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آخرین تلفن از ایران صدای گرفته و بغض آلود غزاله خبر مرگ خان بابا که در نیم واژه ای خش دار و درد آلود ·  

 غریبی گیر کرده بود!

 گفتم:غیر ممکنه غزاله خان بابا که چیزیش نبود!

نمیکردم پدرم  صداهای درهم و برهم ضجه هایی سوزناک که گاه قطع میشد و گاه شبیه جیغ بود.بغضم ترکید.باور

 را از دست داده باشم.خیلی بی انصافین خبرم میکردین می اومدم باهاش وداع میکردم!

سال پیش بودم سرسخت و پرغرور حساس نسبت به خانواده به فکر همه بودم اما...همه فراموش کرده  5همان آدم 

 بودند.

الپرسی کردم و تبریک گفتم و کسی تحویلم از آخرین سال تحویل که با برادرها و خانم جان دو سه کلمه احو

نگرفت به جز با مونا و غزاله با هیچیک از بستگان نزدیک حرف نزده بودم.برخورد سرد و غیر دوستانه نزدیکانم 

باعث شد تا چند ماه از دست همه دلخور باشم.رفتار خان بابا که اصال گوشی تلفن را نگرفت که با من حرف 

 م داد.سالها میشد که پدر آدم حسابم نمیکرد اما من مثل گذشته از جان و دل دوستش داشتم.بزند.بیشتر از همه رنج

از لحظه سوار شدن به هواپیما چشم از مهماندار برنداشتم.عجیب شبیه به مونا بود.با آنکه هیچگونه وجه اشتراک 

یکبارش که بجز غیبت کردن پشت فکری میان من و مونا وجود نداشت.ماهی یکبار ایمیل زدن و تلفنهای هفته ای 

سر اقوام دور و نزدیک به هیچ دردی نمیخورد به نوعی سرگرمم میکرد.بخصوص وقتهایی که برای تهییج احساسات 

 من روغن داغ حوادث اتفاق افتاده را هم به صالحدید خودش زیاد میکرد.میفهمیدم خبر از بیخ و بن دروغ است.

ان به کار خودمان بود از فضولی کردن و سرک کشیدن به زندگی خصوصی دیگران مونا بر خالف من و غزاله که سرم

لذت میبرد و جان میداد برای آدم سربراهی مثل من که هیچوقت پیگیر راست و دروغ مهمالتش نمیشدم و توی 

یگران ذوقش نمیزدم.او هم میتوانست عقده های سرکوب شده دوران کودکی اش را آزادانه البه الی انتقاد از د

 بگنجاند.

پوست سرم از شدت درد داشت کنده میشد که یک قرص آرامبخش قوی از کیفم در آوردم و بدون اب قورتش 

دادم.چشمهایم تار بود و پلکهای ورم کرده ام از بی خوابی و گریه های مداوم چند روز اخیر جز جز میکرد.فکر و 

یده بودمشان دست از سرم برنمیداشت.همین که چشمهایم را سال تموم ند 5خیال روبرو شدن با افراد خانواده که 

میبستم همگی در ذهنم رژه میرفتند و تنم میلرزید.نه آنکه ترسی از دیدنشان داشته باشم بر عکس سالها میشد که 

منتظر چنین لحظه ای بودم اما نه در آن وضعیت روحی نامناسب و غم از دست دادن پدر که مطمئن بودم بر روی 

 ب همه اثر گذاشته است.بیش از هر چیز از واکنش و برخوردها وحشت داشتم.اعصا

سال پیش که غزاله خبر داد خان بابا سکته کرده است باید حدس میزدم اوضاع آنطورها که تصور میکردم روبراه 

یکرد.اما این نیست.غزاله به پنهانکاری عادت نداشت.بویژه اگر خبری مهمی در کار بود.شک نداشتم مرا هم مطلع م

اواخر که فاصله میان تماسهای تلفنی اش کم شده بود خودبخود مشکوک شدم که نکند دارد چیزی را از من پنهان 

 میکند.

مونا که اصال عادت به گفتن مطالب مهم نداشت تنها بدنبال اخبار غیر عادی میگشت و نیز چند و چون زندگی اعضای 

انستن آنها نداشتم!اما با وجود آنهمه حرصی که از غیبت کردن و طرز فکر خانواده که من هیچ عالقه خاصی به د
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مضحکش میخوردم برای گریز از تنهایی و بیخبری از شرایط خانواده اراجیف صد من یک غازش را بجان و دل 

 میخریدم.

ه صندلی مهماندار نزدیک آمد و بدون آنکه حرفی بزند بالش کوچک و نرمی را به زیر سرم که بر روی دست

سال گذشته با آب و تاب  5خشکیده بود سر داد.پلکهایم را بستم و بی اختیار بیاد اخباری افتادم که مونا در طی 

تحویلم داده بود.عجیب آنکه حتی کوچکترین حادثه از چشمهای تیز بین او دور نمیماند.در مورد عمو عباس 

پسرش با لفت و لعاب بیشتری حرف میزد که داغ دل  حساسیت به خرج میداد و از سر لجبازی با من از اردشیر

 سوخته از خاطرات تلخ و شیرین گذشته ام همیشه تر و تازه بماند...

))دکتر نگو بگو سرور فامیل!کبکبه دبدبه ای بهم زده که خدا میدونه...یه ایران و یه پرفسور اسکندری!مصاحبه های 

خوب کردن مریضای مردنی سرطانی واقعا دمش گرم که پوز همه  رنگ وارنگ تو روزنامه های پرتیراژ عمالی مهم

دکترا رو زده!عوضش خواهر بی عرضه اش شقایق هیچ پخی از آب در نیومده هنوزم آویزونه به عموی بدبختت...سه 

ساله پشت کنکور گیر کرده عموت داره خودشو جر واجر میکنه.به هر کس و ناکسی رو انداخته که حتی شده شبونه 

د یا هر جهنم در دیگه ای بچپونش..خبرشو دارم هزار جا واسطه تراشیده حتی حاضره رشوه بده!ببین به کجا آزا

رسیده که با فامیالی وزیر آموزش عالی رو هم ریخته که شاید تو رودرواسیش دختره رو قبول کنن یه رشته آشغالی 

ه دق میکنه خیلیله ها...!یه پسر اونجوری یه دختری بخونه اما هیشکی تا حاال نتونسته کاری بکنه...خالصه عموت دار

 اینجوری!((

بنظر مونا عمه اعظم فرصت طلبی واقعی است که به جز ارث و میراث جد و آبادمان به هیچ چیز اهمیت 

نمیدهد.حرف خانواده او که میشود آنقدر منفی بافی میکند که دلم میگیرد.))پسر عمه فرشیدت با یه ایکبیری 

خابرات رو هم ریخته...دختره مث خودش ترشیده س خجالت نمیکشن سی سالشونم گذشته هنوزم میگن کارمند م

نامزدیم!فرزامم که مرده زنده فامیل واسه ش یکیه.فقط با دکتر میپلکه با هم یه سر از هم سوا هستن.فرزام با داداش 

هم ترانه!از اون هفت خطای روزگاره!هنوز از رامینم تو ارکستر سمفونیک ساز میزنه...دایم تو هپروته هم شعر میگه 

کارش سر در نیاوردم!هنوز لو نداده به کی فکر میکنه و شعرای آبکیشو واسه کدوم پدر سوخته ای میگه.اما نینا 

خواهرشون خیلی زبله.صد تا مرد جا افتاده رو یه جا میبره لب جوب آب و تشته برشون میگردونه!فسقلی دهنش بو 

ده های ایکبری رو از ترشیست و چپشو خوب نمیشناسه اما توی تور انداختن دست همه دختر شیر میده دس را

پشت بسته...دست شور نیفته ها...ولی شنیدم تازگیا رو مخ داداش شاهینت کار میکنه!شاهین ساده لوحه اولین 

نیس که هیشکی تا دوست دختر بدجوری پابندش کرده.من میدونم که بازیچه ش کرده شاهین مث داداش شهرامت 

حاال نتونسته کاله سرش بزاره و صد تا شارالتانو یه تنه حریفه!خبرشو دارم که نینا تا حاال خیلیها رو سرکار 

گذاشته...دست راستش زیر سر من ببو!خوشم میاد که خوب بلده با مردا چیکار کنه!به در بخوراشونو تو اب نمک 

 خانوم سنش که باال رفت بی شوهر نمونه!((خیس کرده و همه شون یه لنگه پا االفن تا 

داغترین خبری که از مونا شنیدم و تا چند روز بهت زده بودم.طالق عمه راضیه بود که در یک شرکت خارجی کار 

میکرد.زندگی به ظاهر ارام و بی دغدغه و رابطه صمیمانه عمه با همسرش داوود بر اساس احترام متقابل بنا شده 

آنان مشکالت زندگی شان را هرگز به کسی گفته باشند اما مثل همه مواردی که زن و شوهری پس  بود.یادم نمی آمد

از گذشت چند سال از ازدوجشان بچه دار نمیشوند دیگران به خودشان اجازه دخالت میدهند.پچ پچهای مشکوک 

خصوصی دیگران دخالت نکند  اطرافیان باعث شد اختالف میانشان باال بگیرد.حتی خان بابا که سعی میکرد در امور
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بارها به زیر جلد عمه راضیه رفته و تشویقش کرد بچه دار شود که به خرج او نرفت و با گوشهای خودم شنیدم که 

جواب دندان شکنی به خان بابا داد))خان داداش بچه آدمو پایبند میکنه!از کجا معلوم که بتونم یه عمر داوودو تحمل 

وود میخوایم واسه خودمون زندگی کنیم و پولمونو خرج تفریح خودمون بکنیم گور بابای کنم!از اون گذشته من و دا

بچه!مگه ما واسه بابا ننه مون چیکار کردیم که نسل بعد واسه ما بکنن؟بچه فقط دو سال اول شیرینه همچی که بزرگ 

 شه میخواد زندگی رو دربست از آدم تحولی بگیره...((

ن عمه راضیه را داد از تعجب دهانم باز ماند.چند هفته بعد هم نزدیک بود شاخ در بیاورم وقتی مونا خبر پناهنده شد

که شنیدم با یک یهودی امریکایی ازدواج کرده است!عمه با اینکارش در واقع جنایتی کرد که حمایت خان بابا را 

تر نگران وضعیت روحی خان برای همیشه از دست داد.ازدواج عمه با یک مرد امریکایی برای من عجیب نبود.بیش

بابا بودم که به حفظ ارزشهای خانوادگی اعتقاد شدید داشت اما خواهرش به قولی تو زرد از اب در آمده بود!جنایت 

دوم را هم من مرتکب شدم که خان بابا را در مقابل عمل انجام شده قرار دادم.در واقع عمه جسورانه عمه راضیه 

 من که ادوارد را وسیله قرار دادم تا انتقامم را از اردشیر بگیرم.مجوزی بود برای بلند پروازی 

مونا درباره شهرام بی رحمانه قضاوت میکرد چون شهرام اخالق تندی داشت اما حرف غزاله که میشد تغییر عقیده 

کرده...نمیدونم  میداد))آبجی بدبختت هم بدشانسی نازا از اب در اومد...اِاِاِاِ امید نمک به حروم شب و روزشو سیاه

 غزاله تو این مرتیکه از خودراضی چی پیدا کرده که هر چی کتکش میزنه عاشق تر میشه!((

بیاد نداشتم مونا در هیچ موقعیتی به خودش نگاه کرده باشد.در واقع او کور خود بود و بینای دیگران!مونا همسن و 

انشناسی گرفت تا از غافله جوانان تحصیلکرده سال من بود.او بسختی وارد دانشگاه شد و مدرک کارشناسی رو

خانواده عقب نیفتد.در یک موسسه اعصاب و روان مشاور بود اما اگر کسی حالش را میپرسید پاسخ میداد:مث همیشه 

سرم شلوغه سر و کله زدن با دیوونه ها و روان پریشها دمار از روزگارم در آورده!مطبم دایم شلوغه و وقت سر 

 .خاروندن ندارم

در حالیکه بهتر از همه میدانستم کار موسسه ای که مونا در آن مشاور است رفع اختالفهای خانوادگی میان زن و 

شوهرهای جوان است و هیچ دیوانه ای از جانش سیر نشده بود که از چنان موسسه ای کمک بگیرد.او تظاهر میکرد 

 ال دارد.که روان پزشکی حاذق است و به مداوای بیماران روانی اشتغ

رعنا خانم مادر مونا و رامین پس از مرگ غالمرضا خان قادری که به قولی بساز و بفروش بود تنها رفیق صمیمی و 

قوم و خویش نزدیک خان بابا بود که همه خانواده روی صداقت و راز داری اش قسم میخوردند.کنجکاوی مونا به 

از چه کسی به ارث برده است!هر وقت شروع میکرد به غیبت  مادرش رفته بود اما معلوم نبود دهان لق بودنش را

کردن شستم خبردار میشد که یکساعتی باید گوشی به دست مهمالتش را تحمل کنم و تا چند روز پس از هر تلفن او 

 نیز گیج و منگ بودم که چطور غزاله از ماجراهای اتفاق افتاده ای که بیشتر شبیه مجموعه های تلویزیونی بود خبر

 نداشت!

اما تفکیک حوادث واقعی و تخیالت واهی مونا که از روی حدس و گمان بعضی را بزرگنمایی میکرد و عده ای را 

منفور نشان میداد کار ساده ای نبود!بارها از خودم پرسیده بودم چه چیز باعث ادامه دوستی من و مونا شده است و 

 یمیت پدرم با خاله رعنا بود.تنها موردی که در ذهنم خطور کرده بود عادت و صم

رابطه خاله رعنا و خان بابا از حد پسر خاله و دختر خاله بودن گذشته بود و جالب توجه اینکه آن ارتباط نسبتا 

مشکوک طی سالها برای خانم جان و غالمرضا خان کامال جا افتاده بود اما همینکه پدر مونا دار فانی را وداع گفت 
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هشتاد درجه تغییر کرد و رفت و آمد خان بابا به منزل خاله رعنا مشکل ساز شد.ولی خان بابا رفتار خانم جان صد و 

آدمی نبود که برنامه های زندگی اش را به میل دیگران تغییر دهد.او در ذهن من هنوز هم همان مرد شکست ناپذیر 

رم رسید مثل همیشه از پس هر نوع پر قدرت بود که وقتی غزاله خبر داد بیمار است موضوع را جدی نگرفتم و بنظ

 مشکل بر می آید.

مرگ پدر ضربه ای سنگین و جبران ناپذیر به روح و روانم زد.بابت کارهای نیمه تمامم دلواپسی نداشتم بلکه نگران 

لحظه ای بودم که وارد خانه میشوم و جای خالی اش را میبینم!توقع او از من از بقیه فرزندانش بیشتر بود و جرمم 

برای همه کسانی که از دور درباره ام قضاوت کرده بودند بسیار سنگین چون هیچکس در وضعیت روحی من قرار 

 نگرفته بود که بفهمد در آن وانفسای بی همدمی و بی کسی چه به روزم آمده بود!

 مهماندار که کنار دستم ایستاده بود پرسید:چیزی میخورید؟

 ممنونم یک فنجان قهوه لطفا.-

ته افکارم بطور ناگهانی از هم گسیخت ترجیح میدادم به هیچ یک از افراد خانواده فکر نکنم تا با پیش زمینه رش

فکری نامناسب با آنان روبرو نشوم اما چهره تک تکشان حتی یک لحظه هم از خاطرم دور نمیشد.فاجعه مرگ پدر 

ندازه از دست دادن او اهمیت و ارزش فکر کردن همه چیز را در هاله ای خاکستری فرو برده بود.هیچ موضوعی به ا

نداشت.خان بابا را برای همیشه از دست داده بودم و باید در حسرت دیدارش میسوختم.حتی فکر کردن به اینکه 

 دیگر او را نخواهم دید بدنم را میلرزاند.

سال  5ان واقعی نشان میداد.دلشوره روبرو شدن با فوج عظیم اعضای خانواده لحظات و دقایق را کوتاهتر از میز

مردگی و آوارگی در کشور بیگانه که با همه رنگ و لعاب ظاهری اش با هزار سال زندگی در وطن قیاس کردنی 

نبود.باور بیگانگی با مردم به ظاهر متمدنی که از هر گونه ارتباط نزدیک و صمیمانه با جماعت ایرانی میگریختند 

ه کمبودها عاطفی و مشکالتی که هر روز بر سر راهم سبز میشد ترجیح میدادم در سالها به درازا کشید با وجود هم

همان برزخ و بی همدمی و بیخبری بمانم تا مجبور به رویارویی با حوادث تلخ و قضاوتهای ناعادالنه نزدیکانم 

فتم با وجود همه قدرت نشوم.باور اینکه دنیای بیرحم اروپا در ظرفیتم نمیگنجید بسیار سخت بود اما به تجربه دریا

 ذاتی ام از عهده تنها زندگی کردن بر نمی آیم.

پیامد سالها تالش و شبانه روزی درس خواندن و ازدواج ناموفقی که از بیخ و بن اشتباه بود از دست رفتن ارامش 

ی از دست اسیب روحی و اعصاب درب و داغانی بود که امکان نداشت با سالها خودسازی ذره ای از آنهه خوشبخت

رفته را دیگر بار بدست آورم.خاطرات زندگی با ادوارد مرد آقامنش شیک و تر و تمیزی که تنها چند صباحی بر 

تنهایی ام سایه افکند و بهمراه القاب دهان پر کن پوشالی اش بطور ناگهانی و صاعقه وارد از زندگی ام بیرون رفت 

 .همواره مانند خوره جسم و جانم را تحلیل میبرد

هواپیما که بزمین نشست دلهره گرفتم.ورود به خاک وطن شادی و هیجان عجیبی را بجانم انداخت که اگر فاجعه 

مرگ خان بابا عزادارم نکرده بود آن لحظه برایم حکم شیرین ترین دقایق زندگی ام را داشت.زودتر از آنچه تصور 

والنی و ترافیک سنگین بود اما تنها به روبرو شدن با میکردم چمدانم را گرفتم و با تاکسی راهی خانه شدم.راه ط

مادرم می اندیشیدم.صد بار خودم را لعنت کردم که چرا مدتی از اوضاع خانواده غافل شده بودم.هر بار زنگ زدم و 

پاسخی ازاردهنده گرفتم برای مدتی از دست همه دلخور بودم.آنقدر سرگرم زندگی مزخرف ناموفقم بودم که حتی 

و بدرفتاری آنان هم نمیشدم و بیشتر تصور میکردم علت طرد شدنم ازدواج ناموفقم با ادوارد است اما وقتی کنجکا



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –از تو بعد 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

6  

 

طالق گرفتم هم مشکلم حل نشد چون خجالت میکشیدم خبر جدا شدنم را به آنان بدهم.گرچه میدانستم مونای 

 ور مستقیم با انان گفت و گو کنم.دهن لق همه چیز را لو داده است.دلم نمیخواست در مورد طالق گرفتنم بط

 ادوارد از نواده های یکی از سرشناسترین افراد خاندان سلطنتی

انگلستان و عضو وزارت امور خارجه بود . پس از آشنا شدن با او ، مدت کوتاهی با هم رفت و آمد کردیم . او قول ·  

امور آن شوم . یک ماه ار آشنایی مان میگذشت داد در انگلستان بیمارستانی تاسیس کند و من مسئول رسیدگی به 

میدم تیکه تیکه ت » که به من پیشنهاد ازدواج کرد . تلفنی با خان بابا مشورت کردم که از پشت خط فریاد کشید : 

 «کنن ! میخوای پا جای پای عمه ات بذاری ، نمک به حروم ؟!

 «مونم . بلیط میخرم ، بر میگردم ... دیگه نمیتونم تنها ب:» گفتم 

فردا :» صدای گوشخراش خان بابا یکهو گرفت ، آن قدر سرفه کرد که خانم جان گوشی را از دستش گرفت و گفت 

 .«زنگ بزن غزل ، بابات به حال سکته افتاده 

یک شبانه روز خودم را در اتاقم حبس کردم و پاسخ تلفن ادوارد را ندادم . تصور میکردم که در مدت چند روز 

بر ازدواجم به طور حتم به اردشیر میرسد و پس از پنج سال سکوت با من تماس میگیرد و التماس کنان از آینده خ

من میخواهد برگردم ؛ اما زهی خیال باطل ! پس از چند روز انتظار کشیدن آن قدر مایوس شدم که خودم با ادوارد 

 تماس گرفتم و قرار گذاشتیم در اولین فرصت با هم ازدواج کنیم .

یک هفته بعد خبر داغ ازدواجم را به غزاله و مونا دادم . خان بابا از مان سال لعنتی ، دفنم کرد و شب هفت و چهلمم 

 را یکجا گرفت و پیغام داد که از ارث محرومم خواهد کرد .

صدای خشن  تاکسی فرودگاه مدتها میشد ایستاده بود ؛ اما من در غوغای درونی کالفه کننده ای دست و پا میزدم .

 «رسیدیم خانوم ! :» راننده از دنیای اوهام و خیاالت بیرونم آورد 

رنگ در عریض و طویل خانه پدری عوض شده بود ؛ اما دیوارها ، همان سنگهای قدیمی به هم فشرده خزه بسته ای 

ه شاخه های بلندش تا بودند که بوی آشنایی میدادند . محو تماشای شاخ و برگ پیچ امین الدوله سر در حیاط شدم ک

پایین در بر روی زمین ریخته بود که راننده چمدانم را از صندوق عقب در آورد و بر روی زیمن گذاشت . کرایه را 

دادم و به سمت در رفتم . البه الی انبوه شاخ و برگ زرد و قرمز آویزان از اطراف زنک ، اعالمیه فوت خان بابا ، با 

پیش ، جوان و سرحال ، رعشه بر اندامم انداخت . انگار نه انگار که مرده بود ! نگاه عکس سیاه و سفید بیست سال 

 با نفوذ و گیرایش تا عمق وجودم فرو رفت .

زنگ زدم . همهمه ای گنگ از راه دور به گوش می رسید که یکباره قطع شد . دلم مثل سیر و سرکه میجوشید . 

 «؟  کیه» غریبه ای از پشت در باز کن پرسید : 

 «باز کنید ، غزل هستم ! » صدا نا آشنا بود . گفتم : 

رعد و برق ناگهانی ، آسمان غبار گرفته مه آلود را یکپارچه نور کرد و از پس آن باریدن گرفت . همزمان با صدای 

ا ، تا شر شر باران بر روی قرنیز سر در حیاط ، صدای پا در پشت در حیاط قطع شد . شال گیپور مشکی روی سرم ر

آنجا که میشد . جلو کشیدم . قلبم ، همچون کبوتری لرزان ، در میان استخوان سینه ام پر پر میزد . چه کسی پشت 

در بود ؟ در چرا باز نشد ؟ هزاران پرسش تشویش بر انگیز و مبهم در یک آن از مغزم عبور کرد . لحظات کشنده ، 

جانشین همهمه و ازدحام چند لحظه پیش شده بود . با کف  بی رحمانه کش می آمدند و تمامی نداشتند . سکوت

 «چرا درو باز نمیکنین ؟ خیس شدم ! » دستم به در حیاط کوبیدم . 
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ناگهان در باز شد و مشدی قاسم را در چارچوب در دیدم که با لحنی مضطرب سالمی کش دار کرد . اشکم جاری شد 

خانم دکتر ، ببخشین ! الل شدم ! زبونم » . پیرمرد به تته پته افتاد :  . لبخند او ، با لحن صدای لرزانش در هم آمیخت

 «بند اومده ... بفرما تو ... خوش اومدی ! 

پشت مشدی قاسم کمی خمیده و نیمی از ابروهای پرپشتش سفید شده بود . دور لبها و صورت چروکیده اش از 

کنار رفت تا من وارد شوم . اما پاهای من آن قدر سنگین هیجان میلرزید . چمدان و ساکم را گرفت و از چارچوب در 

بودند و چنان مبهوت حیاط قدیمی بودم که نمیتوانستم قدم از قدم بر دارم . بیرون در خشکم زده بود و چشم به 

خانم دکتر ، :» حیاط درندشت باران خورده و برگهای خشکیده و خیس درختان دوخته بودم . مشهدی قاسم گفت 

 «شدی بابا ... بفرما تو ! ... خیس آب 

جلوتر از من لنگ لنگان به سمت ساختمان رفت . سکوتی اندوه بار بر خانه پدری سایه افکنده بود که غیر عادی به 

نظر میرسید . در پشت شیشه طبقه اول چند نفر ایستاده بودند و داشتند مات زده نگاهم میکردند ، وجب به وجب 

نظر گذراندم تا به پله های ایوان رسیدم . هنوز به اولین پله پا نگذاشته بودم که غزاله کف و دیوار حیاط را از 

سراسیمه از در بیرون آمد و در آغوشم گرفت . سرش باال بود و از پشت پرده ای اشک ، نگاهم میکرد . لبهایش 

پف کرده بدون آرایش و  جمع و باز میشد ؛ اما صدایی از گلویش در نمی آمد . با لباس یکدست مشکی و صورت

موهای شرابی روشن که از ریشه سفید و سیاه بود ، درست به جسدی میمانست که روزها در رودخانه افتاده و سر و 

 صورتش باد کرده باشد .

حال خودم را نمیفهمیدم و غزاله هم بغض داشت . انگار هر دو به یک جسم واحد تبدیل شده بودیم . دستهایمان به 

یکدیگر حلقه شده و تنگ در آغوش هم ، لحظاتی چند سکوت کردیم . به تعداد تماشاگران پشت شیشه  دور گردن

داشت اضافه میشد که صدای ناله خانم جان در سالن پیچید . بغض من و غزاله ترکید . صدای غزاله به سختی در 

. غزاله را کنار زدم و تو رفتم . خانم میآمد . شیون و زاری خانم جان باال گرفت و همهمه ای گنگ در راهرو پیچید 

جان به محض دیدن من ، جیغ کشید و غش کرد . گروهی زن و دختر جوان غریبه به سمتش یورش بردند . یکی 

آب و گالب بیارین ! ... حاج خانوم » دکمه لباسش را باز کرد و دیگری با روزنامه شروع به باد زدن کرد و فریاد زد : 

 «از هوش رفت ! 

خانجون ، چی دیدی خوف کردی ؟ خدا مرگم بده :» ختری جوان گره روسری مشکی خانم جان را باز کرد و گفت د

 «، انگاری داره چونه میندازه ! 

قلبم داشت از حرکت می ایستاد . همه جا تار و فضای اتاق پوشیده بود از دود غلیظ و تنها نقطه شفاف ، صورت گرد 

ف هال دراز به دراز افتاده بود و فوجی غریبه دیوار گوشتی قطوری در اطرافش ایجاد و رنگ پریده خانم جان که ک

 کرده بودند .

جمعیت را کنار زدم و بی توجه به سالمهای اطرافیانم ، در کنار خانم جان نشستم . دانه های درشت عرق بر پیشانی 

و لیوانی پر از آب به دستم داد ، سر خانم خانم جان نشسته و پلکهای نیمه بازش خیس اشک بود . دستی جلو آمد 

جان را در آغوش گرفتم و لیوان را به لبهای خشکیده اش چسباندم . از پشت پرده اشک چشمهایم ، صورت نورانی 

خانم جان مانند آینه شفاف بود . خانم جان به سختی جرعه ای آب نوشید و الی پلکهایش بازتر شد . نگاهمان که به 

 ض هر دویمان ترکید . همچون سیل اشک میریختم و نای حرف زدن نداشتم .هم افتاد ، بغ
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دیر اومدی ، بی وفایی کردی ، دستم میشکست نمیفرستادمت ... از روزی که :» خانم جان زیر لب چیزهایی میگفت 

 «تو رفتی ، باباتم مرد ... شوهر اجنبیت دق مرگش کرد ! 

اری تر بود . زمزمه های تلخش مانند خنجر به قلبم فرو رفت . لبهای زهر حرفهای خانم جان از نیش عقرب هم ک

 خشکیده خانم جان بسته نمیشد و کلماتش سنگین بود ... چشمهایم سیاهی رفت و از حال رفتم .

  چه کسی خواهد دید ،

 ................... مردنم را ؟

  بی تو ، مردم ، مردم

 خبر مرگ مرا با تو چه کس میگوید ؟

  آن زمان که خبر مرگ مرا

 ...................... از کسی میشنوی ،

 .................................... روی تو را ، کاش میدیدم .

 شانه باال زدنت را ،

 – قید بی –............... 

 و تکان دادن دستت که ،

 – زیاد نیست مهم –................. 

  که ،و تکان دادن سر را 

 ................... عجب ! عاقبت مرد ؟

 – افسوس –.......................... 

 

 

صدای چک چک باران بر روی قرنیز پنجره ، همچون کوبیدن بر روی طبل ، سرسام اور بود . هنوز چشمم به طور ·  

ت . آخرین لحظه هوشیاری را به خاطر کامل باز نشده بود که مغزم به کار افتاد و حوادث ، مثل برق از ذهنم گذش

آوردم . پلکهایم از هم باز نمیشدند . سر و صورتم را چندین بار لمس کردم تا خواب رفتگی اعضا و پوست صورت و 

دستهایم از بین برود . در پی باز و بسته شدن در حیاط ، سالم مشهدی قاسم ، که به روال سالها پیش ، آفتاب نزده 

 به ناف باغچه میبست ، به همراه شیون و زاری عمه اعظم هیاهو به پا کرد .آب چاه عمیق را 

دیدی خانوم اعظم چه خاکی تو سرمون شد ؟ دیر اومدی ، خان » صدای آب قطع شد و مشهدی قاسم به حرف آمد : 

 «داداشت به رحمت خدا رفت ! 

 « حاال چه وقت باغچه آب دادنه ! مگه دیشب تا صبح بارون نبارید ؟» 

پلکهایم را چندین بار باز و بسته کردم و به سختی از تشک دل کندم . تلو تلو خوران به سمت پنجره رفتم و به » 

حیاط نگاه کردم . از پشت پرده توری صورتی رنگ ، شال گیپور عمه اعظم بنفش بادمجانی به نظر میرسید . عمه ، 

ک پوش و خوش اندام ! انگار نه انگار سنی از او گذشته بود ! همان اعظم پنج سال پیش بود ، با طراوت و جوان ، شی

از چهره برزخی فرشید که از پشت سرش می آمد ، چندشم شد و بی اختیار ، دستم بر روی سرم جا گرفت . 

 میدانستم روزی پر جنجال در پیش خواهیم داشت . ورود عمه اعظم ، تا یادم می آمد ، پر درد سر و مسئله ساز بود .
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تو رو خدا یواش تر ... غزل خانوم چند » و داشت ضجه میزد و به سمت ساختمان می آمد که مشهدی قاسم گفت : ا

 «روزه که مریضه و یه کله تو رختخواب افتاده ! 

ناگهان سر فرشید باال آمد و چشمهایش به پنجره اتاقم چسبید . از پنجره فاصله گرفتم . پس از مدتها بی خوابی و 

بی خبری و بی هوشی ، هنوز در باورم نمی گنجید خان بابا را برای همیشه از دست داده باشم . لب تختم چند روز 

نشستم و به کف اتاقم خیره شدم . ماجراهای چند شبانه روز گذشته ، درست مثل کابوسی وحشتناک و رعب آور ، 

تند از جلوی چشمم رد شده و تنم را لرزانده بود در خوابی نیمه عمیق ، شبیه به فیلمهای قدیمی سیاه و سفید ، با دور 

 . باور مرگ پدر تلخ ، اما واقعیتی انکار ناپذیر بود .

با صدای جیغ و داد عمه به خودم آمدم . فضای اتاقم ، با گذشته فرقی نداشت ، اما از احساس راحتی و امنیت خبری 

حضور بی موقع عمه و فرشید کفرش درآمده بود ، در  نبود . دلم بدجور گرفته بود . صدای غرولند شهرام ، که از

خدا به دادمون برسه ! االنه که با کولی بازی خونه رو روی سرش » سالن پایین پیچیده و جنجنال به پا کرده بود : 

 «بذاره ! 

خروس عمه جان ، سر جدتون اول صبحی حالمون رو نگیرین ! » صدای شهرام ، بیشتر شبیه به ترکیدن بمب بود : 

خون اومدین آیه یاس میخونین که چی ؟ اون موقع که باید باال سر داداشتون بودین ، کجا تشریف داشتین که حاال ، 

بعد از چند روز ، پیداتون شده ؟ خاطرتون جمع ، در غیاب شما به قدر کافی الرحمن تالوت شده . نماز میت هم به 

 «بابت بهشت رفتن تیمور خان راحت باشه ! جای یه بار ، دو بار خوندیم که خیال همتون از 

فرشید در صندلی ننویی کنج سرسرا نشسته بود و انگار تنها جسمش حضور داشت . صدای جیر جیر صندلی اعصاب 

خرد کن بود ؛ اما فرشید به هیچ چیز و هیچ کس توجه نداشت و دنیایش با دیواری شیشه ای از دیگران جدا شده 

 بود .

ساختمان کارکشته و ماهری بود . با آنکه جد اندر جد پدرش معمار بودند ، از کارهایی که مربوط فرشید نقشه کش 

 به ساختمان سازی میشد ، تنفر داشت .

آقا رضا ، پدر فرشید ، هم از قاعده چشم و همچشمی کردن به عمو عباس مستثنی نبود و همیشه فرزندانش را 

قول معروف ، سری توی سرها در بیاورند . در این میان ، خود عمو عباس که  تشویق میکرد به دانشگاه بروند که ، به

 معلوم نبود در چه سالی و از چه دانشگاهی مدرک مهندسی گرفته ، زیر سوال بود !

کمابیش همه میدانستند که او ، با سرمایه گذاری بموقع و این کاله آن کاله کردن ، زمین خواری سهم ارثش را 

کرده و به چشم و همچشمی با بابا خان ، دست به برج سازی زده بود . اندیشه های بلند پروازانه پدرم چندین برابر 

که همیشه سعی کرده بود یک سر و گردن از دیگران باالتر باشد ، برای جوانان قوم و خویش ، زیاد هم بد نشد ً 

سارا هم ، به اصرار عمو ، مدرک کارشناسی  چون همه به خودشان فشار آوردند و وارد دانشگاه شدند . حتی زن عمو

زبان انگلیسی گرفت و با ***** بازی به استخدام آموزش و پرورش درآمد که از خانم جان اصیل زاده کمتر نباشد 

! همه در تکاپوی برنده شدن و دیگران را بازنده کردن بودند ، اما توفیق اردشیر نتیجه تالش شبانه روزی و خالقیت 

 خودش بود و هیچ یک از جوانان خویشاوند نتوانستند پا جای پای او بگذارند . و هدفمندی

شهرام که در درد رسم قرار گرفت از چهره بر افروخته اش وحشت کردم . مطمئن شدم تا دق دلی خود را بر سر 

رد ؛ اما فرشید در حال عمه یا فرشید خالی نکند ، آرام نمیگیرد . او در مقابل فرشید ایستاده بود و داشت نگاهش میک

 «کجایی پسر عمه ؟ خیر ... مثل همیشه طرف تعطیله ! » و هوای دیگری بود . شهرام پرسید ... 
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 «چیزی گفتی ؟ :» فرشید یکباره به خودش آمد ، سر بلند کرد و گفت 

 «؟! به فرشید چی کار داری ؟ زورت به من نمیرسه ، میخوای زهرتو به اون بریزی:» عمه فریاد زد 

میبینم که تو حال خودتی و بی خیال دنیا ! خدا وکیلی ، » شهرام ، بی توجه به حرفهای عمه ، به سخنانش ادامه داد : 

 !«فقط تو یکی این وسط برد کردی 

 «مودب باش شهرام ! مالحظه خواهر مادرتو میکنم ؛ وگرنه ... :» فرشید آهسته گفت 

 «وگرنه چه غلطی میکردی ؟ » 

  .«اگه سبک شدی ، پاشو بریم :» نیم خیز شد ، خونسرد به عمه نگاه کرد و گفت  فرشید

عمه گوشه مبل کز کرده بود . چند تار موی مش شده بیرون ریخته بر روی پیشانی و کنار گوشش را عقب زد و شال 

روز دیگه تو سردخونه چند :» گیپور مشکی رنگ را بر روی شانه اش سر داد . نفسی بلند شبیه به آه کشید و گفت 

 «میموند کفر میشد ؟ فقط ما زیادی بودیم ؟ 

 «مامان شروع نکن ... البد بودن ما ضروری نبوده ! :» فرشید آهسته گفت 

شمال بودیم خیر سرمون بعد چند ماه رفتیم پرتقاالمونو بکنیم که نصیب گدا گشنه ها نشه . هر کس :» عمه ادامه داد 

رن ، میپرن تو حیاط و کال کال همه رو درو میکنن . بارندگی نگو ، بگو سیل ، انگار آسمون هر کیه ، دیوارو میگی

سوراخ شده بود و یه اقیانوس آب تو حیاط ول کرده بودن . نمیشد پا از ویال بیرون بذاریم . تالفی چند ماه گرما و 

چهار روز از تهران عقب ترن ... آگهی بخار آب باید تو همون جل و هشت ساعت خالی میشد . روزنامه هاشم که سه 

 «فوت خان داداشمو که دیدم ... 

صدای جیغ و داد عمه اعظم بال گرفت . تا طوطی ، مستخدم پیر ، با سینی چای وارد سالن شد ، صدای عمه فروکش 

 «طوطی ، به خان جون سر زدی ؟:» کرد و سالمش بی پاسخ موند . شهرام پرسید 

آره ننه ، اون دوا دکتری که سه چار تایی با هم کردین :» روی میز وسط حال گذاشت و گفت  طوطی سینی چای را بر

و قرص و آمپولهای رنگارنگی که چپ و راست به دست و پاش زدین ، فیلو از پا در می آره ، چه برسه به مادر دو 

 یه کله افتاده و جم نخورده . چند پاره استخونتون که چند وقته آب خوش از گلوش پایین نرفته ! دیروز عصر تا حاال

دفه رفتم جلوی دهنش آینه گرفتم ، بخار کرد . خواستم بیام سروقتتون بگم نامسلمونا ، یه سر به مادرتون بزنین 

دیدم کار خدا ، همگی از دم مث جنازه افتادین و یکی باهس خودتونو جمع و جور کنه ! خونه نیس که ... تنبل خونه 

 «س ! 

خدا بیامرزدت تیمور خان ! :» وطی که تمام شد به سمت قاب عکس بزرگ خان بابا چرخ زد و ادامه داد حرفهای ط

 «رفتی و راحت شدی ! دست راستت زیر سر طوطی که شب و روز آرزوی مرگ داره و جواب نمیگیره ! 

بچه نو پا داشته باشد و من ، در ده سالم بود که خان بابا ، ننه طوطی را به خانه آورد . به سن و سال طوطی نمیخورد 

حال و هوای بچگی و شیطنت دوران کودکی ، سرم به کار خودم بود و کنجکاوی نمیکردم . بزرگتر که شدم ، فهمیدم 

طوطی و صادق را خان بابا از حلبی آباد خیابان یوسف آباد پیدا کرده است . صادق نوه طوطی بود . پسر طوطی راننده 

 پیش با یک تریلی نفت کش کشته شده بود . مادر صادق .. تاکسی بود که سالها

 

 

هم ، از بی کسی و نداری مجبور به تن فروشی شده و دست آخر هم با یک قاچاقچی مواد مخدر فرار کرده و ·  

مسئولیت بزرگ کردن صادق به گردن مادربزرگش افتاده بود که پشت خمیده و دستهای الغر و استخوانی اش 
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د حتی یکی از مفصلهای انگشتانش سالم نیست . او دوران سخت و طاقت فرسایی را در پشت سر گذاشته نشان میدا

و رختشویی در خانه ها و بلند کردن بار سنگین و زمین شویی و کلفتی و گرسنگی دمار از روزگارش درآورده بود و 

 در بدن الغر و استخوانی اش جای سالم پیدا نمیشد !

کمی داشتم ، کمتر به مسائل دور و برم کنجکاوی نشان میدادم . دوران بلوغ بود و هزار مسئله حل  با آنکه سن و سال

نشدنی که فکر و خیال آشفته ام را هر روز بیشتر در هم میپیچید . مغزم مجال استراحت نداشت و هیچ همدم و 

بابا به حلبی آباد و اماکن مشکوک بودم همزبانی نیز در کنارم نبود ! گیج و منگ رفت و آمدهای وقت و بی وقت خان 

بابات ، خدا » که خانم جان معماری گم شدن هفته ای چند روز خان بابا را با چند جمله کوتاه سرهم بندی کرد : 

عمرش بده ، همش فکر فقیر فقراس ... هر ماه یه گوسفند چاق و چله میکشه ، گوشتشو میبره به گدا گشنه هایی 

 «رنگ گوشتو ندیدن ! میده که تو عمرشون 

رفت و آمدهای خان بابا چنان مشکوک بود که برای خانم جان هم مسئله ساز شد . او زن شکاکی نبود ، بلکه خان 

بابا شور قضیه را درآورده بود و باعث شده بود که خانم جان به ارتباط او با زنان فاسد پی ببرد و از آن به بعد ، روز 

گه ای به راه نیندازد ! برای خان بابا افت داشت چند نفر آدم اجیر شده دایم دنبال سرش نمیشد که خانم جان الم شن

باشند و موی دماغش شوند . وقتی کاشف به عمل آمد که خانم جان با جسارت و شهامت برای خان بابا بپا گذاشته ، 

خانم جان اره میدادند و تیشه  کار بیخ پیدا کرد و گند کار درآمد و از نیمه های شب تا طلوع صبح خان بابا و

میگرفتند . سر میز صبحانه در ظاهر به روی هم میخندیدند و ما بچه ها هم به رویشان نمی آوردیم که از ماجرای 

اتاق خواب و درگیریهای شبانه شان باخبریم ! چندان طول نکشید که نتیجه کار به نفع خانم جان تمام شد ؛ چون خان 

آبها که از آسیاب افتاد ، خان بابا نه به محله های فقیر نشین و حلبی آبادها سر زد و نه  بابا عقب نشینی کرد و

 گوسفند قربانی کرد !

وقت گیر آوردی ننه طوطی ؟ کوتاه بیا ، فعال » شهرام استکان چای را با گیره نقره ای آن از داخل سینی برداشت . 

 «ر خاک ! سر خدا شلوغه ... خاطرت جمع که به وقتش میری زی

 «صبحونه حاضره خانم اعظم ، تشریف بیارین اتاق نهار خوری . » طوطی سرش را به زیر انداخت . 

کوفت بخورم ! چشمم ور نمیداره بیام سر میزی که خان داداشم نیست ! پس زن » عمه اعظم ناگهان فریاد زد : 

 «داداش کجاس ؟ هنوز خوابه ؟ خوبه واهلل ! زن اینقدر بی عاطفه ؟

 طوطی برگشت و به عمه اعظم چشم غره رفت و زیر لب چیزهایی میگفت که شنیده نمیشد .

شهرام هر لحظه عصبی تر میشد ، گرچه گوشش به حرف و حدیث افراد خانواده چندان بدهکار نبود ، انگار 

ه سال دس ور دار خوارشوورگریت گل کرد عمه ؟ هنوز بعد از این هم» شمشیرش را برای عمه از رو بسته بود . 

نیستی ؟ بابا موهای سرتون یه دس سفید شده ، چند روز رنگ مو رو بذارین کنار و تو آینه نگاه کنین ببینین اصال 

صحیحه این طوری حرف بزنین ؟ از روزی که تیمور خان سرشو زیمن گذاشته ، چهل لیتر سرم به خانجون تزریق 

گاه ، هر ساعت یه دکتر ، دایم مرفین و آرام بخش ! کی میخواین دس از شده . نبودین که ببینین ، هر روز یه درمون

 «سرش وردارین ؟

 «اوووو ... توام ... چه خبرته ؟ واسه من رگ گردنی نشو ! » صدای عمه اعظم زمخت و خش دار شد . 
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هال که طبقه همکف را به استغفراهلل بلندی که شهرام گفت ، فرشید را از جا پراند . نگاهش بر روی راه پله پهن وسط 

اتاقهای باال وصل میکرد سر خورد و به پا گرد نرسیده بود که ، از ترس دیده شدن ، الی در را آهسته بستم . فرشید 

 «غزل کی اومد ؟ مش قاسم گفت مریضه ! » پرسید : 

 «حوصله تو ندارم ! پسر ، بهتره سوال زیادی نکنی که اصال :» غلیظ گفت و ادامه داد « بتو چه » شهرام یک 

دوباره الی در را باز کردم . دلم میخواست واکنش فرشید را ببینم . روابط تیره تر از آن بود که تصور میکردم . 

کنجکاو اختالفات خانوادگی نبودم ؛ چون مرگ خان بابا پر رنگ تر از آن بود که مشکالت کوچک به چشمم بیاید . 

وابط تیره و تار اطرافیانم ، سخت بود ... شاید هم من حساس شده بودم که اما باور حرفهایی که میشنیدم و ر

نمیتوانستم به سادگی از کنار مسائل پیچیده و مبهم بگذرم و مانند گذشته ، سرم به کار خودم باشد . یا شاید هم جو 

حتی اختالف میان خان  خانه صبوری را از من گرفته بود ! یادم می آمد که شهرام و فرشید دوستان صمیمی بودند .

بابا و عمه اعظم نیز تاثیری بر رابطه آنان نمیگذاشت ؛ اما چطور در عرض چند سالی که من نبودم ، نسبت به هم 

آنطور بدبین شده بودند ؟ پرسش فرشید نباید شهرام را عصبی میکرد . دلیلی نداشت ، شهرام با شنیدن هر پرسشی 

 در مورد من پرخاشگری کند .

یعنی با این همه :» عمه اعظم چرت همه را پاره کرد ؛ انگار بلند بلند حرف میزد که من متوجه حضورش شوم صدای 

سر و صدا غزل هنوز خوابه ؟ آخ که چقدر دلم براش تنگ شده ! کجا بودی در دونه عزیز کرده که دوریت داداشمو 

 «دق مرگ کرد ! پس غزاله کجاس ؟

 «اینجا بود ، صبح زود رفت خونه اش . تا دیروز :» شهرام آهسته گفت 

 «وا ! چطور دلش اومد خواهر مریضشو تنها بذاره ! البد شاهین هم خوابه ! » 

 «سین جیم کردنتون تموم شد ؟ عمه جان ، شما تا کی میخواین منو سوال پیچ کنین ؟ » 

 «چیه ؟ خسته شدی ؟ » 

 « اوضاع به هم ریختس ! نه بزرگتری ، نه دلسوزی .» 

 «مام که البد بوقیم دیگه ! » عمه فریاد زد : 

شهرام راه میرفت و غر میزد . حرص میخورد و گه گاه از پشت ستون سر میکشید و به پله ها خیره میشد . ناگهان 

اون موقع که خان بابا مریض بود و دست همه مون تو پوست گردو گیر داشت ، هیچ کس به :» ایستاد و گفت 

 «ید . شمام که ماشااهلل خونوادگی از دم کینه ای هستین و تنها موقع فاتحه خونی دور هم جمع میشین ! فریادمون نرس

چشمت جارتا میشد زنگ میزدی ویال خبرمون میکردی ! خان داداشم بی کس و کار نبود که غریب چالش کردین ! » 

 «عباس کدوم جهنم دره ای بود ؟ البد اونم نبود ! 

ه تون مث همین ، باورتون نمیشه ! یه ماهه عمو عباس رفته آلمان و شما خبر نداری ! چطوریه که وقتی میگم هم» 

 «سایه همو با تیر میزنین ؛ اما مرده همدیگه رو میپرستین ؟ 

سارا که بود ! زنگ میزد داداشم میاومد سر جنازه داداشش ! اینا همه ش بهانه س شهرام ، بگو کسی رو آدم حساب » 

 «م و خودتو خالص کن . چطور زنگ زدین غزل از اون سر دنیا اومد ! مارم میتونستین خبر کنین ! نمیکنی

اصال میدونی چیه عمه ، یه چیزی بگم آب پاکی رو دستت ریخته بشه ... وقتی تو زنده بودن همدیگه رو نمیبینین ، » 

که میگفت زاد رودم همگی از دم سیاهی بهتره سر جنازه همدیگه هم حاضر نشین ! خان بابا یه چیزی میدونست 

 «لشکرن ! 
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نیش و کنیه های شهرام با گذشت هر لحظه شدت پیدا میکرد . صدای عمه که به داد و فریاد تبدیل شد ، فهمیدم 

طاقتش تمام شده است . فرشید هم سکوت را شکست ، بلند شد به سمت شهرام رفت و در مقابلش ایستاد . کمی 

 «تو چه مرگته شهرام ؟ مردن خان دایی تقصیر ماست که صبح تا حاال کلفت بارمون میکنی ؟ :» نگاهش کرد و گفت 

تو یکی خفه خون بگیر تا نزدم فکتو پیاده نکردم » شهرام گیره نقره ای را درون سینی بر روی میز وسط هال کوبید . 

» ! 

اشکاتو » ه سمت عمه که داشت زار میزد رفت . فرشید با خونسردی جعبه دستمال کاغذی را از روی میز برداشت و ب

 «پاک کن مامان ، پاشو بریم . 

عمه اعظم یکباره ساکت شد . چند برگ دستمال کاغذی از جعبه بیرون کشید ، سیاهیهای دور چشم و آثار آرایش 

یامرزی دیگه ! تو نمک به حروم ، تخم ترکه اون خداب» روی گونه هایش را پاک کرد و به شهرام چشم غره رفت . 

  «مث بابات گوشت تلخی ، اونم به هیچ صراتی مستقیم نبود ؛ عین تو ! 

بسه دیگه مامان ! پاشو بریم تا بیشتر بهمون توهین نشده ! بهتره بریم سر خاک دایی فاتحه :» فرشید محترمانه گفت 

 «بخونیم و بریم خونه مون شما که میدونی االن وقت این حرفا نیست ! 

در کاناپه پهن ته هال فرو رفته و سرش در میان دو تا دستهاش بود که در پی به خوردن در راهرو ، صدای  شهرام

 «کجا خانوم اعظم ؟ ناسالمتی شما صاب عزایی ! :» مشهدی قاسم در حیاط پیچید 

شاهین با سر و طوطی از آشپزخانه بیرون آمد . وارد هال شد و داشت سینی چای را به آشپزخانه بر میگرداند که 

 صورت پف کرده و موی آشفته از در اتاقش سرک کشید . ته ریش ، صورتش را غمگین تر نشان میداد . شهرام ، ...

 

 

 

بیدار بودی و آفتابی نشدی ؟ ترسیدی چشمت به عمه بیفته ؟ :» همانطور که به کف هال زل زده بود ، پرسید ·  .. 

 «صدا نمیشه خوابید !  نگفتی همه میفهمن با این همه سر و

شاهین با قدمهای سنگینی از چهارچوب در بیرون آمد و به سرعت در اولین کاناپه نزدیک به اتاقش ولو شد . نفسی 

 «اه ، مگه با این همه سر و صدای تو میشه خوابید ؟:» عمیق کشید و گفت 

 «به ساعت نگاه کردی ؟» شهرام زیر چشمی نگاهش میکرد . 

 «باشه به حال من فرق نداره . هر وقتی » 

 «پاشو برو یه مشت آب به صورتت بزن و تو آینه نگاه کن . » 

  «خب ، که چی ، میخوای بگی شکل هیوال شدم ! » 

 «دقیقا ! » 

به کسی مربوط نیست چه شکلی هستم و چی کار میکنم ... تو هم بهتره سر به سرم نذاری که منتظر یه تلنگرم . یه » 

 «ن صبح اول صبحی دعوامون بشه ! کار نک

 «به اسب شاه گفتم یابو ؟ البد بهت بر خورد که عمه اعظمتو تحویل نگرفتم ! :» شهرام با خشونت گفت 

 «دنبال بهانه میگردی شهرام ؟» شاهین آرام حرف میزد . 

 «آخه اگه من تو رو نشناسم به درد الی جرز میخورم ! » 

 «و میدونی ! مطمئن نباش که همه چی ر» 
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 «یهو بگو االغم دیگه ! سواد آبکیتو اینقدر به رخم نکش . من هم چشم دارم ، هم عقل ! » 

من کاری به کارت ندارم . تو هم ادای آدمای پر مسئولیتو در نیار که من یکی گول ژست و قیافه حق به جانب تو رو » 

شه و مث دیروز پریروز غش و ضعف کنه . مالحظه منو نمیخورم . بهتره صدامون باال نره . میترسم غزل بیدار ب

 «نمیکنی ، مالحظه خواهرتو بکن . غزل هنوز نمیدونه اینجا چه خبره ! 

دلت شور غزلو میزنه ، یا ناراحتی » شهرام مثل تیری که از چله رها شود ، ناگهان بلند شد ، به سمت شاهین رفت . 

 «که عمه رو تحویل نگرفتم ؟ 

 «منظورت چیه شهرام ؟ احترام عمه مون واجب نیست ؟:» شد و به سمتش رفت و پرسید  شاهین بلند

 !«عین کبک سرتو زیر برف کردی و خبر نداری پاهای بلندت رسوات کرده » شهرام هر لحظه عصبی تر میشد . 

 «ت باش ! داداش ، باز داری خیالپردازی میکنی ؟! اصال به کار من چه کار داری ؟ تو خط کارای خود» 

کدوم خیالپردازی بی لیاقت ! عالم و آدم فهمیدن آب لب و لوچه ت واسه نینا راه افتاده . غیر این بود عمه رو » 

 «تحویل نمیگرفتی ! 

داداش یه کار نکن که صدام باال بره . واسه من رگ گردنتو سیخ نکن که من یکی ازت حساب نمیبرم ... هر کارم » 

 «وطه ! میکنم ، به خودم مرب

 «اجازه نمیدم با سرنوشت خودت بازی کنی ... نینا به درد تو نمیخوره ! :» شهرام فریاد زد 

 «داداش تو داری اشتباه میکنی . » 

فاصله اتاق من و تو یه تیغه » شهرام هر لحظه به شاهین نزدیکتر میشد . وقتی فاصله شان به حداقل رسید ، گفت : 

 «؟ پریشب تمام مزخرفاتی رو که به دختر عمه جونت تحویل میدادی ، شنیدم . نازکه ، میفهمی چی میگم 

داداش ، خوهش میکنم وارد حریم خصوصی زندگی من نشو . شنیدی هم نباید به روم بیاری . کارت به جایی » 

 «رسیده که علنا به فضولی کردن و گوش وایسادنت اعتراف میکنی ؟ 

میدونی حریم چیه که حرف از خصوصی بودنش میزنی ؟ شعور نداری بفهمی حاا پسر تو کجای کاری ؟ تو اصال » 

وقت این چرت گوییها نیست ، اون وقت منو نصیحت میکنی مهمالت مزخرفتو نشنیده بگیرم و به روی خودم نیارم ! 

 «اگه دل من واسه تو نسوزه ، واسه کی بسوزه ؟ 

 «دلسوز نمیخوام ! » 

بابامون رفت ، من موندم و تو و غزل شکست خورده بیوه . خانجون مریض و علیل که هر چشماتو وا کن داداش ، » 

لحظه ممکنه قلبش از کار بیفته ، غزاله بخت برگشته که اسیر اون غول بی شاخ و دمه و از خودش هیچ اختیاری نداره 

» ! 

، ایراد میگرفت و نصیحت میکرد که سر شاهین هر لحظه فرو افتاده تر میشد . شهرام دور تا دور هال راه میرفت 

االن وقت جنگیدنه ؟ هنوز آب کفن باباتون خشک نشده به جون هم افتادین ؟ شاهین ننه » طوطی از در هال تو آمد . 

، پاشو قربون قدت بشم ، برو دست و صورتتو صابون بزن چشمات وابشه ، بیا آشپزخونه ناشتایی تو بخور . وقت 

ایل و تبار بابای بی تعصبت پاشنه درو از جا بکنن . حواست به گاو صندوق هس ؟ سر بجنبونین  تنگه شهرام ، االنه که

تا یه شاهی آخرتونو میدزدن و دستتون خالی میشه . از قدیم گفتن ، مالتو بپا ، همسایه تو دزد نکن ، برین قفل و 

 «بستشو محکم کنین ! 
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صندوق که قابلمه نیست . درشم راحت باز نمیشه ... سر جدت تو  دلت خوشه ننه ؟ گاو:» شهرام پوزخندی زد و گفت 

یکی کاسه داغ تر از آش نشو . برو آشپزخونه آبگوشتتو بار بذار تو کار مام دخالت نکن . دیگه نبینم مث قاشق 

 «نشسته وسط حرفمون بپری ! وقتی دارم حرف میزنم ، خوش ندارم کسی حرفمو قطع کنه ! 

کجایی » به سمت قاب عکس بابا که روبروی راه پله ها به دیوار آویزون شده بود ، چرخ زد . سر طوطی بی اختیار 

تیمور خان اسکندری که یه نعره بکشی و همه اهل و عیالت ماستارو کیسه کنن ! رفتی و برنگشتی معلوم نیست بعد 

 «تو چه بالیی سر زاد و رودت بیاد ! 

از » انه پهن شاهین سنگینی میکرد . شاهین سرش را باال آورد و پرسید : دست شهرام چند لحظه ای میشد به روی ش

 «غزل خبر داری ؟ 

 «دیشب چند دفه رفتم از الی در نگاش کردم . » 

 «چه کارش کنیم ؟ از همه مون آشفته تره ! » 

 «ک بشه . طفلک بهت زده س ... حق داره ، از چند جا ضربه خورده ! کاشکی یه قطره اشک بریزه که سب» 

 «بریم بیاریمش پایین ؟ » 

 «نه زوده . بیاد جای خالی بابا رو ببینه ، دوباره قاطی میکنه . بذار خودش بیاد پایین ... این جوری بهتره » 

 «دلم واسه اش خونه » 

 «دلت واسه خودت خون باشه ! » 

 «از هر ور میچرخی ، به من بند میکنی شهرام ؟ » 

 «سر ... قبول کن که نوز خامی ! کله ات پوکه پ» 

 «من بیست و پنج سالمه داداش ، نخوای مث اون خدابیامرز دایم موی دماغم بشی ها ؟ » 

این خونه بی صاحب نشده ، فقط بزرگترش عوض شده . میفهمی :» شهرام محکم به پشت دو کتفش کوبید و گفت 

یخوام تو هچل بیفتی ! خان بابا خدابیامرز چند بار نوک چی میگم داداش ؟ اگه چیزی میگم واسه خاطر خودته . نم

زبونی حالیت کرد که از عمه و دخترش حذر کن ، تو یه الف بچه به خرجت نرفت و مث سیریش چسبیدی به اون 

 «دختره کثافت ! 

 شهرام عفت بیان داشته باش ! اگه بزرگ تری به حرف مفت زدنه ، ...» 

 

 

 "بزرگتر همه اهل تهرونن چاقو کشای چاله میدون·  

 "بدبخت نینا داره بازیت میده "

 "خواهش میکنم مودب باش این جوری حرف بزنی فقط حرمتتو پایین میاری"

 "باور کن پسر و چشات کور شده داغی نمیفهمی و حالیت نیست چه کالهی داره سرت میره"

من کار نداشته باش اصال فکر کن میخوام بشینم و  داداش یک کالم ختم کالم به کار"شاهین کالفه شد و فریاد زد:

اجازه بودم نینا کاله سرم بذاره نگران من نباش مواظب کله پر باد خودت باش ادعای همیشگیت که خیال میکنی از 

 "همه زرنگ تری

گی انان رابطه ی شهرام و شاهین مثل گذشته نبود اوضاع بدجور به هم ریخته بود و هیچ کس نمیتوانست دلیل اشفت

را بفهمد نینا دختر بچه ی شروری که بلد نبود دماغش را باال بکشد بتی پرستیدنی شده بود که دل شاهین شب تا 
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صبح برایش میتپید از روز بازگشتم به ایران با هر حرکتی از جانب اعضای خانواده شگفت زده میشدم باورم نمیشد 

م که قادر به درکشان بنشم شواهد نشان میداد در نبودم خیلی در ان پنج سال تا ان حد از عزیزانم دور شده باش

اتفاقها افتاده بود که از انها بی خبر بودم باید صبورانه اوضاع را میپذیرفتم تا به مرمر پرده از ارار نهانی برداشته شود 

 و خودم را در میان جمع خانواده پیدا کنم

اصرار میکرد برای خوردن صبحانه به سر میز بروم به خودم امدم با صدای ننه طوطی که پشت در اتاقم امده بود و 

لباس عوض کردم و از اتاقم بیرونر فتم همه جا ساکت بود و فقط چشمهای درشت خان باباب ه محض پایین رفتن از 

لحظه  پله ها انگار از قاب عکس بزرگ روی دیوار کنده شده بود و مسیر راه رفتن را تا پایین پله ها تعقیب میکرد

ای کوتاه در زیر قاب عکسش ایستادک و به نگاه مهربانش که پر از اندوه بود خیره شدم دلم برای ان همه دلتنگی و 

غمی که در نبودم دل و جانش را ازرده بود به شدت میسوخت اما کاری از دستم بر نمیامد به یاد روزی افتادم که 

روز من اشک میریختم از اغوش گرم انان دل نمیکندم اما زن وش بااصرار او و خانم جان راهی دیار غربت شدم ان 

هر انجگار از پیش حرفهایشان را یکی کرده بوند و مخالفت من کاری از پیش نمیبرد نظر من هیچ وقت برای خان 

بابا اهمیت نداشت حتی وقتی دلتنگی کردم و خواستم برگردم مخالفت کرد صدای خان بابا هنوز هم توی گوشم 

 "برگردی پاتو قلم میکنم"بود

به دلم گذشت ای کاش زنده بودی و جوابمو میدادی اون روز که جرئت نداشتم رو حرفت کالمی حرف بزنم حاال هم 

که نیستی و هزار حور معما از رفتنم حل نشده توی ذهنم باقی مونده چرا خان بابا فقط من توی این خونه زیادی 

 بودم؟

صبح بخیر "رم میامد برگشتم اشک در چشمهای خاکستری اش جمع شده بودصدای نفسهای طوطی از پشت س

قربون قد و باالی رعنات بشم ننه خوشگلید صد کرور "او اشک چشمهایش را با چارقد سفید رنگش پاک کرد"طوطی

 "بیشتر از پنج سال پیش شده

همه رو یه لنگه پا گشته نیگر "زدصورتش را بوسیدم گونه های نارنجی افتاب سوخته اش سرخ ارغوانی شد و لبخند 

 "داشتمنذاشتم دس به سفره ببرن تا تو بیای سر میز ننه

 "من صبحها اشتها ندارم"

باهاس بخوری تا گلوت وابشه رنگت زرد برگشته اخه چقدر خواب چقدر رختخواب ناشتایی مفصل بخور برو تو "

شه ماشاهلل به این همه نمک جای بابات خالی که راه حیاط هواخوری افتاب به صورتت بخوره رنگ مث گل انار وا می

 "بری و قربون صدقه قد و باالت بره

به دنبال طوطی به راه افتادم او کج راه میرفت و ستون فقراتش حالت طبیعی نداشت برخالف تصورم به اتاق 

ه؟شهرام و شاهین هم مگه صبحونه توی اشپزخونه نمیخوریم؟برنامه با گذشته فرق کرد"ناهارخوری رفت پرسیدم:

 "توی اتاق ناهار خوری هستن؟

 "امروز توفیر داره بعد این همه سال دور هم جمع شدین نخواتم بوبرنگ اشپزخونه اشتهاتو کور کنه"

طوطی من عاشق غذاهای ایرونی هستم دلم لک زده واسه قورمه سبزی جاافتاده و فسنجونهای خوشمزه "خندیدم

 "ت

به روی "چشمهایش برق عجیبی داشت ناگهان خندید و لثه های قرمزش نمایان شد طوطی برگشت نگاهم کرد

 "چشمم واست میپزم عروسک کی بخوره بهتر از تو ننه
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وارد اتاق ناهار خوری که شدم و چشمم به شهرام و شاهین افتاد دلم ضعف رفت انگار برای اولین بار میدیدمشان 

پرجنب و جوش مردهای سیبی کلفتی شده اند که برای بوسیدنشان  یکباره حس کردم ان پسر بچه های شیطان و

باید بر روی نوک پنجه هایم بایستم هم لبخند میزدم هم نزدیک بود اشکم جاری شود که شاهین بلند شد و 

سراسیمه به سویم امد و مثل جوجه از مادر جدامانده به اغوشم خزید دستهایم را تا انجا که میشد باز کردم که بدن 

 عضالنی مردانه اش در حلقه ی بازوانم جا بگیرد بدون انکه حرفی بینمان رد و بدل شود یکدیگر را نوازش کردیم

شهرام سر میز نشسته و به نقطه ی نامعلوم زل زده بودب ا نگاه کردن به ان همه غمی که در چهره اش موج میزد 

روی صندلی نشست و من به سمت شهرام رفتم در یک  بازوانم خود به خود از دو کمر شاهین باز شد شاهین رفت بر

چشم به هم زدن در اغوش گرم و لرزانش بودم او درست حس خان بابا را به من میداد انگار از سنی که داشت ده 

سال پیرتر شده بود موهایم را نوازش کرد و پیشانی ام را بوسید بر روی نوک پاهایم بودم و به سختی گونه یچپش را 

داداش ریشات چقدر زبره گردنتو یه کم "به چهرهی جدی و سگرمه های درهمش خیره شدم و لبخند زدمبوسیدم 

 "خم کن بذار ماچت کنم خسیس

شهرام به سختی بر خودش مسلط شد تا اشکش جاری نشود انگار کفر میشد اگر قطره ای اشک از چشمش پایین می 

 "بوی بابا میدی شهرام بازم بغلم کن داداش"بغضش را ترکاندامد نگاه پر از نیازم و کالمه که از ته دل گفتم 

تلنگری که به روحش زدم عقده های سرکوب شده اش را باز کرد و اشکش همچون سیل جاری شد تا ان روز ندیده 

بودم مردی با تمام وجودش گریه کند میدانستم سالهاست روحش در انتظار چنان اتفاق رهایی بخشی پر پر زده و 

 س نتوانسته بود احساساتش را تحریک کندهیچ ک

جلوی خانجون "طوطی در کناری ایستاده بود و دلی دلی برای خودش نجوا میکرد ناگهان پرخاشگرانه اعتراض کرد:

 "نخواین این ادا اطوارا رو در بیارین ها..

 "خانجون کجاس؟هنوز خوابه؟"از طوطی پرسیدم:

اقش بیدار شد از روزی که بابات سرشو زمین گذاشت این زن هر روز اومده صبح که رعنا خانوم اومد و رفت تو ات"

 "بهش سر زده..درد و بالش بخوره تو سر عمه و زن عموی بیغیرتت

اسم خاله زعنا که امد دلم هوایدیدنش را کرد بی اختیار یاد مونا افتادم و خاطرات دوران نوجوانی مان که با دلقک 

 تحمل ناپذیر و گاه مسئله ساز میشدبازی و دوز و کلکهایش گاه 

از روز برگشتم به خانه دلم نیامده بود به اتاق خواب خانم جان بروم تا یادم می امد پدر و مادرم مثل لیلی و مجنون 

در ان اتاق در ندشت دلباز شب تا صبح دل داده و قلوه گرفته بودند به غیر از اوقاتی که خانم جان حسادت میکرد و 

پاپیچ خان بابا میشد بقیه روزها و شبها به ارامش و سرخوشی انان گذشته بود چشمم بر نمیداشت خانم  چند صباحی

جان را تنها ببینم اما دیدار خاله رعنا بهانه میشد و کمتر احساس ناراحتی میکردم دیر یا زود باید به نبود پدر عادت 

وجسور با شهامت و کله شق اگه یکدنده و لجوج  قوی باش دختر پر قدرت"میکرد بویژه که همیشه سفارش میکرد

 "باشی هم عیبی ندراه اما یادتب اشه ضعیفه نباشی دخترم

اه کشیدم و با خودم گفتم همین کله شقی کار دستم دادب ابا خودت یادم دادی جسور باشم و اخرشم جسارتم 

 اتیشت زد
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تمان رفتم صدای پچ پچ می امد اهسته به پشت در از پشت اتقا ناهاخوری بهانتهای راهرو دنج ترین نقطه ی ساخ

خزیدم دانستن هر نکته ای برایم جالب بود نیرویی مرموز وادارم میکرد برخالف گذشته کنجکاوی کنم حس 

 میکردم در نبودم اتفاقهای عجیب و غریبی افتاده بود که هیچ کس دلش نمیخواست من از انها سر در بیاورم

هی روزگار..نشد پدر "جان با گریه زاری توام شد خانم جان زار میزد و از روزگار گله داشتصدای خاله رعنا و خانم 

و دختر با هم وداع کنن باور کن رعنا خانم غم حاجی رو زمین گیر کرد همه ش میگفت من میمیرم و بچه م اونور 

 "دنیا سرگردون میمونه..دستش هنوز از قبر بیرونه میدونی چی میگم که

حاج خانم خوبه که عمری ازت گدشته موهاتو که تو اسیاب سفید "ا صحبت میگرد اما منظورش مشخص بودخاله رعن

نکردی به خودت بیا از حاال به بعد باید هم پدر باشی و هم مادر...غزل که گناهی نداره خودتون فرستادینش اونجا 

ه و دندوناش سیاه رنگ نامحرمو نبینه همه از دم با یکی میپلکن مث اینجا نیست که دختر اگه موهاش سفید بش

ملتفتی چی میگم خواهر؟اون سال که میخواست برگرده بیخود جلوشو گرفتین خانمی کرد هرچی گفتین به حرفتون 

 "گوش کرد حاالم طوری نشده مث همه ی ادمهای خام تو زندگی بد اورده شکر خدا که برگشت

ا با اون اجنبی میساخت جواب مردمو چی بدم یه بار اتیش سرمون چه حرفا میزنی واهر کاشکی نمی اومد و همون ج"

 "بارید که گفتیم با یه المصب عروسیکرده حاالم باهاس تو چش مردم نگاه کنیم و بگیم طالق گرفته

گور پدر مردوم دختر مث پنجه ی افتاب تحصیلکرده خوش اب و رنگ از دهنش شکر میریزه حرفاش مث قند "

 "المتیش بشین نه لیچار بافی مردمنبات شیرینه فکر س

 "نمیدونی خواهر چه اتیشی تو دلم روشنه حاجی رفت و من دست تنها موندم"

 "رفتنش از اول هم اشتباه بود"

خودت که بهتر میدونی واسه چی فرستادمیش حاجی داشت دیوونه میشد نه خواب داشت نه خوراک جونش بود و "

 "ریدن اخ نمیگفت اما این یکی تافته ی جدابافته بوداین دختر اگه همه رو جلوش سر میب

حاال که ابا از اسیاب افتاده و بدخواهاش همگی رتفن زیر خاک خیالت راحت فقط یادت باشه اگه گوشه کنایه بهش "

 "بزنی پا میذاره به فرار و دیگه دستت بهش نمیرسه

انگار پشت قضیه ی رفتنم هزار رمز و راز وجود  از رد و بدل شدن این حرفا هم کنجکاو شده بودم و هم دلشکسته

داشت که از انها بیخبر بودم تصمیم گرفتم د راولین فرصت از همان راه امده برگردم و برای همه ی عمر به ایران باز 

نگردم حال و حوضله ی همه چیز را داشتم به جز برخوردهای خاله زنکی و پچ پچ اطرافیان به دلم گذشت با وجود 

تنهایی که این پنج سال کشیدم و پوست انداحتم حداقل گوشم از شنیدن این حرفهای یامفت راحت بود فقط همه ی

 مونا بود که چرت و پرت تحویلم میداد وب ه اراجیفش عادت کردهب ودم

از رفتن به اتاق منصرف شدم به وسط راهرو نرسیده بودم که در اتاق باز شد و صدای خاله رعنا در راهرو 

الهی فدای قد و باالت بشم دخترم ما که هر بار اومدیم پشت در اتاقت خواب بودی دلم پوسید خاله خوب "د:پیچی

 "شد بیدار شدی که چشمم به جمالت روشن بشه

بدون انکه بخواهم از دیدنش بغضم گرفت و خودم را به اغوشش پرت کردم پس از چند روز که در برزخ گریه و 

م چنان جاری شد که محال حرف زدن و احوالپرسی کردن نداشتم خاله رعنا موهایم را بغض گیر افتادهب ودم اشک

نوازش کردو چندین بار به صورتم بوسه زد ناخوداگاه به سالهای کودکی برگشته بودم که هر بار از دست خانم جان 

 دلخور میشدم به خاله رعنا و اقا رضای خدابیامرز پناه میبردم
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ها خودم میشنیدم که با ناله های سوزناک خاله رعنا موسیقی دردناک جدا شدن بی دلیل از صدای گریه هایم را تن

خانواده و بازگشت نابهنگام غم انگیز میساخت در حلقه ی بازوان چاق و چله خاله رعنا مثل بید میلرزیدم و خیس 

سر تا پایم نگاه کرد لبخند زد و عرق بود م که خاله رعتا تکانی شدید خود و از من فاصله کرد کمی عقب رفت و به 

بسه دیگه صورت خوشگلتو بشور برو دس بوس خانجونت که حاال بیشتر از همیشه "گونه ی راستش چال افتاد:

 "تنهاس

مونا کجاس؟این چند روز که اصال حال و روز خوبی نداشتم نفهمیدم "به چشمهای قهوه ای رنگ مهربانش خیره شدم

 "کی اومد و کی رفت 

اری خاله هرکی جای تو بود بعض تو نمیشد اومد چند دفه از الی در نیگان کرد و رفت اونم چشمش ور حق د"

 "نمیداره بیاد اینجا ..به زور من و رامین اومد

 "از قول من بهش بگین که دلم واسه ی دروغای شاخدارش لک زده "

 "اره مادر انگاری درست شدنی نیست"خاله رعنا بهت زده نگاهم کرد:

 "بازم به معرفت اون رامین چطوره؟عروس دار شدی یا نه؟"خندیدم

اوه..هنوز از راه نرسیده عرقت خشک نشده میخوای همه چی رو یهویی بفهمی؟برو یه "خاله رعنا چشم و ابرو امد:

مشت اب سرد به صورتت بزن انقدم اب غوره نگیر دماغ کوچولت به قایده ی یک کوفته قلقلی شده حیف از این 

 "چشای خوشگلت نیست؟

 "بی پدری بد دریدیه خاله نمیتوم تحمل کنم"

اون که رفت فکر اختر باش رو به راه نیست خاله ممکنه طاقت "خاله رعنا زیر چشمی به اتاق خانم جان اشاره کرد:

 "نیاره و از دست بره

لحظه هم با او تنها نشده بودم خال برای دیدار مادرم سر از پا نمیشناختم از روزی که پا به خاک وطن گذاشتم یک 

کمبود پدرم تنها با حضور او و نوازشهایش پر میشد راهرو را با چند قدم بلند طی کردم به میان چهارچوب در اتاق 

خانم جان که رسیدم خشک زدم خانم جان دراز به دراز کف اتاقش خوابیده و به سقف زل زده بود در ان لحظه 

و تا جلو نرفتم غرق در عوالم خودش جدا از دنیای زنده ها سیر میکرد به باالی سرش متوجه حضور هیچ کس نبود 

 "سالم خانجون صبح بخیر"که رسیدم چشمهای مات زده اش از سقف اتاق کنده شد و به نگاهم چسبیده گفتم:

و جا گرفتم اغوش با بازوان خانم جان همچون دوبال فرشته باز شد و من در حلقه ی گرم و دلنشین ان همه مهربانی ا

صفای او پناهگاه یامن و مطمئن بود و من سالها از نعمت بدون چشمداشتش محروم بودم خانم جان موهایم را نوازش 

کرد و من مانند جوجه ای که مدتها در باد و طوفان از النه جدا افتاده باشد و به یکباره به محل امن در زیر بالهای 

ینه اش گذاشتم حس حرف زدن نداشتم تنها او را میبوییدم بوی تنش به همراه عطر مادرش پناه ببرد سر به روی س

 "ناشتایی خوردی مادر؟"شانل گیجم کرده بود خانم جان پرسید:

بدون شما هیچی از "سرم را باال اوردم و به چشم های اشک الودش خیره شدم لبخندی زدم که از هر غمی تلخ تر بود

 "گلویم پایین نمیره

 ر تا ببارد باران باران وهمناک، در ژرفی شب؛بگذا

  این شب بی پایان-

 بگذار تا ببارد بارن اینک نگاه کن! از پشت پلک پنجره
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 تکرار پر ترنم باران را و گوش کن که در شب،

  دیگر سکوت نیست

 بشنو سرود ریزش باران را کامشب به یاد تو می ارد

  گویی صدای سم سواران را

  ی گریه ی منامشب صفا

 سیالب ابرهای بهاران است

 این گریه نیست

 ریزش باران است

 اواز میدم:

  ایا کسی مرا"

 از ساحل سپیده شبها صدا نزد؟!

 از پشت پلک پنجره میدیدم؛

  شب را وقیر گونه قبایش را

 دیدم نسیم صبح

 این قیر گونه گیسوی شب را

 سپید میسازد-

 ر دست،و اقتدار قله کهسار دو

 د راهتزاز روشنی افتاب میخندد.

 در دور دست ها،

 باریده بود بارنی؛

 سنگین و سهمناک!

 

 

 

 و دست استغائه من،·  

 سدی نبود سیل مهیبی را،

 که می آمد؛-

 و آخرین ستون،

 از پایداری روحم را،

 تا انتهای ظلمت شب

 انتهای شب-

 که می برد-

 "سپیده شبها صدا نزد.آری کسی مرا از ساحل "
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 فصل سوم

 

چشم به هم زدیم،چهلم خان بابا شد.صدای خش خش جاروی مشهدی قاسم و شرشر آب که از سپیده صبح یکبند 

به گوش می رسید.همه اهل خانه را خواب زده کرد.طوطی هم فرماندهی امپراتوری خاص خودش،آشبزخانه،را به 

ار جوان پر سر و صدایی را نیز به کار گرفته بود تا کارهای روی نظم و عهده داشت.خودش کم شلوغ می کرد،دستی

قاعده سر و سامان بگیرد.با آنکه آشپزخانه از اتاقهای طبقه دوم دور بود،و،به طور معمول،صدا از آن فاصله دور 

سختی از  مزاحمت ایجاد نمی کرد،تق وتوق به هم خوردن ظروف و استکان نعلبکی بود که از پایین می آمد.به

رختخوابم دل کندم.آن قدر کسل و دلمرده بودم که اگر چاره داشتم،از اتاقم پا بیرون نمی گذاشتم.آفتاب بی جان 

پاییزی گرمای دلنشینی داشت.پرده ها را کنار کشیدم و به یاد دوران کودکی افتادم که هر وقت بی حوصله می 

نظر می گرفتم.با اخالق خوش خانم جان و مردم داری خان شدم،از پشت پرده رفت و آمد قوم و خویش ها را زیر 

بابا،در خانه مان،مثل در کاروانسرا،حتی یک لحظه هم بسته نمی شدحیاط از باران تند شب گذشته خیس بود و 

مشهدی قاسم داشت برگهای زرد و ارغوانی درخت چنار وسط باغچه را از توی چمنهای گری گرفته جمع می کرد و 

ببر بیرون اون "ت پشت ساختمان می برد که مردی با موتور گازی از در تو آمد.مشهدی قاسم فریاد زد:به حیاط خلو

مرد کاله ایمنی خود را از سر برداشت،اول سالم داد و بعد موتورش را خاموش  "المصب پر سر و صدارو!

؟گفتم ببرش بیرون،مگه گوشات سنگین شده پسر"کرد.مشهدی قاسم،همان طور که به سر ا پایش خیره بود،گفت:

جوان باریک اندام مو فرفری،با لباس سیاه یک دست وکفش ورنی مشکی که از دور برق  "نمی بینی حیاطو شستم!

سالممون علیک نداشت "می زد،از موتور پیاده شد،به نزدیک مشهدی قاسم رفت و دست بر روی شانه اش گذاشت.

امروز حالم خوش نیست....چله آقاس،سر "ن باغچه پرت کرد.مشهدی قاسم جاروی توی دستش را به بیرو "مشتی؟

 "به سرم نذار که اصال حوصله شوخیای بی مزه تو ندارم،می فهمی چی می گم؟

آره می فهمم...ناسلومتی مام یه چیزایی سرمون می شه.اما قربون قدت شم.مگه ما چی کار کردیم که از چشم نور "

 "چشممون افتادیم؟

 "نکن پسر! آقا شهرام موتورتو ببینه،کارت ساخته س،می شناسیش که؟!گفتم خودتو لوس "

چشم،می رم اون ور...اومدم یه نظر خانجونو ببینم و برم گورمو گم کنم!ملتفتی که! به ننه م پیغوم داده که کار واجب "

 "داره....

 "سیاه بچیکه و سنگارو لک کنه!این قارقارکتو ببر توی حیاط خلوت.واجبه بیای این جا وایسی که از زیرش روغن "

 "بابا،نوکرتم،گفتم که چشم....زبون به دهن بگیر،االنه چش هم بذاری رفتم و برگشته م!"

از مشهدی قاسم اصرار و از جوان مو فرفری،که هرچه فکر کردم به یادم نیامد کجا دیده بودمش،انکار،که صدای 

را از این ور ننه؟ خوشت می آد تن علیل اون پیرمردو اومدی صادق؟چ"طوطی در راهروی طبقه پایین پیچید:

 "بلرزونی؟

ننه،مگه این در با اون در توفیر داره؟همه شو یه معمار ساخته...مگه زنگ نزدی گفتی آب تو دستته بذار زمین بیا "

 "خدمت خانجون؟خب پس کجاس؟

 "شب چش بدوزه،آیوم بیای،آیوم نیای!مگه خانجون صدات کنه که با کله بیای!ننه ت که دایم باهاس به سیاهی "

 "ننه،به موال نوکرتم!تو چرتم نزن و بگو خانجون کجاس!"
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پنجره اتاقم،درست شبیه به عدسی دوربین،چشمهایم را رو به ندانسته ها و ندیده ها باز کرده و راه پله ها و سرسرا 

رسید.دیدن پسر بچه ها و دختران تازه  مجرایی بود که هر نوع گفت و گویی در آن پژواک می شد و به گوشم می

بالغی که یکباره بزرگ شده و زنان و مردان خانواده را تشکیل داده بودند و در نگاه اول نمی شناختمشان،هیجان زده 

ام می کرد.اما وقتی به جوانی خودم فکر می کردم،که کم کم داشت از دست می رفت،دلم می گرفت.چند سال پیش 

ی،نوجوانی خجالتی بود که هر طرف سر می چرخاندم مانند اجل معلق سر راهم سبز می صادق، نوه ننه طوط

شد.بیشتر وقتها در جاهایی که نمی خواستم دیده شدم،مچش را می گرفتم و هر بار قول می داد بار آخری است که 

ی شده بود و تصور می تعقیبم می کند؛اما چاره اش نمی شد.روزی در مقابل در دانشگاه در حالی که پشت درخی مخف

کرد دیده نمی شود،غافلگیرش کردم.در حالی که تا بناگوش سرخ شده به تته پته افتاده بود،در جوابم که 

فقط نگاهم کرد،پا به فرار گذاشت و یک هفته ای جلوی چشمم آفتابی نشد.در "این جا جه کار می کنی؟"پرسیدم

دم و حتی در مورد اسمش هم حساس شده بودم،غیبتش حالی که از دست کارهای عجیب و غریبش حرص می خور

نمی دونم ننه،دایم تو خواب هذیون می گه و از خواب و "دلواپسم کرد و سراغش را از طوطی گرفتم و او گفت:

شم احساسی مرموز زنانه ام می گفت صادق عاشق شده است؛اما بعید به نظر می رسید قلبش  "خوراک هم افتاده.

دتی طوالنی رد کارهایش را گرفتم؛اما به نتیجه نرسیدم.رفت و آمد با اردشیر چنان ذهنم را پر برای من بتپد.تا م

کرده بود که به هیچ کس به جز او اهمیت نمی دادم؛چه رسد به اینکه به کسی غیر از او فکر کنم! صدای پای صادق و 

به پاگرد راهرو سرک کشیدم.هیچ کس  خانم جان،که داشتند به اتاق عقبی می رفتند،از پایین می آمد که اتاقم

نبود.بوی آرد سرخ شده و گالب و زعفران همه جا را پر کرده بود.عکس خان بابا که درست روبه روی راه پله ها 

نصب شده بود و هربار که در اتاقم را باز می کردم.نگاهم به چشمهای با نفوذش می افتاد،بی جهت دلم را لرزاند.هر 

اس گناهم بیشتر می شد و با خودم می گفتم،باید زودتر برمی گشتم و می دیدمش.در آن روز که می گذشت،احس

وانفسای بی همدمی و شلوغی رفت و آمد و عزاداری که حتی یک نفر هم وقت هم صحبتی با مرا نداشت،همه به 

.همه به رویم لبخند چشم غریبه نگاهم می کردند و فقط پا به پایم اشک می ریختند.از بس فکر می کردم،کالفه بودم

می زدند؛اما حضورم را آشکارا انکار می کردند.تنها کسی که بی ریا به سراغم می آمد و دل به حالم می 

سوزاند،طوطی بود!خاله رعنا هم،تا می آمد،یکراست به اتاق خانم جان می رفت و حضورم را نادیده می گرفت.سکوت 

در تردید ماندن و یا بازگشت به انگلستان دست و پا می زدم و نمی برزخی اعضای خانواده توهم زا بود.شب تا صبح 

دانستم طاقتم کی تمام می شود؛چون بی کار و بی مسئولیت بودن،مرام و مسلکم نبود! صدای در اتاق خانم جان که 

زخانه سر آمد،سر و کله صادق پیدا شد.در پشت یکی از ستونهای پهن سالن طبقه پایین ایستاده بود که طوطی از آشپ

 "چرا اونجا ایستادی؟مگه کارت معلوم نشد؟"بیرون آورد و پرسید:

 "خانوم دکتر باالس ننه؟"صدای صادق را به سختی شنیدم.

 "چه کار با خانوم دکتر داری؟بیا برو پی کارت!"

 "اگه سر و وضعم مرتبه،یه توک پا برم خیر مقدم بگم...ننه،چه شکلی شده؟"

 "رو خوردی آبرو رو قی کردی؟زود از جلو چشمام دور شو تا نزدم تو دهنت! وا...!پسره پررو،حیا"

 "خالف شرع که نکردم ننه،مسافر تازه از راه رسیده رو می خوام رؤیت کنم!"صدای صادق بلندتر شد.

 "برو زودتر به کارات برس پسر!مگه خانجون نگفت تا ظهر نشده برگرد! یه وقت نری حاجی کجا مکه؟"
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ص ننه، صادق و قولش! یه قاری گریه دار می خواد،سه سوت پیدا می کنم و واسه ساعت چهار بعد از ظهر دلت قر"

 "می آرمش،می ریم بهشت زهرا و بر می گردیم تا شب گریه می کنیم.خوبه؟ راضی شدی ننه؟

ناشتایی "فتاد،پرسید:تا صادق به ضرب و زور طوطی از در بیرون رفت،از پله ها پایین رفتم و چشم طوطی که به من ا

 "می خوری ننه؟

 "انگار فقط من تا لنگ ظهر می خوابم!"لبخند زنان جواب دادم:

 "شاهین هم خونه س،فقط شهرام رفته بیرون.اونم ظهر نشده برمی گرده،خانجونتم ناشتایی خورد و رفت سر نماز."

 "نماز چه وقته؟"

 "سجاده ش چسبیده.از روزی که بابات سرشو زمین گذاشت،خانجونت به "

 "یعنی روز هم از اتاقش بیرون نمی آد؟"

 "ما که رنگشو نمی بینیم،مگه زور تو بچربه!"

 "دو تا فنجون چایی بریز بده برم اتاقش ببینم موضوع چیه!"

سینی چای را از طوطی گرفتم و به سمت اتاق خانم جان حرکت کردم.خودم که دلشکستگی داشتم،غم زدگی و 

ته روح خانم جان هم قوزباالقوز شده بود.وارد اتاق که شدم،خانم جان داشت تسبیح می انداخت.سالم حاالت آشف

کردم و در کنار سجاده اش نشستم.خانم جان انگار نه انگار که من وارد اتاقش شده بودم،پلکهایش را بست و طوری 

 "تا شب توی این اتاق می مونی خانجون؟اینم شد برنامه؟چرا صبح "رفتار کرد که احساس کردم زیادی هستم.گفتم:

 "بر شیطون لعنت!"خانم جان،پس از سه چهار دقیقه سکوت،چشمهایش را باز کرد و گفت:

 "خانجون چشماتو که وا کردی،غزلو نشناختی؟من شیطون نیستم."

 "تنها کاری که از دستم بر می آد همینه."خانم جان به چشمانم زل زد و گفت:

ارای مثبت از دست شما برمی آد!عبادت به جای خود،زندگی هم به جای خودش.ما به شما احتیاج خانجون خیلی ک"

 "داریم.

بابات زیر یه خروار خاک خوابیده و دستش از دنیا کوتاس،هیشکی به فکرش نیس،نمی دونم شب اول قبرشو چطور "

ت نماز بخونه...آخه ننه،بابات یه عمر گذرونده.جواب انکر منکرو چطوری داده...هیشکی رو نداره واسه ش دو رکع

زحمت کشیده و این کاله اون کاله کرد که من و تو راحت زندگی کنیم،حق نیست حاال که مرده،فراموشش کنیم.من 

 "که واسه ش هیچ کار نکردم،فقط می تونم نماز بخونم وتسبیح بندازم.

باید به فکر سالمتی "برد،احساس ناراحتی می کند. باید به زبان خودش قانعش می کردم که خان بابا از رنجی که می

 "خودتون هم باشین.اگه خدا نکرده مریض بشین،تن خان بابا تو گور می لرزه.

 "نزدیک به چهل و هفت هشت روزه که باباتو ندیدم،دلم واسه ش تنگ شده مادر."

زندگی نیست و یه شروع دیگه س!یه کار شما که ایمانت قویه خانجون،بهتر از همه ما می دونی که مرگ نقطه پایان "

 "نکن خان بابا تو اون دنیا دلواپس شما باشه!

خرما بخورین یه کم جون بگیرین،اگه چاییتون "فنجان چای سرد ده را به دستش دادم و بشقاب خرما را برداشتم.

 "سر شده،ببرم عوضش کنم!

 "تو رو خدا گریه نکنین."د.گفتم:خانم جان غمزده بود.تا نگاهش به نگاهم افتاد،اشکش جاری ش

 "تو رو که می بینم،داغ دلم تازه می شه.دور از حاال،خیلی می خواستت."صدایش بغض آلود شد.
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 "آخر هفته بلیت می خرم بر میگردم که وجودم شما رو به یاد بابام نندازه!"بلند شدم و گفتم:

 "میگردونمت نذارم یه قدم از خونه دور بشی!به بابات قول دادم بر "خانم جان مچ دستم را محکم گرفت؛

خانجون از بی کاری دارم پوست می ندازم.اینجا بمونم،سر ماه نشده خل و چل می شم و گرفتارتون می کنم.بهتره "

 "از همون راهی که اومدم،برگردم سر خونه زندگیم.اینجا هیچ کس منو یه رسمیت نمی شناسه.

از تو مملکت خودت بیرون بذاری،بگو چشم!آبا که از آسیاب بیفته،تو یه بیمارستانی یه بار گفتم که،حق نداری پاتو "

 "جایی کار گیر می آری.پس این همه دکتر تو فامیل به چه درد می خورن؟اصال می تونی مطب واز کنی مادر!

 "مشکل من کار پیدا کردن نیست،رفتار اطرافیانم اذیتم می کنه.همه مث غریبه نگام می کنن."

چشاشونو در می آرم،داداشات که الحمداهلل خاک زیر پاتن،خواهر بدبختت هم از خودش اختیاری نداره که بیاد و "

بره!اون مرتیکه الدنگ بی اصل و نسب مث خفاش شبانه روز خونشو میک می زنه و گردنش روز به روز کلفت تر می 

 "شه!

رای لحظه ای از پوسته اش بیرون بیاید،حرف غزال که گرچه گفت و گو با خانم جان و انحراف فکرش باعث شد ب

پیش کشیده شد،به یاد چهره معصوم و آن همه عشق و عالقه ای که به امید داشت افتادم.خان بابا چقدر هشدار داد 

که امید مرد زندگی نیست و غزاله باور نکرد!وقتی خان بابا با ازدواجشان مخالفت کرد،غزاله دست به خودکشی زد و 

 همان روز به بعد،خان بابا کار به کارش نداشت. از

 "مشکل امید چیه؟"از خانم جان پرسیدم:

چه می دونم مادر،خوشی زیر دلش زده،الهی خنازیر بگیره که همه مون از دستش راحت بشیم.بچه م غصه هاشو تو "

ز پیداش نمی شه،شستم دلش می ریزه.من مادرم،می فهمم چقدر بدبخته.الهی دستش چالق بشه،همچی که چند رو

خبردار می شه که حسابی بچه مو مشت و مال داده.یه روز بی خبر رفتم سر وقتش،زیر چشم آهوییش به قاعده یک 

 بادمجون دلمه ای سیاه برگشته بود.

 "عجیبه،باور نمی کنم امید دست بزن داشته باشه!"

کل کروات و کت شلوار بسوزه که آدمارو حسابی حق داری مادر،ظاهرش نشون نمی ده چه پدر سوخته ایه...،پدر ف"

نشون می ده ومردمم که عقلشون به چشمشونه!خوش به همون قدیما که مردا گیوه به پا می کردن؛اما مرام و معرفت 

داشتن.پدرسوخته بی رحم دستش قد قبر بچه س،وقتی می زنه،جای انگشتاش تا چند روز رو لپ و بناگوش بچه م ور 

 "می آد!

های تسبیح در البه الی انگشتان استخوانی خانم جان قل می خورد و او یکریز اشک می ریخت.سرم داشت می دانه 

ترکید.اگر روحیه ضعیفی داشتم،از به هم ریختگی و نابسامانی دور و اطرافم از پای در می آمدم.باید دعای قوی 

ز روزگار بترسی بابا! جلوش وانیسی لهت می کنه.از نکنه ا"بودنم را به جان خان بابا می کردم که دایم تلقین می کرد،

مردام نترس،ظاهرشون خشنه؛ اما ضعیف تر از زنها هستن.هارت و پورتشون دنیارو ور داشته؛اما دالشون از ابریشم 

نرم تره.بر عکس زنها،دل سنگ دارن؛اما اسلحه شون اشکشونه که تو آستینشون حاضر و آماده س.آبغوره رو می 

 "ر خر مراد می شن.گیرم و سوا

یک لحظه از ابریشمی بودن احساس مردانه ای که خان بابا می گفت،خنده ام گرفت.هرچه فکر کردم،دور و برم 

 حس لطیفی پیدا نکردم و مردی را نمی شناختم که آن طور پروانه ای فکر کند!

 "نم و بر می گردم.خانجون،من می رم بیرون یه کم قدم می ز"فنجان چای را سر کشیدم و بلند شدم.
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 "کجا مادر،چله باباته،خیابونارم که بلد نیستی."

 "زیاد هم کم هوش و حواس نیستم،یه چیزایی یادم مونده."

 تا قوم بابات نیومدن برگرد ننه! می رن پشتمون حرف در می آرن و می گن خوشحالن که سرپرستشون مرده."

ری در آشفتگی روحم نگذاشت.از لحظه ای که خانم جان درد پس کوچه های شمیران و هوای خنک پاییزی هم اث

دل کرد،غمم چند برابر شد.با خودم گفتم،زیادم قوی نیستی غزل،هنوزم لوسی و رویایی فکر می کنی،دنیا واسه همه 

زشت و زیبا و خوب و بد داشته،چرا واسه غزاله نداشته باشه! البد یه چیزایی پس پرده هست که تو ازشون خبر 

 ری!ندا

همان لحظه چهره مهربان امید،با آن رفتار متین و حساب شده اش در ذهنم مجسم شد.چیزهایی که می شنیدم،با 

آنچه در تصورم از او شکل گرفته بود،تمایز داشت.چطور ممکن بود در عرض پنج سال همه چیز دگرگون شود و 

اتفاقی،به دلیلی منطقی رخ می داد و باور اینکه آدمهایی که می شناختم آن قدر تغییر کرده باشند؟!در ذهن من،هر 

کسی بی دلیل تغییر حالت بدهد،برایم هضم نکردنی بود.نزدیک اما زاده صالح که رسیدم،هوس زیارت به سرم 

زد.بافت دور و اطراف حرم کامال تغییر کرده بود.از پسکوچه هایی گذشتم که به نظرم آشنا نمی آمدند.حرم آن قدر 

ا به خود جنبیدم،در میان سیل جمعیت گم شدم.با دلی مشتاق،شناور در میان جمعی که می گریستند و شلوغ بود که ت

نجوایی گنگ و غریبانه بر لبهایشان جاری بود،به ضریح نزدیک شدم.نوک انگشتانم از تماس با فلز سرد سربی رنگ 

خواستم به آرامش برسم،از ضریح کنده و تیر کشید.هیجان زده بودم و به لحظه ای تمرکز نیاز داشتم.اما همین که 

ناخواسته به بیرون از حرم پرت شدم.از خیر زیارت کردن گذشتم.در راه بازگشت تنها به کسانی فکر می کردم که 

مجبور بودم ببینمشان و از واکنش آنان بی خبر بودم!و یاد و خاطره اردشیر و خیانتی که مرتکب شد،همچون برق و 

در مورد او و عشقی که سالها در دلم ریشه گرفته بود،هنوز هم تعصب کوکورانه داشتم.کوچه بن باد در ذهنم پیچید.

بست و خاطره انگیز خانه پدری با درختهای بی برگ و شاخه های خشکیده تنها تابلویی بود که به جز عوض شدن 

مش بخش و دل انگیز رنگ در،تغییری نکرده بود.از جوی وسط کوچه آب می آمد و شرشر مالیمش نوایی آرا

داشت.چه روزها که با اردشیر پشت همین در سالم و خداحافظی کرده بودم!جریان آب هر لحظه تندتر می شد.کلید 

انداختم،در را باز کردم و در میان چارچوب با صادق رو به رو شدم.او،به محض دیدن من،چند قدم به عقب برداشت و 

می شد حدس زد که غافلگیر شده است.میخکوب ایستاده بود که  از خجالت سرخ شد.از چهره هیجان زده اش

 "سالم صادق،حالت خوبه؟"گفتم:

 "ببخشید خانوم دکتر،خوش اومدین!"چشمهایش برق زد و سرش را به زیر انداخت.

 "اجازه می دی؟"زیر چشمی داشت نگاهم می کرد و خشکش زده بود که گفتم:

کوتاه گفت و رنگش پرید.وارد حیاط  "ببخشید"به شماره افتاده بود.یکصادق از چارچوب در کنار رفت.نفسهایش 

خجالت نمی کشه،هی می گم از در پشتی اومد و رفت کن،یه الف بچه انگار "که شدم،مشهدی قاسم داشت غر می زد:

،خان دعای بی وقتیشو تو حیاط گم کرده که سرشو می زنن،پاشو می زنن این ور جا خوش کرده!...خانوم دکتر سالم

 "عموتون تشریف آوردن!

تا برگشتم به سمت در،دیدم صادق رفته است.به محض شنیدن نام عمو عباس،چهار ستون بدنم لرزید.از فکر اینکه با 

اردشیر رو به رو شوم،دل آشوبه گرفتم.هنوز زود بود ببینمش.قدمهایم خود به خود سنگین شدند.نفسم به سختی می 

داخل ساختمان را نداشتم.از بخت بد،آفتاب هم بدجور به شیشه تابیده بود و نمی شد آمد و می رفت وپای رفتن به 
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عباس خان کجا بودی داداش؟نور به "داخل راهرو را دید.تنها صدای خانم جانو ضجه مویه اش خنجر به قلبم می زد.

راه و حسرت به دل از دنیا قبرش بباره،تیمور داشت چونه می نداخت و دل از دنیا نمی کند که تو رو ببینه،چشم به 

رفت.تا دنیا دنیاس دستش از گور بیرون می مونه...داداشت کس و کار زیاد داشت؛اما موقع مرگش بی پشت و یاور 

دلم می خواست عمو عباس متوجه ورودم نشود؛اما دیر یا زود باید با همه روبه رو می شدم.دلم برای  "از دنیا رفت!

روز نحس،آمادگی دیدن هیچ کس را نداشتم.از راهرو تو رفتم و در حالی که قلبم به تنها بودن پر پر می زد و آن 

شدت می تپید،چشمم به خان عمو افتاد که بر روی کاناپه رو به روی سرسرا نشسته بود و به محض دیدن من از 

بوسی کنم،دلم به هزار  جایش بلند شد.فاصله میان من و او زیاد نبود؛اما در همان چند لحظه که می رفتم با او دیده

راه رفت و صدها فکر هراس برانگیز به دل و جانم هجوم آورد.هنوز نمی دانستم برخورد عمو عباس چگونه است و 

می ترسیدم واکنشم در برابر رفتارش توهین آمیز یا نامنتظر باشد!از نظر او،من عروس نافرمانی بودم که بی جهت 

از دلم خبر نداشت که دل کندن از اردشیر بیش از همه به روح خودم آسیب پسرش را ترک کرده بودم.اما هیچ کس 

رسانده بود! صدای جیر جیر باز شدن در راهرو،بقیه را نیز متوجه ورودم کرده بود.زن عمو،به محض دیدن من گریه 

یان می کرد،به کرد و تا به سمت خان عمو رفتم،در میان حلقه بازوانش گم شدم.لحن صدای خانم جان و کلماتی که ب

اقتضای ورود من،تغییر کرد.ای خدا،حاال که دردونه اش اومده خودش نیس!ای خدا دوری غزل زمین گیرش کرد!تو 

 "خان عمو بهتر از همه می دونی چه به روزگار تیمور اومد و چه به روز من سیاه بخت آورد!

جه به حضور هر تازه واردی کج و راست کند و مات بودم که خانم جان چطور،می تواند در یک لحظه موضوع را،با تو

گناه دق مرگ شدن پدر را آن طور که صالح است،از گردن یکی بردارد و راحت و آسوده خیال از احساس بدی که 

به اطرافیانش می دهد،به گردن دیگری بیندازد! به چشمهای خان عمو که نگاه کردم،بی اختیار به یاد پدرم افتادم و 

ت به همان جذابی و نفوذ خارق العاده بود؛با کمی دلتنگی که به آنی روی دلم سنگینی کرد.بدون آنکه دلم لرزید.درس

حرف بزنیم،سرهایمان در کنار هم بود و چند لحظه ای،تنها صدای قلب خان عمو را می شنیدم.زن عمو منقلب شد و 

.صدایش گاه باال می گرفت و گاه به بغضش ترکید.خانم جان دست بردار نبود.یکریز حرف می زد و اشک می ریخت

زمزمه تغییر حالت می داد.ناگهان زن عمو بلند شد،به سمت دستشویی رفت و صدای استفراغ کردنش حال همه را به 

 هم زد.

 "خوش اومدی غزلم.یعنی...بموقع اومدی عمو!"خان عمو گفت:

نداشتم و با حدس و گمان به معنی کلمات و  درک معنی جمله عمو مشکل بود و نیاز به تفکر داشت.از هیچ چیز خبر

جمله هایی که از دهان اطرافیانم در می آمد پی می بردم.عمو تنها کسی بود که گفت بموقع آمدی.قلبم داشت می 

گرفت که از عمو جدا شدم و بر روی کاناپه در کنار خانم جان نشستم.شهرام جلو آمد و یک لیوان آب و گالب به 

 "بریزش تو گلوی خانجون...اینطوری پیش بره،سر از تیمارستان در می آره! ریزریز"دستم داد.

 "سارا کجا رفت؟"شاهین به او چشم غره رفت.خان عمو در کاناپه پهن ولو شد و از شهرام پرسید:

 "گمان کنم رفت دستشویی."

 "کی اومدی عمو؟"عمو عباس چشم از من برنمی داشت.

 "ف آوردین؟خیلی وقته اومدم.شما کی تشری"

 "دو روزه برگشتم."

 "سفر کاری؟"



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –از تو بعد 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 7  

 

 "تقریبا...یه بارتی فرش گل ابریشم بود ه باید خودم تحویل می دادم.این روزا آدم قابل اعماد کم گیر می آد."

 "شما که خیلی آدم قابل اعتماد دور و برتون دارین!"

 "د کجاس؟تنها اومدی؟همه شون سیاهی لشکرن.فقط واسه پول گرفتن خوبن...خب عمو،ادوار"

هرگز تصور نمی کردم عمو آن قدر راحت بتواند حال ادوارد را بپرسد.مطمئن بودم به گوشش رسانده بودند از 

همسرم جدا شده ام و او به روی خودش نمی آورد!خانم جان چشم به لبهایم دوخته و،بر خالف چند لحظه 

ر زبان بیاورم و آبروی خانواده کم و زیاد شود.لیوان آب را پیش،سکوت کرده بود.البد می ترسید حقیقت را خودم ب

با خشونت از دستم گرفت و نوشید.پشت بندش نفس عمیقی کشید.لیوان را به دستم داد،به چشمهای سرگردانم 

خیره شد و آه کشید.بالتکلیفی در نگاهش موج می زد و انگار به زبان بی زبانی التماس می کرد قضیه را لو ندهم.دلم 

گر گرفت.عمو منتظر پاسخی بود که از پیش می دانست.من مانده بودم چطور حرف را عوض کنم تا در آن لحظه 

 "غزل تا رفتی بیرون،خانم دکتر قادری زنگ زد!"حرفی از ادوارد پیش نیاید که شاهین به دادم رسید.

شتم به دنبال هویتش می گشتم که ادامه آن قدر دستپاچه بودم که یادم رفته بود نام خانوادگی مونا،قادری است و دا

 "مونا خانم گفت باهاش تماس بگیری و من پرسیدم،مگه خودتون نمی آین خونه ما؟"داد:

 "خب،مونا خیلی گرفتاره،می دونی که!کار کردن تو یه مؤسسه شلوغ،کار هرکسی نیست."

ردیف می کردم.زیاد مطمئن نبودم کارکرد ذهن آشفته ام کند شده بود و با جان کندن کلمات را پشت سر هم 

جمالتم به هم ربط داشته باشد و خان عمو زرنگ تر از آن بود که متوجه دستپاچه شدنم نشود! شاهین راه فرار را 

نشانم داده بود.باید با زرنگی از مهلکه می گریختم تا مجبور نشوم در اولین برخورد با عمو،پاسخگوی جزییات 

عمو برگشت و خونسرد،در یک سوم از کاناپه بزرگی که خان عمو دوسومش را پر زندگی خصوصی ام باشم! زن 

کرده بود،جا گرفت.خانم جان هم در سکوتی مرموز فرو رفته بود که نگاه مضطربش به سرگردانی چهره آشفته ام 

 "من می رم یه زنگ به مونا بزنم و بر می گردم...خان عمو،با اجازه تون."چسبید.بلند شدم و گفتم:

کجا عمو؟حاال تلفن به خانم "داشتم از پله ها باال می رفتم که صدای عمو عباس سکوت برزخی سالن را به هم ریخت:

 "دکتر دیر نمی شه!

 "می رم باال لباس عوض می کنم،بر می گردم پایین."برگشتم و گفتم:

دوخته اند و بدجور اعصابم به هم پله ها را به سختی باال رفتم.حس می کردم همه از پشت سر به راه رفتنم چشم 

ریخته بود.ازدر اتاقم تو رفتم،نفسی سرد همچون طوفان از گلویم بیرون زد.انگار در جمع افراد خانواده،نفسم گرفته 

بود.علتش حضور عمو عباس بود و نبودن اردشیر،که هم نگرانم کرده بود و هم کنجکاو!لب تخت نشستم.سرم در 

چی شده "ود که در باز شد و خانم جان،با چهره ای مضطرب و آشفته،از در تو آمد.میان دو دستم جا گرفته ب

 "غزل!چرا دست و پاتو گم کردی!

 "حالم خوبه خانجون.خوشبختانه به اندازه ی شما نگران نیستم."

چله آقاته و غزاله هنوز نیومده.غلط نکنم،امید زده لت و پارش کرده که این طرفا آفتابی نشده! امروزم که بدبختی "

 "اگه تو مجلس نباشه وامصیبتا!

 "می گین چه کار کنیم؟بریم به دست و پاش بیفتیم که بیاد ختم بابا؟خودش باید وظیفه شو بدونه!"

نه،قربون قد و باالت شم،پاشو حاضر شو با شهرام برو دنبالش!اگه نیاد،همین یه جو آبرو هم پیش خان عموت می "

 "ره!
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 "خوای جاده صاف کن بچه هات باشی!فکر نمی کنی این کار درست نیست؟خانجون،تا کی می "

 "نه مادر،تا عموت نفهمیده جریان از چه قراره،برین دنبالش و بیارینش.چه کنیم...تف سر باالس!"

با دلخوری بلند شدم،لباس عوض کردم وپشت سر خانم جان از پله ها پایین رفتم.زن عمو به آشپزخانه رفته بود و 

شت دیسهای حلوا را تزیین می کرد وعمو عباس هم گرم گفت و گو با شاهین بود که از راه رو رد شدم و از پشت دا

سوارشو تا بو نبردن بریم غزاله رو ور داریم "ساختمان به حیاط خلوت رفتم.شهرام،عبوس و گرفته،زیر لب گفت:

 "بیاریمش که پیش خان عمو قضیه لو نره!

 "شماها خیلی ساده هستین.چپ نگاه کنین خان عمو تا ته قضیه رو می فهمه!"تم:از دهانم در رفت و گف

یه مدت تو ایران نبودی،رسم و رسومات یادت "شهرام نگاه غضب آلود به سر و صورتم کرد و زیر لب غرید:

 "رفته،بخوای اینجا زندگی کنی،خیلی چیزا رو باید رعایت کنی!

طه از شهر بود.ترافیک بیداد می کرد و شهرام هم،طبق معمول،بی حوصله خانه غزاله در پر رفت و آمدترین نق

نمی شد "بود.آن قدر از البه الی خودروها رد شد و سبقت از راست گرفت و انحراف رفت که سرسام گرفتم و گفتم:

 "غزاله با آژانس بیاد؟

 "چند روز بمونی،می فهمی اوضاع چقدر به هم ریخته س!"

 "ت.گرفتاری همه جا هس"

 "آره؛اما گرفتاری ما،با مال بقیه فرق داره...ما همه چی مون غیر بقیه س!"

 "منظورتو نمی فهمم،می شه واضح تر حرف بزنی شهرام؟"

 "تو از معرکه دور بودی و نمی دونی چه به روزمون اومده!"

 "دلم می خواد همه چی رو بدونم."

 "همچی جالب هم نیس!"

 "من طالق گرفتم؟ داداش،خان عمو می دونه"

 "چطور مگه؟"

 "آخه رفتارش مشکوک بود....اگه شماها حرفی نزده باشین..."

تو پشت پا به همه چی زدی و رفتی.هیشکی باور نمی کرد بعد از اون همه سال دیوونه بازی و عشق و عاشقی،یکهو "

 "اردشیر رو ول کنی به امون خدا!نمی دونی بعد رفتنت چه آتشی به پا شد!

پس به تو هم گفتن به میل خودم رفتم؟یعنی تو نمی دونی بدون اجازه خان بابا کسی جرئت نمی کرد نفس "

بکشه،چه برسه به اینکه هوس خروج از کشور به سرش بزنه!شهرام،من وقتی رفتم انگلیس،همه کارام از قبل برنامه 

 "م!ریزی شده بود و خودمم خبر نداشتم داداش...باور کن هیچی نمی دونست

گذشته ها گذشته غزل،مام یه تجربه بزرگ پیدا کردیم.از وقتی تو رفتی،من به "شهرام نفسی بلند شبیه به آه کشید.

 "هیچی اعتماد نکردم و حاال هم به همه چی شک دارم!یاد گرفتم ته و توی هر قضیه ای رو در بیارم.

 "منظورت کدوم قضیه س؟"

الی گیر آورد وایستاد.رو برگرداند،به چشمهای کنجکاو نگرانم خیره شد و شهرام به سختی در کنار خیابان جای خ

 "غزل،بهتره گذشته رو هم نزنیم!من حوصله جر و بحث کردن با کسی رو ندارم!"گفت:
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داداش من خواهرتم...اگه تو حرفمو باور نکنی،بلیت می خرم،بر می گردم به همون جهنم دره ای که پبج سال آزگار "

یدم!از روزی که برگشتم همه تون مثل غریبه ها باهام رفتار کردین.همه اتفاقایی که در نبودم افتاده توش عذاب کش

برام گنگ و مبهمه...حتی بیماری خان بابارو از من مخفی کردین!دلم می سوزه که به میل و اراده بابامون رفتم و حاالم 

م.کاشکی تو می تونستی جوابمو بدی که چرا خان که برگشتم باید جوابگوی کاری باشم که هیچ نقشی توش نداشت

 "بابا منو از ایران دور کرد!

اینا همه ش بهونه س...تو دل اردشیرو شکستی،دودشم تو چشم خودت رفت.منم بدبختی کشیدم تا حرف و حدیث "

ین خان بابا و فامیل فروکش کرد.دو تا برادر،بعد از یه عمر رفاقت به جون هم افتادن.بین خان عمو و خانم جان،ب

خانم جان،بین زن عمو و مادر شکرآب شد،خالصه همه به هم بدبین شدن.تو رفتی دنبال درس و تحصیل و 

خوشگذرونیت،من شدم سپر بال!غزاله که دایم به فکر راضی نگه داشتن اون مرتیکه الدنگه که از دماغ فیل 

 "افتاده،شاهین هم مثل همیشه تو خیاالت خودش بود.

های شهرام سرخ شده بود.از نگاه خشونت بارش نمی ترسیدم؛اما زجر می کشیدم که برای اثبات سفیدی چشم

حرفهایم دلیل قانع کننده ای نداشتم و در واقع کاری از دستم برنمی آمد!حرفهای شهرام تمامی نداشت؛انگار به غده 

ین شرایط روحی،یه تنه با همه مشکالت تو بدتر"چرکین کهنه ای که سالها منتظر سر باز کردن بود،نیشتر زده بودم.

جنگیدم و حاالم خیر سرم بزرگتر خونواده مو بار مسئولیتم صد برابر شده...غزل،منم آدمم!نه بچگی کردم،نه 

 "جوونی،حاالم شدم ریش سفید خونواده!

کنی؟ یه  به چی فکر می"همان طور که شهرام حرف می زد و سکوت می کرد،یکباره سرش را باال آورد و پرسید:

وقت به فکر رفتن نباشی که این دفه دیگه با من طرفی!من از عهده خانجون بر نمی آم.تو که رفتی،همه چی به هم 

ریخت.خانجون و خان بابا دایم با هم قهر می کردن و هفته به هفته با هم حرف نمی زدن.خانجون خیلی صدمه 

 "خورد،حاالم که برگشتی،عذاداری بابا رو دستش مونده!

وجودم یکپارچه شک و کنجکاوی شده بود.درست مانند پنج سال گذشته،هرچه به مغزم فشار می آوردم،دلیل قانع 

کننده ای برای دور کردنم از ایران پیدا نمی کردم.هیچ کس از نبودم بهره نمی برد!با تعصب خشک خان بابا،بعید به 

! چطور دو برادر به جان هم افتاده بودند و همه چیز به هم نظر می رسید به دلیلی بی اهمیت از ایران دورم کرده باشد

ریخته بود! شهرام آهسته حرکت کرد و به شلوغی خیابان رسید.چراغ قرمزهای طوالنی،صدای بوق ممتد،هوای آلوده 

رام از دود موتورها و تردد عابران پیاده بدون توجه به چراغ راهنما،خارج از خط عابر پیاده با کم حوصله بودن شه

جور در نمی آمد.از ادامه بحث با او منصرف شدم.با بدبینی بیش از حد او،مطمئن بودم به نتیجه نمی رسیم.انعطاف 

 پذیری و صبوری شهرام در حدی نبود که بشود راحت با او ارتباط برقرار کرد.

،واسه این حرفا خیلی دلم نمی خواست حالتو بگیرم"به آخرین پیچ از آخرین کوچه که رسیدیم،ترمز کرد و گفت:

زود بود؛اما می دونم خواهر بابامون به جای یه زن نازنازی،یه مرد بار آورد!می دونم سرت درد می کنه واسه 

 "گرفتاری؛اما تا به سنگ نخوره،آروم نمی گیری!

کرده حرفهای کنایه آمیزش از نیش عقرب کاری تر بود.نفسم داشت بند می آمد و نگاه شهرام بدجوری عصبی ام 

بود.آن قدر قدرت داشتم که با پاسخ قانع کننده میخکوبش کنم؛اما فقط لبخند تلخی زدم که اگر شعور داشت،و 

باشه داداش،تو هم از راه نرسیده خوب بارم کردی؛اما...دنیا "درک می کرد،از صد تا ناسزا توهین آمیزتر بود.گفتم:

 "اینجوری نمی مونه!
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ا مال تو نبوده تافته جدا بافته!؟حاالم که اومدی وسط معرکه،گرفتاریا تقریبا کم دروغ می گم؟همیشه بهترین چیز"

شده! پنج سال عشق دنیا رو اون ور آب کردی،درس خوندی واسه خودت خانم دکتر شدی،سر بزنگاه اومدی که 

 "موقع تقسیم ارث و میراثه!

