط حرف میمی

هایم در رادیو نداشت و مطمئن بودم که پخش آهنگ

 ر بیایم.توانم از پسش بمی

های سیفی باالخره روز موعد فرا رسید و طبق وعده

ها، زمان اجرای برنامه زنده رسید. پشت برنامهدر میان

سوی میکروفون نشستم و نفس عمیقی گرفتم. در آن

شیشه، سیفی را دیدم که با انگشتانش، شروع به 

شمارش کرد. مجری دیگری که کنارم نشسته بود، 
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، شروع به صحبت دمی گرفت و با صدایی رسا و گرم

 کرد. 

بنام ایزد منان. هوای تازه؛ برنامه شماره ششصد و -

پنجاه و چهار. این برنامه، با همکاری سیفی، نیما 

پرور و مجیدی تنظیم گردیده. آهنگ حقی، عادل روح

در دستگاه ماهور از استاد علینقی وزیری، اشعار از 

 ایبرنامه همراه ویژهسعدی، گوینده مهری صداقت، به

 با حضور ستاره نوظهور برنامه، شیفته.

کالمی پخش شد و با همان لحظه، صدای موسیقی بی

نفسی حبس شدا در سینه، به خانم صداقت خیره 

شدم. دستش را به نشان دلگرمی بر روی دستم قرار 

داد تا آرامم کند. همان لحظه، ناخوداگاه سر چرخاندم 

و، کنار سو با چشم به دنبال حکمت گشتم. در آن
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سیفی نشسته بود. برایم سری تکان داد و لبانش را 

اندکی به نشان لبخند کج کرد. همان برای به دست 

آوردن اعتماد به نفسم کافی بود! با صدای خانم 

 سمتش چرخیدم.صداقت، دوباره به

به از تو مادر گیتی به عمر خود فرزند / نیاورد که -

 همین بود حد زیبایی. 

و وصالش دمی میسر شد / میسرش هر آن که با ت

 نشود بعد از آن شکیبایی.

درون پیرهن از غایت لطافت جسم / چو آب صافی 

 در آبگینه پیدایی.

مرا مجال سخن بیش در بیان تو نیست / کمال حسن 

 ببندد زبان گویایی.
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طرفم ُهل داد و لبخندی به رویم میکروفون مرا آرام به

 زد.

پیش از آغاز برنامه روزانه قرار بر این گذاشتیم که -

گویی وخود، همراه با شخص عزیزی، با شما گفت

تر داشته باشیم. برنامه امروز ما بسیار زیباتر و شنیدنی

خواهد بود، با حضور ستاره نوظهور و جوان ما، بانو 

هیم وگو سشیفته. قرار هست که شما نیز در این گفت

ت انمان صحبباشید و با تماس برنامه ما، با بانوی جو

 کنید. شماره تماس...

هایش را به نشان تأیید سپس رو به من چرخید و پلک

 بر روی هم گذاشت. 
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 چهارصد_و_بیست_و_سوم

 

کنم به شما، خانم عزیز. خیلی ممنونم سالم می-

ازتون که افتخار حضور در این برنامه رو دادید. 

 کنید؟و معرفی میخودتون ر

طرف میکروفون خم نفس عمیقی گرفتم و سرم را به

 کردم.

کنم به شما و تمام با نام و یاد خدا، در ابتدا سالم می-

شنوندگان برنامه هوای تازه. من... لیلی عِنقا هستم، 

حالم که امروز در ملّقب به شیفته. خیلی خوش
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خدمت شما عزیزان هستم و بسیار مشتاق همراهی 

 قدرم.نودگان گرانش

سوی اتاق بلند های آنهمان لحظه، صدای زنگ تلفن

سمت صداها چرخید و با ابروهایی شد. سرم به

 قدرکردم که اینباالرفته، نگاهشان کردم. گمان نمی

 گو، مشتاق باشند!وبرای این گفت

دادن و مشغول صحبت ها را جواب مییکی تلفنیکی

به گمانم، قوانین را با مخاطبان پشت خط بودند. 

 گفتند که منتظر برقراریدادند و میبهشان توضیح می

 ارتباط بمانند.

بسیار عالی، خانم عنقای عزیز. ما هم از حضور شما -

گوی زنده بسیار خرسنیدم. اجازه هست ودر این گفت

 تا از شما چند سوال بپرسم؟ 
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سریع به حکمت نگاه کردم و او نیز به سیفی چشم 

سیفی لبخند مستأصلی زد و شانه باال دوخت. 

ای نداشتم انگار. مرا میان منگنه گذاشته انداخت. چاره

بودند. به خانم صداقت نگاه کردم و سرم را به نشان 

 تأیید تکان دادم.

 بله، حتمًا.-

همان لحظه، در باز شد و کاغذی را به دست صداقت 

دادند. در همان دقیقه نخست، لیستی از سؤاالت 

 بین پشت خط را نوشته و به او رساندند! مخاط

قرار هست چند سؤال پر تکرار طرفداران شما رو -

بپرسیم. سؤال نخست این هست که شما چندسالتونه؟ 

 و... مجردید، یا متأهل؟
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به حکمت نگاه کردم. این دیگر چه وضعیت گندی 

بود؟ من... قرار بود در برنامه رادیویی اعالم کنم که 

ام ای مطمئن بودم تمام خانوادهبرنامه هممتأهلم؟ آن

اش شنوندگان آن هستند؟ حکمت به انگشت حلقه

اشاره کرد و سپس سرش را به نشان نفی تکان داد. 

گفتم که متأهلم؟ خب... ممکن جا نمییعنی... در این

 توانستمبود درباره همسرم بپرسند و مطمئنًا نمی

 درباره حکمت چیزی در رادیو بگویم!

 ت و یک سالمه، و درحال حاضر... مجرد هستم!بیس-
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 چهارصد_و_بیست_و_چهارم

 

صداقت ابروهایش را باال انداخت و انگار که شوکه 

 شده باشد، با لبخند پرسید:

گیری بود خانم عنقای عزیز! گذشته از مکث نفس-

چنین قدرتی در این، انتظار نداشتیم با این سن، 

 صدای شما ببینیم. مطمئنم شنوندگان هم شوکه شدن.

محّبت دارید شما. خود من هم انتظار چنین -

 گو... براموبازخوردی ازتون نداشتم. حتی این گفت

 مونه.مثل یه خواب می

شما در جایی هستید که الیقش بودید. اجازه بدید تا -

چرا  سؤال بعدی رو عنوان کنم. کجایی هستید؟ و
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شیفته؟ چی شد که چنین اسمی رو برای خودتون 

 انتخاب کردید. 

ای جگفتم؟ مثال بهباید مخالف جایی که بودم را می

ام به دادم جنوب؟ یا... اصاًل لهجهشمال، پاسخ می

فهمیدند که دروغ خورد؟ اگر میها میجنوبی

شد. تازه، مگر فقط یک لیال گویم، خیلی بد میمی

توانستم در کرد؟ خب... میزندگی می نامی در شمال

 این مورد صادق باشم!

من شمالی هستم. درواقع، زاده رشت و ساکن -

تهرانم. و درباره شیفته... این نامی بود که در میون 

یکی از اشعارم، ازش یاد کردم و پس از اون، هم 

تخلص شاعریم شد و هم اسم مستعارم در حیطه 

 خواندن. 
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تونستم چنین بانوی تید؟ نمیپس شما شاعر هم هس-

هنرمندی رو در این استدیو داریم. واقعًا باعث افتخار 

 ما هستید!

کردم که خیلی زیادی، از من تعریف و حس می

کردند. این حجم از شیرینی کالمش، دلم را تمجید می

زده بود! نفس عمیقی گرفتم و تشّکر آرامی کردم که 

 رفت به سراغ سؤاالت دیگر.

های رید درباره تحصیالت و سابقه فعالیتدوست دا-

 هنریتون صحبت کنید؟

سرم را چرخاندم و ملتمس، به حکمت خیره شدم که 

او سریع ضربه آرامی به شانه سیفی زد و سیفی 

دستانش را در هوا تکان داد. خانم صداقت، سریع 

 های خود را جمع کرد و گفت:گفته
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بت با به صح البّته شنوندگان مشتاق ما، تمایل زیادی-

جایی که شاید دوست نداشته شما دارند و از اون

باشید تا اطالعات زندگی شخصیتون رو به اشتراک 

 بذارید، اجازه بدید تا چند تماس رو وصل کنیم.
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 چهارصد_و_بیست_و_پنجم

 

گو با وکنم، این چه حرفیه. بله؛ گفتخواهش می-

 وندگان هوای تازه، پیشنهاد بهتریه!شن
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تماس نخست را وصل کردند. صدای زن نسبتًا مسّنی 

را شنیدم که با لحنی گرم و صمیمی، شروع به 

 صحبت کرد.

کنم خدمت بانو شیفته عزیز. حال شما سالم می-

 خوبه؟

سوی روی میکروفونی در آنگوشی تلفن را روبه

طور واضحی به اتاقک قرار داده بودند و صدای او نیز

شد. نفس عمیقی گرفتم و لیوان در برنامه پخش می

 آبم را میان دو دستم فشردم.

 سالم عزیزدل. بله، ممنونم از محّبت شما. بفرمایید.-

ودم، ها بهای گلواقعّیتش... من بیشتر شنونده برنامه-

تا هوای تازه. اّما بعد از شنیدن صدای گرم شما، 

ترسیدم این ض کنم. مینتونستم دیگه موج رو عو



 

Romanzo_o 1992 

هاتون رو از دست بدم. من یه احساس توی آهنگ

حال، عاشق شدید؟ که... تابهسؤالی ازتون داشتم. این

کنم شیفته، چیزی نیست که صرفًا یک نام فکر می

 زیبای مستعار باشه.  

نگاهم را باال آوردم و زیرچشمی، به حکمت نگاه 

ار داده و کمی هایش را روی زانوهایش قرکردم. آرنج

به جلو متمایل شده بود. چشمان منتظرم را که دید، 

 هایش را به نشان تأیید بر رو هم گذاشت.پلک

ست. اصاًل شخصی که چنین آدمی به عشقه که زنده-

احساسی در قلبش نداشته باشه، چه فرقی با یه قوطی 

 حلبی داره؟ 

های مختلفی داره شیفته عزیز. شما چه عشق شکل-

رو تجربه کردی؟ البّته ببخشید اگه سؤالم نوعش 
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خیلی جنبه شخصی داره. فقط کنجکاوم که فلسفه 

 اسم شما رو بدونم.

ورزی به تمام اشخاص و اشیاء خب... عشق-

 ورزیاطرافمون یک بحثه، و عشقداشتنی در دوست

تر یک غریبه و شخصی دور به یک آدمی، که پیش

و شدم. و بله؛ بود؛ یک بحث دیگه. من... دچار هرد

 شاید فلسفه اسمم، ربطی هم به این مورد داشته باشه.

دیدم که سیفی با خنده به شانه حکمت کوبید و 

دانستم که درست دیدم یا نه، اّما... حالت نگاه نمی

که داستان خاطر اینحکمت کمی غمگین بود. او... به

دانست، چنین اندوهی در نگاهش داشت؟ یا... مرا می

کردم. حواسم را به عاًل به این چیزها فکر مینباید ف

تماس دادم و با آن زن صحبت کردم. سپس زن 



 

Romanzo_o 1994 

 هایش کرد ودیگری شروع به تعریف و پرسش سؤال

دادم، فکرم درگیر تمام مّدتی که پاسخشان را می

 های گرفته و عجیب حکمت بود.نگاه
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 چهارصد_و_بیست_و_ششم

 

تماس سوم وصل شد و در آن بین، توانستم جرعه 

آبی بنوشم. بالفاصله پس از بله گفتنم، صدای 

دار و آشنایی را شنیدم. صدای پیرمردی که همان خش
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داد. خود را به "سالم" گفتنش هم بوی دلتنگی می

میکروفون نزدیکتر کردم و تمام تالشم را به کار بردم 

 عادی و به روال سابقم، صحبت کنم.که 

 ممنونم از محّبت شما. بفرمایید؟-

واال من که سوال خاصی ندارم دختر عزیزم. فقط -

تماس گرفتم تا صدای گرمت رو بشنوم و بگم که 

شما، باعث افتخار ما هستی. برای شما، دختر عزیز و 

حالم و مطمئنم که صدای من، بسیار خوشخوش

ث سرافرازی و مباهات فرزندی مثل تو، باع

 اشه. خانواده

توانستم بغض نکنم و خیلی عادی، به طور میچه

گویمان ادامه دهم؟ نفس عمیقی گرفتم و آرام وگفت

 گفتم:



 

Romanzo_o 1996 

هم حال شدم که منخیلی متشّکرم ازتون. خوش-

 صدای شما رو شنیدم و تونستم باهاتون صحبت کنم. 

که  و سریع به بازوی صداقت چنگ زدم و انگاه

متوّجه وخامت اوضاعم شده باشد، میکروفونش را 

 اش، گفت:طرف خود کشید و با همان آرامش ذاتیبه

انتظار چنین مکالمه پر احساسی رو از شنوندگان -

صدای فردا نداشتیم. مطمئن هستم که شما هم مثل ما، 

ال گو بسیار متأثر شدید. حقیقتًا این استقبواز این گفت

برنامه، باعث فخر و شگفتی من  شما از صدای جوان

هست. پیش از برقراری تماسی دیگر، دعوتتون 

کنم به شنیدن چندبیتی از حضرت سعدی، با می

 صدای بانو سیما بینا...
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و بالفاصله صدای موسیقی در فضا پخش شد و 

ها را قطع کردند. لیوان آب را از روی میز میکروفون

ا ای تدقیقه برداشتم و الجرعه سر کشیدمش. هنوز دو

ر جوهای دفتر، همینتماس بعد زمان داشتیم و تلفن

خوردند. خانم صداقت بلند شد و از اتاق زنگ می

بیرون رفت و پیش از بسته شدن در، حکمت داخل 

ر داد ام قراگاه صندلیاتاق شد. دستش را بر روی تکیه

 طرفم خم شد.و اندکی به

 حالت خوبه سحابی؟ اون مرد کی بود؟-

قابزرگم بود. اون... یه حسی ته دلم بود که بهم آ-

کنم. من... گفت امروز حتمًا باهاش صحبت میمی

 خیلی شوّکه شدم.
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ام زد و ای به نشان دلداری به شانهآرام چند ضربه

 متأثر، سر تکان داد.

اشکالی نداره. خودت رو جمع کن. یه دقیقه دیگه -

له بالفاصبرنامه از سر گرفته میشه. پرانرژی باش. 

بعدش میریم خونه و اجازه داری که تا فرداظهر 

 بخوابی!
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قدر لبخندی به رویش زدم و سر تکان دادم. چه

کرد که هایش بودم. مجبورم میقدردان این محّبت

هرروز صبح پیش از طلوع بیدار شوم و در حیاط 

شد، تمرینش را م! خودش هم قبل از من بیدار میبدو

کرد و تا من به خانه بازگردم، صبحانه آماده می

کند و گفت که در خانه ماندن تنبلم میکرد. میمی

هایی که او در خانه است، باید تکانی به حداقل وقت

 خودم بدهم.

خانم صداقت هم آمد و پشت میز نشست. پس از 

 کم شد و با لبخند پرسید:بیرون رفتن حکمت، نزدی

طور اجازه داد که بگی مجردی؟ فکر همسرت چه-

 ها باشه!تر از این حرفکردم خودخواهمی



 

Romanzo_o 2000 

خب... به دالیل شخصی! اون دوست نداره جزئیات -

های رادیویی عنوان زندگی شخصیمون رو توی برنامه

 کنیم. حّتی چیزی مثل این رو.

ل به کم دجان. یهکار باشی لیلی نباید خیلی محافظه-

 کار بده. بذار مردم بیشتر بشناسنت.

سوی شیشه، صاف سر جایم با شنیدن شمارش آن

 نشستم و آرام زمزمه کردم:

مردم نباید زیادی من رو بشناسن. برای من، اصاًل -

 خوب نیست...

ها روشن شدند و خانم صداقت، شروع به میکروفون

من، حرف زدن کرد. تماس بعدی نیز وصل شد و 

 غرق در افکار خود، با صدایی آرام و گرفته گفتم:

 بفرمایید.-



 

Romanzo_o 2001 

 سالم، خانم عنقا. حالتون خوبه؟-

انگار که سطل آب یخی به رویم خالی کرده باشند. 

زده و باره یخ زد و با چشمانی وقتمام تنم به یک

نفسی حبس شده، به گوشی تلفن خیره شدم. او... او 

 دیگر که بود؟

 خیلی ممنونم. شما...سـ... سالم! -

دونم کدوم موج من صداتون رو از رادیو شنیدم. نمی-

ای بود. ولی... من رو یاد خاطرات دوری و چه برنامه

 شد که سردرد بگیرم!انداخت. باعث می

آب دهانم را فرو خوردم تا گلویم تر شود و به سرفه 

قدر گنگ و جّدی نیفتم. او... خودش بود؟ چرا این

 د؟ یعنی... مرا نشناخته بود؟کرصحبت می

 قدری َبده که باعث سردردتون میشه؟صدام اون-



 

Romanzo_o 2002 

صدای خنده آرامش را شنیدم. خدای من... 

باور باشم. نباید با خود چنین خواستم خوشنمی

ها... چندماه بود کردم. اّما... این صدا و این خندهمی

 دادم؟که برای شنیدنشان جان می

ری نیست. صداتون هوشیارم طونه، نه. اصاًل این-

 طور...دونم چهکنه. نمیمی
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Romanzo_o 2003 

سوی خط آمد و انگار ناگهان صدای زن جوانی از آن

که گوشی را از دستش بگیرد، صدای خش و 

جایی شنیده شد. شنیدم که صدایی ضعیف و دور جابه

 گفت:

 بلند شدی؟ برو استراحت کن. تلفن رو بده...چرا -

و بالفاصله، تلفن قطع شد و صدای بوق در اتاق 

پیچید. سریع تماس را قطع کردند و خانم صداقت 

 اوضاع را جمع کرد:

خب گویا ارتباط ما با مخاطب عزیزمون قطع شد. -

وگوی زنده ما با شما هرحال، این نخستین گفتبه

این اّتفاقات پیش بیاد. ما  عزیزان هست و ممکنه از

 برنامه رو...



 

Romanzo_o 2004 

مچ دستش را گرفتم و تا نگاهم کرد، سرم را به نشان 

 نفی تکان دادم.

رسونیم و ادامه جا به اتمام میبرنامه رو همین-

وگوی جذاب امروزمون رو، به زمانی دیگر گفت

زودی تاریخ قسمت دوم برنامه کنیم. بهمحول می

ای تازه اعالم خواهد شد و گوی زنده ما در هوگفت

 های گرانقدر دیگری رو دعوت خواهیم کرد.مهمان

هایش گوش ندادم و از روی دیگر به ادامه حرف

ام بلند شدم. از اتاق بیرون رفتم و همان لحظه، صندلی

ام با حکمت سینه به سینه شدم. دستش را نزدیک شانه

اقی اتکرد و مسیری را نشانم داد تا دنبالش بروم. وارد 

ای نشاند. جلوی پایم زانو شدیم و مرا بر روی صندلی

 زد و موشکافانه و نگران نگاهم کرد.



 

Romanzo_o 2005 

 شد؟ اون کی بود؟توی اتاق استراحتیم. چی-

م. مان فکر کردسرم را میان دستانم گرفتم و به مکالمه

وگویی که تقریبًا سر و تهی نداشت. او مرا به گفت

نشناخته بود. او... شناخت. مطمئن بودم که را نمی

! چرا شدحّتی گفته بود که صدایم باعث سردردش می

 دادم؟ من باید چنین دردی را به او می

هاش معلوم نبود صدرا. خودش... اون... حرف-

شناسم. هاش رو میخودش آشنا بود. خنده

 طوری باهام حرف زد؟شناختمش! ولی... چرا این

 را کنار زدم.سرم را باال آوردم و اشک پای چشمم 

اون زن کی بود پیشش؟ بهش... بهش گفت بره و -

 استراحت کنه. یه زن توی اتاق خوابش بود؟! 

 مچ دستانم را گرفت و سعی کرد آرامم کند.



 

Romanzo_o 2006 

صبر کن سحابی. چرا تند میری؟ آخه آدم عاقل، -

ذاره؟ شاید... شاید یه جای کسی توی اتاقش تلفن می

 دونم.... چه میدیگه بود. مثال یه دفتری. شرکتی
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تو کدوم قسمت دفتر و شرکت چنین جایی برای -

استراحت هست که طرف بگه چرا بلند شدی و برو 



 

Romanzo_o 2007 

استراحت کن؟ اون... خونه بود. من مطمئنم... توی یه 

 خونه بودن! 

 است چیزینفسش را محکم به بیرون فرستاد و خو

بگوید که در اتاق استراحت زده شد. صدرا بلند شد و 

کنارم، روی صندلی نشست. در همان حال کنار 

 گوشم زمزمه کرد:

خودت رو جمع کن. کسی نباید چیزی از این قضیه -

 بفهمه سحابی. تو شوهر داری!

و با گفتن "بفرمایید"، دستم را گرفت. شوکه به دست 

خیره شدم که صدای سیفی، ام میان دستانش اسیر شده

 سمت در بچرخد.باعث شد سرم به

کردم با یه انتقاد نامفهوم حالتون خوبه؟ فکر نمی-

 هم بریزید. همه بهاین



 

Romanzo_o 2008 

سر انگشتم را پای چشمم کشیدم و لبخند کجی 

 تحویلش دادم. 

چیزی نیست، من خوبم. انتظار شنیدنش رو نداشتم؛ -

 برای همین...

ایین انداختم که حکمت چند سکوت کردم و سرم را پ

وارش را از ضربه آرامی به دستم زد و صدای زمزمه

 کنار گوشم شنیدم:

آفرین دختر خوب. حاال پاشو، باید برگردیم خونه. -

تونی تا فردا خوب طور که قولش رو دادم، میهمون

 استراحت کنی. 

بلند شدیم و حکمت، "با اجازه" ای رو به سیفی 

ن کرد و خود به ساختمان گفت. مرا سوار ماشی

با  اشبازگشت. در مسیر بازگشت، از او درباره مکالمه



 

Romanzo_o 2009 

گفت که حرف خاصی نزده و سیفی سوال کردم. می

هفته، از او برای من مرخصی خواسته بود. برای یک

کردم و سپس، گفت که باید خوب استراحت میمی

 گشتم.برای ضبط با انرژی به استدیو بازمی

م و از او خواستم تا برود و به کارهای به خانه رسیدی

خودش برسد. او اّما، کنارم نشست و سعی کرد 

 متقاعدم کند که کار خاصی ندارد.

طور که بهت من با رئیسم صحبت کردم. همون-

گفتم، کار من... جاسوسی توی اون استدیوئه! پس... 

چه اشکالی داره اگه بخوام امشب رو پیش یکی از 

 م؟هاش بمونخواننده



 

Romanzo_o 2010 

با ابروهایی باال رفته، نگاهش کردم و خودش انگار که 

تازه متوّجه حرفی که زده بود شد، سریع دستانش را 

 باال برد و گفت:

 ام بمونم!منظورم این بود که توی خونه-
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 زده زمزمه کردم:چشم از او گرفتم و خجالت

 دونم؛ منظورت رو فهمیدم.می-



 

Romanzo_o 2011 

نفس عمیقی گرفت و از کنارم، از روی مبل بلند شد 

 طرف آشپزخانه رفت.و به

 کم استراحت کن.من میرم یه چای بذارم. تو یه-

تا بازگشتش، کوسن روی مبل را برداشتم و جلوی 

پنجره گذاشتمش. دراز کشیدم و گذاشتم تا آن نسیم 

ام را سبیده به پیشانیاندک خردادماه، تار موهای چ

های پرده بلند کرده و به بازی بگیرد. تکان خوردن

گرفت و باعث ها و نورها را به بازی میتوری، سایه

شد پلکم بپرد. ساعدم را بر روی چشمانم گذاشتم می

ای کشیدم که احساس کردم شخصی در و آه خفه

کنارم نشست. ساعدم را از روی چشمانم برداشتم و 

 نشستم.من نیز 

 دراز بکش، راحت باش.-



 

Romanzo_o 2012 

 خوام چای بخورم.نه، من... می-

و فنجانی را برداشتم و تنه داغش را میان هردو دستم 

ه بردم کگرفتم. چشم بسته و از بوی چای لّذت می

 پرسید:

 اش حرف بزنیم؟خوای دربارهمی-

چیز خاصی برای گفتن نمونده. خودت که... همه -

 ها رو شنیدی.حرف

هایی که آخرسر شنیدی، برای ما قطع حرفنه؛ -

 شدن. حواسشون به تماس بود.

فنجانم را پایین آوردم و دستم را دور زانوهایم حلقه 

کردم. تره موهای روی صورتم را عقب فرستادم و 

 زیرچشمی نگاهش کردم.



 

Romanzo_o 2013 

 آخه فکر کردم صدای زن رو شنیدی.-

ها دست سیفی بود. اون بهم اشاره یکی از گوشی-

زنه و بعدش تلفن قطع که یکی چنین حرفی میکرد 

 شد. دقیقًا چی شنیدی؟

خب... صدای یه زن جوون اومد. بهش گفت که بره -

و استراحت کنه. گفت چرا بلند شده و تلفن رو از 

 دستش گرفت.

 پس اون زن مراقبش بود؛ نه؟ -

 سرم را به عالمت تأیید تکان دادم که ادامه داد:

ه و در برابرش موّظفه. اّما پس یکی هست که مراقبش-

تلفن... برای بیمارستان و... دارالمجانین نبود. چون نه 

جاها، تلفن در اختیار بیمار فضا شلوغ بود و نه اون

 ذارن. در نتیجه، یه محل شخصی بود.می



 

Romanzo_o 2014 

هردو دستم را جلوی دهانم گرفتم و ناباور و پر بغض 

 زمزمه کردم:

زنگ زد و باهام  ست؟ اون... به منیعنی اون زنده-

 حرف زد؟ ولی چرا من رو نشناخت؟
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نظرم تند نرو سحابی. هول نشو. شاید اصاًل اون به-

من  خوای...نبود. شاید... تو اشتباه تشخیص دادی. می



 

Romanzo_o 2015 

ا بنوار برنامه امروز رو از سیفی بگیرم و بیارم خونه؟ 

 دّقت گوش بده، شاید اون نباشه.

 اگه اون بود، چی؟-

اش را به دندان کشید و متفّکر، به چشمانم لب پایینی

خیره شد. نفسش را محکم به بیرون فرستاد و آهسته 

 گفت:

 تونمموقع، باهم میریم دنبال تماس گیرنده. میاون-

مبدأ تماس رو پیگیری کنم و پیداش کنم. فقط باید یه 

های اطالعات براش جور کنم، وگرنه بچه سناریو

 گیرن.کم سخت مییه

خوام... بیشتر از این باعث دردسر نشه برات؟ نمی-

 زحمتت بشم.

 چیز نباش. حواسم هست.نه، نگران هیچ-



 

Romanzo_o 2016 

چایمان را خوردیم و پس از آماده کردن شام سبکی، 

به اتاقم بازگشتم تا نامه دیگری به آقابزرگ بنویسم. 

ها، هرازچندگاهی برایش نامه جز آن تماساین مّدت، 

واستم خکردم. مینوشتم و برایشان ابراز دلتنگی میمی

بار، نامه را توسط بهروز برای آقابزرگ بفرستم. او این

های تهران را عین کف دستش بلد بود و خیابان

توانست آدرس او را مطمئن بودم که خیلی راحت می

 پیدا کند.

جا افتادن خورشت، نیم ساعتی  تا آماده شدن شام و

زمان داشتم. خورشید غروب کرده بود اّما مطمئن 

توانستم بهروز را کنار همان خیابان و بودم که می

که به حکمت اطالع آندرحال نواختن پیدایش کنم. بی

 بدهم، از خانه بیرون رفتم و در حیاط را آرام بستم.



 

Romanzo_o 2017 

قبل،  شنیدم. ماهصدای خواندنش را از سر کوچه می

او را به سیفی پیشنهاد داده بودم و اتفاقًا برای شنیدن 

ش گفت صدایصدایش نیز به سر خیابان آمده بود. می

جا برای پختگی دارد و باید چندسال دیگری نیز 

بگذرد تا بهتر جا بیفتد. حکمت گفت که یک خواننده 

شان کافیست و فعاًل نباید به سال برای برنامهبچه

دیگر بروند. خود بهروز هم چندان سراغ یک کودک 

 داد. یادم است که به من گفت:رغبتی نشان نمی

ها خوردن داره. ما آبجی نون حالل همین چارراه-

یم. های بسته نیستپروری و مطربی توی اتاقکمرِد تن

باید دود ماشین و غبار خیابون بخوریم که نونمون 

 حالل باشه!



 

Romanzo_o 2018 

 ایست همان نقطهباالخره به سر خیابان رسیدم و در

 نواخت، دیدمش. نشست و میکه همیشه می
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نزدیکش شدم و کنارش، روی سنگی نشستم. دست 

 زده گفت:از نواختن کشید و ذوق

 به؛ سالم آبجی. احوال شما؟ -



 

Romanzo_o 2019 

دستی روی موهایش کشیدم و لبخندی به پهنای 

 ت به رویش زدم.صور

طوری؟ ننه و سالم آق بهروز. من خوبم. شما چه-

 آبجیت خوبن؟

تنبکش را در آغوش گرفت و به آن تکیه زد. آهی 

 های درحال گذر خیره شد.کشید و به ماشین

ام باهام حرف زد؛ گذرونیم دیگه. ننههی، آبجی. می-

 گفت بهش سر زدی...

 زیرچشمی نگاهم کرد و ادامه داد:

 گفت که یه چیزی زیر بالشتش گذاشتی. بهم -

 خب...-



 

Romanzo_o 2020 

دونی که راحت نیستم با این چیزها، خودت می-

کنی طوری میدونی خوشم نمیاد. چرا اینآبجی. می

 آخه؟

 بهروز...-

 اش را از زیر دستم کشید و دلخور گفت:شانه

 من که پول صدقه نخواستم ازت آبجی.-

تو برای  دورت بگردم. صدقه چیه؟ مزد زحمتیه که-

کنی که من چرا اون کار رو پیدا من کشیدی. فکر می

خاطر فرصتی بود که تو بهم دادی. اش بهکردم؟ همه

ها ببندم، فقط چون خوای چشم روی همه اونازم می

 طوری فکر کنیتو احساس درستی نداری؟ نباید این

قدری به گردنم حق داری که این قربونت برم. اون

 .ها چیزی نباشهپول



 

Romanzo_o 2021 

هایی برچیده و اخم نشسته میان نگاهم کرد و با لب

 دو ابرویش، گفت:

پس حداقل منصف باش. من پول رو شمردم. اندازه -

 کل حقوقت بود!

 لبخندم را فرو خوردم و سری تکان دادم.

ات تاریخ توّلد تو و خواهرت رو پرسیدم. از ننه-

 گفت گذشته. کادوی تولدتون بود.

 طلبکار گفت:صاف سر جایش نشست و 

هم بهت پس تو هم روز تولدت رو بهم بگو. من-

 حساب بشیم!کادوی توّلد بدم تا بی

 با خنده پرسیدم:

 کادوی زوریه؟ -



 

Romanzo_o 2022 

او هم خندید و دوباره شروع به ضرب گرفتن و 

 نواختن کرد.

 آره دیگه آبجی. کادو زوریش هم خوبه! -
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چند دقیقه دیگری نیز باهم صحبت کردیم و نامه را به 

دستش دادم. آدرس مغازه آقابزرگ را نیز به او دادم و 

شناسد. قول داد جا را مثل کف دستش میگفت که آن
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تا نامه را سر صبح به آقابزرگ برساند و حّتی قبول 

قدر گفت بهاش را بگیرد. مینکرد که از من کرایه

فی پول گرفته بود که نخواهد از من یک ریال کا

 دیگری نیز بگیرد. 

ای برای بیرون رفتنم میوه و سبزی خریدم تا بهانه

که پایم را داخل حیاط داشته باشم. به محض این

 گذاشتم، صدای حکمت باعث شد تا سر جایم بپرم.

 کجا بودی تو دختر؟-

چرخیدم و تا دهان باز کردم، صورتم با تخت 

اش مماس شد. قدمی به عقب برداشت و من نیز سینه

 زده، خود را عقب کشیدم.خجالت

 کم وسیله بگیرم.سالم. ببخشید، رفتم یه-
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را خریدم. چگفتی، فرداصبح میعلیک سالم! بهم می-

 خودت رفتی؟

طرف خانه قدم برداشتم. رو از او گرفتم و به

 توانستم در چشمش نگاه کنم و دروغ بگویم!نمی

ترکید ستم هوام عوض بشه. سرم داشت میخوا-

 صدرا.

 چی؟!-

ابروهایم باال پریدند و به حرفی که زده بودم، فکر 

 کردم. چرا به اسم صدایش زده بودم؟

 منظورم حکمت بود!-

خودش را به من رساند و دست در جیب، در کنارم 

 شروع به راه رفتن کرد.
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 البّته همونی که قبلتر گفتی هم خیلی بد نبود.-

ای به پهلویش زدم که لبخندی زد و با آرنجم ضربه

 وسایل را از دستم گرفت.

اش تمام شب را به صحبت درباره بهروز و خانواده

گذراندیم. گفتم که در راه او را دیدم و بهروز با من 

کرد که فکرم اش را میقهر کرده بود! او هم تمام سعی

خوب را از برنامه امروز پرت کند اّما هردویمان 

دانستیم که فکرمان کجا بود و در کجاها سیر می

 کردیم.می

به اتاقم رفتم و لحاف را بر روی سرم کشیدم. صدای 

ای دور در سرم پنهان شده بود و حال، یوسف، گوشه

هایش با صدایی که امروز فرصتی برای مرور حرف

 برایم یادآوری شده بود، داشتم...



 

Romanzo_o 2026 

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 _و_چهارمچهارصد_و_سی

 

در استدیو بودم و داشتم موسیقی جدیدمان را تمرین 

گفت نیاز به کردم. معلم آوازم، استاد ملکی، میمی

تمرین بیشتری دارم و تمرین بیشتر از نظر او، 

ام بود! غریب از حنجرهدرآوردن صداهای عجیبو

ین نکند و باید چگفت به تقویت صدایم کمک میمی

صداهایی را از خود دربیاورم تا تحریرهایم بهتر شود. 
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چیز دانست چههرحال، او بهتر از من میخب... به

خوب است و چه چیز، نه. من که بودم که نخواهم 

 هایش را انجام بدهم؟!خواسته

کنار پنجره ایستاده بودم تا صدای عجیبم، خیلی کمتر 

ن ماشین از اتاق بیرون برود که متوّجه پارک شد

سیاهی جلوی ساختمان شدم. یک مرد از ماشین پیاده 

راهش را مرّتب کرد. شد و کت و شلوار طوسی و راه

سرش تقریبًا تاس بود و در این روشنای روز، 

درخشید. بادی به غبغب انداخت و سینه سپر کرد؛ می

طرف ساختمان قدم برداشت. عینک دودی سپس به

د ساختمان شد. اش را برداشت و وارروی بینی

خواستم چشم از آن صحنه بگیرم که متوّجه حرکت 

دستی در داخل ماشین شدم. دستی زنانه که دستکش 
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به دست داشت و دو انگشتر زمّرد و مروارید نشان نیز 

انداخته بود. دست خود را بیرون از ماشین نگه داشت 

و اندکی در هوا رقصاند. این زن دیگر که بود؟ آن 

اشین پیاده شد، همسرش بود؟ هرچند، مردی که از م

خورد که چنان به این قر و اداهای این دست، نمی

زدم که یکی از همسری داشته باشد. حدس می

هایی با این دبدبه و کارمندهایش باشد و... اّما آدم

 کار داشتند؟کبکبه، در این ساختمان چه

پرسی صدای سیفی را شنیدم که مشغول احوال

سمت در چرخانده ی بود. سرم را بهپرشوری با شخص

و با دّقت بهشان گوش سپرده بودم که معّلمم، صدایم 

 زد:

 عنقا؟ خانِم لیلی خانم؟ حواست کجاست؟-
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 چند سرفه ریزی کردم و تند گفتم:

خوام استاد؛ صدام گرفته. میشه برم آب عذر می-

 بخورم؟

سرش را اندکی پایین گرفت و از پس عینکش، نگاهم 

 کرد.

 ر نکنی. بعد از تمرینت، باید بریم سر ضبط.دی-

 گردم.بله؛ چشم. االن برمی-

از اتاق بیرون رفتم و خدا را شکر که دفتر سیفی، 

نزدیک به آبدارخانه بود! در را گشودم و داخل 

که لیوان خود را پر آب آبدارخانه شدم. درحالی

کردم، نزدیک دیوار نازک و چوبی شدم و به می

 وش سپردم.هایشان گصحبت
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 رنجه فرمودید آقا.جا کجا؟ قدمشما کجا، این-
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 _و_پنجمچهارصد_و_سی

 

نفرمایید. یک زحمتی داشتم برای شما. درواقع، -

 خواهشی از طرف رئیسم...

شد و حال مطمئن شّک من داشت به یقین تبدیل می

حامی برنامه بود. اّما با های همان شده بودم که از آدم
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هایم دود شدند و به هوا حرفی که زد، تمام اندیشه

 رفتند.

قدری بهمون لطف واالحضرت شاهدخت اون-

هاشون رو داشتن که بی هیچ سؤالی، تمام خواسته

 بپذیریم.

لیوان آب را الجرعه سر کشیدم و لیوان دیگری پر 

کردم. شاهدخت؟ واالحضرت؟ نکند... قضیه آن 

 خواستم حّتی به آن فکر کنم؟!چیزی بود که نمی

 شما برای رو شهبانو ۀایشون اومدن تا خواست-

 .کنن عنوان

ُعلیاحضرت از ما درخواستی دارن؟ چه سعادتی -

 بزرگتر از این؟
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که همین چند ثانیه پیش یک لیوان آب را با وجود این

ده زنوشیده بودم، باز گلویم خشک شده بود. شتاب

دیگری نوشیدم و خود را مشغول پر کردن  چند جرئه

لیوانم نشان دادم که اگر کسی هم وارد اتاق شد، به 

 جا مشکوک نشود.حضورم در این

شهبانو از شاهدخت خواستن تا چند تن از -

خوانندگان نسل جوان رو به مهمانی خصوصی ایشون 

دونید، طور که خودتون میدعوت کنند. همون

های رغم مهمانینو، علیهای خصوصی شهبامهمانی

های خود شاهدخت، بسیار دوستانه و در کاخ

علیاحضرت و شاهنشاه برگزار میشه. نخستین 

شخصی که به ذهن واالحضرت شاهدخت اومدن، 

خواننده نوظهور برنامه شما، شیفته بود. به ایشون 
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اطالع بدید و من، هفته آینده برای گرفتن پاسخ از 

 .گردمجا برمیشما به این

 کرد! اصاًل شاهدختش کداماو داشت شوخی می

یکیشان بود که بخواهد چنین چیزی را درخواست 

هایم درست شنیده بود؟ حضور در دهد؟ من... گوش

هم منی که محفل خصوصی و دوستانه سلطنتی؟ آن

سیاسی درخشانی در کارنامه خود داشتم؟ عمرًا  سابقه

 گذاشتم!جا میاگر پایم را در آن

لیوان آب به دست، از آبدارخانه بیرون رفتم و  سریع

وارد اتاق تمرینم شدم. معّلمم تا مرا دید، متوّجه 

 ام شد. جلو آمد و نگران پرسید:آشفتگی

 حالت خوبه عنقا؟ چی شده؟-
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آب دهانم را فرو خوردم و سرم را به نشان تأیید 

 تکان دادم.

 .ها از دستم افتاد. از صداش ترسیدمیکی از لیوان-

 شانس آوردم خرده شیشه توی دستم نرفت.

اشکالی نداره. نفس بگیر، برگردیم سر تمرین. -

ساعت دیگه باید بریم سر ضبط. این تمرینت که یک

 کنیم. بسیارخب؟تموم شد، آواز رو باهم تمرین می

 بله، استاد. چشم.-
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 _و_ششمچهارصد_و_سی

 

ن را روی میز گذاشتم و نفس عمیقی گرفتم. االن لیوا

تنها چیزی که اهمّیت داشت، تمرینم و ضبطم بود. 

کردم که مبادا به امروزم نباید به چیز دیگری فکر می

مان بد حّد کافی سر آن برنامه زنده زدم. بهگند می

آورده بودم که نخواهم باعث رخداد یک فاجعه دیگر 

 شوم...

یز ضبط شد و باالخره توانستم از موسیقی دیگری ن

ای سرسری کردم و استدیو بیرون بروم. خداحافظی

خواستم از اتاق بیرون بروم که سیفی از پشت سرم، 

 صدایم زد:

 لحظه...خانم عنقا؟ یک-
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ام را به بیرون فرستادم. هایستادم و نفس حبس شد

توانست بیفتد؟ اصاًل اّتفاقی بهتر از این هم می

چرخیدم و با لبخندی زورکی، منتظر طرفش به

 رسیدنش ماندم.

 خواستم با شما درباره موضوعی صحبت کنم.می-

پیش از صحبت او با من، من باید با حکمت حرف 

تر کردم و چشم از یقه زدم! لبخند کجم را پررنگمی

 کش کت زرد رنگش گرفتم.نخ

ببخشید، من امروز کمی عجله دارم. میشه صحبتمون -

زمانی دیگه محول کنیم؟ همسرم پایین منتظره و رو به 

 گویا عجله داره، بهتره که من زودتر برم.

سری به نشان فهمیدن تکان داد و دستی روی ریش 

 اش کشید.پشت نشسته بر روی فک و چانهکم
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باشه خانم. پس زودتر از روزی که باید بیاید، -

 تشریف بیارید تا باهم صحبتی داشته باشیم.

داحافظی کنم و پا به فرار بگذارم که خواستم خ

 موضوعی را به خاطر آوردم.

ببخشید؛ یک سوالی هم از خدمتتون داشتم. شما... -

احیانًا با اون مردی که حامی برنامه شده بود، صحبتی 

 نداشتید؟

 خب...-

 کالفه و دست به سینه، نگاهم کرد و متأسف گفت:

 گنتونستم باهاشون صحبت کنم. فردا بهشون زن-

زنم. در اّولین فرصت، بهشون خبر میدم. شما رو می

 ذارم.هم تو جریان می
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 خیلی ممنونم. پس... با اجازه.-

کردم که حکمت سر موقع، خود را به خدا خدا می

جا برساند و االن، در طبقه پایین و منتظر من باشد. این

های پایین رفتم و به محض هایی تند، از پلهبا قدم

به او افتاد، توانستم نفس بکشم. بودنش که چشمم این

 ای برای این لحظه من بود! هوای تازه

که چیزی بگوید، دستم را نزدیکش شدم و پیش از این

سمت درب که بهدور بازویش حلقه کردم و درحالی

 هایم غّریدم:رفتیم، از میان دندانخروجی ساختمان می

 کنیم.بیا بریم، داخل ماشین باهم صحبت می-
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 _و_هفتمچهارصد_و_سی

 

که ماشین را روشن سوار ماشین شدیم و پیش از این

 کند، متعّجب نگاهم کرد و پرسید:

 قضیه چیه سحابی؟ اّتفاقی افتاده؟-

جا کنم. ولی اینبذار نفسم جا بیاد، برات تعریف می-

 نمون، راه بیفت تا کسی مشکوک نشده!

 مشکوک؟ برای چی؟-

 نگاهش کردم و پراسترس گفتم:

 راه بیفت خب!-
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که ماشین را روشن کرد و وارد خیابان شد. درحالی

 حواسش به جاّده بود، پرسید:

 میگی چی شده؟ یا قراره من رو سکته بدی؟-

باورت نمیشه کی اومده بود استدیو! درواقع، خودم -

... هنوز هم باورم نمیشه! چه روز عجیبی بود امروز

 دونم که خوابم یا بیدار!هم نمی

تم از که صورنیشگونی از ران پایم گرفتم و پس از این

درد جمع شد، مطمئن شدم که بیدارم! نفس عمیقی 

گرفتم و به صندلی تکیه زدم. هردو دستم را روی 

 ای نالیدم:صورتم قرار دادم و با صدای خفه

مهمونی دعوت های دربار اومدن که من رو به از آدم-

کنن. اون وسط چندتا عنوان عجیب هم گفتن. 

 ترسم!دونم... من میعلیاحضرت، شاهدخت، چه می
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بالفاصله ماشین را در گوشه خیابان نگه داشت و به 

روی ترمز زد که تقریبًا به شیشه جلویی چسبیدم. 

زده به حکمت وجور کردم و وحشتخود را جمع

رد چیزی بگویم، که بگذاخیره شدم. پیش از این

 پرسید:

نم، ککلمه به کلمه بگو چی گفتن! فقط خواهش می-

 نگو که اشرف دعوتت کرده.

 گیج نگاهش کردم و سری تکان دادم.

دونم. اسم ندادن. فقط گفتن که علیاحضرت از نمی-

شاهدخت خواسته تا چندنفر از خوانندگان نسل 

هم جوان رو به مهمانی خصوصیشون بیاره و من

 ن شخصی بودم که به ذهن شاهدخت رسیدم.نخستی

 آرام زمزمه کرد:
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از شاهدخت خواسته، چون خود شاهدخت خوب -

 چنانی رو بده.های آنبلده ترتیب مهمونی

 یعنی چی؟-

 نگاهم کرد و کالفه گفت:

فراموشش کن! ما... باید یه کاری کنیم. خود سیفی -

اومد بهت گفت که چنین موضوعی عنوان شده؟ یا 

 نیدی؟فقط ش
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 _و_هشتمچهارصد_و_سی
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دونی که! اتاق سیفی من تو آبدارخونه بودم و... می-

 هم چسبیده به آبدارخونه!

اش گرفت و سری نمایی زدم که خندهو لبخند دندان

 به نشان تأسف تکان داد. 

 نکه سیفی ایاز دست تو! خیلی خب... قبل از این-

وگوی بحث رو به میون بکشه، تو باید یه برنامه گفت

سری تونم یهزنده دیگه هم داشته باشی. یا... من می

اطالعات به چندتا روزنامه و مجّله بدم، مبنی بر 

 که ازدواج کردی. این

که پلک بزنم، با چشمانی که مطمئن بودم شبیه بی آن

 اند، خیره نگاهش کردم.عالمت سؤال شده

 چیه؟ قضیه-
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ه کرد کلب گزید و سکوت کرد. گویا داشت فکر می

طور این موضوع را عنوان کند. مگر دوباره چه چه

هم ریخته و طور بهدردسری درست شده بود که این

 کرد؟دست میدست

ات از طرف اشرف و خب... ببین... اگر دعوت کننده-

هاش باشه، که... نباید اصاًل عنوان مجّردی رو آدم

آیندی با هنرمندهای شها رفتار خوکشی. اونیدک ب

 مجّرد ندارن.

 چرا؟!-

 چپ نگاهم کرد و گفت:چپ

 هاشبه همون دلیلی که توی دفتر به سیفی و آدم-

ای گفتیم که تو متأهلی! باید سر راه به یه دفتر نشریه

سر بزنم. به عّکاسشون بگم که بیاد و از ما عّکاسی 
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د و من نه. بعد متنی که بایکه تو پیدا باشی کنه. طوری

 کنم.ذکر کنن رو بهشون دیکته می

 ابروهایم را باال انداختم و مبهوت نگاهش کردم.

 اش رو داری؟تونی همچین کاری کنی؟ اجازهتو می-

 ماشین را دوباره به جاّده هدایت کرد و آهسته گفت:

دونی چه کارهایی با این سحابی، سحابی... تو نمی-

 تونم بکنم...بند اسمم هست، می عنوانی که پشت

جور کردم و آرام وخودم را روی صندلی جمع

 پرسیدم:

 من که توی دردسر نیفتادم؟-

ای که تو داشتی و این سابقه پاک عجیبت؟ با پرونده-

 دونم؛ شاید افتاده باشی!نمی



 

Romanzo_o 2046 

 مشتی به بازویش زدم و نالیدم:

قدر از دونی که چهمن رو نترسون صدرا! خوب می-

ترسم! االن باید چه غلطی هات میجور حرفاین

 کنم؟

سرش را چرخاند و برای چندلحظه، خیره نگاهم کرد 

 که با شنیدن صدای بوق، تقریبًا فریاد زدم:

 جلو رو بپا!-
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. فرمان را چرخاند و دستم را از جلوی دهانم برداشتم

 کوبیدیم! داشتیم از پشت به یک اتوبوس می

 حواست کجاست؟-

 گیج گفت:

 شد!نفهمیدم چی-

این شد که حواست به خودت نبود! چرا مراقب -

 نیستی؟

زیرچشمی نگاه دیگری به من انداخت و حواسش را 

به جاّده داد. سکوت سنگینی میانمان برقرار شده بود 

م م. چشمانکداممان، قصد شکستنش را نداشتیو هیچ
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خیره به درختان سبز کنار خیابان بود که صدای آرام و 

 اش را شنیدم.جّدی

های داریم نزدیک دفتر مدنظرم میشیم. طرف-

زاره. گفتم... شاید تو هم بخوای با پیرمرد الله

 ات یه دیدار کوچیکی داشته باشی.موردعالقه

طرفش چرخیدم و ناباور نگاهش کردم. منظورش... به

 رگ بود؟ قرار بود به دیدار او بروم؟ خدای من!آقابز

 هاتون اون اطراف نیستن؟!خطرناک نیست؟ از آدم-

نه، کسی نیست. این مّدت حواسم به اون اطراف هم -

کم داره فراموش میشه. جز بوده. اون خیابون کم

 طرف نمیره.هنرمند جماعت، کسی اون

مشتاق به خیابانی که واردش شدیم نگاه کردم. 

چندماه بود که در حسرت دیدن دوباره این خیابان 
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ها و تابلوها... انگار که اصال زمانی بودم؟ این مغازه

طوری بودند که پیش شان، همانسپری نشده بود. همه

 از این، دیده بودمشان! 

صدرا کنار خیابان نگه داشت و گفت پیاده شوم. پیش 

 که در را ببندم، صدایم زد:از آن

 سحابی؟-

 بله؟-

های اطرافت باشه. تنها کسی که حواست به آدم-

عنوان صاحب کافه. هم بهشناسیش، آقابزرگته. اونمی

حّتی اگه پدرت رو دیدی هم نباید بهش محل بذاری. 

 یا احساس صمیمّیت کنی. مفهومه؟

 نالیدم:
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 ولی آخه...-

 میان حرفم پرید:

 لیال!-

ناراحت سر تکان دادم و داشبورد را باز کردم تا از 

داخلش عینک آفتابی و روسری کوچکم را بردارم. 

توانستم خود را به آن ها، بهتر میحداقل با وجود این

 ام فاصله بگیرم...راه بزنم و از خانواده
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ر خیابون باش. دیر نکنی وگرنه من سر ده دقیقه کنا-

 میرم!

که اجازه خداحافظی به من بدهد، پایش و قبل از این

اش را روی پدال گاز گذاشت و رفت. با مسیر رفته

خیره شدم و پشت چشمی برایش نازک کردم. این 

 شد! اش میمرد هم یک چیزی

ام روسری را به سر کردم و گره ریزی در زیر چانه

ام را هم بر روی چشمانم گذاشتم و تابیزدم. عینک آف

با پاهایی که از فرط اشتیاق سست شده بودند، 

که داخل طرف کافه قدم برداشتم. به محض اینبه

شدم، صدای همهمه و بوی قهوه و سیگار بود و 

سمتم هجوم آورد. رادیو نیز طبق معمول روشن بود به



 

Romanzo_o 2052 

های ویگن داشت پخش و به گمانم، یکی از آهنگ

 شد.می

که مطمئن شدم شخص جلوتر رفتم و پس از این

طرف پیشخان رفتم. تازه  آشنایی در کافه نیست، به

جلوی پیشخان ایستاده بودم که متوّجه شخص 

هم درست زمانی که عینکم را از رویم شدم؛ آنروبه

داشتم. تا دهان باز کرد تا حرفی بزند، چشمانم برمی

 زمه کردم:ابروهایم را باال فرستادم و زم

 نه!-

قدر دلم برای دیدنش تنگ شده بود و این "نه" چه

ت توانستم در این موقعیای بود که میلعنتی، تنها کلمه

ترکید و به او بگویم. دلم داشت از فرط غّصه می

آمد، جز راندن او از خودم و کاری از دستم برنمی
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دیدن نگاه غمگینش. نفس عمیقی گرفت و دیدم که 

و خورد و نفس عمیقی گرفت تا راه هوا بغضش را فر

 را باز کند.

 چیزی میل دارید؟-

پرده اشک سمجی جلوی دیدگانم را گرفته بود و 

اش را گذاشت که آن چهره رنجور و خستهحّتی نمی

 چاره من...درست ببینم. مازیار بی

یه قهوه، لطفًا. دوست دارم توسط صاحب کافه سرو -

 بشه، اگه امکانش هست.

م را فهمید و سرش را به عالمت تأیید تکان منظور

داد. با رفتنش، آه عمیقی کشیدم و سرم را روی 

ه بود ای گذشتدانستم چند دقیقهپیشخان گذاشتم. نمی

ای را از مقابلم که صدای عقب کشیده شدن صندلی
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ای بیش از شنیدم و درمانده، سرم را باال آوردم. چهره

 دست سفیدحال یکحّد تصورم افتاده بود. موهایش 

ای شده بودند و دیگر هیچ تار موی سیاه یا خاکستری

بر سرش باقی نمانده بود. عینکش را به چشمان 

 طرفم ُهل داد.ام را بهسویش زد و فنجان قهوهکم
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بینم، یا نه؟ چنین شخصی میدونم دارم درست نمی-

 طور افتخار داده و به کافه من اومده.چه

حّتی جلوی لبخند زدنم را گرفته بودم که مبادا کسی 

چی ببیند و بگوید که فالن خواننده، برای فالن کافه

تنگی خندید و در آغوش فالن مدیرش، ابراز دلمی

جا محفلی شدم... اینکرد. من... باید مراقب میمی

ها، با رای هنرمندان بود و مطمئنًا نیمی از آنب

 ها و مجّلات در ارتباط بودند.روزنامه

اومدم تا باهاتون یه صحبت کوتاهی داشته باشم. -

 جا باشم.تونم اینچند دقیقه بیشتر نمی

 وار گفت:سرش را پایین انداخت و زمزمه

ر شد که فراشد که بمونی، باباجان. کاش میکاش می-

 .نکنی..
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باید فرار کنم تا زنده بمونم. لیال سحابی ُمرده -

آقابزرگ. نباید هیچ ارتباطی به زندگی اون داشته 

 باشم، وگرنه همین لیلی عنقا هم... از بین میره...

مازیار توی آشپزخونه زد زیر گریه. فرستادمش بره -

خواد حداقل از دور نگاهت کنه. خونه. گفت نه، می

ات. ی بابا. خودت، خونوادهداری همه رو عذاب مید

 قلب ضعیف من دیگه طاقت نمیاره دخترجان...

 آقابزرگ...-

ماندم. من... باید بغض کرده بودم اّما باید محکم می

 گشتم...زودتر به کنار خیابان بازمی

سری چیزها ببینید و بشنوید. درباره من. قراره یه-

دارم خوام که باور نکنید. چون خودم عمدًا ازتون می

 چینم.برنامه اعالم این خبر رو می
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 شده؟ چه خبری؟چی-

 آهسته و پر خجالت گفتم:

 که... من متأهلم.این-

 تو که...-

 سریع گفتم:

تونم؟ من... برای فرار از فضایی نه به خدا! مگه می-

که ممکنه واسه یه دختر جوون و مجرد ایجاد بشه، 

 مجبورم چنین اخباری رو سر هم کنم.

 سری تکان داد و آهسته پرسید: متفّکر

حاال این آقای دوماد کی هست؟ به ما معّرفیش -

 کنی؟نمی

 معترض نالیدم:
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 آقابزرگ!-

عینکش را از روی صورتش برداشت و نم پای 

چشمش را گرفت. عینک را دوباره به چشم زد و 

بار، دستمالی به دست گرفت و مشغول تمیز کردن این

 پیشخان شد.
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تونستم خبر واقعی رو ازت بگیرم باباجان. کاش می-

دیدم و بعد خیری تو رو هم میکاش عاقبت به

تونم این احوالت قدر دیگه میدونم چهُمردم. نمیمی

 رو ببینم و طاقت بیارم.

ا! مگه من از ها رو نزنید آقابزرگ! توروخداین حرف-

طوری ازتون جدا شدم؟ مجبور بودم خدا خواسته این

 به خدا... مجبور بودم. 

که مجّدد آن را تا دستمال را برداشت و تکاند. درحالی

 زد، گفت:می

ات رو شنیدم. مردی که هوگوی زندراستی اون گفت-

بعد از من زنگ زد... همون بود، نه؟ من چندباری 

 ، صداش رو شناختم.باهاش حرف زده بودم
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باره به دلم سرازیر شد. پس آقابزرگ غم عالم به یک

 هم او را شناخته بود؟ من توّهم نزده بودم؟

 منظورتون... -

همون آقای یوسف، که فهمیدیم پسر ناتنی اون -

 مرحوم بوده.

ام خیره شدم و با صدایی گرفته زمزمه به فنجان قهوه

 کردم:

طوری نیستم. اون... دونم، آقابزرگ. مطمئن نمی-

زد که انگار هفت پشت با من غریبه بود. حرف می

 خودتون که شنیدید...

دونی کجاست؟ برو ببینش باباجان. خودت رو از می-

 اون هم قایم نکن.
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نیست آقابزرگ. آب شده، رفته زمین. من... -

 دنبالشم...

زودتر پیداش کن. لیلی خانم؟ فکر کنم شوهرت هم -

 طرف.ستقیم میاد ایناومد! داره م

زده، به صاف سر جایم نشستم و با چشمانی وق

آقابزرگ خیره شدم. خدای من... دیر کرده بودم؟ 

ام بگذارد! شک قرار بود صدرا سر را روی سینهبی

 زده نالیدم:وحشت

کنم چیزی بهش نگید! اون، آقابزرگ خواهش می-

همون مأموریه که فراریم داد و بهم هویت و زندگی 

 داد! جونم رو مدیون اون هستم.

 سری تکان داد و زمزمه کرد:

 پس قراره حسابی مّنت سر ما بذاره...-



 

Romanzo_o 2062 

ام، چشمانم را با عقب کشیده شدن صندلی کناری

هایم را محکم به روی هم فشردم که با بستم و پلک

 صدایی بم و لحنی جّدی، رو به آقابزرگ گفت:

 سالم. یه قهوه، لطفًا. ممنون.-

می به آقابزرگ نگاه کردم که چشمش بین من زیرچش

چرخید. به ناچار، صاف سر جایم نشستم و صدرا می

هایی که پی به خطای خود برده و قرار و عین بچه

 است توبیخ شوند، به صدرا نگاه کردم.

 سالم!-
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 چهارصد_و_چهل_و_سوم

 

گذاشت و مرا به خود ام دستش را روی صندلی

طرف آقابزرگ تر کرد که ناخوداگاه، نگاهم بهنزدیک

 چرخید.

 صدای صدرا را شنیدم که نزدیک گوشم زمزمه کرد:

طرف من بچرخ. من کم بهعکاس بیرون در ایستاد. یه-

 کنم تا مشخص نباشم.رو نگاه میبه روبه

 رو به آقابزرگ، تند گفتم:

 !کننون بیرون عکاسی میجا؛ دارن اشما برید از این-
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آقابزرگ سری تکان داد و نگاه آخرش را به صدرا 

 انداخت. 

 گردم.با قهوهتون برمی-

طرف خود کشاند و مشغول صدرا فنجان مرا به

سمتش چرخیدم اش، بهنوشیدنش شد. طبق خواسته

کرد و با آرامش، رویش نگاه میکه او به روبهدرحالی

کردم که تالشم را می نوشید. تماماش را میقهوه

لبخندم را بر روی لبانم حفظ کنم و در عین حال، 

 اش را نجوم.خرخره

 یه سؤال داشتم ازت.-

 فنجانش را پایین آورد و آرام گفت:

 بپرس.-
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کنم؟ اگه من هیچ عیبی نداره که من دارم عّکاسی می-

 ها عکسی از من ندارن؟رو بشناسن، چی؟ اون

ود شخصت هم فوت ات مفقود شده. خپرونده-

 اتشدی. هیچ اثری از تو نیست. حّتی داخل پرونده

هم عکس واضحی ازت نبود. این عکس هم برای 

اطمینان، از بیرون کافه گرفته میشه. تو هم مستقیم به 

 دوربین نگاه نکن. لبخند بزن و به من نگاه کن.

 لبخندم را عمیق کردم و پر حرص گفتم:

ام ممکنه به ای مسخرهکنی که این لبخندهفکر نمی-

های ضرر جفتمون تموم بشه؟ حواست به نگاه

 آقابزرگم و مازیار هست؟

 زیرچشمی نگاهم کرد و پرسید:

 جاست؟برادرت هم این-
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 کنه!جا کار میتونه نباشه؟ اون اینمی-

طرف در نگاهی بهفنجانش را پایین آورد و نیم

شاره ا انداخت. به آن عّکاسی که پشت در ایستاده بود،

 طرفم چرخید.بار، راحت بهکرد تا برود و این

ام رفتارم با پدربزرگت هم چندان مناسب نبود. زنده-

 ذارن؟می

 با آمدن آقابزرگ، سریع و با صدایی آهسته گفتم:

 کنیم!جا زندگی میطی که نگی یهشربه-

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  



 

Romanzo_o 2067 

 چهارصد_و_چهل_و_چهارم

 

به محض رسیدن آقابزرگ، صدرا از روی صندلی بلند 

 طرف او دراز کرد. شد و دستش را به

سالم جناب. عذرخواهم بابت رفتاری که چندلحظه -

 پیش از خودم نشون دادم. مجبور بودم.

