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 فتانه

 عبدیاثری از مهین 

 خالصه فتانه: 

شاهد پسر ناخلف محل، عاشق و خواستگار فتانه 

دختر ته تغاری آِسد حسین تاجر معروف بازار بوده.. 

آِسد بهش فرصت میده تا با تغییر خودش، دوباره به 

خواستگاری بیاد ولی یه دزدی بزرگ توی بازار اتفاق 

شاهد میره..  میوفته و انگشت اتهام همه به سمت

شاهد هر کاری میکنه نمیتونه بی گناهی رو ثابت کنه..  

آِسد حسین حاضر نمیشه به شاهد دختر بده.. حاال 

یک سالی گذشته و شاهرخ پسرعموی شاهد از خارج 

اومده و خواستگار فتانه است.. همه چیز خوب پیش 
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میره غافل از اینکه شاهد مدتهاست با تشکیل یه گروه 

 ……..به نابودی بازاری ها بسته و مخفی، کمر 

 های تو ...شانه

 های سخت و پر غرورهمچو صخره

 موج گیسوان من در این نشیب

 کشد چو آبشار نورسینه می

 شانه های تو

 در خروش آفتاب داغ پرشکوه

 شن عرقهای گرم و روزیر دانه

 های کوهزند چو قلهبرق می

 های توشانه

 منگاه دیدگان پرنیاز قبله
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 های توشانه

 ُمهر سنگی نماز من!

 

 #فروغ_فرخزاد

 

 مقدمه:

خواهد. یک ی امن و آرام می"دلم یک آدم غریبه

پذیرنده، شنونده، پناه دهنده. کسی که قضاوتم نکند، 

و فقط گوش کند. کنجکاو نشود، بیشتر نپرسد، 

سرزنش نکند، دلیل نخواهد. دلم نگاهی بیگانه اما 

خواهد. یک دوستی عمیق ولی کوتاه. یک گرم می

ر که انگار مرا از همنشینی سالم اما بدون ادامه. یک نف
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ام نجات جنگل سرد و تاریکی که در آن گم شده

ی دنج و گرم خودش ببرد، برایم چای بدهد، به کلبه

م آیم، مقابلآنکه بپرسد چرا و از کجا میبریزد، و بی

های مرا برای های مرا بشنود، شانهبنشیند، حرف

تسکین بفشارد، و حالم که خوب شد، نپرسد کجا؟ 

ابان را نشانم بدهد، در آغوشم بگیرد، فقط راه خی

برایم آرزوهای خوب کند، و از او که دور شدم، 

احساس کنم خدا را در کالبد یک انسان مالقات 

ی ام، که اینقدر آرامم. دلم این روزها یک غریبهکرده

 …"خواهدآرام و امن می

 

۱ 
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ر باید چی واست کم گذاشتم که هار شدی؟ چی کا-

کردم که نکردم؟ کم خم و راست شدم؟ کم دوال می

گوی مسجد محله؟ کم دست بوسیشو شدم جلو اذان

کردم؟ کم غرورمو جلو آ ِسد حسین زیر پاها له 

کردم؟ چی کم گذاشتم که حاال واسم شرط جدید 

گذاشتید؟ خبط و خطا کردم عاشق دختر ته تغاری آ 

 ِسد حسین شدم؟ 

هایی که با نعره و و حرفاش از شدت خشم سینه

فریاد از دهانش بیرون ریخته بود باال و پایین شده و 

زند. یک طرف پیراهن کالفه چرخی دور خودش می

اش از شلوارش بیرون زده و هر دو دستش را مشکی

 بند کمرش کرده. 

 غرد!بندم و او باز هم میچشم می
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االفم کردین سه ساله آزگاره. حیف از منه گوه که -

کردم آ ِسد وونیمو پای تو حرومی کردم! فکر میج

حسین به احترام همون اسم و رسمش خداشناسه 

خوبیه اما اشتباه کردم! فقط ذات کثیفش رو پشت 

اسمش قایم کرده بود! فقط با نون اسمش تو بازارچه 

سر باال گرفت و سینه سپر کرد! فقط با اسمش سه تا 

 وارسید!   دختر شوهر داد و به چهارمیش که رسید

ام را روی صورتم نصف چادر رنگی و خانگی

 لرزد!خورم اما صدایم میکشم. بغضم را فرو میمی

بهتره بری! حرفاتو زدی، توهیناتم کردی. بهت گفته -

کنیم! بهت بودم از اولم اسم و رسمی با هم پیدا نمی

گفته بودم پسره ناخلف حاجی اسفندیار! نخواستی 

ه بازم چوئه دزدیت از خوب باشی! نخواستی ک
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گاوصندوق حجره کناریه بازارچه سر زبونا افتاده! 

همون آ ِسد حسین سه سال بهت فرصت آدم شدن 

 داد، نخواستی که آدم بشی! نخواستی...

 کشد. با دو قدم بلند جلو رویم خط و نشان می

ببین فتانه من چوب خطام پر شده! واسه من سوسه -

رو به این خونه ای دیگهنیا که بخوای پای خواستگار

 باز کنی! 

گردانم. چادرم را بیشتر میان مشتم رویم را بر می

 .فشرممی

سوسه نیست آقا شاهد! از حقیقت گفتن همیشه تلخ -

بوده! راست همین کوچه رو بگیرو برو و فکر کن 

 ای تو این کوچه. ای بوده نه خونههیچ وقت نه فتانه
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ر پاهایش عقب زند. ناباوپوزخند صداداری می

 رود. صدایش عجز و التماس را با هم دارد.می

 حرف آخرته دیگه نه؟-

 کنم.با مکث سر باال و پایین می

سه سال االفم کردی! االفم کردین! کمرم زیر شرط و -

که  کردمشروطای یزیدیتون شکست! چی کار باید می

نکردم؟ ولی باشه! زیر بیرق سیاهه صاحب همین عزا، 

وقت منم و تو و این ه التماسمو کنی! اونرسروزی می

و صدای یا حسین گفتن این جماعت سر بیرق سیاه

خیابون! یادت باشه فتانه روزگارتو مثل همین عزا 

کنم! برو به همون آ ِسد واسه امام حسین، سیاه می

حسین هم بگو! همونی که االن اشک تمساح تو دسته 

 ریزه!داره می
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. چادرم را دست گرفته دکشقدمی خودش را جلو می

 فشارد.اش میو میان مشت مردانه

خودت خواستی فتانه! از این به بعد هر اتفاقی افتاد -

یه سرش و ربط بده به من! بدون هر اتفاق سیاه و 

 شوم زندگیت یه طرفش منم! 

 کشد. از حیاطبعد از گفتن حرفش دستش را پس می

ر و رو شود. حالم زیزند. دلم آشوب میبیرون می

شود و شاهد از مقابل چشمانم محو شده. انکار می

ست تپش قلبم از قسم و تهدیدش! قسم و نکردنی

تهدیدی که زیر بیرق سیاهه صاحب عزای این ماه 

کوبد و خورده است. در آهنین خانه را با شدت می

ی چادر مشت شده زیر بیخ من دستم از روی گره

تر نج و دمام بیشافتد. صدای طبل، سگلویم پایین می
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هایم افتاده و پاهایم را به شود. چادرم روی شانهمی

دارم. تلوتلو خوران سمت سکوی حیاط حرکت وامی

. دستانم را دور پاهایم حلقه نشینمرفته و رویش می

بعد با شاهد سپارم. ِمنکرده و گوش به نوای مداح می

خیال شده و راه دانم. یا بیکردم نمیباید چه می

 امرفت و یا نه مانند این سه سال پا پیودش را میخ

آمد! منی که از اول هم دلم به رضای بودن شاهد می

قدری رفت و آمد تا بابا را هم وادار کرد تا نبود اما آن

اش در کار شر فرصتی به او بدهد. اویی که نام و آوازه

 زد عام و خاص بود!ندر محله زبا

۲ 

 

 یک سال بعد
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 مردادماه

سپارم. ظرف کاهو و سکنجبین را بدست فریده می

 گیرد.پسرش نوید دامنم را میان مشت کوچکش می

 خاله فتانه تو بهم بده.-

کنم. حین دست کوچکش را گرفته و از دامنم جدا می

های نشستن روی زیرانداز پهن شده روی موزاییک

گرم حیاط او را هم به آغوش گرفته و روی پاهایم 

 نشانم. می

االن خاله فتانه یه مغز کاهوی خوشگل با سکنجبین -

 ده.بهت می

 کشد.فریده هوفی می
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 چند ساعت ش کردی،فتانه خیلی به خودت وابسته-

 دیگه بخوام برم باید سالم و صلوات راه بندازم!

اش اش را از دهان یلدا دختر شیرخوارهفهیمه سینه

 بیرون کشید.

شون بهش واال همه از خداشونه یکی باشه بچه-

وابسته باشه یه دو صباح بذاره پیش اون و بره پی 

خوای هات و میاحوال خودش، توام که بدتر بچه

 کنی. رها کن خواهر من.  وابسته خودت

فریده دستی در هوا تکان داد. برگ کاهویی از ظرف 

 ی سکنجبین کرد.برداشت و با حرص درون کاسه

هام یه ساعت پیشم اون تویی عزیزه من، من بچه-

 شم!نباشن دیوونه می
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فرگل که تا آن لحظه سکوت کرده بود دست روی 

ش سه اش گذاشت. به زایمانشکم برآمده از حاملگی

 ماه مانده بود.

یعنی چی که یه ساعت پیشت نباشن دیوونه -

کنه اگه دلش شی؟ پس اون حمید بدبخت چه میمی

 خواست یه نیم ساعت با زنش خلوت کنه؟ 

گزم. شلیک ی لبم را از خنده و شرم میمن گوشه

شود و فریده چشم ی فهیمه و مامان بلند میخنده

 ای نثار فرگل کرد.غره

گه شرم و حیا رو هم قورت دادی. یه نگاه خوبه دی-

دورت بنداز ببین چندتا جغله داره تو حیاط آتیش 

 تونی روشونو باز کنی؟!سوزونه! ببینم میمی
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مامان دست روی دست گذاشت. سری به طرفین 

 تکان داد. 

 شنونیکم آرومتر دخترا. در و همسایه صداتونو می-

تابستون  گن ثریا خانم دختراشو وسط چلهباز می

 جمع کرد تو حیاط صداشون گوش و فلک و پر کرد. 

زند. سراغ یگانه خواهر نوید از روی پایم جست می

 رود.از خودش دو سال بزرگترش می

تکه کوچکی از کاهو را که نوید هنگام گاز زدن از 

دهانش روی دامنم ریخته بود را با دو انگشت اشاره و 

 اندازم.دستی میشستم برداشته و داخل پیش

ثریا خانم حرف در و همسایه همیشه هست. چه ما -

جمع باشیم و چه نباشیم باالخره بساط غیبت پهن 

 هست. 
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اش را زند و موهای فرفریفرگل بشکنی در هوا می

 تابی داد.

گن از دهن بچه ایول فتانه. حرف و درست و می-

 بشنو.

چشمانم را درشت کرده و کاهویی برداشته و سمت 

 کنم.رتاب میفرگل پ

بچه خودتی و اونی که تو شکمته! به منه بیست و -

 گی بچه؟پنج ساله می

اش فرگل کاهوی افتاده روی لباس سبز رنگ بارداری

 را برداشت. گازی به آن زد و حین جویدنش گفت:

ای، بچه نبودی بنظرت مامان و بابا تا واال که بچه-

 داشتن؟ شدی ته تغاری! ت میاالن ور دلت نگه
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تابی به چشمانم دادم و ابرویی باال انداختم. و با 

 عشوه گفتم:

ام! شبا بابا و مامان برام واال از وضعیتم راضی-

خونن: یه دختر دارم شاه نداره، صورتی داره ماه می

، دمخوشگلی تا نداره، به کس کسونش نمینداره، از 

دم، به دم، به راه دورش نمیبه همه کسونش نمی

دم که کس باشه، دم، به کسی میحرف زورش نمی

 پیرهن تنش اطلس باشه.

فهیمه ادای عق زدن درآورد. فرگل خبیثانه نگاهم کرد 

و فریده واه واهی گفت. مامان اما سری به افسوس 

 تکان داد.

دا که بزرگ نشدین. الکی هیکل گنده کردین واال بخ-

 فقط!
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۳ 

  

کنم و زنم. چشمکی حواله مامان میلبخندی می

 م.کنی سکنجبین میکاهویی برداشته و داخل کاسه

ولی بی شوخی من یکی که خسته شدم از بس -

جواب خانواده حمید رو دادم. از بس مادر و 

خواد شوهر شوهر کرد؟ نمی پرسن فتانهخواهراش می

 کنه؟ سنش خیلی باال رفته و فالن. 

های تکراری از ماند. باز هم حرفکاهو در دهانم می

های پر از غیبت لک جماعتی که دلشان برای دورهمی

زند. ازدواج کردن و نکردن من انقدر مسئله مهمی می

آمد که هر ازگاه حرفش را زده و از برایشان بشمار می

 شدند؟جویا میفریده 
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 قبل از مامان خودم متکلم شدم.

گی خواهر من چرا یکبار برای همیشه بهشون نمی-

صالح زندگی هر کس به خودش مربوطه و خودش 

 دونه؟ می

 مامان محتاطانه زبان باز کرد.

فتانه با زبون تند و بی ادبی نمیشه خانواده شوهرش -

 و پرسنرو بده که دلخوری پیش بیاد. خب سوال می

ده. سخت نگیرین، قرار نیست فریده هم جواب می

 جنگ کنیم که.

فهیمه در حالی که یلدا را بلند کرده و مشغول آرام 

اال ای بضربه زدن به کمر یلدا بود تا آروغ بزند شانه

 انداخت و حرف مامان را تایید کرد.
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ای گه، این حرفا هم حرفای تازهمامان درست می-

گل نبودیم؟ تا ما شوهر کنیم نیست که. مگه من و فر

 در و همسایه از لب و دهن افتادن.

خندیم. مامان دست به زمین گرفته همگی با صدا می

 شود.و از جا بلند می

ه، مونبه امید شماها باشم هم آ ِسد حسین گرسنه می-

ها. برم هم شوهراتون هم اون طفل معصومی

 ت.سزهش خوشمسبزیم رو بار بذارم که جا افتادهقرمه

فریده هم حین بلند شدن کاهوی دیگری برداشته و 

 بعد از آغشته کردنش به سکنجبین گفت:

بذار منم بیام دورت بگردم، با این واریسی که تو -

 شه که سر پا بمونی. داری نمی
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همراه مامان شد اما با صدایی که کمی باالتر برده 

 هها داخل حیاط برپا کردبودش رو به هیاهویی که بچه

 بودند تشر زد:

ها شماها هم کم آتیش بسوزونید. االن سر و بچه-

 آد.صدای در و همسایه در می

۴ 

  

  

ی سکنجبین را فرگل به سختی خم شده و کاسه

اش را داخل آن جلوی خودش کشید. انگشت اشاره

کرد و بعد به دهانش برده و با لذت آوایی از میان 

 اش خارج کرد.شدههای چفت لب
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 خواد کال سر بکشم.اوممم، عالیه این لعنتی، دلم می-

 فهیمه با طعنه گفت:

بردار خجالت نکش راحت باش. ما هم کاهو رو با -

 خوریم!شیرینی خودمون می

همین حرف کافی بود تا فرگل آن را جدی حساب 

هایش نزدیک کرده و کاسه را در دست بگیرد. به لب

 کند و سر بکشد!

هییی... فرگل نکن همچین این آخرای بارداریت قند -

 گیری! بارداری می

 من هم بلند شدم.

فرگل مراقب باش کار دست خودتو اون طفل تو -

 شکمت ندی. 
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 هایش فاصله داد.کاسه را از لب

 وای دست خودم نیست... خیلی لذت داره...-

قصد رفتن داخل خانه را داشتم که فهیمه با صدای 

 ای گفت:کنترل شده

 ی خل وضع چه خبر؟راستی فتانه از اون پسره-

 چهره درهم کردم.

 کدوم پسر؟-

 حق به جانب گفت:

 شاهد! پسره حاجی اسفندیار! -

دست به موهایم رسانده و گره باالی موهایم را 

 تر کردم.محکم
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خبرم! بعد اون شب فهیمه من یک ساله ازش بی-

سال کدیگه ندیدمش! چطور شده که حاال بعد ی

دونی شرش از سر من و این یادش افتادی؟ تو که می

 محله کنده شده!

لبانش را کج و معوج کرد. پاهایش را دراز کرد و 

بالشت کوچک یلدا را روی پاهایش گذاشت. یلدا نق 

و نوقی کرد که فهیمه هیسی گفت و او را روی 

پاهایش گذاشته و سرش را آرام روی بالشت گذاشت 

 دادنش کرد. و شروع به تکان

دونم رفته که رفته فقط گویا پسرعموش خودم می-

 اومده و واسش دنباله دخترن.

 فرگل بسرعت پرسید:
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ها از کانادا برگشته؟ همون همون که تازگی-

 آرشیتکته؟!

۵ 

  

 فهیمه سری باال و پایین کرد.

ست که اوهوم همون. انقدر هم شق و رق شده-

 کنن.پچ میهمه در موردش پچنیومده 

 کنم.متعجب زبان باز می

مامان که چیزی به من نگفت. سودابه هم حتی -

 حرفی نزد بهم. با این که دخترعموشه! 

نگاهی سمت دخترکش که مست خواب فهیمه نیم

 شده بود انداخت. نگاه باال کشید و رویم ثابت کرد.
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 برای اینکه یه حرفایی چو افتاده تو محل. پس-

پرسن بخاطر چی فریده گفت خانواده حمید مدام می

 فتانه شوهر کرد یا نه؟!

خواستم به فکر دخیل شده به ذهنم پر و بال نمی

ها بدهم اما گویا خبرهایی شده بود که من از آن

چینم. خبر مانده بودم! قطعات پازل را کنار هم میبی

های های خانواده حمید شوهر فریده. حرفحرف

های فهیمه ها. سکوت مامان ثریا. شک و شبههمسایه

 و...، نگفتن حرفی از جانب سودابه!

واضح حرف بزن فهیمه. سر ظهری تو ظل تابستون -

 معما طرح کردنت اومده؟ 

 فرگل جای او جواب داد:
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خب خنگه مشخصه دیگه! احتماال حرف از تو -

 افتاده! وگرنه چرا باید حرف و حدیثا زیاد باشه؟ 

 وا تکان دادم.دستی در ه

حرف و حدیثا همیشه زیاد بوده، بعدش هم -

اونقدری مهم نبوده که اگه مهم بود مامان به من 

زد! در ثانی چرا این حرفا رو چند دقیقه حرفی می

 پیش جلو مامان و فریده نگفتی؟

 حق به جانب گفت:

گفتم؟ وقتی خودشون خبر داشتن چی رو می-

نه که به جوابم خواستم بدونم توام خبر داری یا 

 رسیدم.

فهیمه ناخواسته ذهن من را درگیر کرده بود. ذهنی که 

شماری که با آرام شده بود آن هم بعد از قضایای بی



 

Romanzo_o 27 

ها های پسرعمویش به گوششاهد داشتم! حال زمزمه

ها زمان دانشگاه رفتن رسیده بود! شاهدی که تا مدت

شد تا جایی که چندباری از حراست سد راهم می

طار آمد و دانشجویانی که گمان برده بودند بین من اخ

هایش در و شاهد سر و ِسری هست! هنوز هم حرف

زند اما خب شاهد برای من و گوشم زنگ می

 ام تمام شده بود.خانواده

قصد رفتن داخل خانه را کردم. چرخی زدم و پشت 

 به فهیمه و فرگل شدم.

 رم تو خونه. زحمت آوردن ظرفا هم بامن می-

 خودتون.

 هایم رسید.صدای فرگل به گوش
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خواد از االن هول کنی و بری تو فکر! هر حاال نمی-

وقت خبر جدی شد و خودی نشون دادن اون موقع 

 و به هول و وال بنداز.خودت

پوفی کشیدم و فهیمه با حرف فرگل به خنده افتاد. 

طول راهروی فرش شده را طی کردم. در هال خانه 

پچ مامان و فریده با و ظروف و پچ باز و صدای ظرف

 هم ادغام شده بود.

۶ 

  

مابین دیوار آشپزخانه و هال ایستادم. دستانم را به 

 آغوش کشیدم و به استراق سمع پرداختم!

گفت اگه خبریه که به ما هم بگین مادرشوهرم می-

 اگه نیست که واسه حامد پا پیش بذاریم.
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ها را روی زمین نشسته و لیموامانیمامان روی 

دستمال با گوشگوبی ضربه زده و پرهای لیموامانی را 

 کرد.هایش جدا میاز دانه

من هنوز به آ ِسد چیزی نگفتم، چطور به فتانه بگم؟ -

این برادرشوهر توام دیپلم بزور گرفته، کفتربازه، کار 

درست و درمون نداره آخه من چی بگم؟ فتانه کجا 

ره کجا؟ دختره من کلی زحمت کشیده شب و این پس

 روز درس خونده تونسته لیسانس بگیره.

اش را به سینک داد و کف فریده چرخی زد. تکیه

 های آن گذاشت.دستانش را از عقب روی لبه

دونم مامان من خودمم هیچ راضی نیستم. فتانه می-

کجا اون حامد کجا! حمید هم راضی نیست فقط این 

مون، پیش کنه فتانه مونده رو دستمیمادرش فکر 
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گه کی بهتر از خانواده عروسم؟ هم پسرم خودش می

کنه هم دختر همه چی تموم گیرمون رو جمع می

 آد.می

مامان کالفه سری تکان داد. پرهای لیموامانی را داخل 

 ی گل سرخ ریخت.پیاله

مادرشوهرم توام فقط به فکر خودشه و بس! کم سر -

داد حاال نوبت به دختر کوچیکم رسیده. مون تو عذاب

واال بخدا که آ ِسد فقط بخاطر پدرشوهرت و خوده 

 حمید تو رو به اونا داد. 

 دستمال را تا زد. 

 کار کنم! دونم این یکی رو چیحاال اون هیچ، نمی-

 فریده سوالی لب زد:
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 همین پسربرادر حاج اسفندیار؟ -

پیاله را دست  مامان "اوهومی" گفت. از جا بلند شد و

 فریده داد.

 و تا سرش آب جوش پر کن بذار خیس بخوره. این-

 دستمال را در سطل زباله تکاند.

ولی مامان اگه این یکی رو هم رد کنید فردا تو محل -

افته که حتما دخترشون مشکل داره که هی چو می

 کنن.خواستگاراشو رد می

شان آنقدری مامان روی صندلی نشست. هر دوی

 که متوجه من نشوند.وگو شده بودند گرم گفتسر

گم ببینم صالحه چه کنم آخه. امشب به آ ِسد می-

 اون چیه. فتانه هم هست اونم باید راضی باشه.
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اره بلب زیرینم را داخل دهانم کشیده بودم که به یک

ل بندش صدای فرگگوشم از پشت کشیده شد و پشت

 خانه را پر کرد!

گوش مون چه فالکرده ها ببین خانم تحصیل-

 وایستاده! خیر سرمون مثال!

کردم و آخ و اوخم به در حالی که این پا و آن پا می

هوا برخواسته بود تا فرگل دستش را رها کند فرگل 

پیچاند، من را با همان گوشم که میان انگشتانش می

 سمت آشپزخانه کشید.

 کارش به جایی رسیده گوش وایمیسته خانم.-

توانستم کاری از کردم که نمیعش را میمراعات وض

پیش ببرم و او هم الحق نامردی را در حقم تمام کرده 

 داد!بود که سفت و محکم گوشم را پیچ می
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اللهی گفت، فریده مان بسممامان از سروصدای یکباره

 هینی کشید و من اشکم درآمده بود!

۷ 

  

  

 تر لیسانستونه! تحویل بگیر ثریا خانم دخ-

فریده خودش را جلو کشید و دست فرگل را از 

گوش من جدا کرد. فورا شروع به ماساژ دادن گوشم 

 کردم.

 روانی، دیوونه، مریض! گوش واسم نذاشتی بمونه! -
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دست روی شکمش گذاشت. راه رفتنش بی شباهت 

ها وامانیی لیمها نبود! با دیدن پیالهبه راه رفتن پنگوئن

 ز آن را برداشت.یک پر ا

رفتی کردم فردا روز میکارو نمیحقت بود، من این-

موند این کارت بعد اون خونه شوهر تو سرت می

گردوندن و کردن برت میوقت در حقمون لطف می

 خوایم!گفتن عروس فضول نمیمی

پر لیمو را داخل دهانش گذاشت. بعد از کمی 

مکیدنش از ترشی آن یک چشمش را بست و 

 اش کج و معوج شد.چهره

 مان نگاه کند! دانست به کداممامان نمی
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یعنی یه روز تو این خونه نبوده که صدای شما در -

وقت انتظار داریم در و همسایه نیومده باشه! بعد اون

 ازمون غیبت نکنن! 

ای که مامان رویش نشسته بود ایستادم. کنار صندلی

 چنان بند گوشم بود.دستم هم

 تو چرا گوش ایستادی؟ فتانه -

که توجیهی برای کار اشتباهم نداشتم اما با این

 نشینی کنم.خواستم هم از موضعم عقبنمی

م خواستتون من بودم! نمیبرای اینکه موضوع بحث-

گوش وایستم اما اسمم که اومد دیگه شاخکام تیز 

 شد.
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فریده نفس عمیقی کشیده و نگاه از رویم برداشت و 

ها ن برنج رفت. فرگل اما با لیموامانیسراغ خیس کرد

 درگیر شده بود که مامان مخاطبش قرار داد.

دیگه چیزی از اونا نموند. ظرف لیمو رو از تو -

یه دونم این چه ویارکابینت بده بازم پرپر کنم. من نمی

 زنی!که به همه چی یه ناخونک می

 ای کرد.فرگل خنده

پی هم جزو یگی همه چی انگار پمامانم همچین می-

 ها! ویارمه! حداقل بگو خوردنی

طور بود. ساده و رک و پوست فرگل همیشه همین

آورد. هر چند کمتر هایش را به زبان میکنده حرف

 شد! کسی حریف زبان حاضر جوابش می

 ای نثارش کرد.غرهمامان چشم
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بجا زبون ریختن زنگ بزن به مرتضی بگو شام بیاد -

 اینجا.

 ی خودش بیرون کشید. ای براصندلی

و آورد اینجا خودش بهم گفت واسه صبح که من-

آد، دیگه بعده چهارسال داماده این خونه بودن شام می

دونه حساب کتاب همه چی دستش اومده. می

ذارن شام نخورده از در این آقا نمیخانم و حاجحاج

 خونه بره بیرون. 

 خندید.ای زدم و فریده اما با صداتر تک خنده

واال زن و شوهر لنگه همین! تو پرو، اون از تو -

خواد بشه تون برسه! چی میپروتر! خدا به داد بچه

 اعلم!اهلل

۸ 
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های ی نورا در خانه پیچید. قربان صدقهصدای گریه

فهیمه بلند شده بود. نورا در حالی که چند قطره اشک 

اش از گرمای چتریروی صورتش ریخته و موهای 

اش چسبیده بودند، پا هوا و حجم بازی به پیشانی

کوبان وارد آشپزخانه شده و خودش را در غوش 

 فرگل رها کرد. 

 چی شد باز دوباره؟-

اش گذاشت و نفسش را با فهیمه دست روی پیشانی

 صدا بیرون فرستاد.

با نوید! بزور آوردمش تو خونه تا با صداش یلدا رو -

 ه! بیدار نکن

 فرگل نگاه به من داد.
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فتانه یه لیوان آب بهش بده. انقدر عرق کرده تمام -

دونم خدا انقدر پشت گردن و لباسش خیسه! من نمی

واجب کرده تو اون حیاط به اون بزرگی برین اد زیر 

ونی بآفتاب بازی کنید؟ خب دختره من برو زیر سایه

م نکه حاجی بابا درست کرده تو حیاط! حاال بگو ببی

 برا چی با نوید دعوات شد؟

 با پشت دستان کوچکش روی چشمانش کشید.

بنده واسه زنه... چشاشو نمیش کلک مینوید همه-

 قایم موشک.

 کشد. فرگل دست روی سر دخترکش می

نگفتم بهت به جا گریه کردن وقتی یکی بهت زور -

گه باهاش حرف نزن بذار بفهمه کار بدی کرده؟ می

 بازم گریه کردی که! 
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کرد وقتی فرگل با آرامش او را نورا دیگر گریه نمی

ای زد. روی سرش بوسهکرد و حرف مینوازش می

 زد.

 آمیزیت رو بردار.برو با یگانه بازی کن. دفتر رنگ-

اش را تابی سری تکان داد و موهای خرگوشی نورا

ای زده و بدو از آشپزخونه داد. روی شکم فرگل بوسه

 خارج شد.

هر چقدر تو شر بودی و شیطون، دخترت همونقدر -

 برعکسته. 

 فرگل گل از گلش شکافت.

دم پسرم که دنیا اومد مثل خودم عیب نداره قول می-

 بارش بیارم.
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ل چشمکی زد. فهیمه مامان چشم درشت کرد و فرگ

 کنار فریده رفت.

خب حاال یکی به من بگه جواب اون همه صحبت -

 ره خونه شوهر یا نه؟شد؟ باالخره فتانه میچی

مامان جدی جواب فهیمه را داد. طوری که دیگر 

 حرفی نباشد.

باید به آ ِسد بگم. هر موقع سبک و سنگین کرد و -

تون همه تحقیق کرد در مورده پسره اون موقع جواب

ست که دودوتا چهارتا کنه دم. بعد از اونم فتانهرو می

یا  خورهبا پسره حرف بزنه ببینه اصال به دردش می

 نه؟ 

اما من فکرم جایی میان نگفتن حرفی از جانب سودابه 

هایی را شنیده بود. بود. به حتم که او هم زمزمه



 

Romanzo_o 42 

نگفتنش به من عجیب بود وقتی تقریبا تمام 

ای کردیم. سودابهن را با هم رد و بدل میماهایحرف

که خواهر شاهد بود اما بودن شاهد و آزار و 

هایش دلیلی برای از بین رفتن دوستی اذیت

 مان نشده بود.چندساله

۹ 

  

به حتم این بین موردی بود که سودابه حاضر به 

خواستم گفتنش به من نشده بود هر چند من هم نمی

 وقتی سودابه حرفی نگفته از او سوالی بپرسم. 

مان جان های معمول از هر جایی باز هم میانصحبت

گیرد. از خرابی دستگاه سبزی خوردکنی و قوت می

ی ی تازه متولد شدهخانم تا زشت بودن بچهطاهره
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مان نرگس خانم! روییی روبههمسایه

 رساند. چایمان زمان را به شب میهایپرچونگی

محمدی مامان رو سماوِر در حال هل، دارچین و گل

سبزی روی گاز جا قل براه است. خورش قرمهقل

افتاده و عطر برنج ایرانی و زعفران دم کرده، تمام 

اند. مان اضافه شدهخانه را پر کرده. مردها هم به جمع

های این ام، در حالی که زنمسئول چای ریختن شده

طرف مردها هم یکطرف پذیرایی و خانه یک

ها مدام داخل حیاط پریده و از آنجا اند. بچهنشسته

هم به داخل خانه و یک لحظه هم آرام و قرار ندارند. 

یلدای کوچک و شیرخواره بغل بابا در حال دلبری 

ی کردن است و آقا سجادی که مدام قربان صدقه

ها را از چایی پر کرده و دو رود. استکاندخترش می
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روم. م را زیر بغلم زده و به پذیرایی میطرف چادر

یک تعارف کرده و مجدد به آشپزخانه بهها را یکچای

گردم. صدای صحبت بابا ها برمیبرای آوردن قندان

دانم رود. نمیشود و جمع در سکوت فرو میبلند می

ها از صحبت از چه اما برای فهمیدنش همراه با قندان

ها را چیده و کنار نشوم. قنداآشپزخانه خارج می

 نشینم.فرگل می

سپارد. دستی به بابا یلدا را بدست آقا سجاد می

های تسبیح را از نخش محاسن سفیدش کشیده و دانه

 کند.دانه رد میدانه

روی صحبتام با شما داماداست، شما برای من مثل -

پسرهای نداشتمین. حقیقتا برای فتانه خواستگار 

 اومده.
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. گویندای میو مرتضی سالمت باشه آقا حمید، سجاد

کند. نگاهی مامان نگاهی بین ما دخترها رد و بدل می

 ها بابا!که آشناست. آشنا به صحبت

ی میرفتاح. دو روزی پسره تازه از فرنگ اومده-

ی خواستگاری اومدن هست که میرفتاح اجازه

خوام شما یه خواسته، خودم یه پرس و جو کردم می

گ پسر ده سالی هست که فرن اینکه این تحقیق کنید با

رفته و حاال برگشته. تو همین زمان هم اخالق و رفتار 

خوام ببینم از خلق و خوی کنه اما میها تغییر میآدم

 پسرعموش تو این پسر نباشه!

چو شاهد خاطرخواهم که آدمی همهنوز هم از این

کردم! منی که هیچ صنمی با شده بود احساس شرم می

ترین موجود در د نداشتم اما وجودش آزاردهندهشاه
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ی او را از ام بود! کار خدا بود که شر سایهزندگی

 ام محو کرد!زندگی

۱۱ 

  

افتد که نگاه معنادارش را نگاهم فورا روی حمیدی می

کنند. حرف سر ظهری فریده را با فریده بده بستان می

آورم همانی که به مامان گفته بود مادرشوهرش بیاد می

من را برای حامد خواسته. فریده برای حمید ابرویی 

اندازد و حمید چشمانش را مختصر باز و بسته باال می

توانم تلپاتی این زن و شوهر را بفهمم کند. نمیمی

 وقتی مختص به خودشان است! 

با تمام شدن حرف بابا هر سه نفرشان چشمی 

گویند. بابا استکانش را دست گرفته و بفرماییدی می



 

Romanzo_o 47 

کند. گوید. مامان چادر را روی پاهایش مرتب میمی

چرخاند. کند و سرش را سمت بابا میگردن خم می

شود اند و بابا متوجه میهم نشستهبه فاصله کمی از 

 که مامان قصد گفتن حرفی به او را دارد. 

چرخاند و با لبخندی فرگل صورتش را سمت من می

 گوید:نما میدندان

آ ِسد آقا وقتی به داماداش بسپاره برن برای تحقیق -

یعنی دلش نرم شده واسه اومدن خواستگار به این 

فهیمه هم به حمید  خونه! دقیقا سر خواستگاری من و

گفت بره برای تحقیق و بعدش هم بادابادامبارک بادا 

 شد! 

کشم. با صدای ضعیفی زمزمه چادر را روی دهانم می

 کنم:می
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بترکی فرگل! مگه قراره من پسره رو ندیده و -

نشناخته باهاش ازدواج کنم؟ بعدش هم بقول خودت 

 رآ ِسد تا زیر و بم پسره رو نکشه بیرون دختر شوه

 ده! نمی

 دهد.دستم را گرفته و کمی فشار می

ببین من کی گفتم! اگه به یه ماه نکشیده شوهر -

 کنم.و عوض میبار من اسممنکردی این

 کنم.تر میچشمان درشتم را درشت

گم من اصال شاید از پسره علم غیب داری؟ می-

گی به یه ماه نکشیده شوهر خوشم نیومد بعد تو می

 کنم؟می

 دستم دو خط افقی و عمودی کشید.روی 
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 این خط و این نشون! حرفم یادت باشه!-

 و منی که مصرانه گفتم:

دم! تا نبینمش و دو کلوم حرف نزنیم هیچ نظری نمی-

از کجا معلوم شاید از خل بازیای پسرعموش شاهد 

 ی اینم بود!تو رگ و ریشه

 شود وها تمام میپچاندازد. پچچشم و ابرویی باال می

 من دلم آشوب! 

ای که نامعلوم است! از خواستگاری که فقط از آینده

اش را شناسمش. نه چهرهدر حد اسم و رسمش می

 دانمام و نه شناخت بیشتری از او دارم! فقط میدیده

که پسرعموی شاهد است! همانی که قسم به نابود 

کردن من خورده است آن هم زیر بیرق سیاه امام 

 م!حسین در ماه محر
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۱۱ 

  

  

های پذیرایی دار سه متری وسط فرشی طرحسفره

سرخ چیده شده و کنار هر های گلپهن شده. بشقاب

ی ساالد شیرازی قرار گرفته. سه پارچ از بشقاب پیاله

دار شده دوغ گازدار با نعنا و شوید خشک شده طعم

ی ر از روو ابتدا، انتها و وسط سفره قرار گرفته. بخا

های خورش ها بلند شده و گوشتبرنج داخل دیس

زنند. بابا ها چشمک میخوریقرمه داخل خورش

بفرماییدی گفته و در چشم برهم زدنی دور سفره 

 نشینیم.می

 آ ِسد حسین بدین من براتون برنج بکشم.-
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بابا با لبخندی بشقابش را دست آقا مرتضی داده و او 

ل بشقاب دو کفگیری بسرعت کمی خم شده و داخ

ریزد. انقدری رنگ و لعاب غذا وسوسه کننده برنج می

اندازد. به رسم ادب صبر شده که دهان را به آب می

کنم تا مابقی غذا کشیده و بعد من دست بکار می

های بابا با دامادها راجع به شوم. از طرفی هم صحبت

خواستگار آمدنم مرا شرمگین کرده. همان حجب و 

چو دهد چندان سر باال برده و همه اجازه نمیحیایی ک

روزهای گذشته در بحثی با دامادها شرکت کنم. 

خواستگاری که نیامده سر و صدای زیادی در وجودم 

قدری که ضربان قلبم را باال برده و فکرم برپا کرده. آن

اش را مشغول! در افکارم ترسیمی خیالی از چهره

ی شاهد را نم چهرهککنم و در همان حال سعی میمی
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هم بیاد آورده و کمی از او هم در ترکیب پسرعمویش 

ام این است که شباهتی به جای دهم. تنها امیدواری

شاهد نداشته باشد. که اگر داشته باشد جواب من 

دانم شاید هم . نمیچون و چرا منفی خواهد بودبی

اصال او با من تفاهم فکری و اخالقی نداشته باشد. 

ه چندین سال است در خارج از کشور زندگی اویی ک

ها مغایرت زیادی با هم کند و به تبع که فرهنگمی

دارند. فرگلی که کنارم نشسته با آرنجش ضربه نسبتا 

زند. فرگلی که شش سالی از من آرامی به دستم می

 گیرد.بزرگتر است. سرش را سمتم می

 چرا تو فکری پس؟ بکش خب! -

شود که دست دیگر فرگل میو من حواسم معطوف 

دیس برنج را سمت من نگاه داشته. " آخ "ی بی 
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گیرم. یک حواس گفته و دیس را از دستش می

کفگیری برای خودم برنج ریخته و دیس را روی 

ی بشقابم . از خورش هم گوشهگذارمسفره می

کنم اللهی که زیر لب زمزمه میریزم و با بسممی

نی که با دیدن رنگ و کنم. مشروع به خوردن می

لعاب غذا دهانم آب افتاده بود اما همان یک کفگیر 

ز چیبرنج را طوری با مشغولیت ذهنی خوردم که هیچ

از طعمش نفهمیدم و مسبب این امر را فقط 

دانم که نیامده من را به چالش کشیده خواستگاری می

 است!

۱۲ 
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های کنم. پیالهدسته می های دستمال کشیده رابشقاب

 گل سرخ را هم.

آ ِسد گویا با میرفتاح بعدازظهری تو مسجد صحبت -

کردن. میرفتاح هم کلی هندونه زیر بغل آ ِسد گذاشته 

دونی که آ ِسد چقدر روتون حساسه! اون اما خب می

وجو شوهر داد. حاال سه تا خواهرتم با کلی پرس

 نوبت به تو رسیده!

های دسته شده را ز کرده و بشقابدر کابینت را با

 چینم.داخلش می

ولی خب مامان اینم باید در نظر بگیریم این پسره -

تازه از خارج برگشته، اصال شاید معیاراش هم با اون 

ای باشه! همه سال زندگی تو کشور غریب طور دیگه

گوی مسجد محله و یه بار ام، پدرم اذانمن چادری
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مون سنتی و ده. خانوادهش قطع نشهم نماز و روزه

 خیلی رفتارای دیگه.

 سپارد.ها را به دستانم میمامان پیاله

مگه خونواده خودش هم فرنگ رفتن؟ میرفتاح که -

و تو بازارچه حجره داره، زنش فرنگیس هم مثل من

قط ش فمابقی دختر پسراشم مثل خودمون. این پسره

ختر د واسه درس و کار رفته و حاال برگشته. دنبال یه

گردن و تو رو معرفی مثل خونواده خودشون می

 کردن. 

های گل سرخ اندازم و با احتیاط پیالهای باال میشانه

 گذارم.ها میجهاز مامان را کنار مابقی پیاله

 ترسم هم استرس دارم.دونم ولی خب هم مینمی-

 کند:مامان کمی تشروار زمزمه می
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آن صحبت ، میخواستگاره، آدم خوار که نیستن که-

کنیم قسمت شد که خدا مبارک کنه، نشد یکی می

ای و دیگه. بر و رو داری، خانمی، تحصیل کرده

آن ایم که دختر داشته باشه خواستگارا می. خونهجوون

 رن.و می

ای کشم و صورت توپرش را بوسهسر جلو می

 زنم. می

 عشقی ثریا خانم. -

وهای گره لبخند روی لبانش تضاد قشنگی با ابر

 اش دارد.کرده

بیا برو مابقی کارا رو انجام بده. سر و صدا هم کم -

خواد بره مسجد کن که آ ِسد خوابه و صبح نشده می

 برای اذان گفتن.



 

Romanzo_o 57 

چشم زن آ ِسد حسین، شما دستور بده ما غالم شما -

 و شوهرتونم هستیم. 

شود. مابقی سری تکان داده و از آشپزخانه خارج می

توانم فکرم را دهم که نمیر حالی انجام میکارها را د

 از این خواستگاره تازه از خارج آمده دور کنم!

۱۳ 

  

ها که به پایان ها داخل کابینتکار چیدن ظرف

ای را از روی میز برداشته و صندلی امرسند گوشیمی

کشم. در حالی از پشت میز غذاخوری بیرون می

ینم که حواسم معطوف باز کردن صفحه نشرویش می

چت خودم و سودابه است! توپ پری که به هر 

 خواهم داخل زمینش رها کنم!طریقی می



 

Romanzo_o 58 

شوم اولین پیام را هم به روی صندلی که جاگیر می

 فرستم:سودابه می

م. گفتگم از واجباته وگرنه نمیسالمی که بهت می-

در ثانی یعنی این بود جواب این چند سال 

 مون؟دوستی

گذرد اما ای میگیرم. چند دقیقهروی میز ضرب می

که مامان برای رسد. قبل از اینجوابی از سودابه نمی

خاموش کردن چراغ آشپزخانه توبیخم کند از جا بلند 

شده و با خاموش کردن چراغ، کورمال کورمال راه 

 خوابگیرم. اتاقی که دومین اتاقاتاق را در پیش می

کردیم. اتاقی که چهارخواهر در آن سر می خانه است.

متری و پر از خاطرات! از کودکی اتاقی دوازده

مان تا زمان امتحانات و درس خواندن و هایکردن
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مکانی برای صحبت کردن با خواستگارها! داخل اتاق 

شوم چراغ را روشن کرده و گوشی را روی میز که می

ها را م کتابگذارم. میزی که انواع و اقسامطالعه می

روی خودش جای داده و لقب کتابخانه را هم بعالوه 

 کشد! مطالعه یدک می

خوابم را پهن کرده و بافت موهایم را باز رخت

کنم. گوشی را چنگ زده و بعد از خاموش کردن می

 خزم. چراغ روی تشک می

تواند من را وادار به نمی خستگی کارهای امشب هم

ام دادن به سودابه بگذرم! خواب کند تا از صرف پی

ای که آگاه به خبرهای زیادی است اما از خیر سودابه

مندم و با ها به من سر باز زده و من از او گلهگفتن آن
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هایم را شناختی که از خودم دارم اگر جواب سوال

 نگیرم آرام نخواهم گرفت!

کنم. داخل صفحه بار دیگر صفحه گوشی را باز می

 کنم.د. پیام دیگری ارسال میچت روشن مانده بو

خواد بدونم چرا به من چیزی نگفتی خیلی دلم می-

 وقتی از همه چیز مطمئنم که خبر داری!

گوید سودابه از طریق نوتیفکیشن حسی به من می

خواهد جوابی خواند و نمیهایم را میگوشی پیام

شوم. صدای گوشی را کم بدهد! از برنامه خارج می

گیرم. به یک بوق ی سودابه را میکنم و شمارهمی

 کند!نرسیده تماس را رد می

۱۴ 
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رساند! یقین به اینکه با این کارش من را به یقین می

 اش هم روشن! بیدار است و اینترنت گوشی

کند، وارد برد که جواب پیامم را ارسال میزمانی نمی

 شوم.برنامه مذکور می

شدی دیگه گفتن باالخره خودت خبر دار میسالم -

 داد؟من چی رو تغییر می

 نویسم:کنم. برایش میلبانم را غنچه می

آره فهمیدم اما دیر! تویی که به گوشت یه حرفایی -

گفتی! اسم رفیق رو برای رسیده بود باید به من می

 کشی؟ چی یدک می

 کند و...شروع به نوشتن می
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گله و گالیه، چه جنتلمنی ولی بی شوخی بی خیال -

 هم اومده سراغت!

دانم برای چه اما دلم از گزم. نمیگوشه لبم را می

شود! کم خواستگار نداشتم اما یا حرفش زیر و رو می

شان نداشت و یا باب دلم نبودند، یا آ ِسد قبول

شان مناسب نبود، اگر هم موقعیت مناسبی موقعیت

ها و شر بودنش آن اشآمد شاهد با کله خرابیگیر می

داد! را به این اسم که نشان کرده من است فراری می

 اما حال این پسر... 

 اندازم! خودم را از تک و تا نمی

گه ماست من ترشه! چون هیچ ماست فروشی نمی-

 دی؟پسرعموته بهش لقب جنتلمن می
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شود و کنار اسمش در حال ارسال عکس نوشته می

وبد! از حدس اینکه به حتم کمن قلبم یکی در میان می

تصویری از پسرعموی جنتلمنش قرار است مقابل 

 چشمانم نقش ببندد! 

آید که تصویر حدسم زمانی درست از آب در می

 شوم! خیز میشود و من در جایم نیمآپلود می

م کنای زده و ابعاد آن را بزرگ میروی تصویر ضربه

د! شوتا جایی که صفحه گوشی تماما عکس او می

اویی که شاهرخ نام دارد! پسر میرفتاح و فرنگیس 

دادم خانمه تازه از خارج برگشته! اگر منصفانه نظر می

 ست!بقول سودابه پسر جنتلمنی

پسری با موهایی مجعد مشکی، ته ریشی آنکارد شده 

اش را سایه انداخته و پیراهن و مرتب! کنار شقیقه
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وهای ده و بازکوتاه تنگ و جذبش، باال تنه برآمآستین

 اش را خوب به نمایش گذاشته!عضالنی

۱۵ 

  

  

ای پشت به جایی که ایستاده کوهستان است. منظره

 سرسبز و بکر! 

 قفل کردی رو عکس نه؟ حاال جنتلمن هست یا نه؟-

ام! رویم خیره ماندهچنان به عکس پسر روبهو من هم

اش، فک زاویه دارش و بینی عقابی به چشمان عسلی

 شکلش! 
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ام بدنم گر گرفته! صورتم از التهابی که دچارش شده

سوزد! هیچ شباهتی به شاهد ندارد! شاهدی که می

سبزه رو بود، چشمان و ابروهایی مشکی داشت و 

شان قد شاید تنها شباهتاندامی الغر و کشیده! 

بلندشان باشد! شاهد و شاهرخی که گویی مغرب و 

 مشرق هستند! 

 روم.هوفی کشیده و سراغ پیام سودابه می

که برام مهم نباشه، هست حاال هر چی، قیافه نه این-

و بهم بگو چرا به اما خب تو اولویت بعدی. ولی این

 من چیزی نگفتی؟

بدهد و منی که گمان  برد تا جوابم راکمی زمان می

کنم تاخیرش در جواب دادن برای این است که می

ام و دلخور ی شاهد برادرش زدهدست رد به سینه
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است! هر چند خودش بارها به زبان آورده بود که 

 شاهد لیاقت من را ندارد... 

طوری... حاال که فهمیدی هیچی ولش کن همین-

 نظرت چیه؟

 نویسم:یدانم! اما برایش منظرم؟ نمی

خوام ازدواج کنم، حرفی، نظری. با عکسش که نمی-

اصال شاید هر دومون از همدیگه خوشمون نیومد. 

شاید تو پرس و جو چیزی گفتن که بابام راضی نشه. 

 ی اینا هست! همه

 نویسد:سودابه اما جدی می

 اما بدت هم نیومد ازش!-
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ماند. خوشم آمده بود؟ انگشتم برای نوشتن ثابت می

چنان مصر بودم برای حرف زدن. اگر اید... اما همش

شد! اگر هم که نه من مجلس خواستگاری قطعی می

توانستم مجدد برای چیزی را از دست نداده بودم. می

لیسانس تالش درس خواندن و گرفتن مدرک فوق

 کنم.

منتظر خواستگار نبودم اما به جایی رسیده بودم که 

با کسی شریک شوم. با  ام رامایل بودم مابقی زندگی

کسی که از لحاظ فکری با او تفاهم زیادی داشته 

 باشم! 

تا یاد دارم از زمان دبیرستان خواستگاران زیادی 

داشتم اما آن زمان نه خودم قصد ازدواج داشتم و نه 

بابا تمایلی برای ازدواج کردن من داشت. حتی گاهی 
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. دادخودش جواب رد به خواستگارهایم در محله می

بعد از آن هم شاهدی که سه سال تمام روح و روان 

من را بازی گرفته و سرآخر هم راه قبل خودش را 

های بابا را پشت گوش پیش گرفت و شرط و شروط

 انداخت...

۱۶ 

  

 نویسم:در جواب سودابه بعد از مکثی در لفافه می

پ و امیدوارم اخالق و رفتارش هم به اندازه تی-

 ش قابل قبول باشه!قیافه

 کند!او هم برای جواب دادن به من مکث می
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دونی فتانه تو خیلی خوش شانسی! هم از قیافه می-

عموم خوشگلی، هم درس و هم اخالق و رفتار! زن

خیلی تعریفت کرده و خیلی هم خوشحاله که تو و 

شاهد کارتون به ازدواج نکشیده... فقط موندم اگه 

 کنه؟کار میبفهمه چی داداش شاهدم

وجودم ماالمال از دلشوره شده و حسی مخرب من را 

آورد. با اینکه از شاهد یک ی خودش درمیبه احاطه

ست که خبری نیست اما اگر به هر نحوی به سالی

هایش برسد... اگر من را فراموش نکرده باشد؟ گوش

سال باز هم کرد در این یکاما اگر فراموش نمی

شد. حتی اگر باخبر هم دار مییش ادامههامزاحمت

اش را های گذشتهشود امکان ندارد باز هم کله خرابی

 تکرار کند وقتی جواب منفی را شنیده! 
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نویسم. ترس از فراری شدن با کمی ترس می

که شاهد تا کجا قرار است خواستگارم نه، ترس از این

 ام سایه بیندازد؟روی زندگی

من بخاطر فهمیدن و نفهمیدن  خب بفهمه! مگه قراره-

و وال بمونم؟ قضییه من و ش تو هولشاهد همه

 برادرت خیلی وقته تموم شده سودابه!

در حال نوشتن جوابم است. تا بنویسد باز هم گریزی 

. صورت نه چندان زنمبه عکس شاهرخ می

 اش. های متوسط و کمی کشیدهاش، لباستخوانی

دارد و چروک مختصری لبخند ملیحی که روی لبانش 

اراده لبم که از همان لبخند دور چشمانش افتاده. بی

. مطمئنا فریده، فهیمه و فرگل رودهایم میزیر دندان

کنند. هم با دیدن شاهرخ سروصدای زیادی به پا می
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منی که باید اعتراف کنم این پسر قاپ چشمانم را 

 ربوده!

ر گالری ست اما عکس شاهرخ را دحیاییدر نظرم بی

 :خوانمی سودابه را میکنم! پیام آمدهگوشی ذخیره می

شاهد هم تا االن حتما تو رو فراموش کرده. من -

بیخودی نگران شدم. هر چند داداشم معلوم نیست 

کجا رفته و هر یه ماه یه بار یه خبری از خودش 

ده اما خب مشخصه رفته پی کار و زندگی بهمون می

 خودش.

 کنم:و زیر لب زمزمه میزنم پوزخندی می

در دنبالش بودن تا آره رفت اما موقعی که دربه-

بفهمن دزدی گاوصندوق تو بازارچه کار اون بوده یا 

 ای وقتی همه جا چو افتاد اسمش!کس دیگه
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۱۷ 

  

نویسم تا اما در جواب برای سودابه طور دیگری می

 دلخور نشود. 

 راه باشه.که هست زندگیش روبه شاءاهلل هر جاان-

کند. کمی بعد سودابه "ممنونمی"  ارسال می

 شوم امابخیری گفته و از برنامه خارج میشب

روم که من را برای بیشتر دیدن و سراغ عکسی می

کند! عکسی که خواب را از فوکوس کردن ترغیب می

کنم و چشمانم براحتی ربود. عکس را زیر و رو می

ای زده و آن قسمت را ی صورتش ضربهروی هر اجزا

م. کنبار این کار را تکرار میکنم. چندینبزرگتر می

دانم سود و ثمرش برای من چیست؟ کاری که نمی
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دانم تا چه حد با خود فقط عکسی از شاهرخ که نمی

اش تفاوت دارد. یا اصال تفاوتی دارد؟ بیخیال واقعی

را  آورم. گوشیشده و سر از گوشی بیرون می

گذارم. به پهلو خاموش کرده و کنار بالشتم می

شوم. کف هر دو دستم را روی هم گذاشته و زیر می

گذارم. نگاهم از پنجره به شاخ و برگ سرم می

ی درخت توت، به افتد. به سایهدرختان حیاط می

های روی دیوار حیاط که ی گل یاس و پیچکبوته

 اند.پیچ و تاب خورده

و بیش روشنایی انداخته. چشمانم را  نور ماهی که کم

کنم اما هر بار تصویر شاهرخ چند باری باز و بسته می

هایی که در گیرد. خیالهایم شکل میدر پشت مژه

پروانم گویی ابدا دست خودم نیستند و من سرم می
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شبیه به یک دختر شانزده هفده ساله رویا پردازی 

ه یک کردن بکنم تا دختری بیست و پنج ساله! فکر می

ای مشترک برایم ُبعد دیگری از زندگی آن هم زندگی

تازگی دارد. منی که تا بدین سال چنین عمیق تا 

ژرفای دل اتفاقات زندگی مشترک پیش نرفته بودم. 

دهد. فکرهایی که همه نوع فکری در سرم جوالن می

همگی بویی از استرس و دلواپسی با خود به همراه 

ین خواستگاری چه خواهد شد؟ دارند و اینکه آخر ا

. بیش از همه برایم طرز فکر شاهرخ جالب است

ست در خارج از کشور زندگی کسی که چند سالی

کرده یعنی با فرهنگ و آداب و رسوم آن کشور خو 

نگرفته؟ نوع رفتار و برخوردش همسان با مردمان آن 

کشور نشده؟ اگر نشده باشد که باید او را مردی 
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هم  ها بازه با وجود اختالف بین فرهنگاصیل بدانم ک

 اصالت خودش را حفظ کرده.

کشم از هجوم فکرهایی که تمام ذهنم هوفی کالفه می

اند! دستانم را از زیر سرم را به محاصره خود درآورده

خوابم. پوزیشنی که برداشته و صاف روی تشک می

خوابم. کند. به پهلوی راست میباز هم من را آرام نمی

شود من هم لبانم بی ند محو شاهرخ باعث میلبخ

قدری از حرکت خودم متعجب دلیل کش بیایند! آن

 مانم!حرکت میشوم که چشمانم گرد شده و بیمی

کردم صرفا از روی یک باید به خودم اعتراف می

 عکس از او خوشم آمده؟

۱۸ 
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قراری و دیر خوابیدن دیشب حاصلش جزء بی

کالفگی برای من نبوده! طوری که امروز تمرکزی 

روی کارهایم ندارم و هنگام شستن ظروف صبحانه 

هایم از استکانی را شکستم. حد و مرز فکر کردن

هایی اندازم. سوالدست رفته و به هر جایی چنگ می

کنم و این جواب پیدا شان جواب پیدا نمیکه برای

کمی بیشتر ام کرده. شیلنگ آب را نکردن آشفته

های حیاط کشم، کمی بیشتر جارو روی موزاییکمی

زنم آنقدری که با صدای برخورد جارو با می

های ها کمی از ذهن پر هیاهویم بکاهم. برگموزاییک

ریخته شده از درختان در مسیر جارو و آب پیش 

کشم و تنه به کنم. هوفی میروند. قامت صاف میمی

اندازم. حیاطی یاط میچرخانم. نگاهی به حعقب می
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چنان که نیمی از آن را شسته بودم و نیمی از آن هم

نشسته باقی مانده. هر زمانی که فریده، فهیمه، فرگل و 

ها دور هم در حیاط جمع من به همراه مامان و بچه

شویم محال ممکن است حیاط با شلوغ کاری می

ها ها کثیف نشده باشد. خصوصا با گچ بازی بچهبچه

. دیروز آنقدری سرگرم های حیاطموزاییک روی

صحبت شدیم که شستن حیاط را به بعد موکول کرده 

بودیم و حاال این موکول شدن به دستان من سپرده 

شد تا حیاط را بشورم. گاهی هم حجم کارها بقدری 

کردم مان گالیه میشدن شد که هر بار با جمعزیاد می

ام و باید ختر خانهشد که دام این میاما جواب گالیه

به امورات خانه رسیدگی کنم. دقیقا کارهایی که سه 

دادند. سر خواهر بزرگتر از من هم به نوبت انجام می
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چرخانم هوای مرداد ماه آنقدری گرم است که می

نشاند با وجود عرق به پیشانی و پشت گردنم می

بانی که بابا قسمتی از روی حیاط را با سایهاین

مان هم راحت باشیم و هم هایا در دورهمیپوشانده ت

های چند طبقه قسمت پر دید حیاط توسط ساختمان

. کشماطراف دیده نشود. شیلنگ آب را کمی باال می

صورتم را پایین آورده و آب خنک و پر فشار را روی 

گیرم. حسی لذت بخش تمام وجودم را در صورتم می

چرخانم و گیرد. شیلنگ آب را دور صورتم میبر می

ی پیراهن نخی و آستین کوتاهم را به خیس شدن یقه

گیرم و نفس حبس خرم. سرم را باال میجان می

ام هم کنم. قسمتی از موهای جلوییام را آزاد میشده

کند اما ابدا خیس شده و آب از تارهایش چکه می
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ای را به خودم آزاردهنده نیست وقتی لذت چند دقیقه

گیرم قبل از اینکه اط را از سر میام. شستن حیداده

 مامان با خریدهایش سر برسد.

۱۹ 

  

  

رسد، شیلنگ را حلقه کرده و دور کارم که به انتها می

ی اندازم و سر شیلنگ را داخل لولهشیر آب می

گذارم. ی فلزی انداخته و کنار شیر آب میپایهسه

کشم. با پاهایی که میدستان خیسم را روی پیراهنم 

کشم قصد رفتن به داخل کشان سمت خانه میکشان

شود. برای را دارم که صدای زنگ در حیاط بلند می

چرخانم و نگاهی به در حیاط ای متعجب سر میلحظه
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اندازم. اما با یاد اینکه مامان بیرون ای رنگ میقهوه

ی هاشوم، پاچهرود. خم میرفته بود تعجبم از بین می

ی شلوارم را پایین کشیده و قامت صاف باال زده

. چادر گل دار را از روی بند رخت در حیاط کنممی

اندازم در همان حال کمی دارم و روی سرم میبرمی

 کنم.صدا بلند می

 اومدم.-

های چادر را زیر روم. لبهسمت در خانه پیش می

در را باز کرده و از پشت در  کنم.گلویم محکم می

کشم. مامان در حالی که در دستش ودم را کنار میخ

سبزی خوردن و مشمای خیار است با صورتی که از 

 گذارد.گرما سرخ شده پا درون حیاط می

 هالک شدم... هوف... بگیر اینارو از دستم.-
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سبزی و مشمای خیار را از او گرفته و در حیاط را 

 بندم.می

ن حال ال ببیبهت گفتم بذار من برم بخرم نذاشتی حا-

 و روزت رو با این پا درد.

 دارد.اش را از روی سرش برمیچادر مشکی

این چرخِی سبزی فروش پسره جوونه، اختیار چش -

و چالش رو نداره که... ماشاالهش باشه از دیدن قیافه 

ی گذره... مدام اون کاسهزن و دختر مردم هم که نمی

چرخه ولی خب چون چشماش مثل فرفره می

ست مشتری هم زیاد داره... خوش اش تر و تازهسبزی

ندارم بری ازش سبزی بخری و تو رو با نگاه 

گیرم از حرومش برانداز کنه... واال با این سنم رو می

 پسری که مثل پسر نداشته خودمه...
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چادر را از روی سرم برداشته و روی بند رخت 

 اندازم. می

. حاال گرفتم دورت بگردمخب منم مثل شما رو می-

و نداره قرار نیست ما هم چون یکی اختیار خودش

رفتم از حیدر آقا خودمون رو عذاب بدیم که... می

هاش کمتر از این آقای خریدم واال اونم سبزیمی

 چش چرون نیست.

اش رسانم. قامت کمی خمیدهخودم را به مامان می

 اندازم. زند. دست دور کمرش میدلم را چنگ می

م فروشه. پول اندازه دو برابر جنسی که حیدر آقا ک-

ده... گیره نصف همون بهت جنس میخریدیم می

دونی که آ ِسد خوش نداره از این طور آدما خرید می

 کنی... کم فروشی حرومه... حروم...
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دستم را روی کمرش به حالت نوازش باال و پایین 

 کنم.می

۲۱ 

  

  

نخور... بیا بریم بهت یه  خیلی خب حاال حرص-

لیوان آب خنک بدم حالت سر جاش بیاد... تپش 

 زنه...کنم انقدر که تند تند میو دارم حس میقلبت

هایش را دهد. دمپاییسری به چپ و راست تکان می

گذارد. مامان هیچ وقت درآورده و پا روی سکو می

 آییم دمپاییدوست نداشت از بیرون که داخل خانه می

ها را روی سکوی مقابل در خانه در بیاوریم ا کفشو ی

گفت کثیفی کوچه و خیابان را به خانه نزدیک می
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نکنید. حساسیتی که به تمامی اهل خانه هم سرایت 

اش را انجام کرده و مطابق خواسته مامان گفته

اند. م. سکو و حیاطی که همیشه باید تمیز میدادیممی

بود و ازه دمش براه میای که همیشه باید چای تخانه

 زد.ها برق میاز تمیزی خانه چشم

مامان تقریبا وزن باالیی داشت و همین هم همیشه 

معظلی بود برای کمر درد و پاهایش. اما مراعات 

کرد. دست به دیوار راهرو زیادی هم در خوردن می

کند و من هم گرفته و مابقی مسیر را طی می

رسد خودش را به سرش. داخل پذیرایی که میپشت

ا به اش رنشیند و تکیهپشتی رسانده و روی زمین می

کند و با دستانش دهد. پاهایش را دراز میپشتی می

 دهد.زانوهایش را ماساژ می
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حاال این چرخی کجا بساط کرده بود؟ دور بود آره؟ -

تر طور که زانو درد گرفتی حتما چندتا کوچه پاییناین

 بوده.

شوم. مشمای خیار را داخل سینک داخل آشپزخانه می

. مجمعی از پشت کابینت بیرون کشیده و گذارممی

 گذارم.سبزی خوردن را داخلش می

آره از در خونه که زدم بیرون نرگس خانم و دیدم... -

خوام برم سبزی بخرم منم به خیال اینکه گفت می

حتمی همین کوچه بغلی وایستاده باهاش رفتم... هی 

 تر.رفتیم رسیدیم چندتا کوچه پایینپرسون پرسون 

. دارماز داخل کابینت ظرفشویی، آبکش و لگنی برمی

چاقویی هم برداشته و داخل مجمع می گذارم. مجمع 
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گذارم. مجدد برای آوردن را برداشته و کنار مامان می

 گردم.لیوانی آب به آشپزخانه برمی

 حتما هم نرگس خانم حسابی پرچونگی کرد. -

کشم. نگاهی سمت را از یخچال بیرون می پارچ آب

اندازم. در حال پاک کردن عرق نشسته روی مامان می

 اش بود.اش با پر روسریپیشانی

 آره کلی حرف زد آخرش هم رسید به تو.-

 پرسم:متعجب می

 من؟-

کند. پارچ و لیوان بدست به سری باال و پایین می

 گردم.کنارش برمی

 من چرا؟-
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برایش لیوانی آب ریخته و بدستش کند. نگاهم می

 سپرم.می

 کند.خورد. زیر لبی ادا میقلپی می

 سالم بر حسین.-

 گیرد.نفسی می

گویا شنیده که فرنگیس تو رو واسه پسرش زیر نظر -

اش رو از من خواست صحت و سقم شنیدهگرفته. می

 بپرسه.

ها مان همین بود! همین که حرفبدی محله کوچک

پیچید! بقولی خانه ما باد همه جا میبسرعت برق و 

 ها رخت عروسی گرفته بودند!عروسی نشده همسایه

 خب شما چی گفتی؟-
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۲۱ 

  

  

کند. لیوان آب را اش را کمی شل میی روسریگره

 گوید:کنار دستش گذاشته و می

خوام بگم مادر؟ حقیقت رو گفتم، ازت چی می-

 خواستگاری کردن دارن. خوششون اومده و قصد

نگاه پایین انداختم، چاقو را برداشته و نخ دور سبزی 

 را پاره کردم.

چیزی مشخص نیست که مامان، شاید اصال رفتن -

 سراغ یکی دیگه!
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ای از شویدها را سمت مامان دست دراز کرده و دسته

 خودش گذاشت.

چرا مشخص نیست؟ پس شوهر خواهرات واسه -

اگه مشخص نبود که میرفتاح چی رفتن پی تحقیق؟ 

 رفت.سراغ آ ِسد نمی

های مامان را قبول داشتم اما صبر خودم برای حرف

خواستم هر چه این قضییه را نه! هول شده بودم و می

ها به کجا ختم تر بدانم آخر این تحقیق کردنسریع

شنوم؟ شود؟ در مورد شاهرخ چه چیزی میمی

 برای صحبت سودابه که مشخص بود چندان تمایلی

ست! چرا که اگر بیشتر ندارد و از این ماجرا ناراضی

ها به من خبرش را بود زودتر از اینبرایش مهم می

 رساند! می
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خواهم با بیشتر پاپی شدن نسبت به ماجرای نمی

های خودم خواستگاری مامان را نسبت به کنجکاوی

کردم تا بفهمم حساس کنم! باید صبوری پیشه می

اش دارد؟ هر چند تمایل ای من چه در چنتهآینده بر

عجیبی داشتم تا شاهرخ را از نزدیک دیده و با او 

کالم شوم تا بدانم او هم مایل به این خواستگاری هم

اش سکوت کرده؟ بوده؟ یا صرفا روی حرف خانواده

شاید او هم مثل من مشتاق این خواستگاری باشد و 

اک کردن سبزی شاید هم نه! همراه مامان شروع به پ

کنیم، کمی نگذشته که صدای زنگ آیفون خوردن می

شود. نگاهم با مامان تالقی پیدا کرده و مامان بلند می

 گوید:می

 خیر باشه، پاشو ببین کیه.-
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سبزی در دستم را داخل مجمع گذاشته و حین مالیدن 

 شوم.کف دستانم بهم از جا بلند می

 شاید دخترا باشن. -

 دارم.اش را برمیوم، گوشیرسمت آیفون می

 کیه؟-

 باز کن در رو فتانه.-

با صدای فریده ابرویی باال انداخته و دکمه را 

 گذارم.فشارم. گوشی را روی دستگاه میمی

 کی بود؟-

 چرخانم.تنه می

 فریده.-

 کند.مامان چهره درهم می
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 آد.خیر باشه نگفته بود می-

 اندازم.ای باال میشانه

مانم. در حیاط را خانه منتظر آمدنش میکنار در هال 

دارد. کمی اش را از سرش برمیبسته و چادر مشکی

دهد تا خاک نشسته انتهای چادرش را تمیز تکانش می

هاش را پشت کند. روی ساعد دستش انداخته و کفش

زند. جوابش را آورد. با دیدنم لبخندی میسکو درمی

 دهم.حین سالم گفتن می

 انه.سالم خوبی فت-

کند. دستش را به داخل شده و دستش را دراز می

مان بزرگتر است فشارم. خواهری که از همهگرمی می

ای که بیش از حد مان را دارد. فریدهو حکم مادر دوم

 سوزاند و مهربان است. دل می
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 فدات خواهر، خیر باشه.-

رود. با او هم دستم را رها کرده و سمت مامان می

 نشیند.کمی فاصله کنارش میدست داده و با 

 شده فریده این وقت سر ظهری؟ چی-

کند و اش را باز میفریده لبخندی زده و روسری

 زند.خودش را بادی می

 کولر روشنه؟ وای مردم از گرما.-

 چرخاند.سر سمت مامان می 

 خیره مامان نگران نباش.-

 دهد.مامان نگاهش را به من می

 ت آبلیمو درست کن. فتانه مادر یه پارچ شرب-

 دهم.پاهایم را تکانی می
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باشه مامان. راستی فریده کولرم روشنه. مانتوت رو -

 در بیار بذار یکم خنک بشی.

 گذارد.اش را کنارش میروسری

ها رو گذاشتم خونه جاریم نه باید زود برم، بچه-

 گفتم یه توکه پا بیام اینجا و برم.

ربت درست وارد آشپزخانه شده و بسرعت کار ش

کنم اما تمام وجودم گوش شده و کردن را شروع می

میان فریده و مامان مانده! تپش قلبی که اوج گرفته و 

 لرزند!دستانی که کم و بیش می

 خب بگو فریده.-

فریده دست انداخته و مجمع را پیش خودش 

 کشد.می
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واال مامان دیشبی که بابا به دامادا گفت برن تحقیق -

شناختن پرسیدن. اونام امروز از چند نفری که می

حمید که همین یه ربع پیش رفت سرکارش، از صبح 

پی پرس و جو رفته بود. مرتضی و سجاد هم 

شناسن. طور. محل کوچیکه و همه همدیگرو میهمین

بهم گفتن زدم اونا با فرگل و فهیمه که حرف می

 شوهراشون پرس و جو کرد همون اطراف مکانیکی. 

مامان خبی گفت و فریده هی تند پاک کردن سبزی، 

 هایش شد.حرف پیگیر ادامه

گفتن پسر خوبیه ولی خب همون هیچی دیگه می-

موقعی که تو محل بوده، بعد که رفته خارج دیگه 

کسی شناختی روش نداشته که. مابقی هم که خوب 
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گفتن از پدرش آقا میرفتاح و مادرش فرنگیس خانم 

 دونم خانواده خوبش و از این حرفا. بوده. چه می

ه و کنار پای پارچ شربت را همراه دو لیوان به هال برد

های فریده گل فریده گذاشتم اما صورتم از شنیده

 انداخته بود! مامان با لبخندی گفت:

 تونستیحاال همین حرفا رو پشت گوشی هم که می-

 بگی. دامادا به آ ِسد خبر دادن؟

فریده دست از سبزی پاک کردن کشید و برای 

خودش لیوانی شربت ریخت. کمی از آن را سر کشید 

ن را میان دستانش نگاه داشت. نگاهش میان من و لیوا

 و مامان در نوسان بود.

۲۲ 
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نشد پشت تلفن. خواستم ببینمتون و بگم. آره گفتن -

منم خواستم قبل از بابا خودم بیام بگم. احتماال دیگه 

 همین روزا بیان واسه خواستگاری.

های فریده طوری در من انقالب ایجاد کرده بود حرف

دانستم باید چه واکنشی نشان بدهم! هول شده ه نمیک

آمد هم در فکر فرو بودم و در ثانیه هم لبانم کش می

رفتم. احساسات متناقضی که دچارش شده بودم! می

شاید برای اینکه اولین خواستگارم بود که بطور جدی 

 شد و خودم هم رضایت به آمدنشان داشتم! گرفته می

بزی سرگرم کردم اما خودم را با پاک کردن س

 های فریده بودند!هایم پی شنیدن حرفگوش

راستی مامان به مادرشوهرم گفتم که فتانه و -

 خورن.برادرشوهرم بدرد هم نمی
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 مامان صدایی صاف کرد.

 خب مادرشوهرت چی گفت؟ -

ای زد. خوشحال بود و این کامال از فریده تک خنده

 رفتارهایش مشخص بود.

د اولش! انگار انتظار نداشت ما هیچی کلی جا خور-

نه بگیم. واال مردم چه فکرا که پیش خودشون 

کنن. واسه خودش بریده و دوخته بود. فکر نمی

کرد خواهرم تو خونه مونده بخاطر چی می

ره! واال یمدت بخاطر کنیم میخواستگاراشو رد می

ی عوضی االف و اسیر شدیم و بعدشم که اون پسره

واستگارای عجق وجق از کجا معلوم نبود اون خ

گم مون هر چند من بازم میشد در خونهپیداشون می

 فرستاد دم خونه. کار اون مادر شاهد بود که می
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 مامان اخطارگونه نام فریده را صدا زد.

دونی و خبر نداری فریده! وقتی چیزی رو نمی-

تهمت نزن. از کجا معلوم آخه؟ خداروشکر فتانه 

م داشته خودش انتخاب نکرد و اخواستگارای خوبی

. حاال همین که شر اون پسر یه خوندداشت درس می

ساله از سر خونه زندگیمون کنده شده خداروصدهزار 

 مرتبه شکر.

بزاق دهانم را قورت دادم. یاد روزی افتادم که بعد از 

هایم در دانشگاه زمانی که از در تمام شدن کالس

دیگر خیابان  دانشگاه بیرون زدم شاهدی را طرف

دیدم که یک پایش را تکیه به درخت زده بود و با 

چرخاند. آن دستش زنجیر استیل و کوتاهی را می

هایش را پر پشت نگاه ها شاهد سیبیل پشت لبموقع
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جوید. داشت و آدامس را به طرز چندش واری میمی

کنار ابرویش رد چاقوی عمیقی بود و پشت گردنش 

اش به یادگار زاع خیابانیهم چندین خط چاقو از ن

شرت و شلواری مشکی تن زده و بازوهای داشت! تی

 ایگذاشت. خالکوبینه چندان پرش را به نمایش می

که روی بازو و روی ساعد دستش در نظرم منزجر 

 ترین تصویر ممکن بودند!کننده

توانستی خالفکار با یک نظر کوتاه به شاهد هم می

ا با این حساب بابا به او بودن او را تخمین بزنی ام

وقت زیادی داد تا بلکه خودش را اصالح کند اما 

شاهد فقط چند ماه اول اصالح شد و بع  از آن مانند 

 سابقش و حتی بدترش شد!
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آن روز با دیدن من خودش را جلو کشید و عرض 

خیابان را طی کرده بود اما به پاهایم قوت بیشتری 

از هم برایم مزاحمت دادم تا مبادا مقابل دانشگاه ب

 ام آمده بود و گفته بود:وار پاپی. سمجایجاد کند

 صبر کن دختر آ ِسد حسین.-

کردم از میان جمعیت رد صبر نکرده بودم و سعی می

هایش برایم شده و خودم را به اتوبوس برسانم! حرف

هایی که تماما بوی خاطر تکراری شده بودند! حرف

 دادند...خواه بودنش را می

وقتی توجهی نکرده بودم چادرم را از پشت به آرامی 

 کشیده و مانع قدم برداشتنم شده بود!

 اش در صورتم غریده بود:با همان صدای قلدر مآبانه

 ؟ریواس چی آهو شدی در می-
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سرم را پایین انداخته و چادر را زیر گلویم بیشتر 

ای جزء جواب خوردم و چارهفشردم.... حرص میمی

 ترین آدم موجود بود!منطقرا نداشتم وقتی بیدادنش 

آقا شاهد لطفا مزاحم من نشین! من اینجا آبرو دارم! -

شی! چقدر آم که هی شما مزاحم میواسه تفریح نمی

 ام نشی؟ بابا به شما گفتن جلو دانشگاه پا پی

 چادرم را رها کرده بود. 

 اینجا نمیشه حرف زد بیا بریم یه جا خلوت!-

. اما جایی هم که ایستاده پای حرفم مانده بودممصرانه 

شد رو بود و هر کسی که رد میبودیم وسط پیاده

 زد.ای هم میناخواسته تنه

آم. بهتره برین تا به بابا خبر من با شما جایی نمی-

 ندادم!
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دستم را با حرص از روی چادر گرفته بود. حرف 

حرف خودش بود! حتی با زور خواسته خودش را 

کرد! کشان کشان من را تا طرف دیگر رایی میاج

 خیابان برده بود!

دونن زیادی سرخود شدی دختر آ ِسد! کل محل می-

من خاطرخواتم پس ادا و اصول در نیار واس من. 

خوامش میون کلی مرد ذاره دختری که میغیرتم نمی

 و پسر درس بخونه! 

سوختند! خوردم میچشمانم از حرص زیادی که می

دانستم چطور باید از خودم دورش کنم اما تمام نمی

 زدم و شاهدی که هیچ برایش مهم نبود!زورم را می

به شما ربطی نداره آقا شاهد! شما هیچ صنمی با من -

طور! بعدش هم مگه فقط من تنها نداری و منم همین
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ام که تو دانشگاهم؟ این همه دختر و زن! دختری

ه ن باشید پام برسخیال بشین وگرنه مطمئبهتره بی

 گم!خونه رفتار امروزتون رو به بابا می

ام را بر شاهد تمام آن روزها و سه سال تمام از زندگی

ام زهر کرده بود. چندباری با دامادها من و خانواده

گالویز شده و چندباری هم پایش به کالنتری باز شده 

رفت و روز از نو و روزی از نو! با بود اما از رو نمی

ن حال پسرعمویش پا پیش گذاشته بود. شاهرخی ای

 دانم او چطور خواهدکه نمی

 ۲۲پست#ادامه

 بود! 

 فتانه؟ هی فتانه؟-
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. از خاطرات گذشته خورمبا صدای فریده تکانی می

کشم. با صدای به حال پرتاب شده و نگاه باال می

 گویم:ای میضعیف و کمی ترسیده

 بله؟-

 شود.قفل مینگاه مامان و فریده رویم 

کجایی تو دختر؟ یساعته سبزی مونده تو دستت منم -

 کنم تو باغ نیستی.که هی صدات می

دهم. به همان سختی آب دهانم را به سختی قورت می

گیرم. فریده می هم نگاه از چشمان کشیده و مشکی

 اندازم.سبزی در دستم را داخل لگن می

 هیچی یلحظه حواسم پرت شد.-

 پرسد:و مجدد میاوهومی گفته 
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؟ گم نظرت در مورد این خواستگارت چیهمی-

شی از اینکه پسر عموی اون بنظرت اذیت نمی

 ی الدنگه؟پسره

۲۳ 

  

برایم مهم بود اینکه پسرعموی شاهد به 

هه و دانم باید گناهام آمده اما نمیخواستگاری

؟ بنویسم یا نهاشتباهات شاهد را پای پسرعمویش هم 

ای از افکار من مربوط به همین موضوع هم گوشه

شد اینکه نکند اخالق و رفتار شاهرخ شبیه به می

شاهد باشد؟ یا کمی از خلق و خوی فرنگی بودن را 

دارا باشد آن هم از جهت منفی این قضییه؟ اما هر بار 

رسیدم و جوابی نبود تا پیدا بستی میی بنبه کوچه
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راهای ذهنم پایان دهم. در جواب فریده کرده و به چ

 حین شانه باال انداختن ابروهایم را هم تابی دادم.

های شاهد دونم گناهدونم چی بگم. من که نمینمی-

 دونمرو پای این خواستگاره هم بنویسم وقتی نمی

. از طرفی اخالقش چجوریه و شناختی روش ندارم

ا بوده حتم این پسر چند سال از زندگیش رو تو خارج

ها هم درس گرفته. حاال اگه که از نحوه زندگی اون

این درس گرفتنه مثبت باشه و به خانواده ما بخوره 

 ای نیست اما اگه منفی باشه...مسئله

 نگاهی سمت مامان انداخت.فریده نیم

 گه.اینم حرفیه ها! فتانه درست می-

 مامان دم و بازدمی کرد. 
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شه نظر داد. فعال تا نیان و یه صحبتی نشه نمی-

شه که همه رو به یه چوب زد! حتمی امشب آ نمی

. احتماال با این اوضاع به گهآد حرفی میِسد می

 میرفتاح خبر بده واسه خواستگاری اومدن. 

چو دریایی مواج، باال و پایین شد. پای دلم هم

عکس از او شد که در خواستگاری به این خانه باز می

خوشم آمده بود اما فقط با عکس! نه حرفی و نه 

 کردم!دیداری! حال باید تا آمدن بابا صبر می

خواد ببینم این پسره وای من که خیلی دلم می-

 ش رو از نزدیک ببینم.چطوریه؟ خانواده

 مامان در جواب ذوق و شوق فریده گفت:

رش ایم فریده. من موندم چطور دو تا خواهمحله هم-

آد؟ یا خوده فرنگیس و سه تا پسراش رو یادت نمی
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. رو! پسر بزرگش که ازدواج کرده و دو تا بچه داره

دو تا دختراشم شوهر کردن و هر کدوم دو،سه تا بچه 

 دارن.

گیرد و من به اش حالت تفکر به خود میفریده چهره

ام شاهرخ پسر یابم که فهمیدهاین امر مهم دست می

 است! دومی خانواده 

دونم مامان شاید دیده باشم ولی اللن هر کار نمی-

 بینمشون.آد ولی به هر حال بیان میکنم یادم نمیمی

وای که اگه این وصلت سر بگیره چقدر از دست 

شیم مخصوصا من! هی باید حرف و حدیثا راحت می

به مادرشوهرم و جاری و خواهرشوهر توضیح 

نه! عاصی شدیم کدادم که چرا فتانه شوهر نمیمی

 بخدا. 
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 زنم.لبخندی می

خداروشکر جزامی نیستم وگرنه معلوم نبود دیگه -

 گفتن!ای میپشت سرم چه حرفای دیگه

فریده مابقی شربتش را سر کشید و لیوان را داخل 

اش را مرتب کرد و از جا مجمع گذاشت. روسری

 بلند شد و با عجله گفت:

ت حاال. من دیگه برم. وقت واسه حرف زدن هس-

ها! من فقط اگه امشب بابا خبری داد به منم بگید

 طاقت صبر کردن ندارم! 

مامان سری تکان داد. فریده چادرش را از روی فرش 

 چنگ زد و مجدد قامت صاف کرد.

خوام واسه ناهار آب دوغ خیار حاال کجا بمون می-

 درست کنم. 
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 اندازد.کند و چادر را روی سرش مینگاهم می

گه انداخت سر کنن جاریم میها غوغا میبچه نه برم-

من خودش رفت. برم غذای اونا رو هم بدم فردا 

 گم.آم اینجا. به فهیمه و فرگل هم میخبری شد می

 مامان با خنده گفت:

 بیشتر از فتانه شما سه تا خواهر هول کردین!-

بشویی دانست درون من چه غوغا و بلاگر مامان می

گفت! در ظاهر خودم را آرام نمی برپا شده این چنین

 دادم اما از درون طوفانی بودم! نشان می

واال من که اولی بودم از ازدواج خودم هیچی -

 نفهمیدم اما سر این سه تا کلی استرس کشیدم. 
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رود. برای بدرقه کردنش بلند سمت در خانه می

 کند.شوم و مامان تعارفات معمول را ردیف میمی

بردار بیار شام اینجا باشین. به حمید هارم برو بچه-

 هم زنگ بزن بگو.

فریده سر چرخاند و دو طرف چادرش را زیر آرنج 

 دستش نگه داشت.

دیشب اینجا بودیم دورت بگردم. همون بمونه فردا -

زنم فهیمه و فرگل هم بیان، بچه ها اینجا تو زنگ می

 کنن با هم. کنن کیف میحیاط بازی می

 زد: مامان خوشحال لب

. ام بیاین و برین دور هم باشیمآره مادر تا زنده-

هاتونم با هم لذت ببرن. منم فردا براتون بذارین بچه

 پزم.لوبیا پلو می
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 فریده چشمانش درخشید!

آخ که فدات بشم من. زبونم الل تو و بابا نباشین که -

 دیگه این خونه صفایی نداره!

 زنم.میای نسبتا آرام به کتفش با دستم ضربه

هات دسته گل به آب ندادن. بعدشم بیا برو تا بچه-

هیچ کس حق مردن نداره، یه چند صباح خودتون رو 

ه شسفت نگه دارید تا ببینیم منه درمونده چی می

 وضعیتم.

 مامان با صدا خندید و فریده و قدم تند کرد.

دیدی وگرنه شناگر از خدا خواسته رو نگاه! آب نمی-

 ماهری بودی!
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د و هایش را پا زشعوری زیر لبی نثارش کردم. کفشبی

 قبل باز کردن در حیاط گفت:

 خودتی، حواست به مامان باشه.-

۲۴ 

  

سری تکان دادم و در حیاط را بست. کنار مامان رفتم 

و بسرعت مشغول پاک کردن سبزی شدم تا قبل از 

اینکه پالسیده و پژمرده شوند. مامان با طمانینه و 

 رامش گفت:آ

خواد همون به صالحت شاءاهلل که خدا هر چی میان-

 باشه.
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ای نجوا کردم. در سکوت مابقی سبزی را پاک مرسی

خیاری درست کردم. با دوغکرده و برای ناهار آب

که به امشب و مامان ناهار را خوردیم در حالی

 کردم! روزهای آتی فکر می

کردن روی  تا آمدن بابا خودم را با خانه و تمیز

ها سرگرم کردم. منی ها و شستن روی پشتیکابینت

ام را گرفته بودم اما که مدرک لیسانس حسابداری

نتوانسته بودم وارد بازار کار شوم هر چند خیلی 

های معتبر کار پیدا کرد آن شد در شرکتسخت می

هم شرایطی دشوار که برای متقاضیان کار پیش رو 

هم رزومه و سوابق کاری  ترینشگذاشته بودند! مهم

بود که من نداشتم! بیخیالش شده بودم و قصد ادامه 

ای تحصیل را داشتم اما برای بعد گذاشته بودم تا وقفه
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ام بین مدام درس خواندم بیندازم و کمی ذهن خسته

را آرام کنم. مامان برای شام کوفته بار گذاشت و من 

واسته ظروف شام را آماده کرده و هر از گاهی به خ

زدم تا باز نشود. هوا تاریک مامان به کوفته سر می

شده بود که بابا در خانه را باز کرد. کار بابا غیر از 

اذان گفتن در مسجد امام حسین محله، تعمیر 

های موجود در مسجد هم بود. مسجدی خرابی

های مردمی سرپا مانده بود. قدیمی که با وجود کمک

ی کوچک ازهبابا خودش هم ساعاتی در مغ

کرد اما بیشتر اوقاتش را صرف اش کار میالکتریکی

کرد و کارگر نوجوانش الکتریکی را امور مسجد می

اش را . داخل خانه شده و کاله سبز سیدیچرخاندمی

 دارد.از روی سرش برمی
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 سالم خسته نباشین بابا.-

هایش خمیده شده و . کمی شانهزندرویم لبخندی می

 وغ.چشمانش کم فر

 سالم... درمونده نباشی بابا جان.-

 سالم آ ِسد.-

زد. همانطور که مامان همیشه بابا را آ ِسد صدا می

 نامند. همه در محله بابا را آ ِسد می

 سالم خانم.-

ای سال نشان با وجود چهل و خوردهاحترام میا

 زندگی مشترک ستودنی بود.

لیوانی خودم را به آشپزخانه رساندم و برای بابا 

ای قرار دادم. کنار دستیشربت ریخته و زیرش پیش
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مامان با کمی فاصله نشسته و تکیه بر پشتی داده بود 

گفت. لیوان را و از گرمای هوای امسال برای مامان می

 مقابلش گذاشتم.

 دستت درد نکنه بابا جان. -

نوش جانی گفتم. قصد رفتن داخل آشپزخانه را 

 و پهن کنم که بابا گفت: داشتم تا سفره را آورده

 فتانه بشین باهات حرف دارم بابا جان.-

نگاهی به مامان انداخته و روی دو پا مقابل بابا 

زدم . چندان تعجب نکردم وقتی حدس مینشستم

صحبت بابا برای چیست با این حال درصدی هم 

 برای حدس اشتباهم کنار گذاشته بودم! 

 من گوش به حرف شمام بابا. -
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را  هایشبخند سری باال و پایین کرد. ساعد دستبا ل

های پاهایش گذاشته و در حالی که نگاهش روی ران

 را به تسبیحش گره زده بود گفت:

امروز دامادها به من زنگ زدن و گفتن که پرس و -

جو کردن. گفتن پسر میرفتاح چون چند سالی ایران 

دونه اما نبوده کسی زیاد از اخالق و رفتارش نمی

ها ازش خوب های قدیمش و همسایهمون دوسته

 گفتن. 

. فریده گفته و من دانستمهایش را میتا اینجای حرف

 گوید:شنیده بودم! بعد از کمی مکث می

عصری میرفتاح بعد از نمازجماعت مغرب و عشاء -

جلوم رو گرفت و وقتی خواست برای خواستگاری و 

 مون. اومدن به خونه
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هایش را منتظر بودم تا بابا هر چه سریعتر حرف

 بگوید و من را از فکر و خیال بیرون بکشد! 

 منم گفتم فردا شب منتظرشونیم. -

فردا شب... فردا شب مجلس خواستگاری رسمی 

رسیدم! هایم باالخره میشد و من به خیلی از سوالمی

دیدم و او را با باالخره شاهرخ را از نزدیک می

کردم. باالخره آمد! خواستگاری که قایسه میعکسش م

 نیامده سروصدای زیادی به پا کرده بود! 

هات رو خواستم بهت بگم باباجان فردا شب حرف-

 دونم کهای و سواد داری. میکامل بزن. درس خونده

 مادیات برات مهم نیست.

 دانه تسبیحی از نخ رد کرد.
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ش رایطست شاید اصال اخالق و شپسره فرنگ رفته-

خوام همه چیز رو در نظر به خانواده ما نخورد می

 بگیری. 

بار مامان را مخاطب چشمی زیر لبی گفتم. بابا این

 قرار داد.

زحمت به دخترا بگو فردا با خانم شما هم بی-

شوهراشون بیان اینجا. میوه و شیرینی و شربت هم 

ذارم فریده و فهیمه برن بخرن. کارتم رو خونه می

 دونید.رمزش هم که می بمونه،

ای گفت و بابا لیوان شربت دست گرفته و مامان بله

 جرعه جرعه شروع به نوشیدنش کرد.

تردیدی نداشتم فردا که فرگل بیاید با پوزخندی خط 

گوید که حرفش و نشان دیشب را یادآور شده و می
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درست از آب درآمده و من را در تنگنا خواهد 

. د شده و به آشپزخانه رفتمگذاشت! از مقابل بابا بلن

ی غذا را روشن کرده و برای خودم لیوانی زیر شعله

آب سرد از بطری داخل یخچال ریختم. ضربان قلبم 

باال رفته بود و من به نوعی باید خودم را آرام نگه 

داشتم هر چند تا این خواستگاری به پایان برسد می

هم! من در آرامش نخواهم بود و چه بسا بعد از آن 

ام را درگیر خودش کرده بود اتفاقی که لحظات زندگی

کردم اما مدیری که و من باید به نوعی مدیریت می

 ای ندارد و بههیچ برنامه

 ۲۴پست#ادامه

نحوی به موانع بسیاری در مقابل خودش برخورد 

 کرده! 
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ای به این گذارم و برای لحظهلیوان را روی سینک می

د از ماجرا با خبر شود خودی کنم که اگر شاهفکر می

 سال؟ دهد بعد از یکنشان می

کند؟ مانند اگر خودی نشان دهد دیوانگی می

ها را ام که دیوانگی کرده و آنخواستگاران قبلی

کند یا واقعا پی فراری داده بود این بار هم چنین می

 اش رفته و همه چیز را فراموش کرده بود؟ زندگی

بایستی به گذر زمان یشماری که مچراهای بی

شان و در حال حاضر خودم را برای سپردممی

 کردم!خواستگاری فردا آماده می

۲۵ 
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شلوار جینم را باال کشیده و نکشیده در اتاق به ضرب 

هایی که شود و من با چشمانی وق زده و دستباز می

ه اتاق شدکنم! فرگل داخل اند کپ میبند شلوار مانده

 کنم.و من نفسم را رها می

آن تو اتاق؟ خیر سرت آخه آدم حسابی اینجوری می-

 آدم بزرگی آخه!

آرام سمتم بندد و آرام. در اتاق را میکندچشم ریز می

 آید.می

کنی؟ بابا که هنوز نیومده غیر ما از چی هول می-

 ای نیست!هامونم که نفر غریبهو بچهدخترا و مامان

 گویم:جانب می حق به

 خود تو یه تنه همه چشم هیزارو حریفی!-
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 .اندازدکند و نگاهی به سرتاپایم میخنده بلندی می

خیلی خوب شدی اگه اون دو تا دکمه شلوارتم -

 ببندی و زیپشو باال بکشی. 

های شلوار، ای رفته و بعد از بستن دکمهغرهچشم

کشم. شومیز سفیدرنگ و زیپش را هم باال می

کنم. ام را روی شلوار انداخته و مرتبش میلسیمج

باالخره شب خواستگاری رسیده بود و من دل در دلم 

نبود! نه دیشب توانسته بودم بخوابم و نه امروز از 

جهت این طرف و صبحش آرام گرفته بودم! مدام بی

ها را برای رفتم و خانه و اتاقآن طرف خانه می

های شلوغ این وهکردم هر چند که نامشب مرتب می

خانه مجالی برای نشستن نداده و خانه را زیر و رو 

کردند و من روز از نو روزی از نو! خانه را مرتب می
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کردم. خودم یک تنه کار ظرف شستن و پهن و می

ی ناهار را برعهده گرفته بودم تا جمع کردن سفره

بلکه کمی از استرس موجودم بکاهم اما هر ثانیه که از 

رفت اضطراب من ی ساعت به جلو پیش میعقربه

 شد... هم دو چندان می

شی فقط شال سفیده رو هم بندازی سرت عالی می-

یکم از اون سرمه گوشه چشمات بکش. تضمینی با 

خوشگلی که تو داری پسره چشم از روت بر 

 داره!نمی

 دهم.سری از افسوس تکان می

د آدونی خوشم نمیخوام چکار؟ میسرمه رو می-

 گی؟می

 . اندازمشال را از روی زمین برداشته و روی سرم می
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 ند.کهای شال را برایم مرتب میمقابلم ایستاده و لبه

ر مو ههر جور راحتی ولی امشب بعد رفتنشون موبه-

و فریده و فهیمه چی با پسره حرف زدی باید به من

 کشم بیرون!هم بگی! نگی بزور از زیر زبونت می

 کشد.ار میخودش را کن

 فقط واسه همین اومدی تو اتاق؟ -

 زند.نمایی میلبخند دندان

 خواستم باهات اتمام حجت کنم!آره می-

پیچم و پر دیگرش را یک پر شال را دور گردنم می

 کنم.ی دیگرم رها میروی شانه

شی باشه اگه با تعریف کردن من خوشحال می-

 کنم!ای رو در حقت میهمچین فداکاری
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خیلی خب فقط زود بیا بیرون که بساط سفره شام -

 آن.ست االن بابا و دامادا هم میآماده

گویم و فرگل از اتاق بیرون رفته و اما در ای میباشه

کنم. بندد. مقابل آینه کمد خودم را برانداز میرا نمی

همه چیز تکمیل است و من آماده برای مجلس 

رنگ  با  خواستگاری ساعاتی دیگر. چادر سفید

های کوچک صورتی رنگ را برای زمانی گذاشتم گل

آیند. چادر دیگری برداشته و که مهمانان به خانه می

اندازم تا زمان شام خوردن اگر لکه هم روی سرم می

دانم حساسیت و وسواس شد موردی نباشد. نمی

خواهم همه چیز به کنونم را پای چی بگذارم اما می

خارج شدن از اتاق کمی هم خوبی برگزار شود. قبل 

هایم زده و در نهایت از اتاق خارج ادکلن روی لباس
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ها آنقدری زیاد است که شوم. سروصداهای بچهمی

دانم تا ساعاتی دیگر قصد آرام شدن دارند یا نه نمی

طور جیغ کشان و پای کوبان مسافت قرار است همین

 خانه تا حیاط و بالعکسش را طی کنند؟

۲۶ 

شوم. جایی که صدای مامان و سه وارد آشپزخانه می

دختر دیگر این خانه در هم ادغام شده. مامان اولین 

کند. با دیدنم ست که چشمانش من را شکار مینفری

 زند.درخشد و لبخندی میچشمانش می

فتبارک اهلل احسن الخالقین. چشم بد ازت دور باشه -

 فتانه.

 آیند.لبانم کش می

 مامان. مرسی -
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فریده و فهیمه که سر گاز ایستاده و در حال نگاه 

کردن به غذاها بودند با صدای مامان سر چرخانده و 

حواسشان را معطوف من کردند. فریده حین گذاشتن 

 کفگیر روی در قابلمه رو به فرگل گفت:

 بیا یکم اسپند دود کن، چشم بد امشب زیاده!-

و با  فرگل هر دو دستش را روی شکمش گذاشت

ای متعجب که انتظار شنیدن همچو حرفی از چهره

 فریده نداشت گفت:

من با این هیکل پاشم بیام اسپند دود کنم اونم واسه -

 آد آخه؟ فتانه؟ چه جوری از دلتون می

 فهیمه دستی در هوا تکان داد.



 

Romanzo_o 131 

خواد انقدر صغری کبری بچینی! خیلی خب بابا نمی-

همه ادا اطوار داشتیم  واال ما هم حامله بودیم کجا این

 آخه؟ 

های احتمالی فورا کلبرای جلوگیری از هر گونه کل

 زبان در دهانم چرخاندم.

خوام برام دود کنید. خدا خیرتون بده من اسپند نمی-

 آن. بدین من برم سفره رو پهن کنم االن مردا می

فهیمه سمتم آمده و سفره را از داخل کشوی کابینت 

 بیرون کشید.

خواد االن دیگه زیاد کار کنی، از صبحه میتو ن-

ی کنسرپایی، بشین مابقی کارا با خودمون، عرق می

 شی. کالفه می
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از خدا خواسته لبخندی زده و خودم را کنار کشیدم. 

فهیمه تیز و فرز شروع به پهن کردن سفره کرد و 

ها را خطاب قرار داد تا یک فریده با صدایی بلند بچه

آتش نسوزانند! هر چند باز هم  جا نشسته و دیگر

شان به قوت ها و ریز ریز شیطنت کردنصدای خنده

خودش باقی بود! فریده هم به کمک فهیمه شتافت و 

در چیدن ظروف داخل سفره به مددش رفت. 

ی آب را از یخچال بیرون کشیده های خنک شدهپارچ

و بدست فرگل سپردم. دو ظرف ساالد کاهو را هم 

م توانستآرنج در یخچال را بستم. نمی برداشته و با

ای نشسته و زمان را سپری کنم وقتی بیکار گوشه

ها و استرس حتی ساکن ماندنم هم باعث فکر و خیال

شد. تا کار سفره چیدن تمام شود بیشتری در من می
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هایش را با زنگ آیفون هم بصدا درآمد. نوید دست

 شوق باال برد و فریاد سر داد:

 ا اومد بابا اومد. آخجون باب-

فریده کنارش رفته و کف دستش را آرام میان دو 

 کتف نوید کوبید و گفت:

خیلی خب حاال بدو در رو باز کن! انگار که مثال -

 همین صبحی باباش رو ندیده!

نوید غرغرکنان سمت در حیاط رفت. فرگل چادر را 

روی سرش انداخت و مامان هم از آشپزخانه بیرون 

من  و افتادبیشتر دلم به تب و تاب میزد. هر لحظه 

توانستم دهان باز کرده و از استرسی که بندبه بند نمی

وجودم را به احاطه خودش درآورده بود سخنی 

بگویم. این اولین باری بود که این طور سرآسیمه و 
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شدم از حضور خواستگاری در این خانه و آشفته می

ود! نوع شاید دلیل مهمش خارج رفتن خواستگارم ب

برخورد و رفتارش و بیشمار دلیل دیگری. شاید هم 

ی دیگری هم داشت و آن هم شاهد بود! دلیل نهفته

خواستم بیش از حد به او بها بدهم شخصی که نمی

اما حقیقت ماجرا این بود که شاهد پسرعموی شاهرخ 

اش گرفت وقتی سه شد نادیدهبود و شخصی که نمی

پروپاقرص من را یدک سال تمام عنوان خواستگار 

کشید و مدام در کوچه و برزن و خیابان مزاحم من می

توان شاهد شد! نمیو در مقابل مسجد مزاحم بابا می

ه ست کترین مردیرا در نظر نگرفت وقتی کله خراب

 ام! تا به عمرم دیده
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نوید در حیاط را باز کرده و بابا همراه حمید، مرتضی 

روی سر نوید کشیده و  شود. دستیو سجاد داخل می

کشد و به دست دراز از جیبش شکالتی بیرون می

های این خانه عادت کرده سپارد. نوهی نوید میشده

 بودند از شکالت گرفتن از دست بابا آن هم همیشه!

۲۷ 

تقریبا همگی برای ورود مردها به خانه، به خط 

ورا گوید که سجاد فایم. بابا بفرماییدی میشده

 گوید:می

 اول شما بفرمایید.-

سرش به ترتیب حمید، مرتضی بابا داخل شده و پشت

و سجاد. احترامی که همیشه بین دامادها در جریان 

دیدند. بوده و به نوعی همدیگر را همچو برادر می
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حمید آقایی که مدیریت شیرینی فروشی بنام محله را 

م برعهده داشت و سجاد و مرتضی که شریکی با ه

ا ها هم با حفظ ادب سراغ بابتعمیرگاه داشتند. بقیه نوه

رفته و بابا با خنده کف دست هر کدام از آن ها هم 

گذارد. بترتیب سالم و احوالپرسی کرده شکالتی می

مان را داده و دامادها هم که بابا با روی خوش جواب

همینطور. تا مردها دست و رویی آب بزنند غذاها 

پلو با مرغی که شود. زرشکده میها کشیداخل دیس

بوی معطر و خوشش فضای خانه را پر کرده و آن هم 

زحمت فریده بود که دستپخت خوبش زبانزد محله و 

فامیل بود! دور سفره نشسته و مشغول خوردن 

شویم و چیزی که عیان است اشاره نکردن کسی به می

خواهیم ماجرای امشب است گویی همه به نوعی می
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های ذهنی خودمان خلوت کنیم! شام خورده یهبا واگو

ها شسته شده و با فرگل بسرعت شود. ظرفمی

گذاریم. شیرینی شان کرده و داخل کابینت میخشک

های چیده شده را به همراه ظروف پذیرایی و میوه

گذاریم. نگاهی به ساعت دیواری روی کانتر می

ده و ده اندازم. زمان آویخته شده به دیوار پذیرایی می

ها را ها و قندانداد. فریده استکاندقیقه را نشان می

 داخل دو سینی مجزا چید و من را مخاطب قرار داد.