 "داداش،تو رو خدا این قدر تند نرو!"

 واهر.تو هم چشاتو وا کن،یه عمر پدر ومن عقل دارم،شعور دارم خ"

 

 

مادرمون الی پنبه بزرگت کرده و محل سگ به بقیه نذاشتن، حاال وقتش که مشکالتو ببینی و درکشون کنی! من ·  

 «آدمی نیستم که ساکت بشینم و بذارم توی خواب های طالیی و شیرینت غرق باشی... می فهمی چی می گم؟

مم و می دونم که تو هیچی نمی دونی! بهتره با من روراست باشی و بگی دردت چیه! اگه آره داداش، خوب می فه» 

چیزی رو نمی دونم بگو، باالخره بچه ی این خانواده ام، حاضرم سهم گرفتاریهامو به دوش بکشم، به شرطی که این 

 «قدر منم نزنی که همین منم منم کردن گرفتارت کرده!

ا انگشت دست راستش، قطره اشکی را که نمی دانستم کِی از گوشه ی چشمم بیرون شهرام مات زده نگاهم کرد. ب

 «اگه صورت غزاله زخم و زیلی بود به روش نیار!» زده بود، پاک کرد و لبخندی برزخی زد. پیاده شد و گفت:

تان صمیمی به شهرام حق میدادم بدبین باشد. از روزی که دست راست و چپم رو شناختم، اردشیر و شهرا م دوس

بودند، تا زمانی که اردشیر در کنکور قبول شد و خود به خود بینشان جدایی افتاد. خان بابا آنقدر از شهرام کار می 

کشید که او فرصت در س خواندن نداشت. پس از اعالم نتایج کنکور هم غر زد و قبول شدن بچه های قوم و خویش 

 را توی سَرِ شهرام کوبید!

ه رسیدیم، هردو لبخندی مصوعی زدیم و شهرام دکمه ی زنگ را فشار داد. کمی طول کشید تا در باز به در خانه غزال

شد و تو رفتیم. خانه ی بزرگ قدیمی بازشازی شده بود، به دلم گذشت، ای کاش روح زخم خورده ی امید و غزاله 

 هم باسازی می شد و کار به اینجاها نیم کشید!

له از دستشویی بیون آمد. همانطور که خانم جان و شهرام حدس زده بودند، پای وارد ساختمان که شدیم، غزا

چشمش کبود و گوشه لبش ترک خورده بود و هنوز لباس خواب به تن داشت. تا چشمش به شهرام افتاد. بند 

ود روبدوشامبرش را بست و گرنش را پوشاند. شهرام جلو رفت. صورتش را بوسید. چشم های غزاله پر از اشک ب

ولبهای غزاله پر از اشک بود و لبهایش داشت جمع و باز می شد که رفتم در آغوش گرفتمش. هر دو غمگین و 

افسرده بودیم. چند دقیقه با هم گریه کردیم، شهرام به آشپزخانه رفت و یک شیشه آباز یخچال بیرون آورد. دَرِ 

 «آب بخورین و راه بیفتین.» به سمت ما آمد.  کابینتها را باز کرد و لیوان بزرگی برداشت، پر از آب کرد و

لیوان آب را به لب های غزاله نزدیک کردم. از نگاه غمگینش می شد حدس زد احساس بدبختی می کند، اما محال 

بود کسی به افکارش دست یابد. انگار کسی از قعر تاریکی های درونش فریاد می کشید و کمک می خواست. یک 

 «زحمت کشیدین، خودم می اومدم!» ن را پس زد و آهسته گفت:جرعه آب نوشید، لیوا

آدرس خونه ی تو یادم رفته بود. شهرام راه و » بقیه ی آب را نوشیدم ولیوان را به شهرام دادم. غزاله را بغل کردم. 

 «چاه رو یادم داد که هر موقع وقت کردی، با هم باشیم.

باید به اید زنگ بزنم » اصله گرفت و به سمت اتاق خوابش رفت. بغض غزاله هر لحظه سنگین تر می شد. از من ف

 «بگم که امروز چله ی خان باباس!
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 «یعنی امید نمی دونه امروز مراسم داریم؟» شهرام شیشه ی آب را محکم بر روی سکوی آشپزخانه کوبید. 

 «شاید یادش رفته باشه!» 

به » تش شده بود که رفتم در مقابلش ایستادم و آهسته گفتم:پاسخ غزاله، شهرام را عصبی تر کرد. او یک پارچه آ

 «خودت مسلط باش!

یک ربعی طول کشید تا غزاله از اتاق بیرون آمد. لباس سیاه پوشیده و دستمال حریر سرمه ای رنگی به دور گردنش 

 «بریم.» گره زده بود. کیفش را برداشت و گفت:

آور بود. هیچ کدام حرفی برای گفتن نداشتیم. مثل سه آدم غریبه تا دم خیابان های شلوغ و جنجال ترافیک، سرسام 

 در منزل پدری سکوت کردیم و الم تا کام حرف نزدیم.

شهرام وارد پارکینگ شد و من غزاله از راهرو پشت حیاط خلوت تو رفتیم. صدای شیون و زاری عمه اعظم و خانم 

، غزاله در کیفش را باز کرد، قوطی کرم پودرش را درآورد، به آینه جان تا بیرون در می آمد. پیش از ورود به سالن

 «تقصیر خود گردن شکسته م بود؛ نباید سر به سرش می ذاشتم!» ی چسبیده به در کیفش خیره شد و گفت:

حرف هایش را نشنیده گرفتم. اگر سر صحبت باز می شد، حرف به درازا می کشید و ممکن بود داغ دل غزاله تازه 

 «هوا خانجونو داشته باشین، حالش اصالً خوب نیست!» . صدای شهرام از پشت سرمان آمد. شود

الهی عمه فدای همه » چشم عمه اعظم که به ما دو تا افتاد، بلند شد، دو تا دستش را به سینه اش کوبید و فریاد کشید:

 «تون بشه! الهی بمیرم براتون که بی پدر شدین!

گریه هاتونو بذارین واسه ی سر » سالن ولو شد. صدای ننه طوطی که فریاد می کشید:خانم جان ضعف کرد و کف 

اعظم » می کرد،گم شد. زن عم سارا فریاد زد:« عمو عمو» ال به الی جیغ و داد شقایق، دخترعمو عباس که « خاک

 «خانوم شما بزرگ تر این جوونا هستی، یه کم به خودت مسلط باش به بچه ها روحیه بده!

انوهای غزاله خود به خود خم شد؛ انگار آن قدر زجر کشیده بود که توان تحمل آن همه اندوه را نداشت. تا ز

خواستمبغلش کنم، کف سالن ولو شده بود. سرش را بغل کردم. عمو عباس جلو آمد و موهای دور گردنش را کنار 

انه و اطراف گردنش پیدا بود. عمو زد. دستمال گردن نازک غزاله از عرق بدنش جمع شده و زخم های زیر چ

 «مگه دستم بهت نرسه بی رحم!» دستمال را باز کرد و زیر لب گفت:

آرومش کن عمو، نذار غصه بخوره تا » سرش باال آمد و نگاهمان به هم افتاد. به موهایم دست کشید و آهسته گفت:

 «ببینم چه خاکی باید تو سرمون بریزیم!

 م، صورتش را غرق بوسه کردم و اشکم با اشکش در هم آمیخت.سر غزاله را در آغوش گرفت

 

 

 چه شبی بود و چه روزی افسوس!

 با شبان رازی بود، روزها شوری داشت.

 ما پرستو ها را، از سر شاخه به بانگ هِی هِی،

 می پراندیم در آغوش فضا.

 ما قناری ها را، از درون قفس سرد رها می کردیم.

 شت ِ سرشار ز سرسبزی رؤیاها راآرزو می کردم، د

 من گمان می کردم، دوستی همچون سروی سرسبز،
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 چار فصلش همه آراستگی ست.

 من چه می دانستم، هیبت باد زمستانی هست.

 من چه می دانستم، سبزه می پژمرد از بی آبی؛

 سبزه یخ می زند از بی سردی دی.

 من چه می دانستم، دل هر کس دل نیست.

 ز آهن و سنگ قلب ها،

 قلب ها بی خبر از عاطفه اند.

 

4 

 هیچ صبحی بدون خش خش رفت و روب مشهدی قاسم آغاز نمی شد.

هوا مه آلود و صدای رعد و برق، غوغای عجیبی به پا کرده بود. با این که باران می بارید، مشهدی قاسم دست بردار 

کرد و جارو می کشید. واقعاً باورش شده بود که تنها برای نبود. آفتاب نزده، شیلنگ به دست، زیر لب زمزمه می 

 شستن سنگفرش حیاط آفریده شده است.

از پنجره به آن همه شکوه و عظمت طبیعت خیره شدم. با گذشت هر روز از فصل پاییز، بر انبوه برگ های تلنبار 

ار می رسید. از شاخه های خشکیده، شده ی زرد و نارنجی در کنار باغچه افزوده می شد و کم کم داشت به سر دیو

قطره قطره باران می چکید؛ انگار چوب های بدون برگ بی جان، چشم داشتند و به برگ و بار خشکشان که در 

گوشه ی حیاط به سمت نیستی و زوال طبیعت پیش می رفتند، می نگریستند و اشک می ریختند. از افراد خانواده صدا 

 ه خاک مرده بر سر خانه پاشیده بودند.در نمی آمد و چنین می نمود ک

شب گذشته را با اعصابی درب و داغان، بدون آرامش به صبح رسانده بودم. همیشه در تاریکی و سکوت به دنیایی 

فراسوی زندگی طبیعی سوقم می داد؛ اما مدت ها بود که به جز رویارویی با احساسات سرکوب شده ی عقیم مانده 

به تن نیز سخت تر بود، به هیچ چیز نیندیشیده بودم. همه چیز، حتی زمان، در جهت سلب  در ذهنم، که از جنگ تن

آرامشم گام برمی داشت و در نطفه خشکیده بود. ذره ای جابه جا نمی شد و هیچ چیز تکان نمی خورد. برزخی 

که درآورده بودم. به  سنگین به دورم پیله تنیده بود و تای حرکت کردن نداشتم. باتری ساعت را دو روزی می شد

کشتار دقیقه به دقیقه ی زمان مشغول بودم و سعی می کردم در سیال بی خیالی ذهنم شناور شوم؛ شاید وهم و 

 خیاالت پوچ و بی ارزش خانمان سوز دست از سرم بردارند!

ه طوطی که به همراه اما از آرامش خبری نبود. سرگردانی عجیبی بود! به جز صدای قدم های ناموزون و غیر طبیعی نن

زمزمه های سوزناکش، غم زدگی خانه را صد برابر کرده بود، هیچ صدایی به گوش نمی رسید. باز هم صدای پا از 

میان راه پله ها می آمد. با بی حالی در اتاقم را باز کردم. چهره ی ننه طوطی، از همان اول صبح، کسل بود. نیم لبخدی 

د یا از لَنگ زدن من پا شدی ننه؟ چه کنیم، پیریه و هزار درد! هی می خوام نیام باال مش قاسم بیدارت کر» زد و گفت:

 «زابرات کنم؛ اما دلم طاقت نمی آره.

 «ننه طوطی، چاییمون حاضره؟ کسی خونه نیس؟» 

واب. خانجون تو اتاقشه، شهرام رفته سَرِکار، شاهیم هم مثِ همیشه سرش تو الک خودشه. نمی دونم بیداره یا خ» 

 «البته فرقی هم نداره!

 «مگه ساعت چنده؟» 
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 «واسه ی من لِنگ ظهره، واسه ی شماها سفیده ی سحر! مگه ساعت نداری؟» 

 «هوا هنوز روشن نشده، خیال کردم همه خوابن!» 

اس خدا عمرش بده شهرامو، مرد باه» ننه طوطی از همان راه که آمده بود، به پایین برگشت و زیر لب غرغر کرد:

 «خروس خون بره سر کار، بوق سگ برگرده خونه!

پشت سر طوطی از پله ها پایین رفتم، از پشت در اتاق شاهین رد می شدم، کنجکاو پچ پچی که می کرد شدم، تا در 

 زدمف صدا قطع شد.

 «بفرمایید، در بازه.» 

 «سالم داداش، مزاحم نیستم؟» تو رفتم. 

 «ابداً.» 

 «خیال کردم نیستی.» 

 «بیشتر روزا خونه م.» شاهین نیم خیز شد و متعجب نگاهم کرد.

 «مگه دَرسِت تموم نشده، چرا نمی ری دنبال کار؟ با رشته ای که تو خوندی، خوب می شه پول در آورد!» 

 «می خوام فوق بگیرم، لیسانس مهندسی که فایده نداره!» 

دم، یک لحظه هم فرصت حرف زدن با او دست نداده بود. لب تخت در کنار شاهین نشستم. از روزی که برگشته بو

انگار زمان هم با من سَرِ عناد و سرکشی داشت. دقایق به سرعت از چنگم می گریختند و با این که هیچ کار مثبتی 

 انجام نمی دادم، وقت نمی کردم با کسانی که از جان و دل دوستشان داشتم ارتباط برقرار کنم.

 «رابطه ت با خانجون چطوره؟ ندیدم با هم زیاد حرف بزنین!» شده بود. پرسیدم:شاهین به من خیره 

 «با هم می سازیم.» 

 «سازش زور زورکی؟ یا سازش از جون و دل؟» 

 «چه فرقی داره، سازش سازشه دیگه.» 

 «متأسفم، خیال می کردم کانون خونوادگی گرمی داریم، خونه مون خیلی سوت و کوره دادش!» 

 «روز دندون رو **** بذار، نبض افکار و احساسات اطرافیان دستت می آد. چند»

 «بیشتر نگران وضع روحی خانجونم... تو می دونی چشه؟ گمان نمی کنم رفتارش طبیعی باشه!» 

تو که رفتی، همه چی تغییر کرد. انگار زلزله اومد و همه مون پشت رو شدیم، اینجام می تونستی فوق تخصص »

 «خانوم دکتر.بگیری، 

ای بابا، تو هم که حرف شهرامو تکرار می کنی. شاهین، با اون بابای خدا بیامرزمون خیال می کنی می شد سر خود » 

راه بیفتم برم خارج!؟ انگار یه چیزی هم بدهکار شدم به همه تون! سرمو مثل گوسفند زیر انداخته بودم درسمو می 

رو و برگرد انجام می دادم. نمره هام عالی بود، نور چشم استادام بودم. مرض خوندم و هر کار خان بابا می گفت بی ب

نداشتم که بعد از کلی جون کندن و قبول شدن تو کنکور پزشکی به سرم بزنه ول کنم برم دیار غربت! دادش، تو 

بشی همرنگ  نمی دونی تنهایی و بی کسی چه به روزگار آدم کی آره! بخوای نخوای، یه مدت که بگذره، مجبوری

جماعت. همه ی آدمای تنها که دور از وطنشون زندگی می کنن، از فشار روحی و ناامنی جامعه، مثِ آدم آهنی 

سرسخت و خشن می شن! اما تا بخوای به وضعیت و رفتار غریبه ها و دوستای جدید عادت کنی، چند سال گذشته و 

 «نتیجه کار هم معلوم نیست درست از آب در بیاد یا نه.
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همه آرزو دارن برن خارج ادامه تحصیل بدن. اون وقت تو غر می زنی که چرا بابامون تو سوگلی خونواده رو فرستاد » 

اونجا؟! شهرام، داداش بدبخت عقده ایمون، یکی از همون آرزومندا بود که حسادت به تو پدر و جد و آبادشونو 

سخره ش که حتی به پسراش اجازه بلند پروازی نمی داد، یه درآورد! با اون همه تعصب خشک بابا و افکار ارتجاعی م

همچین تصمیمی عجیب بود! راستش، هرچی فکر می کنم، تو کَتم نمی ره بابا تو رو فرستاده باشه! تو نَفَس بابا بودی 

و از دوریت دق مرگ شد! گمان می کنم، به قول شهرام، یه کاسه ای زیر نیم کاسه ت بود و زیرزیرکی مجبورش 

کردی رضایت بده بری و صداشو در نیاورد روی ماها زیاد نشه! البد در توانش نبود همه مونو بفرسته و خبر بده! خدا 

بیامرز اون قدر بداخالق بود که نمی شد یه کلمه حرف حساب بهش زد. اگه اسمت از دن کسی در می اومد، کاری می 

گ پشیمون تر می شد. فاجعه ی فرار عمه راضیه هم فشار کرد، کارستون. اونقدر به پر و پاش می پیچید که از س

 «مضاعفی بود که خان بابا رو پاک روانی کرد و هیشکی جرئت نداشت حالشو بپرسه!

دادش، اگه بخوام جواب همه ی سؤالهاتو بدم، می شه مثنوی هفتاد و دومن، اما اگه گمان می کنم جواب های من بی » 

ف خودتونو می زنین! این وسط، بیشتر از همه، نگران خانجون هستم. تصورش رو فایده س. هر چی بگم، شماها حر

هم نمی کردم اعصابش این قدر زیر فشار باشه که نتونه به رفتارش تسلط پیدا کنه. می ترسم روان پریش شده 

 «باشه!

... تو اسم عبادت خالنجون از اول عمرش مذهبی بود غزل» شاهین یکباره بلند شد نشست و بهت زده نگاهم کرد.

 «کردن و نماز خوندنو می ذاری روان پریشی؟

 «چرا این قدر تعصّبی برخورد می کنی؟ منظورمو نگرفتی داداش! هر چیزی از حد تعادل بگذره، یر طبیعیه.» 

 «لنگِ ظهره، نمی خواین بیاین پای سفره ی صبحونه؟» ننه طوطی که از در تو آمد. بحث من و شاهین تمام شد. 

شاهین بر روی تختش دراز کشید و من پشت سر طوطی از اتاق بیرون زدم. فضای سنگین خانه داشت دلمرده ترم 

می کرد. به یاد مردن خارجی ها افتادم و رسم ورسوم خشک ما ایرانی ها که از هر طرف نگاه می کردم، زمین تا 

أکید بر رف و آمد نکرده است، دایم به هم سر آسمان با هم فرق داشت. مردمی که دین و مذهبشان تا این اندازه ت

نی زنند و در ضمن مزاحم یکدیگر هم نمی شوند و رفت و آمدشان هزینه ی زیادی بر دوش مهمان دار نمی گذارد. 

 به عکس، ما ایرانی ها که در زمان حیات سایه ی یکدیگر را با تیر می زنیم و قدر

 

ی از دنیا می رود عزیز میشود و خانواده متوفی باید هست ونیستش راخرج یکدیگر را نمیدانیم .اما همین که کس·  

پذیرایی از کسانی کند که برای تسلیت گویی می ایند دست اخر هم یک مشت حرف بی ربط از علت مرگ و 

اعتراض به طرز لباس پوشیدن و ایراد از نوع پذیرایی صاحب عزا پیش کشیده میشود و بر خورد تک تک افراد 

 کننده در عزاداری زیر ذره بین چشم های کنجکاو قرار میگیرد شرکت

در افکار ضد و نقیض و اشفتگی ذهن خودم غرق بودم که با صدای خانوم جان به خود امدم او باالی سرم ایستاده بود 

 و تا موهایم را لمس نکرد متوجه حضورش نشدم.پرسیدم : با مونا تماس گرفتی؟

 زدم یا داشت با تلفن همراهش صحبت میکرد یا اشغال بودهر بار ببه خونه شا زنگ 

 اونم چند بار زنگ زد که یا خواب وبدی یا داشتی گریه میکردی

 فنجان چای را برداشتم و از اشپرخانه بیرون امدم.
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جه اسم مونا که امد به یاد حرکات مضحکش افتادم.در شرایط روحی سختی که کم مانده بود منزوی شوم.حضور او نتی

بخش بود وارد اتاقم که شدمشماره تلفنش را گرفتم و شانسی طنگ اول به دوم گوشی را برداشت به محض شندین 

صدایش بغضش ترکید.تعجب کردم کمتر پیش میامد که مونا از مرگ کسی ناراحت شود پرسیدم: چی شده؟ به 

 جای گریه کردن بهتر بود سراغم رو میگرفتی بی معرفت

خوابت رو میبینم و دستم نمیره بهت زنگ بزنم.یکی دو دفه زنگ زدم اما دعا کردم حال حاالها  باور کن چند شبه

 وقت نکنیم حرف بزنیم

 چرا دیوونه تو این موقعیت بیشتر بهت احتیاج دارم

 باور کن مرگ بابات خیلی ناراحتم کرد دیگه حوصله حرف زدن ندارم

 کی ببینمت؟

 یتونم سر کار نرم تو چی؟وقته من ازاده هر وقت بخوام م

 من زا بیکاری دارم میپوسم

 گمان نمیکنم به این زودی ها بیام خونتون..باباتو خیلی دوست داشتم غزل

 خیله خوب ..ممنمیام اونجا البته اگه مزاحم نیستم.

 چرت نگو پاشو شال و کاله کن و بیا که خیلی دلم هواتو کرده

 اینم زا همون دروغ های شاخ داره؟

 این یکی دیگه دروغ نبود

فنجانم را لبه میز ارایش گذاشتم و کمی به سر و صورتم ور رفتم.شاید مدت ها میشد به خودم دقیق نگاه نکرده 

 وبدم.به نظرم رسید چندین سال در قعر جنگل های افریقا گم شده بودم

 که چهره ام به ادمیزاد نمیرفت

کشید تا قیافه ام قابل تحمل شد.به سرعت لباس پوشیدم و پایین  دست به کار شدم و تقریبا یک ساعتی طول

امدم.خانوم جان نبود و صدای ناله هایش از در نمیه باز اتاقش تا وسط راهرو می امد.در را که باز کردم بر روی 

پ سجاده اش دمرو افتاده بود و زمزمه کنان اشک میریخت.نخواستم تمرکزش را به هم بریزم در را کیپ تا کی

بستم و از طوطی خداحافظی کردم.راه نزدیک بود و یک ربع ساعت طول نکشید که رسیدم.زنگ زدم صدای رامین زا 

 پشت در باز کن گرفته به نظر میرسید

رامین موقرترین و مروموز ترین پسر خانواده بود. که افکارش با دیگر جانان دور وبرم صد و هشتاد درجه تفاوت 

میشد که با او هم فکر باشد و در گردهمایی های خانوادگی تنها کسی بود که به جای پر داشت.کمرت کسی پیدئا 

حرفی کردن و سر به سر گذاشتن دیگران در کناری می نشست و به بچه ها دقیق میشد هرگز به یاد نمی 

ور رفتن با االت  اورم.حرکت غیر معقولی زا او سر زده باشد و رفتارش بسیار حساب شده بود .تنها سرگرمنی رالمنی

موسیقی بود هیچ وقت سعی نمیکرد توجه دیگران را جلب کند البته دیگران را هم کوچک نمی شمرد.نه اهل سینما 

رفتن بود و نه پای قمار یا بازی حکم مینشست.روزهای تعطیل با چند نفر ازدوستانشبه سینما می رفت. و بقیه روهیا 

دورادور مینشندیم در شب شعر و نقد ادبی دوستان نویسنده اش شرکت می  هفته راهم در انجمن های ادبی میپلکید

کند و پاتوق اوقات بیکاریش فرهنگسرا ها و گردهمایی های خانه هنرمندان بود.شخصیت رامین بریا من ثقابل 

 احترام بود اما رفتارش برای دیگران غیر عادی می نمود
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شدم.چند لحظه همدیگر را بغل کردیم مرگ خان بابا بر روی اعصاب او در که باز شد به جای رامین با مونا رو به رو

هم ان قدر اثر گذاشته بود که گفت غزل باور کن هر چی خواستم بیام دیدنت دلم راضی نشد.خونتونبدون حضور 

 تیمور خان صفا نداره.

سرمیزنه و پا به پا ش غصه خان جون به رفت و امد با شماها عادت کرده بازم به کمامانت که ره روز میاد بشه 

 میخوره

به نظر تو این غصه خوردن ها به درد خانجونت میخوره ؟ مامان بدتر باهاش همدردی میکنه و نمیذاره برگرده به 

 حالت اولیه اش؟

باز که دکتر بازی در اوردی تو که ال الیی بلدی خودتو در گوش مامانت بخون یادش بده خانوجون رو از اتاقش 

 کشهبیرون ب

نرگان نشی ها رفتار مادرت زا نظر من غیر عادیه.از حرف هایی که مامان زد شک نکردم نکنه به حالت های روانی 

 ومشکالت روحی دچار شده

 پس نتیجه میگیرم که تو..نباید تنهشا بذاری اونم یکی از مریض های کلینیکه

 جا قحطه که اینجا وایسادیم حرف میزنیم؟چرا نمیای تو؟

 نو یه لنگه پا تو راهرو نگه داشتی مامانت نیست؟تو م

 رفته بیرون بریم باال که بتونیم راحت درد دل کنیم

از پله ها باال رفتیم اتاق مونا اخرین اتاق چسبیده به دیورا با پنجره بزرگ رو به حیاط نورگیر خوبی داشت.جلوتر زا 

ود.لب تخت نشستم و به کتاب های قطور کتابخانه چشم مونا وارد اتاق شدم.پرتو خورشید از درز پرده تو زده ب

دوختم.مونا در میان چارچوب در ایستاد و چند لحظه ای به من خیره شد.درست مثل گذشته که تا میاومدی تو 

 اتاقم.میرفتی لب تختم مینشستی و به کتابام خیره میشدی خوب خانوم دکتر

 دشیره ولی حاال ...اری اون روهزا معلوم بود که فکر و ذکرت پیش ار

حاال دیگه همه چیز تغییر کرده ادم ها برخوردها حرف زدن ها..فقط منم که سر جای اولم ایستادم و مثل گذشته به 

 همه خوشبینم

 اشتباه میکنی دوست عزیز تو هم یه جورایی تغییر کردی و حالیت نیس

وز دارم سگ دو میزنم تا به ارامش برسم و میبینم مونا گاهی اوقات از این همه تالشی که کردم و درس خوندم و هن

 خبری نیست لجم میگیره که چی؟ حاال تیتیر و عنوان دکتر پشت سر ادم نباشه چی میشه؟

 دیووونه انگزیه دکتر شدن تو دکتر بودن اردشیر بود مگه نه؟

 شاید هر چی بود تحمیلی بود نه انتخابی از دست تو هم دلخورم

 ل؟ تو و دلخوری؟ تو از این حرفا نداشتی؟معلوم هست چته غز

این اخریا جواب ایمیل هامو نمیدادی تلفنات هم کمتر شده بود بدجور به تو عادت کرده بودم حاال هم یک ماهی یا 

شایدم بیشترمیشه که ایرانم و انگار نه انگار که رفیق صمیمی من هستی نه اومد و رفتی نه احوالپرسی ای.حتی یه 

خالی هم نزدی تسلیت بگی.بگذریم انگرا خیلی گله کردم.خودم حالم بد شد چه برسه به تو.مامانت  تلفن خشک و

فهمید از دستت ناراحتم به دروغ گفت وقتی خواب بودم اومدیاز الی در نگام کردی و رفتی.اون درد منو بیشتر از تو 

  میفهمه



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –از تو بعد 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

3 7  

 

ای با این مزخرفات بی ارزش روز منو خراب کنی؟میخوای سر مونا که باال امد رنگش کامال پریده بود اه کشید میخو.

 کنار خانجونت بمونی و بپوسی؟

 البد به نظرت باید برگردم به همون خراب شده و چرخه معیوب زندگیمو ادامه بدم.

مونا سرخ شد با چند قدم بلند به سمت پنجره رفت و به بیرون خیره شد اگه چیزی میگم خوبیتو میخوام این جا 

نی دچار افسردگی میشی ...میفهمی چی میگم؟ چند ساله اینجا زندگی نکردی و به خلق و خوی اطرافیانت این جا بمو

 با اونجا فرق داره همه به کار هم کار دارن

اره میشناسمشون اما این حرف و حدیثا تو روحیه من اثری نمیذاره من به کار کسی کار ندارم که بریا خودم دردسر 

گیم پاک و شفافه نه دروغ میگم نه بد خواه کسی هستم از اونجا و تنها زندگی کردن خسته شدم درست کنم زند

خونواده من ایرنی هستن خودم هم یه ادم متعصبم که به اب و خاک وطتنم افتخار میکنم.و سنت های ابا و اجدادیمو 

 میپرستم

مشت ادم متدین روت اثر گذاشته و امروزی مونا برگشت متعجب نگاهم کرد و گفت: خیال میکردم زندگی بین یه 

فکر میکنی پس معلوم شد چرا زندگیتو اتیش زدی دیوونه با این اخالق گندت بادی با یه قصاب سیبیل کلفت ازدواج 

  میکردی نه با یه دیپلمات انگلیسی

  مونا تو ممکنه روانپزشک خوبی باشی اما هیچ وقت نتونستی روحیه منو درک کنی

  من با دیوونه هاس گمان نمیکردم هنوزم سر جای تولت باشیسر و کار 

منم یه دوییونه مثل بقیه یکی از دوستام که متخصص روانشناسی بالینیه همیشه در اظهار نظر هاش میگفت اونایی که 

 پشت میله ها هستن عاقلن ما مردم عادی از کسانی که غری عادی رفتار میکنن دیوونه تریم

  خودش دیوونه نیست؟چطور؟مطمئنی که 

 اینو دیگه باید از خودش بپرسی هزار تا دلیل میاورد که از نظر من همشون قانع کننده بود

خیله خوب دختر حاال میخوای بمونی بمون اما جفت و جور شدن با خانواده اونم بعد زا این همه سال کلی دردسر 

 داره

 رامین یه ذره شدهصدای پیانو از طبقه پایین می امد مونا دلم برای 

 اتفاقا داشت از خونه بیرون میرفت که تو اومدی.خیلی این دست و اون دست کرد که ببینتت امروز تدریس داره

 میاد باال ببینمش؟

 گماان نمیکنم همین که داره پیانو میزنه یعنی ای خانوم های طبقه باال بیاین پایین ما هم ادمیم تحویلمون بگیرین

 : بدبخت کسیکه کنار تو زندگی کنه..بی جنبه میفهمی چی تو سرش میگذرهخندیدم و گفتم

 اره نفس اضافه بکشه خبر دار میشم.

 اینم از اون حرفا بودها...خوب خانوم روتنپزشک بگو ببینم چرا تا در رو باز کرد در فرت و چپید تو اتاقش

 البد رفت لباس عوض کنه اخه شلوارک پاش بود که تو اومدی

 مگه نگفتی تدریس داره با شلوارک میره دانشگاه عجب

اه..چقدر مته به خشاش میذاری گفتم که تا تو تلفن زدی و گفتی میای این جا از رفتن منصرف شد و لباس راحت 

 پوشید وقتی زنگ زدی رفت تو اتاقش شیر فهم شدی ایکیو؟
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تو که دلمو وپسوند برم پداداش رامین رو ببینم که  حاال که یان قدر به من لطف داره میرم پایین میبینمشحرف زدن با

 تا در رو باز کرد غیب شد

مونا بر روی تختش ولو شد و من مشتاق دیدار رامین بودم از این متعجب بودم که چرا در مراسم پدر شرکت نکرده 

 بود از ذهنم گذشت

  ق غافلگیر کننده و برگشت نابهنگام منهاین یکی هم مثل اونای دیگه منگ رفتن ناگهانی وازدواج شتابزده و طال

نوک پا زا پله ها پایین رفتم رامین داشت پیانو میزد و پشتش به راه پله ها بود.اهنگ مالیم نبود لباس مرتبی پوشیده 

بود و بوی تند ادکلنش تا وسط راه پله ها میامد هر چه به او نزدکی تر میشدم هیجانم برای دیدن صورتش بیشتر 

سته نزدیک ررفتم و صبر کردم اهنگی که مینواخت تمام شود یک لحظه از نواختن دست برداشت و حضورم میشد اه

را در پشت سرش احساس کرد.برگشت رنگ صورتش بدجور پریده بود چین های فرو رفتگی و دور لب هایش 

وهای صاف ریخته بر عمیق تر زا چند سال پیش بود از اخرین باری که دیده بودمش چند سال پیرتر شده بود م

 پیشانیش را کنار زد بلند شد ایستاد و مودبانه سالم کرد خندیدم و گفتم قشنگ بود بتهون

 خیر باخ بود رسیدن بخیر

 استعداد موسیقی ندارم

 عوضش استعداد های دیگه ای داری؟

 کنایه میزنی یا من اشتباه فهمیدم؟

 به خودت شک داری؟

 ما تصور میکردم حتما به دیدنم میایاز گله گذاری خوشم نمیاد ا

 بهتره گله نکنی و گشذته رو فراموش کنی

 جالبه تا حرف زا دلخوری من میشه باید گذشت کنم

 رامین نزدیک تر شد به چشم هایم خیره شد و گفت دوست داشتم ببینمت تاما

  دیدنتمیشناسمت رامین تو عادت نداری به دیگران نزدیک بشی نشستی تا من یبام به 

 باورم نمیشد دوباره ببینمت

 چطور مگه؟

 اخه میگن اونور اب ادم رو پایبند میکنه هر کی میاد میگه ناراضیم اما عجیبه که دوباره بر میگرده

 هدف مهمه و انگیزه موندن

 خوب بگو ببینم خانوم دکتر اتومدی خودتو نشون بدی و برگردی ..یا می مونی؟

 ین نباشه که به نفعمه که برگردمامیدوارم نظر تو یکی ا

 شانه های پهن رامین باال رفت

  احمقم اگه بخوام تو رفتن و نرفتنت اظهار نظر کنم صالح زندگی هر کس رو خودش میدونه

با انکه پاسخ رامین مودبانه و منطقی بود اما نمیدانم چرا دلم گرفت قاعدتا نباید از او میرنجیدم اما انتظار داشتم 

نم به وجد بیاید و به یاد دوران کودکی و نوجوانی که همیشه با هم رفت و امد میکردیم بر خرودذ گرم تری ازدید

داشته باشد گفتم خوبه دست کم تو یکی این وسط متفاوت بودنتو در مورد تصمیم من رک و پوست کنده به زبون 

 اوردی
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عقب برداشت و به یانو تکیه داد: منظورت زا  دست های رامین به داخل جیب های شلوارش فرو رفت چند گام به

 کلمه هدف و انگیزه و چرت و پرت های دهن پر کن چیه؟با کلمات بازی میکنی یا میترسی تو تله بیفتی

در برزخ نگاه مهربان و کلمات خشونت بار رامین گیر افتاده بودم حالت چشم هایش چیزی میگفت و زبانش از 

صله میان جشم ما فقط چند وجب بود اما دست یابی به روح سرکش او مانند همیشه دلخوری خاصی حکایت میکرد فا

نا ممکن به نظر میرسید دلم میخواست میفهمیدم در ان جمجمه پرمغز او چه خبر میگذرد اما او بدتر از من پیله ای 

مقابل لبخندم واکنش خاصی نفوذ ناپذیر به دور خود تنیده بود و به یهچ کس اجازه نزدیک شدن به او را نمیداد در 

نشان نداد جلوتر رفتم و در مقابلش ایستادم و به چشم های درشت تیره رنگش خیره شدم دانه هایدرشت عرق بر 

پیشانیش نشسته بود هر دو سکوت کرده بودیم و پس از سال ها تازه دشاتم متوجه دلخوریهای پنهان در ژرفای 

دور و اطرافم کالفه بودم رنگ صورت رامین یکباره سرخ شد و زیر لب وجودم میشدم و نا خواسته از سنگینی جو 

 گفت منظورم از تله توهین یا خدای ناکرده بی احترامی به تو نبود نکنه ازم دلگیر بشی به خدا منظوری نداشتم

 مهم نیست تو مرموز بودی حال هم یه طوری رفتار میکنی که انگار دیدن و ندیدن من برات فرقی نداره

پلک هایم خوب به خود نمناک شده بود به قلبم فشار نا محسوسی می امد .حتی نمیدانستم زا کدام حرکت او دلگیرم 

از نگاهش چشم بردشاتم چون ممکن بود اشکم سرازیر شود.چند بار نفس عمیق کشیدم و سرم را برگرداندم رامین 

 گفتم کگه دلخور شدی؟اهسته گفت ببخش عزیزم نمیخواستم برنجونمت اصال..مگه من چی 

 حوصله حرف زدن ندشاتم ارام به سمت راه پله ها رفتم مونا دشات پایین میامد پرسید چای دم کنم غزل؟

 متشکرم باید برگردم خونه

 کجا؟االن مامان میاد و پوستم رو میکنه بفهمه این جا بودی ونموندی فکر میکنه من نگرت نداشتم

ع یا بتونی بر روی قلبم فشار میاورد از پله ها به سرعت باال رفتم کیفم رو برداشتم و جو نامساعدخانه سنگینی تیرچه

برگشتم.با گوشه و کنار مسخره رامین باور کردم که زا من دلخور است و دلخوری او ناخواسته به من نیز سرایت 

ن بدتر از او فهمیدم از ان کرد کامال مشخص بود دارای سردرگمز مضحکی شده بود و نیمدانست چه میخواد بگوید م

همه رنگ به رنگ شدن و کلمات کنایه امیز چه نتیجه ای میخواهد بگیرد اما معلوم بود که زیر ان نقاب ساختگی و 

  بی دغدغه که به صورتش زده بود خشمی کهنه و قدیمی جا خوش کرده بود

  انت سالم برسونمونا داشت هاج و واج نگاهم می کرد که به سوی در رفتم خدافظ به مام

 رامین از ته سالن فریاد زد این طرفا بیا

از در بیرون امدم پاهایم حس راه رفتن نداشت نگاه های رامین که هر لحظه به حالتی در می امد پیش چشمم مجسم 

 میشد گاه برزخی و بی اعتنا

 

ورد حضور من دچار سردرگمی شده گاه مهربان و پر عطوفت. نه خشمگین بود و نه مرموز! انگار احساسش در م·  

 بود، چون کالم و رفتارش تناقض شدید داشت.

شیب تند خیابان، کوچه های تنگ و پر درخت، هوای خنک کمی آرامم کرد. سرعتم لحظه به لحظه بیشتر می شد، به 

نشده ی  دلم گذشت... بعد از مدتها، رامین باعث شد توی گرفت و گیر فکر خودش و عکس العملهای پیش بینی

خودم وابمونم! چه جالب؟ خیال می کردم خیلی قوی هستم، واقعا همون ضعیفه ای هستم که خان بابا ازش ترس 

 داشت... و بدون دغدغه خندیدم.
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سر کوچه از دکه ی روزنامه فروشی یک جلد مجله ی پزشکی خریدم و وقتی وارد خانه شدم، مشهدی قاسم داشت 

رنگ باغچه ور می رفت. از کنارش رد شدم و به محض ورود به سرسرا، چشمم به قاب  به گلهای نیمه پالسیده و زرد

عکس خان بابا افتاد. نگاه خان بابا هزاران حرف ناگفته داشت و، به قول خانم جان، دستش از دنیا کوتاه بود. از پله 

. قالیچه ی ابریشمی سبز رنگ با ها باال رفتم، پنجره اتاقم را باز و آفتاب را به مهمانی اتاق کوچکم دعوت کردم

گلهای برجسته ی نارنجی که به مناسبت بیستمین سال تولدم از خان بابا هدیه گرفته بودم، پس از گذشت هشت 

سال، هنوز هم از زیبایی چشم را می زد. خم شدم و به ترنج وسطش دست کشیدم. چشمهایم را بستم و انگار 

زی که قالیچه را با دست خودش وسط اتاقم پهن کرد، خم شد به گلهای انگشتانم خان بابا را لمس می کرد. رو

قشنگ ترین قالیچه ی ابریشمی دنیاس. کار یه استاد »برجسته ی ترنج و لچکهای چهار طرفش دست کشید و گفت: 

مِش قمی که ده سال یه دفه هم یه همچی کاری رو نمی فروشه. شانس آوردم از چنگ یه مال خَر دَرِش آوردم که بد

 «به تو... از همین االنش عتیقه س بابا!

مجله ی پزشکی، آخرین اخبار از سرتاسر دنیا را فهرست وار، بدون هیچ توضیح به دردبخوری در چند صفحه به طور 

فشرده در اختیار پزشکان ایرانی قرار داده بود. از اطالعات پزشکی که رد شدم، چشمم به آگهیهای تبلیغاتی و ستون 

مؤسساتی افتاد که به همکار نیاز داشتند. البه الی مطالب درهم و برهم، آگهی کوچکی با خط قرمز، مختصر و  کاریابی

دست بر قضا، نشانی آنجا نزدیک « درمانگاهی تازه تأسیس، نیاز به چشم پزشک دارد.»مفید، توجهم را جلب کرد. 

ت می آوردم، فکر و خیاالت بی پایه و اساس از به میدان تجریش بود. اگر بخت یاری می کرد و شغلی موقت به دس

 سرم دور می شد و مغزم استراحت می کرد.

همان لحظه بلند شدم، لباس پوشیدم و از در بیرون زدم. پیدا کردن نشانی سر راست درمانگاه سخت نبود، چون آن 

ت، به ظاهر دور از چشم بود؛ اما منطقه را مثل کف دستم می شناختم. ساختمان تازه ساز درمانگاه در کوچه ای بن بس

وارد که شدم، آن همه مریض منتظر در پشت درهای بسته، غافلگیرم کرد. مسئول پذیرش و اطالعات معلوم نبود 

کجاست و تنها یک در نیمه باز در راهروی طبقه ی پایین دیدم که مریض پشتش نایستاده بود. بر روی پالک زرد 

 «ریاست درمانگاه»د رنگ فلزی کنار در نوشته شده بو

 «فرمایشی دارین؟»از الی در سرک کشیدم، کسی نبود. تا ضربه به در زدم، از پشت سرم شنیدم: 

دکتر اسکندری هستم، برای آگهی »برگشتم، جوانی بلند قد با روپوش سفید، سالم و تعارف کرد. تو رفتم. گفتم: 

 «مجله پزشکی...

 بنشینید!بله، بفرمایید »به میان حرفم پرید: 

 «کاشانی هستم، خوش آمدین.»مرد جوان به صندلی اشاره کرد و رفت پشت میز نشست. 

 «تخصص من، بیماریهای ته چشمه...»گفتم: 

 «خیلی خوبه، کِی فارغ التحصیل شدین و از کدوم دانشگاه؟»

ه خط می خواندمش که همچنان که حرف می زد، چند برگ فرم جلوی دستم گذاشت. فرم را برداشتم و داشتم خط ب

کاشانی خودکار طالیی رنگی را از جیبش درآورد و بر روی میز سر داد. او منتظر پاسخم بود و من محو پرسشهای 

مردم وقتی مریض می شن، بداخالق »فرم که همهمه ای در راهرو پیچید. کاشانی بلند شد به سمت در رفت و گفت: 

 «هم می شن!

 «گفتین کی فارغ التحصیل شدین؟»ولش نشست. در را بست و برگشت سر جای ا
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من، تازه از انگلیس برگشتم. یه مقدار از درسمو دانشگاه تهران خوندم، بقیه شم دانشگاه کمبریج. پارسال تخصص »

 «گرفتم و تو یکی از بیمارستانهای لندن مشغول به کار شدم.

 «چطور شد برگشتین؟»کاشانی زیر لب گفت: 

از تنهایی خسته شدم. خب، چند نفر قبل از من مراجعه »کسته پُر کردم و کنار دستش گذاشتم: فرم را دست و پا ش

 «کردن؟

مشکل ما یکی دو تا نیس، اینجا رو تازه تأسیس »آرنجهای دکتر کاشانی بر روی میز سر خورد و سرش را جلو آورد. 

کده ایها و یه دکتر بازنشسته، یه خانوم دکتر، ما کردیم. با دست خالی! از بودجه هم خبری نیس. با چند تا از هم دانش

توی خورد و خوراک خودمون هم موندیم و معلوم نیس بتونیم ادامه بدیم! از حرفام حتما دستگیرتون شد که خیلیها 

قبل از شما مراجعه کردن و حرفهام هنوز تموم نشده پا به فرار گذاشتن! اگه تعداد مریضامون زیاد نبود و از پسشون 

 «رمی اومدیم، پزشک جدید استخدام نمی کردیم!ب

 «یعنی، هر کی اومده، شرایطو نپذیرفته؟»

دکترای تازه از دانشگاه دراومده یا اون قدر پولدارن که به محض تموم شدن درسشون مطب باز می کنن، یا پارتی »

کی به ما مراجعه کرد، بدتر از دارن و تو بیمارستانهای خصوصی یا دولتی مشغول به کار می شن! از بخت بد، هر 

خودمون تو نون شب محتاج بود. بیشترشون شهرستانی و دور از خونواده بودن که حاضر نشدن بدون حقوق کار 

کنن! حاال ما موندیم و صد تا مریض که از صبح تا شب پشت در صف می کشن و انتظار دارن با کمترین مبلغ معاینه 

می دونی خانم دکتر، کمتر کسی پیدا می شه که اولِ کار حقوق نخواد، یا مفت و  بشن و با دارو از در برن بیرون!

 «مجانی وقتشو صرف امور خیر بکنه!

 «مشکل منم اینه که مدارکمو نیاوردم.»

 «اگه قرار باشه اینجا کار کنین، باید مدارکتون تأیید بشه، هزار تا دنگ و فنگ دارین!»

 «مو پست کنن.می تونم از دوستام بخوام مدارک»

خیلی هم خوبه... کی شایسته »دکتر کاشانی خندید، به طوری که دو گونه اش چال افتاد. چشمهایش برق زد و گفت: 

 «تر از شما؟

 «ممنونم دکتر.»او داشت فرم را امضا می کرد که تلفن زنگ خورد. گوشی را برداشت. گفتم: 

اهی از دانشگاه تهران یا مدارکی که ثابت کنه اینجا تحصیل می گو»کاشانی دو سه کلمه حرف زد و گوشی را گذاشت. 

 «کردین، دارین؟

 «می رم خرت و پرتهای قدیمی مو می گردم شاید چیزی پیدا کنم!»

 «خوبه، فقط اون شرایطی که گفتم...»

 «خاطرتون جمع، من به نون شب محتاج نیستم.»

 «پس به جمع ما خوش اومدین!»

ی ذهنم تابیدن گرفت. کار کردن سرگرمم می کرد و به طور حتم، از فکر و خیاالت بیهوده در نوری ضعیف بر تاریک

می آمدم. دلم نمی خواست به هیچ مسئله ای حساس باشم؛ اما رخدادهای کوچک و بی اهمیت تلنگر وحشتناکی به 

 ذهنم می زد و، بدون آنکه بخواهم، کنجکاو شده بودم.



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –از تو بعد 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

4 2  

 

م در ورودی دیدم که داشت با مشهدی قاسم احوال پرسی می کرد و از پادردش می به خانه برگشتم، موحدی را د

پرسید. پانزده سالی می شد که موحدی وکیل پدرم بود و حساب دخل و خرج و درآمد اجاره ی امالک و مستغالت 

ود. اخالق تند پدرم خان بابا را داشت. از قرار معلوم، خان بابا به او اعتماد داشت که آن همه سال اخراجش نکرده ب

دیگران را به اطاعت بدون چون و چرا وامی داشت و او از کوچکترین خالف زیردستانش چشم نمی پوشید و با 

کوچک ترین سوءتفاهم کارمندانش را اخراج می کرد. همه به صداقت و چشم پاکی موحدی ایمان داشتند؛ اما من می 

اب کرده بود و از سر ناچاری موحدی را تحمل می کرد. از نظر خان بابا او دانستم خان بابا میان بد و بدتر، بد را انتخ

شارالتان بی عرضه ای بود که حتی شهامت دزدی کردن هم نداشت؛ اما اگر آب را می دید شناگر قابلی بود! خان بابا 

 آن قدر زرنگی داشت که مسائل بسیار مهم و حساس را، حتی از او، نیز مخفی نگه داشته بود.

همین که چشم مشهدی قاسم به من افتاد، سالم کرد و در حالی که از دیدن موحدی به یاد خان بابا افتاده بودم، 

مجبور شدم جواب سالمش را دادم. موحدی سرخ شده بود و داشت لبخند می زد که از کنارش تند و سریع رد شدم. 

 «تر!سالم خانوم دک»به راه پله ها نرسیده بودم که صادق را دیدم. 

 «علیک سالم، حالت خوبه صادق؟»

 «اِی، بدک نیستیم.»

ننه، نخوای هر روز بیای سر راش وایسی ها! می تونی »از پله ها باال می رفتم که صدای نجوا مانند طوطی را شنیدم. 

 «بعد این همه سال آبرومونو ببری؟

 «دکتر کردم؟ باور کن ننه اومدم تو رو ببینم... خب کفر شد یه سالمم به خانوم»

 «اگه ریگی به کفشت نیس، چرا از در پشتی اومد و شد نمی کنی؟ پیش قاضی و ملق بازی؟» 

از پله ها سریع باال رفتم و وارد اتاقم که شدم شهرام را دیدم که پشت به در ورودی ایستاده و دستهایش را به 

 چهارچوب پنجره ی رو به حیاط تکیه داده بود.

 «جب داداش؟چه ع»سالم کردم: 

 «علیک سالم، کجا بودی؟ دنبال کار می گردی؟»شهرام برگشت. مانند همیشه عبوس و غیر صمیمی پاسخم را داد. 

 «از کجا فهمیدی؟»خم شدم، مجله را از کف اتاق برداشتم و تا کردم. 

 «ودی!خب، معلوم بود دیگه... صفحه ی آگهیهاش باز بود و عالمتهایی که با خودکار قرمز زده ب»

 «حوصله م بدجوری سر رفته.»

 «با این همه درسی که خوندی، می خوای بری تو یه درمونگاه تازه تأسیس کار کنی؟»

 «می بینم که اطالعاتت هم تکمیله!»

 «چند دفه تو کوچه ش رفتم!»

ندارم. جای خلوت  حوصله ی کار کردن تو بیمارستانای شلوغ و درگیر شدن با سرپرستار و نرس و بقیه ی کارکنارو»

 «کار کردن، به آرامشم لطمه نمی زنه!

چرا از پسر عموت کمک نگرفتی؟ دست کم یه مشورت خشک و خالی با »شهرام جلو آمد به چشمهایم خیره شد: 

 «من می کردی!

 بدون آنکه بخواهم، از حالت نگاهش ضربان نبضم تند شد. نفسم به شماره افتاد و حالت عصبی به خود گرفتم.

 «داداش، من اصال شما رو نمی بینم که بخوام باهات مشورت کنم. هنوزم که کاری نکردم!»
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متوجه سؤالم شدی، پس بهتره طفره نری. چرا با اردشیر مشورت نکردی! همه ی ایران دکتر اسکندری رو می »

 «شناسن، اون وقت تو...

 «معرفت داشت ختم عموش شرکت می کرد! این قدر دکتر اسکندری رو تو مغز من نکوب! اگه»کفرم درآمد. 

واقعا بدبین هستی غزل. من نمی دونم چه اتفاقی بین شما افتاد که یه شبه از لیلی و مجنون به کارد و پنیر تبدیل »

 شدین!

ظاهرا حرف شهرام تمام نشده بود؛ اما من که طاقت نداشتم و دلم نمی خواست هیچ حرفی از اردشیر بشنوم، گفتم: 

 «ای بگی که حتی تو هم انتظار نداشتی یه تسلیت خشک و خالی بهت بگه؟می خو»

بدبختی تو اینجاس که عارت می آد از کسی سؤال کنی، می پرسیدی اردشیر کجاس بهتر بود یا این همه حرف و »

 «حدیث رو تو سرت تلنبار کنی و دلخور باشی!

 «مگه به من مربوط می شه که کجا بوده و کجا هس؟»

 «م کله شقی، یه دنده ای، لجبازی، مرموزی و تودار... اردشیر ایران نبود!هنوز»

 «خب، ایشاهلل برگرده و به تو که رفیق جون جونیش بودی، تسلیت بگه!»

واسه ی یه همچی کسی افت داره بگن دختر »شهرام مجله را از دستم گرفت و محکم بر روی میز تحریرم کوبید. 

 «پیت کار می کنه!عموش توی یه درمونگاه در 

در حالی که از شدت عصبانیت رعشه گرفته بودم، آمد روبه رویم ایستاد، با دو انگشت دست راستش موهایم را به 

غزل، من نمی دونم چطور شد رفتی، نمی خوامم بدونم، اما علت برگشتن و احیانا موندنتو »پشت گوشم زد و گفت: 

ی المصّب نجی طالق گرفتی یا الکی به گوش خان بابا رسوندی که از گناهت  باید توضیح بدی. تو واقعا از اون مرتیکه

 «بگذره؟

به چشمهایش که از شدت خشم سرخ شده بود، خیره شدم. کینه و نفرت شهرام از بچگی آزارش داده بود. کسی از 

داداش، من برگشتم »ژرفای وجودش فریاد می کشید و کمک می طلبید؛ ناشناسی که با خودش هم غریبه بود. گفتم: 

که با خونواده م زندگی کنم، می فهمی چی می گم؟ من همه ی شماها رو دوست دارم. این همه سال جدایی دمار از 

 «روزگارم درآورده!

لبخند تحقیرآمیز همیشگی او کنج لبهایش ماسید. تا به یاد می آوردم، شهرام همان گونه خندیده بود؛ بی صدا و شک 

 «دروغ می گی غزل»رنگ شد و گفت: برانگیز. رنگ به 

 «تو هیچ وقت منو باور نکردی شهرام!»

 «واسه اینکه صداقت تو کارت نیست. هر کاری کردی، دور از انتظار دیگران بود!»

 «کدوم دیگران! اگه منظورت اردشیره. حساب من و اون از تو که برادرمی، جداس.»

 «هیچ کس از کارای مشکوکت دفاع نمی کنه!هنوزم خودسری خواهر! بابامون مرده، دیگه »

کالفه شدم. نمی فهمیدم شهرام دارد انتقام چه کاری را از من می گیرد! رفتم پشت میز تحریرم نشستم. چشمم بر 

روی شیشه ی میز سر می خورد و چهره ی برزخی غیرصمیمی اش در سطح موج دار آن چین خورده بود که جلو 

بابامون از دست تو »میز تکیه داد. سرش را، تا آنجا که می شد، نزدیکم آورد و گفت: آمد و دو دستش را بر روی 

 «دق مرگ شد. یه کار نکن خانجونم از بین بره!
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خیلی خاله زنکی حرف می زنی داداش! دلم می خواد فریاد بکشم؛ اما مالحظه ی مادرو می کنم. تو همیشه دنبال »

خب، خجالت نکش، رودرواسی هم نکن، من اینجام، ساکت می شینم و تو  مقصر می گشتی و هنوزم سر جای اولتی!

 «هر چی دیوار دور و برت می بینی، رو سر خواهرت خراب کن تا دلت خنک بشه!

 «مهمل نباف و به حرفهام گوش کن غزل. من خان بابا نیستم که مثل موم تو دستات له و لورده م کنی!»

ی گم تا دیگه هیچ حرفی برای گفتن باقی نمونه! منم مث تو و بقیه توی این خونه تو گوش کن! یه بار برای همیشه م»

 «حق آب و گل دارم و می خوام بقیه ی عمرمو بین افراد خونواده م بگذرونم.

کدوم خونواده! تو هم دلت خوشه ها!... هنوز نفهمیدی خونواده مون از هم پاشیده س! دیر »صدای شهرام باال رفت: 

 «ی، همه چی به هم ریخته!اومدی آبج

 «یعنی می گی برگردم؟ کجا برم از اینجا!»

 «همون جایی که تا حاال بودی؛ پیش اون مرتیکه ی اجنبی!»

شهرام، باز که رفتی سر خونه ی اولت؟ به چه زبونی حالیت کنم که طالقمو از ادوارد گرفتم! من برگشتم به وطنم و »

 «یرونم کنه!هیچ کس نمی تونه از خونه ی پدری ب

این پنبه رو از گوشت در بیار که با »انگشت شهرام تا نزدیک چشمم جلو آمد و او با لحنی تهدید آمیز گفت: 

 «احساسات یه بدبخت دیگه بازی کنی و بعدش هم راتو بکشی بری! فهمیدی چی گفتم؟ این دفه با بد کسی طرفی!

ا پایین بیندازم تا نفرتم را از قعر چشمهای غمگین و نگرانم تنها کاری که از دستم بر می آمد این بود که سرم ر

نخواند. صدای به هم خوردن در اتاق که آمد، صبر کردم تا از پله ها پایین برود. طاقت شنیدن آن همه حرف بی ربط 

ی طوطی از را نداشتم که هم خونم، با بی انصافی، زده بود! آن قدر بغض کرده بودم که راه تنفسم داغ شده بود. صدا

 «شهرام، ننه باال که بودی از سر ساختمون زنگ زدن.«پایین راه پله ها آمد: 

 «یه چایی دبش لب دوز واسه م بریز خنک بشه. االنه لباس عوض می کنم می آم آشپزخونه.» 

چه آتیشی تو دلش ننه اِنقده سر به سر این طفلک نذار، گناه داره واهلل! بیوه بودن بد دردیه، تو مردی، حالیت نیس »

 «روشنه، می ترسم آهش دامنتو بگیره!

صدای تق تق شماره گیر تلفن که آمد، دمرو بر روی تختم افتادم و سرم را به میان بالشم فرو بردم. از ضعفی که در 

ق مقابل شهرام نشان داده بودم، دلگیر بودم؛ اما هر چه فکر می کردم، دلم نمی آمد رو به روی او بایستم. او ح

نداشت دق دلی پشتیبانیهای برحق و ناحق دوران کودکی را به سرم خالی کند؛ چون در رفتار خان بابا و طرز 

برخوردش هیچ دخالتی نداشتم. اما، از قرار معلوم، نگاه ها و لبخند گرم و صمیمانه ی خان بابا تنها نصیب من شده و 

 در نتیجه، حسادت بقیه را تحریک کرده بود!

ن بابا که افتادم، اشکم سرازیر شد. خان بابا بود که برای درس خواندن تشویقم کرد. خان بابا بود که نازم را به یاد خا

می کشید و می گفت گل سرسبد خانواده هستم و از دست دادن آن همه عشق و محبت فرقی با مردن نداشت! اما 

یکانم. باید می ماندم تا جایگاه از دست رفته را از من زنده بودم و ناگزیر به تحمل رفتار خشن و غیر دوستانه ی نزد

نو در میان خانواده به دست می آوردم. حس بچه ی گمشده ای را داشتم که تازه خانواده اش را پیدا کرده است و به 

هیچ وجه حاضر نیست یک قدم از خانه دور شود. از شدت ناراحتی بدنم خیس عرق شده بود. با صدای بلند شهرام، 

 ن بودم که اهل خانه حرفهای رد و بدل شده ی بینمان را شنیده اند و آبرو برایم نماندهمطمئ
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است. گرچه شهرام را بی تقصیر می دانستم و علت آن همه کینه توزی به خوبی برایم آشکار بود، از اینکه نمی ·  

ن تنها پول جمع کردن را یاد گرفته بود و توانستم حسن نیتم را به او اثبات کنم، رنج می بردم. شهرام از زندگی کرد

رفاقت بیش از اندازه اش با اردشیر باعث شده بود به من بدبین شده باشد و بی مهری من به اردشیر از نظر او جرمی 

 سنگین و نابخشودنی بود.

م دوختم. با آنکه شهرام داشت از حیاط رد می شد که بلند شدم و از پنجره به قد و باالی بلند و شانه های پهنش چش

دلم را بدجوری شکسته بود بیش از حد تصور دوستش داشتم. دلم می خواست اجازه می داد به روحش نزدیک شوم 

و احساس زخم خورده اش ا لمس کنم. او به نوازش اصیل و بدون چشم داشت نیاز داشت و تا آن لحظه، کسی به 

ای دختری در میان بود که دلش را از عشقی گرم به تپش می حریم تنهایی اش نزدیک نشده بود. مطمئن بودم اگر پ

 انداخت، آن قدر نرم و لطیف رفتار می کرد که اطرافیان از حضورش لذت می بردند.

از در که بیرون رفت، خودم را جمع و جور کردم و رفتم به سراغ کمدی که سالها می شد حتی درش هم باز نشده 

جا بیرون ریختم. همه چیز بوی نا گرفته بود و تار عنکبوت و جسد فسیل شده بود. خرت و پرت های قدیمی را یک

سوسک و حشرات پرنده و مقدار زیادی دوده و غبار بر در و دیوار و پشت کتابها نمایان شد. در گیر و دار زیر و رو 

 «چی کار می کنی ننه؟ » کردن اشیای قدیمی و کتابهای نم کشیده صدای طوطی آمد. 

دیدم او با سینی چای و یک بشقاب پر از میوه پوست کنده که در دستهای چروکیده اش سنگینی می کرد برگشتم 

 «بیا تو، دستت درد نکنه زحمت کشیدی.» در میان چهارچوب در ایستاده بود و داشت لبخند می زد. گفتم : 

د دس به ترکیب کمدت نزنم. می گفت: خیلی کثیفه ننه، اما من تقصیر ندارم، بابات خدابیامرز دایم سفارش می کر» 

یه چیزایی توش هس که اگه زیر و رو بشه، بچه م سردرگم میشه. هر وقت برگشت همه چی خود به خود درس 

 میشه. آخر عمری به همه مث جاسوس نیگا می کرد. خاک براش خبر نبره به سایه شم شک داشت.

ی برگشت و دیدم دستگیره خشک و خیس آورده است، طوطی سینی را جلوی دستم گذاشت و پایین رفت. تا وقت

نیمی از کتابهای قدیمی را سرسری ورق زده بودم. البه الی کتابها و جزوه های دانشگاهی، به جز چند نامه و پیغام 

کوتاه از اردشیر، چیزی پیدا نکردم. دستنوشته های اردشیر که سر کالس الی کتابها و جزوه هایم می گذاشت، بی 

به گذشته ها پرتم کرد. اردشیر آن قدر دقیق بود که کوچکترین نکته را سرسری نمی گرفت. به هر موضوع اراده 

بی اهمیتی موشکافانه نگاه می کرد و ادتم داده بود، برای هر اتفاقی به دنبال انگیزه و علتش بگردم. از وقتی که 

آن هم تنهایم نگذاشته بود. دوست داشتنش،  دست راست و چپم را شناختم، سایه به سایه به دنبالم آمده و یک

درست مانند وظیفه ای سنگین ، از دوران بلوغ به بعد بر روی دوشم بود، تا لحظه ای که خیانتش آشکار شد. از آن 

روز نحس به بعد، اگر چه خرد شدم و مدتها طول کشید تا با آن قضیه خانمان برانداز کنار آمدم، در ازای شبها و 

تا صبح اشک ریختم و با خودم مبارزه کردم که هرگز سراغش را نگیرم، آن بار سنگین و تحمل ناپذیر  روزهایی که

به زمین گذاشته شد. هنوز هم اثر داغ آن حادثه بر دلم باقی بود. رابطه او با پرستاری که همیشه دور و برش می 

از آن ماجرا چه آسیب روحی شدیدی  پلکید با هیچ توجیهی برایم قابل هضم کردن نبود. هیچ کس نفهمید پس

 خوردم. شاید اگر شهرام از قضیه باخبر بود به من حق می داد که حتی از اسمش هم متنفر باشم.

البه الی جزوه های و کتابهای قدیمی که له باری از خاطرات تلخ و شیرین گذشته مخفی بود. عکس اردشیر با همان 

غلط انداز از الی یکی از کتابها بیرون افتاد. ناخودآگاه به چشمهایش خیره  لبخند پرغرور همیشگی و اندام برازنده

شدم. حسی مرموز تنم را لرزاند و ضربان قلبم تند شد. در کنج پستوی خاطرات کهنه ام هنوز هم آثار دلدادگی و 
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ه روزی پاسخی نگرفته خواستن او موج می زد. مثل همیشه که ابلهانه به او عشق ورزیده و در ازای همه انتظار شبان

 بودم، هنوز هم دلم برای دیدنش پر پر می زد و داشتم خودم را فریب می دادم.

با کف دست غبار روی عکس را پاک کردم. انگشتانم از لمس تصویرش گز گز شد. حال عجیبی بود. پس از پنج 

ز او دمار از روزگارم درآورد تا سال بی خبری و خاموشی خاطرات دوباره داشتم به فکرش آلوده می شدم! جدایی ا

 همه شور و شیدایی بازگردم و بسوزم.» توانستم ذره ای فراموشش کنم. هرگز دلم نمی خواست به آ

کف اتاق تاقباز دراز کشیدم. حس و حال کار کردن نداشتم. انگار با دیدن عکسش هر چه توان داشتم از بدنم پر 

کردن گواهی باید چندین سال خاطره را زیر و رو می کردم. شک نداشتم که کشید. ظاهر امر نشان می داد برای پیدا 

پیدا شدن عکس، پنجره ای به سوی گذشته باز خواهد کرد و همه حوادث خود به خود از جلوی چشمم رد خواهد 

اه به شد. اما من غزل پنج سال پیش نبودم که در مورد او حساس باشم. ترجیح می دادم در سوت و کورترین درمانگ

کار مشغول شوم اما دست نیاز به سوی اردشیر دراز نکنم! کسی که تا آن حد ادعای رفاقت داشت اما به خودش 

زحمت یک تلفن خشک و خالی را هم نداده بود که حداقل تسلیتی به من بگوید! دلم به حال خودم سوخت. همان 

را هم باید چشم به راه می ماندم که بیاید و رسیدن طور که سالها در انتظار تماسش نشستم و مایوس شدم بقیه عمرم 

 به خیر بگوید.

همین رویایی فکر کردن کار دستم داده بودم. بلند شدم نشستم. کمی میوه خوردم و دوباره دست به کار شدم. 

 نفهمیدم چند ساعت گذشته بود که طوطی آمد و گفت که شام حاضر است. از پنجره که به بیرون نگاه کردم هوا

سرد بشه از دهن می افته ننه ... خسته نشدی اینقده این گند و کثافتا رو زیر و رو » تاریک شده بود. طوطی گفت: 

 «کردی؟ فردام روز خداس.

مثل فرفره به دور خودم چرخیدم و همه کتابها را به دورم پخش و پال کردم. نزدیک صبح، در حالی که از خستگی 

دا کردم. چشمهایم از خستگی تار می دید. چرتم گرفته بودم اما مثل همیشه نزدیک داشتم وا می رفتم پوشه ای پی

صبح رفت و آمد در راهروی پایین سرسام آور بود. با صدای قدمهای سنگین شهرام که داشت از پله ها باال می آمد 

 «ل چی می کردی؟این چه اوضاعیه واسه خودت درست کردی؟ دنبا» بلند شدم و نشستم. او در نزده وارد شد. 

 «سالم داداش، صبح بخیر» با پشت دست چشمهایم را مالیدم. 

 «دیشب تا صبح خانجون ناله کرد ... از خونه بیرون نری ها. یه کم به فکر مادر پیرت باش.» 

 «خاطرت جمع، ازش غافل نمی شم.» 

 «تو هپروتی.خاطرم جمع نیس. این پیرزن احتیاج به مراقبت دایم داره تو هم که همش » 

 «داداش اول صبحی اومدی حالمو بگیری؟» 

شهرام در میان چهارچوب در ایستاده و دو تا دستهایش توی جیبهای شلوارش بود. به چهاردیواری اتاقم نگاهی 

یه دستی به در و دیوار اتاقت بکش، خان بابا نمی ذاشت کسی به این اتاق فکستنی » سرسری انداخت و گفت: 

 «چاره داشت، غبار در و دیوارشو سرمه چشماش می کرد.نزدیک بشه. 

چقدر » سعی می کردم خونسرد باشم و به روی خودم نیاوردم که دارد متلک بارم می کند. خمیازه کشیدم و گفتم : 

 «تیکه می پرونی پسر! مرد شدی و چند روز دیگه باید برات آستین باال بزنیم، هنوزم از کول من پایین نمی آی؟

ت بر و بر و نگاهم می کرد که بلند شدم رفتم در مقابلش ایستادم. به نگاه مرموزش خیره شدم، در عمق داش

چمهایش غمی کالفه کننده موج می زد که یکباره انگار سردم شد. به خودم فشار آوردم و با بی میلی دست به دور 
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در دوستت دارم بداخالق! حاال که بابا رفته اون قربون داداش خوش تیپم برم الهی ... نمی دونی چق» گردنش انداختم. 

 «دنیا وظیفه تو سنگین تر شده. هم پدری و هم برادر من! 

حوصله این لوس بازیهاتو » د، دستهایم را از دور گردنش باز کرد و گفت : «دستهای شهرام از جیبهای شلوارش در آ

 «ه خودت یه خانم دکتری.ندارم غزل! یه کم جدی باش. ناسالمتی سنی ازت گذشته و واس

منگ رفتار سرد و غیر دوستانه اش بودم که از در بیرون رفت. هاج و واج به عجله ای که می کرد چشم دوختم و 

چند ثانیه طول نکشید که پایین پله ها بود. وقتی از دیدرسم خارج شد، به سمت پنجره رفتم و از پشت به اندام 

درشتش به روحش فرصت رشد کردن نداده بود و در حال و هوای حسادتها و ورزیده اش نگاه کردم، برخالف جثه 

کینه توزی دوران کودکی سیر می کرد. داشتم فکر می کردم چرا از در پشتی به پارکینگ نرفته که مشهدی قاسم از 

 «چرا بابا نرفتی ماشینتو در بیاری، خرابه؟» او پرسید: 

هد از در حیاط بیرون رفت و چند لحظه بعد صدای باز شدن در شهرام بدون آنکه جواب مشهدی قاسم را بد

 پارکینگ در حیاط خلوت پیچید.

از حرکات غیر طبیعی و رفتار سرد شهرام بدجور دلم گرفته بود. چشمهایم بر روی خرت و پرت های کف اتاق سر 

وار در رفته قدیمی پیدا کرده می خورد که پوشه رنگ و رو رفته قرمز رنگ را که شب گذشته از البالی کتابهای زه

بودم و از شدت خوابالودگی نای باز کردن ورق زدنش را نداشتم. جلوی چشمم آمد. بلند شدم، رفتم از الی جزوه 

های تکه پاره شده بیرون کشیدمش. تا بازش کردم. خیالم راحت راحت شد. گرچه اتاق کثیف و به هم ریخته شد 

 فتم خستگی از تنم به در رفت.همین که مدارک دانشگاهی ام را یا

 «بیداری غزل، صبحونه حاضره.» طوطی داشت سالنه سالنه از پله ها باال می آمد. به پاگرد باال که رسید گفت: 

طوطی چرا هر روز صبح این همه پله رو باال می آی. به خداراضی نیستم با این پاهای » در را چهارتاق باز کردم. 

 «بحونه بخورم. راستی یادم بنداز بیرون رفتم واسه ت پماد بخرم.مریضت درد بکشی که من ص

خدا عمرت بده که از راه رفتم کج و کوله ام دستگیرت شد چه دردی می کشم. اما ننه اگه همین چند تا پله رو هم » 

 «باال نیام که پاهام خشک می شه.

که هیچ وقت پاهات خشک نمیشه. پله واسه  توی آشپزخونه اون قدر راه می ری» صورت چروکیده اش را بوسیدم. 

 «زانوت بده. خواهش می کنم باال نیا. از همون پایین صدام کنی می شنوم.

 «خدا عاقبت به خیرت کنه ننه! یه بخت و بالین خوب هم نصیبت کنه که قدرتو بدونه.» 

 «خانجون بیدار شده؟» 

 «دیشب تا صبح االمان زد و ناله کرد.» 

 «صدام می کردی.می اومدی » 

 «کار یه روز دو روزش نیس ننه چند ساله که شب تا صبح اشک می ریزه و دس به دومن امام پیغمبره.» 

 «کاشکی یه نفر به من می گفت خانجون چشه.» 

سر طوطی گیج می رفت و حرکات چشمانش طبیعی نبود. نمی دانستم پارکینسون داشت یا در هنگام نگرانی بی اراده 

عادت تکانش می داد. از روزی که برگشتم به تنها چیزی که فکر نکردم تلو تلو خوردن سر طوطی و ارزش یا به 

دستهای استخوانی اش بود. داشتم به دقت به حرکت مردمک چشمهایش نگاه می کردم که خندید و لثه های قرمز 

 رنگش نمایان شد.
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 «م باال.چایی هفت جوش شد ننه، می آی پایین یا ناشتاییتو بیار»

 «گفتی خانجون خوابه؟» 

 «هی ننه تو هم که بدتر از من حواس نداری! امروز چهارشنبه است با رعنا رفته امامزاده صالح، سفره داره.» 

پاک یادم رفته بود که خانم جان هر چهارشنبه به امامزاده صالح می رود. زندگی در خارج از کشور از همه چیز و همه 

 «سالم خانم دکتر، سالم ننه» د. داشتم از پله ها پایین می رفتم که سر و کله صادق پیدا شد. جا غافلم کرده بو

آفتاب از کدوم ور در اومده. تا حاال آفتاب نزده بیدار » طوطی به تته پته افتاد و رنگ صورتش مثل گچ سفید شد. 

 «نشده بودی صادق.

پچ طوطی اعصاب خرد کن بود. بساط صبحانه بر روی میز پهن از کنارشان رد شدم و به آشپزخانه رفتم. صدای پچ 

 «شاهین خونه س طوطی؟» شده بود و پیدا بود هیچ کس دست به سفره نبرده است. داد زدم: 

 «میرم صداش بزنم.» پچ پچ صادق و طوطی قطع شد. طوطی گفت

شت سرم ایستاده است. صدای پای طوطی که لنگ می زد و دور می شد آمد و همان لحظه حس کردم کسی پ

 «چرا وایستادی؟ بشین صبحونه بخور.» برگشتم. صادق بود که رنگ به رو نداشت. پرسیدم: 

یه حرف » صادق لبخند کمرنگ زد و سرش را به زیر انداخت. به در آشپزخانه نگاهی دزدانه کرد و آهسته گفت: 

 «مهم دارم که نمی شه جلو ننه م بگم.

 «یس. می تونی حرفتو بزنی و چایی هم بخوری.فعال که کسی اینجا ن» 

 «نقل یه کلمه دو کلمه نیس خانوم دکتر مفصل باهاتون کار دارم.» صادق به دور و اطراف نگاهی کرد و گفت: 

 «می تونی تلفن بزنی؟» چهره صادق نگرانتر از آن بود که بشود حرفش را سرسری گرفت. گفتم: 

 «ومی زنگ می زنم.آره نیم ساعت دیگه از تلفن عم» 

یادم نمی آمد در هیچ مقطعی از زمان حرفهای صادق را جدی گرفته باشم و همیشه به چشم جوانی جاهل مسلک و 

کله پوک نگاهش کرده بودم. اما رفتار اطرافیانم آن قدر مشکوک بود که مجبور بودم پیه خالی بندی هایش را به تن 

که پیدا بود مثل همیشه فضولی می کرد و نبض اخبار خانواده توی دستش بمالم. شاید چیزی دستگیرم شود. آن طور 

 بود.

 صادق رفته بود.« شاهین خوابه ننه» طوطی که به آشپزخانه برگشت و گفت: 

این پسره معلوم نیس کی می » داشتم به نیم ساعت بعد فکر می کردم که طوطی رشته افکارم را از هم گسیخت. 

شبه سر به راه شده و سر وقت خونه می آد اما تا صبح مث خروس سرکنده بال بال می زنه خواد عقل رس بشه. چند 

 «و هذیون می گه. چه مرگشه اهلل اعلم. انگار دلواپس یکی هس.

 «تلفن زنگ زد خودم جواب می دم. گوشی رو برندار.» فنجان چای را برداشتم و گفتم: 

م که شدم از شلوغی آنجا حالم بد شد. کف اتاق به قدی کثیف بود که جای پا پله ها را دو تا یکی باال رفتم و وارد اتاق

گذاشتن نبود. به سختی از میان اوراق و جزوه های دودزده رد شدم و لب تخت نشستم. چشمم به کف اتاق بود و 

آن نفس فکرم مغشوش و سردرگم که تلفن زنگ خورد. گوشی را برداشتم و صدای هیجانزده صادق را شناختم. با 

خوب چی شده » نفسی که می زد و بریده بریده حرف زدنش، اگر منتظر تلفنش نبودم نمی شناختمش. گفتم: 

 «صادق؟

 «واهلل خانوم دکتر نمی دونم از کجاش بگم.» 
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شستم خبر دار شد که گوش دادن به اراجیفش وقت تلف کردن است. صادق داشت صغری کبری می چید که گفتم: 

 «اصل مطلب. صادق برو سر» 

 «خانوم دکتر آخه شرم حضورم می شه، نمی دونم چطوری بگم» 

» داشتم فکر می کردم اگر حرف بی ربط بزند تکلیفم چه خواهد بود و چطور باید شرش را کوتاه کنم که ادامه داد: 

 «خانوم دکتر، به موال نگران شمام! اون قده حرف تو دلم تلنباره که اگه لب تر کنم...

منظورتو روشن و واضح بگو صادق. االن که شاهین خوابیده بهترین موقعیت برای حرف زدنه، » حرفش پریدم:وسط 

 «بیدار بشه گوشی رو بر میداره.

تردید صادق در گفتن و نگفتن قضیه ای که باعث نگرانی اش شده بود کنجکاوی ام را بیش از اندازه تحریک کرده 

 «یه توطئه تو کاره. مطمئنم خانوم دکتر.» ش شنیدم که گفت: بود. جسته گریخته از میان حرفهای

 «صادق حرف بی ربط بزنی تلفنو قطع می کنم.» 

 «خانوم دکتر جون ننه ام راست می گم.» 

 «خیله خوب، زود حرفتو بزن و قال قضیه رو بکن. خیال کردی من بی کارم که تا ظهر این دس اون دس کنی...» 

 «ارواح خاک بابام خالی نمی بندم. اینا همه شون از دم ناراحتن که شما برگشتین.» د:صادق حرفم را قطع کر

 «صادق حرف مفت نزن.» عصبی شدم. 

خانجون به گردن من حق داره، هر کار خواسته کردم. اما پای شما وسط باشه حالم خراب میشه. یه مو از سر » 

 «نازنینتون کم بشه همه شونو به آتیش می کشم.

 «دیگه داری حوصله موسر می بری.» 

چند نفر بیرون باجه وایستادن و به شیشه می زنن. حرفمو باور نمی کنین امشب پشت در اتاق خانجون فالگوش » 

 «وایستین همه چی دستگیرتون میشه

سر من  گوشی را گذاشتم. از صادق کله پوک بر می آمد دیگران را دست بیاندازد. اما چطور جرات کرده بود سر به

بگذارد، خدا می دانست. نزدیک به ساعت ده صبح بود که به درمانگاه زنگ زدم و با دکتر کاشانی درباره مدارکی که 

از فردا » پیدا کرده وبدم حرف زدم. دکتر کاشانی خودمانی تر از روز گذشته جوابم را داد. غش غش خندید و گفت: 

 «اج داریم.تشریف بیارین مشغول شین که شدیدا بهتون احتی

برای ناهار هم پایین نرفتم. دلم می خواست تا شب در اتاقم بپلکم و خرت و پرت هایم را زیر و رو کنم. اوضاع اتاقم 

به هم ریخته بود و مغزم داشت منفجر می شد. البالی کتابهای ورق ورق شده و جزوه های پاره و رنگ و رو رفته 

یی که از جای تاخوردگی کامال پوسیده بودند کنجکاوم کرد که بردارم و چشمم به خط اردشیر افتاد. کاغذ پاره ها

بخوانمشان. همان طور که داشتم با احتیاط تای کاغذ را باز می کردم تا خرد نشوند کف اتاق بر روی آشغال و کتاب و 

سه شده بودم بدانم کالسور دمرو دراز کشیدم. گرچه اصال لزومی نداشت آنها را بخوانم انگار تنم می خارید و وسو

چه چیز در آنها نوشته شده است. به یکباره به یاد سرخوشی و سر مستی دوران شباب افتادم و لحظاتی که دل توی 

 دلم نبود تا کالمی از او بشنوم و در لحه های نبودنش آن را صدها بار در ذهن عطشناکم

 

 زمزمه کنم!·  
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قتی هم که نبود یادش با گیجی و ابهام عاشقانه ای در ذهنم چرخیده بود. تا یادم می آمد، اردشیر در کنارم بود و و

انگیزۀ درس خواندن و شب زنده داریهایی که با او تا صبح مطالعه می کردیم، و چون او عاشق علم و دانش بود، من 

چه شبها که با  نیز خودم را مجبور می کردم از همه پیشی بگیرم تا به کسی جز من توجه نکند، عشق اردشیر بود.

هزار دردسر و فکرِ آشفته و خراب در کنارش به صبح رسیده بود و در مقابل سبقت گرفتن از همکالسیهایم تنها یک 

 «عزیزم، تو مایۀ افتخار خونواده ای! آفرین، بازم بخون!»جملۀ خشک و بی روح از او هدیه گرفته بودم: 

عشق، عصبی ام می کرد و همیشه دلواپس احساسات مرموزش  روحیۀ مالیم و صبوری همیشگی او، به جای هیجان

بودم. انتظار داشتم او دیوانه ام باشد و مثل هنرپیشۀ اول فیلمهای درجه سۀ فارسی دیوانگی کند. اما او منطقی تر از 

رو می آن بود که دلسپردگی اش را نشان دهد! همیشه آرام، همیشه مالیم و متین حرف می زد. نگاهش دلم را زیر و 

کرد و تا مغز استخوانم را به آتش می کشید. گه گاه به او خیره می شدم و، در حالی که داشتم از عشقش می سوختم 

و گونه هایم از سرخی به کبودی تغییر رنگ می داد، لبخندی مالیم به رویم می زد، ابروهای پرپشتش را باال می 

کنم کبود می شی؟ مگه دختر چهارده ساله ای؟ چیزی شده، خب، که چی که هر وقت نگات می »کشید و می پرسید: 

 «نگرانی؟ ناراحتی؟ خب چته غزل!؟

حاال که فکر می کنم، می دانم کامالً می فهمید چه آتشی به دلم انداخته است و خودش را خونسرد نشان می داد که به 

مرد و زن مثِ سایه می »که می گفتند دنبالش بدوم. این هم از همان پیامهای والدی مضحک خانوادۀ اسکندری بود 

 «مونن، دنبالشون باشی، ازت فرار می کنن، کم محلی کن تا دنبالت باشن!

هر وقت به یاد بالتکلیفی دوران بلوغم می افتم، همان درد همیشگی را در میان قفسۀ سینه ام احساس می کنم. دردی 

انگار بی اعتمادی به جنس مذکّر در زندگینامۀ من یک  که با من زندگی می کند و نمی گذارد یک نفس راحت بکشم.

اصل مهم است که با ورود هر کسی به زندگی ام، احساسم تغییر نمی کند و سرگردانی همیشگی در ذهن آشفته ام 

 برای همۀ عمر جا خوش کرده است.

بدجور »را می شد خواند. خطوط ساییده شدۀ تای کاغذ قابل خواندن نبود و تنها چند سطری از آن دو صفحه نامه 

وابسته ت شدم و این اصالً خوب نیس. من و تو هدفهای مهم تر داریم غزل. می ترسم، چرا سراغمو نمی گیری و رو 

نشون نمی دی، دستمو خوندی؟ می دونی که نبینمت یه کلمه درس تو سرم فرو نمی ره! نکنه مامانم حرفی زده؟ سر 

دا درنیار دختر، دو سه شب با هم درس بخونیم، تعادلم برمی گرده سر جای در نمی آرم چته، حال خودمم بده. ا

 «اولش!

هرچه فکر کردم، یادم نیامد در چه زمانی از او فاصله گرفته بودم که کمی از احساس درونش را بی پروا بیرون 

 به زانو در بیاورمش! ریخته بود! خیلی بچه و ساده لوح بودم، وگرنه با کمی فکر کردن از همین روش می توانستم

پنجشنبه تو کوه می بینمت. امیدوارم روزمونو خراب نکنی، به خاطر تو می آم تو یه مشت سنگ و کلوخ که نگی »

 «دلت هوای صدای بلبل و قناری کرده؛ وگرنه چهار تا صفحه کتاب می خوندم که جلوی استاد کم نیارم.

ای ورزش و تفریح کردن به کوه رفته باشد، یا کار دیگر، در هر بی اختیار خندیدم. برای اردشیر فرقی نداشت بر

حالتی به فکر علم و دانش بود و کتابهای خوانده نشده! اما هنگام ورزش کردن آن قدر ورجه ورجه می کرد که همه 

به  دچار تعجب می شدند. انگار بلد نبود به جز درس خواندن کار دیگری انجام دهد. وقت تفریح کردن هم حرف را

بیماری و ناخوشی می کشید و دل همه را به هَم می زد. حرف مشکالت و پچ پچهای خاله زنکی خانواده که می شد، 

و من که « ولشون کن بابا، حرف خودمونو بزن!»خونسرد سرش را باال می برد، چشمهایش را می بست و می گفت: 
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گیجی و سرگردانی همیشگی غرق می شدم و او می هیچ وقت نتوانستم بفهمم منظورش از حرف خودمان چه بود، در 

خندید و چرت و پرت می گفت که موضوع خود به خود لوث شود. اردشیر موجودی خودخواه بود که یک عمر زجرم 

 داد و آخرش هم نفهمید تا چه حدّ عاشقش بودم!

سر کرده بودم. نامه های بی  هوا تاریک شده بود، در حالی که یک صبح تا شب را با خیال گذشته و خاطرات اردشیر

سر و ته را به گوشه ای پرت کردم و تاقباز شدم. حال عجیبی داشتم، انگار با خواندن اراجیفش چندین سال جوان تر 

شده و به سالهای نوجوانی ام برگشته بودم. تصمیم داشتم ورق پاره های خاطره انگیزش را یکجا به سطل آشغال 

؛ اما دلم نیامد. با وجود باال رفتن سنم، حسم در مورد کهنه افکار قدیمی تفاوتی نکرده بریزم و از شرّشان خالص شوم

بود. دوباره دمرو شدم و اوراق درهم و برهم را پس و پیش کردم. ال به الی جزوه های سالهای آخر دانشکدۀ 

جِر خورده بود، ضربان نبضم پزشکی پیغامهای کوتاه اردشیر که در گوشه و کنار ورق باطله ها نوشته و کج و معوج 

عزیزم، امروز که ندیدمت، انگار یه چیزی گم کردم، اینم شد زندگی؟ اصالً نمی تونم فکرمو جمع و جور »را باال برد. 

« وقت کردی یه گوشه چشم نشونِ پسرعموی بدبختت بده، نبینم با پسرای پرروی کالستون حرف بزنی ها...« »کنم.

 «آزادم بذار غزل!از این وضعیت خسته شدم، »

جمله های قدیمی که اصالً یادم نمی آمد چه زمانی میان من و او رد و بدل شده بود، مثل خنجر به قلبم فرو رفت. 

روزگاری سخت را پشت سر گذاشته بودم و هرگز دلم نمی خواست به لحظاتی که درد کشیده بودم، باز گردم. گاهی 

را به صفر می رساند و گاهی هم با کلمات قلنبه سلنبه ای که معلوم نبود از  اوقات، با رفتار سردش، اعتماد به نفسم

کدام کتاب شعر درآورده بود، سرم را شیره می مالید که مجال فکر کردن به کسی به جز او دست ندهد. حتی از 

 روش حسادت کردن او هم نتوانستم به نتیجه برسم؛ چون هیچ کس جرئت نداشت به نزدیکم بیاید!

تباط عاشقانۀ من و او برای همه جا افتاده بود به جز خودمان که تکلیفمان را با هم روشن نکرده بودیم. چند بار ار

تصمیم گرفتم برای مدتی از او فاصله بگیرم و هر نوع ارتباطی را قطع کنم، شاید آن همه عشق و عطوفتی که یک 

که آیا آن حس آزار دهنده عشق بود، یا وابستگی  عمر مغزم را پوک کرده بود، از بین برود، بارها شک کردم

 احمقانۀ کورکورانه ای که بزرگ ترها به من و او تلقین کرده بودند!

هر یک از ورق پاره ها و پیغامهای کوتاه، نشانه ای از گذشته و سرگردانی همیشگی را پیش چشمم مجسم می کرد. 

مشکوک و دو پهلوی او به چشم می خورد که آسیب روحی وارد  تنها چند مورد دلگرم کننده در میان انبوه پیامهای

خاطرخواهی بد دردیه، وابستگی بَدِه، عشق هم که »نمی آورد و آنها هم در نهایت قلبم را فشاری مرموز می داد. 

گاه غزل، به قدری خوشگلی که با ترس و واهمه تو چشات ن« »خانمانسوزه و مثل اعتیاد، مغز آدمو از کار می ندازه!

 «می کنم، یه وقت فکر نکنی دوستت ندارم! فقط ازت مثل سگ می ترسم.

یک جعبه کفش خالی در زیر تختم بود. آن را برداشتم، دمرو کردمش تا گرد و غبارش بیرون بریزد. کتابها را 

س انگشتانم برداشتم، تکان دادم تا کاغذهای اضافی ال به الی ورقهایش بیرون ریخت. دستخط اردشیر را حتی با لم

تشخیص می دادم. ورق پاره ها را به داخل جعبه کفش ریختم تا سَرِ فرصت همه را بخوانم. همان طور که در گذشته، 

 همیشه با او بودم و از او فاصله داشتم، زمان حالم نیز خالی از او بود و فقط فکرش رهایم نمی کرد!

به جای « همیشه باهاتم»کوتاهی که یک دنیا معنی و مفهوم داشت: یک تکه روزنامه، به اندازۀ دو بند انگشت، با جملۀ 

 خوشحال کردن، اشکم را درآورد.
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در تمام عمرم، غیر از او به هیچ کس اجازه نداده بودم تا آن حد به روحم نزدیک شود. از مردهای جلف و پر سر و 

رور اردشیر پابندم کرده و آینۀ تمام نمایی صدا فراری بودم و شوخیهای بی مزه و دور از ادبشان مشمئزم می کرد. غ

از حرکات و احساسات خودم بود. حقیقت تلخ از دست دادن او را چند ماه پیش از رفتن کامالً درک کرده بودم؛ اما تا 

لحظه ای که سوار هواپیما شدم، با سماجتی احمقانه به خرابه های آن همه دلبستگی، که چندین سال سرگرمم کرده 

یده بودم. وقتی چند ماه گذشت و حتی تلفن نزد حالم را بپرسد، فهمیدم برای همیشه باید فکرش را از سرم بود، چسب

 دور کنم!

همان طور که داشتم جمع و جور می کردم و گفت و گوی درونی مغزم را منفجر کرده بود، صدای باز و بسته شدن 

به بیرون نگاه کردم. مردی کیف به دست، در تاریک روشن  در حیاط را شنیدم. بلند شدم و از درز میان دو تکه پرده

حیاط، داشت به سمت خانه می آمد. نزدیک تر که شد، دیدم موحّدی است که برای ورود به راهرو عجله دارد. چند 

دقیقه از دوازده شب گذشته بود. تا صدای پای شهرام، که پاورچین داشت از راهرو عبور می کرد، قطع شد، به یاد 

فنی افتادم که صادق در عصرگاه زده بود. شک و تردید مثل خوره به جانم افتاد. تا آن شب، به رفتار افراد خانواده تل

ام هرگز تا آن حد مشکوک نشده بودم. از اینکه حرفهای یامفتِ به دردنخورِ صادق بر ذهنم اثر نابجا گذاشته بود، 

صادق، مثل گذشته، مالیخولیایی است و از سَرِ بی کاری به سرش کالفه شدم. اما باید به من ثابت می شد که افکار 

زده است در زندگی خصوصی من دخالت کند! تصمیم گرفتم از کار موحّدی و شهرام و آن مالقات شبانگاهی مرموز 

 سر درآورم.

 

 چه شبی بود و چه فرخنده شبی.

 آن شب دور که چون خواب خوش از دیده پرید.

 قصۀ شاد،کودک قلب من این 

 از لبان تو شنید:

 زندگی رؤیا نیست.»

 زندگی زیبایی ست.»

 می توان،»

 بر درختی تهی از بار، زدن پیوندی.»

 می توان در دل این مزرعۀ خشک و تهی بذری ریخت.»

  می توان،»

 از میان فاصله ها را برداشت.»

 دل من با دل تو،»

 هر دو بیزار از این فاصله هاست.»

 شیرینی ست.قصۀ 

 کودک چشم من از قصۀ تو می خوابد.

 قصه نغز تو از غُصه تهی ست.

 باز هم قصه بگو،
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 تا به آرامش دل،

 سر به دامان تو بگذارم و در خواب روم.

 

 

  5فصل 

 

ساختمان راه پله ها سرد و تاریک بود. از در اتاقم که بیرون آمدم، صدای قدمهای یکی دو نفر را شنیدم که به پشت 

رسیده بودند. پاورچین از پله ها پایین رفتم. از خودم و کنجکاوی مسخره ای که آزارم می داد، مأیوس شدم. تا آن 

روز به رفتار افراد خانواده ام شک نکرده بودم. چطور با چند کلمۀ چرت و پرت صادق که در زندگی ابداً حرف 

کار احمقانه ای وادارم کرده بود که اصالً خوشم نمی آمد حتی حساب نزده بود، به تردید افتاده بودم؟ صادق به 

 درباره اش فکر کنم!

کورمال به نرده ها دست گرفتم و یکپا، یکپا از پله پایین رفتم. به هال که رسیدم. نوری ضعیف را دیدم که از 

روشن مانده بود. به سرعت به آشپزخانه بیرون زده بود؛ انگار یکی از مهتابیهای کم نور در زیر کابینتهای دیواری 

تاریکی راهروی پشت ساختمان خزیدم. اتاق خانم جان، ته راهرو، پنجره ای رو به حیاط خلوت داشت و ارتفاع کف 

حیاط تا چهارچوب پنجره به اندازۀ یک سر و گردن باالتر از قدم می شد. در تاریکی نیمه شب، بلوز و شلوار سفید 

چشم می زد. از بخت خوبم هوا ابری بود و نم نم باران می بارید؛ اما اگر مهتاب  رنگ مخصوص خوابم بدجوری توی

بود، بی تردید دیده می شدم. صدای پچ پچ از ته راهروی باریکی که به سمت اتاق طوطی می پیچید می آمد، شهرام 

 «بگیر بذار تو کیفت! یادت باشه. من تا حاال رنگشم ندیدم!»آهسته گفت: 

خدا به خیر کند آقا شهرام، تا حاال هیچ کس نتونسته سر حاج خانوم کاله بذاره! اگه »می لرزید. صدای موحّدی 

 «دستمون رو بشه چی؟

 «بیخود نفوس بد نزن، خودتم نباز. حرفِ کمتر، دردسرِ کمتر!»

نَفَسم به شماره افتاده دَرِ جالباسی بزرگ و جادار ته راهرو را باز کردم و ال به الی لباسهای به هم فشرده جا گرفتم، 

نمی شد صبح جلسه »بود که در اتاق خانم جان را زدند. صدای خانم جان، خش دار و خشن، مثل همیشه مالیم نبود. 

 «بذاریم که بقیه هم بیدار باشن!

شهرام و موحّدی پشت سر همدیگر تو رفتند. تا صدای بسته شدن در را شنیدم، از کمد بیرون آمدم و نوک پا از 

اهرو گذاشتم. از در حیاط خلوت که بیرون رفتم، سوز و سرما چند برابر شد. پله ها خیس بود. توی دلم صادق را ر

لعنت کردم که آن طور با اعصابم بازی کرده بود. نوری ضعیف از پنجرۀ اتاق طوطی به بیرون تابیده و سایۀ صادق بر 

خزیدن به پشت پنجرۀ اتاق خانم جان، چراغ خواب اتاق  روی پشت دری افتاده بود. به محض ورود به حیاط خلوت و

طوطی خاموش شد. من ماندم و سیاهی شب. از صادق لجم گرفت که پشت پنجره ایستاده بود و لذت می برد از 

اینکه با مزخرفات و مهمالتش آن طور کنجکاوم کرده بود. از خودم هم تعجب می کردم که خام اراجیفش شده 

ظه کسی سر می رسید، آبرو برایم نمی ماند و تا آخر عمر خجالت می کشیدم توی چشم کسی بودم. اگر همان لح

 نگاه کنم!

 «چی شده؟ پیغوم پشت پیغوم، عجله، عجله، چه خبرتونه؟»خانم جان عصبانی بود. 

 «خانجون، واقع بین باش، قبول کن که این کار به نفع همه س!»شهرام راه می رفت و حرف می زد. 
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مگه به خودت شک داری »ز دیوار درمی آمد، از موحّدی درنمی آمد. خانم جان با لحنی معترضانه پرسید: صدا ا

 «پسر؟ این کارا از پسر تیمورخان بعیده!

خانجون، همون که گفتم... باید وصیت نامه رو اول خودمون بخونیم، من مطمئنم تیمورخان دار و ندارشو به عزیز »

 «نمی خواد جلوی همه سنگ روی یخ بشم! دوردونه ش بخشیده و دلم

اگه همه چی رو به غزل بخشیده باشه، من از این خونه می رم، شمام »سکوت خانم جان طوالنی شد. شهرام ادامه داد: 

 «خودتون می دونین و بچه هاتون!

 «من گوشام نمی شنوه... بند و بساطتو جمع کن برو بیرون!»خانم جان از کوره در رفت: 

م جان خیال نکن دنبال شاهین نرفتم! دواهایی که قبل از ساعت ده می خوره، فیلو از پا درمی آره، صداش کردم، خان»

 «جواب نداد. با غزاله هم بعداً هماهنگ می کنم. شما نگران هیچی نباش.

و می گرفتم شهرام تو شیر پاک خورده ای، بچه مسلمونی، سینه مو آب می کشیدم، وض»صدای خانم جان می لرزید. 

و دو رکعت نماز می خوندم بعد بهت شیر می دادم، باورم نمی شه این قدر مادی باشی و بخوای کاله برادر و 

خواهراتو ورداری! توی کارات موفقی، کُرور کُرور پول پارو می کنی. اصالً چه احتیاجی به ارث پدرت داری؟! بابات 

 «آب بیرون بکشی... همین بهترین ارث و میراثه!یه عمر زحمت کشید و یادت داد چطور گلیمتو از 

خانجون، شما درد منو نمی فهمی! اون تیمور از خدا بی خبر که آرزوی مرگشو داشتم، جز یه مشت عقده هیچی واسه »

 «م ارث نذاشت! اگه یه دنیا پول داشته باشم، به اندازۀ یه دست نوازشی که تو بچگی آرزوشو داشتم ارزش نداره!

 «جالت بکش! حاال دیگه مرد شدی، این بچه بازیا چیه درمی آری؟پسر خ»

 «خانجون، این قدر با من چک و چونه نزن. من مرد این خونه م، می گم صالحه وصیتنامه همین امشب باز بشه!»

گیرم که مال و اموالشو به اسم غزل کرده باشه، چه غلطی می خوای بکنی نمک به »صدای خانم جان باال رفت. 

 «روم!؟ح

متن وصیت نامه رو عادالنه عوض می کنیم. اون پیرمرد حواس درست و حسابی نداشت. آخر عمری قاطی کرده بود »

 «و فقط به فکر عزیز راه دورش بود.

تو اشتباه می کنی پسر... بابات اون دختر بیچاره رو از ارث محروم کرده. با اینکه بچه م هیچ گناهی نداشت و یک »

 «از پا خطا نکرد، جلوی چشم همه تون گفت هیچ کوفتی براش نمی ذارم!بار هم دست 

باورت شد خانجون؟ من که باور نکردم. اگه اینا رو نمی گفت که همه مون پررو می شدیم و هیشکی واسه ش تره »

 «خورد نمی کرد! همه تونو با حرفاش سیاه کرد؛ اما من لنگۀ خودشم، کسی نمی تونه رنگم کنه خانجون!

 «موحّدی اینجا چه کار می کنه؟» خانم جان با تعجب پرسید: 

خانم اسکندری، من به امر آقا شهرام وصیتنامه رو آوردم »انگار متوجه حضورش نشده بود! موحّدی آهسته گفت: 

 «خدمت شما.

 «پس ادعا می کنی وصیتنامۀ تیمورخان اسکندری پهلوی توئه؟»

 «حاجی چه موقع این وصیتنامه رو به تو داد؟»که خانم جان پرسید:  صدای باز و بسته شدن در کیف می آمد

آخرین بار که آمدم به عیادتشون، از زیر بالش درآوردن و به من گفتن چیزهایی که قبالً نوشتم، همگی باطل، بَعدِ »

 «مرگم این وصیتنامه رو ببر بده به حاج خانم.

 «اون وقت مثل بلبل واسۀ تو نمک به حروم سخنرانی کرد؟ خوبه که آقا دَم مرگش از زبون افتاده بود...»
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منظورم اینه که با ایما و اشاره حرفاشونو زدن... خب، من دستگیرم شد چی می خوان بگن. »موحّدی به تته پته افتاد. 

 «مدتها بود آقا با حرکت دست و صورت حرفاشونو به من حالی می کردن.

 «، تو وظیفه تو انجام دادی، بذارش رو میز و برو گمشو بیرون!خیله خب»خانم جان خیلی آرام گفت: 

 «معنی این کارا چیه خانجون؟ معلوم هس چتونه؟ موحّدی چه تقصیری داره؟»شهرام به صدای بلند پرسید: 

خفه شو پسرۀ نفهم! شیرمو حرومت می کنم! اگه توی این کلک دست داشته باشی! این وصیتنامۀ قالبی پیش من می »

 «ه تا با خط تو مقایسه ش کنم و تکلیفتو روشن کنم! وای به حالت اگه ریگی به کفشت باشه!مون

 «دیگه داری شورشو درمی آری مادر!»شهرام دست و پایش را گم کرده بود؛ اما، مثل همیشه، از تک و تا نمی افتاد. 

درد وکالت نمی خوره. هر دوتون بیرون! خفه شو به من نگو مادر! از اولش هم پالونت کج بود! این مرتیکه هم به »

 «موحّدی، دیگه نمی خوام ریختتو ببینم! حساب کتابارو تحویل بده، بزن به چاک! هِری...

صدای باز شدن در اتاق خانم جان که آمد. پچ پچ و صدای قدمهای سنگین شهرام و موحّدی توی راهرو پیچید. 

م راست می کرد، تنها صدای غم انگیز پیچیده در ساختمان بود. سکوت و بعد صدای گریۀ خانم جان، که مو به تن

 وسوسه شدم بروم از خانم جان دلجویی کنم؛ اما نیرویی ناشناخته و مرموز جلودارم شد.

از پله باال رفتم. پشتم خیس عرق بود. با احتیاط و پاورچین راهرو را طی کردم و نزدیک به سرسرا، نجوای شهرام و 

م. به پشت در آشپزخانه خزیدم. صداها نامفهوم بود؛ انگار موحّدی عصبی بود و شهرام داشت موحّدی را شنید

دلداری اش می داد. موحدی که رفت، شهرام روانۀ اتاقش شد. و من فرصت پیدا کردم از پله ها باال بروم. لباسهای 

بودم. جسمم سرمازده شده بود و از خیسم را درآوردم. نفهمیدم باران می بارید یا من از شدت ناراحتی عرق کرده 

درون گُر گرفته بودم. باور اینکه شهرام به خاطر پول همه کار بکند، چندان سخت نبود، اما بی اعتمادی او به تصمیم 

پدر نگرانم می کرد. با اینکه جلوی چشمش پدر را در گور گذاشته بودند. کینه و نفرتش نسبت به او تمامی نداشت و 

 عقده های دوران کودکی اش بود! هنوز هم حمّال

چراغ حیاط چند بار خاموش و روشن شد. موحّدی وارد حیاط شده و نزدیک به در بود که از پشت شیشۀ بخار گرفته 

به او خیره شدم. هنگاه خروج از در حیاط، لحظه ای در چارچوب ایستاد، برگشت و طوری به حیاط نگاه کرد که انگار 

ترک می کرد! همه جا را سکوت فراگرفته و درونم انقالبی عظیم به پا شده بود. دلیل ناراحتی  برای همیشه خانۀ ما را

و دلخور بودنم را نمی دانستم و بیشتر نگران وضع روحی شهرام بودم. هوا داشت روشن می شد و خواب از سرم 

 بود! پریده بود. فکرم بدجوری مغشوش بود. از حرفهایی که شنیده بودم، تمام بدنم داغ

با طلوع آفتاب، بر روی تخت دراز کشیدم. هنوز چشمم گرم نشده بود که ساعت زنگ زد. خستۀ روحی و جسمی 

بودم؛ اما ماندن در خانه به جز هجوم افکار وحشتناک نتیجۀ دیگری نداشت. طوطی داشت از پله ها باال می آمد که 

 «ی صادق کجاس؟طوطی، چرا اومدی باال؟ راست»بلند شدم در را باز کردم. 

 «خوابیده، کاری داری ننه؟»

 «بفرستش باال کارش دارم.»

رنگ طوطی پرید. از پله ها که پایین رفت، لباس عوض کردم و منتظر نشستم. زودتر از آنکه احتمال می دادم، صادق 

 «زود بیا تو.»آمد. در را باز کردم و گفتم: 

ی که نمی دانست با او چه کار دارم، پشت در ایستاد. رفتم کنار صادق که رنگش پریده و سرش پایین بود، در حال

پنجره و پشت به او ایستادمو تا سر حد جنون عصبانی بودم و علت آن همه اضطراب، وسوسه های پنهانی صادق بود. 
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ه حرفام حکماً دیشب تا صبح بیدار بودی خانم دکتر... متوجه شدی ک»لب باز کردم از او گله کنم که پیشدستی کرد: 

 «بی راه نبود!

انگار همۀ خون بدنم در زیر پوست صورتم جمع شده بود و گُر گرفته بودم، برگشتم، دیدم چشمهای گِردِ از حدقه 

بیرون زده اش را خُمار کرده است و دارد لبخند می زند. لبهای قلوه ای قرمز رنگش دوباره داشت باز می شد که 

که شده، مغزتو به کار بنداز، گوش کن ببین چی می گم. دیگه نه به من تلفن می برای یک بارم »حرفی بزند. گفتم: 

 «زنی، نه خبرچینی می کنی! روشن شد؟

 «اما من...»

حرف زیادی نزن صادق، من خونواده مو دوست دارم و بهشون احترام می ذارم. مهم نیست چه کار می کنن و چه »

! اصالً به تو چه مربوط که کاسۀ داغ تر از آش شدی؟ یه کار نکن همه چی اتفاقی می خواد بیفته و کی مالمو می خوره

رو به خانجون بگم تا دُمتو بگیره و از خونه پرتت کنه بیرون! حداقل به فکر آبروی مادربزرگت باش! حاال هم مثِ 

 «بچۀ آدم برو یه چند روزی جلوی چشمم نیا که اعصابم به هم ریخته س!

 ..«اما خانوم دکتر شما.»

 «من چی؟ همین دیشب که به حرفت گوش کردم، برای یه عمر غم و غصه تو دلم افتاد!»

صورت جوان و استخوانی صادق به شکلی عجیب تغییر حالت داد. رنگ به چهره نداشت و چین و چروک دور 

برود. در را پشت  لبهایش به لرزه افتاده بود. خواست حرفی بزند که در را باز کردم و مجبور شد از اتاق بیرون

سرش به هم کوبیدم و چند بار نفس عمیق کشیدم. علت آن همه کالفه بودنم کامالً مشخص بود. با آنکه شهرام را 

بهتر از خودش می شناختم، باور اینکه تنها به منافع مادی خودش اهمیت دهد و دیگران را در نظر نگیرد، در ذهنم 

 نمی گنجید.

اخلی بدنم داشت از راه گلویم، از حلقم بیرون می زد. طوطی از پایین پله ها فریاد زد: انگار معده و همۀ اعضای د

 «چاییت سرد شد غزل!»

کیف و مدارکم را برداشتم و از پله ها پایین رفتم. در اتاق شهرام نیمه باز بود. کنجکاو شدم و رفتم از الی در نگاه 

مرتب است. طوطی داشت نان سنگک داغ می کرد و بوی  کردم. دیدم رختخوابش دست نخورده و اتاقش کامالً

 «شهرام کِی رفت؟»نیمرو در همه جا پخش بود که به آشپزخانه رفتم و پرسیدم: 

 «بیرون نرفته... برم صداش کنم که خواب نمونه؟»طوطی یکباره برگشت، به در آشپزخونه خیره شد و گفت: 

ن لنگان از در آشپزخانه، پشت سرم به سمت اتاق شهرام آمد و به نان سنگک را در سبد بر روی میز گذاشت و لنگا

گمونم دیشب خونه نیومده! یعنی کجا رفته؟ »اتاق شهرام که پا گذاشتیم، به تختخواب او خیره شد و زیر لب گفت: 

 «برم ببینم خانجون ازش خبر داره؟

 «اش پیدا می شه. اگه خانجون خواب بود، بیدارش نکن... هرجا باشه، تا عصر سر و کله»

دلم شور افتاد. مطمئن شدم که شهرام قهر کرده است و تا دعوا و مرافعه راه نیندازد، آرام نمی گیرد. ماندن در خانه 

مشکلی را حل نمی کرد. به آشپزخانه برگشتم و چند لقمه به زور فرو دادم. از در داشتم بیرون می رفتم که تلفن 

 «چطوری خانوم دکتر؟»ونا بود. زنگ خورد. گوشی را برداشتم، م

 «علیک سالم خانوم روان شناس!»

 «برنامۀ امروزت چیه؟»
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 «می رم دنبال کار...»

 «کار پیدا کردی؟»

 «هنوز نه به داره و نه به باره.»

 «ظهر که می تونیم با هم ناهار بخوریم؟»

 «باهات تماس می گیرم.»

آزاد نشد. بدون آنکه بخواهم، مسائل شب گذشته بر روحم اثر منفی  در راه خانه تا درمانگاه فکرم یک لحظه هم

گذاشته بود. اما همین که به درمانگاه رسیدم و آن جمعیت منتظر در پشت اتاقهای در بسته را دیدم، حتی خودم را 

وم دکتر، سالم خان»هم فراموش کردم. دکتر کاشانی که در راهرو بود، به محض دیدن من نیشش تا بناگوش باز شد: 

 «صبح به خیر!

امروز کمکمون »با هم وارد اتاقش شدیم. مدارکم را که بر روی میزش گذاشتم، لبخندی زد و به چشمهایم خیره شد. 

می کنین؟ خیلی سرمون شلوغه. یکی از دکترای عزراییل جواب کرده مون پنچر شده نیومده، دس و بالمون حسابی 

 «بسته س!

دنش متعجب بودم، بر روی صندلی نشستم و هنوز نمی دانستم منظورش از کمک کردن در حالی که از طرز حرف ز

 «کاوه، پاشو، یه مورد اورژانسی!»چه بود که صدای زنی را از پشت سرم شنیدم. 

به همراه دکتر کاشانی از اتاق بیرون رفتم. دخترک جوانی که جلوتر از ما به سمت یکی از اتاقها معاینه می دوید، 

 پایش را بدجور گم کرده بود و شتابزدگی از حرکاتش می بارید.دست و 

 «کجا می برینش؟ چشه؟ تصادفیه؟»دکتر کاشانی فریاد زد: 

 «دکتر ابراهیمی می گه قرنیۀ چشم راستش پاره شده.»

نمی  اتاق عمل کوچک درمانگاه، غیراستاندارد بود و وسایل قدیمی و از رده خارج شده اش به درد جراحیهای حساس

 «روپوش دارین؟»خورد. به محض نگاه کردن به مریضی که چشمش کم مانده بود از دست برود، پرسیدم: 

روپوشو ولش دکتر، دست بجنبون که مجبور »دکتر کاشانی که سعی می کرد خونسرد باشد، آهسته در گوشم گفت: 

 «نشیم چشمشو تخلیه کنیم. فقط دستاتو ضدعفونی کن و بیا سر مریض!

 «سایزامون یکیه، یه روپوش اضافه دارم.»رک جوان لبخندی زد و گفت: دخت

تا دستم را صابون زدم، دخترک پشت سرم بود، باعجله روپوش را پوشیدم و دستکش استریل دست کردم. دکتر 

 «کجایی دکتر؟:»کاشانی فریاد زد 

حدود نیم ساعت طول کشید؛ اما خوشبختانه عملی که باید در ظرف چند دقیقه تمام می شد، با آن وسایل ابتدایی، در 

نتیجۀ عمل رضایت بخش بود. دکتر کاشانی و پزشک دیگری که امیدوار صدایش می کردند، پس از پایان عمل 

 «دستت خیلی فرزه دکتر، ممنون!»سرهایشان را باال آوردند و به هم لبخند زدند. دکتر کاشانی گفت: 

؛ چون هیچ عجله و شتابی در عمل به کار نبرده بودم! داشتم دستکش را درمی گمان کردم دارد سر به سرم می گذارد

 «فرصت نکردم به هم معرفیتون کنم. دکتر امیدوار، خانم دکتر اسکندری همکار جدیدمونه.»آوردم که گفت: 

ق و لبخند دکتر امیدوار با تیپی متفاوت، موی از پشت دم اسبی شده، سبیل از بناگوش در رفته چشمهای مشکی برا

کشدار تحویلم داد و خونسرد از اتاق بیرون رفت. تا پرستار وارد اتاق عمل شد و « خوشوقتم»شیطنت آمیز، یک 
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وارد اینجا که شدی، خیلی »مریض را بر روی صندلی نشاند، دکتر کاشانی نگاه تأسفبارش را به چشمهایم دوخت. 

 «چیه؟عجیب و غریب به در و دیوار نگاه کردی دکتر! موضوع 

 «وسایلتون قدیمیه!»

 «خیال می کنی اینجا کمبریجه خانوم دکتر؟»

 «بهتون بَر خورد؟ من بلد نیستم دروغ بگم.»

 «منم مثل خودتون، دروغگوی خوبی نیستم، بنابراین جوابتونو می ذارم برای یه وقت دیگه!»

شده است، پشت سرش از اتاق عمل بیرون  در حالی که نمی دانستم منظور دکتر کاشانی چیست و از چه چیز ناراحت

زدم. درمانگاه آن قدر شلوغ بود که فرصت نشد با دیگر همکاران آشنا شوم. از نخستین لحظۀ ورودم به یکی از 

اتاقهای معاینه، مشغول به کار شدم و تا بعدازظهر، حتی گذشت زمان را هم فراموش کرده بودم. نزدیک به غروب 

سیاهی می رفت که صدای دکتر کاشانی را از پشت سرم شنیدم. برگشتم، دیدم دو  چشمهایم از خستگی داشت

 «ممنونم دکتر، شما چرا؟»فنجان چای در دست دارد. گفتم: 

 «فعالً آبدارچی نداریم. سلف سرویسی از خودمون پذیرایی می کنیم تا بعد!»

 «هر روز این قدر مریض دارین؟»

 «هم کلی مراجعه کننده داریم.تازه امروز خلوته، نزدیک به شب »

بیسکویت هم داریم؛ اما هیچ روزی توی این خراب شده از ناهار خبری »فنجان چای را از دستش گرفتم. دکتر گفت: 

 «نیس. اگرم بود، وقت خوردنش دست نمی داد!

 «زیاد در بند خوردن نیستم، از پرخوری بدم می آد!»

ون کامالً مشخصه دهن دار نیستین، برعکسِ من که عاشق غذاهای گرم و از اندام ظریفت»دکتر لبخند زد و گفت: 

 «چرب و چیلی خونگی هستم و گیرم نمی آد! راستی دکتر، چند سال خارج بودین؟

 «حدود پنج سال که به اندازۀ یک عمر گذشت.»

 «گمان نمی کنم توی ایران دووم بیارین!»

 «چطور مگه؟»

 «همین طوری!»

بقیۀ همکاران فنجان به دست از در تو آمدند. درمانگاه خلوت شده و فرصت خوبی برای آشنا شدن  دکتر امیدوار و

دوستان، خانم اسکندری تحصیلکردۀ کمبریج، »با همکاران بود. دکتر کاشانی با غرور سرش را باال آورد و گفت: 

ون بمونن، در آینده می تونیم متخصص بیماریها و جراحیهای تَهِ چشم هستند. اگر شانس بیاریم، ایشون پیشم

 «خدمات بیشتری برای مریضامون انجام بدیم.

دختر جوانی که دکتر کاشانی را به اسم کوچک صدا زد، خواهر دکتر کاشانی بود که سنجش بینایی می کرد. غیر از 

کاری داشت دکتر امیدوار، یک چشم پزشک دیگر هم در درمانگاه کار می کرد که آن روز غیبت داشت. روز اول 

 «اگه اهل شب زنده داری هستی، یه شبایی کشیک بمون. البته اجباری نیست!»تمام می شد که دکتر کاشانی گفت: 

 «امشب نمی تونم بمونم، از فردا به بعد هر وقت الزم باشه، می مونم.»

ببخشید که »رق زد و گفت: گونه های دکتر کاشانی، از لبخند رضایتمندانه ای که زد، عمیقاً چال افتاد. چشمهایش ب

خودمونی حرف می زنم، انگار از دوران ماقبل تاریخ با تو آشنا بودم. راستی کجا بودی که یهو پیدات شد؟ تَهِ چهره 
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ت خیلی برام آشناس، اسم فامیلت هم با فامیل یکی از استادهای معروف یکیه! شایدم بشناسیش و فامیلت باشه، 

 «اردشیر اسکندری!پرفسور اسکندری رو می گم... 