آقابزرگ قهوه را پیش روی من گذاشت و با صدرا 

 دست داد.

ی فخاطر لطتونم بهسالم پسرجان. اشکالی نداره، می-

 پوشی کنم.ادبیت چشمکه در حق ما کردی، از بی
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تا نشستن آقابزرگ، دیدم که نفس در سینه صدرا 

هم از لحن سرد و حبس شده بود. حق هم داشت، من

 جّدی او ترسیده بودم!

 شوخی کردم جوان، راحت باش!-

صدرا نفس عمیقی کشید و ناباور، نیمچه لبخندی زد. 

رو به آقابزرگ  اش نشست و قدردان،روی صندلی

 گفت:

 ازتون ممنونم.-

من ازت ممنونم. تو زندگی این بچه رو نجات -

 دادی، حق داری به گردن من.

نفرمائید. لیلی هم... منظورم سحابیه! اون... ناحق -

تونستم دست روی دست مونده بود اون داخل و نمی

 بذارم. 
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آقابزرگ تای ابرویی باال انداخت و موشکافانه 

 نگاهش کرد.

 قدر هوای این لیلی سحابی رو داری؟!چرا این-

 زده گفتم:معترض و خجالت

 آقابزرگ؟-

 خب... دلیل خاصی باید داشته باشه؟-

دستمال در دستش را دوباره تا زد و چند شکالتی 

 پیش رویم، روی پیشخان گذاشت.

 توی من ۀکه نوداشت. حداقل نه تا وقتینباید می-

 . کردمی زندگی تو خونه
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... از کجا به این قضیه پی برده بود؟ به صدرا چشم او

دوختم و در نگاهم، یک "گاومان زایید" بزرگی هویدا 

 که خم به ابرو بیاورد، گفت:آنبود. صدرا جّدی و بی

بله؛ حق دارید که نگران این موضوع باشید. اّما خانم -

طور که برای شما عزیزه، واسه من هم سحابی همون

یست که صرفًا چون یک خانوم هست محترمه. قرار ن

و من یک آقا، با زندگیش توی خونه من اّتفاق خاّصی 

بیفته. من... از احساسات ایشون باخبرم و... در این 

 کنم.باره، کمکش هم می

های او گوش سپرده بود، آقابزرگ که با دّقت به حرف

های آخرش، ابروهایش را باال انداخت با شنیدن حرف

 و گفت:

 قدر در جریان هستی.دونستم ایننمی-
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تون رو نجات بدم، یکی از دالیلی که تونستم نوه-

لطف خانواده فرمانفرما بهش بود. یعنی... خانواده 

 یوسف فرمانفرما.
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خوبه؛ خوبه... امیدوار شدم که لیال دست آدم -

امانته. حواست بهش هست دیگه؟ خیال من مطمئنی 

 از همه جهت راحت باشه؟
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دانست که صدرا، یکی از مأموران آقابزرگ نمی

سازمان اطالعات و امنیت است؟ خب... شک نداشتم 

وبیش درباره مأمور دانست و مهران، به او کمکه می

ساواکی که ما را دستگیر کرده بود، گفته بود. و با 

 کرد؟به او اعتماد می طورحال، ایناین

به نیمرخش خیره شدم. همین جذبه و جّدیتش، باعث 

شد که در مقابلش سکوت کنم و تابع می

هایش باشم. اّما جدای آن احساس ترسی که خواسته

گرفتم، دلیلی نداشت که به او هایش میاز آن اخم

دانم. شاید هم... کارم چندان اعتماد نداشته باشم. نمی

 هم کسیاعتماد به یک مأمور امنیتی؟ آن معقول نبود.

که حّتی به دار و دسته و قماش خودش دروغ گفته 

ها و کارهایی که کرده بود، بود؟ هرچند که آن دروغ
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به نفع من بودند. اّما خب... ممکن بود آن اعتمادی که 

کرده بودم، در نهایت به ضرر من تمام شود. نه 

ن عنوانی که خاطر آخاطر خیانت صدرا، که بهبه

کرد و روزی، گندش داشت از آن سوءاستفاده می

 آمد...درمی

از آقابزرگ خداحافظی کردم و مازیار را دیدم که از 

کرد. لبخندی به رویش زدم و درگاه در، نگاهم می

برایش سر تکان دادم. متوّجه شدم که لب زد "مراقب 

هم تمام توانستم منخودت باش" و کاش می

را در همان یک ثانیه، لب بزنم و سپس از هایم دلتنگی

 او خداحافظی کنم. 

ها را از کافه بیرون رفتیم و سوار ماشین شدیم. گفتنی

ها را هم شنیدم! اّما او... به آقابزرگ گفتم و شنیدنی
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کردم؟ دانست که من در کجا زندگی میطور میچه

نکند... وای بهروز، وای! جز او، دیگر هیچ شخصی 

درباره محل زندگی من و حکمت چیزی نبود که 

 لق من!بداند! پسرک ساده و دهن

که سوار ماشین شدیم، صدرا ماشین را به محض این

به حرکت در آورد. با صدایی جّدی و پرحرص، مرا 

که آرام بود، مخاطب قرار داد و انگار در عین این

جا از ماشین به بیرون پرتم کرده و خواست همینمی

 رد!مرا زیر بگی

 قضیه زندگیت با من رو تو به پدربزرگت گفتی؟-

 خب...-

لیال؟ به من دروغ نگی که وگرنه وای به حالت -

 میشه!
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دانستم که هیچ تهدیدی در کار نبود و فقط خوب می

توانستم حقیقت را کرد! اّما... میواقعیت را عنوان می

 گرفت!شک جانم را میموقع که بیبگویم؟ آن
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که بیای، آقابزرگ درباره محل زندگیم قبل از این-

خواستم بهش چیزی پرسید و از سر بازش کردم. نمی

 کنم.بگم. فقط... گفتم که پیش آدم مطمئنی زندگی می
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 و از کجا فهمید که اون آدم، من بودم؟-

 نگاهش کردم و با صداقت گفتم:

ون تنها آدمی که درحال حاضر بهش اعتماد دارم، چ-

 تویی.

 گوشه چشمی به من انداخت و آرام زمزمه کرد:

خوای دیگه اون تصادف دوباره پیش نیاد، اگه می-

 طوری نگاهم نکن.این

 صاف سر جایم نشستم و خود را به آن راه زدم.

 طوری؟چه-

های سبزت درشت که میشن، خیره. عجیب. چشم-

 ترسونن.یآدم رو م

 آرام و برای پرتی حواسمان، گفتم:
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 عسلیه، سبز نیست.-

نگ ها رتوی نور ندیدیش. خیلی عجیبه. بعضی وقت-

 طوری... ترسناک!ها هم اینموهاته، بعضی وقت

ام پشت چشمی برایش نازک کردم و چینی به بینی

دادم. من ترسناک بودم؟ پس حتمًا خودش را در آینه 

خیابان عوض کند که متوّجه ندیده بود! خواست 

ماشین آشنایی شدم و جفت ابروهایم باال پریدند. به 

 بازوی صدرا چنگی زدم و تند گفتم:

 بینی؟ برو دنبالش!صبر کن! اون ماشین رو می-

 سرش بین من و آن ماشین چرخید و آرام پرسید:

 خونی، نه؟های جنایی زیاد میاخیرًا داستان-
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که امروز اومد و با سیفی  صدرا! اون همون ماشینیه-

 حرف زد! 

چرخاند، برای اذیت کردنم که فرمان را میدرحالی

 گفت:

 ماشین اومد دیدن سیفی؟-

 محض رضای خدا!-

 کالفه غّرید:

باشه، چشم. چرا که نه؟ شاهدخت رو تعقیب کنیم -

هم مایی که و کارهاش رو زیر نظر بگیریم. اون

 یم! از اینخودمون تحت تعقیب و نظارت بقیه هست

 بهتر هم میشه؟
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گفت! تصمیمم اصاًل راه هم نمیخب... چندان بی

عاقالنه نبود که هیچ، دیوانگی محض بود! اّما خب... 

آوردم که قضیه از چه قرار بود و من با باید سر در می

 چه کسانی طرف حساب بودم.
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ماشینش را جلوتر، در کنار مردی مسن نگه داشت. 

رسید و چهره مرد رنجور و ناتوان به نظر می
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اش نیز بیرون زده بودند. صدرا در های گونهاستخوان

سوی خیابان و با فاصله از او نگه داشت و رو به آن

 من گفت:

کم خرید کنم. حق نداری من میرم چرخی بزنم و یه-

جا گردم، همینمفهومه؟ تا برمیاز ماشین پیاده بشی، 

 بمون و فضولیت رو بکن!

سرم را تند تکان دادم و با رفتنش، دوباره به آنان نگاه 

سمت آن مرد کردم. مرد تاس از ماشین پیاده شد و به

 سمتشرویش ایستاد و کاغذی را بهمسن رفت. روبه

ای کوتاه اما گرفت. مرد نیز پس از تأیید و مکالمه

با او داشت، کاغذ را امضا کرد و به او داد.  نامفهوم که

که کردم که یک قرارداد معمولی بود، تا اینفکر می

طرف پیرمرد ایستاد ای شدم که آنمتوّجه دختربچه
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بود. شاید پانزده سال بیشتر نداشت و مطمئن بودم که 

سوءتغذیه دارد. اّما چهره زیبایی داشت که سرپوشی 

 گذاشت.ش میاز حّد بر آن الغری بیش

دخترک سرش را پایین انداخته و زیرچشمی، به مرد 

کرد. مرد حرفی به روی پدرش نگاه میغریبه روبه

پیرمرد زد و او سری به نشان تایید تکان داد. سپس 

بازوی دختر را گرفت و چیزی زمزمه کرد که چهره 

توانستم بهت چاره در هم رفت. میناباور دخترک بی

ه اش ببینم. چه بن به اشک نشستهو خشم را در چشما

 طور تغییر حالت داده بود؟ او گفتند که این

همان لحظه در ماشین باز شد و صدرا کنارم نشست. 

گاه که نآنبالفاصله ماشین را روشن و حرکت کرد. بی

 از چهره دگرگون دختربچه بردارم، معترض گفتم:
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 خبرجا چهکنی؟ بذار ببینم... اونچرا حرکت می-

 بود؟

 چیز جالبی نبود. پیگیرش نشو.-

اش باعث شد که چشم از آن صحنه صدای گرفته

بگیرم. من حرف اشتباهی زده بودم؟ او... چرا 

 صدایش دورگه شده بود؟

 من چیزی نفهمیدم صدرا. چی شده بود؟ -

متوّجه اون کاغذ توی دست پیرمرد نشدی؟ اون -

براش اش که دختر هم البد یا دخترش بود، یا نوه

خواست از شّرش زنگوله پای تابوت بود و می

 خالص بشه.

زده و نفسی حبس شده، خیره به با چشمانی وق

وضوح نیمرخش شدم. رگ پیشانی و گردنش را به
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توانستم ببینم. بین ابروهایش گره کوری خورده می

توانستم متوّجه اش میبود و از فّک منقبض شده

 هم بشوم.هایش بهفشردن دندان
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 یعنی چی که از شّرش خالص بشه؟ نگو که...-

اش بود که درسته! اون آدمی که دیدی، درواقع نوچه-

 امروز قرار خرید یه دختربچه باکره رو داشت. 
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دستانم یخ زده بودند. انگار که دیگر خون در بدنم 

ام را بیرون اشت. نفس حبس شدهجریان و حرکت ند

طرفش چرخیدم. روی بار، کامل بهفرستادم و این

توانستم زبان در دهان پرسیدن نداشتم؛ ولی نمی

 بگذارم و سکوت کنم.

 خورد؟ دختِر... باکره... به چه دردشون می-

ها زیر سر شاهدخته. بازیگرهای جوون و همه این-

خودشون انتخاب  های جنجالی و داغزیبارو برای فیلم

خرن و کنن، دخترهای باکره رو از پدرهاشون میمی

فروشنشون. دن و گاهی، حتی میها رو اجاره میاون

 هم... اون روی سیاه پهلویه.این

، که باخبر بوداو از همه این چیزها باخبر بود؟ و با این

کرد؟ حّتی یک اعتراض کوچک به باز هم کاری نمی
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ش، آن دختربچه را از آن وضعیت؟ جلوی چشم

اش بدهند؟ اصال انسانیت و پدرش خریدند تا اجاره

 شرف داشتند؟

دونید؟ پس... چرا همه شما، درباره این چیزها می-

 زنید؟کنید صدرا؟ چرا هیچ حرفی نمیاعتراض نمی

ما مسئول حفظ امنیت و اطالعات سیاسی هستیم. -

وقت خودمون آشوب و تشویش به پا کنیم؟ اون

 نیه؟عقال

 پر حرص و گر گرفته غّریدم:

 های عربینه؛ ولی مطمئنًا فروختن یه بچه به شغال-

 واقعًا عقالنیه!



 

Romanzo_o 2086 

دستی روی صورتش کشید و ماشین را به گوشه 

توانستم سمتم چرخید و میخیابان هدایت کرد. به

 بارید.قسم بخورم که از چشمان سرخش آتش می

اعالم کنی حاال فهمیدی برای چی به تو گفتم که -

تونم هیچ متأهلی؟ این چیزها دست من نیست. نمی

دخالتی توش داشته باشم. آدم کوچیکی مقابلم نیست؛ 

زنیم! داریم درباره خواهر دوقلوی شاهنشاه حرف می

مدارها هم جلوی روش سر کسی که حّتی سیاست

کار کنن. من فقط یه درجه دار کوچیکم. چیخم می

ذارن گه دهن باز کنم، مینظرت اتونم بکنم؟ بهمی

 حّتی یه ثانیه بیشتر نفس بکشم؟

سرش را به صندلی تکیه زد و نفس عمیقی گرفت تا 

کمی آرام شود. از لحن عصبی و صدای نسبتًا بلندش 
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ترسیده و در خود جمع شده بودم. سرم را چرخانده 

توانست با طور میو از روی شانه، نگاهش کردم. چه

ین چیزها، باز به کارش ادامه وجود دانستن درباره ا

 دهد و دوام بیاورد؟
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وقتی فهمیدی که این وضعیت هست، چرا موندی؟ -

 چرا... از سازمان بیرون نیومدی؟
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ای نداشتم لیال. این مسیر رو انتخاب چاره دیگه-

وری طکل حکومت این کردم، باید تا تهش برم. نمیگم

ها، دارن فاسدش هایی امثال اینَگند و فاسده؛ ولی آدم

کنن. شاِه پدر هیچ مالیمتی نداشت و کمترین فساد می

اش بود. درحالی حکومت کرد که باید توی دوره

کرد. اّما پسرش... داره گندهای قاجار رو جمع می

ها جور آدممالیمت به خرج میده و روی کارهای این

بنده. و همین یه روز باعث بدبختی خودش شم میچ

 و حکومتش میشه.

ای را من نیز ساکت ماندم تا تنش بینمان چندلحظه

آرامتر شود. شیشه را پایین دادم و او نیز شیشه سمت 

خودش را پایین داد تا هوای تازه داخل ماشین جریان 
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یابد. نفس عمیقی گرفتم و با صدایی گرفته، زمزمه 

 کردم:

کردم این فسادشون فقط توی هنره. چه ر میفک-

 دونستم که...ها... نمیدونم؛ رادیو، سینما، روزنامهمی

از چیزی  تربهت که گفته بودم؛ سیاست خیلی کثیف-

 تونم خودمکنی. من... نمیشده که حّتی فکرش رو می

کنم تا خرخره رو ازش بیرون بکشم؛ ولی... تالش می

 توی مردابش فرو نرم...

کم داشتم دروغ چرا؛ از وضعیتی که حال کم

شناختمش، ترسیده بودم. بهتر بود هرچه زودتر، می

کردم که مبادا قضیه متأهل شدنم را در رادیو اعالم می

آتشش دامن مرا هم بگیرند. صدرا مرا به خانه رساند 

گفت که باید سری به چندنفر و تنهایم گذاشت. می
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ردم کرسمی کند. دعا می بزند تا قضیه شایعه تأهل مرا

که این خبر، به گوش آن شخصی که امروز به دنبالم 

آمده بود، برسد و امیدشان از من ناامید شود. هرچند؛ 

های مطمئن بودم که قرار نیست در مهمانی

خصوصیشان نیز از آن خبرها باشد و اندکی خیالم 

راحت بود. اّما خب... حّتی فکِر دندان تیز کردنشان 

 کرد...به تنم راست میهم مو 
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وگوی دیگرمان، به آن طبق خواسته خودم، در گفت

شایعه اشاره کردم و خانم صداقت که متوّجه حرفم 

شد، سریع پی آن را گرفت و تبریک کوتاهی گفت. 

 توانستم پشت میکروفونحال با خیالی آسوده، می

بنشینم و صحبت کنم. انگار که تازه جان گرفته باشم، 

با انرژی بیشتری مصاحبه را ادامه دادم. پس از اتمام 

 طرفبرنامه، از اتاق ضبط بیرون آمدم و خواستم به

اتاق استراحت بروم که سیفی سر راهم سبز شد. 

 کرد. نمایی روی لب نشانده و نگاهم میلبخند دندان

 نم عنقا؟وقت صحبت دارید خا-

 ابروهایم را باال انداختم و کنجکاو پرسیدم:

 بله حتمًا؛ چی شده؟-
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 بفرمایید دفتر من؛ بحث مفّصله.-

رف طپشت سرش به راه افتادم و در کمال تعّجبم، به

ام کرد تا بنشینم. روی میزش راهنماییصندلی روبه

ره هم گخود نیز پشت میزش نشست و دستانش را به

 فت و شروع به صحبت کرد.زد. نفس عمیقی گر

نامه دارید؛ از عرضم به حضور شما که... یه دعوت-

 طرف یه شخص خاص. 

 زده نشان دهم.سعی کردم خود را شگفت

 شخص خاص؟ کی؟-

های خصوصی در کاخ اعلیا خب... درباره مهمانی-

 حضرت چیزی شنیدید؟

 دونم.شون مییه چیزهایی درباره-
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ای پاپ نسل جوان رو هم هقراره چندنفر از خواننده-

به مهمانی دعوت کنن و از شما هم دعوت کردن تا 

 همراهیشون کنید.

تونم برم آقای سیفی. خب... فکر نکنم من... من نمی-

 همسرم اجازه بدن.

کسب اجازه از صدرا، به عهده من. خیال شما -

ای راحت باشه. فضا هم فضای گرم و غیررسمی

ممکنه تصّور کنید. هست. ولی نه به اون شکلی که 

 بین هنرمندهاست. جورهایی، دورهمییک

به من توضیح  چیز را درباره این مهمانیصدرا همه

داد. داده بود. اّما... باز هم دلم به رفتن رضایت نمی

 لبانم را با زبان تر کردم و گفتم:

 دونم... وقِت فکر کردن دارم؟نمی-
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 دو روز!-

 خب... بهتون خبر میدم.-

شدم تا بروم که ناگهان، یاد موضوعی افتادم. دم بلند 

 طرف سیفی چرخیدم.در ایستادم و به

 خبری نشد؟  از اون حامی-
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 از پشت میز بلند شد و با لبخند گشادی، نگاهم کرد.
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به تهران هم تازه طور یادم رفت به شما بگم؟ اونچه-

اومده. شنیدم که به اون مهمونی دعوت شده. 

 خوای ببینیش؟می

 واقعًا؟ حقیقت رو میگید؟-

هم با وکیلش تلفنی صحبت کردم؛ بهم گفت آره؛ من-

که قراره توی این هفته بیاد تهران. گفت احتماال یه 

کار شخصی هم داشته باشه و بهم تلفن هتلشون رو 

جا فهمیدم که برای اونداد تا باهاشون تماس بگیرم. 

چی اومده تهران. البّته... گویا قرار کاری هم داره با 

 هرحال،اعلی حضرت، فقط برای مهمانی نیومده. اّما به

 ایشون هم هستن.
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زدگی باال بپرم! جلوی خود خواستم از شّدت ذوقمی

را گرفتم و به لبخندی بسنده کردم. سری به او تکان 

 دادم و گفتم:

خبر بدید که من هم به اون مهمانی  پس بهشون-

 میرم. مشتاق دیدار با اون شخص هستم.

 وقت صدرا مانع نشه؟مطمئن هستید خانم عنقا؟ یه-

کنم! شما بهشون اطالع بدید که حتمًا قانعش می-

 میرم.

سرش را به نشان تأیید تکان داد و او نیز لبخندی به 

نشان احترام، به رویم زد. تلفن را برداشت و 

 گرفت، گفت:که شماره میدرحالی

 من همین االن بهشون خبر میدم. متشکرم از شما!-
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از اتاق بیرون آمدم و در را آرام بستم. سر تا پایم را 

شوق عجیبی فرا گرفته بود. انگار که تازه فهمیده بودم 

خواهم به کجا بروم و چه کاری کنم. از شّدت می

 ی طرز قدماضطراب، دستانم یخ بسته بودند و حّت

برداشتنم را نیز از خاطر برده بودم! نفس عمیقی گرفتم 

تا آرام شوم و با برداشتن کیفم، استدیو را ترک کردم. 

صدرا طبق معمول، جلوی ساختمان مانده و به 

ماشینش تکیه زده بود. به محض دیدنم، سری برایم 

تکان داد و در را برایم باز گذاشت. خود نیز سوار شد 

 طرفش چرخیدمماند. به محض نشستنم، بهو منتظرم 

 پرسی، گفتم:و بی سالم و احوال

قراره به اون مهمونی برم! سیفی گفت که قراره اون -

 جا بیاد.مردی که حامی برنامه شد، به اون
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کرد و چشمش به که آینه ماشین را تنظیم میدرحالی

 عقب بود، پرسید:

 باالخره راضیت کرد که بری؟-

 د رو ببینم.باید اون مر-

 احتمال میدی که آشنا باشه؟-

نفس عمیقی گرفتم و کیفم را در آغوش گرفتم. خیره 

 به رهگذران، زمزمه کردم:

شناسه. وگرنه از کیسه مطمئن هستم که من رو می-

 طوری بذل و بخششبخشید که بخواد اینخلیفه نمی

 کنه.
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 پس... قراره یه شب پراسترس داشته باشی.-

 از گوشه چشم نگاهش کردم و غّریدم:

 هیچی نشده بهم استرس میدی؟-

که ماشین را روشن کرد و به راه انداخت. درحالی

 اش بود، گفت:حواسش به جاده کناری

استرس نمیدم. میگم باید همه جوانب رو در نظر -

اّول، باید بریم خرید. یه دست لباس مناسب بگیری. 

جا و در خور بخری. شاید سلمونی؟ آرایشگاه؟ اون
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که... احتمااًل ماشین بیاد دنبالت، هم ببرمت. بعد این

تونم حّتی تا یه مسیر هم همراهیت کنم پس من نمی

و باید آمادگی تنها بودن توی همه شرایط رو داشته 

 باشی.

 ا استرس گرفته بود که حّتی گذرقدری سر تا پایم ربه

داشتم و زمان را احساس نکردم. روی ابرها قدم برمی

طور لباس کردم. نفهمیدم چهچیزی را حس نمی

که صدرا مرا به یک آرایشگاه خریدم و پیش از آن

بفرستد، برای خودم سرمه و ماتیک خریدم تا با همان، 

 د. کتسره کنم. باالخره روز موعد فرا رسیکار را یک

و دامنم را پوشیدم و جلوی آینه، به خود خیره شدم. 

ای داشت و بلندی دامنش، به نزدیکی رنگ سبز تیره

رسید. یقه کت را مرتب کردم و سرمه را مچ پایم می
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داخل چشمم کشیدم. ماتیک را نیز ابتدا به انگشتم و 

سپس آرام، به لبانم مالیدم تا خیلی مشخص نباشد. از 

فتیم و طبق خواسته سیفی، جلوی خانه بیرون ر

ساختمان استدیو ماندیم تا ماشین به دنبالم بیاید. نفس 

عمیقی گرفتم و از ماشین پیاده شدم. صدرا خواست 

های آخر را بکند که صدای توقف ماشینی را توصیه

پشت سرم شنیدم. با حالت زاری به صدرا نگاه کردم 

 که لبخندی زد و برایم سر تکان داد.

 منتظرت هستن. برو،-

 شد که تو هم بیای.ولی... کاش می-

کنم. من که... نمیشه. برات آرزوی موّفقیت می-

 چیز طبق انتظارت پیش بره.امیدوارم... همه

 نالیدم:
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 چیز طبق انتظارم بود، چه غلطی کنم؟اگه واقعًا همه-

لبخندش به خنده مبدل شد و با سر اشاره کرد تا 

 بروم.

چیز هم سر خوب پیش رفتن همهبرو دختر! حّتی -

 مونم.جا منتظرت میزنه! برو، من تا شب همینغر می

سمت ماشین سیاهی که از او خداحافظی کردم و به

کنار خیابان پارک کرده بود، قدم برداشتم. مردی از 

صندلی جلو پیاده شد، دستش را به لبه کت گرفت و 

 اندکی خم شد.

 سالم خانم. بفرمایید.-

را برایم باز کرد و پیش از نشستن، نگاه  در ماشین

آخرم را به صدرا انداختم. سعی داشت خود را 

تفاوت نشان دهد اّما مطمئن بودم که او نیز دست بی
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کمی از من نداشت. پیش از آن که در ماشین را ببندم، 

دستی برای صدرا تکان دادم و مرد، در را بست و 

 خود نیز سوار شد.
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غرق در افکار خود بودم و تنها چیزی که به خاطر 

پوش از های سیاهآوردم، گذر نورهای زرد و آدمکمی
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پشت شیشه ماشین بود. با صدای راننده، چشم از لّکه 

 دم.سمتش چرخیباران مانده بر روی شیشه گرفتم و به

دارید مسیری رو پیاده برید؟ رسیدیم، خانم. دوست -

 تونم تا ورودی کاخ با ماشین ببرمتون.می

شیشه را پایین دادم و نگاهم را به درختان سرسبز باغ 

 دوختم. نفسی گرفتم و بالبخند گفتم:

هام من دونم کفشمسیر زیادی تا مقصد راهه؟ نمی-

 رو یاری کنن یا نه.

ر دقیقه مسی جا تا کاخ سفید، شاید دهنه، خانم. از این-

 باشه.

از ماشین پیاده شدم و راننده که گویا نقش همراهم را 

که با چشمانم داشت، پشت سرم به راه افتاد. درحالی
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دم، بلعیوجب به وجب این باغ پر گل و سرسبز را می

 پرسیدم:

 کاخ سفید؟ مگه اسمش سعدآباد نیست؟-

هایی در مسیر ورودی و غهنگام تاریکی هوا نیز چرا

های بلند و رو، روشن کرده بودند. چراغر پیادهکنا

 رنگی که نمایی رویایی به این باغ داده بود.سیاه

ست. کاخ چرا، خانم. کاخ سعدآباد نام مجموعه-

 اش هست،حضرت و خانواده سفید، کاخ ییالقی اعلی

 ترین ساختمان در سعدآباده.که بزرگ

 ای هم هست؟ساختمون دیگه-

 انداختم و باخنده ادامه دادم:نگاهی به او نیم

 کنم؛ از استرسه!البّته ببخشید پرحرفی می-
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اختیار دارید. کاخ سبز هم داریم که به کاخ مرمر هم -

چنین کاخ شمس یا شمس العماره هم معروفه. هم

که متعلق به شاهدخت  ستداخل این مجموعه

گرانقدره. شما به کاخ سفید دعوت هستید. شاید در 

 .های دیگه هم دیدن کنیده، بتونید از کاخفرصتی دیگ

دیگر سوالی نپرسیدم و او هم اجازه داد تا از فضای 

رویایی اطرافم لّذت ببرم. شنیده بودم که کاخ سعدآباد 

به قدری بزرگ بود که داخلش چندین هکتار باغ و 

چندین کاخ باشکوه وجود داشت. تا پیش از این، 

با چنین جایی مواجه گنجید که حّتی در باورم هم نمی

اش هم کنجکاو نشده حال حّتی دربارهبشوم! چرا تابه

 بودم؟
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فرش شده و موقع راه رفتنم با آن مسیرمان سنگ

های تیزم، کمی آزاردهنده بود. باالخره به کاخ پاشنه

موردنظرمان رسیدیم و جلویش ایستادم. ساختمان 

عظیم و سفیدرنگی پیش رویمان قرار داشت که برای 

م گرفتیدن نمای تمام آن، باید چند ده قدم فاصله مید

 تا بهتر ببینمش. 
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ای پله سنگیدوطبقه بود و ایوان بزرگی داشت. راه

پیش رویمان بود و شش ستون بزرگ به سبک 

شت. در های رومی در بالکن هر طبقه قرار دامعماری

نظر نگاه اول، یک ساختمان سفیدرنگ و نسبتًا ساده به

رسید. اّما وقتی داخلش شدم، نفسم از حیرت می

شد که معماری چنین زیبا و گرفت. مگر می

ه به ها، خیرانگیز باشد که نگاهم را برای ثانیهشگفت

 خود نگه دارد؟

چرخیدم در تاالر بزرگی ایستاده بودم و دور خود می

 د کمی نزدیکم شد و گفت:که مر

شما در تاالر انتظار بمونید تا خدمه خدمتتون برسن. -

 االن میان. بفرمایید، بنشینید.
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و تعظیم کوتاهی کرد و خواست فاصله بگیرد که تند 

 صدایش زدم:

ما دونم! میشه... شببخشید؛ آقای... فامیلیتون رو نمی-

 جا بمونید؟ من... حس غریبی نکنم!هم این

ان داد و لبخند محوی به رویم زد. روی سر تک

ای نشستم و او نیز کنارم، سر پا ایستاد. چشم صندلی

 از در و دیوار گرفتم و کنجکاو پرسیدم:

 جا چندتا تاالر و اتاق داره؟این-

جا تاالر انتظاره. تاالر بینید، اینطور که میهمون-

ضرت ح نشیمن و تشریفات و بیلیارد و اتاق کار اعلی

برای استراحت وجود داره.  اتاق ملکه و چند اتاقو 

جا کاخ ییالقی خانواده طور که گفتم، اینهمون

سلطنتی هست و چندان تشریفاتی نیست. اّما 
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های موردعالقه شاهنشاهه و ملکه بیشتر مهمانی

 جا ترتیب میده.خودمانی رو این

دهانم را باز کردم تا سوال دیگری بپرسم که چند 

طرفم آمدند. از مرد مسنی که تا آن ن بهخدمتکار ز

لحظه کنارم بود، خداحافظی کردم و مرا به اتاق 

ر تر به نظها که کمی جّدیاستراحت بردند. یکی از آن

 رسید، نزدیکم شد و بی هیچ مالیمتی گفت:می

خوام خانم؛ اّما باید بازرسی بدنی بشید. عذر می-

 هرحال قانونه و ماهم پایبند بهش.به

ام گرفتم و لبخند پر ستانم را در راستای سرشانهد

ام اش تمکه بازرسیاسترسی به رویش زدم. پس از آن

 تر شد و گفت:شد، نزدیک

 های کتتون رو باز کنید.لطفًا دکمه-
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تر ایستاده بود، رو طرفخدمتکار دیگری که کمی آن

 به او با تشر گفت:

ه و دبینی رنگ از رخش پریسخت نگیر منفرد. نمی-

 ترسونیش؟هاش یخ کرده؟ چرا میدست

 اّما...-
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دستم را بر روی دکمه اّول کتم گذاشتم تا بازش کنم 

 و لبخندی به هردویشان زدم.

 نه؛ اشکالی نداره.-

اش منفرد بود، سری خانمی که فهمیده بودم فامیلی

 داد و آرام گفت:تکان 

خواد خانم، راحت باشید. من مرخص میشم. نمی-

 هروقت آماده شدید، بیاید بیرون. دم در منتظرتونم.

با بیرون رفتنش، آن زن مسن نزدیکم شد و تعظیمی 

 برایم کرد.

خوام اگه تند برخورد جای همکارم عذر میمن به-

 شد باهاتون. 
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بشم؟ من...  شون بود. گفتن آمادهنه عزیزم، وظیفه-

 آماده اومدم!

اش را برایم عقب طرف میز آرایشی رفت و صندلیبه

 کشید.

کم به خودتون برسید؟ هرچند، خواید یهنمی-

قدری خوشگل هستید که نیازی ندارید. ولی اون

خب... ما آرایشگر داریم، اگه دوست داشتید، خیاط و 

دونم که اّولین چند دست لباس آماده داریم. می

رتون توی کاخ و در محضر شاهنشاهه؛ ولی حضو

های این کاخ اصاًل استرس نداشته باشید. مهمانی

 خیلی دوستانه و کوچیکه.

در آینه به خودم نگاهی انداختم موهای تازه بلند 

ام بود، پشت تر از سرشانهام را که کمی پایینشده
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گوشم فرستادم. لبخندی به خودم داخل آینه زدم و 

کردن یقه لباسم، از روی صندلی بلند پس از مرّتب 

 شدم.

 تونیم بریم؟ام. میمن آماده-

 البّته، خانم جوان. بفرمایید.-

طرح های خوشدر راهرو، چشمم بر روی تابلوفرش

کردم در همان های یونانی بود و سعی میو مجسمه

جا لّذت ببرم. حّتی در مسیر کوتاه، از تماشای این

های ابریشمی و پردههای همین راهرو هم فرش

مخملی و تزئیات مجلل و طالیی رنگ قرار داده 

ز پبودند. ساختمانش درست شبیه به تخم مرغ آب

بود! بیرونش سفید و ساده و خالص، و داخلش 

 طالیی رنگ و براق!
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جلوی در ایستادیم و از همین بیرون، صدای زنی را 

خواند و بقیه نیز برایش دست شنیدم که داشت میمی

کردند و خوانی میزدند. چندنفری نیز انگار همیم

مجلسشان حسابی گرم بود! باالخره وارد شدم و 

که بخواهم حواس کسی را از آن زن و صدای آنبی

ای ایستادم. چرا اش پرت کنم، گوشهمسحور کننده

 کردم که این صدا را جایی شنیده بودم؟حس می
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با تمام شدن آهنگش، همه برایش دست زدند که 

لبخند بزرگ و دندان نمایی زد و در سر جایش، 

برایشان تعظیمی کرد. سر بلند کرد و خواست چیزی 

بگوید که ناگهان چشمش به من افتاد و با همان 

 لبخند، رو به بقیه گفت:

. من صدای جدیدمون هم تشریف آورد دوستان-

دیگه خسته شدم، بذارید این خانم زیبا مجلس رو 

 گرم کنه! 

زده قدمی به جلو برداشتم و سالم آرامی دادم خجالت

سمتم آمد. موهایش را که آن زن جوان بلند شد و به

به شکل زیبایی در باالی سرش جمع کرده و حالت 

داده بود. پیراهن آبی و بلندی نیز به تن داشت که در 
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ر نشست. جلوتی، ساده بود و به تنش میعین زیبای

 آمد و دستش را بر روی بازویم قرار داشت.

کم هزنم که یبیا دختِر زیبا. کنار من بشین. حدس می-

 خجالتی باشی؛ که اونم اشکالی نداره، طبیعیه.

کنارش، بر روی مبل نشستم و سر بلند کردم تا 

شان را ببینم. نگاه چندنفرشان که قطعًا بقیه

شناختمشان، بر روی من بود. جواب نگاهشان را ینم

با لبخند کوچکی دادم و به مردی که مشغول تغییر و 

 سمتم خمتقلید صدا بود، نگاه کردم. زن سرش را به

 کرد و آرام پرسید:

م؛ سن باشیچندسالته عزیزم؟ فکر کنم تقریبًا هم-

 هم بیست و نه سالمه.من
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رم. صداتون تهم یه چندسالی ازتون کوچیکمن-

 خیلی قشنگ بود، دوستش داشتم.

یکی از همان لبخندهای زیبایش را نثارم کرد و 

 ام قرار داد.دستش را بر روی دستان یخ زده

هم صدای تو رو توی رادیو شنیده بودم. عزیزم... من-

شد که یه دختر جوون، چنین قدرتی واقعًا باورم نمی

 توی صداش داشته باشه.

کم نگیرید! راستی... من صدای خودتون رو دست -

شما رو کجا شنیده بودم؟ برام خیلی شیرین و 

 آشناست.

از گوشه چشم نگاه چپی به من انداخت و باخنده 

 گفت:
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ها مگه اهل رادیو نیستی؟ من از خواننده برنامه گل-

هستم. البته، تازه یکی، دو ساله که باهاشون کار 

ای حرفهکنم. از سال چهل و هفت، موسیقی رو می

شروع کردم. البّته یهویی در رو باز نکردم، داخل رادیو 

نشدم که بگم به منم کار بدید ها! قبلش دوره دیده 

 بودم و... خالصه.

شد و باالخره کم برایم آشنا و واضح میصدایش کم

 زده پرسیدم:خاطر بیاورمش. ذوقتوانستم به

 اسمتون... هایده بود دیگه؟-
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 چهارصد_و_پنجاه_و_هفتم

 

 باخنده چشمکی برایم زد.

 مستعار، مثل خودت. ولی آره دختر جون. -

کمی دیگر هم صحبت کردیم و باالخره فرصت کردم 

تا نگاهی زیرچشمی به ملکه بیندازم. زنی که زیبایی و 

بارید اش میآراستگی، حّتی از آن پوشش نسبتًا ساده

انگیزی، به خواننده دیگری لبخند محو و دلو با 

زد. زیباتر از آنی گوش سپرده و آرام برایش دست می

بود که بخواهم از او چشم بگیرم و انگار که سنگینی 

ای چشم به من نگاهم را حس کرده باشد، برای ثانیه

تر کرد و اش را پررنگدوخت، لبخند بر لب نشانده
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 زدههم گذاشت. شتاب های را به نشان سالم، برپلک

سرم را برایش خم کردم که متوّجه صدای خنده ریز 

 ام شدم.زن کناری

قدر مقّید باشی و به خودت خواد اینعزیزم؛ نمی-

جا، توی این مجلس، تشریفات سخت بگیری. این

 خیلی معمول نیست.

 صاف سر جایم نشستم و با لحنی وارفته گفتم:

شون! برم بزنم روی بینمباره که میخب من اّولین-

 طوره؟اش و بگم اوضاع و احوالتون چهشونه

اش که بلندتر شد، باعث شد سرها صدای خنده

سمتمان بچرخد. در آن بین، متوّجه نگاه سنگین به

مردی شدم که سری برایم تکان داد و چشم از من 

قدر برایم آشنا بود؟ نکند او اش اینگرفت. چرا چهره
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د اش زیگر بود؟ حرفی به مرد کنارییا باز هم خواننده

 سمت زنو بلند شد تا سالن را ترک کند. سرم را به

 ام نزدیک کردم و آرام پرسیدم:کناری

 راستی... اعلی حضرت کجا هستن؟-

توی اتاق کارشون. ایشون زیاد با این مجالس خو -

دونی که... خوندن و خندیدن و کمدی گیرن. مینمی

تری دارن که م کارهای مهمو... امروز هم فکر کن

 نیومدن.

 جا میاید، نه؟شما... اّولین بارتون نیست که این-

نه؛ فکر کنم دفعه سّوم یا چهارمم باشه. این مجالس -

تر های  رسمیخودمونی رو دوست دارم؛ ولی مجلس

 ام باهاشون خیلی خوب نیست.رو... میونه
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ی سودیگر حرفی نزدم و به اجرای مرد جوانی که آن

خواند، نگاه کردم. دیگران تاالر سرپا ایستاده و می

زدند اّما فکر من پیِش آن داشتند برایش دست می

جا را ترک کرد. سیفی به من درباره مردی بود که این

موهای جوگندمی و قد بلنِد آن شخص حامی، 

هایی زده بود. یعنی... امکان داشت که خودش حرف

فتم. رباید به دنبالش میباشد؟ اّما... کجا رفته بود؟ 

 دادم!نباید همین یک فرصت را هم از دست می
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دستم را برای خدمتکاری تکان دادم که آمد و آرام در 

خواهم به سرویس بهداشتی بروم. گوشش گفتم که می

شدیم. اتاق همراهش شدم و داخل راهروی بزرگی 

جا نظرم، اینمهمان نیز در همین سمت بود و به

های استراحت و کار خانواده سلطنتی بود. قسمت اتاق

به خدمتکار گفتم که منتظرم بماند و چنددقیقه دیگر، 

 کرد تعظیمی هایم،حرف ییدٵخواهم آمد. او نیز به ت

 داخل از را هاییزمزمه صدای. شد خارج راهرو از و

شنیدم. انگار که دو مرد، مشغول الرها میتا از یکی

وگو باهم بودند. در آن تاالر، فاصله زیادی با گفت

توانستم در سرویس بهداشتی داشت و مسلمًا نمی

راهرو منتظر بمانم یا به امید مالقات با شخصی که 
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مطمئن نبودم، داخل آن تاالر شوم. در سرویس را باز 

تا وقتی صدای  باز ایستادمکردم و پشت دِر نیمه

هایش را شنیدم، از پشت در بیرون بیایم. چند قدم

های محکمی را ای گذشت و باالخره صدای قدمدقیقه

شنیدم. من نیز از اتاق بیرون رفتم و انگار که اّتفاقی 

دیدم، خود را متعّجب نشان داده و آن مرد را می

 سالمی کردم تا بایستد.

ید و سالمی با سمتم چرخکاله از سر برداشته، به

ام دوخت و سرش به من داد. نگاه دقیقش را به چهره

 خواست رو بگیرد که صدایش زدم:

 خوام؛ آقا...عذر می-
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بار با چند قدم بلند، خود را به دوباره ایستاد و این

مقابلش رساندم. دستانم را در هم گره زده و با 

 صدایی لرزان از استرس، پرسیدم:

مه رادیویی هستید؛ درسته؟ اگه شما... حامی یه برنا-

 خوام.کنم که عذر میاشتباه می

 اخم ریزی کرد و با لحنی آرام و و موشکافانه پرسید:

 طور؟بله، دختِر جوان. چه-

خب... من خواننده اون برنامه رادیویی هستم. آقای -

سیفی بهم گفتن که شما... مبلغ قابل توّجهی رو اهدا 

 لیلش رو بدونم.کردید. خواستم... خواستم د

سری تکان داد و لبانش را به داخل دهانش کشید. 

ای، انگار که غرق در افکار خود شده باشد، برای ثانیه

 ها نگاه کرد و درنهایت گفت:به دوردست
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ام این کار رو کردم. عالقه عجیبی خاطر برادرزادهبه-

به برنامه شما داشت. حاال اگه اجازه بدید، من از 

 ص میشم.خدمتتون مرخ

مات چهره درهمش شدم و قدم برداشت تا دور شود 

 که صدایش زدم:

 صبر کنید لطفًا! آقا...-
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خود را با دو به اویی که از مِن مبهوت فاصله گرفته 

کردم هیجان و که سعی میبود، رساندم و درحالی

 کنترل کنم، پرسیدم: بغض خود را

خوام از تون... اسمش چیه؟ من... فقط میبرادرزاده-

 اشتباه در بیام.

 هایم برایشدانستم که سوالبار. میاخم کرده بود این

کرد و مورد و عجیب بود. اّما او حال مرا درک نمیبی

دانست که در همین چند دقیقه، چندبار ُمرده و نمی

 زنده شده بودم.

اعضای خانواده من، چیزی نیست که به  اطالعات-

 شما ارتباطی داشت خانم جوان. با اجازه...

رفت، باید همان ته مانده امیدم را مچاله کرده اگر می

کردم. های خاموش پرتش میو به گورستان آمال
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ممکن بود این حرفم، به قیمت جانم تمام شود. داشتم 

ه خرج در جایی که نباید،  به نام شجاعت، حماقت ب

 دانستم اّما چارهدادم. خود به خوبی این را میمی

 دیگری نداشتم...

شما به لیلی عنقا کمک کردید؛ درسته؟ اسِم من... -

 لیالست.

طرفم بچرخد، از حرکت ایستاد. پایی که که بهبی آن

بلند شده بود تا برود را بر روی زمین گذاشت و 

نوز هم ه نفسی گرفت. جلوتر رفتم و کنارش ایستادم.

کرد. صورتش در هم و غرق در فکر بود. نگاهم نمی

کرد. انگار او هم هنوز شرایط را باور و هضم نمی

نفس عمیقی گرفتم تا بغضم را عقب بزنم. سپس به 

 تر گفتم:اش نگاه کردم و آرامنیمرخ جّدی
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شما از فرمانفرماها هستید؛ درسته؟ برای همین -

کنید. برای همین، تونستید با اعلی حضرت مالقات 

تون رو داشتید. چون... صدای من، او هوای برادرزاده

 انداخت. یکی... به اسم لیال. نه؟رو به یاد یکی می

سمتم چرخید و نگاه پر صالبتش را به من دوخت. به

گره ریزی میان ابروانش انداخت و آهسته و عصبی 

 گفت:

مگه نگفتم که نباید دیگه هیچ خبری ازت بشه؟ -

 کنی؟وقت... تو رفتی و مطربی میاون

عنوان بهترین راه پنهون شدنم، نشون دادن خودم به-

ها و تونستم توی دخمهیه شخص دیگه بود. تا کی می

 ها زندگی کنم؟ انباری

 ای!تو دیوانه-
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تون هم دست کمی از من نداره. فکر کنم برادرزاده-

ه تفرسکه خودش دنبالم بیاد، یکی رو میجای اینبه

 که بهم پول بده!

اش کالفه نفسی گرفت و دستش را بر روی پیشانی

کشید. چشمانش را بست و با صدایی خسته و عصبی 

 زمزمه کرد:

 اون حّتی از این ماجرا خبر نداره.-
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 چیز بهش نگفتید؟شما... هیچ-

دونستم؟ شک کرده بودم، اّما وقتی از کجا باید می-

 شنیدم متأهلی، دیگه پیگیر نشدم. 

 سرش را باال آورد و نگاه دردمندش را به من دوخت. 

هم ریخته هست، دختِر جوان. یوسف به حد کافی به-

گی اش نکن. برو پی زندتو دیگه بیشتر از این، آشفته

 خودت.

کرد که ازدواج فکر میپی زندگی خودم؟ نکند واقعًا 

ام؟ خب... حق هم داشت. خودم رسمًا اعالم کرده

ی هم یککرده بودم که لیلی عنقا متأهل است! ولی این

های هوّیت جدیدم بود. حّتی به واقعّیت از مشّخصه

 نزدیک هم نبود! 
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آقای... فرمانفرما! من... ازدواج نکردم. صبر کنید، -

 کنم!خواهش می

مان سمتم چرخید چشنفسی گرفت. بهایستاد و کالفه 

اش را به چشمانم دوخت. با لحنی رنگ و جّدیمیشی

 نسبتًا تند و عصبی پرسید:

دیگه چه چیزی رو به دروغ گفتی که من ازش -

خبر هستم؟ اون بنده خدا رو راحتش بذار، تو هم بی

بینی کجا و در چه به زندگی خودت برس دختر! نمی

ین موقعّیتت، برات کافی شرایطی هستی؟ یا نکنه ا

 نیست؟

کدومشون رو ها رو نخواستم، آقا. هیچمن این-

نخواستم! نه بودن توی اون رادیو، نه خوندن، نه اسِم 

لیلی رو، نه حّتی بودنم توی این مجلس رو! تنها یه 
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دونم چرا هر احدی، هر خواسته داشتم که... نمی

 کنه که بهش نرسم.کاری می

. فشردکالهش را میان انگشتانش میمتوّجه شدم که 

رسید. نظر نمیاو هم از شرایط پیش آمده خشنود به

قدر فهمیدم. وقتی ایناّما دلیل ممانعتش را نمی

ای، صحبت ماند تا دقیقهناراضی بود، برای چه نمی

مام رویش ایستادم. تبار، روبهکنیم؟ جلوتر رفتم و این

یختم و همانند آن اندوه و خجالت و بغض را دور ر

 خودش، مستقیم جّدی نگاهش کردم.

 خاطرشام از شما، دیدار با اونه. شده، بهتنها خواسته-

اندازم. موقعّیتم، شغلم، اسمم، ها رو دور میهمه این

قدر چیز رو! فکر کنم بتونید بفهمید که چههمه

 ام. اش جّدیدرباره
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 زمزمه کرد:

 ای!تو دیوانه-

 ه خفیفی کشیدم.لبخند تلخی زده و آ

این وضعّیت من هم عالمی برای خودش داره. من... -

کار رو برام تونید اینازش ناراضی نیستم. شما می

بار دیگه ببینمش. اگه... اگه بکنید؟ بذارید فقط یک

خودش گفت، برای همیشه از زندگیش میرم. خواهش 

 بار...کنم، فقط یکمی

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  



 

Romanzo_o 2136 

 چهارصد_و_شصت_و_یکم

 

دار شد که طاقت نیاورم و نگاه سنگینش اندکی کش

ای سرم را پایین انداختم. انگار اصرارم هیچ فایده

 نداشت، قرار نبود کوتاه بیاید و من...

شماره تماس وکیلم رو از آقای سیفی بگیر. بگو -

خودم گفتم. وقتی برسم شیراز، بهش توضیح میدم که 

کنه. برای ، خودش باهات صحبت میقضیه چیه

 دیدنش، باید راه زیادی رو طی کنی دختِر جوان.

ای، گردنم سرم را چنان تند باال آوردم که برای لحظه

گرفت. قبول کرده بود؟ باالخره پذیرفت تا قرار 

شد... باورم مالقاتی برایمان بگذارد؟ باورم نمی

 شد! نمی
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رداشب ها! من فهمین فردا بهش زنگ نزنی-

گردم شیراز. چندروز دیگه باهاش تماس بگیر. برمی

 نگران نباش، لنگه دیگه خودت قرار نیست فرار کنه!

شناختم. اشتیاق، بند بند وجودم را فرا سر از پا نمی

کردم و آرام طور این لحظه را هضم میگرفته بود. چه

 حسابیوتوانستم حّتی درستماندم؟ از ذوق نمیمی

 قدم بردارم!

خداحافظی کوتاهی کرد و مرا در آن راهرو تنها 

گذاشت. چندثانیه پس از رفتنش، من نیز رفتم تا به 

تاالر نشیمن بازگردم. کنار آن زن جوان نشستم و 

بار، مرا دعوت به خواندن کردند. آهنگ شادی از این

ویگن را انتخاب کرده و شروع کردم به خواندنش. در 

ند شد و مرا بیشتر به انتها، صدای دست زدنشان بل
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حال بودم که حّتی استرس قدری خوشوجد آورد. به

 خواندن مقابل ملکه و اطرافیانش را هم نداشتم!

جا ماندم طور چندساعت دیگر هم در آننفهمیدم چه

شان که شب را در اتاق رغم خواستهو درنهایت، علی

مهمان استراحت کنم، قصد بازگشت به خانه را کردم. 

در تاالر انتظار بود و به محض دیدنم، جلو آمد  راننده

ام کرد. به گمانم پنج، شش سمت ماشین راهنماییو به

قدری لحظات خوبی را جا بودم اّما بهساعتی را در آن

اش سپری کرده بودم که متوّجه گذر زمان نشدم. همه

های آن مرد بود و اشتیاق دیدار دوباره به لطف حرف

 یوسف...

پیاده شدم و با چشم، دنبال ماشین صدرا از ماشین 

جا مانده بود. راننده از من گشتم. طبق قولش، همان
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سمت خداحافظی کرد و ماشین را راند و رفت. به

 ای بهماشین صدرا رفتم و همین که خواستم ضربه

شیشه بزنم، متوّجه شدم که در خواب عمیقی فرو 

. کاش درفته بود. طفلکی... حتمًا خیلی خسته شده بو

قدر بابت گشت و مرا اینحداقل به خانه بازمی

 کرد. ماندنش شرمنده نمی
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در را خیلی آرام باز کردم و داخل ماشین نشستم. تا 

طرفش چرخیدم تا نگاهش کنم، خمیازه کوتاهی به

که چشمانش درحالیکشید و تکانی سر جایش خورد. 

 مالید، با صدایی گرفته پرسید:را می

 االن رسیدی؟ -

 آره... بریم خونه؟ -

اش را صاف کرد و سوئیچ ماشین را چرخاند صندلی

 تا روشنش کند.

 آره. شام خوردی دیگه؟ -

من که خورده بودم، اّما شک داشتم که او هم چیزی 

 خورده باشد. پس گفتم:
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رو بگیره. خیلی گرسنه  یه چیزی خوردم، ته دلم-

 نیستم.

که شیشه سمت ماشین را به حرکت درآورد و درحالی

 داد، گفت:خودش را پایین می

پس جلوتر، جلوی اّولین رستورانی که به چشممون -

 مونیم.خورد می

هنوز خیلی از این حرفش نگذشته بود که چشمم به 

 ای افتاد و تند گفتم:دّکه ساندویچی

 جا صبر کن.همین-

ماشین را کناری داد و سر چرخاند تا رستوران و 

ای را ببیند اّما با دیدن آن دّکه، آه از نهادش بلند کافه

 شد.
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 جا؟این-

 ان!چشه؟ خیلی هم خوشمزه-

از ماشین پیاده شد و چند دقیقه بعد، با دو ساندویچ 

در دستش بازگشت. ماشین را نزدیک تیر چراغ برقی 

قدری روشن بود که شین آنپارک کرده بود و داخل ما

خورم را ببینم. تشّکر آرامی کردم بتوانم چیزی که می

 و ساندویچ را از او گرفتم.

 تونستی کاری کنی؟ اون مرد رو دیدی؟-

سمت لپم هدایت کردم و زبانم را ام را به یکلقمه

 روی لبم کشیدم. 

آره؛ دیدمش. اون... بهم گفت تا از سیفی، شماره -

رم و باهاش هماهنگ کنم. من باید... وکیلش رو بگی

 جاست. گفت یوسف اونبرم شیراز. می
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 شیراز؟!-

زیرچشمی نگاهش کردم و آرام، به تأئید سؤالش 

 گفتم:

آره، شیراز. هرچند، دور از انتظار هم نبود. یادمه... -

 چیزهایی گفته بود.خودش قباًل بهم درباره شیراز یه

 جا رفته باشه.ونتونه ادونستم که میفقط... نمی
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طرفم بار، کامل بهساندویچش را پایین آورد و این

 چرخید. جّدی نگاهم کرد و گفت:

بار دوره کنیم! االن تازه ها رو یهخب؛ بذار همه این-

 باریاول تابستونیم دیگه، درسته؟ و... فکر کنم آخرین

که دیدیش، پارسال بود. اواخر تابستون، یا شاید هم 

 اوایل پاییز. نه؟

 آره.-

 سر تکان داده و ادامه داد:

خیال تو شده و یعنی اون آدم حدود ده ماهه که بی-

 خوایحّتی یک خبر هم از تو نگرفته؛ و تو باز می

ر قددونم رابطه احساسی بین شما چهببینیش؟ می

چیز عشق و عالقه نیست. هعمیق بود؛ ولی لیال هم
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کم به خودت و زندگیت فکر کن؛ ببین عشق تو رو یه

 به کجا کشونده؟

ساندویچ را میان انگشتانم مچاله کردم و به لبه گاز 

زد. اش خیره شدم. او... حرف اشتباهی نمیزده

ترین شکل ممکن به درواقع، داشت حقیقت را به تلخ

 کوبید. صورتم می

.. کوتاهی کرد. ولی همین احساس قبول دارم. اون.-

بود که نجاتم داد، صدرا. اگه من توی اون سلول 

داد، همچین امیدی نداشتم، تاریک که بوی مرگ می

دونم حرف االنم کردم. میهمون شب اّول دق می

ممکنه برای تو عجیب باشه؛ ولی... هرکسی نسبت به 

احساسی که به شخصی داره، مسئوله. من... نمیگم 

وام برم که به پاش بیفتم و اون رو برگردونم؛ نه. خمی
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هرحال... هر آدمی برای اصاًل چنین قصدی ندارم. به

خوام خودش غرور و شخصیت داره. من... فقط می

تکلیف دلم رو روشن کنم. تکلیف اونی که این رابطه 

رو ول کرد و رفت. اونی که... مثل یه غریبه وسط یه 

نست قانعم کنه، اگه... اگه عده گرگ رهام کرد. اگه تو

ر بوده، تقصیتونست حرفی بزنه که قبول کنم آره، بی

موقع... شاید چشم روی نبودنش ببندم و دوباره اون

 طور نشد که... برگردیم پیش هم. ولی اگه این

 آه پر سوزی کشیدم و با تعّلل گفتم:

 گردم سر خونه و زندگیم.برمی-

 ردم. و با لبخند کج و تلخی، نگاهش ک

نگران نباش؛ دیگه قرار نیست مزاحم تو باشم. این -

قدری جمع کردم که بتونم یه خونه نزدیک مّدت، اون
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تونم تا چندماه دیگه، شاید هم استدیو اجاره کنم. می

سر سال، یه خونه همون اطراف بخرم و... دیگه سر 

 بارت نباشم.

ایه دختر؟ بگذریم... سر بار دیگه چه صیغه-

جا رو بخور، برگردیم خونه. اون ساندویچت

 کنیم.اش صحبت میدرباره
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هایی که زده شد... دیگر گرسنه نبودم، و با آن حرف

همان ته مانده اشتهایم هم کور شده بود. ساندویچ را 

 م.دور کاغذش پیچیدم و لبخند کجی رو به او زد

 ونه.دارم برای خبهتره راه بیفتیم. باقیش رو نگه می-

ماشین حرکت کرد و تمام مسیر، فکرم پیش 

وگویم با صدرا بود. اّما... من حق نداشتم که گفت

برای گرفتن پاسخی برای احساسم، کاری بکنم؟ 

ام خوش توانستم بخواهم و دلم را به خواستهنمی

انم در خانه هم با تر از آنی بودم که بتوکنم؟ کالفه

خاطر خاطر او؛ که بهصدرا صحبت کنم. نه به

 ام کرده بود. احساسی که داشتم و حال آشفته

صدرا هیچ کاری به کارم نداشت و تنهایم گذاشته 

قدر قدردان این کارش بودم و نیاز داشتم به بود. چه
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گویمان در طی واین تنهایی و فکر کردن. گفت

های کوتاه و پرسیشد به احوالروز، محدود میشبانه

تری که گاه حّتی حوصله های کوتاهجوابوسوال

بیانشان را هم نداشتیم. باالخره در روز چهارم، به 

حرف آمد. وقتی ماشین را جلوی ساختمان استدیو 

 نگه داشت، صدایم زد.

 لیال؟-

 باز نگه داشتم و نگاهش کردم.در را نیمه

 بله؟-

سیفی. شماره وکیل اون یارو رو امروز برو سراغ -

 نم.کازش بگیر، بیار بده بهم. من باهاش صحبت می

 یعنی... میگی برم؟-
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 سری از روی تأسف تکان داد و کالفه گفت:

دونم. چندروزه نه خودت زندگی کردی، واال چه می-

نه گذاشتی من زندگی کنم. برو ببینش، بلکه آروم 

چه نخواد،  موقع، چه بخواد وبگیری. حداقل اون

 تکلیفت با زندگیت مشخصه.

کنی؟ بعد شما خودت باهاشون صحبت می-

 ها بگیری دیگه؟تونی... آدرس و اینمی

هم باید برم سر کارم. آره، خیالت راحت. تو برو، من-

 باید یه بهونه برای مسافرتم جور کنم!

با ابروهایی باال پریده و متعّجب خیره به نیمرخ 

ًا قصد داشت با من به شیراز اش شدم. واقعجّدی

 بیاید؟
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که به اتاق ضبط داخل ساختمان شدم و پیش از این

سمت دفتر سیفی قدم برداشتم. پشت در بروم، به

ایستادم و آرام ضربه زدم که صدای "بفرمایید" 

 گفتنش، با تأخیر به گوشم رسید. 
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پر استرس و با دستانی یخ زده، در را باز کرده و 

سوی اتاق، مشغول حرف زدن با داخل شدم. آن
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م ای کرد و سرتلفنش بود. تا ما دید، به گوشی اشاره

 رویرا به نشان فهمیدن تکان دادم. روی صندلی روبه

میزش نشستم و منتظر ماندم. باالخره تماسش را تمام 

 ید.طرفم چرخکرد و کامل به

 خوش آمدید خانم عنقا جان. بفرمایید؟-

خیلی ممنون. واقعّیتش... من چندروز پیش، اون -

آقایی که فرمودید حامی مالی برنامه ما بودن رو 

مالقات کردم. گفتن در رابطه با برنامه، باهام یه 

گویی دارن، اّما... قرار هست برگردن شیراز. وگفت

ر وکیلشون رو فرمودن که از شما، شماره تماس دفت

 هامون هماهنگ کنم.بگیرم و باهاشون درباره برنامه

درخشید، لبخندی لحظه چشمانش میسیفی که تا آن

دار های پیرهن دکمهبه پهنای صورتش زد و آستین
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رنگش را باال فرستاد. خودکاری را از قلمدانش کرمی

های سررسیدش، برداشت و داخل یکی از برگ

عدد شد. در همان حال، سری مشغول نوشتن یک

 پرسید:

طور برخورد کردن؟ باید آدم محترمی باشن؛ نه؟ چه-

قرار نیست که مبلغی که هرماه میدن رو قطع کنن؟ 

 باره نگفتن؟چیزی به شما در این

کالفه، نفسی گرفتم. سعی کردم لبخندی زورکی بزنم 

 و خود را آرام نشان دهم.

عد ن من بودن. بنه آقای سیفی. ایشون، یکی از آشنایا-

که دیدمشون، شناختمشون اّما خب... از این

خواستم خیلی رودربایستی داشتم باهاشون و نمی
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مزاحمت ایجاد کنم براشون. واسه همین، از پیشنهاد 

 صحبت با وکیلشون استقبال کردم.