ریزم فقط حواست باشه موقع فتانه خودم چای می-

 تعارف کردن دستات نلرزه و نریزی تو سینی.

 استرسم را پشت لبخندم پنهان کردم و گفتم:

 .کنمدم ولی سعی میقول نمی-
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 ای را کهفرگل آخرین قسمت باقی مانده از شیرینی

در حال خوردنش بود داخل دهانش گذاشته و بعد از 

 جویدنش گفت:

فقط به پا روی پای پسره مریزی از نردونگی -

 بندازیش!  

لب زیرینم را داخل دهانم کشیدم و مامان اخطارگونه 

نام فرگل را صدا زده و فهیمه ریزریز خندید و فریده 

 از روی تاسف سری تکان داد.  هم

با صدای زنگ آیفون "وایی" گفتم و سرم با سرعت 

ه های قلبم سر بسمت آیفون چرخید. حال دیگر تپش

 فلک گذاشته بود! 

 سجاد بود که با صدای تقریبا رسایی گفت:

 رم در رو باز کنم.اومدن من می-
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 هول شده بودم و بدتر از من سه خواهر بزرگترم! 

 بریم بیرون از آشپزخونه زشته.بیاید -

ایش را مرتب فریده بعد گفتن حرفش چادر سرمه

سرش مامان و فهیمه. فرگل دستم را کرده و پشت

 گرفت.

ها! هر چند هول شدن تو این موقعیت هول نکنی-

عادیه! ماها هم این موقع هول شده بودیم ولی خب 

 دیگه سعی کن به خودت مسلط باشی. 

م ای گفتم. فرگل هبسته کرده و باشهچشمانم را باز و 

بیرون رفته و من خودم را برای تعویض چادرم به 

اتاق خواب رساندم. بعد عوض کردن چادرم به خودم 

هایم گلگون شده و در آینه نگاهی انداختم. گونه

صورتم ملتهب شده بود. کمی دیگر روی خودم 
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ادکلن زده و از اتاق بیرون زدم. سرم را کمی پایین 

رفته و کنار فرگل ایستادم. بابا، حمید و مرتضی هم گ

مان و کنار در ورودی خانه برای رویروبه

آمدگویی ایستاده بودند. دل در دلم نبود و خوش

شد! صدای ام بشدت باال و پایین میسینه

آمد. نگاهی به حیاط شان با سجاد میپرسیاحوال

 انداختم. چهار زن چادر پوش و پنج مرد بودند.

توانستم زن و مردی که به نسبت بقیه سن و سال دار 

بودند را تشخیص دهم که احتماال آقا میرفتاح و 

 فرنگیس خانم بودند!

۲۸ 

چشمانم را بیشتر بکار انداختم. من عکس شاهرخ را 

دیده بودم پس حال تشخیصش کار چندان سختی 
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 و نبود. اما جلوتر بودن آقامیرفتاح و فرنگیس خانم

ها سه زن دیگر کمی محدوده دیدم را پشت آن

محدود کرده بود. تا داخل خانه شوند نگاه کنجکاوم 

در رفت و آمد بود. از راهرو عبور کرده و داخل خانه 

شدند. آقامیرفتاح مردی با قدی بلند و چهارشانه بود 

که کمی شکم برآمده هم داشت. موهایش سفید و 

 و سیبیل کمی داشتهایش کمتر بود. ریش خاکستری

و کت و شلوار طوسی رنگی هم تن داشت. با بابا و 

ها هم با نگاهی که دامادها دست داد و با ما خانم

پایین گرفته بود سالم و احوالپرسی کرد. فرنگیس 

خانم با رویی خندان با مامان سالم و خوش و بش 

کرد و با فریده، فهیمه و فرگل هم. اما به من که رسید 
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نما برویی باال انداخت و با لبخندی که دندانچشم و ا

 شده بود روبوسی کرد و گفت:

 هزار اهلل اکبر ماشاءاهلل دخترم هزار ماشاءاهلل. -

ممنونمی زیر لب گفتم با سری پایین گرفته شده. 

فرنگیس خانم هم بسان مامان وزن باالیی داشت اما 

قدش هم بلندتر بود. بعد از او نوبت به سه خانم 

ها هم شوق و ذوقی در صورتشان نتر رسید که آنجوا

شد. دو مرد دیگر داخل آمدند و پشت سر دیده می

شان جعبه ها دو مرد جوان دیگر که دست یکیآن

شیرینی بزرگی بود و دست یکی دیگرشان هم دسته 

گل... مردی که... شاهرخ بود! دسته گل را از مقابل 

یدم! اویی که صورتش کنار برد و من باالخره او را د

تر بود! تر و قشنگبه وضوح از عکسش هم جذاب
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دروغ بود اگر بگویم احساس غرور نکردم! غروری 

آنی سر تا پای وجودم را دربر گرفت آن هم از 

خواستگاری همچو شاهرخ! قد بلند و رعنایی داشت! 

شلواری مشکی و اتو کشیده به همراه تک کت مشکی 

ید رنگ تن داشت. رنگ. پیراهن جذب اندامی و سف

آمد... آن یکی مرد چشمانم مدام باال رفته و پایین می

جوان جعبه شیرینی را دست مرتضی سپرد اما شاهرخ 

جلوتر آمد تا جایی که مقابلم بود با سه،چهار قدم 

کوبید! فاصله. قلبم از شدت هیجان در دهانم می

لرزید. دستانی که زیر چادر پنهان کرده دستانم می

یک دستم زیر گلویم بند چادر شده و دست بودم! 

 زد تادیگرم از قسمت بغل پایم، شلوارم را چنگ می

 کمی از لرزش دستانم کم کنم! 
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 سالم بفرمایید.-

خورم. با شنیدن صدایش بزاق دهانم را فرو می

 کشم و به اوییکشم، نگاه باال میبسختی نفس می

ه حوی کدهم که با یک ابروی باال رفته و لبخند ممی

روی لبانش دارد در حال تماشای من است! سودابه 

ش رویم چیزی بیحق داشت بگوید جنتلمن! پسر روبه

از حد جنتلمن بود! نگاهم در نگاهش گره خورده بود 

و گویی قصد جدا شدن نداشتند! چند تار مویش 

اش ریخته بود و نگاهش عجیب برق روی پیشانی

ازویم زد نگاه از ای که فرگل به بزد! با سلقمهمی

شاهرخ گرفته و سر چرخاندم. فرگل حین چشم و 

 ای کوتاه نجوایی آرام کرد:ابرو آمدن با خنده

 گل رو بگیر دیگه، آقا خسته شدن!فتانه جان دسته-



 

Romanzo_o 145 

دانم اگر تشر فرگل نبود من تا چه مدت قرار بود نمی

. گزمبا شاهرخ چشم در چشم بمانم؟ گوشه لبم را می

کنم و دست آزادم را از زیر چادر باز میچشم بسته و 

 گیرم.گل را از شاهرخ میبیرون آورده و دسته

 ممنونم.-

 فورا گفت:

 قابل شما رو نداره!-

 گل سنگین است وآورم. دستهدستم را کمی پایین می

با یک دست گرفتن برایم سخت شده. کمی آن را به 

دهم تا مبادا از سنگینی روی زمین خودم تکیه می

دم نشینند و من خوافتد! با تعارفات بابا و مامان میبی

گل را روی سنگ رسانم. دستهرا به آشپزخانه می
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کوچک کابینت گذاشته و نفس محبوسم را آزاد 

 کنم.می

زنم. روی زمین نشسته و با چادر خودم را باد می

کنم و بعد با صدایی حضور فرگل را احساس می

 کند:ضعیف که زمزمه می

فتت نشه فتانه! شوهر نکردی نکردی چه لعبتی کو-

 گن هر چی دیرتر، مورد بهتر! گیرت اومد! راست می

 صدا! خندم اما بیمی

 افتادم! وای فرگل داشتم پس می-

 نشیند.کنارم می

 کردم!حق داری. منم بودم دست و پام رو گم می-
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فریده داخل آشپزخانه شد، کف دستش را آرام روی 

 بید و خم شد. با تشر گفت:دست دیگرش کو

 پچ کردن وچرا اینجا نشستین پس؟ وقت واسه پچ-

گن دختره غیبش زد! واسه چاق غیبت هست! االن می

 سالمتی نیومدن که! اومدن تو رو ببینن! 

 ای گفت:غرهرو به فرگل هم با چشم

توام محض رضای خدا یه امشب خوشمزه بازی در -

رو بشین شه؟ پاشو بچی مینیار برای فتانه بذار ببینیم 

پیش اون مهمونا یه دو کلوم با زناشون حرف بزن 

نگن بلد نیستن با مهمون درست و حسابی برخورد 

 کنن.

۲۹ 

 دستی به شال و چادرم کشیدم.
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 زشت نیست برم بشینم اونجا؟-

 فریده چشمانش را درشت کرد.

اهلل چرا زشت باشه؟ برای تو اومدن وا بسم-

گردونیم و بعدش هم تگاری! فعال که شربت میخواس

یاریم. اول کاری که چای میوه. بعد از اون چای می

 برن. نمی

 کنم.گویم و بعد زمزمه میای میباشه

ش بشینم رم زشته همهولی فریده یکم دیرتر می-

خوان نگام کنن منم معذب دونم هی میاونجا. می

 شم.می

 دهد.سری تکان می
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فرگل تو پاشو برو زشته. فهیمه رو صدا باشه ولی -

کن بیاد واسه زنا شربت بچرخونه، مرتضی یا سجاد 

 هم بیان واسه مردا بچرخونن.

فرگل از جا پاشده و حین گفتن باشه از آشپزخانه 

زند. فریده پارچ شربت آب پرتقال و بیرون می

آلبالویی که درست کرده را از یخچال بیرون کشیده و 

کند. فهیمه هم داخل شده و سراغ ر میها را پلیوان

رود. با کمترین صدای های یخ در فریز میقالب

ها را آماده کرده و مرتضی هم به ممکن شربت

چرخاند و با دیدن منی که آید. سر میآشپزخانه می

د و آرام زنام لبخندی مینشسته و تکیه به کابینت داده

 زند:پچ می

 ه؟پس چرا اینجا قایم شدی فتان-
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 :زنمگیرد و با شرم و خجالت لب میصورتم رنگ می

 شه بیام.فعال روم نمی-

 گیرد.لبخندش عمق بیشتری می

عیب نداره تا چند دقیقه دیگه که رفتی با شازده -

 شه. حرف زدی یخت باز می

گوید و مرتضی با حالت ایی میفهیمه آقا مرتضی

ده م شای دستانش را باال برده و خودش را تسلیبامزه

دهد. فریده سینی شربت را دستش داده و نشان می

هم  برد. بعد آنمرتضی با حفظ تسلط آن را بیرون می

 برد.ها را میفهیمه سینی دیگر شربت

فریده قبل از خارج شدنش لیوان شربت آلبالویی که 

 دهد.خیلی دوستش دارم بدستم می
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 بخور بذار یکم آروم بشی.-

ی . کنزندشپزخانه بیرون میکنم و او از آتشکری می

کشم و از لذتش چشمانم را از شربت تگری را سر می

هایم و هم دلم در جمع پذیرایی بندم اما هم گوشمی

خانه مانده! جمعی که برای خواستگاری من گرد هم 

 اند!آمده

های بابا و آقا هایم پیش مالیم حرف زدنگوش

 یسمیرفتاح است. قسمتی هم پیش مامان و فرنگ

کشد تا بلکه خانم! به هر گوشه و کناری سرک می

 هایچیزی دستگیرش شود اما در حال حاضر صحبت

 ها!ست و تشکر برای شربتمعمولی

کشم و هر از گاهی هم جرعه شربتم را سر میجرعه

کنم! ام نظر میگلی که روی کابینت گذاشتهبه دسته



 

Romanzo_o 152 

ای ههای ریز و صورتی دارد. گلگلی که شکوفهدسته

های پهنی به شکل رز قرمز، آبی، صورتی و زرد. برگ

گل با برگ ها قرار گرفته و تمام دستههالل دور گل

 دیگری شکل پاپیون بسته شده.

گل بگیرم وقتی به زیبایی توانم ایرادی از دستهنمی

هایی که حتی بوی خوش انتخاب و سفارش شده! گل

 را پر کرده! و معطرشان تمام آشپزخانه

های شربت جمع شده و این بار سجاد می بعد لیوانک

ها و کاردهای میوه خوری را برده دستیو فریده پیش

کنند. اما این بین آقا میرفتاح و شروع به پذیرایی می

های اصلی را شروع کرده و منی که مدام صحبت

 زنم!انگشتانم را در هم گره می

۳۱ 
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قرار ندارد و مدام از این جا آرام و شاپرک دلم یک

کند. قرارتر میپرد و من را بیشاخه به آن شاخه می

رام جا آتوانستم پرهایش را گرفته و او را یککاش می

ها به این سو نگه دارم تا خودش را برای شنیدن حرف

ست محال وقتی تمام وجودم و آن سو نزند اما امری

هم بعد از  در چند قدم بیرون از آشپزخانه است! هنوز

گذشت دقایقی نتوانستم برخورد هر چند کوتاهم با 

شاهرخ را فراموش کنم! هنوز هم در ذهنم برای 

کنم و هر بار به این خودم بارها و بارها مرور می

رسم که از پرستیژش خوشم آمده! از نتیجه می

شخصیتی که هر چند کوتاه با او آشنا شدم و از نوع 

ید لرزاو نه دستانش می رفتارش و ادبش! برعکس من

و نه سعی در دزدیدن نگاهش داشت! قرص و محکم 
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گل را بگیرم و آن بین هم ایستاده بود تا من دسته

نگاهش رویم قفلی زده بود. یعنی او هم از من 

؟ حال چه خوشش آمده آن هم با همین برخورد کوتاه

هایی که کند؟ تمام سوالفکری پیش خودش می

 ها پی ببرم اما درو کاست به آن دوست داشتم بی کم

ها جان و قوت حال حاضر کاری نشد بود! صحبت

گیرد و منی که ناخن انگشت شستم را بیشتری می

ام! دلشوره دارم و هراس! از هایم فرستادهمیان دندان

که نتوانم هنگام صحبت با شاهرخ آن طور که این

ی هایم را عنوان کنم. منخواهم معیارها و صحبتمی

که در زمان بیکاری و با فکر با ازدواج با خودم 

خلوت کرده و تمام اهدافی را که با ازدواج کردن 

ها برسم را مرور کرده بودم اما حال خواستم به آنمی
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ام و هیچ چیز برای گویی همه چیز را فراموش کرده

پرسیدن و عنوان کردن به شاهرخ در چنته ندارم! 

ان صحبت، به دلشوره و هراس از بی تسلط بودنم زم

زد! با صدای فرنگیس خانم استرسم بیشتر دامن می

 هایم تیز شد!شاخک

حاال فتانه جان کجا رفت؟ چرا خودش رو از ما قایم -

کرده؟ این مجلس برای فتانه جان و آقا شاهرخ ما 

هستش. بگین بیاد حداقل از روی ماهش بیشتر لذت 

 ببریم یه چند کالم باهاش صحبت کنیم.

"وایی" گفتم و سر و وضع خودم را مرتب کردم. 

 صدای فریده بود که با حفظ ادب و احترام بلند شد:
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واال حاج خانم دخترمون رسم ادب رو بجا آوردن -

وگرنه که کی بهتر از شما برای هم صحبتی؟ االن با 

 رسن.چای معروف امشب خدمت می

د نای بعد فریده داخل آشپزخانه آمد. از جایم بلثانیه

 شدم و کنار او ایستادم.

ها نریزه تو دورت بگردم حواست باشه چایی-

 ها!سینی

 سری تکان دادم.

لرزه! انگار چرا انقدر دستام می دونمباشه فقط نمی-

 ام! رو ویبره

 فریده نچی کرد.

 .یکم آب بخور چند تا هم نفس عمیق بکش-
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 اکاری که گفته بود را انجام دادم. فریده سینی چای ر

آماده کرد. دو طرف چادرم را زیر یک بغلم زده و 

سینی چای را فریده به دستانم سپرد. خودش بیرون 

رفته و من هم پشت سرش. سالم مجدد و آرامی 

زمزمه کرده و سینی چای را مقابل بابا و آقا میرفتاح 

در حال ذوب شدن بودم وقتی هر چه بیشتر به  گرفتم.

ه در حال ویران شدم! حالی کشاهرخ نزدیک می

 کردنم بود...

۳۱ 

  

م ی کچنان فاصلهام. آنرا به زمان بافته تارهای نفسم

فشرد که تردید دارم بین من و شاهرخ نفسم را می

برای چای تعارف کردن به مقابلش برسم! به سه مرد 
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کنم اما یکی از جوان دیگر هم چای را تعارف می

آقامیرفتاح دارد و من ها شباهتی به شاهرخ و آن

شوم که باید برادر شاهرخ و پسر بزرگتر مطمئنم می

 آقا میرفتاح و فرنگیس خانم باشد. 

. سمرسینی را کنار کشیده و باالخره مقابل شاهرخ می

رفتاری که از او برایم جالب است راحت برخورد 

کردن و خونسرد بودنش است! نه دستپاچه و 

اش عرقی ودن پیشانیمستاصل است و نه از هول ب

کرده! آنقدری تسلط روی خودش و رفتارش دارد که 

کند! منی که دقیقا مرا به غبطه خوردن وادار می

 کنم. دادم! قامت خم میبرعکس او واکنش نشان می

 بفرمایید.-
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اش بود که حین برداشتن چایی نگاه نگاهم به چهره

ند. کمیمان در هم تالقی پیدا باال کشیده و هر دو نگاه

توانم چیزی از چشمانش بخوانم وقتی برایم نمی

خوانا نیستند! گویی پشت مردمک چشمانش دنیایی 

ای از دیگری وجود دارد! دنیایی ناشناخته و در هاله

 ابهام!

 ممنونم فتانه خانم!-

های آرام نجوا کرده و دل من را ماالمال از حس

گوناگون پر کرده بود! برایم دیدنی بود وقتی 

طور زمزمه کردند! نگاهم را هایش اسمم را آنلب

 پایین کشیدم.

 نوش جان.-
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استکان چایی را برداشته و من قامت صاف کردم. 

شان به سکوت جمع نشان از معطوف بودن حواس

من و شاهرخ بود! گویی برخورد من و او هم برای 

مابقی حسابی جذابیت داشت و دیدنی بود! هر چند 

من و شاهرخ در مرکز دایره  امشب برای این جمع

ها دیدشان قرار داشتیم! سینی چای را سمت خانم

ها هم چای تعارف کردم. کنار فرگل برده و به آن

نشسته و سینی چای را کنار پایم قرار دادم. سجاد 

ها را کشیده بود و من خیالم آسوده بود زحمت قندان

 از اینکه چندان در چشم این جماعت نباشم! 

جان عزیزم شما دقیقا چه مدرکی دارید و برای فتانه -

 ای؟چه رشته
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های جوان سر باال گرفته و با صدای یکی از همان زن

نگاهش کردم. کمی از سوالش جا خوردم اما بر خودم 

 مسلط شده و با صدایی ضعیف گفتم:

 لیسانس حسابداری دارم.-

 چشم و ابرویی باال انداخت.

شاهرخ ما  عزیزم. هزار ماشاال همیشه موفق باشی-

 خونه.هم که در حال حاضر داره واسه دکترا می

و منی که ذره ذره در حال شناخت بیشتر شاهرخ بودم 

و فقط از او اطالعات کمی داشتم. مامان سری تکان 

 داد.

 .ی جوونارو البتهخدا حفظش کنه دخترم. همه-
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فرگل سرش را نزدیک سرم گرفت. لبانش را کمی به 

کرد. این عادت در گوشی حرف زدن  گوشم نزدیک

وقت ترکش نشد و خودش هم فرگل در جمع هیچ

هیچ تالشی برای این کارش انجام نداد! از نظرش 

های حساس را در ترین کار ممکن بود حرفمفرح

 جمع و در گوشی بازگو کنی!

همین دختره که ازت پرسید مدرکت چیه -

 خواهرشوهر بزرگت تشریف دارن! 

ا داخل دهانم کشیده و سرم را کنار لب زیرینم ر

دانم چطور شد اما همین که نگاه در خانه کشیدم. نمی

چرخاندم، چشمان شاهرخ را روی خودم زوم شده 

دیدم! استکان چای در دستش و تکیه به پشتی زده 

بود. دست دیگرش روی پایش قرار داشت و کمی 
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آستین کتش باال رفته و دستبند چرم در دستش دیده 

شد. نگاه دزدیدم و افسار چشمانم را سفت و می

 سخت در دست گرفتم وقتی افسار گسیخته شده بود! 

 مجلس با حرف آقا میرفتاح جان بیشتری گرفت!

خب آ ِسد حسین اگه اجازه بدین که این دو تا -

جوون برن صحبت کنن و ما هم در مورد مسائل 

 ای حرفامون رو بزنیم.دیگه

مش ذاتی خودش، استکان خالی را بابا با طمانینه و آرا

 مقابل پاهایش قرار داد.

هاشون رو بزنن تا ببینیم بعد اختیار دارید. برن حرف-

 کنه.خدا چی قسمت می

عرق از پشت گردنم راه گرفته و تا جایی بین ستون 

 هایم همفقراتم راه پیش گرفته بود. موهای شقیقه
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ه ی از ثانیدار شده بودند و تمام این حاالتم در کسرنم

 رخ داده بود آن هم فقط برای حرف زدن با شاهرخ!

در دانشگاه با دانشجوهای پسر زیادی صحبت  منی که

دانم وجود کرده بودم اما ابدا چنین حالی نداشتم! نمی

شاهرخ بود که من چنین حالی پیدا کرده بودم و یا 

فقط عنوان مجلس خواستگاری برایم دشوار شده بود 

 انداخت!این مجلس من را به رعشه میکه همه چیز 

۳۲ 

با حرف مامان سرم را بلند کرده و سمت او 

 چرخاندم.

فتانه جان دخترم برین تو حیاط با آقا شاهرخ -

 صحبت کنید.
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نفس عمیقی کشیدم. کاش این جماعت کمی مراعات 

کردند که من برای یک بلند شدن کرده و نگاهم نمی

 نشوم! ساده این طور معذب

با هر زور و ضربی بود از جا بلند شدم. چادرم را زیر 

تر گرفته و دو قدمی سربه زیر سمت در گلویم محکم

باز ورودی خانه برداشتم. زیر چشمی دیدم که 

ای گفت و با شاهرخ هم از جا بلند شد. با اجازه

 هایی با صالبت سمتم آمد. قدم

خواب تاقها در اسکوت خانه این بود که بچه خوبی

به خواب رفته بودند وگرنه مشخص نبود با بیدار 

شان چه بالهای بزرگی را بر سرمان نازل بودن

 کردند! می
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شاهرخ ایستاد و در حالی که پشتش به مردها بود 

 دستش را دراز کرد و مقابلش گرفت.

 بفرمایید.-

 هایی موقر از خانه بیرون زدم.ببخشیدی گفته و با قدم

کرده و دم و بازدمی کردم. باالخره از زیر نفسم را رها 

های سنگین فرار کردم! روی سکو ایستاده و قبل نگاه

ها را پا زدم و کناری ایستادم. از پایین رفتن دمپایی

هایش را پا زده و کنارم آمد. هوای شاهرخ هم کفش

تاریک و گرم هوای مردادماه آتیش را بیشتر به جان 

ی به تن زده بودم اما طوری زد! با اینکه لباسی نخمی

کرد کشید که مجبورت میهوا گرمایش را به رخ می

 سر تعظیم فرود بیاوری! 
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حیاط با وجود دو المپی که به دیوار وصل شده بود 

دانستم برای صحبت دید. نمیروشنایی به خود می

کردن من باید پیشقدم شوم یا شاهرخ! کمی سر باال 

ن نگاه دوخته بود! هر گرفتم. شاهرخ هم منتظر به م

دو دستش در جیب شلوارش فرو رفته و با آن قد 

کرد و منی که نگاه گرفته و بلندش از باال نگاهم می

خودم را به این در و آن در زدم! نگاه شاهرخ اما به 

نحوی بود که گویی از این شرم و حیایی که من را 

از برد! باالخره لب بدست و پا بسته کرده بود لذت می

 کردم اما...

 خوا...می-

 من ب...-
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هر دو با هم لب باز کردیم و همین هم شد تا باز هم 

 های مان در هم گره بخورد!چشم

ابرویی با شیطنت باال انداخت که نیمچه لبخندی زدم 

هایم جلوگیری کنم! و نتوانستم از کش آمدن لب

 مجدد سر پایین انداختم.

 مان را شکست.صدای شاهرخ سکوت بین

 اول تو بگو.-

ای ساده و خودمانی اما در این لحظه برای "تو"! کلمه

 ای جلوه کرده بود! من حرف پرمعنی

ام رنگ گرفت دانم جا خوردنم چطور در چهرهنمی

 که شاهرخ را به صدد توضیح کردن وادار کرد! 
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های زیادیه عادت کردم قصد جسارت نداشتم. سال-

ر که باعث دلخوری به راحت حرف زدن البته نه اونقد

 بشه. دلخور که نشدی؟

۳۳ 

مان معنا بود وقتی هر دویسکوتم در این لحظه بی

مان به حیاط آمده هایبرای حرف زدن از آینده زندگی

بودیم. شاهرخ جسارتی نکرده بود، برای من تعجب 

داشت که از شاهرخ انتظار رفتار دیگری را داشتم! به 

ودن در کشوری غریب هر حال چند سال ب

توانست خیلی از خلق و خوی رفتاری انسان را می

ر ای دیگ. انسانی بسان شاهرخ که در نقطهتغییر دهد

های مسافتی قرار داشت و با کران فاصلهاز این بی

اخالق و رفتارهایی بزرگ شده بود که مغایرت زیادی 
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ن تریبا فرهنگ غربی داشتند. حال در همین ابتدایی

مان خیلی راحت به یکی از وگویت گفتلحظا

خصوصیات اخالقی شاهرخ پی برده بودم. راحت و 

خودمانی صحبت کردنش! در همین برخورد اول و با 

دختری که شناخت کاملی نسبت به آن نداشت! جنگ 

تی بایسگذارم. حال میستیزی با خودم را برای بعد می

. من بردم. اما به روش خودماز این دقایق بهره می

ده توانستم سبک رفتار کردختر آ ِسد حسین بودم نمی

و خودم را با شاهرخ مقایسه کنم و همانند او راحت 

 و خودمانی صحبت کنم آن هم در برخورد اول! 

نه دلخور نشدم خب باالخره زندگی برای مدتی -

خارج از کشور خواسته یا ناخواسته تاثیرش رو 

 ما بفرمایید.ذاره. اگر مشکلی ندارین اول شمی
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 با لحنی که کمی دستوری بنظرم آمد گفت:

اگه ممکنه موقع صحبت به من نگاه کن، من روی -

خواد ی کت و پیرهنم نیستم. دلم میزمین یا دکمه

 تاثیر حرفام رو تو چهره طرف صحبتم ببینم!

گاهم پرد. نرفته باال میخورم. تاج ابرویم رفتهیکه می

گیرد! نگاهم را که روی یآسه صورتش را نشانه مآسه

ی لبش انحنایی گرفته و بیند گوشهخودش می

شود. سری به نشانه سپاس کوتاه اش برجسته میگونه

کند. پاهایش را کمی به و مختصر پایین و باال می

 دهد.اش باز کرده و نفسی بیرون میعرض شانه

صدایش خالصی خاصی دارد. صدایی که تو را 

 کند.مجذوب خودش می
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کنم اول از موردهای معمولی و عامیانه فکر می-

 صحبت کنیم بهتر باشه. 

 دهد.کند و بعد مجدد ادامه میمکثی می

اسمم شاهرخه. سی و هشت سالمه. متولد سی مرداد -

وهشت. دومین فرزند پسر هزاروسیصدوپنجاه

شکیب دو سال از من بزرگتره و بچه  خونواده. برادرم

من هم دو خواهرم. شبنم چهار اول خونواده. بعد از 

تره و شایسته هم هشت سال. تا فوق سال ازم کوچک

دیپلم تو ایران خوندم و بعد اون برای ادامه تحصیل 

 یخونم. کار و خونهرفتم آلمان. االن برای دکتری می

خودم رو تو آلمان دارم. هر چند تصمیم گرفتم مدتی 

رم، رو در ایران بمونم و بعد مجدد به آلمان ب

تحصیالتم رو تمام کنم، به کارهام سروسامون بدم و 
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برگردم ایران. که خب حاال با پیشنهاد خانواده برای 

 خواستگاری و ازدواج اینجا فعال موندگار شدم.

 پرسم:سوالی می

یعنی خودتون تمایلی برای ازدواج نداشتین؟ صرفا -

 از روی پیشنهاد خانواده به خواستگاری اومدین؟

هایش! زند اما فقط در حد کش آمدن لبیلبخندی م

کشد. چشم دستانش را از جیب شلوارش بیرون می

کند! دستانش را به کند و با وسواس نگاهم میریز می

تر اش برآمدهکشد که بازوهای عضالنیآغوش می

 شوند. می

مشخصه که نه! اگه میل خودم برای ازدواج نبود که -

خواست دختر یذاشتم! خیلی دلم مپا پیش نمی

تعریفی محله قدیمی رو ببینم! دختری که مادر و 
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برادرم زیاد از خانم بودنش صحبت  خواهرهام و زن

اش، تحصیل کرده بودنش، کردن! از زیبایی چهره

نجابت و اصیل بودنش! بیراه نیست اگر بگم کنجکاو 

 برای دیدنت هم بودم فتانه!

۳۴ 

 

های من و شاهرخ قرار امشب گویی جدا از حرف

 مان به سادگی قطع شود. هر ثانیههاینبود اتصال نگاه

گذشت انگار زمان هم بسرعت ها که میاز این نگاه

های ناگفته را مان حرفسپری شده و ما با چشمان

کردیم! او سکوت کرده بود همانند من و هر بازگو می

و  دو در هم غرق شده بودیم. مغروق دنیایی از آینده

 مان. سوا از حال کنونی
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شکند. در حالی مان را باز هم شاهرخ میسد سکوت

که قسمتی از احساسات من درگیر فتانه گفتن و 

 های شاهرخ در چند دقیقه قبل جا مانده بود! تعریف

 دیگه از چی بگم؟ -

ای بعد سر کنم. اما لحظهخیره نگاهش میخیره

. افتدآشپزخانه میی باز چرخانده و نگاهم به پنجره

ی حریر، داخل آشپرخانه را بوضوح نشان پرده

بینم که با دهد و من در محدوده دیدم فرگلی را میمی

زند اما بالفاصله خودش نمایی میدیدنم لبخند دندان

کند. سرم را را با پر کردن لیوان از آب سرگرم می

گردانم تا شاهرخ متوجه مسیر نگاهم نشود. در برمی

 گویم:بش کمی فکر کرده و میجوا
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خب انتظارای شما از همسر آینده تون چیه؟ در -

 واقع معیارهاتون.

میمک صورتش برایم جالب بود. حالت تفکر به 

خودش گرفته و نگاه به آسمان گرفت. منی که برای 

دانم او زیادی گرفتم! نمیدیدنش باید سر باال می

م نی که قدقدش بلند بود یا من قد کوتاهی داشتم؟ م

خورد باالی صد و شصت بود و به شاهرخی که می

صد و هشتاد باشد، شاید هم کمتر و شاید هم بیشتر! 

 چشمانش را پایین گرفت.

زنه! برای من صداقت تو زندگی حرف اول رو می-

خواد اونقدری با زنم رفیق و دوست باشم که می دلم

م ندیگه تو زندگی درزی باز نباشه. تا جایی که بتو

کنم. مابقی واسه رفاه حال خودم و زندگیم تالش می
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مسائل رو باید تو زندگی و عملی نشون داد. بیشتر 

 مایلم عملی نشون بدم تا حرفش رو بزنم!

ام از جوابش که حرفی به زبانم به نوعی آچمز شده

آید! از طرفی هم حرفش من را بیشتر کنجکاو نمی

مردی خواهد  کرده! اینکه در زندگی متاهلی چگونه

بود؟ بقول خودش مرد عمل است یا صرفا فقط 

خواهد باد به غبغبش بیاندازد؟ هر چند چشمان می

کنند! سری اش را ثابت نمیدرخشانش خالف گفته

 گویم:دهم و در جوابش میتکان می

هم جواب جامعی بود و هم نه! جامع از این لحاظ -

ه ککه مشخص نیست راه من و شما کجا کشیده بشه 

شما بخوای عملی نشون بدی و جامع نبود برای اینکه 
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کنم صداقت فقط تو زندگی دخیل نیست. فکر می

 ترینش.یکی از پایه هاشه و صد البته مهم

۳۵ 

 

اندازد . ابرویی باال میاندازدگوشه چشمی نگاهی می

 کند:و کوتاه زمزمه می

 قانع کننده بود. -

و بعد از استپی کوتاه زبان باز زنم نیمچه لبخندی می

گویم، از تمام آنچه که از زندگی کنم. از خودم میمی

زناشویی انتظار دارم، شرم و خجالت حال به کارم 

آمد وقتی حرف از آینده بود! در تمام مدت نمی

صحبتم، شاهرخ با دقت گوش داده و هر از گاهی به 

د. کرهایم سری باال و پایین مینشانه تایید حرف
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 هایمکه اجازه داده بود تا من با خیالی آسوده حرفاین

را به زبان بیاورم و احترام گذاشته و مابین 

پرسید برایم زیبا و حرکتی هایم سوالی نمیصحبت

های ذهنم را از آمد. من باید تمام سوالسنجیده می

پرسیدم تا بتوانم به یک نظرسنجی کلی شاهرخ می

قیافه شاهرخ برایم مهم  برسم. اینکه صرفا تیپ و

باشد کافی نبود. بقول بابا آنچه که از آدمی باقی 

ماند سیرت زیبای باطن اوست نه ظاهری که بعد می

کند! ذات باید ها و با گذشت زمان تغییر میاز مدت

 پاک و درست باشد که بتوان با آن کنار آمد! 

های معمول و عامیانه در ذهنم به در کنار تمامی حرف

گفتم هر چند هد رسیدم. من باید از شاهد میشا

زدم خود شاهرخ هم باید از این مسئله آگاه حدس می
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باشد و شاید هم نه اما به هر حال با اینکه این مسئله 

کرد اما تمام شده و به شاهرخ هم ارتباطی پیدا نمی

خواستم با نگفتنش در آینده برای خودم فکر نمی

 ِمن گفتم:وی ِمنمشغولیتی ایجاد کنم! با کم

ای هام مسئله دیگهآقا شاهرخ... جدا از تمام حرف-

خوام در جریان باشید هر چند هم هست که می

 دونم خودتون باخبر هستید یا نه؟!نمی

های شد داخل جیبای میهایش را چند دقیقهدست

شلوارش فرستاده بود. تکانی خورد و بعد با ابروهایی 

نجکاو بودنش را به نمایش گره شده و چشمانی که ک

 گذاشته بودند زمزمه کرد:

 زنم.هایی میای؟ هر چند یه حدسچه مسئله-
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ی زیر گلویم آزاد کردم. دستم را از چادر مشت کرده

چند دقیقه طوالنی ثابت نگاه داشتن دستم رو به باال 

دستم را خشک کرده بود و حاال پایین انداختنش 

ی دستم به جریان هاگویی خون را دوباره در رگ

انداخته بود. چادرم از روی شال لیز خورده و تا 

قسمت میانی سرم پایین آمد. نگاه از شاهرخ گرفتم و 

 نجوا کردم:

دونید یا نه دونم میشاهد! پسرعموتون... خب نمی-

اما شاهد... سه سال تموم خواستگار من بود و خب 

 وقت اخالق و رفتارش طوری نبود و نشد که منهیچ

 بخوام جدی بهش فکر کنم!

مان وقتی صدایی از جانب شاهرخ نیامد و سکوت بین

اش در نظرم کمی طوالنی شد، سر باال گرفتم. چهره
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تر جلوه کرد شاید هم اینطور نبوده و من فقط گرفته

گمان کردم! اما شاهرخ جدی و با لحنی که چندین 

یی هادرجه با دقایق قبلش تفاوت پیدا کرده بود با رگه

 از عصبانیت تند و قاطع گفت:

! تبرام مهم نیست! شاهد اتفاقی بوده تو گذشته-

 برای من االن مهمه!

۳۶ 

  

اش نگاه ثابت کرده بودم و به این در چهره

اندیشیدم که شاهرخ از ماجرا با خبر است. هر چند می

از گفتن مسئله شاهد ابدا پشیمان نبودم و به نوعی 

اتمام حجت بود گفتن از شاهد. به هر حال شاهد 

پسرعموی شاهرخ بود و روابط خانوادگی و فامیلی 
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را عوض کنم مان هم داشتند. برای اینکه جو بین

سوال دیگری پرسیدم در حالی که دستم را از زیر 

چادر بیرون کشیده بودم تا چادر روی سرم را مرتب 

 کنم.

ای رو تو کشور آقا شاهرخ شما زمان نسبتا طوالنی-

ای گذروندین خواستم های دیگهای با فرهنگدیگه

بدونم فرهنگ آزاد غرب براتون حاال مهم نیست؟ بعد 

ممکنه رفتارتون به نسبت همون فرهنگ  این همه سال

 تو زندگی هم تاثیر بذاره؟

ترین سوالم بود. سوالی که مثل خوره به جانم مهم

افتاده بود! شاهرخ اما میمک صورتش تغییر چندانی 

پیدا نکرد و من به این تصور رسیدم که احتماال از 

شاهد دل خوشی ندارد و حاال از زبان من شنیدن از 



 

Romanzo_o 184 

دانم تا را تنگ کرده! تصوری که نمیشاهد خلقش 

کشد و چه اندازه درست بوده؟! نفس عمیقی می

 دهد!جوابم را با صبر و حوصله می

هر چیزی خوب و بد خودش رو داره! منم یه پسری -

بودم که از بچگی تو همین محل و با عقاید آدمای 

شه که بخوام اطرافش بزرگ شد! اما خب دلیلی نمی

نم رفتار، پوشش و خیلی مسائل بگم با خارج رفت

م برام مهم نیست! هست خیلی ی همسر آیندهدیگه

هم زیاد! اما هر چیزی بجاش! من تو رو تو همین 

سبکی که هستی خوشم اومده! با اینکه تو آلمان زنای 

های نصفه و نیمه زیادی دیدم، به زیادی با پوشش

واسطه درس و کارم باهاشون هم کالم شدم و حتی به 
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های دوستانه زیادی هم رفتم. اما دلیلی نشده همونیم

 چارچوب اخالق و رفتاریم رو فراموش کنم! 

خورم اما شاهرخ های صریحش جا میاز حرف

 دهد.هایش ادامه میقاطعانه به حرف

خواستم زنی بگیرم که پوشش برام مهم نباشه اگر می-

تونستم از آلمان انتخاب کنم. بودن دخترای زیادی می

گم! که خب سلیقه من نبودن. حرف آخرم رو اول می

زنم تو خونه برای من راحت باشه! اما بیرون حفظ 

دونم اونقدر دختر فهمیده و با ظاهر و رفتار! می

ر از شی پس بیشتکماالتی هستی که متوجه منظورم می

 کنم چون مناسب امشب نیست! این بازش نمی

ملتهب شدن گیرم. گوشت لبم را از داخل گازی می

دزدم. واضح کنم و نگاه میهایم را احساس میگونه
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هایش برایم بیش از هم نگفته اما باز هم رنگ حرف

حد روشن بودند! با این حال مختصر سری تکان 

 دادم.

مان به حیاط گذشته بود دانم چند دقیقه از آمدننمی

اما دیگر تاب و توان ایستادن را نداشتم و مطمئنا 

هایش طور! شاهرخی که از حرفمینشاهرخ هم ه

همان مرد اصیل ایرانی بودن را برداشت کردم. مردی 

رو است. که نه اهل افراط است و ته تفریط و میانه

توانستم صرفا با همانی که خواستارش بودم اما نمی

گیری کنم. باید چند دقیقه حرف زدن سریعا تصمیم

چیز را  انداختم و همهکردم. چرتکه میخوب فکر می

شان وکتابهای ترازو انداخته و حسابدر کفه

 کردم.می
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۳۷ 

 

ی چادرم را بهم بزاق دهانم را فرو خوردم و دو لبه

 نزدیک کرده و مجدد زیر گلویم محکم کردم. 

من دیگه حرفی ندارم آقا شاهرخ اگه شما سوالی -

 دارین بپرسین.

فاصله  لحن صدایش از آن جدی و قاطع بودن کمی

 گیرد.می

تو عنفوان جوونی وقتی به خواستگاری رفتن فکر -

کردم که تو همچین کردم برای خودم تصور میمی

زنن؟ از هایی میموقعیتی دختر و پسر بهم چه حرف

دونم گن؟ از غذا و چه میشون میرنگ مورد عالقه

وقت هم نشد که بخوام از این دست موضوعات! هیچ
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متاهال بپرسم اما امشب با حرفایی جواب سوالم رو از 

که زدیم یه پوزخند درست و حسابی به افکار 

 م زدم! گذشته

ای بعد به خنده باز شد. روی لبانم به لبخند و ثانیه

طبع شاهرخ را ندیده بودم که آن هم میسر شد و شوخ

توانست جذاب و جالب باشد در نظرم چقدر می

شوخ طبع هم مردی در کنار جدی بودن و قاطعیتش، 

 باشد!

 خودم را جمع و جور کرده و زمزمه کردم:

گی طبیعیه که تجربههر کدوم از ماها تو دوران بی-

بخوایم همچین فکرهایی کنیم. اما خب با بزرگتر 

مون رو باز مون حقایق زندگی چشم و گوششدن

 کنن. می



 

Romanzo_o 189 

 گوید:با صداقت می

 جمله قشنگی بود! -

 سرم را باال گرفته و منتظرممنونمی گفتم و بار دیگر 

های به او چشم دوختم. منتظر برای گفتن حرف

 پایانی امشب...

متوجه منظورم شد. یک دستش را از جیب شلوارش 

 ای دیگر داد.بیرون کشید. نگاهش را به نقطه

اگه این وصلت سر گرفت که خب منم با یه سفر -

وجور رم اونور و کارهام رو جمعچند روزه می

تا برگردم و مابقی ماجرا اما اگه سر نگرفت  کنممی

گردم آلمان اما مشخص نیست مجدد با یه سفر برمی

کی برگردم! چون تو برای مدتی زندگیم رو درگیر 

خودت کردی و اگر نشد باید کامل فراموش کنم تا 
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تو،  ایبتونم اگر خواستم مجدد برم سراغ کیس دیگه

ها اما خب موندنیرن آن و میتو ذهنم نباشی! آدما می

ها رن و این وسط خاطرهها میمونن و رفتنیمی

 کنن! درگیرمون می

هایی از کمی برایم دشوار بود شنیدن چنین حرف

دهان شاهرخ. شاهرخی که خیلی ماهرانه و حاذق از 

احساساتی که در لفافه پوشانده بودشان گفته بود! 

.. شویم.فارغ از زمان و مکان در نگاه هم غرق می

ترین اتفاق شود و شاید عجیبدانم چطور مینمی

ممکن بود اما گویی هر دو کششی نسبت به یکدیگر 

پیدا کرده بودیم! کششی که صرفا نه از روی احتیاج 

جسمی بلکه روحی بود! گویی هر دو خالءهایی 
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 ها را بهتوانستیم در کنار همدیگر آنداشتیم که می

 تکامل برسانیم. 

 جدا نکرد. پچ زد: نگاه از نگاهم

 دیگه حرفی نموند.-

ای از حرفش نگذشته بود که گویی چیزی یادش ثانیه

آمده باشد چشم و ابرویی تکان داد و "آهان"ی گفت 

 و در ادامه زمزمه کرد:

البته بغیر از همون رنگ مورد عالقه و غذا که -

 نفهمیدم، امیدوارم بتونم در آینده بفهمم!

طمئن بود که جواب من به خورم! ماز حرفش یکه می

اش مثبت است که این حرف را گفته خواستگاری

 بود؟ 
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کنم و برخالف میل با گوشه چشمی نگاهش می

وگو اما ُمهر پایان این ام برای پایان این گفتباطنی

ی زندگی ام را روی صفحهسکانس از زندگی

 کوبم:می

خوشحال شدم از صحبت با شما. امیدوارم برای -

 اتفاقات خوبی رقم بخوره. هردومون

حرف دستش را مقابلش گرفته دهد. بیسری تکان می

 کند. و به من برای جلوتر قدم برداشتن تعارف می

قبل از قدمی از قدم برداشتن آخرین نگاه را هم به 

کنم. و بقول شاهرخ انداخته و او را در ذهنم ثبت می

ماند. سرم را کمی ای که در ذهن میخودش خاطره

 چرخی زده وپایین انداخته و زیر نگاه سنگینش نیم
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کشم. هر چند روحم در پاهایم را دنبال خودم می

 همان قسمت از حیاط و نزدیک به دیوار جا ماند...

۳۸ 

 

دلیل نیست وجود و آمدن و بودن کسی در زندگی بی

و این بودن گاهی بیشمار است و بسیار و انتهایش 

باشد! و من امشب تمامی ذهنم شاید وصل شدن 

درگیر آمدن، ماندن، بودن و یا نبودن شاهرخ شده بود. 

هر دو همراه هم داخل خانه شده و توجه همه را 

ها اما منتظر سمت خودمان جلب کرده بودیم. چشم

شان معنای های ما بودند! سکوتحرف دیگری از لب

کردم و بعد واضحی داشت اما خب باید فکر می

را به مامان گفته و مامان هم به بابا انتقال جوابم 
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داد. کنار فرگل جای گرفتم و شاهرخ هم جای می

قبلش نشست. آقامیرفتاح بود که با لبخندی متکلم 

 شد:

هاتون پیداست به جور که از صورتالحمدهلل این-

 ای رسیدین.نتیجه

ا های کنجکاو رمن سر پایین گرفته و دیگر تاب نگاه

 ل سر کنار سرم گرفت و آرام پچ زد:نداشتم. فرگ

 شد حرفاتون نتیجه داره؟چی-

 چو خودش پچ زدم:طور سر چرخاندم و همهمان

 باید فکرام رو کنم.-

ای گفته و من دیگر متوجه مابقی ماجرا فرگل باشه

نشدم. اینکه چطور به فریده جوابم را انتقال داده و 
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و  ن صبرهای بابا رسید که بابا با هماچطور به گوش

اش کلمات را آرام و آهسته حوصله همیشگی

 سر هم ردیف کرد.پشت

شاءاهلل هر چه که صالحه اتفاق بیفته. اگر اجازه ان-

بدین دختر ما هم فکراش رو کنه و ما به شما خبر 

 بدیم. 

 صدای آقا میرفتاح باز هم در خانه پیچید.

هر طور شما صالح بدونید آ ِسد حسین. شما بزرگ -

ای فقط اینکه آقا شاهرخ ما قراره یه این محله ما و

سفر به خارج داشته باشه اگر تا فردا جواب ما رو 

 بدین ما هم تکلیف رو بدونیم.

هوا سر باال گرفتم. همان هنگام بابا نگاهش در بی

نگاهم گره خورد. سری به معنای جواب دادن تکان 
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 یک که شرم داشتم اما گردن خم کردم. شایدداد با این

توانست من را به نتیجه دلخواه امشب شب بیداری می

ای که دلم از آن خیلی زود مطمئن شده برساند! نتیجه

 بود!

۳۹ 

  

ها گذشته بود. ساعاتی از اتمام ساعاتی از رفتن مهمان

یافتن مجلس خواستگاری سپری شده بود و من به 

هایم حرفزعم خودم در فکر فرو رفته و به امشب و 

کردم. در حالی که محدوده فکری با شاهرخ فکر می

هایم با شاهرخ ختم نشده و هر ذهنم تنها به حرف

کشید من هم فکر ی خیالم سرک میجایی که پرنده

دانم ی خودم و شاهرخی که نمیکردم. به آیندهمی



 

Romanzo_o 197 

ها و تمام های همسایهگرفت یا نه؟ به حرفشکل می

نیدن ازدواج من بودند! این کسانی که منتظر خبر ش

بین شاید شاهد بیشتر! مستاصل مانده بودم از اویی که 

مان بسته شده بود اما وهم خبرهای آتی گذشته پرونده

در دلم نه! شاهد آنقدری با کارهای نابجا و 

اش من را ترسانده بود که حال بخواهم باز نابخردانه

اشم! هم با وجود گذشت یکسال از او هراس داشته ب

شاهدی که حتم دارم قسمش را طوری اجرایی 

خواهد کرد و شاید هم نه! همه چیز را فراموش کرده 

کنم. در اتاق است! هوفی کشیده و دست دراز می

ای که کنار بالشت قرارش داده تاریک بدنبال گوشی

گردم. دستم را بیشتر زیر بالشت فرو برده و با بودم می

شم. خیالم آسوده کلمس گوشی آن را بیرون می
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شود گویی مدت زمان مدیدی از آخرین سر زدنم می

به گوشی گذشته که حال از پیدا کردن گوشی خرسند 

ام! منی که دقیقا، دقایقی قبل آن را بدست گرفته شده

و بعد از نگاه کردن به عکس شاهرخ و یادآوری 

هایش به خودم قول داده بودم تا گوشی را بعد حرف

ش زیر بالشت گذاشته و تا خود صبح از خاموش کردن

ام با خودم من را شرمنده سراغش نروم اما بدقولی

کرده بود! شرمی که سعی در پنهان کردنش داشتم. 

ن ها را باال و پاییمیل برنامهگوشی را روشن کرده و بی

شود که نخوانده کنم اما توجهم به پیامی جلب میمی

 گذاشته بودم!

مان بود. وارد صفحه چت پیامی از جانب سودابه

آورم که اعالن صفحه چت شوم و شبی را بیاد میمی
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خودم و سودابه را روی سکوت گذاشته بودم آن هم 

هایی که در چند سال گذشته با برای حجم باالی پیام

ط مان مربوهایکردیم و بیشترین پیامهم رد و بدل می

 به شاهد و کارهایش بود! 

های در هر پیام و با واژه های سودابه کهشرمندگی

شرمانه تکراری عنوان کرده و از من برای اقدامات بی

ای که آن روزها هم کرد. سودابهشاهد عذرخواهی می

تمایل داشت راه من و شاهد یکی شود و هم نه! 

دانست اخالق خانواده ما چطور است و خوب می

همین هم اجازه پیشروی بیشتر برای حرف از 

داد اما گاهی هم دلش برای ن نمیخواستگاری زد

شاهد به رحم می آمد و خواهرانه خودش را جلو 
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کشید تا با متقاعد کردن من راهی برای شاهد و می

 جلو کشیدنش پیدا کند.

۴۱ 

 

 خوانم.پیامش را با ولع می

ا اینسالم فتانه خوبی. چه خبرا؟ شنیدم امروز عموم-

 تون برای خواستگاری. اومدن خونه

م که کنهایم کشیده و به این فکر میزبان پشت دندان

سودابه یا کنجکاو شده و یا بسیار کالفه و نگران! 

شب دانم با ارسال پیام در این ساعت از نیمهنمی

ه هدفش خواهد سودابه با هر زمان از دیدن پیامم ب

رسید یا نه اما انگشتانم را برای نوشتن روی صفحه 

 دهم.گوشی حرکت می
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سالم سودی، بخوبیت آره اومدن قرار شد فکرام رو -

 کنم و بهشون جواب بدم. 

شوم . از صفحه چت خارج میکنمپیام را ارسال می

اما به دقیقه نکشیده که سودابه را در حال نوشتن 

باال پریده و گریزی به ساعت گوشی  بینم. ابروهایممی

زنم. زمان چهار و چهل و پنج دقیقه را نشان می

جود. یعنی داد. سوالی مثل خوره ذهنم را میمی

سودابه تا بدین حد منتظر جواب من مانده بود؟ 

ای که ساعت دوازده و هفده دقیقه پیامش را سودابه

 گردم. پیامشارسال کرده بود. مجدد به صفحه برمی

 کتد.خیلی زود در صفحه خودنمایی می

 حرف زدین با هم؟ خوشت اومده؟ -
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کنم. از سوال را کج و معوج می املب و لوچه

 داد!ای که بوی دلواپسی و نگرانی میسودابه

  آره حرف زدیم. بنظرم پسر خوبیه.-

شود! اش هستم اما خبری نمیمنتظر پیام بعدی

بگذارم اما  دانم مکث و تعللش را پای چهنمی

بار من کند! اینحدسیات جالبی به ذهنم خطور نمی

 شوم.برای ارسال پیام پیشقدم می

کنم خیلی نگران و چطور سودی؟ احساس می-

 دلواپسی! چیزی شده؟

 فرستد!برد اما باالخره میجواب دادنش کمی زمان می

جوری پرسیدم خیلی دوست داشتم بدونم نه همین-

 ل فامیل منتظر ازدواج شاهرخن!به کجا رسید. آخه ک
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 نویسم:با خباثت می

 فقط کل فامیل؟-

 نویسد:سوالی می

 آره... ولی منظورت چی بود؟ حرفت یجوری بود.-

سوزد اما کشم. چشمانم کمی میزبان روی لبانم می

 کنم.تحمل می

دونم ولی انگاری تو بیشتر تو دست و پایی تا نمی-

 شه!بدونی چی می

۴۱ 

 

 هایشسودابه مقابل چشمانم نیست اما حدس واکنش

برایم قابل تصور است! مثل حال و بعد خواندن پیامم! 



 

Romanzo_o 204 

اش های جلوییاحتماال انگشت شست میان دندان

فرستاده و در پی یافتن جواب قابل درخوری برای 

ای که سوال من است! از تاریکی اتاق و نور گوشی

چشمانم بیشتر کند، بیشتر در چشمانم نفوذ می

ها را شوم پلکگیرند طوری که مجبور میسوزش می

تواند یکی دیگر از خوابی هم میروی هم بیندازم. بی

ای به چشمانم دلیل سوزش چشمانم باشد. چند دقیقه

کنم. صفحه گوشی استراحت داده و مجدد بازشان می

در حال خاموش شدن است که فورا انگشت روی 

پیامش را ارسال کرده  ابه همکشم، سوداش میصفحه

 است.



 

Romanzo_o 205 

نه منم مثل بقیه! فقط دوست داشتم زودتر از زبون -

خودت بشنوم. خبرای داغ و دست اول همیشه بیشتر 

 .چسبهمی

با اینکه حرفش صداقت را به دلم سرازیر نکرده اما 

م. کنبرایش شکلک خنده و خبیث بودنی ارسال می

پیامی برای  خداحافظی کرده و بدون اینکه منتظر

اش باشم از برنامه خارج شده و گوشی را خداحافظی

 گردانم و با پشتکنم. به جای قبلش برمیخاموش می

دهم. با اینکه فکرهایم به دستانم چشمانم را مالشی می

مقصد نرسیده بودند اما تکلیفم با خودم و دلم 

های مهمی که از شاهرخ پرسیده و مشخص بود. سوال

رسیده بودم راه را برای زود جواب شان به جواب

دادنم هموار کرده بودند. ساعد دستم را روی 
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ام هایم گذاشته و دست دیگرم روی سینهچشم

نشیند. قلبی که گویی از جنگ نابرابری برگشته و می

حال آرام گرفته! شاید هم از دریایی مواج و طوفانی 

به ساحل امن آرامش رسیده! شاید هم دلیل این 

ام و ست که خواستارش شدهرسیدن به کسی آرامش

ست که با صالبت و محکم حرف آن کس شاهرخی

توانم به آن زدنش من را به این باور رسانده که می

ای که برایم مهم ام را بسازم! آیندهتکیه کرده و آینده

هایم صبوری ها برای رسیدن به خواستهبود و مدت

 رفتم... هر چندقدم به جلو پیش میپیشه کرده و قدم

م دانتا این رسیدن زمان زیادی باقی مانده و حتی نمی

تواند در کار باشد و یا نه. با این بدم رسیدنی می

آمد تا با شاهرخ زمان بیشتری وقت صرف کنم و نمی
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های او را بیشتر بشناسم. اویی که به گمانم شباهت

رین تتوانیم با هم داشته باشیم. مهمفکری زیادی می

معیاری که برای ازدواج داشتم همین تفاهم داشتن در 

ها بود وگرنه که هر آدمی با دیگری فکر و عقیده

متفاوت است. فکر، عقیده و سلیقه خودش را دارد و 

چه خوب کسی برای خواستگاری از من پا پیش 

هایش تا حدود زیادی دلم را گذاشت که با حرف

 قرص کرد.

۴۲ 

 

سین چی بگم فتانه؟ بگم جوابت مثبته _به آ ِسد ح

 یا...
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ی نان بربری، کره مربای گل محمدی داخل لقمه

دانم نگاه دزدیدنم از دهم. نمیدهانم را قورت می

دلیل مامان برای چیست اما شرم دارم. شرمی که بی

است شاید هم با دلیل! دستم برای درست کردن 

ستکان شود. انگشتانم دور اای دیگر غالف میلقمه

رم. گیشوند و کمی سر پایین میکمرباریک حلقه می

ای کم حجم از موهایم از پشت گوشم ول شده دسته

خورد. تمایل شدیدی به و کنار صورتم لیز می

نوشیدن یک لیوان آب سرد و تگری دارم تا بلکه 

ام مجالی برای خارج کردن صدایی گلوی خشک شده

 بدهد. 

 فتانه با تواما!-
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ظر است و من با خودم برای گفتن و نگفتن مامان منت

کنم با اینکه جوابم مشخص است! دودوتا چهارتا می

با مامان در گفتن و نگفتن حرفی تعارفی نداشتم اما 

بار این شرم و حیا دست و پایم را غل و گویی این

 زنجیر کرده بودند! 

نشیند. صدای بشاشش دست مامان روی صورتم می

 شود.بلند می

گفتن. سکوت عالمت ها همیشه درست مییقدیم-

 شاءاهلل که خیره.رضاست. مبارکه ان

دانم که حال دارد. میدست از روی صورتم برمی

رود. بابایی که در حیاط مشغول آب دادن سراغ بابا می

ها است و چند دقیقه قبل بعد ها و درختبه گل

اش راهی حیاط شده بود و من را به خوردن صبحانه
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مر رسانده بود که من و مامان را تنها گذاشته تا این ا

مامان جواب من را پرسیده و به او برساند. زیر 

 بینم.چشمی بلند شدن مامان را می

 رم حیاط.تا تو سفره رو جمع کنی منم می-

برهم زدنی  دهم و مامان در چشمسری تکان می

کنم و کف ام را آزاد میرود. نفس حبس شدهمی

ام ام را روی دامن استرج مشکیکردهدستان عرق 

خورم. اما ام میکشم. قلپی از چای شیرین شدهمی

آید. دست جنبانده اش بیش از حد در نظرم میشیرینی

های صبحانه را کنم. ظرفو سفره را جمع می

کشم. نگاهی شورم و دستان خیسم را به دامنم میمی

خانه  اندازم. دیشب اینبه آشپزخانه و پذیرایی می
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دانم بعد از مهمان به خود دیده بود. مهمانی که نمی

 شود یا نه؟! مدتی خودی می

گلی که شاهرخ چشمانم تاب خورده و تا روی دسته

روند. لبخندی ناخوادآگاه روی آورده بود پیش می

گلی که داخل پارچ گیرد. سمت دستهلبانم نقش می

ها روم و دست روی گلآبی گذاشته بودمش می

 اندازد.هایم طنین میکشم. حرف شاهرخ در گوشیم

 "کنجکاو برای دیدنت هم بودم فتانه"

اش تمام احساسات یادآوری صدای بم و مردانه

گیرد طوری که احساس ام را به بازی میدخترانه

 اند!شان یاغی و سرکش شدهکنم همهمی

۴۳ 
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د هم برای ها را بار دیگر و شایکشم و گلسر جلو می

نم. کچندمین باری که آمارشان از دستم در رفته بو می

کند. اما این مدهوشی و عطر معطرشان مدهوشم می

پرد و من به میز سرمستی با صدای زنگ تلفن می

کنم. تلفنی که گوشه پذیرایی قرار گرفته نگاه می

 روم که قصدها کشیده و سمت تلفنی میدست از گل

وی صندلی نشسته و نگاهی به سکوت کردن ندارد! ر

کنم. شماره، ی افتاده روی دستگاه تلفن میشماره

ی فریده است و حدس اینکه برای چکاری این شماره

وقت صبح تماس گرفته سخت نیست! گوشی را 

 دارم.برمی

 سالم صبحت بخیر.-

 رسد.کمی صدایش گرفته بنظر می
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 سالم فتانه خوبی چخبر؟-

 زنم.لبخندی می

نیست واال اول صبحی! تازه از خواب بیدار خبری -

 شدی؟

 گوید:شنوم و بعد میصدای خمیازه کشیدنش را می

دیشبی کلی خوابای جورواجور دیدم. خدا خودش -

بخیر کنه. از خواب که پریدم صدقه گذاشتم کنار و 

 گفتم االن یه زنگی بزنم. 

هایش به ابرو درهم کشیدم. فریده همیشه خواب

ست. همین هم دلشوره را اول صبحی پیوحقیقت می

 ی دلم کرد!مهمان ناخوانده

 چه خوابی؟-
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به گمانم کمی گوشی را از دهانش فاصله داده بود که 

 صدایش ناواضح رسید.

دونم درهم برهم دونم که، یادم نیست فقط مینمی-

 بود و وحشتناک. راستی فکراتو کردی؟

 بود در حالی که فکر من هم درگیر خواب فریده شده

 جوابش را دادم.

 آره.-

 خمیازه دیگری کشید.

 خب؟ -

 موهایم را پشت گوش انداختم.

رفته حیاط  بقول مامان سکوت عالمت رضاست.-

 جوابم رو به بابا بگه.
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 گیرد.هایی از شادی میبار صدایش رگهاین

گی فتانه؟ چه خبر خوبی بهم دادی. مامان راست می-

 تونه بیاد باهاش حرف بزنم؟می

 شوم. از روی صندلی بلند می

 کنم.رم صداش میباشه االن می-

 پرسم:محتاطانه می

گم فریده حاال یکمم از اون خوابت یادت می-

 آد؟نمی

 کند.کالفه نچی می

خواد از اون خواب چیزی نه واال فتانه دلمم نمی-

دمای صبح که حمید واسه نماز پا شده یادم بیاد. دم

 له و گریه کردم. بود بهم گفت زیاد نا
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دیگر حرفی به دهانم نیامد. امیدوار بودم خواب بد 

مان مربوط نباشد و امیدوارتر که این فریده به خانواده

 روزها با خوشی و آرامش طی شود اما...

۴۴ 

 

 شاهد

 مثل همیشه پشت میز بیلیارد. سیگار به لب و...-

 های رنگی پخش شدهیک دور نگاهم روی توپ

 خورد.روی میز بیلیارد چرخ می

ام! روی توپ مشکی رنگ فوکوس نگاه تیز و برنده

کنم! جامپ* را عقب و جلو کرده و ضربه نسبتا می

زنم! توپ با سرعت قل ای به آن میمهلک و پرشی
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 افتد. قامتخورده و داخل توری گوشه میز بیلیارد می

 و هایم برداشتهکنم، سیگار را از میان لبصاف می

ی میز فشار خاکسترش را داخل جاسیگاری روی لبه

 دهم!می

 دیر اومدی!-

روی لباس هاوایی مدلش  گیرم. نگاهمسر باال می

افتد و شلوار جین تنگش! جوابم را در حالی می

 نشیند. دهد که روی صندلی کنار پنجره میمی

 دنبال راست و ریست کردنه کارا بودم!-

کشم. و خودم را عقب میجامپ را روی میز گذاشته 

دستی به موهایم کشیده و پک نسبتا عمیقی به سیگارم 

ام رها کرده و به زنم. دودش را از دهان و بینیمی



 

Romanzo_o 218 

شوم و با همان های ناواضح دود سیگار خیره میشکل

 زنم:ام پچ میصدای خش برداشته

 به کجا رسید؟!-

 گیرد.ی صندلی ضرب میبا دستانش روی لبه

 د رسید. به مقص-

کنم! ته سیگار را داخل جاسیگاری ای زمزمه میخوبه

دارم. صدای پرت کرده و سمت پنجره قدم برمی

 کند!هایم فضای اتاق را پر میکفش

 از همون جنس مرغوباست یا بنجل؟-

 کند!صدای مطمئنش گوشم را پر می

خیالت راحت اصل جنسه و مرغوب! بازار تو -

ا درآوردیم انقدری که دستمونه! یساله سری تو سر
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های بازار دنبال رسم و نشونه صاحب کله گنده

جنسان! اما مثل همیشه صاحب جنسا پنهونه و تو خفا 

 کنه!کار می

اش روی تتوی دستم را سر چرخانده و نگاه زوم شده

 کنم! شکار می

واس خاطر همین تو شدی دست راستم که من تو -

 خفا بمونم! 

 دستی به ریش و سیبیل بلندشزند. نیمچه لبخندی می

 کند.کشیده و چشم ریز می

 مرد تاریکی خوب انگی شده واست! -

کند. ای به تتوی دستم میهایش اشارهبا ابروها و چشم

تتویی که دقیقا یک سال از حک کردن آن روی دستم 
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گذرد! تتویی که بعد از آن قسم روی دستم خال می

 زدم! 

 حرف نداره! فاب و ناب!-

۴۵ 

 

گیرم. هدف نگاهم دستی دور لبانم کشیده و نگاه می

 های کوتاه و بلند مقابلم است! بار ساختماناین

خوام کاری کنی نای نفس کشیدن تو بازار نداشته می-

 باشن! 

کنم و با را باال آورده و آرام آرام مشت می دستم

 غرم!حرص می
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باشه! حتی اگه شون باید زیر پاهای من خرخره همه-

نسبتی باهام تو حجره و بازارچه اون شهر داشته 

شون نون خور من باشن! یه بازار خوام همهباشن! می

 باشه و یه منه شاهد!

زنند! امان دستم انگشتانم رو به سفیدی میاز فشار بی

های ناروایی که به من در بندم و یاد تهمتچشم می

 افتم! کوی و برزن بازارچه زده بودند می

منی که دست کج داشتم اما نه برای ُگنده دزدی! 

خبر از همه جا پای تله افتاده و خرده دزدی و که بی

های دیگ  بازارچه را انگ گاوصندوق دزدی و دزدی

 پای من نوشتند!

حال منه شاهد به همه ثابت خواهم کرد تهمت زدن 

 چه مجازاتی دارد! 



 

Romanzo_o 222 

ه حالی منی که روز و شب سخت تالش کردم تا ب

شان را کیش و برسم که نبض بازار دستم است! همه

چو مومی در میان مشتم بازی کنم و هممات می

های کار شده روی شطرنجم خوب به دهم! مهرهمی

خواستم اما این بین روند! همانی که میجلو پیش می

تر است! طوری که شان متفاوتچند نفری مجازات

پهن خواهم کرد! سه های سیاه را روی سرشان پارچه

 ام را تالفی خواهم کرد!دریسال دربه

 سه سال پس زده شدنم! 

سه سال آزگار غیرتم را بازی دادن! سه سال سخت 

 شرط و شروط گذاشتن و...

 حال شاهد برگشته است! 

 شاهدی که شاهد یک سال قبل و سه سال قبل نیست!
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شاهدی که برگشته تا روز و شب یک عده را یکی 

 ازی دهد و از حاصلش لذت ببرد! کند! ب

دست دیگرم را برای برداشتن کنترل از روی میز دراز 

کنم و کنم! ولوم آهنگ در حال پخش را زیاد میمی

 غرم! ام میهای چفت شدهزیر لب از میان دندان

من مرد تاریک این میدونم! همونی که قسم خورد -

 نابود کنه آدمایی رو که نابودش کردن! 

گوید. حضورش را در کنارم "اوفففی"  میآرشام 

 نشیند!ام میکنم. دستش روی شانهاحساس می

های بازار رو خورد کردی االنشم کمر ریز خورده-

 ها بوی خطر و احساس کردن!داداش! کله گنده

 زنم! ای میلبخند شیطانی
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 خوام!همین و می-

۴۶ 

 

بند داخل یک روی بههای شسته شده را یکلباس

کنم. آفتاب سر ظهری مجالی به پهن حیاط پهن می

دهد و تا من لباس بعدی را روی ها نمیکردن لباس

بند پهن کنم، نیمی بیشتر از لباس قبلی را خشک 

کرده! مامان بعد از صحبت با فریده خودش هم 

یکادی ای داخل صندوق صدقات انداخته و وانصدقه

 ده بود.هم برای رفع و دوری بال خوان

ها به کنار تا زمانی که بابا از خانه خارج تمامی این

شده و به مسجد برود، تاب نگاه کردن در چشمانش 

را نداشتم و خودم را به هر طریقی از چشمانش دور 
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داشتم! بابایی که چند ساعتی است به مسجد نگاه می

رفته و دقیقا یک ساعت قبل از گفتن اذان ظهر. مطمئنا 

میرفتاح هم در مسجد منتظر جواب بابا بود. حال آقا 

فقط مانده بود مابقی ماجراها که به حتم با آرامش و 

د گرفتند. هماننمصلحت بابا روند خودشان را پیش می

ها ازدواج فریده، فهیمه و فرگل! کار پهن کردن رخت

و  ها را برداشتهگیرد، تشت خالی از لباسکه پایان می

. مامان نشسته مشغول خواندن برمداخل خانه می

نمازش بود. تشت را بعد از گذاشتنش داخل حمام، به 

گردم. دو لیوان چای تازه دم ریخته و آشپزخانه برمی

کنار مامانی که حال نمازش به پایان رسیده و در حال 

نی روم. سیهای تسبیح است میباال و پایین کرده دانه

 گذارم.را با کمی فاصله بین خودم و خودش می



 

Romanzo_o 226 

 قبول باشه.-

زیر لب ذکر گفته و در جواب من هم سری تکان 

دارش، صورت دار چانهی سفید و گلدهد. مقنعهمی

 رنگگرد و توپرش را به خوبی قاب گرفته. چادر هم

هایش افتاده و یک پایش اش روی شانهو طرح مقنعه

 را دراز کرده است.

اخل سینی خورم. استکان را دقلپی از چای را تلخ می

ای روی تسبیح زده و گردانم و مامان هم بوسهبرمی

 کند.دارش رها میروی جا مهری پایه

قبول حق باشه. اون چایی رو هم داغ نخور که تا -

 حلقت بسوزه. دنبالت نکردن که!

 زنم.لبخندی می
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چسبه که نگو! اصال نه دنبالم نکردن اما انقدری می-

 عمتیه!چایی خوردن و تو گرما هم یه ن

 خندد. همانند من می

بر منکرش لعنت فقط اینکه در مورد خواستگار -

 دیشبیت حرف دارم.

 تر!شوند و چشمانم براقهایم تیز میگوش

چه حرفی بوده که مامان بعد از رفتن بابا نگفته؟ در 

 حالی که چند ساعت گذشته؟ 

 پرسم:توانم صبر پیشه کرده و فورا مینمی

 خوای بگی؟ا االن میشده مامان؟ چرچی-

۴۷ 

  



 

Romanzo_o 228 

 

کند. موشکافانه نگاهم کرده و گویی چشم ریز می

گیری کند که کمی مکث کرده و در خواهد مچمی

 کند! تخم چشمانم کنکاش می

 کنم.حق به جانب چشم درشت کرده و دهان باز می

کنی مامان؟ حرف بدی زدم؟ جور نگام میچرا این-

دونم بعد چند ساعت از رفتن بابا برام سوال شد که ب

 االن چرا؟

گیرد. طوری که دور اش عمق بیشتری میخنده

هایش نمایان چشمانش چروک افتاده و دندان

 گوید:شوند. رک و واضح میمی
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آد که تو دلت به هول و وال افتادی از این خوشم می-

و به این در دی! هی خودتت نشون نمیاما تو قیافه

 شه. زنی تا بفهمی چه خبر میو اون در می

کنم و مامان بعد از نفسی گرفتن باز لبانم را جمع می

 گوید:هم می

ت هم این طور بودن هر چند اون سه تا خواهر دیگه-

 ولی خب فریده تو شما سه تا تودارتر بود.

 دهم.به گردنم تابی می

 االن من بی حیا شدم دیگه.-

که از رقصاندن  دانمکند. میگوشه چشمی نگاهم می

 گردنم و پیچ و تاب دادن به آن خوشش نیامده! 
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قر دادن و رقصیدنت رو بذار واسه روز مبادا. -

خونه  خواستم بگم آ ِسد حسین دیشبی شماره تلفن

رو داد به میرفتاح که اگه قرار مدارا قرص و محکم 

شد زنگ بزنن خونه واسه مابقی رسم و رسوما. این 

شه حواست مون رفت و آمد زیاد میروزا دیگه خونه

که اگه قسمت شد م اینه باشه. ولی اصل حرف دیگه

و وصلت سر گرفت، رفتی بیرون از خونه حواست به 

شی زن شوهردار و ناموس خودت باید بیشتر بشه. می

مرد دیگه. حواست به الت و لوتای محله و رفیقای 

قبلی اون پسره باشه. ممکنه خبر به گوشش برسه و 

بخواد اذیت کنه هر چند که پسرعموی خودش پا 

 نگیس بهم گفت که وقتیپیش گذاشته. دیشبی فر

جاریش همون مادر پسره شاهد شستش خبردار شد 
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که واسه تو اومدن خواستگاری بینشون بگی نگی 

فردایی خوام خدانکرده فردا پسشکرآب شده! نمی

 گاه رقِص شمشیِر شِر یزید! مون بشه جولونخونه

خورد! از لرزد و دلم و پیچ و تابی میقلبم می

دانم خیر و صالح گفته است. میهایی که مامان حرف

 خواهد.من را بیشتر از هر کس دیگری می

اندازم. با انگشت گردن تکان داده و سر پایین می

 کشم.ام دور لیوان چایی خط و شکل میاشاره

همه حرفات درست مامان اما خداروشکر از اون -

سالی هست که خبری نیست. از پسر تو محله یک

یخیال شده و رفته پی زندگی کجا معلوم شاید کال ب

گم خودش! منه فتانه رو هم فراموش کرده. نمی
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احتیاط خوب نیست اما تا کی قراره هول و والی اون 

 پسر رو تو خودمون نگه داریم؟

۴۸ 

 

شنوم. سر باال صدای دم و بازدم عمیق مامان را می

 :گویدگیرم، مامان دستی دور لبانش کشیده و میمی

دونم دخترم. نه ما ربطی به پسر داریم و نه اون یم-

ی شیطان بشه پسر ربطی به ما! اما روحت که بنده

م شه. نگفتم که بترسی، گفتدیگه چشم و دلت کور می

ی های شیر پاک خوردهتر باشی. من از بچهکه آگاه

ی گرگ هراس دارم! خودم با خبرم، از این زمونه

خوام واه داشتی نمیبرورو داری و هزارتا خاطر خ

 ی چرک به خودش بگیره! زندگیت رنگ لکه
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ر از تزنم و محکملبخندی پر اطمینان به صورتش می

هر زمان دیگری، دلش را گره به اطمینان از جانب 

 زنم! خودم می

خیالت از بابت من راحت باشه مامان. مثل همیشه و -

 رم. ف...تر پیش میبقول شما با احتیاط

اند. مبا صدای زنگ تلفن نصفه و نیمه می مادامه حرف

گوید و من به ضرب از جا بلند ای میمامان خیر باشه

 شوم.می

 ست یا فرگل. احتماال یا فهیمه-

 شاید.-

ی افتاده روم. خم شده و به شمارهسمت تلفن می

ی منطقه اندازم. پیش شمارهروی دستگاه نگاه می

ی شماره خانهاست اما مابقی اعدادش متفاوت از 



 

Romanzo_o 234 

فهیمه و فرگل است! همین هم باعث شده تا فرض 

 تماس فهیمه و فرگل را خط بزنم!

 کیه فتانه؟-

 اندازم.ای باال میشانه

 ش ناشناسه مامان. شماره-

گوشی را قبل از دیگر زنگ نخوردنش دست گرفته و 

 چسبانم. به گوشم می

 بله بفرمایید؟-

من را به  پیچدصدای زنی که در پشت گوشی می

 ی فرنگیسبرد! دیشب و صدای آشنا ماندهدیشب می

 هایم!خانم در گوش

 سالم دخترم حالت خوبه. فرنگیسم، زن آقامیرفتاح.-
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 که اتفاق خاصی نیفتادهصورتم گلگون شده و با این

وِمن جوابش را اما دست و پایم را گم کرده و با ِمن

 دهم! می

 سالم راستی. ب... بله... حال شما... خوبه...-

اش نشان از سر کیف صدای پر انرژی و گل انداخته

 شدن از هول شدن من دارد!

 خودتی فتانه جان؟ -

کنم و موهای ریخته شده روی صدایی صاف می

 فرستم.صورتم را پشت گوش می

 بله خودم هستم.-

۴۹ 
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زند. گوشی را از دهانم فاصله داده ای میمامان اشاره

 کنم:صدایی آرام زمزمه می و با

 فرنگیس خانومه! -

د گیرد و بلنابرویی باال انداخته و دست به زمین می

 شود.می

تون خدا حفظت کنه. شرمنده دخترم ظهری مزاحمت-

 شدم. ثریا خانم هستش؟

بیند اما میمک صورتم حالت با اینکه من را نمی

 گیرد.تواضع به خود می

نده بله یه چند لحظه کنم دشمنتون شرمخواهش می-

 گوشی. 
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گوشی را به مامانی که خودش را به میز تلفن رسانده 

دهم. نفس عمیقی کشیده و هر دو دستم را برای می

دهم. مامان خنک کردن خودم تندوتند حرکت می

نشیند و من کمی دورتر از میز تلفن روی صندلی می

ایستم. باد خنک که به صورتم و مقابل کولر می

کشم. مامان بندم و هوفی میکند چشم میمی برخورد

 شود و من سراپامشغول صحبت با فرنگیس خانم می

 شوم!گوش می

توانستم کنجکاو شدنم را کتمان کنم وقتی حرف نمی

 از آینده من به میان بود. 

مامان و فرنگیس خانم باالخره دست از تعارفات 

طرف خط فرنگیس خانم مشغول معمول کشیدند. آن
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بت بود که مامان سکوت کرده و با دقت با صح

 داد بعد از لحظاتی هم گفت:هایش گوش میحرف

اختیار داری فرنگیس خانم. فتانه ما هم مثل دخترای -

خودتون. اجازه بدین با آ ِسد حسین صحبت کنم به 

 شما هم خبر بدم. 

باز هم فرنگیس خانم متکلم شده بود که مامان حرفی 

سر آخر هم بعد از کمی دیگر آورد. به زبان نمی

صحبت تماس را قطع کرده و نگاهش را به منی داد 

ای یک گوشه ایستاده و منتظر چو مجسمهکه هم

 کردم!نگاهش می

 چرا خشکت زده؟-

قرار برای فهمیدن موضوع بودم و مامان تاب و بیبی

کرد دست میبا علم به این موضوع برای گفتن دست
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کرد و هول بودنم به کار را میو شاید هم از قصد این

 مذاقش خوش آمده بود!

 کار باید بکنم مگه؟خب چی-

 ی صندلی گرفت.سر باال انداخت و دست به لبه

ها رو عوض کن زیر باد کولر هیچی برو اون چایی-

 یخ کردن دیگه خوردنشون فایده نداره. 

تر مامان لب باز کرده و که هر چه سریعبرای این

 ای گفتم و چرخی زدم اما هنوز یکشهحرفی بزند با

 قدم برنداشته بودم که گفت:

 نرو!-

کالفه و عاصی و با حالی مستاصل چرخیدم و حین 

 گفتن حرفم دستانم را در هوا تکانی دادم.
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 باالخره برم یا نرم؟-

خنده با صدایی کرد. طوری که بدن توپرش تکانی 

 خورد.

 برو. بیا اول به آ ِسد حسین یه زنگ بزن بعد-

۵۱ 

 

توانستم حرفی بزنم و یا پاهایم را بکار انداختم. نمی

سوالی بپرسم و مامان من را به هول بودن نسبت 

بدهد گرچه هول شده بودم و مامان هم خوب 

سر ای برای سربهدانست و همین را هم حربهمی

 برد! گذاشتن من کرده بود و بخوبی از آن بهره می
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ی تلفن گذاشتم اما امان از دل دست روی گوش

 ام!جنبهبی

 گم مامان حاال فرنگیس خانم چکار داشت؟می-

 وار گفت:ای رفت و مواخذهچشم غره

زنگت رو بزن دختر! دختر هم دخترای قدیم! -

گی کردن حاال وایسادی میهزارجور رنگ عوض می

 مامان فرنگیس خانم چکار داشت؟ 

ه هایی که شل شدستهمانند الستیکی پنچر شده با د

ی گوشی همراه بابا را گرفته و گوشی را بودند شماره

 بدست مامان دادم. 

داشتم تا بلکه هایم را آرام و با طمانینه برمیقدم

 سرنخی نصیبم شود اما زهی خیال باطل! 
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خم شده و سینی را برداشته و قامت صاف کردم. 

 کرد که هر چه گوش تیزمامان طوری آرام صحبت می

فایده بود! اما خب اول و آخر که کردم باز هم بیمی

ها را عوض کرده آوردم! چاییمیها درسر از صحبت

و به پذیرایی برگشتم. مامان هم تماس را قطع کرده و 

 از جا بلند شد و سمت سینی چای آمد.

 ک شدی. خب حاال برسیم به تو که تا االن هال-

 گذاشتم.گفت و نشست. لیوان چای را مقابلش 

واسه فردا صبحی ناشتا باش که با خواستگارت برید -

واسه آزمایش. گویا آقامیرفتاح بعد پرسیدن جواب از 

آ ِسد حسین با فرنگیس تماس گرفته و گفته دیگه 

معطل نشید و فردا صبحی آزمایش انجام بشه. 
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فرنگیس هم زنگ زد به من و منم به آ ِسد گفتم و 

 گفت مشکلی نیست.

توانستم زمان چطور سپری شده بود اما نمی دانمنمی

باور کنم. من با شاهرخ باید برای انجام آزمایش 

رفتیم و این اتفاق برایم گویی یک خواب بود و می

بس! اتفاقاتی که حقیقی بودند و حتی شب گذشته به 

ها هم فکر کرده بودم اما محق شدنش کمی باورش آن

ی طبیعی بود که را برایم سخت کرده بود. هر چند امر

بعد از گرفتن جواب مثبت سراغ مراحل بعدی برویم. 

احساسی شیرین داشتم و در کنارش اضطراب و 

دلهره! احساساتی که در هم ادغام شده و من دچار 

 تالطمی شده بودم که برایم تازگی داشت!
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شان تمام احساساتی که از چند روز گذشته تجربه

ند و من خواستار کرده بودم همه به نوعی جدید بود

 ام بودم.این تغییر تازه در زندگی

ام را وارد دنیایی دیگر بعد زندگیِمن تغییری که

 کرد...می

۵۱ 

  

کِش چادر را دور سرم انداخته و دستانم را پایین 

آورم. نگاهم درون آینه به خودم، نگاه رضایت می

 هام و بست. آرایشی که به صورت ننشاندهبخشی

آرایش رضایت دارم. از مقابل آینه همین صورت بی

زنم. فریده با کنار کشیده و از اتاق خواب بیرون می

ظرف اسپندی که روشنش کرده و در حال فوت کردن 
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هاست و سعی در بیشتر دود کردن اسپند دارد، ذغال

 چرخاند.آن را سمتم آورده و دور سرم می

ونم دلخواه الهی که خوشی باشه و جواب آزمایشت-

 باشه. خیلی مراقب خودت باش.

در حالی که همیشه خواهان بوی خوش اسپند بودم 

ای خالی که البته اما حال، سر صبحی و با معده

اند خواهان بوی اسپند دلشوره و استرس پرش کرده

کند و من دستم را مقابل نیستم! دلم را زیر و رو می

کمی دور دهم تا بلکه دود اسپند صورتم تکان می

 شود.

فریده دستت درد نکنه آبجی اما واقعا هم حالم بد -

 شد، هم هر چی عطر زده بودم پرید!
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فرگل با صدا خندید و مثل حرکت تکراری این چند 

 اش دست روی شکمش گذاشت.وقته

عیبی نداره بذار آقا شاهرخ هم بفهمه ما تا تقی به -

شه مون میخوره و خبر خوشی تو خونهتوقی می

شه که سپند دود کردنمون براهه! براش خوب میا

 بوی اسپند عادت کنه!

مامان دو طرف چادرش را زیر یک بغلش زده و 

 خودش را به در هال نزدیک کرد.

ه ست معطلخدایی که اون بیرون چند دقیقه اون بنده-

شین حرف کم خبر نداره شما خواهرا وقتی جمع می

رو ومین بار زنگ خونهنمیارین! فتانه بیا برو تا واسه د

 نزده!
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فهیمه هم خودش را جلو کشید. لحنش کمی دلخوری 

 داشت!

ولی درستش این بود که یکی از ماها هم با فتانه -

 بریم! مثل آقا شاهرخ که خواهرش باهاش اومده! 

فریده ظرف اسپند را روی اپن گذاشت و خودش را 

م ودیی در هال ایستاده بکنار من و مامان که در آستانه

 رساند. در جواب فهیمه گفت:

مگه زمونه قدیمه که کنار دختر و پسر یکی، دو نفرم -

کردن؟ اگر هم االن اونا یکی رو فرستادن قطار می

حتما که کاری دارن. بعدش هم من بیکارم، تو یا 

 فرگل؟ 

 مامان دستم را گرفته و پشت سر خودش گرفت.
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ت بیا بریم وقت تنگ شد زشته، ای خدا از دس-

 شماها...

هایم را پا همراه مامان روی سکو ایستاده و من کفش

زدم. فریده، فهیمه و فرگل وقتی خبردار شده بودند 

که من امروز صبح قرار است همراه با شاهرخ به 

آزمایشگاه بروم خودشان را رسانده بودند. در حالی 

که بابا قبل از اذان صبح و در گرگ و میش هوا از 

بود و سفارشش را به مامان کرده و  خانه بیرون زده

مامان هم به گوش من رسانده بود. سفارشی که تنها 

 یک جمله بود!

 "به فتانه بگو مراقب خودش باشه"

۵۲ 
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ا پا هایش رمامان دست بین دو کتفم گذاشته و دمپایی

زند. فریده چادر روی سرش انداخته و هر دو می

کند. فرگل و فهیمه ت میی آن را زیر گلویش سفلبه

ای داخل خانه مانده بودند. اما بعد از گفتن خداحافظی

کنم و شاهرخ و باز حیاط را بیشتر باز میدر نیمه

خواهرش را ایستاده منتظر خودم مقابل ماشینی 

ند کبینم. مامان زودتر از من سالم و احوالپرسی میمی

 گیرد. و جوابش را به گرمی می

 بخیر.سالم صبحتون -

اندازم اما با صدای شاهرخ گویم و نگاه پایین میمی

 دهم.ناچارا نگاهم را به صورتش می

 سالم فتانه خانم. صبح شما هم بخیر!-
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گویم که خواهر شاهرخ دست دراز کرده ممنونمی می

دهد و جواب سالمم را و به گرمی با من دست می

 دهد. فریده هم سالم و علیکی کرده و در نهایتمی

گویند. شاهرخ ای میشاهرخ و خواهرش با اجازه

زند. در جلویی ماشین پژوپارس سفیدی چرخی مینیم

 کند. را باز می

 بفرمایید. -

نگاهی که اما به اندازم. نیمنگاهی سمتش مینیم

 ی چند دقیقه نگاه کردن است. دقیق و پر نفوذ!اندازه

 ازپیراهنی طوسی اندامی تن زده و شلواری سیرتر 

طرف شانه زده و با رنگ پیراهنش. موهاش را به یک

ژل آراسته بود. ادکلنش اما غوغا به پا کرده بود! بویی 

داد! تلخ داشت اما خنکایی که روح را جال می
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ببخشیدی رو به خواهر شاهرخ گفته و چادرم را جمع 

کردم و روی صندلی نشستم. خواهر شاهرخ هم کمی 

ریده روی صندلی عقبی که بعد از صحبت با مامان و ف

درش را شاهرخ باز کرده بود نشست و شاهرخ هم 

ماشین را دور زده و پشت فرمان نشست. سر 

چرخاندم و برای مامان و فریده دستی کوتاه تکان 

دادم. شاهرخ بوقی زده و بعد از سری تکان دادن براه 

افتاد. حس شور و هیجان داشتم. شور و شعفی که از 

 ام سرچشمه گرفته بود!زندگیی اتفاق تازه

دانستم شروع به خواهر شاهرخ که اسمش را هم نمی

 صحبت کرد.

شرمنده فتانه جان همراه شما اومدم تا اگه خدا -

خواست و جواب آزمایشتون دل شاد کن شد با هم 
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بریم یه انگشتر نشون و چادر نشون بخریم. ببخشید 

ا بریم تمیدیگه ما یکم با عجله داریم کارا رو پیش 

داداش شاهرخم به کاراش هم برسه و هم اینکه 

 خیالمون از تنها نموندن داداشمون راحت بشه.

سرم را کمی چرخاندم و رو به عقب مایل کردم. دلیل 

آمدنی که حال فهمیده بودم و به حتم که خواهر 

ها را هم تحویل مامان و فریده شاهرخ همین حرف

شان برای همین طداده بود و صحبت مقابل در حیا

 موضوع بوده. در کمال ادب و احترام جوابش را دادم.

کنم، احتیار دارین. شما ببخشید که خواهش می-

 براتون زحمت هم شد.

 ام گذاشته و کمی فشرد.دستش را روی شانه

 زحمت چیه. شما عزیز مایی حاال.-
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تشکری کردم و نگاهم را به مقابلم دادم. انگشتانم را 

ام گذاشتم. دلهره زده و روی کیف دوشیدرهم گره 

دانم جوابش چه داشتم. دلهره از آزمایشی که نمی

 خواهد شد!

۵۳ 

 

ثریا خانم هنوز چارقد از سر برنداشته بود که در 

حیاط به ضرب به صدا درآمد. نگاه ثریاخانم و فریده 

ای از بهت و تعجب بود. فریده نگاه در هر دو ملقمه

ه شده مادر دوخت. صدایش رنگی از صورت گر

 شبی داشت.پچ نیمهپچ

 کیه یعنی؟-
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ثریاخانم شانه باال انداخت. فریده نگاه از صورت مادر 

گرفت. چرخی زد و شاسی در حیاط را کشید و در را 

ای چینی و طرح باز کرد. نرگس خانم را دید با کاسه

تر سر خورد و تا محتوای سرخ. نگاهش پایینگل

اسه رفت. رنگ و لعاب کاچی و دارچین درون ک

روغن خورده را از نظر گذراند و باز هم نگاه باال برد. 

اش را روی دار خانگینرگس خانم نیمی از چارقد گل

صورت کشیده بود و نیمی از لبانش از چادر بیرون 

 مانده بود.

سالم همساده. گفتم تا کاچی گرمه و داغه براتون -

 مه.کاچی نوهبیارم. دیر شد ولی خب 

 فریده زبان جنباند.
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نرگس خانم. خوش قدم باشه ایشاال. زحمت  سالم-

 کشیدین.

ها نبود. فریده خوب پی برده زنیاحتیاجی به گمانه

شان را چوب بود نرگس خانم از پنجره زاغ سیاه

زده و فتانه را هنگام رفتن با شاهرخ و خواهرش می

بود. ثریاخانم هم ای بیش ندیده. کاچی آوردن که بهانه

به تبع چرخید و در حالی که دست به پهلو بند 

کرد و یک پر چادر را از کنار گردی صورت میان می

انگشتانش گرفته بود لبخندی گرم و اول صبحی 

 تحویل نرگس خانم داد.

 سالم به روی گرمت باجی جان.-

هایی بود که دل نرگس جان از همان لقبلقب باجی

کرد و گل از روی گلش نرم میخانم را مثل موم 
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شکفت. لقبی که فقط ثریا خانم مخصوص نرگس می

برد آن هم از شان بکار میروییخانم همسایه روبه

االیام. از همان زمانی که هر دو تازه پا به همان قدیم

محله وصفنارد گذاشته بودند. محله جنوب تهران و 

یل کهایی که تک و توک پا گرفته و محله را تشخانه

 داده بودند. 

نرگس خانم بی تعارف پا درون حیاط گذاشت. کاسه 

کاچی را دست فریده گذاشت و خودش هم زحمت 

 بستن در حیاط را کشید. 

فریده پا عقب گذاشت. چادر گلوله شده از زیر 

 گلویش را ول کرد و گفت:

 من برم بساط چایی رو آماده کنم.-
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دانست د. میاخالق نرگس خانم را دیگر از بر شده بو

او که پا درون این خانه بگذارد تا زیر و بم همه چیز 

 . نشیندرا در نیاورد راحت نمی

نرگس خانم چادر از روی صورتش کشید. خال 

 زد. گوشتی سیاه رنگ کنار ابرویش زیادی در ذوق می

خدا خیرت بده. بچه افسانه انقد ونگ و وونگش -

و  نخوابیدم براه بود تا نصفه شبی که درست درمون

ش صبحی پا شدم کاچی بار گذاشتم بلکه کره محلی

ش رو افسانه بخوره و شیرش قوت بگیره بچه

. شیرش کمه و انگاری هنوز شکمش سیر بشه بخوابه

م بچه زاییدن و دونم واال این دوره و زمونهآغوزه. نمی

 شیر دادنم دردسر شده. 
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 اش شروع شده بود.نرگس خانم نیامده پرچانگی

فریده با ببخشیدی فلنگ را بست. پا تند کرد و چادر 

از سر کشید و روی بند حیاط انداخت. فهیمه و فرگل 

ها داخل شان خانه را پر کرده بود. بچهصدای صحبت

اتاق خواب خوابیده بودند و همین هم دست و پای 

سه خواهر را برای بیشتر حرف زدن و از هر جا 

 حرف زدن باز کرده بود. 

 های چایفهیمه شکرپاش داخل سینی و کنار استکان

ی کاچی را کنار سینی قرار گذاشت که فریده کاسه

داد. فرگل مشامش تیزتر کار کرد و فوری زبان به کار 

 انداخت.

 فریده کاچی آوردی؟-
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فریده دست درون ظرفشویی شست و فهیمه کاسه 

 کاچی را روی میز و مقابل فرگل گذاشت.

ده کاچی رو هم اون آورده. خدا نرگس خانم اوم-

بخیر کنه فتانه رو دیده با بهونه کاچی اومده خبرارو 

 دست اول بشنوه!

۵۴ 

 

اش را پی کاچی فرگل هوش و حواس و هشیاری

های دو خواهر دیگرش را گویی از داده بود و حرف

اهمیت فقط پی شنید که بیراه دور و درازی می

 رفته بود.خواباندن ویارش را گ

واال هنوز ساز و دهل تو خونه ما بصدا در نیومده -

 نرگس خانم پی رخت عروسی رفته!
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فریده ریزریز خندید و سینی استیل گرد و کوچک را 

از پشت شیر آب ظرفشویی برداشت. دو استکان 

های رنگی و گذاشت و نعلبکی و قندانی از آبنبات

 کنجدی. 

دونه خدا میس زایمان کرده و دخترش دو هفته-

نرگس خانم برای شنیدن خبرا تو چه زحمتی انداخته 

و واسه کاچی پختن. وگرنه که همون هفته خودش

 اول کاچی پزونه زنه زائوعه! 

فرگل اما فارغ بود از دنیای دو خواهر دیگر. انگشت 

آورد و مک اشاره درون کاچی فرو برده و بیرون می

کاچی باال زده  زد. انگار ویارش اول صبحی با بویمی

 بود که هشیار نبود.
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رخ فریده نگاه انداخت. نگاهش کمی فهیمه به نیم

ای که از کنار باالتر رفت تا چندتارموی فریده

هایش و جلوی موهایش رنگ سفید گرفته شقیقه

بودند. اخمی روی صورتش تراش داد. از کی فریده 

اند! دموهایش سفید شده بود که متوجه نشده بود نمی

نگار نگاهش تا باالتر از پیشانی فریده تا بحال باالتر ا

 نرفته بود!

 گیره ولیحاال یکی دو تا خبر بشنوه دلش آروم می-

فریده اگه قسمت شد و فتانه رفت سر خونه بخت 

 موهاتو یه رنگی بذار. از کی سفید کردی تو؟

اش را اما دل های آخر جملهمزاح گفته بود کلمه

ز مزاحی که انگاری بوی خودش هم ترش کرد ا
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که خواهر بزرگترش مو سفید ناراحتی داشت از این

 کرده. 

فریده قوری قرمز طرح شاه عباسی را از روی سماور 

 ها سرازیر کرد.برداشت و داخل استکان

آره خودمم متوجه نبودم وقتی خودمو تو آینه دیدم -

جا خوردم. به گمونم این موی ارثی از عمه مستوره 

 من اول از همه رسیده.  زودی به

فهیمه کنارش رفت. استکان پر شده از رنگ چایی را 

کنان سماور قلاز داخل سینی برداشت و زیر شیر قل

 گرفت. 

وای گفتی عمه مستوره! بشنوه فتانه داره شوهر -

 ده!کنه صد مجلس ولیمه میمی
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شان را رها کردند. فرگل از هر دو با هم صدای خنده

 جال سربلند کردن گرفت. ها مصدای آن

 انگشتش معلق میان زمین و هوا مانده بود.

 چه خبرتونه! آرومتر! -

فریده سینی دست گرفت. با چشم و ابرو برای فرگل 

 خط و نشان کشید.

. ظرفشو بشور بیار حیاط بدم کاچی و که خوردی-

دست نرگس خانم واسه فردا روز خبر گرفتن از این 

تون اومدم م مونده خونهسهخونه بهونه نیاره که کا

 واسه پس گرفتنش!

۵۵ 
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** 

ای را که از کشوی اتاق فرنگیس خانم جوراب تا شده

خواب بیرون کشیده بود دست آقا میرفتاحی داد که 

روی صندلی چرم داخل پذیرایی نشسته بود. دلشوره 

ان نگرداشت و این از کالفگی صورتش هویدا بود. دل

دانست تا به جواب آزمایشی که نمی و دلواپس از

االنی که ساعت از یازده قبل از ظهر گذشته، به خیر و 

خوشی بوده یا نه. خودش هم توان زنگ زدن به 

دید. مدام فکرهای شاهرخ و شایسته را در خود نمی

داد. میرفتاح جوراب به مختلف را در سرش تاب می

ناآرام  هپا کرد و نگاه مختصرش فرنگیسی را برتابید ک

 بود. با تانی پرسید:

 این حال و روزت واس چیه فرنگیس؟ -
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دار یشمی رنگش دست کشید. فرنگیس به لباس گل

 اش تمامی نداشت.نگرانی

گم آقا میرفتاح زبونم الل خدا نکرده یه وقت می-

داداش تیمور خرده مرده نگیره؟ فردا روز الم نکنه که 

لج و لجبازی  خواست و شما ازپسرم این دختر و می

بلند شدید هلک و تلپ کردید رفتید نشون کردید؟ 

 نگه کهنه بحث قدیمی سر دلتون مونده؟ 

میرفتاح نچی کرد. از جا بلند شد و کتش را با یک 

حرکت از پشت صندلی برداشت و تن زد. فرنگیس 

های خودش را پشت او رساند و کتش را روی شانه

 پهن میرفتاح راست و ریست کرد. 

وم بگیر زن! کهنه بحث قدیم واس ما همون سی آر-

ست ای نیسال پیش تموم شد رفت! برادرم تیمور کاره
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داداشم آتیش بیار معرکه نشه! بعدش مگه اگه اون زن

حرف و نشونی بین این دو خونواده بوده که بخواد 

 مشکل قد علم کنه! 

فرنگیس خودش را کنار کشید. شایان از اتاقش بیرون 

سوییچ میرفتاح را از روی میز عسلی زد. کیف و 

 چنگ زد و مقابل پدر با دو سه قدم ایستاد. 

. می فتاح با غرور به پسر دیگرش چشم دوخت

خواند و تا گرفتن فوق لیسانش پسری که مدیریت می

کم مانده بود. بیست و شش ساله بود اما هیکل 

درشت و قد بلندش او را کمی سن باالتر نشان 

 مانند دو برادر دیگرش بود.  قامتی که . قد ودادمی

ی دو طرف کتش را به هم نزدیک کرد. میرفتاح لبه

 کرد!انگشتر عقیق سرخش چشم خیره می
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 زیر لب نجوا کرد:

هر چند شیرمردای من سری تو سرا دارن و اون -

 های برادرم مایه عذاب و سرشکستگی!تحفه

 بریم بابا؟-

س تنه جلو کیف را سمت میرفتاح گرفت. فرنگی

کشید و لبخندی روی شایان زد و با حظی وافر زمزمه 

 کرد:

 ایشاال بعد شاهرخ برادرت نوبت توئه. -

نما زد. دستی به یقه پیراهن سفید شایان لبخند دندان

 ی مادر گذاشت.دیپلماتش کشید و دست روی شانه

 حاال کو تا من. من قصد ادامه تحصیل دارم.-
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 ی چشمانشرفت. گوشه میرفتاح لبانش مردانه کش

 چین خورد.

فرنگیس خنده با صدایی کرد و حین قربان صدقه 

 رفتن گفت:

ادا و عشوه دخترای امروزی در نیار واسه منه -

 گیره!مادرت. حنای توام زودی رنگ می

میرفتاح سمت در خانه راه افتاد. صدای با صالبتش را 

 رها کرد.

پشت ها و آدمای دست بجنبون پسر. اون اداره-

میزش واسه دل و قلوه گرفتنای تو و مادرت وقت 

 بیشتر واس ما ندارن!

۵۶ 
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شایان چشمی گفت. پشت پدر راه افتاد و فرنگیس 

 و بحثی نفسی تازه کرد. هراس داشت. هراس از کینه

اش را بسوزاند و قدیمی که بخواهد ریشه زندگی

 دشمن شاد کن شوند!

** 

 اون سفره؟سودابه پس چی شد -

صدای تیمور بود که در خانه قدیم ساخت اوج گرفته 

ای که نیاز به مرمت و تعمیر داشت و کسی بود. خانه

نبود که بخواهد برایش مهم باشد! نه تیموری که فقط 

پول روی پول گذاشتن برایش مهم شده بود و نه پسر 

ای کوچک بزرگش نصیر که ازدواج کرده و حجره

و پی احوال خوش گذران  داخل بازارچه داشت
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. چشمانش خودش بود حتی با وجود زن و سه فرزند

رفت روی ناموس اهالی محله و برایش هرز می

کرد این ناموس زن شوهردار است یا توفیری نمی

دختر مجرد! شاهدی که پی احوال خودش و 

اش رفته و کسی از اهالی خانه از وجودش زندگی

زد و ه خانه میخبری نداشت. هرازگاهی تلفنی ب

 داد. خبری از خودش می

سمانه دختر دیگر این خانه که شوهر کرده و دو 

زد آن هم فرزند داشت و کمتر به خانه پدری سر می

 بخاطر اختالف شوهرش با تیمور و نصیر! 