چی شد دکتر؟ حرف »آب دهانم بیخود و بی جهت به گلویم جست و چنان رنگم پرید که دکتر کاشانی دستپاچه شد: 

 «بدی زدم؟

به سختی بر خودم مسلط شدم. توی دلم گفتم، یه بار نشد یه جا برم و اردشیر و نشناسن، حتی اون ور آب هم از 

کارت کنه اردی، همین روزاس که برم فامیلمو عوض کنم و از دستت راحت  دستش آرامش نداشتم. خدا بگم چه

 بشم!

شما حرف بدی نزدین، گمان می کنم یه کم »بر نگاهم می کرد که لبخندی تصنعی زدم.  -دکتر کاشانی داشت بر

 «سرما خورد هم.

الباسی زدم. از چهره اش می شد دکتر کاشانی مات و مبهوتِ حرکات شتابزده ام بود که روپوشم را درآوردم و به ج

فهمید که کامالً متوجه دستپاچه بودنم شده است و آن قدر هوش و ذکاوت داشت که بفهمد دارم از پرسش و 

 پاسخهای بعدی اش فرار می کنم!

ادم آمد هم خسته و هم بی حوصله بودم. قرارم با مونا را هم تا دم در منزل اصالً به یاد نیاوردم! وارد خانه که شدم، ی

 که باید با خانم جان تماس می گرفتم و حالش را می پرسیدم!

خانم جان در اتاق عقبی بر روی صندلی لهستانی شکالتی رنگش نشسته بود و قرآن می خواند که الی در را باز کردم. 

پَکَر بود. سالم  از صدای جیر جیر لوالی در سرش باال آمد و از پشت عینک ته استکانی نگاهم کرد. بیشتر از همیشه

خانجون ببخشین، امروز به قدری سرم شلوغ بود که وقت نکردم زنگ بزنم حالتونو بپرسم. صبح هم »کردم و گفتم: 

 «که می رفتم بیرون، شما خواب بودین.

 «بگو اصالً یادم نبود به مادرم بگم کار گیر آوردم!»خانم جان قرآن را بست و گفت: 

 «لی...خانم جان حق با شماست؛ و»
 

 

خیله خب،بعد دوازده ساعت دلواپسی تازه اومدی توضیح می دی کجا بودی!از صبح که چشم وا کردم،تا اذان ظهر ·  

دلم هزار راه رفت.تا اینکه مونا زنگ زد و شماره درمونگاهو ازم خواست و گفت سرکار هستی.صد دفه رفتم اون دنیا 

 "نها زندگی می کنی که بی خبر می ری و برمی گردی؟و برگشتم.آخه دختر خوب،خیال کردی هنوزم ت

نزدیک خانم جان زانو زدم و نشستم.خم شدم و دست چروکیده اش را بوسیدم.لمس انگشتر عقیق قدیمی او،مانند 

حاال دیگه تنها نیستی دخترم،هرجا می خوای "همیشه،آرامم کرد.خانم جان با دست چپش سرم را نوازش کرد.

 "بگو و برو.بری،به مادر پیرت 

چشم خانجون.قربونت برم الهی که مثل فرشته های آسمونی پاک و بی گناهی.دعام کن که خیلی بهت احتیاج "

 "دارم.

 "خدا عاقبتتو به خیر کنه.یه زنگ به مونا بزن...چرا قال گذاشتیش!"

 "باور کن خانجون سرم به قدری شلوغ بود که نفهمیدم چطور شب شد!"

 "د نیس بری سرکار؛اما چرا تو درمونگاه؟آخه دختر خوب،ب"

 "خانجون خواهش می کنم اجازه بدین خودم تصمیم بگیرم کجا کار کنم!"
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 خانم جان طوری نگاهم کرد که فهمیدم از محل کارم راضی نیست!

 چون قایق شکسته ز طوفانم؛

 ساحل مرا به خویش نمی خواند.

 امواج،می خروشند

 امواج سهمگین

 موجآیا کدام 

 اینک مرا چو طعمه به گرداب می دهد؟

 گرداب می ربایدم از اوج موج ها

 درکام خود گرفته مرا تاب می دهد

 فریاد می کشم:

 آیا کدام دست"

 بر پای این نهنگ گران،بند می زند؟"

 ساحل مرا به وحشت گرداب دیده است.

 _لبخند می زند_

 

 6فصل 

 

ی سرگرم کننده و وقت گیر بود که گذشت زمان را پاک فراموش کرده بودم.چشم به کار کردن در درمانگاه به قدر

هم می زدم شنبه می شد و تا بوی حلوای پخش شده با روغن خوش عطر کرمانشاهی در سرسرا می پیچید،دستگیرم 

هدف و انگیزه  می شد پنجشنبه است و صبح روز بعد باید به سر خاک برویم.از اینکه عمرم داشت مثل برق و باد،بی

و بدون هیچ حادثه ای می گذشت و زندگی خالی از هیجانم تغییر نمی کرد،دلخور و ناخودآگاه در انتظار معجزه ای 

بودم تا من و اردشیر را به هم نزدیک کند،یا تکلیفم با حسی که مدتها خوابیده بود و می ترسیدم بیدار شود،روشن 

یی داشت که خالی از هیجان نبود؛اما من همان آدمی بودم که از افراد می شد! درمانگاه هم برای خودش ماجراها

سهل الوصول می گریختم و خودم را در جایگاهی فراتر از آدمهای معمولی می دیدم! با دکتر مدنی،همکار مسنی که 

ج سال خوش مشرب و مهربان بود،احساس نزدیکی می کردم و دور بقیه آقایان پزشک را خط کشیده بودم.پس از پن

دوری از وطن و خانواده و تنها زندگی کردن،پیله ای سخت و خشن به دورم تنیده شده بود و دستیابی به درونم کار 

هر کسی نبود! شماره تلفن محل کارم را به مونا داده بودم و قرار بود یک روز،با هماهنگی قبلی،با هم ناهار 

،او،مثل بچه های دبستانی،لوس بازی در آورد و قهر کرد.مونا بخوریم.اما از همان یک بار که قرارمان فراموشم شد

تنها دوست دوران کودکی و نوجوانی ام بود که اشتباهی به صمیمیتش امید بسته بودم.گرچه از درددل کردن با او 

چیزی عایدم نمی شد،همان گفت و شنود عادی هم بهتر از قطع ارتباط کامل بود.برنامه کاری ام را طوری تنظیم 

کردم که با دکتر مدنی کشیک بمانم.هر روز،با صدها بیمار سر و کله می زدم و وقت سر خاراندن نداشتم.عصر کارم 

کمتر می شد و آخر شب به بعد،کاری نداشتیم به جز آنکه حرف بزنیم و چای بخوریم! همسر و تنها دختر دکتر 

ی،بیشتر شبیه قصه های هزار و یکشب،آخر شب مدنی در خارج از کشور زندگی می کردند. درد دل کردن دکتر مدن

نیمه تمام می ماند و شب بعد،از جایی دیگر شروع می شد.آن قدر مبهوت طرز حرف زدنش می شدم که نمی فهمیدم 
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شب کی صبح می شد! با اینکه کارم هر روز سنگین تر می شد،سرعت گذشت زمان،فرصت فکر کردن به مشکالت 

بود و به همان هم راضی بودم که نفهمم چه به روز احساس درک نشده ام آمده است! ریز و درشت را از من گرفته 

شبهای جمعه کشیک نمی ماندم که صبح بتوانم به سر خاک بروم.از شبی که شهرام رفت و از ترس خانم جان هیچ 

سخ درست و کس نپرسید کجا رفته است،خانه پدری سوت و کورتر شد.چند بار از شاهین سراغش را گرفتم که پا

حسابی نداد.تلفن محل کارش را هم که می گرفتم،کسی خبر نداشت کجاست.تلفن همراهش هم یا خاموش بود یا 

می داد.شهرام از حرف و حدیث خویشاوندان عاصی بود و گزک دست کسی نمی  "پیغامگدر دسترس نیست

کنار قاری قرآن ایستاده و با چند نفر داد.مطمئن بودم جمعه صبح سر خاک حاضر می شود،و همان طور هم شد.او در 

که صورتشان در زیر چتر پنهان بود،پچ پچ می کرد که چشمش به من افتاد.زمین گل آلود،باران تند و سردی هوا 

باعث شده بود تعداد کمی از افراد خانواده بر سر مزار حضور به هم رسانند.چهره های مخفی در زیر چترهای 

ه دور نشناختم.با غزاله زیر بغل خانم جان را گرفته بودیم که ازحال نرود.در مقبره سیاهرنگ بزرگ را از آن را

بزرگ خانوادگی تنها پدر بزرگ دفن بود.خان بابا،از چند سال پیش از رفتنم،وصیت کرده بود در فضای باز دفنش 

ب کرده بود! نم نم باران کم کنند،که قبر پا بخورد و گناهانش بخشیده شود.نمی دانم آن همه اطالعات را از کجا کس

کم به شرشر تبدیل شد.اگر زمین گورستان شیب کافی نداشت،در کنار هر گور حوضچه گلی عمیقی تشکیل می شد 

و امکان نداشت کسی بتواند لحظه ای در آنجا بایستد.خانم جان قدرت ایستادن نداشت.آن قدر غمگین بود که 

ا نباشد.به قبر خان بابا که نزدیک می شدیم،زانوهایش خم شد و سر برایش فرقی نمی کرد،زمین گل آلود باشد ی

خاک،طاقت نیاورد،بر روی گل و الی پهن شد.صدا از هیچ کس در نمی آمد،عمه اعظم پیش از ما رسیده و توی بغل 

گین فرشید و فرزام از حال رفته بود.نینا بی صدا اشک می ریخت و عمو عباس بغلش کرده بود،آن قد دلمرده و غم

بودم که حواسم حتی به خانم جان هم نبود.سر و صورتهای محو در بخار دهان را مشکل می شد شناخت.در میان 

چهره های بخار گرفته که در زیر چترهای سیاهرنگ بزرگ داشتند اشک می ریختند،چشمم به زن عمو و سارا و 

ند ایستاده بود که صورتش دیده نمی شد.از دخترش شقایق افتاد که به قبر زل زده بودند.پشت سرشان مردی قد بل

خط اتوی شلوار و هیکل استخوانی درشتش حدس زدم اردشیر است،که به عمد در زیر چتر پنهان شده است.شاید 

هم دلش نمی خواست چشمش به چشم من بیفتد! همان لحظه انگار وزنه ای سنگین بر روی قلبم افتاد و نفس 

ن بر روی گل و خاک نشستم،صورت خانم جان مثل برف سفید شده بود؛انگار کشیدنم سخت شد.در کنار خانم جا

روح در بدن نداشت.همه به مالحظه او،از شیون و زاری خودداری می کردند.تنها صدای قاری قرآن و شرشر باران به 

اردشیر رفته و گوش می رسید.حتی کالغها هم از النه در نیامده بودند.سرم بی اراده باال آمد.شهرام به زیر چتر 

اردشیر زیر بغلش را گرفته بود.وقتی نشستم،زیر چترها را دیدم.چشمم که به صورت اردشیر افتاد،لرزه بر اندامم 

افتاد.پس از آن همه سال دوری،دلم داشت می ترکید و آرزو داشتم کسی آنجا نبود و من می توانستم با او حرف 

فه ام کرده بود.در یک لحظه که چشممان به هم افتاد،اردشیر بزنم و درددل کنم.هیجان دیدنش،مثل همیشه،کال

چشمهایش را بست و سرش را خم کرد.ناگهان بغضم ترکید و همه به گریه افتادند.خانم جان از بی تابی من هیجان 

د و زده شد،جیغ کشید و از حال رفت.ولوله ای عجیب و مرموز در میان افراد خانواده افتاد.قاری قرآن صلوات فرستا

نثار روح پدرم و همه در "بلند شد.شهرام و اردشیر به او نزدیک شدند و پول کف دستش گذاشتند،شهرام فریاد زد:

 "گذشتگان صلوات بلند ختم کنین!
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بارون "صلوات دسته جمعی افراد،تنم را لرزاند؛اما بیشتر از دیدن اردشیر به هیجان آمده بودم.شهرام گفت:

 "برف و تگرگ هم بیاد،تا ترافیک سنگین نشده،فاحه بخونید و بلند شین. شدیده،هوا هم سرده،ممکنه

 "غزاله کجاس؟"نفهمیدم کی سوار بر خودروی شهرام شدم.سرم بر روی شانه مونا بود که چشمهایم باز شد.پرسیدم:

 "بگیر اشکاتو پاک کن! غزاله با خانجون رفتن تو ماشین اردشیر."مونا دستمال کاغذی به دستم داد.

از پشت شیشه بخار گرفته چیزی معلوم نبود.چند دقیقه ای طول نکشید که شهرام پشت فرمان نشست و رامین در 

کنارش.به خانه که رسیدیم؛بساط ناهار آماده بود و سفره ها پهن.چند نفر آشپز و مستخدم غریبه توی حیاط خلوت 

از پله ها باال رفتم.به پاگرد نرسیده بودیم که رامین داشتند غذا می کشیدند.حالم بدجور گرفته بود.مونا کمک کرد 

 "مونا تنهاش نذار،نمی خواد بیای پایین،کمک کن زیاده."پشت سرمان حاضر شد و آهسته گفت:

بی اراده برگشتم و به رامین خیره شدم.موهای جو گندمی اش خیس آب بود.نگاهش غمگین تر از همیشه بود و 

 "چرا وایستادی؟بریم تو اتاقت."چشمهایش برق می زد.مونا گفت:

هنوز رامین توی پاگرد بود که مونا در اتاقم را بست.بر روی تختم دراز کشیدم.چشمهایم به سقف اتاق خیره بود و 

گریه مجالم نمی داد که متوجه نگاههای متعجب مونا شدم.فرصت خوبی برای خالی کردن عقده های باز نشده اخیر 

چته غزل؟تازه "ونا مانع از ترکیدن بغض و رها شدنم می شد.مونا آمد لب تختم نشست.دست داده بود؛اما حضور م

یادت افتاده که بابات مرده؟منطقی باش،تو از همه خواهر برادرات بزرگ تری باید به اونا دلداری بدی!چرا وا دادی 

 "دختر؟!

زش خنجر به قلبم زده بود.با هر دو هیچ کس در آن لحظه نمی توانست دردم را بفهمد.دیدن اردشیر و نگاه مرمو

بسه دیگه!حالمو گرفتی...می دونی چند ساله من و "دستم صورت مرا پوشاندم.مونا بلند شد و به سمت پنجره رفت.

 "رامین بی پدر شدیم؟یه کم به فکر خانجون باش!

د.مونا دوباره آمد بر لب معلوم نبود آن همه اشک کجا بود که هرچه سعی می کردم بر خودم مسلط باشم،بند نمی آم

به خودت مسلط باش غزل...معلوم هس یهو چت شد؟اون "تختم نشست.دستهایم را از روی صورتم برداشت و گفت:

 "پایین همه منتظرتن.

 "کسی منتظر من نیس...تو هم بهتره پاشی بری پایین.نترس،حالم خوبه."

 "پاک افسرده شدی و خودت خبر نداری!"

دست مونا،بلکه از دست خودم که آنطور برآشفته بودم.بلند شدم،نشستم و به مونا خیره نگاه  عصبانی شدم.نه از

 "یه بار دیگه روانکاویم کنی و دکتر بازی در بیاری،کالمون می ره تو هم!"کردم:

اوه...!چه خبرته؟نوبرشو آوردی! مگه چی گفتم که مگسی شدی؟اصال تو یه چیزیت هس...خیال می کنی خرم که "

 "دای عذادارا رو در می آری؟ا

بهترین کار،سکوت بود.بر خالف لحظات پیش،حالم از ریختش به هم می خورد و وجودش اعصابم را به هم ریخته 

بود.دلم می خواست تنها می شدم و یک دل سیر گریه می کردم.مونا اخم آلود،با چشمهای گرد و حالت نگاه 

ا،پاشو برو پایین! می خوام تنها باشم...خواهش می کنم سر به سرم مون"مضحکش به صورتم زل زده بود که گفتم:

 "نذار!

روز شنبه،ساعت یک "مونا با خونسردی بلند شد و به سمت در رفت.به میان چهارچوب در که رسید برگشت و گفت:

 "بعداز ظهر،کافه نادری،یادت نره،فردا منتظرتم.
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مد.خودم را جمع و جور کردم.تا عمو عباس وارد اتاقم شد،بلند از در که بیرون رفت،صدای پچ پچش با عمو عباس آ

 "چرا پایین نیومدی عمو؟"شدم و از تخت پایین آمدم.خان عمو در را پشت سرش بست و پرسید:

سرم پایین بود که آمد در کنارم ایستاد.عمو بوی پدرم را می داد.سرم خود به خود بر روی سینه اش سر خورد و 

می دونم دلت از هزار جا "انه هایم حلقه شد.نوازشم کرد و گریه کردم.عمو پیشانی ام را بوسید:دستهایش به دور ش

 "پره عمو،یه کم صبور باش،مرگ حقه،غافله پس و پیشیم و همه مون رفتنی هستیم.

عمو حرف می زد و از مرگ پدر می گفت و من،غرق در عوالمی دیگر،بی قرار از برگشت خاطرات گذشته 

 "منو ببخشین عمو جان،نمی تونم جلوی گریه مو بگیرم."م:بودم.گفت

می فهمم عمو...می دونم هزار جور فکر و خیال تو سرته،به جون عزیزت قسم،از روزی که دیدمت،یک شب هم سر "

 "راحت رو بالش نگذاشتم.رفتنت مصیبت بزرگی بود...حاالم که برگشتی...

کننده ای قرار گرفتم.به چشمهای درشت سیاهرنگش خیره  با جمله نیمه تمام عمو در سرگردانی بیچاره

برگشتم چی شد؟چرا حرفتونو قطع کردین؟یعنی نباید جنازه پدرمو می دیدم؟خیال کردین رفتم که دیگه "شدم.

 "برنگردم؟

ی نم"انگار همان لحظه اردشیر داشت نگاهم می کرد.عمو هاج و واج از حرکات و رفتار عجیب و غریبم بود که گفتم:

 "دونستم برگشتنم مایه دردسره!

 "منظورمو نگرفتی عمو!"

 "از روزی که برگشتم یه لحظه هم آرامش نداشتم.آشنا و غریبه طوری نگاهم می کنن که انگار از کره ماه اومدم!"

خان عمو رفت،بر لب تختم نشست.منتظر بودم حرفی بزند؛اما او سرش را پایین انداخت و سکوت کرد.در کنارش 

عمو جان شباهت شما به پدرم،توقعمو باال برده.بعد از مرگ خان "ستم.سرم بی اراده بر روی شانه اش رفت.نش

بابام،شما تنها تکیه گاه قابل اعتماد من هستین.خواهش می کنم به من بگین در نبودم چه اتفاقی افتاده که همه عوض 

شده! خانجون منزوی شده و از اتاقش در شدن! هیچ کس سر جای خودش نیست،خونه مون بدجوری هرکی هرکی 

 "نمی آد.شاهین تو هپروته.شهرام هم یه یاغی یه تمام معنا شده...تنها کسی که گاهی گداری می بینمش،ننه طوطیه!

سر عمو باال آمد.وقتی نگاهم کرد،مژه هایش نمناک بود.لبهای کلفت سیاهرنگش می لرزید و نگاهش با همیشه فرق 

برد،فندک و قوطی سیگارش را در آورد،یک نخ سیگار در گوشه لبش گذاشت و فندک  داشت.دست در جیبش

کشید.صورتش از پشت پرده ای دود خاکستری رنگ،مرموزتر از همیشه به نظر می رسید.چند پک غلیظ او فضای 

حاال وقت صغری کبری چیدن نیست دختر،پاشو بریم پایین و دس از لجبازیت "دور سرش را خاکستری کرد.

 "وردار!

 "کدوم لجبازی عمو؟من از شما یه سؤال کردم و شما هیچ جوابی به من ندادین!"

 "بعدا با هم مفصل حرف می زنیم...االنه همه اون پایین نشستن و دارن نقشه می کشن پشت سرمون چی بگن!"

 "موندم و پایین نیومدم؟ برای من مهم نیس بقیه چی فکر می کنن.خیال می کنین دارم لجبازی می کنم که تو اتاقم"

واهلل چی بگم! بچگیت هم خودسر بودی...بدت نیاد عمو،یه جورایی فقط به فکر خودتی و بقیه رو آدم حساب نمی "

 "کنی.اما باید بدونی نصف زندگی ما مال بقیه س!

 "کی گفته من فقط به فکر خودم هستم؟البد اینم از توهمات اردشیره!"
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به تو حرف نزده که بد و خوبتو گفته باشه.پسر من بی کار نیس که پشت این و اون حرف  اردشیر با هیشکی راجع"

 "بزنه!

 "عمو،من باید بفهمم چرا همه دشمن خونی من شدن!"

دستهای مهربان عمو به البه الی موهایم رفت و پس از مدتها،احساس آرامش کردم.همان طور که داشتم نرم نرم 

داداش خدا بیامرزم آخر عمری پوست زن و بچه شو "لطیف لذت می بردم،عمو گفت:اشک می ریختم و از آن حس 

 کند...یه کاری کرد که هیشکی از مردنش ناراحت نشه!

 

 

 "خانجون بدبخت بیشتر از همه مصیبت کشید.·  

 "اونا که رابطه ی خوبی داشتن!"

 "ن که دو کلوم درددل کنن.هر چی بود، بین خودشون بود و هیشکی رو داخل آدم حساب نمی کرد"

 "بابا، مهمونا سراغتو می گیرن، نمی خوای بیای پایین؟"صدای اردشیر از پشت در اتاق آمد و حالم دگرگون شد. 

دست و صورتتو بشور بیا پایین. فرصت "دلم داشت زیر و رو می شد که عمو برخاست، فرق سرم را بوسید و گفت: 

 "جله نکن.زیاده. با هم حرف می زنیم عمو ع

تا به خودم جنبیدم، عمو و اردشیر از پله ها پایین رفته بودند. خونسردی همیشگی اردشیر که یک عمر رنجم داده 

بود، باز هم کالفه ام کرد. پس از آن همه سال جدای از او، برای نخستین دیدارمان چه تصورانی که نکرده بودم! اما 

  تیاق دیدارش پَرپَر می زدم!انگار فقط من بودم که از بی قراری و اش

غزل، چرا تو اتاقت بست نشستی؟ همه دارن پچ پچ می کنن. خانجون و عمه "چند لحظه بعد غزاله به سراغم آمد. 

چند بار پرسیدن غزل کجاس! گفتم یه کم حالش خوب نیس؛ اما هیشکی حرفمو باور نمی کنه. همه خیال می کنن 

 "!چون اردشیر اومده، رو نشون نمی دی

غزاله، باور کن حوصله ی دیدن هیچ کدومشونو ندارم! نمی فهمم تا کی این برنامه ی سر خاک رفتن و برگشتن و "

 "بخور بخور ادامه داره!

 "تا بوده همین جور بوده... اگه نیان و نَرَن که در خونه بسته می شه!"

ا متلک پشت متلک می پرونه. منم حوصله ی حوصله ی هر کسی رو دارم جز عمه اعظم. یا چپ چپ نگاه می کنه، ی"

 "جواب دادن ندارم!

 "توقّعت باالس دختر... فکر مادرمون باش!"

 "شاهین کجاس؟"

 "دورو بر نیا می پلکه و موس موس می کنه."

 "البد دوستش داره! نمی فهمم چرا به پر و پاش می پیچین! خب جوونه بایدم دور و بر دخترا بپلکه!"

اینکه فرهنگ ایرونیارو پاک فراموش کردی! یعنی پنج سال دوری این قدر از سنتای ایرانیا دورت  دختر، مثل"

 "کرده!؟

 "گمان می کنم بیخودی سر به سرش می ذارین... خودش عقل داره و خوب می دونه چه کار کنه!"

 "قط به فکر سرگرمیه!خیال کردی... داداشِ هالومون دختر ندیده س. نینا هم یه جو عقل تو سرش نیست، ف"

 "همه ی مهمونا اومدن؟"
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اینا که "غزاله موهایم را به پشت گوشم زد و قطره های خشک شده ی اشک بر روی گونه هایم را لمس کرد. 

 "مهمون نیستن، همه خودمونی هستن. بیا پایین که همه از خوشگلیت انگشت به دهن بمونن!

اسه ی من و تو بشه. هر چی باشم، به اندازه ی تو خوب و خانوم خوشگلی واسه ی کسی نون و آب نشده که و"

 "نیستم!

 "امید که دایم بِهِم می گه ایکبیری!"

 "باور نمی کنم این حرف از دهن امید دربیاد."

 "هیچ کس نمی دونه با چه عفریتی دارم زندگی می کنم!"غزاله آه کشید. 

 "چرا ازش جدا نمی شی؟"

 "وا نمی کنه... برگردم توی این خونه، بدبخت تر می شم... شهرامو که می شناسی!جدا شدن دردی ازم د"

 "آره؛ اما این جوری زندگی کردن کار ساده ای نیست!"

 "غصه ی منو نخور، صبح تا شب تنهام، دو سه ساعت شبهارو هم یه جوری تحمل می کنم!"

 "من می رم پایین."بر روی لبهایش نشست و گفت: داشتم به تفاوت طرز فکرمان فکر می کردم که خنده ی تلخی 

غزل خوابه عمه جون؟ از سر خاک برنگشته رفت باال قایم "از پله ها که پایین رفت، صدای عمه اعظم را شنیدم. 

 "شد؟

 "داره لباس عوض می کنه، می آد خدمتتون!"

ناشاد و دل غمینگم، ادا اطوارهای عمه  حوصله ی مراسم و آیینهای دست و پاگیر آن چنانی را نداشتم با روحیه ی

برایم تحمل ناپدیر بود. از آن همه رنگ و ریا و ظاهرسازی کالفه بودم و دلم برای کمی صداقت تنگ شده بود. اگر 

همه بدون رودربایستی حرف دلشان را به هم می زدند، نکته ی ابهامی باقی نمی ماند و همه تکلیف خودشان ر در 

تند. محبت و مهربانی جای تشریفات دست و پا گیر را می گرفت و لبخندها ساختگی نمی شد. بی مقابل هم می دانس

صبرانه به دنبال محرمی می گشتم که دردی از دلم بردارد؛ اما انگار همه غریبه هایی بودند که تظاهر می کردند 

 دلسوزند و از رفتارشان بدتر عصبی می شدم.

می کشیدم و در ژرفای عدسی چشمهایم به دنبال خود از دست رفته ی گمشده ام  جلوی آینه داشتم موهایم را برس

می گشتم. سرگردان و غریبه با خود، آه کشیدم و برس از دستم رها شد. موهایم را پشت سرم جمع کردم. دورم که 

رت رنگ می ریخت، با لباس مشکی یکدست تو چشم می زد. لباس آستین بلند با یقه ی کیپ تا کیپ بسته، صو

پریده ی بدون لبخند، نگاه بی فروغ و بی معنی، بیشتر شبیه به مجسمه های مومی بودم تا انسانی که از درون زنده 

 است و دارد نفس می کشد!

از خلوت و آرامش اتاقم دل کندم و با هول و والی دیدن دوباره ی اردشیر از پله ها پایین رفتم. از صدای بسته شدن 

اکت شدند و سرها باال آمد. سینی چای در دست اردشیر بود و شهرام بشقاب حلوا را دور می گرداند در اتاقم، همه س

که به هال رسیدم. عمه اعظم که در کنار فرشید نشسته بود، به محض دیدن من لبخند از روی لبهای صورتی رنگش 

اعظم هر لحظه بلندتر می شد. البه  محو شد. از دور سالم کردم، جلو رفتم و دستش را بوسیدم. صدای گریه ی عمه

قربون موهای طالیی قشنگت عمه جون! بمیرم الهی که "الی شیون و زاری ناگهانی اش حرف می زد و گله می کرد. 

پوست و استخون شدی! از دوری بابات آب شدی؟ خب زودتر می اومدی! عمه ت بمیره و چشاتو گریون نبینه. 

 "نو یتیم کرد!قربون بابات برم که رفت و همه مو
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الهی فدای قد و باالی سروِ خرامونت بشم! روز به روز "میان حرفهایش وقفه افتاد. نفس تازه کرد و ادامه داد: 

 "خوشگل تر می شی... یعنی اون ور آب این قدر خوش می گذره عمه؟

تحویلم می گرفت؛ انگار  از حرفهای ضد و نقیض عمه متعجب بودم و حواسم به اردشیر بود که نه نگاهم می کرد، نه

 "غزل، خانجون دوباره رفته تو اتاقش، برو بیارش بیرون!"نه انگار من آنجا بودم! شهرام جلو آمد و آهسته گفت: 

 به همراه عمه از راهروی پشت ساختمان عبور کردم و نزدیکِ اتاق خانم جان،

تر خانم، ناسلومتی جانشین خان داداشمی، سر اخ"صدای ناله هایش را شنیدم. عمه در نزده تو رفت و فریاد زد: 

 "برگردوندم اومدی تو اتاقت؟ سَرِ بابای من اینجا چاله که تا غافل می شیم می چپی تو اتاق؟!

خانجون، پاشو "خانم جان بر روی سجاده کف اتاق پهن بود. جلو رفتم، کف اتاق نشستم و در آغوش گرفتمش. 

 "بریم بیرون، مهمونات منتظرن.

 "مهمونای تیمور خانن! تیمور خان کجایی؟ چرا نمی آی از مهمونات پذیرایی کنی؟!"نم جان فریاد زد: خا

به اصرار عمه و متلکهای آبدارش، خانم جان بلند شد. گوشه ی سجاده اش را بر روی مهر جانمازش انداخت و اشک 

بود، با پنج انگشت استخوانی اش لمس چشمش را پاک کرد. تسبیح شاه مقصود سبزرنگ پدر را که به دور گردنش 

اعظم خانوم، شما خودت بزرگ تر همه ای... "کرد و تسبیح عقیق خودش را از کف اتاق برداشت. زیر لب غر زد: 

 "جانشین داداشت خودت هستی، منو می خوای چی کار؟ برو هوای مهموناتو داشته باش!

تو دندون سَرِ **** بذار، مهمونات که رفتن سر خونه هر چی باشه زن داداش، شما صاب مجلسی. این چند ساع"

 "زندگیشون تا دلت می خواد تو این اتاق بمون و زار بزن!

از راهرو رد می شدیم که رامین و فرزام، دو یار همیشگی، همکار، همدل و همزبان در گوشه ای دنج از راهرو 

ی حیاط ایستاده بود، به محض شنیدن صدای عمه، ایستاده بودند و آهسته گپ می زدند. رامین که رو به پنجره 

 "خانجون حالتون بهتر شد؟ غزل، کمک نمی خوای؟"حرفش را قطع کرد، برگشت و پرسید: 

 "خیلی وقته اومدم!"فرزام جلو آمد و رسیدن به خیر گفت. لبخند زدم و گفتم: 

 "شرمنده دختر دایی، سفر بودم."

 "قیه تنبل بودم، تو گوشام پنبه بود نفهیمدم اومدی!بهانه نیار، بگو مثل ب"رامین گفت: 

وارد سالن که شدیم، مهمانان به احترام خانم جان بلند شدند و ایستادند. شهرام رنگ به رو نداشت. جلو آمد، دست 

ان خانم جان را ببوسَد که خانم جان دستش را کشید و رو برگرداند. نگاه کنجکاو عمه اعظم را ندیده گرفتم. خانم ج

غلیظ به جمع حاضر گفت و رفتیم باالی سالن نشستیم. غذا از گلوی همه پایین رفت به جز من  "خوش آمدین!"یک 

و خانم جان. به هر طرف سر می چرخاندم اردشیر را می دیدم که خونسرد ایستاده بود و توجهی به من نداشت. 

کردند و قاری شروع به خواندن سوره الرحمن سفره که جمع شد، چراغها را خاموش و شمعهای سیاهرنگ را روشن 

کرد. دلم بدجور گرفته وبد، غَصّه ی مرگ پدر از یک طرف و کوه غمِ از دست دادن اردشیر از طرف دیگر از درون 

 روحم را آزرده بود.

. یک سرم خود به خود باال آمد. چهره ی اردشیر، از پشت پرده ی اشک چشمم، شفاف تر از همیشه به نظر می رسید

لحظه که داشت نگاهم می کرد، متوجه شدم و خودم را باختم. انگار حس نداشتم و هر چه توان در بدنم بود با همان 

یک نگاه از درونَم پر کشید. حسی غریب قلبم را فشاری نامحسوس می داد که ناخودآگاه گرم می شدم. صدای 

فاده از تاریکی سالن چشم از من بر نمی داشت. از اینکه در شیون و زاری اطرافیانم در هم آمیخته بود. اردشیر با است
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زیر ذره بینِ نگاه برزخی اش قرار گرفته بودم، حرص می خوردم؛ اما کاری از دستم بر نمی آمد. دو تا دستهایش در 

و نه  جیبهای شلوارش، به دیوار پشت سرش تکیه داده بود. دلم نمی آمد حتی از همان نگاه مرموز که نه دلچسب بود

حس خوبی به من می داد، چشم بردارم. تاریکی وسوسه ای کالفه کننده در سرم انداخته بود که او نیز دارد به من 

 فکر می کند!

 آن شب تا صبح نخوابیدم!

 

 گردبادم در دشت، برگ پاییزم، در پنجه باد.

 بی تو سرگردان تر، از نسیم سحرم.

 اشکم، -، بی تو از نسیم سحر سرگردان، بی سر و سامان

 دردم،

  آهم.

 آشیان برده ز یاد، مرغ درمانده به شب گمراهم.

  بی تو خاکستر سردم، خاموش،

 نتپد دیگر در سینه من، دل با شوق،

 نه مرا بر لب، بانگ شادی!

 بی تو دیو وحشت

 هر زمان می دَرَدَم

 بی تو احساس من از زندگی بی بنیاد،

 گریها هر دمو اندر این دوره بیداد

 کاستن،

 کاهیدن،

 کاهش جانم،

 کم کم.

 چه کسی خواهد دید،

 مُردنم را بی تو؟

 بی تو مُردم،مُردم.

  من به خود می گویم:

 چه کسی باور کرد "

 جنگل جان مرا

 "آتش عشق تو خاکستر کرد؟ 

 بادِ کولی، ای باد!

 تو چه بی رحمانه،

 شاخ پربرگ درختان را عریان کردی؛
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 و جهان را به سموم نَفَسَت ویران کردی

 بادِ کولی تو چرا زوزه کشان،

 همچو اسبی بگسسته عنان،

 سُم فرو کوبان بر خاک، گذشتی همه جا؟

 آن غباری که برانگیزاندی،

 سخت افزون می کرد

 تیرگی را در دشت.

 

 

 

  7فصل 

 

رفتم. دکتر کاشانی توی راهرو راه می رفت و به جای کمک  نخستین روز هفته زودتر از روزهای دیگر به درمانگاه

 "سحرخیز شدین خانوم دکتر!  "کردن غر می زد. از کنارش که رد شدم، آهسته گفت: 

شنبه ها شلوغ ترین روز هفته بود. سریع به اتاقم رفتم، روپوش پوشیدم و در را باز گذاشتم تا ظهر یکریز مریض 

هوس چلوکباب نایب کردم، با من  "بعد از ظهر بود که دکتر کاشانی وارد اتاقم شد. معاینه کردم و نزدیک به یک 

 "ناهار می خوری؟ 

همان طور که داشتم روپوشم را در می آوردم تا به جالباسی آویزانش کنم، در حالی که از پیشنهاد دکتر کاشانی 

 "باشه برای یک روز دیگه!  "کفرم در آمده بود، گفتم: 

 "داری می ری بیرون؟  "ابلم ایستاد، لبخند زد و پرسید: آمد در مق

 "با یکی از دوستام قرار مالقات دارم.  "

 "امشب کشیک می مونی؟  "

 "امشب نوبت دکتر مدنیه دیگه، خوب معلومه که می مونم!  "

دنی حال و احوال کنم. دکتر لبخندی مرموز زد و از اتاق بیرون رفت. آن قدر عجله داشتم که فرصت نکردم با دکتر م

به دیدنش بدجور عادت کرده بودم و اگر اتفاقی می افتاد و نمی دیدمش، دلم می گرفت. از نظر بقیه همکاران 

حرفهایش تکراری شده بود؛ اما همان هم صحبتی کسالت بار که توقعی نامعقول پشت سر نداشت، غنیمت بود و 

 شبهای دراز درمانگاه را کوتاه تر می کرد.

لوغی خیابان سرسام آور بود. نفهمیدم چه مدت طول کشید تا به کافه نادری رسیدم. با آنکه سالها می شد از آن ش

منطقه رد نشده بودم، خیابان و مغازه ها را مثل کف دستم وجب به وجب می شناختم. در و دیوار دودزده قدیمی، 

ه ها درخت کریسمس، پر از آت و آشغال رنگ و شیشه های کدر شده از دود و بخار، پشت ویترین بعضی از مغاز

وارنگ و توپهای براق رنگی که به شاخه های درخت آویزان بود، رشته چراغهای یک خط در میان روشنی که قیافه 

بابانوئل خسته از گذر زمان و چرب و چیلی را که بچه های شیطان یک چشمش را نیز در آورده بودند، مضحک نشان 

یشه پیراشکی فروشی خسروی نگاه کردم، دیدم فروشنده هایش تغییر کرده اند. حتی بوی می داد. از پشت ش
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پیراشکی هایش هم با گذشته فرق داشت. از دهان مردم رهگذر مثل دودکش بخار بیرون می زد و دستها در جیبها، 

 ده بود!گردنها فرورفته در یقه های کلفت خزدار، پلکها قرمز و لبها از شدت سرما انگار تاول ز

در کافه را باز کردم، هرم هوای گرم و دود سیگار شیری رنگ شناور در فضای رستوران ناگهان توی دماغم زد. خود 

به خود چند قدم به عقب برداشتم و دوباره جلو رفتم. کافه آن قدر شلوغ بود که سوزن می انداختی پایین نمی آمد. 

انند پیدا کردن سوزن در انبار کاه، سخت به نظر می رسید و اگر دیدن مونا در میان آن همه دود و دم، درست م

 دستش از ته سالن باال نمی آمد و از جا بلند نمی شد، محال بود ببینمش!

 از میان صندلیهای لهستانی به هم فشرده راه باز کردم. تا برسم به انتهای ...

 

 

دّ شدن از میان هر میز و صندلی ، سه چهار جفت چشم به دنبالم کفه چند بار نزدیک بود با سر به زمین بخورم . با ر·  

کشیده میشد . البته ، بیشترشان سنّ خان بابا را داشتند و از سر بی کاری و بی تنوعی نگاهم می کردند .شاید هم هیچ 

نادری یک و چشم چران بودند و یا با کنجکاوی ورود غریبه ای که روزهای پیش ندیده بودند ! کافه خاله زنکی 

مشت مشتری دائم داشت و پاتوق گردهمایی های گروه مشخصی بود . در نتیجه ورود افراد متفرقه و غریبه که برای 

 نخستین بار پا توی رستوران میگذاشتند ، توی چشم میزد .

دم ***** مونا همان میز کوچک دنج قرارگاه همیشگی من در کنج کافه را از قبل رزرو کرده بود . نزدیک او که ش

 "بشین ، خوش اومدی ! "سیگارش را توی جا سیگاری لب پر روی میز چالند ، بلند شد و دستش را جلو آورد 

 "سیگاری شدی ؟ "به جاسیگاری پر روی میز نگاه کردم و پرسیدم :

 "نه بابا یه روزایی گریز میزنم و کارهایی می کنم که اصال توی ذاتم نیس ! "

 "که چی بشه ؟ "

 "خب میخوام خالف عرف و عادت رفتار کنم ..... یه جور فرار از خود حسابش کن ! "

 "مسخره س که آدم بخواد از خودش فرار کنه ، اونم آدمی مثل تو ! "

هر کسی یه وقتایی میبره و از روزمرگی این زندگی مزخرف خسته میشه ! من هم چند روزیه که وا دادم ......  "

 "میخوری ؟بگذاریم . ناهار چی 

 "اشتها ندارم ؛ اما قهوه میخورم . حیفه آدم هوای آلوده اینجا رو تحمل کنه ، اما قهوه ترک مخصوص نخوره ! "

طرز نگاه کردن مونا ناگهان تغییر کرد . چشم هایش پر از اشک شد و دور لب هایش چین و چروک افتاد . آرنج 

یادته شب جمعه ها میاومدیم پیش مسیو فال  "میشد جلو آورد . هایش را روی میز گذاشت و صورتش را تا آنجا که 

 "می گرفتیم ؟

 "یادمه که پول میدادیم و یه کلمه حرف درست و حسابی نمیشنیدیم !"

آره ، اون وقت هفته که سر میشد ، دوباره میاومدیم و پول میدادیم که یه مشت دروغ دیگه تحویلمون بده ...... حاال  "

چیزی ......باالخره توی اون فنجون فسقلی خط خطیت دنبال سر نخی از اردشیر و عشق درک نشده ات تو رو بگی یه 

میگشتی ، اما یکی نبود از من بپرسه دختره احمق تو که دلت واسه هیشکی یکی در میون نمیزنه چرا خودتو لوس 

 "میکنی و فال میگیری ؟!

تفسیرش کنی ! تا حاال شده خودتو زیر ذره بین موشکافانه دانسته خب ، حاال که روانپزشک شدی ، میتونی تعبیر و  "

 "ت قرار بد ی یا فقط بلدی واسه آدمای دیگه الالیی بخونی !
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خب ، به نظر من  "مونا در صندلی چوبی رنگ و رنگ و رو رفته جا به جا شد . ژست متفکرانه به خود گرفت و گفت :

ن میده و انتظار رسیدن به روزهای خوش و پیشامدهای هیجان انگیزی که فال گرفتن یه جور امید به آینده رو نشو

در زندگی اشخاص کمتر اتفاق می افته ! میتونم بگم تا حاال صدها مورد خودکشی دیدم که از پنجاه درصد نجات پیدا 

ای زندگی کرده ها حتی یکیشون هم معتقد به پیشگویی و فال نبودن و اصوال همه شون عقیده داشتن که دنیا ج

 "کردن نیست ، بنابراین یه آدم خوب همون بهتره که خودشو بکشه ، تا اینکه امیدوار به روزهای خوش آینده باشه !

 "که اینطور ! نظریه فیلسوفانه ای بود ، من نمیتونم اظهار نظر کنم ! "

! یادت رفته که دوکتر وادارت تو که روانشناسی سرت میشه  "مونا لبخندی مشکوک زد و با لحنی کنایه آمیز گفت :

کرد تغییر رشته بد ی ! البد خیال می کردی با یه روانپزشک زندگی کردن آخر عاقبت خوبی نداره و آخرش دیوونه 

میشه که زیر جلدت رفت دوباره تو کنکور شرکت کنی ، حتی توی خواب هم نمیدید دختر عموش بره زن یکی دیگه 

 "بشه !

 "ل کافی هستی ! اگه خیرت به کسی برسه !تو یکی واسه همه فامی "

 "راست میگی ..... اه وقت کنم . نمونههای خوبی توی فامیل دارین که همه شون یه جورایو کم دارن ! "

نگاهم به چشمان مونا باعث شد هر دو بخندیم ، پیشخدمت پیر ، قد کوتاه و چاقی جلو آمد و با لهجه نیم بند ارمنی ، 

 "ی میخورین ؟چ "فارسی پرسید :

شناختیش ؟  "مونا دستور قهوه ترک و چند برش کیک کشمشی داد ، وقتی داشت دور می شد ، مونا از من پرسید :

 "فسیل شده ، اما هنوز هم میاد سر کار !

چشمهای مونا در ظاهر به پیرمرد بود و زبانش یکریز کار میکرد ، اما حواسش آنجا نبود . مثل همه کسانی که وقتی 

ا خودشان مشکل دارند ، زیاد حرف میزنند و از این شاخ به آن شاخ می پرند ، چرت و پرت می گفت و از اینکه ب

مادرت چطوره ؟ اون شب که فرصت نشد ببینمش و حالشو  "جوابش را نمیدانم راضی به نظر میرسید ، پرسیدم :

 "بپرسم ..... اصال کجا بود که ندیدمش ؟

خیال می کردم از من حواس پرت تر  "عیت کنده شد ، سرش به سوی من چرخید و گفت :چشمهای مونا از نبود جم

وجود نداره ! دختر کجا سیر می کنی ؟ مامان توی مجلس نبود ، منم سیاهی لشکر بودم و پشت جبهه می پلکیدم ، 

ری کاری از دو روز قبل دم ادای کار کردنو در می اورردم که کسی بهم گیر نده ، فقط رامین بود که با اون همه گرفتا

 "دست شهرام بود .

 "بازم به رامین ، راستی قصد ازدواج نداره ؟ "

یه عفریته به تورش خورده که هستیشو به با د فنا داده . از خودش چند سال بزگتره ، یه کره هفت ساله هم داره !  "

ان زار میزنه ولش کن این زن به درد زندگی زنیکه مثل خون آشام دائم بهش چسبیده و تکله اش میکنه . هر چی مام

نمیخوره ، هواییه ، با هزار تا مرد ناجور اومد و شد داره . پسره خیره سر از این گوش میگیره از گوش دیگه ش در 

 "میکنه !

 "یعنی میخواد با اون ازدواج کنه ؟ "

 "نه که بگیردش تا حاال که نکرده ، اما مطمئنم یه روز زنکه زورش میچربه و خرش میک "

خیلی بدبینی مونا ، از کجا معلوم زن خوبی نباشه ؟ تفاوت سنی و بچه که مورد مهمی نیست ، اصل تفاهم و احساس  "

 "دوتاشونه . رامین خیلی عاقله ، بی خودم پشتش حرف نزن که من یکی تو کتم نمیره داداشت خر بشه !
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یال میکنی اینجام اروپاس ؟ توی کشور جهان سوم ما هر کار خ "مونا سیگاری از کیفش بیرون آورد و آتش زد :

بکنی ، مردم پشت سرت حرف در میارن . میگی نه یه ماه دیگه خبرشو واسه ت میآرم که چقدر پشتت حرف مفت 

 "میزنن !

 "حاال چرا یه ماه دیگه ؟ "

مچین که سیاتو در بیاری حرف و فعال وقت ندارم ، تو هم عزا داری و مردم دورو برت برات دل میسوزونن ، ه "

 "حدیثا شروع میشه . همین که موهات بلونده خودش کلی مساله س !

اگه یه آدم عامی این حرفا رو میزد تعجب نمی کردم .... مونا از تو بعیده که این قدر راحت درباره مردم قضاوت  "

 "بکنی و مثل یه آشغال درباره شون حرف بزنی !

 "ببینم میخوای بگی هنوزم خوشبینی ؟ "ن مونا بیرون زد ،موجی از دود از دها

 "خواهش میکنم درباره اون زن بی انصاف نباش ، حداقل به خاطر رامین بهش احترام بگذار ! "

هنوز مونده تا مردمو بشناسی .... یه مدت بیا توی تمارستان ، دکترا و پرستارا و مریضا و همراهاشون رو ببین ، بعد  "

 "رف میزنیم .با هم ح

مونا ، قبول کن که رامین مرد نا آگاهی نیست ، حتما به اون زن اعتماد داره که باهاش معاشرت میکنه ! به نزع من "

 تو نباید تو کارش دخالت کنی ! اگه حساسیت تو نبود ، مادرتم این قدر مخالف قضیه نمیشد !

 "زرنگی مادر این بوده که اصال تحویلش نگرفته !"

 "در واقع هیچ کدومتون اون زن بیچاره رو نمیشناسین ؟ پس "

 "وقتی با اصل قضیه مخالفیم دیدنش چه فایدهای داره ؟ "

پیشخدمت سینی را باالی سرش گرفته بود و داشت به سمت ما می آمد که پایش به صندلی مونا گیر کرد و نزدیک 

ستش گرفتم . پیرمرد تا بناگوشش سرخ شد و به تته پته افتاد بود سینی برگردد ..... با عجله بلند شدم و سینی را از د

 `ممنونم .... خانم ! ":

با دستمال قطره های درشت قهوه را که کف سینی ریخته بود پاک کرد و شتابزده به میان میز و صندلی های فشرده 

لحظه حس کردم کسی که  خزید . صورت مونا از پشت دود خاکستری رنگ مرموزتر از همیشه به نظر میرسید ، یک

 "مونا تو از کارت راضی هستی ؟ "در مقابلم نشسته ، غریبه ای است که تازه دارم میشناسمش ، پرسیدم:

هیشکی از  "سر مونا در میان دود شناور در باالی سرش گم شده بود. به صندلی تکیه داد و به چشمهایم زل زد . :

اریم که این دنیای مزخرف تموم بشه .... باور کن شبب و روزمو کارش راضی نیست ، همه مون یه جورایی سر ک

 "قاطی کردم . هر روز که تموم میشه شکر میکنم که یه روز به مرگ نزدیک تر شدم !

او مونای شاداب و بذله گوی همیشگی نبود که راه میرفت و سر به سر دیگران میگذاشت . حس می کردم از چیزی 

نی و دلواپسی هایش را پشت نقاب هرزگویی هایش پنهان کند . اما با شناختی که از او رنج میبرد و میخواهد نگرا

این حرفا از دهن تو  "داشتم در کار خود موفق نبود ، به چشمهایش که میکوشید دروغ بگوید خیره شدم و پرسیدم :

ن کنی ، انگار حالت خیلی در میاد !؟! تصورش رو هم نمی کردم آدم بدبینی باشی ! بهتره یه کم خودتو دوادرمو

 "خرابه !

 "غزل روزگار بد جوری داره فشارم میده ، خودم نمیدونم چه مرگمه  "چشم های مونا پر از اشک شد . :

 "خوبه ! دلم به تو خوش بود که میبینم از من دلمرده تری ! "
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یه حرفم را خوردم . او انگار داشت دو تا آرنج مونا روی میز قرار داشت و چنان به چشم هایم زل زده بود که بق "

درونم را میکاوید تا نکته مرموزی کشف کند و فکرم را به انحراف بکشد . پس از چند سال دوستی تنگاتنگی که با او 

 "داشتم فریب ظاهر آراسته و حرف های قلنبه سلنبه اش را نمیخوردم . خونسرد تر از همیشه به صندلی تکیه دادم :

 "م میکنی ؟چیه ؟ بدجور نگا

توی فکرم که با اون همه مردم شناسی و وسواسی که مو الی درزش نمیرفت و همه خیال میکردن بهترین شوهر  "

 "دنیا نصیبت شده ، چطور دلت اومد زندگیتو بهم بزنی !

، همان طور که حدس میزدم ، بر روی نقطه حساس زندگیم دست گذاشته بود . مثل همیشه از او رو دست نخوردم 

چون مثل روز برایم روشن شد که خوردن ناهار و پافشاری برای دیدن آن روز بی جهت نبوده است و مونا به دلیل 

کنجکاوی در زندگی خصوصی ام دعوتم کرده بود ! با آنکه همه چیز بین من و ادوارد تمام شده و برای من اصال مهم 

نکته ای که مرا به گذشته بر میگرداند تعادلم را بهم میزد و  نبود مونا چه عقیده ای دارد و چطور قضاوتم میکند . هر

اضطرابی لحظه ای وجودم را دچار تنش می کرد . او منتظر پاسخ قانع کننده ای بود و من به دنبال واژه های 

دندانشکنی میگشتم تا برای همیشه به کنجکاوی مسخره اش پایان دهم . داشتم نفس عمیق میکشیدم که حس کردم 

 تم کنجکاو ترش کرده .سکو

 "چرا جوابمو نمیدی ؟ رفیقتو محرم نمیدونی ؟! "

تو فکرم که چطور رفاقت گل کرد ! مونا من روی دوستی تو حساب سنگینی باز کرده بودم . بعد از جدا شدن از  "

ای همیشگیت از ادوارد بی اندازه احساس تنهایی می کردم و به هم کالمی با تو احتیاج داشتم که با چرت و پرت ه

اون حالت درم بیاری ! مونا ، من فقط تو رو محرم میدونستم و هنوز هم نفهمیدم چه اتفاقی باعث شد ایمیالمو جواب 

ندی و تلفنام که یکهو قطع شد و همه رو گذاشتم برای روزی که چشمم به چشمت بیفته و رو در رو ازت بپرسم 

 "جریان چی بود ؟!

د شد . حرکات شک بر انگیزش کنجکاوی ام را چنان تحریک کرده بود که یک لحظه حس رنگ مونا مانند گبچ سفی

کردم خواهر دوقلوی او هستم . در حالی که از این حس مشمئز شده بودم خودم را در جایگاهی پست میدیدم ، گفتم 

 "مونا ، بهتره با من رو راست باشی ! ":

 "نظر من منطقی نبود . خب ، یه بار که گفتم ..... طالق گرفتنت از "

منطق من با منطق تو از زمین تا آسمون با هم فرق دارن ، تو جای من نبودی که بفهمی میشه با یه مرد خارجی کنار  "

 "اومد یا نه .

مگه کور بودی که از اول همه چی رو در نظر نگرفتی ؟ غزل تو نفهم نیستی ، یه کاسه ای زیر نیم کاسه ت هس که  "

 "حرف نمیزنی !از گذشته 

دلم داشت زیر و رو میشد و مجبور بودم خونسرد رفتار کنم تا توی ذوق مونا نخورد . به احترام آن همه سال دوستی 

، داشتم رفتار نامعقولش را تحمل می کردم ؛ وگرنه آب پاکی را بر روی دستش میریختم و در یک جمله به او 

گی خصوصی ام شود . یک لحظه شک کردم نکند با اردشیر سر و سری میفهماندم که لزومی ندارد وارد جزئیات زند

دارد که از طالق گرفتنم به وحشت افتاده است ! پس از مدتها تالش برای فراموش کردن آنچه رنجم داده بود ، او 

تلنگری  داشت کاری می کرد که به گذشته بازگردم . از آنکه در مقابلش ادای آدمهای منطقی را در آورده بودم و با

کوچک خیلی راحت روحم را به تالطم انداخته بود برای خودم متاسف شدم . چشم های مونا ریز بود ، ریز تر شد ، 
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میخواهی بگی آشنایی قبلی در  "انگار در حال کشف موضوع مهم و ناشناخته ای بود که چشم از نگاهم بر نمیداشت .

نکن غزل ، همین الپوشونیات باعث شد جوابتو ندم و دور تو خط  کار نبود و همه چیز یهو اتفاق افتاد ؟! منو رنگ

 "بکشم . و اهلل از تو بعیده بی گدار به آب بزنی !

تو به سایه خودتم شک داری دختر .... من و ادوارد بعد از شش مان آشنایی تصمیم به ازدواج گرفتیم . برای یه  "

 "ا خیلی شتاب زده س !دختر ایرونی مدت کوتاهی نیست ، اما برای خارجی ه

 "خب ، اون قدر عجله برای چی بود ؟ "

این قدر سوال پیچم نکن ، ناسالمتی اومدیم تفریح ! از وقتی چشمت به من افتاده رفتی تو فکر که مغزمو داغون  "

 "کنی ؟

 "تو عقیده منو پرسیدی من هم جواب دادم . "

 "بشه . حاال انقدر روده درازی میکنی تا اوقاتمون تلخ "

 "نه جونم ، بگو میترسم زبونتو نگاه نداری پته مو پیش همه رو آب بریزی ! "

 "مونا من هیچ کاری نکردم که بابتش شرمنده باشم ! االنم تصمیم دارم همه چیز رو فراموش کنم ! "

 "باشه اگه دوست نداری وارد جزئیات بشی ، حرفی نزن ! "

 "فتش بدتری ! فرهنگ فکری من و ادوارد زمین تا آسمون با هم فرق داشت .مگه تو میذاری ؟ تو از صد تا م "

 "طبیعه! اینو حتما میدونستی ! "

قبل از ازدواج با من کنار می اومد اما همین که رفتیم زیر یک سقف جنگ و جدال شروع شد . ادوارد از خونه  "

که به خودم آزادی هیچ کاری رو نمیدادم ! اون حتی فراری شد و من مثل دوران مجردیم تنها شدم ؛ با این نتفاوت 

 "سعی نکرد وجود معشوقه اش رو انکار کنه !

کنجکاوی مونا بدجوری تحریک شده بود . رنگ به رنگ می شد و تظاهر به خونسردی می کرد . با شناختی که از او 

ده بود ! او سرش را نزدیک آورد و داشتم خیلی راحت حدس زدم در زیر آن نقاب بی اعتنایی چه انقالبی بر پا ش

 "یعنی تو انقدر خنگی که نمیدونستی همه شون اینکاره ن ؟! "آهسته پرسید :

از این خبرام نیس ..... همون جا هم آدمای معتقد به ارزش های خونواده زیاده ، من گول ظاهر موجه و آروم ادوارد  "

م اون تقصیر نداشت همون که صداقت داشت و کاراشو مخفی رو خوردم . البته حاال که فکر میکنم ، بهش حق مید

 "نمیکرد یه ارزش حساب میشه !

چهره منع هر لحظه به رنگی در می آمد و با هر کالم من تغییر حالت میداد . نگاهش درست حالت منجی پر قدرتی را 

یرم ! خیلی بده که آدم این جور چیزا الهی بم "داشت که دست دراز کرده بود تا از چاه عمیق بدبختی بیرونم بیاورد . 

رو بفهمه ، مرده شور صداقتشو ببرن ، خب اینجام خیلی از مردا یواشکی یه کارایی میکنن ؛ اما به زن و بچه شون هم 

 "میرسن !

 یک بار تو زندگیم زرنگی کردم اونم بیرون اومدن از زندگی نکبتی با ادوارد بود . چون نه میتونستم اخالقشو عوض "

 "کنم ، نه آدمی بودم که با هر مصیبتی بسازم !

مرض  "مونا که کالفه شده بود نگاه آکنده از خشونت خود را به دو فنجان قهوه روز میز دوخت و زیر لب گفت :

 "داشت اومد با تو ازدواج کرد ؟!
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ش خونده بود که باید از اونم این کار رو کرد که انتقام یک عمر زورگویی مادرش رو بگیره .... مادرش تو گوش "

خونواده اصیل انگلیسی هم تیپ خودشون زن بگیره ! البته همه ش می گفت عاشقم شده ! ؛ اما من باور نکردم . یعنی 

با کارایی که اون می کرد . بعید میدونستم اصال معنی عشق رو فهمیده باشه . برای اون یه بار و دوبار ازدواج کردن و 

نداشت . همون سوزوندن دل مادرش بزرگترین جسارتی بود که یه پسر انگلیسی میتونه  طالق دادن زیاد اهمیت

 "انجام بده !

تو هم که دل خان بابا تو سوزوندی ! درست مثل نمایشنامه های شکسپییر که همه یه جورایی از هم انتقام می گیرن  "

 "و در واقع خودشون بدبخت می کنن !

ونا برعکس من ، درست مثل کسی که پس از تحمل فشار شاید بار سنگینی را بر سرم داشت منفجر میشد ؛ اما م

خیلی پر دل و جرئتی که یه همچین ریسکی کردی ! من که اینقدر بی کله هستم  "زمین میگذارد نفس راحتی کشید .

 "از حرفات مو بر تنم راست شده !

یم به ازدواج گرفتم سند مرگ آرزوهامو امضا کردم که غرق در عوالم درونی تنشزا با خودم گفتم . اون وقتی که تصم

دل اردشیر رو بسوزونم و بعد هم تالش کردم سرنوشتم رو از بیخ و بن تغییر بدم ، که نشد ! هیچ غلطی نتونستم 

 بکنم و االنم دارم دوباره تو گرداب عشقش می افتم ! اه که چه سخته برگشت به اون همه تنهایی !

 "ی همه جای دنیا یه جورن ، ایرونیها هم اگه آب ببینن شناگرای قابلی هستن !مردا "مونا گفت :

تو بد بینی مونا ، همیشه همین طور بودی و خودت هم البد علت واقعی شو میدونی . اما من ، به عکس تو حاال دیگه  "

بچه شون میمونن و نگهبان  قدر مردهای متعصب و پر غرور ایرانی رو میدونم . مردهایی که تا پای جون کنار زن و

حریم امن خونواده شون هستن . رامین یه نمونه اش ! از وقتی گفتی به دنبال خواسته اش جلوی عرف و نرم جامعه و 

 افکار

 

 

غیر منطقی خونواده واستاده بهش افتخار می کنم . مطمئنم اگه لب تر کنه ، صد تا دختر به پاش میافتن ، یه هنرمند ·  

 "بایدم به ارزش های پوچ و بی ارزش باورهای غلط پشت پا بزنه . رامین الگوی یه مرد محترم ایرانیه ! با احساس

چی میگی غزل ؟! داداش ببوی منم مثل شاهین شما تو بد تله ای گیر افتاده . حاال شاهینو بگی ، بچه س و کم  "

دائم دور و بارش میپلکن ، خنده داره یه همچین تجربه ؛ اما رامین سنی ازش گذشته و با اون همه زن و دختری که 

 "زنی رو آدم حساب میکنه . من یکی تو کتم نمیره رامین عاشق آکله ای مثل اون شده باشه !

البد بازم دنبال کاسه زیر نیم کاسه داداشت میگردی و به بن بست برخوردی . چون دلیل قانع کننده ای برای اثبات  "

اری ؛ وگرنه صد برابرش می کردی و تحویلم میدادی ! همین که مزاحم شما نیست و کاری بد بودن اون زن سراغ ند

 "به کارتون نداره جای شکرش باقیه !

 "اتفاقا دائم رو اعصاب مانعه ! "

تو که گفتی اصال نمیبینیش ! توهم زدی مونا خودت هم خبر نداری ! یه کم فکر کن و به خودت بیا ! تنفر تو به  "

 "ز دیگه یه . دست کم به خاطر راحتی خیال خودت دنبالش بگرد و پیداش کن .دلیل چی

چند بار دیگه ببینیش دستت میاد که داداش بیچاره من مثل یه مرده داره وقت  "چشم های مونا پر از اشک شد .

خشک و خالی  تلف میکنه تا قیامت بشه ! غزل رامین زندگی نمیکنه ، عین آدمای دست از دنیا کشیده حتی لبخند

 "مصنوعی هم نمیزنه که ما گول بخوریم و بگیم دلش خوشه !
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 "از رفتار مونا نمی شد حدس زد نگران زندگی رامین است یا سیز دلش از جای دیگری سرچشمه میگیرد . پرسیدم :

 "؟ بدی ٔ  لو نمیخوای و هست ت کاسه نیم زیر ای کاسه هم تو نکنه ؟ نکردی شوهر چرا تو

شانی اش عمیق تر و عضالت صورتش چنان منقبص شد که یک لحظه از حرفی که زده بودم پشیمان چین های پی

شدم ! اگر مونا پاسخم را نمیداد باور می کردم که از حرفم بی اندازه ناراحت شده است و به فکر معذرت خواهی می 

پاک خل و چلم کرده ! یه مدت تو فکرش سر و کله زدن با یک مشت دیوونه ،  "افتادم . اما او زیاد منتظرم نگذاشت :

 "رفته بودم که سر و سامون بگیرم .....

 "ادامه بده ..... بگو ببینم کسی رو زیر سر داری ؟ "

 "بیخودی موضوع رو گنده نکن ، هنوز نه به داره نه به بار ، اگه خبری بشه خبرت می کنم ! "

کلی با هم درد دل کرده بودیم سبک که نشدم هیچ ، انگار یک نزدیک عصر از کافه نادری بیرون زدیم . با اینکه 

 کره بر روی شانه هایم گذاشته بودندن با از خستگی داشتم وا میرفتم .

مونا تا دم درمانگاه همراهم بود اما هر چه تعارف کردم تو نیامد . هنگام خداحافظی نگاه همیشه کنجکاوش را به 

غزل یه خرده اخالقتو عوض کنی بد نیست ها ، مشکلتو خودت بگرد  "رفت چشمهایم دوخت و ژستی حق به جانب گ

 "پیدا کن .

 

بیماران شیفت بعد از ظهر در راهروی عریض و طویل درمانگاه گوش تا گوش نشسته بودند که به محض ورود به 

کاشانی از الی در  اتاق پشت در صف کشیدندن و دکمه های روپوشم را هنوز نبسته بودم که چند نفری تو امدند .

سرک کشید و سالم کرد . همان طور که داشتم چشم یک بیمار را در پشت دستگاه میدیدم و درباره ناراحتی او 

 پرسش هایی می کردم ، جوان سالمش را دادم و او آمد بغل دستم ایستاد .

چ کاری را نداشتم . چه رسد به در آن وضعیت روحی نابسامان و فشاری که مونا به روحم آورده بود حال و حوصله هی

دکتر کاشانی که کار لحظه نسبت به لحظه پیش صمیمی تر می شد و بی جهت در مورد او حساس شده بودم ، مشکل 

از دکتر کاشانی و امثال او نبود . خودا مقصر بودم که آن پیله سخت نفوذ ناپذیر را به دورم تنیده بودم و همین که 

 ر میکردم نظر سوی دارد و نا خود آگاه از او دوری می کردم .کسی حالم را میپرسید تصو

فشار این خلق و خوی غیر عادی بیمار گونه را عمری تحمل کرده بودم و طرز تفکر مسخره ام سال های سال عذابم 

داشت . داده بود اما از مدتها پیش تصمیم گرفته بودم خود سازی کنم ، که آنهم فکر آزاد و حال و حوصله خاص الزم 

تا آن حد که بفهمم چرا از هر کسی خوشم نمی آید ، خودشناسی کرده بودم و میدانستم به چه دلیلی رفتار بعضی از 

مردان بدون هیچ منطق موجهی بر ذهنم اثر منفی میگذارد ! شگرد ادوارد نیز برای به دام انداختن زنان پر غرور 

بود که در نخستین برخور شفته ام کرد و گرفتار شدم . اما استفاده از حربه تحویل نگرفتن و کم محلی کردن 

رفتارش تا زمانی جذابیت داشت که اختیار دهنش را از دست نداده بود . چون به محض خوردن دو سه گیالس 

مشروب الکلی شعور ذهنی اش از بین میرفت و موجود متمدنی که خون اصیل انگلیسی در رگ هایش جریان داشت 

و خودخواه تغییر رفتار میداد . حتی مدرسه که طبق صنعت های اجدادی مردم انگلیس فرزند به فردی ضعیف 

پسرش را تا حد خودسر و خود رای بار آورده بود تحمل دست پرورده خودش را نداشت چه برسد به من که به 

ها یک معشوقه ادوارد تحمل عشق و دلدادگی اعتقاد داشتم و از رفتار سرد و غیر عاطفی ادوارد سالها رنج کشیدم . تن
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اخالقش را داشت که آن هم به دلیل نیازمندی به پول با کسب شهرت بود . بقیه دوستان و آشنایان او به محض 

 نزدیک شدنِ او و یکی دوبار رفت و آمد از او کناره می گرفتند .

خانم در کیفم گذاشته بود وسواسه ام درمانگاه تا آخر شب شلوغ بود . میل به خوردن نداشتم ، اما لقمه ای که توری 

کرد و وقتی پالستیک دورش را باز کردم دیدم که برای سیر شدن دو نفر کافی است . به اتاق دکتر مدنی رفتم . 

 "دنبال دکتر مدنی میگردید ؟ "دکتر کاشانی پشت سرم آمد تو و پرسید :

 "شما هنوز نرفتی ؟ "پرسیدم:

 "یمونم دیشب حالش خوب نبود من گفتم امروز بمونه و استراحت کنه .امشب من به جای مدنی کشیک م "

 "خیال کردم هست ! "

 کیسه را بر روی میز گذاشتم و به اتاقم برگشتم .

درمانگاه از شبهای گذشته خلوت تر بود . خواهر دکتر کاشانی بر روی تخی معاینه دراز کشیده بود و داشت چرت 

چ و خش خش پالستیکی که دکتر کاشانی به آن ور میرفت در سالن پیچیده بود . دو تا میزد . صدای گاز زدن ساندوی

صندلی جلو کشیدم و پاهایم را بر رویش دراز کردم . سرم را به دیوار تکیه دادم و پلک هایم را بستم . هنوز چشمم 

د . دکتر کاشانی با دو فنجان گرم نشده بود که از سنگینی سایه افتاده بر روی صورتم پلکهایم خود به خود باز ش

 قهوه باالی سرم ایستاده بود و داشت لبخند میزد .

اگه خسته ای نخورش ، پاشو برو تو اتاق من و تخت بگیر بخواب ، فکر قهوه تم نباش خودم دو تا فنجونو میخورم  "

 "و تا صبح بیدار میمونم .

دهنش میجنبید . نگاهش ساده لوحانه و بی منظور بود . اصال  هنوز ته مانده آخرین لقمه ساندویچ را فرو نداده بود و

همین  "نمیتوانستم درک کنم چرا به حال خود رهایم نمیکند و دائم دور و برام میپلکد . دوباره پلک هایم را بستم .

 "طور که نشستم چرت میزنم . فقط لطف کنین موقع بیرون رفتن از اتاق چراغ باال سرمو خاموش کنین .

م هایم را نیمه باز کردم که واکنشش را ببینم . دکتر کاشانی غریبانه نگاهم میکرد و آب دهنش را چنان فرو داد چش

 که سیب آدم زیر گلویش برجسته شد . از اتاق که داشت بیرون میرفت در میان چهار چوب در ایستاد و برگشت .

 "بخیر  شب `از الی پلکهایم دیدم دارد نگاهم میکند . آهسته گفت :

در همه مدّتی که کشیک شب مانده بودم به جز یک مورد تصادف که چشم یک مرد شهرستانی در تصادف خوردو از 

حدقه بیرون زده بود و او را با عجله به درمانگاه آورده بودندن حتی یک نفر مراجعه کننده نداشتم . کامال مشخص 

میداد به بیمارستان مجهزی مراجعه کند تا به درمانگاهی که ته  بود که اگر مورد اورژانسی پیش می آمد بیمار ترجیح

کوچه ای فرعی و بن بست قرار گرفته بود . هر چه فکر می کردم ، به نتیجه قانع کننده ای نمیرسیدم که یک 

 "درمانگاه تخصصی چشم چه نیازی به پزشک کشیک شب دارد !

ی هم فشار آورد . بی اراده چهره مونا بر پرده چشمم نقش چراغ باالی سرم که خاموش شد ، پلکهایم سنگی به رو

بست . دوستی که چندین سال رازدارم بود ، اما در چند ساعت گذشته که دیدمش باور کردم او را اصال نمیشناسم ! 

شخصیت واقعی او در زیر زنگاری از شک و بد دلی چرک و کثیف شده بود و دیگر آن دختر خونگرم و بذله گوی 

نبود که با کوچکترین حرکت دیگران واکنش نشان میداد و افکارش هر لحظه به جهتی کشیده میشد .  صمیمی

طبیعت مونا چنان سرد و یخ بسته شده بود که از نزدیک شدن به او نزدیک بود منجمد شوم . ! بی اراده و بدون دلیل 
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باقی نمیماند تا شکستگی های تلنبار شده  دلم میخواست از او فاصله بگیرم ؛ اما با از دست دادنش یار و همدمی

 درونم را با او تقسیم کنم و بار دلم سبکو شود .

نفهمیدم چند ساعت در برزخ خواب و بیداری دست و پا میزدم ، اولین کالغ که باالی درخت کاج غار غار کرد چشم 

انگار که چند ساعت چرت زده بودم . از باز کردم و دیدم هوا روشن است ، اما خستگی به تنم مانده بود و انگار نه 

قرار معلوم از آرامش خبری نبود . بلند شدم رفتم دست و صورتم را شستم . صدای لخ لخ کشیده شدن کف دمپائی 

پالستیکی دکتر کاشانی چند دقیقه میشد که در راهرو پیچیده بود و در اتاق را که باز کرد دیدم چشمهایش پف دارد 

که شب زیاد شیر خورده و زیر پوستش آب جمع شده باشد . گونه هایش از برجستگی زیاد  . درست مثل نوزادی

 "دیشب خوب خوابیدی ؟ `داشت میترکید . لبخند زد و سالم کرد . پاسخش را که دادم پرسید :

 "خواب و بیدار بودم ، شما چطور ؟ "

 "یه لحظه هم چشمام هم نرفت  "

 "شه همین طورین ؟صورتتون خیلی ورم کرده ، همی "

 "مشکل کلیه دارم ، بیشتر رختم مثل غریق چند سال تو آب مونده ورم کرده س ! "

کیمیا خواهر دکتر کاشانی ، صبحانه مفصلی در ابدارخانه تدارک دیده بود . بلند که حرف میزد انگار جیغ می کشید 

 "کجایین ؟ چایی یخ کرد  ":

پشت سرم بود . یک لقمه برداشتم و با یک لیوان چای خواستم از ابدارخانه وارد ابدارخانه که شدم دکتر کشانی 

بیرون بیایم که صدای هورت کشیدن دکتر کاشانی را شنیدم . برگشتم و دیدم با واال و شتابی عجیب دارد نان و پنیر 

اره این جوری و چای شیرین میخورد . از ذهنم گذشت ،ای کاش به حرکات کردم آنقدر حساس نبود .... خب بیچ

 غذا میخوره .... چه کار کنه کاراش باب طبع تو نیست !

 

 

 در سحرگاه سر از بالش خوابت بردار !

 کاروانها فرو مانده خواب از چشمات بیرون کن !

 باز کن پنجره را !

 تو اگر باز کنی پنجره را ،

 من نشان خواهم داد

 به تو زیبایی را .

 بگذر از زیور آراستگی

 من تو را با خود تا خانه خود خواهم برد

  که در آن شوکت پیراستگی

 چه صفایی دارد

 آری از سادگی اش

 چون طراویدن مهتاب به شب

 مهر از آن میبارد

 باز کن پنجره را
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 من تو را خواهم برد

 به سر رود خروشان حیات

 آب این رود به سر چشمه نمیگردد باز

 نیم از آغازبهتر آن است که غفلت نک

 باز کن پنجره را !

 صبح دمید

 

 

 

 

 

۸ 
 

از روزی که دکتر کاشانی حرف اردشیر را پیش کشید و پاسخ درست و حسابی از من نشنید کنجکاوی اش صد برابر 

 شد و با هر گوشه و کنایه ای که میزد متوجه کنجکاوی روز افزونش می شدم . او به دنبال فرصت بود تا از اسرار

زندگی ام سر در آورد و من با زرنگی خاصی از تنها ماندن با او در اتاق فرار می کردم . فضای درمانگاه هم کم کم 

داشت مثل جو سنگین خانه پدری تحمل ناپذیر می شد و حوصله ام را سر میبرد . طوالنی شدن غیبت شهرام و قهر 

نبود شهرام نشان نمیداد و از طلوع آفتاب تا آخر شب در بی موقع او ، رفتار نا متعادل خانم جان که واکنشی به 

اتاقش عبادت میکرد و جلوی چشم کسی آفتابی نمی شد و بدتر از همه منزوی شدن شاهین ، اعصابم را پاک بهم 

ریخته بود . اما اگر رابطه من و اردشیر به صمیمیت نزدیک شده بود ، تا آن اندازه به جزئیات دور و اطرافم دقیق 

یشدم و آزار نمیدیدم . هر کاری می کردم و هر جا میرفتم فکر اردشیر از سرم دور نمیشد . شب تا صبح به او فکر نم

میکردم و اگر نجواهای شبانه شاهین حساسم نکرده بود لحظه ای هم از فکرش غافل نمی شدم . از روزی که اردشیر 

حت بر روی بالش نگذاشته و خاطرات تلخ و شیرین را دیدم و دوباره به فکرش آلوده شدم ، حتی یک شب سر را

 گذشته مشترکمان یک آن رهایم نکرده بود !

خانه پدری ساکت تر از همیشه بود . حتی صادق هم از روزی که اولتیماتوم دادم در کارم فضولی نکند جلوی چشمم 

 حالم را بپرسد .آفتابی نمی شد و طوطی نیز چنان سر سنگین رفتار می کرد که حتی زورش می آمد 

ماه محرم نزدیک بود و پارچه های سیاه با نوشته های سفید رنگ از اشعار مذهبی و شعرهای سوزناک از صندوق 

های چوبی قدیمی در آمدند و بر روی بند رخت پهن شدند تا بوی نفتالینشان در آفتاب نیمه جان زمستانی بپرد و 

چه شوند . بوی غم خانه را پر از اندوه و دلواپسی کرده بود . دلم از بی آماده آویختن بر روی در و دیوار حیاط و کو

 همدمی داشت میترکید و هم صحبتی در کار نبود .

کم کم داشتم به شک و تردیدی که صادق را آزار میداد ایمان می آوردم که نامه ای پیدا کردم ، نامه به طور ناشیانه 

بود و از انشائ مسخره و غلط های امالیی اش فهمیدم از طرف صادق در پشت در کمد لباس هایم چسبانده شده 

خانم دکتر دلم شور تو میزنه ، طاقت نیاوردم بد خواهت نیستم و اهلل یه کاسه که نه یه قعده زیر نیم کاسه  "است .

 "س !
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. تصمیم گرفتم  بددلی خودم کم بود صادق هم دست بر نمیداشت و دائم به نگرانی های رنگ و وارنگم دامن میزد

به طور جدی با او حرف بزنم و آب پاکی را برای همیشه به روی دستش بریزم . مزاحمت صادق را میشد ندیده 

گرفت ؛ اما انگار ترجیح میدادم از همه آنچه قرار بود مخفی بماند دور باشم و فرصت های کوچک تنهایی را با فکر 

 کردن به اردشیر پر کنم .

ر از همیشه به خانه برگشتم و خواتم استراحت کنم که خستگی کشیک شب گذشته از تنم در عصر روز بعد زودت

بیاید ؛ اما انگار به من نیامده بود لحظه ای آرام باشم که آن نامه کذایی سر راهم سبز شده بود ! با اینکه آن را مچاله 

ق را ببینم و موضوع را برای همیشه فیصله کرده و دور انداخته بودم دلم طاقت نیاورد و تصمیم گرفتم زود تر صاد

 دهم .

از پله ها که پایین رفتم فرازم را دیدم او داشت به همراه شاهین به اتاقش میرفت ، از مراسم شب چهلم به بعد ندیده 

بودمش . از حرفهایی که مونا زده بود و اطالعات ضدّ و نقیضش دستگیرم شده بود فرزام رفیق صمیمی اردشیر با 

مین همکار است و آن دو بیشتر وقتشان را با هم میگذارند . همیشه در ذهنم مونا و فرزام را در کنار هم مجسم را

میکردم و تصور داشتم زن و شوهر خوبی خواهند شد ؛ اما همان گفتگوی نیه کاره با مونا که هیچ نتیجهای نداشت ، 

گذشته فرق کرده بود و انگار از هنر و هنرمندان جدا شده بود . باعث شد عقیده ام درواره او تغییر کند . موزه مونا با 

 مونا به موجودی اسرار آمیز بدل شده بود و به طور وحشتناکی تغییر هویت داده بود .

 از صدای پایم فرزام برگشت و سالم کرد . جلو آمد لبخند زد و پرسید :

 "چطوری دختر دائی ؟ مشتاق دیدار ! "

 "شید و نینا خوبن ؟عمه چطوره ؟ فر "

همه خوبن .... عزاداری که تموم بشه یه روز دور هم جمع میشیم و یاد گذشته ها می کنیم . قبل از محرم یه برنامه  "

 "تو انجمن فیالرمونیک داریم ، کارتتو دادم به شاهین 

 "ممنونم اگه وقت کنم حتما میام . "

 "اگه بی اگه ، باید بیعی غزل "

 ن به برق چشم های فرزام بی اراده به یاد اردشیر افتادم . پرسیدم :با نگاه کرد

 "خب دعوت برای چه شبی هست ؟ "

 "همین شب جمعه ، خدا به خواد هشت شب بعد .... اگه بتونم میام دنبالت . "

 

 

 "راضی به زحمتت نیستم ، آژانس میگیرم میام ."·  

 "اضی هستی ؟شنیدم توی درمانگاه کار میکنی ..... ر "

 "از بی کاری بهتره  "

 "طوطی کم پیدا شدی ؟ "سر و کله طوطی که پیدا شد دیدم بدجوی پشت چشم نازک میکند ، گفتم :

آخه ننه فکر کردم برگشتی که مرحم دل شکسته مادرت بشی !  "طوطی سینی چای را به دست شاهین داد و گفت :

 "بیچاره مثل من سیاه بخت و بی کس و کاره !

 "من میرم اتاق خانجون به صادق بگو یه سر بیاد پیش من . "اشک طوطی نزدیک بود جاری شود که گفتم :
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چیکارش داری  "کشداری گفت و ابروهای کم پشتش را باالل برد چشم هایش گشاد شد و پرسید : "وای  "طوطی 

 "ننه ؟

یه کم خرید دارم که فقط  "به خونسردی کردم :همان طور که داشتم از کنارش ردّ می شدم لبخندی زدم و تظاهر 

 "صادق از پسش بر میاد .

هنگام عبور از راهرو سایه ای در پشت ستون بزرگ و پهن نزدیک به در ورودی خیاط خلوت دیدم . صادق با همه 

خودم  الغر و استخوانی بودنش اگر خودش را میکشت نمیتوانست انبوه موهای فرفری اش را پنهان کند . به روی

نیاوردم که او را دیده ام و یکراست به سوی اتاق خانم جان رفتم ، در زدم و تو رفتم . خانم جان قرآن قطور و قدیمی 

اش را بر روی راحل باز کرده و تسبیحش را به دور مچش پیچیده بود . منگوله ابریشمی تسبیح در البالی ورق های 

میداد . او سرش را باال آورد و لبخند تلخی زد . سالم کردم بدون آنکه  صدا ًّشرقٔ   ًّشرقٔ  قرآن تلو تلو می خورد و 

 "زود اومدی خونه ! "پاسخی بدهد گفت :

در کنارش نشستم و دست راستش را بوسیدم . نگین انگشتری عقیقش بوی عطر همیشگی اش را میداد . از بچگی و 

خانم جان میزد شانل فرانسوی بود . تکراری زمانی که به بوهای مختلف حساس شدم اولین و آخرین عطری که 

بودن بوی عطر همه را کالفه کرده بود و خانم جان بهانه میآورد غیر از شانل هر عطری بزنم سر درد میگیرم . دوری 

از او باعث شده بود آرزوی بوییدن آن عطر را بر روی پوست تن خانم جان پیوسته در ذهنم تکرار کنم . حتی گاهی 

 شانل میزدم که یادش همیشه با من باشد ! اوقات عطر

قربون بوی تنت خانم جون ، مثل  "نفس عمیقی کشیدم ، دست راست خانم جان را بر روی سرم احساس کردم :

 "همیشه ، شانل زدی ؟

دست خانم جان به همراه منگوله سر ابریشمی تسبیح و دانه های لیزش در البالی موهایم سر خورد و سر خوشی را 

کردم . چشمهایم را بستم و به یاد دوران کودکی ام داشتم از آن نوازش مطبوع لذت میبردم که خانم جان گفت  حس

چرا شب ها کشیک میمونی مادر ؟ گاو صندوق بابات پر از پول گوشه خونه افتاده ، اون وقت تو به خاطر شندر غاز  ":

 "ی بشه ؟!تا صبح تو اون خراب شده معذّب رو صندلی چرت میزنی که چ

 "چشم هایم را باز کردم ، به صورت خانم جان که خیره شدم یک دنیا غم در عدسی چشم های نگرانش نهفته بود .

 "من راحتم خانم جون فقط غم تنهایی شما کالفه ام کرده ... میترسم افسرده بشی !

غیر از این باشم دق میکنم ! فقط  غصه منو نخور دختر ، فکر خودت باش که جوونی ! من به این وضع خو گرفتم و "

 "دعا کن گناهام پاک بشه و برم پیش بابات قبل از ماه محرم تکلیف ارث و میراث همه تونو روشن می کنم .

شهرام کجاس خانم جون ؟  "حرف ارث و میراث که شد نا خود آگاه صورت شهرام جلوی چشمام آمد پرسیدم :

 "چند وقته خونه نمیاد !

م جان چند بار باز و بسته شد مژه های کم پشتش از نم اشک خیس بود . لب هایش لرزید و اه کشید پلک های خان

جاش امنه ..... یه کم گوشمالی الزم داشت من به هیشکی اجازه نمیدم کاله سرم بذاره . پسره پیر شده هنوز یه جو  ".

 "عقل تو کله اش نیست !

 "کم مادیه خانم جون شهرام تقصیر نداره ، فقط یه  "

 "تقصیر اون موحدی بی همه چیزه .... بچه های من همه شون شیر پاک خورده ن "
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از اتاق که بیرون اومدم حواسم به دور و اطراف خانم جان بود ، انگار اتاقش هم بوی نا گرفته بودند .! تنها نگین 

مقدس قرآن چرخ میزد بوی عطر انگشتر عقیق و پشت دست هایش و نوک انگشتانش که ال به الی اوراق کتاب 

میداد . نفهمیدم چرا آن اتاقی که سال ها آرزو داشتم برگردم و تمام وقتم را در آن بگذرانم فضایی سنگین و تحمل 

 ناپذیر پیدا کرده بود !

ی ، مگه تو هم می آی "فرزام رفته بود . شاهین کارت دعوت به کنسرت را در پای پله ها به دستم داد . از او پرسیدم :

 "نه ؟

 "دوس دارم بابا !..........حوصله این قرتی بازی های فرزام و مینو رو ندارم . "

 "آخه داداش بیچاره زحمت کشیده این همه راه اوامده و کارت برامون آورده ! "

 "مطمئنم قصدش دعوت تو بوده و تو رو درواسی برای من هم کار آورده ! "

 "خیلی بد بینی شاهین ! "

 "بدبین نیستم حقایقو بهتر از تو میبینم ! "

 "زیادم واقع بین سنیتی ! "

 "چطور ؟ "

 "سر فرصت درباره ش حرف میزنیم  "

رنگ شاهین پرید . از پله ها که باال میرفتم حرف شاهین درست شبیه یه زمزمه ی دردناک گیج و منگم کرده بود . 

هم بدون رودرواسی حرف های دلمونو به همدیگه میزدیم .و بجای پیام  با خودم گفتم چه خوب میشد که ما ایرانیها

پنهانی با مخفی در پشت کلمات به ظاهر موجه و بی منظور روراست و بی شیله پیله ارتباط کالمی برقرار می کردیم 

دونستن و که جای هیچ شک و شبهه ای برای همدیگه باقی نمیگذاشتیم . اون جوری حد اقل همه تکلیف خودشونو می

 از روی حدس و گمان رفتارها هر لحظه تغییر نمی کرد !

به اتاقم که رسیدم ، کارت دعوتم را از توی پاکتش در آوردم . اسم رامین باالی کارت درشت و خوانا نوشته شده بود 

ستر و خوانندهها شعر فرزام فراهانی . اعضا گروه ارک "رامین قادری  ". آهنگساز ، سرپرست ارکستر و تکنواز پیانو 

 را نمیشناختم . نام فرزام فرهانی در گروه ارکستر به عنوان نوازنده ویلنسل تکرار شده بود .

حواسم به متن نوشته شده بر روی کارت دعوت بود که چند ضربه به در اتاق خورد . همان طور که داشتم کارت را 

 "بیا تو . "در پاکتش میگذاشتم گفتم :

 "مزاحم نیستم  "وی پریده ، از الی در اتاق سرک کشید و سالم کرد . :صادق با رنگ و ر

 "بیا تو دارو پشتت ببند "

 "تو کار و زندگی نداری صادق؟ "بلند شدم و به سمت پنجیه رفتم ، صدای بسته شدن در که آمد برگشتم و پرسیدم :

 "چطور مگه ؟ "

 "میدونی من خیلی گرفتارم ؟ "

 "اره خانوم دکتر"

 "میدونی حوصله چرت و پرتهای به درد نخور تو رو ندارم ؟ "

 "خب معلومه ، ولی من که چرت و پرت نمی گم "

 "یه روزی با هم قرار گذشتیم که تو مزاحم من نشی ! "
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 "بر منکرش لعنت ! "

 "تو به همه قول و قرارهات اینجوری عمل می کنی ؟ "

 "یعنی چی خانم دکتر؟! "

 "و به قولت عمل نکردی ! یعنی اینکه "

 "خانم دکتر به موال دل نگرونتم  "

 "صادق یه فرصت دیگه بهت میدم همین االن هر چی میخوای بگی بگو و برای همیشه از جلوی چشمم دور شد ! "

راستش خانم  "سفیدی چشم های صادق به رنگ خون سرخ ارغوانی شد . سرش را به زیر انداخت و آهسته گفت :

 "یلی چیزا میدونم ....از کجا بگم ؟دکتر خ

 "فقط چیزایی رو بگو که به من مربوط میشه ! میفهمی چی میگم ؟ "

 "اره خام دکتر ..... "

یادم نیس چند سالم بود ، اما ... زبل بودم و از همه چی سر در می آوردم . البد خانم جون فکر می کرد چیزی حالین "

د . شما دبرستان میرفتی و سرت به درس و مشقت بود ، هر روز صبح یا یه روز نیس که هر جا میرفت منو هم میبر

در میون که همه میرفتن دنبال کار و زندگیشون و تیمور خان آخرین چایی قند پهلوشو میخورد و میزد به چاک ، 

کجا ؟ می گفت  خانم جون چادر چاقچور می کرد و می گفت ، صادق یا اهلل راه بیفت که لنگ ظهره ! میپ رسیدم ،

کاریت نباشه . همون جاهای همیشگی . مام فکمونو میبستیم و از ترس خانجون که چپ میرفت راست می اومد 

سفارش قفل دهانمون رو میکرد جیکمون در نمی اومد . اما چشمامون کور نبود و اتفاقا خوب میدید و گوشامونم تیز 

ر روز یه جا میرفتیم .... یه روز توی کوه و کمر شمرون ... یه رو بود . از کارایی که می کرد سر در نمی آوردم . ه

جنوب شهر و آب منگول و قلعه مرغی . شما که رفتی خارج هفده سالم بود ، خیلی غصه دوریتو خوردم ، همه فکر 

خودشون بودن . خونه شده بود محشر کبری . هیشکی نمیپرسید صادق خرت به چند ! روز نمی شد که خانجون و 

تیمور خان خدابیامرز مثل سگ و گربه به جون هم نیفتن . رفت و اومد تیمور خان هی کم و کمتر شود تا رسید به یه 

 "نصفه شب تا صبح تو هفته که اونم همه ش قهر و زد و خورد داشت .

ضدّ و صادق که حرفش را قطع کرد ، از اتاق بیرون رفت ، ذهنم آنچنان پریشان شده بود که سر نخ حرف های 

نقیضش را پیدا نمی کردم و منتظر بودم بقیه ماجرا معمای قسمت اول گفته هایش را حل کند . داشتم ربط ماجراها را 

 "به هم پیگیری می کردم که او به این سو و آن شو ی راهرو سرک کشید و تو آمد . در را آهسته بست و گفت :

! ارواح خاک آقات اگه لب تر کنی و لوم بد ی که خونم به  مابین خودمون بمونه ، هر چی میگم همین جا خاکش کن

دست آقا شهرام دلسنگت بریزه .... همین خانجون که سجاده نشین شده و از خوف خدا شب تا صبح اشک میریزه 

اهل جادو و جنبله و با صد تا از ما بهترون آمد و شد داره . اون منو میبرد توی مجلس جن حاضر کنی و جادو و جنبل 

. بعد که بزرگ شدم خودم میبردمش ..... آدرسشو هنوز از حفظم .... این آخریا میترسید تنهایی بره چون دستشو 

خونده بودن و میدونستن تو کیفش پر اسکناسه ! هر شب جمعه میرفتیم دماوند ، یه کوچه دور و دراز بود که کمرش 

همه اهل ده میشناختنش . یکیشون کارش درست  دو تا مسجد داشت جلوی هر مسجد یه دعا نویس اسمی داشت که

بود و پول زیادی هم می گرفت . افغانی بود ، خونه نگو درش انقدر کوتاه بود که تا کمر خم شدیم و تو رفتیم . 

دیواراش آجر فشاری دود زده بود ، توی حیاتش هم پر از دبه پالستیکی و پیت حلبی زده روغن نباتی قو ، مرتیکه 

گنده تو یه اتاق کوچک بخار گرفته نشسته بود و پول پارو میکرد . دور تا دور اتاق زن و دختر دم بخت  افغانی دماغ
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بود که منتظر نوبت چار چشمی به دفتر دستکش زل زده بودن . رو چراغ والر زنگ زدهاش کتری پری بود که از 

ه نشده بود . دور تا دور اتاق به دیوارای نم لوله اش بخار در می اومد و پشتی های ترکمنی که هنوز پالستیکشون کند

 زده گبچ طبله کرده اش وایسونده بود .

رسیدیم اونجا ، اذون میگفتن با خانجون کنج اتاق نشسیم . شش دونگ حواسم به افغانیه بود که صورتش مثل  "

ل پیشه و ورقاش موش پالستیک آفتاب خورده چروک پروک داشت . چند تا کتاب داشت که معلوم نبود مال چند سا

جویده و کاهی بود و از الش هزار تا ورق پاره بیرون ریخته بود و توی هر ورقش یه آدم به هر قسمت دست و پا و 

تنش یه مشت کلمه درهم و برهم و عدد اجق وجق نوشته شده بود بیشتر با خطهای شکسته و از هم جدا شده بود و 

یکه تو کتابا بود و اسم زنا و اسم مادراشونو میپرسید . حرفای یامفت تا دور بعضی هاش دایره زرد داشت . سر مرت

دلت بخواد میزد و می گفت دعا داری بدم ؟ دو تا شیشه جوهر جلو دستش بود یکیشون پر آب زعفرون و یکیش 

زنا ، پول مرکب سیاه ، با قلم نی که تو مدرسه رسم الخط مینوشتیم روی کاغذای بریده بریده مینوشت و میداد دس 

میگرفت و می گفت جوهرشو تو پارچه سبز بذار همراهت کن یا تو بالش بذار یا با اسفند بسوزون دودشو تو خونه 

بگردون ، زفرونیاشم توی آب گالب خیس کن کاغذ که خمیر شد له کن به آب رونده بسپر . آبشو بریز تو شربت یا 

 "تانه بریز و با آب قاطیش کن دور تا دور خونه بپاچ .چایی سر و صورتتو بشور یه کم از آب رو هم توی اف

یه روز یادم نمیره رو یه تخم مرغ یه عالمه چرت و پرت نوشت داد دس خانجون و گفت مواظب باش نشکنه شب  "

 خونه سر ٔ  جمعه موقع غروب آفتاب تخم مرغو بنداز تو آتیش و صبر کن ا بترکه . هفته سر نشده بر میگرده

قلوم حلقه به گوشت . دعای زبون بند به زنای جوون میداد که زبون مادرشووراشون قفل بشه . به  میشه و زندگی

دخترای ترشیده هم بخت گشایی میداد زیر گلو شون اویرون کنن تا سر چلع روز شوور گورشون بیاد . کلی کاسب 

ه رو سیا کرده بود و پوالی تو بود و همه خوش و خندون از آلونک کاه گلیش بیرون میزدن ! غافل از اینکه هم

 "کیفشونو هاپولی می کرد 

صادق که سکوت کرد دلم میخواست هوار میزدم و از اتاق می انداختمش بیرون ، اما قول داد بودم برای آخرین بار 

حرفات  "اراجیفش را تحمل کنم تا با خیال راحت برود سرکار و زندی خودش و دست از سرم بردارد ! پرسیدم :

 "م شد ؟تمو

اصل قضیه رو نگفتم ، همه شون  "او در حالی که زیر چشمی نگاهم میکرد رنگ به رو نداشت ، نوک زبانی گفت :

 "میدونن جون تیمور خان اسکندری واسه شما در میرفت !

ن . اونا که داری ازشون بد میگی خونواده من هست "چند بار نفس عمیق کشیدم تا به خودم مسلط شدم . سپس گفتم :

صادق من نمیدونم منظورت از حرفایی که زدی چی بود ! نگرانی تو از چیه و چی میخوای بگی ؟! فقط میدونم که از 

 "اعتماد مادرم سواستفاده کردی ! میفهمی چی میگم ؟

 میفهمم خانم دکتر ، اما اینم میدونم که هیشکدومشون چش ندارن شما رو ببینن ، تیمور خان از چشمشون افتاده "

بود . بو برده بودن زن گرفته و تا دلتون بخواد اذیتش میکردن . البد میترسیدن که از ارث کلونشون یه قرونی هم به 

اسم اون زن بشه . دس هر کدومشون یه وصیّت نومه س که مهر و امضا تیمور خان پاشه و مو الی درزش نمیره .! 

و کثافت به خوردش داده بودن مثل مجسمه ابوالهول . نه  طفلکی آقات آخر عمری نا نداشت حرف بزنه و از بس گند

 "حرف میزد ، نه داد می کشید . بازی وقتا یه اه بلند می کشید که سوزش **** آدمو به آتش می کشید .
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از قرار معلوم ، حرفها و خبر چینی های صادق تمامی نشد . اما صبر من تمام شده بود . در مقابلش ایستادم و چند 

به چشم های براقش که با شرم نگاهم می کرد خیره شدم . یکباره نفسش بند آمد . صورتش سرخ شد و سرش ثانیه 

حرفات تموم شد ؟ انتظار داری در مقابل این مزخرفات چه کار کنم ؟ برای  "را به زیر انداخت . از او پرسیدم :

راه میگی ! تو آدم نمک نشناسی هستی ! خانجون متاسفم که در حقت مادری کرد و حاال این طوری پشتش بد و بی

راهتو بکش و برو دنبال کار و زندگیت و این طرفا پیدات نشه که دیگه حاضر نیستم یه کلمه حرف از دهنت بشنوم 

!" 

بخشکی شانس ! اومدیم ثواب کنیم  "سر صادق باال آمد ، چشمهایش برق میزد ، انگار بغض کرده بود زیر لب گفت :

 "کباب شدیم !

 "یادت باشه صادق ، این آخرین بار بود که به حرفهای صد من یه غازت گوش دادم . "

خانم دکتر به والی  "صادق دستپاهه شده بود و یک چشم به من و یه چشم به در اتاق داشت با لکنت و آهسته گفت :

 "علی فقط خواستم روشنت کنم .

این حرفای امروز رو جای دیگه نزنی که به سالمت عقلت خیالت راحت باشه که هیچ کس کمر قتل منو نبسته .  "

شک میکنن ! خیالبافی و حرفای احمقانه ات زایده فکر بیمار و روان پریشه ! میفهمی چی میگم ؟ تو مریضی صادق 

 "باید روان درمانی بشی !

 "ی شد به تتج پته افتاد :صادق رنگ به رو نداشت . انگشتانش دائم در هم گره میخورد و با بالتکلیفی از هم باز م

خانوم دکتر من که از حرفای قلنبه سلنبه شما در در نمیارم اما هر چی گفتم عین حقیقت بود . تازه خیلی جاهاشو 

 "نگفتم ؛ چون شرم حضورم میشد که ....

هم برو و یه  کافیه ! یه بار دیگه از این حرفا بشنوم کاری میکنم که نتونی سرتو پیش هیچ کس بلند کنی ! حاال "

 "مدت پیش چشمم آفتابی نشو که از دستت خیلی دلخورم 

غزل خانوم به جون ننه ام میتونم همه شو ثابت کنم . میخواین ببرمتون دماوند ؟ تازه دنبال خان بابا تون هم رفتم و  "

من نمیتونست در  زاغ سیاهشو چوب زدم .... خانجون دستور داده بود ! تیمور خان هی جا عوض میکرد اما از دس

بره ...... سایه به سایهاش میرفتم و خونه به خونه تعقیبش میکردم . شب ها خانجون صدام میکرد توی حیاط خلوت و 

 که میدادم عوضی آدرس و میسوخت بابات حال به دلم آخریا این اما.  میگفتم هم من.  بدم ٔ  پاپیام میشد جاشو لو

 "خورده باشم خوبه ؟! کتک دفعه چند!  نیاره در کارش از سر

 "وای صادق سرسام گرفتم ! برو یه مدت گم و گور شو تا خودم یه فکری به حالت بکنم ! "فریاد زدم :

 "یعنی چی خانم دکتر؟ "

یعنی که تو مریضی صادق ! سرم خلوت بشه میبرمت پیش یه روانشناس خوب تا بفهمه تو کله پوکت چی میگذره  "

!" 

ن رفت بر روی تختم افتادم . حالم بدجوری گرفته بود . از همه طرف احساس فشار می کردم . نه از در اتاق که بیرو

دلم به محبت جمع خونواده خوش بود ، نه احساس امنیت روانی میکردم . در به در به دنبال گمشدهای سرگردان 

، احساس غربت و بی کسی بدجور  بودم و فریاد رسی نداشتم که در آن وانفسای بی همدمی بار غمی از دلم بر دارد

 آزارم میداد .
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به آخر شب چیزی نمانده بود و نیمی از روزم با چرت و پرت و مهمل بافی مالیخولیایی صادق به هدر رفته بود . هر 

 چه فکر کردم علت دلواپسی صادق را نفهمیدم . با آن همه حرف و حدیث زایده تصورات واهی و ذهن

 

 

 می بافت ، ذره ای اعتماد م را جلب نکرد ! بیمارش که بهم·  

دوری از اردشیر داشت ذره ذره آبم میکرد . نه به سویم می آمد و نه من پای رفتن به سویش را داشتم . هر دو مثل 

هم کله شق بودیم . فکرم مغشوش بود و نمیدانستم آیا او هم خیاالتی که شب و روزم را پر کرده است و بازگشت 

 که دارد به آتشم می کشد فکر می کند یا اصال فراموشم کرده ! به خاطراتی

به یاد کنسرت شب جمعه که افتادم روزانه امیدی در دلم باز شد . خدا خدا می کردم او هم به کنسرت بیاید و اتفاقی 

او کم کم  همدیگر را ببینیم . تا شب جمعه سه روز بیشتر نمانده بود . هول و والی عجیبی داشتم . آرزوی دیدن

داشت به رویایی دست نیافتنی تبدیل می شد . هرگز تصورش را هم نمی کردم که با بازگشتم به وطن عشق کهنه و 

به خاکستر نشسته ام از نو جان بگیرد و آن طور به فکرش آلوده شوم ! عجیب بود که با همه تنفری که از او داشتم 

رهایم را در مورد زندگی مشترک و مرد مورد عالقه ام دگرون کرده تجرنه حاصل از زندگی کوتاه با ادوارد همه باو

بود . بابت سرخوردگی های زندگی مشترکم تاوان سنگینی پرداخته بودم و با رفتار غیر انسانی ادوارد از بدبینی ام 

در مورد نسبت به اردشیر احساس ندامت می کردم . اگر من عاشق واقعی بودم از خطای اردشیر چشم می پوشیدم و 

 او بی رحمانه داوری نمی کردم !

پاک گیج و منگ حوادث گذشته بودم . در جایگاهی قرار داشتم که تشخیص درست و نادرست برایم آسان نبود ! 

حتی به عشق گذشته ام شک داشتم . عشقی که از دوران کودکی تا نوجوانی و از آن به بعد همچون خون در رگ و 

 روحم را تغذیه کرده و جزئی از وجودم شده بود ! ریشه وجودم جریان داشت و

پس از آن همه حادثه و گذشت زمان طوالنی ، چطور ریشه های تنومندش را بند بند وجودم احساس می کردم ؟ آیا 

ممکن بود آن همه سر سپردگی غیر واقعی و پوچ باشد ؟ اردشیر در مقایسه با ادوارد مردی پاک و معصوم بود که 

اش می کردم . من و او موجودی واحد بودیم که حوادث غیر طبیعی از هم جدایمان کرده بود . نبودنش باید سجده 

پنج سال آزگار رنجم داده بود و وقتی دیدمش احساسات لطیف به خواب رفته دوران برزخی زندگیام دوباره بیدار 

 شدند و خونی تازه در رگ هایم به جریان افتاد .

از دنیای اوهام و خیاالت به در آمدم . با آنکه ظهر غذا نخورده بودم و دلم  "حاضره ننه  شام "طوطی که صدا زد 

داشت ضعف میرفت ، اشتها نداشتم . همین طور هم حوصله پایین رفتن . ماندن در چهار دیواری اتاق و فکر کردن به 

ر فشار شدید قرار میداد و با فکر کردن اردشیر و اشتباهاتی که نا خود آگاه مرتکب شده بودم اعصاب و اروانم را زی

به گذشته غم سنگینی بر روی قلبم حس می کردم . نزدیک شدن به او بازی خطرناکی بود اما به خطرش می ارزید . 

با آنکه هرگز از عشق او سیراب نشده بودم دیوانه وار به سویش کشیده میشدم و نمیدانستم آن نیروی مخرب که 

 شته کرده زایده بیمای روانی است یا یک حس طبیعی نایده گرفته شده !فکرم را به یاد او آغ

با آن همه افکار ضدّ و نقیض و تضاد احساسی بهتر بود از انزوا می گریختم تا مغزم کمی استراحت کند و نفس بکشد 

. صدای موسیقی مالیم . بلند شدم سرم را برس کشیدم و از پله ها پایین رفتم . شاهین به روال هر روز در اتاقش بود 

به همراه واژه های عاشقانه ای که به جای زبان از قلبش در می آمد سمفونی دلنشینی ساخته بود که اثر آن در فضای 

دور و اطراف اتاقش احساس می شد . وارد آشپزخانه که شدم طوطی داشت شام را می کشید. خانم جان سر میز در 
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م کردم زیر چشمی نگاهی مرموز به سر و صورتم انداخت . هنوز ننشسته جای همیشگی اش نشسته بود و وقتی سال

 "خرید چی داری غزل ؟ چرا به خودم نگفتی ؟ `بودم که پرسید :

 "طوطی قورمه سبزی داریم ؟ "باید حرف را عوض میکردم تا خانم جان پاپیچم نشود . پرسیدم :

باید ابتدا پاسخ خانم جان را بدهم . خانم جان دنبال حرفش را توری پاسخی نداد ؛ انگار میخواست به من بفهماند که 

 "غزل ، صادق که از پله ها پایین می اومد مثل سگ سوزن خورده بود ، بهش چی گفتی که آتیشش زدی ؟! "گرفت 

ه از بدبختی حتی بلد نبودم چند کلمه دروغ بهم ببافم ! در تنگنای عجیبی غافلگیر شده و بد جوری دهانم چفت شد

پسره تن لش ، موقع کار کردن سگ میشه ! حکما کار سنگینی ازش خواستی ننه ......  "بود که طوطی نجاتم داد 

خوب کردی ! باهاس بفهمه یه لقمه نون حالل راحت در نمیاد که روزی هزار لقمه شو میلونبونه و یه الهی شکر 

 "! خشک و خالی هم نمیگه ! هر چی ازش کار بکشی ممنونت میشم ننه

خانم جان به صورتم زل زده بود و در زیر ذره بین نگاه کنجکاوش داشتم له می شدم که فکری به سرم زد . در واقع 

ازش خواستم یه روز بیاد باال کمک کنه اتاقمو خونه تکونی کنم . یه مشت  "طوطی خوب سر نخی به دستم داده بود 

 "شون دور .خرت و پرت اضافه اتاقمو شلوغ کرده که باید بریزم

یعنی این همه مدت که تو اتاقت بود همین  "از نگاه مرموز خانم جان دستگیرم شد حرف هایم را باور نکرده است .

 "چند تا کلمه رو بهش گفتی ؟

ترس برم داشت ، نه برای خودم بیشتر نگران صادق بودم که خریتش در نهایت ممکن بود کار دستش بده . اگر از 

و عنان اختیار از دست میدادم همه چیز بر مال می شد و برای پسر بیچاره ساده لوح آبرو باقی نمی کوره در میرفتم 

ماند . از خانم جان تعجب می کردم که با آن همه ادای دینداری قصد مچ گیری داشت و من هم که به هیچ وجه حال 

اق داشتم و حرص و جوشی که از دست و حوصله چک و چانه زدن با او را نداشتم . پس از جنگ اعصابی که در ات

صادق خورده بودم ، سین جیم کردن خانم جان فشار مضاعفی بود که تحملش برایم ناممکن به نظر میرسید . یه 

 "خانجون حتما باید مو به مو بگم چه کارایی از صادق خواستم ؟! "کفگیر پلو کشیدم و گفتم :

 "اتو بگیرم و ازش حسابی کار بکشم !بگی بد نیس .... خب منم میتونم دنبال حرف "

تعجب میکنم که شما همش تو اتاقتون هستین و این جوری رفت و آمد صادق رو زیر نظر دارین ! انگار نسبت  "

 "بهش خیلی حساسین !

رنگ صورت خانم جان سرخ شد . حس کردم تندروی ام بدتر مشکوکش کرده است . حمله به احساسات او کار 

ویژه که من هم آمادگی داشتم همه چیز را بر مال کنم و کافی بود تنگری به دل زخمی ام زده شود .  درستی نبود به

حق با شماست . خیلی تو اتاقم موند . باید توضیح کافی میدادم که چطور  "صالح بود معذرت بخواهم پس گفتم :

 "هتره مزاحمتون نشم !اساسیه رو جا به جا کنه . فکر کتدم شما حوصله این کارها رو نداری و ب

خانم جان سکوت کرده بود ، اما نگاهش یکدنیا حرف داشت، از پشت مردمک چشم هایش فریاد می کشید و می 

 گفت خر خودتی دختر موضوع اتاق تکونی برای ردّ گم کردنه !

از سر میز بلند  از غذا خوردن منصرف شدم . در حالی که نفسم به سختی به در می آمد یک لیوان دوغ سر کشیدم و

کجا ننه ؟ حیفه این غورمه سبزیه که نخوری ! بشین یه لقمه دهنت بذار اشتهات وا میشه . سر  "شدم . طوطی پرسید 

سفره فقط باهاس بسم اهلل گفت که شیطون برکت سفره رو نبره ! حرف دنیا پیش بیاد المصّب میاد وسط میز میشینه 

 "کسی پایین بره ! و نمیذاره یه لقمه بی دغدغه از گلوی
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نشستم . یک قاشق خورش بر روی پلو ریختم و بی اراده به یاد حرف های یامفت صادق افتادم .انگار همه جادوهایی 

که اصال به آنها اعتقاد نداشتم یکجا توی بشقابم جمع شده بودند . بدون آنکه بخواهم ، صادق بر ذهنم اثر گذاشته 

م رها شد و همان لحظه چنان احساس سیری می کردم که حتی یک لقمه هم از بود ؛ زیرا قاشق و چنگال از دست

گلویم پایین نمی رفت . بلند شدم ، معذرت خواهی کردم و از آشپزخانه بیرون زدم . بدجور بهم ریخته بودم .. نه 

نم . با اینکه توان فراموش کردن حرفهای صادق را داشتم ، نه میتوانستم در برابر خانم جان تظاهر به آرامش ک

خسته بودم تا صبح مثل مرغ سر کنده بال بال آزادم و از سر شب که رعد و برق میزد تا طلوع صبح که برف و بوران 

شد کالفه بودم . از پنجره به بیرون نگاه کردم . چندشم شد . لباس گرم پوشیدم ، داشتم از پلهها پایین میرفتم که 

 "کجایی پسر ؟ دلم برات یه ذره شده . "گفتم :شاهین از اتاقش در آمد . لبخند زد 

این بوی ادکلن و صبح زود بیدار شدنت مشکوک میزنه  "شاهین جلو آمد و بغلم کرد . گردنش را بوسیدم و گفتم :

 "داداش ، حتما با آدم مهمی قرار مالقات داری !

 "دس به دلم نذار غزل که خونه ! "چهره شاد شاهین یکباره درهم رفت .

میفهمم ...... عاشقی بد دردیه ؛ اما با اینکه آدمو ذره ذره آب میکنه ، بودنش بهتر از نبودنشه. از قیافه درب و  "

 "داغونت پیداست که حسابی فشارت داده !

 "تو هم که پای چشمات گود افتاده  "

وش به حال کسایی که بی خیال درسته منم انگار از زیر تریلی در اومدم ! احساساتی بودن کار دست آدم میده . خ "

عشق و عالقه و محبت هستن و فقط به فکر مال دنیان ! خب بگو ببینم کی داره رو اعصابت راه میره که این قدر 

 "پریشونی !

شاهین نمیخواست حرف بزند و من دلم پر پر میزد کالمی از زیر زبانش بیرون بکشم . شاید سبک شود . مردمک 

به من میگین نازک نارنجی ! داداش تو دست همه رو از  "تر میشد . لبخند زدم و گفتم : چشمانش هر لحظه پر آب

 "پشت بستی ! بپا دل شیشه ایت ترک نخوره که بند زدنش امکان نداره !

 دکترا نمیدونستم ": گفت گوشم در آهسته.  بوسید را ام گونه و دزدید هایم چشم ا را نگاهش ، نرود ٔ  برای اینکه لو

ع لطیف دارن ! بابامون خدا بیامرز همه ش نصیحتم میکرد از غزل یاد بگیر که مرد و مردونه اون سر دنیا طب هم

 "گلیمشو از آب بیرون کشیده !

طفلک پدرمون خبر نداشت گلیم نخ نمایی که به دستم سپرده بود سال ها تو آب موند و تار و پودش از هم جدا شد "

میدونم چی اذیتت میکنه فقط اینو میدونم که هستی . خیلی زود همه چیز رو نشونت ! داداش من هیچی بلد نیستم و ن

 "میده !

همه چی بلدی ، اما ماتم که چطور نتونستی دانسته هاتو تو زندگیت  "شاهین به چشم های نگرانم خیره شده و گفت :

 "پیاده کنی ؟!

جون هنوز نمیدونی گربه کجا تخم میذاره ، فقط قد به قول خان "انگشتم را به نوک دماغش گذاشتم و فشار دادم :

 "دراز کردی و مثل من که خیال می کردم خیلی بارمه . خیاالت برت داشته که عالمه دهری !

آخرش نفهمیدم تخم گربه کجاس که فقط خانجون جاشونو بلده ! شیطون ، تو هم خوب  "شاهین خندید و گفت :

 "..... خوبه که یادت نرفته .حرفای مادرمونو تکرار میکنی ها !..



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –از تو بعد 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

8 8  

 

انگار کلمات ردّ و بدل شده توی خونواده مثل خون تو رگه هام جریان داره . همه کسایی که میرن اون ور آب و  "

 "تظاهر میکنن عوض شدن ، دروغ میگن ! آدم ریشه دار هیچ وقت آداب و رسوم خودشونو گم نمیکنن !

سه تا شو انگلیسی بلغور می کنن که بگن ا خارج اومدیم . خوشم میاد که تو  خبر نداری که بعضی ها از دو تا کلمه "

 "این جوری نیستی !

کمتر کسی مثل تو عشق به  "دست در دست هم به سمت آشپزخانه رفتیم . شاهین یک لیوان آب خورد و گفت :

 "وطنشو این طوری جات میزنه !

 "ن صبحونه بخورین ؟ چایی هفت جوش شد !نمیخوای "طوطی از در آشپزخانه تو آمد و پرسید :

صبحانه مختصری خوردم و با شاهین که تا دم در با من بود . خداحافظی کردم . برف زمین حیاط را لغزنده کرده بود 

و تا دم در چند بار نزدیک بود با سر زمین بخورم . از در بیرون نرفته بودم که برگشتم کفش هایم را عوض کنم . 

آمد از پله ها پیچ پیچ خانم جان و طوطی از انتهای راهرو می آمد . کنجکاو شدم و گوش ایستادم . خانم  هنگام پایین

 "طوطی صادق نگفت جریان چی بود ؟ "جان عصبی بود :

میدونی که اگه مگسی بشه نمیشه باهاش حرف زد ! از اون شب تا حاال این رو به اون رو شده . پسره خل بود  "

 "! نه حرف میزنه ، نه چیزی میخوره . انگار تو دهانش سیریش تپوندن ! دیوونه تر شده

پاورچین از راهرو ردّ شدم . دلم نمیخواست دیده شوم . کنجکاوی ام بدجوری تحریک شده بود . واکنش خانم جان 

طوطی هم وسط  به مالقات من و صادق بی دلیل نبود ! نمیدانستم مادرم از چه چیز واهمه داشت ؟ هر چه بود ، پای

 بود که آن طور با هم اطالعت ردّ و بدل می کردند !

از ذهنم گشت سحر و ورهای طوطی و باورهای غلط و پوسیده اش روی مغز خانم جان هم اثر کرده که این طور 

دست ا دنیا شسته و احساس گناه مقزشو پوک کرده ! محاله زنی به مهربونی خانجون با این همه شور و معرفت ، 

 پاشو جای کج گذاشته باشه !