 طرفم گرفت.تکه کاغذ را از سررسیدش جدا کرد و به

من بود، گل از که آن مرد از آشنایان با شنیدن این

 گلش شکفت و لبخندش عریضتر شد.

 ای دارید!نگفته بودید که چنین آشناهای بخشنده-

خب... خودم هم خبری ازشون نداشتم. و احتمااًل... -

مدتی رو به دیدارشون برم. در رابطه با همین هم یک

 اومدم تا با شما صحبت کنم و...

ا خواید؟ این چه حرفیه دخترجان، شماجازه می-

 بفرمایید هر جا که دوست دارید!
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خواستم ازشون بپرسم که خب... نه! فقط... می-

امکانش هست من به جبران این مّدت غیبتم، یه 

 چندروزی رو اضافه کاری کنم؟
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 اضافه کاری؟ اضافه کاری برای چی؟ -

جا شدم و تکه کاغذ را میان جابهروی صندلی 

ا ای که داشتم و بانگشتانم فشردم. قرار نبود زندگی
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زحمت ساخته بودمش را رها کنم و پی دلم بروم. 

د کردم! اّما نبایخب... تقریبًا هم داشتم همین کار را می

کردم به طور ظالمانه زندگی جدیدم را رهایش میاین

 امان خدا.

بمونم آقای سیفی. احتماال تا خوام از کارهام نمی-

موقع، هرروز چندروز دیگه عازم سفر باشم. تا اون

که  قدرصبح میام و تا شب مشغول ضبط میشم. هرچه

دونم شد، و هرچندتا آهنگ که تونستیم تموم کنیم. می

 کنمکم روند کار سخت و طوالنیه، ولی... سعی مییه

م اضافه حاضر باشم. به... به همسرم هم میگم که دار

 ها بیاد دنبالم.کنم، خودش شبکاری می

شما مطمئن هستی دیگه؟ صدرا برای ما دردسر -

 درست نکنه؟
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 نمایی زدم و سرم را پایین انداختم.لبخند دندان

 نه، حواسم جمع هست. نگران نباشید.-

 از روی صندلی بلند شدم و سری برایش تکان دادم.

کم برم اتاق ن کمتون، مممنونم بابت شماره. بااجازه-

 ضبط.

ام، سیفی به بقیه گفت که امروز را اندکی طبق خواسته

بیشتر بمانند تا ضبط را ادامه دهیم و بهشان هم گفت 

کاری که ممکن است تا یکی، دو روز آینده،  اضافه

شان تشویقی خواهد داد. داشته باشند اّما به همه

قدری سبیلش را مشخص بود که عموی یوسف، به

کرده بود که داشت از حقوق اضافی صحبت  چرب

 کرد!می
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شماره در دست، از ساختمان بیرون آمدم و با چشم، 

ان سوی خیاببار ماشینش را آندنبال صدرا گشتم. این

شد و نگه داشته بود. ساعت حدودًا هشت می

 کرد. چراغکم داشت غروب میخورشید کم

 جااین شدند ویکی روشن میهای مجاور، یکیخیابان

هنوز تاریک بود. کنار خیابان ایستادم و بازوهایم را 

اندازه های تابستان هم بهبغل گرفتم. سرمای شب

روزهای زمستانی بود. خیابان خلوت بود و شاید در 

. کردجا عبور میشمار ماشین از اینهر دقیقه، انگشت

که شماره را درون زیپ کیفم را گشودم و درحالی

سوی خیابان قدم سمت آنم، بهگذاشتکیفم می

برداشتم که ناگهان صدای بوق ماشینی مرا سر جایم 

 پراند و هراسان، جیغ خفیفی کشیدم. 
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خود را عقب کشیدم و دستانم را جلوی دهانم گرفتم. 

خدای من... این دیگر چه بود؟ به تیر چراغ پشت 

ام تکیه دادم و سعی کردم نفس بگیرم. راننده که سری

طای خود شده بود، نماند و پایش را روی متوّجه خ

پدال گاز گذاشت. تازه یادش افتاده بود که 

هایش را روشن نکرده! صدای صدرا را از چراغ

سوی خیابان شنیدم که نگران و هراسان، تقریبًا آن

 فریاد زد:

 شد؟لیال! حالت خوبه؟ چی-
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 _هفتمچهارصد_و_شصت_و

 

خواستم دهان باز کنم و حرفی بزنم که با دیدن 

توجه به بوق و کارش، زبانم در دهان خشک شد. بی

ها، از میانشان عبور کرد و خود را به چراغ ماشین

ا رویم ایستاد و بزنان روبهنفسطرف رساند. نفساین

 تشویش و عصبی، بازوهایم را گرفت.

 حالت خوبه؟ چیزیت که نشد؟-

 . من خوبم. چراغش خاموش بود، ندیدم...من..-

سرش را پایین انداخت و نفس عمیقی گرفت. 

 دستانش را از روی بازوهایم برداشت و کالفه گفت:
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ور کار هم اوندونستم ِکی میای، منشرمنده، نمی-

 جا نگه داشتم.داشتم. برای همین اون

اش، با ابروهایی باال رفته و همه نگرانیشوّکه از این

 لرزید، گفتم:صدایی که از شّدت ترس می

 نه، نه... من حواسم به خیابون نبود.-

دستم را در کیف بردم و شماره را از آن بیرون 

سمتش گرفتم و سعی کردم فضای کشیدم. کاغذ را به

 سنگین و پر تنش بینمان را عوض کنم.

این شماره رو از سیفی گرفتم. باهاش هم صحبت -

خوام اضافه کاری کنم و بیشتر کردم، تا چندروز می

توی استدیو بمونم، که جبران مافات بشه برای وقتی 

 که نیستم.
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کاغذ را از دستم گرفت و نگاهش کرد. سپس 

چشمانش را آرام، از روی کاغذ به صورت من لغزاند 

 و باتردید پرسید:

 باره مطمئنی دیگه؟تو در این-

 ستمدانبا اعتماد به نفس و اشتیاقی که خوب می

 منبعش کجاست، سر تکان دادم.

 خوام برم.آره. من می-

 خوبه. پس دنبالم بیا.-

 سمت کیوسکو از آستین بلند کتم گرفت و مرا به

 تلفنی که چند قدم دورتر از ما بود، کشاند. 

ای من بیرون ماندم و خودش داخل کیوسک شد. سکه

 را از جیبش بیرون کشید و شنیدم که آرام زمزمه کرد:
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 دایا...خ-

زمان با بیرون فرستادن نفسش، شماره گرفت. و هم

دستانم را در هم گره زدم و انگشتانم هرلحظه بیشتر 

قرار قلبم را در پیچیدند. صدای کوبش بیهم میبه

 شنیدم. هایم نیز میگوش

زاده؟... من از طرف خانم عنقا الو، سالم. آقای حسن-

 گیرم.تماس می

 نامفهوم مرد را بهتر بشنوم. تر شدم تا صداینزدیک
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 چهارصد_و_شصت_و_هشتم

 

 بله، بله. منتظر تماس شما بودم...-

دار ماشینی جلوی شنیدن و بالفاصله، صدای بوق کش

هایش را گرفت. کالفه و پر استرس، عقب ادامه حرف

و چشم به ا ای درهم، منتظر و نگرانکشیدم و با قیافه

شان خیلی طول نکشید و حکمت با دوختم. مکالمه

 چند "بله" و "چشم" گفتن، تماسشان را قطع کرد.

حّتی نگذاشتم از کیوسک بیرون بیاید و سد راهش 

 شدم.

 گفت؟چی-

 ابرو، به ماشینش اشاره کرد.وبا چشم
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 اش صحبت کنیم؟بریم بشینیم، بعد درباره-

 توروخدا!دیر میشه صدرا! بگو -

م، هایتوّجه به غر زدناز سرشانه لباسم گرفت و بی

 مرا به دنبال خود کشاند.

بیا دختر، کمتر غر بزن! بذار برسیم داخل ماشین، -

 کنیم حاال.صحبت می

سینه، نگاهش کردم. به بهسوار شدیم و منتظر و دست

محض نشستنش، خواست ماشین را روشن کند که 

لبخند، سوئیچ ماشین را رها  متوّجه حالت من شد و با

 کرد.

باشه، باشه! بهم گفت باید بریم شیراز. آدرس رو هم -

بهم داد. گفت برنامه اومدنت رو ریخته و وقتی 

لبّته کار کنی. ارسیدیم، بهت توضیح میده که باید چی
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آدرسی که داد، متعلق به دفتر کارشه، نه خونه 

 موکلش.

ع خوبه. تو... هم برای شرو اشکالی نداره. همین-

 آدرسش رو کجا نوشتی؟

حفظش کردم! توی اون لحظه، مداد و دفتر از کجا -

 آوردم؟می

 نگران گفتم:

 یادت نره؟-

خاطر یه آدرس، سرم رو به باد خواد بهاصاًل دلم نمی-

 بدم!

طرف خانه راند. در راه، ماشین را روشن کرد و به

ز رهایم اچید و درباره ضبط و کابرنامه رفتنمان را می
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پرسید. انگار که آن دیوار سرد میانمان من سوال می

رار توانستیم باهم ارتباط برقفرو ریخته و حال بهتر می

خواست به آن حالت قبلی کنیم. اصاًل دلم نمی

بازگردیم. آن صدرایی که حّتی چشمان سردش مرا 

کرد را اصاًل دوست نداشتم. وادار به سکوت می

بود، آن پیله زمخت دورش را که االن کنارم مردی

اش بود. خبری از زره شکافته و پیش من، خود واقعی

های سنگینش های غلیظ و حرفو گارد گرفتن و اخم

شد در کنار او، احساس نبود و همین... باعث می

خوبی داشته باشم. انگار نه انگار که تا همین چندماه 

ل اباختم. حرفت و رنگ میپیش، با دیدنش نفسم می

د ترین و بهترین دوست شده بوبرایم تبدیل به نزدیک
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ام و همین عادت به بودنش، فکر نداشتنش در زندگی

 کرد.را سخت و دور از انتظار می
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 چهارصد_و_شصت_و_نهم

 فصل نوزدهم

 

جا زاده به صدرا گفت که سه روز دیگر در آنحسن

دوروز کامل فرصت داشتم تا به استدیو باشم. یعنی 

بروم. در آن دوروز، تمام تالش خود را کردم که 
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بهتریِن خودم باشم و حواسم را جمع کردم که مبادا 

خاطر استرس و هیجان ناشی از دیدار یوسف، به به

که تا کارهایم گند نزنم. کمی سخت بود. فکر این

به شدم، هیجانی چندروز دیگر با او مواجهه می

کرد که ناخوداگاه تن صدایم باالتر صدایم تزریق می

 زدم! گاهی، به کارم گند میرفت و گاهمی

ای که بود، آن دوروز را هم پشت سر به هر سختی

گذاشتم و باالخره روز موعد فرا رسید. صدرا برایم 

کیف بزرگی گرفت و گفت که وسایل مورد نیازم را، 

ذارم. خودش، همراه دو دست لباس داخلش بگبه

طوری که بود، فقط با برداشتن یک کت، از خانه همان

سمت ماشین رفتم تا سوارش بشوم که بیرون آمد. به

 گفت:
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 با ماشین راه میریم تا ایستگاه اتوبوس.-

 دستم را از روی دستگیره برداشتم و متعّجب پرسیدم:

 اتوبوس؟!-

تونم این ماشین رو از شهر خارج کنم. آره. نمی-

 ... نباید متوّجه غیبت من بشن.کاًل

 باشه. پس... بریم کنار خیابون؟-

سر تکان داد و جلوتر از من، به راه افتاد. سوار تاکسی 

شدیم و پس از اعالم مقصدمان به راننده، با خیالی 

آسوده به صندلی تکیه زدم. رو به صدرا، و به 

که نگاهم کند، با آننیمرخش خیره شده بودم. بی

که فقط خودمان دونفر بشنویم، ام و طوریصدایی آر

 پرسید:
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 چیزی شده؟ نگاهت خیلی سنگینه سحابی!-

کردم. من... داشتم به چندماه پیش تا االن فکر می-

طوری پیش رفت و تغییر چیز اینباورم نمیشه که همه

طوری... دور از هم اینکرد. کمک تو به من، اون

 انتظارم بود.

 و گفت: رویش نگاه کردبه روبه

کار کنم؟ توی اون وضعیت، ولت انتظار داشتی چی-

 کنم؟

داد. جای تو بود، انجام میآره. کاری که هرکسی به-

دلیل کارهات رو متوّجه شدم. ولی ادامه دادن این 

 دونم...هات... نمیکمک

از گوشه چشم نگاه کرد و متوّجه شدم که گره خفیفی 

 بودم؟میان ابروهایش نشسته. حرف بدی زده 
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 کنه؟ادامه دادنشون چی؟ اذیتت می-

هم عجیبه اّما بودنت... دلگرم نه، نه. اصاًل. برای من-

 ست. کننده

خاطر اینه که من ها بهکنی همه اینو فکر می-

کنم و برای همین خواستم احساس عذاب وجدان می

زیر بال و پر یکی از اعضایی که دائم درحال جفا در 

 رم؟ حّقشون بودم رو بگی

 خب...-
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 چهارصد_و_هفتادم

 

 ام را تمام کنم و خود زمزمه کرد:نگذاشت جمله

 راجع بهش فکر نکن، مهم نیست. -

ضربان قلبم خیلی ناشیانه شّدت گرفت و مانده بودم 

جا کشاندم و حال، درمانده و که چرا بحث را به این

م. اخم نکرده بود. حّتی جّدی هم کردالل نگاهش می

کرد و طوری نبود. هرازگاهی با راننده صحبت می

کرد که انگار هیچ حرفی میانمان رد عادی برخورد می

هایش هیچ خواستم از حرفو بدل نشده بود. نمی

ای کنم. حداقل نه االن که داشتم به اویی گیرینتیجه

که تمام احساسم را تصاحب کرده بود، نزدیک 

خواست حرفی بزنم و این سوءتفاهم شدم. دلم میمی



 

Romanzo_o 2174 

کردم سوءتفاهم باشد، پیش آمده برایم را، که دعا می

د داخیال نشان میاز بین ببرم اّما او خود را چنان بی

 که ترجیح دادم سکوت کنم.

به ایستگاه رسیدیم و از ماشین پیاده شدیم. صدرا 

کرایه را حساب کرد در را بست. سر و صدای 

زدند، آرامش و رانندگانی که مقصدشان را فریاد می

قرار چند لحظه قبل را از من ربود. من... واقعًا قرار 

 بود به شیراز بروم؟

صدرا جلو رفت و با راننده صحبت کرد. گفتند هنوز 

 توانیم داخلنیم ساعتی به زمان حرکتشان مانده و می

را  واتوبوس منتظر بمانیم. از بازوی صدرا گرفتم و ا

سمتی دیگر کشاندم. ماندن داخل آن ماشین  به

 آور و تحمل استرسش، برایم ناممکن بود. خفقان
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موقع... بیا یه چیزی میشه بیرون بمونیم؟ تا اون-

 بخوریم.

جا بمون، من برم ساندویچ بگیرم باشه. پس تو همین-

 و بیام.

چندان نزدیک به ما مشغول به کار ای با فاصله نهدکه

جا، نزدیک به صدرا از من دور شد و همان بود.

اتوبوس ماندم که گمشان نکنم. حواسم که جمع نبود، 

هر آن امکان داشت صدرا و اتوبوس و حّتی خودم را 

از زمان گذشته  هم گم کنم! باالخره آمد. تازه ده دقیقه

 سمت درببود که بالفاصله پس از رسیدنش، مرا به

داشتم و گیج، به برمی عقب قدماتوبوس هل داد. عقب

کردم. چشمانش به پشت سرم رفتار عجیبش نگاه می

شّدت در هم گره خورده بود. چرا بود و ابروهایش، به
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اش درهم و عصبی بود؟ در همین زمان قدر قیافهاین

 اندک، اّتفاقی افتاد؟

 وجه. برو سوارهیچپشت سرت رو نگاه نکن لیال. به-

سری بپوشون و اتوبوس شو، صورتت رو با رو

های زندانی خودت رو بزن به خواب. یکی از نگهبان

جاست. من رو دید، اّما که تو داخلش حبس بودی این

هاش. گور کردم از جلوی چشمواالن خودم رو گم

 خوام توی دردسر بیفتی.ممکنه دنبالم بگرده، نمی

 ولی... تو چی؟-
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 رصد_و_هفتاد_و_یکمچها

 

اش را کیفش را از جیب کتش بیرون کشید. شناسنامه

 طرفم گرفت.از داخلش برداشت و کیف را به

این همراهت باشه. پول و آدرس مقصدت داخلش -

هست. یه شماره از خودم هم توی کیف محض 

اطمینان گذاشته بودم. برای محل کارمه. اگه تونستم، 

رسونم به اتوبوس. اگه نشد میخودم رو دقیقه آخر 

 که... میام دنبالت. آدرس رو از حفظم.

نگران و پر بغض نگاهش کردم. االن... زمان جدا 

شدن رسیده بود؟ اصاًل وقت خوبی برای دور شدن از 

که واقعًا به حضور و حمایتش هم وقتیصدرا نبود. آن
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نیاز داشتم. من... بدون او از پس این ماجرا 

 آمدم!برنمی

خوام خوام... نمیراهی نیست که همراهم بیای؟ نمی-

 تنها برم صدرا.

چشم از پشت سرم گرفت و چشمان عجیب و 

کرد آرامش را به من دوخت. چرا جوری نگاهم می

 که انگار این آخرین دیدار ما بود؟ 

خوام تنها بفرستمت. اّما مجبورم. اگه من رو با نمی-

ست. همون پس معرکهتو ببینن و تو رو بشناسن... کال

حواست به خودت باشه. هر اّتفاقی که افتاد، در خونه 

من به روی تو بازه... خب؟ حّتی اگه... اگه جواب 

 سرباال شنیدی، برگرد و بیا.

 و گوشه لبش به لبخندی کج شد و باال رفت.
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 کنیم باالخره. جوری باهم سازش مییه-

فتنش طاقت نیاوردم و دستانم را برای در آغوش گر

اش تکیه زدم و سخت، باز کردم. سرم را به سینه

توانستم دروغ بگویم. بغلش کردم. به خودم که نمی

آلودی که شد. برای همین مرد اخمدلم برایش تنگ می

حّتی از پس کلمات سردش هم رنگ و بوی محّبت 

که تصّور کنم، صدرا در دلم شد.  بیش از آنشنیده می

توانستم جوره نمیود و هیچبرای خود جا باز کرده ب

ای که داشت تبدیل به تنگی احمقانهمنکر این دل

 شد، بشوم.بغض می

بوسه آرام و محسوسش بر روی موهایم را احساس 

کردم و چیزی ته دلم تکان خورد. نفس پر آهی 

کشیدم و از او فاصله گرفتم. تنها رفتنم سخت بود. اّما 
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دن صدرا، ممکن جا و انتظار برای آمماندنم در این

چیز را خراب کند. دیگر نماندم تا خداحافظی بود همه

طوالنی کنم و بیشتر از این، هردویمان را به خطر 

بیندازم. کیف پولش را داخل کیف خود گذاشتم و 

 روی های او، روسریسوار اتوبوس شدم. طبق گفته

ام، پایین موهایم را جلوتر کشیدم و تا نوک بینی

توانستم صدرا را ام نازک بود و میآوردمش. روسری

گرفت. هایی بلند، از اتوبوس فاصله میببینم که با قدم

 شاگرد آمد و باالی سرم ایستاد. شنیدم که صدایم زد:

 تون؟خانم؟ خانم، کرایه-
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 چهارصد_و_هفتاد_و_دوم

 

در کیفم کردم. ام را اندکی عقب دادم و دست روسری

کیف پول صدرا را بیرون کشیدم و اسکناسی به آن 

مرد جوان دادم. مابقی پولم را داد و خواستم کیف را 

درا وسفید صببندم که چشمم به عکس کوچک و سیاه

رسید. حدس نظر میافتاد. خیلی جوانتر از االن، به

اش باشد. لبخند محوی به چهره زدم که نوجوانیمی

اش زدم و کیف را بستم. دوباره آرام و جّدی

ام را جلوتر آوردم و تا رسیدن به مقصد، روسری

 چشم بر روی هم گذاشتم.
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ه زدم که بصبح سوار اتوبوس شده بودیم و حدس می

تابید عصر رسیده باشیم. خورشید دقیقًا به چشمانم می

اش، حّتی از پس روسری هم و نور گرم و آزاردهنده

آلود، روسری را . کالفه و خوابآوردچشمانم را درمی

عقب کشیدم و روی صندلی صاف نشستم. سرم را به 

شیشه چسباندم و به بیرون، نگاه کردم. همان لحظه، از 

ای رد شدیم. به عقب برگشتم و متوّجه جمله دروازه

بر سر دروازه شدم. خب... گویا رسیده « سفر بخیر»

ظ حف بودم! سریع کیف را برداشتم و آدرس مقصد را

توانستم دم به دقیقه، کیف را دربیاورم تا کردم. نمی

یک آدرس بخوانم. دوباره به بیرون از شیشه چشم 

 هایدوختم. به خیابانی که پر بود از فولکس واگن

دار به سر کرده و رنگارنگ و زنانی که چادر گل
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رفتند. برایم طرف میطرف و آندونفره یا گروهی، این

شان چادرپوش بودند و ر همهطوعجیب بود که چه

خورد که پوشش دیگری کمتر خانومی به چشم می

دار و رنگیشان انگار، زینت داشته باشد. چادرهای گل

 ها داده بود. و زیبایی چشمگیری به خیابان

اتوبوس باالخره نگه داشت و پیاده شدم. با چشم به 

گشتم که دنبال یک تاکسی یا اتوبوس خط واحدی می

 رمردی، مرا به خود آورد. صدای پی

 خوای؟دخترم؟ ماشین می-

جا کردم و سرم را تند تکان کیف را در دستم جابه

 دادم.

 بله آقا، ممنون.-
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دنبالم بیا. سوار اون ماشین آبی شو. مسیرت -

 کجاست؟

حفظ کرده بودم خیر سرم، اّما به دقیقه نکشیده، از 

  خاطر استرس و اضطراب بود؟یادم رفته بود! به

 خاطر ندارم آقا، توی کاغذ یادداشت کردم. دقیق به-

کنار در فولکس آبی رنگش ایستاد و دستش را روی 

 سقف ماشین گذاشت.

خوای سه نفر هم سوار کنم، بعد راه بیفتیم؟ یا می-

 خوای؟دربست می
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 چهارصد_و_هفتاد_و_سوم

 

شناسم، مسیر رو خوب نمیدربست بهتره. من -

 ممکنه معّطل بشیم.

 باشه باباجان، سوار شو.-

در ماشین را باز کرد و نشست. من هم عقب نشستم 

و کیف را کنارم گذاشتمش. بالفاصله، آدرس را به 

پیرمرد دادم و به صندلی تکیه زدم. هرلحظه که 

شد. من گذشت، اضطراب و استرسم بیشتر میمی

 کردم؟!چه غلطی میواقعًا در این شهر 
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خود را به پنجره ماشین نزدیک کردم و شیشه را کمی 

 کمپایین دادم. خورشید تند چند دقیقه پیش، کم

کرد و هوا دلگیر شده بود. نفسم را داشت غروب می

پر آه بیرون فرستادم و با صدای پیرمرد، چشم از 

 آسمان خفه گرفتم.

 واردی بابا؟تازه-

 جا.م اینباره میابله؛ اّولین-

اومدی سیاحت؟ اگه برای رسیدن به مقصدت خیلی -

تونم ببرم بگردونمت. من این شهر رو دیر نیست، می

 شناسم.عین کف دستم می

ترسم دیرم بشه. باید زودتر برم. وگرنه... خودم می-

 هم دوست داشتم که توی شهر بچرخم. 
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جا دور های حافظیه دیدن داره. خیلی هم از اینشب-

نیست. اگه از اون خیابون بریم، شاید یه چندصدمتر 

 دیگه ببینیمش. 

جا ها در آنخواست بروم و ساعتخیلی دلم می

رفتم. کارهای نشسته و غزل بخوانم. اّما... باید می

مهمتری داشتم که... باید همین امروز بهشان 

... شاید وقتی دست از پا درازتر عازم رسیدم. شایدمی

جا توانستم سری به آنخانه شدم، پیش از رفتن می

 بزنم...

شاید یه وقت دیگه عموجان. فعاًل... برید به همون -

 آدرس.

 به روی چشم.-
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دیگر حرفی نزد و اجازه داد که باقی مسیر را در 

آرامش و خیال خود طی کنیم. شاید نیم ساعتی 

باالخره پیرمرد ایستاد و کاغذ را گذشته بود که 

 سمتم گرفت.به

 رسیدیم بابا. -

اش را دادم و با تشّکر کوتاهی، از ماشینش پیاده کرایه

روی ساختمان دوطبقه ماندم و بادّقت، شدم. روبه

نگاهش کردم. بند کیف را محکم در بین دو دستم 

جا با سرنوشتم گرفتم و فشردمش. قرار بود این

ماندم، یا به در بسته خورده و یا می رو شوم.روبه

 گشتم... بازمی

هایش را باال رفتم. طبق داخل ساختمان شدم و پله

نوشته بر روی کاغذ، باید به واحد سمت راستی در 
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ور طرفتم. ساختمانش دوطبقه بود و آنطبقه دوم می

دادم که اش مشخص بود، احتمال میکه از اندازه

 ساختمان اداری باشد. 
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 چهارصد_و_هفتاد_و_چهارم

 

پشت درب موردنظرم ماندم و کاغذ را در جیب کتم 

فرو بردم. چند تار موی آشفته روی صورتم را به 

داخل روسری کوچکم هل دادم و در زدم. نفس در 
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ای ماندم که در سینه حبس شده، خیره به در قهوه

مردی میانسال، با موهایی پرپشت و نهایت باز شد. 

خاکستری، پشت در ایستاده بود. با لحنی آرام و متین، 

آمد گفت. دعوتم کرد داخل و مِن سالم داد و خوش

الل، توانستم فقط سالم کوتاه و لرزانی بدهم و پشت 

سرش راه بیفتم. روی صندلی نشستم و او نیز پشت 

ذاشتم و با ام گمیزش جا گرفت. کیف را کنار صندلی

قرار استرس، به او چشم دوختم. صدای کوبش بی

شنیدم. انگار که طبلی به دست گرفته و قلبم را می

کنار گوشم، مشغول کوبشش بودند. این چه وضع 

 واری بود دیگر؟!دیوانه

 خب، خانِم...-

 عنقا هستم. لیلی عنقا.-
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 تای ابرویی باال انداخت و کنجکاو پرسید:

 خونن؟ شما هستید؟وی رادیو میهمون خانمی که ت-

 بله؛ موّکلتون بهتون نگفتن؟-

واال چه عرض کنم... ایشون به من گفتن که انتظار -

یه دختر دانشگاهی جوون رو داشته باشم. یکی به 

 اسِم لیال. شما اسم و فامیلیتون رو عوض کردید؟

لبم را از اسارت دندانم رها کردم و سر تکان دادم. 

 ریزی افتاده بود!بم به خونمطمئن بودم که ل

مونه دیگه؟ بله. این مسائل... بین خودمون می-

خوام نه برای خودم، و نه برای موّکل شما، نمی

 دردسری درست بشه.
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خیالتون راحت لیال خانم. این مسئله بین خودمون -

چیز رو بهم توضیح دادن. و مونه. آقا تقریبًا همهمی

رو میشم. بهوشی رواشاره کردن که با چه خانم باه

 هم جمع شما و آقا هست. خب... حواس من

دستانش را به هم گره زد و بر روی میز گذاشت. 

زمان با بیرون فرستادن اندکی روی میز خم شد و هم

 نفسش، گفت:

قراره شما رو به خونه آقا ببرم. گفتن که قراره -

آقازاده رو مالقات کنید. اّما چون... آقازاده شرایط 

وبی ندارن، شاید نیاز داشته باشید که چندروزی مطل

رو بمونید. اّما نمیشه دلیل اصلی رفتنتون رو به همه 

دونید که... خانواده اعضای خونه توضیح داد. می

بزرگ، دردسرهای خودش رو هم داره. به خاطر 
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عنوان خواهرزاده یکی از همین... قراره به

ها هم اونخدمتکارهای اون خونه، وارد بشید و پیش 

بمونید. یه زن و مرد نسبتًا مسن هستن؛ حدود چهل و 

پنج، پنجاه ساله. توی یه خونه کوچیک، پشت 

کنن. تا هر زمانی که ساختمون اصلی زندگی می

ها تونید مهمان اونبتونید با آقازاده صحبت کنید، می

 باشید.
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من... مزاحمشون نشم؟ یا... یا نکنه به کسی حرفی -

 بزنن؟

آقا به اندازه کافی بهشون انعام داده که شما رو روی -

هاشون بذارن. گذشته از اون، اون دونفر خیلی چشم

به آقا وفادار هستن. پس نگران نباشید، قرار نیست 

چیزی... آقا گفتن که کسی چیزی بفهمه. فقط یک

حوال آقازاده، بهتره خیلی نزدیک ایشون خاطر ابه

نشید و... احساس صمیمیت نکنید. این به صالح خود 

شما هم هست. فقط در صورتی که مایل بودن، 

باهاشون حرف بزنید. این شرط آقاست. البّته فعاًل 

شیراز نیستن و شاید تا یک هفته دیگه هم برنگردن. 

ون ایش توصیه من به شما اینه که حواستون به اومدن
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باشه چون اگه در حضور ایشون شرطشون رو نادیده 

 بگیرید، براتون گرون تموم بشه.

مستأصل بازوهایم را بغل گرفتم و کمی در خودم 

 جمع شدم. 

نکنه بفهمن و من رو بیرون بندازن؟ آخه وقتی که -

طور قراره شرط گذاشتن تا نزدیکشون نشم، چه

 باهاشون صحبت کنم؟

اش شمانش برداشت و به یقهعینکش را از روی چ

که چشمانش را آرام با انگشتانش آویخت. درحالی

 فشرد، گفت:می

خواید؟ تا آقا نیومدن، یه نصیحت از من می-

هاتون رو با آقازاده بزنید، با افراد اون خونه هیچ حرف
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ون رو توگویی نداشته باشید و فاصلهبرخورد و گفت

 از همه، به جز خدمه، حفظ کنید.

هایش که بیشتر استرس گرفتم! کیفم با این حرف خب

 را از کنار پایم برداشتم و بلند شدم.

 ام.میشه... میشه بریم؟ من آماده-

 با چشمانی ریز شده نگاهم کرد و باتردید پرسید:

شما مطمئنید؟ نظرتون عوض نمیشه؟ حّتی با وجود -

 شرایط؟ این

ا جا بزنم و تاونبله آقا، مطمئنم. من... باید یه سر به -

 کنم.با آقازاده حرف نزدم، شیراز رو ترک نمی

سرم را پایین انداختم و با صدایی گرفته و آرامتر، 

 ادامه دادم:
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سری و پررویی بیاد؛ کم خیرهشاید به نظر شما یه-

ولی... من باید از احساس هردومون مطمئن بشم. 

ه دامتونم با خیال راحت، به زندگیم اموقعه که میاون

 بدم. 

متوّجه شدم که کتش را در تنش صاف کرد و میز 

سمت در دفترش که بهکارش را دور زد. درحالی

 رفت، گفت:می

به شما گفتم که احوال آقازاده نامساعده؟ ممکنه -

 آیند نباشه.بینید، براتون خوشچیزی که می

 اشکالی نداره. فقط... بریم.-
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 چهارصد_و_هفتاد_و_ششم

 

سمت فولکس از ساختمان بیرون آمدیم و او نیز به

واگن سفیدرنگی رفت و سوارش شد. به رسم ادب، 

 جلو نشستم و کیفم را در آغوش گرفتم.

میگم... اگه بقیه متوّجه اومدن من بشن، نمیگن که -

 چرا خواهرزاده خدمه، با وکیل خانواده اومده؟

خوریم به شب. خونه آقا دقیقًا داخل تا برسیم، می-

باغ بزرگ بیرون شهره، که شهر نیست. یه خونه

جورایی خونه پدری اون خانواده محسوبه. ماشین یه
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کنم و از در پشتی میریم رو بیرون خونه خاموش می

 داخل. اهل خونه متوّجه ما نمیشن.

 فشردمش. منکیفم را محکم در آغوشم گرفته و می

هیچ اطالعاتی درباره اعضای خانواده پدری یوسف 

خبری، برایم نداشتم و... ممکن بود همین بی

دانستم و دردسرساز شود. درباره خدمه هم چیزی نمی

قدری راحت نباشم که ممکن بود با آنان، آن

هایم را بپرسم. پس رو به وکیل کردم و آرام سوال

 پرسیدم:

 کنن؟چندنفر توی اون خونه زندگی می-

کردن. دوتا از برادرها، توی اون خونه باغ زندگی می-

اداره  کنه وبرادر بزرگتر، که پدِر آقازاده باشه، فوت می

افته دست آقا. البته خانم شهرو هم هستن، امور می
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جورایی پا جای پای مادِر آقازاده. ایشون هم... یه

همسرشون گذاشتن، البّته توی سیاست دخالتی ندارن. 

م شهرو، چهارتا بچه دارن. و با پسر بزرگتر آقا، خان

میشن پنج تا بچه از اون مرحوم. خانواده موّکل من 

هم نسبتًا کوچیکه. یه خانواده چهارنفری و 

کنه، وجور. مادِر آقا هم توی خونه باغ زندگی میجمع

 گیر شده. اّما بنده خدا زمین

 خب... پس خونه خیلی شلوغی ندارن.-

 ه من انداخت و متعّجب و بالبخند پرسید:نگاهی بنیم

 این تعداد، شلوغ نیست؟-

ای باال انداختم و در ذهن، خاطرات دور و شانه

 آیندم را مرور کردم.چندان خوشنه



 

Romanzo_o 2201 

ای که آقازاده رو بزرگ کرده بودن، من... خانواده-

ها دختر و شناختم. عموی ایشون چندتا زن و دهمی

دری خود یوسف، که... چنین ناپپسر داشتن. و هم

 هم باز یه چندتا زِن دیگه داشت و...اون

توانستم بگویم که خود من هم، یکی از آنان بودم. نمی

حّتی به زبان آوردنش هم برایم مایه شرمساری بود. 

زبان به دهان گرفتم و سکوت کردم که وکیل زمزمه 

 کرد:

دونستم. آقا بهم گفته بودن که این چیزها رو نمی-

زاده، توی یه خانواده متمول گیالنی بزرگ شده و آقا

ست. راستش... با دیدن وضع تحصیل کرده فرانسه

 شد.االنشون، اصاًل باورم نمی
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چیز بهم مگه وضعیت االنشون چیه؟ شما... هیچ-

 نگفتید.

کالفه نفسش را به بیرون فرستاد و فرمان را چرخاند 

 تا وارد خیابان دیگری شود. 

هم دقیق خودتون باید ببینید. واقعّیتش... من-

 دونم. جزئیات رو نپرسیدم.نمی



 

Romanzo_o 2203 

 هایسکوت کوتاهی میانمان برقرار شد و به گذشته

دور فکر کردم. که شاید زمان زیادی ازشان 

طرات سیاه پس از آنان در قدری خاگذشت اّما بهنمی

اطر ختوانستم بهزور میذهنم سایه انداخته بود که به

 بیاورمشان.

توی فرانسه پزشکی خونده بودن. بعد از اومدنشون -

به گیالن... یه مّدت توی روستای ناپدریشون مشغول 

 شدن و... بعد به تهران رفتن.

 کردم معّلم بودن.پزشکی؟ فکر می-

نگشتان کبودم خیره شدم. از بس به تلخ خندیدم و به ا

هم گره زده بودمشان که خون در سر انگشتانم جمع 

 شده بود.
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. کردنبله؛ یه مقطعی هم... توی دانشگاه تدریس می-

فقط امیدوارم االن حالش خیلی بد نباشه. برام عجیبه 

 که یه دکتر، مریض شده.

باالخره به مقصد رسیدیم و وکیل، سرعتش را کمتر 

رسیده به در، نگه داشت و پیاده شد. هوا کاماًل کرد. ن

های نزدیک دروازه آهنی تاریک شده بود اّما چراغ

شد که حداقل جلوی پایمان ورودی خانه، باعث می

مت در سرا ببینیم. پشت سر آن مرد به راه افتادم و به

سوی دیوار حیاط و با فاصله از درب کوچکی که آن

ای به در در ماند و ضربهروی اصلی بود، رفتم. روبه

زد. خواستم سوالی بپرسم که همان لحظه، در باز شد 

و در آن نور اندک، دونفر را جلوی در دیدم. مشغول 
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پرسی با آنان شد و زن جلوتر آمد تا مرا سالم و احوال

 به داخل راهنمایی کند.

 بیا داخل دخترجان، دم در نمون.-

ن دادم و برای وکیل سری به نشان خداحافظی تکا

ای همراهشان رفتم. داخل حیاط شدیم و از فاصله

دور، چشم به ساختمان اصلی که چراغانی شده بود، 

دوختم. ساختمانی دوطبقه و باشکوه که ایوان نسبتًا 

عریضی داشت و حیاطش حیاطش به اندازه یک باغ، 

بزرگ و پر از درختان سبز بود. خودم را نزدیک زن 

اش قدم برداشتم که سرش را شانهبهکردم و شانه

 ای، پرسید:نزدیکتر آورد و با صدای آهسته

 شیرازی نیستی دخترم؟ -

 جا.خب... نه. امروز رسیدم این-
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 آقای وکیل گفتن که نامزِد آقازاده بودی، آره؟-

چیزی ته دلم تکان خورد و غم عالم به دلم ریخت. 

ید تاینامزد؟ آرزویش را داشتم. اّما خود را نباختم و با 

 حرفش گفتم:

 بله؛ خیلی وقت پیش.-
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پس چرا از هم دور افتادید مادر؟ البّته ببخشیدها، -

 .دونم فضولیهمی

دادم. قرار بود هرحال که باید جوابش را میبه

، اناش کنجکاوی کنند و... برای جلب اعتمادشدرباره

جا، دلیل موّجهی مجبور بودم برای حضورم در این

 بیاورم.

پدر و عموی ناتنیشون، مخالف وصلت ما بودن. -

مجبور شدیم از هم جدا بشیم. البّته... خیلی یهویی، 

گذاشت و رفت. من... اومدم شیراز دنبالش. آقای 

دونید وکیل گفتن احوالش مساعد نیست؛ شما می

 مشکلش چیه؟

سمت پشت ها بهگرفت و مرا از میان چمندستم را 

ساختمان اصلی کشاند. مشخص بود که حّتی 



 

Romanzo_o 2208 

رفتند و حال، تا زانو در خودشان هم از این راه نمی

جا مثل گیالنم ها بودیم و خدا را شکر اینمیان چمن

نبود که با این کارم، تا زانو به درون گل و الی فرو 

 روم!

چه عرض کنم... من  هایی پیدا میشن! واالعجب آدم-

بینم؛ حواس بقیه به ایشون که خیلی آقازاده رو نمی

دونم چی هست. میگن مشکل جسمی نداره، ولی نمی

به سرش اومده. یکی، دوباری هم دیدم. وقتی که 

م موندبرد، من پشت در اتاق میصابر براشون غذا می

و... از الی در دیدمشون. ماشاءاهلل، چشمم کف 

وش سیمایی بودن. فقط... خیلی پاشون، جوون خ

شکسته شده بودن انگار. شما از مریضیشون خبر 

 نداشتید؟
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انگار که ته دلم رخت بشورند، دلم آشوب بود. تمام 

وجودم آشوب بود. چه به سر یوسف آمده بود؟ بیمار 

خبر مانده بودم؟ چرا چیزی به من شده بود و من بی

یخ  تانمدانست؟ دسگفتند؟ چرا کسی چیزی نمینمی

ن شد ایباره یخ کرد. مگر میزده بود. تمام تنم به یک

 اخبار شوم را بشنوم و آرام و قرار داشته باشم؟

دونستم. میگم... میشه االن برم چیز نمیمن... من هیچ-

 و ببینمش؟

متوّجه حالتم شد و دستم را میان هردو دستش گرفت. 

بودم جلوی خانه کوچکشان ماندیم و مرد که فهمیده 

صابر نام دارد، جلوتر از ما داخل شد. زن، دست 

ام گذاشت و با لحنی مهربان و دیگرش را روی گونه

 دلسوز گفت:
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االن که نمیشه خانم خوشگل. بمون، فرداصبح میریم -

ام، عمارت. من به خانم شهرو گفتم که خواهرزاده

جاست، میاد کمک احوالم. رسه و تا اینفردا می

ونه و خوب استراحت کن، امشب رو بریم خ

جا. بهت قول میدم. فرداصبح اّول وقت میریم اون

 خوبه؟

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 چهارصد_و_هفتاد_و_نهم
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خواست همین االن، این فاصله چند دیوار و دلم می

پله میانمان را بردارم و خود را به یوسف برسانم. اّما... 

عموی یوسف را رعایت کنم و  مجبور بودم که شرِط

های این زن، امشب را استراحت کنم. طبق حرف

چاره دیگری نداشتم. سرم را به عالمت تایید حرفش 

تکان دادم و نگاه آخرم را به پشت ساختمان اصلی 

ای که در شان شدیم و متوّجه سفرهانداختم. وارد خانه

وسط هال کوچکشان پهن کرده بودند، شدم. زن 

طرف اتاق پشت کمرم گذاشت و مرا به دستش را

شان داشتند خواب برد. فقط یک اتاق خواب در خانه

هایشان ها و بقچهو در آن هم، کمدها، لحاف و تشک

 را قرار داده بودند. 
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های خونه، خوشی خانم صدام اسم من خوشینه. بچه-

زنن. شما... یه خاله هم به آخر اسمم بچسبونید که می

من و شوهرم تنهاییم. یه دختر داشتم کسی شک نکنه. 

که فرستادمش خونه بخت. ما رو مثل خاله خودتون 

 کم باهاتخوام یهادبی نیست... میبدونید و... اگه بی

اش، تر صحبت کنم. که... نگن چرا خالهخودمونی

 زنه.طوری رسمی باهاش حرف میاین

 لبخند پر استرسی به رویش زدم و سر تکان دادم.

له خوشی، اشکالی نداره. شما هم با قبول نه خا-

کردن من، حق به گردنم دارید. نیازی به رسمی حرف 

 ها نیست، راحت باشید.زدن و احترام گذاشتن و این

 زمان، آهی کشید.لبخند پر مهری زد و هم
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عزیزی دخترم. اگه وضعیت آقازاده این نبود، تو االن -

ن بود که عروس بزرگه این خونواده بودی و وظیفه م

چیز درست میشه بهت احترام بذارم. به امید خدا، همه

راحتی بپوش، بیا بیرون.  مادرجان. من برم، تو لباس

تونی به دست و روت یه آبی بزنی و بیرون خونه می

 کم سرحال بشی.یه

 ممنونم.-

رفت و انگار که موضوعی را داشت از اتاق بیرون می

خید و سوالی نگاهم سمتم چربه خاطر آورده باشد، به

 کرد.

 راستی، اسمت چی بود؟-

 من... لیلی هستم.-
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لیلی جان... اسمت هم خیلی قشنگه. من شام رو -

 میارم، زود بیای عزیزم.

لبخند عمیق و واقعی به رویش زدم و با نگاهم، 

قدری مهربان و صمیمی برخورد اش کردم. بهبدرقه

این، لحظه، از خاطر بردم که کرد که برای یکمی

نخستین دیدار ما بود. جلوی کیفم نشستم و 

هایم را بیرون کشیدم. فقط دو، سه دست لباس لباس

هایی که خوشین زده با خود آورده بودم و... با حرف

بود، احتمااًل به چند دست لباس دیگر هم احتیاج پیدا 

کردم. چون قرار بود زمان زیادی را مهمانشان می

 باشم...
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اش را بکشم که طرف پنجره رفتم و خواستم پردهبه

های ساختمان شدم. متوّجه چراغ روشن یکی از اتاق

ها را سریع کشیدم و از گوشه پرده، به پنجره پرده

چشم دوختم. متوّجه سایه مردی شدم و زن جوانی 

کشید. خب... گویا میکه داشت او را به آغوش 

وضعیت بینشان اصاًل مناسب چشم چرانی نبود! اصاًل 

کشیدند که من شاهد این های اتاقشان را نمیچرا پرده

 ها نباشم؟!صحنه
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هم گره خورده و دستان دختر، میان موهای لبانشان به

مرد خزید که گوشه پرده را رها کردم و با نفسی 

این دیگر چه  حبس شده، از پنجره فاصله گرفتم.

وضعش بود! رعایت حال دختر جوان و مجّردی را که 

کردند؟! خودم هم پایید، نمیها را اّتفاقی میاز قضا آن

ام گرفت و مشغول عوض کردن ام، خندهاز طلبکاری

هایم شدم. از اتاق بیرون رفتم و خوشین، مرا به لباس

بیرون از خانه برد تا دست و رویم را بشویم. 

را نیز نشانم داد و چون خیلی مسیرش  دستشویی

تاریک و دور بود، خود نیز به همراهم آمد تا نترسم. 

ها خبر نداشت که من در میان همان دار و درخت

 بزرگ شدم و هیچ ترسی از این چیزها نداشتم! 
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شام را خیلی مختصر خوردم و خوشین نیز همراهم به 

و  ویم زداتاق آمد. وقتی تعّجبم را دید، لبخندی به ر

 گفت:

گفتم شاید شب اول غریبی کنی و... با بودن توی -

ای که یه مرد توشه، راحت نباشی. شب اّول رو خونه

خوابم. هروقت که من پیش تو، توی این اتاق می

 هم برم هال.راحت بودی، بهم بگو که من

 شرمنده نگاهش کردم.

خواستم ببخشید توروخدا خاله خوشی. نمی-

 م شما هم بشم. طوری مزاحاین

اخم کمرنگی کرد و ملحفه کشیده شده بر روی لحاف 

 و تشک را کنار زد تا جایمان را بیندازد.
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مزاحمت چیه مادر؟ اّوال خیالت راحت باشه، ما حق -

ناراحتی نداریم چون دستمزدمون رو گرفتیم، دّومًا تو 

هم عین دختر خودمی، هیچ فرقی با دخترم صفورا 

که یادت رفته که تو کی بودی؟ یننداری برامون. و ا

نامزِد آقازاده، مردی که کل این زندگی رو مدیون 

اش هستیم. پس از چیزی گله نکن و شرمنده خونواده

مون رو هم نباش؛ چون من و صابر، داریم وظیفه

 انجام میدیم.

لحاف و تشک صابر را برد تا رخت خوابش را پهن 

تم تا را باز گذاش کند. لبه پنجره نشستم و اندکی پنجره

 هوای اتاق عوض شود.
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گفت. البّته که من راه هم نمیخوشین چندان بی

 اش، برای ایننسبتی با خانواده یوسف نداشتم و همه

بود که بتوانم نزد خوشین و همسرش بمانم، ولی 

ها قرار بود رابطه من و خب... مگر این برچسب

یوسف را سست یا محکم کنند که نگرانشان بودم؟ 

قدری به رابطه بین ما برچسب خورده بود و اسم آن

عوض کرده بود که دیگر عین خیالم هم نباشد. کنار 

پنجره نشسته بودم و متوّجه نشدم که خوشین، چه 

زمانی برایم جا پهن کرده. المپ را خاموش کرد و 
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روغنی روی طاقچه روشن گذاشت تا یک فانوس 

 اتاق نور اندکی داشته باشد.

هروقت که خوابت اومد، بیا بخواب مادر. هرچند، -

نظرم زودتر بخوابی، بهتره. صبح زود باید بیدار به

ای خوای اعضبشیم و بریم آشپزخونه. البّته... اگه می

 خونه رو ببینی و باهاشون آشنا بشی.

شتم و دفترم را بستم. لبخندی مدادم را داخل دفتر گذا

 به خوشین زدم و گفتم:

آره، حتمًا. ببخشید اگه شما رو هم بدخوابتون کردم. -

 خوابم؛ اشکالی که نداره؟من... یه نیم ساعت دیگه می

خیر، من دیگه نه عزیزجان، راحت باش. شبت به-

 کم بخوابم...کم

 خیر.شب شما هم به-
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م و کرددفترم را پر می فعاًل کار داشتم. باید... باید

که نوشتم. صدرا پس از اینخاطرات امروزم را هم می

دفترم را خواند، آن را به من پس داد و گفت که ادامه 

ای هستم و العادهام را بنویسم. گفت راوی فوققصه

خواهد که داستانم را پس از اتمامش بخواند. آخ می

درست  صدرا... امیدوار بودم که برای تو، دردسری

 نکرده باشم...

چیز را نوشتم. خط به خط. حّتی یک مکالمه را همه

هم جا ننداختم و تا جایی نوشتم که خوشین خوابید 

و من، لب پنجره و نزدیک به چراغ نشسته و مشغول 

های دفترم بودم. آه عمیقی کشیدم و سیاه کردن برگه

دفتر را بستم. داخل کیفم گذاشتمش و کنار خوشین، 

شکم نشستم. به صورتش نگاه کردم. زن نسبتًا روی ت
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الغری بود و پوست روشنی داشت. وقتی دیدمش، 

اش های روسریچادر گلداری به کمرش بسته و گره

دار و را پشت سرش، زده بود. انگار که چادرهای گل

رنگین، برای زنان این شهر زینت بود. حّتی االن و 

 تین بلند ووقتی در خانه خودشان بود هم پیرهنی آس

اش را دامن و شلوار به تن داشت و فقط روسری

روی بالشتش پهن کرده بود. طفلکی در خانه خودش 

ترسید که مبادا یکی از هم معذب بود انگار. البد می

اش شود و خانه را بر شبی تشنهها، نیمهآن آقازاده

 روی سرش بگذارد! 

 

@|thecafeNostalgia| 
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 چهارصد_و_هشتاد_و_دوم

 

سری تکان دادم و به زیر لحاف خزیدم. از بس در 

اتوبوس تکان خورده بودم که کمر و لگنم خرد شده 

بود و مطمئن نبودم که بتوانم تا چندروز دیگر، 

وحسابی بنشینم. سرم پر از فکرهای مختلف درست

ای نداشتم که قرار است بود و در عین حال، هیچ ایده

ای رسیده بودم که هر ا، چه غلطی کنم. به مرحلهفرد

پرسیدم که دقیقا دارم بار، از خودم میچندساعت یک

دادم! فقط کنم و سپس، به کارم ادامه میچه غلطی می

رسم و ای بتوانستم امیدوار باشم که زودتر به نتیجهمی

 از این کابوس و استرس، رها شوم...
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به درون اتاق خزید و الی درزهای پرده، نور از البه

عهد، چشمان مرا هدف گرفته بود. خمیازه کوتاهی 

کشیدم و سر جایم تکان خوردم. صدای خوشین، 

 باعث شد سرم را برای دیدنش بچرخانم.

 بیدارت کردم دخترجان؟ شرمنده توروخدا.-

 نه خاله خوشی، خودم بیدار شدم.-

روی تشک نشستم و مشغول جمع کردن موهایم 

مرا فرستاد تا دست و رویم را بشویم و  شدم. خوشین

خودش رخت خوابم را جمع کرد. صابر پیش از 

ها طلوع از خانه رفته بود تا طبق گفته خوشین، ماشین

را بشوید و باغ را آب دهد. به همراه خوشین، از در 

پشتی خانه، وارد آشپزخانه شدیم و کمکش کردم تا 

 ها ریختم و درالهصبحانه را آماده کند. مرّبا را درون پی
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سینی چیدمشان. خوشین نیز چند قوری چای دم کرد 

ها بزرگتری گذاشت. وارد سالن و داخل سینی

غذاخوری شدیم و مبهوت، به تاالر باشکوهی که در 

قدر زیبا بود که همان آن قدم گذاشتم، نگاه کردم. آن

ام هم از سرم پرید و محو آن آلودگیته مانده خواب

های رومی و وسترهای بزرگ و مجسمهعظمت شدم. ل

های زیبای روی دیوار، های دستبافت و طرحفرش

های این تاالر بود. میز غذاخوری ای از زیباییگوشه

بزرگی، درست در وسط تاالر قرار داشت. میزی که 

شاید بیست صندلی و بیشتر، دور تا دور آن را گرفته 

را جمع بود. پلکی زدم و سری تکان دادم تا حواسم 

ها را بر روی ظروف سفالی کنم. خوشین قوری

کوچکی گذاشت که زیرشان، شمع کوچکی روشن 
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 ماند.طوری گرم میگفت چایشان اینکرده بودند. می

ها را نیز کنار قوری چید و به آشپزخانه فنجان

بازگشت تا بقیه وسایل را بیاورد. مشغول چیدن 

، مرا سر مرّباها بر روی میز بودم که صدای مردی

 جایم پراند.

 واردی؟تازه-

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 چهارصد_و_هشتاد_و_سوم
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زده چرخیدم و سینی را پیش رویم گرفتم. وحشت

انگار که قرار بود این سینی، مانع آسیب دیدنم شود! 

دانستم! آب دهانم را آسیب دیدن از چه و که؟ نمی

 ردم تا صدایم صاف شود.ای کفرو خوردم و سرفه

 سـ... سالم! بله آقا.-

طرفم قدم دستانش را در جیب فرو برده، و به

برداشت. نگاهی از سر تا پایم انداخت و تای ابرویش 

را باال داد. بور بود و درست همانند یوسف، چشمان 

روشنی داشت. او... یکی از برادرانش بود؟ متوّجه 

انداختم و نگاهم را اخمش که شدم، سرم را تند پایین 

 از او دزدیدم. 

ای به این جوونی دونستم خوشی خواهرزادهنمی-

 داره. 
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 پته گفتم:با تته

خوام، من میرم بقیه وسایل رو بیارم و میز عذر می-

 صبحونه رو بچینم.

 چرخیدم که صدایم زد:

 صبر کن بچه! من اجازه رفتن دادم بهت؟-

یوسف  خدای من... حّتی صدایش هم مثل صدای

بود. دست و پایم برای رفتن سست شده بود. مگر 

شد صاحب آن صدا از من چیزی بخواهد و می

انجامش ندهم؟ هرچند، ترسم از آن شخص هم 

سمتش چرخیدم و زیرچشمی، تاثیر نبود! آرام بهبی

 نگاهش کردم.

واردم. با قوانین خونه آشنا خوام. من... تازهعذر می-

 نیستم.



 

Romanzo_o 2229 

ب کشید و پشت میز نشست. اش را عقصندلی

کرد، که دستمال را بر روی پاهایش پهن میدرحالی

 گفت:

 چینه.بیا برام چایی بریز. خوشی میز رو می-

م، چش»ای از میز گذاشتم و با گفتن سینی را گوشه

جلو رفتم. قوری را برداشتم و فنجانش را پر « آقا

کردم. فنجان را داخل نعلبکی گذاشته و پیش رویش 

گذاشتم. خواستم دو پای دیگر قرض گرفته و فرار 

 کنم که دوباره صدایش، لرز به تنم انداخت.

 نون نیاوردی؟-

 شرمنده آقا، االن...-

 جا! خوشی؟بمون همین-
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 صدای خوشی را از ورودی تاالر شنیدم:

های شکر رو پر اومدم آقا. ببخشید، داشتم ظرف-

 کردم.می

ز چید و خواست ها را سرتاسر میسبد کوچک نان

برود که متوّجه من شد. با حالتی ناالن و گرفته نگاهم 

 کرد و سپس رو به آن مرد گفت:

آقا نامَور؟ اگه با لیلی جان کاری ندارید، بیاد کمک -

دستم. االن خانم جان هم میان، باید زودتر میز رو 

 بچینیم.
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 و_چهارمچهارصد_و_هشتاد_

 

مرد جوانی که حال فهمیده بودم اسمش نامَور بود، 

 کرد، زمزمه کرد:اش را شیرین میکه چاییدرحالی

 ساعت دیگه بیدار نمیشن خوشی.اهل خونه تا نیم-

 خب...-

نگاهی به من انداخت و خوشین را مخاطب قرار نیم

 داد.

گیرم؛ ولی بگو حواسش رو روز اّولش رو آسون می-

 و خیلی توی دید نباشه. جمع کنه 
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دو پای دیگر که چه، چهار پای دیگر قرض کردم و 

جا به آشپزخانه گریختم. خوشین توصیه کرد که همین

بمانم و وسایل را آماده کنم، تا خودش میز را بچیند. 

که کارش تمام شد، تازه سر و صدای افراد پس از این

 دیگری نیز از تاالر به گوشم رسید. نزدیک خوشین

 شدم و ترسیده، پرسیدم:

قدر قضیه چی بود خاله خوشی؟ اون مرد... چرا این-

 کرد؟عجیب رفتار می

واال چه عرض کنم مادر... آقا نامَور، پسر اّول آقا -

که... پسر اّول ایشون بودن. البّته، تا قبل از این

پیداشون بشه و... بفهمن که بچه دّومن. که خب اگه 

شتن، االن وضعّیت این نبود آقازاده شرایط خوبی دا
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طوری و... شاید رفتار آقا نامور هم بهتر بود. این

 ها خیلی گوشت تلخ شدن آقا نامور. نبودها، تازگی

قدر گوشت تلخ و نچسب کاماًل مشخص بود که چه

داد و قدر که یوسف مردانگی به خرج میبود! هرچه

ی اگرفت و ذّرهمهربان بود، برادر کوچکترش پاچه می

شعور نداشت! سری از روی تأسف تکان دادم و آرام 

 زمزمه کردم:

انگار با یه پسربچه ده، دوازده ساله سر و کّله -

 زدم.می

 وهشت سالشونه لیلی جان. آقا نامور بیست-

 سرم را باال بردم.

 جان؟-
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 خندید و گفت:

 فکر کردم سّن و سالش رو پرسیدی.-

مشغول چیدن  کهمنتظر ماندم تا بازگردد و درحالی

 سینی در دستش بودم، تند پرسیدم:

 ها چیه؟اسم بقیه بّچه-

مانا خانم، بچه سّوم هستن. ازدواج کردن و یه بچه -

هم دارن. شوهرشون، بهروز، کارمند دولتیه ولی به 

کنن که مانا خانم هم جا زندگی میخواست آقا، این

شون باشن. پسر کوچکتر، آقا سزاوار پیش خانواده

 ...هستن

همان لحظه، صدای مرد جوانی، صحبتمان را قطع 

 کرد:
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 جانم؟ باهام کاری دارید خوشی خانم؟-

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 چهارصد_و_هشتاد_و_پنجم

 

زده، خود را از روی میز وسط مبهوت و وحشت

وجور کردم و به مرد جوانی که در آشپزخانه جمع

ه بود، نگاه کردم. ابروهایش را درگاه آشپزخانه ایستاد

 باال فرستاد و لبخند دندان نمایی به رویم زد.

 خوشی خانم؟ ایشون کی باشن؟-
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 خوشی تند گفت:

ام، لیلی. دیشب رسیدن شیراز. اومدن، یه خواهرزاده-

 مّدتی کمک حال من باشن. 

طرفم قدم برداشت و نگاه با همان لبخند بر لبش، به

 انداخت. گذرایی به سر تا پایم

 پرسیدن؟برای کمک حال بودن، داشتن از من می-

دستانم را تکان دادم و برای جمع کردن گندی که زده 

 بودم، گفتم:

خواستم بشناسمتون، کل خانواده رو فقط می-

 منظورمه! من قصد فضولی نداشتم!

 سرش را اندکی به نشان سالم برایم خم کرد.



 

Romanzo_o 2237 

جا خیلی ارم اینسزاوارم، پسِر دّو.... سّوم! امیدو-

 اذّیت نشی.

اش نگاهی به مسیر رفتهبا بیرون رفتن خوشین، نیم

 وار گفت:پچسمتم خم شد و پچانداخت. اندکی به

البّته اگه آشفتگی برادر اّول و دیوانگی برادر دوم رو -

 ندید بگیری، اّذیت نمیشی!

 لبخندی زدم و در پاسخ، مثل خودش زمزمه کردم:

 م؟و سرخوشی پسر سّو-

 نمایی، سر تکان داد.با لبخند دندان

 دقیقًا!-

ترین عضو این خانواده، همین خب... تا االن که عادی

وسال خودم باشد و زدم که همسنپسر بود! حدس می
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 خورد کهالبّته به سرخوشی و شیطنت کالمش، می

ای نیز حداکثر پانزده سال داشته باشد! صدای پسربچه

 زد:پشت سرش آمد که صدایش 

سزاوار! قرار بود برای مامان آب بیاری؟! نذاشتی -

 ام رو بخورم!صبحونه

 ای کرد و گفت:سزاوار به درگاه در اشاره

بدعنقِی برومند رو هم به لیست اضافه کن. برادر -

چهاّرم هم ایشونه، یه نوجوون غرغرو که از ترک 

 گیره.دیوار هم ایراد می

م وارد آشپزخانه پسر نوجوان و نسبتًا کوتاه قّدی ه

 شد و با دیدن من، جا خورد و صاف ایستاد.

 شما... کی هستی؟-
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 چهارصد_و_هشتاد_و_ششم

 

 دستم را به نشان سالم باال بردم.

 ام. خواهرزاده خاله خوشی. و...سالم، من لیلی-

 سزاوار دنباله حرفم را گرفت.

 است.جبرای کمک این-

وجور کرد و اخمی میان دو برومند خودش را جمع

 ابرویش نشاند.
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تونه یه آب بیاره سر سفره؟ هرکی که هست؛ نمی-

 حتمًا من باید پاشم؟

 سزاوار سری به نشان تأسف تکان داد و زمزمه کرد:

کنم توی یه مهد بزرگساالن با یه عده گاهی حس می-

اشون همجبورم بدعنقی –کودِک بزرگسال گیر افتادم 

 رو تحّمل کنم!