سودابه سفره ناهار را روی فرش و مقابل پدر پهن 

کرد. دستانش کمی لرز داشت و رنگ صورتش پریده 

اش. ن هم بخاطر احوال ناخوش این چند روزهبود آ
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فکرش حوالی شاهرخ و فتانه بود و دلی که برای 

 شاهرخ سالیان پیش به یغما داده بود. 

ور و تر داد بزن بابا. ده تا همسایه اینیکم یواش-

ت شده. من که دارم ور هم فهمیدن شما گشنهاون

 میارم داد زدنت برای چیه آخه؟

رخ از آلمان برگردد، زن عمویش پا برد شاهگمان می

پیش گذاشته و او را برای شاهرخ خواستگاری کند اما 

خیال باطل بود. خانواده میرفتاح برو بیایی با اهالی 

بازارچه و سر و سری با منسب داران مملکت داشتند. 

ای قدیمی بین دو برادر هر دو خانواده از طرفی کینه

یمور از بلبل زبانی را زیادی از هم سوا کرده بود. ت

سودابه ابروها سیاه و سفیدش را در هم قفل کرد و 
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های سودابه. به مزاقش روترش کرد نسبت به حرف

 خوش ننشسته بود.

ت که معلوم نیست تا االن تو اون برو پی اون ننه-

خوای کنه. یه کوفت میمطبخی داره چی کار می

بیاری، واس منه درس اخالق مخالق ردیف نکن تو 

 اون دهنت. 

سودابه عادت کرده بود! فکرش فقط رهایی از این 

خانه بود اما خواستگاری نداشت که اگر داشت با 

 کشید. اش پا پس میوجود وضعیت خانواده

کشه تو ظرف تحمل کنی برات میاره. داره غذا می-

های گاز یکی یکی دارن االف نمونده اونجا که. شعله

درست کن بذار شن چی کار کنه خب؟ خراب می

 .غذات زودتر حاضر و آماده جلوت باشه
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 فایدهتیمور تکه نانی کند و داخل دهان گذاشت. بی

بود یکه به دو کردن با این دختر وقتی مقابلش حرف 

 آورد. هیچ نگفت و مثل همیشه غر زد:کم می

ای تف تو گور اون پدر من که میرفتاح و گنده کرد -

 و من و کوچیک!

با  رفت کهشده بود. سمت آشپزخانه میسودابه بلند 

 غر پدرش پوزخندی زد و زمزمه کرد:

تف تو گور پدرت چرا؟ خودت کردی! مالی که -

بهت رسید و قدر ندونستی اما عمو دونست! تو شدی 

 گدا اما عمو... 

سری تکان داد. دامنش با هر قدم پر حرصش در هوا 

 خورد.تاب می

 دار بود.نه ادامههایش تا رسیدن به آشپزخاواگویه
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اما با اون حال کلی مال و اموال داری که دست -

زنی وگرنه وضع خونه و زندگی ما االن ده برابر نمی

 عمو بهتر بود!

۵۷ 

** 

کشید روی دو برگه جواب آزمایشی که دست نگاه می

شد. نگاهی که شاهرخ با تانی و آرامش باال پایین می

اش کند! باالخره نست مخفیتواخوشحال بود و نمی

بعد از یکی دو ساعت معطل شدن در نوبت صف و 

شان رسیده بودند. اما انجام آزمایش به جواب دلخواه

های رنگی فتانه و چند دانه عرق نشسته روی گونه

های آموزشی اش از دیدن فیلمپیشانی و زیر روسری

قبل از ازدواج بود. بارها در کالس تنظیم خانواده 
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هایی از این دست شده و پسرهای شگاه صحبتدان

کالس از خجالت هم درآمده بودند آن هم با 

بار در کنار شاهرخ نشستن و شنیدن پرانی. اما اینمزه

از اقدامات بارداری و جلوگیری از آن، رخش را رنگ 

برد از به رنگ کرده بود و شاهرخی که اما لذت می

 مسائل را برهنه وهزار رنگ شدن فتانه. با اینکه خیلی 

های آلمان دیده بود.  عریان مقابل چشمانش در خیابان

فتانه اما حضور شاهرخ را حال بیش از یک خواستگار 

دید. مردی که قرار بود بند دلش در کنار خودش می

 را به بند دل او گره بزند. 

اش مرتب کرد. سر از پا شایسته بند کیف روی شانه 

نبود چادر روی سرش کج شناخت و برایش مهم نمی

 شده. 
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خورید منم یه زنگ به مامان تون رو میتا شما آبمیوه-

فرنگیس بزنم و خبر بدم. بعدشم بریم واسه خرید 

 انگشتر نشون و چادری.

ای آبمیوه را در دستش فتانه لیوان پایه بلند شیشه

ها را روی میز جابجا کرد و شاهرخ جواب آزمایش

 چوبی کافه گذاشت.

قهوه ترک و نسکافه فضای کافه را پر کرده بود بوی 

وقتی فتانه و شایسته روی صندلی جاگیر شده  اما

بودند، شاهرخ کنار فتانه قامت خم کرده بود. دست 

روی میز گذاشته و دست دیگرش پشت صندلی فتانه 

گره شده بود. فتانه برایش بیش از دختر انتخابی 

مک روی دلش خانواده شده بود. دختری که نرم و نر

خوش نشسته بود. صدای گرم و محکمش را با چند 
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سانت فاصله مقابل صورت فتانه رها کرده و بی 

 تعارف با همان لحن راحتش پرسیده بود:

 چی برات سفارش بدم؟ -

 اش شایسته رافتانه شرم کرده بود. نگاه زیر چشمی

نشانه رفته و زبانی که تعارف و احترام را با خود در 

 کرده بود.هم حل 

 اول از شایسته خانم بپرسید.-

شاهرخ لذت برده بود اما با خود تعارف که نداشت! 

 بی تعارف و رک گفته بود:

اونی که خون داده من و توییم نه شایسته، ولی -

ه. موننصیب نمیشایسته هم از این بزم دو نفره بی

 حاال چی سفارش بدم؟
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شان در نهایت ختم شده بود به دو لیوان آب سفارشت

پرتقال و دو بشقابی کیک خیس و یک لیوانی 

 شیرموز. 

شایسته اما شیرموزش را با دو سه نفس سر کشیده 

بود و نیمی از کیک خیس را خورده بود. او هم ناشتا 

 آمده بود و آن هم از سر ذوق و شوقش بود! 

شوهر و مهمل  خسته شده بود از حرافی خانواده

 اش!بافتن برای برادر عزیز کرده

خسته شده بود حرف شنفتن از دهان خواهرشوهر و 

آوردند که مادرشوهر و جاری! مدام ورد سر زبان می

برادرت پی خالف به خارج رفته و چطور بی سر و 

 کند؟همسر در غربت سر می
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کردند که در فرنگ یا حرف پشت حرف ردیف می

شود به کشور و حال عارش میزن فرنگی گرفته 

 خودش برگردد و زنی بستاند.

۵۸ 

 

شایسته گوشی به گوشش چسبانده و شاهرخ قلپی 

دیگر از آب پرتقالش را خورد. فتانه اما با ناخن روی 

زد. دقایق قبل با زنگی که لیوان طرح نامعلوم می

اش زده بود شرح ماجرا کرده و از آن فریده به گوشی

خط صدای ِکل کشیدن فهیمه و فرگل را شنیده  سوی

 هایش را تیز کرد.بود. صدای شایسته گوش

 سالم مامانم خوبی؟ مژدگونی بده که خوش خبرم.-
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لبش خندید و این از چشمان شاهرخی که رویش 

 خیمه زده بود، دور نماند.

آره خداروشکر. االنم دیگه وقت ناهاره یه چیزی -

 انگشتر و چادری. بخوریم و بریم واسه خرید

های مادر و صدای شاهرخ فتانه را دور کرد از حرف

 دختری شایسته و فرنگیس.

 آد.چادر زیادی بهت می-

دانست چطور غوغا شاهرخ جدی گفته بود و نمی

. گویی قصد کرده بود رنگ درون فتانه برپا کرد

های فتانه را تا زمان بودنش رنگی نگاه دارد. گونه

کرد و و فرود بود که تجربه می فتانه دلش فراز

 کرد.اش را آبستن اتفاقات خوش میزمانه
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انگشت از لیوان پس کشید و نای نگاه کردن اما به 

 شاهرخ نداشت.

اش را تو کشید. اما دلش لبان سرخ خدادادی

خواست جواب تعریف شاهرخ را نداده از آن نمی

 بگذرد. 

 آب دهان قورت داد.

 لطف دارین.-

کند تا زمزمه کند اما شاهرخ هم پا پس  دخترک جان

 قرارخواست هر طور شده فتانه را بیکشید. مینمی

 خودش کند.

ره! بذار ترنگ لبات از سرخی انگشتر عقیق بابا سرخ-

جور رنگ و لعاب بهش نده مگه واسه بمونه همین

 بزم و مجلس شادی.
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نای نفس کشیدن از فتانه سلب شده بود با حرف 

 تاخت. اجوانمردانه برای او میشاهرخی که ن

 هول شده دست به لبه چادرش کشید.

شایسته حرف زدنش تمام شده بود. نگاهش که به 

ی . گوشفتانه افتاد مشکوک شد و لبانش را جمع کرد

 داخل کیف انداخت.

داداش گفتی که تا بناگوش سرخ داداش چی به زن-

 شده؟

ند باز کدانست از حرف شایسته زمین دهان فتانه نمی

داداشی که گفته بود سر و او را ببلعد یا از لفظ زن

 کیف شود؟
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شاهرخ نفس بیرون فوت کرد. کف دستانش را بر هم 

مالید. لحنش مزاح و جدی بودن را با هم داشت. 

 قاطعیت کالمش را هم چاشنی کرد.

نومزد بازی ما یه نموره زود جلو افتاد. توام -

 ر.خواهری کن و زیاد به رومون نیا

شایسته با شیطنت چشمک زد. کیک خیس را جلو 

 خود کشید و هنگام چنگال زدن به آن گفت:

 چشمام کف پاهاتون. خودم پایه نومزد بازیتونم!-

۵۹ 

  

میرفتاح پشت میز نشسته و در شد و نشد کارش 

اندیشید. دستش روی محاسن سیاه و سفیدش می
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یوار خشک شده و نگاهش به عکس پدرش روی د

توانست سر از کار کسی که حجره قفل شده بود. نمی

نبض این روزهای بازار شده سر در بیاورد. تا رسیدن 

محرم و صفر چند هفته بیشتر نمانده بود و حال 

گشت! نه اش برمیجنس مرجوعی بود که به حجره

داران! کالفه شده بود و همهمه تنها او خیلی از حجره

شان هم بر کالفگی هایداران مقابل حجرهحجره

الهویه زد! همه از شخصی مجهولبیشترش دامن می

لب به سخن باز کرده بودند که بهترین نوع چادرها و 

های سیاه را به بازارهای کشور سرازیر کرده و پارچه

داران از نصف کمتر حال میزان فروش برخی حجره

های تسبیح را با شده بود. دست دیگرش اما مهره

کرد. با اینکه خودش هم خوب از نخ رد می طمانینه
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ها اش از مرغوبترین پارچهدانست در حجرهمی

توانست بفهمد این موجود است اما با این حال نمی

های کسبه وسط چه کسی در حال کساد کردن نان

است؟ تا چه حد در بازار نفوذ پیدا کرده که این طور 

 کند؟همه چیز را قلع و قمع می

های پر نفوذ بازار صحبت کرده ی با آدمیکی دو بار

ها بودند اما راه به جایی نبرده بودند! شاید هم آن

نخواسته بودند که میرفتاح وارد این ماجرای پر سر و 

 صدا شود! کسی که نیامده لقب سلطان گرفته بود.

شایان آخرین بارها را هم داخل انبار حجره گذاشت. 

 میز پدر رساند. تکاند که خودش را کنارشلوار می

 هنوزم تو فکری حاجی؟-
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دست از محاسن کشید و نگاه از عکس پدر گرفت. 

نفس بیرون فوت کرد و ابروهایش را رو به باال تکانی 

داد. چند باری شایان او را به لقب حاجی منتسب 

کرده بود و او هر بار گفته بود که پدر صلواتی منه 

ن بود و مکه نرفته را حاجی خطاب نکن! اما شایا

کرد و میرفتاحی حرف خودش که بر آن پافشاری می

 گفت.که دیگر حرفی نمی

 تو فکر نباشم چه صراطی رو پیش بگیرم؟-

شایان دست پیش برد و از روی میز دو لیوان فرانسه 

ساز به برق کنار دیوار دو لیوان را را برداشت. از چای

 از چای پر کرد و روی میز گذاشت. 

ی ننشسته بود که صدای تلفن همراه شایان روی صندل

 میرفتاح بلند شد.
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 دست درون جیب کت کرده و آن را بیرون کشید.

ای گفت و تلفن را وصل و کنار گوشش خیر باشه

 گذاشت.

 سالم خانم.-

 فرنگیس ذوق زده سالمی از دهان پراند. 

 سالم آقا میرفتاح. خوش خبرم.-

 اد.ادامه دمیرفتاح الحمدهلل زیر لب گفت و فرنگیس 

آزمایش شاهرخ و فتانه خوب دراومده به امید خدا. -

گم یه زنگی بزن آ ِسد حسین امشبی بریم واسه می

مون. دیگه وقت تنگه و تا محرم نشون کردن عروس

 صفر چیزی نمونده.

۶۱ 
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میرفتاح باز هم دست روی محاسنش کشید. این بار 

نگاهش چشمان تیز پدر را شکار کرد. حتی دردن 

کرد با آن ساعت جیبی عکس هم با ابهت جلوه می

ده اش شاش که با زنجیر وصله به دکمه جلیقهقدیمی

کاری و گران قیمت در دست بود. عصای منبت

دیگرش بود و روی صندلی چرم اصل حجره نشسته 

 جا که حال میرفتاح جا گرفته بود! بود. همان

حواسش را پی فرنگیس داد. فرنگیسی که برای 

شناخت. بس که به ازدواج شاهرخ دست از پا نمی

شود و جانش غر زده بود شاهرخ دارد پیر پسر می

مان نیست! به اش در خانهخبری از زن و ونگ بچه

د تا شاهرخ زنگ زده و پدرانه با او صحبت کرده بو
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اش بدهد. روی زندگی را مجالی به خودش و زندگی

تا جوان است ببیند و در آخر هم مادرش را چشم 

انتظار نگذارد. شاهرخ فکر کرده بود و ماحصلش هم 

شده بود آمدن به ایران و رفتن به خواستگاری ته 

 تغاریه دختر آ ِسد حسین! 

زنم خیلی خب. ولی برای هول نکن خانم. زنگ می-

 شب بهتر نیست؟ فردا

خواست حتی فرنگیس دستی در هوا تکان داد. نمی

 یک شب را هم از دست بدهد.

نه دور سرت بگردم آقا. دیگه یه نشون کردن -

ست و یه قند شکوندن. خوبیت نداره بذاریم ساده

طور بمونن و دست دست کنیم. ایشاال از ها همینبچه

م ه بچهریم واسه خرید مراسم عقد و اینا کفردا می



 

Romanzo_o 290 

و صاف و صوف شاهرخم بره یه سر اونور و کاراش

 کنه برگرده پیش زنش. 

زد از تجسم رویاهایی که گفت و دلش غنج میمی

دید. کم صبر نکرده بود برای برای شاهرخش می

 دیدن رخت دامادی در تن پسرش.

میرفتاح قانع شده بود و خوش نداشت دل خوش 

 فرنگیس را ناخوش کند.

 دم.زنم به شما هم خبر میزنگ می باشه خانم-

فرنگیس خداحافظی کرده نکرده تلفن را قطع کرده 

 بود. 

 میرفتاح گوشی را پایین آورد. 

 اومد. چقدر ذوق داره.صدای مامان تا اینجا می-
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گرفت که چشمانش میرفتاح شماره آ ِسد حسین را می

گریزی به شایانی زدند که در حال هورت کشیدن 

 .اش بودچایی

تون ذوق و شوق داره پدر صلواتی! منتهی واسه همه-

اینکه شاهرخ جلو چشمش نبوده و حاال دلش دیگه 

خواد سنگ صبور سابق نیست! آب شده و می

 ش رو ببینه.سروسامون گرفتن بچه

شایان قند یک طرف لپش فرستاد و نگاه به رخ پدر 

 کرد.

 بر منکرش لعنت!-

۶۱ 

بست. همان هنگام صدای باز و سگک کمربندش را 

بسته شدن در کوچک حیاط را شنید. صدای آهنگ 
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"امشب در سر شوری دارم" از رادیو آقاجانش در حال 

پخش بود. آهنگی که خیلی وقت است آن را از بر 

ی گرد روی طاقچه نگاه شده. خودش را درون آینه

د. ی آبی رنگش کشیی پیراهن سادهکرد. دستی به یقه

 ه فاصله گرفته بود که صدای طاهره را شنید.از آین

 سالم بر مردان خانه. -

اش ساعت استیلش را از روی میز تحریر چوبی

برداشت، به مچ دستش بست و صدای آهنگ در 

 هایش فرو رفت.گوش

 با ماه و پروین سخنی گویم

 وز روی مه خود اثری جویم

 هاجان یابم زین شب
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 هاکاهم از غممی

 را به تنم آرمماه و زهره 

 خبرم زشعف دارم از خود بی

 هاای بر لبنغمه

کیف سامسونتش در دستش بود وقتی با آرامش 

اش از پله های فرش شده طبقه دوم به پایین همیشگی

ها که حکم رفت. دست روی دیوار گچی کنار پلهمی

کردند کشید و مابقی نرده را خیلی وقت بود ایفا می

ای دو طبقه سبک قدیم، رفت. خانه پایین ها را همپله

 دار و نود متری. حیاط

گشت. جواب سالمش را با چشمانش دنبال طاهره می

اش کشید. موهای آن نداده بود. دستی کنار شقیقه

قسمت از سرش را از درد گرما کمتر کرده بود و 
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بقول آرایشگر به سبک مدل موهای امروزی برایش 

 سایه انداخته بود. 

اهروی نه چندان عریض و طویل گذاشت پا روی ر

که طاهره را با ظرف میوه بدست در حالی دید که از 

 آشپزخانه خارج شد. 

 سالم. -

طاهره سر چرخاند و با دیدن قامت برادرش لبخندی 

 زد. 

سالم برادر من. پارسال دوست امروز آشنا؟ یوقت -

 ای هم دارما!نگی تو این محله خواهر و خواهر زاده

اهره رسیده بود. دست دراز کرد و سیبی از کنار ط

داخل سبد برداشت. نوای موسیقی به آخرش رسیده 

 بود.
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 نگاه به در و دیوار خانه انداخت.

 من گرفتارم. تو سرت و به همین خونه بند کن.-

ای کرد. پاهایش را بکار انداخت و از طاهره خنده

ی در مقابلش عبور کرد. آقاجانش خودش را با آستانه

چند ابزار و اتوی سوخته قدیمی سرگرم کرده بود. در 

الک خودش فرو رفته و از مرگ محبوبه به این ور 

دیگر فارغ از دنیا شده بود! گویی با مرگ محبوبه 

 زد و نهزندگی او هم به اتمام رسیده بود. نه حرفی می

 خورد! چندان چیزی می

طاهره ظرف میوه را با کمی فاصله مقابل آقاجانش 

ذاشت. هنوز قامت صاف نکرده بود که با غمی در گ

 گلو خفته گفت:



 

Romanzo_o 296 

خدا عزیزجون محبوبه رو رحمت کنه که دستش -

کوتاه شد و نشد واسه پسرش آستین باال بزنه وگرنه 

ت پر شده که االن این خونه با سر و صدای زن و بچه

 بود و آقاجون هم یه هم صحبت داشت. 

 ر کنار در داد.سیبی به گازش زد و تکیه به دیوا

 گوینده رادیو در حال گفتن از خاطرات قدیم بود.

 کنه! اون هنوزمبا زن گرفتن من آقاجون تغییری نمی-

ست. دنبال بوی قرمه تو این خونه دنبال زنش محبوبه

 و قیمه عزیز! 

دستی از ویترین وسط دو کمد چوبی طاهره دو پیش

کنار  ها گذاشت.بیرون کشید و دو کاردی هم روی آن

 داری پیراهن گلظرف میوه قرار داد و دستی به دکمه

 اش کشید.نخی
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۶۲ 

  

های مرتب طاهر نگاه انداخت و لبخند به لباس

 بندی زد.نیم

دورت بگردم تو زن بگیر الاقل تو از این تنهایی در -

بیای. این خونه یکم جون بگیره، خودت سر کیف 

سیاه عزیز و برای خودت خوای سال بیای. تا کی می

 تازه کنی؟

طاهر از خوردن سیب بی میل شده بود. سیب حال در 

 دستش انگاری وزنی اضافه داشت!

های خسته و درمانده و مستاصل شده بود از حرف

گذاشت ای که هر بار پا درون این خانه میطاهره

کرد! خودش را خیلی وقت بود فراموش تکرارش می
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کرده بود. از همان زمانی که خودش را در درس و 

های موکالنش غرق کرده بعد آن هم کار و پرونده

 های جورواجوربود. ذهنش تلنباری از قصه

های زن و مراجعینش بود! پر بود از صدای ضجه

دخترانی که در راهروهای دادگاه خانواده در پی 

گرفتن حق و حقوقشان بودند. در پی گرفتن حضانت 

 ها! بچه و ناله و نفرین

قامت صاف کرد. بیخیال صحبت شد. قدم پیش برد 

 طور گفت:در راهرو و همان

 هستی تا شب؟-

د. سمت طاهر رفت. حال طاهر طاهره از اتاق بیرون ز

ای واکس های قهوهدر را باز کرده و روی ایوان کفش

 زد.اش را پا میخورده
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ام احسان و هستم داداشم، یکی دو ساعت دیگه-

 آن. محدثه می

 چرخی زد.ی ایوان گذاشت. نیمطاهر پا روی پله

 کجان مگه؟-

نگاهش  کرد. انگاری برادرش واقعا  چپیطاهره چپ

 شلوغ بود! سرش

رن های من االن دو ماهه میطاهر یادت رفته؟ بچه-

 کالس زبان دیگه.

طاهر نوچی کرد. به عادت همیشه دست کنار 

اش کشید. ابروهای پهنش از تابش مستقیم شقیقه

 آفتاب درهم شده و چشمانش کمی ریز.

 ای دیگر پایین رفت که طاهره گفت:پله
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گشته؟ همون راستی خبر داری رفیقت از خارج بر-

شاهرخ. نیومده هم فرنگیس خانم دستش و بند کرد 

 به دختر آ ِسد حسین همون دختر آخریش فتانه!

طاهر ابرویی باال انداخت. هم از آمدن شاهرخ تعجب 

کرده بود و هم به این فکر کرد که دختر آ ِسد حسین 

چطور بزرگ شد که حال وقت ازدواجش سر رسید؟ 

 آن هم با شاهرخ؟ 

ای درگیر کار و بارش شده بود که برای لحظه آنقدری

از خودش ناامید شد! گویی زمین و زمان را فراموش 

 خبر بود!کرده بود و از محله به کل بی

 کرد!ای از ذهنش به فتانه فکر میاما گوشه



 

Romanzo_o 301 

همان دختری که آخرین بار او را در حالی دیده بود 

به که در همین حیاط و کنار مادرش، فوت عزیزش را 

 او تسلیت گفته بود!

آن روز فقط نگاهی گذرا به فتانه انداخته بود. دختری 

که در محله خواهان زیادی داشت و حتی در آن 

لحظه یادش هم آمد که محبوبه خدابیامرز عزیزش به 

او گفته بود برایش دختر آ ِسد حسین را زیر نظر 

گرفته! اما اویی که حرف عزیزش را مهم نشمرده و 

 د که فکر به ازدواج نیست...گفته بو

اما حال از دهان طاهره خبر ازدواج فتانه و شاهرخ را 

 شنیده بود. 

شاهرخی که روزی و روزگاری در محله رفیق شفیقی 

 بودند!



 

Romanzo_o 302 

ای بعد ریموت را زده منتظر حرفی دیگر نماند. دقیقه 

 و سوار بر ماشین مگان مشکی رنگش شد.

۶۳ 

  

 فتانه

خورد که تک نگینی انگشتری چرخ می نگاهم روی

وسط داشت و دو ردیف نگین ریز رو و زیر آن. 

 دستم را کمی دیگر به چپ و راست تکان دادم.

آمد. تالءلوءاش مردمک ام زیادی میبه انگشت کشیده

داد. دست پایین آوردم. صدای چشمانم را تاب می

شاهرخ یک طرف صورت و گوشم را حرارت 

 بخشید.
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 نشست؟به دلت -

شد ننشیند وقتی خودش انتخاب کرده و مگر می

  ام کشیده بود؟اش را به رخ پر حساس دخترانهسلیقه

تاب نگاه کردنش را نداشتم. حین تکان سرم به راست 

 زمزمه کردم:

 بله خیلی قشنگه ممنون.-

شایسته دست دراز کرد و دستم را با دستش گرفت. 

 زد.دم از لبانش پر نمیخنده یک

آد. هزار ماشاال هم به تو هم به لی به دستت میخی-

 سلیقه داداشم. الهی خوشبخت بشین.
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تشکری کردم و انگشتر را از انگشتم بیرون کشیدم. 

روی پیشخوان گذاشتم و شاهرخ قیمت را پرسید. 

 فروشنده که مردی جوان بود نفس عمیقی کشید.

 قابل شمارو نداره جناب.-

 ممنون از شما. زنده باشید.-

فروشنده انگشتر را بار دیگر روی ترازو انداخت و 

ماشین حسابش را جلو کشید. حساب و کتابش را با 

ابروهایی گره کرده انجام داد و ماشین حساب را جلو 

روی ما گرفت. قیمت را گفت و شاهرخ کیف پول 

 چرمش را بیرون کشید. 

اش را روی کمی عقب ایستادم. شاهرخ کارت بانکی

رمز و قیمتش را زد. مرد فروشنده انگشتر پوز کشید و 
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ی مخملی قرمز گذاشت. طرف شاهرخ را داخل جعبه

 گرفت.   

ید. کششایسته بود که داخل ویترین باز هم سرک می

شاهرخ جعبه داخل جیب کتش گذاشت. همان لحظه 

 شایسته سر چرخاند و با عتاب زبان باز کرد.

 آی؟فتانه جان یه لحظه می-

م. کنارش ایستادم و شایسته دست دراز "بله" ای گفت

اش جایی میان رگال النگوها را کرد و با انگشت اشاره

 نشان داد.

 آد؟گم ببین از اون مدل النگو خوشت میمی-

به مسیر دستش نگاه انداختم. اهل چیسان و پیسان 

نبودم. اهل زلم زیمبوهای زیادی که به خودم آویز 
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با  ه هم زیبا بود. ظریفکنم. اما النگوی انتخابی شایست

 نقش و نگاری ساده.

 بله مدلش قشنگه. -

نفسی از سر آسودگی و خیال راحتی کشید. انگار که 

هایش از باری سنگین رها شده باشند باز هم شانه

نفس رها کرد و چادرش را روی پیشانی به عرق 

 اش کشید.نشسته

 شاهرخ دست درون جیب شلوارش فرو برد.

 بریم؟-

هنگام سوال روی شایسته بود. شایسته پاکت نگاهش 

چادری و کله قند تزیین شده را دست به دست کرد و 

 باز هم زیر چادرش گرفت.
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 آره داداش بریم.-

ای بعد شاهرخ از طالفروشی بیرون زدیم و دقیقه

 ماشین را سمت وصفنارد راند. 

شایسته روی صندلی عقب با خریدها خودش را 

 هرخ گفت:سرگرم کرده بود که شا

چهارده -یادش بخیر اون زمون که یه پسر سیزده-

های کوچهساله بودم با رفیقم طاهر تو کوچه پس

رجایی، مسگرآباد و ترکاشوند سیم ظرفشویی و 

فروختیم. یه مسیر بد عنق از محله تا این گوشفیل می

دادیم و سوار تاکسی زاری میها بود. یه پنجشهرک

و با تاکسی  دادیمنی میشدیم. گاهی هم یه توممی

رفتیم. یه جاهایی رو هم با اتوبوس دو طبقه طی می

 کردیم. می
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های شاهرخ گوش با ابروهایی باال رفته به حرف

سپرده بودم. حرف از خاطرات قدیمش سر داده بود و 

آمد. فقط دو به شک مانده بودم جالب می برایم

ت اس رفیقش طاهر همان پسر خدابیامرز محبوبه خانم

 یا نه؟ اما شرم داشتم دهان باز کرده و سوال بپرسم.

۶۴ 

 

های مشخص بود شاهرخ با دیدن کوچه و خیابان

تهران حسابی گرم خاطرات شده بود و رخت دلتنگی 

کند با هر نگاه عمیق به کوی و برزن. از از تن می

بلواری دور زد و من نگاه به ساعت ماشین انداختم. 

ساعت نزدیک به چهار بود و ما از صبحی که ساعت 

طرف و آن طرف  ده بیرون زده بودیم تا به االن این
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بار با صدای بلندتری شروع به زدیم. اینچرخ می

 صحبت کرد و شایسته را هم مخاطب قرار داد.

شایسته یادت هست یه سالی تو رو هم بردم علی -

قاجار و طرفای مرتضی ِگرد، اونجا که باغ بود و من 

و باال کشیدم و شروع کردم انجیر از درخت خودم

 رجب. کندن؟ یادش بخیر باغ مش

اش را رها کرد. دمی گرفت شایسته صدای بلند خنده

 و گفت:

شیش -شه یادم بره داداش؟ یه دختر پنجمگه می-

و با خودت . کسی خونه نبود و تو منساله بودم

های انجیر چقدر بردی. یادت هست سر اون شیره

 بدنت تاول زد؟
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نگاهی سمت من و شاهرخ فرمان را پیچاند و نیم

 ی شایسته انداخت.جلو به تصویر افتادهدرون آینه 

 چه روزایی بود المصبی! رفت که رفت!-

دست روی دست گذاشته بودم و برایم تازگی داشت 

هایی که از ته دل بود و به دل شنیدن از حرف

 نشست. می

کرد و تعلل داشت برای شاهرخ اما دست دست می

گفتن و نگفتن حرفی! این از مدام نگاه چرخاندنش 

تم و زبان روی لب کشیدنش مشخص بود. طوری سم

روی صندلی نشسته بودم که حرکات شاهرخ از 

 ماند. نگاهم دور نمی

ای کالفه شد اما سر آخر با لحنی اش لحظهقیافه

 وار گفت:زمزمه
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چینم بریم فرحزاد. هنوز صدای جور بشه برنامه می-

 ها یادم نرفته. رودخونه و اون منقل کبابی

ا تو کشیدم و انگشتانم را درهم گره کردم. هایم رلب

توی ماشین به لطف کولر خنک بود اما من با حرف 

شاهرخ عرق کردم. دست درون کیفم کردم و 

دستمالی کاغذی بیرون کشیدم. روی صورتم کشیدم 

 نوا درون مشتم له و لوردیده شد. و دستمال بی

 فقط سر تکان دادم و شایسته تندتند گفت:

 شاال داداشم.ایشاال ای-

شاهرخ دست جلو برد و پخش ماشین را روشن کرد. 

قبل از ولوم دادن به آن من را مخاطب قرار داد و 

 گفت:
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این چند روزه که اومدم ماشین شایان شده وسیله -

ایاب و ذهاب من واسه دور دور کردن کوچه پس 

های تهرون. این آهنگا هم از سر صدقه فلشیه کوچه

حتی تو خلوت و غربت اونور که همیشه همرامه. 

وی و واسه اینکه مرور خاطرات کنم میزنم به تی

کنم اما این آهنگ یه آهنگا قدیمی رو پس و پیش می

 ست. چیز دیگه

هایش را بی هیچ تعارفی بر زبانش شاهرخ تمام حرف

داد. طوری که انگاری من را از خیلی وقت ُسر می

 و همینکرد شناسد. راحت صحبت میپیش است می

راحت حرف زدنش من را هم با خودش غریبه 

کرد. خواهر و برادر امروز کم نگذاشته بودند نمی
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شان وارد به جمعبرایم و هر دو رفتارشان با منه تازه

 زیادی خوب و صمیمی بود. 

ا هایم رشاهرخ کمی صدا بخشید به ضبط و من گوش

 مهمان آهنگی از فریدون فروغی کردم.

 سرده سردنانگار دستات 

 انگار چشمات شب تارن

 آسمون سیاه ابر پاره پاره

 بارهشرشر بارون داره می

۶۵ 

کردم و به خودم دارم را روی سرم جمع میموهای نم

کردم. فهیمه داخل اتاق شد و دست در آینه نگاه می

 روی گودی کمرم گذاشت. 
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 عافیت باشه.-

خستگی در از آینه نگاهی به صورتش انداختم. 

 کرد.اش بیداد میچهره

سالمت باشی. ببخش تو هم امروز کلی خسته -

 شدی. 

 لبخندی زد و دستش روی کمرم باال و پایین شد.

ها. ولی خودمونیم خیلی تا باشه از این خستگی-

 عجله دارن عروسشونو ببرن.

. من را نما ماحصل حرف فهیمه بودلبخندی دندان

های پیراهن سفیدم افتاد. چرخاند و نگاهش به دگمه

ی زیر دست باال برد و شروع به بستن سه دگمه

 گلویم کرد.



 

Romanzo_o 315 

خفه نشی با این بلوز امشب؟ خب تو که بلوز -

 پوشیدی. ای هم داری اونو میسارافون دیگه

 کنم.گردنی کج می

س دیگه مدام دستم شم بستهنه با همین راحتم. یقه-

 زیر گلوم. ره پی روسری و سنجاق گره زدن نمی

فهیمه دستش را کنار کشید. نگاهی از باال تا پایین 

 انداخت.

و عوض کن بجاش شلوار جین بلوزت بلنده دامنت-

 تنت کن. 

 صدای زنگ در حیاط آمد. 

 مان سمت پنجره چرخید. سر هر دوی
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بابا و دامادا سر رسیدن. زود روسری و چادر سرت -

آن می کن که بعد بساط شام خانواده خواستگارت

 واسه انگشتر انداختن. 

کوبید. اگر صدای فهیمه نبود ضرب و قلبم محکم می

ی گذاشت! استرس شیرینکوبش قلبم سر به فلک می

 که دچارش شده بودم! 

فهیمه از اتاق بیرون زد و من با حرکاتی پرشتاب 

خودم را حی و حاضر کرده و از اتاق بیرون زدم. مادر 

انداخت و اش میهچادر دور کمرش را روی شان

 رفتند.ها پر سر و صدا سمت بابا میبچه

ها در صدای فریده و فرگل و ظرف و ظروف

 آشپزخانه پر سر و صدا بود. 
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کرد و من نگاهم به بابا بود که در فهیمه سفره پهن می

اش کرده و در حال گرفتن شکالت ها دورهراهرو بچه

 بودند. 

 پایین کرد.مامان با دیدنم ابرویی باال و 

یا برو کمک فریده و فرگل یا فهیمه. جلو چشم -

 دامادا نباش زیاد خوبیت نداره.

 باشه.-

گفتم و خودم را به آشپزخانه رساندم. فریده با سلیقه 

ها چیده و ها را داخل دیسها و شیرینیخودش میوه

یده ها را دستمال کشدستیتزیین کرده بود. فرگل پیش

اده بود. همه چیز آماده بود و و روی میز قرارشان د

کردم چه خوب است من خبیثانه به این فکر می

 عروس شدن! 
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لبخند خباثتم روی لبم شکل گرفته بود از فکری که 

داد. فریده با دیدنم آبکش سبزی ذهنم را بازی می

ی پهن شده کف آشپزخانه خوردن را روی پارچه

و  اش را صاف کرد و با هولگذاشت. قد خمیده شده

 وال گفت:

 ها رو بریز تودست بجنبون فتانه بیا این سبزی-

ها رو هم بذار های سبزی خوردنا. اون تربچهآبکش

 ها.روی سبزی

ها داخل چادر زیر بغلم زدم و شروع به ریختن سبزی

های کوچک قرمز رنگ کردم. حاال صدای بابا آبکش

 آمد. فرگلو دامادها از داخل هال و پذیرایی خانه می

و فریده از آشپزخانه بیرون زدند و من هم سرپا شدم. 
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ها کرده و سالم و از پشت کانتر نگاهی مختصر به آن

 ای کردم.پرسیاحوال

بابا کمی نافذ نگاهم کرد که شرم کرده و سر پایین 

ام به عرق نشسته بود وقتی مجدد انداختم. پیشانی

 مشغول انجام کارم شدم.

۶۶ 

  

قدری خوش ی که مامان بار گذاشته بود آنآبگوشت

طعم بود که بخواهد همه را به مستی سیری بکشاند. 

 بساط شام خیلی زود چیده و برچیده شد.

فرنگیس خانم قبل از اینکه من به خانه برسم زنگ 

زده و اطالع داده بود که امشب بعد از شام و راس 

ساعت ده برای آوردن انگشتر نشونی و قند شکستن 
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واهند آمد و بابا که فریده و فهیمه را برای خرید خ

 بسیج کرده بود. 

هنوز از جمع و جور کردن ظروف شام فارغ نشده 

 بودیم که زنگ آیفون بصدا در آمد. 

 فرگل دست روی دست کوبید.

 وای خاک بر سرم اینا زود اومدن یا ما معطل شدیم؟-

اش را با شتاب از روی کانتر چنگ فهیمه ساعت مچی

 زد.

نه بابا ساعت از ده هم گذشته ما مست آبگوشت -

 مامان شدیم.

 .دستش بست ساعت استیل عقدش را مچ
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کاری نداریم که فقط مونده ظرفا رو تو کابینتا -

 آن تو.بچینیم بیاید بریم االن می

شان چادر روی سرم محکم کردم و همراه هر سه نفره

ها از شاز آشپزخانه بیرون زدم. صدای گرم خوش و ب

کردم امشب یک نشان آمد. گمان میداخل حیاط می

آقا شریعتی، امام کردن ساده باشد اما با ورود حاج

جماعت مسجد محله و کنارش آقامیرفتاح و بابا 

چرخاندم. فریده نگاهم را شکار کرد متعجب نگاه می

 و آرام پچ زد.

دونستی امشب براتون صیغه محرمیت مگه نمی-

 خونن؟می

 ه چپ و راست تکان دادم.سر ب

 هایش را کنار سرم گرفت.قبل از ورود مردها لب
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ما سه تا رو فراموش کردی مگه؟ برای ما سه تا بابا -

خودش صیغه محرمیت خوند اما واسه تو آقامیرفتاح 

تی رو آقا شریعآن حاجبه بابا گفته بود که شبی که می

 آرن.هم می

باز هم چادرم  در حالت گیج و گنگی سر تکان دادم و

را جلو کشیدم. مردها با سالم و علیک داخل شدند اما 

دست برادر کوچک شاهرخ و دست دو تای دیگر از 

شان مجمعی بزرگ بود که تزیین شده و دامادهای

. رویش را با شالی شاهسون و قرمز رنگ کشیده بودند

ها هم داخل شده چشم چرخاندم اما شاهرخ نبود. زن

ها تازه چشمانم شاهرخ را بوسی با آنو من بعد از رو

دیدند. باز هم دسته گلی دستش بود. هجوم خون به 

هایم را احساس کردم و نگاه پایین گرفتم. خانه گونه
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های . پاهایش را مقابلم دیدم. جورابشلوغ شده بود

 ابریشمی نازک و سفید رنگ پا داشت. 

 فتانه؟-

رفتم و ن گصدایش شبیه به پچ بود. گوشه لب به دندا

انگشتانم زیر چادر بیشتر فشرده شدند. سیب گلویم 

 لرزید وقتی گفتم:

 بله؟-

گل را بیشتر مقابلم گرفت. توان سر باال گرفتن دسته

 نداشتم.

 بفرمایید ناقابله.-
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 توانستم سرداد میام اگر مجال میعرق ریزان پیشانی 

باال بگیرم. شاهرخ اما شیطنتش انگاری میان این 

 گل کرده بود. جمعیت

من مشکلی ندارم اگه تا خود صبح جلو روت -

وایسم اما به گمونم این جماعت چندان خوششون 

 نیاد.

 لبم را بیشتر به دندان کشیدم. 

نگاه باال کشیدم و شاهرخ با چشمان درشتش 

. دست از زیر چادر بیرون کردخیره نگاهم میخیره

گل را گرفتم. شرمم از شاهرخ برای بردم و دسته

بار محرم شدن بود وگرنه که دیدارمان برای اولین

 نبود. 

 ممنونم آقا شاهرخ.-
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 سر تکان داد و از مقابلم پر کشید.

۶۷ 

  

نگاه سنگین جماعت در خانه پا تند کردم و زیر 

 هاگل را روی کانتر گذاشتم. حرف و صحبتدسته

آقا شریعتی و آقامیرفتاح و بابا گرم بود. بین حاج

ها را وسط پذیرایی خانه گذاشته بودند و مردها مجمع

زد. فریده فرنگیس خانم با شوق و ذوق حرف می

پچ پچ ریخت و حمید شوهرش کنارش بود.چای می

 کردند و فریده صورتش گل انداخته بود. می

 حمید حاال االن باید حرف از قدیم پیش بکشی؟ -
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فریده گفت و استکان زیر شیر سماور گرفت. حمید 

رد آوشیطنتش گل کرده بود و ایامی را یاد فریده می

 کرد. که فریده را سرخ و سفید می

 .دست به چادر فریده گرفت و باز هم شیطنت کرد

دل باس جوون باشه فریده خانم. وهلل که اینجور ریز -

خندیدنت و سرخ و سفید شدنت رو خیلی وقته 

ندیدم. حاال وسط بزم امشب من رنگ به رنگ شدن 

 خواد بر بخوره.زنم و ببینم به کی می

فریده استکان پر شده را دست حمید داد و حمید آن 

جا را داخل سینی گذاشت. فکرش مشغول بود و هزار

کشید. اما دلش خوش به همین لحظات سرک می

خواست خودش را کوچک خودش و فریده بود. می

ی برادرش از آن حجم فکرها و کارهای گند باال آمده
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های ریز حامد دور کند اما زهی خیال باطل! خنده

فریده و سرخ و سفید شدنش هم نتوانسته بود فکرش 

مدام  را از آن همه غوغا دور کند. حرف مادرش

 شد!چماق سرش می

ت حواسش پی خودش اون برادر فالن فالن شده-"

جنبه! لباساش بو نیست حمید! سر و گوشش داره می

ده! دلم گند سیگار و قلیون و کوفت و زهرمار می

خوش بود برادر بزرگتر داره، هواش و دورادور داره 

اما کجایی؟ این بچه رو بگیر زیر دست و بالت برو 

ای که نشسته زیر پای ر پاک نخوردهپی اون شی

 کنه!"برادرت داره نابودش می

جوشید. از برادری که دلش مثل سیر و سرکه می

دانست با او چه کند و خاک کدام عالم را بر نمی
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سرش بریزد! حامد را سر کار برده بود. همان شیرینی 

ای که سابق در محله زمزم داشت اما دست فروشی

رفت. آقایی کرده بود که ج میبرادرش داخل دخل ک

گفت اما وقتی در محله زمزم چو افتاد مدتی هیچ نمی

که برادر صاحب شیرینی فروشی دستش کج است و 

اموال ما هم در امان نیست از آن محله دست کشیده 

بود و با هزاران مشکل ریز و درشت شیرینی 

اش را به محله وصفنارد انتقالی داده بود. حامد فروشی

دیگر راه نداده بود. برادری که خونش را در شیشه را 

خواست آن را برای کرده بود! برادری که مادرش می

فتانه لقمه بگیرد. ته دلش اما خوشحال بود که این 

ِسد اش پیش آاتفاق نیفتاد وگرنه که آبروی چندساله

 رفت!حسین و ثریا خانم یک شبه به یغما می
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نبود. فریده  ی فریدهحواسش به دست دراز شده

خودش کمی کج شد و استکان داخل سینی گذاشت. 

 دست روی دست پر موی حمید کشید و پچ زد:

 حمید؟ فکرت کجاست؟ -

 د.کنای از سر تکلیف میخورد. خندهحمید تکانی می

 م و برگشتم!یه دور رفتم پی حرف ننه-

فریده لبخند غمگینی زد. سرش پر بود از دعواهای 

مد سرش پر از باد بود و بقول حمید و حامد! حا

 داد!سبزی میحمید بوی قرمه

 در حال پر کردن استکان بود که نجوا کرد:

آد. تو شه حمید جان باالخره سر عقل میدرست می-

 و دلواپس نکن.خودت
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حمید استکان پر شده از فریده را گرفت. نامطمئن 

 ابرویی باال انداخت.

ته و مغزش و تا وقتی اونیکی زیر پای حامد نشس-

کنه ناآرومم فریده! یکی بس نشسته تا حامد تیلیت می

 ... اهلل اعلم!و به خاک سیاه بنشونه اما کی

های چایی. حمید سینی حاال پر شده بود از استکان

دست زیر سینی انداخت و آن را بلند کرد. فریده تا 

آمد حرفی بزند سجاد داخل آشپزخانه شد و نگاهی 

 گرداند.

ی آبی رنگش را به باال تا های پیراهن چهارخانهآستین

 زد.

 زحمت بدین ببرم.هارو بیآبجی فریده قندون-
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فریده چادر روی سرش را عقب جلویی کرد و چشم 

را  های پر شدهباز و بسته کرد. خم شد تا سینی قندان

از روی زمین بردارد که سجاد با دو سه قدم بلند 

 ر سینی انداخت.خودش را رساند و دست زی

 دارم.شما دست نزن آبجی خودم برمی-

۶۸ 

 

فریده تشکری کرد و همراه با حمید از آشپزخانه 

آقا بیرون زدند. فتانه کنار مادرش جا گرفته بود و حاج

 شریعتی بحث ازدواج را پیش کشیده بود.

تر باشد همانقدر هم به صالحه ازدواج هر چه سبک-

های ما ماشاءاهلل به چشم و هم چشمیجوانان است. ا

ها را حیران کرد و این دوره و زمانه که الحق جوان
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پدر و مادرها را شرمنده! دین اسالم شریعتش چیز 

 ست اما خب...دیگری

کرد و از مصائب های تسبیحش را از نخ رد میمهره

گفت و مردها به نشانه تایید سر های امروز میازدواج

ها بحث جدیدی برای گفتن و رده و زنباال و پایین ک

م . فرنگیس خانغیبت از در و همسایه پیدا کرده بودند

اش را از دار مجلسیسر چرخاند و چادر کرپ گل

. ابرویی باال انداخت و صدایش را مقابل دهانش کشید

 آرام رها کرد.

گن. االن این همساده آقا درست میواال که حاج-

دونه سلمان خدا مینم و حاجخا بغلی ما دختر اشرف

ای راهی خونه شوهر شد. نگم با چه دبدبه و کبکه

برات ثریاخانم از وسایل برقی مارک بوش و خارجی 
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بگیر تا پارچه پرده خارجی و از این حرفا خالصه. 

تک دختر بود درست اما دو کامیون جهاز براش بار 

زدن. دیگه مادرشوهر و پدرشوهرش سر از پا 

ن. خواهرشوَاراش یجور عشوه و غمزه شناختنمی

 اومدن که بیا و ببین. می

 دستش را تکانی داد و با حرصی آشکارا لب زد:

کنی چی شد؟ به سال نکشید خبر اومد فکر می-

دامادشون تو سیستان بلوچستان به جرم حمل مواد 

مخدر دستگیر شد. انقدر که طمع پول داشتن که نگو. 

هو خبر رسید فالن اما یکپسره تو کارخونه بند بود 

کاره شده. هیچی دیگه دختره زد زیر همه چی و 

خوام! وکیلشم همین پسر خوام که میگفت طالق می
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خدابیامرز محبوبه خانمه. طاهر رفیق قدیمی شاهرخ 

 ما! 

ثریا خانم دمی گرفت و نفسی رها کرد. دست روی پا 

 کوبید و سری به چپ و راست با تاسف تکان داد.

 ای شده فرنگیس جان.گم واال. زمونه بد زمونهچی ب-

ها نیستن که. قدیم تا دختر های االن مثل قدیمیجوون

شدن با هزارویکی کم و شون میو پسر بند زندگی

کردن هر چند گرونی کسری زندگی جمع و جور می

وپنج تومن تک تومنی وقت؟ بیستکجا بود اون

س واسه دادیم خداشاهده چند دست رخت و لبامی

خریدیم. از وسایل آشپزخونه بگیر آخرشم ها میبچه

کردیم. االن خدا انداز میموند و پسیه چیزی می

وپنج میلیون شده پول دو تا برکت بده بیست
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ش بزنه؟ وپرت. جوون درد کجا رو به سینهخرت

قیمت اجاره خونه هم که سر به فلک کشیده چه برسه 

 به خریدش. 

ی به بدن توپرش داد. گیره فرنگیس خانم تکانی

 اش را درست کرد.روسری

ذاریم. ای خواهر هر چی بگیم فقط درد رو درد می-

دیگه موندیم که این دوره زمونه رو هم ببینیم. خدا به 

 .تن جوونامون سالمتی بده

ها را ها را تعارف کرده بود و سجاد قندانحمید چای

 گذاشته بود. 

شید و بعد دست درون اش را نوفرنگیس خانم چای

 ای مخملی را بیرون کشید.کیفش کرد و جعبه
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چادر روی صورتش کشید و سرش را سمت مردها 

 چرخاند. 

آقا اگر اجازه بدین ما انگشتر خدا خیرتون بده حاج-

 دست عروسمون بندازیم.

هایش را به حالت دعا آقا سری تکان داد و دستحاج

ود یزان شده بگرفت. تسبیحش از میان انگشتانش آو

 وقتی که گفت:

شاءاهلل که خداوند این دو خانم. اناختیار دارید حاج-

 نوگل جوان ما را خوشبخت کند. 

الهی آمین بود که در فضای خانه پیچید. فرنگیس 

 خانم در جعبه مخملی را گشود.
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فتانه یک دستش مشت شده روی پایش و زیر 

 یچادرش بود و دست دیگرش بند چادر مشت شده

 زیر گلویش.

 عروس دستت رو بده تصدقت.-

فتانه آب دهانی قورت داد. دست راستش را کمی 

دراز کرد و فرنگیس خانم انگشتر نشان را در انگشت 

 کشیده فتانه انداخت.

 شاءاهلل که مبارک باشد.صلواتی ختم کنید ان-

آقاشریعتی گفت و صدای ذکر صلوات در خانه حاج

پیچید. خواهران شاهرخ بودند که بعدش دستی زدند 

 ها مابقی. و به تبع از آن

فرنگیس خانم چادرش را روی صورتش کشید و باز 

 های آن را زیر گلو محکم کرد.هم لبه
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آ ِسد حسین دخترتون فتانه دیگه با دخترهای خودم -

مون. پسرمون س و تاج سر خونهفرقی نداره. شد عرو

 شاهرخ هم غالم خودتون و پسر خودتون.

۶۹ 

 

خواست دست زیر چادرش پنهان کند که خواهرها می

کمی گردن کشیدند و انگشتر در دستش را نگاه 

انداختند. تبریک گفتند و فتانه دست زیر چادر برد. 

کرد و برای محرم شدنش شاهرخ با لذت نگاهش می

کرد. با خودش که تعارف شماری میا فتانه ثانیهب

نداشت دلش بغل کردن این دختر نرم و نازک را 

 خواست. می
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ی آ ِسد حسین دستی به محاسنش کشید و مهره

تسبیح از نخش رد کرد. سرش پایین بود و روی دو 

 زانو نشسته و کمی قوز کرده بود.

خانم. خدا تنش رو سالمت خدا خیرتون بده حاج-

نگه داره. آقا شاهرخ هم مثل دامادهای این منزل و 

 پسر ما. 

آقا شریعتی میرفتاح سالمت باشیدی گفت و حاج

 صدایی صاف کرد.

 اگر رضایت داشته باشید آیات صیغه را قرائت کنم.-

اش را به عقب هل داد و دستی به کمی بعد عمامه

 اش کشید. عبای مشکی

کشید و استکان اش را سر ی چایمیرفتاح ته مانده

 خالی را کتار پایش گذاشت.
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 آقا. اختیار دارید حاج-

اش را تکانی سیدی آ ِسد حسین هم کاله سبز نخی

داد و سر به زیر انداخت. دلش چندان گواه خوش 

داد! نه اینکه رضا نباشد نه، سه دختر دیگرش نمی

طور آشوب نبود وجودش کد سر فتانه آشوب این

 شده بود!

 فقط به تکان سر بسنده کرد. 

خواهرهای فتانه بلند شدند و دور فتانه را خالی 

 . کردند

 آقا شریعتی شاهرخ رو مخاطب قرار داد.حاج

آقا داماد شما هم همراه عروس خانم رو به قبله -

 بنشینید. 
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شاهرخ بسان فتانه بلند شد و هر دو در کنار هم و 

شستند. ه قبله ننزدیک به پشتی چسبیده به دیوار رو ب

آقا شریعت فتانه چادر سفیدش را جلو کشید و حاج

هایش را به حالت دعا مقابلش گرفت. دعایی دست

 خواند و قبل از ذکر اعالم کرد:

ی عروس خانم را در این مدت محرمیت َمهریه-

 َاعالم کنید. 

 میرفتاح لبخندی زد و تسبیح چرخاند.

ه سکه به نیت اگر آ ِسد حسین آقا رضا باشن چهارد-

 چهارده معصوم.

های تسبیح را آ ِسد حسین سرعت رد کردن مهره

 ر کرد.گفت. لبی تبیشتر کرده بود. ذکر ال اله اال اهلل می

 خدا راضی باشه. -
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آقا شریعتی فضای خانه را با ذکر صلواتی تلطیف حاج

 کرد و شروع به خواندن کرد.

العالمین الرحمن الرحیم. الحمدهلل رب  اهلل بسم-

 الرحمن الرحیم مالک یوم الدین...

ای خواند و بعد از آن هم شروع به خواندن سوره

 دعای صیغه کرد.

َزوَّجُت ُموکَِّلتی )فتانه خانم ( ُمَوکَّلی ) آقا شاهرخ( ِفی 

 ...«الَمعُلوم الَمهر َعَلی ِۀالَمعُلوَم ِۀالُمدَّ

۷۱ 

  

دستش روی کرد و سیگار پشت سیگار دود می

ی اش مشت شده بود. با باال تنهی پنجره خانهشیشه
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برهنه خیره به فضای مقابلش بود. شهری که تاریک 

ی قلب سیاه و تاریک خودش! تنها بود اما نه به اندازه

 اش چند دیوارکوب پذیرایی بودند. روشنایی خانه

ی وصفنارد را کرده بود. دلش دلش هوای محله

های محله را س کوچهپ چرخیدن در کوچه

خواست. رد شدن از زیر گذرگاه و بوق زدن ممتد می

و طوالنی با موتور هوندایش. اما تهمت دزدی از 

ها چیزی نبود که بتواند غرورش بازارچه و حجره

 قبول کند! 

دستش کج بود اما نه آنقدر که اهالی محله حرف 

 درآورده بودند!

ای ناموس شر و کله شق بود اما نه آنقدر که بر

 دیگری شر شود!
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 خواست آقاباال سر باشدتنها فتانه بود که برای او می

تابید اگر مرد دیگری چشم روی او و غیرتش برنمی

 دوخت و اسمی از خواستگاری بیاورد! می

شب و روزش فتانه شده بود و نقشه کشیدن برای 

 آینده! 

کرد دل آ ِسد حسین رضا به ازدواج هر چه می

 شد! بدتر از او فتانه دلش با دل او یکی نمیشد و نمی

تراشید و شاهد را ای میهر بار آ ِسد حسین بهانه

تر از این ها بود که سنجید اما شاهد کله خرابمی

 زد! ها هم به سیم آخر میتحمل کند و آخری

آورد که خورد و روزی را بیاد میفکرش چرخ می

دیوار  های عزای محرم در ومحرم بود و پارچه

 بازارچه را پوشانده بود. 
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های کمک مردمی آ ِسد حسین از او خواسته بود پول

مردم به مسجد محله را دست معتمد محله حاج 

رسول بنی اعتماد بسپارد. سپرده بود اما دقیقا همان 

ها نیست شده و فردایش در بازار چو افتاد شب پول

ا ها را باال کشیده! خودش رشاهد پسر تیمور پول

آفتابی نکرده بود تا بتواند بلکه راهی پیدا کرده و 

اش را ثابت کند اما جماعت حراف برایش گناهیبی

 های بیشمار کرده بودند! گوییمهمل بافته و یاوه

گشت اما دستش جایی بند نبود! شبش پشت کوچه آ 

سد حسین کشیک خانه او را داده و وقتی از نبود 

م اغ فتانه رفته و اتماکسی خیالش آسوده شده بود سر

 حجت کرده بود اما آبی بود در هاونگ کوبیدن!
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هایش پر شده صدای هاونگ کوبیدن گویی در گوش

ی آ و از آن بدتر صدای فریاد خودش در حیاط خانه

 کرد!ِسد حسین وقتی به فتانه التماس می

"االفم کردین سه ساله آزگاره. حیف از منه گوه که 

کردم آ ِسد ی کردم! فکر میجوونیمو پای تو حروم

حسین به احترام همون اسم و رسمش خداشناسه 

خوبیه اما اشتباه کردم! فقط ذات کثیفش رو پشت 

اسمش قایم کرده بود! فقط با نون اسمش تو بازارچه 

سر باال گرفت و سینه سپر کرد! فقط با اسمش سه تا 

 دختر شوهر داد و به چهارمیش که رسید وارسید!"

تر پک زد و فیلتر سرخش را نگاه ا محکمسیگارش ر

 کرد. 

 چشم بست و پیشانی تکیه داد به شیشه.
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 با درد غرید:

روز و شب ذکر گفتید. روز و شب خدا خدا کردین. -

ها بودین. اشک تو محرم و صفر تو صف اول دسته

کوبیدین! صدا زنجیر زدناتون ریختین و سینه میمی

گوش پر  کرد! تو مسجد پا منبرگوش کر می

 جا نبردن!کردین از ناحق قضاوت نکردن! آبرو بیمی

 اما... 

 ای به سیگارزند. ضربهپک دیگری به سیگارش می

 زده و خاکسترش بغل پایش رها شد...

 حاال بدنش گر گرفته بود! 

منه پفیوز و بگو گردن جلو کیا خم و راست کردم! -

منه خره گاو و بگو تو مسجد صف اول نماز 

 دم... واسه کی؟ واسه نرم کردن دلی کی...وایستا
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کنم! فعال خوش آخ فتانه به همون قسم نابودت می

 باش با اون پسر عمو پاپتی و غربتی من! 

بندد و قسمش را بیاد تر میچشمانش را محکم

 شود! تر میآورد و دستش مشتمی

کردم که نکردم؟ ولی باشه! زیر بیرق "چی کار باید می

رسه التماسمو همین عزا، روزی میسیاهه صاحب 

و صدای یا وقت منم و تو و این بیرق سیاهکنی! اون

حسین گفتن این جماعت سر خیابون! یادت باشه 

فتانه روزگارتو مثل همین عزا واسه امام حسین، سیاه 

 کنم!می

از این به بعد هر اتفاقی افتاد یه سرش و ربط بده به 

زندگیت یه طرفش من! بدون هر اتفاق سیاه و شوم 

 منم!"
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۷۱ 

 

 فتانه

هوای گرم شب مردادماه بهانه بود برای دورهمی 

مردها داخل حیاط آن هم بعد از خواندن صیغه 

آقاشریعتی! دامادها به محرمیت و رفتن حاج

درخواست بابا فرشی داخل حیاط پهن کرده و بساط 

. ندمیوه، شیرینی و چای را به حیاط انتقال داده بود

تر نشسته و چادر از روی ها حاال کمی راحتزن

ها سرشان برداشته بودند. شبنم و شایسته کنار مجمع

دادند. چادری، نشسته و خریدهای امشب را نشان می

شال، کله قند و جعبه شیرینی، یک کیف بیرونی، 

چادری ملی، یک جفت کفش و یک عدد النگو. بقول 
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ن وگرنه کجا شب نشافریده بریز و بپاش کرده بودند 

 کردند؟ طور خرید میآوردند و اینکردن النگو می

اش فرنگیس خانم پر روسری ساتنش را روی پیشانی

ه های برجستکشید و پارچه چادری سفید رنگ با گل

و نقره کوب صورتی رنگ را مقابل خود گذاشت. 

 ای از کیفش بیرون کشید.قیچی

 ار داد.من را با صورتی بشاش مخاطب خودش قر

بیا دورت بگردم عروس قشنگم. بیا چادر رو بنداز -

شاءاهلل روز عقد ش رو برش بزنیم انسرت اندازه

شاءاهلل بختت به سفیدی این چادر بندازی سرت. ان

 باشه. 

همه آمینی گفتند و من از جا بلند شدم. با سری تقریبا 

 پایین گرفته شده. 
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چادر از سرم که قیچی دست بگیرد و من قبل از این

 بردارم رو به مامان گفت:

ثریا خانم اجازه هست شاهرخ ما چادر و روسری از -

سر محرمش برداره؟ واال ما واسه دخترا و عروس 

 بزرگم همین رسم و داشتیم. 

 نگاهی سمتم انداخت و گردنی کج کرد.مامان نیم

اختیار دارین فرنگیس جان. عروس، عروسه -

 خودتونه. 

 به خواهرهایم گفت: ایو با اشاره

 و بندازین رو سرتون. چادراتون-

 فرنگیس خانم رو به شبنم کرد:

 برو برادرت رو صدا کن بیاد.-
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. شاهرخ غوغا و بلوایی برپا شده بود دیدنی در دلم

قرار بود چادر از سرم بردارد و موهایم را ببیند... 

مطمئن بودم نای نگاه کردن در چشمانش را نخواهم 

  داشت...

کوبید وقتی شبنم در هال را باز کرد محابا میقلبم بی

 و برادرش شاهرخ را صدا زد...

شنیدم! دیدم که صدای کوبش قلبم را به وضوح می

ای نقل از فرنگیس خانم و عروس بزرگش بسته

شان بیرون کشیدند و از جا بلند شدند... دستانم کیف

 لرزید و پاهایم هم.می

گویان وارد شد و خواهرانش و  کمی بعد شاهرخ یااهلل

زن برادرش ِکل کشیدند. شاهرخ کنارم ایستاد و مادر 

و زن برادرش روی سرمان نقل ریختند. حالم توصیف 
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کردم! دلم ها ِسیر مینشدنی بود و گویی در آسمان

رضا به این وصلت بود و همین هم مرا غرق خوشی 

 کرد...و لذت می

زیر چشمی دیدم که شبنم کنار شاهرخ ایستاد و 

 پچی در گوشش کرد. پچ

 فرنگیس خانم با خنده گفت:

فتانه عروس بچرخ بذار شاهرخ روی ماهت رو -

 ببینه.

ای شیرین وجودم آب دهانم را فرو خوردم. دلواپسی

 را بلعیده بود!

چرخی زدم و شاهرخ دستانش را دراز کرده و نیم

 رم برداشت.چادرم را از روی س
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۷۲ 

 

شناخت گویی! شاهرخ را دخترک سر از پا نمی

خواست و این خواستن برایش بسان حالوت می

عسل بود! بدنش از شور و شعف نیم لرزی گرفته بود 

 ای افتاده بود دیدنی!اما قلبش به رعشه

چادر از سرش روی زمین افتاد و کنار پاهایش. 

را هم با طمانینه باز کرد. ی روسری فتانه شاهرخ گره

چو فتانه زن کرد دختری همهیچ گاه گمان نمی

زندگی و رفیق راهش شود. دختری که زیادی دلبری 

کرد و ناز و غمزه داشت! روسری او را هم از می

هوا با صورت فتانه سرش برداشت... دستش که بی

تر کرد... روسری را برخورد کرد گرمایش دلش را گرم
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ادر انداخت و بی شرم و خجالت فتانه را هم کنار چ

اش تا گردن . از خرمن موهای مشکیاز نظر گذراند

 باریک و سفیدش! 

سپیده خودش را جلو کشید و النگو را دست شاهرخ 

 سپرد.

 داداش اینم بنداز دست خانومت.-

نیم نگاهی سمت زن برادرش انداخت و سری تکان 

و گرمی  داد. دست فتانه را وقتی گرفت از نرمی

 ای...پوستش دلش غنج زد. ظریف بود و پنبه

النگو را با احتیاط دست فتانه کرد و در هیاهوی دست 

 ها پچ زد:زدن

 آد.مبارکت باشه. به دستت می-
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فتانه دستش را آرام بیرون کشید و روی دست 

 دیگرش گذاشت. 

 مرسی.-

سر باال نگرفت. فرنگیس خانم چادری را روی سرش 

هرخ به موجود ریزنقش محصور در انداخت و شا

چادر سفید نگاه گره زد. کمی عقب ایستاد و فرنگیس 

خانم تیز و فرز چادر را اندازه زد و قیچی را با 

ت ای گفاللهی لب پارچه زد. بعدش مبارک باشهبسم

و صدای خرخر قیچی بلند شد. چادر از سر فتانه 

 کشید. آن را تا زد و داخل پاکتش گذاشت.

  که به خوشی و میمنت باشه. ایشاهلل-

فتانه بالتکلیف بود که حاال چه کند؟ روسری و چادر 

 به سر بکشد یا نه؟ 
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 شایسته او را نجات داد.

زن داداش بشینید با داداشم یه میوه و شیرینی هم -

 منم یه عکس یادگاری بندازم. بخورید

فتانه دست باال برد و تار موی خیالی افتاده روی 

 شت گوش فرستاد. صورتش را پ

توان حرف زدن نداشت آن هم با وضعیتی که کنار 

شاهرخ داشت اما شاهرخ بدنبال فرصتی بود بلکه 

دختر ریزنقش کنارش را مهمان آغوشش کند هر چند 

 ! ستها فکر و خیالش نشدنیدانست به این زودیمی

رش. سفتانه خودش را به پشتی رساند و شاهرخ پشت

روی دو زانو نشست و کنارش  با سری پایین گرفته

شان شاهرخ. فهیمه بسرعت دو ظرف میوه مقابل
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ی تایشش-ای که داخلش پنجگذاشت و پیش دستی

 محمدی چیده شده بود. شیرینی گل

شاهرخ دست جنباند و سیب و خیاری پوست کند. 

کنار بشقاب گذاشت و سمت فتانه ُسر داد. فتانه با 

و  ش برای رفتنرویی گلگون گوشه لب گزید و دست

 کرد.دل میدستی دلنرفتن سمت پیش

شان به گپ و گفت و خنده و بقیه در ظاهر حواس

هاشان گریز بود که سمت خوردن بود اما چشم

زد. انگاری که منتظر فرصتی بودند شاهرخ و فتانه می

ای کنند برای بعدها تا مچ این دو را بگیرند و خاطره

 و بخندند...اش فقط بخندند و با یادآوری

۷۳ 
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پوست کنار ناخنش را از بس کنده و با آن کلنجار 

رفته بود، دستش به خون نشسته و بوی خون نیز در 

اش پیچیده بود اما این خودآزاری را دوست شامه

دید. داشت انگاری! آرزوها و آمالش را تمام شده می

چکید و ی چشمانش روی متکایش میاشک از گوشه

 شد...شد و محو میمیمحو 

هنوز هم صدای زن عمویش در گوشش پر بود وقتی 

ها را برای بردن انگشتر شان تماس گرفته و آنبه خانه

 نشانی برای فتانه دعوت گرفته بود...

سودابه مادر ایشاهلل یکی مثل شاهرخ من قسمت تو -

گی مامان نیست پس بشه و بختت بلند. حاال که می

د بگو فرنگیس زنگ زد گفت بی زحمت وقتی اوم

تون کنم شه براتون خواستم دعوتاگه زحمت نمی
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واسه نشون بردن برای شاهرخم. خدا قسمت کنه 

م خونیم دیگه گفتیامشب براشونم صیغه محرمیت می

 داداش تیمورخان هم واسه امشب باشن. 

خودش را با هر حرف فرنگیس باخته بود. مانند آوار 

ریخت آرام فرو میاز زلزله آرامی بعد جان ماندهنیمه

دانست تا اینجا پیش ریخت... چه میو اشک خون می

روند؟ وگرنه که دلش را خوش کرده بود به عقل می

خودش که به شاهرخ زنگ زده و هر طور شده 

التماس کند و عشق را گدایی کند بلکه شاهرخ دلش 

به رحم آمده و بی خیال فتانه شود و سراغش بیاید. 

ز پی به خرافات دل بسته بود که منتظر بستن عقد هنو

 ها بود!خودش و شاهرخ در آسمان
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زد و نگاه به همان گره زده بود. چراغ ایوان پرپر می

 زد! چو دل خودش که پرپر میهم

را  اشدست دیگرش را کنار متکایش کشید و گوشی

چنگ زد. وارد تلگرام شد و روی عکس پروفایل 

اش را پر س تمام صفحه گوشیشاهرخ ضربه زد. عک

دند باریکرد و با دلی پر و چشمانی که حاال تندتر می

 آب دماغش را باال کشید و زمزمه کرد:

عمو اد دونستم میون این همه دختر محله، زنچه می-

! بینهو نمیدونستم منذاره رو فتانه؟ چه میدست می

و ک زدم اما حاالله میمنی که منتظرت بودم و برات له

شد؟ چه خاکی سرم بریزم با این دلی که دیگه دل چی

گفتن عقد کنه؟ مگه نمیدل مینیست وقتی دل

بندن پس چی شد؟ دخترعمو پسرعمو تو آسمونا می
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سالگیم چهارده-منه خاک تو سری که از سیزده

 کار کنم؟ دردمو به کی بگم؟عاشقت شدم چی

کشید و دلش های شاهرخ میدست روی لب و چشم

 کرد. را بیش از پیش خون می

دانست شاهرخ حتی به چشم زن خودش هم می

زندگی نگاهش هم نخواهد کرد اما دل بسته بود 

 دیگر... 

گوشی خاموش کرد و صورتش را روی متکا گذاشت 

خواست سر و هق زد و هق زد... ِمن بعد چطور می

کنار فتانه ببیند سوالی بود که دلش کند و شاهرخ را 

 کرد و عقلش را زائل!را آب می

 شد ازاو فکرش شاهرخ بود و شاهرخی که ساعتی می

خوابش به ی آ ِسد حسین آمده بودند و در رختخانه
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فکر پیام دادن یا ندادن به فتانه بود. به شایسته سپرده 

اش را به فتانه بدهد و از فتانه هم بود تا شماره

اش را بگیرد. شماره فتانه را داخل گوشی به مارهش

اسم زندگی ذخیره کرده بود. دخترک نیامده هوش و 

 اش کم کرده بود! عقلش را ربوده و از هشیاری

تعارف را با خودش کنار گذاشت و اولین پیام را به 

 گونه ارسال کرد:فتانه این

 سالم خانم. شبت بخیر.-

۷۴ 

  

وقت بودن را فراموش کرده بود. و بی زمان و وقت

ه را ب اش بیدار است یا نه اما پیامدانست زندگینمی
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امید بیدار بودن فرستاده بود! ساعد دست زیر سرش 

 گذاشت و خیره به صفحه گوشی مانده بود. 

تر فتانه تازه از جمع و جور کردن چند کوچه پایین

گوشی ها فارغ شده و مجال کرده بود سری به ظرف

خوابش نخزیده بود که پیام بزند. هنوز درون رخت

ی تلگرام برایش باال آمد. با عجله موقع ذخیره شماره

اش او را آقا شاهرخ ذخیره کرده و شاهرخ در گوشی

گوشی را کناری گذاشت تا با خانواده محرمش 

خداحافظی کرده و خودش را برای فردا روز و خرید 

 عقد آماده کند. 

مراه دل شاهرخ رفته بود... حال آقا شاهرخ دلش اما ه

پیام داده و او ناخن انگشت به دندان کشیده بود. دلش 

کوبید و حسی سرخوش داشت. گومب میگومب



 

Romanzo_o 365 

جا بایستد و فقط پیام دوست داشت اصال زمان همان

دانست که طاقت ی شاهرخ را بخواند اما میآمده

 آورد! نمی

د شباال و پایین میوارد صفحه چت شد و با دلی که 

 برایش نوشت:

 سالم آقا شاهرخ شب شما هم بخیر.-

نمایی زد. تمام شاهرخ پیام را که دید لبخند دندان

های دوپامین، سروتونین، اکسی توسین و هورمون

بش تاقرار و بیاندورفینش همه با هم بیدار شده و بی

 کرده بودند...

 چشمانش لرزید وقرار دخترکی که زیر نگاهش میبی

اش بعد از درآوردن چادر برای نگاه انداختن در چهره

 خورد...تاب میاش تابو روسری
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روی تشکش چرخید و پتو را بیشتر روی بازوهای 

 اش کشید.برهنه

 خسته شدی امروز.-

بخش ها لذتها و جواب گرفتنبرایش این نوشتن

. حال زمانی را داشت که دوران دبیرستان به شده بود

های دوران مدرسه نامه بی سر و ی عشق و عاشقیهوا

نوشت و به طاهره دختر خدابیامرز محبوبه تهی می

داد! آن هم هر بار به بهانه کتاب گرفتن و خانم می

گذاشت و بدست های طاهر میها الی کتاباین

ها سپرد تا بلکه به طاهر برساند! آن زمانطاهره می

د طاهر شستش بردنخوش خیال بودند که گمان می

د کرخبردار نشده اما طاهر بو برده و فقط سکوت می

دانست نه شاهرخ آمدن و ماندن پای طاهره است می
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و نه طاهره دلش آن طور که باید برای شاهرخ ُسریده 

هایی که به یک سال نکشید رخت بر بود! شیطنت

 بست و طاهره هم شوهر کرد. 

. شمانش کشیدفتانه پیام شاهرخ را سرمه کرده و به چ

 رفت وبا حالی منقلب و لبی که مدام زیر دندانش می

 گشت جوابش را نوشت.برمی

نه زیاد. بیشتر تو صف موندن آزمایشگاه خسته -

 کننده بود.

شاهرخ دست به چشمانش کشید و شایان که پایین 

 پایش دراز کشیده بود نوچی کرد و غرغرکنان گفت:

م کن یک، دوم و کدادا دمت گرم اون نور گوشیت-

صدا واال بخدا فردا باید صدا گوشیت و بذار رو بی

 برم حجره!
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ای نه چندان ای زد و با پایش ضربهشاهرخ تک خنده

 مهلک روی تشک شایان فرود آورد.

وارم عادت کن با درک داشته باش دیگه االن عیال-

 داری و سروصداهای من! شب زنده

که  ا صداییشایان با حرص پتو روی سرش کشید و ب

 های شاهرخ رسید گفت:نامعلوم به گوش

تو تنت به تن اون فرنگیا خورده و سروصدای نصفه -

 شبای متاهلی برات عادیه! واسه من که نه. 

ه ای بشاهرخ سر چرخاند و بار دیگر با پایش ضربه

 تشک شایان زد.

کنی اون زیر. بیا رو بگو جواب چی قد قد می-

 بشنفی!
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ال شده و شاهرخ باز هم حواسش را خیشایان اما بی

را  اشای داد که نصفه شبی خلقیات مردانهپی فتانه

 بیدار کرده بود!

این خستگیا که چیزی نیست در مقایسه با خستگیای -

چند صباح دیگه. ولی حالت و خریدارم و درد 

 خستگیت به جونم!

فتانه از پیام شاهرخ صورتش رنگ به رنگ شده و 

ش پنهان کرد. هراس داشت خودش را زیر پتوی

شبی کسی او را ببیند و پی به حالش و احوالش نصفه

 ببرد! 

 گفت:چشم بسته بود وقتی که از شرم می

 وای!-
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۷۵ 

 کند. قامت خم کرده وقفل فنس کبوترهایش را باز می

شود و سیگار را میان داخل فضای شش متری می

هایش گذاشته و حین پر دادن کبوترهایش لب

 گوید:یم

 قورت نیاها مسلم!واس من ِان-

ار را شود و سیگچندتایی پر کبوتر در فضا پخش می

د. زنمابین انگشتانش گرفته و از قفس بیرون می

دهد که اش را به مسلمی میچشمان به خون نشسته

 کند.روی دو پایش نشسته و سیگار دود می

و ندید دیگه رفیق اگه تا چند روز دیگه سهم من-

و هر چی بوده و نبوده کنمیق حالیم نی! دهن وا میمف

 دم! َا همون یه سال پیش و اون گوه کاریا!لو می
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اش کشیده و سیگاری پک مسلم دست زیر بینی

زند. فیلتر سوخته را تکانی داده که روی سطح می

ریزد. هنوز سکوت کرده و بام میکثیف ایزوگام پشت

 قصد حرف زدن ندارد!

زند و نگاه به دیگری به سیگار می حامد عصبی پک

 دهد.آسمان و کبوترهای در حال پروازش می

و به گوش اون مرتیکه پفیوز برسون حامد پولش-

. یسال هی گفتین بصبر بصبر ُدنگ حساب خوادمی

رسونیم. جز چس مثقال هیچی کتاب کنیم بهت می

کف دستم نذاشتین. بابا به کدوم ننه مرده بگم من 

 خواد!رم اونور آب. قاچاق پول میخوام بمی
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کند و سر باال گرفته و به حامدی ریز می مسلم چشم

ست و فقط پی پول کند که این روزها عصبینگاه می

 زند. این در و آن در می

 کند.اش را رها میصدای گرفته

دندون رو جیگر بذار دیگه حامد. این همه صبر -

. فک کردی روش. زن بچه نَاری که کردی چن روزم

 آب کردن اون همه طال آسونه؟

حامد عصبی سمتش چرخیده و همچو مسلم روی 

 غرد:خیره در نگاه او میپاهایش نشسته و خیره

کشیدن باس فکر اون موقع که نقشه مقشه می-

کردن به من مربوط نی! من فقط قفل اینجاهاشو می

اون حجره رو باز کردم و بس! بعدشم طبق او قول و 

ماسید اما ُسریده! از اون اس االن به من پنجاه میقرار ب
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پول فقط پنج دستم و گرفته و باقیش یسال سر رسید 

و دستم نیومده! اسکل مسکل نیستم که. حالیمه اون 

 پیچونه! بی پدر داره می

اش را بهم چسبانده و خودش انگشتان شست و اشاره

زند. غافل از اینکه خواهرش هم به انگشتانش زل می

بام ایستاده و گوش به های منتهی به پشتروی پله

کوبد های آن دو سپرده و دست روی دست میحرف

 کند!و ناله و نفرین به جان حامد می

َا اون همه پول بی پدر نکرده که بعد یسال سهم -

و بده! منم دیگه کار به این و اونش ندارم خرجش من

 یه دهن وا کردنه!

 گذارد.می مسلم دست روی زانوی حامد
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خر نشو کله خر... بخوای دردسر درست کنی و -

س واس کوبن به طاق! اون االن یه گندهتو میکله

 خودش! جنس منس میاره ناب!

۷۶ 

له  باممسلم بعد گفتن حرفش سیگار را کف پشت

. کبوتری را دست گرفته و دست شودکرده و بلند می

 کشد.روی آن می

فترات سرگرم شو و خواستی بشین پا همین کفتر م-

 شبونه بیا با من بریم تو جمع آق هرمز.

ی نحیف حامد از جا بلند شده و دست روی شانه

گرداند. مسلم گذاشته و او را سمت خود برمی

آنقدری در طی سالیان مواد مصرف کرده بود که قوت 

 چندانی نداشت و به بادی برای افتادن بند بود.
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کی لنگه خودتون و آهن پل بیام آفتابه دزد بشم ی-

زنم و توئه هوایی دو در کنم؟ حرف از رفتن می

 گی بیام قالپاق دزد بشم؟مفنگی می

زند. چرخی میمسلم کبوتر را ول کرده و نیم

ی حامد را نداشت و به زعم خودش تا به حوصله

اینجا هم زیادی با مالیمت با او حرف زده بود! دست 

لخ کنان سمت در و لخ اش پس زدهحامد را از شانه

 بام رفت. باز پشت

َا من گفتن بود. راه نیفتی پا پی این یارو که برات -

و کار شه! جونتو دوست داری سرتو بنداز پایینشر می

ه ها گرم شدو کن! این یارو پشتش به کله گندهخودت

ی نه! تونی بگیرفک نکن با گیر انداختنش پولتو می

س به حرفم گوش نکنی اینم خودش نوچه یکی دیگه
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رین شه آخحسابت با آدماییه که با یه بار دیدنشون می

 بارت و رفتی قاتی باقالیا! اوقورت بخیر ما که رفتیم...

ای به دیوار زد و فکر به این که حامد با پایش ضربه

هیچ پولی از آن دزدی یک سال پیش دستش را 

 برد! نگرفته تا مرز دیوانه شدن او را پیش می

های امامزاده حسن بود که یکی پس از دیگری یابانخ

توسط فتانه و شاهرخ، شبنم و فریده باال و پایین 

شان و شد برای خرید عقد و این بین درد پاهایمی

 های داغ بازارشان روی آسفالتسابیده شدن ته کفش

 مهم نبود! 

ای که خریده بود را با احتیاط شاهرخ چهار بستنی

مبادا کارتن نازک زیر دستش چپ کرد تا حمل می

. ها در گرمای هوا نقش بر زمین شوندشده و بستنی
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ها در ماشین را باز کرد و روی صندلی نشست. بستنی

ها سپرد. در ماشین را بست و یکی به دسترا یکی

 خودش هم شروع به خوردن کرد.

 وای انگار هوا هوای خرما پزونه!-

از  اشق نسبتا پریشبنم این حرف را گفته و بعدش ق

 بستنی را داخل دهانش سرازیر کرد. 

شاهرخ ماشین استارت زده و کولرش را روشن کرد. 

 خجالت گفت:هایش را تنظیم کرده و بیدریچه

غر زدن نداریم آبجی خانم! خودت قبول زحمت -

 کردی پس حرفی نیست.

ای کرد و سری تکان داد. نگاهی سمت شبنم خنده

 خورد انداخت.اش را میبستنیفریده که در سکوت 
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واال که هیچی مثل این خرید لذت بخش نیست -

مخصوصا اگه واسه خرید عقد داداشت هم باشه! گرما 

 اومدم!که سهله چله زمستونم بود بازم می

فتانه چادر روی پاهایش مرتب کرد و با صورتی که از 

 گرما قرمز شده بود زمزمه کرد:

آبجی فریده اومدین  بازم ممنون که هم شما و هم-

 دونستم باید چی بگیرم و چی نه.وگرنه که من نمی

 شبنم کیفور از حرف فتانه گفت:

خداوکیلی دست مامانم درد نکنه، چه عروسی -

ای بود از این حاضر انتخاب کرده. واال اگه دختر دیگه

 ذاشت ما قدم از قدم برداریم.جوابا اگه می

 شما لطف دارین حقیقت رو گفتم.-
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 فتانه گفت و قاشقی از بستنی را خورد. 

اش را تمام کرده بود. شاهرخ حاال نصفی از بستنی

رویش خیره به خیابان شلوغ و پر رفت و آمد روبه

 گفت:

 االن فقط چی مونده که نخریدیم؟-

 بار فریده بود که جواب داد.این

 فقط لباس و کفش فتانه جان برای روز جشن مونده.-

۷۷ 

اند. هوا تاریک شده و بعد از به پایان رسیده خریدها

کلی باال و پایین کردن بازار حال مسیر برگشت به 

کنیم. شاهرخ پخش موسیقی ماشین را خانه را طی می

کند. روشن کرده و خودش هم زیرلبی با آن زمزمه می
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در طول مدت زمان خرید هنگامی که وقت آزادی 

گفت. از کردیم از خودش و کارش میپیدا می

ها و موارد بسیاری از این ی کتابهای مطالعهزمان

اش در ی کوچک و نقلیدست. آنقدری از خانه

 (Kastanienalleeانتهای خیابان شاه بلوط )

کرد که دلم هوای قدم زدن در آن خوب تعریف می

خیابان را کرد. با اینکه در انتهای حرفش هم قول داد 

یش زمانی را برای بعد از جمع و جور کردن کارها

مان فراهم کند. با رسیدن به محله رفتن هر دوی

 صدای موسیقی را کم کرد. 

گم فریده جون اگه خودتون آرایشگاهی سراغ می-

مون یه دارین که بگین اگه نه ما خودمون تو کوچه

آرایشگاهی هست که عروسی شایسته هم اونجا 
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بردیمش. کارش خوبه. به گمونم بشناسینش اسمش 

سنای فتانه جون یداست. یه دختر تقریبا همو

 خودمون. 

زدم االن توانستم ببینم اما حدس میقیافه فریده را نمی

 باال انداخته. گردن خم کرده و شانه

چی بگم شبنم جان. واال تا حاال نرفتیم پیشش. هر -

دونید، ریش و قیچی دست جور خودتون صالح می

 خودتون. 

نداخته و لبخندی تحویلم نگاهی سمتم اشاهرخ نیم

هایم را برای داد. آب دهانم را قورت داده و گوش

 کردم.های بعدی فریده و شبنم تیز حرف

آن برای تعیین روز فردا شب که آقام و مامانم می-

جشن عقد و عاقد آوردن که احتمال زیاد همون آخر 
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هفته بیفته که به محرم و صفر هم نخوریم و داداش 

یطش جور بشه و بره برای جمع و شاهرخم هم بل

 جور کردن کاراش اونور.

دانم چرا اما دلم با حرف شبنم گرفت! شاید هم نمی

ای چند ریشتر وجودم را به لرزه درآورد! نه! زلزله

د زاری شگرفتار شوره حرفی ساده بود اما پِس آن دلم

 پر از خار و خاشاک! 

داخل  انگشتانم در هم گره شدند و گوشت لبم را از

 هایم گرفتم. میان دندان

قبوالندم که دل در گرو شاهرخ دادم باید به خودم می

 که حال با پیش افتادن حرفش از رفتن دلم ناآرام شد؟

بسالمتی شبنم جان. آره ماه صفر و محرم هم -

نزدیکه. واال هر جور خودتون صالح بدونید و 
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 خطربزرگترها. آقا شاهرخ هم ایشاهلل سفرشون بی

 اشه و کاراشون زودتر راست و ریس بشه.ب

ایشاهلل فریده جان. پس فردا شب آقام و مامانم و -

 رسن.داداشم خدمت می

صحبت به تعارفات معمول کشیده بود که شاهرخ 

 مان شد و مقابل در خانه توقف کرد. داخل کوچه

 ای بود.فریده خانم شرمنده اگه کم و کاستی-

 فریده در ماشین را باز کرد.

اختیار دارین آقا شاهرخ ممنون بابت ناهار و شام و -

 غیره. خوشبخت بشین با خواهرم.
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در ماشین را باز کردم. دلم بودن کنار شاهرخ را 

هایش که با آب و خواست و گوش دادن به حرفمی

 کرد...تاب تعریف می

۷۸ 

شبنم هم پیاده شده بود. شاهرخ صندوق عقب را باز 

کرد. تعدادی از خریدهایی که مربوط به شاهرخ بود 

را فریده بیرون کشید و همراه با لباس مجلسی و 

 کفش من. 

داد که شاهرخ خودش شبنم توضیحاتی به فریده می

 را کنار من کشید و آرام پچ زد:

ت شب منتظر تماسم باش. حرف زدن با تو لذ-

 خاصی داره.
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 بستی خلوت و بندر تاریک و روشن فضای کوچه

سر باال گرفتم. چراغ باالی در خانه روشنی کمی روی 

 صورت شاهرخ انداخته بود.

 مونم. چشم منتظر می-

سرش را به عقب چرخاند و وقتی هر دوی خواهرها 

 هوا دستم را گرفت.را سرگرم گپ و گفت دید بی

ای دارم! یه حس دیگهفتانه من کنار تو حال -

 خوام با خودت یکیش کنم!سرخوشی که فقط می

صاحبم را وار بود اما دل بیبا این که صدایش پچ

داد. منی که غریبه بودم با عالم دوست داشتن بازی می

 شد.و زن و شوهری. حال مدام ته دلم خالی و پر می

 دست آزادم را باال بردم و چادرم را جلو کشیدم.
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دانستم باید چه بگویم و در حالی که نمی تعارفبی

 زمزمه کردم:

 من االن چی باید بگم آقا شاهرخ؟-

تک خنده آرامی زد. با انگشت شستش روی دستم را 

 نوازشی داد. 

هر چی دوست داشتی ولی این و بدون این روزا  -

خواد اونقدر از تو پر  بشم که و این شبا دلم می

ی انرژی داشته واسه رفتن اونور به اندازه کاف

 باشم! در ضمن...

کند و من تنم گر گرفته و صورتم عرق او مکث می

 گیرد.کرده. آمرانه ادامه حرفش را دست می

و آقا شاهرخ صدا نکن! با شاهرخ دیگه من-

 ترم!راحت
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ام. چطور آقا من هنوز در گیرودار حرف هایش مانده

 کردم؟ را از پسوند اسمش حذف می

ی رینگ گیر انداخته و ن را گوشهکردم ماحساس می

کشد! حسی که شبیه به یک اش را به رخم میقلدری

که بد باشد نه اما من خودم را در برتری بود. نه این

دیدم. زیادی دلبری کردن را از بر برابرش ناتوان می

 بود. 

هیچ کنشی مقابل سکوتی که واکنشش بود نداشتم. 

کرد که با تحکم همین نداشتن هم شاهرخ را ترغیب 

اسمم را صدا بزند و خواستار حرفی از جانب من 

 باشد.

 فتانه؟!-
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سر باال گرفتم. نفس رها کردم و چادرم را میان مشتم 

 ی احساساتم گرفتم.برای تخلیه

 کنم.سعی می-

هایش را دوست داشتم. خیره نگاه کش آمدن لب

کردنش را هم. اصال تمام این مرد برای من خاص 

کرد. همین خاص بودن من را بیشتر به او جلوه می

 کرد! جذب می

 حاال یبار اسمم رو بگو!-

نگاهم گریزی به فریده و شبنم زد. ایستادنش حاال 

هم  شان روبه رویدیگر فرمالیته بود وقتی دلیل ماندن

 های من و شاهرخ بود!تمام شدن حرف

زیر نگاه منتظر و کنجکاو شاهرخ گیر افتاده بودم. 

 زدند گفتم:فتم و با چشمانی که دو دو مینفس گر
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 شاهرخ. -

دستم را با فشاری رها کرد و در صندوق عقب را 

 بست.

 بریم شبنم.-

نوعی آسودگی خاطر گویی نصیبش شد که عزم 

 رفتنش را پیش کشید.

ماشین را دور زد و قبل از سوار شدن ساعد دست 

روی سقف ماشین گذاشت و دست دیگرش روی 

ن بند شد. سری تکان داد و با طرح دستگیره ماشی

 هایش مانده بود گفت:ای که روی لبخنده

 منتظرم باش. -

 رو به فریده کرد:
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تون بخیر باز هم ممنون برای همراهی شب-

 امروزتون.

 کنم سالم به خونواده محترم برسونید.خواهش می-

تشکری کرد و شبنم هم با فشردن دستم خداحافظی 

رخ دنده عقب گرفت و تک کرده و سوار شد. شاه

 بوقی زد.

 ها عاصی کردن.بریم تو فتانه االن بچه-

نگاه از ماشین شاهرخی که داخل خیابان اصلی شد 

گرفتم و همراه فریده با برداشتن چند پاکت داخل 

 خانه شدیم.

کردم. باید خودم را شب برای تماس شاهرخ آماده می

جا  شاهرخی که در همین چند روز خودش را در دلم

 کرده بود!
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۷۹ 

ها را از شربت آلبالو پر کرده و چند تکه یخ هم لیوان

اندازم. دو طرف چادر را زیر بغل داخل هر لیوان می

کنم. آقامیرفتاح و فرنگیس زده و سینی را بلند می

خانم به همراه شاهرخ برای تعیین روز جشن عقد 

 اند و منی که دل در دلم نیست. از آشپزخانهآمده

بیرون زده و سینی را مقابل بابا و آقامیرفتاحی که کنار 

توانم چهره شاهرخ را ندیده گیرم. میاند میهم نشسته

هایش را تصور کنم. تماس تلفنی لبخند روی لب

های صبح به طول انجامید و اگر دیشبی که تا نزدیکی

بیدار شدن بابا برای رفتن به مسجد نبود چه بسا هیچ 

د خداحافظی نداشتیم! شاهرخ از هر چه مان قصکدام

کرد صحبت که بقول خودش سر دلش سنگینی می
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شدم! گاهی از شرم کرد و منی که مدام سرد و گرم می

کشیدم و گاهی هم از پتو را تا روی سرم باال می

زدم. هایش پتو از روی خودم کنار میگرمی حرف

حال هم شیطنتش گل کرده بود که گاه و بی گاه تیر 

 کرد! نگاهش را سمتم پرتاب می

 خیر ببینی بابا جان.-

 عروس گلم پر برکت باشی همیشه.-

شان را داده و سینی را سمت شاهرخ جواب هر دوی

چرخاندم. دستش را با طمانینه باال آورد. نگاهش هم 

خورد. خورد و چرخ میروی صورتم چرخ می

هایش را انگشتانش دور لیوان حصار شدند و لب

 جنباند.

 ممنونم فتانه خانم.-
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زیرینم را تو کشیدم.  زبان روی لب کشیدم و لب

های عریان دیشبش در نظرم جان گرفت و حرف

های شاهرخ دانم حال چه زمان یادآوردن حرفنمی

 بود؟ 

 نفس بیرون دادم.

 نوش جان.-

لیوان را برداشت و من فورا سینی را سمت فرنگیس 

ا هم تشکری کرده و من هخانم و مامان گرفتم. آن

کنار مامان آرام گرفتم. صحبت از هر جایی بود تا 

زمانی که آقا میرفتاح لیوان شربتش را سر کشید و 

 مقابلش گذاشت. 

خب آ ِسد حسین آقا تو مسجد هم باهات صحبت -

کردم و هر دو راضی بودیم. با خانم و آقازاده زحمت 
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خانم شما و عروس هم اگر تاریخی دادیم تا حاج

شاءاهلل آخر همین هفته مراسم دارن بگن اگر نه که ان

 عقد رو بگیریم. 

بابا سرش پایین بود. مثل همیشه روی دو زانو نشسته 

 چرخاند. و تسبیح می

 کف دستانش را به حالت دعا مقابلش گرفت.

 من حرفی ندارم. -

 فرنگیس خانم رو به مامان کرد.

ثریا خانم شما نظرتون چیه؟ راضی هستین به جمعه -

 شب؟

مامان نگاهی سمت من انداخته که نامحسوس سری 

 تکان دادم. دمی گرفت و انگشتانش را درهم گره زد.
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جان. هر طور خودتون  چرا راضی نباشیم فرنگیس-

 دونید.صالح می

ای باز شد و من از جا لبان فرنگیس خانم به خنده

های خالی از شربت را درون سینی بلند شدم. لیوان

گذاشته و به آشپزخانه برگشتم. فرنگیس خانم بود که 

 وِمنی گفت:با تعلل و ِمن

خوام بگم از رو واال خدا به سر شاهده حرفی که می-

. خواستم اگر ناراحت قصد جسارت ندارمصالحه و 

شین مجلس رو خونه ما بندازیم. یه طبقه مردها نمی

ها و یه طبقه هم که خالیه. یه طبقه بشینن، یه طبقه زن

گم که شینه. برا این میمون میهم که عروس بزرگ

خودمون راحت باشیم وهلل که هر طور شما بخواین 

آد و االنم یهمون کار رو کنیم. اینجا جا کم م
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ها طوری نیستن که آدم بتونه بهشون بگه یه همساده

ت جا بده. زنا اینجا باشن مردا جماعت رو تو خونه

 مونن.حیرون می

حق با فرنگیس خانم بود. عروسی فریده، فهیمه و 

ی ها اینجا بودند و مردها خانهفرگل هم زن

خانم. هر چند سخت بود اما پیشنهادی عالی نرگس

 بود. 

کمی سر چرخاندم و نگاه به بابا انداختم که به مامان 

 زد. مامان با لبخندی خجول گفت:اشاره می

چی بگیم واال. شرمنده روتون شدیم. هر جور -

 خودتون بخواین.

فرنگیس خانم دست روی پای مامان گذاشت. 

 کرد.اش کمی ناراحت جلوه میچهره
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ما تا ش ای وای روم سیاه ثریا خانم بخدا که نگفتیم-

شرمنده بشین که اگه این طور بشه خدا ما رو نبخشه. 

خدا شاهده از موقعی که فتانه رو برای شاهرخ در نظر 

گرفتم بیشتر از دخترای خودم دوستش دارم و شما و 

آ ِسد حسین هم که رو جفت تخم چشمای ما جا 

دارین. گفتیم که خدا نکرده اگه مهمونا زیاد شد 

شون از این تاالرا ا عروسیمعذب نشیم. ایشاال بر

 گیریم. می

 ای کرد.مامان خنده

اختیار داری فرنگیس جان. خدا خیرتون بده که فکر -

 همه چی رو کردین. هر طور شما بخواین همونه.

۸۱ 
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بابا هم تشکری کرد و فرنگیس خانم سر کنار گوش 

ه های میوه را بدستیمامان نزدیک برد و پچی زد. پیش

و هال خانه که کاربردشان یکی بود بردم. پذیرایی 

فکرم اما پیش حرفی بود که فرنگیس خانم کنار گوش 

 پچ کردنش بود! مامان در حال پچ

 دستیمقابل شاهرخ خم شده و در حال گذاشتن پیش

 بودم که زمزمه کرد:

 دل نگرون هیچی نباش.-

دستی گذاشتم و قبل از رد شدن از کارد را داخل پیش

 زدم: مقابلش پچ

 تا تو هستی نگرون نیستم.-

العمل حرفم را ببینم و حقیقت همین نماندم تا عکس

نگران نبودم اما وقتی از او دور بود. کنار شاهرخ دل
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ها به اندازه چند کوچه ی خانهشدم با اینکه فاصلهمی

خواست. کنارم ماندن و بود باز هم دلم بودنش را می

ای که رانی و دلشورهنگدانم دلبرایم حرف زدن. نمی

از اول این خواستگاری به دل و جانم دخیل بسته بود 

خیالش شوم توانستم بیچه معنایی داشت اما نمی

ها دستیدلیل نیست. مابقی پیشوقتی مطمئن بودم بی

ها را هم تعارف کردم. اما شاهرخ را چیده و میوه

 جواب نگذاشت.ام را بیجواب حرف قبلی

 خواد تو بغلم بچلونمت!نی دلم میکدلبری که می-

هزار رنگ شدنم امیدوار بودم میان صورت قاب 

ر. ها دوگرفته شده توسط چادرم پنهان بماند و از نگاه

حدس اینکه شاهرخ کمی از حال و هوای فرنگ را 

در خودش جا داده باشد دور از ذهن نبود. 
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هایش هم مصداق حدسم و این برایم اذیت حرف

بردم از اینکه مرد د بلکه لذت میآمکننده نمی

های دلش ابایی نداشت. بر ام از گفتن حرفزندگی

خالف خیلی از مردانی که از گفتن عالقه نسبت به 

ای زیبا و امیدوار کننده حذر همسرشان و یا کلمه

بردند با گفتن یک دوست دارم کردند و گمان میمی

 شاننهشان زیر سوال رفته و از ابهت مرداساده غیرت

دانستند یک حرف تا چه اندازه شود. دیگر نمیکم می

اش را دو تواند روح یک زن را آرام کند و انرژیمی

ای که روح ست و خانهچندان کند. زن روح خانه

نداشته باشد هیچ ثمری ندارد... ظرف میوه را 

روی مردها گذاشتم و خودم مجدد کنار مامان روبه

 نشستم. 
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هایی ه در گوش فرنگیس خانم حرفحال مامان بود ک

 گفت. را می

به ظاهر خودم را با دیدن طرح و نگار فرش سرگرم 

کرده بودم اما روحم میان مامان و فرنگیس خانم مانده 

بود از طرفی حس سنگین نگاه شاهرخ به رویم مدام 

کرد تا سر باال گرفته و نگاه به من را به آن وادار می

ترین امری که دم از سادهنگاهش بدهم اما عاجز بو

های دیگری هم رویم برایم دشوار شده بود وقتی نگاه

 سایه انداخته.

دانم چند دقیقه گذشت فقط زمانی سر باال گرفتم نمی

های پوست گرفته ای از میوهدستیکه شاهرخ پیش

ای زدم و ای ثانیهشده مقابلم گذاشت. شاید سکته

که من را شاید هم برقی از تمام وجودم گذشت 
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باز به شاهرخی خیره شوم خشک کرد تا با دهانی نیمه

مان رفتاری جنتلمنانه از خودش هایکه مقابل خانواده

وقت من نه در خانواده نشان داده بود. کاری که هیچ

 خودمان دیدم و نه در جا و مکانی دیگر. 

 آقا شاهرخ...-

باز هم آقا شاهرخ شده بود آن هم بخاطر احترامی که 

مان برایش گذاشته بودم. حرکتی قابل پدر و مادرهایم

که شاهرخ کرد نه عیبی داشت و نه ایرادی و نه بر 

کرد آن خالف شرع بود فقط کمی نامانوس جلوه می

ها سنتی زندگی کرده و هم در مقابل کسانی که مدت

 دانستند!این کارها را دور از شرم و حیا می

 استفادهه بیدستی من را کتعارف پیشخودش بی

مانده بود برداشت. داخلش میوه گذاشت و در جای 
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 هایشقبلش نشست و شروع به پوست کندن میوه

 کرد.

دانم چطور خودم را جمع و جور کرده و سر نمی

شان نای پایین گرفتم. فقط این را مطمئن بودم تا رفتن

 ۸۱سربلند کردن نخواهم داشت...

خانم سر کنار گوش بابا هم تشکری کرد و فرنگیس 

ه های میوه را بدستیمامان نزدیک برد و پچی زد. پیش

پذیرایی و هال خانه که کاربردشان یکی بود بردم. 

فکرم اما پیش حرفی بود که فرنگیس خانم کنار گوش 

 پچ کردنش بود! مامان در حال پچ

 دستیمقابل شاهرخ خم شده و در حال گذاشتن پیش

 بودم که زمزمه کرد:

 نگرون هیچی نباش. دل-
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دستی گذاشتم و قبل از رد شدن از کارد را داخل پیش

 مقابلش پچ زدم:

 تا تو هستی نگرون نیستم.-

العمل حرفم را ببینم و حقیقت همین نماندم تا عکس

نگران نبودم اما وقتی از او دور بود. کنار شاهرخ دل

ها به اندازه چند کوچه ی خانهشدم با اینکه فاصلهمی

خواست. کنارم ماندن و د باز هم دلم بودنش را میبو

ای که نگرانی و دلشورهدانم دلبرایم حرف زدن. نمی

از اول این خواستگاری به دل و جانم دخیل بسته بود 

خیالش شوم توانستم بیچه معنایی داشت اما نمی

ها دستیدلیل نیست. مابقی پیشوقتی مطمئن بودم بی

هم تعارف کردم. اما شاهرخ ها را را چیده و میوه

 جواب نگذاشت.ام را بیجواب حرف قبلی
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 خواد تو بغلم بچلونمت!کنی دلم میدلبری که می-

۸۱ 

کرد و دود تر طاهر سیگار دود میطرفچند خیابان آن

کرد. روی ایوان ایستاده و خیره به آسمان شب به می

 کرد.اوضاع قمر در عقرب حالش فکر می

آد من مشکلی ندارم. بینی اوضاع جور در نمیمیاگه -

ها اینجا بمونن آخرش اینه که هر ماه طاهره و بچه

 آم.زنن یا من میآن به من سر میمی

هایش بیرون فرستاد. نگاه دود سیگار از میان لب

تر از سمت ابر ماهی گرفته بود که بزرگتر و درخشان

 درخشید.هر شب در آسمان تیره رنگ می

 نگاه طرف رسول انداخت.منی
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گفت کراهت داره زن و یادمه همیشه عزیزخانم می-

 شوهر سر رو یه بالشت نذارن! 