 

 ناگه... مشام جان را

 از باغ عشق رایحهای ماست میکند

 گفتی که باغ عشق بهشت است

 در باغ عشق او

 از پله های مرمر

 با قامتی بلند تر از افرا .... میآمد

 و عطر روح پرور اندامش

 ذرات نور را

 در شور و شوق وسواسه می آورد

 سپیدش دیدم که دست های

 انبوه گیسوان سیاهش را

 آشفته میکند

 دیدم که انعطاف نگاهش
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 پرواز پاک چلچله ها بود

 ناگاه دیدگان چو گشودم

 چه وحشی

 دیدم فریب بود

 فروپوش دهدشتی

 دیدم که با تمام ظرافت ، او

 از هم گسیخت

 ریخت

 فرو ریخت

 هیچ شد

 چه خواب های نغز طالئی را ،

 پنداشتم

 ش حقیقی استنق

 چه جامعه های فاخر

 بر قامت بلند تمنا

 در حاله های رویا

 بردوخته

 چه شعله های سرکش

 در باغ های پندار

 افروخته

 چه صادقانه و معصوم

 در شعله های سرکش آن عشق

 سوخته بودم

 

 

 

 

۹ 
 

ند نفر نشسته بودند . از صندلی وسط که بیرون یخبندان بود و سالن گرمی مطبوعی داشت . ردیف اول تک و توک چ

من نشسته بودم خیلی راحت می شد صحنه را دید . اطرافم کسی نشته بود . پشت سرم و ردیف های عقب تر یکی 

 دو نفر بیشتر ندیدم .

ده دقیقه به ساعتی که به آغاز کنسرت مانده بود از پشت پرده مخملی سرخ رنگ صدای تاپ تاپ و جا ناه جا شدن 

ندلی و ساز میآمد . جمعیت کم بود و من متعجب بودم . مجبور شدم ساعت شروع برنامه را دوباره بخوانم . اشتباه ص
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نکرده بودم ، به شروع برنامه چیزی نمانده بود و خلوتی سالن باور نکردنی بود ! در جامعه رو به رشد و به اصطالح 

 ندگی نادیده بگیرند !پیشرفته بعید به نظر میرسید مردم نقش هنر را در ز

چراغ ها که کم نور تر و پرده که از وسط به دو نیمه شد . سایه مونا را در تاریک روشن سالن دیدم . انگار دنبالش 

کرده بودند که حتما دقیقه نود آمده بود ! تا آمد و کنارم نشست کلی پرسش به ذهنم خطور کرد و مهم ترینش آن 

 ن به کنسرت را با من نگذاشته بود ؟بود که چطور قرار و مدار آمد

پرده که از دو طرف کامال جمع و صحنه نمایان شد گروه کنسرت با لباس های یک شکل و هماهنگ در پشت سازها 

 نشسته بودند . فرزام

 

 

ه کر در عقب تر از همه ، تنها از گردن به باال معلوم بود و از پشت ساز بزرگش داشت به صحنه نگاه می کرد . گرو·  

حدود ده دوازده نفر می شدند که نصف خانم و نصف عاقا ، سمت راست نوازندگان ایستاده بودند . سازهای کوچک 

سمت چپ صحنه ، جلوتر از همه رامین در پشت پیانوی بزرگ و کالسیک سفید رنگی نشسته بود . لباس مشکی 

ش هماهنگ بود . اعضا گروه آنانی که نشسته یکداست و دستمال گردن زرشکی با موهای جو گندمی و حالت صورت

بودندن بلند شدند و تعظیم کردند و پس از تشویق تماشاچیان بر سر جایشان نشستند . به ظاهر ارکستر شروع به 

نواختن قطعهای مالیم کرده بود ؛ اما من ، نه تنها آهنگ را نمی شنیدم ، بلکه هیچ هیجانی برای تماشای برنامه نشان 

! انگار همه سلول های بدنم چشم شده بودند و در آن سالن تاریک به دنبال گمشده ام میگشتند . همه جا نمیدادم 

سکوت و چشم های سرگردانم هر لحظه به جهتی خیره می شد . ردیف اول که نبود ، سرم به این سو و آن سو 

م که شده چند دقیقه ای از وقت گرانبهایش چرخید و به همه جا نگاه کردم . محال بود نیامده باشد . به خاطر فرزام ه

را به قول خودش که به موسیقی و هنر بود ، به هدر میداد و دندان بر روی جگر میگذاشت ! مونا چند بار به پهلویم 

 "دنبال کی می گردی ؟ "سقلمه زد 

نای کنجکاو به راحتی پاسخی نداشتم . تالش مذبوحانه ام برای خونسرد جلوه کردن بی نتیجه بود . میدانستم مو

 دست از سرم بر نمیدارد و تا ته و توی قضیه نگاه کردن به تک تک تماشاچیان را در نیاورد دست بردار نیست .

همه را که از نظر گراندم و مایوس شدم گردنم به شدت گرفت . آرام و قرارم پاک از دست رفت و باور کردم برای 

است ! گوشهایم کر شده بودند و تنها اجزای چهره مردانه و جدی رامین که آنکه چشمش به چشم من نیفتاد نیامده 

در زیر نور نورافکن ها شفاف و روشن بود از قرنیه چشمم ردّ می شد . موهای صاف رامین با هر حرکت نرم و 

 آرامش بر روی پیشانی اش سر میخورد و با حرکت بعدی به سر جایش بر می گشت .

ببین دختر سالن چقدر  "ر نمیداد از عالم خلسه درنمی آمدم و متوجه حضورش نمی شدم :اگر مونا دستم را فشا

خلوته ! دلم به حال رامین میسوز که اون قدر حرص و جوش این برنامه رو خورد. آخرشم این شد که میبینی . حداقل 

 "عرفتن !پنجاه تا کارت دو نفره داده بودن کلی پول سالن دادن مردم چقدر بی احساس و بی م

صدای ساز رامین که در حال تکنوازی پیانو بود همچون نم نم باران بهاری پوست صورتم را خنک میکرد . دلم هوای 

پر کشیدنی دوباره داشت ؛ اما پرهایم شکسته بود ! با بال های خسته و زخمی چطور می شد به سوی گشته ها و 

 عشقی که هنوز نمرده بود پر کشید ؟

ه که اعضا کنسرت فرصت استراحت کردن داشتند چراغ ها روشن شدند و من و مونا به سرسرا رفتیم. در میانبرنام

 "میخواستم بهت زنگ بزنم با هم قرار بذاریم اما باور کن هفته گذشته وقت سر خاراندن نداشتم ! "مونا شروع کرد 
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 "مهم نیست مونا ، خودم خیابونا رو بلدم  "

 "کردم ! باور کن به روز تعطیل "

 "مگه پنجشنبه ها هم کار می کنی ؟ "

 "مریض اورژانسی زیاد داشتم . این روزا آدم عاقل کم پیدا میشه همه مردم از دم روانین ! "

 "واسه روانپزشکا که بد نشد ! کار و کاسبی پر رونقی دارین !"

ود کشاند . از ما که دور شد مونا چشم و ابرو زنی کوتاه قد و باریک اندام از کنارمان گذشت و نگاه مونا را به سوی خ

آمد و ایما و اشاره کرد که نگاهش کنم . زن برگشت ، لبخندی تلخ به من زد و سرش را به نشانه احترام پایین آورد 

 "مونا ، این خانوم کی بود ؟ نشناختمش ! ".پرسیدم :

نشد یه شب دنبال داداشم نیاد ! از بس فضوله همه ایکبیری ،  "مونا با حرص دندان هایش را بر روی هم فشار داد :

 "جا آفتابی میشه !

زن به گوشه از سالن رفت و به دیوار تهیه داد ، وقتی فهمیدم دوست رامین است توجهم به او بیشتر جالب شد . 

به او نزدیک  کنجکاو شدم بیشتر و دقیق تر نگاهش کنم ؛ اما از آن فاصله نمی شد جزئیات را دید . رامین که داشت

رامینو ببین ، از هر فرصتی استفاده میکنه که ببیندش ! معلومه حسابی عاشقشه  "می شد ، لبخند زدم و به مونا گفتم :

 "مونا ، خیلی هم خوشحالم که این پسر با احساس به راه دلش رفته و محل به هیچ کدومتون نذاشته !

شریک دزدی را رفیق قافله ؟ معلوم هس کدوم طرفی  "ن گفت :مونا که از حسادت داشت پر پر میزد ، غر غر کنا

 "هستی ! خدا شانس بده ! نه غزل ، تو اصال از اولش هم میخواستی پوز منو بزنی !

 "جوش نیار ، عصبی شدی که ضرب المثل رو هم عوضی گفتی  "

 "با خیر ، اصال این طور نیسی ! "

 "چرا حاضرم بهت ثابت کنم که قاطی کردی ! "

 "نکنه زنیکه ایکبیری تو دلت جا افتاد ؟ "

 "چرا بهش این قدر حساسی ؟! "خندیدم و گفتم :

 تو با همه لجبازی میکنی ، امشب نوبت منه ؟! "با عصبانیت گفت :

وقتی از من دور شد دلم گرفت ، اما وقتی برگشتم و رامین را دیدم که از دور دارد به من نگاه می کند و آن زن نیز 

ر کنارش ایستاده به آن همه نزدیکی آنها غبطه خوردم . پلک هایم را بستم و در خیالم جای خودم و اردشیر را با د

آنها عوض کردم . لحظه هایی که در گذشته های نه چندان دور گم شده بود ، جلوی چشمم جان گرفت . حسی نرم ، 

جاتون  "که شنیدم مثل برق گرفته ها به خودم آمدم ،به لطافت ابریشم سر و صورتم را لمس کرد . صدای فرزام را 

 "خوبه ؟

 "متشکرم که دعوتم کردی ... نفهمیدم مونا کجا غیبش زد ! "

بیا اومد ، اما چه اومدنی ..... با صد من عسل نمیشه  "مونا از دور داشت می آمد و زیر لب غر میزد که به فرزام گفتم :

 "یه بار بهش نگاه کرد !

 "انگار عاشق ضرب المثلی  "ه قاه خندید :فرزام قا

 "چطور مگه ؟ "

 "دست و پا شکسته میگی و اصال به منیش فکر نمیکنی . "
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 "میخوام بگم تا همه شون تو ذهنم تکرار بشن ! "

 "غزل یادم باشه فرزام که رفت یه چیزی بهت بگم ! "مونا به هر دوی ما چشم غره رفت :

 "چیه ؟ من مزاحمم ؟ "فرزام خندید و گفت : "

 "اگه این زنیکه ایکبیری نمی اومد حالمون خوب بود ! "

 "تو که مثل مونا حسود نیستی غزل ؟! "فرزام نگاهی شیطنت آمیز به من انداخت و پرسید :

حواسم کامال پرت بود . دلم میخواست میپرسیدم اردشیر آماده است یا نه ؟ آصال چرا نیامده ؟ چرا دعوت نشده ؟ 

 "غزل اتفاقی افتاده ؟ "اگر دعوت شده پس کجاست ؟ فرزام که متوجه بهم ریختگی افکارم شده بود پرسید :

 "خوبه که تو هم فهمیدی یه چیزیش میشه ! "مونا با عصبانیت گفت :

چی  مونا از `احساس خفگی میکردم ، از اینکه با چشم هایشان به من و حرکاتم زل زده بودند کالفه شدم ، گفتم :

 "ناراحتی !

 "بهتره تو بگی از چی ناراحتی ، خب از فرزام بپرس ..... چرا رودرواسی می کنی ؟ "

 "منظورت چیه ؟ "

 "خیال میکنی من خرم و نمی فهمم کالفه ای ؟! خب از آقای دکتر بپرس و همه مونو خالص کن  "

برنامه  "که داشت خیره نگاهم می کرد گفتم : آنقدر عصبی شده بودم که دلم میخواست فریاد میکشیدم ، به فرزام

 "تون خیلی جالبه ، من تشنمه ، اینجا آب پیدا میشه ؟

 "میرم برات آب معدنی میگیرم . "فرزام گفت :

نمیدونم چته اما باور کن من واسطه آشنایی رامین و  "فرزام که رفت به مونا که داشت نگاهم میکرد لبخند زدم :

 "ز چی ناراحتی مونا ؟ اصال میفهمی که بیخودی داری به پر و پای من می پیچی ؟دوستش نیستم . تو ا

دهان مونا بیش از همیشه با شده بود و میترسیدم فریاد بکشد که فرزام با یک شیشه آب معدنی و دو تا لیوان یک 

ی که داشت لیوان مونا را پر بار مصرف جلو آمد . لیوان ها را به دست من و مونا داد و در شیشه را با کرد . در حال

 "رامین از همه ماها عاقل تره !"میکرد زیر چشمی نگاهم کرد و گفت :

 "غزل تو اردشیر رو دیدی ؟ "چشم های فرزام پر از اشک شده بود پرسید : 

ره کرد و او گفت آرام را به نشانه نفی باال دادم . نگاه فرزام ال به الی جمعیت سرگردان بود که رامین از دور به او اشا

 "برگردین سالن آخر وقت میبینمتون  ":

وقتی فهمیدم اردشیر آمده اما دور از چشم ما در جایی نشسته که دیده نشود دلم گیفت . یک به یک مردان قد بلند 

از نیم رخ و چهار شانه را از پشت سر کجکاوانه نگاه کردم . بعضی ها شبیه به او بودند؛ اما به کنارشان که میرسیدم و 

میدیدمشان به مونا که بغل دستم راه میآمد و حرص میخورد . مایوسانه لبخند میزدم که ردّ گم کنم . مردانی که 

لباس مشکی یکدست به تن داشتند ، آنانی که اندام ورزیده داشتند ، صداهای آشنا و هر نشانه ای هر چند کوچک 

خسته نشدی  "سالن انتظار را به آمفی تئاتر وصل میکرد مونا پرسید :نگاهم را به سوی بر میگرداند . در راهرویی که 

 "این قدر به این ور اون ور نگاه کردی ؟ بس کن دیگه حالم بهم خورد !

 "بازم که منو زیر ذرهبین روانشناسانه ات گذاشتی ؟"

 "!تو روانشناس الزم نداری ، کارات تابلو شده همه متوجه شدن که دنبال کسی میگردی  "
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دوست رامین که در گوشه سالن ردیف اول نشسته بود چشم از ما بر نمیداشت، گاه گاه نگاهمان بهم گره میخورد 

که لبخندش را با لبخند پاسخ میدادم . در فرصتی که چراغ های سالن روشن بود برگشتم و ردیف به ردیف همه را از 

عین بچه  "برای چندمین بار به پهلویم سقلمه زد و گفت : نظر گذراندم ، تعداد تماشاچیان بیشتر شده بود . مونا

 "دبستانی های شیطون هی بر میگردی عقب ! دختر صحنه این طرفه ! دنبال اردشیر نگرد ، رفته !

گردنم از خستگی داشت میگرفت ، هر چه سعی کردم خودم را راضی کنم از مونا بپرسم اردشیر کجا نشسته بود و از 

فته است رغبت نکردم حتی نگاهش کنم ! از خیر سوال کردن گاشتم ، نیمی از چراغ های سالن کجا فهمیدی که ر

خاموش شد و گروه شروع به نواختن کرد . آهنگی که ساخته رامین بود . به قدری جذبم کرد که بی اختیار اشکم 

د تاثیر موسیقی است یا دلم از جاری شد . نفهمیدم علت آن همه اندوهی که به طور ناگهانی به قلبم هجوم آورده بو

جای دیگر پر بود که تا آن حد بی قرار بودم . در آن لحظه تنها به نوازش و دلجوئی اردشیر احتیاج داشتم . حضورش 

را در همه جا احساس می کردم ؛ اما آنقدر دور و دست نیافتنی بود و از نزدیک شدن به من طفره میرفت که داشتم 

 دیوانه میشدم .

یدم چه مدت فرزام باالی سرم ایستاده بود و من غرق در افکار مبهم متوجه تمام شدن کنسرت و قطع موسیقی نفهم

نشده بودم ! نگاه سنگینش مرا به خود آورد و سرم ناخوداگاه باال آمد . مونا در کنارش ایستاده بود و هر دو داشتند 

چی شده  "ه بودم و توان بلند شدن نداشتم . پرسیدم :به من نگاه میکردند که با سستی و سنگینی بر صندلی چسبد

 "؟

 "دختر دائی خیلی تو فکری ! خیلی وقته کنسرت تموم شده ! "فرزام لبخندی مرموز زد و گفت :

شماها خونه زندگی ندارین ؟  "رامین از پشت پرده کلفت سرخ رنگ بیرون آمد و از باالی پله های صحنه صدا زد :

 "ندن ! مونا معطل چی هستی ؟!االنه که در رو بب

تمام شدن کنسرت ، کف زدن هزار ، تعظیم و تشکر اعضا ارکستر از کسانی که گل آورده بودند و رفتن جمعیت 

هیچ کدام را نفهمیده بودم. وحشت کردم ، به گذشت دقایق شک کردم و از سالمت عقلم مطمئن نبودم . رامین کلو 

دختر دائی ممنونم که دوتمو ردّ  ". چشممان که بهم افتاد اخم کرد . فرزام گفت :آمد و سر سنگین احوالم را پرسید 

 "نکردی 

 "چشم دختر دائیت دنبال گمشدهاش بود حتی گوشش هم به ما نبود! "رامین آهسته گفت :

 "گفتم چرا حواست پرته ها !...... نگو حواست به مردم بوده ! "فرزام رنگ به رنگ شد و پاسخش را داد :

خواستم پاسخ رامین و توهینش را بعدهام ، اما ترسیدم درگیری لفظی پیش بیاید . از آنجا که داشت به فرزام چشم 

غره میرفت ممکن بود حرفم باعث آتش افروزی میان دو همکار شود . در دو ساعتی که باید از موسیقی لذت میبردم 

بودم سرم آنقدر سنگین بود که ترجیح میدادم هر چه  تنها حرص و جوش خورده بودم و به قدر کافی عذاب کشیده

 زودتر به جای خلوتی بروم و استراحت کنم .

با فرزام همراه شدم و جلوتر از رامین و مونا داشتم از سالن بیرون میرفتم . در لحظه ای که خواهر و برادر داشتند 

 "؟ اردشیر کجا نشسته بود "گفتگو می کردند آهسته از فرزام پرسیدم :

پرفسور ضدّ هنر اون قدر فیس و افاده داره که ته سالن نشسته و  "رامین از پشت سرمان به صدای بلند پاسخ داد :

 "وسط برنامه هم جیم شد !
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رامین تو چته ؟! امشب پیانو زدنت هم چنگی به دل نمیزد باور  "فرزام رنگ به رنگ شد . برگشت و مودبانه پرسید :

 "دستت اثر میذاره . کن استرس رو انگشتای

از نیم ساعت پیش تا حاال دوبار از پیانو زدنم ایراد گرفتی .... خواهش می کنم سیاست داشته  "رامین عصبانی شد :

 "باش و توی جمع اظهار نظر نکن 

 "چرا بهت بر میخوره ؟! خب غزل از من سوال کرد تو چرا جواب میدی ؟ پاک بهم ریختی ها ! "

 "باید با من مشورت میکردی بعد بهش کارت میدادی یا نه ؟! "یع آمد بغل دستش و فریاد زد :رامین تند و سر

خجالت بکش رامین ، این چه طرز حرف زدنه ؟ خب ما کارت دوتامونو نصفت کردیم . مگه من به تو گفتم کی رو  "

 "دعوت کن که انتظار داری لیست مهمونامو دستت بدم ؟!

 "رتونه ! صداتون دنیا رو برداشته .... یه کم یواش تر چه خب "مونا کالفه شد 

قلبم بد جوری میزد . یکی در میان مکثی طوالنی داشت و ضرب آهنگش گاه گاه بهم میریخت . درست مانند کسانی 

که به پرولپس دریچه پیترال دچارند . احساس تنگی نفس میکردم . از سوالی که کردم پشیمان شدم ، هرگز 

 م نمی کردم یک پرسش ساده همه را به جان هم بیندازد !تصورش را ه

نزدیک به نیمه اش بود رامین یک خداحافظی جمعی از همه کرد و بدون آنکه نگاهم کند از ما جدا شد . فرزام و مونا 

ا تا در خانه همراهم آمدند . هنگام خداحافظی مونا پیاده نشد . داشت چرت میزد که فرزام آهسته در خودرواش ر

ببخش غزل اون موقع نشد جواب  "باز کرد و تا دم در همراهم آمد . تا کلید انداختم در را باز کردم آهسته گفت :

 "سوالتو بدم نمیدونم رامین چش بود !

 "مهم نیست امشبم شبی بود . "پشتم به او بود ، در را باز کردم و گفتم :

 "غزل یه کار مهم باهات دارم ..... "

 "بگو فرزام چه کار داری ؟ "نور گرد گرفته المپ سر در خانه نیمی ا صورتش دیده نمی شد . گفتم : برگشتم زیر

حرفتو بزن ، چی شده  "سر فرزام خود به خود پایین افتاد . نگاهم نمیکرد تردید داشت که بگوید یا نگوید ، گفتم :

 "؟

 "هیچی بابا ، بعدا با هم حرف میزنیم االن دیر وقته  "

 "اگه نگی تا صبح نمیتونم بخوابم ! "

فرزام این پا آن پا می شد ؛ انگار از گفتن حرفی که تصمیم داشت بزند منصرف شده بود و به دنبال جمله ای میگشت 

. در آن تاریکی شب در میان چهار چوب در ایستاده و به لب های سیاهرنگ فرزام چشم دوخته بودم که حرفی از 

واهی میداد هزاران حرف در زیر زبانش مخفی شده بود که از مطرح کردنش واهمه داشت . اردشیر بزند . قلبم گ

 "خب ..... راستش ..... یه کم چشمم ناراحته . اینو فردا هم میشد مطرح کرد  "فرزام با کالفگی گفت :

بود که مایه  انگار آب جوش بر سرم ریختند . میدانستم دارد گولم میزند و جای اعتراضی هم باقی نگذاشته

 "آدرس درمونگاهو داری ؟ تو خونه وسیله ندارم  "دلخوریام شود پرسیدم :

 "جدی نگیرش ، بادمجون بم آفت نداره ! "

 "از مونا شماره منو بگیر ، اگه واقعاً چشمات ناراحته بیا معاینه کنم ! "

 "باور کن چشمم ناراحته .... تو که اینقدر شکاک نبودی ! "

 "جوری حرف زدی که خیال کردم میخوای چیز دیگه ای بگی آخه یه  "
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 "مثال چی ؟"

 "نمی دونم 

 "مطمئن باش اگه حرفی داشته باشم ، صاف و پوست کنده بهت میزنم ، دلیلی نداره حرفمو عوض کنم ! "

 "خوبه ..... این جوری من هم تکلفمو بهتر میفهمم  "

 "که مجبور شد بره .... سالم رسوند  راستی اردشیر یه جراحی خیلی مهم داشت "

 "نصفه شبی درد دل کردنتون گرفته ؟! "سر مونا از شیشه بیرون آمد  "فرزام من اردشیر رو بهتر از تو میشناسم ! "

 "مونا خوابش میآاد . فردا وقت کردی یه سر بیا درمونگاه  "به فرزام گفتم :

یر کرد که این همه وقت رو صندلی نشست . این دختر اهل چیزی که چاره داشت نمیاومد ، نمیدونم تو ردرواسی گ "

 "نیست موسیقی و شعر و هنره ! به درد همون دیوونه خونه میخوره !

به هم شب بخیر گفتیم . فرزام آنقدر مربان بود که در کنارش برای لحظه ای کوتاه احساس آرامش کردم . او بیشتر 

ر عادی نبود ! وارد خانه که شدم همه خواب بودندن و تنها صدای تیک تیک از همه تحویلم میگرفت و رفتارش غی

سعی دیواری میآمد . کفشهایم را به دست گرفتم و نوک پا از راهرو و سالن ردّ شدم . داشتم از پله ها باال میرفتم که 

ت خنم جان دیده در تاریکی سالن صور "صدای خانم جان از پشت سرم آمد . وحشت زده برگشتم و سالم کردم .

 "بریم باال چند کلمه حرف باهات دارم  "نمی شد . آهسته گفت :

مانند بچههایی که کار خالف میکنند و مادرشان گوششان را میگیرد و میپیچاند دست و پایم را گم کردم و داشتم با 

او رفته بودم و تنها احساس سر به زمین میخوردم . یاد نداشتم خانم جان به اتاقم آمده باشد . همیشه من دستبوس 

 مادر داشتن و حس بودنش در خانه برای رسیدن به آرامشم

 

 

 کافی بود،اتاقم بد جور به هم ریخته بود،از در که تو رفتم و چراغ را روشن کردم،خجالت کشیدم.·  

 خانم جون،خیلی ریخت و پاش،ببخشین،من هنوزم شلخته م.-

ر نگاه کند،یکراست رفت بر لبه ی تختم نشست.تسبیح شاه مقصود پدرم را به دور خانم جون بدون اینکه به دور و ب

 مچ دستش پیچیده بود و منگوله ی ابریشمی سبز پستهای رنگش،در کنار شصت دستش تلو تلو میخورد.در را بستم.

 او نفس عمیقی کشید و پرسید:

 خوش گذشت؟-

 جاتون خالی بد نبود.-

یستم،شما جوونا با ما پیرا فرق دارین....بگذریم.این وقت شب نمیخوام رو منبر برم و من که اهل چنین مجلسا ن-

 نصیحتت کنم که یه گوش بگیری و از گوشه دیگه ت در کنی.

 خانم جون هر حرفی بزنین به دیده ی منت میپذیرم.خوشحالم که قابل دونستین از پلهها باال آمدین.-

د واسه ی برگشتنت سنگ تموم میذاشتم.اما چه کنم بد موقع از راه رسیدی.نه چوب کاری نکن دختر.میدونم که بای-

 دلم و دماغ مهمانی دادن دارم و نه خوش دارم ریخت فاک و فامیلو ببینم.فقط دلم به شما چهار تا بچه خوشه و بس.

میدونم که رفتن بابا خانم جون شما که بهتر از من میدونین،مرگ آخر زندگی نیست،به قول دانشمندا اول زندگیه،-

 براتون ناگهانی بوده.اما به قول خودتون،همه مون قافله ی پس و پیشیم و دیر یا زود رفتنی هستیم.

 باریکلال،بگو ببینم کدوم دانشمند گفته مرگ اول زندگیه؟-
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عقل و منطق من کتاب زیاد مطالعه میکنم،در مورد دین و مذهب هم همچین بیخبر نیستم.یه چیزایی شنیدم که با -

 جور در میاد،به اونا عمل میکنم.

خانم جان به قعر چشمانم فرو رفته بود و کم کم داشتم به تته پته میفتادم.انگار انتظار شنیدن چنین حرفایی را از 

 -زبان من نداشت.سکوت که کردم،او به حرف آمد:

ک تیکه گوشت لخم افتاده بود و نه کاری مردن بابات ناگهانی بود.گرچه مدتها گوشه ی خونه،مریض و علیل مثل ی

میکرد،نه صدایش در میامد،اما همون جوری هم وجودش غنیمت بود.همون دو پاره استخوان جلوی خیلی چیزها را 

 میگرفت،ولی حاال که نیست همه ی دیوارا دارن رو سرمون خراب میشن.

ثال همین امشب،نباید تا این وقت بیدار خانم جون شما قوی هستی،یه کم به فکر سالمتی خودتون باشین...م-

 میموندین.اگه شبها خوابتون نمیبره،آرام بخش بخورین.میخواین فردا خودم براتون بخرم؟

 بیا بشین پهلوی من،دلواپسم نباش،من حالم خوبه.-

پریده بود  رفتم در مقابلش کفّ اتاق نشستم.چهره ی خانم جان سفید تر از همیشه به نظر میرسید.نمیدانستم رنگش

 مطمنی که حالت خوبه خانم جون-یا از کم خونی پوست صورتش به سفیدی میزد.پرسیدم:

آره خوبم مادر،اومدم بگم این پسره صادق،حرف مفت میزانه.به چرت و پرتاش اعتماد نکن.خواب هم زیاد میبینه -؟

ضای خدا نگهشون داشتم.وگرنه یه تیپا به و وقتی بیدار میشه،قاطی میکنه.ننه توتی هم از دستش عاصی شده.واال،راه ر

پسر مفت خور میزدم پرتش میکردم بیرون.ذله م کرده.راه به راه ننه شو تلکه میکنه،دو سه روز غیبش 

میزانه،پیداش که میشه تو جیبش یه ریال پول پیدا نمیشه.به طوطی گفتم مگه پول علف خرس که مثل خر صبح تا 

گی میریزی تو جیبش و میفرستیش تو خیابون.اونم توی وانفسای فساد و شب کار میکنی و خروس خون جیرین

فحشای جوونهای بی پدر و مادر این دوره و زمونه که هر جا سر میجنبونی صد تا پسر قرتی و دختر فراری با هزار تا 

و زهر  کوفت کدوم خرج یامفت پولهای این نیست معلوم و ریخته بازار و ٔ  فرقه ی رنگ و وارنگ سر هر کوچه

 مارشون میشه.

خانم جون نفهمیدم،نگران پولهای زحمت کشیده ی طوطی هستین،یا بیراهه رفتن صادق؟اصال به من چه مربوطه که -

 طوطی نمیتونه جلوی نوه شو بگیره.

 خانم جان مات و مبهوت نگاهم کرد و گفت:

 صادق کدوم خریه؟من نگران تو هستم که خام پرت و پالهاش نشی.-

سال هیچ کدوم نگرانم نبودین،حاال که بین شما امنیت دارم،دلواپس چی هستی خانم جون؟چرا حرف دلتو پنج -

 نمیزنی؟کاشکی علت این همه ناراحتی تونو میدونستم.

 بیخود حرف چند سال پیش وسط نکش.من و بابات میدونستیم که تو دختر عاقلی هستی-

 خوب االنم عاقلم.-.

بیامرز بودی،تا وقتی پیش خودمون بودی،نذاشتیم آب تو دلت تکون بخور،وقتی هم که تو دوردونه ی اون خدا-

 شوهر کردی که خوب،اختیارت دست اون اجنبی افتاد و به ما مربوط نمیشد.

خانم جون برام دعا کنین و نگران هیچی نباشین.خدا انقدر به من عقل داده که حرف درست رو از غلط تشخیص -

 بدم.

 ند شد،به موهایم دست کشید و گفت:خانم جان بل
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 قبل از محرم و سفر،تکلیف ارث و میراث تونو روشن میکنم.-

 خواهش میکنم انقدر حرف از مال دنیا نازنین.حاال چه عجلهای دارین؟-

ندیدی داداشت چه قشقرقی به پا کرد؟پسره ی خرس گنده انگار که نه انگار که مرد خونه س...سر وصیت نامه ی -

 ت حرفمون شد.بابا

قهر کرد و رفت.معلوم نیست کدوم شیر پاک خوردهای سرشو گرم کرده که از ما غافل شده.چند بار خان عمو زنگ 

زد کارش داشت،خجالت کشیدم بگم شبا خونه نمیاد.بی آبرو هنوز کفن باباش خشک نشده،به فکر تقسیم ارث 

من مرده تو زنده،دیر بجنبیم مال و اموال باباتو هاپولی نیستی، غریبه که تو.س باال سر فٔ  افتاده....حرف بزنم ت

میکنه و همگیمنو میفرسته گدایی.اما کور خونده،مگه از رو جنازه ی اختر رّد شه،نمیزارم یه ریال تیمور حیف و میل 

 بشه.

.کمتر پیش آمده سر درد دل خانم جون باز شده بود و من دلم پر میزد برای همصحبتی با او،اما نه درباره ی مال دنیا

بود که او درباره مشکالت و مسایل خانواده حرفی به میان آورده باشد.چون آنقدر قدرتمند بود که تصور میکردم که 

 هرگز به وبن بست بر خورد نمیکند و راهها همیشه به رویش باز است.

پریشان احوالیه او،بی انصافی بود  پنج سال دوری از خانواده،عطش مصاحبت با او را در من بیشتر کرده بود.اما با آن

 که اگر حالش را درک نمیکردم.

خانم جان در چارچوب در ایستاده بود و من نمیدانستم.با یک تک سرفه ی او،سرم باال آمد و دیدم دارد نگاهم 

 میکند.نگاهی غیر از نگاههای عادی همیشگی.گفتم:

بارش میگردونم....دلم برای قر زدن و متلک هاش  اگه میدونین شهرام کجاست،آدرس بدین من میرم دنبالش-

 تنگ شده.

 خانم جان لبخندی تلخ زد:

 از اولش هم پالونش کج بود.نمیدونم به کی رفته که انقدر کینه توز.-

البد از تنهایی خسته شده،توی سنّ و سال شهرام،مرد یا باید عاشق باشه،یا زن و بچه دار.یه همدم خوب و مهربون -

رو آتیش میمونه.باید آستین باال بزنیم و زنش بدیم.کسی رو زیر سر نداره؟شاید بتونم حرف دلشو از زیر مثل آب 

 زبونش بیرون بکشم.

 خانم جان پشت چشم نازک کرد:

 مگه دنبال دردسر میگردی دختر؟-

ی بد اخالق بریم بذار خودشون پیدا کنن که حرف و حدیث من و تو رو گرفتار نکنه.همین مونده با دو تا غرغرو

خواستگاری.من که اگر صد تا دختر کور و کچل داشتم،یکشو به شهرام یا شاهین نمیدادم.تو هم خودتو کنار بکش و 

 دایه ی مهربون تر از مادر نشو که کار دستت میدن.

 یعنی بشینیم دست رو دست بگذریم تا هر دو تاشون تو خونه بگندن؟-

دست شهرام بدم.شاهین هم هنوز سرش به سنگ نخورده که بفهمه یک من خالصه خود دانی،من گیس ندارم -

 ماست چقدر کره داره....پسره نمیدونه نون دونهای چنده.خیال میکنی عرضه زن نگاه داشتن داره؟

شما بچه هاتو دست کم میگیری،اونا دو تا مرد هستن و خوب بالدن چی کار کنن،بهشون فرصت بده خانم جون تا -

 مرده حالجن. ببینی چند
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شاهین اگر عقل داشت دنبال دختر عمه ت موس موس نمیکرد،چشمش کور،انقدر منت بکشه که منت دونش در -

بیاد.اِ اِ پسر هر چی کم محلی میبینه،چاره ش نمیشه.شهرام هم که اهل زن و دختر نیست.تا کجا یه بخت برگشته 

عالم.از دست من و تو کاری ساخته نیست مادر،بفهم چی مثل خودم جلو پاسه سبز شه و خدا بزنه تو سرش،اهلل و 

میگم.من این مهامو تو آسیاب سفید نکردم.پسرام رو بهتر از تو میشناسم.خودتو جلو ننداز که اصال صالح نیست 

پادرمیونی کنی.تازشم،حاال حاالها باید سیاه پوش بابات باشیم....چقدرا که چال نکردیم که هنوز نمرده دایره دمبک 

ست بگیریم.مردم چی میگن؟یه مرد استخوان دار از دست دادیم که باید چراغ برداریم تو تاریکی دنیا دنبالش د

بگردیم.توی این دوره زمونه ی خراب،نه مرد پیدا میشه نه مردونگی،کاشکی یه موی تنش به تن پسرها و دامادش 

 بود.

برای اینکه حرف را عوض و او را از فکر سرنوشت خانم جون از هر طرف میچرخید،به دامادهایش برخورد میکرد.

 پسرها دور کنم،پرسیدم:

 -از غزاله خبر داری؟-

وقتی این طرفا آفتابی نمیشه،معلومه حسابی مالندتش.هر وقت کبودی یاش به زردی بزنه،سر و کله ش پیدا 

ه تو فامیل ندیدم.هر کی جای میشه.بچه م زیر دست و بال اون جالد حروم شد رفت پی کارش.سیاه بخت تر از غزال

اون بود،ولنگار میشد،خوبه که بچه م شیر پاک خرده س و نجیبه.بدون که همین صبوریش کار دستش داده.اگه پاشو 

 توی یه کفش میکرد و مثل بقیه ی زنان بی تعصب بر میگشت خونه ی باباش،مرتیکه قدرشو بیشتر میدونست.

ق میگیره یا قهر میکنه بی تعصب و نانجیبه.از شما توقع ندارم.این حرف خانم جون،منظورتون اینه که،هر کی طال-

 شما جای بحث داره.

خانم جان کمی سکوت کرد.از حرف نیشدری که زده بود تا مغز استخوانم سوخت.شاید خودش هم نفهمید چه 

 میگوید و از دهانش در رفته.

مانم خیره شد.بدون آنکه بخواهم،چشمانم پر از اشک اما هر چه بود،حرف دلش بود.چند قدم نزدیک آمد و به چش

 شده بود..خانم جان کالفه شده بود و نمیدانست حرف کنایه آمیزش را چطور ماست مالی کند.

 از اولش ننه جون اشتباه کردی زن اون اجنبی شودی.-

 شمام اشتباه کردین تک و تنها منو فرستادین اون سر دنیا.-

قوم ظالمین،عمه و عمو و فاک و فامیلِ از خدا بی خبر بابات،چه به روزگارمون آوردن.رفتن تو اگه بدونی مادر همین -

مثل یک زلزله ی ده ریشتری بود که هشت ریشترش از جانب عموت و اردشیر و زن عمو ی عفریته ت بود.بقیه شم 

ا داشت،محال ممکن بود بذاره بدبختی و دلم نگرانی واسه ی تو و گرفت و گیر خودم و بابات.تیمور اگه دست و پ

 شوهر کنی.راستی مسلمون شد یا الکی گفتین شهادتین گفته که دلم ما خوش بشه؟

 بدنم داشت میلرزید و خانم جان دست بر نمیداشت.انگار همه

حرفهایش را جمع کرده بود و میخواست به یکباره گله و شکایتهایش را بر سرم خالی کند که نیمه شب داشت به 

کهنه التیام نیافته م نمک میپاشید.با نگاه شماتت بارش دشنهای برداشته بود و مستقیم به قلب پر خونم فرو زخم 

 میکرد.

سرم را به زیر انداختم و داشتم فکر میکردم حرف از کجا شروع شد و چطور به اینجا رسید که خانم جان شب بخیر 

 گفت و رفت.
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هزار زحمت میخواستم فراموش کنم،راحت و بی دردسر نو کرده بود و داشت در حالی که غم و اندوه گذشتهها را با 

از پلهها پائین میرفت.بلند شدم و در اتاقم را بستم.بر روی قالیچههای گران بهایم دراز کشیدم و به سقف چشم 

 دوختم.

له و شکایت کشید و اصال دنیای من دنیای تنهایی و سکوت بود.یکبارم که مادرم منت گذشته و به اتاقم آمد،کار به گ

نفهمیدم به چه دلیل آمده بود.شاید خودش هم حرف اصلی را فراموش کرده بود که سر و ته قضیه را به شوهر 

 کردن من کشانده و دلم را پاره پاره کرده بود.

جوز آوای  قرمزی آسمان از پنجره پیدا بود.نفهمیدم رگبار گیفته بود یا تگرگ میبارید.اصال صدائی نمیشنیدم به

 درونم که غم انگیز تر از همیشه بود.

  تا صبح،به چارچوب پنجره خیره ماندم و هوا داشت روشن میشد،که خوابم برد.

 

 در میان من و تو فاصله هاست

 گاه میاندیشیدم

 میتوانی تو به لبخندی این فاصله را برداری

 تو توانایی بخشش داری

 که مرا به زندگانی ببخشد.دستهای تو توانایی آن را دارد 

 چشمهای تو به من میبخشد،

 شور عشق و مستی

 و تو چون مصرع شعری زیبا،

 سطرِ برجستهای از زندگی من هستی

 دفتر عمر مرا،

 با وجود تو شکوهی دیگر،

 رونقی دیگر هست،

 میتوانی تو به من

 زندگانی ببخش

 یا بگیری از من،

 آنچه را میبخشی

 امانیمن به بی س

 باد را میمانم.

 من به سرگردانی،

 ابر را میمانم.

 بی تو در مییابم

 چون چناران کهن

 از درون تلخی واریزم را.
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 کاهش جان من این شعر من است

 آرزو میکردم،

 که تو خواننده ی شعرم باشی

 -راستی شعر مرا میخوانی؟-

 نه،دریغا،هرگز،

 شیباورم نیست که خواننده ی شعرم با

 -کاشکی شعرم را میخواندی-

 01فصل 

 بعد از تعطیالت آخر هفته،صورتها پوف کرده و اخم همکاران در هم بود.

صبح اول وقت شنبه ها،هیچ کس حوصله ی حرف زدن نداشت و معموالن از جان گذشتهای پیدا نمیشد که قدم اول 

و تا ظهر هم یکنفس بیمار معاینه میکردند.هیچ  را بر دارد و سر حرف را باز کند.هر کس سرش به کاری گرم بود

 کس فرصت سر خاراندن نداشت.

 چون تعداد بیماران بیش از دیگر روزهای هفته بود و وقت فکر کردن به روز و روزگار دست نمیداد.

دکتر مدنی،با چهرهای زرد رنگ و در هم گره خرده،به محض ورود به درمانگاه،بدون معطلی به اتاقش رفت و 

بیماران منتظر در راهرو را ویزیت کرد.دکتر کاشانی مانند یهودی سرگردان،گیج و منگ،هر لحظه در جایی دیده 

 میشد و آرام و قرار نداشت.

بیخیال تر از همه دکتر امیدوار بود که صبح اول وقت چند قطعه آدامس پهن دارچینی در دهان گذشته بود و فکش 

 ا را آب میبرد،به حال دکتر امیدوار اثری نداشت.یکریز میجنبید.انگار که اگر دنی

از را که رسیدم،روپوش نپوشیده دست به کار شدم.منتظر گذاشتن بیمارانی که در سوز و سرمای زمستانی،ساعتها 

 پشت در بسته مانده بودند،

 

 

مم داشت سیاهی میرفت که دور از انصاف بود.تا ده صبح که درمانگاه خلوت شد. بی وقفه بیمار معاینه کردم وچش·  

 کاشانی از در تو امد و سالم و احوالپرسی کرد.ژست رییس مابانه ای گرفت و پرسید: روپوشت کو؟

 داشتم وسایلم را جمع و جور میکردم گفتم:وقت نکردم بپوشمش...

 امروز خیلی شلوغ بود جای شکرش باقیه که مریضای امروز سرپایی بودن و عمل نداشتیم.

 که معاینه خسته ام میکنه عمل نمیکنه. اوندقر-

 میدونی یه عمل جراحی وقت چند تا مریض و میگیره؟-

خانم کاشانی خواهر دکتربا یک سینی چای امد تو، داشتم جواب سالمش را می دادم که تلفن نگ زد و دکتر گوشی 

 را برداشت.

 بله،هستند شما؟-

تاقم را برداشته بود. تعجب کردم. صدای فرزام شبیه صدای اردشیر گوشی را از دستش گرفتم.از اینکه گوشی تلفن ا

 بود.اما طرز حرف زدنشان با هم فرق داشت.
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اردشیر حتی یک بارهم در مورد رفتار کسی حساسیت نشان نداده بود.انقدر ارام بود که با نگاه کردن به حرکاتش 

 می فهمیدم از چه چیزناراحت یا خوشحال است.

 فرزام کنجکاو و عصبی بود.پرسید:گه تلفنت مستقیم نیست؟اما برعکس او 

دکتر کاشانی ایستاده بود وچشم به دهانم دوخته بود. انقدر به او چشم غره رفتم که فهمید باید از اتاقم بیرون برود. 

 فرزام که سالم و احوالپرسی فکر کنجکاو اورا محرف نکرده بود پرسید: اقا کی بودن؟

 یس درمانگاه.دکترکاشانی...ری-

 تو اتاقت چیکار میکرد؟-

 ای بابا زنگ که زدی نزدیک تلفن بود.گوشی را برداشت.-

 اتاقتون مشترکه؟

 نه بابا کارم داشت اومده بود تو اتاقم.-

 چه کارت داشت؟-

 فرزام شوخیت گرفته بگو ببینم امروز میای معاینه ات کنم یا نه؟ ناراحتی تو سرسری نگیر.-

 هم کنجکاوی نکن.این قدر 

 زنگ زدم برای فردا شب دعوتت کنم.-

 

 چه خبره؟خیر باشه.-

 شب شعره.میدونم که ایجور برنامه ها رو دوست داری.-

 خوبه که تو یکی به فکر تنهایی من هستی!حاال کجا هست؟-

 خونه ی رامین.حدود ده شب میام دنبالت...به خانجون بگو دلواپس نشه.-

ا خانه ی رامین کجا بود. فرزام انقدر عجله داشت که نشد بپرسم مونا هم شرکت میکند یا در  نفهمیدم منظورش

مطب گرفتار بیمارهای روانی است. وقتی خداحافظی کرد و گوشی را گذاشتم به یاد اخرین شب شعری که شش 

 هفت سال پیش با اردشیر شرکت کرده بودیم ،افتادم.

سیقی سر در می اورد.اما از انجا که مثل دوقلوهای به هم چسبیده همه جا با هم اردشیر نه اهل شعر بود نه از مو

 بودیم.درمجامع ادبی هم همراهم می امد.

ان شب با هزار دردسر از خانم جان اجازه گرفته بودم تا دیروقت در خانه ی یکی از دوستان مشترک فرزام و رامین 

و دقیقه ای یک بار نق میزد که حیف وقت!توی این مدت که داریم  دور هم باشی.اردشیر از سر شب ماتم گرفته بود

 با اراجیف شاعرای مرده و زنده وقت کشی میکنیم.میتونستیم حداقل چهل پنجاه صفحه درس بخونیم.

و خون به جگرم کرد.اخر شب که مجلس تازه گرم میشد در طول شب از پچ پچ کردن و غرولندش انقدر حرص 

 شدم به خانه برگردم و دیگر هوس شرکت در چنین مجالسی را نکنم. خورده بودم که راضی

ان شب دلم میخواست تا صبح میماندم. اما اردشیر چنان نقره داغم کرد که تا مدتها وقتی به موسیقی گوش میکردم 

ر وحشت یا شعری میخواندم به یاد ان شب می افتادم و از ان همه تناقضی که در روحیه ی من واو وجود داشت دچا

 میشدم.
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می دانستم امدن اردشیر به شب شعرفرزام و رامین از محاالت است و به خصوص اگرمیدانست من هم دعوت هستم 

 امکان نداشت بیاید.

تا شب فکروخیال و دیدن او دست از سرم برداشت.با برگشتن به ایران بدجور اسیر وگرفتار شدم. تصورش هم 

ه ی اردشیر را ببینم.نیمه های شب بود که صدای در امد. بلند شدم ازالی در به نمیکردم که به هرجانگاه کنم سای

 سرسرا نگاه کردم.چراغ اتاق شهرام روشن شد.

فهمیدم شبانه امده است که کسی را نبیند. دلم میخواست میرفتم و می دیدمش.اما از واکنش او میترسیدم. اگر سرو 

 ن که برگشته و به قول طوطی از خر شیطان پیاده شده بود.صدا راه می انداخت.همه زابرا میشدند.همی

جای شکر داشت. تا صبح خوابم نبرد.آنقدر از این دنده به ان دنده شدم تا انکه اذان گفتند.صدای چلپ چلپ وضو 

 گرفتن خانم جان و باز و بسته شدن در دستشویی ها که امد تازه داشت چشمم گرم میشد.

ه بودم که به سختی بلد شدم. دگمه ی توقف زنگ ساعت را فشار دادم.لباس عوض کردم ساعت زنگ زد. انقدر خست

 واز پله ها پایین رفتم.الی در اتاق شهرام باز بود.

دزدانه نگاهش کردم. خواب و بیدارش فرق نداشت.الی پلکهایش نیمه باز بود و به قول خانم جان خرگوشی 

 میخوابید.

ودعوا میکرد. چون اخمهایش درهم گره خورده بود. طوطی ازاشپزخانه سرک کشید انگار در خواب هم دعوا داشت 

 و پرسید:چای میخوری؟

 قهوه باشه بهتره.-

حس و حال حرف زدن با هیچ کس را نداشتم و انگار کسی هم پشت چشمش بازنمانده بود تا با من ارتباط برقرار 

 کند.

نتظار داشتم تحویلم بگیرند مایوس تر می شدم. شاید هم من ادم هر روز می گذشت از گرمی خانواده و جمعی که ا

 پر توقعی بودم. که بی جهت تصور میکردم همه دور وبرم را خالی کرده اند.

 زودتراز هر روز از خانه بیرون رفتم.دلم بدجور گرفته بود. بیشتر بی اعتنایی اردشیر رنجم میداد.

 باشم.توقع داشتم دست کم ارتباط تلفنی داشته 

مثل همیشه از اینکه او یعنی کسی که از جان و دل بیشتر دوستش داشتم و دلم برای دیدنش پر میزد . مرا نادیده 

 میگرفت.

دلشکسته بودم. به هیچ چیز نیاز نداشتم به جز محبت خالصانه ی او.گرچه در گذشته هم ندیده بودم محبتش را ابراز 

لگرم می شدم و زندگی را طور دیگر می دیدم پیش خودم فکر کردم حتما برای کند. همان که همه جا در کنارم بود.د

 همیشه او را از دست داده ام که حتی اسمی هم از من نمی برد.

 تا ظهر با خود کلنجار رفتم و دل و دماغ رفتن به شب شعر را نداشتم.

 ی رامین در بروم.فکرکردم بهانه ی خستگی کار روزانه را بیاورم و از زیر رفتن به خانه 

 به یاد رفتار غیرصمیمانه و خصم الود رامین که افتادم داغ دلم تازه شد.

 درد خودم کم بود.او هم بدترش میکرد.رفتن به شب شعر در ان وضعیت روحی واقعا به چه دردم میخورد؟

کتر کاشانی از در اتاقم تو بعد از ظهر که درمانگاه خلوت شد سرم را بر روی میز گذاشتم وخواستم چرت بزنم که د

 امد.
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 خسته ای؟البد دیشب مهمونی بودی؟-

 دلم نمیخواست جوابش را بدهم.اما به چه علت از او دلخور بودم خودم هم نمیدانستم.

دکترکاشانی هیچ کار نامعقولی انجام نمیداد و همیشه به من احترام گذاشته ود. اما نمیدانستم به چه علت به حرکاتش 

 گفتم: دیشب بد خوابیدم.حساسم.

 خب اگه خسته ای برو خونه استراحت کن. یکشنبه ها مشکل نداریم خلوت تر از شنبه هاست.-

ازخدا خواسته بلند شدم. روپوشم را دراوردم وبه جالباسیزدم. کیفم را که برداشتم گفت:این روزا خیلی 

 پکری،کاشکی مو محرم میدونستی و باهام درد و دل میکردی.

لم ازدرد ودل کردن و ارتباط نزدیک و هرجور وابستگی عاطفی بهم میخورد.انقدر پریشان و عصبی بودم که حا

 اگرچاره داشتم می رفتم به جایی که چشمم به هیچ اشنایی نیفتد.

 بدون انکه حرفی بزنم یا نگاهش کنم . خداحافظی کردم و از در بیرون امدم.

دکتر کاشانی همیشه دور و برم می پلکید و حرفهای کنایه امیز میزد که من هم بر عکس من که از همه فرار میکردم.

به او احساس نزدیکی کنم.اما فکر من ان قدر درگیر و مشغول بود که هیچ کس را دور و اطرافم نمیدیدم.تنها چیزی 

د کاری از دستم بر نمی که به جز فکر اردشیر برایم اهمیت داست رفع مشکالت خانواده ام بود که ظاهرامرنشان میدا

 اید و تالشم برای نزدیک شدن به افراد خانواده بی نتیجه مانده بود.

 

 

وارد خانه که شدم و ازپله ها باال رفتم انقدر خسته بودم که لباس درنیاورده بر روی تختم ولو شدم.نزدیک غروب ·  

 بازنگ تلفن ازخواب پردم.فرزام بود.

 خونه ای؟-

 م زود اومدم خونه استراحت کنم.خیلی خسته بو-

 برنامه ساعت هشت شروع میشه.میام دنبالت.-

دلم نیامد بگویم حال و حوصله ی مهمانی ندارم. وقتی خداحافظی کرد فکر کردم اگر درخانه بمانم هم سرحال نمی -

 ایم. پس چه بهتر که بروم و در جمع هنرمندان چند ساعتی از دنیای پردردسر مادی دور شوم.

نزدیک ساعت هشت لباس ساده ای پوشیدم و منتظر فرزام شدم. از پله ها که پایین میرفتم. همه جا ساکت بود.خانه 

 با جایگاه ارواح هیچ فرقی نداشت.

 اگر پخت و پز طوطی نبود.دود و دمی راه نمی افتاد اهل خانه به چرت زمستانی فرو میرفتند.

 ردسرافتادی.فرزام که امد دم در بودم گفتم: تو د

نه بابا کاشکی همه مثل تو بودن.هیشکی تو فامیل قدر موسیقی و نمیدونه.ماشاال همه از خود راضی و پر مدعان.بازم -

 به تو که با همه ی مسئولیت کاریت دعوتم و رد نکردی.

 ازدست مونا دلخوری؟خب تو که میدونی اهل هنر نیست.پس چرا بیخودی حرص وجوش میخوری؟-

ونا هیچ برنامه ای با برنامه ی دیگه فرق نداره. اون مثل نخود اش توی همه ی گرد همایی ها شرکت میکنه که برای م

 از جیک و پوک مردم سر دربیاره.

 خوب پس چرا امشب نمیاد؟-

 امشب از صاحبخونه خوشش نمیاد و گرنه میومد.-
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 از صبح تا حاال تو همن فکرم منظورت از خونه ی رامین چیه؟-

مگه نمیدونی که رامین ازدواج کرده با همون خانمی که تو کنسرت دیدیش.... یادته مونا وقتی دیدش عصبی شد و -

 پاچه ی همه مونو گرفت؟

 پس با هم ازدواج کردن.-

رامین بدجور گیر افتاده.خوشم میاد با همه ی درد سرهایی که سر راهش سبز شد و سنگهایی که مادر و خواهرش -

 ار خودشو کرد.کاشکی بقیه ی فامیل هم مثل رامین خود ساخته بودن.انداختن ک

 خواهر کله کوپکش که یه مغز داره به اندازه ی یه نخودچی!

 پس از مدتها از ته د ل خندیدم.

 فرزام پرسید:به چی میخندی؟

 به اینکه خیال میکردم مونا رو دوست دارس.اخه دائم با هم هستید.-

د. به تته پته افتاد و گفت: گروه خونیمون که اصال با هم جور درنمیاد. یعنی فقط یه ربع اول رنگ صورت فرزام پری

 میتونیم همدیگه رو تحمل کنیم.

 راستی چطوری یه همچین فکری به سرت زد؟خودش که اصال گمان نمیکنم اهل فکرکردن باشه.

مون یه ربع اول ارتباط اطالعاتتون و رد و بد ل چرا یه نقطه ی مشترک دارین.اون فضوله تو کنجکاو... شاید هم ه-

 میکنید.

 فرازم برگشت هاج و واج نگاهم کرد وگفت:نه....خوشم اومد.تو هم بلدی. غزل دست خوش.

از شوخیم که دلخور نشدی ؟ راستش این روزها خیلی بی حوصله ام. ممنونم که به یاد من هستی وکمک میکنی -

 ازاون ماتم سرا بیرون بیام.

 ای بابا نبینم بریده باشی.-

هرروز که میگذره به نگاها و حرکات و بحثا و اظهارنظرا حساس تر میشم.اخالق خانواده با گذشته فرق کرده.هیچ -

 کس سر جای خودش نیست.

 خودتوهم تغییر کردی.-

م مشکوک نیست. احساس به هر حال آدما بر اثر گذشت زمان تغییر میکنن. منم فشار زیادی تحمل کردم. اما رفتار-

 میکنم دور و بری هام باهام غریبه هستن و ازم کناره میگیرن.

فرزام کنارخیابا ایستاد.انگار میخواست چیزی بگوید اما نمیدانست از کجا باید سرحرف را باز کند.پرسیدم: چی 

 میخوای بگی؟ رودرواسی نکن.

شونو میبینن .غزل تو مسئولیت کاراتو به گردن میگیری یا برگشتو نگاهم کرد وگفت:مشکل ما ادما اینه که فقط خود

 مثل همه ی ادهای معمولی که حصوله ی فکر کردن به گذشته شونو ندارن ، مشکالتتو به گردن دیگران میندازی؟

تاانجا که به خودم مربوط بشه مسئولیت کارامو میپذیرم.اما رفتنم به خواست پدر و مادرم بود.حتی به من توضیح -

 انع کننده ندادن که به چه دلیل باید برم!میخوای باورکن میخوای باورنکن!ق

 خیلی عصبانی هستی.اگه ناراحت میشی حرفشو نمی زنیم.-

 از بس این روزا این جمله روتکرار کردم خسته شدم.فرزام اگه توهم جای من بودی کم میاوردی.-
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میدونم بی دلیل اینکارو کرده باشن اما مسئولیت عاشق بودن ممکنه به زور دایی و زن دایی رفته باشی. که بعید -

 ورها کردن تعهداتت رو نمیتونی به گردن کسی بندازی.

سعی میکردم خونسرد باشم اما ناراحتی ام در لحن صدایم اثرگذاشته بود. به چمشهای کنجکاوش خیره شدم و 

 پرسیدم: فرزام تو تا به حال عاشق شدی؟

 زد و گفت: حرف من چه ربطی به سوال تو داشت؟ فرزام لبخند مشکوکی

جواب نمیدی؟معلومه یه کاسه ای زیر نیم کاسه است.البته این اصطالح مسخره رو مونا تو دهنم انداخته.عشق من و -

 اردشیر بیشتر سرزبونا بود.

الت نگاه کردنش پیدا فرزام هنوز داشت نگاهم میکرد.ودر زیر ان همه فشار روحی اعصابم پاک بهم ریخته بود. ازح

 بود هنوز قانع نشده است.

پرسید: باورکنم که توی دلت هیچ خبری نیست؟یعنی همه اش دروغ بود ؟ پس بگو اون بیچاره رو هم سرکار 

 گذاشته بودی؟...غزل باور کردنش مشکله.توهمچین ادمی نیستی.

دوز و کلک دیدم که دیگه حتی به چشم راست میگی من ادم نامردی نیستم.اما از وقتی که برگشتم به قدری -

خودمم اعتماد ندارم.تو که غریبه نیستی وبه هردوی ما نزدیکی ، اردشیر حتی یک تلفن خشک و خالی به من نمیزنه 

 که حالمو بپرسه.

خب خانم دکتر تحصیلکرده ی با معرفت تو چرا باهاش تماس نمیگیری؟باالخره هرچی که باشه تو به اون پشت -

 ال کارنداریم که کی باعث این کار شده.کردی حا

 اره همه منو مقصرمیدونن اما موضوع اونطور که تو خیال میکنی نیست.

من به جزییات وخصوصیات رابطتون کاری ندارم.فقط اینو میدونم که تو اونو کشتی.اگه اردشیر دوستت نداشت تا -

 حاال ازدواج کرده بود.

ش زد و هیچ کس هم نفهمید که کجاست.بعدها فهمیدیم که توی یه بیمارستان وقتی فهمید شوهرکردی چند ماه غیب

روانی یکی از کشورهای خارجی بستری بوده این موضوع رو هیچ کس جز من و رامین نمیدونه.به روت نیار که قضیه 

 رو میدونی.حتما خودش برات میگه.امایادت باشه غزل یکطرفه قضاوت نکن.

 نداری که چه مصیبتی کشید تا تونست دوباره بلند بشه و سرپا وایسه. تو از حال و روز اون خبر

 دم لرزش خاصی را حس کرد.

نمیدانستم هدف فرزام چه بود که سر حرف را بازکردو فکرم را دوباره به سمت اردشیر کشاند.شاید قصدش دیدن 

میانی میکرد که من و اردشیر واکنش من بود. شاید هم مثل همیشه نخود هر اشی میشد برای خودشیرینی پادر

 دوباره به هم نزدیک کند و شاهد منت کشی من باشد.

 از ان همه فکر و فشاری اضافی مغزم را خسته کرده بود.احساس سرگردانی و خفگی کردم و گفتم: دیر نشه؟

رزش وسط فرزام برگشت هاج وو اج به سر و صورت من نگاه کرد و زیر لب گفت: تو مثل یه نگین درشت و باا

فامیلی میدرخشیدی و از ترس دایی عباس هیچ کس جرات نمیکرد حالتو بپرسه.اختصاصی تورو واسه ی پسرش 

 تیکه گرفته بود و اگه باد به گوشش می رسوند کسی تو فکرته حسابشو بدجور میرسید.

 نمیدونم منظورت از مطرح کردن این حرفا پیه فرزام.-
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ها اواره ات بودن یکیش داداش بدبخت خودم فرشید که وقتی خواست بفرسته  فقط خواستم روشنت کنم که خیلی-

خواستگاریت دایی عباس دمار از روزگارش دراورد خیال میکنی چی باعث به هم خوردن روابط و اختالف خواهر و 

 برادر شد؟

راحت روی دوشم  یعنی همه ی تقصیرها گردن منه دیگه؟ فرزام من بچه نیستم که اینطور بار گناه دیگرانو-

میذاری.یه جور حرف میزنی که انگار من تافته ی جدا بافته بودم.این همه دختر توی فامیلمونه ...یکی از یکی خانم 

 تر.

نگاه پرمعنی فرزام و سکوت نابه هنگامش هزاران نکته ی مبهم و پیچیده را درخود مخفی کرده بود.اهسته به راه 

 ای حرف نزد.افتاد و تا رسیدن به مقصد کلمه 

 من نیز دلم انقدر پر بود که با کوچکترین تلنگر او امکان داشت بغضم بترکد و اشفتگی روحی ام لو برود.

 به خیابانی بن بست رسیدیم.تعداد زیاد ی خودرو سمت جنوب خیابان پارک شده بود.

ه هیچی فکر نکنی. دنیایی که من فرزام گفت: یه کم به مغزت استراحت بده.امیدوارم امشب به جز شعر و موسیقی ب

 عاشقشم و وقتمو با اطالعات بیهوده هدر نمیدم.

دلم میخواست سرش فریاد میکشیدم و میپرسیدم ارامش فقط برای تو خوبه؟من ادم نیستم که اعصابمو بهم ریختی و 

 حاال داری شعار میدی فکرمو بسپارک به شعر و موسیقی؟

 ها منبع نور راهرو تعداد زیادی شمع بود.درساختمان قدیمی بازسازی شده تن

فرزام من و همسر رامین سولماز را به هم معرفی کرد.صدای مالیم نواختن تار از سالن کنار ساختمان می امد.سولماز 

 لباس سنتی زیبایی پوشیده بود.بابرخورد صمیمانه اش دلم گرم شد.

 فرزام که از ما....

 

 

خوشحالم که از نزدیک میبینمتون.اونن »ساز زدن پیوست سولماز در گوشم آهسته گفت:دور شد و به جمع در حال ·  

 «قدر ازتون تعریف کردن که مشتاق بودم چند کلمه باهاتون حرف بزنم!

به او نگاه میکردم اما فکرم به سوی رفتار رامین پر کشیده بود که از روز اولی که همدیگر را دیدیم شمشیر کشیده 

و روحم را زخمی کند و حاال همسرش به دروغ میگفت که از من تعریف کرده است.ذر همین افکار  حاضر بود دلم

باور کنین من هیچ وقت مجیز کسی رو نمیگم.وقتی میگم »غوطه میخوردم که سولماز سرخ و سفید شد و پرسید:

 «تعریفتونو شنیدم یعنی اینکه ورد زبون رامین شما خوبیهای شماست!

ممنونم خانم.گمان نمیکنم تعریف داشته باشم.الید رامین »نم خیس عرق شده بود تنها توانستم بگویم:در حالی که بد

 «میخواسته منو بزرگ جلوه بده که شما تحویلم بگیرین چون خودش این کارو نکرد!

دوست خیلی صادق هستین.روحتون مثل آینه شفافه.دارم میبینمش بدون حجاب.واقعا »سولماز لبخندی شیرین زد.

داشتنی و قابل احترامین.از رامین دلخور نباشین.کمتر پیش می آد درمورد کسی حساس باشه...روی شما حساب 

 «دیگه ای باز کرده بوده.میفهمین چی میگم؟

از حرفها و گوشه کنایه هایش سر در نمی اوردم اما حس کردم بیشتر از همه کسانی که میشناختم درباره ام 

 «انه منظورتونو نمیفهمم!متأسف»میداند.گفتم:
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چطور؟من خیلی واضح حرف زدم!خب حق دارین فکرتون آشفته س.امیدوارم امشب به آرامشی که نیاز دارین »

برسین.به هر جهت خوشحالم که اومدین.راستش رامین تصور میکرد نمی آین.فرزامو فستاد چون میدونه حرفشو 

 «زمین نمیندازین.

د آره اگه خبرم میکرد امکان نداشت بیام.خیلی خوب باهام تا کرده!اصال این حرفا هزاران حرف در ذهنم چرخ میز

 همه ش تعارفه.طغلک زنش خیال میکنه با این حرفا از بداخالقیاش میگذرم!

چتونه؟این قدر به خودتون فشار »سولماز در همان تاریکی بدون آنکه به صورتم توجه کند ناراحتی او را حس میکرد.

 «نیارین!

ببخشین که نور کمه.باالی اتاق براتون جا نکه داشتم دنبالم بیاین.چند تا پله کوتاه سر »کالفه شدم.سولماز گفت:

 «راهمونه مواظب باشین زمین نخورین!

در حدود سی چهل نفر پر کنار هم به روی زمین نشسته بودند.افراد نشسته دور اتاق و نزدیک به دیوار به پشتی 

تاق کج و کوله نشسته بودند.به همراه سولماز تا ته اتاق رفتم.او جایی به اندازه دو نفر را خالی نگه تکیه داده و وسط ا

داشته بود که راحت بنشینم و از فضای رویایی و صدای مالیم موسیقی لذت ببرم اما بعید میدانستم که افکار مغشوش 

قالیچه تکمنی قرمز رنگ پهن شده در زیر پا ذهنم حتی یک لحظه فرصت استراحت کردن به قلب و رحم را بدهند!

 جان میداد برای دراز کشیدن و چرت زدن.

 «از جاتون تکون نخورین!»سولماز آهسته گفت:

نور شمع صدای مردی که اشعار موالنا را میخواند نوای دف و نی...داشتم به عالمی فراسوی دنیای خاکی 

وسیقی و روحنواز سنتی سپردم.چند لحظه بیشتر طول نکشید که میرفتم.پلکهایم را بستم و خودم را به شعر و م

حضور کسی را در کنارم حس کردم.حیف از ان همه سرمستی بی خبری بود که با صدای کسی خراب شود.اما صدای 

اردشیر که داشت صدایم میکرد حتی با رسیدن به اوج آسمان نیز قیاس کردنی نبود.حضور او گرمی و حرارت بدنم 

 «تویی اردشیر؟»هیچ تماسی باال برزد.همان طور که چشمهایم بسته بود آرام گفتم: را بدون

در آن لحظه باور نکردنی مرز میان حقیقت و رویا تشخیص دادنی نبود.در خیالم میدیدمش و حتی لمسش میکردم و 

ته شد.اردشیر کالمی بر او همچون همیشه پر غرور و مستبد نشسته بود و تماشایم میکرد.پلکهایم چند بار باز و بس

زبان نمی آورد و حتی لبخند هم نمیزد.نفهمیدم صدایم کرده بود یا تصور من دچار اشتباه شد که دارد صدایم 

میکن.نیمرخش مثل همیشه جذاب تر از تمام رخش بود.در تاریکی سالن چین و چروک صورتش بدجور توی ذوقم 

بغل گوشش در بازتاب نور شمع نقره ای به نظر میرسید.بوی  زد.انگار ده سال پیرتر شده وبد.موهای جوگندمی

ادکلنش کم کم داشت نزدیک و نزدیک تر به مشامم میرسید.گرمی دستهایش را حس کردم اما هرچه کوشیدم 

 دستش را بگیرم انگشتانش از پنجه هایم بیرون لغزید و یک لحظه کف دستم خنک شد.

م.به ذهنم گذشت که حتما نوز شمع به اشتباهم انداخته و بودن اردشیر در ترس برم داشت.انگار داشتم دیوانه میشد

کنارم توهمی است شیرین که پس از آن همه فشار روحی جسمم را به آرامش رسانده است.احتماال تاریکی محیط به 

 شکم انداخته بود که حتی از درد عاطفی که میکشیدم داشتم لذت میبردم!

که برگشت.لبهایش تکان میخورد اما صدایی از دهانش در نمی آمد.یا من کر شده بودم یا داشتم به او نگاه میکردم 

صدای ساز و دف و نی مانع بود.مانند هیپنوتیزم شده ها به اردشیر خیالی که در کنارم لم داده بود و داشت نگاهم 

و به فریب خوردنم می ارزید.پس میکرد زلر زده بودم و داشتم لذت میبردم.حتی خیال با او بودن نیز دلنشین بود 
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ازمدتها چشم به راهی و سرگردانی و هزاران فکر ناجور به آرامشی که میخواستم رسیده بودم و حتی دلم نمی آمد 

باور کنم که همه چیز زاییده تصورات و واهی من و دور از واقعیت است!صددای موسیقی که کمتر شد چهره اردشیر 

ود.به نظر میرسید یکپارچه آتش است.صدای نی با شعر فرزام سکوت و نور شمع و عصبی تر از چند دقیقه پیش ب

اتاق نیمه تاریک حال عشاق حاضر در سالن را درگون کرده بود.حتی از پشت سر افراد نیز میشد دریافت که نشئه 

ور دیدم سولماز دادر در آوری فرو رفته اند.رامین و سولماز در کنار هم در گوشه ای دنج از سالن ایستاده بودند.از د

گوشی چیزی به رامین میگوید.رامین به من چشم دوخته بود و حرف نمیزد.یک لحظه بعد سولماز روبه رویم بود خم 

 «چایی میخورین؟»شد و پرسید:

 «نه متشکرم!»دهانم به سختی باز شد.

میدید خجالت کشیدم.تظاهر میکرد انگار بر روی زمین وا رفته بودم.از اینکه سولماز مرا در ان حالت مسخ شده 

حالتم طبیعی است و حتی نیم نگاهی به سوی اردشیر نمی انداخت اما من متوجه بودم که حتی خستگی اردشیر را رد 

امشب هزار تا »صورتش خوانده وبد.اردشیر طاقت ماندن در چنان مجالسی را نداشت.وقتی سولماز رفت آهسته گفت:

اگه میگفتم نمی آم خیال میکرد نمیخوام تو رو ببینم.آسمونو به زمین میدوخت و کار داشتم.فرزام بد پیله س.

جسدمو کشون کشون به مهمونی باشکوهش می آورد!همیشه حرف حرف خودش بوده و نظر دیگران براش پشیزی 

 «ارزش نداره!

وفت رفته بود که حالم برعکس چند دقیقه پیش بدجوری گرفته شد.انگار از کوه پرت شده بودم و همه بدنم ک

استخوانهایم ان طور درد میکرد!از اینکه میدیدم اردشیر به زور دارد مجلس و برنامه به آن خوبی را تحمل میکند 

 «مجبور نیستی بمونی!پاشو برو توی البالتوارت و سرتو با با میکروبها گرم کن!»کفرم درامد.گفتم:

هم نزدیک نشده بودیم.بوی لدوکلنش که توی دماغم زد اردشیر سرش را جلو آورد.مدتها میشد تا آن حد به 

هیجانی ویانگر و کشنده بر روح و جسمم فشار آورد.دلتنگی جدایی از او کم نبود.بار سنگینش را مدتها بر دوشم 

تحمل کرده بودم و توانم در حال تحلیل رفتن بود.چشم به راهی شبانه روزی احساس تنهایی احساس گناه از آنکه 

ده وبدم بیماری و زن نگرفتنش حرفهایی که فرزام در راه زده بود و هزار درد دیگر یکباره به مغزم هجوم ترکش کر

درست مثل چند سال پیش طوری رفتار میکنی که انگار دیگران باید افتخار کنن »آورد.او داشت نگاهم میکرد.گفتم:

 «تو در کنارشون هستی!

داد اما از نگاه سردش دل نمیکندم.از انتظار کشیدن آن قدر آسیب چهره برزخی و حالت نگاه کردنش آزارم می

روحی خورده بودم که فرقی نمیکرد در چه موقعیتی با هم مالقات کنیم.تنها به خاطر فرزام حرص میخوردم که با 

دردسر او را راضی کرده بود به خانه رامین بیاید.تردید نداشتم برای دعوت او با رامین هم سرشاخ شده 

 «بدجور نگام میکنی!به جای احولپرسی بیا کنکم بزن تا دلت خنک بشه!»د!گفتم:بو

 «پس خبر نداری نگاه بد اردشیر چه جوریه!»

 «چرا!اتفاقا خوب میشناسمت کم از دستت نکشیدم یادت رفته که من و تو با هم بزرگ شدیم؟»

 «آره وقتی هم ترکم کردی حسابی کوچیک شدم!»

 «اری جای مناسبی نیست اردشیر.دلخوریامون باشه برای یه وقت مناسب.اینجا برای گله گز»

 «یه روز که بی کار بشم می ام سراغت و حسابی از خجالتت درمی آم!»
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وقت برای دیدن من داری یا موهام سفید میشه و دندونام سیاه!تو هم عصا زنون می آی سراغم و میگی ببخش غزل »

 «مریض داشتم سرم شلوغ بود.

 «بر داشته باشم زخم زبون نزن که من از تو شاکی ترم!ص»

 «انگار بهت خیلی بدهکارم!»

 «حاال حاال ها مونده تا بفهمی با من چه کار کردی!»

دلم گر گرفته بود.حرفهای نیشدار و کنایه های عذاب دهنده اش باعث شد خود به خود از او فاصله بگیرم.دل کندن 

یه روز باید با هم حرف »ست با او باشم هم از طرز برخوردش دلخور بودم.گفتم:از او سخت بود هم دلم میخوا

 «بزنیم.این وضعیت برام قابل تحمل نیست آقای دکتر.کی وقت میکنی به دوست قدیمیت سر بزنی؟

 «به زودی میبینمت!»

 «قبلش با من هماهنگ کن.»

 «تو که وقتت آزاده!»

 «م برای خودم کار و زندگی دارم.این جورام که خیال میکنی نیست...من»

 «یه درمونگاه درپیت که این قدر اهن و تلپ نداره!خیال نمیکردم ترقی معکوس کرده باشی!»

از شدت عصبانیت داشتم منفجر میشدم.اگر صدای سه تار و تار و تنبور نبود آبرو برایمان نمی ماند.با عصبانیت 

 «!منم مثل همه دکترای کم تجربه تازه شروع به کار کردم.پروفسور همه که موقعیت شما رو ندران»گفتم:

 «خب می اومدی پیش خودم.عارت اومد زنگ بزنی به من؟ترسیدی رو تو زمین بندازم!»

 «آره عارم اومد...حیف که نمیتونم داد بزنم!»

 «خوبه...که داد زدنم یاد گرفتی!شنیده بودم که تخصص گرفتی!»

 «ین میکنی!چطور دلت می آد بعد از چند سال جدایی و دوری این جوری منو برنجونی!اردشیر تو داری به من توه»

تو معنی رنجوندنو میدونی!اصال میفهمی غم چیه!عشقو میشناسی؟بی خود شعار نده و حرف از دوست داشتن و »

شقی چیه بی دلتنگی نزن که تو کتم نمیره حتی یه ذره به من فکر کرده باشی!یه روز حالیت میکنم عشق و عا

 «معرفت!

نزدیک بود بغضم بترکد.تا خواستم از او دلجویی کنم بلند شد ایستاد سرم در میان دو دستم بود و دلم میخواست 

فریاد میکشیدم اما لبهایم بسته و حرفهای زیادی پشت فک کلید شده ام اسیر مانده بود.زیرچشمی به اطرافم نگاه 

ما کامال مشخص بود همه حرفها و بگومگوی من و اردشیر را شنیده وبدند!اط کردم.همه تضاهر به نفهمی میکردمد ا

خجالت داشتم آب میشدم اگر چاره داشتم تا تاریک بود مجلس را ترک میکردم.اما آنقدر سنگین شده بودم که 

 انگار یک تن سرب توی بدنم بود.

یر نور شمع هم کامال دیده میشدم.اردشیر خم خدا خدا کردم چراغ را روشن نکنند تا حالم بهتر شود اما حتی در ز

 «بیخود تظاهر به ناراحتی نکن خوب میدونم که مرده و زنده من واسه ت فرق نداره!»شد و آخرین تیر را رها کرد.

سرم که باال امد رفته بود.نگاهم بی اراده به گوشه ای از سالن افتاد که رامین و فرزام ایستاده بودند.چشمهای فرزام 

ه بود اما رامین داشت نگاهم میکرد.اردشیر که رفت نه موسیقی نه نور شمع نه اشعار پر معنی موالنا و حافظ نه بست

سوز خواننده هیچ کدام در روحم تأثیر نمیگذاشت.دلم خلوتی میخواست که با خیال راحت و بدون دغدغه های های 

و رفتار خشک و عصبی اردشیر بودم که سولماز امد  به حال خودم و دل بیمارم گریه کنم.منگ برخورد غیر دوستانه
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در کنارم نشست.نفهمیدم چطور دستهایم به میان دستهایش لغزید.از روزی که برگشتم تنها کسی که صمیمانه دستم 

را گرفته بود او بود که با لمس انگشتانم بدنم را رعشه ای مرموز دچار کرد.داشتم به نیمرخش نگاه میکردم که 

زی به خود گرفته بود!تا آن روز به چنان حسی دچار نشده بودم که از تماس با دست یک همجنس خودم حالت مرمو

بدنم مورمور شود!انگار او به عمد جریان برق گرفتگی خفیفی شبیه به رگ و ریشه درخت از نوک انگشتانم به کلیه 

ه از نخستین برخورد فکرم را خواند و اندامهای درونی ام وارد کرد.باید حدس میزدم او قدرتی فرابشری داره ک

 دستم برایش رو شد.

هرچه سعی کردم قدرت نداشتم دستهایش را رها کنم.حس مرموزی که من و او را به هم وصل کرد پینودی محکم 

مینمود که انگار سالها پیش در وجودم بی کار مانده بود و از حضورش در مخفیگاه درونی ام خبر نداشتم!در آن سالن 

مه تاریک تغییر حالت چشمهایش که همچون آینه صیقلی و شفاف شده بود وحشتناک به نظر می آمد.لبخند نی

 «حاال بهتر شدی!»مرموزشش گرمی خاصی داشت.زیر لب گفت:

تصویر شعله شمعی که پشت سرم به دیوار چسبیده بود در چشمهایش افتاد.هاله سبز رنگ دور صورتم را در میان 

نترس داری بهتر »م.زبانم تکان نمیخورد و به کامم چسبیده بود.سولماز دوباره به حرف آمد:آینه چشمانش دید

 «میشی...حرف نزن فقط آروم باش.

چن د لحظه خیره نگاهم کرد.هاله سبز رنگ بی رنگ و کم کم شیری رنگ شد.دستم آهسته از میان دستهایش 

خود از او فاصله گرفتم.چشمهایش به حالت طبیعی برگشت.با بیرون آمد.زمان اتصال ما به پایان رسیده بود خود به 

همان نگاه دوست داشتنی و صمیمی به صورتم خیره مانده بود که بدن گرم و عرق کرده ام سرد شد.سست و سنگین 

به کف اتاق چسبیده بودم.سولماز شانه هایم را گرفت و کمک کرد به دیوار پشت سرم تکیه دادم.پلکهایم را آهسته 

م.رخوت عجیبی داشتم.همان طور که تکیخ داده بودم پاهایم بی اراده باز شد و یک پهلو در کنار دیوار دراز بست

 کشیدم.نفهمیدم چه مدت طول کشید تا پلکهایم از هم باز شد.سکوت بپد و خلوت سالن.

امد.تکانی شدید  شمعها در حال خاموش بودند و بوی دود همه جا پخش بود.صدای پچ پچ دو نفر از ته سالن می

خوردم و دست و پایم را جمع کردم.هنوز احساس سنگینی میکردم.سایه اندام ظریف و استخوانی سولماز به سنگینی 

کوهی بر روی بدنم افتاده وبد.صدای فرزام و رامین هر لحظه باالتر میرفت انگار داشتند جر و بحث میکردند.رامین 

 «اش حرف میزدی که این قدر به هم بریزه!پسر تو عقل توی کله ت نیست!اصال نباید باه»فرزام را شماتت میکرد:

یه جور حرف میزنی که انگار کار خودت درسته!این قدر تحویلش نمیگیری که به »فرزام ارام پاسخش را میداد:

 «رودرواسی با من اومد بازم به سولماز که این قدر خانومه!

 «اشی یا دستتو بگیرم؟غزل جان میتونی پ»صدای سولماز را شنیدم.

باعث دردسرتون »به کمک او نیم خیز شدم.فظا پر بود از بوی دود شمع.مهمانان رفته بودند.سرم درد میکرد.گفتم:

 «شدم خیلی بد شد.نباید این وسط ولو میشدم!

 «بهتره فقط به فکر آرامش خودت باشی!»سولماز لبخند گرمی زد.

وز خودم بودم.به سختی بلند شدم نشسته و به دیوار پشت سرم تکیه کنجکاو رفتار غیر عادی او و حس مرم

دادم.نفسم آرام تر از قبل بود و نبضم کند میزد.به چشمهای سولماز که نگاه کردم از آن حالت آینه ای و پرتو 

ه دور سرم مرموزی که از آن میتابید انرژی خارق العاده ای که آن طور آرامم کرده بود و راز و رمزی که در آن هال
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چی برات »وجود داشت هیچ اثری باقی نمانده بود.بدجور کنجکاو شده وبدم.سولماز خیره به من لبخند زد و پرسید:

 «مبهمه؟بپرس تا جوابتو بدم!

غش غش خندید.رامین و فرزام که دور از ما ایستاده بودند و آهسته گفت و گو «با من چه کار کردی؟»تا پرسیدم:

شما دکترا فقط »شدند.صدای سولماز در سالن خالی چند برابر شد.یکهو سکوت کرد و بعد گفت:میکردند متوجع ما 

اشیا و آذما رو باور دارین البته روان شناسها به دورن انسان هم توجه دارن اما...گمان میکنم تو از اون دسته دکترایی 

 «هستی که جز دیده شدنیها به هیچی اعتقاد نداری!

 «کامال حس کردم. اما انرژی تو رو»

پس یه چیزایی میدونی!خب خانوم دکتر حالت چطوره؟بهتر شدی؟اون موقع که اومدم سراغت هاله قرمز رنگ دور »

سرت نشون میداد درونت غوغایی به پا شده!همه انرژیهای منفی بدنت یکهو از سرت بیرون زدن.نگران مویرگهای 

 «ناراحتی تو رو حس کردم. مغزت بودم که داشت میترکید.من اونا رو دیدم و

درک حرفهای او برایم آسان نبود اما تغییر چهره ام کامال محسوس بود.حتی سولماز هم فهمید که از موهومات 

گریزانم.حتی دیده شدنیها را هم به زور باور میکردم چه رسد به چیزهایی که به چشم دیده نمیشدند و تنها با اعتقاد 

 کامل میشد حسشان کرد.

 «ازتون ممنونم حالم خیلی خوبه داشتم سکته میکردم که شما به دادم رسیدین!»م:گفت

چرا حرف دلتو نمیزنی؟من مطمئنم به علوم ماورایی اعتقاد نداری.خب خدا قدرتشو »سولماز لبخندی مشکوک زد.

 «وی وجودم پیدا شده!همین طور الکی به من داده نه درسشو خوندم که بگم خیلی بارمه نه میدونم این حالت از کجا ت

انگار نمیشه چیزی رو از شما مخفی کرد.من در واقع آدم سمجی هستم.حاال که اثر حس شما رو بر بدن خودم دیدم »

 «تا نفهمم موضوع چیه دست از سرتون ور نمیدارم.

ت مثل عشق باید بخوای تا نادیدنیهای ادارکی رو حس کنی.درس»چهره سولماز تغییر حالت داد و کامال جدی شد.

 «نمیشه تعریفش کرد اما همه آدما طعمشو چشیدن!
 

 

من نخواستم که کمکم کنی اما حس شما رو گرفتم مگه عشقو صدا می کنی ؟ زمانی که الزمه سر میرسه و دودمان ·  

  آدمو به باد میده اما کاری که من با تو کردم ازار دهنده نبود

  ه چیز و با عشق مقایسه می کنین ؟لبخند م کنجکاو ش کرد پرسیدم :چرا هم

جهان هستی بر پایه عشق استوار شده و در ضمن قوی ترین حس و سرخر ترین مشکل عالم عشقه . بدون اینکه -

صداش کنی سر زده مزاحمت می شه و اگه لجبازی کنی و باورش نکنی پدر تو در می اره . در واقع ضمیر ناخودآگاه 

  یر اگاه شون با سرسختی از زیر بار مسئولیت عاشق شدن شونه خالی می کنهادما عشقو دعوت می کنه و ضم

مز خرفه . به حرفای تو اعتراض ندارم .از عشق و عاشقی می گم که زاییده تصورات و تخیالت ابلهانه ادم هاست . -

ذب همدیگر ادمای احمق حاضر تو اتیش عشق بسوزند اما بارو نکنند دنبال سراب هستن . راحت خودشون ون ج

میشن اما به هم صدمه روحی می زنن باید بفهمن که روحشون از هم فاصله داره خیلی حقایق پشت پرده پندار ادم 

  هاست که بشر قادر به دیدنش نیست

 رامین که داشت استکان نعلبکی ها را در سینی می چید زیر چشمی نگاهی به ما کرد فرزام امد و پرسید :
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گه داشتم نگران می شدم سولماز کاری کرد که خوابت سنگین شد و من داشتم سکته می حالت بهتر شد ؟ دی-

  کردم

  مگه ساعت چنده ؟-

نصفه شبه گذشته نگران خونه نباش . به زن دایی زنگ زدم گفتم برنامه مون طوالنی شده سولماز نمی خواست -

  بیدارت کنه من وا دارش کردم

سنگینی سایه سولماز بود که بیدار شدم . نه صدایم کرد نه تکانم داد . در همه عمرم با  ناگهان به یادم امد که تنها با

ادمی مانند او روبه رو نشده و چنان حالت مرموزی را احساس نکرده بودم . از ان شب به بعد باورم شد که بعضی 

  ازی را از او مخفی نگه داشتادمها قدرتهای فرا بشری دارند و سولماز یکی از همان ادمها بود که نمی شد . ر

  رامین کار می کرد و غر می زد . فرزام از کوره در رفت

دست ور دار دیگه رامین توبه کار شدم دو کلمه باهات حرف زدم . نخوای تا اخر عمر رو کولم سوار بمونی و پایین -

  نیای

  باشه بعدا جواب تو می دم اینجا و حاال وقتش نیست-

  سه کوزه ها سر من می شکنهمی دونستم کا-

  شلوغش نکن فرزام . تو اشتباه کردی . به چیزی که بهت مربوط نیست دخالت نکن-

  خیلی خب بابا . غلط کردم . خوبه غزل اگه حالت خوبه . پاشو بریم برسونمت-

  رامین زیر چشمی نگاهم کرد و گفت: تا صبح چیزی نمونده . بهتره امشب پیش سولماز بمونه

 از این که رامین مستقیما با خودم حرف نمی زد . احساس دلتنگی و خفگی داشتم . به فرزام گفتم :

  میرسونیم خونه یا آژانس بگیرم . می ترسم دوباره حالم بد بشه-

 فرزام آهسته گفت :از سولماز نترسی ها ...

  اردشیر کی رفت ؟-

  اردشیر ؟ توهم زدی غزل اردشیر تو خونه رامین ؟-

  بهت زده نگاهش کردم و رنگم پرید . همه آنچه دیده بودم توهّم بیش نبود .

  سولماز از توی آشپزخانه سرک کشید داشتم بلند می شدم که در میان چارچوب در ظاهر شد .

دلم خانم دکتر . تو تنهای تنها نشسته بودی و با خودت خلوت کرده بودی توی ذهنت غوغایی به پا بود . باور کن -

  نمی خواست بترسونمت اما الزم بود از شر مالی خولیایی نجاتت بدم

  ببخشید سولماز جان . من حتی می ترسم فکر کنم . شما کار بدی نکردین . من هستم که نا باورم-

 رامین پوزخندی زد :

  سولماز تو صدای کی رو نمی شونی . خدا وکیلی من پوست کلفت م که از تو نمی ترسم-

 لماز خندید و بدون انکه نگاهش کنه گفت :سو

  تو که بهتر از همه می دونی تا اراده نکنم فکر کسی رو نمی خونم-

خب تکلیف من بدبخت چیه که دایم از کارام سر در می اری . کاشکی یه چیزی به خوردت می دادم و راحتت می -

  ه رو بدونه و سکوت کنهکردم به تو هم سخت می گذره ها . خیلی بده که ادم راز دل هم

  در مورد تو احتیاجی به تصمیم گیری ندارم .چون افکارت یک بند توی ذهنم تئاتر بازی می کنن-
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  رامین برگشت و به فرزام خندید

  می بینی فرزام ؟ اگه خواستی زن بگیری برای تست قبل از ازدواج بیارش پیش سولماز تا پته شو بریزه روی اب-

 فرزام گفت :

  برات متاسفم . دوست عزیز که جرات نمی کنی دست از پا خطا کنی-

  سولماز به من خیره نگاه می کرد اما حواسش به پرسش و پاسخ ها بود و خنده مرموزی کرد و گفت:

من و رامین چیزی برای مخفی کردن نداریم . رامین آزاده هر جور دلش بخواد زندگی کنه اون حتی سعی نمی کنه -

  ن فکر کنه که دلم خوش بشهبه م

رامین به فرزام خیره شد و خونسرد گفت :خوردی ؟ تفاهم و دیدی ؟ حاال برو بگرد دنبال یه زن از جون گذشته مثل 

  سولماز

نگاه مرموزی که میان رامین و سولماز رد و بدل شد کنجکاو م کرد و که از رابطه احساسی انها سر در بیاورم . باورم 

  به ان راحتی بتواند جلوی همه اقرار کند که شوهرش به او فکر نمیکند . همان لحظه سولماز جواب دادنمیشد زنی 

به خودت فشار نیاز خانم دکتر . اگه یه مرد خوب تو دنیا پیدا بشه رامین هنرمند بزرگه که افسار احساس شو به -

  دست هیچ کس نشده بود

 ه حجاب نباشه جایز نبود . گفتم :ماندن در جایی که حتی بر ذهن ادمها پرد

  فرزام برام آژانس بگیر. نمی خوام مزاحم تو بشم-

 فرزام کتش را برداشت و گفت :

بریم . که این دو کبوتر خوشبخت بدون کالمی حرف با نگاه کردن به چشمهای همدیگه احساسات شونو رد بدل -

  کنن

  رامین خندید و گفت:

داز . خیلی دلم می خواد بفهمم همین االن تو کله پوک فرزام چی میگذره . کاشکی یه خرده سولماز فکر تو به کار بن

  از قدرت تو به من می دادی

اگه قرار باشه همه ذهن خوانی کنن حریم امن بنده های خدا به خطر می افته . حتی من هم نمی تونم همه چیز رو -

  دیگران سرک بکشم می فهمی منظورم چیه رامین ؟بفهمم. یه جاهایی حق ندارم به اسرار سر به مهر 

 چشمهای زن و شوهر که به هم افتاد و سکوت کردند . رامین هر دو دستش را باال برد و گفت :

  تو که همه چیز منو می دونی سولماز و می دونی که تنها یک نفر توی این دنیا روح منو تسخیر کرده-

  ر نیست .اره خوشحالم که هیچ پرده ای در کا-

  بدون اینکه بفهمم منظور شان چیست به من نگاه کردند

  رامین گفت :همون بهتر که ادم هیچی رو ندانستن بعضی حقایق زجر اور و کشنده س

 بدون انکه بخواهم رفتار و برخوردهای غیر عادی رامین رنجم می داد .نگاهش از چشمانم کنده نشده بود که گفتم :

  ن دلخوری رامین . کاشکی سولماز به من می گفت داری به چی فکر می کنی ؟انگار از دست م-

 رامین دستپاچه شد . به سولماز خیره نگاه کرد و گفت :

  من از دست هیچ کس دلخور نیستم . مگه تو چی کار کردی که این فکر به سرت زده ؟-

  ریخته ؟واهلل نمی دونم خودم هم موندم که کدوم کارم اعصاب تو به هم -
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  سولماز از همان قهقهه ای طوالنی زد و گفت:

غزل جان عیب از رامین نیست تقصیر منه ؟ طفلک رامین از وقتی با من اشنا شده رفتارش تغییر کرده باور کن بد -

اخالق نیست فقط احساس شو نمی تونه نشون بده صدبار بهش گفتم من می دونم توی دلت چه خبره . اما دیگران 

  دونن یه جور رفتار کن که سوتفاهم برای کسی پیش نیادنمی 

رامین سر به زیر انداخت و زیر چشمی داشت نگاهم می کرد . کیفم را برداشتم و به سمت جا لباسی رفتم . تلو تلو 

 می خوردم . فرزام زیر بغلم را گرفت خداحافظی کردیم و از در بیرون زدیم . مه رقیق شیری رنگی کف خیابان پهن

  بود . پوست صورتم گر گرفته بود و از تماس با ذرات شناور در هوا گز گز شد .

 فرزام مات زده نگاهم می کرد گفت :

  گیج گیجی ها . .فردا نرو سرکار رسیدی خونه تخت بگیر بخواب مطمئنم کمبود خواب داری-

  باشه . فرزام توی دور حرف زدن افتاده بود از فکر اردشیر بیرون نمی امدم. باورم نمیشه همه آنچه دیده بودم توهم

  خوابی یا بیدار . ؟ حق با رامین بود امشب تو خودت نبودی االن حواست به من نیست-

دلم می خواست موضوع را عوض کنم و فرزام کنجکاو بود بفهمد توی سرم چی می گذره . برای اینکه خیالش را 

  راحت کنم حرف رامین را پیش کشیدم

به که رامین دو تا خونه داره این روش زندگی با فرهنگ ایرانیها جور در نمی اید . اصال تصورش هم نمی کردم جال-

  رامین تا این حد روشن فکر باشه

 فرزام گرفته گفت :

  بدبخت توی مخمصه عجیبی گیر افتاده .. خودشو الکی خونسرد نشان می ده-

داره اونم از قدرتهای ماورانیه که توی وجود شه . البد رامین قبولش داره که سولماز زن خوبیه . یه کم با بقیه فرق -

  این قدر راحت با هم کنار می ان

اینو باید به رعنا خانم و مونای کله پوک گفت که دایم به روحش سوهان می کشن . رامین یه دنیا استعداد ذاتی -

  داره هنرمند بزر گیه . حیف که زیر فشاره

ه زندگی این بدبخت دارن مونا که پاک منکر ازدواج رامین و سولمازه . مثل روز برایم روشنه که زن و چه کار ب-

  شوهر خوشبختی هستن

  اره پاک خودشونو به نفهمی زدن . همه باور کردن به جز مادر و خواهرش-

  رابطه بچه سولماز با رامین چطوره ؟ صمیمی هستن ؟؟-

بقیه همسن و سالهای خودش فرق داره . اروم و کم حرفه . تا حاال ندیدم شیطونی کنه حتی ساناز هم به جور ایی با -

  لبخند هم نمی زنه

  طفلک نکنه مشکل روانی داره ؟ خیلی بده که ادم توی دوران بچگی پدرش از دست بده-

  سوز برف که از پشت شیشه می امد نیمی از صورتم را کرخت کرده بود

 فرزام گفت :

  جیبه هوای اینجا سرد و برفیه . در خونه رامین مه گرفته بود ادم یاد شمال می افته و نم نم بارون کالردشتع-

یاد ویالی کالردشت افتادم خاطرات تلخ و شیرین که با اردشیر داشتم .چشمانم را بستم و سعی کردم به خوشی های 

  ر خانه هستیمگذشته فکر کنم که با ترمز فرزام چشم باز کردم . دیدم د
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  فرزام می ای تو ؟-

شمال زمستونش هم صفای خاصی داره ؟ شومینه پر از هیزم . هوای نمناک . سیر ترشی و میرزا قاسمی پرت -

بعدازظهر که آدمو اون قدر سنگین می کنه که نمی تونی از روی بالش نم کشیده سرش بلند کنه . یه استراحت 

  واقعی نظرت چیه غزل ؟

  فهمیدم فرزام دارد چه خیال خامی در سر می پروراند . او چشم به لبهایم دوخته بود . گفتمخوب می 

  خودتو به دردسر ننداز باور کن نبینمش راحت ترم-

باور نمی کنم میدونم که هر دوتا یتون تشنه دیدار همدیگر هستین اما مثل بچه ها ننر دست رو دست گذاشتین و -

ه توقی بخوره و حوادث به هم نزدیک کنه . نه تو بچه ای نه من نه بقیه . همه مون اون قدر منتظر نشستین که تقی ب

  بزرگ و عقل رس شدیم که چشمامو نو به روی حقایق زندگی نبندیم . تو و اردشیر به هم احتیاج دارین

گرفتم: . تا از او به خاطر دلم زیرو رو شد . از حسن نیت فرزام خوش امد . از او تشکر کردم و شماره سولمازه را 

  پذیرایی تشکر کنم

 فرزام تا دم در دنبالم امد و گفتم :

به عمه سالم برسون نگران من نباش به قول تو همه مون بزرگ شدیم یه مقدار وسایل می ارم خونه که اگه وقت -

  نگردی بیای درمانگاه تو خونه معاینه ات کنم . مشکل چشماتو سرسری نگیر

  و هم قول بده درباره ش فکر کنی مواظب خودت باشباشه ت-

از راهرو پاورچین رد شدم . از زیر در اتاق شاهین نور بیرون می زد . فهمیدم که بیدار است . چند ضربه به در زدم . 

  شاهین آهسته گفت :بیا تو

  تو که رفتم . برروی تختش نیم خیر شد :خوش گذشت . خسته ای یا گریه کردی

  کنارش بر لب تخت نشستم .رفتم 

  تو هم که بدتر از من چشمات پف کرده س خواب بودی یا از بی خوابی این ریختی شدی ؟-

  نه من خیلی خوبم . داشتم مطالعه میکردم-

  از شهرام چه خبر ؟؟-

  معنی اداهاشو نمی فهمم . اسم من بد در رفته بود که لو سم-

  دارین که خیال می کنین مرد شدین هر دو تون بچه کوچولوهای سبیل-

  شاهین بلند شد نشست . لبخند تلخی زد و گفت:

  خب بگو ببینم چه خبر بود ؟ ارزش بی خواب امشبو داشت ؟-

از بی کاری و بی هدفی بهتر بود داداش باور کن که از این وضعیت خونه خسته شدم . باید دست بهدست هم بدیم -

  از درو دیوار این خونه غصه می باره . همه از دم افسرده شدیم و این خطرناکه و این وضعیت رو عوض کنیم

  خودتو خسته نکن تا بوده همین جور بوده-

  اگه می دونستم شهرام کجاس . می رفتم دنبالش-

 شاهین رنگ به رنگ شد و آهسته گفت :

  کشی کنهخان جون می دونه کجاست . یه ادم از جون گذشته باید ازش زیر پا -

  فعال که دس رو دس گذاشته و خیال می کنه مرد گنده رو می شه تربیت کرد؟-
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  تو که گفتی هر دوتامون بچه ایم ؟-

  اره اما عوض کردنتون کار آسونی نیست شهرام خیلی غده-

  توی این فامیل همه از دم گردن کلفت و از خود راضی هستن-

  ارای خان جون هم اعصاب خرد کنهمن وضعیت شهرام درک می کنم اما ک-

  منم داداش مو می شناسم . استین سر خود بار امده باید بذاریمش به حال خودش و کاری به کارش نداشته باشیم-

  خودت چی لج باز و یه دنده هستی . یا می تونم موی دماغت بشم-

به ناز و نوازش نیاز داشته باشد با صدای  سر شاهین بر روی شانه ام سر خورد . درست مثل بچه ها بغض می کند و

  گرفته گفت:

فقط تو یکی با همه مون فرق داری . بی خود نبود که بابام ون می پرستیدت . مهر و محبت حرف زدنت . نگاه -

کردنت . حتی احساس لطیف با همه مون زمین تا اسمون فرق داره . ادم پیش تو احساس امنیت می کنه چطور بگم 

  دا تو رو برای عشق ورزیدن و دوست داشتن خلق کردهانگار خ

  بغلش کردم . با ان جثه مردانه و عضالنی در میان بازوان الغر و ظریف م مثل جوجه جا گرفت. . نوازش ش کردم .

ه من فقط بلدم داداش مو لوس کنم . اما عرضه ندارم بقیه رو جذب کنم . حاال اگه از دستم بر م یاد بگو تاه به ی-

  چشم به هم زدن مشکل تو حل کنم

  همین که سرم تو بغلت کافیه . خوشحالم که برگشتی . بانوی چراغ به د ست-

  بانویی که نفت چرا غش تمام شده و بی خودی داره دنبال کبریت می گرده-

  فلسفی بود . خیلی مایه داری خواهر . اگه تو نبودی که تحمل این ماتم سرا غیر ممکن می شد-

  حرفهای شاهین خونه تازه ای در رگهایم به جریان انداخت سرو صورتش را غرق بوسه کردم و گفتم

  نزدیک صبحه . می رم باال که تو هم استراحت کنی-

  داشتم از اتاقش بیرون می امدم که دیدم داره لبخند میزند

  دوست دارم داداش-

  زار بار قربون مغز سر تا نوک پا برهمنم دوستت دارم جای بابا خالی که دقیقه ای ه-

اسم خان بابا که امد دلم گرفت . سعی کردم به نبودنش فکر کنم و همیشه هم او را در کنارم حس کرده بودم . اما 

داغ دلم که از جای دیگر پر بود با یاد اوری شاهین تازه شد . رفتم زیر قاب عکسش ایستادم . به او خیره شدم . 

  و اکنده از غرور و نگاه پر از عاطفه اش خیره شدم گفتمچهره پر هیبت 

  خیلی جات خالیه بابا-

ان قدر خسته بودم که زانو هام قدرت باال رفتن از پله ها را نداشت . همان طور که باال می رفتم دکمه های لباسم را 

ی رفت . کیفم خود به خود از دستم باز کردم . به اتاقم که رسیدم . چشمانم از بی خوابی و بی حسی داشت سیاهی م

پرت شد و به کف اتاق و بر روی تخت ولو شدم حتی قدرت فکر کردن هم نداشتم و برخالف شبهای پیش سرم به 

 بالش نرسیده خوابم برد

 

 

  دفتر عمر مرا·  

  دست ایام رقها زده است
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  زیر بار غم عشق

  قامتم خم شد و پشتم بشکست

 در خیالم اما

  چنان روز نخستهم

 تویی آن قامت بالنده هنوز

 

* 
 

  در قمار عشق

  دل من بردی و با دست تهی

 منم آن عاشق بازنده هنوز

 

* 
 

 «آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش » 

  گر که گورم بشکافند عیان می بینند

  زیر خاکستر جسمم باقی ست

 آتش سرکش و سوزنده هنوز .

 محرم مانده ، چهره ی خانه از این رو به آن رو شد . یکی دو روز به

عصر بود که خسته از راه رسیدم و تا در را باز کردم ، دیدم همه جا یکپارچه نور است . به پله ها نرسیده بودم که 

  صدای جر و بحث غزاله و امید را شنیدم . از

د . به اتاقش رفتم و در زدم . در را باز کرد و زیر اتاقک مشهدی قاسم در گوشه ی حیاط نوری ضعیف بیرون می ز

  نیشش تا بناگوش باز شد . کتری روی

بخاری در گوشه ی اتاقش قل قل می کرد و شیشه ها از بخار آب کدر شده بودند . مشهدی قاسم تعارف کرد ، تو 

 «خبری شده مش قاسم ؟» نرفتم . 

 .«خیره خانوم دکتر ، خانجونتون امشب ولیمه می ده » 

 «مهمون داریم ؟» 

 .«آقای مهندس و غزاله خانوم اومدن » 

 «شهرام چی ؟» 

 .«چه عرض کنم ... من ندیدمشون » 

 !«مش قاسم ، رنگت پریده ، خسته ای یا کم خونی داری » 

 .«دکتر شمایی ، خسته که نیستم » 

 .«یادم بنداز برات قرص آهن بخرم » 

 .«خدا عاقبتتو به خیر کنه » 
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از پله ها به سمت در راهرو می رفتم ، چند بار پا به زمین کوبیدم تا امید و غزاله متوجه حضورم شوند . در راهرو را 

  که باز کردم ، امید به سرعت رفت بر

روی صندلی ننویی هال نشست . سر و صورتش میان دود پیپش گم شده بود . بوی توتون بلک فضای سالن را 

  زاله جلو آمد ، لباس سرمه ایخوشبو کرده بود . غ

گل مخملی به تن داشت . تا نگاهم کرد ، یکباره نقاب اخم آلودش با صورتک قربانی ستم کشیده عوض بدل شد . 

  لبخندی تلخ زد و به آغوشم آمد . بغلش کردم و

ی سوخت ، در هم بوسیدمش . از آشپزخانه بوی خورش فسنجان می آمد که با بوی دود و عودی که در کنار سالن م

  آمیخته بود . شییرینی خوری نقره بر روی

 میز هال ، لب به لب نان خامه ای و شکالت خوری کنارش پر از نقل بیدمشکی بود .

تا امید به احترامم بلند شد و ایستاد ، جلو رفتم با هم احوالپرسی کردیم . شخصیت خشک و غیر دوستانه اش که 

  ور می کرد ، باعث شدهخود به خود همه را از او د

بود پر غرور به نظر برسد ؛ اما من امثال او را زیاد دیده بودم که ظاهرشان با باطن فرق دارد و اغلب طوری رفتار می 

  کنند که کسی به خودش اجازه ی نزدیک

 شدن به آنها را ندهد !

انه ای به آشپزخانه رفتم و از طوطی پرسیدم امید می خواست لبخند بزند که به سرعت نگاهم را از او دزدیدم . به به

 «خانجون کجاست ؟:» 

طوطی که داشت چلو آبکش می کرد ، کف روی برنج را با کفگیر برداشت توی سینک ظرفشوئی ریخت ، برگشت 

  دم غروبی» نگاهم کرد و چشم و ابرو آمد . 

نه . می ترسم برنجم بره ، یه توک پا برو بهش رفت حموم غسل شب اول ماه بکنه ، هنو بیرون نیومده . دستم بنده ن

 !«سر بزن ! یه غسل کردن که سنگ پا نداره 

 غزاله رو می فرستادی سراغش . می دونی که:» ترس برم داشت . گفتم 

 !«سرگیجه داره و نباید تنهایی بره زیر دوش ... اگه زمین بخوره ، جاییش بشکنه واویالس 

ای ننه ، اینام که حواس برا آدم نمی »آه کشید و برگشت به در آشپزخانه خیره شد . طوطی گیج و منگ می نمود . 

 ذارن جای شکر کردن ، نونشونو تو خون می

 !«زنن می خورن ... شیکمشون سیره که مث سگ و گربه به هم می پرن 

فل بود . دلم فرو ریخت . ته جمله ی دور و دراز طوطی را در حال دویدن به سمت حمام شنیدم . در حمام از پشت ق

 چند ضربه به شیشه زدم .

 «خانجون ، حالت خوبه ؟ چرا درو قفل کردی ؟!» 

 .«االنه می آم بیرون ، شور نزن » صدای خانم جان در شر شر آب دوش گم شده بود . 

 !« خانجون هیچ وقت نباید تنهایی بره حموم:» برگشتم ، دیدم غزاله پشت سرم ایستاده است . گفتم 

مگه این مرتیکه حواس برام می ذاره که فکر مادرم باشم ! دایم زخم زبون ، دایم ژست و قیافه ، » غزاله عصبی بود . 

 !«هر چی پستش باالتر میره و پول توی جیبش بیشتر می شه ، شعورش پایین تر می آد . انگار نه انگار که منم آدمم 

 «امشب چه خبره ؟» 
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 !«یتو در بیار یه رنگ دیگه بپوش بیا پایین برو باال لباس مشک» 

 «واسه چی ؟ عروسیه ؟» 

چه می دونم ، دستور خانجونه ... میگه سیاه رو سیاه می شه ! امشب باید از عزا در بیایم که لباس عزای امام حسین » 

 !«رو عزای بابا نیاد 

 !«بکنه  مگه امشب شب اول ماهه ؟ طوطی گفت خانجون رفته غسل شب اول ماه» 

 !«یکی دوشب مونده . خانجونه دیگه ... از االن تا شب اول ماه هر شب می ره غسل می کنه ، می گه ثواب داره » 

آره ، فهمیدم ... محکم کاری می کنه که مو الی درز عبادتش نره ... اون وقت خبر از پسرش نداره و عین خیالش » 

 !«هم نیست 

 .«یچی نباش ، خودتو در باب که مادرمون حواسش به همه جا هس تو هم دلت پره ها ... فکر ه» 

همه ش خرافات ! خسته شدم از این جفنگیات که معلوم نیس ساخته پرداخته ی ذهن کدوم آدم بیماریه و مردم » 

 !«کور و کر به دنبال روش هستن 

 !«ارواح خاک خان بابا ، تو یکی شروع نکن » 

 «شاهین کجاس ؟» 

قشه ... آرزو به دلم موند یه دفه بیاد جلو پای امید تحویلش بگیره . بدتر از شهرام گنده دماغ ، این یکی از توی اتا» 

 !«دماغ فیل افتاده 

حوصله ی حرفهای بی ربط و گله و شکایتش را نداشتم . همان لحظه فهمیدم ، حال خوبی ندارد و اگر پشه از روی 

  من:» هوا بپرد ، به خودش می گیرد . گفتم 

 .«خیلی خسته ام ... می رم باال دراز می کشم . هوای خانجونو داشته باش ؛ این روزا زیاد سر حال نیست 

 !«غزل ، منو کفن کردی برو با امید دو کلوم حرف بزن که به من سرکوفت نزنه :» غزاله مچ دستم را محکم گرفت 

برگشتم ، یک بار هم ندیدمش ! االن هم طوری حال و احوال کرد  غزاله ، من با امید حرفی ندارم بزنم ! از روزی که» 

 انگار همین دیروز همدیگه رو دیدیم ! از

 !«همه ی حرفا گذشته ، با اذیت و آزارایی که به تو می رسونه ، چشم دیدنشو ندارم 

تم ، سگ می شه . به خاطر این تن بمیره امشبه رو دندون سر جیگر بذار . بفهمه چیزی گف» غزاله دست بردار نبود . 

 .«من تحویلش بگیر 

 «مگه تو حرفی زدی که می ترسی ؟» 

 نمی دونی چقدر تیزه ! روز روزش شکاکه ، چه برسه به حاال که سر و» 

 !«صدامونم تو خونه ی بابام بلند شده 

 .«خیله خوب ، تو بردی ... می رم لباس عوض کنم ، بر می گردم پائین » 

ه باال می رفتم ، فکر کردم چه خوب می شد زندگی مستقلی داشتم و مجبور نبودم به میل دیگران رنگ از پله ها ک

  عوض کنم . در اتاقم را که باز کردم ، کارتن

بزرگ روبه روی در متعجبم کرد . تا جلو رفتم ، خط کاشانی را شناختم . یادم آمد چند روز پیش نشانی محل فروش 

  پرسیده بودم و او گفته وسایل پزشکی را از او

 .«کار تو نیست ، خودم همه چیز برات تهیه می کنم :» بود 
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در کارتن را باز کردم . هر چه وسیله الزم داشتم ، در نهایت سلیقه در کنار کیف پزشکی مشکی رنگی جاسازی شده 

  بود . داشتم وسایل را جا به جا می کردم که

آمد . ضورتش از شدت عصبانیت سرخ و بر افروخته و چشمهایش پر اشک بود . چند ضربه به در خورد و غزاله تو 

 «چی شده ؟:» پرسیدم 

 !«امید داره می ره » 

 «خانجون اومد بیرون ؟» 

 .«تا هفت دفه خودشو کر نده ، رضایت نمی ده ! اینم شانس منه » 

راغ امید . اون قدر دلشوره داری که آدم از تو برو دم در حموم که موقع لباس پوشیدن کمکش کنی . من می رم س» 

  دیدن قیافه ت دست و پاشو گم می کنه ! فوقش

 !«می ره دیگه ... آسمون که به زمین نمی رسه 

غزاله بغض کرده بود . جوابم را نداد و شتابزده از پله ها پایین رفت . چند ثانیه طول نکشید که لباس عوض کردم و 

  ف به دست ، داشت ازپایین رفتم . امید ، کی

 !«می ری تو حیاط هواخوری ؟ شال گردنت کو :» راهرو رد می شد ، پرسیدم 

 «حالت خوبه امید ؟» امید ایستاد . از پشت سر کیف دستی اش را گرفتم . 

 وقتی برگشت ، پشت نقاب خونسردی اش بلوایی برپا بود و بدبختی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:» ثل همیشه ، دیدن واقعیت چهره ی آدمها بود که بدجوری احساسشان در روحم تاثیر می گذاشت . پرسیدم من ، م

 «حوصله ی حرف زدن داری ؟

  چشمهایش از صورتم کنده شد و به دور و بر نگاهی سرسری کرد .

 .«اینجا نه » 

 «خب ، می ریم توی حیاط قدم می زنیم . موافقی ؟» 

 «چرا نباشم ؟» 

 .«تو برو تو حیاط ، منم پالتو می پوشم و می آم بیرون » 
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کیفش را بردم در کنار سرسرا گذاشتم و از پله ها تند تند باال رفتم . امید خشکش زده بود و رد پایم را با چشم تا 

 پاگرد طبقه ی باال تعقیب کرد . وارد اتاقم که شدم

وع کنم که صدای به هم خوردن در راهرو آمد . با عجله پالتو ، به این فکر می کردم که چه بگویم و از کجا شر

 پوشیدم ، کاله و شاال گردن برداشتم و از پله ها

پایین آمدم . چراغهای حیاط را یکی در میان خاموش کردم و به دنبال امید ، به ته حیاط رفتم . امید در زیر آالچیق بر 

  روی نیمکت خیس نشسته و قطره های

ده ، از درخت باالی سرش به شکل قندیل آویزان بود . سرش را در میان دو دستش گرفته بود و به نقطه باران یخ ز

 ای در کف حیاط چشم دوخته بود که رفتم و

 «خوش می گذره ؟:» در کنارش نشستم . کمی جا به جا شد . برگشت ، به صورتم زل زد و پرسید 

 !«ذره نه به اون اندازه که به دیگران خوش می گ» 

 !«دریغ از یه نفس راحت » 

 «تو دیگه چرا ؟ غمت چیه ؟» 

 !«چی بگم که نگفتنش بهتره » آهی کشید و به پشتی نیمکت تکیه داد . 

حتما چیزهای خوب هم داری که ازشون حرف بزنی ... همه ی حوادث زندگی که بد نیستن . این قدر به خودت » 

 !«سخت نگیر 

 ببین کی داره این حرفو می زنه ! یه نون بخور:» فت او لبخندی تلخ زد و گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !«صدتا نون بده به گدا که تنها زندگی می کنی ! زندگی مشترک ، یعنی جهنم 

ی امید ، من با تو خیلی فرق دارم ... باور کن همه ی تنهاییها باشکوه نیستن ! گمان می کنم شما دوتا می تونین نقطه » 

 !«مشترک فکری داشته باشین ؛ چون قبال عاشق هم بودین 

 !«این مزخرفات مال قبل از خر شدن آدماس . همچین که با عشقت بری زیر یه سقف ، همه چی تموم می شه » 

 !«خصوصیات زندگیتون به خودتون مربوطه ، همه مشکل دارن ... دنیا جای خوبیه ، اگه آدما بفهمن چه کاری درسته » 

خوب بلدی فلسفه ببافی ها ! ... ببینم ، به حرفایی که می زنی واقعا ایمان » امید خم شد و به صورتم خیره نگاه کرد . 