رفت، با که از آشپزخانه بیرون میبرومند درحالی

 صدای بلندی گفت:

 شنیدم سزاوار، و به مانا میگم که چی گفتی.-

 سزاوار سرش را پایین انداخت و کالفه زمزمه کرد:

و جدای برادرها، غرور اون تک دختر رو هم توی -

 لیستت قرار بده.
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 ای حاملبزنم که خوشین آمد و سینی خواستم حرفی

 فنجان قهوه را پیش رویم گذاشت.

تونی این رو ببری برای خانم؟ لیلی جان، خاله، می-

 خوان تو رو ببینن.می

زده، به چشمان روح از تنم پر کشید و وحشت

خوشین زل زدم. هیچ خاطره خوشی از مالقات با پدر 

یکی هم نو مادر یوسف نداشتم و مطمئن بودم که ای

شان نداشت! آب دهانم را فرو دست کمی از بقیه

 خوردم تا گلویم را تر کنم که سزاوار با خنده گفت:

گویا آوازه شهرو حسابی شما رو ترسونده، لیلی -

 خانم!

حال جایی کار نکردم و... فقط نه، نه. من... تابه-

 کاری کنم.ترسم که خرابمی
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قول میدم که هم یه آدمه عین خودت. نترس؛ اون-

 گاز نگیره.

و سیبی را از ظرف میوه روی میز برداشت و گاز 

بزرگی زد. سزاوار با این حرفش، بدتر دلهره به جانم 

انداخته بود! نفس عمیقی گرفتم و سینی قهوه را 

برداشتم. طبق تعریفاتی که از بقیه اعضای خانواده 

داشتند، توانستم مانا و شهرو را بشناسم. نزدیک شهرو 

شدم، سینی را کنارش بر روی میز گذاشتم و 

دادم، فنجانش را که با صدایی خفه سالم میدرحالی

 مقابلش گذاشتم.
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 چهارصد_و_هشتاد_و_هفتم

 

سالم، دختر زیبا. خیلی خوش آمدی. خوشی گفت -

 اش هستی، درسته؟ خواهرزاده

ام و شما مّدتی رو مزاحم خالهبله، خانم. اومدم تا -

 باشم.

که اش برد. درحالیفنجانش را برداشت و نزدیک بینی

 کشید، زمزمه کرد:عطر قهوه را به مشام می

کنی. مزاحم نیستی. حقوق زحمتت رو دریافت می-

کنه، و تو فقط خوشی قوانین رو برات بازگو می

 ها عمل کنی. موظفی که به اون
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 بله خانم، چشم.-

 تونی بری.یم-

تعظیم کوتاهی کردم و سینی را در دست گرفتم تا 

 بروم که از پشت سر، صدایم زد:

قبل از رفتن، او رادیو رو هم روشن کن. ساعت -

 ام االن پخش میشه.هفت شده؟ برنامه مورد عالقه

 ای از تاالر، بهبا چشم دنبال رادیو گشتم و در گوشه

از پیش بر چشمم خورد. روشنش کردم و انگار که 

روی موجش تنظیم شده بود، صدای آشنایی در فضا 

 پیچید. 

با شنیدن صدای خودم و "به به"ای که شهرو گفت، 

ام حبس شد. خدای من... این دیگر چه نفس در سینه

 وضعش بود؟
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از رادیو فاصله بگیر، دختر. بذار صدای بهشتی -

 شیفته رو بهتر بشنوم!

وار پیش رویم خواست سرم را به همین دیدلم می

بزنم و خود را خالص کنم. از این بهتر هم امکان 

 داشت؟!

خواستم دور شوم که صدای نامور، باعث شد نفس 

 ام حبس شود.در سینه

 لیلی؟-

کرد که از خودم و ای لیلی و زهرمار! چرا کاری می

طرفش چرخیدم و لبخندی اسمم، بدم بیاید؟! کالفه به

بر روی زمین اشاره  زورکی زدم که به قاشق افتاده

 کرد و گفت:

 بیا جمعش کن.-
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اش مانا که تا آن لحظه ساکت بود و سر خود را با بچه

 گرم کرده بود، به حرف آمد و غّرید:

قدر اذّیتش کنید که از قراره همین روز اّولی اون-

 اومدنش پشیمون بشه؟

سمت نامور رفتم تا قاشق متعّجب نگاهش کردم و به

شنیدم؟ او واقعًا از من طرفداری  را بردارم. درست

های سزاوار و برومند که خالف این کرد؟ گفتهمی

 داد! قضیه را شرح می

 قاشق را برداشتم و رو به مانا گفتم:

 ست.نه خانم، اذّیتی نیست. انجام وظیفه-
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 چهارصد_و_هشتاد_و_هشتم

 

اش را پایین آورد و نگاهم بچهقاشق جلوی دهان 

ای کرد. خواست حرفی بزند که ساکت ماند و لحظه

 بعد، لبخندی به رویم زد.

 خوش اومدی. -

 تون.ممنونم خانم. با اجازه-

خواست کرد که انگار میچرا طوری نگاهم می

ام کند؟ چشم ریز کرده بود و با دّقت، سر تا واکاوی

 کرد.پایم را رصد می
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م جا هآشپزخانه گریختم و صدای رادیو، حّتی اینبه 

هایم را بگیرم و از این خواستم گوشهمراهم بود. می

رو شدن با اعضای خانواده خانه بیرون بروم. روبه

ساعت، واقعی یوسف و شناختشان در این یک

قدری برایم عجیب و تازه بود که دیگر سردرد به

 گرفته بودم!

اش در آشپزخانه پیدا شده کّلهسزاوار که دوباره سر و 

بود، نزدیکم شد. صدایم زد و خواست حرفی بزند که 

با دیدن چهره پریشان و درهمم، نزدیکتر آمد و 

 پرسید:

 اّتفاقی افتاده؟-

 وجور کردم.صاف سر جایم نشستم و خود را جمع

 کم زود بیدار شدم، عادت ندارم.نه، نه. صبح یه-
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 خندید.

 خودت. دردسر تراشیدی برای-

 دیدِن عزیزم، ارزشش رو داشت.-

آره، خوشی خانم خیلی ماهه. حق داری. من... -

اومدم از بابت رفتار تند برادرم عذر بخوام. خواستم 

 ازت دلجویی کنم.

 لبخندی زد و ادامه داد:

قط کنن. فطور دلجویی میدونم که چهالبّته دقیق نمی-

 قسمت عذرخواهیش رو بلدم.

 لبخندی زدم و گفتم:هم متقاباًل من

نه آقا، الزم به دلجویی و عذرخواهی نیست. شما -

 کارفرمای من هستید و... باید انجام وظیفه کنم.
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روی صندلی، پشت میز وسط آشپزخانه نشست و 

ظرف میوه برداشت. این بچه خیاری را از داخل 

 صبحانه نخورده بود؟!

ه طوری نبود. وقتی سر و کّله ینامور همیشه این-

هم ریخت. وقتی برادر دیگه پیدا شد... کل خونواده به

پدرمون زنده بود، من فهمیدم اّما به روی خودم و 

خودش نیاوردم. یه روز که داشت با یه مرد غریبه 

اش فهمیدم کرد، دیدمش. خب... از قیافهصحبت می

سری عکس و نامه دیدم... که آشناست و بعدها هم یه

عنوان برادر ت پدرم، بهوقتی چندماه بعد از فو

شد...  هم به اون شکل وارد خونوادهتر و اونبزرگ

ام بعد از چندماه، تازه هم ریختیم. خونوادههمه به
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کنن به وضعّیت. اگه رفتار زننده و دارن عادت می

 اش بگیر.تندی باهات داشتن، نادیده
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 چهارصد_و_هشتاد_و_نهم

 

لبخند تلخی به رویش زدم و سر تکان دادم. طفلک 

اش رانده شده بود! مگر به یوسف... از هردو خانواده

شان اش چه ظلمی کرده بود که همهیکی خانوادهاین

 پنداشتند؟او را یک موجود عجیب می
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 کم باید برم سر کار.من کم-

 ردم.با ابروهایی باالرفته نگاهش ک

 سر کار؟!-

 خندید و گاز دیگری به خیار در دستش زد.

خوابن خورن و میها فقط میآره. فکر کردی آقازاده-

کنن؟ ماهم برای سیر کردن شکم و امر و نهی می

کنیم! البّته بیشترش کاغذ بازیه، ولی خونواده کار می

 خب...

ها هم به کار خانوادگی مشغول بودند. چیزی گویا آن

م مردان خانواده، به جز یوسف، بخش بزرگی که تما

از آن بودند. سیاست! خواست از میز فاصله بگیرد که 

همان لحظه، دختر جوان و زیبایی وارد آشپزخانه شد. 

نگاهی به من انداخت و سالم آرامی داد. سپس نیم
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طرف سماور رفت. سزاوار لبخندی به سزاوار زد و به

ا که چشمش رآنبیکه مجددًا پشت میز نشسته بود، 

 از آن دختر بردارد، زمزمه کرد:

 زیبا نیست؟!-

نمایی زد از گوشه چشم نگاهش کردم که لبخند دندان

 و ادامه داد:

که یه پرستاره، اّما خیلی منظورم لباسشه! با این-

های قدیمی مادرم رو پوشه. چند دست از لباسشیک

 گفت خودش بهش هدیه میده.هم دیدم تنش. می

 ن... پرستار کیه؟او-

 هیوالی اتاق زیر شیروونی.-

 گیج نگاهش کردم که سریع اصالح کرد:
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 برادر بزرگترم!-

 چی؟!-

تن صدایم کمی باال بود و باعث شد که دختر، 

 نماییطرفمان بچرخد. به ناچار لبخند کج و دندانبه

که به رویش زدم و برایم سر تکان داد. پس از این

ن را داخل سینی د، آقوری در دستش را پر کر

 طرفمان آمد.گذاشت و به

 واردی؟ اسمت چیه؟تازه-

 من... لیلی هستم.-

 تر پرسید:چشم ریز کرد و جّدی

 لیلی؟ مهمون هستی؟-

 خب...-



 

Romanzo_o 2255 

 جای من جواب داد:سزاوار به

جا مهمون خواهرزاده خوشی خانمه. یه مّدتی رو این-

 ماست.

هم من هرحال،خوبه... پس خدمتکار جدیدی! به-

 وقتم.نرگسم. از آشنایی باهات خوش
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ام دادم. چرا صورتم در هم رفت و چینی به بینی

کرد که انگار او خانم این خانه بود؟ جوری رفتار می

کرد! خواستم قدر از باال نگاهم نمیحّتی مانا هم این

 نرگس رو به سزاوار گفت:حرفی بزنم که 

 ی!صحبتبینم که دختر جدید پیدا کردی برای هممی-

 بار درسزاوار دست به سینه نشست و برای اّولین

 امروز، جّدی شد.

 و!رسه. حّتی تصحبتی به پای نگار نمیولی هیچ هم-

ای بعد، ظاهر لبخندی زورکی زد و لحظهنرگس به

کرد، سینی که پشت چشمی برایش نازک میدرحالی

را از روی میز برداشت و از آشپزخانه خارج شد. با 

 بیرون رفتنش، رو به سزاوار پرسیدم:

 طوری بود؟ نگار کیه؟ خواهرش؟!چرا این-
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خدا نکنه! نگار... دخترعمومه. االن خوابه، نیومده -

 برای صبحانه. 

کرد، لبخندی محسوس و آشنا وقتی از او صحبت می

وار هم دلباخته دخترعمویش بر لب داشت. نکند سزا

اش انداخت و باعجله نگاهی به ساعت مچیبود؟ نیم

 گفت:

من باید برم، دیرم شب. شب برای شام میایم خونه، -

 ام رو بپزه!به خوشی بگو غذای موردعالقه

ا ها رفتم تسمت ظرفبا رفتن سزاوار، بلند شدم و به

م، دها بوکه مشغول سابیدن فنجانبشورمشان. درحالی

هایی که امروز دیدمشان فکر کردم. به گمانم به آدم

سوی میز، با زنعموی یوسف را هم دیده بودم. آن

فاصله از شهرو نشسته و پسر کوچکی نیز در کنارش 
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ها هم همان خانواده عموی یوسف بود. شاید آن

زدم میانه شهرو و زنعمو، خیلی بودند که... حدس می

کدامشان باهم طه هیچباهم خوب نبود. درواقع، راب

تعریفی نداشت! به مانا فکر کردم و ناگهان، یاد دیشب 

افتادم. آن زن و مردی که دیده بودم، خودشان بودند؟ 

زده چشم بستم و در با یادآوری آن صحنه، خجالت

دل، خود را بابت دیدن مانا در آن حالت لعنت کردم. 

ی و اصاًل تصّوراتم درباره آن دختر مهربان اّما جّد

 هم ریخته بود!بااعتماد به نفس به

ها را به آشپزخانه آورد و گفت که ظرفخوشین همه 

اش را ببریم. نوبت خانم بزرگ است که صبحانه

 ها بودیم، آرام پرسیدم:که مشغول چیدن سینیدرحالی

 بریم؟میگم... صبحونه یوسف رو ِکی می-
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 خورن. نه که ساعت خوابشونآقازاده صبحونه نمی-

ها، نه. فقط... خیلی خواب و هم ریخته باشهبه

بیداریشون نامرّتبه. فقط یه وعده در روز رو غذا 

 خورن.می

 فقط یه وعده؟ االن بیداره و گرسنه مونده؟-
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بردم، نه لیلی جان؛ اون... هربار که براش چیزی می-

گردوند. برای همین خانم نخورده برمیرو دست سینی

شهرو گفتن که فقط یه وعده بهش غذا بدیم و همون 

 خوره.زور میرو هم به

شهرو دستور یک وعده غذا در روز را داده بود؟ مگر 

قصد جان یوسف را کرده بود؟! کالفه شروع به قدم 

 زدن در آشپزخانه کردم و گفتم:

 نمیشه براش صبحونه ببرم؟-

نرگس خانم اجازه نمیده کسی داخل اتاقشون بشه. -

 میگه آقازاده باید بدون مزاحمت استراحت کنن.

 سر جایم ایستادم و مبهوت و ناباور، زمزمه کردم:

 اتاقشون؟!-
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نرگس خانم برای مراقبت دائمی از آقازاده، بیشتر -

جا هستن. البّته که براشون های روز رو اونساعت

، چسبیده به اتاق آقازاده آماده اتاق و تخت جداگونه

 شده، ولی خب...

عموی یوسف درباره این شرایط خبر داره؟ بعد -

 جا بمونه؟ باورم نمیشه!خودش اجازه داده که اون

 و خشمگین و ناباور زمزمه کردم:

وقت من برای حضورم شرط دارم که آره، اون-

 نزدیک شازده نشم! یعنی چی آخه؟

 چیزی گفتی لیلی جان؟-

 سمتش چرخیدم و ناچار، لبخندی زورکی زدم.هب

 نه، نه. بریم؟-
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 سینی دّوم را از روی میز برداشتم و ادامه دادم:

 شما جلو برید، من دنبالتون میام.-

 باشه خاله جان، بیا دنبالم.-

الش دنبرمق، بههایی سست و بیجلوتر رفت و با قدم

د. ورفتم. حال فهمیده بودم که آمدنم، اشتباه محض ب

یوسف تمام این مّدت را در کنار آن پرستار زیبا و 

گذراند و من... نگران احوالش بودم! جذابش وقت می

چیز را درباره او از واقعًا چرا پیش از آمدنم، همه

توانست بگوید عمویش نپرسیدم؟ حداقل خود او می

گذرد و صبحش ام چندان هم بد نمیکه به برادرزاده

 کند!ب، سر میرا پیش یک خانم جذا

ام کفری از دست خودم و این تصمیمات عجوالنه

خواست همین لحظه بودم. با فهمیدن حقایق، دلم می
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سوار ماشین بشوم و نزدیک دروازه ورودی شهر، 

سوار اتوبوس بشوم و به تهران بازگردم! کاش... کاش 

موقع، شاید فقط کمی کمتر دوستش داشتم و آن

حال خوب خودم، زندگی توانستم برای خودم و می

 کنم.
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ی ارفت. طبقهای از داخل خانه، به طبقه دوم میپلهراه

کرد، در راهروهایش اتاق وجود که تا چشم کار می

کسی بود را که کدام اتاق برای چهداشت. حال این

م که خوشین، مسیر را دانستم؛ پس منتظر ماندنمی

نشانم دهد. جلوتر به راه افتاد و جلوی هر اتاق، 

 د.کرایستاد و نجواگونه، صاحب اتاق را معرفی میمی

اتاق اّول، متعّلق به خانم بزرگه. دومی هم برای -

خانم شهرو هست. چون دوست ندارن خیلی توی 

های بعد از اون، برا بقیه راهرو معّطل بشن. اتاق

ی خونه. به ترتیب، خانم ماهرخ، همسِر آقا، هاخانم

هاِی بعد مانا خانم، بعدش نگار خانم و بقیه اتاق

های های کار هستن. اتاقسمت، کتابخونه و اتاقاین
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ترتیب ست، بهسمت راهرو هم برای آقایون خونهاون

 ها. سّنشون. درست مثل سمت خانم

 به اتاق دّومی اشاره کردم و آرام پرسیدم:

 عنی این، اتاق یوسفه؟ی-

خب... نه. اتاق پدر مرحومشونه. هرکدوم از اعضا، -

یک اتاق شخصی برای خودشون دارن. حّتی 

شوهرها. اتاق بعدی هم، برای آقا نامور. بعد از وزن

اومدنشون... ایشون توی این ردیف قرار نگرفتن و... 

 رفتن اتاق آخر.

اشاره کرد و ادامه ابرو، به اتا انتهای راهرو وبا چشم

 داد:

 ست. اون اتاق برای آقازاده-



 

Romanzo_o 2266 

پس... برای همین سزاوار او را هیوالی اتاق زیر 

زد؟ چون در اتاق آخری و شیروانی صدا می

اش کرده بودند؟! از طرفی ماننِد این کاخ زندانیانباری

خواستم سر به تنش نباشد و از طرفی دیگر، دلم می

توانست در این مّدت قدر میسوخت. چهحالش میبه

های مثاًل ر این آدمدرمانده باشد که زندگی در کنا

خانواده را تحّمل کند و ازشان دور نشود. یوسف را 

شناختمش. وقتی شناختم. خیلی هم خوب میمی

زد، تا استخوان کسی درباره مادر مرحومش حرفی می

گرفت. حال آمده بود کرد، آرام نمیفّکش را خرد نمی

اش صاحب آن ای که نامادریو در زیر سقف خانه

دانست که چه کرد و فقط خدا میمیبود، زندگی 
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طور با او رفتار هایی بارش کرده بودند و چهحرف

 کردند. می

جلوی اتاق خانم بزرگ ایستادیم و با استرس، منتظر 

ماندم که خوشین وارد شود. سینی در دستش را زمین 

هم پشت سرش وارد گذاشت، در را باز کرد و من

ر ای داشت. البّته اگشدم. خانم بزرگ اتاق نسبتًا ساده

م. گرفتسوی اتاق را نادیده میگرامافون و تلوزیون آن

سینی را بر روی میز گذاشتم و به قصد سرک کشیدن 

طرف در اتاق رفتم که به اتاق یوسف، پاورچین به

 صدایی، مرا از حرکت باز داشت.

 خانم جوان؟ شما کی هستی؟-
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پایم را گم کردم و صاف، سر جایم ایستادم. ودست

دار آن زن چرخیدم و طرف صدای گرفته و خشبه

 صاف ایستادم. 

 سـ... سالم خانم.-

 خوشین سریع جوابش را داد:

ایشون خواهرزاده من هستن خانم بزرگ. اومدن -

 کمک دست من باشن. 
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عینک گرد روی  هایش را در هم کشید وپیرزن اخم

که بند عینکش را صاف اش را باالتر داد. درحالیبینی

 کرد، با لحنی جّدی پرسید:می

 جایی؟از ِکی این-

 تازه دیشب رسیدم خانم.-

خوبه... حواست رو خوب جمع کن. من توی این -

خوام یه بچه دیگه مثل پسری دارم. نمی خونه نوه

 یکی، بیفته توی دامنمون.اون

زده به چهره ک شد و با چشمانی وقگلویم خش

توانست با چنین طور میاش خیره شدم. چهجّدی

هم این لحن تحقیرآمیزی با من صحبت کند؟ آن

طور هرز آور را پیش بکشد و من را اینموضوع شرم

زور و حریص بداند؟ دستانم را مشت کرده و به
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تالش خود را کردم تا ساکت بمانم. خوشین وضعیت 

د و چندقدمی نزدیکم شد. لبخندی زورکی من را دی

 ابرو، اشاره کرد تا بیرون بروم.وبه رویم زد و با چشم

 بری بیرون دخترم؟این سینی خالی رو می-

میز پیش روی آن پیرزن عجوزه را چید و سپس مرا 

سینی به دست، به بیرون از اتاق فرستاد. خود نیز 

رام بست. چندلحظه بعد از اتاق بیرون آمد و در را آ

ای از دنبال خود، به گوشهبازویم را گرفت و مرا به

کرد پایین که تالش میراهرو کشاند و با صدایی

 نگهش دارد، گفت:

ها مادر. از اّول دل خوشی از سر به سرش نذاری-

آقازاده و مادرش نداشته. دنبالم بیا، باید بریم به بقیه 

 کارهامون برسیم.
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دری از انتهای راهرو  همان لحظه، صدای باز شدن

که کت و دامنی سبز تیره به تن آمد و نرگس درحالی

داشت، آماده بیرون رفتن بود انگار. سالمی زیرلبی به 

اش را باال گرفته بود، از که بینیما داد و درحالی

که خوشین پایین برود، از کنارمان رد شد. پیش از این

 آستین پیرهنش گرفتم و نگهش داشتم.

 رفت بازار؟فت؟ داشت میکجا ر-

رفت داروهای آقازاده رو بگیره. یه دو، سه ساعتی -

 اون بیرونه. 
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 چهارصد_و_نود_و_چهارم

 

سپس نگاهی به مسیر رفته نرگس انداخت و زمزمه 

 کرد:

خوای به بهونه چای بردن، بری اتاق آقازاده؟ تا می-

ماهم بساط دمنوش آرامبخش رو آماده نرگس میره، 

 کنیم.

ها پایین رفتم و وارد آشپزخانه شدیم. دنبالش از پلهبه

چند بانکه را روی میز گذاشت و مشغول ریختن 

 اندکی از هرکدام، به داخل قوری شد. 

 شناسید؟ های دارویی رو میشما گیاه-
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های دارویی رو پرورش آره. مادر مرحومم گیاه-

چید. رفت و از دشت و کوه میا خودش میداد. یمی

آقاش عّطاری داشت و خیلی خوب با این گل و 

 ها آشنا بود. گیاه

 خیلی خوبه. من اصاًل ازشون سر در نمیارم.-

نیمچه لبخندی به رویم زد و سپس قوری را بر روی 

 سماور قرار داد.

یه چند دقیقه بمون تا این دم بکشه، بعد ببرش باال. -

 دیگه اتاق آقازاده کجاست؟دونی می

 دونم.بله خاله خوشی، می-

موقع هم شاید نرگس از خونه باغ خوبه. تا اون-

بیرون رفت. بعدش با خیال راحت برو و باهاش 

 صحبت کن.
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لبخندی به پهنای صورت به رویش زدم. دستانش را 

 گرفتم و به نشان قدردانی، اندکی فشردمش.

 نم کردید.خیلی خیلی ممنونم ازتون. مدیو-

جا، من برم این چه حرفیه مادرجان؟ تو بشین همین-

به کارهام برسم. چند دقیقه دیگه سینی رو بچین و 

 ببر.

گیر گذشتند و مشغول باالخره دقایق سخت و نفس

ردم پله عبور کچیدن سینی شدم. سینی به دست، از راه

دم رو شو تا وارد راهرو شدم، باز با برادر بزرگتر روبه

ر جایم ایستادم. تای ابرویی باال انداخت و و س

سرتاپایم را سرسری نگاه کرد. پس خواست برود که 

پشیمان شد و به سر جای خود بازگشت. نگاهم را از 
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او دزدیدم که مبادا باز بهانه دیگری بگیرد اّما انگار او 

 خیال شدن نداشت.قصد بی

 غریب برای چیه؟واین بوی عجیب-

 گیاهیه. برای آقازاده. این... جوشونده-

دیدم که کالفه نفس گرفت و پی به اشتباه خودم بردم. 

چرا باید مقابل اویی که اصاًل میانه خوبی با یوسف 

 کردم؟ نداشت، او را چنین خطاب می

خوره که برای اون باشه. مثل کاماًل به بوش می-

 خودش... متعفن و عجیبه. برو، سر راهم نمون.

سمت انتهای و باعجله، قدم به تعظیم کوتاهی کرد

 راهرو برداشتم. 
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 چهارصد_و_نود_و_پنجم

 

کردم. چرا نباید دلیل رفتار عجیب نامور را درک نمی

ر داد؟ مگهیچ مهربانی و عطوفتی به برادرش نشان می

یوسف چه گناهی در حّقشان کرده بود؟ هرچند، با 

گمانم عنوان پسر ارشد... بهورود او به این عمارت به

وارث و اختیاردار تام اموال و امور پدرشان بود و... 

شانسی یوسف، برایشان خوشاین حال ناخوش 

 شد! محسوب می



 

Romanzo_o 2277 

عصبی و پرتشویش، پشت در ایستادم و نگاهش 

 کردم؟ به خودم تشر زدم:کردم. کار اشتباهی که نمی

 خوای مطمئن باشی!چه کار اشتباهی؟ فقط می-

نفس عمیقی گرفتم تا اندکی آرام شوم و سپس در 

 طرافکه سرم را باال ببرم و ااتاق را باز کردم. بی آن

ای از اتاق و بر روی را واکاوی کنم، سینی را گوشه

میز قرار دادم. نفسم را در سینه حبس کرده، و آهسته 

سمت اتاق چرخیدم. رادیو روشن بود و نوای آرام به

های رسید. پردهای به گوش میو آهنگین خواننده

 مخمل اتاق کشیده شده و اتاق کاماًل تاریک بود.

میان درزهای پرده به روی تختی در  های نور، ازروزنه

تابید و... باالخره دیدمش. بر روی آن گوشه اتاق می

های پیرهنش را باز تختش دراز کشیده بود. دکمه
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گذاشته و ساعدش را بر روی چشمانش قرار داده 

بود. سینی را برداشتم و جلوتر بردمش. بر روی میز 

کنار  ای که نزدیک تختش بود، قرارش دادم ومطالعه

 پنجره ایستادم. 

بند بند وجودم را اضطراب و استرس گرفته بود. 

خواستم بدخوابش کنم اّما برای دیدنش نمی

زده بودم. دستانم یخ زده و پاهایم توان سرپا هیجان

نگه داشتنم را نداشتند. این چه حال غریبی بود؟ با 

آمد، نامش را زمزمه صدایی که انگار از ته چاه درمی

 کردم:

 یوسف؟-
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رنگی تکانی به خود داد و هوشیار شد انگار. اخم کم

میان ابروهایش نشست و ساعدش را از روی 

 چشمانش برداشت. دوباره نامش را صدا زدم:

 یوسف؟ -

لود آهایش را باریک گشود و با حالتی خوابالی پلک

و گنگ نگاهم کرد. روی تخت نیمخیز شد و 

ش هایحالش دکمهکرد با دستان بیکه سعی میدرحالی

 :اش را شنیدم که گفترا ببندد، صدای گرفته و خسته

 خوای؟جا چی میاین-
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 چهارصد_و_نود_و_ششم

 

جا خوردم. اصاًل انتظار شنیدن این جمله از زبان او را 

نداشتم. سعی کردم آن بغض مسخره را فرو خورم و 

 توانستم؟ا... مگر میصدایم نلرزد اّم

 اومدم... تو رو ببینم. -

های من برایش مهم نباشد، انگار که اصاًل گفته

حوصله و با همان صدایی که بر اثر خواب زیادش بی

 دورگه و گرفته شده بود، پرسید:

 جا نیست؟نرگس کجاست؟ چرا این-

 و سپس صدایش را کمی باالتر برد و او را صدا زد:
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 نرگس؟ نرگس؟!-

آورد؟ یا... مشکلش با من چه بود؟ مرا به خاطر نمی

ام را از دیوار گرفتم و گرفت؟ تکیهام میاز عمد نادیده

 قدمی به جلو برداشتم.

 شناسی؟من رو می-

سرش را به دیوار کنار تختش تکیه زد و از همان 

گوشه چشم، نگاهی سرسری به من انداخت. سپس 

 مه کرد.چشمانش را بست و در همان حال زمز

 کنه.نه... نرگس کجاست؟ سرم خیلی درد می-

دیگر توان سر پا ماندن نداشتم. دستم را به لبه پنجره 

ش خیره اگرفتم تا نیفتم و به نیمرخ تاریخ و آشفته

طور امکان شدم. او... مرا فراموش کرده بود؟ این چه

کرد؟ حسابی نگاهم نمیوداشت؟ چرا حّتی درست
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 اشای برایش آشنا نبود؟ چهرهذّرهیعنی این غریبه 

شّدت درهم بود و قصد نگاه کردنم را نداشت. به

کرد، بازگشت انگار االن تنها چیزی که آرامش می

نرگس بود و بس. نفسی عمیقی کشیدم و اشک پای 

وجور چشمم را با پشت دستم گرفتم. خودم را جمع

 کردم و در پاسخ به سوال او گفتم:

ر جدیدم. نرگس رفته برای خرید من... من خدمتکا-

بخش رو برای تو آوردم. و... من این دمنوش آرام

 بریزم؟

که تکیه سرش را از دیوار بگیرد، الی پلک آن بی

گشود و از گوشه چشم نگاهم کرد. دیگری به رویم 

 تر شده بود.کرد و لحنش کمی آراماخم نمی
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نه. کبریز. ولی زودتر برو بیرون. سرم... سرم درد می-

 باید استراحت کنم.

"چشم" زیرلبی گفتم و نفسم را پر آه و اندوه بیرون 

جا رها فرستادم. فنجانش را پر کرده و سینی را همان

کردم تا اگر نیاز داشت، خودش دوباره زحمتش را 

بکشد. دیگر پرده اشک کشیده شده جلوی دیدگانم، 

یز اداد و ماندنم بیشتر از این جبرای دیدن به من نمی

توانستم بیشتر از این در آن اتاق بمانم و نبود. نمی

الشم که تمام تپاره شدن قلبم باشم. درحالیسبب تّکه

طور سر پا نگه دارم، از کردم تا خود را همانرا می

 اتاقش بیرون رفتم و در را آرام بستم.
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 چهارصد_و_نود_و_هفتم

 

ختی خود را به بیرون از اتاق رساندم و پاهای سبه

ها را دوتا یکی طی کردند. از آن خانه لرزانم، پله

سمت خانه پشتی رفتم. خوشین خانم بیرون آمدم و به

ه کدر آشپزخانه بود و وقتی احوال مرا دید، بدون این

چیزی بپرسد، گفت به خانه بروم و شوهرش نیز 

طور وارد اتاق شدم چهبیرون از خانه است. نفهمیدم 

و در کنج تاریکش پناه گرفتم. سرم را روی زانوهایم 

قدری گذاشتم و تا جان داشتم، اشک ریختم. به

؟ آوردمعرفت شده بود که حّتی مرا هم به یاد نمیبی
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اّما... مگر خودش نبود که با رادیو تماس گرفت؟ 

توانستم قسم بخورم که خودش بود. او صدای مرا می

طور د داشت و... مرا فراموش کرده بود؟ این چهبه یا

 امکان داشت؟ 

جا ماندم. خوشین خانم پا موقع ناهار شد و همان

گرفت. برایم غذا شد و به من خرده نمیپیچم نمی

آورد و گفت امروز را استراحت کنم و هرموقع که 

دلم خواست، بروم تا با او صحبت کنم. زن مهربان و 

بابت این درکش، از او متشّکر  قدرصبوری بود و چه

بودم. غذایم را خوردم و شروع به جمع کردن آن 

خانه نقلی کردم که حداقل برای ساعتی، از شر آن 

خواستم بار خالص شوم. نمیافکار مزاحم و اندوه

بیشتر از این، مسبب بد شدن احوالم باشم که تا 
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د یتوانستم سر پا بمانم. من... بازور میجا هم بههمین

گشتم؟ به یاد صدرا افتادم. او گفته بود به خانه بازمی

اش همیشه به روی من باز است و که... در خانه

خواستم ام کرده بود. نمیقدر با زحماتش شرمندهچه

شدم. دوباره مزاحمش بشوم و دیگر باید از او جدا می

ه ذهنم ب« خانه»اّما... نخستین جایی که با فکر کردن به 

د، همان خانه کوچک انتهای آن کوچه تنگ رسیده بو

جا گذرانده و ترین روزهایم را در آنبود که سخت

جا به صبح رسانده بودم. هایم را آنترین شبتاریک

داد و آرامشم را از طرفی، این رفتار یوسف عذابم می

هم ریخته بود. این رفتارش عادی نبود. اصاًل عادی به

دانستم و لش را نمینبود. او... بیمار بود. دلی

توانستم سردربیاورم. اّما مطمئنًا یک آدم سالم، نمی
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د. حال باش هم ریخته و آشفتهقدر بهتوانست ایننمی

 ماندم تاجا میشاید... شاید باید کمی دیگر هم در این

اش سر در بیاورم. شاید... اگر از دلیل بیماری

ده بود، طور به این روز افتافهمیدم که ِکی و چهمی

توانستم... کمکش کنم. ولی پیش از آن، باید سری می

جا تحّمل زدم. همین یک روزی که در اینبه وکیل می

هم ریخته بود که احساس قدری احوالم را بهکردم، به

 کرد. ای رهایم نمیخفگی حّتی برای لحظه

خانه ماندم و وقتی خوشین به خانه  تا شب، در همان

وضعیت خانه مبهوت و متعّجب بازگشت، با دیدن 

 پرسید:

کار کردی مادر؟ بهت نگفتم استراحت کن لیلی چی-

 جان؟
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 چهارصد_و_نود_و_هشتم

 

تونستم کاری نکنم. ببخشید اگه بدون من... نمی-

 تون دست زدم.اجازه به وسایل خونه

دارش را با که دستان نمنزدیک آمد و پس از آن

دامنش خشک کرد، مرا در آغوش کشید و آرام به 

 پشتم ضربه زد.
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 خاطراین چه حرفیه دختر؟ کلی زحمت کشیدی. به-

 جا نیومدی کار کنی. خودت میگم؛ تو که این

دستم را گرفت و مرا همان گوشه نشاند. نگران به 

 چشمانم خیره شد و با صدایی آهسته پرسید:

 مادر؟ بهتر شدی؟حالت االن خوبه -

 آره... حواسم رو با کار کردن پرت کردم، بهترم االن.-

قدر نگران شدم. دونی وقتی دیدمت، چهنمی-

بارید هات خون میصورتت سرخ شده بود. از چشم

 انگار. خداروشکر که حالت بهتره. 

خواست بپرسد و به کمی دیگر هم کنارم نشست. نمی

اّما من اگر حرف قول خودش، فضولی کرده باشد. 

 ترکید.زدم، دلم مینمی
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رفتم دیدنش. ولی... اون من رو نشناخت خاله -

 خوشی. انگار که هفت پشت براش غریبه بودم.

 یعنی چی مادر؟ مگه میشه؟-

ام، نم پای چشمم را گرفتم و با پشت انگشت اشاره

 لبخندی کج و لرزان به رویش زدم.

ام رو هم نشناخت. انگار که میشه. اون... حّتی قیافه-

سراغ نرگس رو گرفت. پرسید تو کی هستی و... گفتم 

 جاام. یکی از خدمه این

سری از روی تأسف تکان داد و با لحن ناراحتی 

 زمزمه کرد:

 غیرته.تف تو ذات هرچی مرد بی-

 سردرگم گفتم:
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طوری نبود خاله خوشی. اون... بهم ولی اون این-

لی ام، وشت تلفن کیدونست مِن پزنگ زده بود. نمی

کنم حالش شناخت. االن... احساس میصدام رو می

 طوریدونم از چیه، یا چرا و از ِکی اینبدتر شده. نمی

 شده. ولی... اصاًل عادی نیست.

 ای به سکوت گذشت و سپس، متفّکر گفت:لحظه

خوای من سر از کارش در بیارم و ببینم چی به می-

 از چیه.چیه؟ شاید فهمیدیم که مشکل 

روز بود که که فقط یکهمین زن، با این

داد که گویا ای به من میشناختمش، چنان دلگرمیمی

 آشنای سالیان دور من است. 
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خوام براتون دردسر بشه. ممنونتون میشم. فقط نمی-

هرجا که دیدید ممکنه به دردسر بیفتیم، دیگه 

 کنجکاوی نکنید.

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 چهارصد_و_نود_و_نهم

 

خیالت راحت مادر. حواسم هست. پاشو... پاشو یه -

آبی به دست و روت بزن، بریم یه لقمه نون بخوریم 

 و بخوابیم.
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ساعت پیش تا االن، زمین تا آسمان احوالم از یک

کشید اّما خوشین تغییر کرده بود. میلم به غذا نمی

تها اشو سپس بیمجبورم کرد که دوقاشقی غذا بخورم 

عقب کشیدم. سفره را جمع کردیم و به خوشین گفتم 

که داشت که فردا باید سری به شهر بزنم. درحالی

 کرد، گفت:زیرسفره را تا می

به آقاصابر میگم که به بهونه خرید خونه، تو رو با -

 خوای بری؟خودش ببره. صبح می

 آره. زحمتشون نمیشه؟-

ح بعد از صبحونه نه مادر؛ چه زحمتی؟ فرداصب-

حاضر باشی، باهم برید و برگردید. به آقاصابر بگی 

منتظرت بمونه و باهم برگردید. ممکنه اهل خونه 

 شک کنن به جفت رفتن و تنها برگشتنت.
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که فردا چه اّتفاقاتی داخل اتاق شدم و با فکر به این

ودم قدر گریه کرده بقرار بود بیفتد، زیر پتو خزیدم. آن

از شّدت درد به سوزش افتاده بودند و که چشمانم 

پلک روی هم نگذاشته، به خواب عمیق و سنگینی 

 فرو رفتم...

صبح زود از خواب بیدار شدم تا به خوشین خانم 

کمک کنم. خیلی خود را جلوی چشم خانواده دوست 

داشتنی یوسف نشان ندادم که مبادا باز ایراد 

ل را نه وسایهایشان را از سر نگیرند. در آشپزخاگرفتن

چیدم و به خوشین کردم، داخل سینی میآماده می

ای در دهان گذاشته و دادم تا ببرد. سپس خود لقمهمی

سریع به خانه خوشین بازگشتم تا برای بیرون رفتنم 

ای های سادهآماده شوم. طبق خواسته خوشین، لباس
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که من چه کسی هستم، پوشیدم که مبادا به اینمی

هرحال باید طبقات اجتماعیمان را به مشکوک نشوند.

دادم که کردم و حداقل با پوششم نشان میرعایت می

برای کدام طبقه هستم. سوار ماشین صابر شدم و در 

ای زیر لب گفت و ماشین را «بسم اهلل»را بستم که 

روشن کرد. از من آدرس مقصدم را پرسید و گفتم که 

و پس از  روم. فرمان را چرخاندبه دفتر وکیل می

که وارد خیابان اصلی شد، انگار که به خودش آن

 حرف بزند، گفت:

پس باالخره اون خانواده زهرشون رو ریختن؟ -

 نذاشتن دوروز بیشتر بمونی؟
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خوام ها که... چه عرض کنم. ولی فعاًل نمیاون-

جا بمونم. برگردم عمو. شاید یه چندروز دیگه هم این

 ن صحبت کنم.البّته... قبلش باید با ایشو
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 پانصدم

 

کنی، من میرم هات رو میباشه دخترم. تا تو صحبت-

 دارمت؛ساعت دیگه میام و برمیها رو بخرم. یهوسیله

 خوبه؟
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 آره دستتون درد نکنه. ممنونم.-

ام، مرا ادامه راه به سکوت گذشت و طبق خواسته

ها را دوتا یکی پیاده کرد. پله جلوی ساختمان وکیل

باال رفتم و پشت در ایستادم. چند ضربه آرام به در 

 سوی در به گوشم رسید.زدم که صدایش از آن

 االن میام.-

در را باز کرد و با دیدنم، ابروهایش را باال فرستاد. 

سری به نشان سالم برایم تکان داد که جوابش را دادم 

 و کنجکاو پرسید:

 خانم عنقا؟ این وقت صبح، خیر باشه؟ چیزی شده-

 خواستم باهاتون صحبت کنم. اجازه هست؟می-

 بله بله. بفرمایید داخل.-
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داخل دفترش شدم و روی صندلی مقابل میزش 

نشستم. او نیز پشت میز جای گرفت و منتظر نگاهم 

 کرد.

 بفرمایید، در خدمتم.-

خواستم بدونم که از آقای حکمت خبری خب... می-

 ید؟ با شما تماس گرفتن؟دار

بله، اّتفاقًا همین پیش پای شما داشتم با ایشون -

زدم. ایشون جویای احوال شما بودن. حرف می

 خواید باهاشون صحبت کنید؟ زنگ بزنم بهشون.می

 آره حتمًا. از کجا تماس گرفته بودن؟ -

 های تلفنکه دکمهگوشی تلفن را برداشت و درحالی

 گفت: فشرد،را یکی یکی می
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از دفتر کارشون، به گمونم. گفتن تا کار ضروری -

رو هم همین االن دادن  ندارم، تماس نگیرم. شماره

 بهم.

کمی معّذب شده بودم. نکند که بدموقع مزاحم کارش 

شدم؟ اّما... من نیاز داشتم تا با او صحبت کنم. می

توانست مرا از این سردرگمی نجات حداقل او می

طرفم . وکیل گوشی تلفن را بهدهد و خالصم کند

 گرفت و خود از پشت میزش بلند شد.

 من میرم بیرون، شما راحت باهم صحبت کنید. -

گوشی را دو دستی گرفتم و به صورتم چسباندمش. 

کردم که انگار جوری حس غریبی و دلتنگی می

ها ندیده بودمش! باالخره پس از چند بوق، تلفن هفته
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ای را شنیدم که غریبهرا جواب داد. صدای مرد 

 آنسوی خط پرسید:

 سالم، بفرمایید؟-
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 پانصد_و_یکم

 

 زده و بااسترس گفتم:شتاب

 سالم. با حکمت کار دارم.-

 شما خانِم...؟-
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 من... از آشنایانشون هستم. براشون خبر دارم.-

 بسیارخب. یک لحظه.-

گیر، باالخره صدای حکمت نفسبعد از چندین ثانیه 

را پشت تلفن شنیدم و تمام آن استرس و اضطراب 

 چندلحظه پیش، دود شد و به هوا رفت.

 خیر. سالم خانم، صبح شما به-

 سالم. شناختی؟-

 با لحن نرمتری گفت:

مگه کی به غیر از جنابعالی قراره سر صبحی زنگ -

 بزنه و مستفیضم کنه؟

 زده زمزمه کردم:خجالت
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ام، گفتم ام توروخدا. توی موقعیت بدیرمندهش-

 باهات صحبت کنم.

 باری جّدی شد و آرام پرسید:لحنش به یک

 اّتفاقی افتاده؟ -

من... دیروز دیدمش. ولی من رو نشناخت. انگار -

 حال حّتی من رو ندیده بود.تابه

 مطمئنی؟ این امکان نداره. مگه زده به سرش؟-

 باور زمزمه کردم:ای در ذهنم خورد و ناجرقه

دونم... شاید واقعًا زده به سرش! نکنه واقعًا نمی-

 عقلش رو از دست داده؟

 کالفه نفسی گرفت و گفت:
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شد؟ پس بگو چرا گم و گور هم میاصاًل بهتر از این-

 شده بود.

 دو دل و نگران پرسیدم:

دونم... بتونم کاری از پیش کار کنم صدرا؟ نمیچی-

قراره من رو به یاد بیاره؟ فضای ببرم یا نه. اصاًل 

 شون هم... خیلی عجیبه.خونه

 جا؟خوای بیام اونمی-

زور جا گیر شدم. به اسِم خواهرزاده خودم هم به-

ای هستن. اگه بفهمن که تو های ُگندهخدمه خونه. آدم

 کی هستی، برات دردسر میشه.

 گردی؟خوای بمونی؟ یا برمیمی-

 نالیدم:
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 چه غلطی کنم. دونم. موندمنمی-

نظرم یکی دوروز دیگه هم بمون. سعی کن باهاش به-

حرف بزنی. اگه باز خودش رو زد به اون راه یا جّدی 

جّدی تو رو به خاطر نیاورد... جمع کن برگرد. فقط... 

هروقت بهم نیاز داشتی، به همین شماره زنگ بزن و 

 جا. باشه؟بگو بیام اون

 کنم.میام رو باشه، باشه. من... سعی-
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 کم برم، کاری نداری؟خیلی خب. من دیگه کم-

 تنگ و قدردان گفتم:دل

 چیز.صدرا؟ ممنونم بابت همه-

سوی خط حاکم شد. ای، سکوتی در آنبرای لحظه

 پس از چندلحظه، آرام گفت:

دختِر خوب. کنم، من که کاری نکردم خواهش می-

 منتظر تماست هستم.

تماس را قطع کردیم و همان لحظه، وکیل آمد. شماره 

تلفن صدرا را از او گرفتم و تا آمدن صابر، داخل دفتر 

منتظرش ماندم. در مسیر بازگشت ساکت بودم و الم 



 

Romanzo_o 2306 

تا کام حرفی نزدم. آخرسر صابر طاقت نیاورد و 

 پرسید:

 .ات تو همهچیزی شده عمو جان؟ قیافه-

 نه، نه. من خوبم.-

 قراره بری؟-

سوی جاّده چشم نفس عمیقی گرفتم و به درختان آن

 دوختم.

 نه، چندروز دیگه هم قراره زحمت بدم به شما. -

 چه زحمتی آخه. قدمت روی چشم عمو.-

به خانه رسیدیم و کمکش کردم تا وسایل را از حیاط 

پشتی به آشپزخانه ببرد. خوشین نگذاشت کاری کنم 

را برای استراحت به خانه پشتی فرستاد. دفتر و و م
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مدادی برداشته و لب پنجره، مشغول نوشتن و 

گفت که خطی کردن دفترم شدم. خوشین میخط

آید و بهتر از من خودش از پس پختن غذا برمی

جلوی چشم خانواده نباشم که روانم آرام گیرد. اّما 

دور چنین خود را از آن خانه طاقت نیاوردم که این

جا رفتم. کنم و هنگام غروب، برای پختن شام به آن

شک ماندم، بیاگر کمی بیشتر هم در آن خانه می

 شدم! دیوانه می

به خوشین کمک کردم تا میز را بچیند و مشغول 

کم دور میز کشیدن شام شدیم. اعضای خانواده هم کم

جمع شدند و ابتدا برنج را بردم. به آشپزخانه بازگشتم 

داشتم، کنجکاو که ظرف خورشت را برمیالیو درح

 پرسیدم:
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خانواده مانا رو ندیدم خاله خوشی. نمیان برای شام؟ -

 هاشون رو هم نبردیم.ظرف

جا عصری رفتن خونه مادرشوهرش. برای شام اون-

 دعوتن.

 دارید براشون؟شام نگه نمی-

گفتن تا فردا نمیان دخترم. دنبالم بیا، زودتر -

 م تا از دهن نیفتاده.خورشت رو ببری

های غذا را بردم و نوش جانی نثارشان کردم. ظرف

سپس خواستم بازگردم که صدای شهرو، مرا از 

 حرکت باز داشت.

 این چه وضع لباس پوشیدنه؟ -
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 تر آوردمش.سینی را به خود چسباندم و کمی پایین

 چرخیدم و متعّجب، نگاهش کردم. طرفشبه

 بله؟-

چنگالش را از دهان فاصله داد و با آن، به سرتاپایم 

 اشاره کرد. 

 هاته. انگار از دهات اومدی!منظورم لباس-
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ای در دستم را جوری های سینی شیشهگوشه

فشردم که انگشتانم درد گرفته بودند. خیلی سعی می

یرمش اّما این کردم جلوی خود را گرفته و نادیده بگ

 تحمل بود.اش، برایم غیرقابلشعوریحجم از بی

خوام خانم. االن این حرف شما قرار بود عذر می-

توهین باشه؟ چون... شخصیت من زیر سوال نرفت و 

 کاماًل نتیجه عکس داد!

و سری به نشان احترام برایش خم کردم و جلوی 

اش، رو گرفتم که نامور با همان زدهنگاه بهت

 ای که از او سراغ داشتم، زمزمه کرد:عنقیبد

 ببین کی قّلاده پاره کرده!-
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دیگر طاقت ماندن در آن جمع را نداشتم. به آشپزخانه 

گریختم اّما صدای سزاوار، توّجهم را به خود جلب 

 کرد.

 تو هم همچین اخالق گل و بلبلی نداری!-

هایشان را بشنوم. امشب دیگر نماندم تا توهین

الم گرفته بود که نخواهم کمی بیشتر، آن قدری حبه

فضا را تحّمل کنم. به اتاقم بازگشتم و لب پنجره 

ای مسموم بود که اندازه نشستم. فضای خانه به

جا، علیرغم تالشم برای خو گرفتن و ماندن در آن

های بودنم در تک لحظهکردند که از تککاری می

 جا پشیمان شوم.آن

ه خاطر نداشتم. تمام شب را چندساعتی گذشته بود؟ ب

کردم با خنکای هوا، جا نشسته و سعی میهمان
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التهاب درونم را کمتر کنم. چشم از خانه مقابلم 

گرفتم و خواستم از لب پنجره بلند شوم که دوباره 

متوّجه آن اتاق و دونفِر پشت پنجره شدم که باز 

مشغول شده بودند. تند پنجره را بستم و پرده را 

جا انداختم و پس . برای بار آخر، نگاهی به آنانداختم

که مطمئن شدم اوضاع خیلی  بدتر از تصّورم از این

بود، کاماًل از پنجره فاصله گرفتم. به دیوار تکیه زدم و 

شب را به های داخل اتاق فکر کردم. من... آنبه آدم

که مانا و همسرش است، پاک از خاطر برده خیال این

 ... مانا که فعاًل بازنگشته بود! پس... بودم. اّما االن

از خانه بیرون رفتم و با چشم، دنبال ماشین همسرش 

گشتم. اّما با جای خالی ماشینشان مواجه شدم و آه از 
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نهادم بلند شد. یک موضوع دیگر برای درگیری ذهنم 

 پیدا کرده بودم!
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دادم... سزاوار و نها کسی که احتمال میت

دخترعمویش بودند! انگار که همین االن جلوی 

چشمانم باشند، صورتم را با دستانم پوشاندم و خود 

قدر هم که دخالت در این را سرزنش کردم. هرچه
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خیال توانستم بیچیزها اصاًل کار جالبی نبود؛ اّما نمی

 به دخترعمویش فکر کردن بهشان بشوم. واقعًا سزاوار

کرد؟ که هنوز حّتی محرمش هم نشده بود رحمی نمی

کردم و اصاًل ولی خب... شاید هم من اشتباه فکر می

قضیه سزاوار نبود! شاید... یک شخص دیگری بود... 

ای باال انداختم و به زیر پتویم پناه دانستم! شانهچه می

بردم. قرار نبود با فکر کردن به روابط مسخره این 

انواده، شبم را بیشتر از این خراب کنم. پتو را تا زیر خ

هایم را بر روی هم زور پلکام باال کشید و بهچانه

ه برد! آبرد که نمیفشردم. اّما بدبختانه خوابم نمی

عمیقی کشیدم و عصبی، سر جایم چرخی زدم. انگار 

قرار نبود خوابم ببرد! عصبی و پریشان از افکار درهم 
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شد، سر جایم نشستم ه مانع آرامشم میسروتهی کبی

 و موهایم را باالی سرم جمع کردمشان.

به آشپزخانه بازگشتم تا به خوشین دستی برسانم و 

های مانده را باهم بشوییم. متوّجه من شد و ظرف

 ای به رویم زد.لبخند سرسری

 نرفته بودی که بخوابی مادرجان؟ -

 چرا؛ ولی گفتم دست تنها نمونید.-

نگاهی به اطراف انداخت و انگار که چیزی یادش 

 آمده باشد، سریع گفت:

آهان. برو باال از اتاق خانم بزرگ سینی غذاش رو -

 بیار. 

 طاقت گفتم:پا کردم اّما درنهایت بیپا و آنکمی این
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 نمیشه من نرم؟ خب... زبونش خیلی تیره!-

 االن دارو خورده، خوابیده. خیالت راحت باشه. -

له پسمت راهعمیقی گرفتم و سالنه سالنه، بهنفس 

ها که رسیدم، صدای قدم برداشتم. به راهروی اتاق

ضعیف موسیقی توّجهم را به خود جلب کرد. چرا 

اش برایم آشنا بود؟ این همان قدر موسیقیاین

له تازگی ضبطش کرده بودم؟ دنباای نبود که بهموسیقی

خر راهرو رسیدم. صدا را گرفتم و درنهایت، به اتاق آ

طور که انتظارش را داشتم! کالفه نگاهم را از در همان

اتاق یوسف گرفتم و قصد بازگشت کردم اّما... ممکن 

هم این وقِت شب؟ بود که نرگس در اتاق نباشد؟ آن

ای باال انداختم و دستم را بر روی دستگیره شانه
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گذاشتم. ممکن بود که اصاًل داخل اتاق نباشد فقط 

 رصت سوزی بکنم!من ف

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 پانصد_و_پنجم

 

آرام در اتاق را گشودم و از الی در، به داخل اتاق 

جز موسیقی رادیو، به سرکی کشیدم. هیچ صدایی به

 رسید. گوش نمی
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در اتاق را کامل گشودم و آرام نام نرگس را صدا زدم 

به داخل اتاق گذاشتم  کس پاسخی نداد. قدمیاّما هیچ

و در را بستم. رادیو بر روی میز مطالعه کنار پنجره 

ها را کشیده و پنجره را باز قرار داده شده بود. پرده

گذاشته بود. نور مهتاب قدم به داخل اتاق گذاشته و با 

حضورش، فضای اتاق را اندکی روشن کرده بود. 

 اذیتصدای رادیو خیلی باال نبود که اتاق کناری را 

قدری بود که یوسف حّتی متوّجه راه رفتنم کند اّما آن

هم نشود. دوباره ساعد بر روی چشمانش گذاشته بود 

صدای لبانش، نشان از بیدار های بیخوردن و تکان

داد. نگاهم به سینی روی میزش افتاد و بودنش می

ت ای برای صحبتوانستم همین سینی را بهانهشاید می
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ی را در دست برداشتم و با صدایی با او کنم. سین

 صاف اّما لحنی آرام پرسیدم:

 تونم این سینی رو ببرم؟ببخشید؟ می-

دستش را باال برد و نگاه گیجی به من انداخت. گویا 

اندیشید تا ببیند که چه کسی، با او صحبت داشت می

 ای کردم که رویابرو، به سینی اشارهوکند. با چشممی

تانش را به تخت تکیه داد. تخت نشست و کف دس

 سمتم خم شد و پرسید:اندکی به

 تو... کی هستی؟-

ناامید نگاهش کردم. مگر تازه مرا ندیده بود؟ به همین 

ام را رها زودی مرا از خاطر برد؟ نفس حبس شده

 کردم و گفتم:

 من خدمـ...-
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 میان حرفم پرید:

 .نه، نه. اون رو که گفتی. ولی... آشناتری. خیلی آشنا-

ادش های گشبلند شد و سرپا ایستاد. حتی در آن لباس

قدر الغر و تکیه است. از نیز مشخص بود که چه

اش اش معلوم بود که مریضیجسم تحلیل رفته

ترساند. قدر جّدی بود و این احوال بدش... مرا میچه

سمتم برداشت و تا جایی جلو آمد که مجبور قدم به

 شدم چند گامی به عقب بروم.

گاهش بر روی صورتم چرخید و در چشمانم دقیق ن

های گرفت و اگر آن پلک زدنشد. آرام نفس می

کردم که به ای فرض میگاهش نبود، او را مجسمهگاه

سازان تراش خورده. دستش دست ماهرترین مجسمه
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را از کنار سرم رد کرد و درست پشت سرم، بر روی 

 ه شد. دیوار قرارش داد. دوباره به چشمانم خیر

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 پانصد_و_ششم

 

تر از حد معمول شده بودند و هایش درشتمردمک

پرید. و آرام، نگاهش از این چشم، به چشم دیگر می

 زیر لب زمزمه کرد:

های یه غریبه رو توی اتاقم داشته چرا باید چشم-

 باشم؟
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شدم. چشمان من در اتاقش متوّجه منظورش نمی

بودند؟ چرخیدم و به دستش نگاه کردم و درنهایت، به 

 دیوار اتاق رسیدم. 

دیوارش را انگار به رنگ سبز درآورده بود و 

قدر هم که در این تاریکی شب مشهود نبود هرچه

طرف خود اّما... منظورش را فهمیده بودم. سرم را به

 نالید: چرخاند و سردرگم

 عمدًا داری آزارم میدی؟ -

دست خودم نبود؛ نه آن لرزش چانه و نه قطره اشکی 

بازی کرده بود. ام، هوس سرسرهکه بر روی گونه

دیوار اندوه بر سرم آوار شده بود و داشتم زیر بار غم 

چنین دادم. چه بر سر یوسف آمده بود که اینجان می

 آورد؟میخواند و به یاد نمرا دور و غریب می
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ها... تصادفیه. تو باید استراحت کنی تا حالت این-

 بهتر بشه. 

نباید االن که حال مساعدی نداشت، چیزی از 

گفتم. چون ممکن بود نرگس بو آشناییمان به او می

جا تمام شود. ببرد و به همین راحتی، کار من در این

ام جدا کرد و نگاهش را از من دستش را از چانه

تخت  سمتش را پر آه بیرون فرستاد و بهگرفت. نفس

طور، به جسم تکیده قدم برداشت. منتظر ماندم و همان

ای که روی تخت و در خود جمع شده و تحلیل رفته

چاره من... چه بر سرت بود، خیره شدم. یوسف بی

ام گرفتم و ام را با سرشانهآمده بود؟ خیسی گونه

 زد: طرف در اتاق بروم که صدایمخواستم به

 جایی نرو. بمون، تا وقتی بخوابم.-
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 که نگاهش کنم، گفتم:بی آن

 ممکنه نرگس از دستم عصبانی بشه.-

خوام... امشب هم من بهش چیزی نمیگم. نمی-

 مونی؟کابوس ببینم. می

توانستم جواب سرباال قلبم به درد آمده بود. مگر می

سمت تختش رفتم و پایین جا بروم؟ بهبدهم و از این

دم تا خیز شخت، نشستم. چشمم به رادیو افتاد و نیمت

ا های را که شبموج را تغییر بدهم و درنهایت، برنامه

کرد، پیدا کردم. دوباره به کالم پخش میموسیقی بی

سر جایم بازگشتم و کنار تختش نشستم. دستم را بر 

لبه تخت گذاشته و سرم را روی بازویم گذاشتم که 

وی دستم نشست و با همان اش بر ردست یخ زده
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اش، چیزی درون لمس کوچک و شاید ناخواسته

 ام فرو ریخت. قفسه سینه

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 پانصد_و_هفتم

 

خیره به دستانمان، شروع به زمزمه شعر آن موسیقی 

کردم و تمام تالشم را کردم که صدایم را پایین نگه 

هایش آرامتر شده که نفساز آندارم. دقایقی بعد، پس 

بود، دستش را آرام برداشتم و بر روی تخت گذاشتم. 

سپس از کنارش بلند شدم و با حالی غریب، اتاق را 
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دانستم که درد او چه بود اّما... شاید ترک کردم. نمی

درمانش را پیدا کرده بودم. یوسف نسبت به صداها 

ظه قدر هم که حافداد و هرچهواکنش نشان می

اش بد بود اّما... انگار صداها خاطرات تصویری

 بخشیدند.دورش را جان می

ها را بردارم. چنان به اتاق خانم بزرگ رفتم تا ظرف

د. کشیغرق در خواب بود که انگار حّتی نفس هم نمی

سینی را برداشتم و خواستم قدمی بردارم که خروپف 

بلندی کرد و سینی در دستم لرزید. ترسیده و 

کردم تا نخندم، نگاهش که تمام تالشم را میحالیدر

چنان خوابیده بود اّما انگار گردنش بد مانده کردم. هم

جا کرد. سینی را همانو با صدای بدی، خروپف می

طرفش رفتم تا بالشت پشت سرش را گذاشتم و به
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کردم که شاید در خواب، حداقل درست کنم. فکر می

هایش درهم بود و ن اخمچناکمی آرامتر باشد ولی هم

قصد آشتی با خودش را نداشتش! نفس عمیقی گرفتم 

و سینی را برداشتم تا از اتاق خارج شوم. در را باز 

کردم و همین که خواستم خارج شوم، متوّجه نرگس 

شدم که با دامنی کوتاه و پیرهنی که نیمی از شکمش 

زد. دیدم را به نمایش گذاشته بود، در راهرو قدم می

ه با همان وضع، به اتاق یوسف رفت و در را بست.  ک

طور متوّجه من نشده بود؟ اصاًل من به کنار؛ چه

همه مرد جوان در آن ای که اینتوانست در خانهمی

هایی بپوشد؟ نگاهی به کردند، چنین لباسزندگی می

ای بلند سر و وضع خودم انداختم. یک پیراهن سرمه

تا باالی آرنجم بودند. هایی که و ساده، با آستین
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پوشیدم، یا بقیه دانستم که من خیلی ساده مینمی

کردند! سری تکان دادم و سینی به خیلی افراط می

دست، از اتاق خارج شدم. حالم اصاًل خوب نبود. 