ی مقابل ایوان خم رسول تنه جلو کشید و روی نرده

هایش را از نرده آویزان کرده و ضربدری شد. دست

 روی هم انداخت. حاال نگاه رسول هم به آسمان بود.

خدا رحمتش کنه و نور به قبرش بباره. با رفتنش -

 انگار صفا این خونه رو هم با خودش برد. 

طاهر ته مانده سیگارش را روی زمین انداخته و با 

اش آن را له کرد و تکیه از دیوار گرفت. دمپایی

 اش کرد.هایش را درون شلوار ورزشیدست

ر ازنم واسه پرستت برو. آگهی میتو با زن و بچه-

 تمام وقت! 
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رسول سر چرخاند و نگاه به چهره درهم و گرفته 

 طاهر کرد.

کنه؟ همین االنش هم زانو بنظرت طاهره قبول می-

غم بغل گرفته که چرا بخاطر کار من باید جمع و 

 . جور کنیم بریم عسلویه

 طاهر پوزخندی زد.

زن و شوهر دردتون یه کاسه نیست. آقاجون رو -

 دم.می بهونه نکنید! آگهی

طاهر قصد رفتن داخل خانه را کرد که رسول جستی 

 زد و بازو طاهر را میان دستش گرفت.

 صبر کن طاهر! هنوز حرفام تموم نشده.-
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طاهر دست میان موهای کم پشتش برد. امشب 

حوصله نداشت و رسول هم بد زمانی را برای حرف 

دانست طاهر اهل چندان زدن انتخاب کرده بود. می

ن نیست. کلمات را کنار هم ردیف کرد. بی حراف بود

 مقدمه.

زن بگیر، هم خودت از این بالتکلیفی در بیا هم این -

 خونه گرم بشه برات.

 طاهر چشم بست و ابرو باال انداخت.

گی زن بگیرم که واسه آقاجون چرا یدفعه نمی-

پرستار بشه؟ کدوم دختر االن دنباله پرستاری کردنه؟ 

طالق زیر دستم اومده که زنه و ها؟ اونقدری پرونده 

مرِد سر همین مسائل طالق گرفتن. من نه حوصله 

م شده یه درد! جروبحث هر شبه دارم نه آقاجون واسه
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یکالم! تو دل نگرون آقاجون نباش واسه زن گرفتن 

منم اگه طاهره پیچید به پات بگو طاهر خودش عقل 

 م لقمه نپیچونه.داره. واسه

۸۲ 

هایش را درهم کرد و کرد. کالفه سگرمهرسول نوچی 

 تر گرفت. دست طاهر را محکم

درد طاهره درد منم هست! مرد ناحسابی قبل اینکه -

دوماد این خونواده بشم، رفیق خودت بودم از زمون 

دبیرستان تا خوده االنش! چه مرگته طاهر؟ چرا از این 

زنی بیرون؟ الکی که واسه خودت درست کردی نمی

های طالق و قتل خوای بدویی دنبال پروندهتا کی می

و هزارتا کوفت و زهرماره دیگه؟ به خودت و 
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زندگیت نگاه انداختی؟ غرق شدی تو اون کار 

 کوفتیت! بس نیست وکیل پایه یک دادگستری بودن؟ 

طاهر کالفه چشم بسته و با یک حرکت دستش را از 

کشد. قدمی سمت در خانه دست رسول بیرون می

گذارد. نفس تنگ و دست روی لوالی آن می برداشته

 دهد.اش را بیرون میشده در سینه

ت ندارم ای واسه چرندیات امیدوار کنندهحوصله-

 رسول. 

ی شود. هنوز پا روی اولین پلهگوید وارد خانه میمی

متصل به طبقه دوم نگذاشته که صدای بشاش طاهره 

 کشد!اش میی نداشتهخطی روی حوصله

بیا هویج پلو پختم همونی که دوست داری. بیا طاهر -

 برات یه دختر انتخاب کردم باقلوا و...
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تون! طاهره غذاتونو خوردین جمع کنید برید خونه-

تو رو به روح عزیز هم دیگه واسه من دنبال دخترای 

 باقلوا نباش! شب بخیر.

آمیز طاهر نصفه و نیمه حرفش با وجود حرف تحکم

 ماند.

ها را دوتا یکی کرده و داخل اتاقش که مابقی پله

شود صدای ضرب بسته شدن در را به رخ چشمان می

کشد. طاهره دیس بدست میانه متعجب طاهره می

راهرو با حالی هاج و واج شده به راه رفته طاهر نگاه 

 کند. می

راحتش بذار طاهره. امر و نهی کردن واسه یه مرد -

طاهر بهتر از من و تو صالح  وهشت ساله اشتباهه!سی

 دونه.زندگی خودش رو می
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طاهره پکر شده دیس را به خودش چسباند و دست 

دیگرش را از دور دیس ول کرد. طبقه باال را نشانه 

 گرفت.

چه  رسول طاهر برادر منه. من تا ابد دل نگرونشم-

زن بگیره چه نگیره. االنم با این ماموریت کاری تو که 

 کنید سال طول بکشه من فکر میمعلوم نیست چن

ره دفتر کارش و هزارتا جای مونم؟ طاهر میآروم می

زنه و نه دیگه. من چطور پدر پیرم رو که نه حرف می

خوره و نه  هوش و حواسش درست و درمون غذا می

پی خودش نیست تنها بذارم و برم اون سر کشور؟ 

طاهر تو قسمتش ازدواج هست فقط قسمت جنبون 

 اد!خومی
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رسول چشم بسته و دستی به موهای پر حجم سیاه و 

کشد. موهایی که از شقیقه سفید اش میسفید شده

 شده و چندتایی هم روی سرش. 

کار کنم طاهره؟ شما رو به امون خدا ول گی چیمی-

 کنم تو این شهر خودم حیرون شهر دیگه بشم؟

طاهره به حالت قهر و حرص رو از رسول گرفته و 

. احسان و محدثه در ظاهر شوداق میداخل ات

شان پی گوشی بود اما خودشان هم به خوبی حواس

واقف بودند مشکل پیش آمده با حرف آخر طاهر حل 

 خواهد شد!

۸۳ 

 فتانه
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 " در پرتو مهر یزدان "

 ست زندگی قصه شیرینی

 و تو چون مصرع شعری زیبا

 ای از زندگی سطر برجسته

 من هستی "

 و دوست داری فتانه؟نشمت-

خورد که نگاهم روی کلمات کارت دعوتی چرخ می

یکی از تدارکات برای روز جمعه است. روزی که 

جشن عقدمان است و عقدی که دائمی میان من و 

 شود.شاهرخ بسته می

کارت صدفی رنگ و اکلیلی را به دست شاهرخ 

 دهم.. چادرم را جلو کشیده و سر تکان میسپارممی
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 هوم ساده و قشنگه. دوسش دارم.او-

گوید. کارت را بدست مرد سپرده ای میشاهرخ باشه

. شب گذشته کندمان را عنوان میو تعداد سفارشات

هایی که هر دو روز عقد معین شد و تعداد مهمان

شان گذاشتند و امروزی که من خانواده قرار به دعوت

ی و شاهرخ برای خرید کارت دعوت، سفارش سفره

 ها شدیم. نعقد و کارهای دیگر روانه خیابا

رسد و مرد فروشنده وعده کار سفارش به پایان می

دهد. ها به ما میبعدازظهر را برای تحویل کارت

زنیم. نگاهی به چپ همراه شاهرخ از گالری بیرون می

 کنم.و راست خیابان انداخته و نفسی تازه می

 خب االن چه کاری مونده؟-
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یرم. گکشم و سر باال میچرخانم، گردن میسر می

 شاهرخ منتظر به من نگاه دوخته.

 کاری نمونده فقط باید منتظر آماده شدن کارتا باشیم.-

 کند.زند و چشم ریز میشاهرخ لبخندی می

 منتظری کاری نمونده؟-

 کنم.ابرو باال انداخته و سوالی نگاهش می

 آره.-

کند. دست درون جیب شلوارش شاهرخ اما نوچ می

کوتاه یشمی رنگ با شلوار کند. امروز آستین می

ای مشکی پوشیده. رنگی که رنگ روشن پارچه

 دهد.تر نشان میچشمانش را تیره

 و تو االن نامزد نیستیم؟  مگه من-
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هایش چه دانم انتهای بیست سوالی پرسیدننمی

 خورد!خواهد بود اما افکار مختلفی در سرم وول می

 جوابش با لبخندم توام است.

 چرا خب.-

گیرد. انوار آفتاب ست آزادش دستم را میبا د

مان وار به سر و صورتخودشان را محکم و شالق

مان ننشانند عقب . آنقدری که عرق به تنکوبندمی

 کشی نخواهند کرد!

 پس بریم واسه یکم تفریح دوتایی؟-

زند وقتی حرف از دوتایی بودن چشمانم دودو می

خلوت دو  شب مامان درهایی که نیمهشود! حرفمی

 خورد!مان گفته بود در گوشم زنگ مینفری
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ها! یه وقت کاری فتانه تا عروسیت حواست باشه-"

 ها بشیم؟"تون نقل دهن همسادهنکنید جفت

 و یا وقتی که انتهای حرفش گفته بود:

به مادرشوهرتم گفتم یه روز بریم درمونگاه محله -"

از واسه آزمایش بکارتت. رسمه دیگه وگرنه که من 

دخترام بیشتر از چشمام اعتماد داشتم و دارم. 

دن دستشون و خواهراتم بردیم، یه ورق سالمت می

خیالمون راحت میشه، فردا روز اتفاقی هم زبونم الل 

 مونه."افتاد حرف و حدیثی توش نمی

و منی که با هر حرف مامان رنگ داده و رنگ گرفته 

تا کجاها  کردم و مامانبودم! منی که کجاها ِسیر می

 پیش رفته بود!

۸۴ 



 

Romanzo_o 419 

شاهرخ دو به شک بودنم را خیلی خوب متوجه شد 

 که گفت:

از چی خوف کردی فتانه؟ یه کم گشتن تو خیابونا -

 که ترس نداره.

لبم را گازی گرفتم. با چادرم روی پیشانی عرق  گوشه

 ام را پاک کردم.کرده

 نه ترس که نه... -

چ ماشین را از جیبش تر فشرد و سوییدستم را محکم

 بیرون کشید.

بیا بریم ببینم واسه من صغری کبری نچین. فکر -

 کردی نفهمیدم برای چی دو دل موندی؟ 
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ریموت را زد و در ماشین را برایم باز کرد. سوار شدم 

 و خودش قامت خم کرد و مقابل صورتم پچ زد:

من اگه بخوام با زن خودم کاری هم کنم تو خیابون -

کوچه نیست. این و یادت باشه تو غرب  و کوچه پس

جلو چشمات شاید از این کارا کنن و براشون عادی 

باشه اما اینجا نه غربه نه من آدمشم. اینم بدون من هر 

کنم، برام مهم نیست وقت که بخوام کاری کنم می

 دوران عقِد یا بعد مجلس عروسی.

بندد و من را با کشد، در را میخودش را کنار می

خ جدیدی که از خودش بروز داده تنها شاهر

 گذارد! می

ه بینند کهایم تنگ شده و چشمانم اما اویی را مینفس

ماشین را دور زده و در را باز کرده و پشت فرمان 
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نشیند. این را خوب فهمیده بودم شاهرخی که اگر می

حرفی آمرانه بزند به حتم انجامش خواهد داد و ابایی 

 نخواهد داشت! 

دهم. خیابان خلوتی که گویی رو میرا به روبه نگاهم

 ای هم قصد پر زدن ندارد. پرنده

 حاال کجا بریم؟-

گم آقا میرفتاح اگه به داداش تیموراینا بگیم روز می-

یان؟ واسه نشون انداختن که حتی ای بیان میجمعه

 .زن داداش جوابی نداد و زنگم نزد

 ی میز گذاشتدر دستش را رو میرفتاح عینک روزنامه

 و عینکش را هم روی آن. دستی به چشمانش کشید.
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دعوت از ما خانم، اومدن یا نیومدنش با خودشونه -

 تونیم خلق خدا رو زور کنیم.ما که نمی

کرد. بندی میهای خورد شده را بستهفرنگیس گوشت

 دست از کار کشید و مشما را روی میز ذاشت.

 ترسمیست. میمن حرفم نقل اومدن و نیومدنشون ن-

ش پیدا بشه بخواد شر بندازه! اون اون شاهد سر و کله

ه شاش رو بگیره! آبروریزی میداداشش نصیر هم پی

شه آلو و تو دهن مردم خیس آقا! آبرومون می

 خوره! می

 الاله االاهلل -

میرفتاح گفت و عصبی از جا بلند شد. خودش فکر 

 این قضایا را از سر گذرانده بود. 
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کار کنم زن؟ برم خره داداشم رو بگیرم گی چیمی-

بگم جلو دست و پای پسرت رو بگیر؟ اونم پسری 

 که هیچ معلوم نیست کجاست؟

فرنگیس لب گزید و حرصی مشما را چنگ زد. دل 

زد. ای را میدر دلش نبود و شور جشن روز جمعه

دانست به اندازه نمی هراسان شده بود از اتفاقی که

 افتاد؟بود یا نه؟ اصال اتفاقی می اشاغراق ذهنی

گم امروزی کارت دعوت رو که شاهرخ آورد من می-

ببر واسه داداش تیمور و یجوری سر حرف رو باز کن 

ش که ازش خبر داره یا بپرس از اون پسر خیر ندیده

 نه؟

 زیر لب زمزمه کرد:
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بساط عروسی شاهرخم بخیر بگذره یه گوسفند نذر -

 کنم محرمی.هیئت می

۸۵ 

دانست رفت. میرو در آشپزخانه میمیرفتاح قدم

فرنگیس بیراه حرف نگفته اما خوش نداشت تیمور 

گمان کند او از پسرهایش هراس دارد! از شاهد و 

نصیری که هیچ کدام صراط مستقیم پیش نگرفتند. هر 

ای که چند تیمور از او دل خوش ندارد بابت گذشته

به تقسیم ارث و میراث هایش فقط مربوط زنیگمانه

ای شتری که در دلش رخنه کرده و است و بس! کینه

قصد برطرف کردن این کدورت را هم ندارد. 

محاسنش را دست کشید و با حالی که به تفکر کردن 

 شباهت داشت لب زد:
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خون  –نه خانم! هر چقدرم بد دیگه اهل شکستن -

ریختن نیستن! تیمور هم اگه نه خودش اومد و نه 

اشت اهل و عیالش واسه روز جمعه بیان خودم و گذ

شون ریم خونهداریم میخودت میوه و شیرینی برمی

فهمن اگه عروس شه و میباالخره که دلشون نرم می

ما چند صباح قبل به پسرشون نه گفته یه چیزی بوده 

 که تموم شده و رفته. و اال که این قهر و دشمنی

 ست و بس! گذشته نداره. درد تیمور از همون کینه

فرنگیس نفسی تازه کرد. دستش با سرعت بیشتری 

 ریخت.ها را داخل مشمای فریزر میگوشت

گی بشه آقا وگرنه که من خدا کنه همینی که شما می-

کشی و داد و هوار تو شیرینی خورون تحمل قمه

 پسرم ندارم.
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میرفتاح قصد گفتن حرفی را داشت که زنگ آیفون 

آشپزخانه بیرون زد و نگاه به آیفون بصدا درآمد. از 

تصویری انداخت و بی معطلی دکمه باز کردن در را 

 فشرد.

 کیه آقا؟-

 اش رامیرفتاح داخل آشپزخانه شد و عینک و روزنامه

 از روی میز برداشت.

 ش.ی زلزلهست با اون بچهشایسته-

فرنگیس چشمانش برقی زد و بسرعت از روی 

 صندلی برخاست.

این دختر اومد. کلی کار رو سرم ریخته. چه خوب -

سپیده هم که از صبح رفته پی دندونپزشکی هنوز 

 نیومده.



 

Romanzo_o 427 

هارو تکرار ها این حرفحواست باشه جلو بچه-

 خوام بی خود و بی جهت هراسون بشن! نکنی. نمی

این حرف را میرفتاح قبل از خارج شدنش از 

 آشپزخانه تاکیدوار گفت. 

سمت در هال خانه رفت و دستگیره را پایین کشید. 

صدای نریمان پسر شایسته تمام حیاط و خانه را پر 

 کرده بود با شعری که به تازگی از مهدکودک آموخته. 

میرفتاح لبخندی زد و خودش را برای آغوش کشیدن 

 نریمان آماده کرد...

 گی زهرا؟ مطمئنی حامد خودش گفت؟چی می-

ده نگاه به برادر بزرگترش حمید با چشمانی وق ز

های دو روز پیشی که از مسلم دوخته بود. تمام حرف
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مو به هایش نشسته را حال موبهو حامد به گوش

های حمیدی تعریف کرده بود که از چشمانش شراره

ای که به سختی حجم ریخت و بینیآتش بیرون می

 بلعید!هوا را می

گفت من ت میبخدا خودم شنیدم داداش! حامد داش-

فقط قفل حجره رو باز کردم مابقیش به من مربوط 

 نی.

۸۶ 

حمید کالفه دور خودش چرخی زد. در این فکر بود 

که چطور این رسوایی را پنهان کند! تردیدی نداشت 

باالخره روزی بوی گند و متعفن ماجرا کل محله را 

ای هم که پلیس بدنبال پر کند! همان یک سال گذشته

درشت ماجرا بود به چند نفری  مضنون بودند  ریز و
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که به گفته اهالی بازارچه و کسبه گمان بیشترشان 

ها را داشت، روی شاهدی بود که وظیفه بردن امانتی

تحویل داد اما شب همان روز دزدیده شد و پلیسی که 

بدنبال شاهد افتاد اما شاهد فرار کرده و ماجرای 

کم شد اما پلیس نه! دزدی از تب و تابش برای اهالی 

هایی رسید که ماجراهایش به جاهایی باریک به سرنخ

 کشید...

که حامد گرفتار حال حمید واهمه داشت از این

شد! مسائلی شود که فقط به یک دزدی ساده ختم نمی

دانست برای پلیس روشن شدن ماجرای یک دزدی می

کشد و مسائل دیگری پشت این به به درازا نمی

دی ساده پنهان شده! این از سکوت حاج اصطالح دز

اعتماد هویدا بود! از سکوت آ ِسد حسین  رسول بنی
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و میرفتاح! از سکوت بزرگان و ریش سفیدهای اهالی 

ای از ابهام باقی بازارچه و مسجد! همه چیز در هاله

 مانده بود... 

 کوبد.دستش را محکم روی سرش می

 وای حامد... وای که اگه...-

خوای بکنی پسر؟ اون کار میچی؟ چی وای اگه-

علق ی جگفتم حواست پی این پسرهوقت که بهت می

گفتی هست! دستش و بند شیرینی فروختن باشه می

کردم! اما حاال ببین... ببین چه خاکی تو سرمون شد؟ 

 مونه؟ خیالفکر کردی ماه همیشه پشت ابر پنهون می

ه فرار کردی پلیس نفهمیده تا االن؟ ما بدبختا را

 ها نکن! نداریم نگا اون کانادا فرار کرده
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پیچد و بدنش را به چپ و دست دور زانویش می

 دهد. راست تکان می

اش زهرا کنار هاجر نشست و دست روی شانه

گذاشت. با خودش دو روز و دو شب تمام کلنجار 

 هایش را بگوید یا نه؟ حال گفته بودرفته بود تا شنیده

 خورد. ت درونش وول میو کمی هم حس ندام

ره باال مامان تو رو خدا حرص نخور. فشارت می-

 ها...

هاجر دست روی سرش گذاشت. تپش قبلش باال 

رفته و فکر به این که مامورها حامد را دستبند به 

کرد! تمام این چند اش میدست از خانه ببرند دیوانه

سال در نبود شوهرش قیصر صورت با سیلی سرخ 
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آبرو داری کند اما حاال حامد یک تنه به کرد تا می

 همه چیز گند زده بود.

بینی اون خیر چطور آروم باشم دختر؟ مگه نمی-

یاره؟ من درد کدوم ندیده چه بالهایی سرمون می

 کارش رو نکشم؟ 

حمید حاال روی زمین نشسته و تکیه به پشتی داده 

بود. آرنج روی زانو گذاشته و سرش را هم به آن 

ده بود. فکرش پی بی آبرویی بود و افتادن سر تکیه ز

زبان اهالی محله! به تازگی خودش را توانسته بود در 

این محله خوشنام جلوه دهد. حامد در محله زمزم نام 

اش را به باد داده بود حال اگر و اعتبار شیرینی فروشی

 افتاد...چو می
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منه فالن فالن شده چی کار کنم از دست این نمک -

وم؟ کجا براش برادری نکردم؟ کجا براش کم به حر

گذاشتم؟ دیگه بیشتر از بدنامی خودم؟ بیشتر از گند 

زدن به کار و کاسبیم؟ من چه ساده بودم... من چه 

نداختم واسه حامد احمق بودم که به این و اون رو می

 یه کار درست و درمون ردیف کنن. 

هوا سرش را پس کشید و باز هم پیشانی روی بی

 دست کوبید.

اش برم؟ از زن منه فلک زده... منه دربه در تا کجا پی-

و زندگی و کار افتادم فقط پی کار واسه اون بی همه 

چیز بودم! نگو یه حکمتی بوده که واسش کار جور 

خواسته بیشتر از این فالکت شه! نگو خدا نمینمی

 بکشم...
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۸۷ 

رص پرد. حها را چندتایکی پایین میحامد پله

ها خالی های شنیده را با پا کوبیدن روی پلهحرف

کند اما مثل کوه آتشفشان در حال فوران است. می

های تکراری. در خانه را با ضرب خسته شده از حرف

اش از عصبانیت باز و بسته های بینیکند. پرهباز می

اندازد. هاجر، حمید و زهرا شود و نگاهی داخل میمی

اند اما تا به خودشان بجنبند ماندهاز حرکت او مبهوت 

سه قدم بلند خودش را به زهرا رسانده و -حامد با دو

گیسوهای بلند و بافته شده او را دور سرش پیچ 

 کشد! دهد و میمی

تو گوه خوردی فالگوش من و مسلم شدی. -

ی گوه خور به پا من شدی؟ اصال گوه خوردی دختره
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وم توام اومدی بگوری اومده پشتوقتی مسلم گوربه

 باال. 

کشد و اشک از چشمانش زهرا جیغ دردناکی می

شود. حمید و هاجر از جا جست زده و هر سرازیر می

گیرند تا بلکه کدام یک دست حامد عصبانی را می

ی دخترک بخت برگشته خیال موهای پریشان شدهبی

اش های زندگیها و بدبختیشود. اما حامد از حرف

که هر تار موی زهرا را همانند یک پر است! آنقدری 

ها از ریش بیند و در حال کندن آنبدبختی خودش می

 و بن است! 

کوبد و حمید اما عصبی مشتی به صورت حامد می

 زند.نعره می
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باز خوردی مست شدی بی همه چیز... دستت و -

 بکش تا از صدجا نشکوندمش...

چربید به حمید و هاجری که در اما زور حامد می

مقابلش انگاری بی زور شده بودند. زهرای بخت 

 هایبرگشته گلویش خراش برداشته بود از ضجه

سنگ آب کنش! حمید طوفانی شد و با پی در پی 

های او را از موهای مشت کوبیدن به حامد، دست

ی زهرا جدا کرد و او را با مشت دیگری کنده شده

 روی زمین انداخت.

؟ انقدر کثافت پفیوز زورت به خواهرت رسیده-

شدی؟ انقدر پست شدی؟ حرف حق بهت نساخت 

 نه؟
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اش کشید. زهرا حامد دست روی دهان و بینی خونی

کنج دیوار خودش را بغل گرفته و هاجر دست روی 

 کشید.دار میهای آرام و کشقلبش گذاشته و نفس

تو رو سننه؟ راتو بکش برو پی همون کار و -

ت گوش نده بچه ههای این ننزندگیت. به چس ناله

 ننه. زندگی من به هیچ کدومتون مربوط نی! 

اش از شدت کند و سینهی حامد را رها میحمید یقه

 شود. هایش باال و پایین مینفس نفس زدن

اش را به حمید حامد از جا بلند شده و نگاه خصمانه

 دهد.می

رم اونور آب. واسه من کاسه چه کنم من دارم می-

 یرید! شیرفهم شدین یا نه؟چه کنم دست نگ
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هاجر مات و مبهوت، حمید ساکت و صامت به حامد 

کردند و زهرا دست روی موهای آسیاب نگاه می

 کشید.اش میشده

۸۸ 

حمید اما در این گیروگرفتاری به این فکر افتاده بود 

که سراغ حاج رسول بنی اعتماد رفته و صحت و سقم 

تحقیقات پلیس به  کهدزدی را پرس و جو کند. این

 کجا کشیده شد؟ پشت این دزدی چه بوده؟

اش را باال کشیده و قصد حامد پر سر و صدا بینی

رفتن دارد که حمید دست دراز کرده و پیراهنش را از 

 کشد.پشت می
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کنی فهمیدی یا نه؟ هیچ ای نمیهیچ غلط اضافه-

خوری تا من برم ببینم چه خاکی تو گوهی نمی

 سرمون شده؟

مد خودش را جلو کشیده و دست حمید پایین حا

ایستد، نگاه در چشمان خشمگین افتد. میانه راه میمی

 اندازد.حمید می

الزم نکرده بیفتی تو بازار پی پرس و جو. من هیچ -

ربطی به دزدی ندارم. فقط قفل باز کردم و بس. 

مابقیش دست اوناییه که پول و َپله به جیب زدن و 

 کلی مدرک و طال!

و مدرک گفتن حامد مثل روی ترمز زدن وحشتناک 

شود! مدرک... مدرک... ماشینی در سرش آونگ می

 مدرک! 
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ای رنگش را مقابلش گرفته فرگل لباس مجلسی نقره

 زند. و چرخی می

 آد؟ چطوره بهم می-

 اندازد.فریده کنارش رفته و نگاهی می

 شه برو تن بزن تو تنت ببینیم. اینجور که نمی-

 فرگل هوفی کالفه کشید و دست بند پهلویش کرد.

به جون آبجی سختمه با این شکم بپوشم و در بیارم. -

 ید.بینهمین جوری حاال یه نظر بدین تو جشن تنم می

ای زد، پاهایش را دراز کرد و از فهیمه تک خنده

 خیاری که دستش بود گازی گرفت.

شد؟ بعدشم تو چرا پوشیدی خب چی میحاال می-

 انقدر تنبل شدی؟ 
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 فرگل لباسش را دست فریده سپرد.

ترکم بس خوردم و دیگه دو ماه آخره دارم می-

دونه بزور پیدا کردیم خوابیدم. این لباسم خدا می

 گرفت.م میدیگه تو بازار داشت گریه

طبق خانم رفته بود و ما خواهرها مامان سراغ نرگس

بار معمول دور هم جمع شده بودیم. اما این جمع این

برای شوق و ذوق جشن روز جمعه بود. روزی که 

آمدم و این ازدواج علنی من به عقد دائم شاهرخ درمی

شد. هر چند این وصلت در بوق و کرنا و رسمی می

شده بود و اهالی محله باخبر. فرگل کنار فهیمه 

 راز کرد.نشست و همچو او پاهایش را د

فتانه فردا چه ساعتی باید بری برای اصالح -

 صورتت؟
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خورد. شبنم با آرایشگاه نگاهم به فرگل گره می

هماهنگ کرده و آرایشگر هم گفته بود یک روز قبل 

برای اصالح صورت به آرایشگاه بروم. حال فردا 

بایستی بعدازظهر به همراه شبنم و شایسته به می

حال استرس و اضطراب رفتم و از آرایشگاه می

 شیرینی داشتم.

 فردا بعدازظهر حدود ساعتای سه. -

دلم هوای حرف زدن با شاهرخ را کرده بود. شاهرخی 

که من را به خودش بد عادت کرده بود. به خودش، 

هایش، به حرکات و رفتارش و به به حرف

هایش. عادت کرده بودم در این چند شب با شیطنت

خواب شوم. دل رم و بیهای شاهرخ شور بگیحرف

دانم چطور خودش را در بسته بودم به اویی که نمی
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قلبم جای کرده بود. در کنار شاهرخ بودن هوا، هوای 

قشنگیست. با اینکه در کنار خودش هم بودن ذهنم 

 کند. باز هم خیال پردازی می

و زیاد کوتاه و باریک کنه ها! نذاری ابروهات-

 ابروهات حیفه. 

حرف را گفت و لباس فرگل را تا زد و فریده این 

 کنار دیوار گذاشت. 

 اومدی باهام.باشه ولی خب توام می-

اش کشید. کالفه بنظر دستی به موهای تازه رنگ شده

 رسید.می

 . آم ولی یه نیم ساعت بعدش. یکم کار دارم خونهمی-
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ای نگذشته که صدای زنگ گویم. دقیقهای میباشه

د. فریده آن را از روی کانتر شوام بلند میگوشی

افتد لبخندی برداشته و نگاهش که به صفحه می

 زند.می

 بیا آقا شاهرخه. -

 و زیر لب زمزمه کرد:

 شه.چه زود به زود هم دلش تنگ می-

۸۹ 

به سرعت از جا بلند شدم و گوشی را از دست فریده 

چنگ زدم. بدنم گر گرفت و گویی دهانم خشک شده 

مان ادامه های صبح حرف زدنتا نزدیکیبود! دیشب 

داشت و آخر سر این من بودم که در میان حسی 

خاص به خواب رفته بودم و بعد از آن هم نشده بود 
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تا با شاهرخ تماس گرفته و از او دلجویی کنم حال 

خودش تماس گرفته و من دست و پایم را گم کرده 

 بودم!

انداختم  شانهای هر سه نفرهنگاهی اجمالی به چشم

 و گفتم:

 ببخشید.-

هایی بلند خودم را به اتاق خواب رسانده و و با قدم

 بعد از بستن در تماس را وصل کردم.

 سالم.-

 صدای گرمش، گرمای وجودم را چند برابر کرد.

 سالم خانم. خوبی؟-
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ی ی پنجره نشستم و کف دستم را روی شیشهلبه

 خنکش گذاشتم.

 خوبم خودت خوبی؟-

 بود و دلچسب...لحنش بشاش 

 منم خوبم. دیشب اذیت شدی نه؟ -

اش به خواب رفتن من بود... لب گزیدم و قلبم اشاره

 کوبید. در دهانم می

 نه... فقط شاهرخ...-

 نگذاشت ادامه حرفم را عنوان کنم فورا زمزمه کرد:

 جان شاهرخ.-
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ی پر دستم از روی شیشه لیز خورد و سراغ سینه

م خودش را بی محابا تپشم همان جایی که قلب

 کوبید رفت و بند لباسم شد. می

 ببخشید دیشب نفهمیدم چی شد خوابم برد...-

 پر لذت خندید.

ولی من کلی کیف کردم از اینکه حرف زدم و زدم تا -

 اینکه زنم خوابش برد. فقط اینکه...

مکثش در گفتن باعث شد ابرو در هم بکشم و 

 بگویم:

 فقط چی؟-

است یا شاید دلتنگی از چیزی  به گمانم آمد خسته

 روی صدایش اثر گذاشته بود.
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فقط اینکه دوست دارم این شبا تموم بشه و من تو -

 رو تو بغلم داشته باشم.

دانم برای چند هزارمین بار بدنم سرد و گرم شد نمی

 و از حرف شاهرخ عرق بر جبینم نشست... 

گفت با اینکه شاهرخ بی هیچ ابایی حرف دلش را می

مان نگذشته بود و آن طور د روز بیشتر از محرمیتچن

هم که باید عاشق، شیدا و واله نشده بودیم اما همین 

مان را بهم وابسته کرده بود. مدت زمان کوتاه، هر دوی

نه شاهرخ پسر هجده ساله بود که بگویم از روی شور 

زند و نه من مدام و شعف جوانی این طور حرف می

مان در سنی رفتم. هر دویمیبا احساساتم کلنجار 

بودیم که هم عقل و هم احساس را در کنار هم 
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گذاشته بودیم و با مدام حرف زدن توانسته بودیم 

 خیلی از خصوصیات اخالقی هم را درک کنیم.

این روزامون بنظرم خیلی رو سرعت افتاده. اما -

شناسمت. باهات احساس انگاری خیلی وقته می

 کنم.غریبی نمی

 نفسش را رها کرد. شاهرخ

فتانه موندم اگه رفتم اونور چطور قراره تحمل کنم -

بار تا زود کارا پیش بره و برگردم. هر چند با یک

 نیست. رفتن و اومدن تموم شدنی

شود. چطور دوری شاهرخ را تحمل دلم مچاله می

 کردم آن هم برای چند بار متوالی و چند روز؟می

 وابسته شدیم.ولی قبول کنیم خیلی بهم -
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 این وابستگی رو دوست نداری؟-

 جوابم مشخص بود.

 معلومه که دوست دارم.-

 به ناگاه پچ زد:

کلی  دونمای که میخواد فردا ببینمت. با قیافهدلم می-

 کنه!تغییر می

نرمک باال آمد و ابروهای پر و صورت پرم دستم نرم

را لمس کرد... خودم هم مشتاق دیدن خودم بعد از 

آورد طعم اصالح بودم. اما اینکه شاهرخ به زبان می

 دیگری داشت...

۹۱ 
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سکوت کردم و سکوتم او را باز هم به حرف زدن 

 وادار کرد.

 فتانه؟-

 اش را در ذهنم نقش زدم.چشم بستم و چهره

 بله؟-

 خواد!دلم بازم بوسیدنت رو می-

ای که بعد از و من پرت شدم به دو روز گذشته

د دعوت همراه با شاهرخ برای خوردن سفارش عق

ی باالی آن جاگیر ناهار به رستورانی رفته و در طبقه

ای که خالی بود و همین شدیم. رستورانی لژ دار. طبقه

هوا کنج خالی بودن باعث شده بود شاهرخ بی

هایم را ببوسد و من وا رفته روی صندلی باقی لب

 بمانم!
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های د. برگباز هم دستم روی شیشه بند شده بو

گر بودم و دلم هم به همان درختان توت را نظاره

 اندازه رنگ سبز شاد تن زده بود...

 هوا؟ بازم بی-

 اش لبان من را هم کش داد.صدای بلند خنده

 بار دیگه خودتم باید پایه باشی. نه این-

زد. دستانم حصار دستان شاهرخ را وجودم نبض می

رای این خواستن اما خواستار شده بودند. زود بود ب

 شناس خوبی نیست. هست؟دل که وقت

پوشی رنگ چشمات گم لباس رنگ تیره که میمی-

 شه، خیلی برام جالبه.هم تیره می
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مان را تغییر داده بودم اما دانم ناشیانه مسیر صحبتمی

های شاهرخ را دلم دیگر طاقت آن چنینی حرف

های ها هم از حرفنداشت منی که حتی شب

شوری شاهرخ در امان نبودم. شاهرخی که با وجود من

هایی را بزند که به حتم سنش حق داشت حرف

هایی که راه منتظرشان بود. اما هراس داشتم از حرف

 بردند...به جایی باریک می

شاهرخ نفسش را فوت کرد. گلویی تازه کرد و با 

 قاطعیت گفت:

حرف و عوض نکن دختر خوب. اگه ببینم هر -

 آمکنم میشیم یه بهانه جور میداریم اذیت میدومون 

گم اومدم دنبال زنم و میتون، زنگ میپشت در خونه
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زنم دلم براش تنگ شده و تلفنی حرف زدن هم 

 نتونست دردی از من دوا کنه! 

ام روی انگشتر نشانم نشست و با چشمان گشاده شده

 بهت صدایم در گوشی پخش شد.

 چی؟-

کنه چی شد! الن بشنوه فکر میآروم دختر. هر کی ا-

فقط گفتم اگه خیلی بهم فشار بیاد روز و شب 

فهمم. می آم دنبال فهمم. خوب و بد رو هم نمینمی

 رم پی احوال دل تنگم!زنم و می

۹۱ 
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رفت ای که میبا صدای زنگ آیفون، خواب قیلوله

ق شان نها را در بر بگیرد پرید و هر کدامتر بچهعمیق

 شان به هوا برخاست. و نوق

فریده جواب فرد پشت آیفون را داد و من کش چادر 

را دور سرم انداختم. مطمئن بودم شبنم و شایسته 

 اند. بدنبالم آمده

 هیساش رفت و با هیسفهیمه در پی خواباندن بچه

گفتن سعی در آرام کردنش را داشت تا از خواب 

اش کال نماند. از دقایقی قبل آماده بودم و نیمروزی

. فریده گوشی هر لحظه منتظر صدای زنگ آیفون

روی دستگاه گذاشت. لبخند هنوز روی لبش بود و 

 هایش. نشان از خوش و بش

 مامان بود که زودتر پرسید:
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 یده؟کی بود فر-

 فریده نگاهی سمتم انداخت.

 خواهرای آقا شاهرخن اومدن دنبال فتانه.-

اش را صاف و صوف مامان از جا بلند شد و روسری

 کرد.

 گرفتی بیان تو.خب دعوت می-

اش را از جلوی پشتی فریده خم شد و روسری

 برداشت.

 گفتم، گفتن دیر شده.-

مامان جلوتر پا درون راهرو گذاشت و من هم 

سرش. روی سکو چادر از روی بند رخت کشید پشت
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و روی سرش انداخت. در حیاط به اندازه کمی باز 

 .شده بود

 هایم.هایش را پا زد و من هم کفشمامان دمپایی

اد و زیها ابروهاتفتانه یادت نره، به آرایشگره بگی-

 نازک نکنه! 

 سر چرخاندم، کنارم با فاصله کمی ایستاده بود.

 .گمباشه می-

 همراهم شد.

آم آرایشگاه بهت سر منم یه نیم ساعت دیگه می-

 زنم. احتماال مادرشوهرتینا هم بیان واسه دیدنت.می

 هایم رنگ باخت.گونه

 ما هم از این روزا داشتیم.-
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. لبخند هولی زدم. مامان در حیاط را با خنده گفته بود

 . کردباز کرده و با خواهران شاهرخ احوالپرسی می

از رسیدن به مامان دست فریده را گرفتم. مقابلش  قبل

ایستادم و سد راهش شدم. استرس داشتم و کمی 

 خواستم!دلگرمی می

شم؟ اگه آرایشگره کارش فریده بنظرت خوب می-

 خوب نباشه؟

نمایی زد و سری به طرفین تکان داد. لبخند دندان

 دستم را به گرمی فشرد.

دت بودی و این همه دلشوره نداشته باش. خو-

شنیدی که شبنم چی گفت؟ گفت کار آرایشگره خوبه 

و شایسته رو هم برده بودن پیش همین. بعدشم برای 

جا. خوب نبود کارش واسه جشن عقدت برو همین
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بینی که خانواده ریم جای بهتر. میحنا و عروسی می

شوهرتم خداوکیلی خیلی خوبن و پایه پس استرس 

 .نداشته باش

دانستم و از برشان بودم اما انگاری میها را حرف

خواست! صورت شان را میهایم شنیدنمجدد گوش

ای روی صورت فریده زدم. این جلو کشیدم و بوسه

گفت اما بوهایی برده بودم روزها با اینکه چیزی نمی

راه نیست و این ی مادرشوهرش روبهکه احوال خانه

 پچ حرف زدنش با مامان مشخص بود!از پچ

 م. کنهات جبران میمرسی فریده ایشاال عروسی بچه-

 اخم شیرینی کرد.

 برو ببینم دیر شد.-

 چشمکی زدم و خودم را به مامان رساندم.
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در را بیشتر باز کرد. نگاه حیرانم روی شاهرخی بود 

که کنار ماشین ایستاده و دستانش را درهم گره زده 

ه دانم چقدر محو او شده بودم که سلقمبود. نمی

نامحسوس مامان به دستم خورد. نگاهش کردم. یک 

هایش کشید و زیر لبی زمزمه طرف چادر روی لب

 کرد.

 سالمت کو دختر؟-

پرید. چادر میان دستانم له و  هایمای وایی میان لب

سوزاند و لوردیده شد. آفتاب پوست صورتم را می

 من روی صورت شبنم و شایسته مکث کردم.

 سالم خوب هستین.-

ر دو خواهر نگاهی بهم رد و بدل کردند و ه

 لبخندشان عمق بیشتری گرفت.
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 داداش.سالم زن-

 سالم فتانه جان خودت خوبی؟-

 شان را دادم. جواب هر دوی

 سالم فتانه خانم.-

 آب دهنم را پایین فرستادم. 

 سالم آقا شاهرخ.-

 شبنم چادر زیر بغل زد.

روقته و خب حاج خانم اگه اجازه بدین ما بریم. دی-

کلی هم کار هست. فقط اینکه ما هم فتانه رو 

ریم. یه نیم ساعت یه ساعت ذاریم آرایشگاه و میمی

ریم دنبالش شما هم خواستین بیاین دیگه می

 .آرایشگاه
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تونم چندتا خدا خیرتون بده. با این پا درد نمی-

 کوچه باال و پایین کنم، دخترا هستن احتماال بیان.

 را جلو کشید و مودبانه گفت: شاهرخ کمی خودش

 آم دنبالتون.اگر بخواین ماشین هست می-

 مامان غرق لذت شد. 

قربون قد و باالت پسرم. منم خونه کار دارم و -

م بیاد دخترا هستن اونا شاید احتمالی مهمون هم واسه

 بیان.

 من در خدمتم اگر کاری بود بی تعارف بگین.-

رت مامان برای این را شاهرخ گفت و منتظر به صو

 شنیدن جوابش نگاه کرد.

 خدا خیرت بده حتما پسرم. برین در امان خدا.-
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مان سوار ماشینی بودیم که و کمی بعد هر چهار نفره

 راند.شاهرخ سمت آرایشگاه می

۹۲ 

شاهرخ ماشین را کنار خیابان متوقف کرد. آرایشگاه 

طرف دیگر خیابان بود و بنر بزرگش مقابل در نصب 

 شده بود.

 آم دنبالتون.کارتون تموم شد زنگ بزنید می-

 دستم روی دستگیره نشست.

 ممنونم آقا شاهرخ.-

 یه لحظه بمون فتانه جان کارت دارم.-
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شایسته و شبنم در جواب حرف قبلی شاهرخ چشمی 

گفتند اما شبنم قبل از اینکه کامل از ماشین پیاده شود 

 با شیطنت گفت:

طول نکشه ما تو آرایشگاهیم  زحمت زیادشاهرخ بی-

 ا خونههتا یکم توضیح بدیم توام حرفات رو بزن. بچه

ریزن بهم از شهرستان هم مهمون اومده سپیده رو می

 و مامان دست تنهان.

 خیلی خب شبنم. -

شبنم در ماشین را بست و شاهرخ وقتب از داخل 

ها به آرایشگاه مطمئن شد سمت من چرخید شدن آن

رفت. نگاهش پر از حرف بود. نگاهی که و دستم را گ

 درخشید.اما می

 دی؟فتانه یه قولی بهم می-
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 ام درهم شد.متعجب از حرفش چهره

 چه قولی؟-

 زبان روی لبش کشید.

 مراقب خودت باشی.-

 چشمانم خندید. لبانم هم.

 خواد بشه؟وا هستم دیگه. مگه چی می-

داد یای که باید دلم را قلقلک ماو هم خندید. خنده

 اما لرزاند!

منظورم اینه که وقتی رفتم برلین حاال هر چقدر کارم -

طول بکشه خیلی مراقب خودت و اون قلب مهربونت 

باشی. همین طوری معصوم بمونی. همین طوری ناب 

 و خاص.
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 های کوچک و بزرگ شده بود. دلم دچار پس لرزه

 بینی.من همیشه برای تو همینی هستم که می-

ای زد. من از حال باال آورده و رویش بوسهدستم را 

 کرد.دلتنگ روزی بودم که شاهرخ پرواز می

 برم؟-

 سر باال آورد و خیره و پر نفوذ دیدم زد.

رم حجره پیش آقام. منتظر رم یه سر میبرو من می-

مونم فقط یه بیست دقیقه قبل از تموم شدن زنگت می

 کارت زنگ بزن.

دستم را از دست شاهرخ ای گفتم و با اکراه باشه

 بیرون کشیدم.

 .چشم تو هم مراقب خودت باش-
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از ماشین بیرون زدم و شاهرخ برایم بوقی زد و دستی 

تکان داد. داخل آرایشگاه شدم و دلم پیش شاهرخ جا 

 . ماند

ی هاشود گفت با وسایلآرایشگاه بزرگی بود و می

 امروزی زیادی دیزاینش کرده بود.

 را با دیدنم جلو کشید. دختری جوان خودش

 سالم. -

 شایسته بود که گفت:

 اینم از عروس قشنگ ما.-

نگاهم به چشمان سبز دختر جلب شد. کمی دقت 

 آمد.کردم تا فهمیدم لنز گذاشته. بهش می
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ای که دستش را دراز کرده بود. دختر ریزه و میزه

 دست دادم.

 سالم عزیزم من ویدا هستم. -

 آمد. و سال خودم میسری تکان دادم. هم سن 

 م. فتانه-

 نگاه کاملی به صورتم انداخت.

 شم ابروهام زیاد نازک نشه.فقط اینکه ممنون می-

 چشم بر هم نهاد.

 خیالت راحت.-

 سمت وسایل روی میزش رفت.

 چادر و روسریت رو در بیار دراز بکش رو صندلی.-

 شایسته حین مرتب کردن چادرش گفت.
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یه نیم ساعت نهایت یک خب ویدا جان ما بریم -

 آیم. کاری با ما نیست.ساعت دیگه می

سمت صندلی رفتم و در همان حین چادر و روسری 

 از سرم برداشتم. 

 آویزون کن تو اون اتاق بغلی عزیزم. -

ای گفتم و قبل از داخل شدنم با شبنم و شایسته باشه

 خداحافظی کردم.

۹۳ 

عد این همه حاجی الاقل بهم بگو چطور شده که ب-

 مدت هیچ خبری نشده؟

حاج رسول تیز نگاهش کرد حمیدی که دل در دلش 

 جوشید.نبود و مثل سیر و سرکه می



 

Romanzo_o 470 

 دونی خبری نشده؟ از کجا می-

خواست رک و کالفه دست میان موهایش برد. نمی

پوست کنده حرف دلش را عیان کند برای مردی که با 

نگاهش انگاری در حال زیر و رو کردن فکرهای در 

 ی ذهنش بود. پستو مانده

خب پس چرا خبرا نپیچید چرا هیچ کس حرفی -

نزد؟ چطور شده ریش سفیدای محله بیخیال پول و 

ا معتمد محلی اونا دست شما طالها شدن؟ خوده شم

 امانت بودن پ...

های تسبیح را میان حرفش پرید. با حرف حمید مهره

کرد. هنوز هم خودش را تر از نخ رد میپر سرعت

داند. شرمنده کسانی که پول و طالهایشان شرمنده می

دار خوبی نشده بود! هر را به او سپرده بودند اما امانت
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ی ساده بود اما در باطنش اچند دزدی در ظاهر دزدی

های کثیفی داشت! مدرکی که به او خبر از سیاسیت

سپرده بودند اما خودش هم آن زمان بی خبر بود از 

بمبی که ضامن برای کشیدن نداشت! مدرکی که 

های کله گنده را در خودش مخفی کرده اسامی آدم

های هایی که حاذقانه در مملکت در رستهبود. آدم

اشتند و خودشان را پشت محاسن و مختلف دست د

! هیچ وقت هم نتوانست عبا و عمامه پنهان کرده بودند

بفهمد آن زنی که خودش را با چادر مشکی پوشانده 

بود چه کسی بود! کسی که آن مدارک را بدستش 

سپرد و تاکید داشت بدست کسی نرسد حال مدارکی 

توانستند مجلس یک کشور را گم شده بودند که می

 فیکون کنند!کن 



 

Romanzo_o 472 

صالح نیست پی این قضییه باشی داماد آ ِسد حسین! -

ای که منم بی خبرم فقط به منم تفهیم کردن پی قضییه

 بوهای خوبی نداره نباشم! توام پی شنفتن بوها نباش! 

شد گردان حیاتی حمید اما دردش حامد بود! مگر می

ای که حاجی از چون مملکت پی ریز و درشت دزدی

کرد نباشد؟ تن آن محتاطانه عمل میو چرای گف

 دردش حامدی بود که قفل این حجره را شکسته بود! 

گم خوده کسایی که حاال این یه کلوم بهت می-

پرونده دستشونه از همه چی باخبرن! حواست و بده 

پی کارت و نیفت دنبال شره ماجرا! که بیفتی پای 

ا پی نتر از ایو بدون خیلی قبلشه! اینخودتم گیر می

 ماجراهایی رو گرفتن که تو شاید االن خبردار شدی. 
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هایش به عرق نشسته بود و حاجی حمید شقیقه

 دستمال روی جبینش کشید. 

های داماد ارشد آ ِسد امروزش هم با دل نگرانی

حسین گذشت! کسی که برای برادرش سنگ به سینه 

 زد!می

پس چطور دستگیر نکردن همون کسایی که دزدی -

 ؟ اونم بعد یسال.کردن

رسول دستمال را درون جیب کتش سر داد.  حاج

تسبیح دست گرفت و کمی نگاه به حمیدی انداخت 

که هول شده بود و در پی فهمیدن ماجرا. اما در هول 

شد. آن هم بعد یک و وال بودن حمید را متوجه نمی

سال پی ماجرایی را گرفته بود که اهالی بازارچه تقریبا 
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ه بودند. این وسط خودش هم از جریانات از یاد برد

 بی خبر بود. فقط رفتار حمید کنجکاوش کرده بود!

ایه که اهالی ت برای دزدیخلق خدا این دلشوره-

همین راسته بازارچه فراموشش کردن؟ چی شده که 

 افتادی پی دونستن ماجرا؟ 

 شک کرده بود. به حاالت حمید و... 

بود از همین ای در سرش زده شد. شنفته جرقه

ها. حمید داماد بزرگتر آ ِسد حسین برادری بازاری

 دست کج دارد و حال...!

حمید نادم از آمدنش و گیر افتادنش در مخمصه 

 سواالت حاج رسول بنی اعتماد!

 از جا بلند شد. 
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 ی شلوارش کشید.اش را روی راستهدست عرق کرده

تون شدم حاجی. چیز مهمی نبود فقط شرمنده-

 خواستم مطلع بشم. 

 حمید رفت و حاجی خیره به رفتنش!

۹۴ 

گرفت از دامادها و سفره پهن بود. فتانه رو می

اش پایین اش تا ابروهای تازه اصالح شدهروسری

 آمده بود. 

. هنوز آ ِسد حسین و حمید داخل خانه نیامده بودند

حرف از ماشینی که عصری برای سجاد و عباس 

 زدند وشان سپرده شده بود حرف میتعمیر به دست

 کوبیدند. ثریا غرق تماشایها قاشق به بشقاب میبچه
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پدر ساالر بود. فرگل به جان ترشی بادمجان  فیلم

افتاده و فریده و فهیمه از فردا بحث به میان کشیده 

وه مدل بودند. از آرایشگاهی که وقت گرفته و از نح

 کردند.شان صحبت میآرایش

آ ِسد حسین نگاهش و حواسش در ظاهر به آسمان 

بود! ذکری زیر لب هجی کرد و بعد آن حمید را 

 مخاطب گرفت.

 ش.گفت رفتی حجرهحاج رسول می-

رسول کرد حاجحمید نفسش گرفت! فکرش را نمی

اعتماد به این زودی سراغ آ ِسد حسیِن پدرزنش بنی

 برود!

 گفت پی ماجرای دزدی یه سال پیش و گرفتی.می-

 گوشه چشمش پرید!-
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 گفت...می-

 مکث کرد. سر به سمت حمید چرخاند.

 گفت ترسیده بودی.می-

آ ِسد حسین مثل همیشه با آرامش و طمانینه حرف 

زد اما گویی امشب پشت این آرامش طوفانی می

 خوابیده بود!

گرفت. حمید از نگاه منتظر آ ِسد حسین سر باال 

 اش کشید.دستی به ریش و سیبیل مشکی

 چیز خاصی نبود سید. یه پرس و جو بود.-

دانست یه پرس و جوی ساده نبود! خودش هم می

ها بود! حامد بود! حامد در گلویش چیزی فراتر از این

 انداخت! گیر افتاده و دلش را چنگ می
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 یه پرس و جوی ساده انقدر هراسونت کرده؟-

دانست چطور این ن انداخت. نمیحمید نفس بیرو

. انگار در این مسئله مستاصل افتضاح را جمع کند

 شده بود! 

 هراسون نیستم سید. فقط دنبال یه... -

آمد تا وقتی که آمد! نمیی حرف به دهانش نمیادامه

 ود!اش مانده بزیر نگاه برنده سید نفسش َپِس سینه

شده که حیرونی؟ چی هست این میون که چی-

 شه؟زبونت به گفتن باز نمی

آورد. سر پایین انداخته و دست دور دهان طاقت نمی

داند اما احترامی میکشد. بیاش میخشک شده

 کند!خودش را خالص می
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کردم و مهم نی سید، مهم بود حتمی دهن وا می-

 و تنگ نکن مرد خدا. گفتم. ُخلِقتمی

آ ِسد حسین تسبیحش را داخل جیب شلوارش 

 های سرآستینش را باز کرد.ت و دکمهگذاش

از این خوف دارم که روزی نتونیم سر باال بگیریم و -

این میون با حق و ناحق، با حرف رو حرف گذاشتن 

 ش دامن گیرمون کنه. زندگیایی رو نابود کنیم که آه

 ی معذب حمید انداخت.نگاه در چهره

 ملتفتی که؟-

 حمید سر باال و پایین کرد.

کن اون شیر آب و تا با دست و بال تمیز  حاال باز-

 بریم سراغ برکت خدا!
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۹۵ 

 یاد دارم که شبی همدِم پـروانه شدم

 شدم میخانه و ُمطرب ٔ  فارغ از زمزمه

 همچو پروانه پریشان شدم و خانه خراب

 ناب ٔ  او چو ما گشته غزل خوان و پِی باده

 پیِر میخانه بگفتا که غمت از سِر چیست

 ستما و دِل پروانه یکی ٔ  گفتمش قصه

 هـر دو بر کوی نگاری نظر انداخته ایم

 هر دومان کرده وفا و به جفا ساخته ایم

 شمِع بی مهر و محبت دِل پروانه شکست

 بگسست پیمان ٔ  رشته ما ٔ  یاِر دیوانه

 دل ز بی مهرِی یاران شده بیمار و پریش
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 غیِر پروانه کسی نیست بگویم غِم خویش

 حافظ

 فتانه

م به جمعی بیشمار بود که برای شرکت در جشن نگاه

های عقد من و شاهرخ گرد هم آمده بودند. نگاه

ی زیادی رویم سنگینی می کرد که از اقوام و غریبه

 ی شاهرخ بودند.دوستان خانواده

گل را روی پاهایم گذاشته و برای دقایقی به دسته

 رفتدستانم استراحت دادم. همه چیز خوب پیش می

دیگر استرسی نداشتم. آرایش صورت و موهایم و 

ساده و زیبا بود اما با این وجود تغییر زیادی کرده 

گاه از وسایل آرایشی استفاده نمی بودم منی که هیچ

کردم حال این تغییر چند برابر مامان و خواهرهایم را 
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به وجد آورده بود. فرنگیس خانم همان اول ورودم با 

و الحول وال قوه اال باهلل شاهرخ اسپند دود کرده 

خوانده بود. اما دلش طاقت نیاورده و نیم ساعت بعد 

از ورودمان هم اسپند دود کرده بود. بر خالف تصورم 

سودابه و مادرش هم آمده بودند اما گوشه اتاق 

پذیرایی را انتخاب کرده و نشسته بودند و خودشان را 

ص کردند! مجلس با رقدر شادی و کارها دخیل نمی

شایسته، شبنم و سپیده گرم بود. فرگل خودش را 

پای داد و فریده و فهیمه هم همآهسته تکان می

رقصیدند و دخترهای جوان را هم شایسته و شبنم می

کردند. موسیقی به یک برای رقصیدن دعوت مییک

شادی از اکو در حال پخش بود و همه چیز همانی 

دلی ناآرام کردم... ولی این بین بود که تصور می
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. کرددل میداشتم. دلی که از رفتن شاهرخ از حال دل

شاهرخی که سه روز دیگر پرواز داشت و من تا 

رسیدن سه روز دیگر هزاران بار بر حوالی سرزمین 

دلتنگی پرواز کرده بودم. خبرش را دیشب شاهرخ 

پای تلفن داده بود و من نفسم بند آمده بود. هر دو 

دانستیم که پایان ا این را هم میغمزده شده بودیم ام

این دلتنگی به حتم شادی رسیدن دوباره خواهد بود. 

داد و رفت، کارهایش را انجام میشاهرخ می

گشت و با هم بدنبال ماجراهای زندگی برمی

مان مشخص بود و رفتیم. هر چند خانهمان میمشترک

های همین خانه مانند قرار شده بود در یکی از طبقه

س بزرگتر این خانه ساکن شویم. سپیده و شکیبی عرو

اند. شبنم و فریده ست عروسی کردهکه چند سالی
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میانه مجلس برای رقصیدن را ترک کرده و سراغ 

. شاهرخ در جمع مردانه بود و روندپذیرایی کردن می

گلم را مجدد آمد. دستهعاقد تا یک ربع دیگر می

اش دادم که های رز آبیدست گرفتم و نگاه به گل

. ای رنگم داشتندخوانی قشنگی با لباس فیروزههم

 های رزهای ریز و کوچک سفیدی که میان گلشکوفه

خودشان را جای داده بودند و در کل طرح زیبایی را 

 گل داده بودند.به دسته

ای گل سرگرم کردم که برای لحظهخودم را با دسته

ترهای جوان ها و دخهمهمه شد. سر باال گرفتم و زن

را در حال پوشیدن چادر و روسری دیدم. سر 

ای را دیدم که مقابل در چرخاندم و شبنم و شایسته

اند و با لبخند با کسی صحبت ورودی خانه رفته



 

Romanzo_o 485 

کنند. فریده در حالی که چادر روی سرش می

انداخت مقابلم پشت میز جلو مبلی ایستاد و با می

 عجله گفت:

 آد تو.داره می فتانه پاشو آقا شاهرخ-

۹۶ 

ای گفتم. از جا بلند شدم و چشم درشت کردم و باشه

لباسم را مرتب کردم. فرنگیس خانم باز هم بساط 

بار آن را بدست شایسته اسپندش را علم کرد و این

ای بعد شاهرخ یااهلل گویان وارد شد. با سپرد. دقیقه

 . پوشیده در کت و شلوارسری که پایین گرفته بود

رنگ لباس من. غرق لذت شدم مشکی و پیراهنی هم

کرد و وقتی او را با قد و قامتی دیدم که دلبری می

. ته ریشش را زده و موهایش را کمی چشم را خیره
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باالتر از حد معمول روزهایش شانه زده و آراسته بود. 

صدای کل کشیدن و هلهله بلند شده بود و شاهرخ از 

 گذشت.رسیدن به من می میان زنان و دختران برای

کرد و شایسته شبنم نقل و شکالت در هوا پخش می

با دست دیگرش برگ گل. کمی مانده بود شاهرخ 

برسد که دست دراز کرده و دستش را میان دست 

 ظریفم گرفتم.

دستم را محکم گرفت و دلی که برایش تنگ شده بود 

 را قرص کرد و به مرادش رساند. کنارم ایستاد. قدم با

 اش بود... وجود کفش پاشنه بلند تا سرشانه

های . میان گلدیدمخودم را میان دشتی سرسبز می

کرد... مردی وحشی و هوایی که خنکایش مستم می

کنارم بود که به وجودش ایمان داشتم. به بودنش و به 
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کوه و پناه بودنش... شاهرخ در همین چند روز من را 

ی وجودش، وابسته خودش کرده بود. وابسته

هایش... دومین هایش و بوسههایش، شیطنتحرف

اش را روی دستم و مقابل آرایشگاه زده بود. بوسه

ته ام کاشسومین بوسه را در آرایشگاه و روی پیشانی

 بود... 

اش دستمال از جیب کتش بیرون آورد و روی پیشانی

 کشید. 

شد. هی دیگه داشت اعصابم اون پایین خورد می-

 صلوات. سالم و 

صدا کردم. سرم را کمی کنار صورتش ای بیخنده

 بردم.
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خواست بیای این باال ببینی چه نگو که دلت می-

 خبره.

صورت برگرداند و خیره به چشمانم با حفظ لبخند 

 کوچکش پچ زد:

 خواست فقط بیام و تو رو ببینم! دلم می-

باره حجم زیادی از زند و به یکدلم غنج می

مان فرود ها روی سر و صورتنقلها و گلبرگ

بندم و صدای شاهرخ دلم را هم به آید. چشم میمی

 اندازد.خنده می

 کورمون نکنن حاال! این کارا چیه آخه.-

با حس اینکه دیگر خبری از نقل پاشیدن نیست چشم 

مان در حال خندیدن بودند و باز کردم. خواهرهای

رنگیس تر در حال دایره زدن بود. فطرفکسی آن
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خانم را دیدم که در حال رقصیدن است و لبانش به 

شادی از هم باز شده. دقایق و لحظات شیرینی بود که 

کردم برای روزهای مبادایی که چه در خاطرم ثبت می

دانستم برخالف این روزهای شاد خواهند می

 گذشت... 

شاهرخ کیف پول چرمش را از داخل جیب کتش 

آورد و کمی جلوتر و به بیرون کشید. چند تراول در

سختی به دستان فرنگیس خانمی سپرد که از گرفتن 

کرد. شایسته و شبنم هم کنار ها ممانعت میآن

خانم رفته و شروع به رقصیدن کردند. فرنگیس

ها داد و مجدد کنارم ایستاد شاهرخ شاباشی هم به آن

ها گذشت و و دستم را گرفت. دقایقی به رقص آن

مجالی برای نشستن پیدا کردیم. من و شاهرخ هم 
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زدیم. از چفت هم نشسته بودیم. از آینده حرف می

های از ته کشید. از خندهروزهایی که انتظارمان را می

هایی که باید کردیم. از گردشدلی که باید می

 رفتیم. از...می

 ای که داشتیم.از هزاران حرف ناگفته

۹۷ 

عاقد را اعالم  قدری سرگرم هم شدیم که ورودآن

کردند. با کمک شاهرخ شنلم را تن زدم. کاله شنل را 

ی آخر و قبل از ام پایین کشیدم. لحظهتا روی چانه

ای افتاد اینکه کاله صورتم را بپوشاند نگاهم به سودابه

که با چشمانی پر و صورتی بی روح و رنگ در حال 

خواست فکری که تماشای من و شاهرخ بود. دلم نمی

خواستم ذهنم خطور کرده را وسعت دهم. نمیبه 
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کشید! شاهرخ وقتی آتش حسرت در قلبم زبانه می

ها و برای من بود و من برای شاهرخ... مابقی حرف

مان روی ها جایگاهی نداشتند وقتی هر دویحدیث

مان چتر گسترانیده بودیم. صدای عشق نوشکفته

 موسیقی قطع شده بود و از حجم صداها کاسته. 

دیدم که مردها داخل شده و من زیر چشمی می

ی عقد نشسته و سفره ها مقابلتعدادی از آن

شان هم در راستای شاهرخ نشسته بودند. تعدادی

عاقد با سالم و صلواتی شروع به صحبت کرد و بعد 

از آن شروع به خواندن آیات. باالی سرمان پارچه 

د که وگرفته و شروع به سابیدن قند کردند. فریده ب

ای از هایم گذاشت. صفحهکتاب قرآن را میان دست

آن را باز کردم و با شاهرخ شروع به خواندنش 
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خواستم عاقبت من و شاهرخ کردیم. در دل از خدا می

مان را همیشه پایدار نگاه دارد ، عشقرا ختم بخیر کند

. اشک در مان را سرشار از خوشی کندو زندگی

ها بودم. من در اوج آسمانچشمانم حلقه زده بود و 

شاهرخ از زیر قرآن دستم را گرفته بود و آسایش را 

خواست. کرد. عاقد اجازه را از من میمهمان دلم می

ها به دشت رفتم. بار اول گذشت و من پی چیدن گل

بار دوم پی رفتن گالب بودم و بار سوم قبل از گفتن 

. تای روی لباسم گذاشجوابم آقا میرفتاح زیرلفظی

. با آرامش ی مخملی و قرمز رنگ سرویسی بودجعبه

 قرآن را بسته و بوسیدم.

شاهرخ قرآن را روی رحل داخل سفره گذاشت. 

 نفسی تازه کردم.
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 ی پدر و مادرم و بزرگترای مجلس بله.با اجازه-

صدای آرام و ضعیفم سکوت جمع را شکست. حال 

آمد. صدای هلهله و کل کشیدن و دست و سوت می

قد جواب شاهرخ را هم پرسیده و با جواب شاهرخ عا

 من زن رسمی، عقدی و شرعی شاهرخ شدم.

 آه ، بگذار گم شوم در تو

 من ٔ  کس نیابد دگر نشانه

 روح سوزان و آه مرطوبت

 من ٔ  بوزد بر تن ترانه

 باز ٔ  آه ، بگذار زین دریچه

 خفته در پرنیان رؤیاها

 با پر روشنی سفر گیرم
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 اهابگذرم از حصار دنی

 خواهمدانی از زندگی چه می

 من تو باشم ، تو ، پای تا سر تو

 زندگی گر هزار باره بود

 بار دیگر تو ، بار دیگر تو

 #فروغ_فرخزاد

 «از دوست داشتن ــ دفتر اسیر»

۹۸ 

ام بدنبال همدلی تمام عیار بودم من در تمام زندگی

کسی که بتوانم با او طعم خوشبختی گمشده دیگر 

ام را بچشم. با او دیوانه بازی کنم و با او به هر زندگی

خواهم برسم. از یک جایی به بعد روح چه که می
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شود ی یک همدل و همدست جنس مخالف میتشنه

شاهرخ ُبعد دیگری از من و من آن را یافته بودم. کنار 

کرد. ُبعدی که دوستش داشتم. در نمایی میرخ

اطمینانم با عشقی که بین من و شاهرخ در جریان بود 

شد. در هر حال این ها ممکن میی غیر ممکنهمه

عشق میسر شده بود واقعیتی که باورش داشتم. 

های و خانه خالی از مهمان مهمانی تمام شده بود

ی قا میرفتاح و فرنگیس خانم خانوادهدعوتی بود. آ

من را برای شام دعوت گرفتند. شامی که از بیرون 

ی سفارش داده و برای من و شاهرخ اما در طبقه

ای مهیا کرده بودند. بزمی خالی این خانه بزم دو نفره

که به گفته خودشان به یادگار بماند. چون شاهرخ سه 

مدت  رفت و مشخص نبود تا چهروز دیگر می
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خواستند با این کار من و کارهایش به درازا بکشد. می

شاهرخ بیشتر در کنار هم باشیم و شب مهمانی 

عقدمان نیز را با هم بگذرانیم. فرنگیس خانم به مامان 

دن من ی مانو آقا میرفتاح به بابا گفته بودند که اجازه

ها بمانم. ی آنرا بدهند تا من یک امشب را در خانه

ی مامان جا خورده بود و نتوانسته بودم چهرههر چند 

بابا را هم تخمین بزنم اما قبول کردن این موضوع 

ها در بین شان سخت بود چرا که حرف و حدیثبرای

کرد! موضوعی که هیچ مرسوم ها بیداد میهمسایه

 نبود! 

ی خالی در حاشیه این مسائل اما من فکرم به طبقه

برای من و شاهرخ کمی ای که . طبقهاین خانه بود

اش کرده بودند تا شام را خورده و ساعاتی هم آماده
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با  در کنار هم بگذرانیم. هیجانی که ترس و شیرینی

 هم داشت! تنها بودن با شاهرخ...

 داداش؟زن-

 با صدای شایسته سر باال گرفتم.

 بله؟-

 دست روی پاهایم گذاشت و مقابلم خم شد.

پله منتظرته تا برین باال. داداشم اون بیرون تو راه-

ست. مامان خیالت راحت باشه اونجا چیده شده

ذاشت تا اگه مهمونی زیاد همیشه اونجا رو آماده می

بود اونجا هم وسیله ایاب و ذهاب باشه. لباسای 

خودتم اونجا گذاشتیم راحت عوض کن. بعدشم 

اینکه دیگه داداش شاهرخم که غریبه نیست شوهرته 

و باز کن. حتی اگه خواستی وسایل با کمکش موهات
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حموم هم هست راحت دوش بگیر تا شام هم خیلی 

 . شبنم هم براتون خوردنی گذاشته. مونده

 وِمنی کردم و گفتم:ِمن

 شه! شایسته جون... حقیقتا اینکه... خیلی شرمم می-

 .شایسته لبخندی زد و دستم را فشرد

شه از شوهرت؟ زنا که اینجان، از چی شرمت می-

مردا هم پایینن. در ضمن من و شبنم و سپیده هم 

همچین روز و شبی رو گذروندیم. تو که استثناء 

داداش. خیالت راحت باشه مامان و بابات نیستی زن

هم با امشب موندنت اینجا موافقت کردن. نگران چی 

 هستی دیگه؟ 

رفش به شوخی زمزنه چشمکی زد و در انتهای ح

 کرد:
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فقط امیدوارم داداشم باهات کاری نداشته باشه که -

 مامانم صبحی براتون کاچی بپزه! 

 هینی گفتم، چشم بستم و سر پایین گرفتم.

وای نگاه چه سرخم شده! بابا شوخی کردم. برید دو -

کنه؟ تایی خوش باشید ها! مگه آدم چندبار عقد می

نه چمن زیر پاش سبز پاشو دیگه داداشم علف که 

 شد. پاشو کمک کنم شنلت رو تنت کنی.

رزید لبزاق دهانم را پایین فرستادم و با پاهایی که می

 ایستادم.

۹۹ 

با کمک شایسته شنلم را تن زدم. مامان، فریده، فهیمه 

و فرگل کنارم آمدند. شایسته ببخشید کوتاهی گفت و 

 رفت. فریده بود که فورا زمزمه کرد:



 

Romanzo_o 500 

دونی احتیاج به گفتن نیست فتانه دیگه خودت می-

مراقب خودت باش! مامان به مادرشوهرت هم گفت 

 قبل ناهار شاهرخ بیارتت خونه.

دستم را باال بردم. صدای جیرینگ جیرینگ النگوهای 

ام را از وجود کادویی به صدا در آمد. روی پیشانی

 چند تار موی چسبیده خالص کردم.

غلش زد و دست روی دست مامان چادر زیر ب

 گذاشت. 

فتانه مادر هنوز درمونگاه نبردمتا خودت حواست -

 باشه!

 گوشه لبم را گزیدم.

 چشم مامان.-
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فرگل اما با خباثت نگاهم کرد! لبخند روی لبش دهان 

 کرد!کجی می

 گم خوش بگذره.من که می-

فهیمه اخطار گونه صدایش زد و بعد هم رو به من 

 کرد:

ها! یه چیزی بشه خدا حواست باشه فتانه تو رو-

دونی ها رو بست. خودت میشه دهن همسایهنمی

 که؟ 

ها سر باال و پایین کردم. استرس داشتم و این حرف

 . زدهم به بیشتر شدنش دامن می

 مامان دستم را گرفت.
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برو در پناه خدا. واال من که سه تا دختر شوهر دادم -

فقط داماد تا موقع شام  اما از این رسما نبود. رسمه که

پیش نامزدش بمونه اما مادرشوهرتینا سوای این رسما 

س دیگه دارن. ولی خب شوهرتم فرنگ رفته

خوام با این جور هزارجور زن رنگا وا رنگ دیده نمی

رسما فردا پس فردا حرفی شد بگه نذاشتین زنم کنارم 

 باشه.

آمد و فقط در سکوت هیچ حرفی به دهانم نمی

 ش سپرده بودم.محض گو

گه. شوهرت خارج رفته و خب مامان درست می-

حتمی یه انتظارایی هم داره. االنم برو دیگه حسابی 

 معطل شد.
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ای سمت مامان دستم را ول کرد و من با خداحافظی

. قرار بود در ورودی خانه رفتم. اما دل در دلم نبود

 کنار شاهرخ امشب را سر کنم؟

 بردم بیشتر تپشا پی میهر چه بیشتر به عمق ماجر

هایم نامطمئن بود. نه از اینکه از گرفتم... قدمقلب می

خ مان رشاهرخ بترسم از اتفاقاتی که ممکن بود بین

 دهد وهم داشتم... 

باز خانه را بیشتر باز کردم. پشت شاهرخ به در در نیمه

بود. پا روی پاگرد که گذاشتم توجه شاهرخ هم جلب 

گویی باورش را نداشت من با او  چرخی زد.شد و نیم

کرد. همراه شوم که با شوک و تعجب نگاهم می

دستش را از جیب شلوارش بیرون کشید و دستم را 

 گرفت. 
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چشمانش برق خاصی داشتند مردی که در کنارش 

 دیدم!زورترین میخودم را بی

 بریم؟-

فقط توانستم سر تکان دهم. با دستم آزادم پایین لباس 

های فرش شده  گرفتم و همراه هم از پلهرا کمی باال

کوبید و بدنم یخ کرده باال رفتیم. قلبم در دهانم می

 بود...

۱۱۱ 

گفت و همین نگفتن سرمای وجودم شاهرخ هیچ نمی

ها که به انتها رسیدند شاهرخ . پلهرا بیشتر کرده بود

 دست دراز کرد و دستگیره در خانه را پایین کشید. 

خواستیم بریم داخل هر دومون با هم  مامان گفت-

 ای؟پاهامونو بذاریم. آماده
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 اش انداختم.نگاه مختصری به چهره

 باشه.-

 حاال پاتو بیار جلو.-

 جلو بردم و خودش هم. 

 یک دو سه. حاال.-

ای که به گمانم با هم پا درون خانه گذاشتیم. خانه

ن مای که قرار بود حضور مان نیز بود. خانهخانه آینده

 ای که...و شاهرخ را بیشتر درون خود ببیند. خانه

شاهرخ در خانه را بست. دستم را اما رها نکرد. 

اش مقابلم ایستاد. هیجان داشت و این از چهره

ی زیر گلویم را مشخص بود. دست باال آورد و گره

. دستم را رها کرد و شنل را از تنم بیرون باز کرد
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ت اما انگار من گیر کشید. خانه هوای مطلوبی داش

 های طبیعی روسیه گیر افتاده بودم!یخچال

ی فرش و مقابل پشتی گذاشت. شنل را روی کناره

خودش را کنار کشید و کتش را از تنش بیرون کشید 

 و کنار شنلم قرار داد.

 ش با پایین فرق داره.اینجا هم قشنگه. فقط نقشه-

م از حرف را گفته بودم تا بلکه خودم را رهایی ده

ام وحشتناک باال و پایین امانم. سینههجوم هیجان بی

 شد...می

آره فرقش اینه که اینجا سه خوابه در اومده، پایین -

ا خواب. یه سرویس مستر هم تو یکی از اتاقدو خوابه

 هست. 
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با هر دو دست پایین لباس را باال گرفتم و در پی 

دم که دیدن خانه رفتم اما خودم هم به خوبی واقف بو

 توانم تا صبح از شاهرخ فراری باشم!نمی

که ست. با اینماشاال فرنگیس خانم خیلی با سلیقه-

 چندان وسایل نداره اما قشنگ چیده شده.

سرم شنیدم و صدای شاهرخ را با کمی مکث از پشت

بیشتر یخ کردم! حاال پاهایم ناخودآگاه مسیر اتاق 

 خواب را پیش گرفته بودند!

 .ه که تو رو برای من پسند کردهش خوبسلیقه-

لبانم را غنچه کردم. اگر بگویم حرفش به مذاق دلم 

 خوش آمده بود انکار نکرده بودم! 

سر خواب شدم. دست شاهرخ از پشتداخل اتاق

 کلید روشنایی برق را فشرد.
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اتاقی بود نه متری. کمد دیواری سه دری داشت و 

 پایین آن هم چندین کشو.

 هامون.ذاریم واسه یکی از بچهمیاینجا رو -

هایم گرفتم... رویای قشنگی بود اما لبم را میان دندان

 حال فقط شرم بود و شرم...

چرخی زدم و از اتاق بیرون رفتم. اتاق دیگری بغل 

 دستش بود. باز هم شاهرخ کلید برق را فشرد.

 اش بود. این اتاق هم مثل اتاق کناری

 بود.ها متفاوت فقط جای پنجره

 هامون.اینجا هم واسه یکی دیگه از بچه-

. هایم بیرون از اتاق کشیده شدندگردن خم کردم. قدم

راهرو را طی کردند و به اتاقی که انتهای راهرو بود 
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اش را باز کردم. چراغش روشن رسیدند. در بسته

 مانده بود. 

ی بزرگش مقابل دیدگانم قرار در نگاه اول پنجره

کاری ای که مقابلش آینهدیواری گرفت و بعد کمد

خواب بود که دریافتم شده بود. در دیگری داخل اتاق

 همان مستر است...

 اینجا هم... اتاق خودمون...-

سری چپ و راست کردم. باز هم تشخیصم فرار 

کردن بود تا ماندن در اتاق... چرخی زدم اما دیگر راه 

ین تا پایفراری نبود. شاهرخ مقابلم ایستاد و از باال 

نگاهی انداخت. دستانش را جلو کشید و بند دو 

 طرف کمرم کرد.

 کنی دقیقا؟از چی فرار می-
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نگاه دزدیدم و نگاهم شاپرکی شد و روی دیوار 

 نشست.

 از... هیچی...-

ام کرد. سرم را یک دستش را جدا کرد و گره زیر چانه

 سمت صورتش چرخاند و خودش را جلوتر کشید...

منم و تو. منی که شوهرتم و تویی که زنمی. ُمهرش -

 ست و هنوز خشک نشده. هم تازه

 ها خوف کرده بودم...دانستم... از اتفاقی ورای اینمی

دستش را بیشتر پیش برد و دور تنم حصار کرد. حاال 

 کامال در انحصار خودش بودم...

ام پس کشید. خزید و زیر دستش را از زیر چانه

 ام روی گردنم گذاشت. یون شدهموهای شین
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 ...او تنوری سوزان بود و من کوهی یخ

 خوش اومدی به دنیای شاهرخ...-

 هایم آرام گرفتند. هایش روی لبلب

اش را جواب دادم و فقط بار بوسهچشم بستم و این

ها ختم شوند این امید را داشتم که به همین بوسه

 اما...!

۱۱۱ 

** 

بود یا بیدار در حال حاضر  تصویر مقابلم خواب

ی ادراکم یخ زده بود. درکی از آن نداشتم وقتی قوه

تصویر مقابلم دختری بود با لباسی که در باد آسمان 

رقصید و مقابلش مردی بود شبیه به توفان و یا می
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شاید هم تندباد و من از این تندباد هراس داشتم. 

تندباد حتی اسمش هم مخرب بود! هوای گرگ و 

هایی که زمین و آسمان را برق ش و رعد و برقمی

ام زدم و چشمان ریز شدهانداختند! نفس نفس میمی

هایم یک به حاصل شالق موها روی صورتم بود. قدم

جلو بود و دو به عقب. صدای مرد بلند شده بود. 

 کشید. صدایی که خنج به وجودم می

 فتانه...-

ا رهم گلویمدهانم خشک بود. آب دهانی نبود که بخوا

 تر کنم.

 فتانه...-

و بعد دستی انگاری از غیب رسید! چنگ به پشتم زد 

 و من میان آسمان و زمین معلق ماندم!
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 عزیزم!-

گیج بودم. دستم بند گلویم شد. تعریقم گرم و داغ 

 نبود! سرد بود. 

 خانومم.-

دستم باالتر آمد و روی چشمانم نشست. زمان برد تا 

زد، شمان چشمک زنم دو دو میموقعیتم را بسنجم. چ

لرزان لرزان خودش را باال کشید و در یک جفت 

 چشم نگران پرسه زد.

 خواب دیدی خانمم.-

خواب بود. خوابی که زمان ایستاده و من در گویی 

ای از تندباد و هوای آخرالزمانی گیر افتاده بودم. شیشه

اهرخ ی شی برهنهانگشتان کشیده و ظریفم روی سینه

 آمدند.فرود 
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 خواب بدی بود.-

گردی صورتم غلت خوران تا پایین  عرق از کنار

گردی صورتم پایین آمد. انگشتانم روی موهای 

 ی شاهرخ مشت شدند.سینه

 نفس بودم! نفس نداشتم شاهرخ... بی-

فقط دیوارکوب روشن بود. لبخندی به صورت 

 ام زد.ترسیده

 رم برات یه لیوان آب بیارم. می-

اش جدا کرد. موهایم از نرم از روی سینهدستم را 

تعریقم خیس شده و پشت گردنم چسبیده بود. 

خواستم به فکرهایی بها بدهم که ممکن بود از نمی

یکه به دو کردنم ساعاتی قبل با شاهرخ بود وقتی که 

خواست رفع لتنگی کند. من من مخالف بودم و او می
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 مخالف یکی شدن در شب عقدمان بودم و شاهرخ

کار... صدایم از گلو که درآمد شبیه  مصمم برای این

 آمد.صدایی بود که از ته چاه در می

 شاهرخ اشتباه کردیم... نباید...-

آمد. اما شاهرخ را کالفه کرده بود. حتی به دهانم نمی

 کنارم روی تشک نشست. جدی گفت:

 بخور از این آب.-

اش حضور داشتند و ی پایین این خانه خانوادهطبقه

 ی سستم... من... وای از اراده

هایم چسباند و من . خودش به لبلیوان را بدستم نداد

دو سه قلپی خوردم. سر کنار کشیدم و شاهرخ هوفی 

کشید. لیوان آب را جایی باالی سرم گذاشت. در 

 نگاهم خیمه زد. 
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بزنه وقتی من با زنم تونه حرفی فتانه کسی نمی-

فهمی؟ عقد دائممی. نکنه منتظر بودن خوابیدم! می

شب عروسی دستمال بدم دستشون یا ببرم برگه 

غیرتم که از سالمت بکارت بگیرم؟ انقدر بی

ترین مسائل زنم کسی رو باخبر کنم حتی خصوصی

 اگه مادرم باشه؟

ام جایی به نزدیک گردنم گوشه لب گزیدم و چانه

 رسید.

 ما شاهرخ...ا-

گذارد اما این دانستم فرهنگ غرب تاثیرش را میمی

 یتاثیر زشت و کریه نبود فقط در قاموس خانواده

 گنجید! سنتی من و خودش نمی
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اما و اگر نداره فتانه. اگه خیلی دلواپسی تا آخر -

کنم که هر وقت خواستم همین ماه عروسی و علم می

دن و اینا میون با زنم خلوت کنم حرفی از نامزد بو

 نباشه!

سرم به ضرب باال آمد. شاهرخ را عاصی کرده بودم از 

مان را پهن کرد و هایخوابهمان موقعی که رخت

هایی که من بنای ناسازگاری گذاشتم با حرف

دانستم خللی در تصمیم گرفته شده مصمم شاهرخ می

هایش بیراه نبود این میان کند. شاهرخ حرفایجاد نمی

 ها.که ترسم از حرف بود و دلخوری من بودم

خودم را کنار کشیدم و به دیوار تکیه دادم. پتو را تا 

 هایم باال کشیدم.روی سرشانه
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من حرفم نقل این حرفا نیست... من به مامانم قول -

دادم شاهرخ. حاال چطور تو روش نگاه کنم؟ چطور 

 مخفی کنم؟ 

ر کنا نادم شده بودم و در این حرفی نبود. احساساتم

رفته و عقلم به میان آمده بود. من چه کرده بودم؟ و 

هایم که پرت و پال شده و تلنگری به باز هم واگویه

توانستم مرد دیده در . میزدندام میذهن و فکر خسته

خوابم را به بابا شباهت دهم و او را دلخور از خودم 

که  ام شباهت دهمتوانستم به فکرهای منفیببینم. می

ای از ابهام درآمده بود و قصد کل یه مرد در هالهبه ش

ربط بریدن نفسم را داشت. هر چه که بود کابوسم بی

ام با شاهرخ نبود. قطره به قضییه چند ساعت گذشته

ام چکید. شاهرخ هوف اشک گرمی روی گونه



 

Romanzo_o 519 

. خودش را مقابلم کشید. اش را رها کردکالفه

بین  اس زیریتوانستم به بدن عریانش که فقط لبنمی

پاهایش را پوشانده بود نگاه بیندازم. حدسش را 

زدم اتفاقی در حال وقوع است آن هم زمانی که می

قرار شد من در کنار شاهرخ بمانم. دست روی 

 زانوهایم گذاشت.

 خانومم.-

کرد. هنوز هم گرمای انگشتانش مراعات حالم را می

ا زمان ماساژ دادن زیر شکمم روی پوستم مانده. ام

 خانومم گفتنش حس خوبی داشت.

قشنگ من، مگه من و تو روزا و شبامونو بهم  عزیزم.-

 گره نزدیم؟ مگه قلبامونو یکی نکردیم؟ 
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هایش یخ نگاهم شکست. باال کشیدم باالخره با حرف

ها و به چشمان ناراحت و غمگینش قفل زدم. با حرف

هایم لذت چند ساعت قبل را از دماغش و دلخوری

توانست زیباتر طی شود و شبی که می بودم. آورده

مسیرش پر از نجواهای عاشقانه باشد.  بود اما از 

جانب شاهرخ نه منی که مثل منارجنبان به یاد 

 خوردم.لرزیدم و تکان تکان میها میحرف

حرف نزدن و صامت بودنم او را به سمت حرف زدن 

 هل داد.

راحته که اونقدری از بودنه تو تو زندگیم خیالم -

خواستم قبل رفتنم اونور کنار هم یه شب قشنگ 

 داشته باشیم. اما انگار... 
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خواستم مابقی حرفش را ادا کند. من خودم هم نمی

شاهرخ را خواسته بودم. با او یکی شدنم و این حس 

مان چشم مزخرف عذاب وجدان و تزلزلم بعد رابطه

عقل روشن کرده بود و چشم احساسم را خاموش. 

خواستم شاهرخ را از خودم ناامید کنم ینم

خواستم وقتی حتی دیوانگی کردن با او را دوست نمی

های خیابان و مثل داشتم. مثل راه رفتن روی جدول

بلند خندیدن. دستم را از زیر پتو بیرون بردم و 

هایش گذاشتم. هنوز هم بوی افتر انگشتم را روی لب

 کرد.شیوش ته دلم را خالی می

اهرخ... دوست داشتم این تابو شکنی رو. این نگو ش-

 سنت شکنی به دلم نشست فقط ترس از حرف...
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ای زد. پتو را کناری زد و من را به روی انگشتم بوسه

مان کشید. سرد آغوش کشید. پتو را روی هر دوی

نبود اما گرم هم نبود. آغوش شاهرخ بود که باز هم 

 کشید.مثل تنور زبانه می

ا. من نه به خودم و نه به تو اجازه خیال حرفبی-

. دم که زندگیمون رو با حرف بقیه پیش ببریمنمی

 فقط خودم و خودت. 

دستانم دور گردنش حلقه شدند اما در دلم غوغا بود 

خواستم این را شاهرخ باز هم حس کند. چیزی و نمی

تا روشن شدن هوا نمانده بود و من و شاهرخ شاید به 

 چشم روی هم نگذاشته بودیم. اندازه دو ساعت هم

 قدر محکم بمونی. قول بده همیشه همین-

 کرد.دستش روی شکمم حرکت می
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تو دلیل حال خوب منی. همیشه که سهله اون دنیا -

 هم کنارتم و برای تو مثل یه کوهم. حاال برام بخند.

لبانم لرزید و کش آمد. یک دستم را از دور گردنش 

 دم.باز کردم و میان موهایش بر

 یه اعتراف بکنم؟-

 چشمانش خندید.

 همون اولی که دیدمت فهمیدم دلم رفته!-

دستش حاال کنار صورتم نشسته بود و موها را از 

زد. در آغوشش انگاری گم شده روی صورتم کنار می

 بودم. 

 عشق مگر چیزی، غیر از این خواهش چشمان من-

 و سرخی لبخند توست؟
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 ابروهایم باال پریدند.

 عر و شاعری؟اهل ش-

 تر پچ زد:جدی نگاهم کرد و جدی

 کنه. خوشگلی تو آدم و شاعر می-

های شاهرخ ها و حرفطعم تلخ دلم با وجود نوازش

هایش کرد و با حرفشد. دلم را قرص میشیرین می

کرد. دختری که ی وجودم را بیدار میفتانه خوابیده

ه نپروا بودن و عاشق دیواعاشق شیطنت بود. عاشق بی

 بازی! 

داد. همانی که دوستش شاهرخ به من جرئت می

 داشتم. شهامت! 
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برق نگاهم را دید. خام هم نبودم که متوجه منظور 

هایی را که دلزده و خواستم ساعتحرفش نشوم. می

اش کرده بودم از دلش در بیاورم. خودم را کمی کالفه

هایش کلمات را هجی باال کشیدم و مماس با لب

 کردم.

ست دارم نه فقط برای دیروز و امروز... برای دو-

 فرداها.

 خودش بی طاقت لبانم را داخل دهانش کشید و...

شد طعم دوباره لذت بردن از هم را چشید و و می

ها را پشت شد حرفکابوس بد را از یاد برد. می

ها را شکست و از شد سنتها گذاشت و میلذت

به خرج پسش حقایق را دید. گاهی باید شهامت 

داد و مقابل افکاری که صرفا از روی سنت بودند می
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ای ام برام برای قول از دست رفتهایستاد. من ناراحتی

ای که هنگام فهمیدن ماجرا مامان بود. برای ناراحتی

گرفت. هر چند مطمئن توسط فریده و فهیمه شکل می

نبودم کسی بویی ببرد مگر اینکه مامان برای بردن من 

 گاه مصر باشد!به درمان

 بریم؟-

هایم را چادر روی سرم انداختم و شاهرخ پاکت لباس

 برداشت. 

 بریم.-

درد چندانی نداشتم. اما با این حال هر از گاهی دلم 

کشید و خاطرات دیشب و تا صبحش را تیر می

های شد قدرت شاهرخ و تضادش با حرفیادآورم می

من  ارمانتیک طورش. صبح زود دوش گرفته بودیم. ت
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هایم را تن بزنم شاهرخ خودش طبقه پایین رفته لباس

بود. اما وقتی برگشت با مجمعی از بساط صبحانه 

برگشته بود. خودش موهایم را خشک کرد. خودش 

اش حرف برایم لقمه گرفت و برایم از کارهای آینده

کرد زد و من... و من قطعا روحم روی زمین ِسیر نمی

 ار رنگارنگ شاهرخ بود. اش در روزگو سفر سیاحتی

در بسته شد. پایم روی پله که نشست شاهرخ با نگاه 

 به صورتم گفت:

 خوام بهت فشار بیاد.آروم بیا نمی-

شد برای این مردی که گفته بود در عمل و می

 رساند دست به دیوانگی نزد؟ خودش را به اثبات می

 . جوابم چشمی بود آهسته
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ها تمام شدند. در خانه باز بود، برای خداحافظی از پله

فرنگیس خانم و آقا میرفتاح داخل خانه شدیم. ساعت 

 داد. حوالی ظهر شدن را نشان می

جواب سالمم گرم بود. گرم بود و گرمایش تن سردم 

 را گرم کرد.

فرنگیس خانم از جا بلند شد و آقا میرفتاح کنترل 

اه فرنگیس خانم چلچراغ وی روی میز گذاشت. نگتی

 بود.

 عزیزای دلم. کنار هم چقدر-

 قشنگین. خوشبخت بشین به پای هم. 

هایم را بوسید و اما دستش را به گرمی فشردم. گونه

 دستم را رها نکرد.
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 خوبی دخترم؟-

ی گرمم بود. زبان روی لبم جواب آقا میرفتاح بله

 کشیدم.

ت بابت همه چیز ممنون. ببخشید اگر تو زحم-

 افتادین خیلی اذیت شدین.

 هر دو نگاهی پر از شوق بهم انداختند.

 دختر قشنگم. -

 شاهرخ موقر و مودبانه زبان باز کرد:

 اگه اجازه بدین فتانه جان رو ببرم برسونم. -

اش فرنگیس خانم دست روی کمرم گذاشت. چهره

 گرفته شد.
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خیلی دوست داشتم کنارمون بمونی اونم این روزا -

اما خب ثریاخانم درخواست  خ هست.که شاهر

ای داشت ولی قول بده فردا بیای و تا دو روز دیگه

 ره کنارمون باشی. دیگه که شاهرخ می

اش شدم. مگر هایم گشاد شدند و ناباور خیرهچشم

گفت؟ تعللم در جواب دادن باعث شد؟ بابا چه میمی

 شد فرنگیس خانم بار دیگر بگوید:

ت بگردم؟ خودم با ثریا کنی دورتعجب چی می-

کنم و آقا میرفتاح هم با آ ِسد حسین خانم صحبت می

کنن. تو دیگه بغیر از عروس شاهرخ صحبت می

بودنم، دختر مایی. بیشتر از اونا نه، کمتر از دخترام 

هم دوست ندارم. دخترام روی چشم چپم، تو روی 

 چشم راستم جا داری. 



 

Romanzo_o 531 

هایش را هم. نههایش را دوست داشتم. مادرامهربانی

 یشناختم که در چهرهبرعکس خیلی از زنانی که می

شان کنکاش می کردند اما فرنگیس خانم ابدا عروس

 ای داشت. طور نبود. نگاهش ناز مادرانهاین

 آخه...-

 ای کرد.لبخندی رویم پاشید و اخم مصلحتی

آخه نداره عروس قشنگم. االن هم اصال برام خوبیت -

ری ولی خب اصرار ار داری مینداره موقع ناه

کنم که خدا نکرده نه خودت معذب بشی نه ثریا نمی

 خانم از ما دلگیر.

ممنونمی گفتم. با آقا میرفتاح هم دستی دادم و کمی 

بعد سوار ماشین بودم و شاهرخی که با آرامش 

 کرد.خاصی رانندگی می
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که دست خودم باشد دلم شور افتاده و بلوایی بر بی آن

خواستم تنها دو روزی که به رفتن شاهرخ نمی .پا شد

مانده خودم را عاصی شده نشان بدهم. باقی

خواستم پابه پای شاهرخ لذت ببرم و این روزها را می

به بهترین شکل ممکن بگذرانم. من دلم پی شاهرخ 

بود. مردی که به گمانم عشق کردن و عشق ورزیدن 

امش خاصی را از مادر و پدرش خوب آموخته بود. آر

زد و دل ها سوسو میکه ته چشمانش همچو ستاره

 بزرگش تنهایی یک کهکشان بود. 

بابت حرفا و حرکاتی که کردم من رو ببخش -

شاهرخ. من بیست و پنج سال میون آدمایی بزرگ 

 شدم که مدام حرف از زشت و خوب زدن. 
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ام را طوری نشان شاهرخ بدهم خواستم خانوادهنمی

ایم. فقط نگاه به دهان این و آن دوختهکه گمان کند 

فکر میان اهالی این واقعیت امر این بود که روشن

شد. فکرها محدود بود. سر برگرداند محله کم پیدا می

 ریزی گفت: و با اخم

الزم به عذرخواهی نیست خانمم! فراموش کن هر -

چی که بوده و هست. قراره از این به بعد فقط دوتایی 

 عشق کنیم!

من مات عشق کنیم گفتنش شدم. قطعا همه چیز با و 

 شاهرخ زیباتر بود...

۱۱۲ 

گاهی اوقات در زندگی، تنها چیزی که برایت اهمیت 

دارد یک نفر است که به قلبت گوش کند. به صدایی 
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کس دیگری قادر به شنیدنش نبود و که هرگز هیچ

تالشی هم برای شنیدنش نکرد. امروز، همین لحظه و 

که من و شاهرخ روی صندلی سنتی دربند و  حالی

ایم زمان طوری عجیب نزدیک به رودخانه نشسته

گذرد. هوای خنکی که حاصل آب است و می

بانی که کوه باالی سرمان ایجاد کرده و مانع از سایه

عبور انوار خورشید شده است. شاهرخ لیوان چای را 

به  هکند. قلپی خورده و با نگاهایش نزدیک میبه لب

 گوید:اطراف لیوان را فاصله داده و می

خیلی وقت بود نیومده بودم. کلی تغییر کرده با -

 زمون ما. 

 کنم.ام حل مینبات را داخل چایی
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آد آخرین بار کی اومدم. اصال اومدم یا منم یادم نمی-

 نه.

خندد و خیره در چشمانم شاهرخ با شنیدن حرفم می

 کند.حرفش را ادا می

 نه االن هر دومون اینجاییم. مهم ای-

لیوانش را داخل سینی گذاشته و جدی اسمم را صدا 

 زند.می

 فتانه.-

نگاه از نبات زعفرانی که در چایی داغ در حال آب 

 شدن بود گرفتم. 

 بهتری؟-
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شرمگین نگاه پایین انداختم. هجوم خون روی 

هایم را احساس کردم. دیروز بعد رفتنم به خانه گونه

 داشتم. از اینکه مامان بویی ببرد اما جالب هول و وال

بود که مامان ابدا متوجه چیزی نشد و فقط ابراز 

تا  گفت که شبدلتنگی کرد. بابا خانه نبود و مامان می

چرخید و دلش آرام و گرگ و میش هوا در حیاط می

قرار نداشت. و من به آنی به یاد کابوسم افتادم و آن 

دم که نگرانم بود و همین مرد را به بابا شباهت دا

شان شده اش کابوس من شده بود. شرمندهنگرانی

بودم از اینکه نتوانسته بودم مانند خواهرانم تا شب 

. از اینکه نتوانستم با خواسته شوهرم عروسی صبر کنم

پای دل او شدم. کار خالف شرع مقابله کنم و هم

 شکنی بزرگی بود که به حتم بانکرده بودم اما سنت
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شدند. حالم ام بشدت دلخور میفهمیدنش خانواده

خوب بود. درد نداشتم و تمام دردم محدود به همان 

 دیروز بود. 

 خوبم. -

 دستم را گرفت.

 خواد تو رو هم با خودم ببرم. خیلی دلم می-

 سر باال گرفتم.

 خواد با تو باشم.می دقیقا منم دلم-

 اش را جلو کشید.تنه

کنم کارام رو زودتر سعی می رممی پس فردا که-

 خوامانجام بدم و برگردم ولی برای بار بعدی که می

 برم. برم تو رو هم با خودم می
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چشمانم برقی زد اما دلم آکنده از اندوه شد وقتی 

 شد. حرف از رفتنش می

 مونم. منتظر اون روز می-

های ها و لواشکدر راه برگشت شاهرخ از آلوچه

هوس برانگیز دربند مقداری خرید با وجود ملس و 

شان اما شاهرخ عجیب دوست داشت و از ترش بودن

برد با اینکه من مقداری که داخل شان لذت میخوردن

شد و ام درهم میشان چهرهگذاشتم از ترشیدهانم می

 رفت اما وقتینمیشان پیش دیگر دستم برای خوردن

دیدم که چطور با ملچ ملوچ کردن سعی شاهرخ را می

ام شل در ترغیب کردن من برای خوردن داشت اراده

زدم... فرنگیس خانم شد و باز هم ناخونکی میمی

گفته بود شام به خانه برگردیم و این در حالی بود که 
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من و شاهرخ صبح زود از خانه بیرون زده و خودمان 

های راه هر دو خسته ربند رسانده بودیم. تا نیمهرا به د

شده و آخر سر هم خودمان را به فضای سنتی 

ای را هم بیرون چیده های سنتیرستورانی که صندلی

ای بود رساندیم. ناهار را خوردیم و بعد آن هم سینی

چای که شاهرخ سفارش داد. تمام مدت با نگاهش 

و به من بود کرد. آنقدری که حواس ابراندازم می

خودم نبودم. خودش برایم از جگرهای کباب شده 

های جوجه گرفت. خودش بشقاب را از تکهلقمه می

کرد و مدام حواسش بود که ناراحتی و کباب پر می

های نداشته باشم. هر چند با وجود روز و ساعت

نزدیک به رفتنش غم النه کرده در چشمانم را بوضوح 

 گرفت! طرحی از غم میدید و چشمان خودش هم می
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خیالی زده بودم اما هر چند که من خودم را به بی

شد دلشوره و ناراحتی را ها که یکی شد مگر میدل

ندید؟ زمان بسرعت در حال گذشتن بود و کاش 

شد از آینده و اتفاقاتش با خبر بود تا مقابل وقوع می

کنی را گرفت اما چه هر اتفاق شوم و خانه خراب

ست از همان خدایی که خالق این هستیکسی جز 

آینده خبر دارد؟ اما کاش خدایی که همه او را به 

شناختند کمی هم با دل الرحم الراحمین بودنش می

نوای من رحم و مروت داشت! منی که چیزی بجز بی

خوشبختی از این دنیا نخواستم و تا بوده به حدی 

 میانه رضایت داشتم. اما...

تا کردن با من نبود. روزگاری که اما این رسم خوب 

 خوشی را برایم زیاد دید...
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به محله رسیده بودیم. شاهرخ ماشین را وارد کوچه 

 کرد و مقابل در خانه متوقف کرد.

دیدم اگر تشکری انصافی میقبل از پیاده شدن بی

کردم. تمام عشقی که نسبت به چندباره از شاهرخ نمی

ی چشمانم ر کاسهکرد، دخودش در وجودم غلیان می

 اش گفتم:ریخته و با گرفتن دست مردانه

ممنونم بابت امروز. همه چیز عالی بود و کنار تو -

 بهترین روز عمرم.

با انگشت شستش دستم را نوازشی داد. کالفه و 

رسید هر چند تردیدی نداشتم خسته به نظر می

فرداست و گویی نرفته فکرش هول و حوش پس

ای شده. دور ر به تنش جامهخستگی چندین روز سف
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. چشمانش چینی افتاد و با محبت جوابم را داد

 طور که انتظارش را داشتم.همان

 کاری نکردم خانمم-

 قرار نیست بابت هر کاری که وظیفمه تشکر کنی.

با اخم ریزی که میان ابروهای پرپشتش داشت کلمات 

ریخت و فاتحانه مرز به را قاطعانه روی زبانش می

 کرد! قلبم را طی می مرز

از ماشین پیاده شده و من دقایقی بعد در حالی که 

ام را از تن درآورده و روی پیراهن و های بیرونیلباس

انداختم از اتاق بیرون زدم. دامنم چادری روی سر می

خانم در حال نگاهی به آشپزخانه انداختم، فرنگیس

زدن خورشت قیمه بود و عطر برنج تمام فضای هم

خانه را پر کرده بود. آقا میرفتاح در ظاهر تلویزیون 
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کرد اما حواسش به هر جایی بود اال اخبار نگاه می

 تلویزیون! 