 «داری ؟

 !«آره ، منم به راه غلط رفتم و به غلط کردن افتادم »

 !«و چه کار درستی کردی که خودتو نجات دادی » 
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 .«، وگرنه ... می موندم ، تالش می کردم و درستش می کردم من می دونستم که زندگیم درست شدنی نیست » 

 !«حق با توئه ... دندون خرابو باید کشید و انداخت جلوی سگ » 

 «گوش کن آقای مهندس ، بگو ببینم ، این دندون خرابو ، چه کسی فاسد کرده ؟ تو یا غزاله ؟» 

بر نمی آم ! در ضمن یه معذرت خواهی مفصل بهت از پس زبونت :» امید هاج و واج نگاهم کرد و زیر لب گفت 

 .«بدهکارم 

 «بابت چی ؟» 

 !«اینکه نیومدم دیدنت . راستش ... غزاله کاری کرده که از آدم به دور شدم ، خودمم نمی فهمم چه مرگمه » 

کیه دادم و از چهره ی درب و داغانش دستگیرم شد مغزش آمادگی شنیدن گله و شکایت ندارد . به پشتی نیمکت ت

 چشمانم را بستم ، گفتم :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .«می دونم زیاد کار می کنی و وقت کم می آری » 

 !«چوبکاری می فرمایید خانوم دکتر 

نه معنی اصطالح یادم مونده ، نه حوصله دارم بپرسم منظورت چیه ! امید ، به نظر من بیشتر وقت ما آدما در راههای » 

 ای صد من یک غاز بهبیهوده و حرف

 !«هدر می ره و باعث می شه خط اصلی رو فراموش کنیم 

 !«خب ، اگه حوصله ی شنیدن حرفای یامفت منو نداری ، چرا اومدی کنارم نشستی » 

 .«به نظرم رسید کله ی هر دوتامون داغ کرده و احتیاج به هوای سرد زمستونی داریم » 

 «و خواهرت به کجا رسیده ؟یعنی نمی خوای بدونی زندگی من » 

 !«نه کنجکاوم ، نه فضول زندگی تو و غزاله » 

امید سکوت کرد ؛ اما مشخص بود به دنبال فرصتی می گردد که حرف را به اختالف میان خودش و غزاله بکشاند و او 

 را محکوم کند . برای اینکه حرف بزند و

امید ، این قدر کار نکن ... من مطمئنم فشار کار زیاد » کشم . تخلیه شود ، بد نبود بحث را به زیاد کار کردنش ب

 عصبیت کرده . چند ساله با غزاله مسافرت

 «نرفتی ؟

فشار کار یه طرف ، خواهر پرتوقع بداخالقت هم یه طرف قضیه س . باور کن چند روز دیگه سر از تیمارستان در » 

 !«می آرم 

 !«تو زندگی نمی کنی » 

 «کتر ، از کجا بگم که خدا خوشش بیاد ... مگه با یه مرده می شه زندگی کرد ؟آخه خانوم د» 
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کم کم داشتم عصبانی می شدم ؛ اما به سختی بر خودم مسلط شدم که امید تصور نکند حق را بی جهت به خواهرم می 

  همه:» دهم . برای جلب اعتمادش گفتم 

  . زن باید توی مشکل دارن ، غزاله هم یکی مثل همه ی زنهای دیگه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خونه ی شوهرش احساس امنیت بکنه . به من مربوط نیست چطور زندگی می کنین ، به غزاله هم کار ندارم . یه 

 روزی با هم شروع کردین ، حاالم یا می تونین

 !«ادامه ش بدین ، یا به روح هم سوهان نمی کشین و کاتش می کنین 

می خوام برم سایت کار کنم که ماهی یکی دو روز بیشتر توی خونه نباشم ... توی بیابون .» د خیره نگاهم کرد امی

  برهوت بودن بهتر از زندگی با غزاله س که

 !«شب و روزش جهنمه 

 !«به جای اینکه خودتو گول بزنی ، ریشه ی مشکالتتو پیدا کن » 

ودم هم به حرف هایی که می زدم معتقد نبودم و به خوبی می دانستم ، سر صدای امید هر لحظه بلند تر می شد . خ

 هر نخی که توی زندگی گم شود ، پیدا کردنش

ناممکن است ؛ اما به خاطر جوش دادن قضیه از هر دری وارد شدم ، شاید کارساز باشد . رگ گردن امید که کلفت 

  شد و فریاد زد ، فهمیدم مسئله جدی تر از آن

چی داری می گی غزل !؟ تو از هیچی خبر نداری ، یا یه طور دیگه به گوشت » ه به آسانی بشور حلش کرد . است ک

  رسوندن ! اگه تا آخر عمرم سگدو بزنم ،

 !«نمی تونم به اندازه ی بابات حروم حالل کنم و کالم پس معرکس 

 !«مشکلت پوله امید ؟ غزاله خیلی قانعه » 

زورش می آد یه قرون خرج کنه ؛ اما همه ش پول و ثروت تیمور خانو به رخم می کشه . بابا ، منم آره ، مثل بابات ، » 

 آدمم ! دستم که روش بلند می شه ، تا

چند روز از خودم بدم می آد و احساس گناه دیوونه م می کنه ! یاد اون روزا به خیر ! برای به دست آوردن غزاله شب 

  . خب ، و روز کار کردم و درس خوندم
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دست بابام مثل خیلی از مردم تنگ بود . ازش پول تو جیبی نمی گرفتم ، چون مادرم دایم مریض بود و بابام همه ی 

  عمرش تو قرضایی که باال آورده بود ، غرق

بود که مادرمو دوا درمون کنه . خیر سرم ، نفهمیدم توی او وضعیت که باید به پدرم کمک می کردم ، چطوری عاشق 

 شدم و

 

اون قدر دلباخته حرکات خواهرت بودم که زمین و زمان به هم دوختم تا به دست اوردمش، اما حیف! حیف که ·  

 خوشبختی مون تا پشت در حجله بود.

وقتی که مشکالت را فهمیدم، از انکه ناآگاهانه درباره اش داوری کرده بودم، از خودم بدم امد. اگر همان لحظه 

می دانستم، دچار اشتباه دیگری می شدم. امید سکوت کرده بود و من در دریایی از غم و اندوه  خواهرم را مقصر

دست و پا می زدم. به یاد روزهای خوش سالها پیش افتاادم که امید و غزاله ازدواج نکرده بودند! غزاله، از عشق امید، 

کرده بود که به چنین جایی برسد. زندگی شب تا صبح خوابش نمی برد و خصوصیات شخصیتی او را در بوق و کرنا 

 انان، در مقایسه با بدبختی هایی که من کشیده بودم و هیچ کس از ان خبر نداشت، موفق تر بود.

امید به حرف امد: چرا ساکتی؟ البد تو دلت حقو به خواهرت می دی! منم بودم همین کار رو می کردم! من هالو رو 

 می کنم. باش که دارم شکایت کی رو به کی

 امید، به نظر من، شما دو تا خوشبختی رو گم کردین. -

 اره..نیس همه پیداش کردن. -

باور کن من نمی خوام وارد جزییات بشم. می دونم که تو دلت بهم می خندی و اگه بگم خودم هم نفهمیدم چی به 

ره منت کار کردن و پول دراوردنت رو روزگارم اوردم! فقط یه چیزی می گم و امیدوارم حرفم رو جدی بگیری....بهت

گردن زنت نندازی. یه کم به مشکالتت درون کودکیت فکر کن، شاید انگیزه پولدار شدنت، محرومیت دوران 

گذشته و دردسرهای زندگی خانوادگیته! نمی گم غزاله فرشته اس، اما مطمئنم که هنوز عاشقته. شایدم علت 

 بچه می خوای و دنبال بهانه می گردی!درگیریتون، بچه دار نشدنتونه! نکنه 

در همه مدتی که حرف می زدم، به امید نگاه نمی کردم، چون می ترسیدم واکنش او مانع از ادامه حرفم شود. در ان 

لحظه، تنها قصد روشن شدن قضیه و حل اختالف امید و غزاله رو داشتم. اما انگار بدجوری به زخم دل امید نمک 

اهش کردم، صورتش مثل گچ سفید شده بود! همان لحظه از باز کردن موضوع پشیمون شدم و از پاشیدم که وقتی نگ

روراست بودنم لجم گرفت. رک حرف زدن عادتی بود که در خارج از کشور به دلیل ارتباط با مردم انجا یاد گرفته 

 هم می شد! بودم و انگار در محیط خانه خودمان کارساز نبود که هیچ، کم کم داشت مشکل افرین

رنجش در چهره امید بیداد می کرد. بدون انکه حرفی بزند، اعضای صورتش شروع به لرزیدن کرد. گفتم: انگار 

 زیاده روی کردم امید، نمی خواستم ناراحتت کنم.

او سعی می کرد خونسرد باشد اما موفق نبود. برای اینکه دستش بیشتر رو نشود، چشم از نگاهم برگرفت. دست 

جیبش کرد، پیپش را دراورد و به گوشه لبش گذاشت. هر دو دستش را در جیبهایش فرو برد و پرسید: کی توی 

 گفته غزاله بچه دار نمی شه؟

به تته پته افتادم. اطالعات نادرستی که به طور پراکنده از مونا و اطرافیانم گرفته بودم، داشت مشکل ساز می شد. برا 

دون تحقیق و پیش کشیدن خصوصیات زندگی اطرافیان مایه ابروریزی بود. بدتر ی ادمی در وضعیت من، قضاوت ب
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از همه، اگر مجبور می شدم نام منبع اطالعاتی را ببرم، کار بیخ پیدا می کرد و میان همه اختالف می افتاد. در ان لحظه 

خراب شده را سر و سامان بدهم. انگار مغزم قفل شد و از انجا که دروغگوی خوبی نبودم، نمی دانستم چطور باید کار 

 امید پرسید: چرا ساکت شدی خانم دکتر؟ نکنه غزاله حرفی زده؟

باور کن امید، من و غزاله اصال فرصت نداریم با هم درد و دل کنیم. تو غزاله رو به اندازه من نمی شناسی! خون تو  -

 دهنش باشه باز نمی کنه، نکنه ابروی خودش بره.

ناختمت، باور می کردم اهل حرفهای خاله زنکی هستی. کاری نکن از تو یکی هم ناامید بشم، خیال غزل، اگه نمی ش -

 کنم مثل بقیه هستی.

 باور کن در حد حدس بود. -

لطفا سعی نکن مزخرفات دیگران الپوشونی کنی... مطمئنم این جرف رو به گوشت رسوندن که ما بچه دار نمی  -

 شیم.

واست زمین دهان باز می کرد و مرا می بلعید. از خجالتم به کف حیاط چشم دوختم و زیر لب کالفه بودم. دلم می خ

گفتم: تو که بهتر از من مردم ایرانو می شناسی، زن و شوهری که دو سه سال بچه دار نشدن، بقیه پشت سرشون 

فرق نکرده! بی خود یه  حرف درمی ارن که اجاق کورن! منم از اهالی این خطه هستم! عقایدم با گذشته ذره ای

 همچین حدسی زدم. گفتم یه دستی بزنم خودت بگی مشکل از کجاس.

اون قدر بدبختی کشیدم که حاضر نیستم یه موجود ب یگناه رو توی این دنیای شلوغ و بی رحم اواره کنم! خیال  -

به خاطر بچه اش فداکاری می کنی من وجدان ندارم؟ مطمئنم که پدر خوبی نمی شم و غزاله هم مادر دلسوزی که 

 کنه و از بلند پروازی هایش دست بکشه . ما حتی نمی تونیم دو کلمه حرف حساب به هم بزنیم!

 بی اراده از دهانم پرید: کجاست اون همه عشق و عالقه!

 آهی کشید و گفت: همه اش دود شد و رفت هوا!

دل همه خبر داشت و ادمای دور و برشو مثل کف چند روز پیش با یکی اشنا شدم که ذهن خوانی می کرد. از  -

دستش می شناخت. از دیدنش و رفتارش داشتم شاخ درمی اوردم. چند روزه رفتم تو فکر که چطور نمی تونم لحظه 

ای مغزم رو کارای روزانه ام متمرکز کنم و دایم سرگردونم! چطور ممکنه ادم یه لحظه هم به جای خودش فکر کنه، 

ان اشراف داشته باشه؟ اون زن همه چیز رو با عشق و محبت مقایسه می کرد. گمان می کنم ما هم به ذهن دیگر

عشقو با دلبستگی های پوچ و بی ارزش اشتباه گرفتیم. جوادث ریز و درشت دور و برمون، زاییده تخیل و تصورات 

! ما هیچ کدوممون عشق واهی دنیای زمینی و کمبودهای رنگ و وارنگمونه که اشتباها برچسب عشق بهش زدیم

 ورزیدن رو بلد نیستیم.... حتی نمی دونیم از خودمون چی می خوایم، چه برسه به دیگران!

صدای لخ لخ دمپایی طوطی می امد. در تاریک روشن حیاط، ذرات زیر برف مثل پر جوجه پرستوها در فضا شناور 

 بود. صدا زدم:

 یم.طوطی بپا زمین نخوری، بر ت مام االن می آ -

 طوطی فریاد زد: غذا یخ کرد و از دهن افتاد.

 بلند شدم و گفتم: من گرسنه هستم گمان می کنم ت هم بدت نمی آید یه غذای درست و حسابی بخوری!

 امید لبخند زد : خدا وکیلی، تومنی یه میلیون با بقیه فرق داری! خیلی اروم شدم!

 گاهی بد نیست ادم دو سه تا فریاد بکشه تا تخلیه انرژی بشه!خب با هر کی درد دل دمی کردی سبک می شدی!  -
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نگاه امید با چند ساعت پیش فرق داشت، صدایش را تا انجا که می شد، پایین اورد: هم صورتت جذابه، هم فهم و 

 شعورت فوق العاده است، گاهی وقتا شک می کنم همه تون از یه پدر و مادر باشین!

 به این همه کمپلیمان نیست!امید دست بردار، نیاز  -

 باور کن من اهل هندونه زیر بغل گذاشتن نیستم، حرف دلمو زدم. -

 ممنونم. پاشو بریم تا غذا سرد نشده. -

 قول بده که خواهرت رو نصیحت کنی تا با خیال راحت بریم سر میز! -

 از من نخواه کسی رو نصیحت کنم.اگه حرفی بزنه، تا اونجا که عقلم برسه کمکش می کنم؛ اما خواهش دارم  -

ار در راهرو که تو رفتیم، رنگ خانم جان و غزاله پریده بود و نگاههای عجیب با هم رد و بدل می کردند. خانم جان 

لباس راهراه سفید و مشکی پوشیده بود و صورتش از تمیزی برق می زد. جلو رفتم، دستش را بوسیدم. امید هم 

س همیشه که با قیافه ای عبوس زیر لب سالم می کرد، احوالپرسی گرمی با خانم جان پشت سرم امده بود و برعک

کرد و جلو امد و صورت خانم جان را بوسید. غزاله که خشکش زده و زبانش بند امده بود، داشت هاج و واج به 

 حرکات امدی نگاه می کرد که صدای طوطی درامد: کجایین؟

 به در زدم: داداش می ای بیرون، یا بیام تو با پس گردنی بیارمت بیرون؟ رفتم پشت در اتاق شاهین چند ضربه

 صدای غزاله را از پشت سرم شنیدم: الت شدی خانم دکتر، تو حیاط خبری شد؟

از نیش و کنایه زدنش چندشم شد، اما به روی خودم نیاوردم. روحیه امید با ساعت پیش زمین تا اسمون فرق کرده 

می دادم که به گفت و گوی او و من شک کند. شاهین تا از در بیرون امد، بغلم کرد و لبخند زد: بود. به غزاله حق 

 حاال دیگه تهدیدم می کنی ابجی بزرگه. ما پس گردنی خورده عالم و ادمیم...تو هم بزن که دستت شفاس!

 غزاله نزدیکمان امد: داداش خرده های ماج و بوسه ات به خواهر کوچیکه نمی رسه؟

از شاهین فاصله گرفتم. غزاله در ان لحظات به نوازش نیاز داشت. شاهین هم پیشانی اش را بوسید و همگی به 

اشپزخانه رفتیم. برخالف دقایق پیش، هیچ اشتهایی نداشتم. سر میز خانم جان سخنرانی کوتاهی کرد: می گن سیاه 

مشکیشو درمی اره، ابی می پوشه و وصیت نامه تیمور  رو سیاه بیاد، عزا رو عزا می آد. بعد از شام، شاهین هم لباس

خان رو در حضور همه باز می کنم. صبح روز اول ماه همگی سیاهپوش می شیم و تا سال دیگه رخت عزامونو درنمی 

 آریم.

طوطی اشک گوشه چشمش را با گوشه چارقد سفید رنگش پاک کرد: خدا رحمتش کنه، چند ساله واسه اقاش، 

 ا نگه داشت... حاالم شماها باید پاتونو جای پای باباتون بذارین که اون قده معرفت داشت!اسکندرخان عز

چشمم به امید افتاد که داشت به غزاله نگاه عاقل اندر سفیه می کرد. سر غزاله پایین بود و اش می ریخت. شاهین 

رام امام حسین مشکی می پوشم. اما یک لیوان اب خورد و گفت: من امشب سیاهمو درم ارم و روز اول ماه، به احت

 قول نمی دم بعد از صفر ادامه بدم! گمان می کنم این کارها شامل حال اقایون نمی شه.

خانم جان به او چشم غره رفت و با کالمی اعتراض امیز گفت: چغدر چال نکردیم که قرمز و سبز و ابی بپوشیم. یه 

فرقی نداری! خیال نکن می ذارم بهش بی احترامی بشه، خاکش هم  کم فکر ابوری خانواده باش پسر، تو با دخترام

احترام داره، این چند روزه که غافل شدم خواستم امتحانتون کنم، ببینم خودتون غیرت دارین یا همیشه باید زور باال 

 سرتون باشه.
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ز هیچ کس درنمی امد؛ اما از طاقتم تمام شد. تحمل ان همه فشار کار من یکی نبود و از عهده اش برنمی امدم. صدا ا

قیافه همه می شد حدس زد در درونشان بلوایی به پا شده است! بلند شدم: من می رم باال طوطی، غذاهات مثل همیشه 

 خوشمزه بود. ممنون.

خانم جان مثل برق گرفته ها از جا پرید: کجا؟ می مونی شام می خوریم. وصیت نامه باباتو می خونیم که تکلیف همه 

 ن روشن بشه. بعدش می تونی بری باال بخوابی!تو

به جمعی که چهارچشمی به من خیره شده بودند نگاهی سرسری انداختم. طوطی کنج اشپزخانه کز کرده بود و زیر 

 لب ورد می خواند.

شاهین تا بنا گوش سرخ شده بود و به زور به خودش مسلط که حرف زیادی نزند. اشک های چک چک غزاله به 

تبدیل شده بود و بر روی لبهای امید هم لبخندی احمقانه ماسیده و به من چشم دوخته بود. همه گوش به  شرشر

فرمان بعدی خانم جان، منتظر بودند و واکنش دتر بزرگ خانواده را ببیند. دلم نمی خواست با حرکتی نابه جا احترام 

 ای باز کردن وصیت نامه خان بابا، حضور شهرام واجبه.خانم جان را پایین بیاورم که فکری به سرم زد: خانم جان، بر

خانم جان که کالفه بود، عصبی تر شد: پای اون پسر رو وسط نکش! اختیار این خونه زندگی دست خودمه، صالح اینه 

 که همین امشب پاکت رو باز کنم!

م بر روی جمع حاضر اثر منفی بی اندازه عصبانی بودم؛ اما تظاهر به خونسردی می کردم که تغییر حالت روحی ا

نگذارد. دلم نمی خواست اشکارا به خانم جان بی احترامی کنم. اما تحمل ان وضعیت هم برایم مشکل بود که راحت 

بنشینم و مثل بقیه به بکن نکن هایش گوش بدهم و به نشر می رسید به جز من کسی جرئت مخالفت با او را نداشت. 

ول و اخر را خودش زده و همه فرمانهای خودخواهانه و زور گوییهایش بی برو برگرد تا یادم می امد، همیشه حرف ا

 اجرا شده بود و هرگز تصورش را هم نمی کرد که من در مقابل یاوه گویی هایش قد علم کنم.

رفتم: خانم جان و بقیه به من که ایستاده بودم چشم دوخته بودند. یک لیوان اب سرد خوردم و به سمت در اشپزخانه 

 بدون من هم می تونین وصیت نامه رو باز کنید. شب همگی بخیر!

خانم جان با عصبانتی فریاد زد: برگرد سرجات بنشین! ناسالمتی فرزند ارشد خانواده هستی! باید برای خواهر و 

 برادرات الگو باشی.

پله های پشت ساختمان پایین رفتم. بدون انکه پاسخی بدهم، شتابزده از راهروی منتهی به حیاط خلوت رد شدم و از 

هوا تاریک بود و تنها از پنجره اتاق طوطی نور بیرون می زد. سایه صادق را دیدم که به پشت پنجره افتاده بود. به 

 محض شنیدن صدای پا پنجره را باز کرد: سالم خانم دکتر، چیزی شده؟

 صادق تو می دونی شهرام کجاست؟ -

 خت . گفتم: زود باش، ادرسش رو برام بنویس!صادق سرش را به زیر اندا

صادق از پنجره دور شد. چند لحظه نگذشت بود که کاغذ به دست به لب پنجره امد: خانم ن بفهمه پوستم رو می 

 کنه.

ادرس رو گرفتم و توی جیب دامنم گذاشتم. از راهرو پاورچین رد شدم و داشتم از پله ها باال می رفتم که از پشت 

یی شنیدم. برگشتم، دیدم امید، لبخند به لب، دارد نگاهم می کند. پرسیدم: نمایشنامه کمدی دیدی اینطور سرم صدا

 می خندی!

 تراژدی بود و مضحک. -
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 حرفای ضد و نقیض تو مسخره اس. بهتره یه کم فکر کنی امید، بعد حرف بزنی! -

 سه.خوشم اومد که یک نفر جربزه پیدا کرد تو روی خانم جون وای -

من یاد گرفتم به همه احترام بذارم، تو روی بزرگترام هم نمی ایستم، فکرت رو به کار بنداز تا معنی رعایت حقوق  -

 دیگران رو درک کنی!

امید پیپش را از جیب کتش دراورد و خونسرد تر از همیشه گفت: خیلی خوبه. خانوم تر از تو، توی این خانواده پیدا 

 نمی شهو

پله ها باال رفتم. وصله حرف دزن با هیچ کس رو نداشتم. داشتم در اتاقم را می بستم که حس کردم به سرعت از 

 کسی دارد باال می اید. الی در را باز کردم. شاهین پاورچین تا پاگرد امده بود، اهسته پرسید: غزل خوابت می اد؟

 نه داداش بیا تو. -

مبل راحتی کنار در ولو شد. الی پنجره را باز کردم و لب تخت شاهین تو امد. در را پشت سرش بست و بر روی 

نشستم. هیچ کدام حرفی برای گفتن نداشتیم. گه گاه شاهین اه می کشید و من نیز در دنیای پرازدحام درونی غرق 

داشت و بودم که چند ضربه به در خورد. شاهین، همان طور که نشسته بود در را باز کرد و امید تو امد. رنگ به رو ن

 از لبخندهای تحقیرامیز چند دقیقه پیش اثری بر روی لبهایش باقی نمانده بود. شاهین پرسید: چی شده امید؟

هیچی بابا، خانم جون غش کرده، غزاله بزدل هم از ترسش داره پس می افته! این جور وقتها چی بهش می دین؟  -

 بالیی سرش می اد!داروی خاصی باید بخوره؟ بجنبین، این دس اون دس بکنین 

نفهمیدم چطور از پله ها پایین رفتم و کی به اشپزخانه رسیدم. سر و صدای طوطی جنجال به پا کرده بود. خانم جان 

بر کف اشپزخانه ولو شده و غزاله با یک لیوان اب باالی سرش نشسته بود و زار می زد. چشم طوطی که به من افتاد، 

رو جگر بذارید و مادر داری کنید، مگه وصیت نومه جز یه تیکه کاغذ پاره اس  غرغر کرد: یه شب نتونستین دندون

 که قشقرش راه انداختین! امشب یا شب دیگه وا بشه، چه توفیری داره؟

در ظاهر طوطی داشت همه رو نصیحت می کرد؛ اما طرف حرفش من بودم. دکمه یقه خانم جان که مثل همیشه تا بیخ 

بود، به سختی باز شد و نفسش ، همچون طوفان از گلویش بیرون زد. الی پلکهای گلویش کیپ تا کیپ بسته 

 نمناکش باز شد و به من چشم دوخت: اینه جواب محبت های من! من به خاطر تو شهرام رو از خودم روندم.

سرت گیج  خانم جون شهرام مریضه. شما متوجه نیستی که کارات بدترش می کنه! حاال حرف اونو نزن. بگو ببینم -

 می ره یا....

 لبهای چفت شده خانم جان از هم باز شد : خوبم مادر، چیزیم نیس.

سرش را بغل کرده بودم و انگار همان کارم حالش را بهتر کرد. پرسیدم: می تونی بنشینی؟ کف اشپزخانه سرده می 

 ترسم استخوانات درد بگیره.

 االن پا می شم. -

ن بلند شد. به کابین اشپزخانه تکیه داد و چشمهایش را بست. نیمی از موهای جو با غزاله کمک کردیم خانم جا

گندمی اش از روسری بیرون زده بود. گفتم: نمی دونستم به رفتارم این قدر حساس هستین. خانم جون، باور کنین 

 دلم نمی خواد باهاتون مخالفت کنم؛ اما شما برای هر کاری عجله نشون می دید.

 مان طور که چشم هایش بسته بود گفت: تو کار بدی نکردی مادر من حساسم.خانم جون ه

 پاشین اینجا خیلی سرده. -
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 همه اش تقصیر اون نمک به حرومه. -

 خانم جون فعال جز سالمتی شما هیچی اهمیتی نداره. -

ر حالی که به دیوار راهرو تکیه با غزاله داشتیم خانم جون رو از اشپزخانه بیرون می بردیم که چشمم به امید افتاد. د

داده بود و پیپ خاموشش گوشه لبش تلو تلو می خورد، لبخند مرموزی زد و گفت: خانم جون شکر خدا که غزل 

 اینجاست، و به موقع دوا درمونتون می کنه!

 غزاله چشم غره ای جانانه به او رفت و من زیر لب گفتم: حاال وقت سر به سر گذاشتن نیست امید.

انم جون را به اتاقش بردیم. باال سر تختش یک کیسه بزرگ پر از داروهای مختلف بود. برای نخستین بار متوجه خ

اشیای دور و اطراف تختش شدم. تا پیش از ان شب او را تنها در حال عبادت کردن می دیدم. انگار وقتی سر سجاده 

 می نشست، همه چیز، به جز جسمش، محو می شد.

 

 

 

 د هم به چشم من نمی آمد!شای·  

خانم جان بر روی تخت دراز کشید و غزاله در کنارش بر لب تخت نشست.کیسه داروها را برداشتم و از اتاق بیرون 

 "بهتر شد؟"آمدم.امید و شاهین در کنار شومینه هال نشسته بودند.شاهین پرسید:

م قرص و آمپولهای رنگ و وارنگ،ضد افسردگی،رقیق کیسه داروها را بر روی میز کنار هال خالی کردم.انواع و اقسا

کننده خون،ضد چربی و شل کننده عضالت، درهم و برهم،به همراه مقدار زیادی مسکن قوی که دستورالعمل همه 

 "تشخیص تو چیه؟"آنها خوانا بر روی قوطیهایشان نوشته شده بود.شاهین پرسید:

 "ره،قلبش هم مشکل داره.داروهاش نشون می دن که اعصابش حسابی زیر فشا"

 "تاج سرش تنهاش گذاشته!البد دلتنگ شهرامه!"امید با لحنی کنایه آمیز گفت:

ناراحتیش ربطی به شهرام یا مرگ خان بابا نداره.خب تحمل مرگ و فقدان "داروها را به داخل کیسه برگرداندم.

ل شروع شده.دوز داروها نشون می دن که شوهر نمونه،برای هر زنی خیلی سخته؛اما بیماری خانجون از مدتها قب

 "سالهاست زیر نظر پزشک داره معالجه می شه!

 "به روی خودش نمی آورد...نمی دونستم این قدر مریض حاله."شاهین زیر لب زمزمه کرد:

 "تقصیر تو نیست داداش؛اما وظیفه ت سنگینه.از حاال به بعد باید بیشتر مراقبش باشیم."

 "آره شاهین،گرفتاری اخالقیت حسابی وقت گیره و از همه غافل شدی!":امید به مسخره گفت

حوصله چرت و پرت گوییهای بی مزه و آبکی امید را نداشتم.کیسه داروها را برداشتم و داشتم از کنار آشپزخانه رد 

فا دست به غذا ای همه زحمت،بی انصا"می شدم که دیدم طوطی دارد غذاها را به قابلمه برمی گرداند و غر می زند:

 "نزدن!

از راهرو گذشتم و وارد اتاق خانم جان شدم.غزاله کف اتاق نزدیک به تخت نشسته بود و داشت چرت می زد.خرخر 

خانم جان که با دهان باز خوابش برده بود،بیداد می کرد.رو تختی را برداشتم بر روی شانه های غزاله انداختم.پتوی 

یر گردنش کشیدم و از اتاق بیرون آمدم.پاورچین از راهرو رد شدم و به آشپزخانه که پایین پای خانم جان را هم تا ز

خسته نباشی خانوم طوطی،از بوی غذاهات هنوز گیجم،حیف که قسمت "رسیدم دیدم طوطی دارد ظرف می شوید،

 "نشد بخوریم!
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 "اختر چطوره؟"طوطی پشت به من رو به سینک ظرفشویی،بدون آنکه برگردد،پرسید:

 "خوابش برده،این قدر تق و توق نکن...صادق شام خورده؟"

 "چه می دونم!"

 "ظرفا رو ولش کن،غذا بردار برو تو اتاقت!"

 "شاهین کجا رفت؟"وارد هال که شدم،امید داشت پیپ می کشید و روزنامه می خواند.پرسیدم:

 "لفن بازی!رفت ت"سر امید از پشت روزنامه بیرون آمد و لبخند بر لبهایش نقش بست.

 "شام خوردی یا نه؟"

 "کی به فکر شکم منه؟االنه که روده بزرگه،کوچیکه رو بخوره!"

 "برو آشپزخونه از خودت پذیرایی کن،خیال کن اینجام سلف سرویسه!"

 "به تنهاخوری عادت ندارم،تو همراهیم می کنی؟"

 "اشتهام کور شده...می رم باال شاید بتونم بخوابم."

مسکن خوبی هستی،دو کلمه ت آدمو آروم می کنه.خوشحالم که یه آدم فهمیده توی این فامیل پیدا می  راستی تو"

 "شه که درد همه رو می فهمه!

همه فهم و شعور دارن،تو هم بهتره به جای ایراد "در حالی که داشتم از پله ها باال می رفتم،برگشتم نگاهش کردم.

 "نظر کنی آقای مهندس!گرفتن و تحقیر کردن دیگران،به خودت 

 "بله،چشم،هرچی شما بگین خانوم دکتر!"

وارد اتاق که شدم،به یاد آدرس شهرام افتادم که کاغذش توی جیبم خش خش می کرد.آدرس دقیق و شماره تلفن 

 شهرام متعجبم کرد.آن طور که پیدا بود،صادق در جریان همه امور خانواده قرار داشت و نقش جاسوس چند جانبه را

ایفا می کرد که هیچ کس به حرکات و حسن نیتش شک پیدا نکرده بود! عادت به فضولی کردن او،گرچه کار غلطی 

بود و در بعضی موارد مشکل ساز می شد،در خیلی جاها هم به درد می خورد!از وقت تلفن زدن گذشته بود؛اما صبح 

ی مان به طور جدی با او گفت و گو می روز بعد باید به سراغش می رفتم و درباره ی فرارش از خانه پدر

کردم.مشکل شهرام آن بود که دلش می خواست همه کاره باشد و مثل پدرم،همه با او صالح و مشورت کنند؛اما خانم 

 جان قدرت را به دست هیچ کس نمی داد و خودش بر کرسی فرمانروایی نشسته بود.

 گویی شب را پگاه نیست

 هرسو سکوت هست،

 سناکسکوتی هرا-

 ای کاش،

 تا شیشه دریچه این خانه بشکند،

 سنگی ز دست کودک کوچه رها شود.

 ای کاش،

 دست ستم کشیده به سنگ آشنا شود.

 من از حصار سخت گذشتم

 در آن سوی حصار حصین شادی ست
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 در آن سوی حصار

 شور رهایی و آزادی ست

 آیا جهان به وسعت فکر ما

 ست؟آیا جهان به وسعت زندان ا

 دیدم تو را

 که وسعت روحت را،-

 در آن بهار عمر،

 غافل ز بازگشت بهاران گماشتی.-

 آیا جهان به وسعت دلتنگی ست؟

 از آن حصار سخت گذشتم؛

 اما حصار خاطره ها را،

 این حنظل همیشه به کامم

 ویران که می تواند؟

 اینک تو رفته ای و نمی دانم

 کندآیا کدام هلهله ات شاد می 

 آیا کدام عاشق صادق

 نا تو را شبانه

 درکوچه های شب زده

 فریاد می کند

 من از حصار تیره گذشتم

 دیدم

 سیماب صبحگاهی،

 از سر بلندترین کوهها فرو می ریخت.

 

 

01 

 

های سنتی از آخرین بار که با اردشیر کوه رفتیم و در راه بازگشت دعوا مرافعه شدیدی کردیم،قیافه قهوه خانه 

دربند فرق نکرده بود؛فقط کارکنان پیرتر شده بودند و قیافه بعضیهایشان ناآشنا بود.ساختمانهای بازسازی شده هنوز 

بوی کهنگی می داد.از نگاه کردن به بناهای قدیمی احساس آرامش می کردم.دلم پر می زد بروم داخل ساختمانها و 

 از نزدیک صاحبان خانه های قدیمی را ببینم.

تاریک روشن هوا،پسکوچه های تنگ و باریک یخ زده،سوز و سرمای زمستانی و پله های تیز و لغزنده،داشتم از 

نفس می افتادم که به خانه شهرام رسیدم.تکه کاغذ نشانی را از کیفم درآوردم وشماره پالک را دوباره خواندم.خانه 

رویی در را به رویم باز کرد.متعجب نگاهش کردم و دو طبقه بود.زنگ طبقه دوم را که زدم،دخترک بلندقد سفید
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طبقه باال کسی نیس،خیال کردم کلیدشونو جا گذاشتن،درو باز "سراغ شهرام را گرفتم.دخترک سرخ شد و گفت:

 "کردم.صدای زنگ،پایین هم می آد.

من "م و گفتم:دخترک از پشت در سرک کشیده بود و نیمی از بدنش دیده نمی شد.به پنجره طبقه باال خیره شد

 "خواهر آقای اسکندری هستم،اطف کنین وقتی اومدن،بهشون بگین حتما با من تماس بگیرن.

برای محکم کاری شماره تلفن محل کارم را نوشتم و به دست دخترک دادم.خداحافظی کردم و از پله ها سرازیر 

را شیری رنگ کرده بود،یادم را به  شدم.هوای پاک و تمیز کوهستان و مه رقیق صبحگاهی که سطح کوچه و پله ها

شبهای منچستر کشاند،عصرها تا هوا تاریک می شد،چشم چشم را نمی دید و آدم وحشت می کرد در خیابان راه 

برود! سرم را چند بار به چپ و راست تکان دادم تا افکار و خاطرات گذشته از ذهنم دور شوند.از زجری که کشیده 

اکم،وحشت داشتم به روزهای پشت سر گذاشته فکر کنم.ترجیح می دادم خاطرات بودم و تلخی گذشته های دردن

خودش را نیز به همراه ناالیمات یکجا دور بریزم تا اینکه پاتیل متعفن و گندیده ذهنم را به هم بزنم!از زمان 

چای دم می  برگشتنم،آن قدر از فضا و پیاده روی لذت نبرده بودم.به درمانگاه که رسیدم،دکتر کاشانی داشت

کرد.یکراست به اتاقم رفتم و روپوش پوشیدم.پشتم به در بود که صدای پایش را شنیدم.برگشتم،دیدم در میان 

خیلی وقته می "چارچوب در ایستاده است و دارد لبخند می زند.همزمان به هم سالم کردیم.کاشانی خندید و گفت:

 "خوام یه چیزی ازت بپرسم...راستی مدارکت رسید؟

ین روزا می رسه.ممنونم که وسایل مورد نیازمو تهیه کردین.یادتون باشه،صورت حسابشو برام بنویسین که از هم"

 "بدهکاری اصال خوشم نمی آد!

خجالتم نده.خانوم دکتر،حتما باید باهات صحبت کنم،هی می خوام اسم کوچیکتو بگم،می "کاشانی نزدیکتر آمد.

دیگه.خسته شدم از بی ادا در آوردم.دلم می خواد با تو راحت  ترسم بهت بر بخوره.خب،من اینجوری ام

 "باشم،خوشحال می شم که تو هم اسم کوچیکمو صدا کنی!

بدجور جا خوردم.رفتارش چنان توی ذوقم زد که از نزدیک شدنش احساس خفگی می کردم.از اینکه کسی خودش 

ت داشتم؛بویژه که به نگاههای گرم و سوزانش را به من نزدیک بداند یا به حریم خصوصی ذهنم نزدیک شود،وحش

 از مدتها پیش شک کرده بودم!

در کیفم را باز و تظاهر کردم دارم به دنبال چیزی می گردم که چشمم به چشمهای حریصش نیفتد.به بهانه ای داشت 

 "دکتر..."نزدیکتر می آمد که گفتم:

 "با هم راحت تر حرف بزنیم!بکو کاوه...غزل،من و تو که بچه نیستیم،چه عیبی داره "

فاصله میان من و او هر لحظه کمتر می شد.با آنکه به شخصیتش اعتماد داشتم و مطمئن بودم آدمی نیست که دست 

از پا خطا کند،حسی مرموز و آزاردهنده به وحشتم انداخته بود.سرم را باال آوردم،در کیفم را بستم و به سرعت رفتم 

تا کی می خوای از من و "برویم ایستاد.دو تا دستش را بر روی میز تکیه داد و خم شد.پشت میزم نشستم.او آمد رو

 "خواسته قلبیم فرار کنی!مطمئنم که احساس منو درک کردی و می دونی پابندت شدم!

 "معنی حرفاتونو نمی فهمم.ما فقط همکاریم،همین!"در حالی که بدنم رعشه خفیفی گرفته بود،گفتم:

همکار معمولی نیستی،همه چیزمی....می فهمی چی می گم؟ مدتهاس دنبال فرصت می گردم موضوع  اما غزل،تو یه"

 "رو باهات در میون بذارم.من آدم کمرویی نیستم...خوب می دونم چی می خوام و چه کار باید بکنم!
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م همکار دکتر،خواهش می کنم اجازه بدین به همین صورت،فقط با ه"ادامه بحث مشکل آفرین می شد.گفتم:

 "باشیم.من دلیلی برای تغییر این رابطه نمی بینم!

یعنی باور کنم که از من بدت می "دکتر کاشانی تا بناگوش سرخ شد.سر ابروهای قهوه ای رنگش باال رفت و پرسید:

 "آد!

 "شما پزشک قابل احترامی هستین!"

قه دستت نیست.به نظرم نمی رسه عاشق کسی نکنه به کسی متعهد هستی! یا مثال نامزد داری....راستی،تو که حل"

 "باشی!

کم کم داشتم عصبانی می شدم که دکتر امیدوار وارد درمانگاه شد.از دم در اتاقم که رد می شد،به داخل سرک کشید 

بخشکی شانس!یک دم نشد بی سر خر زندگی کنیم.غزل،امروز باید حرفامو "و سالم کرد.دکتر کاشانی زیر لب گفت:

 "م کنم،ناهارو با هم می خوریم.باهات تمو

تا خواستم بهانه بیاورم،سر و کله خواهرش پیدا شد و حرفم را خوردم.پس از سالم و احوالپرسی با او،سراغ دکتر 

نمی تونی از دستم در بری،امروز "مدنی را گرفتم و داشتم از در بیرون می آمدم که دکتر کاشانی از پشت سرم گفت:

 "نایب چلوکباب می خوریم. ساعت یک با هم می ریم

دکتر کاشانی،امروز من وقت "خواهر دکتر به آبدارخانه رفته بود و داشت چای می ریخت.طوری که او بشنود،گفتم:

 "ناهار می رم بیرون،دو سه ساعت کار دارم،عصر برمی گردم درمونگاه.

شتم.تصور می کردم با رفتارم جوابش را در مقابل نگاه کنجکاو خواهر دکتر و چهره رنگ پریده خودش به اتاقم برگ

داده ام؛اما از قرار معلوم دست به سر نمی شد،چون تا پشت میزم نشستم با دو فنجان چای وارد اتاقم شد و زیر لب 

خانوم دکتر،من بیدی نیستم که با این بادها بلرزم.سنگ ننداز که بدجوری پابندت شدم!یه وقت به "غرغر کنان گفت:

 "م کنی که آهم بدجوری می گیرت!سرت نزنه اذیت

فنجان چای را که بر روی میز گذاشت،تلفن زنگ زد.گوشی را برداشتم و برای اولین بار از شنیدن صدای فرزام پر 

درآوردم و از قصد طوری تحویلش گرفتم که دکتر کاشانی مجبور شد از اتاق بیرون برود و در را طوری محکم به 

 "اتفاقی افتاده؟تو حالت خوبه غزل؟"ی فرزام هم شنید،چون پرسید:هم کوبید که صدای آن را حت

 "بد نیستم،تو چطوری؟"

 "یه جوری سالم علیک کردی که خیال کردم منو عوضی گرفتی!"

 "یه مزاحم تو اتاقم بود،شلوغ کردم که روش کم بشه از اتاقم بیرون بره!"

 "کی بود؟مگه اونجا مزاحم داری؟"

 "یم...از چشمات بگو.چند دفعه بگم مشکلتو سرسرش نگیر!یا بیا درمونگاه،یا شب بیا خونه.مزاحم که نه،بگذر"

 "االن که درمونگاهی!"

 "آره،اتفاقا خلوته،شلوغ هم بود مهم نیست،بیا زود معاینه ت می کنم."

 "بادمجون بم آفت نداره.راستی،از اردشیر چه خبر؟"

و سولماز خبر داری؟حتی وقت نشد زنگ بزنم بابت پذیرایی اون شب  مگه باید خبری داشته باشم؟نو از رامین"

 "ازشون تشکر کنم!باور کن به قدری گرفتارم که نمی فهمم شبم چطور صبح و روزم چطور شب می شه!

 "اوضاع خونه به هم ریخته س یا خودت..."
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 "تو نگران خودت باش.گوشی رو بذار و بیا درمونگاه،منتظرتم."

گذاشتم،یکی دو تا بیمار توی راهرو بودند که در زدند و تو آمدند.آن روز دکتر مدنی نبود و جو گوشی را که 

درمونگاه در نبود او سنگین بود.همه کارکنان برای او احترام خاصی قایل بودند و در حضور او هیچ کس مزاحم 

اصی می کردم.ناخودآگاه دلشوره دیگری نمی شد.رفتارها حساب شده و برخوردها محترمانه بود و احساس امنیت خ

گرفتم؛چون سابقه نداشت بدون اطالع به درمانگاه نیاید.دکتر مدنی زندگی شفافی نداشت،مرموز رفتار می کرد و 

تظاهر به بی خیالی و آرامش او تنها مرا به شک انداخته بود!حس می کردم نکته مبهمی آزارش می دهد؛رازی که از 

اال ترجیح می داد با خودش به گور ببرد.با آنکه عادت نداشتم در زندگی دیگران دیگران مخفی می کرد و احتم

 کندوکاو کنم و از فضولی کردن بدم می آمد،در مورد او حساس بودم.درست مانند دختری که نگران وضع

 

 

مهری وجود روحی پدرش باشد،مشکالت او برایم اهمیت داشت.اما می دانستم پشت هر قضیۀ مرموزی راز سر به ·  

  دارد که اغلب مردم دوست ندارند کسی از آن با خبر باشد.

اتاقم که خلوت شد،شمارۀ منزلش را گرفتم.تلفن چند بار زنگ خورد تا گوشی را برداشت.صدایش بدجور گرفته و 

که حرف زدنش غیرعادی بود. برخالف تصورم،پیش از معرفی خودم،مرا شناخت.پاسخ احوالپرسی ام را طوری داد 

حس کردم رغبتی به حرف زدن با من ندارد.اما،از آنجا که مبادی آداب بود،داشت به زور تحملم می کرد و بین 

پرسش و پاسخها آن قدر سکوت می کرد که خودم خداحافظی کردم.تلفن چند دقیقه ای به او،نگران ترم کرد.گوشی 

معطلی به عیادتش می رفتم.فرزام نزدیک ظهر  را که گذاشتم،دلهره گرفتم،طوری که اگر منتظر فرزام نبودم،بی

بدون آنکه جوابش را بدهم،وارد «کمک نمی خوای دکتر؟»آمد.وارد اتاقم که شد،دکتر کاشانی از الی در سرک کشید.

اتاقم شد.مجبور شدم به فرزام معرفی اش کردم و هر دو از دیدن هم جا خوردند.دکتر کاشانی با پوست مهتابی،رنگ 

م گندمگون،قرمز مایل به ارغوانی شد. بدون آنکه بخواهم،حدس زدم توی سر هر دوشان چه می پریده و فرزا

  گذرد!احتماالً هر دو به هم شک کرده بودند،در حالی که من نسبت به هیچ کدامشان نظر خاصی نداشتم!

  «از دیدنتون خوشحالم!»کاشانی گفت:

و «دکتر کاشانی رییس درمانگاه هستند.»ه نجات پیدا کند، گفتم:برای آنکه فکر فرزام از افکار مغشوش و آزار دهند

  «فرزام چشماش ناراحته اومده معاینه ش کنم؛وگرنه این طرفا پیداش نمی شد!»رو به سوی دکتر کاشانی گفتم:

خدا بد نده،تعجب می کنم، با وجود پزشک حاذقی مثل غزل،حتی یه »دکتر کاشانی نفسی عمیق کشید و یکهو خندید.

  «چشم ضعیف نباید تو فامیلتون پیدا بشه!

البد تو فامیل شما یه »فرزام،در حالی که به صورتم زل زده و از برخورد صمیمانۀ دکتر کاشانی شگفت زده بود،گفت:

  «نفر هم عینک نمی زنه!

  «منو با غزل مقایسه نکن،ایشون سرور همۀ پزشکای درمونگاهن!»دکتر با پررویی پاسخ داد:

در آمده بود؛اما چاره ای به جز سکوت نداشتم.تحمل آن وضعیت سخت و طاقت فرسا بود شاید هم باید آن کفرم 

اتفاق می افتاد و برخورد غیرعادی دکترکاشانی ادامه پیدا می کرد تا من حساب کارم را بکنم.تنها چاره ای که در آن 

ر،انگار دارن صداتون می کنن.فرازم هم آدم دکت» لحظه به نظرم رسید،قیچی کردن دکتر بود.از این رو گفتم:

  «گرفتاریه،االنه که ارکستر سمفونیک تهران لنگ بمونه.فرزام،بشین پشت دستگاه که ته چشمتو چک کنم!
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فرازم با دلخوری بر روی صندلی مخصوص،پشت به در اتاق،نشست و دکتر کاشانی از در بیرون رفت.وقتی هر دو 

تصورشم نمی کردم توی این مدت کوتاه با رییس »ز پشت دستگاه بلند نشده،گفت:چشمش را معاینه کردم،هنوز ا

  «درمونگاه این قدر صمیمی شده باشی!

حوصلۀ توجیه حرکات و رفتار غافلگیر کنندۀ دکتر کاشانی را نداشتم. اصالً لزومی نداشت در مورد رفتار دیگران به 

نمرۀ »ادن هیچ پاسخی به معاینه کردن ادامه دادم و گفتم:فرزام یا کس دیگری توضیحی بدهم بنابراین،بدون د

  «چشمت تغییر کرده،بهتره هر چی زودتر لنزتو عوض کنی.

  «ممنونم.خیلی لطف کردی!»داشتم شمارۀ چشمش را بر روی سرنسخه درمونگاه می نوشتم که بلند شد و گفت:

  «برنامۀ امروزت چیه!» همان طور که سرم پایین بود،گفتم:

  «چطور؟یکی دو ساعت دیگه باید برم سر تمرین.»

  «وقت داری با من ناهار بخوری؟»

سکوت فرزام که طوالنی شد،سرم را باال آوردم و به چشمهای نگرانش خیره شدم.او که کنجکاوی ش ارضا نشده 

  «غزل،اتفاقی افتاده؟»بود،پرسید:

  «بخوری، رودرواسی نکن!نکنه برنامۀ خاصی داری! خیلی عجیبه که تو رو مهمون کنم؟نمی خوای با من ناهار»

  «ابداً،باعث افتخار منه که با هم باشیم.»

  «داری می ری؟»تا روپوشم را درآوردم و به جالباسی زدم،دکتر کاشانی مثل اجل معلق تو آمد و پرسید:

  «یکی دو ساعت دیگه بر می گردم.»پالتو و کیفم را برداشتم.

  «امروز با رامین قرار داشتم.»ز درمانگاه بیرون آمدم.فرزام گفت:به همراه فرزام ا

  «خب،منو برسون خونه،دستپخت طوطی هم بد نیس!چرا تو درمونگاه نگفتی با رامین قراره ناهار بخوری!»

  «احساس کردم می خوای از اونجا فرار کنی... نمی دونم حدسم تا چه حد درست بوده!»

  !«حدست کامالً درست بود»

  «مزاحمته؟»

  «ابداً»

  «به نظر می رسه خیلی پر رو و وقیحه!»

  «تو با یک برخورد کوتاه در مورد مردم قضاوت می کنی!خیلی مردم شناسی پسر!»

یه جوری بود... به دلم »همان طور که داشت رانندگی می کرد،دست به میان انبوه موهای مشکی رنگش برد.

  «دی روی تو حساسم!ننشست.نمی دونم شایدم زیا

  «کجا داری می ری؟مگه قرا نشد منو برسونی خونه!»

  «اشکالی داره سه نفری ناهار بخوریم؟» 

  «از نظر من اشکالی نداره،مگه اینکه،مزاحم تو و رامین باشم!»

  «چه مزاحمتی!پس حله دیگه!»

  «مطمئنی که رامین از این مهمون ناخونده ناراحت نمی شه!»

رفا می زنی غزل! به اخالق تند رامین نگاه نکن،یه قل به لطافت ابریشم تو سینه ش می تپه؛اما ظاهرش همه رو چه ح»

  «فراری می ده!
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فضای رستوران سنتی،تک نوازی سنتور و بوی آبگوشت،نور شمع و نقاشیهای قهوه خانه ای عهد قاجاریه،حال و هوای 

آن حس لطیف و اخالق مالیم،مصاحب خوبی بود.بر عکس او رامین،تا  صد سال پیش را در ذهنم زنده کرد.فرزام با

  وارد رستوران شد و چشمش به من افتاد، صورتش تغییر حالت داد و فکرم را آشفته کرد.

میز چهار نفره بود.فرزام سمت چپم نشسته و صندلی سمت راست و مقابلم خالی بود.حدسم این بود که رامین در 

اما همین که نزدیک آمد،صندلی سمت راستم را کنار کشید و به فاصلۀ زیاد از من مقابلم خواهد نشست؛

  «رامین چرا اونجا؟بیا این طرف که نزدیک هم باشیم.»نشست.فرزام خندید.

  «نقاشیها خیلی جالبن!» رامین توی صندلی جا به جا شد و به دیوار مقابلش زل زد.

  «ی ببینه!رامین اومده نقاش»از دهانم پرید و گفتم:

اومدم ناهار بخورم،البته اگه »کامالً مشخص بود که او از حضور من معذب است.برگشت،خیره نگاهم کرد و گفت:

  «مزاحم شما نیستم!

استاد رامین تازگیها خل وضع شده... »فرزام،خونسرد و بی اعتنا به حرفها و حرکات رامین،به او خیره شد و گفت:

 کاش می دونستم چشه! انگار

  «باخودش هم دعوا داره!

فرزام،امروز حوصلۀ شوخیای »رامین که منتظر تلنگری بود تا عصبانیتشرا بیرون بریزد،ناگهان بلند شد و ایستاد.

  «آبکیتو ندارم،یه کم مالحظه کن! دیشب تا صبح نخوابیدم.

  «نصفه شب چه غلطی می کردی؟ خب،به ما چه مربوطه که جنابعالی شبا بی خوابی به سرت می زنه!اصالً معلوم هس»

  «خیر سرم داشتم رو آهنگ آخریم کار می کردم!»

  «خیلی خب،جوش نیار،بشین یه قاشق ماست تو دهنت بذار حالت جا می آد!»

تازگیا نمی تونم تمرکز کنم.هر کار »رامین نشست.انگشتانش میان موهای صافش می لغزید و نجواگونه حرف می زد.

  «نمی رسه! می کنم،به نتیجه

بی اختیار برگشتم به صورتش نگاه کردم.موهای بغل گوشش جوگندمی شده بود و چین و چروک اطراف گونه ها و 

  «پس خواهرت چه کاره س؟فقط بلده منو نصیحت کنه!»دور لبهایش بدجور توی ذوق می زد.از او پرسیدم:

ا آن روز،هرگز از آن فاصلۀ نزدیک به او نگاه برگشت و نگاهم به چشمهای خزان گرفتۀ پررمز و رازش افتاد.ت

نصیحت توی مغزکی » نکرده بودم.انگار عدسی چشمهایش پر از دود و خاکستر بود.لبهایش به سختی از هم باز شد:

رفته که رو من اثر بذاره!یه عمره خودم دارم خودمو نصیحت می کنم که از بعضی افکار دست بردارم؛اما موفق نمی 

  «ی اخالقمو تغییر بدم!شم حتی ذره ا

  «رامین،تو می خوای چی رو تغییر بدی!»

  «باورها،اندیشه ها،گذشته ها،چیزهایی که رنجم می دن و مثل بختک روم افتادن!»

درک افکارش برایم سخت بود؛اما از علت به وجود آمدن آن همه تضاد فکری در او متعجب بودم.از روزی که 

به گونه ای عجیب و غریب با من رو به رو می شد.نمی دانستم علت آن رفتار من بود یا با برگشتم،هر بار او را دیدم،

خیلی جالبه که تو و خانمت یه »دیدن من خاطرۀ غم انگیزی به یادش می آمد که آن طور به هم می ریخت.گفتم:

  «جورایی با بقیه فرق دارین!

  «منظورت چیه؟»
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از شدم.اگه بی کار بودم،بیشتر وقتمو با خانم تو می گذروندم.از آدمایی که زیاد منظور بدی ندارم... من شیفتۀ سولم»

فکر می کنن و نگاهشون به زندگی یه جور دیگه س خوشم می آد.البته،سولماز خیلی ریلکسه... نمی دونم چطور تا 

  «حاال نتونسته به تو آرامش بده!

باش که همیشه همین طور باشه!زن خیلی خوبیه؛اما مردم ازش آره،برخورد اول و دوم سولماز جذابه؛اما امیدوار ن»

  «فرار می کنن،چون هیچ کس دوست نداره دستش برای دیگران رو بشه!

  «با تو که مشکل نداره!»

  «من آزاد زندگی می کنم.»

  «کنه! می فهمم،تو مثل آینه شفاف و پاکی... بیخود نیس که زنی با قدرت ذهن خوانی تونسته باهات زندگی»

احساس کردم نفس رامین در سینه اش حبس شده است.همان لحظه به حسی که در مورد سولماز داشتم شک کردم 

و دلم به حال رامین سوخت. اما رامین آدمی نبود که به اجبار تن به زندگی با او داده باشد؛بویژه که در مقابل خانواده 

ت دیگران و خصوصیات زندگی مشترک کسی فکر نکنی،چون مثل اش ایستاده بود!از ذهنم گذشت،بهتره به احساسا

همیشه دچار اشتباه می شی.تو اصالً استعداد این جور کارها رو نداری و ممکنه دچار سوء تفاهم بشی که به طور حتم 

 روی رفتارت اثر می گذاره.پس،با علم به اینکه آدم شناسیت در حد صفر هم نیست،به دیگران فکر نکن و بچسب به

  زندگی مزخرف و بی تنوع خودت!

ماهی یه بار می آیم »آبگوشت تنها غذایی بود که وقتی برگشتم،نخورده بودم.آن قدر مزه داد که به فرزام گفتم:

  «آبگوشت می خوریم،موافقی؟

ن و تو نرو،هر ماه مهمون من،یه بارم در ماه می ریم شیشلیک و کباب کوبیده با نون سنگک و ریحو»فرزام خندید:

  «کله پاچه می زنیم!

رامین در دنیایی دیگر سیر می کرد.به ظاهر غرق در نقش و نگار تابلو آویخته شده به دیوار رو به رو بود؛اما حضور 

نخ خیر،روحش رفته پهلوی سولماز »واقعی نداشت.فرزام پنج انگشتش را جلوی صورت او تکان داد و گفت:

  «خانوم!رفیقمون تعطیل تعطیله.

  «گفتی سولماز؟»ین تکانی شدید خورد و به خودش آمد.رام

اصالً معلوم هس چته،تو با این وضع می تونی آهنگو تموم کنی؟خب، اصالً ولش کن و یه کم به خودت استراحت »

  «بده!

چند شب آرام بخش بخور »نگاه رامین چسبیده بود کف رستوران و دستهایش دایم به موهایش چنگ می زد.گفتم:

  «خوابی به سرت نزنه،روزا سر حال می شی و می تونی کار بکنی! که بی

شبا دوست ندارم بخوابم.تاریکی انرژی خاصی داره که آدمو خود به خود به »بدون آنکه نگاهم کند،پاسخم را داد.

  «سمت بی نهایت هستی می بره.تا حاال بی خوابی به سرت زده؟

.چطور می تونی شبانه روز کار کنی و اصالً نخوابی!یه خرده به فکر من اگه شب راحت نخوابم،صبح فرداش مریضم»

  «سالمتیت باش!

می ترسه چرتش بگیره و عالم هنر لنگ بشه!پسر یه هنرمند مفلس مثل »فرزام،مانند همیشه،با کالمی طنزآمیز گفت:

می کنن و همیشۀ خدا نشئه من و تو،همون بهتر که دایم تو خماری بمونه!همکارامون گر و گر سیگار و تریاک دود 

  «هستن،اون وقت تو بی انصاف نمی ذاری یه نخ سیگار بی دغدغه دود کنم و حال بیام!
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  «هر کار دلت می خواد بکن.اصالً خودتو بکش،به من چه مربوط؟من خودم ختم همۀ مفنگیای عالمم!»

  «اِه!از کی تا حاال استاد؟»

ورد و با هزار تو بمیری من بمیرم و کشمکش با فرزام،پول میز را حساب به اشارۀ رامین،پیشخدمت صورتحساب را آ

وقتی یه بزرگ تر و یه خانم د کتر حضور دارن،یه الف بچۀ سوسول دست تو جیبش نمی کنه!آبگوشت »کرد و گفت:

  «که خرجی نداره،وقتی داماد بشی،حسابی خرج و مخارج رو دستت می ذاریم!

یغ از یه تیکه ته دیگ سوخته و آب خورش!بی صدا زن گرفتی و یک قرون خرج نه که تو خسیس خرج کردی؟در»

مردم نکردی و هنوزم خیلیها خیال می کنن مجردی!غزل،باور کن آدم به این زرنگی توی فامیلمون پیدا نمی شه!همه 

  «مون باید تو مکتبش درس بخونیم!

نقیض گاه نگران و گاه متعجبم می کرد.بدون پس از مدتها،صدای غش غش خندۀ رامین را شنیدم.حرکات ضد و 

آنکه بخواهم،به رفتارش کنجکاو شده بود.شنیده بودم کار هنرمندان پیش بینی پذیر نیست و به تبعیت از احساسات 

لحظه ای شان تغییر رفتار می دهند؛اما باورم نمی شد رامین سر به زیر هم از آن دسته مردان خوش برخوردی است 

  با آنان باید جانب احتیاط را رعایت کرد!که در مواجهه 

نگرانشم!هر روز غیرقابل تحمل »از رستوران که بیرون آمدیم،خداحافظی کرد و به سرعت از ما دور شد. فرازم گفت:

  «تر می شود.می ترسم آخرش یه بالیی سر خودش بیاره!

  «به نظرت بیماری عصبی داره؟»

  «دش می ره،چند روزی دیوونه بازی در می آره و دری وری می گه!یه موقع خوبه،یه موقع هم که تو خو»

نزدیک عصر بود که به درمانگاه برگشتم.بر خالف تصورم،از در و دیوار حیاط و راهرو مریض باال می رفت و جای 

 سوزان انداختن نبود. پشت در اتاق دکتر امیدوار صف عریض و طویلی بود که به محض ورود به اتاقم،نیمی از

جمعیت جا عوض کردند.تا روپوش پوشیدم،چند نفر سر خود تو آمدند و بر روی صندلیهای اتاقم جا گرفتند.تا شب 

یکسره بیمار معاینه کردم و نزدیک به نیمه شب داشتم روپوشم را به جالباسی می زدم که سر و کلۀ دکتر کاشانی 

  «خسته نباشین!»نکند.گفتم: پیدا شد.خسته تر از همیشه بود.خدا خدا کردم سر حرف را باز

 «خوش گذشت؟»دکتر آرام رفت بر روی صندلی کنار میزم نشست.

  «جاتون خالی بد نبود... چند سال بود آبگوشت نخورده بودم.»

  «انگار از چلوکباب خوشت نمی آد،خب زودتر می گفتی!از این به بعد به رستوران سنتی دعوتت می کنم که نه نگی.»

لحظه آب پاکی را بر روی دستش بریزم؛اما آن قدر خسته بود که حال و حوصلۀ درگیر شدن نداشت  خواستم همان

و امکان داشت تاب تحمل واکنش ناخوشایندم را نیاورد و سر و صدا راه بیندازد.در چنان وقتهایی اخالقم تند و 

کل من و دکتر کاشانی نبود،طرز فکر رفتارم تحمل ناپذیر می شد و ممکن بود واکنش نابجایم جبران نشدنی باشد.مش

  مسخره ای که سالها در ذهنم جا خوش کرده بود،باعث دردسرم می شد!

فقط کافی بود حس کنم کسی می خواهد قدمی به من نزدیک شود،که زنگ خطر مسخره و لعنتی درونی ام به صدا 

لق و خوی پرخاشگرانه به جای مالیمت در می آمد و الیۀ محافظ آهنی محکمی در دور و اطرافم ایجاد می شد و خ

رفتارم می نشست و همه را از دور و برم می پراکند. احساس ناامنی در مورد مردان در ساختار وجودم چنان ریشه 

دوانیده بود که به هیچ کس به جز اردشیر اعتماد نداشتم!شاید همان باعث شده بود زندگی زناشویی موفقی نداشته و 

  ای مشکوک باشم. به هر ابراز عالقه
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سن و سالم به طرز فکرم نمی خورد؛درست مانند پیرزنی سنتی رفتار می کردم.با یک دنیا افکار ارتجاعی خشک 

دست به گریبان بودم و پنج سال دوری از وطن و بودن در جامعه ای خرافاتی اخالق و رفتارم را ذره ای تغییر نداده 

  بود که هیچ،بدتر هم شده بود!

پوشیدم،کیفم را برداشتم و خداحافظی کردم.دکتر بلند شد و تا چارچوب در اتاق به دنبالم آمد.همان لحظه پالتو 

خسته »دکتر امیدوار از دستشویی بیرون آمده بود و داشت دستهای خیسش را تکان تکان می داد.لبخند زد و گفت:

از ظهر خلوت بود،یکهو انگار با مینی بوس نباشین!امروز عصر اگه نمی اومدین واویال می شد.یکی دو ساعت بعد 

  «مریض تو درمونگاه خالی کردن!

چی شده کاشانی؟چرا خشکت »دکتر امیدوار بقیۀ حرفش را خورد و در حالی که به در اتاقم خیره شده بود،پرسید:

  «زده؟

اه دکتر امیدوار چند بار بر برگشتم،دیدم دکتر کاشانی به چارچوب در اتاقم تکیه داده است و دارد نگاهم می کند.نگ

  «دکتر کاشانی،امشب کشیک می مونی؟»روی صورت من و کاشانی جا به جا شد،لبخندی مشکوک زد و پرسید:

حواس دکتر کاشانی پرت بود و در دنیای دیگری سیر می کرد.از فرصت استفاده کردم و از درمونگاه بیرون 

لجم گرفت.چطور مردی به خوبی و نجابت دکتر کاشانی توی ذوقم می آمدم.بین راه با خودم کلنجار رفتم و از خودم 

زد و چشم نداشتم ببینمش؛اما آدم کله شقی مثل اردشیر که یک دنیا غرور کاذب داشت،قلب و روحم را چنان 

 تسخیر کرده بود که

 

 

 بدون فکر کردن به او یک لحظه هم دوام نمی آوردم!·  

پنج سال دوری از او افتادم و زجری که کشیده بودم. حتی در آغوش ادوارد هم با فکر و به در خانه که رسیدم، به یاد 

خیال اردشیر دست به گریبان بودم و خودم را گول می زدم! وارد خانه که شدم، مشهدی قاسم از اتاقش سر بیرون 

 «مژده بده خانم دکتر، آقا شهرام اومده!» آورد و لبخند زد.

ر موندی که این خبرو به من بدی؟ چقدر مهربونی مش قاسم! برو بخواب که تا صبح چیزی تا این وقت شب بیدا» 

 «نمونده!

پله ها را دو تا یکی باال رفتم و طول راهرو را دویدم تا به اتاق شهرام رسیدم. در را که باز کردم، دیدم توی اتاقش 

سالم داداش، خوش اومدی، » نشسته است. خندیدم.نیست از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم که شدم، دیدم لب تختم 

 «چه عجب از این طرفا!

 «دلم برات تنگ شده بود، معلوم هس کجایی؟» شهرام، مانند همیشه، عبوس و اخمالود پاسخ سالمم را داد.

 «خودتو لوس نکن غزل، از کجا آدرس خونه منو پیدا کردی!» 

ر از نگاههای تیزبین جای مناسبی بود. بلند شدم، به کنار پنجره رفتم. فضای بیرون از اتاق، همچون همیشه، برای فرا

دلم می خواست سرش فریاد می کشیدم و گله می کردم که آن طور همه را بی خبر گذاشته بود؛ اما بهتر دانستم 

ی سکوت کنم. از روان شناسی چیزهایی می دانستم و به روحیه خراب و آشفتگی ذهن شهرام آمادگی داشتم! م

دانستم اگر بقیه عمرش را هم با همان افکار تنش زا و سرخوردگیهای دوران کودکی بگذراند، هرگز نمی تواند 

 زندگی راحت و بی دغدغه ای داشته باشد و بی تردید طعم عشق و محبت را نیز نخواهد چشید.
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و نمی دانستم در آن لحظه چه  برگشتم دیدم منتظر پاسخ دارد نگاهم می کند. از آنجا که هرگز دروغ نگفته بودم

پاسخی مناسب روحیه اوست، کمی فکر کردم. اگر حقیقت را می گفتم بدون معطلی می رفت حساب صادق را می 

همین که اومدی خونه خوشحالم کردی! چه اهمیتی داره » رسید، باید پاسخ دوپهاو می دادم که ذهنش منحرف شود. 

 «بفهمی آدرسو از کجا پیدا کردم!

 «ب، من اومدم که نگی بهم کم محلی شده! بگو چه کارم داری!خ» 

شهرام، من نمی دونم چرا از خونه زندگیت قهر کردی، نمی خوام هم اختالف بین خودت و خانجونو توضیح بدی... » 

 «اما...

من خالی کند، شهرام که کم طاقت بود و انگار انتظار تلنگری را می کشید تا به حرف بیاد و دق دلی اش را بر سر 

هیچی واسه تو اهمیت نداره به جز خودت و خوشگذرونیات! اما آبجی خانوم، گاهی گداری هم به دور و » فریاد زد:

برت نگاه کن! نترس، احساساتت جریحه دار نمی شه... یه کم. فقط یه کم به خودت زحمت بده شاید درد دیگرانو 

 «بفهمی!

یال کنی به ناراحتی شماها اهمیت نمی دم! مث تو حرص و جوش بخورم خوبه اگه مثل تو پرخاشگر نیستم نباید خ» 

که با هشکی نمی تونی ارتباط صمیمی برقرار کنی؟ تا دس به دمبک می زنن هوارهوارت باال می ره و هیچ کس 

شتی با جرئت نمی کنه دو کلمه حرف حساب باهات بزنه! خیال می کنی واسه چی اومدم دنبالت؟ اگه برام اهمیت ندا

 «این اخالق گندت اسمتو هم نمی اوردم!

شهرام بلند شد، آهسته و قدم به قدم به سویم آمد. با خودم گفتم زیاده روی کردی غزل، پس منتظر واکنش خشن 

برادرت باش و تنتو صابون بزن، همان لحظه بود که عکس قضیه اتفاق افتاد و در مقابل حرفهایی که بی اراده از زبانم 

ده بود، نتیجه مطلوب گرفتم. بر خالف تصورم که حدس می زدم شهرام عصبانی تر شود، آرام تر شد، جلو جاری ش

همیشه یه جوری رفتار کردی که بابا ننه مون خیال کردن مثل گل ظریفی. من بدبخت در نظر همه » آمد و گفت:

تحمل کردم، خانوم دکتر و بقیه از  زمخت و چغر بودم و جون می دادم واسه کتک خوردن! هر بال و مصیبتی رو من

 «این زندگی لذت بردن. خسته شدم از بس بزرگ تری کردم و هیچ کس قدرمو ندونست!

انتظار داری همه جلوت تعظیم کنن داداش؟ خودت باعث شدی همه خیال کنن شونه هات قدرتمند و ورزیده » 

دوش بکشی! خیله خب آقای رویین تن، نصف از هستن و می تونی تنهایی همه بار مسئولیت زندگی رو یکتنه به 

مسئولیتارو به من واگذار کن و غر هم نزن که هیچ کس دستت درد نکنه به من و تو نمی گه. من برگشتم ایران که با 

شماها زندگی کنم[ همه تونو دوست دارم و عاشق کانون گرم خونوادگیمونم. اما کو؟ کو اون خونواده گرم و صمیمی 

 «کوبیدم اومدم اینجا! آرزو به دلم موند یه شب دور یه سفره بشینیم، گل بگیم گل بشنویم!که دنبالش 

همین امشب وسایلمو ورمی دارم و می رم گورمو گم می کنم، تو می مونی و این » شهرام برگشت و به سمت در رفت.

 «قشون شکست خورده!

گرفتمش. شانه های پهن مردانه اش به سختی در  داشت از چارچوب در اتاقم بیرن می رفت که از پشت در آغوش

میان بازوانم جا گرفت. سرم را میان دو کتفش گذاشتم، دلم پر بود و منتظر تلنگری از جانب او بودم تا پا به پایش 

اشک بریزم و عقده های دوران کودکی مان را با او تقسیم کنم. او نیز به محبت نیاز داشت و هر چه دست دراز می 

به خواهرت اعتماد کن. هر چی حرف تو دلته بیرون بریز تا منم غصه هامو با تو » مهربانی نمی یافت. گفتم:کرد، 
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تقسیم کنم. اگه از این خونه بری، منم برمی گردم، اون وقت چی به سر خانجون و شاهین و غزاله می آد، خدا می 

 «د زیر بال و پر بقیه رو بگیریم!دونه... این طور که معلومه، من و تو قوی تز اونا هستیم و بای

 «من ضامن آینده هیچ کس نیستم!» صدای شهرام بغض آلود و گرفته بود.

دروغ می گی! احساس مسئولیت خسته ت کرده؛ اما در مورد همه مون متعصبی. فرار نکن که مجبور می شی سرتو » 

 «جاپات بذاری و برگردی همین جا؛ همون طور که من برگشتم!

برگشت و بر روی مبل در کنار در نشست. پلکهایش ورم کرده و سرخرنگ بود. سریع از پله ها پایین رفتم، شهرام 

یک شیشه آب خنک و یک لیوان برداشتم، برگشتم باال. شهرام سرش را به دیوار تکیه داده و چشمهایش بسته بود 

از وقتی یادم می آد/ف » را از دستم گرفت.لیوان پر از آب را به لبهایش نزدیک کردم. چشمهایش باز شد و لیوان 

حمال بی جیره و مواجب این خونه بودم. خان بابا واسه تو پدر خوب و مهربونی بود اما خدا می دونه تخم کینه و نفاقو 

اون خدابیامرز تو دلم کاشت. بچه که بودم، نذاشت بچگی کنم. تابستونا منو می ذاشت در دکون رفقای فرش 

را هم تا اونجا که تیغشون می برید از گـُرده م کار می کشیدن! سفارش کرده بود بهش رحم فروشش. اون نام

مکنین، این پسره باید زر دست شماها مرد بشه، من وقت زیادی ندارم صرف بچه بازیش بکنم، انگار کینه من از 

، بی برو برگرد قبول می زمان آدم و حوا تو دلش قلنبه شده بود که باید هر چی می گفت و هر دستوری می داد

کردم. اون قدر کتکم زد و بهم زور گفت که تو دوران دبیرستان مث یه مرد جاافتاده دایم به همکالسام غر می زدم و 

دعوا می کردم. از همه جیک و پیکش سر در می آوردمو حواسم به جای درس و مشق به کثافتکاریاش بود. هر جا 

اش، دله دزدیاش، همه رو می دیدم، می فهمیدم و زجر می کشیدم. سر بهترین می رفت، هر کار می کرد کفترپرونی

دوستاش کاله می ذاشت. آدمی تو بازار پیدا نمی شد که خان بابا کالشو ور نداشته باشه. خب منم شدم یه قالتاق مثل 

ش یه جورایی زورزورکی خودش! در ظاهر آدم موفقی بود، با اینکه همه رو سیاه می کرد، دور و بریهای بدتر از خود

بهش احترام می ذاشتن. بدون رضایت باطنی خودم، شده بودم سگ باوفا و دنباله روش. به عنوان پدر سختگیر و 

زورگو ازش متنفر بودم؛ اما توی کار و این کاله اون کاله کردن قبولش داشتم! بزرگ تر که شدم کینه های دلمو زیر 

شتم که یه روزی بتونم دلشو بسوزونم. دیگه نه مخالفتی در کار بود و نه غر می خاکشتر مخفی کردم و پا جا پاش گذا

 «زد فقط خانجونو که به ستوه آورد، نتونستم تحمل کنم. هر روز دعوا و مرافعه، هر روز کشمکش!...

 داشت نفس تازه می کرد و آب می خورد که فرثت را غنیمت شمردم.

 «دم؟این اتفاقات کی افاد که من نفهمی» 

تو دختر شاه پریونش بودی. از بدیها و زشتیها دور نگهت داشتن و یادت دادن از همه فاصله بگیری نکنه بالیی » 

سرت بیاد! بعدش که سرتو گرم اردشیر کردن که به قول خودشون با پسر مدرسه ایها و هم دانشگاهیات نامه پرونی 

م وا کردم دیدم زندگی اون جور که خیال می کردم نیست. نکنی! وقتی رفتی، روزگار همه مون سیاه شد. یهو چش

وقتی پرشون به پر هم می گرفت، خانجون پته خان بابا رو رو آب می ریخت، خان بابا هم پاشنه دهنشو می کشید و 

هر چی فحش پدر و مادر بود نثار ارواح خانجون می کرد. بعدشم چند روزی غیبش می زد. حرفای تازه، دلمو از هر 

اشون چرکین کرده بود. تو کتم نمی رفت دنیا ان قدر بی رحم و بی عاطفه باشه که یه دختر بره خارج تحصیل دوت

کنه و سه تا بچه دایم شاهد دعوا و مرافعه و مشاجره پدر و مادرشون باشن! این آخریا! خانجون از کوره که در می 

 «حترام براش نموند.رفت، بابامونو به لجن می کشید... یه کار کرد که ذرده ای ا
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وضعیت بدی داشتی، قبول دارم داداش، اما از حاال به بعد چی؟ می خوای بقیه عمرتم بشینی به گذشته فکر کنی و » 

 زجر بکشی؟ کاشکی درستو ادامه داده بودی؟

فت راست می اینو که دیگه یادت نرفته! من فقط واسه حمالی این مونواده به دنیا اومدم و بس! بی انصاف چپ می ر» 

اومد دکتر شدن اردشیرو تو سرم میزد. صد دفعه تو دهنم چرخید بگم نامرد! داداشت یک کیلو بار دست اردشیر 

 «داده که جابهجاش کنه؟ انگشتاش عین هنرپیشه های هالیوود نرم و بلوریه، حاال بیا دستای منو ببین!

بر اعصاب و روانش فشار آورده بود که گفتنش شهرام سکوت کرد. یادآوری خاطرات تلخ همچون کوهی سنگین، 

هیچ فایده ای نداشت. شهرام باید روان درمانی می شد و زیر نظر پزشک، گذشته ها را به دور می ریخت؛ کار سختی 

به اینده فکر کن. حاال که بابا مرده باید قدر همئیگه رو بیشتر » که همه کس از پس آن برنمی آید. به او گفتم:

 «بدونیم!

یه چیزایی مثل خوره تو دل آدم باقی می مونه واز ذهن پاک نمی شه! تا سرم به سنگ لحد نخوره، یادم نمی ره چه » 

 «بالیی سر مادرمون آورد!

 «حب داداش قبول کن که بین همه زن و شوهرها بگومگو هست تو عبرت بگیر با زن و بچه ت خوشرفتاری کن!» 

 «د؛ اما ظاهرا سنگشو به سینه می زد که ما واسه ش کم نذاریم.خانجون به خون بابامون تشنه بو» 

 «وظیفه بچه احترام به پدر و مادره. گمان نمی کنم رابطه پدرو مادرمون به ما ربطی داشته باشه!» 

تو هیچی نمی دونی غزل. کارای بابا غیر مستقیم رو اعصاب و روان همه مون اثر می ذاشت، خانجونو به هم می » 

 «و انداختش به جون ما!ریخت 

من می دونم که به همه تون سخت گذشته، اما از حاال به بعد اختیار زندگیمون دست خودمونه. من که از بس غصه » 

 «خوردم خشته شدم. مدتها تنها زندگی کردم، نشستم فکر کردم و سنگامو با خودم وا کندم که زندگیمو عوض کنم!

 «تونستی؟» 

می تونی، فقط یه برنامه ریزی صحیح می خواد که با عقل درست و شناخت راههای مختلف، در نظر می تونم.. تو هم » 

 «بگیریم دوباره به دنیا اومدیم!

 «بدبختی من این بود که کثافتکاریهای پشت پرده رو می دیدم.» 

 «پس پخته تر از مردهای دیگه هستی و االن دیگه درست و غلط رو از هم تشخیص می دی!» 

کی فکر می کرد بابامون حیثیت خونواده رو لکه دار کنه و پشت سرش » شهرام رنگ به رنگ شد و آهسته گفت:

حرفای بی ناموسی بزنن! اون قدر گفتن و گفتن که تعقیبش کردم، دستگیرم شد آره... مدتهاست زن داره و سرش 

 «جای دیگه گرمه! تو جای من بودی چه حالی می شدی؟

روی سرم ریختند. مجبور بودم تضاهر به خونسردی کنم؛ اما بعید به نظر می رسید آدمی به  انگار آب جوش بر

 «بازم که رفتی به گذشته؟» زرنگی شهرام از تغییر حالت صورتم به آشفتگی درونم پی نبرده باشد. گفتم:

 «قدر بی خیال شدی! تو راجع به هیچی تعصب نداری؟ نکنه تو دیار المصبا گوشت خوک به خوردت دادن که این» 

شهرام، عزیز دلم زندگی خصوصی هر » از شدت ناراحتی صدایم داشت می گرفت. با تالش زیاد سینه صاف کردم.

 «کس به خودش مربوطه. من خیلی وقته که یاد گرفتم تو کار کسی دخالت نکنم!

ارم در عمل هم بتونی حرفتو ثابت یعنی می خوای بگی االن ناراحن نیستی؟ مث همیشه خوش به حالته دختر! امیدو» 

 «کنی! کاشکی خان بابا زنده بود و می دید چطور با این مسئله به این مهمی کنار می آی!
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به خودم شهامت روبهرو شدن با حقایق تلخ را دادم. باید به چشمهایش خیره می شدم و شهار می دادم از گشذته ها 

نبودم و هر روز می گشذت بیشتر با خاطرات تلخ و شیرین کهنه ام دل کنده ام، در صورتی که ابدا به ان معتقد 

درگیر می شدم. دلبستگیهای گذشته، همچون خون در رگهایم جریان داشت؛ اما زبانم چیز دیگری می گفت و منکر 

 هرگونه بازگشت به گذشته می شد.

خانجون منتظر بود » بود.رفتم نزدیک شهرام و کف اتاق در مقابلش نشستم. دستهای خشنش یرد و بی حس 

برگردی وصیت نامه بابارو باز کنیم. اول آخر تو پسر بزرگ خونواده هستی، حاال که این قدر رو مادرمون حساسی، 

 «یه کم به فکر سالمتیش باش. کارای بد بابامونو تو با خوبیهات جبران کن!

نه که خانجون خوش نداره ریختمو ببینه و تف غزل خیال کردی خرم یا بچه م که گولم می زنی!؟ مث روز برام روش» 

 «تو صورتم بندازه!

پول کثیفه، اسم ارث و میراث که می آد، همه به جون هم می افتن. شهرام، ما همه مون یکی هستیم، پول و مال و » 

 «اموالمون هم باید در جهت رفاه همگیمون باشه، نه اینکه آسایشمونو سلب کنه!

نوم. درستو بموقع خوندی. یه مطب واکنی، جیرینگی پول ِ توی ِ جیب کردم می آد تو کشوی خیالت راحت آبجی خا» 

 «میزت و هر کار دلت بخواد می کنی!

شهرام، من نمی دونم مشکلت با خانجونه؟ با منه؟ یا با رفتار بابامونه که مرده! یا اصال به این موضوع فکر کردی که » 

و ار خودت ناراضی هستی و گناه نارضایتیتو هر لحظه به گردن یکی می ندازی، نه بیشتر مشکلت ارتباطت با خودته! ت

دلخور می شم، نه خسته! فقط خواهش می کنم منطقی باش و یه کم فکر کن. در مورد مشکلی که بین تو و خانجون 

 «به وجود اومده. خودتو مقصر می دونی یا نه؟

انی در نگاهش موج می زد. پرسشم باید او را به فکر وامی داشت شهرام به چشمهایم خیره شده بود و حالت سرگرد

و احتماال وجدان خوابالوده اش را بیدار می کرد. گرچه دلم بی اندازه به حالش می سوخت، اما باید ضربه ای شدید به 

دم؛ اما خب، منم بی تقصیر نبو» احساسش می زدم شاید نتیجه بخش باشد. او، پس از سکوتی طوالنی، آهسته گفت:

 «اون مادره، باید گذشت کنه!

حتما تا حاال تو رو بخشیده. فقط یه » لبخند رضایت بخشم به هیجان اوردش و چشمهایش پر از اشک شد. بوسیدمش.

کم صبور باش و مردونگی نشون بده. مشکل همه تون نگرانی برای اینده س. اگه خان بابا هیچی نداشت بین هیچ 

 «اد. پول تفرقه انداز ماهریه داداش... یا جای اونه، یا جای صفا و صمیمیت و آسایش!کدوممون اختالف نمی افت

مطمئن بودم که حرفهایم بر روح زخم خورده شهرام اثر مثبت گذاشته واز نگرانیهایش کاسته اشت؛ اما با جمله ای 

باشی! نور چشم بابامون  خیلی شعار می دی، نبایدم نگران آینده ت» که گفت فهمیدم هنوز سر جای اولش است.

 «وبدی و مطمئنی که کلی ملک و امالک واسه ت گذاشته!

آخه پسره بی عقل، بابا که چندسال پیش به گوشم رسوند از ارث محرومم کرده، تو کجا بودی که این قدر حرص و » 

 «جوش نخوری! حاضرم همین االن نوشته بدم، همه چیزمو به تو ببخشم!

اموالتو به رخم نکش! دست تو جیبم بکنم » د. به زمین و زمان بد و بیراه گفت و ادامه داد:شهرام ناگهان بلند ش

 «هیکلت می خرم! مگه مرده باشم تو بخوای صدقه کف دستم بذاری!

ـ شهرام هیچ معلوم هش چته؟ تو عادت کردی ناشکری کنی و غر بزنی؛ وگرنه من از همه بهتر می دونم که هم 

داری، هم به قدر کافی پول و پله. چند روز دیگه ازدواج می کنی و خیر سرت باید برای بچه  شغل خوب و آبرومند
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هات پدر خوبی باشی که یه روزی این چرخه معیوب به سمت بچه هات نچرخه! تو زندگی چیزایی باارزش تر از پول 

 «بکنه و لذت ببره! هم هست که نمی شه اونارو خرید و فروخت. بعضی وقتها آدم مجبور می شه گداییشون

شهرام کالفه شده بود. حس کردم مغزش از بمباران حرفهای من و برداشتهای غلط خودش قفل کرده است که آن 

شهرام، من از تو هیچی نمی خوام. بداخالقیهاتو » طور راه می رفت و غر می زد. داشت از در بیرون می رفت که گفتم:

م ما رو تنها نذار همه مون بهت احتیاج داریم دادش! خودت خوب می با جون و دل می پذیرم فقط خواهش می کن

دونی که شاهین گوشه گیره، تو بری بدتر می شه.از دست منم کاری برنمی آد. با ما باش تا با هم این زندگی به هم 

 «ریخته رو سر و سامون بدیم!

کن منم از تنهایی بیزارم؛ اما چه کنم که اینجا  باور» به میان چارچوب در رسیده بود که ایستاد، برگشت و نگاهم کرد.

هم دیگه جای من نیست! بهتره زحمتو کم کنم که چشم خانجون به ریختم نیفته. تو هم این قدر بداخالقیمو تو سرم 

 «نزن! با اون بابایی که داشتیم، انتظار داری از کی ارث برده باشم!

ایم براش لعنت می فرستی! خیال می کنی همه مردای دنیا رو توی بازم بنداز گردن بابا! به جای حمد و سوره د» 

جعبه آینه بزرگ یم کنن! این فرهنگ غلط ایرونی، پدر مردای بیچاره مونو در آورده! پدرهایی که زور شنیدن، عقده 

هاشونو سر پسرهاشون خالی می کنن و دختراشونو نازک نارنجی بار می آرن که زیر دست امثال خودشون خرد 

 «بشن!

جمله ام تمام نشده بود که شهرام به وسط راه پله ها رسید. بی اختیار بغضم ترکید؛ انگار غمهای من و شهرام را 

یکباره توی دل من خالی کردند که آن طور آشفته شده بودم. صدای به هم خوردن در اتاق شهرام که آمد؛ طاقت 

 قش شدم. او چمداننیاوردم، از پله ها پایین رفتم و در نزده وارد اتا

 

 

بزرگی روی تختش گذاشته و مشغول تا کردن لباسهای توی کمدش بود. بدون این که سرش را بلند کند، زیر ·  

 «حرفاتو که زدی، دیگه از جونم چی می خوای؟ برو راحتم بذار!» چشمی نگاهم کرد. 

. دیگر حرفی نمانده بود و کاری از دستم در کنار چمدان نشستم، نمی دانستم چطور باید از رفتنش جلوگیری کنم

برنمی آمد. انگار هیچ کس در خانه نبود و یا اگر بود، به خودش زمت نمی داد وقت صرف نگه داشتن او بکند! در آن 

لحظه، تنها به فکر ماندن او بودم. بدجور به روحش چسبیده بودم و دلم نمی امد به حال خودش رهایش کنم. با همه 

بی احترامی که از او می دیدم، دلم می خواست می ماند و برای خانه ی بی سرپرستمان بزرگ تری می  ی کله شقی و

کرد. اخمهایش مانند همیشه در هم گره کور خورده بود. نگاهمان که به هم افتاد، بدون آنکه حرفی بزنم، لباس های 

او توی چمدان می گذاشت من برمی داشتم تا کرده را از دستش گرفتم و خارج از چمدان روی تخت گذاشتم. هرچه 

آخه دختره ی لوس، نونت نیس، » و بر روی تخت می گذاشتم. آن قدر به این بازی بچکانه ادامه دادم که خندید: 

آبت نیس، یه آدم مزخرف غرغرو مثل منو می خوای چی کار؟ همه ی عالم و آدم از من فراری ان اون وقت تو یه 

 «که چی بشه؟ باور کن هیچ تاجی ندارم که به سرت بزنم! الف بچه، سمج شدی بمونم

من پرروتر از همه م. از پس تو یکی بر نیام، دختر تیمورخان نیستم! نه » بلند شدم و دست به دور گردنش انداختم: 

می  تاج می خوام، نه ارث پدری، فقط می خوام کانون خونوادگیمون از هم نپاشه! تو هم دو راه بیشتر نداری: یک؛

مونی و به کمک هم و به کوری چشم اونایی که منتظرن اختالف بینمون بیفته ماه محرم و صفر، مثل بچگیمون که از 
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عزاداری ذوق می کردیم، خرج می دیم و در خونه رو باز می گذاریم که دسته های سینه زن و زنجیر زن بیان تو 

 «خونه!...

 «دومیشم بگو!» به سبیل پرپشتش دست کشید و گفت:  تا سکوت کردم، سر ابروهای شهرام باال رفت.

 «دنبال دومیش نباش، خوبیت نداره پسر!» 

 «پس در واقع یه راه پیش پام گذاشتی!» 

راه دوم از مردونگی به دوره. این همه فیلم فارسی دیدی، یاد نگرفتی شاهرگتو واسه ی ناموست بزنی! حتی عرق » 

وقع مردونگی کردن، کم نمی آوردن! اگه خان بابا بد کرد، تو کارهای بدشو خورا و چاقوکشای سر چهارراشم م

 «جبران کن!

من کی باشم که » لبخند تلخ شهرا از نیش عقرب زهرآگین تر بود. دستهایم را از دور گردنش باز کرد و گفت: 

 «که من ندارم! کثافت کاریهای تیمورخان اسکندری رو الپوشونی کنم! ماست مالی کردن هم عرضه می خواد

احتیاج به ماست مالی کردن و دوز و کلک نداریم. مرد و مردونه بمون باال سر خونواده و کمک کن آبروی رفته رو » 

 «برگردونیم!

خوب بلدی هنودونه زیر بغلم بذاری! زبونت مارو از سوراه بیرون می کشه... خیله خب، تو بردی، می مونم اما وای » 

 «تحویلم نگیره. این دفه اگه برم، تا آخر عمر پیدام نمی کنین! به حالت اگه خانجون

» داشتم به خط و نشان هایی که از ضعف روحی داشت می کشید فکر می کردم که انگشتش بر روی دماغم لغزید: 

و خدا  تا حاال با طناب زن جماعت به ته چاه نرفته بودم که امشب وادارم کردی با کله برم توش. شایدم الزمه بمونم

 «خواسته خر بشم! یادت باشه که روی تو رو زمین ننداختم!

از سر شوق بی اختیار پریدم و سر و صورتش را غرق بوسه کردم. لباسهای تاشده را به کمد برگرداندم و چمدانش را 

 «چمدونو کجا می بری؟» برداشتم. پرسید: 

فتی، زیرپوشاتو می ذارم که ببری خونه ی خودت، فعال تو الزمش نداری. مرد که چمدون نمی خواد! هر وقت زن گر» 

 «که توش خرت و پرتهای اضافی اتاقم رو می ریزم که جا و مکان درست و حسابی ندارن!

 «ای بابا، این همهچمدون خارجی با خودت آوردی! قد این درب و داغون ما نمی شه!» 

 «دون طمعتو بکن، از حاال به بعد تو چمدون نداری!چمدون داداشی یه چیز دیگه س، بوی تن تو رو می ده! دن» 

از پله ها داشتم باال می رفتم که سایه ی خانم جان را پشت ستون ها دیدم. طوطی هم بغل دستش کمین کرده و هر 

دو به خیال خودشان مخفی شده بودند، غافل از اینکه باسن هردو، مثل دم خروسی بیرون مانده بود! به روی خودم 

و از پله ها باال رفتم. به اتاقم که رسیدم چمدان شهرام را به زیر تخت هل دادم. آن قدر احساس خستگی می  نیاردم

کردم که انگار کوه کنده بودم. نزدیک صبح خواب از سرم پریده بود. دلواپسی روبرو شدن خانم جان و شهرام از 

ظر و چشم به راه اردشیر لحظه شماری می یک طرف، مشکالت ریز و درشت و احساس زخمی خودم که همچنان منت

کردم، از سوی دیگر روانم را زیر فشار گذاشته بود. چند بار تصمیم گرفتم به اتاق خانم جان بروم؛ اما او آدم 

نصیحت پذیری نبود. اصال چه فایده داشت آن دو را به زور به هم نزدیک کنم تا با کوچک ترین حادثه برگردند به 

کار خراب تر شود! حتی حرف زدن عادی با خانم جان که از مقرارت اجدادی اش پیرویمی کرد و  سر جای اولشان و

از باورهای غلطش یک قدم فاصله نمی گرفت، دشوار بود. بهتر بود سکوت می کردم و منتظر می شدم تا حوادث 

 پیش بینی نشده در جهان هستی، در لحظه ای که الزم است، اتفاق بیفتد!
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 تو را می گوینددشتها نام 

 کوهها شعر مرا می خوانند

 کوه باید شد و ماند،

  رود باید شد و رفت، دشت باید شد و خواند.

 در من این جلوه ی اندوه ز چیست؟

 در تو این قصه ی پرهیز ـ که چه؟

 در من این شعله ی عصیان نیاز،

 در تو دمسردی پاییزـ که چه؟

 حرف را باید زد!

 فت!درد را باید گ

 سخن از مهر من و جور تو نیست.

 سخن از

  متالشی شدن دوستی است،

 و عبث بودن پندار سرورآور مهر

  آشنایی با شور؟

 و جدایی با درد؟

 و نشستن در بهت فراموشی ــ

 ــ یا غرور؟!

 سینه ام آینه ای ست،

 با غباری از غم.

 تو به لبخندی از این آینه بزدای غبار.

 ی دست مرا،آشیان ته

 مرغ دستان تو پر می سانزد.

 آه مگذار که دستان من آن

 اعتمادی که به دستان تو دارد، به فراموشی ها بسپارد.

 آه مگذار که مرغان سپید دستت، دست پرمهر مرا سرد و تهی بگذارد.

 من چه می گویم، آه...

 با تو اکنون چه فراموشی ها!

 شی هاست.با من اکنون چه نشست ها، خامو

 

 تو مپیندار که خاموشی من،

 هست برهان فراموشی من.

 01فصل 
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صبح زود داشتم از در بیرون می رفتم که سر و کله ی عموعباس پیدا شد. نفهمیدم کی وارد خانه شده بود که وسط 

جوگندمی اش راهرو با هم رو به رو شدیم. لباس یکدست مشکی پوشیده بود که با موهای سفید بغل گوش و سبیل 

جور درمی آمد. تا اتاق پذیرایی همراهی اش کردم. بوی عطر شانل خانم جان که در فضای راهرو پخش شد، 

حضورش را حس کردم و نگاهم به سمت درهای بسته ی اتاق شهرام و شاهین پر کشید. به نظر نمی رسید کسی 

هیچ کدام از پسرها دل و دماغ رو به رو شدن با پیش از من از خانه بیرون رفته باشد؛ اما آن طور که پیدا بود، 

 همدیگر را نداشتند!

طوطی، به روال هر روز صبح، آفتاب نزده صبحانه را بر روی میز آشپزخانه چیده بود. مثل همیشه برای او فرقی نمی 

ام دهد! من فقط کرد کسی دست به سفره ببرد یا نبرد! مهم این بود که مثل ماشین وظیفه اش را به بهترین نحو انج

یک چای تلخ خوردم، چون اشتها نداشتم. خانم جان که وارد هال شد، من و عمو جلوی پایش بلند شدیم و ایستادیم. 

جواب سالم خانم جان سرسنگین تر از هر روز بود؛ انگار نمی دانست عمو به چه منظوری صبح به آن زودی به 

 سراغمان آمده است.

 «داداش صبحونه حاضره!» به عمو تعارف کرد:  طوطی چای آورد و خانم جان

صبحونه مو خروس خون خوردم زن داداش. مزاحم شدم که اگه خرید محرم و صفر نکردین، » عمو عباس لبخند زد: 

 «در خدمت باشم.

 راضی به زحمت شما نیستم. می دونم خیلی گرفتاری. ناسالمتی» خانم جان توی مبل راحتی کز کرد و زیر لب گفت: 

 «مام دو تا پسر داریم!

شهرام و شاهین چند روزه دارن برنامه ریزی می کنن عموجان... همه ی کارامونو » دنبال حرف خانم جان را گرفتم: 

 «انجام دادیم!

در زیر فشار نگاههای سنگین و شماتت بار خانم جان داشتم له می شدم که شهرام از اتاقش بیرون آمد. به عمو 

به خیر گفت و دفت دست خانم جان را بوسید. خانم جان هاج و واج نگاهش کرد و چشمهایش به  عباس سالم و صبح

سمت من برگشت. شهرام داشت نزدیکم می امد که بلند شدم ایستادم و سالم صبح به خیر گفتم. او، خونسردتر از 

 «هنوز نرفتی؟» همیشه، لبخندزنان پرسید: 

 «رو دیدم، حیفم اومد برم! امروز یه کم دیرتر می رم. خان عمو» 

 «یه امروز رو واسه ی خاطر ما نرو سرکار، چیزی می شه؟» عمو عباس نخودی خندید و پرسید: 

 «نه عموجان، هیچ اتفاقی نمی افته!» 

 «ننه طوطی، یه چایی پررنگ تو لیوان من بریز بذار خنک بشه.» شهرام با صدای بلند گفت: 

طوطی، پنیر تبریز هم ته » شحالی دست و پایش را گم کرده بود. خانم جان گفت: طوطی بال درآورد. از شدت خو

 «یخچال داریم، بیار بیرون شهرام بخوره!

 «فقط شهرام توی این خونه پنیر تبریز می خوره؟ بقیه آدم نیستن؟!» پرسیدم: 

.. اون قدر کار می کنه که هرچی واسه ی شهرام بد نیس.» خانم جان لبخند زد و نگاه مهربانش را به شهرام دوخت: 

بخوره آب می شه. تو هم باید به فکر هیکلت باشی. اما شاهین، هم چربی دوست داره هم از جاش تکون نمی خوره! 

می ترسم مریض بشه! دور از جونش مثل بابای خدابیامرزتون که آخر عمری به تخت نشسته بود و جم نمی خورد، 

 «و کتاب می خونه! صبح تا شب گوشه ی تختش لم داده
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 «چه مادر تیزبینی هستی خانجون!» 

خانم جان چشم از شهرام برنمی داشت. دلتنگی در نگاهش موج می زد و با غرور مسخره اش جلوی مهر و محبتش 

ایستاده بود که نکند روی شهرام زیاد شود؛ غافل از این که شهرام تشنه ای بود که با یک قطره از سرچشمه ی عشق 

  تی سیراب می شد و به راه می آمد.و دوس

شهرام لیوان چای را از دست طوطی گرفت و آمد در کنارم نشست. پیکر درشت و استخوانی او همچون تکیه گاهی 

 «کارا خوب پیش می ره عموجان؟» محکم و استوار، احساس امنیت به همراه داشت. عمو عباس از او پرسید: 

بته محرم و صفر که خودتون بهتر می دونین، هر سال رو صادرات اثر می گذاره! اما ای... بد نیس، خدا رو شکر. ال» 

 «مهم نیس، عزای سیدالشهدا رو باید سنگین گرفت!

 «با ساختمونای نیمه ی کاره بابات چی کار کردی؟» 

یا مفت می  پیمانکار آشنا داشتم. قبلی ها همین که فهمیدن صاحب ملک فوت شده، از کار کم می ذاشتن. پول» 

گرفتن و وقت تلف می کردن. مصالح قالبی هم توی کار ریخته بودن که مجبورشون کردم همه رو از تو کار بیرون 

 «بکشن!

خوبه! خوبه! بابات خوب بارت آورد! هرچی داری، از بابای با عرضه ته که خوب » سر عمو چند بار باال و پایین شد: 

بینم که یه تنه از پش اون همه کار براومدی! زحمتای اون خدابیامرز بی نتیجه تربیتت کرد! کار کشته شدی عمو. می 

 «نموند! خوشحالم که می بینم زود نبض کار رو تو دستت گرفتی! به هر جهت، اگه کاری از دست من برمی آد!...

 «ممنون خان عمو. همین که قدم رنجه کردین اومدین سروقتمون، یه دنیا ارزش داره!» 

ه دلم می خواد امسال که داداشم نیست هم مثل سالهایی که خودش زنده بود،بوی پلو خورشت قیمه از این خالص» 

خونه بیرون بره. در این خونه دو ماه تموم باید باز باشه و غریبه و آشنا سر سفره ی ابوالفضل سیر بشن، ملتفتی 

 «عمو؟

روز می گم از انبار بیارن خونه. آشپزم خبر کردم. طرف و خیالتون راحت عموجان... هرچی الزم داشتیم خریدیم، ام» 

 «طروف مسی و اجاق پلوپز هم که تا دلتون بخواد تو زیرزمین ریخته!

 «خالصه اگه کم و کسری دارین، رودرواسی نکنین که مام غریبه نیستیم، عمو، یعنی بابا!» 

 «خانجون لیستتون آماده س؟» رفت:  شهرام لیوان چای را سر کشی، سپس بلند شد و به سمت خانوم جان

 «آره پسرم.» 

 «خرید کلی رو کردم. مونده خرده هاش که شما باید بفرمایید. می ترسم چیزی از قلم افتاده باشه!» 

 «طوطی، یه کاغذ رو سجادمه، وردار بیار بده دست آقا شهرام!» خانم جان داد زد: 

بگوید. از رفتار مادر و پسر به قدری خوشحال بودم که انگار همه ی  تا آن روز نشنیده بودم خانم جان آقا شهرام

با صادق » غمها و ناراحتیها از دلم پرکشیده بود. شهرام داشت با عمو خداحافظی می کرد که خانم جان از او پرسید: 

 «کاری نداری مادر؟

 «چرا، با من بیاد بد نیس!» 

داداش، مواظب خودت و صادق باش. » ار شهرام و آهسته گفتم: یکهو دلم فروریخت و ترس برم داشت. رفتم کن

 «صادق مثل برادر کوچک ترمونه، هواشو داشته باش!
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نگاه پرمعنای شهرام تا لحظه ی خارج شدن از خانه ادامه داشت. سفارش مشکوک من به شهرام، خانم جان را 

رود که خرید کند و همه ی بارکشیها هم به  متعجب کرده بود.می دانستم شهرامهیچ کاری نکرده و تازه دارد می

گردن صادق است. اما کار کردن براس صادق سخت نبود، بیشتر نگران دهان لقی او بودم و ترسم از آن بود که به 

خاطر دادن آدرس خانه ی شهرام، جانش به خطر افتاده باشد. نگاه شهرام داد می زد که موضوع لو رفته است؛ اما 

 نمی آمد. کاری از دستم بر

خانم جان به همراه شهرام رفت و من با عمو عباس تنها شدم. در حالی که دلم داشت زیر و رو می شد و دلواپسی 

 «چایی میل دارین عمو جان؟» امانم را بریده بود، به راهروی پشت ساختمان خیره شدم و از عمو پرسیدم: 

 «کسی بشنوه! بریم باال، یه کم حرف دارم نمی خوام» عمو بلند شد: 

دلشوره ام چندین برابر شد. نفهمیدم چطور پشت سر عمو از پله ها باال رفتم. به جای آنکه من نگران به هم ریختگی 

اتاقم باشم، کنجکاو بودم بفهمم عموعباس برای مطرح کردن چه موضوعی دارد به اتاقم می آید. در اتاقم را که باز 

 «قم خیلی ریخت و پاشه!شرمنده عمو جان، اتا» کردم، گفتم: 

عیب نداره عمو. اتاق من هم همیشه به هم ریخته س. اگه زن عموت جمع و جورش نکنه، تو رخت و لباسهای » 

 «چرک و چروکم شتر با بارش گم می شه!

 «شوخی می کنین عمو جان به شما نمی آد آدم نامرتبی باشین.» 

 کردم. لب تختم عمو بر روی مبل در کنار در نشست. پنجره را باز

 

 

 «چیزی شده عموجان؟ انگار سرحال نیستین!»نشستم و پرسیدم: ·  

می دونی چیه عمو؟ از روزی که برگشتی، چشم می زنم یه جا گیرت بیارم. دو کلوم باهات درددل کنم که پیش »

نصف عمرت مثل برق و باد  نیومده! گرفتاری روزگاره دیگه... هر روز به یه مصیبتی می گذره و تا چشم به هم بزنی،

گذشته! دیشب اردشیر اومد تو اتاقم و کلی با هم حرف زدیم. من به گذشته ها کار ندارم. نمی دونم با هم حرف 

 «زدین، یا هنوز...

عمو انتظار پاسخم را می کشید و من به صورت مهربونش که درست شبیه به پدرم بود، خیره شده بودم. پرسیدم: 

 «ه که این قدر نگران هستین؟اردشیر حرفی زد»

 «نه عمو جان، حرفی نزده؛ اما... راستش، ته دلش راضی نیس تو توی درمونگاه کار کنی، همین!»

با آنکه خودم هم چندان رضایت نداشتم، آن قدر از دست اردشیر کفری بودم که دلم می خواستم با او لجبازی کنم. 

 «عمو جان، مگه اختیار من دست اردشیره؟»

 «آره عمو جان... باالخره یه روزی شما دو تا با هم...»

ما دو تا چی؟ خواهش می کنم حرفتونو ادامه بدین. شیش ساله از اون ماجراها گذشته. به پسرتون بگین تو هر »

به آشغالدونی که کار کنم، بهتر از رو انداختن به اونه! خیال می کنید کار برام پیدا نمی شه! این درمونگاه نزدیک 

خونه س و وقتم تو ترافیک و دود و دم خیابونا تلف نمی شه! در ضمن، هنوز مدارکم نرسیده. قربون صد پشت 

غریبه، رییس درمونگاه، با اینکه هیچ مدرکی از پایان تحصیالتم نداره، کارمو قبول داره. اون وقت پسر شما و بقیۀ 

وردشون توی ذوقم زده که ممکنه تصمیمم برای موندن قوم و خیشا که فقط ادعا می کنند دوستم دارن، طوری برخ
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عوض بشه و برگردم به همون جایی که پنج سال توش عذاب کشیدم! من عاشق خاک وطنم هستم، یه روزی به اجبار 

 «از خونه زندگیم دورم کردن، حاال هم که برگشتم، هیچ کس تحویلم نمی گیره!

نمی مونه! فعالً همه عزاداریم... یه کم دندون سَرِ جیگرت بذار ببین  عمو حرف از رفتن نزن، اوضاع همیشه این طور»

 «اطرافیات جون قربونت می کنن یا نه!

از روزی که برگشتم، به جز نگاههای مشکوک فک و فامیل و گوشه کنایه های وقت و بی وقتشون، یک کلمه حرف »

 «محبت آمیز نشنیدم!

 «اگه منظورت ما هستیم عمو...»

شما نیستین؛ اما از پسرتون توقع نداشتم در مورد برگشتن من این قدر بی اعتنا باشه! به اندازۀ یه دنیا غم و  منظورم»

غصه تو دلمه. گرفتاری خونواده و کمبود خان بابا هم از یه طرف به اعصابم فشار آورده، داغونم عمو، دلم می 

 «ی داشت!خواست یه نفر دلسوز دور و برم بود و بار غمی از دلم برم

تو یادگار عشق و عالقۀ داداشمی... خودتو دست کم »عمو بلند شد، آمد باالی سرم ایستاد. خم شد، سرم را بوسید. 

نگیر عمو. تو رو یه جور دیگه می خوام که واسۀ پسرم تیکه گرفتمت! کار نداریم چی شد که فرستادنت اون ور و داغ 

هنوزم خاطر تو می خواد. یه کم فرصت بده که دوباره بشه غالم  به دل همه مون گذاشتن! اردشیر دلشکسته س.

 «حلقه به گوشِت!

فقط خدا می دانست در همۀ لحظاتی که با اردشیر بودم، من به او عشق می ورزیدم و حواس او تنها به درس و 

داشتم که با رفتارش نشون به غالم احتیاج ندارم. به دوستی و صمیمیت اردشیر امید »دانشگاه و بیمارستان بود. گفتم: 

 «داد ازم متنفره!

اشتباه می کنی عمو. من بچه مو می شناسم، یه کم غُدّه... عین بابات خدا بیامرز، هیچ وقت پشتش به خاک نمی رسه؛ »

 «اما پاش بیفته، شارگشو واسه ت می زنه!

 «حاال می گین چه کار کنم... برم به دست و پاش بیفتم که جواب سالممو بده؟»

اوقات تلخی چه فایده داره؟ حاال اگه تو بری سراغش، کفر »عمو در کنارم نشست و دست بر روی شانه ام گذاشت. 

می شه؟ به خاطر عمو عباس تحملش کن. حرفاشو که بزنه، خالص می شه! می دونم که تقصیر تو نیس؛ اما اردشیر 

نی همۀ ادیان اومده که خدا زن رو برای آرامش هم کم گرفتاری نکشیده! پس خاصیت زن چیه عمو؟ تو کتاب آسمو

 «مرد خلق کرده!

برگشتم به چشمهایش خیره شدم. طوری نگاهم می کرد که بی اختیار حس کردم بیشتر از دیگران دردم را می 

واقعاً خیال می کنین هدف خدا از خلق جنس مؤنث به آرامش رسوندن مرد بوده؟ پس خوش به حال »فهمد. گفتم: 

 «.. حاال می گین چه کار کنم که دل شما از من راضی بشه!مردها.

 «این چیه؟»عمو دست به جیبش برد و یک ورق کاغذ درآورد. تا بازش کردم، خط اردشیر را شناختم. پرسیدم: 

 «توصیه نامه س.»

 «خب که چی؟»

روفسور افت داره بگن بَعدِ اون همه سال درس خوندن و تخصص گرفتن، حیفه تو درمونگاه کار کنی، واسۀ پ»

 «دخترعموت تو یه درمونگاه کوچیک کار می کنه! می فهمی چی می گم عمو؟

 «با اینکه نظرتونو قبول ندارم، می پذیرم.»در حالی که از عصبانیت صورتم گُر گرفته بود، گفتم: 
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م فرو خورده ام را با مشت به از توصیه نامۀ اردشیر کفرم درآمده بود و منتظر بودم عمو از اتاقم بیرون برود تا خش

جوش »بالشم منتقل کنم. عمو که متوجه عصبانیتم شده بود، وقتی داشت از اتاقم بیرون می رفت، برگشت و گفت: 

 «نیاری عمو که به ضررته! یه کم صبور باش تا وضع مثل اولش بشه!

ه از او خواستم وسیله ای فراهم کند تا عمو که از پله ها پایین رفت، به یاد شب گذشته و نجوایم با خدا افتادم ک

مجبور نباشم دکتر کاشانی را تحمل کنم. همان لحظه از اینکه حوادث داشتند در جهت نزدیک کردن من و اردشیر 

پیش می رفتند، دلم غنج زد. لباسم را عوض کردم و بر روی تخت دراز کشیدم. داشتم به خط اردشیر نگاه می کردم 

 «به ساعت نگاه کردی غزل؟ نکنه مریضی؟»وشی را برداشتم، دکتر کاشانی بود. که تلفن زنگ خورد. گ

 «نه دکتر، حالم خوبه؛ اما گمان نمی کنم بتونم بیام سَرِ کار.»

 «اتفاقی افتاده؟»

 «تصمیم گرفتم یه مدت تو خونه بمونم و از مادر مراقبت کنم، حالش اصالً خوب نیست!»

 «ده! زن گرفتن که جرم نیست، یه کلمه می گفتی نه و...نکنه پیشنهاد من ناراحتت کر»

 «دکتر موضوع چیز دیگه س!»

 «بگو شاید کاری از دستم بربیاد!»

از سماجتش کالفه شدم. اگر می گفتم دلم نمی خواهد آنجا کار کنم، آن قدر روده درازی می کرد و صغری کبری 

که به شخصیتش بَر بخورد! از خودم و ناشکیبایی ام و اینکه می چید که ممکن بود از کوره در بروم و حرفی بزنم 

خواهش می کنم این قدر اصرار »مجبور بودم دست به سرش کنم عصبانی بودم و سرم داشت منفجر می شد. گفتم: 

 «نکنین! به همکاری من امید نداشته باشین... ممکنه بخوام برگردم!

شدم دروغ پشت دروغ ردیف کنم تا دست از سرم بردارد.وقتی تلفنم از سر باز کردن او کار ساده ای نبود. مجبور 

تمام شد و نفس راحت کشیدم، بر روی تختم ولو شدم و توصیه نامۀ اردشیر را چند بار مرور کردم. به خاطر او و 

م مردم رضایت باطنی اش آن همه دروغ سر هم کرده بودم و از کار غیر انسانی ام شرم داشتم. تازه داشتم می فهمید

به چه دلیل دروغ می گویند و گاهی وقتها زندگی بدون دوز و کلک و نارو زدن به همنوع غیرعادی می شود و همه 

 چیز به هم می ریزد!

از کلمات سرد و بی احساس اردشیر یخ کردم. حتی یک کلمه اضافی هم ننوشته بود که دلم را خوش کند! نه سالم 

ظی درست و حسابی! انگار به اجبار عمو آن چند سطر را نوشته بود! احساس بی گرم و نه احوالپرسی و نه خداحاف

همدمی و نداشتن هم صحبتی مهربان اعصابم را پاک به هم ریخته بود. مردد بودم؛ اما از قرار معلوم باید صابون رفتار 

ج می دادم؛ شاید به قول عمو ناخوشایند و برخورد غیر صمیمانه اش را هر طور بود به تنم می مالیدم و صبوری به خر

دست از لجبازی برمی داشت و به راه می آمد! مشقت کشیدن و هر نوع سختی در مقابل حضور او و به دست 

آوردنش، ارزش داشت. خاطرش آن قدر برایم عزیز بود که سالهای سال انتظار کشیدن و دور ماندن از او را به جان 

 دلش زنده شود و زندگی به روی هر دومان لبخند بزند!و دل خریده بودم، شاید عشق گذشته در 

در حال و هوایی خوش سیر می کردم که دوباره تلفن زنگ خورد. گوشی را که برداشتم. صدای گرم و دلنشین 

 «هنوز خونه ای غزل؟»اردشیر دلم را لرزاند. 

ردش افکار و رؤیاهای چند لحظه غافلگیر شدم. تصورش را نیز نمی کردم که او به من زنگ بزند! سالم خشک و س

 «نباید تو خونه م باشم؟»پیش را از ذهنم دور کرد. با تعجب پرسیدم: 
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 «خیال کردم االن پشت در بیمارستانی!»

 «توصیه نامه ت جلوی رومه، تاریخ نداره!»یکباره از جا پریدم. 

 «توصیه نامه تاریخ می خواد؟»

 «عمو نگفت امروز منتظرمی!»

 «ی تو بود با سر می اومد بیمارستان!هر کی جا»

سرمستی و لذتهای پوچ و تو خالی یکباره از سرم پرید. خودم را جمع و جور کردم و چهرۀ پر غرورش جلوی چشمم 

من هر کی نیستم آقای پروفسور! دخترعموی جنابعالی هستم که انتظار داشتم دست کم خودت بیای »مجسم شد. 

 «دنبالم! خب، حاال کجایی؟

معلومه، توی بیمارستانم! در ضمن، بی کار نبودم که راه بیفتم بیام دنبالت! زنگ زدم بگم زود پاشو بیا که نجنبی از »

 «کار خبری نیست!

 «اردشیر این چه طرز حرف زدنه! داری سر به سرم می ذاری؟»

م و تا عصر دستم بنده! به دکتر نه وقت اضافی دارم، نه حوصلۀ شوخی کردن! چند دقیقه دیگه باید تو اتاق عمل باش»

 «رحمانی سفارشتو کردم. اتاقش طبقۀ سومه، تَه راهرو!

خداحافظی اش را نشنیدم. گوشی را که گذاشت، مانند کسی که سالها در بستر بیماری افتاده باشد، اعضای بدنم شل و 

ه نامه از الی انگشتانم ول شد و وارفته شد. حتی مغزم هم فلج شده بود و خوب کار نمی کرد. سست و بی حس، توصی

به کف اتاق افتاد. طاقت انتقامجویی اردشیر را نداشتم. می ترسیدم برای همیشه از عشق او صرف نظر کنم و بی 

 هدف و انگیزه، در این دنیای بی رحم سرگردان بمانم!

تنفر عمیق او که حتی از لحن صدای اردشیر و طرز حرف زدنش بارها در ذهنم تکرار شد. کنار آمدن با آن همه 

پشت تلفن هم احساس می شد، در وضعیت روحی نامناسب من دشوار به نظر می رسید. یا باید سماجت می کردم و 

در مقابل نامهربانیهایش مقاومت و ایستادگی نشان می دادم، یا قید زندگی با او را می زدم، بر روی احساسم پا می 

در وجودم می کشتم! مقابله با آن همه احساس تند و سرکش که داشت به  گذاشتم و عشق نهفته زیر خاکستر را

آتشم می کشید نیز کار من نبود و با روحیۀ ضعیفی که در خودم سراغ داشتم، از عهده اش برنمی آمدم! آن قدر 

آسیب پذیر شده بودم که حتی جرئت محک زدن خودم را هم نداشتم! لجبازی کردن با اردشیر خطرناک بود و 

 امکان داشت برای همیشه او را از دست بدهم.

بلند شدم و لباس پوشیدم. به آژانس تلفن زدم و راهی بیمارستان شدم. سالن انتظار طبقۀ اول پر از بچه های قد و نیم 

د قد بود. هیاهوی مادرانی که به دنبال بچه ها می دویدند و جار و جنجال مالقات کنندگانی که می خواستند به زور وار

بخش شوند. سرسام آور بود. به سختی از میان جمعیت راه باز کردم و جلو رفتم. متصدی اطالعات، به محض دیدن 

خانم، لطفاً از آسانسور ته »توصیه نامه، بلند شد، ایستاد و پس از سالم به راهروی طوالنی سمت چپش اشاره کرد. 