انگار که دیگ پر از آب جوشی را بر سرم خالی کرده 

باشند. داشتم از شّدت عصبانیت و ناراحتی حرص 

 آمد. و کاری جز سکوت از دستم برنمیخوردم می

به آشپزخانه بازگشتم و خوشین متوّجه احوال من 

دانست که شد. نگاهش ناراحت بود و انگار او هم می

هربار بیرون رفتن من از این آشپزخانه، برابر است با 

خواستم خاطر او را هم ام. نمیدر هم رفتن چهره

ن، خودش جلو آزرده کنم اّما پس از اتمام کارهایما

رویم، پشت میز کوچک وسط آشپزخانه آمد و روبه

 نشست. 
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@|thecafeNostalgia| 

 

  

 پانصد_و_هشتم

 

که او نیز دستمالی به دست گرفته بود تا نم و درحالی

 ها را بگیرد، آرام پرسید:لکه قاشق

 چیزی شده دخترجان؟ کسی چیزی گفته؟-

حرف زدنمون، شما رو هم خوام با هربار نمی-

 ناراحت کنم خاله خوشی.

 ای بابا، این چه حرفیه مادر؟ بگو بهم. چی شده؟-
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لبانم را با زبان تر کردم و با تعّلل، شروع به تعریف 

چه که پس از بیرون آمدن از اتاق خانم بزرگ هرآن

 دیده بودم، کردم. 

 عنوان یهواقعّیتش بهش مشکوکم خاله خوشی. به-

 ظاهر معقولی نداره.پرستار... اصاًل رفتار و 

جا سکوت کرده بود، باالخره زبان خوشین که تا این

 به سخن گشود و گفت:

کم سر از کارش درمیارم. از خدا که صبر کن، کم-

هم دل خوشی ازش پنهون نیست، از تو چه پنهون، من

ندارم. اصاًل... خیلی دختر نچسبیه. خدایا از گناهم 

وابرو ها چشمولی دیدم که برای آقازادهبگذر، 

 اومد!می
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سری از روی تأسف تکان دادم و با صدایی گرفته 

 پرسیدم:

 کار کنیم؟االن چی-

هیچی قربونت برم. بریم بخوابیم که فرداصبح کلی -

سفید رو زیرنظر کار داریم. از فردا، من اون چشم

گیرمش. تو هم حواست بهش باشه. فعال پاشو می

 پاشو بریم. مادر،

دیدم. کابوس گالویز شدن با تمام شبم را کابوس می

ای که سراسر اتاقکی را در بر گرفته و تاریکی

هایش را در گلویم فرو برده بود. موهای سیاه چنگال

و بلندش، بر روی دستانش ریخته و از خیسی خون 

هم چسبیده بودند. کابوس غریب و ها، بهروی دست

خوشین ممنون بودم که صبح  ناکی بود و ازوحشت



 

Romanzo_o 2332 

بیدارم کرد و نذاشت بیشتر از این، در آن اتاقک خر 

خر کنم و جان دهم. به خانه بازگشتیم و صبحانه 

اهالی خانه را دادیم. دیگر داشتم به این روال عادت 

کردم، که هرروز صبح چهره افرادی را ببینم که می

ان هایشوجه دل خوشی از من نداشتند و طعنههیچبه

را بارم کنند و چشم غّره بروند و امر و نهی کنان، مرا 

راهی آشپزخانه کنند. در تمام مّدتی که میز را جمع 

کردم، خبری از خوشین نداشتم. حّتی به من نگفت می

ای باال انداختم و به که قرار است جایی برود. شانه

ها تکیه زدم. شاید رفته بود تا صبحانه کمد ظرف

بدهد. تکه نانی برداشتم و با پنیر  خانم بزرگ را

اش کردم. تا گاز اول را زدم، صدای خوشین را لقمه

 از ورودی درب پشتی آشپزخانه شنیدم که صدایم زد:
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 جا یه لحظه.لیلی جان، مادر؟ بیا این-

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 پانصد_و_نهم

 

دم هم طور جویدم و قورتش دادم؟ خولقمه را چه

 رویشسمتش قدم برداشتم و روبهنفهمیدم! تند به

کوری از  ایستادم. دستم را گرفت و مرا به گوشه

چرخید و آشپزخانه کشاند. چشمانش به اطراف می

 مراقب بود تا صدایش باال نرود.
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من توی آشپزخونه بودم، دیدم اون دختر داره توی -

ی چرخه. از پنجره نگاه کردم، ولحیاط پشتی می

کنه. خونه رفتن رو بهونه کار مینفهمیدم داره چی

خدا. آخ اگه کردم و از آشپزخونه رفتم. تنم لرزید به

 کرد!بدونی داشت چه غلطی می

دادم از حدقه بیرون هایی که هرآن امکان میبا چشم

کردم و به سکوتش که رسیدیم، بپرند، نگاهش می

 نالیدم:

 بگید توروخدا، چی دیدید؟ -

را باال آورد و میان انگشت اشاره و شصتش را دستش 

یز سو نگاز گرفت. سپس دستش را برگرداند و از آن

که چیزهایی را همان نقطه را گاز گرفت و پس از این
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زیر لب زمزمه کرد، با صدایی که انگار از ته چاه 

 آمد گفت:درمی

دونم دعا بود، کرد. نمیداشت یه چیزی رو چال می-

که برگشت خونه، رفتم میدم. بعد از اینجادو بود، نفه

 سراغش. ولی هرچی کندم، چیزی جز خاک ندیدم.

ابروهایم تا حد امکان باال پریدند و مبهوت نگاهش 

 زد؟ جادو؟!کردم. داشت درباره چه حرف می

من... خوب متوّجه نمیشم. جادو؟ یعنی چی آخه؟ -

 اون دختر جادوگره؟

 میاد که باشه! واال چه عرض کنم. به اداهاش هم-

 شاید یه چیز دیگه بوده خاله خوشی.-
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 کاریست که بره بیرون خرابچی مثال؟ مگه گربه-

 کنه، روش هم خاک بریزه؟

هردویمان به تشبیهش خندیدیم و سری به عالمت 

 تأسف تکان داد. از من فاصله گرفت و گفت:

 ای بابا. این دختر هم معلوم نیست چشه.-

ه دستانش که مشغول تمی کنارش نشستم و خیره ب

 کردن تمیز کردن سبزی بود، گفتم:

 میگم... میشه یه کاری کنیم؟-

 چاقویش را پایین آورد و منتظر نگاهم کرد.

 کار؟چی-

هم دسته دیگری از گشنیزها را برداشتم و مشغول من

 تمیز کردنشان شدم.
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ونم. مثاًل... به آقاصابر بگید که دفعه بعد، همراه دنمی-

نرگس بره. شاید بدونه که این دختر کجا میره و 

 کنه.کار میچی

های تمیز شده را در درون لنگی انداخت و با سبزی

 لبانی جمع شده و حالتی متفّکر زمزمه کرد:
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ید که میره برای خرفکر بدی نیست. اگه بتونه جایی-

 ه.کنکار میمیشه فهمید که داره چی رو ببینه، راحت

نزدیک ظهر بود که مانا به آشپزخانه آمد و گفت 

گردد و تا حد عمویش برای ناهار به خانه بازمی

امکان، حواسمان به غذاها باشد و نسبتًا مجّلل بپزیم و 

هایش را باال زد و به پذیرایی کنیم. خوشین آستین

 نو نشستم وسراغ گونی برنج رفت که کنارش چهارزا

 پرسیدم:

 قراره مهمونی بدن؟-

االن که نه؛ شاید امشب، شاید فرداشب. خودشون و -

 هاشونن. غریبه به این جمع نمیارن. فامیل

 کار کنم؟ بگید کمکتون کنم.من چی-
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اش را با سرشانه لباسش گرفت و نم روی پیشانی

 لبخندی به رویم زد.

ه ، خودم بکاری نکن دخترم. برو بشین یه گوشههیچ-

 رسم.کارها می

 مونید.طوری که نمیشه. دست تنها میاین-

 ای نگاهم کرد و سپس آرام گفت:چندثانیه

تونی های تازه آورده از گلفروشی. میآقاصابر گل-

های سالن بچینیشون؟ بذارشون توی بری توی گلدون

لگن و بیارشون داخل. آخرسر هم یه استکان آب بریز 

ها یه چندساعتی بیشتر تازه گلته هر گلدون که 

 بمونن.

سرم را به نشان تأیید تکان دادم و از کنار پایش بلند 

 شدم.
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 ها.چشم؛ پس من برم سراغ گل-

ها را از در پشتی آشپزخانه، به حیاط رفتم. صابر گل

داخل همان لگن چیده و منتظر بود که داخل ببرمشان. 

برداشتم که نفسم را در سینه حبس کردم و لگن را 

 صابر جلو آمد و پرسید:

 خوای کمکت کنم عمو؟می-

نه، دستتون درد نکنه. خودم انجامش میدم. شما به -

 کارتون برسید.

جا، از در اصلی وارد سالن انتظار شدم و از همان

ها کردم. به گمانم یکی، دو لگن شروع به تعویض گل

 .آوردمشاندیگر نیز در حیاط دیده بودم که باید می

سوی سالن انتظار تمام شد و مشغول های یکتازه گل
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ای بودم که صدای های شیشهپر کردن پای گلدان

 شهرو، مرا سر از جا پراند.

 کنی؟کار میداری چی-
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 ها را داخل لگن رها کردم و متعّجب گفتم:گل

 ها رو...گفتن. گفتن گلام کاری که خاله-
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سری از روی تأسف تکان داد و با صورتی درهم جلو 

آمد. طلبکارانه و دست به کمر، به سر تا پایم نگاهی 

 انداخت و با لحن تندی گفت:

بهشون گفتم هیچی رو به یه دختر دهاتی نسپرن که -

دونم چرا گوش به حرفم چی، نمیزنه به همهگند می

به من، تو برگرد توی آشپزخونه ها رو بده نمیدن؟ گل

 هات رو بشور!ظرفدونم، و چه می

هم مانند خودش، تند صحبت توانستم منچرا نمی

کرد که کنم و حرفی در خورش بگویم؟ چرا کاری می

جا پشیمان شوم؟ سرم را از هر لحظه بودنم در این

که حّتی یک کلمه دیگر پایین انداختم و بدون این

شپزخانه قدم برداشتم. در تاالر سمت آبگویم، به
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ها هایی را از باالی پلهغذاخوری بودم که صدای قدم

 شنیدم و سپس، سزاوار از پشت سر صدایم زد:

 هات آویزونه؟ لیلی خانم؟ چرا شونه-

که بخواهم حالت آویزان آن از حرکت ایستادم و بی

 ام را عوض کنم، گفتم:چهره

 انجام میدم. هیچی. من... فقط دارم کارم رو-

نما و به پهنای صورتش زد و دست در لبخند دندان

جیب، جلوتر آمد. متوّجه فرار نگاهش به سالن انتظار 

شدم و چیزی شبیه به "فهمیدم" از میان لبانش خارج 

 رویم ایستاد و جّدی اّما با لحنی نرم گفت:شد. روبه

دونم تا ِکی بتونی دووم بیاری. ولی تا وقتی نمی-

ا هستی، خیلی اطراف مادرم نباش. نه فقط اون، جاین

ن. کنخلقی میسمت نامور هم نرو. چندوقته خیلی کج
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تونم با خودته که به دل بگیری یا ناراحت بشی و نمی

خیال باشی چون زبون تندشون رو ازت بخوام که بی

دونم غیرممکنه. فقط... حواست به خودت دیدم و می

 هم باشه. 

های سنگ مرمر جلوی پایم چشمانم را به طرح

 دوختم و آرام زمزمه کردم:

 بله، چشم.-

جا ماند. قصد رفتن نداشت انگار. ای همانبرای ثانیه

 سمتم خم شد. جلوتر آمد و اندکی به

کاره نیستی انگار. من که اّما تو فرق داری. نه؟ این-

 شناسمت، ولی... عجیبی!نمی

که به من حق دفاع از خودم را بدهد، و پیش از آن

 جا رها کرد و رفت. همان
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ار ها کدانستم که فهماندن شخصیت لیلی به آننمی

درستی بود، یا نه. اّما... تحّمل رفتارهای شهرو هم 

عموی یوسف برایم سخت شده بود. شاید... وقتی 

داد، توانستم به او صحبت کنم و اگر اجازه میآمد، می

کردم. دیگر تاب خرد شدن و تحقیر شدن، کاری می

 هم به این شکل را نداشتم.آن
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پس از یکی، دو ساعت، باالخره عموی یوسف هم 

رسید. اعضای خانواده به استقبالش رفتند و در سالن 

فته تم تا طبق گانتظار جمع شدند. به آشپزخانه بازگش

های سزاوار، خیلی در جمعشان نباشم که تیر و ترکش

شان باال شهرو و نامور به من نخورد. صدای همهمه

گرفت و به سالن نشیمن رفتند. خوشین با سینی چای 

 جلو آمد و گفت:

 تونی زحمتش رو بکشی دخترم؟می-

خواستم حرفش را زمین بیندازم اّما چاره اصاًل نمی

 شتم. دیگری ندا

میشه من کارهای آشپزخونه رو بکنم خاله خوشی؟ -

کنید و شما زحمت چای رو بکشید. تا پذیرایی می

 سالن هم خلوته، من میز ناهار رو بچینم.
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هایم را فهمیده بود، سری تکان داد او که منشأ حرف

و با نگرانی دلسوز و لبخندی کوچک، تنهایم گذاشت. 

ذاشتم و به سالن یکی داخل سینی گها را یکیظرف

ها بود که صدای رفتم. حواسم پی چیدن بشقاب

 عموی یوسف از پشت سرم به گوش رسید:

بینم که خوب به بودن توی این خونه عادت می-

 کردی.

سمتش چرخیدم و بالبخند، سالم دادم. جلوتر آمد و به

 که به میز خیره بود، پرسید:درحالی

 تونستی کاری کنی؟-

 خب...-

 و لرزانی کشید.نفس عمیق 



 

Romanzo_o 2348 

بهت که گفته بودم احوال خوشی نداره. بعد از ناهار -

 خوام باهات صحبت کنم. بیای اتاق کارم، می

ای گفتم که خودم هم دقیق نشنیدمش. "چشم" آهسته

 خاطر آوردقصد رفتن کرد اّما به ناگاه موضوعی را به

 اش را عقب آمد.و قدم پیش گذاشته

 فهمیدن که تو کی هستی؟ -

نه؛ شهرو خانم هنوز هم من رو "دختره دهاتی" صدا -

 چیز نفهمیدن.کنه. هیچمی

ای کدر شد و متأسف سر تکان نگاهش برای لحظه

 داد.

کنه. تو به دل نگیر، قدر تلخی میفهمم چرا ایننمی-

 کنیم.یه کاریش می
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 بله آقا. -

با رفتنش، چیدن میز را از سر گرفتم و به آشپزخانه 

 به غذاها نگاهی بیندازم. بازگشتم تا
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روز تعطیلی بود و انگار همه در خانه بودند. تحّمل 

حال، در روز همه سروصدا برایم سخت بود. تابهاین

تعطیلی کنارشان نبودم و سروصداهایشان واقعًا 
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آور بود! پس از پذیرایی پیش از ناهار، هرکدام سرسام

ای مشغول شدند و عموی یوسف نیز به در گوشه

اهی شدم و پشت در دنبالش رطبقه باال رفت. به

ای هروی قفساتاقش ایستادم که گفت داخل شوم. روبه

کرد. به ای را بررسی میهای الی پوشهمانده و کاغذ

ای نزدیک میزش اشاره کرد و گفت چشم، به صندلی

بنشینم. پوشه را در دست گرفت و خود نیز پشت 

 میزش نشست. 

ا کار کردی؟ اّول از همه، بیخب، بگو ببینم. چی-

 درباره وضعیت خونه بهم بگو.

موهایم را پشت گوش فرستادم و بااستیصال نگاهش 

کردم. گفتنش درست بود؟ خب... چاره دیگری هم 

 نداشتم و درواقع این، تنها راه بود.
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تونم خودم رو بهشون معرفی کنم؟ البّته من... می-

هنوز هم خواهرزاده خوشین خانم هستما، اّما... شاید 

 کمتر تحقیر شدم. موقع، اون

دستم را بر روی بازویم قرار دادم و نگاهم را به نقطه 

 نامعلومی دوختم.

ذره برام دونم. شاید با شناختن من، حداقل یهنمی-

ارزش قائل شدن و حداقل دیگه با تحقیر و توهین، 

 باهام رفتار نکردن.

خودت مشکلی نداری که بفهمن فالن خواننده -

اگه جایی درز کرد، برات  شون؟ بعدًااومده خونه

 شناسم... دردسر نه؟ چون اون شهرویی که من می

 نفسس را با شّدت به بیرون فرستاد و آرام زمزمه کرد:
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جا رفتی، برات چی بگم واهلل. ممکنه وقتی از این-

 دردسر بشه.

غمگین نگاهش کردم و با صدایی که انگار از ته چاه 

 آمد، پرسیدم:درمی

بهتر شدن حال یوسف امیدی پس شما هم به -

 ندارید؟

دستش را بر روی ریش سفید نشسته بر روی 

 صورتش کشید و آرام گفت:

چی بگم. من وقتی دیدمش، اصاًل نشناختمش. -

گفت که از هم من رو نشناخت. پرستارش میاون

روی شناسنامه، ما رو پیدا کرده که بیارتش پیشمون تا 

جا نهم ای خودش مراقبش باشیم. دیدم مراقبشه، گفتم

 بمونه.
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 سپس نگاهش را باال آورد و پرسید:

 تونستی ببینیش؟ یا باهاش صحبت کنی؟-

 اون... من رو نشناخت.-
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 جفت ابروهایش را باال فرستاد و متعّجب گفت:

نشناخت؟ ولی آخه صدات رو که شنید، شناخت. -

روز پیشش بودم، رادیو هم روشن بود. تا ادمه یهی
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شنید، بلند شد و نشست. تموم مّدت حواسش پی 

طور هم با من حرف زد. چهرادیو بود و... بعد از اون

 جایی، تو رو نشناخته؟حاال که این

زده هایم را به نشان ندانستن باال انداختم و غمشانه

 گفتم:

رادیو انگار آروم  دونم. ولی آره، باخودم هم نمی-

ه تونه بهتر بشه، اگمیشه. به خودش میاد. فکر کنم می

حداقل صداها و صاحب صداها رو به خاطر بیاره. 

جای دیدنش، باید باهاش حرف بزنید. شما هم به

 شاید... حالش بهتر شد.

لبانش را به داخل دهانش جمع کرده و متفّکر، به من 

، بلند شد و هایمنگریست. پس از اتمام صحبتمی

 پوشه را نیز از روی میزش برداشت.
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.. زنم و.بیا بریم پایین. من امروز میرم بهش سر می-

تو هم هرکاری که دوست داری بکن. فقط یادت نره، 

تو خواهرزاده خوشین هستی و هیچ ارتباطی به 

یوسف نداری. که اگه بفهمن، ممکنه رفتارشون با تو 

 خیلی بدتر بشه.

اق خارج شد و پشت سرش، من رفتم تا ابتدا او از ات

غذاها را بر روی میز غذا ببرم. مشغول کشیدن غذاها 

ها را بودم و پس از دقایقی، خوشین آمد و دیس

از  باریکی به سالن برد. صدای اهالی خانه را اینیکی

شنیدم که برخالف روزهای قبل، سالن پذیرایی می

به شان زدند و گاه صدای خندهباهم حرف می

رسید. انگار که دلیل این سروصداها، آشپزخانه هم می

ای فقط آن مرد بود و بس. انگار باید یک آقا یا آقازاده
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آمدند نشست که همه از الک خود درمیدر سر میز می

و در نبود عموی یوسف، این به عهده مردی بود که 

های ضخیم دراز ای با پردهبیمار و ناتوان، زیر پنجره

 سپرد...به رادیو گوش میکشیده و 
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همه دور میز نشسته بودند و آخرین پارچ دوغ را هم 

ای ایستادم تا اگر چیزی بر روی میز قرار دادم. گوشه
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خواستند، برایشان بیاورم که با جمله غیرمنتظره عموی 

 د.ام حبس شیوسف، نفس در سینه

 تونی ناهارمون رو آهنگین کنی؟لیلی خانم؟ می-

خوشرو مجالی برای صحبت کردنم نداد و خود در 

 پاسخ به او گفت:

شک دارم که بتونه حّتی رادیو روشن کنه. چرا اون -

 فرستی سراغش؟رو می

که آن احترام و با اخم به شهرو نگریست و درحالی

 د:آرامش را در کالمش حفظ کرده بود، پاسخ دا

چاره شاید بهتر باشه کاری به کار اون دختر بی-

 نداشته باشی.
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عالقه به بحث، در ای باال انداخت و بیشهرو شانه

 پاسخ گفت:

هرحال، من که حرف اشتباهی دونم. شاید. بهنمی-

 نزدم!

عموی یوسف، نفسش را آرام بیرون فرستاد و رو به 

 من گفت:

 بده.رادیو رو ولش کن، خودت افتخارش رو -

پر آشوب و نگران بهشان نگریستم. داشت درباره چه 

هم در این خواندم؟ آنکرد؟ من... من میصحبت می

چرخید که ها بین من و آن مرد میموقعّیت؟! همه نگاه

با آرامش خاطر، پشت میزش نشسته و مشغول غذا 

 خوردن بود. 
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ه ای بوابرو اشارهچشم از بشقابش گرفت و با چشم

 پاچه گفتم:دست من زد که

م کالشناسم که موسیقی بیای رو میمن... یه برنامه-

 کنه. بذارید موجش رو پیدا کنم.پخش می

کالم هم گوش میده! بزن به پس خانم موسیقی بی-

 ام، وقت رو تلف نکن.برنامه موردعالقه

ی خیاِل آن موسیقطاقت تحقیرهایش را نداشتم اّما بی

 کالم شدم. بی

ای که مدنظر شهرو بود، زدم و صدایم از به برنامه

ا جای که هنگام آمدن به اینرادیو پخش شد. موسیقی

 هایم بود. ضبط کرده بودم و جزو موردعالقه

شاید دودقیقه نخستش گذشته و تازه زمان اجرای اوج 

رغم سایر اعضای خانواده، شعرش رسیده بود. علی
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همان  نگاه مرد بر روی من ثابت بود و انگار با

کرد. فقط چندساعت نگاهش تشویق به خواندنم می

در کنارشان بود و تحّمل رفتارشان را نداشت؟ کاش 

 دید که من در این چندروز چه کشیده بودم! می
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 پانصد_و_شانزدهم

 

وار، شروع کردم آرام صدای رادیو را کم کرده و زمزمه

جای آرام اوج گرفت و حال بهخواندن. صدایم آرامبه 
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صدای رادیو، صدای رسا و آهنگین دخترکی به گوش 

رسید که انگار شعر را با بند بنِد وجودش درک می

 کرده بود.

ای عشق نافرجاِم من ، رفتی کجا؟ / ای آرزوی خام -

 من، رفتی کجا؟

های تو کو؟ / ای عمر ناآراِم من، آشفتگی آن دوره

 فتی کجا؟ر

تو بخوان شب همه شب برایم ای مرغ سحر / که دل 

 من درآمد از سینه به در خسته

تو سبک بالی و من اسیر بشکسته پرم / تو پر از 

 ترمشوری و من ز عالمی خسته

 تو بخوان، تو بخوان، به گوش اهل جهان...
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ی هاقدری غرق متن آهنگ شده بودم که نه نگاهبه

کرد و نه از خواندن جلویشان شان معّذبم میخیره

خجول بودم. متن موسیقی به پایان رسید و آهنگ 

چنان ادامه داشت. نفس عمیقی گرفتم و بهشان هم

نگاه کردم؛ حّتی نگاه همیشه تحقیرانه نامور نیس توام 

کرد. داد میبا تحسین بود و تعّجب در چشمانشان بی

بالفاصله پس از سکوتم، عموی یوسف شروع به 

ت زدن و تشویقم کرد و پس از او، بقیه اعضای دس

اش کردند. همان لحظه، متوّجه خانواده نیز همراهی

پله شدم و تا خواستم هایی از سوی راهصدای قدم

 سمتش بروم، شهرو صدایم زد:به

 صبر کن دخترجان!-

 با استیصال و عاجز نگاهش کردم.
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 خوام، خانم.عذر می-

 صبر کن، برگرد. کجا میری؟-

سنگینی نگاه آن مردی که در رأس میز نشسته بود را 

احساس کردم. برایم خط قرمزی تعیین کرده بود و... 

 گذشتم.نباید از آن می

 صدای خانم بزرگ رو شنیدم.-

شهرو بالفاصله به خوشین که از همان ابتدا چشمش 

بر روی من بود، اشاره کرد تا باال برود. خوشین نگاه 

سوی از من گرفت و قدم بهمبهوت و متعّجبش را 

 پله برداشت که شهرو صدایم زد:راه

 جا ببینم؟بیا این-
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تر رفتم و کنارش ایستادم. در صورتم دقیق شد نزدیک

 و پرسید:

 تو کی هستی؟ -

من... بهتون نگفتم خانم؟ لیلی هستم، خواهرزاده -

 خوشی.

های من و آن خواننده انگار تازه داشت متوّجه شباهت

 شد که باتردید پرسید:می در رادیو

 فامیلیت چیه؟-
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 پانصد_و_هفدهم

 

نگاه آخرم را به آن مرد انداختم و پس از تأیید با 

سرش، نفس آرام و عمیقی کشیدم و رو به شهرو 

 گفتم:

عنقا. البّته فقط یکی، دوباری توی رادیو ازش -

 نکنم کسی بشناسه.استفاده کردم و فکر 

ها با دیگر حّتی صدای برخورد قاشق و چنگال

هایشان هم قطع شده بود. شهرو شوّکه شده و بشقاب

سکوت کرده بود و عموی یوسف، در کمال آرامش 

خورد. صدای سزاوار، نگاهم را به خود غذایش را می

جلب کرد. هنوز هم در صورتش آثار تعّجب مشهود 



 

Romanzo_o 2366 

بر لبانش نشانده و رو به ما بود اّما لبخندی موذی 

 گفت:

خوند، خودتی؟ مامان؟ همونی که توی رادیو می-

 شما عاشقش نبودید؟

شهرو که حال عصبی و مبهوت بود، قاشقش را بر 

 روی میز گذاشت و کالفه گفت:

 سوپم سرد شد، ببر عوض کن.-

و ناگهان انگار که موضوع دوباره برایش یادآوری 

 پس گرفت.اش را شده باشد، خواسته

 تو دست نزن، بذار خوشی بیاد. -

سمت رادیو رفتم سری برایش تکان دادم و دوباره به

تا کنارش بایستم. انگشتانم را درهم قفل کردم و 
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شان، همان گوشه ایستادم که سزاوار باز منتظر خواسته

 با همان لحن خندانش از من پرسید:

 کنی؟کار میجا چیتو این-

 نگاهی به مسیر رفته خوشینختم و نیمای باال انداشانه

انداختم. نکند واقعًا یوسف از اتاقش بیرون آمده بود 

و من نتوانستم ببینمش؟ نفس پر آهم را آرام بیرون 

 فرستادم و رو به سزاوار گفتم:

ام سر بزنم و شیراز برای تعطیالت اومدم که به خاله-

 رو بگردم، و دوباره برگردم تهران. 

 به تأیید حرف من گفت:عموی یوسف، 

درواقع لیلی خانم با من صحبت کرده بود که قراره -

اش سر بزنه. من از خونه ما مهمون باشه و به خاله

 آغاز کارش، شناختمش. 
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لبخندی به نشان قدردانی به رویش زدم که سری 

برایم تکان داد و دوباره مشغول غذایش شد. جوری با 

د. چ اّتفاقی نیفتاده بوکرد که انگار هیآرامش رفتار می

درست برعکس بقیه اعضای خانواده که پس از هر 

نگاهی به من شان، سر چرخانده و نیملقمه

ی هاانداختند! ناهارشان در آن فضای سنگین و نگاهمی

ها به شهرو خورده های ریز بچهزیرچشمی و خنده

شد و بدون درنظر گرفتن نارضایتی شهرو و صورت 

 بزرگی میز غذا را جمع کردم.  درهمش، با لبخند
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 پانصد_و_هجدهم

 

همراه زنعموی بار خوشین بهدر آشپزخانه بودم که این

 یوسف به آشپزخانه آمدند و زن، رو به خوشین گفت:

امشب حدود بیست نفر مهمون داریم. -

سر به ما و هاشون. میان تا یه برادرشوهرهام و خانواده

خانم بزرگ بزنن. حواست به غذا و پذیرایی باشه. 

 هرچی الزم داشتی، صابر یا پسرها رو بفرست خرید.

 چشم خانم.-

سپس زن نگاهی به من انداخت و با لحنی نرم و 

 منظور پرسید:بی
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لباسی برای امشب داری؟ هرچی خواستی بهمون -

 بگو، باشه؟

 قدردان لبخندی به رویش زدم و گفتم:

خیلی ممنونم ازتون. همراهم یه چنددستی آوردم، -

اّما قصد خودنمایی نداشتم و ترجیح دادم شبیه 

ها بپوشم که راحت باشم. نگران نباشید، لباس دهاتی

 دارم.

قصد طعنه زدن به او را نداشتم و خودش خوب 

 صدا خندید و گفت:منظورم را گرفت که بی

طوری همین هاش دلخور نشو. کالاز شهرو و توهین-

 تند و تیزه، نمیشه کاریش کرد.

 در کمال احترام و آرامش گفتم:
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نظرتون توهین محسوب میشه؟ جاییه دهاتی بودن، به-

دنیا اومدم و بزرگ شدم، و شاید از لحاظ زیبایی که به

... جا باشه. پستر از اینچندین برابر زیباتر و خالص

م، گیرر میاین لفِظ "دهاتی بودن" رو یه تمجید درنظ

نه یه توهین. باز ازتون ممنونم که به فکر هستید. 

 ام.ولی... من هنوز هم همون خواهرزاده خاله خوشی

جایش، آخرین زن دیگر حرفی نزد و به

هایش را هم از خوشین کرد و بیرون رفت. درخواست

های اتاق خانم بزرگ، به طبقه ظرفبه بهانه آوردن 

 لی برای صحبت و پرسیدنباال رفتم و به خوشین مجا

ها رسیدم و از هایش ندادم. به راهروی اتاقسوال

طرف اتاق ، آرام قدم برداشته و بهسمت اتاق مردان

 گوی دونفرورفتم که ناگهان صدای گفتیوسف می
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را از پشت در اتاق عموی یوسف شنیدم و 

پایم را گم کردم. اتاق خانم بزرگ که اصاًل ودست

ها نداشت! اگر رف راهرو و این اتاقطربطی به این

دید، شخصی که به همراه عموی یوسف بود، مرا می

 گشتم! همهام را بغل کرده و به خانه بازمیباید بقچه

ها در سالن پذیرایی بودند، پس حتم داشتم که اتاق

خالی هستند. نخستین دری که پیش رویم بود را 

ناری هم گشودم و داخل شدم. همان لحظه، در اتاق ک

باز شد و صدای سزاوار و عمویش را شنیدم و نفسم 

در سینه حبس شد. پشت در پنهان شده و از الی در، 

چنان ای گذشته بود اّما همکردم. دقیقهنگاهشان می

 جلوی در ایستاده و مشغول صحبت بودند. 
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 پانصد_و_نوزدهم

 

از در فاصله گرفتم و تا چرخیدم،  کالفه و عصبی،

چشمم به یک جفت نگاه آبی و عصبی گره خورد که 

تر نگریست. نگاهم را پایینزده، به من میخیره و بهت

بردم و متوّجه باالتنه برهنه و شلواری که فقط تا ران 

پایش باال رفته بود، شدم. جیغم را با هردو دستم خفه 

سمت در چرخیدم و کردم و تند چشمانم را بستم. به

با صدایی آرام، شروع به عذرخواهی کردم که عصبی 

 بریده گفت:و بریده
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تونستی کنی دختر؟ نمیجا چه غلطی میتو این-

 حداقل...

 طرفشگرفت که بهکم داشت اوج میتن صدایش کم

چرخیدم. نگاهم را به چشمانش دوختم د تمام تالشم 

کالمش را پاره را کردم که چشمانم هرز نروند. رشته 

 کردم و ملتمس گفتم:

عموت و برادرت بیرون هستن. توروخدا داد و -

 داد نکن، آبرومون میره!بی

انگار که تازه متوّجه وخامت اوضاع شده بود، ساکت 

شد و کمربند شلوارش را بست. خم شد تا پیرهنش 

را بردارد که دوباره نگاهم را دزدیدم. جلوی پنجره 

بست، هایش را میکه دکمهلیایستاده بود و درحا

 غّرید:
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 خوبه؛ از وقتی خودت رو شناسوندی، دم درآوردی!-

 تلخ گفتم:

خواستم برم اتاق خانم بزرگ تا عمدی که نبود. می-

ها رو بردارم، ولی سهوًا جلوی در اتاق عموت ظرف

موندم وایستادم و همون لحظه در رو باز کردن. می

زدم؟ فکر می هاشون زلپشت در و تو تخم چشم

 کردن که گوش وایستادم؟!نمی

که سرش را باال بیاورد، از گوشه چشم نگاهم بی آن

 کرده و زمزمه کرد:

 شاید وایستاده بودی؟-

 حوصله جوابش را دادم.بی
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آره؛ نه که خیلی به سیاست و اقتصاد و مسائل -

 مندم، برای همین! خانوادگی شما عالقه

کوتش را شنیدم، منتظر جوابش ماندم و وقتی س

کنجکاو نگاهش کردم. موهایش آشفته و صورتش 

 ایکمی سرخ شده بود. واقعّیتش، خودم هم از صحنه

کشیدم اّما دست که دیده بودم، به شّدت خجالت می

پیش را گرفتم که پس نیفتم! تمام تالشم را کردم که 

به خجالت اندکش نخندم اّما آن لبخند لرزانم ممکن 

اش عجیب مرا به یاد دهد. چهرهبود کار دستم ب

انداخت. انگار که حّتی از مادر هم یکی یوسف می

 قدر شبیه به هم. ناخوداگاه گفتم:بودند. همان

 خیلی شبیهشی.-
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 پانصد_و_بیستم

 

 به دیوار کنار پنجره تکیه زد و پرسید:

 شبیه کی؟-

ات کدوم از اعضای خانوادههیچمنظورم برادرته. به -

 قدر شباهت نداری.این

به فضای بیرون از پنجره چشم دوخت. انگار که 

کرد فکر و نگاهش را به هرجایی بدهد، تالش می

 هایم. جز من و حرفبه
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 یکی، دوروز پیش دیدمش. با تو اشتباهش گرفتم. -

انگار که ناراحت بود. و عصبی. انگار دلش 

ین االن مرا از اتاق بیرون بیندازد. و خواست که هممی

 شاید از همان پنجره!

 ست.اون دیوونه-

م کاون فقط مریضه و... نیاز به کمک داره. و شاید یه-

ای که عمری، محّبت و حمایت از سمت خانواده

 خودشون رو ازش دریغ کردن.

سکوت سنگینی در میانمان برقرار شد. دیگر از پاسخ 

به دیوار کنار در تکیه زدم. دادنش ناامید شدم و 

چنان ادامه داشت و های سزاوار و عمویش همصحبت

دادند، برایشان یک جفت اگر کمی دیگر هم ادامه می
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گذاشتم که صندلی در همان جلوی در اتاق می

 وقت سر پا خسته نشوند!یک

عمو بهم گفت قراره برادر بزرگترم بیاد. وجود -

ّوم توی خونواده مایی هایی از همسرهای دّوم و سبچه

گرده، اصاًل های قاجار برمیکه یه رگمون به آقازاده

عجیب و بعید نیست. ولی از یه جا به بعد، این عادی 

هم گفتم البد یکی از بودن برامون تابو شد. من

ام و میاد برای کنه پسر فالنیهاییه که ادعا میهمون

باال کشیدن پول و ثروت خونواده. ولی وقتی 

دونم. عصبی بودم. ناراحت بودم. دمش... نمیدی

چندسال بعد خودم رو، به این شکل آزاردهنده 

مالقات کردم! یکی اومده بود که حّتی هوشیار هم 

 ست.گفتن هم، معلوم بود که آقازادهنبود و اگه نمی
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دیدم کسی که قراره روی صندلی اون مرحوم بشینه، 

بیفته دست یه  یه آدم مریضه! خونه و زندگی ما قراره

همچین آدمی! بعد میگی فالن و فالن نیاز داره و ما 

 ایم؟آدم َبده

اش درهم بود و قصد باز کردن گره تمام مّدت چهره

تر شدم که ابروهایش را هم نداشت. قدمی نزدیک

 تر بیاوریم. صدایمان را پایین

نمیگم باهاش مثل سزاوار رفتار کن. ولی اون رو دیو -

طوری نبوده. عموت... ن. از اّول که ایندو سر هم ندو

باهام صحبت کرده بود. از برادرزاده دکترش که توی 

کرد، گفته بود. تو... این چیزها دانشگاه هم تدریس می

 دونستی؟رو می
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�معشوقه پرست �: 

  

 پانصد_و_بیست_و_یکم

 

 حوصله گفت:بیبا همان اخمش نگاهم کرد و 

 کنی؟شوخی می-

ای باال انداختم و انگار که برایم مهم نباشد، ادامه شانه

 دادم:

 دونمحّتی گفت که توی فرانسه درس خونده. نمی-

چی به سرش اومد، ولی بهتره هواش رو داشته باشی. 

چون... دیوانه به دنیا نیومده. اون فقط مریضه... ممکنه 
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ه دوست خوب برای تو بعدها که حالش بهتر شد، ی

 باشه.

دستی بر روی صورتش کشید و نفس عمیقی گرفت. 

طرفم قدم برداشت که ناخوداگاه خود را عقب به

طرف در کج کرد. با صدایی کشیدم اّما مسیرش را به

 گرفته و جّدی گفت:

برمشون پایین، تو هم بعد از من بیا ها رو میمن این-

 بیرون.

، نگاهی سرسری به اتاقش ای بعدنامور رفت و دقیقه

انداختم و بیرون آمدم. نفسی از سر آسودگی کشیدم و 

قصد اتاق یوسف را کردم که متوّجه صدای نرگس در 

اتاقش شدم. خب... شاید االن زمان خوبی برای رفتن 

ای گوش ایستادن که به به اتاقش نبود. اّما چندلحظه
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 وخورد؟ چندقدم جلوتر رفتم خورد، میجایی برنمی

به هوای نگاه کردن به درهای دیگر، صدایشان را 

کرد. گاه ای را برای او تعریف میشنیدم. انگار خاطره

خندید و گاهی هم یوسف، خیلی کوتاه پاسخش می

ریخت. احساس هم میداد و همین، احوالم را بهرا می

شود کردم که حالش وقتی با نرگس است، بهتر میمی

کرد انگار  به آشپزخانه می امو همین موضوع... خفه

جا خودم را مشغول کردم. نه بازگشتم و تا شب، همان

زدم و نه او پس از دیدن حالت با خوشین حرف می

صورتم، قصد صحبت با مرا داشت. شب شد و 

خوشین مرا به خانه فرستاد تا لباسم را عوض کنم. از 

ساکم، یک کت و دامن سنگین و مناسب پوشیدم و 

پشت سرم جمع کردم. به آشپزخانه  موهایم را
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رغم اصرارهایم، خوشین بار، علیبازگشتم اّما این

نگذاشت که به چیزی دست بزنم و مرا به سالن 

هایشان تازه رسیده و مشغول فرستاد. مهمان

 گمانم دو عمو و یک عمهبش بودند. بهوخوش

قدری شان آمده بودند و بهیوسف، با اعضای خانواده

توانستم حدس بزنم که ن زیاد بود که نمیتعدادشا

کدام، بچه و همسر کدام است. نرگس هم در جمع 

بود و کنار زنعموی کوچک یوسف، نشسته و مشغول 

که اخیرًا از دستش دلخور بودم صحبت بودند. با این

کرد. حّتی نرگس که هیچ اّما تنها بودنش... ناراحتم می

ضور داشت اّما نسبتی با آنان نداشت، در این جمع ح

یوسف که پسر بزرِگ برادر ارشد در این خانه 

شد، در اتاقش مانده بود. طاقت نیاوردم، محسوب می



 

Romanzo_o 2385 

زدم. تا رو ازشان رفتم و حداقل سری به او میباید می

 گرفتم، صدای شهرو مرا سر جایم میخکوب کرد. 

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 پانصد_و_بیست_و_دوم

 

 جا بشین پیش ما.لیلی؟ بیا این-

سرسری نگاهشان کردم. سه زن در کنارش نشسته بود 

چنانی به تن کرده های فاخر و آنشان لباسکه هرسه

و موهایشان را به شکل زیبایی پیچ و تاب داده بودند. 
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چشمان کنجکاوشان بر روی من بود و زیر سنگینی 

ای هشدم. به شهرو اشارنگاهشان داشتم ذوق می

 ابرویی آمد و گفت:وکردند که او لبخند به لب، چشم

ست. همون خواننده رادیویی. نشناختید؟ شیفته-

 جا مهمون ماست. چندروزی رو این

ها را که توام با غروری کاذب اینو در عین این

کرد، آرام اّما جوری که به گوش برایشان تعریف می

 من هم برسد، گفت:

 مین خدمتکارمون.خواهرزاده خوشیه. ه-

ها رنگ تعّجب به خود گرفت و خیره به من نگاه زن

شدند که خود را نباختم و لبخندی بهشان زدم. طبق 

های خواسته شهرو، کنارشان نشستم و یکی از زن

 اش از من پرسید:کناری
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طور اجازه داد تنها بیای؟ هزار ماشاءاهلل، شوهرت چه-

 دزدنت؟ ماه هستی، نگفت می

ان خندیدند که نگاهم به عموی یوسف افتاد. شهمه

کرد موشکافانه مرا زیر نظر گرفته بود. نکند فکر می

که واقعًا ازدواج کرده بودم؟ برای فرار از بحثشان 

 گفتم:

 کار داشت، نتونست بیاد و موند تهران. -

هایشان تمامی نداشت و از هر دری، از من سوال

کردم که مع میکردند. و باید حواسم را جسوال می

ربط به ام، بیهای خانوادگیهایشان به سوالپاسخ

طور اّما در دانستم چهخانواده خوشین نباشد و نمی

همان چند دقیقه، کّلی دروغ سر هم کردم! باالخره 
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سکوت کردند و توانستم نفسی بگیرم که با جمله 

 یکی از آن زنان، نفسم در سینه حبس شد.

ها، ولی... میشه یه دهن یادیهدونم زلیلی خانم؟ می-

 برامون بخونی؟ 

حوصلگی با لبخند لرزان و صدایی که از زور بی

 تحلیل رفته بود، گفتم:

 دونم که بتونم یا نه.کم گلوم گرفته، نمیامشب؟ یه-

 کنم، بذار از صدات سر کیف بشیم!خواهش می-

خواستم باز ساز مخالفت بزنم که با دیدن شخصی، 

م خشک شد. این امکان نداشت! کالم در دهان

 کرد؟ کار میجا چهیوسف... یوسف در این
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 پانصد_و_بیست_و_سوم

 

شد که ندیده بودمش و ای میسزاوار را چنددقیقه

ها پایین حال، بازوی یوسف را گرفته و او را از پّله

هم پس شد که چنین کاری کند. آنآورد. باورم نمیمی

هایی که درباره رابطه مادر و مادربزرگش با از حرف

 یوسف شنیده بودم. 

 ایپیرهن سفید و گشادی به تن داشت و شلوار پارچه

 ای کهای رنگی نیز پوشیده بود. موهای آشفتهقهوه
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حال بلندتر از حّد معمول شده بودند را به عقب شانه 

 درخشیدند.زده و موهایش می

خاطر دیدن این افراد؛ صورتش هنوز درهم بود. نه به

 خاطر نور زیاد سالن. که به

همه با دیدنش تعّجب کرده بودند. بال استثناء. چه بسا 

یشان نیز درهم بود. دور از جمع و در هاچهره

 نور، روی مبل نشستند. ای نسبتًا کمگوشه

سر راهرو نشسته و در سکوت، خانم بزرگ نیز در این

دانست که در به یوسف زل زده بود و فقط خدا می

 کرد! دل، چه الفاظی که نثار آن دو نمی

کردم نسبت به یوسف حّتی نگاه نامور که فکر می

ورزد هم جّدی بسا حسادت میاست و چهخیال بی

 بود و موشکافانه. 
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نفسم زیر سنگینی نگاه جمع بند آمده بود. کمی 

جا شدم و برای تغییر فضا، رو به زنی سرجایم جابه

 که کنارم نشسته و هنوز هم دستم را گرفته بود، گفتم:

 خورید براتون بیارم؟چای می-

اهم کرد و زن که تازه به خودش آمده بود، گیج نگ

 حواس گفت:بی

نه عزیز. زحمت نکش. راستی... گفتی چرا -

 خونی؟نمی

خب... االن فرصت خوبی برای خواندن نبود؟ نباید 

دادم و از طرفی، پیش از این شانس را از دست می

کردم؟ طور جمعش میاین حرفم را زده بودم! چه

که اصاًل انتظارش را نداشتم، شهرو نجاتم داد درحالی

 گفت:و 
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چرا تو زحمت بکشی؟ بشین، االن خوشی چای -

میاره. تو هم یه فنجون بخور. گلوت گرم بشه، 

 تونی یه دهن بخونی.می

با لبخندی زورکی، سرم را به نشان تأیید تکان دادم. از 

شد! خوشی آمد و شرمنده فنجانی را از این بهتر نمی

 داخل سینی برداشتم. 

حال او جلویم  تا به امروز، در کنارش بودم و

شد و اصاًل برایم جالب نبود. سرم را می راستوخم

چرخاندم و دوباره به جمعشان نگاه کردم. عموی 

نگریست. مردان یوسف با لبخند عجیبی به او می

دیگر در کنارش، مشغول صحبت بودند و او 

ای هایشان کلمههرازچندگاهی، برای تأیید حرف

 کرد. ه میگفت و دوباره به یوسف نگامی
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 پانصد_و_بیست_و_چهارم

 

های یوسف هم در زادهها و عمهبقیه عموزاده

های ای، دور هم جمع شده و نگاهگوشه

ای که گویا از گاهشان به این مرد غریبهبیوگاه

کدامشان دیدم. مگر هیچشان هم بزرگتر بود را میهمه

مروز او را ندیده بودند؟ دلم برایش به درد آمد. تا به ا

وقت به او اجازه بیرون آمدن از اتاقش را نکند هیچ
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 چارهجا حبسش کرده بودند؟ یوسف بینداده و در آن

 من...

چای را خوردم و تا فنجانم را پایین آوردم، زنی که 

 کنار شهرو نشسته بود پرسید:

 آهنگی مدنظر داری؟-

زدگی او خندیدند و لبخند شان به این شتابهمه

 کوچکی به رویش زدم. 

 دونم...یه چندتا آهنگ توی فکرم هست. نمی-

طرف و در جمع جوانان نشسته بود، نگار که آن

 صدایش را باال برد و مرا مخاطب قرار داد:

 لیلی خانم؟ من بلدم تنبک بزنم! بیارمش؟-
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ای بهشان رفت و هجوانان خندیدند که نگار چشم غّر

های بلندی، خود را به من رساند و بلند شد. با قدم

 نگاه مشتاقش را به من دوخت.

 شید!تونم بزنم، پشیمون نمیخدا خوب میبه-

لبخندی به اشتیاقش زدم و سرم را به نشان مثبت 

 ایپله دوید. دقیقهطرف راهتکان دادم که با ذوق، به

کردند و تنبک در دست،  بعد، برایش در کنارم جا باز

 نشست و منتظر چشم به من دوخت.

 خب؛ چی قراره بخونید؟-

به یاد نخستین خواندنم در کنار خیابان، لبانم به لبخند 

ترین و بهترین روزم در روز، عجیبکش آمدند. آن

 کنار آن پسر کوچولوی مغرور و مهربان بود...
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شب" رو بریم؟ اون ریتم خوبی برای "خاطر یک-

 نبک نوازی داره.ت

نگار ضرب گرفت و نفس عمیقی کشیدم تا تشویش 

اش به اوج درونم را اندکی آرام کنم. وقتی موسیقی

ای دور دوختم و شروع به رسید، نگاهم را به گوشه

 خواندن کردم. 

کم باالتر رفت و بقیه، به ریتم تنبک دست صدایم کم

کمال زدند. صدایشان را نیز با من همراه کردند و در 

خوانی جذاب و ام، همتعّجب و ناباوری

ای در آن جمع غریب و سنگین رخ داد داشتنیدوست

وجود آمده متعّجب که انگار خودشان هم از فضای به

 بودند! 



 

Romanzo_o 2397 

موسیقی به پایان خود رسید و صدای دست 

هم با خنده، به همراهشان هایشان را شنیدم و منزدن

ان ند بر لب، بهشدست زدم. نفس عمیقی گرفتم و لبخ

 نگاه کردم. 
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 پانصد_و_بیست_و_پنجم

 

درخشید. شان از فرط شعف و خوشی میصورت همه

رویم بود. از تنها نگاه سنگین و عجیب جمع، از روبه
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ار که انگآن گوشه نسبتًا تاریک و چشمان آبی مردی

اید... سعی در شناخت هنوز مرا نشناخته بود و یا ش

 صاحب این صدا داشت. 

جا تمامش کنم. باید... توانستم این قضیه را همیننمی

زد. کردم. باید او حداقل حرف میدارش میباید ادامه

دانم، مثاًل یک تکانی به کرد. چه مییا حرکتی می

 زد! داد و یا مرا به نام صدا میخودش می

قدر . شاید نباید اینام  زیادی بودشاید... خواسته

هم از مردی که حّتی خانواده خود شدم؛ آنمتوقع می

آورد. به طرف نگار چرخیدم و سرم را را به یاد نمی

 سمتش خم کردم.به

که فقط او بشنود، کنار گوشش زمزمه آرام، طوری

 کردم:
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 دیگه چی بلدی بزنی؟ جز همین تنبک!-

ده به خن طرفم چرخید و برق اشتیاق چشمانش، مرابه

 وا داشت.

وقته تمرین بیش بلدم. ولی خیلیوویولن هم کم-

 نکردم. سزاو...

اش دوخت و خوردهچشمانش را به دستان درهم گره

 سعی کرد اشتیاق کالمش را پنهان کند.

تونه سه تار بزنه. البّته اگه الزمتون سزاوار هم می-

 شد.

ال بادستش را گرفتم و قدردان فشردم که نگاهش را 

 آورد.
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تونی ویولنت رو بیاری؟ قراره "عاشقم من" رو می-

 اجرا کنیم.

 کنما!کم سخته. خراب میاون... یه-

اشکال نداره. برو بیار. جمع خودمونیه دیگه، توی -

 استدیو که نیستیم!

ا هسمت پّلهاز جای برخاست و تنبک به دست، به

سوی شهرو خم شد و رو به من رفت. مادرش از آن

 سید:پر

 نگار کجا رفت؟-

قراره آهنگ بعدی رو بزنیم، باید سازش رو عوض -

 کرد!می

 تر گفت:لبخند مهربانی به رویم زد و آرام
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ها، ممکنه ساله شروع کردهویولن؟ اون رو تازه یک-

 خراب کنه!

جز اشکالی نداره، غریبه که توی جمع نداریم. البّته به-

 من!

ولن و آرشه به دست خندیدیم و دقایقی بعد، نگار وی

ها پایین آمد. کنار مبل، باالی سر من ایستاد و از پله

آلود، جایز منتظر عالمت من ماند. برای این آهنگ غم

نبود که از ساز شادی استفاده کنیم. باید... باید 

شد که سوز داشت و غم شعر می ای نواختهموسیقی

 نشاند. را به دْل خوش می

 

@|thecafeNostalgia| 
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 پانصد_و_بیست_و_ششم

 

نفسی عمیق و آسوده کشیدم و با تکان سرم، نگار 

آلود ویولن در فضا شروع به نواختن کرد. صدای حزن

چید و همه را به سکوت وا داشت. خود نیز ساکت پی

مانده و غرق در خیال خود، به روزهای دورم پناه 

، حواسم را جمع برده بودم که با فرود صدای موسیقی

 کرده و شروع به خواندن کردم.

خاطرات عمر رفته در نظر گاهم نشسته / در سپهر -

نصیبان الجوردی آتش آهم نشسته / ای خدای بی

گاه ما غریبان طاقتم ده، / قبلهطاقتم ده، طاقتم ده 

 طاقتم ده...
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فشرد و انگار عمدًا، راه نفسم را بغض گلویم را می

گار به نواختنش ادامه داد و موسیقی آورد. نبند می

اوج گرفت. صدایم را صاف کردم و مجدد لب 

 گشودم.

 ای ساقیام ز دست  ای ساقی / رفته ساغرم شکست-

/ در میان توفان بر موج غم نشسته منم / در زورق 

شکسته منم، ای ناخدای عالم... / تا نام من رقم زده 

 ت آدمشد / یک باره مهر غم زده شد بر سرنوش

نگاهم بر روی چشمان و حالت نگاه عجیبش خیره 

چرخید اّما... باید مانده بود. زبان در دهانم نمی

خواندم بلکه آن برق آشنای دادم. باید میاش میادامه

ام اندکی آرام دیدم و این دل واماندهنگاهش را می

 گرفت.می



 

Romanzo_o 2404 

 / ای بالیها در سراب ناکامی  کامم کشتیتو تشنه-

کشم به دوش از / می ها / نبرده لب بر جامیفرجامینا

 ها...حسرت بار مستی و بدنامی

نفسم را محکم بیرون فرستادم و صدایم را پایین 

اش دوختم و با آوردم. چشم به انگشتان درهم پیچیده

 بود، خواندم: صدایی که تحلیل رفته

حکایت از چه کنم / شکایت از چه کنم / که خود -

 ...امزده نگران ۀشدخودم آتش بر دل خونبه دست 

طور دیگر توان لرزش صدایم را نداشتم و همان

آلود و پر غم، خواندنم را به اتمام رساندم. بغض

چندلحظه نخست، سکوت سنگینی تمام تاالر را در بر 

گرفته بود و همه در فکر بودند انگار. که با دست 

مده باشند، های سزاوار، انگار که همه به خود آزدن
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شروع به دست زدن کردند. نگاه خمار و خیره او را 

هم به چشمانش باختگان، منحس کردم و مثل پاک

رنگی میان ابروانش نشسته بود و زل زدم. اخم کم

انگار در تالش بود تا مرا بشناسد. عجز و التماسم را 

ای کشیدم که در چشمانم ریختم و آه عمیق و خفه

 یوسف را گرفت و به من رسید.سزاوار مسیر نگاه 
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سرعت سرم که چشمش به من افتاد، بهبه محض این

را چرخاندم و حواسم را به زنعموی دیگر یوسف 

 دادم.

خیلی زیبا بود لیلی جان. جوری خوندی که انگار از -

 ته دل بود.

 خنده گفت:اش با زن کناری

 ها چیه؟خوبه متأهله! این حرف-

آلودی زدم و با و باهم خندیدند که لبخند حزن

 آمد، گفتم:صدایی که انگار از ته چاه درمی

 که هرچ از جان برون آید، نشیند الجرم بر دل.-

شان بود که صدای حواسم پی لبخندهای محو شده

 سوی خانه گفت:ای از آنمردانه
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 ، برو عاشق شو ای عاقل!گرت آسودگی باید-

تمام تالشم را کردم که خود را نبازم. که ته مانده 

جانی در تن نگه دارم برای شنیدن و دیدن او. که مبادا 

زده چشمانش بشوم و غرق در آن دریای سرد و یخ

زمان از دستم در برود و دیگر فرصتی برای حرف 

 زدن با او نیابم.

دم و شتر را جایی عقل کردم که وضعم اینه. عاقل بو-

 خواباندم که لیلی را بود منزل. 

 ات از چیه؟حاال گالیه-

زد و همه چشم به دهان ما کس حرفی نمیهیچ

دوخته بودند. نفس عمیقی کشیدم و این بیت را 

 خواندم:
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گروهی همنشین من، خالف عقل و دین من / -

 بگیرند آستین من، که دست از دامنش بگسل...

ا کند ممردست درد عشق، پیدا میصائب میگه: جوان-

را. اگه دردش برات قابل تحمل نبود، باید رهاش 

 کردی.می

صائب توی همون غزلش میگه: به دشواری زلیخا -

داد از کف دامن یوسف / به آسانی من از کف چون 

 دهم دامان یوسف را؟

ز شد. ججایی کلماتم نمیکس متوّجه جابهشاید هیچ

 بیت دیوان صائب را از بر بود واویی که انگار بیت به 

توانست مقصودم را بفهمد. ابرو در هم کشید و می

اندکی به جلو خم شد که سزاوار هم دستش را 

سمت بازوان یوسف گرفت تا مانع افتادنش شود. به
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چیزهایی فهمیده بود، نه؟ او... او او... انگار یک

 دانست!چیزهایی مییک

 شنیده بودم؟ من صدای شما رو توی رادیو ن-

 جای من پاسخ داد:بار شهرو بهاین

 رادیو هم گوش میدی؟-

 و سزاوار در جواب او گفت:

نباید گوش بدن مادر؟ اکثر مواقع صدای رادیو رو از -

شنوم. گویا حّتی بیشتر از شما طرفدار این اتاقشون می

 ها هستن.برنامه
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 پانصد_و_بیست_و_هشتم

 

طرف سزاوار چرخید و آرام سخن گفت. یوسف به

که نگاه از او هایم را تیز کردم تا در عین اینگوش

 هایش هم بشوم.گرفته بودم، متوّجه صحبت

کنم حالم میشه برگردیم اتاق؟ من... احساس می-

 خوب نیست.

ه کسمتشان رفت و درحالیسو بهناگهان نرگس از آن

 گرفت، رو به سزاوار گفت:بازوی یوسف را می

 وقت دارو خوردنشون رسیده. باید برگردیم باال.-
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با رفتن یوسف، من نیز مغموم و ساکت شدم و جمع 

ای هم آن شور و هیاهوی خود را از دست داد. گوشه

نشستم و حّتی برای شام نیز بهانه آوردم و به خانه 

رس شب پراست خوشین رفتم تا استراحت کنم. امشب،

خواستم و عجیبی را پشت سر گذاشته بودم. نمی

دیگران هم متوّجه آن حال غریب من بشوند اّما با آن 

شان هم بر سزاوار، بقیهکم عالوهرفتارهایم، کم

 شدند.متوّجهم می

هنگام سرو شام، در آشپزخانه که بودیم، نگار آمد تا 

گفت خانواده عموها و باهم صحبت کنیم. می

اند تا چندروزی را در شیراز بمانند و هایشان آمدههعم

تفریح کنند و سپس به شهرهایشان بازگردند. این 

توانست به جوره نمیها و شلوغی خانه، هیچمهمانی
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که سزاوار قصد که... مگر ایننفع من باشد. مگر این

کرد که برادر بزرگترش را بیشتر در جمعشان می

های آن روزم با که صحبتحاضر کند. امیدوار بودم 

نامور نتیجه داده باشد و دلیل رفتارهای نرم سزاوار با 

یوسف، تاکید نامور باشد. هرچند، احتمالش کم بود 

آلودم اّما فکر کردن به آن هم باعث شادی قلِب حزن

 شد.می

شبم را با همان اندوه توأم با شادی غریبم به سر کردم 

، از رخت خواب حال و خامو فردایش، با تنی بی

بیرون آمدم. لحاف و تشکم را جمع کردم و به 

آشپزخانه رفتم تا به خوشین کمک کنم. اصاًل حواسم 

 ها وبه ساعت نبود و در کمال تعّجب، متوّجه خورش

 های برنج چیده شده بر روی میز شدم. دیس
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 خیر.سالم خاله خوشی. صبحتون به-

 بالبخند مهربانی نگاهم کرد و گفت:

ات خانوم جان. البّته، ظهرت م به روی ماِه خستهسال-

 خیر مادر. به

 با ابروهایی باالپریده به دیس غذاها نگاه کردم.

کردم برای صبحونه قراره برنج بخورن! یعنی فکر می-

 قدر خوابیدم؟اون
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هم بیدارت نکردم. برو من خیلی خسته بودی انگار.-

 بشین پای میز، من غذاها رو بیارم.

 دستی موهایم کشیدم و تند گفتم:

هام رو عوض کنم. اصاًل حواسم به ساعت باید لباس-

 نبود.