داخل آشپزخانه شدم، فرنگیس خانم با دیدنم لبخند 

 ای به سماور زد.گرمی زد و اشاره

دخترم یه چندتا استکان چایی بریز ببر دور هم -

 باشیم. 

که می رفت از سرم روی چشمی گفتم و چادری 

ی راه گرفتم و جلو کشیدم. هایم رها شود میانهشانه

شاهرخ برای شستن دست و رویش به سرویس رفته 

ها را داخل سینی چیده و از چای پرشان بود. استکان

کردم. دو قندانی هم کنارشان گذاشتم و سینی بدست 

 سمت پذیرایی رفته و در همان حین گفتم:

 ها رو بردم شما هم بیاین.ن چاییخانم مفرنگیس-
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همان حین شاهرخ هم از سرویس بیرون زد. با دیدنم 

 سینی را از دستانم گرفت.

 بده من تو برو بشین.-

به  تشکرم در قالب نگاه پر از مهرم شد و همراه هم

ای رفتیم که آقامیرفتاح هم روی قسمت مبلمان راحتی

ی میز ها نشسته بود. شاهرخ سینی رویکی از آن

 خانم هم از راه رسید. گذاشت و فرنگیس

 چرا سرپا موندین عزیزای دلم بشینید.-

ای نشستم. کنار شاهرخ روی مبل دو نفره

ا اش ری روسریخانم نفسی تازه کرد و گرهفرنگیس

 کمی شل کرد.
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قصد گفتن حرفی را داشت که در خانه باز شد و 

ه خیدشایان داخل شد. با دیدن سرهایی که سمتش چر

 بودند کمی هول بنظر رسید.

 سالم.-

چو مان بود. همجوابش سالم از روی نشاط همگی

شاهرخ قد و هیکلی درشت داشت و ابدا به او 

آمد پسری بیست و شش ساله باشد! پسری که نمی

سال از من بزرگتر بود. کیف در دستش را فقط یک

کنار مبل گذاشت و با سری که پایین گرفته و در حال 

 های سرآستینش بود گفت:ز کردن دکمهبا

 داداش.خوش اومدین زن-

 صدایش بم و لحنی محکم داشت. 

 ممنونم آقا شایان خوش باشین. -
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ای از سه طرز رفتارش و نشست و برخاستش کپی

مرد دیگر این خانه بود. دو برادرش شکیب و شاهرخ 

 و پدرش آقا میرفتاح! 

ا زدی بی خسته نباشی پسرم. دست و بالت رو آب-

 چایی بخور.

خانم که این حرف را زده بوو نگاهی سمت فرنگیس

 انداخت.

 خانم.چشم حاج-

از جا بلند شدم و برای ریختن چایی دیگر رهسپار 

آشپزخانه شدم و شایان قبل باز کردن در سرویس 

 زمزمه کرد:

 داداش.دست شما درد نکنه زن-
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که کنمی گفتم. هر بار سری چرخاندم و خواهش می

داد من هم احساس داداش روی لبانش ِقل میزن

کردم و این حس تازه عروس بودن خوبی پیدا می

کردم! چایی را اش میاحساسی ناب بود که تجربه

داخل استکان ریخته و به جمع برگشتم. آقا میرفتاح با 

 کرد اما برایم سوال برانگیز شد کهشاهرخ صحبت می

شان را رها کردند؟ چرا با آمدن من ناشیانه صحبت

خانم پریده حتی بنظرم آمد کمی هم رنگ فرنگیس

کالفگی آقا میرفتاح ربطی به همین  بود! شاید هم

شان داشت. استکان را که داخل سینی گذاشتم صحبت

نگاهم به شاهرخی افتاده بود که صورتش سرخ و 

زد! نگاهم سر خورد شاید هم به گمانم به کبودی می

تا جایی که دست شاهرخ آنقدری  تر آمدو پایین
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ی مبل را فشرده بود که انگشتانش به محکم دسته

حرف کنارش نشستم که زد! بیسفیدی می

خانم صدایی صاف کرد هر چند با شروع فرنگیس

 صحبت صدایش مرتعش بود!

سری رفتی و برگشتی شاءاهلل اینگم پسرم انمی-

ری اره ببساط عروسی رو آماده کنیم. اگر خواستی دوب

 الاقل زنت هم کنارته.

خانم ی نگران فرنگیسچشمان ناباورم روی چهره

ثابت ماند. شاید سفر شاهرخ به گفته خودش نهایتا 

کشید در همین مدت زمان دو الی سه ماه طول می

خواست بساط عروسی برپا شود؟ متوجه کوتاه می

 نگاهم که شد زمزمه کرد:
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ی اما با هم بودن دونم شوکه شددختر قشنگم... می-

تره تا جهیزیه و از این رسم و شما دو تا برای ما مهم

م ریرسوما. تا جایی هم که بشه با انتخاب خودت می

وسایل بخریم که به ثریاخانم و آ سد حسین فشار 

 نیاد.

سرم سمت شاهرخ چرخید. منتظر توضیحی از جانب 

او بودم اما شاهرخ سکوت کرده و فقط به استکان 

اش زل زده بود آن هم با فکی قفل شده! چایی

تردیدی نداشتم این میان اتفاقی رخ داده بود که از آن 

 ربط به... خبر بودم! اتفاقی که شاید بیبی

وار اسم شاهرخ را روی زبان آوردم. اما حتی زمزمه

هایم رجوع کرده و به زنیخواستم به مابقی گمانهنمی

 جوابی برسم!
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ر چرخاند. دیدنش با آن شاهرخ با طمانینه س

های به خون نشسته برایم تازگی و وحشت چشم

 داشت! در چند دقیقه چه اتفاقی افتاد؟

هم گیریم برام محق با مادِر، بعد برگشتم عروسی می-

 باشی فتانه جان.  ای داشتهنیست جهیزیه

تر گفت اما هنگام گفتن جان آخر صحبتش را محکم

شد طی ! مگر میخوردهمین کلمات هم حرص می

دو یا سه ماه برای مراسم عروسی آماده شد؟ آن هم 

دانستم بعد از محرم و صفر. محرم و صفری که می

برای بابا چقدر مهم است و تمام وقتش را صرف 

کرد. از طرفی مامان همیشه هیئت و مسجد می

گفت اصال شگون ندارد که در عزای امامان و می

کیان غرق در خون است زمانی که چشم زمینیان و افال
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و همه جا لباس عزا تن است پی خرید و خوشی 

برای کاری رفت ولو عروسی باشد که کارش 

 تر است و هیچ به صالح نیست!سنگین

چشم از شاهرخ گرفتم و با اینکه هیچ دوست نداشتم 

خودم را زبان دراز نشان دهم. اما خودم را محق به 

 دانستم!گفتنش می

ا وجود سن کمم جائز نیست حرفی من رو ببخشید ب-

دونید چند وقت دیگه محرم بزنم اما خودتون بهتر می

و صفر هستش، محرم کال عزاست و صفر ماه 

شه خرید کرد و فکر شادی بود! فکر سنگینیه! نمی

 کنم این همه عجله الزم باشه!نمی
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اما نگاه سنگین آقامیرفتاح، فرنگیس خانم و شاهرخی 

اهمیت بودن شد نشان از بیمی که با هم رد و بدل

 های من داشت!حرف

ای خانم جشایان از سرویس بیرون زد و کنار فرنگیس

مان گرفت. او هم خیلی زود متوجه فضای سنگین بین

 شد که زبان باز کرد:

 اتفاقی افتاده؟ -

آقامیرفتاح کالفه دست روی سرش کشید. از پرستیژ 

ودم حال یک با ابهتی که از او طی این مدت دیده ب

آمد! چشم مرد درمانده و مستاصل فقط به چشمانم می

باره حرفی را گفت که بست، هوفی کشید و به یک

 من نفسم رفت و قلبم دیگر نکوبید!

 پسرعموت، شاهد!-
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۱۱۳ 

کند اما ها را دگرگون میجایی خوانده بودم *زمان آدم

دارد و ها داریم را ثابت نگاه میتصویری که از آن

ها و آدم تر از تضاد میان دگرگونیچیز دردناکهیچ

 ها نیست. ثبات خاطره

شاهد دقیقا آدمی بود که من همیشه از او تصویر 

دیدم. مردی که سعی مردی شر و نادرست را می

شت برای من و بدست آوردنم خودش را دگرگون دا

وقت این اتفاق به ثمر نرسید. شاهد حتی کند اما هیچ

رساند باز هم اگر خودش را هم به فرد دلخواه بابا می

مردی نبود که من بتوانم روزهایم را به او گره زده و 

ام بدانم و او را او را فردی مورد اطمینان برای زندگی

بلکه  بار. شاهد ثابت کرده بود نه یکگاهی بدانمتکیه
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گاه درست شدنی نخواهد بود! حال بار که هیچچندین

هم شنیدن اسمش از دهان آقامیرفتاح برایم شوک 

بزرگی بود. چهره سرخ از عصبانیت شاهرخ، فرنگیس 

 توانمخانم رنگ پریده و آقا میرفتاح کالفه. حال می

باره یشنهاد یک. این نابسامانی، پمتوجه همه چیز شوم

فرنگیس خانم، همگی نشان از شاهدی داشتند که یا 

خودش آمده یا خبری از او شده! بیخیال چادر 

ام سر خورده و روی سفیدی شدم که از روی روسری

هایم خودش را حفظ کرده بود. نگاه پر از سوالم شانه

ی آقامیرفتاح بود! منتظر توضیح فقط روی چهره

مانند شایانی که یک نگاهش به بیشتری از او بودم! 

 من و یک نگاهش به پدرش بود! 

 حاجی؟-
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شایان بود که آقامیرفتاح را صدا زده و با ابروهایی 

کرد. آقامیرفتاح سر باال گرفت، قفل شده نگاهش می

اش را به مبل داد. نگاهی مختصر سمت من تکیه

دانم چرا حس مزخرف مقصر انداخت. منی که نمی

 دم! بودن گرفته بو

 صبحی عموت تیمور اومده بود حجره. -

شرحه شایان خبی گفت و دل من در حال شرحه

 گشتن بود!

گفت انگار حالش گفت شاهد زنگ زده بود. میمی-

خوش نبود! چرت و پرتایی گفت. گفت ناموس 

 دزدی کار خوبی نیست...

کرد من ناموسش ناموس دزدی؟ شاهد واقعا گمان می

سال که از او خبری نبود و همه ام؟ بعد از یکبوده
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چیز تمام شده و آب پاکی با وجود آن دزدی روی 

دستش ریخته شده بود؟ چطور منه نامحرم و غریبه را 

 پنداشت؟ ناموس خودش می

ام به عرق نشست و نگاهی که ترسان و لرزان پیشانی

شاهرخ افتاد. دستانش افسار گسیخته خودشان  روی

دادند! طوری انگشتانش باز و مجدد دور را نشان می

شدند که هر لحظه امکان ی مبل قفل میدسته

دادم! آقا میرفتاح شان به در و دیوار را میکوبیدن

 ی حرفش گفت:هوفی کشید و در ادامه

 ن!دیتون تقاص کاراتونو پس میآخرشم گفته همه-

گذرد. عرق سردی از پشت گردنم تا رزی از بدنم میل

رود و در نهایت در لباسم محو ی کمرم پیش میتیره

کشید و گذشته را شود. چرا شاهد پس نمیمی
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کرد سوالی پررنگ در ذهنم شده بود. فراموش نمی

ام حذفش کنم؟ چطور خواستم از زندگیچطور می

دانم! یتوانستم حتی در خاطرم هم نیاورمش نممی

ای شاهد مثل دمل چرکی شده بود. مثل رگ و ریشه

ام پیچیده و راه نفس کشیدنش که دور گردن زندگی

کرد. شاهد با کارهایش تر میرا لحظه به لحظه سخت

کرد. منی که دل در گروش می من را از زندگی خسته

نداشتم و همیشه طوری به او گفته و فهمانده بودم که 

شوم اما شاهد هیچ اش نمیدگیمن شریکی برای زن

وقت نفهمید و نخواست که متوجه بشود! همیشه 

کرد و همیشه سعی در نشاندن حرف زورآزمایی می

برد خودش داشت. حرف زوری که راه به جایی نمی

هایم حال رنگ به خود گرفته الاقل برای من... نگرانی
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ای که از زمان حرف خواستگاری آمدن بودند. دلشوره

انداخت... حال همه چیز خ جانم را به لرزه میشاهر

گویی نقش و نگاری از واقعیت داشتند... شاهد 

برگشته بود، پر قدرت هم برگشته بود و تمام 

هایی اش نابود کردن من بود. حال این وسط آدمسعی

خواست که به من مربوط بودند و شدند را هم می

 آزار و اذیت بدهد. 

کار ه حاجی. مگه ماها چیزیاد هارت و پورت کرد-

کردیم که بخوایم تقاص پس بدیم؟ احتماال منظورش 

همون خونواده خودش بودن نه ماهایی که یه سال یه 

 دیدم! بار بزور همو می

هایش را با حرص گفته بود. به غرورش شایان حرف

برخورده و کفرش باال آمده بود. چشم بستم و نفس 
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ام سوخت و ما سینهام را بیرون فرستادم احبس شده

خواستم دهان باز کنم و به شایان آتش گرفت! می

اش بخاطر ها همهبگویم که حرص نخور این حرف

آتش زدن من است و چه بسا شماها هم به پای آتش 

اید! اما تنها کاری که توانستم زندگی من ُگر گرفته

بکنم کشیدن چادر تا روی ابروهایم بود... چرا گمان 

ام؟ چرا خوش شر شاهد خالص شدهکردم از می

ام با بعد زندگیکردم ِمنخیال بودم و تصور می

 آسودگی خواهد گذشت؟

ایه حتی نسبت به کسی که نه پسرم، شاهد آدم کینه-

ده. حاال این حرف حق هم بزنه واکنش نشون می

 وسط که...
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مابقی حرفش را آقا میرفتاح نگفت. اما من در دلم 

دم! این وسط که منه فتانه اش را کامل کرجمله

چندسالی هم به پای آدم شدنش وقت گذرانده بودم! 

اش خورد و شاهد ببری زخمی اما دست رد به سینه

خواست پنجه بکشد و همه را زخمی شد و حال می

 کند!

 

 *مارسل پروست

 در جست و جوی زمان از دست رفته 

د نباره از جا بلبا این حرف آقامیرفتاح شاهرخ به یک

هایی بلند از خانه بیرون زد. فرنگیس شد و با قدم

 خانم دلواپس دست روی دست کوبید.
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دونستم باالخره این پسره یه شری دونستم. میمی-

کنه، خدا به روم نگاه کرد روز جشن این کار رو می

 نکرد. چقدر نذر ائمه کردم.

های نم دار اش را زیر پلکبعد حرفش پر روسری

تمام خوشی امروزم از بین رفته و اش کشید. شده

دیدم. بود فنا شده میهای آینده را هم اگر میخوشی

ه دانم کجا رفتدلم از طرفی پیش شاهرخی بود که نمی

و شایانی که با حرص دست میان موهایش برد. کمی 

کرد که چندسالی از خونسردتر از شاهرخی رفتار می

 شد.خودش بزرگتر بود. دمی عمیق گرفت و بلند 

 نگاهش به در و دیوار خانه بود وقتی که گفت:

تونه کنه. بهتره ترس به دلتون هیچ کاری نمی-

 ندازین. اون قصدش همینه. 
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 نگاهش حاال رو به من بود. 

داداش شمام اگه جسارت نباشه یمدت تنها جایی زن-

نرید. خواستید خودم در خدمتم هر جا بگین 

موقعی که داداش  آرمتون. حداقل تابرمتون و میمی

 شاهرخ بره و برگرده.

چیزی در دلم جوشید و قل زد و تا گلویم باال آمد! 

ام گلویم را سوزاند و من شرمگین چشم اسید معده

هایم را بهم فشار بستم و از درد سوزش گلویم لب

ام چطور شد که شایان با لحنی دانم قیافهدادم. نمی

 دردمند پچ زد:

داداش! دنتون رو ندارم زنالبته قصد ناراحت کر-

 بخاطر آبروی خودتونه و خونوادمون. 
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. ها را نداشتمدیگر تحمل نشستن گوش دادن به حرف

ه توانستم به خانپشیمان شده بودم از ماندنم! کاش می

برگردم و خودم را با آب دادن به باغچه کوچک 

کردم؟ دلی که حیاط آرام کنم اما شاهرخ را چه می

کند؟ به سختی بلند شدم. باید خودم می دلبرای او دل

هایش رساندم. به مردی که با نوازشرا به شاهرخ می

هایش برد و با حرفای شیرین میمرا به اوج خلسه

باهم  داد و من را سرخوش لحظاتقلبم را بازی می

 بردم و سعیکردم. باید به خودش پناه میمان میبودن

از بودن من  کردم در مدتی که نیست خیالشمی

بود تمام آن مدت را در راحت باشد حتی اگر الزم می

ای کردم تا مبادا فکر و خیالش ذرهخانه سپری می

 مخدوش شود و نگران حال من باشد. 
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با زبانی که خشک شده بود، با سری که پایین افتاده 

بود، با حالی که خراب و مستاصل شده بود، با لحنی 

 ته نالیدم:ناامید و از یاس رنگ گرف

 پیش... آقا شاهرخ. رمتون... میبا اجازه-

دانی کس حرفی نزد. کسی نگفت از کجا میهیچ

تان یخ کرد و شاهرخ کجا رفته. کسی نگفت چایی

کسی نگفت حالت خوب است؟ چادر میان مشتم 

شد. چرخی زدم و سمت در خانه فشرده و رها می

 رفتم.

 داداش!زن-

فقط گریز از این جمع را  نای برگشتن نداشتم. دلم

خواست. جمعی که خودشان دست کمی از حال می
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من را نداشتند. هیچ نگفتم و شایان ادامه حرفش را 

 کشم کرد.پیش

شه پناه داداش شاهرخ هر وقت عصبی و ناراحت می-

 بوم. برین اونجا. بره به پشتمی

 خیالم را آسوده کرد که نفسی راحت کشیدم. 

 ممنونم.-

با  ها راتا تشکرش را بشنوم. بیرون زدم و پله نماندم

ها به پرواز درآمده و عجله باال رفتم. چادر روی پله

فقط با یک دست زیر گلویم محکم گرفته بودمش. 

ز ای که ادست دیگرم بند نرده بود تا مبادا سرگیجه

ترس دچارش شده بودم من را زمین بزند. صدای 

 ار شده بود و قلبمهایم در سرم پر تکرنفس زدننفس

ی آخر ایستادم و لرزید! با رسیدن به پلهاز این غم می
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چند نفس پیاپی کشیدم. کمی که از سرعت باال و 

ام ام کاسته شد چادر روی پیشانیپایین شدن سینه

ی که ازنانه کشیده و عرق نشسته را پاک کردم. دمپایی

مرتب روی پاگرد قرار گرفته بود پا زدم و داخل 

بامی شدم که غرق در تاریکی بود. با چشمانی تپش

شان کم شده بود دنبال شاهرخ که انگاری سوی

 گشتم. 

 اینجام فتانه.-

با شنیدن صدایش هینی از ترس کشیدم. بدنبال منشا 

صدایش گشتم و او را تکیه به دیوار دورچین دیدم. 

دورچین تا کمرش بود. چشمانم که به تاریکی فضا 

ایم را جلو کشیدم و با رسیدن به عادت کردند پاه

مقابلش دستم روی پیراهنش چنگ شد. با اینکه 
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کرد اما خوف کرده بودم که خطری او را تهدید نمی

 نکند با کمی بیشتر خم شدن به پایین پرت شود!

 شاهرخ...-

 گلویم مهمان بغضی کودکانه شد. 

 جان شاهرخ.-

 د؟ وراش میگفته بودم دلم برای صدای کلفت مردانه

کردم یا خودم را؟ حتی بایستی او را آرام میحال می

دانم این میزان از ترسم از شاهد برای چیست؟ یا نمی

طور برای آدمی که بر هم ریختگی شاهرخ؟ چرا این

 هایش در حد باد هوا بودند بهم ریختیم؟حرف

 خوبی؟-

 نیستم.-
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ترین جوابی بود که این خوب نبودم و این حقیقی

 توانستم به شاهرخ بدهم.لحظه می

زیر آسمان بدون ابر و پرستاره خیره به مردی بودم که 

شوهرم بود. مردی که در مدت کوتاهی خودش را 

خوب به من نشان داد. مردی که قلبم را در هوا زد و 

ه اش شده بودم. دستانی کتا من به خودم بیایم دلبسته

ین تربه آغوش زده بود را باز کرد و من را به امن

کرد و . آغوشی که مدهوشم میی جهان کشاندنقطه

قلبم را آرام. با فشار آرام دستش سرم را روی 

 اش گذاشت.سینه

 ام که عطر مردانهچشمانم خودشان بسته شدند و بینی

ام پر شد از عطر و شاهرخ را باال کشید و من شامه

 بوی تن
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شاهرخ. ترکیبی که اکسیری اعجاز انگیز برای حال 

 موجودم شد.

 به همین زودی خودتو باختی فتانه؟-

کاش باخته بودم! چیزی فراتر از باختن بود حال و 

روزم. اما خودش هم دست کمی از حالم را نداشت 

دانم چطور حال آرام بود و انگار که هیچ فقط نمی

اتفاقی نیفتاده و لحظاتی پیش تمام حرصش را بر سر 

ای ان بسته و خلسهکرد! با چشمی مبل خالی میدسته

بخش که به من در همین دقایق کوتاه القا کرده روح

اش فرود آمده و سری که بود با دستانی که روی سینه

 روی قلبش قرار گرفته بود جواب دادم. 

 خودتم دست کمی از حال من نداری.-

 کرد.دستش از روی چادر کمرم را نوازش می
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که آدمه  حال من ترس از توئه، نه ترس از شاهدی-

 خط و نشون کشیدنه تو حرفه فقط نه تو عمل!

  بید.کوقلبم باز هم با شنیدن اسم شاهد تند و تند می

 تونم مراقب خودم باشم شاهرخ!من می-

 نوچی کرد.

 لرزهاز قلبی که مثل گنجشک بارون خورده داره می-

 مشخصه! 

چشم باز کردم و سر باال گرفتم. نگاهم تا محدوده 

 اش کش آمد.و بینیچانه، لب 

تونم مراقب گی نمیبهم اطمینان نداری؟ یعنی می-

 خودم باشم؟

 تر میان بازوهایش گرفت. من را محکم
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نه منظورم این نبود. منظورم اینه که وقتی حرف از -

مطمئن بودن خودت باید بزنی که قلبت محکم بکوبه 

 طوری نامیزون!نه اینکه این

 زبان روی لبم کشیدم.

 ور خودت اون حال و روزت شد تو خونه؟ پس چط-

ام گذاشت. سرش را پایین آورد و چانه روی پیشانی

گرمای تنش منه در حال یخ زدن از ترس را گرم 

 کرد...می

و به جنون واسه خاطره حرفی که تو لحظه من-

کشوند! هیچ خوش ندارم حرفی از این باشه که فتانه 

 تی گذشتهخواستش! هر چند که براقبال مردی می

م باشه و به من ربطی نداشته باشه اما تصورش دیوونه

کنه! فکر به این که مردی قبل از من به چشمات با می
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دقت نگاه کرده باشه، یا روی لبایی که واسه من طعم 

ده نگاه هوسی انداخته باشه، یا و هزارتا یای عسل می

 گیره...دیگه غیرتمو نشونه می

چراهای زیادی در سرم جوالن شد اما تر میدلم گرم

 داد!می

 چطور االن آرومی؟ فکری واسه روزای بعد نداری؟-

 نفس عمیقی کشید.

ترسم دونم جربزه کاری رو نداره نمیاز آدمی که می-

کنه، فتانه! توام نباید بترسی! ترس آدم رو ضعیف می

اونقدری باید قوی باشی که کسی به خودش جرات 

ی بعد هم مثل روزای قبل. با ترسوندنت رو نده! روزا

این تفاوت که من نیستم مدتی و خودت باید مراقب 

 خودت باشی. 
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 کمی مکث کردم و بعد نجوا کردم:

 اگه... نتونم...-

مطمئن حرفش را زد. آنقدری مطمئن که گویی من را 

 شناسد.بیشتر از خودم می

 تونی! من دست رو دختر ضعیفی نذاشتم...تو می-

هایش عجیب ِسحر و جادو اما حرفجادوگر نبود 

کرد. قلبم آرام شد. با آرامش من را در آغوشش می

 چرخاند و پشت به خودش گرفت. 

 و بده به آسمون.نگات-

کاری که گفته بود را انجام دادم. برایم سوال هم شده 

 بود که قصد چه کاری را دارد؟ کنجکاو شده بودم...
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اصی شدم، ای عهر موقع از زمین و زمان لحظه-

خودمو رسوندم به اینجا. تنها جایی که با نگاه به 

 کنم.کنه. یجورایی خودم رو رها میآسمون آرومم می

 هایش لبانم به لبخندی مزین شد.با حرف

توام هر وقت دیدی ناآرومی این حرکت و امتحان -

 کن. 

سری تکان دادم. سخت بود از فکر شاهد درآمدن و 

. آن هم برای منی که تا به تهدیدهایش بها ندادن

اش به ستوه آمده بودم ها از کارهای کله شقانهمدت

بودم برای اما حق با شاهرخ بود من باید قوی می

 روزهایی که مثل حال قرار نبود آرام باشند!

۱۱۴ 
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 در دل من چیزیست

 نور مثل خواب دم صبح ! یمثل یك بیشه

 خواهد ،تابم كه دلم میو چنان بی

 تا تِه دشت ، بروم تا سر كوه ... بدوم

 خواند ...ست ، كه مرا میدورها آوایی

 #سهراب_سپهرى 

باالخره روز رفتن شاهرخ فرا رسید. بعد از آن شبی 

که پر از دلهره گذشت و فردایی که آمد و سعی 

کردیم به روی خودمان نیاوریم که چه بود و چه 

ه روزی که بمان بر آن بود تا الاقل یک شنیدیم! سعی

مانده بود دور هم خوش بگذرانیم. رفتن شاهرخ باقی

گفتند . خواهرهای شاهرخ میکل خانواده جمع بودند
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شان به آشپزخانه یا جای خندیدند اما تا پایو می

شد و دستمال شان تر میرسید، چشمتری میخلوت

ها دلم کشیدند. به هوای آندارشان میزیر چشمان نم

خوردم شد اما بغضم را فرو میو ابری می بیشتر گرفته

آمد چشمانم را سرخ کرده ای که نمیبا این حال گریه

گرفت. و شاهرخ چشم از حال بد چشمانم نمی

زد و در این حرف نگفتن خودش هم حرفی نمی

کرد. همه چیز انگار در مه غصه به دلش سرازیر می

وز به ای از تردید و ناراحتی. آنقدری ربود. در هاله

سرعت آمد و رفت که تا چشم باز کردم چمدان 

ی شاهرخ پشت در خانه بود و دلی که پرپر بسته

 ی دلم سکنی گزیده! زد برای مسافِر در خانهمی
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ها در یک طبقه خوابیدیم و مردها هم در یک شب زن

های فرنگیس خانم بیشتر به طبقه. صدای آه کشیدن

صدای بینی باال کشید و ام چنگال میجان تنگ شده

نی زد. و مهای شبنم و شایسته خنج به دلم میکشیدن

 شدم. حالهایم را با بالشت سهیم میصدا اشککه بی

شاهرخ در سالن فرودگاه در حالی که جواب 

داد نگاهش اما به من هم گریز هایش را میباجناق

ی در سالن موجی از صداها را به زد. همهمهمی

ده بود که حال و احوال گنگم را هایم سرازیر کرگوش

زد. هنوز هم باور نداشتم زمان رفتن بیشتر دامن می

شاهرخ فرا رسیده. گویی در حال دیدن رویایی صادقه 

هم خانواده من برای استقبال شاهرخ آمده بودند  بودم.

و هم خانواده خودش و تعدادی از اقوام نزدیکش. دل 
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شده خودم را به در و ای اسیر . بسان پرندهدر دلم نبود

زد. کوبیدم. چیزی چنگ به دلم میدیوار قفس می

هایم با شاهرخ بیشتر با نگاه . حرفوقفهمحکم و بی

کرد. کردم و نگاهم می. نگاهش میشده بود تا کالم

دانست خودم را دانست اوضاع نابسامانی دارم. میمی

ته و اش را گفهای نهاییزنم. حرفام اما دم نمیباخته

انتظارش از من را هم در قالب چندین کلمه بیان کرده 

مان های شاهد برهمبود. همان پریشبی که خبر حرف

. شاهرخ کمی بعد خودش را از جمعیت ریخته بود

اش کنار کشاند و سمت من آمد. بی دوره کرده

خجالت دستم را گرفت. با خودش چند قدم جلو برد 

ش هایاستقبال کننده تا جایی که چندان در معرض دید

 تر در بر گرفت و. دستم را اما رها نکرد. محکمنباشیم



 

Romanzo_o 579 

ی دستم کرد. با انگشتش شروع به بازی دادن حلقه

 دار کرد.اش را ادامهنگاه خیره

 فتانه خانم.-

صدایش حجم بغض چمبره زده بر گلویم را بیشتر 

کرد. بزور آب دهانم را فرو فرستادم تا بلکه کمی از 

 گلویم کمتر شود اما... سوزش

 بله.-

 دور چشمانش چین خورد.

 لرزه؟صدات چرا می-

دانست و باز هم قصد حرف کشیدن از دانست. میمی

هایم را داشت. منی که اگر کمی دیگر میان لب
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کرد. هقم تمام سالن را پر میگذشت صدای هقمی

 جوشید.سر پایین انداختم. چیزی در دلم می

 دونی؟نمی-

 سرانگشتانم را لمس کرد.

 دونم.می-

 سر باال گرفتم. کمی نگاهم رنگ دلخوری گرفته بود.

 خب پس چرا...-

میان حرفم آمد. با همان آرامشی که این مدت از او 

 دیده بودم.

جوری غمباد خوام اینخوام حرف بزنی برام. نمیمی-

 گرفته راهیم کنی.

 تلخندی زدم. 



 

Romanzo_o 581 

 بوده. رفتن و خداحافظی همیشه سخت-

صدای نفس عمیقش را شنیدم و بعد حرفی که با 

 مزاح گفت:

 سر مسافر گریه شگون نداره!پشت-

نتوانستم بیشتر از این بغضم را بخورم. نتوانستم سد 

هایم را نشکنم. نتوانستم وقتی دلم بهانه اشک

ام افتاد شاهرخ گرفت. اولین اشک که روی گونهمی

 اک کرد.بسرعت دست باال آورد و آن را پ

خوای گریه کنی االن وقتش نیستا. بذار هی هی... می-

 من بپرم بعد بشین گریه کن.

چرا لحظه خداحافظی همیشه سخت بود؟ چرا مانند 

 آمدن بساط خوشحالی با خودش نداشت؟



 

Romanzo_o 582 

تر زد من هم بیشام میبوی عطرش که بیشتر زیر بینی

ها باید تحمل شدم. دلتنگ اینکه تا مدتدلتنگ می

و دوری آغوشش را تاب بیاورم اما به گمانم  کنم

مالحظه نسبت به شاهرخ درد دلم را فهمید که بی

مان دست پشت سرم گذاشت و سرم را هایخانواده

 ی ستبرش گذاشت.روی سینه

 همیشه جات اینجاست. -

 صدای خودش هم خش برداشته بود. 

 کاش زود بگذره این مدت. -

 اش سخت باال و پایین شد.سینه

 گذره خانمم. یه چشم بهم بزنی ور دل خودتم.می-
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امیدوارمی که زیر لب نجوا کردم بقدری کم جان بود 

های شاهرخ رسیده باشد. دانستم به گوشکه بعید می

های برقی در دقایقی بعد شاهرخ در حالی که روی پله

حال باال رفتن بود با خنده برگشت و دستی تکان داد. 

خ شاهر ه در خاطرم ثبت شد.تصویری که برای همیش

 به همان آرامی که آمده بود رفت.

با این تفاوت و تغییر که موقع آمدن خبری از بردن 

دل من نبود اما حال دل من را برده و با خودش همراه 

کرده بود... شاهرخ رفت اما خیلی چیزها را تغییر 

. خیلی چیزها را باقی گذاشت و منی که سردرگم داد..

 ها شدم!یرها و باقی گذاشتناین تغی

چهار شب از آمدن محرم گذشت. از رفتن شاهرخ هم 

ای که به گمانم اما زود ای گذشت. دو هفتهدو هفته
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گذشت. شاهرخ رسیده بود و همان شب رسیدنش 

ای گرفته و درهم هم تماس تصویری گرفته و با چهره

از دلتنگ شدنش حرف زده بود. از هوای دلگیری که 

ها به تنهایی ای که سالرایش رقم زده بود. خانهخانه ب

کرد و حال از آن به خوبی یاد نکرده بود در آن سر می

های شاهرخ دل خوش هایم را به تماسروزها و شب

کرده بودم و گاهی هم که شاهرخ دیرتر تماس 

دم کرمان رفع دلتنگی میهایگرفت با دیدن عکسمی

ام که پر به پرم دید چطور کم حرف شدهمامان می

زد و فریده، فهیمه و فرگل هم کمتر از شاهرخ نمی

آوردند و این من بودم که در خودم حرفی به میان می

 ها! بابا حاالزدم و لعنت به فاصلهریختم و دم نمیمی

ها بود کمتر در خانه دیگر بیشتر در مسجد و هیئت
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شد و زمان رفتن به مسجد هم حضورش احساس می

 کرد.ا با خودش همراه میمامان ر

 زدم! و من بودم که در خانه پرسه می

رفت! دم از ذهنم کنار نمیفکر شاهدی هم که یک

خصوصا با رسیدن محرم و یادآوری قسمی که خورده 

 گفتم هراس ندارم! بود... دروغ بود اگر می

انکار کردن بود... محرم برای من یادآور قسم شاهد 

گسترانید! با ی وجودم میهبود و لرزی که بر سیطر

این حال تمام تالشم سعی بر خونسرد ماندنم بود. 

ادم! دگناه بودم نباید ترس به دلم راه میزمانی که بی

 نباید.

انتها با صدای زنگ حیاط لرزی ور در افکار بیغوطه

بر اندامم نشست. مامان و بابا نبودند و این نبودن و 



 

Romanzo_o 586 

ام را آمد! شال مشکیتنهایی هیج به مزاجم خوش نمی

ای درهم سراغ چادر روی سرم کیپ کرده و با چهره

روی بند رخت حیاط رفتم. در حال درست کردن 

موقع ترسی به ساالد برای شام بودم و این زنگ بی

آمد. صدای طبل، دلم انداخت! صدای نوای نوحه می

صدای سنج و دمام و صدای کوبیدن طبل! چادر که 

، زیر گلویم با یک دست گرفته روی سرم آرام گرفت

 و سمت در پا تند کردم و در همان حین لب زدم:

 اومدم.-

باره به پشت در ایستادم و دمی گرفتم. با ترسی که یک

 دلم سرازیر شد احتیاج به نفسی تازه داشتم.

 کیه؟-

 چندان منتظر نماندم.
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 داداش.منم زن-

هایم صدای شایان بود. کمی گرفته و بم به گوش

ید. در را باز کردم و سر باال گرفت. با دیدنم رس

 سالمی گفت و مجدد نگاه پایین انداخت.

 سالم آقا شایان خوب هستین.-

 داداش.ممنونم زن-

اش شره کرد و روی زمین افتاد. مشمای عرق از شقیقه

بار مصرف بود کمی دستش را که سه ظرف غذای یک

 باال گرفت.

ما فتن غذای هیئته، شخانم فرستادن گبفرمایید. حاج-

 هم بی نصیب نمونید.
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مردانه رفتار کردنش من را یاد سه مرد دیگر خانه 

انداخت. تلفیقی که باعث شده بود مردی اش میپدری

 تمام عیار جلویم نمود پیدا کند.

که دستش با دست دراز کردم که با مراعات از این

 دستم برخورد نکند مشما را به انگشتانم سپرد. 

گیرم و تشکر شون درد نکنه. حتما تماس میدست-

 کنم. سالم برسونید بهشون.می

کنمی گفت. در رفتن تعلل که کرد من هم خواهش می

 وار شد.صدایم پچ

 چیزی شده آقا شایان؟-

چنان سرش پایین بود. کالفه دست میان موهایش هم

برد که من را یاد شاهرخ انداخت. شاهرخ هم دیده 

 برد.کالفه شدن دست میان موهایش میبودم هنگام 
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ای نیست خواستم بگم اگه بیرون از چیز نگران کننده-

محل یا داخل محل خواستین یه موقع تنها برین به 

خانم خودم خبر بدین. به خودمم روتون نشد به حاج

بگید من دربست در اختیارتونم. هر جا خواستید در 

 خدمتم. فقط اینکه تنها نرین جایی. 

بایستی بخاطر کجا به کجا رسیده بودم که می از

های تهدیدآمیز شاهد برای یک بیرون رفتن حرف

دست و پا شدم؟ انقدر بیساده همراه برادر شوهرم می

های شاهد زیادی بوی دردسر شده بودم؟ یا حرف

داد که غیرت این پسر را نشانه رفته بود؟ قبول می

اگر نقل دهان داشتم محله چندان بزرگ نبود و حرفی 

الکاتبین بود! من قرارم را با شد اتمامش با کراممی

 هایششاهرخ گذاشته بودم. اعتنایی به شاهد و حرف
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دانستم این بی اعتنایی تا کجا قرار کردم اما نمینمی

دار شود؟ به غرورم برخورده بود اما خب است ادامه

آبرویی داشت و ترس از شایان هم ترس از بی

 شاید کمی هم نگران حال من. غیرتی!بی

 زبانم سفت و سخت در کامم چرخید.

تون شما لطف دارید آقا شایان. خدا از بزرگی کم-

نکنه. اما اگر احتیاج شد به روی چشم! اگر هم نشد 

ول که بقم هستن. و اینخدا سر سالمتی بده به خانواده

خودتون اون شبی حرفای اون پسر هارت و پورتی 

تونم از خودم مراقبت کنم، نگران می بیش نیست. من

 رفت و آمد من نباشین.
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باالخره سر باال گرفت و با کمی تعجب و چشمانی 

گرد شده نگاهم کرد. دستش روی در نشست و دست 

 دیگرش داخل جیبش رفت.

داداش. هر قصد ناراحت کردنتون رو نداشتم زن-

دونید فقط خواستم بدونید طور خودتون صالح می

 . من هستم

ی در نشست. امان سری کج کردم و نگاهم روی لکه

 ها!از بچه

 شستم. مامان حساس بود! باید سر فرصت در را می

اختیار دارید ناراحت نشدم. سالم برسونید خدمت -

 خانواده. 

سری تکان داد و از در فاصله گرفت. سوار ماشینش 

شد. ماشینی که تا مدتی که شاهرخ بود دست او بود 
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شاهرخ زمان زیادی از آن استفاده کرده بودیم.  و من و

دنده عقب که گرفت من هم در را بسته و چادر از 

روی سرم کشیدم. روی بند رخت انداختم و شالم را 

هایم رها کردم. وارد خانه شدم و غذاها تا روی شانه

را داخل یخچال گذاشتم. این روزها یخچال مدام از 

م را از جیب شلوارم اشد. گوشیغذاهای نذری پر می

خانم را ی همراه فرنگیسبیرون کشیدم و شماره

اش گرفتم. دو بوق که خورد صدای گرفته و تو دماغی

در گوشی پیچید. صدایی که از گریه برای این روزها 

ای کرده و بابت فرستادن بود. سالم و احوالپرسی

 غذاها تشکر کردم. قبل از خداحافظی کردن گفت:

الت آد دنبفردا صبحی آماده باش شایان میفتانه مادر -

بریم خونه همساده  مون. ظهری با همآره خونهمی
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روضه گذاشته و گفته عروستم بیار. زشته تو مراسمش 

جد ریم مسحاال که قسمتت شده نبرم. شبشم با هم می

رسونیمت. نگران نباش فقط و از اونجا خودمون می

 اینکه...

کمی مکث کرد و  به این جای حرفش که رسید

 صدایش را پایین آورد.

عادت ماهانه که نیستی دردت به جونم؟ آخه این -

چند روزم تو مسجد ندیدمت گفتم شاید عذر شرعی 

 داری.

هایم سوخت! هایم داغ شد و گوشلب گزیدم. گونه

 جوابش را با صدایی که ضعیف شده بود دادم.

 باباخانم... نیستم... چشم به مامان و نه فرنگیس-

 دم.اطالع بدم بعد خبرش رو به شما می
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نه مادر خودم ثریا خانم رو دیدم تو مسجد ازش -

 اجازه فردارو گرفتم. پس فردا آماده باش.

رفتم از درد این روزها اگر به هیئت و مسجد نمی

شدم از ها بود. کالفه میهای همسایهها و نگاهحرف

زه عقد شان من باشم. منی که تاکه مبحث حرفاین

ی پسر آقامیرفتاح و کرده بودم. آن هم عقد کرده

خانمی که تازه از فرنگ برگشته و برای همه فرنگیس

ها را ببینند! هر چند مهم شده بود تا تازه عروس آن

اش غیبت و پشت کمی گریه و عزاداری بود و مابقی

کالغ، چهل کالغ هزاران نفر حرف زدن و بقولی یک

 کردن! 

ای تماس را گفتم و بعد از خداحافظی "باشه چشمی"

 قطع کرده و گوشی را به جیبم برگرداندم. 
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جا ماند و دیگر خانم همانبحث آن شب فرنگیس

طور برداشت کردم اش را نگرفت و من اینکسی پی

اند! حرفی که مربوط به که از حرف من استقبال کرده

عروسی من و شاهرخ بود. شاهرخی هم که حتی بعد 

ای نزد و این میان من خیالم هم به آن اشاره رفتنش

شان کم روحها هم کمآسوده شده بود. گویی آن

ای بیش نگفته! آرامش یافته بود که شاهد دری وری

مگر به همین راحتی بود خط و نشان کشیدن برای 

ای چیزی ناموس دیگری؟ به حتم که باز هم زهرماری

ه بود! خودم نفس چیزی پراندخورده بود که به هوای

را  امماندهرا به حیاط رسانده و کار نصفه و نیمه باقی

به انتها رساندم و فکرم پیش فردایی ماند که باید 

م ها به رویداشتم تا تحمل نگاهنگاه می اعصابم را آرام
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را چندان سخت نگیرم! به هر حال تازه عروس بودم 

و  مای رفتار و منشم و چگونه رفتار کردنو برای عده

 حتی نوع لباس پوشیدن و میزان طالهایم مهم بود!

۱۱۵ 

گفت اگر تا جایی که در خاطرم بود بابا همیشه می

دیدی ناراحتی، اگر قلبت ناآرام بود و اگر روحت 

اسیر تاریکی شد زیر لب ذکر بگو و از خدا بخواه 

گفت بگو االبذکراهلل آرامش را به روحت برگرداند. می

القلوب. بگو تا خدا قلبت را آرام کند و تطمئن 

نگرانی نداشته باشی. از صبح که از خواب بیدار شده 

ی فرنگیس خانم آماده و خودم را برای رفتن به خانه

امان، نگرانی و ناراحتی رهایم ای بیکردم، دلشورهمی

القلوب برای بار تطمئنبذکراهللکردند. ذکر االنمی
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شد و شد. دلم آرام نمیهر میهایم ُمهزارم میان لب

حتی دوش آب گرم سر صبحی هم مرا از آن رخوت 

و سستی دور نکرد. حس مزخرف دلشوره حتی راه 

نفس کشیدنم را هم بند آورده بود و مثل ماهی بیرون 

افتاده از آب تندو تند برای بلعیدن هوا دهانم را باز 

گفت چیزی نیست کردم. مامان با دیدن حالم میمی

رم را معطوف به آن نکنم و خودم را با فکر دیگری فک

ام شستند و سینهسرگرم کنم. اما در دلم رخت می

شد از دردی که جانکاه شده بود. آماده مچاله می

شدنم به درازا نکشید. شال حریر مشکی و سنگ 

ام ام را روی موهای مشکی بافته شدهدوزی شده

ا دو طرفش ری کوچکی زیر گلویم انداخته و با گیره

 ام انداختم.. یک پرش را روی شانهمحکم کردم
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 آی مسجد دیگه؟مامان تو هم شب می-

پماد پیروکسیکامش را روی زانویش کمی خالی کرد. 

در پماد را بست و من سمتش پا تند کردم. کنارش 

اش نشسته و کف دستم را روی زانوی درد گرفته

ین که گذاشته و شروع به مالیدن پماد کردم. هم

نگاهش رضایت داشت و دعای خیری پشت لبانش 

آمد برایم مکفی بود. به دعای خیر والدین اعتقاد 

 خاصی داشتم!

های مسجد زیاده و تا برم دونم فتانه مادر. پلهنمی-

ی دوم از نفس افتادم. این چند روز دیگه برسم طبقه

 و بکشم باال. ها هم نتونستن کمک کنن خودماون نرده

تم را دورانی روی زانویش حرکت دادم و با کف دس

حس اینکه تمام پماد روی زانویش را پوشاند دست 
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از مالش کشیدم و خودم را به آشپزخانه رسانده و 

 دستم را شستم. 

گم که همون روضه خانم میپس منم به فرنگیس-

شون بریم و من و عصری برگردونن خونه. همسایه

 نم برم.تونم با این وضعیتت ولت کنمی

مامان شلوارش را پایین کشید و سر روی بالش 

 گذاشت.

خواد با خانواده شوهرت باش یکم از نه فتانه نمی-

اخالق و رفتاراشونو بلد شو. فردا روز رفتی حداقل 

 آشنا باشی. من که پا دردم واسه امروز نیست عمریه.

نچی کردم و بعد خشک کردن دستانم از آشپزخانه 

 پی مامان بود. بیرون زدم. دلم 

 گ...ولی من می-
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 دختر انقدر با من یکی به دو نکن.-

میان حرفم پرید و با َتغیُّر حرفش را غرید و راه را 

برای هر گونه اعتراض و خواهش من بست. با صدای 

 زنگ آیفون سرم سمت آن چرخید.

آم تا جلوی در فتانه. خودت برو و من دیگه نمی-

 سالم هم بهشون برسون.

م را از کنار پشتی برداشته و روی سرم انداختم. چادر

بند کیفم را هم از زیر چادر روی دوشم پهن کردم. 

جیرینگ النگوهای نو و زرد رنگم صدای جیرینگ

آمد. اما ناچار بودم به چندان به مذاقم خوش نمی

تحمل! تمام طالهایم را آویزان خودم کرده و از خودم 

م که عروس بزرگ ویترینی ساخته بودم. دیده بود

کرد. ظاهرا کار را میخانم، سپیده هم همینفرنگیس
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عروس بودن و عروس را به دیگران شناختن با میزان 

 طالهایش و پوشش بود.

م کنمن رفتم مامان به پاهات هم فشار نیار. سعی می-

 شب زود برگردم.

در پناه خدایی گفت و من از خانه بیرون زدم. 

مشکی رنگی که در خرید عقد های پاشنه بلند و کفش

خنک  امگرفته بودیم پا زدم. مانتوی مشکی ابر و بادی

بود و با وجود گرمای هوا اذیتی نداشت. در حیاط را 

باز کردم. شایان آمده بود. کنار در ماشینش منتظرم 

 ایستاده و با دیدنم سر باال گرفت.

 داداش.سالم زن-

ام هر ورهسری تکان دادم و در حیاط را بستم. دلش

 شد! لحظه بیشتر می
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 سالم آقا شایان. شرمنده افتادین تو زحمت.-

کنمی گفت. سمت در عقب رفته و بازش خواهش می

کردم. پایین چادرم را جمع کرده و داخل ماشین 

نشستم. ساعت نزدیک به یازده بود اما گویی اوج 

گرما بود. سوار شد و ماشین را به حرکت انداخت اما 

 زد... جوشید و قل میشد! مینمیدلم آرام 

را شروع کردم. اما انگاری آبی روی  امذکر زیر لبی

گرفت. شایان در آتش نبود! بیشتر وجودم گر می

سکوت ماشین را راند و ما چند دقیقه بعد مقابل 

ی آقامیرفتاح بودیم. تشکری کرده و از ماشین خانه

را زده و پیاده شدم. منتظر آمدن او نشدم. زنگ آیفون 

هایم را روی چند ثانیه بعد در حیاط باز شد. کفش

ا ها را بپاگرد درآورده و داخل جا کفشی گذاشتم. پله
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باز خانه را گشودم. آقا آرامش باال رفتم. در نیمه

میرفتاح را در حال پوشیدن کت مشکی روی پیراهن 

خانم ایستاده و اش دیدم. کنارش هم فرنگیسمشکی

 کرد.ه او کمک میدر پوشیدن کت ب

 سالم. -

با صدایم هر دو سر چرخانده و لبخندی زدند. جلوتر 

رفتم و همگام با دست دادن جوابم را هم پاسخ دادند. 

 شایان هم رسید و سالمی گفت.

 بریم حجره؟-

 شایان سوییچ روی میز گذاشت.

تا شما دو کلوم با عروست صحبت کنی من یه -

 دست و رویی آب بزنم و بیام.
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 قامیرفتاح خیلی خبی گفت و شایان رفت.آ

 خانم به آشپزخانه رفت.روی مبل نشستم و فرنگیس

 آقا؟کار و بار خوبه حاج-

خانم و آقامیرفتاح را با لقب هنوز به اینکه فرنگیس

مادر و پدر صدا کنم عادت نکرده بودم. هر چند 

دانستم باید روزی این کار را خودم هم بخوبی می

شان را به همین لقب کوچک خوش انجام داده و دل

 کنم. 

 آمد.دستی روی محاسنش کشید. ناراضی بنظر می

چندانی واسه ما واال دخترم نه بازار تعریف -

دارای قدیمی نداره. از قبل از محرم هم حجره

جنسایی رو وارد بازار کردن که برای اونوره آبه اما 

مارکایی زدن که تازه سر رسیده و بازار رو ریختن 
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هایی علم شد که تا قبل . محرم امسال کال با پارچهبهم

هایی نبوده. حاال کی خواسته امسال همچین پارچه

رارو ورشکست کنه اهلل اعلم! بازار رو گرفتن داحجره

دست خودشون. خدا خودش برکت به همه 

 کشا بده.زحمت

د ای حاوی چنخانم با سینیآمینی گفتم و فرنگیس

لیوان شربت به پذیرایی برگشت. قبل از اینکه جلوتر 

بیاید پا تند کردم و سینی را از دستش گرفتم که لبخند 

 د.اش سهمم حرکتم شمادرانه

ها خورده شد و دو مرد خانه برای رفتن به شربت

 حجره خانه را ترک کردند.

ای تر از آنی بودم که بخواهم حتی برای لحظهخسته

ی کار، بلکه خسته از مدام روی پا بند باشم. نه خسته
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های تکراری رفتن و آمدن. خسته از مدام حرف

ام به قوت خودش باقی شنیدن. این میان هم دلشوره

شد! ساعت ده شب بود و بلکه هر لحظه هم بیشتر می

بود که از خانواده شاهرخ خداحافظی کرده و پا درد 

مامان را عنوان کردم تا زودتر به خانه برگردم. اما اگر 

داد! ام امان نشستن نمیبودم دلشورهمنصف می

طور که ام کرده بود! شایان همانای که کالفهدلشوره

ه خانه رساند. مقابل در حیاط بودم من را برده بود، ب

که نیش گازی به ماشینش داد و از کوچه خارج شد. 

ها به قوت خودش باقی بود. با اما شلوغی خیابان

ام آخی گفته و دستم روی شکمم مشت سوزش معده

شد. ابرو درهم کشیده بودم وقتی دست درون کیفم 

خواستم با زنگ کردم تا کلید را بیرون بکشم. نمی
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یفون فشردن مامان را با آن پا دردش مجبور به راه آ

ربط به ام بیرفتن کنم. حتم داشتم سوزش معده

 ام نیست! دلشوره

کوچه فضایی تاریک و روشن داشت و المپ کوچک 

زد و به گمانم زمان سوختنش پر میباالی در حیاط پر

طور برای خاموش نشدن تالش فرا رسیده بود که آن

کرد! کلید را درون قفل انداختم اما احساس می

کردم کسی در حال تماشا کردنم است! آب دهانم می

رده بود که را قورت دادم. ترس بر وجودم غلبه ک

لرزید! اوج دستم برای چرخش کلید درون قفل می

ی شجاعتم شد آرام سر چرخاندنم به انتهای کوچه

مان! خانه ما وسط کوچه قرار گرفته بود و تا بستبن

انتهای کوچه فقط سه در خانه فاصله داشتیم. صدای 



 

Romanzo_o 608 

خوان در هیئت داخل خیابان هم بیشتر شده سوز نوحه

م احساس کردم کسی را در قسمت بود. اما به گمان

تاریک کوچه دیدم! انتهای همان دیوار که کوچه را 

بست کرده بود! قامتی که با ریز کردن چشمانم بن

ام دریافتم برای یک مرد است! عرق روی پیشانی

 نشست و قلبم... 

 به گمانم قلبم در این لحظه دیگر تپشی نداشت!

را باز کردم اما با هزاران زحمت کلید را چرخاندم. در 

همان لحظه همان سایه هم خودش را به آرامی جلو 

هایم فرود آمد و من کشید! چادر از روی سرم تا شانه

تعلل را دیگر جائز ندانستم! خودم را داخل حیاط 

در  ام بهانداخته و با وحشت در را برهم کوبیدم. تکیه

هایم خورد. چشمانم بسته شدند و وایی از میان لب
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ام که دلشورهپرید. هراس داشتم. واهمه از این بیرون

رنگی به خود گرفته و حقیقی شود! دستم روی 

ام نشست و خودم را به شیر آب حیاط رساندم. سینه

بسرعت باز کرده و شیلنگ را با کمی فاصله از 

هایم گرفته و آب را داخل دهانم گرفتم. آرام لب

نبود  نشدم و روی صورتم هم چرخاندم. برایم مهم

اگر آرایش کمم نمود بدی پیدا کند. چشمانم را بستم 

ام سعی و خودم را با این فرض که فقط تجسم کرده

کردم آرام کنم. شیر آب را بسته و چادر نصفه و 

هایم افتاده را زیر بغلم زدم. با این ی روی شانهنیمه

ام نه بهتر بلکه چندین برابر شده بود. حال دلشوره

 و شالم را هم از روی سرم برداشتم.  وارد خانه شدم

 مامان؟-
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 صدایش را از اتاق خواب شنیدم. 

 اینجام فتانه.-

کیف، شال و چادرم را روبروی پشتی انداختم و حین 

های مانتوام سمت اتاق خواب رفتم. باز کردن دکمه

مامان در حال پهن کردن تشک خودش و بابا بود. باز 

ام درهم من چهرههم گویی کسی به دلم خنج زد که 

 شد...

مامان با چشمانی درشت شده براندازم کرد و مبهوت 

 گفت:

 فتانه؟ چرا رنگت پریده؟-

دستم ناخوادآگاه باال آمد و روی صورتم قرار گرفت. 

خواستم چیزی را که فقط به گمانم در تصورم نمی

 آمده بازگو کنم و مامان را هم دلواپس کنم.
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یه مامان. اگه بدونی دونم. شاید برای خستگنمی-

امروز تو اون روضه و مسجد زنا چقدر حرف زدن و 

هی گفتن این دختره همون عروس فرنگیس خانومه و 

 اله و ِبله، بخدا که مخم تاب برداشت مامان. 

 نچی کرد.

بیا بریم بهت یه لیوان شربتی، چیزی بدم. رنگت با -

 گچ دیوار فرقی نداره که.

 ش شدم.دستم را جلو برده و مخالف

 کنه.رم تو پات درد مینه مامان خودم می-

 نگاهی به پایش انداخت.

بهترم یکم. از این قرصای درد انداختم بهترم. بیا -

 بریم برا منم تعریف کن ببینم کیارو دیدی.
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سری تکان دادم و مانتوام را از تنم بیرون کشیدم. 

بدنبال مسکنی بودم تا بلکه این دلشوره لعنتی را آرام 

خود نبوده و خودش را ام بیکند اما گویی دلشوره

جلوتر از اتفاقی که قرار بود بیفتد نشان داده! 

کردم روزی برسد که من وقت فکرش را نمیهیچ

کس ببینم و پناه ببینم! خودم را بیخودم را بی

دانستم ام شوم. که اگر میی روزهای آتیدرمانده

آن  اتفاق نیفتادندلیل نیست راهی برای ام بیدلشوره

کردم. اما چه کسی از آینده خبر دارد که خبر شوم می

آمد وقتی من من داشته باشم؟ صدای نوحه و طبل می

با مامان داخل حیاط و روی سکو نشسته در حال 

زدم تا بهایی به صحبت بودیم. با مامان حرف می

تر از آن بود که بخواهم ام ندهم اما قویدلشوره



 

Romanzo_o 613 

.. ساعت به گمانم از دوازده گذشته فراموشش کنم.

 بود که مامان صورتش را سمت من چرخاند و گفت:

 فتانه؟ آ ِسد حسین چرا نیومد؟ ساعت چنده اصال؟-

آنقدری با مامان گرم صحبت شدیم که گذشت زمان 

به نظرمان نیاید. دستم را باال گرفتم و با دیدن زمان 

 ام اوج بیشتری گرفت.دوازده و نیم دلشوره

 ولی مامان چقدر زود گذشت! ساعت دوازده و نیمه. -

 توانستم دلشوره مامان را هم احساس کنم!حاال می

یه زنگ بزن ببین سید خدا تا این موقع کجا مونده؟ -

 دیگه االن نه هیئتی هست نه بنده خدایی تو مسجد.

ای گفتم و با هراسی که بیشتر به دلم افتاده بود باشه

شلوار جینم بیرون کشیدم. شماره ام را از جیب گوشی
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 گرفتم... وقتیبابا را گرفتم اما کاش هیچ وقت نمی

صدای مردی غریبه در گوشی پیچید دست و پایم را 

گم کرده و تماس را قطع کردم. تصور می کردم 

 ام اما...شماره را اشتباه گرفته

برای بار دوم شماره را گرفتم و قبل از اینکه حرفی 

 گفت: بزنم مرد فورا

قطع نکنید خانم! حضرت عباسی قطع نکن هالک -

شدم اینجا. شما این پیرمردی که صاحب گوشیه 

 شناسید؟ یه کاله سبز سیدی هم سرش داشت.می

داشت؟ یعنی االن بابا کاله سرش نداشت؟ مشخصاتی 

 خورد اما برای چه؟که گفته بود به بابا می

 بله اما چی...-
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... نگذاشت نفسم نگذاشت ادامه حرفم را بگویم

ام آرام درست و درمون از دهانم بیرون بزند و سینه

 بگیرد. نگذاشت...

 خانم بیا بیمارستان...-

آدرس را که گفت. تماس را که قطع کرد. همچو 

رو خیره بودم. صدای فتانه مسخ شدگان فقط به روبه

شنیدم... آ ها میگفتن مامان را انگاری از دوردست

ید مسجد و مردی که برای او ِسد حسین محله، س

کرد؟ احترام زیادی قائل بودند بیمارستان چه می

نفهمیدم چطور به مامان گفتم و حتی نفهمیدم چطور 

به حمید زنگ زدم. فقط زمانی خودم را پیدا کردم که 

با مامان در بیمارستان بودیم. حمید و فریده هم 

 بودند...تازه آمده بودند و حمید هراسان پی جست و
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جو رفته بود... حمید آمد، با دستی پر آمد. رنگ به رو 

زد. لرزید و چشمانش دو دو مینداشت. دستانش می

هایش را مقابل حمید تکان داد و فریده ترسان دست

 اسمش را فریاد زد... 

 اما حمید فقط توانست بگوید:

 آ ِسد حسین... سید... سید... فوت کرده...-

۱۱۶ 

صوص به خودشان را دارند. چیزی ها ردپای مخآدم

روند با شان، که وقتی میمنحصر بفرد مثل اثر انگشتان

شود. حاال هرچه کس دیگری ُپر نمیرد پای هیچ

تواند جای آید و میخواهند بگویند که کسی میمی

دیگری را ُپر کند. اصال محال است جای کسی با 

ه هایی بود کدیگری ُپر شود. بابا از آن دست آدم
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ی خداوند. مثل دریای شان آرام بود. مثل بوسهبودن

ای شبنم روی گلبرگی. بابا آرام. همانند نشستن قطره

دانم در قدری که حتی نمیقدر آرام بود. همانهمان

خانه برای آخرین بار کی جواب سالمش را دادم و 

اش را. بابا مثل بودنش پر کی جواب خداحافظی

زد. همین هم من را آتش می کشیده بود. آرام و رها و

من دعای خیر بابا را نشنیدم. من دعای خیر سید خدا 

ام نشنیدم. آرزوهایم آب را برای شروع زندگی

شدند و من هنوز هم ناباور بودم. چطور ممکن بود می

توانستم نبود بابا را در بابا دیگر نباشد؟ چطور می

د شی کوچکش باور کنم؟ چطور میمسجد و یا مغازه

پا به مسجد بگذارم و بابا را سرگرم کاری نبینم؟ بابا 

اش بود. برای مسجد همیشه بود. برای خانه و خانواده
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و محله بود اما حاال نبودش یک خالء بزرگی را شکل 

ترین ستون خانه را از ُبن داده بود. انگار که اصلی

کنده باشی و بگی حاال با خیال راحت زیر این سقف 

ن. چیزی که محال و غیر ممکن خانه زندگی ک

ریزد و درد آرام فرو میلرزد، آرامآمد. خانه میمی

نبودن آن ستون همیشه در چشم است. بغض طوری 

دانم شکسته شده و در گلویم سنگ شده که بعید می

های آرام بکشم. هنوز هم در من زین پس نفس

ی تلخ بیمارستان گیر کرده بودم. هنوز هم خاطره

ید وقتی خبر فوت بابا را داد مقابل تصویر حم

های در رود. هنوز هم به صدای گریهچشمانم رژه می

 ام. هنوز هم...خانه عادت نکرده
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فتانه دردت به جونم بیا تلفنت رو بگیر، داداشم -

 قرارته.بی

کشم. شایسته و شبنم در این روزها زیاد نگاه باال نمی

ا به جان روند... زیاد دردم رام میقربان صدقه

بار خواهم. یکخرند اما من فقط یک چیز را میمی

به  بار دیگر سید خدا را ببینم ودیگر بابا را ببینم، یک

او بگویم بابا بیا با هم حرف بزنیم. تو از دردهایی که 

وقت به ما نشان ندادی بگو و من هم دستان هیچ

ات را بگیرم و به این فکر کنم کی فرصت سالخورده

ین همه از خودت دور شوی؟ کی فرصت کردی ا

کردی برای همه خوب باشی؟ کی فرصت کردی این 

 همه کوه باشی؟ کی بابا؟ 



 

Romanzo_o 620 

اصال چه کسی رفتن ناگهانی بابا را قبول کرده که من 

 هم باورش کنم؟ 

خورم، شایسته خودش گوشی را کنار تکانی که نمی

 گذارد.گوشم می

رد بابا نداشتن حاال بیشتر از هر زمانی در این محرم د

فهمم... آخ بابا ی امام حسین را میی سه سالهرقیه

عمری نوکری مهمانان مجالس امام حسین را کردی و 

حال زمان رفتنت را ببین... چه موقعی کوچ کردی که 

دهند؟ سعادت بودنت را سر میی خوشهمه زمزمه

 پرستو شدی بابا... پرستو...

 خانمم.-

شوند. بغض خودم را تحمل کنم یا چشمانم بسته می

 ی شاهرخ را؟ صدای گرفته و خش برداشته
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چسبد و من ام میسرم روی زانوهای به آغوش کشیده

 بینم...خودم را چه غریب می

 فتانه؟ حرف بزن... بذار صدات رو بشنوم...-

ست که شاهرخ تماس گرفته دانم چندمین بارینمی

زند... صدایی ندارم. ایم بیرون نمیهاما حرفی از لب

صدا اند... مثل بابا بیآواهایم با رفتن بابا کوچ کرده

 رفتند... 

آم، بغلت هفته دیگه پیشتم عزیز دلم. خودم می-

 کنم و توام فقط برام حرف بزن...کنم. نوازشت میمی

رویاهای قشنگی بود اما نه برای منی که خودم را گم 

گیر. من خودم را کنار قبر های نفسام در این روزکرده

توانم باور کنم بابای بابا گم کردم. هنوز هم نمی

مهربانم بعد از برگشت از مسجد با کامیونی تصادف 
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توانم باور کنم کرده و در دم جان باخته. هنوز هم نمی

 زد:های مردی که در بیمارستان ضجه میحرف

 تش کردبه امام حسین قسم ندیدم... انگار یکی پر-

جلو ماشین... من عیالوارم... تو رو به این ماه عزیز 

 ام، بچهتر از این شم... فلک زدهقسم نذارید بدبخت

مریض دارم... خیر سرم تازه از سر کار برگشته 

 بودم.... حضرت عباسی ندیدم...

های فریده، سر پر دردم را تکانی دادم. صدای ضجه

اتاق دلم را ریش فهیمه و فرگل در بیرون از این 

ها کز کرده کرد و قلبم را مچاله. دیدن بچهمی

بعد چه کرد. حاال ِمنای دردم را دو چندان میگوشه

طوری که ها آنتوانست با آنکسی جای بابا می

کرد، محبت کند؟ چه کسی دست خودش محبت می
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 هایش طعمنوازشش مثل بابا بود؟ چه کسی شکالت

 آخ بابا... داد؟و بوی گل محمدی می

 خوای با من حرف بزنی؟ فتانه جان. نمی-

حرف داشتم. خیلی هم داشتم. به اندازه یک کوه شاید 

هم دریا شاید هم به اندازه قلب مهربان بابا. اما زبان 

چرخید. . زبانم نمیالمصبم گویی قفل خورده بود

پاهایم توان بیرون رفتن از این اتاق را نداشتند. من 

کردم با این کردم با این غم... چه میباید چه می

 مصیبت؟ 

شایسته گوشی را کناری کشید. مثل تمام این چند 

روز باز هم شاهرخ از شنیدن صدایم ناامید شده بود. 

دادم. انصاف شده بودم که جوابش را نمیشاید بی
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ید شد. شاشاید دلخور بودم که زبانم به حرف باز نمی

 خواست روز تدفیندلم می

چو حمید، مرتضی و سجاد کنار زنش بماند و هم

های داغدیده زنش را بمالد. شاید دلم شانه

رفت و من را به ام میخواست بود و قربان صدقهمی

کرد. من خودم را تنها گریه کردن ترغیب می

های آقامیرفتاح هم دیدم... حتی دخترم گفتنمی

 زخمی که به قلب و روحم خورده بود را مرهم نشد...

های شکیب و شایان. شاید اگر داداش گفتنزن

های نحیف خواهرش را در بر برادری داشتم شانه

گذاشت و ی پهنش میگرفت و سرم را روی شانهمی

ها کرد اما هیچ نبود. من سرشار از تهیآرامم می

 بودم...



 

Romanzo_o 625 

ام بود که نازکشی دانم شاید هم ناز دخترانهنمی

دانستم م از غم چه میخواستم... در میان این حجمی

دانستم خدا قصد کرده درد روی دردم بگذارد؟ چه می

تم دانسقصد کرده من لباس سیاه از تنم َنَکنم؟ چه می

قصد کرده صبرم را با گرفتن عزیزانم بسنجد؟ شاید 

 دانستم...اگر می

باز شایسته از اتاق بیرون رفته و در را هم نیمه

شک از چشمانم نه ای اگذاشت. در این هیاهو قطره

شد و نه من شهامت گریه کردن در خودم سرازیر می

کردم اگر اشک بریزم نبود بابا دیدم! گمان میمی

کردم؟ مثل شود و من آن موقع باید چه میواقعی می

نشستم و به تمام این چند حال! گوشه اتاقم بس می

کرد. ای که رهایم نمیکردم. دلشورهروز فکر می
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ه گویی اخطار بود و من بدنبال رفع آن ای کدلشوره

 اما...

شد. صورتم هزاران بار خانه از مهمان پر و خالی می

شد و هزاران بار هم در آغوش کسانی بوسیده می

شان برای تازه عروس بودنم به درد رفتم که دلمی

آمد. تازه عروسی که پدرش را از دست داده بود. می

کرد. چشمانش تازه عروسی که از شوک گریه نمی

های شد. لباسسوخت اما قطره اشکی ریخته نمیمی

عزای امام حسین با لباس عزا برای پدرم یکی شده 

ای که ریخت برای سید محلهها اشک میبود. چشم

های عزیز به عروج بپیوندد. لیاقتش بود در این شب

های مردی این میان چیزی که برایم عجیب بود حرف

 زد وبه بابا زده بود. فریاد میبود که با ماشینش 
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کار را کرده گفت هولش دادند! اما چه کسی اینمی

بود؟ اصال برای چه؟ یاد همان شب کذایی تصادف 

کردم مردی را در فضای تاریک بابا افتادم. تصور می

. مان دیده بودم اما اهمیتی نداده بودمبستی بنکوچه

ش تیمور های تهدیدآمیز شاهدی که به پدریا حرف

گفته بود... اگر شاهد برگشته باشد و بخواهد تالفی 

کند؟ اما امکان نداشت... شاهد هر قدر هم خالفکار، 

توانست تا بدین حد پست باشد که اگر کار شاهد نمی

 باشد...

دهم بدون تردید با حجم افکاری که سرم را تکانی می

خورند کارم به دیوانگی نکشد در سرم چرخ می

 ام.دهشانس آور
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شود. هوا باز هم نگاهم سمت پنجره اتاقم کشیده می 

تاریک شده. غذای داخل بشقاب در حال سرد شدن 

 چنان تمایلی به خوردن ندارم.است و من هم

 فتانه؟-

ی فریده سرم با طمانینه به با شنیدن صدای گرفته

چرخد. چقدر در این چند روز بنظرم سمتش می

 خسته و چقدر تنها... رسد... چقدرشکسته بنظر می

غذاتو بخور قربونت بشم. یه چیزی بخور، رنگ به -

 رو نداری.

خواستم دهان باز کنم و بگویم خودت هم زرد و نزار 

 چرخید...شدی اما زبانم در دهانم نمی

 اش را بهخودش را جلو کشید. کنارم نشست و تکیه

هایم حلقه کرده و من پشتی داد. دستش را دور شانه
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خوان در دسته تا آغوشش کشید... نوای نوحه را به

 آمد...خانه می

ار واش را باال کشید و دستش را نوازشفریده بینی

 روی بازویم به حرکت درآورد.

چهارتا خواهریم با کلی خاطره. یادمه سر دنیا اومدن -

کردم که شما سه تا بعد از خودم کلی حسودی می

ش . همهدارمش خواهر دارم و یه برادر نچرا همه

تونو دوست ندارم و مامان و بابا گفتم هیچ کدوممی

کشیدن من فقط برای مامان خندیدن و نازمو میمی

دخترش نبودم یه جورایی هم خواهرش بودم و هم 

سنگ صبورش. پونزده سال بیشتر تفاوت سنی 

نداریم. دیگه سر دنیا اومدن تو خیلی کارارو یاد گرفته 

عوض کردنه تو رو. اما بازم ته بودم. مخصوصا کهنه 
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دونم ش خواهر. نمیدلم ناراحت بودم که چرا همه

ها و فامیال هم روم تاثیر شاید حرفای در و همسایه

گذاشته بود. حتی یادمه عمه مستوره گفته بود خوبه 

داداشم شکمش فقط دخترزاست. برادرم پشت و زن

 شد اماپناه نداره. یادمه مامان چقدر ناراحت می

جا دونم بابا بهش چی گفت که حرف عمه هموننمی

موند و دیگه کسی تو فامیل حداقل جلو روی ما 

گفت. یمدت گذشته بود که بابا من رو با چیزی نمی

خودش برده بود مسجد. یادمه چادر و روسری 

ون مای سر کرده بودم. بابا روی لباس پوشیدنسرمه

گفت دوست ندارم کسی خیلی حساس بود می

شنگیه دخترامو ببینه. تو همون مسجد بود وقتی ق
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ها رو چک داشت واسه والدت امام حسن ریسه

 کرد بهم گفت:می

 پیامبر اکرم )ص( گفتن:

هر خانه ای که در آن دختر باشد، هر روز دوازده 

شود و برکت و رحمت از آسمان ارزانی اش می

 گردد.زیارت فرشتگان از آن خانه قطع نمی

ت برکمون بیخواد خونهگفت دخترم دلت میبابا می

 باشه؟ 

نداختم. بابا انقدر قشنگ باهام حرف منم سر باال می

 تونو بوس کردم...زد که وقتی برگشتیم لپ همه

اش در هم ادغام شده و من چه سنگ خنده و گریه

توانستم اشک بریزم... حرکت شده بودم که نمی

 ی تنشدستش بیشتر شده بود و گرما
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کرد. خواهر داشتن موهبت بود منه سرمازده را آرام می

و من از کی این را فراموش کرده بودم؟ فریده فقط 

مان هم بود و من بابت داشتنش خواهر نبود، مادر دوم

 شدم...بایستی هزاران بار خدا را شاکر میمی

کنی سبک خواهر کوچولوی من چرا یکم گریه نمی-

مونم تا هر وقت که بدونم یه بشی؟ خودم پیشت می

گیره. اما اگه گریه کمی فقط یه کمی دلت آروم می

 شه... نکنی از غصه تو منم دردام بیشتر می

سوختن اما گویی خدا چشمانم تا مرز انفجار می

شان را از سنگی شفاف پوشانده بود تا بوقتش روی

م هایاین شیشه شکسته و من خودم را رها کنم. تالش

محابا فایده بود، قلبم بود که بییه کردن بیبرای گر

 ریخت...اشک می
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شنیدم از خواهرشوهرت که آقا شاهرخم هفته بعد -

آد ایران... این مدت بلیط نبوده و بنده خدا به هر می

دونم شاید دلت از دری هم که زده پیدا نکرده. می

ا تر از ما سه تاونم شکسته باشه اما تو همیشه منطقی

ودت با ترازوی منطقت باال و پایین کن فقط بودی، خ

بینه و با دیدن این و بدون بابا االن داره تو رو میاین

دونی که اگه خوره. میحال و روزت کلی غصه می

 کشن؟ ها ناآروم باشه چقدر عذاب میروح رفته

سری تکان دادم. دست دراز کرده و قاشقی از برنج و 

 گوشت پر کرد و سمت دهانم آورد.

بخور قربونت بشم. بخور بذار بابا نفس راحت -

 بکشه. 
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نتوانستم مخالفت کنم وقتی در پناه آغوشش مستم 

کرده بود. دهانم را باز کردم و سعی کردم نجویده 

ام را فقط قورت دهم بلکه حجم سنگینش بغض لعنتی

شد... با هر شد، بخدا که نمیهم بشکند اما نمی

 ی نخوردنرا به نشانه زحمتی بود فرو خوردم و دستم

خواست قاشق را پر مقابل دستش که برای بار دوم می

 کند گرفتم.

 اش را با دمی عمیق فرو خورد. ناراحتی

 بلند شد و با برداشتن سینی گفت:

رم توام بیا یکم کنار مامان بشین. فهیمه داره من می-

خواب پهن برای چندتایی که مهمون داریم رخت

لش خوب نبود شوهرش برده کنه. فرگلم حامی
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بیمارستان سرم وصل کنه. بیا یکم مامان ببینتت بلکه 

 کمتر غصه بخوره.

باز هم سر تکان داده و گردنی خم کردم. با 

ای هایش کمی آرامم کرده بود... اما باز هم حفرهحرف

بزرگ درون قلبم به قوت خودش باقی مانده بود... از 

م ای بهم ریختهاتاق که بیرون رفت دستی به موها

 امدادم اما وضع آشفتهکشیدم. کمی هم بوی عرق می

 کرد و بس... نشینی ترغیب میفقط من را به گوشه

ای باعث بلند شدم و احساس سرگیجه برای لحظه

شد چشمانم را ببندم. پنج روز گذشته بود و من 

ای کامل نخورده بودم که حال بخواهم از خودم وعده

راه شد ته باشم. کمی که حالم روبهتوقع سرگیجه نداش
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توانستم سنگینی از اتاق بیرون زدم. ندیده هم می

 ها را احساس کنم...نگاه

سر که باال گرفتم، اولین چیزی که در مسیر نگاهم 

قرار گرفت عکس بابا بود. عکسی که روی کانتر بود 

ی عکس را با این تفاوت که روبانی مشکی گوشه

 اشغال کرده بود...

 عضی ها عجیب خوبندب

 یادشان که می افتی 

 گیرد.روحت جانی دوباره می

 یادشان که می افتی 

 نشیندبی اراده لبخند به لبانت می

 بینی بعضی ها را کم می
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 و حتی اگر نبینی باز با تو هستند

 بعضی ها عجیب می آیند 

 روند و عجیب تر انکه دیگر نمی

 حتی وقتی که از کنارت رفته اند

 مانندمی

 لبخندشان...

 تصویرشان...

 شان...صدای

 هایشان...حرف

 گذارندهمه را پیشت امانت می

 مانی و یاد و تو می

 هاو آرزوی دیدار دوباره آن
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 بعضی ها عجیب خوبند...

۱۱۷ 

گوید، زمان دور یک دایره *ساعت دروغ می

دود و چرخد! زمان بر روی خطی مستقیم مینمی

 گردد. گاه باز نمیگاه، هیچگاه، هیچهیچ

ایده ساختن ساعت به شکل دایره، ایده جادوگری 

فریبکار بوده است! ساعِت خوب، ساعت شنی است! 

 رای که افتاد دیگدهد که دانههر لحظه به تو نشان می

است « خط»آورد که زمان یادمان میگردد. و بهباز نمی

گردد. نه افسوس، و زمان رفته دیگر باز نمی« دایره»نه 

انتها تاثیری ندارد. تفسیرش نه اصرار، بر این خط بی

 بماند برای اهلش. همین!
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کند بیش از صد حقیقت فریبی که ما را خرسند می

 برای ما ارزش دارد.

ه سرور و مامان در کنار هم برای مستوره، خالعمه

نماز خواندن قامت بسته بودند و من هم تدارکات 

کردم. از هرج و مرج خانه حاال با ناهار را آماده می

وجود گذشت دو روز کمی کاسته شده بود. اما 

چنان از راه دور و نزدیک برای عرض تسلیت هم

آمدند و من کمی بیشتر از سه خواهر دقایقی می

شدم. ها گرفته شده و بوسیده میدر آغوشدیگرم 

رید! بحس ترحمی که بیشتر راه نفس کشیدنم را می

وقت حسی که مدام من را به گفتن اینکه کاش هیچ

های وجودم شالق کردم را به دیوارهازدواج نمی

شان هایزد. فریده و فهیمه برای سر زدن به خانهمی
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ی آخر هارفته بودند و فرگلی که با وجود ماه

اش و با این غم پیش آمده حال باید بارداری

توانست در این خانه کرد. نمیاستراحت مطلق می

بارید و بماند وقتی غم و اندوه از در و دیوارش می

گرفت. در خانه از صدای گریه دمی آسوده نمی

اش بود و خواهرشوهر مجردش که وظیفه خانه

مان مثل وادهدار شده بود. خانمراقبت از او را عهده

قایقی شده بود که پارو نداشت. غریق نجاتی نداشت 

تا ما را از این سکون رهایی دهد. باید خودمان فکری 

کردیم اما در حال حاضر عادت به نبود مان میبه حال

مان نبود. بابا کسی نبود که بتوان بابا کار هیچ کدام

یک، روزه، یک ماهه و یا یک ساله نبودش را تاب 

 .آورد
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کارم که به اتمام رسید من هم وضو گرفته و در اتاقم 

 اکبر که میان لبانم هجی شد یادقامت به نماز بستم. اهلل

ریا بود و گویی هنگام نماز خواندن بابا افتادم که بی

کرد. عبادت خدایش، از زمین به آسمان پرواز می

چشمانم پرآب شدند اما باز هم اشکی نبود که روی 

ر بخورد و من را از این بغض سنگین هایم ُسگونه

خواندم اما هزاران شده گلویم نجات دهد. نماز می

های بابا تا داد. از خاطرهفکر در سرم جوالن می

تهدیدهای شاهد. قسمش سه سال پیش در محرم و 

های مرد راننده. نفهمیدم کی به رکوع رفتم فقط حرف

ستم. دانخودم را در برابر حکمت خدا فردی هیچ می

آورد. ماجرایی که کسی که سر از بزرگی خدا در نمی
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دانم چه خواهد شد و قسمت ما را به کجاها نمی

 خواهد برد... 

ی عمه دادم که صدای ریز گریهسالم نمازم را می

ای زدم هایم آویز شد. روی مهر بوسهمستوره به گوش

و جانمازم را جمع کرده و همراه چادرم روی میز 

چنان روی سرم بود... از ام همل مشکیگذاشتم. شا

اتاق بیرون زدم مامان و خاله هم در راستای عمه 

نشسته و تکیه به پشتی داده بودند. حال و هوای خانه 

کرد. به آشپزخانه رفتم و غم وجودم را چند برابر می

پارچی شربت آبلیمو درست کرده و همراه سه لیوان 

ن لیوانی ریخته و شابه پذیرایی بردم. برای هر کدام

شان گذاشتم... بابا هم شربت آبلیمو زیاد دوست مقابل

 داشت...
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حرف به آشپزخانه برگشتم اما عمه مرثیه گفتنش را بی

 شروع کرد.

الهی بمیرم واست فتانه... بمیرم واسه دلت عمه -

قربونت بشه... داداشم عمرش نبود عروسی دختر 

م واسش بی آخرش رو ببینه... بمیرم واسش... بمیر

 پشت و پناه موند...

حرف عمه برای آتش گرفتن وجودم بس بود. 

دانم چطور خودم را حفظ کردم تا حرفی نزنم هر نمی

زد! لب زیرینم را زیر ام حرفی نمیچند زبان قفل شده

که زخم شدن بعدش برایم آنهایم فشردم بیدندان

 مهم باشد...

 آمد. در نفس عمیقی کشیدم. صدای زنگ آیفون بصدا

های عمه بد هم نبود سراغ باز برای رهایی از حرف
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کردن در بروم. بیخیال آیفون شدم. حیاط رفته و چادر 

خانگی را از روی بند رخت برداشته و روی سرم  تیره

انداختم. در حیاط را باز کرده و حمید، سجاد و 

پرسی گرمی مرتضی را دیدم. با دیدنم سالم و احوال

شان زد... جوابمان پرسه میبار غم میاننکردند اما ای

هایی که بی از سمت من فقط تکان سرم بود و لب

هیچ حرفی فقط تکان خوردند تا طرحی از 

شان میوه، گوشت، شان باشد. خریدهای دستجواب

را دانم چهای خرما بود. اگر بابا بود... نمیمرغ و بسته

ها که آناین ام بر خورده بود. بااما به غرور دخترانه

هم بقول بابا پسرهای این خانه بودند اما دیدن آن 

شان... گویی سطلی از آب یخ روی خریدها در دست

سرم خالی کردند که نگاه دزدیدم و فقط به بستن در 
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حیاط اکتفا کردم. یاهلل گویان وارد خانه شدند و من 

ها. اولین چیزی که به ذهنم خطور سر آنهم پشت

 دن کار بود.کرد پیدا کر

 

.................................................................... 

 دار*تمشک تیغ

 آنتوان_چخوف

هر چند خیلی از تصوراتم دور بود روزی در نبود بابا 

افتم و مطمئن بودم اگر تصمیمم برای به این فکر بی

این کار جدی شود مخالفان زیادی مقابل قد علم 

خیال بمانم و ببینم توانستم بیکنند. من نمیمی

 کنند.دامادهای این خانه برای این خانه خرید می
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هر قدر هم مهربان، هر قدر هم دلسوز اما با وضعیتی 

دانستم چرخاندن چرخ زندگی شان میکه از زندگی

توانستم با توجه به تر بود. شاید میخودشان واجب

د بعید هم بنظر مدرکم کاری پیدا کنم هر چن

 . بایدکردمرسید... باید با شاهرخ هم صحبت میمی

دانستم و از طرفی هراس داشتم نظرش را می

ان شاش مخالفت کنند و سر کار رفتن من برایخانواده

افت داشته باشد و این کار را در خور و شان 

شان نبینند. هر چند با وضعیت پیش آمده خانواده

و من هم از خودم مطمئن بودم افتاد عروسی عقب می

توانم سال هم نمیکه مامان را حتی برای بیش از یک

تنها بگذارم و در این مدت باید روزگارمان را طوری 

 گذراندیم.می
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دانست دیگر با چه زبانی از دامادهایش مامان نمی 

تشکر کند. سخت بود زن باشی و مرد دیگری برای 

 ...ات خرید کند. هر چند دامادخانه

ها را برای ناهار اصرار مامان، عمه و خاله نتوانست آن

ای رفتند و من بعد از ماندن افاقه کند. با خداحافظی

پهن کردن بساط ناهار و جمع کردنش بسراغ 

. کارهای زیادی که به بندی کردن خریدها کردمبسته

رای ام بتنهایی روی دوشم افتاده بود. به گمانم گوشی

توجه لرزید و من بییب شلوارم میبار سوم درون ج

رسیدم اما کمی بعد که ی کارهایم میبه آن به ادامه

کارهایم تمام شده و من روی فرش اتاقم دراز کشیده 

و از پنجره به حیاط خیره شده بودم با زنگ خوردن 

ام آن را بیرون کشیدم. شاهرخ بود. دلم هم گوشی
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 گفتمیمنطقم برایش تنگ شده بود و هم عقِل بی

جوابش را ندهم اما در این چند روز بیش از همه به 

شاهرخ احتیاج داشتم. به آغوشش. آغوشی که از من 

ها فاصله افتاده بود. تماس را وصل کردم و فرسنگ

گوشی را کنار گوشم نگه داشتم. اولین چیزی که 

توجهم را جلب کرد صدای نفس عمیقش بود و 

رفت و خودم را خداروشکری که زمزمه کرد... دلم 

انصاف دیدم که در این چند روز جوابش را بی

دادم... بی انصاف شده بودم و خدا هم خوب در نمی

 ام گذاشت... خیلی خوب.کاسه

 سالم خانم.-

دانم به شاهرخ گفته بوده بودم یا نه اما خانم نمی

 کرد...گفتنش قند در دلم آب می
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 .پوسیدخوای حرفی بزنی؟ بی مروت دلم بازم نمی-

مروت هم بودم... اصال همه چیز بودم اما دانم بیمی

ای که چه کنم با غمی که سرد نشدنی بود و شوکه

 قصد عادی شدن نداشت؟

رفت برای لمس هوفی کشید و من دلم ضعف می

اش باز هم مجدد موهایش. اگر پیشم بود. اگر سینه

 شد... صدایش غم داشت...مامن آرامشم می

شنوی واسم دونم صدامو میمین که میعیبی نداره ه-

کافیه. فقط روی قولت بمون خانمم. مراقب خودت 

 باش تا من برگردم...

به دلم که رجوع کردم از رفتنش هراس داشتم. رفت 

خواست برگردد اما بجای طور شد. حاال میو بابا این
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های گرفت... چرا حسخوشحال بودن قلبم درد می

 دانم...کشیدند نمیمخرب از جان من دست نمی

 دونی این مدت چطور آروم موندم؟می-

 دید!سرم را تکان دادم. انگاری که من را می

فقط با عکسات. اونم نه یبار، هزار بار. یجوری -

کنم این دوست داشتنت اومدی تو قلبم که باور نمی

 برای یه ماه باشه! 

آنقدر شیرین که  هایش شده بودممحصور در حرف

کردم. را بسته و تصویرش را مجسم می چشمانم

خواستم تماس را قطع کرده و تصویری با او می

صحبت کنم اما صدای زنگ آیفون خطی باطل بر 

 ام کشید و کاش... خواسته
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 گفتم که چقدرای به شاهرخ میکاش فقط برای لحظه

با او بودن را دوست دارم. اویی که بقول خودش 

واقعی را برایم ترسیم ماهه عشق و دوست داشتن یک

کرد و من را وارد دنیایی کرد که برایم رویایی و زیبا 

گرفتم که همیشه بود... اما باید این را هم در نظر می

 خوشی در جریان نیست و...

 شبتماس را قطع کردم. روی صدای کسی که از نیمه

تا صبح با او دقایقم را رج زده و بافته بودم. روی 

شده قطع کردم که برایم از چیزی کسی تلفن را هول 

 رسی کهکم نگذاشته بود... گاهی فقط به جایی می

ی در ذهنت... گاهی به جایی شود تنها کلمه"چرا" می

رسیم که هر قدر هم زور بزنیم به قبل می
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شود و آتشی که گردیم... حسرتی که آتش میبرنمی

 شود...سرد نمی

 بگذار که در حسرت دیدار تو بمیرم

 ر حسرت دیدار تو بگذار بمیرمد

 در حسرت دیدار روی تو مردن و ندیدن

 بگذار خواب تو دشوار ببینم...

** 

چادری از داخل کمدم بیرون کشیده و گوشی را کنار 

پشتی داخل اتاقم رها کردم. از اتاق که بیرون زدم 

 مامان در را باز کرده بود. با دیدنم گفت:

 عمو و دختر عموی شاهرخن.زن-
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برویی باال انداختم. سودابه باز هم آمده بود. ا

ای که بعد از مجلس عقدم فقط دو بار دیگر او سودابه

بار هم سه بار در مسجد و ختم بابا و یکرا دیدم. یک

مان. قبل از آن هم مدت زمان روز پیش در خانه

دادیم و نه تلفنی شد که نه بهم پیام میای میطوالنی

دم را به آشپزخانه رسانده و صحبت کرده بودیم. خو

وسایل پذیرایی را آماده کردم. زیر سماور را هم 

 روشن کرده و پارچی هم شربت پرتقال درست

 کردم. 

چنان در که همآمد. با اینشان میصدای سالم و علیک

حرف نزدن مصمم بودم اما حاال که سودابه آمده بود 

پرسیدم شاهد چرخاندم. باید میباید زبانم را می

شدم کار شاهد هست یا برگشته یا نه! باید مطمئن می
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نان چای که با بابا تصادف کرده بود همنیست. راننده

. هر چند پلیس بدنبال یافتن مدرکدر زندان بود و 

 باری هم دوراننده بدنبال گرفتن رضایت بود و یک

برادرش را برای گرفتن رضایت فرستاده بود که با 

مان بیخیال شده و گفته دیدن اوضاع نامناسب روحی

 بودند روز دیگری خواهند آمد. 

کمی بعد مادر سودابه کنار مامان نشسته و فاتحه 

 هنوز هم برایم غریب بود... فرستادند. می

اش را فرستاد دستش را گرفتم و سودابه که فاتحه

مجبور به ایستادنش کردم. با خودم داخل اتاق خواب 

همراه کردم، در را هم تا نیمه بستم. نگاهش مبهوت 

به من و حرکاتم بود که با صدایی گرفته و جدی 

 گفتم:
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 فقط بهم بگو اون داداشت برگشته یا نه؟-

دانست منظورم به احتیاج به فکر کردن نداشت می

زد و رنگ صداقت شاهد است. چشمانش دو دو می

 نداشتند...

 شاهد؟ نه... چرا برگرده؟-

در چشمانش زل زدم. آنقدری که از رو برود اما 

 سودابه روی حرفش قاطع بود.

دونم حالت ای، میدونم داغدیدهتو حالت خوبه؟ می-

کنی داداش من انقدر کله ر میخوش نی اما نکنه فک

خره که بخواد همچین کاری کنه؟ بعدشم مگه یه 

کامیونی با خدابیامرز بابات تصادف نکرده؟ پس چرا 

 کنی کار داداش منه؟ فکر می

 بدهکارش هم شده بودم که با لحنی تند غرید:
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 تر از دیوار داداش من پیدا نکردی؟کوتاه-

و با این وجود سودابه اخالقش زیر و رو شده بود 

اش حساب باز کرد اما با شد روی دوستیدیگر نمی

خواستم پا پس بکشم وقتی احتیاج به این حال نمی

 کمکی هم داشتم. سر پایین انداختم.

 منو ببخش... این روزا حال خوشی ندارم.-

کمی آرام شد که نفس عمیقی کشید و دستش روی 

 بازویم نشست.

کر اون داداش منو از عیبی نداره اما تو رو خدا ف-

سرت بنداز بیرون. شاهد یه چیزی گفت بعدشم 

 فراموش کرد. 

 مان گفتم:ربط با بحثسری تکان دادم و بی
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شناسی که به یه حسابدار احتیاج سودابه کسی رو می-

داشته باشه؟ کسی که سابقه کارم نداره. مدرکمم که 

 لیسانسه.

۱۱۸ 

 چی؟-

هانش گذاشتم. هیسی گفتم و دستم را روی د

 نگاهی به در اتاق انداختم. نیم

 خوای همه رو بکشی تو اتاق؟آروم می-

 سودابه دستم را پس زد.

عموم اگه گی فتانه؟ عمو و زنمعلوم هست چی می-

دونی اگه گرفتن! میخواستن که عروس شاغل میمی

 شه؟بفهمن چقدر برات بد می
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سان یشتر ببا تانی نگاهم را به نگاهش دادم. صدایش ب

 پچ بود.

طوری بشینم و تونم همینکار کنم؟ نمیگی چیمی-

 دست روی دست بذارم.

هایم واگویه بود. فکر به هر آنچه که مابقی حرف

 حقیقی بود و حقیقتی تلخ و شاید هم ترسناک! 

توانستم تا مادامی که کنار مامان هستم چشم به نمی

زیه ست جهیتوانستم وقتی لیدست دامادها بدوزم. نمی

شد. هم به لیست خریدهای دیگر دو زن اضافه می

مغازه بابا آنقدری کشش خرید و فروش نداشت که 

ای مردانهبخواهد مرهمی باشد. همه چیز بطور ناجوان

بر هم ریخته و من باید بدنبال سر و سامان دادن به 

بودم. البته که در حال حاضر مشکلی این اوضاع می
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ها اتفاقات ریز و درشت بسیاری نبود اما قطعا بعد

ابا کردم. بگرفت و من باید فکری میگریبانمان را می

همیشه دوست داشت دخترهایش مستقل بار بیایند تا 

اگر روزی جبر زمانه چربید بتوانند گلیم خود را از 

آب بیرون بکشند. حاال وقت محکم نشان دادن خودم 

ر کردنم بود هر چند ممکن بود مخالفان زیادی با کا

ی ترحم و . غرورم اجازهقد علم کنند اما ناچار بودم

 داد! صدقه به کسی نمی

کر تنها فخوای کنی؟ نشستی تنهاهیچی چی کار می-

 ش شد همین فکر بی سر و ته! کردی نتیجه

نچی کردم. سودابه راه درستی برای گفتن پیشنهادم 

 نبود.

 فراموش کن هر چی شنیدی. -
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داد و با تانی رو گرفت. سمت در  سودابه سر تکان

 رفت.

رو کشیدی  جور که دستمرم توام بیا، اونمن می-

 هزارجور فکر تو سر این چارتا تا زن چپوندی. 

با تانی سر تکان دادم و سودابه رفت. لحظاتی بعد بود 

که سودابه همراه مادرش با معیت مامان، خاله و عمه 

 شان شدند. مستوره راهی خانه

دوری نزده بود که انم ساعت هنوز کامل نیمبه گم

ام بلند شد. از جیبم بیرون صدای پیامی از گوشی

اش را لمس کردم و نگاهم به پیامی از کشیدم، صفحه

 تلگرام بود. پیامی از جانب سودابه!

 روی پیام ضربه زدم. 
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کنم برات فقط حواست در مورد کار... یه فکرایی می-

 مونه!باشه فعال بین خودمون ب

گدار هم حس خوبی از پیامش نگرفتم. اما بی

خواستم به آب بزنم. برای رسیدن به آنچه که نمی

 بودم! صبور و کفش فوالدیخواستم باید صبور میمی

 زدم!هم پا می

جوابی ندادم. گوشی را خاموش کردم و به جیبم 

زمانی که در آشپزخانه مشغول بودم دیگر  برگرداندم.

شده بود و خانه باز هم شلوغ شده  . شبظهر نبود

بود. صدای فاتحه خواندن اقوام شوهر فریده، فهیمه و 

آمد. فرگل خودش نبود اما شوهرش و فرگل می

آمدند مان میاش چرا. برای بار چندم به خانهخانواده

هایی که برای دانم اما خسته بودم. خسته از مهماننمی
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. من هنوز هم شدندنبود بابا در این خانه جمع می

 ایستادشد که روی ده مینگاهم به ساعتی دوخته می

دادم. و من منتظر به آمدن بابا نگاه مشتاقم را به در می

گذشت و با پوزخندی به من نبود بابا را اما زمان می

ام کشید. من هنوز هم قسمت باورپذیریبه رخ می

یی که ازد از اتفاقی که برای بابا افتاده بود. بابلنگ می

چند شب است حضورش در خانه برایم رویا و 

 خواب و خیالی شده... 

ا هخوابساعتی بعد وقتی خانه خالی شده بود رخت

را برای مامان، خاله و عمه پهن کردم. خاله و عمه 

شدند و من و مامان بدون بابا شان میفردا عازم خانه

 کردیم.باید سر می
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مویم را بیرون چراغ اتاقم را خاموش کرده و کش 

کشیدم. موهایم دورم رها شده و من روی تشکم دراز 

ام را بیرون کشیدم. کشیدم. در همان حالت گوشی

خواستم. صدایش را و شاید اگر آرامش شاهرخ را می

دادم دلم کمی لوس شدن برایش را منطق بخرج می

دانم این حاالت خاصیت خواست. نمیهم می

چو پدر را از دست داده دخترهایی بود که عزیزی هم

بودند یا من زیادی در این ماه عزا، روحم عزادار شده 

 خواستم...بود. هر چه که بود فقط شاهرخ را می

برایش از تلگرام پیام ارسال کردم. نگاهی گذرا هم به 

هایی که با هم رد و بدل کرده بودیم حجم پیام

انداختم. تعدادشان از حد شمارش خارج بود. 

طور روشن کنار را بستم و گوشی را همانچشمانم 
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تشک رها کردم به این امید که شاهرخ پیامم را 

بسرعت جواب خواهد داد. این روزها زیادی 

حوصله بودم و تردیدی نداشتم شاهرخ هم بی

ناراحت و دلگیر شده. از طرفی حق را هم به من 

داد و من ممنونش بودم. اما حال بیشتر از هر زمان می

به بودنش محتاج بودم. به بوییدن عطرش و به دیگری 

مان ای که بینها فاصلهآرامش آغوشش اما فرسنگ

هایم را شبیه به یک رویایی ی خواستهافتاده بود همه

 کردم وکردم. صبر میداد. باید صبر میمحال جلوه می

 صبر...

دانم خواب دانم چه زمانی خوابم برد حتی نمینمی

زدم هوا زاری که قدم میا در بیشهبودم یا بیدار ام

روشن بود. انگاری اواخر اردیبهشت که هوا با زمین 
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کرد و طنازی! جایی از آسمان را انبوهی بازی میعشق

بارید اما قسمتی از آسمان ابر پوشانده و باران می

تابید. ای ابر... خورشید میصاف بود و بدون لکه

ازه و سبز های ترنگین کمان هم بود و بوی علف

ای نه چندان عمیق کرد. رودخانهمشامم را نوازش می

گذشت و من نگاهم اطراف را بیشتر از کنار زمینی می

کردم. ام را درک نمیبارهکاوید. دلیل حضور یکمی

گویی  اشدستی به لباسم کشیدم. حریر بود و سفیدی

شد. جنسش نرم بود با هیچ رنگ سفیدی وصف نمی

 لغزید...م میو میان انگشتان

ا کردم اما بام را رصد میسرم پایین بود و پاهای برهنه

 صدای بابا سرم فورا باال پرید.
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بابا بود با لباسی سفید و شلواری سفید. کاله 

اش سرش بود... چشمانش طور خاصی سیدی

درخشید از دیدنش ذوق کرده بودم آنقدری که می

ستم ختم... دریهایم اشک شوق میمیان بابا بابا گفتن

را دراز کردم برای گرفتنش. کنار رودخانه ایستاده و با 

کرد. اما طرف نگاهش من نبودم! رد لبخند نگاه می

ابا چو بنگاهش را که گرفتم رسیدم به شاهرخی که هم

ای سفید به تن داشت. موهایش، موهایش مرتب البسه

ریخت برای دیدن و آراسته بود و من دلم هری می

مقابل بابا ایستاد و پشتش به من بود... اویی که 

دانم کی صدایم را رها کردم اما انگاری جان نمی

 هایم بیشنیدند... اشکشان نمینداشت که هیچ کدام

توانستم قدمی به سمت ریخت و من حتی نمیامان می
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ها بردارم. بابا دستش را برای شاهرخ دراز کرد... و آن

رسید و شان نمیهایمن... و من صدایم به گوش

خودم هم توانی برای راه رفتن نداشتم. انگاری پاهایم 

دم توانستم قرا به زمین چسب زده بودند که حتی نمی

از قدم بردارم. وقتی شاهرخ دستش را در دست بابا 

ای سر چرخاند و با همان لبخند گذاشت برای لحظه

مهربانش نگاهم کرد. چیزی در دلم فرو ریخت و 

هایم را پر کرد! شاهرخ از آن ش گوشصدای گومب

آب رد شد و حاال با بابا در یک خط ایستاده بودند... 

دلم تاب و توان نداشت... شاهرخ اما نگاهش... امان 

هایش جنب خورد... دیدم از نگاهش... دیدم لب

 آلود شد وقتی گفت:نگاهش اشک

 مراقب خودت باش خانمم...-
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 داد...چیزی در گوشم گومب گومب صدا می

هایم تا آخرین حد دراز شده بودند... صدایم باز دست

زدم. شان را صدا میهم جان نداشت وقتی هر دوی

بابا برایم سری تکان داد. دستش را بین دو کتف 

شاهرخ گذاشت و همراه هم از آن سوی رودخانه 

 گذشتند و من... 

ها را . دلم بودن و همراه شدن با آنآرام نبودم

هایم راه به جایی نبرد... بابا و .  ضجهخواستمی

 شاهرخ رفته بودند و حال من در کویری بودم...

فتانه؟ فتانه مادر... پاشو دخترم... پاشو دردت به -

 بینی...جونم... داری خواب می

تر از هر تصویری بود. بابا بود، خواب نبود. واقعی

 شاهرخ بود... 
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 فسی هوا گرفتمباره چشمانم باز شد و من با نبه یک

خیز شدم. سر و گردنم خیس از و روی تشک نیم

 عرق بود...

 خواند:صدای خاله بود که می

 َو ِإَذا َقَرْأَت اْلُقرآَن َجَعْلَنا َبْیَنَک َوَبْیَن الَِّذیَن اَل»-*

 ُیْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة ِحَجاًبا مَّْسُتوًرا

 ی آَذاِنِهْم َوْقًراَیْفَقُهوُه َوِفَوَجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم َأِکنًَّة َأن 

ِهْم َوِإَذا َذَکْرَت َربََّک ِفی اْلُقْرآِن َوْحَدُه َولَّْوْا َعَلى َأْدَباِر

 «ُنُفوًرا

 صدای عمه مستوره طرف دیگر گوشم نشست.