 «راهرو استفاده کنین!

عات، سر خم کرد و تا از کنارش رد شدم، هیاهوی جمع تلنبار شدۀ دسته گل به دربان سمج، به اشارۀ متصدی اطال

بابا اون خانم دکتره، واسۀ عیادت کسی »دست در آن نقطه از راهرو باال گرفت. صدای دربان که داشت فریاد می زد: 

 آمد.به همراه اعتراض مردم دیر باور تا ته راهرو می « باال نمی ره، تو اتاق عمل کار داره!
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وارد آسانسور که شدم، صدا قطع شد. طبقۀ سوم، بخش اتاق عمل و مراقبتهای ویژه و اتاق رییس بیمارستان، آرامشی 

 «ببخشید، اتاق دکتر رحمانی کجاست؟»عجیب داشت. به قسمت پرستاری رفتم و پرسیدم: 

چه کارشون »آمد و با عشوه پرسید:  پرستار خوش قد و باالی، چشم و ابرو مشکی، اخمو و از خود راضی، چشم و ابرو

 «دارین؟

مجبور شدم توصیه نامه را به او نشان دادم. به محض دیدن خط اردشیر، لبخند مرموزی زد و به انتهای راهرو اشاره 

کرد. آن قدر عجله کرده بودم که یادم رفته بود کفش راحت بپوشم. صدای تق تق پاشنۀ کفشم در سالن چند برابر 

وک پا راهرو طوالنی را طی کردم و به اتاق دکتر رحمانی که رسیدم. ناخودآگاه برگشتم و به سر پرستار شده بود. ن

نگاه کردم. دو تا آرنجهایش را بر روی میز تکیه داده بود و داشت خیره نگاهم می کرد، از همان راه دور. کنجکاوی 

 دم.بیش از حدّش توی ذوقم زد. چند ضدبه به در زدم و وارد اتاق ش

دکتر رحمانی، با قد متوسط، شانه های پهن و موی بیش از اندازه کوتاه، از پشت میز پَت و پهنش بلند شد، به سمت 

 «دکتر اسکندری هستم!»من آمد و جواب سالمم را مؤدبانه داد. تا گفتم، 

ندی مرموز زد. با عدسی چشمهای درشت و گود رفته اش کمی تنگ شد. نگاهی عجیب به سر تا پایم انداخت و لبخ

دیدن صورت گرد و بینی نوک تیزش ناخودآگاه به یاد مأموران اِس اِس آلمان نازی افتادم که توی فیلمهای ایتالیایی 

دیده بودم! خطوط عمیق پیشانی او ناگهان از هم باز شد و لبخند شد. صندلی کنار میزش را جلو کشید و تعارف کرد. 

 «ین؟چند وقته برگشت»نشستم. پرسید: 

 «خیلی وقت نیست.»از سؤالش دستگیرم شد چیزهایی می داند. گفتم: 

 «البد هنوز به محیط عادت نکردین!»

 «چطور مگه؟»

آخه وقتی آدم می ره اون ور آب و برمی گرده، مدتها طول می کشه تا با وضعیت اینجا هماهنگ بشه. من که هر بار »

 «ل و هوای اون طرف از یادم رفت!رفتم و برگشتم. کلی دَردِسَر کشیدم تا حا

از حرفهای بی سر و تهش سر در نیاوردم. هرچه فکر کردم، به جز بی کسی و درماندگی در آن دیار غربت، هیچ 

 «هنوز مدارکم به دستم نرسیده.»خاطرۀ خوشی به یادم نمی آمد. گفتم: 

ور اسکندری برای بیمارستان ما معتبرترین مهم نیست، از همین امروز می تونین مشغول به کار بشین. حرف پروفس»

 «سنده! دکتر خودشون همه کاره ن، نمی دونم چرا شمارو فرستادن پیش من؟!

بلند شدم و در حالی که از خجالت خیس عرق بودم، تشکر کردم. دکتر، به احترامم، همراهی ام کرد. طبقۀ دوم 

مت مجزایی جدا از بخش داشت. وارد سالن بزرگی بیمارستان، کلینیک چشم پزشکی، برای بیماران سرپایی قس

شدیم که، درست شبیه به درمانگاهی که در آن کار می کردم، بیماران زیادی پشت درهای بسته منتظر نوبت بودند. 

به همراه دکتر رحمانی وارد یکی از اتاقها شدم. چند پزشک خانم و آقا مشغول معاینه بیماران بودند. دکتر رحمانی 

ختصری کرد و به محض گفتن نام فامیلم، همۀ چشمها به سمت من برگشت. برخورد صمیمانۀ پزشکان معرفی م

 دلگرمم کرد و طولی نکشید که دست به کار معاینۀ بیماران شدم.

سالن بزرگ، چندین میز داشت که پای هر میز تعدادی مریض نشسته بودند. تا عصر یکسره مریض معاینه کردم و 

دست نداد. بیمارستان دولتی با مبلغ کمی که بابت ویزیت از بیماران می گرفت، آن قدر شلوغ بود وقت سر خاراندن 

 که با وجود آن همه پزشکِ فعُال یک لحظه هم فرصت برای استراحت کردن دست نمی داد.
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رفتم و  نزدیک عصر چشمهایم داشت سیاهی می رفت که نامم را از بلندگو خواندند. دلم فرو ریخت، به دستشویی

سر و وضعم را مرتب کردم. گرچه از اردشیر دلخور بودم، برای دیدنش سر از پا نمی شناختم. آن قدر هیجان داشتم 

که منتظر رسیدن آسانسور نشدم. پله ها را دو تا یکی باال رفتم، از راهروی طوالنی، نوک پا گذشتم تا به میز پرستاری 

پروفسور فرمودن »بود. به محض دیدن من لبخند مضحکی زد و گفت:  رسیدم. نگاه سر پرستار کنجکاوتر از صبح

 «توی اتاقشون منتظر بمونین!

 «ببخشید، منظورتون کدوم اتاقه؟»

 «ته راهرو، چسبیده به اتاق دکتر رحمانی.»

خودم لعنت زُق می کرد. توی دلم به  -از بس بر روی پنجۀ پاهایم راه رفته بودم، ماهیچه هایم کوفت رفته بود و زُق

فرستادم که تا آن اندازه دست و پایم را گم کرده بودم. اسم اردشیر که می آمد، بدتر سر به هوا می شدم، درست 

مثل دختر بچۀ تازه بالغی که به مالقات عاشق سینه چاکش می رود. دلم در سینه ام پر پر می زد و روده هایم داشت 

نفس نفس زدن و ضربان نبضم را هم می شنیدم. وارد اتاق اردشیر از گلویم درمی آمد. سکوت بخش طوری بود که 

که شدم، در را بستم و بی اختیار به در و دیوار اتاقش چشم دوختم. همه جا بوی او را میداد؛ کتابخانه های متعدد که 

از کشورهای  از کف اتاق تا سقف پر از کتابهای قطور پزشکی بود و دیوارهای پر از مدارک قاب شده و تحسین نامه

مختلف. جلو رفتم و تک تک مدارک را که اغلبشان به زبانهای انگلیسی و فرانسه بود، خواندم. غروری عجیب سر تا 

پای وجودم را فرا گرفت. آن همه سواد و معلومات کسی که از جان و دل دوستش داشتم، باعث افتخار بود. داشتم به 

دم اردشیر آمده است، برگشتم؛ اما پرستار بود که سرزده تو آمده میزش نزدیک می شدم که در باز شد. تصور کر

 «اگه چیزی الزم داشتین...»بود. 

 «متشکرم.»

از قیافۀ ماسک زدۀ عروسکی اش خوشم نمی آمد. از در که بیرون رفت، رفتم پشت میز و بر روی صندلی گردان 

کفش درآوردم و سرم را به پشتی صندلی تکیه  چرمی نشستم. از خستگی داشتم وامی رفتم. پاهای خسته ام را از

دادم. همین که پلکهایم بسته شد، چهرۀ اردشیر پشت چشمم ظاهر شد. درست مثل همان سالها که با هم درس می 

خواندیم. جدی و بدون لبخند داشت نگاهم می کرد. حس اینکه به جای او نشسته بودم، حالت گیج کننده ای به ذهنم 

وکلنش از سمت چپ اتاق می آمد. چشمهایم خود به خود باز شد. سمت چپ اتاق، کتش به جالباسی داده بود. بوی اد

 آویزان

 

 

بود . بلند شدم رفتم به نزدیک جا لباسی کت اسپرت خاکستری رنگش مثل همیشه خوش دوخت بود کنجکاو ·  

روف ترین فروشگاههای لباس شدم مارک لباس را ببینم . برروی جیب بغل داخل کت نشان مخصوص یکی از مع

مردانه انگلیسی خورده بود دلم می خواست دست توی جیبهایش میکردم و همه لباسش را می کشتم نه از سر 

فضولی بلکه از روی کنجکاوی و لمس قسمتهای که انگشتانش در ان تاب می خورد برای کند و کاو در زندگی 

چه کسی فکر می کنه و دلش برای کدام دختر خوشبخت می تپد  خصوصی او دلم پر می زد . دلم می خاست بدانم به

که ان طور نامهربان و سنگدل شده بود . کسی که با وجود و حضور من در کنار خود دست از دلگی بر نمی داشت 

شد و بعید بود در نبودم دست از پا خطا نکرده باشد . بی اراده به یاد سر پرستار فضول افتادم که در نزده وارد اتاق 

  بی اختیار اردشیر و او را مجسم کردم که در کنار هم نشسته اند بهتر بود که به ان فکر مسخره پایان بدهم .
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برگشتم و بر روی صندلی چرمی در پشت میزش نشستم دلم پر از گله و شکایت بود نمیدانستم با دیدن او از کدام 

داشتم بعید به نظر می رسید که حتی فرصت فکر کردن به من گرفتاری درد و مشکل باید بگویم با شناختی که از او 

بدهد اما من پخته تر از گذشته باید با صبوری فاصله میان خودم و او را کم می کردم . تا همه چیز مثل گذشته شود 

 .چرتم گرفت . چشمم داشت گرم می شد که صدایی عجیب از راهرو مد بلند شدم . رفتم الی در را باز کردم صدای

جیر جیر چرخهای زنگ زده تختی بود که داشت از اتاق عمل بیماری را بیرون میاورد . برگشتم وبه ساعتم نگاه 

کردم نزدیک به اخر شب بود دلم شور افتاد . هم خسته بودم هم نگران . سر پرستار که داشت با تلفن پچ پچ می 

 : کرد به محض دیدن من در چارچوب در دهانی گوشی را گرفت و گفت

  دکتر امشب نمی تونن شما رو ببینن-

  تا چند لحظه منگ حرفهای سر پرستار را در ذهنم مرور کردم . عصبانی بودم اما به روی خودم نیاوردم

  زودتر می گفتین منتظر نمی موندم-

  اومدم الی در رو باز کردم دیدم خوابین-

فم را برداشتم و پاورچین از راهرو رد شدم . سر پرستار منتظر تمام شدن جمله اش نشدم . برگشتم به اتاق و کی

همان طور که با تلفن نجوا می کرد . با چشم مسیر راه رفتنم را تا سوار شدن به آسانسور تعقیب کرد از خستگی به 

ز روی پا بند نبودم از نیمه شب گذشته بود شهرام داشت توی هال راه می رفت و غر می زد که وارد راهرو شدم . ا

صدای باز شدن در برگشت و مستقیم به سویم امد . وسط راهرو با هم رو به رو شدیم . حتی تو تاریکی هم حدس 

می زدم که چقدر ناراحت است . سالم کردم و از پله ها باال رفتم . شهرام هم دنبالم امد وارد اتاقم که شد در را 

 آهسته بست و پرسید :

  شب کجا بودی ؟خب خودت توضیح بده تا این وقت -

  بیمارستان بودم-

  بیمارستان ؟-

  صبح که تور فتی عمو امد باال و توصیه نامه اردشیر رو به دستم داد-

  برروی تخت نشستم و ادامه دادم

 باور کن داداش کار کردن توی همین درمانگاه کوچیک که نزدیک خونه س برام راحت تره اما ..-

 گفت :عصبانیت شهرام فروکش کرد 

دلم هزار راه رفت .از عصر تا حاال صد جا زنگ زدم حداقل به یکی می گفتی کجا می ری . غزل این قدر دم از -

زندگی خانوادگی می زنی . باید به فکر مسئولیتهای این نوع زندگی کردن هم باشی . تو هنوز مجرد زندگی می کنی 

  و بقیه رو نگران خودت میکنی

لند شدم و مقابلش ایستادم . او داشت پدرانه نگاهم می کرد . دستهایش را گرفتن و سرم را بی حق با شهرام بود . ب

  اراده به روی سینه اش سر خورد . نمی دانم از اردشیر پر بود یا از بی محبتی به اغوشش پناه برده بودم

  نوازشم کرد . ارام شدم .چند لحظه نگذاشت که حس کردم دستهایش به دور شانه هایم حلقه شده است . وقتی 

معذرت می خوام داداش اردشیر هو لم کرد . همه چی رو فراموش کردم دست خودم نیست عادت نکردم به همه -

  جوانب کارهام توجه کنم

  خدا رو شکر که صحیح و سالم هستی . حاال بگو ببینم اورد رسوند ت در خونه ؟؟-
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  می کشیدم . اما بهتر بود که همه چیز را می دانست .گفتن حقیقت دشوار بود از برادرم خجالت 

  کار داشت پیغام داد که نمی تونه منو ببینه . منم تاکسی گرفتم برگشتم خونه-

 شهرام لرزش خفیفی در اعضای بدنش داشت که سعی می کرد از من مخفی کند زیر لب گفت :نامرد

 همان طور که نوازشم می کرد گفت :

ن همراه می خرم . که هر وقت هر جا گیر کردی زنگ بزنی خودم بیام دنبالت یادت باشه هیچ وقت فردا برات تلف-

  سوار ماشین های معمولی نشو یا آژانس بگیر یا تاکسی

  دلت شور نیافته داداش من بلدم از خودم مراقبت کنم-

  باالخره امروز دیدیش یا نه ؟-

  نه داداش تمام وقت تو اتاق عمل بود-

  شهرام نگاهی غریبانه به چشمهایم کرد و آهسته گفت :همه چی درست میشه فقط باید صبور باشی

  ممنونم داداش ببخشی که تا این وقت شب-

  شهرام دست روی لبهایم گذاشت

  بگیر بخواب و تعارف تیکه پاره نکن . چشمات داره از حال می ره شب به خیر-

ام را روی تخت افتاد . حتی نا نداشتم لباسم را عوض کنم . دلم از کارهای اردشیر  از اتاقم که بیرون رفت بدن خسته

ناراحت بود از رفتار غیر دوستانه اردشیر گر گرفتم . تا ان لحظه از زندگی هیچ کسی با من ان طور رفتار نکرده بود . 

ه می شدم . از توی کیفم قرص هر چه فکر می کردم عصبانی تر می شد . اگر به ان فکر می کردم تا صبح دیوان

  اعصاب گیر آوردم و بدون اب چند تایش را فرو دادم زبانم بد جور تلخ شد

نزدیک صبح با هزار مصیبت و سالم و صلوات خوابم برد . ان قدر گیج بودم که پلکهایم سنگی نم از صدای رفت و 

م . بدنم که تکان شدیدی خورد فکر کردم زلزله امد و شلوغ های خانه باز نمی شد . چند بار توی رختخوابم غلت زد

  امده است . چشمهایم را ناگهان باز کردم

  دیدم سر غزاله بر روی صورتم آویزان مانده

  چی شده غزاله ساعت چته ؟-

نیم ساعت دارم صدات می کنم جم نمی خوری خیال کردی مردی . نه رنگ رو داری نه صدات در می اید چه بالیی -

  مده ؟سرت او

  بالشم را از زیر سرم بیرون کشیدم و روی سرم گذاشتم

  برو خواهر بذار بخوابم-

بذار بخوابم چیه ؟ می دونی ساعت چنده ؟ کارد بزنی خون اردشیر در نمی اد از هفت صبح تا ده دفعه زنگ زده -

  گفته بیدارش کنین

  صورتم گز گز می شد اسم اردشیر که امد مثل فنر پریدم .در جایم نشستم . پوست

  گفتی ساعت چنده ؟-

نزدیک یازده چند دفعه صدات کرده باشم خوبه ؟ چته غزل داشتم دیوانه می شدم . اگه یه بار دیگه صدات -

  میکردم بیدار نمی شدی به اورژانس زنگ می زدم صورتت چی شده

  اثر قرص خوابه . پوستم خواب رفته س-دوباره بروی تخت افتادم . 
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  قرص خواب ؟ پس بگو چرا مثل جنازه افتاده بودی تو جات . معلوم هست چته ؟-

  خسته م غزاله . می خوام بخوابم . اگه اردشیر زنگ زد بگو غزل مرده-

 غزاله با عصبانیت پتو را از روی سرم کشید

 

 

  ی ببینیشواقعاً خلی دختر . منو بگو که خیال می کردم دیوونه شی و لحظه شماری می کن·  

  فریاد زدم

  اشتباه می کردی غزاله . اصال نمی خوام ریخت شو ببینم ؟ خیالت راحت شد-

  صدای بسته شدن در که امد بغضم ترکید و فریاد زدم

  چه غلطی کردم برگشتم-

مدتی توی  مزخرفات خودم را هم باور نداشتم هر چند که با او بودن هم زجر همیشگی بود .با خودم فکر کردم اگر

  خانه بمانم و چشمم به چشمش نیفتد بهتر از ان است که بدنبالش بدوم و او زجر کشم کند

در زیر پتو عرق می ریختم و گریه می کردم . تا یکی دو ساعت گیج بودم و تکلیفم با خودم معلوم نبود .طوطی با 

  یک سینی بزرگ از در اتاقم تو امد

  تو باید ناشتایی بخوری . البد وقت شام هم ناهار تو می خوریپاشو پاشو که وقت ناهار ه و -

  سینی رو روی زمین گذاشت. به محتوی اتش خیره شدم

یه لیوان شیر . اب پرتقال . بیسکویت . چای شیرین . نون برشته شده . ...طوطی خیلی تحویلم گرفتی . چه خبر؟ -

  کنی ؟مگه من ورزش باستانی می کنم که کالری بارو نم می 

  خودتو تو اینه نگاه کن ؟ دماغ تو بگیرن جونت در میره . بخور ننه خدا نکرده مریض می شی ها-

به توصیه او خودم را در اینه نگاه کردم . چشمهای گود افتاده پلک متورم و قرمز . موهایی که از ریشه مشکی شده 

  ک می طلبید .بود و لبهای بی رنگ و غمی که از درونم فریاد می کشید و کم

  طوطی پشت سرم بود

  طوطی همه رو بر گردون پایین االن اگه چیزی بخورم همه رو باال می ارم-

  از بس نخوردی رو دهات خشک شدن ننه بخور اشتها ت وا میشه-

  خیلی خب . می خورم اما نه همه شو-

  طوطی لنگان لنگان از در بیرون می رفت که به یاد صادق افتادم

  راستی طوطی اقا صادق خونه س ؟-

  وقتی برگشت نگاهم کرد دلم لرزید . فهمیدم خبری شده است که ان طور غریبانه نگاهم می کرد .

دیشب خونه نیومد نمی دونم کدوم گوریه . خیر ندیده یه تیلیفون نمیزنه که دلم اروم بگیره . پسره پاک یاغی شده -

  رفته پی کارش

ن رفت . دستم راستم بر روی مغز سرم سر خورد . مطمئن شدم که شهرام به خاطر دهان لقی از پله ها که پایی

  حسابش را رسیده . فکرم کامال منحرف شد . اصال نباید کار به کار هیچ کس داشته باشم

پریدم .  برروی تخت دراز کشیدم . اعصابم از همیشه داغون تر بود . با صدای زنگ تلفن مانند برق گرفته ها از جا

  فرار از اتفاقاتی که قرار بود بیفتد نا ممکن به نظر می رسید . ترسی هم از اینده مبهم نداشتم .
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گوشی را برداشتم اردشیر همچون بمب ساعتی که صدای اخرین تیک تاک نزدیک به انفجار به گوش می رسید با 

  لحنی معترض گفت

  خونه ای غزل-

  اره تلفن خونه رو نگرفتی ؟می بینی که خونه م . مگه شم-

از صدای نفس های تندش می توانستم مجسم کنم که تا چه حد خشمگین است . بدون مقدمه به سر اصل مطلب 

  رفت

  خب من که نمی تونم کاسه داغ تر از اش باشم . معلومه که اهل کار کردن نیستی ؟-

  از ترس انکه گوشی را بگذارد . با عجله گفتم

نوزم باور نکردی که منم ادمم ؟ یه ادم ممکنه مریض بشه .ممکنه بهش بر بخوره ؟ ممکنه دلخور بشه . اردشیر ه-

  ممکنه انتظاراتی از دیگران داشته باشه

خب که چی ؟ همه اینایی که گفتی یه طرف مسئولیت کاری هم یه طرف . منم خیلی وقتها مریض و دلخور می شم . -

  نیستم . اما مثل تو ناز پرورده بار نیومده م که تعهدات مو خیلی راحت کنار بزارمحتی بهم بر می خوره چوب که 

بی انصاف . من دیروز از عصر تا شب تو اتاق جناب عالی منتظرت نشستم . از بس حرص خوردم دیشب با صبح -

  شتیمنتونستم بخوابم دم صبح مجبور شدم دو سه تا ارام بخش بخورم که نفهمیدم چطور سر کار گذا

  او ارام شده بود برخالف من که عصبانی بودم

  دستم بند بود مگه خانم وفادار پیغام منو بهت نرساند ؟-

  همون از خود راضی فصول ؟-

هنوز پات به بیمارستان نرسیده واسه دختر مردم حرف در می اری ؟ خیال می کردم رفتی اون ور اب یه کم دیدت -

  کار پشت سر مردم حرف نمی زنی باز تر شده و مثل زنای بی

اردشیر من زنیکه شلخته سر تشت رخت نیستم که این طور تحقیر م می کنی اصال بگو برای چی به من زنگ زدی -

  ؟

زنگ زدم بگم مسخره تو نیستم که هر وقت حوصله نداشتی سر کرا نیای . اینجا بیمارستان دولتیه . درمون گاه در -

  م نیست . باید سر وقت بیای او اخر وقت برگردی خونه ت روشن شد ؟پیت نیست خونه خاله من

  در حالی که قلبم به شدت می تپید باورم نمی شد اردشیر تا این حد بتواند به من توهین کند

اردشیر تورو خدا بس کن . رفتارت داره منو می کشه . دارم دیوونه می شم . باور نم ی کنم این حرفایی که شنیدم -

  دهن تو درآمده باشه چقدر نامهربان شدی ؟ چی فکر می کردم چی شداز 

  چی شد ؟ به تیریج قبات برخورده ؟-

  اردشیر دس از سرم بردار . خواهش می کنم یه مدت کار به کارم نداشته باش . بذار به حال خودم بمونم و بمیرم-

  اردشیر خونسرد تر از همیشه گفت

  رد به همون درمون گاه فک سنتیکاری به کارت ندارم برگ-

گوشی را گذاشت تا چند دقیقه دستم در زمین و هوا بالتکلیف بود . کف اتاق پهن شدم . اصال باور نمیشد که به جای 

نزدیک شدن به اردشیر هر لحظه از او دور بشم . دست و پام خود به خود دراز شد و تاق باز کف اتاق خوابیدم . حال 
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یدم دلم می خواست یک قطره اشک از چشمم می امد و سبک می شدم . اما انگار نفرین شده بودم خودم را نمی فهم

  که تقاص اشتباهات گذشته را با زجر و شکنجه پس دهم

با رخوت بلند شدم و از پنجره به حیاط نگاه کردم . سرم مثل کوه سنگین بود خانم جان وسط حیاط ایستاده بود و 

صادق هم همراه عده ای ناشناس شلینگ به دست داشت ته دیگ مسی بزرگی را می سابید . داشت دستور می داد . 

کنجکاو شدم از نزدیک صادق را ببینم سنی صبحانه را برداشتم و از پله ها پایین رفتم . هنوز به هال نرسیده بودم که 

  با شهرام رو به رو شدم . به چشمهای نگاه کرد و گفت

  این سنگین رو چرا برداشتی بده به من برو استراحت کن ؟بهتر شدی ؟ سینی به -

  نگران نباش حال من خوبه-

  گوشی تو دیدی ؟-

  کجاس ؟-

  رو میز ته از روی جعبه مدل شو ببینم اگه خوشت نیومد در جعبه شو باز نکن که بشه عوضش کرد-

  هر چی خریدی خوبه . دستت درد نکنه-

  . ترسیدم رو میز بزارم گم بشهسیم کارتش هم تو کشو ته -

  ممنونم داداش-

شهرام سینی را از دستم گرفت و من حواسم به حیاط بود . تا به آشپزخانه رفت . صادق از در تو امد . دقیق نگاهش 

کردم . خجالت کشید و سرش را به زیر انداخت . زیر چشمش بدجوری کبود شده بود . سالمی نوک زبانی کرد و از 

  رد شد شهرام که از آشپزخانه بیرون امدکنارم 

صادق و . زدی داداش؟ خیلی بی انصافی . چرا تو چشمش زدی ؟ می دونی اگه قرنیه چشمش پاره بشه برای همیشه -

  کور میشه ؟ این کارا به خاطر چیه ؟

لف هرزه خودسر خونسرد به اطراف نگاهی سرسری انداخت و آهسته گفت :الزم داشت . این پسره مفت خور مثل ع

 بار امده باید به موقع تنبیه بشه تا بفهمه یه من ماست چند من کره داره

 

 

وقتی حرف می زد برق نگاهش درست شبیه به خان بابا بود شهرام تقصیری نداشت از خان بابا کتک خورده بود و ·  

د گرچه یک عمر عقده رفتار پدر به خیال خودش صداق را مانند فرزندش همان طور و به همان روش تربیت می کر

  مان در دلش تلنبار شده بود در واقع با خشونتش کنار خان بابا را تایید می کرد

  خانم جان از توی حیاط فریاد زد :شهرام کجایی مادر ؟ بیا سر اجاقو بگیر

  شیشه زدمشهرام از در راهرو بیرون رفت از راهروی پشت ساختمان به حیاط خلوت رفتم .چند ضربه به 

  صادق گفت :کیه ؟

  در همان لحظه دو لبه پنجره چهار تاق باز شد

از چهره گرفته و پر از درد و رنج صادق که در زیر نور افتاب میزان ضربه های وارد شده به صورتش و خراشیدگی 

را که کشیده بود به جان های دور و اطراف لبهایش بیشتر نمایان بود چندشم شد انگار نگاه کردن به او درد و زجری 

و تنم منتقل می کرد تنها چیزی که در ان لحظه به ذهنم رسید دل جویی کردن از او بود که فایده ای به حالش 

  نداشت و احساس گناهم را کم نمی کرد
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  صادق واقعاً متاسفم-

اشکی تازه گوشه  مژه های پر پشت مشکی رنگ صادق براق شد . هنوز نم اشک برروی پلکهایش باقی بود که

چشمش جمع شد در مقابل ابراز تاسفم کالمی حرف نزد نزدیک بود اشکش بی امان بر روی صورتش جاری شود که 

نگاهش را دزدید زیر فشار حالت عصبی چهره و نگاه پر از شکایتش از خجالت داشتم اب می شدم که طوطی او را 

  صدا زد

  از بس که صدات کردصادق کجا رفتی ؟ گلوی خان جون پاره شد -

صادق زیر چشمی نگاهم کرد و ببخشید . نوک زبانی گفت پنجره را بست و از جلوی چشمم دور شد . انگار کارد به 

قلبم فرو می بردند تا ان روز هرگز به ان حد دلم به حال کسی نسوخته و از خودم بدم نیامده بود از حیاط خلوت به 

لم گر گرفته بود ان قدر عصبی شده بودم که دنبال کسی می کشتم بهانه بگیرم و دق راهرو و از انجا به هال رفتم . د

دلی ام را به سرش خالی کنم در اتاق شاهین مثل همیشه بسته بود گرچه بود و نبودش به حال کسی اثر نداشت . در 

برای وضعیت روحی او هم  ان لحظه که از همه دلخور بودم نادیده گرفتن حر کاتش نا ممکن به نظر می رسید نگرانی

مشکلی انکار ناپذیر بود که دایم عذابم می داد . بسته بودن در اتاقش مانند تیغ دو شاخه ماهی هر روز و هر لحظه 

  بیشتر از پیش به گلویم فرو می رفت

ش را بی برای نخستین بار در نزده وارد اتاقش شدم انگار توقع چنین برخوردی را از من نداشت که گوشی توی دست

درنگ سر روی دستگاه تلفن گذاشت با ورود من لم دادن توی رختخواب و پچ پچ را کنار گذاشت و به سرعت بلند 

  شد و نشست

  چی شده غزل اتفاقی افتاده ؟-

 ان قدر عصبانی بودم که سرش داد زدم :

  واسه تو که فرقی نمی کنه ؟ دنیا رو اب ببره تو از خواب نمی پری-

  متعجب شاهین داشت از حدقه بیرون می زدچشمهای 

  معلومه چته ؟-

داداش هر کسی داره یه کاری می کنه به جز تو اخه از جون این تلفن و رختخواب چی می خوای ؟ خسته نشدی این -

  قدر پچ پچ کردی و قربون صدقه ش رفتی ؟

گی خصوصی من دخالت نکنی که اصال دلم من حال و حوصله این جور کارها رو ندارم در ضمن یادت باشه تو زند-

  نمی خواد میونه مون به هم بخوره ؟

ممکنه بفرمایین حوصله چه جوری کاری رو دارین ؟ این که نشد زندگی مات و متحیرم که چطور از بی آفتابی تا -

  حاال راشی تیسم نگرفتی

  شاهین خنده ای پر معنی کرد

  شه و پودر بشم . اما مغزم از کار نیفته که خیلی الزمش دارمدعا کن هر چی زودتر استخونام پوک ب-

داداش عقل سالم توی بدن سالمه . تو دستی دستی داری خودتو مریض می کنی پاشو بریم بیرون یه اب به صورتت -

سالمت بزن . دو کلمه حرف بزن . واهلل اگه دختره دوستت داشته باشه . این قدر تو خونه نگهت نمی داره . اگه به 

  اهمیت بده باهات قرار میذاره بیرون برین و هوا بخورین

  از کجا می دونی بیرون همدیگر رو نمی بینیم ؟-
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  نکنه خیال می کنی خواهرت خر یا کوره ؟ پسر من از اون باال حواسم به همه هست-

  خودت ؟ بهتر نیست پس کارو زندگی تو گذاشتی سر برنامه های من و دیگر ان یه کم برو تو بحر زندگی-

شاهین شوخی نمی کنم . مسخرگی بشه . از روزی که اومدم ندیدم به کار مثبت انجام بدی باور کن من به جای تو -

  خسته شدم

شاهین همان طور که داشت به حرفهایم گوش می داد . پاهایش را دراز کرد و خودش هم تاق بار خوابید و به سقف 

نی اش را کنار زدم . گونه اش را بوسیدم . و از اینکه عصبانی تم را بر سر برادر بی خیره شد . موهای روی پیشا

  گناهم خالی کرده بودم . دلم به حالش سوخت . بوسیدمش و گفتم:

تو فکر چی هستی داداش ؟ باالخره یه روزی باید درد تو به من بگی به خدا اگه کمکی از دستم بربیاد . کوتاهی نمی -

  گو مشکلت چیه ؟کنم به من ب

  رنگ صورت او مهتابی شده بود و حرف نمی زد . اه کشید و گفت:

  چی بگم خواهر-

  تو تینا رو واقعاً دوست داری یا داری وقت گذری می کنی ؟-

  نمی دونم-

  خب فکر کن . باالخره می فهمی که دوستش داری یا فقط من باب سرگرمی باهاش حرف می زنی-

  شو نشونم بده . عقلم به این کارا نمی رسه چطوری ؟ راه-

هر چه فکر کردم پاسخی نداشتم . نشان دادن راه کار به دیگران . ان هم در مورد مسائل احساسی کاری عبث بود 

  شاهین منتظر پاسخم نشد و ادامه داد

  نو درک کنیهر کس برای خودش راه و رسم خاصی داره تو توی دل من و تینا نیستی که بتونی حس مو-

داداش حرف تو قبول دارم . اما یه چیز ایی بین ادما مشترکه عشق و محبت هم حس کردنیه . حتما درباره ش فکر -

  کردی ...پس چطور نفهمیدی دوستش داری یانه

  دوستش که دارم . اما به عنوان همسر اینده ام هنوز تصمیم جدی نگرفتم-

 پس داری روش مطالعه می کنی-

 

نا خود اگاه به یاد دوران کودکی مان افتادم . شهرام با سخت گیری های خان بابا بدجور عقده ای بار امده و شاهین  · 

هم بر اثر حمایت بیش از اندازه خانم جان . نامتعادل و منفعل شده بود .اعتماد به نفس پایین او باعث می شد به هر 

به بهترین ها آزمایش نکند و من هم ...واکنشی رفتار می کردم . و  تخته پاره ای بچسبد و بختش را برای دست یابی

هر لحظه ذهنم به سویی کشیده می شد . البد غزاله بیچاره هم همیشه هنگام تقسیم محبت . غایب بود که با یک 

  لبخند مغرضانه امید برای همیشه بدبخت شد

ر شوم که عرضه و لیاقت بزرگ کردنش را هم داشته نگاهم به شاهین بود و در دل ارزو می کردم لحظه ای بچه دا

  باشم که او از سکوتم کنجکاو شد

  چیه ؟ چی مونده که هنوز بهم نگفتی ؟ هر چی قراره بگی بگو و بزن به چاک ؟-

  داداش نمی خواستم ناراحتت کنم حرص می خورم که از بدبختی خواهر و برادرت درس عبرت نمی گیری-

  به نگاهم چسبید . نگاه نگران شاهین
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  یهو بگو خرم و هیچی نمی فهمم و راحتم کن دیگه-

انگار ازم دلخور شدی حق داری اقرار می کنم که در وضعیت روحی خوبی نیستم نباید به اتاقت می اومدم و -

  نصیحتت می کردم . من خودم از همه تون بیشتر به خود سازی احتیاج دارم

  اما صورتم را بوسید فهمیدم همه چیز را فراموش کرده است گفتم از لبخندی که زد و بلند شد

می ای بیرون کمک کنیم پرچم ارو بزنیم ؟ بچه که بودیم ارزو داشتم قدم می رسید و بلندترین پرچم روی دیوار و -

م . می بینم من می ذاشتم سر جاش . اون روزا دیوار خونه مون به نظرم خیلی بلند می اومد . اما حاال که بزرگ شد

دیوار کوتاه تر از اونیه که تصور می کردم . کافیه نوک پام وایسم و دست مو دراز کنم تا پنج انگشتم به سر دیوار 

  برسه و من هم به آرزوی دوران کود کیم برسم

داشتند شاهین تنها به خاطر دل من با رخوت کاپشن ورزشی پوشید و با هم از اتاقش بیرون رفتیم . شهرام و صادق 

  از در راهرو تو می امدند تا چشم شهرام به شاهین افتاد با کالمی تحقیر امیز گفت

  به به . پروفسور یخ نکنه ؟ هوای بیرون سوز داره می ترسم بچای داداش-

  شاهین به او چشم غزه رفت

  ذاشتم حوصله شوخی ای بی مزه تو ندارم داداش . اگه به خاطر غزل نبود پا مو تو حیاط نمی-

  چه افتخاری . بزرگی به خواهرمون دادی که از جات تکون خوردی . غزل معجره کردی-

به شهرام نگاهی کردم که از همان لحظه راهش را کشید و رفت . پشت سر شاهین وارد حیاط شدم . اشعار مذهبی 

ایشی انداخت که در روزهای روی پارچه ها ی سیاه رنگ نوشته شده بود مرا به یاد تعزیه خوانی پرده های نم

عزاداری در میدان های شهر به پا می شد . پرچمهای سبز و قرمز و زرد کف حیاط پخش و پال بود و چند نفر مرد 

  غریبه داشتند در جا به جا کردن انها به مشهدی قاسم کمک می کردند .

 شاهین آهسته گفت :

  یم . راستی گفتی کدوم پرچ مو دوست داشتی ؟غزل برو باال . من کمک می کنم همه رو نصب می کن-

  اونی که سبز براق بود-

از راهرو گذشتم و پله ها را دو تا یکی باال رفتم . هوای اتاق خفه بود پنجره را باز کردم . و برروی تختم دراز کشیدم 

. اصال برای چی به ایران . دلم پر بود و خودم پریشان حال جرات نمی کردم مکالمه خودم و اردشیر را مرور کنم 

برگشتم ؟ امدم که درس اخالق به دیگران بدهم ؟ امدم که طرز زندگی کردن را به خواهر و برادرم اموزش بدهم ؟ 

تا انجا که یادم می امد به قصد رهایی از تنهایی به آغوش خانواده برگشتم و حیف که پدرم در جمع ما حضور نداشت 

  ه داشت خم می شد .. شانه هایم زیر بار غم و غص

  نفهمیدم غروب شده است افتاب پریده و صداها کمتر شده بود که طوطی برای شام صدایم کرد و گفت:

  فردا هزار تا کار داریم . امشب باید زود بخوابین-

بود . از پله ها پایین رفتم بوی توتون کاپیتن بالک همه جا پیچیده و همه چراغ ها به جز چراغ آشپزخانه روشن 

شاهین و شهرام سمت چپ و راست خانم جان نشسته بودند . غزاله در کنار شهرام . امید هم بغل دست شاهین 

برروی مبل لمیده بود تعجب کردم که ان شب شام را برروی میز آشپزخانه نچیده بودند . اتاق ناهار خوری پر نور 

همه به جز خانم جان به احترامم برخاستند جواب سالم غذاها داغ و خوشبو آماده خوردن بود وقتی وارد اتاق شدم 

 همه را تک تک دادم و رو به روی خانم جان نشستم . خانم جان به طوطی گفت :
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  شام خودت و صادق و بکش ببر تو اتاقت-

شقاب همگی به سر میز شام رفتیم . اولین کفگیر پلو در بشقاب خانم جان خالی شد . و کفگیر بعدی را غزاله توی ب

  امید کشید . به جز صدای قاشق و چنگال صدایی نمی امد . غذاها کامل خورده نشده بود که خانم جان گفت

  اقا شهرام اگه سیر شدی برو وصیّتنامه بابا تو از الی سجاده ش و دار بیار زیر تختخواب گذاشتمش-

  ه سمت خانم جان هل داد و زیر لب گفتشهرام رفت و با یک پاکت زرد رنگ به اتاق امد پاک را بر روی میز ب

  بفرمایین-

  از لحظه ای که پاکت روی میز شام امد حالت غذا خوردن همه تغییر کرد . همه کنجکاو وصیت پدر بودند

  تنها کسی که جرات کرد حرف بزند من بودم

  خان جان چرا امشب ؟-

  پاسخم تنها یک نگاه شماتت بار از خانم جان بود و بس

 با صدای خانم جان که گفت :

به نام خدا و خش خش پاکت کلفت همه قاشق چنگال ها توی بشقابها نشست و وقتی خانم جان پاک را به دست -

  شهرام داد دهان همه از تعجب باز ماند

 شهرام هاج و واج پرسید :

 خان جون چی کارش کنم ؟-

  خان اسکندری رو رویت کنندست به دست بچر خونش که همه امضا و مهر تیمور --

شهرام نفس آزاد شده از گلویش را بیرون داد و پاکت وصیت نامه را چند باز زیر و رو کرد دست به دست چرخاند 

تا من به رسید . به جز من همه با نگاهی تیز بین به مهر و امضا خان بابا خیره شدند . و با شک و تردید به هم نگاه 

  به خط پدرم بر روی پاک نگاه کردم و وصیّت نامه را به شهرام دادم که به خانم جان بدهدکردند . تنها من سرسری 

  اما خانم جان پاکت را نگرفت و

  بخونش پسرم با صدای بلند بخون .-

  شهرام رنگ رو پریده شروع به خواندن کرد

 

  باسمه تعالی

صادره از تهران با طیب خاطر و صحت مشاعر و  410ه اینجانب تیمور اسکندری فرزند اسکندر به شماره شناسنام

اعتراف به وحدانیت و بی همتایی پرودگار جهان و جهانیان و اعتقاد به اینکه قران کریم کتابی ست اسمانی که از 

جانب ایزد متعال به حضرت محمّد بن عبداهلل )ص( فرود امده و قبول تمام محتویات ان و گواهی بر صحت معاد و 

  پس از مرگ و وجود بهشت و دوزخ و سنجش کردار . اعمال و پاداش . به شرح زیر وصیت می نمایم کهزندگی 

 

 

شروع وصیت نامه جذاب بود . بخصوص که معنی واژهای ق لنبه س لنبه ان را خوب نمی دانستم اما طرز خواندن 

چشمان از حدقه بیرون زده دلواپس و شهرام درست مثل حرف زدن پدر مان بود به صورت شهرام نگاه کردم که با 

کنجکاو به دنبال مال و منال بیشتر می گشت و بیش از همه مضطرب بود . برای شهرام جز به جز وصیت نامه اهمیت 

  داشت چون منتظر بود بفهمد خان بابا برای بقیه چقدر ارث گذاشته است و ان را با حق االرث خودش مقایسه کند
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وشهای من کرد شده بود . چیزی نمی شنیدم .اما نگاهم بر صورت تک تک اعضای خانواده او داشت می خواند و گ

می چرخید . و با دیدن واکنشی نتیجه ای تاسف بار می گرفتم . چهره خانم جان سرد و برزخی . شاهین مایوس و دل 

م با خونسردی به من نگاه می مرده . غزاله هیجان زده و مضطرب از نتیجه کار و شهرام پر از کنجکاوی بو . امید ه

کرد . به ظاهر نگران چیزی نبود و شاید از خدا می خواست خان بابا برای غزاله ارث نگذاشته باشد و مشکل تازه ای 

  به زندگی نکبت بارش افزوده نشود

غیر  سرم داشت می ترکید . شهرام برروی صندلی نشست و فهمیم به پایان جلسه داریم نزدیک می شویم . سکوت

  عادی جمع خانواده شک برانگیز بود بخصوص که همه داشتند به من نگاه می کردند

 بی اراده لبخند زدم و پرسیدم :

  چی شده ؟ چرا این جوری نگاهم می کنین ؟-

چشمم به شهرام افتاد دیدم غضبناک است پوست صورتش سرخ مایل به ارغوانی شده بود و لبهای قهوه اش بدجور 

  . زیر چشمی به شاهین خیره شدم که قیافه ای شاکی داشت می لرزید

  دستت درد نکنه تیمور خان خدا رحمت کنه این چه کاری بود که کردی ؟-

  شهرام با صدای بلند و لحنی اعتراض امیز ادامه داد

کردن خرد و خوردن اره واسه مفت خورا خوب ارثی گذاشته . زوراشو من زدم . مال و منال شو شاهین می بره . کار -

  یابو

صورت خانم جان مثل پنیر شل و وارفته که با کارد تکه تکه شده باشد تکان تکان می خورد رنگ و رو پریده به من 

  خیره شد و گفت

  از خواهر بزرگت یاد بگیر که الم تا کام اعتراض نمی کنه از اینجا معلوم میشه که فقط غزل خاطر بابا تو می خواد-

  معترضانه گفت :خان جون منو قاطی نکنشاهین 

غزاله مثل مخمل قرمز شده بود و بدون اینکه حرفی بزند سرش را به زیر انداخت و حرص می خورد . شهرام بلند 

  شد و ایستاد و به تک تک افراد خانواده نگاه کرد . از دیوار صدا در می امد اما از هیچ کس نفس در نمی امد .

 خانم جان گفت :

بشین سر جات پسر . خیال نکن حاال که مرده و دستش از دنیا کوتاه شده اجازه میدهم حرمت شو پایین بیاری . -

موارد وصیت نامه همون طور که تیمور خان اراده کرده و صالح دیده مو به مو اجرا می شه . به غزل هم از سهم خودم 

  می بخشم

  شهرام طاقت نیاورد و فریاد زد

  عیین تکلیف نکن . خان جون این وصیت نامه یه جور ایی مشکوکهواسه من ت-

  خانم جان مانند شیری که هنگام شکار کردن خرناس می کشد غرید و گفت

ببند حلق تو تا با دستای خودم خفه ت نکردم . به همه تونم بی الاله اال اهلل . از دنیا برین اگه به این وصیت نامه شک -

  احد و واحد اگه یه کلمه زیاد و کم بگین . شیر مو حاللتون نمی کنم و عاقتون می کنم پیدا کنین . به خدای

  شهرام یک لیوان اب سرد نوشید و گفت

 ساختمون های نیمه کاره و برج های لنگ در هوا که به مفت خدا نمی ارزید اما خودم جون کندم تا-
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صافه اون موقع که زنده بود حق کارگر رو نمی داد و هر کی هر رو به راهشون کردم مال شاهین بی کاره س اینان·  

طور تونست انتقام بی انصافیشو گرفت کارگرای بدبخت به نون شب محتاج بودن از لجشون تو مستراح برج نیاورون 

سیمان پر کردن که یه قطره آب هم ازش پایین نمی رفتت پیرم در اومد و کلی خرج رو دستم گذاشت تا تخلیه 

 کردم اون وقتی که عمله ها ناراضی دست به یقه شدم آقا شاهین تو تختش لم داده بود با دخترا می السید شون

  خانم جان فریاد زد: تو هیچ وقت به حقت قانع نبودی پسر نمک به حروم خاک گورهم سیرت نمی کنه

ن رفت تا دست از پا خطا نکند شهرام شاهین ان قدر عصبانی شده بود که به احترا خان جان بلند شد و از اتاق بیرو

دست بردار نبود خانجون دست به دلم نگذار که داغونم نا سالمتی تو مادرمی یک بار شد ازم دفاع کنی مگه جز 

فرش های کهنه ای که خودت زحمت خریدشو نو کشیدم چیزی واسه م گذاشته ای که جلوی این همه این جوری بی 

دازه من تو سری خوردن همه از دم تو ناز و نعمت بزرگ شدن اال من که همیشه حرمتم می کنی کدوم بچه هات ان

جاده صاف کن بقیه بودم زمینای فریدون کنار و مغازه های نادری رو معلوم هست چی کار کرده؟ بگو صداشو در 

ای سعودی رو بیار حنما می دونی اونا رو دور از چشم همه چی کار کرده که سمی از شون نبرده کی پوالی بانک ه

هاپولی کرده چرا حرف هیشکدوم از به دردبخوراشو نزده از اولش هم می دونستم ریگی به کفششه نذاشتی خانم 

 جون تقصیر خودت بود که جلومو گرفیت ونذاشتی از جیک و پیکش سردربیارم

داشت منفجر می تا خانم جون گفت ک خفه شو پسر زبون به دهن بگیر سرم رفت شهرام یکبند حرف می زد سرم 

  شد

درک وضعیت روحی و مشکالت عاطفی شهرام زیاد سخت نبود شاید خودش هم خبر نداشت به دنبال چه کمبودی 

 تاآن حد سرگردان و بر اشفته هست

 با صدایشاهین که وسط اتاق هال فریاد می شزد : حواستون به غزاله هست؟

ه و حتی امید هم متوجه او نشده است یکش شیشه گالب و اب تازه متجه او شدم که بر روی یک صندلی از حال رفت

بر سر و روی غزاله ریختیم تا بهه هوش امد شاهین که با چهره ی نگران به من و او خیره شده بود زیر لب گفت: 

غزل من واقعا متاسفم نه برای تو و غزاله برای شهرام که داره حرص مال دنیا رو می زنه تواز همه خوشبخت 

 ..تو صاحب با ارزش ترین گنج دنیایی چیزی که باهیچ مبلغی قابل خرید و فروش نیستتری..

شهرام عصبی تر شد و فریاد زد: اینم یه توطئه دیگه س بیچاره! چقدر تو ساده لوحی پسر باورت می شه خان بابا 

 واسه نور چشمیش چیزی نذاشته باشه؟

رون رفتن از اتاق به او نگاه کردد: این قدر فریاد زدی کجا و شاهین بلند شد به همه شب بخیر گفت و در حال بی

 گرفتی داداش؟

از چارچوب دراتاق ناهارخوری که بیرون رفت من هم بلند شدم به او که بی اهمیت به ناراحتی همه داشت غر می زد 

د لبخند زدم و و چرت و پرت میگفت و امید که نگاه تحقیر آمیزش از ابتدای شروع نمایش نامه قطع نشده بو

گفتممن هیچ وقتنتونستم عال نگرانی شهرامرو بفهمم اما از خان بابا ممنونم که همان طور که حدس زدم منو از ارث 

محروم کرد چون اگر قرار باشه ادما با ثروتو مال دنیا رنگ عوض کنن ترجیح می دم فقط به اندازه گذران 

 هم ممنونم من می رم توی اتاقم اگه کاری داشتین خبرم کنینزندگیمپول در بیارم و خرج کنم خانجون از شما 

 داشتم از پله ها باال می رفتم که صدای شاهین رو از پشت سرم شنیدم

 غزل اگه سردت نیست چند لحظه بیاتوی حیاط
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کنار چراغ های حیاط یکی در میون خاموش بودند شب از نیمه گذشته بود و هوا سوز داشت شاهین نردبان بلندی در 

دیوار گذاشت و رفت پرچم سبز رنگی را که کنج حیاط بود برداشت و به نزدیکم آمد برو باال پرچمو باید خودت 

 نصب کنی نترس هواتو دارم فقط بپا سر نخوری باالی دیوار یه لوله اس چوب پرچمو فرو کن توش و برگرد پایین .

ن افتادم و آرزویی که همیشه در سرداشتم به سر دیوار که رسیدم از پله ها که باال می رفتم بی اراده به یاد کودکی ما

و. به پایین نگاه کردم همه چیز کوچک تر از اندازه واقعی اش بود پرچم رااز دست شاهین گرفتم سنگین بود باهزار 

ده زحمت چوبش رادر لوله سر دیوار فرو کردم و به اسمان صاف خیره شدم انگار ستاره ها به من نزدیک تر ش

بودند و اگردست دراز می کردم همه درشت ها و شفاف هایشان در البه الی انگشتانم جای می گرفتند شاهین 

 پرسیدسر به هوا چی کار میکنی ؟ بیا پایین تا سرما نخوردی؟

 داداش نمی دونی چه کیفی دداره همین چند تاپله رو که اومدم باال نیا یه جور دیگه شد

 غلم کرد بیا تو بغلم کوچولو این چندتا پله ی اخری رو نمی خوام خودت بیای پاییننزدیک بهزمین شاهین ب

 چرا/ پله های نزدیک به زمین چه فرقی با باالیی ها داره ؟

هیچی بابا....... حاال یه چیزی گفتم ها خواستم ادای فیلسوفا رو دربیاره کهح رف های مرموز می زنه وبقیه فکر می 

 نهکنن یه چیزی بارشو

 ممنون که کمک کردی به ارزوم رسیدم

در زیر نور ماه صورت شاهین مهتابی ررنگ شده بود دست در دست هم از تو راهرو تو رفتیم سکوتی توهم زا 

فضای خانه را پر ازابهام کرده بود از هیچ جای خانه صدا در نمی آمد شاهین شب بخیر گفت و پای پله ها از هم جدا 

ه غزاله هم دارد با امید چای می خورد خانم جان و شهرام نبودند و بیشتر غذاهای روی میز شدیم از دور دیدم ک

 دست نخورده باقی مانده بود

از پله ها که باال می رفتم برگشتم به عکس خان بابا خیره شدم خدابیامرزدت که اگه پول نداشتی همه به جون هم 

 چی می شد؟ نمی افتادن یه کم محبت بیشتر به شهرامم ی کردی

وارد اتاقم که شدم از خستگی وارفتم جسمم سر حال بود اما روحم مانند کسی که سال ها شکنجه شده است ارامش 

ندشت کابوس وحشتناک زندگی درخانواده از همگسیخته ایکه سرپرست پرقدرتش را از دست داده بود همچون 

کنار جمع بر می امدم یا زیر بار ان همه فشار طاقتم خوره ای به جانم چنگ می زد نمی دانستم ازعهدهی ماندن در

تمام می شد اما هرچه فکرکردم دیدم ترک کردنشان در چنانوضعیتی کارادمی مثل من نیست خدا خدا کردم بی 

خوابی به سرم نزند و حداقل شب ها خوب بخوابم تا دست کم در چند ساعت شب مغزماستراحت کند و نفهمم دنیا 

 ذرد.چگونه دارد می گ

 اینک توهمی

 کالوده می کند

 سرچشمه ی زالل تفاهم را

  ای آفتاب پاک صداقت

 در من غروب کن

 ایلفظ ها چگونه چنین ساده و صریح

 مفهوم دیگری را
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 با واژه های کاذب مغشوش تفسیر می کنید؟

******* 

 دیگر به تفاهم مطلق

 هرگز نمی رسیم

 و دست آرزو

 که میورزد با این سمومسرد تنفر

 دیگر شکوفه های عشق و شهامت را

 از شاخسار شوق نمیچیند

 افزون شوید بن منو او

 گرد و غبارهای کدورت

 فرسنگ های فاصله

 افزون تر

******** 

  اکنون

 لبخند خنجری ست

 آغشته

 زهرناک و اشک

 دانه تزویر زندگیست

 آیا هنگام نیست کهدیگر

 دالله وقیح

 فاقهیزم کش ات

 این پیر زال رانده ی وامانده

 دردادگاه عشق

 به قصد اعتراف نشیند؟

 یا

 این جغد شوم سوی عدم بال و پر زند

 در عمق اعتکاف نشیند

  من شاهد فنای غرور رود

 در ژرفنای تشنه مردار

 وناظر وقاحت کفتار بوده ام

  کفتار پیر مانده ز تدبیری

  و شاهد شیری

 زنجیری در بند و خسته
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 دیدم

  تهدید شور شعله های شهامت را

 مرغوب می کند

  و همچنان

 که سم گرازان تیزرو

 رویای پاکی گرگی را

 به ذهن برف

 منکوب میکند

 ایکاش ان حقیقت عریان محض را

  هرگز ندیده بودم

 دیدم که بی دریغ

 با رشته ی فریب

 این رقعه رقعه زندگی ام کوک می خورد

 ی ام بن ناتوانی من افزوددانای

  دیدم که آن حقیقت عریان ز چشم من مکتوم مانده بود

  در زیر چشم باز من

  اما همیشه کور

  در شهرهای پاک مقدس

 در شهرهای دور

 دیو و فرشته وعده دیدارداشتند

  دیدم که رود

 رود رود که یک روز پاک بود

 اینک دراستحاله سیال خویش

 هنه مداب می نمودتسلیم محض پ

  کو

 یک خند

 یک تبسم زیبا

 یک صوت صادقانه یک اوای بی ریا

  اری چه کرد باید

 بادسته های خنجر پیدا از استین

 لبخندهای فریب و

 مهربان اگر صدایی هست در زمین

************ 
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پشت پرده تور شیری رنگی می زد که از بس هوا سرد بود نیمه های شب از خواب پریدم انگار پتو گرمی نداشت از 

 حدس زدم هوا برفی است

به ساعت روی میزم پرده راکنار زدم ذرات سبک برف شناور در هوا موجمی زد و ارام به زمین می شستند پنحره را 

 ارام بازکردم ونفس عمیقی کشیدم .

توده ای ابر خاکستری رنگ در ب روی قرنیز پنجره قشری نازک از برف پفکی نشسته بود زمین و آسمانیکرنگ 

 گوشه اسمان قلنبه شده بود نیمی را پارچه ی پرچم ها ازدور سفیدبه نظر می رسید .

پنجره را بستم و به رخت خواب خزیدم خواب از سرم پریده بود تا طلوع صبح برای استراحت کردن هنوز وقت 

ای رفت و آمد آشپز و دستیارانش از راهروی پایین می داشتم اما افراد خانواده زودتر از همیشه بیدار شده بودند صد

آمد بیشتر صداهای عجیب و غریب از جابه جا کردن اشیا در پارکینگ بود از خیر خوابیدن گذشتم بلند شدم و به 

پشت پنجره رفتم و ازپشت شیشه دیدم وانت باری درب و داغان پر از گوسفند زنده دارد از داالن زیر گذر 

 یاط می آید راننده وانت رادر حیاط متوقف کرد و به همراه راننده قصاب است.پارکینگ به ح

خانم جان و طوطی با چندین سینی بزرگ گرد و مستطیل وابکش های مسی و پاتیل های کوچک و بزرگ وارد حیاط 

ذبح شبانه ی  شدند پشت وانت که باز شد گوسفند هارا پایین اوردند از پنجره فاصله گرفتم دلم نمی خواست شاهد

حیواناتباشم یک ساعت هم نکشید که هوا هنوز روشن نشده بود که صدای صلوات جمعی را شنیدم از پنجره به 

بیرون سرک کشیدم دیدم به سر در حیاطچندین طناب کلفت بسته شده بود و گوسفندان *** و عریان به دار 

لی می کرد قصاب مشغولبادکردن اخرین گوسفند اویخته شده اند صادق داشت شکمبه ی انها رادر تشت بزرگی خا

تازه سر بریده از سوراخ پایش بود مشهدی قاسم شیلنگ به دست حیاط را می شست و هر کس به کاری مشغول بود 

تنها نظاره گر بی کارو بی مسئولیت من بودم که دلم می خواست هر کاری را انجام بدهم تا از فکر وخیاالت بیهوده 

 بیرون بیایم

هرام و شاهین هم معلوم نبود کجا بودند که سر و صدایشان نمی آمد گرگ و میش هوا چراغ های حیاط خاموش ش

شد و سر صادق بیاراده به سمت پنجره اتاقمچرخ زد پرده راانداختم و از پنجره فاصله گرفتم صادق را که نگاه کردم 

دمحوصله ی هیچ کس رانداشتم طوطی که برای احساس گناه شدید قلبم را فشار می داد بر روی تختم دراز کشی

صبحانه صدایم کرد اصال اشتهانداشتم و انگار توی دل و روده ام چسب ریخته بودند انگیزه های حیاتدروجود مرده 

 بودند و به جز خوابیدن دررختخواب و وقت کشی دل ودماغ هیچ کاری را نداشتم

ش از رسیدن به پاگردبلند شدم رفتم و سینی صبحانه را از دستش طوطی با سینی صبحانه نفس نفس زنان باال امد پی

 گرفتم طوطی مگه نگفتم این سینی رو این همه پر و سنگین نکن خب هر کی صبحونه بخواد می اد سر میز !

 

 

زنی عادت کردم ننه ، صبحونه تو خوردی بیا پایین کمک کن که هم ثواب داره ، هم نگن دس به سیاه و سفید نمی·  » 

»! 

 «خانجون کجاس ؟» 

 «دستش بنده ... از صبح باال سر قصاب وایساده بود . برفم که بی موقع تو چرتمون زد ! » 
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طوطی که رفت ، سینی را بر روی میز گذاشتم و دوباره به سمت پنجره رفتم . هوا هنوز کامال روشن نشده بود . تعداد 

مرد خپله چاقی که راه میرفت ، غر میزد و دستور میداد ، بیش از همه زیادی مرد و زن در حال رفت و آمد بودند . 

توی چشم بود . انگار آشپز بود ؛ چون چند پسرک الغر اندام ، سیاه پوش و ریش نتراشیده دور و برش میپلکیدند و 

شم به هم زدن دستورهایش را مو به مو انجام میدادند . انگار نه انگار برف می آمد . دیگهای بزرگ مسی در یک چ

پر از آب شدند و بر روی اجاقهای پر از هیزم قرار گرفتند . دود و دم چوبهای نیمه خیس که به سختی آتش گرفتند 

، برف حیاط را آب کرد . شاهین و شهرام که از در حیاط تو آمدند ، خیالم راحت شد و دلم آرام گرفت . شهرام به 

ت و با بسته بزرگی برگشت . به کمک چند نفر بسته باز شد چادر صادق چیزی گفت و صادق از حیاط بیرون رف

برزنتی بزرگ سبز رنگ با طنابهای کلفت و قالبهای زرد فلزی ، نیمی از حیاط ، قسمتی را که دیگ و قابلمه و ظروف 

 بزرگ و کوچک گذاشته شده بود ، به یک چشم برهم زدن پوشاند . سقف سبز رنگ به آنی سفید شد . هوا داشت

روشن میشد که بوی پیاز داغ و گوشت و لیمو عمانی فضا را پر کرد . توی حیاط آنقدر شلوغ بود که صدا به صدا 

 نمیرسید .

با آنکه دل و دماغ کاری را نداشتم ؛ اما انگار پرچم سبز رنگی که خودم بر سر دیوار نصب کرده بودم ، صدایم 

ی بر روی سرم انداختم و از پله ها پایین رفتم . از راهرو سوز می میکرد . لباس گرم پوشیدم ، شال سیاه رنگ کلفت

آمد . صادق آبگردان مسی در دست داشت و به دور گردنش شال گردن کلفتی پیچیده بود . او داشت از در راهرو 

پشت  تو می آمد که چشمم به چشمش افتاد . سرش را پاین انداخت ، نوک زبانی سالم کرد و به آشپزخانه رفت . از

شیشه راهرو دیدم که همه افراد مشغول به کار غریبه بودند . از بیرون رفتن منصرف شدم . برگشتم و از پله ها باال 

رفتم . ترجیح میدادم با کسی رو به رو نشوم تا دست کم چند روزی چشمم به چشم کسی نیفتد . دلم از همه گرفته 

کتاب برداشتم و تا رفتم بر روی تختم دراز کشیدم ، تلفن زنگ زد .  بود ؛ حتی از خان بابا هم دلخور بودم . یک جلد

از قرار معلوم حواس کسی به تلفن نبود . مجبور شدم گوشی را برداشتم و صدای شقایق را که شنیدم ، مانند جن زده 

حال » رد . ها بلند شدم و نشستم ، شقایق وحشت زده ، حرفهایش را نصفه نیمه و کلمات را جویده جویه ادا میک

 !«داداش خوب نیس ، نمیدونم چیکار کنم 

 بند دلم پاره شد . به ساعت نگاه کردم . هر روز در آن وقت صبح اردشیر در اتاق عمل بود .

از دیشب تا حاال تبش قطع نشده ، هذیون میگه و شر شر عرق میریزه . من هیچکدوم از » شقایق یکبند حرف میزد . 

 «ه دادم برس دختر عمو ! دوستاشو نمیشناسم ، ب

 «مامان و بابات کجان ؟:» گوشی به دست ، آنقدر دستپاچه شده بودم که نمیدانستم چه کار باید بکنم ، پرسیدم 

 «چه میدونم ! چند روز پیش رفتن مشهد ، قرار بود دیشب برگردن ؛ اما پروازشون کنسل شد . » 

 «میرسونم . نگران نباش ، هول هم نشو ، من خودمو سریع » 

 «تا برسی اینجا چیکار باید بکنم ؟» 

یه حوله خیس بذار رو پیشونیش و پاهاشو از زیر پتو دربیار . اگه عرق داره ، با یه دستمال خیس رو پیشونیش بذار » 

 «. چشم به هم بزنی من اونجام ! 

بودم ، آن قدر نگرانش شدم که همه چیز را انگار چشمهایم کسی را نمیدید . با آن همه نامهربانی که از اردشیر دیده 

  از یاد بردم . در عرض چند دقیقه لباس عوض کردم و زنگ زدم به آژانس که خودرویی بفرستد . کیف
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و وسایل اولیه معاینه را برداشتم ، شال پشمی بزرگی بر روی سرم انداختم و از پله ها پایین رفتم . هنوز به سرسرا 

از در اتاقش بیرون آمد . آن قدر عجله داشتم که یادم رفت صبح به خیر بگویم . شاهین  نرسیده بودم که شاهین

 «کجا ؟ :» پرسید 

از راهرو با عجله رد شدم و خدا خدا کردم کسی سر راهم سبز نشود که مجبور نشوم در مورد بیرون رفتنم از خانه 

ق روبرو شدم و باز هم سالم کرد . حواسم آن قدر پرت توضیح بدهم . از در که داشتم بیرون میرفتم ، دوباره با صاد

 بود که جواب سالمش را ندادم و از ترس اینکه گیر شهرام بیفتم ، از در سریع بیرون زدم .

آشپز داشت با قصاب چانه میزد که گوشتها را درشت خرد کرده ای و نباید دنبه ها را قاطی گوشت خورشت 

و از در حیاط بیرون رفتم . خودروی آژانس دم در بود . سوار شدم و نشانی دادم .  میکردی ! از شلوغی استفاده کردم

دلم بدجور شور میزد . به خودم نهیب زدم ، یک سرماخوردگی که اینقدر دلواپسی نداره ! اما بیشتر دلشوره روبرو 

ت تلفن ، با خودم عهد کرده شدن با اردشیر را داشتم که آنطور با بی رحمی دلم را شکسته بود ! پس از مشاجره پش

بودم مدتی نبینمش تا شاید مهرش از دلم بیرون برود . اما دیدن دوباره او ، برگشت به حالتهای احساسی گذشته بود 

و نمیدانستم به چه دلیلی ، هر عهدی در مورد او به نتیجه نمیرسید . با خودم فکر کردم لجبازی کردن و دهان به 

 !«از ندیدن و قهر کردن با اوست  دهان او گذاشتن هم بهتر

خودرویی آژانس که ترمز کرد ، در حیاط باز شد ، تا وارد حیاط شدم و در راهرو را باز کردم ، شقایق خودش را به 

ناسالمتی خواهر اردشیر شیر دل هستی ... یه کم از :» آغوشم انداخت و های های گریه کرد . وحشت زده گفتم 

 !«هیچی نمیترسه  داداشت یاد بگیر که از

تظاهر به آرامش میکردم ؛ اما در دلم بلوایی به پا شده بود . نفهمیدم چطور از شقایق جدا شدم و با کفش به سمت 

اتاق اردشیر رفتم و صورت خیس از عرقش را دیدم ، دلم لرزید . حالش بدتر از آن بود که تصور میکردم . 

رنگ بود و لبهایش از شدت تب میلرزید . حولهنمدار را از پیشانی چشمهایش بسته و پلکهای ورم کرده اش قرمز 

 «شقایق جان ، یه کم الی پنجره رو باز کن ... از کی تا حاال این طوره ؟» اش برداشتم و به دست شقایق دادم . 

ناله میکنه ، دیروز که از بیمارستان اومد ، فقط سر درد داشت . از نصفه شب به بعد هی بدتر شد . صبح که دیدم » 

 «ترس برم داشت به شما زنگ زدم 

 «کار خوبی کردی عزیزم ... هول نشو ، آروم باش ، بلند هم حرف نزن . » 

ظاهر امر نشان میداد تبش از چهل و دو گذشته که تشنج کرده بود . از هولم پنجره اتاق را چهار تاق باز کردم . جلو 

نک بر روی سینه اش گذاشتم . پس از پنج سال جدایی ، از لمس پوست رفتم ، دکمه هایش را باز کردم و حوله خ

بدنش حالم بد شد . گرچه در گذشته هم گردنش را لمس نکرده بودم ، احساس اینکه در کنار او نشسته بودم و به 

محبتی که چهره تبدارش نگاه میکردم ، رعشه بر اندامم انداخت . همه دلخوریهایم توی دلم نابود شد و تنها عشق و 

به او داشتم ، باقی ماند . انگار احساس دوست داشتن او که چند سال در زیر خاکستر زمان پنهان مانده بود ، با 

 نزدیک شدن به او جان تازه ای گرفت و هیجان زده ام کرد .

م . با آن همه چند بار حوله را برداشتم ، تکان دادم ، خنک شد و دوباره تا کردم و بر روی سینه و گردنش گذاشت

رفت و آمد و شب و روز با هم بودن ، هرگز جسممان به هم نزدیک نشده بود و رویای یکی شدن با او کم کم به 

آرزویی محال و دست نیافتنی تبدیل شده بود . با خود اندیشیدم ، آیا او مال من خواهد شد ، یا همچنان باید در 

 ا به گور ببرم !حسرت همزبانی با او بسوزم و آرزوی داشتنش ر
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با دستمال کاغذی پوست گردنش را خشک کردم . پیشانی و وسط ابروهایش گل گل عرق کرده بود . دلم میخواست 

در همان عالم بی خبری او ، از فرصت استفاده کنم و از نزدیک صورتش را ببویم . آن لحظه نه غروری داشتم و نه 

بی آزار او و عشق ریشه داری که سالها ذهنم را مشغول کرده بود .  غرور او جلودار حرکتم میشد . من بودم و جسم

در دل به آن همه فکر بچگانه که یکباره بمباران عصبی ام کرده بود ، خندیدم . درست شبیه به دختر بچه های 

ار دهنده چهارده ساله شده بودم که برای اولین بار قلبشان میتپد و آن احساس ناشناخته هم گرمشان میکند و هم آز

 است !

از هیجان نزدیک شدن به او قلبم داشت از حرکت می ایستاد . نفسم در نمی آمد و حال خودم را نمیفهمیدم . اردشیر 

بیمار معمولی نبود که دلم به حالش بسوزد ، جسم بی حرکتش همچون اسطوره عشق برایم ستودنی بود . در کنار او 

ه او بی اعتنا باشم ، یا همچون احمقهای دست و پا چلفتی حضورش را در قلبم هشیار و آگاه نشسته و مردد بودم که ب

پس بزنم و به خودم تلقین کنم که او همان مرد از خود راضی به درد نخوری است که تا دیروز آزارم داده بود و 

 تصمیم گرفته بودم حتی اسمش را از صفحه ذهنم خط بزنم !

 ارم از هم گسیخت . خودم را جمع و ...شقایق که از در تو آمد ، رشته افک

 

 «برو یه کاسه آب یخ و چند تا مالفه تمیز بیار . :» جور کردم و گفتم ·  

 !«شقایق به اردشیر نگاهی کرد و گفت :ن انگار حالش بهتر شده ... چه خوب ، دیگه سر و صورتش قرمز نیس 

 «آره ، بحرانو پشت سر گذاشته . » 

اردشیر ، چشماتو باز کن ببینم چته ! از مردمک چشمت :» رگشت ، چند بار از نزدیک صدا زدم تا شقایق رفت و ب

 «میفهمم که خواب نیستی . اردی ، ازذیت نکن ، شقایق از ترس داره پس میفته ... خواهش میکنم چشماتو باز کن ! 

ندین بار مالفه و حوله های خیس را بر اردشیر ناله ای کرد و جگرم را آتش زد . با آب یخی که شقایق آورده بود چ

روی بدنش جا به جا کردم . رنگ صورتش که طبیعی شد ، نفس راحتی کشیدم و لب تختش نشستم . شقایق پرسید 

 «شما میدونی داداش چشه ؟ :» 

 «احتماال یه سرماخوردگی ویروسی گرفته که چند روز اذیتش میکنه . » 

نخونده رو سرم ریخته و موندم کی تمومشون کنم که این دردسر هم شد قوز باال  شانس منه ! یه عاله درس و جزوه» 

 «قوز . من نمیفهمم توی این سرما کی هوس مشهد رفتن میکنه که بابا اینا هوس زیارت به سرشون زده ! 

 «نگران اردشیر نباش ، برو درستو بخون و خیالت راحت باشه که تنهاش نمیذارم . » 

، کف اتاق نشستم و به تخت تکیه دادم . هرم نفسهای اردشیر نیمرخ صورتم را گرم کرده بود . از شقایق که رفت 

خستگی داشتم وا میرفتم . برگشتم ، سرم را بر لب تخت گذاشتم و چشمهایم را بستم . حس با او بودن سلولهای 

م مجسم شد . عقلم نهیب میزد از بدنم را کرخت کرده بود . چند بار مسخ شده بدن پیچیده در همان در پشت پلک

رویا بیرون بیا و واقع بین باش ، این مرد همان کسی است که سالها آزارت داده و تازگی هم به خودش اجازه بی 

 «احترامی کردن میدهد . اما احساس زخم خورده عاشقم حاضر بود هر بالیی را به جان بخرد و با او باشد ! 

آخرش این دختره کار خودشو کرد ! :» یا و برزخ بودم که با صدای او از خواب پریدم نفهمیدم چند لحظه در عالم رو

» 
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چشمهایم به آنی باز شد و نگام به صورت عرق کرده او چسبید . الی پلکهایش نیمه باز و لبهایش خشک شده بود و 

 «بهتر شدی ؟ :» نای جنبیدن نداشت ، پرسیدم 

صد دفه به این دختره گفتم هیچ کاری رو بدون مشورت با من :» آهسته گفت درحالیکه سعی میکرد نگاهم نکند ، 

 «انجام نده ! 

خب تو بی هوش بودی شقایق چطوری میتونست با تو مشورت کنه ! اصال نمیفهمم ، درباره چی باید با تو مشورت » 

 «میکرد ؟

 «نباید مزاحم تو میشد ! » 

 «رو سقف دنبال چی میگردی ؟ :» ردن به چشمهایش را داشتم . پرسیدم او به سقف زل زده بود و من حسرت نگاه ک

 «منظورت چیه ؟ » 

 «آخه سعی میکنی به من نگاه نکنی . معنی این کارت چیه ! » 

نگاه چشمهای براقش از سقف کنده شد . پلکهای نمناکش را چند بار باز کرد و بست و به سختی در تخت جا به جا 

 «اردشیر دیگه داری شورش رو در میاری ! » را بگیرم که دستش را کشید . شد . خواستم نبضش 

 «نبضم طبیعیه و حالم خوبه ، نگران چی هستی ؟» 

لباسش خیس عرق بود . بلند شدم ، در کمد لباسهایش را باز کردم . تی شرت سرمه ای رنگی به جالباسی آویزان 

 «چی کار میکنی ؟ :» بود ، برداشتمش ، پرسید 

 «لباستو عوض نکنی استخون درد میگیری . » 

 «خواهش میکنم دکتر بازی درنیار . » 

 «میپوشیش یا خودم تنت کنم ؟ » تی شرت را بر روی تختش پرت کردم ، 

برو برام یه لیوان آب بیار ... دستور هم :» پس از مدتها به هم خیره شدیم و دلم فرو ریخت . اردشیر آهسته گفت 

 « خوشم نمیاد ! نده که اصال

 «دارو چی خوردی پروفسور ؟:» رفتم و برگشتم و دیدم لباسش را عوض کرده است ، پرسیدم 

 «هر چی الزم بوده خوردم ... میبینی که حالم خوب خوب شده ! » نیم خیز شد و لیوان را از دستم گرفت . 

 به فکر خودت نیستی ، اونقدر کار میکنی که اردشیر تو اصال» لب تخت نشستم و لیوان خالی را از دستش گرفتم . 

 «یادت رفته چیزی به اسم زندگی هم وجود داره ! 

 «کدوم زندگی ؟ » 

سخت :» به هم خیره شدیم . از نگاههای گرم و سوزانش نفسم داشت بند می اومد . اردشیر کامال عصبی بود ، گفتم 

 «دت باشه که دور و بریهات بهت احتیاج دارن ! نگیر ، همین کاری که همه میکنن اسمش زندگیه ... یا

اومدی نصیحتم کنی ؟ خیلی خب بانوی » بر روی تخت دراز کشید و دستهایش را بر روی پیشانی اش گذاشت . 

 «چراغ به دست ، حرفاتو زدی ! 

کرشم نمیکردم تا این یعنی برم دیگه ! واقعا مایوسم کردی اردشیر ! من اومدم که تو تنها نباشی ، جوابم اینه ؟ ف» 

 «حد ازم متنفر باشی ! 
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ماندن در آن شرایط تنش زا جایز نبود . امکان داشت با کوچکترین ضربه به احساس زخم خورده ام ، بغضم بترکد و 

ه مثل دخترهای تازه بالغ زار زار گریه کنم . به سمت جالباسی رفتم و پالتو و کیفم را برداشتم . نه به او نگاه کردم ، ن

 «اگه کاری داشتی ، زنگ بزن خودمو میرسونم . :» حرفی برای گفتن باقی مانده بود . به جای خداحافظی گفتم 

 «کجا میری ؟ :» از چارچوب در بیرون نرفته بودم که پرسید 

 «میرم که چشمت به چشمم نیفته . مگه همینو نمیخوای ؟ » 

 «میخوام بمونی ... خواهش میکنم غزل ! » 

ر وزنه سنگینی از مغزم کنده شد و به ته دلم افتاد . پشتم به او بود و با حرفی که زده بود ، زانوانم سست شد . انگا

بمونم که آزارم بدی و زخم زبون بزنی ؟ اردشیر ، من خسته ام ، احتیاج به آرامش دارم ... چرا وضعمو :» پرسیدم 

 «درک نمیکنی ؟ 

م که داری اذیت میشی ؛ اما چاره ای نداری ، باید بمونی یعنی ... بهت احتیاج دارم وضع و حالتو درک میکنم ، میدون» 

 «غزل ، تنهام نذار ! 

سابقه نداشت او از کسی کمک بخواهد . سالها آرزوی چنان لحظه ای را داشتم و در حسرت شنیدن کلمه ای محبت 

عجله برگشتم . از همان فاصله دور ، برق چشمهایش  آمیز از او پر پر زده بودم . هم متعجب و هم خوشحال بودم . با

دلم را لرزاند . کیفم را بر روی مبل در کنار در پرت کردم و رفتم بر لب تختش نشستم . لبخندی بی اراده عضالت 

دور لبهایم را منقبض کرد و او ، با نگاهی آکنده از غم ، به چشمهایم خیره شد . موج نگاهش تا اعماق وجودم را می 

 لرزاند .

» بدون آنکه متوجه باشم ، قطره اشکی از چشمم فرو چکید و انگشت داغ و تبدار اردشیر به روی گونه ام لغزید . 

 «گریه میکنی ؟ 

 «این سکوت برزخی تو داره دیوونه م میکنه ! » 

 «طاقت شنیدن داری ؟ هنوز حرف نزده اشکت دراومده ! » 

 «میدونی چرا . نمیتونم جلو خودمو بگیرم .  همه اش از دلتنگیه ... خودت که» 

 «چند وقته برگشتی ؟ » 

 «یعنی تو نمیدونی ؟ » 

 «خب میدونم ؛ اما ... باالخره یه جوری باید سر حرفو باز کنم دیگه ... » 

 «از وقتی که برگشتم ، چشم به راهت بودم تا حاال که این طوری ، اتفاقی اومدم خونه ت . » 

 «گی ... به من فکر میکردی ؟ میخوای ب» 

 «خب معلومه ، تو چی ؟ » 

 «میدونی چند ساله تو فکرتم ؟ میدونی چند ساله دارم زجر میکشم ! » 

بغضم ترکید . اردشیر نفس نفس میزد و من حال خودم را نمیفهمیدم . از پشت پرده اشک به چشمهای غمگینش 

آن لحظه سرشار از عاطفه و عشق ، اگر چه با اشک و ناله و آه همراه خیره شده بودم و از نگاه گرمش دل نمیکندم . 

بود ، آنقدر ارزش داشت که حاضر نبودم حتی غصه هایش را با یک دنیا شادی و سرخوشی عوض کنم . انگار همه 

الی دلخوریها و گله و شکایتهایم با اشک چشمم پاک شد و به زمین ریخت . اردشیر چند برگ دستمال کاغذی از با

 «خیله خب ، بسه دیگه اینقدر آب غوره نگیر ! » تختش برداشت و به دستم داد . 
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پاشو برو سر کشوی میزم ، یه چیزی توش هس که حتما » صورتم را پاک کردم . اردشیر به موهایم دست کشید . 

 «باید ببینی . 

بیرون ریختم ، کف کشو پوشه ای قرمز  بلند شدم ، رفتم کشوی میز تحریرش را بیرون کشیدم . کاغذهای اضافی را

خب ، » رنگ بود . درآوردم و بازش کردم . آخرین عکسی که با اردشیر انداخته بودم ، بزرگ شده الی پوشه بود . 

 «که چی ؟ 

این عکس پنج سال تموم سوهان روحم بوده . هر بار میدیدمش ، از خودم » اردشیر آه کشید و بلند شد نشست . 

 «ی شد اردی ؟ چی کار کردی که غزل از دستت فرار کرد ، اون که میگفت خوشبخته ! میپرسیدم چ

 هر وقت حالت خوب شد ، درباره اش حرف میزنیم .» پوشه را بستم . 

 

 

 «اردشیر ، من مدتهاس منتظر فرصتم که تنها بشیم و با هم درد دل کنیم . ·  

لب اردشیرو پاره پاره کردی ، آبروشو ریختی ، شخصیتشو پایین دیگه دلی نمونده که دردی رو حس کنه . تو ق» 

آوردی . کشتیش و راحت راهتو کشیدی ، رفتی رنبال زندگی جدیدت . هنوزم که هنوزه از نگاههای مشکوک فک و 

فامیل و دوست و آشنا حرص میخورم و نمیتونم جلوشون سرمو بلند کنم . این کسی که جلوت نشسته ، یک جسد بی 

، قلبی رو که تو در نهایت بی رحمی لگد مال کردی ، متاسفانه تو جایگاهش هنوزم داره میتپه ؛ اما دیگه از رگ  روحه

و ریشه و خون و گوشت نیست . از سنگه ! از روزی که برگشتی ، زخم کهنه دلم سر باز کرده . روزی هزار بار از خدا 

میدونی چرا راه دستم نبود ببینمت ؟ از دیدنت عذاب میکشم ، طلب مرگ میکنم و دلم نمیخواد یه لحظه زنده باشم . 

 «چون هم ازت شاکی ام ، هم از احساس در به در خودم عاصی ام که هنوزم دیوونه وار میخوامت ! 

خان بابا برای زندگیم نقشه خطرناکی کشید . حاالم که رفته و منو دست تنها گذاشته . نمیدونم چرا منو فرستاد ! تو » 

که از خدا خواسته ، سراغی ازم نگرفتی ؛ انگار یه جورایی زیر بار مسئولیتی که بزرگترامون رو دستت گذاشته هم 

 «بودن ، شونه خالی کردی ! 

من تا انگلیس دنبالت اومدم . قرار بود پیش اون مرتیکه ، عامری » صدای اردشیر میلرزید و هر لحظه بلندتر میشد . 

بلد بودم . وقتی دیدمش و گفت رفتی منچستر ، شاخ در آوردم ، عمو گفت فرستادمش ، باشی . خونه عامری رو 

کمبریج که وقتش توی رفت و آمد تلف نشه . میگفت عامری آدم قابل اعتمادیه ! چقدر بدبختی کشیدم تا آدرس 

 «جدیدتو پیدا کردم خدا میدونه ! 

 «خب ، چرا خودتو نشونم ندادی ؟ » 

 «عوض کردی ؟  اول بگو چرا جاتو» 

اردشیر ، حاال چه وقت این حرفاس ! خب ، از روش زندگیشون خوشم نیومد . رفتم منچستر خونه گرفتم که یه » 

 «عالمه عرب و ایرونی دور و برم باشن . تازه ، تنها که نبودم . چند تا هم اتاقی داشتم ، یکی از یکی خانوم تر . 

 «کردن و شوهرت دادن ! آره ، البد همونا دست و بالتو بند » 

 «اردی متلک نگو که میترسم یه چیزی بگم اوقاتت تلخ بشه ! » 

 «اون روز که برای اولین بار با اون مرتیکه دیدمت ، به حال سکته افتادم . » 

شانت میتونستی زودتر بیای سراغم ... تو حتی یه تلفن به من نزدی بپرسی کجا هستم ، مرده م یا زنده م ! تو کسر » 

میشد بگی اومدی سراغم . کار از کار گذشت وحاالم داری دعوا میکنی که چرا چنین و چنان شد ! اردشیر ، گذشته ها 
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گذشته ... حرفاتو زدی ، خب منم خیلی حرفا دارم که بموقع میزنم و میفهمی یه کم از تقصیرها هم به گردن خودت 

 «بوده ! 

تن تو فقط به یه دلیل بود ... نمیخواستی زنم بشی . روت نمیشد مستقیم بگی ، رف» اردشیر یکباره بلند شد و نشست . 

جا خالی کردی و رفتی و خیلی بدتر شد ! منم برای کسی که دوستم نداره ، تره خرد نمیکنم . اومدم اونجا ، یعنی تو 

نی چیه ؟ خریت کردم که انگلیس کار داشتم ، خواستم از کارات سر دربیارم و بفهمم چه کار میکنی ! اصال میدو

 «اومدم با شوهرت دیدمت ! خواستم ازت دل بکنم ! 

 «پس اومدی که فراموشم کنی ! باید حدس میزدم این قایم موشک بازی برای چیه ! » 

خودتو به اون راه نزن ، خیال میکنی نمیفهمم که داری خودتو لوس میکنی ! » اردشیر مچ دستم را محکم گرفت . 

 «ند لحظه پیش خواهش کردم پیشم بمون ! یادت رفته چ

اوه ... چه افتخار بزرگی ! بعد از یک عمر که ادعای عشق و عاشقی داشتیم و جونمون برای هم در میرفت ، » 

پروفسور یه کلمه از دهنش پرید و گفت بمون ! به جون تو همین یه کلمه ، منو به اوج آسمونا برد ! تو همیشه منو 

ی . موقع رفتن کاری کردی که هرکی جای من بود دیگه اسمتو نمی آورد . ضربه ای که به سرگردون نگه داشت

 «احساسم زدی ، از کاری که من کردم صد برابر بدتر بود ! 

داری تند میری غزل ، شلوغش نکن . تو زن حسودی هستی . من هیچ ضربه ای به تو نزدم . خودتم میدونی که به » 

 «م نبود ! جز تو هیچ زنی تو زندگی

 «اردشیر ، حاال که همه چیز گذشته و تموم شده ، یه کم با من رو راست باش ! » 

متوجه هستی که داری به من توهین میکنی ؟ یه کاری نکن که منم بشم » رنگ صورت اردشیر از شرم سرخ شد . 

 «مثل مردای متعصب دیوونه و به تو انگ بی ناموسی بچسبونم ! 

اگه تا صبح قیامت با هم حرف :» ای نداشت . درحالیکه از عصبانیت داشتم پس می افتادم ، گفتم  ادامه بحث فایده

بزنیم ، به نتیجه نمیرسیم ؛ چون من حرف خودمو میزنم و تو هم جواب خودتو میدی . پس بهتره سکوت کنیم و این 

 «قدر سوهان به روح هدیگه نکشیم . 

ال سرش کشید . دلم نمی آمد اذیتش کنم ، آنقدر دلخور بود که با یک تلنگر اردشیر دراز کشید و مالفه را تا با

کوچک دوباره از کوره در میرفت و درست نبود در وضعین آن روز زیاد سر به سرش بگذارم . از روی مالفه به 

 «چای میخوری ؟ » صورتش دست کشیدم . 

 «کوفت میخورم ! » 

 «مگه تو بچه ای اردشیر ؟ مهم اینه که هنوز هم همدیگه رو دوست داریم . لجبازی بسه ! » مالفه را کنار زدم . 

 «از جانب منم حرف میزنی ؟ » دوباره که نگاهمان به هم گره خورد ، آرام تر شده بود . 

اگه دوستم نداشتی که این قدر اذیتم نمیکردی ! همیشه کارات غیر از دیگران بود ، هیچ فرقی با گذشته نکردی . » 

 «ادته که عین زندان بان شکنجه ام میدادی و من سر به زیر هم دستورهاتو مو به مو انجام میدادم ؟! ی

 «عوضش تو هم دل بدبخت منو زندانی کرده بودی که جرات نداشتم دست از پا خطا کنم ! » 

ور از چشم من انجام بدی حاال چی ؟ یه مدت که نبودم حالت جا اومد ؟ تونستی کارهای خالفی رو که آرزو داشتی د» 

 «، عملی کنی ! 

 «دستت درد نکنه ! حاال دیگه من خالفکارم ؟ خیال میکنی از تو میترسیدم ؟ » 
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 «نه ، دوستم داشتی ! » 

 «آره ، اونقدر خرم که هنوزم میخوامت ! » 

 «اردشیر ، باور کن منم به قدری دوستت دارم که حاضرم تا اون سر دنیا دنبالت بیام !» 

 «اما من خیلی چیزا رو نمیتونم فراموش کنم . » 

فرق من و تو همنیه دیگه ... من با گذشتم و تو کینه توز . اردی ، ما همدیگه رو داریم ، اگه یه وقت تو دوران » 

 ! « جوونی به دستور پدرامون با هم میپلکیدیم ، حاال دیگه با چشم باز میتونیم عاشق هم باشیم ! این یعنی خوشبختی

 «شاید نشه اسمشو خوشبختی گذاشت . هر رشته پاره شده که گره بخوره ، ممکنه یه روزی دوباره پاره بشه ! » 

 «پس اطمینانی به زندگی با من نداری ؟ » 

نمیتونم خوشبین باشم . زخمی که تو به دل من زدی ، هنوز جاش خوب نشده و میسوزه ... ناسوره ... دست بهش » 

 «ن میاد ... میفهمی چی میگم ؟ من دیگه آدم بشو نیستم ! بخوره ، خو

به خودم جرات دادم و دستش را گرفتم ؛ شاید از لمس انگشتانم عشق سوزان گذشته به دلش باز گردد . مدتهای 

مدید از آن حس لطیف و دوست داشتنی محروم بودم و لمس نوک انگشتان گرمش همچون نوشیدن آب حیات ، 

 «چقدر داغی ، بمیرم الهی ! :» . اردشیر چشمهایش را بسته بود . گفتم  زندگی بخش بود

 «یه کم بگذره ، فشار خونم هم باال میره ... حرفای تو از تب چهل و دو درجه هم کشنده تره ! » 

 «حاال چرا چشماتو بستی ؟ » 

م آشتی کردن با او مثل گذشته انگار نفسش تنگ شده بود . دستهایش را از میان دو دستم بیرون کشید ، فهمید

 «ساعت چنده ؟ امروز هزارتا کار داشتم ؟ :» سخت است . پرسید 

 «داری از تب میسوزی ، اونوقت به فکر کار هستی ؟ » 

 «مسئولیتم زیاده » 

 «جونت که عزیزتره ... تعهد ندادی که در هر وضعیتی کار کنی ! » 

م . صورتش قرمز رنگ و چشمهایش همچون کاسه خون بود . به کف بلند شد نشست . کم کم داشتم نگران میشد

 «بیشتر از همه ، به وجدانم متعهدم . میدونی تعهد یعنی چی ؟ :» دستهایش نگاه کرد و گفت 

به سمت پنجره رفتم . سوز و سرمای زمستان از پشت شیشه تو میزد . پرده ها را انداختم . با اینکه هر دو پزشک 

بیماری برایمان اهمیتی نداشت ، دلم نمی آمد بپرسم علت تب کردنش چیست . وقتی برگشتم ، دیدم  بودیم و درد و

اردشیر ، از این به بعد به من هم متعهدی . باید کارتو کم کنی که بتونیم ، مثل گذشته ، بیشتر » دارد نگاهم میکند . 

 «همدیگه رو ببینیم . 

 «ردی خانوم دکتر ! هنوز مفهوم کار رو نفهمیدی و درک نک» 
 

 

همیشه من آدم کله پوکی بودم و جنابعالی عقل کل ! خب ، قبول دارم که درجه پزشکیت اون قدر باال رفته که ·  » 

رغبت نمیکنی به زیر پات نگاه کنی ، اما اونقدرها هم که خیال میکنی نادون نیستم . کار ، همه زندگی آدما نیست . 

باید ال به الی فعالیتهای اجتماعی گنجوند که زندگی خشک و خسته کننده نشه . اردشیر ، جنبه های دیگه ای رو هم 

من هنوز زنده ام ، قلب دارم ، روح دارم ، عاطفه دارم ، دلم پر میزنه واسه همون دل تپیدنهای دوره نوجوونیمون که 
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خیال میکنی یه خانوم دکتر یا آقای  وقتی به هم نزدیک میشدیم ، گر میگرفتم و پر پر میزدم که نگاهم کنی ! تو

 «دکتر متعهد نباید به فکر زندگی خصوصی و احساسات طبیعی خودش باشه ؟ 

اردشیر با خونسردی دست به کشوی میز کنار تختش برد و مقداری دارو بر روی میز گذاشت . طرز نگاه کردنش 

ای رنگ وارنگ را از شیشه های مختلف درآورد و برایم آشنا نبود و نمیتوانستم بفهمم در ذهنش چه میگذرد . قرصه

غزل ، کار من با کار تو فرق داره . من تو راهی قدم گذاشتم که برگشتی نداره ... باید تا » بر روی میز ریخت . 

 «آخرش برم و به نتیجه برسم . 

 «یعنی چی ؟ خب ، توضیح بده منم بفهمم چه کار میکنی ! » 

 «تو به فکر زندگی خودت باش و منو از این مقوله حذف کن . به اونجاش هم میرسیم . » 

داری لجمو در میاری پروفسور ! خب ، زندگی » قرصها را که با یک لیوان آب فرو داد ، چند بار سرفه کرد . گفتم : 

 «جناب عالی فقط شکم پاره کردن و بخیه زدنه ؟ یه پزشک فقط باید به فکر مریضاش باشه ؟ 

لم نکنی بری تا یه راه دیگه برای زندگیمون انتخاب کنم . من راهمو از راه دیگران جدا کردم ؛ چون میخواستی و» 

نمیخواستم بالیی که تو سرم آوردی ، تو زندگیم تکرار بشه . زندگی مجردی رو انتخاب کردم که مجبور نباشم 

 «درمورد کارم به کسی توضیح بدم . 

 «که با تو باشم . مجبوری دوباره راهتو عوض کنی ؛ وگرنه ...  اما اردشیر ، من برگشتم ، اومدم» 

 «وگرنه چی ؟ ولم میکنی و میری ؟ خب ، اینکه تازگی نداره ! » 

از حرص و جوشی که میخوردم همه بدنم خیس عرق شده بود . از پس زبانش هیچ وقت بر نیامده بودم . او آنقدر 

نمیتوانستم به دلش راه پیدا کنم ؛ اما حتی از نگاه کردن به آنهمه غرور شاکی بود که با یک بار دو بار گفت و گو 

پوشالی و کاذبش لذت میبردم . او اسطوره مردی و مردانگی بود . از نظر من ، حتی در آن وضعیت بی نظیر و پیش 

نگاه میکردم  بینی ناپذیر هم هیجان خاصی به زندگی سرد و کسل کننده ام میداد . داشتم به چشمهای قرمز رنگش

میرم یه دوش بگیرم . دوست ندارم حاال که پیشمی این قدر بی حال و عصبی باشم . غزل ، » که لبخند تلخی زد . 

 «حرفای امروزمو زیاد هم جدی نگیر ... فکر کن دارم هذیون میگم . از یه گوش بگیر ، از گوش دیگه ت در کن ! 

جواب منو ندادی . حرفات شبیه به هذیون نیست ، همه » ابلش ایستادم از تخت که داشت پایین می آمد ، رفتم در مق

 «شونو جدی میگیرم که تکلیفم روشن بشه . 

خب ، چه جوابی موافق طبعته ؟ میدونم هر چی بگم ناراحت میشی . تقصیر تو نیس » پس از مدتها لبخند شیرینی زد . 

 «، تقصیر هر دو مونه . 

 «و میخوام اذیتت کنم !  تو خیال میکنی من لجبازم» 

آره عزیز دلم ، هر دومون لجبازیم و بعد از مدتها که چشممون به هم افتاده ، دلمون میخواد همدیگه رو بچزونیم . » 

اما من صفحه رو عوض میکنم . نمیتونی از چنگم قسر در بری ! یه کاری میکنم که دیگه هوس اذیت کردن من به 

 «سرت نزنه ! 

حث کردنمون مثل همیشه بی فایده س ، دلم میخواد یه روز که سر حالی همه حرفامونو به هم بزنیم و با اینکه ب» 

 «بقچه دلخوریامونو واسه همیشه گره بزنیم بندازیم تو چاه زمان . 

برای تو ماستمالی کردن و ماله کشیدن راحته عزیزم . اما من آدم موشکافی هستم ... میشناسیم که ، هیچ وقت » 

 «چی رو تو زندگیم سرسری نگرفتم که از مسئله به این مهمی بی خیال بگذرم ! هی
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زنگ تفریح ! یه تنفس کوتاه که هر دومون حرفامونو تو » کم کم داشتم عصبی میشدم که لبخند دیگری زد . 

 «مغزمون مرور کنیم ... موافقی ؟ 

 «گازش نگیر ، حیفه زخم بشه ! » چنان لبم را گزیدم که دردم اومد . اردشیر قاه قاه خندید . 

 «اردشیر تو داری منو میکشی ! » 

هنوز که حرفی نزدم ! من حتی یه تلنگر ناقابل هم به روحت نزدم . جسمت که هیچ ... دست بهت نزدم که پاک و » 

ی چه حالی داشته مطهر واسه خودم بمونی ؛ اما یه از خدا بیخبر یهو از راه رسید و از من دزدیدت . خب ، انتظار دار

 «باشم ؟ 

 «میخوای همین طوری ادامه بدی ؟ تا کی زخم زبون ؟ تا کی اوقات تلخی ؟ » 

میرم یه دوش میگیرم خلقم بهتر میشه . نا سالمتی بعد پنج سال به یاد من افتادی و اومدی پهلوم ، نباید به این » 

 «قضیه مهم بی اعتنا باشم . 

 «لیفمو باهات روشن کنم . من دوست ندارم این رابطه مسخره لنگ در هوا بمونه ! برو دوش بگیر برگرد تا تک» 

 «کدوم رابطه ؟ » حالت عصبی ام او را هم بر آشفته کرد . به صدای بلند فریاد زد : 

م نفسم در سینه سنگینی میکرد . همیشه جلوی او کم آورده بودم ؛ اما پس از زجری که از دوری او و یکی دو ماه چش

» انتظاری شبانه روزی کشیده بودم ، انتظار رفتار بهتری از جانب او داشتم . بغضم گرفت و صدایم گره دار شد . 

خیلی احمقم که به عشق و عاشقی گذشته امید داشتم . تو اون اردشیری که میشناختم نیستی و نمیتونی دوستم داشته 

بودم و تو فقط به فکر درس خوندن و کسب علم بودی ! حاال باشی . همه اون سالهای خوب هم در واقع من عاشق تو 

هم بیخود دارم خودمو خسته میکنم . به نظر من ، خودت هم نمیدونی چی میگی و چی میخوای . هر لحظه یه حرفی 

میزنی و سرگردونم میکنی ! خب ، برو حموم دوش بگیر که حالت بهتر بشه ، منم میرم که برگردی و استراحت کنی 

دا صبح ، تازه نفس و سر حال بری تو اتاق عمل بیمارستان ! زندگی تو و مسیرت با من فرق داره . انتظار ندارم و فر

 «راهتو به خاطر من عوض کنی عزیزم ! 

کجا داری » رفتم پالتو پوشیدم و کیفم را برداشتم . اردشیر که گیج و مات به حرکاتم چشم دوخته بود ، پرسید : 

 «که یه کم تحمل کن برم دوش بگیرم و برگردم ببینم چه خاکی باید تو سرمون بریزم !  میری غزل ؟ گفتم

 «خاک ؟ یعنی حرف زدن با من اینقدر آزارت میده اردشیر ؟ » 

 «به نظرت با این وضعیت میتونیم دوباره ... » 

وقتی به صورت تبدارش خیره  دلم داشت میترکید . پای رفتن نداشتم و تظاهر میکردم دل کندن از او آسان است .

شدم ، دلم ضعف رفت . دست به روی پیشانی اش گذاشتم . با دستهای داغش دستم را از روی پیشنای اش به سمت 

 «ادا در نیار ، بمون تا برم و بیام ... دو سه دقیقه به من احمق فرصت بده ! » لبهاش برد و بوسید . 

 «موم نمون ، ممکنه سرما بخوری . میرم برات آبمیوه میگیرم . زیاد تو ح» 

 «یه امشبو پیشم بمون ... فوقش با هم دعوامون میشه دیگه ! اینم که تازگی نداره ! » 

 «میخوام بمونی ، میفهمی چی میگم دختر عمو ؟! » بی قرارش بودم . لبخندم را با لبخند پاسخ داد . 

 «هر چی میگذره شهرام حساس تر میشه !  جواب پسر عموتو خودت میدی ؟ هردومونو دار میزنه !» 

حق داره ... منم جای شهرام بودم ، اجازه نمیدادم شب تو خونه یه گردن کلفت عزب بمونی ، بخصوص که پدر و » 

 «مادر طرف هم نباشن و خالصه ... چه خواهد شد ! 
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یادته اون شبا که درس میخوندی و سرتو  خوبه که شبانه روز کنار هم بودیم و هیچ اتفاقی بینمون نیفتاد !» خندیدم . 

 «از تو کتاب باال نمی آوردی که حتی یه نیم نگاه به دختر عموت بندازی نامرد ؟ 

وضعیت اون موقع فرق داشت . خب ، داداشات هم خیالشون راحت » اردشیر عقب عقب رفت تا به دیوار چسبید . 

گذاشتن . حاال دیگه شهرام عقل رس شده و غیرتش گل کرده ! ... بود که اون جور راحت و آسوده ما رو با هم تنها می

» 

:» وقتی نگاهمان به هم افتاد ، صورت خندانش تغییر حالت داد . در نگاهش رازی نگران کننده موج میزد . گفتم 

 ! « میخوای بگی خطرناک شدی پروفسور ؟ چند دقیقه پیش بود که شعار میدادی و صداتو واسه م کلفت کرده بودی

پاسخ پرسشم را نداد . همچنان که داشت نگاهم میکرد ، رنگ صورتش کم کم پرید و مهتابی شد . همان لحظه 

 .«شهرامه » صدای زنگ تلفن همراهم آمد . در کیفم را باز کردم و گفتم : 

میکشید که مجبور به محض آنکه دکمه تلفن را فشار دادم ، صدای داد و هوار شهرام در اتاق پیچید . آن قدر داد 

 شدم گوشی را با فاصله ای از ...

 

گوشم نگه دارم صورت اردشیر تغییر رنگ داد سرخ شد و با چهره ای درهم جلو امد گوشی را از دستم گرفت و ·  

 فریاد زد: چته شهرام؟

 بشو می دمشهرام آنقدر بلند حرف می زد که صدایش تا ته اتاق می رفت آهسته گفتم عصبانی نشو اردشر جوا

 اردشیر گوشی را محکم دردستش گرفته بود شهرام به جای داد کیدن یه دیقه خفه و نفس بکش بگو چه مرگته

 گوشی غزل دست تو چی کار می کنه

 از بس که داد کشیدی گوشی رو از دستش گرفتم

 خب کجایین

 واب پس بدممریضم خبر مرگم تمرگیدم تو خونه که مثال استراحت کنم به تو هم باید ج

 غزل باید جواب بده که از صبح غیبش زدو همه مون داریم در به در دنبالش می گردیم تو بودی دواپس نمی شدی

 جون می کندی زودتر زنگ بزنی

 اونوظیفه نداره به خونواده خبر بده کجاس؟

 خیر وظیفه نداره به تئ جواب پس بده

 انگار یه چیزیت می شه ها هر چی هیچی نمی گم

 شهرام یه بار دیگه سر غزل داد بکشی با خودم طرفی روشن شد؟

 نمی فهمم به تو چه مربوطه که تو کار ما دخالت می کنی؟

اردشیر شرشر عرق می ریخت و از ن دفاع می کرد مات و مبهو نگاهش کردم و یاد چند لحظه پیش افتاده بودم که 

ها خسته شدم به زور گوشی را »ردن حرف های بی معنی بین آخودش آن طور سرم داد کشیده بود و از رد و بدل ک

 از دستش گرفتم و غر غر کنان گفتم ک همه تون مث هم هستین یکی از یکی اتیشی تر!

 به شهرام گفتم : دندون رو **** بگذار یه ساعت دیگه می ام خونه صبح شاهین منو دید گفت اردشیر مریضه.

شاهین هم آدمه زود پاشو بیا خونه که هوا داره سرد میشه افتاب بپره یخ بندون شهرام مهلت نمی داد حرف بزنم : 

 می شه می خوای خودم میام دنبالت؟
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 حواست پاک پرته داداش! از کدوم آفتاب حرف می زنی؟

 تتو حواست پرته صبح برف می اومد اما االنسرتو از تو اتاق بیرون کنی افتابو می بینی

شدم شهرام حق داشت ذهنم آنقدردرگیر گفت گو با اردشیر بود که از پشت شیشه آفتاب  از خجالت داشتم آب می

 را نمیدیدم

ناخودآگاه چشمم به چشم های اردشیزرافتاد وتلفنم راخاموش کردم او آن قدر عصبانی بودکه می ترسیدم بپرسم 

می شد و لب پایین اش رامی گزید چی شده است به سختی لبهایش راروی هم فشار داد و مثل گذشته ها که عصبانی 

 در حال جویدن لب پایین اش بود که پرسیدم : چرا ایم طوری نگاهم می کنی؟

صدای ساییده شدن دندان هایش شنیده می شد حق نداری بری غزل باید اینجا بمونی شهرام کی باشه که تو کارمن 

 و تودخالت کنه

 واپسم باشهیادت رفته که چنددقیقه پیش بهش حق می دادی دل

 نمی دونم چمه راست می گی هر لحظه یه سازی می زنم

 که منم برات خوش رقصی کنم تا ببینم کی دست از لج بازی ها بر می داری و آروم می شی

 به این زودی منتظر نباش دس از سرت بردارم

 الی؟کینه توز واقعا دلت می خواد پیشت باشم یا فقط می خوای پوزه ی شهرامو به خاک بم

نگاه شیطنت آمیزش سر و صورتم دور زد در همه لحظاتی که در گذشته با هم تنها بودیم آن طور نگاهم نکرده بود 

یک لحظه از حالتی که داشت چندشم شد لبخندی پر معنی و مشمئز کننده زد و پرسید : خودت چی ؟ دلت می خواد 

 دت بیچاره اش کرده!مصاحب یه مرد مریض غرغروی لجباز دلشکسته باشی که کمبو

تو کمبود محبت و دلشکستگی ؟ اصال تو کتم نمی ره حتی به من فکر کنی یه اشاره ی ابروی نازنینت صدتا پرستار و 

 در جا می کشه

 بازم متلک بارم کن همه دنیا یه طرف دختر عموی عزیزم یه طرف!

ارانه اش چند بار از سر تا پایم جا به جا شد آرام بر روی تخت نشسته و به بالش بزرگی پشت داده بود نگاه خرید

 خندید و گفتک چه جوری میخوای این همه آزار و اذیت رو از دلم بیرون بیاری ؟

فقط می تونم مثل گذشته عاشقت باشم همین برای کسی که دلش برای هیچ کس نپتپیده کاالی ارزشمندیه که فقط 

 متعلق به توئه

 خرم کنی انگار که هیچ کس سایه تون دیده! خوب بلدی با کلمات بازی کنی و

جا خوردم او مثل کاالی دست دوم نگاهم می کرد و من از آن همه غرور بی معنا کالفه بودم باور نمی کردم ارزشم 

برای او تااین حد پایین آمده باشد توهینش رانادیده گرفتم و سعی کردم برخودم مسلط باشم گفتم اگر قول بدی 

ن هم نکنی اینجا بمونم اردیر من ازتانتظاری ندارم برخورد خوبی با من داشته باشی اما به حرمت غر نزی و توهی

 ارتباط احساسی گذشته مون خواهش می کنم یه خورده مواظب رفتار و گفتارت باش!

 ناگهان بلند شد نشست و پرسید: پی گفتم که بهت برخورد؟

ار داد : اصالً حالم خوب نیست این لعنتی درست باید مروز بیاد سرش امگار گیج رفت با دو دست شقیقه اش رافش

 سراغم!

 نکنه میگرن داری؟
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 مهم نیس .. قول بده زخم زبون گذشته ها رو نزنی و دلمو نشکونی که یه خرده حالم جا بیاد!

کنم که یه کم  خندیدم: ببین کی داره نصیحتم میکنه بهگذشته ها بر نگردم اردشیر من یک ساعته دارم تحملت می

دلت به رحم بیاد تو به من توهین کردی می فهمی چیمی گم ؟ دلم خوش یود که با یه آدم روشنفکر تحصیل کرده 

 زیر یه سقفم!

 خب که چی؟ انتظار داری خیلی خونسرد باشم ؟ غزل خب منم آدمم!

 

مزید اطالع جنابعالی بگنم که من فقط من آدم نیستم که مثل جنس دست دوم می خوای به نصف قیمت بخریم ! برای 

 اون دختر دست پا چلفتی چند سال پیش نیستم که تو سرم بزنی و قربون صدقه ات برم!

 اردشیر دست پاچه شد و با عصبانیت گفت: خیلی وقیحشدی غزل؟

معلوم هس چی می گی ؟ این همه سال از دستت حرص خوردم بس نیست؟ تو امشب پیش من می مونی... هر قدر 

 دلم بخواد بهت غر می زنم حرف زیادی بزنی پوستتو غلفتی می کنم

که این طور ..... وحشی هم که شدی متأسفم اردشیر تو به ندازه ی کافی خردم کردی حرف آخرتو بزن و دس از 

 سرم بردار!

  می دارم آرام بلند شد و مقابلم ایستاد و به چشمانم خیره شد هر وقت که درد دالمو کردم دست از سرت بر

 حاال جالبه با این حال مریضت سوهان به روح همدیگه بکشیم

با قدم های بلند دور تا دور اتاق بهراه افتاد سرش را به این سوو آن سو تکان تکان داد و نفس عمیقی کشید: چاره 

 رمای نداری غزل خودت شروع کردی باید تا آخرشو هم تحمل کنی اون قدر بهم زخم زبونزدی که مجبو

 

 

نمی کردم که ان طور روحم را بشکند و اسوده اما من به کمترین ابراز محبتش نیز قانع بودم. هرگز تصورش را هم ·  

همچنان به من نگاه می کرد و من تکلیف خودم را نمی دانستم. سکوت را شکستم. بنشیند نگاهم کند. اردشیر 

دلش به خودش لعنت می فرسته که به من زنگ زد! البد تو  اعصاب شقایقو خرد کردیم! طفلک با این همه درس،"

که بینمون رد و بدل شد هم خجالت می کشم. احساس می کنم آبروم برای همیشه از دست باورکن حتی از حرفا یی 

  "رفته ! 

دوستش که با می گم بره خونه "ارد شیر بلند شد و آمد مقابلم ایستاد. موهای جلوی پیشانی اش راکنار زد و گفت: 

 "خیال راحت حرفا مونو با هم تموم کنیم. 

  "تو این خونه نگهم داری.چی می گی اردی؟ سر من داره منفجر می شه... حتی یه لحظه هم نمی تونی "

نگاههایی می کردکه تاب مقاومت در مقابلش را لحظه ای به هم خیره شدیم. ارد شیر تغییر چهره داده بود. از أن 

 پیش برگردم و فاضالب چاه تو بریزم بداخالقیامو بگیرم، دوش حموم برم خوام می ساعته یک"اهسته گفت: نداشتم،

  ...بگم رفت یادم که کردم پرچونگی قدر اون اما تو؛

 "خیلی خاطر تو می خوام غزل، دلم برات یه ذره شده بود!

، هر دقیقه یه بامبولی سرم دربیار! اصأل تو از چون اردشیر، خجالت نکش "اشکم نزدیک بود جاری شود که گفتم: 

 "من چی می خوای؟ این همه حرف نامربوط بارم کردی و حاال دم رفتن ،...
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اگه دوستت نداشتم "دو دستش را به چهارچوب درگذاشت و صورتش را تا آنجا که می شد به صورتم نزدیک کرد:

 "سالو هم که ازگل باالتر بهت نمی گفتم، یه جا در آوردم!  که این قدر سربه سرت نمی ذاشتم. تالفی اون همه

 "اردشیر، بذار برم، این قدر با احساسات من بازی نکن! به خدا طاقت این هم توهین و تحقیر رو ندارم! "

برگرد، پالتوتودربیار، خود تم لوس نکن که اصأل حال و حوصله چک و چونه زدن ندارم! هرچی حرف زدیم بسه... "

 "اال وقت عمله !.. ح

پناه بر خدا! اصأل معلوم هس چی می گی؟ من باید برم خونه، هوا داره تاریک می شه، تو هم که هنوز تب داری و "

 "بهتره برم تا استراحت کنی !. 

 "نیومده!ناز نکن غزل، برگرد برو روی تخت بشین تا اون روی سگم باال "

می خوام ببینم رنگ دیگه ای مونده که نشونم خوشایند و حرف مفت شنیدم، تو این چند ساعت هزار جور رفتار نا"

 "هنوز اون روی سگمو ندیدی! باید تحملم کنی غزل!""نداده باشی؟ 

بینمون تموم بشه تا بفهمم خوشبختی و راحتی یه عمره دارم تحملت می کنم، دیگه خسته شدم!. می خوام همه چی "

ی هم پیچیدیم، هنوزم سر مون جای اولمونه!. حیف از وقت! از اولش هم نمی تونستیم با خیال چیه!این همه به پر و پا

  !«هم دوکلمه حرف بزنیم. ما اصأل با هم درگیر نشده بودیم که خودمونو محک بزنیم 

حاال خود تو محک زدی؟ "جانم می زد. ارد شیر با دو انگشتش، موهایم را به پشت گوشم زد. نگاهش اتش به 

 "برای بودن با تو انرژی دارم.یدی؟ من که نبریدم. یه عمر بر

 ".بگو برای دعواکردن!"

 "برای دوست داشتن، برای پرپر زدن، برای له شدن زیر بار نگاه قشنگ تو!"

سرحال نیستم؟ وگرنه بهت می فهموندم تا چه حیف که "دستم را آهسته گرفت وکشید. در اتاق را پشت سرم بست. 

 "ت دارم! حد دوست

 "اردشیر، خواهش کی کنم خَرَم نکن!"

باورکن نمی خواستم ناراحتت کنم. دلم گرفته بود. تو نمی فهمی خرد شدن یه مرد یعنی چی!آخه زنی و مردارو  "

 "نمی شناسی !

بالش تا خواستم از در بیرون بروم،کیفم راگرفت و برد انداخت داخل کمد، درش را قفل کرد وکلیدش را به زیر 

 اصأل حموم بی حموم... من حالم خوبه، تو ،"گذاشت، سپس بر روی تخت نشست و نفس عمیق کشید. 

 "هم دیگه نمی تونی بری!

لب تخت نشستم. ترس و واهمه بی دلیلی فکرم را آشفته کرده بود. به او نگا؟کردم. یک دنیا حرف در چشمهای 

دشیر چرا آزارم میدی؟ چرا خیال می کنی باید تحملت کنم ؟ دار"جذابش موج می زدکه معانی مختلفی داشت. 

 "دلم اند اختی، به این راحتی خاموش نمی شه!نمی خوام راحت از قضیه بگذرم. نمی تونم غزل، اتیشی که تو توی ""

رافعه خیله خب، معذرت می خوام. شتباه از من بود. یه کم مهربون باش هزیزم، به خدا دنیا ارزش این همه دعوا م"

 "رو نداره! 

 "سعی می کنم ببخشمت "

مثل همیشه هم دلمو می شکنی، هم می خوای بمونم. با دست پس می زنی، با پات پیش می کشی. خب، بذار ببینم "

 "تبت پایین اومد. پروفسور؟



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –از تو بعد 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 8 4  

 

 "چی شده شقایق ؟ "پرسید: دستم بر روی پیشانی اش بودکه شقایق چند ضربه به در زد. ارد شیر 

 "داداش تلفن اتاقت وصل نیست؟"

 "شهرام پشت خطه.""خبر مرگم یه روز خواستم استراحت کنم ! "

احساس خفگی می کردم. در تنگنای عجیبی از روی تخت بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. دلم آتش گرفته بود و 

سوخت که در فتادم و دلم به حال خودم حرفهای چند لحضه پیش که بینمان رد و بدل شد اکرفتار شده بودم. به یاد 

نهایت همه دیوارهای تقصیر بر سر خودم خراب شد و ارد شیر با زرنگی طوری زیر فشار قرارم دادکه مجبور شدم از 

او پوزش بخواهم. به خودم و ساده لوحی احمقانه ام لعت فرستادم. خدا خدا کردم اتغاقی بینمأن نیفتد و به خانه 

ارد شیر ن رضایت او می رفتم، دلش می شکست و اگر می ماندم، باید به میل او رفتار می کردم. برگردم. اگر بدو

آره، فرصت خوبی بود که با غزل حرفامونو بزنیم. می دونی که گرفتاریم "داشت با شهر ام آرام آرام حرف می زد. 

که دیگه بچه نیس. تو داری به من توهین  زیاده و هم وقت سر خاروندن ندارم... شهرام، این حرفا از تو بعیده، غزل

 "می کنی بچه مواظب حرف زدنت باش! خانجونو بهانه نکن، بترک بگو مرخوام لجبازی کنم!...

بدون خداحانظرگوشی را گذاشت. سکوت فضای اتاق را سهگین کرده بود. تا وقتی حرف می زدیم و دعوا می 

ه ای که او سکوت کرد و من نیز حرفی برای گفتن نداشتم، دلهره کردیم، امنیت روحی بیشتری داشتم: اما از لحظ

 "شهرام چی گفت؟"پیدا کردم. برای اینکه سکوت بشکد پرسیدم: 

 "زر مفت زد. مرتیکه برای من غیرتی شده!"