هایم، به خوشین کمک کردم تا پس از تعویض لباس

میز غذا را بچیند. هرچند، خوشین از کمک گرفتن 

توانستم نسبت به زحماتی ورزید اّما من نمیامتناع می

ی اعتنا باشم و دست روکه برایم کشیده بود، چنین بی

یکی دست بگذارم. در آخر، اعضای خانواده یکی

آمدند و دور میز جمع شدند. من نیز به اصرار یکی از 

زنعموهای یوسف، در نقطه کور و دور از جمعی 
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نشستم و منتظر آمدن بقیه ماندم تا غذا را بکشم. صدا 

هایشان سالن را برداشته بود و حواسم را به ندهخ

الی سروتهشان داده بودم. از البههای بیحرف

هایشان، متوّجه نام یوسف شدم که چندباری، او حرف

را موضوع بحثشان قرار دادند. سرم را باال آوردم تا به 

کند و با دنبال شخصی بگردم که از او صحبت می

د، اش زها به بغل دستیای که یکی از دخترعمهسقلمه

بار هم تنها مسیر نگاهشان را دنبال کردم. سزاوار این

بار هم دستش را به دور کمر برادر نیامده بود. این

آمد. ها پایین میبزرگترش انداخته و داشت از پله

های عالم به دلم دروغ چرا؛ از دیدنش تمام خوشی

و کم در سکوت فرسرازیر شده بود انگار. جمع کم

رفته بود و پس از آمدن عموی بزرگ یوسف، همه 
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های زیرزیرکیشان به یوسف، مشغول شدند. نگاه

باعث شده بود که حّتی من هم معّذب شوم. یوسف 

هایشان دوام انگار که فهمید و زیر سنگینی نگاه

نیاورد. چون چنددقیقه بعد، از پشت میز بلند شد و با 

ه زگشت. سزاوار کالف، به طبقه باال با«با اجازه»گفتن 

نفسش را بیرون فرستاد و دور دهانش را با دستمال 

نگاهی انداخت و با تمیز کرد. سپس به دختران نیم

 گر بهشان تشر زد:صدایی آرام اما مؤاخذه

و تونید دکنید؟ نمیپچ میچیه هی زیر گوش هم پچ-

 صدا غذاتون رو بخورید؟دقیقه بی

وّجه سنگینی فضا یکی از زنعموهای کوچکتر که مت

 آمیز به سزاوار گفت:شده بود، با لحنی اعتراض
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های خودمونی، اون رو بهتر نیست که توی جمع-

 بینی دخترها هم معّذب بودن؟نیاری؟ نمی

قدر زشت چرا زنعمو؟ مگه دیو دو سر بود؟ یا اون-

 بود که شماها رو از اشتها انداخته؟

 پیشوابرو، به دیس غذاهای خالی و با چشم
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ام را فرو رویشان اشاره کرد که خندهو به دیس روبه

خوردم و لیوان آبم را به لبانم چسباندم. سزاوار ادامه 

 داد:

 اونم برادر بزرگترمه. حق داره پای این سفره بشینه.-

 :عمه یوسف، در جهت اصالح حرف سزاوار برآمد

اواًل برادر ناتنیته؛ دومًا عقل سالمی نداره. موندم -

 دید که از اتاقش بیرون بیاد؟طور اجازه میچه

تری بار انتظار داشتم که سزاوار پاسخ دندان شکناین

بدهد اّما با شنیدن صدای نامور، لیوانم را پایین آوردم 

و با ابروهایی باالرفته، به حالت جّدی صورتش خیره 

 شدم.

ن دیوانه نیست؛ فقط بیماره، همین. بیشتر از اکثر او-

هایی که عقِل مثاًل سالمی دارن، حالیش بوده که به آدم
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دوتا کالس ابتدایی و پول پدری که پیشش نبوده، 

 تکیه کنه.

چیزی ته دلم تکان خورد. دلم گرم شده بود به این 

رابطه میان برادران. چشمان نامور خیلی گذرا به روی 

ای ثابت ماند که لبخند و برای ثانیه من چرخید

توانستم به این دل کمرنگی به رویش زدم. حداقل می

خوش کنم که برادران یوسف، هوایش را داشتند و 

 اش، رها کنند.قصد نداشتند او را در قعر چاه تنهایی

گذشت باغ میها در خانهچندروزی از سکونت مهمان

کرد. طی می چیز، داشت روال معمولی خود راو همه

های خانوادگی پس از آن، یوسف بیشتر در جمع

افتاد، کرد اّما تا چشمش به من میحضور پیدا می

دادند و سردردهایش مجالی برای حرف زدنمان نمی
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گرداند. انگار من هم نرگس او را به غار خود بازمی

باورم شده بود که دیگر این مرد پیش رویم، همانی 

با شخصی مواجه هستم که شناسم و نیست که می

عقلش را از دست داده. باورش برایم سخت بود اّما 

رسیدم و امیدوار بودم چارگی میدیگر داشتم به بی

جا، همه این ماهه شدن حضورم در اینپیش از یک

ها تمام شود و من... من فقط یک هفته دیگر داستان

 فرصت داشتم.

 شغولای از آشپزخانه، پشت میز نشسته و مگوشه

و  روبم پشت میز نشستنوشتن بودم که خوشین روبه

ای را به جلویش هراسان نگاهم کرد. سریع قابلمه

های داخل زمینیکشید و مشغول خرد کردن سیب

که حواسش پی آبکش، به داخل قابلمه شد. درحالی
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کرد تا صدایش را اطراف بود و تمام تالشش را می

ار نشان دهد، پایین نگه دارد و خود را مشغول ک

 زمزمه کرد:

 شده!دونی که چیلیلی، مادر... نمی-
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ام حبس شد و هراسان نگاهش کردم. نفس در سینه

د. با رسیآیند به نظر نمیاین حالتش اصاًل برایم خوش

 آمد پرسیدم:صدایی که انگار از ته چاه درمی

 شده؟ اّتفاق بدی افتاده؟چی-

نه قربونت برم، نه. آقا صابر رو فرستاده بودم که با -

دفعه که اون رو برد داخل شهر، ماشین نرگس بره. این

رو دور پارک کرد و خودش پشت سر اون جادوگر به 

راه افتاد. فهمید که به کدوم عطاری رفته و... چی 

ه ابر رفتگرفته! باورت نمیشه لیلی. انگاری آقا ص

داخل مغازه، به فروشنده گفته که من راننده نرگس 

. ها بدید بهمخانومم، گفتن یه بسته دیگه از او گیاه

پیچ کردنش، یه فروشنده هم با کلی اکراه و سوال

 کیسه کوچیک داده دستش. 
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از شّدت هیجان دستانم یخ زده بودند. آب دهانم را 

فس نیفتم. نفرو خوردم تا گلویم تر شود و به سرفه 

عمیقی گرفتم و زیر لب، خدا را شکر گرفتم. سپس 

 رو به خوشین پرسیدم:

 االن کیسه کجاست؟ -

دست منه. توی خونه بازش کردم، باورت نمیشه که -

 ها بوده...اگه بگم توش چی

دوباره نگاهش را چرخاند. دستش را از یقه پیرهنش 

داخل کرد و کیسه کوچک و کرمی رنگی را از لباس 

سه طرفم خم شد و در کییرش بیرون کشید. بیشتر بهز

 را آرام گشود. 

بهت که گفته بودم مادر مرحومم خیلی خوب -

همین هم بهشناخت و منهای دارویی رو میگیاه
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شناسمشون؟ خوب نگاه کن... این، این برِگ خاطر می

مریم ُگلیه. یه گیاه دارویی که کِمش دواست ولی 

ها، برای ی، روان گردانه. قدیمجورایزیادش سّمه. یه

خوروندن تا چیزی های باردار دمنوِش این رو میزن

هوش از زایمانش نفهمه و تازه چندروز بعد به

هوش بودها، ولی توی حال خودش اومد. یعنی بهمی

نبود. اصاًل انگار توی این دنیا نبود. حاال اون یه وعده 

کن اون خورد و حالش اون بود. فکر کن... فکر می

 داده!ها به خورد آقازاده میپتیاره روزی دوبار از این

دستم را جلوی دهانم گرفتم تا جیغ نکشم. وای 

کار کرده بودند؟ خیره به یوسف، وای... با تو چه

های مختلف داخل کیسه بودم و حّتی فراموش برگ

 دانستم که ایندانستم... میکردم که نفس بکشم. می
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لی داشته که او به این روز افتاده. احوالش، حتمًا دلی

 عزیز دل من، چه بر سرت آورده بودند؟

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 پانصد_و_سی_و_دوم

 

 ها رو ببین لیلی؟یکیاین-

گاه حواسم را جمع کردم و هردو دستم را تکیه

ام کردم تا سرم به میز برخورد نکند و نگاهم را پیشانی

 ن خوشین دوختم.به دستا
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 های خشخاشه. نگاهها... فکر کنم برگیکی برگاین-

ذره داره که عادتش بده به این کن، از همه مخّدرها یه

ها. مبادا که یه روز دلش نیاد دمنوشش رو دمنوش

بخوره و خودش اصرار کنه به ادامه دادنش. توش 

حّتی ِهل و گل محمدی هم ریخته که بوی گندشون 

باز خداروشکر که بیشترش مریم ُگلیه و بلند نشه. 

اعتیادآور نیست. وای خدایا... یعنی این جادوگر هم 

 دونم.وجدان داشته؟ بعید می

پرده اشک جلوی دیدنم را گرفته بودند. چهره خوشی 

دیدم. پشت دستم را روی چشمانم را نیز واضح نمی

ام را که بینیهایم را پاک کنم و درحالیکشیدم تا اشک

 کشیدم، از خوشین پرسیدم:ال میبا

 کار کنیم خاله؟حاال باید چی-
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 لرزید. خوشینصدایم از فرط بغض و عصبانّیت می

که متوّجه حال خرابم شد، سریع کیسه را به داخل 

لباس زیرش بازگرداند و لیوان آبی برایم ریخت. 

طرفم گرفت و با لحن جعبه دستمال کاغذی را به

 نرمی گفت:

ربونت برم. گریه نکن خاله جان. حاال گریه نکن ق-

کنیم. که فهمیدیم درد چیه، درمونش رو هم پیدا می

اصاًل نگران نباش دورت بگردم. بذار ببینم... اون 

پرستار از ِکی با آقازاده بوده؟ فکر کنم... فکر کنم 

جا. قبل از اون، کجا حّتی قبل از اومدنش به این

 بودید؟
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کر کنم از وقتی که غیبش زد، ما... ما گیالن بودیم. ف-

جا آوردنش، این بال به سرش اومده که به اینتا وقتی

 بود.

جا براش پس هرچی که هست، پرستار رو اون-

گرفتن که تا االن هم باهاش بوده. یا سبیلش رو خیلی 

چرب کردن که مونده، یا چون بوی پول به دماغش 

رسیده، موندگار شده. تو آقازاده رو خوب 

 باهاش بد بوده؟ دونی که کیاختی؟ میشنمی

سمتش رفت، خود آن نامرِد اّولین کسی که فکرم به

ام را از همان آغاز شده بود. همانی که زندگی لعنت

ماجرا زهر کرده بود. چه کسی جز سهراب، 

صفت باشد که  جدان و حیوانتوانست چنین بیمی

 بخواهد چنین کاری با این مرد بکند؟
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که... باعث جدایی .. پسرعموی ناتنیش. اونیآره، آره.-

 ما شد.

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 پانصد_و_سی_و_سوم

 

 ای وای؛ خدا مرگش بده الهی.-

 ام را با دستمال تمیز کردم.زهرخندی زدم و بینی

 خدا مرگش داده.-
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خدا رو شکر. وگرنه از حرص و جوش اون دیگه -

 کردم!دق می

را پر آه بیرون فرستادم و ناالن نگاهش کرده و نفسم 

 زمزمه کردم:

 کار کنیم؟حاال تکلیف چیه خاله خوشی؟ باید چی-

کم خوب بشه. چون داروهاش حال آقازاده باید کم-

 ماهی طولخیلی اعتیادآور نبودن، پس شاید... یه یک

بکشه که بهتر بشه. باید از همین امروز شروع کنیم 

و عوض کنیم. حواسمون به غذاش لیلی. داروهاش ر

فرستم که چندتا داروی گیاهی باشه. آقا صابر رو می

بخش بهش بخورونیم، دیگه بخره. باید هم چندتا آرام

اش، که هم چندتا جوشونده برای تقویت حافظه

تاثیرات اون مریم ُگلی از مغزش بره. باالی یکی، 
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کنه. امیدوارم حداقل دوساله داره مصرفشون می

 روها مؤثر باشن و زودتر حال آقازاده هم بهتر بشه.دا

گفت. حاال که فهمیده بودیم خوشین راست می

دردش چه بود، درمان را هم پیدا کرده بودیم. تنها 

چه که سختیمان، عوض کردن داروهای یوسف با آن

جوشاند، بود. از الی همان خرید و مینرگس می

 گفتم: دفترم، تکه کاغذی کندم و رو به خوشین

خاله شما اسامی رو بگید بهم، من برم همین امروز -

 بخرم و بیارم. دیگه کار امروز رو به فردا نندازیم.

زنن، خداروشکر که هات برق میقربونت برم. چشم-

 باالخره حال جفتتون هم داره خوب میشه.

شد که چشمانم ندرخشند؟ قرار بود یوسف مگر می

 یکی اسمین یکیگمگشته بازگردد به دوران! خوش
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گیاهان و مقدارشان را گفت و نوشتمشان. دوباره 

کیسه را بیرون آورد و سعی کرد که گیاهانی، شبیه به 

گیاهان داخل کیسه را انتخاب کند که تاثیر مثبتی 

پرت قدری حواسدارند. امیدوار بودم که نرگس به

ها باهم نشود. خوشین باشد تا متوّجه تفاوت کیسه

 تاثیر بیشتر، دوبرابر مقدار داخل کیسه، گفت که برای

هایش را له کنم و ته کیسه بریزمشان ِهل بگیرم و دانه

تا بوی گیاهان دیگر را مخفی کند. در دل خدا را شکر 

کردم که خوشین را در کنار خود داشتم. اگر او نبود، 

مطمئنًا خیلی وقت پیش ناامید شده و به تهران 

 گشتم.بازمی

 

@|thecafeNostalgia| 
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 پانصد_و_سی_و_چهارم

 

هایمان با خوشین، تمام حواسمان پی طبق صحبت

دقیقه در نرگس و حرکاتش بود. کافی بود که یک

ت رفاش میآشپزخانه نباشد؛ خوشین به سراغ قوری

و دمنوشی که قباًل دم کرده بود را با محتوی آن قوری 

سیدم که مبادا نرگس بو ترکرد. اّما میجایگزین می

ببرد و چیزی از نقشه ما بفهمد. پس... بهتر بود که کار 

 های خودکردم. مثال به سراغ کیسه دمنوشدیگری می

 رفتم! نرگس می
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توانستم قضیه را با اعضای خانه نیز در میان می

ترسیدم. نگران بودم که مبادا دست بگذارم؛ اّما می

اشتنی یوسف با دیکی از اعضای خانواده دوست

هایم وقت تمام نقشهنرگس در یک کاسه باشد. آن

توانستم به شدند. هرچند، شاید مینقش بر آب می

چندنفر اعتماد کنم. چندنفر که خودشان را ثابت کرده 

بودند، که هیچ ارتباطی به نرگس و کارهایش ندارند. 

مثل نگار، و یا حّتی سزاوار! هرچند، سروگوش 

ید و امیدوار بودم که حداقل پرستار جنبیکی میاین

 برادرش را به خود او ترجیح ندهد! 

جلوی در اتاق سزاوار ایستادم و چند تقه به در زدم. 

باالخره پس از یک دقیقه، با وقفه و صدایی خفه 

 پاسخ داد:
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 کیه؟ -

 ام. میشه بیام داخل؟لیلی-

سریع در را باز کرد و از پشت در، سرکی کشید. 

کوتاه به راهرو و پشت سر من انداخت و نگاهی 

 زده گفت:درنهایت با لبخندی سرسری و شتاب

 البّته، بیا داخل.-

کردم در را کامل باز کرد تا داخل شوم. احساس می

که بدموقع به سراغش آمده بودم. مشغول انجام کاری 

طور باز رها کرد که آرام گوشزد بود؟ در را همان

 کردم:

 ببند.اگه میشه در رو -
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ر صدا نگاهم کرد. انگار منتظبا ابروهایی باالپریده و بی

ام بود تا درنهایت سر از مقصودم دربیاورد. ادامه جمله

 ام را گرفتم و آهسته گفتم:جلوی خنده

 قرار نیست بخورمت که! کار خصوصی دارم باهات.-

او نیز زمزمه کرد "دیگه بدتر!" و در را بست. لبخندم 

کردم و روی صندلی میز تحریرش وجور را جمع

سوی اتاق، روی تختش نشست و نشستم. او نیز آن

سمت جلو متمایل شد. دستانش را به هم گره زده، به

کرد با نگاه کردن به چشمانم سر که سعی میدرحالی

 از مقصودم دربیاورد، کنجکاو پرسید:

 قضیه چیه؟ -

 

@|thecafeNostalgia| 
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 صد_و_سی_و_پنجمپان

 

 بدموقع که مزاحم نشدم؟ کاری داشتی؟-

پوشیدم. نه بابا. از حموم دراومدم، داشتم لباس می-

خدا دارم پس در باز کردنم طول کشید. بهبرای همین 

 افتم، حرفت رو بزن!می

نفس عمیقی گرفتم و سعی کردم جّدی نگاهش کنم. 

و  مکردم پایین نگهش دارسپس با صدایی که سعی می

 شنیدیمش، گفتم:زور میشاید حّتی خودمان هم به
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دونی. که خب، چیزهایی درباره من میتو تا االن یه-

ها رو از همه، دروغ هم نیستن. اّما خیلی از واقعّیت

هایی که الزمه جز عموت، پنهون کردم. واقعّیتبه

 برات بگم تا... بتونم ازت کمک بگیرم.

 ترسون لیلی!داری من رو می-

خب... راستش وضعّیت ترسناکی هم هست. من... -

دیگه رو من و برادر بزرگترت، چندسالی هم

 هم عالقه داشتیم...شناختیم و... بهمی

ای ساکت دستی روی صورتش کشید و برای لحظه

 ماند. سپس زمزمه کرد:

واقعًا هم ترسناکه. فکر کن چندسال نامور رو تحّمل -

 کنی. بمیرم برای دلت!
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توانست قدر میام گرفته بود. مگر نامور چهخنده

 ترسناک باشد؟ 

که بیاد نه، منظور من... منظورم یوسفه. قبل از این-

های جا، باهم توی گیالن بودیم. من... ای فامیلاین

 نزدیک ناپدریش بودم و...

نخواستم بیش از این موضوع را باز کنم و بحث رابطه 

فتم شم. نفس عمیقی گرمان را به میان بکتلخ و پیچیده

 و ادامه دادم:

کردم اون از من جدا شد و یهو غیبش زد. فکر می-

که شاید گذاشته و رفته. ولی فهمیدم که کار، کار 

پسرعموی ناتنیش بوده. اون... یوسف رو چیزخور 

کرده بود. برای همین حدود دوسال ازش خبر 
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نداشتم. تازه تونستم ازش نشونی پیدا کنم و بیام 

 اسِم خواهرزاده خوشین...جا... بهاین

هردو دستش را به نشان ادامه ندادنم باال آورد و تند 

 گفت:

صبر کن ببینم، صبر کن! برگردیم عقب... تو و -

دیگه رو چندسال دوست داشتید و اون یوسف، هم

شناستت؟ بعد یوسف چیزخور شده؟ بعد تو االن نمی

 خواهرزاده خوشین نیستی؟

 

@|thecafeNostalgia| 
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 پانصد_و_سی_و_ششم

 

آره، و نه. من... فهمیدم که همین نرگس، کسی بود -

که سهراب، پسرعموی یوسف، اجیرش کرده بود که 

بهش دارو بخورونه تا گیج و منگ باشه و کال توی 

دونم که نرگس چرا و حال خودش نباشه. االن نمی

جا مونده، ولی مطمئنم که پشتش به یکی طور اینچه

که هست، یه توطئه گرمه. شاید هم به چندنفر! هرچی 

 خانوادگیه و تنها کسی که ازش مطمئن بودم، تویی. 

تو درباره این چیزها مطمئنی لیلی؟ آخه... با عقل -

 جور در نمیاد.

 کنجکاو و متعّجب نگاهش کردم.

 چرا؟!-
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نرگس... کسی بود که مادرم به خونه آوردش. -

جا بمونه. یادمه همون یعنی... یعنی اجازه داد این

اول، یه بحث هم داشتن. اّما یهویی  روزهای

 شون باهم بهتر شد.میونه

 نفسم را پر آه بیرون فرستادم و آرام زمزمه کردم:

تونی بگی که با عقل جور در طور میوقت چهاون-

نمیاد؟ خودت به رابطه مادرت و یوسف باهم فکر 

 و بلبله؟  شون گلکن. خیلی میونه

م اش درهقیافهانگشتانش بیشتر درهم پیچیدند و 

چیزها هم رفت. حق داشت؛ حّتی فکر کردن به این

 آور بود.عذاب

 راه هم نمیگی. ولی... اون مادرمه لیلی! خیلی بی-
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خونت یوسف هم برادرته سزاوار. نیست؟ هم-

 جای پدرت نیست؟نیست؟ به

 جای پدرم؟ وای... وای!به-

که عصبی و متفّکر از روی تخت بلند شد و درحالی

اش را جلوی داشت، دست مشت شدهم برمیقد

 دهانش گرفت.

اومدن یوسف، تقریبًا نزدیک زمانی بود که -

نامه پدرم رو بخونن. اگه یوسف خواستن وصّیتمی

شد و شرایط نرمالی داشت... اون... جانشین پدرم می

سهم ارث اون نسبت به ما، تقریبًا دوبرابر بود. اّما 

رو دید، گفت که  وکیل که وضعّیت روانی یوسف

فعاًل... فعاًل نامور باید اداره کارها رو به دست بگیره، 

 که حال یوسف بهتر بشه.تا وقتی
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 سپس از حرکت ایستاد و با حالی زار نگاهم کرد.

ها کار مادرم بود؟ مادرم اون طفلک یعنی همه این-

روز انداخت؟ با برادر من ومعصوم رو به این حال

 کار رو کرد؟این

آمد، فقط توانستم با صدایی که انگار از ته چاه درمی

 بگویم "متأسفم" و سرم را پایین بیندازم.

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 پانصد_و_سی_و_هفتم
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به روی تخت بازگشت و سرش را میان دو دستش 

که نگاهش را باال بیاورد، با صدای آنگرفت. بی

 ای گفت:خفه

تو چرا متأسف باشی؟ من باید با این خانواده  نه بابا؛-

قدر گند زدن به گل و بلبلم متأسف باشم که این

 دیگه. خدایا...زندگی هم

تونی درستش کنی سزاوار. اگه... اگه بخوای تو می-

 چیز رو درستش کرد.کمکم کنی، میشه همه

نگاهش را باال کشید. چشمان روشنش رنگ غبارآلوِد 

 بودند. غم به خود گرفته

میشه این گندی که زدن رو جمعش کرد؟ بعد از -

 همه بدبختی؟این



 

Romanzo_o 2446 

جا. خیلی ناامید امیدوارم... من چندوقته اومدم این-

ها بار تصمیم گرفتم برگردم تهران. شدم و شاید ده

ولی... تازه یه راه برای خالصی از این وضع پیدا 

 کردم. فقط نیاز به کمک دارم. من...

 انداختم و شرمگین ادامه دادم:سرم را پایین 

وقت بود که یوسف رو از دست داده بودم. خیلی-

حد کافی، زندگی به کامم زهر شده  نداشتمش و به

بود. کمکم کن حاال که جلو رومه، بتونم خود 

لم حد کافی د واقعیش رو ببینم و داشته باشمش. به

خون شده سزاوار... دل هردومون از این وضعّیت 

 خاطر برادرت... من هیچی، بهخون شده.

 حتمًا لیلی. هرکاری که از دستم بر بیاد، انجام میدم.-
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نگاه نمور و مشتاقم را باال آوردم و با لبخند پر اشکی 

 نگاهش کردم.

 ممنونتم.-

من ازت ممنونم که یه فرصت برای جبران بهم -

 کار باید بکنم؟دادی. بهم بگو، چی

ود را آرام کنم. به نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم خ

 ساعت روی میزش نگاهی انداختم و گفتم:

بار های دارو خوردن یوسف رو بلدم. یکساعت-

بار هشت شب. من و خوشین هشت صبحه، و یک

چندبار داروهای درحال جوش رو عوض کردیم، ولی 

ممکنه لو بریم. باید... کل کیسه و محتویاتش رو 

 عوض کنیم.

 ش نمیشه؟ متوّجه عوض شدن محتویات-
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خوشین چندبار امتحانش کرده. شاید باورت نشه، -

ولی فرق پونه رو از نعنا و بوی دارچین رو از زنجبیل 

های تونه تشخیص بده. چه برسه به این گیاهنمی

 هاش رودارویی. فقط هربار یه پیمونه از کیسه گیاه

جوشونه و براش مهم نیست که توی پیمونه چی می

 هست و چی نیست.
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Romanzo_o 2449 

طور طوری که خیلی خوبه. فقط... چهخب... این-

 باید کیسه رو عوض کنیم؟

 :تر گفتملبانم را با زبان تر کردم و با صدایی آرام

 کنیم نه، کنم!-

 جانم؟-

باید... باید اون رو بکشونی داخل اتاق خودت! -

کنه. اگه پیش با خودش حمل میکیسه رو اکثرا 

، جاستخودش نباشه، حتمًا توی اتاقشه. وقتی این

هاش رو... ازش قرض بگیر و جورایی لباس رویییه

 ها رو سریع عوض کن!کیسه

 ای مات نگاهم کرد و آرام پرسید:چندلحظه

 اگه کیسه پیشش نبود چی؟-
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گردم. یه کیسه همون لحظه، من میرم اتاقش رو می-

 مونه برای تعویض.ین هم دست من میجایگز

 باشه، انجامش میدم.-

خواست از روی تخت بلند شود اّما ناگهان موضوعی 

برایش یادآوری شد و مجّدد روی تخت نشست. با 

زده که هرآن امکان داشت از کاسه بیرون چشمانی وق

 بپرند نگاهم کرد و گفت:

 طور باید لباسش رو ازش بگیرم؟صبر کن ببینم! چه-

 نکنه منظورت اینه که...

 میان حرفش پریدم و تند پاسخش را دادم:چند

 دقیقًا منظورم همینه!-
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ای در سکوت خیره نگاهم کرد که خودم چندلحظه

، مگر راه دیگری ام گرفت. خب غیر از اینهم خنده

 هم بود؟

واقعًا فکر کردی که آبمون باهم توی یه جوب میره؟ -

بخوام خودش رو... دعوتش کنم اتاقم، بعد ازش 

 استغفراهلل!

بابا نمیگم که حتمًا آره! میگم در حد یه ژاکت -

 هاش همیشه پره!روییش، که جیب

طوره فقط ژاکت رو ازش بگیرم و بگم الزمش چه-

 دارم؟

کنه و ژاکت خالی میده وقت جیبش رو خالی میاون-

 دستت.

 و اگه خود کیسه رو بخوام؟-
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 لبخند پرحرصی زدم و گفتم:

 وقت سر و کارمون با مادر عزیزته!اون-

کنیم. بریم سراغ همون پس نه، این رو امتحان نمی-

نقشه زهرمار کشوندنش به اتاق خوابم و لباس 

ها پیش زمینه ها! فقط... ایندرآوردن و این داستان

طوری یهویی بهش بگم که عزیزم، خوان؟ همیننمی

 یه سر بیا بریم باال و آره؟
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دونی! اّما گذشته از هرطور که خودت صالح می-

آروم پیش بری. جوری نباشه شوخی؛ سعی کن آروم

 که مشکوک بشه و به خاک سیاه بشینیم! 

باشه، باشه. و... این قضیه باید چندهفته دیگه انجام -

 بشه؟

اّما باالخره باید با واقعّیت روی گفتنش را نداشتم. 

 شد!رو میروبه

نهایت تا چندروز دیگه. نباید بهبود وضع یوسف رو -

نیم توهم نمیبه تعویق بندازیم. تازه، بیشتر از این

ها، معّطل کنیم و با عوض کردن محتوی داخل قوری

کار رو پیش ببریم. هرآن امکان داره که مچمون رو 

 بگیره.
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ه بیرون فرستاد و سرش را به نفسش را با شّدت ب

کم داشت قانع نشان فهمیدن تکان داد. انگار کم

شد که باید دست بجنباند و کاری بکند. پس از می

دقایقی، و گوشزد چند نکته دیگر، از اتاقش بیرون 

آمدم و به آشپزخانه بازگشتم. خوشین تا مرا دید، 

 دنددرخشیطرفم پا تند کرد. چشمانش از اشتیاق میبه

 دفعه، قاصد اخبار خوشی باشد. و امیدوار بودم که این

زنه. گوش آقازاده توی حیاطه لیال. داره قدم می-

 شیطون کر، اون عجوزه باهاش نیست.

 مطمئنید خودش بود؟-

های خودم دیدم که از خونه آره مادرجان. با چشم-

بیرون رفت. از در پشتی آشپزخونه هم نگاه کردم، 
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ای قدم زد. االن هم زیر اون درخت دیدم یه چنددقیقه

 نویسه.چیزهایی میبید نشسته و داره یه

قدردان دستش را فشردم و از همان در پشتی، از 

آشپزخانه بیرون رفتم. خوشین آدرس درستی را داده 

فته خواب ر بود. در میان درختان تقریبًا خشکیده و به

خورد که سر خم باغ، بید مجنون سبزی به چشم می

ای نشسته بر روی نیمکت، پناه داده رده و به غریبهک

طرفش قدم برداشتم و امیدوار بودم که بود. آرام به

ای دور از او ایستادم و شنیدم متوّجهم شود. با فاصله

 کرد:که زیر لب زمزمه می

حرام است هر نفس بر ما... حرام است هر نفس... -

 خدایا، شروعش...
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ز به سرم هجوم آورد و یک آن، تمام خاطرات آن رو

نفسم را برید. برای من خوانده بود. او... این دوبیتی 

ای به شعر من گفته بود. خیلی عنوان جوابّیهرا به

اختیار نزدیکش شدم و با خوب به یاد داشتمش! بی

 لرزید، زمزمه کردم:صدایی که از شّدت بغض می

که ای لیالی دیوانه، حرام است هر نفس بر ما. -

 کامل، این بود. مصرع
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سرش را باال آورد تا نگاهم کند و آسمان آبی 

تر رفت تا من طرفنگاهش، نفسم را برید. کمی آن

باز نیز کنارش، بر روی نیمکت بنشینم. دفتر را نیمه

 نگه داشت و کنجکاو پرسید:

 ده بودم؟این شعر رو برای تو خون-

 خونده بودی.« من»آره؛ شعر رو برای -

تر شد. نفس تاکید کردم و نگاهش آشفته« من»روی 

 عمیقی گرفتم و به دفتر چشم دوختم.

 نویسی؟چیزی می-

هم ها و ابیاتش بهاین شعر توی ذهنم بود. هی مصرع-

 شدن. ریخته تکرار می
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خوای کمکت کنم؟ من... شاید شعر کامل رو می-

 ولی تا یه جاهایش رو... توی ذهن دارم. ندونم.

با تردید قلم را بین انگشتانش چرخاند و نگاه پر 

ابهامش را از من گرفت. دفتر را کامل گشود و 

که گوش به من سپرده بود، با لحنی جّدی اّما درحالی

 صدایی آرام گفت:

 بگو، بنویسم.-

 اگر غیبت کنم گاهی، تو عاقل باش و لطفی کن-

آن که بگذارد بیت را کامل کنم، خود زمزمه و پیش از 

 کرد:

ی شیدا... این مبر از یاد خود عشقت، بر این درمانده-

 رو من گفته بودم، نه؟
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 آره. یه بیت جوابّیه بود.-

به یکی از اشعار تو بود. شعرت رو توی کافه -

خوندی، پیش پدربزرگت و هدف من؟ فقط شنیدن 

 شعر از...

 اش را کامل کردم:مبهوت و ناباور، جمله

 از زبون شاعر عاشق بود؟-

آورد؟ یوسف... یوسف مرا به خاطر او... به یاد می

آورده بود؟ اشکم از چشمم چکید که به خود آمدم و 

 ام را گرفتم.سریع نم روی گونه

 کی گفته بود که من عاشقم؟-

انگار هنوز آن پرده ابهام جلوی دیدگانش بود. به یاد 

خواست به خاطر بیاورد. صندوقچه آورد اّما نمیمی
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خاطرات پیش رویش بود و فقط رمقی برای باز 

کردنش نداشت. من حّتی کلید صندوقچه را پیدا کرده 

و به دستش داده بودم، پس چرا خودش قدمی برای 

بیرون کشیدن خاطرات از آن صندوق پوسیده 

 داد؟نمی

 عاشق بودی لیال... نبودی؟-

 پای چشمم را تر کرد.قطره اشکی پس از دیگری 

 اگه نبودم که االن وضعم این نبود.-

و انگار که این نام برایش غریب اّما آشنا باشد، زیر 

 لب زمزمه کرد:

 لیال... لیال... چرا لیال؟ مگه تو لیلی نبودی؟-
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دیوانه را جستم / عهدم که آن  من آن لیالی خوش-

 ولی از بختم او انگار سر شیدایی بس دارد

دفترش را بست و کنارش، بر روی نیمکت قرارش 

طرفم چرخید و با چشمانی تنگ شده و داد. کامل به

نگاهی به من انداخت که انگار مشغول کندن زمین 

 ذهنش برای بیرون کشیدن گنجینه خاطراتش بود.
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کنم که حالم حساس میمن سر شیدایی دارم؟ من... ا-

 خوبه لیال. یعنی... لیلی... خدایا!

سرش را بین هردو دست گرفت و محکم فشرد. 

توانستم متوّجه شّدت فشار دستش، از روی می

قدر کالفه و عصبی لرزشش بشوم. حق داشت که این

شناخت. آشنای شناخت و نمیبه نظر برسد. مرا می

ات ار، او را مالقنزدیکی بودم که انگار برای نخستین ب

خواستم بیش از این عذابش بدهم. باید... کرده. نمی

گذاشتم. نگاه گذرا اّما عمیقی به باید تنهایش می

یوسف انداختم و سپس چشم از او گرفتم. از روی 

نیمکت بلند شدم و قدم اّولم را برداشتم که صدای 

 لرزانش، سر جا میخکوبم کرد.

 لیال؟ -
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که دوباره ناامید شوم. دوباره  ترسیدم.بازنگشتم. می

سرافکندگی و نگاه مبهمش برایم باقی بماند و من 

بمانم و آن حس پوچی و سرخوردگی. اّما با جمله 

 اش، نفسم را برید.بعدی

گرده جایی که آدم باالخره برمی»یادمه بهم گفتن -

و... « جاست. خاصیت وطن همینه!قلبش اون

روح و تن، تبدیل به روز، اون دونم. انگار اوننمی

وطن شده بود. یادمه... یادمه گفتم قلِب آدم، اون رو 

 کشونه جایی که جا مونده.می

سمتش چرخیدم و... وضعّیت او نیز دست کمی از به

که پلکی بزند، به نقطه نامعلومی من نداشت. بی آن

خیره و چشمانش سرخ شده بودند. انگار که دیگر 

 بار او قصد رفتن کرد. طاقت نداشت؛ بلند شد و این
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 من... بهتره برم. سرم درد گرفت. با اجازه...-

سعی کردم شعر آن روزم را به خاطر بیاورم. نخستین 

شعری بود که برای مجّله سروده بودم، نه؟ با زبانی که 

چرخید، به زور برای ادای کلمات در دهانم می

 کلمات را پشت هم چیدم.

روی انی همیشه / میخوابی و از چشم بیمارم گریز-

مانی همیشه / ای که با دشمن گفتی که میبا اینکه می

ای، با دوست رحمی! / نوبهار خلقی و با مدارا کرده

 من زمستانی همیشه...
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 پانصد_و_چهل_و_دوم

 

ان، پناه مانده در زیر بارقرار و بیقلبم مثل گنجشک بی

ا با آخرین رمق مانده در تن، به در و دیوار خود ر

کوبید و با درماندگی تمام، قصد رهایی و ام میسینه

آزادی داشت. دیدم که دستانش مشت شدند و دیدم 

که از فرط فشار انگشتانش، دستانش سفید شده بودند 

کرد. جا را تحّمل میو انگار به زور داشت جّو آن

کت ماندم و اجازه دادم برای امروز کافی بود دیگر. سا

 ام هم نیاز به زمانقرار درون سینهتا برود. گنجشک بی

داشت تا استراحت کند و در زیر همان باران اندوه و 
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 جانش را به در وغم، نفسی تازه کند تا دوباره تن بی

 دیوار بکوبد و بکوبد...

ها و روزها این دوری به درازا گذشت و شاید ساعت

رو شدن با او را نداشتم. بهندیم. دل روخبر مااز هم بی

که مرا تماشا کند اّما نبیند. پس به کنج خود بازگشتم 

و منتظر ماندم. چندروزی سخت و نفسگیر سپری شد 

و باالخره سزاوار به دیدنم آمد. گفت که ساعت ده 

صبح، نرگس را به اتاق خود دعوت خواهد کرد و 

ق او بروم و بهتر است من نیز در آن ساعت، به اتا

بگردم. در این چندروز گذشته، متوّجه تغییر رفتار او 

با نرگس شده بودم و دروغ چرا، از این سرعتش 

زده شدم! ساعت ده شد و دیدم که نرگس شگفت

پله خرامید. به محض آمدن صدای در سوی راهبه
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ها باال رفتم و وارد اتاقش شدم. به محض اتاقی، از پّله

ام را به بدنه را بستم، پیشانی که درب اتاقاین

اش تکیه زدم تا آرام بگیرم اّما با شنیدن صدای چوبی

ای از پشت سر خودم، نفسم در سینه حبس شد مردانه

 زده گشودم.و چشمانم را وحشت

 کنی؟کار میجا چیتو این-

طرفش چرخیدم و با دیدن یوسف، تعّجبم دوچندان به

 شد. ناخودآگاه پرسیدم:

 کنی؟کار میجا چیاینخودت -

اش گذاشت و نگاهی اش را روی بینیانگشت اشاره

 به در انداخت.

تر صحبت کن، متوّجه ما میشن. برای چی آروم-

 اومدی به اتاق نرگس؟
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باتردید نگاهش کردم. گفتنش جایز بود؟ در این 

توانستم تصمیم درستی بگیرم. امیدوار شرایط، نمی

 ه نرگس نباشد!بودم که حداقل یوسف در جبه

 اومدم دنبال داروهایی که پنهون کرده.-

 پس تو هم متوّجهش شدی لیال؟-
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زبانم بند آمد و با ابروهایی باالپریده نگاهش کردم. 

 اش گذاشت و کالفه گفت:دستش را بر روی پیشانی

آشکار میشه. من... تو رو یادم چیزهایی داره برام یه-

میاد لیال. یادم میاد که وسط دریا بودی که دیدمت! 

دانشگاه تهران رو یادمه. اون روزی که توی کافه باهم 

 خاطر نمیارم.اش رو... بهصحبت کردیم... ولی بقیه

اشک پای چشمم را پس زدم و با صدایی پر بغض و 

 لرزان گفتم:

د جا بریم. باییم و از اینبهتره زودتر کارمون رو بکن-

 باهم حرف بزنیم.

سرش را به نشان تأیید تکان داد و مشغول گشتن 

کشوها و کمد اتاق نرگس شدیم. باالخره کیسه را در 

ای که از خوشین زیر تختش پیدا کردم و با کیسه
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گرفته بودم، تعویض کردم. آن کیسه را مجّدد به داخل 

 لند شوم که یوسفلباس زیرم بازگرداندم و خواستم ب

 از پشت سرم پرسید:

 کجا گذاشتیش؟-

 ام گرفتم و از جا پریدم.دستم را به یقه

 جا! بریم بیرون؟هیچ-

ام دوخت که با ابروهایی باال پریده، چشم به یقه

زده از او رو گرفتم و از اتاق نرگس بیرون خجالت

که جستیم. به اتاق یوسف بازگشتیم و به محض این

ام رویم را برگرداندم و کیسه را از یقهدر را بست، 

ای کرد که کیسه را به روی بیرون کشیدم. تک سرفه

زده، دستانم را در هم قفل میزش گذاشتم و شتاب
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کردم. کیسه را از روی میز برداشت و درش را گشود. 

 ای کرد و آهسته گفت:به در اتاق اشاره

زده خوام سرکنی؟ کلید روی دره. نمیدر رو قفل می-

 بیان داخل.

سمت در رفتم تا قفلش کنم و نزدیک یوسف سریع به

شدم. این وضعّیت گیجم کرده بود. چرا جوری رفتار 

شناخت، اّما به وبیش میکرد که انگار من را کممی

آورد؟ یا شاید هم جز تصویری از روی خود نمی

دختری گیر کرده در قایق و دختری پشت میز کافه، 

ای که باهم داشتیم اشت؟ او... رابطهچیزی به خاطر ند

 را به یاد نداشت؟

 یوسف؟ ما... باید باهم حرف بزنیم.-
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ها نگاه کنیم. خوب به اینداریم همین کار رو می-

کن... من... من چند واحدی برای دروس طب سّنتی 

 هم گذروندم و این داروها؟

 گردان هستن؟مخّدر و روان-

 پرسید:سرش را باال آورد و آرام 

 تو هم فهمیده بودی؟-
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چندروزی میشه. برای همین... حالت بهتره. من... -

های نرگس رو عوض کردم. من قوری دمنوش

قدر من رو به یاد آوردی؟ تو... یوسف؟ تو... تو چه

 خاطر نداری، نه؟ای که داشتیم رو به چیزی از رابطه

وقفه ام را بیتوانستم جملهلرزید. حّتی نمیصدایم می

و بدون بریدنشان ادا کنم. نفس عمیقی گرفتم تا 

بغضم را فرو خورم. لعنت به این دل سست که با هر 

کرد تا لرزید و بغض مسخره را وادار میای، میجمله

 ام کند.خفه

 اراحتش را بهکیسه را به روی میز بازگرداند و نگاه ن

من دوخت. جلوتر آمد و آبی نگاهش را وصل 

چشمانم کرد و دست مرّددش را باال آورد تا بر روی 

ام بگذارد که ناخودآگاه چشم بستم و نفسم را در گونه
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ام حبس کردم. گرمای دستش را که بر روی سینه

صورتم حس کردم، جان به تنم بازگشت و توانستم 

صدای آرامش تسکینی بر  نفس بگیرم. و همان لحظه،

 روی زخم عمیق روحم شد.

هات نشون از یه غم عمیق میدن و از رنجش چشم-

 خودم متنفر میشم اگه مسّبب این غم، من باشم.

تو نبودی، کسایی بودن که باعث این حال تو و -

ی لیلی تو ندید»احوال بدتر من شدن. برام نوشتی که 

دی اّما... تو هم و برام حرف نز« که چه با من کردند...

 نبودی تا ببینی یوسف... ندیدی...

پس اون دختری که وسط دریا صیدش کردم، قلبم -

 رو دزدید؟

 تلخ خندیدم.
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خودت قلبت رو زده بودی سر قّلاب. من هم رو -

 هوا گرفتمش.

 اقبالی بودم من...پس چه آدم خوش-

در دل لعنتی به بخت و اقبال هردویمان فرستادم و 

آه بیرون دادم. چشم گشودم و از پشت  نفسم را پر

 پرده اشک، به چهره تارش خیره شدم.

حواست به خودت باشه. حالت داره بهتر میشه. -

دونی بیشتر غذا بخور. دیگه خودت دکتری، می

خوام دفعه بعدی که طور احوالت رو بهتر کنی. میچه

بینی، دیگه خبری از این شک و تردیدها من رو می

ام خودارم خودت رو ببینم یوسف... مینباشه. دوست 

 خودم رو ببینی. باشه؟
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سری تکان داد و از من فاصله گرفت. نفسش را کالفه 

 به بیرون فرستاد و آهسته زمزمه کرد:

خاطر مصرف نکردن این باید استراحت کنم. به-

کنه. داروها، بدن درد دارم. سرم هم... سرم هم درد می

حواس خودم نباشه، یکی اّما بهتر میشم. حّتی اگه 

 هست که حواسش به این درمانده شیدا باشه.
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خاطر داشت؟ هنوز هم مکالمه چندروز پیشمان را به

بر روی تخت نشست و کیسه را درون جیبش 

گذاشت. نگاه غمگینی به من انداخت و با لحن گرفته 

 باری گفت:وهو اند

قدری نباشه که من امیدوارم شّدت غم اون عشق به-

 شرمنده رفتار االنم بشم.

لبخند تلخی به رویش زدم و نگاهم را به فضای 

 بیرون پنجره دوختم.

وقت برای این دوری عذر موّجه داری. وگرنه هیچ-

 بخشیدمت.نمی

 کردم لبخندکه سعی میسپس نگاهش کردم و درحالی

 روی لبم بنشانم، نگاهش کردم.کجی به 
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من میرم بیرون. هرآن ممکنه نرگس بیاد. حواست به -

 خودت باشه... خداحافظ.

قفل در اتاق را آرام باز کردم و سرکی به بیرون 

کشیدم. انگار کسی آن بیرون نبود. یعنی نرگس از 

ترسیدم که در اتاق اتاق سزاوار بیرون رفته بود؟ می

ویشان را در وضعّیت بدی ببینم. سزاوار را بزنم و هرد

قصد کردم تا از جلوی در اتاقش رد شوم و 

طور، اندکی فالگوش بمانم! اّما از خودم قول همان

که اصوات زشتی شنیدم، گرفتم که به محض این

بالفاصله به آشپزخانه بروم! روی پنجه پا راه رفتم و 

هایم را کند کردم. همین جلوی در اتاق سزاوار، قدم

 جلوی در ایستادم، شنیدم که سزاوار از او پرسید: که

 طوره؟ بزرگه؟چه-
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و نرگس هم با صدای ضعیفی حرفش را تأیید کرد. 

هایی بلند، از در دستم را جلوی دهانم گرفتم و با قدم

ین ها پایاتاق فاصله گرفتم. همین که خواستم از پله

بروم، در اتاق سزاوار باز شد و ناخودآگاه سرم را 

پله به طرفشان چرخاندم. فاصله در اتاق او تا راهبه

رسید! به همین زودی کارشان تمام دقیقه هم نمی

خواست کش بیاید را شد؟! جلوی لبخندی که می

ای، نگاهشان کردم. نرگس با سرفهگرفتم و با تک

که لبخندی دیدنم ابرویی باال انداخت و درحالی

رم رد شد و از مغرورانه بر لب نشانده بود، از کنا

ها پایین رفت. بالفاصله سزاوار دستش را برایم در پله

هوا تکان داد و صدایم زد. سرم را به اطراف 

که کسی متوّجه ما نیست، مطمئن چرخاندم تا از این
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رفتم؟ کمی زشت شوم. در این موقعّیت به اتاقش می

نبود؟ نفسم را در سینه حبس کردم و جلو رفتم. 

ردم و با دستانی در هم گره زده، صدایم را صاف ک

 نگاهم را به پایین دوختم.

 تونستی عوض کنی؟-

 آره، تونستم.-
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 کجا گذاشتیشون؟ جاش امنه؟-

 زده گفتم:نگاهم را کمی باال کشیدم و خجالت

 دست یوسفه. من... من دیگه برم.-

از او رو بگیرم که بازویم را گرفت و مرا به و خواستم 

 داخل اتاقش کشاند.

صبر کن ببینم! بیا داخل، بذار برات تعریف کنم که -

 شد!چی

وپرت کرد؟ چرا چرتداشت درباره چه صحبت می

گفت؟ چرا باید آن چیزها را برای من تعریف می

کرد؟ با چشمانی که هرآن امکان داشت بیرون می

اش را فرو خورد یا یره شدم که خندهبپرند، به او خ

حداقل سعی داشت که همان ته مانده لبخند روی 

 لبانش را هم پاک کند اّما چندان موفق نبود.



 

Romanzo_o 2482 

های روی تخت را که لباسدر اتاق را بست و درحالی

 کرد، گفت:جمع می

 نترس بابا، قرار نیست بخورمت که!-

 خب... االن موقعّیت خوبی برای حضور من توی-

 این اتاق نیست. گفتم... گفتم شاید کار داشته باشی.

 سرش را از روی شانه چرخاند و سؤالی نگاهم کرد.

 یعنی چی؟-

 که... چیزه... نرگس و تو...یعنی این-

 سرش را تکان داد.

آهان؛ اون رو میگی؟ بابا کاری نکردیم که! بهش -

گفتم چندتا لباس دخترونه گرفتم برای توّلد مانا، اّما 

اش هست یا نه. گفتم تو و اون دونم که اندازهنمی



 

Romanzo_o 2483 

سایز هستید و بیا بپوش ببینم تنش میشه باهم هم

 اصاًل؟ یه دست هم خودش پسندید، ازم رشوه گرفت!

... شدم. پسوگویشان میکم داشتم متوّجه آن گفتکم

زدند؟ مطمئن بودم درباره اندازه لباس باهم حرف می

ه هایم رنگ گرفتده و گونهکه خون به زیر پوستم دوی

ای کردم که سرفهبودند. رو از سزاوار گرفتم و تک

که سعی داشت خنده کالمش را جلوتر آمد و درحالی

 پنهان کند، پرسید:

ای برداشت کردی؟ ببینم... چی شنیده تو چیز دیگه-

 طوری داری سرخ و سفید میشی؟بودی که این

 ره شدم.نگاهم را از دیوار گرفته و به سقف خی

هایی درباره اندازه لباس شنیدم، دونم. یه حرفنمی-

 بد متوّجه شدم و فرار رو بر قرار ترجیح دادم!
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دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد و با صدای 

 بلندی، شروع به خندیدن کرد.
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ان منحرف کننده بود؟ وگویشخب به من چه که گفت

 شاید سؤال سزاوار مشکلی نداشت، اّما آن عشوه

صدای نرگس؟ مطمئنًا یک مشکلی داشت که 
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هایم هم سرخ شده بودند! سرم را تند به دو گوش

 طرف تکان دادم و رو به سزاوار گفتم:

وقت پیش جرئت نداری این موضوع رو هیچ-

 ها! فراموشش کن.بکشی

ش رو دارم؟ فقط جان من، مگه جرئت پیش کشیدن-

 نخواه که فراموشش کنم.

زمان با بیرون سرم را به نشان تأسف تکان دادم و هم

 فرستادن کالفه نفسم، گفتم:

راستی امروز یوسف رو دیدم. توی اتاق نرگس، -

دنبال همین داروها بود. داروها رو دادم بهش. خودش 

 داره کمهم انگار فهمیده بود که چی به چیه. اون... کم

 به خاطر میاره.
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ای را از پشت میز تحریرش جلو کشید تا صندلی

رویش بنشینم و خود نیز به روی تخت رفت و لبه آن 

 نشست. بالشتی به بغل گرفت و کنجکاو، نگاهم کرد.

 کار کنید؟که حالش بهتر شد، چیقراره بعد از این-

ای باال انداختم و به فضای بیرون از پنجره خیره شانه

قدری خوب بود که دلم قدم زدن م. هوا بهشد

خواست. البّته فقط موضوع هوا نبود؛ بلکه احوال می

 دلم هم خوب بود. 

ام. شاید تا االن، گردم تهران. میرم پیش خانوادهبرمی-

 ها از آسیاب افتاده باشه و پیگیر من نباشن.دیگه آب

 پیگیر تو؟-

 گرشلبخند تلخی زدم و به سزاوار و چشمان پرسش

 خیره شدم.
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سری ماجراها داشتیم و... من من و یوسف باهم یک-

شاهد یه قتل توسط مامورهای ساواک بودم. برای 

همین، دنبالم بودن و... مجبور شدم حّتی اسمم رو 

عوض کنم. این لیلی عنقا، قباًل لیال سحابی بود. بهم 

گفتن که دیگه نباید از اسم و فامیلی لیال استفاده کنم 

تونست پیگیر و جویای من حّتی اگه یوسف میو... 

 تونست پیدام کنه.باشه، باز هم نمی

یعنی وقتی اسمت رو عوض کردی که یوسف -

 پیِشت نبود؟

ترین ترین و کثیفیوسف گم شد. توی سخت-

روزهای عمرم، تنهام گذاشت. البّته تقصیر خودش هم 

نبود، از من گرفتنش. زندانی شدم. بهم سختی و 

و عذاب دادن. چندماه توی اون سلول، به  گرسنگی
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اندازه چند قرن گذشت. همون پسرعمویی که اون بال 

رو به سر یوسف آورده بود؟ احتمااًل توسط پدرزن و 

تر از زن خودش به قتل رسیده بود و دیواری کوتاه

لیال وجود نداشت که بخوان بندازن گردنش. پس... 

تهش رسید به من پاسوِز گناه دیگرون هم شدم و... 

 عوض کردن اسمم.
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باز خداروشکر که اون عوضی ُکشته شد؛ وگرنه -

 رسیدم.خودم به حسابش می

نه توروخدا؛ بسه. این مّدت به حّد کافی حرص و -

خواد جوش خودم و بقیه رو خوردم. دیگه تو نمی

 کثیف کنی!خون خودت رو 

 چه لبخندی به هم زدیم و آرام گفت:نیم

من تازه شما دونفر رو توی این خونه پیدا کردم. -

 خواید برید؟وقت میاون

 هنوز یوسف که حرفی نزده سزاوار.-

 سرش را تکان داد و زمزمه کرد:

درسته. اّما مسّلمًا نمیاد تو رو ول کنه و بچسبه به -

 عاشقشن!  ای که همه اعضای خانوادهخونه
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تر شد و از روی صندلی بلند شدم. لبخندم پررنگ

 طرف در اتاق رفتم و در همان حال، گفتم:به

تونی بیای و بهش سر هروقت دلت تنگ شد، می-

جا بزنی. خدا رو چه دیدی، شاید تو هم همون

 موندگار شدی.

ام کند و تا جلوی در اتاق آمد. بلند شد تا بدرقه

ره به چشمانم، از صمیم قلب و جلوی در ایستاد و خی

 با لحنی پر محّبت گفت:

خوام. همین که هوای ها رو میبرای جفتتون، بهترین-

هم راحته. طوری داشته باشید، خیال منهم رو این

حّتی اگه دیگه نبینمتون هم آب توی دلم تکون 

 خوره.نمی
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قدر قدردان او و زحماتش دانست که چهفقط خدا می

م. خداحافظی کوتاهی کردیم و به برای یوسف بود

خانه خوشین رفتم تا برای چندساعتی، استراحت کنم. 

این یکی، دو ساعتم، به اندازه چندروز از من انرژی 

گرفت و نیاز داشتم تا کمی بخوابم تا بتوانم سر پا 

 بمانم...

زیر همان درخت بید فرتوت نشسته بودم. هوا تاریک 

اد برده بود که باید شده بود اّما انگار صابر از ی

های حیاط را روشن کند. دفتر یادداشتم را اغچر

م. دلم آمده شدبرداشتم و مشغول نوشتن اّتفاقات پیش

اش را هم از دست بدهم. خواست حّتی یک ثانیهنمی

آوری که با سزاوار داشتم خصوصًا آن مکالمه خجالت

 های تند و هراسانی را شنیدم و سر باالرا! صدای قدم
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آوردم. از قامت بلندش، شناختمش. نور اندکی از 

قسمت حیاط  پنجره اتاق و ایوان خانه  خوشین به آن

تابید و اندکی، فضا را روشن کرده بود. جلوتر آمد می

اش، نفسم بند آمد. و با دیدن چهره در هم و گرفته

خواستم خیلی دیدمش؟ نمیچندروز بود که نمی

شت از این دوری تحت فشار بگذارمش و دلم دا

 ترکید. می
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به من رسید و به پایش بلند شدم. مجالی برای حرف 

درنگ، بغلم کرد. انگار که پس از زدن به من نداد و بی

قراری، قلبم باالخره جای خود را ها بیروزها و ماه

ود داشتنی خ دیرین و دوست پیدا کرده بود. به آشیان

بازگشته بود و چه بهتر از آرامش گرفتن در مأمن 

خود برای آن دل ویرانه من؟ صدای پر هراس و 

 آشوبش در زیر گوشم، دلم را لرزاند.

های پازل االن باهم جور دراومدن لیال. از تیکه-

طور تونستی یادآوریشون، دلم هزارتیکه شد. چه

ما  طوری اّما کنارم نباشی؟ چههمه مّدت پیشم باشاین

 رو از هم دریغ کردی لیال؟
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ها گم ام در میان آواز جیرجیرکهق خفهصدای هق

اش تکیه زدم و شده بود. صورتم را به قفسه سینه

یدم ترکاشک ریختم. داشتم از شّدت بغض و گریه می

هایش، و او نیز دست کمی از من نداشت. لرزش شانه

آلودمان اگر این وضعیت غم کرد وخون به دلم می

شک از فرط گریه، آن کمی دیگر هم ادامه داشت، بی

 رفت.مانده جان هم از تنم میته

من نخواستم که دریغ کنم. اگه به من بود، همون دم -

گرفتم و تو رو با خودم که دیدمت، دستت رو می

جا. ترسیدم. صاحب داشتی اینبردم. ولی میمی

 دقیقه بیشتر باهات تنها باشم...ذاشتن حّتی چند نمی
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عقب کشید و دستانش را قاب صورتم کرد. نگاهش 

بین دو چشمم در چرخش بود. با لحنی آرام اّما 

 آلود پرسید:غم

شد توی این چی بهت گذشت دورت بگردم؟ چی-

 مّدت؟ 

دستش را گرفتم و او را دعوت به نشستن کردم. حّتی 

کرد. صمیمانه، نمیای هم دستانم را رها برای ثانیه

فشرد. انگار که تنگ و غریب دستم را میدل

اش را از خواست همه اندوهش ناشی از دوریمی

همین راه دور کند. سر انگشتان و پشت دستانم را 

بوسه باران کرد و چشمان خیسش، به چشمانم دوخته 

 شد.
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تو یهو نبودی یوسف. نیومدی دنبالم. رفتی. غیبت -

ها من که... اونکه نیازت داشتم. وقتیهم وقتیزد. اون

خواستن طناب دار رو توی انباری زندانی کردن و می

بندازن دور گردنم، که بگن از عشق جهانگیر خودم 

 رو کشتم...

 ناباور و ناالن گفت:

خدایا... چی به سرت آوردن عشق یوسف؟ اون -

روز که سردرد داشتم، آورد بهم یه پدر... یهسهراب بی

کنه. چندساعت داد. گفت حالم رو خوب می دمنوش

بعدش دوباره یه سردرد بدتر از همون گرفتم. هی 

زاده جلوم رو خواستم بیام سراغت، اّما اون حروممی

قدری از داد دستم. اونگرفت و یه لیوان دیگه میمی
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خود شده بودم که دیگه نفهمیدم کجا سیر خود بی

 د بیرون. کنم. فکر کنم من رو از خونه برمی
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پس... سهراب او را از خانه بیرون برده بود؟ ناباور 

دستم را جلوی دهانم گرفته بودم و وقتی به 

 جایش رسید، تند پرسیدم:این

 کجا رفته بودید؟-
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دونم کجا. ولی... تخت فلزی داشت. شبیه هتل نمی-

هم تیمارستانی، جایی. همه مریض بودن بود. شاید

جا اومد. دیدم که یه انگار. همین دختر عوضی هم اون

کیف بزرگ از سهراب گرفت. حتمًا توش پول و طال 

و داروها بود. بعد از اون بود که... چیزی نفهمیدم. 

انگار اصاًل توی این عالم نبودم. هرازچندگاهی، 

یا به تأخیر  شدن وتر میها یا کمکه دمنوشوقتی

آوردم اّما... خاطر میچیزهایی رو بهافتادن، یهمی

هات شدم لیال. شرمنده دل تونستم. شرمنده چشمنمی

 خودم و خودت شدم...

داری دادنش دستش را صمیمانه فشردم و برای دل

 گفتم:
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مونه برای مسّبب این بالها. سهراب که شرمندگی می-

کسی باید  گویا همون دم فوت کرد. این وسط،

شرمنده بشه که تو رو توی اون وضعّیت نگه داشت. 

هایی که قبول کردن بازی کثیف سهراب اون عوضی

 رو ادامه بدن.

 ید:وار پرسپچرنگی افتاد و پچمیان ابروانش گره کم

 منظورت کیه؟ نکنه... نکنه برادرهام...؟-

 سریع گفتم:

 رو نه، نه. شاید تنها کسایی که بعد از عموت هوات-

داشتن، سزاوار و نامور بودن. خصوصًا سزاوار که 

 واقعًا سنگ تموم گذاشت. مشکل... مشکل نامادریته.

ای ساکت ماند و به من خیره شد. سپس نفسش لحظه

 را محکم به بیرون فرستاد و گفت:
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شد. و هرحال آخور نرگس باید از یه جایی پر میبه-

 تر از نامادری من؟ کی مایل

سرش را به عقب متمایل کرد و صاف نشست، 

چنان دستانم را رها چشمانش را بست. اّما هم

 کرد.نمی

باید با عموم صحبت کنم. باید بهش بگم که قضیه -

کنن که چی بوده. اگه پنهون نگه داریم، فکر می

 ترسیدیم. باید باهاشون رودررو بشیم.

مطمئنی یوسف؟ دردسر نشه برامون؟ ما... تازه داریم -

 ها.گیریمن روزهای سیاهمون فاصله میاز او

آره. اگه آروم و ساکت سرمون رو بندازیم پایین رو -

طوری بشه. خوام اینداره. نمیبریم، هوا برشون می
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شتر کم بیباید با عموم حرف بزنم. اّما قبلش باید یه

 استراحت کنم. حداقل تا فرداصبح...
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ماندن در حیاط را جایز ندانستیم و به خانه بازگشتیم. 

دیدند، وگرنه همه اهل خانه نباید ما را باهم می

ا جشد. نرگس باید همینهایمان نقش بر آب مینقشه

شد. ماند و مسّبب ادامه حال یوفسم باید تنبیه میمی
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شت. من داخل خانه شدیم و یوسف به اتاقش بازگ

کردم. پشت در اتاق اّما، باید با عموی او صحبت می

کارش ایستادم و در زدم. به ثانیه نکشید و مرا به 

داخل اتاق دعوت کرد. سالم که دادم، سرش را از 

های پیش رویش باال آورد و به محض روی برگه

دیدنم، لبخندی به رویم زد. از پشت میزش بلند شد و 

زده از . قدردان و خجالتمرا دعوت به نشستن کرد

احترامی که گذاشته بود، روی صندلی نشستم و به 

 چشمان منتظرش چشم دوختم.