این دختر یه قطره اشک نریخته. روح داداشم -

 ناآرومه. بمیرم برا دلت عمه. 
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های اشک ریخت اما من هراس داشتم از گفت و های

اکبر اذان آنچه که در خواب دیده بودم. صدای اهلل

آمد. حاال چه کسی جای بابا صبح از مسجد محله می

گفت؟ مامان با حالی پریشان و مشوش اذان می

اش را روی خودش را جلو کشید و پر روسری

سرم صورتم کشید. خاله حاال با لیوانی آب باال 

ایستاده بود... چرا تصاویر از جلوی چشمانم دور 

 شد؟ نمی

 زبان خشکم به سقف دهانم چسبیده بود وقتی گفتم:

 مامان...-

 مامان هقی زد.

 جانا باالم جانا.-

 گلویم سوخت اما بزاقی نداشتم.
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 مامان بابا بود. شاهرخم بود. -

مردمک چشمانم به ناگاه روی صورت مامان ثابت 

 ماند. 

مان، بابا... بابا دست شاهرخ و گرفته بود. اونو از ما-

رودخونه رد کرد و بعدش... بعدش با هم رفتن... 

 مامان؟

نگفته هم مامان دردم را فهمید. چشمانش دو دو 

 زد حاال.می

چیزی نیست... نترس تازه عروسم... به هوای فکر و -

 خیال خوابیدی اینجوری خواب دیدی...

رفته کنار صورتش را ببینم. توانستم عرق راه گمی

خودش هم ترسیده بود از خوابم. عمه هم. خاله هم 
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ن اش بیرووقتی انگشتر طالیش را از انگشت سومی

 انداخت.کشید و داخل لیوان آب میمی

بخور خاله دردت به سرم. بخور بذار رنگ و روت -

 برگرده. 

 عمه بلند شده بود.

خواد... میرم نماز بخونم. داداشم آرامش من می-

 خواد... فاتحه بخونیم. زیاد بخونیم.آرامش می

ا ام ُسر خورد. تسرم پایین افتاد. نگاهم تا روی گوشی

 چه ساعتی از شب منتظر صدای دینگ پیام بودم؟ 

................................. 

  سوره مبارکه االسراء 54و  54*آیات 

۱۱۹ 
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 در من کوچه ایست

 ن نگشته ام...که باتو در آ

 سفری ست

 که باتو

 هنوز نرفته ام...

 روزها و شب هایی ست

 که با تو به سر نکرده ام ...

 و عاشقانه هاییست 

 که باتو

 هنوز

 نگفته ام...
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صدای قاری قرآن فضای خانه را پر کرده بود. بوی 

شد و من... حلوا هم. صدای گریه و شیون قطع نمی

من خیره بودم به عکس شاهرخی که بزرگ شده و 

کنج پذیرایی خانه آقامیرفتاح جا خوش کرده بود. 

روبان مشکی که به شکل گل درآورده بودنش در 

 زد. ذوقم می

چشمان شاهرخ گریز و من مردمک چشمانم گاهی به 

 اش و...زد، گاهی به ابروهایش، بینیمی

ها سیر نشده بودم. چند هایش... من هنوز هم از آنلب

 بار همدیگر را بوسیدیم؟ 

دانم. ذهنم خالی شده انگاری در این حال و نمی

لحظه. صدای سیلی کوبیدن شبنم به صورتش باز هم 

ش صورتتوانم چنگ زدن شایسته به آید. حتی میمی
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را هم احساس کنم. صدای مشت کوبیدن فرنگیس 

 اش!اش... سینهخانم به سینه

م جوون مرگ شد... شاهرخم رفت... تازه بچه-

 م رفت... داماده

 کوفت...کوفت و میو چیزی در سر من می

رسه زیر بیرق سیاهه صاحب همین عزا، روزی می-

و هاوقت منم و تو و این بیرق سیالتماسمو کنی! اون

صدای یا حسین گفتن این جماعت سر خیابون! یادت 

باشه فتانه روزگارتو مثل همین عزا واسه امام حسین، 

کنم! برو به همون آ ِسد حسین هم بگو! سیاه می

 ریزه!همونی که االن اشک تمساح تو دسته داره می

شد؟ چرا رخت چرا اشک از چشمانم سرازیر نمی

 رها کند؟  سیاه تن نزارم را قرار نبود
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 کسی بلند فریاد زد:

 وای خدا مرگم بده! آبجی فرنگیس؟ فرنگیس؟-

  آمد.صدای چرخیدن قاشق داخل لیوان می

 وای شاهرخ... وای...-

 صدا زیادی آشنا بود وقتی این را گفت.

نگاهم به سختی از عکس بزرگ شاهرخ کنده شد و 

 سمت سودابه رفت. سودابه...

ها و دستانش را هم دور آن پاهایش را بغل گرفته بود

اش حلقه کرده و سرش را روی زانوهای تا شده

کرد. شاهرخ را صدا گذاشته بود. او هم گریه می

 زد و من...زد. ضجه میمی

 اشک نداشتم. تا کجا قرار بود اشک نریزم؟ 
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چشمانم پی آرام کردن خودشان رفتند. پی همان 

در  و گفتند صاحبش تصادف کردهعکسی که حاال می

خواست از عرض جا مرده. شاهرخی که وقتی می

ای مست در حالی که دختر بغل خیابان رد شود راننده

بوسید به شاهرخ کوبید... شاهرخ در دم دستش را می

اش دو ساعت بعد مرده بود و یکی از دوستان ایرانی

 از تصادفش به شکیب خبر داده بود...

 سوخت. اما دریغ...چشمانم می

درد تو کمرم و شکوند دورت بگردم... این  آخ که-

 چه پیشونی نوشتی بود آخه... این چه قسمتی بود؟

فریده گفت و بغلم گرفت اما من میخ نگاهم به نگاه 

 خندان عکس شاهرخ کوبیده شده بود. 
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حتی درست و درمون یاد ندارم چطور و کی روی 

سرم روسری انداخت، چادر انداخت و من همراه 

ده، فهیمه، خاله سرور، عمه مستوره و مامان، فری

ی آقا میرفتاحی رفتیم که بوی عزای دامادها خانه

داد... خوابم داد. بوی عزای شاهرخ میمحرم نمی

تعبیرش به یک روز نکشید. عمر کوتاهی داشت. 

بساط صبحانه جمع نشده بود و ساعت به یازده 

ی آقامیرفتاح لقب عروس نرسیده بود... من خانه

بخت گرفتم... ساعت به یک ظهر نرسید خانه  نگون

آقا میرفتاح پر شد از همسایه و دوست و آشنا و 

فامیل. ساعت به ده شب نرسید خبر آمد شکیب و 

طاهر پسر محبوبه خانم راهی شدند تا کارهای انتقال 

شاهرخ به ایران را انجام دهند. شاهرخ زودتر از موعد 
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اه نرسید. دو مگشت. خیلی زود. به یکداشت برمی

سه ماهی کار داشت. قرارمان صبر بود. قرارمان گشتن 

و تفریح و عشق کردن بود. قرارمان پهن کردن بساط 

مان. قرار بود من لباس سفید عروسی بود. چیدن خانه

عروس تن کنم و شاهرخ کیف کند... قرار بود ماه 

 عسل برویم. قرار بود...

 قرارمان دیگر چه بود؟

داد. گهواره شده بود و من ام تکانم میآرفریده آرام

نوزاد درون آن. ونگ و وونگ نداشتم اما یک دنیا غم 

کردم و بدنبال و مصیبت داشتم که باید هوارش می

گشتم. بدنبال کسی که انگاری مسببش می

ام ام را نفرین کرده بود و سیاه شدن زندگیخوشبختی

 را به پرچم سیاه امام حسین گره زده بود...
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دلم جدا شدن از جمع  گذشت.شب داشت از نیمه می

ی باالیی که با خواست. پناه بردن به طبقهرا می

شاهرخ دنیایی خاطره داشتیم. زمانش کم بود اما... باز 

هم بود. شاهرخ گفته بود هر زمان از زمین و زمون 

رفت و آسمان را نگاه بام میشد به پشتعاصی می

 خواست. فتن را میبام رکرد... دلم پشتمی

حرف ام همهمه خانه را آرام کرد. بیبارهبلند شدن یک

 سمت در رفتم. شایسته بود که ناالن گفت:

 داداش...زن-

شوهر شده زنش بود، داداشش رفته بود... زن بی

 بودم...

 حرفی نگفتم.

 بوم؟ری پشتمی-
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 ها باال رفتم.سر تکان دادم و از پله-

 هق جگر آب کنش گفت:با هقدانست که دردم را می

 ...بومرفت پشتگرفت... میداداشم وقتی دلش می-

چشم بستم و دستم نرده را فشرد... باال رفتم و باال 

جایی که شاهرخ تکیه رفتم. زیر آسمان بودم. همان

 داده بود تکیه دادم.

 به همین زودی خودتو باختی فتانه؟-

 بم. با یکنباخته بودم. فرو ریخته بودم مثل ارگ 

ی ی ویران کننده و مهیب. شاید هم مثل زلزلهزلزله

 رودبار و منجیل...

 تونم مراقب خودم باشم شاهرخ!من می-
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 لرزهاز قلبی که مثل گنجشک بارون خورده داره می-

 مشخصه! 

 ها بود.سرم باال رفت. نگاهم جایی میان ستاره

هایم حرف دل بودند. سکوت زبانم نشکست. واگویه

 کرد.هایم ُمهر بود و ندای درونم نجوا میبل

اونقدر واسه  گم.اومدی، کندی، رفتی... قلبمو می-

کسی نزد و نزد اما وقتی زد... دردم از این نیست که 

جماعت یه محله منو یه دختر یتیم ببینن یا یه زنه... 

بیوه! دردم تویی شاهرخ. دردم قلبیه که دیگه قلب 

لرزه. ل اون شب قلبم داره میشه. مثشه. دل نمینمی

ها نیستی آرومم کنی اما... حرفات هست. خاطره

هست. دست گرمت نیست. بغلت هم نیست. واسه 
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زنم. خودمو گرم موندنم خودمو دارم آتیش می

 شاهرخ... 

 جایی در میان کتاب سیمین دانشور خوانده بودم:

 ترند تا به خاطره. ها به َفراموشی ُمحتاجآدم

سازند و با خنجِر خاطره از خاطرات، َخنجر می هاآدم

 چیِز زندگی. اندازند روی همهخط می

 کشد که از ِذهن بیرون بیاید، بسزندگی خجالت می

خطی خاطرات و بدن و سر و صورتش خط که تن

 است. 

 ترین چیِز جهان است. گاهی خاطره، خطرناک
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ترسیدم. خاطراتی که حاال من از تکرار خاطرات می

های مهمش را ندارم. کنارم نیستند و این معضل آدم

 ست که زمانه به روح من زد. بزرگترین دردی

حاال در کنار درد نبودن بابا، باید درد نبودن شاهرخ را 

کشیدم. حجم غمی که باورش هم تنهایی به دوش می

ها باید عمری ین نبودنندارم. حال در کنار تمام ا

بدوش بکشم. پا قدمش خوب نبود... پدرش  حرف

مرد، شوهرش مرد... دختره نامزد بود. خوش ُیمن 

 نبود...

دانند حاال من یک زنم نه یک دختر. که مردم که نمی

ام دانستنند انگ بیوه شدنم را محکم به پیشانیاگر می

گر د دیکوبیدند. دوشیزه نبودم دیگر و حاال یک درمی

 روی دردهای دیگر...
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شد اهالی همین محله من را با هوچی شاید اگر می

کردند اما با روش کمی بازی از محله تبعید می

تر. شاید حاال حتی تهدیدی باشم برای پیشرفته

شان. نامزدم مرده آخر سر! کمی دیگر یشوهرها

گیرد! کمی دیگر دفتر هیاهوها در محله جان می

گیرند. کمی دیگر رفت یم دست میحضور غیاب برا

کنند و من میان همین هیاهوها به و آمدم را چک می

 افتم.یاد حکایت چاه چهل دختران فهرج می

کردند و زمانی که اعراب شهرها را تصرف می 

دانستند قبل از آنکه به دختران ایرانی را اموال خود می

 در یزد هجوم آورند. دختران این شهر« فهرج » شهر 

تصمیم گرفتند جان دهند تا دست اعراب به تن آنها 
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نرسد، از این روی خود را یکی پس از دیگری داخل 

 این چاه انداختند!

 هایشاید قصه تلخ سرنوشت خیلی از دخترها و زن

تر درنتر، بروزتر، مسرزمینم همین باشد! کمی پیشرفته

 تر! و شیک

ها رفام است. شروع حی زندگیمن تازه شروع قصه

 تغاری آ ِسدحسین مرحوم!ها برای دختر تهو حدیث

 تون بخیر. خوبین؟سالم عزیزان صبح

تون رو طی خواست جواب سواالتخب دلم می

بور اینکه کمی ص گرفتین.فرایند پیش رفتن رمان می

 باشید و خب هنوز ماجراهای زیادی در راهه.

مان رکردید رمان فتانه شاید مثل هاتون فکر میخیلی

ره و نگاهت باشه اینکه شخصیت بد از بین میرقص
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رسه اما هر مونه و به زندگیش میشخصیت خوب می

داستان سناریوی خودش رو داره و قرار نیست 

از  دونمپیش بره. میماجراهای هر داستانی شبیه به هم

مردن شاهرخ ناراحت شدید اما الزم بود که حذف 

 ای جدید دیگریهیا شخصیت بشه و قطعا شخصیت

شن. کمی صبوری پیشه کنید تا صفحات جایگزین می

انگیز داستان پیش بره. هر چند مثل همیشه غمگین

معتقدم تلخی و شیرینی در کنار هم قشنگن و قطعا 

وقت غم و تلخی موندگار نیست و بالعکس هیچ

شه و تا شادی. تا غم باشه معنای شادی درک نمی

 شادی باشه معنای غم.

های همراهم بیاید تا ادامه داستان فراز و فرودپس 

زیادی داریم. باالتر گفته بودم که کمربندهاتون رو 
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ه شیم اما گویا نبستین کببندید وارد تونل وحشت می

حاال با یه چپ و راست شدن واگن حسابی 

 �ترسیدین

۱۱۱ 

 کردمکردی و کار تو را دشوار می*سفر می

 کردمبسیار می ۀکه چون ابر بهاری گری

 بودم از عشقتهمان "آغاز" باید بر حذر می

 کردمهمان دیدار "اول" باید استغفار می

 مالقات نخستین کاش بار آخرینم بود

 کردمها دیدار میتو را دیگر میان خواب

 «غمگینی؟ است، اشک ۀهایت قطربه روی نامه»

 کردمپرسیدی و با چشم خون انکار میتو می
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 اگر قدری مجال همنشینی بوددر آن دنیا 

 کردمافتادم و اصرار میبه پای مرگ می

 خدا عمر غمت را جاودان سازد که این شاعر

 کردمخواند و من تکرار میغزل در گوش من می

ای از خاک بود که رویش ام روی تپهدست مشت شده

های گل، ای از ترمه پوشانده بودند. تاجرا با پارچه

های های کوچک و سکهنقل های پرپر شده،گل

طالیی رنگ همگی رفتن و نبودن شاهرخ را به من 

دادند. گواه روزهای تلخی که از مدتی پیش نشان می

ها و هایم از صدای ضجهرخ نموده بودند. گوش

ها پر شده. حتی رمقی در جانم نمانده تا خودم شیون

را با حاالت ناراحت و غمزده اطرافیانم سرگرم کنم تا 

ه روز ام باشم. سهای افتاده زندگیتر بفکر مصیبتکم
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گذرد. اما بیشتر از یک هفته طول از دفن شاهرخ می

اش را انجام کشید تا بتوانند کارهای انتقال جنازه

ای از خاک آرام، آرمیده بدهند و حال شاهرخ میان تله

بود. جمعیت زیادی که برای عرض تسلیت مدام در 

منی که چادرم باز هم از  حال رفت و آمد بودند و

کرد. این جماعت حجم خاک گور شاهرخ سنگینی می

به خیال خودشان با خاک پاشیدن روی منه آوار مانده 

ها سرد خواستند داغم را سرد کنند اما مگر این داغمی

؟ آوردشدنی بود؟ کی گفته بود خاک گور سردی می

ای در کار سوختم و سردیپس چرا من از درون می

کند از ام را پر میگیرم، دمی که شامهود؟ دمی مینب

های تازه و پژمرده. بوی خاک خیس خورده و گل

دارم و چادرم را جلو دستم را از روی خاک برمی
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رود و کامم تلخ است. هر چند گیج میکشم. سرممی

از منی که در این مدت فقط خوراکم آه و غم و 

ت در رود. جمعیمصیبت بوده بیشتر از این انتظار نمی

شوم و با تابش حال دور شدن هستند. از جا بلند می

ام، آفتاب مستقیم روی سر و صورت داغ کرده

ار کند طوری که باالجبام بیشتر خودنمایی میسرگیجه

 بندم. برای دقایقی چشمانم را می

 فتانه خوبی خواهر؟-

خوب نبودم. هیچ خوب نبودم. اما نقاب خوب بودنم 

سه روز گذشتن از مرگ بابا روی -دو را بعد از

زنم کم جان است و لبخندی که میام زده بودم.چهره

دانم لبانم طرحی از آن گرفته باشند. چشم باز بعید می

 کنم.می
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 خوبم.-

ی بیا بریم انقدر موندی زیر آفتاب کل تنت کوره-

 آتیشه. 

 رفتم.سری تکان دادم. باید سراغ بابا می

 بم.خوبم فریده، خو-

ای دیگر از خاک خودم را کنار کشیدم و سراغ تپه

رفتم که فقط چندین قبر با شاهرخ فاصله داشت. 

 کردم.سرم احساس میحضور فریده را پشت

های ناموزنم را تا کنار قبر بابا کشیدم. این میان قدم

دانم برای داد! نگاهی که نمیسنگینی نگاهی آزارم می

 نگاه کردن چیست؟!ست و قصدش از خیره چه کسی
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کنار قبر بابا روی دو زانو نشستم. خاکی شدن 

ترین موضوع بودند وقتی این اهمیتهایم بیلباس

روزهایم با گورستان گره خورده بود. روی خاک 

شان خشک ی اشکدست کشیدم. چشمانم چشمه

 سوختند...سوختند و میشده بود فقط می

وعا و سید خدا این روزای محرم نیستی... تاس-

عاشورا هم اومد و گذشت و جای تو تو مسجد و 

هیئتا خالی بود... شاهرخم که با خودت بردی دیگه 

خیال هر دوتون راحته که تنها نیستین... عیبی نداره 

اگه منم دو تا مرد و هم زمان با هم از دست دادم. 

عیبی نداره اگه منو با جماعتی تنها گذاشتین که 

 ول شد... عیبی نداره اگه...حرفاشون زود سر زبوناش 
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با دیدن یک جفت کفش مردانه که رویش گرد و غبار 

اش را کدر کرده خاک گورستان پاشیده بود و براقی

بود زبان به دندان گرفتم. نگاهم کمی به باال کش 

رفت و من مردی را دیدم که روی دو زانو خم شده و 

ای زد و شروع به روی قبر بابا با انگشتش ضربه

اندن فاتحه کرد. مردی خوش پوش بود، کت و خو

شلواری مشکی و پیراهنی مشکی تن داشت. عینک 

ای به چشم زده و موهایش را یک طرفی و رو دودی

به باال آراسته بود. بوی ادکلن تلخش با بوی خاک 

 را پر کرد.  امترکیب خورده و بینی

 مان دیده بودم و نهتا به حال او را نه در میان اقوام

همین بود که باعث تعجبم شد اما سر  مان.اطراف

 پایین گرفتم و با انگشتانم خاک را بیشتر لمس کردم...
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مرد دست از روی خاک کشید و به گمانم مخاطبش 

 من بودم که گفت:

گم خانم سلیمی. هم فوت پدرتون رو و تسلیت می-

 هم... 

عینکش را با حالتی خاص از مقابل چشمانش 

 برداشت. 

 م همسرتون.و ه -

ای خاص داشت. طوری که وادارت صدایش جذبه

کرد هنگام حرف زدنش نتوانی سر پایین بگیری و می

 یا نگاهت را جایی غیر از او بدهی!

گی در نگاهم را دید که دست در جیب اخم و غریبه

 کتش کرد و گفت:
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 کسرا موحد هستم. افسر آگاهی!-

 داد! ای که مقابل چشمانم نشانو کارت شناسایی

۱۱۱ 

 هنوز نگاهم به کارت شناسایی افسر بود که...

 مشکلی پیش اومده؟-

ه دستی ک صدای شایان را جایی از پشت سرم شنیدم.

بند بازویم شد باعث شد با اکراه نگاه از آن کارت 

شناسایی بگیرم و سر بچرخانم. فریده بود که نگران 

 کرد.نگاهم می

چند روز پیش باهات حرف خواستن فتانه این آقا می-

بزنن اما حالت خوب نبود و ما هم راضی نبودیم برای 

 همین االن مجدد اومدن.
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هایم چند روز پیش؟ چقدر در خودم و مصیبت

 خبر بودم؟مغروق مانده بودم که از اطرافم بی

حاال همان افسر بلند شده بود. با همان لحن سرد و 

 اش جواب شایان را داد.جدی

 وال که باید جواب بدن! چند تا س-

کم کردم. کمحاال حضور شایان را کنارم احساس می

 شد...دورمان شلوغ می

کنم زِن برادِر مرحومم تو شرایطی باشن که فکر نمی-

 بتونن به سواالت شما جواب بدن! 

 افسر اما حرفش قاطع بود.

این چند روز هم به احترام حال بد ایشون صبر -

 کردیم! 
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دیدم که حاال مامان، دامادها و چند نفر از زیر چشم 

چو دیگری دور قبر بابا جمع شده بودند. ذهنم اما هم

بازار مسگرها شلوغ و پر از صدا بود. از هر طرفی 

شد و همین هم مرا گیج و سردرگم پچی شنیده میپچ

دانم حضور افسر آگاهی برای کرده بود. حتی نمی

 چیست؟ 

وجور خودم را جمعبا کمک فریده ایستادم باید 

کردم. چادرم را جلو کشیدم و نگاهم را به افسر می

 دادم.

 ام.من... من آماده-

مجدد عینکش را به چشمانش زد.  سری تکان داد.

 دستش را مقابلش گرفت.



 

Romanzo_o 699 

حرف خودم را کنار کشیده و با کمی فاصله کنارش بی

 ایستادم.

تری ازتون فقط چند سوال بفرمایید مکان خلوت-

 پرسم.اه میکوت

سر خم کردم. چند قدمی همراه افسر برنداشته بودم 

 که صدای شایان را باز هم شنیدم. 

جا رم شما بهتره همینخانم میسر فتانهمن پشت-

 بمونید!

بزاق دهانم را فرو خوردم. حضور شایان فقط بازار 

کرد و من این را تر میها را داغوحدیثحرف

تر کم حاال مشخصکمخواستم! واقعیتی که نمی

 ی آقامیرفتاح درشد! واقعیتی که حتی وقتی خانهمی

پچ در و همسایه این چند روز سپری کردم از پچ
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داد داد! آزارم میشنیده بودم و همین هم آزارم می

 شد!هایم داغ میهایم از شنیدهوقتی گوش

ذارن دیگه برادرشوهرش هست معلومه نمی-"

 ه!شون برعروسشون از دست

ی برادر رو واسه از قدیم تا بوده همین بوده، بیوه-

 گیرن!برادر مجردش می

ذاره زن پسره جوون مرگش با معلومه فرنگیس نمی-

ش ازدواج ای ازدواج کنه وقتی پسر دیگهپسر دیگه

 نکرده! "

بودن شایان فقط باعث عذاب بیشترم بود و بس! 

نشان  ششایانی که با وجود قد و هیکلش بیشتر از سن

 داد!می
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کردیم و دلم مثل از گورهای خالی و تاریک عبور می

زد. اسیدش جایی جوشید و قل میسیر و سرکه می

 کرد!میان گلویم را زخم می

زمانی که کنار ماشینی ایستادیم من پیاده شدن راننده 

را دیدم و احترامی نظامی که به افسر گذاشت. افسر یا 

 همان کسرا موحد سری تکان داد. 

 راننده ماشین را دور زد و در عقب را باز کرد.

حرف با دستش به داخل ماشین اشاره کسرا موحد بی

شکی و کرد. با نگاهی به شایان که کمی شلوار م

اش خاکی شده و خیره و با ابروهایی پیراهن مشکی

 کرد سوار شدم. قفل شده نگاهم می

خودم را به در چسبانده و افسر هم بعد از سوار شدن 

 روی صندلی عقب در را بست. 
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 کوبید!قلبم نامنظم می

۱۱۲ 

 چادرم را برای چندمین بار زیر گلویم محکم کردم.

 شناسید؟ه میشاهد مقیمی رو چند سال-

 چشمانم خودکار بسته شدند. 

 شد؟شاهد... شاهد... شاهد... چرا تمام نمی

شه. هم یکی از اراذل اوباشای محله و چند سالی می-

 هم سه سال خواستگارم بود.

چی شد که بعد سه سال دیگه خواستگاریتون -

 نیومد؟

صدا و لحن جدی و بمش، ناخوادآگاه ترس را در 

 د! کردلم بیشتر می
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دستم زیر چادرم مشت شد. یادآوری روزهای گذشته 

 داد...فقط بیشتر عذابم می

شاهد آدم درستی نبود، دستش کج بود، کل محله -

ازش عاصی بودن. نبود روزی یا شبی که تو محله 

دعوا بشه و شاهد تو اون دعوا نباشه، چوب و چماق 

هایی که و قمه همیشه خدا تو دستش بود. عربده

لرزوند... پدر مرحومم با همه اینا کنار ن میزد تمی

اومد، بهش گفت نه یدفعه اما اگه خودت رو اصالح 

کنی و دخترم راضی باشه حرفی ندارم. با اینکه اصال 

راضی نبود اما اصال خوش نداشت کسی برای 

دخترش ناراحتی درست کنه. شاهد همیشه تو راه 

سد بود. دانشگاه، جلوی دانشگاه و تو محله جلو روم 
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ای جرات اومدن به کاری کرده بود که خواستگار دیگه

 مون رو نداشت...خونه

کشید و عرق پشت مکث کردم. سر پر دردم تیر می

 گردنم سد بسته بود.

 خب؟-

 نفسی گرفتم.

کرد به راهش بیاره. با هر ی اینا بابام سعی میبا همه-

گفت تو کشوندش مسجد و موقع نماز میای میبهونه

ف اول بایست و قامت به نماز ببند. تقریبا شاهد ص

شد اما لحن تند و طور حرف داشت سر به راه می

زدنش فرقی نکرده بود. اصال دوست نداشت من برم 

کرد با اومد دنبالم فکر میدانشگاه، وقتی هم می
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دانشجوهای پسر یا استادهای مرد هم صحبتم و 

 کرد خط و نشون کشیدن.شروع می

 .اما خب..

 تاب ابروی کسرا موحد باال رفت و...یک

 اما...؟-

ای سر پایین انداختم. دستی به گلویم کشیدم اما ثانیه

ای آب از زیر نگاهم در قاب چشمانم بعد بطری

 خودنمایی کرد.

 بفرمایید.-

دست دراز کردم و در همان حال سر باال کشیدم. 

 گلویم با کویر لوت تفاوتی نداشت. 

 ممنون.-
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مزمه کردم و بعد از باز کردنش قلپی خوردم. آرام ز

 موقع بستن در بطری باز هم متکلم شدم.

هایی که جمع یه شب محرم خبر اومد کمک مردمی-

گن کلی بضاعت که میهای بیکردن برای خانواده

پول و طال بود دزدیده شد. اون روزش بابا تموم 

هارو سپرده بود به شاهد تا ببره بده به معتمد اون

محله حاجی رسول بنی اعتماد، شاهد برده بود اما 

شب همون روز دزدیده شد و از فرداش چو افتاد که 

شاهد دزدی کرده... دیگه شاهد و کسی ندید تا اینکه 

فردا شبش موقعی که کسی خونه نبود و من تو حیاط 

ی، روی سکو نشسته بودم و داشتم به نوحه

اط و دادم در حیخون توی دسته گوش مینوحه

کوبیدن. چادر انداختم رو سرم و با کیه کیه پرسیدن 
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رفتم سراغ در اما کسی جواب نداد، همین که در و باز 

کردم شاهد خودش رو انداخت تو حیاط. حرف 

زدیم، صداش رو برد باال و کلی بد و بیراه و حرف 

زد، آب پاکی رو ریخته بودم رو دستش و گفته بودم 

ر هم باال و پایین بپره که دیگه جوابم نه و هر قد

ست. عصبی شد و آخرشم من و حواله امام فایدهبی

حسین و پرچم سیاه این ماه کرد و گفت زندگیم رو 

 کنه...مثل این ماه به عزا و سیاهی تبدیل می

سر چرخاندم و نگاهم به جماعت سیاه پوشی بود که 

 در قبرستان برای تدفین عزیزانشان آمده بودند... 

و سیاه کرد... کمتر از چند روز دو عزیزم رو روزگارم-

 از دست دادم... دو مرد...

 متاسفم!-
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خیال لحن اندوهگین افسر شدم سری تکان دادم و بی

 اما کمی بعد باز هم لحنش جدی بود.

 شناسید؟فردی به اسم یاشار تفضلی هم می-

 سر برگرداندم.

 نه تا حاال حتی اسمش رو هم نشنیدم.-

 سری تکان داد.

 شاهد چه شغلی داشت؟-

 .پوزخندی زدم. رویم را مجدد برگرداندم

زور کرد. بنه. تمام وقتش با رفیقاش کفتر بازی می-

بابا بود که تو مسجد ساعتی کمک دست بابا بود و 

 بعدش هم به حال خودش رها بود.

 شد که به پسرعموی همین مرد بله گفتید؟چی-
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ی چشمانم هاش کاسبا یاد شاهرخ و گور خشک نشده

 پر شد...

های سنتی اومدن ی خواستگاریمثل همه-

. مرد کرده بودخواستگاریم. با شخصیت بود. تحصیل

عمل بود... ازش خوشم اومد. انگار که نه انگار 

 خونش با شاهد یکی بود... 

 شاهد نامزد مرحوم شما رو هم تهدید کرده بود؟-

 انگشتم روی شیشه نشست. 

مادرشوهرم دلواپس بودن، وقتی یادمه پدرشوهرم و -

پرسیدیم چی شده گفت شاهد زنگ زده به پدرش 

تیمور و کلی حرف زده و آخرشم ما رو تهدید کرده... 

 دیگه خبری نشد.

 افسر خیلی خبی گفت. 
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 شناسید؟آقای حامد مستوفی رو چقدر می-

 حامد مستوفی؟ برادر حمید؟

 ابروهایم از تعجب به هم چسبیدند.

برادر دامادمون هستش، در همین حد فقط اینکه -

 شناسم. می

 سری تکان داد. 

 در ماشین را باز کرد.

ممنونم خانم سلیمی ممکنه باز هم احتیاج باشه از -

شما سواالتی رو بپرسیم لطفا در دسترس باشید و اگر 

احتیاج به اومدنتون به کالنتری بود در اسرع وقت 

 حضور پیدا کنید.

 دستم پایین افتاد.
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 تونید تشریف ببرید.می-

سری تکان دادم. از ماشین پیاده شدم و چادرم را جلو 

 کشیدم.

شایان کنارم ایستاد. قد و هیکلش چند برابر منه 

 ضعیف شده بود.

 ای برسید!امیدوارم زودتر به نتیجه-

شایان این را گفت و به کسرا موحدی نگاه دوخت که 

با آرامش کرد. اما او در جلویی ماشین را باز می

 اش جابجا کرد و گفت:ی بینیعینکش را روی تیغه

به خیلی از نتایج رسیدیم آقای مقیمی اما این پرونده -

ای داره! تو این مدتی که پرونده دزدی باز ید طوالنی

مونده ما بیکار ننشستیم آقای مقیمی! در ظاهر فقط 

 دزدی بوده اما...!
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از  سکوت کرد سوار شده و در چشم برهم زدنی

توانستم ربط حامد و مان دور شد. نمیمقابل چشم

همان مردی که اسمش یاشار بود به این ماجراها 

بفهمم! دزدی یک سال پیش چه ماجراهایی داشت که 

طور بدنبال حقایق بود؟ حاال پلیس بطور واضح این

 رسید ماجرا روشن نشده باشد!هر چند بعید بنظر می

 انه خانم؟چه سواالیی ازتون پرسیدن فت-

داداش بودن رسیده بودیم به چرخی زدم. از زننیم

 خانم بودن! فتانه

چشمانم مامان نگران و مابقی اعضای خانواده نگرانم 

 دید. در همان حال پچ زدم:را می

 مهم نبودن اما... -

 ام نگاهش کردم.از ورای شانه



 

Romanzo_o 713 

داداش صدا کنید تا خواد مثل سابق من رو زندلم می-

انم. منم مثل همون سابق روی برادری شما فتانه خ

 کنم!حساب باز می

۱۱۳ 

به گمانم آنقدری حرفم عریان بود که متوجه منظورم 

های غلط شوم. خواستم اسیر و عبید رسمشود. نمی

خواستم شایان هم صرفا روی همان رسم و رسوم نمی

غلط برای من آقایی کند! حق انتخاب داشتم و حاال 

ایی بود و نه شوهری باید روی پای خودم که نه باب

ایستادم. هر چند راه سختی در پیش دارم و باید از می

ترینش جماعت اطرافم بود! موانعی بگذرم که سخت

ای که ریز و درشت هر حرکتی را ثبت کرده و محله

م را هایمنتظر اشتباهی بودند تا لغز خوانی کنند! قدم
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مین هم کمی خیالم جلو کشیدم. شایان حرفی نزد و ه

 را آسوده کرد اما فقط در ظاهر...

کمی بعد همگی در مسجد بودیم. ختمی که برای 

شاهرخ گرفته شده بود. جماعت یک مسجد گریه 

ای برای ریختن نداشتم کردند و منی که حتی قطرهمی

بارند تا من دانم چرا چشمانم کمی نمیو حتی نمی

در رثای هم سبک شوم؟ تا من هم همچو مابقی 

فایده بود چشمانم فقط شاهرخ گریه کنم اما بی

 سوختند و گلویم از حجم بغض درد گرفته بود... می

ای نشسته و بجای من هم گویی سودابه اما گوشه

 کرد...ریخت و ناله میاشک می

 چادرم را از سرم کشیدم.
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خواب شدی بیا پیش من بخواب دخترم. شب بی-

 خودم باال سرت باشم.

رفته بودند و واقعیت تنها شدن من و مامان روی  همه

کوبید! حاال خانه خالی از مهمان بود. فقط من سرم می

 بودم و مامان...

 خوام تنها باشم مامان. نه می-

آه پر سوزی کشید و به تکان دادن سرش اکتفا کرد. 

ام به راهی اتاقش شد و من هم همراه چادر خاکی

 ام تشتیچادر خاکیی شستن حیاط برگشتم. چاره

حقیقت این بود که  آب بود و کمی پودر. اما

خواستم دستانم را به خنکای آب بسپارم تا بلکه می

وجودم از گری که گرفته بودم رهایی پیدا کند! 

های کسرا موحد هنوز هم در سرم مثل طبل حرف
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کوبد! چه ماجرایی ها در سرم میهای هیئتکوبیدن

سال حل و بود که یک پشت این دزدی خوابیده

فصلش به درازا کشیده بود؟ شاید هم بقول همان 

افسر جوان حل شده و مشکل جای دیگری بود! 

تشت فلزی را از کنار شیر آب برداشته و چادرم را 

درونش انداختم. سه پایه را مقابلش گذاشته و شیر 

آب را باز کردم. روی دو زانو خم شدم و به پر شدن 

ه شدم اما ذهنم به تکاپو افتاده آب درون تشت خیر

کرد و ی اتفاقات این مدت را زیر و رو میبود! همه

توانستم به چرای بزرگ ایجاد شده در سرم نمی

جوابی بدهم! فوت بابا و شاهرخ چه ربطی به این 

قضایا داشت؟ غیر از این بود که اتفاقی سهوی از 

سوی رانندگان بوده؟ یکی مست و یکی راننده 
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خواستم اما گفت بابا را ندیده! نمیی که میکامیون

شد! سمت تهدیدش، ذهنم سمت شاهد کشیده می

 سمت نفرینش... 

شدم سرم را تکانی دادم. به حتم اگر دیوانه نمی

ام کمی شانس گفتم در این روزهای سیاه زندگیمی

هم به رویم لبخند زده! خنکای آب کمی حال مشوشم 

بقی احواالت ناخوشم به را تسکین داد اما کمی و ما

قوت خود باقی بودند. چشمانم به تشت پر از آب بود 

و چادری که مشکی بودنش زیادی در چشم بود! با 

ی آرامی که به در حیاط خورد متعجب صدای ضربه

سر باال گرفتم. سر برگردانده و نگاهی به راهرو 

انداختم. فقط نور چراغ کم مصرف خانه کمی 

طور که مشخص بود مامان به اینروشنایی بخشیده و 
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خواب رفته بود. ایستادم. مانتو و شلوارم هم خاکی 

 ام کشیدم و رویبودند... دستی به روسری عقب رفته

سرم مرتبش کردم. انگاری خودم هم واقف بودم که 

 این در زدن عادی نیست! 

انگاری به دلم وحی شده بود که کمتر خوف کردم از 

 هتی به تقه زدن داشت!در کوفتنی که فقط شبا

. بزاق دهانم را فرو خوردم تا خودم را به در رساندم

 گلویم تر شود و من آوایی داشته باشم.

 کیه؟-

ای گمان کردم شاید اشتباه آمد. برای ثانیهصدایی نمی

 تقی آمد چفت قفلام اما وقتی دوباره صدای تقشنیده

ای انداختم. را آرام کشیدم و میان لوالی در فاصله

 انتظار دیدن هر کسی را داشتم غیر از او! 
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 آمد!چقدر در نظرم شکسته می

اب، ای بود از حسرت، درد، عذنگاهش به من ملغمه

 های بد با هم...و شاید تمامی حس

 شاهد...-

ی در نشست و دست دیگرش یک دستش روی لنگه

 داخل جیب شلوارش مشت شده بود.

 رو نداشتی نه؟! انتظار دیدنم-

 بزاق دهانم را پایین فرستادم...  

باره از کجا در دلم قد علم دانم شهامت به یکنمی

 کرد.

ته همین کوچه تو  اگه اشتباه نکنم چند وقت پیش-

 سایه تاریک شب خودت بودی! 
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 تعارفدر را با فشار کوچکی بیشتر هول داد و بی

داخل حیاط شد. یک دست مشکی پوشیده بود و با 

 اش.شرت مشکیکتی روی تی

 هیکلش رو آمده و ورزیده شده بود.

عقب رفتم و او به خودش برای پیشروی جرات 

 بود...باز مانده بخشید. الی در نیمه

 زدی!م رو هم همیشه با تیر میسایه-

 پوزخندی زدم.

ی نحست جلوتر قبل از وجود خودت اون سایه-

 خودش رو نشون داد!

ی لبش کشید و با نگاهش خانه را هم دستی گوشه

 رصد کرد.این بار پوزخندم پر صداتر بود.
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دنبال مرد تو این خونه نگرد! از صدقه سریت دیگه -

 حسین نداره! دیگه...این خونه آ ِسد 

مکثی کردم و با دو انگشت مانتوام را گرفته و نشانش 

 دادم.

دیگه منم شوهری ندارم! به یه ماه نکشیده لباس -

 عزای هر دوشون تو تنم موند! 

آتش گرفته بودم و حاال که شاهد خودش سر رسیده 

 بود

های درونم؟ هر چند چه بهتر برای خالی کردن عقده

 سال هم بقدر کافی متعجب بودم! یکاز دیدنش بعد 

حاال اومدی با چشمای خودت شاهد بدبختیم و -

سیاه بختیم باشی نه؟! من و خوب نگاه کن به 

 ت رسیدی پسر تیمور! خواسته
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هایش را محکم روی هم شاهد چشم بست و پلک

اش نشسته و از داد! عرق روی پیشانیفشار می

نبض زدن . بخوبی هایش راه گرفته بودشقیقه

 دیدم! اش را میشقیقه

 بس کن فتانه!-

هایم گرفتم. شاهد چطور لب زیرینم را میان دندان

جرات پیدا کرده بود و سراغم آمده بود؟ حاال با 

 دیدنم خوشحال بود؟ دلش خنک شده بود؟ 

 هیچ وقت بدت رو نخواستم فتانه! -

ارادی نبودند پوزخندهایی که تند و تند روی کنج لبم 

 کردند.خوش میجا 

خوشبختیم رو هم نخواستی! خوبه زندگیم رو هم -

نخواستی! موندم چطور روت شده در این خونه رو 
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غیریتت رو بنداز باال که حاشاگریت کوبیدی؟ کاله بی

 عیونه! 

 کالفه لبی گزید و دست میان موهایش برد.

 غیرت نیستم!بی-

. چشمانم عجیب دستانم کنار بدنم مشت شده بودند

 تر!سوختند و قلبم عجیبمی

بو کشیدی این خونه مردی توش نیست بعد حرف -

زنی؟ مرد بودی همون موقع غیرت نبودنت میاز بی

 که...

زبون به دندونت بگیر فتانه! نیش زبونت از زهر -

 هالهل هم بدتره!

 ریشخندی زدم. چشمانم دو تیر زهرآگین شده بود.
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نی و حرفایی غازی کزبون به دندون بگیرم که یک-

 رو بزنی که خودتم بهش ایمان نداری؟

. نگاهی کالفه و مستاصل چند قدمی داخل حیاط زد

 به راهرو انداخت و مجدد سمت من چرخید.

فتانه من با بدبختی خودمو رسوندم اینجا تا یه -

فرصت گیر بیارم باهات حرف بزنم. اون دزدی کار 

 من نبود. 

 سوختند.چشمانم می

گردن! با من ات میدونی مامورا پیخوبه که می-

گه کنه؟ تو احرف بزنی که چی بشه؟ چیزی تغییر می

کردی! دزدی نکردی واسه گناه نکرده فرار نمی

کردی نه مردونه وایمیستادی و از خودت دفاع می
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اینکه تو هزار سوراخ سمبه خودت رو قایم کنی! 

 انقدر که از اولش بی وجود بودی!

۱۱۴ 

قدمی با حرص برداشت و مقابلم قد علم  چهار-سه

کرد. بیشتر نگران مامان بودم که با وجود تن صدای 

من پا به حیاط بگذارد، مامانی که حاال خواب بود آن 

 هم بعد از چندین روز خوب نخوابیدن. 

ام نیومده؟ اتفاقا چند روز کنی پلیس پیتو فکر می-

مه جا رسید که پلیسا هبعد از دزدی خبراش بهم می

کنی واسم راحت بوده این رو زیر نظر گرفتن! فکر می

همه مدت خودم رو پنهون کردن؟ هر بار یجا، هر بار 

 یه خراب شده. 

 نگاهش میخ چشمانم است.
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کنی یه دزدی کوچیک بوده و بعدشم تو فکر می-

والسالم؟ ِد اگه اونجور بود که سر هفته نشده پلیس 

 کرد! ماجرارو ختم بخیر می

شوم. شاهد هر چه بیشتر جه منظورش نمیمتو

 کنم! چه خبر بوده؟گوید من هم بیشتر رعب میمی

کشد و کالفه هر دو دستش را روی صورتش می

 کند.هوفی می

خیلی َگندتر از این حرفاست! اونقدر َگند که حرف -

از امنیت ملی شنفتم! دیگه ملتفتی که اگه پای امنیت 

عرب نی انداخت؟ تا  برن جایی کهملی وسط باشه می

کنن تا ُمقر بیای؟ اون فیها خالدونت رو زیر و زبر می

 دزدی کار من نبود! 

 زد.ام شد. ضرب میدستم بند پیشانی
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این حرفای تو به من چه ربطی داره؟ اونی که باید -

 براش توضیح بدی من نیستم!

 دستم را سمت در حیاط دراز کردم.

 ! حاال هم برو بیرون از این خونه-

دستش را با یک حرکت بند آستین مانتوام کرد. دستم 

 را پایین آورد.

 گم که بدونی! دارم می-

 سرم را به زبر انداختم.

دونستن و ندونستن من چه توفیری برای تو داره؟ -

تو االن فقط یه مزاحمی تو این خونه و من هر ثانیه 

 تونم صدامو ببرم باال و در و همسایه رو خبر کنم! می

 لعنت بهت فتانه. لعنت! -
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 وری کردم.سرم را یک

 هزاربار!-

دستم را با حرکتی کشیدم و انگشتانش از آستین 

 مانتوام رها شد. چند قدم عقب رفتم.

 برو بیرون! -

 اشگناهیکوبید برای بیخودش را به در و دیوار می

 گناه بودنش اما... مگر مهم بود؟و اثبات بی

ها بوده! فقط با فتانه اون دزدی کار همون کله گنده-

زرنگی چند تا از این قالپاق دزدای محله رو انداختن 

جلو که بگن کار اونا بوده! اونا اونقدری گنده هستن 

که تا االن رو شدن پرونده اون دزدی طول کشیده! هر 

بار سوسه اومدن واسه جریان پرونده، هر بار یکی رو 
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که متهمش کنن اما حاال دیگه همه چی انداختن جلو 

 ها نیست! رو شده! این تو بمیری از اون تو بمیری

 خواستم!خواستم به هیچ چیز فکر کنم، نمینمی

 برو بیرون شاهد! -

این همه مدت خودمو از چش و چال همه قایم -

کردم تا بیفتم پی َسر و ِسر این دزدی که دامن گیر من 

و  گردم سرم باالپر برمیشد! خواستم وقتی با دست 

 باشه و بهت بگم کار من نبوده! 

ام را باال کشیدم و به چشمان دو کاسه خون شده

ی سرخ شاهد زل زدم. سبزه بود و با عصبانیت چهره

 زد!و حرص خوردن رنگ صورتش به سیاهی می
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اونو بی گناه بودی، تصادف بابام و شوهرم چی؟ -

؟ هیچ شنیدی گن صحنه سازی بودههیچ شنیدی می

 اسم تو اول این ماجراهاست؟ 

 خسته و درمانده نالیدم:

داری؟ چرا یه چرا دست از سر من و زندگیم برنمی-

 شی؟بار برای همیشه بی خیال من نمی

 باره مشتیدستانش را بند دو طرف کمرش زد. به یک

 اش کوبید.به سینه

 خوادت حالیته؟خوامت المصب! این دل میمی-

۱۱۵ 

اکشن حرف شاهدی صدایی که کردم ریی بیخنده

 دانستم چه فکر و خیالی دارد!بود که نمی
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خریدم! من شاهد را سه سال حرفش را مفت هم نمی

خواستم چه برسد به حال و این همه پیش هم نمی

 ماجرا!

و از زندگیم دور کن شاهد. اگه دور ی نحستسایه-

 کنم!نکنی خودم این کار رو می

عیف مامان بود که از داخل اتاقش صدایم صدای ض

کرد. شاهد هراسان شد. سمت در پا تند کرد اما می

 قبل از خارج شدنش گفت:

گردم فتانه اما وقتی آسیابا از آب افتاد و بی برمی-

 گناهی من ثابت شد!

 که برود فورا گفتم:قبل از این

برنگرد کسی اینجا منتظرت نیست! تو اگه مرد بودی -

کردی موندی و از خودت دفاع میر نکرده میپای کا
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اما اونقدر نامردی که فقط خط و نشون کشیدن رو 

وقت برای مردی که کردی! من هیچسرمشق زندگیت 

مونم! چه تو چه غیر... اگه بازم مرد نیست منتظر نمی

کنم بار مثل االنم خونسرد رفتار نمیبرگشتی بدون این

 شاهد!

اندازد! در را مختصری هم نمینگاه رود. حتی نیممی

افتم. تمام بندد و من دو زانو روی زمین میآرام می

جا بود! توانم برای قوی ماندن مقابل شاهد تا همین

نایی در پاهایم نیست. نیست تا وقتی کسی را بعد 

سال دیدم که کابوس روز و شبم بود! من پای یک

 حرفم به شاهرخ ماندم. قوی ایستادم و تا حدودی

 امهایم را با نفرت و انزجار به کسی که زندگیحرف

را با چرتکه خودش حساب کرد، بازگو کردم اما 
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دانم تا خود صبح هم به خودم هم خیلی خوب می

شد! از گفتم حرص درونم خالی نمیشاهد حرف می

خواستم خودم را درگیر ماجرایی کنم طرفی هم نمی

ات ریز و ام را آبستن اتفاقکه ممکن بود زندگی

بایستی بدنبال کار درشت دیگری کند. حال می

ماندم. شدم و هم زن باقی میبودم. باید هم مرد میمی

اگر من هم خودم را کنار کشیده و زانوی غم بغل 

باخت. باید در انزوا گرفتم مامان هم خودش را میمی

کردم و در عیان دختری قوی و تنهایی سوگواری می

 دانم تا بهی زمهریری که نمیی زمانهماندم براباقی می

 اش دارد! انتها برایم چه چیزی در چنته

خیزم و ی نامم از جانب مامان برمیبا شنیدن دوباره

ماند. شوم. اما روحم داخل حیاط میداخل خانه می
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حیاطی که تا چند لحظه پیش حضور شاهد را به خود 

دار شاهرخ و دیده بود و تشت آبی که خاک گور نم

 شست... بابا را از چادرم می

** 

 چند روزی گذشته و من در پی پیدا کردن کاری

کنم. در این های آکهی را زیر و رو میمناسب روزنامه

خانم و آقامیرفتاح چند روزی که چندباری فرنگیس

اند. آقا میرفتاحی مان آمدهبرای سر زدن به من به خانه

اش بیشتر شده و فرنگیس که حال موهای سفید شده

خانمی که صورت بشاشش، بیشتر چروک شده. مرگ 

طه ناباوری کشاند و هنوز هم مان را به ورشاهرخ همه

مان فقط بسان یک خواب است و نبود شاهرخ برای

خانم و آقامیرفتاح بارفت و بس! هر چند فرنگیس
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آمدشان به این خانه در دهان جماعت حراف را 

اند هیچ هایی که سر دادهاند اما زمزمهگشادتر کرده

خوشایندم نیست وقتی شایان برایم همان برادر 

 است!  امنداشته

های آگهی را روی زمین انداخته و مستاصل کالفه

دهم. تا رسیدن فصل پاییز سرم را به دیوار تکیه می

چند روز بیشتر باقی نمانده و هوا بین سرد و گرم 

 شدن حالتی استیصال دارد. 

شوند و صدای چشمانم از فرط خستگی بسته می

کشد... دو ی فرگل خطی بر اعصابم میونوق بچهنق

مان ست زایمان کرده و از همان موقع هم در خانههفته

سکنی گزیده به این امید که مامان سرش گرم شده و 

 کمتر نبود بابا را احساس کند.
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ی وجودم فائق نیامده که هنوز خواب بر سیطره

شود. با رخوت چشم باز ام بلند میصدای پیام گوشی

م از دارم. پیاکرده و گوشی را از کنار دستم برمی

تلگرام است. داخل برنامه شده و پیامی که از سمت 

 خوانم. است را می سودابه

 سالم فتانه خوبی. برات یه خبر خوب دارم.-

سودابه را در همان ختم شاهرخ دیده بودم و بعد از 

آن دیگر هیچ خبری از او نداشتم. حال پیام دادن 

 اش بعد از این مدت کمی متحیرم کرده آن همبارهیک

 پیامی که برایم حامل خبر خوش است!

 نویسم اما نه چندان دوستانه مانند سابق.جوابش را می

 سالم سودابه. ممنونم بخوبیت. خیر باشه.-
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گویی منتظر جوابم نبوده که پیامش بالفاصله بعد از 

 رسد.پیام من می

گردی؟ برات یه کار پیدا کردم هنوزم دنبال کار می-

 فعال باشه! اما باید بین خودمون 

. یادش مانده بود؟ اما چه کاری پرندابروهایم باال می

گفتم؟ هر چند هنوز که نباید به کسی چیزی از آن می

هم مامان و خواهرها از تصمیمم برای کار کردن 

ناراضی بودند و به هر راهی را برای منصرف کردنم 

های دامادها را زدند اما من قاطع بودم. نه کمکسر می

های آقامیرفتاحی که در قالب واستم و نه کمکخمی

ام بودند. خرید خانه و انتقال پول به کارت بانکی

 فرستاد... ای که از شایان میخریدهای خانه

 کنم:برای سودابه تندوتند تایپ می
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 چه کاری سودابه؟ -

دانم چرا اما تصویر سودابه را در ذهنم مجسم نمی

 کنم با پوزخندی پررنگ!می

ش چند وقتیه اخراج داشم نصیر کارگر حجرهدا-

شده. همون حساب و کتاب حجره داداشم رو انجام 

گرده که داد حاال داداشم دنبال یه آدمه معتمد میمی

 تونی؟حسابداری هم بلد باشه. می

. کنم. برادر سودابه نصیردر ذهنم دودوتاچهارتا می

که به کنند. همانی همانی که از او به خوبی یاد نمی

کند! سودابه با چه رویی ی ماده هم رحم نمیپشه

داد؟ اخالق نادرست چنین پیشنهادی به من می

دانست؟ برایش چند خط بلند و برادرش را نمی

نویسم اما قبل از ارسال مکث طوالنی با حرص می
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کردم؟ اگر گیر آدمی کنم. اگر کار دیگری پیدا نمیمی

هزار اگر دیگر در ذهنم  افتادم؟ اگر وبدتر از نصیر می

دهند و من دستم برای ارسال پیام سست جوالن می

کند شود. ذهنم سمجانه روی هر اگری فوکوس میمی

کنم و برخالف هایم را پاک میاما سر آخر نوشته

 نویسم:انتظارم می

 به خودشون هم گفتی؟ -

فرستد و بعد آن هم ای میمسخره شکلک خنده

 نویسد:می

فای فردا طر شد به تو خبر بدم.گفتم که نمیآره نمی-

ش تقریبا وسط ساعت یازده برو بازارچه. حجره

 گم.دونی که کجا رو میست. میبازارچه

 فرستم.نفسم را سخت بیرون می



 

Romanzo_o 740 

 رم!دونم باشه ممنون بهشون بگو فردا میآره می-

رسد و من گوشی را مان به انتها میهایکمی بعد پیام

دانم از استرس کارم است یا چه ارم. نمیگذکناری می

ا صدام به یک باره حجم گرفته و من عقی بیاما معده

ام تا زنم. بار دوم تا به خودم بیایم محتوای معدهمی

آید. حیران از احوالم، خودم را به گلویم باال می

سرویس رسانده و با دو عق دیگر هر چه دارم و 

لرزد از و پاهایم میآورم... دست ندارم را باال می

 ام...حالی که دچارش شده

۱۱۶ 

آیند. هایم پر از آب روی سر و صورتم فرود میمشت

 کند.ام را خنک میآبی که صورت گر گرفته
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گم درست و درمون غذا بخور، هی بهت می-

صبحونه بخور... گوِشت بدهکار حرف نیست که! 

مثل  ریزه ته حلقش، غذا همصبحونه چای خالی می

! ششه نتیجهزنه اینم مینوک میاین گنجشکا نوک

 درد رو دردم بذار تو هم فتانه...

کنم و در سرویس را صورتم را با حوله خشک می

 بندم.می

 گرما زده شدم مامان از گرسنگی نیست. -

 کند.چرخاند و شماتت بار نگاهم میمامان سر می

تو خونه بودی از صبحی. جلو روی خودم -

بینم خواب و خوراکت چطور شده، رخی و میچمی

بهونه گرمازدگی نیار واسه من. اونجور که عق زدی تا 

 خودمو برسونم دستشویی مردم و زنده شدم دختر.
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حوله را روی کانتر گذاشته و خودم را به یخچال 

 رساندم.

 شه.م چیزیم نمینگران من نباش مامان جون سخته-

ی رفت که داخل نچی کرد و باالسر پسر فرگلنچ

های نوزادش را فارغ از غوغای داخل خانه حیاط کهنه

 کرد.روی بند رخت پهن می

نفس پارچ آب را بیرون کشیدم. لیوانی پر کردم و یک

 سر کشیدم. 

ش اگه حال و روزت ره خونهفرگل امشبی می-

درست و درمونه یه آبگوشتی بار بذار ولی ادویه کم 

ه. ره شیرش بیشتر بشبریز. فرگل بخوره قوت بگی

 فلفل نریزی این طفل معصوم ُگر بگیره؟!



 

Romanzo_o 743 

ای پارچ را داخل یخچال گذاشتم و از فریز بسته

 گوشت بیرون کشیدم.

 ذارم.باشه مامان بار می-

 ای هم نخود پخته برداشتم.بسته

شروع به بار گذاشتن آبگوشت کردم اما تمام فکرم 

 هم صحبت درگیر فردا بود. فردایی که باید با مردی

شدم که از انسانیت بویی نبرده بود اما ناچار بودم. می

توانستم کاری ناچار به این انتخاب! وگرنه کجا می

پیدا کنم آن هم با این وضعیتی که هر کجا انتظار 

سابقه کاری دارند و یا ضامن و هزاران بهانه ریز و 

درشت دیگر. تنها ُحسن این کار بودن حجره در 

رچه بود و اگر نصیر قصد و غرض غلطی ی بازامیانه

توانست راه به جایی ببرد اما هراسم از داشت نمی
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برد عروسش در حجره آقامیرفتاح هم بود. اگر بو می

کند به حتم روزهای خوبی انتظارم را نصیر کار می

ای کشید... در ظاهر من دیگر با آن خانواده رابطهنمی

ها تر از این حرفمان ژرفنداشتم اما در باطن رابطه

 بود...

دم پیاز کمی درشت خورد شده را با گوشت تفت می

زنم. کمی و فقط کمی نمک و زردچوبه به آن می

کند گذرد اما بوی زهم گوشت دلم را زیر و رو میمی

زنم! عق زدنی طوری که با وضعیت اسفناکی عق می

 صداست... که این بار بی

و خودم را به قاشق را درون قابلمه رها کرده 

رسانم. شیر آب را باز کرده و صورتم را ظرفشویی می

توانم دلیل حال بدم را بفهمم اما گیرم. نمیزیر آب می
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داند. ذهنم آگاهانه حال بدم را مربوط به فردا می

صورتم را کنار کشیده و دهانم را از آب پر کرده و 

روم اما با دو دهم. سمت اجاق گاز میقورت می

گیرم. صدای را می امشست و اشاره بینیانگشت 

دانم خیلی از آید نمیصحبت فرگل با شوهرش می

شود وقتی من هم دلم هوای صحبت انصاف دور می

با شاهرخ را کرده؟ آرزویی که دیگر امکان پذیر 

 نیست... 

فشارم و قطرات آب چسبیده به چشمانم را می

شاهرخ  خورند... نبودنهایم روی صورتم غلت میمژه

ام توانم به قلبم و احساس زخمی شدهرا نمی

بقبوالنم... من در بدترین زمان ممکن شاهرخ را از 

دست داده بودم... شاهرخی که شنیدن صدایش 
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حسرتی بزرگ شد. حسرتی که حفره بزرگی درون 

 قلبم ایجاد کرد... 

 ای:زند به جملهو خیالم در همان حال گریزی می

محابا دهم، و بیرش می"دو فنجان قهوه سفا

گیرم. راحت باش! هیچکس ما را های تو را میدست

 …"است ” خیال من“ی نخواهد دید. اینجا کافه

 دهم.سری تکان می

گوشت و پیاز را تفت شده و نشده، قابلمه را از آب 

گذارم. با دور شدن از اجاق پر کرده و درش را می

حالت  کشم. شایدتری میگاز نفس عمیق و راحت

شد که مطمئنا تا به االن ای میام مربوط به معدهتهوع

زخم برداشته بود! هر چند تمام این شاید و اما و 
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اگرهایم فقط گول زنک بودند و آینده برایم 

 های دیگری دیده بود...خواب

کنم ای محکم میام را زیر گلو با گرهروسری مشکی

ا رسیده اندازم. زمان رفتن فرو چادر روی سرم می

 بود...

فتانه مادر من هنوزم دلم به بیرون رفتنت رضا -

ری اما اگه دنبال کار دونم کجا مینیست. من که نمی

 فروشیمخواد تصدقت. مغازه بابات رو میری نمیمی

دونم از این سود و ذاریم بانک، چه میپولش رو می

گیره که سر پس اندازش پولی دست و بالمون رو می

 ...کنیم. نمی

خواند. شاید کنم. کاش مامان حرف دلم را مینچی می

کارم در محله تابوشکنی بود اما باید الاقل ذهنیت 
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که وظیفه زن فقط شست و روب و مامان را از این

 کردم. گوشه خانه نشستن نیست پاک می

دونی من آدمی نیستم که به مامان خودتم خوب می-

گوش حرف دهن یه جماعت حراف و مهمل باف 

این همه روز و شب درس نخوندم که بس بشینم  بدم.

 داری.پای خونه

دونم نگرون چی هستی اما اگه اون قربونت بشم می

مغازه رو فروختیم بنظرت چقدر پول دستت رو 

االرث پدری هم هست دیگه باالخره یه گیره؟ سهممی

ت هم بدی یا پولی هم باید به اون سه تا دختر دیگه

خوام خوام به این چیزا فکر کنم! نمینه؟ اما من نمی

ر با عرق ریزون و از دست رنج بابایی که یه عم

زحمت پول جمع کرد و اون دکون کوچیک رو خرید 
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چسبه به گلوم. شه و میزندگی بچرخونم! هناق می

درد من رو متوجه شو مامان. آره خونه داری خوبه، 

داری قشنگه، صبح تا شب واسه اهالی خونه غذا بچه

شون انرژی گرفتن خوبه اما من پختن و با عشق

شه! یادت نیست بابا چی روم نمیروحم با این چیزا آ

 گفت بهت؟ می

دارش کشید. های نماش را زیر پلکمامان پر روسری

شد اما واقعیتی بود که مامان شرحه میوجودم شرحه

به در تکیه داد و آه پر سوزی  آمد.باید با آن کنار می

ای روی کشید. خودم را به مقابلش رساندم و بوسه

ه حکایت غریبی داشتیم از سرش زدم. من و مامان چ

 این زندگی...
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گفت ثریا این دختر خدابیامرز آ ِسد حسین می-

سرش نذار... بذار خودش تاست. سربهسوای اون سه

 راه زندگیشو پیدا کنه...

 زنم. هر چند تلخ!لبخندی می

زدی به جونم که چرا باید آد چقدر غر مییادت می-

ا ا اول صبحی تگفتی چرا تنهدانشگاه برم؟ چقدر می

گفتی خطر داره دم اذون مغرب کالس دارم و می

دختر جوون و بر و رو دار این وقتا تنها باشه؟ چقدر 

زدن اما چی شد؟ انقدر همین جماعت حرف می

خودشون گفتن که خسته شدن و براشون عادی شد. 

خب اونی که روسیاهی براش موند کی بود؟ من یا 

. بذار انقدر حرف اون جماعت؟ االنم نگران نباش

شن و بزنن و بزنن دست آخر خودشون خسته می
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شه. مامان قشنگم من واسه خودم براشون عادی می

 کنم نه اونا!زندگی می

 سری تکان داد و سر به زیر انداخت.

شه اما دلم گواه خوب دونم آخرش چی مینمی-

بار دیگه دانشگاه رفتنت نیست... ده فتانه... ایننمی

 نامزد نداشتی. اما االن... اون موقع

ام را ی چروکش زدم. کیف دوشیای روی گونهبوسه

 از کنار دیوار برداشته و قامت صاف کردم.

تغاری آ ِسد مراقب خودم هستم. من دختر ته-

حسینم. کسی حق چپ نگاه کردن نداره... دل نگرون 

 نباش!

از مقابلش گذاشتم اما قبل از پا گذاشتن درون راهرو 

 :گفتم
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هات رو مامان خیلی دلم هوس اون کوفته تبریزی-

ری کنم تا عصکرده... اگه تونستی درست کن سعی می

 برگردم.

 سرم شنیدم.صدایش را از پشت

کنم اما تو هم یه خبر از دورت بگردم... درست می-

اون پسر خدابیامرز محبوبه خانم بگیر. همون که حاال 

 وکیل خدابیامرز بابا و نامزدته. 

ای نه چندان محکم گفته و از خانه بیرون اشهب

 روم... می

طاهر وکیل کارهای شاهرخ و بابا شده بود آن هم بعد 

گفتند بابا و شاهرخ نه سهوی بلکه به از ادعایی که می

 اند... طورهایی عمدی تصادف کرده و کشته شده
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و منی که در زمان پر آوازه شدن این ادعاها خودم را 

ه بودم. پلیس از کوچک و بزرگ تحقیق به نشنیدن زد

کرده بود و باز هم منی که در عوالم خودم سیر 

کردم... دامادها طاهر را وکیل گرفته بودند و از آن می

 طرف هم شکیب و آقامیرفتاح... 

همه چیز بطوری کالفه کننده درهم پیچیده بود اما 

های همان برای من... در حالی که با وجود سوال

د دریافته بودم پرونده روند رو به جلویی کسرا موح

 داشته آن هم در مدت زمان کمی... 

 ای نشسته و منتظربایستی من گوشهشاید فقط می

ماندم و خبر اتمام پرونده توضیح همان طاهر وکیل می

توسط کسرا موحد. آن وقت نوبت به دیدن کسانی 
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بود که تحمل دیدن خوشی کوچک زندگی من را 

 رسی بود!ن وقت نوبت حسابنداشتند...آ

#۱۱۷ 

د آینوار روی بدنم فرود میانوار آفتاب سر ظهر شالق

ست که روییو من تمام تالشم راه رفتن در پیاده

هاست. زدن ی درختان مانع از شالقهرازگاهی سایه

از طرفی دلشوره از قرار امروز بیشتر باعث تعریق 

ز عرق شود. طوری که پشت گردنم خیس اکردنم می

هایم شود. قدمدار میام تا کمر نمشده و پیراهن نخی

نه چندان محکم هستند اما برای رسیدن عزمم را جزم 

کنم اما های نه چندان شلوغ عبور میام. از خیابانکرده

شان آشنا بودم هم رویم های کسانی را که براینگاه

 اندازد.سایه می
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گذرم. ها میهها و کوچگیرم و از خم خیاباندمی می

ر از بینم. عبوتر میبا رسیدن به بازارچه کارم را سخت

دارانی که کم و بیش آشنا هستند، میان حجره

خواست برای ترک هایی سفت و محکم میاستخوان

 ها! نخوردن از نگاه

فهمید... به حتم که آخ که اگر آقامیرفتاح می

یافت! عروسش بودم. عروسی اش پایان نمیدلخوری

 که عروس بودنش به دو ماه نکشید... 

داران برم. اکثر حجرهسرم را بیشتر در گریبانم فرو می

ی نماز و خوردن ناهار برای رفتن به مسجد و اقامه

ای هم با مشتری زدند و عدهشان میهایقفل به حجره

 زدند... سر و کله می
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با رسیدن به میانه بازارچه، سرم را بیشتر باال گرفته و 

اندازم. هنوز هم نفسم های اطرافم مینگاه به حجره

درست و حسابی آرام و قرار نگرفته. قدمی دیگر جلو 

ی نصیر برادر سودابه در روم و باالخره حجرهمی

تر در بر کند. چادرم را محکمچشمانم نمود پیدا می

باز حجره داخل گیرم. جلوتر رفته و از در نیمهمی

یکی دارد و بوی پارچه و گرد تارشوم. فضای نیمهمی

چرخانم کنند. چشم میجا مشامم را پر میو غبار یک

 بینم و نه پشتکسی را می اما نه پشت دو  پیشخوان

 ی حجره قرار گرفته. میزی که گوشه

 ایکنم و نگاهم به در کوچکی آهنیصدایی صاف می

 برم.افتد که باز است. صدایم را کمی باال میمی

 کسی هست؟ببخشید -
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ای آن اندازم و از نمای شیشهنگاهی به در حجره می

کنم. کسی نیست و همین هم، بیرون را هم نظاره می

 شود و هم ترسم! ام میهم باعث خوشحالی

که  بینمباره مردی را میگردانم به یکوقتی سر برمی

قد تقریبا بلندی داشت با کت و شلواری نه چندان نو 

 حجم و ریش و سیبیلی نامرتب. به تن. موهایی کم

کشم مرد را به کش آمدن هینی که از ترس می

کند. بدون نگاه گرفتن از من، هایش ترغیب میلب

ه نشیند. شکم بپشت میزش رفته و روی صندلی می

نسبت بزرگ و آویزانی داشت. خودم را جمع و جور 

 کنم. می

 آقا نصیر؟-
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روی یک دستش روی میز مشت شد و ساعد دیگرش 

 ی صندلی.دسته

های کثیفش را در معرض دیدم با لبخندی دندان

 گذاشت.

 شومام فتانه خانمی.-

 به تکان سر اکتفا کردم. 

اش و پوزخند های هیزش، لبخند مشمئز کنندهنگاه

 ی لبش... گوشه

 دم و بازدمی کردم.

 مجبور بودم...

 سودابه دیروزی گفت به شما گفته دنبال کارم.-
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هایی آرام از . از جا بلند شد و با قدمسری کج کرد

کنارم گذشته و خودش را به در نیمه باز حجره رساند 

 و حین بستن آن سرخوش گفت:

خوبیت نداره ببینن یه دختر خانوم خوشگل موشگل -

 ست. اونم سر ظهری تو حجره

 برگشت. قلبم حاال از ریتم منظم خودش درآمده بود!

 اون در قفل نباشه. کنم مشکلی باشه اگهفکر نمی-

مان دستی دور لبانش کشید. دو قدم فاصله بین

 گذشت و مقابلم ایستاد.

 نه مشکلی که نیست...-

دادم ترس در چشمانم رخنه کند که نباید اجازه می

 کرد...اگر می
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 ای حجره هم...هر چند نمای شیشه-

کردم از اولتیماتوم برخالف تصورم که گمان می

کند اما ذهن منحرفش ی میهایم عقب نشینحرف

هایم را طور دیگری برداشت کرد که با چشم و حرف

اش اشاره ای به در باز دیگر داخل حجرهابرو اشاره

 زد.

غمت نباشه مکان هست. باالخره شوما تازه نومزدت -

مرده و ما هم که چیزایی حالیمونه. دختر خوشگلی 

 مث شوما احتیاجاییم داره به حتم.

دید که مرد نبود و ام مردی را میدهچشمان درشت ش

شنید که های مردی را میام حرفهای داغ شدهگوش

 ها حالم را به ویرانی مبدل کرده بود! وقاحت آن

 لرزید وقتی که گفتم:دست و پایم می
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حرف دهنتو بفهم مرتیکه! من اومدم اینجا واسه اون -

ت! نکنه خواهرت سودابه اشتباه کار حسابداری حجره

 به عرض گوشهات رسونده؟ 

 رنگش کمی پرید اما خودش را از تک وتا نینداخت.

اشتب به فهم شوما رسیده دختر سید! نکنه خیال -

م که کردی صبیه آ ِسد حسین و میارم تنگ حجره

م چرتکه باال پایین بندازه؟ گفته بودی دنبال واسه

خوای دستت تو جیب خودت باشه. عینهو کاری و می

 گفتی به خواهر ما دیگه؟  همین حرفو

 فهمم تو هم ذاتت خراب است! وای سودابه! حال می

 وای سودابه...

#۱۱۸ 
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خودم را در جهنمی  بزاقم را بزور پایین فرستادم.

دیدم که هیچ راه گریزی از آن نبود! اما الاقلش می

ای که چندین سال سودابه را بهتر شناختم! سودابه

کشید، حال دیگر لقب دوست و همسایه را یدک می

ام جایی نداشت وقتی تمام همتش را بکار در زندگی

 دار و ننگین کند! برده بود تا دامن من را لکه

 لرزید!قدمی عقب برداشتم. تمام وجودم از حرص می

بهتره ساکت بشین و دیگه حتی یک کلمه هم حرف -

کردم سودابه دوسته اما از هر نزنید! من فکر می

کردم قراره حساب و تره! من فکر میدشمنی، دشمن

 کتابای شما رو انجام بدم اما انگاری...

های آتش و او نگاهش شرارهبه عقب رفتم  باز هم

 خشم بود!
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این در رو هم باز کنید تا بیشتر از این تو این حجره -

 حالم بد نشده از دیدن نامردی مردی که الحق...

 نفسی گرفتم و باز هم یک تنه پیش رفتم.

 ... دسته هر چی نامرده از پشت بسته! -

و با چشم و ابرو به خودش اشاره زدم. نگاهش به من 

 وشانه بود! شاید هم ِکبر و غرور! فخر فر

اش خودم را به در رسانده و دستم را بند دستگیره

ی بد در این لحظه کردم. حالم بد بود! شاید کلمه

شد و چه بسا رسیدن به مرز تفسیری از حالم نمی

 آمد! جنون شاید به حالم می

باز کن این در رو تا هم آبروی تو و خودمو با هم -

 نبردم!
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دانستم ام تمام شده بود اما خوب میرجز خوانیلغز و 

جز انقورت آمدن برای نصیر نبوده! وگرنه که خودم 

 را باخته بودم. 

 قدمی جلو آمد.

رو ترش نکن دخترجون، جفتک نندازی راضیت -

 کنم و اون و...می

 سوخت!ش پریدم. قلبم میهای کریهمیان حرف

خودت اگه در رو باز نکنی هر چی دیدی از چشم -

 دیدی! 

به گمانم تهدیدم را جدی دانست که نجوای 

خبی سر داد. سمت در حجره رفته و قفل آن را خیلی

 باز کرد. کناری ایستاد. باز هم همان لبخند کثیف...
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برو ولی اگه هر جا نخواستنت ما در خدمتیم فتانه -

 خانم!

اش نگاه پر غیظی نثارش کرده و َجلدی از حجره

مسموم داخل حجره حالم را بر هم بیرون زدم. نفس 

هایم برای بیرون رفتن از حجره و بازارچه زد... قدممی

شباهت به پرواز کردن داشت... تند و تند دم و بازدم 

کردم و تردیدی نداشتم رنگم زرد و نزار شده می

ام از این فشرد و سینهاست... بغضی گلویم را می

ه سوخت! من چحجم از بدبختی و فالکت می

تصوری داشتم و حال چه ماجرایی مقابلم قد علم 

کرده بود! دلم هوای گریه کردن داشت. نه قطره اشکی 

برای رفتن بابا ریخته بودم و نه شاهرخ. حال نصیر 

کاری کرده بود که برای اولین بار از زن بودن خودم 
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ای ای فقط زن را وسیلهمتنفر شده بودم... چرا عده

دار شده بود. روحم رم خدشهدانستند؟ غروبیش نمی

هم. دقایقی بعد خودم را مقابل مسجد دیدم. مسجد 

 گفت...ای که بابا در آن اذان میمحله

داخل شدم و با دلتنگی تمام آنجا را از نظر گذراندم. 

کمی بعد وضو گرفته و در قسمت زنانه مسجد قامت 

خواستم روح ناآرامم را با نماز به نماز بستم. می

های نصیر و خواستم حرفآرام کنم. میخواندن 

 خواستم خیلیآورش را فراموش کنم. میپیشنهاد شرم

هایی که در همین مدت زمان کوتاه شنیده از حرف

بودم فراموش کنم! نماز خواندنم که تمام شد احساس 

تر و بالی داشتم. آنقدری که با روحی آرامسبک

. در یرون زدمتر از نبود و ندیدن بابا از مسجد بدلتنگ



 

Romanzo_o 767 

ام را از داشتم و در همان حال گوشیرو قدم برمیپیاده

ی طاهر یاحقی را جیب مانتوام بیرون کشیده و شماره

گرفتم. وکیلی که این روزها درگیر پرونده شاهرخ و 

 . به سه بوق نرسیده جواب داد.بابا شده بود

 سالم بفرمایید.-

 صدایی صاف کردم.

نه هستم دختر خدابیامرز آ ِسد سالم آقای یاحقی، فتا-

 حسین.

 :ام گفتنشناخته بود که بالفاصله بعد از معرفی

 آها... بله... احوال شما؟ -

ام کشیدم. باز هم عرق کرده چادرم را روی پیشانی

 بودم.
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ممنونم بخوبیتون غرض از مزاحمت برای خبر -

 ها تماس گرفتم. گرفتن از روند پرونده

آمد. انگار که در دور می صدایش کمی از نزدیک و

حال انجام کاری بود که مدام گوشی را از لبش فاصله 

 داد.می

به یه جاهایی رسیدم خانم سلیمی. شرمنده من االن -

خواین صحبت کنیم من االن کمی دستم بنده اگه می

خونه هستم برای توضیح روند پرونده در 

 تونم.خدمت

طاهر یاحقی دانستم تا کجا کارم درست است اما نمی

توانست مردی باشد که در قسمت منفی ذهنم هم نمی

آمد کمی دیرتر به خانه از او تصویر ساختم. بدم نمی

رسیدم تا مامان متوجه حال و اوضاع بدم نشود. هر می
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های مامان چند شدیدا گرسنه بودم و دلم از کوفته

 خواست.می

 کنید؟باشه مشکلی نیست فقط آدرستون رو لطف می-

می بعد طاهر آدرس را گفته و من با قطع تماس ک

 شان بودم! ربع بعد مقابل در خانهیک

ای که به سبک خانه خودمان بود با این تفاوت خانه

که یک طبقه دیگر هم داشت. زنگ در را فشردم و 

سعی کردم به اطرافم نگاهی نیندازم! کافی بود یکی از 

 ها ببیند و...همسایه

کرد! هر چند ها غوغا مییثو حد آن وقت حرف

دانستم کسی من را در بازارچه نشناخته باشد! بعید می

 کردم! ها باید آماده میخودم را برای شنیدن حرف
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زنگ در را فشردم. چادرم را بیشتر دور خودم پیچیدم. 

که کسی بپرسد "کیه" و من پا در در باز شد بی آن

امرز دابیی پدری وکیلی گذاشتم که پسر خحیاط خانه

محبوبه خانم بود. پسری که دوست قدیمی و زمان 

 مدرسه شاهرخ بود...

الی در را باز گذاشتم. نگاهم به حیاطی بود که 

انگاری زودتر از موعد فصل پاییز را به رخ کشیده 

چو حال من بود! دو درختی که گوشه حیاط هم

شان به زرد و هایحال بودند و رنگ و روی برگبی

 زد و کمی هم سبز...نارنجی می

طاهر یاحقی را روی ایوان دیدم. شیک و مرتب! 

ای و مشکی به پیراهنی آبی آسمانی و شلواری پارچه

 پا داشت. 
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 سالم.-

 های شلوارش بیرون کشید.هایش را از جیبدست

 سالم بفرمایید!-

پشت گوشی  طور کهصدایش سرد بود. سرد همان

 بود. 

 معذب بودم. قدمی دیگر به جلو برداشتم.

خوام اگر ممکنه کمی شم فقط میمزاحمتون نمی-

 ها توضیح بدین... برام از پرونده

 سری تکان داد.

 جا براتون توضیح بدمبرای من مشکلی نیست همین-

 اما خب...
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سر باال گرفت و نگاهی به اطراف انداخت و در ادامه 

 هایش گفت:حرف

خانم کنن ای برداشت میها طور دیگههمسایه-

که هوا هم اونقدری گرم هست که نشه سلیمی و این

 وسط حیاط و زیر تیغ آفتاب حرف از پرونده زد!

#۱۱۹ 

 تردید داشتم اما کناری گذاشتم. 

 گیرم.تون رو نمیچندان وقت-

ی گفتم و آرام و موقر قدم جلو کشیدم. از چند پله

 ایوان باال رفتم و او خودش را کنار کشید. 

 دستش را کمی دراز کرده و مقابلش گرفت. 

 بفرمایید. -
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هایم را از پا درآورده و پا گذاشتم در راهروی کفش

مفروش شده. آخرین باری که از این خانه رفتم زمان 

فوت محبوبه خانم خدابیامرز بود. برای عرض تسلیت 

. صدایش را از همراه مامان اینجا آمده بودیم

 سرم شنیدم.پشت

 ید اتاق سمت راست. بفرمای-

 ممنونم.-

داخل اتاقی که گفته بود رفتم. با دیدن مردی پیر و 

سالخورده جا خوردم اما بیاد آوردم که پدرش در قید 

خوابی کنار حیات است. پیرمردی که روی رخت

پنجره دراز کشیده و حتی با وجود من سرش را هم 

 هایشاش به حیاط بود و دستبرنگرداند. نگاه خیره

خوابش سبدی کوچک از رزش داشتند. کنار رختل
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دارو بود و ظرفی سوپ رنگ و رو رفته، ظرفی میوه 

 پوست کنده. 

 قصد مزاحمت نداشتم. -

 . طاهر میان درگاه ایستاده بود.چرخی زدمنیم

راه مزاحمتی نیست. شرمنده اوضاع خونه روبه-

 نیست. من خودم چندان وقتی ندارم برای رسیدگی.

ت نداشتم اما با دیدن مردی که کم و بیش قصد دخال

 انداخت مغموم گفتم:من را یاد بابا می

ته طور سخگرفتین. اینکاش براشون پرستاری می-

براشون. تا وقتی هستن باید قدرشون رو دونست... 

 رن دیگه...وقتی می
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ام باز هم بیدار خواستم بغض خفتهادامه ندادم. نمی

 شود. 

ارش خوب نبود عذرش رو پرستار داشت اما ک-

خواستم. طاهره هم بخاطر شغل شوهرش مجبور شد 

تونم اطمینان کنم برای بره جنوب. به هر کسی نمی

 پرستاری از پدر. 

دم هم نگاهش گفت و دور شد. کنار پدرش رفتم. یک

گرفت. شنیده بودم مرد بیچاره بعد از را از پنجره نمی

حتی دیدن حال نشین شده اما فوت محبوبه خانم خانه

و روز کنونش خارج از تصورم بود! زیادی نبود 

 محبوبه خانم خدابیامرز برایش گران تمام شده. 

 سالم پدر خوبین؟-
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حتی واکنشی هم نشان نداد. نچی کردم و خودم را 

عقب کشیدم. نگاهی درون اتاق انداختم. گرد و غبار 

زیادی روی وسایل نشسته بود. به پشتی تکیه دادم و 

ای که داخلش دو لیوان آبمیوه کمی بعد طاهر با سینی

 بود برگشت. 

 خم شد و سینی را مقابلم گرفت.

 ممنونم.-

 نوش جان.-

خواب پدرش ت صاف کرد. کنار رختگفت و قام

نشست و سینی را مقابلش گذاشت. کمی رو به 

صورت پدرش متمایل شد. آرام و با حوصله نجوا 

 کرد:

 خوری بابا؟آبمیوه می-
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 جوابی که نشنید نفسش را بیرون داد.

 لبخندی زد و خیره به لیوان گفت:

قهر کرده. بزور فقط دو سه قاشقی از دستم غذا -

داروهاش رو. تا طاهره بود حرف شنوی  خوره ومی

 گردونه!داشت اما از من رو برمی

 متعجب پچ زدم:

 چرا؟-

نگاهش را به چشمانم داد. برعکس شاهرخ ابروهای 

ی بین ابروها و چشمانش هم ای داشت. فاصلهکشیده

 کم بود.

سرم را پایین انداختم. چرا او را باید با شاهرخ مقایسه 

 کردم؟ می
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 دور لیوان خنک آبمیوه حلقه کردم.دستم را 

 کنه من باعث مردن مادرم شدم!چون فکر می-

نرمک جدا کرده و به نگاهم میخ لیوان ماند! اما نرم

ام شد اما با صورتش دادم. متوجه نگاه حیران و سوالی

 بندش گفت:حفظ همان لبخند نیم

 گرم نشه!-

متوجه عدم تمایلش برای نگفتن شده و سعی کردم با 

ای از آبمیوه بر تعجب خودم مسلط نوشیدن جرعه

اش گفته بود هم شوم! اینکه تا همان مقدار از زندگی

برایم خوشایند بود. از اینکه برای دقایقی من را محرم 

 هایش دانسته! حرف

 خب من سرپا گوشم برای شنیدن از روند پرونده.-
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 ابرویی باال انداخت. 

 بله حتما!-

 صدایی صاف کرد.

رابطه با پرونده شاهرخ باید بگم که از اون پسر در -

بازجویی شده. از طریق پلیس اینترپل و خب اون فقط 

اعتراف کرده که زیادی مشروبات الکلی مصرف کرده 

و شخصی ناشناس با وسوسه پول زیاد که تو پاکتی 

 گذاشته بوده اون رو وادار به این کار کرده. 

 اند! ین شدههایم زیادی سنگکردم گوشاحساس می

 با حالتی گیج و سردرگم سری تکان دادم.

طاهر سر پایین انداخت و خودش را سرگرم لیوانش 

 کرد و در همان حال بیشتر توضیح داد.
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اونقدری پول بوده که حاضر شده برای اینکه عذاب -

وجدان نگیره زیاد مشروب بخوره و متوجه انجام کار 

ه پول گذاشتغیر انسانیش نشه، تو همون پاکتی که 

ی بودن عکسی هم از شاهرخ بوده. ولی خب همه

 ماجرا این نیست!

درمانده زبان باز کردم. با صدایی که انگاری از ته چاه 

 آمد!بیرون می

 دونید...چی؟ بگین... هر چی که... می-

اش خورد. بلند شد و باالسر پدرش ای از آبمیوهجرعه

ه به من بود کرو به پنجره ایستاد و پشت به من. اگر 

گفتم تعریف از وقایع پرونده شاهرخ برایش می

 سخت است آن هم در مقابل من!
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ش فقط به همین موضوع اون پسر تو اعترافات اولیه-

 شه و با کمیاشاره کرده بود که خب پلیس قانع نمی

 کنه که...پافشاری پسر اقرار می

زد. چرا برای نفسم یکی در میان از دهانم بیرون می

 کرد؟فتن بدین قدر تعلل میگ

 شه مکث نکنید؟ می-

 بی حرف سرش را باال و پایین کرد.

اون پسر گفت که خودش هم انگیزه داشته. گفته که -

تو چندتا عکسی که براش فرستادن شاهرخ و دوست 

دخترش با هم ارتباط داشتن. درواقع دوست دخترش 

 بخاطر شاهرخ اون رو پس زده و خب...

#۱۲۱ 
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های شنیده احساس که از حرفم. با اینایستاد

کردم قامتم خمیده شده! شاهرخ با دختر دیگری می

 رابطه داشته؟ محال ممکن بود!

الحال پرس و جو گین شما؟ از یه آدم معلومچی می-

 کردن و ته حرفاش شده این؟ 

 چرخید و رو به من ایستاد. سرش را پایین انداخت.

 آروم باشین فتانه خانم! -

 حالت تهوع به سراغم آمده بود! گرفتم. باز هم دمی

ش برای انجام این کار گفت. اون پسر فقط از انگیزه-

هارو پیدا ش و اون عکساما وقتی رفتن سراغ خونه

کردن متوجه تقلبی بودن یا بقولی فتوشاپ بودنش 

 شدن. اما خب کار از کار گذشته بود...
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نستم داای کشیدم. میچشم بستم و نفس آسوده

شاهرخ آدم چنین کاری نیست... شاهرخ... آخ 

شاهرخ... چطور این طور نبودت را باور کنم؟ چطور 

 شان آمد؟ چطور؟از دل

 حالتون خوبه؟-

نه ابدا خوب نبودم. باز هم خوب نبودم. چطور با این 

حقیقت کنار بیایم؟ چطور باور کنم عزیزانم را در 

باور کنم  ام؟ چطورهای عمدی از دست دادهتصادف

اند؟ مگر من چه ام را نابود کردهصرف دشمنی زندگی

خبط و خطایی کرده بودم؟ مگر من از زندگی چه 

خواستم؟ چیزی جزء کمی آرامش و عشق؟ کسی می

داند کشم؟ کسی چه میداند من چه عذابی میچه می

 سوزد؟ قلبم چطور می
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 ام تا بقولم به شاهرخ عمل کنم. گفتهفقط سرپا مانده

مانم، گفته بودم و حال بخوبی درک بودم قوی می

 ام...کنم چه قول سختی دادهمی

مان را چه کنم؟ ها به کنار، خاطرات اندکتمام این

و  شوندخاطراتی که به اندازه یک عمر برایم تکرار می

شوند... شاهرخ برای من اولین بود. اولین تکرار می

ش کرده که همه چیز... چه کسی عشق اولش را فرامو

راز های قلبم... فمن به فراموشی بسپارم؟ اولین لرزیدن

ها... اولین ام... اولین شنیدن دوست دارمو فرود سینه

ها... چه کنم با این همه خاطره؟ چه کنم میم مالکیت

درند؟ چه با این حقایقی که خنجر شده و قلبم را می

 کنم؟
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شاهرخ  حالم خوب نبود. هیچ خوب نبودم... چرا باید

ها در توانستیم سالدادم؟ میطور از دست میرا این

مان را ببینیم و هایکنار هم باشیم... بزرگ شدن بچه

 ای که باقی ماندند...هزاران کار نکرده

 سوخت؟ چطور خوب باشم وقتی جگرم می

روی زمین افتادم و خم شدم. منی که در این مدت 

حتی یک قطره اشک هم نریخته بودم حال انگاری 

 ی ابرهای بهاری بگریم... خواستم به اندازهمی

سوخت. حالت تهوع داشتم. گلویم از بغض ام میسینه

ی آتش شده کرد. چشمانم کورهباد کرده درد می

.. چرا؟ شرحه شدن.بودند و وجودم در حال شرحه

 چرا؟ چرا؟ 
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آمد. شاهرخ چه گناهی کرده فقط همین به ذهنم می

بود؟ یا پدرم؟ اگر دشمنی داشتند چرا خود من را 

هدف نگرفتند؟ چرا با عزیزانم؟ چه کسی را این 

وسط مقصر بگیرم؟ شاهد را؟ شاهدی که قسم 

 گناهی خورده بود؟بی

 فتانه خانم؟ یکم از این آبمیوه بخورید! -

 . بلند بودصدایش 

 قاطع و جدی.

راه خوردم؟ چرا روبهسری تکان دادم. چرا باید می

شدم؟ چرا وقتی شوهرم، عزیزتر از جانم جوان می

مرگ شده بود آن هم با دسیسه... فرنگیس خانم 

 دانستند؟ دانست؟ اگر من را مقصر میمی
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کردند کار شاهد است و او از روی کینه اگر گمان می

ه؟ اگر من را مقصر جواب منفی به چنین کاری کرد

دانستند؟ اما پس چرا در این مدت چیزی شاهد می

 نگفتند؟ 

اال زده سر بنشیند وحشتام میبا دستی که روی شانه

ای گرفته ایستاده. گیرم. طاهر باالسرم با چهرهمی

بیند که بیشتر اخم ام را چطور میدانم قیافهنمی

 کند.می

 کردم دختری کهکنید؟ فکر میچرا با خودتون لج می-

آره خیلی قوی و محکِم! تاب دو تا غم و عزا رو می

اما انگار... شکیب بهم گفته بود یه قطره هم اشک 

 نریختین اما بس نیست این خودداری کردن؟

 .هایم چسباندی آن را به لبلیوان را جلو کشید و لبه
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 لطفا!-

رم را ای به دهانم سرازیر کرد و من سخودش جرعه

دانست از غم و اندوه من... چه کنار کشیدم. چه می

 دانست؟می

تا حاال شده بخواین به یکی بگین که چقدر بودنش -

خوبه و دوسش دارین اما گذاشتین برای بعد؟ تا حاال 

 شده بهش بگین چقدر تصور نبودنش سخته؟

#۱۲۱ 

 بامدادان 

 نشینمبر جایگاهی سنگی می

 و برایت 

 نویسمعاشقانه میهای نامه
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 با قلمی از َپِر جغد

 که آن را در دواتی

 برمدر دوردست فرو می

 دواتی ملقب به دریا

 دستم را برای دست دادن با تو

 کنمدراز می

 اما تو ساحل دیگر دریایی، در آفریقا،

 کنمگرمای دستت را احساس می

 در حالی که انگشتان مرا 

 در خود گرفته است...

 آه! چه زیباست 

 داستان عشق من با َشبِح تو!
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 #غاده_السمان 

هایم پر دارش در گوشهای تنگ و کشصدای نفس

شده بود. شاید او هم درد مرا داشت! شاید او هم 

 کرد حال و روزی را که ویران شده بود!درک می

سکوت کرده و همین هم شهامت مرا برای گفتن از 

 کرد.کشیدم بیشتر میزجری که می

تم بهش بگم که چقدر دوسش دارم و خواسمی-

بودنش خوبه... اما نشد... حاال عمری حسرت به دلم 

 مونه... می

خودش را مقابلم کشید. لیوانم را داخل سینی گذاشت 

و روی دو زانویش مقابلم نشست. انگشتان دستش را 

 درهم گره زد.
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هر کسی حسرتی تو زندگیش داره. حاال به هر -

ون رو بابتش شماتت کنیم. شکلی. قرار نیست خودم

گم کار درستی بوده اما چیزی که گذشته، دیگه نمی

کنه نه گذشته. مدام تکرارش نه چیزی رو درست می

 گردونه! خوایم رو برمیاون چیزی که می

های فرش قرمز رنگ دستباف را شکار چشمانم گل

های مردی را هایم حرفکرده بودند اما گوش

هایش ایمان داشتم. حرف شنیدند که به درستیمی

 ام را مفت باخته بودم. مشکل منی بودم که زندگی

 زبان روی لبم کشیدم. نگاهم را با تانی باال کشیدم.

 بابام... بابام چطور...-

مابقی حرفم را نگفتم. احتیاجی هم نبود خودش 

 خوب دانست.
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در مورد فوت آ ِسد حسین راننده کامیون کامال -

، آ ِسد حسین رو هم طبق گفته گناهه. شب بودهبی

 هایراننده کامیون گویا کسی هل داده. البته دوربین

های اون اطراف رو هم چک کردن و گویا کسی مغازه

 از تاریکی استفاده کرده و ایشون رو هل داده... 

 دمی گرفت و مجدد گفت:

البته که جناب سرگرد هم در پایان پرونده همه -

تونستین برای حتی میکنن، موارد رو ضمیمه می

شنیدن خیلی از خبرهای دیگه صبر کنید تا روز دادگاه 

و کارهای اداری دیگه. اما خب بهتون اطالع دادم که 

بدونید و آمادگی داشته باشید و بدونید که ماجرا از 

 چه قرار بوده.
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ام را باال کشیدم. مسئله دیگری هم بود اما بینی

 ه؟ دانستم او هم خبر دارد یا ننمی

در مورد مسئله اون پرونده دزدی چی؟ کار کی بوده -

 باالخره؟

 اش کشید و از جا بلند شد.دستی به پیشانی

اینو دیگه باید از جناب سرگرد کسرا موحد بپرسین. -

 تو حیطه کاری من نیست! 

من هم به تبع از او بلند شدم. چادرم را مرتب کرده و 

 دستی به صورتم کشیدم.

کمی از ماجرا رو هم بگین؟ نگین  تونیدحتی نمی-

دونید! هر چی که هست ربط دونید که مطمئنم مینمی

اون دزدی لعنتی به مرگ بابا و شاهرخ هم مربوطه! 

 درسته؟
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دست میان موهایش برد. موهای مرتبش حال آشفته 

 شده بودند.

گناه، کم مقصر تو این پرونده از یسری آدمای بی-

ای اینکه فقط آدمای قصد مجرم نشون داده شدن بر

گناه شناخته بشن! سیاست کثیفی که پای دار بیمجرم

گناه رو به این ماجرا باز کرد! های بیخیلی از آدم

آدمایی که با یه نقشه تر و تمیز گناهکار جلوه داده 

شدن! آدمایی که اونقدری سرشناس و معروف بودن 

ون شکه بخوان برای حفظ امنیت و موقعیت اجتماعی

 به هر کاری بزنن! دست

 پوزخندی زدم.

گناه این پرونده شاهد بوده، حتما یکی از آدمای بی-

 درسته؟
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توانستم نگاهم کرد. نگاهی که هیج چیز از آن نمی

بخوانم. مکثش برایم آزاردهنده بود. قدمی جلو 

 گذاشتم برای خارج شدن از اتاق.

 گناهه...بی-

ل ساد. یکگناه بوتر شد...شاهد بیپوزخندم پررنگ

گناه بود... ها پنهان کرد... بابا بیخودش را از دیده

 گناه بود... رفت... رفت... شاهرخ بی

شان صرف دو صباح گناهی که زندگیهای بیآدم

هایی شد که از برمال شدن گند کاری آدمبیشتر کثافت

 شان ابا داشتند و حال...هایکاری

۱۲۲ 

قدمی بیشتر نرفته بودم که پا درون راهرو گذاشتم. دو 

 سرم احساس کردم.حضورش را پشت
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 فتانه خانم؟ -

 ام نگاهی انداختم.ایستادم، از ورای شانه

 بله؟ -

کمی جلوتر آمد. باز هم... خودش را جلو کشید و 

 مقابلم ایستاد. 

شما کسی رو سراغ دارید برای پرستاری؟ کسی که -

 تو کارش خبره باشه.

گی من بعد از دانشگاه خالصه شد مسلما نه! تمام زند

دارمان. بگو و بخند، طبقه و حیاطی یکدر خانه

سروکله زدن با خواهرانم و جمع کردن ریخت و 

شان... نشستن در حیاط و زیر هایهای بچهپاش

اش کرده بود و خوردن کاهو بانی که بابا علمسایه

های ما ساده و دوغ خیار... خوشیسکنجبین و آب
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های سنگینی که ود و دور از همهمهکوچک ب

قدری که مان را نابود کردند... آنهای کوچکخوشی

پو گذشته میلی برای آمدن دیگر آن سه خواهر هم هم

دانیم مان میقدری که همهی بابا را ندارند. آنبه خانه

شود. دار مثل گذشته نمیی حیاطدیگر آن خانه

دیگر از دست بابا هایی که حضور بابا را ندارد و نوه

گیرند و بابایی نیست که در گوش شکالت نمی

 اش اذان بگوید.های تازه متولد شدهنوه

 نه کسی رو سراغ...-

ی بارهی به یکمکث کردم. مکثی که حاصل جرقه

دانستم مطرح کردن پیشنهادم تا چه حد ذهنم بود. نمی

تواند مورد قبول این مرد واقع شود اما تیری بود می

ر تاریکی. در حالی که خودم هم چندان مطمئن د
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نبودم بتوانم از یک پیرمرد پرستاری کنم اما شوهر 

انداخت و همین هم محبوبه خانم کمی مرا یاد بابا می

 مکفی بود. اینکه نبود بابا را کمتر احساس کنم! 

دستپاچه دستی به چادرم کشیدم و نگاهم جایی روی 

 حقی پیاده شد.ی طاهر یادوخت پیراهن سرشانه

خب... خب اگه مایل باشین... خودم از پدرتون -

 پرستاری کنم...

 گفتم و نفسم دل دل زد برای تکرار شدن! 

نگاهم اما مقصد چشمانش را پیش گرفت. ناباور بود 

و گویی حرفی را که شنیده به حقیقی بودنش اطمینان 

 ندارد!

 ای با بهت زد.تک خنده



 

Romanzo_o 799 

 چی؟-

ام قل زده و باال آب دهانم را قورت دادم. طوری معده

آمد که هر آن احتمال سریز شدنش از دهانم را می

 دادم. می

 خیلی سخت بزاق دهانم را پایین فرستادم.

 گفتم اگه... اگه مایل با...-

مابقی حرفم نیامد. نیامد تا وقتی که دهانم از حجم 

قط دست ام پر شد. نفهمیدم چطور فمحتویات معده

مقابل دهانم گرفتم اما دیر شده بود، عقی که زدم 

تر از آن بود که بتوانم خودم را به سرویس دهشتناک

 برسانم. فقط چادرم را مقابل دهانم گرفته و خم شدم. 

 زدم.چشمانم را بسته و فقط عق می
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هایم صدای ترسیده و متعجب طاهر در گوش

 پیچید.می

 فتانه خانم؟-

رده و سعی کردم صاف بایستم. چادر را جمع ک

و همین موضوع هم چشمان  دانستم رنگم پریدهمی

 طاهر را گردتر کرده بود!

 چی شدین؟ -

 پر شده بودند. امهای متوالیچشمانم از عق زدن

 تون کجاست؟ دستشویی-

 سوخت.جان کندم تا همین را هم بگویم. گلویم می

 تو حیاط.-
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رنه شستم وگادرم را میسری تکان دادم. باید کثیفی چ

 توانستم به خانه برگردم. که با این اوضاع نمی

خودم را به ایوان رساندم. هوای آزاد صورتم را 

ای که دچارش شدم نگذاشت نوازش کرد اما سرگیجه

ی ایوان شد و قدم دیگری بردارم. دستم بند نرده

 چشمانم بسته شدند. 

ن زانوهای چادر کثیفم از دستم روی زمین افتاد و م

 ام خم شدند. متزلزل شده

که پخش زمین شوم طاهر به دادم رسید اما قبل از این

 و...

۱۲۳ 

 دلم یک کنج ساده
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 خواهدوَصمیمی می

 یک ایوان، یک پنجره 

 هابه سمت تماِم بیخیال بودن

 هایم پرت کندیک دوست که حواس مرا ازَغم

 من دلم فقط کمی حاِل خوش

 خواهد!میکمی آرامش 

 حالت خوبه؟-

کنم. کمی زمان برده و آرام باز میچشمانم را آرام

کنم اما مجدد مژگانم را باز و بسته احساس گیجی می

 کنم. می

کنم آوایی شبیه به خوبم چیزی که زیر لب نجوا می

ام که حتی است. آنقدری سردرگم در احواالتم شده
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متوجه راحت و خودمانی صحبت کردن طاهر 

کند وقتی ناجی من در آن شوم. چه فرقی میمین

ا هرسید و من از پلهلحظه شده بود؟ اگر به مددم نمی

افتادم چه؟ حتی اگر و یا از پشت نرده کف حیاط می

بود باز هم بدن نحیفم کوفته شده ارتفاع هم زیاد نمی

 دادم...و من مدام باید به مامان جواب پس می

 نیست.فشارت افتاده. چیز خاصی -

در همان حال نگاهی با  خیز شوم.سعی کردم نیم

اطراف گرداندم. اتاقی نبود که محض ورود داخل آن 

 شده بودم. 

زیر سرم متکایی بود و رویم هم رواندازی نازک 

کشیده شده بود. یاد ندارم تا این اتاق با پاهای خودم 
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آمده باشم! پس... کار کسی نبود بجز طاهر یاحقی! 

 که زیادی صدایش نگران بود! مرد وکیلی

 ام نشست.خیز شدم. دستم روی روسرینیم

 موهایم از زیر روسری بیرون زده بودند.

 من باید برم.-

زدم آب قند مقابلم نشست و لیوانی که حدس می

 است را مقابل صورتم گرفت.