آرام به او نزدیک شدم و دست به زیر، بالشی بردم تاکلیدکمد را بردارم که مچ دستم را محکم گرفت. صورتش با 

کرد. کمترین فاصله به من نزدیک بود. هرم نفسهای گرم وگرگرفته اش که نه از تب، بلکه از هیجان بود،کالفه ام 

 "ستمو ول کن اردی!"آهسته گفتم: 

 "نترس عزیزم، مرضم واگیر نداره!"

صرار می کنی دعوا می کنی، یه لحنه هم ااردشیر، شوخی هم حدی داره... اصأل معلوم هس چته؟ یه لحظه باهام "

 "بمونم، حاال هم که مچموگرفتی و نمی زاری برم!

ادامه بده... بگوکه ازم می ترسی! خب، از جی اردشیر میترسی!. تو منو نمی شناسی؟ به من اعتماد نداری؟ به قول "

  «پدرامون، عقد ما دو تا رو اسمونا بستن.... یادت رفته ؟

 اردشیر، کن ولم"صورتم جمع شده است،گفتم: بدنم در زیر پوست آنقدر عصبانی شدم که حس کردم همه خونی 

 فرق باکثافتکاری داشن دوست حساب گم؟ می چی فهمی می قایلم، خاصی احترام تو برای من! نیست قشنگی شوخی

  «:داره

سخ شده ها، صورت او سرخ و برافروخته شد مچ دستم را رهاکرد.کلید را از زیر بالش او بیرون کشیدم؛ اما همچون م

بر روی بر روی تخت درکنارش خشکم زد. نه پای رفتن و ترک کردنش را داشتم، نه می تو انستم بمانم و پا 

 باورهای برحق خودم بگذارم..همهذرات وجودم او را می طلبید.

 "صورت من نزدی!یه عمر در کنار هم بودیم و تو حتی انگشت به دست و اردشیر ما  "گفتم: 

آغوش بکر و دست  "را به لبهایم دوخت. خشکیده اش به سختی باز شد و نگاه ویرانگر محورکننده اش لبهای 

نخورده تو، اون قدر برام مقدس بودکه دلم نمی اومد تا پیش از شب زفافمون بهت دست بزنم، ولی منم آدمم، آهن 

 "که نیستم غزل؛ حس دارم، مَردَم، احتیاج به خیلی چیزا دارم!..
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شه گرفتم. ذهنم داشت ازکار می افتاد. چند بار در دل از خودم پرسیدم، داره ازم تعریف میکند یا بازم می خواد رع

 تحقیرم کنه!

تکلیف منو روشن کن غزل... پیشم می مونی؟ قول " 1پاک گیج حرکاتش شده بودم که بلند شد نشست وگفت: 

بیفته، ازت جدا بودم و نمی دونم چه اتفاقی ممکنه بینمون  نمیدم اذیتت نکنم، پیغمبر زاده نیتسم، این مدت هم

 "خودت باید تصمیم بگیری! 

 "دلم می خواد بمونم؟ اما بهتره بذریمش برای یه روزکه حالت بهتره! "

 "خیال می کنئ اگه بمونی اتفاقی می افته؟ واقعأ از من می ترسی غزل؟ رنگ و روت بدجور پریده!"

 "سرت چی می گذره!شیر... تو داری داغونم می کنی!. نمی تونم بفهمم تو سرسام گرفتم ارد "

خودت راضی نباشی، هیچ اتفاقی بینمون نمی افته... امتحانت کردم... تا صد سال دیگه هم تا  "پلکهایش را ارام بست.

 «حاال می تونی بری!

برگشتم نگاهش کردم. حتی به احساس داشتم، نفسم تنگ شده بود. بلند شدم رفتم به سمت کمد. وقتی کیفم را بر

لحظه عاشقش بودم، یک لحظه دلم به حالش می سوخت و یک لحظه هم از او متنفر خودم هم اطمینان نداشتم. یک 

می شدم. حرکاتش در احساسم اثر مستقیم می گذاشت. او، درست مانند عروسک گردانی ماهر، همه نفسهای 

  داحساساتم را دردستش گرفته بو

  و هرطور دلش می خواست چپ و راستم می کرد.

 مهم برام. ایستم وامی هم ام شهر ولند غر پای بری، خواد نمی دلم که دونه می خدا"داشتم پالتو میپوشیدم که گفت:

  بمونی، اگه درضمن،! بمونی اینجا من زور به خوام نمی فقط! ده می نشون واکنشی چه و گه می چی نیس

  "م هیچ حرف ناجوری نزنم!.قول می د

مقابل نگاههای گرم و عطشناکش دشوار و قولی که می داد، خطرناک تر ازکشمکش داشتن با او بود. مقاومت در 

کالفه کننده بود. دلیل أن همه شور و اشتیاقم را نمی دانستم. ارتباط جسمی من و او، هیجان زدگی بیچاره کننده اش 

ی، پس از ساعتها دعوا کردن که به هیچ نتیجه امید وارکننده ای نرسیده بودیم، نه تنها در آن وضعیت نامناسب روح

دردی از هیچ کداممان دوا نمی کرد، بلکه مسکنی لحظه ای بود که عوارض جانبی شدیدی در پی داشت. خیلی راحت 

داشتم، هرگونه ارتباط جسمی را می تو انستم طبق شرایط مذهبی خاصی به او محرم شوم؛ اما با عشقی که از او در دل 

خیانت به احساسم می دانستم. تا روشن نشدن وضع باید صبوری به خرج می دادم و در مقابل او ایستادگی می کردم. 

ساختن با درد و رنج جدا یی از او بهتر از آن بود که افسار نیاز جسمی مان را به دست احساس دردکشیده می دادیم 

  رسشی و پاسخ تازه برای مان پیشی می آمد!صبح روز بعد، هزاران پ

 "واقعأ داری می ری؟"آمد.از نگاه گرم و دلنشینش دل کندم. به در نرسیده بودم که از تخت پایین 

خدا رو شکرکه تبت پایین اومده. قول بده به هیچی فکر نکنی تا "دستم راکه گرفت، بدنشر یخ کرده بود.گفتم:

می با هم بکنیم و به نتیجه برسیم. این رابطه برزخی داره داغونم می کنه. امشب، فرصت بعدی که گفت وگوی گر

اگه خو اب از سرت برید، یه کم به آ پنده مون فکرکن. اگه دیدن من زجرت میده، یا خیال می کنی مردم اون قدر 

  می کنم و بی کارن که کار و زناگیشونو ول کردن و تو نخ کارای ما هستن، خیلی راحت همه چی رو ول

 "برمی کردم انگلیس. اردشیر، اگه با تو نباشم ، از اینجا می رم!

 "نمی تونی از من بکیری. توکه اومده بودی بمونی، چی شد که منصرف شدی؟ هیچ بهانه ای ،"
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  "اومدم بمونم؟ اما اگه وجودم تورو آزار بده، برمی گردم. این طوری نمی تونم زندگی کنم !"

 "بتونیم، همدیگه رو تحمل می کنیمت موندن تو کشور خودته، به کار من کارنداشته باش، تا وقتی اگه قصد "

 "چرا از واژه تحمل استفاده می کنی؟ ما می تونیم با هم راحت باشیم! "

 "نمی دونم چرا نمی تونم آرا مشمو حفظ کنم. امیدوارم این حالت گذر باشه  "

قدرکا فی اذیت شدی. از قول من از شقایق خداحافظرکن و قول بده اگه حالت خوب می رم که استراحت کنی. به "

 "نبود، نری سرکار!

شقایقه، می فرستمش خونه دوستش که اگه مشکلت "داشتم به پاجره اتاق شقایق نگاه می کردم که او گفت: 

 "مزاحممون نشه!

من روبطمون سر جای اولشی برگشته.گرچه هنوزم نکات من مشکلی با دیگران ندارم... اتفاقأ دلم میخواد همه بفه"

مبهمی هس که هر دو مونو رنج می ده؛اما اگه خودمون بخوایم، می تونیم همدیگه رو دوست داشته باشیم. خب، چی 

 "می گی؟ من با علنی کردن همه جی موا فقم.

 جوابمو نمی دی؟"سکوت و بهت زدگی او دلم را به درد آورد. پرسیدم: 

 "جله نکن، فعأل زوده.دع "

 "پسرعمویعنی تو می خوای با من ارتباط مخفیانه داشته باشی؟ دستت درد نکنه "

 "شلوغش نکن غزل، برای یه مدت کوتاه..."

نمی تونم. بهتره فکر این کار مسخره رو از سرت بیرون کن. حتی از فکرکردن به این "حرفش را قطع کردم: 

من، خیلی بی انصافی اردشیر، اگه فکرکردی حاال که بیوه هستم، صیغه ت میشم و تو پیشنهاد هم شرم دارم. در ض

هم هر وتت که دلت خواست، مثل قاب دستمال پرتم می کنی تو سطل آشغال،کور خوندی! از هرچی مود مل توشه 

ین قدر نامردی می متفرم. دیگه حتی نمی حوام بهت فکرکنم! من احمقو بگوکه عاشقانه دوستت دارم و تو درباره م ا

 "کنی!

چهره او از شدت خشم یرخ و برافروخته شد. صورتم را در میان دستش محکم گرفت و به چشمهایم خیره شد. 

داری اشتباه می کنی! هرچی هیچی نمی گم، ول کن نیستی. خودت می بری و خودت هم می دوزی. اصأل فکر نمی "

ن حتی به اسم سینه هم فکر نکرده بودم!اصأل چرا خود تو این قدر کنی با حرفات داری تیشه به ریشه م می زنی! م

دست کم می گیری؟ خیال می کنی من آدمی هستم که به تو چنین توهین بزرگی بکنم؟ تو همسر ایده آل منی!. اگه 

تا آخر عمرت هم از شوهرت طالق نمی گرفتی، زن نمی گرفتم و منتظرت می موندم. اگه روزی حرمت تورو پایین 

 "بیارم، روم نمی شه تو چشمات نگاه کنم.

اردشیر، از دستت خسته شدم! یه لحظه عاشقی، یه لحظه شک می کنم که می خوای به من دست درازی کنی. یه "

لحظه می گی موقت با هم باشیم... تو بودی گیج نمی شدی؟ این طوری نمی تونیم به یک نقطه مشترک فکری 

ا توتع نداشته باش در ازای سایه تو، همه باورهامو زیر پا بذارم. نزار روحم به دست برسیم. من تو رو دوست دارم؟ ام

تو کشته بشه! تو جای بزرگی تو قلب من داری، حیفه با این سوء تفاهمهای مسخره این ارتباط احساسی لطیف و پاک 

  "رو به لجن بکشیم.

 "لطفی به من می کنی؟ یه"در حالی که ازغصه داشتم می مردم، وسایلم را برداشتم. 

 "آره... هرچی تو بخوای. "سر ارد شیر پایین بود. حالتش نشان می دادکه تا سرحد مرگ ناراحت است. 
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یه مدت سر اغمو نگیر، بذار تنها بمونم و فکرکنم. شاید حرفهای امروزمونو فراموش کنم و راحت تر بتونم تصمیم "

 "بگیرم...

ازت خواهش کردم امشب پیشم بمونی، که دست رد به سینه م زدی! خب، دیگه  هیچ کاری به کارت ندارم، ققط"

 "حرفی باهات ندارم، برو به سالمت

با حرفهای رد و بدل شده ای که هرگز تصورش را هم نمی کردم شهامت گفتنش را داشته باشم، ماندن درکنار او 

 "س بپوشم برسونمت.وایسا لبا"زجرم می داد. داشتم از در بیرون می رفتم که گفت: 

 "تو حالت خوب نیست، خودم راهو بلدم... می خوام یه کم راه برم و فکرکنم."

  در حالی که هردو پریشان بودیم و از نگاهمان غم می بارید، با هم خدااحأفظی کردیم.

 امشب،

  خاک از کدام میکده از اشک چشم من،

  فمناک می شود؟

  و جام چندمین،

 نثار ره خاک می شود؟از دست من 

  ای دوست،

  در دشتهای باز،

  اسب سپید خاطره ات را،

  هی کن

 اینجا

  تا چشم کار می کند، آواز بی بری ست.

 در دشت زندگی ما

  حتی ،

 حوا فریب دانه گندم

 نیست -

 من با کدام امید؟

 من بر کدام دشت بنازم؟

  مرغان خسته بال،

  لخو کرده با مال

 افسانه حیات نمی گویند

  و اهوان مانده به بند

 ازکس ره گریز نمی جویند

  هرچند

  یوار زانوان من اکنوند

  سدی ست
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  در پیش سیل حادثه؛ اما

 

  این سوی زانوان من از اشک چشمها سیلی ست سهمناک.

  این لحظه لحظه های مالل آور

  ترجیع بند یک نفس اضطرابهاست.

  افسانه ای ست آغاز

  انجام، قصه ای

  اینجا نگاه کن که نه اغازی،

  اینجا نگاه کن که نه انجامی ست.

  این دو روزه زیستن با هزار درد

 الحق که سخت مایه بدنامی ست.

 

 

ات وکوچه پسکوچه صبح روز عاشورا، دسته های عزادار آفتاب نزده به راه افتادند. ضدای سج و طبل بودکه درخیاب·  

  های تنگ و باریک، بیداد می کرد. عجیب بودکه صدای دعوا و مرافعه أشپز و قصاب که از روز اول ماه

محرم، دم به ساعت به پر و پای هم می پیچیدند وکسی نمی تو انت میانشان صلح و صفا برقرارکند، در آن روز خاص 

  ت ایام سوگواری آتش بس اعالم کرده بودند!به گوش نمی رسید. انگار برای چند روز و به حرم

از آخرین باری که ارد شیر را دیدم سه روزگذشته بود و با آنکه خودم سفارش کرده بودم با من تماس نگیرد، جد 

ایی از او به اندازه نود سال کش آمده بود! سر و صدای دسته های عزادار انقدر زیاد بودکه فرصت نمی کردم به 

فکرکنم. نه می شد خوا بید و نه دل و دماغی برای پایین رفتن داشتم. چند روزی می شدکه حتی در  بدبختی هایم

آیینه هم خودم را نگاه نکرده بودم. می ترسیدم انهمه غم و غصه بر تعداد چین و چر وکهای زیر چشمم اضانه کرده 

رم کُرک شده بود وکم کم داشتم به سر و باشد. وحشتم از پیر شدن و تنها ماندن، هر روز بیشتر می شد. موهای س

وضعم بی اعتنا می شدم. مجبور شدم سرم را برس بکشم و باز هم به چهره برزخی ناشادم در آیینه زل بزنم. 

  هنوزکرک وگرههای البه الی موهای سرم کامأل باز نشده

ستم افتاد. سابقه نداشت خانم جان بود که صدای جیغ و داد خانم جان طبقه پایین را لرزاند. وحشت کردم برس از د

جه صدایش کند. از جلوی یک مشت غریبه بلند حرف بزند، چه رسه به آنکه داد و فریاد راه بیندارد و همه را متو 

پیچیده بود، ترس برم داشت. طوطی راهرو را بر روی سرش صدای رفت و امد و همهمه گنگی که در سالن پا 

 "دی برو دنبال غزل بیدارش کن، دندونای مادرت کلید شده!شهرام، ننه جل "گذاشته بود 

به اولین پله نرسیده بودم که دیدم شهر ام و شاهین دارند خانم جان را کشان کشان به وسط هال می آورند. پرسیدم: 

 "چی شده؟.ا چرا تکونش دادین؟"

ببین چشه!از بس توی اون اتاق بی نور و چه میدونم، انگار غش کرده. تو دکتری بیا "شهر ام رنگ به رو نداشت. 

 "آفتاب مونده پاک جنی شده!

مزخرف نگو شهر ام... ممکنه بشنوه حالش بدتر  "شاهین که غمزده به خانم جان چشم دوخته بود، زیر لب گفت: 

 "بشه! 
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بروکیف "دستم بود.  باالی سر خانم جان بودم و ریزریز داشتم نشانه های حیات را بررسی می کردم. طوطی درکنار

تا شاهین رفت و برگشت، پشت پلکهای خانم جان را باال زدم، "معاینه مو ور دار بیار پایین... نه نه، شاهین تو برو!

خوشبختا نه سیاهی چشمش نرفته بود. نبضش کند می زد؛ اما بدنش سرد و بی حرکت بود. شاهین گوشی معاینه را 

د. قلب خانم جان دچار پروالپس دریچه میترال بود؛ بیماری آزاردهنده ای که به دستم داد. همه سکوت کرده بودن

دستگیرم شد که او در خو اب دچار حمله در بیشتر افراد مسن شایع است و بیمار را کالفه می کند. با معاینه سرسری 

  .به حرف نمی آمد، علت آن همه هیجان بی موردش مشخص نمی شدعصبی شده است. اما تا خودش 

صورت شاهین از شدت ناراحتی می لرزید و رنگ به رو نداشت. برعکس او، شهر ام، مثل همیشه، فقط عصبی بود. 

  راه می رفت و غر می زد.

کلمه حرف حساب تو مغزش نمی ره؛ این همه کار! توی این سن و سال معلومه أدمو از پا درمی آره!پیر شده یه  "

جیزا یی سرمون می شه. چون بزرگ تره خیال می کنه باید به همه نصیحت کنه؛اما و یه  انگار نه انگار که مام ادمیم

 "خودش اصأل به فکر سالمتیش نیس

امپولو که گفتم بگیرو زود برگرد... سرنگ شاهین، تو برو داروخانه این چند تا "وسایلم را داخل کیفم گذاشتم. 

تکونش یه دست رختخواب و پتوی گرم وردار بیار اینجا، صالح نیس غر زدن برو یادت نره؛ شهر ام، توهم به جای 

 "من می رم داروخانه... "شهر ام گفت: "بدیم!

 "انجام بدهگفتم شاهین بره، تو هم حرف گوش کن کاری روکه ازت خواستم "

 "خونه بیرون نمی ره!تقصیر شاهین نیست که از "تا شاهین از در بیرون رفت، زیر لب گفتم:

می گشود و یا نصحتمان می کرد، با آنکه خانم جان برای همه ما تنها سایه ای بودکه گه گاه زبان به اعتراض 

  وابستکی بیش از اندازه شاهین به او،که دیوانه واربه او متکی بود و هیچ اراده ای از خود نداشت،نگرانم می کرد.

رروی تشک بزرگی که درکنارش پهن بود خواباندیمش. تا به کمک شهر ام دست و پای خانم جان راگرفتیم و ب

بالش در زیر سرش گذاشتیم، چند قطره اشک ازگوشه چشمش سرازیر شد. نفسی عمیق کشید و تکانی شدید 

انگار تصویری از ان رد نمی شد. چند بار دستم،را خورد. پلکهای نیمه بازش را بازتر کرد. عدسی چشمش کدر بود و 

 "خانجون ، بهتر شدی؟"تکان تکان دادم.ش در جلوی چشمهای

منو... ببرین "لبهای خشکیده خانم جاز به سختی از هم باز شد و از الی دندانها. کلید شده اش به دشواری گفت: 

 "توی... اتاق خودم. حرفای بابات... نیمه کاره مونده...کارم داره... معطل نکنین!

خانجون، دس وردار، بابامون مرد رفت پی کارش!گفتم این قدر توی اون "شهر ام بالش زیر سرش را جابه جا کرد.

 "اتاق بست نشین، چاره ت نشد!

 "حاال وقت این حرفها نیس داداش... غر زدن که فایده ای نداره!"آهسته گفتم: 

برمتون تو  یه کم حالتون بهتر بشه، می"خانم جان بی قرار تر از همیشه بود و اشک چشمش بند نمی آمد. گفتم: 

 "اتاق. این تدر به خودتون فشار نیارین. نگران هیچی نباشین!

چند روزه یه لنگه پا سر کارگرا و أشپز و قصاب وایسادین! این همه فک و فامیل کار می "شهر ام دوبار. شروع کرد. 

 "کردن، شما باید استراحت می کر دین و فقط دستور می دادین!
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شهر ام بدهکار نبود. چشم به من دوخته بود و حرف نمی زد. به نظ نمی رسید در  خانم جان گوشش به حرفهای

جهان خاکی باشد! انگار روحش در جای دیگری فراسوی دنیای مادی سیر می کرد. به صورتش لبخند زدم تا 

 "نگران چی هستی خانجون؟"واکنشش را بسنجم.

و باهات حرف بزنم؛ اما قسمت نمی شه! بابای خدابیامرزت چشم می زنم ببینمت نگران تو هستم مادر... ده روزه "

ازش دلخوری، روحش دیشب تا صبح دور اتاق چرخید و نذاشت چشم روهم بذارم! گفتم مرد، طاقت بیار، فکر کرده 

 "بذار این چند روز عزاداری سیدا لشهدا تموم بشه، حق و حقوق بچه تو بهش می دم!

 دلم فقط ندارم، توقع کس هیچ از من"ی خانم جان بود. بدون واهمه پاسخ دادم: شهر ام ششدانگ حواسش به حرفها

  "!بشه خانواده افراد بین کدورت باعث اگه داره ارزشی چه دنیا مال. باشن مهربون هم با همه خواد می

 یه شهوام،"زد: لحظه نگذشته بودکه صداخانم جان زیر چشمی به شهر ام نگاه کرد و بقیه حرفش را فروداد. چند 

  "نداره وکسری کم ببین أشپز سراغ برو و بیار برام اب لیوان

  خانه رفت.شهرام نگاهی موذیانه به من اند اخت و به سمت آشپز

 ومالتو بشه یاپیچت شهرام ترسه می بابات اما نیس؛ دنیا مال به چشمت مادر، توقعی توکم"خانم جان آهسته گفت: 

  "!دربیاره چنگت از

اسم شهرام که آمد، او همچون أجل معلق باالی سر خانم جان حاضر شد. لیوان آب را به دستم داد و به سمت شاهین 

چقدر دیرکردی! اگه دنبال قابله بری "که داشت از در راهرو تو می آمد رفت.کیسه دارو را از دستشگرفت و غر زد: 

 "می برمی گردی؟

 دیگه روزای از بیشتر امروزکارتون"فتیم. خانم جان دلشوره کارها را داشت.  با شاهین زیو بغل خانم جان را گر

  "! باشه ها غریبه اومد و رفت به حواستون... س

  ".باشه چشم جلوی که اتاقت توی ببرین خانجونو کفین کمک شهرام با"کیسه دارو ها را از دست شاهین گرفتم:

رش را به سمت راهروی پشت ساختمان چرخاند؛ انگار کسی را می دیدکه خانم جان هنو زکامأل بلند نشده بود که س

  «.اتاقم به ببرین منو"با ایما اشاره س و صورتش تغییر حآلت می داد. 

 "دورو وریات گوش بده!مادر،سر جدت یه دفه به حرف "شهرام، مانند همیشه، داد زد:

 "باهات دارمروز خبلی کارا غزل ، همراهم بیا که ام"خانم جان برگشت نگاهم کرد:

 واسه. اشپز وقت سر برین خودتون و اتاقم تو منو پسر تا دو شما"بدون اینکه به شاهین و شهرام نگاه کند، ادامه داد

  "!مردوم دس بدین شربت نکنه سرده، هوا کنین، درست هم کاکائو شیر عصر

اتاقش رفتم. خانم جان کف اتاق نشست. شاهین غر زد: به پشت سر خانم جان که به شاهین و شهر ام أویزان بود 

  "!ی کرد می عمل ما حرف به آوردی می طاقت روز یه. نیس نجس منم اتاق خانجون،"

 "درو ببند غزل "خانم جان درازکشید

. خانم انجام دادم، تزریق امپول ارام بخش بودپسرها که بیرون رفتند، در را پشت سرشان بستم و نخستین کاری که 

 بخودبین بگیرین راحت هستین؟ چی نگران"داشت و بدجور نگاهم می کرد. پرسیدم:جان سکوت نگران کننده ای 

  «!کنین استراحت و

او به سمت پنجره غلت زد. پشتش به من بود و نفس نفس می زد. فکر کردم مشکل قلبش تنفسش را نامرتب کرده 

  نقره ای رنگش را با دست به زیر روسری سیاهرنگش سُر دادم. موهایاست. رفتم در مقابلش و نشستم، 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –از تو بعد 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 9 1  

 

 "تنک شد، خبرم کنین.امروز بچه هارو می فرستم براتون کپسول اکسیژن بگیرن... اگه نفستون "

  «من چیزیم نیس... حرفا مو با تو تموم کنم، خیالم راحت می شه."

ی رو فراموشی کنین. خانجون گفتن نداره؛ اما واسه اینکه اگه راجع به ارث و میراث و مال دنیاس، بهتره همه چ"

خیالتون از جانب من راحت بشه می گم، کلی پول توی حساب بانکیم دارم که حتی یک پوندش هم به دردم نمی 

  «خوره. در حال حاضر فقط احتیاج به آرامش دارم؟ درست مثل شما!

بابات، از ترس شهر ام، تو وصیتنومه اش اسمی از تو "چهره خانم جان درهم رفت و عضالت صورتش منقبض شد.

نبرد. به غزاله هم چیزی نداد، چون می دونست شوهر بی غیرتش چشم به مالش داره نه خودش! خدا ابیامرز 

حواسش به همه جا بود، می دونس من دس همه تونو می گیرم. هنوز از پر و پا نیفتاده بودکه رفت و مال و اموا لتو به 

 "رد. سندات پیش خاله رعناته!اسمت ک

منم اعتماد نداشت... رو تو حساس بود، می انگار به "نگاه خانم جان از صورتم کنده شد و به قاب پنجره چسبید

 ترسید شهرام خَرَم کنه و مالتو هاپولی کنه. از زبون افتاده بود؟ اما رفت و اومد شو به خونه رعنا داشت و

خیله خب خانجون، حرفا تون تموم شد؟ حاال راحت بگیرین " "به هیشکی نمی ذاشت!  جز اون خو نواده محل سگ

 "و فکر هیچی رم نکنین.بخوابین 

آرامشی عجیب به تک تک سلولهای بدنش داده پلکهای خانم جان هر لحظه سنکین تر می شد. داروها اثرکرد. و 

روی دوشش راحت شد. انگار باری سنگین را از رنگ طبیعی صورتی برگشت، خیالم بود. پوست صورتش که به 

برداشته و به زمین گذاشته بودند. مالفه ای تا زیرگردنش و پتویی کلفت را تا زیر سینه اش کشیدم. صورتش را 

کنجکاوی عجیبی بوسه زدم و آهسته از اتاق بیرون آمدم. شهر ام که درکنار أشپزخانه به دیوار تکیه داده بود، با 

  کرد. از پله هاکه باال می رفتم ، شنیدم که بانگاهم می 

دنبالم است. برگشتم، دیدم شهر ام، با خودش داشت حرف می زد. به پاگرد نرسیده بودم که حس کردم کسی به 

 "خوابش برد؟  "دارد نگاهم میکند. چهره ای نگران و چشمهایی کنجکاو 

چیه. بهتره یه کپسول اکسیژن تو خونه ه، تازه معلوم می شه مشکلش آره. بهتر شده؟ اما اثر دار وهاکه از بین بر "

 "خب، دیگه چه خبر! "قلبش هم که مریضه داشته باشیم. تنفسش مشکل داره ،

  "خب، اعصابش هم بدتر از همه..."

 "جاهای دیگه بگو!ناخوشه، بیماره یا شوکه شده منم می دونم،"حرفم را تطع کرد. 

 "منطورت چیه!"

 "واسه چی تو اتاق صدات کرد؟ من غریبه نیستم، داداشتم!"

تا سرحد جنون عصمبانی شئم. تصور می کردم او نگران سالمت خانم جان است؛ اما آنطورکه معلوم بود. او تنها به 

پول فکر می کرد و به هیچ چیز دیگر اهمیت نمی داد. أن قدرکه رفتار نابهنجارش به اعصابم فشار می آورد، 

شکالت دیگر اهمیت واقعی خود را از دست داده بودند. از بس به همه زور گفته و بداخالقی کرده بود، تصور می م

تاکی می خوای به فکر مال و منال خان بابا باشی؟ پسر یه کم به "کرد من هم دایم باید گوش به فرمانش باشم.گفتم:

و خانجونوکنار هم ببینی؟! خوبه که پنج سال همه تون  فکرسالمتی خانجون باش! تو حتی یک دقیقه هم نمی تونی من

با خانجون صفاکردین و یادی هم از من نکردین! یعنی من حق ندارم یه دقیقه با مادرم تنها باشم؟باید بابت همه چیز 

  "به تو حساب پس بدم شهر ام؟ به خدا خسته شدم از این وضع !
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و شدم بفهمم چی دارین به هم می گین که ما نباید بفهمیم. چرا براق شدی؛ پچ پچتون مشکوک می زد، کنجکا"

 "تقصیر خود تونه که رفتارتون أدمو به شک می ندازه!.

 "توی این خونه هیشکی به اندازه تو کنجکاو نیست! خب، چی رو می خوای بدونی:"

من گول نمی خورم... حتمأ یه  هنوز توکف وصیتنومه بابا مون هستم! چطور اسمی از نور چشمش نبرده، اهلل اعلم! اما"

 "کاسه ای زیر نیم کسه س!

فریدونکنأری، برو سراغ خأنجون. می تونی أز موحدی اگه نگران مغازه های خیابون نادری هستی و تو فکر زمینای "

هم پرس و جو کنی! اونه که از جیک و پیک خونواده خبر داره و هزار توهن کف دستش بذاری فیهاخا لدون خان 

ارو پشت و رو می کنه! داداش ،متأسفم که اصأل نمی تونم زبونتو بفهمم! اون قدرکه تو بُرد کردی، هیچ کدوم از ما باب

 "ارث نبردیم!

و طوری نگاهم می کردکه انگار دلش می شهر ام از برخورد تندم یکه خورد. توقع چنان رفتاری را از من نداشت 

رگ توکوچک تری مان را می کرد. در حالی که تا بناگوشش از ناراحتی سرخ مالحظه بزخواست توی دهانم بزند! اما 

 "بُرجارو که خود بدبختم از آب وگل درآوردم. می شه خرحمالیش مال من باشه، سودش مال بقیه؟"شده بود،گفت:

 "بدونم:گفتم که، اطالعاتو ازموحدی بگیر،من هیچی نمی دونم، نمی خوام هم "

شت، بعد اون.همه سال که دم پر بابا مون بود، از کاراش سردر می اورد! پخمه نمی تونست رد موحدی اگه عرضه دا"

  کارای پیر مرد و بگیره...

خدا بیامرزد تیمورخان هم کم مرموز نبود! با این وصیتنومه مشکوکش دس منو تو پوست گردو گذاشت. شما هم که 

 "باشه! « راش چیزی نماسیدههمه تون سر کار هستین! اما بعید می دونم به دخت

نمی سوخت؛ اما میدانستم اگر تا صبح قیامت بر ایش حوصله چک و چانه زدن با او را نداشتم. اگر قانع می شد، دلم 

دلیل وبرهان بیاورم، دست آخر سر جای اولش است! در أتاقم را بازکردم. هنوز هم ایستاده بود تا زیرپاکشی کند. 

 "تو یکی خر مرادو سواری و دست همه ما خالی مونده! فعألکه"برگشتم وگفتم:

ف همیشه، داد و فریاد نمی کرد. داشتم از چارچوپ در اتاقم تو می رفتم که شهرام عصبانی شده بود؛ اما، برخال

  نکن کار یه خانوم، آبجی"گفت:

 "ق داری!میونه خواهر برادری مون به هم بریزه... منو بگوکه خیال می کردم تو با بقیه فر

در مقابل نیش وکنایه اش تنها لبخندی تلخ زدم، تو رفتم و در اتاقم را بستم. آنقدر غمگین و آشفته بودم که تا شهر 

ام به پایین پله ها رسید، بغضم ترکید.باورم نمی شد برادرم تا آن اندازه مادی و بی معرفت باشدکه به خاطر 

رفتار ناخوشایند شهر ام ذره ای اعتماد به افراد خانواده وجود نداشت. با  شندرغاز زمین و زمات را به هم بدوزد! در

عینک سیاهی که به چشم زده بود، همه جا را تاریک می دید و با ابلس درونش همواره کشمکش داشت. هم دلم به 

م می کرد و حالش می سوخت، هم کاری از دستم برنمی آمد! فقط درد و رنج ناشی از دیدن حرکاتش بودکه کالفه ا

  هرچه می کوشیدم کاری از پیش نمی بردم.

از دوز وکلک خان بابا هم دلخور بودم. آدم سرد وگرم چشیده دنیا گشته ای مثل تیمورخان نباید با ندانم کاری همه 

را به جان هم می انداخت.کوه بزرگی که از پدرم در ذهنم ساخته بودم، کم کم داشت فرو می ریخت و هر لحظه می 

گذشت، غمگین تر می شدم. حرکات شک برانگین و احساس گناه شدید خانم جاز هم معمایی حل نشدنی بود که 

  اصأل حوصله نداشتم به دنبال انگیزه و علت آن باشم!
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نفهمیدم چند ساعت گذشته بودکه یکباره دلهره گرفتم. از پله ها پایین رفتم که به خانم جان سر بزنم، دیدم قوم و 

زن و مرد وبچه و بزرگ وسط سرسرا در رفت و آمدند و در تدارک چیدن سفره دور و درازی که از سر تا  خویش ،

ته هال پهن بود. هرکس کاری انجام می داد. پس از مدتها، چشمم به جمال زن عمو سارا و عمه اعظم روشن شد که 

ن اشاره می کردند.گه گاه هم با صدای بلند گوشه هال بر روی کاناپه کوچکی نشسته بودند و پچ پچ کنان،به این و آ

سبزی خوردن را در حاشیه سفره می چیدند، فرمان می به شقایق و نیناکه داشتندکاسه های ماست و پیشدستیهای 

  دادند. شاهین هم، به

تازه در دست بزرگی از سبزی خوردن ترو هوای نینا، از اتاقش بیرون امده بود و پابه پای دیگران کار می کرد. سبد 

شقایق بود و داشست مشت مشت سبزی توی بیشدستی می ریخت؛ اما تا چشمش به من افتاد، ازکنار سفره بلند شا، 

 "داداشت که ایشاهلل خوب شده!"آمد نزدیکم و سالم کرد. صورتش را بوسیدم و آهسته گفتم:

رفتنت حالش بدجور به هم خورد. بعد از "شقایق نگاهی دزدانه به چپ و راست کرد و اهسته درگوشم گفت: 

 "بزنم برگردی، قبول نکرد! داداش خیل غُده؟ اما واقعأ دوستت داره دخترعموهرکارکردم راضی بشه زنگ 

 و نینا سرش پشت و شقایق "!باشه نداشته ایراد و عیب که کمین درس ساالدو بیاین دختراکجایین؟"تا طوطی داد زد

  .رفتند آشپزخانه به شاهین

ی عرض ادب به سمت عمه و زن عمو رفتم. سالم و احوالپرسی کردم وآنان مجبور شدند، برای لحظه ای کوتاه از برا

پچ پچ کردن دست برداند و پاسخ سالم و احوالپرسی ام را بدند. کامال مشخص بود که موضوع بحث من بودم که تا به 

الهی قربون بابات برم که "زدند. عمه اعظم بغلم کرد نزدیکشان رفتم، بقیه حرفهایشان فرو دادند و لبخندی تصنعی 

 "مثل گل پَرپَر شد عمه!

 "ممنون خانم دکتر، تو زحمت افتادی"زن عمو سارا مشکوک نگاهم کرد :

 "زیارتتون قبول، خوش گذشت؟"

 "اگه نگرانی بچه ها نبود، بیشتر خوش میگذشت!"

 "غزل، مگه چه کار کردی؟"ه زن عمو داشت.عمه اعظم، هاج و و اج یک نگاه به من و یک نگاه ب

 "مشهر که بودیم، زحمت مریضی اردشیر افتاد گردن خانم دکتر!"زن عمو پاسخ داد:

 "رفتی خونه عموت؟"عمه اعظم، کنجکاو تر از همیشه، پرسید:

 "ش کردمشقایق دس تنها بود، رفتم کمک"همان طور که داشتم به زن عمو نگاه می کردم، پاسخ عمه را دادم.

نبودکمکی کنه که تو مادر مریضتو تنها هیشکی "عمه اعظم چنان وسط حرف پریدکه رفتارش توی ذوقم زد. 

 "گذاشتی رفتی اونجا؟!

  "خب، طفلک دست و پاشوگم کرده بود!"

 "البد تو رفتی دست و پاشو پیدا کردی! خوبه واهلل!..."

که از دهان او درمی آمد، رفتاری متمایز با معنای آن کلمه می دیدم و  از حرفهایش سر در نمی آوردم. با هر کلمه ای

مانده بودم که حرف را بپذیرم یا به رفتارها توجه کنم! نگاهم بی اراده به چشمهای زن عمو افتادکه انگار منتظر 

نهای عمه اعظم فرصت بود تا از مالقات آن روز من و ارد شیر سر در آورد؛ اما برخورد غافگیرکننده و زخم زبا

بریم آشپزخونه خورش بکشیم که طوطی "منضرفش کرد. به من چشمک زد و دست عمه اعظم راگرفت وکشید. 

 "قاشق دهنیشو توش نزنه! سر بجنبونیم کثافتکاری می کنه و رغبت نمی کنیم ناهار بخوریم!
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تم. درِ حیاط چهار تاق باز و فوج شر عمه اعظم که کم شد و با زن عمو به آشپزخانه رفت، به پشت شیشه راهرو رف

جمعیت در صفی به هم فشرده منتظر نوبت ایستاده بودند. قابلمه های رنگ و وارنگ، روحی و تفلون و مسی و لعابی 

در باالی سرها بال بال میزد. صادق در میان دو لته در ایستاده بود و مراقبت می کرد کسی بدون نوبت وارد حیاط 

مردمی که برای پرکردن قابلمه هایشان چک و چانه می زدند، سکوت کرده بود و به هیچ کس  نشود. أشپز در مقابل

محل نمی گذاشت. شهرام مراقب رفت و آمدها بود و چند لحظه یک بار سرش به سمت ساختمان می چرخید که 

  نبض اخبار

کشم. سالها می شد از آن منظره سرک بداخل خانه نیز در دستش باشد! هوس کردم بروم بیرون و به دیگهای غذا 

ها ندیده بودم و دلم پر می زد همه چیز را از نزدیک ببینم،که در بازتر شد و عده ای سینه زن وارد حیاط شدند. 

  ناگهان صف از هم پاشیدعده ای نیز از شلوغی استفاده کردند و تو آمدند.

  بودند!.ه از راه رسیده در میان جمعیت چشمم به زامین و فرزام افتا دکه انگار تاز

و به طور ناهماهنگ سینه زدند. زنجیر زنها گروه عزا داران، در دو صف به هم ریخته، درکنار و وسط حیاط ایستادند 

رفتند که درکنار انداختن نبود و صدا به صدا نمی رسید. صادق و فرزام به کمک شهر ام که تو امدند، جای سوزن 

  غذا کشیدن برای عزا داران بود.دیگ ایستاده و مشغول 

 بلندی صلوات اشپز. نبودند بردار دست زنها سینه و رسید می گوش به محله مسجد های ازگلدسته اکبر´بانک اهلل

 و برنج بارمصرف یک ظرف صدها در زدن، هم به چشم یک در. برداشت را مسی بزرگ دیگ آخرین در و فرستاد

داده شد. گروههای عزادار در کنار دیوار و لب باغچه نشستند و تا ظرف غذا به  دست به دست و کشیده قیمه خورش

دستشان می رسید،نیمی از خورش روی غذاها پخش و پال می شد و بر سر و روی مردم وکف حیاط می ریخت. قاشق 

تم و از طوطی کم بود. یک بارمصرفها که تمام شد، مردم معطل مانده بودند چطور غذا بخورند که به آشپزخانه رف

اوضاع داخل خانه و سفذه وسط جای قاشق و چنگالهای اضافی کنارگذاشته را پرسیدم. طوطی که سرگرم رسیدگی به 

کابینتها هال بود، اصأل نه صدایی می شنید و نه حواسش به مهمانان بیرون از ساختمان بود. مجبور شدم همه کشوهای 

کوچک ریختم. از راهرو وارد حیاط شدم و در میان ناهماهنگ را در سبدی را بیرون کشیدم و قاشق چنگالهای اضافی 

جمعیتی که ایستاد، و نشسته منتظر رسیدن قاشق بودند، زنی مچ دستم را محکم گرفت. چادر به سر داشت و چنان 

تنم را بود، ببینم. برق نگاهش از میان چادر مشکی رنگ و رو رفته ای که سرشی روگرفته بودکه به سختی تو انستم

 "غذا خوردین؟"لرزاند، پرسیدم:

نگاهی دزدانه اند اخت و نوک زبانی زن غریبه، در حالی که دستم را گرفته بود و رها نمی کرد، به اطراف 

 "یا روحت برگشته؟عجب شباهتی! ریحان خودتی "گفت:

رفته است. تا خواستم از او پرس  کنجکاو شدم بفهمم زن کیست و ریحان چه کسی که به من شبیه بوده از دنیا

وجوکنم ،دستم را رها کرد و در میان انبوه جمعیت گم شد. به سختی ازمیان مردم راه بازکردم و به دنبالش تا دم در 

 "خانم، لطفأ بموئین کارتون دارم!"حیاط دویدم. او داشت از در بیرون می رفت که فریاد زدم:

 "شماکی هستین؟"یدم:زن برگشت و دوباره نگاهم کرد. پرس

کسی از غیب پشت سرم ایستاده بود و هلم می زن، تا انجاکه می شد، چادرش را جلوکشید و پا به فرارگذاشت! انگار 

داد بروم از کارش سردر آورم. با همان دمپایی روفرشی پاشنه بلند نامناسب برای راه رفتن در کوچه و خیابان،به 

چه می دوید و راه گم می کرد و من از بس بر روی پنجه پاهایم راه رفته بودم، مچ دنبالش دویدم. زن کوچه به کو
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پس کوچه دویدم و خوب زق می کرد و کنجکاو حرکات زن، دست بردار نبودم. دنبالش تا چند کوچه و _پاهایم زق 

نگاهم می کردند به شدت زمین خوردم. مردم رهگذر چهار چشمی که خسته شدم، پنجه پایم به سنگی گیر کرد و 

چه بالیی سرم آمده است. در حالی هیچ کس کاری انجام نمی داد. حتی کسی جلونیامد دستم را بگیرد یا بپرسد اما 

شنیدم. که از شدت درد زانو داشتم به خودم می بیچیدم و دلم می خواست فریاد بکشم ، صدایی آشنا، از باالی سرم 

  تاده بود و نگاهم می کرد.رامین، رنگ وروپریده و کنجکاوه ایس

 "کمک کن بلند شم رامین، زانوم أسیب دیده! "گفتم:

سرد و یخ بسته، بااکراه مچ دستم را گرفت و برای نخستین بار، دست رامین را لمس کردم. همچون تکه ای سنگ، 

تفم را گرفت.نه بلندم کرد. یک لنگ پا مانده بودم چطور حرکت کنم که سرش خم شد و با دست دیگرش زیر ک

معلوم هس چه کار میکنی؟ حاال چطوری از اینجا "حرف میزد و نه نگاهم میکرد. چند لحظه که گذشت، پرسید:

 "ببرمت؟

 "مجبورم به تو تکیه کنم"

دتسم را از روی شانه اش رد کردم و به سختی به بدنش تکیه دادم . برای کاری که کرده بودم و حرکات مشکوکم 

اشتم. سکوت کردم. رامین به روبه رویش خیره شده بود و من که به اندام درشت عضالنی اش تکیه پاسخ منطقی ند

 "ممنونم! اگه تو نبودی، هیچ کس به فریادم نمیرسید"دادم بودم گفتم:

وقتی برگشت و نگاهم کرد، سفیدی چشمهایش سرخ شده بود . درست مانند کسی که خون خونش را میخورد و میل 

ی دارد. صورتش بر افروخته بود؛ اما بر خودش مسلط بود با آنکه نپرسیده چطور باالی سرم حاضر شده به پرخاشگر

 "بدون مانتو از در زدی بیرون، دلواپس شدم و دنبالت اومدم!"است، خودش به حرف آمد. 

 "گمان میکنم مچ پایم در رفته ، زانوم نمیدونم چرا گُر گرفته س...انگار پام تو آب جوشه!"

 "بهتره تاکسی بگیریم یکسره بریم درمونگاه."لی لی کنان داشتم راه می رفتم که گفت:

 "این شکلی، بدون لباس مناسب؟"

غزلی دیگه، مثل همیشه کارات منحصر به فرده،دختر کارات اصال قابل پیش بینی "رامین لبخندی تمسخر آمیز زد:

 "نیست.!

 "راستی، لنگه کفشم؛ یعنی لنگه دمپاییم"

 "نترس، آوردمش سیندرال!"

نگاه می کرد و دنبال تاکسی می گشت. بی اراده برگشتم به نیمرخش خیره شدم. او داشت به باال و پایین خیابان 

فرق داشت. مهربان تر به نظر می رسید و برخالف لحظه ای که دستم را رفتارش با بقیه اوقاتی که با هم بودیم 

دغه بود. تا تاکسی گرفت و به درمانگاه ذسیدیم، نیم ساعت هم طول نکشید؛ اما در گرفت بلند شدم، آرام و بی دغ

  همان مدت کوتاه، درد پایم

و تا رسیدن به صندلی چرخدار همه وزنم صدبرابر شد مجبور شدم تا قسمت ارتوپدی درمانگاه به رامین تکیه بدهم 

  بر روی شانه اش بود.

رانم را گچ بگیرند. گچ خیس ان قدر سنگین شده پایم افتاد دستور داد تا باالی دکتر تا چشمش به قوزک جابه جا 

یه کم "می کرد، گفتم:بود که دلم به حال رامی سوخت. به اوکه ماتمزده داشت به پنجه پای بیرون زده ام از گچ نگاه 

 "تو راهرو می شینیم تا این لعنتی خشک بشه! به نظرم می رسه وزنم صدبرابر شده.
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 "می ترسم تو خونه دلواپست بشن! "

خود تو می بوسه، بهش زنگ بزنی بگو چه بالیی به خانجون آرام بخش قوی تزریق کردم. مونده شهر ام که دست "

 "سرم اومده:

ولش کن رامین، نمی خواد زنگ "بگیرد، گفتمرامین گوشی تلفن همراهش را از جیب درآورد؛ اما تا خواست شماره 

  ترسم توی این بزنی... می

 "هیر و ویرکنجکاویش گل کنه و هزار تا فکر ناجور به سرش بزنه

تو رو  "گوشی را توی جیبش می گذاشت که گفتم:رامین زیر چشمی نگاهی کنجکاو انه به صورتم انداخت و داشت 

 "هم گرفتارکردم!

 "کارهات نگران می شدم!ازغزل، بهت برنمی خوره اگه بگم کارات شک برانگیزه؟ خب، منم بودم "

دایم تو نخ کارای منی! خوبه که از وقتی اومدم همچی حرف می زنی که انگار "درکنارم بر روی صندلی نشست.گفتم:

 "حتی یک بار هم وقت نشد با هم حرف بزنیم!فقط یکی دوبار دیدمت و 

 "پر وفسورتو!همیشه همین طور بودی... فقط خود تو می دید ی و پسرعموی "

شاید احساسش را درک کنم و بفهمم منظورش از حرفهایش سر در نیاوردم. برگشتم، به نیمرخ صورتش نگاه کردم 

از پیش کشیدن حرف اردشیر چیست. به یاد روزی افتا دم که با هزار شوق و ذوق، به نیت دیدن او، از مونا جدا شدم 

علت دلخوری آن روزش را به حساب بی خبری از وضعیت  و به طبقه پایین خانه شان رفتم. حرفهای بی سر و ته و

ناگهانی از ارد شیر حرف به میان خانواده گذاشتم وکلمات توهین امیزشرا به دل نگرفتم. اما اینکه بی دلیل و به طور 

أورد، سرنخهای مشکوکی به دست می داد. در حالی که از واکنشهای ضد و نقیضش جا خورده بودم و دم به دم 

ش می کردم، رو برگردانر و به چشمهایم خیره شد. در نگاه گله مندش هزاران حرف و حدیث فریاد می کشید، نگاه

  اما سکوت کرده بود.

دلخوریهایمان تمام شود؛ اما انگار عادت داشت با متعجب بودم که چرا حرف دلش را نمی زند تا همه چیز روشن و 

  طعنه وکنایه وکلمات

  تکراری نامفهوم پنهان کند!ا پیچ دهد تا هدف اصلی را در البه الی واژه های دوپهلو منظورش ر

روبه رو خیره شد. از واکنش ناگهانی اش معلوم بود تا خواستم حرف بزنم، نگاهش را از چشمانم دزدید و به دیوار 

 حرف گفتنی زیاد دارد؛ اما ترجیح می دهل سکوت کند!

نمی خواست ذره ای او را برنجانم؛ بویژه که یک عمر احترام بود و من هرگز دلم شخصیت رامین برای همه قابل 

خانواده ها درکنار هم به صمیمیت رسیده بودند و من دوستی به جز مونا نداشتم!کناره گیری از او مساوی بود باکناره 

اشد که راحت بتوا نیم قطع رابطه آن قدر سست و بی ارزش بگیری از جمع خانواده او، و به نظر نمی رسید ارتباط ما 

حاالکه "کنیم. از اینکه رامین صریح و روشن حرف نمی زد، مطمئن شدم چیزی را دارد از من مخفی می کند.گفتم:

مثل رابین هود سر بزنگاه اومدی نجاتم دادی، بگو ببینم، تو با من مشکلی داری؟ چرا صاف و پوست کنده جرممو 

 "لمه از خودم دفاع کنم! با من صادق باش رامین!نمیگی که دست کم بتونم چندک

 "چرا فکر می کنی باهات رورست نیستم؟"همانطورکه به دیوار روبه رو نگاه می کرد، پرسید: 

خب، من کامأل می فهمم که ازم دلخوری. قیافه ت داد می زنه حرفی می خوای بزنی و نمی زنی! چه می دونم تو دلت "

 "با من راحت نیستی!.. چه خبره! خالصه اینکه، 
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خب، دلیل نداره باهات راحت باشم! مگه من و تو چقدر صمیمی هستیم که انتظار داری "خنده زیر کانه تلخی کرد. 

 "روده درازی کنم!

رامین، انگار بچگی مونو یادت رفته!کلی خاطره خوش از دوراز کودکی و نوجوونی مون توی ذهنم تلنباره که این 

 "ذابم می ده! آخه من و تو، قبل از برگشتنم به ایران، مشکلی با هم نداشتیم!سردی رفتارت ع

وقتی رو برگرداند، نگاهش با چند لحظه پیش فرق داشت، انگار به زور از باالی کوه به پایین ترین نقطه دره پرتش 

می فهمیدم تو کله ت چی کاشکی "کرده بودند. از چهره برزخی و نگاه شک برانگیزش دلم گرفت و از دهانم پرید: 

ازش بپرسم تو درباره من چی فکر می کنی که باهام این می گذره! خوش به حال زنت که انگار همه رو می خونه! باید 

  "قدر نامهربونی!

هیس! خیله خب خانوم دکتر، زمین خوردی، عصبی "بدون آنکه متوجه باشم، صدایم اوج گرفته بود. رامین گفت:

حدی داره!. انگار دق دلیتو سرش خألی کنی... همه رو درک می کنم؛أمأ ضعیف کشی هم رت نیس هستی، کسی دم پ

  می گردی دنبال یه چیزی که یه دعوای مفصل راه

 !.«بندازی 

درونیت ضعیف هستی؛ اما در موارد دیگه ، به تو و ضعفه؛ اقرار می کنم که در مورد پنهان کردن احساسات "خندیدم.

 "قابل اعتمادی !اسطوره ای محکم و نظرمن ، 

لطیف و زیبا ست؛ اما نگاهت ، پدر ادما رو حرف زدنت مثل موسیقی ،"رامین لبخند گرمی زدکه دلم آرام گرفت

 "درمی اره

 "دلخورم؛ اما راحت می تونم دلیلشو توضیح بدمرامین ، خب چرا حرفتو نمی زنی و خالصم نمی کنی؟ واهلل منم از تو "

  های پیشانی او عمیق و قرنیه چشمهایش چند بار باز و جمع شد.چین

 "تو واسه چی از من دلخوری؟"

کردم ء دلیل قانع کننده ای برای اون همه اخم برخورد اون روزتو یادت رفته؟ راستش جا خوردم، چون هرچی فکر "

  "و تخم تو پیدا نکردم!

 "خود تو سرسری می گیری!اری؛ اما حرکات تو خیلی حساسی غزل... روی رفتار مردم دقت د"

ادم غریبه نگاهم می کنن. من ، قبل از رفتن، توهم جای من بودی حساس می شدی... از وقتی برگشتم، همه مثل یه "

 "با تو چه مسئله ای داشتم؟ یادمه که رفقای خوبی برای هم بودیم.با هیچ کس مشکل نداشتم، مثال 

ت به اردشیرگرم بود و از احساسات دورو بریهات خبر نداشتی. شما دو تا اصأل کسی رو مشکل تو این بودکه سر"

آدم حساب نمیکردم! آنگار آسمون سوراخ شده بود و اردشیر افتاده بود تو زندگی تو که عاشقش باشی و به 

 "زندگیت معنا بده!

  حرفهای تازه میشنیدم. باورم نمیشد واژه هایی که به سختی از دهان

 

 

تو و حسودی؟همه فامیل آرزو "رامین درمی أمد، همچون سوهان به روحم زخم بزند. خودم را پاک به آن راه زدم. ·  

 "دارن یه لحظه به جای تو باشن!

اونا در اشتباهن. مهم اینه که از زندگیم و موقعیتم احساس رضایت نمی کنم. البته این موضوع به تو مربوط نمی شه، "

 "ی آرم، فقط خواستم سؤالتو بی جواب نذارمسرتو درد نم
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اما من بازم ازت سؤال می کنم.گرچه می دونم زیاد اهل حرف نیستی و قیچی تو دستته که راحت و هرجا دلت "

 "خواست بحثمونوکات کنی؛ اما حاال که سر حرفی بازکردی ، مجبوری تحملم کنی

 "کیو می ترسونی، من چیزی برای مخفی کردن ندارم!"

ادمی هم نیستی که برخورد ناجور دیگران روت رامین، تو از چی ناراحتی؟ زندگیت که گمان نمی کنم ناموفق باشه! "

 "نظر می رسیاثر بذاره! تو خیلی قوی به 

تو منو نمی شناسی غزل، پس نمی تونی احساسا تمو درک کنی. آدما، وقتی مشکل پیدا می کنن،که با خودشون به "

 ن! منم از اون دسته آدما هستم که از خودم بدم می آد!تفاهم نمی رس

است؛ اما فکر اینکه انزجارشی از او مربوط به از حرفها و حرکاتش دستگیرم شد بیش از حدتصور از اردشیر متنفر 

داغ  من باشد، تنم را لرزاند. آن همه سال کور وکر به هیچ کس به جز ارد شیر فکر نکرده بودم. عشق او، مانند موم

احساسش را همچون بت پرستیده بودم! حال می دانست که حتی از چشم وگوشم را گرفته بود و تندیس سنگی بدون 

حق داری بایبن باشی... مادر و رامین تو "ازار و اذیت دیگران هم وحشت داشتم! خودم را به نفهمی زدمفکر 

دارم. به نظر من سو لماز خیلی با شخصیته. از این به  خواهرت روحیه تو درک نمی کنن؟ اما باور کن من زنتو دوست

 "باشی و گذشته ها رو فراموش کنی.می تونیم برای همدیگه دوستای خوبی باشیم. فقط اگه یه کم گذشت داشته بعد 

ی متاسفانه پدرت ماموریت سنگین"زمزمه کرد:رامین که سرش را به دیوار تکیه داده و چشمهایش بسته بود، زیر لب 

هم اعتمادش به مادرم بود. می دونی غزل، برام خیلی سخته خودمو به دیگران تحمیل کنم. به من واگذارکرد. علتش 

 "االن از اینکه دنبالت اومدم، ناراحتم.

 "تو نبودی که معلوم نبود چه بالیی سرم می اومد"

که دلم به حال کسی سوخت و یک بارمن فقط به کسانی کمک می کنم که خودشون کاری ازم بخوان. جز "

  دستشوگرفتم و از سگ پشیمون تر

 "شدم، هیچ وقت از این خود شیرینی ها نکردم

 "من که غریبه نیستم، دوست و همبازی دوران بچگیهات، غزل هستم"

 "دلشو جلوی روم بازکنه!اشکی غزل نبودی و بابات هم اون قدر به من اعتماد نداشت که سفره "

نظورت از این حرفا چیه؟ کم کم داری می ترسو نیم. خب تو أدم مهربون و قابل اعتمادی هستی و هرکسی رامین، م"

  درکنارت احساس آرامش می کنه. اگه این قدر به من گوشه وکنایه نزنی، منم راحت می تونم با تو

 "درد دل کنم و سبک بشم.

من می ترسی؟ من بدبخت آزارم حتی به مورچه از "یب زد.چشمهای رامین یکباره باز شد. نگاهم کرد و لبخندی عج

 "هم نمی رسه!

 "روشن و صریح به من بگو و این قدر رنجم نده! تورو خدا هرچی تو دلته،"لبخندش را با لبخندی تلخ پاسخ دادم.

 "وای! وای!... نبینم ازم دلخور باشی!"

 "ده بهت میگم!من که مثل تو نیستم... ناراحت بشم. صاف و پوست کن"

 "حق با توئه، بیخودی داری حرصت میدم. انگار پیرزن نودساله م که سر درد لم باز شده! حرف نزنم سنگین ترم! "

 "اتقاقأ اگه حرف بزنی بهتره تا سکوت کنی! "
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ریم که به این زودی خشک نمی شه. پاشم باین طور که بوش می اد، گچ پام  "راهروی درمانگاه داشت شلوغ می شد

 "تو هم ازکار و زندگیت افتادی!

بذارم! این طوری که نمی تونم ببرمت... زود می ناراحت نمی شی تنهات "رامین بلنه شد،به اطراف نگاه کرد وگفت:

 "رم ماشینمو ور می دارم می آم دنبالت.

 "می تونم راه بیام. با تاکسی هم می تونیم برگردیم خونه!"

 "ینه. چشم به هم بزنی، می رم و برمی گردم! می ترسم پات آسیب بب"

دور، همچون فیلم سینما از جلوی چشمم رد تا رامین رفت و برگشت، ذهنم به هزار جا چنگ اند اخت وگذشته های 

شد. هیچ مورد خاصی از رامین به یادم نمی آمد که کوچک ترین شکی را در دلم زنده کند. همیشه به هم احترام 

و بیشتر هنر او به چشمم آمده بود. آن روز تازه فهمیدم که او هنرمند نازک دلی هست که به راحتی گذاشته بودیم 

  نمی توانم ازکنار احساسات ترد و شکننده اش گذرکنم.

برسم، مجبور شدم جواب همه را بدهم. به خانه که برگشتم، با وجود درد شدیدی که می کشیدم، تا وقتی به اتاقم 

تا رسیدن به تختخوابم، زیر بغلم را گرفته بود. وقتی بر روی تخت دراز کشیدم، سنگین بود. رامین، سرم مثل کوه 

که به منظره ای زیبا نگاه می کند، سرش را به دستهایش را در جیبهای شلوارش فرو برد و مانند هنرمند نقاشی 

ریخت. نه از سر ه گرم و سوزانش دلم فرو لحظه ای کوتاه به صورتم خیره شد. از نگاسمت شانه راستش خم کرد و 

هیجان؛ چون می دانستم او أدم خیانتکاری نیست و من نیز حس خاصی به او نداشتم، فقط حسادتش به ارد شیر ذهنم 

دادم، حاال چرا این جوری نگاه می خیلی زحمتت "را درگیر بازگشت به گذشته و دوران کودکی مان کرده بود. گفتم: 

 "پامو جلوت درازکردم کنی؟ ببخش که

  «کجاس؟ حواست"گفتی؟ چیزی"انگار از خواب پرید:

جواب همه شون با من، خوب "نگاهم کرد. رامین سرش را به زیر اند اخت. در حال رفتن به سمت در، برگشت و 

 "استراحت کن! 

یضش و دلخوریهای غیرمنطقی حرفهای ضد و نقاز درکه خارج شد،به فکر فرو رفتم. با حرکات شک برانگیز رامین، 

سوزانش که گاه سرد و محکمی نداشت، ارام و قرارم گرفته شده بود. از یاداوری نگاههای گرم و اوکه پایه و اساس 

یخ بسته می شد و رفتار منفعلش سرسام گرفتم. آلودگی افکارم بدجور داشت ذهنم را به بیراهه می کشاندکه چهره 

کردم. همان لحظه از خیاالت واهی دقایق پیش لجم گرفت و با خودم گفتم، حق سو لماز را پیش چشمم مجسم 

نداری ، چنتلمنی مثل رامین شک کنی. ذره بین برداشتی حرفاش و کارا شو با توهمات و کمبودهای احساسیت که 

س دیگه ای زاییده ذهن زخم خورده بیماره جفت و جور می کنی که چی بشه؟اصأل رامین می آد به جز سولماز به ک

فکر کنه؟دلخوری اون از ارد شیر هم مربوط به پنج سالی می شه که توی ایران نبودی، ممکنه هزار اتفاق ناجور 

بینشون افتاده باشه که تو خبر نداری! رامین مرد قابل اعتمادیه... همون طور که خان بإبا بهش اعتماد کرد، تو هم می 

دی!مگه تا حاال کسی حرکت ناشایستی ازش دیده که به خودت اجازه دادی تونی به مردرنگی و سربه راهیش امید ببن

 راحت قضاوت و محکومش کردی! به قول خانجون ، رامین مثه سجاده پاکه و میشه رو دامنش نمازخوند!

 از اینکه به حسن نیت رامین دلپاک شک کرده بودم، دلم گرفت و با خودم گفتم، تقصیر تو نیست غزل، آدمای دور و

برت برویی از انسانیت نبردن، اما رامین با همه فرق دارهف حق نداری آدمی به خوبی اونو کنار کسانی بذاری که 

 بهت ضربه زدن!
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به اردشیرکه فکر می کردم، دلم می گرفت. هیچ وقت بی دردسر و بی دغدغه با هم حرف نزده بودیم.کمبود او 

  ی می توانم آن وضعیت گیج کننده را تحمل کنم!اعصابم را به هم ریخته بود و نمی دانستم تاک

  شبی، ادامه آن بی طلوع خورشیدی نه صبر بود مرا در دل و نه طاقت بود

  کدام پنجره؟

  می دیدم و نمی دیدم

 چرا؟

 ز دیدن صداقت بودکه وحشتم ا

* 

  سکوت، شب گدازنده بود و

  جاز فرسود_

  ود اگر نه بال کبوتر،میان وحشت من یک پرنده پر نگش

  !کاش ای جغد فغان_

 سراسر شب من قصه مصیبت بود

* 

 صدای سرزنش ذهن در سکوت گذشت

 مگر صدای من از قعر چاه می آمد؟

 مگر صدای من از ذهن من عبور نکرد؟

  مگر درختان را

 نسیم ساحر ِ تسلیم ِ شب نوازش داد؟

* 

 شب

  شب ای_

  در آغوشای شب ظلمت گرفته _

  دلم گرفت از این غارهای بی مبفذ

  به افتاب بگو نیزه های نورش کو؟

  چراغ باغ فرومرد،

  کو؟ غرورش پس_

 حصار خاطره ام را جرقه روشن کرد

  صدای پایی از آن دورهای

  آمد دور_

  سکوت شب بشکست

  دل گرفته من

  شد روشن جرقه از_
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  له نشستدرون سینه دلم در میان شع

 

  مرا به وسوسه افتاب دعوت کرد

 یده من پلک غرق خواب گشودز روی د

  کسی که پنجره را

  .گشود افتاب به رو_
 

 06فصل ·  

 

از روز عأشورا که رفتار مشکوک آن زن غریبه آرامشم به هم ریخت، شب و روزم یکی شد. بیشاز همه از خودم و 

یران تا ان اندازه کنجکاو چیزی نبودم و آب و هوای گرفت، چون پیش از بازگشتم به اتغییر خلق و خویم لجم می 

وطن انگار که بر روی سلولهای مغزم اثر نامطلوب گذاشته بود. رفته رفته هرچه می گذشت، طرز رفتارم به رفتار 

قالب دیگری فرو می رفتم. به جماعت دور و اطرافم شبیه تر می شد و تحت تاثیر انرژیهای منفی خانواده، داشتم در 

از هرچه بدم می امد، داشت به سرم می امد. بدون انکه متوجه باشم،کم کم داشتم در مرداب متعفن بی 0اصطالح، 

اعتمادی و سوءظن فرو می رفتم و هرچیزی که برایم ناخوشا یدبود، یکباره جلوی چشر سبز می شد. با پای شکسته 

کج خانه ای که اندوه از در و دیوارش می بارید نشسته بودم و چشم به راه،که  و اعصابی ضعیف، ناتوان و غمزده

عوض کند!از اردشیرکه چشمم اب نمی خورد حتی یک تلفن بزند و بابت اتقاتی بیفتد و مسیر زندگی مزخرفم را 

درک می کرد! را م چرت و پرتها و توقعات دور از عقلش از من پوزشخواهی کند!اصأل چه اهمیتی داشت که روحیه ا

ن بودکه، در لحظه ای که با هزاران ارزو انتظار شنیدن تشی که به دلم نزده بود! مهم از انسانیش چه ابا پیشنهاد دور ا

حرفهای شیرین را از او داشتم، آب پاکی را بر روی دستم ریخت وگفت که دیدش نسبت زنی مطلقه، با دختری که 

دور او را خط می کشیدم و فکرم را از یاد و خاطراتش می زدودم و فرق دارد! باید. عاشقش بوده از زمین تا آسمانی 

  اگر هر بارکه می دیدمش ، آن طور خردم می کرد، سر سال نشده باید سر به کوه و بیابان می گذاشتم!

اغ با چاقو و نکردم وروزششم زیر دوش آب دگچ سنگین پایم اعصابم را خرد کرده بوذ. بیش از پنج روز تحملش 

قیچی به جانش افتا دم. یک ساعت مصیبت کشیدم تا باز شد. آنواع و اقسام پمادهای ضا درد و ژلهای نرم کننده 

موضعی را به مچ پا تا سرزانویم مالیدم وبا باند کَت وکلفت کشی پانسمانش کردم. وقتی بلند شدم ایستادم، 

  و چند بار نزدیک بود زمین بخورم!چندساعتی تعادل نداشتم ،کج و کوله راه می رفتم 

چند روزی می شد خانم جان را ندیده بودم. اوکه به عیادتم نیامده بود و من نیز نمی توانستم بدون کمک کسی از پله 

  پایین بروم.

زمین  لی لی کنان، دست به نرده گرفتم و به سختی از پله پایین رفتم. به اتاقش که رسیدم و در را بازکردم، بر روی

کردم. بود. از صدای جیرجیر باز و بسته شدن در برگشت و نگاهم کرد. سالم دراز کشیده و به پنجره زل زده 

  "واکردی؟ پاتو گچ"پرسید: 

خانجون خسته شدم از بس که تک و تنها توی اتاق باال، پنج روز تنهایی کشیدم و هیچ کس نیومد بپرسه حالت "

 "فعه اومده بودم سراغتون!چطوره! اگه من بودم ، صد د

 "چطور پات شکست؟ من که اون روز بی هوش بودم و خالیم نبود؛ بچه هاگفتن رفته بودی کوچه! "
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پام پیچ خورد. نشکسته، فقط رگ به رگ آره، دنبال یه نفرکه از در بیرون رفت و به نظرم آشنا می اومد دویدم، "

  "می شی استراحت کنی و ازش کار نکش! شد؛اما دکترگفت گچ بگیریم بهتره، چون مجبور

 "خدارو شکر، انگار بهتر شدین!"لب تختش نشستم و دستهای سرد و یخ بسته اش را در دست گرفتم. 

 "سنداتو از رعناگرفتی؟"

 "خاله رعنا و می گیرمشونجاش که امنه، چرا نگران هستین خانجون؟ فرصت بشه می رم خونه "

بگیرشون.گرفتی، ببر بذار توی صندوق امانات ون... یه چیزی می دونم که می گم برو همین امروز برو سروقتش"

  بانکی، جایی که تو خونه

 "نباشه!

به نظر من اگه موضوع رو به بقیه بگین، بهتره. حوصله کَل انداختن با هیشکی رو ندارم... ازکارای خان بابا سردو "

 "نمی آرم!

می گم، بگو چشم!. تا چشمم وازه باید ه خواهر برادرات هم کار نداشته باش، دیگه اما و اگر وسط نیار دختر، ب"

 "تکلیف تو یکی رو روشن کنم!

خانجون کاشکی یه کم روشنم می کردین! این موش وگربه بازی کالفه م کرده! مگه خان بابا منو از ارث محروم "

 "نکرد؟

روزی رو عصبانیت یه چیزی گفت، تو چرا ان بودی. یه همه ش حرف یامفت بود مادر! تو شیشه عمر تیمورخ"

 "باورکردی!

نگاهش مرموز تر از همیشه، دستهای لرزانش که عدسی چشمهای خاکستری رنگ خانم جان خود به خود تنگ شد. 

اینا همه ش "لحظه ای همچون کوه یخی سرد و بی حس بود، ناگهان مثل هیزم نیمه افروخته داغ وگرگرفته شد. 

است زندگیه مادر... بلد نباشی،کالت پس معرکه س. این که می گم برو از رعا بگیرشون، به دلم برات شده همین سی

روزا یه اتفاقی واسه رعنا می افته و خدای نکرده اگه سرشو زمین بذاره، دستت به هیچ جا بند نیس.کی می تونه ثابت 

  "بوده!که سند مال و منال و ارث پدریت پیش دختر خاله بابات 

خاطرتون جمع، همچین که بتونم راه برم، می رم خونه شون! شمام قول بده بیشتر به فکر سالمتت باشی تا اوضاع "

 "مالی من و بقیه!

از اتاق خانم جان که بیرون آمدم، هزارانپرسش بدون پاسخ توی ذهنم چرخ می زدکه نمی تو انستم از هیچ کس 

م، با خودم عهد کردم برای سالمت خودم هم که شده، بی خیال ازکنار مسائل گنگ و بپرسم. از پله هاکه باال می رفت

مبهم بگذرم تا مغزم فرصتی برای استراحت کردن پیدا کند. هوای اتاق سنگین بود، پنجره را بازکردم و بر لب تختم 

و شماره تلفن همراهش  نشستم. فکرم از اردشیر دست بردار نبوذ. با آنکه از دستش دلخور بودم، طاقت نیاوردم

راگرفتم. بوث اشغال می زد. دکمه تنظیم خودکار شماره گیر را زدم و رفتم لب پنجره به بیرون نگاه کردم. 

سردرختیها داشتند جوانه می زدند. صدای قدمهای بهار از دور به گوش می رسید. از سردی هوا مورمورم شد و به یاد 

کانی و به هم ریختگی کُلی ساختمان که تا چند روزاعصاب همه را به هم می اعیاد چند سال پیشی افنادم و خانه ت

ریخت؛اما در نهایت وقتی تمام می شد و همه جا از تمیزی برق می زد، همه راضی می شدند و لبخند می زدند! انگار نه 

شت و اتاقهای بزرگ انگار که ماه اسفند بود، بیرون از خانه جنب وجوش عجیبی به چشم می خورد؛ اما حیاط درند
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خانه پدری، سوت وکورتر از همیشه، به غربتی کالفه کننده آلوده شده بود. نه شادی، نه هیجان و نه اتقاتی که 

  روزمرگی دقایق کسالت بار را از بین ببرد و به آرامشی برزخی خانه حرکت و تکانی بدهد!

یر بودکه توهین و تحقیر مستقیم و رفتار ناخوشایندش از آن انگار داشت می بُریدم. تنها انگیزه ادامه زندگی ام اردش

شب به بعد بر زخمهای تاول زده قدیمی ام داغی تازه اضافه کرده بود و هرچه سعی می کردم، نمی تو انستم از بی 

 چشممان به هم میافتاد، عاشقم بود و جدا که می شدبم، زورشرحمی و بی انصافی اش بگذرم. درگذشته هم، وقتی 

 می آمد سراغم را بگیرد.

پشت خط لود که به محض شنیدن صل ای من، نیم ساعتی طول کشید تا تلفنش آزاد شد اما به جای خودش ، زنی 

  گوشی را به دستش داد.

سالم و احو إلیی پس تند و با عجله او متعجبم نکرد، سالها بود می شناختمش وبه رفتار ش عادت داشتم. نکته 

 "1کجایی اردشیر؟ "زن بود که همچون استخئإن تو ی قلبم فرو میرفت. پرسیدم: مشکوک،حضور آن

 "بیمارستانم می خواستی کجا باشم ؟ "

 "نیم ساعته دارم شماره تو می گیرم:"

 "اتاق عمل بودم. البد خانوم وفادار داشته با تلفنم حرف می زده "

 "خانوم وفادار کیه؟ "

 "نرس اتاق عمله "

 "سر مل که میری ،تلفنتو خاموش نمیکنی؟یعنی "

 "خب ممکنه یه کار اضطراری پیش بیاد، منظورت چیه؟ زنگ زدی سین جیمم کنی؟"

در حالی که از شدت عصبانیت به روی پا بند نبودم ، لنگ لنگان گوشی به دست به دور اتاق راه می رفتم تا خشمم 

 "امشب کشیک داری؟"فروکش کند. پرسیدم:

 "ر مگه؟نه، چطو"

 "باید هرچه زودتر ببینمت."

 "تو که گفتی سراغمونگیر. پشیمون شدی؟ دو شبه خونه نرفتم و از خستگی دارم وا میرم."

 "بهانه نیار اردی، آسمون بری، زمین بیای، امشب خونه مایی!روشن شد؟"

 

 

 "انگار حالت خوب نیس، اتقافی افتاده؟"·  

 "همه ش هم تقصیر توئه!خیلی وقته که حالم خوش نیس، "

سرم گذاشتی،کاری برام کردی که ای بابا، مگه چی کارت کردم؟ جز چند تا مالفه خیس و خشک که رو "

 "مرتب تیکه بپرون، نوبت منم می شه!""طلبکاری!

 "خیله خب، جوش نیار، می آم؟ اما ممکنه دیر وقت بشه."

 "مهم نیس، تا صبح هم شده منتظرت می مونم."

سرم زده بود همان شب تکلیفم را با او روشن کنم. گوشی خاموش توی دستم بود و داشتم به کارهای خودم فکر به 

می کردم. بغض کرده بودم؛ اما از اشک وگریه خبری نبود. صدای تِق تِق شماره گیر تلفن اعصابم را به هم ریخت. 
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به نینا التماس می کرد و نینا جواب سرباال به او می  بی اراده دکمه تماس را فشار دادم. شاهین بودکه داشت نرم نرم

  داد. انگار زمین و زمان داشتند به صورتم دهن کجی می کردند.

 دلت سر بشه سرد که پایین بیا نیفتاده دهن از تا ننه، حاضره شام"تازه هوا تاریک شده بودکه طوطی باال آمد وگفت:

  "!مونه می

پیرزن کار درستی نبود. تنها کی که در آن غربت بی کس سعی می کرد اعراد خانواده  اشتها نداشتم، اما شکستن دل

را به دور هم جمع کند، طوطی بود! از پله ها که پایین می رفتم، در اتاث شاهین بسته بود و صدای موسیقی مالیمی از 

ی که بی دغدغه و هدف خامی الی درزهای چهارچوب بیرون می زد. پا ورچین به پشت در خزیدم وکلمات عاشقانه ا

از دهان شاهین درمی آمد، همچوت پتک بر سرم کوبیده شد. بی معطلی در را باز کردم و تو رفتم. شاهین که با 

خیال راحت بر روی تختش ولو شده بود، ناگهان بلند شد، نشست و خودش را جمع و جور کرد. با چند قدم بلند جلو 

 "نینا، فردا صبح بیا اینجا، أره کارت دارم!"تم: رفتم، گوشی را از دستش گرفتم وگف

نینا موقع گذاشتن گوشی تازه یادش امدکه سالم نکرده است. جواب سالمش را دادم و تلفن را قطع کردم. شاهین تا 

  شد. حرکاتم غافلگیرش کرده بود. به سیم اخر زده بودم و تصمیم داشتمبناگوشش سرخ و برافروخته 

دهم. حس می کردم باید قاطعا نه با ارد شیر و نینا برخورد کنم تا تکلیف خودم و شاهین یکجا روشن دنیا را تکان 

شود! امشب ارد شیر، فردا صبح نینا. تمرین آخر شب برای اجرای برنامه فردا مفید بود. فقط معلوم نبود شاهین چه 

  گناهی کرده بودکه بی گناه داشت پا سوز عصبانیت من می شد!

 "یخ کرد ! مادرتون سر میزه،غذا"ی از میان چهارچوب در سرک کشید. طوط

 "شما برو، مام می آ یم"گفتم:

چشمش بخار خشم بیرون میزد. بدون هیچ شاهین ماننا ترقه ! نزدیک به انفجار داشت نگاهم می کرد و از سر و 

 "ن غائله ختم بشه!این جوری نگاه نکن، یه روزی باید ای"رفتم.حرف اضاقی به سمت در 

 "نمی دونستم زندگی خصوصی من به تو ربط داره!"بلند شد و به سمتم أمد. 

باز جی شده؟ یه روز "داشتیم به چشمهای آکنده ازخشم یک دیگر نگاه می کر دیم که ناگهان شهر ام از در تو آمد

 "شد صدا از در این خونه بیرون نره!

خوبه که اینجا مثل دیار اموات شده! صلدا از دیوار "1ون زده اش خیره شدم. برگشتم و به چشمهای از حدقه بیر

درمی آد، اما از آدمهای این خونه در نمی آد! همه تون دسته جمعی دارین می پوسین و خیال می کنین زندگی یعنی 

 "پول! شهر ام، ساکت بودن افراد این خونه دلیل بر آرامششون نیست! 

 "شاهین، چه کار کردی که صدای غزل در اومد !".شهر ام صلوات فرستاد

 "دلش از جای دیگه پره دقشو سر من خالی می کنه!"

چند لحظه پیش حرفا مو بهت زدم. بهتره دس از متلک گوییت "برگشتم و به صورت برافروخته اش خیره شدم.

 "ورداری !

، اشغال می زد: دو کلمه حرفش آ تیشت زد و  کدوم متلک، یک ساعت تلفن اشغال بود، شماره اردشیرو می گرفتی"

 "انداختت به جون من!

 "ننداز تا فردا!تو هیچی نمی دونی داداش، پس زبون به دهن بگیر و سر و صدا راه "

 "معلوم هس شما دو تا چتونه؟ "شهر ام آمد بینمان ایستاد
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 "کسی تو زندگی خصوصیم دخالت کنه: دلم نمی خواد"شاهین سرش را به زیر اند اخت و به سمت تختش رفت. 

 "من خواهر بزرگتم، دلم به حال جو ونیت که توی این اتاق داره از دست می ره، می سوزه"

 "دلت به حال خودت بسوزه، من مشکلی ندارم! "

پای هم  فکر خانجونو بکنین دیو ونه هاء این قدر به پر و"شهر ام در اتاق را بست و به سمت ما أمد. أهسته گفت:

نپیچین. غزل، تو هم بهتره به فکر یه کار آبرومند باشی... تو خونه موندی، حوصله ت سررفته، دم به ساعت از این و 

 "اون بهونه می گیری! 

بگیرم! حب من خواهر بزرگتونم، دلم شور من شماها رو اصأل می بینم که ازتون بهونه "به چشمهایش خیره شدم. 

شاهین جوونه، خام و سرد وگرم نچشیده س، یه نفر توی این خونه به فکر روبه راه می زنه!  سرنوشت و زندگیتونو

 "کردن اوضاع نیست و هرکس پی کار خودشه:

یکی نیست ازت بپرسه، با این همه معلومات یه جوری حرف می زنی که انگار عالمه دهری،"شاهین به حرف امد.

  گی خودتو بگیری!حاال هم که رابطه ت با ارد شیر همچینپاشیدن زندچطور نتونستی جلوی از هم 

 "روشن و شفاف نیست! به فکر جمع و جورکردن زندگی خودت باش و دس از سر من وردار

از درون رعشه گرفته بودم. از پشت پرده اشکی که جلوی چشمم کشیده شده بود چهره دو برادرم مات به نظر می 

..کاشکی زندگی هم کلید عقب و جلو رفتن داشت که می زدم عقب و درستش می متأسفم."رسید. به هر دوگفتم:

 "کردم!

از دست ارد شیر "گونه هایم بود، پاک کرد. شهرام جلو آمد، با انگشتش اشکم راکه در حال جاری شدن بر روی 

هم به دل نگیر. داغه،  نامرد دلخوری و حال مارو می گیری خواهر! به خدا هردومون مخلصتیم... حرفای این پسر رو

نمی فهمه چی می گه. تو خیلی مدمه خوردی! اما اگه مارو قابل بدونی و بگذاری تو غمت شریک باشپم، اردشیرکه 

  "سهله، با گنده تراش هم سرشاخ می شیم. مگه نه شاهین!

 "به جون هم افتادن!االنه که خانجون تو دلش بگه باباشون مرد، "شاهین به سمت در رفت.

آشپزخانه که شدیم، هاج و واج به هرسه ماز نگاه هر سه از اتاق بیرون رفتیم. خانم جان دست به غذا نزده بود. وارد 

 "شماها معلوم هس چتونه؟ هوز آب کفن باباتون خشک نشده، به جون هم افتادین؟"کرد.

م می رفتن... تو چرا غذا تو صدقه هخواهر و برادر داشتن قربون "شاهین جلو رفت، فرق سرش را بوسید. 

 "نخوردی؟

 تره عاقل توز همه از... ونین بد خواهرتونو قدر! کنه می مار زهر عسلو پسر، تا دو شما گند اخالق!. بخورم کوفت"

  "!.واهلل

 شده بود! اما دریغ از یک لقمه که ازگلوی کساز تعرف خانم جان. آرام شدم. بوی قرمه سبزی طوطی همه جا پخش 

ی پایین برود! اشتهای همه کو رشده و تقصیرها به گردن من افتاده بود. تنها خصلتی که دروجودم نبورد، 

پرخاشگری بودکه آن هم، به همت اردشیر،کم کم داشت برایم عادتی همیشگی می شد و اطرافیانم هم به تنگ آمده 

شدم از همه پوزشخواهی کردم و به اتاقم رفتم. بودند. حتی سر و صدای قاشق و چنگال هم بر روی اعمابم بود. بلند 

در جنه ساعت آخر شب که تنها بودم، به همه چیز فکرکردم. سرم از شدت فشار عصبی داشت منفجر می شدکه 

  "!شیرم ارد بازکن درو غزل،"تلفن همراهم زنگ خورد. 
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همه خواب بودند، اما بعید به نظر می رسید از پله ها پا ورچین پایین رفتم و دکمه در بازکن را فشار دادم. به ظاهر 

شاهین هم خوابیده باشد! مثل روز برایم روشن بودکه در مورد حرفهایی که نینا باید می زد و جوا بهای فرمایشی 

شاهین تا صبح با هم گفت وگوی تلفنی دارند و البد با بت حرکت ناشایست من که سرزده وارد اتاقش شده وگوشی 

  بودم، صدها بهانه تراشیده بود! را از دسش گرفته

تا ارد شیر از راهرو عبور کرد و نزدیکم آمد، ضربان قلبم چند برابر شد؛ انگار داشت ازگلویم بیرون می زد. همیشه 

از نزدیک شدن به او هیجان زده می شدم و به همان دلیل می ترسیدم در مقابل خواسته های نا معقوش عاقبت 

از او فامله گرفتم. پشت سرم از پله ها باال آمد. در را بست و لبخند زد. حتی در زیر نور چرغ  ناگزیر به تسلیم شوم!

خواب هم می شد فهمید تا چه اندازه خسته است. کیف و پلوورش را گرفتم، به جالبا سی آویزان کردم و او، بر روی 

ونی آخر شب صفای خاصی داره، حیف که مهم"تختم درازکشید. نگاه مرموزش سرتاپایم را چند بار دور زد وگفت: 

 "دارم از خستگی وامی رم!

 "چیزی می خوری؟"

 "حرفتو بزن. فکر من نباش، حالم خوبه."آه بلندی کشید و بدنش کشی آمد، 

 "عجله داری؟"

 "می ترسم خوابم ببره، اون وقت خیلی بد می شه! از این فرصتها کم پیش می آد!"

می شه آدم شب و روزکأر کنه و أستراحت این جور کارکنی، مریض می شی، آخه مگه  فردا هم می ری سر کار؟"

 "ندأشته بأشه

نصفه شبی نصیحت کردنت گرفته؟ خب اآلن دارم استراحت می کنم دیگه، راحت تو تختخواب تو درازکشیدم و "

 "توئه... استراحت کردن که شاخ و دم نداره! سرم رو بالش خوشبوی 

می خواست خجالت نمی کشیدم و بی پرده از او می ت نشستم. نکاهمان که به هم افتاد، اتش کرفتم. دلم رفتم لب تخ

  کند؟ اما نگاه مرموزش مانع از هرگونه پیشنهاد و حرکتی می شد. حرفهایخواستم با من ازدواج 

ن یکی از آنها را جایز نمی حتی پرسیددوپهلوی آن شب او هنوز در خاطرم بود. هزاران پرسش از او داشتم که 

  دانستم.

  "کنی؟ نگاهم که کردی ام صد شده؟ چیزی غزل؟ چته"در مقابل سکوتم، کنجکاو شد.

 "اردشیر، راستش خودم هم توکا رم موندم! "

می دونی خیلی وقته منتظر تلفنتم؟ قرار بود یه روز "1نزدیک بود بغضم بترکد؛ اما بموقع جلوی خودم را گرفتم. 

 "بشینیم با هم حرف بزنیم... روشن و واضح !

انداخت و لبخندی مرموز برگوشه لبهایش نشست. بر روی تخت نیم خیز شد. نگاهی شیطنت امیر به سر و صورتم 

دررفته، معشوقه خوشگل نصفه شب، نورکم، عاشق و معشوقی که خاطرخواهیشون نخ نما شده، عاشق خسته زهوار "

دست بهش بزنم و تیغ تو دستم فرو بره! از من چه توقعی داری؟ نکنه پر اشکه اما می ترسم تودل بروکه چشمانش 

دوستم داشتی، چرا رفتی؟ از دستم می کنی مثل جو ونیام باید همه وقتمو با تو بگذرو نم؟ خب، اگه اون جور خیال 

به کارم مگه خودت نگفتی یه مدت کار تکلیف من با ناز و عشوه هات چیه؟ غزل، خسته شدی، مگه نه! حب حاال بگو 

 "نداشته باش !

 "قبول داری که حرفای اون شبت توهین آمیز بود؟"
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معذرت می خوام عشق من؛ ولی تو "نگاهش می بارید.بلند شد و نشست. صورتش به صورتم نزدیک بود. خستگی از 

دس از پا خطا نکنم! و نیستم که پهلوت باشم و باید حقیقتی باور کنی عزیزم. من دیگه اون اردشیر سرحال و قبراق

خیلی سعی کردم مثل گذشته ،فقط حضور تو بخوام اما... متأسفم، خودت هم همکاری نمی کنی که هردومون به 

پسرعموی درب و دا غونت اصال این حرفا رو ولش کن، لحظه رو دریاب!خب ،بگو ببینم می خوای به آرامشی برسیم! 

 "رنجی؟ چی بگی نازک نا

اردی، من و تو باید از نو زندگی جدیدی رو شروع کنیم. آخه چرا از من دوری می کنی؟ حرف دلتو بزن و راحتم "

 "کن. اگه منو نمی خوای! سرگرد ونم نکن!

 "کدوم دوری؟گور بابام اگه تو رو نخوام! اصأل من وقت می کنم کسی رو ببینم که تو دؤمیش باشی؟"

میزان نزدیکی من و تو تا چه حد می تونه . ارد شیر، خودتو به اون راه نزن و رو راست بگو من کسی نیستم،غزلم"

 "باشه!

قربون آدم چیز فهم! نه، باورم شد که دوزاریت کج نیست. یعنی تو جواب سؤال به این آسونی رو "قاه قاه خندید.

مرد نیست! حس نداره، روح نداره، مالحظه خودت نمی دونی؟ قیافه م غلط اندازه؟ رو پیشونیم نوشتن این پسره 

 "نداره!

 "جواب منو ندادی!"

 "خب معلومه که من و تو از روز اول و ازل به هم چسبیده به دنیا اومدیم."

تکلیفمو روشن کن ببینم می تونم به زندگی کردن طفره نرو اردی، با کلمات هم بازی نکن. من به گذشته کار ندارم،"

 "اشم یا نه؟با تو امیدوار ب

  "دوست داری چطوری خرجم کنی؟به همه چیز من می تونی امید داشته باشی عزیزم، زتدگی من مال تو، "

 "پاتیل مشروب خوردی و اومدی اینجا!اردشیر، حالیت هس چی می گی؟ اگه سَرِعمل نبودی خیال می کردم یه "

 "بده که همه وجودمو به دست تو می سپرم؟"

 "پاره نکن، پرسیدم میزان نزدیکیمون... تعارف تیکه"

فهمیدم عزیز دلم و جو ابتم دادم.کاشکی می گرفتی. شایدم گرفتی و داری سربه سرم می ذاری! "وسط حرفم پرید: 

هرطور تو بخوای باهاتم. مثل گذشته، عاشق و بی قرار! میزان نزدیکیم به تو، بیشتر از همه س!بی خود این همه سال 

  م! شب و روز چشم زدم میونه ت با اون مرتیکه بهعَزَب نموند

 "هم بخوره و سرتو بذاری جای پات، برگردی پیش خودم!

که انتقام بگیری! که تحقیرم کنی! که مثل جنس دست دوم تو سر مال بزنی و بی ارزشم کنی؟ اردشیر، تو نمی نهمی "

 "بونیتو ندارم!داری چه آ تیشی به زندگیم می زنی! من طاقت این همه نامهر

نفهمیدم چطور مچ دستم در میان دستهایش جا گرفته بود و اگر فشار دستش نبود، از شدت خشم متوجه تماسمان 

بهت نمی آد از این حرفا "نمی شدم. صورتش را، تا آنجا که می شد، به صورتم نزدیک کرد و به چشمهایم خیره شد. 

بذاره که ارد شیر عاشقش بوده! مگه تو به خودت شک داری  بلد باشی بزنی! کی جرئت کرده قیمت روی کسی

غزل؟ چرا رنجم می دی؟ من یه تیکه چوب پنبه بی حس و حال نیستم که این قدر با اعصابم بازی می کنی. دعوتم 

می کنی اینجا و به خودت و من توهین می کنی که چی رو ثابت کنم! به پات بیفتم و بگم از وقتی رفتی بدبخت شدم! 

ودت می دونی چه شری به پاکردی! تو جهنم هم نمی شه اونفدر سوخت که من سوختم. تو همه چیز من بودی، خ
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حاال هم هستی. منتهی انتظار نداشته باش من سر جای اولم بایم. یه دیو ونه م، مثل دیو دیونه های دیگه که باید 

 "بشه!کنارم بمونی، به دلم راه بیای، تر و خشکم کنی، شاید حالم خوب 

 

 

در حالی که به پهنای صورت اشک می ریختم و دیوانه ان همه دیوانه بازی اش بودم، سرم را به زیر اندا ختم تا از ·  

نگاه پر سوز وگدازش در امان باشم. آرام دستم را رهإکرد. در حالی که دستش به میان موهای آشفته ام می لغز ید، 

شیر... من یه آدم شکست خورده م که به پشتیبانی و محبت تو احتیاج دارم. وضعم با گذشته فرق کرده ارد "گفتم: 

  "خرجت بیشتر شده، باید با روح و احساس پاکت منو به دست بیاری. من خودمو ارزون نمی فروشم!

ازل یادت رفته که مال خودمی؟گمان نمی کردم بین من و تو این حرفا مطرح بشه! باید بابت چیزی که از روز اول و "

مال خودم بوده، بهایی بپردازم؟ خب، بگو قیمتت چقدره تا چکشو بکشم! تو حق داری بابت بودن درکنار من، چیزی 

 "ازم طلب کنی؟ این فانون شرعه

از روی تخت بلند شدم. هرکالمی که از دهان او درمی آمد، همچون خنجر به قلبم فرو می رفت. در پاسخ به حرفها 

هانش بیرون می آمد، چیزی برای گفتن نداشتم،فقط آه کشیدم و به خودم لعنت فرستادم که یی که بی دغدغه از د

هر وقت زیر فشار قرار می گرفتم زبانم قفل می شد و مغزم از کار می افتاد. ارد شیر از روی تخت بلند شد به پشت 

چطور به دست او دارم خرد می شوم سرم آمد. درکنار پنجره ایستاده بودم و به سیاهی شب نگاه می کردم؛ به اینکه 

و فریادرسی ندارم؛ به اینکه رفتنم اشتباه بود و بازگشتم اشتباه بزرگ تر، به اینکه مرگ، تنها راه رهایی برای زنی 

به "مثل من بود که عاشق بودم و حاضر نبودم جسمم را به بهای لذت لحظه ای در اختیار او بگذارم! ارد شیر پرسید: 

  "ی؟چی فکر می کن

 "دارم به حرفا یی فکر می کنم که بموقع نزدم، یا اونها یی که بی موقع زدم و جواب دندون شکنی گرفتم!"

 "غزل، من خیلی خسته م، روحم کسله، جسمم هم از بی کس داره میپوسه!"

  "می گی چی کارکنم؟"

کش می دی!. تو دنبال چی هستی؟ بگو و  این قدرتا خوابم نبرده، حرفا تو بزن و خالصم کن. اصأل چرا موضوع رو "

 "راحتم کن!

 "هنوزم دوستم داری یا من بیخودی دارم هالک تو بی معرفت می شم!... "

جلو آ ینه تا بی معرفتی ببینی. سؤالت برو "سکوتش باعث شد برگردم وبه چشمهایش نگاه کنم. اهسته گفت: 

ن جوابتودادم! بابا، به چه زبونی بگم که به جز تو هیچ زنی تو احمقانه س، از سر شب تا حاال صد دفه پرسیدی و م

  زندگیم نیست ! مگه از جونم سیر شده بود یه بار دیگه به دست یه

ضعیفه حسود درب و داغون بشم؟ تو یکی واسه هفتاد پشت من کافی هستی. فقط یه گوشه چشم نشونم بدهی تا 

 "دنیا دوباره به روی هردوتامون لبخند بزنه!

 "اردشیر، من از این وضعیت خسته شدم....یا با هم ازدواج کنیم ، یا میذارم میرم و پشتمو هم نگاه نمیکنم."

آآه!...باز که حرف از رفتن می زنی! کم گرفتاری شکیدم، تو هم هی تو دل منو خالی کن. هنوز عرقت خشک نشده "

 ه عجله برای چیه؟تا دوباره همدیگه رو دیدیم حرف از عروسی می زنی؟ این هم

عجله؟ بعد از این همه سال دور انتظار نداشته باش صبور باشم . باید تکلیفمو بدونم.حرفهای شک دارت باعث شده  "

 "حتی به خودم بی اعتماد بشم، چه برسه به تو و فکرای توی سرت!
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او حواسم را به جای دیگر  رفت بر روی تخت دراز کشید؛ درست مثل همه وقتهایی که به پاسخ قاطع نیازداشتم و

واقعا این شغل مزخرف چیه که من دارم! حیف وقت نیست که "پرت میکرد. با خونسردی خمیازه ای کشید و گفت: 

 "صرف یه مشت جسد بیروح میشه!

 "مگه مرده تشریع می کنی؟"

 "ثل تشریح می مونه!آدم بی هوشی چه فرقی با یه جسد بی جون داره! پاره کردن سینه و شکم و زیر شکم هم م"

 "جواب مو نمی دی؟"رفتم مقابلش بر روی زمین نشستم. او نگاهم نمی کرد و نگران به نظر می رسید. پرسیدم: 

باید عاقالنه تصمیم بگیریم. من و تو بچه نیستیم که شتابزده پا به راه ناشاخته بذاریم و وسط راه همدیگه روگم "

  "کنیم.

 "از تو دستت درنمی آرم،گم نمی شم، البته اگه توگمم نکنی، همیشه باهات می مونم! اردشیر، من دیگه دستمو"

 "شتابزده نمی شه تصمیم درست گرفت! باورکن غزل به نفع هردو مونه که یه کم به همدیگه فرصت بدیم !"

دردت چیه اردشیرمن بعد از این همه سال هنوزم مرددی؟! باور نمی کنم نسبت به زندگیمون بی اعتماد باشی. بگو "

 "که غریبه نیستم! دلم می خواد با من رورأست باشی!

به هم نزدیم! اما تو هی پاپیچم میشی که هنوز چند روز بیشتر نیست که برگشتی و حتی دوکلمه حرف حسابی  "

 "عروس کنیم!

  "من فتط می خوام تکلیفمو روشن کنم"

 "بهتره بی گدار به آب نزنیم."

 "بمو به هم نریز، من به قدرکافی زجرکشیدم. اردی، اعما"

می دونم، منم صدمه خوردم، هردومون باید فکرکنیم، مثل گذشته با هم باشیم و همدیگه رو محک بزنیم. وضع  "

 "باگذشته فرقکرده!

دم می می دونم که اون اتاق عمل لعتی همه زندگیته... اگه امشب به زور من نمی اومدیاینجا، خدا وکیلی به یا"

 "افتادی؟

 "بعد از ازدواج خونه نشین می شم؟ تو که وضعیت مو می دونی، چرا می خوای زنم بشی! خیال می کنی  "

بیمارستان بگذرونی.کار به جای خود، زن و بچه هم برنامه هات باید تغییر بکنه... من اجازه نمی دم بقیه عمرتو توی "

 "کردن داریم!هردو مون حق زندگی به جای خودش... ما 

هنوزم رؤیایی فکر می کنی. یه کم واقع بینی بد نیس؟ البته نه تا اون حدکه "ارد شیر یک پهلو شد و لبخند زد. 

شخصیت رمانتیک عشق منو دگرگون کنه! دلم می خواد دست کم با خودت رو راست باشی! اردشیر دکتر گرفتار 

رجیح می ده! اخالقشم گنده و چون در دوران شباب شکست پدرسوخته ایه که کار شو به زندگی توی رختخواب ت

عشقی بزرگی خورده، همسر آینده ش باید تحملش کنه! قبول کن که توی موقعیت االن ما، خطر کردن یعنی آبر 

وریزی دوباره! برای تو ترک وطن آسونه عزیز دلم! اما من دیگه حاضر نیستم مضحکه پدر و مادرم و فک وفامیل 

 "بشم!حرف مفت زن 

تحمل ناپذیر شده بود. بلند شدم، به سمت از شدت ناراحتی دلم می خواست فریاد بکشم. حتی نگاههایش برایم 

پنجره رفتم و به بی کران آسمان تیره خیره شدم، با خودم گفتم، ای کاش پر داشتم و آزادانه خودمو از قفس طالیی 

 ه جایی که مرغان همدل و همزبانو زندگی می کردن!عشق او نجات می دادم. پرواز می کردم و می رفتم ب
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اردشیر پشت سرم بود. به محض اینکه موهایم را نوازش کرد، سیل اشک ازگونه هایم جاری شد. بدنم می لرز ید و 

 "اردشیر، بهتره بری و بذاری به حال خودم بمیرم "تاب وتوان آن همه گفت و شنود بی نتیجه را نداشتم.گفتم: 

من و تو همیشه همین طور بوده. تا نمی دونی چقدر دوستت دارم غزل! زندگی .»م موهایم را نوازش کرد. باز ه

  "حاالش که این جوری گذشته،گمان نمی کنم در أینده هم چیزی تغییر کنه، فقط باید از فرصتها استفاده کنیم!

بودم. ان قدر غمگین و عصبی بودم که دلم  توی دلم صد بار به خودم لعنت فرستادم که آن همه به او نزدیک شده

کنم. او پیشنهاد ازدواجم را نپذیرفت، خردم کرد و انتظارات شرم آورش را بارها بر نمی خواست برگردم و نگاهش 

ناراحت نبئدم، بهای به دست اوردن او سنگین بودکه زبان آورد که به زانو درآ یم. از تحقیر شان به خاطر عشق او 

انتقامتو گرفتی؟ "با دلم که شکسته شده بود چطور می تو انستم دوباره عاشقش باشم! گفتمپرداختم؛ اما باید می 

بخوابی ،گور بابای غزل! حقم بودکه این طور تحقیر بشم تا هب، حاال می تونی راحت بری خونه و با اعصاب آروم 

ین طور منو خوار و خفیف می کنی؟کسی که از جون حساب زندگیم دستم بیاد! ارد شیر، باورم نمی شه! این تویی که ا

 "و دل دوستش دارم و حاضرم جونمو براش فداکنم!

ازگل نازک تر نمی شه به توگفت؟ خب بگو غزل ، منطقی باش! من حرف بدی نزدم که این قدر بهت تر خورد. بابا "

که منو معطل بذاری و با خیال راحت  برای تو آسو نه"« و روی خوشی نشونم بدی؟چی کارکنم که دلت راضی بشه 

به زانو در بیام. ، هدفت فقط بی حرمت کردن من بود و می خواستی بری سراغ مریضات. توی این بازی مسخره 

  خب، مثل همه وقتای دیگه، موفق شدی. حاال برو پی کارت

 "و راحتم بذار 

یکپارچه اشک بود و لبهایم می لرزید. اوگفت: صورتم ارد شیر ارام حرف می زد و من تا مرز جنون خشمگین بودم. 

 "بازم قهر؟ غزل، توکه می دونی هیچ وقت حوصأل منت کشی ندارم. اصأل تو چته؟ حرف حسابت چیه؟ "11

واسه عذاب دادن من فرستاده که دایم داری می دونی چیه؟ گمان می کنم خدا تورو "سکوتم خشمگین ترش کرد. 

  کشی. یه شب نمی زاری باهات احساس راحتی کنم!اون از شبی که با حال مریض ، به روحم سوهان می

با هم خوش بگذرونیم؟ اما تو از دماغم ولم کردی اومدی خونه تون، اینم از امشب که با این همه خستگی اومدم که 

 "می کردم و چی شد!. دراوردی!منو بگوکه چی خیال 

 "؟خب، چی خیال می کردی پروفسور "

 "بشنویم!خب، تصورم این بود احضارم کردی تا صبح گل بگیم،گل "خندید

زدن نمی فهمم! دیگه ازت ناامید شدم. تو اردشیر، خیلی بی انصافی! خیال می کنی منظور تو از این دوپهلو حرف "

خیال نگاه نکن! قول و قرارش قسم می خوردم، نیستی! برو و دیگه پشت سرتم اون اردشیری که می شناختم ورو 

 "کن غزل مرده. انتظار ندارم یه فاتحه هم سر قبرم بخونی: 

هرچی هیچی نمی گم، بئتر می کنی! غزل، این قدر سربه سرم نزار! این فکرایی که آزارت می زه، همه ش بدبینی "

مه! وقتی می به من بدبخته. آخه من نمی فهمم چی کارکردم که این قدر عصبانی شدی! دلخوریت مال کدوم حرف

ه حالم به هم می خوره. نازتو می کشم، خوام نزذیکت بیام، یه کاری می کنی که از هر چی عشق و عاشقی و زن و مرد

نگاه هم محلم نمی زاری و خودتو لوس می کنی! باورکن من موجود خطرناکی نیستم و تا خودت نخوای حتی بهت 

صبح کنار هم بودیم و آب از آب تکون نخورد، نمی ه عمر ما شب تا نمی کنم! غزل، تومنو بهتر از همه می شناسی، ی

 "فهمم چی عوض شده که از من ترس و واهمه داری؟! 
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بدل کنیم، خواستم نظرتو بدونم که فهمیدم و خوب خودتو به نفهمی می زنی! صدات نکردم که با هم دل و قلوه رد "

کنی و . من زن سهل الوصولی نیستم که هرطور میل داری رفتار تصمیمتو بگیریک عمر در اشتباه بودم! حاال هم 

مشترک و بی دغدغه س... هستی یا نیستی دستت درد نکنه هم بهت بگم! برنامه من با تو، یک عمر زندگی 

 "پسرعمو؟

که  معلومه"در حالی که از خنده داشت منفجر می شد و به زور لبهایش را جمع کرده بود،رقت بر لب تختم نشست. 

هستم آتیشپاره! شک مداشته باش که زن دلخواه و آرمانی من تو هستی و به جز تو اجازه نمی دم هیچ کسی حتی به 

من فکرکنه! فقط خواهش می کنم این قدر به فکر ازدواج دایم و این سنتهای دست و پاگیر نباش. من و تو با هم 

دیگه ای هم برای بیشتر به هم نزدیک شدن وجوئ داره! هم ازدواج می کنیم؛ اما نه به این زودی! در ضمن، راههای 

 "بی دردسره، هم سذیع به نتیجه می رسه!

انگاریه جای خون در رگهایم آ تش زبانه می کشید. در حالی که غم بی او بودن به دلم چنگ می زد و بیش از همیشه 

آخ که اگه "ز چرب زبانی دست برنمی داشت. از او متفر بودم، سکوت کردم و سرم را به زیر اند اختم. ارد شیر ا

 "بدونی چقدر دوستت دارم! حاضرم همین االن واسه ت بمیرم که ثابت کنم جز تو هیشکی رو نمی خوام!

در حالی که، مات و متحیر از رفتار ناپسندش، داشتم فکر می کردم مگر یک مرد در عرض پنج سال چقدر امکان 

 "چرا حرف نمی زنی جون دلم! بگو مرغ هوا رو می خوام تا واسه ت حا ضرش کنم!"دارد تغییر کرده باشد، برسید:

اردثیر، من بازیچه دست تو نیستم که امشب حرفای ششنگ بهم بزنی و فردا که خرت از پل گذشت، بری و پشتتو "

 "هم نگاه نکنی!

اشم اگه قدر تو رو ندونم. در خرت از پل گذشت یعنی جی؟ شخصیت منو این جوری شناختی؟ باید خیلی ابله ب"

ضمن، با این حرف به خودت توهین کردی نه به من! حد اقل به خودت اعتماد داشته باش. تو زنی نیستی که آدم 

راحت بتونه رهات کنه... همین جوری پدرم درا ومده و یه عمره پابندتم، چه برسه به اینکه لذت هماغوشیتم بچشم! 

  "ه که دربست در اختیار دخترعموشه! غزل، خود تو دست کم نگیر !ارد شیر یه غالم حلقه به گوش

 "همه ش حرف، همه ش چرت و پرت! خسته شدم از این همه بحث بی نتیجه!"

  نکنه انتظار داری مثل رومئوئ دیو ونه هر شب بیام زیر پنجره اتاقت "

پنج سال پیش تو هیچ فرقی نکردی، هنوزم  و گیتار بزنم و حرفای صد من یک غاز تحویلت بدم! متأسفانه عزیزم با

همون دختر لوس و ننر چند سال پیش هستی که نمی شدگفت باالی چشمات ابروس! با همه این حرفا، از دل و چون 

می خواست. بهتر نیس به جای این همه گل اندختن با رومئو خود تو یه کم لوس ترکنی که دلم بلرزه؟ یه کم 

عت نگاه ساکه به آخر نرسیده!. حیفه که وقت باارزشمون با این چرت و پرتا تلف بشه. به مهربون باش عزیزم... دنیا

 "کنم! دلت واسه م نمی سوزه ؟کن، ببین، نزدیک صبحه! این همه چون کندم.نتونستم دلتو نرم 

ون خشمگین بودم. از نبودم، بلکه تا سرحد جنقلبم به شدت به در و دیوار قفسه سینه ام کوبیده می شد. هیجان زده 

بوئم و داشتم پس می افتادم؛ اما ارشیر راحت بر روی تخت نشسته بود. واکنشهای ناراحت شدت ناراحتی گر کرفته 

کننده ام را می دید و راحت دستم می اند اخت. از اینکه افسار احساسم به دستش افتاده بود، از خودم و عملکرد 

صور می کرد به خواسته احمقانه اش پاسخ مثبت می دهم، تصمیم گرفتم برای مسخره ام ناامید شدم. در حالی که ت

پاشو برو خونه تون! غلط کردم بهت زنگ زدم! تو "به سرش نزند.همیشه نقره واغش کنم تا هوس گول زدن من 

 "هیچ وقت تا این اندازه تحقیر نشده بودم زندگیم 
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کردی که دم صبح بیرونم کنی؟ سربه سرم سر شب دعوتم "شید.ارد شیر، رنگ و رو پریده، بر روی تخت دراز ک

 "اخم و تخمو ندارم!نذار و حالمو نگیرکه حوصله 

 "اردشیر،گفتم پاشو برو خونه تون؛نشنیدی چی گفتم ؟"

بکشم نمی رم! از وقتی پامو تو اتاقت گذاشتم گله و شکایت و آه و ناله تحویلم دادی... حاال هم انتظار داری راهمو  "

 "و برم ؟

 "تنمو می لرزونی؟خیال می کنی کی هستی که این طور "رفتم درکنار تخت ایستادم وگفتم:

 "اگه ارزش نداشتم، دنبالم نمی فرستادی!"

 "تا عصبی تر نشدم پاشو بزن به چاک اردشیر: خودخواهی هم حدی داره !"

 "باریک اهلل خانم دکتر!التی هم حرف می زنی! "

 "یفته، خوب بلدم چاک دهنمو بکشم آقای دکتر! پس بهتره تا احترامت پایین تر نیومده، بری خونه ت!پاش ب"

آخی:... چه عطر "ارد شیر عصبی شده بود؛ اما غلت زد وبالشم را بغل کردکه تغییر حالت صورتش را نبینم. 

 "و بدی! خوشبویی! اسمش چیه غزل! می خوام یه شیشه برات بخرم که همیشه همین بو ر

ماندن و اصرارکردن به اوکه برود، فایده ای نداشت. چنان رفتاری از او بعید بود. در تمام عمرم هرگز تصور نمی 

کردم ارد شیر آن طور بی پرده حرمتم را بشکند و به شخصیتش نمی آمد کسی را آزار دهد! چه بالیی به سرش 

اما همین که فهمیدم به فکر ازدواج با من نیست، تکلیفم روشن  آمده بود، خدا می دانست. تغییر رفتارش عجیب بود؛

 "کجا غزل ؟ "شد. به سمت در اتاق رفتم؛ اما هنوز از چارچوپ در بیرون نرفته بودم که بر روی تخت نیم خیز شد

 "شب به خیر! من می رم پایین می خوابم. "

  "صله دارههمین غزل!؟ یادت باشه که حرف و عملت از زمین تا آسمون فا"

از پله ها پاورچین پاورچین پایین رفتم و سر راه از جا رختخوابی وسط راهرو مالفه و پتو برداشتم. اگر چاره داشتم 

نزدیک اصال شب را می رفتم هتل می خوابیدم که حس بودن بأ أو در زیر یک سقفه آزارم ندهد. چاره أی نبود، صبح 

  چهار چرخی له شده بودم که بود و من انکار در زیر تریلی بیست و

تمام بدنم آن طور درد می کرد. نوک پا از راهرو رد شدم. از الی در اتاق خانم جان نور ضعیف بیرون می زد. آهسته 

تو رفتم، پتو راکف اتاق پهن کردم و درازکشیدم. خواب از سرم پریده بود. چشمم دم صبح داشت گرم می شد که 

دم. دوباره درازکشیدم و خدا خدا کردم خوابم ببردکه دست کم برای چند ساعت هم کابوسی هجو از خواب پر ان

  نفهمم چقدر بدبختم!شده، درعالم بی خبری، 

خوابم برد. وقتی بیدار شدم و چهار پنج ساعت با ان به هم ریختگی افکار و اعصاب درب و داغان نفهمیدم چطور 

ا بی خبر مانده بودم. صدای پچ پچ نینا از راهرو می أمد و خانم جان بلند گذشته بود، باورم نشد آن همه مدت از دنی

بلند حرف می زد. ازدر بیرون نرفته بودم که سرو کله شاهین پیدا شد. از میان چارچوپ در چند قدم به عقب 

خانجون می شدم... چقدر می خوابی غزل؟ دیگه داشت نگران "در را پشت سرش بست.برداشتم. شاهین تو آمد و 

  "هم که قربونش برم دلش نمی آد صدات کنه!

 "مگه ساعت چنده داداش؟ هر روز این وقت صبح تو خواب بودی"

 "نینا چند ساعته اومده و منتظرته!"

 "واسه توکه بد نشد! حاال اومدی سفارش چی رو بکنی؟"
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 "؟چه کارش داری نمی خوای بگی "نگاهش مضطرب و حالت حرف زدنش ملتمس بود. 

 "حرفامو با خودش می زنم، تو دخالت نکن لطفأ!"

 "نکنی ها!...غزل، خواهش می کنم مواظب حرف زدنت باش... یه وقت ناراحتش "

 "مطمئن باش أب تو دلش تکون نمی خوره"داشتم ازدر بیرون می رفتم که رو برگرد اندم.

 

 

از راهرو رد شدم، از پله ها باال رفتم و در اتاقم را باز  نفسی عمیق کشید و رفت بر لب تخت خانم جان نشست. من·  

روی جا پیچیده بود. در را بستم و نگاهی به دور وبرم اند اختم. مالفه تا شده بر کردم. بوی ادوکلن ارد شیر همه 

روی بالشن شدم و بی اختیار گونه ام را بر تختم و پتو مرتب و منظم درکنار ان بود. به فرور فتگی بالشم خیره 

چسبیده بود!همچون دختر بچه های کم سن و سإل ، حتی از بوئ بدنش که در گذاشتم؛ انگار صورتم به صورتش 

مالفه ورختخوابم پیچیده بود لذت میبردم.! لب تخت نشستم و بالشم را لمس کردم. برای رسیدن به او هر کارئ از 

مراسم ازدواج رسمی به ضیافت آغوشم دعوتش کنم! هرچنه دستم بر می آمر انجام می دادم؛ اما محال بود بدوز 

فکرمی کردم، به پاسخی منطقی نمئ رسیدم. تنها راه نجات از وسوسه های او، ندیدنش بود و صبورئ به خرج 

دادن!دلم گرفته بود. حرفها وگفت وشنودهای شب گذشته را که به یاد آوردم، دلم شور افتاد. حتی فکرکردن به 

آور او قلبم را به درد می آورد. آنچه احساسم می گفت، زجر اور بود. دیدن چنان حرکاتی از او حتی  انتظارات شرم

در ذهن نیز نمی گنجید. نام رفتار مسخره اش عشق نبود، او دایم به روحم سوهان می کشید تا انتقام بگیرد، و من، 

ال خودم میسوخت. سهم من از عشق او سوختن بود روابطمان بودم! دلم به حاحمقانه به فکر سر و سامان بخشیدن به 

  و بس.