 بله دخترم؟ کاری داشتی؟-

بله. راستش... اومدم بهتون یه خبر خوبی بدم و -

 ازتون یه درخواستی هم داشته باشم.
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اش را بر روی میز کنجکاو، دستان درهم گره خورده

لو متمایل شد. نگاه جّدی اّما سمت جگذاشت و به

 مهربانش را به من دوخت و گفت:

 بفرما، سر و پا گوشم.-

این پا و آن پا کردن جایز نبود. نفس عمیقی گرفتم و 

 شروع به حرف زدن کردم.

حال یوسف بهتر شده. منظورم اینه که... اون تقریبًا -

خاطر بیاره. فردا قراره در چیز رو بهتونسته همه

که چی به سرش اومد، با شما مفّصل صحبت  بارهاین

کنیم. اّما قبلش، گفتم مزاحمتون بشم که هم خبرش 

رو بهتون بدم تا شوّکه نشید، و هم ازتون یه 

 درخواستی داشته باشم.

 طوری؟یوسف حالش بهتر شده؟ چه-
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و نگاهش را به در اتاق دوخت. انگار که همان لحظه 

که د. برای اینسوی اتاق او پروار کنخواست بهمی

جلویش را بگیرم، با لحنی که در ذوقش هم نزده 

 باشم، گفتم:

بله. ولی االن رفت تا استراحت کنه. دوره بهبودیش -

ز ست که اتر باشه. تازه یکی، دوهفتهممکنه طوالنی

بارش دور شده و نیاز به استراحت اون وضعیت اسف

 زیاد و تقویت کردن خودش داره. 

نمیشه! خدا رو شکر که تو سر راهم  خدایا... باورم-

قرار گرفتی دخترم. من حّتی فکر بهتر شدنش رو هم 

 کردم...نمی

توانست او را به نزد پزشکی برای چرا؟ مگر نمی

 اش ببرد؟ حرفم را به زبان آوردم، که گفت:معالجه
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وضعیت یوسف جسمی نبود. حال روحیش بد بود. -

دنش فرستابردمش پیش دکترها، میاگه می

دونم، یه دیوانه خانه دیگه. دارالمجانین. یا چه می

 ها...تونستم امانت برادرم رو ببرم بین دیوانهنمی
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 تونستید از یه دکتر سوال کنید.حداقل می-
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خاطر وجه خانواده کنی دکتر خبر نکردم؟ بهفکر می-

خواستم آبرو و شد جایی ببرمش... چون... نمینمیکه 

شهرتی که چند نسل براش زحمت کشیدن، با یه 

برچسب خراب بشه. برای همین، به خونه آوردمشون. 

حّتی وقتی خودم در خونه نبودم هم باز چند پزشک 

کردم و شهرو حواسش به تیمار رو به خونه دعوت می

 یوسف بود.

 شهرو خانم؟ -

 ر؟طوآره، چه-

آهسته سرم را به نشان تأسف تکان دادم و زیر لب 

 گفتم:

ادامه این بحث بمونه برای وقتی که یوسف اومد. -

 چیز رو بهتون توضیح میده.خودش همه
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حرف اّما عمیق نگاهم کرد. سپس به ای بیچندثانیه

 تأیید حرفم گفت:

 یکی کارت چی بود؟باشه دخترم. حاال بگو، اون-

آشنایی توی تهران دارم که باید راستش... من یه -

اش، دست وکیل شماست. باهاش تماس بگیرم. شماره

 تونم برم داخل شهر و... بهمنتها این وقت شب، نمی

 همین خاطر، گفتم مزاحم شما بشم.

آهان، شماره تماس همون آقایی که هرچندروز -

 پرسه؟زنه و احوال تو رو میبار زنگ مییک

و ناباور نگاهش کردم. واقعًا  ابروهایم باال پریدند

زو و سراغ من را صدرا به عموی یوسف زنگ می

 گرفت؟می

 صدرا حکمت بود؟ شما مطمئنید؟-
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گفتم که شناسمش دیگه. هروقت هم میآره، می-

گفت نیازی نیست و همین خودش رو صدا بزنم، می

که فهمیده حالت خوبه، کافیه. خیلی هوات رو داره 

 انگار. 

ه آخرش جوری بود که انگار بخواهد و این جمل

بازخواستم کند و درباره رابطه من و صدرا بداند. 

 لبخند پر تنشی زدم و تند گفتم:

جا خیلی بهم لطف کرده. همون مأموری اون تا این-

جا فرار کنم و لیلی عنقا رو بود که... کمکم کرد از اون

 متوّلد کرد. خیلی بهش مدیونم.

مرد دیدار کنم. مأمور ن جوانهم باید با ایپس من-

نظامی بود دیگه؟ ارزش یک ارتقاء درجه رو حتمًا 

 داره. 
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ای را که شمارهتلفنش را برداشت و درحالی

 گرفت، ادامه داد:می

جا. بگو باهاش حرف بزن، بهش بگو بیاد این-

 خوام ببینمش. می
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هیجان به وجودم سرازیر شد و لبخندی به پهنای 

صورت زدم. صدرا؟ در خانه عموی یوسف؟ تلفن را 

 سمتم کشاند و لبخندی به رویم زد.آرام به

راحت حرفت رو بزن دخترم. من از اتاق میرم -

 بیرون.

گوشی تلفن را بین دو دستم گرفتم و به گوشم 

جا  ی لبانمچسباندم. لبخندی به پهنای صورت، بر رو

خوش کرده بود. چندین بوق خورد و صدای 

ناشناسی پشت تلفن پیچید. جلوی اشتیاق خود را 

سوی گرفتم و لحنم را جّدی کردم. سپس به مرد آن

 پرسید، گفتم:خط، که نام و نشانم را می

من یکی از آشنایان آقای حکمت هستم. براشون -

 خبر دارم.
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 نم.زخبر؟ باشه، بمون االن صداش می-

طور چرا صدرا شماره تلفن خانه را نداده بود که این

برای تماس گرفتن با او، متوسل به دروغ نشوم؟ 

 خواستم حّتی از رویکشیدم و نمیسختی نفس میبه

نفس کشیدنم، متوّجه اشتیاقم شوند. باالخره صدای 

الو گفتنش را شنیدم و خود را معرفی کردم. داشت 

حالی صدایش را ه خوشکرد کاش را میتمام سعی

پنهان کند اّما چندان هم موفق نبود. گوشی را بین 

 جا کردم و به گوش دیگرم چسباندمش.دستانم جابه

 طوره؟حالت خوبه صدرا؟ اوضاع چه-

 گفتم کهخوبه، شکر. منتظر تماست بودم. هی می-

گیری. فکر کردم طرف رو که امروز، فردا ازم خبر می

 راموش شدم.دیدی، من دیگه کاًل ف
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تونم حّتی چشم ببندم روی این چه حرفیه؟ مگه می-

اون لطف و محّبتی که بهم داشتی؟ خودت هم خوف 

 قدر برام عزیزی.دونی که چهمی

ای، پشت تلفن ساکت ماند. سپس نفسی برای ثانیه

 گرفت و پرسید:

 بگو که زنگ زدی تا خبر خوش بدی.-

امروز باهم آره... زنگ زدم بگم که شد صدرا... -

صحبت کردیم. باالخره! باید باهات حرف بزنم. کلی 

 شون رو برات تعریف کنم.حرف دارم. باید همه

تونم تا خوندن خوای یه خالصه بگی؟ نمیمی-

 هات صبر کنم!یادداشت

 با خنده گفتم:
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 مگه قراره باز بری سراغ دفتر من؟-

قرار نیست برم؟ اذیت نکن. مگه میشه گزارش کار -

 نم؟نخو
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زد اّما منظورش برای من داشت دو پهلو حرف می

 گفت که قرارزبانی میواضح و رسا بود. با زبان بی
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قدر است دفتر خاطراتم را بگیرد و بخواند! آدم چه

 پررو؟!

 خاطرات شخصی نیستن؟-

خوندم، هایی که نباید میبعد از خوندن همه اون-

دیگه من و شما شخصی و غیرشخصی نداریم. حریم 

 مت؟بینمعناست! راستی، ِکی میخصوصی کاماًل بی

 باخنده گفتم:

نمه آبرو بمونه برای من! حاال بذار این دم آخری یه-

ی بینیم... کاماًل بستگدیگه رو میکه ِکی همدرباره این

کت کنی و بیای به خودت داره که ِکی بخوای حر

 شیراز!

بار، سکوتش کمی به درازا دوباره سکوت کرد و این

های پرهیجانش را پشت خط انجامید. صدای نفس
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طرز شنیدم و دروغ چرا، من هم از دیدنش بهمی

 عجیبی ذوق داشتم.

بسیارخب. پس باید شیراز ببینمت؟ قرار نبود -

 اطالعات رو تهران تحویلم بدی؟

خاطر تشریف بیارید شیراز، بلکه بهنه قربان. باید -

تون، کام ما تشکر عموی یوسف از شما و ارتقاء درجه

 ای که قراره ازتون بگیریم، شیرین شد!هم با شیرینی

 انتظارش رو نداشتم!-

 خندیدم.

 اّما من داشتم. الیق رسیدن بهش هستی.-

خالی، بهتر از ودرسته... باز یه درجه خشک-

 چیزه.هیچ
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 کم محو شد و آرام پرسیدم:کم امخنده

 ای رو داشتی؟انتظار چیز دیگه-

بار، تلفن را به دهانش صدایش را پایین آورد و این

 تر صحبت کند.چسباند تا با صدایی آرام

المثل ترکی هست که دوستم برام معنیش یه ضرب-

ها باید پاهاشون رو به اندازه لحافشون کرد. میگه آدم

 دراز کنن. فکر کنم شرح حال منه. به همین هم قانعم! 

که به من مجالی برای فکر کردن یا پاسخ دادن آنو بی

 بدهد، صدایش را صاف کرد و گفت:

م. افتصبح راه میفرداهرحال؛ من فرداشب، یا پسبه-

ذارم. دم و اون رو در جریان میبه مافوقت اطالع می

 تونم اومدنم رو به تعویق هم بندازم.خوای، میاگر می
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هایش بودم و اصاًل دّقتی به مفهوم در فکر حرف

جمالتش نداشتم. حواسم را جمع کردم و با صدایی 

 آهسته گفتم:

یم، به جا مهمونشون باشنه، بیا. چندروز هم این-

 خوره. کسی برنمی
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 لبخندی زدم و ادامه دادم:
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باهم میریم شیرازگردی. من از وقتی اومدم، نتونستم -

جا برم. ولی یه نظر شهرش رو دیدم، خیلی هیچ

 گلیش!جذابه. خصوصا دخترهای با چادر گل

 میدم؟منظورت رو نفه-

هرحال نمیشه که فقط یه دختر به شیراز بدیم. باید به-

 جا عروس ببریم یا نه؟یه دختر هم از این

 بار صدای او هم رنگ خنده به خود گرفته بود.این

خواد شما به فکر من باشی. همین که گلیم نمی-

خودت رو از آب بیرون کشیدی، برای هردومون 

 کافیه!

سوی گر شخصی از آنکمی دیگر هم حرف زدیم و ا

کشید. مان به درازا میزد، مکالمهخط صدایش نمی

اش گذاشتم و نفسم را پر گوشی تلفن را روی شاسی
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آه بیرون فرستادم. از اتاق بیرون رفتم و با چشم، به 

دنبال عموی یوسف گشتم. صدایش از طبقه پایین 

آمد. شرمنده او هم شده بودم که وسط کارش، می

جبور شد که از اتاقش بیرون برود. خاطر من مبه

پله بروم که شخصی از انتهای سمت راهخواستم به

 راهرو صدایم زد:

 پیس پیس!-

متعّجب سرم را چرخاندم و با دیدن یوسف، زبانم در 

دهانم خشک شد. نگاهی به دوطرف انداختم  پس از 

سمتش که مطمئن شدم کسی در راهرو نیست، بهآن

ش ایستادم و تا خواستم چیزی قدم تند کردم. مقابل

بگویم، مچ دستم را گرفت و مرا به داخل اتاق کشاند. 

بالفاصله در اتاق را قفل کرد و به در تکیه زد. من که 



 

Romanzo_o 2520 

تا آن لحظه ساکت و مبهوت سر جایم خشکم زده 

ای زدهبود، باالخره دهان باز کردم و با لحن شگفت

 پرسیدم:

 کنی؟کار میداری چی-

 نشینی!به هم دعوتت کردم-

 نشینی نصفه شبی؟هم-

طرف تختش رفت و رویش نشست. لبخند نصفه به

 ای به رویم زد و آرام گفت:نیمه

 نشینی.خب اسمش رو بذار شب-

طرفش برداشتم و نزدیکش، کنار با تعّلل چند قدمی به

که پنجره ماندم و به بیرون چشم دوختم. بدون این

 نگاهش کنم، پرسیدم:
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 استراحت کنی؟تو نباید -
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جا لیال؟ که فکر کردی برای چی آوردمت این-

 استراحت کنم!

طرفش چرخیدم و نگاهش با ابروانی باال پریده به

 کردم.

 چی؟-
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پاهایش را هم بر روی تختش جمع کرد و همان 

 شد.مانده لبخند روی لبش هم محو ته

خاطر مصرف تونم راحت بخوابم. بهچندشبه نمی-

نکردن اون داروهاست. جدای بدن درد و استخون 

جا درد و سردردی که همیشه دارم... گفتم بیای این

 که... راحت بخوابم.

نزدیکش، کنار تختش ایستادم و دلسوزانه نگاهش 

 کردم. پسرک عزیز من... چه بر سرت آورده بودند؟

 وسف؟کار کنم یچی-

 ابرو، به کنارشوگوشه پتویش را باال برد و با چشم

 کرد. اشاره

 ام، قولجا بخوابی؟ من خستهتونی امشب رو اینمی-

میدم به محض آروم گرفتنم، بیهوش بشم! فقط... 
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خوام از خواب بپرم یا بد خواب بشم. وقتی نمی

 باشی، خیالم راحته. خوابم هم سنگین میشه.

خوشین هم نگفتم که شب رو... نمیرم آخه... من به -

 جا.اون

 ممکنه دردسر بشه برات؟-

 کمی فکر کردم و آرام گفتم:

به خوشین گفته بودم... گفته بودم که نامزدیم. فکر -

 نکنم دردسرساز بشه برام.

 جا.بقیه هم اهمّیتی ندارن. بیا این-

 به که کمرش کاماًلکمی بیشتر به عقب رفت. تا جایی

ید و نصف بیشتر تخت خالی ماند. دستش دیوار چسب

را برای بالشت سر من شدن، دراز کرده بود و 
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کشیدم که بگویم برای نخستین شب پس خجالت می

از حد بود! اّما از  همه دوری، این نزدیکی بیشاز این

تر بود و گذشتم، سخن دوست خوشهر چه می

داد های او که میتوانستم در برابر خواستهمطمئنًا نمی

خبر از سّر درون من، مقاومت کنم. سرم را بر روی 

ساعدش گذاشتم که کمی جلو آمد و دست دیگرش، 

مرا به آغوشش کشید و بر روی شکمم نشست. نفس 

وارش از ام را رها کردم که صدای زمزمهحبس شده

 پشت سرم، باعث شد مورمورم شود.

خودت رو مچاله نکن بچه. کاریت ندارم. فقط -

م راحت بخوابم. و بخوابی. هردومون به این خوامی

 آرامش نیاز داریم...

 



 

Romanzo_o 2525 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 پانصد_و_پنجاه_و_هفتم

 

هایش در پشت گوش توانستم گرمای نفساّما مگر می

ام را احساس کرده و آن حجم افکار و گردن برهنه

مثبتی که سعی در گنجاندنشان در ذهنم داشت را 

قبول کنم؟ کالفه تکانی در سر جایم خوردم و 

توانستم در آغوشش باشم و طرفش چرخیدم. نمیبه

چیزهایی ، یکی از نبینمش. حس واقعّیت داشتن او

جز خواب، در این شرایط نیازش داشتم. بود که به

 گرفت. دستشچشمانش را بسته بود و آرام نفس می
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چنان بر روی کمرم قرار داشت و مرا به آغوشش هم

کشیده بود. نور ماه از پنجره اتاق قدم به داخل 

گذاشته و دستی بر روی صورت یوسف کشیده بود. 

قدر مرمری و جذاب. ها بود. هماندرست مثل نقاشی

اش را ساخته انگار که خدا واقعًا سر حوصله چهره

 بود. 

تم توانسوسوسه شدم تا پوستش را لمس کنم و نمی

جوره، جلوی خود را بگیرم. نفس حبس شده در هیچ

ام را آرام رها کردم و کمی جلوتر رفتم. دست سینه

سمت صورتش بردم و با انگشت اشاره، ام را بهباالیی

اش را لمس کردم. سپس یک سیر خط ریش تا چانهم

انگشتم تبدیل به دو انگشت شده و بر روی خط گونه 

اش را بدون لمس و ابرویش کشیده شد. تیغه بینی
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کردن پایین آمدم و روی لبانش مکث کردم. لبم را 

ام را بر روی لبانش آرام گزیدم و انگشت اشاره

تانم نگشگذاشتم که بوسه خفیف و کوچکی بر سر ا

زد و دلم ریخت. سریع دستم را عقب کشیدم و تند 

 گفتم:

 دوست داشتم نگاهت کنم.-

ولی کارت از نگاه گذشته بود بچه. ببین، من هیچ -

خواد یه کاریت ندارم. اصاًل. و خودتی که دلت می

 کاری باهات داشته باشم!

 شرمگین و معترض صدایش زدم.

 یوسف؟ اذّیت نکن!-

چه. کنی بی شیرین داری اذّیتم میطورتویی که این-

 کار به کاِر تو دارم؟ وگرنه من چی
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الی چشمانش را باز کرد و به من چشم دوخت. 

دارش در یک ردیف قرار های پرپشت و حالتمژه

گرفته و خط چشمی زیبا در امتداد رویش مژگانش 

رسم کرده بودند که حّتی مرا هم به حسادت وا 

 داشت.می

شنه ها تزی. تقصیر من چیه که مّدتتو وسوسه انگی-

 دیدن و بودن در کنارت بودم؟

ها که نذاری من بخوابم، به ضرر خودت میشهاین-

 عشِق یوسف.
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عزمم را جزم کردم و تمام جرئتم را در همین یک 

 جمله ریختم:

 من که خوابم نمیاد.-

گوشه لبانش به نشان لبخند باال رفتند و دستش را باال 

آورد تا صورتم را نوازش کند. همان فاصله یک 

ام را نرم و گذرا نفسمان را هم طی کرد و پیشانی

 بوسید. 

که برخورد که از من فاصله بگیرد، و درحالیآنبی

 کردم، زمزمه کرد:ام را حس میلبانش با پیشانی
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گیز نباش دختر. هربار که بیشتر از انقدر وسوسهاین-

گیرن، در برابر صبری که قبل، خاطرات برام جون می

کنم ولی فکر نکنم دیگه مقابل تو داشتم تعظیم می

بتونم لیال. من اون آدم سابق نیستم دورت بگردم. یهو 

موقع حّتی اگه خودت دیدی عنان از کف دادم و اون

 ها!ذارم جایی بریهم بخوای، نمی

صدایم را فرو خوردم و سرم را باال آوردم تا بی دهخن

به چشمانش نگاه کنم. اّما با دیدن لبانش، برنامه 

 بار منعوض شد و کمی خود را باالتر کشیدم تا این

 قدم شوم. برای بوسیدنش پیش

آرام و نرم، درست مثل خودش، بوسیدمش و از او 

 نفاصله گرفتم. سرم را در آغوشش پنهان کرده و م

وار قلبش را هم بغلش کردم. صدای کوبش دیوانه



 

Romanzo_o 2531 

شنیدم. انتظار نداشتم که پسرکم با همین یک می

 بوسه، چنان هیجان و استرس را متحّمل شود! 

انگشتانش میان موهایم نشستند و شروع به نوازش 

وار و با صدای موهایم کرد. در همان حال، زمزمه

 آلودش گفت:خمار و خواب

 خواب بشم و یا عمیق وباید بیشتر بی دونم االننمی-

 راحت بخوابم؟

 ریز خندیدم و گفتم:

 بوس شب بخیر بود دیگه. بخواب عزیزم، بخواب!-

ام بلند شد. مرا در آغوشش فشرد و صدای خنده

ام را در بغلش خفه کردم و درنهایت، نفس خنده

 عمیقی کشیدم تا عطر آغوشش را به خاطر بسپارم. 
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ه کردم که دوبارچندهفته پیش حّتی فکرش را هم نمی

شک داشتم در رویاها زندگی بتوانم ببینم و االن؟ بی

 کردم. می

کمی عقب رفتم تا هردویمان راحت باشیم و او هم 

دوباره دستش را بر روی پهلو و کمرم گذاشت. قلب 

هردویمان از این نزدیکی آرام گرفته بود و چنان خفته 

گار هیچ کداممان، برای سالیان نخوابیده بودیم که ان

 باشیم...
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ومیش هوا، درست هنگامی که لحظاتی پس از گرگ

نور خورشید تازه از پنجره قدم به داخل اتاق 

گذاشت، بیدار شدم. باید صبح را زودتر از اتاق می

رفتم تا کسی متوّجه حضور من  یوسف بیرون می

نشود. هرچند، با بهتر شدن حال یوسف دیگر نیازی 

به پنهان کاری و قایم باشک بازی کردن هم نداشتیم! 

آرام دستش را از روی شکمم برداشتم و به روی 

پهلویش گذاشتم. سرم را بلند کردم و خواستم بلند 

 کوب کرد.شوم که صدایش، مرا در سر جایم میخ

 خیر خانم.ون بهصبحت-

 با عذاب وجدان گفتم:
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م خواستخیر. ببخشید، نمیسالم؛ صبح تو هم به-

 بیدارت کنم. تو بخواب، من باید برم پایین.

که چشمانش را باز کند، مچ دستم را گرفت و بی آن

 مرا به روی تخت درازکش کرد.

 شون رو بدی؟برای چی؟ مگه باید صبحونه-

 نمیگن که تا االن کجا بودم؟خب... نه. ولی بقیه -

پیش کسی که باید باشی. کاری به حرف بقیه نداشته -

جا هستیم که بخوایم نگران باش؛ مگه چندروز این

 هاشون هم باشیم؟حرف

و با قفل دستانش اسیرم کرد و مجبور شدم و در 

 ام بمانم.داشتنیهمان زندان دوست
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ظم ها در عالم خواب و بیداری بودم و از نساعت

زدم که غرق خواب های یوسف، حدس مینفس

رد، خوهایی که به در میباشد. با شنیدن صدای ضربه

هوشیار شدم و آرام از یوسف فاصله گرفتم. 

چنان ادامه داشت و های وارد شده بر در همضربه

شد. صدای نرگس گاهی دستگیره هم باال و پایین می

 را از پشت در شنیدم که صدایش زد:

 بیداری؟ داروهات رو آوردم، در رو باز کن. یوسف؟-

یوسف الی پلک گشود و با صورتی درهم و خسته، 

به درگاه در نگاه کرد. انگشتانش را میان موهایش فرو 

برد تا به عقب بفرستدشان و با صدایی گرفته و نسبتًا 

 بلند گفت:

 دارم.بذار پشت در، میام برمی-
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 ولی... آخه باید باهات حرف بزنم.-

زنم. فعاًل هم باید باهات حرف بزنم. صدات میمن-

 ام، باید بخوابم.برو. خسته

خواست با یوسف صحبت کند؟ قرار بود نرگس می

 چیزخواست همهچه بگوید؟ نکند بو برده بود و می

را وارونه جلوه دهد؟ شنیدم که دور شد و رو به 

 یوسف پرسیدم:

 خواست بگه؟چی می-
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 پانصد_و_شصتم

 

 حوصله گفت:ای باال انداخت و بیشانه

 تونه بگه؟وپرت. چی میدونم. چرتنمی-

هرچی که هست، اصاًل ازش خوشم نمیاد. میگم... -

کنیم؟ نکنه شونه نکنه فهمیده داروها رو عوض می

 چیز رو بندازه تقصیر نامادریت؟خالی کنه و همه

ای، داد و برای لحظههایم گوش میحرفبادّقت به 

سکوت کرد. سپس سرش را به نشان نفی تکان داد و 

 گفت:

 کار رو بکنه.قدرها هم باهوش نیست که ایناون-
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قوسی به بدنش داشت. به سراغ وبلند شد و کش

 کشوی لباسش رفت و مرا مخاطب قرار داد.

من میرم حموم یه دوش بگیرم. شاید صورت و -

و هم اصالح کنم. امروز قراره روز بزرگی موهام ر

برای همه باشه. تو هم برو یه چیزی بخور و آماده 

 شو.

طرفش رفتم. باالی سرش از روی تخت بلند شدم و به

 ایستادم و آرام پرسیدم:

 خوای بری حموم؟االن می-

نگاهی به من انداخت و لبخندی به رویم زد. نیم

م کرد و با لحن خواست حرفی بزند که مجّددًا نگاه

 نرمی گفت:

 دوست داری توی مصرف آب صرفه جویی کنیم؟-
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 منظورت چیه؟-

ای باال انداخت و پیرهنش را نیز از میان شانه

 هایش بیرون کشید.لباس

گفتم شاید تو هم خواستی دوش بگیری. چه کاریه -

 جدا جدا بریم؟

نیشگونی از بازویش گرفتم که لبخندی به پهنای 

صدا خندید. دستش را بر روی یصورتش زد و ب

صورتم گذاشت و در چشمانم زل زد. دسته باریکی 

از موهایم را، که بر روی صورتم افتاده بودند، به 

 ام دقیق شد.پشت گوشم فرستاد و در چهره

قدر دارم و تونستم بهت بفهمونم که چهکاش می-

طرز طور برام بهندارمت و این وضعیت چه

 بخشه.ای لّذتآزاردهنده
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 من که پیشت هستم یوسف.-

شم. میگم، دارم اّما ندارمت. تنگت میاّما باز دل-

ترسم. تا دونم. احساس خوبی ندارم لیال. مینمی

که پامون رو از این جهّنم بیرون نذاریم، نسبت وقتی

 چیز ترس و تردید دارم.به همه

 خیالخوای همین امروز راه بیفتیم و بریم؟ بیمی-

بشیم. حّتی خداخافظی از بقیه. یواشکی، چیز همه

گیری و برگردیم تهران. توی راه با عموت تماس می

 چیز رو بهش توضیح میدی.همه
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 پانصد_و_شصت_و_یکم

 

 نفسش را پر آه بیرون فرستاد و گفت:

هات برم. باید حساب و کتابم رو نمیشه قربون چشم-

، هاشوناین جماعت صاف کنم و بعد برم. به خیلیبا 

 بابت خیلی چیزها حداقل یه تشّکر رو بدهکارم.

 مونیم...خوای، میطور میباشه. اگه خودت این-

ود، ام ببوسه کوتاهی به کف دستش که بر روی گونه

 زدم و از کنارش بلند شدم

من برم پایین به کارهام برسم. هروقت خواستی بری -

 ت، صدام بزن.پیش عمو
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 باشه عروسک، برو.-

لبخنردی از ته دل به رویش زدمو اتاقش را ترک 

حال بودم. برای اّتفاقات خوبی کردم. از ته دل خوش

توانست لبخند جوره نمیافتاد و هیچکه داشت می

 نشسته بر روی لبم را جمع کنم. 

چند قدمی از اتاق فاصله نگرفته بودم که صدای در 

کوب کرد. سزاوار خیلی جایم میخ اتاقی، مرا سر

عادی نگاهی چرخاند و با دیدن من، جلوی در اتاق 

یوسف، با ابروهایی باالپریده و لبخندی گشاد نگاهم 

طرفم آمد و لبخند لرزانی به رویش زدم. از کرد. به

کردم که شخص دیگری مرا طرفی خدا را شکر می

با  شندید و از سمتی دیگر، بابت بحثی که چندروز پی
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که از اتاق سزاوار داشتم و دیده شدن من درحالی

 آیند بود.اومدم، کمی ناخوشیوسف بیرون می

 خیر خانم عنقا!صبحتون به-

زور جلوی ام گرفت. بهلحنش جوری بود که خنده

 وجور کردم.خودم را گرفتم لبخند لرزانم را جمع

 خیر. سالم. صبح شما هم به-

 سر صبحی؟آوردی از کجا تشریف می-

سوی در اتاق یوسف بچرخند اّما چشمانم رفتند که به

جلوی خود را گرفتم. با آرامش و لبخند بر لب، رو به 

 سزاوار گفتم:

 رفته بودم به برادر عزیزت سر بزنم.-

 ِا، حالش خوبه؟ بیداره؟ خیلی وقته ندیدمش.-
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 و از دهانم در رفت:

 داره میره حموم. -

و سرش را به نشان فهمیدن  لبانش را متفّکر جمع کرد

 تکان داد.

 وقت چرا حموم سر صبحی؟خب... اون-

 خود را نباختم و خیلی عادی پرسیدم:

 پس نصفه شبی بره؟-

اّما انگار بدتر کار را خراب کردم که باخنده سرش را 

پایین انداخته و به طرفین تکان داد. نزدیکش شدم و 

 آهسته گفتم:

! اگه کسی ندونه هم خب حاال، سروصدا راه ننداز-

 تو یه کاری کن تا بفهمه!
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 پانصد_و_شصت_و_دوم

 

 باشه بابا، من که حرفی نزدم.-

لبّته راه افتادیم. اپله بهسمت راهاز بازویش گرفتم و به

ها رفت و بیشتر من داشتم بر روی پلهاو راه نمی

 کشیدمش! می

 تونه تو روطور شد؟ االن حالش بهتره؟ میچهقضیه -

 به یاد بیاره؟
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 آره؛ هرچند باز بدنش ضعیفه و باید استراحت کنه.-

 اگه بذاری!-

سمتش تیز شدم و با چشمانی جمع شده و صدایی به

 خفه اّما بّرنده پرسیدم:

 چیزی گفتی؟-

 ها؟ آره. گفتم به عمو حرفی نزدید؟-

د که یک آتو به از دست این بشر. فقط کافی بو

وقت تا عمر داشت، مرا به سخره دستش بدهم، آن

 کرد!گرفت و اذیتم میمی

نه؛ قراره قبل از ظهر بریم پیشش و باهاش صحبت -

 دونه، اّما کامل در جریان نیست. چیزهایی میکنیم. یه
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جا ترسم... بقیه فامیل هم ایندردسر نشه لیلی؟ می-

 ن خانواده سر بگیره.هستن، ممکنه یه دعوای بزرگ بی

 دونستنمادرت و نرگس باید عاقبت کارشون رو می-

کردن. کار جاهاش هم فکر میسزاوار. باید به این

 . پوشی کردکوچیکی نکردن که بشه راحت ازش چشم

دونم. به جفتتون حق میدم. اّما خب... مادرمه می-

 لیلی. نگرانشم.

 :مجویانه گفتدستم را پشت کمرش گذاشتم و دل

نگران نبودی که جای تعّجب داشت. اّما فکر نکنم -

چیزی بشه. هرچیه، با صحبت تموم میشه و میره. بیا 

 بهش فکر نکنیم.

به آشپزخانه رفتم که سزاوار هم پشت سرم آمد و 

رویم، پشت گفت برای هردویمان چای بریزم. روبه



 

Romanzo_o 2548 

جا نشستیم و از هر دری میز نشست و تا ظهر، همان

گفتیم و خندیدیم. اگر قرار بود در حرف زدیم و 

را  توانست ماشیراز بمانیم، شاید فقط همین پسر می

از ّشر خفقان این خانه خالص کند. که اگر او نبود، 

 هم تا االن به تهران بازگشته بودم...مطمئنًا من

دانم چندساعت از حضورم در آشپزخانه دقیق نمی

به  متعّجبای مبهوت و گذشت که خوشین با قیافهمی

نگاهی به سزاوار آشپزخانه آمد. کنارم ایستاد و نیم

 انداخت. سپس خم شد و در گوشم گفت:

آقازاده کارت داره دخترم. طبقه باالست. چشمم کف -

 پاش، چه رعنا و برازنده شده!
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 پانصد_و_شصت_و_سوم

 

زه"ای بلند شدم. سزاوار ریز خندیدم و با گفتن "با اجا

 سراغم را گرفت که گفتم:

 آق داداشتون از حموم دراومد.-

اوه اوه؛ گل دراومد از حموم، سمبل دراومد از -

حموم! بریم ببینیمش شازده رو. خیلی وقته ندیدمش، 

 بذار چشم ما هم به جمالشون روشن بشه.

ه، آید یا نکه سزاوار پشت سرم میبدون توّجه به این

ها باال رفتم و با چشم به دنبالش گشتم. جلوی از پله
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در اتاقش ایستاده و مشغول بستن دکمه سر آستین 

 پیرهن سفیدش بود. 

شلواری مشکی رنگ و اتو کشیده نیز به تن داشت و 

تر شده بودند. در همین موهایش هم انگار کمی کوتاه

ّدت کوتاه طوری تغییر کرده بود که انگار روزها از م

 گذشت. آخرین دیدارمان می

نه خبری از ته ریش روی صورتش بود و نه موهای 

رسیدند و از حق اش میپریشان و بلندی که تا شانه

 ها هم خواستنی بود.نگذریم، با همان

طرفم قدم تا مرا دید، اخم کمرنگش باز شد و به

م سمتویم ایستاد و آستینش را بهربرداشت. روبه

 های آستینشحرف، مشغول بستن دکمهگرفت که بی

 شدم. 
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شد که در چشمانش نگاه کنم و این یوسف شرمم می

جدید اّما سابق را ببینم. مردی که همان برق نگاه و 

که همان شور گذشته را در چشمانش داشت. کسی

گاه آوردم و زیر سنگینی نگاهش، گاه نفس کم می

دادم که حّتی در دیدش هم نباشم تا ترجیح می

 کند. تابیام، کمتر بیگنجشک اسیر درون قفس سینه

پا پا و آناحساس کردم که برای زدن حرفی؛ این

کرد. تا خواست دهان باز کند، صدای سزاوار را از می

 پشت سرم شنیدم:

 این شازده کجـ... یا خدا! این کیه دیگه؟ خودشه؟-

هم فشردم تا به خنده باز نشود. جلو آمد و به لبانم را

سمت کنار یوسف ایستاد. آستینش را مرّتب کردم و به

سزاوار چرخید. تا سزاوار خواست حرف دیگری 



 

Romanzo_o 2552 

 آرام بزند، یوسف او را در آغوش کشید و چند ضربه

 به شانه و کتفش زد.

دیگه رو ندیده بودیم، اّما برادری رو در حّقم هم-

طور قدر قدردانتم که ایندونی چهنمی تموم کردی.

 هوای برادر بزرگترت رو داشتی.

دیدم که دستان سزاوار نیز دور کمر یوسف پیچید و 

او را بغلش کرد. ابتدا لبخند زدم اّما چشمم شروع به 

ها هم انگار دست کمی از من سوختن کرد. آن

نداشتند؛ چون صدای سزاوار، موقع حرف زدنش 

ته گلویش را من هم احساس کرده  لرزید و بغضمی

 بودم.

 

@|thecafeNostalgia| 



 

Romanzo_o 2553 

 

  

 پانصد_و_شصت_و_چهارم

 

طوری زودتر دونستم همینقربونت برم. اگه می-

خوب میشی که خیلی وقت پیش، دست به کار 

شدم. کوتاهی از من بود داداش. باز ببخشید که می

 ت خوبه.هوات رو نداشتم. خداروشکر که حال

که مثاًل من از یوسف فاصله گرفت و سریع، جوری

 اش کشید ومتوّجه نشوم، پشت دستش را روی گونه

 به من نگاه کرد.
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خاطر اونه. اش از لطف حضور این خانوم و بههمه-

 ای نبودیم.ماها که کاره

لبخندی قدردان به رویش زدم و یوسف دست سزاوار 

 را گرم و صمیمانه فشرد.

های زیادی کنیم سزاوار. حرفباهم صحبت میبعدًا -

برای گفتن داریم. من... فعاًل باید برم پیش عمو. میام 

 پیشت، باشه؟

سزاوار سرش را به نشان فهمیدن تکان داد و پس از 

قدر خداحافظی کوتاهی، از ما فاصله گرفت. چه

 دانستم!نازک بود و نمیدل

ا همیشه در در اتاق را زد و منتظر پاسخش ماندیم. چر

اتاق کارش بود؟ مثال در آشپزخانه، یا اتاق خوابش 

کرد؟  با نبود؟ مگر چندساعت از روز را کار می
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صدای "بفرمایید"اش، یوسف در را باز کرد منتظر ماند 

تا من داخل شوم. به عموی سالم دادم که به پایم بلند 

شد و با دیدن یوسف که از در داخل شد، دیگر 

ام اهی و سالم دادن را نداشتند. خندهزبانش توان همر

را فرو خوردم و به لبخند پررنگی اکتفا کردم. پس 

فقط من نبودم که متوّجه تغییرات یوسف شده بودم؟ 

بار کردند که انگار برای نخستینبقیه جوری رفتار می

بینند. است که او را به چنین شکل و ظاهری می

ش بود، اّما خب... شاید سزاوار واقعًا اّولین بار

 عمویش چه؟

 خیلی خوش آمدید. بیاید داخل، بیاید. -

طرفمان آمد. یوسف را سفت و میزش را دور زد و به

پدرانه در آغوش کشید و گونه و روی موهایش را 
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بوسید. جا خورده بودم. درواقع از او انتظار چنین 

برخورد پرمحّبتی را نداشتم. لبخندم عمق گرفت و 

 بیرون فرستادم. نفسم را آسوده به

خدا رو شکر. باید چندتا قوچ زمین بزنیم، که همه -

بفهمن کی برگشته! باورم نمیشه عمو، باورم نمیشه. بیا 

 ها داریم.بشین که باهم حرف

خودش هم پشت میز نشست و مشتاق به هردویمان 

 نگاه کرد. رو به من کرد و لبخندی از ته دل به من زد.

ود تو هست دخترم. واقعًا خاطر برکت وجاش بههمه-

که خدا تو رو برای این خانواده فرستاد. تا عمر دارم، 

 مدیونتم.
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 پانصد_و_شصت_و_پنجم

 

این چه حرفیه عموجان. واقعّیتش... اومدم بحثی که -

 دیروز پیشتون عنوان کردیم رو پیش بکشیم.

بار، او به انداختیم و اینمن و یوسف نگاهی به هم 

 جای من ادامه داد:

من توسط پسرعموی ناتنیم معتاد به یه سری مواد -

زا شده بودم. و مصرف اون داروها، حّتی گیاهی توهم

تا همین چندهفته پیش هم ادامه داشت. اگه لیال 

 کرد، االن حال و روز من این نبود.پیداشون نمی
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ت ل پیش؟ ببینم، خودساهم بیشتر از یکاعتیاد؟ اون-

 کردی؟مصرفشون می

 جای یوسف گفتم:بار من بهاین

نه عموجان. کاِر... کاِر نرگس بود. نرگس رو همون -

لعنت شده استخدام کرده بود تا حواسش به احوال 

یوسف باشه و کاًل نذاره هوش و حواسش بیاد سر 

جا هم ادامه هم... کارش رو تا اومدن به اینجاش. اون

 داد.

که حواسش بیشتر  چی میگی باباجان؟ نرگس؟ اون-

 از خودش، به یوسف بود!

یوسف نگاهی به در انداخت تا از بسته بودنش 

 جا شد واش جابهمطمئن شود. سپس بر روی صندلی

 دنباله بحث را گرفت.
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نرگس تنها نبود عمو. به گمونم یکی، دوتا همکار -

 اینهای گیریهم داشت که تونست از فیلتر سخت

خونه عبور کنه و با خیال راحت، به کارش ادامه بده. 

یکیش... یکیش شهرو. البّته دقیق مطمئن نیستم، اّما 

کنم، اون توی صدر لیست وقتی بهش فکر می

 هاست.مظنون

 شهرو؟ مادرت؟-

 یوسف سرش را پایین انداخت و آرام زمزمه کرد:

اون مادِر من نیست عمو. مادر من، همون زنیه که -

ندین سال پیش با یه بچه توی دامنش، از این خونه چ

که با خون دل خوردن انداختیدش بیرون. همونی

 بار هم پیگیر احوالبزرگم کرد و پدر عزیزم حّتی یک

خوب و بدش نشد. مادر من اونه، نه زنی که بهم 
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خورونه تا توی هپروت باشم و چیزی از مخدر می

از چنگش بکشم  دور و برم نفهمم که مبادا، مالش رو

 بیرون!

برای چندثانیه، سکوت سنگینی بینمان برقرار شد. من 

دادم در این بحث شرکت نکنم و که ترجیح می

یوسف هم سکوت کرده بود تا جّو را بیش از این 

 خراب نکند. 

 

@|thecafeNostalgia| 

 

  

 پانصد_و_شصت_و_ششم



 

Romanzo_o 2561 

 

جا جابهعمویش، نفس عمیقی گرفت و دست از 

 کردن خودکار بر روی میزش برداشت و زمزمه کرد:

هم موندم توی کار اون زن. چی بگم؟ من-

بر شون رو خفرداصبح... فرداصبح، موقع صبحونه همه

جا تو رو باهاشون رودررو کنم تا بیان حیاط. اونمی

ا هکنم تا حرف از زبونشون بیرون بکشیم. اینمی

ری کردن ازشون، اعضای خانواده هستن و جز دو

طور دونم چهنمیشه کاری کرد. اّما نرگس... خوب می

 به حسابش برسم!

همان لحظه، در اتاق زده شد و صدای خوشین را از 

 پشت در شنیدم:

 آقا براتون چای آوردم.-
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 بیا داخل خوشین خانم.-

طرفمان آمد. خوشین سینی به دست داخل شد و به

با همان سینی، ها را روی میز گذاشت و سپس چای

طرف من و یوسف آمد. با انگشت شصت و به

ای برداشت و بر روی اش، اسپند از داخل پیالهاشاره

ذغال داخل اسپنددودکن ریخت و ظرف را پیش 

رویمان چرخاند. کمی از دودش را روی صورتمان 

 فوت کرد و زمزمه کرد:

بترکه چشم حسود و دشمن. ال حول و ال قوة اال -

یا خودت از چشم زخم در امان نگهشون باهلل. خدا

 دار. 

 سپس رو به عموی یوسف کرد و باعجله گفت:
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ببخشیدا آقا. ولی من تا چشمم بهشون افتاد، گفتم -

چشمم کف پاشون که خیلی ناز شدن هردوشون. 

خوردن بدو شک! من کردم، چشم میاسپند دود نمی

 دیگه میرم، شرمنده اتاق شما رو هم به دود دادم!

ویش خندید و سری برای خوشین تکان داد. پیش عم

 که خوشین در را ببندد، صدایش زد:از آن

 خوشی خانم؟-

 بله آقا؟-

 نرگس رو صدا کن، بگو بیاد اتاقم، کارش دارم.-

 بله آقا، چشم. با اجازه.-

با بیرون رفتن خوشین از اتاق، گرمای دست یوسف 

 را، بر روی دستم حس کردم و چیزی ته دلم تکان
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خورد. زیرچشمی، نگاهی به او انداختم که خیلی 

جّدی، مشغول صحبت با عمویش بود و انگار این 

کار، برایش یک امر عادی و معمولی در مقابل 

 عمویش بود.

 کاری باهاش انجام بدید؟قراره چه-
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به اعتراف. اعتراف همه  اّول، باید مجبورش کنیم-

کارهایی که کرده و ذکر اسم افرادی که باهاش 

 کرده. دست بودن و یا براشون کار میهم

 دیدش؟تحویل شهربانی می-

هم شهربانی؟ پسرجان از جرمش خبر داری؟ اون-

علیه کی؟ آقازاده خانواده ما! مگه به همین راحتی 

 گذرن؟ازش می

 سپس رو به من کرد و گفت:

ن پسرعموی یوسف، همونی نبود که تو رو به او-

 قتلش مّتهم کردن؟

فشار دست یوسف بر روی دستم کمتر شد و سنگینی 

نگاه ناباورش بر روی خودم را احساس کردم. 
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که چشمم بین او بهطرف یوسف چرخیدم و درحالی

 و عمویش در گردش بود، گفتم:

آره؛ همونه. البّته، من نکشته بودمش. گویا کار -

 رزنش و زنش بوده. که انداختن گردن مِن فراری.پد

ات دست من بود و خوندمش. مشخص بود پرونده-

جاهایی وصله. فامیلیش رو قباًل که پدرزنش به یک

شنیده بودم. اّما خب... اون میاد و برای دختر خانواده 

دوزه؟ فقط صبر کنه و ببینه که من با من پاپوش می

خترش و خودش اعترافات نرگس، چی به سر د

 میارم... 

 سپس به در نگاه کرد و آرام غّرید:

 پس اون دختر چی شد؟-
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هایشان گرم شده بود. در دل، آرزو دلم از حمایت

کردم که کاش این عموی یوسف را زودتر پیدا می

همه بدبختی و فالکت را متحّمل کرده بودیم تا این

توانست ما را از خیلی شدیم. خیلی راحت مینمی

مشکالتمان برهاند. اّما امان از غرور یوسف که 

 اش را ببیند.خواست حّتی خانواده پدرینمی

ای بعد، نرگس وارد اتاق شد. در زده شد و لحظه

که پلکی بزند، تا جلوی آنچشمش به ما افتاد و بی

میز عموی یوسف آمد و کنارمان ایستاد. چشمش به 

انگار حالش  دستان ما که افتاد، رنگ از رخش پرید و

 دگرگون شد.

 بله آقا؟ کاری داشتید؟-
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جا. باید باهات حرف بزنم. آره، بشیت همین-

 مون، باید باهات صحبت کنیم.همه

هم باید با شما حرف بزنم. امروز صبح آقا؟ من... من-

خواستم با آقازاده صحبت کنم اّما نخواستن من رو 

طب اببینن. برای همین، تصمیم گرفتم که شما رو مخ

 هام قرار بدم.حرف

 رسید.از این لحنش، اصاًل بوی خوبی به مشام نمی

دست یوسف را گرفتم و فشار خفیفی به دستش دادم. 

ا ام رگرمای دستانش انگار سعی داشتند وجود یخ زده

زندگی ببخشند اّما با حرفی که نرگس زد، روح و 

 جانم از تنم پر کشیر.

 ام...آقا راستش... من حامله-
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هایم فرسایی، گوشبرای یک لحظه کوتاه اّما جان

شندیم. آن صدای سوت زدند. چیزی جز سکوت نمی

جیغ مانند درست داخل سرم بود. انگار یکی با 

کشید و در ورودی وحشت و هراس تمام جیغ می

صدا نامفهوم و بی گوشم، جیغش تبدیل به یک سوت

زدند و مطمئن بودم که هایم نبض میشد. شقیقهمی

ت، گفکشیدم. او... او داشت دروغ میدیگر نفسی نمی

زد. یوسف هرگز چنین مگر نه؟ داشت تهمت می
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کرد. نه با من، نه با خودش، و نه با کاری نمی

ای مثل نرگس. او... او حّتی اگر کسی رغبتی به غریبه

دانست به ضررش است، شت هم، اگر میکار دااین

دانستم. خیلی خوب به این قضیه زد. من میپسش می

زد؟ مهملی بیش آگاه بودم. و حرفی که نرگس می

 نبود!

از میان آن سه نفری که زبانشان بند آمده و الل شده 

 بودند، باالخره من توانستم حرف بزنم:

 تو داری دروغ میگی.-

وسف نیز بشنود، زمزمه که یسمتم آمد و جوریبه

 کرد:
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ماهه عقب انداختم. بعدش هم... چرا راست و یک-

پرسی؟ از اونی که کنارته، دروغش رو از من می

 بپرس.

طرف یوسف رفت و بر روی جانم بهنگاه رنجور و بی

رخ مات و مبهوتش ماند. لبان خشک و لرزانم را نیم

 از هم گشودم و پرسیدم:

 سف؟این دختره چی میگه یو-

یوسف باالخره جرئت کرد و نفس عمیقی گرفت تا 

کرد؟ حرف بزند. چرا از همان دقیقه نخست انکار نمی

خواند و بابت کاری که کرده، گو نمیغچرا او را درو

کرد که زد؟ چرا کاری مییک سیلی در گوشش نمی

 ذّره ذّره جانم را بگیرد؟

 من...-
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 تو چی؟-

اش را بر روی دستم زدهطرفم نگاه کرد. دست یخبه

 وار گفت:قرار داد و آهسته و زمزمه

 دونم... من...من چیزی به یاد ندارم لیال... نمی-

 تونی! تونی همچین کاری بکنی. نمیتو نمی-

 عموی یوسف، ما را به آرامش دعوت کرد:

لحظه. بذارید ببینم دقیقًا چی ها! یکها؟ بچهبچه-

 میگه.

ی سوای که آنچوبی سپس نرگس را بر روی صندلی

اتاق و نزدیک به پشت میز قرار داشت، نشاند و 

 طرفش چرخید.به

 تو از این بابت مطمئنی؟-
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کرد. حداقل من یکی این نرگس داشت نقش بازی می

دانستم. او بازیگر ماهری بود. و را خیلی خوب می

مان طور دروغگوی ماهری. او... او داشت همههمین

 زد!را گول می

بله آقا، مطمئنم. من... چندروزه حالت تهوع هم -

 تونید دکتر خبر کنید.دارم. اگه شک دارید، می
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 دکتر... دکتر؟ پیشنهاد خوبیه. یک لحظه.-

ای، به و تلفنش را برداشت و در مکالمه سربسته

ی به خانه بیاید. وکیلش گفت که همراه دکتر دیگر

ر خواست دکتمنظورش از دکتر دیگر، این بود که نمی

خانوادگیشان را وارد این ماجرا کند؟ شاید دست دکتر 

های جدیدی هم برای او رو شده بود و برایش برنامه

خواست بالیی سر نرگس هم... میداشت. شاید

 بیاورد، نه؟ 

 اسمت شکم نرگس چرخاندم. او خیلی بنگاهم را به

رسید. انگار که دارد حقیقت نظر مینفس به اعتماد به

گفت، چه؟ اگر... گوید. اگر... اگر حقیقت را میرا می

 آن بچه داخل بطنش... برای یوسف بود، چه؟ 
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پریده یوسف نگاه کردم. به چشمان رخ رنگبه نیم

ای که ناباور و ترسیده، به نرگس زل زده زدهوق

ترساند و این قضیه ا هم میبودند. این حالت او، مر

رسید. نرگس، دستش را بر پذیر به نظر نمیاصاًل دل

روی شکمش قرار داده و نگاهش را به زمین دوخته 

ای که ای که... بچهبود. او بچه یوسف را داشت. بچه

توانستند با من ها نمیشدم. آنمن باید مادرش می

ز روی توانستند... خدای من! اچنین کاری کنند. نمی

 صندلی بلند شدم و یوسف نگران صدایم زد:

 صبر کن لیال، کجا میری؟-

 گردم.االن برمی-

سمت از اتاق کار عموی یوسف خارج شدم و به

انتهای راهرو دویدم. در اتاق یوسف را باز کردم و 



 

Romanzo_o 2576 

شنیدم. انگار داخلش شدم. صدای ضربان قلبم را می

 دند.دو طبل بزرگ، دو طرف گوشم درحال کوبش بو

توانستم بلندی صدایشان را تحّمل کنم. سرم به نمی

تان کشیدم. دسبریده نفس میدوران افتاده بود و بریده

سمت پنجره بردم و بازش کردم. تا انتها. و لرزانم را به

جریان گذاشتم هوای تازه، به داخل اتاق بیاید. 

های اتاق به رقص درآمده بودند. نزدیک پاییز بود پرده

وزید که انگار قصد نوازش خنک. باد چنان می و هوا

و آرام کردنم را داشت. و انگار موفق هم شده بود. 

 تر شدند و چشم بستم. هایم مرّتبحال نفس
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چند نفس عمیق گرفته و پس از چندلحظه، از لبه 

رد نم را بر روی لبه سپنجره فاصله گرفتم. کف دستا

پنجره گذاشتم و به باغ خیره شدم. حال قلبم هم کمی 

که آنآرام گرفته بود. از پنجره فاصله گرفتم و بی

سمت اتاق کار رفتم. وارد که شدم، ببندمش، به

طرفم آمد. انتظار احوال یوسف از جایش بلند شد و به

د ام را داشت اّما از آرامشم تعّجب کرد. شایطوفانی

حّتی یک لبخند ملموس و محو هم بر روی لب 

داشتم. بر روی صندلی یوسف نشستم. به نرگس 

تر بود. او نیز بر روی صندلی من جای گرفت. نزدیک
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سمت نرگس خم شدم و با صدایی آرام اّما جّدی به

 پرسیدم:

 دقیقًا چندماهته؟ خبر داری؟-

 دونم. شاید حدود دوماه.خب... نمی-

ماه، با خبر نشده بودی که زودتر و توی این دو-

 اطالع بدی؟ 

من... من تازه فرصت کردم که خودم هم بفهمم چی -

 کردم.های اول که چیزی احساس نمیبه چیه. هفته

آمد. دوماه؟ پس آری، با محاسبات من، جور درمی

گفت، او باردار بود. رو به عموی داشت راستش را می

 یوسف کردم و گفتم:

 حقیقت رو میگه. اون بارداره.نرگس داره -
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حّتی خود نرگس هم از این حرف من تعّجب کرده 

بود. یوسف دستش را بر روی بازویم قرار داد و 

 صدایم زد:

 لیال؟-

 که نگاهش کنم، گفتم:آنبی

 صبر کن، حرف من هنوز تموم نشده.-

ا که مکث کنم و یآنسپس چشم به نرگس دوختم. بی

ردن و هضم این مکالمه را بخواهم به او مجال فکر ک

 بدهم، گفتم:

 اّما نه از یوسف.-

 جا خورده، پرسید:

 چی داری میگی؟ این بچه... پدرش یوسفه.-
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تونی طور میخودش چیزی به خاطر نداره. پس چه-

 این تهمت رو بهش بزنی؟

 اّما من باردارم، خودت هم تأیید کردی!-

درسته؛ من تأیید کردم. و گفتم، نه از یوسف. -

 دونی چرا؟می

طرفش رفتم. پشت از روی صندلی بلند شدم و به

رار هایش قاش ایستادم، دستانم را بر روی شانهصندلی

 دادم و گفتم:

جا رسیدم، توی خونه خوشین شبی که من به این-

اش رو به ساختمون ساکن شدم. توی اتاقی که پنجره

بود. من توی اون تاریکی، متوّجه یه اتاقی شدم که 

هاش کنار رفته نور کوچیکی داخل اتاق مشخص ردهپ

 بود...
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. گفتمکمی از عموی یوسف شرم داشتم. اّما باید می

م آوردباید هرچه که دیده و فهمیده بودم را به زبان می

 افتاد.که مبادا، اّتفاقی که نباید، می

دونفر رو... توی اون نور کم دیدم. سریع پرده من -

اتاق رو کشیدم و روی زمین نشستم، اّما شاهد عینی 

، افتادای اّتفاقی که داشت توی اون اتاق میو لحظه
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دونی نرگس، تنها زوجی که توی این خونه بودم. می

هم بنا رو به بودن، مانا خانم و همسرش بود. من

 اون شب گذشت. اّما... ها گذاشتم ومالحظگی اونبی

روی نرگس بار، روبهشروع به قدم زدن کردم و این

 ایستادم.

شبی که مانا خانم خونه نبودن، دوباره شاهد اون -

طور بگم؟ لحظه بودم. درست توی همون اتاق. چه

هاشون... همونی بود که چندشب فرم و شکل بدن

که  ایپیش هم دیده بودم. وقتی مانا نبود، تنها گزینه

تونم روی بارداریت موند، تو بودی. پس... میباقی می

دونی چیه؟ اتاق یوسف... مهر تأییدی بزنم. اّما می

ای رو به خونه کوچیک اتاق یوسف هیچ پنجره

 خوشین نداره!
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شان ساکت شده بودند و من؟ من لبخندی توأم هرسه

با حرص و خشم بر لب داشتم. به حال خودمان 

لحظه، داشتیم طور در یکهخوردم که چحرص می

طور باختیم. که چهها و آرزوهایمان را میهمه آمال

های این سر تسلیم فرود آورده و تابع گفته

 صفت شده بودیم!شیطان

 تو مطمئنی دخترم؟ -

شد که این به عموی یوسف نگاه کردم. شرمم می

شنید و ها را پیش روی او زده بودم، اّما باید میحرف

 فهمید...می

تونید بله، من کاماًل مطمئن هستم. خودتون هم می-

 ها رو از داخل و بیرون نگاه کنید. شاید...پنجره

 به نرگس نگاه کردم و عصبی و خصمناک گفتم:
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 شاید بتونید صاحب اصلی اون بچه رو هم پیدا کنید.-

سرش را به نشان فهمیدن تکان داد و از پشت میزش 

رگس رفت و بازویش را گرفت. طرف نبلند شد. به

مان از این حرکت او تعّجب کرده بودیم. اّما او هرسه

در کمال آرامش، بازویش را میان انگشتانش گرفت و 

 طرف در اتاق کشاند.او را به
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 پانصد_و_هفتاد_و_دوم
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 ،که این بحث رو به میون نکشونده بودیتا وقتی-

خاطر تموم نیست کردنت رو داشتم. بهقصد سربه

سر برادرزاده من آوردی و فکر کردی با بالهایی که به

سواد طرف هستی. کاری کردی یک مشت احمق و بی

که آبرو و اسم خاندان ما زیر سؤال بره و مطمئنًا این 

ای جز مرگ نداشت. ولی االن؟ توی اتاقت نتیجه

ت کتر بیاد و بدونم تکلیفکه دزندانی میشی. تا وقتی

 چیه. 

رفت، خشمگین و سمت در اتاق میکه بهو درحالی

 باعصبانّیت غّرید:

 شاید تونستی برای هفت ماه آینده زنده بمونی!-
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جا مانده و به بسته شدن در اتاق خیره شده همان

که از تنها بودنمان مطمئن شدم، بودیم. پس از این

 مزمه کردم:که به یوسف نگاه کنم، زآنبی

هام قراره بیاد جا میریم. یکی از دوستفردا از این-

 دنبالمون. 

 هات؟یکی از دوست-

 به یاد صدرا، ته دلم گرم شد و لبخند کوچکی زدم.

یه دوست که خیلی در حّقم لطف کرده بود. همونی -

هام رو مفقود که من رو از زندان فراری داد و پرونده

 آورد.کرد لیلی عنقا رو به وجود 

 زمان با بیرون دادن نفسش گفت:سری تکان داد و هم
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مشتاقم که ببینمش. خداروشکر که اون آدم سر -

 راهت قرار گرفت.

 و من متأسفم که خدا ندگس رو سر راهت قرار داد.-

وار نگاهش کردم که سرس را پایین انداخت و زمزمه

 گفت:

هاش حقیقت داشتن، دیگه دونستم که اگه حرفنمی-

کردم. من توی اون چندلحظه چه رویی زندگی میبا 

 ُمردم لیال.

 تو ساکت شدی...-

ترسیدم از تونستم حرفی بزنم. چون میچون نمی-

ای که وجود نداشت و ممکن بود یهو به یادم خاطره

 ترسیدم که به از دست دادنت فکر کنم. من...بیاد. می
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 تلخ خندیدم و دستش را گرفتم.

وی هردو خانواده تو، چه اشکالی داره؟ ت-

عنوان زن خونه، و چندهمسری خیلی عادیه. یکی به

دیگری معشوقه. انگار که این معشوقه پرستی توی 

 خونتونه.

 ام را بوسید و زمزمه کرد:پیشانی

تنها معشوقه حقیقی من، تویی عروسک. به قول -

حافظ، سخن غیر مگو با مِن معشوقه پرست، کز وی 

 کس پروایی...ام نیست به و جام می
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 پانصد_و_هفتاد_و_سوم

 

امید داشتم به تمام شدن این ماجرا. به وصال و 

ام. به صبحی که قرار بود بیاید شیرینی روزهای آینده

و طلوعی که تمام این ظلمات را بشوید و ببرد. تمام 

دست شب را، با کیف جمع شده، که فقط یکی، دو 

ام بود، در اتاق یوسف و هایم و وسایل ضروریلباس

. پای من بیدار بودچشم انتظار طلوع ماندم. او نیز پابه

شد که این قّصه به کداممان باورمان نمیانگار هیچ

پایان رسیده است. درواقع، تازه شروع قّصه ما دونفر 

زده و بود. و این شروع... هردویمان را هیجان

کردم که دانم. احساس میه بود. نمیزده کردوحشت
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قدر خوش پیش برود. توانست اینچیز نمیهمه

همه راحت و شیرین بشود. هردویمان چیز اینهمه

عادت کرده بودیم به فاصله و دوری. هردو دو 

دیگر، به فرداهای دور و سکوت، در آغوش یک

 اندیشیدیم و غرق سکوت بودیم.نزدیک می

آمد و گفت که نرگس  عموی یوسف به نزدمان

اعتراف کرده. گفته بود که آن بچه، برای نامور است. 

سوخت. هرچند، خود مسّبب این حال نامور میدلم به

بال بود؛ اّما گناه داشت که مادر نخستین فرزندش، 

ای باشد. شب پیش از تاریکی خانه، چنین عفریته

سزاوار و بقیه برادر و خواهرهای یوسف آمدند و از 

ویمان خداحافظی کردند. بهشان گفته بودیم که هرد

جا خواهیم رفت و بهتر است صبح هنگام طلوع از این
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کدامشان برای خداحافظی و دم رفتنمان نیایند. هیچ

شاید من و یوسف از بعضی اعضای این خانه آزار 

شان را دوست داشتیم. اصاًل دلم دیده بودیم، اّما بقیه

از برادرانی که تازه  گشته راخواست یوسف گمنمی

اید به رفتیم. بپیدایشان کرده بود، جدا کنم. اّما باید می

کشید، سوت و کوری که انتظارمان را می خانه

گشتیم. تا اندکی، دور از تنش و برای خودمان بازمی

 زندگی کنیم.