 یکم دیگه از این بخور. -

با تردید دست جلو کشیدم و لیوان را گرفتم. قبل از 

 اندن لیوان به لبم نگاهم را پایین کشیدم.رس

 چقدر بیهوش بودم؟-

 جوابش خیالم را آسوده کرد.
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. چادرتون رو هم آب گرفتم فکر تقریبا نیم ساعت-

 کنم االن خشک شده. می

خدای من! چه آبروریزی شد! حاال چطور با شستن 

 چادرم حالش بد نشد؟ 

 م کردین. چرا این کار رو کردین؟ شرمنده-

 کنمی گفت.واهش میخ

دانم چرا در شرمم از او دو چندان شده بود. حتی نمی

شد؟ هر چند بد هم نشد این خانه باید حالم بد می

کردم چه؟ به حتم لقب مریض اگر در خیابان غش می

بستند. قلپی از آب قندی که بودن را هم به جانم می

گالب و کمی هم آبلیمو داشت خوردم. خنک بود و 

ش گویی جان تازه به من بخشید. لیوان طعم خوب
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خالی را کنار متکا گذاشته و بلند شدم. در حال مرتب 

 کردن مانتویم بودم که طاهر گفت:

تونی و مایلی پرستار بابا من مشکلی ندارم اگر می-

 باش! 

سرم به ضرب باال آمد! نگاه حیرانم را که دید بیشتر 

 توضیح داد.

اشته باشی. بابا زیاد من مشکلی ندارم اگر خودت ند-

کار نداره فقط غذاش و داروهاش. سرویس هم 

ره. من معموال ساعت ده، یازده صبح خودش می

رم دفتر و تا شب هشت، نه دنبال کارهای می

تونی از فردا شروع هامم. تو این زمان اگه میپرونده

 کن اگر نه بهم اطالع بده که مجدد آگهی بدم. 
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شد نتوانم؟ بدنبال شغل بودم و حاال مهیا شده مگر می

ام نداشت بود. با اینکه هیچ سنخیتی با مدرک تحصیلی

شدم خودش بهترین اما همین که مشغول کاری می

 کار بود! 

 لبخند تشکر آمیزی زدم.

 آم.از فردا می ممنونم ازتون. نه مشکلی نیست.-

ا حتی اگر مطمئن بودم مامان ناراضی خواهد بود و ی

خانواده شاهرخ بفهمند دلخور خواهند شد اما من باید 

 بردم. کار و هدف خودم را پیش می

در مورد حقوقتون هم هر ماه به شماره حسابی که -

دونم احتیاجی به این کنم. میدین واریز میبهم می

 شه.پوال ندارین اما خب زحمت بدون مزد نمی
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رویم را وبهگذشت بیشتر مرد رهر چه بیشتر می

کرد که عزت نفس من شناختم. طوری صحبت میمی

ست که ساعاتی قبل زیر سوال نرود و این در حالی

ای به من داده و مردی که مرد نبود پیشنهاد شرمانه

جنسیتم را زیر سوال برده بود! طوری که در آن لحظه 

 از خودم نفرت پیدا کرده بودم! 

بند رخت کمی بعد داخل حیاط چادرم که روی 

 خشک شده بود برداشته و روی سرم انداختم.

به عقب چرخیدم و نگاهم روی طاهری افتاد که روی 

ایوان ایستاده و به دیوارش تکیه داده بود. دستانش را 

 کرد.به بغل زده و نگاهم می

 بازم ممنونم.-
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سری تکان داد و من از حیاط خارج شده و در را 

م ه طاهر بود که در ذهنبستم اما قبل از بستن نگاه خیر

 ثبت شد... 

که مردی که چادر کثیفم را آب گرفته بود بدون این

دانم شاید حالش بد شود و یا وسواسی خرج دهد.نمی

 گر خواهرش شده بودم... شاید!هم من برایش تداعی

۱۲۴ 

کردم ها را زیر گرمای آفتاب بعدازظهر طی میکوچه

سر ا در ذهنم پشتو این در حالی بود که کلمات ر

کردم تا بتوانم در مقابل مخالفت مامان هم ردیف می

گی خودم را آماده کنم. اگر کمی از خودم بی اراده

چون و چرا مانع از انجام کارم دادم مامان بینشان می

 شد! می
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با رسیدن مقابل در حیاط کلید از کیفم بیرون کشیده و 

داشت اما  دانم چه دلیلیداخل قفل انداختم. نمی

دلشوره داشتم! و منی که هیچ دل خوشی از این 

های توامان با خبرهای بد نداشتم. داخل شده دلشوره

و در را بستم. نگاهم به چند جفت کفشی بود که 

 زدند! زیادی در ذوقم می

ها را دیدم احتیاجی جلوتر رفتم. از نزدیک که کفش

 بودند وبه کنجکاوی نبود. خانواده شاهرخ اینجا آمده 

همین هم فکرهای زیادی را در سرم انداخت! کفش 

از پا درآورده و داخل خانه شدم. کلید میان دستم 

شد! در هال باز بود و صدای صحبت فشرده می

ام آمد. زبان روی پوست لب خشک و ترک خوردهمی
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کشیدم و داخل شدم. زودتر از همه شایان بود که 

 نگاهش من را شکار کرد! 

 فانی بود!نگاهش تو

 سالم.-

ای بود از شان همگی ملغمههایتعریف نگاه

 عصبانیت، حرص، دلخوری، ناراحتی و... 

دارش را فرنگیس خانم رو گرفت و چادر مشکی گل

تر کشید. آقامیرفتاح اما با وجود گره میان پایین

کرد مهربانانه ابروهایش و نگاه دلخورش سعی می

 برخورد کند و شایان...

 ما گویی ببری زخمی شده بود! شایان ا

 ای گفت:مامان با صدای گرفته



 

Romanzo_o 812 

هارو جمع کن یه سینی فتانه بیا این استکان خالی-

 دیگه چای داغ بیار.

 چه سخت بود نبودن بابا و شاهرخ! 

استیلی را که مامان کنار خودش  چشمی گفتم. سینی

ها را جمع کردم. گذاشته بود را برداشته و استکان

فضای سنگینی که در خانه غالب شده بود برایم 

 آمد! سخت می

قل شور کرده و از سماوری که قلها را کفاستکان

شان ذهنم را به ها را پر کردم. آمدنکرد استکانمی

 امو مدام فکرهای مختلفی در مخیله تکاپو انداخته

 کرد!خطور می

چادرم را زیر بغل زده و سینی را بلند کردم. بیش از 

 داد! خانم آزارم میهمه رو گرفتن فرنگیس
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حتی هنگام برداشتن استکان هم روی خوشی نشان 

نداد! سینی خالی شده از استکان را کنار مامان گذاشته 

 و با بالتکلیفی گفتم:

 رم چادر عوض کنم و بیام.اجازتون میبا -

 فقط آقامیرفتاح بود که زمزمه کرد:

 برو دخترم.-

سرم بستم. چادر از سرم داخل اتاق شده و در را پشت

کشیده و به همراه کیفم کنار دیوار رها کردم. دستم 

یک بازشان بههای مانتویی شد که یکبند دکمه

 کردم.می

هنوز رنگم پریده و نگاهی به خودم در آینه کردم. 

ام ام هم از طرفی دیگر چهرهنزار بود! صورت پر شده
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داد. با این حال هیچ تر نشان میحال و پژمردهرا بی

 شباهتی به دختری که دو ماه گذشته عقد کرد نداشتم! 

لباس زیر مانتویم بلوزی بود تابستانه. از صرف 

تعویضش گذشتم و فقط چادر خانگی از کمد بیرون 

ده و روی سرم انداختم. از اتاق بیرون زدم که کشی

 ها هم خاموش شد!پچصدای پچ

نگاه خیره شایان را به روی خودم خیلی خوب 

 کردم! احساس می

ی ذهنم شد. این وقت ظهر و باز هم سوالی که خوره

 کردند؟ اینجا چه می

 انتظارم چندان به درازا نکشید.

لوم باهات فتانه، دخترم، عروسم بشین یه چند ک-

 گیریم.حرف داریم. بزنیم و بریم، زیاد وقت نمی
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 کنار مامان با فاصله کمی نشستم.

 اختیار دارین منزل خودتونه.-

های تسبیحش را با عتاب از سر پایین انداخت و مهره

 شان رد کرد.نخ

 پیرشی بابا جان. -

فرنگیس خانم تکانی خورد اما با حرص! هیچ شباهتی 

نم بشاش و مهربان گذشته نداشت. با آن فرنگیس خا

 رفتن شاهرخ همه مان را نابود کرد...

بگو دیگه آقا میرفتاح آسمون ریسمون بافتن -

 خواد که!نمی

 داد! هیچ دلم گواه خوش نمی
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اکبری گفتن جواب فرنگیس آقامیرفتاح بعد از اهلل

 خانم را داد.

 مجال بده چشم.-

ر دم نفسی عمیق کشید. نگاهم روی شایان هم ه

کشیدن نگاهش را زد. هیچ قصد عقبگریزی می

 نداشت!

دونم خودت ماشاال اونقدر خانم واال دخترم می-

دونی که احتیاج به گفتن هستی و خوب و بد رو می

 ماها نباشه. تو مدتی که کنار شاهرخ بودی...

به اینجای حرفش که رسید مکثی کرد. لبانش را بهم 

خت و فرنگیس خانم بنای مالید و شایان سر پایین اندا

گریه کردن گذاشت. چادر روی صورتش کشید و 

 هایی را زد. ناواضح حرف
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آقامیرفتاح هوفی کشید و دستی به محاسن سفیدش 

کشید. بعد از مرگ شاهرخ محاسنی که سیاه و سفید 

 دست سفید شده بودند!بودند حال کامال یک

 امروز تو بازارچه چوهایی افتاده بود.-

دانستم صدایش در آمدنشان این بود! می پس دلیل

خواهد آمد اما نه انقدر زود و فقط با گذشت سه، 

 چهار ساعت!

۱۲۵ 

 بار شایان دهان باز کرد.این

این رسمش نبود فتانه خانم! اینکه غیرت مردای -

 خاندان مقیمی رو زیر سوال ببری! 

 لبخندم رنگی از بهت داشت.
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 کردم؟کار مگه... مگه من چی-

 فرنگیس خانم بسرعت با لحنی پر از گالیه گفت:

کار کنی عروس؟ رفتی حجره خواستی چیدیگه می-

 مردی که... الاله اال اهلل! 

دانست... اما این هنوز هم من را عروس خودش می

خواستم... باید جاده ناهموار مالکیت را دیگر نمی

زندگی خودم را بعد از نبود بابا و شاهرخ هموار 

 کردم. می

دونن اون مرد ذات درستی نداره! خانم همه میفتانه-

واسه تو چشم کردن و سر زبون انداختن ما عجب 

 کاری کردی دست مریزاد!

داداش گفتن گویی در فتانه خانم بودم باز هم! زن

چرخید این پسر کوچک آقا میرفتاح که دهانش نمی
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 سالی از من بزرگتر بود و زیادی پخته وفقط یک

 کرد!مردانه رفتار می

اما من که کاری نکردم! فقط به سودابه گفته بودم -

دنبال کارم و اون هم بهم پیشنهاد کار کردن تو حجره 

برادرش رو داد. رفتم دیدم مناسب نیست برگشتم! 

کجای کارم خبط و خطا بوده که خدای ناکرده بخوام 

 سر زبونا بندازمتون؟ 

اهی بهم رد و بدل خانم و آقامیرفتاح نگفرنگیس

 کرد...چنان نگاهم میکردند و شایان هم

شه. اون آدم درستی نیست! هر بازم این دلیل نمی-

 دونستی کهچقدرم که پسرعموم باشه! شما حتمی می

ش آوازش چقدر خرابه! دونسته دونسته رفتین حجره

 فتانه خانم!
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ها بود اما من کف دستانم عرق کرده بود. حق با آن

 استم از موضعم پایین بیایم. خونمی

همه خوب مطلق نیستن آقا شایان. خوب و بد کسی -

هم به من مربوط نیست. من فقط دنبال کار بودم و 

کنم رفتم و دیدم مناسب نیست برگشتم! فکر نمی

بعد اگر بخوام دنبال کار باشم باید به چو افتادن تو ِمن

م دهن مردم توجه کنم. قرار نیست که با حرف مرد

 بشینم و پا شم. 

 نفسی گرفتم.

، االن هم ببخشیدها ولی من منطق خودم رو دارم-

احترامی نذارید که اگه ادبی و بیحرفام رو پای بی

 و بکشه.قصدم این باشه خدا من

 فورا زیر لب گفت:
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 خدا نکنه!-

 آقامیرفتاح تسبیحش را کف دستش مشت کرد.

اگر االن تو دخترمی این رو قبال هم گفته بودم -

اینجاییم فقط برای این بود که یک سری ماجرا رو 

 حل و فصل کنیم.

 َمامان چادرش را بیشتر روی صورتش کشید.

 شاءاهلل که خیره.ان-

خانم آهی کشید و شایان سر به زیر انداخت. فرنگیس

 زد.یک چیزی این میان لنگ می

۱۲۶ 

م و اش از دآقامیرفتاح دست به موهایش کشید و سینه

 بازدم ژرفی که کرد باال و پایین شد. 
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 اومدیم تا...-

خواستم بشنوم. سخت نبود فهمیدن حرف مردی نمی

ای ترش پا گذاشته بود به خانهکه برای پسر کوچک

اش پا پیش گذاشته که دو ماه قبل برای پسر وسطی

بود! شنیدن حرف از مردی بغیر از شاهرخ سخت بود. 

ش ی برادردش چشم به بیوهتر اینکه برادر مجرسخت

دوخته بود. چطور وجدانشان قبول کرده بود؟ چطور 

توانستند من را در کنار شایان تصور کنند؟ چطور می

ای که من به شاهرخ دارم خواستند عشق و عالقهمی

 را نادیده بگیرند؟ 

کردم ناراحت و ادبی میبار اگر بیبلند شدم. این

کردم تابوشکنی میشدم. این بار اگر دلخور نمی

 شدم!غمگین نمی
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دستم بند چادرم شد و کمی روی صورتم گرفتم و 

 های فرش دادم.نگاه به گل

زنم برای چی ببخشید آقامیرفتاح اما حدس می-

 اومدین.

دستم را جلو کشیدم و پیراهن مشکی در تنم را کمی  

 نشان دادم.

من هنوز عزادار بابا و شوهرمم. این عزا هم چیزی -

نیست که امروز و فردا تموم بشه. من تا عمر دارم 

 عزادارم. 

 چادرم را باز هم جلوتر کشیدم.

کنم برای زندگی من تصمیم نگیرید. بابا خواهش می-

همیشه بهم یاد داده که روی پای خودم بایستم. خودم 

ه ن زمون قدیم نیست ک. االبرای زندگیم تصمیم بگیرم
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بخوان زن شوهر مرده رو واسه برادرشوهر بگیرن. 

و بکشه که تو روی گم. خدا منببخشید که رک می

زنم. خدا آگاهه از دلم که شما دارم این حرفا رو می

شما رو اندازه خدابیامرز بابام دوست دارم و فرنگیس 

 خانم هم اندازه مامانم... 

 شسته بود.کف دستانم زیادی به عرق ن

 م دیدم وآقا شایانم... آقا شایان هم مثل برادر نداشته-

بینم. با اینکه با شاهرخ اندازه یه ماه و کمی همیشه می

بیشتر آشنا شده بودم اما همون اندازه واسه یه عمر من 

بس شده. من هنوزم منتظر اومدن شاهرخم تا این حد 

ون که نبودش و رفتنش رو باور ندارم. تو رو به ا

ای که رفتین شما دیگه پا پی رسم و رسومای مکه

قدیم نشین. شیر پاک مادرم رو خوردم، نون حالل آ 
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ِسد حسین رو. اونقدری مراقب خودم و پاک موندن 

ای رو تو سرم جولون دامنم هستم که نخوام فکر دیگه

بدم... بابت همه چی ازت ممنونم. بابت اون 

بت خریدهایی که زنید، باای که تو کارتم میخرجی

آرن جلو در خونه. اما کشن و میآقا شایان زحمت می

شه که من خونه نشین بشم هیچ کدوم از اینا دلیل نمی

و دنبال رزق و روزی حالل نرم. من حواسم پی 

 آبروی شما هست. قبل و بعد اون هم آبروی بابام.

 دو قدمی به عقب برداشتم. 

از یه مرد پیر. من کار جدیدی پیدا کردم. نگهداری -

گفتم بهتون که اگه جای دیگه و از دهن یکی دیگه 

شنیدین دلخور نشین و تعجب نکنید. نگین این دختر 

 تون.کنه. با اجازهچرا داره همچین می
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 چرخیدم اما مامان مبهوت لب زد:

 فتانه...-

 سر پایین گرفتم.

دلخور نشو مامان. بهتون گفته بودم که پی کار -

کردنم عار نیست. حتی اگه الزم  گردم و کارمی

رفتم اما روی پای خودمم. شد واسه نظافت هم میمی

که بگم منت کسی رو سرمونه نه، اما پولی که از نه این

 زحمت خودم باشه برام بیشتر ارزش داره. 

بار صدای شایان در دو قدم برداشته و نداشته این

 هایم پیچید.گوش

 کلوم حرف دارم.صبر کن فتانه خانم باهات دو -
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ناچارا چرخیدم. گرسنگی و ضعف شدیدم دستانم را 

 به لرزه انداخته بود. 

 شنوم.می-

 دستش را مقابلش گرفت. 

 بریم حیاط. -

نگاهی سمت مامان، فرنگیس خانم و آقا میرفتاح نیم

 انداختم.

 چو حال متعجب من بود.ها هم نگاهشان همآن

 بفرمایید.-

ن قدم سمت حیاط برداشتم مامان سری تکان داد و م

 گفت:و صدای شایان بود که به آقامیرفتاح می

 ای صحبت کنم!شرمنده ولی الزمه چند کلمه-
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۱۲۷ 

روی سکوی داخل حیاط ایستاده بودم که او هم آمد. 

 ی نه چندان زیادی کنارم ایستاد.با فاصله

هایش حال بیشتر نگاهم به درخت انجیر بود که برگ

 زرد بودند.

زنم چون فتانه خانم بدون مقدمه چینی حرفام رو می-

 آد از آسمون ریسمون بافتن. اصوال خوشم نمی

نگاهم از درخت کنده شد و سمت دیواری رفت که 

های شاهرخ یک شبی به آن تکیه داده و به حرف

 گوش سپرده بودم... 

ذارم اما یه زن تا کجا به تصمیمتون احترام می-

 کنه؟ تونه تنهایی سرمی
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 شاهرخ گفته بود:

"اگه ممکنه موقع صحبت به من نگاه کن، من روی 

خواد ی کت و پیرهنم نیستم. دلم میزمین یا دکمه

 تاثیر حرفام رو تو چهره طرف صحبتم ببینم!"

چقدر زود دیر شد. چقدر زود گذشتند روزهایی که 

ها سالیان مدیدی گذشته! چقدر شاهرخ را گویی از آن

 ها دارم! تحال در دوردس

 حواستون به من هست؟-

. نگاه گرداندم روی سرم با طمانینه به سمتش چرخید

تر شاهرخ بود. اما چرا انقدر پسری که برادر کوچک

 کرد؟مردانه و پخته رفتار می

خواین آخر بزنید رو اول بگین آقا حرفی که می-

 شایان. 
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آمد اش زیادی میریش و سیبیلش مرتب بود. به چهره

و یک، دو خورد مردی سیا با این حال به او میام

 ساله باشد!

ستبرش از دم عمیقی که  سر پایین انداخت. سینه

اش سر گرفت باال و پایین شد. موهای مجعد مشکی

اش ریختند. شاهرخ هم خورده و روی پیشانی

 ریخت... اش میموهایش روی پیشانی

 باشه. -

 سر باال گرفت و نگاهم کرد.

خوام با من ازدواج کنی. نه به خاطر رسم و می-

رسوم! نه بخاطر حرف دهن مردم. نه بخاطر اینکه 

 نامزد برادرم بودی. 
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دست میان موهایش برد. آنقدر عمیق که موهایش 

 بشدت به عقب رانده شدند.

خوشم اومده ازت! از قوی بودنت، از محکم بودنت -

رزوش رو از اینکه رو پای خودتی! زنی که همیشه آ

داشتم! سخته بگم برام مهم نیست که نامزد برادرم 

بودی و بینتون چی گذشته اما خب... مهمه نه اونقدر 

 که بخوام ازت دست بکشم!

... حرف شاهرخ یادم شود دیدنیدلم غوغایی می

 آید...می

"اگه میل خودم برای ازدواج نبود که پا پیش 

له یفی محخواست دختر تعرذاشتم! خیلی دلم مینمی

 قدیمی رو ببینم! دختری که مادر و خواهرهام و زن

برادرم زیاد از خانم بودنش صحبت کردن! از زیبایی 
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اش، تحصیل کرده بودنش، نجابت و اصیل چهره

بودنش! بیراه نیست اگر بگم کنجکاو برای دیدنت هم 

 بودم فتانه!"

. چطور حالی میان سقوط کردن و نکردن را دارم

اند؟ اصال و برادر خاطر خواهم شدهشد که دمی

چطور بود که خاندان مقیمی پیگیر منه فتانه بودند؟ 

ها تمامی نداشت... دروغ بود اگر چرا این کابوس

های شایان خوشم نیامده! اصال مگر بگویم از حرف

دار های قرص و محکمشد زنی تنها از حرفمی

ا مردی خوشش نیاید؟ آن هم منی که دو عزا پیاپی ر

 دیدم.

لبانم تر شد از یادآوری شاهرخ. از بغضی که انگاری 

 آب شده بود اما سد چشمانم را پر نکرد...
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و با شاهرخ آد تو روی منی که منچطوری دلتون می-

کنار هم دیدین همچین پیشنهادی بدین؟ چطوری 

وقتی نگاه پر از دوست داشتن هر دومون رو دیدین. 

هرخ و فراموش اصال چطوریه که حاضر شدین شا

 کنید؟ 

. دستی به صورتش کشید و هوفی با درد چشم بست

 کرد.

دونی چه دردی طوری نگو فتانه! تو از کجا میاین-

دونی وقتی تو خونه دراز کشم؟ تو از کجا میدارم می

کنم با دیدن عکس شاهرخ کشیدم و به تو فکر می

دونی دختر آ ِسد حسین؟ کنم؟ تو چی میشرم می

 فهمی از درد یه مرد؟چی می

۱۲۸ 
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رفت و گویی بجای لرزید. سرم گیج میلبانم می

شایان، شاهرخ ایستاده بود... کاش خدا کمکم می 

 کرد...

 دیگه از چی بگم؟ -"

خب انتظارای شما از همسر آینده تون چیه؟ در -

 واقع معیارهاتون."

ی خواستگاری چقدر حالم بد بود برای مقایسه

شاهرخ و شایان. چقدر حال سقوط از پرتگاهی را 

 داشتم. 

صدایم درد داشت وقتی با گلویی زخمی و قلبی 

 شرحه شده جواب دادم:شرحه
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کنم جوابتون رو دادم آقا شایان. همون موقع فکر می-

خواست دهن باز کنه و از این که آقامیرفتاح می

 گاری حرف بزنه. خواست

چرخید، از سکو پایین رفت و مقابلم ایستاد. تمام 

حرکاتش به یک دقیقه هم نرسید. صدایش آرام بود 

 اما پر از خشم و حرص...

کنی بشینم و ببینم چند المروت چطور ازم قبول می-

نه؟ شیصباح دیگه دستت تو دست یه مرد غریبه می

ونه مرد چطور بشینم و ببینم ناموس برادرم تو خ

 غیرتم؟ایه؟ انقدر بیدیگه

های شدند این حرف. چرا تمام نمیچشمانم را بستم

 پر از درد و زجر؟
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ی منه؟ بذارید خیالتون رو درد شما ازدواج دوباره-

ای به چشمام راحت کنم، بعد شاهرخ هیچ مرد دیگه

 وپنجکس دیگه. تو بیستآد... نه شما و نه هیچنمی

فقط برای اینکه خواستگارام از  سالگی ازدواج کردم

همون دوران دبیرستان به دلم ننشستن اما شاهرخ... 

اومد و اونقدری سخت تو دلم نشست که برای آخر 

ای رو ساختن با مرد دیگه عمرم بسمه. دیگه خاطره

 خوام...نمی

خواستم زنی بگیرم که پوشش برام مهم اگر می-"

ی م. بودن دختراتونستم از آلمان انتخاب کننباشه می

زیادی که خب سلیقه من نبودن. حرف آخرم رو اول 

گم! زنم تو خونه برای من راحت باشه! اما بیرون می

دونم اونقدر دختر فهمیده و با حفظ ظاهر و رفتار! می
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ر از شی پس بیشتکماالتی هستی که متوجه منظورم می

 کنم چون مناسب امشب نیست! "این بازش نمی

زند. مثل او فکر غیرتش است ف میمثل شاهرخ حر

هایی که راه به جایی خواستم تکرار حرفاما نمی

 بردند. راه من و شایان سوا بود.نمی

 شد وقتی گفتم:چادرم میان مشتم فشرده می

آقا شایان من و فراموش کنید. اگه دیگه کمکای شما -

مون نباشه این نباشه، اگه دیگه سر زدنتون به خونه

ره پی زندگی وم میشه. هر کسی میفکرا هم تم

خودش. بهتره دیگه حرفش رو پیش نکشید چون منم 

 شه!نظرم عوض نمی

 و!ببین من-

 زد...نگاهش کردم. التماس در چشمانش موج می
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شم. تو اول و حرفاتو زدی ولی بدون بیخیال نمی-

 شی. ها میآخر دوباره عروس خاندان مقیمی

 گفت و عقب رفت. 

حرف آن ظه صدای در حیاط بلند شد. بیدر همان لح

را باز کرد و خودش را کنار کشید. با دیدن نرگس 

 خانم آه از نهادم بلند شد. همین را کم داشتم! 

 اوا خدا مرگم بده مهمون دارین فتانه جان.-

نگاهش پر از حرف و سوال شده بود. نگاهی که بین 

 کرد.من و شایان رد و بدل می

 های شایان...پر بودم از حرفجوابش گذاشتم. بی
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خانم و آقامیرفتاحی را سر صدای فرنگیساز پشت

کردند. به حتم که شنیدم که با مامان خداحافظی می

 نرگس خانم هزار حدس و گمان تا به االن زده بود...

ین پای پا روی سکو گذاشتند با سری که هنگامی که

ی از افتاده بود خداحافظی کردم و در چشم برهم زدن

 حیاط خارج شدند. 

مامان با نرگس خانم مشغول صحبت شد آن هم 

مقابل در. مجالی پیدا کرده و داخل خانه شدم. چادرو 

روسری از سرم کشیده و در هال روی فرش 

شان کردم. سرم بشدت سنگین شده و صداها رهای

 کوبیدند.هایم میدار به شقیقهضرب

۱۲۹ 
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سر اجاق گاز رساندم. در خودم را به آشپزخانه و باال

ی کوچک را باز کرده و با لذت به چهار قابلمه

ای نگاه انداختم که مامان پخته بود. بی طاقت کوفته

ای از کوفته را کنده و داخل دهانم گذاشتم. چشم تکه

نظیرش. طوری خودم بستم و "اومی" گفتم از طعم بی

 را فراموش کردم که انگاری همین لحظات قبل شایان

از من خواستگاری نکرده بود. آقا میرفتاح و فرنگیس 

خانم دلخور از رفتنم به حجره نصیر نبودند. خودم با 

ی طاهر شنیدن حقایق تصادف بابا و شاهرخ در خانه

 حالم خراب نشده بود و خودم...

و خودم چقدر سخت و سنگ شده بودم! از کی 

طور شدم؟ از کی محکم شدم که اشک به این
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نیامد و قدرت نه گفتنم مقابل عزیزهای چشمانم 

 ام باصالبت شد؟ زندگی

 از کجا خودم را فراموش کردم؟ از کجا؟

حتی حرف و نگاه آخر شایان هم برایم تجلی شوق و 

شور زندگی دوباره را نداشت. شایان برای من فقط 

 برادر شاهرخ بود و بس...

 ام...فقط برادر بود. برادر شوهر جوان مرگ شده

** 

سیاهی شب خیلی زود چادرش را روی روشنی روز 

هایم بسرعت سپری کشید. آنقدری روزها و شب

شدند که حتی مجالی برای فکر به آینده را نداشتم. می

 گذشتند...هایی بودم که فقط میدرگیر روزها و شب
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زد اندازه دو کرد. حرف میمامان سروسنگین رفتار می

بود. اما من هم کسی زد شاید بهتر کالم که اگر نمب

ام عقب بکشم. این همان نبودم که بخواهم از خواسته

بایستی به آن احترام موردی بود که مامان می

ی طاهر یاحقی گذاشت. من از فردا راهی خانهمی

شدم فقط برای پرستاری کردن از پدرش. پدری که می

داند اندازد. چه کسی میوبیش من را یاد بابا میکم

رم زده با آن پیرمرد دردودل کنم. بابا نیست حتی به س

های چین دهد. دستاما او هم پدر است. بوی پدر می

اش و چشمان اش. صورت افتادهو چروک بسته

شنید هایم را میفروغش. از کجا معلوم شاید حرفبی

 فرسا.شدم بعد از روزهایی طاقتو من کمی آرام می
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دیگر حتی برای شام ناهار را آنقدری خورده بودم که 

میلی نداشته باشم. خودم را در اتاقم حبس کرده و در 

های خودم و تاریکی اتاق برای چندهزارمین بار چت

خواندم. نور ماه تلنگری داخل اتاقم زده شاهرخ را می

پیچید. پاییز از راه رسیده بود و صدای باد در اتاق می

 بود...

ه شده بودند. از ام اما زودتر خزان زددل من و زندگی

 ام!کجا به کجا رسیده بود زندگی

 گوشی را خاموش کرده و کناری گذاشتم.

 کرد...ام روی دیگری پیدا میاز فردا زندگی

 ام نقشهای بستهچشم بستم و شاهرخ پشت پلک

 خورد با همان لبخند جذابش...
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 جاستُخّرم آن ُبقعه که آرامگِه یار آن

 جاستمار آنراحِت جان و شفای دِل بی

 جانم و بسمن در این جای همین صورِت بی

 جاستدلم آنجاست که آن دلبِر عّیار آن

 تنم اینجاست سقیم و دلم آنجاست مقیم

 جاستفلک اینجاست ولی کوکِب سّیار آن

 آریآخر ای باِد صبا بویی اگر می

 جاستسوی شیراز گذر کن که مرا یار آن

 دل با که خورم؟!درِد دل پیِش که گویم؟ غِم 

 جاستروم آنجا که مرا محرِم اسرار آن

 نکند میِل دِل من به تماشای چمن

 جاستکه تماشای دل آنجاست که دلدار آن
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 سعدی! این منزِل ویران چه کنی جای تو نیست

 جاست!رخت بربند که منزلگِه احرار آن

 #سعدی.

۱۳۱ 

مشتی دیگر آب  زنم.صدا عق میبرای آخرین بار بی

ی پاشم و نگاه به خودم درون آینهبه صورتم می

کنم. اول صبحی و حالی که بد شروع سرویس می

ی چنانای تفاوت آنشد! رنگم بشدت پریده و با مرده

خورد. ندارم. نگاهم بیشتر روی صورتم چرخ می

شود که چرا یکوبد و یادآور این مچیزی در سرم می

ام؟ موضوعی من با گذشت دو ماه عادت ماهانه نشده

کند. تمام تنم یخ که دست و پایم را سرد و ِسر می

خواهم به فکری پر و بال بدهم که زند و نمیمی
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ترساندم! که به حتم آن هم نیست! آنی که حتی می

ام بنویسم. توانم اسمش را هم بر سر خط مخیلهنمی

شم. ککشیده و روی سر و صورتم میدستمالی بیرون 

قدر از خودم دور شده بودم که حتی چطور بدین

ترین مسئله یک زن را هم فراموش کرده بودم؟ مهم

دادم؟ سراغ کردم؟ آزمایش بتا میحال باید چه می

ام عقب گفتم عادت ماهانهرفتم و میدکتر زنان می

گفت آخرین نزدیکی کردنت با افتاده؟ اگر می

گفتم حدود یکی و گفتم؟ میت کی بوده چه میشوهر

دو ماه پیش و در شب عقدم؟ بعد از آن شوهری نبود 

که در آغوشش باشم و او از لمس من لذت ببرد. 

 شوهرم مرده بود...
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زنم. مامان هنوز خواب است و از سرویس بیرون می

ومیش. تمام دیشب غرق در شاهرخ بودم. هوا گرگ

ط در رویا باقی ماندند... غرق در رویاهایی که فق

شاهرخ با باز شدن چشمانم باز هم نبود اما گویی 

 عطرش روی پیراهنم جا مانده بود...

رفت و برای اولین وارد آشپزخانه شدم. دلم ضعف می

کردم پریود شوم. تا دردی روی دردهای بار دعا می

دانم چرا دیگرم ننشیند. در یخچال را باز کردم. نمی

 ای کرده بودم!خامههوس شیرینی 

ای انگور اکتفا کردم. داخل دهانم اما به برداشتن حبه

ام را جال بخشید. گذاشتم و خنکایش جوارح درونی

ای از انگور را اش زیر دهانم نشست شاخهوقتی مزه

از ظرف میوه برداشتم. به اتاقم برگشتم و با لذت 
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 یفشردم. در کسرهایم میهای انگور را زیر دندانحبه

از ثانیه تمام شده بود و عجیب اینکه من باز هم دلم 

هایم را از خواست. اما بر میلم غلبه کرده و لباسمی

خواستم در اولین روز داخل کمد بیرون کشیدم. نمی

ی طاهر دیر کنم. شاید بعد از خارج شدنم از خانه

زدم. باید پی حالت سری هم به بهداشت محله می

م و رفتباید پی پریود نشدنم میرفتم. هایم میتهوع

انداخت! استرسی که دلم ها لرز به جانم میتمامی این

 را به شور انداخته بود...

۱۳۱ 

حالی که دچارش بودم حالی سنگین بود! حالی شبیه 

به یک کشتی بی سکان که با هر موجی سنگین به این 

 رفت!طرف و آن طرف می
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گرفتیم م میچه زمانی این حال من و کشتی آرا

مشخص نبود! چادر روی سر انداخته و با برداشتن 

کیف و انداختن گوشی داخل کیفم از خانه بیرون 

چنان خواب زدم. ساعت هفت و نیم بود و مامان هم

. هر چند بعد از آن خواندن نماز صبح طوالنی و بود

 خوابید! دعا و مناجاتش باید هم تا این زمان می

ی ها گذشتم و باالخره به خانهناز خم کوچه و خیابا

طاهر رسیدم. ماشین مگان مشکی رنگی مقابل در 

خانه پارک بود. زنگ در را فشردم. خنکای اول صبح 

و آب و هوای پاییزی که زودتر از موعد انگاری سر 

 انداخت.رسیده بود، لرز به تنم می

کمی بعد در باز شد. طاهر کت و شلوار پوشیده و 

بل چشمانم ظاهر شد. نگاه گرفته و شیک و مرتب مقا
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سر پایین انداختم. هنوز هم بابت ماجرای دیروز 

 شرمگین بودم.

 تون بخیر.سالم آقا طاهر صبح-

 در را کمی بیشتر باز کرد. 

 سالم صبح شما هم بخیر. بفرمایید داخل.-

ممنونمی گفته و داخل شدم. صدای بسته شدن در را 

 در گرفت. نشنیدم. چرخیدم و طاهر نگاه از

 رم این شما و این هم خونه و بابا.من دارم می-

 دست درون جیب کتش کرد. کارتی را بیرون کشید.

ی همراهم نوشته شده و این کارت من. هم شماره-

مونم برای ارسال شماره هم دفتر. منتظر پیامتون می

 تون.کارت
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با طمانینه کارت را گرفتم. صدای چند کالغ قارقار 

 آمد.االی سرمان میکنان از ب

ای برای مونه ولی فعال عجلهتون پیشم میکارت-

 فرستادن شماره کارت نیست.

دیدم که در حیاط را کمی بست و کیف سامسونت در 

 دستش را جابجا کرد.

تعارف تیکه پاره کردن دوست ندارم فتانه خانم. -

ی لطفا بفرستین. برای غذا و سوپ هم همه

خونه موجوده. لطفا خودتون هم های الزم تو وسایل

 تون.در کنار بابا غذا بخورین. با اجازه

گفت و در را باز کرد. در چشم برهم زدنی رفت و 

من با صدای بسته شدن در به خودم آمده و داخل 
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خانه شدم. کمی برایم سخت بود چرخیدن در خانه 

 کردم!اما باید عادت می

طاهر  سری به اتاق دیروزی زدم. همانی که پدر

جا بود. خوابیده روی درونش بود. حال هم همان

خواب نزدیک به پنجره و خیره به فضای رخت

آسمانی که در احاطه چشمانش بود. چادر از سر 

برداشتم و روی ساعدم انداختم. جلو رفتم و کنار 

 خوابش ایستادم. لبخندی زدم.رخت

 تون بخیر.سالم پدر صبح-

 جوابی نداد اما پلکی زد.

 کنم.الن براتون صبحانه آماده میا-

۱۳۲ 
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چرخیدم. کارتی که طاهر داده بود داخل کیفم 

انداختم. چادر و کیفم را گوشه اتاق گذاشتم و سمت 

ای که مقابل همین اتاق بود رفتم. ناشیانه آشپزخانه

چکان های شسته شده روی آبتمیز شده بود! ظرف

ک و چیده شان هم روی سینظرفشویی بود و تعدادی

شده روی هم. اما برهم ریختگی آشپزخانه کامال 

خواست. سراغ مشهود بود! تمیز کردن اساسی می

ای که رویش بود و قوری هم اجاق گاز رفتم و کتری

باالی سرش. زیر کتری روشن بود. در قوری را 

برداشتم چای تازه دم بود. سردرگم دور خودم 

 ساط صبحانهچرخیده و دست به کمر زدم. کمی بعد ب

 خواب پدر طاهر علم کرده بودم. را کنار رخت
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برایش لیوانی هم آب پرتقال داخل لیوان ریخته و 

داخل سینی کنار دو استکان چای جای داده بودم. 

خودم هم اما شدیدا دلم نوشیدن از آن آبمیوه را 

دل کرده بودم برای ریختن خواست! طودی که دلمی

شرم داشتم از طاهر و و نریختن داخل لیوان اما 

پدرش! به هر حال برای پدرش خریداری کرده بود و 

گاه هوس دانم چرا گاه و بیاین در حالی بود که نمی

زد! مثل ها به سرم میخوردن و چشیدن انواع خوراکی

 آمد!حال و آب  پرتقالی که وسوسه کننده می

پدر پاشین براتون صبحونه آوردم. امروز اولین روز -

تونیم کنار هم منه و دلم خیلی روشنه که میکاری 

 روزای خوبی رو بسازیم.
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های واکنشش تنها آه کشیدنی بود و بس. لب

 لرزید. رنگش میبی

روی دوزانو و کف دستانم خودم را کنار 

خوابش رساندم. لیوان آی پرتقال را کمی باال رخت

 گرفتم.

خدا بیامرز بابام آ ِسد حسین هم خیلی دوست -

 هر صبح صبحونه آب پرتقال بخوره.  داشت

حاال با تعجب سرش را سمت من چرخاند و نگاه 

 مبهوتی رویم گرداند. 

تغاری آ ِسد  کرد دختر تهدانم شاید گمان نمینمی

 .دار شده باشدحسین وظیفه پرستاری کردنش را عهده

 من دختر آخریشم پدر جان. -
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 ست.توانکرد برای حرف زدن و نمیگویی تالش می

خودتون رو اذیت نکنید خیلی وقت داریم که با هم -

 تون.حرف بزنیم ولی اول صبحونه

ای به لیوان کردم. وقتی سکوتش را دیدم بلند و اشاره

شده و متکای دیگری زیر سرش گذاشته و سرش را 

طور که کنارش باالتر آوردم. لیوان را برداشته و همان

 چسباندم. هایشی آن را به لبنشسته بودم لبه

اول یکم از این بخورین اشتهاتون باز بشه بعد -

 گیرم.براتون لقمه پنیر و گردو می

 کرد.در تمام مدت فقط خیره نگاهم می

هایم هایش که فاصله انداخت منم هم لبمیان لب

کردم به همین راحتی بیشتر کش آمدند. گمان نمی

قبول کند. هر چند اگر بر حسب معرفی کردنم 
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شتم روز گذشته که به این اتاق پا گذاشته بودم گذامی

گفت باید واکنشی نشان و طاهر از فوت بابا برایم می

طور واکنش نشان داده برایم داد، این که حاال اینمی

دانم شاید هم تعجبش برای این جای سوال دارد. نمی

 است که خواسته ام پرستارش باشم.

۱۳۳ 

و سرش را کنار کشید. کمی از آب پرتقال را نوشید 

 ای درستلیوان را داخل سفره گذاشته و برایش لقمه

کردم و مقابل دهانش گرفتم. نگاهی به صورتم 

. لقمه را با انداخت و دهانش را به آرامی باز کرد

 آرامش در دهانش گذاشته و به رویش لبخندی زدم. 

خورین. خیلی خوشحالم که از دستم صبحونه می-

 بعدش نوبت داروهاتونه. 
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ای ساعات داروهای پدرش را طاهر برایم داخل برگه

نوشته و کنار بشقاب داروهایش گذاشته بود. در کنار 

ای لقمه گرفتن برای پدر طاهر خودم هم چند لقمه

ای که زود خورده خوردم. بدور از تصورم بود صبحانه

کردم با بدقلقی پدر طاهر ع شد. گمان میو جم

شوم اما چنین نبود. خیلی خوب با من کنار رو میروبه

ها دادم و آمده بود. داروهایش را هم طبق نوشته

برایش تلویزیونی را که داخل اتاق موجود بود روشن 

ی دی با اینچ کم. روی شبکهسیکردم. تلویزیون ال

صبحگاهی بود سه گذاشتم که در حال پخش ورزش 

بخشید. وقتی او را سرگرم و موزیکی که انرژی می

ای ی خانهآمد دستی به سر و گوشهدیدم بدم نمی

بکشم که تمام وسایلش از گرد و غبار پر بود. دست 



 

Romanzo_o 859 

بکار شدم. دستمالی پیدا کرده و تمام وسایل را از گرد 

و غبار زدودم. هرازگاهی هم سری به پدر طاهر 

ها چشمانش خمار مصرف قرص زدم که بخاطرمی

خواب شده بود. کار گردگیری که به پایان رسید خانه 

را جاروبرقی زدم تا قبل از بسته شدن چشمان بابای 

خواستم صدای بلند طاهر کارم تمام شود نمی

جاروبرقی باعث کال شدن خوابش شود. وقتی کار 

جارو کردن هم تمام شد پدر طاهر هم به خواب فرو 

زیون را خاموش کرده و داخل آشپزخانه رفت. تلوی

شدم. طوری که سروسامان بگیرد آنجا را هم مرتب 

کردم. با این که محل دقیق خیلی از وسایل را 

دانستم اما مجبور بودم درهای کابینت را باز نمی

گذاشته و ظروفی را که طاهر شسته بود و مقداریش 
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از دام بتا مجبور به م ها بچینمرا هم من داخل کابینت

سه ساعتی را -ها نشوم. حدود دوکردن درهای کابینت

صرف تمیز کردن خانه گذراندم. با این که جزء 

وظایفم نبود اما عمیقا از انجام این کارها احساس 

 خوشایندی داشتم. 

حیاط را هم آب و جارو کرده و کمی هم به 

های چیده شده کنار دیوار که خشک شده گلدان

فایده بود باید گیاهان م. بیبودند رسیدگی کرد

شد. شاید حتی ها کاشته میجدیدی داخل گلدان

ها چیدن چندین گلدان داخل ایوان و پشت نرده

ی مردهای این خانه را جال ببخشد! توانست روحیهمی

ای بگیرد. این خانه زرد شد که روح تازهپدر طاهر می

و خشک مانده بود و آدمی احساس رخوت و کسالت 
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رد! زنی نبود داخل این خانه تا به آن روح کمی

 سرزندگی ببخشد!

کردم. جو بایستی غذایی برای ناهار آماده میحال می 

را زودتر پخته بودم و مانده بود تا باقی مواد سوپ را 

آماده کنم. راهی آشپزخانه شدم. دستانم را بسرعت 

بکار گرفته بودم با این که خسته شده بودم اما 

احساس رضایت و آرامش خاطر را در خواستم می

چشمان طاهر و حس زندگی را در چشمان پدر طاهر 

 ببینم! 

انداخت! شاید اگر بابا پدر طاهری که مرا یاد بابا می

و کرد برای اگذاشت و عمر میهم بیشتر پا به سن می

کردم اما با رفتنش هم چنین تمام وقتم را صرف می
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در دلم باقی حسرت خیلی از کارهای نکرده را 

 گذاشت!

با صدای زنگ تلفن خانه از اوهام خودم بیرون کشیده 

گو باشم یا نه؟ اما اگر دانستم باید پاسخشدم! نمی

بود؟ سراغ تلفن خانه رفتم. قدیمی بود از طاهر می

ها که برای شماره گرفتنش باید انگشت درون همان

کردی. تلفنی اش میگیریصفحه چرخان شماره

. تردید را کنار گذاشتم. گوشی را دم مشکی رنگ

گذاشتم اما با صدای زنی که داخل گوشی پیچید از 

 ی لبم را گزیدم!شرم گوشه

۱۳۴ 

سه باری الویی گفت. به خودم آمده و با دستی که -دو

 روی یک طرف صورتم نشسته بودم زمزمه کردم:
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 بله بفرمایید.-

گویی او هم از شنیدن صدایم تعجب کرد که 

 بار الو الویی گفتم.سکوت باقی ماند و من اینم

 بعد از کمی سکوت گفت:

 شما؟-

 صدایی صاف کردم.

 پرستار آقای یاحقی بزرگ هستم.-

آهانی گفت و بعد آن گویی خیالش کمی آسوده باشد 

 گفت:

 منم افرا هستم. نامزد طاهر جان.-
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یکه خوردنم باعث شد آب دهانم به گلویم بپرد و به 

ای در انگشت طاهر ندیدم؟ تم. چرا حلقهافسرفه بی

 هر چند مهم هم نبود.

 لبخندی زدم.

 خوشوقتم افرا خانم. امری دارید بفرمایید.-

مان موضوع اصلی این تماس را انگاری هر دوی

 فراموش کرده بودیم!

در گوشی اما صدای پیجر بیمارستانی هم پخش شد و 

 افرا فورا گفت:

باید برم بیمار دارم فقط ام من رو پیج کردن شرمنده-

اینکه من با طاهر تماس گرفتم نه دفترش بود و نه 

گوشیش رو جواب داد. این شد که فکر می کردم 
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ست و مراقب پدرش. در کل شرمنده وقت شما خونه

 رو هم گرفتم.

دانستم عجله دارد برای همین صحبت را کوتاه می

 کرده و از تعارفات معمول سر باز زدم.

 گیرم خدانگهدارتون. تون رو نمیارید وقتاختیار د-

ای کرده و من گوشی را روی دستگاه خداحافظی

گذاشتم. خودم را به آشپزخانه رسانده و به سوپی که 

کرد نگاهی انداختم. حسابی روی اجاق گاز قل قل می

دار شده بود. شعله را خاموش کرده و جاافتاده و لعاب

تاق شدم. چشمانش برای سر زدن به پدر طاهر داخل ا

باز و نگاهش به پنجره بود. اگر برای قضای حاجت 

د زند! باینبود مطمئن بودم این مرد از خانه بیرون نمی
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اش را باز کردم تا کمی روحیه از دست رفتهکاری می

 یابد. 

 خوابش رو دو زانو نشستم.کنار رخت

 پدر جان خوبین؟ -

نگاهم کرد! حرفی نزد اما فقط سری تکان داد! همین 

برایم لذت بسیاری داشت. اینکه واکنشی هر چند 

 دهد. هایم نشان میکوتاه در برابر گفته

پاشین ببرمتون سرویس، بعد بیایم با هم ناهار -

تون بشنوم. دوست بخوریم و منم از شما، از خاطرات

 ندارین از محبوبه خانم برام بگین؟

نگاهش بسرعت پاییزی شد. سر چرخاند و  رنگ

 خیز شد. دستانشکمی بعد به سختی روی تشک نمی

لرزید. پتوی رویش را کناری زده و دستم را برای می
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، کردگرفتن دستش دراز کردم. زیر چشمی نگاهم می

سرآخر دستم را گرفت و هر دو با هم بلند شدیم. 

 یشتوانست روی پاهاقامتش خمیده بود و سخت می

حرف راهی حیاط شدیم. به بایستد. باالخره بی

سرویس رفت و من هم نگاهی به اطراف انداختم. 

های مختلف. داد برای چیدن گلداناین حیاط جان می

 دانم شاید خودم دست بکار شدم...نمی

پدر طاهر از سرویس بیرون آمد و من با لحنی که 

 کردم پر انرژی باشد زمزمه کردم:سعی می

مه خیلی به گل و گیاه عالقه دارینا. این همه معلو-

شون رو نداشتین گلدون. فقط انگاری دیگه حوصله

 طوری خشک و نزار شدن.که این
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هایش نگاهی هایم ایستاده و به گلدانبا شنیدن حرف

ها شده انداخت. گویی تازه متوجه خشک شدن آن

ها کشیده شد و هایش حال به سمت گلدانبود. قدم

باره کشید. به یکها میزانی که روی آندست لر

 شمرده گفت:شمرده

 محبوبه خیلی گل تو گلدون دوست داره....-

چشمانم انگاری ستاره باران شدند! باالخره صدایش 

دانم شاید او را را شنیدم آن هم در روز اول! نمی

چون مثل پدرم پنداشتم احساس من در او هم سرایت 

 بیند.پرستاری نمیکرده که من را به چشم 

 دستانم را در هوا تکانی دادم.

کنیم و محبوبه خانم هم خب دوباره سبزشون می-

 خریم نظرتون چیه؟شه. گالی جدید میخوشحال می
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دست به دیوار گرفت و قامت صاف کرد. گویی در 

 ام بود! نگاهم بدنبال حقیقت گفته

 نمایی زدم و با انرژی بیشتری گفتم:لبخند دندان

ولی اول بریم ناهار بخوریم بعدش به آژانس زنگ -

 فروشی!ریم گلزنم و با هم میمی

کمی بعد بود که بعد از خوردن ناهار و جمع و جور 

های پدر طاهر کمک خوابکردن آشپزخانه و رخت

هایش را تن بزند و خودم هم آماده کردم تا لباس

 شدم. آژانس حاال مقابل در حیاط بود. 

کلیدی که آویز به جاکلیدی نصب شده با برداشتن 

کنار در هال خانه بود از خانه بیرون زدیم. از طرفی 

هم عمیقا نگران حال این مرد بودم. راه رفتن برایش 

که توانسته سخت بود و دستانش هم لرز داشت. این
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بودم در یک روز او را کمی از آن حال و روز رخوت 

ها ن مرد مدتگونه خارج کنم حائز اهمیت بود اما ای

خوابش و خیره نگاه کردن به خودش را وابسته رخت

پنجره کرده بود و ممکن بود از طرفی هم این میزان 

از فعالیت برایش خوب نباشد. باید ذره ذره پیش 

ست و رفتیم اما مشخص بود که خودش هم راضیمی

فقط احتیاج به یک محرک داشت تا از آن حال 

ماشین نشسته و به مرد کسالت گونه خارج شود. در 

فروشی را دادم. داخل ترین گلراننده آدرس نزدیک

فروشی بود. زمان زیادی نبرد خرید محله چندین گل

چندین گلدان اما حسی که به این مرد منتقل شد قطعا 

ها و چندین برابر بود. با لذت به برگ گل

کرد. مرد کشید و بو میهایشان دست میگلبرگ
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یدن تعداد خرید زیاد ما و لذت گلفروش هم با د

بردن پدر طاهر خودش هم دو گلدانی هدیه به پدر 

 طاهر داد.

ها را داخل صندوق عقب با کمک راننده آژانس گلدان

چیده و من با پرسیدن مبلغ و کشیدن کارت داخل 

ها هنگام چیدن گلدان دستگاه پوز از آنجا بیرون زدیم.

ت که من را یاد قدری شوق و ذوق داشپدر طاهر آن

ی مورد انداخت که انگاری وسیلهکودکانی می

اند! فقط توانستم چادر از سر شان را هدیه گرفتهعالقه

های ایوان بگذارم. بردارم و همراه کیفم روی پله

های تازه خریداری شده را کنار دیوار حیاط و گلدان

مقداریش را هم پشت نرده ایوان چیدیم. داخل 

ی هم چندین گلی که ریشه داشتند را های قبلگلدان
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کاشتیم و حاصل کار حیاطی شدع بود پر از حس 

های مختلفی که فضا را کامال تغییر خوب و گلدان

ی ایوان نشست و داده بودند! پدر طاهر روی پله

ها دستش بند نرده شد و با غم و لذت خیره به گلدان

ور صگفتم محبوبه خانم را تشد. اگر به من بود که می

ها، شاید در حال کند شاید در حال آب دادن به گلمی

 ها و هزاران شاید دیگر...نوازش گل

 ها گفتم:کنارش روی پله نشستم و خیره به گلدان

 دلتون برای محبوبه خانم تنگ شده؟-

 شنیدم.صدای سخت نفس کشیدنش را می

 منم دلم برای بابا و شوهرم تنگ شده.-
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کرد. من هم نگاهش کردم سرش را چرخاند و نگاهم 

و لبخند غمگینی زدم. غمگین مثل آب و هوای پاییز. 

 رسید.پاییزی که فردا از راه می

هر دو شون رو تو یه ماه از دست دادم. هر دوشونم -

 با تصادف کشته شدن.

گفتم تا گمان سر پایین انداخت. از درد خودم می

اش زخم خنجر تقدیر نکند فقط خودش زندگی

 خورده.

تازه یه ماه بود فقط نامزد کرده بودیم و من فقط به -

اندازه دو هفته داشتمش. بعدش دیگه دیدنش و حرف 

 زدن باهاش حسرت شد برام. 

 .نفس عمیقی کشیدم

 دونید چرا خواستم پرستار شما باشم؟ می-
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 مکثی کردم و مجدد گفتم:

ش به این فکر ندازین. همهو یاد بابام میشما من-

و ذاشتم تک و تنها تکنم که اگه بابا بود دیگه نمیمی

حیاط با درختا و باغچه سرگرم بشه. که اگه بود 

م و گرفترفتم کنارش و ازش بیلچه کوچیک رو میمی

زدم و زدم. باهاش حرف میخاک باغچه رو بیل می

خندیدیم اما همیشه فکر پدر و دختری به حرفا می

کردم وقت برای اینکارا هست دیگه، بابا همیشه تو می

حیاط هست و منم هرازگاهی از پشت پنجره نگاهش 

. کارایی که پشت گوش رم سراغ کارامکنم و میمی

انداختم و نکردم و حاال حسرت شدن. حسرتی که 

ن. گم بابا نیست شما هستیست. حاال میفایدهدیگه بی

ی باباها عزیزن. مون اندازه عزیز. اصال همهبه ه
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ه کندونین همین که آدم فکر میان. میدوست داشتنی

یه مرد هست به اسم پدر، کافیه. اسمش واسه پشت و 

ت کردم هسپناه بودن کافیه. یا شوهرم شاهرخ فکر می

 دیگه. اما نیست. 

 هایم بند شد. اشکتا به خودم بیایم دستش دور شانه

 چشمانم حلقه زد و خندان نگاهش کردم.شوق در 

 تو... دخترمی... مثل طاهره...-

۱۳۵ 

دار زمان هشت و چهل دقیقه شب را ساعت آونگ

ام اسمش دهد. پدر طاهر که حال فهمیدهنشان می

ها سرگرم چنان با گلدنگودرز است خودش را هم

شان کمی کتلت پخته و روی کرده و من برای شام

اشتم تا پدر و پسر کنار هم غذایی گاز گذاجاق
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باری هم با مامان تماس گرفته و از بخورند. یک

ام گزارشی داده بودم. هنوز هم وضعیت کنونی

کنم، شاید اگر داند از چه کسی پرستاری مینمی

بفهمد دلخور شود اما چه آقا گودرز و چه دیگری چه 

 کند؟فرقی می

از  پدر طاهر داخل ضبط کوچکش کاستی قدیمی

های شجریان گذاشته و صدای دلنشین استاد در آهنگ

 کند.فضای حیاط و خانه حکمفرمانی می

به دیوار راهرو تکیه داده و به حرکات آقا گودرز 

ام. یک زانویم را خم کرده و هر دو دستم چشم دوخته

ام. سرم را هم روی آن گذاشته و را دور آن حلقه کرده

ه سپارم. در حالی کبه تصنیف زیبای استاد گوش می
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زند و ام میهای تازه زیر بینیبوی خاک خیس و گل

 کنند.نظیر را به من القا میحسی بی

 است این جهان، این جهان با تو خوش

 این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو

 روی ای جان جانان بی من مروخوش خرامان می

 ای حیات دوستان، در بوستان بی من مرو

د دقیقه بعد در حیاط باز شده و من هم چشمانم چن

شوند. سر از روی زانو برداشته و قامت صاف باز می

شود. کنم. طاهر مبهوت دستش روی در خشک میمی

نگاه آقا گودرز هم به طاهر افتاده و اما کمی بعد سر 

شود. هر چند چرخانده و به کار خودش مشغول می

ها! از رگ گلکار خاصی هم ندارد به جزء لمس ب

 ایستم.راهرو بیرون زده و روی ایوان می
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 ستدانم کدورت بین این پسر و پدر چقدر جدینمی

دار نیسن که نتوان حلش اما مطمئنم آنقدری ریشه

 کرد! 

 کنم.جا طاهر را متوجه خودم میاز همان

 سالم آقا طاهر خسته نباشید.-

و به  کندباالخره نگاه حیرانش را از پدر و حیاط می

دهد. در را بسته و چند قدمی خودش را جلو من می

 چنان در حال پخش است.کشد. تصنیف هممی

 االن باید چطور باور کنم؟-

 زنم.لبخندی می

کنید براتون پذیرشش هر طوری که فکر می-

 تره! آسون
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دهد. کنار پدرش رفته و کیفش را بدست دیگرش می

بوسد و خودش میی او را عمیقا کند. شانهسر خم می

 کشد.را کنار می

اگه خواب بود حتما که به شیرینی االنه واقعیش -

 نبود! بابا بعد مردن عزیزجون خودشو باخت و االن...

زنم. دروغ نیست حس انگشتانم را درهم گره می

های طاهر به جانم تزریق خوشایندی که از حرف

 شده!

کاری نداشت فقط دست گذاشتم روی خاطراتش... -

قراره برام کلی از محبوبه خانم بگه، مثل من که از 

 بابام و شاهرخ گفتم.

 وار.کند. طوری مغمومنگاهم می

 گم.تسلیت می-
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گویم و گویی که مطلبی یادم آمده باشد ممنونمی می

گیرم و با کمی خودم را تکانی داده و دست باال می

 گویم:صدای نسبتا بلندی می

 آها راستی...!

پرد. لبخند خجلی زده و ادامه حرفم باال میابروهایش 

 کنم.تر ادا میبار آرامرا این

نامزدتون افرا خانم تماس گرفته بودن. گویا نه دفتر -

 رو جواب دادین نه همراهتون رو.

 دست میان موهایش برد.

دفتر نبودم، همراهمم رو سایلنت بوده. دادگاه داشتم -

 ممنون که گفتی.امروز. خودم باهاش تماس گرفتم 
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کنمی گفتم و بعد حین رفتن سمت راهرو خواهش می

 گفتم:

هارو من دیگه برم. براتون شام آماده کردم. ظرف-

 م. دآم انجام مینشستین هم عیبی نداره خودم فردا می

 طاهر بسرعت گفت:

 اما فتانه خانم این کارا...-

 ای باال انداختم.چرخیدم. شانه

م و آقا گودرز جای بابام. من شما هم برادر نداشته-

طوری آرومم شم اتفاقا خودمم ایناصال ناراحت نمی

 فقط حواستون باشه غذاشون رو بخورن.

گفتم و پا درون راهرو گذاشته و بعد آن هم اتاق، 

چادر سر کردم و کیفم را هم دست گرفتم. بیرون زدم 
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ی ایوان دیدم. و در حیاط طاهر را نشسته روی پله

ها پایین رفتم. طاهر ایستاد م را پازده و از پلههایکفش

و من از پدرش خداحافظی کرده و سمت در حیاط پا 

 تند کردم.

 فتانه خانم!-

 با مکث چرخیدم.

۱۳۶ 

ممنونم بابت همه چیز. البته فراموش نکردم شماره -

 کارت نفرستادین.

 سری تکان دادم.

 شه خدانگهدارتون.فرستم دیر نمیمی-

 باز کردم. در را
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 رسونمتون.هوا تاریکه خودم می-

 پا درون کوچه گذاشتم.

تونم برم آقا طاهر شما پیش پدر باشین بهتره. می-

 خدانگهدارتون.

 هایمنتظر حرف دیگری نماندم. در را بسته و با قدم

ها گذشتم. وقت نشد به بلندی از پیچ و خم خیابان

 بهداشت سری بزنم...

سیدم. حال هوا کامال تاریک مان ربستبه کوچه بن

نگران. کلید از کیفم  شده بود و به حتم مامان دل

 بیرون کشیده و داخل قفل در انداختم.

 فتانه.-
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چشم بستم. احتیاج به تمرکز کردن و فکر کردن برای 

 شناخت صاحب صدا نداشتم! شاهد بود. 

هایی را داشتم که مدام شاهد احساس روزها و شب

مالی آن موقع بابا بود تا او را گوششد، سد راهم می

 دهد اما حال...

سر برگرداندم. خودش را جلو کشید. انگاری دیگر از 

گناه بودنش را شنیده هیچی ابایی نداشت! انگاری بی

بود که دیگر از عیان شدن در مالء عام هراسی 

 نداشت.

 خوای؟ دیگه چی می-

 با یک قدم فاصله کنارم ایستاد.

گی هوم؟ برارو شنیدی. حاال چی میدونم که خمی-

بنظرت نوبت من نیست یه شیپور دستم بگیرم و برم 
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ام که و خوب ببینید! من همونیهوار بزنم و بگم من

تون دهن باز کردین و گفتین دزده! حاال نوبت همه

 منه!

 پوزخندی زدم.

خب برو... برو شیپور بگیر دستت! پیش من اومدنت -

 هت لوح افتخار بدم؟دیگه برا چیه؟ اومدی ب

کف دستش را روی صورتش کشید و بعد آن سمت 

ی سرش برده و موهایش را بازی گرفت. کاسه

چشمانش به گمانم سرخ بود و هیکلش بوی سیگار 

 داد.می

ام که نه نیومدم واسه این. اومدم بگم وقته هر چی-

 داره! تر از اونا رسیدنه حق به حقباشه واجب

 ید درون قفل برداشتم.دستم را از روی کل
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اون وقت حق تو سد کردنه راهه منه؟ برو پی راه -

 زندگی خودت شاهد! برو! 

 حرکاتش عصبی بود و با عجله.

دو دقیقه زبون به دندون بگیر دختر آ ِسد حسین! -

مو بفرستم واسه خوام چند وقت دیگه ننهمی

 خواستگاری. 

 پوزخند صداداری زدم.

خواستم اگه تو رو میتو حالت خوش نیست! من -

شد! االن چی که همون چهارسال پیش دلم رضا می

گی برای خودت؟ واقعا فکر کردی به مردی مثل می

 دم؟ کنم یا جواب بله میتو فکر می
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مقابلم ایستاد و دست روی در گذاشت. صورت 

ر تپر کن المپ باالی در واضحاش زیر نور پرسبزه

 شده بود. 

دم که این حرفا رو بشنفم! اون همه مصیبت نکشی-

شه؟ بابا من موندم پس کی نوبه جوونی کردن من می

به وهلل جوونیمو آفت زد لعنت خدا بهت بیاد! دل بده 

 به این دل المصب که نشد فراموشت کنه!

۱۳۷ 

خسته بودم و یکه به دو کردن با شاهد هم بیشتر 

 کرد.ام میخسته

یت بشه! من دلم با دونم به چه زبون بگم که حالنمی-

خواد هیچ مردی نیست! دیگه بعد شاهرخم دلم نمی
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فهمی یا نه؟ قیافه مرد جماعتی رو ببینم اینارو می

 فهمی شاهد؟می

صدایم باال رفته بود اما خسته شده بودم. دلم آرامش 

 خواست... دلم...خواست. دلم شاهرخم را میمی

 کرد...ناباور نگاهم می

مونم و هستم. تا آخر عمرمم می من زن شاهرخ بودم-

حتی اگه گیسام عین دندونام سفید بشه! برو داد بزن، 

هوار بزن، نعره بکش! قلدری کن و قمه دست بگیر! 

تو که از اینکارا خوب بلدی! برو آتیش بیار معرکه 

شو! بقول خودت شیپور دست بگیر و بازارچه رو با 

 ن فقطکنی کصدات رو سرت بذار... برو هر کاری می

دست از سر من بردار! دست از سر منه بی پدر و 

شوهر بردار! ِد بفهم الکردار من قلبم واسه یکی 
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ست! شوهرم مرده؟ آره مرده ولی من هنوز زنشم دیگه

کس مونم! نه تو نه غیره! ناموس هیچو تا آخرم می

 نیستم جزء شوهرم! بفهم!

 هااحتیاجی به سر چرخاندن نبود. تعدادی از همسایه

گر بودند و تعدادی از مردها و شان نظارههایاز پنجره

 شان.هایهای چادر به سر هم مقابل خانهزن

 مان آقا کیومرث را شنیدم.صدای مرد همسایه بغلی

 شده دخترم؟ مزاحمت شده؟چی-

هایم رها چادرم از روی سرم لیز خورده و روی شانه

صدایم شد. دست دراز کرده و روی سرم انداختم. 

خواستم اما خسته گیرها شده بود... نمیشبیه معرکه

ای که به زن بیوه، مطلقه و هزاران زن بودم از زمانه

 کردند...دیگر به چشم وسیله نگاه می
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ایشون مزاحم امروز و فردا نیست! همون مزاحم -

سابقه! فقط حاال پر افتخار برگشته که دزدی 

خواد وده! میاعتمادی کارش نبگاوصندوق حجره بنی

ش رو چماق کنه و تو سر جماعت این کار نکرده

محله و بازارچه بزنه! حاال فکر کرده همه اون سابقه 

ش فراموش شده و منه دختر آ ِسد درخشان گذشته

دم به خواستگاریش! یه مرد بیاد جلو حسین رضا می

و به این بفهمونه من وقتی عالقه و عشق شوهرم تو 

هش متعهدم! یعنی هیچ مردی نه قلبمه یعنی هنوز ب

 آد! خو زندگیم هست و نه می

 زد.شاهد هوفی کشید و عصبی تندتند پلک می

 زیر لبی غرید:

 خفه شو فتانه!-
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خواستم از حقم دفاع کنم وری زدم. میلبخندی یک

شدم به خفه شدن! حرف از حق زدن اما محکوم می

 سخت بود برای این باصطالح مرد گویی!

شم که شما هر چی چشم خفه میخفه شم؟ -

 خواستی بگی!

۱۳۸ 

کالفه چرخی دور خودش زد و بعد شروع به دور 

 کردن جمعیت کرد و بعد آن آرام گفت:

من سرم تو کار خودمه حاال! واسه خودم کار -

های اعال واسه محرم دونی اون پارچهکنم، هیچ میمی

نی تو دوامسال و کی زودتر روونه بازار کرد؟ هیچ می

این مدت چقدر پول روی هم گذاشتم؟ بیا و از خر 

ای که تو خواب هم شیطون پیاده شو! زندگی
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کنم، همه ت درست میتونی ببینی رو واسهنمی

 حسرتشو بخورن و انگشت به دهن بمونن! بیا و...

باره ماشین پلیس انتظامی داخل کوچه پیچید و به یک

ا دیگری. ب پشت بند آن هم ماشین پژوی مشکی رنگ

ها بود که چهار مامور از تعجب نگاهم به ماشین

ماشین پلیس پیاده شده و دو مرد دیگر از آن ماشین 

پژو. در همان حین در حیاط باز شد و مامان با هول و 

 باره گفت:وال به یک

 خاک به سرم فتانه مادر؟-

و من فکرم در کنار آمدن مامورها مانده بود پیش 

های سیاه؟ یاد دارم آقا بود پارچه حرف شاهد! کار او

میرفتاح گفته بود بازار کساد است و انگاری کسی از 

های سیاه را روانه قصد این موقع محرم و صفر پارچه
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داران را مبهوت کرده. چه کرده بازار کرده و حجره

 بود شاهد؟ نکند قاچاقی و...

دو مامور خودشان را جلو کشیدند و از پس آنان 

ا موحد را تشخیص دادم. اینجا چه خبر سرگرد کسر

 بود؟

. منی که خودم نای مامان دستش را بند دستم کرد

 ایستادن نداشتم!

 ایه؟فتانه ِد آخه دختر اینجا چه خبره؟ چه معرکه-

مقابل چشمانم مامور به دستان شاهد دستبند زد و 

 سرگرد موحد گفت:

 !گویا من و شما خیلی کارا داریم آقای شاهد مقیمی-
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چرخید به من و شاهد ناباور و مبهوت نگاهش می

 ماموران و جمعیت! لب باز کرد، هول و ترسیده!

کار کردم؟ من که بی گناهیم مگه... مگه من چی-

 ثابت شد دیگه چرا...

سرگرد سری تکان داد. از جدیت و سرد بودن 

 زد!اش بدنم یخ میچهره

   شهریم کالنتری و اونجا توضیحات داده میمی-

 البته...

 هایش کرد.مکثی کرد. دست درون جیب

ن! دیشما هم در مورد اون رفیقتون آرشام توضیح می-

همون که خودش رو بجای شما جلو کارای خالف 

 انداخته بود!
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تواند درک کند دقیقا چه اتفاقی افتاده! شاهد نمی

سال تمام خودش را مخفی نگاه داشته بود و یک

سال تمام لقبش شده بود! یک آرشام را جلو انداخته

بود مرد تاریکی! یک سال حتی از آن تتواش گذشته 

دانست که اعتمادش به آرشام حماقت بود... اما نمی

کرد راه خودش را محض است! تمام مدت گمان می

 کند اما...!پیش گرفته و احدی به او شک نمی

 افتد.ای به یاد حرف خودش به آرشام میبرای لحظه

خوام کاری کنی نای نفس کشیدن تو بازار می-"

 نداشته باشن! 

دستش را باال آورده و آرام آرام مشت کرده و با 

 حرص غریده بود!
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شون باید زیر پاهای من باشه! حتی اگه خرخره همه-

نسبتی باهام تو حجره و بازارچه اون شهر داشته 

شون نون خور من باشن! یه بازار خوام همهباشن! می

 اشه و یه منه شاهد!"ب

۱۳۹ 

 کند.پچ میشاهد با خودش انگاری پچ

 کار خالف...-

 کند.سرگرد سر باال و پایین می

شما صاحب اون شرکت بودید! شما دستور وارد -

 دادید و شما... کردن جنسارو می

 دست روی بازوی شاهد گذاشت!
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های قاچاق ی اون بارهای جنسشما همه کاره-

ب آرشام تفضلی رو جلو انداختی! حاال بودی! ولی خ

 هام شدی؟متوجه حرف

اش را به های سرگرد تکیهفتانه یکه خورده از حرف

بار کار در حیاط داد. باورش را نداشت شاهد این

خالف بزرگتری را انجام داده باشد! باورش سخت 

توانست رنگ وقت نمیبود... حال شاهد شاید هیچ

 ..!آزادی را ببیند... شاید.

نگاه شاهد به فتانه پر از یاس و نوامیدی بود! پر از 

ایده فهایی که نتوانسته بود بگوید! هر چند بیحرف

ای که به فتانه گفته چنانیهم بود! رویای زندگی آن

بود به چند دقیقه نکشیده به سرابی مبدل شده بود... 

شاهد توسط مامورین سوار ماشین پلیس شد و 
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ایستاد و مامور دیگری جمعیت را  سرگرد مقابل فتانه

ی پژو دنده عقب گرفت و ماشین متفرق کرد. راننده

پلیس شاهد را برای بازپرسی و اقدامات بعدی آن به 

 پاسگاه برد. 

اینجا چه خبره جناب سرگرد؟ تو رو بخدا ما آبرو -

 داریم تو این محله.

سرگرد با احترام سری تکان داد اما تمام حواسش پی 

ی مانده بود که رنگ به صورت نداشت و افتانه

 لرزید!دستانش کمی می

ما آقای شاهد مقیمی رو زیر نظر گرفته بودیم این -

ی دزدی و ماجراهای مدت. البته با توجه به پرونده

زیادش، فهمیدیم که آقای شاهد مقیمی هم درگیر 

ترین کارشون فقط قاچاقه، افرادی شده که کوچک
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ون. در ظاهر همه کاره فردی های دیگرشبماند خالف

به اسم آرشام بوده اما خب تموم دستورات از شاهد 

های زیادی مراوده داشته بوده! شاهدی که با کله گنده

کرده که ممنوعیت هایی رو وارد کشور میو جنس

داشتن. البته بنده وظایف گفتن ریزجزئیات این پرونده 

ونده با رو ندارم فقط در همین حد که باالخره این پر

 داران دولتیدستگیری عوامل بسیاری از جمله منصب

طور برادر دامادتون حامد. باالخره بسته شد! و همین

کسی که قفل اون حجره رو باز کرد. ایشون هم امروز 

سازی دستگیر شدن. دزدی در واقع فقط یه صحنه

بوده برای رسیدن به لیستی که رسوایی بزرگی بوده! 

سمشون به نوعی داخل لیست بده ی افرادی که اهمه

دست به یکی شدن تا فردی رو برای گناهکار بودن 
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جلو بندازن! از جایی هم که شاهد قسم به نابودی پدر 

ها و ماجرای زندگیش شما خورده بود و تمام حرف

کرده و آرشام هم طناب رو برای آرشام تعریف می

و گیرن شاهد راتصالی با همون افراد داشته تصمیم می

مقصر جلوه بدن. ولی خب شاهد رو هم با وسوسه 

پول و جنس و غیره تونستن بخرن! بها دادن به آدمی 

 که پر از عقده بوده! به هر حال تموم شد!

ثریاخانم خداروشکری گفت و انگاری که با خودش 

 واگویه کند زیر لب زمزمه کرد:

این پسر انگار تخم شر شیطون بود! از اون اول -

 مون. ای خدا دیگه شرش بخوابه.واسهنحسی داشت 

های فتانه گرفت. سر باال گرفت و کسرا نگاه از دست

 ی مهتاب گونه فتانه داد. به چهره
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 حالتون خوبه؟-

با صدای کسرا بود که ثریا با دیدن فتانه روی صورت 

 خودش کوبید.

 .خاک بر سرم... فتانه مادر؟ برم... برم برات آب بیارم-

ع اش را جمبود که فتانه چادر ول شده قدمی برنداشته

 و جور کرد و دست یخش، دست گرم ثریا را گرفت.

 بریم تو با هم مامان...-

۱۴۱ 

باورش را نداشت شاهد حال برای همیشه از 

اش محو شده. سخت بود باور مردی که دیگر زندگی

اش باشد... ای از او در زندگیحتی قرار نیست سایه

 د!باالخره تمام ش
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 کند. لبی تر می

 از شما هم ممنونم جناب سرگرد. لطف کردین-

 امیدوارم... به سزای عملش برسه.

 کسرا قدمی عقب رفت.

 خوش.طوره. شبحتما همین-

فتانه سر تکان داد و ثریا خانم "خیرپیشی" گفت و هر 

دو داخل حیاط شدند و کمی بعد ثریاخانم بود که 

 کرده و بدستش داده بود.برای فتانه آب قندی درست 

خدا رحم کرد شر نکرد. الهی به حق پنج تن دیگه -

رنگ زندگی آروم نبینه که زندگیمونو برامون حروم 

 کرد! 
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فتانه اما با چشمانی پر چشم بست و قلپی از آب قند 

 خورد تا کمی التهاب درونش آرام شود! کمی فقط...

اش را سخت بود فراموش کردن آدمی که زندگی

زیچه قرار داده بود... سخت بود... سخت بود باور با

 سری آدمکند پدر و شوهرش فقط برای مصلحت یک

پرپر شدند... سخت بود باور کند پدر و شوهرش 

خواستند گناه را به هایی شدند که فقط میقربانی آدم

گردن دیگری انداخته و خودشان را مبرا کنند... باید با 

 ت!ساخسوخت و میاین درد می

تر سودابه در اتاقش با در بسته طرفچند خیابان آن

ریزد. گمان خیره به عکس شاهرخ است و اشک می

گیرد اما کرد با خراب کردن فتانه دلش آرام میمی

نگرفته بود! شاهرخ رفته بود و او نتوانسته بود نبودن 
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شاهرخ را تحمل کند. حتی خودش را به نگاه کردن 

اضی کرده بود اما نبودنش گاه و بی گاه عکس او ر

 ورای تصوراتش بود!

توانست تر میخانه در سکوت فرو رفته و او راحت

چرخاند و نگاهی به نامه یا همان اشک بریزد. سر می

 اندازد...اش مینامهوصیت

ی چندین و ای که داخل آن از عالقهنامهوصیت

اش از شاهرخ نوشته... از نفرتش و حسودی چندساله

ای که به فتانه و خسته شدنش از زندگیکردنش 

 گاه باب میلش نبوده...هیچ

گذارد. عکسی از گوشی را خاموش کرده و کناری می

های درون عکس دارد. نگاهش به آدمروی زمین برمی

جمعی از خانواده خودش و افتد. عکسی دستهمی
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ها پنج، شش ساله میرفتاح... همه در کنار هم. آن وقت

ر شاهرخ ایستاده و شاهرخ دست دور بود. در کنا

های هایش انداخته بود... لبخند روی لبشانه

 شان بود...همگی

اش کیپ شده و صدایش دو اش از شدت گریهبینی

 رگه...

شد که تو شد که به اینجا رسیدیم شاهرخ؟ چیچی-

شد که و به چشم خواهری دیدی؟ چیهمیشه من

دن بهت شد که نرسیهمیشه عشقم خفه شد؟ چی

 حسرتم شد؟

 شوند و خالی...چشمانش باز هم پر می

دهد. با دست نگاهش را به تیغ کنار پایش ُسر می

ترسد و کند. میهقی میلرزانش آن را برداشته و هق
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کوبد. تیغ سرد از این هراس قلبش گومب گومب می

گذارد. نگاهش را گرفته و به را روی رگ دستش می

 دهد. تصویر شاهرخ می

همیشه دوست داشتم... اما نبودنت... دیگه -

 خوام شاهرخ...تونم... دیگه این زندگی رو نمینمی

بندد و تیغ را محکم و عمیق می گوید و چشممی

کند و کشد. به آنی خون شره میروی دستش می

لرزد... مطمئن است کسی تا فردا به دستش بیشتر می

ش مواد سراغش نخواهد آمد... نه تا وقتی که پدر

مصرف کرده و کیف و کوکش را با مادرش در اتاق 

 کند... بغلی خالی می
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های صبح کسی به داند که شاید بیشتر از ساعتمی

داند که دیگر همه چیز تمام آید و میسراغش نمی

 شد...

افتد. بدنش تیغ از دستش رها شده و روی زمین می

هایش لرزد و کمی بعد نفسچنان از ترس میهم

 شوند...گین و سخت میسن

۱۴۱ 

کنم. چشمانم را با سردردی که امانم را بریده باز می

صبح شده و وقوع وقایع دیشب بقدری برایم سخت 

تمام شده بودند که نتوانستم بر سردردم غلبه کرده و 

ناچارا مسکنی خوردم. حاصل مسکن خوردنم هم شد 

 . های فراوانسه ساعتی خواب به همراه کابوس-دو
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خودم را به سرویس رسانده و بعد از انجام کارم 

کند و زنم. قطرات آب از صورتم چکه میبیرون می

خواهم که صورتم خیس باقی بماند. امروز مصرانه می

غ ها شلوروز اول پاییز است و به حتم کوچه و خیابان

 از رفت و آمدهای اول مهر... 

کنم. هنوز هایم را تن زده و موهایم را مرتب میلباس

ای به ساعت هشت و سی دقیقه مانده. دقیقهبیست

هایی بلند خودم را برسانم. توانستم با قدممی

 زنم. هایم را تن میلباس

خوای امروز نرو... حالت خوب نبود از فتانه می-

 دیشبی دختر.

 بینم.گردم و مامان را میان درگاه در میبرمی
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د برم تا دیر سالم صبحت بخیر، خوبم مامان. بای-

 نشده.

 کند.نچی می

 شون کجاست؟ نانجیب نباشن؟حاال کی هست خونه-

 با ابروهایی باال رفته و لبخندی نگاهش کردم.

 نه خیالت راحت آشنان. -

 خیره و مبهوت نگاهم کرد.

 گم اما تو رو خدا غر نزنیا! بهت می-

 ام را هم سر کردم.روسری

طوری بنده خدا شوهر محبوبه خانم خدابیامرز. -

گیر شده بود که زبونم الل هر کی نگاهش زمین
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ست. خداروشکر رو به قبله گفت دیگهکرد میمی

 راه شده.دیروزی یکم حالش روبه

کرد. باور آنچه شنیده باز نگاهم میمامان با دهانی نیمه

 بود را نداشت. 

 کی؟ آقا گودرز؟ -

 شماتت بار گفت:

 فتانه! -

خواهد برسد به حرف و حرفش می دانستم انتهایمی

 حدیث در و همسایه و...

کنم. هم آشنان هم تو محله مامان خواهش می-

 خودمون، هم اینکه تو بروبیا مشکلی ندارم.

 کیف و چادرم را هم برداشته و کنارش رفتم.
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ندازه. بذار کارم رو انجام و یاد بابا میآقا گودرز من-

 بدم مامان.

اهم کرد. حرفی نزد و من درمانده و مستاصل نگ

 ای زدم.اش را بوسهگونه

 گردم.مراقب خودت باش. شب برمی-

فقط صدای نفس عمیقی که کشید را شنیدم و با 

انداختن چادر روی سرم از خانه بیرون زده و 

هایم را پا زدم. هوا خنک بود و بوی پاییز حالم کفش

طور که ها همانرا کمی جا آورد. کوچه و خیابان

ها حدس زده بودم پر تردد و شلوغ بودند و بچه

پار بعضی همراه پدر و مادر و بعضی تنها رهس

 شدند. شان میهایمدرسه

 ها زنگ را فشردم.با رسیدن مقابل در خانه یاحقی
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در خیلی زود باز شده و من پا درون حیاط گذاشتم. با 

ها لبخند های مختلف گلدیدن آن حجم از رنگ

یافت چه رسد ام جال میژرفی زدم! خودم هم روحیه

اش روحی نداشت. در را بستم. به مردی که زندگی

ا گودرز را پشت پنجره دیدم و برایش دستی تکان آق

دادم. با دیدنم لبخندی زده و سری تکان داد. خواستم 

نگاهم را بگیرم که دختری جوان را دیدم که کنارش 

ایستاد و سری باال و پایین کرد. همانند خودش سر 

 تکان دادم و سعی کردم بر تعجبم غلبه کنم.

هایم را از پا شهای ایوان باال رفته و کفاز پله

 درآوردم. پا درون راهروی مفروش شده گذاشتم. 

 طاهر را هنگامی که از آشپزخانه بیرون زد دیدم. 

 رنگی دستش بود.استکان چایی خوش
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 سالم آقا طاهر صبحتون بخیر. -

 لبخند موقری زد.

سالم فتانه خانم صبح شما هم بخیر، خوبین، مادر -

 خوبن؟

 دادم.با حفظ احترام جوابش را 

 خوبن سالمت باشید.-

رویی بیرون زد و کنار طاهر آن دختر هم از اتاق روبه

ایستاد. قدمی جلو گذاشته و دست دراز کردم. هر 

 زدم باید همان افرا باشد! چند حدس می

 ام.تون بخیر من فتانهسالم صبح-

 دستم را به گرمی فشرد.

 خوشوقتم عزیز منم افرا هستم.-
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لباس مردانه بود و شلواری مشکی لباسش طرحی از 

به تن داشت. موهایش مدل مصری و رنگی خرمایی. 

 معذب شده بودم اما خب برای کارم آمده بودم.

رم به آقا گودرز سر شم میببخشید مزاحمتون نمی-

 بزنم و بهشون برسم.

ی حرف او طاهر ممنونمی گفت و افرا هم در ادامه

 گفت:

هر جان هم کاری من امروز شیفت نداشتم و طا-

نداشتن دیگه گفتیم امروز پیش پدر باشیم. البته خیلی 

مایل بودم شما رو هم از نزدیک ببینم. طاهر خیلی 

 ازتون تعریف کرده.

طاهر لبخندی زد و من با صورتی گلگون زمزمه 

 کردم:
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 لطف دارن به من.-

 افرا کمی خودش را کنار کشید.

 بیاین با هم بریم پیش پدر.-

 .داده و هر دو وارد اتاق شدیم سری تکان

ای با آقا گودرز کردم که به گرمی سالم و احوالپرسی

ای از اتاق را مرتب گوشه جوابم را داد. چادر و کیفم

 گذاشتم.

 برم صبحونه رو آماده کنم.-

اش افرا فورا دست روی دستم گذاشت. مهربانی

 خالص بود و مشخص بود اهل نمایش نیست.

فقط اینکه طاهر بهم گفت عزیزانتون  ست گلم.آماده-

گم و خب خیلی رو از دست دادین، بهت تسلیت می
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برام افتخاره که دختری قوی مثل تو رو از نزدیک 

بینم. دختری که جا نزد و به زندگیش قوی ادامه می

شن دخترایی مثل تو. تو واقعا داد! خیلی کم پیدا می

 در نظرم یه جنگجویی.

۱۴۲ 

 نمایی زدم.انلبخند دند

گین نه نیستم اما خب تظاهر هم انقدرا هم که می-

 ره.. باالخره زندگی راه خودش رو میدوست ندارم

 دست دیگرش را مابین دو کتفم گذاشت.

منم حدود دو ماه پیشی که با طاهر تو بیمارستان -

آشنا شدم، پدرش رو برای چکاب آورده بود. شیفت 

نداشتم. مادرم رو  شب بودم و حال روحی خوبی هم

 .تازه از دست داده بودم
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ای" زیر لب زمزمه کردم کنه مغموم شده "خدا رحمت

 که ممنونمی گفت. 

تا کار پدر طاهر انجام بشه هر دومون به خودمون -

اومدیم و دیدیم چقدر حرف زدیم. تقریبا از هر جایی 

گفتیم. بی بهونه هر دومون حرف زده بودیم و شاید 

 افتاد اما جالبیش این بودها میبین اکثر آدماین اتفاق 

فهمیدیم دیگه جرقه و میکه هر دومون حرف هم

 جا زده شد.آشناییتمون از همون

دستش را به گرمی فشردم. از اعماق وجودم برای هر 

 شان خوشحال بودم.دوی

 آین و براتونگم افراخانم. خیلی بهم میتبریک می-

گیزی یه همراه خوب انخوشحالم که تو شرایط غم

 پیدا کردین. 
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 مجدد تشکری کرد.

موافقی همگی صبحانه رو تو حیاط بخوریم؟ به -

گمونم پدر هم دوست داشته باشه، الاقل تا هوا سرد 

 نشده باید خیلی دلچسب باشه.

ی آقا گودرز خیلی بهتر سری تکان دادم. برای روحیه

 بود. 

دیدن گلدونا آره حتما. خصوصا اینکه آقا گودرز با -

حالش بهتره هر چند یاد محبوبه خانم خدابیامرز هم 

 افته.می

 نفس عمیقی کشید.

 امیدوارم دلش آروم بگیره.-
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مان داخل آشپزخانه مشغول مهیا کمی بعد هر دوی

 کردن بساط صبحانه بودیم. 

 راستی خبری از طاهره خانم دارید؟-

دستی و کنار در حال خرد کردن گوجه داخل پیش

 ارها بود.خی

آره حالشون خوبه خداروشکر. ماه دیگه قراره بیان -

برای مراسم عقد و عروسی من و طاهر. البته مراسم 

کنیم و یه شام که نیست فقط داخل محضر عقد می

خوریم. چون هامون میجمع و جور کنار خانواده

ای به گرفتن مراسم مادرم به تازگی فوت شده عالقه

مون یه محرمیت ر االن بین. فقط من و طاهندارم

 مون. خونده شده تا ماه بعد و عقد رسمی
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ای به فکر آقا گودرز افتادم. اگر ماه دیگر برای لحظه

شد؟ به گمانم کردند پس آقاگودرز چه میعروسی می

 خودش متوجه سوال ذهنم شد که با رویی باز گفت:

طاهر و طاهره تصمیم گرفتن این خونه بعنوان -

باقی بمونه تا هر موقع که قرار شد جمع یادگاری 

جا جمع بشیم. بنظر منم خانوادگی داشته باشن همین

خیلی خوبه. اینکه برای خاطراتشون ارزش قائل 

شن. پدر رو هم مدتی طاهره پیش خودش نگه می

مونن و من خودم از داره و مدتی هم پیش هم میمی

 کارخوام برم سرکنم چون دیگه نمیپدر نگهداری می

کنم پیش پدر باشم خیلی بهتره و خیال و احساس می

 تر.طاهر هم راحت
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خوشحال شدم اما از طرفی هم ناراحت! باز هم تنها 

 بودم...شدم و باز هم باید بدنبال کار میمی

ام را خوشحال اما خودم را نباخته و سعی کردم چهره

 دانم چقدر در کارم موفق شدم...نشان دهم، نمی

هاشون حتما شحالم. آقا گودرز کنار بچهخیلی خو-

 حالشون بهتره. 

افرا هم حرفم را تایید کرده و دقایقی بعد همگی 

داخل رواندازی که طاهر روی ایوان پهن کرده بود 

 خوردیم.صبحانه می

تم دانسای بود که نمیاما تمام فکر و ذکرم درگیر آینده

 باید چه کنم! 

ک افرا جمع کرده و چیزی از صبحانه نفهمیدم. با کم

برایم  ظروف را شستیم. اما این بین رفتار افرا هم
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گرفت و نه اهل عشوه و جالب بود. نه خودش را می

 تعارف بود.

ی کوچکی از داخل کابینت بیرون کشیده و به قابلمه

میزغذا خوری نشسته  افرایی که روی صندلی و پشت

 بود گفتم:

درست کنم.  خوام یکم سوپ برای آقا گودرزمی-

 کنه.غذای سنگین حتمی اذیتشون می

با حرفم گوشی را خاموش کرده و کناری گذاشت. 

 احترامش را دوست داشتم!

آره حتما منم خیلی دوست دارم دستپختت رو -

کرد! خب بخورم. دیشب که طاهر خیلی تعریف می

من دیشب ساعت یازده بود اومدم اینجا و براشون 

 ر گفت کلی کتلت خوردن!غذا آورده بودم اما طاه
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 لبخند خجلی زدم.

 لطف دارن، خداروشکر که خوب از آب دراومده.-

۱۴۳ 

تمام وقتی که در حال آماده کردن سوپ بودم، افرا هم 

کرد. خودش گفت که کنار دستم ایستاده و نگاه می

سی و سه ساله است و بیشتر وقتش را صرف درس 

داری پرداخته و هخواندن و کارش کرده و کمتر به خان

خواهد بعد از ازدواجش خودش را سرگرم حال می

داری کند. در حالی که به گمانم گرفتن کارهای خانه

 این تصمیم کار آسانی نبوده!

دونی چرا آقاگودرز، آقا طاهر راستی افراجان شما می-

دونه؟ چیزی در این رو مقصر فوت محبوبه خانم می

 دونید؟باره می
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 داری زد.چندان جانلبخند نه 

 دونم طاهر برام گفته.آره می-

ی حرفش وقتی سکوت من را متوجه شد در ادامه

 گفت:

خدا بیامرز محبوبه خانم گویا کمی مشکل قلبی -

ه رفتسری انجام آزمایشات میداشته. باید برای یک

دکتر اما خب طاهر سرگرم کارش شده و آقا گودرز 

کرده بود که فراموش  هم به طاهر سپرده بود و تاکید

نکنه، خود آقا گودرز هم منزل نبوده، دیگه محبوبه 

گیره. چون کسی هم خونه نبوده خانم هم قلبش می

آد خونه و کنه. وقتی هم که آقا گودرز میفوت می

 رنگ و رو موندهبینه محبوبه خانم فوت کرده و بیمی

رسه و مابقی شه. بعدش هم که طاهر میشوکه می
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. برای همین آقا گودرز طاهر رو مقصر ماجراها

 آد.شون کدورت پیش میدونه و بینمی

د شوم. شای"ای بابایی" گفته و مجدد سرگرم کارم می

کسی مقصر این ماجرا نباشد، شاید قسمت محبوبه 

طور بوده. شاید هم اگر برای طاهر کار خانم هم این

آمد و زودتر به داد محبوبه خانم واجبی پیش نمی

دند کررسیده هیچ کدام اتفاق تلخی را تجربه نمیمی

اما مثل همیشه زندگی راه خودش را پیش رفته و به 

 اما و شاید و اگرها کاری ندارد...

من و افرا سرگرم صحبت و غذا پختن شده بودیم و 

طاهر هم سرگرم گپ و گفت با آقاگودرز داخل 

ا افتاد، طاهر رها میحیاط. گاهی وقتی نگاهم به آن

دیدم که دست پدرش را گرفته و حین نوازش می
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کرد با صحبت کردن توجه او را کردن آن سعی می

 معطوف خود کند. 

درواقع واقعیت امر این بود که آقا گودرز احتیاجی به 

 خواست که به پایپرستار نداشت فقط کسانی را می

اش بنشینند. کمی نازش را حرف دلش و خواسته

. آدمی که ها بگوینداز خاطرهبخرند و کمی برایش 

تر. رحمشود و دلتر میرود دل نازکسنش باالتر می

ی خودش را هم ندارد اما تمام دیگر حتی حوصله

دهد. آقا گودرز هم از حواسش را پی پیرامونش می

این قاعده مستثنی نبوده. او فقط دلش محبوبه خانمش 

م رخواست. حال که نیست باید با خاطراتش گرا می

کنم و آقا گودرز را هم به شد. کاری که من میمی

 همان شیوه دلگرم کردم...
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امروز با وجود افرا و طاهر کار کمتری داشتم. با افرا 

تقسیم وظایف کرده و طاهر خودش به آقا گودرز 

کرد و آن بین هم با اصرار زیاد شماره رسیدگی می

 اها گرفت. بکارتم را برای پرداخت مبلغ خرید گل

کار را اینکه با کمال میل و به خواست خودم هم این

 کالم بود! انجام داده بودم اما حرف طاهر هم یک

ساعت نزدیک به شش بود که خداحافظی کرده و از 

ها بیرون زدم. دو ساعتی وقت داشتم ی یاحقیخانه

برای رفتن به بهداشت تا قبل از بسته شدنش! اما 

 کرد.نشینی میبه عقب نوعی وهم و ترس من را وادار

داد! هر انگار زنگ یک هشدار در ذهنم مدام آالرم می

ر شدم پاهایم بیشتچه بیشتر به بهداشت نزدیک می

شدند و در همین هنگام هم مدام نذر و نیاز سست می
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کردم که هیچ چیز نباشد به جزء یک عقب افتادن می

ی زمان عادت ماهانه. به جز بر هم ریختگی ساده

شود به هایم و اصال هر چه که مربوط میمونهور

 نامرتب شدن عادت ماهانگی!

۱۴۴ 

نفسم زمانی یکی در میان شد که من مقابل در ورودی 

بهداشت ایستادم. چادرم را بیشتر دورم کشیده و کف 

ای دستانم به عرق نشسته بود. برای انجام کار ساده

 آمده بودم اما...

د ساختمان تک طبقه کالفه هوفی کشیده و وار

تم رفبهداشت شدم. وقتی سمت میز منشی دکتر می

نگاه چند نفری را هم به روی خودم احساس کردم اما 

 دادم.نباید چندان اهمیت می
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مقابل میز ایستادم و کمی خم شدم. حواس دخترک 

 معطوفم شد.

 سالم خسته نباشید خانم دکتر پذیرش دارن هنوز؟-

 حالت نگاهم کرد.بی

 م بله کارتون چیه؟سال-

ام راه گرفته و در لبم را تر کردم. عرق از کنار شقیقه

 ام محو شد.روسری

 زمان پریودم عقب افتاده.-

هر دو دستش را روی میز گذاشت. خودکار بیک آبی 

اش باال و پایین رنگ میان انگشت میانی و اشاره

سه سالی از -خورد دوشد. دخترکی که به او میمی

 تر باشد.خودم کوچک
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 تاریخ آخرین پریودیت کی بوده؟-

ای چشم بستم. برای تمرکز کردن و فکر برای لحظه

کردن. دقیقا یک روز قبل از روز جشن عقدم تمیز 

 شده بودم.

 چشم باز کردم.

 دو ماه قبل.-

 چشمانش گرد شد و متعجب گفت:

ای عقب انداختی و با این حساب یه ماه و خورده-

ای شاید خب! اصال تست بتا االن اومدی؟ حامله

 چک؟بیدادی؟ بی

 ام کامل به عرق نشسته بود.حاال پیشانی
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نه ندادم! من پدرم و نامزدم فوت شدن به تازگی، -

 اینه که کامال بهم ریختم. 

رنگ نگاهش غمگین شد. نچی کرد و بعدش هم 

 تسلیتی گفت.

 خب ببین با نامزدت رابطه هم داشتی؟-

دادم. حواسم مانده بود پی چند بزاق دهانم را قورت 

 زنی که روی صندلی نشسته بودند.

 بله.-

نگاه دخترک طور دیگری شد. شاید انتظار چنین 

 حرفی را نداشت!

سر خم کرد و کشوی میزش را بیرون کشید. 

 طور هم گفت:همان
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ا چک یه امتحان کن بعد بیبیخب فعال برو با این بی-

هم به من بگو که برو پیش خانم دکتر. کد ملیت رو 

ای چیزی داری؟ پرونده پزشکی وارد سیستم کنم.

 ای.مشکلی، بیماری

 نفسم را سخت و سنگین بیرون فرستادم.

 نه ندارم.-

چک در دستم مثل یک بیکمی بعد در دستشویی بی

کرد! شهامت امتحان کردنش بمب کار نشده عمل می

دانستم قرار نیست جواب را نداشتم و انگاری می

 خوبی را دریافت کنم! 

اما خب قرار هم نبود تا آخر خودم را حبس این 

 دستشویی بودار کنم. 
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دست بکار شده و کمی بعد با دیدن دو خط قرمز 

 پررنگ دنیا روی سرم آوار شد...

ی شاهرخ را در بطنم داشتم و حال حامله بودم... نطفه

 ریختم؟باید چه خاکی بر سرم می

 کردم؟پدر چه میی بیحال باید با این بچه

۱۴۵ 

ای به در سرویس دانم چه میزان زمان برد اما تقهنمی

 بندش صدای همان دخترک.خورد و پشت

خانمی حالت خوبه؟ اگه کارت تموم شده بیا بیرون -

 ست اون تویی!لطفا. بیست دقیقه

چشمانم را با درد بسته بودم. اما اشک از میان 

 .ریختندروی صورتم می هایم راه باز کرده وپلک



 

Romanzo_o 934 

های سنگینی آویزان کردم به پاهایم وزنهگمان می

 اند که توان قدم از قدم برداشتن را نداشتم.کرده

 کردم؟حال باید چه می

لبم را آنقدر گزیده بودم که تردید نداشتم به حتم 

توانی و سختی در مرده خواهد شد. با بیخون

رک گفتن نبود. دختدستشویی را باز کردم. احتیاج به 

 خیلی خوب پی به احوالم برد.

چکی که در دستم بود از قسمت تمیزش گرفت بیبی

 و نگاهی به آن انداخت، زیر لب گفت:

 وای...-

. همین دقایقی او هم پی به وخامت حال و روزم برد

دانست پیش گفتم که نامزدم فوت کرده! او هم می

م درد منه روزهای خوشی در انتظارم نیست... او ه
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شوهر را فهمیده بود. ساعدم را به جهت کمک بی

 گرفت.

 گه.بیا بریم پیش خانم دکتر ببینیم چی می-

 خواست بگوید؟ چه می

 کوبید...تر روی صورتم میام را محکمحاملگی

رفتم انگاری، خودش من همراه دخترک شدم. راه نمی

 کشید سوی اتاق دکتر.را می

ای بعد هر دو وارد اتاق ثانیهای به در زد و ضربه

 معطلی گفت:شدیم. دخترک بی

خانم دکتر همون خانمی که ازشون گفتم مشکوک به -

 بارداری هستن، ایشونن...
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کمی مکث کرد و با صدایی نه چندان قرص زمزمه 

 کرد:

 نامزدشونم... فوت شده.-

 خانم دکتر خیلی خبی پچ زد و رو به دخترک گفت:

 یوان آب قند درست کن بیار.زحمت یه لنورا بی-

همان دخترک که حاال فهمیدم اسمش نوراست 

چشمی گفته و از اتاق بیرون زد. خانم دکتر بلند شد 

 . دست میان دو کتفم گذاشت.و سمتم آمد

بشین روی این صندلی عزیزم، رنگ به روت -

 نمونده.
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نشستم و به این فکر کردم که اگر روزی شاهرخ خبر 

العملی نشان شنید چه عکسمی باردار بودنم را

 کرد؟شد؟ چه میشد؟ شوکه میداد؟ خوشحال میمی

 چند سالته عزیزم؟-

 دانم شاید...مهم بود؟ نمی

 لرزید...صدایم می

کمرم انگاری از این درد قوس بیشتری برداشته بود. 

داخل سرم گویی بازار مسگرها بود... حاال با این 

خانواده شاهرخ اگر مصیبت چه کنم؟ خانواده خودم، 

بویی ببرند؟ اگر انگ دیگری رویم بچسبانند؟ اگر... 

 اگر...

 بیست و پنج...-



 

Romanzo_o 938 

اش را از پشت میزش بیرون کشید و مقابل من صندلی

گذاشت. توپول بود و قد بلندی هم داشت. صورتش 

-خورد چهلبه اندازه آرایش داشت و شاید به او می

 وپنج ساله باشد. چهل

 ست. روی صندلی نش

ت خبر بدی.  خب با این وضعیت باید به خانواده-

قبلش بخواب روی اون تخت تا صدای قلب بچه رو 

بشنوم، بعد اون هم باید بری آزمایشگاه و آزمایش 

بینم حال و روز خوبی خون بدی. البته االن چون می

ونم تخوام ببینم مینداری برای اطمینان بیشتر می

ولی در کل تو این  صدای قلبش رو بشنوم یا نه

 . اوضاع باید کسی کنارت باشه
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های داغم روی صورتم روان شدند. باز هم اشک

 گفتنش از زبان خانم دکتر آسان بود... 

 گفتم؟چطور باید به کسی می

 شد؟ اصال مگر می

کار خالف شرع نکرده بودم اما از اتفاقات بعد گفتن 

 این ماجرا هراس داشتم...

 انستم خونم در شیشه خواهد شد...داتفاقاتی که می

۱۴۶ 

در اتاق باز شده و نورا با چند قدم کوتاه خودش را به 

 کنارم رسانده و لیوان را مقابلم گرفت.

 بفرمایید.-
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 دانملیوان را گرفته و میان دستم نگاه داشتم. نمی

تشکر به زبانم آمد یا نه اما وقتی سر باال گرفتم 

دکتر اشاره زد به لیوانی که دخترک درون اتاق نبود. 