دلواپس، در طبقه پایین أنتظارم را می کشیدند و البد خانم جان هم از حضور ارد شیر در نیمه نینای منتظر و شاهین 

مشکوکش شب گذشته هزاران پرسش به ذهنش خطور کرده بود و بی تردید منتظر فرصت منسب بود تا پرسشهای 

می خواستم به نینا نصیحت کنم و، به اصطالح، راه و چاه رح کند. خنده دار بود که با ان همه اشفتگی ذهنی را مط

دهم!. همه چیز به هم ریخته به نظر می رسد. قرار و مدار مسخره ای که خودم گذاشتم دست و زندگی را نشانش 

  پاگیرم شده بود و باید مسائل را طوری می پیچاندم

  خودم پی نبرد! .ه مشکالت که کسی ب

کرم پودر و لوازم ارایشی هم کار ساز نبود و بلند شدم، به سمت آ ینه رفتم و دستی به سر و صورتم کشیدم. حتی 

  نمی پوشاند. نگاهم غمگین بود و دلشکستگی ام را اشکار می کرد. چند بارخستگی پوست صورتم را

  و از پله ها پایین رفتم.هم بازشوند. لباس عوض کردم  لبخند مصنوعی زدم تا عضالت صورتم از

کرد و جلو آمد با به أنجا بلند شدند. نینا سالم نینا وشاهین در آشپزخانه داشتند چای می خوردند که به محض ورودم 

ها بودم و هم روبوسی کر دیم. آرایش غلیظش او را چند سال پیرترکرده بود. اهمیتی ندادم و آن قدر به فکر پرسش

پاسخها یی که احیانا می گرفتم که حوصله زیر ذره بین گذاشتن صورتش را نداشتم. در جواب احوا لپرسی او لبخند 

 "یه فنجون قهوه غلیظ به من بده ، شیر و شکر نمی خوام! "زدم و به طوطی گفتم: 

با مقداری بیسکویت بودکه او داشت با شیرکاکائو شاهین لیوان چای پررنگی در دست داشت و جلوی نینا یک فنجان 

  بیسکویتهای خرد شده ورمی رفت و زیر چشمی به شاهین نگاه می کرد.قاشق مربا خوری به 

  "ننه؟ خوری می کیک تیکه یه"طوطی فنجان قهوه را در جلوی دستم گذاشت و پرسید: 
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 "ممنونم طوطی ء خودم برمی دارم... لطفأ مارو تنها بذار! "

 "عمه چطوره؟»پرسیدم: شاهین و طوطی از در اشپزخانه بیرون رفتند، رنگ نینا پرید. تا 

 "خوبه... شما با من کاری داشتین؟"

 "از وقتی برگشتم، یه بار هم ندیدم بیای اینجا... فقط شاهین باید صداتو بشنوه دخترعمه؟"

 "کارم زیاده "

 "کو ببینم! مگه چه کار می کنی؟ یه کم از فعالیتات ب "

 "کالس کنکور می رم، ساز هم می زنم. "

 "آفرین! البد فرزام استادته! چی می زنی ؟  "

 "فعألدارم نت یاد می گیرم.  "

نمی خوام زیاد وقتتو بگیرم، فقط یه سؤال خیلی خوبه که فعالیتت زیاده، تو دختر فوق العاده باهوشی هستی، منم "

 "پوست کنده و بی کلک جوا بمو بدی. ازت دارم که امیدوارم رک و

مربا خوری از دستش افتاذ و همان طور که سعی می رنگ پوست نیناکه مهتابی بود، سرخ مایل به ارغوانی شد. قاشق 

 "من اهل دوز وکلک نیستم، منظورتونو نمی فهمم"کرد به چشمهایم خیره نشود،گفت: 

تو شاهینو دوست "کردم خونسرد باشم و منطقی حرف بزنم. پرسیدم:  قهوه غلیظ تلخ را به سختی فرودادم. سعی می

 "داری؟

 "خب... ما، ما با هم دوستیم."کمی من من کرد وگفت: 

گمان می کنم برادر من روی ارتباط با تو حساب عشق و عاشقی باز کرده! اگه واقعأ می خوای فقط دوستش باشی، "

 "نه! تکلیف روشن بشه برای هردو تون بهتره و وقتتون تلف نمی ثهنظرتو واضح و روشن بهش بگوکه سرکار نمو

 "مسئله حساس هستینیعنی چی؟ ما حق نداریم به هم تلفن بزنیم؟ انگار شما فقط به این  "

صدایمان به کوش خانم جان نرسد. پشت سرم به در نیناکامأل عصبی شده بود، اما سعی می کرد آهسته حرف بزندکه 

شاهین. شاهین نه دنبال نینا، تو شدی همه زندگی  "و تمرکزش از دست رفته بود. به اوگفتم: نگاه می کرد اشپزخانه 

 "کار می ره، نه درس می خونه، نه می ره سربازی !

 "بی برنامگیش هیچ ربطی به من نداره ! "

، رک و پوست کنده حقیقتو بهش ازدواج نداریاون قدر باهوش هستی که منظور مو فهمیده باشی. اگه تصمیم به "

 "بگو!

دستهای نینا داشت می لرز ید. خانم جان که وارد آشپزخانه شد، نینا خودش را جمع و جور کرد. پاک خودش را 

  باخته بود. خانم جان پر سید:

 "جلسه دختر ونه س؟"

صندلی در مقابلم نشست.نگاه عجیب و  نینا پاسخ نداد. ناگهان بلنل شد و از آشپزخانه بیرون رفت. خانم جان بر روی

خب، جریان چیه از دیشب تا حاال هزار فرقه توی این خونه دیدم. "کنجکاوش سر و صورتم را به دقت کاوید. 

 "نمیخوای به مادرت بگی چی شده؟

اد یه کم اگه منظورتون اردشیره ، آخر شب اومد یه سر به من بزنه، میدونین که وقت کم می آره! عصر قرار بود بی"

 "با هم حرف بزنیم که آخر شب افتاد...
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 "خیله خب، این شاخ اون شاخ نپر! "

 "خب، داشتیم حرف میزدیم که خوابش برد. منم اومدم توی اتاق شما خوابیدم! "

 "صبح تا حاال تو کوک کاراتم...آخه هیچ وقت از این ناپرهیزیها نمیکردی که بیای رو زمین اتاق مادرت بخوابی! "

 

  "!باشم مزاحم ترسم می راستش، اما شما؛ اتاق تو بیام بار یک شب چند میخوام خدا از "ا

 "اردشیر هم مثل پسر خودمه...یه پارچه آقاس! قدرشو بدون! "

حق با  "همانطور که سرم را به ور رفتن با فنجان قهوه گرم کرده بود و دلم داشت زیر و رو میشد، زیر لب گفتم:

 "یر مرد قابل احترامیه!شماست، اردش

 "بهتر بود پا میشید صبحونه بهش میدادی که ناشتا نره بیمارستان!"

 "صبحونه نخورده رفت؟"

. طوطی رو که می شناسی، پیر بی خوابه! خروس خون سماورش قل قل می کنه! هوا تاریک بود چاییمون حاضر بود"

لوت باز بشه گفت اشتها ندارم. پرسیدم غزلو بیدارکنم؟گفت که رفت، هرچی اصرار کردم یه چایی خالی بخور راه گ

 "نه، بذار بخوابه!

دلم خون بود و خوش خیالی اطرافیانم رنجم می داد. اما چاره ای نداشتم، برای حفظ أبرویم هم که شده باید دهانم 

مدن با شرایط او کار من نبود؛ را می بستم که هیچ کس از اصرار میان من و او سردر نیاورد! تکلیفم روشن بود.کنار أ

  بنابراین باید برای همیشه به دورش خط می کشیدم.

 "من می رم اتاقم... اگه کسی زنگ زد کارم داشت بگین خوابه !"بلند شدم.

بگیری که خیالم از تو یکی راحت بشه! امروز اگه کاری نداری برو خونه رعنا، می دونی که... باید بری سند اتو "

 "امروز ممکنه بری اونجا!باهآش حرف زدم،گفتم  دیروز

 "خانجون کاشکی قبل از قرارگذاشتن با خودم مشورت می کر دین! فکر نکردین با این پا سختمه برم بیرون؟"

 "انکار حالت خوش نیس دختر؟ چیزی شده؟"

 "اتفاق خاصی نیفتاده همه جا امن و امانه "

مدم. اگر چند دقیقه بیشتر می ماندم، خانم جان زیرپاکشی می کرد و مجبور بودم بلند شدم از در اشپزخانه بیرون أ

غزل می ری خونه رعنا یا زنگ "در مقابل پرسشهایش پاسخ درست بدهم. صدای خانم جان تا نزدیک پله ها آمد.

 "بزنم بگم نمی ری!

 "چشم خانجون، می رم."

هین واضح می آمد. نینا داشت گریه می کرد وشاهین گه گاه داد می از پله هاکه باال می رفتم، سر و صدای نینا و شا

کشید. پیش خودم فکرکردم این اتفاق خیلی وقت پیش باید می افتاد تا چُرت مسخره با هم بودن تلفنی شون پاره 

نند! اما بشه که یه روزی مثل من و ارد شیر به بن بت نرسند. در چنین وضعیتهایی زنهای بیچاره آسیب بیشتری می بی

به نظر نمی رسید نینا از آن دست دخترهای احساساتی عاشق پیشه باشدکه سرش را در راه شاهین بدهد! فوق 

  فوقش دو سه قطره اشک می ریزدو جیغ و داد رأه

دیگری پهن می کند که چند روزی .می اندازد و چند روز بعد،به قول مونا، تورش را جای دیگر،سر راه بیچاره 

  دیگر!ود و بعه هم خدا بزرگ است سرگرم ش
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خیالش را راحت کنم. نزدیک ظهر از خانه بیرون سماجت خانم جان باعث شد تصمیم بگیرم به سرغ خاله بروم و 

زدم و مدتی پیاده روی کردم. دلم پراز غم وغصه بود وفضای بازو شلوغ بیرون ازخانه حواسم را از اتفاقاتی که در 

پسکوچه های تنگ و باریک بوی بهار می امد. مردم از فرش و تاده بود، پرت می کرد. از چار دیواری اتاقم اف

  روتختی و

پرده و موکت، هرچه دم دستشان بود، شسته و بر روی نرده های ایوان و بامها پهن کرد. بودند. از فرشهای دستباف 

فرشهای لجن مانند راه افتاده بود و کرک با رنگهای درهم دویده، چک چک اب و خرسک و نخ نماهای بدون 

چرک سرازیر شده بود. درخیابان اصلی مردم، در ماشینی تغییر رنگ نداده بودنأ و از ریشه های سفید رنگشان اب 

تکاپوی خرید شب عید، سر از پا نمی شناختند. دست بچه های کوچک راگرفته بودند و از این مغازه کفشی فروشی 

رفتند در حاشیه خیابان،کنار جوی آب، سبزه های تازه جوانه زده با روبانهای قرمز و صورتی به أن لباس فروشی می 

می شدند.و برای جذب اکسیژن در جوار آکواریومهای پر از ماهیهای قرمز ریز و درشت که از بی جایی داشتند خفه 

  به شطح اب هجوم اورده بودند، جگرم را

معلوم نبود درکجا پرورش یافته بودند اهیها و چشمهای کنجکاوشان نگاه کردم. اتش زد. جلو رفتم، به دهان باز م

  وکاشانه اصلی شان کجا بود.

ازدحام وشلوغی خیابان سرسام آور بود. تاکسی سوار شدم و یکراست به خانه خاله رعنا رفتم. نزدیک ظهر بودکه از 

قبل، به استقبالم م که ذامین جوابم را داد. برخالف بار می امد. زنگ راکه زدم تعجب کردهر خانه بوی غذای خاصی 

پیراهن یقه آروی سفیدش را می بست. به پاهایم خیره شد و امد. شلوار سرمه ای رنگ پوشیئه بود و داثست دکمه 

  "کارکردی؟ چه شد؟گچاتو خوب زودی این به"لبخند زد:

 "طاقت خونه نشستن نداشتم"

 "مدم می بردنت درمونگاه اره ش می کردنزنک می زدی خودم من او "

 "خودم زیر دوش اون قدر بهش وررفتم که باز شد! "

باید می اومدم عیادتت، مالحظه "بود،گفت: به پای باند پیچی شده ام نگاه کرد و در حالی که از جلوی درکنار رفته 

 "برادراتوکردم که به همه شک دارن

 "شون چی می کشمخوب شناختیشون، ببین من از دست"

 "این ادا اصوال تو ایران عادیه! باید عادت کنی!"

 "اصألاز این کاراشون ناراحت نمی شم... خودشون بیشتر اذیت می شن تا من! "

خوبه که دو تا خونه داری و هیچ وقت حوصله ت سرنمی ره! راستی، خانمت "ازکنارش که رد می شدم، أهسته گفتم:

 "چطوره؟

به موهای صاف سرش چنگی زد و اهسته ناگهان پزید. به راهروی خالی جلوی رویش خیره شد، رنگ صورتش 

 "بهت سالم رسوند"گفت: 

آخ جون، چه بویی، مأمأنت حسأبی تو زحمت "از راهروکه به سمت آشپزخانه رفتیم، بوی آش رشته گیجم کرد: 

 "أفتأ ده

خوش "ن ازکنار دسته مالقه از چارچوب در اشپزخانه سری کشید.خاله رعنا با مالقه آشی و چند رشته نیم پز آویزا

 "اومدی! تا بشینی اومده م!
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به همراه رامین به اتاق پذیرا یی رفتم و درکاناپه کنج اتاق نشستم. رامین یک به یک کاناپه ها را از نظر می گذراند و 

 "ی امروز مزاحم مامانت می شم!می دونست"البد داشت فکر می کرد بر روی کدام یک بنشیندکه پرسیدم:

او رفت پشت پیانو نشست، آستینهای پیرا هش را تا آرنج تا زد، در پیانو را بازکرد و دفتر نت روی پیانو را ورق 

 "اونقدر حواست به هنر و موسیقیه که..."زد.گفتم: 

 "سؤالتو شنیدم."

  "خب، جوابم چی بود؟ راستی موناکجاس؟"

 "روش بزنه!ه و حتی مامان هم جرئت نمی که حرفی جلو می دونی که دهش لق"

خبر دارین به جز خودم که کور وکر زندگی انگار موضوع خیلی هیجاذانگیزه... همه تون از پشت پرده زندگیم "

کردم و از هیچی خونواده م خبر ندارم! یک عمر احترام همه شونو داشتم، مثل گوسفند سرمو زیر اندا ختم و اوامر 

ره شونو بی چون و چرا اطاعت کردم. غزل برو، چشم!غزل سرتو بنداز زیر و درس بخوز، چشم! غزل یه وقت مسخ

  به سرت نزنه برگردی که پاتو قلم می کنیم، چشم! حاال هم که برگشتیم، باید جوابگوی همه

چرا طالق گرفتی؟ حاال باشم... چرا رفتی؟ چرا اومدی؟ چرا موندی؟ چرا شوهر کردی؟ چرا خارجی؟ چرا پولدار؟ 

هم دلیل خوبی ، ای زندگی کردن ندارم! اما بازم دارم صبوری نشونمی دم، ابگار تها من یه نفر باید خودمئ با دور و 

بریهام هماهنگ کنم. وظیفه مه حرف همه روگوش بدم و هیچ کس تره برام خرد نکنه! همه نگاهها مشکوک و 

تونم بفهمم تو سرشون چی می گذره و همه شون رو زندگیم زوم کردن که غریبه، رفتار همه شون هم عوضیه. نمی 

 "کجا می رم، چی کار می کم، چی می گم،کی می خوابم، باکی حرف می زنم! آخ که دیگه خسته شدم!...

 "عصبی هستی غزل؟"حرفم که تمام شد، رامین شروع به نواختن قطعهمالیمی کرد. 

 "نمی اومدم اینجا!انجون گیر نمی داد، عمرأ امروز وضعیت روحیم خیلی خرابه. اگه خ"

 "کامأل مشخصه که ناراحتی.خب، دیشب چه اتفاتئ افتاد؟"

 "منظورت چیه؟"بی اختیار رنگم پرید...

 "هیچی، همین جوری پرسیدم... معلومه که دیشب خوب نخوابیدی! آخه چشمات پف داره!"

پروفسور چه "ده باشد. داشتم به شب گذشته فکر می کردم که پرسید: باور نمی کردم انقدر موشکافانه نگاهم کو

 "سؤاالتی ازت می کنه؟ هواتو داره یا اونم شاکیه؟

هرز پرسش کردنش کنایه آمیز بود! اما من به درد دل کردن نیاز داشتم. فرصت مناسبی بودکمی تخلیه روحی شوم. 

! زوابطت با شوهرت چطوری بود؟ چطور باهآش آشنا چرا شوهرکردی؟ چرا ولم کردی رفتی؟ آبر ومو بردی"

شدی؟ چطور به تواقق نرسیدین و اختالف بینتون افتاد؟ چرا محل زندگیتو عوض کردی؟ حرفهای ارد شیر همه ش 

روی یه موضوع دور می زنه! اینکه رفتنت آبر ومو برد و دیگه هیچی رو نمی شه مثل اولش کرد!بهش حق می دم په 

خور باشه!اما دلیلی نمی بینم که مجبور باشم به همه دور و بریهام تومیح بدم و نگاههای مشکوک و جور ایی ازم دل

 "زخم زبوناشونو تحمل کنم!

 "منظورت منم؟"صدای پیانو قطع شد. رامین برگشت. 

 "مننظورم تو نیستی! "نه، نه... چرأ به خودت گرفتی  1"

 "وز اول دیدار مون!چرا، منظورت منم و اون برخورد وحشتناک ر"

 "خب، توقعم از تو بیشتر از اینا بود؛ اما زود فرامو شش کردم... "
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من بابت رفتارم معذرت می حوام. راستش، هرچی فکر می کنم یادم نمی آد اون روز در چه وضعیت روحی بودم و "

  ؛اما یه جور اییچه چیزی باعث شذ که از دیذنت عصبی بشم! جالبه که خونه مونده بودم تورو ببینم

 "حالم گرفته بود.

  درست مثل امروز که حال من خوب نیست. برای همه اتفاق می افته."

لحظه هایی هست که نه به گذشته وصله، نه به آینده ربط داره. آدم، توی برزخ لحظه ای زمان حال، با خودش 

 "کوچیک به زخم درو نیش بزنن !کشمکش روحی پیدا می کنه و خدا نکنه دیگران در اطرافش یه تلنگر

آره، دقیقأ همینه... تا حاال از این بعد به "گفت: رامین سکوت کرده بود و نگاهم می کرد. حرفم که تمام شد،اهسته 

 "احساسم فکر نکرده بودم !

ذامین به دکمه  پیانو در مقابلش ایستا دم. نگاهتا برگشت و مشغول نواختن قطعه ای دیگر شد، بلنل شدم، رفتم کنار 

رامین، چقدر قشنگ پیانو می "همیشه بودم که حرفی از زیر زبانش بیرون بکشم. های پیانو و من کنجکاو تر از 

زنی!کاشکی منم بلد بودم ساز بزنم و اوقات بی کاریم با موسیقی و شعر می گذشت. تو خیلی خوشبختی؟ اما من... 

همه یه جور م که برگشتم، انگار هیشکدوم از دور وبریهام و نمی شناسم! داشتم و حاالوقتی نرفته بودم ، یه دردسر 

 "دیگه شدن!

 "تقصیرکسی نیست که تو، متوجه هیچی و هیچ کس نبودی! "

وقت کنجکاو نبودم، اما حاال، به برکت حوادث و طوری حرف می زنی که انگار زندگی گیاهی داشتم! خب، من هیچ  "

روز کنجکاوتر میشم.البته وضعیت طوری شده که دونستن و ندونستن من فرقی به حال هیچ تعلیمات مونا خانوم هر 

 کس نداره!...

 

 

ندونستن من فرقی به حال هیچ کس نداره! االن هم اگه خانجون اصرار نمی کرد، دنبال این مسخره بازی سند و ·  

 این حرفها راه نمی افتا دم بیام مزاحم مامان بشم !؟

 "می کنی مزاحمی یا داری تعارف می کنی؟واقعا خیال "باال امد. نگاه مهربانش از همیشه گرم تر بود.  سر رامین

 "مگه فرقی هم داره ؟"

 "البد خوب تحویلت نگرفتم!... خیلی فرق داره... اگه احساس می کنی مزاحم هستی،عیب از منه و "

هم کلی دردسرکشیدی و من به قدری بی معرفتم که حتی یه  اصآل این طوری نیست. تو خیلی خوبی رامین. اون روز"

 "تلفن نزدم تشکرکنم

کاری نکردم، انجام وظیفه بود. مامانم که تورو به اندازه مونا، شایدم بیشتر از اون ، دوستت داره! از دیشب تا حاال "

و ذوقی خونه رو گردگیری  داره تدارک آش رشته رو می بینه و از صبح زودکه بیدار شده، نمی دونی با چه شوق

 "کرده !

بده به من "خاله رعناکه با سینی چای به اتاق پذیرا یی آمد، رامین از پشت پیانو بلند شد سینی را از دستش گرفت.

 "مادر، برو با غزل چاق سالمتی کن!

تی اوگذاشتم و بر روی سینه فربه و گوشجلو رفتم و به سرعت در آغوش پرمهرش جاگرفتم. چند دقیقه سرم را 

می زد، به گوشم خورد. او موهایم را نوازش کرد و نفس عمیقی صدای قلبش که با ضرب اهنگی تند 

 "خدابیامرزدت تیمور!..جات خالیه دردونه تو تو بغل من ببینی ؟"کشید.
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غل کردن من و کالم خاله رعنا همچون تیر در قلبم فرو رفت و از مغز سر تا نوک پایم گزگز شد. خاله رعنا با ب

استشمام بوی، بدنم، به یاد پدرم افتاده و اشک در چشمهای گودافتاده اش حلقه زده بود. به ذهنم گذشت، این دو تا 

 چقدر به هم نزدیک بودن!

 "تنهاتون می زارم که راحت با هم درد دل کنین!"رامین سینی جای را بر روی میزگذاشت. 

پیازداغ نعنا داغشو روش نریختم که ته آشمون حاضره، غقط "امین اشاره کرد.خاله رعنا به آشپزخانه و بعد به ر

 "نشین نشه. اگه گشنه ای مادر چاییتو نخور. اومدم غزلو ببینم و برم آشو بکشم!

 "به این زودی جا افتاد؟"

 "خیلی وقته آش غلیظ شده!"

 "می خورم، بوی عطرش گیجم کرده!چون زحمت کشیدین، چاییمو "در صندلی مقابل خاله رعنا نشستم. 

سوغاتی می آره. قلل از برگشتنت، رفته بود دارجیلینگه... خدا سالمتی به بچه م وامین بده، هرجا می ره، واسه م "

هند،کنسرت داشت! سوغاتی واسه م چایی آورد. بگذریم. اختر دیروز زنگ زد گفت غزلو می فرستم که سنداشو 

 "دستش بسپری

مشکوک از افراد خانواده دیده بودم، اعتمادم از ه رعنا هیجان عجیبی داشت. در آنمدت کوتاه، از بس وفتار نگاه خال

همه سلب شده بود. حتی به صداقت خاله رعنا،که تا آن اندازه به من محبت داشت هم شک داشتم. همان طور که زیر 

نمی دونم چرا خانجوم این فدر سماجت "شود.  چشمی حرکاتش را زیر نطر داشتم، یک کلمه گفتم که سر حرف باز

 "به خرج میده! بدتوم نیادها... بابام خدا بیامرزهم کار خوبی نکرد!حساب منو نباید از بقیه بچه ها جدا می کرد!

اما خدا می دونه روز نمی شدکه بی قکر تو بگذرو نه! × نمی خواست از حرفش برگر،ه. از ارث محرومت کرده بود"

خواب نداشت و هی می گفت، یه حرفی جلوی همه زدم و نمی دونم چطوری ماست مالیش کنم!. مگه می  شبا هم که

  شه غزلو از ارثی که مال خودشه و از شیر مادر بهش حالل تره،

 "محروم کنم!

 "از روزی که برگشتم، رفتار عجیب و غریب همه، متعجم کرده! انگار وارد یه دنیای دیگه شده م!"

ن موقع بچه و جوون بودی وکله ت بإد داشت مادر، خیلی چیزا رو نمی دیدی، یه چیزا یی رو هم زیادی می خب، او"

  «دیدی!

 "من مطمئنم خان بابا اگه زنده بود، این همه دردسر نداشتم."

 "تقصیر خودته که زود تر نیومدی... یعنی، دورو وریهات هم کوتاهی کردن!"

بابا فقط برای ثابت کردن حرفی که زده بود، سهم ارث مو از دیگران مخفی کرده خاله جون،گمان نمی کم خان "

باشه! اون مرد پر قدرتی بود، می تونست توی وصیتنامه ش مرد و مردونه همه حق و حقوومو که زیاد هم مشتاق 

مابشه که با نیستم بدونم چیه، بهم بده! اصأل این مسئله که حساب وکتاب مو به شما واگذارکرده هم خودش مع

 "حرفای شما حل می شه!

چینهای پیشانی خاله رعنا ازکنار ابرو تا رستنگاه موهای سرش یکی یکی به نوبت بیشتر شد و حالت چهره خندانش 

 "واهلل چی بگم... من که توی دلش نبودم!."به کلی تغییر کرد. 
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کشدار  "اوه"شتی اش به هم گره خوردند. یک دستهای بالتکلیف او در زمین و هوا چرخیدند و بر روی دو زانوی گو

از راه نرسیده چقدر هولی دختر؟ منو بگوکه خیال می کردم فقط مونای من "ازگلویش خارج شد و ادامه داد: 

 "کنجاوه!

تصمیم گرفتم زیاد به اوفشار نیاورم که خدای نکرده از من برنجد. اگر در آن وانفسای بی کسی و تنهایی محبت او را 

از دست می دادم، کسی نمی ماند که به همان دوکلمه حرف و دردی که در دلم تلبار شده بود، اهمیت دهد! میان هم 

تفاوت سنمان ناشی می شد، کیلومترها فاصله بود. هرگز نمی تو اندیشه های من و تفگرات خاص اوکه از تربیت و 

را درک کند. تنها کاری که از دستم برمی آمد، سکوت  انستم ذهنیاتم را به او منتقل کنم و توقع هم نداشتم منظورم

کردن و دل سپردن به راست و دروغش بود! اگرچه بیشتر حرفهایش به ***** ذهنی نیاز داشت، اختیار دست 

غیر واقعی که سرهم می کرد و خودم بود و باید عقلم را به کار می اندا ختم که کدام را بپذیرم و ازکنار موضوعهای 

  میداد، بی خیال بگذرم.تحویلم 

فنجان چای را برداشتم و به لبم نزدیک کردم. همان لحظه که خاله رعنا داشت لبخند احمقانه مخصوص گول زدن 

بچه های دبستانی می زد، از خودم لجم گرفت و احساس گناه کردم. اما تقصیر من چه بودکه ازکودکی یک حرف 

درد بخورشان رامین بود که از دستشان فرارکرده بود و متعجب بودم چطور  درست از او و مونا مشنیده بودم! آدم به

کرد، چنان گل تر و تازه ای رشدکرده بود! خاله رعنا چشمهایش را تنگ و تنگ تر در برهوت خانواده شان 

یمور حتی این اخریا بابات یه کم حواس پرتی پیدا کرده بود. ت"آرنجهایش بر روی زانوانش قرارگرفت و جلو آمد. 

به سایه شم شک داشت! توهم می زد چه جور؟! چند دفه راه خونه تونو گم کرد وکلی گشتن تا پیداش کردن! پای 

پیاده یه صبح تا شب راه رفته بود وکف پاش پر توول بود! شمرون کجا، صابون پز خونه کجا؟ سرازیری خالص کرده 

نمی شناخت، دو مندش با هیشکی حرف نمی زد. یه روز ازش بود و د برو که رفتی! او لندش که هیشکی رو به اسم 

پرسیدم توکه حرف نمی زنی، می شنوی چی می گم؟.فقط خندید و منم خندیدم. یه روزم اومد خونه ما وگفت ملک و 

امالک غزلی دس تو می سپرم که همون موقع شاخ درآوردم!. نمی دونم فیلمش بود که حرف نمی زد یا یهویی آخر 

 "ونش وا شد ومخش به کار افتاد! اهلل اعلم ! عمری زب

سکوت نسبتأ طوالنی خاله رعنا مشکوک بود و به نظر می رسید دارد فکر می کند چطور موضوع را بپیچاند و تحویل 

در بیاید و دنبال من بدهد. شاید هم برای ادامه بحث به سرنخی جدید نیاز داشت و منتظر بود حرفی از دهان من 

و پرداخته بود و او، سردرگم تر از همیشه، بایدکلی بگیرد. برای نجات او از برزخی که خان بابا ساخته  کالمم را

 "مونا سرکاره؟  "راست و دروغ تحویلم می داد تا سر و ته قضیه خود به خود هم بیاید، پرسیدم: 

می شناسیش که... یه کم دهنش لقه. با اینجا. راستش، نگفتم قراره بیای "چشمهای درشت خاله رعنا درشت تر شد. 

رامینم زمین تا آسمون فرق داره. کاشکی یه مو از تن رامین به این دختر چسبیده بودکه این همه پشت سر مردم 

 "لیچار نبافه و موی دماغ این و اون نشه! خون تو دهن رامینباشه، قورتش می ده و یه قطره بیرون نمی ریزه !

تمرین داشت. زنگ زد حالمو بپرسه، گفتم قراره دیشب بچه م تا صبح "تر شد و آهسته گفت:  صدای خاله وعنا آرام

تمرین اصأل خواب ندارن! تا صبح بیدار می مونن و صبح می گیرن می خو ابن! خروس خون که غزل بیاد اینجا. وقت 

یه چرت زد پاشد دوشی گرفت و  راه افتاد اومد خونه، شاخ درآوردم! چشاش از زور خواب وا نمی شد. رفت اتاقش

 "یه لیوان پرقهوه غلیظ خورد تا خواب از سرش پرید! 
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خوش به حا لتون که پسری به خوبی رامین دارین! خونه "از اتاق رامین صدای سا کسیفون می آمد. زیر لب گفتم: 

 "تونم که از توش دایم صدای موسیقی می آد! خونه ما ماتم سراس

ای بابا، نیستی ببینی از دستش فرار می کنم که مخم "را چند بار به چپ و راست تکان داد. خاله رعنا سر خود

مداهای اجق وجق خوشتون می اد. ولی ما دیگه افتادیم توی سرازیری پا مون لمب گوره استراحت کنه... شما جوونا از

 "باشه!و نباید صدای اهنگ و رقاص بازی تو خونه زندگیمون 

از درکه ببرون می ری، می گم آخیش خوب شد رفت! خداکنه نیادکه چندکلوم "ی خاله رعنا پایین آمد.دویاره صدا

 "مفاتیح بخونم

  "کمکتون؟ بیام"خأله رعنأ بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. پرسیدم:

 "نه،کاری ندارم. بشین خاله تا آشو بزک دوزک کنم!"

مطلب را بگوید. چنین به نظر می رسید که گفتن مطالب برایش چدان هم  نمی دانستم خاله رعناکی می خواهد اصل

آسان نیست که انهمه مقدمه چینی می کند. بلند شدم، به پشت شپشه اتاق پذیرا یی رفتم. خانه قدیمی کلکی با در و 

، چشم دیوار تازه رنگ شده و حومی آب نمای شش گوش ومط حیاط، ثیثه های تدی بک که از تمیزی بره می زد

انداز زیبای باغچه که گلهای شمعدانی باطراوتش تصویر بهار را یکجا به اتاق پذیرایی آورده بود و افتابی که ازأطلوع 

تا غروب بدون دعوت، مهمان ناخوانده اتاقهای جلوی ساختمان بود، روح زندگی داشت. از پشت شیشه شفاف محو 

میوه خوری پر إز پرتقال و نارنگی برگشت. جلو رفتم،  تماشای زنده شدن دوالره طبیعت بودم که خاله ال

پیشدستیهای بلوری راکه بر روی میز ناهارخوری بود برداشتم وکنار دستش گذاشتم. پیشانی خاله رعنا گل گل عرق 

کرده بود. نمی دانم از وزن زیاد، یاگرمش بود یا اضطراب گفتن مطالب.گزشته بودش! جعبهدستمال کاغذی را 

آمونت داری سخته "گرفتم، یک برگ از آن بیرون کشید و سر و صورت و گردنش را خشک کرد.  جلوی دستش

خاله! منتظر بودم سرت از عزاداری خلوت بشه و پاکتو به دستت برسونم. کاره دیگه... عزراییل که خبر نمی کنه... 

بشه، دس آدم به هیچ جا بند اتفاقی واسه م می افتاد، هیشکی جز رامین جاشو نمی دونس! سنده دیگه، حب گم 

 "نیس!

 اصأل چون! شهرام به دم می برم می بدین، من به هرچی جهت، هر به. خاله دین افتا زحمت تو"نفس عمیقی کشیدم. 

  اسنادی شما و من بین ببره بو کافیه! حساسه ام شهر. ندارم جورکارارو این و کاری مخفی حوصله و حال

 "ه ذره اعتمادش هم از من سلب می شه!رد و بدل شده! دیگه همین ی

بابات یه چیزی میدونس "را به من دوخت. در نگاه مضطرب خاله رعنا یک دنیا ابهام موج می زد. چشمهای براقش 

 "که سهمتو جد کرد! خام این حرفا نشو... عقل تیمور از همه مون بیشتر می رسید!

رفتم. از پشت شیشه به باغچه خیره شدم. دلم بزرگ رو به حیاط احساس کالفگی کردم. بلند شدم و به سمت پنجره 

حال و هوای گریه کردن داشت. یک دنیا پرسشی در ذهنم چرخ می زد و دستم به هیچ جا بند نبوذ. نه دلسوزی، نه 

 محرم اصراری، نه همزبانی! توی دلم ارد شیر را نفرین کردم که هرگز با من همزبانی نکرده بود و یک عمر در

مشکالت عاطفی حسرت هم صحبتی با او سرگردان ماندهبودم. اما همان لحظه پشیمان شدم و استغفار کردم، 

گرفتاریهایم دست و پنجه نرم می کردم. انگار همه چیز در احساسی من هیچ ربطی به اردشیر نداشت. خودم باید با _

  نمی تو انستم اعتراض کنم!عی اطرافیانم، حتی پیچیده شره بود و من، منگ برخوردهای مصنوهاله ای از ابهام 
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کاشکی هیچی به من نمی  "رو برگرد اندم، دیدم پاکت بزرگی بر روی میز عسلی کنار دست خاله رعناست. گفتم: 

داد! این جوری دردسرم بیشتر می شه! پول به چه دردم می خوره؟ ملک می خوام چی کار؟ وقتی مجبور باشم 

غزاله هم چیزی نداده، من که نمی تونم چیزی به ر می تونم ازشون استفاده کنم! تازه، به مخفیشون کنم، چطو

 "آوردمشون؟ اصأل به این مسائل فکرکر دین خاله جون؟خواهرم بدم! بگم ازکجا 

 "این یکیشو دیگه خبر نداشتم، اهلل اعلم کارای بابات رو حساب کتاب بود. راس راسی به غزاله چیزی نداده؟"

 نیامد یادم فکرکردم هرچه. شد می تکرار گفتنهایش "اعلم و اهلل "خاله رعنا دایم در حال شاخ درآوردن بود و

 هر از بود شده باعث نامناسبم روحی وضعیت هم شاید!. باشم بوده حساس غیرمرسومش مهای کال تکیه به درگذشته

  .ببینم آزار ام، روحیه با ناسازگار برخورد

، اگه پرتقال دل ضعفه می آره "را بر روی میزگذاشت و زیر چشمی به آشپزخانه خیره شدیشدستی پر از میوه خاله پ

آشمون حاضره، اش هم بهت نمی چسب. بخوری. تازه ته دلتو بگیره شکم خالی میوه  گشنه ای، مجبور نیستی با 

 زم روش.می ریرودرواسی نکن... لب ترکنی پیازداغ ، نعناداغ وکشکشو 

رامین،کجا غیبت زد؟ بذار زمین اون "زد: بدون آنکه منتظر پاسخ باشم، بلند شد به سمت آشپزخانه رفت و فریاد 

 "قارقارکو! 

دور می شد خستگی را توی چهره همان راه صدای ساکسیفون قطع شد و رامین به میان چارچوپ در اتاقش آمد. از 

 حرفای خصوصی تموم شد؟"آمد.من اش دید. لبخند زنان به سمت 

زندگیشون شفاف باشه!هرجا می رم می بینم به نظر تو، چرا مردم دوست ندارن  "چشمم به سمت آشپزخانه چرخید

 "یه چیزای اسرار آمیزی زندگی مردمو به هیجان می آرن

 "موموزی دارن:بی کار زندگی شاید از بی تنوعی باشه... مردم "رامین بر روی مبل در مقابلم نشست

 "و این بیماری واگیرداره کم کم دار. همه رو مبتال می کنه!"

خب ، اگه تو رازی نداری، دلیل نمی شه دیگران هم مثل تو باشن! هرکس برای "ای معنی دار کرد. رامین خنده 

 "که شاید به نظر من و تو غیرمنطقی باشهرفتار خودش، دالیل موجهی داره 

 "من با این پاکت و محتویات توش باید چه کار کنم؟"م و زیرو رو کردمپاکت را برداشت

بهترین کار، سپردن به دست یه وکیل خبره س! البته باید به درستکاریش ایمان داشته باشی که با خیال راحت "

 "بتونی اموا لتو به دستش بسپری!

او آنچه را عرف بود می گفت و درست ماننا  حرفهایی که می زد اعتماد نداشث.به او خیره شدم. مشخص بود به 

خودم که کارها و رفتا رهای تکراری مردم آزارم می داد، برخالف قواعد اجتماعی مسخره اطرافیانش قدم برمی 

سو لماز دلیل اشکاری بود که ثابت می کرد فرهنگ داشت. اثباتش به فکر و اندشه نیإز نداشت؛ازدواج مخفیابه اوبا 

نگاهم می کرد و من، فرق دارد و معیارهای اجتماعی غلط را پذیرا نیست. او داشت زیرچشمی گران فکری اش با دی

هم می چیدم و ضد و نقیضی بودن حرکات لحظه ای اش کنجکاوم درعوالمی دیگر، حرفها و تصوراتم را از او درکنار 

 کرده بود.

چیه غزل، خیلی "پزخانه نگاهی سرسری اند اخت.حس کردم او نیز دارد خالف انچه بود رفتار می کند. به اش

 "ساکتی.
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تو متوجه نیستی رامین یا می فهمی و به روت نمی آری که من تو چه مخمصه ای گیر افتا دم! من دنبال پول نیستم، "

 "هیچ وقت مادیات توجهمو جلب نکرده

 "برای اینکه هیچ وقت بی پول نموندی؟ "

 "من فقط دنبال صداقتم ، به آرامش و صفا و صمیمیت نیاز دارم. همین! معلومه که تو هم منو نشناختی!"

اتفاقأ .خوب می شناسمت؟ حتی بیشتر از خودت! تو بیخودی از رفتار وکردار دیگران رنج می "رامین به جلو خم شد.

ری که دیگه می خونیس که دیگران به هم اعتماد ندارن. تو چرا حرص کارای خان بابا تو کشی! خب، تقصیر تو 

و پاتو توی پوست گردوگذاشته! شاید الزم بوده یه کم درگیر نیست تا بهت توضیح بده به چه دلیل این طوری دست 

 مشکالت زندگی بشی تا از پشت جعبه آینه دربیای!

ده داشتم به حرفهای برمعنی اش نگر می کردم، و اینکه به کارهای مشکوک خان بابا هرگز از این جنبه فکر نکر

به دنبال صفا وصمیمیت واین مزخر فات دهن پرکنی که تکیه کالم همه مردم قالتاق شده هم "بودم که ادامه داد: 

نگردکه پیداش نمی کنی! مشکل تو اینه که فقط تو دنیای گذشته خودت زندگی می کنی و انتظار داری همه مثل قبل 

 "باهات رفتارکنن!

ن تو پیله خودشون زندگی رویه جور ایی دور می زنن تا تموم بشه بره پی مگه دیگران چه کار میکنن؟ همه دار"

کارش. البته، منظورم آدمایی مثل من و توئه!. به فضوالکار ندارم که دایم توکوک دیگران.هستن! مثل خود تو... 

 "هرگزندیدم کاربه کارکی داشته باشی! در واقع، همه مون داریم تو عوالم خودمون سیر می کنیم!.. 

تو با بقیه یه کم فرق داری... چه جوری  می گیری! بین آد مارو ندیده اشتباهت اینجاشت که زنجیره وصل شده "

 "بگم؟...

راحت باش رامین. حد اقل تو یکی رفیق شفیق من باش و ثابت کن همه آدما بی خیال و بی فکر و مسولیت نیستن. "

 "دانه بریز بیرون!از مرامت خوشم می آد... هرچی تو دلته، آزا

خوبه که دنبال خودت "نگاه متعجب اوکه تا لحظاتی پیش محتاطانه به چشمهایم می افتاد قاطعانه به صورتم چسبید. 

 "بگردی خانوم دکتر! اما چرا از دریچه چشم من! یعنی نظرم اینقدر برات اهمیت داره!؟

اظهار نظرت ندارم و بدم نمی آد بدونم من ترسی از تو باکارهات ثابت کردی که بهتر از دیگران فکر می کنی. "

 "درباره م چی فکر می کنی!

 "خب، در مورد تو نمی تونم تضاوت درست داشت باشم!"

 "چرا؟"

 "حتمأ باید جواب بدم؟"

 قبلیشو جواب بده! نظرت برام اهمیت داره! چون هر طرف نگاه می کنم ...."

 

 

 "و تو از همه دور وبریهام عاقل تری رامین!همه چیز وکج وکوله می بینم ·  

 بودی، غافل برت و دور از همیشه تو"خاراند:سر او باال رفت و نگاهش به سقف خیره شد. چند بار پشت سرش را 

  که شده گم کجا زنجیره اون دونم نمی حاال! دیدی نمی اصال رو دیگران و بودی وصل نفر یه به فقط

مرموز بودن! راستی، حال پسرعموی شده و خود خوری می کنی؟ این أدما، درگذشته هم  چشمات به اطرا فت باز

 "ازخودراضیت خوب شد؟
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انگار با او پدرکشتکی داشت! اینکه خودش بی حرف اردشیر را پیش اورد و حالت نگاهش خوابه خود تغییر کرد؛

چون به همان اندازه که مرا به شک و تردید  اردشیرکج کرد، مسخره به نظر می رسید؛مقدمه سر بحث را به سمت 

اند اخت، حال خودش هم به هم ریخت. یک لحظه پیش خودم فکر کردم به عمل دارد نقش بازی می کند که میزان 

انزجارش از اردشیر را به رخم بکشد. شاید هم قصد داشت واکنشم را محک بزند که بدون مقدمه موضوع را عوض 

نبود د و نقیض که یکباره به مغزم هجوم أورد، وحشت کردم. روز خوبی برای مهمانی رفتن کرد. از انهمه تفکرات ض

  و با جنگ اعصابی که شب گزشته داشتم، صالح نبوذ برخورد تازه ای

و حرف و سخن کنایه آمیزی آن طور برآشفته ام کند که قادر به تسلط بر رفتارم نباشم. ترجیح دادم حرف را قیچی 

 "ش بی خبرم. از "کنم. 

انگار منتظر بود رفتار تهاجمی ببیند که جلوجلو حالت دفاعی گرفته بود. اما پاسخ من أرام ترش کرد. نفسی عمیق 

  دنبال که میدی شعار دی بیخو چرا پس! بگی دروغ بتونی کردم نمی فکر"کشید و به مبل تکیه داد. 

 "؟صداقتی، در صورتی که خودت شهامت راست گفتن نداری

بتواند اعصابم را بر سر انگشتش بچرخاند از پاسخش همه بدنم یخ کرد. هرگز صورش را نمی کردم رامین آن طور 

بود که به او اعتماد کردم و از وی خواستم صاف و پوست کنده نظرش را بگوید. پس و دستم بیندازد. تقصیر خودم 

او داشت زیر چشمی نگاهم می کررکه فریاد خاله رأحت نیستم.بأید ظرفیتم رأ بأال تر می بردم و تظأهر می کردم نأ

 "بیاین تا آشی از دهن نیفتادهپاشین "رعا به هوا رفت. 

.برای اینکه از دنیای درونی بیرونش بیاورم، به رامین بر روی مبل میخکوب نشسته بود و انگارگوشهایش نمی شنید. 

  "راحت کنی، من مزاحم خوا بت شدم! امروزم که خونه موندی است"صدای بلند گفتم: 

داشت؛ از همان گاههای سوگردان که ادم سرش باال امد و چشمهایمان به هم افتاد. نگاهش حالت ازار دهنده ای 

  چیست و در بهت و نگرانی باقی می ماند!بلند شدم، به سمتش رفتم، باالینمیفهمد منظور طوف مقابل 

  ه نگاه مرموزش ادامه داد. ناگهان مانند کسیسرشی ایستادم و او همچنان ب

 "چی شده؟"که از خواب بپرد لبخند زد:

 "بزنی،که زدی!هیچی نشده... فقط همین مونده بودکه تو به من انگ دروغکویی "

از شدت خستگی ،چشمات دارن غش " "1من غلط بکنم!سگ کی باشم!. "سرش را به سمت شانه راستش خم کرد. 

شده... پاشو یه بشقاب آش بخور، برو تو اتاقت استراحت کن. منم این پاکت مشکل گوشات هم که سنگین می کنن!.

  آفرینو می گیرم که خانجون شب با خیال راحت خوابش ببره

 "و می رم خونه مون!

را در  زمین کنده شل ه است. دستهایشرامین ان قدر سنگین شده بودکه وقتی برخاست به نظرم رسیدکوه از 

من اصآل خسته نیستم!کی گفته گوشام نمی شنوه؟ بوی آش رشته آدموگیج می کنه؛ اما "جیبهای شلوارش فروبرد.

 "سرمون بپره!بعدش اگه موافق باشی ، قهوه ترک می خو ریم که خواب از 

 "تو اصأل متوجه حرفهای من شدی؟"

خر نیستم! خیال کن اینجا خونه عموته... چرا نیومده می خوای  نه خیر کَرَم؟ اما"چینهای پیشانی او بدجور گود افتاد. 

  "فرارکنی؟

 "خیال می کنی از وقتی اومدم رنگ خونه عمومو دیدم؟"
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خبراش می رسه... خیال کردی اینجا کجاس!شب انگشت تو دماغت بکنی، فردا صبحش تو بوق وکرنا می کنن که "

 "دماغ غزل پاره شده!

م تو هم اهل حرف باشی!... حداقل تو یکی منو از خودت ناامید نکن! آخه چرا حرفا تو باگوشه رامین، باور نمی کن"

 "وکنایه می زنی؟!

گاهی وقتا از خودم بدم "دست راستش از جیب شلوارش درآمد و به میان انبوه موهای جو گندمی صافش فرو رفت. 

 "می بخشی؟ می آد... دست خودم نیست غزل، رفتارم دور از ادب بود، منو

 "کاری نکردی که ببخشمت. این روزا منم زیادی حساس شده م. الکی از این و اون دلخور می شم."لبخند زدم. 

 "من با بقیه فرق دارم... نباید اذیتت می کردم."

زخانه بوی پیازداغ و نعناداغ خاله رعنا تا هفت خانه سمت چپ و راست محله را گرفته بود! رامین پشت سرم به آشپ

 "مامان قیمه هم درست کردی؟"آمد. 

بخور و غر نزن! "اندام نوبه خاله رعنا از اجاق گاز فاصله گرفت. برگشت وکاسه بزرگ آش را بر روی میز گذاشت. 

 "امروز فقط آش داریم!

ی تو دل منو می دونستم آبر وداری می کنی! خواست"رامین به سمت اجاو گاز رفت و در قابله ها را یکی یکی برداشت.

  "خالی کنی؟ اما من مطمئن بودم به خاطر غزل هم که شده، آش رشته خالی رو به نافمون نمی بندی!

چیه؟ أز حرف زدنم خنده ت گرفت؟ بابامون بچه آب منگل بود "از خنده ریسه رفتم. رامین برگشت و نگاهم کرد. 

 "و مام افتخار می کنیم جنوب شهری هستیم

 "مت خوشم می آد!گفتم که از مرا"

اثر نذاشته... متنفرم از بچه سوسو الی تازه به منم خوشم مبی آدکه زندگی اون ور آب، رو خلق و خوی خوشگلت "

  دوران رسیده که تا پاشون به یه کشور درپیت خارجی می رسه، لهجه شون عوض می شه و آب و خاکشونو

 "از یادمی برن

 "اصآل باور نمئ کنم تو ناف داشته باشی پسرنمی دونستم از این حرفام بلدی!. "خاله رعنا هاج و واج نگاهش کرد.

 "بودم؟ می گم چرا همیشه رو هوام!...دست شما درد نکنه، مگه خودت منو نزاییدی؟ نکه تو شیکمت ولو "

شب می ری،  اونقدر أستکی من لباس عوض می کنی که از وقتی حموم نبردمت، یادم رفته چه شکلی هستی! سیاهی"

  "سیاهی شب برمی گردی که افتاب مهتاب رنگتو نبینه! اصأل یادم رفته بچه می مادر!

انتظار داشتی من خرس کنده رو حموم کنی؟! البد هرچی رو هم که نمی بینی، منکر می "رامین رنگ به رنگ شد. 

ف ندارم ها!... از وقتی با هم نمی ریم شی! خب، خدا به همه عقل داده نکنه سربه سرم می زاری؟ واقعأ خیال نکنی نا

 "حموم، بیشتر ازش مراقبت می کم که کسی ندزدتش

قیافه غمزده خاله رعنا مانند گل از هم شکفته شد و به صدای بلتد خدید. رامین چشمکی دزدانه به من زد و آهسته 

مونو می گرفت. با زبون ببخشید که حرفای ناموسی زدم!یه خورده شل می گرفتم، رفتارش حال هردو "گفت: 

  "خودش سربه سرش گذاشتم که یادش بره پسرش سربه راه نیست!

نمی خورد! خاله رعنا مالقه دم بلند استپل را محو تماشای او بودم و حرفهایی که زد و به شخصیت و ظاهرش ابدأ 

ر روزیه حرف و سخن من که از حرفات سر در نیاوردم... هر روز یه بامبول، ه"درکاسه بزرگ آش فرو برد.
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نامربوط! دارم شاخ درمی آرم تو یکی به کدوم یکی از قوم و خویشا رفتی که با دوکلمه از این رو به اون روم می کنی! 

 "اهلل اعلم!

 "زود بکش بخوریم و تا باد نکردیم قیمه رو بکش!"رامین بشقاب تو گود را از جلوی دستم برداشت. 

لوت پایین بره، بعد سراغ بقیه شو بگیر! چلومون هنوز دم نکشید.! خدا تیمورخانو رحمت بذار ازگ"خاله رعنا غر زد: 

کنه... اونم عاشق خورش قیمه و جلوی زعفرونی بود!دعای خوش اخالقی امروز تو به جون غزل می کنم که باعث شد 

 "بیای سر سفره بابات بشینی و دو کلوم بامن اختالط کنی!

وی میز جلوی دستم گذاشت. زیر چشمی نگاهش کردم، دیدم پوست صورتش شرابی رامین بشقاب آش را بر ر

 قیمه روز هر باشم، خاله جای من! داری دوس قیمه پلوخورش قدر این دونستم نمی"رنگ شده است. آهسته گفتم: 

  "!هنرمند آقای خونه، بیای و بشی راه سربه که کنم می درست

واسه قیمه ذوقی نمی کنه... همیشه م به خاطر شکمش خوشحال نمی "ید. خاله رعنا قاشق بزرگ آش را هورت کش

 "شه. اصأل بچه م اونقدرام که می گه اهل شکم چرونی نیست! به هوای تو اومده خونه!

ا ن قدر "رامین نگاهی دزدانه به خاله رعنا اند اخت و همانطورکه سرش پایین بود، قاشق را پرت کرد کنار بشقاب

 "که شکمم سیر شد شکم، شکم کردی

 تریج به که گفتم چی مگه! پسر نبودی قهرو توکه کجا؟"بلند شد، از آشپزخانه بیرون رفت و خاله رعنا فریاد زد: 

  "جورد بر قبات

صدای به هم کوبیده شدن در اتاقش که آمد، دلم گرفت:!انگار فقط حضور او به خانه گرمی و صفا می داد. دلم می 

  یض بودن حرکاتش را کشف می کردم. تا آن روز هرگز ندید. بودم در مقابلخواست علت ضد و نق

گفته های ساده لوحانه مادرش واکنش تندی نشان دهد و یا برنجد! غذا زهر مارم شد. بشقاب آش را تا نصفه خوردم 

  اتاقش رفتم.و بلند شدم به سمت 

جیگر می ذاشتی، خون به دل غزل نمی کردی! ه دندون سر  یه روز"چند ضربه که به در زدم، خاله رعنا عصبانی شد. 

 "درمی اوردی که بفهمه اخالقت گند ه؟ انگارکفرگفتم که یهو مگسی شد!حتما باید جلوش فیلم 

غرولند خاله رعنا تمامی نداشت. سر درددلش باز شده بود و غیرمستقیم حرفهای تلنبار شده سالهای پیش را یکجا 

 "پیر شدی پسر هنوز اخالقت دُرُس نیس!"رامین بودم. میزد و من نگران

 "بفرمایید"پس از چند ضربه که به در زدم ، رامین گفت:

 "ببخش،من حوصله حرف زیادی رو ندارم!"تو رفتم. بر لب تختش نشسته بود. بلند شد:

که د رحالتهای مختلف در  بدون اراده نگاهم به پوسترهای رنگی و عکس های رنگی و سیاه سفید روی دیوارها افتاد

حال نواختن چند نوع ساز از او گرفته شده بود. و یادم رفت برای چه کاری به اتاقش رفته بودم. وقتی گفت، 

کاشکی منم هنرمند "با حسرت به ساکسیفونش که گوه اتاق بود خیره شدم"بشین،چرا وایسادی؟صندلی دارم!"

 "بودم...رامین تو افتخار فامیلمونی!

بیا بشین اینجا...این صندلی چرمیه.راحت تر از صندلی لهستانی گوشه "پشت میز تحریرش را جلو کشید: صندلی

 "اتاقمه! اونو واسه دکور نگه داشتم، چون رنگ نداره، چون خالص، بدون دستکاری!
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ا و کارت به سمت دیوار مقابلم رفت و من پشت میز تحریرش نشستم. در زیر شیشه میز عکس انواع و اقسام سازه

استاد ساعتی چند می "ویزیتش بود. زیر چشمی نگاهش کردم و یکی از کارتهای ویزیت را با ناخنم بیرون کشیم

 "گیرین به یه زن صفرکیلومترکه اصأل بلد نیس ساز دس بگیره درس بدین؟ 

امانم عصبانی می خوای بپرسیچی شدکه از دست م"به دیوار پشت سرش تکیه داده بود و خیره نگاهم می کرد. 

  "شدم؟

 "به من مربوط نیست رامین، می دونم برای کارات دلیل مطقی داری!"

از حرفای گوشه دار بدم می آد! "دست راستش، به عادت همیشگی داشت در میان موهای سرش تاب می خورد. 

 "عادت کرده هیچ حرفی رو راحت نمی زنه!

گار همه مون یه جور ایی بلد نیستیم راحت منظور مونو برسونیم. خب، خودت هم گاهی وقتا همین کارو می کنی! ان"

اینکه بَر خوردن نداره. خیال می کنی من با حرف زدن و عقاید خانجون موافقم؟ فرق من با تو اینه که یه مدت از 

 "دیدنشن محروم بودم، چرت پرتاشونم به چشمم می کشم... رامین، تو نمی دونی غربت چیه!

یی یه حرفایی می زنه که اصأل نمی شه جمع و جورش کرد! خیال می کنه کسی منظورشو نمی فهمه. آخه یه جا ها"

 "یکی نیست بگه.مأدر من، چرا حرفی می زنی که دیگران ناراحت بشن؟

مادرت هنوز باور نکرده تو ازدواج کردی. چرا صاف و پوست کنده همه چی رو بهش نمی گی؟ همه مادرا همین "

ات بچه هاشونو درک نمی کن. با اینکه همه مون سنی ازمون گذشته: اما تا سرهون به سگ لحد طورن... احساس

نخوره، مادرا باور نمی کن که برای خودمون انسآن مستقلی هستیم و مثل بچه ها باهامون رفتار می کنن! شاید ما هم 

 "ت!همین رفتارو با بچه هامون تکرارکنیم! به هر جهت، نمی شه بهشون خرده گرف

 "آره: اما برای من پیرمرد زشته جلوی یه خانم حرفای نامربوط بهم بزنه!"

خندیدم. :پیرمردی که زنی به خوبی سولماز داره، نباید نگران چیزی باشه. مادرت خیال می کنه تو به خاطر من 

 "اومدی خونه. خب من که می دونم توزن داری، چرا باید حرفش ناراحتت بکنه؟

داشت جلو می آمد. وقتی بدنش به میزتحریر گیر کرد، دستهایش را بر روی أن گذاشت و به جلو خم رامین کم کم 

شد. او داشت عمیق به چشمهایم نگاه می کردکه حس کردم قرنیه چثمهایش دارد رنگ به رنگ می شود. تا آن روز 

ث شده است به مشکی بودن رنگ از آن فاصله نزدیک به صورتش خیره نشده بودم. به نظرم رسید تاریکی اتاق باع

رامین، تو چته؟ چرا سولمازو افتابی نمی کنی "چشمانش شک کم! بدون آنکه بخواهم، بدنم گزگز شد. از او پرسیدم: 

 "که خیال مادر و خواهرت هم از بابت خونه نیومدنت راحت بشه؟

را بدهم. به سمت در رفت.و لبخند تلخش همچون خجر به قلبم فرو رفت؛ زیرا حس کردم نمی خواهد پاسخم 

خورش تیمه دوس داری یا نه؟ خاله ت پای اجاق گازکلی عرق ریخته تا ناهارش بموقع حاضر بشه! تا "پرسید: 

 "من شک داره!چند لحظه دیگه بگذره... صدآش درنیومده، بهتره بریم بیرون!همین جوریثی هم به 

و منتظر شد پیش ازاو ازاتاق بیرون بروم. دل کندن از اتاقش  حرفش را ناتمام گذاشت. در اتاق را هارتاق بازکرد

سخت بود. ترجیح می دادم غذا نخورم و در فضای متفاوت آن اتاق و بمانم که آرامشی خاصی به ذهنم داده بود! بلند 

 دنیای بی خبری، خیلی باشکوهه خانوم"شدم و به سمت در رفتم. ازکنارش که رد می شدم، آهسته زمزمه کرد: 

 "دکتر... آرزو می کنم یه روزی مثل تو بی خیال همه بشم!
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می خواد باورکنی که منم راحت نیستم. بدم نمی کاشکی این جوری بود: اما دلم "ایستادم و به صورتش خیره شدم. 

 "آد بدونم اوز چیزی که رنجت می ده چیه؟

ره! چطوری می خوای از احساسات من سر شناختن آدما ساده نیست، مخصوصأ که دیده نشن وکسی محلشون نزا "

دربیاری؟ اونایی که باهام زندگی می کنن، هنوز نتونستن بفهمن تو سرم چی می گذره، توکه جای خود داری! بهتره 

 "خود تو خسته نکنی!

ورکه پنج سال دوری از خانواده باعث شده بود نکات ریز و مبهم خلق و خوی افراد خانواده را از یاد ببرم. همانط

 وامین حدس می زد، اصأل وقت فکرکردن به او دست نداده بود! 

خاله رعنا در أشپزخانه بر روی صندلی خشکش زده بود. وقتی به همراه رامین وارد آشپزخانه شدیم، جان گرفت و 

ا با صبر و حوصله لبخند زد. بلند شد و به سمت اجاق گاز رفت، انگار نه انگار که اتفاتی افتاده بود! پلو خورش قیمه ر

در ظرف کشید و بر شر میز گذاشت. ناهار در سکوت صرف شد. از غذای خوشمزه و دستپخت چرب و چیلی خاله 

دست به هیچی نزن! "تشکرکردم و بلند شدم بشقابم را بردم داخل سینک ظرفشویی گذاشتم. خاله به حرف آمد.

ون مونده که تا مونا نیومده باهاس روشنت کنم و خیالم راحت برو تو اتاق پذیرا یی، منم االن می آم. نصفی از حرفام

 "بشه.

ی غلیظ گفت و بلند شد. تا خاله برگشت پاسخش را بدهد، رفته بود. خاله باقیمانده "دستت درد نکنه"رامین یک 

  "ا کی می آد؟مون"غذاها را به قابلمه ها برگرداند و جلوتر از من از آشپزخانه نفس نفس زنان بیروذ رفت. پرسیدم: 

یه ساعت دیگه سر وکله ش پیدا می شه و وا ویالس اگه "او برگشت، به ساعت دیواری سرسرا نگاه کرد وگفت: 

تورو اینجا ببینه! اگه سین جیمت بکنه و تو لو بدی چه حرفها یی رد و بدل کر دیم، یه ساعت نمی کشه من بدونم و 

  کنه بو نبره توتو و اهل تهرون! فقط خواجه حافظ شیرازی.مم

خونه مون چه خبر بوده! اخالقش به عمه خدابیامرزش رفته... تا ته و توی هو قضیه ای رو درنیاره، خیالش راحت نمی 

 "شه!.

به اتاق پذیرا یی که رسیدیم، با انگشت به دورترین کانا په نزدیک به حیاط اشاره کرد و خودش در مقابلم، توی مبلی 

وری گمراهم کردکه به نظرم رسید نمی خواهد صدا به گوش وامین برسد. دستمال کاغذی پهن نشست. رفتارش ط

که توی مشتش داشت، از عرق کف دستش له شده بود و ویزریز داشت کف اتاق پخش می شد. در حالی که بی خبر 

نفس عمیق کشیدکه  از اسرار نهانی مدفون در دل او، نمی دانستم چه می خواهه بگویدکه تا آن اندازه مضطرب است،

اختر از این پاکت که مهر و موم شده س باخبره؛ اما یه چیزی هس که "چشمم بی اختیار به روی لبهایش دوخته شد.

 "هیشکی نباید بدونه جز خودم و خودت و خدای خودت که همه چیزو می دونه!

خونواده اونقدر مرموز و عجیب و غریبه که به به، هر دم از این باغ بری می رسد! ماجرا های این "به مبل تکیه دادم. 

چشمهای درشت و "اگه همین االن یه گربه بپره وسط اتاقو با زبون سلیس فارسی احو المو بپرسه، تعجب نمی کنم!

 "یعنی چی که گربه به حرف بیاد؟ تو هم کلکی ها؟..."بیرون زده خاله رعنا در حفره استخوانی کبودرنگش برق زد. 

 "مغزم نترکیده!موش وگربه بازی خسته شدم. زود حرفاتونو بزنین تا خاله جون،از"

 "تا حاال این قده جوشی شدی؟دندون رو **** بذار دختر! عین بند تنبون کوتاه می مونی!. حاال ازکی "

 "شده که مثل سگ پشیمونم که برگشتم!شمام جای من بودی حرصت درمی اومد. زندگیم به قدری قاطی پاطی "

 یله خب شور نزن، یه سند خونه دس من داری که جدا از ارث و ....خ"
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میراث باباته! فقط یادت باشه ، قضیه لو بره،دودش اول از همه توچش خودت می ره! یه خونه درندش تو نیا ورونه ·  

به بساز رو ادر سشو نمی دونه. بنگاهی سرکوچه ش دربه در دنبالت می کرده خونه که جز من و رامین هیشکی 

خاک گرفته س که امروز بسپریش، فردا فروش بفروشا بندازه که جون می ده واسه برج سازی! خونه نگو، یه قصر 

باشه صد اشو در جیرینگی بریز به حساب بانکیت و ماه به ماه سود شو بگیر حال کن. یادت می ره. پولشو بگیر

 "چنگت درش می ارن از بیاری، صد تا صاحاب پیدا می کنه و سر بجنبونی 

خشم و ابهام از وقایع مشکوک، سر و توی تنم انگار چند نفر با هم داشتند اتش افروزی می کردند. شعله های 

جهنمی درونم هر لحظه بیشتر از پیش از بدنم بیرون می زد و انگار داشتم در صورتم را داغ کرده بود. هرم گرمای 

ور می کرد خبرش بدون چون و چرا خوشحالم می کند و حرفی باقی نمی ماند. او سوزان می سوختم. خاله رعنا تص

چندانی ندشتند،اما می شناختم، از قیمت خانه در شگفت بود و بقیه مسائل مربوط، اهمیت هم، مانند بقیه کسانی که 

کردم غش نکنم و أن  من که احساس می کردم فشار خونم یکباره باال رفته است و قلبم به شدت می تپید، دعا می

  وسط ولو نشوم!

رنگ و رو رفته ای برگشت و سند را بر روی خاله با خیال راحت بلند شد، نفس نفس زنان رفت و با سند جلد قرمز 

رو أش رشته حکمأ باهاس چایی بخوریم که ترش نکنیم، مخصوصأ که پشت "گذاشت. میز عسلی درکنار دستم 

 "بندش خورش قیمه خوردیم! 

من چایی نمی خورم، برام هم مهم نیست که مونا سر برسه وکنجکاوی کنه. زندگی من شفافه و هیچ خرده حسابی  1"

  "خالصم کن!نکن و اگه حرف دیگه ای باقی مونده، سر صبر همه رو همین االن بگو و هم باکسی ندارم. شمام عجله 

اینجا بمونی بارسنگینی هستی ها... اما ارواح ه خیال کنی اگه ن"خاله رنگ و روپریده بر روی مبل در مقابلم نشست. 

 "دردسر درس نکن!خاک بابات امروز و زود برو و 

 "احمق گیر آور دین خاله؟ شما منو نمی شناسین؟"

 "من بزرگت کردم دختر، می دونم که غرور داری ! "

. تا ندونم این خونه ازکجا اومده دست به جلد سندش اگه با روحیه من آشنا بو دین، این طور تحقیرم نمی کر دیم"

هم نمی زنم!. شدم عروسک خیمه شب بازی که هرکی هرجور دلش می خواد نخ دست و پا مو می کشه و منم 

 "مجبورم به ساز همه برقصم!

ر اشو صاف و خدابیامرزت بودم و دایم ماله دستم بودکاچه بی احترامی بهت کردم خاله؟ یه عمر سنک صبور بابای "

صوف می کردم که آب از آب تکون نخوره و زندگی شماها به هم نریزه! بد نکردم که دهنمو بستم وبه همه تون 

خداخداکردم برگردی و تا عزراییل جونمو نگرفته، کمک کردم زیر سایه بابا ننه بزرگ بشین! بعد مردنش هم 

 "ط(خِرَ مو نگیری!بسپرم که اون دنیا سر پل صالتِ )صراامونتی تو دستت 

 "توضیح بدین خاله!باید درباره این سند به من "سند را با حرص بر روی میزکوبیدم

سفارش بابات بودکه به دست خودت بلدم و تورو چه توضیحی؟ من هیچی نمی دونم... "خاله رعنا رنگ به رنگ شد.

 "به خیر و مارو به سالمت!.. 
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چطور شدکه قلبم درد گرفت و بغضم، اگر نمی تر کید صد درصد سکته می سرم داشت گیج می رفت. نفهمیدم 

کاشکی یه نفر حقیقتی "کردم. در حالی که تنفسم به شماره افتاده بود و چشمهایم داشت سیاهی می رفت، فریاد زدم:

 "دید م!به من می گفت و راحتم می کرد. همه تون ادعای دوستی دارین؟ اما به جز آزار و اذیت هیچی ازتون ن

بغضم تر کیده بود و جلودار ریزش اشکم نبودم. خاله با دستپاچگی بلند شد و رفت جعبه دستمال کاغذی را راز روی 

چی کارش کردی "میز وسط هال برداشت و داشت به سمت من میآمد که رامین سراسیمه از در اتاقش بیرون آمد. 

ید شده هنوز یه ذره سیاست حرف زدن نداری! ببین طفلکی رو مادر؟ حاال امروز همه رو با هم نمی گفتی !موهات سف

 "به چه روز انداختی!

اشکم بند نمی آمد و انگار صدها میخ کلفت را یکجا داشتند به نقاط مختلف قلبم فرومی کردند. دلم آن ثدر پر بودکه 

من دستمال کاغذی رو، برو یه بده به "اگر یک صبح تا شب هم گریه می کردم، دلم باز نمی شد. رامین فریاد زد: 

 "لیواز آب بیار

او با جعبه دستمال به سمتم آمد و سند را برداشت . به خاله که با لیوان آب درکار دستش ایستاده بود داد وگفت: 

این سند آتیش می گرفت بهتر بود ،تا این جوری گریه شو درمی آوردی! شماکه سنگ صبور رومئوی فامیل بودی، "

خاله رعنا به او "ی رو واسه دخترش مو به مو تعریف کنی تا بفهمه بابای چه به روز دور و بریهاش آورده؟باید همه چ

خبه، خبه. تو یکی دیگه بلبلی نکن! پشت س "چشم غره رفت ، چند بار اوف اوف کرد و بر روی مبل نشست. 

یچت می شه چه جور! لج کنه، نمی زاره آب پسرخاله م حق نداری لیچار ببافی! مرده به همه چی ِ زنده ها آگاهه، پاپ

 "خوش ازگلوی هیچ کدوممون پایین بره. یه کار نکن که مِث مونا همه چی رو ازت پنهون کنم!

دیدی چه خاکی تو سرموم شد؟ مونا قضیه رو بفهمه طبل رسوایی پسرخالمو "صدای زنگ در خاله رعنا را از جا پراند

 "نه!تو هفتاد والیت دور و نزدیک می ز

گذاشت. خاله رعنا بلند شد و رفت در را رامین، به یک چشم بر هم زدن، سند را برداشت، لوله کرد و در جیبش 

  ایستاد. بدنم رعشه گرفته بود و نگاهم که به چشمهایش افتادبازکند. رامین آمد باالی سرم 

 "تت بزنی ؟صورنمی خوای بری دستشویی یه ابی به "غمگین تر از من است. پرسید:

غلطی کردم! اومدم ثواب کنم،کباب ارواح خاک بابات شر به پا نکن! ای وای چه "صدای خاله رعنا می آمد.

همه چی رو واسه ت تعریف می کنم... یه کم آروم بشی ، خودم "وامین دستم راگرفت وکمک کرد بلنل شوم. "شدم!
" 

شستم و به خودم تلقین کردم اتفاق مهمی نیفتاده، پس بهتر  تا پشت در دستشویی دنبالم آمد. دست و صورتم را

است صبور باشم و خاله رعنا را ناامید نکنم. مونا تو آمده و ظاهرأ از چهره های ناراحت مادر و برادرش مشکوک 

  جور یه ؟ شده چی "شده بود، چون چند بار پشت سر هم پرسید: 

 "سکته کردم چرا وا رفتی ؟تو همه رامین!. مامان دیگه این!کسی اینجاس؟ جنگ شده؟ چرا اخمات 

که ان قدر تعجب کرد. نگاهش سرو صورتم را از در دستشویی که بیرون امدم، انگار مونا موجودی مریخی دیده بود 

می کنی اینجا چی کار "خیره شد. به زور توانستم سالم کنم. او نگاهم کرد و پرسید: دور زد و برگشت به رامین 

 "ختر؟!گریه کردی؟د

 "معطل نکن من خیلی دیرم شده!من می رم ماشینی می آرم بیرون، زیاد "رامین رفت و باکیفم برگشت. 

 "قدمم سنگین بود؟ یا جای من یا جای تو؟ آره؟"مونا هاج و واج مانده بود
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 "برسونمش خونه شون! خوب نیست، باید ببرممونا اصرار نکن بمونه، حالش "رامین نزدیک به در خروجی بود

 "چشه؟ همه تون یه چیزیتون هس! مثل همیشه، من فقط غریبه م! "

 "پرچونگی نکن ، بعدا می تونین با هم حرف بزنین!"

مشغول بودکه رامین به آشپزخانه رفت، با خاله رعنا مونا داشت نگاهم می کرد و در ذهنش به بررسی اوضاع و احوال 

 "غزل، منتظرم نزاری ها!... "ه راهرو برگشت. پچ پچ مختصری کرد و ب

  «!خدا به ترکید دلم نه؟ یا چته گی می "مونا پرسید: 

 "چیزیم نیس، یه کم سرم گیج رفت. هول شدم گریه کردم!"به سختی لبخند زدم.

 "بریزیای بابا، چاره ش یه کم آب قنده! آرام بخش بهت بدم؟ آبیه که رو آ تیش "

مادرت یادی از خان بابا کر دیم، اون بیچاره رو ونا جان، می رم خونه استراحت می کنم حالم جا می آد. با ممنونم م"

 "هم اذیت کردم !

رامین چند بار بوق زد. از میان چهارچوب در آشپزخانه با خاله رعنا خداحافظی کردم و از در بیرون رفتم. رامین 

  ز کرد، سوار شدم. کیفم را بر روی صندلی عقب گذاشتم ومنتظر ایستاده بود. در سمت شاگرد را با

  صندلی جلو را خوا باندم. بدنم بی حس بود، انگار داشتم بی هوش می شدم.

فشارم افت کرده بود و هر لحظه داشت پایین تر می أمد. توی سرم ضربه های یکنواخت، شبیه به تیک تاک پاندول 

گزگز می شد و قلبم تیر می کشید. اگردرد پشت کتفم بیشتر می شد، ساعت، نواخته می شد. دست و صورتم 

اطمینان پیدا می کردم که سکته خفیف کرده ام! رامین آهسته به راه افتاد. چشمهایم بسته بود و او دلشوره داشت 

  نکند وضعم خطرناک شود! چند لحظه یک بار حرف می زد و چیزی می پرسید که ببیند قادر به جواب

 "بریم درمونگاه غزل ؟"هستم یا نه. دادن

 "نه، حالشو ندارم!"

 "خودت که بهتر می دونی أین جور وقتهأ چی کأر بأید کرد؛ نفس عمیق، یا مثأل با صدای بلندگریه کردن!  "

 "رفت بذارم توکیفم!نگران نباش، فقط چشما موبستم، چون نور زیاده! عینک افتا بیمو یادم  "

 "قلب چطوره؟ انگار نفس کم می اری! بیمارستان "

 "ای بابا، توکه از همه دکترا واردتری!"لبخند زدم.

خالصه اگه خواستی جیغ بکشی، رودرواسی نکن! من به سر و صدا عادت دارم. شاگرد ام جلسات اول طوری صدای "

 "تا جیغ بنفش وحشتناک تره!سازو درمی أرن که از صد 

 "د کنم، همین گرفتارم کرده!عادت ندارم جیغ و دا "

 "تو هم مثل من بلد نیستی اعتراض کنی !"

چطوره که یاد گرفتم یکشنه به جنگ مشکالت پوست من کلفته... اون قدر صدمه خوردم وکسی نبرده بپرسه حالت "

 "برم

 "حاالکه من اینجام، چرا تنها یی؟ با هم می ریم به جنگش!"

 درکه گرفتاریهام به گردن مامانت افتاده بس نیست؟حوصله داری رامین!.همین ق"

 "آخه تن من واسه دردسر میخاره! لب تر کنی سیراب شیردون بدخواهاتو میریزم بیرون! "
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رامین، به خاطر من، چهحرفا که از دهنت در نمی آد! خودتون خسته "واقعا خندیدم و چشمهایم خود به خود باز شد

جا پُره،کار یه روز دو روز نیست...مدتهاست همزبونی نبوده تا سَر ِدرد دلم نکن دوست عزیز، دلم از هزار 

 "واشه!بیخودی به خودت زحمت نده که دل ِ مرده شور برده غزل، بدجوری شکسته س!

 "وای! وای! وای! چه حرفا! اونم از زبون یه خانم دکتر تحصیل کرده!"

کنم تا بدبختیهای رنگ و وارنگمو بپذیرم! تو هم تو دردسر با ید یکی دو روز خودمو تو اتاتم حبس کنم و فکر"

 "افتادی

چه دردسری؟ حرفای تلخ مامان که حال هردومونوگرفت، یه روز تالعی می کنم. خودم خورش قیمه می پزم و "

 "دعوتت می کنم بخوری و قضاوت کنی که کی بهتر از همه خوراک مُرده ها رو می پزه!

 "ه؟ مگه خورش به این خوشمزگی چشه؟خورای مرد چرا"از ته دل خندیدم. 

واهلل، هرجا ختمی، وفاتی چیزیه، یا عدس بلو می دن یا خورش قیمه! بدبخت اسمش بد در رفته. اگه خوب جابیفته و "

 "لپه ش پز!باشه، معرکه س!

 "واقعأکه تو یک هنرمند واقعی هستی، حتی أشپزیت هم خوبه! راستی، کجا داری می ری؟"

ه بیراهه زدم چه جور؟ عمرأ اگه برسونمت خونه. بَعدِ یه عمر چشم زدن قرعه به نامم افتاده وگیرت أوردم... ب"

 "دزدیدمت چه جور؟!.

 "رامین بریم خونه، تو خسته ای!"

به بهانه خستگی من نمی شه از چنگم فرارکنی! می ریم با هم بیرون و تا شب پرسه می زنیم. مدتهاس خودمو اسیر "

عت و خواب و خوراک و دانشجو وکارکرده م. دلم أز این زندگی تکراری به هم می خورد! امروز می خوام گریز سا

 "بزنم به جاهای خوب!

  "مثألکجا؟"

 "هرجا تو اراده کنی!"

رامین، اونقدر شیرین زبونی کردی که حالم خوب شد. خود تو به زحمت ننداز،راضی نیستم برنامه هاتو به خاطر من "

 "به هم بزنی!

 "انگار بدت نمی آد بهت بگم ققط دوست داری با دکترای سرشناس بپری! "

خود تو فراموش کردی؟ همه ارزو دارن یه رامین، تو تنها استاد موسیقی نیستی، در زخم زبون زدن هم استادی!"

می کنی پسر؟ منو بگوکه مالحظه  مشهور تنها بیرونی برن، اون وقت متلک بارمدقیقه با یه اهنگساز و موسیقی دان 

 "خستگیتو کردم!

 "معذرت می حوام، حاال بگو کچا بریم اشتی کنیم!"

من که با تو قهر نیستم. مغزم هم کار نمی کنه، به قدری بی حسم که گمان می کنم اگه جایی وایسی، باید جسدمو از "

 "ماشینت بکشی بیرون!

 "خت پیچید و درکنار نهری که لبالب از آب زالل بود، ایستاد. پرسیدم: رامین به خیابان خلوت ، پهن و پر از در

 "اینجاکجاس؟ 

تخت چوبی کم داره و دو تا متکای مخملی جوبای پرآب دروس أدمو به یاد دربند می ندازه.گوش کن، فقط یه  "

 "روکش دار!
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د. لرزکرده بودم، اما شیشه را پایین چشمهایم را بستم. صدای شرشر آب و نسیم خنک از درز شیشه ها تو می ز

تقصیر رعنا نیس، حرفای باباتو متنقل کرد. تو هم چند روز باید به "کشیدم. بادی مالیم به صورتم خورد. رامین گفت:

 "هیچی فکر نکنی و بی خیال همه چی باشی!

به حالم می سوخت و وقتش را دلم نمی خواست حرفهای خاله رعنا دوباره درذهنم تکرار شود. از اینکه رامین دلش 

احساسس من نسبت "تلف میکردکه از غم و اندوهم بکاهد، شرمنده بودم. همان طور که چشمهایم بسته، بودءگفتم: 

به تو درست مثل خواهریه که سالها از برادرش دور بوده و حاال نم یدونه چطور همه درد لها ونگرانیهاشو با اون 

 "ی!تقسم کنه! رامین تو خیلی خوب

از الی پلکهای نیمه بازم به نیمرخش نگاه کردم . او به شیشه مقابل زل زده و دستهایش ضربدری بر روی فبرمان بود 

 "شنیدی چی گفتم؟". سکوت تشویش برانگیز و حاال عصبی صورتش نگرانم کرد. طاقت نیاوردم و پرسیدم:

 "خیلی واضح و روشن گفتی؛ خیال کردی کَرَم!"

 "اید هرچی می دونی به من بگی:رامین تو ب"

 "بی دلیل نیست!پس دوستیت هم "وقتی رو برگرداند و نگاهم کرد، رنگ به رو نداشت.

 "چاپلوسی می کنم ؟منظورت چیه؟ خیال می کنی برای اونکه ازت اطالعات بگیرم دارم "

 "همچی حرف نزن که انگار یه عمره به من نزدیکی ! "

من شک نکن.گرچه کاری از دستم برنمی آد برات انجام بدم، اما اگه پاش بیفته بهت ثابت می تو هم به حسن نیت "

یا برای کنم که می تونی به دوستی من امیدوار باشی! حاال یا دست رفاقت به هم میدهیم و با هم حرف می زنیم،

وشم نمی آد! هرچی الزم باشه تهدیدم نکن که از این طرز برخورد اصأل خ""همیشه دور همدیگه روخط می کشیم !

بهت می گم، به شرطی که منت دوستی و همزبونی و این حس مسخره خواهر برادری روکه چنددقیقه پیش گفتی به 

  "سرم نذاری! 

دلم نازک تر از شیشه شده بود. هرطور حرف می زدم درست از آب أرنمی آمد، می دانتم با احساس لطیف آدمی 

رد، به همین دلیل در برخورد با رامین جانب احتیاط را رعایت می کردم و دست به عصا هنرمند نمی شود بازی ک

حرف می زدم که مثأل به او بر نخورد؛ اما حاصل کار چه بود؟ مثل همیشه دلخوری او و عصبانی شدنش؛ دوباره اشکم 

  جاری شد.

بسه دیگه! کشتی "ال کاغذی به دستم داد. دستمرامین بدون اینکه دنباله حرفش را بگیرد، سکوت کرد و چند برگ 

 "گرفتی! جیگرم خون شدمنو از بس که اب غوره 

 "اتفاقأ عادت به گریه کردن ندارم "

شکتیت از اسمون و زمین سبز می شه که خلقمونو شانس من که یه روز با تو اومدم بیرون و همه ش حرف و گله و "

 "تنگ کنه!

 "این خونه نیاورن چیه!رامین حرف بزن ببینم قضیه "

 "ناراحت نمی شی؟ "

 "نه، بگو!"

 "قهر نمی کنی؟"

 "سربه سرم نزار رامین... حرفتو بزن راحتم کن!"
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 "خب، بابات یه زن دیگه داشت، به همین راحتی که گفتم و تو هم ثضیه رو راحت بپذیر!"

ام م و چند بار نفس عمیق کشیدم. دل و روده دلم چنان فروریخت که حالت تهوع پیدا کردم. در خودرو را بازکرد

ای وای! آب هم تو ماشین ندارم. سوپرمارکت هم توی این  "داشت ازگلویم بیروذ می زد. رامین دستپاچه شد. 

 "خیابون نیست! توکه شهامت شیدنشو نداری، چرا اصرار می کنی دختر،اه، از دست تو!

  "!کنم نمی باور دیگه رو یکی این"ئم. شسرم را باال آوردم و به چشمهایش خیره 

اگه باور نمی کنی، دیگه حرف نمی زنم! اصأل به من چه که تیمورخان چی کارکرده "نگاهش خشمگین و عصبی شد. 

!" 

  ."به من حق بد.که از حرفت جا بخورم رامین!"

 "کسی که می خواد همه چی رو بدونه، باید پیه خیلی چیزا رو به تش بماله!"

 "سعی می کم خونسرد باشم... خواهش می کم حرفاتو سانسرر نکن!"

من اهل سانسورکردن و دروغ گفتن و ماست مالی کردن کار دیگران نیستم. هر وتت تونستی با این قسمت قضیه "

 "کار بیای، خبرم کن تا بقیه شم واسه ت بگم! 

 

 

 رامین تو باید هرچی میدونی به من بگی!·  

 گرداند و نگاهم کرد، رنگ به رو نداشت. پس دوستیت هم بی دلیل نیست!وقتی رو بر

 منظورت چیه؟ خیال می کنی برای اونکه ازت اطالعات بگیرم دارم چاپلوسی می کنم؟

 همچی حرف نزن که انگار یه عمره به من نزدیکی!

ما اگه پاش بیفته ، بهت ثابت می تو هم به حسن نیت من شک نکن.گرچه کاری از دستم بر نمیاد برات انجام بدم، ا

کنم که می تونی به دوستی من امیدوار باشی! حاال یا دست رفاقت به هم می دهیم و با هم حرف می زنیم، یا برای 

 همیشه دور همدیگه رو خط می کشیم!

وستی و تهدیدم نکن که از این طرز برخود اصال خوشم نمیاد! هرچی الزم باشه بهت می گم، به شرطی که منت د

 همزبونی و این حسِ مسخره خواهر برادری رو که چند دقیقه پیش گفتی به سرم نذاری!

دلم نازک تر از شیشه شده بود. هرطور حرف می زدم، درست از آب در نمی آمد، می دانستم با احساس لطیف آدمی 

ردم و دست به عصا حرف می زدم هنرمند نمی شود، به همین دلیل در برخورد با رامین جانب احتیاط را رعایت می ک

 که مثال به او بر نخورد! اما حاصل کار چه بود؟ مثل همیشه دلخوری او و عصبانی شدنش! دوباره اشکم جاری شد.

بسه دیگه! کشتی » رامین بدون اینکه دنباله حرفش را بگیرد، سکوت کرد و چند برگ دستمال کاغذی به دستم داد.

 «جیگرم خون شد! منو از بس که آبغوره گرفتی!

 اتفاقا عادت به گریه کردن ندارم.

 شانس من که یه روز با تو اومدم بیرون و همه ش حرف و گله و شکایت از آسمون سبز میشه که خلقمونو تنگ کنه!

 رامین، حرف بزن ببینم قضیه این خونه نیاورون چیه؟

 ناراحت نمی شی؟

 نه بگو.

 قهر نمی کنی؟
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 مین... حرفتو بزن راحتم کن!سر به سرم نذار را

 خب، بابات یه زن دیگه داشت، به همین راحتی که گفتم و تو هم قضیه رو راحت بپذیر!

دلم چنان فروریخت که که حالت تهوع پیدا کردم، در خودرو را باز کردم و چند بار نفس عمیق کشیدم. دل و روده 

ای وای! آب هم تو ماشین ندارم. **** مارکت هم توی این » ام داشت از گلویم بیرون می زد. رامین دستپاچه شد.

 «خیابون نیست! تو که شهامت شنیدنشو نداری چرا اصرار می کنی دختر؟اَه، از دست تو!

 «این یکی رو دیگه باور نمی کنم!» سرم را باال آوردم و به چشمهایش خیره شدم.

نمی زنم! اصال به من چه که تیمور خان چی کار اگه باور نمی کنی، دیگه حرف »نگاهش خشمگین و عصبی شد.

 «کرده؟

 به من حق بده که از حرفت جا بخورم رامین!

 کسی که می خواد همه چی رو بدونه ، باید پیه خیلی چیزا رو به تنش بماله!

 سعی می کنم خونسرد باشم... خواهش می کنم حرفاتو سانسور نکن!

ست مالی کردن کار دیگران نیستم. هروقت تونستی با این قسمت قضیه من اهل سانسور کردن و دروغ گفتن و ما

 کنار بیای، خبرم کن تا بقیه شم واسه ت بگم!

 خیلی عجیبه! باورم نمی شه ادمی که مادرمو اون قدر دوست داشت، دست از پا خطا کرده باشه!

امروز به اندازه کافی اطالعات »شد،  حالت چهره رامین کامال تغییر کرده بود. نگاهش مهربان و صدایش مالیم تر

 «گرفتی! قول بده به هیچی فکر نکنی تا روحیه بگیری برای فصل بعدی زندگینامه تیمورخان... خب کجا بریم؟

 بریم خونه تو، البته اگه مزاحم نیستم!

 امروز سولماز خونه نیست!

 پس منو برسون خونه مون و برو دنبال کارای عقب افتاده ت.

 روز هیچ برنامه ای ندارم!من ام

 خب برو بگیر بخواب، سر منم از درد داره می ترکه.

 البد می خوای بری تو اتاقت و تا فردا گریه کنی! منو باش که فکر می کردم خانوم دکترا مثل آقایون خشن هستن!

 رفا قوز باالقوزه!رامین، از این زندگی مزخرف خسته شدم. با این همه دردسر و گرفتاری، شنیدن این طور ح

رامین دست و پا شکسته حرفهایی می زد تا ذهنم را برای شنیدن وقایع دیگری که از انها هیچ خبر نداشتم آماده 

کند، اما دل من هنوز سنگی نشده بود، با آن همه مصیبتی که کشیده بودم و ادعای قوی بودن ، با تلنگری اشکم 

کوچه که در انتهایش دَرِ سبز رنگ خانه پدری ام بود، ترمز کرد. اشکم  جاری می شد! نزدیک به اخرین پیچ اخرین

بند نمی امد و با آن قیافه ماتم زده، هم اگر تو می رفتم، باید کلی سوال ، جواب می دادم. همان طور که پلکهایم بسته 

 بود و بی صدا اشک می ریختم، پرسیدم: چرا وایسادی رامین؟

 خرم و بر می گردم. حواست به سوئیچ هس؟میرم یه شیشه آب معدنی می 

سوئیچ را برداشتم و به پشتی صندلی تکیه دادم. چند دقیقه طول نکشید که رامین برگشت و شیشهء آب معدنی را به 

درو باز کن ، صورتتو بشور، یه کم آب بخور و این قدرم گریه نکن. این جوری بخوای بی قراری کنی ، یه »دستم داد. 

 بهت نمی زنم! کلمه هم حرف
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یه دنیا درد و رنج در دلم تلنبار شده بود و کسی را محرم نمی دانستم. به کوچه بن بست سمت راست نگاه کردم، 

 «خیال کردم اومدیم در خونه مون»

حواست پرتِ پرته! معلومه که امروز آمادگی هیچ حرفی رو نداری. با این وضع هم که نمیشه بری خونه، اگه شده تا 

ر خیابونای تهرون بچرخونمت، با هم می مونیم تا گریت بند بیاد! اصال نمی تونم بفهمم این اشک خانوما چه شب دو

 دردی ازشون دوا می کنه؟

 دست خودم نیست رامین. خیال می کنی خوشم میاد جلوی تو زر زر گریه کنم؟

، هرکس مسئول زندگی خودشه و من و آخه عزیزدلم سالها پیش یه اتفاقی افتاده و تو هم توش نقشی نداشتی. خب

 تو هم حق نداریم پدرتو محکوم کنیم! چه میدونیم تو چه وضعیت روحی بوده!

از حرفهایش سر در نمی اوردم. می دانستم بی دلیل چیزی نمی گوید و از شنیدن نا گفته هایش که ان طور داشت 

کی هستی رامین؟ اصال می دونی احساسات زنانه  برای انها مقدمه چینی می کرد، واهمه داشتم، پرسیدم: تو طرف

چیه؟ خواهش می کنم تو که هنرمند و روشنفکر هستی، طرف امثال خان بابا رو نگیر ، فرهنگ جامعه ایرانی رو 

شماها باید عوض کنین! من زنم و خوب می دونم چه بالیی سر احساس خانجونم اومده!حاال می فهمم چرا این قدر 

 له!عصبی و مریض احوا

نه تو، نه هیچ کس دیگه نمی دونه رابطه خان بابا و خانجون چطوری بوده! همه » رامین به چشمهای گریانم خیره شد

اما، قول یکی از بزرگان ، خوشبختی چیزی نیست که از بیرون بشه درکش کرد. خوشبختی  ;ظاهر قضیه رو می بینن

که خان بابات به رحمت خدا رفته، پیش کشیدن  توی دل ادمهاست و فقط خودشون می تونن حسش کنن. حاال

 خطاهای گذشتش دردی رو دوا نمی کنه.

انتظار داری خیلی راحت از کنار قضیه به این مهمی بگذرم! خب ، دلم به حال مادرم می سوزه! شهرام یه بار نوک 

 اما از بس بد دله حرفشو باور نکردم! ;زبونی یه چیزایی گفت 

 می خوای خودتو به خاطر خالفکاری های بابات آزار بدی؟ خب، حاال تکلیف چیه؟

 اعصابم داغونه رامین. کاشکی این خونه نبود و ماجرایی هم در کار نبود! کم کم دارم پشیمون میشم که برگشتم!

رامین وطن پرستی واقعی بود که ذره ای از خاک وطن را با بهترین کشور دنیا عوض نمی کرد. وقتی پوست صورتش 

حیف که آدمی به خوبی تو، به » خ شد، فهمیدم از حرفم رنجیده است. شیشه را پائین کشید و به بیرون خیره شد. سر

 «خاک وطنش تعصب نداشته باشه.

 رامین تو خیال می کنی اونجا به من خوش می گذشت؟ زندگی من توی این پنج سال جهنم واقعی بود!

 کسی مجبورت نکرده بود وایسی و تحمل کنی!

تو هیچی نمی دونی رامین، شاید یه روزی فرصت بشه و برات حرف بزنم. من گول ظاهر مردی رو خوردم که در 

اما به خاطر خونواده ام صبوری کردم و سه سال  ;باطن هیوالی به تمام معنا بود. کنار اومدن با اون کار آسونی نبود

ابا زندس برنگردم و بذارم بفهمه طالق گرفتم. نمی شکنجه روحی شدم که آبروشون نره! قسم خوردم که تا خان ب

دونستم خان بابا خودش سردسته همه خیانتکارای عالم بوده و اون همه سال سر خانجونو شیره می مالیده! اصال زن 

دوم یعنی چی؟م من که نمی تونم این مسئله رو درک کنم. کاشکی زنده بود و علت این کار غیر انسانیشو توضیح 

 میداد!
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رامین سکوت کرده بود.شاید هم اصال حرفهایم را نمی شنید که اظهار نظر نمی کرد. جالب بود که شرایط دست به 

دست هم داد و من که هرگز پیش هیچ کس از ادوارد گله نکرده بودم، در عرض یک روز تا آن حد با رامین درد دل 

 شاید حتی نمی شد با اردشیر در میان بگذارم!کنم، احساس صمیمت می کردم! حرفهایی از دهانم در می آمد که 

 نزدیک عصر بود، گفتم: دلت شور منو نزنه، میرم خونه، ارام بخش می خورم و می خوابم!

او برگشت و به چشمهایم خیره شد. نور آفتاب غرب، رنگ چشمهای شیشه ای اش را به صورتم منعکس می کرد. 

ست مثل آینه ، بازتاب نارنجی رنگ غروب را به اطراف می تاباند. جا انگار پشت قرنیه چشمش جیوه ای بود که، در

 «باور می کنی من تاحاال نمی دونستم چشمات چه رنگیه؟راستی چه رنگیه؟» خوردم و بدون اراده لبخند زدم. 

 «سبز مایل به خاکستری!»رامین سرخ شد و سرش به سمت رو به رو برگشت. از نیمرخ رنگ دیگری دیدم.

 عوض نکن ادامه بده!حرفو 

 چی رو ادامه بدم! مگه تو به حرفام گوش میدادی؟

غزل من شیش دونگ حواسم به توئه...یه موسیقیدان یاد گرفته موقع شنیدن هر صدایی سکوت کنه. خیال می کنی 

 واسهء چی اینجام؟

 خب، فکر کردم حرف زدن از ادوارد برات کسل کننده س!

 زش بگی. راستش ، به نظر من تو زن پرتوقعی هستی!برعکس، دلم می خواد بازم ا

البته در مقابل زن تو، همه خانم ها کم میارن! اخه سولماز با بقیه فرق داره. شاید همین مسئله توقع تو رو هم باال 

 برده! نه عزیزم، زن تو متفاوته، امثال من زیاد پیدا می شن!

ای ارزشمندی داری، حیف که قدر خودتون می دونی! من خیلی دلم همه آدمها منحصر به فرد هستن. تو هم قابلیت ه

می خواد بدونم یه زن ایرانی که با روش قدیمی و اصالت خانواده بزرگ شده، چطور میتونه با یه دیپلمات انگلیسی 

 زندگی کنه!

سها و مراسم و خیال می کنی ما با هم زندگی می کردیم؟ظاهر قضیه رنگ و روغن زده بود!همه با اتیکت، لبا» 

مناسک مرتب و منظم، حرفها و حرکات حساب شده، اما وقتی دمی به خمره می زد می دیدیش. شخصیتش از زمین 

تا آسمون دگرگون می شد. دیگه نه لیاقت عضویت وزارت امور خارجه رو داشت، نه جنتلمن و با شخصیت بود و نه 

که چند وقت یکبار اتفاق می افتاد، مصیبت بود. تا  شوهری که بشه بهش امید داشت. زیاده روی شب تا صبحش

مستی از سرش بپره می شد حیوون وحشی و به جونم می افتاد! اصال نمی توستم باور کنم ادوارد، اون طور که می 

گفتن، از خونواده اصیلی باشه! شایدم سر راهی بوده و احتماال یه رگش به وحشیهای بیابونگرد کشورهای غربی بر 

 «. پدرش که زمان جنگ دائم تو حاشیه نشین ها می پلکیده!می گشت

هیچ کدوم از این فاکتورها دلیل بر خوب بودن یا بد بودنطینت ادمها نمی شه! همه با خوردن اون زهرماری تغییر » 

 «چهره میدن! البد انتظار داشتی به خاطر تو دست از عادت های قبلیش بکشه؟

 خب، زندگی یعنی بده بستون!» 

رامین به ساعتش نگاه کرد. شیشه اب معدنی را تا ته سر کشیدم. رامین، منو برسون بعد برو دنبال کار و زندگیت. 

شرمنده تم که امروز این قدر بهت زحمت دادم! باور کن خیلی بهتر شدم. حرف زدم با تو، بار غممو سبک تر کرد! 

 ممنونم.
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مت به خانجون بیفته پته ی باباتو می ریزی رو آب! خدابیامرز بی خود تظاهر به خونسردی نکن. می دونم تا چش

 دستش از دنیا کوتاهه، یه کار نکن مادرت به جای حمد و سوره فحش و بد و بیراه نثار روحش کنه!

 خیالت راحت باشه من خوب خوبم.

 خیالم اصال راحت نیست.

 تلفن همراهش که زنگ خورد، به شماره نگاه کرد: سولمازه!

ه را فشار داد و پس از سالم و احوال پرسی گفت: با غزل هستم، تو کجایی؟ من و غزل داریم میایم خونه، آره دکم

 ...چایی رو دم کن یه ربع دیگه اونجاییم... میوه داریم؟ خیله خب... چیزی نمی خوای سر راه بگیرم؟

ون خونه، باور کن اصال حوصله مهمونی تلفن قطع شدو رامین استارت زد، گفتم: رامین ، خواهش می کنم منو برس

 رفتن ندارم!

 «قرار نشد با من مخالفت کنی!»

 رامین، تو دیگه چرا اذیتم می کنی؟خب راه دستم نیست بیام خونه ت!

 اِه، تو که خودت پیشنهاد کردی بریم خونه م!

شماها بشم. رامین، امروز به قدر کافی  اون موقع حالم بد بود. حاال اون قدر با تو حرف زدم که نیازی نمی بینم مزاحم

 زحمتت دادم! حرف گوش کن پسر!

رامین، بدون توجه به اصرار من، با سرعت به سمت خیابان محل سکونت خودش رفت. انگار انرژی کافی برای حرف 

 زدن نداشتم، گقتم: به خدا سرم درد می کنه! بهتره برم خونه!

ا میاد! تازه، سردردتم خوب می کنه. یه کارایی بلده به عقل جن هم نمی رسه! مطمئنم با سولماز حرف بزنی، حال ج» 

 «چاکرا باز می کنه، بهت انرژی میده، هاله تو می بینه! چه می دونم یه حرف هایی می زنه که زیاد ازش سر در نمیارم!

 خیلی خوبه که هردوتون همدیگه رو قبول دارین!

 زایی ازش دیده م که گفتنش سخته! دنیای سولماز فراتر از دنیای منه!نمی تونم قبولش نداشته باشم... چی

 

صدای سولماز که از در بازکن آمد، رامین غش غش خنید. توی دلم گفتم، جات خالی خاله رعنا که ببینی پسرت حتی 

ن به تن از صدای زنش ذق زده می شه! و در همان لحظه به آن همه صدق و صفا غبطه خوردم. اگر یک موی رامی

اردشیر بود، این همه گرفتاری نمی کشیدم. گرچه دو نفر آدم را نمی شود با هم مقایسه کرد، ولی با محبت و همدل 

 بودن انتظار دور از دسترس نیست و همه آدمها می توانند این موهبت با ارزش الهی را خرج یکدیگر کنند!

ول، سولماز چنان تحویلم گرفت که وقایع اتفاق افتاده در فضای متفاوت خانه آرامشی عجیب داشت. درست مثل بار ا

روز نحسی را که داشت تمام می شد، از یاد بردم. اواخر شب بود که رامین، ساناز را به اتاقش برد و با سولماز تنها 

ا رو شدیم. چشم های سولماز تغییر حالت داد . به نگاهم خیره شد و لبخند زد. این قدر به خودت سخت نگیر! دنی

 سخت بگیری فشارت می ده! راحتش بذار!

با آنکه در به در دنبال همدمی می گشتم و سولماز از آن دسته کسانی بود که حرف زدنش به آرامشم کمک می کرد، 

ترسیدم با او هم کالم شوم! کمتر پیش آمده بود با یکی دوبار دیدن شخصی، اعتمادم به او جلب شود و محرم 

» ار معلوم سولماز اصال احتیاج به شنیدن نداشت. با یک نگاه عمیق به قعر چشمانم ، ذهنم را خواند.بدانمش. اما از قر

 «از چی می ترسی غزل؟ حرف بزن، یه چیزی بگو تا شاید بتونم کمکت کنم!
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 چی بگم؟

ی؟می دونم، حتما رامین خودتو بیرون بریز...غماتو به خاطر بیار...از غصه هات بگو...اتفاقی افتاده که این قدر آشفته ا

 بهت گفته که تا دلت نخواد و راضی نباشی رو ذهنت نمی رم! بگو، باور کن می تونم کمکت کنم.

 حالم خوبه، فقط سرم درد می کرد که بهتر شد.

سولماز از اتاق بیرون رفت. از حرکات مشکوک و پچ پچهایی که او و رامین در راهرو می کردند، خوشم نیامد. بلند 

 «اینجا بمونی به نفعته!» م، کیفم را برداشتم و خواستم از در بیرون بروم که سولماز سد راهم شدشد

لبخندم که پر از غم و درد بود ، هیچ کس را فریب نمی داد، تنها دل خوش کنکی برای خودم بود که یادم نرود 

 «از پذیراییت ممنونم.» ی فشار دادم.لبهایم حس دارد! جلوتر رفتم و دست سولماز را به نشانه تشکر و خداحافظ

 من که هنوز کاری نکردم!

 چرا، خیلی مزاحم شدم.

واکنشم برای سولماز زیاد هم عجیب نبود و ابدا تعجب نکرد که ناگهان بلند شده و به راه افتاده بودم. خیلی خونسرد 

 به رامین گفت: ببر برسونش... شب بر میگردی؟

 وابش برد. تو با من کاری نداری؟رامین اهسته گفت: ساناز خ

سر سولماز به نشانه نفی باال رفت. از در که بیرون رفتیم ، هنوز بغض داشتم . رامین خونسرد و آرام در پشت فرمان 

نشست و آهسته حرکت کرد. به خیابان که رسید، در کنار یک دکه روزنامه فروشی ایستاد، پیاده شد، رفت روزنامه 

نامه را بر روی صندلی عقب پرت کرد و از من پرسید: تو چته غزل؟حرفای صبح رو فراموش خرید و برگشت. روز

 کن. اونهایی رو هم که ظهر گفتم بریز دور تا یه کم راحت بشی!

بی اختیار سرم به روی شانه اش سرخورد. احساس دلتنگی می کردم و او تنها کسی بود که حالم را می فهمید. بی 

نزدیکی می کردم، همان طور که پدرم به او اعتماد داشت! عجیب بود که دردها و زخم های دلم اراده به او احساس 

را تقریبا شناخته بود و در مقابل حرف هایم تحملم می کرد. رامین که انتظار نداشت به آن راحتی به او نزدیک شوم، 

گفت: اگه دلت می خواد گریه کنی، دست راستش را از پشت سرم رد کرد، بازویش به دور شانه هایم حلقه شد و 

رودرواسی نکن. خیال کن من اینجا نیستم ...مگه نگفتی مثل برادرتم؟ خب زود باش دختر، عقده هاتو خالی کن که 

خونه رفتی آبروریزی راه نندازی! خدا بگم چکارت کنه مادر! غزل جان، لب تر کنی و ماجرا رو به خونواده ت لو 

 ذارن! بدی، مو به سر مادرم نمی

در همه عمرم هرگز تا آن لحظه احساس تنهایی نکرده بودم، اشکم بی صدا می امد و سوز دلم را صدای الالیی مانند 

رامین که زمزمه ای از رهایی و آرامش بود، بیشتر می کرد. شاید کسی باورش نمی شد دختری به سرسختی من، آن 

از ته دل اشک نریخته بودم. تظاهر می کردم قدرتمندم، اما رامین  طور عجز و ناتوانی کند و زار بزند. مدتها بود که

خوب فهمیده بود تار و پود مجسمه سنگی به ظاهر محکمی که در کنارش نشسته، از شن و ماسه هم ضعیف تر است. 

 بازوانش که تنگ تر شد، دل به دریا زدم و حسابی گریه کردم.

دنش را می شنیدم. دستمال کاغذی به دستم می داد و مچاله شده رامین سکوت کرده بود و گه گاه صدای آه کشی

های قبلی را از دستم می گرفت و به زیر پایش می انداخت. وقتی خوب گریه کردم، به حرف آمد: گوش کن ببین 

درک این موضوع به ظاهر پیچیده و بغرنج زیاد هم سخت نیست. خب ، بابای خدابیامرزت  0چی میگم خانوم دکتر
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داشته. البد یه روزی روزگاری در مقابل عشق زن دومش، که البد خوشکل و تو دل برو هم بوده، به زانو  هم دل

 دراومده، راه خطا که نرفته!

حداقل تو بفهم از چی رنج می برم. من کار به تیمور و کارای کثیفش ندارم، دلم »صدایم با هق هق گریه همراه بود.

 واسه خانجونم می سوزه.

ساسی عزیزم...تحمل این موضوع ممکنه واسه خانجونت آسون تر بوده! حاال بعد از تموم شدن ماجرا تازه زیادی ح

 میخوای واسه حوادث گذشته عزاداری کنی؟ ما حق نداریم درباره کسی قضاوت کنیم!

وش از گلوم خیال می کردم آدم خوشبختی هستم که دارم بر می گردم تو دامن خانواده! از روزی که برگشتم، آب خ

 پائین نرفته. دردم یکی دو تا نیس رامین، از کجا بگم؟

نگفته می دونم، خیال می کنی خنگم و نمی فهمم گریه های امروزت کار یکی دو روز نیست. هربار دیدمت، غصه دار 

من و تو اینه بودی، انگار دائم دارن به روحت سوهان می کشن! منم مثل تو هستم. یه لحظه آرامش ندارم، منتها فرق 

که تو رو دیگران اذیت می کنن، من خودم تیشه گرفتم به جون ریشه زندگیم افتادم! سعی کن همه رو ندیده بگیری 

 و مدتها به خودت فکر کنی.تنهایی خیلی از دردها رو درمون می کنه!

 ده بگیرمشون؟رامین ، من دارم تو جمع خونواده زندگی می کنم. دائم باهاشون در ارتباطم ، چطور ندی

 توی اون قوم، دنبال آرامش نگرد که خبری نیست. به فکر آینده ت باش و خونه نیاورونو هم فعال فراموشش کن.

 دیدنش عذابم می ده، اما کنجکاوم برم از نزدیک ببینمش!

دیدن کنی؟ اونجا هیچی نیست که کنجکاویتو ارضاء کنه! خیال کردی موزه س که می خوای بری از اشیای قدیمی ش 

 دیدن یه خونه خرابه خالی به چه دردی می خوره؟

 تو از کجا می دونی خالیه؟البد رفتی توشو دیدی!

صدات داره » رنگ صورت رامین پرید، اما آن قدر حرف توی حرف آورد که موضوع صحبت خود به خود عوض شد. 

 می گیره، دماغت هم قرمز شده، چشماتم که پف کردهف شدی عین عروسک!

رامین ، من فقط تورو دارم، پس با من روراست باش. دلت می آد سر من ساده لوحو شیره » به چشمهایش خیره شدم

 بمالی؟رامین، من بچه نیستم و معنی کاراتو می فهمم! جوابمو درست بده!

 خیله خب بابا! من رفتم توی خونه رو دیدم.

 از روی کنجکاوی؟

ر کن تنها به وصیت پدرت رفتم یه نگاهی توی خونه انداختم. تیمور خان قبل از هیچ وقت کنجکاو چیزی نبودم. باو

 مرگش کلیدها و سند اونجا رو به من داد و گفت برو سر بزن کسی توش اتراق نکنه!

بمیرم الهی!کم خودت گرفتاری ، این بار مسئولیتم به گردن تو افتاد! من نمی تونم بفهمم چرا بابای من اون قدر بی 

 حظه بود!مال

باور کن نمی خواستم درگیر این قضیه بشم. اصال پامو کشیده بودم کنار و همه چی رو به مادرم واگذار کردم که یه 

 وقت مشکلی پیش نیاد!

 مثال چه مشکلی؟

 اخه تو منو نمی شناسی... ممکن بود سوءتفاهمی پیش بیاد و تو خیال کنی من دنبال نفع خصی و این جور کارام!
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ن، درسته زیاد با هم نبودیم، اما از راه دور هم میشه به روحیات تو پی برد! می دونم که اصال اهل مال دنیا و رامی

کالهبرداری نیستی! باور کن از وقتی برگشتم، جز تو با هیچ کس درد دل نکردم...چرا، خواهرت یه وقتایی 

 ارضا بشه، اما به تو واقعا اعتماد دارم!زیرپاکشی می کنه و منم دو سه کلمه تحویلش می دم که کنجکاویش 

از توی اتاقم که صدای فریادتو شنیدم ، طاقت نیاوردم، اخه مادرم حتی یه کار درست هم توی زندگیش انجام نداده! 

 نیتش بد نیست، فقط بلد نیست حرف بزنه طفلک!

به خود وسط کشیده شد! خوشم  که دلت به حال غزل دست و پا چلفتی سوخت و پات خود.» بی اراده لبخند زدم 

 «اومد تصمیمی که گرفته بودی نقش بر آب شد!

لبخند رامین به قدری شیرین و دلچسب بود که لحظه ای کوتاه همه غم های دنیا از یادم رفت. گفتم: رامین تو خیلی 

 مهربونی... نمی دونم چطوری ازت تشکر کنم.

 صبور باش! تشکر الزم نیست. فقط بهم رحم کن، گریه نکن و

 خیلی بهم فشار اومده. از وقتی برگشتم ، به جز ناراحتی و غم و غصه هیچی ندیدم!

 «حتی لحظاتی که با پروفسور بودی؟» لحن رامین کنایه آمیز شد

 حتی لحظاتی که با اردشیر بودم! خیال می کنی سرجمع چند دقیقه با هم حرف زدیم؟

 «بور نیستی توضیح بدیمج»صورت رامین به سمت خیابان برگشت. 

خب تو حرفشو پیش کشیدی، حاالم مجبوری جوابمو بشنوی. من و اردشیر رابطه گرمی با هم نداریم... نمی دونم چرا 

 به من نیش و کنایه می زنی؟

 چه بهتر، به نفعته که ازش فاصله بگیری!

 رامین، یه چیزی بپرسم، جوابمو می دی؟

 تا اون چیز چی باشه!

 کنم رامین، خیلی مهمه که بدونم چرا انقدر ازش بدت میاد! خواهش می

 اصال خوشم نمی آد بهش فکر کنم، چه برسه به اینکه وقت با ارزشمونو صرف توضیح دادن درباره اون بکنیم!

کالفه شدم، شیشه را پائین کشیدم و سکوت کردم.خیابان خیس از باران، برق می زد. خودم هم از اردشیر گله مند 

دم و هر حرفی از او پیش می امدف به یاد غرور بیش از حد و حرفهای نامربوط و انتظارات نامعقولش می افتادم. بو

 رامین پرسید: تا حرفش شدف جوش اوردی! اصال تو سر سپردهء اردشیری!

ه راحتی و بی از اینکه از واژه دل سپرده استفاده نکرد ، هم متعجب شدم، هم آرام. رامین کسی نبود که هر حرفی ب

دلیل از دهانش در بیاید. بدون منظور حرف نمی زد و در استفاده از وازه ها حساسیت به خرج می داد. وقتی پرسید: 

 چرا ساکت شدی؟ جواب دادم: دلم نمی خواد ازش متنفر باشی!

مثل بقیه! مهم اینه که  رابطه من و اون چه ربطی به تو داره؟ مثال شاهین و شهرام از اردشیر خوششون میاد؟ منم یکی

 تو، به عقیده کسی اهمیت نمی دی!

از کجا می دونی؟ همین که علت تنفرتو می پرسم، دلیل بر اهمیت دادن به عقیده تو نیست؟آخه تو از اردشیر چی 

 دیدی که در موردش ان قدر حساسی و تا چشمت به من می افتهف متلک بارم می کنی؟
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قدر بی کارم که دائم تو خط کارای اونم؟ گوشه و کنایه به تو هم یه عادت مسخره  منظورت چیه؟ خیال می کنی اون

س که خودم نمی دونم چرا دلم می خواد هر چند وقت یک بار بهت هشدار بدم. بابا، این مرتیکه به دردت نمی 

 خوره! خب ، مستقیم بگم، فایده نداره!

ه تا دم به ساعت سوهان به روحم بشی؟ ازت توقع این کارا رو صاف و پوست کنده دلیل قانع کننده برام بیاری بهتر

ندارم رامین. آخرش یه روزی باید بگی علت انزجارت چیه و بعدش هم دیگه دربارش حرف نمی زنیم. یادمه که یه 

 روزگاری شما دو تا دوستای خوبی بودین!

 ود که متوجه کسی نمی شدی!ما هیچ وقت با هم رفیق نبودیم، منتها تو اون قدر سرت به اون گرم ب

کم کم داشت دستگیرم می شد علت تنفر رامین از اردشیر چیست. گوشه هایی از حسادتی کهنه که در حرف هایش 

بود، آشکار می ساخت که خودش را دائم با او مقایسه می کند. درک احساس لطیف او که هنرمندی وقاعی بود، برای 

مکن به نظر می رسید، اما چطور حسادتهای کودکانه و لجبازی های دوران من که پزشک بودم، سخت و تقریبا نام

گذشته به زخمی کهنه تبدیل شده و هنوز سر باز نکرده بود، عجیب به نظر می رسید! هرچه سعی کردم به خودم 

تم: خب ، بقبوالنم حساسیت نسبت به من باعث شده از او متنفر باشد، دلم راضی نشد! او پاک به هم ریخته بود. گف

 من و اون یه زمانی با هم نامزد بودیم، انتظار نداشته باش روش حساس نباشم!

 حاالم البد برگشتی باهش ازدواج کنی!

از تو چه پنهون، قبل از برگشتن حتی فرصت نمی کردم بهش فکر کنم! اما دوباره که دیدمش، خاطرات گذشته کم 

 کم توی دلم زنده شد.

بی شده بود. برای اینکه خیالش راحت شود، گفتم: گمان نمی کنم اردشیر مایل به ازدواج با رامین برافروخته و عص

 من باشه! هرچی بوده، گذشته و رفته پی کارش!

تو چقدر صادقی غزل! حیف از تو نیست که به اون بی لیاقت فکر » رامین یکباره برگشت و به صورتم خیره شد. 

 «تو هیچه!کنی؟ اون در مقابل این همه بزرگی 

 من توی زندگیم هیچ وقت خودمو با کسی مقایسه نکرده م. درضمن، اردشیر کم آدمی نیست!

قبول دارم که پزشک حاذقیه، اما...فقط به درد دنیای پزشکی می خوره و بس! تو یه چیز دیگه ای، یه موجود نایاب، 

 یه مورد استثنایی، شفاف و یکدست!

ردم و برق نگاهش را که هر لحظه رنگ به رنگ می شد در تاریکی می دیدم همان طور که داشتم نگاهش می ک

شاعرم که هستی! تو لطف داری که در مورد من این قدر خوش بینی،اما منم یکی مثل بقیه هستم. حاال » لبخند زدم.

ز اینکه این همه چطوری نگام می کنی که نقاط منفی رو نمی بینی؟ به قول مادرت، اهلل اعلم! اما از شوخی گذشته، ا

وقت با ارزشتو تلف کردی تا من به آرامش برسم، ممنوم. از امشب به بعد سرمو با آرامش بیشتری روی بالشم می 

 ذارم، چون دوستی به خوبی تو دارم!

رامین استارت زد و حرکت کرد. بدون آنکه متوجه باشیم، در حدود دو ساعت با هم حرف زده بودیم و رامین انگار 

شده بود که یک کلمه هم حرف نمی زد. دم در منزل پیاده شد و در را برایم باز کرد. از چهرهء مهربانش خسته 

 خستگی می بارید. زنگ در را زد و پرسید: کلیداتو بدم؟

 آره بده... وقت کنم می رم همه جاشو می بینم، اخرش باید با حقیقت رو به رو بشم!

 کی می خوای بری؟
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 نمی دونم.

 تنها نری اونجا...شمارهء موبایلمو داری؟ بهتره

 کارتتو یواشکی از زیر شیشه میزت برداشتم، می خواستم مزاحم تلفنی بشم.

 اون قدر تلفنم زنگ می خوره که تصمیم دارم سیم کارتمو عوض کنم!» لبخندی تلخ زد.

  بَه بَه! بد به حال سولماز!

 بهم زنگ بزن، هرجا باشم خودمو می رسونم.

 امین تو آدم گرفتاری هستی، نمی خوام مزاحمت بشم. اگه سر تمرین باشی چی؟ر

گوش کن غزل، وقتی می گم زنگ بزن، یعنی زنگ بزن! به هیشکی هم چیزی نگو. خواهش می کنم دلت به حال 

 هیچ کس نسوزه! خب ، قول میدی دختر خوبی باشی و پته باباتو رو آب نریزی؟

 به کسی نزنم، فقط به خاطر تو و مادرت دهنمو می بندم!خیله خب...قول میدم حرفی 

 ممنون، فقط به فکر خودت و مهربونیای خودت باش و به دیگران فکر نکن!

 ببین کی داره از این حرفا می زنه! خودت کم به فکر دیگرانی؟

 برو خونه راحت بگیر بخواب، یادت نره، فقط به موبایلم زنگ بزن! متوجه هستی؟

 

 پایان جلد اول
 

 

 پایان

 »کتابخانه مجازی تک سایت  «
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برای دانلود جدید ترین و عاشقانه ترین رمان های ایرانی 

 مراجعه کنید تک سایتو خارجی به وب 
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