خداخافظی یوسف با مانا تمام شد و نوبت نامور 

ودند. ت نکرده بدیگر صحبحال با یکرسید. شاید تابه

های هایشان، نشان از حرفاّما آن در آغوش کشیدن

سال خاموش مانده بود. ای بودد که برای سینگفته

هایی بود که در حّق هم نکرده و نشان از برادری
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چیز خوب هایی که باهم سپری نکرده بودند. همهزمان

که سزاوار جلو آمد و بود؛ همه آرام بودند، تا زمانی

اش که بلند ا در آغوش گرفت. صدای گریهیوسف ر

شد، همه خواهر و برادرها به گریه افتادند. حّتی آن 

برادر کوچکی که تمام مّدت، دست به سینه و مغموم 

 هایکرد. صدای گریهیک گوشه ایستاده و تماشا می

 سزاوار، نامور را نیز به گریه وا داشت. 
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 پانصد_و_هفتاد_و_چهارم
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ای که فکر مالحظهسعی داشت قطرات اشک بی

اند را با کف دست، از پای کرد رسوایش کردهمی

ای هم نداشت. چشمانش پاک کند اّما خب... فایده

یوسف، سر و روی سزاوار را بوسید و سعی کرد تا 

هایش آرامش کند و تمام این مّدت، سزاوار میان گریه

دانستیم و کرد. همه دلیلش را میخواهی میاز او عذر

دانستیم. سزاوار دل پاک و بزرگی داشت. و نمی

مطمئن بودم که بابت تمام اّتفاقات پیش آمده، خودش 

دانست. لحظه آخر، وقتی که قصد رفتن را مقّصر می

شان را باهم به آغوش کشید و کردند، یوسف همه

فرمای رمانشاید این آخرین باری بود که فرزندان ف

ا دیگر ربار و پر از احساس، یکچنین اندوهبزرگ، این
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ریختند. طاقت تماشای آن بغل گرفته و اشک می

صحنه را نداشتم. قصد رفتن کردم که مچ دستم گرفته 

سمتشان چرخیدم و با دیدن نامور که دستم را شد. به

گرفته بود، متعّجب بهشان خیره شدم. لبخندی به 

حال، از او ندیده بودم. لبخندی بهرویم زد که تا

 تنگ، قدردان، پشیمان و پر احساس. دل

کنی لیلی؟ تو بیشتر از هرکسی، به چرا غریبی می-

فرما ُمحّقی... ِدین عشق رو ادا کردی، های فرمانیتیم

های غریبش رو باهم آشنا کردی. برای چی االن بچه

 باید بذاریم بری؟

د و بغلم کردند. بغض مرا به میان جمع خودشان کشی

دا صهم ترکید. سرم را به شانه مانا تکیه زدم و بیمن

خواست اشک ریختم. حال دیگر اصاًل دلم نمی
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کردم ها دور کنم. احساس مییوسف را از همین آدم

که در حّقش ظلم خواهم کرد. اّما... باید دور 

سیاهش های دلشدیم. باید از این خفقان و آدممی

 رفتیم. گفاصله می

ی الهای نور، از البهباالخره خورشید باال آمد و باریکه

پرده اتاق به میان اتاق خزید. هنوز هم هردویمان 

بابت دیشب غم داشتیم. بابت خداحافظی پر اشک و 

ت سمکدام، انتظارش را نداشتیم. بهآهی که شاید هیچ

اش خیره شدم. های بستهیوسف چرخیدم و به پلک

ای پلکش افتاد و با صدای گرفته لرز کوچکی بر

 پرسید:

 حاضر بشیم؟-

 ات دور کنم.خوام تو رو از خونوادهنمی-
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انگشتانش میان موهایم خزیدند و مرا میان بازوانش 

 حبس کرد.

خونواده واقعی من تویی عروسک. باید بلند بشیم، -

 صدای ایستادن ماشین رو هم از جلوی در شنیدم.

 صدای ماشین؟-

اریک و خاموشه. صدای موتوِر ماشین رو جا تهمه-

شنوم. پنجره اتاق، به دِر پشتی خونه خیلی راحت می

 باغ نزدیکه. شاید... دوستت اومده دنبالمون.
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 پانصد_و_هفتاد_و_پنجم

 

 خیلی زود خودش رو رسوند.-

 معلومه خیلی دوستت داره.-

 اش خیرهریخت و به چشمان بستهدلم از این حرفش 

ام را بوسید و سپس، آسمان چشمانش را شدم. پیشانی

 به نگاهم دوخت.

تونه آدم رو وادار به فقط یه عشق عمیقه که می-

چنین کارهایی کنه. من و تو، این رو بهتر از هرکسی 

 دونیم. مگه نه؟می

 یوسف؟ این حرف رو نزن... صدرا...-
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دونم عروسک. من... فهمیدم. صدرا دوستت داره. می-

هم حرفم رو تأیید کرد. با عمو هم صحبت کردم، اون

ولی... من مشکلی ندارم لیال. من از احساس بین 

جفتمون مطمئنم. که اگه قرار بود شّک و حسادتی 

داشته باشم، با دیدن همه کارهایی که کردی و راهی 

رفتن. من... به شون از بین میکه اومدی، همه

ذارم. چون... واقعًا سات اون مرد احترام میاحسا

 مردونگی رو در حق جفتمون ادا کرده.

 اش پنهان کردم و نالیدم:سرم را در سینه

خورم. طوری بشه. قسم میولی قرار نبود این-

صدرا... برای من یه دوست خیلی خوبه. یکی، مثل 

 ای که توی اون مّدت، خدا بهم داد.اعضای خانواده
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اش بود که خیلی خوب حواسش به خونوادههم اون-

گذاشت بیای پِی دلت و االن... اومده دنبال جفتمون. 

پاشو، معّطلش نکنیم که من بیشتر از این، شرمنده 

 جفتتون نشم.

دانم. شاید اگر هنوز هم در آن خانه و محّله و نمی

دیدم، هر رفتار روستای کوچک بودم و یوسف را نمی

ان به اسم غیرت و محّبت انجام پر خشونتی که مردانم

گذاشتم. همه آن کتک دادند را به پای عشق میمی

ها، تهدیدها و ها، زور گفتنها، حبس کردنزدن

اجبارها... اّما االن؟ تازه داشتم معنای حقیقی عشق را 

کردم. از هردویشان. هرچند، به آن چیزی که درک می

ر کنم. م فکتوانستیوسف به زبان آورده بود، حّتی نمی
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ولی حق با او بود. هردویشان هوایم را داشتند و این، 

 برایم معنای حقیقی عشق و غیرت بود. 

های تنم را مرّتب کردم. کت بلندی بلند شدم و لباس

از روی پیرهن و شلوارم پوشیدم و کیفم را برداشتم. 

چیز به همراه نداشت، جز یک کیف یوسف تقریبًا هیچ

خلش مدارک و مقداری پول پول کوچک که در دا

اش گذاشت و گذاشته بود. کیف را در جیب پشتی

صدا، از خانه بیرون سروکیف مرا از دستم گرفت. بی

 رفتیم و در را بستیم. 
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 پانصد_و_هفتاد_و_ششم

 

اعضای خانه، همان دیشب خداحافظی کرده  از همه

کدام، برای گفته بودیم که هیچبودیم و بهشان 

مان نیایند. نگاه آخرمان را به خانه انداختیم و بدرقه

سمت در رفتیم. در حیاط آرام گشوده شد و باالخره به

دیدمش. پیرهنی سیاه و شلواری کرمی به تن داشت. 

دستش را در پشت کمرش تکانی داد و با دیدنمان، 

لندش را های محکم و بلبخندی به رویمان زد. قدم

سمتمان برداشت. صاف و محکم و استوار، سر سینه به

رویمان ایستاد و نگاهم ای باال روبهصاف و با چانه

تر از حّد معمول کرده بود و کرد. موهایش را کوتاه

هنوز هم اخم بر روی صورت داشت اّما لبانش به 
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سمت یوسف دراز خنده باز شده بودند. دستش را به

که چشم از آناهم دست دادند. بیکرد که صمیمانه ب

 یوسف بردارد، آرام گفت:

ال های لیحالم که باالخره تونستم معشوق قصهخوش-

 رو ببینم.

حالم، آقای حکمت. و هم از دیدار شما خوشمن-

 بسیار قدردان.

سری برایش تکان داد و سپس به من نگاه کرد. 

مان را طی خواست حرفی بزند که دو قدم فاصله

و در آغوش گرفتمش. دستانش در هوا بودند و کردم 

زبانش بند آمده بود. باالخره دستانش، پشت کمرم 

نشستند و صدای آرامش را شنیدم که کنار گوشم 

 زمزمه کرد:
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هات برگشتن. حالم که نور به چشمقدر خوشو چه-

 شاید بیشتر از خودتـ...

احساس کردم که دستش از پشت کمرم برداشت شد. 

از من جدا شد و حّتی متوّجه نشدم که چه دیدم که 

چیز خیلی سمت یوسف هل داد. همهزمانی، مرا به

 که به زمین بیفتیم وسریع اّتفاق افتاد. پیش از آن

اش بچسباند، دیدم که صدرا سینهیوسف سرم را به

کلتش را از پشت کمرش بیرون کشید. همانی بود که 

داشت برایم روز هم که آنخیلی دوستش داشت. همان

ام گفت و من حوصلههایش میاز اجزاء و تعداد گلوله

بودم.  چیزکه بیفتم، شاهد همهسر رفته بود. پیش از آن

اش نشست و شاهد تیری که به میان قفسه سینه

اش تیرهایی که خودش، از همان اسلحه موردعالقه
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ای بعد، شان را دیدم و دقیقهشلیک کرد. من همه

 دادها بلند شد. وجیغ صدای فریادها و
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 پانصد_و_هفتاد_و_هفتم

 

ده حس شفهمیدم. انگار که تمام بدنم بیچیز نمیهیچ

سمت صدرا رفت. باشد. یوسف مرا کنار زد و به

هردو دستش را بر روی قفسه سینه او گذاشته بود تا 

انگشتانش به بیرون جلوی خونی که داشت از میان 



 

Romanzo_o 2605 

جست را بگیرد. شالگردن خود و روسری مرا می

ر تگرفت و بر روی آن لکه خونی که هر لحظه بزرگ

شد، گذاشت. پیرهنش سیاه بود اّما خیلی خوب می

توانستم خیسی خون را ببینم. صدرا همیشه به می

بار به من گفته های سیاهش عالقه داشت. یکپیرهن

ید تا خون و جراحاتش دیده پوشبود که سیاه می

وی طور بر رگفت مرد باید بلد باشد که چهنشوند. می

گفت که بهتر است هایش سرپوش بگذارد. میزخم

کسی متوّجه دردهایش نباشد. اّما االن... نه فقط خون 

روی پیرهن، که خونی که با هر سرفه از دهانش به 

 پاشید هم نشان از درد فراوانشهایش میروی گونه

خوردند هایم تکان میداد. احساس کردم که شانهمی

فهمیدم. جلو رفتم و سر صدرا را بر اّما چیزی نمی
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سوی روی پاهایم گذاشتم. برای یک لحظه، به آن

حیاط نگاه کردم. به جنازه دختری که میان خون غرق 

شده بود و جای گلوله بر روی پیشانی و قفسه 

ای اطراف بیشتر کرد. سروصداش خودنمایی میسینه

گویند. یوسف جوری فهمیدم که چه میشد اّما نمی

ریزی را بگیرد اّما... قرار بود سعی داشت جلوی خون

مؤثر واقع شود؟ این کارهایش، صدرا را نجات 

 داد؟می

دست صدرا را خون پوشانده بود. دیدم که دستش را 

ام گذاشتم و باال آورد. آن را گرفتم، بر روی گونه

شدند. شدم به چشمانی که داشتند بسته میخیره 

خدایا... االن وقت مناسبی برای گرفتن عزیز دلم از 

 من نبود. صدای فریاد یوسف، مرا به خودم آورد:
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لیال! کتت رو دربیار، بذاریمش داخل کت و ببریمش -

 تو ماشین.

بقیه تازه سر رسیده بودند. یکی ماشین را روشن کرد، 

، ترین تکانیکرد که با کمو دیگری به یوسف کمک 

سمت ماشین ببرند. او را به داخل کت گذاشته و به

همراهشان رفتم. با همان پاهایی که نای راه رفتن 

نداشتند. همان پاهایی که انگار جانی درشان نمانده 

بود. نامور پشت فرمان ماشین صدرا نشست و 

عمویشان هم بر صندلی جلویی نشست. یوسف و 

صندلی پشت قرار گرفتن و یوسف صدرا، بر روی 

 فقط توانست بگوید:

 گردیم.برمی-
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رسید و شاید حّتی نظر میهرچند، لحنش نامطمئن به

چه که گفته بود، اعتماد نداشت. خودش هم به آن

 ن ازنامور پایش را بر روی پدال گاز گذاشت و ماشی

تم دانسجایش کنده شد. به یوسف اطمینان داشتم. می

دانستم که... اّما حال صدرا... که مراقب صدراست. می

خیلی بد نبود؟ خونش هنوز هم بر روی دستانم بود. 

بر روی دامن و پیرهنم. بر تمام تنم. حّتی بر روی 

که دستش بر روی صورتم نشست. ، وقتیامگونه
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م داشتنو از شّدت گرمای خونش گرم بود. دستان

سمت حال و سرگردان، بهسوختند. بیخونش، می

شان را خانه چرخیدم تا چهره آشنایی را ببینم. همه

 طرفمشناختم. سزاوار را دیدم. بهشناختم اّما نمیمی

آمد و از بازوهایم گرفت تا مرا سر پا نگه دارد. با 

 شد، گفت:زور از گلویم خارج میصدایی که به

 ای ندیدی؟حالت خوبه؟ تو صدمه-

 و نگاهش را به پیرهنم دوخت.

 ها...این خون-

 خوِن صدراست. اون... نرگس ُکشتش!-

مرا در آغوش گرفت تا هم مانع افتادنم شود و هم 

 آرامم کند.
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 شه.مونه لیلی. حالش خوب میاون زنده می-

های روی ها همه خون اونه سزاوار. اون خوناین-

شون... انگار دوتا گوسفند قربونی ببین؟ همهچمن رو 

 کرده باشن... ببینش؟

 بیا بریم داخل، بهت آب قند بدم.-

 آب قند؟-

 خودم را از او دور کردم و حیران گفتم:

 من رو ببر بیمارستان. نباید تنها بذارمش.-

 االن وقت خوبی نیست لیلی.-

 میان گریه، تقریبًا فریاد زدم:

بیمارستان! باید بذارم که صدرا بین من رو ببر -

 ها و روی تخت جونش در بیاد؟غریبه
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 رفتم، نالیدم:سمت در حیاط میکه بهو درحالی

هم غریبه بودم. من غریبه بودم و خانواده هرچند؛ من-

جز من، کسی رو نداره شدیم. اون... اون به هم

 سزاوار...

جلوی در های سزاوار به دنبالم دوید و یکی از ماشین

را روشن کرد. سوار شدم و ماشین را به حرکت 

اش، با خون صدرا درآورد. دستگیره ماشین و صندلی

کرد رنگ گرفته بود. نه فقط قلبم، که تمام تنم درد می

آمد و اگر و مچاله شده بود. نفسم سنگین باال می

 شدم.شک خفه میدادم، بیشیشه را پایین نمی
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 پانصد_و_هفتاد_و_نهم

 

سزاوار در راه سعی داشت قانعم کند که حال صدرا 

خوب است. که دکتری مثل یوسف کنارش بوده. که 

هایش را دیده ماند. اّما من خون باال آوردنزنده می

بودم. رفتن سیاهی چشمانش را شاهد بودم. خونش 

و ن... داشتم ابر دست و دامان و صورتم نشسته بود. م

بار دیگر مسیری برای دادم و اینرا هم از دست می

رفتن و بازگرداندن عزیز دیگری نداشتم. کجا قرار بود 

گرفتم که به دنبالش بگردم؟ از که سراغش را می

دانم، دلم را به باالخره دیدنش حداقل با یک نمی

 خوش کنم؟ 
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به بیمارستان رسیدیم. ماشین صدرا را جلوی در 

طور خونین، با درهای باز، مارستان دیدم. همانبی

وسط حیاط رها شده بود. رو به سزاوار کردم و با 

 آمد، گفتم:صدایی که از ته چاه درمی

ها جا رماشینش رو بردار، ببر یه گوشه بذارش. همین-

آد. ممکنه... ممکنه وسایل نشه. او... خوشش نمی

د لیشخصی توی ماشینش داشته باشه. درهاش رو ک

 کنی.

سری مدارک دیگر نگفتم که ممکن است اسلحه و یک

در ماشینش داشته باشد و برایش دردسر شود. کنار 

های خون بر روی زمین ماشینش ایستادم و به قطره

خیره شدم. تا جلوی درب ورودی ساختمان 

خوردند. دنبالش را گرفتم و بیمارستان، به چشم می
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ودم زور خداشتم و بهسالنه قدم برمیجلو رفتم. سالنه

کشیدم. سالن بیمارستان اّما ها باال میرا از روی پله

تمیز بود. یکی از پرستاران که متوّجه من شده بود، 

 سمتم آمد و نگران پرسید:به

 حالتون خوبه خانم؟ چیزیتون شده؟-

نه، نه. من... اومدم دنبال اون مردی که گلوله خورده -

 بود. همراهش بودم.

شون خورده قایی که گلوله به قفسه سینههمون آ-

بود؟ االن توی اتاق عمل هستن. گویا دکتری هم برای 

جراحی نبود، که یکی از مردهای همراهش گفتن 

 دکترن.

دنبالش، به راه افتادم. ادامه سمتی رفت و من نیز بهبه

 داد:
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چیز نباشید. تا اتاق عمل رو آماده کنن، ما نگران هیچ-

پرونده پزشک همراهشون رو باال  تماس گرفتیم و

تونیم به ایشون اعتماد کنیم. بیمار آوردن. گفتن می

دارن جراحی میشن، حال جسمیشون وخیمه اّما بیاید 

 امیدوار باشیم.

مرا تا جلوی درب اتاق عمل کشاند و پشت در، از 

همان شیشه گرد کوچک روی در، به داخل اتاق 

 سرک کشیدم. 
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 پانصد_و_هشتادم

 

گذاشتند که واضح ببینمشان. های لعنتی نمیاشک

چیز معلوم نبود. کور شده بودم انگار. نفسم از هیچ

آمد و مطمئن بودم که اگر کمی هم زور گریه باال نمی

رفتم. اصاًل هم از حال میبه این وضع ادامه دهم، من

که تا االن تحّمل کرده و سر پا مانده بودم، همین

 ت. خودش جای تعّجب داش

سمتم قدم برداشت. بلندم نامور را دیدم که نگران به

سمت نامعلومی هایم، مرا بهرغم مخالفتکرد و علی

یم هابرد. وارد سرویس بهداشتی شدیم و ابتدا دست

را شست. سپس موهایم را به پشت گوشم فرستاد و 
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مشغول تمیز کردن صورتم شد. با صدایی که انگار از 

 ید:آمد، پرسته چاه درمی

 شد لیلی؟ چه اّتفاقی افتاد؟چی-

خاطر سردی آب بود، و لرزید. شاید بهام میچانه

 ها...شاید هم وحشت از یادآوری آن صحنه

کاری با خدا که هیچرفتیم نامور. بهما داشتیم می-

دونم کسی نداشتیم. نرگس... نرگس اومد. نمیهیچ

اسلحه دونم طوری از اتاقش بیرون اومده بود. نمیچه

رو کجای اتاقش قایم کرده بود. اومد... خواست من 

رو بکشه. صدرا، همون دوستم که اومده بود 

دنبالمون، اون رو دید. اون... من رو هل داد و خودش 

 تیر خود.

 صدرا اسلحه داشت؟-
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 نگاه خیس و سرگردانم را باال آوردم.

 آره. اون... مأمور دولتیه. همیشه اسلحه همراهشه.-

 ه نرگس شلیک کرد؟اون ب-

سرم را به نشان تأیید تکان دادم که نفس عمیقی 

گرفت و چشم بست. دیشب، هنگام خداحافظیمان، 

سزاوار به شوخی نامور را مورد خطاب قرار داد و 

شود و بهتر است از حاال به فکر گفت که دارد پدر می

وسایل بچه و اتاقش باشد. همه خندیدیم و سزاوار که 

دش هم نیامده بود، سر به سر نامور از عمو شدن ب

حال گذاشت. او هم انگار ته دلش از این اّتفاق خوش

آمد که پدر شود. هرچند، بود و خیلی بدش نمی

مادرش یک زن منفور بود. اّما خب... امروز صبح، 

نهال همان آرزو و امید کوچکی که تازه در دلش 
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جوانه زده بود، خشک شد و غبارش به همراه نسیمی 

روانه آسمان شد. در فاصله چندساعت، پدر شده بود 

دادم که و فرزندش را از او گرفته بودند. حق می

اش بلرزد. که بخواهد چشمانش سرخ باشد. که چانه

خاطر کودکی که هرگز زاده نشد، اشک بریزد. دلم به

چاره بودیم که قدر بیسوخت. آنبه حال خودمان می

کردیم. اشک ترّحم می برای قاتل عزیزان هم، احساس

پای چشمش را با دستان نمورم پاک کردم و از 

م، زدیکداممان حرفی نمیسرویس بیرون رفتیم. هیچ

دیگر را اّما هردو مقصود سکوت و اندوه یک

 فهمیدیم.می
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دانستم. هرکسی نمیجا بودم؟ چندساعت در آن

گفت که برادرم است. جور پرسید، سزاوار میمی

شد رابطه میان من و صدرا را تعریف دیگری نمی

آمده گیج بودند. کرد. خودشان هم بابت اّتفاق پیش

گویا شهرو به پلیس و شهربانی خبر داده بود. آمده 

بودند تا جسد نرگس را ببرند و درباره صدرا سؤال 

ا گرفتند و ساعاتی بعد، دیدم که تعداد کنند. نامش ر

ها، مأمورهای داخل راهرو بیشتر شد. پس از ساعت

ای باالخره در اتاق عمل باز شد و یوسف با چهره
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هایی افتاده، از اتاق بیرون آمد. بلند شدم خسته و شانه

ند. آلود بودسمتش دویدم. چشمانش اشکو تقریبًا به

پرسیدن نداشتم. رویش ایستادم اّما جرئت روبه

کس جرئتش را نداشت و همه سکوت کرده هیچ

بودند. باالخره یوسف لب گشود و صدای لرزانش را 

 شنیدم که گفت:

لرزید لیال. بعد از چندسال، تیغ به دستم دستم می-

ترسیدم که مبادا در حّقش جفا کنم. اون... گرفتم. می

 اون جونت رو نجات داد و من... تونستم...

شدم.  ها بار مردم و زندهآخر را بگوید، دهتا فعل 

آلود بود، توّجه به روپوش و دستکشی که خونبی

بغلش کردم و از ته دل زار زدم. با چه زبانی 

توانستم از او تشکر کنم؟ سعی کرد آرامم کند. می



 

Romanzo_o 2622 

سزاوار آمد و مرا از یوسف جدا کرد. گفت که باید 

ها دوری از برود و کمی استراحت کند. او پس از ماه

اتاق عمل، بیشتر از ده ساعت در اتاق بود و االن حال 

خوبی ندارد. موافق بودم، یوسف نیاز به استراحت 

داشت. شاید من هم. اّما پیش از استراحت... باید 

 کردم.کاری می

دانستم که نام صدرا، ممکن است برایش خوب می

 ها بودن دردردسرساز شود. حداقل این را پس از ماه

های داخل کیفم را کنارش، خوب فهمیده بودم. لباس

بیرون کشیدم و یک دست لباس تمیز پوشیدم. باقی 

ام را درون سطل زباله ریختم ها و وسایل اضافهلباس

و کیف پول صدرا و دفتر یادداشتم را برداشتم. کیف 

پولش هنوز هم در دست من بود و... دیگر باید به او 
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ماشینش رفتم و هر مدرک و  سمتگرداندم. بهبازمی

رسید را درون کیف نظر میای که ضروری بهوسیله

هایش را نیز پیدا ریختم. از داشبورد ماشینش، اسلحه

ها را درون شالی پیچانده کردم و با دستانی لرزان، آن

و در انتهای کیف پنهانش کردم. جانش به همین 

 هایش بند بود... ُکلت

ل خیالم راحت شده بود که از ماشین پیاده شدم. حا

 دردسر است. ماشینش، کاماًل خالی و بی
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 پانصد_و_هشتاد_و_دوم

 

سمت جا کردم و بهام جابهکیف را بر روی شانه

های ساختمان بیمارستان رفتم. او را به اتاق مراقبت

به کنارش گذاشتند که ویژه انتقال داده بودند. نمی

بروم، اّما وقتی عموی یوسف وساطت کرد، اجازه 

ها و مالقاتش را دادند. هنوز بیهوش بود. هنوز سیم

غریبی را به تنش وصل کرده وهای عجیبدستگاه

داد. بر روی صندلی بودند که نشان از زنده بودنش می

کنار تختش نشستم و با لبخند غمگینی، به صورتش 

تم. در اتاق باز شد اّما اش چشم دوخرنگ پریده

ای را اهمّیتی به آن ندادم. صدای مرد جوان و غریبه

 شنیدم که از پشت سرم، مرا خطاب قرار داد:
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 شما نسبتی با این بیمار دارید؟-

طرفش چرخاندم و نگاهش کردم. سرم را به

شناختمش. لباس سیاهی به تن کرده و دستانش را نمی

را که نه، اّما طرز پشت کمرش، گره زده بود. خودش 

شناختم. با صدای ایستادنش را خیلی خوب می

 ای گفتم:خفه

اش هستم. شما... من یکی از اعضای خانواده-

 همکارش هستید، نه؟

 همکار؟-

 نگاهی به در انداختم و زیرلب زمزمه کردم:نیم

 تو سازمان امنیت؟ -
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 رویم ایستاد وطرفم قدم برداشت. روبهاخمی کرد و به

 مان سینه سپر و صورت درهم، نگاهم کرد.با ه

 طور از این قضیه باخبرید؟ شما چه-

 من...-

 نگاهی به چهره صدرا انداختم و زمزمه کردم:

 مّدت کوتاهی، همسرش بودم!-

توانستم قانعش کنم. ازدواج، پیوندی جور دیگری نمی

. کردهم وصل میبود که مای غریبه را خیلی راحت به

 و آه عمیقی کشیدم. نفس عمیقی گرفتم

قراره اّتفاق خاّصی بیفته که توی راهرو تجّمع -

 کردید؟

 من نباید به شما حرفی بزنم خانم. متأسفم.-
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اّما... من و صدرا باهم غریبه نیستیم آقا. خواهش -

 کنم...می

با تعّلل نگاهم کرد و درنهایت، تاب نیاورد و سرش را 

 پایین انداخت

جای نیروی ما، در این  جا ببریمش.باید از این-

 بیمارستان نیست.

 کجا ببریدش؟-

 تهران. منتظر تثبیت وضعّیتش هستیم.-

 تونم باهاتون بیام؟من... من می-

 تند گفت:

 وجه!هیچبه-
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درمانده و ناچار نگاهش کردم. چشمم به کیفم افتاد. 

 طرفش گرفتم.برداشتم و به آن را

میشه حداقل این کیف رو به همراه خودتون ببرید؟ -

 جز خودش. باشه؟کس ندید، بهتحویل هیچ

 مشکوک پرسید:

 برای چی؟ چی داخل این کیفه؟-
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دانستم. خیلی خوب هم نقطه ضعفشان را می

 دانستم...می

هاش که نباید دست سری اطالعات از پروندهیک-

. بهم سپرد که مراقب مدارک باشم. کس بیفتههیچ

ها الزمش بشن. ولی... ممکنه وقتی به هوش میاد، این

 پس...

تردید داشت اّما درنهایت کیف را از من گرفت. 

 نگاهی به محتویات داخلش انداخت و پرسید:

 این دفتر چیه؟-

تونید مراقبش دفتر... خب... دفتر خاطرات منه... می-

 ار، حّقتون رو ادا کنید.عنوان یه همکباشید؟ به

نگاهش بین من و صدرا چرخید و درنهایت، سرش را 

 به نشان تأیید تکان داد.
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 و جز این؟-

خب... دو تا ُکلت کمری هم داخل کیف هست. -

توی شال پیچوندمشون و گذاشتم ته کیف. خواستید 

هوش ها رو بردارید، که دم دست نباشن. بعد از بهاون

 بدید.اومدنش، تحویلش 

شن و ها جزو اموال دولتی محسوب میحتمًا. این-

جز اون... باقی مدارک رو براشون باید گرفته بشن. به

 دارم.نگه می

قدردان نگاهش کردم و سری برایم تکان داد. خواست 

 از اتاق خارج شود که صدایش زدم:

خوام؛ یک لحظه... میشه دفتر رو بدید بهم؟ عذر می-

 نویسم.باید چندخط براش ب
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سر جایش ایستاد و دفتر را از داخلش بیرون کشید. 

خودکاری از جیب کیف بیرون کشیدم و با عجله، 

یکی دو صفحه آخر را هم برایش نوشتم. شاید... 

ها سرگرمش شاید در دوران نقاهتش، این نوشته

کردند. صدرا قرار بود حالش خوب شود. او می

د . باید... بایتوانست بدون خواندن این قصه برودنمی

 رساند...داستان را به انتهای خود می

دفتر را به داخل کیف گذاشت و از اتاق بیرون رفت. 

کنار تخت صدرا، بر روی صندلی نشستم و به 

اش خیره شدم. روی زخمش را پانسمان زده چهره

های متعّدد روی قفسه سینه و بازوانش، بودند و زخم

قدر درد کشیده و چه تر از همیشه بودند.حال نمایان
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سعی در پنهانش داشت. پسرک سرسخت و مهربان 

 من...
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سرم را بر روی دستش قرار دادم و چشم بستم. 

امیدوار بودم که حضورم را درک کند و بفهمد. 

... یدهوش بیاامیدوار بودم که حالش خوب بشود و به

ای را در همان حالت بودم، اّما با دانم چنددقیقهنمی
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سروصدایی که از داخل راهرو آمد، سرم را بلند کردم. 

طرف در رفتم و نگاهی به بیرون انداختم. چندنفر با به

آمدند. آن مرد سمت اتاق میلباس شخصی و تیره، به

که آنان به جوان هم همراهشان بود. نامور، پیش از آن

ت. ام داشای نگهاق برسند، مرا بیرون کشید و گوشهات

برای جلو رفتن تقّلا کردم که آهسته کنار گوشم زمزمه 

 کرد:

 نرو لیلی، صبر کن. خطرناکن.-

 دونی کی هستن؟تو می-

فهمم که اون مرد، کی شناسمشون. تازه دارم میمی-

 بوده...

 زده نگاهش کردم و پرسیدم:وحشت

 براش دردسر نشه؟-
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اش به فرماها، یه زن رو با بچهکه توی خونه فرمان-

 قتل رسونده؟

 ناباور گفتم:

اون... اون از من دفاع کرد نامور. محض رضای خدا، -

 رحم نباش.قدر بیاین

 رحم نباشم؟ اون مرد...بی-

 صدای یوسف، مانع ادامه دادنش شد.

 دستش رو ول کن.-

ان حال طرفش رفتم و با بازویش چنگ زدم. با همبه

 خرابم، سعی کردم کلمات را کنار هم بچینم.

 خوان ببرنش یوسف.ها... میاون-

 کجا ببرنش؟-
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 دونم. کمکش کن، توروخدا.دونم؛ نمینمی-

سری تکان داد و روپوش سفیدی را که بر روی 

طرف اتاق ساعدش آویزان کرده بود، به تن کرده و به

 ا بشنوم.رفت. نزدیک در شدم تا دورادور، صدایشان ر

 صدای یوسف را شنیدم که آهسته گفت:

ترین حرکتی ممکنه این بیمار حالش وخیمه. کوچک-

 منجر به مرگش بشه.

تونیم توی این باید ببریمش مرکز، آقا. نمی-

 هم با اّتفاقاتی که افتاد واش داریم. اونبیمارستان نگه

 کاری که کرد.

 کار کرده؟مگه چی-

 فرماها رو به قتلاز فرمان به گوش ما رسیده که یکی-

 رسونده!
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درسته؛ یک جنین دوماهه، داخل بطن زنی که قصد -

جون همسرم رو کرده بود. من پسر ارشد فرمانفرما 

هستم. اگر قرار هست که شکایتی باشه، اون من 

ا جارید بیمار همینهستم که باید شکایت کنم. بذ

 بمونه، ما مراقبش هستیم.

 تونیم...متأسفم آقای فرمانفرما؛ ما نمی-
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کرد، توانستند؟ مگر کسی که باید شکایت میچرا نمی

ها هم خودشان قربانی خانواده یوسف نبودند؟ آن

بودند. البّته... درباره احساسات نامور، چندان مطمئن 

عد، ای بدم که ثانیهنبودم. صدای آژیر ماشینی را شنی

سمت اتاق صدرا خاموش شد. چندنفر با تختی به

جا های جانبی را بر روی تخت جابهآمدند و دستگاه

کردند. او... او هنوز چندساعت هم از عملش 

 کرد. رئیس بیمارستانگذشت. باید استراحت مینمی

داد؟ طور اجازه چنین کاری را بهشان میکجا بود؟ چه

د و ام شم برداشتم که نگاه یوسف خیرهسمتشان قدبه

برایم ابرو باال انداخت که نزدیکشان نشوم. ناالن و 

ای دور در راهرو ماندم تا بروند. آن مرد ناامید، گوشه

نگاهی جوان هم آخر از همه، از اتاق خارج شد. نیم
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خواست به به من انداخت و سری برایم تکان داد. می

راحت باشد؟ اصاًل من اطمینان بدهد که خیالم 

 توانستم به او اعتماد کنم؟می

دنبالشان، با فاصله به راه افتادم و از دور، تماشایش به

کردم. خیلی آرام و بامالحظه سوار ماشینش کردند و 

در ماشین را بستند. ماشین به راه افتاد و با چشمانی 

که یوسف از اش کردم. به محض اینآلود، بدرقهاشک

 رویش ایستادم و پر بغضال بازگشت، روبهها به باپله

 گفتم:

برگردیم تهران، یوسف. صدرا اومده بود دنبال ما، -

 نباید االن تنهاش راهیش کنیم.

من لباسم رو عوض کنم، بیام. فکر کنم سزاوار برام -

 لباس آورده...
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به لباس تنش، که در زیر رپوش بود، چشم دوختم. 

از چشمانش خستگی تمام تنش را خون برداشته بود. 

بارید و مطمئن نبودم که بتواند این مسیر و رخوت می

را خودش رانندگی کند. نفسم را پر آه بیرون فرستادم 

 و گفتم:

 برو، من ماشین رو آماده میکنم.-

 کدوم ماشین؟-

 جا بمونه تونم بذارم که اینماشیِن... صدرا. نمی-

 اّما صندلی ماشین...-

م و اشک پای چشمم را با سر ام را باال کشیدبینی

 آستین لباسم گرفتم.
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اندازم. از پرستارها هاش ملحفه میروی صندلی-

 گیرم. ماشینش امانته دستمون.می

هایش ام را کوتاه و آرام بوسید و رفت تا لباسپیشانی

های جدیدی از را عوض کند. با کمک سزاوار، ملحفه

پرستار گرفتیم و صندلی پشتی را کاماًل پوشاندیم. 

چند ملحفه دیگر نیز روی صندلی پهن کرد و گفت 

های سفید بیرون بزند که ممکن است خون از ملحفه
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ستم و منتظر یوسف و مشخص شود. پشت فرمان نش

همه مّدت، بتوانم ماندم. مطمئن نبودم که پس از این

شد و ماشین را برانم یا نه. هوا داشت تاریک می

افزود. اّما باید اش، به وحشتم از جاّده میتاریکی

توانست چشمانش را باز نگه رفتیم. یوسف نمیمی

توانستم منتظر بمانم. دوباره با هم نمیدارد و من

ای سرسری کردیم و یوسف آمد. شان خداحافظیهمه

خواستم ماشین را روشن کنم که گفت پیاده شوم. در 

ته دلم، خدا را شکر کردم که لرزش دستانم را دید و 

 نگذاشت من شب را در جاّده رانندگی کنم! 

ماشین را به راه انداخت و در سکوت و روشنای 

وی های شب، رانندگی کرد. کنار جاّده، جلغچرا

رستورانی نگه داشت و به داخل رفت تا غذایی 
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سفارش دهد. سپس به ماشین بازگشت و تا آماده 

شدنش، کنارم نشست. سرش را به فرمان تکیه زده 

ای بود. پشت دستم را به جلوی لبانش گرفته و بوسه

اش تکیه زدم و دلگرم کننده به آن زد. سرم را به شانه

بودیم که چشم بستم. هردویمان سکوت کرده 

 درنهایت، سکوت را شکست و زمزمه کرد:

امیدوارم دیگه این تاریکی، آخریش باشه... دیگه -

ترسم، از از دست کنه. میتونم لیال. قلبم درد مینمی

دادنت. از رفتنت. از رفتنم. خدا شاهده فقط یه ضربه 

 دیگه الزمه که کاماًل فرو بپاشم...

ل من؛ خاصیت عشق باید... باید تحّمل کنیم. عزیز د-

 همینه.

 نفسش را پر آه بیرون فرستاد و گفت:
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 ها...که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل-

پسرک جوانی از در رستوران بیرون آمد و غذای 

قدر خوب که گفته بود هردویمان را برایمان آورد. چه

آییم و از این بابت، قدردانش بودم. داخل نمی

بودیم اّما بیش از چند  هردویمان از صبح گرسنه

قاشق، نتوانستیم بخوریم. یوسف اصرار به غذا 

خوردنم داشت اّما بشقاب خودش تقریبًا دست 

توانستم چیزی بخورم؛ نخورده باقی مانده بود. نمی

که هنوز بوی خون صدرا در مشامم بود و هم وقتیآن

جانش، جلوی دیدگانم. یوسف هم احوالی چهره بی

 شت. بهتر از من ندا
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ها را جمع کرد و به داخل رستوران برد تا ظرف

تحویلش دهد. به ماشین بازگشت و ماشین را روشن 

که به ورودی تهران کرد. چندساعت بعد، درحالی

 رسیده بودیم، رو به او کردم و مستأصل پرسیدم:

 کدوم مسیر بریم؟ کجا بریم دنبالش؟ حاال باید از-

دونم. باید با دفتر کارشون دونم لیال...  نمینمی-

 تماس بگیریم. اّما االن؟
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اش انداختم. حدودًا یک نگاهی به ساعت مچی

توانستیم با کجا تماس بگیریم؟ شب بود. االن مینیمه

درمانده بودیم. همانند کودکانی که مادر خود را گم 

شدم. بغضم گرفته بود و داشتم خفه می کرده باشند.

کمی آب نوشیدم و نفس عمیقی گرفتم تا قلبم آرام 

 گیرد.

 بریم خونه، یوسف. بریم استراحت کنیم. فرداصبح...-

سمت خیابان آشنایی فرمان ماشین را چرخاند و به

رین تترین و تلخرفت. خیابانی که برای من، شیرین

واحد کوچک در طبقه خاطراتم را رقم زده بود. همان 

ای آشنا. جلوی در خانه که نگه داشت، سوم خانه

ای به روی لبانم نشست و آرام زمزمه لبخند خسته

 کردم:
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 جا...باورم نمیشه که دوباره، باهم برگشتیم این-

کنم توی خوابم. یه خواب، بین کابوس و حس می-

دونم ازش وحشت کنم، یا بابتش اشتیاق رویا. که نمی

 باشم... داشته

 جای این فکرها، فقط بریم و استراحت کنیم.بیا به-

از ماشین پیاده شدیم و از بین کلیدهایش، دنبال کلید 

در حیاط گشت که بند کنار در را کشیدم و در باز 

ای شد. با ابروهایی باال رفته نگاهم کرد و لبخند خسته

ها باال رفتیم و جلوتر از او قدم به رویش زدم. از پله

برداشتم تا در ورودی خانه را نیز باز کنم. با کلیدی 

دانستم کجا گذاشته بود و شاید خودش که خوب می

آورد. داخل حمام شدم تا از شّر نیز آن را به یاد نمی

بوی مرگی که به تن و جانم نشسته بود، خالص 
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شوم. شلوار و پیرهنم را از تنم بیروم کشیدم و به 

سمت ختمشان. دستم بهداخل سطل گوشه حمام اندا

بند لباس زیرم رفت که در حمام زده شد. در حمام را 

 گشودم که با صدای آرامی پرسید:

 هم بیام؟میشه من-

 االن؟-

 بمونم برای بعد؟-

آب دهانم را فرو خوردم و نگاهی به سر و وضعم 

 نگاهی به من انداخت و زمزمه کرد:انداختم. او نیز نیم

زیرهات بمونن تنت.  لباس اگه راحت نیستی، همین-

 خوام امشب تنها برم حموم.فقط... نمی
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 پانصد_و_هشتاد_و_هشتم

 

اش سوخت. در را باز گذاشتم دلم برای لحن مظلومانه

هایش را به تا داخل شود. گوشه حمام، او نیز لباس

 درون سطل انداخت و شنیدم که گفت:

تونستم بوی مرگ طور میدونم قبل از این، چهنمی-

 بیمارستان رو تحّمل کنم.

زده، پشت به او ایستادم تا شیر آب را باز کنم. خجالت

دوش حمام را باز کردم و اجازه دادم تا آب گرم، 
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ام را باال پوستم را نوازش دهد. چشم بسته و چانه

گرفته بودم که دستان یوسف، به دور شکمم حلقه 

 ند.شد

اش، بر روی نفسم حبس شد و قرار گرفتن چانه

ام را احساس کردم. نفسم را آرام به بیرون شانه

فرستادم که صدایش در زیر گوشم، لرز خفیفی به تنم 

 وارد کرد.

 امیدوارم از این وضعّیت معّذب نباشی. -

 نه، معّذب نیستم. فقط...-

طرفش چرخیدم و با لبخند پر خجالتی، نگاهش به

گذاشتند چشمانم را باز نگه م. قطرات آب نمیکرد

هایم را بوسید. سپس دارم. خم شد و پشت پلک

ام را. شامپویی را برداشت و در پیشانی، گونه و چانه
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ام گرفت و مرا چرخاند. کف دستش ریخت. از شانه

شامپو را به کف دستش ریخت و سرم را کمی جلو 

د و زیدنفرستاد. سپس انگشتانش به میان موهایم خ

ناخوداگاه چشمانم بر روی هم افتادند. موهایم را آب 

های ریز و درشتش، درست همانند کشید و میان بوسه

کودک کوچکی، مرا حمام کرد. خودش را هم شست 

دیگری را از  ای به دور کمرش بست. حولهو حوله

پشت در برداشت. سپس نگاهش را به سوی دیگری 

 دوخت و زمزمه کرد:

ها رو هم دربیار و بنداز داخل رهات... اونلباس زی-

 سطل. بعد بیا برو بیرون.

هیچ شیطنتی در کالمش نبود. نگاهم را از او گرفتم و 

کاری که گفت را انجام دادم. خودم را برای بار آخر 
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سمتش رفتم. حوله با باز کرد تا دور تنم شستم و به

طدف خودم چرخاندم تا نگاهم بپچاند و سرش را به

کند. دستانش برای گره زدن حوله به دورم چرخیدند 

ف صورتش نشستند تا سرش و دستان من، بر دو طر

ود. ام کوتاه برا برای بوسیدنش، پایین بیاورم. بوسه

طور ببوسمش. انگار که دانستم چهراستش، نمی

بخواهم با او روبوسی کنم، لبانش را بوسیدم و 

جا ماندم. با همان حوله، مرا در آغوشش گرفت همان

 و پر احساس بوسید. 
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 پانصد_و_هشتاد_و_نهم

 

بخشی به چیزی در دلم فرو ریخت و رخوت لّذت

پاهایم سرازیر شد. مرا در همان حال که به ودست

طرف اتاق خواب رفت. مرا بر آغوش گرفته بود، به

کرد که سعی میروی تخت قرار داد و درحالی

 نگاهش را فقط معطوف چشمانم کند، زمزمه کرد:

 عروسک؟سرما نخوری -

 سردم نیست.-

 بذار موهات رو خشک کنم.-

خواست از من فاصله بگیرد تا حوله دیگری را بیاورد 

 که مچ دستش را گرفتم و او را کنار خودم نگه داشتم. 
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 ای، باید بذارم بخوابی.عزیز دلم... االن خسته-

 ذاری بخوابم!تویی که نمی-

 د.صدا خندید و مرا مهمان بوسه عمیق دیگری کربی

موهایم را خشک کرد و اجازه داد تا در همان حال که 

خزیدند، انگشتانش همراه حوله به میان موهایم می

چشم ببندم و به حالت نشسته در آغوشش، به خواب 

 عمیقی فرو بروم...

صبح زودتر از او، از خواب بیدار شدم. شرمگین از 

وضعیت دیشب و حوله دور تنم، پتو را از رویم کنار 

هایش رفتم. به گمانم سمت کشوی لباسو بهزدم 

جا لباس به جای مانده داشتم. چند دستی در این

نشستند. سریع هرچند قدیمی، اما به تنم می
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پوشیدمشان و خواستم حوله را از پشت در آویزان 

 کنم که صدایش، مرا سر جایم پراند.

 خیر.صبحت به-

 صبح شما هم. میای بریم بیرون؟-

اش، خواستم زد و با دیدن پاهای برهنهپتو را کنار 

جیغ خفیفی بکشم که متوّجه شلوارک در تنش شدم. 

که سرش را تکان لب گزید که خندید و درحالی

 ها آمد. سمت کشوی لباسداد، بهمی

 تقصیر خودت نیست، مشکل ذهن بیمارته.-

 تونید مداواش کنید آقای دکتر؟می-

 بست، گفت:های پیرهنش را میکه دکمهدرحالی
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خود این دکتر هم به دست شما درمان شده. از من -

 انتظار مداوا داری؟ تازه، همین وضعّیتت خوبه.

 آره دیگه؛ دیوانه چو دیوانه ببینند، خوشش آید!-

هم لبخند عمیقی بر روی لبان هردویمان نشست و به

طاقت جلو آمد و مرا عمیق و  شیرین خیره شدیم. بی

سبت به جدایی از او میل و رغبتی که نبوسید. درحآلی

 هم نداشتم، زمزمه کردم:

 باید بریم یوسف...-

 باشه دورت بگردم، باشه. میریم...-
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 پانصد_و_نودم

 

ای بعد، از من فاصله گرفت و از خانه خارج و ثانیه

ا ر شدیم. شماره دفتر کار صدرا را داشتم. درواقع، آن

وقتی در دفترچه عموی یوسف دیدم، حفظ کرده 

ای را از کیف پولش به من داد تا بودم. یوسف سکه

تماس بگیرم. گوشی را محکم در دست گرفتم و 

ید و کوبها را گرفتم. قلبم در دهانم مییکی شمارهیکی

زور سر پا مانده بودم. نفس عمیقی گرفتم تا آرام به

 سوی خط گفت:ز آنشوم که همان لحظه، صدایی ا

 بله بفرمایید؟-

 خوام. من با آقای حکمت کار داشتم.سالم؛ عذر می-
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 حکمت؟ شما کی هستی؟-

 تند گفتم:

من یکی از مامورانشون هستم. قراره خبری رو به -

ایشون برسونم. منتهی االن قرار مالقات داشتیم و دیر 

 کردن...

 میان حرفم پرید:

 کد مأموریت؟-

هایی که در .. کد... خدایا! به شمارهکد مأموریت؟ کد.

ها. تاریخ ذهنم ردیف شده بودند فکر کردم. تاریخ

ای کرده بود. پس ام... به آن یک اشارهتشکیل پرونده

 سریع اعداد آن تاریخ را گفتم که گفت:



 

Romanzo_o 2658 

درسته... خانم باید به عرضتون برسونم که حکمت -

 حذف شد.

بازوهایم  الل شدم. پاهایم سست شدند و اگر یوسف

شک به چسباند، بیگرفت و مرا به خود نمیرا نمی

 خوردم.زمین می

 یعنی چی حذف شدن؟-

به ما هم خبر درستی دادن خانم. فکر کنم فوت -

تونید با بنده هماهنگ کنید برای ارسال شدن. شما می

بینم. به ای با این شماره رو میاطالعات. پرونده

 ییه، درسته؟گمونم درباره یک برنامه رادیو

 جان زمزمه کردم:بی

 درسته... شما اطالع دارید که االن کجا هستن؟-
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 منظورتون چیه؟ -

 کرد. گیج و ناتوان نالیدم:زبانم یاری نمی

 جسدشون...-

این اطالعاتی نیست که بخوایم به شما بدیم. اگر -

خواستید اطالعات پرونده رو بدید به من، مجّدد با 

 من تماس بگیرید.

را قطع کرد و تلفن به دست، به نقطه کوری  تماس

مهابا بر روی صورتم هایم بیخیره شدم. اشک

 ریختند و من حّتی بغضی هم نکرده بودم.می

 

@|thecafeNostalgia| 

 



 

Romanzo_o 2660 

  

 پانصد_و_نود_و_یکم

 

ها ها... آنهایشان را. آنکدام حرفشد. هیچباورم نمی

تک هایشان، تکهمه حرف گفتند.داشتند دروغ می

 جمالتشان... خدای من... صدرا... مرده بود؟

تر از قبل چنگ زدم که مرا از به بازوی یوسف محکم

پهلوهایم گرفت تا مانع افتادنم شود. نگاه نگرانش را 

 ام دوخت و پرسید:بر چهره

 شد لیال؟... لیال؟ چی-
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اش تکیه زدم. هنوز هم بغض سرم را به قفسه سینه

های لعنتی، مجالی برای دیدن رده بودم اّما آن اشکنک

 دادند.به من نمی

 گفتن... گفتن فوت شده یوسف... صدرا رفته...-

مرا به خانه بازگرداند و خود بیرون رفت تا کمی 

 خواهد تنهایمخرید کند و به خانه بازگردد. گفت نمی

بگذارد اّما مجبورش کردم که برود تا بلکه کمی تنها 

نیاز به تنهایی داشتم تا این غم سنگین را درک  باشم.

های آن کنم. تا نبودش را هضم کنم. تا معنای حرف

مرد را بفهمم. درباره حذف شدنش گفته بود. درباره 

مردنش. درباره نبودنش و من... من در یک چشم 

 تربرهم زدنی، عزیزم را از دست داده بودم. درست کم

ستاده و من او را بغل رویم ایروز پیش، روبهاز یک
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گفت که زد. میگرفته بودم. داشت برایم حرف می

ام را بخواند. خواست بقیه قّصهحال است. میخوش

توانست این قّصه را ناتمام رها کند. چنین او... نمی

 حّقی نداشت...

یوسف آمد اّما هردویمان سکوت کرده بودیم. در 

ل نگریستیم. حابالکن نشسته و به بیرون می

ای نان و کداممان. لقمهکداممان خوب نبود. هیچهیچ

ور طپنیر به دستم داد و گفت که بخورم. اّما من... چه

توانستن غذا بخورم؟ صدرای عزیزم... حّتی می

ای نداشت تا برایش مراسم بگیرند. قرار بود خانواده

بر سر کدام مزار بگریم؟ با کدام جنازه برای بار آخر 

 و روی ماهش را ببوسم؟ خدایا...خداحافظی کنم 
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ای به دهانم گذاشت و گفت یوسف به زور چندلقمه

بهتر است استراحت کنم. گفت... گفت خودش 

ترتیب یک مراسم کوچک برای او را خواهد داد. گفته 

بود که... صدرا بیشتر از یک برادر، در حّقش لطف 

 کرده و او حّتی نتوانست جانش را نجات دهد...

غم داشت. انگار کل تهران بغض کرده  هوای صبح

ت. گریسام میبود. حتی قلبم هم در میان قفسه سینه

توانستم بغضش را احساس کنم. قلبم بغض کرده می

 گریست...ام میبود و به حال عزیِز از دست رفته

 

 

@|thecafeNostalgia| 
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 پانصد_و_نود_و_دوم

 

 فصل آخر

 ۹۴۵۱بهمن  –تهران 

 

کردم، جدای همه روزهای به روزهای قبلم که فکر می

تاریک و پر اندوهی که پشت سر گذاشته بودم، 

وبیشی نیز به همراه داشتم. همراهانی های کمخوشی

که آمده بودند تا نمانند اّما ماندگار شوند. دوستانی که 

ای که حال تبدیل به خانواده شده بودند و خانوده
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تر از قبل شده بود. اّما... غشلوتر و االن، بزرگ

جا، به سرانجام رسیده بود. روزهای ماندنمان در این

من، صدای نسل جوان بودم که گویا قرار بود مجبور 

به اختیار سکوت شوم و... رفتن را به ماندن ترجیح 

خواستم دل از دادم. برایم سخت بود. نمیمی

روز در ای بَکنم که هفت سال تمام، شب و خانواده

توانستم. صدرا هم طاقتش را کنارم بودند. نمی

شد و نداشت. دلش برای اعضای خانواده تنگ می

رفتیم. اّما یوسف... هرچند سخت، اّما باالخره باید می

خاطر شرایط اش، بهشنیده بودم که کل خانواده پدری

گفت که در آمریکا اند. میموجود، ایران را ترک کرده

باری که اند. آخرینجا ساکن شدههماناقامت گرفته و 

ازشان خبر گرفتم، سزاوار هم به مراد دلش رسیده 
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بود. یعنی یک پسر کوچک و خواستنی، از معشوقه 

که سعی هایش! صدرا آمد و درحالیدوران نوجوانی

 داشت پیرهنم را گرفته و تکانم دهد، صدایم زد:

 ام!مالیا؟ مالیا؟ پاشو دیگه. من گرسنه-

رفش چرخیدم و باخنده، او را به تخت خودم طبه

کشیدم. در آغوش گرفتمش و شروع به قلقلک دادنش 

کردم که از ته دل خندید و شروع به دست و پا زدن 

 اش نشاندم  گفتم:کرد. بوسه محکمی بر گونه

 ساعت دیگه.نمیشه بذاری بخوابم؟ فقط یه-

پاشو دیگه مالیا. خیلی خوابیدی. دیشب هم که دیر -

 اومدی!
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قوسی به بدنم دادم. لبخند وروی تخت نشستم و کش

عمیقی به رویش زدم و موهای خرمایی روشنش را 

 هم ریختم.به

کارم توی استدیو طول کشید قربونت برم. پاشو -

 ست؟بریم... بابا خونه

کنار تختم ایستاد و شروع به پریدن کرد. در همان 

 حال گفت:

خودش گفت بیدارت آره؛ با یه بسته اومد خونه. -

 کنم. گفت منتظر این بسته بودی.

فتم ها پایین ربا همان پیراهن ساتن بلند به تنم، از پله

 و با چشم، به دنبال یوسف گشتم. 
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 پانصد_و_نود_و_سوم

 

ماندم و با هر پیغام چرا باید هنوز هم چشم انتظار می

زد و منتظر خواندن یک خط تند می و پاکتی، قلبم

بار هم ناامید خواهم آشنا بودم؟ مطمئن بودم که این

شد. اّما خب... ته مانده امیدی در ته دلم باقی مانده 

ت که گفبود که قرار است دوباره ببینمش... یوسف می

گفت که بهتر است دیگر از آن فکرها نکنم. می

توأم با حواسم را به صدرا بدهم و همه احساس 

ام را معطوف او کنم. اّما خب... مگر خیاالت دلتنگی



 

Romanzo_o 2669 

خام من، قرار بود به کسی آسیبی برساند که جلویشان 

 گرفتم؟را هم می

باالخره دیدمش. کنار درگاه آشپزخانه ایستاده و با 

م کرد. سالدّقت، به بسته کوچک در دستش نگاه می

 سمتش قدم برداشتم.آرامی دادم و تند به

 چیه یوسف؟ صدرا گفت برای منه، آره؟ این-

ام را سمتم گرفت اّما پیش از دادنش، پیشانیبسته را به

 نرم و کوتاه بوسید.

سالم دورت بگردم. آره؛ سر صبحی آورده بودن دم -

دونم چیه؛ بازش در مطبم. شایدهم نصفه شب. نمی

 گو.نکردم. فقط... روش نوشته: برسد به دست قّصه

د و دستم را به بازویش گرفتم. تمام تنم سست ش

 لبخند تلخی زد و آرام گفت:



 

Romanzo_o 2670 

هنوز هم وقتی یه خبری میشه، مثل همون روز -

 میشی. آروم باش دختر، آروم باش.

ای نشاند و بسته و چاقویی را به مرا بر روی صندلی

دستم داد. بسته را گشودم؛ دو دفتر یادداشت آشنا، 

ه وسف گفتم کیک پاکت نامه، و یک نوار کاست. به ی

برود و ضبط را بیاورد. نامه را با دستانی لرزان گشودم 

دادم، به و با چشمانی که هرآن امکان باریدنشان را می

 کلمات خیره شدم.

دانید که با چه اشتیاقی، گوی عزیزم. نمیسالم، قّصه-

دیگر ردیف میکنم. این کلمات را برایتان در کنار یک

ر جلوی خود را گرفتم طودانست که چهفقط خدا می

تا برایت نگویم و ننویسم. تا حرفی نزنم و سکوت 

تنگت بودم که تاب دیدارت را قدری دلکنم. به
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فا هایت اکتنداشتم؛ پس به نوشتن و خواندن نوشته

کردم. به گوش دادنت. به شنیدنت. و فقط همان خدا 

دانست که هربار با شنیدن و دیدن و خواندنت، می

 شدم...نگت میتقدر دلچه

لیوان آب روی میز را برداشتم و الجرعه سر 

لرزید. تمام وجودم هم. عزیز کشیدمش. دستانم می

 من، پیدایش شده بود... شدهگم
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حال من خوب است. حال من پس از همان دیداری -

دیدم، خوب شد. انگار که حضور که تو را در کنار او 

هایی که از او نوشتی آن مرد و دیدارش، از میان قّصه

و خواندمشان، درست همانند مرهمی بر دلم شده بود. 

مردی که نجات جانت را با نجات جانم جبران کرده 

جای آورده و ِدینش را ادا کرد. حق برادری را برایم به

تم، به این ات هسبود و حال که شاهد دوِر زندگی

کنم؛ بالم. سخنم را دراز نمیانتخابی که کردی، می

فقط خواستم باخبر از احوال خوب من شوی. من نیز 

جا کوچ دارم به همراه دسته پرندگان دیگر، از این

کنم. گویا وضعیت دسته پرندگان ما خوب نیست می

هرحال، سرمان بر روی دیوارهای سراهایشان و به
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حال که از قفس به بیرون قرار خواهد گرفت. 

ام، آزادم که برایت بنویسم و سپس بروم. اّما جسته

سوی دنیا، با هزاران بازهم برایت خواهم نوشت. از آن

گر روزهای زیبای که نظارهکیلومتر فاصله، و درحالی

ات هستم. اگر برایت ممکن است، بخوان. زندگی

ی، وبگذار بشنومت. حّتی اگر تو نیز مجبور به کوچ ش

ه تان بهای ناخوانایم، از زیر در خانهبازهم کاغذ نوشته

تو سر خواهند زد و احوالت را خواهند پرسید. برایت 

 ام وهاییست که شنیدهام. از همانیک نوار ضبط کرده

امت. در همان قفس کوچکم، همین آواز خوانده

شد و برایت خواندم تا تو نیز مرا بشنوی. زمزمه می

اد و لبخند، مزّین لبانت باد. روی ماه دلت همیشه ش

صدرای کوچک را هم از سمت من ببوس و به او 
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های تو، قدر دوستش دارم. شنوای قّصهبگو که چه

 دوست عزیز و دورت...

هایم اجازه باریدن نامه را به سینه فشردم و به اشک

دادم. یوسف با ضبط آمد و آن را روی میز گذاشت. 

ش گذاشت و دکمه پخش را نوار کاست را بر داخل

زد. کنارم ایستاد که سرم را به پهلویش تکیه زدم. 

 کرد، پرسید:که موهایم را نوارش میدرحالی

 خودش بود؟-

 خودش هست. حاال... نوبت اونه که برام بخونه...-

که با یک دستش طرفش گرفتم و درحالینامه را به

 گرفت کرد، با دست دیگر نامه راام را نوازش میگونه

و مشغول خواندنش شد. صدای آشنای دوری را از 
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 ام فروبلندگوهای دستگاه شنیدم و قلبم در سینه

 ریخت.

 ای ساقیام ز دست ای ساقی / رفته ساغرم شکست-

/ در میان توفان بر موج غم نشسته منم / در زورق 

شکسته منم، ای ناخدای عالم... / تا نام من رقم زده 

 غم زده شد بر سرنوشت آدم... شد / یک باره مهر

اندوه امروزم را دوستش داشتم. توام بود با خاطراتی 

انگیز. توام بود با بازگشت شنوای شیرین و غم

ها، کشیدم. سالها، انتظارش را میهایم که سالقّصه

کشیدم تا باالخره لبخندی از ته انتظار همین روز را می

ام را، بختیوشدل، بر لبانم نقش ببندد. تا احساس خ

در کنار عزیزانم حس کنم. داستان پر فراز و نشیبمان، 

باالخره به پایان خود نزدیک شده بود و شاید زمانش 
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رسیده بود که دفتری سفید و نویی را برای نوشتن 

 های شیرینمان باز کنیم...قّصه

 

 پایان

 ۹۳۴۹مرداد 
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