 کرد.در دستم سنگینی می

 بخور بذار فشارت میزون شه یکم.-

ای نوشیدم اما مواد مذابی بود که گلوی و نای و جرعه

ام را به آتش کشید! تمام اعضای جوارح درونی

 خنکایش گویی برعکس عمل کرده بود. 

کمی دیگر خورده و لیوان را بدست خانم دکتر دادم. 

دیدم. ترین زن روی زمین میم را حال مفلوکخود

خواهد هر چه تالش کند برای بقای زنی که می

زندگی اما گویی قرار است هر بار یک مشکل به 
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اندازه یک سیاه چاله قطور مقابل پایش باز شود و من 

 را درون خودش ببلعد. 

لحظاتی که روی تخت خوابیدم تا خانم دکتر صدای 

کردم که اصال آن نطفه ن فکر میقلب را بشنود به ای

به چه اندازه است؟ قلبش تشکیل شده که خانم دکتر 

قصد شنیدن آن را دارد؟ و منی که هیچ دانشی در این 

زمینه نداشتم. به جزء حاملگی فرگل که هر دم دست 

کشیدم تا بتوانم حرکات طفلش را روی شکمش می

 بعد خودم چه کنم؟احساس کنم حاال قرار بود ِمن

تمام  کردم یاداشتن این بچه فکر می اصال باید به نگه

 گرفتم؟هم و غمم را برای نابود کردنش بکار می

ی بارههای خودم غرق بودم که به یکدر واگویه

 صدای کوبش من را بخودم آورد...
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 خدای من قلب داشت...

 تشکیل شده بود؟ 

 کردم؟پدر چه میگناِه بیحاال با این موجود بی

ای فرا گرفت. اشک از چشمانم م را رعشهبدن

 ریخت. گوله پایین میگوله

 کردم...هق میلرزید و در گلو هقهایم میلب

 خدایا بس نبود این همه مصیبت؟

ها را بر سر من نازل کنی؟ روا ی مصیبتبنا بود همه

 بود این میزان از درد و رنج؟ 

 چرا؟ چرا من...؟

 احتماال شش یا هفت عزیز دلم، قلبشم تشکیل شده.-

 ست...هفته
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 وای من... وای من... وای من...

سری واجب شد پرونده بارداری تشکیل بدی. یک-

 هم آزمایشات و...

 من شوهرم مرده و این بچه...-

چو منی که میان حرف او او هم میان حرفم پرید، هم

 پریده بودم...

ی تو گیری اما این بچهدونم چه تصمیمی مینمی-

ت قلب داره، قلبشم ماشاءاهلل خیلی خوب داره شکم

گم که گناه کبیره نکن... گرفتن نفس، زنه. فقط میمی

جون کار من و تو نیست. خود اون باالیی صالح دیده 

 حتما! االنم پاشو.
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کمی بعد باز هم روی آن صندلی نشسته و دکتر درون 

نوشت و من گویی در این دنیا ای چیزهایی میبرگه

 .نبودم..

 چرخید انگاری...ی من نمیاین دنیا چه روی پاشنه

 برگه میان دستم حکم مرگم را داشت گویی.

 ام. حکم پایان زندگی

 ها... ها و قضاوتحکم حرف شنفتن

 ها...حکم انگ چسباندن

 حتی حالل خدا را هم برایم حرام خواهند دانست.

ام. اسمش شاهرخم حاللم بود، شوهر قانونی و شرعی

ام است و مهر عقدمان هنوز خشک شناسنامه داخل

 نشده انگاری.
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 ای که به سویم روانه خواهد شد چه کنم؟با هجمه

 دردم را به که بگویم؟

 ی در رحمم چه کنم؟با بچه

 خدایا...

۱۴۷ 

 با حالی خراب و قلبی منقلب روانه خانه شدم.

ای که مامان منتظرم بود. منتظر دختری که گمان خانه

کرد دختر است و فقط نامزدش مرده. اما حقیقت می

ها بود. من دختر نبودم. نامزدم، شوهرم تر از اینسخت

ی شوهر بود. با هم خوابیده بودیم و حال من نطفه

کردم. نه توان گفتن ام را در رحمم حمل میمرده

العملش. نه راه پس داشتم و نه توان دیدن عکس

ارای راهی هموار داشتم و نه راه پیش. نه فکرم ی
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داشت و نه وجودم تحمل این اتفاق را! قرار نبود 

قرار بود جواب دو خانواده  جواب یک نفر را بدهم.

را بدهم و بعد از آن جماعتی را. قرار بود برای کار 

 ام هزاران جواب پس بدهم.ای که کردهشرعی

شان باشم. قرار بود پاسخگوی سواالت ریز و درشت

برای دختران محله باشم. قرار بود زنی ی عبرتی آینه

را با انگشت نشانه خواهد گرفت و  شوم که جامعه آن

برای گرفتن حقم هزاران راه را رفته و برگشت 

 بخورم...

 ها را تحمل کنم!تر از اینقرار بود خیلی سخت

فقط چون با شوهرم در دوران نامزدی خوابیده بودم. 

 . هر چند پر بیراه همعرفی که در افکار جا افتاده بود

ست اما من و نبود. دوران نامزدی مدتی برای آشنایی
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ها مان بیشتر از این حرفهایی قلبشاهرخ گره

محکم بود. من و شاهرخ هزاران تصمیم و رویا 

 داشتیم...

 من و شاهرخ...

رفتم. حال شاهرخ نبود و من یک تنه باید جلو می

 آوردم...تاب می هایک تنه در مقابل تمام این سختی

به سر کوچه رسیدم. جلوتر رفتم و مقابل در خانه 

ایستادم. نگاهم به آگهی ترحیم بابا و شاهرخ افتاد. 

چقدر حال که به وجودشان نیاز داشتم نبودند. دست 

شان را لمس کنم و روی عکس هردویدراز می

 اش کردم.کنم. درد داشت حرفی که زیر لب هجیمی

 کار کنم؟من چیشما بگین االن -
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قبل از اینکه من در حیاط را باز کنم، در باز شده و 

مامان با چادری مشکی که قامتش را در بر گرفته بود 

 ظاهر شد.

 ای با تعجب بود.نگاهش به من برای لحظه

 ِا فتانه؟ -

ای که . دو آگهیها پایین افتاددستم از روی آگهی

 خودم خواستم روی دیوار باقی بماند.

 بود حال نقش بازی کنم... اما... سخت

 سالم مامان... کجا؟-

چادرش را بیشتر روی صورتش کشید و بیشتر خیره 

 نگاهم کرد. ناراحت بود و این کامال مشخص بود. 

 تو خوبی؟-
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. کمی هم نگران صدایش آرام بود. کمی هم هول کرده

 و کمی هم...

دستم بند دیوار کنار در شد. حالت تهوع باز هم به 

هایم برای سراغم آمد. چرا زودتر نفهمیدم حالت تهوع

 چیست؟ 

 خورد.ام پیچ میآب دهانم را پایین فرستادم. معده

 خوبم مامان... خوبم...-

نفس آه مانندش را بیرون داد. نگاه دزدید و نگاهش 

 خورد.زی میپایین افتاد. چادر مدام میان دستش با

دیگه نیا تو خونه، بیا با هم یه توک پا بریم خونه آقا -

 تیمور.
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به حرفی که شنیده بودم چندان اطمینانی نداشتم. 

های دکتر. پر بود از هایم هنوز پر بود از حرفگوش

 های محکم...آن صدای قلب... پر بود از تپش

 اونجا برای چی؟-

چادرم را صدایی زدم. دور از چشم مامان عق بی

 سه بار دیگر هم عق زدم...-مقابل دهانم گرفته و دو

هی بابا چی بگم از این زمونه... چی بگم از این -

 مصیبتا که تمومی نداره...

شدم اما دلم نباید ناراحت و نگران آن خانواده می

 شور زد. به هول و وال افتاد...

 شده خب؟مامان بگو چی-

 گین پچ زد:نگاه باال کشید و در چشمانم غم
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 دختر آقا تیمور... خودش رو کشته...-

. فکرم پیش دختر بزرگ باز مانددهانم از حیرت نیمه

آقا تیمور، بتول رفت. اما مانند خط بطالنی روی فکرم 

 کشید.

دونم واال دختر کوچیکه آقا تیمور، سودابه... نمی-

 چی بگم پرپر شد...

۱۴۸ 

ور این یکی را کشید. چطهایم سوتی ممتد میگوش

ای که قریب به کردم؟ سودابه؟ همان سودابهباور می

یک هفته پیش با او صحبت کرده بودم؟ خودش را 

 کشته بود؟ اما چطور؟ 

مامان دستم را گرفته و خودش را درون کوچه کشید. 

 در را بست. 
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واال وقتی منم شنیدم حال تو رو پیدا کردم. دیگه  -

 ا شد. سومین عزاست... عزا پشت عز

بیا بریم مادر... بیا بریم یه فاتحه بفرستیم و برگردیم. 

دختر خودش رو کشت دیگه ندونست چه گناه 

ای برا خودش به جون خرید... دیگه سه و هفت کبیره

 هم براش گرفتن جایز نیست...

داشتم اما تمام خاطرات در ظاهر کنار مامان قدم برمی

یانی تلخ و چو فیلمی با پامشترکم با سودابه هم

 شد.انگیز در ذهنم تداعی میغم

ام ی تلخ زندگیدانستم حال باید به کدامین واقعهنمی

 شان مرهمشان فکر کنم؟ برای کدامبها بدهم؟ به کدام

 شوم؟ 
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ی سودابه مدام در ذهنم پر تکرار بود و صدایش چهره

 شد. هایم اکو میدر گوش

گناه زد و از مامان گویی برای خودش حرف می

گفت اما من در همان چند نابخشودنی خودکشی می

دقیقه قبل جا مانده بودم. مقابل در خانه و خبری که 

هایم رسیده بود. انگار باید با دو چشم خودم به گوش

کردم اما حتی دیگر تحمل شنیدن دیدم تا باور میمی

ها را نداشتم. دیگر تحمل ناله، زاری، شیون و ضجه

اتم زده را نداشتم... تحمل خیلی های مدیدن چهره

چیزها را نداشتم اما مگر برای این زمانه فرقی هم 

 شان رسیدیم.ی تنگ و باریککند؟ به سر کوچهمی

شان ایستاده تعدادی پسر جوان و مرد مقابل در خانه

ی سیاه باالی در و کنار دیوار را بودند. دو پارچه
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ه کردم که سودابپوشانده بود و حال انگار باید باور می

هم رخت سفر آخرت بسته و کوچ کرده اما برای 

 چه؟

اش را چه چیزی بوده که حاضر شده قید زندگی

 بزند؟ 

پیچید و مو به تنم ها تا داخل کوچه میصدای شیون

سن و ای که همشد. قرار بود برای سودابهسیخ می

ه از ای کسال خودم بود فاتحه بفرستم؟ برای سودابه

 دبیرستان با هم بودیم؟ چطور باور کنم؟دوران 

شان مامان سالمی زیر لبی گفت و با رسیدن به خانه

مردها تک و توک جواب دادند و کمی از مقابل در 

های مادر سودابه را واضح . صدای ضجهکنار رفتند

 شنیدم...می
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داخل حیاط شدیم و من آقامیرفتاح را دیدم. شکیب و 

 ن را هم...شایان را هم. دو دانادشا

کردیم نگاه پایین انداختم. از کنارشان که عبور می

مان را با جواب مامان سالم و تسلیتی گفت و من هم.

 احترام شنیدیم.

ای به این فکر کردم که اگر بفهمند اما برای ثانیه 

 کنند؟ اگر...ی شاهرخ را باردارم چه میبچه

تون س نفس عمیقی کشیدم. فکر به هر اتفاقی از آینده

 انداخت...بدنم را به رعشه می

ها شلوغ شده بود. بوی روی ایوان هم از وجود زن

داد. حلوا و عود در هم ادغام شده و دلم را پیچ می

 ام گرفتم.چادرم را باال گرفته و مقابل دهان و بینی

 آوردم...صدایی زده و انگار جانم را باال میهای بیعق
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های را درآورده و از پلهمان هایهمراه مامان کفش

ایوان باال رفتیم. صدای قرآن خواندن از ضبطی پخش 

ها بیشتر شده بود. مامان شد و حاال صدای گریهمی

ی حریر مقابل در جلوتر از من قدم برداشته و پرده

ورودی را کنار زد. تعداد زیادی زن داخل خانه بودند. 

ه شایستخانم، سپیده، شبنم و ها فرنگیساز میان آن

زود به چشمانم آمدند. همراه مامان به رسم ادب اول 

سراغ مادر سودابه رفته و تسلیتی گفتیم و بعد آن 

سراغ اهل و عیال آقا میرفتاح. چقدر در نظرم زود 

. چقدر انگاری حال بیشتر غریبه شده گذشته بود

 ...بودیم

۱۴۹ 
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 ای از اتاق بنشینم کهخواستم کنار مامان گوشهمی

 خانم به کنارش اشاره زد.فرنگیس

 بیا اینجا فتانه مادر.-

نگاهم به مامان افتاد که نامحسوس اشاره زد تا بروم. 

ها نشست و من هم کنار خودش کنار یکی از همسایه

فرنگیس خانم جاگیر شدم... هنوز چادر روی پاهایم 

 مرتب نکرده بودم که مادر سودابه با ناله و فغان گفت:

دی چه به سرم اومد؟ دیدی دختر دسته گلم فتانه دی-

پرپر شد؟ دیدی خاک بر سرم شد؟ ای خدا... رخت 

م رفت... عروسی تو تنش ندیدم... ندیدم و بچه

هام رفتن ای خدا... شاهدم روونه زندون شد بچه

م فتانه... فتانه... یسال آالخون واالخون شد بچه
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 مم پای عشق یکی دیگه رفت... روی خوشسودابه

 هام... ای خدا دردمو به کی بگم؟ ندیدن بچه

بتول دختر بزرگش که صورتش سرخ بود از هجوم 

 هایش با لیوانی آب باالسر مادرش شتافت...اشک

و دردت به جونم... مدارا کن... مامان بخور این آب-

آبروداری کن. جیگرمون سوخت اما هیچی نگو... 

 امان...بذار تو خودمون خفه بشیم... آبرو نبر م

 کرد و من... هق میهق

هایم سرازیر شده بود. سودابه چه کرده و من اشک

کشید؟ بخاطر همین بود؟ عشق شوهر من را یدک می

ی نتراحت و مغمومش را خودکشی کرده بود؟ چهره

های در روز جشن عقدم بیاد دارم. نگاه

 اش... توزانهکینه



 

Romanzo_o 959 

رادرش حتی تردیدی ندارم من را طعمه کردن برای ب

نصیر هم کار خودش بوده اما با این حال دلم برای او 

کردم و ابدا چنین روزی را شد. ترحم میآب می

خواستم اما روی شوهرم غیرت داشتم برایش نمی

 اش.حتی برای مرده

سودابه راه اشتباهی را پیش گرفته بود. راهی که 

بست خورد درست مثل برادرش شاهد. صدای بن

هایم کنار گوشم ریختن میان اشک فرنگیس خانم را

 شنیدم.

فکر این حرفا رو نکن مادر. خدا به آدمی عقل داده. -

 خدا رحمتش کنه سودابه رو اما کار درستی نکرد.
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با چادر اشک روی صورتم را پاک کردم. هیچ نگفتم 

و فرنگیس خانم با دلتنگی زیاد و با صدایی گرفته 

 گفت:

انگار ناراحت بود، دیشبی خواب شاهرخم رو دیدم. -

ترسید فقط یادمه پریشون حال شایدم از چیزی می

 بود...

 شاهرخ... آخ شاهرخ...

زودتر از من پی به احواالتم برده بود. باید چه 

 کردم؟می

 رخم خیره شد.سرش را کنار کشید و به نیم

رسی مادر؟ چرا انقدر ضعیف و نزار به خودت می-

م حتمی نگران حال و روز تو شده شدی؟ شاهرخ بچه

 که اونجور به خوابم اومده. 
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آخرین باری که فرنگیس خانم به همراه آقامیرفتاح و 

مان آمده بودند چندان رفتارمان چنگ به شایان به خانه

، بودندزد آن هم وقتی فهمیدم برای چه آمده دل نمی

 دم.مانبه هر انتخابی بود که کرده بودم و پایش هم می

 سر چرخانده و نگاهش کردم.

 من خوبم فرنگیس خانم. نگران نباشید.-

ام را نشان نگاهش روی صورتم اما خالف گفته

داد. من خوب نبودم، اصال هم خوب نبودم و می

 کردم...تظاهر به خوب بودن می

 از رِخ جاناِن خود کردمها با جاِن خود دور چه

 مگر دشمن کند اینها که من با جاِن خود کردم

 طبیبم گفت درمانی ندارد درِد مهجوری
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 گفت! خود را کشتم و درمان خود کردمغلط می

 مگو وقتی دل صد پاره ای بودت کجا بردی 

 کجا بردم ز راه دیده و درماِن خود کردم 

 اش از سرگذشِت منز سر بگذشت آب دیده

 کردم خود گریان ٔ  به هر کس شرح آب دیده

 ز حرف گرم وحشی آتشی در سینه افکندم 

 به او اظهاِر سوز سینه سوزاِن خود کردم 

 #وحشی_بافقی

۱۵۱ 

کمی بعد همراه مامان و اهل و عیال آقامیرفتاح داخل 

خانم صحبت حیاط ایستاده بودیم. مامان و فرنگیس
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شبنم و شایسته گرفته کردند و من تنگ در آغوش می

 شدم.می

شایسته بود که بینی باال کشید و چادر روی صورتش 

 تر کشید و پچ زد:پایین

دی انگار بخدا که بوی عطر داداش شاهرخم رو می-

شه. داغ جوون فتانه. داغ دلمون هیچ وقت سرد نمی

 دیدن سخته، خیلی سخت...

از آغوش شبنم هم بیرون آمده و شبنم حین گرفتن 

 ستم با نگاهی مملو از مهربانی به رویم گفت:د

تو هنوزم زن داداشی برام. زن شاهرخ. درسته کوتاه -

ی اینا یه گم کاش همهبود اما کلی بود و هنوزم می

ای دونم کدوم شیر ناپاک خوردهخواب بود. نمی

مونه. بیشتر از عشقتون رو چشم زد اما دلم خون می



 

Romanzo_o 964 

درسته دیگه داداشم همه ما هم برای تو. فقط بدون 

نیست اما ما هستیم، هر کاری بود، هر جا احساس 

 کردی کم آوردی ما هستیم.

فشرد... با این بغض سخت و محکمی گلویم را می

 حال لبخندی زدم.

 برام عزیزین مثل خواهرهام. -

کمی بعد خداحافظی کرده و با مامان پا درون کوچه 

دای ی با صبارهگذاشتیم. از خم کوچه گذشتیم که یک

 شایان سر چرخاندیم.

 خانم!حاج-

جا خوردن مامان را دیدم. خودم هم دست کمی از او 

 نداشتم اما شایان چه کاری داشت؟
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 نگاهی گذرا سمتم انداخت و مامان گفت:

 جانم پسرم چیزی شده مادر؟-

با تانی نگاه از من گرفت و در جواب مامان دستی به 

 موهای پرپشتش کشید.

رسونمتون. پاتون درد کنید خودم می لطفا صبر-

 کنه.می

 لبخند مامان را دیدم و بجای او جواب دادم:

 ریم.ممنون آقا شایان خودمون آروم آروم می-

اما شایان نگاهش به مامان بود و انگاری حرف من را 

 نشنید.

آرم. هوا تاریکه جا بمونید االن ماشین رو میهمین-

 ممکنه مزاحمتون هم بشن.
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گفته بود، قاطع هم. منتظر جواب ما نماند با جدی 

ای هایی بلند در تاریکی خیابان پیش رفت و سایهقدم

 ای به دستم زد.شد. مامان سلقمه

کنی؟ حاال این بنده خدا پیدا دختر چرا آبروریزی می-

خواد من چالق رو برسونه بد شده؟ خودتم شده می

من  که حال و روز درست درمونی نداری و بدتر از

 تو راه رفتن درمونده شدی. 

هیچ نداشتم بگویم در مقابل غرولندهای مامان. 

ام ام را با درهم کردن چهرهسکوت کردم و کالفگی

ای نکشید که ماشین شایان مقابل دقیقه بروز دادم.

مان توقف کرد. ماشینی که با آن همراه شاهرخ پای

 روزهایی را سر کرده بودیم.
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اشین را دور زد و در عقب را باز شایان پیاده شد. م

 کرد. کناری ایستاد. 

 خانم.بفرمایید حاج-

مامان تشکری کرد و دست روی در ماشین گذاشت، 

باره گویی چیزی یادش قصد نشستن داشت که یک

 آمده باشد گفت:

اوا خاک به سرم... هیچ حواس برام نمونده که... -

 پسرم پس خانواده خودت چی؟

 بی زد.شایان لبخند محجو

 نگران نباشید حاج خانم ماشین هست. -
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ار پسرمی" گفت و سو مامان با خیالی آسوده "پیر بشی

شد و من هم کنارش. شایان در ماشین را به آرامی 

 بست و مامان قبل از سوار شدن شایان گفت:

مونه، عمرش شبیه خدابیامرز برادرش شاهرخ می-

 مثل اون نشه.

 بودندقدر هم شبیه میسر سمت شیشه چرخاندم. هر 

 شد...کس برای من شاهرخ نمیاما هیچ

۱۵۱ 

 ی کشف دارد.*"عشق لحظه

 شود فراموشش کرد.نمی

حتی اگر آن عشق تمام شده باشد، از یادآوری 

آید. تا یادش ی کشفش مثل زخم تازه خون میلحظه
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ای افتی مثل اینکه همان موقع خودت با کارد زدهمی

 .."توی قلب خودت.

من چنین بودم و از یادآوری شاهرخ گویی قلبم 

شد. چیزی وجود نداشت که مانعی برای نوَنوار می

فراموش کردن شاهرخ از ذهن و وجودم باشد. مگر 

کند؟ مگر چندبار آدم چندبار عشق اول را تجربه می

ها عشقی شوند؟ شاید بعد از اولینها تکرار میاولین

ا غوبیتش باالتر باشد امپدیدار شود که کیفیت و مر

شود مثل اولینی که قلب لرزید، دست و پا لرزید نمی

شان برای بار ها تمامیو وجودت گرم و سرد شد. این

تر شود، اول است. بار دوم شاید آدمی عاقل

احساساتش را کنترل کند و شایدهای دیگر اما من 

ها... خوش بودم به تکرار خوش بودم به همان اولین
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های تکراری و از بر شده. پر بودم از عشق و خاطره

دیدم. من حتی در خواب بارها و بارها با خالءای نمی

شدم و با او همراه بودم. حال منه شاهرخ تکمیل می

ر از توانستم شریکی غیدیوانه با این تفاسیر چطور می

 شد؟ شاهرخ را برای خودم انتخاب کنم؟ چطور می

دار تشکر کرد و جانبا رسیدن داخل کوچه مامان 

 دانم من هم تشکری روی لبانم آمد یا نه.نمی

پیاده شدم و مامان هم. ماشین را دوری زدیم که 

 شایان پیاده شد. مقابل در خانه ایستادیم.

ممنونم پسرم خدا خیرت بده، خیر از جوونیت -

ببینی، خدا برادرت رو بیامرزه. دیروقته وگرنه به یه 

 کردم.استکان چای دعوتت می

 شایان موقر سر پایین گرفت.
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 لطف داری حاج خانم. کاری نکردم وظیفه بود.-

دل کردم حرفی برای گفتن دارد که دلاحساس می

 کند! می

مامان که کلید درآورد و درون قفل کرد شایان هم 

مجدد لب باز کرد و با سری که حاال باال گرفته بود 

 راسخ گفت:

چند کلوم با فتانه  حاج خانم اگر اجازه بدین یه-

 خانم صحبت داشتم.

ها نشست و ی همسایهنگاهم روی در و دیوار خانه

بعد از آن چرخید و ِقل خورد و روی آگهی ترحیم 

شاهرخ نشست. چندان چیزی از آن مشخص نبود و 

ای روی دیوار سیمانی ساخته تاریکی هوا از آن سایه

 بود.
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نبود وقتی  مامان نگاهی جانبم انداخت. چندان مطمئن

 گفت:

واال چی بگم پسرم... چندان خوبیت نداره جلو در و -

 .شیهمسایه... متوجه منظورم که می

 شایان سری باال و پایین کرد.

اعت سخانم ملتفتم. اجازه بدین به اندازن نیمبله حاج-

گیرم. به اندازه چندتا خیابون باال و بیشتر وقت نمی

 پایین کردن با ماشین.

ادرش را بیشتر مقابل دهانش گرفت. مامان چ

دانستم تردید دارد و دانستم دلش آشوب بوده. میمی

 ها.ترس هم. ترس از حرف و حدیث

 چی بگم آخه... هر چی خود فتانه بگه.-
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حرصی بودم. حرصی از خودم و این قضایا که گویی 

وقت با پایان تمامی نداشتند. انگاری قرار نبود هیچ

 گشتیم.ی اول برمیخانه برسند و هر بار به

بار نگاهش کردم. تیز. تند و شاید هم کالفه و این

 مستاصل.

 اما محکم گفتم:

مشکلی نیست مامان جان، فقط امیدوارم امشب شب -

آخر باشه که چند کلوم حرف زدنای آقاشایان، برادر 

 شاهرخ جان، تمومی پیدا کنه! 

د که خواستم بدانعمدی بود نام شاهرخ را آوردن. می

اما او هم با شنیدن نام  فقط برایم برادر شاهرخ است.

 شاهرخ لب تو کشید و دست مشت کرد!
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خبی گفت و کمی بعد من روی صندلی مامان خیلی

 جلو نشسته و همراه شایان شدم!

 

................................................................... 

 *عباس معروفی

۱۵۲ 

عقب از کوچه بیرون زد و لحظاتی بعد هم از  دنده 

 محله بیرون آمدیم.

 حاال سرعت ماشین را کمتر کرد.

 شام خوردی؟-

زیر چشمی نگاهش کردم. یک دستش روی فرمان 

 بود و دست دیگرش روی دنده.
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شاهرخ هم روزی روی همین دنده دست من را زیر 

 دست خودش نگاه داشته بود...

برای اینکه اون چند کلوم کنم اومدم فقط فکر می-

 حرف شما رو بشنوم!

وار دست روی محاسنش کشید. کمی بلند مستاصل

 شده بودند و پر.

 های مقابلش بود.نگاهش اما به جاده و ماشین

حرفام حرفای جدیدی نیست. خودت خوب از -

 بری! 

با حرص در جایم تکانی خوردم. حرف زدن با شایان 

 ری.آب در هاونگ کوبیدن بود انگا
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پس لطفا من رو برگردون. چون راه به جایی -

 برن حرفای تکراری! منم جواب جدیدی ندارم.نمی

اهمیت نگاه به دارش را شنیدم و بیدم و بازدم کش

 خیابان کردم.

کشم. حتی اگه الزم باشه منم گفتم ازت دست نمی-

بقول خودت دندونام مثل موهام سفید بشه! من اجازه 

 ها بشی!ای بغیر از مقیمیاده دیگهدم عروس خانونمی

هایم تیر هایش و گویی استخواندرد داشت حرف

 ام بودند! کشید و در حال سلب کردن آزادیمی

شان بودم با این تفاوت که فقط من هنوز هم عروس

دیگر پسرشان نبود و من پایبند باقی مانده بودم! من 

 شان بودم اما فقط عروس شاهرخ!عروس
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گم عروستونم اما آقا شایان! منم می خوب گفتی-

 عروس شاهرخ! همین.

سر چرخانده و دیدم که دستش دور فرمان بیشتر 

 مشت شد!

بره. مطمئن باش قله قاف حرفات راه به جایی نمی-

آم فتانه. عاشق سینه چاکت ِت میهم بری من پی

نیستم که بگم از درد عشقته که دارم خودمو به آب و 

آد بر منکرش لعنت ازت خوشم می زنم نه!آتیش می

 ده! بفهم اینو.اما غیرتم اجازه نمی

 چو خودش حق به جانب گفتم:هم

این زندگی منه. حتی اگه بخوام تا آخر عمرم مجرد -

بمونمم بازم به کسی مربوط نیست، خیلی سخته 

 فهمیدن این موضوع؟
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کولر ماشین را روشن کرد. فشارم پایین بود و با 

های داشبورد روی وجود باد سردی که از دریچه

 وزید خیلی زود لرزم گرفت! دست و صورتم می

هم خبر باردار بودنم، هم خبر خودکشی سودابه، هم 

های حاال، نایی برایم های مادرش و هم صحبتحرف

 باقی نگذاشته بود!

ر من را از چه لحاظ کرده بود دانم خدا جنس صبنمی

 که انقدر جان سخت بودم!

۱۵۳ 

کرد صدایش از حدی فراتر گویی خیلی مدارا می

 نرود.

ها هم نیست. نه سخت نیست ولی به همین آسونی-

کنی یه محله نه چندان بزرگه! جایی که زندگی می
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آسه بری و بیای بازم آدمای مهمل باف زیاده! مثال اگه 

کردم تا زن نداشت مطمئن باش هر کاری میآقا طاهر 

بیخیال رفتن به اون خونه بشی! اگه زنش تو اون 

کرد، یا خودش صبح زود بیرون خونه رفت و آمد نمی

زد و توام شب چند دقیقه بعد اومدن آقا طاهر نمی

 موندم! زدی، مثل االن ساکت نمیبیرون نمی

ودد خنمی کیش و ماتم کرده بود. شایانی که ابدا به او

 اهل تعقیب کردن باشد! 

 من را زیر نظر گرفته بود؟ 

هایم بخار بیرون زده کردم هر آن از گوشاحساس می

 شود!و سرم دیگ بخاری می

پس به حتم بهداشت رفتن من را هم فهمیده بود. 

 نه!  شاید هم
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 ... ی شاهرخبرد من باردارم آن هم بچهولی اگر بو می

 وای...

با اینکه جا خورده بودم اما سعی کردم بر خودم 

 دادم. مسلط باشم. نباید ضعف نشان می

 ام کشیدم.زبان روی پوست لب خشکیده

 ای داره؟کنی؟ این کارا چه معنیو تعقیب میمن-

 کنی؟اصال به چه حقی این کار رو می

نگاهم نکرد و خیلی عادی، طوری که گویی خودش 

 ، ایمان زیادی دارد پچ زد:به حرفی که خواهد گفت

ره، م کجا میخوام بدونم زن آیندهبه این حق که می-

م گه دلکنه و با کی حشر و نشر داره! وقتی میچه می

خواد دستم تو جیب خودم باشه این پول از کجا می
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آد. اصال آدم طرف حسابش درست و درمون می

 هست یا نه؟! همه اینا شرطه یه زندگی نرماله. 

نم خشک شده بود. احساس کسی را داشتم که دها

خورد و توان گوشه رینگ گیر افتاده و مدام مشت می

 دفاع کردن از خود ندارد.

 وار گفتم:مبهوت و ناله

ای که من زنی؟ زندگیاز کدوم زندگی حرف می-

اصال حرف در موردش رو قبول ندارم چه برسه به 

ل قبوشکل گرفتنش. متوجهی آقا شایان؟ من تو رو 

 ندارم!

 سر چرخاند و با ابروهایی درهم شده جدی گفت:

کنی اما نه با اجبار! با دلی که یه باالخره قبول می-

 کنه. روز خودش من رو قبول می
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هایم از حیرتم فاصله افتاده بود که شایان میان لب

 ام زد!ی وجودیتر دیگری بر سیطرهضربه مهلک

یزی خواستی و اینکه اگر مشکلی هست، دکتری چ-

بری بهتره بری جاهای بهتر، بهداشت و اینارو قبول 

 کنم. ش هم مشکلی نیست پرداخت میندارم. هزینه

به تمام معنا وا رفته بودم. دیگر حتی بهداشت هم 

توانستم بروم. اگر برای کنجکاوی هم که شده نمی

پرسید به حتم که کارم زار بود. رفت و سوال میمی

رای نگه داشتن و نداشتن این بچه من حتی تصمیمی ب

نگرفته بودم. حتی هنوز باور با بودن او در بطنم 

نداشتم حال کافی بود این ماجرا درز کند به حتم که 

ی شاهرخ فهمیدند بچهتا ته ماجرا رفته و اگر می

بردند تا بچه را بدنیا بیاورم. است من را پیش خود می
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ند من دستم به گرفتاما اگر آن وقت او را از من می

 شد؟کجا بند می

۱۵۴ 

اید کردم. بنشستم و با خودم دودوتاچهارتا میباید می

ی ناخواسته درست و ام و این بچهبرای زندگی

کردم و گرفتم. باید خیلی کارها میحسابی تصمیم می

ز گرفتم اما اگفتم... باید کمک میباید به کسی می

 کی...؟

 پایین انداختم. از شایان رو گرفته و سر

من احتیاج به چیزی ندارم. خودم از پس مشکالتم -

آم. شما هم به جای تعقیب روز و شب من بر می

 بهتره به کارای خودت برسی! 
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فرمان را چرخاند و ماشین را سمت کنار خیابان 

طرف جوی نگاهی گرداندم. آن کشاند و متوقفش کرد.

ود دود موج ای بود که تقریبا شلوغ بود وآب جگرکی

از کباب کردن جگرها فضای زیادی را اشغال کرده 

بود طوری که بسرعت داخل ماشین پر شد از بوی 

 جگر کباب شده.

این بین انگاری حرفم را نشنید که با آرامش زمزمه 

 کرد:

خوریم. جا میرم چند سیخ بگیرم با هم همینمی-

 نوشابه یا دوغ؟

 وقتی صورت حیران من را دید لب زد:

 گیرم.نوشابه می-

 گفت و در کمتر از چند ثانیه از ماشین بیرون زد.



 

Romanzo_o 985 

ای بود من فراتر احوال گیج و هاج و واجم برای ثانیه

خواست با این کارها دل من را بند ها بودم. میاز این

 خودش کند؟ 

دقایقی بعد آمد. در ماشین را باز کرده و روی صندلی 

شان جگرهای سینی حاوی چند نانی که بین نشست.

کباب شده بود و دو بطری نوشابه روی کنسولی 

 گذاشت.

 ی کولر را کمتر کرد.در ماشین را بسته و درجه

ا ی رنگ به رو نداری فتانه خانم. خودم لقمه بگیرم-

 شی؟خودت دست بکار می

های شایان بود یا دانم بوی جگر بود. بوی حرفنمی

ی شاید هم بچه هوا عق زدم. آن هم با صدا!چه اما بی

طور اعالم وجود کند به خواست اینشاهرخ می
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خواست خودی نشان دهد و عمویش! شاید می

 شاید...

عق دوم را که زدم دستم را مقابل دهانم گرفته و سینی 

را پس زدم. شیشه را پایین داده و سعی کردم چند 

 فایده بود.نفس عمیق بکشم. اما بی

های حاصل از کباباوضاع زمانی بدتر شد که دود 

جگرکی وارد ماشین شد و من شدیدتر بویش را 

ماندن در ماشین دیگر جایز نبود. اگر  استشمام کردم.

کشیدم. با ماندم ماشین را به گند میکمی دیگر می

یک دست مقابل دهان و با دست آزادم در ماشین را 

باز کرده و بیرون پریدم. صدای فتانه گفتن شایان 

هایی بلند ت را مغتنم شمرده و با قدمآمد. فرصمی
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کنار جوی آب حرکت کردم. چادرم با وجود حرکات 

 رقصید...پر شتابم در هوا می

تا جایی که توانستم از آن جگرکی دور شدم و صدای 

 آمد. سرم میپای شایان جایی از پشت

مقابل جوی خم شده و هر چه که بود و نبود را باال 

 آوردم.

۱۵۵ 

نشستن دست شایان روی کمرم سخت نبود.  احساس

 مبهوت بود و حیران.

 فتانه؟ حالت خوبه؟ چرا... چرا اینطوری شدی؟-
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 توانستمدستم را باال آورده و فقط تکانی دادم. نمی

های مدوام رمق جانم را برده حرفی بزنم وقتی عق

 . بودند

 کمی بعد دستش را برداشت و حین عقب رفتن گفت:

 آب بگیرم.رم برات می-

رفت و من به این فکر کردم که حاال این اتفاق را 

چطور رتق و فتق کنم؟ چطور ماله بکشم روی حالتی 

که زیادی عیان بود و در مقابل پسری مثل شایان فیلم 

 ترین کار بود؟بازی کردن به نوعی عبث

ای فرا گرفته بود قامت صاف کردم. بدنم را رعشه

هایم را یی که استخواندیدنی! سردم شده بود، سرما

 .انگاری خشک کرده بود
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دانم با وجود هوای اول پاییز شایان چطور کولر نمی

طور لرز بدن بگیرم؟ روشن کرد که حاال من این

دانم شاید هم هوا خوب بود و این من بودم که نمی

 ام تعریفی نداشت.حال و اوضاع جسمی

 ای آب معدنی بزرگدیدم شایان را که با بطری

 اش گرفته است. آید و چهرههراسان سمتم می

 زد.تر میای که نسبت به سنش زیادی مردانهچهره

 مقابلم رسید. نفسی گرفت و در بطری را باز کرد.

دستاتو بیار جلو آب پر کن بزن صورتت. حالت جا -

 آد.می

ی لجبازی کاری که گفته بود را انجام دادم. حوصله

 برایم باقی نمانده بود. کردن را نداشتم وقتی حالی
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چندین مشت آب به صورتم پاشیده و کمی هم 

ام آرام گرفت با نوشیدم. وقتی تالطم معده

 ترین صدای ممکن لب زدم:ضعیف

 مون.و برسون خونهلطفا من-

 سوخت.بشدت می در حالی که گلویم هم

شایان هیچ حرفی نزد. اصراری نکرد و فقط سمت 

ایی بلند براه افتاد. متوجه شدم هبا قدمماشین بدون من

 که قصد آوردن ماشین مقابل من را داشت.

ها من را دور خواست از آن حجم از بوی کبابمی

ای بعد در حالی که با دقت دنده عقب کند. دقیقه

 آمد مقابل پایم ایستاد و من سوار شدم.می

توانستم بخوانم. اش نمیی گرفتههیچ چیز از چهره

گفت و فقط حواسش را به یهیچ سخنی نم
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رویش داده بود و با هر دو دستش سفت و روبه

سخت فرمان ماشین را چسبیده بود. طوری که 

 های روی دستش برآمده شده بودند!رگ

۱۵۶ 

. کردمباید به نحوی این افتضاح بار آمده را جمع می

م کردباید ذهنیت مردی به تیزی شایان را منحرف می

 نبودم از این که بتوانم.هر چند مطمئن 

انگشتانم را درهم گره زده و کمی به سمت او متمایل 

نشستم. لب تو کشیدم و با خودم در گفتن و نگفتن 

رفتم. اما خب آخرش که چه؟ باید فکری کلنجار می

 کردم.به این حالم می

خوام. ضعف کرده بودم و بوی من... من معذرت می-

 کباب حالم رو بد کرد.
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دانستم روزی سکوتش در نگاهم نکرد. نمی باز هم

 این احوال حیاتی من آزار دهنده خواهد شد. 

م دانستای منتظر ماندم اما هیچ نگفت. میچند دقیقه

بیشتر دست و پا زدنم ممکن است او را بیشتر 

مشکوک کند. صاف نشسته و سعی کردم مثبت فکر 

 جایی که بخت بد رویم خیمه زده بودکنم اما از آن

کردم با چندان پایدار نماند فکرهایی که سعی می

 خوش خیالی پر و بال بدهم!

حتی دیگر از آن سینی هم خبری نبود. شاید به 

 جگرکی برگردانده بود، شاید.

در همان سکوت من را به خانه رساند و وقتی از 

داخل شدنم مطمئن شد با نیش گازی جیغ 

 هایش را درآورد. الستیک
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 فرا رسیده بود. ترمروزگار سخت

گذرد و من روزهایم گره یک هفته از آن شب می

 خورده به تکرار ساعت و کارهایی روتین. 

کنم و روم، از او مراقبت میی آقا گودرز میخانه

با خودم و دلم یکی  گردم. هنوز همها برمیشب

ام. هنوز هم از وجود این بچه با کسی حرفی نشده

اتی که دکتر بهداشت گفته ام و هنوز هم آزمایشنزده

 گاهمهای گاه و بیام. حالت تهوعبود را انجام نداده

گذرد اند و هنوز هم روزگارم سخت میامانم را بریده

 ام با وادی سردرگمی... و عجین شده

های خواهرانه حتی دیگر هیچ شوقی برای دورهمی

آیند آن هم ساعت شش به بعد شان میندارم. هر سه

هنوز  شان را رفته باشند.هایشان مدرسهایهکه بچه
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زند. هنوز هم هم جای خالی بابا در خانه در ذوق می

ایم. هنوز هم مامان در خفا مان عادت نکردههیچ کدام

شوهر کند مثل من! هر دو بیبرای شوهرش گریه می

سوزاند و هایی که جگر میشده بودیم و نگاه

 ند...هایی که گویی تمامی نداشتپچپچ

هراس داشتم از اینکه راهی بهداشت و یا بیمارستانی 

شوم و شایان سر بزنگاه برسد. واهمه دارم از اینکه 

 ی این بچه تصمیم بگیرم. نتوانم برای آینده

 از همه چیز واهمه دارم...

۱۵۷ 

 ام با این روزهای پاییز عجیب گره خورده...زندگی

زمان شش و نیم  .افتدنگاهم به ساعت روی دیوار می

دهد. صبح طاهر گفته بود که فردا عصر را نشان می
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پدرش را پیش دکتر روانپزشکش خواهد برد و 

 احتماال دیر خواهند آمد و به آمدن من احتیاج نیست. 

ست ی بابا و شاهرخ در حال بررسیهنوز هم پرونده

شان در این پرونده دل گناه بودنو این وسط فقط بی

شان فقط بخاطر مصلحت یک کشته شدن کند.آب می

 عده...

همه چیز تمام شده بود اال زندگی من که انگاری 

 قصد آرام گرفتن نداشت...

رفتم. در این فردا باید به دیدن بابا و شاهرخ هم می

ها در مدت غافل شده بودم از سر زدن به آن

 زهرا...بهشت

 باید به او از وجود زدم.باید با شاهرخ حرف می

گفتم که چطور صدای قلبش را با قدرت اش میبچه
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گفتم و از خودش کمک باید به او می شنیدم.

 خواستم برای این بچه.می

خواستم حفظش کنم چطور تنها این بارداری اگر می

کردم؟ زایمان و بزرگ شدنش را چه را تحمل می

گرفت؟ اگر ی پدرش را میکردم؟ اگر روزی بهانهمی

خواست دست در دست بابایش روزی دلش می

بگذارد؟ یا اگر به مدرسه رفت و آمد و گفت چرا من 

 پدر ندارم؟ 

 من با این دردها چه کنم؟ 

کردم با عذاب وجدان این کار یا اگر سقطش می

 آمدم؟چطور کنار می

 انداختم؟ای از وجود شاهرخ را دور میچطور تکه
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ار کردم انگاری شاهرخ را باز هم کناگر حفظش می

شد؟ اگر بوی عطر تن خودم دارم. اگر شبیه او می

شاهرخ را داشت و من دلتنگ را به آرام و قراری 

 رساند؟می

 کردم؟من باید چه می

 زمان گذشت و هوا به تاریکی لبخند زد.

طاهر آمد و من هم چادر روی سرم انداختم. اما 

سرش داخل بار طاهر تنها نبود، افرا هم پشتاین

 حیاط شد. 

ای کرده و طاهر سراغ پدرش رفت سالم و احوالپرسی

و افرا اما دستم را رها نکرد و مقابل صورتم با نجوایی 

 پچ زد:
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حالت خوبه فتانه؟ رنگ و روت چرا انقدر زرد -

شده؟ تو این چند روزی که ندیدمت خیلی الغرتر 

 کنی با خودت؟کار میشدی. چی

لبخند دردناکی زدم. چشمانم پر شد و گلویم کیپ از 

 بغض! 

ی این دانم چرا انقدر حساس شده بودم؟ با همهنمی

احواالت اصال حق دل نازک شدن داشتم یا نه؟ یا 

 کردم؟چنان خودم را سنگ میباید هم

 بزاق دهانم را فرو خوردم تا خودم را آرام کنم.

 خوبم... چیزی نیست. -

داد از ِسر ید و رنگ رخساره نشان میلرزصدایم می

 درونم!
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گی خوب؟ حالت بد بود االن به این حالت می-

 ؟شدیچطوری می

 کمی مشکوک نگاهم کرد و با تردید لب زد:

خوای به من فتانه... مطمئنی چیزی هست که نمی-

تم و نه آشنایی قدیمی داریم اما به بگی؟ نه از خانواده

ین مدت واقعا برام اندازه یه آشنای قدیمی ا

ارزشمندی. اگر حرف و کمکی هست بهم بگو فتانه. 

 م بهت کمک کنم.دم مثل خواهر نداشتهقول می

۱۵۸ 

رفت برای زبان باز کردن و گفتن. اما دلم مالش می

گفتم تا تنهایی این درد را به دوش بکشم... هیچ نمی

 خسته بودم از نگفتن! پر بودم از درد.

 هایم بود.دم. هر آن احتمال ریزش اشکسری تکان دا
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نه چیزی نیست... اما اگر روزی به کمکت احتیاج -

 گم...داشتم حتما می

 طور ادامه داد.ای گفت. حرفش را اینافرا باشه

خب حقیقتا اینکه من و طاهر تصمیم گرفتیم آخر -

روز دیگه همون مراسم جمع و همین هفته یعنی سه

ر کنیم. دیگه این یک ماهه مون رو برگزاجور عروسی

با روانشناس پدر هم  رم.باقی مونده رو سرکار نمی

صحبتی داشتیم و گفته که بهتره کمی از این شهر و 

خونه دور باشه. روانپزشکش هم موافق بود. احتماال 

 بعد مراسم تو محضر همراه بابا بریم ویالی شمال. 

و  دیبوخواست اینجا و تو این خونه میخیلی دلم می

 دیدمت اما خب...من مدام می
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 ام این خانهتنها خوش اقبالی تری زدم.لبخند پررنگ

بود که در آن تنها با آقا گودرز بودم و خوش بودم با 

ام! دور بودم از خانه و هایم و تنهاییخوش خیالی

حال با این  ها.توانستم خودم را پنهان کنم از نگاهمی

کردم این دنیا به س میکردم؟ چرا احسایکی چه می

ی جای کوچکی برای من ندارد که بتوانم با اندازه

 خودم و احواالتم سر کنم؟ 

 کرد؟چرا این دنیا کامم را تلخ می

 هیچ نگفتم و افرا دستانم را به گرمی فشرد.

م رو که داری. هر جا احساس کردی کم شماره-

آوردی من هستم. مطمئن باش بدون هیچ منتی 

رزش دختری مثل تو برای من خیلی زیاده. کنارتم. ا

 خیلی بیشتر از اونچه که تصور کنی باشه؟
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 درخشید.نگاهش کردم. چشمانش می

ی اای نجوا کردم و کمی بعد با خداحافظیفقط باشه

 بیرون زدم. این هم از کار کردنم! 

هایم کم بود. چقدر چقدر عمر خوشبختی خوشی

 شد...می چیز زود از چنگال دستانم رهاهمه

پیمودم و غرق بودم ای مسیر خانه را میبی هیچ عجله

گوشی در جیب مانتویم لرزید. از  در افکار خودم.

جیبم بیرون کشیده و نگاهی به پیام آمده انداختم، با 

 تعجب شروع به خواندنش کردم:

 *گاهی اوقات قرارست که در پیله ی درد

 نم نمک "شاپرکی" خوشگل و زیبا بشوی...

 گاهی انگارضروری ست ِبگندی درخود ،



 

Romanzo_o 1003 

 تا مبدل به" شرابی" خوش و گیرا بشوی...!

 گاهی ازحمله ی یک گربه،قفس میشکند،

 تا تو پرواز کنی،راهی صحرا بشوی...

 گاهی از خار گل سرخ برنجی بد نیست،

 باعث مرگ گل سرخ مبادا بشوی...

 گاهی ازچاه قرارست به زندان بروی،

 خا بشوی...آخرقصه هم آغوش زلی

  

شماره ناشناس بود و همین هم باعث تعجب 

دوچندانم شد. اهمیتی نداده و پیام را پاک کردم. 

ام گوشی را به جیبم برگرداندم و در مقابل کنجکاوی

 فقط یک چیز واگویه کردم:
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 اشتباه فرستاده...-

........................................................ 

 د*فروغ فرخزا

۱۵۹ 

افتد. مامان سوار ماشین آژانس شده و ماشین براه می

آنقدری اصرار داشت که همراهم بیاید اما من تنها 

خواستم با شاهرخ بلندبلند خواستم. میبودن را می

ها کنار مزارش حرف زده و عقده دل بگشایم. ساعت

نشسته و از نبودش بگویم. از اینکه نیست و من به 

 ام... ز افتادهاین حال و رو
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اش کنم از مان را بیادش بیاورم و شرمندهخاطرات

خواهد او را اینکه من را تنها گذاشته. اصال دلم می

 مقصر کنم. مقصر حال و روز االنم! 

های مانم و سرگرم واگویهآنقدر خیره به بیرون می

رسم. شوم که باالخره به بهشت زهرا میام میذهنی

اری زده و من بعد از حساب کردن راننده ماشین را کن

شوم. بطری آبی را  که همراه خودم پولش پیاده می

ی مورد نظر آورده بودم را برداشته و راهی قطعه

شوم. اما بین راه قدپ کج کرده و سراغ پسرکی می

های فلزی از هر گلی گذاشته، روم که داخل سطلمی

 خرم و چند شاخه گل می

کنار قبرش خم شده و آب را  روم.اول سراغ بابا می

ریزم. سنگ قبری که دامادها روی سنگ قبرش می
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زحمت خریدنش را کشیده بودند. سنگ قبری که 

طرحی از تصویر بابا را با همان کاله سبز سیدی روی 

سرش حک شده دارد. برخالف چشمان گریانم 

 زنم.لبخندی می

 سالم بابا... من اومدم.-

م خوانای مییم، فاتحهشوسنگ قبرش را که خوب می

 کنم.ها روی آن میو شروع به پرپر کردن گل

نیستی بابا. نیستی و ببینی وقتی نیستی چقدر این -

نبودنت سخته. خونه که بزرگتر نداشته باشه دیگه چه 

 صفایی داره؟ 

کنم، انگار منتظر شنیدن حرفی از جانب بابا مکث می

 گویم:هستم که بعد آن باز هم می
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ش رو روی سر دونم مامان هست بابا. خدا سایهمی-

دونی دخترا ما حفظ کنه اما خودت که خوب می

ز گاه دارن اونم اان! چقدر احتیاج به تکیهچقدر بابایی

 ماند.جنس بابا. دستم روی تصویرش می

کردم وقت فکر نمیام. هیچام بابا. خیلی خستهخسته-

 زندگی انقدر سخت باشه.

چرخانم. سینی خرما در دستش زنی سر میبا صدای 

 اش خاکی شده.است و مثل من چادر مشکی

 شون کنه بفرمایید.خدا رحمت-

 دارم.کنم و یکی برمیدست دراز می

 شما رو هم بیامرزه ممنونم. خدا اموات-
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دانم خاصیت بهداشت . نمیرودکند و میتشکری می

 نخواهی اشکت زهراست یا چه که حتی اگر هم

 شود...سرازیر می

مثل منی که رها شده بودم. هر قدر اوایل رفتنش گریه 

 نکردم اما حال...

ای هم فاتحه گذارم.ای از سنگ قبر میخرما را گوشه

 خوانم. ی آن خانم میبرای عزیز از دست رفته

کشم. دست روی مجدد دست روی تصویر بابا می

 کالهش...

دم فهمیدی. دیر میتو فقط بابا نبودی، همه چیز بو-

بابا... خیلی دیر فهمیدم نبود آدما چقدر وحشتناکه. 

 فهمیدمدادم تا میانگار حتما باید شما رو از دست می

آدما همیشه موندنی نیستن... یه روزی دلمون لک 
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زنه برای باهاشون دو کلوم حرف زدن. یکم می

دونم کی رو خندیدن... مفت از دستت دادم بابا. نمی

کنم؟ شاهد رو؟ اون آدمایی که واسه مصلحت  نفرین

و خودشون تو و شاهرخ رو قربونی کردن؟ تو بگو دلم

چجوری صاف کنم؟ چجوری باعث و بانی این درد 

رو ببخشم؟ اصال اون آدما چطور از دلشون اومد 

خوشی ما رو ناخوش کنن؟ انقدر پول و مقامشون 

 ؟خواستن سفت بچسبن به صندلیاشونمهم بود که می

گیره؟ بابا اونقدری داغونم حاال وجدانشون آروم می

دعا کن کم نیارم. کم  دونی. فقط برامکه مطمئنم می

نیارم بابا که بزور دارم این روزای زندگیمو تحمل 

 کنم. می
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کمی بعد با دلی که آرام نشده و بدتر دلتنگ بابا شده 

ه روم کتر سراغ کسی میطرفشوم و کمی آنبلند می

 اش در حال رشد کردن در رحمم است...بچه

۱۶۱ 

ایستم. از همان باال نگاهم روی کنار سنگ قبرش می

افتد. همان عکسی حک شده که انگاری تصویرش می

 کند. با هر بار دیدنش قند در دلم آب می

 املبخندش طوری جذاب و دلنشین است که حسودی

. یندخواهم کسی بغیر از خودم او را ببشود.نمیمی

طرفه شانه شده و ژل خورده. ته ریش موهایش یک

مرتب و آخ امان از رفتنت شاهرخ... امان از رفتنت... 

 آمدی و دیدی که بندت شدم، دل کندی و رفتی...

 پذیر نیست...*سوز تِب فراِق تو درمان
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نشینم. آب روی سنگش خالی قبرش میکنار سنگ

و پژمرده  های خشککرده و آن را از وجود گلبرگ

 شود.هایم اکو میکنم. صدایش در گوشتمیز می

 به همین زودی خودتو باختی فتانه؟-"

ترسم دونم جربزه کاری رو نداره نمیاز آدمی که می-

کنه، فتانه! توام نباید بترسی! ترس آدم رو ضعیف می

اونقدری باید قوی باشی که کسی به خودش جرات 

هم مثل روزای قبل. با ترسوندنت رو نده! روزای بعد 

این تفاوت که من نیستم مدتی و خودت باید مراقب 

 خودت باشی. 

 تونی! من دست رو دختر ضعیفی نذاشتم..."تو می-
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بطری خالی را کناری گذاشته و کنار سنگ قبرش 

کنم زیر اسمی که های سرخ را پرپر مینشینم. گلمی

 نبودش را باور ندارم...

 دیدی. خوش غیرت، آقا شاهرخ کاش بودی و می-

دی مگه نه؟ اومدم ازت گله کنم شاهرخ. حق بهم می

دختر ضعیفی نیستم اما بد کم آوردم با معرفت. بد کم 

 آوردم وقتی از اینجا رونده و از اونجا مونده شدم.

 گذارم.بندم و دست روی ته ریشش میچشم می

 م...شنوصدایش را در رویا و خیالم می

تو از جایی رونده نشدی فتانه. خودتو نباز. سرپا -

بمون دختر. اون شبی رو بیادت بیار که با هم بودیم. 

 یکم فکر کن و حرفامونو بیاد بیار خانمم.
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قشنگ من، مگه من و تو روزا و شبامونو  عزیزم.-"

 بهم گره نزدیم؟ مگه قلبامونو یکی نکردیم؟ 

شکست. باال کشیدم هایش یخ نگاهم باالخره با حرف

ها و به چشمان ناراحت و غمگینش قفل زدم. با حرف

هایم لذت چند ساعت قبل را از دماغش و دلخوری

توانست زیباتر طی شود و شبی که می آورده بودم.

مسیرش پر از نجواهای عاشقانه باشد.  بود اما از 

جانب شاهرخ نه منی که مثل منارجنبان به یاد 

 خوردم.و تکان تکان می لرزیدمها میحرف

حرف نزدن و صامت بودنم او را به سمت حرف زدن 

 هل داد.
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اونقدری از بودنه تو تو زندگیم خیالم راحته که -

خواستم قبل رفتنم اونور کنار هم یه شب قشنگ 

 داشته باشیم. اما انگار... 

خواستم مابقی حرفش را ادا کند. من خودم هم نمی

با او یکی شدنم و این حس شاهرخ را خواسته بودم. 

مان چشم مزخرف عذاب وجدان و تزلزلم بعد رابطه

عقل روشن کرده بود و چشم احساسم را خاموش. 

خواستم شاهرخ را از خودم ناامید کنم نمی

خواستم وقتی حتی دیوانگی کردن با او را دوست نمی

های خیابان و مثل داشتم. مثل راه رفتن روی جدول

تم را از زیر پتو بیرون بردم و بلند خندیدن. دس

هایش گذاشتم. هنوز هم بوی افتر انگشتم را روی لب

 کرد.شیوش ته دلم را خالی می
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نگو شاهرخ... دوست داشتم این تابو شکنی رو. این -

 سنت شکنی به دلم نشست فقط ترس از حرف...

ای زد. پتو را کناری زد و من را به روی انگشتم بوسه

مان کشید. سرد را روی هر دویآغوش کشید. پتو 

نبود اما گرم هم نبود. آغوش شاهرخ بود که باز هم 

 کشید.مثل تنور زبانه می

خیال حرفا. من نه به خودم و نه به تو اجازه بی-

. دم که زندگیمون رو با حرف بقیه پیش ببریمنمی

 فقط خودم و خودت. 

دستانم دور گردنش حلقه شدند اما در دلم غوغا بود 

خواستم این را شاهرخ باز هم حس کند. چیزی و نمی

تا روشن شدن هوا نمانده بود و من و شاهرخ شاید به 

 اندازه دو ساعت هم چشم روی هم نگذاشته بودیم.
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 قدر محکم بمونی. قول بده همیشه همین-

 کرد.دستش روی شکمم حرکت می

تو دلیل حال خوب منی. همیشه که سهله اون دنیا -

 و برای تو مثل یه کوهم. حاال برام بخند." هم کنارتم

برات خندیدم شاهرخ... خندیدم اما حق من این -

 حال و روز نبود...

 رویم نشسته.کنم حاال انگار شاهرخ روبهچشم باز می

 فتانه اون شبی تو پشت بوم بهت چی گفتم؟-

 آد؟ گفتم:یادت می

و بده به آسمون. هر موقع از زمین و زمان نگات--

ای عاصی شدم، خودمو رسوندم به اینجا. تنها ظهلح
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کنه. یجورایی جایی که با نگاه به آسمون آرومم می

 کنم. خودم رو رها می

 بعد رفتنم کدوم شب به آسمون نگاه کردی خانمی؟

 بینی باال کشیدم.

و ببین؟ از خودم بگم؟ از کردم؟ منچطوری نگاه می-

مون تو ایخونه و خیابون؟ از این شهر که صدای پ

 شبا انگاری شده یه سمفونی؟

از چی برات بگم عشق من؟ آخه جایی که تو نیستی 

هم گفتن داره؟ نگاه کردن داره؟ دلتنگی مگه با اینا 

 شه؟رفع می

............................................................... 

 *وحشی بافقی
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۱۶۱ 

 زند.لبخندی به رویم می

رن اگر قرار آن و میهمینه فتانه، آدما میزندگی -

باشه بعد رفتن هر آدمی بشینیم و غصه بخوریم که 

طوری جوونیت خوای همیندیگه زندگی نکردیم. می

خوای یه مامان ضعیف باشی برای بگذره؟ می

 مون؟بچه

 باریدند...چشمانم می

شاهرخ من چطوری از این بچه مراقبت کنم؟ -

تی تو نیستی؟ اصال اگه بدنیا چطوری نگهش دارم وق

اومد هرجا گفتن باباش کو چی بگم؟ کو باباش؟ ها؟ 

 چی جواب بدم؟
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شد... چقدر دلتنگ لبخند از روی لبانش محو نمی

آغوشش بودم خدایا... چقدر دلتنگ گرمای تنش 

 بودم... چقدر کم داشتمش. چقدر کم...

خانمی من. تو دلت رضا به نگه داشتن بچه باشه -

مون این بوده تو ش با اون باالیی. قسمت بچهمابقی

خوای فقط ازش مراقبت کن دردت به جونم. نمی

 ای که حاصل عشق و شیطنتمونه رو نگه داری؟ بچه

ای که از وجود گزم. خیال خامی بود سقط بچهلب می

ای از وجود شاهرخ توانستم تکهشاهرخ بود. مگر می

ترسیدم... از می را کنارم نداشته باشم؟ اما از آینده

ای که هایی که نتوانم جوابگو باشم. از آیندهسوال

 دانم چطور خواهد بود؟نمی

 سر پایین گرفتم و دست روی اسمش کشیدم.
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ترسم از حرف و حدیثا. ترسم شاهرخ. میخیلی می-

ترسم از روزایی که بیان و کم بیارم. سخته تنهایی می

ت ته بچهبچه بزرگ کردن شاهرخ. خیلی سخته. سخ

هایی بیفته که دست پدر تو دستشونه چشمش به بچه

کار کنم؟ با این دردایی و خودش نه... من با اینا چی

 کار کنم؟دونم چیجوره درمون ندارن نمیکه هیچ

 شنیدم...حاال انگار صدای شاهرخ را از دوردست می

به لطف اون باالیی شک نداشته باش فتانه... تو فقط -

 محکم باش.

شوم و روی عکس شاهرخ صورتم را م میخ

 لغزند.چسبانم. انگشتانم روی اسمش میمی
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"حوالی دلت، در ُکنجی آرام، جایی برای -

هایم خالی کن. برای رسیدن به تو، بسیار خستگی

 …"امدویده

رسم. کمی سبک شب هنگام است که به خانه می

هایم را سنگین ام اما نه به آن اندازه که شانهشده

احساس نکنم. دو روز دیگر آقا گودرز همراه افرا و 

 ام.مانم و حوض خالی از ماهیرود و من میطاهر می

ها داخل کنم. صدا زیاد است. بچهدر خانه را باز می

ند گویای میکنند و با دیدنم سالم خالهحیاط بازی می

دلم تنهایی کنج اتاقم را  دهم.شان را میکه جواب

ی امروز پرم. امروز نه، حوصله خواهد برایمی

حتی خودم. باید با خودم بنشینم و  کس را ندارمهیچ

ی حساب و کتاب کنم. باید با خودم کنار بیایم و همه
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عواقب این بچه را بسنجم. باید فقط فکر کنم. کفش 

گذارم. صدای صحبت از پا کنده و پا درون راهرو می

غم عجیبی به  شومها باالست. داخل خانه که میکردن

 شود. همه هستند اال بابا، اال شاهرخ...دلم سرازیر می

۱۶۲ 

 قبل از کنم.گویم و به گرمی دریافت میسالمی می

 گیرم.رفتن به اتاقم مامان را مخاطب می

 های سرخم است.مامانی که نگاهش مطمئنا به چشم

ام. میل به شام هم ندارم. لطفا مامان من خیلی خسته-

 و صدا نکنید.من

 افتد.نگاهم به فریده می
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مان هایش گود افتاده. نبود بابا همهفریده هم زیر چشم

 را از رمق انداخته.

فتانه صبر کن عزیزدلم. بذار برات یه لیوان چایی -

 بیارم. یا میوه.

 دهم.سری به نفی تکان می

ون تام. ببخشید شبخوام فقط خستهنه هیچی نمی-

 بخیر.

د کننام میبا نگاهی مملو از تاثر و ترحم بدرقه دامادها

 و خواهرها و مامان غمگین. 

 م:شنوشوم و قبل از بستن در اتاقم میداخل اتاق می

 و از پا در میاره آخر سر.درد فتانه من-
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اش را ی دردناک انتهای جملهمامان بود که با آه

تکمیل کرد. در را بستم. چادر و مانتو و روسری 

شان خاکی و ای از اتاق گذاشتم. همهده و گوشهدرآور

 ِگلی شده بودند.

تمایلی به روشن کردن چراغ اتاقم نداشتم. سرم 

کوبید. کمی الی پنجره را باز انگاری پر ضرب می

 ها گفتم:کرده و خطاب به بچه

 ها، عزیزای خاله.بچه-

 شان را به من دادند.فورا حواس

 باشه؟ یکم آروم سرم خیلی درد میکنه-

ای گفته و سری تکان دادند. پنجره را نبستم اما باشه

پرده را کشیده و بالشی از کنار دیوار برداشته و روی 

زمین گذاشتم. کمی بعد در خودم مچاله شده و چشم 
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هایم را بین پاهایم بستم. به پهلو خوابیده و دست

گذاشتم. اما منصرف شده و هر دو دستم را روی 

حامله بودم و مادر. مادر شده  شکمم گذاشتم. من

کردم روزی بودم اما احساسی نداشتم. همیشه فکر می

ریزی برای مادر شدن اقدام خواهم کرد با کلی برنامه

 اما حال...

 شود...خواهیم نمیطوری که ما میچیز آنهیچ

 زیر لب زمزمه کردم:

کنم؟ چرا هیچ حسی ندارم؟ اصال چرا حست نمی-

یای این دنیا؟ این دنیا هیچی واسه چرا دوست داشتی ب

لذت نداره... فقط لذتای زودگذر هست همین. 

ترسم نتونم ازت مراقبت کنم. کم بیارم کوچولو. می

تر ترسم... از اون وحشتناکفهمی؟ خیلی میمی
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ت دارم کارم خیلی سخته... تنهاییه... اگه بخوام نگه

 خیلی سخت...

و سمت مانتویم ام نچی کرده با صدای پیامک گوشی

روم. گوشی را بیرون کشیده و مجدد سر روی می

 گذارم. بالش می

 کنم.پیام آمده را باز می

 "هرکجای این دنیا

 چیزی برای یادآوری تو وجود دارد 

 انگار که تمام دنیا را باهم گشته باشیم

 جوری در من جاخوش کرده ای

 که هرقدر تنها باشم 

 بازهم تنها نخواهم بود ..."
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۱۶۳ 

هاست کمی که چه کسی در حال ارسال پیامدرک این

برایم دشوار است. اما بیشترین حدسم به شایان 

ای اعتباری در حال پیام دادن رود. احتماال از شمارهمی

 فایده است. فهمید این کارها بیاست اما کاش می

گذارم و به این گوشی را خاموش کرده و کناری می

اگر فرنگیس خانم و آقا میرفتاح کنم که فکر می

کنند؟ منی که اولین ام چه میبفهمند من حامله

ها از فرزند دار کردن آنشوم برای نوهشان میعروس

ای نداشتند و حال پسری. شکیب و سپیده که بچه

 من...

 به حتم که سر از پا نخواهند شناخت... 
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 ی اتاقخوابم. نور ماه روی پردهکالفه به پهلو می

توانستم این بارداری اش را انداخته. من تا کی میسایه

 ماند؟را مخفی کنم؟ تا کی خورشید پشت ابر می

بندم. امروز بقدری دم و بازدمی کرده و چشمانم را می

ام که بخواهم به خواب عمیقی هم توان از دست داده

برد اما ذهنم باز هم نگران آینده فرو بروم. خوابم می

 است...

اینجا بودی ، همین موقع شب همین جا، کنار  کاش"

ام، ام، خرابم، آشفتهرفت که خستهخودم. و یادم می

مان چای کاش االن بودی تا به خاطرت برای هردوی

قندپهلو بریزم... کاش بودی تا هندوانه با دو قاشق 

آوردم. آن آب آخر هندوانه با صدای هورتش برای می

 تو... کاش بودی... کاش..."
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ست. خانه خلوت و آرام است. امروز روز دیگری

همانی که شدیدا به آن احتیاج دارم. به سکوت و به 

 آرامش. به تنهایی و غرق شدن در فکر و خیال.

مامان برای خریدن سبزی بیرون رفته و من به این 

کنم چطور خبر باردار بودنم را به مامان فکر می

دم و ودم نبوبگویم؟ اصال چه بگویم؟ بگویم مراقب خ

هایت هیچ اثری روی من نداشت آن موقعی که حرف

گفتی مراقب باشم و نبودم. گفته بودی دوران می

 ست و من...نامزدی برای آشنایی

 نوشم.جرعه آن را میلیوانی آب ریخته و جرعه

را روی سینک گذاشته و با صدای در حیاط لیوان

اشته شوم. چادر از روی بند رخت بردراهی حیاط می
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اندازم. مامان باز هم کلیدش را و روی سرم می

 فراموش کرده بود...

 بینم اما...کنم. مامان را میدر حیاط را باز می

اما با رنگ و رویی رفته، با چادری که روی 

زند. هایش افتاده و لبی که انگاری به کبودی میشانه

زند. وحشت سرتاپایم هایش روی من دودو میچشم

 گیرد...را فرا می

 مامان؟ مامان چی شده؟-

شود و دست دیگرش میان یک دستش بند در می

 دستم قفل. یخ بود!

 فتا...نه...-
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چشمانم از وحشت گرد شده  خودم را گم کرده بودم.

 بودند...

 مامان؟ چرا همچینی تو؟ چی شده آخه؟-

کردم مامان را داخل حیاط بیاورم اما انگاری سعی می

قفل شده بود. سبزی کنار پای  مانپاهای هر دوی

 مامان روی آسفالت کوچه پخش و پال شده بود.

صدای هراسان نرگس خانم را شنیدم که خودش را  

 با چند قدم بلند به مامان رساند.

 وای خاک به سرم. ثریا جان؟ چرا این طور شدی؟-

با کمک نرگس خانم هر طوری بود مامان را داخل 

اش ا دست روی سینهحیاط آوردیم اما مامان فور

گذاشت و کف حیاط دراز کشید. نرگس خانم شیر 

 آب باز کرده و صورت مامان را آب پاشید...
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هول و وال به جانم نشسته بود که نرگس خانم هوار 

 زد:

دختر چرا خشکت زده پاشو زنگ بزن آمبوالنسی -

 چیزی بیاد...

۱۶۴ 

 با وجود حال پریشانم داخل خانه شده و فورا با

گیرم. وضع مامان را گزارش داده اورژانس تماس می

کنم. کمی بعد به حیاط ها درخواست کمک میو از آن

شروع به ماساژ  بینم.برگشته و مامان را بیهوش می

کنم جایی که قلبش است. همان اش میدادن سینه

 گویم:حال هم به نرگس خانم می

انم دونی چرا مامدونی... نمینرگس خانم... نمی-

 همچین شد؟ رفتنی... خوب بود حالش!
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دهد. او هم دست کمی از حال من سری تکان می

 ندارد.

 مالد.های مامان را تند و تند میدست

 نه تصدقت. با صدای تو از خونه زدم بیرون. -

برد اما صدای آمبوالنس دانم چقدر زمان مینمی

آید. دکتر مامان را چک کرده و بسرعت سوار می

توانم آدرس بیمارستان را کنند. فقط میمیماشین 

پرسیده و لباس پوشیده با آژانسی خودم را به 

اند. پرس و جو بیمارستانی برسانم که مامان را آورده

گوید که مامان کنم و او میکنان دکترش را پیدا می

سکته قلبی کرده و به خیر گذشته اما برای احتیاط باید 

ند. روی صندلی رها شده چند روزی در بیمارستان بما

 زنم:و زیر لب زار می
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خدایا... دیگه نه... دیگه بسمه... دیگه پرم. تکمیلم -

 تموم کن این عذاب دادنت به من رو... تموم کن...

با اینکه دکترش گفته بخیر گذشته اما چشم من 

ده. ام ترسیترسیده. از رفتن و نبودن عزیزهای زندگی

 پرم. از این حجم از غم و اندوه 

که به صندلی تکیه داده و چشم ساعتی بعد در حالی

شنوم. چشم های چند نفری را میام صدای قدمبسته

بینم. مان را میکنم و خواهرها و دامادهایباز می

رسد. ها فریده است که به من میزودتر از آن

 کند.هایش را آویزان بازوهایم میایستم و او دستمی

خاکی تو سرمون شده دوباره؟ شده؟ چه فتانه چی-

 ها؟ بگو دختر... بگو قلبم اومده تو دهنم... 

 آورم.کنم آرام باشم اما فقط ادایش را درمیسعی می
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بخیر گذشت فریده جان. دکترش گفت حالش خوبه -

 ست.فقط سکته قلبی کرده بود و االن تو بخش ویژه

کوبد و فهیمه زیر فریده دو دستی روی سرش می

 زند. فرگل هقی کرده و من...گریه می

 دانم خلقتم چطور بوده که این میزان صبورم...نمی

 دانم. نمی

تا مامان بهوش بیاید و بتوانم مالقاتش کنم مدام 

شنوم. فرگل با وجود صدای ذکر گفتن فریده را می

ی نوزادش نتوانست بیشتر از یک ساعت در بچه

ه هم بیمارستان بماند و همراه شوهرش رفت. فهیم

ها از مدرسه شد و او هم همراه مسئول آوردن بچه

 شوهرش راهی خانه شد. من ماندم و فریده و حمید. 
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حمیدی که مدام در پی رفت و آمد به دادگاه و زندان 

بود برای پیدا کردن راهی جهت آزادی برادرش حامد. 

اما خب حامد بواسطه همکاری کردن در آن دزدی 

 کرد.باید مجازاتش را تحمل می

۱۶۵ 

فرسایی گذشت تا مامان بهوش آمد های طاقتساعت

و من توانستم برای دیدنش هر چند کوتاه کنارش 

بروم. کنار تختش ایستادم و به آرامی دستش را درون 

 دستم نگاه داشتم.

 مامانم؟ خوبی؟ -

 نگاهش ناباور بود گویی. به سقف دوخته بود.

 چرا همچین شدی آخه؟-
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که نگاهم ی چشمش چکید و بی آناشکی از گوشه

 کند لب زد:

 بگو که دروغه فتانه... بگو دروغ گفتن بهم.-

برد تا شوم. زمان میای مات حرفش میبرای لحظه

 بفهمم منظور مامان چه بوده. 

سر چرخانده و نگاه متالطمش را به نگاهم گره 

 زند.می

 ای؟فتانه... تو... حامله-

را تجربه کنی؟ زمانی که  ی ایستادن زمانشده تجربه

ایستد. حتی نفس دیگر همه چیز از حرکت می

 کشیدن. حتی پلک زدن و حتی...
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من در زمان ایستاده بودم. در جایی که هیچ چیز را 

خواست کردم و فقط دلم رها شدن را میاحساس نمی

اما این سکون فقط برای چند ثانیه بود. طوری با 

پرتاب شده بودم که  سرعت نور از آن خالء به بیرون

شد حال کف اتاق رها اگر دست دیگرم بند تخت نمی

شده بودم! نفس کشیدن برایم سخت شده بود و 

حالم، حال رقت انگیزم برای جواب گرفتن مامان 

 کافی بود. به جوابش رسیده بود که ناله کرد:

حاال من... چطور دهن مردم رو ببندم... دخترم -

ست... نرفته حاملهی بخت عروس نشده و خونه

 وامصیبتا... 

خواستم دهان باز کنم و بگویم مادر من گرچه کاری 

که کردم تابو شکنی و سنت شکنی بود اما گناه کبیره 
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نکرده بودم. با شوهری که عرفا و شرعا برایم حالل 

 بود همبستر شده بودم... 

کند اما چه کنم که سر این جماعت مهمل باف درد می

ها خودشان را سرگرم کنند ای تا مدتبرای خبر تازه

های ریز و درشت گفتن. اما زبان به دندان با حرف

گرفتم تا نگوید چشم سفیدی کردی. تا نگوید برای 

دانستم مامان هایم ارزش قائل نشدی. فقط نمیحرف

 از دهان که شنیده؟

مون بهم م و زنده شدم تا امروز همسایه قبلیمرده-

بهداشت دیده، اولش فکر گفت. گفت تو رو تو 

کرد تو باشی اما دقت که کرده شناختت... صدای نمی

ای اون دختره منشی دکتر و با تو شنیده که گفته حامله
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کار و حالت بد شده... فتانه تو چی کار کردی؟ چی

 کردی دختر؟ 

چکید. کار بدی ی تخت میهایم روی ملحفهاشک

ا علم کرد و نکرده بودم به همان خدایی که ازدواج ر

 خوابیدن با مردی که عرف و شرع حالل کرده بودند. 

 من با شوهرم بودم. شوهری که حالل بود...

 سخت بود تا زبان باز کنم و بگویم:

و ببخش مامان. ببخش، اما شوهرم ازم خواست و من-

منم قبول کردم. ببخش که نتونستم تا عروسی صبر 

که شاهرخ  کنم. ببخش که آبروت رو بردم اما بخدا

م بی شوهرمه. اسمش تو شناسنامم ثبت شده. بچه

 شه مامان. حالل.شناسنامه نمی

 کند و من هم...مامان گریه می
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 باالخره این راز هم برمال شد!

۱۶۶ 

شود که مامان از بیمارستان مرخص چهار روزی می

شده. چهار روزی که با من سرد حرف زد و سخت 

شود که خواهرهایم ینگاهم کرد. چهار روزی م

شان دلخورند. اند. همهکالمی با من حرف نگفته

ام و حال در دلخور از اینکه چرا با شوهرم خوابیده

اند ی خودم و شوهرم را باردارم! ناراحتشکمم بچه

از اینکه چرا حتما با لباس سفید تن نزده و راخی 

ی بخت نشده باردارم. از خیلی چیزها ناراحتند خانه

کنم. بیرون ها فکر مین هر روز خدا به آنکه م

شنوم که روم اما هر روز از دهان خواهرهایم مینمی

 امروز چه کسی چه حرفی زده! 
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اندازم. با صدای زنگ آیفون چادر روی سرم می

شان بودم اما خب باالخره ها منتظر آمدنزودتر از این

گویم. در ام را میآمدند. پدربزرگ و مادربزرگ بچه

محله دیگر کسی نمانده که نفهمد دختر ته تغاری آ 

اش باردار است. خبر جدید ِسد حسین از نامزد مرده

 و دسته اول این روزهای محله. 

ی ایستم. در چشم برهم زدنی خانوادهکنار در هال می

آیند فقط بینم که داخل حیاط میشاهرخ را می

 اند! شان نیامدهدامادهای

در آغوش فرنگیس خانم فرو در کسری از ثانیه 

گرید. شبنم و شایسته هم. زند و میروم. حرف میمی

ایستد. شکیب نگاهی کوتاه ای میسپیده اما گوشه

گیرد. آقا میرفتاح با انگشتان انداخته و سر پایین می
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گیرد و شایان... شست و میانی اشک چشمانش را می

ه. شایان اما در راهرو مانده و تکیه به دیوار زد

 های شلوارش است و سرش پایین.دستانش در جیب

ش تو م شاهرخ همهدونستم خبریه بچهبخدا که می-

خواست بهم خبر بده... بهم اومد... نگو میخوابم می

م هست... خدایا عظمتت رو بگه خودم نیستم اما بچه

 شکر...

گرید. همه به نوعی هم مامان همراه خواهرهایم می

 راحت. خوشحالند و هم نا

 اما من...

ی خودم و ام هستم. بچهی بچهحاال فقط نگران آینده

 شاهرخ...
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ذارم برمت پیش خودم. روی جفت چشمام... نمیمی-

ی شاهرخم رو زود ببینم. خوام بچهازم دور باشی. می

کنم. خودم صبح تا شب بهت خودم نوکریت رو می

 ی شاهرخم... خدایامی. بچهرسم. تو مادر نوهمی

ش شکرت... خدایا شاهرخمو گرفتی اما جگر گوشه

 رو بهمون بخشیدی... شکرت خدایا... شکرت...

شدم که فصل جدیدی از گر روزهایی میو من نظاره

 زدند. ام را رقم میزندگی

اش شد اما بچهروزهایی که بدون شاهرخ سپری می

 شد...تر میدرون بطنم بزرگ و بزرگ

حال و روز را نداشت. وسایل مامان تاب دیدنم با آن 

جمع کرد و پیش خاله مستوره رفت و گفت زمان 

توانست منی را ببیند که تک و آید. نمیزایمانم می
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ی شاهرخ را بدنیا بیاورم. سخت خواستم بچهتنها می

 بود برایش رفتن اما دل ماندن هم نداشت...

۱۶۷ 

ا ن رمان بمانم. مفرنگیس خانم نگذاشت تنها در خانه

شان برد. منی که عروس این خانواده بودم و به خانه

 شان را باردار.نوه

ای که قرار بود محل زندگی من و شاهرخ باشد طبقه

را برای من گذاشت. همراه با شایان وسایل نو گرفته 

توانستم دیوار و خانه را چید. اما من تا جایی که می

ز های شاهرخ. اخانه را پر کرده بودم از عکس

 مان...های دو نفرهعکس

ی خانم فقط هنگام خوابیدن به من اجازهفرنگیس

داد. مدام چشم ی خودم و شاهرخ را میرفتن به طبقه
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روی من می گذاشت و از هیچ چیز برایم دریغ 

ای گرفته بود بعد از شنیدن کرد. انگار جان تازهنمی

و  آمدرفت و میام. آقا میرفتاح هم... میخبر بارداری

گرفت. شایان اما کمتر در ای میبازیهر بار اسباب

 گفتشد و گاهی فرنگیس خانم میخانه آفتابی می

شایان در حجره خوابیده. حتی دیگر پیامی هم به 

زد و جویای آمد. مامان مدام زنگ میام نمیگوشی

داد اما من شد و گاهی هم گریه سر میاحوالم می

ای هتوانستم بالیی سر بچتصمیمم را گرفته بودم. نمی

 ی شاهرخ بود. بیاورم که بچه

زدند و هرازگاهی هم فریده، فهیمه و فرگل سر می

آوردند اما مگر فرنگیس خانم از برایم خوردنی می

 کرد؟ چیزی برایم دریغ می
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گرفت و همراه خودش و شایان من را وقت دکتر می

 وبرد. در کمتر از پنج ماه چهار کیلپیش دکتر می

اضافه وزن پیدا کرده بودم اما باز هم اندامم شبیه به 

یک زن باردار نبود. فقط کمی شکم درآورده بودم که 

 شد...در لباس بارداری گم می

کرد شایان بود که هر زمان دلم هوای شاهرخ را می

گرداند. اما حرف من را به بهشت زهرا برده و برمیبی

در نگاهش دنیایی  کردمان در هم تالقی میوقتی نگاه

 دیدم. از حرف نگفته را می

خانم و شایان و روزها گذشت و من همراه فرنگیس

ی آقا میرفتاح برای تعیین جنسیت بچه روانه

بیمارستان شدیم. تا دکتر جنس بچه را بگوید قلبم پر 

 کوبید. تپش می
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خواست همانند خود شاهرخ... از دلم اما پسری می

ای در دامانم ح و سالمت بچهخدا خواسته بودم صحی

تم خواسبگذارد اما اگر بنا به جنسیتش بود پسر می

 فقط برای اینکه شبیه به شاهرخ باشد. 

 انتظارم به درازا نکشید و دکتر گفت:

خب خب اینم از آقا پسر شیطونمون. مبارکه چه -

 پسر مودبی هم هست.

با حرف دکتر دلم غنج زد و فرنگیس خانم خنده و 

ش در هم ادغام شده بود و منی که مدام زیر لب اگریه

 خدارا شاکر بودم. 

 هایم غرق...نفس عمیقی کشیدم و در واگویه
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شه؟ اما تو هی مون پسر میشاهرخ؟ دیدی گفتم بچه-

گفتی دختره دختر! بفرما آقا تحویل بگیر. یکی مثل می

 خودت خواستم جور شد...

نار تخت کردم شاهرخ کچشم باز کردم و احساس می

 در حال لبخند زدن به من است...

 روزهای خوشم سر رسیده بود گویی...

۱۶۸ 

ام را روزهای آخر فرودین بود. روزهایی که نه ماهگی

کردم و شکمم بزرگتر شده و خودم هم سپری می

اال ها را بکمی توپرتر. سخت بود راه رفتن و مدام پله

ه ی رفتن بهو پایین کردن. فرنگیس خانم دیگر اجاز

ی امکانات را برایم در داد. همهی باال را نمیطبقه

همان خانه خودشان فراهم کرده بود. حاال شایان بود 
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خوابید تا من راحت ی باال میرفت و طبقهکه می

ای درون خانه بچرخم. شبنم و شایسته هر بار وسیله

. رفتندی نیامده میی بچهخریدند و قربان صدقهمی

گفتند و لبان من را به "عمه قربونت بشه" میمدام 

 کردند. خنده باز می

زد. غمی از سپیده اما درون چشمانش غم موج می

دار نشدن. هر چند دکتر گفته بود مشکل جنس بچه

 برد تا حامله شود.خاصی ندارند و فقط کمی زمان می

ی شاهرخ تمام شده بود بیش از من تحمل خانواده

ی شاهرخ که هنوز رفتن بچهبرای به آغوش گ

نتوانسته بودم برایش نامی انتخاب کنم آنقدر که برایم 

سخت شده بود! خانواده شاهرخ انتخاب اسم را به 

گفتند این ی خودم گذاشته بودند و میعهده
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ای که نه ترین حق من است. انتخاب نام بچهطبیعی

 ام.ماه تمام زحمت حملش را کشیده

دا نکرده و خودم هم کالفه شده با این حال اسمی پی

 بودم...

روز بیست و سوم فرودین بود که از صبحش دردهایم 

شروع شد. کمرم انگاری در حال نصف شدن بود و 

زیر شکمم در حال تیر کشیدن. خودم را به حیاط 

رسانده بودم تا با استشمام هوای تازه بر خودم مسلط 

حال نبا ایدانستم دیگر وقتش رسیده اما باز باشم. می

ترسیدم. هنوز سر ظهر بود که در حیاط باز شد و می

ام بلند بود و جوراب . لباس بارداریشایان داخل شد

ام سرم بود و در ام هم به پا داشتم. روسریشلواری

 کل حجابم کامل. 
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ام نشسته بود. های زیادم عرق روی پیشانیاز درد

چهلم شاهرخ شایان محاسنش را نزده بود اما بعد از 

داشت. طوری که ها را مرتب نگاه میهمیشه آن

نشست. در تمام این اش به دل میی مردانهچهره

مدت بجز سالم و علیکی حرف دیگری نزده بودیم و 

من راضی بودم. راضی از این دور بودن. سوییچ 

ماشین را داخل جیب شلوارش انداخت و با دیدنم 

 نگاه پایین انداخت.

 خانم.سالم فتانه-

کردم هر لحظه منفجر نفسی بیرون دادم. احساس می

 خواهم شد! به زحمت جواب دادم.

 سالم... آقا شایان.-
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هایم سخت و یکی در میان شده بود. دستم بند نفس

پهلویم شد. شایان با تانی نگاه باال کشید و با دیدنم 

 اخمی کرد. جلوتر آمد.

 حالت خوبه؟-

م مفرد شده بودم. دیگر جمع خطابم نکرد. باز ه

صادقانه با حالی نزار و صدایی که از بغض لرزش 

 گرفته بود گفتم:

 نه...-

 !شدامانی که تمام نمیام گرفته بود از درد بیگریه

 شایان باز هم جلوتر آمد.

 فتانه بریم بیمارستان؟ رنگت پریده.-
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او هم ترسیده بود تا بیایم و زبان باز کنم فریاد نه 

ز درد رها شد و در کسری از ثانیه از چندان بلندم ا

بین پاهایم آب بشدت خارج شد. خم شدم و شایان 

 ترسیده گفت:

 یا حسین... فتانه؟-

خانم را صدا زد و کمی بعد جا بلند فرنگیساز همان

هراسان روی ایوان آمد مادربزرگی که برای دیدن 

 قرار بود...اش بینوه

 بجنبون. کیسه آب فتانه پاره شده مامان دست-

 آد... اومدم...م داره میوای یا اهلل... نوه-

 خانم گفت و بعد او هم فریاد زد:این را فرنگیس

 زاد...سپیده؟ سپیده بیا مادر فتانه داره می-



 

Romanzo_o 1055 

تا رسیدن به خود بیمارستان یک ریز درد کشیدم و 

خواند و الکرسی میخانم آیهگریه کردم. فرنگیس

د و مسخره بود که در آن رانوار میشایان دیوانه

 ام بودم!لحظات بفکر پیدا کردن اسمی برای بچه

۱۶۹ 

باالخره به بیمارستان رسیدیم و شایان با عجله 

پرستارها را خبر کرد و من دقایقی بعد در اتاق زایمان 

فرسایی که احساس بودم. لحظات سخت و طاقت

های بدنم در حال خرد شدن کردم تمام استخوانمی

ست. دیگر رمقی برایم باقی نمانده بود که صدای ا

ی بچه در فضای اتاق زایمان پیچید و من میان گریه

 گریه خندیدم...

 ی شاهرخ و من بدنیا آمد...باالخره بچه
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فقط توانستم نگاه مختصری به موجود کوچکی که در 

دستان دکتر ماما بود بیندازم... پسرک زیبایم. آمد تا 

ام رخت بر ببندد. آمد تا این تنهاییمرد مادرش باشد. 

 آمد تا دنیایم را پر از رنگ شاد زندگی کند...

چشم بستم و با وجود خستگی بسیار خوابم برد. 

 باالخره بارم به ثمر نشست...

 پنج سال بعد...

 طوری.و ببین اینشهاب عمو درست شوت کن من-

گوید و توپ را از میان دو سنگی که روی شایان می

 زند.کند. دستی میهای ساحل گذاشته رد میشن

 یاد گرفتی عمو؟ حاال نوبت توئه یاال.-
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زد پسرکم، پسری که شباهت عجیبش به شاهرخ زبان

فامیل و آشناست توپ را برداشته و مقابل پاهایش 

های کوچکش را از وجود شن بهم گذارد. دستمی

روم. سعی اش میکوبد و من در دل قربان صدقهمی

کند دقت کند. تیز نگاه کردنش هم حتی به شاهرخ می

شباهت دارد. اصال همه چیزش و من مطمئنم خداوند 

صبر و قراری طور خلق کرده تا او را برای من این

 باشد برای منی که غم زیادی داشتم. 

گوید و شهاب توپ را ، دو و سه ای میشایان یک

ود و شتوپ از میان دو سنگ رد می کند.شوت می

پرد. شایان او را بغل شهابم کودکانه باال و پایین می

کرده و با خوشحالی به هوا پرتاب کرده و هر دو 

 ویک ساله شده.خندند... شایانی که حاال سیمی
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م هنوز دلش پیش تو مونده مادر. کاش دلت بچه-

 شد با دلش. صاف می

نشینم دستانم را از دور زانوهایم باز کرده و صاف می

ایم. روی زیراندازی که نزدیک به ساحل پهن کرده

ای را که فرنگیس خانم به سمتم گرفته را لیوان چایی

 گیرم.از دستش می

حرفی در قبال حرفش ندارم. شایان در این مدت از 

هیچ چیز برای شهاب دریغ نکرد. در تمام لحظات 

شهاب شریک بود و ابدا اجازه نداد جای خالی 

ند اما با این حال نتوانسته بودم با شاهرخ را احساس ک

هر سالی که از من خواستگاری کرد راه بیایم و دلم را 

به دلش بدهم. شایانی که مرد بود و مردتر شده. 



 

Romanzo_o 1059 

از دختران فامیل برایش سر و دست  شایانی که خیلی

 شکنند.می

 ست.ایشایانی که جوان برازنده

انم را های آن دوست. انگشتنگاهم به باال و پریدن

 کنم.دور لیوان حصار می

دونست زندگی دو روز نیست و کاش آقا شایان می-

رفت اما مونده پای من و شهاب. من پی زندگیش می

تونم شهاب رو بزرگ کنم فرنگیس خانم اما اگه می

 م تو تنهایی بزرگموندم پیش شما فقط خواستم بچه

نشه. بدونه چقدر خوشبخته که دورش پر از آدماییه 

 که عاشقشن.

۱۷۱ 

 کشد.فرنگیس خانم آهی می
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هنوز جوونی مادر. تا جوونی باید جوونی کنی. -

ره پی زندگی خودش شهاب هم بزرگ میشه و می

بینی ای دل آی و میاون وقت یک آن به خودت می

دونی غافل رنگ موهات سفید شده و از تنهایی نمی

چه کنی. اون وقتی که سکوت خونه دلت رو 

ت، اون وقتی که کسی نیست تا براش چای شکس

ت رو گرم نگه داری و اجاقت رو روشن خونه

تونستی لذت ببری و نبردی. فهمی دیر شده. میمی

این خاصیت زندگیه. هر اومدی رفتی داره. تو برام 

عروس نیستی، دختری. نزدیک شش سال با ما زندگی 

 تاحترامی ندیدم و هر بار گفتم حاللکردی و ازت بی

باشه اون شیر پاکی که خوردی. اما پسرم دیگه اون 

سودای غیرت رو ناموس برادر نداره. عاشق نجیب 
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بودنت شده، پاک بودنت، خانم بودنت... بذار شهاب 

ش پیشت حرف بزنه اون بزرگ بشه و بیاد از عالقه

فهمی درد داره نتونی براش کاری کنی... من وقت می

گم دخترم شش سال می بینم کهاالن تو رو دخترم می

آزگاره خواستگار داره و دخترم جوابی نداره اما ناز 

 کشیدنم تا زمانی خریدار داره مادر...

هایم فاصله نوشم و لیوان را از لبای چای میجرعه

 دهم.می

 کنم فرنگیس خانم. فقط دلم هنوز با...اما من ناز نمی-

 گذارد.پرد و قندان مقابلم میمیان حرفم می

وقت جاش پر م رو رحمت کنه هیچخدا بچه-

شه اما شه. هیچ وقت قلب منم از داغش سرد نمینمی

مم خوام این بچهسوزه نمیم داره میی دیگهبچه



 

Romanzo_o 1062 

طوری دیگه از دست بدم... دو تا از پسرام 

شون آسمونی شد و این خاطرخواهت شدن. یکی

یکی... دیگه طاقت رفتن این یکی رو هم ندارم 

ای بخواد بره دیگه قلبم جا .. اینم طور دیگهفتانه.

نداره واسه غصه... بشینین حرفاتونو بزنید و سنگاتونو 

 وا بکنید همیشه جوون نیستید مادر...

د. شوکند بلند میای که زمزمه میگوید و با یاعلیمی

تر از شایان و شهاب خیره به طرفآقا میرفتاح کمی آن

 ت گره زده.هایش را از پشدریاست و دست

برم توام با رم پیش آقامیرفتاح، شهابمم میمن می-

 شایان حرفات رو بزن.

 گویم:زند که فورا میهایش را پا میصندل

 اما فرنگیس خانم...-
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 کند. کمی تکیده شده.گردد و نگاهم میبر می

دیگه اما و اگر نداره دخترم... جایز نیست این منتظر -

قسمت جنبون  موندن. شما قسمت همین فقط

 اهلل دخترم.خواستید... بسممی

 رود.خانم میگیرم و فرنگیسسر پایین می

۱۷۱ 

ام. کمی بعد حضور شایان لرزد و هول کردهدستانم می

کنم. شایانی که بخاطر روی زیرانداز را احساس می

شهاب ترتیب این سفر شمال را داده بود. شهاب 

شایان تدارک این سفر بقدری دریادریا کرده بود که 

 گذرد.مان میای را دید. حاال دو روز از آمدنیک هفته

 دی؟یه لیوان چایی می-
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گاه رخ شایان نسر باال گرفته و کمی با تعجب به نیم

ای بعد به خودم آمده و فالکس را کنم اما ثانیهمی

دارم. چایی داخل لیوان ریخته و با قندانی کنار برمی

 گذارم.دستش می

 بفرمایید.-

ام که حرف هنوز با خودم دلم را صاف نکرده

خواستم فرنگیس خانم را روی زمین نینداختم. نمی

دلش را بشکنم و حاال گیر افتاده بودم. شایان لیوان 

دهد اش را برداشته و نگاهش را اما به جایی میچایی

هایش هم برایم قابل احترام که شهاب است. نگرانی

 است...
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متنفر بودم از اینکه مدام حرفی رو تکرار یه روزی -

کنم اما سر بله گرفان از تو شش ساله مدام حرف 

 کنم.کنم و تکرار میتکرار می

رود و ی لیوان میام روی لبهانگشت اشاره 

 گردد.برمی

دیگه سنم به جایی رسید که اگه بازم بخوام -

م رو تکرار کنم نگی از روی غیرته برای خواسته

 خواد آقا باالسری کنه واسم. رادرش. نگی میناموس ب

 کنم.نگاهش را به روی خودم احساس می

گذاشتم مجرد بمونی و ببینی بزرگ کردن بچه -

تنهایی سخته. با این حال نخواستم اذیت شدنت رو 

ببینم. نخواستم کم آوردنت رو ببینم. تو بدون مرد هم 

اما  مکنت رو بزرگ کنی و افتخار هم میتونی بچهمی
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تونه تا کی بدون یه مرد بزرگتر بنظرت اون بچه می

م نرم نوکریشم کنارش دووم بیاره؟ آره عموشم دنده

تونست کنم اما اگه نبودم چی؟ این بچه بازم میمی

اعتماد به نفسش رو حفظ کنه؟ هوم؟ بر فرض تو 

تونست تو باطن چی؟ با اون خالء ظاهر می

دردم یه زمانی  کار کنی؟خواستی چیاحساسیش می

 تنهایی خودت بود، بعد شد شهاب و بعدم هر دوتون. 

زند. کف دستانم هایم سخت از دهانم بیرون مینفس

دانم چه اسمی برای حال و عرق کرده و حتی نمی

 روز االنم بگذارم.

 و ببین!فتانه من-

 چو او...مثل شاهرخ گفته است... دقیقا هم

 ست.اش جدیگیرم. چهرهبا تانی سر باال می
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خوام. خوام. من تو رو با شهاب میمن تو رو می-

شم هم پدر. مردونه پای هردوتون براش هم عمو می

خوام فقط مونم اگر خواستیم یک کالم ازت میمی

بگی بله. اما اگر نخواستیم از زندگیت برای همیشه 

رم! اما شهاب نه! برای شهاب همینی که االن هستم می

م نخواین ازدواج کنم چون کال قیدش مونم فقط ازمی

 زنم. رو می

 آید. شود و نگاه منم هم کش میبلند می

اگر جوابت مثبت بود کنارم بیا اگر نبود بمون -

مونم و جا. منم همون شایان برادرشوهرت میهمین

دم کسی حرف از دیگه تا عمر دارم اجازه نمی

ت رو و بدون من خودخواستن من از تو بزنه! اما این

 خواستم... 
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هایش را پا دارد. صندلچرخد و چند قدمی برمیمی

اش زند و یک دستش را داخل جیب شلوار مشکیمی

هایش را کند. پیراهن چهارخانه تن زده و سرآستینمی

کردم؟ چه تصمیمی برای تا ساعد تا زده. باید چه می

 گرفتم؟ ام میزندگی

 هایش آرام است و با طمانینه... قدم

کنم در حال خیانت کردن به شاهرخم... احساس می

کنم فکر مرد دیگری را کردن گناهکارم احساس می

کرده... چه باید کنم؟ بنشینم و شایان جوابش را 

 بگیرد؟ یا نه فکر زندگی خودم هم باشم؟

هایم را روی صورتم کالفه سر پایین انداخته و دست

 گذارم. می
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؟ با این تردید کار کنمشاهرخ؟ شاهرخ من چی-

 کار کنم؟لعنتی چی

 دلم به عظمت باران

 کند !برایت دلتنگی می 

 امروز عجیب

 میرم...بی تو می

. کندکشم. نگاهم شایان را شکار مینفس عمیقی می

 هایش آرام است...چنان قدمهم

 شاید حق با فرنگیس خانم بود...

 زندگی فقط امروز نیست...
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 کنم مطمئنشوم اما به کاری که میبا تردید بلند می

نیستم. هنوز هم شرم دارم. شرم از زندگی بعد از 

 شاهرخ... 

 خورد.وزد. دامن در تنم تکان مینسیمی می

زنم و گویی کسی که تصمیمش را هایم را پا میصندل

 گرفته من نیستم...

خواهد زندگی دوباره کسی غیر از من است که می

 ه کند. عشق دوباره نه اما دوست داشتن چرا...تجرب

 ی دلم آمد و ماند... بار به خانهعشق یک

هایی که حاال شاید تردیدشان کمتر شده حال... با قدم

ایستم. نفس عمیقی که پیش رفته و کنار شایان می

 شنوم. کشد را میمی
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 کنم:و من برای شاهرخم نجوا می

 ر قفساوج می گیری و من محو تماشا د

 مانده ام دور از تو بی همدرد و تنها در قفس

 این قرار بین ما هرگز نبود ای بی وفا

 در میان ابرها باشی، من اما در قفس

 خوش مباش ای دل به لبخند آن چنان که بلبلی

 می نشیند بر گلی امروز و فردا در قفس

 هر کجا حسرت به دل دارم چه فرقی میکند؟!

 هر زمان یا در قفساین که در فکر تو باشم 

 در سرم سودای آزادیست اما بیشتر

 هم نشینی با تو مطلوب است حتی در قفس

 دلخوشم روزی در آغوشم تو را خواهم گرفت
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 حبس خواهم کرد آری آسمان را در قفس

 خسته ام از صبر، اما بر نمی آید زمن

 در نبودت هیچ کاری جز مدارا در قفس

 محمد_شیخی

۱۷۲ 

رسیم با خانم و آقامیرفتاح که میفرنگیسکنار 

ای بعد لبخند شوند اما دقیقهمان مبهوت میدیدن

آید، یک کشند. شهاب میزنند و نفسی آسوده میمی

زند و یک دستش را به دستش را به من گره می

ه هایی کشویم و خیره به افقشایان... خیره به دریا می

 ست.نویدبخش روزهای خوشی
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 كنیمی آغاز به مردن میبه آرا

 اگر سفر نكنی

 اگر كتابی نخوانی

 اگر به اصوات زندگی گوش ندهی

 اگر از خودت قدردانی نكنی

 كنیبه آرامی آغاز به مردن می

 زمانی كه خودباوری را در خودت بكشی

 وقتی نگذاری دیگران به تو كمك كنند

 كنیبه آرامی آغاز به مردن می

 ی عادات خود شویاگر برده

 اگر همیشه از یك راه تكراری بروی

 اگر روزمرگی را تغییر ندهی
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 های متفاوت به تن نكنیاگر رنگ

 یا اگر با افراد ناشناس صحبت نكنی

 كنیبه آرامی آغاز به مردن می 

 اگر از شور و حرارت

 از احساسات سركش

 دارندو از چیزهایی كه چشمانت را به درخشش وامی

 كنندیو ضربان قلبت را تندتر م

 دوری كنی...

 كنیبه آرامی آغاز به مردن می

 اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نكنی

 اگر ورای رویاها نروی

 اگر به خودت اجازه ندهی
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 اتكه حداقل یك بار در تمام زندگی

 اندیشی بروی...ورای مصلحت

 امروز زندگی را آغاز كن!

 امروز مخاطره كن!

 امروز كاری كن!

 آرامی بمیری.نگذار كه به 

 پابلو_نرودا

 

هایی که تقدیم به زنان سرزمینم. تقدیم به آن

شان به وسعت دریا. تقدیم به ظاهرشان زن و دل

 شیرزنانی که مردانه با نامروتی زندگی جنگیدند... 

 تقدیم به روح پاک و احساس لطیف زنان سرزمینم...
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 پایان. 

 مهین عبدی

 هشمسی، هفدهم شهریورما۱۴۱۱سال 

 


